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اإلتباع احلركي يف آيات العبادات يف القرآن الكريم
دارة لطيف عبدالله

أ .م .د .عمـاد حميـد أحمـد الخزرجـي
ن

ن

جامعة جكريث /كلية الحربية للبنات

ن

بسم هللا الرحمن الرحيم
املقدّمة
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسػالـ لمػس سػيد المرسػميف ،الم عػكث رحمػ

لمعالميف ،سيدنا كح ي نا كشفيعنا محمد كلمس اله كأصحا ه الغر المياميف كسمـ تسميما
كثيرا.

وبعد؛
فقػػد مالػػت اتص ػكات المغكي ػ فػػع لغتنػػا العر ي ػ هلػػس الت ػ ثر ع ػ ا ػ عض فػػع

المتص ػػؿ م ػػف الك ػػالـ سػ ػكاا ف ػػع الكممػ ػ الكاح ػػدة أك ف ػػع الكممت ػػيف المت ػػاكرتيف .فك ػػاف
اإلت اع الحركع كاحدا مف ظكاهر هذا الت ثر .

كاإلت اع الحركع يمثؿ ظاهرة مف ظػكاهر التطػكر فػع حركػات الكممػات العر يػ

(أصكات المد فع الكممات) المت اين  .حيث يميؿ المساف العر ػع فػع أثنػاا النطػؽ هلػس

االنس اـ يف الحركات.

كقد ت ٌمف هذا الم حث تقديما لإلت اع الحركع ،ك ياف معنػا لغػ كاصػطالحان،
ثػػـ هلطػػاا صػػكرة لنػػه ػػيف القػػدامس كالمحػػدثيف .كقػػد تنػػاكؿ ال حػػث أمثمػ مػػف اإلت ػػاع
الحركػػع فػػع كمم ػ كاحػػدة كفػػع كممتػػيف مػػف فيػػات الع ػػادات فػػع الق ػراف الك ػريـ كانت ػػس

ال حث الخاتم كاهـ النتائج .
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ال ػػد ل ػػع م ػػف أف أش ػػير هل ػػس الع ػػكف الك ي ػػر ال ػػذم قدم ػػه ل ػػع أس ػػتاذم المش ػػرؼ

ال ػػدكتكر لم ػػاد حمي ػػد احم ػػد ال ػػذم أم ػػد ه ػػذا ال ح ػػث ال ػػد كالكق ػػت الكثيػ ػريف كأم ػػد

المصػػادر كالم ار عػ كالتصػػكيب ليخػػرج ػػذا الشػػكؿ فانػػا مػػديف لػػه لمػػس مػػا ذلػػه مػػف

كقت ك د كمديف له لفيض لممه كحممه كحسف خمقه ف از اهلل لنع خير ال زاا.

وصلى اهلل تعاىل على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم  ،واحلمد هلل رب العاملني
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اإلتباع الحركي
تت ثر اتصكات المغكي ع

ا عض فػع المتصػؿ مػف الكػالـ ،هذ نمحػظ ذلػؾ

فػػع الكممػ الكاحػػدة ككػػذلؾ لنػػد النطػػؽ لمكممػػات المتصػػم ٌهال خ
أف نسػ التػ ثير تختمػػؼ
مف صػكت خخػر .فمػف اتصػكات مػا ينػدمج فػع ثيػر أكثػر ًم ٌمػا يطػ أر لمػس سػكا مػف
اتص ػكات  ،كأ ٌف م ػػاكرة اتص ػكات ع ػ ا لػ ػ عض هػػك الس ػ ب فيمػػا يصػػيب ع ػػض
الكممات مف ت ثر ي دؼ هلس نػكع مػف المماثمػ أك المشػا

ين ػا ليػزداد مػت م اكرت ػا

قر ا فع الصفات أك المخارج ،كيمكػف أف يي ىسػ خمس هػذا التػ ثر االنسػ اـ الصػكتع ػيف
أص ػكات المغ ػ  ،كهػػع ظػػاهرة شػػائع فػػع كػػؿ المغػػات صػػكرة لام ػ  .كقػػد مالػػت المغ ػ
ير هلس هذا الت ثر(.)1
ميال ك نا
الغر ي خالؿ تطكرها ن
كتختمؼ المغات كالم ات ))فع در ػ الميػؿ هلػس هػذا الشػ اع اختالفػا ينػا ،هذا

أف ع ػ ا ًس ػ ب مػػف ط يع ػ اتداا ال طػػعا ي ػػنو هلػػس نطػػؽ أص ػكات الكمم ػ نطقػػا
مت نيػػا فيسػػمو ل ػػا ذلػػؾ نقػػؿ المسػػاف مػػف ال ػػـ هلػػس الكسػػر أك هلػػس الفػػتو فػػع أصػكات

أف يش ػػعر الم ػػتكمـ ثق ػػؿ ذل ػػؾ ،لم ػػس ح ػػيف ت ػػنو المغ ػػات أك
الم ػػد المتكاليػ ػ م ػػف ثي ػػر ٍ
الم ات ذكات اتداا السريت ك ه لػاـ هلػس اإلت ػاع كم انسػ اتصػكات كػع ال يثقػؿ
لمي ا االنتقاؿ مف مك ت هلس مك ت فخر عينه))

()2

كن د خ
أف الميؿ هلس اإلت اع كا ػحان فػع الم ػات الن ديػ ك خاصػ ل ػ تمػيـ

كقميؿ الحدكث فع الم ات الح ازي (.)3

ففع عض اتحياف يت ثر الصكت الثانع اتكؿ كيسػمس هػذا النػكع مػف التػ ثير

تقدمع ،أما الر عع ففيه يت ثر الصكت اتكؿ الصكت الثانع(.)4
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اإلتباع لغـ ًة :

ت ىػػت الشػػعا تى ع ػان كت ال ػان كت ال ػ ن كت كلػػان سػػار فػػع أثػػر أك تػػال  .كيقػػاؿ ت ػػت
ػت الشػػعا:
فالنػػان حقػػه :طال ػػه ػػه .كت ػػت المصػػمع اإلمػػاـ :حػػذا حػػذك كاقتػػدل ػػه .أت ػ ى
سار كراا كطم ه .تتا عت اتشياا :تكالت (.)5

أما اصطالحاً :

فقػػد لػػرؼ اإلت ػػاع أك مػػا يسػػمس االنس ػ اـ المػػدم (أك االنس ػ اـ ػػيف أص ػكات

المػيف) فػػع الكممػ الكاحػػدة ،نػػه ظػػاهرة مػف ظػكاهر التطػػكر فػػع حركػػات الكممػػات (أم
أص ػكات المػػد فػػع الكممػػات) فالكمم ػ التػػع تشػػتمؿ لمػػس حركػػات مت اين ػ  ،تميػػؿ فػػع
تطكرها أثناا النطؽ هلػس االنسػ اـ ػيف هػذ الحركػات حتػس ال ينتقػؿ المسػاف مػف

هلس كسر هلس فتو فع الحركات المتكالي (.)6

ػـ

قاؿ الدكتكر لادؿ محمد ل د ال ار الشنداح  (( :رل لمس لساف العرب نػكع

مف اإلت اع فيت ت السػا ؽ الالحػؽ أك العكػس  ،حتػس ت ػرم الحركػ ال ديػدة ػدالن مػف

الحرك القديم كقد شاع هذا االستعماؿ فع كالـ العرب))(.)7

ك أكد اإلشػارة هنػػا هلػػس أف أكثػػر ىم ٍػف ىك خ ػ ىػو معناهػػا ممػػف ذكػر مػػف القػػدماا هػػك
ا ف لصفكر(( )8ت669هػ) فػع قكلػه(( :اتت ػاع ألنػع أف يي ىح خػرؾ السػاكف حركػ مثػؿ

حرك ما ق مه))(.)9

اإلتباع بين القدماء والمحدثين:

فط ػػف المغكي ػػكف ((من ػػذ ل ػػد م ك ػػر هل ػػس ظ ػػاهرة اإلت ػػاع ،فتح ػػدثكا ل ػػف تقري ػػب

الحركؼ ع

ا مف عض كتقري ا مف الحركات))

()10

.

كيعد سي كيه مف النحػاة اتكائػؿ الػذيف أدركػكا ك ػكد هػذا النػكع مػف المماثمػ فػع

الم ػػات العر ي ػ كدلػػؿ لمػػس ذلػػؾ مسػػتعمال لفػػظ اإلت ػػاع حينػػا ،ككاصػػفا الظػػاهرة حينػػا

فخػػر( .)11كمػػف صػػكر اإلت ػػاع التػػع كصػػف ا مػػا ذك ػ ػػر لػػف كس ػ ػ ػػر الفػ ػ ػػاا كالعيػ ػ ػػف فػػع
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( ػػاب الحػ ػ ػػركؼ الست ػ ػ ػ ( .)12هذ كػػاف كاحػ ػػد من ػ ػػا لينػػا فك ػ ػػانت الفػ ػػاا ق م ػ ػ ػػا مفتكحػ ػ ػ
كك ػػاف فى ًعػػالن ) ف ػػع كتا ػ ػ حيػ ػػث قاؿ(( :كف ػػع فى ًعيػ ػ ػػؿ لغت ػػاف  :فى ًعي ػ ػ هؿ كًف ًعيػ ػ هؿ

()13
ػرد ذلػػؾ في مػػا ال ينكسػػر فػػع فى ًعيػػؿ
هذا كػػاف الثػػانع مػػف الحػػركؼ السػػت  .مطػ ه
يد ً
كال فى ًعػ وػؿ هذا كػػاف كػػذلؾ كسػػرت الفػػاا فػػع لغ ػ ً تمػػيـ كذلػػؾ قكلػػؾ  :لًئ ػيًـ ً
يد
كسػ ًػع ه
كش ػ ً ه
ه
ً
ؼ ً
يؼ ...كاٌنما كاف هذا فع هذ الحركؼ؛ تف هذ الحركؼ قػد فى ىعمىػت فػع
كرًث ه
كنحيً ه
ىي ٍف ىعػ يؿ مػػا ذكػػرت لػػؾ ،حيػػث كانػػت المػػات ،ىمػ ٍػف فػػتو العػػيف ،كلػػـ تفػػتو هػػع أنفي يسػ ا هنػػا

تنػه لػػيس فػع الكػػالـ فى ىعٍيػ هؿ ،فمزم ػػا الكسػػر هػا هنػػا ككانػت أقػػرب اتشػياا هلػػس الفػػتو ،
ٌ
ككاف مف الحركؼ التع تقت الفتح ق م ا لما ذكػرت لػؾ فكسػرت مػا ق م ػا حيػث لزم ػا

الكس ػػر ،كك ػػاف ذل ػػؾ أخ ػػؼ لم ػػي ـ ...كأم ػػا أه ػػؿ الح ػػاز في ػػركف مي ػػت ه ػػذا لم ػػس

القياس))(.)14ف هؿ الح از ال يميمكف فع هذا هلس اإلت اع.

أمػػا مصػػطمو (اإلت ػػاع) فقػػد اسػػتعممه سػػي كيه فػػع ال ػػاب نفسػػه قكلػػه(( :كأمػػا
الػػذيف ق ػػالكا ًم ًغيػ ػرة ك ًم ًع ػػيف فم ػػيس لم ػػس ه ػػذا كلك ػػن ـ ات عػ ػكا الكسػ ػرة الكسػ ػرة ،كم ػػا ق ػػالكا
ًم ٍنتًف))(.)15
كفع اب ( ما تكسػر فيػه ال ػاا التػع هػع لالمػ اإل ػمار) مػف الكتػاب نفسػه

ػائال(( :المػػـ خ
أف
حينػػا كاسػػتعمؿ لفػػظ اإلت ػػاع حينػػا فخػػر أي ن ػػا ،قػ ن
كصػػؼ هػػذ الظػػاهرة ن
أصم ا ال ـ ك عدها الكاك؛ تخن ا فع الكالـ كمه هكذا  ،هال أف تدرك ا هذ ً
العمىػ ي التػع

ً
أف يخر كها لمس اتصؿ .
اذكرها لؾ .كليس يمنع ـ ما أذكر لؾ أي ان م ٍف ٍ
تن ػا خفيػ كمػا خ
أف اليػاا ىخ ًفيػ  ،كهػع
فال اا تكسر هذا كاف ق م ا ياا أك كسرة؛ ٌ
مػػف حػػركؼ الزيػػادة كمػػا خ
أف اليػػاا مػػف حػػركؼ الزيػػادة ؛كهػػع مػػف مك ػػت اتلػػؼ كهػػع

أش ه الحركؼ الياا .فكما أمالك اتلؼ فع مكا ت استخفافان كذلؾ كسركا هذ ال ػاا،
ػاا؛ تنػػه تتث ػت كاك سػػاكن كق م ػا كسػرة  ،فالكسػرة هػػا هنػا كاإلمالػ فػػع
كقم ػكا الػكاك ي ن
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اتلؼ لكسرة ما ق م ا كما عدها نحكً :كالىب كلا ود  .كذلؾ قكلؾ  :مررت ً ً ع ق ؿ ،
كلى ىدي ً ع ماؿ  ،كمررت ً
دارًهع ق ؿ.
ػررت ً يػػك ،ق ػػؿ كلىػ ىػد ٍي يك مػػا هؿ ،كيقػػر كف (فخسػػفنا ً يػػك
كأهػػؿ الح ػػاز يقكلػػكف :مػ ي
ك ً
داريهك اترض)(.)17()))16

أمػػا اسػػتعماله لفظ ػ (اإلت ػػاع) فقػػد قػػاؿ فػػع ال ػاب نفسػػه ((:كالمػػـ خ
أف قكمػػا مػػف
ػينا لنػػدهـ))(،)18
ر يعػ يقكلػػكفً :مػ ٍػن ً ـ ،ات عكهػػا الكس ػرة كلػػـ يكػػف المسػ خكف حػػا ناز حصػ ن

فاستعمؿ لفظ اإلت اع هنا كيريد ا المماثم التقدمي الكامم ػيف كسػرة المػيـ ك ػم
ال اا ف ص حت كسرتيف .كقكله أي ا(( :كقاؿ ناس مف كػر ػف كائػؿ :مػف ً
أحال ًمكػـ،
ن
ه
كً ًكػػـ ،ىشػخ ى ىا ال ػػاا؛ تخن ػػا ىلمىػ يػـ ه ػػمار كقػػد كقعػػت عػػد الكسػرة فػػات ت الكسػرة الكسػرة
كسر كهػع رديئػ
أف يي ى خـ عد ٍ
حيث كانت حرؼ ه مار ككاف اخؼ لمي ـ مف ٍ
أف يي ى
دا))(.)19

كلمس الرثـ ًم ٍػف اخنػه كصػؼ هػذ الم ػ الرديئػ ػدا ٌهال ٌأنػه لػ از ذلػؾ اإلت ػاع
هلػػس الخف ػ كاليسػػر فػػع النطػػؽ فانتقػػاؿ المسػػاف مػػف كس ػرة هلػػس كس ػرة أخػػؼ لميػػه مػػف
االنتقاؿ مف كسرة هلس

م  ،كهك لكف اإلت اع أك االنس اـ الحركع الػذم ي ػدؼ هلػس

التقميؿ مف ال د الع مع لمساف فع أثناا النطؽ.

ف ػػع ح ػػيف ن ػػد خ
أف ا ػػف ن ػػع ق ػػد اس ػػتعمؿ لف ػػظ (اإلت ػػاع) ف ػػع ( ػػاب الس ػػاكف

نحػ يػدهر
كم ي
كالمتحػرؾ) ،ػػدليؿ قكلػػه(( :كمػػف حركػػات اإلت ػاع قػػكل ـ  :أنػػا ا ػ يػك ياؾ كانيػ ي ؾ ي
مف ال ؿ ك ًم ٍنتً خف ك ًم ًغيرة كنحك (مف ذلؾ) اب ً
شعيًر ً
كرًثيؼ كً ًعير ك الزئًير))(.)20
كفػع ( ػاب اإلدثػاـ اتصػػغر) مػف الكتػاب نفسػه كصػػؼ اإلت ػاع قػائال (( :كأمػػا

اإلدثػاـ اتصػغر؛ ف ػك تقريػب الحػػرؼ مػف الحػرؼ كادنػا منػػه مػف ثيػر هدثػاـ يكػػكف
()22

هنػػاؾ  ،كهػػك لمػػس ػػركب ،فمػػف ذلػػؾ اإلمالػ ))( )21كاإلقػػالب
الصكت مف الصكت مت حركؼ الحمؽ نحك ً
شعير كً ًعير ً
كرًثيؼ...
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ف مػػا ًم ًغي ػرة فمػػيس أت الػػه ت ػػؿ حػػركؼ الحمػػؽ هنمػػا هػػك مػػف ػػاب ًم ٍنػػتً خف ،كمػػف
قكل ـ ا ي ي ؾ ك ٍأني ي ىؾ .

هػػذا عػػض ممػػا قيػػؿ لػػف هػػذ الظػػاهرة لنػػد القػػدماا ،كا ٍف كػػاف مػػا قيػػؿ لن ػػا
لنػػدهـ الشػػعا الكثيػػرٌ ،هال ٌأننػػا لسػػنا صػػدد ت صػػيؿ الظػػاهرة كاٌنمػػا هلطػػاا فك ػرة لن ػػا
مردكف

عض اتمثم القرفني التع ت يف كقكل ا فع فيات الع ادات .

أمػػا المحػػدثكف فقػػد أطمق ػكا لمػػس هػػذ الظػػاهرة لػػدة مصػػطمحات ،من ػػا :التكافػػؽ

كي ٍعنػس ػا مماثمػ حركػ لحركػ أخػرل
الحركع ،كهع ظػاهرة تػدخؿ فػع ػاب المماثمػ ي
مماثم تام (.)23
كأطمػػؽ الػػدكتكر ه ػراهيـ أنػػيس لمي ػػا مصػػطمو (انسػ اـ أصػكات المػػيف)

()24

فػػع

حػػيف سػ ٌػما الػػدكتكر ص ػ حع الصػػالو (اإلت ػػاع الصػػكتع) كذكػػر خ
أف لغ ػ تمػػيـ تمتػػاز
اإلت ػػاع الصػػكتع فػػع مثػػؿ ( ً ػ ًػح ىؾ ً ػ ًػحكان) لك ن ػػا لػػف ( ى ػ ًػحؾ ى ػػح ىكا)؛ فقػػد أثٌػ ىػر
صػػكت الحػػاا المكسػػكر ،كهػػك لػػيف هػػذ الكمم ػ لمػػس ال ػػاد المفتكحػ فػػع أكل ػػا ،ىفمىػػـ
تي ٍع ىف تمػيـ نفسػ ا فػع تحقيػؽ صػكتيف متعػاق يف متنافريف؛كاستسػ مت هت ػاع أكل ػا ثاني ػا
س ب القرب كال كار(.)25

أما الدكتكر أحمد مختػار لمػر فقػد سػما (المماثمػ ػيف العمػؿ كالعمػؿ) أك ( ػيف
العمىؿ كانصاؼ ً
ً
العمىؿ)(.)26
كلػػد الػػدكتكر ثػػانـ قػػدكرم الحمػػد احػػد صػػكر (الم ػػارل فػػع الحركػػات )

كسما الدكتكر ل دة ال ار حع

()28

كالدكتكر ثالب فا ؿ المطم ع

()29

()27

(اإلت اع) .

((ممػػا تقػػدـ يت ػػو لنػػا خ
أف مصػػطمو اإلت ػػاع كػػاف م ثكثنػػا فػػع م احػػث القػػدامس

كالمحدثيف الصكتي  ،أكثر مف استقالله فع اب خاص مف أ كاب المغ العر يػ كلمػؿ

العمماا أس اب الم كا هليه الكراه كطمب الخف ))(.)30
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كيك د نكع فخر مف اإلت اع هػك (اإلت ػاع المفظػع) – كهػك لػيس مك ػكع حثنػا

– كلكػػف ال ػػد مػػف اإلش ػػارة هليػػه فق ػػد تح ػ خدث لن ػػه المغكيػػكف الق ػػدامس ((كهػػك أف تيتٍى ػػت

()31
ال ػػا؛ خ
تف
الكممػ ػ ي الكممػ ػ ى لم ػػس كزن ػػا أك ىر ٌ
كي ػػا هشػ ػ الان كت كي ػػدان)) (( .كق ػػد يس ػػمع هت ن
الكمم الثاني ٌ ،هنما هع تا ع لألكلس لمس ك ه التككيد ل ا))(.)32

ب ى ٌّ
الثب)( )33ك (هك ىخ ٌّ
ب)
ساثب
كمف ((ذلؾ قكل ـ (
ه
ه
كقد شاركت الع ـ العرب فع هذا ال اب))(.)35

()34

ك (خراب ي ػاب)

كقػ ػػد ((ذكػ ػػر الف ػ ػراا لنػ ػػد تفسػ ػػير قكلػ ػػه تعػ ػػالس :يهً ٍف ى ىعػ ػ ىػؿ المخػ ػػهي ىلمىػ ػ ٍػي يك يـ المخٍيػ ػ ىػؿ
ىس ٍرىم ندا}( .)36قاؿ الفراا ....( :كيقكلكف تركته سرمدان سمدان هت اع) (.)38()) )37
أف يت ػ ػ لؼ اإلت ػ ػػاع فػ ػػع لفظػ ػػيف فقػ ػػط ،فقػ ػػد يت ػ ػ لؼ مػ ػػف
كمػ ػػف ثيػ ػػر ال ػ ػػركرم ٍ
ثالث ػ ((( )39كفػػع الػػدلاا ىرثم ػان ىدثم ػان ًش ػخنغمان ،كػػؿ ذلػػؾ هت ػػاع يقػػاؿ :فعمػػت ذلػػؾ لمػػس
كد ٍث ًم ًه ك ىش ٍغ ًم ًه))(.)40
ىرٍث ًم ًه ى
لقد كرد اإلت اع الحركع فع مكاطف كثيرة مف القػرفف الكػريـ ،كمػف اتمثمػ لمػس

ذلؾ ما كرد فع فيات الع ادات كلمس النحك اختع:

 -6اإلتباع الحركي في كممة واحدة:

أُ -خطُو ِ
ات :

قاؿ تعالس :يكىال تىتخًعكا يخطيك ً
طً
اف}
ات ال خش ٍي ى
ي
ى
ى
ك(خطيػكات) الػكاردة
فمعنس خطكات الشيطاف ،أم :الطريؽ التع يدلككـ هلي ػا ،ي
ػؼ( .)42كالم ػراد الثقػػؿ هنػػا ت ػكالع ػػمتع
فػػع القػػكؿ العزيػػز تيث ٌق ػ يؿ لمػػس اإلت ػػاع كتي ىخفٌػ ي
()41

(خطيكة) .
الخاا كالطاا ،كالتخفيؼ تسكيف الطاا ،كهما لغتاف فع مت ي
(الخطػػس) كمفردهػػا
أف الم ػراد ػػا هػػك ي
كذكػػر أ ػػك ل يػػدة ي
(الخطي ػكات) ػػمتيف ك ٌ

(خطكة) ،كهع فع النص القرفنع المذككر فنفان معنس (أثر الشيطاف)(.)43
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كذكػػر الز ػػاج الق ػ اراات ال ػكاردة فػػع (خط ػكات) مػػت التص ػريو ػ خف الق ػرااة ػ ٌػـ
(خطيػكات) ػػـ الخػػاا كالطػػاا ،
الخػػاا كالطػػاا هػػع اتكثػػر ،كلمػػس النحػػك اختػػع :تي ٍقػ أر ي

أف قراات ا الفتو قرااة شاذة (ككمٌ ا ائزة فع العر ي
لمما ٌ
ك إسكاف الطاا ،ك فتح ما ن
قكي )(.)44

الف مفردها لمس زن
(خ ٍ
ط ىكة) ي
أف اتصؿ فع مت ي
(خطيكات)؛ ٌ
كذكر الط رسع ٌ
(في ٍعمى ) ،ف نال لف خ
يس ًك ىنت الطاا في ػا ٌهال
أف التحريؾ فاصؿ يف االسـ كالصف  ،كما أ ٍ
لمس ني ال م  ،كطمنا لمتخفيؼ(.)45
كخطي ػ يات
أف (خط ػكات) قرئػػت ػػمتيف ،ك ػػم كسػػككف ،ي
كذكػػر الزمخشػػرم ٌ
ط ػكات فتحتػػيف،
كخ ى
ػػمتيف كهم ػزة فى ي ًعمػػت ال ػػم لمػػس الطػػاا ك ن ػػا لمػػس ال ػكاك ،ى
ك فتح كسككف(.)46

(خطيػكات) تي ٍقػ أير ػ ٌػـ الطػػاا لمػػس هت ػػاع ال ػػـ ال ػػـ .كتيقػ أر
أف ي
كذكػػر العك ػػرم ٌ
كذلؾ إسكان ا لمتخفيؼ ،كتيق أر فع الشاذ مز الكاك لم اكرت ا ال م  ،كهك عيؼ،

ط ػػكة) ػػالفتو
ط ػ ىػكة)،
ك(الخ ٍ
(خ ٍ
ى
أف يك ػػكف الكاح ػػد ى
كيقػ ػ أر ش ػػاذان ف ػػتو الخ ػػاا كالط ػػاا لم ػػس ٍ
ي
()47
ط ٍكت) ،ك ال ـ ما يف القدميف ،كقيؿ :هما لغتاف معنس كاحد .
(خ ى
مصدر ى
يت ػيف لػػع ممػا سػ ؽ خ
أف العممػاا نظػػركا هلػس لفظػ (خطػكات) ت ريػػد كامػؿ لػػف

داللت ا ،ف اات أحكام ا لمس كفؽ ذلؾ ،أما العك رم ففرؽ ػيف قرااتػع ال ػـ كالفػتو

أف
كالنع متيف كفتحتيف ،دليؿ ذكر ٌ
الحدكث مرة كاحدة؛ تن ا لمس كزف (فى ٍعمى

ط ىكة) مصدر (خطا) كهع ذا تدؿ لمػس
(خ ٍ
أف قراات ػا ػمتيف يػراد ػا مػا
) فع حػيف ٌ

يف القدميف ،أم :الطريؽ الذم ييسمىؾ.
ف الن لف ذلؾ خ
ٌػـ الفػاا كسػككف العػيف هذا
فإف صػيغ (في ٍعمػ )
قم أٍل ًحقت حرك العيف ال م نحػك :ظيٍممػ ظيميمػات ،كهػذا هػك القيػاس،
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مفتكح الفاا هت الا؛ خ
ب احدهما مف صاح ه ىيس ىخر
قر ى
الف مخرج الحرفيف مفظ كاحد هذا ي
لمي ـ كما أك حه اتخفش(.)48
كق ػػد ً
(خطيػ ػكات) ال ػػـ هت الػ ػان لم ػػـ ف ػػع ف ػػاا الكممػ ػ (ٌ ،)49هال خ
أف ه ػػذا
قرئ ػػت ي

اإلت ػػاع مسػػتثقؿ لنػػد عػػض العػػرب  ،الف ال ػػم الكاحػػدة ثقيم ػ فكيػػؼ ػػا هف كانػػت
متيف دليؿ قكؿ ا ف نع (( :كمف استثقؿ الثقميف))(.)50

أما لمػ ىم ٍػف فػتو العػيف لنػد مػت (في ٍعمىػ ) مػت م نػث سػالـ ف ػع ال ػركب مػف
ثقػػؿ ػػمتيف مت ػكاليتيف ،كذلػػؾ العػػدكؿ مػػف ػػـ العػػيف هلػػس فتح ػػا( .)51كهنػػاؾ ىمػ ٍػف
ي ػػرب مػػف ثقػػؿ ال ػػمتيف هلػػس تسػػكيف الثانيػ من مػػا ،ػػدليؿ أف ً
((مػػف العػػرب ىمػ ٍػف يػػدع
ٌ
العيف مف ال م فع في ٍعمى ))()52؛ فاالسـ هف كاف مفرد لمس (في ٍعمىػ ) ػاا معػه لمػس
ثالث أك ه(( :)53في يعالت) (في ىعالت) ك (في ٍعالت) ككمٌ ا ائزة حسن فع العر ي (.)54
ً
فالعمٌ فع ك ٌؿ ما ذكرت صػكتي قػد ت ٌػـ معال ت ػا صػرفيا ،كم ػعا ػمتيف فػع

(خطيكات) ،كيت و ذلؾ لند تقطيت حركؼ
الكمم لمس القياس أك فع أصؿ ك ع ا ي
هػ ػػذ الكمم ػ ػ مقطعيػ ػػا نحػ ػػك  :خ ي  ،ط ي  ،ك ن  ،ت ػًػ ػ ػ ف ،ففػ ػػع الكمم ػ ػ مقطعػ ػػاف

قص ػػيراف متم ػػاثالف حركيػ ػان  ،كلن ػػد تخفيف ػػا اإلس ػػكاف أك الف ػػتو تك ػػكف المق ػػاطت لم ػػس
النحك اختع :يخ ٍ
طكات /:خ ي ط /ك ن  /ت ػ ػػً ف .فتحػكؿ المقطعػاف المتمػاثالف حركيػان
فع أكؿ الكمم هلس مقطت مغمؽ.

أمػ ػػا فػ ػػع يخطى ػ ػكات فمػ ػػا قطع ػ ػػا هػ ػػع /خ ي  /ط ى  /ك ن  /ت ػ ػ ػ ػػً ف ./فتحػ ػػكؿ

المقطعاف المتماثالف هلس مقطعيف متخالفيف.

أف فػػع كمتػػا الحػػالتيف قػػد ىخػ خ
كال شػؾ خ
ػؼ نطػػؽ الكمم ػ لً ىمػػا أحدثػػه اإلت ػػاع ال ػػـ
مف ثً ىق وؿ في ا.
كالذم أ ار ًم ٌما تقدـ خ
طكات)( )55كاف غي التخفيػؼ ىيػد
(خ ٍ
أف تسكيف الطاا فع ي
تن ػا القػرااة المكافقػ لقػرااة المصػحؼ الشػريؼ ،ف نػال
أف اإلت اع ال ـ في ا أ كد؛ ٌ
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ىل ٌمػػا تيحدثػػهي الصػكائت القصػػيرة المتمثمػ صػػكت ال ػػم فػػع الخػػاا كالطػػاا مػػف ػػرس
مكسػػيقع م ػ ثر؛ خ
تف النغم ػ الصػػكتي تكػػكف ك ػػكد الحرك ػ ألمػػس ًم ٌمػػا انعػػدمت فيػػه
الحرك  ،كألنع االنعداـ هنا السككف.

َّـه :
بُ -ك ْـر ِسـي ُ

قاؿ تعالس :يك ًست يكرًسيه الس ً
ض}
خم ىاكات ىك ٍات ٍىر ى
ى ى ٍ ي ى
ِ
ِ
ىيخف الزمخشػرم خ
أف كرسػيه
ـَ ُك ْرسـي ُه} أر عػ أك ػه(( :احػدها ٌ
أف فػع قكلػه :ي َوس َ
كسع ً
ً
ته ،كما هك ٌهال تصكير لعظمتػه كتخييػؿ
لـ ي يؽ لف السمكات كاترض ل سطه ى
()56

فقػػط ال كرسػػع ثم ػ  .كال قعػػكد كال قالػػد ...كالثػػانع :كسػػت لممػػه :كسػػمس العمػػـ كرسػػيا
تسػمي مكانػػه الػػذم هػك كرسػػع العػػالًـ .كالثالػث (كسػػت ممكػػه) تسػمي مكانػػه الػػذم هػػك

كرسػػع الممػػؾ .كال ار ػػت مػػا ركم أخنػػه خمػػؽ كرسػػيان هػػك ػػيف يػػدم العػػرش كدكنػػه السػػمكات

كاترض ،كهك هلس العرش ك صغر شعا ،كلف الحسف :الكرسع هك العرش))(.)57
ِ
ـَ ُك ْر ِسـي ُه} ال م ػػكر لمػس فػتو الػكاك ككسػر السػيف لمػس
قػاؿ العك ػرم (( :ي َوس َ
كيقىػ أر سػػككف السػػيف لمػػس تخفيػػؼ الكسػرة ىك ىعٍمػ ىػـ مػػف ىلمًػ ىػـ،
ٌأنػػه فعػػؿ ،كالكرسػػع فالمػػه ،ي
{الســماو ِ
}
ات َو ْاَ َْر َ
كيق ػ أر فػػتو ال ػكاك كسػػككف السػػيف كرفػػت العػػيف ،ككرسػػيه ػػال رَ َ َّ .

ػػالرفت لمػػس ٌأنػػه م تػػدأ كخ ػػر ،كالكرسػػع فعمػػس مػػف الكػػرس كهػػك ال مػػت ،كالفصػػيو فيػػه
ـ الكاؼ كي كز كسرها لإلت اع))( ،)58فتص و ( ًك ً
رسيهي) ،لمػس هت ػاع الكسػرة الكسػرة
ٌ
تف كس ػرةى الكػػاؼ المتقدم ػ قػػد تىى ىعػػت
فػػع هػػذا المقػػاـ كهػػك هت ػػاع هنػػا ر عػػع (مػػد ر)؛ ٌ
كسػ ػرةى الس ػػيف المتػ ػ خرة ف ػػع الكممػ ػ ((.كا خف الح ػػا ز ثي ػػر حص ػػيف لس ػػككنه))( ،)59كه ػػك

(الراا).
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يهًف تيٍ يدكا الص ى ً ً ً ً
اا فى ي ىك ىخ ٍيهر لى يك ٍـ}
كها ىكتي ٍ تي ى
خدقىات فىنع خما ه ىع ىكًا ٍف تي ٍخفي ى
ٍ
كها اٍلفيقى ىر ى
ف اات يفَ ِن ِع َّما ِهي} هنا معنس الثناا لمس ه داا الصدق  ،ثيخـ حكػـ خ
أف اإلخفػاا
َ
()60

خير مف ذلؾ( .)61أما اإلت اع الذم حصؿ في ا ف ػك هت ػاع كسػرة (النػكف) لمكسػرة التػع
ه
عدها ،أم :كسرة العيف.

كذكػر ا ػػف خالكيػػه خ
قر ػا مػػف العػػيف ليكافػػؽ ػػا
أف الح ػ لمػف كسػػر النػػكف ٌأنػػه ٌ
لفػظ ( ًػئً ىس) ،كح ػ مػف فػتو النػكف ككسػر العػيف ٌأنػه ػاا مفػظ الكممػ لمػس اتصػػؿ؛
خ
الف أصم ا ىن ًع ٍـ ك ىئً ٍس(.)62
قاؿ العك رم (( :يفَ ِن ِع َّما} نً ًع ٍـ فعؿ امد ال يككف فيه مستق ؿ كاصمه ىن ًع ٍـ ىك ىعمً ٍػـ
كقد اا لمس ذلؾ فع الشعرٌ ،هال أن ـ اسكنكا العػيف كنقمػكا حركت ػا هلػس النػكف ليكػكف

دلػػيالن لمػػس اتصػػؿ ،كمػػن ـ مػػف يتػػرؾ النػػكف مفتكحػ لمػػس اتصػػؿ ،كمػػن ـ مػػف يكسػػر
النكف كالعيف هت الان ،كً يكؿ قرئع))(.)63
يد ،كهك اتصؿ ،كنً ًع ىـ الر يؿ فتكسر النكف
ففع (نً ٍع ىـ) أر ت لغات :ىن ًع ىـ الر يؿ ز ه
تن ا
كن ٍع ىـ فتو النكف كسككف العيف ،فاتصؿ ىن ًع ىـ حيث حذفت الكسرة؛ ٌ
لكسرة العيف ،ى
ػدح ،فخففػػت
ثقيمػ  .كنً ٍعػ ىػـ كهػػذا أك ػػو المغػػات كاتصػػؿ في ػػا ىن ًعػػـ كهػػع تقػػت فػػع كػػؿ مػ و
كقم ت كسرة العيف لمس النكف كأسكنت العيف(.)64
كقػػد ق ػ أر كرش كا ػػف كثيػػر كحفػػص كيعقػػكب (فىنً ًع ٌمػػا) كسػػر النػػكف هت ال ػان لكس ػرة
العيف ككافق ـ ا ف محيص.
لكػػف ا ػػف لػػامر كحمػزة كالكسػػائع كخمػػؼ قػػد قرأكهػػا (فىىن ًع ٌمػػا) فػػتو النػػكف ككسػػر
العػػيف ككافق ػػـ اتلمػػش .ينمػػا ق أرهػػا ا ػػك عفػػر (فىنً ٍع ىمػػا) كسػػر النػػكف كاسػػكاف العػػيف
ككافقه الحسف كاليزيدم .كقد ركم لف قالكف كا ع لمرك كشع ه ك اف :اتكؿ :كسر
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النػكف كاخػػتالس كسػرة العػيف .كالثػػانع :كسػػر النػكف كاسػػكاف العػػيف كقػرااة أ ػػع عفػػر،
كقد اتفؽ ميت القراا لمس تشديد الميـ(.)65

ك عػد هػذا العػػرض أقػكؿ :خ
هف اإلت ػاع قػػانكف صػكتع يم ػ هليػػه تػ ثير حركػ فػػع

أخرل ،كإت اع الكسرة الكسرة أك ال ػم ال ػم  ،أك الفتحػ الفتحػ  ،كهػذا الميػؿ يكػكف
هلػػس النطػػؽ الحركػػات المتماثمػ كػػع ال ينتقػػؿ المسػػاف مػػف حركػ هلػػس أخػػرل مناق ػ ،
كأكثر هذا اإلت اع تميؿ هليػه ق يمػ تمػيـ دكف ثيرهػا ،ك خاصػ اإلت ػاع الخػاص تػ ثير

لممػػا خ
أف هػػذا اإلت ػػاع الصػػكتع ال يػ ثر
الكسػرة؛ تن ػػا حركػ قكيػ مػ ثرة فػػع ل ػػت ـ ،ن
فػػع نػػكع المقطػػت كأشػػكاله؛ خ
تف الص ػكامت ثا ت ػ ال تتغيػػر ػػؿ يكػػكف التغييػػر محصػػك انر
الصكائت فقط ،كهذا ال يغير فع نػكع المقطػت كأشػكاله .قػاؿ سػي كيه(( :ات عػكا الكسػرة

الكسرة))

()66

كالغرض منه ((تقريب صكت مف صكت))(.)67

كهػذا يػػدؿ داللػ كا ػػح لمػػس خ
أف ليغتنػػا لغػ شػػفكي فػػع نشػ ت ا ،كلميػػه لػػـ تكػػف

يكتفع من ا السماع كالنطؽ ،كهذا دفت ا هلس
مقيدة قيكد الكتا فع أكؿ أمرها ،ؿ أ ى
أف تعتنع ك خؿ العناي االنس اـ ،أك التقريب الصكتع(.)68
ٌ
كأرل خ
أف ما ذكر مف قرااات فع(نعـ) تدخؿ فع اب اخػتالؼ المغػات كالمعنػس
كاحد .كقرااة (نً ًع ٌما) كسر النكف كالعيف هع اتقرب لندم – ك خ
أف كاف ذلػؾ قميػؿ فػع
المغ ػ ؛ تخن ػػا تكافػػؽ ق ػرااة المصػػحؼ الش ػريؼ أكالن ،كتخن ػػا ال تحقػػؽ الثقػػؿ الػػذم يحققػػه

اإلت اع
ًم ٍف ىن ىغوـ

متيف ،فال م أثقؿ مف الكسرة كما هك معمكـ ،ف الن ىل ٌمػا تكتسػ ه المفظػ
مكسيقع راا م يئ ا مكسكرة النكف كالعيف.
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ط ىرفى ًع الخن ى ًار ىكيزلىفنا ًم ىف المخٍي ًؿ}
خالةى ى
يكأ ًىقًـ الص ى
ى
ً
الم ٍزىدلفىػ ؛
فػػالزلؼ هنػػا يعنػػع السػػالات القري ػ ع ػ ا مػػف عػػض كمنػػه يسػ ٌػميت ي
تن ا منزهؿ عد لرف قرب ىم خك ( .)70ذكر ال ي اكم خ
أف (زلفان مف الميػؿ) هػع سػالات
فإنه مف أىزلىفىهي هذا قىخرىهي(.)71
منه قري مف الن ار ٌ ،
()69

فػػالمراد ػػا هنػػا صػػالة العتم ػ  ،أم :المغػػرب كالعشػػاا حسػػب قػػكؿ ا ػػف ل ػػاس

كالحسػػف .كقيػػؿ :المغػػرب كالعشػػاا كالص ػ و ،كقػػاؿ اتخفػػش :يعنػػع صػػالة الميػػؿ كلػػـ

يي ىعيف(.)72

ػمتيف( .)73كهػذ قػرااة أ ػع عفػر حسػب مػػا

(زليفػان)
كقػد ى خػكز الز ػاج قػرااة ي
يػػذكر النحػػاس ،كأ ػػاؼ هليػػه خ
أف ا ػػف محػػيص قػػد ق أرهػػا
(زليف ػان) مػػت ل ػ ى
أف ي
(زليػػؼ)  .ك ٌ
()74
(كزلىفان) فتو الالـ مت يزلف مثؿ ظمم
ـ الزام كاسكاف الالـ  .قاؿ العك رم (( :ي

كظمـ ،كيق أر م ا  ،كفيه ك اف :احدهما مت زلف أي ن ا ككانت الالـ سػاكن مثػؿ
ٍس ػرة كى ٍسػػر ،كلكنػػه ات ػػت ال ػػـ ال ػػـ .كالثػػانع هػػك مػػت زلػػؼ كقػػد نطػػؽ ػػه ،كيق ػ أر
سككف الالـ كهك مت زلف لمس اتصػؿ نحػك سػر ك سػر ،أك هػك مخفػؼ مػف مػت

زليؼ))(.)75

كحمػؿ ال ٌنػا الػدمياطع قػرااة أ ػع عفػر المػذككرة فنفػػا لمػس اإلت ػاع ،أم :هت ػػاع
م الالـ ل م الزام التع ق م ا(.)76

كهذا الكزف النع (في يعؿ) هك مف أكزاف ال مت ،لممػا خ
أف العر ػع يسػتثقؿ النطػؽ
هذا تكالػػت فػػع نػػاا كاحػػد ػػمتاف ،لصػػعك النطػػؽ ال ػػم  ،ذلػػؾ الصػػائت القصػػير،
يشػػكؿ م كنػ لمػػس المسػػاف كالشػػفتيف فػػع نطقػػه كأكثػػر ممػا تتػكالع فيػػه ال ػػمات ال نػػاا

الثالثع الم نع فع أصؿ ك ػعه لمػس الخفػ
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ػف لمػػر خ
أف كػػؿ اسػػـ لمػس ثالثػ أحػػرؼ أكلػػه م ػػمكـ ،فمػف العػػرب مػػف يثقمػػه كمػػن ـ

مف يي ىخففه))(.)78

يخصصػػه اسػػـ أك
فمػػـ يحػػدد ليسػػس ػػف لمػػر (ت149ه ػػ) هػػذا التخفيػػؼ كلػػـ
ٌ
فخصصػه قكلػه(( :المػـ
أف اا الم ػرد
صف أك مت ،ؿ ترؾ الحكـ فيه مطمقنا هلس ٍ
ٌ

أخنه ما كاف مف ال مػت لمػس مثػاؿ (في يعػؿ) أك كػاف كاحػدان ف خ
ػإف اإلسػكاف فيػه ػائز))
فص ػػيغ (في يع ػػؿ) م ػػف الص ػػي الت ػػع تخف ػػؼ( ،)80كتخفيف ػػا يك ػػكف تس ػػكيف لين ػػا غيػ ػ

()79

ال ركب مف تكالع الثقميف(.)81

كهذا يدؿ لمس خ
أف اتصؿ فع (في يعؿ) ك (في ٍعؿ) التثقيؿ ،كهػع لغػ أهػؿ الح ػاز
التػػع مػػاؿ أه ػػؿ تمػػيـ كأس ػػد كلام ػ ق ػػيس هلػػس تخفيف ػػا التسػػكيف()82؛ الف ل ػػت ـ ال
تستسػػي ا تمػػاع مقطعػػيف قصػػيريف متمػػاثميف نحػػك يزليف ػان  /ز ي  /ؿ ي /ؼ ى ف /فحكلػػت

الثانع هلس مقطت طكيؿ مغمؽ إسكاف لػيف الكممػ  :يزٍلفػان  /ز ي ؿ/ؼ ى ف  ./قػاؿ أ ػك
لمع الفارسع  ((:خ
كم ٍف أسكف ىخفٌؼ كمػا يي ىخفػؼ
أف أصؿ الكمم لمس في يعؿ ـ العيف ى
ػت اخحػػاد فػػالم مكع أكلػػس مػػف حيػػث
الع ٍنػػؽ ك ٍ
الطنػػب ،كاذا ىخفخ ٍفػ ى
فػػع اخحػػاد فػػع نحػػك :ي
كانت أثقؿ مف اخحاد))(.)83

كأ ػػد خ
أف مػػا ذهػػب هليػػه الػػدكتكر احمػػد ال نػػدم مخػػالؼ (( لً ىمػػا قيػػؿ مػػف أهػػؿ
الح ػػر فػػع أخن ػػـ يميمػػكف هلػػس الخفػ ؛ خ
تف المعػػركؼ لػػف تمػػيـ أخن ػػا ق يمػ دكيػ تميػػؿ
هلس ال ـ لً ىما فيه مف الخشكن ككنه – النع ال ـ – أثقؿ الحركات))(.)84
(زلىػؼ) ف ػك احػد أ نيػ مػكع التكسػير
أما ناا (في يعؿ) الػذم ػاات لميػه لفظػ ي
الداؿ لمس الكثرة  ،كيككف قياسيان كسماليان(.)85

(زٍلفىه) اسـ لمس (في ٍعم ) ،فقد معت لمس هذا ال ناا ،النع (في ىعؿ)؛
كلى خما كانت ي
تف هػػذا ال نػػاا يطٌػػرد فػػع (في ٍعم ػ ) ػ ٌػـ الفػػاا اسػػمان ،كيسػػتكم فػػع ذلػػؾ صػػحيو الػػالـ
كمعتم ا كم الف ا(.)86
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كث ىرؼ ،كمعتؿ الالـ نحك يم ٍديه ىك يم ىدل كالم ػالؼ مثػؿ يح ى ػج
فالصحيو يث ٍرفه ي
كم ىدد(.)87
يك يم خدة ي
نمحظ ًم ٌما تق خدـ خ
أف ىم ٍف قػ أر ػـ الػالـ ،أت ػت حركػ حػرؼ الػالـ المتػ خر (كهػع
الفتحػ ) حركػ الػزام المتقػ ٌػدـ (كهػػع ال ػػم ) فانقم ػػت فتحػ الػػالـ هلػػس ػػم إلت ال ػػا

كي ٍد ىلس هذا اإلت اع اإلت اع التقػدمع (المق ػؿ)؛ خ
تف حركػ الحػرؼ
ال م التع ق م ا ،ي
المت خر قد ت ثرت حرك الحرؼ المتقدـ .
كالذم أ ار خ
أف قراات ا لمس كفػؽ مػا ػاات فػع المصػحؼ الشػريؼ هػع القػرااة

الكفقس؛ ككن ا مكافق ل ناا (في ىعؿ) الذم يطٌرد فع مت (في ٍعمى ) ،ف نال ىل خما تحقؽ فع
ت ال أنكر ًم ٌما يحققه هت اع م الالـ ل م
هذا ال ناا مف القياس كالسماع ،كا ٍف يك ٍن ي
الزام فع اكتساب المفظ قكة صكتي م ثرة .

 -3اإلتباع الحركي في كممتين:
ومن أمثمته:

أ{ -ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِه :

ــد لِمَّـ ِ
ين ((( )88الحم ػ يػد :ه ػػك الثن ػػاا لم ػػس
ــه َر َ
ف ػػع قكل ػػه تع ػػالس{ :ا ْل َح ْمـ ُ
ب ا ْل َعـــالَ ِم َ
ال ميؿ االختيارم مف نعمه أك ثيرها ،كالمدح :هك الثناا لمس ال ميػؿ مطمقػان ،تقػكؿ:
ً
ككرًمػ ًػه ،كال تقػكؿ حمدتػػه لمػس حسػػنه ػؿ مدحتػػه .كقيػؿ :همػػا
حمػدت زيػدان لمػػس لممػه ى
أخكاف .كالشكر :مقا م النعم قكالن كلمالن كالتقادان))(.)89

(الحمد) .كأما أهؿ ال دك فمن ـ مػف يقػكؿ:
القراا لمس رفت
قاؿ الفراا(( :ا تمت خ
ي
ً
(الحمد ليمه) فيرفت الػداؿ
(الحمد لًمه) .كمن ـ مف يقكؿ:
(الحمد لًمه) كمن ـ مف يقكؿ:
ي
ى
كالالـ.

أمػػا ىمػ ٍػف
ف مػػا مػػف نصػػب فإخنػػه يقػػكؿ( :الحمػػد) لػػيس اسػػـ هنمػػا هػػك مصػػدر ...ك ٌ
ً
(الحمد) فإخنه قاؿ :هػذ كممػ كثػرت لمػس أٍل يسػف العػرب حتػس صػارت
خفض الداؿ فع
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م عدها كسرة أك

أف ي تمت فع أسـ كاحد مف كالم ـ
كاالسـ الكاحد ،فثقؿ لمي ـ ٍ
كسرة عدها م  ،كك دكا الكسرتيف قد ت تمعاف فع االسػـ الكاحػد مثػؿ هً ًػؿ ،فكسػركا
الداؿ ليككف لمس المثاؿ مف أسمائً ـ .

كأم ػػا ال ػػذيف رفعػ ػكا ال ػػالـ ف ػػإخن ـ أرادك المث ػػاؿ اتكث ػػر م ػػف أس ػػماا الع ػػرب ،ال ػػذم
العقيػب ،كال تيٍن ًك ىػرخف أف ي ىعػؿ الكممتػاف كالكاحػدة هذا
ي تمت فيه ال متاف ،مثؿ :ي
الحميػـ ك ي
ىكثيىر ا الكالـ))(.)90
كقػػد أشػػار الز ػػاج هلػػس قرااتػػع الفػػتو كال ػػر مػػت رف ػػه ل مػػا؛ فػػالقرااة المختػػارة
لنػػد هػػع الق ػرااة ال ػكاردة رفػػت (الحمػ يػد) ككسػػر الـ (لًمخػػه)؛ ككن ػػا الق ػرااة التػػع ق ػ أر ػػا

القيػ ٌػراا المش ػ كركف ال ػ ط ،كالثق ػ  ،ف ػ نػال ىل خمػػا تمتػػاز ػه مػػف ال الث ػ كحسػػف الثنػػاا
لمػػس ً
اهلل لػ ٌػز ك ى ػ ٌؿ()91؛ قػػاؿ الز ػػاج فػػع قرااتػػع الفػػتو كالكسػػر(( :هخنمػػا تشػػاثمنا نحػػف
ً
كيظي ٌػف اهػ هؿ أنػه ي ػكز فػع كتػاب
الناس مف أف يسػتعممك  ،ى
ركاي هذا الحرؼ يلن ىح ٌذ ًر ى
ً
نظير فع كالـ ،كال ك هى لىهي))(.)92
اهلل ىل ٌز ك ى ٌؿ ،أك فع كالـ ،كلىـ ىي ت ل ذا ه
أمػا النحػاس فحمػػؿ قػرااة اإلت ػاع ال ػػـ لمػس أن ػػا لغػ عػض نػػع ر يعػه ،فػػع

حيف حمؿ قرااة اإلت اع الكسر لمس أن ا لغ تميـ ((ف ما المغ ي فػع الكسػر :ف خ
ػإف هػذ

المفظػ تكثػػر فػػع كػػالـ النػاس كال ى ػػـ ثقيػػؿ ،كالسػػيما هذا كانػت عػػد كسػرة ،ف ػػدلكا مػػف
الفتح كسػرة ،ك عمكهػا منزلػ ً شػعا كاحػد ،كالكسػرةي مػت الكسػرة أىخػؼ ،ككػذلؾ ال ػم ي

الحمد ليمه))(.)93
مت ال م كلذا قيؿ:
ي
ً
كذكر الزمخشرم خ
(الحمد لًمه) كسر الػداؿ؛ إلت ال ػا
أف الحسف ال صرم قد ق أر

ػػـ الػػالـ إلت ال ػػا الػػداؿ

الػػالـ التػػع عػػدها .كقػ أر ه ػراهيـ ػػف أ ػػع ل مػ (الحمػ يػد ليمػػه)
التػػع ق م ػػا .كالػػذم ى سػػريهما لمػػس ذلػػؾ اإلت ػػاع ،كاإلت ػػاع هنمػاٌ يكػػكف فػػع كممػػه كاحػػد
كقكل ـ :منحدر ال يؿ ك ًم ًغير تنزؿ الكممتػيف منزلػ كممػ ؛ لكثػرة اسػتعمال ما مقتػرنتيف.
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ااة ه راهيـ ف أ ع ل م حيث عؿ الحرك ال نائي تا ع لإلل ار ي
كأشؼ القرااتيف قر ى
التع هع أقكل خالؼ قرااة الحسف(.)94
قػػاؿ العك ػػرم(( :ال م ػػكر لمػػس رفػػت (الحمػ يػد) اال تػػداا ك(لًمٌػ ًػه) الخ ػػر ،كالػػالـ

متعمق محذكؼ ،أم :كا ب أك ثا ت ،كيق أر النصب لمس ٌأنه مصدر فعؿ محذكؼ،
مد ،كالرفت أ كد؛ خ
تف فيه
أم:
لمكما فػع المعنػس ،كيقػ أر كسػر الػداؿ هت الػان
الح ى
ي
أحمد ى
ن

لكسرة الالـ ،كهك

عيؼ فع اخي ؛ خ
تف فيػه هت ػاع اإللػراب ال نػاا ،كفػع ذلػؾ ه طػاؿ

كيقػ أر ػ ٌػـ الػػداؿ كالػػالـ لمػػس هتٍ ػػاع الػػالـ الػػداؿ ،كهػػك ػػعيؼ أي ن ػػا ،خ
تف
لإللػراب ،ي
الـ ال ر متصؿ ما عد كمنفصؿ لف الداؿ ،كال نظير له فع حركؼ ال ر المفردة،

ٌهال خ
أف ىمػ ٍػف ق أريػػه فىػ ٌػر مػػف الخػػركج مػػف ال ػ ٌػـ هلػػس الكسػػر كأ ػ ار م ػػرل المتصػػؿ؛ تنػػه
الحمد منفردان ىل خما عد ))(.)95
يكاد يستعمؿ
ي

ذك ػػر القرط ػػع خ
أف الق ػراا الس ػ ع ك م ػػكر النػػاس أ مع ػكا لمػػس رف ػػت الػػداؿ م ػػف
ً
كر ىيػ ػػف الع ػػاج (الحمػ ىػد
(الحمػ يػد لمػػه) كذكػػر أي ن ػػا أنػػه يركم لػػف سػػفياف ػػف يل ىي ٍينػػهى ،ي
لمًػػه) نصػػب الػػداؿ ،كهػػذا لمػػس ه ػػمار فعػػؿ ،كركم لػػف ا ػػف أ ػػع ل م ػ (الحمػ يػد ليمػػه)
ـ الداؿ كالالـ لمس هت اع الثانع اتكؿ؛ ليت انس المفظ(.)96

كلػػـ يغفػػؿ المحػػدثكف الحػػديث لػػف هػػذا اإلت ػػاع فقػػد ذكػػر كػ ٌؿ مػػف الػػدكتكر ثػػانـ
قػػدكرم الحمػػد فػػع قكلػػه(( :الم ػػارل فػػع الحركػػات ،فى ًمػ ٍػف ذلػؾ قػرااةي ىمػ ٍػف قػ أر (الحمػ يػد
ً
(الحمد لمًه) ،كهذ كا ٍف كانت لغػ ال ييمىتفىػت
(الحمد لميه) أك ر الداؿ
لمًه) ٌـ الالـ
ي
هلي ػػا ،لكن ػػا تشػ يػير هلػػس طمػػب الخف ػ تقريػػب النطػػؽ ػػيف الحركػػات ،كمثػػؿ ذلػػؾ قػػكؿ
عض الع ػػرب أرادكا ػػا تقري ػػب حركػ ػ ً
كرًثي ػػؼ كه ػػذ لغػ ػ ه لػ ػ ً
الع ػػربً :س ػ ًػعير ،كً ًعي ػػرً ،
الحػػرؼ اتكؿ ًمػ ٍػف حركػ الحػػرؼ الثػػانع))( .)97كالػػدكتكر محمػػد يحيػػس سػػالـ فػػع قكلػػه:
(الحمد لمًه) الحم يػد ليمػه
((أما فع قرااة ه راهيـ ف أ ع ل م (ت 151هػ) لقكله تعالس:
ي
ػػـ الػػالـ ل ػػم الػػداؿ ،فإن ػػا هشػ ػػارةه هلػػس قػػكة ت ػ ثير ال ػػم فػػع مػػا ي اكرهػػا ،كهػػذا
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ً
(الحمد لمًه)
الح ىس يف ال صرم (ت  110هػ)
الت ثير أك التماثؿ تىقىدمع (مق ؿ) كقد قرأها ى
تػ ثير كسػرة الػػالـ لمػػس ػػم ً الػػداؿ ،كالتماثػػؿ هنػػا ر ػػكلع (مػػد ر) ))( .)98كالػػدكتكر
((هف ق ػرااةى اإلت ػػاع الكسػػر ال تي ٍعتمػ يػد هنػػا ،كػػكف حرك ػ ي
لمػػاد حميػػد أحمػػد فػػع قكلػػهٌ :
ؾ ً
ػػعيف  ،كهػػع ل ػ عػػض أهػػؿ
ػاع ٌهال لمػػس لي ىغٌي ػ
لحرىك ػ ً اإلت ػ ً
اإلل ػراب ال تي ٍسػػتى ٍمى ي
ً
الحمد لمًه ،كسػر الػداؿ ،كمػا خ
أف قػرااةى اإلت ػاع ال ى ػـ ال تيعتىم يػد حتػس ال ي نػع
ال ادي
عؼ لمس اإللراب اتقكل))( .)99كهذا ما أمي يؿ هليه.
ناا ات
ي
ال ي

بِ -
آضطَُّر:
فمن ْ

اغ ىكىال ىل واد
قاؿ تعالس :يفى ىم ًف ا ٍ طيخر ىث ٍي ىر ى و
كقػػد ذكػػر العممػػاا أكثػػر مػػف ق ػرااة( :فى ىمػ ًػف ا

كحمزة كسر النكف(.)101

فى ىال هًثٍ ىـ ىلمى ٍي ًه}
ٍ ػطيخر)؛ فق أرهػػا لاصػػـ كأ ػػك لمػػرك
()100

كلػػيس عيػػد لػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػر أ ػػك عفىػػرى المػػدنع (فىمػ ًػف ا ػ ً
ػط خر)ً ،
كلم ػ ذلػػؾ
ىٍ
لند ال ركب مف هلتقاا الساكنيف ،ثيخـ يك ًس ىرت الطاا لإلت اع المق ؿ لكسرة النكف(.)102

فع حيف قرأها نافت ،كا ف كثير ،كا ف لامر ،كالكسائع ٌـ النكف ،كلم ذلػؾ
خ
أف النكف هخنما ي خمت هت الان ل م الطاا عد كصػؿ ال مػزة( .)103كهػذا يسػمس اإلت ػاع

(المد ر).

قػػاؿ النحػػاس(( :فمػ يػف ف ٍ ػطيخر)
ال م .

ػػمت النػػكف اللتقػػاا السػػاكنيف كات عػػت ال ػػم

كي ػػكز الكسػػر لمػػس أصػػؿ التقػػاا السػػاكنيف‘ كق ػ أر أ ػػك عفػػر (فمػ ًػف ف ٍ ػ ً
ػط خر)

كسر الطاا؛ خ
تف اتصؿ ا ٍ طي ًرىر فمما أيدثـ ألقس حرك الراا لمس الطاا))(.)104
أما العك رم فقػد ذكػر أن ػا تقػ أر كسػر النػكف لمػس أصػؿ التقػاا السػاكنيف ،كتقػ أر
ػ ػػم ا هت ال ػ ػان ل ػ ػػم الطػ ػػاا ،كا خف الحػ ػػا ز ثيػ ػػر حصػ ػػيف لسػ ػػككنه (كهػ ػػك ال ػ ػػاد)،
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ك ػ ٌػمت الطػػاا لمػػس اتصػػؿ؛ خ
تف اتصػػؿ (ا ػطي ًرىر) كيقػ أر كسػػر الطػػاا كك ػػه ذلػػؾ
نقؿ كسرة الراا اتكلس هلي ا(.)105
كذك ػػر القرط ػػع أخن ػػا قيرئ ػػت

ػػـ الن ػػكف لإلت ػػاع ك الكس ػػر – كه ػػك اتص ػػؿ –

اللتقاا الساكنيف .كقاؿ خ
هف ا ف محيص قػد قػ أر (فم ًػف فط خػر) إدثػاـ ال ػاد فػع الطػاا،
كأ ػػك السػػماؿ (فمػػف ف ٍ ػ ً
ػط خر) كسػػر الطػػاا كأصػػمه ا ػطي ًرىر فممػػا أيدثمػػت نقمػػت حركػ
ي
ٌ
()106
الراا هلس الطاا .
خ
هف هػػذا التماثػػؿ فػػع هت ػػاع ال ػػم ي ال ػػم ي هػػك تماثػػؿ مػػد ر تف حرك ػ الحػػرؼ

اتكؿ ت عت حركه الحرؼ الثانع.

كمػت تقػدير القػدماا خ
أف ال ػ خـ كالكسػر همػا ركايتػاف لػف القي خػراا ٌهال أننػع أرل مػا

ي ار ي الدكتكر لماد حميد أحمد فع خ
أيسر انسيا ي ن لمس النػاطؽ،
((أف قرااة الكسر هع ي
خ
التقاا الساكنيف ل ت هلس كسر أحدهما؛ ف نال ىل خمػا
نب
تف العرب هذا أرادت أف تت ى
ى
يحقق ػه ذلػػؾ مػ ًػف انس ػ اـ صػػكتع ذم نغػوػـ م ػ ثر .كق ػرااة الكسػػر مكافق ػ لىمػًػا ػػاا لميػػه
ي
()107
رسـ المصحؼ الشريؼ)) .
ي
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اخلامتة

ع ػػد أف تم ػػت د ارسػ ػ اإلت ػػاع الحرك ػػع كتن ػػاكؿ طائفػ ػ م ػػف اتمثمػ ػ م ػػف في ػػات
ىهػ ىػد ً
اؼ كالنتػػائج يمكػػف
تكصػػؿ ال حػػث هلػػس م مكلػ مػػف ات ٍ
الع ػػادات فػػع القػرفف الكػريـ ٌ

ه مال ا النقاط اختي :

أف
 -1تتػ ػ ثر اتصػ ػكات المغكيػ ػ ع ػ ػ ا ػ ػ عض ف ػػع المتص ػػؿ م ػػف الك ػػالـ ،كيمك ػػف ٍ
يي ىس ٌمس هػذا التػ ثر االنسػ اـ الصػكتع ،كهػع ظػاهرة شػائع فػع كػ ٌؿ المغػات .كقػد
ير هلس هذا الت ثر.
ميال ك نا
مالت المغ العر ي خالؿ تطكرها ن
 -2ت ػػنو المغػػات أك الم ػػات ذات اتداا السػريت هلػػس اإلت ػػاع كم انسػ اتصػكات؛

كػػع ال يثقػػؿ لمي ػػا االنتقػػاؿ مػػف مك ػػكع هلػػس فخػػر ،ف ػػك كا ػ نػحا فػػع الم ػػات
تميـ كقميؿ فع الم ات الح ازي .
الن دي ك خاص ل

 -3يكػػكف اإلت ػػاع لمػػس نػػكليف اتكؿ (تقػػدمع) كيت ػ ثر فيػػه الصػػكت الثػػانع ػػاتكؿ.
كالثانع (ر عع) كيت ثر فيه الصكت اتكؿ الصكت الثانع.

 -4اإلت ػػاع ظػػاهرة مػػف ظ ػكاهر التطػػكر فػػع حركػػات الكممػػات (أم أص ػكات المػػد فػػع
الكممػػات) ،فالكمم ػ التػػع تشػػمؿ حركػػات مت اين ػ تميػػؿ فػػع تطكرهػػا أثنػػاا التطػػكر

هلػس االنسػ اـ ػيف هػػذ الحركػات حتػػس ال ينتقػؿ المسػػاف مػف

ػػـ هلػس كسػػر هلػػس

فػػتو فػػع الحركػػات المتكالي ػ  .ف ػػرل لمػػس لسػػاف العػػرب نػػكع مػػف اإلت ػػاع ،فيت ػػت

السا ؽ الالحؽ أك العكس .فت رم الحرك ال ديدة دال مف الحرك القديم .

 -5هف أكثػػر مػػف ىك خ ػػو معنػػس اإلت ػػاع مػػف العممػػاا القػػدامس هػػك ا ػػف يلصػػفكر فػػع
الساكف حرك و مثؿ حرك ً ما ق مه))(.)108
أف يي ىح خرؾ
قكله(( :اإلت اع ،أيلنع ٍ
ي
 -6يعد سي كيه مف النحاة اتكائػؿ الػذيف أدركػكا هػذا النػكع مػف المماثمػ فػع الم ػات
العر ي مستعمالن لفظ اإلت اع حينان ككاصفان الظاهرة حينان فخر.
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 -7اس ػ ػػتعمؿ ا ػ ػػف ن ػ ػػع لف ػ ػػظ (اإلت ػ ػػاع) ف ػ ػػع ػ ػػاب الس ػ ػػاكف كالمتح ػ ػػرؾ م ػ ػػف كتا ػ ػػه
الخصائص.

 -8أطمػؽ المحػػدثكف مصػػطمحات مختمفػ لمػػس هػػذ الظػػاهرة ،من ػػا التكافػػؽ الحركػػع،
كانسػ اـ أصػكات المػػيف ،كاإلت ػػاع الصػػكتع ،كالمماثمػ ػػيف العمػػؿ كالعمػػؿ ،أك ػػيف

العم ػ ػػؿ كأنص ػ ػػاؼ العم ػ ػػؿ ،كالم ػ ػػارل ف ػ ػػع الحركػ ػ ػات ،كأطم ػ ػػؽ ع ػ ػ ػ ـ لمي ػ ػػا
(اإلت اع).

 -9كرد اإلت اع الحركع فع مكاطف كثيرة مف القرفف الكريـ .كمف اتمثم التع كردت
فع فيات الع ادات فع كممػ كاحػدة .يخطيػكات ،يك ً
كزلىفػان .أمػا اتمثمػ
رس ٌػيهي ،فىىن ًعمػا ،ي
الحمد لمًه ،فمن ا يف ي طيٌر.
التع كردت فع كممتيف من ا:
ي
هػػذ ا ػػرز النتػػائج التػػع تكصػػؿ ل ػػا ال حػػث كمػػا هػػع ٌهال ػػزا يسػػير مػػف ماهي ػ

اإلل ػػاز الصػػكتع فػػع الق ػرفف الك ػريـ (فيػػات الع ػػادات) كتقػػديـ خدم ػ متكا ػػع هلػػس

رب العالميف .
ألظـ كتاب كالحمد هلل ٌ
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اهلوامش:

( )1ينظر :اتصكات المغكي  :ه راهيـ أنيس ص167
( )2فع اتصكات المغكي  .دراس فع أصكات المد العر ي ص183
( )3ينظر :المصدر نفسه ص183

( )4ينظر :اتصكات المغكي إل راهيـ أنيس ص168
( )5ينظر :القامكس الفق ع لغ ن كاصطالحا ص59

( )6ينظ ػػر :ف ػػع الم ػػات العر يػ ػ إل ػ ػراهيـ أن ػػيس ص ، 86كف ػػع اتصػ ػكات المغكيػ ػ
ص183

( )7قرااة ه رهيـ ف أ ع ل م (دراس صكتي ) 30

( )8ينظػػر  :تقػػارب اتص ػكات كت الػػدها فػػع الق ػرااات القرفني ػ فػػع المفػػردة كالتركيػػب
ص( 11أطركح دكتك ار )

( )9شرح مؿ الز ا ع 428/2 :
( )10تقارب اتصكات كت الدها فع القرااات القرفني فع المفردة كالتركيػب (أطركحػ
دكتك ار ) ص. 11

( )11ظاهرة المماثم المغ العر ي  ,انترنت http://forum.graaam.com
( )12يقصد ا حركؼ الحمؽ .
( )13يقصد ا حركؼ الحمؽ .
( )14الكتاب 78 /4 :

( )15المصدر نفسه 79/4 :

لمما ٌأننع لـ أ ػد هػذ القػرااة فػع كتػب القػرااات (كتػاب السػ ع
( )16القصص  81ن
فػػع الق ػرااات  ،ككتػػاب معػػانع الق ػرااات لألزهػػرم ،ككتػػاب النشػػر فػػع الق ػرااات
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العشػػر  ،ككتػػاب هتحػػاؼ ف ػػالا ال شػػر فػػع الق ػرااات اتر ع ػ لشػػر ،كالكامػػؿ

المفصؿ فع القرااات اتر ع لشر .
( )17الكتاب 144/4 :

( )18المصدر نفسه 145/4 :
( )19المصدر نفسه145،146/4 :
( )20الخصائص 336/2:

( )21المصدر نفسه141/2:
( )22ينظر  :المصدر نفسه 141،142،143/2:

( )23ينظر  :الم ات العر ي فع القرااات القرفني ص173
( )24ينظر :فع الم ات العر ي ص86

( )25ينظر  :دراسات فع فقه المغ ص102
( )26ينظر :دراس الصكت المغكم ص383

( )27ينظر  :المدخؿ هلس لمـ أصكات العر ي :ص213
( )28ينظر :الم ات العر ي فع القرااات القرفني 173:
( )29ينظر :فع اتصكات المغكي ص183

( )30تقارب اتصكات كت الدها فع القػرااات القرفنيػ فػع المفػردة كالتركيػب ص(13
أطركح دكتك ار )

( )31الصاح ع فع فقه المغ ص209

( )32المزهر فع لمكـ المغ السيكطع290/1:
( )33س ػػاثب :ػػائت (ينظ ػػر :لس ػػاف الع ػػرب  . 202/23كالث ػػب :لى ىغ ػػب  ،المغ ػػكب
التعب كاإللياا (ينظر لساف العرب :لغب )4046/45

22

اإلتباع الحركي في آيات العبادات
في القرآن الكريم

جملة آداب الفراهيدي
المجلد الثاني

أ .م .د .عمـاد حميـد أحمـد
دارة لطيف عبدالله
العـــدد ( )61أيــلـول 3162

ب ى ٌّ
( )34كر هؿ ىخ ٌّ
ب .كال ى ب كال ً ب الغيض كالحقػد (لسػاف
ب  :يمن ىكهر مرًاكغه ىح ًر ه
العرب )2543/28
( )35الصاح ع فع فقه المغ ص209
( )36القصص 71:

( )37معانع القراف لمعزاا 309/2:

( )38تقارب اتصكات كت الدها فع القرااات القرفني ص(14أطركح دكتك ار )

( )39ينظػػر  :اإل ػػداؿ  ،أ ػػك الطيػػب ص 99 ،93،96 ،71،72،76،77كد ارسػػات
لغكي ص55

( )40لساف العرب مادة (دثـ)1391/16
( )41ال قرة 168:

( )42ينظر  :المساف( :خطا)

( )43ينظر  :م از القرفف 63/1 :
( )44ينظر  :معانع القرفف كال ار ه 241/1:

( )45ينظر  :يم مت ال ياف 252/1 :
( )46تفسير الكشاؼ لف حقائؽ التنزيؿ كليكف اتقاكيؿ فع ك ك الت كيؿ 107
( )47ينظر :الت ياف فع هلراب القراف 111/1
( )48معانع القرفف 169/1

( )49ينظر  :المحتسب 56/1
( )50المصدر نفسه 56/1

( )51ينظر  :المحتسب 56/1
( )52الكتاب 182/1:

( )53ينظر  :المقت ب 189/2

22

اإلتباع الحركي في آيات العبادات
في القرآن الكريم

جملة آداب الفراهيدي
المجلد الثاني

أ .م .د .عمـاد حميـد أحمـد
دارة لطيف عبدالله
العـــدد ( )61أيــلـول 3162

( )54ينظ ػ ػػر  :الكت ػ ػػاب  ، 182/1مع ػ ػػانع القػ ػ ػراف لألخف ػ ػػش  ، 169/1كالمقت ػ ػػب
 189/2كالتكمم ص417

( )55كهع قرااة نافت  ،كأ ع لمػر ،كحمػزة  ،كأ ػع كػر كال ػزم فػع حػيف قػ أر ال ػاقكف
يخطيػ ػكات .ينظ ػػر :ح ػ ػ القػ ػرااات ت ػػع زرلػ ػ 121، 120كالكام ػػؿ المفص ػػؿ

ص.25

( )56ال قرة 255 :

( )57الكشاؼ 145:
( )58الت ياف فع هلراب القرفف 157 ،156
( )59المصدر نفسه  ،156ك 157
( )60ال قرة 271

( )61ينظر ال امت تحكاـ القرفف .القرط ع 362/4
( )62ينظر :الح

فع القرااات الس ت47 :

( )63الت ياف فع هلراب القراف 168

( )64ينظر  :ال امت تحكاـ القراف ،القرط ع 363/4
( )65ينظر الكامؿ المفصؿ 46
( )66الكتاب 255/2

( )67الخصائص 531/2
( )68ينظر فع الدراسات القرفني 267
( )69هكد 114

( )70ينظر :ال امت تحكاـ القرفف القرط ع 329/11
( )71ينظر :تفسير ال ي اكم 151/3

( )72ينظر :ال امت تحكاـ القرفف القرط ع 329/11
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( )73ينظر معانع القراف كال ار ه 67/3
( )74ينظر هلراب القراف لمنحاس 435

( )75الت ياف فع هلراب القراف 65، 64/2
( )76ينظر اإلتحاؼ 326

( )77ينظػػر  :ت ػكالع اتمثػػاؿ فػػع المغ ػ العر ي ػ  -د ارس ػ ص ػرفيه صػػكتي ( 79رسػػال
ما ستير)

( )78معانع القراف لالخفش 103/1
( )79المقت ب 213/2

( )80ينظر  :الكتاب 258/2
( )81ينظر  :الكتاب  ، 258/2معانع القراف لالخفش  103/1كالمقت ب 113/2
كاتصكؿ فع النحك .437/2

( )82ينظر  :الم ات العر ي فع التراث 180/1
( )83هلراب القراف لمنحاس 113/5

( )84هش اع الحرك كاال تػزاا ػا لػف حػرؼ المػد فػع الم ػات العر يػ القديمػ 35
( حث)

( )85ينظر  :أ ني الصرؼ فع كتاب سي كيه 325، 300

( )86ينظر  :شرح المفصؿ  ، 22/5كهمت ال كامت 96-95/6
( )87ينظر  :شرح التصريو لمس التك يو 305/2
( )88الفاتح 2

( )89تفسير ال ي اكم 27/1

( )90معانع القرفف لمفراا 4، 3/1

( )91ينظر :معانع القرفف كال ار ه 51/1
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( )92المصدر نفسه 46، 45/1

( )93هلراب القراف لمنحاس 120/1
( )94ينظر :الكشاؼ 27

( )95الت ياف فع هلراب القراف 11/1
( )96ال امت تحكاـ القرفف القرط ع 210، 209، 208/1
( )97المدخؿ هلس لمـ أصكات العر ي 224

( )98مف كـ القكة كال عؼ فع أصكات العر ي ( 119أطركح دكتك ار )
( )99تقػػارب اتص ػكات كت الػػدها فػػع الق ػرااات القرفني ػ فػػع المفػػردة كالتركيػػب 127
(أطركح دكتك ار )

( )100ال قرة 173

( )101ينظر :التيسير فع القرااات الس ت 78

( )102ينظر :اإلتحاؼ  ،219كالنشر 226/2
( )103ينظر :اإلتحاؼ 219

( )104هلراب القراف لمنحاس 75
( )105ينظر :الت ياف فع هلراب القرفف 113/1

( )106ينظر :ال امت تحكاـ القرفف ،القرط ع 35، 34/3

( )107تقػػارب اتصػكات كت الػػدها فػػع القػرااات القرفنيػ فػػع المفػػردة كالتركيػػب 128
(أطركح دكتك ار ).

( )108شرح مؿ الز ا ع . 428/24
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم:

( )1اإل داؿ :أ ك الطٌيب ل د الكاحد ف لمع المغكم (ت  351هػ) تحقيؽ لػز الػديف
التنكخع ،مط كلات الم مت العر ع  ،دمشؽ (ب -ت)

( )2أ نيػ ػ الص ػػرؼ ف ػػع كت ػػاب س ػػي كيه :ال ػػدكتكرة خدي ػ ػ الح ػػديثع ،مكت ػ ػ الن
غداد ،الط ع اتكلس 1385 ،هػ 1965 -ـ .

ػػ ،

( )3هتحاؼ ف الا ال شر فع القرااات اتر ع لشر :الشيخ ش اب الديف ػف محمػد
ػػف ل ػػد الغن ػػع ال ػػدمياطع الشػ ػ ير ال ن ػػاا (ت1117هػ ػػ) ،تحقي ػػؽ أن ػػس م مػ ػرة

منشكرات دار الكتب العممي  .يركت ،الط ع ال ار ع  2011ـ.

( )4اتصػ ػكات المغكيػ ػ  :ال ػػدكتكر ه ػ ػراهيـ أن ػػيس ،مكت ػ ػ االن م ػػك المصػ ػري  .مط عػ ػ
محمد ل د الكريـ حساف 2007 ،ـ .

( )5اتص ػػكؿ فػػع النحػ ػػك :أ ػػك ك ػػر محمػػد ػػف سػ يؿ السػ ػراج النح ػػكم ال غػػدادم (ت
316ه ػػ) تحقيػػؽ الػػدكتكر ل ػػد الحسػػف الفتمػػع ،م سس ػ الرسػػال يػػركت ،الط ع ػ

الثاني 1417 ،هػ 1996 -ـ.

( )6هلػراب القػرفف :أ ػػك عفػػر احمػػد ػػف محمػػد ػػف هسػػماليؿ النحػػاس (ت 338هػػ)،

التنس ه الشيخ خالد العمع ،دار المعرفػ  ،يػركت ،الط عػ الثالثػ 1432 ،ه ػ -

2011ـ.

( )7أنػ ػكار التنزي ػػؿ كأسػ ػرار الت كي ػػؿ المع ػػركؼ تفس ػػير ال ي ػػاكم :ناص ػػر ال ػػديف أ ػػك
الخيػػر ل ػػد اهلل ػػف لمػػر ػػف محمػػد الشػػيرازم الشػػافعع ال ي ػػاكم (ت691ه ػػ)،
هلداد كتقديـ محمػد ل ػد الػرحمف المرلشػمع .دار هحيػاا التػراث العر ػع .م سسػ

التاريخ العر ع .يركت ،الط ع اتكلس( ،ب – ت) .
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( )8الت ػػايف ف ػػع هلػ ػراب القػ ػرفف :أ ػػك ال ق ػػاا ل ػػد اهلل ػػف الحس ػػيف ل ػػد اهلل العك ػػرم
(ت616هػ) تحقيؽ احمد السيد سيػ ػػد احمد لمع ،المكت التكفيقي  ،القاهػ ػرة( ،ب
 -ت).

( )9تفسػػير ال حػػر المحػػيط :أ ػػك حيػػاف اتندلسػػع (ت 745ه ػػ) ،تحقيػػؽ الشػػيخ لػػادؿ
احمد ل د المك ػكد ،كالشػيخ محمػد معػكض ،كالػدكتكر زكريػا ل ػد الم يػد المنػكم

كالػػدكتكر احمػػد الن ػػكلع ال مػػؿ ،دار الكتػػب العممي ػ  ،يػػركت ،الط ع ػ اتكلػػس،

1413هػ 1993-ـ.

( )10تفسػػير الكشػػاؼ لػػف حقػػائؽ التنزيػػؿ كليػػكف اتقاكيػػؿ فػػع ك ػػك الت كيػػؿ :أ ػػك
القاسػػـ ػػار اهلل محمػػكد ػػف لمػػر الزمخشػػرم الخػكارزمع (538هػػ) ،التنػػس ػػه

كلمٌػػؽ لميػػه خميػػؿ م ػ مكف شػػيحا ،دار المعرف ػ  ،يػػركت الط ع ػ
ى
كخػ خػرج أحاديثػػه ى
الثالث 1439 ،هػ 2009-ـ .

( )11التكمم  :أ ك لمع الحسف ف احمد ف ل د الغفار النحكم (ت377هػ) ،تحقيؽ
الدكتكر كاظـ حر المر اف لالـ الكتب ،الط ع الثاني 1419 ،هػ 1999-ـ.

( )12التيسػ ػػير فػ ػػع الق ػ ػرااات الس ػ ػ ت لإلمػ ػػاـ أ ػ ػػع لمػ ػػرك لثمػ ػػاف ػ ػػف سػ ػػعيد الػ ػػدانع
(ت444هػػ) ،تحقيػػؽ أكتػػك رتزؿ ،دار الكتػػاب العر ػػع ،يػػركت ،الط عػ الثاني ػ ،
1404هػ 1984 -ـ .

( )13ال امت تحكاـ القرفف (تفسير القرط ع) :أ ػك ل ػد اهلل محمػد ػف احمػد ػف أ ػع
كػر القرط ػع (ت617هػػ) ،تحقيػؽ الػدكتكر ل ػد اهلل ػف ل ػد المحسػف التركػػع،

م سس الرسال  ،يركت ،الط ع اتكلس1427 ،هػ 2006-ـ.

( )14الح ػ فػػع الق ػرااات الس ػ ت  :اإلمػػاـ ا ػػف خالكيػػه (ت 370ه ػػ) ،تحقيػػؽ أحمػػد
فريػػد المزيػػدم ،قػػدـ لػػه الػػدكتكر فتحػػع ح ػػازم ،دار الكتػػب العممي ػ  .يػػركت،

الط ع الثاني 1428 ،هػ 2007 -ـ .
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( )15الخصائص :أ ك الفتو لثماف ف نع ،تحقيؽ محمد لمع الن ار ،دار ال دل
لمط ال كالنشر ،يركت ،الط ع الثاني ( ،ب -ت) .

( )16د ارسػػات فػػع فقػػه المغػ  :الػػدكتكر صػ حع الصػػالو ،دار العمػػـ لمماليػػيف ،يػػركت
الط ع ال ار ع 1370 ،هػ 1970 -ـ .

( )17دراسات لغكي  :حسيف لغار ،دار الرائد العر ع ،يركت 1401 ،هػ1981 -ـ.

( )18د ارسػ ػ الص ػػكت المغ ػػكم :ال ػػدكتكر أحم ػػد مخت ػػار لم ػػر ،الناش ػػر ل ػػالـ الكت ػػب،
القاهرة ،الط ع ال ار ع 1427 ،هػ 2006-ـ.

( )19شرح التصريو لمس التك ػيو :الشػيخ خالػد ػف ل ػد اهلل اتزهػرم (ت950هػػ)،
تحقي ػػؽ محمػػػد اسػ ػػؿ ليػػػكف السػػػكد ،منشػػػكرات دار الكت ػػب العممي ػ ػ  ،يػ ػػركت،

الط ع اتكلس1421 ،هػ 2000-ـ.

( )20ش ػػرح م ػػؿ الز ػػا ع :أ ػػك الحس ػػف لم ػػع ػػف لص ػػفكر (ت669هػ ػػ) ،تحقي ػػؽ
الدكتكر صاحب أ ك ناح ،المكصؿ1402 ،هػ 1982 -ـ .

( )21شػػرح المفصػػؿ :مكفػػؽ الػػديف يعػػيش ػػف لمػػع ػػف يعػػيش النحػػكم (ت643ه ػػ)،
هدارة الط ال المنيري  ،القاهرة( ،ب -ت) .

( )22الصاح ع فع فقه المغ العر ي كمسائم ا كسنف العرب فع كالم ا :أ ك الحسػف
احمد ف فارس ف زكريا ،لمؽ لميه ك ك و حكاشيه احمد حسف سػج  ،دار

الكتب العممي  ،يركت الط ع اتكلس 1418هػ – 1997ـ.

( )23فػػع اتصػكات المغكيػ د ارسػ فػػع أصػكات المػػد العر يػ  :الػػدكتكر ثالػػب فا ػػؿ
المطم ػ ػػع ،منشػ ػػكرات ك ازرة الثقاف ػ ػ كاإللػ ػػالـ ،هدارة الش ػ ػ كف الثقافي ػ ػ كالنشػ ػػر،

العراؽ ،سمس دراسات ( )364لاـ  1984دار الحري لمط ال .

( )24ف ػػع الد ارس ػػات القرفنيػ ػ كالمغكيػ ػ (اإلمالػ ػ ف ػػع القػ ػرااات كالم ػػات) ،ل ػػدالفتاح
شم ع ،دار الشركؽ1983 ،ـ .
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( )25فع الم ات العر ي  :الدكتكر ه راهيـ أنيس ،مكت ػ االن مػك المصػري  ،القػاهرة،
(ب -ت) .

( )26القامكس الفق ع لغ كاصطالحا :سعدم أ ك ح يػب ،دار الصػديؽ لمعمػكـ ،دار
نكر الص اح ،دمشؽ .الط ع اتكلس1431 ،هػ – 2011ـ.

( )27الكامؿ المفصؿ فع القرااات اتر ع لشر امش مصحؼ القرااات التعميمي

ػ ػػالترميز الم ػ ػػكنع :اتس ػ ػػتاذ ال ػ ػػدكتكر احم ػ ػػد ليس ػ ػػس المعصػ ػ ػراكم ،دار اإلم ػ ػػاـ

الشاط ع ،القاهرة ،الط ع اتكلس 1430هػ – 2009ـ.

( )28الكت ػػاب :أ ػػك ش ػػر لم ػػرك ػػف لثم ػػاف ػػف قن ػػر س ػػي كيه تحقي ػػؽ ل ػػد الس ػػالـ
هاركف ،دار التاريخ ،يركت( ،ب -ت) .

( )29كت ػػاب مع ػػانع القػ ػرفف :أ ػػػك الحس ػػف س ػػعيد ػ ػػف مس ػػعدة اتخف ػػش اتكس ػ ػػط (ت
215هػ) ،تحقيؽ الدكتكرة هدل محمكد ق ارثػ  ،الناشػر مكت ػ الخػان ع ،القػاهرة

الط ع الثاني 1431 ،هػ  2010-ـ.

( )30لساف العرب :ا ػف منظػكر( ،ت 711هػػ) تحقيػؽ ل ػد اهلل لمػع الك يػر ،كمحمػد
احمد حسب اهلل ،كهاشـ محمد الشاذلع .دار المعارؼ1401 ،هػ 1981 -ـ.

( )31الم ات العر ي فع التراث :الدكتكر احمػد لمػـ ال نػدم الػدار العر يػ لمكتػاب،
.1983

( )32الم ات العر ي فع القرااات القرفني  :الدكتكر ل دة ال ار حع ،مكت ػ المعػارؼ
لمنشر كالتكزيت ،الرياض الط ع اتكلس1420 ،ق1999-ـ.

( )33م ػػاز الق ػراف :أ ػػك ل يػػدة معمػػر ػػف المثنػػس التيمػػع (ت211ه ػػ) ،تحقيػػؽ احمػػد
مزيػ ػػد المزي ػ ػػدم ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػ ػ  ،ي ػ ػػركت ،الط ع ػ ػ اتكل ػ ػػس1427 ،ه ػ ػ ػ-

2006ـ.
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( )34م م ػػت ال ي ػػاف ف ػػع تفس ػػير القػ ػراف :أ ػػك لم ػػع الف ػػؿ ػػف الحس ػػف الط رس ػػع،
(548هػ) دار هحياا التراث العر ع ،يركت 1379هػ.

( )35المحتسػػب فػػع ت يػػيف ك ػػكد شػكاذ القػرااات كاإلي ػػاح لن ػػا :أ ػػك الفتػػكح لثمػػاف
ػػف نػػع (ت 392ه ػػ) تحقيػػؽ لمػػع ال نػػدم ناصػػيؼ ،كالػػدكتكر ل ػػد الفتػػاح

هسماليؿ شم ع ،الط ع الثاني ( ،ب -ت) .

( )36المػػدخؿ هلػػس لمػػـ أص ػكات العر ي ػ  :الػػدكتكر ثػػانـ قػػدكرم الحمػػد ،دار لمػػار،
لماف ،الط ع اتكلس1425 ،هػ2004-ـ.
اتردفٌ ،
( )37المزهػػر فػػع لمػػكـ المغ ػ كأنكال ػػا :ػػالؿ الػػديف السػػيكطع (ت911ه ػػ) ،القػػدس
لمنشر كالتكزيت ،الط ع اتكلس 1430هػ 2009-ـ.

( )38معػػانع الق ػراف كال ار ػػه :أ ػػك هسػػحاؽ ه ػراهيـ ػػف السػػرم الز ػػاج (ت311هػ ػػ)،

تحقيػػؽ الػػدكتكر ل ػػد ال ميػػؿ ل ػػدة شػػم ع ،دار الحػػديث ،القػػاهرة1426 ،هػ ػ -

2005ـ.

( )39مع ػػانع القػ ػراف :أ ػػك زكري ػػا يحي ػػس ػػف زي ػػاد الفػ ػراا (ت207هػ ػػ) ،ل ػػالـ الكت ػػب،
يركت ،الط ع الثالث 1403 ،هػ 1983-ـ.

( )40المقت ػػب :أ ػػك الع ػػاس محمػػد ػػف يزيػػد الم ػػرد(ت285ه ػػ) تحقيػػؽ محمػػد ل ػػد
الخالؽ ل يم  ،ل ن هحياا التراث اإلسالمع ،القاهرة1994 ،ـ .

( )41النشر فع القرااات العشػر :أ ػك الخيػر محمػد ػف محمػد الدمشػقع الشػ ير ػا ف
ال ػػزرم (ت833ه ػػ) ،قػػدـ لػػه لمػػع محمػػد ال ػ اع ،خػػرج فياتػػه الشػػيخ زكريػػا
لميرات ،دار الكتب العممي  ،يركت ،الط ع الثالث 1427 ،هػ 2006-ـ.

( )42همػت ال كامػػت فػػع شػػرح مػت ال كامػػت :ػالؿ الػػديف ل ػد الػػرحمف ػػف أ ػػع كػػر
السيكطع(ت911هػ) ،تحقيؽ أحمد شػمس الػديف ،دار الكتػب العمميػ  ،يػركت،
الط ع اتكلس1418 ،هػ 1998-ـ.
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ب -الرسائل الجامعية :
( )43تقػػارب اتص ػكات كت الػػدها فػػع الق ػرااات القرفني ػ فػػع المفػػردة كالتركيػػب ،لمػػاد
حميػػد احمػػد الخزر ػػع (أطركح ػ دكتػػك ار ) ،امع ػ غػػداد ،كمي ػ التر ي ػ – ا ػػف

رشد 1429هػ 2008-ـ.

( )44تػ ػ ػكالع اتمث ػ ػػاؿ ف ػ ػػع المغػ ػ ػ العر يػ ػ ػ  ،د ارسػ ػ ػ ص ػ ػػكتي صػ ػ ػرفي  ،لمي ػ ػػاا ل ػ ػػداهلل
ل دالحسػػيف الشػػمرم( ،رسػػال ما سػػتير) ،امع ػ غػػداد ،كمي ػ التر ي ػ – ا ػػف

رشد 1421هػ 2000 -ـ.

( )45مف ػ ػػكـ القػ ػػكة كال ػ ػػعؼ فػ ػػع أص ػ ػكات العر ي ػ ػ  :محمػ ػػد يحيػ ػػس سػ ػػالـ ال ػ ػػكرم
(أطركح ػ دكتػػك ار ) ،ال امع ػ المستنص ػري  ،كمي ػ المغ ػ العر ي ػ كلمػػكـ الق ػراف،

1425هػ 2004-ـ.

جـ -البحوث

( )46قػرااة ه ػراهيـ ػف أ ػع ل مػ  ،د ارسػ صػكتي  ،حػث منشػػكر فػع م مػ يس خػر مػػف
رأل :م مػػد  5لػػدد  3السػػن  5كػػانكف ثػػاف 2009ـ ،امع ػ سػػامراا  .أ.ـ.د.
لادؿ محمد ل د الرحمف الشنداح.

( )47هش ػ اع الحرك ػ كاال ت ػزاا ػػا لػػف حػػرؼ المػػد فػػع الم ػػات العر ي ػ القديم ػ :
الدكتكر لماد حميد أحمد الخزر ع ،م م فداب ،الفراهيدم ،العدد  ،سن

هـ  -البحوث المنشورة عمى االنترنيت:

( )48ظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهرة المماثمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع المغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ العر يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  /ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث منش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر لم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس
االنترنيتhttp://forum.graaam.com.
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