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 ملخص الرسالة

راسةدراسةلهجيةلماوردفيكتاب لإلمام(الحجةفيالقراءاتالسبع)تعتبرهذهالد ِّ
حياته،ووفاته،؛التعريفباإلمامابنخالويه:ابنخالويهمناختالفاتلهجيةلغوية،وتتضمن

ثمتعريفاللهجة،ونشأتها،وأقسامها،وأشهرالقبائلالعربية،،الحجةوالتعريفبكتابهومؤلفاته،
القراءاتالسبع،وذكرتأسباباختالفهاوتعددها،وأسانيدالقراءالسبعة،ثمانتقلتالتعريفثم

اللهجية الصوتية الظواهر فيه ودرست األول والصوامت،تحقيقه:كالهمز،للفصل وتخفيفه،
تناولتال ثم والصوائت، الصوامت بين اللغوي واإلبدال المضارعة، حرف وكسر حلقية،

بعض في بعضها وتأثير والفصلداامكاإل،األصوات والحذف، واإلشمام، واإلمالة، والفتح ،
،األسماءوالمشتقات:فيهعنالظواهرالصرفيةاللهجية،وكانفيقسمين،األولتالثانيتحدث

والمص الزمانوالمكان،كالضمائر، واسم الجنس، واسم المشبهة، والصفة ادر،وصيغالبالغة،
درستفقدأبنيةاألفعال،وأماالفصلالثالث:والمقصوروالممدود،واألسماءاألعجمية،والثاني

قسمين من وكان اللهجية، النحوية المسائل األول؛فيه وأقسامه: واللزوم،،الفعل كالتعدي
المثنى،والبدل،:مثل،األسماءوإعرابها:ة،وتطابقالفعلمعفاعله،والثانيواألسماءالمرتجل

فتالقبائلاختلعنالجانبالداللي،حيثتفيهوالممنوعمنالصرف،والفصلاألخيرتحدث
من،التحليلي،مثبتةماأقولباألدلةالوصفي فيذلكالمنهج فيمعنىبعضالكلمات،متبعة 

.وأحاديثنبوية،وشعر،ونثر،وحاولتنسبةكللهجةألصحابهاشواهدقرآنية،

اعتمدفيحجتهالقراءاتالمشهورة،أنابنخالويه:ومنأهمالنتائجالتيتوصلتإليها
األكثر هي الصوتية الظواهر أن الدراسة وأظهرت منهجه، في واالختصار اإليجاز واستخدم

خ ابن عند العربية اللهجات بين قريش،تكرار ا لهجة يقتصرعلى لم الكريم القرآن وأن الويه،
.خرىقبائلاأللهجاتالكثيرمنفيطياتهإنماجمعو

الباحثينباالهتمامبكتابالحجةفيالقراءاتالسبع،وأنيكتبوافيهوقدأوصتالدراسة
.علماللغةمنناحية
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Abstract
This is a dialectical study of the dialectical and linguistic differences mentioned in 

Iman Ibn Khalawaih’s book (Al-Hujjah fi Al-Qira’at Al-Sab’ [Evidence in the Seven 

Recitations]. It includes introducing Imam Ibn Khalawaih including his life, death, 

and publications, as well as introducing the book Al-Hujjah. Then the researcher 

defined the dialect, its origin, divisions, and the most famous Arab tribes, and then 

she defined the seven recitations and mentioned the reasons for their differences and 

variety, and the rationales for the seven reciters. 

 

Then in the first chapter, the researcher studied the phonetic phenomena of the 

dialect, such as verification or mitigation of hamza, pharyngeal voiceless consonants, 

using the vowel i at the end of the letter of conformity, the linguistic substitution 

between the voiceless and voiced consonants, and then the researcher dealt with the 

sounds and how some affect others, assimilation, using fatha, inclination and 

deletion.  

 

In the second chapter, the researcher talked about the morphological phenomena of 

the dialect, and it was divided into two parts; the first part looked into nouns and 

derivatives such as pronouns, infinitives, forms of intensification, assimilate epithet, 

noun of the genus, nouns of the time and place, the shortened and the extended, and 

the foreign nouns. The second part addressed the forms of the verbs. The third 

chapter dealt with the grammatical issues of the dialect and it was divided into two 

parts: the first addressed the verb and its divisions, such as transitive and intransitive, 

improvised nouns, and the conformity of the verb with its subject, while the second 

part dealt with nouns and their declension including the dual, substitution, and 

indeclension.  

 

The last chapter examined the semantic aspect, as the tribes differed in the meaning 

of some words. The researcher followed the descriptive analytical approach, 

confirming what she said using evidence from the Holy Quran, prophetic hadiths, 

poetry, and prose, and tried to attribute each dialect to its owners.  

 

Among the most important results that the researcher reached are that in his 

argument Ibn Khalawaih relied on the well-known recitations and used brevity and 

conciseness in his approach. The study showed that phonetic phenomena are the 

most frequent among the Arabic dialects according to Ibn Khalawaih, and that the 

Holy Quran was not limited to the Quraish dialect, but rather gathered in its folds 

many other tribal dialects. In conclusion, the researcher recommends that researchers 

pay attention to the book of Al-Hujjah fi Al-Qira’at Al-Sab’, and to write about it 

from a linguistics perspective 
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 ْاإِلهَدْاءُ 

 مهُ حُ دَ مْ إذا ما ِجئَت تَ  الُ جَ الر ِ  همُ 
 
 

 َوَأْزَهارُ  ان  يجَ تِ  فِ رْ لى الحَ عَ  ْت مَ سَ  
 َوإْن َتَواَروا ِبُترِب اأَلْرِض واَأَسَفى 

 
 َساَلْت ِمَن الَجْفِن ُشْطآن  َوَأْنَهارُ  

ةوعلىموائدالجهادالقرآني،الشهادةالمحمديةةفيمدرسوالمنترب 
.الشيخ حازم أبو مرادالشهداء وخاصة عمي الشهيد 

.وطني الغاليإلىمنأشتاقإليهبكلجوارحي،
يوم ابشيء،إلىالغاليعلى إلى الذيالينسانيمندعائهفيقيامالليل،والذيلميبخلعليِّ

.سامي أبو مرادقلبيوالدي
النسبةإلىالتيكانتالفكرةإلكمالدراستي،وعلمتنيالنجاحوالصبر،وكانتأعظممدرسةب

.نهى ماضي لي،إلىمنأصبحتأشبههافيقوتهاوتفوههاوجرأتها،إلىمربيةاألجيالأمي
. زوجي الحبيب يحيىإلىشريكطموحاتيونجاحاتيوصخرتيالتيأتكئعليها

ألستشعرعظمةأن علىكتبيوأوراقي،إلىمنوهبنيهللاإياهن  بصمتهنِّ إلىمنوضعنِّ
.بض المي اسة ومسكقلبي الناأكونأم،

إلىشقيقتيالوحيدةالتيتقاسمتمعيروحي،وانطلقناسوي ابروحواحدةفيالحياة،إلىتلك
األميرة أميرةالبعيدةالقريبة

.إخواني مصطفى، ومعاذ، وأمير، وعدي، وأحمدإلىمنأشددبهمأزري
مصطفىالصغيرة ماري ةإلىاللؤلؤةالجميلة،الحفيدةاألولىلعائلتنا

.وعزوتيوتاجرأسيأعمامي وعماتيهؤالء:إلىمنأرفعرأسيبذكرأسمائهموأقول
.عمتي أم إياد ووالدتهعمي أبو إياد، إلىعائلتيالثانيةوالدزوجي

 .أهديكمخالصةجهديالعلمي
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 وتقدير  شكر  
 

،وبعد َوَمن يَْشُكْر }:عالىتهللاواتباع القول،منبابردالجميل.الحمدوالشكرهللأوال 
{فَإِنََّما يَْشُكُر لَِنْفِسهِ 

الي ْشُكُرم ْن:"صلواتهللاعليهالنبي،وقول(4) َللا  الي ْشُكُرالن اس  ع ز 
اليسعنيوأناأضعاللمساتاألخيرةفيهذهالدراسةإالأنأشكركلمنكانتله،(1)"وجل 

علىهذهالمشرفالبع رمضان دمحم: األستاذ الدكتورشكرفيهامساهمةولوبسيطة،وأخصبال
علي  لصبره معي؛ معاملته في كالوالد كان الذي عن،الرسالة، وانقطاعي غيابي وتحمله

طويلة لفترات معه من؛التواصل لي قدمه ما كل على الشكر جزيل وأشكره قاهرة، لظروف
.ستيفيجوانبهاالمختلفةتوجيهاتومعلوماتقيمةساهمتفيإثراءموضوعدرا

 محمود: األستاذ الدكتورأستاذي:كذلكأتقدمبخالصالشكرإلىاألستاذينالمناقشين
ا داخلياا) العامودي دمحم ا خارجياا) إبرهيم أحمد الشيخ عيد: الدكتورو ،(مناقشا ،اللذين(مناقشا

بمناقشةهذهالرسالة .تفضالعليِّ

وأناخارجأرض-بكلفخرد رُأ تخربتخرجيمنها،و وأتوجهبالشكرلجامعتي،التيأف
 .منأيجامعةتخرجت؟أننيخريجةالجامعةاإلسالميةبغزة:علىكلمنيسألني-الوطن
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 المقدمة

انهتديبه،والصالةوالسالملحمدهللا الذيبفضلهقدوهبناالعلموجعلهلنانور اونبراس 
.أفضلالصلواتوأتمالتسليمعلىنبيهاألميندمحمبنعبدهللاوعلىآلوصحبه

 :وبعد
القرآنالكريمهوحياةهذهاألمة،التبتعدعنهلحظةإالوتبتعدعنهامعالمالحياة،وإن
بكتابمقدس الكتابالكريم،واليعرفالتاريخلغةاتصلتحياتها العربيةفيهذا لغتنا حياة

.كماتتصلحياةالعربيةبالقرآن
مةالعربية،التيخص فأحمدهللاسبحانهوتع د  بأنجعلنيمنخ  علي  منهاالىأنمن 

لغةكتابهالعزيز،حيثقالسبحانهوتعالى،بيناللغات إِنَّا َجَعلَْناهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا }:وجلعها
{لََّعلَُّكْم َتْعقِلُونَ 

مننصيب اوافر ا-كغيرهامنالعلوماألخرى-لذلكنالتعلومالعربية؛(4)
سينفياراتجهالكثيرمنالددراسةاللغاتواللهجات،ف:الدراساتالعلميةالمتخصصة،ومنها

العصرالحديثلدراسةاللهجاتالحديثة،فدراسةاللهجاتمبحثجديدمنمباحثعلماللغة،
اكبيرة،ه،وبذلتلهجاهتمتبهالجامعات ل ولكنجُ،هوشجعتطالبهاللكتابةوالخوضفيود 

أمادراسةاللهجاتالعربيةالقديمةدراسةاللهجاتالعربيةالحديثة،تالباحثينله ج هذهالجهودو 
ونادر ا،ويعتبراإلمناهتمامالحديثةاللهجاتالعربيةتبهي ظ بماح لمتحظ ف قبالعليهاقليال 

الشي اللء؛بعض كتب في مبعثر ا منها روي فما فيها، البحث صعوبة واألدب،بسبب غة،
ويحتاج والشعر، ل إلىوالتفاسير،والحديث، أجدْم ت ي جهد لعالممنالعلماءتجميعه،ولم كتاب ا

،فكانكلاهتمامهمفيهبدراسةاللهجاتالقديمةفيالقرآنبشكلخاصوتوسع ي ن القدماءعُ
 اللغوية، الدراسات ولكن كتاب )أفادني القراءات في العربية رآنيةالقاللهجات عبد( للدكتور

.لكثيرمنالمصطلحاتاللغويةإلىالميتطرقإالأنه،الراجحي
دمحم/كتوردالمهتمينباللهجاتالقديمة،وبتوجيهمنأستاذياألستاذالىط وسير اعلىخُ

دراسة(الحجةفيالقراءاتالسبع)رمضانالبع،قمتبدراسةكتابالعالمالجليلابنخالويه
خاللهالغوية، من والصرفي:أدرس الصوتي النحوية،الجانب الداللي،،والمسائل والجانب

                                                           
 .31/1الزخرف  ( )
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لإلمامابن(الحجةفيالقراءاتالسبع)الظواهراللهجيةفيكتاب):وكانتالرداسةتحتعنوان
(.خالويه

 :سبب اختيار الموضوع
 .ه،فهودستورالمسلمينبحبيللقرآنالكريم،وتعلقالموضوع .2
 .العربيةمنأهممصادراللغةهجاتالل .1
 .مايتمتعبهاإلمامابنخالويهمنعلمواسع .3
 .تعلقباللهجاتالعربيةالتيوردتفيالقرآنالكريميحاجةالمتخصصينلمعرفةما .4
 .هذاالموضوعفيعدموجوددراساتسابقة .2

 :راسةأهداف الد ِ 
 .العالقةبيناللهجاتالعربيةوالقراءاتالسبعالكشفعن .2
 .مظاهراللهجاتالعربيةفيالقراءاتالسبعمنناحيةلغويةبيان .1
 .بيانإعجازالقرآنالكريم .3

 :راسةصعوبات الد ِ 
كونفيهصعوبةومعاناةتبدأنالكتب،والبحثعنالمعلومةالات ي الغوصبينط 

وتساوىالجميعفي .الدرجاتتقععلىالباحث،ولولمتوجدهذهالصعوبةلكاناألمرسهال 
طالععلىالدراساتمنخاللبحثيعنعنوانالموضوع،وقراءةكتابالحجة،واال

وجدتاالستمتاعفينينالسابقةالتيكانتعناإلمامابنخالويهوبعضكتبهايرالحجة،فإ
الدراسة و،هذه قطر، دولة أنحاء في العام الشلل هو واجهتني صعوبة أكثر االقإولكن

للجلوستياكم،فاضطررإعافاناهللاو-29كوفيد–بتفشيفايروسكورونابسب؛المكتبات
مماأثارالخوفبداخلنا،؛فيالمنزلمدةطويلةمستمرةإلىاآلن،وظهورإصاباتبينجيراننا

وجه،أكملتمامالرسالةعلىجهديإلىيبذلتقصارنعلىدراستيكثير ا،ولكنر ث وكلهذاأ 
.للمكتبةالعربيةوإثراء ا أنيجعلفيهانفعالىوأسالهللاتع
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 :الدراسات السابقة
عملياتبحث كبيرينثيكبعد ا وجهد  استغرقتوقت ا أق ،رة ْفلم علمية فردتتعلىرسالة

البنخالويه،ولكنوجدت(الحجةفيالقراءاتالسبع)دراسةلغاتالقبائلالعربيةفيكتابب
:أخرى،منأهمهاا تناولتكتبيالتبعضالدراساتاللهجية

دكتوراهللطالب .2 )أطروحة بعنوان(محيالدينسالم: ،( : لغوية–عللالقراءاتالقرآنية دراسة
-جامعةمنتوريبوآدابهافيكليةاآلدابواللغات،منقسماللغةالعربية(-وصفيةتحليلية

 .م1114/1112قسنطينة،الجمهوريةالجزائرية،
 .ولكنلميدرساللهجاتفيها،طالبالقراءاتالقرآنيةفيالجانبالصوتيدرسفيهاال

دراسة)آثاراللهجاتالعربيةفيالقراءاتالسبع):،بعنوان(مخلصين:)رسالةماجستيرللطالب .1
وآدابها((وصفية العربية اللغة قسم من والثقافةفي، اإلنسانية العلوم ماالنجبكلية جامعة

 .م1111/1118مية،أندونيسيا،اإلسالميةالحكو
وطبق فيالقراءاتالسبعبشكلعام، اللهجاتالعربية هادرسالطالبفيها (يس)علىسورة

.فقط
3.  للطالبة ماجستير قمقام)رسالة بعنوان(فوزية من):، الفارسي علي أبي عند اللهجي التوجيه

السبعة للقراء الحجة كتابه وآدا(خالل العربية اللغة قسم من ف، والعلومبها اآلداب كلية ي
 .الجمهوريةالجزائريةفي،-ورقلة–جامعةقاصديمرباحباإلنسانية

للفارسي،وتناولتالجانب(الحجةللقراءالسبعة)درستفيهاالطالبةالظواهراللهجيةفيكتاب
 .الصوتي،والنحوي،والصرفي

 :دراسات تناولت اإلمام ابن خالويه في جوانب مختلفة
،(وجيهاتابنخالويهالصوتيةفيالقراءاتالقرآنيةفيكتابإعرابثالثينسورةمنالقرآنت) .2

 عبيدات)للباحث هللا عبد مبارك إشراف(دمحم ، كلية: اليرموك، جامعة الحمد، علي الدكتور
 .م2999قسماللغةالعربية،/اآلداب

للباحث(ثالثينسورةمنالقرآنالمصطلحاتالنحويةعندابنخالويهمنخاللكتابهإعراب) .1
 .م1110معهدالبحوث،/،جامعةأمدرماناإلسالمية(يحيىعلىدمحمالفادني)
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(دراسةوصفية–منهجابنخالويهالصرفيفيكتابهإعرابثالثينسورةمنالقرآنالكريم) .3
 .م1124،(الجيليعبدالعالإدريس)للباحث

عبدالمنعمعليحسن،:،الطالب(الحجةالبنخالويهالتوجيهالصوتيوالصرفيفيكتاب) .4
درماناإلسالمية:وإشراف أم جامعة إسحق، آدم كلية/الدكتورإبراهيم الدراساتالعليا، كلية

 .م1120اللغةالعربية،قسمالدراساتالنحويةواللغوية،
دمحمعبد)،للباحث(رآنالتدريباتاللغويةعندابنخالويهفيكتابهإعرابثالثينسورةمنالق) .2

 .،جامعةعدن(هللاحالح
،للباحثأحمد(القراءاتالشاذةعندابنخالويهوابنجنيومكيبنأبيطالب):بحثبعنوان .0

 .مصر-دمحمسمير،نشرفيمجلةجامعةالمدينةالعالميةلعلمالقراءات
 :راسةالد ِ منهجية 
 الدراسةاعتمدت هذه في الباحثة المنهج على التحليلي، يدرسالوصفي الذي المنهج وهو

بدراسة يهتم وهو فيها، المؤثرة والعوامل وعالقاتها، وأشكالها، خصائصها، حيث من الظواهر
.(2)حاضرالظواهرواألحداث

:خطة البحث
أن الدراسة طبيعة وقائمةهاقسمتيتماقتضت وخاتمة، فصول، ووأربعة وتمهيد، مقدمة، إلى

.ع،وفهارستفصيليةالمصادروالمراج
راسة:المقدمة .والدراساتالسابقة،وأهميتها،وأهدافها،ومنهجالبحث،وفيهاسبباختيارالدِّ 
 :وفيه ،التمهيد

 .ووفاته،ومؤلفاته،حياته:اإلمامابنخالويه
 (.ةفيالقراءاتالسبعالُحج )التعريفبكتاب

.مدخلعناللهجاتالعربيةوالقراءاتالقرآنية
:،وفيهالظواهر الصوتية اللهجية:لفصل األولا

 .الصوامتوالصوائت:المبحثاألول
 .الهمزوالتسهيل:المطلباألول

                                                           
 37عليان، صالبحث العلمي أسسه ومناهجه وأساليبه وإجراءاته، : ينظر (( 
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.الصوامتالحلقية:المطلبالثاني
.كسرحرفالمضارعة:المطلبالثالث
.اإلبدالاللغوي:المطلبالرابع

.األصواتوتأثيربعضهافيبعض:المبحثالثاني
.دااماإل:ولالمطلباأل

.واإلمالة(التفخيم)الفتح:المطلبالثاني
.اإلشمام:المطلبالثالث
.الحذف:المطلبالرابع

:،وفيهالظواهر الصرفية اللهجية:الفصل الثاني
.األسماءوالمشتقات:المبحثاألول

.الضمائر:المطلباألول
.المصادر:المطلبالثاني
.صيغالمبالغة:المطلبالثالث
.الصفةالمشبهةباسمالفاعل:المطلبالرابع

.اسمالجنس:المطلبالخامس
.اسمالمكانوالزمان:المطلبالسادس

.المقصوروالممدود:المطلبالسابع
.األسماءاألعجمية:المطلبالثامن

.أبنيةاألفعال:المبحثالثاني
ل :المطلباألول وأ ْفع  ل  .بينف ع 
لوأفعلبين:المطلبالثاني .ف عِّ
ل :مطلبالثالثال وف ع  ل  .بينف ع 

لف ع ِّل:المطلبالرابع .ف ع 
ل:المطلبالخامس لوف ع  .بينف ع 
وفاعل:المطلبالسادس ل  .بينف ع 



0 
 

.بينالتفعيلوالمفاعلة:المطلبالسابع
:،وفيهالمسائل النحوية:الفصل الثالث
.الفعلوأقسامه:المبحثاألول

.تعديالفعلولزومه:األولالمطلب
.األسماءالمرتجلة:المطلبالثاني
.التطابقبينالفعلوفاعلهأونائبه:المطلبالثالث

.األسماءوإعرابها:المبحثالثاني
.المثنى:المطلباألول
.البدلالتميمي:المطلبالثاني
.الممنوعمنالصرف:مطلبالثالثال

.ليالجانب الدل :الفصل الرابع
.وفيهاأهمالنتائجوالتوصياتالتيتوصلتإليهاالباحثة:الخاتمة

 .المصادر والمراجع
:الفهارس التفصيلية، وهي

.فهرساآلياتالقرآنية .2
.فهرساألحاديثالنبوية .1
.فهرساألشعار .3
  .فهرسالمصادروالمراجع .4
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 تمهيدال

 اإلطار العام للدراسة
 :المبحث األول

.ومؤلفاته،ووفاته،اتهحي:اإلمامابنخالويه

 :المبحث الثاني

.(الُحجةفيالقراءاتالسبع)التعريفبكتاب

 :المبحث الثالث

.لهجاتالعربفيمدخل
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 األول المبحث
.ووفاته ،ومؤلفاته ،حياته :هاإلمام ابن خالوي

 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه
البغ األصل، الهمذاني حمدان بن خالويه بن أحمد بن الحسين الحلبيهو المنشأ، دادي

وذ)،ولقببـ(4)أبوعبدهللا:المسكنوالخاتمة،والمعروفبابنخالويهاللغويالنحوي،وكنيته
كان:أي(0)"النونينفك ت بهالحسيُنبُنخالويه،فيعر:ألنهكانيكتبفيآخرُكُتبه"؛(النونين

وقدرأيتهماطويلتينفيآخر:"جي،وقالالدل(بن)ونون(الحسين)يطولالنونينفيخطهنون
ا  .( )"كتابالجمهرةبخطهوقدطولهماجد 

 مولده ونشأته
،ودخل(همذان)لميذكرالعلماءشيئ اعنسنةوالدته،وذكرياقوتالحمويأنأصلهمن

العلم لطلب وثالثمائة عشرة أربع سنة العلماء،بغداد أكابر فيها ل ق ي  مختلف،ف  عنهم وأخذ
القرآن،واللغة،واألدب،منالنحو،ومالعل انتقلإلىوالحديث،وايره،وعلوم ثم منالفنون، ا

األدب،،الشام أقسام من قسم كل في عصره أفراد أحد فاستوطنها،وصاربها حلب إلى ثم
يكرمونه( )،واختصبسيفالدولة(1)وكانتإليهالرحلةمناآلفاق بنحمدانوأوالده،وكانوا

.( )وايرهمنآلحمدان(شريف)نمنه،وعاشبعدسيفالدولةبصحبةولدهويقتبسو

                                                           
 111 /1معجم األدباء، الحموي ج: ينظر ( )
 31 /1لسان الميزان، العسقالني، ج (1)
  1 الفالكة والمفلوكون، الدلجي، ص (1)
 1/111 الوافي بالوفيات، الصفدي، ج :، وينظرأيًضا111 /1معجم األدباء، الحموي، ج: ينظر (3)
صاحب الشام، توفي بحلب وعمره بضع وخمسون سنة،  هو علي بن عبد هللا بن حمدان التغلبي الجزري، ( )

سنة ست وخمسين وثالث مائة، وكان بطاًل شجاًعا أديبًا شاعًرا جواًدا ممدوًحامرآة الجنان وعبرة اليقظان، 
  1/17اليافعي، ج

  1 / يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، النيسابوري، ج: ينظر ( )
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 حياته الجتماعية
وقلةذاتاليد،فقدكانضيقالوضنكالحياتهفيذكرتبعضالمصادرأنابنخالويه

بأبياتمنشعرهوبعضالوقائعالتيتروىعلىذلك،ويستدلون(4)يجريوراءالمالليسدالعوز
:(0)عرهعنه،ومنش

ـــــبْط دُوْالُجــــ ـــــيو ع  ـــــل ـــــس يْل ــــنْلك ِّ لُاْيم 





ـــــــك ف  ـــــــف ْي ـــــــُذُلم  ـــــــنْي ْب الُت ـــــــحْي ض رْالق ب 
 ــــــــف  ــــــــاك ه  ــــــــْذُهالي  ــــــــيف ُخ ــــــــْذك وْخطِّ  ةر مت 


ــــىاتِّ إل ــــ ــــب ْيــــالغ يْيف ــــل ــــيف اع س  الُآم 

 هل:"جلسهقولهلسيفالدولةحينماسألجماعةفيم:بهاومنالوقائعالتييستدلون
ا،وجمعهمقصور؟فقالوا أناأعرفاسمينالأقولهما:ال،فقالابنخالويه:تعرفوناسم اممدود 

هماصحراءوصحارى،وعذراء:لئاليؤخذابالشكر،فأمرليبألفدرهم؛قلت؛إالبألفدرهم
 .( )وعذار ى

 رحالته
للعلم،و وأقامبها،انتقلإلىبغدادسنةأربععشرةوثالثمائة أشهرمشايخه،ثمي ق ل طالب ا

والشاهدعلىذلكما،ابالموصل،ثمزاراليمنونزلفيديارها،وأقامبهاانتقلإلىالشاممار 
أنابنخالويهلمادخلاليمنقامبشرحديوان(نباهالرواةعلىأنباهالنحاةإ)ذكرهصاحبكتاب

ولمأعلمأنابنخالويهدخلاليمنإال:"،وقال(1)رابهعإابنالحائك،وُعنيبه،وذكراريبهو
 كتاب األترجة)من في( اليمن شعر ذكر على اشتمل الوجود، قليل اريب كتاب وهو هذا،

إالنسخةواحدة،الجاهليةواإلسالم،إلىقريبمنزمانناهذا،ومارأيتبهنسخةوالمنذكره
رتبعدوفات اأنابنخالويهمر( )"همنأرضاليمنجاءتمنكتبالوالد،وُأْحض  ،وذكرأيض 

وأحدأفرادالدهرفيكلقسممنأقسامالعلمواألدب،وكانت،وكانإمام افيها،ببيتالمقدس
.( )حيثوافاهاألجل،إليهالرحلةمناآلفاق،ثماستقربهالمقامفيحلب

                                                           
 1ابن خالويه، صالحجة في القراءات السبع، : ينظر ( )
 117 /1معجم األدباء، الحموي، ج (1)

 11 / بغية الوعاة، السيوطي، ج (1)

   1/ إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي: ينظر (3)
   1/ المرجع السابق ج ( )

 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: أيًضا:و ينظر ، 11 /1معجم األدباء، الحموي ج: ينظر ( )
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 طلبه للعلم وشيوخه
أربععشر سنة العلم برعفيالنحوطلبابنخالويه وقد دخلبغداد، وثالثمائةعندما ،ة

والكثيرمنالعلوم،وتلقىالعلمعلىيدعددكبير،والفقه،والتفسير،والقراءات،والحديث،واللغة
العلماء بذكر،من سنكتفي ولكننا والثقافي، العلمي تكوينه في كبير أثر لهم كان الذين

:(4)منأهمشيوخهفشخصيته،المشهورينمنهم،وأكثرهمتأثير افي

أبوبكراألزدياللغويعتاهيةبنحماميبنواسعاإلمامهودمحمبنالحسنبن:ابن ُدَريد -أ
البصريين لغة علم أن عنه وقيل ثالثوعشرينومائتين، سنة البصرة في ولد الشافعي،

و إليه، وأانتهت الشعر، على وأقدرهم علم ا، وأوسعهم الناس، أحفظ كان شعرهنه من
تلقىعلىيدهابنخالويهالنحوواألدب،وتوفيفيرمضانسنةإحدىوقد،(المقصورة)

 .(1)وهوابنثالثوتسعينسنة،ثمائةوعشرينوثال
هوإبراهيمبندمحمبنعرفةبنسليمانبنالمغيرةأبوعبدهللاالملقبنفطويه،ولد:نفطويه -ب

كانعالم ا أربعوأربعينومائتين، وأخذعنثعلبوالمبرد،سنة والحديث، بالعربيةواللغة
للسير للحديث،حافظ ا ا ا،مسند  فقيه  للقرآن، وكانزاهراألخالق،حسنالمجالسة،حافظ ا

 .(3)وأيامالناسوالتواريخوالوفيات،وتوفيفيسنةثالثوعشرينوثالثمائة
ابن مجاهد -ت التمي: العباس بن مجاهد بن موسى بن أحمد بشيخهو ولقب البغدادي، مي

سنةخمس ولد المرجعفيفنالقراءات، الصنعة،وهوأولمنسبعالسبعة،وكانإليه
تلقىابنخالويهعلومالقرآنالكريموالقراءاتوقدوأربعينومائتينبسوقالعطشببغداد،

 .(4)،وتوفيسنةأربعوعشرينوثالثمائةعلىيده
اسمبندمحمبنبشاربنالحسينبنبياناإلمامأبوبكربنهودمحمبنالق:نباري ابن األ  -ث

إحدى سنة رجب من دخلت ليلة عشرة إلحدى األحد يوم ولد ، اللغويِّ النحويِّ األنباري
وسبعينومائتين،كانمنأعلمالناسفينحوالكوفيينواألكثرحفظ اللغة،اهتمبالدراسات

                                                           
 1 ابن خالويه، الريح،، ص: أيًضا: ، وأنظر الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )
  7/ بغية الوعاة في بقات اللغويين والنحاة، السيوطي، ج: ينظر (1)

 311/ المرجع السابق، ج: ينظر (1)

 11 / غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، ج: ينظر (3)
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اهدفيالقرآنالكريم،وتوفيفيذيالحجةسنةوكانيحفظثالثمائةألفبيتش،القرآنية
 .(4)ثمانوعشرينوثالثمائةببغداد

دمحم بن َمْخَلد العط ار -ج اإلمام: الع ط ار، أبوعبدهللاالد وري  بنحفص، ْخل د هودمحمبنم 
أهلالفهم كانأحد ولدسنةثالثوثالثينومئتين، بهفيالعلم،،الحافظالقدوة، موثوق ا

 .(1)أخذعنهابنخالويهالحديث،ماتسنةإحدىوثالثينوثالثمئةوقدتسعالرواية،م
هوأحمدبندمحمبنسعيدبنعبدالرحمنبنإبراهيم،أبوالعباس:أبو العباس بن عقدة -ح

مُ حافظ ا وكان ومئتين، وأربعين تسع عام ولد ة، ُعْقد  بابن المعروف جمعكثر الُكوفي ا،
 .(3)واب،وأكثرالرواية،وماتسنةاثنتينوثالثينوثالثمائةالتراجمواألب

هودمحمبنعبدالواحدبنأبيهاشماللغويالزاهد،ولدسنةإحدىوستين:أبو عمر الز اهد -خ
وكانيعرف،علبثومائتين،وكانمنأكابرأهلاللغة،وأحفظهملها،أخذعنأبيالعباس

 .(4)دةسنةخمسوأربعينوثالثمائة،وماتفيذيالقع(االمثعلب)بـ
هوالحسنبنعبدهللابنالمرزبانالسيرافيالنحوي،كانمنأكابر:أبو سعيد السيرافي -د

وأفاضلاأل العربيةالفضالء، دباء،النظيرلهفيعلم كانيدرس، النحوخاصة، وعلم
 والفقه، واللغة، والنحو، القرآن، وعلوم والقراءات، منالعرووالقرآن، والكثير والقافية، ض

الناسبنحوالبصريين، وكانأعلم العلوم، وجلسفيحلقته،وقد ابنخالويه، سعىإليه
 .(2)وتأثربه،توفيسنةثمانستينوثالثمائةفيبغداد

 معاصروه
المتنبي -أ : الصمد، عبد بن الحسن بن الحسين بن أحمد أهو الُجْعف ي  المتنبي الطيب بو

قامفيأبالمتنبي،ولدسنةثالثوثالثمائةفيالكوفة،ونشأفيالشام،والشاعرالمعروف

                                                           
بغية الوعاة في بقات اللغويين والنحاة، : ، وأنظرأيًضا99النحويين، أبو الطيب اللغوي، ص مراتب: ينظر ( )

، الحجة في القراءات السبع، ابن 97 ، نزهة األلباء في طبقات األدباء، ابن األنباري، ص1 1/ السيوطي، ج
 .1 ، ابن خالويه، الريح، ص خالويه، ص

 3/399نة السالم جالخطيب، ج البغدادي، تاريخ مدي: ينظر (1)
   1/1الخطيب، ج البغدادي، تاريخ مدينة السالم ج: ينظر (1)

نزهة األلباء في طبقات األدباء، ابن : ، ابن األنباري،وأنظر أيًضا1 1طبقات الحفاظ، السيوطي، ص: ينظر (3)

  11األنباري، ص
 37 / الخطيب، ج البغدادي، تاريخ مدينة السالم، ج: ينظر ( )
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حتىفاقأهلعصره،وتوفيوهوفي،البادية،طلباألدبوعلمالعربيةوتعاطىالشعر
 .(2)ربعوخمسينوثالثمائةألىبداسنةإالطريق

أبو علي الفارسي -ب أ: بن سليمان بن الغفار عبد بن أحمد بن الحسن الفارسيبانهو
،وكانمن(1)اجسحاقالزج إعنابنمجاهد،وأخذالنحوعنأبيالنحوي،روىالقراءات

،أئمةكبارعنهأكابرأئمةالنحو،وشغلالناسبآرائهفيالقياسوالعلة،وقدأخذالنحو
كابنجني،وكانتبينهوبينابنخالويهمنافسةشديدة،وصحبعضدالدولةوعظمهكثير ا

قدمو الحجةله مقدمته،كتابه في قال حيث األج:" السيد الملك موالنا بقاء هللا لأطال
،وألفالكثير(3)..."،وتاجالملة،وأداملهالعزةوالبسطةالمنصوروليالنعم،عضدالدولة

شرحفيهكتاب(الحجةفيعللالقراءاتالسبع)وكتاب،(التذكرة)كتاب:منها،منالكتب
 .(4)،وتوفيسنةسبعوسبعينوثالثمائة(القراءاتالسبع)مجاهدأستاذهابن

هوعثمانبنجنيأبوالفتحالنحوي،منأحذقأهلاألدبوالنحووالتصريف،:ابن جني -ت
،(الفصيح)و(سرالصناعة)و(الخصائص)ولدقبلالثالثينوثالثمائةللهجرة،ألفكتاب

 .(2)اثنتينوتسعينوثالثمائةمنالهجرةالكثيرمنالمصنفاتالمشهورة،وتوفيسنةو

 تالميذه
هأخذعنفصوب،حدبوكانابنخالويهمقصدطالبالعلم،ويحضرونإليهمنكل

 :أشهرهم،الكثيرمنالعلماء

الطيب:عبد المنعم بن غلبون  -أ أبو المبارك بن ْلُبون بنا  هللا بنعبيد المنعم عبد هو
فسكنها،الثمائةفيحلب،وانتقلللعيشفيمصرالحلبي،نزيلمصر،ولدسنةتسعوث

منالقراءواألئمة،وتتلمذكبير قرأعلىجمع و،(اإلرشادفيالسبع)لفكتابأوتوفيبها،

                                                           
 3  / لمرجع السابق، جا: ينظر ( )
، (هو إبراهيم بن السَّري بن سهل الزجاج البغدادي، صاحب كتابمعاني القرآن(: هـ   1أبو إسحاق الزجاج( 1)

وكان من  ،المبرد تعلم على يد، باألدب كان يعمل في صناعة الزجاج، فتركها واشتغل  ،ولد ببغداد وبها توفي

 1  / الخطيب، ج البغدادي، تاريخ مدينة السالم ج. أهل الفضل والعلم و األدب والدين
  1 / الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج (1)

 19 / غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، ج: ينظر (3)

 11 / 1ية الوعاة، السيوطي، جبغ: ينظر (  )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
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سن مصر في توفي الشريف، الحديث وروى القراء، من الكثير يده وثمانينةعلى تسع
 .(2)وثالثمائةمنالهجرة

المي،ولدفيبغدادهوأبوالحسندمحم:مياَل الس   -ب بنعبدهللابندمحمالقرشيالمخزوميالسِّ
 نسبه يعود الهجرة، من وثالثمائة وثالثين ست شاعرإسنة وهو قريش، أمه،لى وكانت

الشعرية،وهومنأشعرأهلالعراقفيعصره،وتوفيه ت ك ل شاعرة،وقديكونلهاأثرفيم 
 .(1)رةسنةثالثوتسعينوثالثمائةمنالهج

هودمحمبنموسىبندمحمالخوارزميالبغدادي،فقيهبغدادومفتيها،:أبو بكر الخوارزمي -ت
 .(3)وأربعمائةهوقليلالرواية،وتوفيسنةثالثوكانشيخالحنفيةفيزمانه،و

 مذهبه النحوي 
يخعلىيدشيخالكوفةأبيبكراألنباري،وعلىيدشتتلمذكانابنخالويهكوفيالهوى،ف

ابينالمذهبين،؛-كماذكرتسابق ا-البصرةفيعصرهأبيسعيدالسيرافي لذلككانمتردد 
.(4)وهوأميلللكوفة،وهناكمنصنفهمعالكوفيين،وقيلأنهخلطبينالمذهبين

 وفاته
وفاتهكانتبحلب ،وقيلفي(2)سنةسبعينوثالثمائةأجمعالمترجمونالبنخالويهعلىأنِّ

.(0)قبلهاالتي

 نتاجه العلميإ
واستبحار الواسعة، ثقافته على تدل التي المؤلفات من كبير ا ا عدد  خالويه ابن ترك

لكثيرمنأقسامالعلمواألدب،وعددكبيرمنتلكالكتبلملمعرفته،وكانتمؤلفاتهجامعة
يوصلتنكتبهالتوفخسرتالثقافةواألدبخسارةالتقدربثمن،وحققالمختص؛تصلنا

:إليهم،وفيمايليأهمهذهالكتب
                                                           

 9 3/  غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، ج: ينظر ( )

  11/ األعالم، الزركلي، ج: ينظر (1)
  7/11 سير األعالم النبالء، الذهبي، ج: ينظر (1)
 17ت، صالتوجيه الصرفي والنحوي للقراءات القرآنية بين ابن خالويه والسمين الحلبي، جعما: ينظر (3)

 1/111 الوافي بالوفيات، الصفدي، ج: ينظر ( )
 31 /1لسان الميزان، العسقالني، ج :ينظر ( )
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 :كتب اللغة: أولا 

يدلوهومثله،نهكتابكبيرلمأر إ:كتابليس،يقولفيهصاحبكتابالوافيبالوفيات .2
ليس:"ألنهيقول؛،ووصفهالحمويبالكتابالنفيس(2)كثيرالععظم،واستحضار طِّ اعلى

ليسفيكالمالعربمامفردهممدود:"،كقوله(0)"فيكالمالعربعلىمثالكذاإالكذا
 .( )"وجمعهممدودإالداءوأدواء

 .(1) كتاباألسد،وذكرلهفيهخمسمائةاسم .1
 .(2)أسماءالحية .3
وهومخطوطيتكونمنثالثورقات،موجودفيدارالكتبالمصريةتحت:كتابالريح .4

 أوله2121رقم في خالويه ابن وقال ،" : رب هلل علىالحمد وسلم هللا وصلى العالمين،
 .( )..."فإنالريحاسممؤنثةسيدنادمحموآلهوصحبهأجمعين،وبعد،

 .( )جمعفيهمعانيالعين:كتابالعين .2
لثعلب .0 االنتصار فصيح: على ردِّ الذي الزجاج إسحاق أبي على فيه ردِّ الكتاب وهذا

 .( )ثعلب
فيهعلىكتاباإلافالللف:كتابالهاذور .1  .( )ارسيردِّ
 .(42)اشتقاقالشهورواأليام .8
للُزبيدي .9 اتفقلفظهواختلفمعناه ت ْقفيةما حيثألفالزبيديموسوعةلغويةجمعفيها:

الكثيرمناألسماءالمشتركةفياالسمالمختلفةفيالُمسمى،وابنخالويهأضافعلىهذا
 .(44)هالكتابوأتم 

                                                           
  1/11 الوافي بالوفيات، الصفدي: ينظر (( 

  11 /1معجم األدباء، الحموي( 1)

  1/11 الوافي بالوفيات، الصفدي (1)

  11 /1معجم األدباء، الحموي( 3)

 11لقراءات القرآنية بين ابن خالويه والسمين الحلبي، جعمات صالتوجيه الصرفي والنحوي ل ( )
 9 كتاب ابن خالويه، الريح، ص ( )
 11التوجيه الصرفي والنحوي للقراءات القرآنية بين ابن خالويه والسمين الحلبي، جعمات ص (7)
 المرجع السابق (1)
 المرجع نفسه (9)
 المرجع نفسه (1 )
 المرجع نفسه: ينظر (   )
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 .(4)شرحالفصيح .21
ْيه(اريباللغة)شرحقصيدة .22  .(0)لن ْفط و 
 .( )كتاباآلفاقفيماتلحنفيهالعامة .21
 .(4)المذكروالمؤنث .23
ربنالكالحمدملءالسماوات،وقدأشارإلىهذهالرسالةالشيخمحي:رسالةفيقوله .24

للشيخ(تصحيحالتنبيهفيالفقهعلىمذهباإلمامالشافعي:)الدينيحيىالنوويفيكتابه
 .( )أبيإسحاقالشيرازي

 .(0)ل ُدن،وكائن:كتاب .22
 .(1)كتابأطراشوأبرعش .20
 .(8)ابنخالويهوجهودهفياللغة .21

 :كتب القراءات وإعراب القرآن: ثانياا

 .السبعوعللهاإعرابالقراءات .2
 .(9)إعرابثالثينسورةمنالقرآن .1
 .(21)إعرابسورمنالقرآن .3
 .(22)إعراباالستعاذة .4
 .(21)كتابالبديعفيالقراءات .2
 .(2)قراءاتإعرابال .0

                                                           
   11 /1م األدباء، الحمويمعج ( )

 11التوجيه الصرفي والنحوي للقراءات القرآنية بين ابن خالويه والسمين الحلبي، جعمات ص (1)
  11 /1معجم األدباء، الحموي( 1)

  1/11 الوافي بالوفيات، الصفدي: ينظر  ((3

 7 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص ( )
 13قراءات القرآنية بين ابن خالويه والسمين الحلبي، جعمات صالتوجيه الصرفي والنحوي لل ( )

  11 /1معجم األدباء، الحموي (7)

  11 /1معجم األدباء، الحموي (1)

  1/11 الوافي بالوفيات، الصفدي: ينظر ((9

 111نزهة األلباء في طبقات األدباء، ابن األنباري ص (1 )
 13بين ابن خالويه والسمين الحلبي، جعمات ص التوجيه الصرفي والنحوي للقراءات القرآنية(   )

  11 /1معجم األدباء، الحموي (1 )
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 .(1)األلفات .1
 .(3)نوماالينونفيالقرآنو ماُين  .8

 :كتب النحو والصرف: ثالثاا

(4)كتابالمبتدأ .2
.

 

(2)الجملفيالنحو .1
.

 

(0)المقصوروالممدود .3
. 

.(1)كتاباالشتقاق .4
 .(8)(ال)كتاب .2
ألنهذكرهفيمعرضالكالمعنمسألةنحويةفي؛وُيرجحأنهفيالنحو"كتابالماءات، .0

 وعللها)كتاب السبع القراءات قال(إعراب حيث ،... آخرون: وقال : ما)يجعل مصدر ا(
ماتذكرهم،وهذاقدأحكمناهفيكتاب،للفعل  .(9)("الماءات)أيقليال 

 :كتب األدب: رابعاا

 .(21)شرحمقصورةابندريد .2
(22)شرحالسبعالطوال .1

.


(21)كتابديوانأبيفراسابنحمدان .3
. 

 .(23)بغريبهوإعرابهين حيثعُ،ابنالحائكشرحديوان .4
                                                                                                                                                                     

  1/11 الوافي بالوفيات، الصفدي: ينظر (( 

  1/11 الوافي بالوفيات، الصفدي: ينظر ((1

 13التوجيه الصرفي والنحوي للقراءات القرآنية بين ابن خالويه والسمين الحلبي، جعمات ص (1)

  11 /1الحموي معجم األدباء، (3)

  1/11 الوافي بالوفيات، الصفدي: ينظر (( 

  1/11 الوافي بالوفيات، الصفدي: ينظر (( 

  1 الفالكة والمفلوكون، الدلجي ص: ينظر ((7

 13التوجيه الصرفي والنحوي للقراءات القرآنية بين ابن خالويه والسمين الحلبي، جعمات ص (1)

 13ت القرآنية بين ابن خالويه والسمين الحلبي، جعمات صالتوجيه الصرفي والنحوي للقراءا (9)

  11 /1معجم األدباء، الحموي (1 )

  11 /1معجم األدباء، الحموي (  )

  11 /1معجم األدباء، الحموي( 1 )

 7 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص (1 )
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.(2)األمالي .2

ا  :كتب إسالمية: خامسا

ا .2 ،وذكراألئمةاالثنيعشر،كتاباآلل،وذكرفيهأناآللينقسمإلىخمسةوعشرينقسم 
 .(0)ووفياتهم،ومواليدهم

 .( )اريبالقرآن .1
أنلهكتاب افيأسماء(:إعرابثالثينسورة)فقدذكرفيكتابه:(1)شرحأسماءهللاالحسنى .3

 .( )"وقدبينتهافيكتابمفرد،واشتقاقكلاسم منهاومعناه،:"...هللاالحسنى،وقال
.(0)كتابأسماءالرسولصلىهللاعليهوسلم .4

 المبحث الثاني

 (.الُحجة في القراءات السبع)التعريف بكتاب 

 الكتاب لبن خالويه ةنسب
كتابالحجةالبنخالويه،وكاندليلهمأنهلميردفيةنسبفيشككبعضالمعاصرين

أخرىفيالقراءات(الحجة)كتبالطبقاتأنالبنخالويهكتابيسمى ،وذكرتأنلهكتب ا
الدكتورعبدالعالسالممكرمقال،و(الحجة)منهااسمولميحملواحدٌ،تحملأكثرمناسم

عامينفيدراسةهذاالكتابودراسةمؤلفاتوبعدجهداستغرقمايقربمن:"محققالكتاب
ابنخالويه،استطعتأنأصدحكميفيثقةالتعرفالتردد،وبإيماناليعرفالشك،أنهذا

:( ) ،وساقهذهاألدلة( )"الكتابنسبتهإلىابنخالويهصحيحة

                                                           
  1الحلبي، جعمات ص التوجيه الصرفي والنحوي للقراءات القرآنية بين ابن خالويه والسمين ( )

  11 /1معجم األدباء، الحموي: ينظر (1)

  11 /1معجم األدباء، الحموي (1)

 7 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص (3)
 3 إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه ص ( )

  1حلبي، جعمات صالتوجيه الصرفي والنحوي للقراءات القرآنية بين ابن خالويه والسمين ال ( )

 9 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص (7)
 المرجع السابق: ينظر (1)
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بالقراءات،ودافعم ل أ العلومالقرآنيةعلىيدابنمجاهد،وتمكنمنها،و فيابنخالويهتعلم .2
ذكرتسابق ا-عنها،وابنمجاهد فألفكتابه،كانإليهالمرجعفيفنالقراءات-كما

بالحجة،واختصرهالكثير،فإذاكانالفارسيقدي مِّ سُوشرحهالفارسيو ،(القراءاتالسبع)
اتلميذهابنخ ألن؛الويهشرحكتابابنمجاهد،فليسمستغرب اأنيتولىهذاالشرحأيض 

القراءاتكانيشغلالعلماءفيعصره وابنيْبهفيمجال نوويحتج ،علم النحوواللغة،
اضخم اتحدثتعنهسابق اإموقد ،خالويهألففيمعظمفروعالمعرفة منأجلذلك؛نتاج 

الذيشغلوليسهمفيهذاالعلم،ه و لْد ب ي ليدل ؛(الحجةفيالقراءاتالسبع)كلهألفكتابه
 .بالالعلماء

تذكركتبالطبقاتال .1 كلكتبابنخالويه،معأنهكانيشيرملم بينأيدينا إلىوجودة
إلىأن(إعرابثالثينسورة)أشارفيكتابه:مثال فبعضكتبهعندكتابةكتابجديدله،

 .(4)لهكتاب افيأسماءهللاالحسنى
عم .3 من حديثة تسمية بالحجة الكتاب اتسمية أيض  للفارسي الحجة وكتاب المتأخرين، ل

بلقال باسمه، يقدم لم حتىأنه "تسميةحديثة، قراءات: كتابنذكرفيهوجوه هذا فإن
،(0)..."القراءالذينثبتتقراءتهمفيكتابأبيبكرأحمدبنموسىبنعباسبنمجاهد

الكتابْرش يُوابنخالويهلم "هابلقالفي،فيمقدمتهإلىاسم األئمة: إنيتدبرتقراءة
المأمونينعلى،الحفظإتقانو،السبعةمنأهلاألمصارالخمسةالمعروفينبصحةالنقل

هأهلصناعةالنحوبوأنابعونهللاذاكرفيكتابيهذامااحتج ...واللفظ،تأديةالرواية
 معاني في الحجة( )..."هماختالفلهم سمي الفارسي كتاب وألن تسميةك؛، أنسب انت

 .ختصاصفينفساالينألنالكتاب؛لكتابابنخالويهالحجةأيضا 
وفيموضوعبعينهفي،طبيعةعصرابنخالويهكانتتقتضيالتنافسالعلميفيالتأليف .4

نيؤلففيأفيالقراءاتفرضعلىابنخالويهكثيرمناألحيان،فعندماألفالفارسي
الموضوع كانهُن أل؛نفس جني ابن لهمنافسمع ين جني ابن ألف ولما في)، المحتسب
ابينالعلماءافسأيض نالقراءات،ومنالتألفابنخالويهكتابهفيشواذِّ (القراءاتالشاذة

                                                           
 3 إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه ص: ينظر ( )

  1 / الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي (1)
   الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص (1)
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حيثقال،عضدالدولةلخليفةفيهذاالعصرالتقديملكتبهم،فالفارسيقدمكتابهالحجةل
فيمقدمته ": لالمنصوروليالنعم،عضدالدولة،الملكالسيداألجأطالهللابقاءموالنا
(مجدولفيالقراءات)،وابنخالويهألفكتاب(4)..."،وأداملهالعزةوالبسطةوتاجالملة

 .(0)عضدالدولةلخليفةل
معالمؤلفاتاألخرىالبنخالويه،وهذااألسلوبيتمثلالحجةكتابتشابهأسلوبومنهج .2

منها ظواهر، عدة واإلاإليجاز:في وابنكثارواالختصار، مجاهد ابن عن النقل من
القولفيها اليعيد لها تحدثعنمسألةثمعرضتمسألةمشابهة وإذا إنماو،األنباري،

 .( )يحيلإلىالمسألةاألولى
 :،ومثالذلكالطريقةوأسلوبالكتابةونقلالنصوصفيمؤلفاتهتقارب .0

وهيللروحوالنسيمعند،الشمال:أربع...وأماتالرياح:"يهقالابنخالو:منكتابالريح
ُبور ...إللقاحاألشجار،والصبا...لألمطارواألنداء،العرب،والجنوب للعذابوالبالء،والد 

ت ْقذ يالعين،فلذلككانرسولهللاصلىهللا ا نعوذباهللمنُهما،وأهونالدبورأنتكونعاصف 
ا:"بتالرياحيقولعليهوسلمإذاه ا،والتجعلهاريح  .( )(4)"اللهماجعلهارياح 

ِيَاحِ {":وفيكتابالحجةقال {َوتَْصِريِف الر 
أنه:أفردنوالحجةلم...فرادوالجمعيقرأاإل (0)

ا:"لبقولالنبيصلىهللاعليهوسلمدجعلهاعذاب ا،واست ا،والتجعلهاريح  ،(1)"اللهماجعلهارياح 
وما... والقبول، با فهيالص  منها، استقبلها فما علىالكعبة، واألرواحأربعةأسستأسماؤها

فهيالج فهيالش جاءعنيمينها جاءعنشمالها فهينوب،وما جاءمنمؤخرها مال،وما
.(8)"وذباهللمنها،وباقيهاريحرحمةيريحالعذاب،نعوه،الدبور

                                                           
  1 / اءات السبع، الفارسيالحجة في علل القر ( )

   1/ ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء: ينظر (1)

 11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص: ينظر (1)

 .  13رقم الحديث :   3/13مسند أبو يعلي الموصلي، أبو يلعي،   ((3
 9 -  ابن خالويه، الريح ص ( )
 .3  /1البقرة  ( )
   13رقم الحديث .:   3/13لي الموصلي، أبو يلعي، مسند أبو يع ((7
  9الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص (1)



11 
 

 دليل وهذا الكتابين، بين األسلوب في التشابه نرى وهنا البنعلى الحجة نسب صحة
 .خالويه

 نسخة الكتاب
ذكرمحققالكتابالدكتورعبدالعالسالمأنالنسخةالتيحصلعليهانسخةقديمة

وهوتاريخقريبمنعصرابنخالويهبمائةوستةة،يتعودلسنةأربعمائةوستوتسعينهجر
يقللمنقدرالكتاب،والينزلالولكنهذا،وعشرينعام ا،وهيالنسخةالوحيدةالتيوجدها

منمكانته؛ألنتراثناالعربيذهبمعظمهبسبباألحداثالتيمربهاالعالماإلسالميعبر
.(2)مرالعصور

 وصف الكتاب
وفيه،الغالف الكتاب، عن والمحققومعلومات المؤلف، : الكتاب في)اسم الحجة

وهو،تحقيقوشرحالدكتورعبدهللاسالممكرمو،والمؤلفاإلمامابنخالويه،(القراءاتالسبع
 لعام الثالثة الطبعة وهو الكويت، جامعة في اآلداب بكلية مساعد ونشرته(م2919)أستاذ ،

يقعمتنوعددصفحاتهستعشروأربعمائةصفحة،والقاهرة،مكتبةدارالشروقفيبيروتو
.الكتابفيسبع عشرةوثالثمائةصفحة

 كتاب السبع)وكان القراءات في الحجة هللا( عبد للدكتور الدكتوراه رسالة مراجع من
،ومنذذلكالوقتأخذعلى(القرآنالكريموأثرهفيالدراساتالنحوية):سالمالتيكانعنوانها

.لمافيهمننفعكبير؛مندراستهاالنتهاءعاتقهأنيحققهذاالكتاببعد

نسبه،:فعرفبابنخالويه،للطبعةاألولىفيهاقدمالمحقق،فيبدايةالكتابالمقدمة
عام، بشكل وحياته وتالميذه، وشيوخه، الحجةونشأته، بكتاب عرف نسبته:ثم توثيق ،من

،هفيأرجاءالعالماإلسالميذكرفيهاانتشارالكتابوتوزيع،ثانيةومنهجه،ثممقدمةللطبعةال
.فاستدعىذلكإعادةطباعةالكتاب؛الطبعةاألولىونفاد

                                                           
  1المرجع السابق، ص: ينظر ( )
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:دفيهامايليوضعالمحققصورةلغالفكتابالحجةمكتوبةبخطاليد،نج،بعدذلك
" في الحجة األكتاب أهل من السبعة األئمة المعقراءات الخمسة النقلمصار بصحة روفين
الحفظ،المأمونينفيالروايةللعالمةالمحققإمامالنحوواللغةأبيعبدهللاالحسينبنإتقانو

آمين يتوالى ما الخير من وحباه هللا، رحمه خالويه بن في(2)"خالد ُكتب ما المحقق وفرغ ،
وكانفيها،لحجةالصورةفيمقدمةالكتاب،بعدذلكوضعصورةالصفحةاألولىمنكتابا

ابنخالويه كتبه "ما كنا: وما لهذا، الحمدهللالذيهدانا بسمهللاالرحمنالرحيم،ربيسر،
،ثموضعصورةالصفحةالثانيةمنالكتاب،والصفحةاألخيرة،(1)..."لوالأنهداناهللاي لنهتد

.وبعدذلكبدأالتحقيقفيمتنالكتاب

 منهج ابن خالويه في الكتاب
ا منهج  وكان مقدمته، في الكتاب تأليف في عليه سار الذي المنهج خالويه ابن وضح

يقومعلى والبعدعنالتعقيد،ويمكنناتلخيص،واالختصار،وسهولةاألسلوباإليجازتعليمي ا
:(3)ةتيفيالنقاطاآل(السبعالحجةفيالقراءات)منهجهفيتأليف

المشهو .2 القراءات خالويه ابن في،رةاعتمد بذلك وصرح المنكورة، الشاذة الروايات وترك
"...وقاله،مقدمت : ومُإني المشهورة، القراءات ذكر على فيه الرواياتبٌنك معتمد عن

 .(4)"الشاذةالمنكورة
اإليجاز .1 منهج؛واالختصاراستخدم من استفاد ولعله ملل، دون من القارئ يفهم حتى

أطالوعللواستطرد،حتىإنهاليفهمهإالالمتضلعونحيث،(الحجة)الفارسيفيكتابه
ست اوثالثينصفحة،بينماابنخالويهلم(ملكيومالدين)فياللغة،فهويستغرقفيتوجيه

سند اير من القراءات فعرض توجيهها، في السطر ونصف السطر ينسب،يتجاوز ولم
ثم،نوجهالتعليلفيهابي تمسألةالقراءاتإلىأصحابهاإالإذادعتالضرورة،وإذاعرض

إنمايشيرللمسألةاألولى،كلهذاألنو،اليعيدالقولفيها؛فإنهتكررتمسألةمشابهلها

                                                           
   الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص ( )

 7 المرجع السابق، ص (1)

 11- 1المرجع نفسه، ص: ينظر (1)

 1 ص الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه (3)
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 مقدمتهاإليجازهدفه في ويقول ،" وال: إطالة اير من اقتصاد، في اإلبانة قصد وقاصد
 .(2)"إكثار

والدليل:"(1){الُْمَتَعالِ }:فيقولهتعالىيقول:اللغةفينظرهسماعيةوالتقاس،ومثالذلك .3
هللامتعالمنتعالى،واليقالمتباركمن:علىأناللغةالتقاس،وإنماتؤخذسماع اقولهم

 .(3)("تبارك)
 .وإناختلفتالحجة،ويعتمدعليها،يأخذبلغاتالعرب .4
بكسر(4){َوزِنُوا بِالْقِْسَطاِس }:تعالىيميلإلىلغةأهلالحجاز،فيقولفيقوله .2 تقرأ أنها

 .ألنهالغةأهلالحجاز؛ولكنهرجحالضم،وهمالغتانفصيحتان،القافوضمها
 .إالإذادعتالضرورة،اليتعرضإلىتفسيرالمعنى .0
مايعربالشواهدالتييحتجبها .1  .قليال 
بالقرآن .8 كتابهيستشهد من مواضع عدة في الشريف والحديث ،الكريم مثاال  سابق ا وذكرت

 .لحديثرسولهللاصلىهللاعليهوسلمعنالريح
النحويةاالبتع .9 فهويعرضآراءالكوفيينوالبصريينوحجةكلادعنالخالفاتالمذهبية ،

يتعصب فلم عنهما، يختلف وقد بعلةوحجة، يرجح أو ترجيح، دون من منأليِّ منهما
 .المدرستين

21.  القراءات، توجيه في والفرع األصل على المثالاالعتماد سبيل فعلى الهمز: تحقيق
 .والتسهيلفرع،عندهأصل

فيقوله:مثال فرمناآلياتفيكتابه،وتكررهذافيكثي،عتدبرسمالمصحفكاني .22
خَْذُتمُ } :تعالى {اتَّ

،،ولكنهفيالكتابةاعتمدرسمالمصحفدااماإلإلظهاروتقرأبا:قال(2)
 .( )وهواإلظهار

                                                           
 .المرجع السابق ( )

 .1/9 الرعد  (1)
  11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص (1)

 . 7/1  اإلسراء (3)
 .  /1البقرة  ( )
 77الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )
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 نقد منهجه
:(4)منهاوفقدخرجعنهفيبعضالمواضع،،لميلتزمابنخالويهبمنهجهبشكلكامل

ذكرنافيالنقطةاألخيرةمنمنهجابنخالويهفيكتابهأنهالتزمبرسمالمصحف،إالأننا .2
ِ َوالَْعِشي ِ }:هالقاعدةفيقولهتعالىنجدأنهخرجعنهذ {بِالَْغَداة

أنهاتقرأ:فقالعنها،(1)
الخط،وعلقعلىذلكأنهذهليستبحجةقاطعة؛اتبعومنقرأهابالواوفوالواو،باألل

 .(3)كماكتبتالصالةوالزكاة،ألنهاكتبتبالواو
ولكنمعاحترامهللسماعوإيمانهبالرواية،إالأنه،الويهسماعيةكماذكرنااللغةعندابنخ .1

تَوْهُ {:وكانتتسيطرعليهالنزعةالنحوية،فيقولفيقولهتعالى،كانيؤمنبالعلة
َ
{وَكُلٌّ أ

(4)
ةمايعقلعلىمايعقل؟فقللفضيللماختصمايعقلبجمعالسالمةدونماال:فإنقيل"

 .(2)..."اليعقلبهذاالجمع

 قراءات لم ترد إل عن طريقه
:(0)وهي،هناكقراءاتلمتردإالعنطريقابنخالويه،تطرقلهاالمحقق

 } :فيقولهتعالى .2
َ
{ْمَثالَِهافَلَُه َعْشُر أ

قالابنخالويه،( ) بالتنوينونصب: ،(أمثال)تقرأ
بالنصبأنالتنوينيمنعاإلضافة،فنصبعلىخالفوبطرحهوالخفض،وحجةمن قرأ

الحسنات األمثالمقام فأقام بالخفضفهوأرادعشرحسنات، منقرأ وأما ،( )المضاف،
مكرم العال عبد الدكتور حذف:وعلق قراءة إال القراءات كتب في ليس معأنه التنوين

قراء وهي الالم، القراءخفض كل ،ة عدا البصال)ما ريحسن ) عشر)قرأ بالتنوين،(

                                                           
 13المرجع السابق، ص: ينظر ( )

 .1 /  نعاماأل (1)
 31 ن خالويه، صالحجة في القراءات السبع، اب: ينظر (1)

 .17/17 نملال (3)
  17الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ( )

 11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 .1  / األنعام  (7)
 1  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
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إالأنالعلماءأجمعواعلىحذفالتنوينمع،بالرفع،وهذاصحيحفيالعربية(أمثالها)و
 .(4)فهيلمتردإالعنده،الخفض،أماروايةابنخالويهبالنصب

المصحف .1 في لها وجود ال قراءات خالويه البن ذلكو،ينسب تعالى:مثال :قوله
{بِنُْصب  }

.( )والقراءأجمعواعلىالضم،وهمالغتان،بفتحالنونفقرأها(0)

 

                                                           
 13المرجع السابق، ص: ينظر ( )

 . 11/3ص  (1)
 113ة في القراءات السبع، ابن خالويه، صالحج: ينظر (1)
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 المبحث الثالث

 ية والقراءات القرآنيةهجات العربللامدخل عن 

 اللهجات العربية: المطلب األول
لغة اللهجة العربتعريف لسان في ة : أعلىوالل ه جة الل ْهج  والفتح والفتح، بالتسكين ،

 ونشأ ةلغوهيطرفاللسان،وجرسالكالم، ها فاعتاد  عليها وفي ،عليهاالشخصالتيُجب ل 
منأ بيذ رِّ ذ نْام م :"(2)الحديث ق  ام و اءُر ْضالخ ت ل ظ اأ م ":وفيحديثآخر ،(1)"يل ْهجة أ صد 

.(3)"ْريذ ب أ نْةم ج هْل ق د أْصراءُبْالغ لِّت أق 

تنتميإلىالتيمجموعةمنالصفاتاللغوية:الحالعلميالحديثطاللهجةفياإلص
عةوشاملةتضمويشتركفيهاجميعأفرادالبيئة،وبيئةاللهجةهيجزءمنبيئةواس،بيئةواحدة

على تيسر لغوية ظواهر في تشترك ولكنها لها، مميزة خصائص منها لكل لهجة، من أكثر
لهجاتهيالتيأطلقعليها البيئةالشاملةالتيتضمعدة بينهم،وهذه األفرادالتواصلفيما

.(1)اسملغة

 العالقة بين اللهجة واللغة
بين واللغةهيالعالقة بيناللهجة العالقة علىعدةوالعام تشتملعادة فاللغة الخاص،

اللهجاتتشتركفيمجموعةمنالصفاتاللغوية، يميزها،وجميعهذه ما لهجات،لكلمنها
:( )هيفروع،ةويقسمالمحدثونالصفاتاللهجيةإلىثالث

 .وكيفيةصدورها،وطبيعتها،مايتعلقباألصوات .2
 .مايتعلقببنيةالكلماتونسجها .1
.بتركيبالجملةمايتعلق .3

                                                           
 9 1/1لسان العرب، ابن منظور: ينظر  ( )
رقم :  1 / باب مناقب أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه، / ، الترمذي، أبواب المناقب(الجامع الكبير)سنن  ((1

 .1111: الحديث

أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه، باب مناقب /، الترمذي، أبواب المناقب (الجامع الكبير)سنن الترمذي  ((1

 . 111: رقم الحديث: 13 / 

   في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر (3)

  17فقه اللغة وعلم اللغة، ياقوت ص: ينظر  ( )
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 نشأة اللهجات
ف المجتمع، في اللهجات نشأة في تؤثر وعوامل ظروف عدة ظرتهناك فووجد

.كلهاتؤثرفياللغة،اجتماعية،وسياسية،وحضارية،وجغرافية،وايرها

فالعواملالسياسيةتؤثرفياللغة؛ألناختيارالدولةللغةالرسميةفيالبالدهومن
المؤثرةعلىاللغة،فعندماتفرضالحكومةعلىالشعبالنظاماللغويكلغةتعاملأقوىالعوامل

،أمامايستخدمفيالحياةاليوميةفهولهجةأوعامية،وإنايجعلهذاالنظامفصيح ،رسمية
كانتاللغةالعربيةلهاخصوصيةفيهذاالمقام؛ألنارتباطهابالقرآنالكريمجعلهامصونةمن

.(4)التأثيراتمثلهذه

العواملاالجتماعية فينشأةاللهجات؛فالناسداخلالمجتمعابارز الهادور إنف،أما
تُ قد االجتماعية والظروف كثيرة، أمور في متفاوتون الخاصة،لِّ و الواحد اللهجات من أنواع ا د

أوالصناعية،أوكتلكالتيبينأصحابالطبقةاألستقراطية،أوبينأبناءالبيئاتالزراعية،
العلمية،أوبينطائفةمنالناسقدانعزلتعنالمجتمعلسببدينيأوسياسيأوأليسبب

.(0)آخر

والعواملالجغرافيةلهادوربارزفينشأةاللهجاتوتطورها،فالمجتمعالريفييختلف
لهج على محافظ فهو الحضري، األل؛أكثرتهعن باللهجات والتأثر التواصل أماقلة خرى،

وتطورتاللهجةفيهبشكلكبيرللهجاتكافة،فاختلفتفهوبيئةمفتوحة،المجمتعالحضري
.( )وسريعمقارنةبالريف

العواملالحضارية والثقافة،أما فالعلم اإلنسان، دوربارزومؤثرفيتطورلغة فلها
.(1)لهمادوركبيرفيتكوينالشخصيةوتشكيلها

                                                           
 71العربية وعلم اللغة الحديث، داود ص: ينظر ( )
 71ة الحديث، داود صالعربية وعلم اللغ: أيًضا:، و ينظر11في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر (1)
 71العربية وعلم اللغة الحديث، داود ص: ينظر (1)

 .المرجع السابق: ينظر (3)
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 أقسام اللهجات
الجمعوالتدويناق القدماءعلى جهد وينبغي،تصر لغوي ا، اللهجات دونتوفرلدراسة

:(4)،همااإلشارةإلىأننافياللغةالعربيةأمامنوعينمناللهجات

 :لهجات ماتت واندثرت .2

اعراءواألدباءيترفعونعنها،وهذلذلككانالش؛كانينظرإليهاعلىأنهالهجاتمذمومة
:(0) ستشهادبهقلةتصلإلىحدالندرة،وأهمهذهاللهجاتالمذمومةالنوعقليلاال

الكشكشة - أ فيقولون: من(عليش:)وهيإبدالالكافشين ا، وأشهرمنتكلم،(عليك)،بدال 
 .قبيلةتميم:بها

ْنك ْس:)وهيزيادةسينبعدكافالمؤنثفيحالالوقف،فيقولون:الكسكسة - ب من،(م  بدال 
ْنك )  .رض ومُ،وهوزان،ربيعة:شهرمنتكلمبهاوأ،(م 

فيقولونو:ةالشنشن - ت مطلق ا، من،(لبيش:)هيإبدالالكافشين ا وتنسبإلى(لبيك)بدال  ،
 .اليمن

من،(عن:)وهيإبدالالهمزةعين ا،فيقولون:العنعنة - ث ،وقيس،،وتنسبإلىتميم(أن)بدال 
 .وأسد

الفخفخة - ج فيق: عين ا، الحاء إبدال )ولونوهي ،(عت ى: من هذيل(حت ى)بدال  إلى وتنسب ،،
 .وثقيف

ونسبتهاإلى،(ن علم،ي شهد:)وهيكسرحرفالمضارعةبالفعلالمضارع،فيقولون:التلتلة - ح
 .وقريش،وقضاعة،تميم

من،(امصيام:)وهيإبدالالمالتعريفميم ا،فيقولون:الطمطمة - خ وتنسب،(الصيام)بدال 
 .وحمير،اليمنو،ودوس،لتميم

 

                                                           
 11آثار اللهجات العربية في القراءات السبع، مخلصين ص ( )

  1المرجع السابق، ص( 1)
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 :لهجات حفظها القرآن من الندثار .1

القرآن؛ علوم في والباحثين اللغويين اهتمامات الكريم القرآن في العربية اللهجات نالت
:(4)هما،العتبارين

قوةالصلةبيناللهجاتالعربيةوالقراءاتالقرآنية،حيثكانتالقراءاتتيسير اعلىالقبائل -أ
 الحقيقةحديثالنبيصلىهللاعليهوسلمالمختلفةفيعاداتها هذه ويؤكد "النطقية، ن إ :

رمنه؛ف رُحْأ ة ع بْىس ل ع ل ز نْأُآن رْاالقُذ ه   .(1)"فاقرؤوامات يس 
تهيالقراءاتالقرآنية،يمكناالعتمادعليهافيدراسةاللهجاإنمنأوثقالشواهدالتي -ب

تعبرعنالواقعالحيللظواهرالصوتيةوالصرفيةوالنحويةةوالشاذ،منهاالمشهورة ؛ألنها
.للهجاتالعرب

 كيف تتكون اللهجات
التاريخنشوءهناكعامالنرئيس اللهجاتفيالعالم،وقدشهد انتتكونمنخاللهما

ا،،امأوأحده،غاتمستقلةمتفرعةمنلغةالواحدة،نتيجةهذينالعاملينعدةل أوكليهمامع 
:وهما

 .االنعزالبينبيئاتالشعبالواحد .2
 .الصراعاللغوينتيجةازوأوهجراتإلىبيئاتمعمورة .1

وفصل ما، لبلد الجغرافية الرقعة اتسعت أوتإذا جغرافية، عوامل أراضيها أجزاء بين
بينأجزاءالبلد،ظاهرةمنظواهرالطبيعةةأوأي،ية،كأنتفصلالجبالأواألنهاراجتماع

نفصالهذاااللىإلىعدةلهجات،ويترتبعشعبتالواحد،هنايمكنللغةالواحدةللدولةأنت
العواملاالحتكاكبينأبناءالشعبالواحدقلة ،أوانعزالهمعنبعضهمالبعض،ونتيجةهذه

معمرورالزمن،لكنهذاالتطور،ئاتصغيرةلهالهجةخاصةتتكونبي تتطورتطور امستقال 

                                                           
 11آثار اللهجات العربية في القراءات السبع، مخلصين ص ( )
، رقم  17 باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ص / ضائل القرآنصحيح البخاري، البخاري، كتاب ف ((1

 .3991الحديث 
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يختلفمنبيئةإلىأخرى؛ألنظروفالكالمتختلفبينالبيئاتالمنعزلة،ولواتحدتهذه
ا،والت الكالمُر و ط ت ل ؛الظروف واحد  فيالتغير،ولظلتالبيئاتالمنعزذ خ تطور ا ا واحد  لةشكال 

الواقع في ولكن متباينة، صفات إلى تتشعب ال واحدة لهجة إلى:ذات يؤدي البيئات انعزال
تشتهربيئةبمهنةكأن،تطورمختلففياللهجة،ولكنهيجبأنيقترنباالنعزالاالجتماعي

فيها، خاصة الصناعة،كالزراعةما ايره،أو لهماأو الزراعية البيئات فأبناء المهن، من
.(4)مالتيتختلفعنأبناءالبيئةالصناعيةظروفه

العاملالثانيلتكويناللهجات فهوالصراعاللغوينتيجةازوأوهجراتإلىبيئات،أما
بين عنيف صراع فيقوم أخرى، لغة أهلها يتكلم ا أرض  الشعوب من شعب يغزو فقد معمورة،

عندماوصلالعربإلىالعراق،تاريخولغةالغزاة،وقدحدثذلكفيال،لغةأهلالبلد:اللغتين
مصر،،والشام في القبطية على وتغلبت البالد، تلك في اآلرامية على العربية اللغة وتغلبت

.(0)والبربريةفيبالدالمغرب،والفارسيةفيبعضبقاعمملكةفارسالقديمة

 العربية لهجات القبائل أشهر
ات،نراهاتشملطائفةكبيرةهجوايةاللحيننستعرضأسماءالقبائلالتيذكرتفير

منالقبائلالعربيةالمشهورةفيالتاريخواألدب،وقدتفاوتتالقبائلفينسبةاللهجاتإليها،
فمنهاقبيلةنسبتإليهاصفةواحدة،وأخرىنسبتإليهاصفاتعدة،وأشهرالقبائلفيروايات

اللهجات : القبائل من وكلها وطيء، وهذيل، تميم، ب  ون س  الصحراء، في التيعاشت البدوية
بأقوالهم واحتجوا القول، وإجادة الفصاحة لها ،الرواة رواياتهم عنهم وأخذوا تدوينفي عصر

ولكنهذهالقبائلالثالثةكانتأقلالقبائلنصيب افيالشعراءالجاهليين،إذلمينسبإلى،اللغة
وإنمانسبإليهاشعراءمقلون،رويعنهمالقليلواحدةمنهاشاعرمنشعراءالطبقةاألولى،

أوسبنحجر،واألسودبنيعفر،والبرِّاقبنروحان،:)منالشعرالجاهلي،فقدنسبلتميم
األعتم بن وعمرو عبيدة، بن وعلقمة جندل، بن هذيل(وسالمة لقبيلة ونسب ،( ذؤيب: أبو

                                                           
 11في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر  ( )
  1المرجع السابق، ص: ينظر  (1)
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حاتم:)،ونسبلقبيلةطيء(وعامرابنحليس،وخويلدبنخالدالمنتحلبنعويمر،و،الهذلي
  .(2)(احبنحكيمالطائي،وإياسبنقبيصة،وأبوزبيدالطائي،والطرم 

                                                           
في اللهجات العربية، : أيًضا:، وينظر 1آثار اللهجات العربية في القراءات السبع، مخلصين ص: ينظر  ( )

 1  أنيس، ص
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 القراءات القرآنية: المطلب الثاني

ا  مفهوم القراءة لغة واصطالحا
قرأ،:فيلسانالعرب،والقراءةمن(قرأ)مفردهاقراءة،ومادةو،القراءاتجمع:لغة

قرأتالكتابقراءة وقرآن ا،ومنهسميالقرآن،واألصلفيهذهاللفظةالجمع،:يقاليقرأ،قراءة،و
ألنهجمعالوعد،والوعيد،واألمر،والنهي،والقصص،ا؛فكلشيءجمعتهفقدقرأته،وسميقرآن 

سحاقالنحويولأبوإويق قرآن ا: يسمىكالمهللاالذيأنزلعلىالنبيصلىهللاعليهوسلم
ها،ويقولهللام أيض ،الجمع،وسميبذلكألنهجمعالسور:ن اوكتاب ا،ومعنىالقرآنهناوفرقا
{إِنَّ َعلَيَْنا َجمَْعُه َوقُْرآنَهُ }:تعالى

.(0)جمعهوقراءته:أي،(4)

ا :اختلفالعلماءفيضبطهملمصطلحالقراءات:اصطالحا

.( )"هابعزوالناقلةاختالفأداءكلماتالقرآنوعلمبكيفية:"عرفابنالجزريالقراءاتبأنهافقد

،ألفاظالوحيفيالحروف،وكيفيتهامنتحقيق،أوتشديداختالفالقراءات:"وعرفهاالزركشي
.(1)"وايرها

وطريقةأدائها،القراءاتعلميعرفبهكيفيةالنطقبالكلماتالقرآنية":وقالعبدالفتاحالقاضي
.( )عزووجهلناقلهمع،ااختالف اتفاق او

 مفهوم القراءات السبع
:،منهااكثير ا،وأكثرهذهاآلراءمتداخلٌاختالفاختلفالعلماءفيتفسيرهذهاألحرف

ذهبأكثرالعلماءإلىأنالمرادباألحرفالسبعةسبعلغاتمنلغاتالعربفيالمعنى .2
 حيث الإالواحد، المعنى عن التعبير في تختلف العرب لغات ن منزال  القرآن وأتى واحد،

                                                           
 .9 / 7 مةلقياا ( )
 11 / لسان العرب، ابن منظور: ينظر (1)

 9/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري (1)
 311البرهان في علوم القرآن، الزركشي ص  (3)
 7القراءات الشاذة، القاضي ص: ينظر ( )
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:بألفاظعلىقدرهذهاللغاتبهذاالمعنىالواحد،واختلفوافيتحديداللغاتالسبعة،وهي
 .(4)(قريش،وهذيل،وثقيف،وهوزان،وكنانة،وتميم،واليمن)

إنالمرادباألحرفالسبعةلغاتمنلغاتالعربنزلعليهاالقرآن،علىمعنى:وقالقوم .1
يخر ال وقالواأنه العرب، لغات أفصح وهي السبعة، اللغات هذه عن كلماته في نإ:ج

وهوزان،وكنانة،وتميم،واليمن،فالقرآنيشتمل،أفصحاللغاتلغةقريش،ثمهذيل،وثقيف
السابق الرأي عن يختلف الرأي وهذا السبع، اللغات من مجموعة أن؛على يعني ألنه

 سبعة أحرف هي إنما السبعة فياألحرف مختلفة لغات أنها ال القرآن، سور في متفرقة
.(0)كلمةواحدةباتفاقالمعاني

،والقصص،والجدلي،والنه،األمر:ذكرالبعضأنالمرادباألحرفالسبعةاألوجهالسبعة .3
عنفوالمتشابه،،والمحكم،واألمثال،والنهي،والحرام،والمثل،أوالحالل،والوعيد،والوعد

قالابنسعودعنا "لنبيصلىهللاعليهوسلم كانالكتاباألولينزلمنبابواحد،:
زجر،وأمر،وحالل،:وعلىحرفواحد،ونزلالقرآنعلىسبعةأبواب،علىسبعةأحرف

 .( )"وحرام،ومحكم،ومتشابه،وأمثال
،ختالفوجوهالتغايرالسبعةالتييقعفيهااالعةإلىأنالمرادباألحرفالسبعةوذهبجما .4

 :(1)وهي
 .األسماءباإلفرادوالتذكيراختالف -أ

 .فيوجوهاإلعرابختالفاال -ب
 .فيالتصريفختالفاال -ت
 .التقديموالتأخيرفيختالفاال -ث
 .فياإلبدالختالفاال -ج
 .بالزيادةوالنقصختالفاال -ح
 .بالتفخيموالترقيقختالفاال -خ

                                                           
 37/ اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي: ينظر ( )
 .المرجع السابق: ينظر (1)
 .والبيهقي، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة أخرجه الحاكم (1)
  3/ اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي: ينظر (3)
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منلغاتالعربمنهذهاآلراءهوالرأياألول،أنالمرادباألحرفالسبعةسبعٌوالراجح
.احدل،وتعال،وهلم،وعجل،وأسرع،فهيألفاظمختلفةلمعنىوأقب :فيالمعنىالواحد،نحو

 

 

 القراءات السبع وتعددها اختالفأسباب 
 :،منهاالقراءاتختالفهناكأسبابكثيرةال

 :قراءة النبي صلى هللا عليه وسلم اختالف .2

اعندتعليمهالقرآنالكريمللمسلمين، وردأنالنبيصلىهللاعليهوسلملميلتزملفظ اواحد 
األحرفالسبعة،حيثاختلفصحابيانعلىوتدلعلىذلكأحاديثنزولالقرآنالكريمعلى

.(4)قراءة،وقالواحدمنهمأنهأخذهامنالرسولصلىهللاعليهوسلم

 :تقرير النبي صلى هللا عليه وسلم لقراءة الصحابة اختالف .1

كلقومبلغتهم،وماجرتعليهعادتهم،ئ ر قْكانالرسولصلىهللاعليهوسلممأمور ابأنيُ
ا تبدل مثلفهذيل حاء، )لعين حين: (عتى ، مثلوأسد المضارعة، حرف )تكسر ،(ت علمون:

جعللكلالقبائلمتسع؛والقرشياليهمز،فرحمةمنهللاوتيسير اعلىالناس،والتميمييهمز
 .(0)فياللغةلقراءاةالقرآن

 :النزول اختالف . 

المفيكلرمضان،كانالرسولصلىهللاعليهوسلميعرضالقرآنعلىجبريلعليهالس
فيالقراءةقلوت واختلفوا بكلالحروف، القراءةعننبيهللاصلىهللاعليهوسلم ،ىالصحابة

يقعاال ولم علىآخر، منقرأ ومنهم علىحرف، منقرأ إالفيأحرف ختالففمنهم بينهم

                                                           
  1 أبو طاهر، صفحات في علوم القراءات ص: ينظر ( )
  1 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي ص: ينظر (1)



34 
 

قليلة أحرف في العثمانية المصاحف اختلفت ولهذا في،قليلة، الصحابة فرقها وقد
.(4)المصاحف

 :الرواية عن الصحابة اختالف .1

اختلفأخذالصحابةللقرآنعنالرسولصلىهللاعليهوسلم،فمنهممنقرأعلىحرف،
انواعلىعلمبالقراءاتومنهممنقرأعلىحرفينأوأكثر،وقراءالمصاحفالعثمانيةمنهمك

خذعنشيخمختلفيقرأبحرفمعين،فكلمنهمأ،لذلكاختلفتالقراءةبينالتابعينالمختلفة؛
 .(0)وأخذتابعيالتابعيعنأساتذتهممنالتابعين،إلىأنوصلاألمرإلىاألئمةالمشهورين

 :اللغات أو اللهجات اختالف .2

أ وذلكليجعللهمونزلهللاسبحانه بأكثرمنلغةمنلغاتالعرب، تعالىالقرآنالكريم
افياللغة .( )فيالدينكتيسيرهعليهم،متسع 

 أسانيد القراء السبعة المتصلة بالنبي صلى هللا عليه وسلم
 كتابه في القدسي أرواني دمحم القراءات)ذكر سبع في البركات السبعة(فيض القراء أسماء

:(4)وأسانيدهم،وهم

وشيبةبننصاح،وعبدالرحمنيزيدبنالقعقاع،:منهم،قرأعلىسبعينمنالتابعين:نافع .2
رمزاألعرج،ومسلمبنجندب،وقرأهؤالءعلىعبدهللابنعباس،وأبيهريرة،وقرأبنه

 .علىرسولهللاصلىهللاعليهوسلمي ب ،وقرأأُببنكعيِّ ب كالهماعلىأُ
بنعباسعلىأبيبنقرأعلىعبدهللابنالسائبالمخزوميعلىعبدهللا:ابن كثير .1

 .نثابت،وقرأهؤالءعلىرسولهللاصلىهللاعليهوسلمبنالخطاب،وزيدبكعب،وعمر
علىابنعباس،مجاهد،وسعيدبنجبير:عةمنالتابعين،منهماقرأعلىجم:أبو عمرو .3

 .علىأبيبنكعبعلىرسولهللاصلىهللاعليهوسلم
                                                           

 11مخلصين ص آثار اللهجات العربية في القراءات السبع،: ينظر  ( )

 11المرجع السابق، ص: ينظر  (1)

 11 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي ص: ينظر (1)
  - / أرواني، فيض البركات في سبع القراءات: ينظر (3)
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علىرسولهللاصلى،علىعثمان،قرأعلىمغيرةبنأبيشهابالمخزومي:ابن عامر .4
 .امأنهقرأعلىعثمانبالواسطةبينه:عليهوسلم،وقيلهللا

وعلىابنأبيطالب،وأبيبن،علىعثمان،قرأعلىعبدهللابنحبيبالسلمي:عاصم .2
 .علىرسولهللاصلىهللاعليهوسلم،كعب،وعبدهللابنمسعود

األعمش:حمزة .0 مهران بن سليمان دمحم أبي على ابنوثا،قرأ األسدعلىيحيى على،ب
 .علىرسولهللاصلىهللاعليهوسلم،علىابنمسعود،علقمة

علىعيسىبنعمر:علي الكسائي .1 ا أيض  وقرأ تقدمسنده، وقد الزيات، علىحمزة ،قرأ
مصرف بن طلحة النخعي،على علقمة،على مسعود،على ابن هللا،على رسول على

.صلىهللاعليهوسلم

 :(2)ووفاتهم ،وميالدهم ،وبالدهم ،ورواتهم ،أسماء القراء السبعة

 القراء السبعة(: 4.2)جدول 
 وفاتهم رواتهم وفاتهم رواتهم وفاتهم بالدهم القراء السبعة

هـ291ورشهـ111قالونهـ209قارئالمدينةنافع

هـ192قنبلهـ121البزيهـ211قارئمكةابنكثير

هـ102السوسيهـ140الدوريهـ224قارئالبصرةأبوعمرو

هـ141ابنذكوانهـ142هشامهـ228قارئالشامابنعامر

هـ281حفصهـ293شعبةهـ211قارئالكوفةعاصم

هـ111خالدهـ119خلفهـ220قارئالكوفةحمزة

هـ140حفصالدوريهـ141أبوالحارثهـ289قارئالكوفةعليالكسائي

 

  

                                                           
 1/ القدسي، فيض البركات في سبع القراءات: ينظر ( )
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 :القراءات واللهجات

 وقدالقتضم وسلم، عليه هللا صلى النبي عن رويت التي القراءات القرآنية راءات
:(4)،هيثالثةأقسامإلىقسمت

القراءات المتواترة .2 وأصحابها: السبع، القراءات وهي : ونافع، كثير، وابن حمزة،وعاصم،
 .ابنعامروأبوعمروبنالعالء،والكسائي،و

أبوجعفر،ويعقوب،:ثالمتممةللعشر،وأصحابهاوهيالقراءاتالثال:القراءات المشهورة .1
 .وخلف

القراءات الشاذة .3 وأصحابها: عشرة، لألربع المكملة األربع القراءات وهي محيصن،: ابن
 .األعمشوالحسنالبصري،واليزيدي،ىيحيو

تبينأنالقرآنأنزلعلىسبعةتوقدورد عنالنبيصلىهللاعليهوسلمأحاديثكثيرة
وا أحرف، المراد في العلماء السبعة)ختلف وليس،(باألحرف قوال ، أربعين ذلك في وذكروا

ولعلأقرباآلراءإلىالصوابهوأنالمرادبذلك،المقصودباألحرفالسبعةالقراءاتالسبع
.تيسيرا لقراءةالقرآن؛هيلهجاتالعرب،

 :بين القراءات القرآنية ختالفوجوه ال

:(0)كثيرمناألمور،منهاينالقراءاتالقرآنيةإلىبختالفوجوهاالتعود

والجمعاختالف .2 والتثنية اإلفراد في والتذكيروالتأنيث،األسماء َمانَاتِهِْم }:
َ
َِّذيَن ُهْم لِأ َوال

{وََعْهِدهِْم َراُعونَ 
َمَناتِهِمْ }:وقرئ،(3)

َ
 .{لِأ

ومضارعوأمراختالف .1 ْسَفارِنَاَفَقالُوا َربَّ }:تصريفاألفعالمنماض 
َ
{نَا بَاِعْد َبيَْن أ

(4)،
 .{ربُّنا باَعدَ }و،{ربُّنا َبعَّد}:وقرئ

                                                           
    القطان، مباحث في علوم القرآن ص: ينظر(  )
 39/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري :ينظر (1)
 .11/1المؤمنون  (1)
 .9 /13سبأ  (3)
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{َولَا يَُضارَّ كَاتٌِب َولَا َشهِيدٌ }:وجوهاإلعراباختالف .3
مناهية،وبالض"ال"بالفتحعلىأن(2)

 .نافية"ال"علىأن
َعدَّ لَُهْم َجنَّات  َتجْرِي}:فيالنقصوالزيادةختالفاال .4

َ
نَْهارُ  َوأ

َ
{َتحْتََها الْأ

من  تجري}:وقرئ(1)
 (.المصحفالمكي){تحتها

ا}:فيالتقديموالتأخيرختالفاال .2 {َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَنۖ  وَْعًدا َعلَيْهِ َحقًّ
فيُْقتَلون }:،وقرئ(3)

 .{ويَْقتلون وعداً عليه حقاً 
{نِشزَُهاَوانُظْر إِلَي الْعَِظاِم َكيَْف نُ }:باإلبدالختالفاال .0

{شرهانُنْ }:وقرئ،(4) وطلح }،
َِّذيَن آََمنُوا إِْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَبَأ  َفتَبَيَّ }،{وطلع}:وقرئ،(2){منضود َها ال يُّ

َ
{نُوايَا أ

:وقرئ،(0)
 .{فتثب توا}

{أتَاَك َحِديُث ُموَسي  َهلْ }:فيالحركاتواألصواتختالفاال .1
،ُتقرأبالفتحواإلمالةفي(1)

 .{موسي }،و{أتي}

 

                                                           
 .1/111البقرة  ( )
 .11 /9التوبة  (1)
 .   /9التوبة  (1)

 .9 1/1البقرة  (3)
 .19/  الواقعة  ( )
 . /39الحجرات  ( )
 .  /79النازعات  (7)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4720&idto=4720&bk_no=50&ID=4777#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4720&idto=4720&bk_no=50&ID=4777#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4720&idto=4720&bk_no=50&ID=4777#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4720&idto=4720&bk_no=50&ID=4777#docu
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 ألولالفصـــل ا 
الصوتية اللهجيةالظواهر 
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 الظواهر الصوتية اللهجية

ال األصواتمنأصلالجوانبالتيتناولفيها اللغة؛يعتبرعلم عربالقدماءدراسة
متأخر امقارنة معن ألنأساسهذاالدرسمبنيعلىالقراءاتالقرآنية،وإنكانهذاالعلمقدُدوِّ 

العربيةاألخرى فعلماءالنحوالقدماء:مثل،علوم العملية، إالأنهاألسبقمنالناحية النحو،
.(4)اء،والكسائي،وايرهمأبوعمروبنالعال:مثل،كانواعلماءفيالقراءات

 إلىمجموعات،كلمجموعةنأكما دراسةاألصواتدراسةعمليةتقتضيتصنيفها
ونحاولبيانمجموعاتهاوسماتهاالواردةيندرجتحتهاعددمناألصواتتحملسماتمشتركة،

.التاليعلىالنحو(لحجةفيالقراءاتالسبعا)فيكتاب

 صوائتالصوامت وال :المبحث األول

 الهمز والتسهيل: المطلب األول
القرآ:الهمز القراءات علم في الصوتية الظواهر أهم من القاموسهي في وتعني نية،

"المحيط : والع ض  ْرُب، والض  ْفُع، والد  ْغُط، والض  وي ْهم زُالغ ْمُز، ي ْهُمُز والكسُر، لسان(1)"، وفي ،
ْغط :"العرب والض  ْمُزفيالكالموالهمزمثلالغ ْمز  ،ألنهُيْضغ ط؛،ومنهاله  ْرف  وقده م زُتالح 
م  ُزالفأ:ز،وقيلألعرابيفاْنه  نِّو:ر؟فقالأ ت ْهم  ُزهاالسِّ معروفة،:والهمزةمنالحروف...ُري ْهم 

م ُزعنمخرجها،يقال فت ْنه  هت :وسميتالهمز ةألنهاُتْهم ُزف ُته ت  .( )"بالهمزاإذاتكلمهوي ُهت 

ْرف:الن بر:ُذكرالنبركمصطلحمرادفللهمز،فقيلوقد :،ومنذلك(4)ه ْمُزالح  أنرجال 
قريشالن ْنب رُ:"يانبيءهللا،فقال:قاللنبيهللاصلىهللاعليهوسلم ر  :وفيرواية،"إن ام ْعش 

.(2)"سميالت ْنب ربا"

                                                           
 .19 فقه اللغة في الكتب العربية، عبده الراجحي، ص(  )
 .19 قاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص (1)
 .317- 31/ لسان العرب، ابن منظور،  (1)

 19 / لسان العرب، ابن منظور : ، وينظر7/ النهاية في غريب الحديث واألثير، ابن األثير: ينظر ((3
  1/31الزمخشري، الفائق في غريب الحديث (( 
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 في ُتْهم ز:الصطالحأما ألنها بذلك؛ وسميت واألبجدية، الهجائية الحروف أول الهمزة
مُزعنمخرجها،وهيأختاأللف ،باأللفالمهموزة؛ألنهاالتقومبنفسها"،ويعبرعنها(4)فت ْنه 
 .(0)"ا،ومعالفتحةألف رةياء ا،ومعالكسوالصورةلها؛فلذاتكتبمعالضمةواو 

وهذاماقالهسيبويه،( )حرفشديدمجهوريخرجمنأقصىالحلق:مخرجها عند القدماء 
،وذهبالخليل(1)أنهاشديدةمستثقلةتخرجمنأقصىالحلق:وابنجني،وقالعنهاابنيعيش

وأما:"ابهالعينقولهبأنمخرجهامنأقصىالحلق،وجاءفيكت:بنأحمدنفسالمذهب،وقال
ْهُتوتةمضغوطة فصارتالياءالواو،فإذاُرفِّ هعنهاالنت،الهمزةفمخرجهامنأقصىالحلقم 

.( )"واأللفعنايرطريقةالحروفالصحيحة

فهيصوتصامتحنجريانفجاري،تحدثمنخاللانسدادالفتحة،عندالمحدثينأما
بينالوترينالصوتيين بالخروجمنو،الموجودة فاليسمحللهواء تام ا انطباق ا ذلكبانطباقهما

.( )ث اصوت اانفجاري اد حْفيخرجالهواءمنبينهمافجأةمُ،الحنجرة،ثمينفرجالوتران

والبالمهموس؛ألن،الهوبالمجهور،أنهاصوتشديد:وقالعنهاالدكتورإبراهيمأنيس
تمام  مغلقة معها المزمار ففتحة الحلقا، إلى خاللها من بالمرور للهواء يسمح حين،ال إال

.( )وهنايتكونصوتالهمزة،انفراجهاالفجائي

العربيةوالهمزةرام فياللغة إالأنهاشيوعها تحظ ، ككلاألصواتلم ؛برمزخاصبها
تكتببين،فكانتأوتسهلبينأوالحذف،،أوالنقل،إماباإلبدال،ألنهاكانتقديم اتخفف

أوالياء،والرمزالذيتكتببهاآلنهو،أوالواو،حسبماتخففبه،فأحيان اتكتبباأللف
.( )رمزحديثبالنسبةللرسمالعثماني

                                                           
 . 19-191/  تاج العروس، الزبيدي : ينظر ( )

 المرجع السابق: نظري (1)
 .9 - 3سر صناعة اإلعراب، ابن جني ص: أيًضا:، وينظر313-3/311الكتاب، سيبويه : ينظر (1)
 17 /9شرح المفصل، ابن يعيش (3)
 .1 / الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين  ( )
 7  ص محمود، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران: ينظر ( )
  9اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي ص (7)
 91األصوات اللغوية، أنيس، ص: ينظر (1)
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؛وهومناختيارالخليلبنأحمدالفراهيدي،(ء)يرمزللهمزةحديث ابرأسالعينالصغيرةو
.(4)وتالعينوذلكلمالحظتهقربمخرجصوتالهمزةمنمخرجص

لقدو كبير ا العلماءاهتمام ا علماءالقراءاتباهتم ا منأنواع؛الهمزة،وخصوص  لها لما
مطولة فصوال  لها فعقدوا الكريم، القرآن في بكثرة ولورودها ،كثيرة، عن أحكامهاوتحدثوا

.قادمةفيحجتهفيالصفحاتالمنهاابنخالويهماأوردهبالتفصيلوسنتناول،وأقسامها

:(0)أقسام الهمزة

.همزتانمجتمعتانفيكلمةأوكلمتين .1.همزةمفردة .2
والفيكلمتين،،الفيكلمة،خرىتيلمتجتمعمعهمزةأهيالهمزةال:الهمزة المفردة .2

،( )ومتحرك،ساكن:وتقعفيموضعالفاءوالعينوالالممنالفعل،وتأتيعلىضربين
:وهيقسمان

.ةمتحركةهمز -ب.همزةساكنة -أ
:الهمزةالساكنةإلىثالثةأضربوتنقسم

.مفتوحماقبلها -ت.مكسورماقبلها -ب.مضمومماقلبها -أ
:والمتحركةضربان

.متحركةقلبهاساكن -ب.متحركةقبلهامتحرك -أ
 .الهمزتان المجتمعتان في كلمة أو كلمتين .1
 األولى:المجتمعتان في كلمة الهمزة أفيهماتكون لالستفهام وتكونزائدة ايره، و

 الثانية الهمزة أما بالفتح، فمتحركة والمتحركة وساكنة، متحركة تكونإتكون أن ما
 .أومضمومة،أومكسورة،مفتوحة

 تكونعلىضربين: المجتمعتان في كلمتين:
.همزتانمختلفتان -ب.همزتانمتفقتان -أ

                                                           
 1 القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، شاهين ص: ينظر ( )
  9اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي ص: ينظر (1)
 9 ن نافع من طريق األزرق، الحسني صالتجويد برواية ورش ع أحكام: ينظر ((1
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 .أوالضم،أوالفتح،إمامتفقتانبالكسر:المتفقتان .أ
 :هماخمسةأنواعل:المختلفتان .ب

.مضمومةومفتوحة .3.مفتوحةومكسورة .1.مفتوحةومضمومة .2
.مكسورةومفتوحة .2.مضمومةومكسورة .4

:تحقيق الهمز وتسهيلها

:هما،يمكنتلخيصالحاالتالتيتعتريالهمزةإلىحالتيناثنتين

 تحقيق الهمز
أنأوأنتسهل،أو،هومصطلحمقابلللتسهيلواإلبدال،فالهمزةعندالقراءإماأنتحقق

والكالمقبلها:"تبدلمنجنسحركةماقبلها،قالالسيرافي فهي،اعلمأنالهمزةإذاوقعتأوال 
:فالتحقيققولك":أكانتمفتوحةأومكسورةأومضمومة،وقالسيبويه سواء ،(4)"محققةالاير

ذلك،(يئس)و،(لؤم)،و(سأل)،و(رأس)،و(قرأت) لظاهرمناألمثلةأنتحقيقاو،(0)"وأشباه
.الهمزعندههوإبقاءالهمزةعلىأصلها

تخفي دون مخرجها من الهمزة إخراج هو وتعد،فالتحقيق اإلشباع، من حقها وإعطائها
ا الهمزةحرفشديدمستثقل،تخرج:لذلكقالابنيعيش؛الهمزةمنأصعباألصواتمخرج 

و ع .( )منأقصىالحلق،وهيكالت ه 

 سهيل الهمزت
القراء بهعند والنطقب،تخفيفالهمزة:مصطلحيقصد مسهلةأوالتخلصمنثقلها، ها

،وتلكهيالوسائلالتياستخدمهاالعرب(1)بين،أوتبدل،أوتحذفايرمحققة،فتصيربين
.ليتناسبمعسليقتهم،وبيئتهمالتييعيشونفيها؛لتسهيلالنطق

                                                           
 3/173شرح كتاب سيبويه، السيرافي ج(  )

  3 /1الكتاب، سيبويه ج (1)
 17 /9شرح المفصل، ابن يعيش ج: ينظر (1)
  3 /1الكتاب، سيبويه ج: ينظر (3)
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اإل في السيوطي "تقانذكر ا: مخرج  وأبعدها نطق ا الحروف أثقل كان لما الهمز أن ،اعلم
أنها:ثمبينأحكامتخفيفالهمزةعندالعرب،وقال ،(4)"تنوعالعربفيتخفيفهبأنواعالتخفيف

أولها أنواع، أربعة منها وذكر مجلد، من أقل يحصيها أن يمكن ال كثيرة إلى: لحركته النقل
قبلها،وثالثهاإبدالا:ساكنقبله،وثانيها تسهيل:لهمزةالساكنةحرفمدمنجنسحركةما

.(0)هواإلسقاطبالنقلفبينهاوبينحرفحركتها،أماالنوعالرابع

فتلين،وذكرأنا،واستطردابنيعيشفيشرحالمفصل فتصبحإلبدالبأنتزيلنبرتها؛
بين،ياء أو،أوواو ا،ألف ا والحرفالذيمنه:أي،بينعلىحسبحركتها،وأما بينالهمزة

حركتها،فتصبحبينالهمزةواأللفإذاكانتمفتوحة،وإذاكانتمضمومةتجعلهابينالهمزة
.( )والواو،وإذاكانتمكسورةبينالياءوالهمزة

 

                                                           
 17 / اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي ج ( )
 11 -11 / اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي ج: ينظر (1)
 17 /9شرح المفصل، ابن يعيش ج: ينظر (1)
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 ي اللهجات العربيةالتحقيق للهمزة فالتخفيف و 
قرآنالكريممنلهجاتالعربلقدتعرضابنخالويهفيحجتهإلىذكرماوردفيال

:،سأذكرهاهنابالتفصيلمعأنواعالهمزةلغة لهاالتياتخذتمنالتسهيلأومنالتحقيق

 الهمز المفرد: لمطلب األولا

 الهمزة الساكنة حسب حركة ما قبلها

 المتحرك ما قبلها بالضم 
 الهمزة الساكنة المضموم ما قبلها(: 4.0)جدول 

 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة راءةكيفية الق التسلسل

2


وابن،وعاصم،وابنكثير،نافع يؤمنون تحقيقالهمز
(2)والكسائي،وحمزة،مراع

3البقرة(1)تميم

إبدالالهمزة
اواو 

(4)قريش(3)أبوعمروبنالعالء يومنون 

ابنكثير،وأبوعمرو،وابن ولؤلؤهمزتين1
(2)والكسائيعامر،وحمزة،

الحج(0)تميم
فاطر

13
33

همزةواحدة
وهياألولى

المعلىبنمنصورعنأبيبكر لؤلو
حفصعنوعنعاصم،

(1)عاصم

(8)الحجاز

همزةواحدة
وهيالثانية

عاصمفيروايةيحيىعنأبي ولولؤ 
(9)بكر

(21)الحجاز

                                                           
 11 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1
 11 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3
  31ابن مجاهد، ص كتاب السبعة في القراءات، : ينظر (( 

  1 /1 شرح المفصل، ابن يعيش، ج: ينظر (( 
  31كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

  1 /1 شرح المفصل، ابن يعيش، ج: ينظر ((1
 1  كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

  1 /1 شرح المفصل، ابن يعيش، ج: ينظر ((1 
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وقِ بالهمز3 ص(1)تميم(2)ابنكثير س 
الفتح

33
19 تركالهمز

اوإبدالهواو 
أبوعمرو،ابنعامر،ونافع، قِ ؤس  

(3)وعاصم،وحمزة،والكسائي
(4)الحجاز

ةٌبالهمز4 د  أبوعمرو،وحمزة،وحفصعنم ْؤص 
(2)عاصم،ويعقوب

11البلد(0)تميم

ةٌوم تركالهمز د  ابنكثير،وابنعامر،ونافع،ص 
وعاصمفيروايةأبيبكر،

(1)والكسائي

(8)الحجاز

 الكلمات بعض خالويه البن الحجة كتاب في ورد ساكنةالتي مفردة فيها الهمزة جاءت
نأوتركهوبي ،،وعلقعليهاأنهاتقرأإمابتحقيقالهمزفياألسماءواألفعالمضمومماقبلها

:حجتهلكللهجة،ومناألمثلةالتيذكرهامايلي

تعالى {يُْؤِمنُونَ الذين } :قوله
الجمهور ،(9) تميمقرأها لهجة (21)على الهمز، بتحقيق

و{يُْؤِمنُونَ } {َولُْؤلًُؤا}،
وابنعامر(  ) وأبوعمرو، ابنكثير، والكسائيبتحقيققرأها ،وحمزة،

بالكلمةعلىأصلهاوكماللفظها؛ألنالهمزةحرفصحيح"ان،وكانتحجتهمبأنهمأتوالهمزتي
لذلككانال؛وأنالهمزةلوحذفتأصبحتالكلمةايرمفهومة ،(40)"لمعجممعدودفيحروفا

الجمهور اإلمامورشفاختارالتخفيف( 4)خالففيتحقيقالهمزعند أما لتسهيلاللفظ،؛،
.(41)واليفسدالمعنى،وهذااليخلبالكالم

                                                           
  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص كتاب : ينظر (( 

  1 /1 شرح المفصل، ابن يعيش، ج: ينظر ((1
  31كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

  1 /1 شرح المفصل، ابن يعيش، ج: ينظر ((3
  31كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  1 /1 شرح المفصل، ابن يعيش، ج: ينظر (( 
  31كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

  1 /1 شرح المفصل، ابن يعيش، ج: ينظر ((1
 .1/1البقرة  (9)

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
 .11/ 1 فاطر ،11/11 الحج (  )

 1 1-3 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (1 )

 11 -99وتذكار المقرء المنتهي، ابن القاصح، صسراج القارئ المبتدئ : ينظر (1 )
 3 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3 )
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ْعَناقِ } :قولهتعالىفي(ُسوقِ )أماكلمة
َ
وِق َوالْأ {بِالسُّ

{لَىَٰ ُسوقِهِ عَ }و (2)
قرأهاابنكثير، (1)

،األولىمضمومة؛فلمااجتمعتواوان،(سؤوق)وكانتحجتهأنأصلها،(قِ ؤسُ )وحدهبالهمز
الرأي( )والثانيةساكنة،همزاألولى،وحذفالثانية لهذا ا وهمز":وقال،،وكانالفارسيمؤيد 

(سؤوق)ضمالواوفيإلىبالهمزأرجعسبفقدأماالزمخشريفيالكشاف،(4)"يجوز(سؤقه)
فقدجعلالضمةفيالسينكأنهافيالواوللتالصقكما،(ُسؤق)،أمامنقرأها(الغؤر)كمافي

.(2)(مؤسى)في

ؤَْصَدةٌ } (0)أبوعمرو،وحمزة،وحفصعنعاصم،ويعقوب وقرأ {مُّ
البلدوالهمزة فيسورة (7)

ودخلتعليهاهمزة،ففاءالفعلهمزة، فهيُمؤصدةآصدتالنار:ألنهمأخذوهامن؛بالتحقيق
ا،فهومؤصد،القطع ( )واألصلأأصدت،والمصدرآصد،يؤصد،إيصاد 

. 

اقلبها؛وأردتالتخفيف،إذاكانتالهمزةساكنةوقبلهامتحرك:فقالسيبويه،أماالتسهيل
أي،نسحركةماقبلها،والقراءأبدلوهاحرفمدمنج( )إلىالحرفالذيمنهحركةماقبلها

وقِ }،{يُوِمنُونَ }:فأصبحت،ألنهاجاءتبعدضم؛واو ا ُ } ،{َصَدةٌ ومُّ }،{ُسوقِهِ }،{بِالسُّ  ،{لًُؤاوَول
{ ُ .{اوً َولُْؤل

سكونالمخرج،فلسانوسهلعليهمذلك،{يُومِنُونَ }التخفيففي،نحاورش،وأبوعمروو
المحققة الهمزة مخرج هو ،المزمار عند والإذ تام ا، انطباق ا المزمار فتحة تنطبق بها النطق

لذلكهو؛فيخرجصوتالهمزة،يسمحللهواءبالمرورإلىالحلق،ثمتنفرجفتحةالمزمارفجأة
؛لهذاابتعدورشوأبوعمروعنالهمزا؛عضلي اصوتانفجاري،وصوتالهمزةيحتاججهد 

.(42)للتخفيفوسهولةوسرعةالنطق
                                                           

 .11/11ص  ( )

 .31/19 فتحال (1)

 171الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

   3/1الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج (3)
  91ي، صتفسير الكشاف، الزمخشر: ينظر ( )
إعراب ثالثين سورة، ابن خالويه، : أيًضا:، وينظر 1 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر ( )

  1 ص
 .13/1 ، الهمزة 91/11البلد  (7)
الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، : أيًضا:، وينظر 1 إعراب ثالثين سورة، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 1/71لعرب، ابن منظور، جلسان ا: ، وينظر171ص
 3/173شرح كتاب سيبويه، السيرافي، ج: ينظر (9)
 3 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )
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وهيلغةضعيفةيهمزونالواوالتي:"بغيرالهمز،وقالأبوحيان(ُسوقِ )القراءقرأأالبو
.(2)"قبلهاضمة

ابنكثير،وابنعامر،ونافع،وعاصمفيروايةأبيبكر،:مثل،{َصَدةٌ ومُّ }ومنلميهمز
ا،ففاء:فكانتحجتهأنهأخذهمن،والكسائي دإيصاد  أوصدتالنارفهيموصدة،فأوصدُيوص 

همزه يجوز ال وهنا واو، يوفض:مثل،الفعل تعالى،أوفض قوله في )وجاءت نصب: إلى
لحن(يوفضون فمنهمزفقد الموضع،(0)، الهمزفيهذا يكره وكانأبوبكرراويعاصم ،

.( )(فأشتهيأنأسدأذنيإذاسمعته،لناإماميهمزمؤصدة:)وقالرحمههللا
{َولُْؤلًُؤا}:وفيقولهتعالى

األولى،(3) اختلفالقراءفيالتسهيل،فهمنهممنسهلالهمزة
واو  فأصبحتاوأبدلها أما،(اولولؤ )وأثبتالثانية، وهمعاصمفيروايةيحيىعنأبيبكر،

أنمن:،وقالابنخالويه(الؤلو و)حفصعنعاصمفأثبتالهمزةاألولىوسهلالثانيةوقرأها
لجمعبينهمزتينفيكلمةواحدة،فخففالكلمةبحذفإحداهما،قرأبهمزةواحدةأثقلعليها

 هواختالفمع الثانية وحذف األشهر، هو األولى الهمزة فحذف الحذف، بموضع القراء
.( )"وهذاخطأ،أنعاصمكانيهمزاألولىواليهمزالثانية":،وقالابنمجاهد( )األضعف

 به اشتهرت الواو الوهمز العربية وقالالقبائل وقيس، وعقيل، وهذيل، أسد، من بدوية
.( )أدؤر،وأسؤق،وأثؤب:مثل،بعضالعربيهمزالواوالمضمومة:سيبويه

  

                                                           
 131اللهجات العربية والقراءات القرآنية، أبو حيان، ص ( )

لسبع، ابن الحجة في القراءات ا: أيًضا:، وينظر17 / 1 إعراب ثالثين سورة، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 171خالويه، ص
الجامع ألحكام : أيًضا:، وينظر1 /  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج: ينظر (1)

 11/117القرآن، القرطبي، ج
 .11/ 1 فاطر ،11/11 الحج (3)

 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

  31ت، ابن مجاهد، صكتاب السبعة في القراءا: ينظر ( )

   3/1الكتاب، سيبويه، ج: ينظر (7)
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 المكسور ما قبلها

 الهمزة الساكنة المكسور ما قبلها(: 0.0)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة التسلسل

تحقيقالهمز2
ءوضمالها

أبوعمرو،وابنكثير،ونافع، منبئهُ أ
(2)الكسائيوحمزة،وعاصم،و

33البقرة(1)الحجاز

بدالالهمزةياء إ
اءوكسراله

(4)تميم(3)ابنعامر أنبيِهم

ابنعامر،وأبووابنكثير، هئَأْرجِ تحقيقالهمز1
(2)عمرو

بعض
(0)قيس



222األعراف

عاصم،وكسائي،وال،نافع َأْرِجهتركالهمز
(1)حمزةو

تميم،
(8)وأسد

ابنكثير،وأبوعمرو،وابن ئُ ُتْرجِ زمتحقيقاله3
فيرواية)عامر،وعاصم

(9)(أبيبكر

بعض
(21)قيس



22األحزاب

حمزة،الكسائي،نافع، ُتْرِجي تركالهمز
(22)وحفصعنعاصم

تميم،
(21)وأسد

عمرو،وابننافع،وأبو الن ِسيءُ تحقيقالهمز4
عامر،وعاصم،وحمزة،

(23)والكسائي

24)الحجاز

)
31التوبة

                                                           
 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 9 1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1

 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
 9 1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((3

 117السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ظرين (( 
 71/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر (( 

 117السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7
 71/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1
 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9
 71/ لعربية في التراث، الجندي، جاللهجات ا: ينظر ((1 

 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  
 71/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1 
 3 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 
 9 1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((3 
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(1)تميم(2)ابنكثير يالن ِس قلبالهمزةياء 
11هود(4)الحجاز(3)أبوعمرو ئَبادِ تحقيقالهمز2

نافع،وابنكثير،وابنعامر، َباِديَ ياءمفتوحة
(2)وعاصم،وحمزة،والكسائي

(0)تميم

ابنكثير،ونافع،وأبوعمرو، ْئبُ الذ ِ قالهمزتحقي0
وابنعامر،وعاصم،

(1)وحمزة

24يوسف(8)الحجاز

(21)تميم(9)الكسائي،وورشعننافع بُ يالذ ِ تركالهمز
بالهمزوتخفيف1

الياء
ا ابنكثير،وأبوعمرو، َوِرْئيا

(22)وعاصم،وحمزة،والكسائي
بعض

(21)قيس


14مريم

مزتركاله
وتشديدالياء

تميم،(23)ابنعامر،ونافع اَوِري  
(24)وأسد

ابنكثير،وأبوعمرو، ِبْئر  بالهمز8
وعاصم،وابنعامر،وحمزة،

(22)والكسائي

20)الحجاز

)
42الحج

(28)تميم(21)(فيروايةورش)نافع ر  يبِ تركالهمز
11النجمبنو(29)ابنكثير ِضئَزٰى  بالهمز9

                                                           
 3 1ت، ابن مجاهد، ص السبعة في القراءا: ينظر (( 
 9 1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
 9 1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((3

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 9 1/ لجندي، جاللهجات العربية في التراث، ا: ينظر (( 

  13السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7
 المرجع السابق: ينظر ((1
 المرجع نفسه: ينظر ((9
 المرجع نفسه: ينظر ((1 
   3المرجع نفسه ،ص : ينظر ((  
 71/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1 

   3السبعة في القراءات، ابن مجاهد ص : ينظر ((1 
 71/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((3 
 311السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  
  13المرجع السابق، ص : ينظر ((  
 311المرجع نفسه، ص : ينظر ((7 
  13المرجع نفسه، ص : ينظر ((1 
    المرجع نفسه، ص : ينظر ((9 
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(2)عبس
نافع،وأبوعمرو،وابن ِضيَزٰى  تركالهمز

عامر،وعاصم،وحمزة،
(1)والكسائي

(3)تميم

بأنتقلبحرف،تخلصتلهجاتالحجازمنالهمزةإذاسكنتوتحركماقبلهابالكسر
مدمناسبلتلكالحركةوهوالياء،أوبالحذف،وماجاءمنأمثلةفيكتابالحجةالبنخالويه

:النوعمايليعلىهذا

ومثالإبدالالهمزةياء هودرجةثانيةمندرجاتالتخفيففيالهمزة،وهناهو:القلب
(.ِضيَزىٰ  ،ِبير  ،َوِري ا،الذِ يبُ ،َباِديَ ،الن ِسي،أنبيِهم، ُتْرِجي):ذلكفيالحجة

كلمة في الهاء وكسر الباء، وإثبات الهمزة، بطرح عامر ابن منبيهِ أ)(4)انفرد قوله( في
ْسَمائِهِْم }:تعالى

َ
نبِئْهم بِأ

َ
{قَاَل يَا آَدُم أ

؛وينبغيأنتكونايرمهموزة:"،وقالابنمجاهد(2)
ألنالهاءبعدهامكسورة،وإنكان؛،فتقلبالهمزةياء(0)"ألنهاليجوزكسرالهاءمعالهمز

ا من قوم عن ورد أنه إال الشعر، في إال هذا يجيز ال وعلسيبويه سببلعرب، الفارسي ل
لسكونهاوانكسارماقبلها،فتشابهتالكلمةبعدالقلبكلمةتكونقلبتياء التخفيفأنالهمزة

.(1)كماكسرتفييرميهم،ويهديهم،فكسرتالهاءبعدها،ياؤهاأصليةايرمنقلبة

 والكسائي، حمزة، ووقرأ عاصم عن وحفص ترجي)نافع، تعالى( قوله في ي َمن تُْرجِ }:
{تََشاءُ 

ياء (8) بينالهمزوالتخفيفبإبدالالهمزة فيالحجة يرجحابنخالويه ولم ذكر،، فقد
.دونترجيحأوشرحمناللهجتان

                                                           
  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

    السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

  7الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)
 .1/11البقرة  ( )
 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص ( )
 7 3/ الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر (7)
 .  /11األحزاب (1)
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كو ابن مكةانفرد أهل إمام ثير في الهمزة تسهيل النسي  )في تعالى( قوله في إنََّما }:
{النَِّسيءُ 

مشددة،وذلكالساكنةالتيقبلها،فأصبحتياء فأبدلالهمزةياء،وأدامهافيالياء(4)
.(1)النكسارالسينوثقلالهمزة؛بغرضالتخفيف

 يِ }: فيقولهتعالى( َباِديَ )وأما
ْ
أ {بَادَِي الرَّ

( ) عامةقراءالمدينةوالعراقبغيرفقد، قرأها
قولهم من أخذها أنه بالياء قرأ لمن والحجة الهمز، ظهر: إذا يبدو، الشيء ابنبدا وقال ،

فإنوقفعليهواقفاستوىالمهموزفيهوايره،فكانياءساكنة؛ألنالهمزةتسكن:"هخالوي
نمنقرأبغيرالهمز؛يأنأولىالقراءت:،وقالالطبري(4)"فيالوقف،وقبلهامكسور،فتقلبياء

ُلنا،فيظاهرالرأي،وفيماظهرلن:ألنمعنىذلكالكالم القراءة(2)اإالالذينهمأراذ  ،وهذه
.هيالتياختارهاابنخالويهفيحجته

من ور يِّا)منتركالهمزة تعالى( فيقوله ثَاثًا َورِئًْيا}:
َ
{أ

و( )  :فيقولهتعالى( ِضيَزىٰ )،

{قِْسَمٌة ِضيَزىَٰ }
،لزمأنيبدلمنهاياء؛ألنماقبلهامكسور،فعندماقلبتالهمزةياءساكنة( )

واحدةمشددة،إذنمنقرأ،فأصبحتياء دااماإلجاورتفيالكلمةياءان،وجبوت،(ور يِّا)في
أنالحجةلمنتركالهمزوشددأنهأخذه:ضعنهالتشديد،وقالابنخالويهبتركالهمزعوِّ

وهو الرِّ يِّ من المدينة: أهل من ونافع عامر، ابن قراءة كانت وهذه الشباب، وأما( )امتالء ،
والحجةفيالتركأنهالغةمن،أجمعالقراءإالابنكثيرعلىتركالهمزفيهاقدف ،(ِضيَزىٰ )

                                                           
 .9/17التوبة  ( )
إمالء ما من به الرحمن من وجوه : ، وينظر 7 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

النشر في القراءات العشر، ابن : أيًضا:، وينظر  /1، العكبري، جاإلعراب والقراءات في جميع القرآن
  31/ الجزري، ج

 .17/  هود  (1)
الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، : ، وينظر( 1 السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات  (3)

 111، السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص1/111ج
 1/111 تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر ( )
 .9/73 مريم  ( )
 .1/11 النجم  (7)
 119ن خالويه، صالحجة في القراءات السبع، اب: ينظر (1)
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ومعناها(ضاز)وهيمن،لغاتالعرب ياء : وقلبتالهمزة قبلها؛جار، لحركةما ،لمناسبتها
.(4)وهيالكسر

ِئُْب }:وإذاتعرضنالقضيةالهمزوتركهفيقولهتعالى َكلَُه الذ 
َ
{لَئِْن أ

َوبِئْر  }:،وقوله(0)
لَة   َعطَّ {مُّ

،وهذايدلعلىأنقضيةالهمزوتركهال(بئر)و(الذئب)فإنأهلالحجازتهمز،( )
تختصبشكلمطلقبقبيلةأولهجةبحدذاتها،فاألمرمرنومتداخلبينالقبائل،وقرأبالهمز

فيرواية)نافع،و(الذيب)فهماليهمزون،(فيروايةورش)أالبالقراءإالالكسائي،ونافع
إذاكانت:سألتنافععنالبيروالذيب؟فقال:"،وقالاألصمعي(4)(البير)وحدهاليهمز(ورش

فأهمزهما تهمزها فكلمة(2)"العرب األصل، على بهما أتى أنه الكلمتان همزة لمن والحجة ،
يفقلبتلتخفلوهوهبوبهامنكلجهة،ومنتركالهمزف:مأخوذةمنتذؤبالريح(الذئب)

قبلها؛ياء ما لحركة الكسرة،لمناسبتها ،وهي في يب)سواء الذ  ) خالويه(0)(الب ير)أو وابن ،
.وهذاالمالحظعنهأنهيميللألشهرفيالقراءات،كتبهمافيكتابهالحجةبالهمز

الحذف الساكنةأوالمتحركة:هوأقصىدرجاتالتخفيف،ونعنيبهف،وأما حذفالهمزة
حركت همزمع بال معه الكلمة فتصبح ذلك،ها، أرجه):ومثال تعالى( قوله في رِْجْه }:

َ
أ

َخاهُ 
َ
{َوأ

قراءة،اختارنافع،والكسائي،وعاصم،وحمزةوقد،(8)تقرأإمابتحقيقالهمزأوحذفه،( )
ففيلسان،(9)،ولغةتميموقيسقراءةأهلالمدينةوهيلغةفصيحة،(َأْرِجه)ذلكمنايرهمزة

 مادة رجأ)العرب األمر( أرجيت أخرته: كثير،(42)إذا ابن وقرأ عمروو، وأبو عامر، ،ابن

                                                           
  11المرجع السابق، ص: ينظر ( )
 .3 /1 يوسف  (1)
 . 11/3الحج  (1)
  13السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر (3)
 7 /3الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج ( )
 3 1-93 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )
 .   /7األعراف  (7)
 9  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
 71/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((9
 11/ لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر (1 )
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:أرجىاألمر:"،وقالابنمنظور(أرجأ:)وهيمن(هئَأْرجِ )،بالهمز ...أخره،لغةمنأرجأ
.(4)"وأرجأتاألمروأرجيته،إذاأخرته،يهمزواليهمز

،وقيس،منتميم،هاقبائلوسطشبهالجزيرةوشرقوأماإثباتالهمزفهواألصل،وقرأبها
 (.َزىٰ ئِض ، َوِرْئياائ، َبادِ ، الن ِسيءُ ُئ، ُتْرجِ ، منبئهُ أ) :ومنجاورهم،وقرأتالكلماتكاآلتي

ومنالقراءمنقرأهابكسرالهاءمعالهمز وهواألصل،،تبالهمزوضمالهاءئ ر قُ( منبئهُ أ)
م) ؛اليجوزذلكولكن،(أنبئه  إالياءأوكسرة، منالعربمنيكسروألنالهاءاليكسرها

.(1)وهيقراءةرديئة،ويهمز

في(أرجه):مثل،بإثباتالهمزة،قرأهاابنكثير،وأبوعمرو،وابنعامر،وعاصم(ئُ ُتْرجِ )
َخاهُ }:قولهتعالى

َ
رِْجْه َوأ

َ
{أ

ردتعنثباتالهمزةلغةفصيحةوإر،وأخ :أي(أرجأ:)،وهيمن( )
.(2)بالهمزمنكالمبعضقيس،وبتركهلغةتميموأسد:،وقالالطبريفيتفسيره(1)العرب

 قرأ (يءالن ِس )ومن الصواب؛ وهو األصل، فهوعلى الياء وتخفيف القراءةبالهمزة ألنها
ره،،وهيمشتقةمننسأهوأنسأهإذاأخ التياليجوزخالفهاأكثراألئمةاءةالمستفيضةفيقر

نسأينسأ،النسيءبالهمزةمعناهالزيادة:قالالطبريره،أخ :نسأهللافيأجلك؛أي:منقولهم
يل)،وهيعلىتقديرإذازاد .(0)النذيروالنكير:مفعول،مثل:بمعنى،(ف ع 

بدأتبهذا:مبتدأالرأي،منقولهم:وتأتيبمعنى،(ئَبادِ )وأثبتأبوعمرووحدهالهمزفي
.(1)أولاألمر،وإذاابتدأتبهقبلايره،وقرأبذلكبعضأهلالبصرة:،أياألمر

                                                           
 .المرجع السابق ( )
 311/ الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر (1)
 .   /7األعراف  (1)
 11/ ر، جلسان العرب، ابن منظو: ينظر (3)
 1/139 تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر (( 

به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات  نَّ إمالء ما م  : أيًضا:، وينظر339/  المرجع السابق، ج: ينظر ( )

   /1، العكبري، جفي جميع القرآن
تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي : أيًضا:وينظر، 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر ((7

 1/111 القرآن، الطبري، ج
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 والكسائي وحمزة، وعاصم، عمرو، وأبو كثير، ابن َوِرْئياا)وقرأ رؤ،بالهمز( من يةفهي
هاابنخالويهفيإليتخففالياء،وهذههيالقراءةالتيمالالمنظروالحسن،وبجانبالهمزة

(4)الحجة أما ف،(َزىٰ ئِض )، قد في وحده كثير ابن الهمزةإانفرد فيهاثبات من وهي ،(ضأز)،
عرىذ :مثل،بكسرالفاء(ف على)جار،وتأتيعلىوزن:ومعناها   .(0)كرى،وش 

                                                           
 119الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )
  11المرجع السابق، ص: ينظر (1)
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 المفتوح ما قبلها

 الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها(: 0. )جدول 
 اآلية ةالسور  القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة التسلسل

الهمزوفتحالنون2
األولى

21البقرة(1)تميم(2)ابنكثير،وأبوعمرو َنَنسْأها
0

تركالهمزوضم
النوناألولى
وكسرالسين

حمزة،وعاصم،ونافع، ُنْنِسَها
(3)والكسائي،وابنعامر

(4)الحجاز

الكهف(0)أسد(2)عاصم َيْأُجوَج َوَمْأُجوجَ تحقيقالهمز1
اءاألنبي

94
90 ابنكثير،ونافع،وأبو ُجوجَ اُجوَج َومَ ايهمزمندون

عمرو،وابنعامر،
(1)وحمزة،والكسائي

(8)الحجاز

44النمل(21)تميم(9)ابنكثير َسأَقْيَهاتحقيقالهمز3
إبدالالهمزة

حرفمد
عاصم،ونافع،وأبو َساَقْيَها

عمرو،وابنعامر،
(22)وحمزة،والكسائي

(21)حجازال

24الحجرات(24)تميم(23)أبوعمرو َيْأَلْتُكمْ بهمز4
عاصم،ونافع،وابنكثير، َيِلْتُكمْ بغيرهمزوالألف

وابنعامر،وحمزة،
(22)والكسائي

قيس
(20)عيالن

                                                           
 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 7  / لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر (1)
 1  بعة في القراءات، ابن مجاهد، ص الس: ينظر ((1

 7  / لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر (3)
 199السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 113/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر (( 

 199السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7
 9 1/ الجندي، ج اللهجات العربية في التراث،: ينظر ((1

 311السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9
  13/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1 

 311السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  
  13/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1 

  1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر ((1 
   3/1الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر (3 )

  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  
   3/1الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر (  )
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41القلم(1)تميم(2)ابنكثير ق  أسَ بالهمز2
عاصم،ونافع،وأبو َساق  باأللف

عمرو،وابنعامر،
(3)وحمزة،والكسائي

(4)الحجاز

تالكلماتإمابإثباتالهمزأوبالتخفيف،ئ ر قُ،إذاسكنتالهمزةوتحركماقبلهابالفتح
 األصل، هو الهمزة بشكلوإثبات بها وشرقوقرأ الجزيرة شبه وسط قبائل تميم،هاعام ،من

زةساكنةوماقبلهامفتوحمام،وماجاءفيكتابالحجةالبنخالويهمنهمومنجاوره،وقيس
م ْأُجوج ،أخطأنا،ه اأنسن :)يلي و  ا،ي ْأُجوج  أق ْيه  (.ق أس ،ي ْأل ْتُكمْ،س 

ْو نَ }:منقولهتعالى(ن نسأها)أبوعمرووقرأابنكثير،
َ
{َهاأنسَما نَنَسْخ مِْن آيَة  أ

بفتح،(2)
،وفيلسان(0)هامنالتأخيرزأنهجعلالحجةلمنهم:بنخالويهالنونوتحقيقالهمزة،وقالا

النسئ العرب يؤخِّ ،التأخير: أي وينسأ والدين، العمر في كانتويكون شهر هو والنسئ ر،
علىخالفالنسخالذيهو(1)العربتؤخره المعنىالذيإ:،والنسأ بدالوتغييرالحكم،وهذا

انُ)معأنالقراءةالمشهورة،هابنخالويهفيحجتهإليمال ه   .بالهمز(نس 

م ْأُجوج )قرأعاصموحده و  ُجوَج ُمْفِسُدوَن فِي }:مهموزةفيسورةالكهف(ي ْأُجوج 
ْ
ُجوَج وََمأ

ْ
إِنَّ يَأ

رِْض 
َ
{الْأ

ُجوجُ }األنبياءفيسورةو،(8)
ْ
ُجوُج وََمأ

ْ
والحجة:وقالابنخالويه،(9){ َحتَّيَٰ إِذَا فُتَِحْت يَأ

إذا(يفعول،ومفعول:)،ويكونواعلىوزن(م لحأجاج)أو(جالنارأجي)أنهأخذهمن:لمنهمز
الصرف من منعه من أما مشتقة، عربية أسماء اسم،جعلوا وألنه والتأنيث، للتعريف فكان

                                                           
 311السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
  13/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1

 311السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
  13/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((3

 . 1 /1البقرة  ( )
  1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 7  / لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر (7)
 .1/93 لكهف ا (1)
 . 9/ 1 ألنبياءا (9)
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لقراءةالتييجمععليهاأكثرإلىا،وعلىالراممنأنابنخالويهفيحجتهكانيميل(2)قبيلة
.وهيمنقراءةعاصمفقط،آليةبالهمزةإالأنهأوردهذها،القراء

 وقد في الهمز بقراءة كثير ابن اأس )انفرد ق ْيه  تعالى،(ق أس )و( قوله في َوَكَشَفْت َعن }:
{َساَقيَْها

{َعن َساق  }:،وقوله(1)
فتهمزهتشبيه ا،،والحجةأنالعربتشبهمااليهمزبمايهمز(3)

لبأحدحروفالمدواللين،وهناأبدلابنكثيرمناأللفبه،فالعربتبدلالهمزةعندالتسهي
ابذلك .(2)،فالوجهله(سأق)،و(سأقيها)زفيمأمااله:"،وقالالفارسي(4)همزةتشبيه 

ْعَمالُِكْم }:فيقولهتعالي(ي ْأل ْتُكمْ)قرأأبوعمرووحده
َ
َ َورَُسولَُه لَا يَلِتُْكم م ِْن أ َوِإن تُِطيعُوا اَّللَّ

{يْئًاشَ 
ألتنا(0) يأل ت أل ت من وهي أي،بالهمز، من: واعتبار ا ينقصكم، تعالىال َوَما }:قوله

ِن َشْيء   ِْن َعَملِهِم م  لَْتنَاُهم م 
َ
{أ

(1).

فهيأهلالحجاز،وكانتالقاعدةأن،وقرأتبالتخفيف،أماالقبائلالتيتخلصتمنالهمزة
بالف قبلها ما وتحرك سكنت إذا ب ل قُ،تحالهمزة ت قبلهاإلى ما لحركة مناسب مد وهو،حرف

انُ:)األلف،وكانتفيهالكلماتالتيوردتفيكتابالحجةعلىاآلتي اي،،أخطانانسه  ُجوج 
م  ا،ُجوج او  اق ْيه  اق ،س  (.س 

القراءةالمشهورةل أما ا)ـ ه  بها،فهيبالهمز(ُننس  معضمالنوناألولىوكسرالسين،وقرأ
اأ ألف  الهمزة بإبدال جاء والتخفيفهنا الهمزة، لقراءة وهيتخفيف ا القراء، )أي،الب ها: ،(ن ْنس 

ا)،و(ن نسأها)وحذفتاأللفعالمةللجزم،وكالالقراءتين ه  الذييمكن،(نسي)منالفعل(ُننس 
 معنى على ،(النسيان)حمله معنى على حمله يمكن والتأخير)كما ا،(الترك في لهمزكما

                                                           
  11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ظرين ( )

 .17/33النمل  (1)
 .1/31 القلم  (1)
 171الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 1  /3الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج ( )
 .3 /39الحجرات  ( )
 . 1/1 الطور  (7)
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زم،جوحذفتعالمةلل،(ننسيها)أنهناكياءمنقلبةعنالهمزة:يعنيف،وأماكسرالسين(نسأ)
ئها:)فاألصلفيهاأنيقال .(2)ثمحذفتالياءعالمةللجزم،تخفيف افقلبتالهمزةياء ،(ُنْنس 

 م اي )أجمعالقراءإالعاصمعلىقراءة و  ُجوج اُجوج  الكهفواألنب( بغيرالهمز،فيسورة ياء
طالوت،وجالوت،وهاروت،)وقاسوهاعلى،يةةأنهمجعلوهامناألسماءاألعجموكانتالحج

،(1)(وماروت إالابنكثيرعلىقراءة ااس )وأجمعوا ق ْيه  باأللفعلىاألصل،وهكذا(ق اس )و(
 .(3)ذكرهاابنخالويهفيحجته

 بالتخفيف قرأ عيالنومن قيس أف،بلغة الهمزةاألصل يحذف في،ن ألف ا عنها ويعوض
علىقراءتها،وأيدهمابنخالويه،،ولكنأجمعالقراءإالأبوعمرو(يالتكم)فتصبح،(ي ْأل ْتُكمْ)

،وأخذوهامنالت،يليت،والصوابمنالقراءةعندنافيذلكما(ْتُكمْل ي )بغيرالهمزواأللف
منالقرِّاءإجماعالحجة:األولى؛ن يْت ل ع ل ؛ةوالاأللفدونالهمزمننةوالكوفةعليهقراءالمدي

والثانيةعليها ، فيالمصحفبغيرألف: أنها الموضع، فيمثلهذا ألنها؛والتسقطالهمزة
وال،وإنماتسقطإذاسكنماقبلها،تأمرونوتأكلون:كمايقال،والهمزةإذاسكنتثبتت،ساكنة

ىبلغةعلىآخرجاءبلغةخالفهاإذاكانتاللغتانمعروفتينفييحملحرففيالقرآنإذاأت
.(4)مألتوالتلغتانمعروفتانمنكالمهف،كالمالعرب

  

                                                           
 7 / ، العكبري، جاإلعراب والقراءات في جميع القرآن إمالء ما من به الرحمن من وجوه: ينظر ( )
  11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

   1-171المرجع السابق، ص: ينظر (1)

الحجة في القراءات السبع، ابن : أيًضا:، وينظر  3/1الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر (3)

 111خالويه، ص
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 الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها
 قبلها مكسوروما مكسورة الالهمزة 

 الهمزة المكسورة وما قبلها مكسور (: 1.0)جدول 
 اآلية السورة من السبعة من قرأ بها كيفية القراءة التسلسل


2


،وابنعامر،وأبوعمرو،ابنكثير الصابئين تحقيقالهمز
(2)والكسائي،وحمزة،وعاصم

البقرة
الحج

01
21

(1)نافع الصابين حذفالهمز
قراءة في هذا وكان كسر، بعد مكسورة كانت إذا الهمزة من الحجاز لهجات تخلصت

لذلك،وجاءوفيكتابال( )نافع ابِينَ }:حجةمثاال  {َوالصَّ
،ومنقرأبتركالهمزكانتحجته(1)

فيميلإلى،ألنقلبهفارا ا؛الصبيصبي اي مِّ ،ولهذاسُمال :أي،(صبايصبو)أنهامشتقةمن
.( )اللعب

ابِئِينَ }وقرأتتميمبتحقيقالهمز :وصبأفالنأي،(صبأ)فالحجةأنهامشتقةمن ،{َوالصَّ
:دينهالذيشرعلهإلىدينايره،والصابئعلىالقوملالتارك:أي،رجمندينإلىدينإذاخ

اعلىالهمزبزيادةهمزةمكسورةبعدكسر( )هوالتاركألرضه .( )،وأجمعالقراءكلهمإالنافع 

ِ }ذكرابنخالويهفيالحجةوقد ابِئ اوم،بالهمز،فهوكانيأخذبقراءةالجمهور {نَ يَوالصَّ
واليجوز،تينمتواترتينالقراءيجتمععليهاألئمة،ويتركالقراءةالفردية،ولكنيجبأننقولأن

 .التفاضلبينهما

 

 
                                                           

 7  السبعة في القراءات، ابن مجاهد ص : ينظر  (( 
 المرجع السابق: ينظر  ((1
النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، : أيًضا:، وينظر11-79في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر (1)

 197/ ج

 .7 /11، الحج 1 /1البقرة  (3)
  1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، : أيًضا:، وينظر11 / ان العرب، ابن منظور، جلس: ينظر ( )

 313/ ج
  7 سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي، ابن القاصح، ص : ينظر (7)
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 قبلها مفتوح وما مكسورةالالهمزة 
 الهمزة المكسورة وما قبلها مفتوح(: 0. )جدول 

 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة التسلسل

2


ابنكثير،وأبوعمرو،وعاصم َبِئيسحققةبعدهاياءبهمزةم
،وحمزة،(فيروايةحفص)

فيروايةأبي)والكسائي،ونافع
(2)(قرة

20األعراف
2


 بهمزةساكنةمحققةمناير

ياء
(1)ابنعامر ِبْئس

بهمزةمحققةمفتوحةقبلهاياء
ساكنةوالباءمفتوحة

(3)(رفيروايةأبيبك)عاصم َبْيأس

(4)نافع َبِيسمنايرهمزوبكسرالياء
حرف امنالقلبهودرجةثانيةمندرجاتالتخفيففيالهمزة،ونعنيبهجعلالهمزة

ابالكسر،مثلحروفاللين؛فتصيرياء  في(بئس:)إنكانتالهمزةمكسورةوماقبلهامتحرك 
{بَِعَذاب  بَئِيس  }:قولهتعالى

علىوزن(بئيس)بالهمزة:األولى؛مسلغاتمشهورة،ولهاخ( )
رمُعلياولغة،وبمعنىشديدبلغةاسان،اءالكوفةوالبصرةوهيقراءةبعضقر،(فعيل) ،ض 

رمنبنيأسد(0)وقالالشاعرعبيدبناألبرص :(1)وهومنأهلُمض 

 َوَبُنو ُخَزْيَمَة َيْعَلُموَن ِبَأن َنا
 
 
  
 
 

 
 

 ِمْن َخيِرِهْم في ِغْبَطة  َوَبِئيسِ  
 

 
 

ب عن البصريينوالثانية ب ئ س):عض ) وزن على الياء وحذف الهمزة ل)بإثبات والثالثة(ف ع  ،:
:بفتحالياءوالباءمنايرهمز،والخامسة(ب ي س):بكسرالياءمنايرهمز،والرابعة(ب ي س)

                                                           
  19السبعة في القراءات، ابن مجاهد ص : ينظر (( 
 المرجع السابق: ينظر ((1
 المرجع نفسه: ينظر ((1
 المرجع نفسه: ظرين ((3
 .   /7األعراف ( )
عبيد بن األبرص بن جثم بن عامر، ويتصل نسبه إلى مضر، ويكنى بأبي زياد، وهو أحد الشعراء الجاهليين  (( 

القدامى، تباينت آراء النقاد حوله، ومنهم من وضعه في طبقة فحول شعراء الجاهلية، ولم تحدد المصادر سنة 
 7ديوان عبيد بن األبرص، األبرص، ص : ينظر.  م33 عام والدته، ولكن ذكرت أنه قتل 

  7المرجع السابق، ص  ((7
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:،وقالأبوزيداألنصاري(4)(ف ْيعل)بفتحالباءوإسكانالياءوهمزةمفتوحةعلىوزن(ْيأسي )
ر،وسفالهايقولوني ْيأُس ي ْيئ ُسفيلغةعلياُمض  .(3)علىلغةتميمف،وأماب ْئس(1)يقالي ئ س 

فيهو ياءان خفيفة (بييس (األصل فالتقت أوله،الهمزة، وكسر إحداهما اكم،فحذفت
يقال وشهيد: وقيل،رغيف ) بئس)أراد: وزن (فعل)على وحذف؛ الهمزة وخفف أوله فكسر

منقرأههأولىالقراءاتعندأن:الطبريقال،والكسرة وكسرالهمزةبفتحالباء (ب ئ يس :)قراءُة
ها،على يل )وزنومدِّ .(1)(ف ع 

 
 

                                                           
    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )
 7  النوادر في اللغة، أبو زيد األنصاري، ص : ينظر ((1
 111/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج: ينظر ((1

 17 /1 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، جتفسير الطبري : ينظر (3)
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 ما قبلها مكسورو مفتوحة الالهمزة 
 مفتوحة وما قبلها مكسورالهمزة ال(: 0. )جدول 

 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة التسلسل

2


وابن،وأبوعمرو،ابنكثير لئالتحقيقالهمز
،والكسائي،وحمزة،عامر

(2)وعاصم

22البقرة(0)تميم
1

(1)الحجاز(3)نافع لَيالإبدالالهمزةياء
يونس(0)تميم(2)ابنكثير ِضئاءا بهمزتينمحققتين1

األنبياء
12
48 بقلبالهمزة

األولىياء
نافع،وأبوعمرو،وابنعامر، ِضَياءا 

(1)وعاصم،وحمزة،والكسائي
(8)قريش

 
{ليلا يكون}انفردنافعباختيارقراءةالتخفيفعنطريققلبالهمزةياءفي

وهو ،( )
أ  وهو قالابنخالويه؛ىل وْاالختيارالغالبللحجازيين، التيقبلالهمزة، أن:النكسارالالم

العربتستثقلالهمزوالزيادةمعه،فلمااجتمعتالهمزةوقبلهاالممكسورة،اجتمعكسرالالم
 .(42)(ليال)تئفقر؛لمناسبةالحركةالتيقبلهامعزيادتها،فأبدلتالهمزةياء ؛

ْمَس ضِ } أما {اءً يالشَّ
{ذِْكًرااًء وَ يوَضِ }، (44)

أجمعالقراءالسبعةإالابنكثيرعلىفقد،(40)
ألف بينهما وهمزة بياء لتعليلين؛قراءتها أولهما،وذلك واو: عن منقلبة الكلمة في الياء ؛أن

 الكلمة فأصل قبلها، الضاد ياء ،(ضواء)النكسار الواو ،وقلبت في قيام)كما ) ،(قوام)من
القلبفيهامن(ضياء)تكون،العينفيالكلمةواو،وعليهو،(ف عال)والقياسأنهاعلىوزن

فأخرتالياءالمنقلبةعن؛حصلفيهاقلبمكاني(ضياء)أن:همزةإلىياء،أماالسببالثاني

                                                           
  7 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 91الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

  7 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
 91الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 111لسبعة في القراءات، ابن مجاهد ص ا: ينظر (( 
نَّ به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن، العكبري، ج: ينظر ( )  1/13إمالء ما  م 

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7
 1/13ي، جإمالء ما  من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن، العكبر: ينظر (1)

 .1  /1البقرة  (9)
 91الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 . 1/1 يونس  (  )
 .31/ 1األنبياء  (1 )
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الياءال؛الهمزةمكانالياء،وقلبتياءتوقدم،واومكانالهمزة فقدنكسارالضادقبلها،وأما
عنطريقالقلبلماقرأبهاتخفيف (ضياء)لبتهمزة،وبهذاتكونوقعتظرف ابعدألفزائدةق

،وهكذاتخلصتلهجة(4)فقلبتاألولىياءللتخفيف،،حيثاجتمعتهمزتان(ضئاء)ابنكثير
ألنالهمزةجاءتمفتوحةو؛الحجازمنالهمزة مكسورما ابن(0)قبلها اللهجةاختارها ،وهذه

.البالقراءالسبعةاجتمعواعليهاألنأ؛خالويهفيكتابهالحجة

كانتالحجةأنهأتىباللفظعلىو،بالهمزةعندباقيالقراءالسبعة {لئلا يكون}تئوقر
؛أصله أن)ألن الالم( عليها ئفقر،دخلت في(لئال)ت خالويه ابن اختاره الذي اللفظ وهذا ،
.( ) ألنالجمهورأجمععليه؛حجته

ْمَس ضِ }راءةالهمزتينفيوانفرداإلمامابنكثيربق ،األولىقبل{اًء َوذِْكًرائوَضِ }، {اءً ئالشَّ
بعدها،األلف قولهم،والثانية من وأخذها أضاء: أو ا ضواء  القمر ألن(1)ضاء وذلك أصل؛

وقدمالهمزةمكانالياء،،،وأخرتالياءالمنقلبةمكانالهمزةثمقلبتالواوياء ،(ضواء)الكلمة
.(2)لياءظرف ابعدألفزائدةقلبتهمزةفيلهجةتميمفلماوقعتا

 
 

                                                           
، 1/13إمالء ما  من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن، العكبري، ج: ينظر ( )

 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: أيًضا:وينظر

 11في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر (1)

 91الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 11 المرجع السابق، ص: ينظر (3)
 1/13إمالء ما  من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن، العكبري، ج: ينظر ( )



04 
 

 الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها

 الهمزة المفتوحة وما قبلها مفتوح(: 0. )جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة التسلسل

 أرأيتكمتحقيقالهمزتان2
 َأَرَأْيتَ 

أبوعمرو،وعاصم،
(2)ابنكثير،وحمزة

األنعام(0)تميم
الماعون

41
2

تحقيقاألولى،وتليين
الهمزةالثانية

 رايتكمأ
 أرايت

(1)الحجاز(3)نافع

تحقيقالهمزةاألولى
وحذفالثانية

 أريتكم
 َأَرْيتَ 

( )الحجاز(2)الكسائي

24سبأ(8)الحجاز(1)نافع،وأبوعمرو َتهُ اِمنسَ تخفيفالهمز1
ابنعامر،وابنكثير، ِمنَسَأَتهُ يقالهمزتحق

وعاصم،وحمزة،
(9)والكسائي

،تميم
،وفصحاء

(21)قيس
2المعارج(21)قريش(22)نافع،وابنعامر لَ اسَ دونهمزمن3

أبوعمرو،وابنكثير، َسَألَ الهمزب
وعاصم،وحمزة،

(23)والكسائي

(24)تميم

:تخلصأهلالحجازمنهابالتسهيل،فمثال ،مفتوحماقبلهاوإذاجاءتالهمزةمفتوحة

رَ }
َ
{ْيتَُكمْ اأ

رَ }، ( 4)
َ
{يَْت اأ

جاءتالهمزةاألولىاستفهامية،وماكانمثلهافيالقرآنتقرأ ،(4)
الحرفالراء،،وقرأهانافعبذلكنوجوههابتليينالهمزةالثانية،فيوجهم فقلبهاألف ا،وجعلهامد 

                                                           
 7 1ص السبعة في القراءات، ابن مجاهد، : ينظر (( 
 177الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 7 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
 177الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 7 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 177الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 17 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7
 9  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1
 17 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

 9  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 1  /1ربعة عشر، البنا، جإتحاف فضالء البشر بالقراءات األ :ينظر ((1 

 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 
 1  /1إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج :ينظر ((3 

 .31/ األنعام  (  )
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اجت أنهكره حذفهاوالحجة وكره الواحدة، عليها،ماعهمزتينفيالكلمة فخفف(0)فأبقىدليال 
.( )وهواالستفهام،الهمزةالثانيةوحققاألولى؛ألنهاجاءتلمعنى

وهذه،(أريتكم)وقرأها،كماقرأنافع،وحذفالكسائيالهمزةالثانيةحذف اعلىايرالتخفيف
اله المضارع الفعل من تسقط كانت الشعرفيمزة في إال تستعمل وال العرب، فصحاء كالم

.(1)والضرورةالشعرية
َل َسائٌِل }:فيقولهتعالى(سال)وحذفتهمزة

َ
{َسأ

عندقراءأهلالمدينةوالشام،فالهمزة( )
سال:قال،وخاف،وهيلغةفيالسؤال،يقال:هنامنقلبةعنالواوالتيهيعينالفعل،مثل

:،وقالالزمخشريهومنالسيل،والسايلوادمنأوديةجهنم:وقيل،خافيخاف:يسال،مثل
.( )وهمايتسايالن،سلت،سال:يقولون،وهذههيلغةقريش

ُكُل مِنسَ }أما
ْ
{تَهُ اتَأ

اير،فقد( ) قرأهانافعوأبوعمروبغيرالهمز،فأبدلواالهمزةألف ابدال 
التخفيفمنترك":قياسي،ويقولابنخالويهفيالحجة الفارسيفقال، (8)"الهمزأراد :وأما

إالأنهمخففواهمزتهاعلى،واألصلفيهمزمنسأةإذاخففتالهمزةمنهاأنتجعلبينالبين"
.(9)"ايرالقياس،وكثرالتخفيففيها

ْيتَُكمْ } :أنهأتىباللفظعلىأصلاالشتقاقفي منقرأبتحقيقالهمزكانتحجته
َ
َرأ
َ
،{أ

{ 
َ
َرأ
َ
تَهُ }، {يَْت أ

َ
َل }، {مِنَسأ

َ
عمروف، {َسأ وحمز،وعاصم،أبو في الهمزة أثبتوا ْيتَُكمْ }ة،

َ
َرأ
َ
،{أ

يَْت }
َ
َرأ
َ
تَهُ }،و(42)(رأيت)وهيعينالفعلفي،ألنهاأصلثابتفيالكلمة؛{أ

َ
هيالعصا{مِنَسأ

الغنم بها ُينسأ حضرموتلبالتي وأصلهاغة ، و(22)نسأت: َل }،
َ
{َسأ الكوفةعامةقرأها قرِّاء

 .(40)سألسائلمنالكفارعنعذابهللا:بمعنى،بالهمز  ةوالبصر

                                                                                                                                                                     
 . 17/1 الماعون   ( )
 177الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 19 المرجع السابق، ص: ينظر (1)

 المرجع نفسه: ينظر (3)

 . 71/1المعارج  ( )
الحجة في القراءات السبع، ابن : أيًضا:، وينظر  3/3الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر ( )

 1 1خالويه، ص

 .3 /13سبأ  (7)
 191الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 17 /3ارسي، جالحجة في علل القراءات السبع، الف (9)

 19 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 191المرجع السابق، ص: ينظر (  )

 1 1المرجع نفسه، ص: ينظر (1 )
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وألنأالب،واختارابنخالويهفيالحجةتحقيقالهمزةفيالكلماتالثالث؛ألنهااألصل
فيماتخلفواحدأواثنانوقرأوابالتسهيل،فابنخالويهيذهب،القراءالسبعةمالواإلىالتحقيق

.يةمعاألكثر
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 الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها

 الهمزة المفتوحة وما قبلها مضموم(: 0. )جدول 
 اآلية السورة من قرأ بها من القراء كيفية القراءة التسلسل


2


نافع،وابنكثير،وأبوعمرو، ُهُزؤاتحقيقالهمز
(4)والكسائي،وابنعامر


البقرة


01

في)وعاصم،(فيالوقف)زةحم ُهُزوااإبدالالهمزةواو 
(0) (روايةحفص






1

تحقيقالهمزوضم
مثقل)الكافوالفاء

(مهموز

،والكسائي،وابنعامر،ابنكثير ُكُفؤا
فيروايةاليزيدي)وأبوعمرو
فيرواية)وعاصم،(وعبدالوارث

( )(أبيبكر







اإلخالص
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تحقيقالهمزمعضم
الفاءالكافوإسكان

(مهموزخفيف)

عباسبنالفضلوالقطعيعن ُكْفؤا
(1)محبوب

اوضمإبدالالهمزةواو 
مثقلاير)الكافوالفاء

(مهموز

( )حمزة،وحفصعنعاصم ُكُفوا





3

تحقيقالهمزمعضم
الزاي

وهو،فيروايةأبيبكر)عاصم ُجُزؤ
( ) (شعبة






البقرة






101

سكانإمعتحقيقالهمز
الزاي

ابنكثير،وأبوعمرو،وابنعامر، ُجْزء  
( )حمزةوحفص،ووالكسائي،

امعبدالالهمزةواو إ
ضمالزايوالواو

( ) شاذ،ليسفيكالمالعرب ُجُزو  

 

،أوبإسكان{ُكُفؤا}و{ُهُزؤا}:بالضموتحقيقالهمزفي،(2)أسد،وتميم،وعامةقيسقرأت
،{ُجزُءا}أو{ُجزْءا}والهمزفيالزايأوضمها شعبة، اإلمام قرأها اتباعوكما كانتحجته

                                                           
 7  كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد ص : ينظر ( )
 المرجع السابق: ينظر (1)
  71المرجع نفسه، ص : ينظر (1)
 711المرجع نفسه، ص  : ينظر (3)

 المرجع نفسه،: ينظر ( )

 7  المرجع نفسه، ص : ينظر ( )
 المرجع نفسه: ينظر (7)
 المرجع نفسه: ينظر (1)
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{ُجزًْءا}مكتوبانفيالمصحفبالواو،أما{ُكُفؤا}و{ُهُزؤا}الخط؛ألن
بغيرالواو،فاتبعوافي 

(0)القراءةالخط
. 

الحجاز لهجة واو ،أما الهمزة أبدلت سيبويهفقد قال ا، ساكن: الهمزة كانت وقبلهاإذا ة
،والقراءأبدلوهاحرف( )اقلبهاإلىالحرفالذيمنهحركةماقبلها،وأردتالتخفيف،متحرك

،أما{ُكُفًوا}،و{ُهُزًوا}:فأصبحت،ألنهاجاءتبعدضم؛أيواو ا،مدمنجنسحركةماقبلها
.(1)هيشاذةف،إذاقرأتبالواو{ُجُزوا}

 فصل في خالويه {ُجزًْءا}ابن
و( ) لغات:قال، أربع فيها أن والهمز،{ُجُزؤ}: بالضم

و{ُجزْءٌ }و والهمز، و{ُجْزوٌ }باإلسكان والواو، اير{ُجُزوٌ }باإلسكان من والواو الزاي بضم
همز،وعلقعلىاألخيرةأنهارديئة؛ألنالعربليسفيكالمهماسمآخرهواوقبلهاحركةإال

.( )أرادأنأصلالواوهمزةجازذلكأنهذاشاذ،إالإذا:وقال،(الرُبو)
 ب(عاصم)قرأ بالهمزوالتثقيلقدف(بكروأب)اللغاتاألربعة،أما ختالفولميلتفتال،قرأ

و اللغات، بين حفص)الخط ) في الهمز ومع الزاي بسكون قرأ أنه عنه ألنها ؛{ُجزًْءا}روي
؛فوردتعنهبالواومنايرهمز{اُكُفوً }،و{ُهُزًوا}دونواو،أمامنجاءتمرسومةبالهمز

.( )الألالبيةمنالقراءواتباع ،وهوالريم،(ُجْزءا)لنفسالعلةفي

 ما قبلها مكسورو الهمزة المضمومة 
 الهمزة المضمومة وما قبلها مكسور(: 4. )جدول 

 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة التسلسل

2


،وعاصم،وابنعامر،وأبوعمرو،ابنكثير ن الصابئوتحقيقالهمز
( )والكسائي،وحمزة


المائدة
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 ( )نافع الصاُبون حذفالهمز
31التوبة(42)عاصم ونَ ئُ ُيَضاهِ إثباتالهمز1

                                                                                                                                                                     
  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 
  1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 3/173شرح كتاب سيبويه، السيرافي، ج: ينظر (1)
 11السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات : ينظر (3)

 .1 1/1البقرة  ( )
 11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 المرجع السابق: ينظر (7)

 7  كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (1)
 المرجع السابق: ينظر (9)
 3 1المرجع نفسه، ص : ينظر (1 )
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ونافع،،وابنعامر،وأبوعمرو،ابنكثير ونَ ُيَضاهُ تركالهمز
(4)والكسائي،وحمزة

م الحجاز لهجات وتخلصت مضمومة كانت إذا الهمزة ن واو،ما كسروبعدها قبلها
،(0)ليناسبالواو،أوبالحذف،وكانهذافيقراءةنافع؛ويضمماقبلها،حينئذتحذفالهمزة

 مثالٌوجاء الحجة كتاب ابُ }:لذلكفي (1() ){نوَوالصَّ {ونَ يَُضاهُ }،
همز( ) ترك لم فالحجة ،

ألنقلبه؛أيمال،ولهذاسميالصبيصبي ا،(صبايصبو)فاألولىألنهامشتقةمن،التخفيف
( )فيميلإلىاللعب؛فارغٌ ذلكبالهمزوبالضم نافعوحده وقرأ ابُ )، الثانية( )(نَ وَوالص  أما ،
اهيهمضاهاة :يقالو،بغيرهمزقالحجازوالعرااءعامةقرهافقرأ أض  إذا،ضاهيتهعلىكذا

ةتركالهمز:وجعفرقالأب،وماألتهعليهوأعنت ألنهاالقراءةالمستفيضة؛والصوابمنالقراء 
.(8)صحىاألمصار،واللغةالفاءةفيقر

ِ }وقرأتتميمبتحقيقالهمزفي ابِئ {ونَ ئيَُضاهِ }،{نَ وَوالصَّ
؛(الصابئون)همزنفالحجةلم 

نهالذيشرعإذاخرجمندينإلىدين؛أيالتاركدي:وصبأفالنأي،(صبأ)أنهامشتقةمن
،وأجمعالقراءكلهمإالنافع اعلى( )هوالتاركألرضه:لهإلىدينايره،والصابئعلىالقوم
.(42)الهمزبزيادةهمزةمضمومةبعدكسر

                                                           
 المرجع نفسه: ينظر ( )
النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، : أيًضا:، وينظر11-79اللهجات العربية، أنيس، صفي : ينظر (1)

 197/ ج

 .9 / المائدة  (1)
هم قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السالم، وقيلت في من يخرج من دين إلى دين،  وقال بعض  (3)

 17 / لسان العرب، ابن منظور، مادة صبأ، ج: ينظر. الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة النبي ملسوهيلع هللا ىلص: العلماء
 .9/11التوبة  (( 

  1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

  7 سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي، ابن القاصح، ص : ينظر (7)

 3 3/  جتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، : ينظر (1)

الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، :  أيًضا:، وينظر11 / لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر (9)

 313/ ج
  7 سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي، ابن القاصح، ص : ينظر (1 )
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ُئون )تها،فقرأهاعاصموحدهفيقراءاءاختلفالقر،فقد(يضاه ئون)أما اه  ،بالهمز(ُيض 
أها:لوهيلغةفصيحةمنلغاتالعرب،ويقا ماألت ،(4)ضاهأتهعليهُمض  ،هت هعليهوأعنْإذا

 .(0)منهمزهاأتىبهاعلىاألصل:قالابنخالويه

الحجة في خالويه ابن {ونَ يَُضاهُ } ذكر همزمن ِ }،دون ابِئ دليل {نَ وَوالصَّ وهذا بالهمز،
لفردية،ولكنيجبعلىأنهكانيأخذبقراءةالجمهورومايجتمععليهاألئمة،ويتركالقراءةا

 .واليجوزالتفاضلبينهما،تينمتواترتينالقراءأننقولأن

 ما قبلها ساكنو الهمزة المتحركة 
 ساكنوما قبلها تحركة الهمزة الم(: 42.4)جدول 

 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم
 02 قرةالب(4)الحجاز(3)نافع النبيئين تحقيقالهمز 2

وابن،وابنكثير،أبوعمرو النبيين إبدالالهمزةياء 
،وحمزة،وعاصم،عامر

 (2)والكسائي

بقيةالعرب
(0)وتميم

إسكانالالم 1
 وتحقيقالهمز

أبوعمرو،وعاصم،وحمزة، اأْلَْيَكةِ 
 (1)والكسائي

الحجر(8)تميم
ءالشعرا

ص
 ق

18
21

0
23
24 

فتحالالم
وتشديدهاوطرح

 الهمز

ورش،ابنكثير،ونافع،وابن ال ْيَكةِ 
 (9)عامر

(21)قريش

إسكانالدال 3
 وتحقيقالهمز

ا وابن،والكسائي،وحمزة،عاصم ِرْدءا
 (2)ونافع،وأبوعمرو،عامر

34 القصص(1)تميم


                                                           
 3 3/  تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر ( )

 73 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ظرين (1)

    كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (1)
 131/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((3
    كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ( )
 131/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر (( 
 1 1كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (7)
 113/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1
 1 1كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (9)

 113/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1 
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فتحالدال
 وتخفيفالهمز

ا  (4)الحجاز (3)نافع ِردا

رو،وحمزة،والكسائي،أبوعم الت َناُؤُش  تحقيقالهمز 4
 (2)(فيروايةأبيبكر)وعاصم

 21 سبأ(0)نجد

ابنكثير،ونافع،وابنعامر، الت َناُوُش  اإبدالالهمزةواو 
 (1)(فيروايةحفص)وعاصم

(8)الحجاز

إسكانالالموهمزة 0
 بعدها

ا  َعادا
 اأْلُوَلىٰ 

ابنكثير،وعاصم،وابنعامر،
 .(9)حمزة،والكسائيو

 21 النجم(21)تميم

تشديدالالموطرح
 الهمزة

ا  َعادا
 لوَلىٰ 

(21)الحجاز .(22)نافع،وأبوعمرو

بغيراأللف 1
 وبالهمزة

،وحفص،وحمزة،نافع ِإْذ َأْدَبرَ 
 (23)ويعقوب

سائر
(24)العرب

 2 المدثر

باأللفوترك
 الهمز

ابنكثير،وأبوعمرو،والكسائي، ِإذا َدَبرَ 
 (22)(بكريروايةأبفي)وعاصم

(20)قريش

0 البينة(28)مكة (21)نافع،وابنعامر اْلَبِريئةِ  تحقيقالهمز 8
التشديدوترك 1

 الهمز
ةِ  أبوعمرو،وابنكثير،وعاصم، اْلَبِري 

 (2)والكسائي،وحمزة
(1)تميم

                                                                                                                                                                     
 393كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ( )
 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1
 393كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (1)
 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3
 11 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ( )
 9  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 
 11 مجاهد، ص كتاب السبعة في القراءات، ابن : ينظر (7)
 9  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1
    كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (9)

 9  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
    كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (  )

 9  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
 9  راءات، ابن مجاهد، ص كتاب السبعة في الق: ينظر (1 )

 37 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 
 9  كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (  )

 37 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  
 91 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (7 )

 111/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1 
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ومثال،كلماتاختلففيهاالقراءفيالهمزوعدمهعلىايرقصدالتخفيفهناكو
:لهذافيحجةابنخالويه

{َويَْقتُلُوَن النَّبِي ِينَ }
( ) 

بِي ِينَ }الحجة،اختالفتبالهمزأوحذفهمعئقر منقرأهابالهمزرجعإلىأصلها{النَّ
مخبر،ويجمععلىأنبئاءوقدوردتُنباء،وهذايبين:أي،أخبر،واسمالفاعلمنبئ:أي(أنبأ)

هيأصلفيالكلمة يمدحالنبيصلىهللا(2)لقولالعباسبنمزداسالسلمي؛(1)أنالهمزة
:( )عليهوسلم

ـــــــل   ـــــــَك ُمرَس ـــــــآِء ِإن   يـــــــا خـــــــاَتِم الُنَب
 

 
 

 ِبــــــالَحقِ  ُكــــــل  ُهــــــدى الَســــــبيِل ُهــــــداكا 
 

 
 

لعلىأنالهمزةأصليةوهيجمعنبي،وهذايد،(ءآالنب)فيهذهالبيتكلمةذكرالشاعر
اهذاالشاعرشاعربدويمنقبيلةسلين،منقيسعيالن،وهميحققون فيالكلمة،ولكنأيض 

.الهمز

أصلهاوأيض  على بالكلمة جاءت الكريم القرآن من بآيات استشهد منها،ا الهمز :وهو
ْسَماءِ َهَُٰؤلَاءِ }

َ
نبِئُونِي بِأ

َ
{أ

( ( ) ).

فكانت الهمز ترك من أما حجة، من أكثر له كالموهي في ومكروه مستثقل الهمز أن
يا:لقولالنبيصلىهللاعليهوسلمألعرابيعندماقالله؛(نبي)افيخصوص و،بعضالعرب

لستبنبيءهللا،ولكنينبي":وفيرواية،"إنماأنانبيهللا،سمياالتنبرب":نبيءهللا،فقالله

                                                                                                                                                                     
 91 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد ، ص : ينظر ( )
 119/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1
 .  /1البقرة  (1)
 1  / ، جلسان العرب، ابن منظور: ينظر (3)
العباس بن مرداس بن أبي عامر، يكنى بأبي الهيثم، وقيل أبو الفضل، شاعر مخضرم من شعراء سليم  (( 

افهم، أحد فرسان الجاهلية وشعرائها، لمع اسمه في قبيلته سليم، وذاع ذكره في قبيلته الكبرى قيس وأشر
عيالن، ولزم البادية بعد اإلسالم، ولم يهاجر إلى مكة أو المدينة، وقيل مات في بادية البصرة، ولم يوثق 

ن العباس بن مرداس السلمي، ابن ديوا: ينظر. المؤرخون سنة وفاته، وقيل إنه مات في خالفة عثمان بن عفان
  مرداس، ص 

  9ديوان العباس بن مرداس السلمي، ابن مرداس، ص  ( )
 . 1/1البقرة  (7)

 11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (1)
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علىقائله،أماهُد ر ف ،لنبيصلىهللاعليهوسلمأنكرالنبرفياسمهونرىفيهذاأنا،(4)"هللا
وهو،إذاظهر،فالنبومنالنبوة(نباينبو)قالواأنهامشتقةمنف،الحجةالثانيةلمنتركالهمز

بمعنىالطريقة،وتأيعاالرتفاع،ومنزلةالنبيصلىهللاعليهوسلمرف ا ينبفسميال،تيأيض 
ألنها(نبي)،والحجةالثالثةكانتأنالعربتدعالهمزمن(0)تداءالناسبه،كالطريقنبي االه

وقرأ ،( )دونهمزعندذكرالنبيصلىهللاعليهوسلممنأتتمنعندهللاسبحانهوتعالى
إذ  تحقيقالهمزفيبالتركالجمهور، تعمالها،الألنالقياسيمنعسالقلة؛لغةرديئة(نبي)ا

.ذلك

الياءإداامو،بدالهاياء إللهمزةلغتان،إماتحقيقها،أوكان،إذاكانالساكنقبلالهمزةياء و
:كتابالحجةالبنخالويهفيالتيقبلهافيها،ومثالهذا

َٰئَِك ُهْم َشرُّ الْبَرِيَّةِ }:فيقولهتعالى(اْلَبِريئةِ )قرأنافع،وابنعامر وَل
ُ
{أ

َٰئَِك ُهمْ }،(1) وَل
ُ
َخيُْر  أ

{الْبَرِيَّةِ 
برأهللاالخلق،والدليل:،ولمنحققأخذهامن(اْلَبِري ةِ )،بالهمز،والباقونبغيرالهمز( )

ِرُ }:قولهتعالى ُ الْخَالُِق الَْبارُِئ الُْمَصو  {ُهَو اَّللَّ
تركالهمزوشددالياءأنهأخذن،والحجةلم( )

ياء إايرمهموزأرادحذفالهمزةوالتراب،فاألصل:،وهو(برى:)البريةمن ألنما؛بدالها
فأدامتاوأصبحتاياء ؛واألخرىمتحركة،حداهماساكنةإ،قبلهاياء،فاجتمعتياءانفيالكلمة
دونالهمزمنو(  )وبتركالهمزفيهاقرأتهاقراءاألمصار،واحدةمشددة،والعربالتهمزالبرية

.ابنخالويهإليهامال

،والعربتركتالهمز(نبي،والبرية)فيهمزون،يخالفونايرهممنالعربوتميمأهلمكة
ومنهاأهل،فيهم،معأنتحقيقالهمزهيلغةتميموالقبائلالمجاورةلها،وتسهيلهلغةالحجاز

أنهذا:لكين،وسببذمكة،إالأنأهلمكةهناخالفواالعرب،وهذاأوقعالشكعندالكثير
                                                           

 3/ النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير، ص ( )
 3  / ، جلسان العرب، ابن منظور: ينظر (1)
  1لحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صا: ينظر (1)

 . /91البينة (3)
 .91/7البينة  ( )
 .9/13 الحشر  ( )

كتاب السبعة في القراءات، ابن : أيًضا:، وينظر173الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

 91 ص ،مجاهد
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أناللهجاتتخضعلظروفالمجتمعوالبيئةالشذوذفيل إذ فهيمرنة،غةمكةليساريب ا،
،وألنتحقيقالهمزفيبيئةعرفعنهاالنفورمنالهمزة،ربمايرجعإلىأنبعض(2)متقلقلة

بالهمزةمحققة،فحاكاهماآلخرون،كمايحدثلشخصمن األشخاصفيالبيئةالمكيةنطقوا
وتأثربلهجتها،ورجعبعدذلكلقريته،نجدأنبعضرفاقهتأثروابه،وهذاالقريةوزارالمدينة،

.(1)نتشارظاهرةجديدةالايعدسبب 

َوقَالُوا آَمنَّا }:فيقولهتعالى(الت َناُوُش :)مثل،قبلهاساكنماوإذاجاءتالهمزةمضمومةو
َّيَٰ لَُهُم التَّنَاوُُش مِن مَّكَان  بَعِيد   ن

َ
{بِهِ َوأ

والحجةأنهأراد،(الت َناُؤُش )كانلهالغتان،إماتحقيقها ،(3)
أو واو اإمعنىالتباعد، ؛بدالها الهمزة لحركة أنهأراد،(الت َناُوُش )لمناسبتها بها وحجةمنقرأ

بالهمزلغةأهل:،وقالالفراء(1)دونهمزةمنالتناول،وابنخالويهاختارهاوأوردهافيكتابه
ْيالُنابنُحر يث،وقال(2)هلالحجازاليهمزوننجد،وأ :(1()0)غ 

ا ِمـن َعـال  َفهـَي َتُنـوُش الَحـوَض َنوشا
 
 

ــــــالَنو   ــــــَواَز الَف ــــــُع أْج ــــــِه َتْقَط ــــــا ِبـ ـ  شا
  
 

وتحذف،وأماإذاكانتالهمزةمتحركةوسكنماقبلها،تنقلحركةالهمزةإلىالساكنقبلها
أو،الهمزة كلمة في سواء لهجاتفي عند المفرد الهمز تخفيف أنواع من نوع وهذا كلمتين،

ا،)وذلكفيواختصبروايتهاإلمامورشعننافع،،بعضالعرب ااأْلُول ى اأْل ْيك ة ،ر ْدء  اد  إ ْذ،ع 
يَْكةِ }:فيقولهتعالى(فاأْل ْيك ة )،(أ ْدب ر 

َ
ْصَحاُب الْأ

َ
{أ

ورشبفتحالالممعقرأهابعضالقراء( )
بحركتها،(ال يكة)وتشديدها وهيالفتح،والحجةأن،أيبتركالهمزةوتحريكالالمالتيقبلها

 ْيكةل )أصلها (فعلة)علىوزن( وأدخلتعليها ال)، ،(اْلل يكة)التعريففأصبحت( دامتأثم
                                                           

 7 في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 119/ العربية في التراث، الجندي، جاللهجات : ينظر ((1

 .1 /13سبأ  (1)

كتاب السبعة في القراءات، ابن : أيًضا:، وينظر 19الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (3)

 11 ص ،مجاهد

 9  لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر (( 
  11ديوان ذي الرمة، ذو الرمة، ص (( 
يث ((7 للهجرة، وولد نشأ في  77بأبي الحارث، ويلقب بذي الّرمة، ولد في حدود عام  يكنى: غ ْيالُن بن ُحر 

كان مدور الوجه، حسن الشَّعرة جعدها أقنى، بليغ : البادية، وتعلم أصول القراءة والكتابة، وقيل في صفاته
ر القديم، الكالم، يضع لسانه حيث يشاء، كانت له منزلة عالية بين الشعراء، ويعد مصدًرا من مصادر الشع

 3ديوان ذي الرمة، ذو الرمة، ص : ينظر. للهجرة، وهو في حدود األربعين من عمره 7  وتوفي سنة 
 .3 /1 ، ق 1 /11، ص  7 / 1، الشعراء 71/  الحجر  (1)
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هااسمقالإن،ومنالقراءمن(ال يكة)الالمانالساكنةفيالمتحركةوأصبحتالم اواحدةمشددة
ا)تئ،وقر(4)وهيبمنزلةبكةمنمكة،لقرية قُنِي}:فيقولهتعالى(ر د  ِ {رِدًْءا يَُصد 

فتوحةم(1)
للدالالتيقبلها؛الدال،ايرمهموزةومنونة ونقلحركتها فحذفالهمزة للخفة، طلب ا

وأما(1) ،
ااأْلُول ى ) اد  ولَيَٰ }:فيقولهتعالى(ع 

ُ
ۡهلََك عَاًدا ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ نَُّه

َ
{َوأ

قرأهاعامةقراءالمدينةوبعضفقد(1)
ال ولى)قراءالبصرة فحركت،وانتقلتحركتهاللحرفالذيقبلها،بالتخفيف،فحذفتالهمزة(عاد 

نماقبلها :فأصبحتكأنهاالم امثقلة،ووردهذاعنالعربسماعي ا،فقالوا،الالمبالضموُنوِّ
عناُقْمال ) اآلن :)ويراد(ن  ل ْثنين :)،وقالوا(اآلن)واالميملماحركتالالمفيذفحف،(ُقم  (ُصْم

.( )(ُصم االثنين:)وأرادوا

ينكانتحجتهموأهلالتحقيقالذيوافقهمابنخالويهفيالحجةمنالكوفيينوبعضالمكيِّ 
هذهالكلماتُتر  خلتعليهاألفوالموأد،(أيكة)أصلهافيالنكرة(فاأليكة)،تعلىأصلهاك أن 

تفبقي،التعريف من القراء ومن عليه، كانت ما أصل على إنالهمزة لبلدةقال اسم ،( )ها
ا)و ر ْدء  أصلية( فيها فيقال،الهمزة أعنته: أي و( )ردأته اأْلُول ى)، ا اد  ع  في( الهمزة حققت
والتنوينفي(األولى) المعرفة، ا)وسكنتالم عاد  فحركتبالكسر( اللتقاء؛النونفيهساكنة،

.( )الساكنينلمنلميدام

نافعوعامةقراءالمدينةوالبصرة أ ْدب ر )وقرأ ۡدبَرَ }:فيقولهسبحانهوتعالى(إ ْذ
َ
َّۡيِل إِۡذ أ {َوٱل

( )
نافعبحذفالهمزة بها بالهمزمعتسكينالدالوالذال،علىخالفالكلماتالسابقةالتيقرأ

معقولهتعالى للحرفالسابقلها،تماثال  ۡسَفرَ }:وانتقالحركتها
َ
ٓ أ ۡبِح إِذَا {َوٱلصُّ

فياآلية( 42)
الق وهذه التالية، والكوفة مكة قراء بعض وقرأها الحجة، في خالويه ابن أوردها التي إ ذا)راءة

                                                           
 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 .11/13القصص  (1)
 .393ص ،دالسبعة في القراءات، ابن مجاه: ينظر (1)
 .1 /1 النجم  (3)
 11/17، جتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري: ينظر ( )

 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 171، صالمرجع السابق: ينظر (7)

  3/19، جالحجة في علل القراءات السبع، الفارسي: ينظر (1)

 .73/11المدثر  (9)
 .73/13لمدثر ا (1 )



10 
 

ب ر  همالغتانمنلغاتالعربمثل(دبر،وأدبر)طالقاأللف،وإبحذفالهمزةوفتحالدالو،(د 
ب ر:أ دبرعني:دبرالليلوأدبرإذاولىذاهب ا،والعربتقول:،فيقال(أقبل،وق ب ل) :أيولى،ود 
وأ فالليليأتيخلفالنهار، ب ر)يجاءخلفي، د  واللغتانصحيحتانمنفصيح( لغةقريش،

  .(4)كالمالعرب
  

                                                           
، الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع: ، وينظر  1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 3/313ج
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الهمز المزدوج :الثاني فرعال

هواجتماعهمزتينفيكلمةأوكلمتين،سواءأكانتامتفقتينفيالحركةأممختلفتين،
والت لغيره، أو لالستفهام األولىزائدة تأتيوتكونالهمزة الثانية والهمزة ماإكونإالمفتوحة،

همزة بعد المتحركة القطع همزة فأما وصل، أو قطع همزة والمتحركة ساكنة، أو متحركة
أقسام ثالثة على فتأتي المفتوحة االستفهام مضمومة: أو مكسورة، أو همزة(2)مفتوحة، وأما ،

أو مفتوحة إما فتأتي االستفهام همزة بعد الواقعة األنواع(1)مكسورةالوصل هذه من ولكل ،
أو اإلبدال، أو التسهيل، أو التحقيق، بين فيهما القراء واختلف المختلفة، وقبائلها أحكامها

سيبو(3)الحذف ويقول "يه، التق: إذا الهمزتين أن واحدةواعلم كلمة في يكنبُ،تا بدلم د لم ن
.(4)"الحرفلزمالتقاءالهمزتينفيحرفواحدإذاكانتاخففألنهماترة،والاآلخ 

 الهمزتان المفتوحتان المجتمعتان في كلمة 
 الهمزتان المفتوحتان المجتمعتان في كلمة(: 44.4)جدول 

                                                           
 1 1/ ، جالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري: ينظر ( )
 177/ المرجع السابق، ج: ينظر (1)
  13ص ،يةأبو حيان، اللهجات العربية والقراءات القرآن: ينظر (1)
 1  /1، جسبيويه، الكتاب (3)
  1 ص ،السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر ( )
ابن مجاهد، كتاب السبع في : أيًضا:، و ينظر 117/ ، جالحجة في علل القراءات السبع، الفارسي: ينظر ( )

 13 ص ،القراءات
 13 ي القراءات صابن مجاهد، كتاب السبع ف: أيًضا:، و ينظر المرجع السابق: ينظر (7)

 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال

2
 

،والكسائي،وحمزة،عاصم أأنذرتهم تحقيقالهمزتين
 (2)وابنعامر




البقرة
 




10


 

ة ،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير ءاآنذرتهم همزتينبينهمام دِّ
 (0)وقالون

تحقيقاألولىوتعويضمد
 فيالثانية

ونافع،وابنعامر،ابنكثير ءآنذرتهم
 (1)(بروايةقالون)

213األعرافعاصمفيروايةأبيبكر، أأامنتم تحقيقالهمزتانومدبعدهما 1
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 191ص ،السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر ( )
 191ص ،السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر (1)
 المرجع السابق: ينظر (1)
 المرجع نفسه: ينظر (3)
    ص المرجع نفسه،: ينظر ( )
 المرجع نفسه: ينظر ( )
  7 ص المرجع نفسه،: ينظر (7)
 المرجع نفسه: ينظر (1)
 17 ص المرجع نفسه،: ينظر (9)

هط (2)وحمزة،والكسائي
 الشعراء

12
نافع،وأبوعمرو،وابن أآَمنتم بهمزةومدةعلىاالستفهام 49

عامر،وابنكثيرفيرواية
الب زِّ ي

(1) 
ُقنبلعنالق و اس،والب زِّ يعن وءاْمنتم بواووهمزةبعدهاساكن

 (3)أبياإلخريط
 (4)ابنكثير وآمنتم بواوبغيرهمزةبعدها

ُهمۡ  قطعاأللف 3 ،وابنعامر،ونافع،ابنكثير َأت َخۡذنَٰ
 (2)وعاصم

 03 ص

ُهمۡ  ألفموصولة حمزة،وأبوعمرو، ات َخۡذنَٰ
 (0)الكسائيو

عاصمبروايةأبيبكر، أأعجمي همزتانمحققتان 4
 (1)وحمزة،والكسائي

 44 فصلت

ابنكثير،وأبوعمرو،ونافع، ءاعجمي بهمزةومدبعدها
 (8)وابنعامر

2  وبعد)باالستفهام بهمزتين
 (الثانيةألف

 28 الزخرف (9)عاصم،وحمزة،والكسائي ءأالهتنا

أبوعمرو،ونافع،وابن ءآلهتنابهمزةممدودةفيتقدير
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ا، صحيح  ساكن ا يليهما الذي الحرف وكان كلمة، في مفتوحتان همزتان اجتمعت إذا
والهمزةالثانيةهمزةقطعأووصل،أماهمزةالقطع،كانتالهمزةاألولىهمزةزائدةلالستفهام

باالستف قراءته على اتفقوا ضرب ضربين، على فتأتي فيه،المفتوحة اختلفوا وضرب هام،
حرف ا يكون أن إما فالساكن متحرك، أو ساكن حرف يأتيبعده عليه المتفق األول فالضرب
ا،أومد،والضربالذياختلفوافيهبيناالستفهاموالخبريأتيبعدهصحيحساكنأو صحيح 

مد ضربين،حرف على تأتي المفتوحة الوصل وهمزة متحرك، بعده يقع ه،ولم مزةمثل
.وافقتتلكاللهجاتالتيكلماتال،وفيمايليتفصيللماأوردهابنخالويهمن(8)القطع

                                                           
 المرجع نفسه: ينظر ( )
 المرجع نفسه: ينظر (1)
 33 ص ،السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر (1)
 المرجع السابق: ينظر (3)
  3 ص المرجع نفسه،: ينظر ( )
 المرجع نفسه: ينظر ( )
 المرجع نفسه: ينظر (7)
 1 1/ ، جيالنشر في القراءات العشر، ابن الجزر: ينظر ((1

 (2)عامر،وابنكثير ثالثألفات
بهمزةواحدة)باإلخبار
 (بعدهامد

 (1)قالونعننافع ءالهتنا

بكر، َأِمنُتمأَ  تحقيقالهمزتان 0 أبي رواية في عاصم
 (3)وحمزة،والكسائي

 20 الملك

نافع،وأبوعمرو،وابن َأآِمنُتم بهمزةوبمدبعدها
عامر،وابنكثيرفيرواية

الب زِّ ي
(4) 

 24 القلم (2)حمزة َأأن بهمزتين 1
 (0)ابنعامر ءان بهمزةومدبعدها

أبوعمرو،ابنكثير،ونافع،و َأن بهمزةواحدة
الكسائي،وحفصعن

 (1)عاصم
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وكانالحرفالذييليالهمزتينساكن ا،إذااجتمعتهمزةاستفهاموهمزةقطعفيكلمة
ا ،صحيح  في باالستفهام القراءة على العلماء نَذْرَتُهمْ )اتفق

َ
أ
َ
ب(أ واختلفوا البقرة، سورة ينفي

.فيسورةالقلم(أ نْ)الثانيةو فيسورةفصلت،( َءاۡ۬عَجِمي   :)االستفهاموالخبرفيكلمتين،األولى

ۡم لَۡم تُنِذرُۡهمۡ }:فيقولهتعالى
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
{َسَوآٌء َعلَۡيهِۡم َءأ

اتفقالعلماءعلىالقراءة ،(4)
تخفيفالهمزةالثانيةوتسهيلهاوإدخالألف،واختلفوافي(أأنذرتهم)باالستفهامللهمزةاألولىفي

منالقراءمنسهلالثانيةبينالهمزةواأللف،ومنهممنفصلبينالهمزتينوبينالهمزتين،
 (ءاآنذرتهم)بألف ، وقد الكوفيون أأنذرتهم)قرأ خالويه،بتحقيقهما( ابن ذلكووافقهم ،(0)في

:مثل،جتمعالمثلمعمثلهفيحروفالحلقكانتالحجةأنالهمزةمنحروفالحلق،فكمااو
منحققهافالحجة":،وقالابنخالويهفيذلك( )فه ،وفههت،وكع ،وكععت،كذلكحكمالهمزة

ستفهام،والثانيةولىألفالتسويةبلفظاالأنهأتىبالكالممحقق اعلىواجبه؛ألنالهمزةاأل:له
لمع داخلة منهما واحدة وكل القطع، بتحقيق(1)"نىألف وحمزة والكسائي عاصم وقرأ ،

.( )الهمزتين

 قرأ لمن أانذرتهم)والحجة والتعويض( متواليتين،بالهمز همزتين بين الجمع كره ؛أنه
قولهم ذلك ومن كالمهم، من مواضع في جمعهما رفضت العرب وأن الثانية، فخفف آدم،:

إالأنأبا،عمرويقراءةابنكثيروأب:،ومنذلك( )مقدارالمداختالفنتفاضلوابإوآزر،و
.( )عمروأطولفيالمدمنابنكثير

                                                           
 . /1البقرة  ( )

اللهجات العربية في القراءات : أيًضا:، وينظر1 1/ ، جالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري: ينظر (1)

 11 ص ،القرآنية، الراجحي
 1 1/ ، جالحجة في علل القراءات السبع، الفارسي: ينظر (1)
   الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (3)

  1 ص ،السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر ( )
الحجة في علل القراءات السبع، : اأيضً :، وينظر  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 1 1/ ، جالفارسي

 13 ص ،السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر (7)
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فكانتحجتهأنهكره،بتحقيقالهمزتينوفصلبينهمابحرفمد(ءاآنذرتهم)أمامنقرأ
بمدة،ينالهمزتينالجمعب تليينإحداهما،وعلقابنخالويهبعدكلأل؛ففصلبينهما نهكره

.(2)كلذلكمنفصيحكالمالعربالتعليالتوالحججأن

فيسورةفصلت(أأعجمي):واختلفاللهجاتبيناالستفهاموالخبرفيموضعين،األول
{َءاۡ۬عَجِمي   وََعَربِي    }:عندقولهتعالى

ن كَاَن ذَا َمال  َوبَنِينَ }:القلمفيسورة(أن)،والثاني(1)
َ
{أ

(3)،
،(ءان)و،(ءاعجمي)،وهمزةبعدهامد(أأن)،و(أأعجمي)ماتبينتحقيقالهمزتينتالكلئر قُ

 في بالتحقيق قرأ لمن األولى:(أأعجمي)والحجة الهمزة ألن واجبه؛ على بالكالم أتى أنه
ذكرهاابنخالويهفيالحجة،ومنأبدلمنألفالتيوهيالقراءة،والثانيةهمزةقطع،لإلنكار

 ة فخفففإنهاستثقلالج،(ءاعجمي)القطعمدِّ علىقولأهلإمعبينهمزتين، حداهما،وهذا
اجتمعتا؛الحجاز إذا الهمزتين يخففون اآلية،ألنهم هذه ترد ولم الواحدة، الهمزة يخففون كما

واحدة بهمزة اإلخبار سيختل؛بقراءة المعنى لقالوا"،ألن هذا فعلنا ولو ونبي: أعجمي، أقرآن
.(4)"عربي؟هذامحال

،للتوبيخافهوأراداستفهام ،بهمزةوبعدهامد(ءان)بهمزتينمحققتين،أو(أأن)ومنقرأ
ومعناه آياتنا: تتلىعليه وبنينيقولإذا ما كانذا أ أل  ْن أساطيراألولين: ويجوزأنيكون!
(أن)وبنينيكفرويستكبر،وقرأأالبقراءالمدينةوالكوفةوالبصرةلأ أل  ْنكانذاما:التقدير

مالوبنين،االنهيعنإطاعتهألنهذ:المعنىعلىوجهالخبربهمزةواحدة،كأنيراستفهامبغ
يكفرألنكانذامالوبنين،ودل :والعاملفيهفعلمضمر،والتقدير،وهيمفعولمنأجله

َسَٰ }:علىهذاالفعلماوردفياآليةالتاليةلها
َ
َٰتُنَا قَاَل أ لِينَ إِذَا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَي وَّ

َ
{ِطيُر ٱلۡأ

(2()0).

                                                           
   الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 .33/ 3فصلت  (1)

 .3 /1 القلم  (1)

 7 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص( (3

 .3 /1 القلم  ( )

الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، : ، و ينظر   / 1ج الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،: ينظر (( 

 9 3/3 ، جالحجة في علل القراءات السبع، الفارسي: اأيضً :، وينظر  1ص
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اتفقالعلماء(أآلهتنا)فيسورةالزخرفكماوإذاكانالحرفالذييليالهمزتينحرفمد،
باإلستفهام القراءة ثالث(4)على في وقعت واحدة كلمة في والخبر االستفهام بين واختلفوا ة،

{َمنتُم بِهِۦقَاَل فِرَۡعۡوُن َءا}:فيسورةاألعراف(آمنتم:)وهي،مواضع
لۡقَِي } :،وسورةطه(0)

ُ
فَأ

ِ َهَُٰروَن َوُموَسيَٰ  ْ َءاَمنَّا بِرَب  ٗدا قَالُٓوا َحَرةُ ُسجَّ {ٱلسَّ
ۡن ءَاذََن } :،وسورةالشعراء( )

َ
قَاَل َءاَمنتُۡم لَُهۥ َقبَۡل أ

{لَُكۡمۖ 
(4)( )

.

ۡم ُهو}:فيقولهتعالى
َ
َٰلَِهُتنَا َخيٌۡر أ

َ
ْ َءأ {َوقَالُٓوا

َٰلَِهتُنَا)الكوفيونقرأ ،( )
َ
:أي،باالستفهام(َءأ

الثانيةألففي همزة،أنهعلىاألصل:والحجة،(ءأالهتنا)بهمزتينوبعد المبدوءبها فالهمزة
لة)استفهام،والثانيةهمزة ،والثالثةاأللفالمنقلبةعنالفاءالتيهيهمزةمن(آلهة)من(أ ْفع 

،ومنقرأبهمزةواحدة(آدم)األولىمنهمامفتوحةمثلكلمة،نقلبتألف ا؛الجتماعهمزتي(إله)
األولىعندهلالستفهام،والثا فالهمزة مد، بعدها لة)نيةهمزة أ ْفع  بين( ألفجعلها بين،وبعدها

فاألولىعندهلالستفهام،وخففالثانيةفصارت،منقلبةعنهمزة،أمامنقرأبهمزةبعدهاألفان
وتأثرهمبلغةقبائلشرقه،ميلالكوفيينلتحقيقالهمزالسببفي،و( )حقيقيةالف ألف اوالثالثةأ

.( )،فهيالقبائلالبدويةالتيتميلللتحقيقالجزيرة

في(آمنتم:)وهي،مواضعةواختلفوابيناالستفهاموالخبرفيكلمةواحدةوقعتفيثالث
ِ } :،وسورةطه( ){ۦقَاَل فِرَۡعۡوُن َءاَمنتُم بِهِ }:سورةاألعراف ْ َءاَمنَّا بِرَب  ٗدا قَالُوٓا َحَرةُ ُسجَّ لۡقَِي ٱلسَّ

ُ
فَأ

{َهَُٰروَن َوُموَسيَٰ 
ۡن َءاذََن لَُكۡمۖ } :،وسورةالشعراء(42)

َ
{قَاَل َءاَمنتُۡم لَُهۥ َقبَۡل أ

قرأهاقراء، (40( )44)
 بعدهما ومدة بهمزتين ،(أأامنتم)الكوفة همزات، ثالث بين جمعوا استفهاميةوبذلك األولى

                                                           
 3 1/ ، جشر في القراءات العشر، ابن الجزريالن: ينظر ( )
 .11 /7األعراف  (1)

 . 11/7طه  (1)

 .39/ 1الشعراء  (3)

 1 1/ ، جالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري: ينظر ( )
 .1 /31الزخرف  ( )

 3/111، جالفارسي، الحجة للقراء السبعة: ينظر (7)
  1 ص ،، أبو مصطفى(لكوفيين الثالثةعاصم وحمزة والكسائيظاهرتا الهمز واإلمالة عند القراء ا: ينظر (1)
 .11 /7األعراف  (9)
 . 11/7طه  (1 )
 .39/ 1الشعراء  (  )
 1 1/ ، جالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري: ينظر (1 )
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الفعل فاء والثالثة قطع، همزة والثانية أصلية،للتوبيخ، همزة وزن،وتكون على فالكلمة
الكوفيون،(2)(أأفعلتم) -كماذكرتسابق ا-وهنا نافع؛لتحقيقإلىامالوا لتأثرهمبالبدو،وقرأ

لفالتيبعدالهمزةهيبهمزةومدبعدهاعلىاالستفهام،فاأل(أآمنتم)وأبوعمرووابنعامر
ْينان)األلفالتيتفصلبينالهمزتين،كماُيفصلبينالنوناتفي الثانيةالتي(اخش  ،والهمزة

 أفعل)بعدهاهيهمزة وهيمنقلبةبسبب،،واأللفاألخيرةهيفاءالفعل(أ ْأم نُ:)فيقولنا(
،(أفعلتم)التيهيفي،ولىمخففةاجتماعهمزتين،إذنتكونالهمزةهمزةاستفهام،واأللفاناأل

الواو بهمزبعد وقراءة ابنخالويهفيحجته، هيالتيماللها القراءة وهذه منقلبة، والثانية
ما،(وأمنتم) النضمام مفتوحة بواو االستفهامية األولى الهمزة أبدل أنه خالويه ابن له واحتج

 نون وهي (فرعون)قبلها كثير ابن وقرأ وامنتم)، همزةبو( بغير تسهيل،او هي القراءة وهذه
،(أفعلتم)للقراءةالسابقة،وقولهبغيرالهمزيريدأنهخففهمزة فجعلهابينالهمزةواأللف،ودل 

الحجاز أهل قول على هذا المفتوحة، الهمزة سقوط على إذا؛بالفتح الهمزتين يخففون ألنهم
ِمنتُم }:فيسورةالملك،عندقولهتعالى(أأمنتم)،أما(1)اجتمعتاكمايخففونالهمزةالواحدة

َ
َءأ

َمآءِ  ن فِي ٱلسَّ {مَّ
اج(  ) وقطعففيها استفهام همزتان الهمزتين،تمعت يلي الذي الحرف وكان

ا بهمزتين،واتفقالعلماءعلىالقراءةباالستفهام،فقرأتبقراءتينفقط،متحرك  ،أو(أأمنتم)إما
.(4)ابنخالويهالتوجيهلهالآلياتالسابقةع ج رْأ ،و (أآمنتم)بهمزةومد

أماو االستفهامفيكلمةاجتمعتإذا الوصلمعهمزة وكانالحرفالذييلي،همزة
ا (اتخذناهم)اختلفالعلماءعلىالقراءةبيناالستفهاموالخبر،وذلكفي،فقدالهمزتينمتحرك 
خَذۡ {:عندقولهتعالي تَّ

َ
ۡشَرارِ أ

َ
َِن ٱلۡأ {َنَُٰهۡم ِسۡخرِيًّام 

قرأهاابنكثيرونافعوابنعامروعاصم،(2)
بالوصلعلى(اتخذناهم)بهمزةالقطعلالستفهام،وبعضالكوفيينوبعضالبصريين(أتخذناهم)

فلميدخلعليهاستفهام ا،؛أنهأخبربالفعل:أولهما،وذلكلسببينكماذكرابنخالويه؛الخبر

                                                           
    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (( 

    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ، وينظر 1/3، الفارسي، جللقراء السبعة  الحجة: ينظر ((1

 .  /7 الملك  (1)

 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((3

 .1 -1 /11ص  (( 
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بَۡصَٰرُ }:لداللةقولهتعالى؛فهامأنهحذفاالست:والثاني
َ
ۡم زَاَغۡت َعنُۡهُم ٱلۡأ

َ
{أ

،وابنخالويهفي(2)
.(1)حجتهوافقهذهالقراءة

تحقيقالهمزتينكانلغةلقبيلةهذيل،وعامةتميم،وُعْكل، اذكرالفراءأن  وفيهاجميع 
وتحقيق  واحدة تخفيف أو الهمزتين تخفيف قي،ألخرىاوأما لعامة وقبيلةفنسب ولقريش، س،

.(3)سعدبنبكر،وكذلككنانة

  

                                                           
 .1 -1 /11ص  (( 

 117الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1

 1 لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
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 األولى مفتوحة والثانية مكسورة
 الهمزة األولى مفتوحة والثانية مكسورة(: 40.4)جدول 

 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم
طرحاألولىوتحقيقالثانية 2

 (باإلخبار)
األعراف (2)ابنكثير إن


يوسف

لالنم
العنكبوت


 يس

82
223

91
22
18
19
29 

تحقيقاألولىوتليينالثانية
 دونمدمن

 (1)وورشعننافع،ابنكثير أين

تحقيقاألولىوتليينالثانية
 بمد

ونافعفياير،أبوعمرو آين
 (3)روايةورش

ابنعامر،وعاصم،وحمزة، أئن   نيتحقيقالهمزت
 (4)والكسائي،ونافع

تحقيقالهمزتينفياألولى 1
 والثانية

الرعد (2)عاصم،حمزة أئنا...أئذا
اإلسراء

النمل
السجدة
الواقعة

 النازعات

2
49
01
21
41
22 

 (0)الكسائي إنا...أئذا حذفالهمزةاألولىمنالثانية
حذفالهمزةاألولىمن

 األولى
 (1)ابنعامر أئنا...إذا

فيقلبالهمزةالثانيةياء
 األولىوالثانية

 (8)ابنكثير أينا...أيذا

قلبالهمزةالثانيةياءفي
األولىوحذفالثانيةفي

 الثانية

 (9)نافع أنا...أيذا

حذفالهمزةاألولىفي
 الكلمتينوقلبالثانيةياء

 (21)أبوعمرو آينا...آيذا

                                                           
  11في القراءات، ابن مجاهد ص السبعة: ينظر ( )
 المرجع السابق: ينظر (1)
 المرجع نفسه: ينظر (1)
 المرجع نفسه: ينظر (3)
 المرجع نفسه: ينظر ( )
 المرجع نفسه: ينظر ( )
 المرجع نفسه: ينظر (7)
 المرجع نفسه: ينظر (1)
 المرجع نفسه: ينظر (9)
 المرجع نفسه: ينظر (1 )
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امتفق اعليهاباالستفهام ومختلففيها،فالضرباألولأماالهمزةالمكسورةفتأتيأيض 
أئنكم:)ضعوهياموةالمتفقعليهوردعندابنخالويهفيثالث النمل( موضعفيسورة

أربع في جاءت عليها والمختلف موضعين، في العنكبوت في،مواضعةوسورة اختلف
بيناالستفهامواإلخبار قراءتها وموضعف: األعراف، يوسف،موضعينفيسورة يسورة

وموض يس، سورة في تعالىع قوله تُوَن الر َِجاَل } :أما
ْ
ئِنَُّكْم لََتأ

َ
{أ

سورت (2) النمليْفي
أهلالمدينةباالستفهام،فقدوالعنكبوت أيبهمزةواحدةايرممدوةوبعدها،(أْينكم)قرأها

ورش رواية اير في ونافع عمرو أبو وقرأ ساكنة، آينكم)(1)ياء ممدودة( واحدة ،بهمزة
الثانيةوحققاألولىوالح لمنلينالهمزة فياألولى:جة أنهتجافىأنيخرجمنالفتحة

أهلالكوفة لياءتليين ا،وقرأها :وحجتهم،(أئنكم)بتحقيقالهمزتين للكسرةفيالثانيةفقلبها
،فقد،أمافيسورةاألعراف(3)(إن)فاألولىهمزةاستفهاموالثانيةهمزة،أنهاعلىاألصل

فطرحتالهمزةاألولى(إنكم)والحجةكماذكرسابق ا،وباإلخبار،(أئنكم)باالستفهامتئقر
فيذلك،وحققتالثانية "وقالابنخالويه لمنطرحاألولى: والحجة أخبربإنولم: أنه

.(4)"يستفهم،فأثبتهمزةإن،وأزالهمزةاالستفهام
تعا قوله خالويه ابن وجه ا أيض  المنوال هذا لىوعلى ْجًرا}:

َ
{أئنَّ لََنا لَأ

وكذلك(2) ،:
تُوَن الَْفاِحَشةَ }

ْ
{أئنَُّكْم لََتأ

اقولهتعالى(0) نَت يُوُسُف }:،وأيض 
َ
ءِنََّك لَأ

َ
ْ أ {قَالُٓوا

(1)
: ، وقوله

ِۡرتُم  } ئِن ذُك 
َ
َعُكۡم أ {قَالُواْ َطَٰٓئُِرُكم مَّ

(8).
 قراءتها على المختلف المكسورة الهمزة من الثاني هووالقسم والخبر االستفهام بين

مواضعفيستسور،موضعةوجملتهسبع،(أئنا...أئذا)المكررمناالستفهاميننحو
{أئذا كنا ترابا ائنا}:فيسورةالرعد

إِذَا ُكنَّا ِعَظاًما }:سراء،وموضعينفيسورةاإل(9)
َ
أ

إِنَّا
َ
{َوُرفَاتًا أ

إِذَا ُكنَّا تَُرابً }:،وواحدفيالنمل(21)
َ
ئِنَّا لَُمْخرَُجونَ أ

َ
{ا َوآبَاُؤنَا أ

،وآخرفي(22)

                                                           
 . 7/1األعراف  ،19/19العنكبوت  ،  /17النمل ( ( 
 399ص ،كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر ((1

    ص ،بن خالويهاالحجة في القراءات السبع، : ينظر ((1

 المرجع السابق( (3

 .1  /7األعراف ( ( 
 .19/11العنكبوت ( ( 
 .1/91 يوسف ( (7
 .9 / 1يس ( (1
 ، /1 الرعد ( (9
 .7/91 سراء ، اإل7/39 سراء اإل( (1 

 .7 /17النمل ( (  



81 
 

إِنَّا}السجدة
َ
رِْض أ

َ
إِذَا َضلَلْنَا فِي الْأ

َ
{أ

ئَِذا مِتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا وَعَِظاًما }،وواحدفيسورةالواقعة(2)
َ
أ

إِنَّا لََمبُْعوثُونَ 
َ
{أ

إِنَّا لََمرُْدوُدوَن فِي ا}،واألخيرفيسورةالنازعات(1)
َ
إِذَا ُكنَّا عَِظاًماأ

َ
ِ أ {لْحَافَِرة

(3)،
ْجًرا}:أرجعابنخالويهالتوجيهلهملسورةاألعرافعندقولهتعالىوقد

َ
{أئنَّ لََنا لَأ

كما(4)
ا؛وردفيالفقرةاألولىفياألعلى  .لتكرارلمنع 

                                                           
 .1 /11السجدة ( ( 

 .37/  الواقعة ( (1
 .  -1 /79النازعات ( (1

 .1  /7األعراف ( (3



88 
 

 األولى مفتوحة والثانية مضمومة
 ضمومةالهمزة األولى مفتوحة والثانية م(: 4. 4)جدول 

 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم
 8 ص ابنكثير،أبوعمروفيروايةاليزيدي َأونزل بهمزةوواوبعدها 2

 أبوعمرو ُأنِزلَ  بهمزةواحدة
 ابنعامر،وعاصم،وحمزة،والكسائي،ونافع َأُأنِزلَ  بهمزتين

 12 القمر ،أبوعمروفيروايةاليزيديابنكثير أولقى بهمزةوواوبعدها 1
 أبوعمرو ألقى بهمزةواحدة

 الباقون َأُأْلِقيَ  بهمزتين

تهافقعلىقراءات ،ثانيةقطعمضمومةوال،إذاجاءتالهمزةاألولىاستفهاميةمفتوحة
موضعين في أأنزل):باالستفهام تعالى( قوله عند ص سورة في نزَِل َعلَيْهِ }:

ُ
أ
َ
ِْكرُ أ {الذ 

(4)،
ِْكُر َعلَيْهِ مِن بَيْنِنَا}:فيسورةالقمرعندقولهتعالى(أألقي)و لْقَِي الذ 

ُ
أ
َ
{أ

،تبهمزتينئ،فقر(0)
األولىمفتوحةوالثانيةمضمومة،وبهمزةواحدة،وبهمزةوواوبعدها،والحجةلمأثبتهماأنهأتى

يةألفقطع،والحجةلمقرأبهمزةواحدةأنهفاألولىهمزةاستفهام،والثان،بالكالمعلىاألصل
فقدحققاألولىوخففالثانية بهمزةوواوبعدها وألنهامضمومة،أخبرولميستفهم،ومنقرأ

الحجاز ألهل التحقيق ونسب واو ا، ألهل،صارت والتخفيف الحجة، في خالويه ابن ووافقهم
.(3)الكوفة

 

  

                                                           
 .11/1ص ( ( 
 . 3/1 القمر ( (1

  11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر( (1
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 مد من جنس ما قبلها الهمزة لغير الستفهام فهي تبدل حرف
 الهمزة لغير الستفهام(: 41.4)جدول 

 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم
حمزة،وابنعامر،وعاصم، َأِئم ةَ  بهمزتينمحققتين 2

 (2)الكسائيو
 21 التوبة(1)تميم

(4)زالحجا (3)أبوعمروونافع،وابنكثير، َأْيَمة بهمزةوياء

فالتكونإالمكسورة،وهيفي،إذاكانتالهمزةاألولىلغيراالستفهاموالثانيةمتحركة
َة الُْكْفرِ }:فيقولهتعالى(أئمة)كلمةواحدة ئِمَّ

َ
{َفَقاتِلُوا أ

والحجة،تبتحقيقالهمزتينئ،وقر( )
صلالتيكانتفيأنهجعلاألولىللجمع،والثانيةلأل-كماذكرابنخالويه-حققلمن

أ أم م ة) إمام، ) وزن الميم(أفعلة)على في الميم وأدامت الهمزة، إلى الميم كسرة فنقلت ؛،
والشام(0)للتجانس الكوفة ألهل التحقيق ونسب وقال،، خالويه ابن "الرضي،ووافقهم وقرأ:

.(1)"بهمزتين(أئمة)جماعةمنالقراءوهممنأهلالكوفةوابنعامر

اجتماعهمزتين:لعلتين،األولى(أيمة)(8)كقراءةأهلالحجاز،لالهمزةالثانيةوقلبهاياءبتسهي
العرب عند ،مكروه في الهمزتين تحقيق الخصائص في جني ابن أئمة)ووصف بالشذوذ،(

وقال الكسائي: قراءة الهمزة أئ مة)منشواذ فالهمزت( نالتلتقيانفيكلمةابتحقيقالهمزتين،
عينين،واحدة تكونا أن )مثل،إال وجأر: وسأر، والثانية(9)(سأل، ، ياء: الثانية الهمزة قلب

  .(21)حتىيسهلالنطقبالكلمة؛لمنعالتقاءالساكنين؛لكسرهابعدأنلينهاوحركها
 

                                                           
 1 1ص ،السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر ( )
 113/ التراث، الجندي، جاللهجات العربية في : ينظر ((1
 1 1ص ،السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر (1)
 113/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((3
 .1 /9التوبة ( ( 
 71 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر( ( 

 1 /1، جاألستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب( (7
 1 1ص ،في القراءات، ابن مجاهد كتاب السبعة: ينظر ((1

 31 /1، ابن جني، جالخصائص: ينظر( (9
 71 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1 
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 الهمزتان المجتمعتان في كلمتين ومتفقتان في الحركة
 تفقتان في الحركة الهمزتان المجتمعتان في كلمتين وم(: 4. 4)جدول 

 الكسر
 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم

ُؤَلِء ِإنتحقيقالهمز2 ابنعامر،وعاصم،وحمزة،هَٰ
(2)والكسائي

32البقرة

إبدالالهمزةاألولىياء
وتحقيقالثانية

ُؤَلي ِإن (1)ونافعأبوعمرو،وابنكثير،هَٰ

ابنعامر،وابنكثير،وأبوعمرو،اْلِبَغاِء ِإنْ تحقيقالهمز1
(3)وحمزة،والكسائي،وعاصم،ونافع

33النور

إبدالالهمزةاألولىياء
وتحقيقالثانية

(4)ورشعننافعاْلِبَغاي ِإنْ 

 الضم
ِئكَ تحقيقالهمز3 ابنعامر،وحمزة،والكسائي،َأْوِلَياُء ُأولَٰ

(2)وعاصم
31األحقاف

إبدالالهمزةاألولىواو
وتحقيقالثانية

ِئكَ  (0)نافعوابنكثير،وأبوعمرو،َأْوِلَياو ُأولَٰ

 الفتح
ابنعامر،وحمزة،والكسائي،َجاَء َأَجُلُهمْ تحقيقالهمز4

(1)وعاصم،ونافع
49يونس

إسقاطالهمزةاألولى
وتحقيقالثانية

(8)أبوعمرو،وابنكثيرَجا َأَجُلُهمْ 

11عبسورشعننافعَشاَء َأنَشَرهُ تحقيقالهمز2
إسقاطالهمزةاألولى

وتحقيقالثانية
أبوعمروَشا َأنَشَرهُ 

                                                           
  7/ معجم القراءات، الخطيب، ج: ينظر (( 
 المرجع السابق: ينظر ((1
 1 1/ المرجع نفسه، ج: ينظر ((1
 المرجع نفسه: ينظر ((3
 3  /1 المرجع نفسه، ج: ينظر (( 
 المرجع نفسه: ينظر (( 

 3  /1المرجع نفسه، ج : ينظر ((7

  7/ المرجع نفسه، ج : ينظر ((1
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احقهما،منهممنحققالهمزتينوقرأهماعلىأصلهماوأوفاهمف،لنوعاختلفالقراءفيهذاا
{َهَُٰؤلَاءِ إِن{،وقرأاآليات(2)علىلغةالحجاز

رَدْنَ }و،(1)
َ
{عَلَى الْبَِغاءِ إِْن أ

َٰئِكَ } ،(3) وَل
ُ
ْولِيَاءُ   أ

َ
{أ

(4)،
َجلُُهمْ }و

َ
{إِذَا َجاَء أ

نَشَرهُ }،و(2)
َ
{إِذَا َشاَء أ

(0). 
رفمدومنهممناختارالتخفيفوأزالعننفسهالثقلفيالنطق،وأبدلالهمزةاألولىبح

،وواو اإذا{الْبَِغاي إِنْ }،و{َهَُٰؤلَاي إِن}:لإذاكانتمكسورة،مثمجانسلحركتها،فتبدلياء 
وَلَٰئَِك }:كانتمضمومة،مثل

ُ
ْولَِياو أ

َ
.(1)،وكانتهذهلغةتميم{أ

أبيو عند العالء بن التقتعمرو إذا الحركةأن ه في متفقتين كلمتين في ترك،همزتان
إ ن)فيالكسر:األولىمنايرخلف،وهمزالثانيةمثل أ ْول ي ا)،وفيالضم(اْلب غ اإ نْ)،(ه  ؤال 

ئ ك  عمروفيحذفيإنمااتفقمعأبو،وهذهالقراءةلميذكرهاابنخالويهفيحجته،(8)(ُأول  
ُلُهمْ:)مثل،الهمزةاألولىإذاكانتالحركةالفتح اأ ج  ر هُ)،(ج  اأ نش  .(9)(ش 

تتسعفيالهمزةماالتتسعفيايرها،القراءفيهذاالموضعألنالعربكانتفقداختلو
.(21)فتحققتارة ،وتلينتارةأخرى،وتبدل،وتطرح

 
  

                                                           
 1  /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر (( 
 . 1/1البقرة  (1)

 .13/11نور ال (1)

 .11/ 3حقاف األ (3)

 .1/39 يونس  ( )

 .11/11عبس ( )

 1  /1تراث، الجندي، جاللهجات العربية في ال: ينظر ((7

 11 السبع في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر (1)

الهادي شرح : أيًضا:، وينظر71إرشاد المريد إلى مقصود القصيد في القراءات السبع، الضباع، ص: ينظر (9)

 111/ طيبة النشر في القراءات العشر، ابن الجزريوالكشف عن علل القراءات وتوجيهها، محيسن، ج

 9 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: رينظ (1 )
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 همزتان مختلفتان

 مضمومة ومفتوحة
 الهمزتان المجتمعتان في كلمتين ومختلفتان في الحركة(: 4. 4)جدول 

 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم

2


البقرة(2)ابنكثيرونافع، السفهاء وليفالثانيةتحقيقاألولىوتخف


23

َفَهاُء َأَل تحقيقالهمزتين حفصعنعاصم،وحمزة، الس 
(1)والكسائي،وابنعامر

 
لَا}

َ
َفَهاُء   أ (  ){السُّ

همزتان هنا مضمومة؛اجتمعت قراءتها،،األولى في القراء واختلف مفتوحة، والثانية
،همزتينوأتىباللفظعلىأصله،وأوفاهحقهمنهممنحققالف أ ال)وقرأها وهمأهل،(السفهاُء

وشرقيها العربية الجزيرة وسط في أي،البادية طبيعة: ألن وأسد؛ قيس من جاورها وما تميم
.(4)تناامتمعالهمزةوصفاتهاالتيبيئتهمفيهامنالقوةوالصالبة

،وهمأهلالبيئةالحضرية،(2)نكثير،والبصريواب،نافع:مثل،أمامننحاالتخفيف
مثل واألوس: ،قريش، وهذيل، والخزرج، الثقلفقد لغة نفسهم عن تناسب؛أزالوا ال ألنها

السفهاء)تئفقر،اخالصةوأبدلواالثانيةواو ،خصائصالبيئةالتييعيشونفيها،فحققوااألولى
.(0)(وال

 

                                                           
  3/ معجم القراءات، الخطيب، ج: ينظر (( 
 المرجع السابق: ينظر ((1
 .1 /1البقرة ( 1)
 9 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

   غيث النفع في القراءات العشر، الصفاقسي، ص: ينظر ( )
غيث النفع في القراءات العشر، الصفاقسي، : ، وينظر9 السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات : ينظر ( )

   ص
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 مةالهمز في اللهجات العربية القدي


عن قبيلة كل ميزت واضحة لهجية فروق العربية القبائل بين أن فيه شك ال مما
وهناكأسباب األخرى،وميزتبينلهجاتالحضرمنجهةولهجاتالبدومنجهةأخرى،

منها الفروق، لهذه متعددة : البيئة، وايروطبيعة واالختالطبغيرالعرب، الموقعاالجتماعي،
.أدتإلىفوارقصوتيةواضحةبينهمذلكمناألسبابالتي

فتحدثتالكثيرمنالكتبالعربيةعنتحقيقالهمزونسبتهإلىالقبائلالعربية،فمن
العربية أنالهمزكانخاصةمنخصائصالقبائلالبدويةفيوسطالجزيرة الحقائقالعامة

ئصالتيامتازتبهاتميموماجاورهامنقيسوأسد،والتخفيفكانمنالخصا:أي،وشرقيها
واربيها العربية الجزيرة شمال في الحضرية المدن(4)البيئة في مثل،واستقرت ،الحجاز:

أنأهل:وبخاصةقريشفيمكة،واألوسوالخزرجفيالمدينة،وذكرابنمنظورفيكتابه
غيأنال،ولكنينب(0)الحجاز،وهذيل،ومكة،والمدينةالينبرون،وأنتميمهمأصحابالنبر

الهمز،وألن القدماءأنبعضالحجازيينحققوا الكالمبشكلمطلق؛ألنهوردعند هذا يأخذ
علىمنطقةمعينةدوناألخرى يكنمقصور ا لم كانالتحقيقو،تحقيقالهمزأوتخفيفه إنما

.وكذلككانالتسهيلمتفاوتبينالقبائل،علىدرجات

وقدبلغناأن:"،ويقولسيبويه( )"إذااضطروانبرواوأهلالحجاز:"ابنمنظوروقدقال
منأهلالحجازمنأهلالتحقيقيحققوننبيءوبريئة وعلقأنذلكقليلورديء،،(1)"قوم ا

القبائلالحجازيةالتيكانتتجنحإلىتحقيقالهمزة:"قالف،وعللهذاالدكتورعبدهالراحجي

                                                           
أسس علم اللغة العربية، : أيًضا:، وينظر13المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، محيسن،  ص: ينظر ( )

 111حجازي، ص 
 11/ لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر (1)

 11/ لسان العرب، ابن منظور، ج (1)
    /1الكتاب، سيبويه، ج (3)
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الحجازمجاورةألهلالباديةمنوسطشبهالجزيرةهيتلكالقبائلالتيكانتتسكنأطراف
.(4)"وشرقيها

لعدة لنطقالهمزة ووسطها التيسكنتشرقالجزيرة البدوية واتجهتالقبائلالنجدية
أنهاكانتتميلإلىالسرعةفيالنطق،وتلتمسأيسرالطرقإلىهذهالسرعة،:أسباب،منها

،ألنموقعالنبركاندائم اأبرزالمقاطع؛قالهمزاتجهتنحوتحقي؛وللتخفيفمنهذاالعيب
،علىالعكسمنذلكف،ويحتاجإلىجهدوضغطواهتمامعندالنطقبه،أماالقبائلالحضرية

لمتكنفيحاجةماسةإلىالتماسالمزيدمنمظاهرالتأني،فأهملتو،فهيمتأنيةفيالنطق
.(0)واإلسقاط،واإلبدال،لتسهيلكا،همزكلماتها،واستعاضتعنهابعدةوسائل

 البدوية البيئة طبيعة إلى باإلضافة به تمتاز والصالبةوما والقوة الصعوبة فقدمن ،
الهمزة مع وتناامت النطق،انسجمت في الحروف أصعب من كما؛فهي مخرجها، لبعد

صفتانمنصفاتالقوة اجتمعتفيها هما، فالهمزةصوتصامتحنجر: والشدة، يالجهر،
انطباق ا بانطباقهما وذلك الصوتيين، الوترين بين الموجودة الفتحة انسداد من يحدث انفجاري

ا الحنجرة،تام  إلى بالمرور للهواء يسمح الحنجرة،فال دون فيما الهواء ينفرج،فيضغط ثم
انفجاري ا،الوتران صوت ا محدث ا فجأة بينهما من الهواء كانت( )فينفذ البدوية والبيئة تميل،

يلإلىالهمس،وقالالخوارزميتمكانتلألصواتالشديدةعلىعكسالبيئةالحضريةالتي
"التخمير)في قريشوأكثرأهلالحجاز(: قيس،والتخفيفلغة والتحقيقلغة وهواستحسان،

فتأديةاألصلفيهاكتأديته،حجةقيسوتميمأنالهمزةمنحروفالمعجمووهوقياس،،وتميم
فكانت،لخروجهامنأقصىالحلق؛رها،وحجةقريشوأكثرأهلالحجازأنهامستثقلةفياي
.(1)"فتخفف،كالتهوع

                                                           
  1 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص ( )
الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، ابن الجزريوالكشف عن علل القراءات وتوجيهها، : ينظر (1)

 11صالقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، شاهين، : أيًضا:، و ينظر 1 / محيسن، ج
  1-13المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية ، محيسن، ص: ينظر (1)

 1 1شرح المفصل في صنعة االعراب الموسوم بالتخمير، الخوارزمي، ص (3)
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 والشعراءوإن  األدباء عليها اجتمع التي النموذجية األدبية اللغة هو الهمز تحقيق
 الحجازيين بعض تحقيق يفسر ما وهذا اإلسالم، قبل أحيان اوالخطباء اشتهللهمزة ما رام ر،

امايفسربهأنالقرآننزلبلسانقريش حيثاستطاعت،عنهممنتخفيفللهمز،وكذلكأيض 
،،وديني اوثقافي ا،وأدبي ا،قريشأنتجمعبينأفصحلهجاتالعرب؛ألنمكةكانتمركز اتجاري ا

للقبائلالعربية،وكتبالدكتورأنيسمنصورعنهذا سياسيةوثقافية ل:فشكلتوحدة ماأنه
بدأتعواملالوحدةالسياسيةوالثقافيةلجعلمكةمركز التلكالوحدة،وبدأرؤساءالقبائليوفدون

للتبادلالثقافييهاويحجونالبيتالمقدس،وكماوفإل اللتجارةفيأسواقكانتمجاال  دواأيض 
قبلاإلسالمفيمكةتمنمناظراتأدبيةوشعروخطابة،ويذكرالرواةأنهأقيم،بينالقبائل
سوقعامةللعربحولمكةتعقدفيأوائلشهرذي:وهي،(عكاظ)منأشهرها،عدةأسواق

فيأوائل(ذوالمجاز)تعقدبعدهافيأواخرنفسالشهر،ثمتعقدسوق(المجنة)القعدة،وسوق
فكانتتعقدبعدأشهرالحج،وكانالخطيبفيمكةيؤدي(خيبر)شهرذيالحجة،وأماسوق

بلهجةمناللهجات،فيجمعبينرسالتهكاملةواضحةبعيدةعنالصفاتالمحليةالتيتتصل
ا،وكذلكبالنسبةللشعراءأفص حاللهجات،ويتحدثإلىالقومبلغةتواضعواعليهاوألفوهاجميع 

العنعنة من خالية بلغة شعرهم ينظموا أن عليهم كان متباينة بيئات من جاءوا أو،الذين
للسخرية،لهذاتوحدتالقبائلاواليكونموضع ،لينالإعجابسامعيه؛شة،أوالعجمجةالكشك

تلك وسميت والشاعر، الخطيب إليها عمد اللهجات أفصح من مختارة ألفاظها أدبية لغة في
كانتمتداولةبينهمف،الوحدةاللغويةباللغةالنموذجية،أمااللهجةالخاصةبأفرادالقبيلةالواحدة

يخطابهمالعاديمعبعضهمالبعض،ولماجاءاإلسالمونزلالقرآنالكريمنزلبتلكالوحدةف
.(4)األدبيةالتينمتوازدهرتقبلاإلسالم

 

                                                           
  3-19في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر ( )
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 الصوامت الحلقية: الثانيطلب الم

الحلق مخرجها التي هي سيبويه الحلقيةعند ثالث،الصوامت مخارجةوله ،أقصاها:
،والهاء(2)واأللف،ومنالوسطالعينوالحاء،ومنأدناهالغينوالخاءيخرجمنهالهمزةوالهاءو

.(4()3)،واأللفوالهمزةوالعينوالغينمجهورة(1)والحاءوالخاءعندهمهموسة

الغين،:وذكرأناألصواتالحلقيةهي،ولميختلفالدكتورإبراهيمأنيسعنسيبويه
والهمزة والهاء، والحاء، والعين، وقالوالخاء، ، : دور ا تلعب الحلقية نحومهاألصوات في م ا

بمعظمها أو األصوات بهذه اللغات من السامية الفصيلة وتتميز السامية، أنه(2)اللغات إال ،
وذكرأنهاصوتشديدالهومجهوروالمهموس؛ألنفتحةالمزمار،اختلفمعهفيالهمزة
وهذا،الخروجإلىالحلقإالإذاأفرجتفتحةالمزمارفاليسمحللهواءب،معهامغلقةإاالق اتام ا

.(0)االنفراجفجائي

السعران الدكتورمحمود فقدأما أنالهمزةصوتصامتحنجريانفجاري، ،(1)ذكر
،(8)والخاءصامتمهموسحنكيقصياحتكاكي،والغينهوالصوتالنظيرالمجهورللخاء

والعين احتكاكي، حلقي مهموس صامت للحاءوالحاء المجهور النظير صوت(9)هو والهاء ،
.(21)صامتمهموسحنجرياحتكاكي

ومنهممن،منهممنأبقاهاصامتةف،وقداختلفتاللهجاتالعربيةفيالصوامتالحلقية
أيض  بالفتح وحركه قبله الذي الصوت على الحلقي الصامت وأثر بالفتح، واآلن(22)احركها ،

                                                           
 1/311الكتاب، سيبويه، ج: ينظر (( 
 1/313الكتاب، سيبويه، ج. جرى النفس معههو صوت أضعف االعتماد في موضعه حتى : المهموس  ((1
ن ع  النفس أن يجري معه حتى ينقضي االعتماد عليه : المجهور ((1 هو صوت أشبع االعتماد في موضعه وم 

 1/313الكتاب، سيبويه، ج. ويجري الصوت
 المرجع السابق: ينظر ((3

 73األصوات اللغوية، أنيس، ص: ينظر (( 

 77المرجع السابق، ص: ينظر (( 
 7  علم اللغة مقدمة للقارئ العري، السعران، ص: ينظر ((7
 77 المرجع السابق، ص: ينظر ((1
 71 المرجع نفسه، ص: ينظر ((9
 79 المرجع نفسه، ص: ينظر ((1 
 1  اللهجات العربية في لقراءات القرآنية، الراجحي، ص: ينظر ((  
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فيكتابالحجةفيالقراءاتالسبعالبنأعرضمذاهبالقراءفيالصوا الواردة متالحلقية
.خالويه

 الصوامت الحلقية(: 4. 4)جدول 
 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم

أبووعاصم،ونافع،وابنكثير، ِباْلُبْخلِ إسكانالخاء1
(2)ابنعامروعمرو،

31النساء

(1)والكسائي،حمزة ِباْلَبَخلِ فتحالخاء

أبوعمرو،وعاصم،وابنكثير، َتْعُدواإسكانالعينوتخفيفالدال3
(3)والكسائي،حمزةو،ابنعامرو

224النساء

وافتحالعينمعتشديدالدال (4)نافع َتَعد 

243األنعام(2)الكسائيوحمزة،ونافع،وعاصم، اْلَمْعزِ إسكانالعين4

ابنوأبوعمرو،وابنكثير، ْلَمَعزِ افتحالعين
(0)عامر

فتحالياءوإسكانالهاء2
وكسرالدالوالتخفيف

32يونس(1)الكسائيوحمزة، َيْهِدي

فتحالياءوإسكانالهاء
وكسرالدالوالتشديد

ي .(8)أبوعمروونافع، َيْهدِ 

                                                           
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد ص : ينظر (( 
 المرجع السابق: ينظر ((1
 131المرجع نفسه، ص : ينظر ((1
 المرجع نفسه: ينظر ((3
  17المرجع نفسه، ص : ينظر (( 
 المرجع نفسه: ينظر (( 

  11المرجع نفسه، ص : ينظر ((7
 المرجع نفسه: ينظر ((1
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فتحالهاءوكسرالدال
والتشديد

ي (2)عامرابنوابنكثير، َيَهدِ 

اإسكانالهمزة0 ابنوأبوعمرو،ونافع،وابنكثير، َدْأبا
(1)الكسائيوحمزة،وعامر،

41يوسف

افتحالهمزة (3)حفصعنعاصم َدَأبا

81النحل(4)أبوعمروونافع،وابنكثير، َظَعِنُكمْ فتحالعين1

ابنوعاصم،والكسائي،وحمزة، َظْعِنُكمْ إسكانالعين
(2)امرع

32الحج(0)نافع َفَتَخط ُفهُ فتحالخاءوتشديدالطاء8

إسكانالخاءوتخفيف
الطاء

ابنعامر،وأبوعمرو،وابنكثير، َفَتْخَطُفهُ 
(1)،وعاصمالكسائيوحمزة،و

ابنعامر،وأبوعمرو،ونافع، َرْأفةإسكانالهمزة9
(8)،وعاصمالكسائيوحمزة،و

1النور

(9)ابنكثير َرَأفةالهمزةفتح

31القصص.(21)أبوعمروونافع،وابنكثير، الر َهِب فتحالهاء21

ابنو،(أبيبكر)عاصمفيرواية الر ْهِب إسكانالهاء
(2)الكسائيوحمزة،وعامر،

                                                           
 المرجع نفسه: ينظر (( 

 139السبعة في القراءات، ابن مجاهد ص : ينظر ((1
 139سابق، ص المرجع ال: ينظر ((1
  17المرجع نفسه، ص : ينظر ((3
 المرجع نفسه: ينظر (( 
  31المرجع نفسه، ص : ينظر (( 

 المرجع نفسه: ينظر ((7
 1 3المرجع نفسه، ص : ينظر ((1
 المرجع نفسه: ينظر ((9
 391المرجع نفسه، ص : ينظر ((1 
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ابنعامر،و،نافعوابنكثير، ُيْخِرُبونَ إسكانالخاءوالتخفيف21
(1)اصم،وعالكسائيوحمزة،

1الحشر

ِرُبونَ فتحالخاءمعالتشديد .(3)أبوعمرو ُيخ 

ابنعامر،وأبوعمرو،ونافع، َلَهب  فتحالهاء23
(4)،وعاصمالكسائيوحمزة،و

2المسد

(2)ابنكثير َلْهب  إسكانالهاء

عندقولهالواردةفيسورةيوسف(دأب)اختلفالقراءبينفتحالهمزةوإسكانهافيكلمة
بًا{:تعالى

َ
و(0){قَاَل تَْزرَُعوَن َسبَْع ِسنِيَن َدأ رأفة)، تعالى( قوله عند النور سورة َولَا } :في

فَةٌ 
ْ
ُخْذُكم بِهَِما َرأ

ْ
(1){تَأ االسم، أراد بالفتحفياألولىفإنه ومنقرأ،وهواألصل،فمنقرأ

تخفيف ا المصدر،باإلسكان أراد و،(8)فإنه لغتان، العربوهما لسان الدأ ب:في جاء الجد:
أ بفالنفيعملهأي:يقال،والتعب والشأن،ففيقوله،العادة:وتعب،والدْأب،واجتهد،جد:د 
ِب آِل فِرَْعْون} :تعالى

ْ
،فإنه:"وفيالحديث،آلفرعونكشأن:أي،(9){َكَدأ عليكمبقيام الليل 

ق ْبل كم ين  ْأُبالصالح  ْأب اوُدُؤب اإذ:أي،(21)"د  اجتهدتفياشأنالصالحين،ويقالدأ ْبُتأ ْدأ ُبد 
الثانية(22)الشيء وأما بها،فهيمصدرفيالوجهين:(رأفة)، بالفتححذا فمنقرأ يكُرم: كُرم

يطْ:بالتخفيفحذاحذوكر م ا،ومنقرأ .(21)ر فطْرف اط ر ف 

                                                                                                                                                                     
 المرجع نفسه: ينظر (( 

 11 جاهد ص كتاب السبعة في القراءات، ابن م: ينظر ((1

 المرجع السابق: ينظر ((1
 711المرجع نفسه، ص : ينظر ((3
 المرجع نفسه: ينظر (( 
 .1/37 يوسف  (( 
 .13/1النور  ((7
  9 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1
 .  /1آل عمران  ((9
في فضل التوبة واالستغفار وما باب /الدعوات-، الترمذي، فضائل القرآن(الجامع الكبير)سنن الترمذي  ((1 

 .39 1رقم الحديث:    / ذكر من رحمة هللا بعباده، 
 1 1/ لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر ((  
 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1 
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ِي} :واختلفوافيقراءةالهاءفيقولهتعالى َّا يَهد  ن ل مَّ
َ
{أ

{مَِن الرَّْهبِ } :،وقوله(2)
(1)، 

بِي لََهب  }و
َ
بالفتحفيف،(3){َتبَّْت يََدا أ فإنهأخذهمنالماضياهتدى،ومن،(يهدي)منقرأ

وهي،بفتحالراءوالهاء(الر ه ب)،وعلقابنمجاهدعلىقراءة(4)فأخذهمنالفعلهدى،أسكن
،وقرأ(2)(الر ْهب)سكانالهاءإالصوابفتحالراءوو،أنهاقراءةخاطئة:قراءةحفصعنعاصم

 كثير لْهب)ابن مفتوحة( الهاء قرؤوا القراء وباقي ،بالسكون، خالويه ابن ذلك موافقةبوعلل
،وتركالكلماتبنخالويهأيلهجة،وفيهذهالكلماتلميرجحا(0)رؤوساآلياتفيالسورة

(.همالغتان):وكانيكتفيبالقول،دونتشكيل

إمابالفتحأواإلسكان،فانفردورشعننافع(تعدوا،المعز،ظعنكم)تالعينفيئوقر
بِْت دُّ لَا َتعَ } :عندقولهتعالى(تعدوا)فيقراءةالعينبالفتحمعتشديدالدالفي {وا فِي السَّ

( )،
وأدامالتاء،تعتدوا،فنقلحركةالتاءإلىالعين:أنهأراد:"جةفيذلككماقالابنخالويهوالح

وأصله الدال، في االعتداء: من التخفيف(8)"تفتعلوا مع باإلسكان القراء باقي وقرأ فأرادوا،،
بذلك العدوان: من تفعلوا و(9)ال لإلأ، األصل خالويه ابن تعالىرجع قوله في مَِن وَ }:سكان
{الَْمْعزِ 

{يَوَْم َظْعنُِكمْ }،و(42)
حركالعين وأجازالفتحفيه،فمن ؛ألنهأخفمنالحركة،(44)

 .(21)فألنهامنحروفالحلق،ومنأسكنأرادالمصدر

بفتحالباءوالخاءفيحمزةوالكسائيفقرأ،(البخل،فتخطفه،يخربون)اختلفالقراءفي
ل) الب خ  قولهتعالى(  }:عند

ْ
{ُمُروَن النَّاَس بِالُْبْخلِ َويَأ

الباقونمألنه؛(23) وقرأ المصدر، أرادا ا

                                                           
 . 1/1 يونس  (( 

 .11/1القصص  ((1

 . /   المسد  ((1
  1 خالويه، ص الحجة في القراءات السبع، ابن: ينظر ((3

 391السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر (( 
 177الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (( 

 .3  /3النساء  (7)
 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ((1
 المرجع السابق: ينظر ((9

 .31 / األنعام  (1 )
 .11/  النحل  (  )

 1 1لقراءات السبع، ابن خالويه، صالحجة في ا: ينظر ((1 

 .3/17النساء  ((1 
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نهالغتانإ:ألنهمأرادوااالسم،وقالابنخالويهفيالحجة؛(الُبْخل)سكانالخاءوضمالباءإب
ز ن):مثل م،والُحْزنوالح  ل)،فأسدبالفتح(2)(الُعْدموالع د  ماأهل،وأ(الُبْخل)،وتميمتنطقها(الب خ 

يْرُ  ُفهُ َط  َفتَخَ }:،وقرأنافعوحدهقولهتعالى(1)(الُبُخل)الحجازفيقولون {الطَّ
بفتحالخاءوتشديد(3)

ُفهُ)فهوأراد،الطاء وأدامتالتاءبالطاءوشددت،وأجمع،خاءالفنقلتفتحةالتاءإلى،(ف ت ْخت ط 
َّا َمْن َخِطَف }:وابذلكمنقولهتعالىواستدل،(4)باقيالقراءعلىإسكانالخاءوتخفيفالطاء إِل

تْبََعُه ِشَهاٌب ثَاقٌِب 
َ
{الْخَْطَفَة فَأ

والعراقسوىأبيعمرو(2) الحجازوالمدينة قراء عامة وقرأ ،
{ُيخْرِبُوَن ُبيُوَتُهم}

ويتركونالديار،،ويخرجون،يرحلون:بمعنى،بإسكانالخاءمعالتخفيف (0)
ْبنا:"وتقولالعرب ااخر  وكانأبوعمرويقرأ ،(1)"المنزلإذاهمارتحلواعنه،وإنكانصحيح 

رِّ بون:)ذلك يهدمونبيوتهم،والتشديديفيدمعنىالتكثير،:بمعنى،بفتحالخاءوتشديدالراء(ُيخ 
إنمااخترتالتشديدألناإلخرابتركالشيءخراب ابغيرساكن،وبنوالنضير":قالأبوعمرو

بالهدم،خراب الميتركوها المعنى(8)"وإنماخربوها :سبحانهوتعالىهللاقول:،والدليلعلىهذا
يِْدي الُْمْؤمِنِينَ }

َ
يِْديهِْم َوأ

َ
{بِأ

جتماعال؛أنأولىالقراءتينعندههيالتخفيف:،قالالطبري(9)
خراببمعنىالتخريبواإل:أالبالقراءعليها،وقدكانبعضأهلالمعرفةبكالمالعربيقولون

.(21)واحد،وإنمااختلفاللفظالالمعنى

  

                                                           
 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (( 

 3 لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 . 11/1الحج  ((1

 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((3

 .1 /17الصافات  (( 

 .9/1 الحشر  (( 
 133اءات السبع، ابن خالويه، صالحجة في القر ((7

 11 /11تفسير الطبري، الطبري، ج( (1
 .9/1 الحشر  ((9
 11 /11تفسير الطبري، الطبري، ج: ينظر ((1 
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 في اللهجات العربية القديمة صوامت الحلقيةال
اختلفتالقبائلالعربيةبينتحريكالصوتالحلقيبالفتحةوتسكينه،فهناكقبائلكانت

ا ،فقالقبائلبنيعقيل:،مثلتميلإلىتحريكهبالفتح،وتحريكالصامتالذيقبلهبالفتحأيض 
الوالحرفلقدرأيتكثير :"ابنجني امنعقيلالأحصيهم،تحركمنذلكمااليتحركأبد 

(2)"الحلق ، قراءة على تعليقه أثناء عليه نص ما ه رة)وهذا ج  زه ر ة)و( قبلها،( الهاءوما بفتح
فقال حرف": بعد حلقيساكن حرف فيه مما النحو، هذا من شيء كل في أصحابنا مذهب

.(1)"كالز ْهرةوالزه ر ة،والن ْهروالن ه ر،هذهلغاتعندهم:فهوالُيحركإالعلىأنِّهلغةفيه:مفتوح

ضماألصوات،ونطقتبعضإلىوبذلكتكونالقبائلالبدويةقدخالفتعادتهابالميل
ؤثرالكلماتبالفتح،وربماكانالسببفيبعضالكلماتأنالصوتحلقي،وحروفالحلقت

السرأناألصواتالحلقيةبعدخروجهامنمخرجهاتحتاج":قالفبالفتحة،وعللسيبويههذا
منايرهاالتساع  قولابنجني(3)"فيالفم،والفتحةأكثراتساع ا سمعت:،وشاهدعلىهذا

موم:)الشجرييقول بفتحالفاء،(مف عول)بفتحالحاء،وليسأحديدعيأنفيالكالم(أنامح 
م:قدأقيمتلكمأنوالكممنالخبز،قالوا:وسمعتجماعةمنهمقدقيللهم يريدوناللْحم–فاللح 

وهبفتحالحاء:بفتحالحاء،وقدسمعتفيكالمهميقولون- .(4)"ساروانح 

 اللغة تنسبهذه وكذلك بنوائلإلى بكر ،بني يميلون كانوا فقد األصواتإلى فتح
،وتميلالحجازللفتح:الحلقية،مثلقولهم ب):ومنقولهم،قرْحوقرح  .(2)بفتحالسين(يحس 

هومذهبالكوفيين يُ،وهذا بفتحمتىكانتج فهم المسبوقة يزونتحريكعيناالسم
يسمعوه لم وإن حلق، ،حرف يجيزون أنهم كما ر، والصخ  ْخر والص  ر، والبح  سكانهاإكالب ْحر

قيا،اأيض  ذلك في عندهم فالفتح البصريون وأما كذلك، قياس واإلسكان إسكانفس، يجعلون

                                                           
 13/ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جني: ينظر (( 
 المرجع السابق: ينظر ((1

  1 /3الكتاب، سيبويه، ج: ينظر ((1
 13/ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جني، ج: ظرين ((3

 31أثر اللهجات العربية في توجيه المعنى النحوي، عطوات، ص: ينظر (( 
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الغة لبنيعقيل،وهذهالكلمات الحروفالحلقيةالواقعةعين افياألسماءالتيفتحتفاؤهاقياس 
.(2)واليقاسعليها،تحفظ

فمثال ربقاءالحروفالحلقيةصامتةدونصائتقصيإلىإوهناكقبائلتميل قرأ:،
تب:)ابنكثير وتببيلهْأتيدا شبهالجزيرةوسطسكنالتيت فالعرب،(1)بتسكينالهاء(ب 

تميم،وشرقها تُكقبائل الحلقيكانت الصوت ترتيب،سكن كان الكلمةإذا في الثاني :مثل،ه
.(3)(الن ْهر)

وهيقبيلةتنسب،(عبدقيس)أنلغةاإلسكانلغة:(دواالتعْ)قالابنخالويهفيو
ا)القيسبنأقصىبنأسدبنربيعة؛ألنهميقولونإلىعبد دخلونألفالوصلفي،(اسلزيد 

.(4)نهميردوناإلسكانأل؛علىالمتحرك

 أن  إلى المحدثين الدارسين بعض ذهب سلبٌوقد هي باإلسكان ،للحركةالقراءة
ينتجعنهالتخ؛فيالكلمةختصارٌوا معالفتحن إوقلةالجهدالمبذولفيالنطق،و،فيفمما

الحركات بقية على العربي اللسان في والبته بخفته بعض،اإلقرار لدى اللغوي الذوق ينفر
.(2)يهربمنتواليالضموتواليالكسرفيهربمنهكما،العربمنتواليأمثاله

الشكأنالذينيميلونإلىعدمالجمعبينالفتحاتهمالذينأخذمقرئوالكوفةبلغتهم
الذيننزحواإلى،وشمالهاجزيرةال،وايرهممنعربشرقهلنجدمنتميمأالب،وهمفيالغ

خذأوبلغتهم،لىالفتحإهلالحجازكانوايميلونأواستقركثيرمنهمفيالكوفة،و،جنوبالعراق
.(0)بالفتحمنالمقرئينأمنقر

                                                           
   1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر (( 
 31أثر اللهجات العربية في توجيه المعنى النحوي، عطوات، ص ((1
  9 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1

 11 المرجع السابق، ص ((3

    في اللهجات العربية، أنيس، ص (( 
 11لغة هذيل، ص : من لغات العرب: ينظر (( 
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اإلىأنالتحريكبالفتحمنأصواتالحل ،قالمسبوقةبفتحويشيربعضالدارسينأيض 
.(2)"واضحكلالوضوحفياللغةالعبرية:"هنإذأ،ربمايكونميزةمشتركةبيناللغاتالسامية

 كسر حرف المضارعة: الثالث المطلب
حرف أن المعروف ومن الضمة، من وأخف الفتحة من أثقل قصير صامت الكسرة

يحركبالفتح،إالأنبعضالقبائلالمضارعةإذاكانماضيهرباعي ايحركبالضم،وايرذلك
 تميل كانت العربية اإلى دائم  بالكسر المضارعة حرف بالتلتلة،،(1)تحريك يسمى ما وهذا

،وفيمايليماوجدناهمنقراءات( )ونسبتهاإلىتميموقضاعةوقريش،(ن علم،ي شهد:)فيقولون
.السبعتشيرإلىذلكعندابنخالويهفيكتابالحجةفيالقراءات

 كسر حرف المضارعة(: 4. 4)جدول 
 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم

فتحالياءوإسكانالهاءوتشديد2
الدال

يهْ يَ  32يونس(4)نافعإالورش دِ 

فتحالياءوإسكانالهاءوكسر
الدالوالتخفيف

الكسائيوحمزة، يدِ هْ يَ 

سرالدالفتحالياءوالهاءوك
والتشديد

يهَ يَ  ورشوأبوعمرو،وابنكثير، دِ 
(2)ابنعامروعننافع،

دالمعوالهاءفتحالياءوكسرال
التشديد

ي (0)الكسائيوعاصم، َيِهدِ 

ييِ كسرالياءوالهاءوالدال (1)أبوبكرعنعاصم ِهدِ 
فتحالياءوإسكانالخاءوتشديد1

الصاد
ُمونَ َيخْ  49يس(8)نافعإالورش صِ 

                                                           
  1 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص (( 
 3  اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص: ينظر ((1
 11آثار اللهجات العربية في القراءات السبع، مخلصين، ص (1)
  11كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3
 المرجع السابق: ينظر (( 
 المرجع نفسه: ينظر (( 
 المرجع نفسه: ينظر ((7
  3 المرجع نفسه، ص : ينظر ((1
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فتحالياءوإسكانالخاءوكسر
الصادوالتخفيف

(2)الكسائيوحمزة، ُمون ِص َيخْ 

فتحالياءوالخاءوكسرالصادمع
التشديد

ُمونَ َيخَ  رشوأبوعمرو،ووابنكثير، صِ 
(1)ابنعامروعننافع،

ُمونَ فتحالياءوكسرالخاءوالصاد (3)ائيالكسوعاصم، َيِخصِ 
ُمونَ كسرالياءوالخاءوالصاد (4)أبوبكرعنعاصم ِيِخصِ 

اختلفالقراءبينفتحالياءوكسرها،فمنهممنفتحهامعإسكانفاءالفعلأوفتحها،
وتشديدعينالفعلأوتخفيفها،ومنهممنكسرهاوكسرفاءوعينالفعلمعالتشديد،والمثال

ِي}:فيقولهتعالى(يهدي،يخصمون):الويهعلىذلكفيالحجةالبنخ ا يَهِد 
َّ ن ل مَّ

َ
{أ

(2)،
ُمونَ }:وقولهسبحانه ِ {وَُهْم َيخِص 

الكلماتخمسقراءات(0) بالفتح،،ولهذه ةوواحد،أربعةمنها
:بالكسر

األولى الدال: وتشديد الهاء وإسكان الياء فتح الخاء(دِّ يهْي )في وإسكان وبالفتح ،
ُمون)فيوتشديدالصاد ،(يهتدي،يختصمون:)،بمعنى(1)وقرأبهاأهلالمدينةإالورش،(ي ْخصِّ

ألنهأسكنالهاءوشدد؛جمعبينساكنين(:"يهدي)والحجةلذلككماذكرابنخالويهفيكلمة
إنمايحسنفيماكانأحدالساكنينحرفمدأو الدال،فأرادنيةالحركةفيالهاء،ومثلهذا

ا؛لين الحركةألن مقام يقوم فيه الذي (8)"لمد وفي يختصمون)، الصاد( في التاء ،أدامت
امشددة،والخاءتركتساكنةعلىأصلها .(21)"لحجازا،وهيلغةأهل(9)فصارتصاد 

                                                           
 المرجع نفسه: ينظر (( 
  3 لقراءات، ابن مجاهد، ص كتاب السبعة في ا: ينظر ((1

 المرجع السابق: ينظر ((1
 المرجع نفسه: ينظر ((3
 . 1/1 يونس  (( 
 .39/ 1يس  (( 
  11كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر ((7

 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ((1
 1 7/3 الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ج: ينظر ((9
 71لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1 
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بفتحالياءوإسكانالهاءوكسرالدالوالتخفيففي(2)قرأبهاعامةقراءالكوفة:الثانية
:،والحجةلهذهالقراءة(اهتديت):بمعنى(هديت:)،فالعربتقوليهدىيهد:منوهي،(يد هْي )

أخذتمن هدى)أنالكلمة ا(1)فيالماضيبتخفيفالدال( وبالفتحأيض  معإسكانالخاء،،
ايغلببعضهمبعض :أيالخصومة،:منوهي،(ُمونص و ُهْمي خْ)وكسرالصادوالتخفيففي

وأناسكثرمنتميم،فهذهالقبائلكانت،يلةبكربنوائلقبل،وتنسبهذهاللهجة(3)بالخصام
.(4)تسكنوسطالكلماتالمتحركة

بفتحالياءوالهاءوبكسرالدالمعتشديدهافي(2)قرأأهلمكةوالشاموالبصرة:الثالثة
الكلمة،،(دِّ يه ي ) من المدنيون أم ه ما وأم وا في التاء من الفتحة نقلوا أنهم دييْهت )إال إلى(

الدال،الهاء في التاء وأداموا بحركتها، المخرج؛فتحركت واحدة،لمقاربة داال  فأصبحت
ُمونو ُهْمي خ )تئ،وبمثلهقر(0)مشددة .(8)،وتنسبهذهالقراءةألهلالحجاز(1)(صِّ

دِّ ي)قرأبعضأهلالكوفةمثلقراءةابنكثيرفي:الرابعة إالأنهمكسرواالهاء؛،(ي ه 
للفتحة،وا ،،وحركواالخاءبالكسر(9)كإلىالكسرر ِّإلىحركتهحُر طُألنالجزمإذااْضستثقاال 

ا:بمعنى"،(ُمونص ِّي خ )هابالتاءفيإدااموشددواالصادب مبعُضهمبعض  همتأخذُ:وقيل،يخص 
أنفس  عند ي وهم يُص ت خْهم ال أنهم الحجة في اللهجة،(21)"بعثونمون هذه كنانة،وتنسب إلى

.(22)خاصةسفلىمضر

،الكسرالكسروهذاإلتباع ؛هيالقراءةالوحيدةبكسرالياءوكسرمابعدها:الخامسة
يي :)فنقول دِّ  مونه  بلحذفها،فأصبح،أنهلمينقلحركةالتاءإلىالهاء:والحجةهنا،(،ي خ صِّ 

                                                           
  11كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر (( 

  1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص :ينظر ((1

 191الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص :ينظر ((1

  3آثار اللهجات العربية في القراءات السبع، مخلصين، ص :ينظر ((3

  11اب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، صكت: ينظر (( 
  1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص :ينظر (( 

 199المرجع السابق، ص :ينظر ((7

  3آثار اللهجات العربية في القراءات السبع، مخلصين، ص :ينظر ((1

 11 /1 الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ج: ينظر ((9
 9 7/3 المرجع السابق، ج ((1 
 7 / البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((  
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ساكنان حرفان والهاء،التاء:هناك بالكسر الهاء فحركت الساكنالل؛ الياءيتقاء وكسرت ؛ن،
مون)لمجاورتهاللهاء،و ويجيز،،ولكنهذهالقراءةالتجوزعندسيبويه(2)لنفسالحجة(ي خ صِّ 

.(1)ألنالكسرفيالياءثقيل؛بسكونالهاء(ي ْهتدي)

هذهالقراءاتمشهورات":ابنخالويهفيالحجةحروفالكلمات،كأنهيقوللميشكل
."علىاألخرىةفاليمكنتفضيلواحد،فيالمعنىومتقاربات

 في اللهجات العربية القديمة كسر حرف المضارعة
 

بالفتحفيكلالحاالت،وبهذا المشهورفيحرفالمضارعةللفعلالثالثيأنيكونمشكال 
اللهجات نستعرض حين ولكن النموذجية، األدبية اللغة في المألوف وهو الكريم، القرآن جاء

(همزة)أو(نون ا)أو(تاء)نجدأنكثير امنالقبائلتنطقبحرفالمضارعةحينيكون،عربيةال
أنتت ت قي:أنهميقولون:،وقالابنمنظورعلىلسانسيبويه(ت علم،ون ستعين)مكسور ا،فيقولون

،وتميم،لغةقيس،اءبكسرالت(ت علم)،وت ْعلموت ْعلمبالكسر:علىلغةمنقال،هللاوت ت قيهللا
،وقوممنأعجازهوزان،فهيلغةأهلالحجاز،بالفتح(ت علم)وعامةالعرب،وأما،وربيعة،وأسد

،وقالابنجنيفيالمحتسبعند( )وبعضهذيل،وجاءالقرآنالكريمعلىالفتح،وأزدالسراة
ُكمُ)تعليقهعلىكلمة ُكُم النَّارُ َولَا تَْرَكنُ }:فيقولهتعالى(ف ت م س  َِّذيَن َظلَُموا َفتََمسَّ {وا إِلَي ال

(4):
ثانيماضيهمكسور،نحو" إ ْعل م،:هيلغةتميم،أنتكسرأولمضارعما علمتت ْعل م،وأنا

،وذكرأنالكسرةتقلفيالياءللثقل،وكذلكماكانأولماضيه(2)"وهيت ْعل م،ونحنن ْرك ب
نحو وصلمكسورة، )همزة ت بيضت : ت سود، ويضيفأيض (0)(نطلق، ا، ت عملون،)تقولبهراء:

.(1)بكسرأوائلالحروف(وت فعلون،وت صنعون

                                                           
 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص :ينظر (( 

  19إعراب القرآن، النحاس، ص: ينظر ((1
 19 في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر (1)
 .1  /  هود  ((3

 111/ بن جني، جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ا (( 
 المرجع السابق: ينظر (( 
  11/ سر صناعة االعراب، ابن جني، ج: ينظر ((7
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إال،(ياء)ويبدومنكالماللغويينأنالعربملتزمونبالفتححينيكونحرفالمضارعة
هوو،اسين أو،أوتاء ،سواءكانياء ،التيعرفتلهجتهابكسرحرفالمضارعة،قبيلةبهراء

وهيظاهرةتكادتكونعامة،وحتىفيالمواضعالتيتتأثر،(تلتلةبهراء)أو،مايعرفبالتلتلة
،رة،وبهراءقبيلةفيقضاعةلضمةمائلةنحوالكساتجدفيها،فيهاالحرفالمستفلةبالمستعلية

 الشام، حدود على مساكنهم وكانت لغوقد من جاورها بمن القبيلة هذه ،كاآلرامية،اتتأثرت
،ففياللغةالعبريةيكسرحرفالمضارعة(2)ناطردفيهماكسرحرفالمضارعةااللت،والعبرية

مرshamar)فالفعل"فيمعظماألوزان، dibber)،والفعل(ي شُمر Yishmur)مضارعه(ش 
ب ر ي لعب،:)نقول،كماأنلهجتناالعاميةتميلإلىالكسرف(1)("ي دبر Yidabbir)مضارعه(د 

.(3)(ي عمل،ي جري

يلتزمكسرحرفالمضارعة،حيننستعرضاللهجاتالعربيةو يبرهن،نرىمعظمها وهذا
ا،فنسبالعلماءالكسرلكثيرمن علىأنهذاهوالذيشاعفيمعظماللهجاتالقديمةأيض 

يقول حيان وأبو قيس:القبائل، لغة يق(4)وربيعة،وأسد،وتميم،هي ثم بعدها، لغة:ول أنها
،وبجمع(0)(ي علم)أنبعضكلبيكسرونالياءويقولون:،ويضيففيموضعآخر(2)هذيل

أنكسرالمضارعةلهجةتنسبلبهراء،وكلب،وأسد،وتميم،وقيس،:كلهذهالنصوصنقول
.(1)"إالأهلالحجاز،كسرالمضارعةلغةكلالعرب":وربيعة،وهذيل،وقالسيبويه

 قلناسابق ا-بهراءأما وكانتمساكنهمعلىحدودالشام،،فهيقبيلةفيقضاعة-كما
وكذلككلب،وربيعةوأسدكانتافيالحيرةقريبةمنالكوفة،وتميمتسكنشرقالجزيرةالعربية

أنالقبائلالقريبةمنالشام:بالقربمنالعراق،أماهذيلفكانتتسكنالحجاز،ومعنىهذا
وآثرتالصوتاللين،تأثرتالقبائلبحياةالحضر":،ويقولالدكتورأنيس(8)تأثرتبهاوالعراق

                                                           
 19 في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر (( 

    اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص ((1
 المرجع السابق: ينظر ((1

 31/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان،، ج: ينظر ((3
 المرجع السابق: ينظر (( 
 7/131المرجع نفسه، ج: ينظر (( 

 71دراسات في فقه اللغة، الصالح، ص: ينظر ((7
    اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص: ينظر ((1
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الكسرة يسمى الذي صحيح(2)"األمامي التفسير هذا وكل القبائل،، على باستثناءوينطبق ،
أنتميمكانت:ألنهاتسكنالبادية،ولكنيمكنأننقول؛فهيمنقبائلالحجاز،وتميم،هذيل

كانسببالتأثر،العراققريبةمن وأي ا سببالتأثر، أناللغةالتعرفاالطراد:نقول،وهذا
 .(1)الدائمالذياليتخلف

 

 

                                                           
 19 في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر (( 
 7  ص اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي،: ينظر ((1
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 اإلبدال اللغوي  :الرابع المطلب

الكثيرمنالعلماءبالبحثوالدراسة، لغويةشائعة،وخصها اإلبدالهيظاهرة ظاهرة
يت،وكتاب(اإلبدال)كتاب:وأفردوالهاالمؤلفات،ومنأشهرالكتب ألبي(اإلبدال)البنالسكِّ

،وسيبويهذكره(2)لهل ث م و ،الطيباللغوي،ويعدالفراهيديأولمنأشارإلىمصطلحاإلبدال
.(1)عندحديثهعنالهمزةوإبدالها(الكتاب)فيكتابه

لغة واإلبدال آخر: شيء مكان شيء ا(3)جعل واصطالح  مكان:، صوت جعل هو
فيبعضالكلماتصوت الصوتالمبدللهموضع،ايره معبقاءاألصواتاألخرى،وهذا

،وهذا(4)(السراط،والصراط:)صوتالصادوالسينفياختالف:الترتيبنفسهفيالكلمة،مثل
.(وإقامةبعضهامقامبعض،إبدالالحروف)منسننالعربية

ختالفالإلىا،ولكنمنهممنأرجعهاولميذكرالعلماءأسباب امحددةلظاهرةاإلبدال
اللهجيبينالعرب،وهوماذهبإليهابنجنيعندماردإبدالالتاءمعالباءفيقولأعرابي

:منبنيعوفبنسعد

ــــــــــــت  َســــــــــــُمولِ  ــــــــــــفَقُة ذي َذعال         َص
 

  ء لـــــــــيس بُمســـــــــَتقيلِ ى َبيـــــــــَع امـــــــــر  
.(0)وهيلغتان،(2)(لبذعا)وهويريد 

 الصوتي، اإلبدال من نوعين هناك أن إلى اإلشارة هماأحدوينبغي على: الصوتي اإلبدال
دونتغير(الحركات)مستوىالصامت،وتغِّيرالضبطالحركيعلىمستوىالصوائتالقصيرة

واآلخر المعنى، طبي: اقتضت وقد المفردة، داللة في بتنوع المصاحب الصوتي عةاإلبدال
الذي األول النوع م يقسِّ أن لفرعينالموضوع المعنى في تغير يصاحبه األولال ، اإلبدال:

 الصوامت بين والثاني(الحروف)الصوتي ، القصير: الصوائت بين الحركي الضبط تغيِّر

                                                           
 311الدراسات اللغوية عند العرب، آل ياسين، ص (( 
  3 /1الكتاب، سيبويه، ج ((1
 37/  لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر ((1

  1/19االيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب، ج: ينظر ((3
 7  سر صناعة االعراب، ابن جنبي، ص: ينظر ،الخلقان من الثياب: الب والذعالتالذع (( 
 7  سر صناعة االعراب، ابن جنبي، ص: ينظر (( 
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المعنى(الحركات) لتغير المصاحب اإلبدال من اآلخر القسم أما ،، فصلإفسيتم في فراده
.خاصبه

 (الحروف)اإلبدال الصوتي بين الصوامت : ألولا الفرع

 اإلبدال الصوتي بين الصوامت(: 4. 4)جدول 
 التبادل بين الصاد والسين والزاي

 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم
0الفاتحة(1)عامةالعرب(2)ابنكثير السَراطَ بالسين2

،وكعب،قيس(3)عمرووأب الزَراطَ شمامالزايإب
وبني،وعذرة
(4)القين

َراطَ بالصاد عاصم،وحمزة،والكسائي، الصِ 
(2)وابنعامر،ونافع

(0)قريش

ابنكثير،عاصم،أبو َوَيْبُسطُ بالسين1
(1)عمرو،ابنعامر،حمزة

وبنو،أهلالحجاز
(8)أسد

14البقرة
2

(21)تميم(9)نافع،الكسائي َوَيْبصطُ بالصاد
أبووعاصم،وابنكثير، َبْسَطةا بالسين3

(22)حمزةوابنعامر،وعمرو،
وبنو،أهلالحجاز

(21)أسد
البقرة

األعراف
14

1
09 (24)تميم(23)الكسائيونافع، َبصَطةا بالصاد

                                                           
  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 3 إعراب القرآن، النحاس، ص ((1
  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
 3 إعراب القرآن، النحاس، ص ((3
  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 3 إعراب القرآن، النحاس، ص (( 
  1 القراءات، ابن مجاهد، ص كتاب السبعة في : ينظر ((7

 3 إعراب القرآن، النحاس، ص ((1
  1 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

 3 إعراب القرآن، النحاس، ص ((1 
  1 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 3 إعراب القرآن، النحاس،، ص ((1 
  1 ابن مجاهد ص  كتاب السبعة في القراءات،: ينظر ((1 

 3 إعراب القرآن، النحاس، ص ((3 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
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ابنوأبوعمرو،ونافع، اْلُمَصْيِطُرونَ بالصاد4
،الكسائيوحمزة،وعامر،
(2)وعاصم

31الطور(1)تميم

(3)ابنكثير اْلُمسْيِطُرونَ بالسين


وبنو،أهلالحجاز
(4)أسد

11الغاشية(0)تميم(2)ابنكثير ِبُمَصْيِطر  بالصاد2
ابنوأبوعمرو،ونافع، ِبُمسْيِطر  بالسين

،الكسائيوحمزة،وعامر،
(1)وعاصم

وبنو،أهلالحجاز
(8)أسد

 التبادل بين الزاي والراء 
حمزة،وابنعامر،وعاصم، ُننِشُزَهابالزاي0

.(9)لكسائياو
12البقرة(21)الحجاز

9
(21)تميم.(22)أبانعنعاصم ُننِشرَهابالراء

 التبادل بين الضاد والصاد 
21األنعام(24)هذيل(23)عاصمونافع،وابنكثير، َيُقص  بالصاد1

ابنوحمزة،وأبوعمرو، ضِ قْ يَ بالضاد
(22)الكسائيوعامر،

،القبائلالبدوية
(20)تميم:مثل

 التبادل بين الضاد والظاء 

                                                           
  1 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

    لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 المرجع السابق: ينظر ((1

    لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((3
  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

    القرآن، الفراء، ص لغات: ينظر (( 
  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

    لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 19 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

 17لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1 
 19 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 17الفراء، ص لغات القرآن،: ينظر ((1 
 9 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

 9 1/ األزهري، معاني القراءات، ج ((3 
 9 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 9 1/ األزهري، معاني القراءات، ج ((  
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أبوعمرو،وابنكثير، ِبظِنين  بالظاء8
(2)الكسائيو

14التكوير(1)وهذيل،قريش

ابنعامر،وعاصم،ونافع، ِنين  ِبَض بالضاد
(3)حمزةو

،القبائلالبدوية
،تميم:مثل
(4)وأسد

 التبادل بين الصاد والسين والزاي
األصواتباألصواتاأل أصواتالصفير؛تسمىهذه سلية،وبعضكتبالقراءاتتسميها

ث،ذ،ز،س،ش،:)وهي،ألنهااألعلىواألوضحفيهذهالصفةمنباقيأصواتالصفير
اعندمخرجها،فيحدُ؛(ص،ظ،ف عندالنطقبه،صفيرٌثُوذلكألنمجرىالهواءيضيقجد 

ا .(2)بعضالصفاتفيهيأصواترخوة،إالأنهاتختلفوأيض 

السين ب: مخرجه يختلف مهموس، رخو أحيان ا،اختالفوب،اللهجةاختالفصوت األفراد
اللسان وضع ويختلف بل األخرى، اللهجات من أقوى الصفير فيها يكون اللهجات فبعض

السفلى،ولكنحديث ااالبيةالناسبينطرفاللسانفوقالثناياقديم اكانيخرجمنفبينهما،
.(0)نأولاللسانينطقونالسينم

طباق،فعندالنطقبهسوىأنهأحدأصواتاإل،صوتيشبهالسينفيكلشيء:الصاد
امخالف الوضعهمعالسين،فيكونمقعر امنطبق اعلىالحنكاألعلى ،وهو(1)يتخذاللسانوضع 

.(8)إلىالحنكاألعلى،وهوصوتيمنعاإلمالةىوسميبذلك؛ألنهاستعل،صوتمستعل

عندالنطقبهيندفعالهواءمنالرئتينمار ابالحنجرة،وهوالنظيرالمجهورللسين،:الزاي
،لفمإلىان،ثميتخذمجراهمنالحلقانالصوتيافيتحركالوتر بينوهومن،مخرجهإلىوصوال 

                                                           
 71 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 13 أنيس، صفي اللهجات العربية، : ينظر ((1

 71 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

 13 في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر ((3

   األصوات اللغوية، أنيس،، ص: ينظر (( 
 7 المرجع السابق، ص: ينظر (( 
 1 المرجع نفسه، ص: ينظر ((7

  11/ المقتضب، المبرد، ج: ينظر ((1



224 
 

ىعل،السفلى،وهووالسينصوتانالاستعالءفيهما؛ألنهامستفالنطرفاللسانفوقالثنايا
.(2)عكسالصاد

التبادلبينالصادوالسين:بدالفيهذاالقسمسوىولمأجدفيكتابالحجةبخصوصاإل
ر اط )والزايفي ُرون ، ب ْسط ة ،ي ْبُسطُ)،والتبادلبينالسينوالصادفي(الصِّ  ْيط  ر  ،اْلُمص  ْيط  (.ب ُمص 

األول الموضع تعالى: قوله في َراَط الُْمْستَقِيمَ }: ِ {اْهِدنَا الص 
(0) الصراط)، الطريق،( هو

 بالسين وعامة،(السراط)وأصله األصل، على وبالسين لقم ا، الطريق سمي ومنه اللقم، وهو
اهيالفصحى،وهيلغةقريش،وه ياللغةالجيدة،العربيجعلونهاسين ا،وبإبدالسينهصاد 

وبهاقرأالجمهور،وبهاكتبتفيالمصحف،والزايلغةلقيسوكعبوعذرةوبنيالقين،وهذه
بينحرفين،وهذاصعبعلىافحرف نقراءةمنقرأبينالزايوالصادتكل أالقراءةتشيرإلى

األخفش(3)اللسان قال ،" : عباس ابن وقرأ الصراط، يؤنثون الحجاز طالسرا)أهل ،بالسين(
لزاي اإالأنتكونساكنة،قالقطرب،وبعضقيسيقولهابينالصادوالزاي :واليجوزأنُيْجع 

انأك ل ف ،إذاكانبعدالسينفينفسالكلمةطاٌءأوقافأوخاءأواين .(4)"تقلبهاصاد 

لتؤاخيالسين:ادأنهجاءبالكلمةعلىاألصل،ومنأبدلالسينبالص:والحجةلمنقرأبالسين
لتؤاخيالسينفيالصفيروالصاد:فيالهمسوالصفير،والطاءفياإلطباق،ومنقرأهابالزاي

.(2)فيالجهر،وهذامااحتجبهابنخالويه،وأوردهافيكتابهبالصاد

الثاني الموضع : في والصاد السين بين ي ْبُسطُ)التبادل ُرون ، ب ْسط ة ، ْيط  ، اْلُمص 
ر ب ُمص   (.ْيط 

ُ َيْقبُِض َويَبُْسُط }:منقولهتعالى(ي ْبُسطُ)اختلفالقراءفيقراءة {َواَّللَّ
،كمااختلفوا( )

{َوَزاَدهُ بَْسَطةً }:منقولهتعالى(ب ْسط ة )في
َوَزاَدُكْم فِي الْخَلِْق } :وكذلكفيقولهتعالى، (4)

                                                           
 1 يس، صاألصوات اللغوية، أن: ينظر (( 
 . / الفاتحة  (1)
  3/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((1

 3 إعراب القرآن، النحاس، ص ((3
 1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )
 . 1/13البقرة  ( )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
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{بَْسَطةً 
الكلماتفيسائرالقرآنبال،(1) منالفعل؛وهيعلىاألصل،سينجاءتهذه ألنها

هما:لمجاورةالسينللطاء،وقالالفراء؛تبالصادئ،وعامةالعربيجعلونهاسين ا،وقر(بسط)
أصبتف،مذهبان بالصاد أو بالسين القرآن في ما كل قرأت كتابه(3)إن  في النحاس وأما ،

طاء إنشئتقلبتالسينصا":علققائال فقد،(إعرابالقرآن) ا؛ألنبعدها ،وعلةهذه(4)"د 
 في والصاد السين لقراءة به عللنا عما تخرج ال لمطابقة(صراط)الكلمات بالصاد فالقراءة ،

.(2)،وأوردهافيكتابهبالسينعلىاألصل(صراط)الطاء،وأرجعابنخالويهحجتهالكلمة

ُرون )واختلفوافي ْيط  ْم ُهمُ }:منقولهتعالى(اْلُمص 
َ
{الُْمَصيِْطُرونَ  أ

ر ) ،وفي(0) ْيط  (ب ُمص 
{لَّْسَت َعلَيْهِم بُِمَصيِْطر  }:منقولهتعالى

فيكالموذكرها ابن خالويه بالصاد، والمسيطر  ،( )
اس:العرب ا؛ألنبعدها،أصلهالسين:المتجبرالمتسلطالمستكبر،وقالالنحِّ ويجوزقلبهاصاد 

ويقال،الذياليخرجعنالشيءوهو،،وهيمشتقةمنالسطر(8)طاء :وقدمنعمنذلك،
تسلط إذا بالسين(9)ت سيط ر والكتاب بالصاد، وتميم بالسين، أسد وبنو الحجاز أهل وقرأها ،،

.(21)والقراءةبالسينوالصاد

أوتأثر،تبادلبينالتفخيموالترقيق،ونسميهبالمماثلةوالتبادلبينالصادوالسينه
بالمجا فقراألصوات ئروة، للطاء، لمجاورتها ا صاد  السين ت ينطقونوقد كانوا تميم أن روي

إلىتفخيم(الصاق):يقولون،(الساق):مثال ف،الكلمةبالصاد فيالبداوة،فمالوا ،فتميمتوالوا
هو:األول؛ويمكنناتقسيمهالقسمين،األصوات،ولكنهذهالظاهرةالتنسبللبدوبشكلكامل

الكل بعض بالتفخيمأن البدو بها ينطق كان منهم،مات النظير على والحضر بالصاد، أي
،بالترقيق في النوع وهذا بالسين، ي ْبُسطُ)أي ُرون ، ب ْسط ة ، ْيط  ر ، اْلُمص  ْيط  القسم، (ب ُمص  أما

                                                                                                                                                                     
 .1/137البقرة  ( )
 .9 /7األعراف  (1)
 17لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 11 القرآن، النحاس، صإعراب  ((3
 99الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (( 
 .1/17 الطور  ( )
 .11/11الغاشية  (7)
  13 إعراب القرآن، النحاس، ص: ينظر ((1
 3 1 المرجع السابق، ص: ينظر ((9
    لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1 
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وأصبحلها،هوأنالكلمةلميكنلهاسوىنطقواحدقديم ا،ثمتطورتهذهالكلمةف:الثاني
األولىهيالنطقالقديم،(الصقروالسقر)كلمة:خرسمعهالرواةحينجمعوااللغة،مثلنطقآ

ر اط )،وهذاماجاءفيكلمة(سين ا)للكلمة،ثمتطورتالصادفيبيئةحضريةوأصبحت ،(الصِّ 
،ويقول(السراط)ثمتطورتالكلمةحتىشاعفيهانطقآخربالسين،صادفاألصلفيالنطقال
أنيس الدكتورإبراهيم علىروايةمن": ولكنأوافققالإنلستموافق ا بالسين، أصلالكلمة

األفصح هي بالصاد الرواية أن (2)"على العرب لسان ففي السراط)، السبيل( هو بالسين
(1)(لسراطا)الواضح،وبالصادهيلغةفي لغةقريشجاءتبالصاد وفيها وهي،(الصراط)،

 النطق وأما جامعو،(بالسراط)المفخمة، وجاء القبائل، بين شاع مشهور ا،،اللغةفقد ووجدوه
ميتفأخذواالكلمةونقلوهاعلىأنهااألصل،ولكنهذااليعنيأنالنطقبالصادأليكلمةين

بينلهجةقريشوبيناللغةالنموذجيةالتينزلبهااهناكفرق ألن؛لقبيلةمعينةأولقبيلةقريش
.(3)القرآنالكريم

 التبادل بين الراء والزاي

المخرج، في المتقاربة األصوات من والزاي الراء ضمن منمجموعةالفهما الكبرى
ناياوالث(بمافيهطرفه)تشتركفيكونمخارجهاتكادتنحصربينأولاللسانالتيصواتاأل

أصولها)العليا فيها يليفالراءصوتمكرر؛ال،(4)(بما الحنكمما لتقاءطرفاللسانبحافة
ويتكونهذا والرخاوة، والراءصوتمتوسطبينالشدة النطفبه، ويتكررأثناء العليا، الثنايا

طرفإلىنوصوال انالصوتيافيهتزالوتر،الصوتعنداندفاعالهواءمنالرئتينمار ابالحنجرة
األعلى الحنك بحافة ملتقي ا الهواء،اللسان مجرى هناك منتهى(2)فيضيق من تخرج والزاي ،

السفلى للثنايا الداخلية التقاربفيالمخرجلم(0)طرفاللسانمعأسفلالصفحة وعلىهذا ،
إِلَي العَِظاِم  َوانُظرْ }:باستثناءقولهتعالى،يحصلبينهماإبدالذكرفيكتابالحجةالبنخالويه

                                                           
 19 في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر (( 
 1 7/1لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر ((1
 11 في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر ((1

 39األصوات اللغوية، أنيس، ص: ينظر ((3
 1 المرجع السابق، ص: ينظر (( 
 1 المرجع نفسه، ص: ينظر (( 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
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قر،(2){اَكيَْف نُنِشزَُها ُثمَّ نَْكُسوَها لَحْمً  ئحيث ُزه ا)ت ُننش  وبالزاي،( األولى النون بفتح
ه اُشرُنن )و ) وبالراء، األولى النون الفراءبفتح وقال : واحدة، لغة هي فهي،(النشوز)واألصل

يقال المشهورة، "القراءة ُنُشوزا: ي نُشُز ز  ن ش  األرضأشرف: من ز  ن ش  ارتفععلى ما وهو ،
وهيلغةصحيحة؛ألنهللاسبحانه،برفعالشينوبالراء(ن نُشرها)،وقرأأهلالحجاز(1)"وظهر

نَشَرهُ }:وتعالىيقول
َ
{ُثمَّ إِذَا َشاَء أ

،(4)أنشرهللاالموتىفنشرواإذاحيوا:،فالوجهأنتقول(3)
ي ْنُشُر،والُمْنش :ويقال ر  ،والفراءبالزاين ش  وجل  ،وهذه(0)،وابنخالويهذكرهابالراء(2)ُرهللُاعزِّ

 .اآليةسيتمتناولهافيالجانبالدالليمنالدراسةبتفصيلالمعنىلكلقراءة

 التبادل بين الصاد والضاد والظاء

صوتالصادوالضادوالظاءتشتركفيكونهامنالحروفالمستعلة،وسميتبهذااالسم؛
،ايرأنهامنمخارجمتعددة،(1)نهااستعلتإلىالحنكاألعلى،وهيحروفتمنعاإلمالةأل

،ومخرجالضادالثناياالسفلىقطرفاللسانوفونم-كماذكرنافياألعلى-فمخرجالصاد
األضراس من يليها اللسانوما حافة أول أصول(8)من اللسانمع طرف من تخرج والطاء ،

افي،وأماالقراءاتالقرآنية،(9)الثنايا فقدوردفيكتابالحجةالبنخالويهإبدالالصادضاد 
)كلمة افيكلمة(ي ُقص  (.ن ين ظ)،وإبدالالظاءضاد 

{َيُقصُّ الْحَقَّ }:فيقولهتعالى
)تئقر(21) وهيلهجةحضريةلقبيلةهذيل،،بالصاد(ي ُقص 

ْحَسَن }:استدلعليهابقولهتعالىوابنخالويهكتبهافيالحجةبلغتهم،و
َ
َنحُْن َنُقصُّ َعلَيَْك أ

{الَْقَصِص 
وقوله(22) ، {فَاقُْصِص الَْقَصَص }:

(2) بالضاد تعالى(ض قْي )،ومنقرأها استدلبقوله
                                                           

 .9 1/1البقرة  ( )
   3/ لسان العرب، ابن منظور، ج ((1

 .11/11عبس  (1)

 71 / لقرآن، الفراء، جمعاني ا: ينظر ((3
 17لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر (( 
 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص :ينظر (( 

  11/ المقتضب، المبرد، ج: ينظر ((7

 3/311الكتاب، سيبويه، ج: ينظر ((1
 المرجع السابق: ينظر ((9

 .7 / األنعام  (1 )
 .1/1 يوسف  (  )
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الكالم {وَُهَو َخيُْر الَْفاِصلِينَ }:عندتمام
،وهيلهجة(3)والفصلاليكونإالفيالقضاء،(0)

القبائلالبد فيقص:مثل،سكنتنجدالتيوية اختلفالمعنىبينالصادوالضاد، تميم،وهنا
،وسنتطرقللمعنىبالتفصيلفيالجانب(4)يصنعويحكم:يتبعه،ويقضيالحق،أي:الحق،أي

فهذاتحتفصلالميلإلىجهراألصواتأوهمسها،،الداللي،أمامنناحيةاللهجاتالعربية
و مهموس، صوت فيفالصاد أوضح المجهورة األصوات أن شك وال مجهور، صوت الضاد

السمعمناألصواتالمهموسة،وتتلقاهااألذنمنمسافةبعيدة،وهذامايتفقوطبيعةالبدومن
حائل، دونها يحول وال عائق، يعوقها ال شاسعة الصحراء ألن المجهورة؛ لألصوات ميلهم

األصواتالواضحة،فاألصواتالمجهورةأصواتفتنتشرفيهااألصواتبسهولة،ويتطلبهذا
افيأذنالسامعمناألصواتالمهموسة،فيحينأنالبيئاتالمتمدنةتعيشبين أكثروضوح 

ألنالسامعقريب،فتميلالقبائلالحضريةلهمس؛فالداعيلوضوحالصوت،جدرانالمنازل
لَا }:فقالتعالى،دعىإليهاإلسالمقبيلةهذيلالتيتسكنالحجاز،وهذاما:مثل،األصوات

ِبي ِ  ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوِْت النَّ
َ
{تَرَْفُعوا أ

َولَا َتجَْهُروا لَُه بِالَْقوِْل َكَجْهرِ بَْعِضُكْم }:،وقولهتعالى(2)
{لَِبْعض  

السيماالبدومنهم،ومن،خفضالصوتإلى،فكلهذهاآلياتوايرهاتدعوالناس(0)
وهومايتفقمعطبيعتهن،،ث اأنالنساءبصفةخاصةيملنإلىهمساألصواتالمالحظحدي

ف،إذن تميل تجعها قبيلة كل اطبيعة صفاتهمإلى تناسب التي وطبيعة،وطبيعتهم،ألصوات
 فصوت فيه، يعيشون الذي الصاد)المكان ) الحضر، عن مهموس بهاوصوت ينطق قد

ا) اكبير اأكبرفيالتنفسوهذاألناألصوات؛عندالبدو(ضاد  مماال؛المهموسةتتطلبجهد 
نفسإلىتحتاج(سكتشخص)يتفقمعطبيعةالبدويالذييميلللسرعةفيالنطق،فعبارة

،ومثلها(1)والثانيةحروفهامجهورة،؛ألناألولىحروفهامهموسة(زرعرجل)أطولمنعبارة

                                                                                                                                                                     
 . 7 /7األعراف  ( )
 .7 / األنعام  (1)
 31 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 9 1/ معاني القراءات، األزهري، ج( (3
 .39/1الحجرات  ( )
 .39/1الحجرات  ( )
  1 األصوات اللغوية، أنيس، ص: ينظر ((7
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 يقض )كلمة ) بكلمة مقابلة  النطق في يقص)سريعة والصاد؛بالصاد( مجهورة، الضاد ألن
.مهموسة

بلأشاربعـضعـلماء،التييكـثراستعمالهافيلغةالعـربإنالضادوالظاءمناألحرف
،والعربقديم اكانوايفرقونبينهماعلىالسليقةدوناللغةإلىأنالظاءالمعجمةللعـربخاصـة

حدثخلطبينالضادوالظاء،وال،اختالطهمبغيرهموعندانتقالالعربمنجزيرتهموقياس،
تبادلفيكتابالحجةالبن هذا،ومنالكلماتالتيحدثبها إلىيومنا ا يزالالمزجواضح 

ِ }:عندقولهتعالى(ضنين)خالويه {نِين  ظَوَما ُهَو عَلَى الَْغيِْب ب
تبالضادبدلالظاءئقر،(4)

ن ين) تقول،(ض  فالعرب : ن ْنُت ن ض  أض  ن ْنت وض  ، ن  (1)أض  الضاد بدل وبالظاء مع،(ظ ن ين)،
بينهمااختالف و،المعنى الداللي، الجانب في بالتفصيل سيكون وهذا إبراهيمقد الدكتور قال

"أنيس : مناظرة الشديد،وهوالظاء،بينصوترخوهذه ،ووضحأن(3)"وهوالضاد،ونظيره
تنتميإلى(الضاد)نفإ،سبكتباللغاتواللهجاتالضادالحديثةصوتشديدمجهور،وح

البدوية و:ومنها،البيئة تميم، الظاء)قبيلة الحجازية( :مثل،تنتميللقبائلالتيتأثرتبالبيئة
ميلالبيئةالحجازيةالمتحضرةلألصواتالرخوة،ولكناليمكنجعل؛(4)قيس يرجحلنا مما

لضادوالظاءواردةفيالبيئةالحجازيةالغربيةوالشرقية،هذهقاعدةويطبقعليها؛ألنالنطقبا
.(0)،وبالظاءفيكتابالحجةالبنخالويه(2)"وبالضـادخطوطالمصاحفكلها":ويقولالطبري

 

                                                           
 .13/ 1التكوير  ( )
   1/1 لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر ((1
 13 ية، أنيس، صفي اللهجات العرب ((1

 المرجع السابق: ينظر ((3

 7  /13تفسيبر الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر (( 
 3 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (( 
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 (الحركات)تغ ير الضبط الحركي بين الصوائت القصيرة : الثاني الفرع

ثالثة العربية فياللغة القصيرة الضمةأثق،األصواتالصائتة الكسرة،لها وأخفها،ثم
فمنهم األصوات، هذه في العربية اللهجات اختلفت وقد -الفتحة، الكلمة-مثال  نطق من

 :فيحينتنطققبيلةأخرىبالكسرةأوالضمة،وسندرسهذابالتفصيلفيمايلى،بالفتحة

 .التبادل بين الضم والكسر: أولا 

وبكربنوائلوقيسوايرهمبوجهعامإلىإيثارالضم؛مالتالقبائلالبدويةمنتميموأسد
لذلكتمسك؛ألنهمظهرمنمظاهرالخشونةالتييحرصعليهاالبدوي،فهيتميزهعنايره

،وكنانة،كقريش،آثرتالبيئةالحضريةمنقبائلالحجاز،بهاوتعصبلهاأحيان ا،فيالمقابل
 وقوايرهم، للرقة ترمز الكسرة ألن اللغات،الكسر؛ من كثير في الحجم وصغر الوقت صر

تضم البدوية القبائل وجدنا فأينما هذا، إلى أميل المتحضرة،والحضري القبائل ،(2)كسرت
.(1)حداهمامحلاألخرى؛ألنهمامنأصواتاللينالضيقةإفالضمةوالكسرةمتشابهتان،فتحل

اللهجاتالحضريةخلتمنالضمة،أنو،نعنيبذلكأناللهجاتالبدويةخلتمنالكسرةوال
واألخرىبالكسرة،وكانتاللهجةالعامة،حداهمابالضمةإ،إنمانقصدأنالكلمةرويتبروايتينو

للكلماتالواردةبالضمةتابعةللبيئاتالبدوية،والمرويةبالكسرةمنتميةللحضر،والروايتينوردتا
ة فالنعتبرواحد،ناأننرجحروايةعلىأخرىولكنلبيئاتمختلفة،واليمكن،مننفسالزمن

فرع ،األصل أوأنواحدة اوالثانية تطورٌلها، االثنتولألخرى، وبالبحثفي(3)نأصلاإنما ،
خالويه البن الحجة ،كتاب الكريم القرآن كلمات بعض وجدت البدويالتي بينالضم جاءت

والحضربالضم،وكانمجموعهامجتمعةوالكسرالحضري،وكلماتأخرىنطقهاالبدوبالكسر
،8،9،21)كلماتوأرقامهافيالجدولينكلمة،وردمنهامكررفيالسورثمانيينوأربعتاثن

الضمفيالبدووالكسرفي:الشرحعلىأقسام،األولب،وسأتناولها(21،11،12،32،31

                                                           
  9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 
 11األصوات اللغوية، أنيس، ص : ينظر ((1
 91للهجات العربية، أنيس، ص في ا: ينظر ((1
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:ناوبهقسم،حضروالكسرللباديةالضملل:وأسماء،والثاني،أفعال:ناويوجدبهقسم،الحضر
.وأسماء،أفعال

الضم والكسرالتبادل بين (: 02.4)جدول 

 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم
،(1)ُعكل(2)المفضلروىعنعاصم ُغَشاَوة  ضمالغين2

،وربيعة
تقول
اوة (3)ا ش 

1البقرة

عن،حفص ِغَشاَوة  كسرالغين بكر وأبو
عاصم،ونافع،وحمزة،وابن
وابن عمرو، وأبو كثير،

(4)عامر،والكسائي

،قريش
وعامة
(2)العرب

عاصم اْلُبُيوتَ ضمالباء1 عن وأبو،حفص
(0)ونافع،عمرو

289البقرة(1)الحجاز

ابن اْلِبُيوتَ الكسرالباء رواية في كثير ابن
عامر،ُفل ْيح ،وابن

عن،والكسائي ويحيى
(8)عاصم

(9)تميم

ضمالصادوتشديد3
الراء

عن،حفص َفُصر ُهن   بكر وأبو
عاصم،ونافع،وحمزة،وأبو

(21)عمرو

لغةأكثر
(2)الناس

101البقرة

                                                           
 11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 المرجع السابق: ينظر ((1
 99في اللهجات العربية، أنيس، ص : ، و ينظر1 لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((3
 1 لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر (( 
 1 1/ ءات، الخطيب، جمعجم القر: ينظر (( 

   لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7
 3 1/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

   لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((9
 177/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 
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بعضبني(1)حمزة َفِصرُهن  كسرالصاد
من)سليم
قبائل

الحجاز
 (3)(ونجد


،قيس(4)اصمأبوبكرعنع ُرْضَوان  ضمالراء4

،وتميم
(2)وبكر

22آلعمران

وأبو ِرْضَوان  كسرها ونافع، كثير، ابن
حمزة،وعمرو،وابنعامر،

(0)والكسائي

(1)الحجاز

والراءضمالضاد2
والتشديد

ُكمْ  ابنعامر،وعاصم،وحمزة، َيُضر 
(8)والكسائي

211آلعمرانتميم

الضادوإسكانكسر
الراءوالتخفيف

عمرو ُكمْ ِضرْ يَ  وأبو ونافع كثير ابن
(9)وحمزة

الحجاز

وأبو،وأبوعمرو،ابنكثير ُمت مضمالميم0
عاصم عن وابن،بكر

(21)عامر

سفلى
(22)مضر

221آلعمران

(23)الحجاز(21)نافع،وحمزة،والكسائي ِمت مكسرها

                                                                                                                                                                     
 المرجع السابق: ينظر (( 
 91 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر ((1
 31لقرآن، الفراء، ص لغات ا: ينظر ((1
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3
 1 3/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 1 3/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7
 3  / المرجع السابق، ج: ينظر ((1
 المرجع نفسه: ينظر ((9
 1 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 
 11 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  
 المرجع السابق: ينظر ((1 
 المرجع نفسه: ينظر ((1 
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هِ ضمالهمزة1  َفِِلُمِ  كثير، ،وعاصم،ونافعابن
(2)وابنعامر،عمرووأبو

22النساءتميم

،قريش(1)والكسائي،حمزة َفإِلِمهِ كسرها
،وهوزان
(3)وهذيل

وأبو،وابنعامر،ابنكثير َيْحُزُنكَ وفتحالياءضمالزاي8
،وحمزة،وعاصم،عمرو

(4)والكسائي

(2)قريش


األنعام
آلعمران

33
210

(1)تميم(0)نافع ُيْحِزُنكَ  الزايوضمالياءكسر
،والكسائي،وحمزة،عاصم   ُقُبالا ضمالقاف9

(8)وأبوعمرو،وابنكثير
األنعام(9)تميم

الكهف
222

22
(22)كنانة(21)وابنعامر،نافع ِقَبالكسرها

كثير ُخْفَيةا ضمالخاء21 وحفص،ونافع،ابن
عاصم عمرو،عن ،وأبو

وابن،والكسائي،وحمزة
(21)عامر

،نوأسدب
وبعض

،قيس
(23)وتميم

األنعام
األعراف

03
22

،(22)الحجاز(24)أبوبكرعنعاصم ِخْفَيةا كسرها

اعة (  )وُقض 

                                                           
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد ص : ينظر (( 
 المرجع السابق: ينظر ((1
   لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 7 1ابن مجاهد، ص  السبعة في القراءات،: ينظر ((3
  1 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 
 7 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
  1 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7
  1 /1المرجع السابق، ج: ينظر ((1
  1لغات في القرآن، ابن حسنون،، ص : ينظر ((9
 17 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 
  1لغات في القرآن، ابن حسنون،، ص : ينظر ((  
 9 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 
 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
 9 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3 
 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  
 3 المرجع السابق، ص: ينظر ((  
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عامر َيْعُرُشونَ الضمالراء22 عن،ابن بكر وأبو
(2)عاصم

،وبكر،تميم
وبعض

(1)قيس

231األعراف

كثير َيْعِرُشونَ كسرها وحفص،ونافع،ابن
عاصم عمرووأ،عن ،بو

(3)والكسائي،وحمزة

،بنوأسد
(4)والحجاز

وعاصم َيْعُكُفونَ ضمالكاف21 ونافع كثير ابن
(2)وابنعامروأبوعمرو

،وبكر،تميم
وبعض

(0)قيس

238األعراف

أبي َيْعِكُفونَ كسرها عن الوارث عبد
(1)عمرو

،بنوأسد
(8)والحجاز

ِهمْ ضمالحاء23 كثي ُحِليِ  عمروابن وأبو ونافع ر
(9)وعاصموابنعامر

248األعرافالحجاز

ِهمْ كسرها تميم(21)حمزةوالكسائي ِحِليِ 
عمرو ُشَرَكاءَ ضمالشينوبهمز24 وأبو وابن،حمزة،

عامر،كثير وحفص،وابن
(22)والكسائي،عنعاصم

،وأسد،قيس
وتميم

291األعراف

كسرالشينمناير
همز

عاصم،فعنا ِشْرَكا عن بكر وأبو
(21)

قريش

41األنفالتميم،وعاصم،وابنعامر،نافع  اْلُعْدَوةِ ضمالعين

                                                           
 191ة في القراءات، ابن مجاهد، ص السبع: ينظر (( 
 13لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 191السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
 11لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((3
 191السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 13لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر (( 
 191ءات، ابن مجاهد، ص السبعة في القرا: ينظر ((7
 11لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 193السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9
 المرجع السابق: ينظر ((1 
  1/11معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  
 المرجع السابق: ينظر ((1 
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(1)وقيس(2)والكسائي،وحمزة
الحجاز(3)وأبوعمرو،ابنكثير  اْلِعْدَوةِ كسرها

(4)وقريش
،وبكر،تميم(2)ابنكثير َيْلُمُزكَ ضمالميم20

وبعض
(0)قيس

التوبة


28


،ونافع،والكسائي،عاصم َيْلِمُزكَ كسرها
عامر عمروو،وابن ،أبو

(1)وحمزة

،بنوأسد
(8)والحجاز

كثير،عاصم َيْعُزبُ ضمالزاي21 ،ونافع،وابن
عامر عمروو،وابن ،أبو

(9)وحمزة

،وبكر،تميم
وبعض

(21)قيس

يونس
سبأ

02
3

،بنوأسد(22)الكسائي َيْعِزبُ كسرها
(21)والحجاز

وتميم،قيس(23)حفصعنعاصم ُصْنَوان  ضمالصاد28
(24)

الرعد


4


،ونافع،وابنكثير،الكسائي ِصْنَوان  كسرها
عامر عمروو،وابن ،أبو

(2)وحمزة

الحجاز
(1)وتميم

                                                           
 1/197المرجع نفسه، ج: ينظر (( 
 1 1/ النشر في القراءات العشر، ج: ، و ينظر 9ص  في اللهجات العربية، أنيس،: ينظر ((1

 1/197معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1
 1 1/ النشر في القراءات العشر، ج: ، و ينظر 9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3

 1 1/3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 
 13لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر (( 
 1 1/3القرءات، الخطيب، ج معجم: ينظر ((7

 11لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9
 13لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1 
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  
 11لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1 
   1ن مجاهد، ص السبعة في القراءات، اب: ينظر ((1 
  9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ، و ينظر1/399معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((3 
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،قيس(3)حفصعنعاصم نوانقُ ضمالقاف29
(4)وتميم

االنعام


99


،ونافع،كثيروابن،الكسائي واننْ قِ كسرها
عامر عمروو،وابن ،أبو

(2)وحمزة

،الحجاز
وقبيلة

(0)كلب
،قيس(1)حفصعنعاصم ُبْنَيانضمالباء11

(8)وتميم
التوبة
التوبة
النحل

الكهف
الصافات

الصف

219
221

10
12
91

4

،ونافع،وابنكثير،الكسائي ِبْنَيانكسرها
عامر عمروو،وابن ،أبو

(9)وحمزة

،جازالح
(21)وتميم

كثير ُقْسَطاسِ ضمالقاف12 وأبو،ونافع،ابن
عامر،عمرو وأبو،وابن

(22)بكرعنعاصم

الحجاز
وأهل،(21)

(23)المدينة

اإلسراء


32


وحفص،والكسائي،حمزة ِقْسَطاسِ كسرها
(24)عنعاصم

(22)تميم

كثير  ِتي اعُ العينضم11 وأبو،ونافع،ابن
وأبو،عامروابن،عمرو

(2)بكرعنعاصم

8مريمقريش

                                                                                                                                                                     
   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 1/399معجم القرءات، الخطيب، ج: ، و ينظر 9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1
   1اهد، ص السبعة في القراءات، ابن مج: ينظر ((1
 3 1/ النشر في القراءات العشر، ج: ينظر ((3
   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 3 1/ النشر في القراءات العشر، ج: ينظر (( 
   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7
 1/399معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1
   1، ابن مجاهد، ص السبعة في القراءات: ينظر ((9
 1/399معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  
 9 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3 
 9 / ، جمعجم القرءات، الخطيب: ينظر ((  
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وحفص،والكسائي،حمزة  ِعِتي اكسرها
(1)عنعاصم

تميم

كثير ُبِكي االباءضم13 وأبو،ونافع،ابن
عامر،عمرو وأبو،وابن

(3)بكروحفصعنعاصم

28مريمقريش

ابِ كسرها تميم(4)والكسائي،حمزة ِكي 
كثير اِلي  ُص الصادضم14 وأبو،ونافع،ابن

عامر،عمرو وأبو،وابن
(2)بكرعنعاصم

11مريمقريش

وحفص،والكسائي،حمزة ِصِلي اكسرها
(0)عنعاصم

تميم

كثير ِثي اجُ الجيمضم12 وأبو،ونافع،ابن
عامر،عمرو وأبو،وابن

(1)بكرعنعاصم

08مريمقريش
11

وحفص،كسائيوال،حمزة ِجِثي اكسرها
(8)عنعاصم

تميم

وابن ُسواى السينضم10 وحمزة، عاصم،
(9)عامر

28طهتميم

،ونافع،والكسائي،ابنكثير واى ِس كسرها
(21)وأبوعمرو

،قريش
(22)والحجاز

                                                                                                                                                                     
 317السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 المرجع السابق: ينظر ((1
 المرجع نفسه: ينظر ((1
 المرجع نفسه: ينظر ((3
 317السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 المرجع السابق: ينظر (( 
 المرجع نفسه: ينظر ((7
 المرجع نفسه: ينظر ((1
 1 3فسه ،ص المرجع ن: ينظر ((9
 المرجع نفسه: ينظر ((1 
 7/137البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((  
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81طهتميم(2)والكسائي،حمزة  ْلِكَناِبمُ الميمضم11
وأبو،وابنعامر،ابنكثير  ْلِكَناِبمِ كسرها

(1)عمرو
(3)الحجاز

اضمالجيم18 عامر،حمزة ُجَذاذا وأبو،وابن
،ونافع،وعاصم،عمرو

(2)(4)وابنكثير

28األنبياء(0)قبيلةكلب

(8)الحجاز(1)الكسائي َذاذااجِ هاكسر
معفتحضمالباء19

التاء
،وابنعامر،وعاصم،نافع َتنُبتُ 

(9)والكسائي،وحمزة
11مؤمنونالتميم

الباءمعضمكسر
التاء

الحجاز(21)وأبوعمرو،ابنكثير تُ نبِ تُ 

كثير،عاصم َتْهُجُرونَ ضمالجيموفتحالتاء31 وأبو،وابن
،وحمزة،وابنعامر،عمرو

(22)والكسائي

01المؤمنونتميم

الحجاز(21)نافع ُتْهِجُرونَ كسرالجيموضمالتاء
عاصم اُسْخِري  ضمالسين32 عن ،المفضل

(23)والكسائي،وحمزة،ونافع
المؤمنون(24)تميم

ص


221
03

وابن،وأبوعمرو،ابنكثير ِسْخِري اكسرها
(2)وعاصم،عامر

(1)قريش

                                                           
 311السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 المرجع السابق: ينظر ((1
 1 7/1البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((1

 319السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3

 11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 
 11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ، و ينظر 9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 319السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

 91لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

  33السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9
 لمرجع السابقا: ينظر ((1 
  33المرجع نفسه، ص : ينظر ((  
 المرجع نفسه: ينظر ((1 
    المرجع نفسه، ص : ينظر ((1 
 3 1/ النشر في القراءات العشر، ج: ، و ينظر93في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3 
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،بنوأسد(3)عاصم ُأْسَوة  ضمالهمزة31
وبعض

،قيس
(4)وتميم

األحزاب
الممتحنة

12
4

كثير إسوةكسرها بووأ،ونافع،ابن
،والكسائي،وحمزة،عمرو

(2)وابنعامر

(0)الحجاز

الظاءوفتحالالمضم33
وحذفاأللف

20يس(8)الحجاز(1)والكسائي،حمزة َلل  ظُ 

الظاءوألفبينكسر
الالمين

عامر،عاصم ِظاَلل   وأبو،وابن
(9)ونافع،وابنكثير،عمرو

تميم

الجيموالباءمعضم34
تشديدالالم

كثير ل  بُ جُ  ،والكسائي،ابن
(21)وحمزة

01يس(22)تهامة

ضمالجيموإسكان
الباءمعالتخيف

بكربن(21)أبوعمرو،وابنعامر ُجْبل
،وائل

(23)وتميم
(22)كنانة(24)وعاصم،نافع ِجِبل  الجيموالباءكسر

وَن  َيُص الصادضم32 عامر،الكسائي د  21الزخرف،روبك،تميم،وابن

                                                                                                                                                                     
    السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 93في اللهجات العربية، أنيس، ص : ، و  ينظر3 1/ ج النشر في القراءات العشر،: ينظر ((1

 9 9/3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3
 9 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 
 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7
  3آثار اللهجات العربية في القراءات السبع، مخلصين، ص  ((1
 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9
 المرجع السابق: ينظر ((1 
  3آثار اللهجات العربية في القراءات السبع، مخلصين، ص  ((  

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 
  3في القراءات السبع، مخلصين، ص  آثار اللهجات العربية ((1 

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3 
  3آثار اللهجات العربية في القراءات السبع، مخلصين، ص  ((  
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وبعض(2)ونافع
(1)قيس

وَن  هاكسر ،وأبوعمرو،وعاصم،حمزة َيِصد 
(3)وابنكثير

،بنوأسد
(4)والحجاز

عامر ُلوهُ َفاْعتُ التاءضم30 كثير،ابن ،وابن
(2)ونافع

تميموبكر
وبعض

(0)قيس

41الدخان

وحمزة،وأبوعمرو،عاصم َفاْعِتُلوُه  هاكسر
(1)والكسائي

أسدبنو
(8)والحجاز

،والكسائي،ونافع،عاصم ُشَواظ  ضمالشين31
عامر،وحمزة وأبو،وابن
(9)عمرو

اير
(21)كلب

الرحمن


32


أهل(22)ابنكثير ِشَواظ  كسرها
،(21)مكة

وقبيلة
(23)كلب

،وبكر،تميم(24)الكسائي ْثُهن   َيْطمُ الميمضم38
وبعض

(2)قيس

14الرحمن

                                                           
 17 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 13لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 17 هد، ص السبعة في القراءات، ابن مجا: ينظر ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((3
 91 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 13لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر (( 
 91 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

 11لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9
 3 1/ النشر في القراءات العشر، ج: ينظر ((1 
  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

   9/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 
 3 1/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج: ينظر ((1 
  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3 
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وابن،ونافع،وحمزة،عاصم َيْطِمْثُهن   هاكسر
عمرو،عامر وابن،وأبو
(1)كثير

بنوأسد،
(3)والحجاز

23الحديدتميم(4)حمزة انُظُروَناالظاءضم39
،والكسائي،ونافع،عاصم ُروَنانظِ أكسرها

عامر كثير،وابن ،وابن
(2)وأبوعمرو

الحجاز


عامر،نافع انُشُزواضمالشين41 وحفص،وابن
(0)وأبوبكرعنعاصم

22المجادلة(1)الحجاز

وأبو،والكسائي،حمزة ُزواانِش كسرها
(8)وابنكثير،عمرو

تميم

الُ الالمضم42 29الجنتميم(9)ابنعامر َبدا
اكسرها ،والكسائي،ونافع،عاصم ِلَبدا

كثير،وحمزة وأبو،وابن
(21)عمرو

الحجاز

ْجزَ الراءرفع41 ،قريش(22)حفصعنعاصم الر 
(21)والحجاز

2المدثر

عاصم ْجزَ الر ِ كسرالراء عن بكر ،أبو
،ونافع،والكسائي،وحمزة

وعامة،تميم
(1)العرب

                                                                                                                                                                     
 13اء، صلغات القرآن، الفر: ينظر (( 
  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 9/113معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((3
 المرجع السابق: ينظر (( 
 19 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  9/17معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7
 19 في القراءات، ابن مجاهد، ص السبعة : ينظر ((1

    السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

 المرجع السابق: ينظر ((1 
 9  المرجع نفسه، ص : ينظر ((  
 37 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
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كثير عامر،وابن ،وابن
(2)وأبوعمرو

الضمفيالبدووالكسرفيالحضر

 منالبدوأن فيحين،لكسرةإلىامالالحجازيونبوجهعام وقبائل،كتميم،ايرهم
ذااستعرضناالكلماتالتيوردتإكانوايميلونإلىالضمة،و،وسطالجزيرةالعربيةوشرقيها

،نكلمةيوثالثاوجدناهااألكثر،وبلغعددهاواحد ،فيكتابالحجةالبنخالويهلهذاالقسم
أفعاليمنأصلاثنينوأربع بعضها واألخرىأسماء،نكلمة، األفعال، ثالثةفأما عددها

،3،2،0،22،21،20،21،19،31،32،30،38)حملتاألرقاموعشركلمة،
39) كانت واألسماء كلمةث، عشر ،مانية األرقام 2،4،1)وحملت ،9 ،21 ،24 ،22،
28،29،11،10،11،18،32،31،34،31،42.)

:فياألفعال

يْرِ }:،عندقولهتعالى(3)فيرقم(ف ُصر ُهن )قرأالجمهوركلمة َِن الطَّ ْربََعًة م 
َ
قَاَل فَُخْذ أ

{فَُصْرُهنَّ إِلَيَْك 
ُصْرُتإلى:بضمالصادوتشديدالراء،وهيمنصاريُصور،ويقولالقائل(3)
هيلغةأكثر:،وقالالفراء(4)أشتاق:إنيلكمأل صور؛أي:ملتإليه،ويقال:هذااألمر؛أي

سليم(2)العرب منبني جماعة وقرأ ونجد،، الحجاز قبائل من ،وهم الصاد رُهن )بكسر (ف ص 
دوني:سمعتبنيسليميقولون:،وقالالكسائي(0)ق طِّْعُهن :بمعنى يُره،وأ نش  رتهوأناأص  (1):ص 

َواِلح اللِ يت، على  وَفْرع َيِصير الِجيَد وْحف َكَأن ه  ِقْنواُن الُكُروِم الد 
.(8)يميل:يصير:ومعنى

                                                                                                                                                                     
 37 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1
 9  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 .1 1/1لبقرة ا (1)
 13 /3جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر ((3
 31لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 
 171/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 31لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7
  1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
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{لَا يَُضرُُّكمْ }:والواردفيقولهتعالى،(2)الحامللرقم(ي ُضر ُكمْ)وأماالفعل
ئقرف،( )

والتشديد والراء الضاد ي ُضر ،بكسر ر  ض  من وقر(1)وهي الراءكسربئ، وإسكان الضاد
رْ)والتخفيف .(3)والكسرللحجاز،وهومنضاريضير،وبالضمعلىلغةتميم،(مْكُي ض 

{ولئن متم أو قتلتم}:عندقولهتعالى(ُمت م()0)رقم
تبضمالميمعلىلغةئ،قر(4)

والحجةلمنضم،(2)سفلىمضر ،وهيمثلأجراهعلىأصله: ت ُقو: قالابنخالويهُقلت  ل،
ت م)وقرأأهلالحجازبكسرالراءالضمأفصحوأشهروأقيس،:وأبوحيان :،والحجةلمنكسر(م 

ت ن ام اُف،ون ْمت  ت خ  ْفت  .(0)أنهقاسهعلىخ 

{َوَما كَانُوا َيْعرُِشونَ }:عندقولهتعالى(ي ْعُرُشون ()22)وكذلكالحروففيالرقم
( )،

تَوْا عَ }:عندقولهللاسبحانهوتعالي(ي ْعُكُفون ()21)ورقم
َ
َُّهمْ فَأ ْصنَام  ل

َ
{لَىَٰ قَْوم  َيعُْكُفوَن عَلَىَٰ أ

( )،
َدقَاتِ  َومِنُْهم مَّن يَلْمِزَُك فِي}:فيقولهسبحانه(ي ْلُمُزك ()20)ورقم {الصَّ

(ي ْعُزبُ()21)،ورقم( )
{َوَما َيْعزُُب }فيموضعين

{لَا َيْعزُُب }،و(42)
ا وَ }:عندقولهتعالى(د ون ي ُص()32)،ورقم(44) لَمَّ

ونَ  {ُضرَِب ابُْن َمْريََم َمثَلًا إِذَا قَْوُمَك مِنُْه يَِصدُّ
:فيقولهسبحانه(30)ورقمها(ُلوهُف اْعتُ)،و(40)

{ُخُذوهُ فَاْعتِلُوهُ إِلَيَٰ َسَواءِ الْجَِحيمِ }
لَْم َيْطمِثُْهنَّ إِنٌس }:فيقولهتعالى(ْثُهن ي ْطمُ()38)،و( 4)

{َقبْلَُهْم َولَا َجانٌّ 
ذهبكثيرمنالدارسينإلىأنالضمو،ُتْقر أبضمعينالفعلوكسرها،(41)

                                                           
 .11 /1آل عمران  ( )
 1  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 11 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ، و ينظر3  / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1
 .1  /1آل عمران  (3)
 11 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 .17 /7األعراف  (7)
 .11 /7األعراف  (1)
 .1 /9التوبة  (9)
 .  /1 يونس  (1 )
 .13/1سبأ  (  )
 .7 /31الزخرف  (1 )
 .33/37الدخان  (1 )
 .73/  الرحمن  (3 )
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،،والضملغيرهم(1)،والكسرألهلالحجازوبنيأسد(2)والكسرفيهذهالكلماتلغتانفصيحتان
.(3)وبعضقيس،وبكر،منتميم

 كلمة ت نُبتُ)أما ) الرقم تحمل تعالى(19)التي قوله في وردت وهي ، ُت تَنبُ }:
ْهنِ  {بِالدُّ

(1)، الباءفقد وضم التاء بفتح تميم والحجة(ت نُبتُ)قرأتها ، ُتْخر جأنه: معنى أرادوا م
ادواأننباتهاأنهمأر:تاءوكسرالباء،والحجةبضمال(تُنب تُ)الدهن،وقرأتهاالقبائلالحجازية

هن .( )بالد 

 رقم مع الحال 31)وكذلك ) كلمة في تعالى(ون ت ْهُجرُ)المتمثل قوله في الورادة ،:
{ُمْستَْكبِرِيَن بِهِ َسامًِرا َتْهُجُرونَ }

قرأهاأهلالحجازبضمالتاءوكسرالجيم،وقبيلةتميمفقد،( )
جعلهمن"أنه:وذكرابنخالويهالحجةلمنقرأبكسرالجيم،(ت ْهُجُرون )بفتحالتاءوضمالجيم

قولهم بم: أتى إذا المريض ر عنهأ ْهج  ُيْفه م ال الجيم( )"ا بضم قرأ لمن والحجة أراد:، أنه
.( )أيتركسماعالقرآنواإليمانبه،الهجران

 الفعل انُظُرون ا)وأخير ا ) الرقم يحمل 39)الذي تعالى( قوله في وجاء الجدول، :من
{انُظُرونَا َنْقتَبِْس مِن نُّورُِكمْ }

(ن ظ ر )من(انُظُرون ا)فقرأتتميمبضمالظاءووصلاأللفقد،( )
وهيمنالفعل،(ُرون انظ أ)(44)،وقرأتالحجازبكسرالظاءمعقطعاأللف(21)انتظر:بمعنى

.(21)أخرونا:؛أي(أ ْنظ ر )الرباعي

:فياألسماء
                                                           

 1  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  ( )

 11لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر  ((1
 13المرجع السابق، ص: ينظر  ((1

 .11/11المؤمنون  (3)
   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ( )

 .7 /11المؤمنون  ( )
 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (7)

 المرجع السابق: ينظر (1)

 1 /7 الحديد (9)
 9/113معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 
 131الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (  )

 9/113لقرءات، الخطيب، جمعجم ا: ينظر ((1 
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 2)رقم ) او ةٌ)كلمة ُاش  تعالى( قوله عند بَْصارِهِمْ }:
َ
{ِغَشاَوةٌ  وَعَلَىَٰ أ

( ) بالكسر، تقرأ
ا) ش  او ةٌاُ)،وقداجتمععليهاالقراء،وتقرأبالضم(1)،علىلغةقريشوعامةالعرب(و ةٌا  على(ش 

بالفتحو،(3)لغةُعكل او ةٌا )تقرأ ،هيمنلغاتالعرب":،وقالالطبري(4)لغةربيعة ،وهي(ش 
.(2)"وبأيهماقرأالقارئفهومصيب،والغشاوةفيكالمالعربهيالغطاء،وكلهمبمعنىواحد

ِ }:عندقولهتعالى(ُرْضو انٌ()4)وفيرقم َِن اَّللَّ {َورِْضوَاٌن م 
على،الراءتبضمئقر،(0)

قيس لذلك،(1)وبكر،وتميم،لغة وقر:والحجة والمصدر، االسم بين فرق ئأنه ،(ر ْضو انٌ)ت
فوزيدتأل،(رضيتورضي)واألصل،أنهامصدر:بكسرالراءعلىلغةالحجاز،والحجة

.(8)ونونوردتالياءإلىأصلها

ُدُس }:قالسبحانهوتعالى ِهِ السُّ في(1)الحاملةلرقم(ُأمِّ ه )تفيهاكلمةئ،قر(9){فَلِأُم 
وهذيل،،وهوزان،والكسرعلىلغةقريش،الجدولبضمالهمزةوكسرها،فالضمعلىلغةتميم

اءسواءأكانتالكسرةأوالياءفيكلمةأوي،إذاكانماقبلهامكسور(أم)والعربتكسرهمزة
فالعربمجتمعون،كلمتين،أماإذاكانماقبلهامضمومأومفتوحأوألفأوواوفيواحدةأو

.(21)(ُأم)علىضمالهمزة

البدوية تميم قبيلة )ُقُبال )(22)وقرأت )9 تعالى( قوله في القاف، بضم لَّ َشْيء  ك}:
ْو يَ }:،وقوله(40){اً ُقبُل

َ
تِيَُهُم الَْعَذاُب ُقبُلًاأ

ْ
{أ

هواسممفردمثل:وقيل،(قبيل)،وهيجمع( 4)

                                                           
 .1/7البقرة  ( )
 1 لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1
 11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 1 لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((3
  17/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر (( 

 .  /1آل عمران  ( )
 1 3/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7
النشر في القراءات العشر، ابن : ، وينظر أيًضا 1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 1 1/ الجزري، ج

 .  /3النساء  (9)
   لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1 

  1لغات في القرآن، ابن حسنون،  ص : ينظر ((  
 .   / األنعام  (1 )
 .  /1 الكهف  (1 )
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نسانوُدُبره،وذهبالفراءإلىأنالقبيلهوُقُبلاإل وقرأت(2)الكفيل: بكسرالقاف(1)كنانة،
أنهامصدرفي:والثاني،ناحية:بمعنى،أنهاظرف:األول؛وفيهاوجهان،(ق ب ال)وفتحالباء

.(3)الحالموضع

عًا }:،عندقولهسبحانهتعالى(ُخْفي ة )فيكلمة(21)وكذلكحرفالخاءفيرقم تََضرُّ
{وَُخْفيَةً 

(1)
قالابنخالويهئُقر   لغتانفصيحتانكما :،وقالاألزهري( )بالضموالكسر،وهما

" ُخْفي ة )إنقراءة القراءاتوأشهرها( بالضم(0)"بالضممنأجود والقراءة وبعض،تنسبألسد،
اعة(1)قيسوتميم،وبالكسرألهلالحجاز .(8)وُقض 

نتُم بِالُْعْدوَ }:الورادةفيقولهتعالى(22)رقم(اْلُعْدو ة )وكذلكالحالمعكلمة
َ
،( ){ةإِذْ أ

سبحانه وقوله {وَُهم بِالُْعْدَوةِ }:
(42) ئتقرف، العين )اْلُعْدو ة )بضم وبكسرها ْدو ة )، و(اْلع  هما،

والحجاز(21)،وقرأتقبيلةتميموقيسبالضم(44)جانبالوادي:وهو،والمعنىواحد،قراءتان ،
.(23)وقريشبالكسر

 الرقم 24)أما ) كلمة في ُشر ك اء )المتمثل وتعالى( سبحانه قوله من َجَعلَا لَُه }:
{ُشَركَاءَ 

أسدوتميم،وبينكسرعندقيسو(ُشر ك اء )تالكلمةبينضمالشينوبالهمزةئقرف،(24)
 همز اير من ْرك ا)الشين ش  قريش( قبيلة خالويه(22)عند ابن وقال بضم:، قرأ لمن الحجة

                                                           
  1 /1معجم القرءات، الخطيب، ج :ينظر (( 

  1لغات في القرآن، ابن حسنون، ص : ينظر ((1
 31 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ، وينظر17 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1
 . 7/11األعراف ، 1 / األنعام  (3)
  3 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 1 1/ األزهري، معاني القراءات، ج: ينظر (( 
 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7

 3 المرجع السابق، ص: ينظر ((1
 .1/31األنفال  (9)
 .1/31األنفال  (1 )
 71 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (  )

 1 1/ عشر، ابن الجزري، جالنشر في القراءات ال: ، و ينظر 9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

  9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ، و ينظر1 1/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج: ينظر ((1 
 .91 /7األعراف  (3 )

  1/11معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  
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الشين : جمع جعلها يكشر)أنه ) الهمزة ألن الصرف؛ من كلمةومنعت بهمزة أشبه آخرها
.(2)فهوأرادالمصدر،،ومنقرأبكسرالشين(حمراء)

 ُصْنو انٌ)والكلمات نوانقُ، ُبْني ان، ) األرقام تحمل 28)التي ،29 ،11 في( والواردة
{َوَنخِيٌل ِصنْوَاٌن وََغيُْر ِصنْوَان  }:القرآنالكريمفياآلياتالتالية

َومَِن النَّْخِل مِن َطلْعَِها قِنْوَاٌن }،(0)
{َدانِيَةٌ 

( ) {بِنْيَان}،
ُقر ئ(1) ، أولها ُصْنو انٌ)تبضم نوانقُ، بك(ُبْني ان، أو ، ْنو انٌ)سره ص  ،واننْق ،

،وبالكسر(2)وتميم،وبأيهماقرأالقارئفهومصيب،وبالضمهيلغةقيس،،وهمالغتان(ب ْني ان
.(0)وقبيلةكلب،لغةالحجاز

{َمكَانًا ُسًوى}:فيقولهتعالى(ُسو ى)المتمثلفيكلمة(10)والرقم
ق رأتقبيلةفقد،( )

بالضمأراد(و ىس )أتقريشوالحجازبكسرهاوقر،(ُسو ى)تميمبضمالسين مكان ا:،ولمنقرأ
بالكسرأراد وبينك،ومنقرأ بيننا لغتانفصيحتان:مساوي ا مستوي ا،وهما اختاروقد،( )مكان ا

.(9)ين؛ألنهااللغةالعاليةالفصيحةالقرطبيكسرالس

قَالُوا َما }:الواردةفيقولهتعالى(11)رقم)ْلك ن اب م )قرأالجمهوربكسرالميمفيكلمة
ْخلَْفنَا َموِْعَدَك بَِملِْكنَا

َ
{أ

بالمعنى(42) وأرادوا الشيءالمملوك،:علىلغةقبائلالحجاز، اسم
ْلكي،:كقولنا (ْلك ن اب مُ)تبضمالميمئ،وُقر (22)كثراستعمالهاالتيهياللغةالعاليةوهذاالقلمم 

                                                           
 1  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 .1/3 الرعد (1)
 .99/ األنعام  (1)
 . 7/1 ، اإلسراء 3/  ، الصف 17/97، الصافات  1/1 ، الكهف  1/  ، النحل 1  -19 /9التوبة  (3)
النشر : ، وينظر1/399معجم القرءات، الخطيب، ج: ، وينظر 9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 3 1/ في القراءات العشر، ابن الجزري، ج
  9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ، و ينظر3 1/ ر، ابن الجزري، جالنشر في القراءات العش: ينظر (( 
 .1 /11طه  (7)
  13الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 7/137البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((9

 .11/17طه  (1 )
 1 7/1البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((  
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،هيلغات:،وقالأبوحيان(4)أنهمأرادوامعنىبسلطاننا:جةلذلكعلىلغةقبيلةتميم،والح
.(1)والمعنىواحد

َّا َكبِيرًا }:التيجاءتفيقولهللاسبحانه(18)فيالرقم(ُجذ اذ ا)أما فََجَعلَُهْم ُجَذاذًا إِل
َُّهْم لََعلَُّهْم إِلَيْهِ يَرِْجُعونَ  {ل

ابضمالجيمئر،فقدق( ) ُحطام ا،وبكسرها:بمعنى،(اُجذ اذ )تأيض 
ف اف:)مجذوذ،كأننقول:بمعنى،(جذيذ)جمع:أي؛(ذ اذ اج ) اللغة:،وقالالفراء(1)(خفيفخ 

.(0)،وهيلغةقبيلةكلب(2)هيالرفعةُي الفاش 

{ِسْخرِيًّا}:قولهتعالىالواردةفي(ُسْخر ي ا)كلمة(32)تالسينفيالرقمئوُقر 
بالضم( )

 بالضم ُسْخر ي ا)وبالكسر، تميم( والتسخير(8)لغة ْخرة الس  من وهي ،( ) وبالكسر ْخر ي ا)، س  لغة(
ْخريا،وهمالغتانبمعنىواحد(21)قريش .(22)،وهيمنالسِّ 

ْسوَةٌ َحَسنَةٌ }:واآلية(31)فيالرقم(ُأْسو ةٌ)وكلمة
ُ
{أ

تفيهاالهمزةبينالضمئ،قر(40)
،وبالضملغة( 4) (ر ْشوةوُرْشوة):مثل،،وهمالغتانكماقالابنخالويه(إسوة)روالكس(ُأْسو ةٌ)

.(24)وبعضقيسوتميم،وبالكسرلغةأهلالحجاز،أسد

ًّا َكثِيرًا}:عندقولهتعالى(ل بُجُ()34)وفيرقم َضلَّ مِنُكْم ِجبِل
َ
{َولََقْد أ

(ل بُجُ)تئ،ُقر ( 4)
تبضمالجيمئقربللحجاز،وُقر أوهي،يدالالمعلىلغةتهامةالجيموالباءمعتشدبضم

                                                           
  13الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 1 7/1البحر المحيط في التفسير، ج. أبو حيان،: ينظر ((1

 .1 / 1األنبياء  (1)
 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 91لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 
 11/ القرءات، الخطيب، ج معجم: ، وينظر 9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 .1 /11، ص 1  /11المؤمنون  (7)
 3 1/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج: ، و ينظر93في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (9)

 93في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر، و3 1/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج: ينظر ((1 
   1/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 .1/3 ، الممتحنة  1/ 11األحزاب  (1 )
 119الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 

 .1 / 1يس  (  )
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ب ل )تئعلىلغةبكربنوائلوتميم،وُقر (ُجْبل)وإسكانالباءمعالتخيف الجيمكسرب(ج 
ْلقةوالط بع،،وكلهالغاتبمعنىواحد(2)والباءعلىلغةكنانة .(0)وهوالخ 

ِن نَّار  َوُنحَاٌس فَلَا }:تعالىفيقوله(31)رقم(ُشو اظٌ)أماكلمة يُرَْسُل َعلَيُْكَما ُشَواٌظ م 
{تَنتَِصَرانِ 

وهذهالقبيلةجزءمنها،(4)علىلغةقبيلةكلب،(ُشو اظٌ)تبضمالشينئُقر ،فقد( )
القبيلةمعتبعالقبائلالبدوية،وق ر أتنفُستوبالضم،وجزءيتبعالبدو،يتبعالحجازوالحضر

و اظٌ)بكسرالشين(2)أهلمكة لغتان(ش  وهما به،والمعنىواحد،، والمراد اللهبالذيال:
.( )دخانله

الُ)واالسماألخيركلمة ِ يَْدُعوهُ }:،عندقولهتعالى(42)فيالرقم(ب د  ا قَاَم َعبُْد اَّللَّ نَُّه لَمَّ
َ
َوأ

{كَاُدوا يَُكونُوَن َعلَيْهِ لَِبًدا
ا)ت،ُقر ئ( ) وهيجمعل ْبدةول ب د،،بكسرالالمعلىلغةالحجاز(ل ب د 

 الُ)وبضمها ب د  مثل( وُلب د، ُلْبدة جمع وهي تميم، لغة على ُار ف: معناهما(8)ُارفة واللغتان ،
.( )الستماعالقرآن؛وهواجتماعالجنعلىظهرالنبيصلىهللاعليهوسلم،واحد

                                                           
  3، مخلصين، ص آثار اللهجات العربية في القراءات السبع (( 

 199الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص :ينظر (1)

 . 1/  الرحمن  (1)
 3 1/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج: ينظر ((3
   9/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 119الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 .9 /71الجن  (7)
 11 /1 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1
 3 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (9)
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 الضم عند الحضر والكسر في البادية

مجهودعضليإلىأوأيهمايحتاج؟تساءلنابينالضمةوالكسرةأيهماأيسرفيالنطقإذا
جهدعضليأكبر؛ألنالكسرةتتكونإلى،وجدناأناأليسرهوالكسرة،والضمةتحتاج؟أكثر

اللسان أقصاه،،أدنى تحرك من أيسر اللسان أدنى وتحرك أقصاه، من الضمة المقابل في
والخفة؛لمافيهامنالسرعةوالسالسةذهالمعطياتأنيميلالبدويللكسرةفتوقعنابناءعلىه

ألنهاتحتاجلجهدعضلي؛لضمةإلىامايناسبسرعتهفيالنطق،ولكنالقبائلالبدويةمالت
وفي،لتميزهمعنايرهم؛تتناسبوطبيعتهم،فتسمكوابهاماوبهامنصفاتالخشونة،كبير

.(2)أقربللحضرهي،ةق ها،علىعكسالكسرةالتيبهاخفةور بعضاألحيانتعصبوال

التصنيفوالتقسيم ،بعد القسم الكلماتفيهذا منهةحدىعشرإبلغعدد ،فعالناكلمة،
(.1،23،12،11،13،14،12،33،41)وأرقامها،،وتسعةأسماء(41،و8)ورقمها

 :في األفعال

:،عندقولهتعالى(8)التيتحملالرقم(ي ْحُزُنك )كلمةاختلفوابينضمالزايوكسرهافي
َِّذيَن يَُسارُِعوَن فِي الُْكْفرِ } {َولَا َيحُْزنَك ال

َِّذي َيُقولُونَ }:،وقوله(1) {قَْد َنْعلَُم إِنَُّه لََيْحُزنَُك ال
(3)،

ئقر الياء وفتح الزاي بضم ي ْحُزُنك )ت ) الفعل ز ن)من وقر(ح  وئ، الزاي بكسر الياءت ضم
ز ن)علىلغةتميم،و(أحزن)،همالغتانو،(أحزن)وهيمن،(ُيْحز ُنك ) .(4)علىلغةقريش(ح 

َوِإذَا قِيَل }:عندقولهتعالى(انُشُزوا)كلمة(41)واختلفوافيضمالشينوكسرهافيرقم
{انُشُزوا فَانُشُزوا

والحجازيون،كسرالشينقرأأناسب،لغتانهما":،وهمالغتان،وقالالفراء( )
.(0)"بضمها

  
                                                           

  9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 . 7 /1آل عمران  (1)
 .11/ األنعام  (1)
    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ، وينظر( 1 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((3
 .  /1 لمجادلة ا ( )
  9/17معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 
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 :في األسماء

الحجاز قبائل من العرب (2)رفع اْلُبُيوت )كلمة تعالى( قوله عند تُوا الُْبيُوَت مِْن }:
ْ
َوأ

بَْوابَِها
َ
{أ

ابين ا،وقيل(1)،والتيتحملالرقم(1) ،وقالابن(3)ألنهاأكثرهن؛أنهاأجوداللغات:رفع 
،(اْلب ُيوت )بكسرالباء(2)،وق ر أتتميم(4)"أنهأتىبالكالمعلىاألصل:ضمالحجةلمن:"خالويه

يوب(فعول)فكسرفاء يوخوج  ،والكسر(0)يكثرعندالعربكلماكانتعينالكلمةياء،ومثلهاش 
.(1)أنهالغةرديئة،والضمهواألصل:هنالمناسبةالياء،وقالالنحاس

مْ)يكلمةالمتمثلف(23)وأمارقم ِ مِْن }:،عندقولهتعالى(ُحل يِّ ه  خََذ قَوُْم ُموَسيَٰ مِن بَْعِده َواتَّ
َُّه ُخوَارٌ  {ُحلِي ِهِْم ِعْجلًا َجَسًدا ل

مْ)تعندالحجازبضمالحاءئُقر ،فقد( ) ْلي،(ُحل يِّ ه  ،وهيجمعح 
،وقرأتقبيلةتميم(42)ألصلمنقرأبالضمفهوعلىا:،وقالابنخالويه(9)ُحْلو ي:ُحل يِّوأصل

مْ)البدويةبكسرالحاء ل يِّ ه  الحركةالالم،وأنبعضالقراءكرهالخروجمنالضمةإلىاتباع ؛(ح 
.(22)الكسرة

تعالى قال {َوزِنُوا بِالْقِْسَطاِس }:
المدينة(40) أهل قرأ ُقْسط اس )(23)، ) 12)ورقمها بضم(
الميزان،:يتعنو،هلالحجاز،وهيكلمةروميةاألصلالقاف،وهياللغةالغالبة؛ألنهالغةأ

.(41)بكسرالقاف(ق ْسط اس )وقرأتتميم

 
                                                           

   لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 .19 /1البقرة  (1)
   لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 91الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (3)

   لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 1/119ير، أبو حيان، جالبحر المحيط في التفس: ينظر (( 
 3 1/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7

 .31 /7األعراف  (1)
 1  /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

 3  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 1  /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 . 7/1 اإلسراء  (1 )
 11ء، ص لغات القرآن، الفرا: ينظر ((1 

 7 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3 )
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(13)،و(4){اَوقَْد بَلَغُْت مَِن الِْكبَرِ عِتِيًّ }:عندقولهتعالى)ت ي اعُ()11)وكذلكالكلماترقم
ًدا َوبُِكيًّا}:فيقولهتعالى(ُبك ي ا) وا ُسجَّ {َخرُّ

ُثمَّ لََنْحُن }:عندقولهتعالى(ل ي اُص)(14)،و(0)
ْولَيَٰ بَِها ِصلِيًّا

َ
َِّذيَن ُهْم أ ْعلَُم بِال

َ
{أ

{ِجثِيًّا}(12)،ورقم( )
تبضمالباءبلغةقريشعلىئ،قر(1)

 األسماء هذه ألن "األصل؛ وزن ياء،(ُفُعول)على فيهن الواو بعده،فانقلبت الياء ا،وكون
.(0)االكسركسر تباع لمجاورةالياء،وإل ؛،وقرأتتميمبكسرأوائلها( )"فصارتاياء مشددة

 كلمة في وكسرها الظاء ضم في ل )واختلفوا ال  ظ  ) تعالى(33)رقم قوله عند ، ُهْم }:
َرائِِك ُمتَِّكئُونَ 

َ
ْزَواُجُهْم فِي ِظلَال  عَلَى الْأ

َ
{َوأ

الظاءوفتحالالموحذفضمب(8)،فقرأتالحجاز( )
َِن الَْغَمام}:،والدليلقولهتعالىفيسورةالبقرة(ُظلِّة)،وهيجمع(ل ل ظُ)أللفا {فِي ُظلَل  م 

( )،
ل )وقرأتتميم ال  وهوماسترمنالشمس:الظاءوألفبينالالمين،وهيجمعظ ِّلكسرب(ظ 

ْمُدود  }:منأولالنهارإلىوقتالزوال،ودليلذلكقولهتعالى   مَّ
{َوِظل 

:،وظ ِّل،وُظلِّة،مثل(42)
.(22)ق اللوُقلِّة

تبكسرالراءئُقر ف،(40){رْ َوالرُّْجَز فَاْهجُ }:،عندقولهتعالى(41)رقم(الر ْجز )وأماكلمة
،ومن(23)كماقالالفراء،أرادالشرك،وهيلغةعامةالعربوتميم(ْجز الرِّ )وضمها،فمنكسر

 بالضم اسم(الر ْجز )قرأ أراد الحجازوقريش(41)الصنمين، لغة وهي الزجاج(2)، وقال هما":،
.(1)"عنىواحدملغتانب

                                                           
 .9/1 مريم  ( )
 .1 /9 مريم  (1)
 .9/71 مريم  (1)
 .71-1 /9 مريم  (3)
  11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ( )

 131/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 .  / 1يس  (7)
  3راءات السبع، مخلصين، ص آثار اللهجات العربية في الق ((1

 .1 1/1البقرة  (9)
 .11/  الواقعة  (1 )

 13 /7معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 . /73المدثر  (1 )
 37 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3 )
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 النسجام الصوتي

وجدتبعض،بعداالطالععلىالمعطياتالواردةبينالكسروالضمفيحجةابنخالويه
نفسه فيها البدوي نسي النطق،الكلمات في والخفة للسرعة تميل التي فنطق،ونطقبسجيته

عكسالمتعارفعليهمننطقهللضمة،وهذامايفسرلناعلىأو،علىعكسطبيعته،سرةبالك
الرواياتالتيوجدناهابالكسرونسبتلقبيلةبدوية،وفيمثلهذهالحاالتأرجعالدكتورإبراهيم

مايسمىباالنسجامالصوتيفيالكلمةالواحدة،وهيظاهرةمنظواهرتطورإلىأنيسالسبب
الكلمةالحرك في ، ات وقراءةإحيث الحقة، أو سابقة واو ا أو ضمة تالئم فيها الضم قراءة ن

سابقةأوالحقة، والناطقحينيقتصدفيالجهدالعضلييميلدون الكسرتالئمكسرةأوياء 
ولكنيتوقعمنالناطقأن،شعورإلىاالنسجامبينالحركاتفيكالمه،واالنسجامدرجات

الأنيلتمسأيسرالطرقللنطق،واالنسجامكظاهرةصوتيةلميقتصر،هتكانتدرجايلتمسهأي 
.(3)ولكنبنسبةأقل،إنماوجدفيالبيئةالحجازيةو،علىالبدو

قراءة بالضم ال: ما ذلك واو اءومن أو مثله ضم ا بعده،م أو قبله نفس،سواء في
:أوفيكلمتين،وهوممثلفيمايلي،الكلمة

 -أ الفي رقم 1)كلمة ) في اْلُبُيوت )المتمثلة ) انسجام صوتي عند الباءئتقرف،الحجازأهل
 .مناسبةالضمةللواووالياءالمضمومةبعدهال؛بالضم

 -ب رقم الكلمة 3)في ) في البدو(ف ُصر ُهن )المتمثلة عند الفتحة،انسجام ناسبت والضمة
.يسرمنتواليضمةففتحةفكسرةأنتواليضمةففتحةفضمةأل؛والضمةالتيبعدها

والضمةمنقيسوبكروأسد،انسجامعندالبدو،فهناك(ُرْضو انٌ)المتمثلفي(4)أمارقم -ت
الراء بفاصلعلى المفصولة بعدها الواو قبلها،ناسبت التي والواو الساكنة، الضاد وهو

 .(ضوانرُو )
ناسبتالراءفيالضادوالضمة،تميمدانسجامعن(ي ُضر ُكمْ)في(2)وكذلكالحالمعرقم -ث

 .هاالمضمومةبعد
                                                                                                                                                                     

 37 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 1  /1 عجم القرءات، الخطيب، جم: ينظر ((1

  9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1
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 -ج 0)ورقم ) كلمة ُمت م)في البدو( عند مضرانسجام سفلى قبيلة الميموالضمة،من على
 .هاالتاءالمضمومةبعدناسبت

 -ح رقم ا ي ْحُزُنك )فيكلمة(8)وأيض  ) الحجازفيها ناسبتعلىالزايوالضمة،انسجامعند
.هابعدالنونالمضمومة

 -خ كلمة في القاف ُقُبال )وضمت ) الرقم لت؛(9)عند المضمومة الباء اآليةقبلهاناسبت في
 .(ُقُبال العذابُ)

 -د رقم 21)الكلمة ) في ُخْفي ة )المتمثلة ) تميمفيها عند الواو،انسجام ناسب الخاء فضم
 .(ُخْفي ة و )السابقةلها

 -ذ ي ْعُرُشون )وأما رقم( و(22)في ُفون ي ْعكُ)، ) رقم و(21)في ي ْلُمُزك )، ) رقم ،(20)في
ي ْعُزبُ)و ) وكلمة(21)فيرقم ت نُبتُ)، ) (19)ورقمها ورقم ،(31 ) ،(ت ْهُجُرون )فيكلمة
انسجامصوتيظهرهاجميعهافي،(38)فيرقم(ي ْطُمْثُهن )،و(32)فيرقم(ي ُصد ون )و

لمناسبةالضمةالتيبعدها،فالشين؛تبالضمئوقر،فيالبيئةالبدويةمنقبائلتميموبكر
تالميمم ُضف ،(ي ْطُمْثُهن )والفاءوالزايوالباءوالتاءوالراءوالدالأصواتمحركةبالضم،أما

 .والتييفصلبينهمثاءساكنة،لتناسبالهاءالمضمومةبعدها
متهاللهاءالمضمومةقبلهاءلمال؛(24)عندرقم(ُشر ك اء )تميمالشينمضمومةفيتقرأ -ر

 .(لُهُشركاء)
 -ز 22)والرقم ) كلمة في تميم(اْلُعْدو ة )المتمثل عند التيم ض ف ،انسجام الواو ناسب العين

 .بعدهاالمفصولةبدالساكنة
ُصْنو انٌ)فيالكلمتين(28،29)الرقمان -س (ُقْنوان، قرأتف،عندتميمصوتيانسجامفيهما

 .والتييفصلبينهماالنونالساكنة،اماالواوالتيبعدهممتهءلمال؛الضمةبوالقافالصاد
؛والضمأنسبلها،القافمنحروفاالستعالء(12)التيتحملالرقم(ُقْسط اس )فيكلمة -ش

 .منتفخيمالمابه
ُبك ي ا) -ص ) (13)التيتحملرقم والرقم ،(41 ) ،(الر ْجز )فيكلمة قريشفيهما عند ،انسجام

بك يا)امالواوالتيقبلهةمءلمالالصوتاألولفيهمام ض ف   .(الر ْجز ،و و 
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 -ض ُسو ى)كلمة ) الرقم تحمل ،(10)التي )وكلمة ُشو اٌظ ) فيهما(31)ورقمها عند، انسجام
و تميم من البدوية كلبالقبائل ف،قبيلة وحركت بالضمةالسين الواوملمناسبته؛الشين ا

 .امبعده
وتيصمنسجااافيهم،(32)المتمثلةفيالرقم(ْخر ي اسُ)،وكلمة(18)فيرقم(ذ اذ اجُ)كلمة -ط

مضموم ئقرف،القبائلالبدويةدعن الهاءالمضمومةقبلها؛أولصوتفيهما ،املمالئمته
 .(فاتخذتموُهْمُسخرياو،فجلعلُهْمُجذاذا)والتييفصلبينهماميمساكنة

قرأتف،عندتميمصوتيانسجامفيه،(ُأسوة)المتمثلفيكلمة(31)وكذلكالحالمعرقم -ظ
 .والتييفصلبينهماسينساكنة،متهاالواوبعدهاءلمال؛الهمزةمضمومة

 -ع ُجُبل )وكلمة ) (34)ورقمها وكلمة انُشُزوا)، ) ،(41)ورقمها الحجازفيهما عند انسجام
 .امبعدهتانايالمضمومالزالباءواممتهءلمال؛الشينالجيموضمتف،وتهامة

،عندتميموبكرصوتيانسجامفيهما،(انُظُرون ا،ف اْعُتُلوهُ)وكلماتهما(39،و30)الرقمان -غ
 (.،والراءالالم)نبعدهماينالمضموميالصوتلتناسب؛والظاءفيهمافضمتالتاء

،ينفسالكلمةف،سواءقبلهأوبعده،أوياء ،مكسر امثلهءومنذلكماال:قراءة بالكسر
:أوفيكلمتين،وهوممثلفيمايلي

 -أ رقم 2)الكلمة ) في او ةٌ)المتمثلة ش  فيها(ا  الحجاز، عند صوتي الغينف،انسجام ؛كسرت
بينهءلمال المفصول السابقة الكلمة في قبلها المكسورة للهاء امتها ساكنة م)بميم أبصاره 

شاوة  .(ا 
 -ب رقم 1)الكلمة ) في (وت اْلب يُ)المتمثلة والرقم ،(11 ) الكلمة في فيهما،(ب ْني ان)المتمثل

 تميمصوتيانسجام التيبعدهاءلمال؛كسرتالباءف،عند للياء دونفاصلفيمنمتها
والحجةلمنكسرأنهلما:"قالابنخالويهو،(ب ْني ان)،وبنونساكنةبعدهاياءفي(اْلب ُيوت )

 ياءثكان الكلمة الخرو،اني الياءكرهوا إلى الضم من لم،ج االسم أول اورةجفكسروا
 .(2)"الياء
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ه )كلمة(1)فيالكلمةرقم -ت مِّ  وكسرالهمزةناسبالميمالمكسورة،انسجامعندالحجاز(ف إل 
لئاليخرجمن؛فمنكسرهافلكسرةالالمقبلها:"بعدهاوالالمالمكسورةقبلها،قالابنخالويه

 .(2)"ضمإلىكسر
الزايلمناسبةالياءروكس،انسجامعندتميم(ي ْحز ُنك )فيكلمة(8)لحالمعرقموكذلكا -ث

 .والفاصلبينهمالحاءالساكنة،التيقبلها
ق ُبال )وكسرتالقاففيكلمة -ج ) الرقم فيالكلمةةمءمالل؛(9)عند قبلها المكسورة الهمزة

ق ُبال )السابقةلها  .(شيء 
ْفي ة )ةفيالمتمثل(21)الكلمةرقم -ح مةءانسجامعندالحجازكسرتفيهاالخاءلمالفيها(خ 

 .الياءالتيبعدهاالمفصولةبفاءساكنة
 -خ ُشون ي ْعر )وأما رقم( و(22)في ي ْعك ُفون )، ) رقم و(21)في ُزك ي ْلم )، ) رقم ،(20)في

ْثُهن )،و(32)فيرقم(د ون ي ص )،و(21)فيرقم(بُي ْعز )و جميعها،(38)فيرقم(ي ْطم 
فيياءالمضارعةالمتقدمةفالكسرناسب،انسجامصوتيراعتهفيالبيئةالحجازيةهافي

 .الكلمات
مْ)تئقر -د ل يِّ ه   .يسرفيالنطقأوهو،النكسارالالمبعدها؛بحاءمكسورة(23)فيرقم(ح 

 -ذ 22)ورقم ) كلمة ْدو ة )في ،(اْلع  12)ورقم ) كلمة (ق ْسط اس )في وكلمة ْلك ن ا)، ب م  رقم( في
(11) العينالكلماتتئقر، والميمبكسر ءلمال؛والقاف المكسورمة الجر امقبلهحرف
ْدو ة ) ْلك ن ا،ق ْسط اس الب ،باْلع   .(ب م 

 -ر 11)الرقم ) كلمة في ت ي ا)المتمثل و(ع  ،(13 ) و(ب ك ي ا)كلمة ،(14 ) كلمة ل ي ا)في ،(ص 
ث ي ا)و ج  (12)فيرقم( فيها ، تميمصوتيانسجام ةمءلمالا؛رأولصوتفيهكسف،عند
 (.تاء،وكاف،والم،وثاء)مناالمكسوربعدهلصوتا

ْخر ي ا)المتمثلفيكلمة(32)ورقم -ز ؛تالباءمكسورةئقرف،عندقريشصوتيانسجامفيه(س 
 .متهاالراءالمكسورةالتيبعدهاءلمال
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ا)فيكلمة(42)ورقم،(إسوة)لمتمثلفيكلمةا(31)وكذلكالحالمعرقم -س ،فيهما(ل ب د 
االهاءالمكسورةممتهءلمال؛والالمبالكسرتالهمزةئقرف،الحجازأهلعندصوتيانسجام

 .(عليه ل بدا،رسولهللا إسوة)التيقبلهافيالكلمةالسابقةلها
ل )كلمة -ش ال  متهاءلمال؛تالظاءمكسورةئقرف،تميمانسجامعندفيها(33)الحاملةللرقم(ظ 

ل )الياءفيحرفالجرفيالكلمةالسابقةلها ال   .(فيظ 
ب ل )قرأتكنانةكلمة -ص متهاالباءالمكسورةالتيءلمال؛الجيممكسورة(34)الحاملةللرقم(ج 

 .بعدها
ُزوا)وكلمة -ض متهاالهمزةءمالل؛الشيناكسرتفيهف،انسجامعندتميمفيها(41)ورقمها(انش 

 .المكسورةقبلها
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 .التبادل بين الضم والفتح: ثانياا

وتحتاج،وأيسرهافيالنطق،والضمةأثقلها،إنالفتحأخفالصوائتفياللغةالعربية
،وهناكبعضالقبائلنطقتبالفتحبدل(2)أكثر؛ألنهاتتكونمنأقصىالحلقاعضلي امجهود 
نتيجة؛العللاللغويةالتيتختصببعضالقراءاتدوناألخرىأوالعكس،وهناكبعض،الضم

هذاالجدولبيانبمااختلففيهمنذلكفيالقرآنولمايتميزبهبعضاألحرفعنايرها،
تامنهااثن،كلمةستوثالثوناالكريممنكتابالحجةفيالقراءاتالسبعالبنخالويه،وعدده

،1،1،8،9،22،21،24،22،28،29،11:لألرقاموهيالحاملة،ةمكرر كلمةعشرة
31.

 التبادل بين الضم والفتح(: 04.4)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم

149البقرةالحجازأبوعمروونافع،وابنكثير، َغْرَفةا فتحالغين2
ة،حمزوعاصم،وابنعامر، ُغْرَفةا هاضم

الكسائيو
تميم

تميم،وعاصم،ابنعامر َرْبَوة  فتحالراء1
(1)كلبو

البقرة
نوالمؤمن

102
21

الكسائي،وحمزة،وابنكثير، ُرْبَوة  هاضم
أبوعمروونافع،و

(3)قريش

الكسائي،وحمزة،وابنكثير، َمْيَسَرة  فتحالسين3
ابنوعاصم،وأبوعمرو،و

عامر

،تميم
،وقيس

(4)نجدو

181البقرة

،(2)هذيلنافع َمْيُسَرة  هاضم
(0)الحجازو
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حمزة،وابنعامر،ونافع، ُيَغلفتحالغين4
الكسائيو

202آلعمرانالحجاز

تميمعاصموأبوعمرو،وابنكثير، َيُغلهاضم
،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير َقْرح  فتحالقاف2

وحفصعن،وابنعامر
(2)عاصم

،(1)الحجاز
(3)وتهامة

241آلعمران

وأبوبكرعن،والكسائي،حمزة ُقْرح  هاضم
(4)عاصم

،(2)تميم
(0)ونجد

أبوعمرو،ونافع،وابنكثير، َوَسَيْصَلْونَ فتحالياء0
وحفصعنالكسائي،وحمزة،و

عاصم

21النساءقريش

والمفضلعنابنعامر، َوَسُيْصَلْونَ هاضم
عاصم

يمتم

،وأبوعمرو،ابنكثير،ونافع َكْرهاافتحالكاف1
(1)وعاصم،وابنعامر

النساء(8)الحجاز
األحقاف

29
22

(21)تميم(9)والكسائي،حمزة ُكْرهااهاضم
ابنكثير،ونافع،وأبوعمرو، َزُبوراافتحالزاي8

(  ) وابنعامر،وعاصم
النساء(1 )  الحجاز

األنبياء
203
212

(3 ) تميم(1 )حمزة،والكسائي ُزُبورااهاضم
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 َتْخَرُجونَ فتحالتاء9
 َيْخُرجُ 

األعرافقريش(2)وابنعامر،والكسائي،حمزة
الروم

الزخرف
الحاثية
المعارج
الرحمن

12
12
22
32
43
11

 ُتْخَرُجونَ هاضم
 ُيْخُرجُ 

وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير
(1)وعاصم

تميم

راءفتحال21
وفتح
الشين

َشدِ  240األعراف(4)الحجاز(3)والكسائي،حمزة الر 

ضمالراء
وإسكان

الشين

ْشدِ  ،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير الر 
(2)وعاصم

(0)تميم

الفتح22
الضاد

،تميموحمزة،عاصم اَضْعفا 
وبعضبني

(1)فقعس

األنفال
الروم

00
24

،وأبوعمرو،افعون،ابنكثير اُضْعفا ضمها
وحفص،والكسائي،وابنعامر
(8)عنعاصم



،الحجاز
(9)وأسد

ْوءِ فتحالسين21 ،وعاصم،وابنعامر،نافع الس 
وابن،والكسائي،وحمزة
(21)كثير

التوبة(2)تميم
الفتح

98
0
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ْوءِ ضمها وعاصم،وأبوعمرو،ابنكثير ال س 

(1)
(3)الحجاز

وأبو،وابنعامر،ابنكثير دواَسعِ فتحالسين23
وعاصمفي،ونافع،عمرو
(4)بيبكرأرواية

كل
(2)العرب

218هود

،وحمزة،حفصعنعاصم ُسِعدواضمها
(0)والكسائي

(1)هذيل

،وأبوبكر،وابنعامر،نافع َنْسِقيُكمفتحنون24
(8)والمفضلعنعاصم

النحل(9)قريش
نوالمؤمن

00
12

وحفص،وأبوعمرو،ابنكثير ْسِقيُكمن  هاضم
،وحمزة،عنعاصم

(21)والكسائي

(22)حمير

ْينِ فتحالسين22 د  وحفص،وأبوعمرو،ابنكثير الس 
(21)عنعاصم

الكهف(23)الحجاز
يس

93
9

ْينِ ضمها د  ،حمزة،ووابنعامر،نافع الس 
وأبوبكرعن،والكسائي

(24)عاصم

(22) سدأوبن

93الكهفقريش،وابنعامر،ونافع،ابنكثير َيْفَقُهونَ الياءفتح20
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وحفصعن،وأبوعمرووالقاف
(2)عاصم

ضمالياء
وكسر
القاف

تميم(1)والكسائي،حمزة ُيْفِقُهونَ 

فتحالصاد21
والدال

َدَفْينِ  ،وحفصعنعاصم،نافع الص 
(3)والكسائي،وحمزة

،(4)الحجاز
(2)وتميم

90الكهف

ضم
الصاد
والدال

ُدَفْينِ  ،ابنكثيرأبوبكرعنعاصم، الص 
(0)وأبوعمرو،وابنعامر

،قريش
ْمي ر (1)وح 

،ونافع،وأبوعمرو،ابنكثير َوَلدفتحالواو28
(8)وعاصم،وابنعامر

مريم(9)قريش
مريم
مريم
مريم

الزخرف
نوح

11
88
92
91
82
12

ضمالواو
وإسكان

الالم

(22)تميم(21)موعاص،والكسائي،حمزة ُولد

األنبياء(23)قريش(21)ابنعامر َتْرَجُعونَ فتحالتاء29
المؤمنون

32
222 ،والكسائي،ونافع،عاصم ُتْرَجُعونَ هاضم

وأبو،وابنكثير،وحمزة
(2)عمرو

(1)تميم

                                                           
 191/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 199/ السابق، ج المرجع: ينظر ((1

  11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

  1اللغات في القرآن، ابن حسنون،  ص : ينظر (( 

  11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 المرجع السابق: ينظر ((7

 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
 191/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 
 191/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 1 / المرجع السابق، ج: ينظر ((1 

 المرجع نفسه: ينظر ((1 
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وعاصم،وابنكثير،أبوعمرو َيَقاِتُلونَ فتحالياء11
،وحمزة،بيبكرأفيرواية
(3)والكسائي

39الحج(4)قريش

(0)تميم(2)وابنعامر،نافع ُيَقاَتُلونَ هاضم
،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير اْسَتْخَلفَ فتحالتاء12

،وابنعامر،والكسائي،وحمزة
(1)وحفصعنعاصم

22النور(8)قريش

والمفضلعن،أبوبكر اْسُتْخَلفَ هاضم
(9)عاصم

(21)تميم

وأبو،وابنكثير،الكسائي َخُلقُ فتحالخاء11
(22)عمرو

231الشعراء(21)تهامة

،وعاصم،وابنعامر،نافع ُخُلقُ ضمها
(23)وأبوعمرو،وحمزة

(24)تميم

فتحالحاء13
والزاي

،وابنعامر،وابنكثير،عاصم َحَزناا  
(22)ونافع،وأبوعمرو

(20)الحجاز
(21)وقريش

8صالقص

اضمالحاء (29)تميم(28)والكسائي،حمزة ُحْزنا

                                                                                                                                                                     
 المرجع نفسه: ينظر (( 

 المرجع نفسه: ينظر ((1

  1 / المرجع نفسه ، ج: ينظر ((1

 رجع نفسه الم: ينظر ((3

 المرجع نفسه: ينظر (( 

 المرجع نفسه: ينظر (( 

 المرجع السابق: ينظر ((7
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 193/ المرجع نفسه ، ج: ينظر ((9

 المرجع نفسه:  ينظر ((1 

 333/ المرجع نفسه ، ج: ينظر ((  

 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 333/ قرءات، الخطيب، جمعجم ال: ينظر ((1 

 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 

 7/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 1  لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((  
 7/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7 

 المرجع السابق: ينظر ((1 

 1  لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((9 
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وإسكان
الزاي

ضمالراء14
وإسكان

الهاء

وابن،عاصمفيروايةأبيبكر الر ْهِب 
(2)والكسائي،وحمزة،عامر

31القصص(1)تميم

فتحالراء
والهاء

،وابنكثير،حفصعنعاصم الر َهِب 
(3)وأبوعمرو،ونافع

و،(4)الحجاز
بلغةبني

(2)حنيفة
ضمالخاء12

وكسر
السين

أبوبكرعنعاصم،ونافع، ُخِسفَ 
وابنعامر،وأبوعمرو،وابن

(0)كثير،والكسائي،وحمزة

،تميم
وأسد،وقيس

(1)

81القصص

فتحالخاء
والسين

(9)حجاز(8)حفصعنعاصم َخَسفَ 

ضمالهمزة10
وكسر

الذال

13سبأتميموالكسائي،زةوحم،أبوعمرو ُأِذنَ 

،وابنعامر،ونافع،ابنكثير َأِذنَ فتحالهمزة
(22)وحفصعنعاصم

قريش

فاطرتميم(21)أبوعمرو ُيْدَخُلونَ ضمالياء11
اافر

33
41 قريشونافع،وابنعامر،وابنكثير، َيْدُخُلونَ فتحها

                                                           
 7/19طيب، جمعجم القرءات، الخ: ينظر (( 

 المرجع السابق: ينظر ((1

 المرجع نفسه: ينظر ((1
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 39 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7
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 المرجع السابق: ينظر ((  

  7/31المرجع نفسه، ج: ينظر ((1 
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(2)والكسائي،وحمزة،وعاصم
94الصافات(3)تميم(1)المفضلعنعاصم  ِزف ونَ يُ ضمالياء18

أبوبكروحفصعنعاصم،  َيِزف ونَ فتحها
ونافع،وابنعامر،وأبوعمرو،

وابنكثير،والكسائي،وحمزة
(4)

(2)قريش

،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير َفَواق  فتحالفاء19
وحفصعن،وابنعامر

(0)عاصم

22ص(1)حجاز

،وتميم،سدأ(8)والكسائي،حمزة ُفَواق  هامض
(9)وقيس

ضمالنون31
والصاد

ص(22)تميم(21)حفصعنعاصم ُنُصب  
المعارج

42
43

فتحالنون
والصاد

ونافع،وابنعامر،وابنكثير، َنَصب  
والكسائي،وحمزة،وأبوبكرعن

(21)عاصم

(23)قريش

ضمالسين32
وإسكان

اُسقْ  ،وابنعامر،وعاصم،نافع فا
(24)والكسائي،وحمزة

33الزخرف(22)تميم

                                                           
 المرجع نفسه: ينظر (( 

 1/31المرجع نفسه، ج: ينظر ((1

 المرجع نفسه: ينظر ((1
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 المرجع السابق: ينظر ((  
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القاف
فتحالسين

وإسكان
القاف

(1)الحجاز(2)وأبوعمرو،ابنكثير َسْقفا

ضمالسين31
سكانإو

الالم

ا ،وابنعامر،وعاصم،نافع ُسْلفا
(3)والكسائي،وحمزة

20الزخرف(4)تميم

فتحالسين
الالمفتحو

(0)الحجاز(2)وأبوعمرو،ابنكثير اَسَلفا 

وأبو،وابنعامر،عاصم َضر ا  فتحالضاد33
(1)ونافع،وابنكثير،عمرو

22فتحالالحجاز


تميم(8)والكسائي،حمزة ُضر ا  ضمها
،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير َسَنْفُرغُ ضمالراء34

(9)وعاصم
،الحجاز
(21)وتهامة

32الرحمن

(21)تميم(22)أبوبكرعنعاصم َسَنْفَرغهافتح
افتحالواو32 ،وحمزة،وابنعامر،ابنكثير َود 

وحفصعن،والكسائي
(23)عاصم

13نوحبادية

                                                           
  1/17المرجع نفسه ، ج: ينظر (( 

 1/171المرجع نفسه، ج : ينظر ((1

 المرجع نفسه: ينظر ((1
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   /9معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 1 9/1المرجع السابق، ج: ينظر ((9

 المرجع نفسه: ينظر ((1 
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  3 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 



221 
 

اضمها (1)الحجاز(2)أبوبكرعنعاصم ُود 
حفصعنعاصم،وأبوعمرو، َنُصوحافتحالنون30

ونافع،وابنكثير،وابنعامر،
(3)والكسائي،حمزة

8التحريم(4)الحجاز

(0)قيس(2)أبوبكرعنعاصم ُنُصوحاهاضم

والضم،جائزفصيحفالفتح؛إنالتبادلبينالضموالفتحفيلغاتالعربكلهجائز
،ولميرجحواقراءةهفيواحدٌأنالقراءلميكنلهممذهبٌ:ا،والدليلعلىذلكجائزوفصيحأيض 

والضمعل ىأخرى،وقدذهببعضالدارسينإلىأنالفتحلهجةالحضرمنأهلالحجاز،
ألنأهلالحجاز؛،ولكناليمكنتعميمهذهكقاعدة(1)نسبألهلالباديةمننجدوتميموأسدي

الغالبفيلهجةالباديةهوالضم،والفتحاالبعند:األفضلأننقول،فلهذا؛نطقوابالضمة
.الحجازيين

  

                                                           
  1/7 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 
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 بين الضم في البدو والفتح في الحضر

لفتح؛ألنإلىاالحجازيةجنحتأننجدأناللهجاتالتميميةمالتإلىالضمفيمقابل
عنايره تميزه فهي البدوي، عليها يحرص التي الخشونة مظاهر من مظهر ،لذلك؛الضمة

بها ،تمسك الخفة من فيها والفتحة أحيان ا، لها وتعصب مالتي البيئةجعلتها ألهل ناسبة
عندقوله(ُاْرف ة ()2)،ووردهذافيالجدولفيرقم(2)التيتميلللتأنيفيالنطقالحضرية

ِ }:تعالى َّا َمِن اْغتَرََف ُغْرفًَة بِيَِده {إِل
ففيلسانالعربجاءالغ رفة،تبالفتحوالضمئقر،ف(0)

والُغرفة مرق: أو ماء من ُار ف باليد،(3)ما اإلناء،بالفتحفالغرفة وفي حجازية، لغة وهي
ن َيُغلَّ }:عندقولهتعالى(ي ُغل ()4)،وفيرقم(1)وهيلغةتميمية،بالضم

َ
{َوَما كَاَن لَِنِبي   أ

( )،
وقالابن،(لغ يُ)فالقبائلالحجازيةقرأتهابضمالياءوفتحالغين،تهااءاختلفتالقبائلفيقرفقد

أنيخون،وإما:أي؛(الُغُلول)إمامن:حالغينأنهأرادأحدالوجهينوالحجةلمنفت:خالويه
قدكانلهمأني ُغلِّوا":،ووردذلكفيقولابنعباس( )قبضاليدإلىالعنق:،وهو(الُغل ِّ)من

يقتلوه وأن وسلم عليه هللا صلى فالُغل(1)"النبي إلى:، األسير يد تقبض التي الحديدة هو
وقرأ(8)عنقه ، الغين وضم الياء بفتح التميمية القبائل ،(ي ُغل)ت من أي(الُغُلول)وهي ؛ أن:

خفية الغنيمة من شيء بأخذ أصحابه رقم( )يخون وفي ،(2( ق ْرحٌ( تعالى( قوله عند إِن }:
ِثْلُهُ  {َيْمَسْسُكْم قَْرٌح َفَقْد َمسَّ الَْقوَْم قَْرٌح م 

،وقيل(22)انفيلسانالعربالق رحوالُقرحلغتو،(1 )
وهيلغة،(24)ألمالجراحات:،وبالضمهو(23)وتهامةلحجازلوتنسب،(21)هوالجراحة:بالفتح

                                                           
  9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 
 .1/139البقرة  (1)
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 .31 /1آل عمران  (1 )

 7  /1لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر ((  
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 1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 
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بالفتح،وذهبالكسائيواألخفشإلىأنهماواحد،(2)ونجدتميم ،ورقم(1)ورجحالطبريالقراءة
ن تَرِثُوا الن َِساَء َكرْهً }:فيموضعين،األولعندقولهتعالى(كرها()1)

َ
َحمَلَتُْه }:،والثاني( ){اأ

ُه ُكرًْها َوَوَضَعتُْه ُكرًْها مُّ
ُ
{أ

لغتان،(1) والُكْره الك ْره أن أجمعوا اللغة أهل أن بخصوصه وورد
،فمنقرأبفتحالكاف(2)هومصيبففأيهماقرأالقارئ،وكالهمامصدر،متقاربتانفيالمعنى

ك ْره ا) بض( قرأ ومن الحجاز، أهل بلغة قرأ ْره اكُ)مها ) مال تميمإلى الجمهور(0)لهجة وقرأ ،
ُبور ا()8)بالفتحفيرقم {َوآتَيْنَا َداُووَد َزبُوًرا}مواضع،عندقولهتعالىةفيثالث(ز 

:،وقوله( )
ِْكرِ }

بُورِ مِن بَْعِد الذ  {َولََقْد َكتَبْنَا فِي الزَّ
ْمرَُهم بَيْنَُهْم زُ }:،وقوله( )

َ
ُعوا أ {بًُراَفتََقطَّ

(ُسْلف ا)(31)،و( )
{فََجَعلْنَاُهْم َسلًَفا}:فيقولهتعالى

ِن }:عندقولهعزوجل(ُسْقف ا()32)و،(42) لُِبيُوتِهِْم ُسُقًفا م 
ة   {فِضَّ

الفراءو،(44) الطبري:قال ورجحها وأكثر، أعرب (1 ) الفتح بالفتح قرأها ومن ُبور ا)، ،ز 
ْقفا ل ف ا،س  ْقفا،ُبور ازُ)كقبائلالحجاز،ومنقرأبالضم،أرادالمفرد،(س  ،وحذاحذوتميم(ُسْلف ا،س 

.(24)(سليف)جمع،و(23)(ز بر)جمع:باديأوقالالفيروز،أرادالجمع

َوِإن }:عندقالتعالى(د ش الر ()21)أنفتحالراءوضمهالغتانفيرقم:وقالابنخالويه
{يََرْوا َسبِيَل الرُّْشدِ 

بالفتح،وا( 4) الصالحفيالدين،:أنهأرادالمعنى:(د ش الر )لحجةلمنقرأ
،(21)والضملغةتميم،،والفتحللحجاز(20)ضدالضالل:بالضمأرادالهدى،أي(الر ْشد )ومنقرأ
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 1  /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7 
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؛فيموضعينالذيورد(ن ْسق يُكم()24)وعللابنخالويهقراءةالفتحوالضمفيالحرفرقم
ِمَّا فِي ُبُطونِهِ }ةالنحلفيسور:األول ُّْسقِيُكم م  {ن

ِمَّا }فيسورةالمؤمنون:،والثاني(4) ُّْسقِيُكم م  ن
{فِي ُبُطونِِها

وهيمضارع،(ْسق يُكمن )،فالقراءةبفتحالنون(3)سقىوأسقى:بمعنى،أنهالغتان،(1)
(سقى) وب، مالقدو،شربالدائمال:وهيتعني،(أسقى)وهيمنالمضارع،(ن ْسق يُكم)ضمها

السبعة القراء أالب بها وقرأ القراءة، هذه إلى لغة،(4)والطبري النون فتح أن القرطبي وذكر
،وكذلكحال(2)أناللغتينسقيتهوأسقيتهبمعنىواحد:وضمهالغةحمير،وعلقالزجاج،قريش

منالحرفرقم د ()22)فتحالسينوضمها عند:األول؛حجةفيالفيموضعينوجاء،(س 
يْنِ }:قولهتعالى دَّ {َبيَْن السَّ

ا}:والثاني، (0) ا وَمِْن َخلْفِهِْم َسدًّ يِْديهِْم َسدًّ
َ
{وََجَعلْنَا مِن بَيِْن أ

قيل،(1)
ْين )وبالفتح،(8)همالغتانبمعنىواحد،وسيبويهوالخليلقاالبالضماسموبالفتحمصدر د  ،(الس 

ْين الس )وبالضم،تفتحأوائلالكلماتألنها؛تنسبإلىلهجةالحجاز ،واختلفت(9)لغةبنيأسد(د 
 رقم في وضمها والدال الصاد فتح بين ف ْين ) (21)اللهجات د  الص  تعالى( قوله عند َبيَْن }:

َدَفيْنِ  {الصَّ
(42)، بالفتح ف ْين )فالقراءة د  الص  الفراء( الحجاز:قال لهجة حسنون(22)أنها وابن ،

لتميمأس والصدفين:وقال،ندها الجبلين بمعنى خالويه(21)هي ابن وقال ، بالفتحقر: ئت
(23)لخفته بمعنى، الجبل:وهي يتقابالن؛جانب صدف ،ألنهما ناحية كل ألنهما؛اوسميت

                                                           
 .  /   النحل ( )
 . 11/1 المؤمنون (1)
 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1

 3  /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((3

 المرجع السابق: ينظر  (( 

 .1/91  الكهف ( )
 .9/ 1 يس (7)
 191/ معجم القرءات، الخطيب، ج،: ينظر  ((1

 17لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((9

 . 1/9  الكهف (1 )
 11ات القرآن، الفراء، ص لغ: ينظر  ((  
  1اللغات في القرآن،ابن حسنون، ص : ينظر  ((1 
 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  ((1 
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متقابالن (2)متصادفان قرأ من أما ف ْين دُالص )، األصل،بالضم( على الضم؛فهو أتبع ألنه
ْمي رلغة،وهي(1)بالضم .(3)قريشوح 

 كلمة في الواو ل د)أما (28) رقم  (و  فقد ثالث جاءت، تعالى؛مواضعةفي قوله :في
{َولًَدا}

{قُْل إِن كَاَن لِلرَّْحَمَِٰن َولَدٌ }:وقوله،(1)
َواتَّبَُعوا َمن لَّْم يَزِدْهُ َمالُُه َوَولَُدهُ }:،وقولهسبحانه( )

َّا َخَساًرا {إِل
بئقرو،(0) تميمت لهجة على وقر،الضم الجمع، بها لهجةئوأريد على بالفتح ت

ُعون ت )،وعلىذلك(1)وأريدبهاالمفرد،الحجاز َوِإلَيْنَا } :األول؛فيموضعين(29)عندرقم(ْرج 
{تُرَْجُعونَ 

عند(ز ف ون يُ()18)،ومثلها(9)وند ر وبالضمتُ،تصيرون:بمعنى،بالفتح:والثاني،(8)
ْقبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ }:لهتعالىقو

َ
{فَأ

:وأخذتمن،نيجاءتبالفتحعلىلهجةالحجازي،(42) ز ف 
تميم قبيلة لهجة على وبالضم ، من،ي ز ف  وأخذت أي: ُيز ف، وقال:أ ز ف  الزفيف، في دخل

وهواإلسراعفي،والمعنىواحدلكالاللغتين،(22)كأنهامنأزففت،ولمنسمعهاإالزففت:الفراء
لِينَ } :عندقولهتعالى(ُلقُخ )وأماالخاءفيكلمة،(21)الشيء وَّ

َ
َّا ُخلُُق الْأ {إِل

،(11)فيرقم( 4)
،وبالضمعلىلغةلىالبيئةالحجازيةإأقربوهذهالقبيلةهي،علىلغةتهامة،تبالفتحئقرفقد

 .(24)ورجحالطبريالضم،تميم

ن ا()13،14،19،31،33،30)ءةبالفتحوالضمفياختلفالقراءبينالقراو ز  ،،ح  الر ْهب 
ر ا،ف و اق  ،ض  ا،ب ُنْصب  {وََحَزنًا لَِيُكوَن لَُهْم َعُدوًّا}:عندقولهتعالى(نصوح 

َواْضُمْم إِلَيَْك }و،( 4)
                                                           

  11/ معجم القرءات، الخطيب، ج، : ينظر  (( 

 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ، ص: ينظر  ((1

  11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1

 .91- 9-11-9/77  مريم (3)
 . 31/1الزخرف  ( )
 . 1/ 7 نوح ( )
 119الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  ((7

 . 1/ 1 األنبياء (1)
 139الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  ((9

 .17/93 الصافات (1 )
 1/31معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((  

 111حجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صال: ينظر  ((1 

 .17 / 1 الشعراء (1 )
 333/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((3 

 .11/1 القصص (  )
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{مَِن الرَّْهبِ َجنَاَحَك 
ا لََها مِنْ }،و(4) {فَوَاق   مَّ

َ }و،(0) نَُّهْم إِل
َ
{يَٰ نُُصب  يُوفُِضونَ َكأ

نَِي }و ،( )  ن ِي َمسَّ
َ
أ

يَْطاُن بِنُْصب  وََعَذاب   {الشَّ
ا}،و(1) َراَد بُِكْم َضرًّ

َ
{إِْن أ

ِ تَْوبًَة نَُّصوًحا}و، ( ) {تُوبُوا إِلَي اَّللَّ
قالابن ،( )

،(8)ةهوالراح(فواق)،وفي(1)هوالفزع(الرهب)والمعنىواحدفي،خالويهالضموالفتحلغتان
 النصب)وفي والمشقة( التعب ُيْحز ن(9)هو أ ْحز ن من والضم ُحْزن ا، ي ْحُزن ز ن ح  من والفتح ،
ا)،أما(21)إْحزان ا ا،ومنقرأبالفتحف،(نصوح  حُنُصوح  منقرأبالضمأرادالمصدرمنقولهمن ص 

 ،(21)ةجيدةعاليةبالفتحهيلغةالحجازوقريشوبنيحنيفة،وهيلغو،(22)جعلهصفةللتوبة
.(24)فهوصوابئفبأيهماُقر،،والقراءتانعندالطبريسواء(23)سدوتميموقيسأوبالضم

ي ْصل ْون ()0)واألفعالفياألرقام {وََسيَْصلَْوَن َسعِيًرا}:عندقولهتعالى(س 
(9)،و( 4)

ْخر ُجون ت ) ي ْخُرجُ، ست( تعالىةفي قوله عند مواضع {ُجونَ َومِنَْها ُتخْرَ }:
وقوله (20) نتُْم }:

َ
إِذَا أ

{َتخْرُُجونَ 
َٰلَِك ُتخْرَُجونَ }،و( 4) {َكَذ

{فَالَْيوَْم لَا ُيخْرَُجوَن مِنَْها}،و( 4)
يَوَْم َيخْرُُجوَن مَِن }و،( 4)

ْجَداِث ِسَراعًا
َ
{الْأ

{َيخُْرُج مِنُْهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ }،و(02)
:فيقولهتعالى(سعدوا()23)،و(12)

                                                           
 .11/11 القصص ( )
 .  /11 ص (1)
 .71/31 المعارج (1)
 . 11/3 ص (3)
 .  /31 الفتح ( )
 .1/   التحريم ( )
 177يه، صالحجة في القراءات السبع، ابن خالو: ينظر ((7

 113المرجع السابق، ص: ينظر ((1

  1 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1 

 139المرجع السابق، ص: ينظر ((  

 1/17معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 11 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 1/17ت، الخطيب، جمعجم القرءا: ينظر ((3 

 .1 /3النساء  (  )
 . 7/1األعراف  (  )
 . 11/1الروم  (7 )
 .  /31الزخرف  (1 )
 . 1/ 3الحاثية  (9 )
 .71/31المعارج  (11)
 .11/  الرحمن  ( 1)
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َِّذيَن ُسعُِدوا فَفِي الْجَنَّةِ َخالِِديَن فِيَها} ا ال مَّ
َ
{َوأ

َّا يَكَاُدوَن }:فيقولهتعالى(ي ْفق ُهون ()20)،و(2) ل
{َيْفَقُهوَن قَْوًل 

َِّذينَ }:فيقولهتعالى(ُلون ق ات ي ()11)،و(1) ذَِن لِل
ُ
نَُّهْم ُظلُِموا أ

َ
{ُيَقاتَلُوَن بِأ

( )،
َِّذيَن مِن َقبْلِهِمْ }:فيقولهتعالى(ف اْست ْخل ()12)و {َكَما اْستَْخلََف ال

(لخسف()12)،ورقم(1)
ُ َعلَيْنَا لَخََسَف بِنَا}:فيقولهتعالى ن مَّنَّ اَّللَّ

َ
{لَْولَا أ

َّا لَِمْن }:فيقولهتعالى(أ ذ ن()10)،و( ) إِل
ذَِن لَهُ 

َ
{أ

( )
 ، )11)وأخير ا ُلون ْدخ يُ( موضعين( األول؛في تعالى: قوله  َجنَّاُت َعْدن  } :في

{يَْدُخلُوَن الْجَنَّةَ }:، والثاني( ){ايَْدُخلُوَنهَ 
هوالمختارو،تإمابالفتحئ،كلهذهاألفعالقر( )

 اللغةأعند (9)هل للفاعل مبنية أنها ي ْصل ْون )والحجة ْخر ُجون ت  ،س  ، ي ْفق ُهون ، دواع س ، ي ْخُرجُ،
ُلون ق ات ي  ن أُ، ف س خُ، اْست ْخل ف ، األفشى،(ُلون ْدخ يُ، ذ  هي اللغة هذه أالبئفقر،وكانت بها ت

الحجاز،(21)العرب وأسد،(22)قريش:مثل،وقبائل وقيس تميم من البدوية القبائل (21)وقرأت
للبناءعلىالمفعول يُ)بالضم ُتْخر ُجون ، ْصل ْون س  ْخُرجُيُ، ف ، ْخل ف اْستُ، ُيق ات ُلون ، ُهون ْفق يُ، س  ،خ 

ن أُ دوا)(23)وقرأتهذيل،(ُلون ْدخ يُ، ذ  بضمالسين،ولكنالقراءةبالضملهذهاألفعالقليلة،(ُسع 
.(24)فبأيتهماقرأالقارئفهومصيب،القراءتانمعروفتان:وقالالطبري

 بين الضم للحجاز والفتح لتميم

أكثرمنالفتحة،والبدويمالإليهالمافيهااعضلي اذكرناسابق اأنالضمةتحتاججهد 
نفسه البدوي نسي أن حدث ولكن ناسبته، خشونة صفات سجيته،من على فنطق،وانطلق

                                                           
 .11 /   هود ( )
 .1/91  الكهف (1)
 .11/19الحج  (1)
 .  /13النور  (3)
 .11/11القصص  ( )
 .13/11سبأ  ( )
 .11/ 1فاطر  (7)
 .31/31غافر  (1)
  3 /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

  7لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
 39 المرجع السابق، ص : ينظر ((  

 المرجع نفسه: ينظر ((1 

  7المرجع نفسه، ص : ينظر ((1 
 31 /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((3 
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لتفسيرهذهالظاهرةالقليلةنلجأ":بالفتححيثكنانتوقعمنهالضم،وقالالدكتورإبراهيمأنيس
،(2)"بانسجامأصواتاللينفيالكلمةالواحدةالقانونالعامأوالظاهرةالعامةالتينسميهاإلى

وهذهالظاهرةمنظواهرتطورفيالحركات،فالكلمةالمتباينةفيالحركاتتميلإلىاالنسجام،
فالناطقحينيخفف الفتح، إلى الكسر إلى الضم من متوالية لحركات اللسان ينتقل حتىال

فتوالي،حركاتالكلمة،واالنسجامدرجاتيميلدونشعورإلىاالنسجامبين،الجهدالعضلي
ضمتينثمالفتح،أيسرمنتواليالضمثمالكسرثمالفتح،وكلهمأيسرمناشتمالالكلمةعلى

إنمانتوقعمنهاالنسجامو،ضمةثمفتحتين،ولكناالنتوقعمنالقارئأنيلتمسأيسرالطرق
موجودةبشكلأكبرفيالبيئةالبدويةمقارنةفيالحركاتأي اكانتدرجةاليسر،وهذهالظاهرة

،ومثاللهذااالنسجامفيالبيئةالبدويةفيكتاب(1)لتأنيفيالنطقإلىابالحجازيةالتيتميل
:الحجةالبنخالويهمايلي

ْبو ة )كلمة {بَِربَْوة  }فيسورةالبقرة:األول؛فيموضعين(1)فيرقم(ر 
،والثانيفيسورة( )

{إِلَيَٰ َربَْوة  }نونالمؤم
ْبو ة )تبفتحالراءئ،قر(1) وهي،(ُرْبو ة )،وضمها(2)وهيلغةتميموكلب،(ر 

قريش خالويه(0)لغة ابن وقال لغات:، سبع فيها ور ب اوة،: وُرب اوة، ب اوة، ور  ور ْبوة، ْبوة، ور  ُرْبوة،
بهاعامةقراءةبضمالراءقرأكرالطبريأنالقراء،وذ( )ماارتفعمناألرضوعال:ومعناها

المدينةوالحجازوالعراق،وبالفتحقرأبهابعضقراءأهلالشاموبعضأهلالكوفة،وفتحالراء
يثار اإألنهاأشد؛أنهيميلللقراءةبالضم:وضمهالغتانقرأالناسفياألمصاربإحداهما،وقال

{إِلَيَٰ َميَْسَرة  }:قولهتعالى،ومثلها(8)منالفتح،وهيأشهراللغتينعندالعرب
تئقر،(3)رقم(9)

 السين ْيُسر ة )بضم م  ) ر ة )وفتحها ْيس  لهذيل(م  نسبت وبالضم للقبائل(22)والحجاز(21)، والفتح ،
                                                           

  9في اللهجات العربية، أنيس، ص  (( 

 المرجع السابق :ينظر ((1
 .  1/1البقرة ( 1)
 .1 /11 المؤمنون( 3)
  3لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 113/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

 71 /3جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر ((1
 .1/111البقرة  (9)

 319/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

  3لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((  
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بالفتحهياألشهرواألكثر،وقيس،تميم:البدوية فتحاتمتتابعة،(2)ونجد،والقراءة ؛ألنفيها
نَّ فِيُكْم َضْعًفا}:عندقولهتعالى(22)رقموكذلكفتحالضادوضمهافي

َ
{وََعلَِم أ

ِن}و(1)  م 
{َضْعف  

ْعف )القراءةبالفتح:وقالأبوعمروبنالعالء،(3) لغة(اُضْعف )وبالضم،لغةتميم(اض 
،(2)،وذكرالفراءأنالفتحلغةبعضبنيفقعس(4)واليصحالتفريقبينهمافيالمعنى،الحجاز

أ وقبيلة قرأت اُضْعف )سد (0)بالضم( ورقم ،(21( ْوء ( الس  تعالى( قوله في َعلَيْهِْم َدائَِرةُ }:
وْءِ  {السَّ

ْوء )منقرأبالفتحف،(1) ،ومن(8)علىلغةتميم،الفسادوالرداءة:بمعنىأرادالمصدر،(الس 
ْوء )قرأبالضم ،وقيلهناكقراءةلكلمة(21)،وتنسبللحجاز(9)أراداإلثمأوالفسادوالشر،(ال س 

ن ْفُرغُ) س  تعالى( قوله {َسنَْفُرُغ لَُكمْ }:عند
(22)، 34)فيرقم ن ْفر غ)بفتحالراء( س  علىلغة(

(21)تميم ن ْفُرغُ)،وضمها ئ،وقرالحجازوتهامةعلىلغة(س  ا ن ْفر غ)تأيض  بكسرالنونوفتح(س 
او ()32)،أمارقم(23)وهيلغةسفلىمضر،الراء َوقَالُوا لَا تََذُرنَّ آلَِهتَُكْم }:فيقولهتعالى(د 

ا َولَا ُسوَاعًا {َولَا تََذُرنَّ َودًّ
،وقالابن(22)سدلباديةأبالضمعلىلغةالحجاز،وبالفتحئتقرف،(24)

.(20)"والفتحفياسمالصنم،همالغتانفياسمالصنم،وقيلالضمفيالمحبة:"خالويه

 النسجام الصوتي
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نقراءةالفتحفيهاتالئمفتحةأوإحيث، هيظاهرةمنظواهرتطورالحركاتفيالكلمة
والناطقحينيقتصدفي ألف اسابقةأوالحقة،وقراءةالضمتالئمضمةأوواو اسابقةأوالحقة،

درجات واالنسجام كالمه، في الحركات بين االنسجام إلى شعور دون يميل العضلي ،الجهد
ي أي ولكن يلتمسه أن الناطق من درجتوقع كانت للنطق،،هتا الطرق أيسر يلتمس أن ال

يقتصرعلىالبدو وجدفيالبيئةالحجازيةو،واالنسجامكظاهرةصوتيةلم ولكنبنسبة،إنما
.(2)أقل

،فينفسالكلمة،سواءقبلهأوبعده،أوواو ا،مضم امثلهءومنذلكماال:القراءةبالضم
:كلمتين،وهوممثلفيمايليأوفي

؛تالراءمضمومةئ،وقرقريشانسجامصوتيعند،فيها(ُرْبو ة )المتمثلةفي(1)الكلمةرقم -أ
 .باءساكنةاوبينهم،ألنمابعدهاواو

 -ب رقم الكلمة 2)في ) في (ُقْرحٌ)المتمثلة عند ونجد،انسجام تميم ناسبت الحاءوالضمة
.الساكنةالراءوهو،فاصلالمفصولةبالمضمومةبعدها

 -ت رقم 8)أما فهناك(ُزُبور ا)المتمثلفي( البدو، عند علىوالضمةمنقبيلةتميم،انسجام
 .الباءالمضمومةبعدهاناسبتالزاي

 -ث ُضْعف )كلمة ) للرقم ،(22)الحاملة فيها عند وأسد،انسجام الئقروالحجاز ضادت
بميمساكنةاالمفصولبينهمكلمةالسابقةلهافيالالمضمومةكافمتهاالءلمال؛ةضمومم
 .(ْعف اف يُكْمُض)

 -ج رقم مع الحال 21)وكذلك ) ْوء )في هناك(ال س  ، عند ،تميمانسجام السينوالضمة على
 .هابعدالواوناسبت

ُدف ْين )وكلمة -ح متهاءلمال؛صادبالضمالتك رِّ حُو،قريشانسجامعندفيها(21)ورقمها(الص 
 .المضمومةبعدهادالال

 .تواليالضمبعدهاناسبتلت؛(11)عندالرقم(ُخُلقُ)وضمتالخاءفيكلمة -خ
 .الواوالتيبعدهامتهاءلمال؛(19)عندرقم(ُفو اق )قرأأهلالباديةالفاءمضمومةفي -د

                                                           
   9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 
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ارقم -ذ مالصادءتميم،فضمالنونالعندصوتيانسجامفيها(ُنُصب )فيكلمة(31)وأيض 
 .مومةبعدهاالمض

ناسبنونالم ض ف الحجاز،انسجامعند،هناك(ُنُصوحا)المتمثلفيكلمة(30)والرقم -ر
 .الصادالمضمومةبعدها

امثلهءومنذلكماال:القراءة بالفتح ،فينفسالكلمة،سواءقبلهأوبعده،أوألف ا،مفتح 
:أوفيكلمتين،وهوممثلفيمايلي

 -أ رقم 2)الكلمة الم( في فيها(ا ْرف ة )تمثلة الحجاز، عند صوتي الغينف،انسجام فتحت
 .بفاءساكنةامفصولبينهمو،الفاءالمفتوحةمتهاءلمال

 -ب رقم الكلمة 1)في ) ْبو ة )كلمة ر  قبيلت ( عند صوتي وكلبيْانسجام وقرتميم الراءئ، ت
 .بباءساكنةاومفصولبينهم،ألنمابعدهاواومفتوحة؛مفتوحة

ر ة )فيكلمة(3)كذلكالحالمعرقمو -ت ْيس  ؛فتحتالسينووقيسونجد،انسجامعندتميم(م 
 .المفتوحةبعدهاالراءلمناسبة

ي ْصل ْون )وفتحتالياءفيكلمة -ث س  فقدانسجامصوتيعندقريش،،فهناك(0)عندالرقم(و 
 .قبلهافتوحةالملسيناالفتحمءال

مةءلمال؛كاففيهاالفتحتف،انسجامعندالحجازفيها(ك ْره ا)المتمثلةفي(1)الكلمةرقم -ج
)المفتوحةقبلهافيالكلمةالسابقةهمزةال اء  ْره االنِّ س   (.ك 

ُبور ا)تئقر -ح )ألنماقبلهابزايمفتوحة؛(8)فيرقم(ز  اُود  ُبور اد  وهوانسجامصوتيعند،(ز 
 .الحجاز

ُعون )فيكلمة(29)ورقم،(ت ْخر ُجون )يكلمةالمتمثلف(9)وكذلكالحالمعرقم -خ ،(ت ْرج 
 األممتهءلمال؛تاءمفتوحةتالئقرف،قريشعندصوتيانسجامفيهما فيمالتيقبلهلفا ا

م )امالكلمةالسابقةله ُعون ،ت ْخر ُجون ْنهاو   .(و إ ل ْين اُتْرج 
 -د 21)ورقم ) كلمة في د )المتمثل الر ش  تيصوانسجامافيه( الئقرف،الحجازعند راءت

 .مفتوحةبعدهاالشينمتهاالءلمال؛ةفتوحم
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ضادتالئقرفكتميم،،القبائلالبدويةانسجامعندفيها،(22)الحاملةللرقم(اْعف ض )كلمة -ذ
 .بعينساكنةاوحةالمفصولبينهمتالفاءالمفمتهاءلمال؛فتوحةم

دوا)فيكلمة(23)ورقم -ر ع  نونالمفتوحةناسبتالفتحةعلىالسينوال،دوالبانسجامعند(س 
)قبلهافيالكلمةالسابقةلها دواالذين  ع   .(س 

ْين )قرأتالحجازكلمة -ط د  لتالئمالدالالمفتوحةالتي؛بسينمفتوحة(22)الحاملةللرقم(الس 
 .بعدها

ف ْين )وكلمة -ظ د  دالمتهاالءلمال؛صادالافيهفتحتف،انسجامعندتميمفيها(21)ورقمها(الص 
 .المفتوحةبعدها

رقم -ع ا ل د)فيكلمة(28)وأيض  ناسبتفتحةعلىالواووال،عندالحجازصوتيانسجام(و 
 .هابعدفتوحةالمالمال

 .بعدهاةحوفتالمالقافالئملت؛(11)عندالرقم(ي ق ات ُلون )وفتحتالياءفيكلمة -غ
 -ف رقم 13)الكلمة ) في ن )المتمثلة ز  (اح  وكلمة الر ه ب )، ) و(14)ورقهما ف )، س  خ  رقم( في

ب)،و(12) ن ص  ) ل ف ا)فيكلمة(31)،ورقم(31)فيرقم افيه،(س  الحجازانسجامعند
ا،لتناسبتواليالفتحبعده؛تالحاءوالراءوالخاءوالصادعلىالتواليبالفتحئوقريش،فقر

 .فهوأيسر
 .الواوالمفتوحةبعدهامتهاءلمال؛(19)عندرقم(و اق ف )قرأتالحجازالفاءمفتوحةفي -ق
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.التبادل بين الكسر والفتح :ثالثاا
،تميم:مثل،أنالقبائلالبدويةو،لفتحإلىاتميليةالحجازالقبائلتذكركتباللغةأن

مافي،لكسرإلىاأنقبيلةأسدتميل:ويذكرأبوحيانفيالمحيط،(2)لكسرإلىاميلت،وقيس
الفتح إلى الحجازيون وذكر(1)يجنح مجاهد، ابن الكلمات: بالفتحبعض قرأت كنانة في،أن

افيبعضالكلمات(4)ونسبالكسرألهلنجد،(3)حينتميمقرأتهابالكسر كلغةالحجاز،،أيض 
مثلالقبائلالتميمية،ولكنفيبعضاألحيانتركالحجازيونلهجتهم وعلىالعكس،ونطقوا

.الشرحأسفلالجدولالتاليفيا،وسيوضحذلكأيض 
أيِّ  نقول،حالعلى أن البدويةإ:يمكن القبائل لغة والكسر الحضرية، القبائل لغة الفتح ،ن

.فهناكبعضاالستثناءات،ولكنليسبشكلمطلق
اختلففيهمنذلكفيكتابالحجةفيالقراءاتالسبعالبنخالويه،وعدده بيانما اوهذا

،2،9)وهيحاملةلألرقام،نآوثالثون،ومنهاأربعكلماتمكررةفيعدةسورمنالقرناناث
.،والباقيأسماء(1،9،12،13،10،31)اأرقامه،أفعالة،وست(23،13

 التبادل بين الكسر والفتح(: 00.4)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
ْلِمحالسينفت2 ،(0)الحجاز(2)والكسائي،وابنكثير،نافع الس 

(1)تميمو
البقرة

األنفال
دمحم

118
02
32 ْلِمهاكسر ،وابنعامر،وحمزة،أبوعمرو السِ 

(8)وحفصوأبوبكرعنعاصم
(9)قيس

113البقرة(22)تميم(21)وحمزة،وعاصم،ابنعامر َيْحَسُبُهمُ فتحالسين1
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،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير َيْحِسُبُهمُ هاكسر
(2)والكسائي

،(1)الحجاز

(3)وكنانة
،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير َحج  فتحالحاء3

وابن،وأبوبكرعنعاصم
(4)عامر

،أهلالعالية
،والحجاز

(2)وأسد

98آلعمران

وحفصعن،والكسائي،حمزة ِحج  كسرها
(0)عاصم

(1)لغةنجد

افتحالراء4 وابن،وابنعامر،أبوعمرو َحَرجا
وحفص،والكسائي،وحمزة،كثير

(8)عنعاصم

،(9) كنانة
،(21)وقريش
وقيس
(22)عيالن

212األنعام

اكسرها تميم(21)وأبوبكرعنعاصم،نافع َحِرجا
وعاصم،وابنعامر،أبوعمرو َحَصاِدهِ فتحالحاء2

(23)
،نجد

(24)وتميم
242نعاماأل

،وحمزة،ونافع،ابنكثير ِحَصاِدهِ كسرها
(22)والكسائي

(  )الحجاز

وابن،وابنكثير،وحمزة،عاصم َنَعمْ فتحالعين0
(2)نافعووأبوعمرو،،عامر

44األعراف(1)تميم
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كنانة(3)الكسائي ِنَعمْ كسرها
(4)وهذيل

1


رو،وعاصم،ابنكثير،وأبوعم ِإْصَرُهمْ كسرالهمزة
(2)ونافع،وحمزة،والكسائي

221األعراف(0)الحجاز

فتحالهمزة
ومدها

(8)بنوأسد(1)ابنعامر آَصارهم

213التوبة(21)تميم(9)المفضلعنعاصم َغْلَظةا فتحالغين8
،عاصمعنوحفص،أبوبكر ِغْلَظةا كسرها

،وابنكثير،وحمزة،والكسائي
نافعورو،وأبوعم،وابنعامر

(22)

،الحجاز
(21)وأسد

،وأبوعمرو،حفصعنعاصم َهْيتَ فتحالهاء9
(23)وحمزة،والكسائي

13يوسف(24)حوران

(20)المدينة(22)ونافع،ابنعامر ِهْيتَ كسرها
وابن،ونافع،وابنكثير،عاصم َقَنطفتحالنون21

(21)وحمزة،عامر
الحجر(28)تميم

الشورى
20
18
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،الحجاز(2)والكسائي،أبوعمرو طَقنِ سرهاك
(1)وأسد

ْفَرُطونَ فتحالراء22 وابن،وابنعامر،أبوعمرو م 
(3)والكسائي،وحمزة،كثير

01النحل (4)تميم

ْفِرُطونَ كسرها أهل(2)نافعفيروايةورش م 
(0)المدينة

فتحالخاء21
والطاء

اَخطَ  32سراءاإل(8)قيس(1)ابنعامر ئا

كسرالخاء
وإسكان

الطاء

ا وحمزة،وعاصم،وأبوعمرو،نافع ِخْطئا
(9)والكسائي

،الحجاز
(21)سدوأ

فتحالميم23
وكسرالفاء

ا  وأبوعمروفي،وابنعامر،نافع َمْرِفقا
ووأب،والكسائي،روايةهارون

(22)بكرعنعاصم

20الكهف(21)الحجاز

كسرالميم
وفتحالفاء

رْ  امِ  وحفص،وأبوعمرو،ابنكثير َفقا
(23)والكسائي،وحمزة،عنعاصم

(24)تميم

،ونافع،وابنعامر،ابنكثير َوَلَيةُ فتحالواو24
(22)وعاصم،وأبوعمرو

األنفالالحجاز
الكهف

11
44
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 111/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  
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تميم(2)،والكسائيحمزة ِوَلَيةُ كسرها
افتحالنون22 13مريم(3)الحجاز(1)وحفصعنعاصم،حمزة َنْسيا

اكسرها ،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير ِنْسيا
وأبوبكرعن،وابنعامر

(4)والكسائي،عاصم

(2)تميم

افتحالالم20 ،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير ُمْخَلصا
(0)وعاصم

22مريمالحجاز

اُمْخلِ كسرها تميم(1)والكسائي،حمزة صا
افتحالسين21 ،ونافع،وأبوعمرو،ابنكثير َمنَسكا

وشعبةوحفصعن،وابنعامر
(8)عاصم

،الحجاز
(9)وأسد

34الحج

اكسرها ،الحجاز(21)والكسائي،حمزة َمْنِسكا
(22)ونجد

،وحمزة،وعاصم،ابنعامر  َسْيَناءَ فتحالسين28
(21)والكسائي

كلالعرب
إالبني

( 4)كنانة

11المؤمنون

 ،الحجاز(24)وأبوعمرو،وابنكثير،نافع  اءَ ِسْينَ كسرها

( 4)وكنانة

                                                           
 المرجع السابق: ينظر (( 

   1/ المرجع نفسه ، ج: ينظر ((1

 19لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

   1/ معجم القرءات، الخطيب، ج،ج : ينظر ((3

 19لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 1 3ابن مجاهد، ص السبعة في القراءات، : ينظر (( 

 المرجع السابق: ينظر ((7

    / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 99لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((9

 1  / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 99لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  

 9  / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 11 راء، ص لغات القرآن، الف: ينظر ((1 

 9  / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((3 

 11 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  
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فتحالشين29
ثباتإو

األلف

210المؤمنون(0)المدينة(2)والمفضلعنعاصم،الكسائي  َشْقاَوُتَنا

كسرالشين
مناير

ألف

،ونافع،وأبوعمرو،ابنكثير  ِشْقَوُتَنا
(3)وعاصم،وابنعامر

،الحجاز
(4)ونجد

وابن،وحمزة،والكسائي،عاصم َضْيق  فتحالضاد11
(2)نافعوعامروأبوعمرو،

11النمل(0)تميم

،(8)الحجاز(1)ابنكثير ِضْيق  كسرها
(9)وأسد

19القصصالحجاز(21)عاصم َجْذَوة  فتحالجيم12
،والكسائي،وأبوعمرو،ابنكثير ِجْذَوة  كسرها

(22)وابنعامر
تميم

33األحزاب(23)الحجاز(21)وعاصم،نافع َقْرنَ فتحالقاف11
وابن،وأبوعمرو،ابنكثير ِقْرنَ كسرها

(24)والكسائي،وحمزة،عامر
(22)تميم

41األحزاب(21)تميم(20)عاصم َخاَتمَ فتحالتاء13

                                                           
 111/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 119/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 111/ المرجع السابق، ج: ينظر ((3

  3/71، الخطيب، جمعجم القرءات: ينظر (( 

 71لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

    / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7

 71لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 المرجع السابق:ينظر ((9

  7/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 المرجع السابق: ينظر ((  

 7/111المرجع نفسه، ج: ينظر ((1 

 7  ت القرآن، الفراء، ص لغا: ينظر ((1 

 7/113معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((3 

 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  

 7/191معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7 
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ابنكثير،وابنعامر،ونافع، َخاِتمَ كسرها
(2)وأبوعمرو،وحمزة،والكسائي

(1)لحجازا

،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير ُينَزُفونَ فتحالزاي14
(3)وعاصم،وابنعامر

الصافات(4)تميم
الواقعة

41
29

،الحجاز(2)والكسائي،حمزة ُينِزُفونَ كسرها
(0)وأسد

فتحالغين12
وحذف

األلف

،قريش(1)عبدهللابنمسعود َوةا َغشْ 
(8)وربيعة

13الجاثية

الغينكسر
ثباتإو

األلف

،وأبوعمرو،وابنكثير،نافع َوةا اِغشَ 
(9)وابنعامر

عامة
(21)العرب

،وأبوعمرو،وعاصم،ابنعامر َوَأْدَبارَ فتحالهمزة10
(22)والكسائي

41ق(21)بنوأسد

(24)الحجاز(23)وحمزة،ونافع،ابنكثير َوإْدَبارَ كسرها
وأبو،وابنعامر،ونافع،صمعا َأَلْتَناُهمفتحالالم11

(22)والكسائي،وحمزة،عمرو
12الطور(20)ا ط فان

                                                           
 7/191معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

  1/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

    /3المرجع السابق، ج: ينظر ((3

  1/1المرجع نفسه ، ج: ينظر (( 

 7  /3المرجع نفسه ، ج: ينظر (( 

 3 1/3المرجع نفسه ، ج: ينظر ((7

 المرجع نفسه : ينظر ((1

 3 1/3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

 المرجع السابق: ينظر ((1 

 7  /9جم القرءات، الخطيب، جمع: ينظر ((  

 99في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 
 7  /9معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 99في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3 
 7  /9معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 11 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  
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،الحجاز(2)ابنكثير َأِلْتَناُهمكسرها
(1)وأسد

،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير اْلُمنَشآتُ فتحالشين18
،وحفصعنعاصم،وابنعامر

(3)والكسائي

،الحجاز
(4)قريشو

14الرحمن

(0)تميم(2)والكسائي،المفضلعنعاصم آتُ اْلُمنِش كسر
،وابنعامر،ونافع،ابنكثير َقْبَلهُ فتحالقاف19

(1)وعاصم،وحمزة
9الحاقةالحجاز

،وأبوعمرو،عاصمنأبوبكرع ِقَبَلهُ كسرها
(8)والكسائي

تميم

ْسَتنَفَرة    فتحالفاء31 والمفضلعن،وابنعامر،نافع م 
(9)الكسائيو،عاصم

21المدثر(21)الحجاز

ْسَتنِفَرة    كسرها أبوبكروحفصعنعاصم، م 
وابن،وحمزة،وأبوعمرو

(22)كثير

(21)تميم

1القيامة(24)الحجاز(23)نافع قَ َبرَ فتحالراء32
وابن،وأبوعمرو،ابنكثير َبِرقَ كسرها

،وحمزة،وعاصم،عامر
(2)والكسائي

(1)تميم

                                                           
 7  /9جمعجم القرءات، الخطيب، : ينظر (( 

 11 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 1 9/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

 9 9/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 1 /1 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7

 1 /1 ت، الخطيب، جمعجم القرءا: ينظر ((1

 71 /1 المرجع السابق، ج: ينظر ((9

 31 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 71 /1 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 31 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

  1 /1 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 31 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 
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فتحالخاء31
والتاء

واأللفبعد
الخاء

10المطففين(4)تميم(3)الكسائي همُ تَ اخَ 

كسرالخاء
وكونالتاء

قبلاأللف

ابنكثير،وأبوعمرو،وابن ِختامه
(2)عامر،وعاصم،وحمزة،ونافع



(0)الحجاز

وأبو،وابنعامر،ابنكثير اْلَوْترِ فتحالواو33
(1)وعاصم،ونافع،عمرو

3الفجر(8)لحجازا

،قيس(9)وحمزة،الكسائي ْترِ اْلوِ كسرها
،وتميم
(21)وأسد


 الفتح عند القبائل الحجازية والكسر في القبائل البدوية

عد الكلماتبلغ القسمد لهذا خالويه البن الحجة كتاب في وجدتها ةعشرسبعالتي
،2،3،4،9،23،24،22،20،21،12،11،12،18،19)وتحملاألرقام،كلمة
فعالن،و(31،32،33 فيماوالباقيأسماء،(11،32)نييحمالنالرقم،منها ،وتفصيلهما
:يلي

األفعال : كلمة في وفتحها القاف كسر في ق ْرن )اختلفوا ) الرقم 11)عن قوله( من
تعالى {َوقَْرَن فِي ُبيُوتُِكنَّ }:

( )، من أمر فعل رن)وهي يْقر  ْرن، ،(قر  منه ْرن )واألمر ،(اْقر 

                                                                                                                                                                     
  1 /1 القرءات، الخطيب، ج معجم: ينظر (( 

 31 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 1 1/1 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

    لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

 1 1/1 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

    لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 3 1/3 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7

 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

   1/3 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
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الراءاألولىللقاف،وهيلغةمنلغات وحذفتالراءالثانيةالجتماعالساكنين،ونقلتحركة
الفراء(1)العرب وقال ،: ق ْرن )بالفتح ) وبالكسر الحجاز، لغة ق ْرن )على تميم( لغة ،(3)على

بالكسر بالفتح:والحجةلمنقرأ ،والفعل(4)جعلهمناالستقرار:أنهجعلهمنالوقار،ومنقرأ
ق ب ر ) تعالى( قوله {فَإِذَا بَرَِق الَْبَصرُ }:في

(2) ، ُقر (32)رقم ئ، الراء ق ب ر )بفتح لغة( على
والكسرأكثرفيكالم،همالغتان:قالاألخفش،(1)علىلغةتميم(ب ر ق )،وبكسرها(0)الحجاز

،والطبري(9)والدهشةفزعوهوال،المعنىواحدللغتان:وابنخالويهقال،(8)حلغةوالفتالعرب،
بالكسر القراءة وقال؛رجح العرب، أشعار في لورودها ُعبيدة: أبي الرواةعن بعض أنشدني

:(21)للُكالبيِّ 

 َلم ا َأَتاِني اْبن ُصَبْيح َراِغباا
 

 ق ْنَها َفَبرِ َأْعَطْيته َعْيَساء مِ  
:وفياألسماء 

ْلم )اختلفوافيفتحالسينوكسرهافيكلمة مواضعةوالتيجاءتفيثالث،(2)الرقم(الس 
لِْم كَافَّةً }:قولهتعالىفي؛فيالقرآنالكريم ِ {ادُْخلُوا فِي الس 

لْمِ }:،وقوله(22) {إِن َجنَُحوا لِلسَّ
(21)،

لْمِ }و {َوتَْدُعوا إِلَي السَّ
ْلم )تبالفتح،ُقر ئ(23) علىلغةالحجازوبعضتميم،وذكرهاالرسول(الس 

وتعني(24)بالفتح قريش،الُصلح:، وُقر (22)بلغة ئ، السين بكسر ْلم )ت قيس،(السِّ  لغة ،(2)على
.(1)اإلسالم:وتعني

                                                                                                                                                                     
 .11/11األحزاب  (( 
 7/111معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 191ص الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،: ينظر ((3

 .7/ 7القيامة  (( 
 31 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 31 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7

  1 /1 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 7 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((9

 11/379جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر ((1 

 .1/111رة البق (  )
 .  /1 األنفال (1 )
 . 37/1 دمحم (1 )

  1 لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((3 

  1لغات في القرآن، ابن حسنون، ص : ينظر ((  
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ج )قرأجمهورالعلماءكلمة ،(3){تِ ِحجُّ الَْبيْ } :بفتحالحاء،فيقولهتعالى(1)رقم(ح 
وأسد والحجاز العالية أهل لغة وُقر (4)على ئ، الحاء بكسر ج )ت ح  نجد( لغة والحج(2)على ،

.(0)القصد:وهو،وبالكسراسم،واللغتانبمعنىواحد،بالفتحمصدر

ا)أمافي ر ج  {َضي ًِقا َحرًَجا}:،الواردةفيقولهتعالى(4)رقم(ح 
ر ج )تئُقر فقد،(1) (اح 

ال ،راءبفتح وبكسرها مصدر، أنها ا)على ر ج  اسم ،(ح  بمعنىواحد،(8)المناعتبرها واللغتان ،
الفتحعلىو،وبالكسرعلىلغةتميم،(9)المعنىعندأهلاللغةأنهأضيقالضيق:فالزجاجقال

.(21)،وقيسعيالن(22)،وكنانة(21)لغةقريش

،عندقوله(9،22)رقم(ي انسْهْيت،)فعلفياءاختلفتاللهجاتبينفتحوكسرفو
{َوُكنُت نَْسيًا}:،وقوله(23){ َهيَْت لََك }:تعالى

:،وعلقالطبريوالزجاجبفتحالهاء(ه ْيت )،(24)
القراءةاألجودواألكثرفيكالمالعرب هلملك،وجاءتفيالشعرالعربي:ومعناها،أنهذه

:(20)لعليبنأبيطالب(22)بنفسالمعنى،فقالشاعرٌ

  َتــاُعُنـــق  ِإَلْيـــَك َفَهْيــَت َهيْ  َأن  الِعــــــَراَق َوَأْهَلــــــهُ   َأَخــــا الِعـــَراِق إَذا َأَتْيَنـــا َأْبِلــــْغ َأِمــــيَر اْلُمـــْؤِمِنينَ 

                                                                                                                                                                     
  1 لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر( ( 

  9الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 .1/97آل عمران  (1)

 31 / يب، جمعجم القرءات، الخط: ينظر ((3

 المرجع السابق: ينظر (( 

 1  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 . 1 / األنعام  (7)
 39 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 1/191الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: ينظر  ((9

 17لغات في القرآن، ابن حسنون، ص  ((1 
 1 القرآن، الفراء، ص لغات: ينظر ((  

  1لغات في القرآن، ابن حسنون، ص : ينظر ((1 
 .1/11 يوسف  (1 )

 .9/11 مريم  ((3 

بحثت كثيًرا عن اسم الشاعر، فلم أجده، ووجدت هذا البيت عند الكثير من العلماء من دون قائل، وورد  ((  

لطبري، والبغدادي، والقرطبي، ، وورد في كتب التفاسير، كا(11كشاهد عند ابن يعيش في شرح المفصل ص 
 .من دون اسم

 19 زاد المسير في علم التفسير، البغدادي، ص : ينظر ((  
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سقطتإلىأهلو،أنهاألهلحوران:قالالفراءف،هاأليلغةتواختلفالعلماءفينسب
بها،مكة لغةوافقتالنبطيةإلى،وذهبابنسنون(2)فتكلموا وذهبايرالفراءإلى،(1)أنها

ْيت )تئ،وُقر (4)،وابناألنباريأسندهالقريش(3)تعال:أنهالغةعبرانية،بمعنى ،سرالهاءبك(ه 
المدينة أهل لغة خالويه(2)على ابن وقال ، أنه: الهاء فتح لمن فيعلجالحجة الهاء مثل ها

.(0)لمجاورتهاللياءف،،ومنكسرها(ه ُلم )

 كلمة النونئُقر ف،(ن ْسي ا)أما بفتح مفعول،ت موضع في مصدر وبكسرها(1)وهي ،
ي:"أي،(ن ْسي ا) ،وأصحابالنبيكانوايفتحونالنون،وباقيالعربكانت(8)"كنتشيئ أُأْلق يف ُنس 

.(9)تكسرها

و األرقام 23)في ،20 ،21 ،31 ) الكلمات في م ْرف ق ا)المتمثلة ا، ُمْخل ص  ا، ك  ،م نس 
التالة،(م ْست نف ر ةٌ اآليات في وردة ْمرُِكم} :والتي

َ
ِْن أ ِرَْفًقا َويَُهي ِئْ لَُكم م  {م 

َن كَا إِنَّهُ }و،(21)
{ُمخْلًَصا

ة  َجَعلْنَا َمنَسكًا}،و(22) مَّ
ُ
ِ أ

{َولِكُل 
ْستَنفَِرةٌ }،و(21) نَُّهْم ُحمٌُر مُّ

َ
{َكأ

اختلفتاللغاتبين،(23)
ْرف ق ا)والالموالسينوالفاءبفتحالفاءئر قُفالفتح،وتحريكعينالفعلبالكسر ا،مِّ  ا،ُمْخل ص  ك  ،م نس 

اُمْخل ،م ْرف ق ا)،وبالكسر(24)وأسدعلىلغةالحجاز،(م ْست نف ر ةٌ ا،ص  ك  ْنس  علىلغةتميم(م ْست نف ر ةٌ،م 
ا)،ومنقرأ(20)بالكسرأنهجعلهلليد،وبالفتحلألمر(مرفقا)،والحجةلمنقرأ(22)ونجد (ُمْخل ص 

الطاعتهمندوندنس،،(أخلصُمخل ص)بالكسرأراداسمالفاعل وهوالذيجعلههللاخالص 
                                                           

  7لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 11لغات في القرآن، ابن حسنون، ص : ينظر ((1

 9 3/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 19 ص  زاد المسير في علم التفسير، البغدادي،: ينظر  (3
 1/197الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر (( 
 93 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

   1/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7

 117الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ((1

 19لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((9

 .  /1 الكهف  ((1 

 .  /9 مريم  ((  

 .11/13الحج  ((1 

 .1 /73المدثر  ((1 

 31 -99- 1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 

 31 -99المرجع السابق، ص : ينظر ((  

 .113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ((  
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مختار ا وجعله هللا أخلصه الذي وهو ُمخل ص، المفعول اسم أراد بالفتح قرأ ومثلها(2)ومن ،
يُف،(م ْست نف ر ةٌ) لم مفعوال  بالفتحجعلها المفعول،ومنقرأ اسم بالكسرأراد ،(1)هفاعلُم س منقرأ

واحد معناهما اللغتين وكال العرب، كالم في انتشار ا األكثر اللغة النافرة،وهذه ،(3)وهو
ا)وأما ك  .(4)الذيتذبحفيهالشاةالفتحفيهمالمنأرادالمصدر،والكسرللمكان،همالغتانف،(م نس 

ي ةُ)أمافي ش و،و ال  ِن َولَايَتِهِم}:عندقولهتعالى(24،12)رقم(و ة اا  {م 
ُهنَالَِك }و(2)

ِ الْحَق ِ  {الَْولَايَُة َّلِلَّ
َ }،و(0) ِ ِغَشاَوةً وََجَعَل عَل {ىَٰ بََصرِه

منقرأو،تابفتحفاءالفعلوكسرهئر قُف،(1)
مجهوال بالكسر مصدر ا ف،(8)أراد (والية)في أراد األمربالفتح الوليِّ،والية مصدر ،(9)وهي

.(21)،وهيمصدرالوالي،وهذهاللغةاألكثرانتشار اواليةالدينوبالكسر

 وقرأت ْذو ة )يةالحجازالقبائل وج  )ق ْبل هُ، )12 ،19 أولهما( لتميم،ب س ونُ،بفتح الفتح
ْذو ة )وقرأت ج  وقالالطبريعنها( الجيم، بفتحوكسروضم هيلغاتثالثمشهوراتعند":
،(ق ب ل هُ)،وأما(21)وهوُعودفيرأسهنار،،والمعنىواحدلثالثة(22)"وأشهرقراءةبالكسر،العرب

هياألممالكافرةالتيكانت(ق ْبل هُ)فتحالبو،(23)(عنده)أنهأرادمعنىكسرالبهاالحجةلمنقرأف
:قالتعالى:نالكلمتينفيالقرآنالكريمفيالمواضعالتاليةا،ووردتهات(24)نوحكقوم ،قبله

وْ }
َ
َِن النَّارِ  أ {َجْذَوة  م 

{كَاُت بِالْخَاِطئَةِ وََجاَء فِرَْعْوُن َوَمن َقبْلَُه َوالُْمْؤتَفِ }:وقالسبحانه،(22)
(20).

                                                           
 93 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (( 

   1المرجع السابق، ص: ينظر ((1

 71 /1 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((3

 .1/71نفال األ (( 

 .1/33 الكهف  (( 

 .11/ 3الجاثية  ((7

  11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1

 113/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

 71 اءات السبع، ابن خالويه، صالحجة في القر: ينظر ((1 

 1/119 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر ((  

 177الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1 

   1المرجع السابق، ص: ينظر ((1 

 1 /1 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((3 

 .11/19القصص  ((  

 .9/9 الحاقة  ((  
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ْعلَامِ }:فيقولهتعالى
َ
{َولَُه الْجََوارِ الُْمنَشآُت فِي الَْبْحرِ كَالْأ

،اختلفالعلماءبينكسر(2)
آتُ)وفتحصوتالشينفيكلمة ،،فمنقرأبالفتحعلىلغةقريش(18)التيتحملالرقم(اْلُمنش 

أراداسمالفاعل،والمعنىواحد،أبالكسرعلىلغةتميمه،ومنقرفاعلُمِّس أراداسممفعوللميُ
.(1)السفن:وهو،لكالاللغتين

ْتر )قريشوالحجازكلمةتقرأ :الواردةفيقولهسبحانه(33)،فيالرقم(3)بفتحالواو(اْلو 
ْفِع َوالَْوتْرِ } {َوالشَّ

غتانفصيحتان،وهمال،(2)بكسرالواو(ْتر اْلو )أسدوتميمو،ووردعنقيس(4)
والحجةلمنقرأبالفتحأنهطابقبينلفظالشفعولفظالوتر،ولمنقرأبالكسرأنهجعلهابمعنى

اعليهن،ومنقرأبالكسرجعلهناللواتي:،وقالالفراء(0)الفرد منقرأهابالفتحجعلالفعلواقع 
.(1)ينشئن

 ةالفتح عند القبائل البدوية والكسر في القبائل الحجازي
 لهجتها الحجازية القبائل وتركت البدوية، القبائل لهجة الكلماتإلى بعض قرأت

،فيالمقابل،بالكسر وإلىاجنحتتميموقيسوباقيالقبائلالبدوية الكلماتلفتح، بلغعدد
،1،2،0)وتحملاألرقام،عشرةكلمةستهذاالقسمالواردةفيكتابالحجةالبنخالويهمن

وتحمل،ومنهاأربعةأفعال،(1،8،21،22،21،28،29،11،13،14،10،11،31
.الباقيأسماء،و(1،21،14،11)األرقام

ُبُهمُ)اختلفوابينكسرعينالفعلوفتحهافيالكلمات:فياألفعال ،ق ن ُطوا/ي ْقن طُ،ي ْحس 
ُفون  ُينز  أ ل ْتن اُهم، 1)اوأرقامه( ،21 ،14 ووردتهذ(11، الكلماتفياآلياتالتالية، ه قال:
ِف }:تعالى غْنِيَاَء مَِن التََّعفُّ

َ
{َيحَْسبُُهُم الْجَاهُِل أ

{وََمن َيْقنَُط }:،وقولهسبحانه(8)
مِن بَعِْد َما }و(9)

                                                           
 .13/  الرحمن  (( 

 119الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1

 المرجع السابق: ينظر ((1

 .19/1الفجر  ((3

 7  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 9 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (( 

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7

 .1/171البقرة  (1)
 .  /  الحجر  (9)
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{َقنَُطوا
{َولَا ُهْم َعنَْها يُنَزفُونَ }:،وقولهتعالى(2)

{َولَا يُنزِفُونَ }،(1)
،واألخيرةقولهسبحانه(3)

ِن َشْيء  }:وتعالى ِْن َعَملِهِم م  لَتْنَاُهم م 
َ
{َوَما أ

كسرواالنونوالزايوالالم(2)،فأهلالحجازوأسد(4)
ُبُهمُ)وأما(أ ل ْتن اُهم،ُينز ُفون ،ُطواق ن /طُي ْقن )في صلىهللاعليههيلغةالنبيف،السينكسرب(ي ْحس 

ُبُهمُ)في(8)علىلغةتميم(سينوالنونوالزايال)فتح،وب(1)والحجاز،(0)وكنانة،وسلم /ي ْقن طُ،ي ْحس 
ق ن ُطوا و(ُفون ُينز ، أ ل ْتن اُهم)، الالم( بفتح ا ط فان قبيلة ،(9)قرأتها من يأل ت)وهي من(أ ل ت أو

وبالكسر،(أالت) ي ْأل ت)من (21)(أ ل ت حسنون، ابن وقال نقصناهم: وما بمعنى بلغة،هي
بالكسرف،(طُي ْقن )أما،(22)حمير يْقن ط)أنالماضيمنهابالفتح:الحجةلمنقرأها :مثل،(ق ن ط 

يْضر ب) ر ب  بالفتح(ض  بالكسر،،ومنقرأ يْقن ط)فالماضيمنها يْعل م):مثل،(ق ن ط  ل م  ،(21)(ع 
األالكسرهيبو ،جودواألصحفيالعربيةاللغة بالضم قراءة يْقُنط)ولها ،(23)تميمعلىلغة(
وهي،بالفتحعلىالتخفيف:قالبعضالعرب":قالالفراء،(24)بالفتحمبنيةللمفعول(ُينز ُفون )و

 ز ْفتُ)من (22)(و  الفعل من الفاعل على مبنية وبالكسر الفراء(20)(أ ْنز ف )، قال هو":، بالكسر
العرب قراءة،كالم ،واألكثر من ف ْفتُ)وهو وز  وذ(21)"(أ ْزف ْفُت، لغتان، أنهما خالويه ابن ،كر

.(28)وهواإلسراعفيالمشي،والمعنىواحد
 :في األسماء

                                                           
 .31/11الشورى  ( )
 .17/37الصافات  ((1

 .9 /  الواقعة  ((1

 . 1/1 الطور  ((3

 11 لغات القرآن، الفراء، ص : ، و ينظر7  /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 
  3لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر (( 

 199/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7

 191/ المرجع نفسه، ج: وينظر،    /3المرجع السابق، ج: ينظر ((1
 11 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((9

 7  /9معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 37اللغات في القرآن، ابن حسنون، ص : ينظر ((  
 117الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

  7  /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

  1/1السابق، جالمرجع : ينظر ((3 

 11 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  

  1/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 11 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7 

 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1 
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ه )اللهجاتبينفتحالحاءوكسرهافيتاختلف اد  يَوَْم }:،عندقولهتعالى(2)رقم(ح ص 
 ِ {َحَصادِه

بالكسر(2) ه )،فمنقرأ اد  بالفتح(ح ص  ه )علىلغةالحجاز،ومنقرأ اد  علىلغة(ح ص 
داد:مثل،،والكسروالفتحلغتان( ) جدوتميمن داد،ج  .وج 

مْ)كلمة(0)أمارقم {قَالُوا َنَعمْ }:قولهسبحانهفي(ن ع 
وهي،سرالعينكتبئر قُ،ف(3)

وبينالن ع ممناإلبلل؛حرفجواب وهيفيكالم،،وهيبلغةكنانةوهذيل(4)لتفريقبينهما
.(2)وهيعلىلغةباقيالعرب،(ن ع مْ)تحهاالنبيصلىهللاعليهوسلم،بف

 مع الحال ْلظ ة )وكذلك ا  ) تعالى(8)رقم قوله عند {َولَْيِجُدوا فِيُكْم ِغلَْظةً }:
(0)،

ْيق )و {َولَا تَُكن فِي َضيْق  }:الواردةفيقولهتعالى(11)رقم(ض 
ابكسرالصوتاألولُقر أت،(1)

ْلظ ة )الغينفي ْيق )والضادفي،(ا  ،(9)سدأيالحجازوبنعلىلغة،(8)ضيقالمكان:أي،(ض 
 ْلظ ة )وبفتحه (ا  ْيق )و، المعيشة:بمعنى،(ض  وهي(21)ضيق ابن(22)تميمفيلغة، وقال ،

.(21)أنالكسرأكثروأشهر:خالويه
نَّ لَُهُم ا}:الواردةفيقولهتعالى(م ْفر ُطون )كلمة(22)وأماالرقم

َ
نَُّهملَا َجَرَم أ

َ
 لنَّاَر وَأ

ْفَرُطونَ  {مُّ
(23) ئُقر ف، الراء بفتح م ْفر ُطون )ت بمعنى( مفعول اسم وهي البدوية، القبائل :عند

 :عندأهلالمدينة،وهياسمفاعلبمعنى(م ْفر ُطون )متروكونمنسيونمنالرحمة،وبكسرها
.(24)المفرطونفيالمعاصي

                                                           
 .  3 / األنعام  ( )
 1 لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر ((1

 .7/33األعراف  (1)
 3  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: نظري (3)

   /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 .11 /9التوبة  ( )
 .17/71النمل  ((7

 79 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 71لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((9

 79 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 71لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  

 79 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 .1 /  النحل  (1 )
 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((3 
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تعالىاختلفتاللهجاتبينفتحالخاءأو فيقوله إِنَّ َقتْلَُهْم كَاَن ِخْطئًا }:كسرها
{َكبِيًرا

(2) كلمة ط )عند )ئ اخ  قيس(21( قبيلة فعامة بفتحالخاءوالطاءواكان(1)، ينطقونبها
ط ) ط أ؛أيفيقال،أنهامصدر:والحجةلذلك،(ئ اخ  ئخ  (4)،وأهلالحجازوقبيلةأسد(3)أ ث م:خ ط 

بكسرالخا ْطئ ا)ءمعإسكانالطاءنطقوها ئ،كأننقول؛(خ  ط  ْلم ا:ألنهامصدرخ  ل مع  ،(2)ع 
ط أ)عامةأهلالعلميرونأن:وقالالطبري ْطأوالخ  بمعنىواحد،إالأنبعضهمزعمأن(الخ 

.(0)كسرالخاءأكثر،والفتحأشهرفيالقراءة
ْين اء )المتمثلفيكلمة(28)فيالرقم وََشَجَرةً َتخُْرُج مِن }:قولهتعالىالواردةفي)س 

{ُطورِ َسيْنَاءَ 
ْين اء )،يقرأبكسرالسين(1) ْين اء )وفتحها،(س  وهمالغتان،وكانتالعربتفتح،(س 

فراء):مثل،(فعالء)أولالصفةالتيعلىوزن مراء،ص  لحملهعلىاألشهرفيألفاظهم،؛(ح 
{َوُطورِ ِسينِينَ }:تعالىحملتعلىقولهف،أماالقراءةبالكسر

الكسرلغةبني:،وقالالفراء(8)
.( )كنانةوأهلالحجاز،والفتحلغةايرهممنالعرب

{َغلَبَْت َعلَيْنَا ِشْقَوُتنَا}:وفيقولهتعالى
ُتن ا)اختلفالقراءبينقراءة،(21) ْقاو  بفتح)ش 

منايرألفإوالشين أوكسرها ُتن ا)ثباتاأللف، ْقو  ،(ش  الرقم الكلمة 29)وحملتهذه في(
ْقاو )قراءتينمصدر،أواسمانمشتقانمنالشقاء،فأماالجدول،وكالال مة:كقول(ةش  ال  ل مس  ،س 

ْقو )وهيقراءةأهلالمدينة،و .(40) وتنسبألهلالحجازونجد،(22)فديُتهف ْدية:كقول(ةش 
 ات م )المتمثلفيكلمة(13)الرقم خ  ) بِي ِينَ }:فيقولهسبحانهالواردة {وََخاَتَم النَّ

(23)،
ات م )تبفتحالتاءئُقر  ،وبكسرالتاء(1)الخاتمالملبوس:بمعنى،مصدروهي،(2)تميمعلىلغة(خ 

                                                           
 . 7/1 اإلسراء  ( )
 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 1 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

  3 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (( 

 11 /3 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر (( 

 .11/11المؤمنون  ((7

 .1/ 9 التين ((1

 11 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((9

 . 1 /11المؤمنون  ((1 

 1 1في القراءات السبع، ابن خالويه، صالحجة : ينظر ((  

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 .11/31األحزاب  ((1 
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ات م ) التيجاءتفيقوله(همُت اخ )كلمة(31)،والرقم(4)،وهياسمفاعل(3)الحجازعلىلغة(خ 
{ِختَاُمُه مِْسٌك }:تعالى

وهي،آخره:أي،(همُت اخ )فتحالخاءوالتاءواأللفبعدالخاءتبئُقر ،(2)
تامه)كسرالخاءوكونالتاءقبلاأللفلغةتميم،وب ،الذييختمبهخلطومزجالطين:أي،(خ 

.(0)وهيلغةالحجازواللغةاألشهرعندالعرب
ُجودِ }قفيسورة(10)رقم(أ ْدب ار )واختلفالقراءفيالهمزة دْبَاَر السُّ

َ
{َوأ

بينالفتح،(7)
ولكنبنيأسدكانواينطقونبها،،والمشهورهوكسرهمزةالمتكلم(إْدب ار )أوالكسر(أ ْدب ار )

خالويه ابن وقال :مفتوحة، جمع وهي الجمع، على بالفتح أي،(ُدُبر)تقرأ الصالة: آخر
.(21)وقتانقضاءالسجود:؛أي(أ ْدب ر )،وهيمصدر(9)،وبالكسرعلىالمصدر(8)عقبها

{َويََضُع َعنُْهْم إِْصَرُهمْ }:والتيوردتفيقولهتعالى،(إصرهم()1)ومثلهارقم
(22)،

عام ابن فقرأها القراء، فيها (21)راختلف وحده الجمع على ومدها الهمزة الصادبفتح وفتح
ارهم) ْغلَاَل }:(23)ةاآليةلمهللاتعالىفيتكماقالهناسبتأثقالهم،والحجةأنها:،أي(آص 

َ
َوالْأ

{الَّتِي كَانَْت َعلَيْهِمْ 
فيقال(41) ،( وآصار: )مثل،(إْصر وأجذاع: ْذع أصلها(ج  الكلمة وهنا ،

أ ْأصار هم) همزتان( للجمع،فيها الثانية،األولى لينوا اجتمعتا فلما أصيلة، وباقي(22)والثانية ،
دأنهأراد:"،وقالابنخالويه(إ ْصر ُهمْ)واالصادالقراءكسرواالهمزةوأسكن ثقل:والحجةلمنوح 

                                                                                                                                                                     
 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 191الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1

 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 191خالويه، ص الحجة في القراءات السبع، ابن: ينظر ((3

 . 11/1المطففين  (( 

    لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 .1/31 ق  ((7

 7  /9معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

  11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((9

 7  /9معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 .7  /7األعراف  (  )
  19راءات، ابن مجاهد، ص السبعة في الق: ينظر ((1 

    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 .7  /7األعراف (3 )
 191حجة القراءات، ابن زرعة، ص : ينظر ((  
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{َربَّنَا َولَا َتحِْمْل َعلَيَْنا إِْصًرا}:،وقولهتعالى(2)"مااجترموهفيالجاهلية
،،ومنقرأبالجمع(1)

 .(3)أسديلغةبنعلىعلىلغةالحجاز،وبالتوحيدف
  

                                                           
    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ( )

 . 1/11البقرة  (1)
 99في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1
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 :النسجام الصوتي والتباع
لعليهالكثيرمنالدارسينفيتطورحركاتالكلمات،هو قانونصوتيأساسيعوِّ

حتىينتقلاللسان،فالكلمةتستملعلىحركاتمتباينةتميلفيتطورهالالنسجامبينالحركات
الصوتيفياللهجاتالعربية(2)للحركاتبينالكلماتبشكلسلس في،ومنأمثلةاالنسجام

:مايلي(بينالفتحوالكسرالتبادل)هذاالقسم
 :الفتحالقراءة ب

ُبُهمُ)والفعل -أ فيبدايةمتهالياءالمفتوحةءلمال؛،قرأتتميمبفتحعينالفعل(1)رقم(ي ْحس 
 .الكلمة

ا)أمافي -ب ر ج  ي ةُ)،و(4)رقم9(ح  ا()20)و،(23)رقم(و ال  ك  او ة )،و(م نس  ،(14)فيرقم(ا ش 
،لتواليالفتحاتفيها؛قرأتالقبائلالحضريةبالفتحفقد،(ق ب ر ()31)و،(م ْست نف ر ةٌ()19)و

 الكسر، أو الضم توالي من أكثر اللسان على خفيفة يجعلها معوهذا الحال وكذلك
ه ) اد  ح ص  ) رقم و(2)في مْ)، (ن ع  رقم و(0)في ،(1( ْلظ ة ( و(ا  ي ْقن ط)، ) رقم ،(9)في
ْطئ ا)و  .أنالخالفمنقرأهذهبالفتحهمأهلالباديةإال،(22)رقم(خ 

ُتن ا)قرأأهلالمدينة -ت ْقاو   .متهااأللفبعدهاءلمال؛بفتحالشين(28)رقمفي (ش 
 -ث ْذو ة )وكلمة (ج  الجي(11)رقم الحجازيون فقرأ صوتي، انسجام الواو؛ةحمفتومفيها ألن

 .نيطبيعةالحجازيلوهذاأيسرفيالنطقمنكسرها،ومناسب،بعدهامفتوحة
ق ْرن و )يقولالحجازيون -ج ق ْبل هُ، نوعمناالنسجام،(12،18)بفتحالقاف،فيالرقم( وهذا

الحركات القا،بين الففتح فيءف قبلها المفتوحة والواو القاف، بعد المفتوحة النون م
 .(ق ْبل هُ)،والالمالمفتوحةفي(ق ْرن و )

ات م )المتمثلفيكلمة(11)رقمينطقونالأنهموردناعنتميم -ح هافيبفتحالتاء،وهي،(خ 
 .قبلالتاء،والميمالمفتوحةبعدهاامألف ءانسجامصوتيال

                                                           
 97جات العربية، أنيس، ص في الله: ينظر (( 
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رقم(و أ ْدب ار )تكلمةئ،وكذلكقر(فعالء)وزنكانتالعربتفتحأوائلالصفاتالتيعلى -خ
إل (12) همزتها وافتح الفتح تباع بفتح ف، الفتحات على،يهالتوالي خفيفة يجعلها وهذا

 .،ووردهذااالنسجامالصوتيعندأهلالباديةاللسان
اطفان -د أ ل ْتن اُهم)قرأتقبيلة ) الالم(10)ورقمها بفتح بعدهاءلمال؛، المفتوحة النون مة

 .واأللف،فأتبعتالفتحبفتح
 -ذ وقريش الحجاز أهل آتُ)قرأ اْلُمنش  ) 11)رقم الشين( لتالئ،بفتح بعدهاوهذا األلف ،م

 .ويصبحالنطقأسهلوأيسر
ا -ر وكلهذامتوازن،(32)رقمفتحالخاءوالتاءواأللفبعدالخاء،ب(همُت اخ )وقرأتتميمأيض 

 .المفتوحةواأللفءمتالتاءفالخاءالمفتوحةال،وفيهانسجام

 :القراءة بالكسر

؛عينالفعلكسربالحجازوأسدقرأت،(1،9)رقماهماو(طُي ْقن ،ُبُهمُي ْحس :)فعلينفيال -أ
 .فيبدايةالكلمةياءالمضارعةمتهاءلمال

ْين اء و،ه ْيت )وردعنأهلالحجازونجدأنهمينطقونالكلمات -ب ْيق و،س  والتيتحمل(ض 
علىتحقيقاالنسجامب؛بكسرالحرفاألول(8،21،28)األرقام الياءتباع إ عمال 

 .اكسر 
.مةالياءالتيبعدهءلمال؛بكسرالحرفاألول(24)برقم(ي ان سْ)قرأتتميم -ت
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 األصوات وتأثير بعضها في بعض: المبحث الثاني

 

 دغاماإل: المطلب األول

 واإلمالة( التفخيم)الفتح : المطلب الثاني

 اإلشمام  : المطلب الثالث

 الحذف: رابعالمطلب ال
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 دغاماإل
ودااماإل قديم، مصطلح المحهو ينثدعند ببعضها: األصوات لتأثر لغوية ظاهرة

،؛ألنشرطهأنتتشابهاألصواتفيالمخرج(المماثلة)البعضحينتتجاور،وأطلقعليهاسم
هو:وفيلسانالعرب،دخالشيءفيشيءإهويةبالعرفيدااماإل،و(2)أوكليهما،أوالصفة

ا مْ:ويقال،إدخالحرففيحرف" يجبأنيكون؛دااماإل،ولوقوع(1)"ُتهأ ْدا ْمتالحرفوادِّ
متحرك  والثاني ساكن ا األول خالويها،الحرف ابن "وقال اإل: تمنع يجوزدااموالحركة وإنما ،

 .(3)"معالسكون،المعالحركةدااماإل

م صوتان اجتمع وقسم،ماثالنتإذا اآلخر، في أحدهما يؤثر أن ذلك على ترتب
األول،وقدرودبوفيهيتأثرالصوتالثاني،تأثيرتقدمي:األول؛قسمينإلىالمحدثونالتأثير

وفيه،تأثيررجعي:فياللغةالعربيةلكنبصورةقليلة،ولميتطرقلهالقراءفيكتبهم،والثاني
وينطق،فيهيندمجالصوتاألولفيالثانيووهواألكثرشيوع ا،،الثانيبيتأثرالصوتاألول
اكالثاني،بالصوتينصوت اواح ؛وقسمإلىقسمين،(دااماإل)وسمىهذاالتأثيرفيالكتبباسمد 

وهوالذييفصلفيهبينالصوتينالساكنينحركة،ونسبإلىأبيعمروبنالعالء،:كبير
خاصة لقبيلة النوع هذا ينسب اإلولم هو الثاني والقسم بين،الصغيرداام، يفصل ال وفيه

دونفاصل،وكانالقارئأبوعمروالمنلتأثيرااللتقاءمباشرة؛ألنشرطاالصوتينفاصل
وبالتالييصبحآخرحرفمناآليةساكنةوأول،يقرأالحركاتآخرالكلماتأواآلياتالقرآنية

تأثراألولبالثانيعنده،وهذايشبه،فإذاتشابعحرفانأوتقاربا،احرفمناآليةالتاليةمتحرك 
.(4)ياللغةالصغيرفدااماإل

 

                                                           
 71في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 1/111 لسان العرب، ابن منظور، ج ((1
 113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ((1

 71في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3
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:هيةأقسام،ثالثإلىيشيععندالقراء،ويقسمونهدااموهناكتقسيمآخرلإل

األولساكنوالثانيمتحرك،فيرتفعفيهما،نينمتماثليوهوالتقاءصوت:المتماثلين إدغام -أ
ك واحدة، ارتفاع ا السينإدااماللسان في تعالىمنالسين قوله ْمَس }: وََجَعَل الشَّ

 .(2){اِسَراجً 
فيدامالصوتويختلفانفيالصفة،،وهوأنيتحدالصوتانبالمخرج:المتجانسين إدغام -ب

التاءفيالطاءفيقولهإداام:وينطقصوتمنجنسالثاني،مثل،األولفيالثاني
{َفَما اْسَطاُعوا}:تعالى

 .وقراءتهاطاءمشددة،(1)
المتقاربين إدغام -ت الم: في الصوتان يختلف أن الص،خرجوهو في أوفويتحدان ات

{َحيُْث ِشئْتُمْ }:الثاءفيالشينفيقولهتعالىإداام:بعضها،مثل
فالصفةالمشتركة،(3)

.نمختلفانيبينهماالهمسوالرخاوة،ولكنالمخرج

باإل نطقت التي العربية القبائل عن الحديث التيدااموعند والقبائل لغتها في
يرىالدكتو أنيسأناإلآثرتاإلظهار، يظهربشكلواضحبينالبدووالقبائلداامرإبراهيم

اظهربشكلواضحفيالقبائلالتينزحتبالقرب الرحالةالتيالتكادتستقرفيمكان،وأيض 
وشرقيها العربية الجزيرة وسط سكن ومن الحجاز، بدو وهم العراقية، البيئة ألن؛من وذلك

:،وهذهالقبائلهيداامفناسبسرعتهماإل؛سرعةالنطقإلىلونالبيئاتالبدويةكانأهلهايمي
القبائل عند فوجد اإلظهار وأما قيس، وعبد وتغلب، وائل، بن وبكر وأسد، وطيء، تميم،

وثقيف،الحجازية قريش، من وهذيل؛ واألنصار، وكنانة، مستقرة، كانت الحجازية البيئة ألن
تأنيفيالنطق،ولتحقيقاألصواتوعدمخلطها،وإعطاءلإلىايميلفيهاالناس،وبيئةحضرية

.(4)كلصوتحقهمنالصفات



                                                           
 .  / 7 نوح ( )
 .1/97  الكهف (1)
 .1 /11 البقرة (1)
  7ت العربية، أنيس، ص في اللهجا: ينظر ((3



293 
 

:مايلي،مطلبومنالنماذجالتيوردتفيكتابالحجةالبنخالويهفيهذاال

 دغاماإل(: 04.4)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة مالرق

إداام2
متماثلين

وُسفلى،تميم(2)أبوعمرو ىدا ِفيه  
(1)قيس

1البقرة

نافع،وابنعامر،وابن ِفيِه ُهداىظهارإ
كثير،وحمزة،وعاصم،

(3)والكسائي

،بنوأسد
(4)والحجاز

إداام1
متقاربين
الذالفي

التاء

وابن،وأبوعمرو،نافع مُ ات َخت  
والكسائي،،وحمزة،عامر

(2)وأبوبكرعنعاصم

22البقرة(0)بالعر

وحفصعن،ابنكثير ات َخْذُتمُ ظهارإ
(1)عاصم

(8)قيس

ابنكثير،ونافع،وأبو اهرون تظ  التشديد3
(9)عمرو،وابنعامر

البقرة(21)الحجاز
األحزاب
المجادلة
التحريم

82
4
1
4

،وحمزة،عاصم اهرون تظَ التخفيف
(22)والكسائي

(21)تميم

تشديد4
الصاد

ُقواَتص   والكسائي،ونافع،،حمزة د 
وابنعامر،وأبوعمرو،

،تميم
(1)وأسد

181البقرة

                                                           
 19/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 13لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 19/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 13لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

 3  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 3  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

 19لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 19لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
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(2)وابنكثير
ُقواتخفيفها (4)الحجاز(3)عاصم َتَصد 

حفصعنعاصم،ونافع، َميِ تِ التشديد2
(2)وحمزة،والكسائي

تميموالقبائل
(0)البدوية

العمران
االنعام

الحجرات

11
211

21 أبوبكرعنعاصم،وابن َميتِ تخفيفال
كثير،وأبوعمرو،وابن

(1)عامر

(8)الحجاز

الدالإداام0
فيالسين

أبوعمرو،وحمزة، ِمعَ ل َقس  
(9)والكسائي

تميموالقبائل
(21)البدوية

282لعمرانآ

عاصم،ونافع،وابنعامر، ل َقْد َسِمعَ ظهارهماإ
(22)وابنكثير

(21)الحجاز

التاءإداام1
فيالسين

اَءُلوَن به ابنكثير،ونافع،وابن َتس 
(23)عامر

تميموالقبائل
(24)البدوية

2النساء

،حمزةعاصم،و َتَساَءُلوَن بهالتخفيف
(22)والكسائي

(20)الحجاز

التاءإداام8
فيالصاد

أبوعمرو،وحمزة، ُدوُرُهمْ َحِصَرص  
(21)والكسائي،وابنعامر

والقبائلتميم
(28)البدوية

91النساء

                                                                                                                                                                     
  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 91 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 91 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 11 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

 11 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3 

  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((  

  1 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 
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َحِصَرْت إظهارها
 ُصُدوُرُهمْ 

(1)الحجاز(2)عاصموابنكثير،ونافع،

فتحالياء9
والتشديد

الحا ابنكثير،ونافع،وابن َيص 
(3)عامر،وأبوعمرو

تميموالقبائل
(4)البدوية

218النساء

ضمها
والتخفيف

(0)الحجاز(2)عاصم،وحمزة،والكسائي ُيْصالحا

الالمإداام21
فيالطاء

تميموالقبائل(1)حمزة،والكسائي بعبط  
(8)البدوية

222النساء

ابنكثير،وعاصم،وأبو بل طبعظهاراإل
نافع،وابنوعمرو،

(9)عامر

(21)الحجاز

ابنكثير،وعاصم،وأبو َيْرَتد  دااماإل22
عمرو،وحمزة،

(22)والكسائي

 الحجاز

(21)،
،أسدو

(23)وتميم

24المائدة

(22) الحجاز(24)نافع،وابنعامر يرتِددْ ظهاراإل


ع دُ بالتشديد21 212األنعامتميموالقبائلنافع،وأبوعمرو،وابن َيص 

                                                           
  1 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 91 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 91 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

  13السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

  3 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص : رينظ ((1 

  13السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3 

 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (  )
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(1)البدوية(2)عامر،وحمزة،والكسائي
(4)الحجاز(3)ابنكثير َيْصَعدبالتخفيف

أبوعمرو،والكسائي، َهاُأوِرت ُمو دااماإل23
(2)وحمزة

تميموالقبائل
(0)البدوية

43األعراف

ابنكثير،ونافع،وعاصم، ُأوِرْثُتُموَهاظهاراإل
(1)وابنعامر

(8)الحجاز

إداامبالتاءو24
الدالفيها

تميموالقبائل(9)أبوعمرو ِزيغُ ت  َكا
(21)البدوية

221التوبة

ابنكثير،وابنعامر، ِزيغُ تَكاَد باإلظهار
والكسائي،وحمزة،ونافع،

(22)وعاصم

(21)الحجاز

الباءإداام22
بالميم

َعَنا عاصم،والكسائي،وأبو  اْرَكم 
(23)عمرو،وابنكثير

تميموالقبائل
(24)البدوية

41هود

(20)الحجاز(22)ابنعامر،وحمزة  َعَنااْرَكب مَ ظهارهماإ
ابنكثير،وأبوعمرو،وابن اُرب مَ تشديدالباء20

(21)عامر،والكسائي،وحمزة
الحجاز

والكثيرمن
(28)قيس

1الحجر

                                                           
 1 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 9 1بعة في القراءات، ابن مجاهد، ص الس: ينظر ((1

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3

  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 1/371معجم القرءات، الخطيب، ج: نظري ((9

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

 1/371معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

 1 /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3 

 1 /3، الخطيب، جمعجم القرءات: ينظر ((  

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((  

   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7 

 11 /، ج3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 
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،قيس(2)نافع،وعاصم ُرَبَماتخفيفها
،وتميم

،وربيعة
(1)سدأو

أبوعمر،ونافع،وابن َتز اَورُ تشديدالزاي21
(3)كثير

تميموالقبائل
(4)البدوية

21الكهف

(0)الحجاز (2)الكسائي،وحمزة،وعاصم َتَزاورتخفيف
الذالإداام28

فيالتاء
نافع،وحمزة،والكسائي، َلت َخْذتَ 

وأبوعمرو،وعاصم،وابن
(1)عامر

تميموالقبائل
(8)البدوية

11الكهف

(21)الحجاز(9)وابنكثير َلَتِخْذتإظهارها
لتميموالقبائ(22)حمزة  اُعوااْسط  تشديدالطاء29

(21)البدوية
91الكهف

نافع،وابنكثير،والكسائي،  اْسَطاُعواتخفيفها
وأبوعمرو،وعاصم،وابن

(23)عامر

(24)الحجاز

الدالإداام11
فيالذال

أبوعمرو،ونافع،وحمزة، صاذ كر
(22)وابنعامر،والكسائي

تميموالقبائل
(20)البدوية

2،1مريم

                                                           
   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 11 /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 111اءات، ابن مجاهد، ص السبعة في القر: ينظر ((1

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

  19السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

  19في القراءات، ابن مجاهد، ص  السبعة: ينظر ((9

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3 

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((  
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(1)الحجاز(2)كثيرعاصم،وابن صاد ذكرظهاراإل
أبوبكرعنعاصم،وابن اِقطْ ُتس  تشديدالسين12

كثير،والكسائي،وابن
(3)عامر،ونافع،وأبوعمرو

تميموالقبائل
(4)البدوية

12مريم

حفصعنعاصم، ُتَساِقطْ تخفيفها
(2)حمزةو

(0)الحجاز

الالمإداام11
فيالتاء

موالقبائلتمي(1)أبوعمرو  ْعَلمُ َهت  
(8)البدوية

02مريم

نافع،وابنكثير،وحمزة،  َهْل َتْعَلمُ ظهارإ
والكسائي،وعاصم،وابن

(9)عامر

(21)الحجاز

فتحالخاء13
وتشديد

الطاء

أبوعمرو،وابنكثير، هفُ ط  خ  فتَ 
وحمزة،والكسائي،
(22)وعاصم،وابنعامر

تميموالقبائل
(21)البدوية

32الحج

سكانالخاءإ
وتخفيف

الطاء

(24)الحجاز(23)نافع هفُ طَ خْ فتَ 

الثاءإداام14
فيالتاء

وأبو،والكسائي،حمزة مْ ت  بِ ل  
(2)عمرو

تميموالقبائل
(1)البدوية

المؤمنون
المؤمنون

221
224

                                                           
  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 319السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3

 319السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 1 3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 1 3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

  7س، ص في اللهجات العربية، أني: ينظر ((1 

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3 
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ابنكثير،وعاصم،ونافع، َلِبْثُتمْ االظهار
(3)وابنعامر

(4)الحجاز

إداام12
بللتقار

ْوَنهُ ِإت   تميموالقبائل(2)والكسائي،حمزة َلق 
(0)البدوية

22النور

ْوَنهُ ظهارإ وابنكثير،وأبو،نافع ِإْذ َتَلق 
،وابنمعمرو،وعاص

(1)عامر

(8)الحجاز

قُ َتش  تشديدالشين10 عامر،ونافع،وابنناب ق 
(9)كثير

تميموالقبائل
(21)البدوية

الفرقان
ق

12
44

قُ تخفيفها الكسائي،وحمزة،وأبو َتَشق 
(22)عمرو،وعاصم

(21)الحجاز

نونإداام11
واحدة

نافع،وأبوعمرو،وحمزة، َيْأِتَينِ يلَ 
والكسائي،وعاصم،وابن

(23)عامر

12النمل(24)اطفان

ظهارإ
النونان

،الحجاز(22)ابنكثير ينَلَيْأِتَين ِ 
(20)والشام

مشددةالدال18
وبألف

اَركَ  نافع،وعاصم،وحمزة، َبِل اد 
(2)والكسائي،وابنعامر

تميموالقبائل
(1)البدوية

00النمل

                                                                                                                                                                     
 339السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7بية، أنيس، ص في اللهجات العر: ينظر ((1

 339السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3

 339السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 339السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

  7جات العربية، أنيس، ص في الله: ينظر ((1

 3 3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

 3 3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

 379السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

 1/77معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج :ينظر ((3 
 379السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 1/131معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  
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خفيفةبغير
ألف

(4)الحجاز(3)أبوعمرو،وابنكثير َركَ دْ أَبِل 

النونإداام19
فيالواو

تميموالقبائل(2)أبوبكرعنعاصم َواْلُقْرآنِ يا سي
(0)البدوية

2،1يس

حفصعنعاصم،وابن َواْلُقْرآنِ يس ارهماهظإ
(1)عامر،وابنكثير،ونافع

(8)الحجاز

التاءإداام31
فيالصاد

ااف اص  َوالص   تميموالقبائل(9)أبوعمرو،وحمزة ف 
(21)البدوية

2الصافات

اف اِت ظهاراإل َوالص 
ا  َصف 

ابنكثير،وعاصم،وابن
(22)عامر،والكسائي،ونافع

(21)الحجاز

التاءإداام32
فيالزاي

تميموالقبائل(23)أبوعمرو،وحمزة ْجراالز اِجَراز  َفا
(24)البدوية

1الصافات

ابنكثير،وعاصم،وابن َفالز اِجَراِت َزْجرااظهاراإل
(22)عامر،والكسائي،ونافع

(20)الحجاز

التاءإداام31
الذالفي

تميموالقبائل(21)أبوعمرو،وحمزة ْكرااذِ   َفالت اِلَيا
(28)البدوية

3الصافات

(1)الحجازابنكثير،وعاصم،وابن َفالت اِلَياِت ِذْكرااظهاراإل
                                                                                                                                                                     

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3

 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 

 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

  3 هد، ص السبعة في القراءات، ابن مجا: ينظر ((9

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

  3 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

  3 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((3 

  3 ابن مجاهد، ص  السبعة في القراءات،: ينظر ((  

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((  

  3 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7 

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya3.html
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(2)عامر،والكسائي،ونافع
تشديدالسين33

والميم
م ُعوَن   حمزة،وحفصعنعاصم، َيس 

(3)والكسائي
تميموالقبائل

(4)البدوية
8الصافات

إسكان
السين

والتخفيف

أبوبكرعنعاصم،وابن م ُعوَن  َيسْ 
عامر،وأبوعمرو،وابن

(2)فعكثير،ونا

(0)الحجاز

الذالإداام34
فيالتاء

نافع،وحمزة،والكسائي، ُعت   
(1)وأبوعمرو

تميموالقبائل
(8)البدوية

11اافر

عاصم،وابنعامر،وابن ُعْذتُ إظهارالذال
(9)كثير

(21)الحجاز

التاءإداام32
فيالصاد

دقين المص  
 دقاتوالمص  

حفصعنعاصم،وابن
عمرو،ونافع،عامر،وأبو

(22)حمزة،والكسائي

تميموالقبائل
(21)البدوية

28الحديد

المَصدقين حذفالتاء
 والمَصدقات

أبوبكرعنعاصم،وابن
(23)كثير

(24)الحجاز

الالمإداام30
فيالتاء

أبوعمرو،وابنعامر، هل ترى 
(22)وحمزة،والكسائي

تميموالقبائل
(20)البدوية

الملك
الحاقة

3
8
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(1)الحجاز(2)نافعوابنكثير،وعاصم، هت رى اظهارهما
النونإداام31

فيالواو
تميموالقبائل(3)عاصم،والكسائي القلموو  ن

(4)البدوية
2القلم

ابنوابنكثير،وأبوعمرو، ن والقلمظهارهاإ
(2)عامر،ونافع،وحمزة

(0)الحجاز

الالمإداام38
فيالراء

ابنوأبوبكرعنعاصم،  اق  َمر  
كثير،وابنعامر،وأبو

عمرو،وحمزة،والكسائي،
(1)نافعو

11القيامة(8)تميم

(42) الحجاز(9)حفصعنعاصم  َمْن ۜ َراق  ظهارإ
الالمإداام39

فيالراء
ابنوأبوبكرعنعاصم، انَ َبر  

كثير،وابنعامر،وأبو
عمرو،وحمزة،

(22)والكسائي

24المطففين(21)تميم

حفصعنعاصم، َبْل ۜ َرانَ ظهاراإل
(23)نافعو

(41) الحجاز

بالياءوالتاء41
داامواإل

تميموالقبائل(22)والكسائي،حمزة ْؤِثُرونَ ت  ب
(20)البدوية

20األعلى
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ابنكثير،وابنوعاصم، بل ُتْؤِثُرونَ ظهاراإل
(2)نافعوعامر،وأبوعمرو،

(2)نافعو

(1)الحجاز

تاءإداام42
معثاء

أبوعمرو،والكسائي،وابن ُمودُ َكذ َبث  
(3)عامر،وحمزة

تميموالقبائل
(4)البدوية

22الشمس

(2)نافعوابنكثير،وعاصم، َكذ َبْت َثُمودُ ظهارهاإ
(2)نافعو

(0)الحجاز

:مايمكنمالحظتهمنالجدولفياألعلى

 (.3،2،14،10)حملتاألرقامو،منهاأربعةمكررة،(42)اتختالفبلغعدداال -أ
،دااماألصواتالقابلةلإلبلغتأقلعددمن(ء،ه،ع،ح،غ،خ)األصواتالحلقية -ب

الهاءفيالهاء،إدااممنالجدول،وهو(2)واحدفقطحملالرقممنهامثاال فوجدتُ
{فِيهِ ۛ ُهًدى}:فيقولهتعالى

(7). 
ومدااماإل -ت اللسان طرف أصوات مجموعة وأطرافهافي الثنايا أصول من يقابله ،ا

في المتمثلة والدال: والثاء،الطاء، والذال، والظاء، منو، والتاء، عدد أكبر بلغت
 .اإداامبالمقارنةمعايرها،فبلغعددهاثمانوعشروندااماألصواتالقابلةلإل

 اإلوقد بظاهرة العربية اللغة علماء ودااماعتنى عموم ا، خاهتموا اصبشكل
قراءات،وحللابنخالويههذهالظاهرةتحلي ادقيق افيلبوجودهاوشيوعهافيالقرآنالكريمبكلا

:مايلى،بعضالكلمات،ومنأهمالنماذجالتيعرضهافيكتابهالحجة
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 :في األصوات الحلقية دغاماإل .4
 :الهاء في الهاء إدغام . أ

القرآنتخلومن أمثلة التي،أصواتالحلقإداامتكاد إالفيبعضالقراءاتالقليلة
َٰلَِك الْكِتَاُب لَا َريَْب ۛ }:منقولهتعالى(فيههدى)المتمثلفي(2)اختلففيها،ففيالرقم َذ
{فِيهِ ۛ ُهًدى ل ِلُْمتَّقِينَ 

وهو،لكونالحرفينمنجنسواحدومخرجواحد؛متماثلينإداام(2)
دااماإل":،قالالزجاج(1)وأعطاهحقهفياللفظالهاء،ومنأظهرأتىبالكالمعلىاألصل

اللفظ في ألن،ثقيل اللفظ؛ في وثقيل واحد، جنس من الحرفين ألن القياس؛ في وجائز
 .(3)"داامنفيكلمتينمنفصلتين،وحروفالحلقليستبأصلفياإليالحرف

وسطاللسانبينهومن":صوتالجيم،والشين،والياء،ويقولسيبويه:وتمثلهذهالمجموعة
.(4)"وبينوسطالحنكاألعلىمخرجالجيموالشينوالياء
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 :الياء في الياء إدغام . ب

الياءألنهامنحروفالعلةالتدامفيحرفصحيح،فهيالتدامبالحروفالمشتركة
المخرج نفس في وهيمعها النون،الشين:، العلماء واستثنى بغنة،؛والجيم، فيها تدام ألنها

داامليكونأخفعليها،فاإلمتأمتأخرت،بعدأنتقلبهاياء ؛سواءتقد،نهاتدامفيالواوولك
ابنخالويهحولذلك(2)والحذف،ظهاركاإل،هدفهالتخفيف رقم:،ومناألمثلةالتيعرضها

ُج الَْمي َِت مَِن َوُتخْرُِج الَْحيَّ مَِن الَْمي ِِت َوُتخْرِ }:منقولهتعالى(الميت)المتمثلفيكلمة(2)
{الَْحي ِ 

ْحيَيْنَاهُ }:منقولهتعالى(ميتا)،وكذلككلمة(1)
َ
َوَمن كَاَن َميْتًا فَأ

َ
 {أ

اوردتفي،وأيض (3)
ِخيهِ َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ }:قولهتعالى

َ
ُكَل لَحَْم أ

ْ
ن يَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُيحِبُّ أ

َ
 {أ

أو(م ْوي ت)،أصلهما(4)
اجت(م ْيوت) فلما ساكنة، فيهما األولى وكانت الكلمة في والياء الواو ياء ،معت الواو ،قلبت
فأصبحتياء واحدةمشددة،ومنقرأبالتشديدأتىبالكلمةعلىأصلها،،تالياءفيالياءم ا دْوأُ

طلب اللتخفيف؛فحذفواحدة،وأمامنخفففقدكرهاجتماعياءينفيالكلمة
(2).

ولكنفيتعبوجهد،،الذيفيهالحياة:المشددمعناه:معنى،فقيلواختلفالعلماءفيال
وقالابناأل:والمخفف نباريالذيفارقالحياة، والدليل: لغتانوالمعنىواحد، قول:هما

:(0)عديبنر عالء

ــــت   ــــَتَراَح ِبَمْي ــــاَت فاْس ــــْن م ــــْيَس َم  َل
 

 
 

َمــــــــ ــــــــاءِ إن  ــــــــُت اأَلْحَي ــــــــُت َميِ   ا الَمْي
.فيماسيموت:فأتىالشاعرباللغتينبمعنى 

وما يقابله من الحنك  هاللسان وطرف يْ في مجموعة األصوات التي مخرجها حافتَ  دغاماإل .0
 :األعلى

.الضاد،والالم،والنون،والراء:فوحرهيوهذهالمجموعةالمتقاربةفيالمخرج

                                                           
  7اإلدغام عند علماء العربية، بوخلخال، ص : ينظر (( 
 .1/17آل عمران ( 1)

 .11 / األنعام  (1)

 .1 /39الحجرات  (3)

  11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 113شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد الحميد ، ص : ينظر (( 
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 :النون في النون  إدغام - أ

النونمخرجهاحافةالسانومنأدناهاإلىمنتهىطرفاللسانمابينهماوبينمايليها
إداامومنذلك،،والنوناليدامفيهاالكثيرمنالحروف(2)منالحنكاألعلىومافوقالثنايا

و النون، في النونإداامالنون مع فأما الواو، في ،النون الرقم 1)ففي كلمة( في المتمثل
بِين  }:منقولهتعالى(أتينيي) تِيَن ِي بُِسلَْطان  مُّ

ْ
ْو لََيأ

َ
{أ

األولىللتوكيد،بنونين(يأتينِّن ي)،أصلها(1)
وهيكذلك،وهوعلىاألصل،تبإظهارهمائالمشددة،والثانيةتأتيمعياءاسمالمفعولبه،ُقر 

ونسبتللحجازوالشام(3)فيمصاحفأهلمكة است(4)، ثقلاجتماعثالثنونات،ومنأدام
إحداهن فحذف بالمعنى؛متواليات، يخل ال وهذا ونسب(2)تخفيف ا، لقبيلةت، القراءة هذه

 .(0)اطفان

 :النون في الواو إدغام - ب

سورت فواتح في يوجاءت الرقم في 19)ن ) في والقرآن)المتمثل يس تعالى( قوله من  يس}:
{َوالُْقْرآِن الْحَِكيمِ 

ن   َوالَْقلَِم }:،منقولهتعالى(نونوالقلم)المتمثلفي(31)،وكذلكالرقم(1)
{َوَما يَْسُطُرونَ 

،(والقرآن،والقلم)فيالواوفي(يس،ون)منالقراءمنأدامالنونفيف ،(8)
ظهارالنونفيهما،إلذلكوجب؛حقهاأنيوقفعليهاألنحروفالهجاءمنفمنأظهرهماو

 .( )وهواألقيس،ومنأدامهاقرأهامتصلةوأتىبالكالمعلىأصله

الحروف من كثير فيها يدام والطاء،،الالم والصاد، والدال، والتاء، والراء، كالنون،
إالحرفواحدوالزاي،والسين،والظاء،والذال،والثاء،والضاد،والسين،واليدامفي وهو،ها
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الالمإداام،وماوجدتهفيالحجةالبنخالويه(2)لمقاربتهافيالمخرجبغنةوبالانة؛النون
.وفيالتاء،وفيالطاء،فيالراء

{َمْنۜ  َراق  }:عندقولهتعالى(38)الالمفيالراءفيرقمإداام
(39)،وكذلكرقم(1)

{بَْلۜ  َراَن عَلَىَٰ قُلُوبِهِم}:الىمنقولهتع(رانبل)المتمثلفي
بسكتةهقرأعاصموحدوقد،(3)

ذلكو؛بفتحالراء(ران)أو(راق)ثميقفثميبتدئ،(بل)أو(من)فيفةبينالكلمتين،فيقرأخ
؛لدفعاللبس كلمةواحدة السامعأنهما مرِّاق)حتىاليتوهم فعِّال)علىوزن( ،(م ر ق )من(

ب رِّان)و تثني( (4)(ب رِّ)ة في والراء النون أظهر فقد راق)، (من في والراء والالم ران)، ،(بل
وذلك؛لقراءتهابالوصلداام،وأجمعالقراءعلىاإل( )وهيعربية،واإلظهارلغةأهلالحجاز

 .(0)لقربهمافيالمخرج

 :الالم في التاء إدغام - ت

ا المتمثلةفي(11،30،41)امكفياألرق،ومثالذلالالمفيالتاءإدااميحسنأيض 
{َهْل تَعْلَُم لَُه َسمِيًّا}:الواردةفيقولهتعالى(هلتعلم)

فَارِْجِع }:منقولهتعالى(هلترى)،و(1)
{الَْبَصَر َهْل تََرىَٰ مِن ُفُطور  

{َفَهْل تََرىَٰ لَُهم م ِن بَاقِيَة  }:،وكذلكقولهتعالى(8)
(تؤثرون)،وكلمة(9)

نْيَا}:لىمنقولهتعا {بَْل تُْؤثُِروَن الْحَيَاةَ الدُّ
للمقاربة،؛الالمفيالتاءإداامتكلهابئر ،قُ(21)

 .(22)والنفصالالحرفين،ظهارعلىاألصلوباإل
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118 
 

 :الالم في الطاء إدغام - ث

ُ }:منقولهتعالى(21)وتحملالرقم(بلطبع)وجاءتفيمثالواحد بَْل َطبََع اَّللَّ
َّا قَلِيلًاَعلَيَْها بُِكفْ  {رِهِْم فَلَا يُْؤمِنُوَن إِل

(2) ، بئُقر وقد الطاءإداامت في لقرب؛الالم
وأعطىكلصوتحقه،أنهأتىبالكالمعلىأصله:مخرجهما،والحجةلمنأظهرالحرفان

.(1)منالصفات

 :في مجموعة أصوات طرف اللسان وما يقابله من أصول الثنايا وأطرافها دغاماإل . 

،وتمثلوالتاء،والظاء،والذال،والثاءالطاء،والدال:لمجموعةمتمثلةفيوهذها
المركزيةلإل وما؛داام،وهيأصلاإل(3)فيالعربيةداامالدائرة منطرفاللسان، ألنها

سيبويه ويقول وأطرافها، الثنايا أصول من يقابله وأطراف": اللسان طرف بين من يخرج
(4)"والثاء،والذال،الظاء:الثنايا والتاء مهموس، شديد من،صوت الكثير في وتدام

والطاء، والضاء، والضاد، والصاد، والشين، والسين، والزاي، والدال، كالثاء، الحروف،
،-الذيهوصفةفيها-،ولوالالهمس(2)والظاء ولوالالجهرفيالداللكانتلكانتداال 

باإلالتاءوالدالسواء،:سيبويهل،ويقوتاء  ا والدالتاء  ؛ألنهمامندااموتصيرالتاءداال 
إداام،ومننماذج(0)"وكلتاهماشديدتان،والخالفبينهماإالالجهروالهمس،مخرجواحد

:التاءفيايرهافيكتابالحجةالبنخالويه

 :التاء في الثاء إدغام -أ

منقوله(كذبتثمود)يالمتمثلف(42)أدامتالتاءفيالثاءلقربمخرجهمافيالرقم
بَْت َثُموُد بَِطْغَواَها}:تعالى {َكذَّ

 .(2)علىاألصلأتىبالكالمقد،ومنأظهرهماف(1)

                                                           
 .   /3النساء  ( )
   1-7 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

  1بوخلخال، اإلدغام عند علماء العربية، بوخلخال، ص : ينظر ((1
 3/3الكتاب، سيبويه، ج: ينظر ((3

   1ص  اللهجات العربية والقراءات القرآنية، خان،: ينظر (( 
   3/3الكتاب، سيبويه، ج (( 

 .  / 9الشمس  (7)
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 :التاء في الدال إدغام -ب

ِ }:،منقولهتعالى(بلادارك)المتمثلفي(18)وفيالرقم {بَِل ادَّارََك عِلُْمُهْم فِي الْآِخَرة
(1)،

ارك)تئقر ،فمن(3)نكارعلىسبيلاإل،تناهىعلمهموكملفيأمراآلخرة:عنى،بم(اْدركوادِّ
بقطعاأللف جعلالفعلماضي امن(اْدرك)دونألفبينالدالوالراءوإسكانالدالومنقرأ
{إِنَّا لَُمْدَرُكونَ }:ومثلهقولهتعالى،األفعالالرباعية

ارك)،ومنقرأ(4) بالوصلوبتشديدالدال(ادِّ
بين الراءوألف وبين ،ها عنده تدارك)فاألصل بالدال( وأداهما التاء ،أسكن داال  فصارت

 .(2)مشددة

 :التاء في الذال إدغام -ت

الَِياِت ذِْكرً } قولهتعالىأدامتالتاءفيالذالفي وذلك؛(31)والتيتحملالرقم،( ) {افَالتَّ
 باإلظهار؛ قرأ ومن مخرجهما، ساكنفلقرب حرف التاء قبل األلف،ألن واإلظهار،هو

 .(8)،والمخرجمتغاير(1)أحسنمنالجمعبينساكنين

:التاء في الزاي إدغام -ث

ْمَس إِذَا َطلََعت }:،منقولهتعالى(21)التيتحملالرقم(تزاور)كلمةتورد َوتََرى الشَّ
{تََّزاَوُر َعن َكْهفِهِْم ذَاَت الَْيِمينِ 

ثقلعليهورادالتخفيفمنأف،(تتزاور)أصلهابتاءينو،(9)
إحذف،اجتماعمتماثلين فيالزاي(تزاور)حداهما التاءفأسكنالتاءوأدامها منشدد وأما ،
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 .(4)مختلفانفيالصفاتهماولكن،لتقاربالتاءوالزايفيالمخرج؛متقاربينإدااموهو،(تزِّاور)

{فَالزَّاِجَراِت زَْجًرا}:قولهتعالىوأما
(الزاجرات)أدامتتاء،فقد(32)المتمثلةفيالرقم (0) 

باإلظهار(زجرا)فيزاي هو،ألنقبلالتاءحرفساكنف؛؛وذلكلقربمخرجهما،ومنقرأ
 .(4)،والمخرجمتغاير(3)واإلظهارأحسنمنالجمعبينساكنين،األلف

 :التاء في السين مإدغا -ج

باإلضافةإلى،ناياثألنهمامنحروفطرفاللسان،وأصولال؛تدامالتاءفيالسين
:،منقولهتعالى(1)الرقمفي(تساءلون)كلمة:منهمامهموس،ومنأمثلةذلكنكال أ
رَْحامَ }

َ
َِّذي تََساَءلُوَن بِهِ َوالْأ {ال

حذف،يفةالسينمنقرأهاخفف،(تتساءلون)،التيأصلها(2)
إ التاءين السين(تساءلون)حدى بتشديد قرأ ومن السين،، في الثانية التاء أدام فقد
اءلون) ،الهمسوالشدة،وأدامالتاءفيالسينيْهمافيصفت ئوالتقا،لقربهافيالمخرج؛(تسِّ

دااموهيمنحروفالصفير،وعنداإل،ألنالسينزيادةالصوت؛وليسالسينفيالتاء
العكس وليس صوت ا، األزيد في صوت ا األنقص ؛يدام األزيد أدام لو ألنه ؛األنقصفي

اإلسف إلى ما،جحافبهيؤدي مقاربهويبطل الفضلعلى من الطبري(0)له وقال ، هما:
.(1)قراءتانمعروفتانولغتانفصيحتان،

ِي إِلَيِْك ِبجِْذِع وَ }:التيوردتفيقولهتعالى(12)الحاملةللرقم(تساقط)وأماكلمة ُهز 
{النَّْخلَةِ تَُساقِْط َعلَيِْك رَُطًبا َجنِيًّا

أدامتفيهاالتاءفيالسين،فأصلهابتاءين،فقد( )
علي،(تتساقط) أبو الشيخ اقط)تقرئ:وقال تسِّ السين( وبتشديد والتاء فأصلها،بالياء
اقط)،فمنقرأ(2)(تتساقطويتساقط) ألنهيثقلاجتماع؛إحدىالتاءينبالتخفيفحذف(ت س 
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 اقط)حرفينمتجانسين،ومنقرأها داامفقدأدامالتاءفيالسين،واإل،بتشديدالسين(تسِّ
.(0)والحذفضربانمنضروبالتخفيف

:منقولهتعالى(يسمعون)المتمثلفيكلمة(33)وأدامتالتاءفيالسينفيالرقم
عْلَىَٰ }

َ
ُعوَن إِلَي الَْملَِإ الْأ مَّ َّا يَسَّ {ل

فقرئ( ) ، مِّعون)ت يسِّ أصلها( ألن والميم؛ السين بتشديد
 .(4)فشددتالسين؛فيالسينأدامتفيهالتاءف،(يتسمعون)

 :التاءفيالشينإداام -ح

والتيوردتفيموضعينمن،(10)قمالحاملةللر(تشقق)فيكلمةداامواستحسناإل
َماُء بِالَْغَمامِ }:قولهتعالىفيكتابهللا،األول ُق السَّ {َويَوَْم تََشقَّ

،والموضعالثانيعند(2)
رُْض َعنُْهْم ِسَراعًا}:قولهسبحانه

َ
ُق الْأ {يَوَْم تََشقَّ

،تبالتخفيفئقرف،(تتشقق)،فأصلها(0)
هافيإداامسكانالتاءوإفإحدىالتاءين،ومنهممنخففبولكنمنالقراءمنخففبحذ
 .(1)الشين،فأصبحتشين امشددة

 :التاء في الصاد إدغام -خ

األصلووحرفه،لقربالمخرجين،فهمامنالثناياومنطرفاللسان؛تدامالتاءفيالصاد
قُوا َخيٌْر }:منقولهتعالى(4)فيالرقم(تصدقوا)كلمة:،ومنأمثلتهاداامفيهااإل ن تََصدَّ

َ
َوأ

{لَُّكمْ 
فلكراهيةاجتماعمتحركينمنجنسواحدفيكلمةواحدة،؛بتاءين(تتصدقوا)أصلها( )

دقوا)فأصبحت،حدىالتاءينإوذلكبحذف،تخفيفةالصادئُقر  إداامتبالتشديدبئ،وقر(تص 
 المخرج بمقاربة الصاد في الثانية دقوا)التاء فاإل(تص  تخفيفداام، أكثر،هنا والحذف
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(4)تخفيف ا الرقم مع الحال وذلك ،(8 تعالى( قوله في المتمثل {َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ }:
فقد(1) ،

فعلى؛ظهارلمقاربةالمخرج،ومناختاراإل؛(صدورهم)فيصاد(حصرت)دامتفيهاتاءأ
.(3)األصل

{إلا أن يصالحا}:عالىوالواردةفيقولهت(9)الحاملةللرقم(يصالح)وأماكلمة
أصلها(4)

بالتشديدأسكنالتاءوأدامهافيالصادف،(يتصالحا) الحا)فأصبحت؛منقرأ ،ولمتدام(يصِّ
التاء في الصوت؛الصاد في زيادة الصاد أص،ألن من الصفيروفهي يكونداامواإل،ات

،وحذف(أصلح)منوليسالعكس،ومنقرأبالتخفيفأخذها،األنقصصوت افياألزيدصوت ا
.(2)(يصالحا)التاءفأصبحت

،عندمابحثتفيالقرآنعنهذهاآليةالتيأوردهاابنخالويهفيكتابهالحجة:مالحظة
ْو إِْعَراًضا فَلَا ُجنَاَح َعلَيْهَِما }:ووجدتاآليةالتالية،لمأجدها

َ
ةٌ َخافَْت مِن بَْعلَِها نُُشوزًا أ

َ
َوِإِن اْمَرأ

ن يُْصلِ 
َ
َ أ حَّ   َوِإن ُتحِْسنُوا َوَتتَُّقوا فَإِنَّ اَّللَّ نُفُس الشُّ

َ
ْحِضَرِت الْأ

ُ
لُْح َخيٌْر   َوأ  كَاَن َحا بَيْنَُهَما ُصلًْحا   َوالصُّ

{بَِما َتْعَملُوَن َخبِيًرا
وأشارالمحقق،(يصالحا)فيكلمةداام،وشرحالطبريفيالتفسيراإل(0)

افيالمخطوط:"فيالحاشيةوقال سهو ا،وتابعه"إال"،زادالناسخ"إالأنيصالحا:"والمطبوعمع 
.(1)"الناشر

 َماءِ }:منقولهتعالى( يصعد)كلمة  (21)وفيالرقم ُد فِي السَّ عَّ نََّما يَصَّ
َ
{َكأ

أصلها  ،(8)

عّد) عد)تبتشديدالصادئُقر ف،(ي ت ص  فيالصادإدااموذلكبإسكانالتاءو،(يصِّ فأصبحت؛ها
بتخفيفالصاد،أوأنه(يصعد)تئف ُقر ،فقدحذفالتاء،مناختارالتخفيفوة،امشددصاد 
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ي ْصع د)أخذهامن د  ع  أنالكافرلواستطاعأنيرتقىللسماء:وهو،،والقراءتانبمعنىواحد(ص 
 .(2)لضيقصدرهلفعل

ا}:قولهتعالىإدااموكذلكاستحسن افَّاِت َصفًّ {َوالصَّ
منالجدولفي(31)ةللرقمالحامل(1)

فاألعلى صاد، في التاء ؛أدامت باإلظهار؛ قرأ ومن مخرجهما، لقرب التاءفوذلك قبل ألن
.(4)،والمخرجمتغاير(3)واإلظهارأحسنمنالجمعبينساكنين،هواأللف،حرفساكن

إِنَّ }:لهتعالى،الواردتانفيقو(32)انالرقمالحاملت(لمصدقاتالمصدقينوا)وأماالكلمتان
َ قَرًْضا َحَسنًا يَُضاَعُف لَُهمْ  قْرَُضوا اَّللَّ

َ
قَاِت َوأ ِ د  قِيَن َوالُْمصَّ ِ د  {الُْمصَّ

المتصدقين)أصلهماف،(2)
فقدأسكن،ظهارحذفالتاءتخفيف ا،ومنشددالصادمنقرأباإلومنالصدقة،(والمتصدقات

ا؛التاءوأدامهافيالصاد  .(0)تخفيف اأيض 

 :التاء في الطاء إدغام -د

ن َيْظَهُروهُ }:قالتعالى
َ
{َفَما اْسَطاُعوا أ

التيتحمل(اسطاعوا)جاءتفيهاكلمة(1)
وهي،(اْسط اع واستطاع،واْستاع واْست ت اع:)،ويقال(اْست ط اعوا):منالجدولبمعنى(29)الرقم

تخفيفالطاءحذفالتاءف،(8)بمعنىواحد ومخرجالطاءواحد،وقرألنمخرج؛منقرأ ئتها
اسطاعوا) وقر( الطاءأتئبطاءايرمشددة، بتشديد ا التاءفيإدااموذلكب،(اسطِّاعوا)يض 

"...متجانسين،وقالاألخفشإدااموهو،ألنالمخرجواحد؛لنفسالسبب،الطاء ألنلغة:
تقول العرب به: يريدون ي ْسطيع، إْسطاع حذفو: ولكن يستطيع، جامعتاستطاع إذا التاء ا

ألنهاجمعتبين؛،ايرأنهذهالقراءةطعنفيهابعضاللغويين"الطاء؛ألنمخرجهماواحد
التاءفيإداامفمااسطِّاعوا،ب:فأمامنقرأ:"،وقالاألزهري(التاءالمدامةو،السين)ساكنين
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:همفيذلكتم،وحجفهولحنمخطئقالهالخليلويونسوسيبويه،وجميعمنقالبقوله،الطاء
،ولكنابنخالويه( )"ناأنالسينساكنة،فإذاأدامتالتاءصارتطاءساكنة،واليجتمعساكن

بِْت }:وقاسهاعلىقولهتعالى،ليسفيهعيب:وقال،علقعلىهذا {لَا َتْعُدوا فِي السَّ
(0)،

ا،فاألصلفيالحرفاألولالحركة .(3)"والسكونكانعارض 

ِ }:منقولهتعالى(فتخطفه)المتمثلفيكلمة(13)رقموكذلكال َوَمن يُْشرِْك بِاَّللَّ
يْرُ  َماءِ َفتَْخَطُفُه الطَّ نََّما َخرَّ مَِن السَّ

َ
{فََكأ

طِّفه)تبفتحالخاءوتشديدالطاءئقر،(1)  ألن؛(فت خ 
ُفه)أصلها فأصبحتالتاء؛قبلهابتاءمفتوحةقبلالطاء،ونقلتحركةالتاءإلىالخاء(ف ت ْخت ط 

:لذلكشددتالطاء،وأمامنقرأهامخففةفأخذهامنقولهتعالى؛وأدامتفيالطاء،ةنساك
َّا َمْن َخِطَف الْخَْطَفةَ } {إِل

 .( )اعلقابنخالويهعليهكما،وهمالغتانصحيحتان( ) 

 :التاء في الظاء إدغام -ذ

،داامااآلخروقوعاإلمواليمنعأحده،فهمامنحيزواحدء،تدامالتاءفيالظا
ســـورةفـــيكتـــابهللاالعزيـــز،تكـــررتفـــيأكثـــرمـــن،(3)مـــلالـــرقمالتـــيتح(تظـــاهرون)فكلمـــة

{َتَظاَهُروَن َعلَيِْهم بِالِْإثِْم َوالُْعْدَوانِ }:فوجدتفيقولـهتعـالى
ْزَواَجُكاُم }:وقولـه(1)

َ
َوَماا َجَعاَل أ

َهاتُِكمْ  مَّ
ُ
{اللَّائِي ُتَظاهُِروَن ِمنُْهنَّ أ

ِان }:،وكذلكفـياآليـةالكريمـة(8) َِّذيَن ُيَظاهُِروَن ِمانُكم م  ال
َهاتِِهمْ  مَّ

ُ
ا ُهنَّ أ {ن َِسائِِهم مَّ

َ }:افيقولهتعالى،وأخير (9)  ُهَو َمْولَاهُ وَِجبِْريُل َوِإن َتَظاَهَرا َعلَيْهِ فَإِنَّ اَّللَّ
{َوَصاااالُِح الُْماااْؤِمنِينَ 

؛مـــنقـــرأباإلظهـــارحـــذفالتـــاءالثانيـــةف،(تتظـــاهرون)أصـــلالكلمـــة،(21)

                                                           
 1 1/ معاني القراءات، األزهري، ج (( 
 .3  /3النساء  (1)
 111القراءات السبع، ابن خالويه، ص. الحجة في: ينظر (1)

 . 11/1الحج  (3)
 .1 / 17الصافات  ( )
 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )
 . 1/1البقرة  (7)
 .11/13األحزاب  (1)
 .1/11 المجادلة  (9)
 .13/  التحريم  (1 )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya10.html
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استثقلاجتماعحـرفينمتحـركينمـن،(تظِّاهرون)،ومنقرأبتشديدالظاء(تظاهرون)فأصبحت
 .(2)ولتقاربمخرجيهما،فأدامالتاءفيالظاء؛جنسواحد

  

                                                           
 131-131-111 -13الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )
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 :الثاء في التاء إدغام -ر

اإل من النوع هذا دااموتحقق الرقم 23)في ) في تعالى(أورثتموها)المتمثل قوله من ،:
ورِثْتُُموَها بَِما ُكنتُْم َتْعَملُونَ }

ُ
ن تِلُْكُم الْجَنَُّة أ

َ
{َونُوُدوا أ

منأظهرالتاءوالثاءوقرأها،ف(4) 
ْثُتُموه ا) ،(ُأور ت ُموه ا)منقرأهاوفيكلمةواحدة،انهمأنفصالمعنبحكمااليألنالصوت؛ف(ُأور 

الثاء في التاء أدام ثاء فقد فأصبحت الصوت؛مشددة؛ الصفاتيألن في متقاربان فهما،ن
.(0)داامفاستحسناإل؛مهموسان

اإل دااموأما 14)فيالرقم لبثتم)المتمثلفي( منقولهتعالى( {قَاَل َكْم لَبِثْتُمْ }:
(3)،

{لَبِثْتُمْ  قال إن}:وكذلكفيقولهتعالى
الشتركهمافيصفات؛للثاءفيالتاءإداامفهو؛(4)

ذكرابنخالويه-داامفيالمخرج،وعلةاإلاهماختالفالهمسواالنفتاحواالستفال،و -كما
.(2)أتىبالكالمعلىاألصلفقد؛تقاربالمخرجين،ومنأظهر

 :الدال في الدال إدغام -ز

َمن }:فيقولهتعالى(يرتد)المتماثلينفيكلمةإدااموأدامتالدالفيالدالكنوعمن
{مِنُكمْ  يَْرتَدَّ 

(0) الرقم تحمل قراءتانو،(22)التي األولى؛لها المجزوم؛داامباإل: لتحريك
دْ)اللتقاءالساكنينفأشبهالمتحركين،فأدامتالدالفيمثلها،فأصلالفعل الدالبكسر،(رتد 

الثانية،األولى والثانية؛وإسكان للجزم، عالمة والثاني؛اإلظهار: متحرك األول الحرف ألن
اإل،ساكن في والداامواألصل الساكن هو األول يكون ثأن اني ابن(1)المتحركهو وقال ،

خالويه الحجازدااماإل: األفعال،لغة يدامون األسماء؛وهم ويظهرون لخفتها،؛لثقلها،
 .(8)أتىبالكالمعلىأصلهفقدومنقرأبه،ظهارهواألصلواإل

                                                           
 .7/31األعراف  ( )
    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
 .1  /11المؤمنون  (1)
 .3  /11المؤمنون  (3)
 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 .3 / المائدة  ( )
 197/ البيان في غريب إعراب القرآن، ابن األنباري، ج: ينظر ((7

 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
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 :الدال في التاء إدغام -س

(4){ مِن بَْعِد َما كَاَد يَزِيغُ }:منقولهتعالى(24)التيتحملالرقم(يزيغ)تئقر
قبلالفعل،وهنايكون(القلوب)أرادتقديمكلمة،فقدبالتاءوالياء،ومنقرأهابالتاءعلىالتأنيث

لمقاربةالمخرجبينهما،وأمامنأظهر؛(تزيغ)والتاءفي(كاد)متجانسينبينالدالفيإداام
 .(0)وأخرجهمنمخرجهبشكلمنفصل،وأظهركلصوت،فقدجاءباألصل؛الدالوالتاء

 :الدال في السين إدغام -ش

(0)لرقموتحملا،وهيكلمةمنفصلةعنسابقتها،(سمع)فيسين(لقد)أدامتالدالفي
غْنِيَاءُ }:منالجدول،وجاءتفيقولهتعالى

َ
َ فَقِيٌر َوَنحُْن أ َّذِيَن قَالُوا إِنَّ اَّللَّ ُ قَوَْل ال {لََّقْد َسمَِع اَّللَّ

(3)
 لتقاربمتقاربينإدااموهو باإلاهم؛ قرأ ومن المخرج، ؛ظهارفي على بالكالم أتى ،هصلأفقد

اإل ألن حقه؛ حرف كل اوأوفى هو خالويهداامواإل،ألصلظهار ابن وقال منه، نإ":فرع
 .(4)"ظهارُلْكنةولحنشهر،واإلفصحواألهواألكثرواألدااماإل:الكسائيكانيقول

 :الدال في الذال إدغام -ص

(الصاد)وهو(كهيعص)مأدامتالدالالتيكانتفيآخرحرفمنفيبدايةسورةمري
 لها، التالية ِ َك َعبَْدهُ كهيعص } :هللاسبحانهوتعالىقالمعالذالفيالكلمة ذِْكُر َرْحمَةِ َرب

-كماقالابنخالويه-دااممنالجدول،والحجةلمنقرأباإل(11)وحملتالرقم،( ){َزَكرِيَ ا
أنهجاءبالقراءةعلى:تبإظهارالدالوالذال،والحجةلمنأظهرهمائلمقاربةبينالحرفين،وُقر ا

 .( )وألنالدالفياآليةاألولىمنحروفمقطوعة،األصل

  

                                                           
 .7  /9التوبة  ( )
 71 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
 . 1 /1عمران  آل (1)

 7  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 .1- /9 مريم  ( )
 113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85#كهيعص_(1)
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 :الذال في التاء إدغام -ض

منقولهتعالى(اتخذتم)المتمثلفيكلمة(1)الذالفيالرقمإداامفياختلف
نتُْم }:فيحقبنياسرائيل

َ
ِ َوأ خَْذُتُم الْعِْجَل مِن َبْعِده ْربَعِيَن لَيْلًَة ُثمَّ اتَّ

َ
َوِإذْ َواَعْدنَا ُموَسيَٰ أ

{َظالُِمونَ 
ْجًرا}:منقولهتعالى(28)المتمثلةفيالرقم(لتخذت)،وكذلك(2)

َ
{لَتََّخْذَت َعلَيْهِ أ

(1)
،

الجمهورب واتحادهافيصفةالهمس،لقربهامنهافيالمخرج؛الذالفيالتاءإداامحيثقرأ
ئفقر،وايرها صورة على (لتخت)و،(3)(اتختم)ت ويجوز مجهور؛ظهاراإل، حرف الذال ألن

أنهأتىبالكالم:منأظهرفاليدامفيه،والحجةل؛والتاءمهموسة،والجهرأقوىمنالهمس
ذ)وأخذهمن،علىأصله ذ ي ْتخ  ي ْشر ب)كمانقول،(ت خ  ر ب  .(1)(ش 

و الرقم 12)في ) في تلقونه)المتمثل إذ تعالى( قوله من ْونَُه }: إِذْ تَلَقَّ
لِْسنَتُِكمْ 

َ
{بِأ

وباإلظهارعلىأصل؛أدامتالذالفيالتاء ،(2) المخرجبينالحرفين، لمقاربة
 .(0)الكالم

َوقَاَل ُموَسيَٰ إِن ِي ُعْذُت بَِرب ِي }:منقولهتعالى(عذت)المتمثلفيكلمة(34)الرقموأما
ِ ُمتََكب ِر  

ِن كُل  {َوَرب ُِكم م 
فقد( ) التاء، في الذال الحرفين،؛أدامت بين المخرج لمقاربة

داامواإل،واإلظهارداامباإلتقرأ":ألنالحرفينايرمتجانسين،وقالابنخالويه؛وباإلظهار
 .(8)"ألنهامتصلةبحرفاليوقفعلىمادونه؛لي إب ح أ 

 :نافي مجموعة األصوات التي مخرجها الشفت دغاماإل .1

(.الباء،والميم)عةتشملوهذهالمجمو

                                                           
 .  /1البقرة  ( )
 .1/77  الكهف (1)
 99/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 111-77الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 .  /13النور  ( )
 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 .31/17غافر  (7)
 3 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
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 :الباء في الباء إدغام -أ

إداام يسمى مثيلتها في إداام الباء الرقم في وجاء 20)متماثلين، ع( كلمة ،(ربما)ند
َِّذيَن َكَفُروا لَْو كَانُوا ُمْسلِمِينَ }:الواردةفيقولهتعالى بََما يَوَدُّ ال {رُّ

فهو؛منقرأبتخفيفالباء،(4)
والكثير،وهيلغةأهلالحجاز،اتخفيف ؛فحذفتواحدة،بباءين(رببما)علىاألصل؛ألنأصلها

متماثلين،وهيلغةإدااموهو،حداهمافياألخرىإأدامقدف،ختارالتشديدامنقيس،وأمامن
نهواألصل،ومنيالباءإداام":،وقالابنخالويه(1)وأسد،وربيعة،وتميم،قيسإلىنسبت

.(3)"داامواالختيارلإل،أسقطواحدةفهوللتخفيف

:الباء في الميم إدغام -ب

يَا ُبَنيَّ اْرَكب }:التيجاءتفيقولهتعالى(بنياركب)في(22)وكذلكالحالمعالرقم
َعنَا {مَّ

لمقاربةالمخرج؛(معنا)والميمفي(اركب)متجانسينبينالباءفيإداام،وهنايكون(1) 
وأظهركل،اءباألصلفقدج،نيفكالهمايخرجانمنالشفتين،وأمامنأظهرالصوت،بينهما

  .( )فرعمنهداامواإل،صوتوأخرجهمنمخرجهبشكلمنفصل؛ألناإلظهارهواألصل

                                                           
 .11/  الحجر  ( )
 11 /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 17 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1

 .31/  ود ه (3)
 113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya2.html
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 واإلمالة( التفخيم)الفتح 
كانتمتفشيةبينالقبائلالعربيةمنذزمنبعيدإحدىالقضاياالتيهيإنقضيةالفتحواإلمالة

:تينمع ا،فهناكقراءقرؤواباإلمالةبكثرة،مثلقبلاإلسالم،ولماجاءالقرآنالكريمنزلباللهج
.(2)ابنكثير،وابنعامر،وعاصم:ورشوحمزة،والكسائي،ومنهممنيفتحونبكثرة،مثل

والنصب،وينقسم،التفخيم:فتحالفمبلفظالحرف،الفتحالحرفنفسه،ويقالله:فالفتحهو
وهذاالنوعمحرمفيالقرآن،ولكنهموجودفيوهونهايةفتحالفمبالحرف،:شديد:إلىقسمين

 .(1)وهومابينالشديدواإلمالةالمتوسطة،فتحمتوسط:لغةالعجم،والنوعالثاني

ا:التعويج،فيقال:واإلمالةلغة هيأن:أملتالرمحونحوه،إذاعوجتهعناستقامته،واصطالح 
وفيهاتقترب،إمالةكبرى:األول؛اقسمانُينحىبالفتحةنحوالكسرة،وباأللفنحوالياء،وله

الياء من واأللف الكسرة، من خالص،الفتحة قلب اير ،من واإلمالةشباع إوال فيه، مبالغ
.(3)وهيمابينالفتحواإلمالةالكبرى،ويقاللهابينبين:الصغرى

نالفتحهواألصل،أ:بعضهمالفتحأماإلمالة،ورأيُ،اختلفالعلماءفيأيهماهواألصلوقد
هماأصلقائمبذاته؛ألنكلظاهرةنطقتبهايأنكل:واإلمالةفرعمنه،وقالبعضالعلماء
.(4)ألنالقرآننزلباللغتين؛حداهماعلىاألخرىإعدةقبائلعربية،إذاليمكنترجيح

،والتفخيمأقدمنأناإلمالةأقدمفيحاالتيبيويعالجالدكتورأنيسالموضوعبطريقةعلمية،و
فيمواضعأخرى،فاإلمالةفياأللفالتيأصلهاياءتطورتمنصائتمركبإلىإمالةإلى

تقرأبإمالةالفتح،وفيهااإلمالةأقدممنالفتحفيالنطق،أمااإلمالةالتيال(ب ْيع :)الفتح،نحو
الفتحة كإمالة األلفايرالمنقل،ترجعإلىأصلالكلمة، نوعمناالنسجامأوإمالة فهذا بة،

النطق مثل،الصوتي،وهوأقربلسهولة العضلي، الجهد وقلة بالفتحوباإلمالة،،كتاب: تقرأ
.(2)وقلةالجهدالعضليفينطقالكلمةبه،لسهولته؛ولكنالفتحأقدم

                                                           
 91المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، محيسن، ص: ينظر (( 
 137/ إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج :ينظر ((1

 المرجع السابق :ينظر ((1

  9ة، محيسن، ص المقتبس من اللهجات العربية والقرآني:  ينظر ((3

 1 في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 
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:مايلي،ومننماذجالفتحواإلمالةعندابنخالويهفيكتابهالحجةفيالقراءاتالسبع

 الفتح واإلمالة(: 00.4)جدول 

 اآلية السورة القبائل من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
أبوعمرو،وابنكثير،وابن َوِباآْلِخَرةِ تفخيمالراء2

(2)عامر،وعاصم،ونافع
،الحجاز
(1)وقريش

4البقرة

(4)تميم(3)الكسائيحمزة،وإمالتها
ونافعأبوعمرو،وابنكثير، َأْبَصاِرِهمْ التفخيم1

وابنعامر،وعاصم،
(2)وحمزة

1البقرة(0)الحجاز

عامة(1)الكسائياإلمالة
(8)تميم


3

بالفتحبعد
الزاي

أبوعمرو،وابنكثير، َفَزاَدُهمُ 
(9)وعاصم،والكسائي،ونافع

21البقرة(21)الحجاز

عامة(22)ابنعامر،وحمزةباإلمالة
(21)تميم

(23)نافعبينالبين
،ونافعأبوعمرو،وابنكثير، ُطْغَياِنِهمْ التفخيم4

وابنعامر،وعاصم،
(24)وحمزة

22البقرة(2)الحجاز

                                                           
 11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

 11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 3 /9، ابن يعيش، جشرح المفصل (( 

 11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1

 19 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1 

 97/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((  

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1 

 97/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ظرين ((1 

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3 
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(3)تميم(1)الكسائياإلمالة
التفخيمبعد2

الدال
 

 ِباْلُهَدى
ابنوأبوعمرو،وابنعامر،

(4)كثير،وعاصم
20البقرة(2)الحجاز

،هذيل(0)حمزة،والكسائياإلمالةب
وبعض

(1)سليم
(8)نافعبينالبين

،ونافعابنكثير،وابنعامر، اْلَكاِفِرينَ تفخيمالكاف0
(9)وعاصم،وحمزة،والكسائي

29البقرة(21)الحجاز

(21)تميم(22)أبوعمرواإلمالة
وابنأبوعمرو،وعاصم، ُهَدايَ التفخيم1

،وابنعامر،حمزةو،كثير
(23)ونافع

38البقرة(24)الحجاز

،هذيل(22)الكسائياإلمالة
وبعض

(20)سليم
أبووحمزةعاصم،،وابنكثير  اْلِقَياَمةِ التفخيم8

(2)،وابنعامرونافععمرو،
،الحجاز
(1)وقريش

82البقرة

                                                                                                                                                                     
 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج (( 

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ظرين (( 

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

  3 المرجع السابق، ص : ينظر ((9

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1 

  3 مجاهد، ص  السبعة في القراءات، ابن: ينظر ((  

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1 

  1/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 

  1/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  
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(4)تميم(3)الكسائياإلمالة
 َوَقَضىبالتفخيم9

 
بوعمرو،وابنأوعاصم،

(2)كثير،وابنعامر،ونافع
،الحجاز
(0)وقريش

البقرة
االسراء

221
13

(8)تميم(1)حمزة،والكسائيباإلمالة
بالتفخيمبعد21

الضاد
،الحجاز(9)عاصم َمْرَضاِت 

(21)وقريش
111البقرة

،والكسائي،ونافع،أبوعمروباإلمالة
ابنووابنعامر،،وحمزة
(22)كثير

(21)تميم

بالتفخيمبعد22
الراء

ابنكثير،وابنعامر، الت ْوَراةَ 
(23)وعاصم

،الحجاز
(24)وقريش

3العمران

(20)تميم(22)أبوعمرو،والكسائيباإلمالة
(21)نافع،وحمزةبينالبين

بالتفخيمبعد21
القاف

أبوعمرو،وابنكثير،وابن ُتَقاةا 
(28)عامر،وعاصم،ونافع

،الحجاز
(29)وقريش

18العمران

(1)تميم(2)حمزة،والكسائيباإلمالة

                                                                                                                                                                     
  3 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 11الفراء، ص لغات القرآن، : ينظر ((1

  3 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

  1 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

  1 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 11 ي القراءات، ابن مجاهد، ص السبعة ف: ينظر ((9

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 

  11ءات، ابن مجاهد، ص السبعة في القرا: ينظر ((  

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  

  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7 

 113المرجع السابق، ص : ينظر ((1 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((9 
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 َرَأىالتفخيم23
 

االنعام(4)قريش(3)أبوبكرعنعاصم
النمل
العلق

10
109

1
(0)تميم(2)أبوعمرومالةإ

تفخيمبعد24
الدال

ونافعوابنعامر،،أبوعمرو َهَدانِ 
(1)زةحمو،وابنكثيروعاصم،

،الحجاز
(8)وقريش

81نعاماأل

(21)تميم(9)الكسائيباإلمالة
أبوعمرو،وابنوعاصم، ِبَرْحَمة  التفخيم22

،كثير،وابنعامر،ونافع
(22)وحمزة

49عرافاأل(21)الحجاز

(24)تميم(23)الكسائيمالةاإل
وأبوبكرعنعاصم،حفص َرَمىبالتفخيم20

كثير،وابنأبوعمرو،وابنو
(22)عامر،ونافع

،الحجاز
(20)وقريش

21نفالاأل

حمزة،والكسائي،وشعبةعن باإلمالة
(21)عاصم

(28)تميم

بالتفخيمبعد21
الهاء

ابنكثير،وابنعامر، َهار  
(2)وحفصعنعاصم،وحمزة

،الحجاز
(1)وقريش

219التوبة

                                                                                                                                                                     
 113السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 33 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

 31 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 33 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 31 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

 11ات القرآن، الفراء، ص لغ: ينظر ((1

   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

   /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1 

   /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((3 

  1/17معجم القرءات، الخطيب، ج :ينظر ((  

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  

  1/17معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
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أبوعمرو،وشعبةعنباإلمالة
(3)،ونافععاصم،والكسائي

(4)تميم

بالتفخيمبعد28
الراء

ابنكثير،وحفصعن الر
(2)عاصم،والمسيبيعننافع

،الحجاز
(0)وقريش

2يونس

أبوعمرو،وابنعامر،باإلمالة
وحمزة،والكسائي،وشعبةعن

عاصم،وابنجمازعن
(1)نافع

،الحجاز
(8)وقريش

وحفصعنابنكثير، َأْدَراكُ الراءفتح29
(9)عاصم،ونافع

يونس(21)الحجاز
االنفطار

20
21

وابن،وحمزةأبوعمرو، اكُ َأْدرِ تهاإمالب
،،وشعبةعنعاصمرعام

(22)والكسائي

(21)تميم

هود(24)الحجاز(23)أبوعمرو ْرَية  مَ فتحالميم11
هود

الحج
السجدة
فصلت

21
219

22
13
24

،ابنكثير،ونافعوابنعامر، ِمْرَية  إمالتهاب
(22)عاصم،وحمزة،والكسائيو

،تميم
(20)وأسد

                                                                                                                                                                     
 9 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 9 1ن مجاهد، ص السبعة في القراءات، اب: ينظر ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  1/1النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج (( 

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

  1/1النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج ((1

 113في القراءات، ابن مجاهد، ص السبعة : ينظر ((9

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1 

 113السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1 

 17/، ج3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

  1 / البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((3 

 3/17، الخطيب، جمعجم القرءات: ينظر ((  

  1 / البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((  
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ابنوأبوعمرو،وابنعامر، َمْجَراَهافتحالراء12
كثير،وأبوبكرعنعاصم،

(2)ونافع

،الحجاز
(1)وقريش

42هود

حفصعنعاصم،وحمزة، اَهاَمْجرِ تهاإمالب
(3)والكسائي

(4)تميم

 ُبْشَري فتحالراء11
 

ابنوبوعمرو،وابنعامر،أ
(2)كثير،وعاصم،ونافع

29يوسف(0)الحجاز

(8)تميم(1)حمزة،والكسائيمالتهاإب
ابنوأبوعمرو،وابنعامر، َأَتىٰ بالفتح13

(9)كثير،وعاصم،ونافع
النحل(21)الحجاز

النمل
2

30
(21)تميم(22)حمزة،والكسائي ىَأتِ باإلمالة

ونافع،حفصعنعاصم، َأْعَمىٰ مفتحالمي14
وابنكثير،وابنعامر،وأبو

(23)عمرو

،الحجاز
(24)وقريش

سراءاإل
طه
طه

11
214
212

،وحمزة،أبوبكرعنعاصم ىَأْعمِ إمالتهاب
(22)والكسائي

(20)تميم

ابنكثير،وحفصعن يعصكهَ فتحالهاء12
(2)عاصم

،الحجاز
(1)وقريش

2مريم

                                                           
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

 137قراءات، ابن مجاهد، ص السبعة في ال: ينظر (( 

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج (( 

 137السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1

 17 /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1 

 17 /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 3 /9مفصل، ابن يعيش، جشرح ال ((1 

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 

 33 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  
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أبوعمرو،وأبوبكرعن يعصكهِ إمالتهاب
عاصم،والكسائي،وحمزة،

(3)وابنعامر

،الحجاز
(4)وقريش

(2)نافع بينالبين
أبوعمرو،وابنعامر، َوَأْوَصاِنيفتحالصاد10

ابنكثير،وعاصم،و،ونافع
(0)حمزةو

،الحجاز
(1)وقريش

32مريم

(9)تميم(8)الكسائي اِنيَوَأْوِص مالتهابإ
حفصعنعاصم،وابن هطَ فتحالطاء11

كثير،وابنعامر،وأبو
(21)عمرو

،الحجاز
(22)وقريش

2طه

أبوبكرعنعاصم،وحمزة، ِطهكسرها
(21)والكسائي

،الحجاز
(23)وقريش

(24)نافع بينالبين
ابنكثير،وأبووعاصم،  ة  و َكِمْشكَ التفخيم18

عمرو،وابنعامر،ونافع،
(22)وحمزة

اليمن،
(20)وقريش

32النور

                                                                                                                                                                     
  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  1/1العش ، ابن الجزري، ج النشر في القراءات ((1

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

  1/1النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج ((3

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 319السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7

 319السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ظرين ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((9

   3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

  1/1النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج ((  

   3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

  1/ري، ج ، ابن الجز1النشر في القراءات العشر ((1 

   3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3 

   3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

   3/1 لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر ((  
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كسرالكاف
الثانية

(1)تميم(2)الكسائي  ة  و َكِمْشكِ 

ابنوحفصعنعاصم، سمطَ فتحالطاء19
وأبوعمرو،وابنكثير،

(3)نافععامر،و

2الشعراء(4)الحجاز

حمزة،وأبوبكرعنعاصم، ِطسمإمالتهاب
(2)والكسائي

تميم،
(0)وأسد

ونافع،أبوبكرعنعاصم، ايَوُبْشرَ حالراءفت31
ابنوأبوعمرو،وابنعامر،و

(1)حمزةوكثير،والكسائي،

الحجاز
(8)وقريش

1النمل

(21)تميم(9)حفصعنعاصم ايَوُبْشرِ إمالتها
فتحالتاء32

والراء
أبوعمرو،وابنعامر،وابن َتَرى 

(22)كثير،وعاصم،ونافع
الحجاز

(21)وقريش
211الصافات

ضمالتاء
وكسرالراء

(24)تميم(23)والكسائي،حمزة ى رِ تُ 

2اافر(20)الحجاز(22)ابنكثير محَ فتحالحاء31
ابنعامر،وحمزة، ِحمكسرالحاء

(2)والكسائي
تميم،

(1)وأسد

                                                           
   3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

   3/1 لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر ((1
 371راءات، ابن مجاهد، ص السبعة في الق: ينظر ((1

 19ناصف، مميزات لغات العرب، ص : ينظر ((3
 371السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 19ناصف، مميزات لغات العرب، ص : ينظر (( 
 371السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 371قراءات، ابن مجاهد، ص السبعة في ال: ينظر ((9

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 

    ابن مجاهد، ص  السبعة في القراءات،: ينظر ((  

 19ناصف، مميزات لغات العرب، ص : ينظر ((  
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(3)أبوعمرو،ونافع،وعاصم حمبينالبين

،ابنكثير،وابنعامر َهَوى بالفتح33
(4)وعاصم

2النجم(2)قريش
1

(1)تميم(0)حمزة،والكسائي َغَوى باإلمالة
(8)نافعوأبوعمرو، بينالبين

أبوعمرو،وابنعامر، َوَمْعِصَيتِ الوقفبالهاء34
ابنكثير،وعاصم،،ونافع

(9)حمزةو

،الحجاز
(21)وقريش

8المجادلة

الوقفبإمالة
الهاء

(21)يمتم(22)الكسائي

أبوعمرو،وابنعامر،  ارِ مَ الحِ بالفتح32
(23)والكسائي

2الجمعة(24)الحجاز

ابنعامر،وعاصم،وحمزة،باإلمالة
(22)ونافع

(20)تميم

28المطففين(28)الحجاز(21)ابنكثير،وعاصم،ونافع اأْلَْبَرارِ فتحالراء30
(1)تميمأبوعمرو،وابنعامر،إمالتها

                                                                                                                                                                     
    السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 19ناصف، مميزات لغات العرب، ص : ينظر ((1
    السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

 3  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3

 31 ي القراءات السبع، ابن خالويه، صالحجة ف: ينظر ( )

 3  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 31 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

 3  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

 9/171معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((9

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 9/171معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

   9/3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((3 

   9/3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((  

  7 ، ص السبعة في القراءات، ابن مجاهد: ينظر ((7 

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1 
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(2)سائيوحمزة،والك
 أواخربالفتح31

 سورة
 الشمس

ابنكثير،وابنعامر،
(3)وعاصم،ونافع

منالشمس(4)الحجاز
2

إلى
22

(0)تميم(2)حمزة،والكسائيمالةباإل
(1)أبوعمروبينالبين

 يغشىبالفتح38
 

ورشعننافع،وابنكثير،
.(8)وابنعامر،وعاصم

،الحجاز
(9)وقريش

2الليل

حمزة،والكسائي،والمسيبيباإلمالة
(21)عننافع

(22)تميم

(21)أبوعمروبينالبين
فتحالراء39

وقصرالهمزة
1العلق(24)الحجاز(23)ابنكثير ر أهُ 

ابنعامر،وعاصم،وحمزة، ر آهُ مدالهمزة
(22)والكسائي

(20)تميم

،وابنعامر،ونافعابنكثير َحاِسد  بفتحالحاء41
(21)والكسائيوعاصم،وحمزة،

2الفلق(28)الحجاز

                                                                                                                                                                     
 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1

  7 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

   1/3 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((3

   1/3 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 3 /9ج شرح المفصل، ابن يعيش، (( 

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

   1/3 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((9

   1/3 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

 91 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((3 

 91 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((  

 711السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7 

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1 
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(1)تميم(2)أبوعمرو ِحاِسدباإلمالة
،أبوعمرو،وابنكثير،ونافع الن اسِ بفتحالنون42

وعاصم،،وابنعامر
(3)وحمزة

2الناس(4)الحجاز

(0)تميم(2)الكسائيباإلمالة

أحدهماالكسرة،والثانيالياء،وكلمنهماإما:ترجعإلىشيئينأسباباإلمالةكثيرة،و
اير الياء أو الكسرة تكون وقد مقدر ا، أو متأخر ا، أو اإلمالة، محل على متقدم ا يكون أن

فيالكلمة، إنمافيبعضتصاريفها،وقدتمالاأللفأوالفتحةألجلألفوموجودتينشكال 
.إمالةألجلاإلمالة:تسمىهذهالحالة،وتينأخرىأوفتحةأخرىممال

فكسرتهاككسرتين،،منصفاتهاالتكريرألن؛آخرهراءمكسورةماكانتميمأمالتوقد
ألف قبلها وما االسم، آخر في للخفض الكسرة كانت األلفتفأمال،فلما قبل ،تسهيال ؛ما

بَْصارِهِمْ }:منقولهتعالى(أبصارهم)،نحو(1)وليكوناللفظمنوجهواحد
َ
{ِغَشاَوةٌ  عَلَىَٰ أ

،فقال(8)
حيان "أبو حرفواإل: المكسورة الراء البت وقد بها، قرئ وقد جائزة، أبصارهم في مالة

َّا إِنَّ كِتَاَب } :فيقولهسبحانه(أبرار):،ومثلها(9)"ذلوالهالماجازتاإلمالةإاالستعالء، كَل
بَْرارِ لَفِي ِعل ِي ِينَ 

َ
{الْأ

ْسَفاًرا}:فيقولهتعالى(الحمار)ذلك،وك(21)
َ
{َكَمثَِل الْحَِمارِ َيحِْمُل أ

(22)،

                                                           
 711قراءات، ابن مجاهد، ص السبعة في ال: ينظر (( 

 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج ((1

 711السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

السبعة في القراءات، ابن مجاهد، : أيًضا:، وينظر113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((3

 711ص 
  711السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

السبعة في القراءات، ابن مجاهد، : أيًضا:، و ينظر113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (( 

 711ص
   الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

 .1/7البقرة ( 1)

  7/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج ((9

 .1 /11المطففين  (1 )
 . /1 الجمعة  (  )
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ِ َحاِسد  إِذَا َحَسدَ }في(حاسد)و {َومِن َشر 
فقدأتىبالكالم،،وأمامنقرأبالتفخيمفيهاجميع ا(2)

.(1)واإلمالةفرعمنه،فالفتحفيهاأصل،علىأصله

ُ ُمحِيٌط بِالْكَافِرِينَ }:تعالىفيقوله(الكافرين)وكذلكالحالمع {َواَّللَّ
؛تباإلمالةئ،قر(3)

ليكوناللفظعلىوجهواحد،وألنهاجتمعفي؛فقربتالياءمنها؛للخفض؛ألنالنونمكسورة
الكلمة على اإلمالة وقربت سهلت كسرات أربع في:الكلمة وكسرتان والياء، الفاء، في كسرة

التكري؛الراء منصفاتها فجذف،رألن كسرتان، الكسرة فيها بقوتهنبتصبح لسكونها األلف ت
.(4)عليهي ن فقدأتىبالكالمعلىأصلمابُ،فأملنها،وأمامنقرأبالتفخيم

متقدمةعليها جاءتياءمالصقةلها نحو(2)وتمالاأللفإذا ،( فيقوله(طغيانهم:
{َيْعَمُهونَ  فِي ُطْغيَانِهِمْ }:تعالى

ِ }:فيقولهسبحانه(مةالقيا)،و(0) َشد 
َ
َويَوَْم الْقِيَاَمةِ يُرَدُّوَن إِلَيَٰ أ

{الَْعَذابِ 
(1).

اإلمالةألجلالياءالمقدرةمنأصلالكلمة،وقدكانالكوفيون، ومنمقتضياتاإلمالة
َِّذيَن اْشتَرَ }:فيقولهتعالى(هدى:)ماأولهمكسورأومضمومبالياء،نحونيثنو وَلَٰئَِك ال

ُ
ُوا أ

لَالََة  {بِالُْهَدىَٰ الضَّ
{َفَمن تَبَِع ُهَدايَ }:فيقولهسبحانه(هداي)،و(8)

ألنها؛أمالهماالكسائي،(9)
فتثنى تثنيتها، عند الياء ذوات )من ي ان: مثل(ُهد  ، بالفتح: اآلخرون وقرأ الستعمال؛ف ت ي ان،

،وأرجعالفراء(42)ألفإلىنقلبتولكنهاا،دونالرجوعإلىاألصل،وإنكانأصلهاياء،اللفظ
.(22)لغةالحجازوعامةالعرب،وبالياءلهذيلوبعضسليمإلىالقراءةباأللف

                                                           
 . /1  لفلق ا ( )
   الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 .9 /1البقرة  (1)
 71الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 1/11النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج: ينظر (( 

 .  /1البقرة  ( )
 . 1/1البقرة  (7)
 .  /1البقرة  (1)
 .1/11البقرة  (9)
  7الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  
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ياء،ففيقولهتعالى،وكذلكالحالمعكثيرمنالكلمات نَزَل }:أصلاأللففيها
َ
َوأ

ْوَراةَ  {التَّ
ي ة()التوراة)أصلكلمةف،(2) ْور  ،المنقلبة،أمامنقرأبالتفخيماإلمالةعلىالياءتودل،(و 

.(1)فهوأتىبالكالمعلىأصله

ن تَتَُّقوا مِنُْهْم }:التيجاءتفيقولهتعالى(تقاة)و
َ
َّا أ {ُتَقاةً إِل

،انقلبت(تقية)أصلها(3)
ألنلفظالياءف؛سار،وباع،وأمامنقرأبالتفخيم:لتحركهاوانفتاحماقبلها،مثل؛فيهاالياءألف ا

.(4)فزالحكمها؛زالبانقالبهاقد

ِ َوقَْد َهَدانِ }:فيقولهتعالى(هدان )ومثلها ون ِي فِي اَّللَّ ُتحَاجُّ
َ
{قَاَل أ

في(أوصاني)،و(2)
وَْصانِي}:قولهتعالى

َ
ِ َما ُدْمُت َحيًّا َوأ ِ َوالزَّكَاة لَاة {بِالصَّ

تَيَٰ }:فيقولهتعالى(أتى)،ومنأمال( )
َ
أ

 ِ ْمُر اَّللَّ
َ
{أ

ُ }:،وقوله(1) {َفَما آتَانَِي اَّللَّ
،(9)فقددلعلىالياء،ومنقرأبالتفخيمفعلىاألصل،(8)

{ايقَاَل يَا بُْشرَ }:قولهتعالىفيوأمالحفصعنعاصمالراء
ألنأصلالكلمةبالياء،؛(21)

{ُمْؤِمنِينَ ُهًدى َوبُْشَرىَٰ لِلْ }:،ومثلها(22)ليقربمنلفظالياء؛فأشاربالكسرإلىالراء
(21).

َرىَٰ فِي الَْمنَاِم }:الراءفيقولهتعالى(23)كسرأبوعمرو،وإذاجاءتراءبعدهاياء
َ
إِن ِي أ

ذَْبحَُك فَانُظْر َماذَا تََرىَٰ 
َ
ن ِي أ

َ
{أ

(24).

                                                           
 .1/1آل عمران  ( )
  1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 .1/11آل عمران  (1)

 17 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (3)

 .11/ األنعام  ( )
 . 9/1 مريم  ( )
 . /  النحل  (7)
 . 17/1النمل  (1)
 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (9)

 .9 /1 يوسف  (1 )
 93 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (  )

 .17/1النمل  (1 )
 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

 .11 /17الصافات  (3 )
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{َواللَّيِْل إِذَا َيْغَشيَٰ }:منقولهتعالى(يغشى)وأمالحمزةوالكسائي
ألنهامنذوات؛(2)

َ َرمَيَٰ }:منقولهتعالى(رمى،وقضى)تالميموالضادفي،وكسر(1)ياء {َوَلَِٰكنَّ اَّللَّ
:،وقوله(3)

{َوقََضيَٰ َربَُّك }
قُل لَّْو }:بالتفخيمواإلمالةفيقولهتعالى(أدراك)تئر قُلقربهمامنالياء،و ؛(4)

دَْراُكم بِهِ 
َ
ُ َما تَلَْوتُُه َعلَيُْكْم َولَا أ {َشاَء اَّللَّ

دَْراَك َما يَوُْم }:لهسبحانهوتعالى،وقو(2)
َ
َوَما أ

ِينِ  {الد 
،وأمال(1)أنهدلبذلكعلىالياء،ولمنقرأبالتفخيمفعلىاألصل:والحجةلمنأمال(0)

ِ َمجَْراَها}:حفصعنعاصمقولهتعالى {بِْسِم اَّللَّ
لذاتالسبب،وقرأهاالباقونبالتفخيم؛ألنهم( )

ر تم ْجر ى)أرادواالمصدرمنقول .( )(ج 

عَلَىَٰ َشَفا ُجُرف  َهار  فَانَْهاَر }:مالةفيقولهتعالىبينالتفخيمواإل(هار )واختلففي
{بِهِ 

قلبتفيهاالياءمنعينف،(هاير)واألصلفيها،ألنالراءمكسورةف،فمنقرأباإلمالة؛(42)
 فأصبحت الكلمة، الم إلى الياء(هاري)الكلمة وسقطت بالتفخيملم؛، قرأ ومن التنوين، قارنة

.(44)فعلىاألصل

ْعَميَٰ َفُهَو }:فيالموضعينمنقولهتعالى(أعمى)واْخُتل ففيكلمة
َ
ِ أ َوَمن كَاَن فِي َهَِٰذه

ْعَميَٰ 
َ
ِ أ {فِي الْآِخَرة

اباإلمالةمع ا،أوبالتفخيممع ا،أوبإمالةاألولوتفخيمالثاني،والحجةفقرئت(21)
بالتفخيم:المنأمالهم ألنالياء؛أتىبالكالمعلىأصلهفقدأنأصلالكلمةبالياء،ومنقرأ

:،ومثلها(23)ألف،وألنماقبلهامفتوح،فاستعمالاللفظأولىمناستعمالالمعنىإلىانقلبت

                                                           
 . /91الليل  ( )
 171الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 .7 /1األنفال  (1)
 .7/11 اإلسراء  (3)
 .  /1 يونس  ( )
 .7 /11االنفطار  ( )
 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

 . 3/  هود  (1)
 17 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (9)

 .19 /9التوبة  (1 )
 77 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (  )

 .7/71 اإلسراء  (1 )
 9 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )
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ْعَميَٰ }:قولهتعالى
َ
{َوَنحُْشُرهُ يَوَْم الْقِيَاَمةِ أ

ِ لَِم َحَشْرتَنِي }،و(2) ْعَميَٰ قَاَل رَب 
َ
{أ

:،وقالأبوحيان(1)
اقرأأهلالحجازوقريشبالفتح،وقرأتتميمباإلمالة" .(3)"وفيهاجميع 

:منقولهتعالى(مرضات)لغلبةالياء،فأمالالكسائي؛أمالواألفهاقدف،وأمابناتالواو
{ ِ {ابْتَِغاَء َمرَْضاِت اَّللَّ

واتالياء،وألنالياءأخفمندفيهاألحقتبذيْألنهامنذواتالواوز ؛(4)
فيها نحوهافنحو؛الواو وا ، بالفتح؛ قرأ فمن فأصلها واو، عن منقلبة ألفها و ة)ألن م ْرض  من(

.(2)كهاوانفتاحماقبلها،فالتفخيمأولىبهامناإلمالةالرضوان،قلبتواوهاألف التحر

مثل التخفيف، ألجل إمالة الكلمات بعض تميم )وأمالت واوىرأى: وهوى، فإذا(، ،
ياء،كسرأبوعمروالهمزة،وفتحالراء،نحو في(رأى:)جاءتراءبعدهاهمزةوبعدالهمزة

تعالى قوله ىَٰ َكْوَكبًا}:
َ
{َرأ

وأمالها،(0) الهمزة نحو بالكسرة نحا ثم اللفظ، في الياء ؛وأمال
وللمجاورة عل، قريش، لغة على بالفتح البعض وقرأ للتخفيف، عليهطلب ا وجبت ما أصل ى

نهأخذبالخطالبأصلأإال،الكلمة؛ألنالراءوالهمزةمفتوحتان،معأناأللففيأصلهاياء
،وإليهاأرجعابنخالويه(1)الكلمة،وبعضالقراءقرأهابينبين،فعدلبيناللغتين،وأخذبالوسط

ِ }:منقولهتعالى(هوى،واوى)الحجةفيقراءة {ذَا َهَوىَٰ َوالنَّْجِم إ
َما َضلَّ }:سبحانه،وقوله(8)

{َصاِحبُُكْم َوَما َغَوىَٰ 
.(21)باإلمالةوالتفخيم(9)

نحو الكلمة، أحوال بعض في تعرض كسرة ألجل واإلمالة فاء: ألن وجاء؛ طاب،
جماعة ونون المخاطب، أو المتكلم من مرفوع ضمير بها اتصل إذا ذلك من تكسر الكلمة

                                                           
 .13 /11طه  ( )
 . 1 /11طه  (1)
 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 .1/117البقرة  (3)
الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، : أيًضا:نظر، و ي711السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ( )

 113ص
  93/9الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: أيًضا:، وينظر(9  /3الكتاب، سيبويه: ينظر (( 

 . 7/ األنعام  ( )
 31 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

 . /1 النجم  (1)
 .1/1 النجم  (9)
  11حجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صال: ينظر (1 )
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ُ َمرًَضا}:،وجئت،ومنكتابالحجةقولهتعالىطبت:فنقول،اإلناث {فََزاَدُهُم اَّللَّ
فكلمة،(2)

زاد) أمال( لمن والحجة والتفخيم، باإلمالة :تقرأ عن المخبر تحدث إذا أولنأنه يكسر فسه
فيقال الفعل، مثل: ز ْدت، بالفتح: قرأ من وأما ْفت، ،خ  يجبفقد ما أصل على باللفظ أتى
 .(1)يةمنفتحأوائلهالألفعالالثالث

وهناكإمالةألجلاإلمالة،فقدتمالاأللفاألولىمنأجلإمالةاأللفالثانيةالمنقلبة
:اإلمالةفيأواخرسورةالشمس،فقدأمالحمزةوالكسائيقولهتعالى:عنالياء،ومثالذلك

{وَُضَحاَها}
كان(3) الكوفيين ألن ونثنيوا؛ مضموم أو مكسور أوله ضحىما فتثنية بالياء،

.(4)وهوعلىاألصل،فرار امنالواوالتيهيأثقل،وقرأالباقونبالفتح؛ضحيان

{تَلَاَها}:وقرأالكسائيوحدهبإمالةقولهتعالى
ألنهاجاءت؛معأنهامنذواتالواو،(2)

تباإلمالة؛ألنالسورةابتدأتئُقر":،وقالالفراء(يغشاها،وبناها)وهو،ايجوزأنيمالمعم
،(0)"بحرفالياءوالكسر،وات بعهاماهومنالواو،ولوكاناالبتداءبالواولجازفتحذلككله

.(1)"وليسبكسرصحيح،هذامايسمىالكسر":وقالالزجاج

تعالى قوله ومثلها {َجلَّاَها}:
{َيْغَشاَها}،(8)

{َبَناَها}،(9)
{َطَحاَها}،(21)

(22)،
{َسوَّاَها}

(21) {َوَتْقَواَها}،
{زَكَّاَها}،(23)

اَها}،(24) {َدسَّ
{بَِطْغَواَها}،(2)

ْشَقاَها}،(1)
َ
{أ

(3)،
{وَُسْقَياَها}

{ُعْقبَاَها}،(4)
.(0)الواو،ومنقرأبالفتحفهوعلىاألصل؛ألنهامنذوات(2)

                                                           
 .1 /1البقرة  ( )

 .1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 . / 9الشمس  (1)
 171الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 .1/ 9الشمس  ( )
   1/1الفراء، معاني القرآن: ينظر (( 

  11/ الزجاج، جمعاني القرآن وإعرابه،   ((7

 .1/ 9الشمس  (1)
 .3/ 9الشمس  (9)
 . / 9الشمس  (1 )
 . / 9الشمس  (  )
 .7/ 9الشمس  (1 )
 .1/ 9الشمس  (1 )
 .9/ 9الشمس  (3 )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya15.html
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ْري ة )وهناكإمالةتكونألجلالشبه،كإمالةالكسائيوحمزةلكلمة وقدتكررتفي،(م 
{فَلَا تَُك فِي مِْريَة  }:أكثرمنآيةفيالقرآنالكريم،فقالهللاتعالى

َّذِيَن َكَفُروا }،و(1) َولَا يَزَاُل ال
ِنْهُ  {فِي مِْريَة  م 

اقولهتعالى(8) ِن ل َِقائِهِ فَلَا }:،وأيض  {تَُكن فِي مِْريَة  م 
لَا إِنَُّهْم }:،وقولهسبحانه(9)

َ
أ

ِن ل َِقاءِ َرب ِهِمْ  {فِي مِْريَة  م 
وذكرابنالمنقلبةعنالياء،(قضى،ورمى)ي؛ألنهاتشبهاأللفف(21)

رجع،وأ(44)هوعندالوقف،وألنهلميكنحرفمانعيمنعاإلمالة(مرية)خالويهأناإلمالةفي
.(21)أبوحيانالقراءةبالكسرإلىأهلالحجاز،وبالضمإلىلغةتميموأسد

اإلمالةللتفريقبيناالسموالحرف،وبهذاالسببأميلماأميلمن:ومنأسباباإلمالة
 ففي السور، فواتح في الهجاء {الر}حروف

أمالئقر،(23) فمن وفتحها، الراء بكسر ؛ت
اليجوزإمالةفواتحالسور،أو:صل،وبعضأهلاللغةقالوافعلىاأل؛للتخفيف،ومنفتحف

.(41)تفخيمها،واليجوزقصرهاأومدها،وكذلكاليجوزتذكيرهاوتأنيثها

{كهيعص}:تعالىهللاقال،فقدوأمافيسورةمريم
بفتحجميعالحروفأوتئقر،(22)

لىأصله،وأعطىكلحرفحقه،ومنا،أوبيناإلمالةوالفتح،فمنفتحهاأتىبالكالمعإمالته
فرقبينهاءالتنبيهوهاءالهجاء،وبينإذاماكانتللنداءأوللهجاء،ومنأمالفقد،أمالهن

                                                                                                                                                                     
 .1 / 9الشمس  ( )
 .  / 9الشمس  (1)
 .1 / 9الشمس  (1)
 .1 / 9الشمس  (3)
 .  / 9الشمس  ( )
 171ه، صالحجة في القراءات السبع، ابن خالوي: ينظر ( )

 .19 -7 /  هود  (7)
 .  /11الحج  (1)
 .11/11السجدة  (9)
 .3 / 3فصلت  (1 )
    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (  )

  1 / البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((1 

 . /1 يونس  (1 )
 79 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3 )

 . /9  مريم (  )
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قولهتعالى(2)لكراهيةتواليالكسراتأوالفتحاتف؛مبعضهابعضهاوفخ  {طسم}:،ومثلها
(1)،

{حم}:وقولهسبحانه
( ).

{طه} :وفيقولهتعالى
ولميكسر،فقال،(طه:)رأرجلعلىعبدهللابنمسعودق،(1)

فقالالرجل(طه:)عبدهللابنمسعود فقالابنمن(طه:)وكسرالطاءوالهاء، دونكسر،
)مسعود  طه: قال( ثم وكسر، رسولهللا: علمني لهكذا اإلمالة(2)وهللا أن على يدلل وهذا ،

ىهللاعليهوسلمابنمسعودالقراءةباإلمالة،لهجةأهلالحجازوقريش،فقدعلمالرسولصل
.ورسولهللاصلىهللاعليهوسلمقرشيحجازي

:وسببآخرلإلمالة كلمة كإمالة االستعمال، الناس)هوكثرة تعالى( فيقوله قُْل }:
ِ النَّاِس  ُعوذُ بَِرب 

َ
{أ

ألفالناسقالإنفهيموجودةفيلغةأهلتميمبكثرة،ويمكنأني،(0)
وقرأهاالكسائيبإمالةالنون،وهذايتحققعندماتكونالناسفيموضعخفض،، ةعنياءبمنقل

.(1)الم فالتُ،أمالوكانتفيموضعالرفع،أوالنصب

امالميكنفيه،باإلمالة،(خرة،والقيامة،ومعصيةرحمة،واآل)ويقفبعضالقراءعلى
لضاد،والطاء،والظاء،والعين،والغين،والخاء،الصاد،وا)وحروفالموانع،حرفمانعمنها

والراء مستعلة،(8)(والقاف، حروف فاإل،وهي الراء، التكريرإال لصفة والراء ثقيلة، فيها مالة
،وهذهالكلمات(9)(قضى،ورمى)أنالهاءفيأواخرهذهالكلماتكاأللففي:فيها،والحجة

.كماذكرسابق ا،تقرأباإلمالة

                                                           
 113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 . / 1الشعراء  (1)
  /.31غافر  (1)
 . /11طه  (3)
  1/1النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج (( 

 . /3  الناس  ( )
بن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ا: أيًضا:، وينظر711السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

 113ص
 11 /3الكتاب، سيبويه، ج: ينظر ((1

    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (9)
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ِ الَْعَذابِ }:فيقولهتعالى(القيامة)رإلمالةوسببآخ َشد 
َ
{َويَوَْم الْقِيَاَمةِ يُرَدُّوَن إِلَيَٰ أ

(2):
وان مكسورة، القاف كسأن في الصاد {َوَمْعِصيَِت الرَُّسولِ }ار

قوله ،(0) في المكسورة والخاء
{َوبِالْآِخَرةِ ُهْم يُوقِنُونَ }:سبحانه

(3).

،مالةخرمناإلآمالةمنالفتحإلىالكسر،ولكنهناكنوعاإلفياآلياتالسابقةرأينا
ألفالتفخيم:"وهوإمالةالفتحإلىالضم،فيقولابنجني بيناأللف،وأما فهيالتيتجدها

بالواو؛ألناأللفمالتنحوالواو والحيوة والزكوة، الصلوة، كتبوا ،(4)"وبينالواو،وعلىهذا
":وفيالحجةالبنخالويه منقولهتعالى(مشكاة)كانتكلمة ِ َكِمْشكَاة  فِيَها }:، َمثَُل نُورِه

{مِْصبَاحٌ 
والدليلماجاء،،وهذاموجودعندأهلالحجاز(0)"أمالهاالكسائي،وفخمهاالباقون،(2)

منقريشهُكتِّابٌلواو،وقدكتبتبالمصحفالذيكتبفيالشافيةأنكتابتهملهذهالكلماتبا
لهذاكتبت؛وهذايرجحأنهذهاللغةكانتموجودةأيامرسولهللاصلىهللاعليهوسلمبالواو،

 كتاباتهمفي وتأثرت بكتبهم، فرسموها واو، أنه توهموا التفخيم شدة من فكأنهم المصحف،
الحيوةبدلالحياة،ويفعلونذلك:فيقولون،بلهجتهم،وكذلكأهلاليمنينطقونالواوبدلاأللف

.(1)ةعنواو،كالصالةبلفمنقلبكلأ

 

                                                           
 . 1/1البقرة  ( )
 .1/1 المجادلة  (1)
 .1/3البقرة  (1)
   / ابن جني، سر صناعة االعراب، ج ((3
 . 13/1النور  ( )
 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

   3/1 لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر ((7
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 اإلمالة في اللهجات العربية القديمة
للقبائلهيئاتنطقمختلفةفيالتلفظبالكلماتوالعبارات،فالعبارةالواحدةالمركبةمن

لعاداتالناطقينبها،،عدةكلمات ا تختلففيالنطقتبع  واحدة،إالأنها وإنكانتحروفها
.وفيسائراللغات،لعربيةالصحيحةواللغةالعرفيةفياللغةاوهذاعام 

كانت والتي العرب، عند اللغوية اللهجية الظواهر إحدى واإلمالة الفتح قضية وإن
نسجامزمنبعيدقبلاإلسالم،واإلمالةماهيإالضربمناالذمتفشيةبينالقبائلالعربيةمن

يعيش ابن يقول كما منها والهدف "والتقريب، ببعضتقر: بعضها األصوات من؛يب لضرب
تطلب(2)"التشاكل والكسرة أعاله، الفم من تطلب األلف ألن الياء؛ من األلف تقريب وفيها ،

الياء نحو واأللف الكسرة، نحو الفتحة جنحت ولهذا فتنافرا، الثقل؛أسفله، ويحصل،ليزول
.(1)االنسجاموالتماثل

بمافيها،الجزيرةالعربيةاكنهااربالتيكانتمسنجدأنالفتحلغةالقبائل،وبالتتبع
ال الحجاز وأهل العرب، جميع لغة ليست واإلمالة وكنانة، وثقيف، كقريش، الحجاز، قبائل

أمثال وشرقيها، الجزيرة وسط تعيش كانت التي القبائل عليها ا حرص  وأشدهم يميلون، تميم،:
،وهيانسجامصوتي(3)ممنالقبائلالبدويةوقيس،وأسد،وبكربنوائل،وعبدالقيس،وايره

،وهويتناسبمع(4)فيهاقتصادللجهدالعضلي،وهذااالقتصاديميلإليهاإلنسانبشكلعفوي
فينطقالكلمات ؛الصفاتالبدويةوسرعتهمفيالنطق،والبحثعنأقصرالطرقوأسرعها

.لسرعةفيالكالمإلىاألنهميميلون

وعامةأهلنجدمنتميموأسدوقيسيسيرونإلىالكسر،":لوجاءفيشرحالمفص
اأوتسمى،والكسرهناهواإلمالة :،وفيالمحيط(2)"ضجاعالترخيم،والروم،والبطح،واإل:يض 

.(2)"التفخيملغةأهلالحجاز،وكانوايطلقونالتفخيمعلىالنصبوالفتح،واإلمالةلتميم"

                                                           
 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش (( 

  17/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج: ينظر ((1
 1 في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

  17/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج: ينظر ((3
 3 /9شرح المفصل، ابن يعيش، ج (( 
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 كتاب صحاب ا)وذكر لغات لعربمميزات إمالة( فيها نجد وعامِّة وقيس وأسد تميم لغة أن
والكسرة الفتحة بين حركة فيظهربذلك والياء، الكسرة إلى واأللف االفرنجية،الفتحة كالحركة

.(1)يميلونإالنادر االحجازيونفالالتيتحدثبالحرف،أما


  

                                                                                                                                                                     
 97/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج،: ينظر (( 

 19مميزات لغات العرب، ناصف، ص : ينظر ((1
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 اإلشمام
ىالضم،وت دعبينهمابعضدونصوتإشارةإلعيدسكونالحرفهوأنضمشفتيكبُ
فإسكانمجرد؛بدمناتصالضمالشفتينباإلسكان،فلوتراخىانفراجليخرجمنهالنفس،وال

يُ واإلشمام اإلشمام، يسمعر عن وال المرفوع،ى في إال يكون وال المبصر، لغير يدرك فال
.(2)والمضموم

:(1)وقالالشاطبيفيمتنالشاطبية

َفاِه ُبَعْيَد َماَواإِلْشَماُم ِإطْ   َباُق الشِ 
 
 
  
 
 

 
 

ُن ل َصْوت  ُهَناَك َفَيْصَحاَل    ُيَسك 
 

 
 

:(3)هيلإلشمام،هناكأربعةأنواع

(.فيكون،عليم:)ضمالشفتينعندإسكانالحرفعندالوقف،نحو .2
(.تأمنا:)كمافي،والساكنإخفاءالحركةبينالحركة .1
.(الصراط:)،مثل،كخلطالصادبالزايخلطحرفبحرف .3
 (.قيل،وغيض:)خلطحركةبحركةأخرى،كخلطالكسرةبالضمة،مثل .4

هناكعدةكلماتقرآنيةجاءتفيكتابالحجةالبنخالويهاختلفالقراءفيقراءتهابين
ن،أوبإشمامالصادالزاي،وهيمدرجةفيالجدولالقراءةبالصادالخالصة،أوالزاي،أوالسي

:التالي

 اإلشمام(: 4. 0)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
الحجاز،(4)ابنكثير السَراطَ بالسين2

(2)وتميم
0الفاتحة

ْلب،(0)و،وحمزةعمروأب الزَراطَ بالزاي بنوك 

                                                           
 77 أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات، الحفيان، ص : ينظر (( 
 11متن الشاطبية المسمى حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع، الشاطبي، ص : ينظر ((1
 77 أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات، الحفيان، ص : ينظر ((1
  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((3
    لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
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وُعْذر ة،وبني
(2)الق ْين

َراطَ بالصاد كسائي،وابنعاصم،وال الصِ 
(1)عامر،ونافع

(3)قريش

بإشمام
الصاد

الزاي

(2)قيس(4)حمزة،والكسائي الصراط

قيس،وعقيل،(0)الكسائي ُقْيلباإلشمام1
(1)أسدو

22البقرة

وأبو،وعاصم،ابنكثير ِقيلَ بالكسر
(8)وحمزة،عمرو

(9)قريش،وكنانة

يل،وبنيهذ(21)ونافع،وابنعامر ُقولبالضم
ُدب ْير

(22)
إشمام3

الصاد
الزاي

13القصص(23)لغةقيس(21)حمزة،والكسائي ُيْصِدرَ 

القراءة
بالصادأو

الزاي
الخالصتان

نافع،وعاصم،وابنعامر، ِدرَ زْ يُ / ُيْصِدرَ 
(24)وأبوعمرو،وابنكثير

(22)طيء

                                                           
 1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

  1 ابن مجاهد، ص  السبعة في القراءات،: ينظر  ((1
 9لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((3
 1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 
 99/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((7

 31 في القراءات، ابن مجاهد، ص  السبعة: ينظر  ((1
 99/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((9

  3 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1 
 99/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((  

 391السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1 
 11 /1الخطيب، جمعجم القرءات، : ينظر  ((1 

 391السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((3 
 11 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
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  اْلُمَصْيِطُرونَ إشمامالزاي4

 بمصيطر
الطور(1)قيس(2)حمزة،والكسائي

الغاشية
31
11

والكسائي،،وحمزة،نافع اْلُمَصْيِطُرونَ بالصاد
وعاصم،وابنعامر،وأبو

(3)عمرو

(4)قريش

،الحجاز(2)ابنكثير اْلُمسْيِطُرونَ بالسين
(0)وتميم

اإلشمام من الثالث للنوع خالويه ابن أربعة،تعرض في بحرف، حرف خلط وهو
وه يمواضع، تعالى: قوله َراَط الُْمْستَقِيمَ }: ِ {اْهِدنَا الص 

سبحانه(1) وقوله ، ْم ُهُم }:
َ
أ

{الُْمَصيِْطُرونَ 
{لَّْسَت َعلَيْهِم بُِمَصيِْطر  }:،وقوله(8)

{َحتَّيَٰ يُْصِدَر الر ِعَاءُ }:،وقولهجلوعال(9)


أ(21) بينالنطقبه:ي،حيثتمتزجفيهالصادبصوتالزاي،ويسمىإشمامالصادالزاي، ا
 ابنسيناالسينوالصادبصوتالزاي، الذيسماه وهوصوتيشبهالظاءفيالعامية،وهذا

ا(زايظائية) ،وقالالشاطبيفي(22)،ويكونفيهاوسطاللسانأرفع،واالهتزازفيهخفيجد 
:(21)إشمامالصادزاي ا

ينِ   َنــَاِصر   َراِويه َوَماِلِك َيْوِم الدِ 
 
 
  
 
 

 
 

َراَط ِل ُقْنُبالَ    َوَعْنَد ِسَراِط َوالسِ 
 

 
 

 
 

اُد زَاياا اِشم َها ِبَحْيُث َأَتى  َوالص 
 

 
 

 

 َلَدى َخَلف  َواْشِمْم ِلَخال ِد اَلو لَ  
 

 

ألنالصادحرفمهموس،؛تشمالصادزاي ا(ط،ومصيطرون،وبمصيطراالصر)يفف
والزايمجهور،وكانالمجهورمعالمجهورأخفعلىاللسان،ايرأنالذييشمالصادزاي ا
يحافظعلىبقاءاإلطباقفيالصاد،وإشمامالصادزاي ايؤاخيالسينفيالصفير،والطاءفي

                                                           
 71 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 
 1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 71 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1
 9آن، الفراء، ص لغات القر: ينظر  ((3

 المرجع السابق: ينظر  (( 
    لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

  / الفاتحة  (7)

 1/17 الطور  (1)
 11/11الغاشية  (9)
 11/11القصص  (1 )

  9أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، ص : ينظر  ((  
 9ت السبع، الشاطبي، صمتن الشاطبية المسمى حرز األماني ووجه التهاني في القراءا: ينظر  ((1 
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السينالخالصةفهوأتىبهاعلىاألصل،ومنقرأبالصادالخالصةفقد،ومنقرأهاب(2)الجهر
ا صاد  السين اإل؛أبدل في والطاء والصفير، الهمس في السين السينلتؤاخي ألن طباق؛

مجهورة والطاء أن(1)مهموسة، نجد األربع اللغات هذه على العربية القبائل وبتقسيم ، اللغة:
ْلب،وهيلغةقريش،،الجيدةبالصاد وبالسينلغةالحجازوتميم،والقراءةبالزاينسبتلبنيك 

.(3)وُعْذر ة،وبنيالق ْين،وقبيلةقيستشمالصادزاي ا

،وبهذايكونواقدقربوهامن(ي ْصدر)وأشمحمزةوالكسائيالصادزاي افيالكلمةالقرآنية
الصاد؛الدال بعدها،لسكون الدال وقر(4)ومجيء ئ، بالصاد أوت قريش، لغة على الخالصة

للمجانسةوالخفة،؛وهيلغةطيء،وبإشمامالصادالزاي،لتجانسهامعالدال؛الزايالخالصة
.(2)وهيلغةقيس

َوِإذَا قِيَل لَُهْم لَا تُْفِسُدوا }:تعرضابنخالويهللنوعالرابعمناإلشمامفيقولهتعالىو
رِْض 

َ
{فِي الْأ

،خلطحركةبحركة،وفيهينطقبحركةمركبةمنحركتين:،وهو(قيل)فيالفعل(0)
،وقال(1)وهواألكثر،وهواألقل،ويليهجزءمنالكسرة،ضمةفكسرة،وجزءمنالضمةمقدم

:(8)الشاطبيفيمتنالشاطبيةفيبابفرشالحروف

  َوقيَل وغيَض ُثم  جيَء ُيِشم َها
 
 
  
 
 

 
 

 َلدى َكْسِرَها َضم ا ِرَجال  ِلَتْكُماَل  
 

 
 

،وإذابنيللمفعولُأخل ص(قال:)فعلثالثيانقلبتعينهألف افيالماضي؛أي(قيل)
،علىلغةقريشوبنيكنانة،(ق يل)فأصبح،وقلبتعينهمنألفإلىياءساكنة،كسرأوله

:،والحجة(9)فقدكانوايكسرونأوائلالحروف،و،وحمزةوعاصم،وأبوعمر،وبهاقرأابنكثير
ل)أنأصلالفعل ل )علىوزن(ُقو  بالواوالمكسورة،فاستثقلتالضمةعلىالقاف،وبعدها(ُفع 

                                                           
 1/337اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  (( 

 1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
 9لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

  17الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)
 11 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  (( 

   /1البقرة ( )

 179/ إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج :ينظر  ((7

  1متن الشاطبية المسمى حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع، الشاطبي، ص : ينظر  ((1
 33/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((9
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ل)واومكسورة،فقلبتالضمةإلىكسرة فأصبحت،النكسارماقبلها؛،وقلبتالواوإلىياء(ق و 
.(2)(ق ْيل)

 الكسائي لُقيْ)قرأ الضمة،باإلشمام( نحو الكسرة تنحو أن الساكنةتف،وهو الياء ميل
قليال  الواو نحو ومثلها؛بعدها قبلها، ما لحركة تابعة ألنها وُجيء،: وُحيل، الماء، ُغيض

:مناألفعال،وهيلغةقيسوعقيلوعامةبنيأسدومنجاورهم،والحجةلذلكوايرها،وسيئت
ل فُ)أنأصلالفعلعلىوزن بضمالقافوبواومكسورة،وضمالقافيدلعلىتركتسمية(ع 

،(1)فقرأباإلشمام؛ه،فالكسائيأرادأنتبقىهذهالداللةفاعلُم س ويتحولالفعللفعللميُ،الفاعل
اأشمالصادالزاي .(3)سكونالصاد،ومجيئالدالبعدهاولقربهامنالدال؛وأيض 

ثالثة لغة ،وهناك واو اخالإوهي الفعل عين وقلب الكلمة، أول ضم وإسكانها،ص
جعلالفعلمتعدي اإلىمفعول،هأن:لمنقرأبها،والحجة(4)وهيلغةهذيلوبنيُدب ْير،(ُقول)

.(2)حتىيصدرالرعاءمواشيهم:ومعناه

سبق ما خالل الحروف،ومن تأثير فيها حدث التي هي البدوية القبائل أن نالحظ
في مثل،بعضبعضها بدوية،طيء: قبائل وهي وشرقها،؛وقيس، نجد وسط سكنت ألنها

فالصحراءالشاسعةتتطلبارتفاع افياألصوات،والصوتالمجهوريتناسبمعحياةالبدوية،
بالمه المجهورة الحروف فأبدلوا الحضرية الحياة أن حين في الحروفموسة، مع تتناسب
 .وسمروفاألقلارتفاع ا،فتبدلالصوتالمجهوربالمهالمهموسة؛ألنبيئتهاتتطلبالح

 

  

                                                           
 9 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )
 19حجة القراءات، ابن زرعة، ص : ينظر  ((1

 9 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
 99/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج،: ينظر  ((3

 9 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )
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:وفيهفرعان، الحذف :رابعالمطلب ال



.حذففيالصوامتال:األول الفرع

.(سكانلغات بين التحريك واإل)الحذففيالصوائت:الثاني الفرع
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 الحذف
يةالتيتغنيعندهالمتكلمبالكلمةالدالةالموحيللغةالعربيةالقدرةعلىالتشكلبماير

 لغة وهي الجمل، من كثير عن تغنى التي الموحية وبالجملة فيإالعبارة، وحذف يجاز
 ولغة ماإموضوعاتها، يحقق المتكلم جعلت الخصائص هذه وكل أماكنها، في وإطالة طناب

.دهمنكالمبأحضرالعباراتوأوجزالمعانييير

و للبالاة تحقيق ا يتم القرآن في منهاجازاإليوالحذف كثيرة، علل وله ، التخفيف،:
فبعضالقبائلتميللهطلب اللتخفيفلمايناسبطبيعتهم،وهوليسمقصور اعلىالصوامت

ا،وحدها .بليشملالصوائتأيض 

،وأطلق(2)سقاطجزءمنالكالمإهو:سقاط،وفياالصطالحهواإل:الحذففياللغة
 اسم الزركشي ع(االقتطاع)عليه فهو معه، وذكر الباقي، وحذف الكلمة من حرف ذكر نده

وهذهكلهاتدلعلىالحذف،وهيمجموعةمنالعلل،سقاطوالتركوالنزعوالذهابوالطرحاإل
 .(1)الصوتية

 .الحذف في الصوامت: األول فرعال

،(لميك()لميكن)يقالبدل:فمثال ،وذلكلكثرةاستعماله؛ذكرعلماؤناالحذفبكثرة
،وهيقبيلة(3)،ونسبأبوعليالفارسيالحذفلقبيلةاطفان(الأدر ()الأدري)منوبدال 

إن:"فقال،،وابنالجزرينسبهلقبيلةهذيل(4)وتسكنمجاورةلطيء،بدويةتنسبلقيسعيالن
إلىالبدويميلونفوهذيلهمبدوالحجاز،،(2)"االجتزاءعنالياءبالكسرةكثيرفيلغةهذيل

:فيلغتهم،وللحذفعللصوتيةكثيرة،منهاامنهناكانالحذفمنتشر و،عةفيالكالملسرا
أو القرآنية، الفاصلة أو االستعمال، كثرة أو األمثال، توالي كراهية أو ساكنين، التقاء ا منع 

.االجتزاء،أوالتخفيف،وهذهالعللوردتفيثناياالبحث
                                                           

 9/19لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر   (( 
 7  /1في علوم القرآن، الزركشي، ج البرهان: ينظر   ((1
 1/393الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر   ((1
   نسب عدنان وقحطان، المبرد، ص : ينظر ( (3
 1/191النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج  (( 
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 الحذف في الصوامت(: 01.4)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
وننونحذفا2 81نعاماأل(1)اطفان(2)وابنعامر،نافع يَأُتَحاج 

ونِ يثباتهاإ ابنكثير،وأبوعمرو،وعاصم، َأُتَحاج 
(3)وحمزة،والكسائي

(4)الحجاز

،وحمزة،وعاصم،ابنكثير ِكيُدونِ حذفالياء1
(2)والكسائي

،اطفان
(0)وهذيل

األعراف
المرسالت

292
39

(8)الحجاز(1)وابنعامر ِكيُدوِنيثباهاإ
وابن،والكسائي،وحمزة،عاصم فَأْسرِ بهمزةقطع3

(9)وأبوعمرو،عامر
82هود(21)الحجاز

(21)قيس(22)ونافع،ابنكثير َفاْسرِ بهمزةوصل
إثباتاأللف4

وياءبعدها
،وأبوعمرو،وابنكثير،نافع ْشَرايبُ 

(23)وابنعامر
29يوسف(24)قيس

،وأبوبكرعنعاصم،حفص ى ُبْشرَ بألفوبغيرياء
(22)والكسائي،وحمزة

،هذيل
(20)طيءو

41إبراهيم،اطفان،وأبوعمرو،وحمزة،ابنكثير ُدَعائيثباتالياءإ2

                                                           
 (  1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 (9  /3التفسير، أبو حيان، البحر المحيط في: ينظر  ((1
 (  1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 (9  /3البحر المحيط في التفسير، أبو حيان،: ينظر  ((3
 (111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 (1/77الزجاج، معاني القرآن: ينظر   (( 
 (111ص السبعة في القراءات، ابن مجاهد، : ينظر  ((7

 (1/131معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1

 (111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((9

 (11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 
 (111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((  

 (11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 
 (137مجاهد، ص  السبعة في القراءات، ابن: ينظر  ((1 

 (1 3/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((3 

 (137السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((  

 (1 3/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((  
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(1)وهذيل(2)وحفصعنعاصم
وأبوبكرعن،وابنعامر،نافع ُدَعاءِ طرحها

(3)عاصم
،الشام

(4)والحجاز
ُرونِ حذفالنون0 24الحجراطفان(2)نافعوابنعامر ُتَبشِ 

ثباتهامعإ
الكسر

ُرون ِ  ابنكثير،وأبوعمرو،وعاصم، ُتَبشِ 
(0)وحمزة،والكسائي

الحجاز

ْرَتِنيياءالثباتإ1 01االسراء(8)الحجاز(1)عمرووأبو،ونافع،ابنكثير َأخ 
 ْرَتنِ طرحها ،وحمزة،وعاصم،ابنعامر َأخ 

(9)والكسائي
،اطفان
(21)وهذيل

،والكسائي،وحمزة،ابنعامر ِخاَلَفكَ ثباتاأللفإ8
(22)وحفصعنعاصم

10االسراء(21)الحجاز


،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير َخْلَفكَ طرحها
(23)وأبوبكرعنعاصم

(24)تميم

،الشام(22)وأبوعمرو،نافع اْلُمْهَتديثباتالياءإ9
(20)والحجاز

االسراء


91


،وعاصم،وابنكثير،ابنعامر اْلُمْهَتدِ طرحها
(21)والكسائي،وحمزة

،اطفان
(28)وهذيل

                                                           
 (1 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 (1/77الزجاج، معاني القرآن: ينظر   ((1
 13 /3، الخطيب، جمعجم القرءات: ينظر  ((1

 1/131المرجع السابق، ج: ينظر  ((3

   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 المرجع السابق: ينظر  (( 

 111المرجع نفسه، ص : ينظر  ((7

 1/131معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((9

 1/77ني القرآن، الزجاج، جمعا: ينظر   ((1 
 113السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((  

 91لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1 

   / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((3 

 11 / المرجع السابق، ج: ينظر  ((  

 1/131المرجع نفسه، ج: ينظر  ((  

 13 / المرجع نفسه ، ج: ينظر  ((7 

 1/77معاني القرآن، الزجاج، ج: ينظر   ((1 
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،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير َحَرام  باأللف21
(2)وحفصعنعاصم

92ءاألنبيا(1)الحجاز


بكسرالحاء
وطرحأللف

،وأبوبكرعنعاصم،حمزة ِحْرم  
(3)والكسائي

(4)تميم

،الشام(2)ونافع،وأبوعمرو،ابنكثير اْلَباِديثباتالياءإ22
(0)والحجاز

12الحج

،وحمزة،وعاصم،ابنعامر اْلَبادِ طرحها
(1)والكسائي

،اطفان
(8)وهذيل

32النورالحجاز(9)والكسائي،أبوعمرو َهاَأي  ثباتاأللفإ21
 (22)أسد(21)ابنعامر َأي هْ طرحها

23


ثباتاأللفإ
وتشديدالزاي

13ص(23)الحجاز(21)قراءايرالسبعة ينعاز  

دونألفمن
وبتخفيفالزاي

أوتشديدها

 ينَعزَ 
 ينَعز  

عاصم،والكسائي،وابنعامر،
ر،وأبووحمزة،ونافع،وابنعام

(24)عمرو

(22)تميم

24


،الشام(20)أبوعمرو ِعَباِديثباتالياءإ
(21)والحجاز

الزمر
الزمر

21
23

                                                           
  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 91لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

   / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((3

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ظرين  (( 

 1/131معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  (( 

  31السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((7

 1/77معاني القرآن، الزجاج، ج: ينظر   ((1
 1 1/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((9

 9 1/ المرجع السابق، ج: ينظر  ((1 

 1 1/ رجع نفسه، جالم: ينظر  ((  

 1/91المرجع نفسه، ج: ينظر  ((1 

 91لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 

 1/91معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((3 

   / المرجع السابق، ج: ينظر  ((  

    السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((  

 1/131معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((7 
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وابن،والكسائي،وحمزة،عاصم ِعَبادِ طرحها
(2)وابنكثير،نافعو،عامر

،اطفان
(1)وهذيل

08الزخرف


22


04الزمراطفان(3)وابنعامر،نافع يَتْأُمُرونحذفالنون
ابنكثير،وأبوعمرو،وعاصم، َتْأُمُرونِ يثباتهاإ

(4)وحمزة،والكسائي
الحجاز

20


اِعَقُة   ثباتاأللفإ وابن،وحمزة،وعاصم،حمزة الص 
(2)وابنكثير،نافعو،عامر

قريشومن
(0)جاورهم

44الذاريات


ِعَقةُ طرحها وربيعة،تميم(1)الكسائي الص 

(8)
بالنونقبلالتاء21

وطرحاأللف
(9)حمزة َجْونَ تَ َينْ 


8المجادلة(21)أسدوبن


بالتاءقبلالنون

ثباتاأللفإو
،وأبوعمرو،والكسائي،نافع َيَتَناَجْونَ 

وعاصم،وابنكثير،وابنعامر

(22)

الحجاز

28


وابن،وابنكثير،ونافع،عاصم َتَفاُوت  ثباتاأللفإ
(21)عمرووأبو،عامر

3الملك(23)الحجاز

حذفاأللف
وتشديدالواو

،تميم(24)والكسائي،حمزة ت  َتَفو  
(22)كالبو

                                                           
    سبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص ال: ينظر  (( 

 1/77معاني القرآن، الزجاج، ج: ينظر   ((1
   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((3

 19 المرجع السابق، ص : ينظر  (( 

   لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 19 ة في القراءات، ابن مجاهد، ص السبع: ينظر  ((7

   لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 9 9/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((9

 11 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 

 9 9/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((  

 33 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1 

 31 ن، الفراء، ص لغات القرآ: ينظر  ((1 

 33 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((3 

 97 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ، وينظر31 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((  
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بالهمزوتشديد29
القاف

عاصم،والكسائي،وحمزة،وابن ُأقِ َتْت 
(2)كثير،ونافع،وابنعامر

22المرسالت(1)قيس

شديدبالواووت
القاف

(4)أسد(3)أبوعمرو َتْت وق  



 يمكناستنتاجهمنالجدولرقم ما إماأنالحذففياألحرفالسابقة:( 131)أهم
،أوالواو،النون:مثل،(حص)،ويمثلمقطع اصوتي اقصير اصوتساكنمعحركةقصيرة

تسعةعشرفكاأللف،وقدلحقالحذ،طويلصائت،أواوايرهم ،انمكرراثنانحرف ا،منها
(.1،24)ويحمالنالرقمين

ُأقِّ ت ْت)ةكلمأبدلتالعرببينالهمزةوالواوفي من(29)التيتحملالرقمو،(ت ْتوقِّ،
ِتَْت  الرُُّسُل  َوِإذَا {:وردتفيقولهتعالىوالجدول، ق 

ُ
وكِّدتوأكدت،):كقولنا،،وهمالغتان(2){أ

بالهمزة،(احوإشاحوورِّختوأرخت،ووش أنهاستثقلالضمةعلىالواو،كما:والحجةلمنقرأ
الكسرة ألف ،يستثقلون افقلبها وزن ألن أصله؛ على بالكالم أتى فقد بالواو قرأ ومن (ُوقِّتت)،

لت) .(1)،ونسبتالهمزةلعامةقيس،والواولقبيلةأسد(0)وهيمنالوقت،(ُفعِّ

ئوُقر  ت فأ ْسر )كلمة ) 3)رقم ) وصل بهمزة أو قطع قوله(ف اْسر )بهمزة في وجاءت ،
ْهلَِك }:تعالىفيسورةهود

َ
ْسِر بِأ

َ
{فَأ

أخذهامنالفعلالرباعي(فأ ْسر )،فمنقرأبهمزةالقطع(8)
ر يت)،وبهمزةالوصلمن(21)وهيلغةالحجاز،(9)(أ ْسريت)و(أسرى) وهيفعلاألمرمن،(س 

                                                           
    السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

    في القراءات، ابن مجاهد، ص  السبعة: ينظر  ((1

  3 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((3

    /77المرسالت  ( )

 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 1  ،  3 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7

   1/  هود  (1)

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

 11غات القرآن، الفراء، ص ل: ينظر ((1 

https://equran.me/tafseer-5633-77.html
https://equran.me/tafseer-5633-77.html
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ر ى)الفعلالثالثي ني،وذكرأبوحيانأناللغت(1)تميموقيسيْ،ونسبتهذهالقراءةلقبيلت (2)(س 
،(3)أولالليل:وهو،والمعنىواحدلهما،ومنقرأبإحداهمافهومصيب،مشهورتانعندالعرب

.(4)"خرهآبهمزةالقطعمعناهاأولالليل،وبالوصل":وقالابنخالويه

ذ حُو األلف فت ف ك ):وهي،كلماتسبعفي ال  خ  ر امٌ، ح  ا، أ ي ه  ن، يعاز  ق ُة،، اع  الص 
ْون   :فيقولهتعالىف،(8،21،21،23،20،21،28)األرقام،التيتحمل(تفاوت،ي ت ن اج 

َّا يَلْبَثُوَن ِخلَافَكَ } {َوِإذًا ل
ْلف ك )بفتحالخاءوإسكانالالمأُر قْتُ(خالفك)كلمة،(2) الخاء وبكسر،(خ 

الالموألفب ف ك )عد ال  لغتانمتفقتانفيالمعنى(خ  ب ْعد ك:وهو،،وهما
القارئ(0) قرأ وبأيهما ،

 قراءة ومثلها مصيب، ر امٌ)فهو ْرمٌوح  ح  و( باأللف تعالىمن قوله في دونها وََحَراٌم عَلَىَٰ }:
{قَْريَة  

لكوحالللك،وح رموحرام،:العربتقولف،امصدرانتهمف ،(1) ل  :وقالابنخالويههذاح 
ولباأل" العربية، في األفشى وهو الحالل، ضد بها يقصد ف أرادمن على:دونها وواجب

نِي فِي الْخَِطابِ }:،وكذلكالحالفيقولهتعالى(8)"القرية ْكفِلْنِيَها وََعزَّ
َ
{َفَقاَل أ

تكلمةئُقر ،(9)
وع ز نو،يعاز ن()ينعز) لغتان،دونهامنباأللفو(يع ز ني،  ،معالتشديدأوالتخفيف،وهما

منو،ونسبتالقراءةباأللففيهذهالكلماتللحجاز،(21)االبتنيوالبتني:هو،والمعنىواحد
.(22)دونهالتميم

امثلهمكلمة ْون )وأيض  ِ }:فيقولهتعالى(ي ت ن اج  {الِْإثِْم َوالُْعْدَوانِ َويَتَنَاَجْوَن ب
تئ،قر(21)

ْون ) ْون وي ْنت ج  علىتكونحذفاأللفوالقراءةب،ناجيتالرجلونجوته:فالعربتقول،(ي ت ن اج 

                                                           
    /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1
    /3معجم القرءات، الخطيب، ج: ، و ينظر19 / البحر المحيط، أبو حيان، ج: ينظر ((1
 19 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: نظر (3)

   7/7 االسراء ( )

 111ة في القراءات السبع، ابن خالويه، صالحج ( )

   9/ 1األنبياء  (7)

   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

  11/11ص  (9)

  11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

   / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((  

  1/1 المجادلة  (1 )

https://equran.me/tafseer-3993-38.html
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 أسد،(علونت يفْ)وزن لقبيلة (2)ونسبت وزن على وباأللف الحجاز،(يتافعلون)، لقبائل ونسبت
:،وفيقولهتعالى(1)الحديثوالكالم:وهو،واحدوالمعنى،،وهمالغتانمنالمناجاةالحضرية

{َتَفاُوت   مِنْ  الرَّْحَمَٰنِ  َخلْقِ  فِي تََرىَٰ  َما}
باأللفعلىأنهامصدر،وهيمن(ت ف اُوت )تئُقر ،(3)

،ونسبتلحضرالحجاز،ومنحذف(4)ت اتفاوتالشيءتفاوُ من(ت ت ف و )األلفوقرأها أخذها
،وهمالغتان،(0)بعضالعربمنتميم،ونسبهاالفراءل(2)ت ا،علىلهجةكالبتالشيءتفوُتفِّو 

.(1)ختالفاال:وهو،والمعنىواحد

يَُّه الُْمؤْمِنُونَ } :فيقولهتعالى(أيه)وأماكلمة
َ
{أ

األلففيهاوقرأهالمنأثبت،فالحجة(8)
اأ ي ) وبقيتالهاءالتي،(ذا)لإلشارة،وحذفتمنها(هذا)هيعندهوأتىبهاعلىأصلها،أنه(ه 

خطالسوادبأنالنداءمبنيعلىفقداتبع،(أ ي هْ:)هاوأسكنالهاءوقالومنحذفنتللتنبيه،كا
ألصلها،الحذف الهاء عادت األلف حذفت ولما بعدها، األلف لمجيء الهاء ووه،وفتحت

.(21)ثباتاأللفللحجاز،وطرحهالقبيلةأسدإ،ونسب(9)لسكونا

 كلمة العرب فصحاء من جاورها ومن قريش ق ةُ)وقرأت اع  الص  قوله(22)باأللف( في
اِعَقُة وَُهْم َينُْظُرونَ }:تعالى َخَذتُْهُم الصَّ

َ
{فَأ

وقرأت،(23)االسممنالفعلواأرادأنهموالحجة،(21)
ق ةُ)تميموربيعة ع  .(22)مصدرعلىأنها،(24)بطرحاأللف(الص 

                                                           
 11 لفراء، ص لغات القرآن، ا: ينظر (( 

 131الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

  7/1 الملك  (1)

 139الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 97 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي: ينظر (( 

 31 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 139ن خالويه، صالحجة في القراءات السبع، اب: ينظر (7)

   13/1النور  (1)

   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (9)

 1 1/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((1 

   لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((  

  33/  الذاريات  (1 )

 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

   فراء، ص لغات القرآن، ال: ينظر ((3 

 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (  )

https://equran.me/tafseer-5244-67.html
https://equran.me/tafseer-4719-51.html
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،(2،0،22)صوتالنونفياألرقام:ذلك،ومنويأتيالحذفكراهيةلتوالياألمثال
اج وني)المتمثلةبالكلمات ُرون ،أ ُتح  ُتحَا}:وردتفياآلياتو،(ت ْأُمُروني،ُتب شِّ 

َ
ِ أ ون ِي فِي اَّللَّ {جُّ

(2)،
ُمُرون ِ }

ْ
ِ تَأ َفَغيَْر اَّللَّ

َ
{قُْل أ

(1) ُرونَ }، ِ {فَبَِم تُبَش 
(3) و، الكلمات تأمرونني،)أصل أتحاجونني،

أنه:ثبتالنونينوشددهماأالحجةلمنوالنوناألولىللجمع،والثانيةنونالوقاية،،(تبشرونني
اجتمع فأصبحت،فياألخرىالنونينىحدإأدامفثقيلة،أصبحتالكلمةفيفعلمثالنلما

النون خفف لمن والحجة المحذوفة، الياء على دلت والكسرة مشددة، واحدة حذف:نون ا أنها
إ الياء، على بالكسرة ودل األمثال، اجتماع لكراهية النونينتخفيف ا األولىالنونحذفتوحدى

.(4)يةعلىمذهبسيبويهومنتبعه،واألخفشحذفالثان

منالحرف،فهوضربمنضروب فياالكتفاءبالحركةبدال  ا والعربالتجدحرج 
ف ُدع ائي)حذفتالياءفيالكلماتالتخفيففيالنطق، ك يُدون ي، اْلُمْهت دي، ْرت ن ي، أ خ  ،اْلب اد ي،

ب اد ي ذه،وهذيلواطفانتستعمالنحذفه(1،2،1،9،22،24)ملاألرقامالتيتح(ع 
{ُثمَّ كِيُدونِي}:،ففيقولهتعالى(0)ثباتهاألهلالحجازوالشامإ،ونسب(2)الياءاتكثير ا

في(1)
ألنهافيايرالفاصلةالقرآنية،ومنحذفهااتبعأالبالقراءاتوكثرةفمنأثبتهاسورةاألعراف

{َوالَْبادِ  فِيهِ  الَْعاكُِف  َسَواءً }:فيقولهتعالى(البادي)،ومثلها(8)االستعمال
(المهتد )وكلمة،(9)

{َفُهَو الُْمْهتَدي}:فيقولهتعالى
دونمنفهياسممنقوص،وحذفتفيهاالياءاألصلية،(21)

،فالتثبتالياء،ولكنإذاأدخلعلىاالسمالمنقوصألفوال:فاصلة،كأننقول ؛مهذاقاض 
أمافي،(22)دونياءمنوردتفيكلالقرآن(المهتد)أوالحذف،و،ثباتاإل؛ناجازفيهالوجه

                                                           
  11/ األنعام  ( )

 3 /19الزمر  (1)

 3 /  الحجر  (1)

 31 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 1/77معاني القرآن، الزجاج، وإعرابه، ج: ينظر (( 
 1/131معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

   9 /7ألعراف ا (7)

 9  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

   11/1الحج  (9)

  7/97 االسراء ( 1 )

 ( 11/  معاني القرآن، الفراء، ج: ينظر ((  

https://equran.me/tafseer-2620-22.html
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{فَإِن كَاَن لَُكْم َكيٌْد فَِكيُدونِ }:سورةالمرسالت
ألنهافاصلةقرآنية،ومثلهاالياء؛فحذفت(2)

{َوَتَقبَّْل ُدعَائي{في(دعاء)
ا،(1) أيض  قرآنية فاصلة قلفهي شئت إن ، دعاء )ت الياء،( بغير

.(3)كماقالالزجاج،وهواألجود،(دعائي)والكسرةفيالهمزةتنوبعنها،أوأثبتالياء

و تعالىفي ْرتَنِ }:قوله خَّ
َ
{لَئِْن أ

(4) بالكلمة، أتى الياء أثبت األصلمن ومن،على
اجتزأ هاحذفها شبهتبياء وقد الكسرة، قبله؛(قاض )من متطرفة ياء كسرلكونها (2)ا ويرى،

ويسمونأهلاللغة،إماأنتكونالكلمةرأسآية؛العلماءأنحذفالياءاتمعالنونلضربين
الضربين هذين أحد الياء تكن لم وإذا الشعر، قوافي مع حذفها أو الفواصل، فاألكثر،ذلك

الياءالمحذوفةالنحويينأنالحذفهناللتخفيف،وبعضيرى،و(0)هاويجيزالعلماءحذفإثباتها،
ا .(1)واجتزئعنهابالكسرة،المحذوفةمفعولبهحذفتتخفيف 

ْر }:عندقولهتعالى(عبادي)حذفتالعربالياءفيكلمة؛ولمنعالتقاءالساكنين ِ فَبَش 
َِّذينَ  ِعبَادِ  {يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل  ال

{يَا عِبَادِ لَا َخوٌْف َعلَيُْكُم الْيَوْمَ } ،(8)
أرجعحذفمنأثبتهاو ،(9)

فيايرهفال،وحركت،الياءلكثرةاالستعمال اللتقاءالساكنينمنع ؛بالفتحأما قالابن،ا كما
.(21)خالويه

{قَاَل يَا بُْشَراي}:عندقولهتعالى(بشراي)فيكلمة(4)وأماالرقم
بإثباتمنقرأ،(22)

،وفتحتالياء(ياحسرتي):كقولنا،أراداإلضافةإلىنفسه(يابشراي )األلفوالياءالمفتوحة

                                                           
  77/19المرسالت  ( )

  3/31 إبراهيم  (1)

    /1معاني القرآن، الزجاج، وإعرابه، ج: ينظر ((1

  1 /7 االسراء  ( 3)

 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ظرين  ( )

 119/ معاني القرآن، الزجاج وإعرابه، ج: ينظر  (( 
  1 /1المجتبي من مشكل إعراب القرآن الكريم، ج: ينظر  ((7
  7 ،1 /19الزمر  (1)

  1 /31الزخرف  (9)

 119الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

  9 /1 يوسف  (  )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya18.html


128 
 

بألف(1)،وهيلغةلبعضقيس(2)منأجلاأللف جعله،(يابشرى)دونياءمن،ومنقرأها
.(4)،ونسبتلهذيلوطيء(3)(ُفْعل ى)اسماالممأخوذمنالبشارةعلىوزن

 

  

                                                           
 93 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  ( )

 1 3/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1

 93 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (1)

 1 3/1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((3
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 .الحذف في الصوائت: الثاني الفرع
 لغات بين التحريك واإلسكان(: 4. 0)جدول 

 حذف الفتحة القصيرة
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم

،وابنعامر،والكسائي،حمزة َقَدُرهُ فتحالدال2
(2)وحفصعنعاصم

130البقرة(1)الحجاز

،وأبوعمرو،ونافع،كثيرابن َقْدُرهُ سكانهاإ
(3)وأبوبكرعنعاصم

،نجد
(4)وتميم

َركفتحالراء1 ،وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير الد 
وأبوبكرعن،وابنعامر

(2)عاصم

242النساء(0)الحجاز

ْركسكانهاإ وحفصعن،والكسائي،حمزة الد 
(1)عاصم

،نجد
(8)وتميم

شَ فتحالشينوالراء3 240األعراف(21)الحجاز(9)والكسائي،حمزة  دِ الر 
إسكانالشين

وضمالراء
ْشدِ  ونافع،وأبوعمرو،ابنكثير  الر 

(22)
،نجد

(21)وتميم
افتحالسين4 وأبوبكر،وابنعامر،نافع ِكَسفا

(23)عنعاصم
سراءاإل(24)الحجاز

الروم


91
48

اسكانهاإ ،نجد،وأبوعمرو،ابنكثير ِكْسفا

                                                           
 13 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 11، ص (لغة هذيل)رب من لغات الع: ينظر   ((1
 13 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

  7أثر القراءات في األصوات والنحو العربي ص : ينظر  ((3
 11 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  (( 

 11، ص (لغة هذيل)من لغات العرب : ينظر   (( 
 11 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((7

  7أثر القراءات في األصوات والنحو العربي، ص : ينظر  ((1
 9  /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((9

 33لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 

 9  /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((  

  7أثر القراءات في األصوات والنحو العربي، ص : ينظر  ((1 
 9  / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1 

 11، ص (لغة هذيل)من لغات العرب : ينظر   ((3 



101 
 

(1)وتميم(2)والكسائي،وحمزة
1النور(4)الحجاز(3)ابنكثير َرَأَفة  فتحالهمزة2

ونافع،عاصم،وابنعامر، َرْأَفة  سكانهاإ
(2)والكسائي

وتميم،نجد

فتحالدالاير0
مهمزة

ا 34القصص(1)الحجاز(0)نافع ِردا

ساكنةالدال
مهموزة

ا ،والكسائي،وحمزة،عاصم ِرْدءا
،وأبوعمرو،وابنعامر

(8)ونافع

،نجد
(9)وتميم

19الفتح(22)الحجاز(21)وابنعامر،ابنكثير َشَطَأُه  فتحالطاء1
،والكسائي،وحمزة،عاصم َشْطَأُه  سكانهاإ

(21)ونافع،وأبوعمرو
،نجد

(23)وتميم
 حذف الضمة القصيرة

81البقرة(22)لحجازا(24)الجمهور اْلُقُدسِ ضمالدال8
(21)تميم(20)ابنكثير اْلُقْدسِ إسكانها

ضمالخاء9
والطاء

،وابنعامر،ابنكثير ُخُطَواِت 
وحفصعن،والكسائي

الحجاز،
(1)أسدو

208البقرة

                                                           
  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   (( 
  7أثر القراءات في األصوات والنحو العربي، ص : ينظر  ((1
 113/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر   ((1
 11، ص (لغة هذيل)من لغات العرب : ينظر   ((3
 113/ الخطيب، ج معجم القرءات،: ينظر   (( 
 393السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   (( 
 1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((7

 393السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   ((1
  7أثر القراءات في األصوات والنحو العربي، ص : ينظر  ((9
 13 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   ((1 
 11، ص (لغة هذيل)من لغات العرب : ينظر   ((  
 393السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   ((1 
  7أثر القراءات في األصوات والنحو العربي، ص : ينظر  ((1 
 31 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((3 

 33لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر   ((  
 1  بن مجاهد  ص السبعة في القراءات، ا: ينظر  ((  

 33لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر   ((7 
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(2)عاصم
ضمالخاء

وإسكانالطاء
وأبوبكر،وأبوعمرو،نافع ُخْطَوات

(3)عنعاصم
،تميم

وبعض
(4)قيس

،والكسائي،وحمزة،عاصم ُأُكلضمالكاف21
(2)وابنعامر

البقرة(0)الحجاز
سبأ

102
20

وأبو،وابنكثير،نافع ُأْكلإسكانها
(1)عمرو

(8)نجد

222آلعمران(9)الحجازابنعامر،والكسائي الر ُعبَ ضمالعين22
ابنكثير،ونافع،وعاصم، الر ْعبَ سكانهاإ

(21)وعمرووحمزة،وأب
(22)نجد

وأبوعمرو،،ابنكثير السُحتضمالحاء21
(21)والكسائي

41المائدة(23)الحجاز

وعاصم،وابنعامر،،نافع السْحتسكانهاإ
(24)حمزةو

(22)نجد

،والكسائي،وحمزة،عاصم اأْلُُذنَ ضمالذال23
وأبو،وابنكثير،وابنعامر

(20)عمرو

المائدة(2)الحجاز
بةالتو

42
02

                                                                                                                                                                     
   لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر   ((1
 71 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 73 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

   لغات القرآن، الفراء، ص: ينظر   ((3
 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد  ص : ، وينظر 11/ جمعجم القرءات، الخطيب، : ينظر  (( 

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد  ص : ، وينظر 11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((7

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 المرجع السابق: ينظر  ((9

 (7 1القراءات، ابن مجاهد  ص  السبعة في: ينظر  ((1 

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((  

 131السبعة في القراءات، ابن مجاهد  ص : ينظر  ((1 

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 

 131السبعة في القراءات، ابن مجاهد  ص : ينظر  ((3 

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((  

 133القراءات، ابن مجاهد  ص  السبعة في: ينظر  ((  
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(3)نجد(1)نافع اأْلُْذنَ سكانهاإ
24


99التوبة(2)الحجاز(4)نافع ُقُرَبة  ضمالراء

 ُقْرَبة  سكانهاإ
 

وأبو،وعاصم،ابنكثير
،وحمزة،وابنعامر،عمرو

(0)والكسائي

(1)نجد

22


الكهف(9)الحجاز(8)وابنعامر،عاصم  ن ُكرااضمالكاف
القمر

الطالق

14
0
8

،وأبوعمرو،ابنكثير  ن ْكرااإسكانها
(21)ونافع،والكسائي،وحمزة

(22)نجد

اضمالحاء20 82الكهف(23)الحجاز(21)ابنعامر ُرُحما
اسكانهاإ ابنكثير،ونافع،وعاصم، ُرْحما

(24)وحمزة،والكسائي
بنبكر
(22)وائل

،وحمزة،وابنعامر،عاصم ُشُغلضمالغين21
(20)والكسائي

يس(21)الحجاز


22


،عمرووأبو،ابنكثير لُشغْ إسكانها

(28)ونافع
بكربن

،وائل
(29)وتميم

                                                                                                                                                                     
  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 133السبعة في القراءات، ابن مجاهد  ص : ينظر  ((1

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 7 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((3

 17لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 7 1القراءات، ابن مجاهد، ص السبعة في : ينظر  (( 

 17لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((7

  19السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 17لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((9

  19السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1 

 17لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((  

 197لقراءات، ابن مجاهد، ص السبعة في ا: ينظر  ((1 

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 

 197السبعة في القراءات، ابن مجاهد  ص : ينظر  ((3 

  3مخلصين، آثار اللهجات العربية، ص : ينظر  ((  

 31 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((  

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((7 

  3 لسبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص ا: ينظر  ((1 

  3مخلصين، آثار اللهجات العربية، ص : ينظر  ((9 
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اضمالراء28 ،وابنعامر،ابنكثير ُعُربا
واألصمعي،ونافع،والكسائي

وحفصعن،عنأبيعمرو
(2)عاصم

31الواقعة(1)الحجاز

،نعاصمأبوبكرع،حمزة ُعْرباا   إسكانها
بيأوعبدالوارثعن

(3)عمرو

،وبكر،تميم
(4)ونجد

،وابنعامر،وعاصم،نافع ُخُشب  ضمالشين29
(2)وحمزة

4المنافقون(0)الحجاز

،وأبوعمرو،ابنكثير ُخْشب  إسكانها
(1)والكسائي

،وبكر،تميم
(8)ونجد

اضمالحاء11 22الملك(21)الحجاز(9)الكسائي سُحقا
اسكانهاإ ،وابنعامر،وعاصم،نافع سْحقا

وأبوعمرو،وابن،وحمزةـ
(22)كثير

،لغةتميم
،وبكر
(21)ونجد

ابنعتبةعنابنعامر، ُعُذرااضمالذال12
بيبكرعنأعشىعنواأل

(23)عاصم

0المرسالت(24)الحجاز

،سدأو،تميمابنكثير،ونافع،وابنعامر، ُعْذرااإسكانها

                                                           
 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

  9/11معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((3

  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

  1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((7

  9/11معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1

 33 السبعة في القراءات، ابن مجاهد  ص : ينظر  ((9

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 

 33 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((  

  9/11معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1 

  1/11 المرجع السابق، ج: ينظر  ((1 

 المرجع نفسه: ينظر  ((3 
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اصم،وحفصوأبوبكرعنع
وأبوعمرو،وحمزة،

(2)والكسائي

(1)وقيس

نافع،وابنكثير،وابنعامر، ُنُذرااضمالذال11
(3)وأبوبكرعنعاصم

0المرسالت(4)الحجاز

أبوعمرو،وحفصعن ُنْذرااإسكانها
(2)عاصم،وحمزة،والكسائي

،سدأو،تميم
(0)وقيس

 حذف الكسرة القصيرة
،وعاصم،ونافع،ابنكثير َباِرِئُكمْ كسرالهمزةب13

،وحمزة،وابنعامر
(1)والكسائي

24البقرةالحجاز

،وتميم،أسد(8)أبوعمرو َباِرْئُكمْ سكانهاإ
(9)نجدو

البقرة(22)الحجاز(21)وأبوعمرو،ابنكثير َأِرَناكسرالراء14
النساء

218
223 ،والكسائي،مزةوح،نافعو َأْرَناسكانهاإ

(21)وعاصم
،وتميم

(23)نجدو
حفصعنعاصم،وأبو َرِجِلككسرالجيم12

(24)عمروفيرواية
04اإلسراء(22)الحجاز

                                                           
 المرجع نفسه: ينظر  (( 

 المرجع نفسه: ينظر  ((1

 1/117 المرجع نفسه ، ج: ينظر  ((1

 المرجع نفسه: ينظر  ((3

 1/117 معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  (( 

 المرجع السابق: ينظر  (( 

 3  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر   ((7
 المرجع السابق: ينظر   ((1
  1 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((9

 93 / المرجع السابق، ج: ينظر  ((1 

 19لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((  

 71 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر  ((1 

  1 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1 

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر  ((3 

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((  
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وأبو،ونافع،وحمزة،الكسائي َرْجِلكسكانهاإ
وأبوبكر،وابنكثير،عمرو

(2)عنعاصم

(1)تميم

،وابنعامر،افعون،ابنكثير ِبَوِرِقُكمْ كسرالراء10
وحفصعن،والكسائي

(3)عاصم

29الكهف(4)الحجاز

وأبوبكر،وحمزة،أبوعمرو ِبَوْرِقُكمْ إسكانها
(2)عنعاصم

(0)تميم

:يمكنمنخاللالجدولأننالحظمايلي

المختلففيه:وهي،هناكثالثظواهرلألحرفالمختلففيهابينالتحريكواإلسكان .2
 .واإلسكانراإلسكان،وبينالضمواإلسكان،وبينالكسبينالفتحو

بينالفتحواإلسكان .1 كلهاأسماءثالثية،سكان،وبينالضمواإلاألحرفالمختلففيها
فيها واختلففيعينالكلمة المصدر، أيبصيغة لوجوبتحريكاألول،؛أوسطها:

 .وألنالثالثموضعإعراب
و .3 الضم بين فيها المختلف األحرف مفردةكل ثالثية أسماء رقم،اإلسكان الكلمة عدا

 .جاءتابصيغةالجمع،(خشب()21)،والكلمةرقم(خطوات()1)
امماسوا .4 منالحركاتاألخرى،هأنالمختلففيهبينالضمواإلسكانهواألكثرعدد 

سبع واإلسكان الفتح بين فيه المختلف عدد فبلغ األقل، هو واإلسكان الكسر وبين
،كلمات كلمة كسفا)منها سور( في والروماإلت يْمكررة واإلسكانسراء الضم وبين ،

(كلأُ)فيعدةسورمنالقرآن،الكلمةاألولى،منهاكلمتانتكررتاخمسةعشركلمة
وقدتكررتفيثالثسورمن،(كر انُ)وردتفيسورةالبقرةوسورةسبأ،والكلمةالثانية

                                                           
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر  (( 

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

  7 / معجم القرءات، الخطيب، ج: ، و ينظر119لسبعة في القراءات، ابن مجاهد، صا: ينظر  ((1
  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((3

 119السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر  (( 

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 
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منها،،وبينالكسرواإلسكانأربعكلماتوالطالق،والقمر،الكهف:وهي،القرآنالكريم
 .(أرنا)وهي،كلمةواحدةمكررةفيسورةالبقرةوالنساء

عددهاأل .2 بلغ والكسر الضم بين فيها المختلف الحلقية )هما،اثناناحرف الحاء،:
فيأربعكلمات،والعين،وتواجد والتيتحمل،(،سحقاالرعب،السحت،رحما):هيا

ا 4)ألرقام ،2 ،9 ،23) واحد، حرف واإلسكان الكسر كلمة،وبين في الهمزة وهو
 (.2)التيتحملالرقم،(ب ار ئ ُكمْ)

وهيختالفاال .0 كلمات، ثالث في الكلمة عين في كان واإلسكان الكسر )بين َأْرَنا، :
التيتحملالرقم،أماالكلمةاألخيرة(1،3،4)والتيتحملاألرقام،(ِبَوِرِقُكمْ ،َرِجِلك

 .فاختلفبهافيالمالفعل،(ب ار ئ ُكمْ)وهي،منالجدول(2)

  



101 
 

 :اللهجات العربية القديمة بين التحريك واإلسكان

 :سكانبين الفتح واإللغات  .4

نجدمنتميم،لتخفيفبعدمالجمعبينالفتحاتهمأهلإلىاالعربالذينيميلونإن
العربوايرهممنعربشرق وأهلالحجازكانوا،يةوشمالهاالجزيرة إلىالعراق، الذيننزحوا

فالفتحفي(2)لفتحإلىايميلون الحركاتاألخرى،ه، خفةوالبةعلىاللسانالعربيعلىبقية
فهربوامنهإلىاإلسكان،واإلسكانهو،ولكننفربعضالعربمنتواليالفتحاتفيالكلمة

.(1)هتخفيفوقلةجهدفيالنطقنتجعن،واختصارللكلمة،سلبللحركة

فيالجدولفياألعلى للكلماتالمذكورة عدنا من،وإذا إلى2)والتيتحملاألرقام
د)الكلمات:مثل،نجدأنحجةالقراءةبينبالفتحإمالالنسجامالصوتي،(1 ر ك،الر ش  ره،د  ،(قد 

ر ك:)مثل،أوبالقراءةعلىاألصل ا،ود  ف ا):مثلا،الكلمةجاءتجمع أوألن،(ر ْدء  هيف،(ك س 
الهمزةفيت،وحذف(الر ْشدك،ره،درْقدْ):مثل،للتخفيف،والقراءةباإلسكانكانتجمعتكسير

ا) ا(ر د  .للتخفيفأيض 

{عَلَى الُْموِسِع قََدُرهُ وَعَلَى الُْمْقتِرِ قََدُرهُ } :فيقولهتعالى
موالتيتحملالرق-(قدره)تقرأ،( )

ره)،وبالتحركبالفتح(قْدره)بإسكانالدال-(2) هما":الفتح،وقالالطبريبالفتح اع ب تْإل ؛(ق د 
واليمكنتفضيل،واليمكنالقراءةبإحداهمادوناألخرى،قراءتانفصيحتانجاءتبهمااألمة

علىاألخرىإ القارئفهومصيب،حداهما قرأ قراءة (4)وبأيِّ  وهو،المعنىواحدو، يطيقه: ما
والمدد،الساكنمصدر،والمتحركاسم:الزوج،وقيل والعدد،والمدِّ .(2)كالعدِّ

                                                           
 11، ص (لغة هذيل)من لغات العرب : ينظر   (( 
  7اءات في األصوات والنحو العربي، ص أثر القر: ينظر  ((1
  1/11البقرة  (1)
  11/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((3

الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، : ، و ينظر11 /1البحر المحيط في التفسير، أبو حيان،: ينظر  (( 

 91ص
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مع الحال وكذلك 1)الرقم ) كلمة درك)في تعالى( قوله في الواردة في الدرك }:
{الأسفل

(4)، الراء بإسكان ْرك)تقرأ ؛(د  وبفتحها ر ك)للتخفيف، د  األصل( الفتحاع ب تْوإل ،على
أنهمالغتانحكا:،وقالأبوعليوالزجاج(0)"أنهأيسرفيالكالم":مثله،وقالابنخالويهافتح 

م ع:مثل،بهماأهلاللغة ْمعوالس  ،ووقععليهاالختيار،وأيدهماالطبري،إالأنالفتحأيسر،الس 
.(3)"سكانهاإكاناألشهرعندأهلالعربيةفتحالراءأكثرمن":وقال

:فيقولهتعالىناتداروالو،(3،0)وتحمالنالرقمين،(رشد،وردءا)نااالكلمتومثلهم
{َوِإن يََرْوا َسبِيَل الرُّْشدِ }

رِْسلُْه َمعَِي }:،وقوله(1)
َ
قُنِيفَأ ِ {رِدًْءا يَُصد 

د)تئقر،( ) ؛بفتحالراء(الر ش 
الر ْشد)الصالحفيالدين،وبالتخفيف:،وبمعنىالفتح الفتح اع ب تْإل  :وهيمصدر،وأريدبها(

الضالل ضد التي لغتان( )الهدى هما الطبري وعند مثل،، ُقم: والس  ْقم والس  ط، خ  والس  ْخط الس 
قام،وقرأعامةقراءالمدينةوبعضالمكيينوبعضالبصريينبالتخفيف،وعامةقراءالكوفة الس ِّ

قراءتانمتفق فياألمصاروبعضالمكيينبالفتح،وذكرأنها ،ومتفقتانفيالمعنى،عليهما
.(1)فبأيهماقرأالقارئفقدأصاب

 ردءا)وفي يهمزون( ال الحجاز ا)فيقولون،هاأهل ر د  تميمب( من وايرهم الدال، فتح
ا)يقولونوهايهمزون ْأتالرجل؛أي:ساكنةالدالمهموزة؛ألنالعربيقولون(ر ْدء  ،(8)أعنته:أْرد 

بالف للدالومنقرأ الهمزة الهمزأتىبالكالم،تحنقلحركة وبالفتحمع تخفيف ا، وحذفالهمزة
.( ) علىأصله

                                                           
  3 /3النساء  ( )
 17 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص(1)

 13 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1

  3 /7األعراف  (3)
 11/13القصص  ( )
 3  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

  1/33 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر  ((7

 (1  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 171ع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات السب: ينظر (9)
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َماَء َكَما زََعْمَت َعلَيْنَا كَِسًفا}:فيقولهتعالى(اكسف)وأماكلمة ْو تُْسقَِط السَّ
َ
{أ

(2)،
{َويَْجَعلُُه كَِسًفا}:وقوله

ف ا)نبفتحالسيتئقر،(4)والتيتحملالرقم،(1) جمعتكسيريوه،(ك س 
ر،وق ْطعةوقط ع،باإلسكان:،مثل(ك ْسف ة)لكلمة د  ْدر ةوس  ر،وس  مصدرمثل(ك ْسف ا)ك ْسر ةوك س 

ْلم) وح  ْلم، واحد( ) (ع  بمعنى لغتان وهما العرب،، لسان "ففي ُفهُ: وك س  اب ح  الس  :وك ْسف
.(2)ينعندالطبري،والقراءةبالسكونأولىالقراءت(4)"ق ط ُعه

هُ  َكَزْرع  }:فيقولهتعالى(شطأه،ورأفة)المتمثلةفي(2،1)واألرقام
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
{أ

( ) ،
{ ِ فٌَة فِي دِيِن اَّللَّ

ْ
ُخْذُكم بِهَِما َرأ

ْ
{َولَا تَأ

:مثل،(رْأفة)بإسكانالهمزةتئقر(رأفة)كلمة،( ) ط رف 
،ُررميكُرمكر م ا،وكلهالغاتفيالمصادر،والمعنىواحدك:مثل،(رأ فة)ي ْطرفطْرف ا،وبفتحها

.(هشطأ)،ومثلها( )وشدةالمحبة،رقةالقلب:وهو

 :بين الضم واإلسكانلغات  .1

،(9)أنأهلالحجازيضمونحيثيسكنايرهممنأهلنجدإلىإنالدراساتاللغويةتشير
ب القراءة أن وجدت للقراءات والحجج التعليل جملة ومن انسجام هي ومراعاةللالضم صوت

.للألصل،والقراءةباإلسكانللتخفيفأولمراعاةاألص

 الصوتيتحققوقد منفيجميعالكلماتالمذكورةاالنسجام إلى8)التيتحملاألرقام
تباع الضمفائها،فأدىذلكإلىحدوثانسجاما،إذأنضمعينالكلمةجاءمنالجدول(11

بإ  فالناطقدونشعوريميلالضم الضمِّ اع ب تْصوتي، تخفيفالجهدالعضويفينطقإلى،

                                                           
  7/91 االسراء  ( )
 11/31الروم  (1)
 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 9/199لسان العرب، ابن منظور، ج  ((3
 11/  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر  (( 

 31/19الفتح  ( )
 13/1النور  (7)
 1 1ات السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراء: ينظر (1)

 11، ص (لغة هذيل)من لغات العرب : ينظر ((9
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،الكلمات ذلك فيؤدي الكلماتإلى حركات بين صوتي باإلسكان(2)انسجام القراءة وكذلك ،
.للتخفيفكانتفيكلالكلماتفيالجدولتحتبندبينالضمواإلسكان

 لأما بالضم اللغويالقراءة األصل ُأُكل ):فيتثلفتم،مراعاة ُأُذنُ، ب ةٌُقرُ، سورةن ْكر ا، في
(.ُعُرب االكهف،و

والتيوردت،(8)التيتحملالرقم(القدس)فيكلمةبينتخفيفالدالوتثقيلهااختلفواوقد
يَّْدنَاهُ بُِروِح الُْقُدِس }:فيقولهتعالى

َ
{َوأ

،(ُقُدس)فقرأهابعضالقراءمضمومةالدالمثقلة،(1)
،وقرأآخرونبإسكانالضم الضمِّ اع ب تْولكنحركتبالضمإل ،أناألصلهواإلسكان:وقالوا

وانفأسك،ولكنثقلعليهمالجمعبينضمتينمتواليتين،فاألصلعندهمالضم،(ُقْدس)الدال
 وهيككلمة والُرُسلوالُرْسل)العينتخفيف ا، (3)(الُصْبحوالُصُبح، ومثلها ، التي(4)(كلأ)كلمة

َمثَِل َجنَّة  }:األولفيقولهتعالى؛منالجدول،والتيجاءتفيموضعين(21)تحملالرقم
ُكلََها ِضْعَفيْنِ 

ُ
َصاَبَها َوابٌِل فَآتَْت أ

َ
{بَِربَْوة  أ

ُكل  َخمْط  }:،والثاني(2)
ُ
{ذََواتَيْ أ

،وكذلككلمة(0)
ْشَرُكوا }:،الواردةفيقولهتعالى(22)رقم(1)(الرعب)

َ
َّذِيَن َكَفُروا الرُّعَْب بَِما أ َسنُلْقِي فِي قُلُوِب ال

 ِ {بِاَّللَّ
الُوَن }:،التيجاءتفيقولهتعالى(21)رقم(السحت)وكلمة،(8) كَّ

َ
اُعوَن لِلَْكِذِب أ َسمَّ

ْحتِ  {لِلسُّ
الرشوة(9) (21)وهي والرقم ،(23 ) كلمة في في،(22)(أذن)المتمثل جاءت والتي

الكريمموضعي القرآن من تعالى؛ن قوله في األول ذُنِ }:
ُ
ذَُن بِالْأ

ُ
{َوالْأ

قوله(21) عند والثاني ،
ذُُن َخيْر  لَُّكمْ  }:تعالى

ُ
{ قُْل أ

،وقيلالتحريكهواألصلا،الضمضم اع ب تْتبالضمإل ئقر،(23)

                                                           
 97في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر  (( 
 1/17البقرة  (1)
  1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 11 المرجع السابق، ص: ينظر  (3)

   1/1البقرة  ( )
    /13سبأ  ( )
 3  في القراءات السبع، ابن خالويه، ص الحجة: ينظر  (7)

    /1آل عمران  (1)

 31/ المائدة  (9)
 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (1 )

  1 المرجع السابق، ص: ينظر  (  )

  3/ المائدة  (1 )
   /9التوبة  (1 )
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لَا إِنَّهَ }:فيقولهتعالى(1)(قربة)،ومثلهاكلمة(2)والسكونللتخفيف
َ
َُّهمْ أ {ا قُْربٌَة ل

لمتمثلةفيا(3)
قَْرَب ُرْحمًا}:فيقولهتعالى(4)(رحما)،وكذلكالحالمعكلمة(24)الرقم

َ
{َوأ

التيتحمل،(2)
 (20)الرقم وكلمة ،(سحقا)، الملك،(11)ورقمها سورة في تعالى قوله في جاءت  :والتي

ْصَحابِ }
َ
عِيرِ  فَاْعتََرفُوا بَِذنبِهِْم فَُسْحًقا ل ِأ {السَّ

ا:وهيبمعنى،(0) المتمثلة(شغل)،وأماكلمة(1)بعد 
ْصَحاَب الْجَنَّةِ الْيَوَْم فِي ُشُغل  فَاكُِهونَ }:،والتيجاءتفيقولهتعالى(21)فيالرقم

َ
{إِنَّ أ

قيل،(8)
.(9)افتضاضاألبكار،أواالستماعللنغمواأللحان:أنالمعنى

ف جاءت الجمع على الكلماتوالقراءة وعذر ا):ي وخشب، تحمل،(ونذر ا،خطوات، التي
 َولَا تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت }:فيكتابهللافياآلياتالتاليةت،وورد(9،29،12،11)األرقام
يَْطانِ  {الشَّ

َسنََّدةٌ }،و(21) نَُّهْم ُخُشٌب مُّ
َ
{َكأ

ْو نُْذًرا}،و(22)
َ
{ُعْذًرا أ

(21).

 خطوات)كلمة ) جمع ُارفات):مثل،(ُخطوة)هي تعالى( قوله في وَُهْم فِي الُْغُرفَاِت }:
{آمِنُونَ 

(ُارفة):مفردها،(23) بالضمو، بلفظالجمععلىحقيقةما،(ُخُطوات)منقرأ قرأ فقد
 باإلسكان وقرأ عليه، ُخْطوات)وجب بعدهما( وواو ضمتين توالي الطاء،كره فأسكن

في،(24)للتخفيف وكذلك ُخشب)كلمة ق( المنافقونفي سورة في تعالى وله نَُّهْم ُخُشٌب }:
َ
َكأ

َسنََّدةٌ  {مُّ
ُخُشب ا،(22) اب ش  الخ  جمعوا ثم اب ا، ش  خ  الخشبة جمعوا الجمع، جمع و(20)فهي تئقر،
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ن ةوُبْدن:)لكراهيةتواليضمتين،وألنهشبههفيجمع؛(ُخْشب)بالتخفيفبإسكانالشين ،(ب د 
ِ  َوالُْبْدنَ }:فيقولهتعالى ِن َشَعائِرِ اَّللَّ {َجَعلْنَاَها لَُكم م 

،،ومنقرأبالضمأرادجمعالجمع(2)
منو،(3)أسد،والتخفيفلتميموبعضقيسي،ونسبالضمللحجازوبن(1)(ث ماروُثُمر):مثل

الذالين بضم قرأ ونذر ا)في ،(وعذر ا جمع ونذير)أراد تعالىهللاقول:مثل،(ادير ِحْكَمٌة }:
{َغٌةۖ  َفَما ُتْغِن النُُّذرُ بَالِ 

،وهي(0)،ومنقرأباإلسكانتخفيف ا(2)ونسبتهذهالقراءةللحجاز،(4)
.(1)لهجةتميموأسدوقيس

 الرقم الكهفآالتيتكررتفيالقر،(نكرا)كلمةالمتمثلفي(22)وأما قولهعندنفيسورة
{لََّقْد ِجئَْت َشيْئًا نُّْكًرا}:تعالى

اِع }:القمروالطالقيْسورت وفي،(8) َفتََولَّ َعنُْهْم ۘ يَوَْم يَْدُع الدَّ
ُكر  

{إِلَيَٰ َشْيء  نُّ
بْنَاَها َعَذابًا نُّْكًرا}و،(9) {وََعذَّ

،هوعلىاألصلمنقرأبالضمفياألولىفف،(21)
باو قرأ ضمتينالتوةكراهي ف؛لتخفيفمن والطالق(22)لي القمر سورة في وأما ؛بالضمئ ر قُف ،،

.(23)نجدسكانلغة،والقراءةبالضملغةالحجاز،وباإل(21)وألنهاألصل،لموافقةرؤوساآليات

تعالى قوله وفي تَْرابًا}:
َ
{ُعُربًا أ

-(ب اُعرْ)تئُقر ،(24) الرقم تحمل بإسكان-(28)التي
بالضمأتى(ُعُرب ا)منقرأ،و(22)،وهيلغةتميموبكرونجدلجمعبينالضمتينلاستثقاال ؛عينال
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ا(ع ُروب)وهيجمع،بالكلمةعلىأصلها جةالمحبةلزوجهابلغةأهل،وهيالمرأةالغن(2)قياس 
.(1)"والضمأولىالقراءتينبالصواب":قالالطبري،بلغةأهلمكةلةك المدينة،والش 

 :لغات بين الكسر واإلسكان .3

والتيتحمل،الكسرواإلسكانفياألحرفالمذكورةفيالجدولأعالهيْت إنالتعليللقراء 
 من 13)األرقام ب(10إلى العرباإل، لغات من أنها إلى األمور،ضافة أحد عن يخرج ال

الت يةالالثالثة يلاال: وفيما واألصل، والتخفيف، الصوتي، هذهسأوضينسجام بالتفصيل ح
:الحججالواردةفيالكلمات

لكثرةالحركاتفيالكلمة،وشاعهذاالنمطمن؛لتخفيففيسكنواالحرفيميلالعربإلىا
وأسد،وأمابقيةالعربمنأهلالمدنفيفضلونتوفيةكل،كتميم،اللهجاتعندأربابالبادية

والنطقبحركاتالكلمةكاملةدونتخفيف الحجازيين،وجاءتو،حرفحقه، لغة كانتهذه
َفتُوبُوا إِلَيَٰ }:،والتيوردتفيقولهتعالى(13)التيتحملالرقم(ب ار ئ ُكمْ)عليهاالقراءةبكلمة

{بَارِئُِكمْ 
قر( ) ئ، الهمزة بإسكان األصل(ب ار ْئُكمْ)ت الحركاتلو،على توالي كراهية قرأ، ومن

ن }:فيقولهتعالى(يأمركم)ومثلها،علىأصلهاتىبالكلمةأ(ب ار ئ ُكمْ)بكسرها
َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َ يَأ إِنَّ اَّللَّ

{تَْذَبحُوا َبَقَرةً 
(1).

َ َجْهَرةً }،فيقولهتعالى(أرنا)كلمةالمتمثلفي(14)الرقموكذلك رِنَا اَّللَّ
َ
{َفَقالُوا أ

،وفي( )
ا رِنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَيْنَ }:قولهتعالىأيض 

َ
(أْرإْينا)أصلالكلمةقالإنمنقرأبالكسر،( ){اَوأ

؛نيلحجتفوحذفتتخفيف ا،ومنقرأباإلسكان،فنقلتكسرةالهمزةإلىالراء،(أكرمنا)علىوزن
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الهمزةتوالكسرللتخفيف،أوبقيتالراءعلىسكونهاوحذف،أنالسكونهواألصل:األولى
.(4)راءةبالكسرحركتهادوننقلهاللراءكمافيالقمع

افيقولهسبحانهوتعالىوأ ْجلِْب َعلَيْهِم}:يض 
َ
{ِبخَيْلَِك َورَِجلَِك  َوأ

(رجلك)تكلمةئقر،(0)
انسجامصوتي،(ر ْجل)فيالجدولبكسرالجيم(12)التيتحملالرقم باعالكسرتْإ و،وفيها

،وأريدبها:أي؛راجل:بمعنىوهي،الكسر وهي،(لر جْ)سكانالجيمتبإئ،وقرالجمعماش 
جمعواحدة ل)اسم أماأجماعواختيراإلسكانإلب،ر ْكبوراك:مثل،(ر اج  البالقراءعليه،

.(3)همالغتان:وقال،عنهالقراءتانبالكسرواإلسكانتدر حفصفو 

ِ } :فيقولهتعالى(ورقكم)والكلمةاألخير َحَدُكم بَِورِقُِكْم َهَِٰذه
َ
{إِلَي الَْمِدينَةِ فَابَْعثُوا أ

(4)،
 الجدول من األخير الرقم تحمل قر(10)والتي ر ق ُكمْ)تئ، كسرب(ب و  األصل،الراء على

رْ)وبالسكون ،حذفتالكسرةلثقلها:وقالالقرطبي،(2)كراهيةلتواليالكسراتفيالكلمة؛(ق ُكمْب و 
ْرقوالو ْرق،وهمالغتان ر قوالو  ْبد:ل،مثبمعنىالمالفالو  ب دوك ْبدوك  .(0)ك 
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 نيالفصـــل الثا
الظواهر الصرفية اللهجية
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 اللهجية رفيةالظواهر الص

 .تعريفه وموضوعاته: علم الصرف
فإذاكانتدراسةاألصواتبحث ابينعلماألصواتوعلمالصرف،رٌكبيهناكتداخلٌ

 اللغة، منها تتكون التي األولى العناصر كثير في حولهاافإن يدور التي الموضوعات من
.الصرفتبنىعلىقوانينمرجعهااألصوات

ا واصطالح  التغيير، وهو التصريف، له ويقال رف "الص  أبنية: أحوال بها يعرف بأصول علم
الضمائر،:مثل،مايختصباألسماء:،ومنموضوعاته(2)"الكلمة،التيليستبإعرابوالبناء

وسأستعرضفيهذامايختصباألفعالوأبنيتها،:وايرها،ومنها،صيغالمبالغةوالمصادر،و
:هللقراءاتالسبعفيكتابهالحجةالبحثالنماذجالصرفيةالتياحتجبهاابنخالوي

 .األسماء والمشتقات: المبحث األول

 .الضمائر: المطلب األول
 الضمائر(: 4.0)جدول 

 اآلية السورة القبيلة من السبعة من قرأ بها كيفية القراءة رقمال
عاصم،والكسائي،ونافع، َعَلْيِهمْ كسرالهاء2

وابنعامر،وأبوعمرو،
(1)وابنكثير

نجد،وقيس،وتميم،
(3)،وربيعةبوكال

الفاتحة
البقرة

1
02

(2)والحجازقريش،(4)حمزة مْ َعَلْيهُ ضمها
ضمهامع1

الهمز
أبووابنكثير،ونافع، منبئهُ أ

حمزة،وعاصم،وعمرو،
(0)الكسائيو

نجد،وقيس،وتميم،
(2)،وربيعةبكالو

البقرة


33
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كسرالهاء
دونمن

الهمزة

(3)قريش،والحجاز(1)ابنعامر أنبيِهم

،بربيعة،وكال(4)أبوعمرو مْ َباِرِئكِ كسرالكاف3
(2)وائلوبكربن

24البقرة

،نافعو،ابنكثير َباِرِئُكمْ ضمها
،وابنعامر،وعاصم

(0)والكسائي،وحمزة

أالبالقبائل
(1)العربية

حذفاأللف4
، وصال 

اإو ثباتهاوقف 

،وعاصم،والكسائي،حمزة َأَنا/ َأنَ 
،وأبوعمرو،وابنعامر
(8)وابنكثير

128البقرة(9)الحجاز

ثباتإ هاوصال 
ووقف ا

(22)تميم(21)نافع َأَنا

هِ الهاءبياءبعد2  يُيَؤدِ 
 ِإَلْيكَ 

وأبوعمرو،،ابنكثير
(21)والكسائي

12آلعمران(23)العرببعض

مناير
شباعإ

هِ   ُيَؤدِ 
 ِإَلْيكَ 

(22)بعضقيس(24)ابنعامر

                                                                                                                                                                     
ت العرب، مميزات لغا: ، و ينظر1 لغات القرآن، الفراء، ص : ، وينظر 9 /3الكتاب، سيبويه، ج: ينظر  (( 
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 1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر   ((1
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هْ إسكانالهاء  ُيَؤدِ 
 ِإَلْيكَ 

لغةأعرابعقيل(2)حمزة،وعاصم
(1)وكالب

كسرالهاء0
والميم

نجد،وقيس،وتميم،(3)أبوعمرو ِبِهِم
(4)،وربيعةبكالو

41النساء

(0)قريش،والحجاز(2)والكسائي،حمزة مُ ِبهُ ضمهما
كسرالهاء
وضمالميم

نافع،وعاصم،وابن ِبِهمُ 
(1)عامر،وابنكثير

(8)بعضبنيأسد

ضمالهاءفي1
الضمير

نافع،وعاصم،وابن ِبُهَداُهمُ فَ 
عامر،وابنكثير،وأبو

(9)عمرو

نجد،وقيس،وتميم،
(21)،وربيعةبكالو

91األنعام

(21)قريش،والحجاز(22)والكسائي،حمزة مُ ِبُهَداهِ فَ كسرها
الياءالثانية8

مكسورة
ِبُمْصِرخِ 

 ي ِ 
11إبراهيم(24)بنويربوع(23)حمزة

الياءالثانية
مفتوحة

ِبُمْصِرخِ 
 ي  

نافع،وعاصم،وابن
وأبوعامر،وابنكثير،

(22)عمرو،والكسائي

(20)الحجاز

1الزمر(1)بعضالعربوأبوعمرو،،ابنكثير وَيْرَضهُ موصولةبواو9
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(2)والكسائي َلُكمْ 
َيْرَضُه شباعإبدون

 َلُكمْ 
(4)بعضقيس(3)ابنعامر

 َيْرَضهْ إسكانالهاء
 َلُكمْ 

(0)وكالب،عقيل(2)حمزة،وعاصم

:ضمير المتكلم -أ
أنا)القراءفيالضميراختالفابنخالويهذكر ْحيِي }:عزوجلهللافيقول(

ُ
نَا أ

َ
أ

مِيُت 
ُ
{َوأ

اإب(أنا)فقرأنافعوحده،( ) ووقف  أنقراءةإلى،وذهبابنخالويه(8)ثباتاأللفوصال 
،األلففيالوصل،وحذفالباقون( ) (أنت)نافعهيعلىاألصل؛ألناأللففيهاكالتاءفي

،بفتحةالنونأوالحجةلمنطرحاأللفأنهاجتز":،وقالابنخالويه(21)هذاالغالبفيالعربيةو
.(44)"ثباتاأللفإونابتالهمزةعن

فيرىالبصريونأن هناكخالفبينالبصريينوالكوفيينفيتركيبضميرالمتكلم،
فهيكالهاء،يانالحركةوجاءتلب،هذاالضميريتكونمنهمزةونونوألفأخيرةزائدةللوقف

 فعل زائدة(ارمه)في ليست النون بعد األلف أن فيرون الكوفيون وأما نفسو،، من هي إنما
قد:"ني،وقالابنيعيشعنالكوفي(21)أحرفةعندهممكونمنثالث(أنا)الكلمة،فالضمير

وناأللففيآخريقصد،(23)"وليستزائدة،إنهامنالكلمة:حتىقالالكوفيون،كثرذلكعنهم
.الكلمة

                                                                                                                                                                     
 31لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر   ((1
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 31لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر   ((3
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

  1/11لتفسير، أبو حيان، جالبحر المحيط في ا: ينظر  (( 

 1 1/1البقرة  (7)
 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 99الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (9)

 11 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1 

 99الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (  )

 1/91لمفصل، ابن يعيش، جشرح ا: ينظر  ((1 
 9/13شرح المفصل، ابن يعيش، ج  ((1 
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ووقف اكانتلغةتميم،وإ،ومنناحيةاللهجات ثباتإثباتاأللففيآخرالكلمةوصال 
الحجاز لغة وصال  وحذفها وقف ا البصري(2)األلف جعل الذي وهذا ي، زائدةإنيقولون ألن؛نها

هوماف،فيالعربيةتعريفالزائدإلىالقبائلالحجازيةحذفتاأللففيالوصل،وعندالرجوع
به يلفظ كذلك،ال ليست هنا واأللف وقف ا، وال وصال  ،ال وقف اثفهي ،،بتت وصال  وسقطت

.(1)وثبوتهادلعلىأنهاجزءمنالكلمةوليستزائدة،لهذاالقبائلالبدويةأثبتتها

نَا بِمُ }:تعالىهللامنقول(بمصرخيِّ)همفيكلمةاختالفكماأنهذكر
َ
ا أ ْصرِِخُكْم وََما مَّ

نتُم بُِمْصِرِخيَّ 
َ
{أ

فتح،(3) لمن والحجة بالفتح، والباقون بالكسر، الثانية الياء حمزة أن:فحرك
 لإلضافة،(بمصرخيني)أصلها جمع،النون ياء األولى حذف،والياء متكلم، ضمير والثانية

امنالتقاءساكنينمن؛فحركتالثانيةبالفتح،نفيالكلمةانساكنتاالنونفاجتمعتياء ولئال،ع 
وهيمثلقولنا قبلهما، الياءانوالكسرة (4)(عليِّ):تجتمع وذهبالفارسيفيحجته أنإلى،

-،والحجةلمنكسر(2)قبائلالحجاز:مثل،هلهجاتالحضريلإالتحريكبالفتحكانتتميل
الإعراب ا،وأنالعر-كماذكرابنخالويه امنالتقاء؛بكانتتكسرأنهجعلالكسرةبناء  منع 

اللغةإلىأهلالبادية(0)ساكنين وتنسبهذه لبنييربوع،، يسكنونفيبني،وبالتحديد وكانوا
.(1)تميم،وهذهاللغةشائعةوباقيةفيأفواهكثيرمنالناسإلىيومناهذا

 :الَوْكم -ب
فيها عربية لغوية ظاهرة المتصتهي المخاطبين ضمير من الكاف كسر كم)ل إذا(

وتنسبهذهاللغةإلىربيعة،،ب ك مفيب ُكم،وعليك مفيعليُكم:بكسرةأوياء،فيقولونتسبق

                                                           
 1 / السيوطي، همع الهوامع شرح جمع الجوامع، ج: ينظر (( 
 13 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((1

 9 /3 إبراهيم  (1)
 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (3)

  1/13ل القراءات السبع، الفارسي، جالحجة في عل: ينظر  (( 
 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  ( )

 1/191النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، : ينظر  ((7
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(منأحالم ك ْم،وب ك مْ:)ل،وعلققائال ناسمنبكربنوائنسبهاسيبويهأل،و(2)وقوممنكلب
ا :(3)،وقالالحطيئة(1)اتبعتالكسرةالكسرة،لكنهالغةرديئةجد 

 ِإن قاَل َمولُهم َعلى ُجلِ  حاِدث  وَ 
 

 
 

وا َفضَل َأحالِمكِ   واِمَن الَدهِر ُرد   م َرد 
 

 
 

الظاهرةموجودةإلىاآلنفيمنطقةالشرقيةهبكسرالكاف،وهذ(أحالم ك م)وردتكلمة
 جمهور وأما السعودية، العربية المملكة في الكاففالعرب هذه سبحانههللاكقول(4)يضم

نُفِسُكْم َعزِيٌز َعلَيْهِ َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَيُْكم بِالُْمْؤمِنِيَن }:وتعالى
َ
ِْن أ لََقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل م 

{رَُءوٌف رَِّحيمٌ 
 َفتُوبُوا}:فيقولهتعالى(بارئكم)،وأشارابنخالويهفيكتابهالحجةإلىكلمة(2)
{إِلَيَٰ بَارِئُِكمْ 

قر،(0) الكاف أن مكسورةئوذكر إما وإما؛ت قبلها، المكسورة الهمزة لمناسبة
.(1)والقراءاتانمنلغاتالعرب،مضمومة

:ضمير الغيبة -ت
ْهِل الْكِتَاِب }:منقولهتعالى(يؤدهإليك،ويرضهلكم)اختلفتالقراءاتفيقراءة

َ
َومِْن أ

َمنُْه بِقِ 
ْ
ِ إِلَيَْك َمْن إِن تَأ ِه {نَطار  يَُؤد 

{َوِإن تَْشُكُروا يَرَْضُه لَُكمْ }:سبحانه،وقوله(8)
تائفقر،(9)

 وصال  الهاء لكم)بسكون ويرضْه إليك، يؤدْه وكالب( عقيل أعراب لغة وقال(21)على ،
رفعت":الفراء ،(يؤدهيإليك،ويرضهولكم)فيقولون،العربتصلالهاءبياءأوواوإذا

إليك،ويرضُهلكم)صحاللغات،ومنهممنيحذفهاوهيأف ه  ،ويكتفيبالكسرةوالضمة،(يؤد 

                                                           
 13مميزات لغات العرب، ناصف، ص: ينظر  (( 
 97 /3الكتاب، سيبويه، ج: ينظر  ((1
 (71ديوان الحطيئة، الحطيئة، ص: ينظر  ((1
  3 كريم، المقتضب في لهجات العرب ص : ينظر ((3
 11 /9التوبة  ( )

 3 /1البقرة  ( )
 77الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)
  1/7آل عمران  (1)

 19/7الزمر  (9)
 1/11البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((1 
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ألنالهاءالينبغي"؛(2)"ولكنهالغةشاذة،وهمبعضقيس،وبعضالعربيقرأهابالسكون
.(1)"فاليجوزأنتسكنفيالوصل؛وإذالمتجزم،أنتجزم

أنأصل(يؤدهيإليك)فيفياء وأضاأنالحجةلمنأشبعالهاء:قالابنخالويه
يهإليك)الكلمةعنده ماإلىزم،وبقيتالهاءوماقبلهامكسور،فردتجحذفالياءلل(يؤد 

مناختلسالحركةففيهبقيتحركةالهاءعلىاألصل، كانيجبفياألصللها،وأما
.(3)تخفيف اف؛ومنأسكن

اه)أنأصلالكلمة:(ولكميرضهُ)وذكرالحجةلمنأشبعالهاءولفظبواوفي يرض 
ماهوفيإلىولكنردتحركتها،حذفتاأللفعالمة للجزم،والهاءكانقبلهامفتوح(لكم

ثمأتبعهاواو ات بيين اللحركة،ومناختلسبقيتعندهالهاءعلىالحركةالتيكانت،األصل
الجزم،والهاءهناكنايةعنليدلعلى؛فتخفيف ا؛عليهقبلحذفاأللف،وأمامنأسكنها

،والشكرمنهللاتعالىيكونبزيادةلههللاهبماقسماديكونبالرضعبالشكر،فالشكرمنال
.(4)النعموجزيلالثوابلعبده

:الَوْهم -ث
سواءسبقت،مطلقا (هم)كسرالهاءمنضميرالغائبينالمتصلهيظاهرةلغويةيتمفيها

م:،فيقولونقبهماأولمتسب،أوكسرة،بياء م،وعنه  م،في،منه  ،منُهم،وعنُهم،وبين ُهم:وبين ه 
المشهورفيهاء:"صاحبكتابمميزاتلغاتالعربب،فقالوتنسبهذهاللغةإلىبنيكل

بيكسرونهاوبنوكال...مالميقعقبلهاكسرةأوياء،أنتبنىعلىالضم،الغيبةالمتلوِّةبالميم
،(0)"هيلغةرديئة":،ونسبهاسيبويهلربيعة،وقالعنها(2)"ذلكبو همبنيكلبويسمى،مطلق ا

.مْنُهم،وعلْيُهم:فيضمونالهاءإذالمتسبقبياءأوكسرة،فيقولون،وأماجهمرةالعرب

                                                           
 31لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 
  1/11حر المحيط في التفسير، أبو حيان، جالب ((1

    الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص( 1)

 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (3)

 13مميزات لغات العرب، ناصف، ص  (( 
  9 /3الكتاب، سيبويه، ج: ينظر  (( 
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(عليهم)كلمةفي:وجدتفيكتابالحجةالبنخالويهعدةأمثلةعلىهذهالظاهرةوقد
َِّذينَ }:قولهتعالىفيسورةالفاتحةمن نَْعْمَت َعلَيْهِمْ  ِصَراَط ال

َ
{أ

،وفيسورةالبقرةعندقوله(2)
لَُّة َوالَْمْسَكنَةُ }:تعالى ِ {َوُضِربَْت َعلَيْهُِم الذ 

موعليُهم)":قالالفراء،(1) لغتانقرأتقريش(عليه 
أسدوقيسوتميم،،وأهلنجدمن(عليُهم)والحجازومنحولهممنفصحاءاليمنبضمالميم

م)بكسرها ألنذلكمما؛فكرهالخروجمنالياءللضم،،والحجةأنالهاءجاورتالياء(3)"(عليه 
وهمأ ر ب اءالنبيصلىهللاعليهوسلم–وأماكنانةوبعضبنيسعدبنبكر،(4)تستثقلهالعرب

و- الهاء رفعوا والم ألف استقبلتها وإذا الهاء، يكسرون افكانوا مع  إليُهُم،):فيقولون،الميم
أفص،(وعليُهمُ هللاعليهوسلم؛اللغاتحوهي رسولهللاصلى لغة قرأ(2)ألنها لمن والحجة ،
.(0)أنهأتىبالكالمعلىأصلهقبلدخولحرفالخفض:بالضم

ْسَمائِهِمْ }:منقولهتعالى(أنبئهم)فيكذلكالحال
َ
نبِئُْهم بِأ

َ
{قَاَل يَا آَدُم أ

أنبيه م،)تئقر،(1)
دونهمزة،وبضمهامعالهمز،فمنقرأبالكسروطرحالهمزةجعلهمنمنبكسرالهاءو(منبئهُأ

.(8)أْنبىُيْنبي

رُْض }:فيقولهتعالى(بهم)وأما
َ
{لَْو تَُسوَّىَٰ بِهُِم الْأ

م )تقرأبكسرالهاءوالميمف،(9) على،(ب ه 
 وتميملغة وقيس، (21)نجد، وربيعة(22)كلبو، لقريش،،(بُهمُ)وبضمهما،(21)، ونسبت

الميم،(23)والحجاز مُ)وبكسرالهاءوضم ذكرالفراء،وهيلغةبعضبنيأسد،(به  ،(24)كما

                                                           
 7/ الفاتحة  ( )

   /1البقرة  (1)
 1 الفراء، ص لغات القرآن،   ((1
 1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر   (( 
 1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 1/11البقرة  (7)
  7الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
 3/31النساء  (9)

 1 ن، الفراء، ص لغات القرآ: ينظر ((1 
 13مميزات لغات العرب، ناصف، ص: ينظر   ((  
  9 /3الكتاب، سيبويه، ج: ينظر  ((1 
 1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 
 13 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: أيًضا:، و ينظر  المرجع السابق، ص : ينظر  ((3 
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قر ئومثلها فبهداهم)ت وضمها( الهاء ،(2)بكسر قول في وردت والتي هللا :تعالىوسبحانه
{فَبُِهَداُهُم اْقتَِدهْ }

(1).

  

  

                                                           
  3 الويه، صالحجة في القراءات السبع، ابن خ: ينظر ( )
 91/ األنعام  (1)
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 المصادر: المطلب الثاني
إال،يختلفالمصدرعنالفعلفيأنهاسم،ويتفقمعالفعلفيأنهيدلعلىحدث

فالمصدريعرفعلىأنه(2)وباإلضافةإلىداللتهعلىالزمن،أنالفعليدلعلىالحدث ،:
اعنالزمان،متضمن اأحرففعلهلفظ ا،مثل" ْلم ا،أو:اللفظالدالعلىالحدث،مجرد  ع  علم 

امماحذفبغيره،مثل:ا،مثلتقدير  ض  ،أوُمعو  ق تاال  دة :قاتل  ع  .(1)"و ع د 

 المصادر (:0.0)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
بألفبين2

الياءوالميم
،وحمزة،وأبوعمرو،ابنكثير اقياما 

(3)،وعاصموالكسائي
2النساء(4)ضبة

دونمن
ألف

ا (0)نجد(2)وابنعامر،نافع ِقَيما

أبوعمرو،وابنوحفصعنعاصم، َشَنآنُ فتحالنون1
م ازوكثير،وحمزة،والكسائي، ،ابنج 

وورشوقالونعن،واألصمعي
(1)نافع

(8)الحجاز


1المائدة

ابنعامر،وأبوبكرعنعاصم، َشْنآنُ سكانهاإ
ديإسماعيلبنجعفروالواق و

(9)والمسيِّ بيعننافع

(21)نجد


230األنعام(21)أسد(22)الكسائي ِبُزْعِمِهمْ ضمالزاي3

                                                           
   التطبيق الصرفي، الراجحي، ص: ينظر (( 
 1  / جامع الدروس العربية، الغالييني، ج ((1

  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

  1/13الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر ((3
  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

  3لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 131السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7

 11،  ص (لغة هذيل)من لغات العرب : ينظر ((1
 131السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((9

 11، ص (لغة هذيل)من لغات العرب : ينظر ((1 
 171د، ص السبعة في القراءات، ابن مجاه: ينظر ((  

    /3البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، : ، و ينظر1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
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وابنكثير،ر،وابنعام،أبوعمرو ِبَزْعِمِهمْ فتحها
(2)وحمزة،وعاصم،نافعو

(1)الحجاز

22الواقعة(4)أسد(3)وحمزة،وعاصم،نافع ُشْربَ ضمالشين4
(0)الحجاز(2)والكسائي،وابنعامر،بوعمروأ َشْربَ فتحها

اضمالنون2 8التحريم(8)قيس(1)أبوبكرعنعاصم،ونافع ُنُصوحا
انَ فتحها ،أبوعمرووحفصعنعاصم، ُصوحا

(9)روابنعام،الكسائيووحمزة،
(21)الحجاز

،نافعور،وابنعام،أبوعمرو ِكذ اباا  تشديدالذال0
(22)،وابنكثيرزةوحم،وعاصم

اليمن،
(21)ونجد

32النبأ

(41)اليمن(23)الكسائي ِكذاباا  تخفيفها

ومصدرالفعلالثالثيايرقياسيايتضمنالمصدرأوزان  أيأنهالتحكمه،كثيرة،
 عامة، بيناللهجاتوقاعدة ومنالمصادرالتياختلففيأبنيتها ماع، الس  األالبفيه إنما

:ليالعربيةماي

:بين ِفَعل وِفَعال .2
ُ لَُكْم قِيَاًما}:اختلفالقراءفيإدخالاأللفوإخراجهامنقولهتعالى {الَّتِي َجَعَل اَّللَّ

(22)،
نافعوابنعامر كما،وحذفتفيهااأللف(قيام)وهيمنمصدر،دونألف،من(ق ي م ا)فقرأ

                                                           
 171السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

    /3البحر المحيط في التفسير، أبو حيان ،ج: ، و ينظر1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

  9/11خطيب، جمعجم القرءات، ال: ينظر ((1

    /3البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ، و ينظر1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

 ( 9/11معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

    /3البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ، و ينظر1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

  3 ابن مجاهد، ص  السبعة في القراءات،: ينظر ((7

  3 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

  3 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9

  3 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 9  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((  

    لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 

 9  مجاهد، ص  السبعة في القراءات، ابن: ينظر ((1 

 1/111 البحر المحيط في التفسير، ج: ينظر ((3 

  /3النساء  (  )
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ي م خ  في يام،حذفت خ  وأصلها اللغة هذه ونسبت نجأل، ب(2)دهل الباقون وقرأ األلفإ، ثبات
أن"أرادأنه-كمابينابنخالويه-،والحجةلمنأثبتاأللف(قام)وهيمنصدر،(ق يام ا)

قيام  األموال جعل ألهللا قيمةا جمع أراد طرحها ومن العباد، بجميعمور ق ي م األموال ألن ؛
.(1)"المتلفات

ماوق ي اما،وبنوضبةيقولونطويلطيالقيم:فيقيامثالثلغات":قالالفارسي ،(3)"اوق و 
هذاق ي امأهله،وق و امأهله،وق ي مأهله،وق ي م:العربتقول":يقولالفراءوهممنالقبائلالتميمية،و

.(4)"أهله

:بين َفْعالن وَفَعاَلن .1
ابنخالويهمنأبني المصادرالتيذكرها جاءعلىوزنة تعالىهللاقال،(ف ع الن)ما َولَا }:

{َيجْرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَْوم  
(2) في القراء اختلف شنئان)، أسكن( فمن النونوفتحها، إسكان بين

ْنئان) ان،:صلهقبلدخولاأللفوالنونعليه،وهيمثلأبنىالمصدرعلى(ش  ْشك  ْرعانوو  س 
ن آن)ومنقرأبالفتح المصادر؛ألنالمصادرالتيوكماتأتيايرمن،بهعلىأصلهىأت(ش 

قولنا مثل ا، محرك  أكثرها جاء مفتوح )أولها ضرب ا: وقولنا،(ضرب والمهالن،: الضربان
نآن)و .(0)باإلسكاناسم،وبالفتحمصدر(الش 

لتخفيفبعدمالجمعبينالفتحاتهمأهلنجدمنتميم،إلىاالعربالذينيميلونإن
الع منعربشرقيالجزيرة وأهلالحجازكانواوايرهم إلىالعراق، الذيننزحوا ربيةوشمالها

خفةوالبةللسانالعربيعلىبقيةالحركاتاألخرى،ولكننفره،فالفتحفي(1)لفتحإلىايميلون

                                                           
  3لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر (( 

 9  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (1)

  1/13الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر ((1
   لغات القرآن، الفراء، ص ((3
 1/ المائدة  ( )
 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ، و ينظر111حجة القراءات، ابن زرعة، ص : ينظر (( 
 11، ص (لغة هذيل)من لغات العرب : ينظر ((7
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الكلمة في الفتحات توالي من العرب سلب،بعض هو واإلسكان اإلسكان، إلى منه فهربوا
.(2)يفوقلةجهدفيالنطقنتجعنهتخف،للحركةواختصارللكلمة

 

                                                           
  7أثر القراءات في األصوات والنحو العربي، شاهين، ص : ينظر (( 
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 :بين ُفْعل وَفْعل .3
ل)إذاكانالفعلعلىوزن-المعروففيكتبالصرفأنمصدرالفعلالمتعدي بفتح(فع 

 أو ل)العين، فع  -بكسرها( فْعل)هو العين( مثل،بإسكان بعض: ولكن ْرب، ض  ر ب ض 
ِ بِزَْعِمهِمْ }:تعالىفقدجاءفيقوله،اللهجاتالعربيةلمتلتزمبهذهالقاعدة {َفَقالُوا َهََٰذا َّلِلَّ

(2)،
وقوله {فََشارِبُوَن ُشْرَب الِْهيمِ }:

(1) ، الكلمتين شرب)أن والشينئُقر ،(بزعمهم، الزاي بضم تا
مْ) ُشْربب ُزْعم ه  ، ) وزن (ُفْعل)على وبفتحهما مْ)، ْربب ز ْعم ه  ش  ، ) وزن ابن(ف ْعل)على وذكر ،

،لغةحجازيةبالفتح":،وقالالفراءوأبوحيان(3)وبالضماسم،الفتحمصدربتان،خالويهأنهمالغ

مْب ز )وهيبكسرالزاي،هناكقراءةلميذكرهاابنخالويهووبالضملغةأهلأسد، علىلغة،(ْعم ه 
.(4)"بعضقيسوتميم

 :بين َفُعول وُفُعول .4
ِ تَْوبًَة  يَا}:القراءفيقولهتعالىاختالفذكرابنخالويه َِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَي اَّللَّ َها ال يُّ

َ
أ

{نَُّصوًحا
ا)،بينضمالنون(2) ا)حها،وفت(ُفُعول)علىوزن(ُنُصوح  ،(ف ُعول)علىوزن(ن ُصوح 

حُنُصوحا كماذكر،،وهذانجدهلغةلبعضقيس(0)فمنقرأبضمالنونأرادالمصدرمنن ص 
بف(1)الفراء ناصحة،فعدلها؛وحذفالهاء،جعلهاصفةللتوبة،تحالنون،ومنقرأ ألنأصلها

.(9)،ونسبتهذهاللغةألهلالحجاز(8)منفاعلإلىف ُعول

 :التفعيل .2
ل)الفعلالذيعلىوزن:فيقواعدالصرف كانتالمهصحيحة،المشددالعين(فعِّ ؛إذا

(ف عِّال)جاءفيبعضاللهجاتعلىوزنكلِّمتكليم ا،إالأنه:مصدرهيقاسعلىالتفعيل،مثل

                                                           
  1 / األنعام  ( )
   /  الواقعة  (1)
  13-1  لسبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات ا: ينظر (1)

    /3البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ، و ينظر1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

 1/  التحريم  ( )
 139الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

  3 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7

 139بن خالويه، صالحجة في القراءات السبع، ا: ينظر (1)

  3 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((9
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ابًا}:بكسرالفاءوتشديدالعين،وذلكفيقولهتعالى َّا يَْسَمُعوَن فِيَها لَْغًوا َولَا كِذَّ {ل
تئقر،(2)

ك ذِّاب ا) وك ذ ابا،بالتشديد( تكذيبا المصدر تعالى،(1)وأريد قوله والدليل ُ ُموَسيَٰ }: وَكَلََّم اَّللَّ
{تَكْلِيًما

ووزن(3) ل)، فعِّ العينلهمصدرايرقياسياير( ف عِّال)بتشديد (ف عال)علىوزن(
الغةأهلاليمن بكسرالفاءوتخفيف اأومخفف ايجعلونالمصدرإمامشدد ،العين،وهوأيض 

بالشديد) ف عِّال أو بالتخفيف ف عال ل (فعِّ بالتشديد الجهمور قرأ ك ذِّابا)، أهل( بعض لغة على
ا،(ك ذبا)،وقرأأهلالمدينةبالتخفيف(4)اليمن ألنأهلالمدينةأصلهممن؛وهيلغةيمانيةأيض 
.( )اليمن

 أن حيان أبو ف عِّال)ويرى المصدر( هي اليمن،بالتشديد أهل بعض لغة وليس،وهي
هذا( )التفعيل في فيقول سيبويه وأما ف عِّال":، تفعيل أولهعوض ،أصل في التاء عنجعلوا ا

ال والياء األلففيبحرفالزائد، أوله،(إفعال)منزلة ايروا كما آخره والتغييرمجرئ،فغيروا
ل)هوالقياسالذيينبغيأنيأتيعليهمصدر(ف عِّال)،وعلىهذايكون(1)"علىالتغيير ،(فعِّ

أي آخره؛ قبل ألف وزيادة الفعل أول بكسر يكون المصدر )إذ ل: )فع  ل،(8)(ف عِّاال( غةوهو
ا،وهيلغةيمانيةفصيحة،(كذِّب)كذِّابمصدر:،فقالالفراء(9)اليمن .(21)ولغةأهلنجدأيض 

                                                           
  71/1النبأ  ( )
   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 3  /3النساء  (1)
 1/111 البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج : ينظر ((3

 91 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر (( 

 1/111 بحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج ال: ينظر (( 

 3/79الكتاب، سيبويه، ج: ينظر ((7
 99 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1

  1في اللهجات العربية القديمة، السامرائي،  ص : ينظر ((9
    لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
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 صيغ المبالغة: المطلب الثالث
وتدلعلىمايدلعليهاسمالفاعل،معتأكيدالمعنى،هيأسماءتشتقمناألفعال

:مثل،(فعِّال:)اسعليها،وهيواليق،كلهاسماعية،وتقويتهوالمبالغةفيه،ولهاأحدعشروزن ا
و مثل(مفعال)جبِّار، ، وم: يل)فضال، مثل،(فعِّ  و: يق، دِّ  و،(فعالة)ص  ْفعيل)كفهامة، ،(م 

و فعول)كمسكين، مثل( و: مثل،(فعيل)رءوف، و: و،(ف ع ل)عليم، ر، ذ  كُكبِّار،،(فعِّال)كح 
.(2)كقيوم،(فيعول)كقدوس،و،(فعِّول)و

 غةصيغ المبال (:0. )جدول 

ووردفي،(ف ُعل)قدمتلناالقراءاتوزنينينسبانإلىلهجاتبعينها،والوزناألولهو
َ بِالنَّاِس لَرَءُ }:تعالىهللاقول {وٌف رَِّحيمٌ إِنَّ اَّللَّ

فياللغةصيغةمبالغةمناسم(الرءوف)و،(9)
منوهو،(الرائف)الفاعل والرحمة:ومعناها،(الرأفة)مأخوذ القلببالرقة :لذلكقيل؛امتالء

                                                           
 91 / يني، ججامع الدروس العربية، الغالي :ينظر  (( 

  7 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 31 / الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر  ((1
  7 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((3

 31 / الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر  (( 
 119جاهد، ص السبعة في القراءات، ابن م: ينظر  (( 

 119المرجع السابق، ص : ينظر  ((7

 11 /9البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((1

 31 /1البقرة  (9)

 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
نافع،وحفصعنوابنكثير، َرُءوف  ثباتالواوإ2

(1)عاصم،وابنعامر
243البقرة(3)الحجاز

أبوبكرعنعاصم،وأبو رؤفطرحها
(4)عمرو،والكسائي

(2)الحجاز

ثباتاأللفإ1
والتخفيف

ثير،ونافع،وأبوعمرو،ابنك َساِحر  
(0)وابنعامر،وعاصم

221األعرافالحجاز

طرحاأللف
والتشديد

ار   (8)أزدشنوءة (1)حمزة،والكسائي َسح 
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ومنتهاها الرحمة شدة الرأفة علىوزن وهي الشعر(2)وافور،وركُش ك ،(ف ُعول)، في ووردت ،
:(1)األنصاريالعربيعندقولكعببنمالك

ــــــــــاُنِطيــــــــــُع َرُســــــــــوَلَنا َوُنِطيــــــــــُع   َرب 
 
 
 

 
 

ْحَمُن َكــــــاَن ِبَنــــــا رؤوفــــــا   ُهــــــَو الــــــر 
 
 

تعالىأنهناكصفاتهلل:-كماذكرابنخالويهفيحجته-والحجةلمنأثبتالواو
الوزن نفس على ُكور،،جاءت األفخمك ش  وهو المتوات،(3)وافور، في وُقرئ ُؤف)ر وقال(ر  ،

ُؤف)":السمينالحلبي ،ووردت(4)"وهووزنيفيدالمبالغة،وهيلغةفاشية،(ف ُعل)علىوزن(ر 
:(2)فقال،فيشعرجرير

ــــــــ ــــــــهوَت ــــــــاا  َرى للُمســــــــلمين علي  َحق 
 
 
 

 
 

ــــــــلِ كَ   ــــــــرحيِم ِفْع ُؤِف ال ــــــــر  ــــــــِد ال  الوال
  مال قد أنه الواو وطرح القراءة بهذه قرأ لمن اوالحجة الهمزة؛لتخفيفإلى الجتماع

.(0)والواو،وهيأبلغفيالمدح،ونسبتهذهاللغةوهذاالوزنألهلالحجاز
،(رُوف):فقالبعضالقراء،جةهاابنخالويهفيالحإليولهاقراءاتأخرىلميتطرق

بنو":،قالالفراء(1)وهيأخصمنها،منبابتسهيلالهمزة،والرأفةأشدالرحمة؛دونهمزمن
.(8)"هور ْأٌفبك،ويجزمونالهمزة:أسديقولون

 مبناهوقد فيها ويكون المبالغة، صيغة داللة ا مفيد  الكريم القرآن في الفاعل اسم ورد
تُوكَ }:ه،ومنذلكقولهتعالىمخالف المعنا

ْ
ِ َساِحر  َعلِيم   يَأ

{بِكُل 
لها(ساحر)إذأنصيغة،(9)

وقرأبها،(ساح ر)تبإثباتاأللفوالتخفيفئلقراءتهاقراءتينمختلفتين،فقر؛داللتينمختلفتين
،(21)علجعلالكلمةاسمفاعلمأخوذةمنالفأنه:أالبالقراءالسبعة،والحجةلمنأثبتاأللف
ار)وقرأحمزةوالكسائيبحذفاأللفوالتشديد وهوالوزنالثانيالذي،(فعِّال)علىوزن،(سح 

                                                           
 1/11البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  (( 

  11ديوان كعب بن مالك األنصاري دراسة وتحقيق، العاني، ص  ((1
 19بع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات الس: ينظر (1)

 1  /1، السمين الحلبي، ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ينظر  ((3
 1 3ديوان جرير، جرير، ص  (( 
الحجة في القراءات السبع، ابن : وينظر 31 / الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر  (( 

 19خالويه، ص
 1  /1، السمين الحلبي، ج تاب المكنونالدر المصون في علوم الك: ينظر  ((7
 11لغات القرآن، الفراء، ص   ((1

 1  /7األعراف  (9)
 1  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )
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تكريرالفعل بها منالقبائلالقديمة،وهولغةيمانية،والمراد ،(2)واإلبالغفيالعمل،نقللنا
ار  َعلِيم  }:والدليلقولهتعالى ِ َسحَّ

{كُل 
الفاعلوصيغةالمبالغةمن،ويقعالتناوببيناسم(1)

بالتشديد،بالقراءةختالفاال وقراءتها فاعل، اسم أنها على داللتها وجهت بالتخفيف فقراءتها
.(3)ودلتعلىالمبالغةفيمعرفةالسحر،جعلتمنهاصيغةللمبالغة

تنسبلقبيلةأزدشنوءة،وهيقبيلة(فعِّال)الكلماتعلىوزن:جاءفيالبحرالمحيطو
،وهذا(4)يةكانتتسكنسرواتالحجازالجنوبية،وقبيلةمنقبائلالباديةفيجنوبالحجازيمن

لغتهم في التضعيف انتشار يفسر شبه؛ما في البادية قبائل بين شائعة الصيغة هذه ألن
.الجزيرة



 

                                                           
الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، : ، وينظر 1/11 البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ( )

   ص

 17/ 1الشعراء  (1)
 191التناوب الداللي بين اسم الفاعل وصيغ صرفية أخرى في القرآن الكريم، ابن ميسية،  ص: ينظر  ((1
 11 /9البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((3
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 الصفة المشبهة باسم الفاعل: المطلب الرابع
،(الحذففيالصوامت)جانبالصوتيللمطلبالرابعفيفصلالهذاالمطلبمشابه
.أنهاجاءتصفاتمشبهةفيولكنهذهالكلماتاختلفت

لتدلعلىمعنىثابت؛هيصفةتأخذمنالفعلالالزم:سمالفاعلافالصفةالمشبهةب
الفاعل باسم وشبهت الموصوف، من؛في الكثير ولها وتؤنث، وتذكر وتجمع تثنى ألنها

ال،األوزان من المجردفأوزانها )ثالثي فعالء،أفعل: مثل،(ومؤنثه و: حمراء، ،فعالن)أحمر
لة،ف ع ل)عطشانعطشى،و:مثل،(ومؤنثهفْعلى ل ق،و:مثل،(ومؤنثهف ع  كريم،:مثل(فعيل)ق 

فاعل)و مثل( الثالثي: فوق من المشبهة الصفة وأما الفاعل،فارح، اسم وزن على ،فتجيء
.(2)طواركمعتدلالقامة،ومستقيماأل

 الصفة المشبهة باسم الفاعل (:1.0)جدول 

                                                           
  1 / جامع الدروس العربية، الغالييني، ج :ينظر (( 

  37السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1

 رجع السابقالم: ينظر ((1

 371المرجع نفسه، ص : ينظر ((3

 المرجع نفسه: ينظر (( 

  7 المرجع نفسه، ص : ينظر (( 

 المرجع نفسه: ينظر ((7

 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم
20الشعراء(1)والكسائي،وحمزة،وابنعامر،عاصم َحاِذُرونَ ثباتاأللفإ2

(3)وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير َحِذُرون حذفها
249الشعراء(4)وابنعامر،والكسائي،حمزةو،عاصم َفاِرِهينَ ثباتاأللفإ1

(2)وابنكثير،وأبوعمرو،نافع َفِرِهينَ حذفها
20فصلت(0)والكسائي،وحمزة،وعاصم،ابنعامر  ِحَسات  نَ كسرالحاء3

(1)وأبوعمرو،ونافع،ابنكثير  َسات  حْ نَ سكانهاإ
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إنماو،يمكنأنتأتيالصفةالمشبهةلتفيدداللةايرالداللةالوضعيةكماوضعتلها
نالكريمفيكثيرمنالمواضع،ومنالكلماتتفيدداللةاسمالفاعل،وهذااألمروردفيالقرآ

،وجاءتفيآيات(حاذرون،فارهين،البثين،فاكهين):التيأوردهاابنخالويهفيكتابهالحجة
{َوِإنَّا لَجَِميٌع َحاذُِرونَ }:قالهللاتعالىقد،فالقرآنالكريممن

َوَتنِْحتُوَن مَِن الِْجبَاِل بُيُوتًا }،و(1)
{فَارِهِينَ 

ْحَقابًا}،و(8)
َ
َّابِثِيَن فِيَها أ {ل

خَِرةً }،(9) إِذَا ُكنَّا ِعَظاًما نَّ
َ
{أ

ْهلِهُِم }،و(21)
َ
َوِإذَا انَقلَبُوا إِلَيَٰ أ

{انَقلَبُوا فَِكهِينَ 
(22) ، وقد الصفات السابقة اآليات في ر ة،)دلت ن خ  ول ب ث ين، وف ر ه ين، ين، ر  ذ  ح 

ين ر ين،)علىاسمالفاعل(ف ك ه  اذ  ينح  ر ة،ف اك ه  ب ث ين،ن اخ  ؛سببينإلىوهذايرجع،(وف ار ه ين،وال 
لموافقةرؤوساآليات:سقاطها،والسببالثانيإثباتاأللفوإفيقراءتهابينختالفاال:األول

والتناسق االنسجام وزن،ليتحقق على كلماتها كانت بعدها والتي قبلها التي اآليات فنهاية

                                                           
 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 

 71 المرجع السابق، ص : ينظر ((1

 المرجع نفسه: ينظر ((1

 المرجع نفسه: ينظر ((3

 1 1، ص المرجع نفسه: ينظر (( 

 المرجع نفسه: ينظر (( 

   / 1الشعراء  (7)
 39 / 1الشعراء  (1)
 71/11النبأ  (9)
   /79النازعات  (1 )
  11/1المطففين  (  )

ِبِثينَ ثباتاأللفإ4 وابن،وابنعامر،أبوعمروو،والكسائي،نافع ل 
(2)وعاصم،كثير

13النبأ

(1)حمزة ل ِبِثينَ حذفها
22النازعات(3)حمزة،وأبوبكرعنعاصم ِخَرةا ان  ثباتاأللفإ2

،ونافع،وحفصعنعاصم،ابنكثير ن ِخَرةا حذفها
(4)وأبوعمرو،وابنعامر،والكسائي

ابنكثير،ونافع،وأبووأبوبكرعنعاصم، ِكِهينَ افَ ثباتاأللفإ0
(2)عمرو،وحمزة،والكسائي،ونافع

32المطففين

(0)حفصعنعاصم،وابنعامر َفِكِهينَ حذفها
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{َوِإنَُّهْم لََنا لََغائُِظونَ }:كانتاآليةالتيقبلها(حاذرون)في:،فمثال (فاعل)
(ناخرة)،وكلمة(2)

 كانت بعدها والتي قبلها التي اآليات واحدة)نهاية خاسرة، الحافرة، ابن،(1)(خاشعة، وقال
جبهأو،وأتىبالكلمةعلىأصلما(فاعل)ةلمنأثبتاأللفوقرأهاعلىوزنوالحج:خالويه

رون)القياسفي اذ  رون،ح  ذ  ب ث ين)و،(ح  ر؛أي،(ل ب ث ين،وال  ذ  ،(3)الخائفالمتيقظ:وهيجمعح 
ين)و ف اك ه  ين، ،(ف ك ه  من مشبهة صفة عجب:بمعنى،(ف ك ه )وهي أو (4)فرح وفي فارهين،)،

وناخرة المعنىفياألولى( أراد والثانية: حاذقينبنحتالبيوت، فة: مجوِّ مناللحم ،(2)عظام ا
المتحضر الحجاز ألهل اللغة هذه إل،نيونسبت يسعون منالذين حقه حرف كل عطاء

ل)أتىبالكلماتعلىوزنفقد،،وأمامنحذفاأللف(0)البيان ،وف ك ه ()ف ع  ر،ول ب ث  ذ  ،وفي(ح 
رين،وفي:أرادالمعنى(فارهين) رينوبط  باليةوصارتتراب ا،وهذه:أرادأنهابمعنى(ناخرة)أش 

،(1)معوطامعط:مثل،وبأيهماقرأالقارئفهومصيب،وهمالغتان،القراءاتمتقاربةفيالمعنى
لميلهمإلىاالقتصاد؛ألنالحذفيالئمالبدووعاداتهم؛،وهذهاللغةنسبتلقبائلتميم(1)وطامع

.(8)الجهدالعضلي،ولمافيالحذفمنخفةويسرفي

حَِسات  }:وأماقولهتعالى يَّام  نَّ
َ
رَْسلْنَا َعلَيْهِْم رِيًحا َصْرَصًرا فِي أ

َ
{فَأ

اختلفالقراء،فقد(9)
 ،(نحسات)في القراء أالب ات)فقرأ س  ن ح  ) عمرو وأبو نافع وقرأ الحاء، ات)بكسر (ن ْحس 

و نحسات)بإسكانها، :أي( جمع وهي مشب،(ن ح سة)متتابعات، هوصفة من كفرح،(ن ح س )ة
قراءتانمشهورتان،ولغتانمعروفتانبينتحريكالحاءوتسكينها،فيقال(21)وكرم في):،وهما

                                                           
   / 1الشعراء  ( )
  19التناوب الداللي بين اسم الفاعل وصيغ صرفية أخرى في القرآن الكريم، ابن ميسية، ص: ينظر ((1
 .  7،1 1ت السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءا: ينظر ((1

الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، : ، و ينظر1 1ابن مجاهد، السبعة في القراءات،  ص : ينظر ((3

   1ص

 1 1 ،1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 139/ ، جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، ابن جني: ينظر (( 
   1 -  1-7 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

 31 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

    / 3فصلت  (9)
   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya55.html
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،بتثقيلالحاءلكسرها(يومن ح س)وهيقراءةبعضأهلالمدينة،و،بتخفيفالحاء(يوم ن ْحس
ْلبأنشدنيبعض:(2)وقالالفراء :ك 

 أْبِلــْغ ُجَذامــا َوَلْخمـا أن  إْخـَوَتُهمْ 
 

 
 

 َطي ـا َوَبْهـَراَء َقـْوم  َنْصـُرُهْم َنِحُس  
 
 

 
 

رَْسلْنَا َعلَيْهِْم رِيحً }:وهذافيتثقيلالحاء،أماتخفيفهافعلىقولهتعالى
َ
ا َصْرَصًرا فِي يَوِْم إِنَّا أ

ْستَِمر    {َنحْس  مُّ
(1).









 

                                                           
 3 /1معاني القرآن، الفراء، ج: ينظر (( 
 9 /3 القمر  (1)
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 اسم الجنس: المطلب الخامس
دةمنمعناه،ويعرفوالواحدلهمنلفظه،وإنمالهواح،هواسميتضمنمعنىالجمع

ا اصطالح  :" جنسههو أفراد من اآلخر دون بواحد يختص ال الذي ،ودار،وامرأة،كرجل:
كلمةمنالكلماتالسابقةالتخُل،فك(2)"وحصان،وكتاب معين اص  أي:إنمايقصدبهاو،رجال 

.رجلمنأفرادجنسه،أوأيكتابمنأفرادجنسه

 الصفة المشبهة باسم الفاعل (:0. )جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم

األنعام(1)كنانةأبوعمروعاصم،وابنكثير،ونافع،و َثَمرِهِ الفتح2
الكهف
الكهف

99
41
34

(3)تميموالكسائي،حمزة ُثُمرهالضم

في:األول؛مواضعفيالقرآنالكريمةالواردةفيثالث(ثمره)اختلفالقراءةفيكلمة
ِ }:قولهتعالى {انُظُروا إِلَيَٰ َثَمرِه

حِ }:والموضعالثاني،(4)
ُ
ِ َوأ {يَط بِثََمرِه

قالسبحانه:لثالثوا،(2)
{وَكَاَن لَُه َثَمرٌ }:وتعالى

:ضمن،والحجةلم(ُثُمره)قرأحمزةوالكسائيبضمالثاءوالميم،وقد(0)
،(1)هوجمعجمع،ُأُزرك تابُكُتب،وإزار:مثل،وقيلهوجمعثماروُثمر،أنهأرادجمعث م رة

وهو،(ث م ر ه )رأباقيالسبعةبفتحالثاءوالميم،وق(8)بالضمهوالمال،وهيلغةفيتميم(الُثمر)و
رة،والحجة:مثل،اسمجنس ج  وش  ر  ج  ،والمقصودبهاالمأكول،(9)أنالمرادجمعث م رةث مر:ش 

 .(21)وتنسبلكنانة

                                                           
 11 / غالييني، ججامع الدروس العربية، ال (( 
  1لغات في القرآن، ابن حسنون، ص : ينظر  ((1

 المرجع السابق: ينظر  ((1

 99/ األنعام  (3)
 1/31 الكهف  ( )
 1/13 الكهف  ( )
 11 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ، و ينظر37 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ، وينظر 1نون، ص لغات في القرآن، ابن حس: ينظر  ((1

 11 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ، وينظر37 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (9)

  1لغات القرآن، الفراء، ص : ، وينظر 1لغات في القرآن، ابن حسنون، ص : ينظر  ((1 
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 اسم المكان والزمان: المطلب السادس
قياسي اللتعبيرعنتضماللغةالعربيةالعديدمنالمشتقاتالتييتمصيااتهاسمعي اأو

مع،معنىواحد،وسوفنتناولفيهذاالمطلباسمالزمانواسمالمكانفياللهجاتالعربية
.أمثلةوردتفيكتابالحجةالبنخالويه

الزمان مثل:تعريفاسم :هواسممشتقيؤخذمنالفعلللداللةعلىزمانالحدث،
م طل عالشمستدلعلىوقتطلوعها

(2).

:هواسممشتقمنحروفالفعلللداللةعلىمكانالحدث،مثل:اسمالمكانتعريف
.(1)مغربالشمس،يدلعلىمكاناروبالشمس

الزمانوالمكانمنالفعلالثالثيعلىوزن وم فع ل)نيُيصاغاسم ل، م فع  بفتحالميم(
أومذه بعلىالوزناألول،ومحب سوم:كأننقول،وفتحالعينوكسرها صر فعلىالوزنملج 

.(3)الثاني

 اسم المكان والزمان (:0. )جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
وابن،وأبوعمرو،والكسائيحمزة، م ْدَخالا ضمالميم2

(4)وعاصم،وابنكثير،عامر
النساء(2)تميم

الحج
32
29

(1)جازالح(0)نافع م ْدَخالا فتحها
فتحالميموكسر1

الالم
الكهف(8)الحجازحفصعنعاصم َمْهِلكَ 

النمل
29
49

 (9)تميمثير،أبوبكرعنعاصم،وابنك كَ ْهلَ مُ ضمالميموفتح

                                                           
  11/ جامع الدروس العربية، الغالييني، ج: ينظر  (( 

 المرجع السابق: ينظر  ((1

  1 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((1

    /1البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((3

   1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  (( 

    /1البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  (( 

   1/ جات العربية في التراث، الجندي، جالله: ينظر  ((7

 المرجع السابق: ينظر  ((1

 المرجع نفسه: ينظر  ((9
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وحمزة،والكسائي،وأبوعمروالالم
،بيبكروحفصأعاصمفيرواية  م َقامفتحالميم3

،وأبوعمرو،والكسائي،وحمزة
(2)وابنعامر،ونافع

مريم(1)الحجاز
األحزاب

13
23

(4)تميم(3)ابنكثير  َقاممُ ضمالميم
ضمالميموفتح4

الزاي
حفصعنعاصم،وحمزة، ُمنَزلا 

والكسائي،وابنعامر،وأبوعمرو،
(2)وابنكثير،ونافع

19المؤمنون(0)تميم

فتحالميموكسر
الزاي

(8)الحجاز(1)عنعاصمأبوبكر لا نزِ مَ 

عاصم،وابنكثير،وحمزة، َمَقام  فتحالميم2
(9)والكسائي،وأبوعمرو

22الدخان(21)الحجاز

(21)تميم(22)ابنعامر َقام  مُ ضمالميم
عاصم،وحمزة،ونافع،وابنعامر، َمْطَلعِ فتحالميم0

(23)ابنكثيرو
2القدر(24)الحجاز

(20)تميم(22)كسائي،وأبوعمروال ِمْطَلعِ كسرها

                                                           
   3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

   1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((1

   3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

   1/ عربية في التراث، الجندي، جاللهجات ال: ينظر  ((3

السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ، و ينظر1  /7البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  (( 

33  
   1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  (( 

القراءات، ابن مجاهد، ص السبعة في : ، و ينظر1  /7البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((7

33  
   1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((1

   3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((9

   1/ اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((1 

   3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((  

   1/ في التراث، الجندي، جاللهجات العربية : ينظر  ((1 

    /1 البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((1 

  1 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((3 

    /1 البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((  

  1 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((  
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الكلمةاألولىفيموضعينمنتورد،(مدخل،ومنزل،ومهلك،ومقام)فيالكلمات
ْدَخلًا َكرِيًما}:تعالىهللاقال،القرآنالكريم {مُّ

ا،(4) ْدَخلًا يَرَْضْونَهُ }:وقالأيض  {مُّ
،والكلمة(1)

فيها قالهللاتعالى بَارَ }:الثانية فيموضعين(3){كً ُمنَزلًا مُّ جاءت والثالثة قوله؛، في األول
تعالى وِْعًدا}: {وََجَعلْنَا لَِمْهلِِكهِم مَّ

قولهسبحانه(4) والثانيعند ، ْهلِهِ }:
َ
{َمْهلَِك أ

واألخيرة(2) ،
َقاًما}:تعالىهللاقال:واآلياتهي،تكررتثالثمرات {َخيٌْر مَّ

{لَا ُمَقاَم لَُكمْ }،(0)
فِي }،(1)

مِين  مَ 
َ
{َقام  أ

(8).

 وحده نافع ال )قرأ م ْدخ  الميم( مصدرٌبفتح أنها على ،، ُدُخوال  مدخال  يدُخل خل د  من
والتقدير فتدخلون: وحذف كريم ا، دخوال  فتدخلون قوله؛يدخلكم والدليل عليه، المطاوع لداللة

{َحتَّيَٰ َمْطلَِع الَْفْجرِ }:تعالى
بضم(م ْدخ ال )،وقرأالباقون(21)لمكانويحملأنيرادبهاسم ال،(9)

أي،الميم محذوف؛ فيه والمدخل ، إدخاال  ُيدخل أدخل من مصدر أنها على الجنة: ويدخلكم
،والدليلقولهتعالى ْخرِْجنِي ُمخَْرَج ِصْدق  }:إدخاال 

َ
دِْخلْنِي ُمْدَخَل ِصْدق  َوأ

َ
ِ أ {َوقُل رَّب 

،وأرجع(22)
يقرأبضمالميموفتحها،علىماتقدممن:"وقال،(مدخال)لكلمة(زالمن)ابنخالويهالحجةفي

الجمهوروقد،(21)"ذكرالعلةفيه :وهو،علىأنهامصدرٌ،بضمالميموفتحالزاي(ُمنز ال )قرأ
ا،وجازأنتكونمكان ا:أي؛(إنزاال ) مبارك  موضعاإلنزال،وانفردأبوبكر:أي؛أنزلنيإنزاال 

أنزلني:مكانالنزول؛أي:وهنايقصدبها،بفتحالميموكسرالزاي(ال نز م )قراءتهاعنعاصمب
ا امبارك  .(23)موضع 

                                                           
  3/1النساء  ( )
 9 /11 الحج (1)
 11/19 المؤمنون (1)
 9 /1 الكهف  (3)
 17/39النمل  ( )
 9/71  مريم ( )
 1 /11األحزاب  (7)
   /33دخان  (1)
  /97 القدر (9)
 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 7/11  اإلسراء (  )
   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ((1 

 1  /7لبحر المحيط في التفسير، أبو حيان، جا: ينظر ((1 
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 كلمة في الحال ئقر،(مهلك)وكذلك فمنبت وفتحها، الالم وكسر وفتحها الميم ضم
ْهلك ا:بفتحالالمجعلهامصدر امنقولنا(ُمهل ك)قرأها ا،ومنقرأهاطلعوام ْطل ع :مثل،هلكوام 

ماشهدناإهالكأهلهأوزمانإهالكه:أي؛أرادالزمانوالمكان،بفتحالميموكسرالالم(م هل ك)
ْمِس }:أومكانه،والدليلقولهتعالى {َحتَّيَٰ إِذَا بَلََغ َمْغرَِب الشَّ

موضعاروبه،ومنقرأ:؛أي(2)
ُمهل ك) من( مصدر ا الميموفتحالالمجعلها والدليلقولهتعالى(1)كُمهل كإهالك اأهل:بضم ،:
ْخرِْجنِي ُمخَْرَج ِصْدق  }

َ
دِْخلْنِي ُمْدَخَل ِصْدق  َوأ

َ
ِ أ {َوقُل رَّب 

(3).

كلمة ق ام)تئفقر،(مقام)وأما بالفتح":،وقالأبوحيان(4)بفتحالميموضمها(ق اممُ،م 
للمكان اسم أو مصدر ا تكون أن تحمل أي؛والضم اإل: مصدر(2)"قامةموضع فبالفتح نم،

.(0)(أقام)من،وبالضممصدر(قام)

السابقة الكلمات ،في امالت إلى التميمية ،لضماللهجات الحجازية مقابل التيفي
فهي؛لفتحإلىاجنحت البدوي، التييحرصعليها ألنالضمةمظهرمنمظاهرالخشونة

جعلتهامناسبةالتي،والفتحةفيهامنالخفةلذلكتمسكبهاوتعصبلهاأحيان ا؛تميزهعنايره
.(1)التيتميلللتأنيفيالنطقألهلالبيئةالحضرية

{َحتَّيَٰ َمْطلَِع الَْفْجرِ }:منقولهتعالى(مطلع)وكلمة
ْطل ع و،م ْطل ع )تئقر ،( ) بفتح(م 

عالفجر،ومنحتىطلو:الميموكسرها،وبالفتحعلىلهجةالحجاز،علىأنهامصدر،والمعنى
الموضع أو االسم أراد بالكسر أي؛قرأ السيرافي: شرح في وجاء المكان، الكسر:اسم أن

بكسرالالم،وهذهاللغةماتتعند(تطل ع)،وقياسالكسرعندتميمأنيكونالمضارع(9)لتميم
ةالكسر،ومعأنلغ(مطل ع)وبقيمنيقول،(تطل ع)الكثيرمنالعرب؛أيأنهذهبمنيقول

                                                           
  1/1 الكهف  ( )
 11 / معجم القرءات، الخطيب، ج: و ينظر( 117الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 7/11 االسراء  (1)
 119الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 7/191جالبحر المحيط في التفسير، أبو حيان،  (( 

 117/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر (( 

  9في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((7
  /97 القدر (1)
،  1 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ، وينظر179/ شرح كتاب سيبويه، السيرافي، ج: ينظر ((9

 173الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: وينظر
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وهياألقوى،أكثرالقراءبالفتحوإالأنهالغةمعروفةومعترففيهافيتميم،،ليستمنالقياس
 .(2)فيالعربية

                                                           
  1 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر (( 
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 المقصور والممدود: المطلب السابع
 والمد، القصر المطلب بهذا نقصد وال الصرفي المصطلح هو المقصود لالسمإنما

 الممدود، واالسم المقصورالمقصور هوواالسم والممدود الزمة، ألف آخره الذي االسم هو
،امفتوح طويال اخراالسمالمقصورصائت آ،وبهذايكون(2)االسمالذيآخرههمزةبعدألفزائدة

المقصور من كل وينقسم همزة، تخلق حتى تزداد الصائت هذا كمية الممدود االسم وفي
مايدرسهعلماءالصرف،وقدأفاضوافيوسماعي،فالقياسيهو،قياسي:والممدودإلىقسمين

العربووض،دراسته عن والمسموع والمنقول الوارد هو والسماعي والضوابط، القواعد له عوا
.تمدراستهفيهذاالمطلبت،وهذاالقسمالذيس(1)أنفسهمولهجاتهم

 المقصور والممدود (:0. )جدول 
 اآلية السورة يلةالقب من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
دونمنبالقصرو2

همزة
ا حفصعنعاصم،وحمزة، زَكري 

(3)والكسائي
،الحجاز

وأسد،وتميم،
(4)وقيس

31آلعمران

أبوبكرعنعاصم،وابن ءزَكري ابالمدوبهمزة
عامر،وأبوعمرو،وابن

(2)كثير،ونافع

(0)الحجاز

نافع،وابنابنكثير،و  َدك ابالقصروالتنوين1
عامر،وأبوعمرو،وعاصم

،وقيس،تميم
،وربيعة

 (1)وأسد

األعراف
الكهف

243
98

(8)الحجازحمزة،والكسائي ءَدك ابالمدوتركالتنوين


                                                           

 1/191شرح التصريح، األزهري، ج: ينظر  (( 
اللهجات العربية في القراءات القرآنية، : ، وينظر39 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، : ينظر  ((1

 7  الراجحي ص 

  37/ إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج: ينظر  ((1

 37لغات القرآن، الفراء، ص : ، وينظر3  /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((3

  37/ إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج: ينظر  (( 

 37لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 1  اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص : ينظر  ((7

 المرجع السابق: ينظر  ((1
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منالكلماتالمختلفعلىقراءتهاباالسمالممدودأوالمقصورفيكتابالحجةالبن
:خالويهمايلى

لََها زَكريَ ا}:منقولهتعالى(زكريا)كلمة {َوَكفَّ
فأهل،بثالثلغات(زكرياء)تئقر،(2)

يقولون وأي،(زكريا):الحجاز همزة، ودون بالقصر يقولون ا زكرياء)ض  نجد( وأهل ممدودة،
(زكري ):يقولون بالقصره(1)دونألفوهمزة، الذينقرؤوا ويالحظمنالجدولأنالقراء م،
يعللسببقراءتهمبالقصر،كوفيون بقبائلأسدوتميموقيس،وهذا التيشاعت،وهوتأثرهم

.(3)فيهمالصيغالمقصورة

ا قال،والكهف،فيسورةاألعراف،نفيالقرآنالكريموردتفيموضعي،(دكاء)وأيض 
{َجَعلَُه َدكًّا}:سبحانهتعالى

،(2)البأسوالبأساء:دكاءمثلصحراء،ودكامثل:يقولالعربو،(4)
ا)منقرأبالقصروالتنوينف رُْض دَكًّا دَكًّا}:جعلهمصدر امثلقولهتعالى(دك 

َ
َّا إِذَا دُكَِّت الْأ {كَل

( )،
يجمعوهذ وال يثنى ال اللفظ أصله؛ا هو وبالقصر مصدر، تميم(1)ألنه لغة وتلك ،وقيس،،

،وربيعة تميل بدوية قبائل ألنها اوأسد؛ النطقإلى في من؛لسرعة الكثير إلى يؤدي مما
بالمدومن(8)الحذف الحجةلمنقرأ الكيفية:(دكاء)دونتنوين،وأما فقدجعلهصفة،وبهذه

 ويجمع، بهايثنى العرب:وقصد قول مثل ملساء، أرض أي: دكاء؛ ناقٌة لها: سنام ،(9)ال
ألنالمدمنلهجاتهم،فهميفضلونالتأنيفيالكالموتحقيق؛ونسبتهذهالقراءةألهلالحجاز

.(21)فتستويكميةالصائتحتىتصلبهإلىالهمزة،هاحقهاءاألصواتوإعطا



                                                           
 1/17آل عمران  ( )

 37لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 3  /1للهجات العربية في التراث، الجندي، جا: ينظر  ((1

 1/91  ، الكهف31 /7 األعراف (3)
 7 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

  19/1الفجر  ( )
 1  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

 1  اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص : ينظر  ((1

 1  في القراءات السبع، ابن خالويه، ص الحجة: ينظر (9)

 1  اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص : ينظر  ((1 
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 األسماء األعجمية: المطلب الثامن
ةاللغاتالساميةيألسبابمختلفة،حالهاحالبق؛استعملتاللغةالعربيةألفاظ اأعجمية
الكلماتخضعتلتغييراتعلىالمستوىالصوتيال تيتقترضكلماتمنايرها،ولكنهذه

واالشتقاق (2)والوزن سيبويه وأشار ، التغيراتإلى "قالف،تلك الحروفإ: من يغيرون مما نهم
وذكرأن،(1)"األعجميةماليسمنحروفهمالبتِّة،فربماألحقوهببناءكالمهم،وربمالميلحقوه

 األعجميةاللغة األسماء حالة اير مكان،العربية حرف ا أبدلوا أو عربية، حروف ا بهم فألحقت
العربية حروف من حروفه كانت إذا األعجمية في حاله على االسم يتركوا قد أو ،(3)حرف،

قوال  جني ابن منه":للفارسيوذكر اشتقت إذا األعجمي االسم في تخلط العرب لجهلها؛إن
.(4)"قيبأصلهاالشتقا

:واألسماءاألعجمية ايرالعرب،وزائدةعنإلىهيتلكاألسماءالتييرجعأصلها
سحاق،ويعقوب،وكسرى،وأالبأسماءاألنبياء،إإبراهيم،و:مناألسماء:مثال فثالثةأحرف،

.(2)فرنسا،وتركيا،وهذهاألسماءأالبهاممنوعةمنالصرف:ومنأسماءالدول

هواالسمالفاقدللتنوين،والذيتكونفيهعلتانفرعيتانمنعلل:فالممنوعمنالصر
.(0)تسع،أوواحدةمنهاتقوممقامها

 األسماء األعجمية (:0. )جدول 
 اآلية السورة من قرأبها من السبعة كيفية القراءة رقمال
2


في ياء بعدها محققة همزة

األولىوالثانية
جبرئيل 

 وميكائيل
98البقرة( )والكسائي،حمزة

همزةمنايرياءفياألولى
وبالياءفيالثانية

جبرئل 
 ومكائيل

( )عاصم

                                                           
  31علل القراءات القرآنية دراسة لغوية وصفية تحليلي، سالم، ص : ينظر  (( 
  /3الكتاب، سيبويه، ج ((1

 المرجع السابق: ينظر  ((1

 9 1/ الخصائص، ابن جني، ج  ((3
 9 1/ المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، ج: ينظر   (( 
 17 /3الك، ابن هشام، جأوضح المسالك إلى ألفية ابن م: ينظر  (( 
 131/ الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج : ينظر (7)

  1غيث النفع في القراءات العشر، الصفاقسي، ص: ينظر (1)
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الجيم وفتح الهمزة حذف
األولى من وياء الراء وكسر

وهمزالثانيةبعدهاياء

َجبريل 
 وميكائيل

(4)ابنكثير

األولى من الهمزة حذف
والثانيةبهمزمنايرياء

جبريل 
 وميكائل

(0)نافع

والثانية الهمزة بحذف األولى
بحذفالهمزةوالياء

جبريل 
 وميكال

أبوعمرو،وحفصعنعاصم،
( )والبصري

وكسر الهمزة بحذف األولى
الجيم،والثانيةبالهمزةوالياء

ِجبريل 
 وميكائيل

(1)ابنعامر

ابنكثير،وأبوعمرو،وعاصم إبراهيمبياء1
(2)والكسائي،وحمزة،ونافع

210البقرة

(0)ابنعامر إْبراَهاممنايرياءوبألفبعدالهاء
80األنعام(1)الكسائي،وحمزة َيَسعَ ال  فتحالالموتشديدها3

ابنكثير،وأبوعمرو،وابن اْلَيَسعَ سكانهاوالتخفيفإ
(8)عامر،ونافع،وعاصم

ابنكثير،ونافع،وأبوعمرو، َثُمودَ مصروف4
(9)ابنعامر،والكسائيو

08هود

(21)حمزة،وعاصم اَثُمودا ايرمصروف
231الصافات(22)وابنعامر،نافع ياسينآل فتحالهمزة2

مكسورةاأللفساكنةالالم
موصولة

وحفص،وأبوعمرو،ابنكثير ِإْلَياِسينَ 
(2)وحمزة،والكسائي،عنعاصم

                                                           
  1غيث النفع في القراءات العشر، الصفاقسي، ص: ينظر ( )

 المرجع السابق: ينظر (1)

 المرجع نفسه: ينظر (1)

 المرجع نفسه: ينظر (3)

 9  لسبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص ا: ينظر  (( 

 (9  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 1 1المرجع نفسه ، ص : ينظر  ((7

 المرجع نفسه: ينظر  ((1

 117المرجع نفسه ، ص : ينظر  ((9

 المرجع نفسه: ينظر  ((1 

   /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((  
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ميةاختلفالقراءفيقراءتها،وذكرمنهاابنخالويهفيالقرآنالكريمألفاظأعجتورد
:فيالحجةمايلي

{وَِجبْرِيَل َومِيكَاَل }:قالتعالى
اسمالملكالذيأنزلالقرآنعلىالرسول:جبريل.(0)

وميكال األمين، الروح وهو وسلم، عليه هللا صلى اسمان: وهما بالقطر، الموكل الملك اسم
،لألعجمية؛رفأعجميانممنوعانمنالص والعلمية، وكانت،اختلفالقراءفيقراءتهماوقد

بجيممفتوحة(جبريل)قرأابنكثيروحجتهمأنهمسمعواذلكعنالرسولصلىهللاعليهوسلم،
بهمزةبعداأللفوياء(ميكال)،وقرأ(3)وهيلغةأهلالحجاز،وراءمكسورةوياءمنايرهمز

يل)فيوزن(ميكائيل:)بعدالهمز؛أي اع  يك  ،(4)،علىلغةتميم،وقيس،وكثيرمنأهلنجد(م 
حدثنيحسينبنبشرالصوفي،عنروحبنعبدالمؤمن،عندمحمبنصالح،عن:وفيرواية

ْبريل:)رأيترسولهللاصلىهللاعليهوسلمفيالمناموهويقرأ:شبل،عنابنكثير،قال وج 
أقر،(وميكائيل إؤفال أنا ها فقرأها نافع أما هكذا، ميكائل)ال بعدها( الياء دون :مثل،بهمزة
ل بر ئل)،وقرأعاصم( )ميكاع  ل)بفتحالجيموالراءوهمزةدونياءبعدهاعلىوزن(ج  ْبر ع  ،( )(ج 

نالعربإذاأعربتإ:"،وقالابنخالويه(1)ونسبهذااللغةلتميم،وقيس،وكثيرمنأهلنجد
.( )"لجهلاالشتقاقفيه؛اتسعتفيلفظه،غتهاأوبنتهاسم امنايرل

ِ اْجَعْل َهََٰذا بَلًَدا آمِنًا وإذ قال إبراهيم}:منقولهتعالى(إبراهيم)واختلفوافياسم {رَب 
(9).

أبرحيم،والعربإذادخل:وقيلمعناهقبلالنقل،اسمأعجميدخلفيكالمالعرب(إبراهيم)
اسم ؛عليها في لغة(21)نطقهتختلف من أكثر وفيه ،( إبراهيم: القراء،بياء( أالب بها وقرأ

نأهلالشاموأهلإ:منايرياءوبألفبعدالهاء،وقيل(إْبر اه ام)السبعة،وقرأابنعامروحده
                                                                                                                                                                     

 المرجع السابق: ينظر  (( 

 1/91البقرة  (1)
 19 / البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3

    كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر ( )
 137/  الحجة للقراء السبعة، الفارسي، ج : ينظر ( )
 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((7

  1قراءات السبع، ابن خالويه، صالحجة في ال (1)

  1 /1البقرة  (9)
 3  حجة القراءات، أبو زرعة، ص : ينظر ((1 
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ادمشقنطقوابها،وهيالقراءةالمشابهةللغةالعبرية م:)،ولهالغتانأيض  بألفبعدالراء(إْبر اه 
عبدالمطلب،وجاءفيالشعرالعربيقول(2)(وإْبر ه م)وبهاقرأأبوبكر،،رالهاءدونياءوكس

:(1)بنهشام

ِ ِفيَمــــــــا َقــــــــْد َمَضــــــــى  َ  َنْحــــــــُن آُل 
 

 َعهـــــِد إْبـــــَرَهمْ َلـــــْم َنـــــَزل َذاَك َعَلـــــى  
ااسم  َوِإْسَماِعيَل َوالْيََسَع َويُونَُس }:ووردتفيقولهتعالى(اليسع)وممااختلفوافيهأيض 

لْنَا عَلَى الَْعالَِمينَ  ًّا فَضَّ {َولُوًطا   وَكُل
قرأهاحمزةوالكسائيوقدأبتخفيفالالموتشديدها،قر تُف،( )

باعتباراألولىللتعريف،ويرىالفراءأنتشديدالالمهو؛دةالمأيبزيا،بتشديدالالم(أ ل ْيسع)
لهمأ وأشبه العجم ألسماء (4)قرب وزن على وهي :مثل،(فيعل)، يرف)كلمة فأصلها(ص  ،
ع) وصارتاا،فأدامت،الياءزائدة،فدخلتعليهاالمالتعريفوهيساكنةو،الالمفيهأصلو،(ل ْيس 

وقرأ  مشددة، واحدة الم ا الالم بتخفيف السبعة ع )باقي شيء(اْلي س  أي دخول قبل وأصلها ،
.( )فحدثخالفبينالقبائلفينطقاالسم،ثمدخلتاأللفوالالمعليها،(يسع)عليها

(ثمود)منالشواهدالقرآنيةالدالةعلىصرفالعلمالمؤنثالدالعلىاسمقبيلةصرف
لَا إِنَّ ثَُمودَ }:فيقولهتعالى

َ
{َكَفُروا َربَُّهمْ  أ

:قراءتين(ثمود)وقدذكرعلماءالقراءاتفي،( )
وجهان ولمنصرفها تصرفها، وقراءة منالصرف، تمنعها األول؛قراءة اسمحي : أو،جعله

والثاني الكبير، :األب علىوزن الثمد،(فعوال )جعله لم،من لمن والحجة القليل، الماء وهو
اأنه:يصرفه ،العلمية:وهما،فيهعلتانفرعيتانمنعتاهمنالصرفتفاجتمع،لقبيلةجعلهاسم 

:ففيالقرآن،وأماثمودفمرةاسم القبيلة،ومرةاسم اللحي:"،ويؤكدذلكقولالزجاج(1)والتأنيث
.(8)"وايرالصرف،الصرف

                                                           
الحجة في القراءات السبع، : ينظرو ،11 /1الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي: ينظر  (( 

 11، صابن خالويه
 33ديوان عبد المطلب بن هشام، ابن هشام، ص: ينظر  ((1
  1/ األنعام  (1)
 1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((3

 33 ، صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه: ينظر ( )

 1 /   هود ( )
 11 ، صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه: ينظر  ((7

 9 ما ينصرف وما ال ينصرف، الزجاج، ص   ((1



322 
 

{َسلَاٌم عَلَىَٰ إِْل يَاِسينَ }:قالبعضأهلالعلمفيقولهتعالى
يِّن)عنىأنم:(4) هم:(الياس 

إلياسجمعٌ ،(إلياس)كلواحدمنهمي مِّ سُف ،اتبعوا ،(إلياسي)،واألصل(1)(الياسين)وجمعهم
ياءالنسب وثقلالجمع،وقيلهولغةفيإلياس؛حذفتمنها مثل،لثقلها ميكالوميكائيل،:

نوإلياسوالياسنشيءوالعربتتالعبباألسماءاألعجميةتالعب ا،فياسي،فإلياساسمأعجمي
العبرانية األسماء من اسم وهو كقولهم،واحد، قر(3)وإسماعيل،إسحاق: الهمزةئ، بكسر ت

،(إلياسين) منها ،(إلياس)فالمراد ونونآوزيد ياء السابقة؛خرها اآليات ونهاية تتناسب حتى
ِ الُْمْخلَِصينَ }(4)لها َّا ِعبَاَد اَّللَّ {َوتََرْكنَا َعلَيْهِ فِي الْآِخرِينَ *إِل

،وهيلغةفيبنيأسدوبني( )
ْير وقر(0)ُنم  ئ، الهمزة بفتح ياسين)ت الصورة،(آل بهذه قرأها لمن اسمينهأن:والحجة ،أراد

اآل إلى مضاف كقولناأحدهما خر، صلى: دمحم آل على قولهسالم والدليل وسلم، عليه هللا
ْغَرْقنَا آَل فِرَْعْونَ }:تعالى

َ
{َوأ

.(8)أصحابوأهلفرعون:دالمقصوو،(1)

  

                                                           
 11 /17الصافات  ( )
 1 3/1ج الكتاب، سيبويه،: ينظر  ((1
 9  /9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر  ((1
 111، صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه: ينظر  ((3

 19 -11 /17الصافات  ( )
 9  /9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر  (( 

 1 /1البقرة  (7)
 111، صن خالويهالحجة في القراءات السبع، اب: ينظر  ((1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya129.html
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 أبنية األفعال: المبحث الثاني

والب ْنيُ ويقال:األبنيةفياللغةجمعبناء، وب ن اء :نقيضالهدم، ب ْني ا الب ناء  ب نىالب نِّاُء
األ واحد والبناء ا(2)بنيةوبناية واصطالح  ، من: لضروب مختلفة صيغ على الكلمة جعل هو

ر بضرِّبتضارب:المعاني،مثل .(1)ض 

إنالفعليتكون:الفعلفياللغةالعربيةاليقلعنثالثةـحرفأصلية،وعندمانقول
من:معناهف،منأحرفأصلية سقطمنهحرفواحد أنهاليمكنأنيكونللفعلمعنىإذا

:وهوكلفعلحروفهأصلية،ومزيد،مجرد:لماضي،وينقسمالفعلباعتبارأبنيتهإلىصيغةا
الفعل، تصاريف بعض في يسقط أكثر أو حرف األصلية حروفه على يزيد فعل كل وهو
وباعتبارعددحروفهإلىثالثيوباعي،وكلقسملهعدةأوزانفيالماضيوالمضارع،وما

يغللفعلفيضوءمنطقالقبائلالعربية،وأوردلهاابنخالويهسنقفعليهفيهذهالدراسةص
دراجأمثلتهامنإلالمختلففيها،واأمثلةفيحجته،وسيكونالبحثفيهابتفصيلأوزاناألفع

جدول في الحجة القراءة،كتاب كيفية توضيح شرح،مع ثم ومن السبعة، من بها قرأ ومن
التزمتبهفيوذكرالقبائلالعربيةالت،الكلمات ما ينطقتبالكلمةوكيفيةالنطقبها،وهذا

.كلالدراسة

 بين فَعََل وأَْفعَلَ : المطلب األول

معروففيلغتناالعربيةأنالزيادةفيالمبنىترافقهازيادةفيالمعنى،والهمزةالمن
أفعل)منالزياداتالتيتلحقالفعلوتجعلهمتعدي ا،وصيغة ) معان، منهاتأتيلعدة تعدية:

المعاني من الكثير وايرها لب، والسِّ الشيء، في والدخول اللهجات(3)الفعل، بعض وهناك ،
 القديمة العربية التي صيغة على الفعل أفعل)استعملت نطقت( أخرى ولهجات لهجاتها، في

ل )بالفعلدونزيادةعلىصورتهاألساسية :،ومنالكلماتالتيجاءتعندها(ف ع 

  

                                                           
 3/91 لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر  (( 

  1/ الممتع في التصريف، ابن عصفور، ج: ينظر   ((1
  3شذا العرف في الصرف، الحمالوي، ص: ينظر   ((1
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 أبنية األفعال (:0. )جدول 
 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
فتحالنوناألولىوفتح2

السين
حمزة،وعاصم،ونافع،والكسائي، َننَسخْ 

(2)وأبوعمرو،وابنكثير
210البقرة

(1)ابنعامر خْ نِس نُ وكسرالسينضماألولى
فع،وابنعامر،وابنعاصم،ونا ُيْلِحُدونَ ضمالياء1

(3)كثير،وأبوعمرو
األعراف

النحل
فصلت

281
213

41 (4)حمزة،والكسائي ُدونَ ْلحَ يَ فتحها
حفصعنعاصم،وحمزة،  َفُيْسِحَتُكمضمالياء3

(2)والكسائي
02طه

أبوبكرعنعاصم،ونافع،وابن  َتُكمْسحَ َفيَ فتحها
(0)عامر،وابنكثير،وأبوعمرو

{َما نَنَسْخ مِْن آيَة  }:منقولهتعالى(ننسخ)اختلفوافيكلمة
انفردابنعامر،فقد( )

ب النونبقراءتها ضم السين (خْنس نُ)وكسر فكان آية):معناها، دمحم يا ُنْنسخك حذف،(ما ثم
نسختُنسختالكتابوأ:بتركها،كقولنا:أي؛(آمركبنسخهاما:)المفعولمنالنسخ،ومعناه

ا،زيد  السين وفتح األولى النون بفتح الباقون خْ)وقرأ ،(ن نس  واحد،االزم فعال فكانت لمفعول
.( )رهلالحكمواي بد :أي؛(خ س ن )وأخذهامن

فيكلمةاختالفوكذلكذكرابنخالويه الياءمنفتحها ،(يلحدون)القراءفيضم
رةاألعراف،وفصلت،والنحل،األولىفيقولهفيسو؛وتكررتفيثالثسورمنالقرآن

َِّذيَن يُلِْحُدونَ }:تعالى {َوذَُروا ال
َِّذي يُلِْحُدوَن إِلَيْهِ }:،والثانية(9) {ل َِساُن ال

،واألخيرةمن(21)

                                                           
 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 المرجع السابق: ينظر  ((1

 191المرجع نفسه، ص : ينظر  ((1

 المرجع نفسه: ينظر  ((3

 9 3المجع نفسه، ص : ينظر  (( 

 المرجع نفسه: ينظر  (( 

  1 /1البقرة  (7)
حجة القراءات، أبو زرعة، ص : أيًضا:، و ينظر 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (1)

 19 

 11 /7األعراف  (9)
 11 /  النحل  (1 )
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َِّذيَن يُلِْحُدوَن فِي آيَاتِنَا}:قولهتعالى {إِنَّ ال
اءبفتحالي(ُدون ْلح ي )قرأحمزةوالكسائي وقد ،(2)

ُدون )والباقونوالحاء، د )بضمالياءوكسرالحاء،وهمالغتانمن(ُيْلح  وأ ْلح  د  والمعنى،(ل ح 
وهوالذييحفر(:لحدالقبر)وهوالميلوالعدولواالنحرافعناالستقامة،ومنهأخذ،واحد

المفسر بعض وقال الوسط، في يحفر الذي الضريح بخالف البجانبه بالفتح :معنىين
.(0)طعنون،وبالكسرُيعرضوني

افيكلمة ِ َكِذبًا }:منقولهتعالى(فيسحتكم)كماأنهماختلفواأيض  لَا َتْفتَُروا عَلَى اَّللَّ
{فَيُْسِحتَُكم بَِعَذاب  

ت ُكم)،فقرأعاصمفيروايةحفص،وحمزة،والكسائي(3) بضم)ف ُيْسح 
الباقون(أ ْسح ت )الياءوكسرالحاءمن وقرأ ح ت )من)ت ُكمْسح ف ي )بفتحالياءوالحاء، ،(س 

لغتانمنو ته)هما تهوأْسح  ،فسحتلغةالحجاز،وأسحت(1)وأهلكه،استأصله:؛أي(سح 
.(2)كتميم،لقبائلشرقالجزيرة

 األعلى في القراءات خالل من خ )ونالحظ وأ ْنس  خ  و(ن س  د )، وا ْلح  د  و(ل ح  ،( ح ت  س 
،(وأ ْسح ت  اللفظختالفاأن في كان يؤدِّ ،القراءات ولم إلى المعنى،اختالفهذا في

ل )فالكلماتعلىوزن ل )كانتلهجةأهلالحجاز،فيمااستعملالتميميونوزن(ف ع  ،(أ ْفع 
منهمانسبتلقبيلةبعينهادوناألخرى،بلذكرتكتباللغةأمثلةنكال أوليسمعنىهذا

شرقتالشمسوأشرقت،جنالليل)قول:والمعنىواحد،مثل،نينكبيرةلتداخلهذينالوز
ل )،ويعزوأبوحيانأنوزن(عليهوأجن :،وابنخالويهقال(0)إلىربيعةوقيسوتميم(أ ْفع 

القبائلإ هذه بين فرق هناك وليس كلب، لبني لهجة وسط،نها تسكن بدوية قبائل فهي
إنماو،فاليفرقونبينوزنوآخر،لسرعةفيالنطقإلىاالجزيرةالعربيةوشرقيها،وتميل

                                                           
 31/ 3فصلت  ( )
الحجة في علل القراءات السبع، : أيًضا:، و ينظر(7  القراءات السبع، ابن خالويه، صالحجة في : ينظر  (1)

 11 /1الفارسي
   /11طه  (1)
حجة القراءات، أبو زرعة، ص : أيًضا:، و ينظر(131الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (3)

3 3 
 3  /1اللهجات العربية في التراث، الجندي: ينظر  (( 
 37 / البحر المحيط في التفسير، أبو حيان،: ينظر  (( 
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إلىىفهيبيئاتمتحضرةتميل،هدفهمالسرعةوالسهولةفيالنطق،وأماالبيئاتالحجازية
.(2)فتفرقبينوزنوآخرفياالستعمال،لتأنيفيالنطقا

                                                           
 73 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص : ينظر  (( 
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 بين َفع ل وأفعل: المطلب الثاني

 َفع ل وأفعل (:42.0)جدول 
 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة ءةكيفية القرا رقمال
حمزة،وعاصم،ونافع،والكسائي،وأبو ُأَمتِ ُعهُ تشديدالتاء2

(2)عمرو،وابنكثير
210البقرة

(1)ابنعامر ُأْمِتُعهُ تخفيفها
تشديدالصادوحذف1

األلف
ى حمزة،وعاصم،والكسائي،وأبوعمرو، َوص 

(3)وابنكثير
231البقرة

تخفيفالصادوبزيادة
ألف

(4)نافع،وابنعامر َأْوَصى

19الحج(2)أبوبكرعنعاصم واف  َوْلُيوَ تشديدالفاء3
حفصعنعاصم،والكسائي،وأبو َوْلُيوُفواتخفيفها

عمرو،وابنكثير،ونافع،وابنعامر،
(0)وحمزة

وذلكمثل،خالفبينأبنيةاألفعالال:منالخالفاتالصرفيةالتيوردتبينالقراءات
لوأفعل)ماجاءبينوزن :ابنخالويهفيحجتهماأوردهذلكومثال،(ف عِّ

{فأمتعه قليلا}:تعالىهللاقال
تبالتشديدمنمت عت،وبالتخفيفمنأمتعت،ئقر،(1)

،(8)(بهوأْمتعبهمتِّعهللا:)قرأابنعامروحدهبالتخفيف،وللباقيبالتشديد،وهمالغتان،فيقالو
{َوَمتَّْعنَاُهْم إِلَيَٰ ِحين  }ألنهجاءفيالقرآنالكريم؛التشديدهواالختيار":وقالأبوحيان

ولم،(9)
.(21)"(أمتْعناهم)يقل

                                                           
 71 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 المرجع السابق: ينظر  ((1

  7 المرجع نفسه، ص : ينظر  ((1

 المرجع نفسه: ينظر  ((3

  31نفسه، ص  المرجع: ينظر  (( 

 .المرجع نفسه: ينظر  (( 

  1 /1البقرة  (7)
 17/11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 1/91 يونس  (9)
 3  / البحر المحيط، أبو حيان، ج ((1 
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{ووصي بها إبراهيم}:واختلفالقراءفيقراءةقولهتعالى
ى)تئفقر،(2) ؛بالتشديد(وصِّ

و والتكثير، أوصى)للمبالغة با( وأوصى)لتخفيف، ووصى ) من بالتشديد ى)لغتان وال،(وص 
وجائزأنيكونلمرةواحدة،وهمالغتان،(أوصى)يكونإالمراتكثيرة،وأماالتخفيففهومن

يتكوأوصيتك):فيقال،معروفتان نقول،(وص  ،وجاءتفيالقرآن(1)(كرِّمتكوأكرمتك):مثلما
يَْنا الْإِنَساَن بَِوالَِديْهِ }:(3)تعالىهللاسبحانهوالدقفق،كثرولكنبالتشديدأ،الكريمباللغتين َووَصَّ

{إِْحَسانًا
اأوقال،(4) وتُوا الِْكتَاَب مِن َقبْلُِكمْ }:يض 

ُ
َِّذيَن أ يَْنا ال {َولََقْد وَصَّ

:،وقالتعالى(2)
ْولَادُِكمْ }

َ
ُ فِي أ {يُوِصيُكُم اَّللَّ

(0).

وَّفُوا بِالَْبيِْت الَْعتِيقِ }:واختلفواكذلكفيقولهتعالى {َولُْيوفُوا نُُذورَُهْم َولَْيطَّ
بينالتشديد(1)

 وحدة عاصم فقرأ أوفى، من والتخفيف وفِّى، ليفوا)من وهما( بالتخفيف، والباقون بالتشديد،
ف ِّيتوفية،والدليلقولهتعالى:،فيقال(وفِّى،وأوفى)لغتانمن َّيَٰ َوِإبَْراهِيَم }:وف ىُيو  َِّذي َوف {ال

(8)،
ِ  }:وبالتخفيفمنأوفىيوفي،والدليلقولهتعالى ْوفُوا بَِعْهِد اَّللَّ

َ
{َوأ

(9).

ل)نجدأنهناكقراءةكانتبالتشديدعلىوزن،ومنخاللماسبق وقراءةكانت،(فعِّ
وف ىوأوفى)فكانأصلالكلمات،(أفعل)بالتخفيفعلىوزن ىوأوصى، ،(متِّعوأمتع،وص 

 تميل كانت البدوية البيئات أن المعروف ومن خشونتهاإلى مع يتناسب الكلماتئتر فقُ،ما
فيذلكمنتثقيل،فالسرعةفيالنطقوحذفبعضالحروفوإمالتها؛بالتشديد لغرض؛لما
كانتالبيئاتالمتحضرةتعطي،هومايالئمالبيئةالبدويةالصحراوية،وعلىالعكسو،التخفيف

التأنيفيتوضيحالكلمات،؛وتنطقبالكلماتكاملةالحروف،يءحقهكلش ألنمنطبعها
؛فهذامناسبللبيئاتالحجازية،طبيعتهمفيترقيقالحروف؛لمناسبتهوميلهمللتخفيفأحيان ا

                                                           
 11 /1البقرة  ( )
 19الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

    رعة، ص حجة القراءات، أبو ز: ينظر  ((1

   / 3األحقاف  (3)
  1 /3النساء  ( )
   /3النساء  ( )
 11/19الحج  (7)
 1/17 النجم  (1)
  9/  النحل  (9)
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ل)نوزنإ:ألنهامتحضرة،وبهذايمكنالقول لغة(أفعل)وهذيل،و،وقيس،هولغةتميم(فعِّ
أسدوب،الحجاز فالتخف،ني ا، أيض  العرب،ووهذيل لغات في ظاهرة والتشديد الحاضرةيف

 .(2)ولكنهيقلفيبيئةويكثرفيأخرىعلىالسواء،والبادية

                                                           
 119اللغات العربية في تفسير البحر المحيط، الحارثي، ص : ينظر  (( 
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 بين َفِعَل وَفَعلَ : المطلب الثالث  

 َفِعَل وَفَعلَ  (:44.0)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
113البقرة(1)سفلىمضر(2)ابنعامر،وحمزة،وعاصم َيْحَسُبُهمُ فتحالسين2

والكسائيابنكثير،وأبوعمرو، ُبُهمُ َيْحِس كسرها
(3)ونافع

(4)عليامضر

عاصم،وابنكثير،ونافع،وابنعامر، َنطُ قَ فتحالنون1
(2)وحمزة

20الحجر(0)تميم

(8)الحجازوأسد(1)كسائيوال،أبوعمرو طُ نِ قَ كسرها

الخالففيأبنيةاألفعال،:منالخالفاتالصرفيةالتيوردتعدةمراتبينالقراءات
مثالذلكو المضارعفيالقراءاتالسبععلىوزن: جاءفيه ل،وي ْفع ل)ما ،ومننماذج(ي ْفع 

:ذلكمايلي

 قراءة في القراء يحسبهم)اختلف تعالى( قوله في :{ ْ ْغنِيَاَء مَِن  َسبُُهمُ َيح
َ
الْجَاهُِل أ

ِف  َعفُّ {التَّ
(ُبُهمُي ْحس )بكسرالسين( ) أوفتحها ُبُهمُ)، لغتان(ي ْحس  فهما ب)، ي ْحس  ب  س  وهي،(ح 

يقولون ر،وفيسفالها ُمض  ب):ُلغ ةفيعليا ي ْحس  ب  س  بفتحالسينأتىبالفعل(ح  ،فمنقرأ
ل )علىوزن ب )الذيأوجبهبناءماضيه،فالفعلالماضيوهوالوزن،(ف ع  س  الذيعلىوزن(ح 

ل ) ف ع  ) وزن على مضارعه ل)يكون يفع  العرب( أن فيه الحجة السين كسر ومن بالفتح،

                                                           
 91 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 7  د األنصاري، ص النوادر في اللغة، أبو زي: ينظر  ((1

  9 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 7  النوادر في اللغة، أبو زيد األنصاري، ص : ينظر  ((3

 7 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 71 /1إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج :ينظر  (( 

 7 1قراءات، ابن مجاهد، ص السبعة في ال: ينظر  ((7

 71 /1إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج :ينظر  ((1

 1/171البقرة  (9)
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يحسب،وينعم،وييئس،وييبس،والكسر:استعملتالكسروالفتحفيأربعأفعالمضارعةوهي
.(2)فيهنأفصح

قَاَل َوَمن َيْقنَُط مِن رَّْحمَةِ }:منقولهتعالى(يقنط)وكسرهافيواختلفوابينفتحالنون
الُّونَ  َّا الضَّ {َرب ِهِ إِل

،فمنقرأها(3)(ن ق م ي ْنق م،ون ق م ي ْنق م)ومثلها،لغتان(ق ن طي ْقن ط،وق ن طي ْقن ط)،فـ(1)
قن ط)بكسرالنونفيالماضي مفتوحالنون( بفتحالنونفي(يقن ط)كانمضارعها ،ومنقرأ

 قن ط)الماضي ) وزن على عنده المضارع بنية يفع ل)كانت مثل( العين، مكسورة : ر ب  ض 
القراء أالب عليها أجمع القراءة وهذه الماضي، حركة عكس فيها فالمضارع لقوله؛يضر ب،

َِّذي ُينَز ُِل الَْغيَْث مِن بَْعِد مَ }:تعالىفيسورةالشورى {ا َقنَُطوا َويَنُشُر َرْحمَتَهُ وَُهَو ال
،وبكسر(4)

.(2)النونلغةأهلالحجازوأسدوهياألكثر

 قتيبة ابن ذكر لأن ويفع  ل يفع  ل فع  باب في جاءت األفعال ب):مثل،بعض حس 
وي ْبئس يْبأ س وبئ س م، وينع  ينع م م ون ع  وي يئس، ييأ س ويئ س ب، يحس  ب األفعال،(يحس  وهذه

شاذ لاألربعة يْفع  ومضارعه ف ع ل من سواها وما (0)ة أن األنباري ابن وعن ب)، يحس  (حسب
قريش في لغة هي السين قال(1)بكسر القرآن في اللغات كتاب صاحب وكذلك بن):، (تحس 

تحاف،وصاحباإل(8)بكسرالسينلغةقريشوالرسولصلىهللاعليهوسلم،وبفتحهالغةتميم
بلغة(يحسبهموالتحسبن)حيثأتىنحو،رعاختلففييحسبالمضا:قال فتحالسينحس 

بلغةالحجاز ألنالماضي؛فيالمحيطذكرفتحالسينفيالمضارعو،(9)تميم،وكسرهاحس 
وهوقياس،و بهم)مكسورة يحس  بهم)و،لغةتميم( يحس  التضارببين( الحجاز،وعلىهذا لغة

أماإف،يقريشوالحجازنقولبالنظرللموقعالجغراف المتحضرة، الحجازية نقريشمنالبيئة
                                                           

حجة القراءات، أبو زرعة، ص : أيًضا:،  ينظر11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (( 

 31 

   /  الحجر  (1)
 111 حجة القراءات، أبو زرعة، ص: ينظر ((1

 31/11الشورى  (3)
 71 /1إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج :ينظر (( 

   1أدب الكاتب، ابن قتيبة، ص : ينظر (( 
 1 كتاب االضداد، األنباري، ص : ينظر ((7
 19اللغات في القرآن، ابن حسنون، ص : ينظر ((1
 7 3/ شر، البنا، جإتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة ع :ينظر ((9
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ب،بفتحالسينفيالمضارع بيحس  س  وكسرهافيالماضي،وهذاماجاء،لهجةتميمفكانتح 
رفياللسان،وفينوادرأبيزيد:،وقيل(1)،واللسان(2)فيالبحرالمحيط هيلغةسفلىُمض 

ر،وسفالهايقولو:قال بفيعلياُمض  بيحس  بحس  بيحس  ؛،وهذااليكونتضارب ا(3)نحس 
ا الروايات،ألنقبائلسفلىمضركانتتسكننجد  كذلك،فهذه كانتتسكنها وهمتأوتميم ا

ألنهادلتعلىوجوب؛والوجودله،ومنالمرجحأنلغةسفلىمضركانتقياسية،التضارب
 .(4)مخالفةصيغةالماضيلصيغةالمضارع

  

                                                           
 97 /1البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر (( 

   1/ لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر ((1
 7  النوادر في اللغة، األنصاري، ص : ينظر ((1
 7  /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((3



311 
 

 َفِعل َفعِ ل :المطلب الرابع
 َفِعل َفعِ ل (:40.0)جدول 

 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
تشديدوفتحالعينضمالتاء2

الالم
عاصم،وحمزة،وابنعامر، ُتَعلِ ُمونَ 

(2)والكسائي
19آلعمران

فتحووإسكانالعينفتحها
الالم

(1)كثيرنافع،وأبوعمرو،وابن َتْعَلُمون 

08األنعام(3)ابنعامر َين كَ سِ  ُينَ تشديدالسين1
نافع،وأبوعمرو،وابنكثير، ِسَين كَ ُينْ تخفيفها

(4)وعاصم،وحمزة،والكسائي
28األنفال(2)وأبوعمرو،وابنكثير،نافع نُ هِ  ُموَ تشديدالهاءوفتحالواو3
،ابنعامرو،حفصعنعاصم ِهنُ ُموْ إسكانالواووتخفيفالهاء

(0)والكسائي،وحمزة

بَِما ُكنتُْم ُتَعل ُِموَن }:(1)عاصم،وحمزة،وابنعامر،والكسائيقراءة:ومنأمثلةذلك
{الِْكتَاَب 

ل ِّمون)تشديدب(8) ل موا؛مدحاألبلغواألهوو،(ُتع  ،مواايرهمل ف ع،ألنهمماعلِّمواحتىع 
ألنفسهم فالودرسوا ، يعلمه بما عالم ا يكون حتى معلم ا يكون ال قول،لناسلمعلم من :وهي

الكتاب،أعلِّ مهتعليم ا) ا ت ْعل مون)ولمنخففتعلِّ مونالناسالكتاب،:أي،(عل متزيد  جعلها(
 ل م )مضارع ع  تعالى( قوله ولموافقة {َوبَِما ُكنتُْم تَْدرُُسونَ }:

( ) يقل (ونسُرِّ د تُ)ولم ، منوهذا
.(42)فالكالميحملبعضهعلىبعضللموافقة،شرطه

                                                           
 1 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   (( 
 المرجع السابق: ينظر   ((1
 1 1المرجع نفسه، ص : ينظر   ((1
 المرجع نفسه: ينظر   ((3
  1/17معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  (( 

 المرجع السابق: ينظر  (( 

 1 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   ((7
 1/79آل عمران  (1)

 1/79آل عمران  (9)
 1  ت السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءا: ينظر (1 )
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تعالى وقوله يَْطانُ }: ا يُنِسيَنََّك الشَّ {َوِإمَّ
والنونهاقرأ،(2) السين بتشديد وحده عامر ابن

ي ن ك )الثانية،وفتحالنوناألولى اني:)،فُيقال(ُين سِّ  :،والحجة(نسيتالشيءوأنسانيايريونس 
اهايرهن س )أنهفرقبين باقيالقراءب،(يالرجل،ونسِّ سكانالنوناألولىوتشديدالثانيةإوقرأ
السين ي ن ك )وكسر ُيْنس  ) ايري)من يوسف:والحجة،(أنساني سورة في تعالى قوله نَساهُ }:

َ
فَأ

يَْطاُن ذِْكَر َرب ِهِ  {الشَّ
اه،(0) .(3)ولميقلفنس 

{ُموهُِن َكيِْد الْكَافِرِينَ }:فيقولهتعالى(موهن)كلمة(4)نافعوابنكثيروأبوعمرووقرأ
(2)

ُمو هِّ ن) من( ل)علىوزنُمو هِّ نبالتشديد وقعلتكر (ف ع  والتشديد هللا، ذكره وذلكبما رالفعل،
المؤمنين أقدام تثبيت من وتعالى قلوبهم،سبحانه على عند،وربطه أعينهم في إياهم وتقليله

،ونسبتهذهالقراءة(0)لتكرارأكثرمنفعل،وهواألبلغ؛منتشديدالفعلد بُالقتال،فكانال
على،(مْوه ن)فقرأوها،وأماأهلالكوفةفأسكنواالواووخففواالهاء،(1)للهجةتميموقيسوهذيل

 (ف ع ل)وزن الفعل من كيد)، عاصم،(  عند الفاعل اسم أوهن)ومن ك ي د)و( عامر( ابن عند
وال ويقال(8)كسائيبالنصبعلىالمفعوليةوحمزة ،والقراءتانلغتانعند(أوهنُيوه نُموه ن)،

 .(9)،وهذهالقراءةلغةأهلالحجاز(أْكرم،كر م:)مثل(،ُمو هِّ نمْوه ن)العرب

                                                           
 1 / األنعام  ( )
 1/31 يوسف  (1)
 31 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

  1/17معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((3

 1 /1األنفال  ( )
 119حجة القراءات، أبو زرعة، ص : ،  ينظر71 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (( 

 119اللغات العربية في تفسير البحر المحيط، الحارثي، ص : ينظر  ((7
  1/17معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1

، 71 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ،  ينظر 119حجة القراءات، أبو زرعة، ص : ينظر  ((9

 119اللغات العربية في تفسير البحر المحيط، الحارثي،  ص : ينظر
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 بين َفَعل وَفع ل: المطلب الخامس
 َفَعل وَفع ل (:0. 4)جدول 

 اآلية السورة القبيلة سبعةمن قرأ بها من ال كيفية القراءة رقمال
تشديدالذالوضم2

الياء
ُبونَ   ُيَكذِ 

ُبوا  ُكذِ 
نافع،وابنكثير،وابنعامر،

(2)وأبوعمرو
لغة

(1)يمانية
البقرة

األنعام
يوسف

21
33

221 تخفيفالذال
وفتحالياء

 َيْكِذُبونَ 
 ُكِذُبوا

(4)أسد(3)حمزة،والكسائي،وعاصم

أبوبكرعنعاصم،ونافع، لنز  تشديدالزاي1
وابنعامر،وحمزة،والكسائي

(2)

البقرة(0)تميم
النحل

الفرقان
الشعراء

العنكبوت
الحديد

91
1

12
293

34
20

حفصعنعاصم،وابن نزلتخفيف
(1)كثير،وأبوعمرو

(8)الحجاز

فتحالذالوتشديد3
الكاف

 َفُتَذكِ رَ 
 َتَذك ُرونَ 

 َيذ ُكرُ 

(9)وابنعامر،وعاصم،نافع


لغة
(21)يمانية

البقرة
األعراف

التوبة
النمل

االسراء
الفرقان

181
3

01
01
42
21

إسكانالذالوضم
الكاف

 َفُتْذِكرَ 
 َتْذَكُرونَ 

 َيْذُكرُ 

،وأبوعمرو،ابنكثير
(22)والكسائي،وحمزة

لغةلبعض
(21)أسد

ُركَ تشديدالشينوفتح4 39آلعمران،تميموأبوعمرو،وابنكثير،نافع، ُيَبشِ 

                                                           
  3 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص :ينظر (( 
 1/111 البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((1

  3 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص :ينظر ((1
 11 /1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((3

 3  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص :ينظر (( 
    /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر (( 

 3  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص :ينظر ((7
    /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1

 1 3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((9
 1/111 البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((1 

 1 3عة في القراءات، ابن مجاهد، ص السب: ينظر ((  
 11 /1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((1 
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(1)وعكل(2)وابنعامر،وعاصمالباء
ضمالياء

وتخفيفالشين
وإسكانالباء

تهامة(3)والكسائي،حمزة ُيْبُشُركَ 
(4)وقريش

آلعمران(0)تميم(2)والكسائي،حمزة ُيِمي زَ ضمالياءوالتشديد2
األنفال

219
38 عاصم،وأبوعمرو،وابن َيِميزَ فتحهاوالتخفيف

(1)عامر،وابنكثير،ونافع
(8)الحجاز

ُقواتشديدالراء0 211األنعام(21)تميم(9)نافع َوَخر 
ابنحمزة،عاصم،الكسائي، َوَخَرُقواتخفيفها

(22)ابنكثير،أبوعمرو،عامر
(21)الحجاز

 رَ ُقد  التشديد1
 
 
 
 
 
 
 
 

ابنوحفصعنعاصم،
عمرو،وابنعامر،وأبو

،وحمزة،نافعكثير،و
(23)والكسائي

الحجر(24)تميم
النمل

الطالق
الواقعة

المرسالت
األعلى
الفجر

01
21

1
01
13

3
20

                                                           
  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 1 1/ معاني القرآن، الفراء، ج: ينظر  ((1

  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   ((1
 311/ ج معجم القرءات، الخطيب،: ينظر  ((3

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   (( 
    /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  (( 

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   ((7
    /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((1

 3 1 السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر   ((9
    /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((1 

 3 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   ((  
    /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((1 

 7 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   ((1 
    /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((3 
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(1)الحجاز(2)أبوبكرعنعاصم قدرالتخفيف

مراتبينالقراءاتالخالفبينوزن التيوردتعدة ل،)منالخالفاتالصرفية ف ع 
ل :اذجذلكمايلي،ومننم(وف ع 

اختلفعليهالقراء فما {بَِما كَانُوا يَْكِذبُونَ }:فيقولهتعالى(يكذبون)يقراءة
( )،

سبحانه وقوله بُونََك }: ِ {فَإِنَُّهْم لَا يَُكذ 
ئقرف،(4) ُيك ذ ُِّبون )ت ُبون ، ي ْكذ  وبالتخفيف،( بالتشديد

 من والحجة(ك ذ ب )فالتخفيف أراد:، فيه قرأ من ساحر:أن بأنك عليك بون ي ْكذ  كانوا بما
،(أكذبتالرجلوأفسقتهوأجبنته:)ليصادفونككاذب ا،واليجدونككاذب ا،منقولهم:ومجنون؛أي

ذ ببالتخفيفال والتشديد،(2)لبعضأسدهيلغةٌ:وقالابنخالويهيتعدىإالبحرفجر،وك 
قتهوجبِّ:)،فيقال(ك ذ ب)من إذانسبلهالكذبوالفسقوالُجبن،والحجة(نتهكذ بتالرجلوفسِّ

ال:لمنشدد الكذبللرسولألنهم ولكنالكفارنسبوا األخرى، بعد ذلكالفعلتكررمرة أن
ذ بالرسلفقد؛إنماعرفواعنهالصدق،وبالتشديدأبلغمنالتخفيفو،يعرفونهبذلك ألنمنك 

(0)كذ ب
المحيط،  البحر في حيان ابن والعربيان:وذكر والحرميان بالتخفيف، الكوفيون قرأ

مثل المبالغة، جهة على المخفف معنى في المشدد يكون أن ويحتمل بالتشديد، صدق:
.(1)وصدِّق

نَُّهْم قَْد ُكِذبُوا}:فيقولهتعالى(كذبوا)وأماكلمة
َ
{أ

جعلالظن،لمنشددالذال(8)
جعلالظنهانا،وأمامنخففنصرُذبوهمجاءالرسل ولماعلمواأنقومهمقدك:لألنبياء،بمعنى

                                                           
 7 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر   (( 
    /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((1

 1 /1البقرة  (1)

 11/ األنعام  (3)
مختصرفي شواذ القرآن، ابن : ، وينظر9 1/ البيان في غريب إعراب القرآن، ابن األنباري، ج: ينظر ( )

 11 /1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص :، و ينظر31خالويه،  ص 
 9 1/ البيان في غريب إعراب القرآن، ابن األنباري، ج: ينظر ( )

 99/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر ((7
 1  /1 يوسف  (1)
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دوابهمننصر،وبالتشديديكونالقصدأوظنالكفرة:والمعنى،للكفرة نالرسلقدكذبوافيماُوع 
.(1)وهيلغةيمانية،(كذب)،والتشديدمصدر(2)العلم،وبالتخفيفالشك

ُ }:تعالىقال:وهي،مواضعةوقدتكررتفيست،(نزل)وكذلككلمة نَزَل اَّللَّ
َ
{بَِما أ

(3)،
ِلَُها َعلَيُْكمْ } ُ إِن ِي ُمنَز  {قَاَل اَّللَّ

{َوَما نََزَل مَِن الْحَق ِ }،(4)
خذهأبالتشديدزلوالحجةلمنقرأنن،(2)

 لنز )من ُين زِّ ل، ،(منزِّ ل، من خفف ُيْنز ل،أنزل)ومن وأنزل،(وُمْنز ل، (0)نزِّل التشديد، حمل
ُِل الَْملَائَِكةَ }:،وقولهتعالى(1)ودلعلىتكريرالفعلوالمداومةعليهوتكثيره،دمعنىزائ {ُينَز 

(8)،
َِل الَْملَائَِكةُ } {َونُز 

نوم،لموافقةاألصلو،(نزِّل)فاعله،وهومنمنشددجعلهفعللميسمِّ ف(9)
 }:،وقولهتعالى(21)(أنزل)خففأخذهامن

َ
وُح الْأ {مِينُ نََزَل بِهِ الرُّ

منشددجعلالفعلهللو(22)
ِ الَْعالَِمينَ }:سبحانهوتعالىولهللاقوالدليل،عزوجل {َوِإنَُّه لََتنزِيُل َرب 

،ومنخففجعل(21)
.(23)الفعللجبريلعليهالسالم

 كلمة مع الحال ذكر)وكذلك ) و،هااختالفعلى فيقد موضع من أكثر في تكررت
ِرَ }:القرآنالكريم،فقالتعالى ْخَرىَٰ  َفتَُذك 

ُ
{إِْحَداُهَما الْأ

ُرونَ }،و(24) ا تََذكَّ {قَلِيلًا مَّ
َولََقْد }،و(22)

َّا ُنُفوًرا ُروا َوَما يَزِيُدُهْم إِل كَّ ْفنَا فِي َهََٰذا الُْقْرآِن لَِيذَّ {َصرَّ
بَيَٰ }،و(20)

َ
ُروا فَأ كَّ ْفنَاهُ بَيْنَُهْم لِيَذَّ َولََقْد َصرَّ

 َّ ْكثَُر النَّاِس إِل
َ
{ا ُكُفوًراأ

ِْر إِنََّما }:والدليلقولهتعالى،منقرأبالتشديدأرادمعنىالعظةف(21) فََذك 
                                                           

 99 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (( 

 1/111 سير، أبو حيان، جالبحر المحيط في التف: ينظر ((1

 1/91البقرة  (1)
    / المائدة ( 3)
   /7 الحديد  ( )
  1 / 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 1/117الكتاب، سيبويه، ج: ينظر ((7
 1/  النحل  (1)
  1/ 1الفرقان  (9)
   119/1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 91 / 1لشعراء ا (  )
 91 / 1الشعراء  (1 )
 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )

 1/111البقرة  (3 )
 1 /17النمل  ، 7/1األعراف  (  )
  7/3 االسراء  (  )
 1 / 1الفرقان  (7 )
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ِرٌ  نَت ُمَذك 
َ
{أ

كربعدالنسيان(2) أماماوردفيسورةالتوبةمن،(1)،ومنأرادالتخفيفقصدالذِّ 
َولَا يَْذُكُر الْإِنَسانُ }:قولهتعالى

َ
{أ

ابضمالكافوإسكانالذالأخذهامنقرأهوأصلهايت ذ كر،ف(3)
يْذك ر،ومنقرأهابتشديدالكافوفتحالذال،أسكنالتاءوأدامهافيالذال،فأصبحت منذ ك ر 

مشددة التخفيف:فياألعلى،وقال(يكذبون)،وأرجعابنخالويهحجةهذهالقراءةلكلمة(4)ذاال 
 .(0)هيلغةيمانيةالتشديد،وأبوحيانذكرأنالقراءةب(2)لبعضأسدهيلغةٌ

ُرَك بِيَْحَييَٰ } ِ َ يُبَش  نَّ اَّللَّ
َ
{أ

ر)منقرأبضمالياءوتشديدالشينأخذهامن،(1) على،(ب ش 
بولد، بتخفيفوجهتبشيرهللازكريا منقرأ وهيلغةأالبالناسواللغةالمعروفةبينهم،أما

ر)فهيمن،(ي ْبُشُرك)الشين وهممن،،ونسبتلتهامةيسركبولديهبهلكأنهللا:بمعنى،(ب ش 
وأْبُشُره،كنانة فالن ا ْرت ب ش  يقولون فهم ا، أيض  (8)ولقريش لغةو، والتشديد كنانة، لغة التخفيف

الفراء وقال تميم، عكل: لغة الحجاز،(9)التشديد أهل عزا(21)والتخفيف المصباح وكتاب ،
،ومنخاللالمراجعيتضحأنالبيئاتالبدوية(22)بوالتثقيللغةعامةالعر،التخفيفلتهامة

،وقبائلالحجاز،كنانة:مثل،وعكل،والبيئاتالمتحضرةآثرتالتخفيف،كتميم،آثرتالتشديد
فهناككلمات،وردالتشديدوالتخفيففيالقرآنبشكلكبيروقد،(21)والقبائلالتيسكنتتهامة

تارةئقر بالتشديد أ،ت تارة ذُوبالتخفيف فصيحتان لغتان وهما اللغاتات ر ك خرى، كتب ،في
قديللغةعلىأخرى،وضواليمكنتف،،والتخفيفوالتشديدصوابككتابلغاتالقرآنللفراء

                                                           
  11/1الغاشية  ( )
   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 7 /9 مريم  (1)
 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 11 /1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (( 

 1/111 البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  (( 

 1/19آل عمران  (7)
ع، ابن خالويه، الحجة في القراءات السب: ، و ينظر 11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 11 ص
 1 1/ معاني القرآن، الفراء، ج: ينظر  ((9

 31لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1 
 9 المصباح المنير، أحمد بن دمحم المقرئ،ص  ((  
    /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر ((1 
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أنشدني:فذكرالفراءفيكتابهمعانيالقرآنتحتقول،وردتتلكاللغاتفيالشعرالعربي
 :(2)بعضالعرب

 َأْيـــــُت َصِحيَفـــــةا َبَشـــــْرُت ِعَيـــــاِلي ِإْذ رَ 
 

ــــــــــاجِ   ــــــــــَك ِمــــــــــَن الَحج   ُيْتــــــــــَلى  َأَتْتـ
جاءت،بالتشديد(يبشرك)ففيكلمة،اتجهالعلماءللتفريقبالمعنىبينالتشديدوالتخفيف 

نَّ }:فتفسيرقولهتعالى،يتقاربوبالتخفيفبمعنىالتسيير،ولكنهذاالمعنى،بمعنىالبشارة
َ
أ

ُرَك بِيَْحَييَٰ  ِ َ يُبَش  {اَّللَّ
.(3)وبالتخفيفأخذهامنالفرحوالسرور،بالتشديدمنالبشارات(1)

ي ِبِ }:فيقولهتعالى(يميز)ومثلها {َحتَّيَٰ يَِميَز الْخَبِيَث مَِن الطَّ
لَِيِميَز }:لهسبحانهو،وق(4)

ُ الْخَبِيَث مَِن  ي ِبِ اَّللَّ {الطَّ
مي زت):منقولنا(مازيميز)أخذهامن(ُيم يِّ ز)منقرأهابالتشديدف،(2)

بينالشيئينأميِّ زتمييز ا ُيقال( كما خلصته، )إذا للتكثير،ومناختار(أفرِّ قتفريق ا: والتشديد ،
يِّ ز:)همنذأخ(ي ْميز)التخفيفقال يزمْيز ام ْزتالشيءوأناأ:)،كمايقال(ميِّزُيم  ،والمعنى(م 

.( )التفرقةبينالشيئين:وهو،واحدللغتين

 {بَنِيَن َوبَنَات  بَِغيْرِ ِعلْم   وََخَرقُوا لَهُ }:قولهتعالى(1)وحدهنافعوقرأ
ر ُقوا)بتشديد(8) (و خ 

مثل مرة، بعد مرة أي وقت ل:للتكثير؛ القراء(9)قت ل جهمور وقرأها ،(21) قُ)بالتخفيف ر  (واو خ 
.كذبوا:أي،خلقوااختلقواوافتروا:بمعنى

 تعالى،(قدر)وأما هللا فقال الكريم، القرآن في موضع من أكثر في تكررت والتي َّا }: إِل
ْرنَاۙ  إِنََّها لَِمَن الَْغابِرِينَ  تَُه قَدَّ

َ
{اْمَرأ

ْرنَاَها}،(22) تَُه قَدَّ
َ
َّا اْمَرأ {مَِن الَْغابِرِينَ  إِل

(2)
ْرنَا بَيْنَُكُم َنحُْن قَ }،  دَّ

                                                           
 1 1/ معاني القرآن، الفراء، ج: ينظر (( 

 1/19آل عمران  (1)
 1 1/ معاني القرآن، الفراء، ج: ظرين ((1

 79 /1آل عمران  (3)
 1/17األنفال  ( )
حجة القراءات، أبو زرعة، : ايًضا:، و ينظر 7 -1  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 11 ص 

 3 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((7
 11 / األنعام  (1)
 37 قراءات السبع، ابن خالويه، صالحجة في ال: ينظر (9)

 3 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 
 1 /  الحجر  (  )
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{الَْموَْت 
{َفَقَدْرنَا فَنِْعَم الَْقادُِرونَ }، (1)

{َفَقَدَر َعلَيْهِ رِْزقَهُ }،(3)
ر )تئقر(4) ،وق د  رِّ بالتشديد(ق د 

ل)والتخفيف،علىوزن وفع  ل، ف ع  وقولهتعالى(2)منالتقديروالتقتير،فبالتخفيف( ، َِّذي }: َوال
َر َفَهَدىَٰ  {قَدَّ

.(1)(هدى)ولفظ(قدر)فطابقبينلفظمنخف،(0)

ماجاءعنتميمأنهاكانتتؤثر:وممايؤكدذلك،فهومنصفاتالبدو،وأي اكانالتشديد
،وهذافرجِّ)التشديدوالوقفعليه،ففيكثيرمنالكلماتتقول ،ونجدالقرآنالكريم(هذاخالدِّ

العرب لهجات قراءتها في تنطبع صفحات والتخفيف،وج،فيه بالتشديد الوجهين على اءت
دل  التخفيفوالتشديد عكس على وتكثيره، ومداومته الفعل تكرير البيئات،على ناسب فهو

.(8)قريش:مثل،كالقبائلالحجازية،المتحضرة



 بين َفَعَل وفاعل: المطلب السادس
 َفَعَل وفاعل (:41.0)جدول 

 اآلية السورة بعةمن قرأ بها من الس كيفية القراءة الرقم
2


22البقرة(9)أبوعمرو وعدنابغيراأللف
،وحمزة،ونافع،وابنعامر،وابنكثير،عاصم واَعْدنابألف

(21)والكسائي
،ونافع،وابنعامر،وابنكثيرأبوعمرو، َيْقُتُلونَ بغيراأللف1

(22)عاصمو،والكسائي
آلعمرن

التوبة
12

222

                                                                                                                                                                     
 7 /17النمل  ( )
 1 /  الواقعة  (1)
 77/11المرسالت  (1)
   /19الفجر  (3)
 117الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 17/1األعلى  ( )
 1 1ات السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراء: ينظر (7)

    /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر  ((1

 3  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص: ينظر  ((9
  11/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((1 

 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((  
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(2)حمزة ونَ ُتلُ اَيقْ بألف
90األنعام(1)حمزة،والكسائي،وعاصم َجَعلَ بغيرألف3

(3)ابنكثير،وابنعامر،وأبوعمرو،ونافع لَ عِ اجَ بألف
بغيرألف4

وبالياء
112األعراف(4)وأبوعمرو،ابنكثير ف  يطَ 

عاصم،ونافع،وحمزة،وابنعامر، طائفبألفالهمزة
(2)والكسائي

عاصم،ونافع،وابنكثير،وابنعامر،وأبو َخَلقَ بغيرألف2
(0)عمرو

29إبراهيم

(1)حمزة،والكسائي َلقَ اخَ بألف
فتحالالم0

وحذفاأللف
ا وحفص،وابنعامر،ونافع،والكسائي،حمزة َسَلما

(8)عنعاصم
19الزمر

اثباتاأللفإ (9)وأبوعمرو،ابنكثير َساِلما

ابنخالويهفيالحجةومنأب الدراسةه تُوالتيأ در جْ،نيةاألفعالالتيذكرها فيهذه ا
:التيتقتضياالشتراكبيناثنين،وجاءتبمعنى،(فاعل:)صيغة،تحتالتوجيهاتالصرفية

ل ) :،وهذاالمعنىوجدفيتوجيهقراءاتاآلياتالتالية(ف ع 

 }:قالتعالى
َ
{ْربَعِيَن لَيْلَةً َوِإذْ َواَعْدنَا ُموَسيَٰ أ

طرحهابأو،باأللف(واعدنا)كلمةتقرأ(21)
فيكونصدرمنواحد،أوأنيكونصدر،(وعدنا)أنيكونبمعنى(واعدنا)،ويحتمل(وعدنا)

أنهللاسبحانهوتعالىوعدموسىعليه:،والحجةلمنأثبتها(22)مناثنينعلىأصلالمفاعلة

                                                           
 المرجع السابق: ينظر  (( 
 1 1المرجع نفسه، ص : ينظر  ((1
 المرجع نفسه: ينظر  ((1
  11حجة القراءات، أبو زرعة،، أبو زرعة، ص : ينظر  ((3
 المرجع السابق: ينظر  (( 
 177المرجع نفسه، ص : ينظر  (( 
  17حجة القراءات، أبو زرعة،، أبو زرعة، ص : ينظر  ((7
 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 المرجع السابق: ينظر  ((9

   /1البقرة  (1 )
  11/ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((  
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شريك  فصار فقبله ا وعد  أيالسالم فيه؛ ا واعد: فاهلل موسى، هللاومن من كانت المواعدة أن
هعلىجبلالطورليكلمه،وواعدموسىربهالمصيرإلىجبلالطورلماأمرهبه،ئموسىللقا

فهويدل(وعد)ليدلعلىاثنين،أماطرحاأللفوالفعل(فاعل)علىوزن(واعد)فجاءالفعل
إِنَّ }:دوالوعيد،فيقولسبحانهوتعالىوهوالمنفردبالوع،ىوهوهللاسبحانهوتعال،علىواحد

َ وََعَدُكْم وَْعَد الْحَق ِ  {اَّللَّ
نيكالالقراءت،و(1)تكونبيناثنينمنالمخلوقاتفدي،أماالمواع(2)

.(3)قراءةأالبالقراءوباأللف،وهمافيالصحةسواء،نيمتواترت

ابنخالويهفيموضعينمنالقرآنالكريم،وذكره،(يقتلون)وكذلكالحالمعكلمة ا
ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِي ِيَن بَِغيْرِ َحق   }:األولفيقولهتعالى َِّذيَن يَْكُفُروَن بِآيَاِت اَّللَّ {إِنَّ ال

،والموضع(4)
ِ َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُونَ }:قولهتعالىفيالثاني {ُيَقاتِلُوَن فِي َسبِيِل اَّللَّ

قرأحمزةوحدهباأللف،فقد(2)
،وقرأجمهور،فهميقاتلوناليقتلونمنالمقاتلة،وألنهذاالفعلهوالمشهورعندهم(تلون اقْيُ)

ِ }:لقولهتعالى؛(ق ت ل )الفعلمن(يْقتلون )القراءبغيراأللف نبِيَاءَ اَّللَّ
َ
{قُْل فَلَِم َتْقتُلُوَن أ

وهذا،(0)
.(1)وهوحجةعليهم،أبلغ

{َسَكنًا وََجَعَل اللَّيَْل }:منقولهتعالى(جعل)ماكلمةوأ
ثباتاأللف،إب(جاعل)،تقرأ(8)

معنىمامضى،والدليلقولهتعالىفيب(فاعل)بطرحها،والحجةلمنأثبتهاأرادلفظ(جعل)و
نفساآلية {فَالُِق الْإِْصبَاحِ }:

فقدجعلالفع،(9) منحذفها أما وهواألحسنواألشهر، لفعال 
َِّذي َجَعَل لَُكُم النُُّجومَ }(2)،وليتناسبمعاألفعالالتيجاءتبعده(21)ماضي ا {وَُهَو ال

وَُهَو }،و(1)
َّذِ  ُكمال

َ
نَشأ

َ
{ي أ

َماءِ }،و(3) نَزَل مَِن السَّ
َ
َِّذي أ {وَُهَو ال

(4).

                                                           
 3/11 إبراهيم  ( )
  9حجة القراءات، أبو زرعة، ص : أيًضا:، و ينظر 7الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)
 91/ معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1

   1/1ران آل عم (3)
    /9التوبة  ( )
  1/9البقرة  ( )
 17 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)
  9/ األنعام  (1)
  9/ األنعام  (9)
  3 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (1 )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya99.html
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ُهْم َطيٌف }:فيقولهتعالى(طيفوطائف)واختلفالقراءبين {إِذَا َمسَّ
تإمائفقر،(2)

،ثباتاأللفوبالهمزإب(طائف)ابنعامروعاصموحمزةنافعوقرأوقد،حذفهاوأثباتاأللفإب
،(ضْيف)علىوزن(ط ْيف)،وقرأابنكثيروأبوعمرووالكسائي(طاف)وهياسمفاعلمن

:(1)وهومنأهلنجد،،وأنشدكعببنزهير(0)طافيطيفطيف ا:وهيمصدرمن

ـــــــفُ  ـــــــاُل َيطي ـــــــَك الَخي ـــــــم  ِب ـــــــى أَل  َأن 
 

 
 

 َوَمطاُفـــــــــه َلـــــــــَك ِذكـــــــــَرة  َوُشـــــــــعوفُ  
 

 
 

ل م ةوخطرة:،وطيفمنالشيطانأيم يِّتوم ْيت:مثل،(طيِّف)ويمكنأنتكونمخففةمن
ونقرأها،(طيف)األكثرفيكالمالعرب:،وقالاألخفشاضب:منالشيطان،أوتأتيبمعنى

:(9)قبيلةبكرمنتميموعبدقيسوهومن،،وقالاألعشى(8)(طائف)

ــــَري وكأن هــــا  وُتصــــبح عــــن غــــب الس 
 
 

ــــقُ    ألــــم  بهــــا مــــن طــــاِئف الجــــن َأْوَل
منقوله(خلق)ثباتاأللفوطرحهافيكلمةإالقراءفياختالفوكذلكذكرابنخالويه 

َ خَ }:تعالى نَّ اَّللَّ
َ
لَْم تََر أ

َ
رَْض بِالْحَق ِ أ

َ
َماَواِت َوالْأ {لََق السَّ

،فمنأثبتها(خلقوخالق)تئفقر(21)
ويؤكديوأضيفمعنىالمدح،وممايقوِّ ،ماقدمضى:والمعنى،(فاعل)جعلالكلمةعلىوزن

تعالى قوله هذا رِْض }:
َ
َماَواِت َوالْأ {فَاِطُر السَّ

بمعنى،(22) ،خالق:فاطر فَالُِق }وكذلك
{َباحِ الْإِصْ 

ماضي ا(فاعل)جاءتعلىوزن(21) ،والحجةأنأكثر(23)،ومنطرحهاجعلهافعال 

                                                                                                                                                                     
 1 1حجة القراءات، أبو زرعة، ص : ينظر  (( 

 97/ األنعام  (1)
 91/ األنعام  (1)
 99/ األنعام  (3)
  7/11األعراف  ( )
 1  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 39ديوان كعب بن زهير، ابن زهير، ص  ((7
، معجم 1 1/ البحر المحيط، أبو حيان، ج: أيًضا:، و ينظر 11حجة القراءات، أبو زرعة، ص : ينظر ((1

 1/131القرءات، الخطيب، ج
  11شى الكبير، األعشى، ص ديوان األع ((9
 9 /3 إبراهيم  (1 )
   /31الشورى  (  )
  9/ األنعام  (1 )
 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1 )
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الوزن َماَواِت }:تعالىقولهللا:ومثالذلك،ماجاءفيالقرآنالكريمكانعلىهذا َخلََق السَّ
رَْض بِالْحَق  

َ
{َوالْأ

َماَواِت بَِغيْرِ َعَمد  تََروْ }:سبحانه،وقوله(2) {َنَهاَخلََق السَّ
(1).

افيقولهتعالى ِرَُجل  }:كماأنهماختلفواأيض 
{َورَُجلًا َسلًَما ل 

ثباتإب(سال م،وسل م)قرأتُف،(3)
ل م)هياسمفاعلمنالفعلف،ثباتاأللفإاأللفوكسرالالم،وحذفهاوفتحالالم،فمنقرأب ،(س 

االشركةفيه:وأراد ل مفه)وهواسمفاعلعلى،خالص  أرادالمصدرفقد،ومنحذفها(وسالمس 
ل م ا) س  و(4)(سل م الفراء، قال : وسال م)القراءتان ل م س  المعنى( في مصدر،متقاربتان ،فاألولى

ل م ا،مثل:لقولك ل ملُهس  ا،:س  بح  اور  ر بح  ب ح  .(2)للرجلوالثانيةصفةر 

بهللمطلبالرابعفيفصلهذاالمطلبمشاو ،حذفتالعرباأللفمناألفعالالسابقة
الكلماتجاءتبينوزن،(الحذففيالصوامت)الجانبالصوتي وفاعل)ولكنهذه ل  ،(ف ع 

من،و(0)ونسبتالقراءةباأللففيهذهالكلماتللحجاز،ومنالعلماءمننسبهالقبيلةكالب
.اعادتهفالداعيإل،لنفسالعلةالواردةفيحذفالصوامت؛(1)دونهالتميم

 بين التفعيل والمفاعلة: المطلب السابع
 التفعيل والمفاعلة (:0. 4)جدول 

 اآلية السورة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
89المائدة(8)ابنعامر دت مُ قَ اعَ بألفبينالعينوالقاف2

دت مُ بطرحاأللفوالتشديد وحفصعن،ونافع،ابنكثير َعق 
(9)عمرووأبو،عاصم

ُقواوتشديدالراءدونألفمن1 ،وأبوعمرو،ابنكثير،عاصم َفر 
(2)وابنعامر،ونافع

229األنعام

                                                           
 1/  النحل  ( )
 1 / 1لقمان  (1)
 19/19الزمر  (1)
 119الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (3)

 9 1/3راء، جمعاني القرآن، الف: ينظر  (( 

 97 /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: ينظر (( 

   / معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر ((7

 7 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1

 137السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((9



332 
 

(1)والكسائي،حمزة ُقواَفارَ وتخفيفالراءثباتهاإب

28لقمان(3)وابنعامر،وعاصم،ابنكثير ُتَصعِ ْر وتشديدالعينحذفاأللف3
وحمزة،،وأبوعمرو،ونافع ْر ُتَصاعِ العينوتخفيفثباتاأللفإ

(4)والكسائي
29سبأ(2)أبوعمرو،وابنكثير َبعِ دتشديدالعينوحذفألف4

ابنعامر،وعاصم،ونافع،وحمزة، َباِعدثباتاأللفإتخفيفالعينو
(0)والكسائي

راءاتتجمعبينالوزنينفيالتفعيلفيالعربيةللتكثير،والمفاعلةللمشاركة،ولكنوردتق
،والقراءات(1)إلىتكثيريؤديفعلواحد،فليسكلمفاعلةمؤديةإلىمشاركة،والكلتفعيل

 جاءتعلىصيغة الظاهرة ل)التيتمثلهذا لوف اع  ومننماذجذلكفيكتابالحجة(ف عِّ ،
تقيكتابهللاالعزيزوالتيجاء،(عاقتم،فارقوا،تصاعر،باعد):البنخالويههذهالكلمات

َِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما }:تعالىهللاقال:فياآلياتالتالية يَْمانُِكْم َوَل
َ
غْوِ فِي أ

ُ بِاللَّ لَا يَُؤاِخُذُكُم اَّللَّ
ْيَمانَ 

َ
دتُُّم الْأ {َعقَّ

قُوا دِينَُهْم وَكَانُوا ِشَيًعا لَّْسَت ِمنْ }(:فارقوا)،وقالفي(8) َِّذيَن فَرَّ ُهْم فِي إِنَّ ال
{َشْيء  

سبحانه(9) وقال ، كَ }: ِْر َخدَّ {لِلنَّاِس  َولَا تَُصع 
ا(21) أيض  وقال ، َربَّنَا بَاِعْد َبيَْن }:

ْسَفارِنَا
َ
{أ

(22).

 األلف وحذف التشديد بين الكلمات هذه قراءة في القراء ع ق دت مُ)اختلف ،ف ر ُقوا، بعِّد،
ْر عِّ  دْ،دت مُق اع )ثباتاأللفإوالتخفيفو،(ُتص  ثباتإتبئقر(دت مُق اع )،ففي(ْرع اُتص ،ُقوار اف ،ب اع 

،فمنأثبتهاأرادالفعلالثنينومايزيد،وأراد(ع ق دت مُ)األلفوتخفيفالقاف،وبطرحهاوالتشديد

                                                                                                                                                                     
 173المرجع السابق، ص : ينظر  (( 

 المرجع نفسه: ينظر  ((1

 1  لمرجع نفسه، ص ا: ينظر  ((1

 المرجع نفسه: ينظر  ((3

 19 المرجع نفسه، ص : ينظر  (( 

 المرجع نفسه: ينظر  (( 

  7 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص : ينظر  ((7

 19/ المائدة  (1)
 9  / األنعام  (9)
 1 / 1لقمان  (1 )
 9 /13سبأ  (  )



330 
 

تئقر(بعِّد)،ومثلها(2)أكِّدتم:فعلتمذلكمنالعقد،ومنطرحاأللفوشددقصدمعنى:معنى
دْ)شديدالعينمنايرألف،وبألفبينالباءوالعينومنايرتشديدبت ،والحجةلمنشدد(ب اع 

التكرير أراد أنه األلف كان،وطرح لها وأثبت،البعد:والمعنى خفف ومن القرب، ضد وهو
مشددة بالعين يأتي أن استجفى وخفف،األلف األلف (0)فأدخل ، مع الحال ف ر ُقوا)وكذلك

متقاربانف،(واقُر اف و واحد،المعنيان لشيء تؤوالن (3)والقراءتان معنىف، أراد األلف أثبت :من
ق ا،والدليلقولهتعالىفينفساآل:تركواهوانصرفواعنه،ومنطرحهاأراد وَكَانُوا }:يةجعلوهف ر 

{ِشيًَعا
كَ }:،وأماقولهتعالى( )أحزاب ا:أي،(4) {اِس لِلنَّ  َولَا تَُصع ِْر َخدَّ

أن:ابنحيان،فقدذكر(0)
ْر)دونألفومنابنكثيروابنعامروعاصمقرأوهابالتشديد عِّ  ،وباقيالسبعةبالتخفيف(ُتص 

 تميم(رع اُتص )وبألف لغة العين مشددة فصعِّر ومعناها،(1)، بوجهك: تمل تعر ض،ال وال
ب ع ي،وجاءفيشعر(9)،وصعربتخفيفالعينلغةالحجاز(8)تكبر ا  :(21)الُمت لم سالض 

هُ  ــــــــاُر صــــــــع َر خــــــــد  ــــــــا إَذا الجب   وُكن 
 
 
 

ـــــــ  َم ـــــــِه فتَقو  ـــــــْن مْيِل ـــــــُه م ـــــــا ل  اأقْمن
 
 

.(22)همالغتان:قالالفراء

 مختلفين وزنين على جاءت التي القراءات هذه خالل وفاعل)ومن ل هو،(ف ع  وكما
فيالمعنى،ولكنهنااختالففيالمبنىقديؤديإلىختالفللغةالعربيةأناالارففيمتعا

لكالالوزن اللهجاتالعربيىالتين،يجاءالمعنىواحد حذفتاأللفمناألفعالالسابقةوأما
 وخففتها فهي مالوا والحجازيون الحجاز، لهجة اعلى إلى ميال  أكثر تميم وقبائل لتخفيف،

اإل،داامواإلللتضعيف عن حديثنا في رأيناه ما السابقة،دااموهذا الصفحات في والتشديد

                                                           
 13 ، ابن خالويه، صالحجة في القراءات السبع: ينظر ( )

 193المرجع السابق، ص: ينظر (1)

  9 /1معجم القرءات، الخطيب، ج: ينظر  ((1

 9  / األنعام  (3)
 1  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 1 / 1لقمان  ( )
 11 /7البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، ج: ينظر  ((7

  11السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات : ينظر (1)

 1 1/ إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج :ينظر  ((9

 13ديوان شعر المتلمس الضبعي، المتلمس الضبعي، ص  ((1 
    لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((  
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وبهذهتكونلهجةتميمأقربإلىداللةالبنيةمنلهجةالحجازيين؛ألنمعنىاآلياتكانأقرب
 .(2)لمفاعلةمناللتكثيرأكثر













  

                                                           
  7 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي ص : ينظر  (( 
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 ثالثالفصل ال

 المسائل النحوية
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 الجانب النحوي 

ومنأهمهاوأجلهاقدر ا،وقدعنيالمسلمونبه،وهومنأقدمعلومالعربيةعلمالنح
لمالهمنأثركبيرفيتقويماللسانالعربيمنالخطأ،وصيانة؛عنايةكبيرةعلىمرالعصور

انتحاءسمتكالمالعربفيتصرفهمنإعراب:"اللغةمنالعبث،وعرفابنجنيالنحوبأنه
وإنلميكن،نليسمنأهلاللغةالعربيةبأهلهافيالفصاحة،فينطقبهاليلحقم...وايره

إليها .(2)"منهم،وإنشذبعضهمعنهاُرد 

سيماوقدبثاللغويونالكثيرمنالخالفاتالنحويةاللهجيةفيكتبهمومصادرهم،ال
نالقبائلالعربيةتميموالحجاز،وهذاماكشفأيْماأفردوهفيالحديثعنالخالفبينلهجت 

،ولمتكناتهدافرمعضبفيينطقبهكلمنخالطالقبيلةلمتكنملتزمةبنظامنحويموحد
األدبية باللغة المطبقة صورته على باإلعراب تلتزم (1)القبائل اللهجية، الظواهر بعض ومن

:والتيوردتفيكتابالحجةالبنخالويه،الخاصةبهذاالقسم

الفعل وأقسامه: المبحث األول

 تعدي الفعل ولزومه: طلب األولالم

 تعدي الفعل ولزومه (: .4)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم

األنعام(4)الحجاز(3)ابنعامر،وأبوعمرو،وابنكثير،ونافع ِضل  يَ فتحالياء2
يونس

229
218 (0)تميم(2)عاصم،والكسائي،وحمزة ُيِضل  ضمها

ابنعامر،وحمزة،والكسائي،وأبوعمرو، يَمك ن ِ دااماإل1
(1)ونافع،وعاصم

92الكهف(8)تميم

                                                           
 13/ بن جني، جالخصائص، ا (( 
 11في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 7 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
 9 1حجة القراءات، أبو زرعة، ص : ينظر ((3

 7 1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
 9 1حجة القراءات، أبو زرعة، ص : ينظر (( 

 311ت، ابن مجاهد، ص السبعة في القراءا: ينظر ((7
  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1
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(1)الحجاز(2)ابنكثير ِنيَمك نَ ظهاراإل

 ذكر عندما القسم لهذا خالويه ابن تعالىاختالفتعرض قوله في القراء َُّيِضلُّوَن }: ل
ْهَوائِهِم

َ
{بِأ

ن ِي فِيهِ َرب ِي َخيْرٌ }:عالى،وقولهت(3) {قَاَل َما َمكَّ
فياآلية(يضل)تكلمةئ،فقر(4)

األولى الياء: بضم ل )إما ،(ُيض  ل ي )أوبفتحها الكوفيونبالضم(ض  فقرأ يكونالفعل،، وبهذا
بتوأنالذينأخبرهللاعنهمبذلكقدث،متعدي امنهمإلىايرهم،ففيالتفسيروصفواباإلضالل

ضالون أنهم عنهم؛لهم بالحديث تقدم سبحانه هللا يصفهم،ألن أن قبل به بالكفر ووصفهم
فهمبالضاللوقدتقدمأنهمضالون،لهذاوصفهمهللابإضاللايرهممنصباإلضالل،لهذالمي

لونايرهمبماجاؤوابه،ودلبالضمعلىأنماضيه،الناس،فهمضالونبشركهمباهلل وُيض 
أ من أحرف لِّ)ربعة (أ ض  بالفتح والحجاز والشام البصرة أهل وقرأ ل ي ل)، ونض  أي( ليضلوهم،:

متعدِّ  اير لهم الزم ا الفعل يكون ثالثةوبهذا على ماضيه أن على بالفتح ودل ايرهم، إلى
لِّ)أحرف الُّونَ }:،والحجةقولهتعالى(ض  وَلَٰئَِك ُهُم الضَّ

ُ
{َوأ

َربََّك ُهَو  إِنَّ }:،وقولهسبحانه(2)
ْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِ 

َ
{أ

،ومثلهايقرأماكانفيسورة(1)فقدوصفهمبالضاللالاإلضالل،(0)
{فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَيَْها}:يونس

الِِمينَ }:إبراهيمفيسورة،و(8) ُ الظَّ {َويُِضلُّ اَّللَّ
قَاَل وََمن }:،والحجر( )

الُّونَ  َيْقنَُط مِن رَّْحمَةِ  َّا الضَّ {َرب ِهِ إِل
ِ بَِغيْرِ عِلْم  }:ولقمان،(21) {لُِيِضلَّ َعن َسبِيِل اَّللَّ

:،والزمر(22)
{َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَيَْها}

(21).

                                                           
 311السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر (( 
  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر ((1

 9  / األنعام  (1)
  1/9 الكهف  (3)

 1/91آل عمران  ( )

  1 /  النحل  ( )

حجة القراءات، أبو زرعة، ص : أيًضا:، و ينظر31 خالويه، ص الحجة في القراءات السبع، ابن: ينظر (7)

1 9 

 11 /1 يونس (1)
 3/17 إبراهيم  (9)

    /  الحجر  (1 )

  / 1لقمان   (  )

  19/3الزمر  (1 )
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ن ِي فِيهِ َرب ِي َخيْرٌ }:وأماقولهتعالى {قَاَل َما َمكَّ
فقدوجهابنمجاهدالقراءةبنونين،(2)

و كثير ،حدهالبن خالويه(1)(مكنني)فقرأها ابن وقال مكة، أهل مصاحف في هي وكذلك ،:
أنهأتىبالكلمةعلىأصلها،فالنوناألولىالمالفعل،والثانية،الحجةلمنقرأبإظهارنونين

فعلاير(م ُكن )زائدةتدخلمعاالسمل ت ْسل مفتحةالنوناألولى،والياءاسمالمفعولبه،فالفعل
وع ُظم ):مثل،دِّ متع ُرف  وهذههيالقراءةالثانيةالتيا،،فإذاضعفناعينالفعلأصبحمتعدي (ش 

؛بنونواحدةمشددةأدامتفيهاالنونفيالنونالجتماعهما(مكنِّي)قرأبهاأالبالقراءالسبعة
واإليجازو،للتخفيف ما)، بمعنى( جاءت و:هنا خير)الذي، اآلي(3)خبرها( ومعنى "ة، الذي:

.(4)"مكنِّيفيهربيخيرليممايجمعونليمنالخراج

عندالحديثعنالقبائلالعربيةدااموكماذكرتفيالصفحاتالسابقةفيمطلباإل
ابينالبدووالقبائلالرحالةالتيالتكادتستقركانفيلغتهاذلكداامالتينطقتباإل واضح 

،وهذيل،وكنانة،وثقيف،منقريش،الحضريةالحجازيةفيمكان،واإلظهاروجدبينالقبائل
.(2)اوايره

 

                                                           
  1/9 الكهف  ( )

 311السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1
 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 313حجة القراءات، أبو زرعة، ص : ينظر ((3

  7في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر (( 
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 األسماء المرتجلة: المطلب الثاني

أفعال أسماء البداية العربمنذ التياستعملها ،هياألسماء فيمعان  استعمالها يتم ولم
.(2)هاهيهات،أف،هلم،آمين،واير:أخرى،مثل

 األسماء المرتجلة (: .0)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم

وران(1)ابنكثير َهْيتُ فتحالهاءوضمالتاء2 ح 
13يوسف(3)

عاصم،وأبوعمرو،وحمزة، َهْيتَ فتحالهاءوالتاء
(4)والكسائي

وران ح 
(2)

(1)المدينة(0)نافع،وابنعامر ِهْيتَ كسرالهاءوفتحالتاء
13اإلسراء(9)الحجاز(8)نافع،وحفصعنعاصم ُأف   بالخفضوالتنوين1

(22)قيس(21)ابنكثير،وابنعامر ُأف  فتحالفاء
بكرعنعاصم،وحمزةأبو ُأف ِ دونتنوينبالخفض

(21)والكسائيوأبوعمرو،
(23)الحجاز

َوقَالَْت َهيَْت }:تعالىاختلفالقراءفيقولهوقدهياسمفعلأمربمعنىأسرع،:هيت -أ
{لََك 

ابنكثيروحده،(24) التاء(22)فقرأ ،(لكه ْيُت)بفتحالهاءوضم بها عبدهللابنوقرأ
ورانوهيلغةأهل،مسعود  :(2)شاعراللك،فقاله ْيُتوه ْيت :ميقولونهُف ،ح 

                                                           
 9 1ابن جماعة، شرح كافية ابن الحاجب ص : ينظر  (( 
 137السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

  7لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 137ص  السبعة في القراءات، ابن مجاهد،: ينظر  ((3

  7لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 137السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

  7لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((7

 179السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((9

 179ص السبعة في القراءات، ابن مجاهد، : ينظر  ((1 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((  

 179السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1 

 11لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 

 1/11 يوسف  (3 )

 137السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((  
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ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَر الُمْؤمِني ــــــــــــــــــْغ َأِمي  َأْبِل
  
 

ـــــــــــا  ـــــــــــِر ِإَذا َأَتْيَت ـــــــــــَن الز َبْي ـــــــــــَن اْب  ـ
 ِإن  الِعــــــــــــــــــــــــــــــَراَق َوَأْهَلــــــــــــــــــــــــــــــهُ  

 
ــــــــــــا  ــــــــــــَت َهْيَت ــــــــــــَك َفَهْي  َســــــــــــَلم  ِإَلْي

 

 َض 

يْ):(1)نافع،وابنعامروقرأاسمفعلأمربمعنىأسرع،(هيتهيتا)والشاهدهنا ت ه 
يكسرونالهاءوينصبونالتاء،وعليبنأبيطالبقرأهابالهمزفهم،هلالمدينةكقراءةأ،(لك

لك) ْئُت الفارسي(3)(ه  ووجه باختالفمنتهيأتلك، برأياللهجاتاختالفالقراء مستدال  ،
لك،:)الذييرادبهاسمالفعلثالثلغات(هيت)أنفي:"األخفشإذيقول لك،وه ْيت  ه ْيت 

لك الهاء،(وه ْيت  أن فيه،المكسورةإال جازت الكلمة هذه ومثل المدينة، أهل قراءة وذلك
الثالث الساكنين؛الحركات قولهم،اللتقاء وذ ْيت : وذ ْيت  ذ ْيُت األمر من قارئ،كان قرأ ولو

لك) اللفعل،(ه ْيت  وفتحكمافتحاآلخرمنرويد،أالترىأنهاسمفعلكمارويد،كاناسم 
ْيثُ)ـوالحجةلمنفتحالهاءوضمالتاءأنهشبههاب":ابنخالويه،وقال(4)"اسمفعل ،ومن(ح 

،وفتحالتاء(ه ُلم )كسرالهاءلمناسبةالياءبعدها،ومنفتحالهاءوالتاءجعلهامثلالهاءفي
،ول ْيت :)مثل،ألنهاجاءتبعدياءساكنة .(2)"(أ ْين 

:اختلفالقراءفيقراءتهافيقولهتعالىوقدوهياسمفعلمضارعبمعنىأتضجر،:أف -ب
ف   }

ُ
َُّهَما أ {فَلَا َتُقل ل

وقالابنالكسرمنون اوايرمنون،أوبالفتحمنايرتنوين،بين(0)
لغات:خالويه سبع فيها و: والتنوين، والضم والكسروالتنوين، أفِّى)الفتحوالتنوين، على(

،(ُنْكر)خبارعنا،والحجةلمننونأنهأراداإلبتخفيفالفاءوإسكانه(أْف)وزنف ْعلى،و
ا،فقالتعالىفيها:المنكر،ومعناه:أي قبيح  {لََّقْد ِجئَْت َشيْئًا نُّْكًرا}:التقللهماقوال 

(1)،
إسكانالفاء:دونتنوينمنوالحجةلمنكسر اللتقاءالساكنين،أنهأراد ا ،(8)فكسرمنع 

بالخ القراءة الفراء ووأسند بالتنوين فض من وُأفِّ )دونه (ُأفِّ  أهلإلى وأما الحجاز، أهل

                                                                                                                                                                     
  7لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 137، ابن مجاهد، ص السبعة في القراءات: ينظر ((1

  7لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((1

 331/ الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج ((3

 93 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص:ينظر ( )

 7/11 اإلسراء  ( )

 1/73 الكهف  (7)

   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص:ينظر (1)
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 فيقولون ُأفِّ )اليمن ) يقولون وقيس ُأف )منونة، العرب( وبعض نون، اير من بالنصب
لك:)يقولون  .(2)بالنون(ُأف الك:)بالرفعمنايرنون،وقبيلةأسدتقول(ُأف 

                                                           
 11لقرآن، الفراء، ص لغات ا: ينظر (( 
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 أو نائبه لهالتطابق بين الفعل وفاع: المطلب الثالث

 التطابق بين الفعل وفاعله (: .1)جدول 



ا،أوتثنية،أو،الفعلفياللغةالعربيةمفردفيكلحال واليتطابقمعفاعلهأونائبهإفراد 
ا،إالأنهناكلهجةمنلهجاتالعربكانتتطابقبينالفعلوفاعلهأونائبه،ب لحاقإجمع 

 لغة وتسمى نون، أو واو أو بألف البراايثأكل)الفعل القرآن(وني من قراءات عليها وورد ،
 يتطرق لم خالويه ابن أن إال الكريم، حجته في إال تعالىإلى قوله في وكانت واحدة، ا }: إِمَّ

ْو كِلَاُهَما َيبْلَُغنَّ ِعنَدَك الِْكبَرَ 
َ
َحُدُهَما أ

َ
{أ

،قرأالكوفيونالفعلبإثباتاأللفبعدالغينوقد،(2)
ثنين،وقيلاأللفعالمةللتثنية،وهيقراءةال(يبلغانِّ)وبنونالتوكيدالشديدةوهيألفالتثنية

،والحجة(0)عطفعليه(أوكالهما)فاعل،و(أحدها)،و(أكونيالبراايث)الضميرعلىلغة
{َوبِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا}:أنالوالدينتقدمذكرهمافيقولهتعالى:لمنقرأبهذهالقراءة

أخرجا،ف(1)
يبلغانِّ)الفعلللمثنىليناسبالوالدين،و وقيل( جاءبعداسمكانبه:خبرعنهما، الفعلإذا

والدليلهناهواأللفوالنون؛ألنالفعلجاء،عالمةودليلعلىأنهخبرعناثنينأوجماعة

                                                           
 179السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

   1/1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، ج: ينظر  ((1
 179السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

   1/1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، ج: ينظر  ((3
 7/11 االسراء  ( )

 199حجة القراءات، ابن زرعة، ص : ينظر  (( 

 7/11 االسراء  (7)

 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة لرقما
ثباتاأللفإ2

بعدالغين
طيء،وأزدشنوءة،(2)والكسائي،حمزة َيْبُلَغان  

(1)وحارثبنكعب


13سراءاإل

،مروابنعا،ونافع،ابنكثير َيْبُلَغن  طرحها
(3)وعاصم،وأبوعمرو

(4)باقيالعرب
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منالضم:األول؛مرفوعانعلىوجهين(أحدهماأوكالهما)عناثنين،و يرفيأنيكونبدال 
(يبلغان) تقديره بفعل يرفعا أو أي،(يبلغه)، : الكبر عندك يبلغان يبلغه)إما أو( أحدهما

.(1)(يبلغانْ)خرىلبعضالقراءايرالسبعةبنونالتوكيدالخفيفةأ،وهناكقراءة(2)كالهما

دةمنبنونالتوكيدالشدي(يبلغنِّ)وقرأعامةقراءأهلالمدينةوالبصرةوبعضقراءالكوفة
ولميجمع،وألنن ث أنالفعلإذاتقدملميُ:ايرألفاالثنينعلىالتوحيد،والحجةلمنقرأبها

 أحدهما)كلمة أي( وترفعبفعلها: القراءة(3)(يبلغنِّ)وهو،واحد، ورجحالطبريهذه :وقال،،
وألنالخبر،(ماأحده)علىالتوحيدعلىأنهخبرعن(يبلغنِّ)أولىالقراءتينبالصوابعندي

وبدأتجملةجديدة،(احسان إوبالوالدين:)قولهتعالىدحسانللوالدينقدانتهىعنعناألمرباإل
ا َيبْلَُغنَّ عِنَدَك الْكِبَرَ }:عندماقالهللاتعالى ْو كِلَاُهَما إِمَّ

َ
َحُدُهَما أ

َ
{أ

خرىمقاربةأوجدقراءةت،و(4)
.(2)(يبلغنْ)نبنونتوكيدخفيفةولك،لهاقرأبهاقراءايرالسبعة

نذكر،شواهدشعريةكثيرةذلكوهذهاللهجةمعروفةومعترففيهافيالفصحى،ووردتفي
:(1)يرثيمصعببنالزبير(0)قولالشاعرابنقيسالرقيات:منها

ــــــــَول ى ِقتــــــــاَل المــــــــاِرقيَن ِبَنفِســــــــهِ   َت
  
 

 َوَقـــــــــد َأْســـــــــَلَماُه ُمبَعـــــــــد  َوَحمـــــــــيُم  
معأنالفاعلاسم،حيثوصلالفعلبألفالتثنية،(أسلماهمبعدوحميم:)والشاهدفيهقوله 

.ظاهرمذكوربعده

:(2()8)وقولأميةبنأبيالصلت

                                                           
   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص:ينظر  ( )

 179السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

   1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص:ينظر  (1)

 7/11 االسراء  (3)

 179ابن مجاهد، ص السبعة في القراءات، : ينظر  (( 

عبد هللا بن قيس الرقيات هو شاعر قريش في اإلسالم كما يسميه القدماء، لم يعرف تاريخ مولده بشكل دقيق  (( 

وصريح، ولكن قيل أنه ولد أيام عمر، وعمر بن الخطاب ولي أمر المسلمين في سنة ثالث عشرة للهجرة إلى 
 1 لرحمن، عبيد هللا بن قيس الرقيات حياته وشعره ص عبد ا. عشرين للهجرة، وينسب لبني عامر بن لؤوي

 111عبد الرحمن، عبيد هللا بن قيس الرقيات حياته وشعره ص   ((7
أمية بن أبي الصلت عبد هللا بن ربيعة، ويكنى بأبي القاسم، وبأبي عثمان، وعرف بالشعر وأبوه كان   ((1

أمية بن الصلت حياته وشعره، . للهجرة نة الثامنةيام حصار الطائف في السشاعًرا، تروي المصار أنه مات أ
 37الحديثي، ص 



341 
 

 ْشـــــــتراءِ  الن خيــــــــاَيُلوُمـــــــوَنني ِفـــــــي 
  
 

ــــــــــــِذلُ   ــــــــــــُم َيْع ــــــــــــي َفُكل ُه ـــــــــــــِل َأْهل  ـ
وهو،معأنالفعلأسندإلىاسمظاهر،حيثاتصلتبواوالجماعة،(يلومونني)والشاهد 

(.أهلي)

وهي،وهيقبيلةتسكنفيشمالالحجاز،وقبيلةأزدشنوءة،ونسبتهذهاللغةلقبيلةطيء
وهيقبيلة،ولبنيحارثبنكعبقبيلةيمنيةكانتتنزلفيجبالسرواتالحجازالجنوبية،

.(1)زالتموجودةإلىيومناهذاعندبعضالناسشمالاليمن،وهذهاللهجةالفي

 

                                                                                                                                                                     
 131أمية بن الصلت حياته وشعره، الحديثي، ص   (( 
   1/1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، ج: ينظر ((1
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 األسماء وإعرابها :المبحث الثاني

 المثنى: المطلب األول
 المثنى (: . )جدول 

 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة لرقما
ابنعامر،وعاصم، لل َذانِ اتخفيفالنون2

وحمزة،والكسائي،
(2)ونافع،وأبوعمرو

20النساء(1)وأسدالحجاز،

(4)تميم،وقيس(3)ابنكثير الل َذانِ  تشديدها
تشديدالنوناألولى،1

وتخفيفالثانية
َذانِ إن   أبوبكرعنعاصم،  هَٰ

نافع،ووابنعامر،
(2)وحمزة،والكسائي

الحارثبن
(0)كعب

طه


03


تخفيفالنوناألولى،
وتشديدالثانية

َذانِ  إْن  (8)تميم،وقيس(1)ابنكثير هَٰ

َذانِ إْن تخفيفالنونين الحارثبن(9)حفصعنعاصم هَٰ
(21)كعب

تشديدالنوناألولى،
وتخفيفالثانية

وبالياء

ذَ إن   بعض(22)أبوعمرو  نِ يهَٰ
(21)الحجاز

َذانِ ونتخفيفالن3 ابنعامر،وعاصم،  هَٰ
وحمزة،والكسائي،

29الحج(1)أسد،والحجاز

                                                           
 119السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

  9لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 119السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : نظري  ((1

 11مميزات لغات العرب، ناصف، ص: ينظر  ((3

 9 3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 9 3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((7

 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 9 3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((9

 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 

 9 3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((  

 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 
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(2)ونافع،وأبوعمرو
َذانِ  تشديدها (4)تميم،وقيس(3)ابنكثير  هَٰ

ابنعامر،وعاصم، َفَذاِنكَ تخفيفالنون4
وحمزة،والكسائي،

(2)ونافع

31القصص(0)أسد،والحجاز

(8)تميم،وقيس(1)نكثير،وأبوعمرواب كَ َفَذانِ  تشديدها

إلىتخفيفالنونفيالصيغاآلتية )مالتالقبائلالحضرية فذانك: هذان، ،(اللذان،
في خالويه ابن لها تطرق التي الصيغ هي تلك ولكن المبنية، المبهمة األسماء من وايرها

:ردتالقراءاتعلىصيغتينتشديدالنون،وقدوبينمابعضالقبائلالبدويةتميلإلىالحجة،
تِيَانَِها ِمنُكمْ }:،ففيقولهتعالى(9)والتخفيف،التشديد

ْ
ََّذاِن يَأ {فَآذُوُهَما َوالل

:،وقولهتعالى(42)
{إِْن َهََٰذاِن لََساِحَرانِ }

{َهََٰذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َرب ِهِمْ }:،وقولهسبحانه(22)
:،وقولهتعالى(21)

ب َِك إِلَيَٰ فِرَْعْوَن َوَملَئِهِ  َهانَانِ فََذانَِك بُرْ } {مِن رَّ
قرأابنكثيربتشديدالنونفيهاكلها،وقرأ،فقد(23)

.(24)باقيالسبعةبتخفيفها

تِيَانَِها مِنُكمْ }:فيقولهتعالى
ْ
ََّذاِن يَأ {فَآذُوُهَما َوالل

بقاءالنون(اللذان)المشهورفي،( 4)
فيحالةالرفعا،وقبيلةبنوكعبوربيعةدائم  قالاألخطلفيهجاء(2)يحذفونها ،وعلىهذا

 :(1)جرير

                                                                                                                                                                     
 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 119السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 119السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((3

 119السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 119السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((7

 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

 9  /1اللهجات العربية في التراث، الجندي، ج: نظري  ((9

   /3النساء  (1 )
 1 /11طه  (  )

 9 /11الحج  (1 )

 11/11القصص  (1 )

 119السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((3 

   /3النساء  (  )
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ـــــــــذ ـــــــــي  الَل  اَأَبنـــــــــي ُكَليـــــــــب  ِإن  َعم 
 

 
 

 

ــــــــوَك َوَفك كــــــــا اأَلغــــــــالل  ــــــــَتال الُمل  َق
  فيقولون ويشددونها النون يثبتون وقيس ل(3)(اللذانِّ)وتميم والحجة شدد، تعويضل:من

،(اللِّذيان):وهوالياء،إذكانمقتضىالقياسأنيقالفيتثنيته(الذي)الحرفالمحذوففي
يقال للت(القاضيان):كما أو ، خفف ومن المبني، وتثنية المعرب تثنية بين أن:حجتهففريق

.(2)،وأسندالفراءتخفيفالنونألهلالحجاز(1)العربتحذفللتخفيفمنايرتعويض

{َهََٰذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َرب ِهِمْ }:فيقولهتعالى(هذان،وفذانك)وأما
:،وقولهسبحانه(0)

ب َِك إِلَيَٰ فِرَْعْوَن َوَملَئِهِ  فََذانَِك بُرَْهانَانِ } {مِن رَّ
وابن، (ه  ذ ان ِّ)فقرأابنكثيروحدهبتشديدنون،(1)

عمرو وأبو (8)كثير، (فذانِّك)في خففو، السبعة وقرأوهاوباقي ذ ان )ها فذانكه   ابن(، وأرجع ،
أهلالحجازوبنوأسديخففونالنون،وتميموقيس:،والفراءقال(9)(اللذان)لكلمة خالويهالحجة

.(21)يشددونهافيالكلمتين

{إِْن َهََٰذاِن لََساِحَرانِ }:واختلفالقراءفيقولهتعالى
بتخفيف(ذ ان ِّه  إْن)فقرأابنكثير،(22)

ذ ان إْن)النوناألولىوتشديدالثانية،وحفصعنعاصم أبوعمرو(ه   بتخفيفالنونين،وأما
 البقية مختلفعن بشكل قرأها )فقد ذ إنِّ ن يه   وباقي( وبالياء، الثانية األولىوتخفيف بتشديد

:)السبعةقالوا ذ ان إنِّ الحجةلمن:الابنخالويهمحلال ،وق(21)بتشديداألولىوتخفيفالثانية(ه  
إن":أنهاحتجبقولالصحابيعبدهللابنعباس:(هذان)وأتىباأللففي(إنِّ)شددالنونفي

منأحياءالعرب :،وقيل(24)الحارثبنكعب،وهيلغةبني(23)"هللاأنزلالقرآنبلغةكلحيِّ
                                                                                                                                                                     

 11مميزات لغات العرب، ناصف، ص: ينظر (( 

  13ديوان األخطل، األخطل، ص : ينظر ((1
 93لغات القرآن، الفراء، ص : أيًضا:،  ينظر(11مميزات لغات العرب، ناصف ص: رينظ  ((1

  1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  (3)

 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 

 9 /11الحج  ( )

 11/11القصص  (7)

 119السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 177-1 1في القراءات السبع، ابن خالويه، ص الحجة:ينظر  (9)

 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1 

 1 /11طه  (  )

 9 3السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر ((1 

 131الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص:ينظر (1 )

 93لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر ((3 
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يجعلونالتثنيةباأللففيحالةالرفع،فهم(2)أنهالغةخثعموزبيدوكنانةوهمدانوبنيالعنبر
ْجلي،(1)شاعرمنهموالنصبوالخفض،فيقول :(3)وهوأبوالن جمالع 

ــــــــــــــــــا َأَباَهــــــــــــــــــا  إن  َأَباَهــــــــــــــــــا وَأَب
\ 

 
 

 

 َقـــــــْد َبَلَغـــــــا ِفـــــــي الَمْجـــــــِد َغاَيَتاَهـــــــا 
جعلالشاعراأللففيالمثنىفيجميعاألحوال،والحجةلمنخففالنون،فيهذاالبيت 

ماكانبعدهامنصوب اإلىأصله،فهومبتدأوخبره،والحجة،وأزالعملها،أنهجعلهاخفيفة وردِّ
 قرأ ذ )لمن ن يه   له( المصحف رفع عندما عثمان قول بالياء العرب: وستقيمه لحن ا، فيه أرى

الخطأ باللحن يقصد ولم منو،بألُسن ها، ايرهم لغة إلى قريش لغة من الخروج قصد إنما
.(4)العرب



                                                           
 131ب، ابن جماعة، ص شرح كافية  ابن الحاج: ينظر  (( 
 1 3ديوان أبي النجم الِعْجلي، الفضل بن قدامة ص ((1
هو الفضل بن قدامة بن عبيد هللا بن الحارث، عربي خالص النسب عمومة وخؤولة، فأمه : أبو النجم العجلي ((1

لى زمن ربيعة بنت المرار بن سلمة الِعجلي، من بني عجل وهي قبيلة من أكبر قبائل بكر بن وائل، عاش إ
وقيل أن وفاته كانت في أواخر حكمه سنة ( هـ 1  - 1 الخليفة هشام بن عبد هللا الذي حكم بين سنتي 

 1ديوان أبي النجم الِعْجلي، الفضل بن قدامة ص . هـ11 هـ، وفي رواية أخرى وفاته كانت سنة  1 
 131الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص:ينظر  (3)
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 عقطلمنا اءنثتلسا: المطلب الثاني
 تثناء المنقطعلسا (: . )جدول 

 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
حمزة،وعاصم،وابنكثير،وأبوعمرو، َقِليل  بالرفع2

(2)الكسائيوونافع،
00النساء(1)تميم

(4)الحجاز(3)ابنعامر قليالا بالنصب
82هود(0)تميم(2)أبوعمرو،وابنكثير كَ اْمَرَأتُ بالرفع1

ابنعامر،ونافع،وعاصم،وحمزة، اْمَرَأَتكَ بالنصب
(1)والكسائي

(8)الحجاز

َّا قَلِيٌل }:بعدالنفيفيقولهتعالىفينصبالمستثنى(9)انفردابنعامر ا َفَعلُوهُ إِل مَّ
ِنُْهمْ  {م 

ل يال )فقرأها،(21) ق  ْنُهمْإ ال  منهم،فالعربتنصبفيالنفيواإليجاب،:؛أي(مِّ  استثنىقليال 
ا،وفيالنفيتقول:فتقولفياإليجاب ا،ومررتبالقومإالزيد  ماجاءني:سرتبالقومإالزيد 

ما:)،ويجوزالقول(ماجاءنيإالزيد:)،كأنانقول(أحد)إالزيٌد،فترفععلىالبدلمنأحُد
ا زيد  إال أحد بدال ،(جاءني ال منقطع استثناء أنها أي(22)على ؛ ومثلهاأ: ا، زيد  إال):ستثني

أي؛(قليال  أو: ، يقال،(إالقليلٌ)أستثنيقليال  فكأنه بدل، علىأنها إالق: فعله فإنما ليٌل،
)معنى زيد: إال أحد أتاني ما زيد)و( إال أتاني ما بمنزلة( النفي جعل نصب فمن واحد،

القراءة(21)اإليجاب فيتوجيههذه وقالابنخالويه ، ابنعامربنصب: والرفع(قليال )تفرد ،
،والفراءعب،وإذاأتىبعدمنفيُرف وجهالقراءة؛ألنمنشرطالمستثنىإذاأتىبعدموجبُنص 

                                                           
  11ة في القراءات، ابن مجاهد، ص السبع: ينظر  (( 

 9 1/1الكتاب، سيبويه، ج: ينظر   ((1
  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 9 1/1الكتاب، سيبويه، ج: ينظر   ((3
 111السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 9 1/1الكتاب، سيبويه، ج: ينظر   (( 
 111قراءات، ابن مجاهد، ص السبعة في ال: ينظر  ((7

 9 1/1الكتاب، سيبويه، ج: ينظر   ((1
  11السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((9

   /3النساء  (1 )

  11حجة القراءات، ابن زرعة، ص : ينظر  ((  

  1/17الحجة في علل القراءات السبع، الفارسي، ج: ينظر  ((1 
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ُنص :وقال،احتجلهذا إنما إالقليال )بألنهأراد فعلوه (أن)مركبةمنعنده(إال)ألن؛(ما
منهم(أستثني)هومنصوببفعلمضمرمعناه:،وقالآخرون(ال)و .(2)قليال 

وعزا التميمي، البدل أو المنقطع، باالستثناء النحاة يسميه االستثناء من النوع هذا
ا أسيبويه ذلك على والشاهد للحجاز، والنصب تميم، لغة إلى النابغةنلرفع قول تميم شدت
:(1)الذبياني

ُنهــــــــــــــا ــــــــــــــا مــــــــــــــا أبيِ   إل  َأواِري  أَليا
\ 

 
 

 

ـــْؤى كـــالَحْوض بالَمْظُلوَمـــة الجَ    َلـــدِ والن 
.(3)بالضم،وأهلالحجازنصبوها(األواري ) 

لميستعملونالحظأنابنخالويه اآليةكلمة استعملكلمةو،(الحجة)فيهذه إنما
العربية(وجه) في وجهين عامر البن والتمس ، بالصحيح،: والثاني بالقريب، وصفه األول

اأنهأطالفيتلمسوجوهالقراءات .منهااأويصفبالشذوذأي ئطولميخ،ونالحظأيض 

َحٌد }:فيقولهتعالى(امرأتك):ومثلها
َ
َِن اللَّيِْل َولَا يَلْتَفِْت مِنُكْم أ ْهلَِك بِقِْطع  م 

َ
ْسِر بِأ

َ
فَأ

تََك 
َ
َّا اْمَرأ {إِل

(4)، امرأُتك)تبالرفعئقرفقد امرأت ك)علىلغةتميم،وبالنصب( علىلغةأهل(
.(2)الحجاز



 

                                                           
 13 بن خالويه، صالحجة في القراءات السبع، ا:ينظر ( )

 9ديوان النابغة الذبياني، الذبياني، ص   ((1
 9 1/1الكتاب، سيبويه، ج: ينظر ((1
  1/  هود  (3)

 9 1/1الكتاب، سيبويه، ج: ينظر (( 
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 (نأيك) اسم الستفهام: لثالثالمطلب ا


 اسم الستفهام (: . )جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
همزةبينالكافوالياء،والياء2

(كعين)مشددةعلىوزن
نْ  أبوعمرو،ونافع،حمزة، َكَأيِ 

والكسائي،وعاصم،وابن
(2)عامر

آلعمران(1)الحجاز

الطالق

240

8

همزةبيناأللفوالنونعلى
(كاعن)وزن

(4)تميم (3)ابنكثير َكائنْ 

ِبي   }
ِن نَّ ي ِن م 

َ
{َوَكأ

ِن قَرية} ،( ) ي ِن م 
َ
{َوَكأ

( ) 
،(وكائن)اختلفالقراءفيقراءتها،فقرأهاابنكثيربهمزةبيناأللفوالنونوالتخفيف

 وزن ن)على (كاع  كأنها فاعل)، ) مثل(1)(ُكْنتُ)من وهي ، القراء: باقي وقرأها وبائع، قائل،
 وياءمشددة الياء، بينالكافوالياءمعتشديد علىوزن(كأيِّن)بهمزة وهيكلمة(ك عيِّن)، ،

 من كاف)مركبة و( أي)التشبيه، بمعنى( واحدة كلمة صارت ثم المنونة، االستفهامية كم:
من التكثير،وألنالتنوينجزٌء التيتفيد فأصبحتكلمةواحدة،الخبرية كتببالنون، تركيبها

لغتانمشهورتان ولكناألكثر(8)وكالالقراءتينصحيح؛ألنها فيالقرآن، ا جميع  ،وقرئبهما
:،والمعنىواحد،وهو(9)(وكائن:)،وتميمتقول(وكأين:)القراءةبالتخفيف،فأهلالحجازيقولون

 :(21)أنشدنيالكسائي:وكممننبي،وقالالفراء
ا  على ابن غدا منه شجاع وعقرب  وكائن ترى الناس يسعى من الناس جاهدا

 
 

                                                           
   1السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((1

   1ابن مجاهد، ص السبعة في القراءات، : ينظر  ((1

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((3

  3 /1آل عمران  ( )
 11/  الطالق  ( )
  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((7

 3  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

  1 لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  ((9

 3  ن خالويه، صالحجة في القراءات السبع، اب: ينظر (1 )
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 الممنوع من الصرف: رابعالمطلب ال
هواالسمالفاقدللتنوين،والذيتكونفيهعلتانفرعيتانمنعللتسع،أوواحدةمنها

.(2)تقوممقامها

 الممنوع من الصرف (: . )جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة الرقم

4اإلنسان(3)بنوأسد(1)عاصم،ونافع،والكسائي َساَلِسالا مصروف2
ابنكثير،وأبوعمرو،وابن َساَلِسلَ ممنوعمنالصرف

(4)عامر،وحمزة
(2)الحجاز

22اإلنسان(1)بنوأسد(0)ونافع،والكسائيعاصم، اَقَواِريرا مصروف1
20 ،وحمزةابنكثير،وأبوعمرو، َقَواِريرَ ممنوعمنالصرف

(8)وابنعامر
(9)الحجاز

ذلك حول حجته في خالويه ابن أوردها التي األمثلة قولهاختالف:ومن في القراء
 }:تعالى

َ
ْعتَْدنَا لِلْكَافِرِيَن َسلَاِسَل َوأ

َ
{غْلَالًا وََسعِيرًاإِنَّا أ

َويَُطاُف َعلَيْهِم بِآنِيَة  }:،وقولهتعالى(21)
ْكوَاب  كَانَْت قَوَارِيَرا

َ
ة  َوأ ِن فِضَّ ُروَها َتْقِديًرا *م  ة  قَدَّ {قَوَارِيَر مِن فِضَّ

يأبإذقرأعاصمبرواية،(44)
،قوارير ا)،بكر،ونافع،والكسائي ،وفيروايةحفصباأللفوقف ا(سالسال  ،باأللفوقف اووصال 

و من قرأ عمرو وأبو ، وصال  سالسل )دونها ) وقف ا وبألف ، وصال  منون وقرأ(سالسال )اير ،
اووقف(قواريرامنفضة)ايرمنونةووقفبألف،وفي(كانتقواير ) بغيرايرمنونةأيض 

ووقف ا،وأمامنبالفتح(سالسل )قرؤوا،ألف،وابنكثير،وابنعامر،وحمزة دونتنوينوصال 

                                                           
 17 /3أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام، ج: ينظر  (( 
 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 77 /1إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج :ينظر  ((1

 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((3

 91 العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص  اللهجات: ينظر  (( 

 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 77 /1إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، ج :ينظر  ((7

 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((1

 91 الراجحي، ص  اللهجات العربية في القراءات القرآنية،: ينظر  ((9

 3/ 7اإلنسان  (1 )

   -  /  7اإلنسان  (  )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya16.html
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،وابنكثيرقرأاألولى(قوارير)قرأحمزةوابنعامرفقد،(قوارير)في بغيرألفوقف اووصال 
منفضة*كانتقوارير ا)منونة،والثانيةايرمنونة .(2)(قوارير 

و لمن الحجة في التنوين بغير :(سالسل )قرأ وزن فعالل)أن في( إال ينصرف ال
جمعتكسيرثالثهألف ليسبضرورة،وألنها والقرآنالكريم الشعرية، حرفان،الضرورة وبعدها

َوَمَساِجُد يُْذَكُر }:مساجد،فقالهللاتعالى:خفيفان،فإنهالينصرففيمعرفةوالنكرة،مثل
{َكثِيْرا فِيَْها اْسُم اَّللِ 

نأمران،األول(1) أنالعربُتجريماالُيجرىفي:،والحجةلمننوِّ
 صرفوا لهذا ال(سالسال )الشعر، الثاني واألمر ، تباع والوقفرسم الوصل في ،المصحف

ُفور ام )فرؤوساآلياتالتيقبلهامختومةبألف ير ا،ك  وإنلمتكنرأسآية،وألن،(ْذُكور ا،وب ص 
امنته مابع ير ا)بألفدهاأيض  ع  س  و  ال  .(3)(و أ ْاال 

 ق و ار ير ا)وأما ة  *ك ان ْت ف ض  م ن بالتنوين،)ق و ار ير  وقرأهما صرفهما لمن أن:فالحجة
نة،والثانيةاتباع الألولى،ولكراهيةالمخالفةاألولىرأسآية،وأالبالمصاحفكتبتفيهامنو

س  وهما اي بينهما قياس  الصرف من ومنعهما التنوين ترك لمن والحجة على:ان، جاءت ألنها
ساكن،وأماالحجةلمناحروفأوسطهةفثالثحروفهاألف ا،وبعدهاثالث،صيغةمنتهىالجموع
كانتتقفعلىماالينصرفباأللف،فتقول،فالعربلخطافهواتباعوقفعليهماباأللف

وقف ا آية،: رأس األولى فألن الصرف؛ من الثانية ومنع األولى صرف من وأما عمرا، رأيت
.(1)والثانيةليستكذلك

نجدمنهممنهومن،ومنخاللتتبعالقراءالذينقرؤوابتنوينالممنوعمنالصرف
الحجازية بيئ،البيئة من ومنهم الكوفةكنافع، أن(2)والكسائي،كعاصم،ة لنا يرجح ومما ،

ذكرفيكتبالنحوتحتعنوان ما الصرفوالمنعمنالصرفلهجاتمنالقبائلالعربية
ينصرف) ال ما حيان(صرف أبو فقال ، والكوفة: ومكة المدينة مصاحف في ثابت الصرف

                                                           
 1  السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  (( 

 11/31الحج  (1)

الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، : أيًضا:، و ينظر(717حجة القراءات، أبو زرعة، ص : ينظر (1)

 3/391فارسي، جالحجة في علل القراءات السبع، ال: ، و ينظر1 1ص

 1 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص:ينظر (3)

  9 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ص : ينظر (( 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya16.html
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العربيصرفونجميعماتحافأنبعض،وذكرصاحباإل(2)(سالسالوقواريرا)والبصرةفي
وهمبنوأسد؛ألنعندهماألصلفي،إالأفعلالتفضيل،وبعضهميصرفونمطلق ا،الينصرف

الصرف من بالمنع والباقون التنوين، بدل باأللف عليها والوقف الصرف، وقال(1)األسماء ،
وأاالال )الفارسيمعلق اعلى ووقف ا(سالسال  بالتنوينوصال  ألنها؛اليعجبنيذلك":لقراءتهما

الشعراء ولغة العرب، من ذا نحو يصرف من لغة وهي الحجاز، أهل لغة ويعلق(3)ليست ،
نسبالصرفإلىالبيئاتالبدويةفيوسطشبهالجزيرةنبهذايمكنناأن":الدكتورعبدالراجحي

.(4)"كالحجاز،،والمنعمنالصرفإلىالبيئاتالحضريةالعربية

عرضللظواهراللهجيةعلىالمستوىالنحويفيالقراءاتالقرآنيةفيكتاببعدهذاال
الفصلبرأيالدكتورإبراهيمأنيس،الحجةالبنخالويه الذييقولفيهنختمهذا والحقأن":

إنماهواجتهادوصناعةالنحاةحيناشتدواإلعرابياليمتللهجاتالعربيةبصلة،ختالفاال
كلفريقأنيأتيبحججهوبجديدهفيالقواعداإلعرابية،وهذاصرفهمعنالجدلبينهم،فحاول

الكثيرمنالبحوثالقيمةفياللغة،فالقبائلالعربيةفيكالمهملميلتزمواباإلعرابالذيوجد
فيكتبالنحاة،وإنماالتزموااإلعرابفيصورهاألدبيةالتينزلبهالقرآن،ونظمبهالشعر،

عن لهجةفاإلعراب يكن لم العربية القبائل خطبهمو،د في فيها التزموا لغوية ظاهرة كان إنما
فيمراعاةهذهالظاهرة،ومنيخرجعنتلكاوشعرهم،وكاناألديبوالخطيبيفخرانبمهاراتهم

 وتخاطبهمفالقواعد كالمهم في وأما عليه، وعيب ا،مأخذ لهجاتهمفقد في يلتزموالتزموا ولم ،
خرالكلماتأوإسكانها،فاإلعرابكانمسألةمواضعةبينالخاصةمنالعرب،ثمتحريكأواب

.(2)بينالنحاةمنبعدهم،ولميكنمظهر امنمظاهرالسليقةاللغويةبينعامةالعرب

 

                                                           
 (1 1/1 البحر المحيط في التفسير، أبوحيان: ينظر  (( 
 (77 /1إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا :ينظر  ((1

 3/393حجة في علل القراءات السبع، الفارسيال: ينظر  ((1

 91 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي ص : ينظر  ((3

 13في اللهجات العربية، أنيس، ص : ينظر  (( 
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 الجانب الدللي

اللقبيلةالناطقةكثير امايجدالناظرفيكتباللغةطوائفمناأللفاظتختلف معانيهاتبع 
ومجنة عكاظ، سوق في مختلفة مواسم في عام كل في تجتمع كانت العربية فالقبائل ،لها،
،ويتناشدوناألشعار،ويتساءلوناألخبار،ويسمعكلمنهملآلخر،فبهذاازدادتثروتهماللغوية

 .(2)ويستعملونماسمعوهفيأشعارهموكتبهموخطبهم
اكبير اعلىالحروفالصامتةأكثر،بيةشأنهاشأناللغاتالساميةاللغةالعر اعتمدتاعتماد 

 على اعتمادها تاتمن الكلمةالمصوِّ معاني تغيير على اعتمادها ا أيض  خصائصها ومن ،
ب الصوامت من مجموعة من الثالثةاختالفالمكونة فاألحرف الصوامت، تلك في الحركات

ال(عالم)وكلمة(علم)الحركة،فكلمةاختالفيختلفمدلولهاب،لهاالمكونةلبنيةالكلمةوهيك
ذلكاختالف ومع العين، لصوت األولى الحركة طول سوى ايرإف،فيهما قد الطول هذا ن

إلىكونهااسمفاعليوصفبهصاحبالحدث،والفرقبين ُلم)معنىالكلمةمنكونهافعال  (ع 
ل م)و كةالصوتالثاني،وهذاالتغييرفيالحركةايرمنمعنىفيحراختالفماهوإال(ع 

(ُعل م)فصرفهمنفعليعبرعنمجردوقوعالفعلإلىالمبالغةفيتحقيقه،والفرقبين،الفعل
ُعلِّ م)و ) أدىإلىالتكثيروالمبالغة، وهذا اتختالفتلكاالوهوتضعيففيالصامتالثاني،

الصي يحصلتغييرالمبانيعنطريقالمغايرة(1)غجعلتالعربيةلغةمرنةازيرة ما ،واالب ا
ويعرف،بينالصوائتالقصيرةوفقتبادلمنسقيخضعلثوابتوأسلوبفيتركيباألصوات

 في التبادل ويعتبرهذا الداخلي، التحول والكسرة،والفتحة،الضمة)بنظام السهل( المنبع هو
،منالمفردات،فالكلمةتتكونمنجذرمعجميثابتالذياستعانتبهاللغةلتجمعثروةهائلة

من مجموعة وهو متغير وعنصر معين، نسق في مرتبة صوامت ثالث من يتكون ما االب ا
الهجي ابينالقبائلاختالفالحركاتتحددالصيغةوالمعنى،ومان ُتجمنمفرداتممكنأنيكون

خالويهمنالنصوصالقرآنيةالتيحصل،وسأعرضماجاءفيكتابالحجةالبن(3)العربية

                                                           
 31مميزات لغات العرب، ناصف، ص : ينظر  (( 
 111القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، شاهين، ص: ينظر  ((1
 31المنهج الصوتي للبنية العربية، شاهين، ص: ؤينظر ((1



301 
 

نتيجةالتبادلبينالحركاتالقصيرة؛وُقرئتبصورتينأوأكثر،فيالداللةاختالففيألفاظها
.فتنوعبموجبهاالمعنى؛أوالحركاتالطويلة

 الجانب الدللي (:4.1)جدول 
 اآلية السورة القبيلة من قرأ بها من السبعة كيفية القراءة رقمال
4الفاتحة(1)ربيعة(2)عاصم،والكسائي مالكبألف2

أبوعمرو،وابنعامر،وابنكثير، ملكبحذفاأللف
(3)وحمزة،ونافع

بكربن
(4)وائل

َياحِ بالجمع1 أبوعمرو،وابنعامر،وابنكثير، الرِ 
.(2)وعاصم،ونافع

204البقرةالعرب

يحِ فرادباإل لعربا(0)حمزة،والكسائي الرِ 
أبوعمرو،وابنعامر،وابنكثير، كبيربالباء3

(1)وعاصم،ونافع
129البقرةالعرب

العرب(8)حمزة،والكسائي كثيربالثاء
حمزة،وابنعامر،وعاصم، ُننِشُزَهابالزاي4

(9)الكسائيو
129البقرةالحجاز

(22)ثعلبة.(21)أبانعنعاصم ُننِشرَهابالراء
21األنعام(40)هذيلوعاصمنافع،وابنكثير، َيُقص  ادبالص2

ابنعامر،وحمزة،وأبوعمرو، ضِ قْ يَ بالضاد
.الكسائيو

القبائل
البدوية

                                                           
  1/ البحر المحيط في التفسير، أبوحيان، ج: ينظر  (( 
 117/ النشر في القراءات العسر، ابن الجزري، ج  ((1
  1/ البحر المحيط في التفسير، أبوحيان، ج: ينظر  ((1
 المرجع السابق: ينظر  ((3
 71 ات، ابن مجاهد، ص كتاب السبعة في القراء: ينظر  (( 

 المرجع السابق: ينظر  (( 

  1/31البحر المحيط في التفسير، أبوحيان، ج: ينظر  ((7

 المرجع السابق: ينظر  ((1

 19 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((9

 المرجع السابق: ينظر  ((1 

 1  /3تفسير الطبري، الطبري، ج: ينظر  ((  

 31 ة في القراءات السبع، ابن خالويه، صالحج: ينظر  (1 )
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مثل
(4)تميم

،قريشوأبوعمرو،والكسائيابنكثير، ظِنين  بالظاء0
وهذيل،

وبكربن
(1)وائل

14التكوير

تميموحمزةبنعامر،اوعاصم،ونافع، ِنين  َض بالضاد
(1)وأسد

ِينِ }:اختلفالقراءفيتالوةقولهتعالى {َمالِِك يَوِْم الد 
والبعض،(م ل ك)فبعضهميتلوها،(4)

 المعنى(مال ك)اآلخر في مختلفتان والكلمتان متقاربتان،، عن(2)ولكن حيان أبو وذكر ،
ل :شاألخف م  أن العرب بلغات المعرفة أهل بين أوالخالف الم لك ومالكمن الُملك، من ك

أنالملك:(فاعل)علىوزن(مالك)،والحجةلمنأثبتاأللفوقرأ(0)الم لكبكسرالميموفتحها
{قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملْكِ  }:،والدليلقولهتعالى(1)داخلتحتالمالك

،والتأويلأنهللامالك(8)
،(فع ل)علىوزن(م ل ك)،وأمامنقرأ(9)بهمفيالدنيااآلخرةجميعالعالمينوسي دهم،والرحيم

ادونجميعخلقهالذينكانوا:،والتأويل(21)وهيلغةبكربنوائل أنهللالملكيومالدينخالص 
افيالحياةالدنيايتنازعونمن جلالملكويدافعونعنه،وأخذهمالكبرياءوالجبروتعندأملوك 

المناصب، األذلةتوليهم غ رة الص  أنهم أيقنوا القيامة هللايوم لقوا وأنهللالملكوالكبرياء،ولما

                                                           
 31 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ( )

 13 في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر  ((1

 المرجع السابق: ينظر  ((1

 3/ الفاتحة  (3)

  لغات القرآن، الفراء، ص : ينظر  (( 
 17/ البحر المحيط في التفسير، أبوحيان، ج: ينظر  (( 
 1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

  1/1آل عمران  (1)

 3  / تفسير الطبري، الطبري، ج: ينظر   ((9
  1/ البحر المحيط في التفسير، أبوحيان، ج: ينظر  ((1 
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،والحجةأنالملكأخصمنالمالكوأمدح،فقديكونالمالكايرم ل ك،وأماالم ل ك(2)دونايره
.(3)فيربيعةهيلغةٌو ،(1)فاليكونإالمال ك ا

ِيَاحِ وَ }:قولهتعالى(4)حمزة،والكسائيوقرأ {تَْصِريِف الر 
والمقصودبهاريح،(الريح)بإفراد(2)

الريح،العذاب هبت إذا هللاعليهوسلم صلى هللا رسول قول "والدليل ال: ا رياح  اجعلها اللهم
ا قالاإلمامالبغويوقد،(1)رياحرحمة:والمقصودبها،(رياح)،وقرأباقيالسبعةبالجمع(0)"ريح 

وسميتالريحريحا ألنهاتريح،هللاالريحوالماء أعظمجنود:عباسأنهقالفيتفسيرهعنابن
 النفوس، أنه صحيحوذكر سقيم لشفاء إال ريح هبت الرياح،ما من ثالث في في:والبشارة

:وقيلالرياحثمانية،(8)أماالدبورفهيالريحالعقيمالبشارةفيها،والجنوب،والشمال،الصبا
،والمرسالت،والذاريات،والناشرات،المبشرات:وأربعةللعذاب،فأماالتيللرحمة،أربعةللرحمة

.(9)والعاصفوالقاصففيالبحر،والصرصرفيالبر،فالعقيم:وأماالتيللعذاب

لُونََك َعِن الْخَْمرِ َوالَْميِْسِرۖ  قُْل فِيهَِما إِثٌْم َكبِيرٌ }:وفيقولهتعالى
َ
{ يَْسأ

والكسائيقرأحمزة،(21)
كثير) إثم اإل( ووصف العتبارينبالثاء، بالكثرة اآلثمين،ثم باعتبار من،إما واحد لكل كأن

منأفعالوأقوالمحرمةوهوشارب  يترتبعلىشاربها أوباعتبارما دونمنيالخمرإثم،
وبائعها وشاربها، الخمر وسلم عليه هللا صلى الرسول لعن فقد ومشتر،وعيه، يها،ومبتاعها،

لهذا ثمنها، وآكل له، والمحمولة وحاملها، وساقيها، له، والمعصور ومعتصرها، وعاصرها،
بالباء؛ألنالخمروالميسرمن(ثمكبيرإ)ثمبالكثرة،وقرأأالبالقراءالسبعةناسبهاوصفاإل

                                                           
 3  / تفسير الطبري، الطبري، ج: ينظر   (( 
 1 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 117/ النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج  ((1
 71 كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص : ينظر  ((3

 3  /1البقرة  ( )

   13رقم الحديث :   3/13مسند أبو يعلي الموصلي، أبو يلعي،   (( 
  9الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (7)

 71 / ، البغوي، جتفسير البغوي: ينظر  ((1
 1/399ج الجامع ألحكام القرآن، القرطبي،: ينظر  ((9

 9 1/1البقرة  (1 )
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اآلية،(2)الكبائر نفس في تعالى قوله والحجة ْكبَُر مِن نَّْفعِهِ }:
َ
{َماَوِإثُْمُهَما أ

يقل،(1) ولم
.(3)(أكثر)

تئحيثقر،(4){اَوانُظْر إِلَي العَِظاِم َكيَْف نُنِشُزَها ثُمَّ نَْكُسوَها لَحْمً }:وأماقولهتعالى
ُزه ا) بفتحالنوناألولى(ه اُشرُنن )،و(2)وهيقراءةعامةالكوفيين،بفتحالنوناألولىوبالزاي(ُننش 

 الفراءوبالراء، وقال لغ: هي واحدة، ة يقال،(النشوز)واألصل المشهورة، القراءة "فهي : ز  ن ش 
ُنُشوزا ي نُشُز مناألرض: ز  ارتفعوظهرأشرفعلىن ش  ،وأصلالن شزاالرتفاع،(0)"،وهوما

وانظرإلىالعظامكيفُنر كِّ ب:نشزالغالمإذازادطولهوشب،والمعنىلآليةيصبح:فيقال
،(1)ونردهاإلىأماكنهامنالجسد،نرفعهامنأماكنهامناألرضبعضهاعلىبعض،وكيف

ُرها)وقرأأهلالحجاز وهيقراءةعامةأهلالمدينة،وهيلغةصحيحة؛،بضمالنونوالراء(ُننش 
نَشَرهُ }:ألنهللاسبحانهوتعالىيقول

َ
{ُثمَّ إِذَا َشاَء أ

أنشرهللاالموتىفنشروا:،فالوجهأنتقول(1)
رهمإنشار ا،أي(9)حيواإذا ي ْنُشُر،والمُ:يحييهمهللافحيواهم،ويقال:،وهللاالذيُينش  ر  ُرهللُان ش  ْنش 

والمقصو ، وجل  بالراءيصبحعزِّ قراءتها مناآليةعند د ثم: كيفنحييها وانظرإلىالعظام
 :(22)وهومنبنيثعلبة،ويقولاألعشى، (21)نكسوهالحم ا

ــــــــو ــــــــى َيُق ــــــــاُس ممــــــــا َرَأْواَحت   َل الن 
  
 

ـــــــــــِت الن اِشـــــــــــر  ـــــــــــا ِلْلَميِ   يـــــــــــا عجبا
أي  الموتى هللا نشر الطبري:وهنا ويقول وبعثهم، واإلنشاز:أحياهم اإلنشار أن

وردالعظاممننشازهوالتركيبواإلنبات،وإناختلفتافياللفظ؛ألناإل،متقاربتانفيالمعنى

                                                           
  1/31البحر المحيط في التفسير، أبوحيان، ج: ينظر  (( 

  9 1/1البقرة  (1)
  11/9الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص(1)

 9 1/1البقرة  (3)
    /3الطبري، تفسير الطبري، ج: ينظر (( 
    3/ لسان العرب، ابن منظور، ج (( 

    /3تفسير الطبري، الطبري، ج: ينظر  ((7
 11/11عبس  (1)
 71 / معاني القرآن، الفراء، ج: ينظر  ((9
 7  /3تفسير الطبري، الطبري، ج: ينظر  ((1 
  3 ديوان األعشى الكبير، األعشى، ص  ((  
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واإل األجساد، إلى وردِّالتراب وإعادتها العظام إحياء هو الجسدنشار من أماكنها إلى ،(2)ها
.(3)،وابنخالويهبالراء(1)والفراءذكرهابالزاي

 وقد بين القراء وي ْقض )اختلف ي ُقُص، ) الضاد أو تعالىبالصاد قوله في َيُقصُّ }:
{الْحَقَّ 

ئفقر،(4) )ت ي ُقص  في،بالصاد( كتبها خالويه وابن هذيل، لقبيلة حضرية لهجة وهي
بقولهتعالى الحجةبلغتهم،واستدلعليها ْحَسَن الَْقَصِص }:

َ
{َنحُْن َنُقصُّ َعلَيَْك أ

:،وقوله(2)
{فَاقُْصِص الَْقَصَص }

وَُهَو }:استدلبقولهتعالىعندتمامالكالم(ض قْي )،ومنقرأهابالضاد(0)
{الَْفاِصلِينَ  َخيْرُ 

القضاء،( ) في إال يكون ال المختلفين بين القبائل( )والفصل لهجة وهي ،
 فيقصالحق،:مثل،سكنتنجدالتيالبدوية اختلفالمعنىبينالصادوالضاد، وهنا تميم،

أنجميعمن:وقيلفيتفسيراآليةيتبعه،ورويتهذهالقراءةعنعليبنأبيطالب،:أي
بهوأ فهومنأقاصيصالحق،أنبأ وجهانويقضيالحقمربه األول؛لها يقضيالقضاء:

.(9)يصنعوُيحك م:أي؛بمعنىيقضي:يحكمويفصلفيالقضاء،والثاني:أي،الحق

ِ }:فيقولهتعالى(ظنين)وأما {نِين  ظَوَما ُهَو عَلَى الَْغيِْب ب
تبالضادبدلالظاءئقرف،(1 )

ن ين) تقول،(ض  فالعرب ن : أض  ن ْنت وض  ، ن  أض  ن ْنُت بمعنى(  )ض  وهي ، أي(21)بخيل: ، أن:

                                                           
 1  /3تفسير الطبري، الطبري، ج: ينظر (( 

 17لغات القرآن، الفراء، ص :ينظر ((1
 11 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص :ينظر ((1

 7 / األنعام  (3)
 1/1 يوسف  ( )
  7 /7األعراف  ( )
 7 / األنعام  (7)
 31 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر (1)

 1/199، جم القرآن، القرطبيالجامع ألحكا: ينظر ، 1 1حجة القراءات، ابن زرعة، ص : ينظر ((9
 13/ 1التكوير  (1 )

   1/1 لسان العرب، ابن منظور، ج: ينظر ((  
 3 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  ((1 
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والقرآن العلم من هللا آتاه بما يبخل ال وسلم عليه هللا صلى الشعر(2)الرسول في وجاءت ،
:(3()1)فقالقيسبنالخضيم،العربي

ِنـــــــي  أُجـــــــوُد بمكنـــــــوِن الحـــــــديث وإن 
  
 

ــــــــن ســــــــاَلني لَضــــــــنِين  ِك عم   ِبِســــــــرِ 
ليسدمحمصلىهللا:،والمعنىلآلية(4)المتهم:ويرادبها،(ظ ن ين)وبالظاءبدلالضاد 

:(0)قالعبدالرحمنبنحسان،،ومنهاكالمالعربفيأشعارهم(2)عليهوسلكمتهم ا

ـــــــة   ـــــــْن جناي ـــــــال وَيمـــــــِيِن هللِا ل َع  ف
  
 

ــــــــين  ظ نــــــــينُ    ُهِجــــــــْرُت ولكــــــــن  الظ ِن
أنيس  إبراهيم الدكتور وقال كتب: وحسب مجهور، شديد صوت الحديثة الضاد أن

الضاد)نفإ:اللغاتواللهجات البدوية( الظاء)قبيلةتميم،و:ومنها،تنتميإلىالبيئة تنتمي(
ممايرجحلناميلالبيئةالحجازيةالمتحضرة؛(7)قيس:مثل،للقبائلالتيتأثرتبالبيئةالحجازية

ا؛ألنالنطقبالضادوالظاءواردٌلألصواتالرخوة،ولكناليمكنجعلهذهقاعدةويطبقعليه
 والشرقية، الغربية الحجازية البيئة الطبريفي كلها:ويقول المصاحف خطوط ،(1)وبالضـاد

.(9)وبالظاءفيكتابالحجةالبنخالويه

                                                           
 1 7حجة القراءات، ابن زرعة، ص : ينظر (( 

ديوان . سالم ولم يسلمهو شاعر األوس وأحد أبطالها الفرسان في الجاهلية، وقد أدرك اإل: قيس بن الخضيم ((1

 1قيس بن الخضيم، قيس بن الخضيم ص
 11ديوان قيس بن الخضيم، قيس بن الخضيم، ص ((1

 3 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر  ((3
 1 7حجة القراءات، ابن زرعة، ص : ينظر  (( 

   شعر عبد الرحمن بن حسان األنصاري، عبد الرحمن بن حسان، ص   (( 
 13 في اللهجات العربية، أنيس، ص: ينظر ((7

 7  /13تفسيبر الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، ج: ينظر ((1
 3 1الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: ينظر ((9
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 الخاتمة
الظواهر الباحثة فيها تناولت التي الدراسة هذه من الفراغ وبعد وأخير ا، أوال  هلل الحمد

البنخالويه،خلصتالباحثةإلىمجموعةمن(الحجةفيالقراءاتالسبع)اللهجيةفيكتاب
:النتائج،والتييمكنتفصيلهاعلىالنحواآلتي

البحث .2 ،والتفسير،والحديث،والقراءات،والفقه،اساتاللغويةالدرأعالمعلم امنيبرزهذا
 .العالمالجليلاإلمامالحسينبنأحمدبنخالويه:وهو

،يقومعلىاإليجازواالختصار،وسهولةاألسلوب،كانمنهجابنخالويهفيالحجةتعليمي ا .1
إال،حابهاولمينسبالقراءاتإلىأص،والبعدعنالتعقيد،فعرضالقراءاتمنايرسند

 .إذادعتالضرورة
 .وتركالرواياتالشاذةالمنكورة،اعتمدابنخالويهالقراءاتالمشهورة .3
 .والتقاس،اللغةفينظرابنخالويهسماعية .4
العرب .2 بلغات خالويه ابن عليها،يأخذ أهل،ويعتمد لغة إلى ويميل الحجة، اختلفت وإن

ِ }:الحجاز،فيقولفيقولهتعالى وهما،هابكسرالقافوضمِّ أُر قْأنهاتُ:(2){الْقِْسَطاِس َوزِنُوا ب
 .ألنهالغةأهلالحجاز؛ولكنهرجحالضم،لغتانفصيحتان

مايعربالشواهد،اليتعرضابنخالويهإلىتفسيرالمعنى .0 إالإذادعتالضرورة،وقليال 
 .التييحتجبها

الفالقراءاتإنماكانتالختالفلهجاتالعرب،ولعلبعضالقراءاتفيالعبرةمناخت .1
 .أصلهمظهرلهجي

8.  قراءاته، في قريش لغة على الكريم القرآن يقتصر منولم الكثير لهجات بين جمع إنما
 .القبائلالعربية

االتباعالحركيمظهرمنمظاهرالتغييرالذييحدثبيناألصواتالمتجاورةلضربمن .9
فتصيرمثلها،وهذه،خفيف،فيكونبينحركتينمتتابعتين،فتغلبحركةعلىاألخرىالت

 .الظاهرةعامةبينأهلالبادية

                                                           
  7/1  اإلسراء ( )
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التخفيف .21 إلى بطبعهم الناس للجهد؛يميل ا لهجة،اقتصاد  وهذه للكالم، واختصار ا
حرف لِّ كُة يفضلونتوفيف،كالحجاز،وأسد،وأمابقيةالعربمنأهلالمدن،كتميم،البادية

 .حقه
 .قيقالهمزمنالصفاتالبدوية،وتخفيفهمنصفاتالحضرتح .22
نوعان .21 اإلبدال الصوامت: في التخفيف،إبدال منه والهدف الصوائت، في ،وآخر

 .واقتصادالجهد
،فمالتقبيلةبنيالقبائلالعربيةبينتحريكالصوتالحلقيبالفتحةوتسكينهاختلفت .23

 .تسكينهإلىفتحه،وتميمىإلعقيل،وبكربنوائل
البدوية .24 للقبائل المضارعة حرف كسر العلماء وأسد،،نسب وهذيل، وقيس، كتميم،

 .وربيعة
،يظهربشكلواضحبينالبدووالقبائلالرحالةالتيالتكادتستقرفيمكاندااماإل .22

 .كالحجاز،ظهربينالقبائلالحضريةواإلظهار
لذيتتعرضلهاألصواتحينتتجاورأوتتقارب،اإلمالةضربمنضروبالتأثيرا .20

 .وانتشرتبينالقبائلالعربيةالتيكانتتعيشفيوسطالجزيرة
 .إشمامالسينصوتالصادنسبإلىقبائلقيس .21
ْكم .28 تنسبإلىو،(كم)فيهاتكسرالكافمنضميرالمخاطبينالمتصللغويةظاهرةالوِّ

 .ربيعة
تنسبإلىو،(هم)كسرالهاءمنضميرالغائبينالمتصلظاهرةلغويةيتمفيهاالو ْهم .29

 .بنيكلب
 .بالتشديدهيالمصدر،وهيلغةبعضأهلاليمن(ف عِّال) .11
ل )الكلمةعلىوزن .12 ل )كانتلهجةأهلالحجاز،فيمااستعملالتميميونوزن(ف ع   (.أ ْفع 
ل) .11 الحجازوبنيأسدلغةبالتخفيف(أفعل)بالتشديد،هولغةتميموقيسوهذيل،و(فعِّ

 .وهذيل
لحاقالفعلبألفأوواوأوإتطابقبينالفعلوفاعلهأونائبه،ب(أكلونيالبراايث)لغة .13

 .نون،ونسبتهذهاللغةلقبيلةطيء،وقبيلةأزدشنوءة،ولبنيحارثبنكعب
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ِيَاحِ } :فيقولهتعالى .14 {َوتَْصِريِف الر 
رياح:بالجمع،والمقصودبها(الرياح)تئقر،(2)

 .ريحالعذاب:والمقصودبها،(الريح)رحمة،واإلفراد
بعدالتعمقفيكتابالحجة،والغوصفيبحراللهجاتالعربيةالقديمة،توصيالباحثةبما

:يلي
2.  بكتاب السبع)االهتمام القراءات في طباعته،(الحجة وإعادة المكتبات، في وتوفيره

 .وشرحه
 .لعليافيالجامعاتتدريسالكتابلطالبالدراساتا .1
 .تدريسالطالبفيالجامعاتاللهجاتالعربيةالقديمة،وعالقتهافيالقرآنالكريم .3
 .الكتابةفيمسائلكتابالحجةمنناحيةعلماللغة .4

 
هذههيأهمالنتائجوالتوصياتالتيتوصلتإليهاالباحثة،وهناكنتائجأخرىمبسوطةبين

.تكوننتائجموفقة،وأنينفعهللابهاالدراسة،وأرجوأنات ي ط 
.وماتوفيقيإالباهللعليهتوكلتوإليهأنيب

 

                                                           
 3  /1البقرة  ( )
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 المصادر والمراجع

.القرآنالكريم
ابندريد .2 فياللغةمعتحقيقكتابعشرحمقصورة بيروتابنخالويهوجهوده :،محمودجاسمدمحم،

 .م2،2980مؤسسةالرسالة،ط
،أحمداألربعةعشرالمسمىمُنتهىاألمانيوالمسراتفيعلومالقرآنإتحاففضالءالبشربالقراءات .1

له وقدم حققه الب ن ا، دمحم بن بيروت: إسماعيل، دمحم شعبان الدكتور القاهرة: الكتب، عالم مكتبة:
 .م2،2981الكلياتاألزهرية،ط

مركز:سيوطي،تحقيق،أبوالفضلجاللالدينعبدالرحمنبنأبيبكرالاإلتقانفيعلومالقرآن .3
 .هـ2410،(ط.د)مجمعالملكفهدلطباعةالمصحفالشريف،:الدراساتالقرآنية،المدينةالمنورة

 .م1111مخلصين،جامعةماالنجاإلسالميةالحكومية،آثاراللهجاتالعربيةفيالقراءاتالسبع، .4
مكتبة:عبدالصبورشاهين،القاهرة،(أبوعمروبنالعالء)أثرالقراءاتفياألصواتوالنحوالعربي .2

 .م2،2918الخانجي،ط
،نسرينعبدهللاعطوات،قسماللغةأثراللهجاتالعربيةفيتوجيهالمعنىالنحوي،رسالةدكتوراه .0

جامعةبيروت:أحمدفاس،لبنان.د.بشيرفرج،وأ.العربيةوآدابهافيجامعةبيروتالعربية،اشرافد
 .م1120العربية،

:،عاشورخضراويالحسني،مكتبةالرضوانكامالتجويدبروايةورشعننافعمنطريقاألزرقأح .1
 .م1112،(ط.د)مصر،/البحيرة

األستاذعلىفاعور،:،أبودمحمعبدهللابنمسلمابنقتيبة،شرحهوكتبهوامشهوقدملهأدبالكاتب .8
 .م2،2988،ط.دارالكتبالعلمية:بيروت

ويني،الجزائر:،أبوسعيدالسيرافي،تحقيقإداامالقراء .9 دارالشعاب:الدكتوردمحمعليعبدالكريمالرِّ
 .م1،2982للطباعةوالنشر،ط

العربية .21 علماء عند الجزائراالداام بوخلخال، هللا عبد ، : الجامعية، المطبوعات ،(ط.د)ديوان
 .م1111

الشيخجمالالدين:لىدمحمالضباع،اعتنىبه،عإرشادالمريدإلىمقصودالقصيدفيالقراءاتالسبع .22
 .م1110،(ط.د)دارالصحابةللتراث،:دمحمشرف،واألستاذعبدهللاعلوان،طنطا

،1بيروت،ط:،دمحمناصرالديناأللباني،المكتباإلسالميإرواءالغليلتخريجأحاديثمنارالسبيل .21
.م2982-هـ2412
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دمحمحسانالطيان،ويحيى:ينبنعبدهللاابنسينا،تحقيق،أبوعليالحسأسبابحدوثالحروف .23
 .م2983،(ط.د)مطبوعاتمجمعاللغةالعربية،:علم،دمشق

القرآن .24 نزول تحقيقأسباب النيسابوري، الواحدي أحمد بن على الحمد أبو ، زالول،: بسيوني كمال
 .م2،2992دارالكتبالعلمية،ط:بيروت

العربية .22 اللغة علم دأسس ، القاهرة. حجازي، فهمي محمود : والنشر، للطباعة الثقافة ،(ط.د)دار
 .م1113

دار:،أحمدمحمودعبدالسميعالحفيان،بيروتأشهرالمصطلحاتفيفناألداءوعلمالقراءات .20
 .م2،1112الكتبالعلمية،ط

مطبعة:زاه،بغدادزهيراازي:،أبوجعفرأحمدبندمحمبنإسماعيلالنحاس،تحقيقإعرابالقرآن .21
 .م2911،(ط.د)العاني،

:الشيخخالدالعلي،بيروت:،أبوجعفرأحمدبندمحمبنإسماعيلالنحاس،اعتنىبهإعرابالقرآن .28
 .م1،1118دارالمعرفةللطباعةوالنشر،ط

الكريم .29 القرآن من سورة ثالثين بيروتاعراب خالويه، ابن أحمد بن الحسين ، الهالل: ومكتبة ،دار
 .م2982،(ط.د)

الكريم، .11 القرآن من سورة ثالثين بيروت إعراب خالويه، ابن أحمد بن الحسين الهالل،: ومكتبة دار
 .م2982،(ط.د)

 .م22،1111دارالعلمللماليين،ط:بيروت، ،خيرالدينالزركلياألعالم .12
لبقاءعبدهللابنالحسين،أبواإمالءمامنبهالرحمنمنوجوهاإلعرابوالقراءاتفيجميعالقرآن .11

 (.ت.د)،(ط.د)دارالكتبالعلمية،:العكبري،بيروت
وشعره .13 حياته الصلت أبي بن ظبيأمية أبو الحديثي، الغفور عبد بهج ، للثقافة: ظبي أبو هيئة

 .م2،1119والتراث،المجمعالثقافي،ط
ي،تحقيق،الوزيرجمالالدينأبيالحسنعانباهالرواةعلىأنباهالنحاة .14 دمحمأبو:ليبنيوسفالق ْفط 

 .م2،2980مؤسسةالكتبالثقافية،ط:دارالفكرالعربي،بيروت:الفضلإبراهيم،القاهرة
دمحم:،ابنهشامأبودمحمعبدهللاجمالالدينبنيوسف،تحقيقأوضحالمسالكإلىألفيةابنمالك .12

 .م1112،(ط.د)،المكتبةالعصرية:محييالدينعبدالحميد،بيروت
الدكتورموسى:،أبوعمروعثمانبنعمرابنالحاجب،تحقيقوتقديمااليضاحفيشرحالمفصل .10

 (.ت.د)،(ط.د)وزارةاألوقافلجنةإحياءالتراثاإلسالمي،:بنايالعليلي،العراق
بيتاألفكار:الدكتورربحيمصطفىعليان،ع مِّانالبحثالعلميأسسه،مناهجهوأساليبه،إجراءاته، .11

 .م1112،(ط.د)الدولية،
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:الشيخزهيرجعيد،بيروت:،أبوحياندمحمبنيوسفاألندلسي،تحقيقالبحرالمحيطفيالتفسير .18
 .م1121،(ط.د)دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،

دار:بيروتدمحمأبوالفضل،:،بدرالديندمحمبنعبدهللاالزركشي،تحقيقالبرهانفيعلومالقرآن .19
 .2،2921المعرفة،ط

والنحاة، .31 اللغويين طبقات في الوعاة السيوطي،بغية بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل الحافظ
 .م1،2919،دارالفكر،ط(م.د)دمحمأبوالفضلإبراهيم،:تحقيق

:نباري،تحقيق،أبوالبركاتكمالالدينعبدالرحمنبندمحمابناألالبيانفياريبإعرابالقرآن .32
 .م2981،(ط.د)الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،:دكتورطهعبدالحميدطه،القاهرة

،دمحمبندمحمبنعبدالرزاقالحسينيأبوالفيضمرتضىالزبيدي،تاجالعروسمنجواهرالقاموس .31
تحقيق الكويت: العزباوي، الطحاوي، حجازي، الترزي، ط: الحكويت، حكومة 1مطبعة -هـ2392،

 .م2912
،أبوبكرأحمدبنتاريخمدينةالسالموأخبارمحدثيهاوذكرُقطانهاالعلماءمنايرأهلهاووارديها .33

الدكتوربشارعوادمعروف،بيروت:علىالخطيبالبغدادي،تحقيق ،2دارالغرباإلسالمي،ط:
 .م1112

 .م2،1114دارالنهضةالعربية،ط:،عبدهالراجحي،بيروتالتطبيقالصرفي .34
دمحمعبدهللاالنمر،:،اإلمامأبودمحمالحسينبنمسعودالبغوي،تحقيقتفسيرالبغويمعالمالتنزيل .32

ـالرياض الحرش، مسلم وسليمان ضميرية، جمعة وعثمان : والتوزيع، للنشر طيبة ،(ط.د)دار
 .ه2419

عبد:الدكتور:لطبري،تحقيق،أبوجعفربنجريراتفسيرالطبريجامعالبيانعنتأويلآيالقرآن .30
 .م2،1112مركزالبحوثوالدراساتالعربيةواإلسالمية،ط:هللابنعبدالمحسنالتركي،الجيزة

التأويل .31 ،أبوالقاسمجارهللامحمودبنتفسيرالكشافعنحقائقالتنزيلوعيوناألقاويلفيوجوه
تحقيق الزمخشري، عمر بيروت: شيحا، مأمون خليل ا: طدار والنشروالتوزيع، للطباعة ،3لمعرفة

 .م1119
الكريم .38 القرآن في أخرى اصرفية وصيغ الفاعل اسم صيغة بين الداللي ميسية،التناوب بن رفقة ،

-381:،ص1120،ديسمبر40مجلةالعلوماإلنسانيةجامعةاإلخوةمنتوريقسنطينةالجزائر،عدد
418. 

:،جعمات،توفيق،إشرافآنيةبينابنخالويهوالسمينالحلبيالتوجيهالصرفيوالنحويللقراءاتالقر .39
جامعةدمحمخيضر الجزائربة، الجمهورة دكتوراة، رسالة مالوي، الدين صالح كلية-الدكتور بسكرة،

 .م1120/م1122اآلدابواللغاتقسماآلدابواللغةالعربية،
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راجعه .41 أجزاء، ثالثة في موسوعة العربية الدروس مصطفجامع ونقحه، الغالييني، ى عبد: الدكتور
 .م3،2994المكتبةالعصرية،ط:المنعمخفاجة،بيروت

الكبير، .42 تحقيقالجامع الترمذي، عيسى بن دمحم عيسى أبي الحافظ اإلمام عواد: بشار الدكتور
 .2،2990دارالغرباإلسالمي،ط:معروف،بيروت

،أبوعبدهللادمحمبنأحمدالقرطبي،ةوآيالفرقانالجامعألحكامالقرآنوالمبينلماتضمنهمنالسن .41
مؤسسة:الدكتورعبدهللابنعبدالمحسنالتركي،وكاملدمحمالخراط،وماهرحبوش،بيروت:تحقيق

 .م2،1110الرسالة،ط
دار:،الدكتورهشامسعيدمحمودالنعيمي،بيروتحجةالقراءاتالقرآنيةالبيزرعةدراسةتحليلية .43

.م1112،(ط.د)العلمية،لكتب
القراءات .44 تحقيقحجة زرعة، أبو زنجلة بن دمحم بن الرحمن عبد ، بيروت: األفغاني، سعيد مطبعة:

 .م2،2991الرسالة،ط
42.  السبع، القراءات في خالويهالحجة ابن أحمد بن الحسين تحقيق، مكرم: سالم العال عبد ،الدكتور

 .م2،1111عالمالكتب،ط:القاهرة
الشيخعادلأحمد:،أبوعليالحسنبنعبدالغفارالفارسي،تحقيقفيعللالقراءاتالسبعالحجة .40

 .م2،1111دارالكتبالعلمية،ط:بيروت.عبدالموجود،والدكتورأحمدعيسىالمعصوابي،
لي،أبوعالحجةللقراءالسبعةأئمةاألمصاربالحجازوالعراقوالشامالذينذكرهمأبوبكربنمجاهد .41

عليه وعلق حواشيه وضع الفارسي، الغفار عبد بن الحسن لبنان: الهنداوي، مصطفى كامل دار:
 .م2،1112الكتبالعلمية،ط

،(ت.د)المكتبةالعلمية،:دمحمعليالنجار،القاهرة:،أبوالفتحعثمانابنجني،تحقيقالخصائص .48
 (.ط.د)

لمفصلفيصنعةاالعرابالموسومبالتخمير،الخوارزمي،صدراألفاضلالقاسمبنالحسين،شرحا .49
 .2.2991دارالغرباإلسالمي،ط:الدكتورعبدالرحمنبنسليمانالعثيمين،بيروت:تحقيق

الدكتورأحمددمحم:،أحمدبنيوسفالسمينالحلبي،تحقيقالدرالمصونفيعلومالكتابالمكنون .21
 (.ت.د)،(ط.د)دارالقلم،:الخراط،دمشق

 .م2981،(ط.د)مكتبةالحياة،:،دمحمحسينآلياسين،،بيروتساتاللغويةعندالعربالدرا .22
 .م2،2901دارالعلمللماليين،ط:صبحيإبراهيمالصالح،بيروتدراساتفيفقهاللغة، .21
لهديواناألخطل .23 ،غياثيناوثاألخطل،شرحهوقدم بيروت: ، مهديدمحمناصرالدين، دار:

 .م1،2994،طالكتبالعلمية
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األعشىالكبيرميمونبنقيس،شرحوتعليقديواناألعشىالكبير .24 ، القاهرة: :الدكتوردمحمحسين،
 .م2921،(ط.د)مكتبةاآلدابالمطبعةالنموذجية،

الدكتورمفيددمحم:،جروببنأوسالحطيئة،دراسةوتبويبديوانالحطيئةبروايةوشرحابنالسكيت .22
 .م2،2993الكتبالعلمية،طدار:قميحة،بيروت

:صالحالدينالهادي،مصر:،الشماخبنضرارالذبياني،تحقيقديوانالشماخبنضرارالذبياني .20
 (.ت.د)،(ط.د)دارالمعارف،

الدكتوريحيى:،العباسبنمرداسالسلميابنمرداس،تحقيقديوانالعباسبنمرداس،السلمي .21
.م2908،(ط.د)للصحافةوالطباعة،المؤسسةالعامة:الجبوري،بغداد

دار:عباسعبدالستار،بيروت:،زيادبنمعاويةالنابغةالذبياني،شرحوتقديمديوانالنابغةالذبياني .28
 .م3،2990الكتبالعلمية،ط

 .م2980،(ط.د)داربيروتللطباعةوالنشر،:،جريربنعطيةالخطفي،بيروتديوانجرير .29
أحمدحسنبسج،:يالنبنعقبةبنمسعودبنحارثةذوالرمة،قدملهوشرحه،غديوانذيالر مة .01

 .م2،2992دارالكتبالعلمية،ط:بيروت
دار:عليحسنفاعور،بيروت:زهيرابنأبيسلمى،شرحهوقدملهديوانزهيربنأبيسلمى، .02

 .م2،2988الكتبالعلمية،ط
وأب .01 األثرم رواية الضبعي المتلمس شعر األصمعيديوان عن عبيدة تحقيقي الضبعي، المتلمس ،

 .م2911،(ط.د)معهدالمخطوطاتالعربية،:حسنكاملالصيرفي،القاهرة:وشرح
هشام، .03 بن المطلب عبد جمعهديوان مناف، عبد بن هشام بن المطلب عبد حيدر،: بن الحسين

 .م1119،(ط.د)،(م.د(:)م.د)ومحبوبالهاشمي،
دار:أشرفأحمدعدرة،بيروت:عبيدبناألبرصبنجشماألبرص،شرحص،ديوانعبيدبناألبر .04

 .م2،2994الكتابالعربي،ط
تحقيقديوانقيسبنالخضيم .02 ابنالخضيم، قيسبنالخضيم ، السامرائي،وأحمد: الدكتورإبراهيم

 .م2،2901مطبعةالعاني،ط:مطلوب،بغداد
:علىالفاعور،بيروت:لمىالمزني،حققهوشرحهكعببنزهيربنأبيسديوانكعببنزهير، .00

 .م2991،(ط.د)دارالكتبالعلمية،
وتحقيق .01 دراسة األنصاري مالك بن كعب بغدادديوان العاني، مكي سامي ، ط: النهضة، ،2مكتبة

 .م2900
 (.ت.د)،(ط.د)دارالمعارف،:،عبدالحميدالشلقاني،القاهرةروايةاللغة .08
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أحالريح .09 بن الحسين عليه، وعلق وضبطه له قدم خالويه، ابن مد شرف،: دمحم دمحم حسين الدكتور
 م2،2984كليةالتربيةفرعجامعةالملكعبدالعزيز،ط:المدينةالمنورة

التفسير .11 علم في المسير بيروتزاد البغدادي، الرحمن عبد الدين جمال الفرج أبو ، حزم: ابن دار
 .م2:1111للطباعةوالنشروالتوزيع،ط

االعراب .12 صناعة تحقيقسر جني، ابن عثمان الفتح أبو ، إبراهيم: الزفزاف، دمحم السقا، مصطفى
 .م2،2924شركةومطبعةمصطفىالبابيالحلبيوأوالده،ط:مصطفى،عبدهللاأمين،القاهرة

عروفابن،اإلمامأبيالقاسمعلىبنعثمانبندمحمالمسراجالقارئالمبتدئوتذكارالمقرئالمنتهي .11
وصححه ضبطه البغدادي، العذري القاصح بيروت: شاهين، القادر عبد دمحم العلمية،: الكتب دار

 ..1،1114ط
شعيباألرنؤوط،دمحمنعيمالعرقسوسي،:،شمسالديندمحمبنأحمدالذهبي،تحقيقسيرأعالمالنبالء .13

 .م2،2983مؤسسةالرسالة،ط:بيروت
أبوسعيد،شرحك .14 أحمدحسنمهدلي،عليسيدعلي،بيروت،دار:تابسيبويه،تحقيقالسيرافي،

 .2،ط1118الكتبالعلمية،
عبدالحميد:،أحمدبندمحمبنأحمدالحمالوي،شرحهوفهرسهالدكتورشذاالعرففيفنالصرف .12

 .م2،2998دارالكتبالعلمية،ط:هنداوي،بيروت
،خالدبنعبدهللااألزهري،التوضيحفيالنحوشرحالتصريحعلىالتوضيحأوالتصريحبمضمون .10

ود،بيروت:تحقيق  .م2،1111دارالكتبالعلمية،ط:دمحمباسلعيونالسِّ
المفصل .11 مصرشرح النحوي، على بن يعيش ابن العالم الشيخ ، : المنيرية، الطباعة ،(ط.د)إدارة

 (.ت.د)
الحاجب .18 ابن شافية األسترشرح الحسن بن دمحم الدين رضي تحقيق، اباذي، دمحم: الحسن، نور دمحم

 .مـ2،2981دارالكتبالعلمية،ط:الزفراف،دمحممحيالدينعبدالحميد،بيروت
المكتبة:،دمحممحييالدينعبدالحميد،مصرشرحقطرالندىوبلالصدىألبيهشاماألنصاري .19

.م22،2903،ط.التجاريةالكبرى
ابنجماعة،تحقيق،بدرالدينشرحكافيةابنالحاجب .81 الدكتوردمحمدمحمداود،القاهرة: دارامنار:

 .م1111،(ط.د)للنشروالتوزيع،
الرحمنبنحساناألنصاري .82 الرحمنبنحساناألنصاري،جمعوتحقيقشعرعبد عبد ، الدكتور:

 .م2912،(ط.د)مطبعةالمعارف،:ساميمكيالعاني،مبغداد
القراءات .81 علوم في صفحات أبو المكرمة، مكة السندي، طاهر : اإلثنين، مساء ،(ط.د)مطبعة

 .ه2424
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لجنة:،جاللالدينعبدالرحمنبنأبيبكرالسيوطي،راجعالنسخةوضبطأعالمهاطبقاتالحفاظ .83
 .م2،2983دارالكتبالعلمية،ط:منالعلماءباشرافالناشر،بيروت

دراسةصوتيةوصفية-(عاصموحمزةوالكسائي)ثةظاهرتاالهمزواإلمالةعندالقراءالكوفيينالثال .84
 .م1122،خالدمحمودأبومصطفى،الجامعةاإلسالمية،ازة،(ماجستيرايرمنشورة)تحليلية

:،ميثمدمحمعلي،بيروت(اريبالقرآنواريبالحديث)الظواهراللغويةوالنحويةفيكتبالغريبين .82
(.ت.د)،(ط.د)دارالكتبالعلمية،

 .م2929،(ط.د)،(م.د)،إبراهيمعبدالرحمن،دهللابنقيسالرقياتعبي .80
الحديث .81 اللغة وعلم القاهرةالعربية داود، دمحم دمحم ، : والتوزيع، والنشر للطباعة اريب ،(ط.د)دار

 .م1112
ينةيم:،محيالدينسالم،إشرافاألستاذةالدكتورةعللالقراءاتالقرآنيةدراسةلغويةوصفيةتحليلية .88

منتوري جامعة الجزائربة، الجمهورة دكتوراة، رسالة مالك، قسم-بن واللغات اآلداب كلية قسنطينة،
 .م1112/م1114اللغةالعربيةوآدابها،

 (.ت.د)،(ط.د)بيروت،:،محمودالسعران،دارالنهضةالعربيةعلماللغةمقدمةللقارئالعربي .89
القراء .91 طبقات في النهاية الديااية شمس تحقيق، الجزري، ابن دمحم بن دمحم أخير أب :ن

 .م2،1110دارالكتبالعلمية،ط:برجستراسر،بيروت.ج
أحمدمحمودالحفيان،:،الشيخعلىالنوريبندمحمالصفاقسي،تحقيقايثالنفعفيالقراءاتالعشر .92

 .م2،1114دارالكتبالعلمية،ط:لبنان
دمحمأبوالفضل:محمودبنعمرالزمخشري،تحقيق،العالمةجارهللاالفائقفياريبالحديث .91

.م1،2912إبراهيم،وعلىدمحمالبجاوي،عيسىالبابيالحلبيوشركائه،ط
 .م2،2981دارالعلمللماليين،ط:،إميليعقوب،بيروتفقهاللغةالعربيةوخصائصها .93
 (.ت.د)،(ط.د)النهضةالعربية،الدكتورعبدهالراجحي،بيروت،دارفقهاللغةفيالكتبالعربية، .94
اللغة .92 وعلم اللغة لحطافقه جامعة ياقوت، سليمان محمود ، : الجامعية، المعرفة ،(ط.د)دار

 .م2992
 (.ت.د)،(ط.د)،(ن.د)،(م.د)،أحمدبنعليالدلجي،الفالكةوالمفلوكون .90
 .م4،2902ط،إبراهيمأنيس،مكتبةاإلنجلوالمصرية،القاهرة،فياألصواتاللغوية .91
،2دارالحداثةللطباعةوالنشروالتوزيع،ط:،إبراهيمالسامرائي،بيروتفياللهجاتالعربيةالقديمة .98

 .م2994
 .م8،2991مكتبةاألنجلوالمصرية،ط:،إبراهيمأنيس،القاهرةفياللهجاتالعربية .99
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القراآت .211 سبع في البركات قدسفيض أمينالقدسي، دمحم ين دمحمأرواني مباركة:، مكتبة
  .م1111،(ط.د)طيبة،

مكتبالتراثفيمؤسسة:،مجدالديندمحمبنيعقوبالفيروزآبادي،تحقيققاموسالمحيط .212
 .م8،1112مؤسسةالرسالة،ط:الرسالة،بيروت

دارالكتابالعربي،:،عبدالفتاحالقاضي،بيروتالقراءاتالشاذةوتوجيههافيلغةالعرب .211
 .م2982،(ط.د)
مكتبةالخانجي،:،عبدالصبورشاهين،القاهرةلقراءاتالقرآنيةفيضوءعلماللغةالحديثا .213

 .م2990،(ط.د)
األضداد، .214 قاسمكتاب بن تحقيقدمحم األنباري، بيروت: إبراهيم، الفضل أبو دمحم المكتبة:

 .م2981،(ط.د)العصرية،
القراءات .212 في السبعة تحقيقكتاب مجاهد، ابن ، ش: القاهرةالدكتور ضيف، وقي دار:

 .م2911،(ط.د)المعارفبمصر،
العين .210 تحقيقكتاب الفراهيدي، أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو ، السامرائي،.د: إبراهيم

 (.سلسلةالمعاجموالفهارس)مهديالمخزومي
األنصاري .211 أوس بن سعيد زيد ألبي الهمز كتاب حداد، حنا (م.د)، (ن.د)، ،(ط.د)،

 .م1111
عبدالسالمدمحمهارون،:،سيبويهأبوبشرعمروبنعثمانبنقنبر،تحقيقوشرحبالكتا .218

 .م2991،(ط.د)مكتبةالخانجي،:القاهرة
،اإلمامالعالمةأبيالفضلجمالالديندمحمبنمكرماالفريقيالمصريابنلسانالعرب .219

 (.ت.د)،(ط.د)بيروت،:دارصادرمنظور،
:اعتنىبهالشيخالعالمة،اإلمامالحافظأحمدبنعليبنحجرالعسقالنيلسانالميزان، .221

ة اد  أبو الفتاح عبد سلمان ة، اد  أبو الفتاح عبد بيروت، والنشر: للطباعة اإلسالمية البشائر دار
 .م2،1111،طوالتوزيع

،،دينادمحمبنحمود(الجانبالنحوي)رالمحيطألبيحياناللغاتالعربيةفيتفسيرالبح .222
،جامعةأمالقرى،اشرافاألستاذ(فرعاللغة)الحارثي،رسالةماجستير،قسمالدراساتالعلياالعربية

 .م2992جامعةأمالقرى،:عليانبندمحمالحازمي،السعودية:الدكتور
،(رسالةدكتوراه)-دراسةلغوية-القرآنللقرطبيلغاتالقبائلالعربيةفيالجامعةألحكام .221

 .ه2438/2439دمحمبنيونسهاني،الجامعةاإلسالميةبالمدينةالمنورة،المدينةالمنورة،
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نسخهلغاتالقرآن .223 يحيىبنزياد، الفراءأبوزكريا ، جابربنعبدهللابنسريعالسريع،:
 .ه2432،(ط.د)،(د.د)،(م.د)
:صالحالدينالمنجد،القاهرة:،إسماعيلبنعمروابنحسنون،تحقيقناللغاتفيالقرآ .224
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 (.ت.د)،1مطبعةوهبة،ط:،مناعالقطان،القاهرةمباحثفيعلومالقران .211
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 فهرس آيات القرآن الكريم

رقم 
 السورة

 الصفحة رقمها اآلية السورة

ِينِ }الفاتحة2 4302 {َمالِِك يَوِْم الد 
َراَط الُْمْستَقِ } ِ 0224/144 {يمَ اْهِدنَا الص 
َِّذينَ } نَْعْمَت َعلَيْهِمْ  ِصَراَط ال

َ
1183 {أ

َٰلَِك الِْكَتاُب لَا َريَْب ۛ فِيهِ ۛ ُهًدى ل ِلُْمتَّقِينَ }البقرة1 1113/114 {َذ
342 {الذين يُْؤِمنُونَ }
4111 {َوبِالْآِخَرةِ ُهْم يُوقِنُونَ }
نَذۡرَتهُ }

َ
ۡم لَۡم تُنِذرُۡهمۡ َسَوآٌء َعلَۡيهِۡم َءأ

َ
081 {ۡم أ

بَْصارِهِمْ }
َ
1232/132 {ِغَشاَوةٌ  َوعَلَىَٰ أ

ُ َمَرًضا} 21310 {فََزاَدُهُم اَّللَّ
21318 {بَِما كَانُوا يَْكِذبُونَ }
رِْض }

َ
22142 {َوِإذَا قِيَل لَُهْم لَا ُتْفِسُدوا فِي الْأ

لَا}
َ
َفَهاُء   أ 2391 {السُّ

22131 {َيْعَمُهونَ  فِي ُطْغَيانِهِمْ }
لَالََة بِالُْهَدىَٰ } َِّذيَن اْشتََرُوا الضَّ وَلَٰئَِك ال
ُ
20131 {أ
ُ ُمحِيٌط بِالْكَافِرِينَ } 29131 {َواَّللَّ
ْسَماءِ َهَُٰؤلَاءِ }

َ
نبِئُونِي بِأ

َ
3211/92 {إِن أ
ْسَمائِهِْم }

َ
نبِئْهم بِأ

َ
3321/183 {قَاَل يَا آَدُم أ

38131 {َفَمن تَبَِع ُهَدايَ }
ْغَرْقَنا آَل فِرَْعْونَ }

َ
21322 {َوأ

خَْذُتُم الْعِْجَل مِن } ْربَعِيَن لَيْلًَة ُثمَّ اتَّ
َ
َوِإذْ َواَعْدنَا ُموَسيَٰ أ
نتُْم َظالُِمونَ 

َ
 {َبْعِدهِ َوأ

2211/128/
332

24113/182 {َفتُوبُوا إِلَيَٰ بَارِئُِكمْ }
28291 {َحيُْث ِشئْتُمْ }
بِي ِينَ } 0211 {َوَيْقتُلُوَن النَّ
لَُّة َوالَْمْسَكنَةُ } ِ 02183 {َوُضِربَْت َعلَيْهُِم الذ 
ابِينَ } 0129 {َوالصَّ
0101 {ُهُزؤا}
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ن تَْذَبحُوا َبَقَرةً }
َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َ يَأ 01113 {إِنَّ اَّللَّ

82124 {هِم بِالِْإثِْم َوالُْعْدَوانِ َتَظاَهُروَن َعلَيْ }
ِ الَْعَذاِب } َشد 

َ
82139/131 {َويَوَْم الْقِيَاَمةِ يَُردُّوَن إِلَيَٰ أ

يَّْدنَاهُ بُِروِح الُْقُدِس }
َ
81111 {َوأ

{ ُ نَزَل اَّللَّ
َ
91311 {بَِما أ

{ ِ نبِيَاَء اَّللَّ
َ
92331 {قُْل فَلَِم َتْقتُلُوَن أ

98319 {بْرِيَل َوِميكَاَل وَجِ }
ْو نَ }

َ
21020/323 {َهاأنسَما نَنَسْخ مِْن آيَة  أ

ِ اْجَعْل َهََٰذا بَلًَدا آِمنًا وإذ قال إبراهيم} 210320 {َرب 
210198 {فأمتعه قليلا}
رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُْب َعلَيَْنا}

َ
218113 {َوأ

231321 {ووصي بها إبراهيم}
اِس لَرَُءوٌف رَِّحيمٌ } َ بِالنَّ 243192 {إِنَّ اَّللَّ
22101 {ليلا يكون}
َِياحِ { 20429/308 {َوتَْصِريِف الر 
يَْطانِ } 208112 {َولَا تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ
بَْوابَِها}

َ
تُوا الُْبيُوَت مِْن أ

ْ
289242 {َوأ

{ ِ 111132 {ابْتَِغاَء َمرَْضاِت اَّللَّ
لِْم كَافَّةً } ِ 118218 {اْدُخلُوا فِي الس 
َِن الَْغَمام} 121241 {فِي ُظلَل  م 
لُونََك َعِن الْخَْمرِ َوالَْميِْسِرۖ  قُْل فِيهَِما إِثٌْم َكبِيرٌ }

َ
129301 { يَْسأ

ْكبَُر مِن نَّْفعِهِمَ }
َ
129303 {اَوِإثُْمُهَما أ

130101 {عَلَى الُْموِسِع قََدُرهُ وَعَلَى الُْمْقتِرِ قََدُرهُ }
ُ َيْقبُِض َويَبُْسُط } 142224 {َواَّللَّ
141222 {َوَزاَدهُ بَْسَطةً }
{ ِ َّا َمِن اْغتَرََف ُغْرفًَة بِيَِده 149228 {إِل
ِميُت }

ُ
ْحيِي َوأ

ُ
نَا أ

َ
128119 {أ
/12931/221 {اإِلَي العَِظاِم َكيَْف نُنِشُزَها ثُمَّ نَْكُسوَها لَحْمً  َوانُظرْ }

303
يْرِ فَُصْرُهنَّ إِلَيَْك } َِن الطَّ ْربََعًة م 

َ
101231 {قَاَل فَُخْذ أ

10108 {ُجزْءا}
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102204 {بَِربَْوة  }
ُكلَ }

ُ
َصاَبَها َوابٌِل فَآتَْت أ

َ
102111 {َها ِضْعَفيْنِ َمَثِل َجنَّة  بَِربَْوة  أ

ِف } َعفُّ ْغنَِياَء مَِن التَّ
َ
113281/329 {َيحَْسبُُهُم الْجَاهُِل أ

181204 {إِلَيَٰ َميَْسَرة  }
قُوا َخيٌْر لَُّكمْ } ن تََصدَّ

َ
181122 {َوأ

18131 {َولَا يَُضارَّ كَاتٌِب َولَا َشهِيدٌ }
ِرَ }   َفتَُذك 

ُ
181311 {ْخَرىَٰ إِْحَداُهَما الْأ

180281 {َربَّنَا َولَا َتحِْمْل َعلَيَْنا إِْصًرا}
ْوَراةَ }آلعمران3 نَزَل التَّ

َ
3133 {َوأ

ِب آِل فِرَْعْون}
ْ
2299 {َكَدأ

{ ِ َِن اَّللَّ 22232 {َورِْضَواٌن م 
بِ } ِ َويَْقتُلُوَن النَّ َِّذيَن يَْكُفُروَن بِآيَاِت اَّللَّ ي ِيَن بَِغيْرِ إِنَّ ال

 {َحق   
12331

10302 {قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك  }
11112 {َوُتخْرُِج الَْحيَّ مَِن الَْمي ِِت َوُتخْرُِج الَْمي َِت مَِن الَْحي ِ }
ن َتتَُّقوا مِنُْهْم ُتَقاةً }

َ
َّا أ 18133 {إِل

لََها زَكرَي ا} 31312 {َوَكفَّ
نَّ ا}
َ
ُرَك بِيَْحَييَٰ أ ِ َ يُبَش  39319 {َّللَّ
ِهِ إِلَيَْك } َمنُْه بِقِنَطار  يَُؤد 

ْ
ْهِل الِْكَتاِب َمْن إِن تَأ

َ
12182 {َومِْن أ

19311 {بَِما ُكنتُْم ُتَعل ُِموَن الِْكَتاَب }
19314 {َوبَِما ُكنتُْم تَْدرُُسونَ }
الُّونَ } وَلَٰئَِك ُهُم الضَّ

ُ
91341 {َوأ

91219 {ِحجُّ الَْبيِْت }
211233 {لَا يَُضرُُّكمْ }
ِثْلُهُ } 241228 {إِن َيْمَسْسُكْم قَْرٌح َفَقْد َمسَّ الَْقوَْم قَْرٌح م 
ِبي   }

ِن نَّ ي ِن م 
َ
240324 {َوَكأ

ْشَرُكوا }
َ
َِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب بَِما أ َسنُلْقِي فِي قُلُوِب ال

 ِ  {بِاَّللَّ
222111

228233 {ولئن متم أو قتلتم}
ن َيُغلَّ }

َ
اَن لَِنِبي   أ

202228 {َوَما كَ
َِّذيَن يَُسارُِعوَن فِي الُْكْفرِ } 210241 {َولَا َيحُْزنَك ال
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ي ِبِ } 219319 {َحتَّيَٰ يَِميَز الْخَبِيَث مَِن الطَّ
َِّذيَن قَا} ُ قَْوَل ال َ فَقِيٌر َوَنحُْن لََّقْد َسِمَع اَّللَّ لُوا إِنَّ اَّللَّ

ْغنِيَاءُ 
َ
 {أ

282121

رَْحامَ }النساء4
َ
َِّذي تََساَءلُوَن بِهِ َوالْأ 2121 {ال

ُ لَُكْم قَِياًما} 2180 {الَّتِي َجَعَل اَّللَّ
21201 {َوَسيَْصلَْوَن َسعِيًرا}
ُدُس } ِهِ السُّ 22232 {فَلِأُم 
{ ُ ْولَادُِكمْ يُوِصيُكُم اَّللَّ

َ
22321 { فِي أ

تِيَانَِها ِمنُكمْ }
ْ
ََّذاِن يَأ 20349 {فَآذُوُهَما َوالل

ن تَرِثُوا الن َِساَء َكرًْها}
َ
29229 {أ
ْدَخلًا َكرِيًما} 32312 {مُّ
ُمُروَن النَّاَس بِالُْبْخلِ }

ْ
31211 {َوَيأ

رُْض }
َ
ىَٰ بِهُِم الْأ 41183 {لَْو تَُسوَّ

ِنُْهمْ } َّا قَلِيٌل م  ا َفَعلُوهُ إِل 00321 {مَّ
91121 {َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ }
218121 {إلا أن يصالحا}
ةٌ َخافَْت مِن َبْعلَِها نُُشوًزا}

َ
218121 {...َوِإِن اْمَرأ

وتُوا الِْكتَاَب مِن َقبْلُِكمْ }
ُ
َِّذيَن أ يَْنا ال 232321 {َولََقْد وَصَّ

242108 {في الدرك الأسفل}
َ َجْهَرةً } رِنَا اَّللَّ

َ
223113 {َفَقالُوا أ

بِْت دُّ لَا َتعَ } 224211/124 {وا فِي السَّ
َّا قَلِيلًا} ُ َعلَيَْها بُِكْفرِهِْم فَلَا يُْؤِمنُوَن إِل 222118 {بَْل َطَبَع اَّللَّ
203229 {َوآتَيَْنا َداُووَد َزبُوًرا}
ُ ُموَسيَٰ تَكْلِيًماوَ } 204191 {كَلََّم اَّللَّ

1181 {َولَا َيجْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَْوم  }المائدة2
ْحِت } الُوَن لِلسُّ كَّ

َ
اُعوَن لِلَْكِذِب أ 41111 {َسمَّ

ذُنِ }
ُ
ُذَن بِالْأ

ُ
42111 {َوالْأ

24120 {مِنُكمْ  َمن يَْرتَدَّ }
ابُ } 0909 {نوَوالصَّ
ْيَمانُِكْم َوَلَِٰكن }

َ
ُ بِاللَّْغوِ فِي أ لَا يَُؤاِخُذُكُم اَّللَّ
ْيَمانَ 

َ
دتُُّم الْأ  {يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقَّ

89332
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ِلَُها َعلَيُْكمْ } ُ إِن ِي ُمنَز  222311 {قَاَل اَّللَّ
َِّذي َيُقولُونَ }األنعام0 33241 {قَْد َنْعلَُم إِنَُّه لََيْحُزنَُك ال

بُونََك فَ } ِ 33310 {إِنَُّهْم لَا يَُكذ 
رَ }
َ
4104 {ْيتَُكمْ اأ
2113 { بِالَْغَداةِ َوالَْعِشي ِ }
21221/304 {َيُقصُّ الْحَقَّ }
21228/304 {وَُهَو َخيُْر الَْفاِصلِينَ }
عًا وَُخْفيَةً } 03230 {تََضرُّ
يَْطانُ َوِإمَّ } 08313 {ا يُنِسيَنََّك الشَّ
ىَٰ َكْوَكًبا}

َ
10132 {َرأ

ِ َوقَْد َهَدانِ } ون ِي فِي اَّللَّ ُتحَاجُّ
َ
81133/120 {قَاَل أ

لْنَا عَلَى } ًّا فَضَّ َوِإْسَماِعيَل َوالْيََسَع َويُونَُس َولُوًطا   وَكُل
 {الَْعالَِمينَ 

80321

91184 {هْ فَبُِهَداُهُم اْقتَدِ }
الُّونَ } وَلَٰئَِك ُهُم الضَّ

ُ
91312 {َوأ

90331 {َسَكنًا وََجَعَل اللَّيَْل }
90324/331 {فَالُِق الْإِْصبَاحِ }
َِّذي َجَعَل لَُكُم النُُّجومَ } 91331 {وَُهَو ال
ُكم}

َ
نَشأ

َ
َِّذي أ 98331 {وَُهَو ال

َماءِ } نَزَل مَِن السَّ
َ
َِّذي أ 99331 {وَُهَو ال

{ ِ 99198 {انُظُروا إِلَيَٰ َثَمرِه
99231 {َومَِن النَّْخِل مِن َطلْعَِها قِنَْواٌن َدانِيَةٌ }
211319 {بَنِيَن َوبََنات  بَِغيْرِ ِعلْم   وََخَرقُوا لَهُ }
222232 {اً لَّ َشْيء  ُقبُلك}
ْهَوائِهِم}

َ
َُّيِضلُّوَن بِأ 229341 {ل

ْحيَيَْناهُ }
َ
َوَمن كَاَن َميًْتا فَأ

َ
211112 {أ
َماءِ } ُد فِي السَّ عَّ نََّما يَصَّ

َ
212121 {َكأ

212219 {َضي ًِقا َحرًَجا}
ِ بِزَْعِمهِمْ } 230189 {َفَقالُوا َهََٰذا َّلِلَّ
{ ِ 242284 {يَوَْم َحَصادِه
243211 {َومَِن الَْمْعزِ }

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya97.html
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قُوا دِينَُهْم وَكَانُوا ِشيًَعا لَّسْ } َِّذيَن فَرَّ َت ِمنُْهْم فِي إِنَّ ال
 {َشْيء  

229332/330

ْمَثالَِها}
َ
20113 {فَلَُه َعْشُر أ

ُرونَ }األعراف1 ا تََذكَّ 3311 {قَلِيلًا مَّ
12201 {َوِمنَْها ُتخْرَُجونَ }
ورِثْتُُموَها بَِما ُكنتُْم َتْعَملُونَ }

ُ
ن تِلُْكُم الْجَنَُّة أ

َ
43120 {َونُوُدوا أ

44284 {َنَعمْ قَالُوا }
09222 {َوَزاَدُكْم فِي الْخَلِْق بَْسَطةً }
تُوَن الر َِجاَل }

ْ
ئِنَُّكْم لََتأ

َ
8280 {أ
َخاهُ }

َ
رِْجْه َوأ

َ
22221/23 {أ
تُوكَ }

ْ
ِ َساِحر  َعلِيم   يَأ

221191 {بِكُل 
ْجًرا}

َ
22380/81 {أئنَّ لََنا لَأ

21381 {بِهِۦ قَاَل فِرَۡعۡوُن َءاَمنتُم}
231233 {َوَما كَانُوا َيْعرُِشونَ }
َُّهمْ } ْصنَام  ل

َ
تَوْا عَلَىَٰ قَْوم  َيْعُكُفوَن عَلَىَٰ أ

َ
238233 {فَأ

243312 {َجَعلَُه َدكًّا}
240229/108 {َوِإن يََرْوا َسبِيَل الرُّْشدِ }
خََذ قَوُْم ُموَسيَٰ مِن َبْعِدهِ مِْن حُ } لِي ِهِْم ِعْجلًا َجَسًدا َواتَّ

َُّه ُخَوارٌ   {ل
248242

221280 {َويََضُع َعنُْهْم إِْصَرُهمْ }
ْغلَاَل الَّتِي كَانَْت َعلَيْهِمْ }

َ
221280 {َوالْأ

20201 {بَِعَذاب  بَئِيس  }
210228/304 {فَاقُْصِص الَْقَصَص }
َِّذيَن يُلِْحُدونَ } 281323 {َوذَُروا ال
291230 {َجَعلَا لَُه ُشَركَاءَ }
292120 {ُثمَّ كِيُدونِي}
ُهْم َطيٌف } 112333 {إِذَا َمسَّ
عًا وَُخْفيَةً } 112230 {تََضرُّ

َ َرمَيَٰ }األنفال8 21134 {َوَلَِٰكنَّ اَّللَّ
28313 {ُموهُِن َكيِْد الْكَافِرِينَ }
ُ الْخَبِيَث } ي ِبِ لَِيِميَز اَّللَّ 31319 {مَِن الطَّ



388 
 

نتُم بِالُْعْدوَ }
َ
41230 {ةإِذْ أ

41230 {وَُهم بِالُْعْدَوةِ }
لْمِ } 02218 {إِن َجنَُحوا لِلسَّ
نَّ فِيُكْم َضْعًفا}

َ
00202 {وََعلَِم أ

ِن َولَايَتِهِم} 11282 {م 
َة الُْكْفرِ }التوبة9 ئِمَّ

َ
2189 {َفَقاتِلُوا أ

3109 {ونَ يَُضاهُ }
3122 {إنََّما النَِّسيءُ }
ن يَلِْمُزَك فِي} َدقَاتِ  َوِمنُْهم مَّ 28233 {الصَّ
ذُُن َخيْر  لَُّكمْ  }

ُ
{ قُْل أ

 02111
وْءِ } 98202 {َعلَيْهِْم َدائَِرةُ السَّ
َُّهمْ } لَا إِنََّها قُْربٌَة ل
َ
99112 {أ
َعدَّ لَُهْم َجنَّ }

َ
نَْهارُ َوأ

َ
21131 {ات  َتجْرِي َتحْتََها الْأ

219231 {بِنْيَان}
219134 {عَلَىَٰ َشَفا ُجُرف  َهار  فَانَْهاَر بِهِ }
221231 {بِنْيَان}
ِ َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُونَ } 222331 {ُيَقاتِلُوَن فِي َسبِيِل اَّللَّ
اَفيَْقتُلُوَن َوُيْقتَلُوَنۖ  وَْعدً } 22231 {ا َعلَيْهِ َحقًّ
221121 { ِمن َبْعِد َما كَاَد يَزِيغُ }
213284 {َولَْيِجُدوا فِيُكْم ِغلَْظةً }
نُفِسُكْم َعزِيٌز َعلَيْهِ َما }

َ
ِْن أ لََقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل م 

 {َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَيُْكم بِالُْمْؤِمنِيَن رَُءوٌف رَِّحيمٌ 
218182

2131 {الر}يونس21
ْمَس ضِ } 201 {اءً يالشَّ
ْدَراُكم بِهِ }

َ
ُ َما تَلَْوتُُه َعلَيُْكْم َولَا أ 20134 {قُل لَّْو َشاَء اَّللَّ

ِي} َّا يَهد  ن ل مَّ
َ
32211/212 {أ
َجلُُهمْ }

َ
4992 {إِذَا َجاَء أ

02233 {َوَما َيْعُزُب }
98320 {ن  َوَمتَّْعَناُهْم إِلَيَٰ ِحي}
218341 {فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَيَْها}

21131 {فَلَا تَُك فِي ِمْريَة  }هود22
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يِ }
ْ
أ 1122 {بَادَِي الرَّ

ِ َمجَْراَها} 42134 {بِْسِم اَّللَّ
َعَنا} 41129 {يَا ُبَنيَّ اْرَكب مَّ
لَا إِنَّ َثُموَد َكَفُروا َربَُّهمْ }
َ
08321 {أ
َحٌد }

َ
َِن اللَّيِْل َولَا يَلْتَفِْت مِنُكْم أ ْهلَِك بِقِْطع  م 

َ
ْسِر بِأ

َ
فَأ

تََك 
َ
َّا اْمَرأ  {إِل

82123/323

ِذيَن ُسعُِدوا فَفِي الْجَنَّةِ َخالِِديَن فِيَها}
َّ ا ال مَّ

َ
218203 {َوأ

ُكُم النَّارُ } َِّذيَن َظلَُموا َفتََمسَّ 223211 {َولَا تَْرَكنُوا إِلَي ال
ْحَسَن الَْقَصِص }يوسف21

َ
3221/304 {َنحُْن َنُقصُّ َعلَيَْك أ

ِئُْب } َكلَُه الذ 
َ
2421 {لَئِْن أ

29133/121 {ايقَاَل يَا بُْشرَ }
13219/341 { َهيَْت لََك }
ِهِ } يَْطاُن ذِْكَر َرب  نَساهُ الشَّ

َ
41313 {فَأ
بًاقَاَل تَْزرَُعوَن َسبَْع ِسنِي{

َ
4199 {َن َدأ

نَت يُوُسُف }
َ
ءِنََّك لَأ

َ
9180 {قَالُٓواْ أ

نَُّهْم قَْد ُكِذبُوا}
َ
221318310 {أ

4231 {َوَنخِيٌل ِصنَْواٌن وََغيُْر ِصنَْوان  }الرعد23
280 {أئذا كنا ترابا ائنا}
911 }الُْمتََعالِ {

ا }إبراهيم24 نتُم بُِمْصِرِخيَّ مَّ
َ
نَا بُِمْصرِِخُكْم َوَما أ

َ
29181 {أ

رَْض بِالْحَق ِ }
َ
َماَواِت َوالْأ َ َخلََق السَّ نَّ اَّللَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
29333 {أ
َ وََعَدُكْم وَْعَد الْحَق ِ } 11331 {إِنَّ اَّللَّ
الِِمينَ } ُ الظَّ 11341 {َويُِضلُّ اَّللَّ
41121 {ئيَوَتَقبَّْل ُدعَا{

َِّذيَن َكَفُروا لَْو كَانُوا ُمْسلِِمينَ }الحجر22 بََما يََودُّ ال 1129 {رُّ
ُرونَ } ِ 24120 {فَبَِم تُبَش 
الُّو} َّا الضَّ /20281/311 {نَ قَاَل َوَمن َيْقنَُط مِن رَّْحمَةِ َرب ِهِ إِل

341
ْرنَاۙ  إِنََّها لَِمَن الَْغابِرِينَ } تَُه قَدَّ

َ
َّا اْمَرأ 01319 {إِل

يَْكةِ}
َ
ْصَحاُب الْأ

َ
1814 {أ

ِ }النحل20 ْمُر اَّللَّ
َ
تَيَٰ أ

َ
2133 {أ
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ُِل الَْملَائَِكةَ } 1311 {ُينَز 
رَْض بِالْحَق  }

َ
َماَواِت َوالْأ 3334 {َخلََق السَّ

10231 {بِنْيَان}
{ ُ 30112 {َفَما آتَانَِي اَّللَّ
نَُّهم}

َ
اَر َوأ نَّ لَُهُم النَّ

َ
ْفَرُطونَ  لَا َجَرَم أ 01284 {مُّ

ا فِي ُبُطونِهِ } ِمَّ ُّْسقِيُكم م  00201 {ن
81211 {يَوَْم َظْعنُِكمْ }
{  ِ ْوفُوا بَِعْهِد اَّللَّ

َ
92321 {َوأ

َِّذي يُلِْحُدوَن إِلَيْهِ ل َِساُن ا} 213323 {ل
ْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِ }

َ
212341 {إِنَّ َربََّك ُهَو أ

21


اإلسراء


13134 {َوقََضيَٰ َربَُّك }
13342 {َوبِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا}
ا َيبْلَُغنَّ ِعنَدَك الِْكبَرَ } ْو كِلَاُهَما إِمَّ

َ
َحُدُهَما أ

َ
13342/340 {أ

ف   }
ُ
َُّهَما أ 13343 {فَلَا َتُقل ل

32282 {إِنَّ َقتْلَُهْم كَاَن ِخْطئًا َكبِيًرا}
32231 {بِنْيَان}
3211/242 {َوزِنُوا بِالْقِْسَطاِس }
َّا } ُروا َوَما يَزِيُدُهْم إِل كَّ ْفنَا فِي َهََٰذا الُْقْرآِن لَِيذَّ َولََقْد َصرَّ

 {ُنُفوًرا
42311

إِنَّا}
َ
إِذَا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرفَاتًا أ

َ
4980 {أ
ْرتَنِ } خَّ

َ
01121 {لَئِْن أ

ْجلِْب َعلَيْهِم }
َ
04114 {ِبخَيْلَِك َورَِجلَِك َوأ

ْعَميَٰ }
َ
ْعَميَٰ َفُهَو فِي الْآِخَرةِ أ

َ
11134 {َوَمن كَاَن فِي َهَِٰذهِ أ

َّا يَلَْبثُوَن خِ } 10124 {لَافََك َوِإذًا ل
ْخرِْجنِي ُمخَْرَج }

َ
ْدِخلْنِي ُمْدَخَل ِصْدق  َوأ

َ
ِ أ َوقُل رَّب 

 {ِصْدق  
81312/311

َماَء َكَما زََعْمَت َعلَيَْنا كَِسًفا} ْو تُْسقَِط السَّ
َ
91109 {أ
91144 {َفُهَو الُْمْهتَدي}
إِنَّا}

َ
إِذَا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرفَاتًا أ

َ
9880 {أ

ْمرُِكم}الكهف28
َ
ِْن أ ِْرَفًقا َويَُهي ِْئ لَُكم م  20281 {م 

ْمَس إِذَا َطلََعت تََّزاَوُر َعن َكْهفِهِْم ذَاَت } 21119َوتََرى الشَّ
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 {الَْيِمينِ 
َحَدُكم بَِورِقُِكْم َهَِٰذهِ إِلَي الَْمِدينَةِ}

َ
29114 {فَابَْعثُوا أ

12231 {بِنْيَان}
34198 {كَاَن لَُه َثَمرٌ وَ }
حِ }

ُ
ِ َوأ 41198 {يَط بِثََمرِه

ِ الْحَق ِ } 44282 {ُهَنالَِك الَْولَايَُة َّلِلَّ
تِيَُهُم الَْعَذاُب ُقبُلًا}

ْ
ْو يَأ

َ
22232 {أ
وِْعًدا} 29312 {وََجَعلَْنا لَِمْهلِِكهِم مَّ
14111/343 {لََّقْد ِجئَْت َشيْئًا نُّْكًرا}
ْجًرا}

َ
َخْذَت َعلَيْهِ أ 11128 {لَتَّ

قَْرَب ُرْحمًا}
َ
82112 {َوأ

ْمِس } 80311 {َحتَّيَٰ إِذَا بَلََغ َمْغرَِب الشَّ
يْنِ } دَّ 93201 {َبيَْن السَّ
َّا يَكَاُدوَن َيْفَقُهوَن قَْوًل } 93203 {ل
{ 

َ
ُجوَج ُمْفِسُدوَن فِي الْأ

ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
9420 {رِْض إِنَّ يَأ

ن ِي فِيهِ َرب ِي َخيْرٌ } 92341/342 {قَاَل َما َمكَّ
َدَفيْنِ } 90201 {َبيَْن الصَّ
ن َيْظَهُروهُ }

َ
91291/123 {َفَما اْسَطاُعوا أ

98312 {َجَعلَُه َدكًّا}
2121/131 {كهيعص}مريم29

ِ َك َعبَْدهُ َزَكرِيَ ا } 1121 {ذِْكُر َرْحمَةِ َرب
8241 {اَوقَْد بَلَْغُت مَِن الِْكبَرِ ِعتِيًّ }
13219 {َوُكنُت نَْسًيا}
ِي إِلَيِْك ِبجِْذِع النَّْخلَةِ تَُساقِْط َعلَيِْك ُرَطًبا َجنِيًّا} 12121 {وَُهز 
وَْصانِي}

َ
لَاةِ َوالزَّكَاةِ َما ُدْمُت َحيًّا َوأ 32133 {بِالصَّ

22281 {َن ُمخْلًَصاإِنَُّه كَا}
ًدا َوبُِكيًّا} وا ُسجَّ 28241 {َخرُّ
وِْعًدا} 29182 {وََجَعلَْنا لَِمْهلِِكهِم مَّ
02111 {َهْل َتْعلَُم لَُه َسِميًّا}
َولَا يَْذُكُر الْإِنَسانُ }
َ
01318 {أ
08/11241 {ِجثِيًّا}
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َِّذيَن هُ } ْعلَُم بِال
َ
ْولَيَٰ بَِها ِصلِيًّاُثمَّ لََنْحُن أ

َ
11241 {ْم أ

َقاًما} 13312 {َخيٌْر مَّ
ثَاثًا َورِئًْيا}
َ
1422 {أ
11/88 {َولًَدا}

/92/
91

202

2138 {طه}طه11
28231 {َمكَانًا ُسًوى}
ِ َكِذبًا فَيُْسِحتَُكم بَِعَذاب  } 02324 {لَا َتْفتَُروا عَلَى اَّللَّ
03349/321 {اِن لََساِحَرانِ إِْن َهَٰذَ }
ِ َهَُٰروَن َوُموَسيَٰ } ٗدا قَالُٓواْ َءاَمنَّا بَِرب  َحَرةُ ُسجَّ لۡقَِي ٱلسَّ

ُ
1281 {فَأ

ْخلَْفنَا َموِْعَدَك بَِملِْكنَا}
َ
81231 {قَالُوا َما أ

ْعَميَٰ }
َ
214132 {َوَنحُْشُرهُ يَوَْم الْقِيَاَمةِ أ

ِ لَِم حَ } ْعَميَٰ قَاَل َرب 
َ
212132 {َشْرتَنِي أ

32202 {َوِإلَيَْنا تُرَْجُعونَ }األنبياء12
4801 {اًء َوذِْكًرايَوضِ }
َُّهْم لََعلَُّهْم إِلَيْهِ يَرِْجُعونَ } َّا َكبِيًرا ل 28238 {فََجَعلَُهْم ُجَذاذًا إِل
92124 {وََحَراٌم عَلَىَٰ قَْريَة  }
ُجوجُ َحتَّيَٰ إِذَا فُتِحَ }

ْ
ُجوُج َوَمأ

ْ
9020 { ْت يَأ

ِْكرِ }
بُورِ مِن َبْعِد الذ  212229 {َولََقْد َكتَبَْنا فِي الزَّ

ابِينَ }الحج11 2129 {َوالصَّ
29349/321 {َهََٰذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َرب ِهِمْ }
1342/41 {َولُْؤلًُؤا}
12120 {َوالَْبادِ  فِيهِ  الَْعاكُِف  َسَواءً }
فُوا بِالَْبيِْت الَْعتِيقِ } وَّ 19321 { َولُْيوفُوا نُُذورَُهْم َولَْيطَّ
َماءِ َفَتْخَطُفُه } نََّما َخرَّ مَِن السَّ

َ
ِ فََكأ َوَمن يُْشرِْك بِاَّللَّ

يْرُ   {الطَّ
32212/124

{ 
ُ
ِ أ
ة  َجَعلَْنا َمنَسكًاَولِكُل  34281 {مَّ

{ ِ ِن َشَعائِرِ اَّللَّ 30111 {َوالُْبْدَن َجَعلَْناَها لَُكم م 
َِّذينَ } ذَِن لِل
ُ
نَُّهْم ُظلُِموا أ

َ
39203 {ُيَقاتَلُوَن بِأ

41320 {َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَْها اْسُم اَّللِ َكثِيْرا}

https://equran.me/tafseer-2620-22.html
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لَة  } َعطَّ 4221 {َوبِئْر  مُّ
ِنْهُ } َِّذيَن َكَفُروا فِي ِمْريَة  م  22131 {َولَا يََزاُل ال
ْدَخلًا يَرَْضْونَهُ } 29312 {مُّ

َمانَاتِهِْم وََعْهِدهِْم َراُعونَ }المؤمنون13
َ
َِّذيَن ُهْم لِأ 830 {َوال

11282 {وََشَجَرةً َتخُْرُج مِن ُطورِ َسيَْناءَ }
ْهنِ } 11234 {تَنبُُت بِالدُّ
ا فِي ُبُطونِهِا} ِمَّ ُّْسقِيُكم م  12201 {ن
بَاَركً } 19312 {ُمنَزلًا مُّ
21204 {إِلَيَٰ َربَْوة  }
ْمرَُهم بَيْنَُهْم ُزبًُرا}

َ
ُعوا أ 23229 {َفتََقطَّ

01234 {ُمْستَْكبِرِيَن بِهِ َسامًِرا َتْهُجُرونَ }
210282 {َناَغلَبَْت َعلَيَْنا ِشْقَوتُ }
221238 {ِسْخرِيًّا}
221120 {قَاَل َكْم لَبِثْتُمْ }
224120 {لَبِثْتُمْ  قال إن}

ِ }النور14 فٌَة فِي دِيِن اَّللَّ
ْ
ُخْذُكم بِهَِما َرأ

ْ
199/109 {َولَا تَأ

لِْسنَتُِكمْ }
َ
ْونَُه بِأ 22128 {إِذْ تَلَقَّ

يَُّه الُْمْؤمِنُونَ }
َ
32122 {أ
َرْدنَ }

َ
3392 {عَلَى الْبَِغاءِ إِْن أ

32139 {َمَثُل نُورِهِ َكِمْشكَاة  فِيَها مِْصبَاحٌ }
ِذيَن مِن َقبْلِهِمْ }

َّ 22203 {َكَما اْستَْخلََف ال
َماُء بِالَْغَمامِ }الفرقان12 ُق السَّ 12122 {َويَوَْم تََشقَّ

َِل الَْملَائَِكةُ } 12311 {َونُز 
َّا } ْكثَُر النَّاِس إِل

َ
بَيَٰ أ

َ
ُروا فَأ كَّ ْفنَاهُ بَيْنَُهْم لَِيذَّ َولََقْد َصرَّ

 {ُكُفوًرا
21311

2138 {طسم}الشعراء10
ار  َعلِيم  } ِ َسحَّ

31193 {كُل 
ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖ }

َ
4981 {قَاَل َءاَمنتُۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

22190 {َوِإنَُّهْم لََنا لََغائُِظونَ }
20192 {َوِإنَّا لَجَِميٌع َحاذُِرونَ }
02119 {إِنَّا لَُمْدَرُكونَ }

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya55.html
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لِينَ } وَّ
َ
َّا ُخلُُق الْأ 231202 {إِل

249192 {َوَتنِْحتُوَن مَِن الِْجبَاِل ُبيُوتًا فَارِهِينَ }
يَْكةِ}

َ
ْصَحاُب الْأ

َ
21014 {أ
مِينُ }

َ
وُح الْأ 293311 {نََزَل بِهِ الرُّ

ِ الَْعالَِمينَ } 291311 {َوِإنَُّه لََتنزِيُل َرب 
1133 {ُهًدى َوبُْشَرىَٰ لِلُْمْؤمِنِينَ }النمل11

بِين  } تِيَن ِي بُِسلَْطان  مُّ
ْ
ْو لََيأ

َ
12110 {أ
ُ َفَما } 30133 {آتَانَِي اَّللَّ
4421 {َوَكَشَفْت َعن َساَقيَْها}
ْهلِهِ }

َ
49312 {َمْهلَِك أ

تُوَن الر َِجاَل }
ْ
ئِنَُّكْم لََتأ

َ
2280 {أ
ْرنَاَها} تَُه قَدَّ

َ
َّا اْمَرأ 21331 {مَِن الَْغابِرِينَ  إِل

ُرونَ } ا تََذكَّ 01311 {قَلِيلًا مَّ
ارَ } 00119 {َك ِعلُْمُهْم فِي الْآِخَرةِ بَِل ادَّ
ئِنَّا لَُمْخرَُجونَ }

َ
إِذَا ُكنَّا تَُرابًا َوآبَاُؤنَا أ

َ
0180 {أ
11284 {َولَا تَُكن فِي َضيْق  }
تَوْهُ {

َ
8113 }وَكُلٌّ أ

3211 {ِمَن الرَّْهبِ }القصص18
8202 {وََحَزنًا الَِيُكوَن لَُهْم َعُدوًّ }
13144 {َحتَّيَٰ يُْصِدَر الر ِعَاءُ }
وْ }
َ
َِن النَّارِ  أ 19282 {َجْذَوة  م 
31201 {َواْضُمْم إِلَيَْك َجَناَحَك مَِن الرَّْهبِ }
ب َِك إِلَيَٰ فِرَْعْوَن َوَملَئِهِ  فََذانَِك بُرَْهانَانِ } 31321/349 {مِن رَّ
{ ْ ْصَحاُب ال
َ
يَْكةِأ

َ
3412 {أ

رِْسلُْه َمعَِي }
َ
قُنِيفَأ ِ 34108 {رِْدًءا يَُصد 

ُ َعلَيْنَا لَخََسَف بِنَا} نَّ اَّللَّ ن مَّ
َ
81203 {لَْولَا أ

تُوَن الَْفاِحَشةَ }العنكبوت19
ْ
1880 {أئنَُّكْم لََتأ

تُوَن الر َِجاَل }
ْ
ئِنَُّكْم لََتأ

َ
1980 {أ

نتُ }الروم31
َ
12201 {ْم َتخْرُُجونَ إِذَا أ

48109 {َوَيْجَعلُُه كَِسًفا}
ِن َضْعف  } 24202 {م 
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ِ بَِغيْرِ ِعلْم  }لقمان32 0341 {لُِيِضلَّ َعن َسبِيِل اَّللَّ
َماَواِت بَِغيْرِ َعَمد  تََرْوَنَها} 21334 {َخلََق السَّ
كَ } ِْر َخدَّ 28330 {لِلنَّاِس  َولَا تَُصع 

إِنَّا}السجدة31
َ
رِْض أ

َ
إِذَا َضلَلَْنا فِي الْأ

َ
2181 {أ
ِن ل َِقائِهِ } 13131 {فَلَا تَُكن فِي ِمْريَة  م 

ْزَواَجُكُم اللَّائِي ُتَظاهُِروَن ِمنُْهنَّ }األحزاب33
َ
َوَما َجَعَل أ
َهاتُِكمْ  مَّ

ُ
 {أ

4124

23312 {لَا ُمَقاَم لَُكمْ }
ْسَوةٌ َحَسنَةٌ }
ُ
12238 {أ
33218 {َوقَْرَن فِي ُبيُوتُِكنَّ }
بِي ِينَ } 41282 {وََخاَتَم النَّ
2221 {تُْرِجي َمن تََشاءُ }

3210 {لَا َيْعُزُب }سبأ34
ونَ } ا ُضرَِب ابُْن َمْريََم َمثَلًا إِذَا قَْوُمَك مِنُْه يَِصدُّ 3233 {َولَمَّ
ُكُل مِنسَ }

ْ
2402 {تَهُ اتَأ

ُكل  َخمْط  }
ُ
20111 {َذَواتَْي أ

ْسَفارِنَا}
َ
2930/332 {َفَقالُوا َربَّنَا بَاِعْد َبيَْن أ

ذَِن لَهُ }
َ
َّا لَِمْن أ 13203 {إِل

31112 {وَُهْم فِي الُْغُرفَاِت آِمنُونَ }
كَان  بَعِ } َناوُُش مِن مَّ َّيَٰ لَُهُم التَّ ن

َ
2114 {يد  َوقَالُوا آَمنَّا بِهِ َوأ

3342/41 {َولُْؤلًُؤا}فاطر32
33203 {ايَْدُخلُوَنهَ  َجنَّاُت َعْدن  }

2110 يس}يس30
1110 {َوالُْقْرآِن الْحَِكيمِ }
ا وَ } يِْديهِْم َسدًّ

َ
اوََجَعلَْنا مِن َبيِْن أ 9201 {مِْن َخلْفِهِْم َسدًّ

ِۡرتُم  } ئِن ذُك 
َ
َعُكۡم أ 2980 {قَالُواْ َطَٰٓئُِرُكم مَّ

ُمونَ } ِ 49212 {وَُهْم َيخِص 
ْصَحاَب الْجَنَّةِ الَْيوَْم فِي ُشُغل  فَاكُِهونَ }

َ
22112 {إِنَّ أ

َرائِِك ُمتَّكِ }
َ
ْزَواُجُهْم فِي ِظلَال  عَلَى الْأ

َ
20241 {ئُونَ ُهْم َوأ

ًّا َكثِيًرا} َضلَّ ِمنُكْم ِجبِل
َ
01238 {َولََقْد أ

ا}الصافات31 افَّاِت َصفًّ 2123 {َوالصَّ
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اِجَراِت زَْجًرا} 1121 {فَالزَّ
الَِياِت ذِْكرً } 3119 {افَالتَّ
عْلَىَٰ }

َ
ُعوَن إِلَي الَْملَِإ الْأ مَّ َّا يَسَّ 8122 {ل

تْبََعُه ِشَهاٌب ثَاقٌِب }
َ
َّا َمْن َخِطَف الْخَْطَفَة فَأ 21212/124 {إِل

{َولَا ُهْم َعنَْها يُنَزفُونَ }
 41283

ْقبَلُو}
َ
94202 {ا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ فَأ

91231 {بِنْيَان}
ذَْبحَُك فَانُظْر َماذَا تََرىَٰ }

َ
ن ِي أ

َ
َرىَٰ فِي الَْمَناِم أ

َ
211133 {إِن ِي أ

ِ الُْمْخلَِصينَ } َّا ِعبَاَد اَّللَّ /218 {ا َعلَيْهِ فِي الْآِخرِينَ َوتََرْكنَ *إِل
219

322

231322 {َسلَاٌم عَلَىَٰ إِْل يَاِسينَ }
ِْكرُ }ص38 نزَِل َعلَيْهِ الذ 

ُ
أ
َ
888 {أ
يَْكةِ}

َ
ْصَحاُب الْأ

َ
2314 {أ
ا لََها مِنْ } 22201 {فََواق   مَّ
نِي فِي الْخَِطاِب َفَقا} ْكفِلْنِيَها وََعزَّ

َ
13124 {َل أ

ْعَناقِ }
َ
وِق َوالْأ 3340 {بِالسُّ

يَْطاُن بِنُْصب  وََعَذاب  } نَِي الشَّ ن ِي َمسَّ
َ
4214/201 {أ
خَۡذَنَُٰهۡم ِسۡخرِيًّا{ تَّ

َ
ۡشَرارِ أ

َ
َِن ٱلۡأ 0383/238-01 {م 

بَۡصَٰرُ }
َ
ۡم َزاَغۡت َعۡنُهُم ٱلۡأ

َ
0384-01 {أ

1182 {َوِإن تَْشُكُروا يَرَْضُه لَُكمْ }الزمر39
ْر ِعبَادِ  ِ َِّذينَ  فَبَش  21/28121 {يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل  ال

ِرَُجل  }
19334 {َورَُجلًا َسلًَما ل 

42341 {فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَيَْهاَوَمن َضلَّ }
ُمُرون ِ }

ْ
ِ تَأ َفَغيَْر اَّللَّ

َ
04120 {قُْل أ

2138 {حم}اافر41
ِ ُمتََكب ِر  }

ِن كُل  11128 {َوقَاَل ُموَسيَٰ إِن ِي ُعْذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكم م 
41203 {يَْدُخلُوَن الْجَنَّةَ }

رَْسلْنَا َعلَيْ }فصلت42
َ
حَِسات  فَأ يَّام  نَّ

َ
20190 {هِْم رِيًحا َصْرَصًرا فِي أ

َِّذيَن يُلِْحُدوَن فِي آيَاتِنَا} 41324 {إِنَّ ال
4482 {َءاۡ۬عَجِمي   وََعَربِي    }
َِقاءِ َرب ِهِمْ }

ِن ل  لَا إِنَُّهْم فِي مِْريَة  م 
َ
24131 {أ
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رِْض }الشورى41
َ
َماَواِت َوالْأ 22333 {فَاِطُر السَّ

18283/311 {ِمن َبْعِد َما َقنَُطوا}
32 {إِنَّا َجَعلَْناهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ }الزخرف43

َٰلَِك ُتخْرَُجونَ } 22201 {َكَذ
ة  } ِن فِضَّ 33229 {لُِبيُوتِهِْم ُسُقًفا م 
20229 {فََجَعلَْناُهْم َسلًَفا}
21233 {هُ فَاْعتِلُوهُ إِلَيَٰ َسَواءِ الْجَِحيمِ ُخُذو}
ۡم ُهو}

َ
َٰلَِهُتنَا َخيٌۡر أ

َ
2881 {َوقَالُٓواْ َءأ

08121 {يَا ِعَبادِ لَا َخوٌْف َعلَيُْكُم الَْيوْمَ }
82202 {قُْل إِن كَاَن لِلرَّْحَمَِٰن َولَدٌ }

ِمين  }دخان44
َ
22312 {فِي َمَقام  أ

13282 {وََجَعَل عَلَىَٰ بََصرِهِ ِغَشاَوةً }ةالجاثي42
32201 {فَالَْيوَْم لَا ُيخْرَُجوَن مِنَْها}

يَْنا الْإِنَساَن بَِوالَِديْهِ إِْحَسانًا}األحقاف40 22321 {َوَوصَّ
ُه ُكرًْها َووََضَعتُْه ُكرًْها} مُّ

ُ
22229 {َحمَلَتُْه أ

وَلَٰئَِك }
ُ
ْولَِياُء   أ

َ
3192 {أ

اء  َغيْرِ آِسن  }دمحم41 ِن مَّ َهاٌر م 
نْ
َ
22310 {فِيَها أ

لْمِ } 32218 {َوتَْدُعوا إِلَي السَّ
وْءِ }الفتح48 0202 {َعلَيْهِْم َدائَِرةُ السَّ

ا} َراَد بُِكْم َضرًّ
َ
22201 {إِْن أ

1940 {عَلَىَٰ ُسوقِهِ }
هُ  َكَزْرع  }

َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
19109 {أ

ِبي ِ }الحجرات49 ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوِْت النَّ
َ
1228 {لَا تَرَْفُعوا أ

1228 {َولَا َتجَْهُروا لَُه بِالَْقْوِل َكَجْهرِ َبْعِضُكْم لَِبْعض  }
َِّذيَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنََبأ  َفتَبَيَّنُوا} َها ال يُّ

َ
031 {يَا أ

َحدُ }
َ
ُيحِبُّ أ

َ
ِخيهِ َميْتًا فََكرِْهتُُموهُ أ

َ
ُكَل لَحَْم أ

ْ
ن يَأ

َ
21112 {ُكْم أ

ْعَمالُِكْم }
َ
ِْن أ َ َورَُسولَُه لَا يَلِتُْكم م  َوِإن تُِطيُعوا اَّللَّ

 {َشيْئًا
2421

يَْكةِ}ق21
َ
ْصَحاُب الْأ

َ
2414 {أ
ُجودِ } ْدبَاَر السُّ

َ
41280 {َوأ

رُْض }
َ
ُق الْأ 44122 {َعنُْهْم ِسَراعًا يَوَْم تََشقَّ
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اِعَقُة وَُهْم َينُْظُرونَ }الذاريات22 َخَذتُْهُم الصَّ
َ
44122 {فَأ

ِن َشْيء  }الطور21 ِْن َعَملِهِم م  لَْتنَاُهم م 
َ
1221/283 {َوَما أ

ْم ُهُم الُْمَصيِْطُرونَ }
َ
31222/144 {أ

2132 {َوالنَّْجِم إِذَا َهَوىَٰ }النجم23
1132 {َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوىَٰ }
1122 {قِْسَمٌة ِضيَزىَٰ }

َّيَٰ } َِّذي َوف 31321 {َوِإبَْراهِيَم ال
ولَيَٰ }

ُ
ۡهلََك عَاًدا ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ نَُّه

َ
2112 {َوأ

2111 {ِن النُُّذرُ ِحْكَمٌة بَالَِغٌةۖ  َفَما ُتغْ القمر24
ُكر  }

اِع إِلَيَٰ َشْيء  نُّ 0111 {َفتََولَّ َعنُْهْمۘ  يَوَْم يَْدُع الدَّ
ْستَِمر   } رَْسلْنَا َعلَيْهِْم رِيًحا َصْرَصًرا فِي يَوِْم َنحْس  مُّ

َ
29191 {إِنَّا أ

ِْكُر َعلَيْهِ مِن بَيْنِنَا} لْقَِي الذ 
ُ
أ
َ
1288 {أ

11201 {َيخُْرُج مِنُْهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجانُ }الرحمن22
ْعلَامِ }

َ
14281 {َولَُه الْجََوارِ الُْمنَشآُت فِي الَْبْحرِ كَالْأ

32202 {َسنَْفُرُغ لَُكمْ }
ار  َوُنحَاٌس فَلَا تَنتَِصَرانِ  يُرَْسُل َعلَيُْكَما ُشَواٌظ }

ِن نَّ 32239 {م 
14233 {لَْم َيْطِمثُْهنَّ إِنٌس َقبْلَُهْم َولَا َجانٌّ }

29283 {َولَا يُنزِفُونَ }الواقعة20
1931 {وطلح منضود}
ْمُدود  }   مَّ

31241 {َوِظل 
تَْرابًا}

َ
31111 {ُعُربًا أ

إِنَّا لََمبُْعوثُونَ }
َ
ئَِذا مِتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا وَِعَظاًما أ

َ
4181 {أ
22189 {فََشارِبُوَن ُشْرَب الْهِيمِ }
ْرنَا بَيْنَُكُم الَْموْ } 01331 {َت َنحُْن قَدَّ

23234 {انُظُرونَا َنْقتَبِْس مِن نُّورُِكمْ }الحديد21
20311 {َوَما نََزَل مَِن الْحَق ِ }
َ قَرًْضا َحَسنًا } قْرَُضوا اَّللَّ

َ
قَاِت َوأ ِ د  قِيَن َوالُْمصَّ ِ د  إِنَّ الُْمصَّ

 {يَُضاَعُف لَُهمْ 
28123

َِّذيَن ُيَظاهُِروَن مِن}المجادلة28 َهاتِهِمْ ال مَّ
ُ
ا ُهنَّ أ ِن ن َِسائِهِم مَّ 1124 {ُكم م 

8139 {َوَمْعِصيَِت الرَُّسولِ }
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8124 {َوَيتََناَجْوَن بِالِْإثِْم َوالُْعْدَوانِ }
22241 {َوِإذَا قِيَل انُشُزوا فَانُشُزوا}

1212 {ُيخْرِبُوَن ُبيُوَتُهم}الحشر29
يْدِ }

َ
يِْديهِْم َوأ

َ
1212 {ي الُْمْؤِمنِينَ بِأ

ِرُ } ُ الْخَالُِق الَْبارُِئ الُْمَصو  1413 {ُهَو اَّللَّ
ْسَوةٌ َحَسنَةٌ }الممتحنة01

ُ
4238 {أ

4231 {بِنْيَان}الصف02
ْسَفاًرا}الجمعة01

َ
2132 {َكَمَثِل الْحَِمارِ َيحِْمُل أ

َسنََّدةٌ }المنافقون03 نَُّهْم ُخُشٌب مُّ
َ
4112 {َكأ

ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖ }الشعراء04
َ
4981 {قَاَل َءاَمنتُۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

يَْكةِ}
َ
ْصَحاُب الْأ

َ
21014 {أ

بْنَاَها َعَذابًا نُّْكًرا}الطالق02 8111 {وََعذَّ
ِن قَرية} ي ِن م 

َ
8324 {َوَكأ

َ ُهَو }التحريم00 َمْولَاهُ وَِجبْرِيُل وََصالُِح َوِإن َتَظاَهَرا َعلَيْهِ فَإِنَّ اَّللَّ
 {الُْمْؤمِنِينَ 

4124

ِ تَْوبًَة نَُّصوًحا} َِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَي اَّللَّ َها ال يُّ
َ
8201/189 {يَا أ

3111 {فَارِْجِع الَْبَصَر َهْل تََرىَٰ مِن ُفُطور  }الملك01
3122 {َتَفاُوت   مِنْ  الرَّْحَمَٰنِ  َخلْقِ  فِي تََرىَٰ  َما}
عِيرِ } ْصَحاِب السَّ

َ
22112 {فَاْعتََرفُوا بَِذنبِهِْم فَُسْحًقا ل ِأ

َمآءِ } ن فِي ٱلسَّ مِنتُم مَّ
َ
2083 {َءأ

2110 {ن   َوالَْقلَِم َوَما يَْسُطُرونَ }القلم08
ن كَاَن ذَا َمال  َوبَ }
َ
2482 {نِينَ أ
لِينَ } وَّ

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
َٰتَُنا قَاَل أ 2482 {إِذَا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَي

4121 {َعن َساق  }
ِن بَاقِيَة  }الحاقة09 8111 {َفَهْل تََرىَٰ لَُهم م 

9282 {وََجاَء فِرَْعْوُن َوَمن َقبْلَُه َوالُْمْؤتَفِكَاُت بِالْخَاِطئَةِ}
َل َسائٌِل }المعارج11

َ
202 {َسأ

نَُّهْم إِلَيَٰ نُُصب  يُوفُِضونَ }
َ
43201 {َكأ

ْجَداِث ِسَراعًا}
َ
43201 {يَوَْم َيخْرُُجوَن مَِن الْأ

ْمَس ِسَراًجا}نوح12 20291 {وََجَعَل الشَّ
َّا َخَساًرا} 12202 {َواتَّبَُعوا َمن لَّْم يَزِْدهُ َمالُُه َوَولَُدهُ إِل
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ا َولَا ُسَواعًا} 13202 {َوقَالُوا لَا تََذُرنَّ آلَِهَتُكْم َولَا تََذُرنَّ َودًّ
ِ يَْدُعوهُ كَاُدوا يَُكونُوَن َعلَيْهِ }الجن11 ا قَاَم َعبُْد اَّللَّ نَُّه لَمَّ

َ
َوأ
 {لَِبًدا

29239

2241 {رْ َوالرُّْجَز فَاْهجُ }المدثر14
ۡدبَرَ }

َ
َّۡيِل إِۡذ أ 3312 {َوٱل

ۡسَفرَ }
َ
ۡبِح إِذَآ أ 3412 {َوٱلصُّ

ْستَنفَِرةٌ } نَُّهْم ُحمٌُر مُّ
َ
21281 {َكأ

1218 {فَإِذَا بَرَِق الَْبَصرُ }القيامة12
2932 {إِنَّ َعلَيْنَا َجمَْعُه َوقُْرآنَهُ }
11118 {َمْنۜ  َراق  }

ْعتَْدنَا لِلْكَافِرِينَ }اإلنسان10
َ
ْغلَالًا وََسعِيًرا إِنَّا أ

َ
4320 {َسلَاِسَل َوأ

ْكَواب  كَانَْت }
َ
ة  َوأ ِن فِضَّ َويَُطاُف َعلَيْهِم بِآنِيَة  م 

 {قََوارِيَرا
22120

ُروَها َتْقِديًرا} ة  قَدَّ 20320 {قََوارِيَر مِن فِضَّ
ْو نُْذًرا}المرسالت11

َ
0111 {ُعْذًرا أ

ِتَْت  الرُُّسُل  َوِإذَا { ق 
ُ
22124 {أ

13332 {َفَقَدْرنَا فَنِْعَم الَْقادُِرونَ }
39128 {فَإِن كَاَن لَُكْم َكيٌْد فَِكيُدونِ }

َّابِثِينَ }النبأ18 ْحَقابًا ل
َ
13190 {فِيَها أ

ابًا} َّا يَْسَمُعوَن فِيَها لَْغًوا َولَا كِذَّ 32192 {ل
إِنَّا لََمْرُدوُدوَن فِي الْحَافَِرةِ }النازعات19

َ
2181 {أ
خَِرةً } إِذَا ُكنَّا ِعَظاًما نَّ
َ
2281/190 {أ
2231 {أتَاَك َحِديُث ُموَسي  َهلْ }

نَشَرهُ  إِذَا َشاءَ }عبس81
َ
1192/221 {أ

نَشَرهُ }
َ
11304 {ُثمَّ إِذَا َشاَء أ

ِ }التكوير82 14229/302 {نِين  ظَوَما ُهَو عَلَى الَْغيِْب ب
ِينِ }االنفطار81 ْدَراَك َما يَوُْم الد 

َ
21132 {َوَما أ

24118 {بَْلۜ  َراَن عَلَىَٰ قُلُوبِهِم}المطففين83
َّا إِنَّ كِتَ } بَْرارِ لَفِي ِعل ِي ِينَ كَل

َ
28131 {اَب الْأ

10280 {ِختَاُمُه مِْسٌك }
ْهلِهُِم انَقلَبُوا فَِكِهينَ }

َ
32190 {َوِإذَا انَقلَبُوا إِلَيَٰ أ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya16.html
https://equran.me/tafseer-5633-77.html
https://equran.me/tafseer-5633-77.html
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َر َفَهَدىَٰ }األعلى81 َِّذي قَدَّ 3332 {َوال
نْيَا} 20118 {بَْل تُْؤثُِروَن الْحََياةَ الدُّ

ِرٌ فَذَ }الغاشية88 نَت ُمَذك 
َ
ِْر إِنََّما أ 12319 {ك 

11222/142 {لَّْسَت َعلَيْهِم بُِمَصيِْطر  }
ْفِع َوالَْوتْرِ }الفجر89 3281 {َوالشَّ

20332 {َفَقَدَر َعلَيْهِ رِْزقَهُ }
رُْض َدكًّا َدكًّا}

َ
ِت الْأ َّا إِذَا ُدكَّ 12310 {كَل

ْؤَصَدةٌ }البلد91 1140 {مُّ
2131 {َوُضَحاَها}الشمس92

1131 {تَلَاَها}
3131 {َجلَّاَها}
4131 {َيْغَشاَها}
2131 {َبنَاَها}
0131 {َطَحاَها}
1131 {َسوَّاَها}
8131 {َوَتْقَواَها}
9131 {زَكَّاَها}
اَها} 21138 {َدسَّ
22138 {بَِطْغَواَها}
بَْت َثُموُد بَِطْغَواَها} 22119 {َكذَّ
ْشَقاَها}
َ
21138 {أ
23138 {وَُسْقيَاَها}
22138 {ُعْقَباَها}

2132 {َواللَّيِْل إِذَا َيْغَشيَٰ }الليل91
1282 {ينِينَ َوُطورِ سِ }التين92
2311/313 {َحتَّيَٰ َمْطلَِع الَْفْجرِ }القدر91
وَلَٰئَِك ُهْم َشرُّ الْبَرِيَّةِ}البينة98

ُ
013 {أ
وَلَٰئَِك ُهْم َخيُْر الْبَرِيَّةِ}
ُ
113 {أ

ْؤَصَدةٌ }الهمزة214 840 {مُّ
رَ }الماعون211

َ
202 {يَْت اأ

َ }المسد222 بِي ل
َ
2211 {َهب  َتبَّْت يََدا أ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura91-aya15.html
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401 {ُكُفؤا}اإلخالص221
ِ َحاِسد  إِذَا َحَسدَ }الفلق223 2133 {َومِن َشر 
اِس }الناس224 ِ النَّ ُعوذُ بَِرب 

َ
2139 {قُْل أ
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 فهرس األحاديث الشريفة



ا ا،والتجعلهاريح  29..................................................................اللهماجعلهارياح 
رمنهإ ن  ؛فاقرؤوامات يس  أ ْحُرف  ة  ْبع  ل ىس  ع  ُأْنز ل  18...........................................ه ذ االُقْرآن 
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31..............................................زجر،وأمر،وحالل،وحرام،ومحكم،ومتشابه،وأمثال
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منأ بيذ رِّ ق  ْنذ يل ْهجة أ صد  12.................................................................م ام 
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 يفاو قفهرس ال

 قافية األلف
ُت اأَلْحَياءِ إن مَ  112 ا الَمْيُت َميِ 

 باءقافية ال
324 على ابن غدا منه شجاع وعقرب

 تاءقافية ال
219  َتــاُعُنـــق  ِإَلْيـــَك َفَهْيــَت َهيْ  َأن  الِعــــــَراَق َوَأْهَلــــــهُ 

343 اْبَن الز َبْيِر ِإَذا َأَتْيَتا
343 َسَلم  ِإَلْيَك َفَهْيَت َهْيَتا

 حاءقافية ال
َواِلح اللِ يت، على 231 ِقْنواُن الُكُروِم الد 

 قافية السين
191 َطي ـا َوَبْهـَراَء َقـْوم  َنْصـُرُهْم َنِحُس 

01 ِمْن َخيِرِهْم في ِغْبَطة  َوَبِئيسِ 
 قافية الدال

323 َلدِ والن ْؤى كالَحْوض بالَمْظُلوَمة الجَ 
 قافية الراء

303 يا عجباا ِلْلَميِ ِت الن اِشر
 قافية الفاء

ْحَمُن َكاَن ِبَنا رؤوفا 191 ُهَو الر 
333 َوَمطاُفه َلَك ِذكَرة  َوُشعوفُ 

 قافية القاف
333 ألم  بها من طاِئف الجن َأْوَلقُ 

218 ق ْنَها َفَبرِ َأْعَطْيته َعْيَساء مِ 
 كافقافية ال

11 ِبالَحقِ  ُكل  ُهدى الَسبيِل ُهداكا
 المقافية ال

321 َقَتال الُملوَك َوَفك كا اأَلغالل
َراَط ِل ُقْنُبالَ  144 َوَعْنَد ِسَراِط َوالسِ 
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144 َلَدى َخَلف  َواْشِمْم ِلَخال ِد اَلو لَ 
ــا ِبــِه َتْقَطـُع أْجـَواَز الَفـالَنو  14 شا

ُن ل َصْوت  ُهَناَك َفَيْصَحاَل  141 ُيَسك 
142 َلدى َكْسِرَها َضم ا ِرَجال  ِلَتْكُماَل 

341 َأْهلي َفُكل ُهُم َيْعِذلُ 
ـاجِ  319 ُيْتـَلى َأَتْتــَك ِمـَن الَحج 

221 ء ليس بُمسَتقيلِ ى َبيَع امر 
 ة الميمقافي

مَ  330 اأقْمنا لُه مْن مْيِلِه فتَقو 
ُؤِف الرحيمِ  ِفْعلِ كَ  191 الوالِد الر 

340 َوَقد َأْسَلَماُه ُمبَعد  َوَحميمُ 
321 َعهِد إْبَرَهمْ َلْم َنَزل َذاَك َعَلى 

 قافية النون 
ِك عم ن ساَلني لَضنِين 302 ِبِسرِ 
302 ُهِجْرُت ولكن  الظ ِنين  ظ نينُ 

 هاءقافية ال
322 َقْد َبَلَغا ِفي الَمْجِد َغاَيَتاَها

 واوقافية ال
وا َفضَل َأحالِمكِ  واِمَن الَدهِر ُرد  182 م َرد 
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