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توجيه اللهجات العربية للقراءات القرآنية يف كتاب املحرر الوجيز 

 .البن عطية األندلسي" دراسة لغوية "

 أشرف أحمد أحمد البكليش.

مدرس بكلية العلوم واآلداب ـــ جامعة القصيم. المملكة العربية 

 .السعودية

 :البريد االليكتروين

aaa2000@hotmail.com. 

 امللخص:
يتناول البحث توجيه اللهجات العربية للقراءات القرآنية يف كتاب    

المحرر الـوجي  البـع يةيـةد ودرااـتها درااـة ل ويـةد وضلـ  يف  ـوء 

لنحويـةد والصـرةيةد مستويات التحليل الل وي المختلفة:)الصـوتيةد وا

 والداللية(.

وقد اقتضت طبيعة البحـث أ  يتكـو  مـع أربعـة مباحـث اـبقها     

 دد وتالها خاتمة تمثلت يف اآلتي:تمهي

-تفسيرهالتمهيد: تناول حياة ابع يةية بشكل مبسطد كذل  مكانة 

 العلمية بيع كتب التفااير.-المحرر الوجي ( )

را لكثرة اللهجات الـواردة المبحث األول )المستوى الصوتي(: نظ

يـث تـم يف القراءات القرآنيـة زااء هـذا المسـتوى ةقـد بـدأت بـه أوالد ح

 تناول مسائل صوتية متنوية.

المبحــث الثــاين )المســتوى النحــوي(: يف هــذا المبحــث تــم تنــاول 

 اللهجات العربية التي مثلت قضايا نحوية.

اول المبحـــث الثالـــث )المســـتوى الصـــريف(: هـــذا المبحـــث تنـــ   
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 العربية التي مثلت ظواهر صرةية. اللهجات 

المبحث الرابع )المستوى الداللي(: تناول هذا المبحث اللهجـات 

ــي حملــت يلــ  معــاين بعــو األلفــاأ ووردت يلــ  ألســنة بعــو  الت

 القبائل.

 .ظاهرة –قبيلة -قراءة-لهجة -الكلمات المفتاحية: القرآ  
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Tittle: Directing the Arabic dialects of the Quranic 
readings In a book Brief editor of Ibn Atiyah Al-
Andalusi "Language study" 
Ashraf ahmed ahmed Albacleesh 
Lecturer at the College of Science and Arts - 
Qassim University. Kingdom of Saudi Arabia. 
Emaile : aaa2000@hotmail.com 

Abstract: 
Search deals Directing the Arabic dialects of 

the Quranic readings In a book Brief editor of Ibn 
Atiyah Al-Andalusi "Language study And in light 
of the levels of linguistic analysis Different: 
(phonemic, grammatical, morphological, and 
semantic). 

The nature of the research required that it 
consisted of four sections preceded by an 
introduction This was followed by a conclusion 
represented as follows: 

- Introduction: He dealt with the life of Ibn 
Atiyah in a simple way, as well as the position of 
his interpretation - (the brief editor) - scientific 
among the books of exegesis 

- The first topic (phonemic level): Due to the 
large number of dialects contained in the Qur’anic 
readings at this level, I started with it first, where 
various phonological issues were addressed 

- The second topic (the grammatical level): In 
this topic the Arabic dialects that represented 
grammatical issues were addressed 

mailto:aaa2000@hotmail.com


 

 

 

 
 

 توجيه اللهجات العربية للقراءات القرآنية يف كتاب احملرر الوجيز البن عطية
 

 أشرف أمحد البكليشد. 
 

336 

- The third topic (morphological level): This 
topic deals with the Arabic dialects that 
represented morphological phenomena 

- The fourth topic (semantic level): This topic 
deals with dialects that carry the meanings of 
some expressions and are mentioned on the 
tongues of some tribes 

Key words: the Qur’an- dialect- reading- tribe 
–phenomenon. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 
 

 نــــــطا ـم  بطـــرآن الكريــــلة العلمية لكلية القــــاجمل

 

 م(2020هـ=1441العدد السادس   إصدار )
 (م2020=

337 

 مقدمة
الحمد هللد والصالةد والسالم يل  راول اهلل ايدنا محمد ـ صل  

 اهلل يليه والم ـ خاتم النبييع والمراليعد وبعد:

ةهذا بحث يتناول اإلجابة يل  اؤال: ما مدى توجيه اللهجات     

ةيةد وضل  يف العربية للقراءات القرآنية يف كتاب المحرر الوجي  البع ي

 وء درااتها درااة ل وية مع خالل مستويات التحليل الل وي 

 المختلفة:)الصوتيةد والنحويةد والصرةيةد والداللية( ؟؟. 

ن أشري إىل أن حدود الدراسة ركزت على ملمحني أود أ
 مهمني:

تناولي للهجة الواردة يف القراءات القرآنية ايكو  لتل   ز - 1

 ليها ابع يةية صراحة منسوبة زل  القبائل العربية. اللهجات التي أشار ز

البحث ال يهدف زل  بيا  أوجه االتفاق واالختالف بشأ   ز - 2

القراءة بقدر ما يكو  الحديث متوجها زل  وصف وتحليل وزيضاح 

نسبة اللهجة الواردة يف القراءة القرآنية زل  القبيلة الناطقة بهاد ودرااتها 

لهاد وتوجيهها مع خالل كتب يلوم القرآ  يف مستواها المنااب 

المتنوية والتفااير وكتب القراءات القرآنيةد وأيضا ـ كتب يلوم الل ة 

 األخرى.

وقد ااتري  انتباهي يند قراءة تفسير المحرر الوجي  البع يةية 

هو زقراره يف كثير مع األحاييع يع القراءة الواردة يل  لفظة مع ألفاأ 

أ  هذا ورد يل  ل ة قبيلة كذاد وبالتالي كا  لهذا كتاب اهلل ثم يو ح 

الملمح ابب مباشر يف جمع النصوص التي مثلت زااء النةق بها 

 ظاهرة ل وية معينة ثم درااتها يف  وء مستويات التحليل المختلفة.
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تداخل توجيه  ولعل بعو الصعوبات التي واجهها البحث:     

ات الل وية المتناولةد بعو المستوي لدى- أحيانا-بعو اللهجات 

خاصة بيع المستوييع: الصريفد والصوتيد حيث يرجع هذا للتشابه 

الوارد يف ماهية كل منهماد حيث ز  يلم الصرف يقوم يل  يملية 

 الضبطد بينما يلم األصوات مع وظائفه: يملية األداء النةقي.

 ما منهج البحث فيتمثل يف عدد من النقاط، وهي:أ   

 نصوص التي اتصلت بإيراد لهجة معينةال ااتخراج- 1

النصوص المستخرجة يف  وء مستويات التحليل  درااة- 2

المختلفة مع خالل يدد مع كتب التراث المتمثلة يف كتب يلوم القرآ  

المختلفة مع تفاايرد وقراءاتد كذل  كتب معاين القرآ د هذا 

لهجة مع باإل اةة زل  البحث يع معن  اللفظة التي نةق بهاد ومثلت 

 اللهجات يف بعو المعاجم العربية القديمة. 

بعد هذا كله ترتيب اللهجات الواردة يف القراءات  راييت- 3    

القرآنية وز  تكررت داخل كل مستوى حسب ترتيب ورودها يف القرآ  

 الكريم.

ربعة مباحث سبقها متهيد، أما خطة البحث فقد متثلت يف أ
 وخامتة متثلت يف اآليت:

: وةيه تم تناول حياة ابع يةية بشكل مبسطد كذل  مهيدالت -

 العلمية بيع كتب التفااير. -المحرر الوجي ( ) -مكانة تفسيره 

نظرا لكثرة اللهجات الواردة يف  املبحث األول )املستوى الصوتي(:  -

القراءات القرآنية زااء هذا المستوى ةقد بدأت به أوالد حيث تم تناول 

ة تمثلت يف: )كسر أحرف المضارية يدا الياء مسائل صوتية متنوي

وكسرها يل  خالف بيع  "يْشرة")تسكيع شيع يل  لهجة قريش(د و
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يل  ل ة  "الِحج "الحجااييع والتميمييعد كسر وةتح الحاء مع لفظة 

أهل نجدد و م  اد )ُ ْعفا( وةتحها يل  خالف بيع الحجااييعد 

ةته لياء المتكلم يل  ل ة والتميمييعد وقلب ألف المقصور ياء يند ز ا

هذيلد وتحويل َةِعل زل  ةِعَّلد وضل  يل  َخةِف د وِخةَّف يل  ل ة 

بكر بع وائلد وتحول )ةَِعل( زل  )َةِعل( جريا يل  )زَِرم( و)َزِرم( يل  

 ل ة بعو أهل المدينةد...د زلخ.

يف هذا المبحث تم تناول  املبحث الثاني)املستوى النحوي(:  -

ربية التي مثلت قضايا نحوية منها: التسوية بيع أمد وهم ة اللهجات الع

االاتفهام يل  ل ة بعو أهل اليمعد وكسر نو د وييع )نِِعما( يل  

التصريح بالفايل بعد واو الجماية قال:)نِعم( يل  ل ة هذيلد ول ة مع 

ورةعها يل  خالف يف  "بشرا"يل  ل ة أكلوين البراغيثد ونصب 

يل  ل ة  "أيا "ييع والتميمييعد وكسر هم ة زيمال ما بيع الحجاا

زدغام بني اليمد وزبقاء ألف التثنية يف حال النصب يل  ل ة بلحارثد و

ييع الكلمة والمها يل  خالف بيع الحجااييع والتميمييعد وقلب 

تسكيع هاء الكناية يل  ل ة أاد السراةد الياء هم ة يل  ل ة ثقيفد  و

يل  ل تي: ربيعةد  "غشاوة"وةتح و م ال يع المكسورة مع 

 ويكلد...دد...دزلخ.

هذا المبحث تناول اللهجات  املبحث الثالث )املستوى الصريف(: -

العربية التي مثلت ظواهر صرةية نةقت بها بعو القبائل العربيةد منها: 

 :)جمع )َراِجل(د و)رُجل( يل  )ِرَجال( جريا يل  جمع: صي تي

يل  ل ة الحجاا(د ومجيء )َةعل( يف  )َةاِيلد وَةُعل( يل : )ةَِعال(

)ااتعمال الثالثي المجرد )َةَعل( يف مو ع )َأْةَعل( يل  ل ة تميم(د و 
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جمع مو ع الثالثي الم يد بالهم ة )َأْةَعل( يل  ل ة هذيل(د و )

َاْكَرا  مع صي ة)َةْعال (د يل  َاَكارى مع صي ة )َةَعالي( يل  ل ة 

  تميم(د ...د زلخ.

تناول هذا المبحث اللهجات التي  الرابع )املستوى الداللي(: املبحث -    

حملت يل  معاين بعو األلفاأ ووردت يل  ألسنة بعو القبائل 

قلب حاء حمل المرض يل  معن  ال وى يل  لهجة ط ءد ومنها: 

يل  ل ة  "العنب"باام  "الخمر "حت  يينا يل  ل ة هذيلد وتسمية 

 "والَتبُيع"د "العلم  "بمعن   "اليأس"ااتعمال بني أاد يما د و

يل  ل ة  "يل  معن  لفظة : طه  "رجل  "حمل د ويل  ل ة بني النخع

يل   "الفساد "يل  معن  لفظة  "البور "حمل قبيلتي: ي  ويكلد و

يل  ل ة جذامد  "جنب"يل  معن   "الشوق"ل ة األادد وحمل 

 لخ.يل  ل ة أار شنوءةد ...ز "الراق"يل  معن   "الشكر"وحمل 

 تم تناول أهم ما توصل زليه البحث مع نتائج. اخلامتة:

 أشرف أمحد أمحد البكليش. د/                                                                           

 مدرس بكلية العلوم واآلداب                                                      

 .كة العربية السعوديةجامعة القصيم. الممل
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 متهيد
 )ابن عطية وكتابه احملرر الوجيز يف التفسري(:

يبد الرحمع بع تمام بع  هو أبو محمد يبد الحق بع غالب بع"

- 1088هـ / 541-481يةية ألمحاربي األندلسي ال رناطيد )

والتفسير  م( يالم مجاهد وةقيه جليلد يارف بالحديث1146

ب رناطة باألندلس مع بداية يهد دولة  واألحكام. ل وي وأديب. ولد

 (1) ."التي كانت تعرف بدولة الفقهاء المرابةيع

 مكانته العلمية ومؤلفاته:      
والعملد حيث كا  كثير الخروج  جمع ابع يةية بيع العلم

ابع يةية  للجهادد كما تول  القضاء يف أواخر حكم المرابةيع. ترك

رجمة شيوخهد وقد ترجم ةيه كتابيع ةقط: أحدهما: الفهرات يف ت

م(د بتحقيق محمد أبو األجفا  1980لنفسه. وقد طبع يف بيروت )

ومحمد ال اهيد وترجم ةيه ابع يةية لثالثيع مع أشياخهد وضكر ما 

 أخذه ينهم مع كتب ويلوم وزةادات يف ةنو  مختلفة.

المحرر الوجي  يف التفسيرد وهو كتاب توهم بعضهم  الثاين: كتاب

لكنه ليس كذل د وقد يده أبو حيا  مع  ر ةيه آلراء المعت لةدأنه انتص

 (2) ."أجّل مع صنَّف يف يلم التفسير

 

                                                

الذهبي: )أبو يبد اهلل شمس الديع( تذكرة الحفاأ للذهبيد دار الكتب  - (1)

 .1269/ 4د د.ت.1العلمية ـ بيروت ـ ط

د ط 261ع اآلبارد ص ينظر معجم أصحاب القا ي أبي يلي الصديفد الب -  (2)

 م.1885مدريد 
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 من منهجية التفسري ومكانته العلمية:
لعل مع أهم نقاط اختيار )المحرر الوجي ( يرجع لمكانته العلمية 

 المتمثلة يف التالي:

 م كلها اإليداد العلمي لهذا العملد وضل  بالت ود مع العلو

ب اد؛ ةهو كا  يل  يلم ودراية بالتفااير التي تقدمتهد ويل  يلم 

كذل  بكتب القراءاتد والل ةد والنحود والحديثد وكل ما يحتاج 

 زليه المفسر مع يلوم. وكا  يرجع يف كل يلم زل  مصادره األصلية.

  د وكا  ضكره اهتم بذكر القراءات القرآنية ما صح منها وما شذَّ

 ع القراءات مع باب التنبيه يليه ليس زال.لما شذَّ م

وأما ابع يةية ةكتابه  "ويع التفسير قال ابع ُجّ ي الكلبي ال رناطي:  

يف التفسير أحسع التآليف وأيدلهاد ةإنه اطلع يل  تآليف مع ا  قبله 

بها ولخصهاد وهو مع ضل  حسع العبارةد مسدد النظرد محاةظ  ةهذَّ

  (1) "يل  السنة.

تفسير ابع يةية خير مع تفسير ال مخشريد  "ابع تيمية: وقال ينه 

وأصح نقالً وبحًثاد وأبعد يع البدعد وز  اشتمل يل  بعضهاد بل هو 

  (2)"خير منه بكثيرد بل لعله أرجح هذه التفااير.

 

                                                

ابع ج ي )محمد بع أحمد بع محمد ال رناطي(: التسهيل لعلوم التن يلد  - (1)

   1/18مد 1983هـ /1403دار الكتاب العربي ـ لبنا  ـ 

د جمع وترتيبد يبد ـ  ابع تيمية )أحمد بع يبد الحليم(: ةتاوى ابع تيمية(2)

د الرياض. د.ت.: 3الرحمع بع محمد بع قاامد مكتبة ابع تيميةد ط

13/388 . 
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 الصوتي األول: املستوىاملبحث 

نظرا لتجاور الحروف وتأثرها ببعضها مما قد ينجم ينه زدغامد 

بد وغيرها مع الظواهر الصوتيةد وبالتالي ةإ  هذا المبحث وزقال

يتناول يددا مع اللهجات التي تقوم يل  زحالل صامت مكا  صامتد 

وصائت مكا  صائتد وزدغام حرةيع أو ةكهماد تحقيق الهم ة أو 

تخفيفهاد والتخفيف باإلمالةد ... وغيرها مع المسائل األخرى التي 

 آلتية:يمكع بيانها يف النماضج ا

 كسر صوت املضارعة "النون" من نستعني على لغة بعض قريش:
كسر أوائل أصوات المضارية لهجة نسبت زل  قبيلة تميمد وقد 

ورد هذا يف موا ع كثيرة مع القرآ  الكريمد وضل  مع خالل قوله 

 .5الفاتحةد آيةد{  جي يه ىه مه}تعال : 

)نستعيع(د :أشار ابع يةية زل  الحديث يع هذه الظاهرة يف لفظة

بكسر النو د  "نِستعيع "وقرأ األيمش وابع وثاب:  "وضل  بقوله:

وهي ل ة لبعو قريش يف النو د والتاءد والهم ةد وال يقولونها يف ياء 

 . (1) "ال ائب

وقد أاند المفسرو  هذه اللهجة زل  تميمد حيث أشار البيضاوي 

اوى الياء ل ة بني تميم ةإنهم يكسرو  حروف المضارية  "زل  أنها:

 .(2)"زضا لم ينضم ما بعدها

                                                

ابع يةية )أبو محمد يبد الحق بع غالب(: المحرر الوجي  الوجي   المحررـ  (1)

يف تفسير الكتاب الع ي د تحقيقد يبد السالم يبد الشايف محمدد دار الكتب 

 .1/8: باب: الفاتحةد م.1993هـ /1413العلمية ـ لبنا  ـ 

 .1/17د وانظر تفسير أبو السعود:1/63تفسير البيضاوي: (2)
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 ميكن توجيه ما سبق كما يلي:

صوات أوائل األةعال المضارية يدا الياء لهجة اختصت أكسر  -

 بنةقها بعو قريش.

 

 تقدم القاف على العني يف "الصواعق" على لغة متيم
وضل   "الصوايق"نةقت تميم بتقديم القاف يل  العيع يف لفظة 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي} تعال : مع خالل قوله
 مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 .19. اورة البقرةد آيةد{ نب

قرأ الحسع بع أبي الحسع  "وقد أشار ابع يةية يل  ضل  بقوله:

 (1)« وهي ل ة تميم»)مع الصواقع( بتقديم القاف. قال أبو يمرو: 

يقول  دكما ألمح المفسرو  زل  أ  هذا ال يعد مع قبيل القلب

وليس بقلب للصوايق  "مع الصواقع  "وقرأ الحسع:  "ال مخشري:

أل  كال البنائيع اواء يف التصرف وزضا ااتويا كا  كل واحد بناء يل  

 (2) "حياله.

 ميكن توجيه ما سبق كما يلي:

  تصت بنةقها خلهجة ا "الصوايق"تقديم القاف يل  العيع يف

 بنو تميم.

 ل كلمة الصواقعد والصوايق كالهما اواء يف التصرفد ولك

 بناءها الخاص بها.

 

                                                

 .1/37د 19المحرر الوجي : باب: (1)

 2/54د وانظر: تفسير أب  السعود:1/39الكشاف: (2)
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 كسر حاء يستحي بدال من تسكينها على لغة متيم:  
يتمثل هذا األداء النةقي ـ المشار زليه ـ يف نةق بن  تميم للفظة 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ}المذكورة يف قوله تعال : 
 .26. اورة البقرةد آيةد{نتىت مت زت

حاءد وهي قرأ ابع كثيرد وابع محيص وغيرهما )يستحي( بكسر ال

ل ة تميمد نقلت حركة الياء األول  زل  الحاء ةسكنت ثم ااتثقلت 

ةحذةت زحداهما لاللتقاء الضمة يل  الياء الثانية ةسكنتد 

 . (1)"الساكنيع

وقرئ )ال  "وقد أشار البيضاوي زل  نفس المفهوم السابق بقوله:

 (2) "يستحي( بحذف الياء األول  وزلقاء حركتها يل  الحاء

والذي يندي يف  " ح ابع السراج يلة حذف الياء بقوله:كما أو

ا دخلْت يليها ال وائُد السيُع والتاء  (3)"ضلَ : َأنَّها حذةْت ااتثقاال لمَّ

 وميكن توجيه كسر حاء )يستحي( ما سبق من خالل اآليت:

   حذف الياء األول  مع اللفظة المذكورة وزلقاء حركتها يل

 الحاء.

 ذف زل  االاتثقال النةقي للفظة.أرجع بعو النحوييع الح 

 )زبدال الالم ـ مع جبريل ـ نونا يل  ل ة بن  أاد(:

                                                

 د والقراءة شاضة.1/49د 26ــ المحرر الوجي د باب: (1)

 1/56د وانظر: الكشاف:1/383ــ تفسير البيضاوي: (2)

 3/250األصول يف النحو: ـ (3)
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 وهذا ما يتضح يف نةق بني أاد للفظة المذكورة يف قوله تعال :
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن}
 .[98]سورة البقرة: { حئ جئ

وبها قرأ يحي  بع يعمر: "يقول ابع يةية يع هذا اإلبدال:

هي ل ة بني »وياء ونو . قال الةبري:  د والراء)ِجبرِيع( بكسر الجيم

 (1) "أاد

وقد أجمع معظم أصحاب المعاجم يل  كو  )جبريع( لهجة 

ِجبْريُعد وِجْبريلد وجبرائيل  "وردت يل  جبريل. يقول ابع منظور:

 (2)."كله اام روح الُقدس يليه السالم

يل َجْبَرئِيُل: اام يقالد وهو جبر أ يف زل  ز "ويقول الرااي:

وةيه ل ات َجْبَرئِيُلد وِجْبرِيُل بكسر الجيمد وَجْبرِيُع بفتح الجيم 

  (3)")وكسرها

  (4)."جبريع ل ة يف جبريل "ويقول ياقوت الحموي:

  ـيلي: ميكن توجيه ما سبق كما 

  زبدال الالم مع )جبريل( نونا لهجة نةقت بها بنو أادد ويرجع

التيسيرد كذل  ـــ هذا يف األغلب األيم زل  قانو  السهولة و

                                                

وأما بنو أاد  "د يقول الةبري يف ضل :96/122د1باب:  ـ المحرر الوجي د  (1)

 1/476تفسير الةبري: "ةإنها تقول: جبريع بالنو 

 د مادة جبر 13/8ـ لسا  العرب :  (2)

 1/119ـ مختار الصحاح: (3)

 101/ 2ـ معجم البلدا :  (4)



  

 

 

 
 

 نــــــطا ـم  بطـــرآن الكريــــلة العلمية لكلية القــــاجمل

 

 م(2020هـ=1441العدد السادس   إصدار )
 (م2020=

347 

أيضا ــــ التقارب بيع غالبية تل  األصوات يف السمات 

 والمخرج

  وردت لهجات يدة يل  لفظة )جبريل( منها: جبرئيلد

 وجبر . 

 

 كسر همزة الفعل املضارع "أضطره" على لغة قريش:  
 مه جه هن ...}:هذه اللهجة نةقت بها قريش يف قول اهلل ـ تعال  ـ

]اورة  { هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه

 .[126البقرة:

بكسر الهم ة يل  « ثم ز ةره»  : قرأ ابع يامر "يقول ابع يةية:

 (1)د"ل ة قريش يف قولهم ال زخال

 "ز ةره "وقد ضهب البيضاوي زل  نفس القول السابق قائال:

بكسر الهم ة يل  ل ة مع يكسر حروف المضاريةد وأ ةره بإدغام 

 .(2)"الضاد

 ا يلي:ميكن توجيه ما سبق كم

   كسر الهم ة يف اللفظة المذكورة لهجة لقريشد حيث يكسرو

 أصوات المضارية.

  تحري  الهم ة بالفتح بدال مع الكسر ينجم ينه زدغام الضاد يف

 الةاء.

 

                                                

 1/125: 153 ـ المحرر الوجي د باب: (1)

 1/399ـ تفسير البيضاوي: (2)
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 كسر وفتح احلاء من لفظة " احلج" على لغيت: أهل جند، وأهل العالية:  
كسر أهل نجدد هذا اإلبدال الحركي الوارد يل  الحاء نةقت بال

 خل}ونةق بالفتح أهل العاليةد وهو ما يتضح مع خالل قوله تعال :
 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل
 .197اآلية: -. البقرة {ينجه ىن من

هما ل تا  الكسر ل ة نجد د ":(1)يقول ابع يةية نقال يع الةبري

 (2)."والفتح ل ة أهل العالية

لم يتواتر يليها أود أ  أشير زل  كسر الحاء مع اللفظة المذكورة 

والحج تقدم يند قوله تعال  "زال يف هذا المو ع. يقول ابع ياشور:

ةتح الحاء  "يف اورة البقرة وةيه ل تا  {ىليل مل خل}:

زال يف  "بكسر الحاء  "وكسرها ولم يقرأ يف جميع مواقعه يف القرآ  

بكسر  "هذه اآلية: قرأ حم ة والكسائي وحفص يع ياصم وأبو جعفر 

 . (3)"الحاء 

 وأصحاب المعاجم يف توجيه اللفظة وقد ضهب بعو النحوييع

هما مصدرا د  "المذكورة يف حالتي كسر الحاء وةتحها. يقول ايبويه:

كر دد والمكسور كالذِّ د والشَّ  .(4)"ةالمفتوح كالرَّ

                                                

 3/357ـ انظر: تفسير الةبري: (1)

 د97/486د1ـ. المحرر الوجي  باب: (2)

 1/791ـ التحرير والتنوير:(3)

ـ الكتابد تحقيق أ.يبد السالم هارو  د نشر الخانج  بمصرد دار الرةايي   (4)

 4/10مد1982د 2بالرياضد ط
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  (1) "المفتوح مصدر والمكسور اام "وقيل:

  ميكن تلخيص ما سبق كما يلي:

 - ظة )الِحج( لهجتا  نةقت أهل نجد كسر وةتح الحاء يف لف

بالكسرد وأهل العالية بالفتحد وهو توجيه جمع بيع القدوم 

بالنسبة للكسرد والقصد والنية بالنسبة للفتحد وهاتا  القراءتا  

 مع قبيل زثراء المعن .

 -  كسر الحاء لم يتواتر يل  اللفظة المذكورة زال يف هذا

رجعه الل ويو  زل  أنه المو ع يف اآلية المشار زليهاد حيث أ

 يقصد به القدوم زل  بيت اهلل الحرام.

 

 تسكني الظاء من )فنْظرة( بدال من كسرها على لغة متيم:
كسر الظاء مع اللفظة المذكورة هو األشهر بيع العرب زال أ  

 حط مض خض} التميمييع نةقوها ااكنةد وهو ما يتضح يف قوله تعال :
 مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ
  280ورة البقرةد آيةد. ا{ جك

وقرأ مجاهدد وأبو رجاء والحسع:) ةنْظرة (  "يقول ابع يةية:

ك د وهي يل  تسكيع الظاء مع بسكو  الظاء د وكذل  قرأ الضحا

 .(2)"د وهي ل ة تميميةنظرة

                                                

سميع الحلبي: الدر اللمصباحد مادة )ح ج م( وانظر: ـ لسا  العربد وانظر: ا  (1)

المصو  يف يلوم الكتاب المكنو د تحقيقد د. أحمد الخراطد دار القلمد 

 3/305مد1986د1دمشقد ط

 280/351د1ـ المحرر الوجي  باب:  (2)
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أشار ال مخشري زل  التسكيع الوارد يف اللفظة المذكورة دو  

وقرئ: ةنظرة  "ل قوله:اإلشارة زل  أي القبائل نةق بهد وضل  مع خال

  (1)"بسكو  الظاء

وقد وجه المفسرو  اللفظة المذكورة بأنها صي ة زنشائية. يقول 

د ويقول (2)."")ةنظرة( أمر يف صي ة الخبر تقديره ةعليه نظرة"الب وي: 

)ةنظرة( أي ةالحكم نظرة أو ةعليكم نظرة أو ةلتكع "أبو السعود:

  (3).""نظرة

التسكيع الوارد يف اللفظة المذكورة  كما وجه أصحاب القراءات

أما )َةنَْظرة( بسكو  الظاء  "يل  أنه مع باب التخفيف. يقول ابع جني:

ةمسّكنه للتخفيف مع )َنظِرة(د كقولهم يف َكِلمة: َكْلمةد وىف َكبِد: َكْبدد 

 . "ل ة تميمية

 ميكن توجيه ما سبق كما يلي:

 - هجة نةق بها تسكيع الظاء مع )ةنْظرة( بدال مع كسرها ل

 التميميو .

 -  وجه المفسرو  اللفظة المذكورة بأنها أمر يف صي ة الخبرد

أي بمعن  أ  األمر مع اهلل أ  يهملوا المعسر حت  يصير مع 

اهل اليسرد أما يف صي ة الخبر ةمرجعه للمأمور ةقد يستجيب 

 ألمر اهلل وقد ال يستجيب.

                                                

 159ـ الكشاف:  (1)

 1/345ـ تفسير الب وي: (2)

 1/268ـ تفسير أبو السعود : (3)
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 - لفظة وجه أصحاب القراءات يلة تسكيع الظاء يف ال

 المذكورة زل  أنه مع باب التخفيف.

 

فك املثلني وإدغامهما يف لفظة:" يضاّر" على خالف بني احلجازيني  
 والتميميني:

هذا الفعل نةقه الحجاايو  بالف : يضاررد ونةقه التميميو  

 مض خض...}عال : باإلدغام: )يضار(د وضل  مع خالل قوله ت
 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع حطمظ
 { حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك

 .[282]اورة البقرة:

حك  أبو يمرو الداين يع يمر بع الخةابد  "يقول ابع يةية:

وابع يباسد وابع أبي زاحاقد ومجاهد أ  الراء األول  مكسورة ـ 

يقصد يف يضاررد وحك  ينهم أيضًا ةتحهاد وة  الفعل هي ل ة أهل 

 .(1)"الحجاا واإلدغام ل ة تميم

سر الراء األول  وةتحها يف حالة الف د وقد ربط المفسرو  بيع ك

 مع جع} وبيع زدغام الراءيع. يقول الب وي يف اللفظة المذكورة:
هذا نهي لل ائبد وأصله يضارر ةأدغمت زحدى  { جفحف مغ جغ

الراءيع يف األخرى ونصبت لحق التضعيف الجتماع الساكنيع 

عل واختلفوا ةيه ةمنهم مع قال: أصله يضاِرر بكسر الراء األول د وج

الفعل للكاتب والشهيد معناه ال يضار الكاتب ةيأب  أ  يكتب وال 

الشهيد ةيأب  أ  يشهد وال يضار الكاتب ةي يد أو ينقص أو ُيحرف ما 

                                                

 282/360د1ـ باب:  (1)
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أْملي يليهد وال الشهيد ةيشهد بما لم يستشهد يليهد وقال قوم : أصله 

)يضارر( بفتح الراء يل  الفعل المبني للمجهولد وجعلوا الكاتب 

  (1)"د مفعوليع ومعناه أ  يديو الرجل الكاتب أو الشاهدوالشهي

وقد وجه ابع جني الف  واإلدغام الوارديع يف اللفظة المذكورة 

أما تشديد الراء ةال اؤال ةيهد ألنه يريد يضاَررد بفتح الراء  "بقوله:

األول  أو بكسرها.وكالهما قد قرئ بهد أين : الفتح يف الراء األول  

  (2)."ام ل ة تميمد واإلظهار ل ة الحجااييعوالكسر. واإلدغ

كما أو ح أصحاب المعاجم داللة اللفظة يف حالتي الف  

له وجها   "ال ُيَضارَّ كاتب وال شهيد"واإلدغام. يقول ابع منظور:

َأحدهما: ال ُيَضاّر َةُيْدي  زِل  َأ  يكتب وهو مش ولد واآلخر: َأ  معناه 

قد وال يشهِد الّشاهد زاِل ْكتُْب زاِل بالحال ُيَضاِرِر الكاتُب َأي ال يَ 

 (3)"بالحق

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:

 -  )ال يضارر( لفظة نةق بها الحجاايو  مفكوكةد )وال يضار(

لفظة نةق بها التميميو  مدغمةد والمعن  يل  الف  تكو  ال 

ناةية وكالهما متوجه به  "ال"ناهيةد أما يل  اإلدغام تكو  

 يكتب. للكاتب الذي

                                                

د وانظر: 1/271د وانظر تفسير أب  السعود:1/348ـ تفسير أب  الب وى:  (1)

 2/85د وانظر اإلتقا :2/207البرها  يف يلوم القرآ :

 1/148ـ ابع جني: المحتسب يف تبييع وجوه شواض وجوه القراءاتد  (2)

 4/482ـ لسا  العرب: (3)
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 -  أو ح المفسرو  زل  أ  االختالف الوارد يف كسر الراء

األول  ـمع يضاررد وةتحها يف حالة الف  يرجع زل  كو  

 األول مبنيا للمعلومد والثاين مبنيا للمجهول.

 

 إبدال الباء بامليم يف لفظة )بكة( على لغة مازن:  
قهم للفظة هذا النوع اللهجي نسب زل  قبيلة ماا د وضل  يند نة

 ىن نن من زن رن مم ام يل} المذكورة يف قوله تعال :
 96اآلية: -اورة: آل يمرا   { ٰى ين

واختلف الناس يف )بكة(د ةقال الضحاك وجماية "يقول ابع يةية:

مع العلماء: )بكة( هي مكةد ةكأ  هذا مع زبدال الباء بالميمد يل  ل ة 

  (1)"ماا  وغيرهم

يع مكة وبكة. يقول وقد ةرق المفسرو  وأصحاب المعاجم ب

وقيل: بكة مو ع البيت اميت بكة أل  الناس يتباكو  "الب وي:

  (2)"ةيها

كما ربط بعو أصحاب المعاجم بيع اللفظ ومعناه. يقول 

يْت َمّكُة: بّكة ألّ  النّ  "الخليل: اس يب ُّ بعضهم بعضا يف ُامِّ

 .(3)"الّةواف

اميت مكة  "وضكر ابع منظور يلة تسمية مكة بهذا االام بقوله:

 (4)."ألنها كانت َتُم ُّ مع َظَلم ةيها وَأْلَحَد أي تهلكه

                                                

 94/464د1ـ المحرر الوجي  باب:  (1)

 1/67د وانظر: تفسير البيضاوي:1/96الب وى: ـ تفسير  (2)

   5/281ـ العيع: (3)

 10/490لسا  العرب: (4)
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يقال مكة اام المدينةد وبكه اام البيت  "ويقول ياقوت الحموي:

وقال آخرو : مكة هي بكة والميم بدال مع الباء كما قالوا ما هذا بضربة 

 (1) "الاب والام

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
بيل اإلبدال الصوتي جريا يل  الامد والاب زبدال الميم باء مع ق 

 هي لهجة لقبيلة ماا .

 -  ضكر المفسرو  وبعو أصحاب المعاجم أ  بكة مو ع

 البيتد ومكة اام البلد كله.

 -  اميت بكة بهذا االام أل  الناس يب  بعضهم بعضا يف

 الةواف.

 

  إدغام عني الكلمة والمها على خالف بني احلجازيني والتميميني: 
زدغام ييع الكلمة والمها زضا كانت مع جنس واحد محل اختالف 

بيع التميمييع والحجااييع. ةالتميميو  يدغمو د والحجاايو  يفكو  

ُكمْ ـ أي يظهرو  ـد وهذا ما يتضح يف نةقهم لفظة ) ( كما يف قوله اَل َيُضرُّ

 خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس}تعال :
 جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط

 120ا د آيةداورة آل يمر {

براءيع وضل  « ال يضرركم»قرأ أبي بع كعب: "يقول ابع يةية: 

 حس} يل  ة  اإلدغام وهي ل ة أهل الحجاا ويليها تعال  يف اآلية
 . (2)"ول ة اائر العرب اإلدغام يف مثل هذا كله {خس

                                                

 5/181ـ معجم البلدا :  (1)

 1/493د 120ـ المحرر الوجي : باب: (2)
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وهذا اإلدغام الوارد يف اللفظة المذكورة أطلق يليه يلماء 

وايلم أ  الحرف زضا كا   "ول ابع مجاهد:القراءات بإدغام المثليع يق

  (1)"ااكنا ولقيه مثله متحركا لم يكع زال زدغام األول يف الثاين

الحجة لمع أظهر أنه أت  بالكالم يل   "وقد ضكر ابع خالويه أ :

الف   "وقد يرف أ  : (2) "األصل أل  األصل اإلظهار واإلدغام ةرع

ةيما َاَكع ثانيهما للج م أو ل ة أهل الحجاا؛ ألنهم يفكو  المثليع 

  (3)."للوقوفد نحو:تمُررد وامُررد وبنو تميم يدغمو 

هذا الخالف يف توجيه الف د واإلدغام بيع الحجااييع والتميمييع 

 "ةسره المحدثو  بارتباطه بةبيعة بيئة كل منهماد يقول د: الراجحي:

كع نحع نستةيع أ  ننسب اإلدغام زل  تل  القبائل التي كانت تس

 واط شبه الج يرة وشرقيهاد ومعظمها قبائل بادية تميل زل  التخفف

د كما أرجع د: أنيس الف  لدى الحجااييع بأنه (4)"والسرية يف الكالم

 .(5)"التأن  يف األداء بحيث تظهر كل صوت ةيه "مع قبيل:

                                                

 1/125ابع مجاهد: السبعة يف القراءاتد   (1)

 د1/187الحجة يف القراءات السبع:   (2)

  يف يلوم الكتاب المكنو د تحقيقد د: أحمد ــ السميع الحلبي: الدر المصو (3)

د وانظر: د. هاللد 2/468د1986د1الخراطد دار القلم ـ دمشق: ط

 362اللهجات العربيةد صد

د وانظر: د.محمود 133اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةدصد (4)

ياقوتدمعاجم المو ويات يف  وء يلم الل ة الحديثد دار المعرةة 

 238مد صد1994الجامعيةد 

د: زبراهيم أنيسد يف اللهجات العربيةد المةبعة الفنية الحديثةد القاهرةد  (5)

 56مد صد19653دط
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 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 لهجة  زدغام ييع والم الفعل مع )يضرركم( لتصبح )يضركم( ـ

 نةقت بها بنو تميم.

 -  ة  اإلدغام يف اللفظة المذكورة لهجة اختص بنةقها

 الحجاايو .

 
 فك وإدغام الدالني من "َيْرَتّد" على خالف بني احلجازيني والتميميني:

الف  واإلدغام لهجة  اد بها الحجاايو  التميمييعد وضل  يف قوله 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن}تعال :
اورة المائدة مع  {خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 .5اآلية:

وقد وجه ابع يةية الف  زل  الحجااييعد واإلدغام زل  التميمييعد 

وابع كثير وحم ة ولكسائي وياصم وقرأ أبو يمرو "وضل  بقوله:

بترك « يرتدد»يرتد( بإدغام الدال يف الدالد وقرأ ناةع وابع يامر )

  (1)"يماإلدغامد وهذه ل ة الحجااد واإلدغام ل ة تم

كما أجمع غالبية المفسرو  يل  التوجيه اللهجي المشار زليه ـ 

قرئ يرتدد بالف  يل  ل ة  "بشأ  اللفظة المذكورة ـ يقول أبو السعود:

  (2)"الحجاا واإلدغام ل ة تميم

                                                

 2/308ـ المحرر الوجي :   (1)

د وانظر: 1/69د وانظر: تفسير الب وى:3/50ـ تفسير أب  السعود:  (2)

 1/321الكشاف:
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الف  ل ة الحجااد واإلدغام ل ة بقية "أما ابع ياشور ةقد ضكر أ :

  (1)"العرب

غام يف اللفظة املذكورة من خالل وميكن توجيه الفك واإلد
 املشتغلني بالقراءات القرآنية:

ايلم أ  اإلظهار ل ة أهل الحجااد وهو األصل "يقول ابع انجلة:

أل  التضعيف زضا اكع الثاين مع المضايفيع ظهر التضعيف نحو 

ولو قرئت ز  يمسكم قرح كا  صوابا  {حج مث هت}قوله:

يرتدد ةأدغمت الدال األول   واإلدغام ل ة غيرهمد واألصل كما قلنا:

  (2) "بالثانيةد وحركت الثانية بالفتح اللتقاء الساكنيع.

ةقرأ ابع كثير وياصم وأبو يمرو وحم ة  "ويقول ابع مجاهد:

والكسائ  مع يرتد منكم بدال واحدة نصباد وقرأ ناةع وابع يامر مع 

  (3)"يرتدد منكم يع دينه بداليع

 :يليوميكن توجيه ما سبق كما 
 الف  لهجة اختص بها الحجاايو د حيث نةقوا اللفظة  ـ

 بإثبات الداليع )يرتدد(.

 -  اإلدغام لهجة اختص بها التميميو د حيث نةقوا اللفظة

بإدغام الدال األول  يف الثانيةد وحركت الدال الثانية بالفتح 

 اللتقاء الساكنيع.

 

                                                

 1/4354ـ التحرير والتنوير:  (1)

 1/230ـ حجة القراءات:  (2)

 1/254ـ السبعة يف القراءات:  (3)
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 ينيضم قاف )ُقنوان( على وزن: ُفْعالن على لغة احلجاز
األشهر يف قاف )قنوا ( الكسرد زال أنه قد نةقها الحجاايو  

 مضمومةد وهذا ما يتضح يف نةقهم للفظة المذكورة يف قوله تعال :

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ}
 .99. اورة األنعامد مع اآلية:{هتمث مت خت

د (1) قال المهدوي "يقول ابع يةية نقال يع أب  يباس المهدوي:

بضم القاف د « ُقنو » لقافد وكذل  أنه جمع وروي يع األيرج  م ا

قال الفراء وهي ل ة قيس وأهل الحجاا د والكسر أشهر يف العرب د 

 (2) "وقنو يثن  قنوا  منصرةة النو 

من خالل قول ابن عطية السابق يتضح أنه أملح إىل نقطتني 
 مهمتني:
 أولهما:  م وكسر القاف يف اللفظة المذكورة. -

 زل  أ  )قنوا ( منصرةة النو  ه  مثن  )قنو(.ثانيهما: أشار  -

وقد ةسر العلماء القول بشأ  النقةتيع السابقتيعد يقول 

والِقنوا : جمع قِنْو ونظيره: ِصنو وِصنوا . وقرئ: بضم  "ال مخشرى:

 (3) "القاف وبفتحها 

ال ةرق يف الصنوا  والقنوا  بيع التثنية والجمع  "ويقول الب وى:

وضل  أ  النو  يف التثنية مكسورة غير منونة ويف الجمع زال يف اإليرابد 

  (5)."د وليس يف الل ة جمع ومثن  بصي ة واحدة زال هذا (4)"منونة

                                                

 1/178ـ المو ح يف تعليل وجوه القراءات:  (1)

 2/451د 99ـ المحرر الوجي : باب:  (2)

 1/371ـ الكشاف:  (3)

 3/166د وانظر: تفسير أب  السعود:1/294ـ تفسير الب وى:  (4)

 1/566ـ اإلتقا  يف يلوم القرآ :  (5)
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)قنوا ( بكسر القاف جمع قنو بكسر القاف "وقد ضكر ابع ياشور:

أيضا يل  المشهور ةيه يند العرب غير ل ة قيس وأهل الحجاا ةإنهم 

 (1)"سر جمع تكسيريضمو  القافد ةقنوا  بالك

واواء كا  ورود مفرد الكلمة بضم القافد أو ةتحها ةقد جمعت 

ومع ضل  قولهم قِْنو وقِنْواٌ د وِصنْو "يل  )قِنوا (. يقول ابع جن :

وِصنْواُ د وِخْشف وِخْشفاٌ د وِرئد ورئدا د ونحو ضل  مما كّسر ةيه 

روا َةَعال يل  ةِْعال د وض ل  أ  ةِْعال وَةَعال قد ةِْعل يل  ةِْعال  كما كسَّ

  (2)"ايتقبا يل  المعن  الواحد

كما ةرق بعو أصحاب المعاجم بيع المثن  والجمع بالحركةد 

قِنٌْو ةإِنه يقول لالئنيع قِنْواِ  بالكسرد والجمع ُقنْواٌ  "يقول ابع منظور:

 (3)"بالضم

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 - لشائع يند العرب نةق الحجاايو  )قنوا ( بالضمد ولكع ا

 كسرها.

 لم يتفق العلماء يل  حركة قاف )قنوا ( يف حالة الجمعد  ــ

 ةمنهم مع ضكر أنها مكسورةد ومنهم مع ضكر أنها مضمومة.

 -   مفرد )قِنْوا ( بالكسر قد يكو  )ُقنْو( بالضمد وقد يكو

)َقنْو( بالفتحد حيث أو ح ابع جن  أ  ةِْعال وَةَعال قد ايتقبا 

   الواحد.يل  المعن

                                                

 1/1373ـ التحرير والتنوير:  (1)

 2/101ـ الخصائص:  (2)

 15/202ـ لسا  العرب:  (3)
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 -  وردت اللفظة المذكورة يل  المثن  والجمع وقد ةرق بينهما

 مع خالل يدة أوجهد منها:

 - تنويع النو  يعن  أ  اللفظة مثناهد ويدم تنوينها يعن  أنها يف

 حالة الجمع.

  ــ ورود اللفظة مكسورة النو  يعن  أنها مثناةد أما ورودها

 مضمومة ةيعن  أنها يف حالة الجمع

 

 تسكني شني "عْشرة" وكسرها على خالف بني احلجازيني والتميميني: 
هذا الخالف المشار زليه ورد يف اللفظة المذكورة مع خالل قوله 

 متنت زت رت يب ىب نب مب زب}تعال :
 اك ىقيق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت
 .160. اورة األيرافد مع اآلية:{يك ىك مك لك

عد بسكو  الشي "يْشرة"قرأ جمهور الناس  "يقول ابع يةية:

وهي ل ة الحجااد وقرأ َيْحي  بع وثابد واألْيَمش َوْطَلحة بع ُاليما  

بفتح الشيعد وقرأت هذه الجماية أيضًا وطلحة بع  "َيشرة"بخالف 

  (1)"مصرف وأبو حيوة )يِشرة( بكسر الشيع وهي ل ة تميم

يقول السيوطي موجها اللهجات التي وردت يف اللفظة 

قرئ بسكو  الشيع وهي ل ة الحجااد  )اثنتا يشرة يينا( "المذكورة:

  (2)"وكسرها وهي ل ة تميم وةتحها وهي ل ة بلي

                                                

 3/110د 158ـ المحرر الوجي : باب:  (1)

 1/445ـ اإلتقا  :  (2)
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وقد أشار ابع جن  زل  أ  الخالف الوارد يف نةق اللفظة المذكورة 

بيع التميمييع يف كسرهم للشيعد والحجااييع يف تسكينها خالف يل  

 ع وايلم أ  هذا مو "غير يادة كل منهماد وهذا ما يتضح يف قوله:

طريفد وضل  أ  المشهور يع الحجااييع تحري  الثاين مع الثالث  

زضا كا  مضموما أو مكسوراد نحو الرُالد والةنُبد والكِبدد والفِخذد 

وأما بنو تميم ةيسكنو  الثاين مع هذا ونحوهدةيقولو :ُرْال وًكْتب 

وَكْبد وَةْخذد لكع القبيلتيع جميعا ةارقتا يف هذا المو ع مع العدد 

عتاد ل تهماد وأخذت كل واحدة منهما ل ة صاحبتها وتركت مألوف م

الل ة السائرة ينهادةقال أهل الحجاا:اثنتا يْشرة باإلاكا د والتميميو  

 . (1)"يِشرة بالكسر

وقد أو ح ابع جن  يلة ترك مألوف الل ة لدى كل مع التميمييع 

ما  وابب ضل  "والحجااييع بشأ  اللفظة المذكورةد وضل  بقوله:

أضكره وضل  أ  العدد مو ع يحدث معه ترك األصول وُتضم ةيه الكلُم 

بعضه زل  بعو.وضل  مع أحد يشر زل  تسعة يشر.ةلما ةارقوا 

أصول الكالم مع اإلةراد وصاروا زل  الضم ةارقوا أيضا أصول 

أو ايهم ومألوف ل اتهمد ةأاكع مع كا  يحركد وحرك مع كا  

  (2)"يسكع

  :ق كما يلىميكن توجيه ما سب

 -  أخذت اللفظة المذكورة اختالةات يدة بيع القبائل العربيةد

حيث نةقها الحجاايو : )يْشرة( بسكو  الشيعد ونةقها 

 الحجاايو  مكسورة الشيعد بينما نةقتها قبيلة بل  مفتوحة.

                                                

 1/262ـ المحتسب:  (1)

 1/262ـ السابق:   (2)
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 -  ُنْةق التميمييع والحجااييع للفظة المذكورة جرى يل  غير

 ل منهما لهجة اآلخر.المألوف لكل منهما زض أخذت ك

 -  يلل ابع جن  ترك كل قبيلة مألوف ل تها يف اللفظة المذكورة

 لكونها أتت يف اياق التركيب.

 

 ضم ضاد )ُضْعفا( وفتحها على خالف بني احلجازيني، والتميميني:
يتضح هذا الخالف النةقي بيع الحجااييعد والتميمييع مع خالل 

اورة  {ميني زي ري ٰى ين ىن نن من}قوله تعال :

 .66األنفالد مع اآلية:

...د حك  ال هراوي يع أبي يمرو بع العالء أنه  "يقول ابع يةية:

قال:  م الضاد ل ة أهل الحجاا وةتحها ل ة تميم وال ةرق بينهما يف 

 (1) "المعن 

قرأ ياصم وحم ة )َ عفا( بفتح الضادد والباقو   "ويقول الب وي:

  (2)"بضمه

د ر زليها مع خالل يلماء القراءاتاويمكع توجيه القراءة المش

يقول ابع مجاهد: قرأ ياصم وحم ة:)مع  عف ومع بعد  عفد 

و عفا( بفتح الضاد ةيهع كلهعد وقرأ ابع كثير وناةع وأبو يمرو وابع 

يامر والكسائ  بضم الضاد ةيهع كلهع وقرأ حفص يع نفسه ال يع 

  (3)"ياصم بضم الضاد 

                                                

 3/208د 65ـ المحرر الوجي : باب:  (1)

 .1/467د وانظر: الكشاف:1/375ـ تفسير الب وى:  (2)

 1/313د وانظر: حجة القراءات:1/508ءات:ـ السبعة يف القرا  (3)
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ضم والفتح يمثال  لهجتيع وقد نوه ابع خالويه زل  كو  ال

 {جح ميني زي ري ٰى } قوله تعال : "تلفيعد وضل  بقوله:مخ
د وقد أشار (1)"رأ بضم الضاد وةتحها وهما ل تا يق.[66]اورة األنفال:

 "ايبويه زل  كونهما مصدريع مع ةعل واحدد وضل  مع خالل قوله:

د وكلها بمعن  "َ ُعف"ل  والُضُعف:مصادر والُضعفد الَضعفد

  (2)."واحد

تقول  "ل بعو المعجمييع لهجة الضم يقول الخليل:وقد ةض

رأيت به َ ْعفًاد وأ َّ به َ ْعفًا ةإضا رةعت أو خفضت ةالضم أحسع 

  (3)"تقول: به ُ ْعٌف شديدد وَةَعَل ضاك مع ُ ْعٍف شديد

الَضعف ـ بالفتح ـ  "أما مع حيث التوجيه الداللي ةقد أشاروا زل :

  (4)."بالضم ـ يكو  يف البد يكو  يف الرأي والعقلد والُضعف ـ 

 ميكن توجيه ما سبق من خالل ما سبق:
 -  م الضاد مع ) عفا( وةتحها يمثال  لهجتيع مختلفتيع 

 بيع الحجااييعد والتميمييع.

 -  ةضل المعجميو  لهجة الحجااييع يل  لهجة التميمييعد

 أي الضم يل  النصب.

 

  

                                                

 1/172ـ الحجة يف القراءات السبع:  (1)

 4/31ـ الكتاب/  (2)

 1/281ـ العيع:  (3)

ـ األصفهاين: مفردات الراغبد تحقيق. محمد ايد كياليند دار المعرةة ـ   (4)

 296د295بيروت )دو  تاريخ(د 
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 ء الساكنني على لغة أهل جنران:حتريك الساكن إىل الكسر للتخلص من التقا
مع طرق التخلص مع التقاء الساكنيع التي وردت ببعو اللهجات 

العربية تحري  الساكع زل  الكسر يند التقاء الساكنيع يند أهل 

د حيث يحركو  النو  بالكسر 
ِ
 يف ِمَع اهلل

ِ
نجرا د ةهم يقولو : ِمِع اهلل

مع النو د واكو  الالم  اتبايا لحركة الميمد وتجنبا اللتقاء اكو  كل

 ىل مل خل}األول  يف لفظ الجاللةد وهذا ما يتضح يف قوله تعال :
 .[1]سورة التوبة: { ىم مم خم حم جم يل

جرا  )مِع اهلل( بكسر النو  مع وقرأ أهل ن": (1)يقول ابع يةية

 .(مل)
أود أ  أشير زل  ز  كسر النو  يند أهل نجرا  تجبنا لاللتقاء 

وأصل تحري  التقاء  "ابع السراج: الساكنيع هو األصلد يقول

الساكنيع الكسر ةمت  حركوا ب ير ضل  ةإنما هو لالاتثقال أو إلتباع 

  (2) "اللفِظ اللفظَ 

وهذا الكسر الوارد يف النو  الذي كا  مسوغه هو زتباع حركة الميم 

يف لفظة )ِمِع اهلل( يند أهل نجرا  يرى ز  الفتح ةيه أول  وضل  للخفة 

غير أنه كثر ااتعمال مع مع الم المعرةة ةهربوا مع  "حيث يقول:

اورة الم مل  {جم يل} توال  كسرتيع زل  الفتحد وزضا كانوا قد قالوا:

 ُقَل الحق}د 2مع اآلية:

                                                

 1/283المحتسب: د وانظر3/216ـ المحرر الوجي : باب: التوبةد  (1)

د وانظر:الحمالوى )أحمد بع محمد بع أحمد(د 2/136األصول يف النحود   (2)

مد 2004شذا العرف يف ةع الصرفدتحقيقدد. ناج  حجاايدمكتبة الرشدد

 .157صد
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ةفتحوا ولو تلتق د [29]اورة الكهف: {ّٰ ِّ}قال تعال : 

  (1) "{ ىل مل }هناك كسرتا  ةالفتح يف 

 ميكن توجيه ما سبق كما يلي:
 التخلص مع التقاء الساكنيع يع طريق الت ير  تعددت طرق

الحركيد واألصل يف التخلص مع هذه الظاهرة هو تحري  

 التقاء الساكنيع بالكسر.

   يرف يع أهل نجرا  تخلصهم مع التقاء الساكنيع بكسر النو

اتبايا لحركة الميم يف )ِمِع اهلل( زال أ  الشائع ةتحها وضل  

 للخفة.

 

 (، وعني )َفُعل(، من الضم إىل الكسر على لغة متيم: حتريك فاء )ُفعله
د ةيقولو : "َبُعد"د وييع الفعل "نةق التميميو  بكسر ةاء ُشقَّة

 ىه مه} )ِشقَّة(د و )َبِعد(د وهاتا  اللهجتا  وردتا يف اآلية الكريمة:
 ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

-اورة: التوبة  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 42اآلية: 

نشير زل  أنه اتفق كثير مع المفسريع يف ومع خالل اآلية السابقة 

د والقراءات التي وردت يليها كذل  لفظة "الشقة"بيا  داللة 

 يي ىي}" )بعدت(د وضل  مع خالل هذا القول الجامع:

                                                

 1/283المحتسب:   (1)
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أي المساةة التي تقةع بمشقة وقرئ بكسر العيع  {ٰرٰى ٰذ

  (1). "والشيع

ر )َبِعدت( بكسر العيع و)الِشقة( بكس "كما ضكر اآللواي أ :

  (2)"الشيع وَبِعد َيْبَعد كَعِلَم َيْعَلم ل ة

وقد أرجأ ابع يةية هذه اللهجة زل  قبيلة تميم وضل  مع خالل 

قة( بكسر الشيعد وقرأ األيرج  "قوله: وقرأ ييس  ابع يمر )الشِّ

بكسر العيعد وحك  أبو حاتم أنها ل ة بني تميم يف « بِعدت»

  (3)."اللفظتيع

اللفظتيع:)بعدت(د و)الشقة(د  وقد بينت المعاجم مفهوم

والُبْعُد:  دَّ الُقرِب َبُعَد َيْبُعُد ُبْعدًا ةهو َبِعيٌدد  جيث.يقول الخليل:

وباَيْدُته ُمبايدًة وَأْبَعَدُه اهللُ: نّحاه يع الخيرِد والُبْعُد والبِعاُد أيضًا مع 

 أْي: ال يرث  له مما ن ل به
ِ
  (4)"اللَّعِع كقول : أبعده اهلل

ّقُة السفر البعيد  "ع مفهوم الشقة يقول ابع منظور:أما ي قَّة والشِّ الشُّ

ةٌ  ٌة شاقَّ   (5) " يقال ُشقَّ

 

                                                

 4/67د وانظر: تفسير أب  السعود:1/1470تفسير البيضاوي:  (1)

 5/485ظر: الكشاف:د وان10/107روح المعاين:  (2)

 .3/259د 41ـ المحرر الوجي د بابد (3)

الفراهيدي )أبي يبد الرحمع الخليل بع أحمد الفراهيدي(د كتاب العيعد  (4)

 .2/53مد1996تحقيق: د. مهدي المخ وميد د.زبراهيم السامرائيد 

ابع منظور )محمد بع مكرم بع منظور األةريقي المصري(د لسا  العربد دار  (5)

 10/181مد1992بيروتد الةبعة األول د  –صادر 
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 قلب الياء ألفا على لغة بنى احلارث بن كعب:
قلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا ظاهرة صرةية لم يج ها 

لساكنة الصرةيو ؛ زال أنه ورد يع بني الحرث بع كعب قلبهم الياء ا

الخةابد وهذا المفتوح ما قبلها ألفاد وضل  يف حالة ز اةتها زل  كاف 

 رت يب ىب نب مب}يف قوله تعال : "يليكم "ـما يتضح يف نةقهم ل
 يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت
 [.16{ ]سورة يونس: يق ىق ىفيف

زل  قلب الياء يف )يلي ( زل  األلفد كما يف  أشار ابع يةية

اء ألفًا كما يف ل ة بني الحارث بع قال أبو حاتم: قلبت الي "قوله:

  (1)."كعب: السالم يالك
 

  قلب الياء همزة يف الفعل الرباعي املعتل األخر على لغة عقيل:
هذا القلب ـ المشار زليه ـ يتأت  شريةة أ  يكو  الفعل معتال األخرد 

وأ  يكو  متصال بتاء الفايلد وهذا ما قرأت به بنو يقيل الفعل 

 مت زت رت يب ىب نب مب}اآلية القرآنية اآلتية:يف  "أدرى"
 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت

 [.16{ ]سورة يونس:
ة المذكورة يف اللفظة بشأ  اللهج (2)يقول ابع يةية :

د كم يقال دريت باألمر وأدريت غيريأدراكم: بمعن  أيلم"المذكورة:

وال » وهذه قراءة الجمهور د وقرأ ابع كثير يف بعو ما روي ينه : 

                                                

د 5/137د وانظر: انظر: البحر المحيط:3/346د 16ـ المحرر الوجي د بابد (1)

ا  بع قنبر(: الكتابد تحقيقد وانظر: ايبويه )أبو بشر يمرو بع يثم

 .3/413مد1993السالم هارو د دار القلمديبد

د 130/ 4أب  السعود: د وانظر: تفسير3/346د 16ـ المحرر الوجي : بابد (2)

 1/1890وانظر: تفسير البيضاوي :
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وهي الم تأكيد دخلت يل  أدرى د والمعن  يل  هذا وال « به  دراكم

يلمكم به مع غير طريقي وقرأ ابع يباس وابع ايريع وأبو رجاء 

 "أدريتكم  "زنما هي  (1)وقال أبو الفتح  والحسع ) وال أدرأتكم به (.

قلبت الياء ألفًا النفتاح ما قبلهاد وروينا يع قةرب: أ  ل ة يقيل يف 

  "ت أيةيت  أيةأ

ونفس القول السابق أو حه ال مخشري تفصيال مضيفا يلة قلب 

أل  األلف والهم ة مع واد واحد. أال ترى أ  األلف  "الهم ة ياء بقوله:

 "د وأو ح يلة يدم قلبها بقوله:(2)."زضا مستها الحركة انقلبت هم ة

  (3)"مع درأته زضا دةعته وأدرأته زضا جعلته دارئا "أدراكم "أ  يكو  

                                                

ومع ضل  قراءة ابع يباسد  "ـ أشار ابع جني زل  توجيه القراءة الواردة بقوله: (1)

والحسع وابع ايريع :)وال أدرأتكم به(دقال أبو الفتح: ـ يقصد نفسه ـ هذه 

رها يل  قراءة قديمة التناكر لها والتعجب منهاد ولعمري زنها يف بادئ أم

ضل د غير أ  لها وجها وز  كانت ةيه صنعة وزطالةد وطريقه أ  يكو  أراد 

وال أدريتكم بهد ثم قلب الياء النفتاح ما قبلها وز  كانت ااكنة ألفاد كقولهم 

يف ييئس:ياءسد وىف ييبس: يابسد...د وقالوا يف اإل اةة زل  الحيرة:حارّيد 

وهاهيتد واألصل حيحيت  وزل  طي: طائّيد وقالوا حاحيتد وياييتد

وييعيتد وهيهيتد ةقلبت الياءات السواكع يف هذه األماكع ألفاتد 

ةكذل  أيضا قلبت ياء أدريتكم ألفا ةصارت أدرأتكمد ويل  ضل  ما رويناه 

يع قةرب:أ  ل ة يقيل أ  يقولوا يف أيةيت : أيةات .ةلما صارت 

البأاد وىف العالم العألمد أدريتكم زل  أدرْاتكم هم  يل  ل ة مع قال يف الباا:

. انظر: "وىف الخاتم الخأتمد وىف التابل وتابْلت القدر:التأبلد وتأبلت القدر

 .  310-1/309المحتسب:

 1/515الكشاف:  (2)

 1/515الكشاف:  (3)
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ويقرأ يف الشاض  "قد ربط ال ركش  بيع القراءة والمعن  يف قوله:و

)وال أدرأكم به( بالهم ة مكا  األلف قيل هي ل ة لبعو العرب يقلبو  

األلف المبدلة مع ياء هم ةد وقيل هو غلط أل  قارئها ظع أنه مع الدرء 

وهو الدةع وقيل ليس ب لط والمعن  ولو شاء اهلل لدةعكم يع اإليما  

 (1)."يمرابه 

 "زل  هذا اإلبدال بقوله:ـ رحمه اهلل ـ هالل يبد ال فار وقد أشار د.

 . (2)"والذي يبدو أ  هذا اإلبدال ال تسوغه يالقة صوتية

 ميكن توجيه ما سبق من خالل اآليت:
 -  تم هم  الفعل )أدراكم( ليصير )أدرأتكم(د وقد مر بعدة

لبت الياء هم ةد مراحل تمثلت يف أنه يبارة يع )أدريتكم( ثم ق

وضكر بعو العلماء أ  الهم ة هنا ليست منقلبة زض ز  )أدرأكم( 

 مع درأ بمعن  الدةع.

 -  أدراكم( قد تكو  مأخوضة مع )أدريتكم(د حيث تم قلب(

 الياء ألفا؛ النفتاح ما قبلها.

 

 تسكني هاء الكناية على لغة أزد السراة:  
نث نةقت به قبيلة األاد تسكيع هاء الكناية مع المذكر دو  المؤ

 زن} يف قوله تعال :"ابنه"السراةد وهذا ما يتضح يف نةقهم للفظة 
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 .[42]اورة هود: { حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

                                                

 2/26البيا  يف زيراب القرآ :  (1)

 .223اللهجات العربيةد صد (2)
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بسكو  الهاء د وهذا « ابنْه »  (2)قرأ ابع يباس ":(1)يقول ابع يةية 

 . "يل  ل ة ألاد السراة

قرأ ابع "ره اآللواي بقوله:ونفس التوجيه السابق ـ للهجة ـ ضك

يباس ابنه بسكو  الهاء وهي يل  ما قال ابع يةيةد وأبو الفضل 

  (3)"الرااي ل ة أاد ةإنهم يسكنو  هاء الكناية مع المذكر

ومع التوجيهات التي اتصلت بنةق اللفظة المذكورة ما ضكره ابع 

ما قرأ أما )ابنَه( ةإنه أراد ابنها كما يروى يع يروة ةي "جني بقوله:

  (4).")ابنََها( يعن  ابع امرأتهد ةحذف األلف تخفيفا

 "ابنه"ويفهم مع األقوال السابقة ورود أكثر مع قراءة يف نةق لفظة

تمثلت يف تسكيع الهاء وهي لهجة ألاد السراةد وال الب يل  ل ة 

الجمهور زلحاق الواو بالهاءد كذل  النةق بها يل  ابيل التأنيث 

 أللف.ثم حذةت ا "ابنها"

 

 

                                                

 3/425د 41ـ المحرر الوجي : بابد (1)

 1/322انظر: المحتسب:   (2)

 12/58روح المعاين:   (3)

ل ة لبني كالب ويقيل ومع  "ـ ضكر اآللوايد وأبو حيا  أ  هذه اللهجة:

د 12/58. روح المعان :"النحوييع مع يخص هذا السكو  بالضرورة

  226/ 5وانظر: البحر المحيط:

 بع الحسيع(: د وانظر: العكبري )أبو البقاء يبد اهلل1/322انظر المحتسب:   (4)

لكتبد زيراب القراءات الشواضد درااة وتحقيقد محمد السيد ي واد يالم ا

 1/662مد1996بيروت ـ لبنا د
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 كسر أصوات املضارعة "التاء" على لغة التميميني: 
مع الظواهر التي نسبت زل  قبيلة تميم كسرهم لحروف المضارية 

 ام يل}يف أوائل الفعل المضارع وهذا ما يتضح يف قوله تعال :
 [ 113اآلية: -د ]اورة: هود {نن من زن رن مم

د "سكمةتم"تحدث ابع يةية يع كسر تاء المضارية يف الفعل 

د وقرأ يحي  وابع وثاب "ةَتمسكم "قرأ الجمهور ": (1)وضل  بقوله

 " –ةيما روي ينه  - (2)ويلقمه واأليمش وابع مصرف وحم ة

بكسر التاءد وهي ل ة تميم يف كسر العالمات الثالث دو   "ةتِمسكم 

 ."الياء التي لل ائب

ا باب م"ويع كسر أصوات المضارية يقد ايبويه بابا أطلق يليه:

د حيث ااتهل نسبة هذه اللهجة ( (3)"تكسر ةيه أوائل األةعال المضارية

وضل  يف ل ة جميع العرب زال أهل الحجااد وضل   "زل  القبائل بقوله:

 . (4)"قولهم:أنت تِْعلم ضاكد وأنا زِْيلمد وه  تِعلمد ونحع نِعلم

وقد وجه ابع جني كسر التاء يف الفعل مع الناحية الل وية بقوله: 

قال أبو الفتح: هذه ل ة تميمد أ  تكسر أول مضارع ما ثاين ما يه "

  (5)"مكسورد نحو: يلمت تِْعَلمد وأنا زِْيَلُمد وه  تِْعَلمُ 

                                                

 .3/471د 112ـ المحرر الوجي د بابد (1)

 1/329انظر: المحتسب:   (2)

 4/110الكتابد   (3)

 4/110السابق:  (4)

 1/330المحتسب:   (5)
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ويفهم مع قول ابع يةية ـ السابق ـ أ  الكسر يند تميم يكو  يف 

بعو  وقد ضكر يف موا ع أخرى (1)الفعل المضارع المبدوء ب ير الياءد

تصل بكسر أحرف المضارية األخرى اوف أوردها يف األمثلة التي ت

 مكانها ز  شاء اهلل تعال .

وقد يلل د: الراجحي ـــــ رحمه اهلل ــــ العلة مع كسر حرف 

الكسر صائت قصيرد وه  أثقل مع الفتحةد وأخف "المضارية بقوله:

مع الضمةد والمعروف أ  حرف المضارية يحرك بالفتحة زال زضا كا  

يا ةإنه يضمد لكع بعو القبائل كانت تجنح زل  تحري  الما ي رباي

  (2)."حرف المضارية بالكسرة دائما

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -  كسر أوائل أصوات األةعال المضارية يدا الياء لهجة

 اختص بنةقها بنو تميم.

 -  ضكر العلماء يلة يدم كسر ياء المضارية يند التميمييع

 بااتثقال الكسرة يليها.

 -  نسب ايبويه هذه الظاهرة زل  جميع العرب زال أهل

 الحجاا.

 

 

                                                

ااتثقال الكسرة يل   "يف يدم كسر الياء: أشار ابع جني زل  أ  السبب  (1)

 1/330انظر المحتسب: "الياء

 .114اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةدصد   (2)
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 التخفيف باإلمالة على لغة احلجازيني: 
وهذا "يرف يع أهل الحجاا أنهم يميلو  زل  يدم اإلمالة د

يحتاج زل  جهد يضلي كبيرد وهو مع صفات المتحضريع الذيع 

لمستقرة تديوهم يميلو  زل  األناة ويدم السرية يف النةقد وحياتهم ا

د (1)"زل  بذل مجهود أكبر؛ إلبراا األصوات يف صورة وا حة متنااقة

وهذا االنةباع الصوتي لم يسد يع معظم قبائل أهل الحجاا زض زنه 

لربما تأثروا بالقبائل التي تقةع شرق الج يرةد وهذا ما يتضح يف 

لة زمالتهم لبعو الكلمات ب رض التخفيفد ةيقولو :)الرويا( باإلما

وب ير هم  الواو يف الرؤياد وهذا ما يتضح يف نةقهم للفظة المذكورة يف 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}قوله تعال :
 .[5]اورة يواف: {يمجن

د والرؤيا حيث  "رؤياك  " (3)وأمال الكسائي":(2)يقول ابع يةية 

يف هذه السورة وأمال الرؤيا  "رؤياك  "وقعت وروي ينه : أنه لم يمل:

 -وهي ل ة أهل الحجاا  -ب ير هم   "روياك  "رأ حيث وقعت د وق

 . "ولم يملها الباقو  حيث وقعت

وقد أو ح ابع منظور العلة مع ترك الهم ة يف اللفظة المذكورة 

ويا"َتَرَكت العرُب الهم  مع الرؤيا قالوا: "بقوله: طلبًا للخفة ةإِضا  "الرُّ

                                                

 .202د.يبد ال فار هالل: اللهجات العربيةد صد (1)

 5/281د وانظر: البحر المحيط:3/479د 5ـ المحرر الوجي : باب:   (2)

 2/36د وانظر: الفراءد معان  القرآ :1/344انظر: السبعة يف القراءات:   (3)
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قصص ُريَّاك يف كا  مع شْأنهم تحويُل الواو زِل  الياء قالوا: ال ت

  (1)) "الكالم

أود أ  أشير زل  أ  ابع يةية لم يكع دقيقا يف تحديد أي قبائل أهل 

الحجاا أمالتد وأطلق الحكم يل  كل أهل الحجاا مع أنهم يميلو د 

القبائل البدويةد تميل زل   "وهو ما لم نألفه يع أهل الحضرد حيث ز :

أ  اإلمالة تخلط بيع  يدم و وح األصواتد والخلط بينهاد وال ريب

الصوتيعد وهذا يسايد يل  ارية النةقد ويدم بذل مجهود يضلي 

 . (2)"كبيرد وهو مع خصائص البدو

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 - .نةق لفظة )الرؤيا( مع غير هم  لهجة ألهل الحجاا 

 -  التخفيف هو العلة المقصودة مع نةق اللفظة ـ المذكورة ـ

 بدو  الهم ة.

 

 حتقيق اهلمز يف لفظة الذئب على لغة التميميني: 
أجمع كثير مع العلماء يل  أ  تحقيق الهم ة يختص بنةقها 

ااكنو البادية مع القبائل العربية مثل تميمد وما جاورهاد أما يدم 

التحقيق ةاختص بنةقها أهل الحجااد زض ز  التسهيل مع طبيعة 

زض ليس  "؛يع أهل الحجااالحضرد وهذا التعود الصوتي لم يألفه جم

د وهذا (3)"معن  ضل  أ  قبائل الحجاا كلها كانت تتخلص مع الهم 

                                                

 14/291لسا  العرب:   (1)

 .200د. يبد ال فار هالل: اللهجات العربيةد صد (2)

 106اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةد صد (3)



  

 

 

 
 

 نــــــطا ـم  بطـــرآن الكريــــلة العلمية لكلية القــــاجمل

 

 م(2020هـ=1441العدد السادس   إصدار )
 (م2020=

375 

مع خالل قوله ـ "الذئب"ما يتضح يف نةقهم للهم ة محققة يف لفظة 

)َقاَل زِّني َلَيْحُ ُننَِي أَ  َتْذَهُبوْا بِِه َوأََخاُف أَ  َيْأُكَلُه الّذْئُب َوَأْنُتْم "تعال  ـ:

 13اآلية: -. اورة: يواف "ةُِلو َ َينُْه َغا

ب ير هم د « الذيب: »(1) وروى ورش يع ناةع "يقول ابع يةية:

 . (2)" يهم د قال: وأهل الحجاا يهم و وقال نصر: امعت أبا يمرو ال

مع خالل قول ابع يةية يتضح أنه َيَمم تحقيق الهم ة يف اللفظة 

شار ـ مسبقا ـ زل  المذكورة يل  كل أهل الحجاا؛ زال أ  ايبويه قد أ

أ  تحقيق الهم  كا  قاصرا يل  قوم مع أهل الحجااد وقد اماهم 

وقد بل نا أ  قوما مع أهل  "أهل التحقيقد وهذا ما يتضح يف قوله:

 .(3)"الحجاا مع أهل التحقيق يحققو  نبيءد وبريئةد وضل  قليل درئ

وقد أو ح المفسرو  أ  العلة مع تحقيق الهم ة يف اللفظ 

  (4) "اشتقاقه مع تذاءبت الريح زضا هبت مع كل جهة "ور:المذك

وقد أرجع د: يبده الراجحي موطع تحقيق الهم ة داخل الشريط 

ونحع نرجح أ  القبائل الحجااية التي كانت تجنح "الحجااي بقوله:

زل  تحقيق الهم ة ه  تل  القبائل التي كانت تسكع أطراف الحجاا 

 . (5)"به الج يرة وشرقيهامجاورة ألهل البادية مع واط ش

                                                

 1/356حجة القراءات: (1)

د وانظر: 5/286د البحر المحيط:3/483د 11ـ المحرر الوجي : باب: (2)

 1/2170لتنوير:التحرير وا

 2/175ايبويه: الكتابد  (3)

 4/257د تفسير أب  السعود:1/2770تفسير البيضاوي:  (4)

 106اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةد صد(5)
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 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -  تحقيق الهم  يف لفظة )الذئب( لهجة ألهل الحجاا وهي

 مشتقة مع تذاءبت الريحد زضا هبت مع كل جانب.

 -  نسب الهم  زل  لهجة الحجاا يف اللفظة المذكورةد

والمعروف أ  لهجة الحجاا تميل زل  التخفيفد ويرجع هذا 

 التأثر المتبادل بيع القبائل. الت ير زل 

 

 قلب ألف املقصور ياء عند إضافته لياء املتكلم على لغة هذيل: 
مع الظواهر الصرةية التي اختصت بها قبيلة هذيل قلب ألف 

التأنيث المقصورة مع )ُةْعل ( ياءد ويدغمونها يف ياء المتكلمد وضل  

ظة)ُبْشرى(د يقولو  يند ز اةتها زليهاد وهذا ما يتضح يف نةقهم للف

(د كما يف قوله تعال   يل ىل مل يك ىك}:)ُبْشرىَّ
 "{يي ىي ني مي زي ٰىري ين ننىن من زن رن اممم

 19اآلية: -اورة: يواف 

قرأ أبو الةفيلد والجحدري وابع أبي زاحاق  "يقول ابع يةية:

( تقلب األلف ياء ثم تدغم يف ياء اإل اةةد وهي ل ة  والحسع )يا بشريَّ

  (1)."ةاشية

مخشري التوجيه الوارد يل  الت يير يف نةق اللفظة وقد ضكر ال 

يا بشري بالياء مكا  األلف جعلت الياء بمن لة الكسرة قبل ياء  "بقوله:

  (2)."اإل اةة وهي ل ة للعرب مشهورة

                                                

 .3/487د 19ـ المحرر الوجي :باب: (1)

د وانظر: 1/2790د وانظر: تفسير البيضاوي:1/256تفسير الكشاف:-(2)

 .4/251د وانظر: البحر المحيط:2/40الفراءد معاين القرآ :
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كما وجه يلماء القراءات القراءة الواردة يف اللفظة مع الناحية 

 الصرةيةد وضل  مع خالل وجهتيع: 

  اةةاألول : زثبات اإل

 والثانية: ترك اإل اةة.

ومع ضل  قراءة أب  الةفيلي  "أما زثبات اإل اةة ةيقول ابع جني: 

(. قال أبو  والجحدرى وابع أب  زاحاقد ورويت يع الحسع )يا ُبْشريَّ

الفتح:هذه ل ة ةاشية ةيهمد...د وقال لي أبو يل :ز  قلب هذه األلف 

جب ةيها مع كسرها لياء لوقوع الياء بعدها ياء كأنه يوض مما كا  ي

اإل اةة بعدها ككسرة ميم غالمي وياء صاحبي ونحو ضل د...د ةإ  

( قد جني يل  األلف بقلبها ياءد قيل هذه  "قيل:ةالذي قال: )يا ُبْشَريَّ

األلف يمكع أ  تقدر الكسرة ةيهاد وحرف التثنية ال تقدير ةيه أصال 

( "يندناد ةجائ  أ  تقول : وقرأ " "د ويقول ابع انجلة: ( (1).")يا ُبْشريَّ

الباقو  يا بشراي بإثبات ياء اإل اةة وةتحها أ اف البشرى زل  نفسه 

ئال يلتقي ااكنا  ةجرت مجرى وزنما ةتحوا الياء يل  أصلها ل

  (2)"يصاي

أما بخصوص التوجيه الثاين وهو: ترك اإل اةةد يقول ابع 

 اةة ةيها قرأ ياصم وحم ة والكسائي يا بشرى بترك اإل "انجلة:

 وجها :

                                                

 د1/336المحتسب: (1)

   1/357حجة القراءات: (2)
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ـ أحدهما: أنهم جعلوه اام رجل ةيكو  ديا زنسانا اامه بشرى 

وحجتهم ما قد روي يع جماية مع المفسريع أنهم قالوا: كا  اامه 

بشرى ةدياه المستقي باامه كما يقال يا ايد ةيكو  بشرى يف مو ع 

 رةع بالنداء.

الياء  ـ الوجه اآلخر: أ  يكو  أ اف البشرى زل  نفسه ثم حذف

  (1)"وهو يريدها كما تقول: يا غالم ال تفعل يكو  مفردا بمعن  اإل اةة

 وميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -  ز  لفظة ُبشريَّ لهجة وردت يند قبيلة هذيلد حيث قلبت

األلف ياء وأدغمت يف ياء المتكلمد وهو توجيه اْيتمد يل  

 زثبات ياء اإل اةة.

 -  توجيهات األخرى يند بعو ال "بشرى"أخذ نةق لفظة

يلماء القراءات يل  ايتبار أ  بشرى اام رجل د أو انه أ اف 

البشرى زل  نفسه ثم حذف الياء ونواهاد وبالتالي تركت 

اإل اةةد أو يل  ايتبار ز اةة البشرى زل  نفسه وزثبات ياء 

 اإل اةة وةتحها حت  ال يلتقي ااكنا  ةجرت مجرى يصاي.

 

 على لغة هذيل: قلب حاء حتى عينا  
هذه اللهجة تدخل  مع اإلبدال الصوتيد وهذا يتمثل يف قلبهم 

الحاء يينا مع لفظة )حت (د يقولو  :)ين (د وضل  يف قوله 

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ}تعال :
 .[35اآلية:-. ]اورة: يواف {

                                                

 1/357حجة القراءات: -(1)
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امع يمر بع الخةاب ر ي اهلل  ": (1)وقد ورد يف المحرر الوجي 

ةقال له : مع  -وهي ل ة هذيل  -بالعيع « يت  حيع » ينه رجالً يقرأ 

أقرأك؟ قال : ابع مسعود د ةكتب يمر زل  ابع مسعود : ز  اهلل أن ل 

القرآ  يربيًا بل ة قريش د ةبها أقرىء الناس د وال تقرئهم بل ة 

 . "هذيل

ومع خالل القراءة السابقة أشار ابع جني زل  التعليل الصوتي 

العرب تبدل أحد هذيع الحرةيع مع  "ء يينا بقوله:الوارد يف زبدال الحا

صاحبه لتقاربهما يف المخرجد كقولهم: بحثر ما يف القبورد أي بعثرد 

و بعت اإلبلد أي  بحتد...د ةعل  هذا يكو  ين  وحت  لكع 

  (2) األخذ باألكثر ااتعماالد وهذا جائ  وغير خةأ.

حت  "منظور: أما مع حيث التوجيه الداللي ل )يت (د ةيقول ابع

ُة التي أَ ُْمِهلوا ةيها والجمع َأْحياٌ  وأَحاييُع  ِحيٍع َأي: حت  تنقضي الُمدَّ

جمع الجمع وربما َأدخلوا يليه التاء وقالوا الَت ِحيَع بمعن  ليس 

  (3)"ِحيعَ 

                                                

د 5/307د وانظر: البحر المحيط:4/2د 35ـ انظر: المحرر الوجي د باب:  (1)

*انظر  -د 4/275د وانظر: تفسير أبو السعود:1/585وانظر: الكشاف:

د "يت  حيع"ه امع رجال يقرأ:د روى يع يمر أن1/343المحتسب:

ةقال: مع أقرأك؟ قال ابع مسعودد ةكتب زليه: ز  اهلل ي  وجل أن ل هذا 

القرآ  ةجعله يربياد وأن له بل ة قريشد ةأقرئ الناس بل ة قريشد وال 

 1/343. انظر: السابق:"بل ة هذيل تقرئهم

 1/343المحتسب:   (2)

 13/133لسا  العرب :   (3)
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 وميكن توجيه ما سبق يف اآليت:
 -  ااتعمال العيع مكا  الحاء يف )حت ( لهجة اختصت بنةقها

 ا نةق الحاء يل  أصلها لهجة قريش.هذيلد أم

 -  العلة مع زبدال الحاء يينا هو تقارب المخرج بينهماد

 ةكالهما حرةا  حلقيا .

 

 كسر أول املاضي املبنى للمجهول على لغة بين ضبة:  

األصل يف حركة الفعل الما ي الثالثي المبن  للمجهول هو  م 

يع بني  بة أنهم يكسرو   األول وكسر ما قبل األخرد زال أنه قد ورد

كما يف قوله  "ردت"أول الفعل بدال مع الضم وضل  يف نةقهم للفعل

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه}تعال :
 .[65]سورة يوسف: { رئزئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى

وقرأ يلقمة ويحي  "ـ بشأ  اللهجة المذكورة ـ:(1)يقول ابع يةية: 

 ."بني  بة يل  ل ة مع يكسرد وهي يفبكسر الراء « ِردت» (2) بع وثاب

وقرئ  "ونفس المفهوم السابق ضهب زليه ال مخشري بقوله:

)ِردت( زلينا بالكسر يل  أ  كسرة الدال المدغمة نقلت زل  الراء كما 

 (3)"قيل وبيع

                                                

د وانظر روح 5/321د البحر المحيط:4/22د 64وجي : بابدـ المحرر ال (1)

 13/11المعاين:

أخلصت الكسرة ةيه مع "د أشار ابع جني زل  أنه:1/345انظر المحتسب: (2)

التضعيفد نحو )ِرّد(د و)ِحّل(د...د وهذه ل ة ابني  بةد وبعضهم يقول يف 

يع يل  الصحيح بكسر أوله: قد ِ رب ايدد وقِْتل يمرود وينقل كسرة الع

 .346-345/ 1انظر المحتسب: "الفاء

د وانظر: تفسير أبي 1/298د وانظر: تفسير البيضاوي:1/595الكشاف: (3)

 290/ 4السعود:
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ومن خالل ما سبق ميكن توجيه القراءة اليت وردت بشأن 
 اللفظة املذكورة كالتايل:

 - ة يع َرَدَد.الفعل ُردَّ بضم الراء وتضعيف الدال يبار 

 -ند بناء الفعل للمجهول يكو  يبارة يع: ُردَِد.ي 

 -   تم نقل حركة الدال )الكسر( زل  الراء بدال مع الضمد وضل

 يل  لهجة بني  بة.

 

  كسر راء مضارع املاضي "َحَرَص" على لغة أهل احلجاز:
ورد أ  أهل الحجاا يقولو  يف )حَرص( مفتوحة الراء يف الما  د 

 ىك}( بكسر الراء يف المضارعد وهذا ما يتضح يف قوله تعال : )يحرِص
 ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك
 .[37]اورة النحل: { ري

وتقول العرب َحَرص يحرِصد َوَحرص يحُرص  "يقول ابع يةية:

أي يقولو : )َحَرص(  (1)."والكسر يف المستقبل هي ل ة أهل الحجاا

 الما  د و)َيْحرُِص( يف المضارع.

وجه ابع جني القراءة الواردة يل  اللفظة المذكورة ُمنِْصفا وقد 

ومع ضل  قراءة الحسعد وزبراهيم وابع "لهجة أهل الحجاا بقوله:

خيرة )ز  َتْحَرْص(د بفتح الراء. قال أبو الفتح: ةيه ل تا  ـ يقصد 

  (2). "لهجتيع ـ َحَرَص َيْحرُِص وهي أيالهما

                                                

د وانظر: روح 5/490د البحر المحيط:4/166د 36ـ المحرر الوجي : باب: (1)

 14/139المعاين:

 .2/9المحتسبد   (2)
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 :ميكن توجيه مما سبق من خالل اآليت
 -  يصاغ المضارع مع الفعل الما ي )َحَرًص( مفتوح الراءد

 بكسر الراءد وبفتحها.

 - َحَرَص َيحرِصد بكسر الراء ه  لهجة اختص بنةقها أهل

  الحجااد وهي الشائعة حيث بها نةق الجمهور.

 

 ختفيف اهلمزة وإضافة لفظها إىل ياء املتكلم على لغة أهل مكة: 
تصلة بهم تخفيف الهم ةد وز اةة اللفظ مع الظواهر الل وية الم

زل  ياء المتكلمد أي أنهم يحذةو  هم ة الممدود يند ز اةته لياء 

المتكلمد وهذا ما يتضح يف نةقهم للفظة )شركائي(د يقولو : 

 مع جع مظ حط:})شركاي(د وضل  مع خالل قوله تعال 
]سورة  { جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 .[52الكهف:
بياء مفتوحةد « شركاي»كثير وأهل مكة وقرأ ابع  "يقول ابع يةية:

بهم ة. ةمنهم مع حققهاد ومنهم مع « شركائي»وقرأ الجمهور: 

 .(1) "خففها

ويمكع توجيه القراءة الواردة يف اللفظة المذكورة مع خالل قول 

قرأ أبو يمرو وناةع وياصم وابع يامر وحم ة  "ابع مجاهد:

الياءد وقال الب ي يع والكسائ  )شركآئي( بهم ة يف كل القرآ  وةتح 

  (2)."ابع كثير )شركاي( ب ير هم  وبفتح الياء

                                                

د 15/298نظر: روح المعاين:د وا4/318د 51ـ المحرر الوجي : باب: (1)

 1/321وانظر: البرها  يف يلوم القرآ :

 1/371السبعة يف القراءات:   (2)
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أ  اتصال ياء المتكلم بالهم ة محققة هو  يتضح من خالل ما سبق

الشائع يند الجمهورد وبه قرأ أبو يمرو وناةع وياصم وابع يامر 

وحم ة والكسائ د أما يف حالة كو  ز اةة ياء المتكلم زل  اللفظة 

 يختص بنةقه أهل مكة وبه قرأ ابع كثير. مخففة الهم ةد

 

 إبدال ألف املقصور ياء عند إضافته لياء املتكلم على لغة هذيل:
تقلب األلف زل  الياء )أخت الكسرة(د وضل  زضا تأتت قبل ياء 

 رت يب ىب}المتكلمد وه  لهجة نةقت بها هذيل يف قوله تعال : 
اورة  { ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

   .18طهد آيةد

  (1)"قرأت ةرقة )يص (د وهي ل ة هذيل "قول ابع يةية:ي

قرئ يص  يل   "وهذا التوجيه اللهجي ضكره ـ أبو السعود ـ بقوله:

 (2)"ل ة هذيل

وقد يلل ال مخشرى يلة قلب األلف زل  أنه مع باب التسهيل يف 

أرادوا كسر ما قبل ياء المتكلم ةلم  "األداء النةقيد وضل  بقوله:

 (3)"بلوا األلف زل  أخت الكسرة يقدروا يليه ةق

وناس  "وقد أشار زل  هذه اللهجة ايبويه معلال زياهاد حيث قال:

د وُهَدّيد أل  األلف خفيةد والياء خفيةد  مع العرب يقولو : ُبْشريَّ

  (4)."ةكأنهم تكلموا بواحدة ةأرادوا التبيا 

                                                

 4/396د 15ـ المحرر الوجي : باب:  (1)

 6/10ـ تفسير أب  السعود:  (2)

 1/751ـ الكشاف:  (3)

 3/414ـ الكتاب:  (4)
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 ...د وضل  أل  ياء "كما أو ح ابع جن  يلة هذا اإلبدال بقوله:

المتكلم زضا أ يف زليها االام الصحيح يكسر ما قبلهاد نحو: هذا 

غالميد ورأيت صاحبيد ةلما لم يتمكنوا مع كسر األلف يف االام 

  (1)."المقصور قلبوها ياءد ثم أدغموها يف ياء المتكلم

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -   تقلب األلف زل  الياء زضا تأتت قبل ياء المتكلمد وضل  يل

 لهجة هذيل.

 -  يلل بعو أصحاب المعاجم هذا اإلبدال زل  أنه مع باب

 التسهيل يف األداء النةقي.

  ـــ يلل ايبويه هذا اإلبدال مع كو  األلف خفيةد والياء خفية

 ةكأنهم تكلموا بواحدة ةأرادوا التبيا .

 

 فتح وضم الغني املكسورة من "غشاوة" على لغيت: ربيعة، وعكل: 
مع )غشاوة( وةتحها وكسرها حركات تناوبت يليها  كسر ال يع

 مل خل}ونةقت بها مختلف القبائلد وهذا ما يتضح يف قوله تعال :
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 .23اورة الجاثيةد آيةد { ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه

قرأ يبد اهلل بع مسعود:)َغشاوة( بفتح ال يع وهي ل ة  "يقول ابع يةية:

                                                

هاد تحقيق: ـ المحتسب يف تبييع وجوه شواض وجوه القراءات واإليضاح ين  (1)

  اإلاالمية يل  النجدي ناصف وآخريعد المجلس األيل  للشئو

 1/76م:1996بالقاهرةد
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ع ويكرمة: )ُغشاوة( بضم ال يعد وهي ل ة ربيعةد وحكي يع الحس

  (1)."يكل

وقد وجه المفسرو  وأصحاب القراءات اللفظة دالليا ونةقيا 

وجعل يل  بصره غشاوة مانعة يع االاتبصار وااليتبار وقرئ "بقوله:

وقرئ غشاوة  "د ويقول ال مخشري:(2)"بفتح ال يع و مها

 (3) "بالحركات الثالث

الحجة لمع ةتح ال يع أنه جعله كالخةفة و "كما ضكر ابع خالويه:

 (4)."والرجعة

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -  كسر ال يع مع )غشاوة( هو األشهر بيع العرب زال أ  ربيعة

 نةقتها مفتوحةد ونةقتها يكل مضمومة.

 -  وجه العلماء )غشاوة( دالليا بأنها مانعة يع االاتبصارد

 وااليتبار.

 

 على لغة بعض مضر: قلب اهلمزة واوا" 
قلب الهم ة زل  الواو مع لفظة )ُأقتت( لهجة نةقت بها بعو 

. اورة { مث هت مت} مضرد وضل  مع خالل قوله تعال :

 .11المراالتد آيةد

                                                

 6/104د 22ـ المحرر الوجي : باب:  (1)

 8/73ـ تفسير أب  السعود:  (2)

 1/1190ـ الكشاف:  (3)

 1/326ـ الحجة يف القراءات السبع:  (4)
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( بالواود وأبو وقرأ أبو يمرو وحده )وقتت "ابع يةية:يقول 

 (1)."األشهب وييس  ويمرو بع يبيد د قال ييس  هي ل ة افل  مضر

جع كثير مع المفسريع قلب الهم ة واوا زل  أهل البصرة. وقد أر

قرأ أهل البصرة: وقتت بالواود وقرأ أبو جعفر بالواو  "يقول الب وي:

  (2)."وتخفيف القاف وقرأ اآلخرو  باأللف وتشديد القاف

والوجه أ  يكو  معن  "كما وجه ال مخشرى اللفظة دالليا بقوله: 

 (3)."تنتظره: وهو يوم القيامةوقتت: بل ت ميقاتها الذي كانت 

وقد وجه بعو أصحاب القراءات قلب الهم ة واوا مع حيث 

قال أبو  "اللهجة يل  ايتبار أ  هذا مع باب األصل يقول ابع انجلة:

يمرو وزضا الرال وقتت بالواو وتشديد القاف يل  األصل ألنها 

  (4)"مع الوقت مثل قوله ووةيت كل نفس "ُةعلت"

ويه موجها تعاقب الهم ة والواو يل  اللفظة ويقول ابع خال

قوله تعال : )أقتت( يقرأ بالهم ةد وبالواو ةالحجة لمع  "المذكورة:

هم  انه ااتثقل الضمة يل  الواو ةقلبها هم ة كما يستثقلو  كسرها 

ةيقلبونها هم ة يف قولهم: وشاح وزشاحد والقلب شائع يف كالمهم 

الكالم يل  أصلهد ال  وا  وقتت والحجة لمع قرأ بالواو انه أت  ب

 .(5)"ةعلت مع الوقت

                                                

 6/471ـ المحرر الوجي : باب: المراالتد   (1)

 1/122د وانظر: تفسير البيضاوي:1/305ـ تفسير الب وي:  (2)

 1/1329ـ الكشاف:  (3)

 1/742حجة القراءات: ـ (4)

 1/360ـ الحجة يف القراءات السبع:(5)
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قول  "وقد تحدث النحويو  يع يلة هذا القلب. يقول الخليل:

  (1)."أصله وقتت مع الوقت { مث هت مت}اهلل جل ضكره 

ويقول ابع جن  معلال تعاقب الهم ة والواو يل  اللفظة المذكورة 

تت هم ة ةتقول ِيّلة ومع ضل  أ  يقال ل  ما يّلة قلب واو أقِّ  "بقوله:

ضل  أ  الواو انضّمت  ّما الاما وأنت مع هذا تجي  ظهورها واوا غير 

مبَدلة ةتقول ُوّقتت ةهذه ِيّلة الجواِا زِضًا ال يّلة الوجوِب وهذا وزِ  كا  

يف ظاهر ما تراه ةإنه معن  صحيح وضل  أ  الجواا معن  تعِقله 

  (2)."النفس

ألداء النةقي بالهم ة بدال مع كما ااتسهل أصحاب المعاجم ا

الواو يقول ابع منظور معلال تفضيل النةق بالهم ة يف اللفظة المذكورة 

ْت ُهِم ت  وزِنما هم ت ألَ  الواو زِضا كانت َأوَل حرف":"بقوله: وُ مَّ

َتْت ل ة  يقال هذه ُأُجوٌه حساٌ  بالهم  وضل  ألَ   مة الواو ثقيلة وُأقِّ

 (3)."مثل ُوُجوه وُأُجوه

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -  قلب الهم ة واوا يف اللفظة المذكورة لهجة نةقت بها بعو

 أهل مضر.

 -  أو ح النحويو  أ  قلب الهم ة واوا مع باب الجواا ال

 الوجوبد وأ  الجواا معن  تعقله النفس.

                                                

 1/260ـ الجمل يف النحو:  (1)

 .1/165ـ الخصائص :  (2)

 1/207ـ لسا  العرب:  (3)
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 -   اتفق أصحاب المعاجم والنحويو  ويلماء القراءات يل

الهم ة يف اللفظة المذكورة بدال مع ااتسهال األداء النةقي ب

 الواو حيث ز   مة الواو ثقيلة.

 

 فتح الواو من )الَوتر( وكسرها على خالف بني احلجازيني والتميميني: 
اختلف الحجاايو  والتميميو  يف حركة الواو مع )الوتر( 

ةالحجاايو  نةقوها محركة بالفتحةد والتميميو  نةقوها محركة 

 مي خي حي جي يه} ما يتضح يف قوله تعال : بالكسرةد وهذا
 .[.3-1{ ]سورة الفجر: يي ىي

نقل قرأ جمهور القراء والناس )والَوتر( بفتح  "يقول ابع يةية:

الواود وهي ل ة قريش وأهل الحجااد وقرأ حم ة ولكسائي والحسع 

بخالف وأبو رجاء وابع وثاب وطلحة واأليمش وقتادة: )والِوتر( 

 (1) "ميم وبكر بع وائلبكسر الواود وهي ل ة ت

وقد وجه أصحاب القراءات االختالف الوارد بشأ  اللفظة 

قرأ ابع كثير وناةع وأبو يمرو  "السابقةد حيث ضكر ابع مجاهد:

وياصم وابع يامر والَوتر بفتح الواود وقرأ حم ة والكسائي والِوتر 

  (2)"بكسر الواو

فتحد والكسر( وقد يلل ابع خالويه العلة يف التناوب الحركي )ال

)الوتر( يقرأ بفتح الواو وكسرها. ةالحجة  "يل  الواو وضل  يف قوله:

لمع كسر أنه جعل الشفع ال وجد وهما آدم وحواء. والوتر: الفرد وهو 

                                                

 7/30ـ المحرر الوجي : باب: الفجرد   (1)

 1/761د وانظر ابع انجلة: حجة القراءات:1/638بعة يف القراءات:ـ الس  (2)
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اهلل ي  وجلد وقيل بل الشفع ما اادوج مع الصلوات كال داةد والظهر 

ر. والحجة والعصرد والوتر ما انفرد منها كصالة الم ربد وركعة الوت

لمع ةتح انه طابق بيع لفظ الشفعد ولفظ الوترد وقيل الفتح والكسر ةيه 

زضا كا  بمعن  الفرد ل تا  ةصيحتا  ةالفتح ألهل الحجااد والكسر 

  (1)"لتميم

كما كا  لبعو أصحاب المعاجم توجيه داللي للفظة )الوتر( 

يوم الشفع يوم النّحر والوتر  "يل  خالف السابق. يقول الخليل:

  (2)"يرةة

  (3).")الَوْتُر( يوُم يَرةة"ويقول ابع منظور:

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -  أخذت لفظة )الوتر( نةقيع مختلفيع بيع الحجااييعد

والتميمييعد حيث ةتح الحجاايو  الواود بينما كسرها 

 التميميو .

 -  وجه أصحاب القراءات الت ير النةقي الوارد يف اللفظة

مع أ  )الِوتر( مكسورة الواو يقصد بها اهلل ي  وجلد المذكورة 

 وةتحها يقصد بها ما انفرد مع الصلوات.

 -  .حدد معظم أصحاب المعاجم أ  )الوْتر( يقصد به يوم يرةة 

 

                                                

 "د وهذا ما ضهب زليه األاهري بقوله:1/369ـ الحجة يف القراءات السبع:  (1)

 3/142. معاين القراءات:"يقال للفرد: ِوترد وَوتر

 1/260ـ العيع:  (2)

 8/183ـ لسا  العرب:  (3)
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 حتول )ِفَعل( إىل )َفِعل( جريا على )ِإَرم( و)َإِرم( على لغة بعض أهل املدينة.
لراء يف لفظة )زرم( نةق به بعو هذا الت ير الحركي بيع الهم ة وا

 .7اورة الفجرد آيةد { رت يب ىب} أهل المدينة يف قوله تعال :

بفتح الهم ةد  "أِرم ضات العماد  "قرأ ابع ال بير:  "يقول ابع يةية:

 (1) "وكسر الراءد وهي ل ة يف المدينة

مع قرأ بفتح الهم ة  "وقد يلل ابع مجاهد يلة ةتح الهم ة بقوله:

  (2)"رام التي هي األيالمشبههم باآل

حيث  "زرم"وقد اختلف المفسرو  يف تحديد معن  ومكا  لفظة 

دمشق وز  بها أربع مئة ألف يمود مع حجارة نرلها "ضكروا بأنها 

  (3)."جيرو  بع اعد بع ياد ةسميت باامه جيرو 

بتيه أبيع مع اليمع وبهذا التيه اكع زرم بع  "وضكروا أيضا أنها:

  (4)"ميت به وهو الذي يف التن يل.اام بع نوح ةس

مركب ااما لمدينة  "زرم ضات العماد"وقد ضكر ابع ياشور: 

  (5)"باليمع أو بالشام أو بمصر

أما ابع جني ةقد ةسر اللفظة يل  حذف مضاف وهو ما يتضح يف 

ةعل  أنه أراد: أهل َأِرمد هذه  "بعاد َأرم ضات العماد "وأما "قوله:

  (6)."وهو يريدهالمدينة ةحذف المضاف 

                                                

 7/31ـ المحرر الوجي : باب: الفجرد   (1)

 2/441ـ تفسير ابع مجاهد: (2)

 1/140د وانظر: معجم ما ااتعجم:1/417انظر الب وي: "ـ  (3)

 1/140ـ معجم ما ااتعجم: (4)

 1/4813ـ التحرير والتنوير:  (5)

 2/359ـ المحتسب: (6)
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  ميكن توجيه ما سبق كما يلي:
 -  النةق الشائع للفظة )زَِرم( أ  تنةق مكسورة الهم ةد

ومفتوحة الراءد زال أ  بعو أهل المدينة نةقوها مفتوحة 

 الهم ة مكسورة الراء.

 -  حدد المفسرو  معن  ومكا  )زرم( بمعا  وأماكع مختلفة

د وأنها بتيه مع اليمع منها: أنها بدمشقد وباليمع أو بالشام

اكنها زرم بع اام بع نوحد ومع معانيها أنها شبهت باآلرام 

 التي ه  أيالم األرض.
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 املستوى النحوي الثاني:املبحث 

كما هو معلوم ةإ  يلم النحو يبحث يف بيا  العالقة بيع األلفاأ يف 

  تراكيبها المختلفةد وضل  بذكر وظيفة اللفظة اإليرابية بناء يل

يالقتها مع مجاورتها مع األلفاأ األخرى وما يعتريها مع معا  ثابتة أو 

تأويالت مت يرةد ويف هذا المبحث تم توجيه يدد مع اللهجات العربية 

منها ما ااتقامت مع القايدة النحويةد ومنها ما كا  يعد ـ أحيانا ـ 

 خروجا يع مألوف القايدة النحويةد وهذا ما يتضح يف اآلتي: 

 وية بني أم، وهمزة االستفهام على لغة بعض أهل اليمن التس
وهذه الداللة لهجة يمانية نةقت بها يف صدر الكالمد وضل  مع 

. اورة: {جس مخ جخ مح جح مج حج} خالل قوله تعال :

 .133اآلية: -البقرة 

أم تكو  بمعن  ألف االاتفهام يف صدر الكالم "يقول ابع يةية: 

 "أم كنتم شهداء "ضكره الب وي بقوله:د وهذا التوجيه  (1)"ل ة يمانية

 (2)"يعني أكنتم شهداء

وقد أو ح ال مخشرى أ  )أم( تكو  ااتفهامية يف حالة االتصالد 

ولكع الوجه أ  تكو  )أم( متصلة يل  أ   "وضل  مع خالل قوله:

أم  "يقدر قبلها محذوف كأنه قيل: أتديو  يل  األنبياء اليهودية؟ 

يعني أ  أوائلكم مع بني  "الموت  كنتم شهداء زض حضر يعقوب

                                                

 

 133/158د1ـ المحرر الوجي د باب: (1)

 1/154تفسير الب وى:  (2)



  

 

 

 
 

 نــــــطا ـم  بطـــرآن الكريــــلة العلمية لكلية القــــاجمل

 

 م(2020هـ=1441العدد السادس   إصدار )
 (م2020=

393 

زارائيل كانوا مشاهديع له زض أراد بنيه يل  التوحيد وملة اإلاالم وقد 

 (1) "يلمتم ضل  ةما لكم تديو  يل  األنبياء ما هم منه براء؟

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -  أم تكو  بمعن  هم ة االاتفهام زضا تأتت يف صدر الكالمد

 وهي لهجة يمانية.

 -  قدر ال مخشري محذوةا قبل )أم( االاتفهامية يف حالة كونها

 متصلة.

 

 قال:)نِعم( على لغة هذيل:كسر نون، وعني )ِنِعما( على لغة من 
 ىه مه}: هذه اللهجة نةقت بها هذيلد وضل  يف قوله تعال 

 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه
 مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى
 .[271{ ]سورة البقرة: ىئ نئ

قال ايبويه )نِِعما( بكسر النو   " يع ايبويه:يقول ابع يةية نقال

والعيع ليس يل  ل ة مع قال )نْعم( ةااكع العيعد ولكع يل  ل ة مع 

 (2)"قال )نِعم( ةحرك العيعد وحدثنا أبو الخةاب أنها ل ة هذيل

 كيف ركبت ةقد أو ح ابع ياشور أ :أما مع حيث أصل اللفظة و

مع )ما( بعد طرح حركة الميم  )نعما( أصله )نْعم ما( ركبت )نْعم( "

األول د وتن يلها من لة الكلمة الواحدة وأدغم الميما د وحركت العيع 

 (3)"الساكنة بالكسر للتخلص مع التقاء الساكنيع

                                                

 1/97الكشاف:  (1)

 .1/156د وانظر: الكشاف:1/337: 270لوجي د باب:ـ المحرر ا  (2)

 1/972ـ التحرير والتنوير:  (3)



 

 

 

 
 

 توجيه اللهجات العربية للقراءات القرآنية يف كتاب احملرر الوجيز البن عطية
 

 أشرف أمحد البكليشد. 
 

394 

وقرأ  "وقد وجه ابع انجلة اللهجة الواردة يف اللفظة المذكورة بقوله:

ا أ  األصل ورش وابع كثير وحفص )ةنعما( بكسر النو  والعيعد وقد بين

  (1) "ةيها)َنِعم( بفتح النو د وكسر العيع وتركوا العيع يل  أصلها

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 - كسر نو  وييع )نِِعما( لهجة نةقت بها هذيل 

 -  األصل الحركي يف اللهجة المذكورة هو )َنِعم( بفتح النو د

 وكسر العيع.

 -  يع : ) نْعم ما ( األصل التركيبي يف اللهجة المذكورة يبارة

ركبت )نْعم( مع )ما( بعد طرح حركة الميم األول د وتن يلها 

من لة الكلمة الواحدة وأدغم الميما د وحركت العيع الساكنة 

 بالكسر للتخلص مع التقاء الساكنيع.

 

 التصريح بالفاعل بعد واو اجلماعة على لغة أكلوني الرباغيث: 
أاد شنوءةد حيث يصرحو  يرةت هذه الظاهرة يع قبيلة بني 

بالفايل بعد واو الجماية المتصل بالفعل الما ي وبالتالي يتساوى 

واو الجمايةد والفايل المصرح به يف الرتبة أو الوظيفة وهذا ما يتضح 

 يف بعو التوجيهات بشأ  نةق: )يمواد وصموا( يف قوله تعال :

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 . 71ئدةد آية:. اورة الما{ يه ىه مه جه ىنين من

أو ح ابع يةية جمع الفعل مع خالل التوجيه اإليرابي للفظة 

وقوله تعال :) كثير( ")كثير( الواردة يف اآلية المذكور وضل  بقوله:

                                                

 1/147ـ حجة القراءات: (1)
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 جم}يرتفع مع زحدى ثالث جهاتد زما يل  البدل مع الواو يف قوله 
وزما يل  جمع الفعل يل  ل ة مع قال: أكلوين البراغيثد  {حم

 (1) "أ  يكو  ) كثير( خبر ابتداء مضمروزما يل  

 تحدث العلماء يع قوله تعال : - أيضا-ويل  هذا التوجيه 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي}
 .[3]اورة األنبياء: { زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ

قال أبو يبيدة وغيره الواو واأللف يالمة أ   "يقول ابع يةية:

 "ارواأ"الفايل مجموع كالتاء يف قول  قامت هندد والذيع ةايل ب 

 .(2) "وهذا يل  ل ة مع قال أكلوين البراغيث

وقد أيربه بعو المفسريع يل  كونه بدال مع الضمير يف )أاروا( 

ةيه  "يقول الب وي يع العالقة بيع الفعل )أاروا(د و)الذيع ظلموا(:

تقديم وتأخير أراد: والذيع ظلموا أاروا النجوى وقيل: رةع يل  البدل 

 . (3) "مع الضمير يف أاروا

كما أو ح صاحب التحرير والتنوير العلة مع رةع )الذيع( بدال 

)الذيع ظلموا( بدل مع واو الجماية "مع الواو يف )أاروا( بقوله:

                                                

 2/322د 71ـ المحرر الوجي : باب:  (1)

 4/438د3ـ المحرر الوجي : باب  (2)

الب وى )الحسيع بع مسعود الفراء(: معالم التن يلد المكتبة العصريةد د.تد   (3)

1 /309 
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ل يادة تقرير أنهم المقصود مع النجوىد ولما يف الموصول مع اإليماء 

  (1)."زل  ابب تناجيهم بما ضكر

ب لفظة )الذيع(د وقد تحدث القيسي يع الوجوه الواردة يف زيرا

)وأاروا النجوى الذيع ظلموا الذيع( بدل مع "وضل  مع خالل قوله:

المضمر المرةوع يف أاروا والضمير يعود يل  الناس وقيل:)الذيع( 

رةع يل  ز مار هم الذيع وقيل:)الذيع( يف مو ع نصب يل  

أينيد...د وقيل:)الذيع( رةع )بأاروا( وأت  لفظ الضمير يف أاروا 

بأ  هذه "د وقد حكم ابع يةية:  (2)."مع قال أكلوين البراغيث يل  ل ة

د وأشار د أيضا ـ أبو حيا  زل  أنها ل ة  (3)."األقوال كلها  عيفة

 (4).."شاضة

أود أ  أشير زل  أنه ز  كا  ابع يةية قد أشار زل  كو  تل  اللهجة 

 هذه القراءات تدل ـ بما ال " عيفةد ةقد أشار د. الراجحي زل  أ :

يدع مجاال للش  ـ أ  هذه اللهجة كانت معروةة ومعترةا بها يف 

 .(5)"الفصح د وقد وردت يل  هذه اللهجة شواهد كثيرة

                                                

 1/2691التحرير والتنوير:   (1)

القيسي )مكي بع أبي طالب(د مشكل زيراب القرآ  الكريمد تحقيق: د. حاتم  (2)

 .2/477هـد 14052دبيروتد ط –صالح الضامعد مؤاسة الراالة 

 4/438د3ـ المحرر الوجي : باب  (3)

أبو حيا  األندلسي )محمد بع يواف(د تفسير البحر المحيط: درااة  (4)

ليقد يادل أحمد يبد الموجودد يل  محمد يوضد دار الكتب وتحقيق وتع

 6/275د 20011دالعلميةد بيروتد لبنا د ط

د. يبده الراجح د اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةد دار المعرةة   (5)

 187مد صد 1996الجامعيةد اإلاكندريةد 
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ومن خالل ما سبق نفصل القول على األخري بأن إعراب 

 :لفظة)الذين( قد اخذت عدة أوجه إعرابية، منها

 - .)البدل مع الضمير الوارد لفظة)أاروا 

 -  هم الذيع(الرةع يل  ز مار( 

 - . النصب يل  تقدير: أين 

 -  الرةع يل  كونه ةايل للفعل )أاروا( الوارد به واو الجمايةد

وهو حرف دال يل  الجمعد وهذا التوجيه يل  ل ة أكلوين 

 البراغيثد وهي لهجة خاصة بأاد شنوءة.

 

 تنوين فرادى على صيغة "ُفَعاىل" على لغة متيم: 
)ُةَرادى( يل  الصي ة المذكورةد  مع الشائع أال تصرف كلمة

ولكنها قرئت منونة يند التميمييعد وهذا ما يتضح يف قوله 

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف}تعال :
  94. اورة األنعام مع اآلية:{خلمل حل جل

منونًا يل  وا  ةعال « ةرادًى »وقرأ أبو حيوة  "يقول ابع يةية:

اءد وقيل جمع ةْرد وهي ل ة تميم د و)ُةَرادى( قيل هو جمع ةَرد بفتح الر

 (1) "بإاكا  الراء

وقد اتفق معظم المفسريع بشأ  تنويع الكلمة زال أنهم اختلفوا يف 

العرب  "المفرد الذي جمعت منه اللفظة المذكورةد يقول الفراء:

تقول: قوم ةرادى وةراد. شبهت بُثالثد وُرباع. وةرادى واحدها َةْرردد 

                                                

 2/447د 94ـ المحرر الوجي : باب:  (1)
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و )ةرادى( جمع ةردا  مثل "د ويقول الب وى:  (1)."وَةردد وَةريد

 . (2)"اكرا  واكارى وكسال  وكسال 

وقرئ( ةرادى( بالتنويعد وةراد مثل ثالثد  "ويقول ال مخشري:

 .(3) "وةردى نحو اكرى

أما أصحاب المعاجم ةقد أجاا بعضهم التنويع ويدمه. يقول 

ُةراَدى بالضم يل  غير قياس كأنه جمع َةْردا د...د  "صاحب المختار:

 (4)."ل جاءوا ُةرادًاد و ُةراَدى منونا وغير منو  أي: واحدا واحداويقا

 ميكن توجيه ما سبق من خالل اآليت:
 -   الشائع يف نةق )ةرادى( أال تنو  ولكنها قرئت منونةد وه

 لهجة نةق بها التميميو .

 -  اختلف المفسرو  بشأ  تو يح الصي ة المفردة التي

أ  جمعت مع )ةردا ( د جمعت يليها اللفظة ةمنهم مع ضكر 

 ومنهم مع ضكر أنها جمعت مع )ةرد( بفتح الراء.

 -  أجاا بعو أصحاب المعاجم تنويع اللفظة المذكورة ويدم

 تنوينها: )ُةراًداد و )ُةراَدى(.

  

  

                                                

 1/345ـ معاين القرآ :  (1)

 1/169ـ تفسير الب وى:  (2)

 1/369ـ الكشاف:  (3)

 1/517ـ مختار الصحاح:  (4)
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 نصب "بشرا" ورفعها على خالف يف إعمال ما بني احلجازيني والتميميني
نحوية حيث أشبهت )ما( هذا الخالف يمثل بابا مع األبواب ال

 ىل مل خل}ليس يف يملهاد وهذا ما يتضح يف قوله تعال :
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن
 .31اورة يوافد آية: { ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

مع قوله: )ما هذا بشرًا( هو  "بشرا "ونصب  "يقول ابع يةية:

  (1)"يقرأ به يل  ل ة الحجاا شبهت )ما( بليسد وأما تميم ةترةعد ولم

 "أما مع حيث يلة زيمال )ما( ةقد اتضح هذا يف قول أب  السعود:

)ما هذا بشرا( يل  زيمال ما بمعن  ليسد وهي ل ة أهل الحجاا 

 (2) "لمشاركتهما يف نفي الحال وقرئ بشر يل  ل ة تميم

وقد ةضل يلماء القراءات األخذ بلهجة الحجااييعد وضل  يف 

النصب أنه ل ة أهل الحجاا واألخذ بل تهم يف ووجه  "قول ابع انجلة:

 . (3) "القرآ  أول  ويليها جاء ما هذا بشرا

كما ةصل النحويو  القول بشأ  زيمال )ما( الحجاايةد حيث 

 اشترطوا شروطا أربعة تمثلت يف اآلتي:

َداََنة ما زْ  َأْنُتُم أال يقتر  اْاُمَها بإِ  ال ائدة كقوله: َبنِي غُ  - 1

  .(4)َضَهٌب 

                                                

 3/500د 30ـ المحرر الوجي : باب:  (1)

 4/272ـ تفسير أب  السعود:  (2)

 1/703ـ حجة القراءات:  (3)

هذا صدر بيت ويج ه: وال صريفا ولكع أنتم الخ ف. انظر: الم ن  اللبيب   (4)ـ 

 د تحقيق الفاخوريد دار الجيل ـ بيروت1/46 يع كتب االياريب



 

 

 

 
 

 توجيه اللهجات العربية للقراءات القرآنية يف كتاب احملرر الوجيز البن عطية
 

 أشرف أمحد البكليشد. 
 

400 

لرةع كما يف قوله ـ أال ينتقو َنْفٌ  خبرها بإاِلّ ةلذل  وجب ا - 2

 .[50]اورة القمر: { حم جم يل ىل مل خل}تعال  ـ: 

َم الخبر كقولهم: َما ُمِسيٌء َمْع َأْيَتَب  -ـ 3  .أال يتقدَّ

أال يتقدم معموُل خبرها يل  اامها كقوله: َوَما ُكلُّ َمْع وَاَة   - 4

 . (1)"ِمنّي َأَنا َياِرف

وز  كانت )ما( أيملت يمل ليس وبها نةق الحجاايو د ةقد 

...د زيةاء ما الناةية  "أهملت )ليس( حمال يل  )ما( يقول ابع هشام:

حكم ليس يف اإليمالد وهي ل ة أهل الحجاا نحو ) ما هذا بشرا ( 

وزيةاء ليس حكم ما يف اإلهمال يند انتقاض النفي بإال كقولهم ليس 

 . (2)"  وهي ل ة بني تميمالةيب زال المس

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -   نةق الحجاايو  لفظة )بشرا( يل  أااس زيمال ما وبها كا

 التن يل يل  خالف مع التميمييعد حيث نةقوها بالرةع.

 -  ااتحسع يلماء القرآ د والنحويو  لهجة الحجااييع بنصب

 ااية.)بشرا(د حيث كا  بها التن يلد واميت ب )ما( الحج

 -   أيةيت )ما( حكم ليس يف اإليمال ولكع بشروط ـ وه

لهجة الحجااد كما أيةيت ليس حكم )ما( يف اإلهمالد وه  

 لهجة تميم.

 

                                                

 1/274ـ أو ح المسال :  (1)

 2/458ـ هذا يج  بيت وصدره: وقالوا تعرةها المناال مع من . الم ن  اللبيب:

 1/917ـ م ني اللبيب:  (2)
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 :نية يف حال النصب على لغة بلحارثإبقاء ألف التث 
زبقاء ألف التثنية يف حالة النصب  رب يل  غير المألوف يف 

زليه قبيلة بلحارثد وضل  يف قوله القايدة النحويةد وهذا ما ضهب 

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ} تعال :
 .63. اورة طهد آيةد{ مك لك خك حك

ضهبت ةرقة زل  أ  هذه اآلية ـ يقصد )ز  هذا   "يقول ابع يةية:

لساحرا ( ـ يل  ل ة بلحارث وهو زبقاء ألف التثنية يف حال النصب 

 (1) "والخفو

 "اللة. يقول األاهري:وقد وجه يلماء القراءات اللفظة قراءة ود

بالرةع وتشديد النو . وقرأ  "هذا "خفيفةد  "َز ْ  "قرأ ابع كثير

بالرةع وتخفيف النو د...د والمعن  يف قراءة )زْ   "زْ  هذا ِ  "حفص

هذا  لساحرا (: ما هذا  زال ااحرا د بمعن  النف د والالم يف 

  (2)."رب)لساحرا ( بمعن : زال وهذا صحيح يف المعن د وىف كالم الع

كما وجه بعو النحوييع وجود األلف يف موقعها الصحيحد وضل  

( بمعن : نعم.قال  ( المشددةد أو كونها )ز َّ يف يل  ز مار هاء يف )ز َّ

وقال بعو النحوييع يف قوله: )ز َّ هذا  لساحرا (: هاهنا  "ال جاج:

( بمع هاء مضمرةد والمعن : زنَّه هذا  لساحرا د وقال آخرو  ن : :)ز َّ

  (3)."نعم هذا  لساحرا 

 

                                                

 4/408د 60ـ المحرر الوجي : باب:  (1)

 2/148ـ معاين القراءات:  (2)

د يالم الكتب ـ 1قيق: يبد الجليل شلبي ـ طـ معاين القرآ  وزيرابهد تح(3)

 3/362مد1988بيروتد
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 كسر همزة "أيان" على لغة بين سليم: 
شاع بيع الجمهور ةتح هم ة)أيا ( زال أ  بني اليم يكسرونهاد 

 ىق ىفيف يث ىث}وهذا ما يتضح يف نةقهم للفظة يف قوله تعال : 
  21. اورة النحل: مع اآليةد{ لك اك يق

)أيا ( ظرف اما  مبني د وقرأ أبو يبد  ": (1)يقول ابع يةية

بكسر الهم ةد والفتح ةيها والكسر  "زيا   " (2)الرحمع السلمي

 ."ل تا 

مركبة مع )أي(د و  "ويع تركيب اللفظة ضكر البيضاوي أنها:

وهو نفس المفهوم الذي ضهب زليه  (3).")وآ ( وقرئت بكسر الهم ة 

  (4)"ي وآ  وقرئ بكسر الهم ةأيا  مركبة مع أ "أبو السعود يف قوله:

                                                

/ددوانظر 5د البحر المحيط:4/158د 16ـ المحرر الوجي : بابد (1)

 20/13د وانظر: روح المعاين:1/651الكشاف:

 2/268د1/9انظر: المحتسبد   (2)

 1/274تفسير البيضاوي:   (3)

 6/296تفسير أب  السعود:   (4)

( اام يدل يل  ) أيا  "د وضل  يف قوله:"أيا "  ر القول بشأـ ةصل ابع ياشو

رف مركب مع )أي( االاتفهامية و السؤال يع ال ما  وهو جامد غير متص

آ  ( وهو الوقت د ثم خففت) أي( وقلبت هم ة أ  ياء ليتأت  اإلدغام )

( ل ينه بما بعد ) أيا ةصارت أيا  بمعن  أي اما  ويتعيع ال ما  المسئو

يتعيع أ  يكو  اام معن  ال اام ضات زض ال يخبر بال ما  يع الذاتد ولذل  

وأما ااتعمالها اام شرط لعموم األامنة ةذل  بالنقل مع االاتفهام زل  

الشرط كما نقلت )مت ( مع االاتفهام زل  الشرطية وهي توايعات يف الل ة 

     1/1685انظر:التحرير والتنويرد "تصير معاين متجددة
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  ومن خالل ما سبق ميكن القول:
 -  ز  )أيا ( ظرف لل ما  المستقبل بمعن  مت د وبكسرها

  نةقت بنو اليم.

 -  أيا  تتركب مع )أي( االاتفهامية و ) آ  ( بمعن  الوقت ثم

ياء ثم أدغمت الياءا   "أ "خففت ) أي( وقلبت هم ة 

 ."أيا "ةصارت 

 

يل  الرغم مع امتنايها مع الصرف يل  ل ة  "تتراً "ظة تنويع لف

 بني كنانة:

 ىم} وضل  مع خالل نةقهم للفظة المذكورة كما يف قوله تعال :
 [.44]اورة المؤمنو :{  ىهيه مه جه ين ىن من حنخن جن يم

وجمهور العرب يل  يدم تنوينهد أي:)تترا(  ": (1)يقول أبو حيا 

 . (2)نهةيمتنع الصرف للتأنيث الالام وكنانة تنو

ويع ورود اللفظة بالتنويع مع يدمه أشار المهتمو  بعلوم القرآ  

 زل  توجيهه مع الناحية الل وية مع خالل القوليع اآلتييع:

قال أبو منصور: ـ يقصد نفسه ـ قال أبو العباس:  "األاهري:يقول 

مع قرأ )تتًرا( ةهو مثل شكوت شكوىد وتتًرا كا  يف األصل: وتًرا: 

 . (3) "تاءد ةقيل: تترت تتًرا ةقلبت الواو

                                                

 1/418د وانظر: تفسير الب وي:6/376ر المحيط:البح (1)

  "1/487د وانظر: حجة القراءات:1/446السبعة يف القراءات: (2)

 2/190كتاب معاين القراءاتد (3)
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أنه مصدر  "البيضاوي ورود اللفظة بالتنويع زل :كما أرجع  

  (1)."بمعن  المواترة وقع حاال

د أ  تنويع لفظة )تترًا( لهجة مع لهجات يفهم من خالل ما سبق

 قبيلة كنانةد والشائع يند جمهور العرب يدم التنويع.

 

  املضارع املعتل بالياء: االجتزاء بالكسرة عن الياء يف 
يتأت  هذا يف األةعال المعتلة الياء يند وصلها يف الكالمد وهذا ما 

يتضح يف الفعل )يأِت(د حيث حذةت ياءه يف حالة الوصلد كما يف 

 جخ جحمح مج حج مث هت مت خت} نةقهم له يف قوله تعال :
 (د105اآلية: -. )اورة: هود { جس مخ

 "بحذف الياء مع  "يوم يأت"قرأ ياصم وابع يامر وحم ة 

أ  االجت اء  (3)وضكر ال مخشري د "(2) "يف الوصل والوقف  "يأتي

 ."بالكسرة يع الياء كثير يف ل ة هذيل

                                                

 1/155تفسير البيضاوي: (1)

)تتري( قراءة الجمهور بألف يف آخره "ـ        يقول ابع ياشور بشأ  يدم التنويع:

  ةعل  مثل ديوى والوى وألفه للتأنيث دو  تنويع ةهو مصدر يل  وا

مثل ضكرى ةهو ممنوع مع الصرفد وأصله: وترى بواو يف أوله مشتقا مع 

الوتر وهو الفرد. وظاهر كالم الل وييع انه ال ةعل له أي ةردا ةردا أي ةردا 

بعد ةرد ةهو نظير مثن . وأبدلت الواو تاء زبداال غير قيااي كما أبدلت يف 

  1/2836مواجهة. انظر: التحرير والتنويرد)تجاه( للجهة ال

د 12/179.د وانظر: روح المعاين:3/465د 101باب: "ـ المحرر الوجي  (2)

د وانظر: 1/348د حجة القراءات: 241/ 4وانظر: تفسير أب  السعود:

 1/338السبعة يف القراءات:

 1/563انظر: الكشاف:  (3)
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وقد يلل الخليل بع أحمد حذف الياء مع الفعل المعتل الالم 

ز  العرب تقول ال أدر ةتحذف الياء وتجت ئ بالكسر زال أنهم  "بقوله:

 (  (1) "عمال واألجود يف النحو زثبات الياءي يمو  أ  ضل  لكثرة االات

أ  الفعل المعتل الالم )يأت( وردت يليه قراءتا   يفهم مما سبق

األول  أظهار الياءد والثانية بحذف الياء وهذا يل  أااس اجت اء 

 الكسرة يع الياءد وهذه لهجة هذيل.

 

واملؤنث على استعمال "هلم" مبعنى واحد يف حاليت املفرد واجلمع للمذكر  
 لغة احلجازيني:

هذا التوجيه الداللي نةق به الحجاايو د وضل  مع خالل قوله 

 زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب}تعال :
 .18. اورة األح ابد آيةد{ ىث نث مث

)هلم( معناه: الدياء زل  الشيءد ومع العرب  "يقول ابع يةية:

وهذا  مع يستعملها يل  حد واحد للمذكر المؤنث والمفردد والجميعد

يل  أنها اام ةعلد وهذه ل ة أهل الحجااد وأصل )هلم(: هالمم 

نقلت حركة الميم زل  الالم ةاات ني يع األلفد وأدغمت الميم يف 

  (2)"الميم لسكونها ةجاء )هلم( 

 "وقد أةصح أبو البقاء العكبري يع ورود لهجتيع متباينتيع يل  

للعرب ةيها  "له:بيع اام الفعلد والفعلد وضل  مع خالل قو "هلم

 الواحد يف واحد بلفظ تكو : الحجاا ل ة وهي –ل تا : زحداهما 

                                                

 يع الخليل. د نقال1/348العيع: انظر: حجة القراءات:   (1)

 5/297د 16ـ المحرر الوجي : باب:  (2)
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والتثنية والجمع والمذكر والمؤنثد ةعل  هذا هي اام للفعلد وُبنيت 

: -تميم  بني ل ة وهي –لوقويها موقع األمر المبنيد والل ة الثانية 

اد وهلمواد وهلميد وهلممعد ةعل  هذا  هي تختلف ةتقول: َهُلمَّ

  (1) "ةعل

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -  تستعمل )هلم( للنداءد وتستعمل للمفرد والجمع بحالتيه

 المذكر والمؤنث.

 -  أصل )هلم(: هالممد حيث نقلت حركة الميم يل  الالمد

 وحذةت األلفد وأدغمت الميم يف الميم.

 - يند الحجااييع يل  أنها اام ةعلد بينما  "هلم"ـ ااتعملت

 لها التميميو  يل  أنها ةعل صحيح.ااتعم

 

 إعمال "ما" عمل "ليس" على خالف بني احلجازيني، والتميميني:
اختلف الحجاايو د والتميميو  يل  يمل )ما( بيع زيمالهاد 

وزبةالهاد وهذا ما يتضح يف نصب )أمهاتهم( يل  زيمال )ما( يمل 

يل  لهجة  ليس يل  لهجة الحجااد ورةعها وضل  يل  زبةال يملها

 يي ىي مي خي حي جي}تميمد وهذا ما يتضح يف قوله تعالي:
 .2. اورة المجادلةد آيةد{ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ

وقرأ جمهور الناس:) أمهاتِهم( بنصب  "يقول ابع يةية:

األمهاتد وقرأ ياصم يف رواية المفضل ينه :) أمهاتِهم( بالرةع وهذا 

                                                

 ـ العكبري ) أبو البقاء يبد اهلل بع الحسيع(  (1)

اللباب يف يلل البناء واإليرابد تحقيق: محمد يثما د مكتبة الثقاةة الدينيةد   

 بتصرف 369مد ص 1/1995ط
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د وقد تم تناول هذا  (1)."يل  الل تيع يف )ما( ل ة الحجااد ول ة تميم

الخالف حول زيمال )ما( وزبةالها بيع الحجااييع والتميمييع يند 

 .{ٰر ٰذ يي}الحديث يف قوله تعال : 
 

 استعمال )ملا( مبعنى )إال( على لغة هذيل: 
ااتعمال )لما( بمعن  )زال( وردت يل  ألسنة الهذلييعد وهذا ما 

الةارقد . اورة { جه ين ىن من خن حن}يتضح يف قوله تعال :

 . 4آيةد

:) لّما( بمعن : زالد ل ة مشهورة يف هذيل  "يقول ابع يةية:

 (2) "وغيرهمد يقال: أقسمت يلي  لّما ةعلت كذاد أي زال ةعلت كذا

وقرأ ابع يامر وياصم  "كما أكد البيضاوي المفهوم السابق بقوله:

 (3) "وحم ة لما يل  أنها بمعن  زال 

ة السابقة قراءة وداللة. يقول ابع وقد وجه أصحاب القراءات اللفظ

قرأ ابع يامر وياصم وحم ة ز  كل نفس لما بالتشديد أي ما  "انجلة:

  (4)"كل نفس زال يليها حاةظ 

وزل  جانب التوجيه السابق أةصح األاهري القول يف التوجيه 

ا( مشددة  "الداللي حاكيا يع نفسه بقوله: قال أبو منصور: مع قرأ )َلمَّ

                                                

 6/316ـ المحرر الوجي : باب: المجادلةد  (1)

 7/21باب: الةارقد ـ المحرر الوجي :  (2)

 1/476ـ تفسير البيضاوي:  (3)

  1/758ـ حجة القراءات:  (4)
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الَّ( بل ة هذيل. و )زِْ ( بمعن :) ما( الجحد. المعن : ما مع )زِ  :ةمعناه

ا( مشددة بمعن  )زالَّ( يف  "نفس زاِلَّ يليها حاةظ والعرب تجعل )لمَّ

مو عيعد أحدهما: مع )زِْ ( التي بمعن  )ما( النف . واآلخر: يف 

ا ةعلت كذا. بمعن : زالَّ ةعلت   (1)."قولهم: األت  َلمَّ

معاجم يف توجيه اللهجة والتحول الداللي. اتفق بعو أصحاب ال

ا ةعلت بمعن   "يقول ابع منظور: وتكو  بمعن  زالَّ يف قول  اَألتَ  لمَّ

 (2) "زال ةعلتد وهي ل ة هذيل بمعن  زال.

كما أو ح الخليل مكونات )لما( وبيا  أنها قد تأت  يل  أكثر مع 

مع )ماد ولم( أما لما ةعل  معنييع أحدهما مع ج "معن  يقول الخليل:

 خن حن}ةجعلت )لما( بناء واحداد وثانيهما بمعن  زال كقوله تعال :
 .(3) "  جه ين ىن من

 ميكن توجيه ما سبق كما يلي:
 - .ااتمال )لما( بمعن  )زال( َحْمل داللي نةقت به هذيل 

 - ما( ) قد يأتي يل  )لما( أكثر مع معن د منها أنها تكونت مع

 و)لم(د أيضا بمعن  )زال(.

 

 

 

 

                                                

 3/138ـ معاين القراءات:  (1)

 12/547ـ لسا  العرب:  (2)

 8/322ـ العيع:  (3)
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 املستوى الصريف: املبحث الثالث 
يلم الصرف: يلم قائم يل   بط بنية الكلمةد ةهو المسؤول يع 

بنائها مع حيث الصياغة الشكلية للنةق الذي مع خالله تأخذ الكلمة 

أكثر مع نةق مختلف بناء يل  الضبط المتنوع لها ومع هذا المبحث 

القرآنية المنسوبة صراحة يتناول اللهجات العربية الواردة يف القراءات 

زل  بعو القبائل العربيةد حيث دراتها مرتبة حسب ورودها يف القرآ  

 الكريمد وتتمثل هذه اللهجات يف التالي:

)َفاِعل،  :مجع )َراِجل(، و)رُجل( على )ِرَجال( جريا على مجع: صيغيت
 وَفُعل( على: )ِفَعال( على لغة احلجاز:

 ااييع مع خالل قوله تعال :هذه لهجة وردت يل  ألسنة الحج
 239: اآلية-اورة: البقرة  {منىن خن حن جن يم}

وقوله تعال  )ةرجاالً( هو جمع راِجلد أو رُجل  "يقول ابع يةية:

مع قولهم: رُجل اإلنسا  يرُجل رجالً زضا يدم المركبد ومش  يل  

د وهي ل ة أهل "بضم الجيم "قدميه ةهو رُجل وراجلد ورُجل

 .(1)"الحجاا

ح أبو السعود أ  رُجل بمعن  راجلد وبالتالي يجرى كما أو 

ةرجاال جمع  "يليهما الجمع بصي ة واحدةد وهذا وا ح يف قوله:

 . (2)"راجل كقيام وقائم أو رجل بمعن  راجل 

                                                

 .1/284د239باب:   (1)

 1/236تفسير أب  السعود:  (2)
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يل   "َةاِيل"قراءة الجمهور ةيجمع "وهذه القراءة الواردة ه  

وَراِجل كصاحب وصحابد وقائم وقِيامد وَتاِجر وتِجارد  "ةَِعال"

 . (1)"وِرَجال

 ميكن توجيه ما سبق كما يلي:
 -  مع أبنية جمع الكثرة:) ةَِعال(د حيث جمع يل  )َةاِيل( ـ

 وهو األشهر ـ و)َةُعل(.

 - ما يمثل البناء المشار زليه اللفظة المذكورة: ِرجالد حيث

 جمعت يل : َراِجلد وَرُجل.

 

 قلب الياء همزة على لغة ثقيف:  
الصرةية التي نةق بها أهل ثقيف: قلبهم الياء هم ةد  مع الظواهر

وهذا ما يتضح يف نةقهم للفعل ) اه ( يقولو : ) اهأ( بالهم د 

 ٰى ين ىن نن من زن} وضل  يف قوله تعال :
 مئ حئخئ جئ يي نيىي مي زي ري
 {مث هت مت حتخت جت مبهب خب حب جب هئ

 [.30]اورة التوبة:

قراءة  "يضاهو  ""يقول ابع يةية بشأ  اللفظة المذكورة:

اية ومعناه: يحاكو  ويبارو  ويماثلو د وقرأ ياصم وحده مع الجم

                                                

حقائق  الكشاف يع اهلل محمود بع يمر(: ـ ال مخشرى )أبو القاام جارى (1)

د وانظر: الدر 3/30التن يلد دار المعرةة الجامعية ـ بيروتد د.ت.:

 8/265المصو :
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بالهم  يل  أنه مع  اهأ وهي « يضاهئو »السبعة وطلحة بع مصرف 

 . (1) "ل ة ثقيف بمعن   اه 

  (2) "والمضاهاة المشابهة والهم  ل ة ةيه"ويقول البيضاوي:

وقد أشار بعو أصحاب المعاجم زل  هذه اللهجة يقول 

 : ُمشاكلُة الّشيِء الّشيَء قال اهلل يّ  وجّل :"ضاهاةُ والمُ "الخليل:

(د 30اآلية: -)التوبة  { مبهب خب حب جب هئ مئ}

  (3) "ورّبما هم وا )ُيضاِهُئو  قوَل اّلذيَع َكَفروا( أي: يقولوَ  مثَل قولهم

 يفهم مما سبق أن:

  - .المضاهاة: مشاكلة الشيء الشيءد ومماثلته 

 -  لثقيف.المضاهأة: بالهم  لهجة ألهل 

 

 جميء )َفعل( يف موضع )َأْفَعل( على لغة متيم: 
مع الظواهر الصرةية الملحوظة يند التميمييعد ااتعمالهم الفعل 

الثالثي الم يد بالهم ة متعدياد يل  الفعل الثالثي المجردد وهو ما 

 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه}يتضح يف قوله تعال :
]اورة:  {ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر

 [.49اآلية:  -التوبة 

                                                

   5/32د وانظر: البحر المحيط:3/340د 30ـ المحرر الوجي : باب: (1)

 1400/ 1تفسير البيضاوي:   (2)

 1/112د وانظر: لسا  العرب:4/170العيعد :   (3)
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بضم التاء األول  « وال ُتفتني»قرأ ييس  بع يمر "يقول ابع يةية:

 (1)."قال أبو حاتم هي ل ة بني تميم

ى الفعل الوارد يف الفعل وقد تحدث أبو السعود يع تعد

 (2)."قرئ وال تفتني مع أةتنه بمعن  ةتنه"بقوله:

زل   "َةَعل"وهذه اللهجة السابقة تتمثل يف تحويل صي ة 

حيع  "الراجح د أنه: د وقد ضكر د:"أةتع"زل   "ةتع"د أي: "َأْةَعل"

يتحد المثاال  )َةَعل( و )َأْةَعل( يف المعن  ةإ )َةَعَل( لهجة ألهل 

 (3)."الحجاادحيث يستعمل التميميو )َأْةَعل(

 

استعمال الثالثي اجملرد )َفَعل( يف موضع الثالثي املزيد باهلمزة )َأْفَعل( على 
 لغة هذيل: 

ادة يتعدى الفعل الالام بالهم ة التي تسم  بهم ة التعدية زال أنه ي

شاع يند الهذلييع ااتعمالهم الثالثي المجرد متعديا بمعن  الثالثي 

الم يد بالهم ةد وهذا ما يتضح يف قولهم: اعده اهلل بمعن : أاعدهد 

 خم حم جم هل مل خل } وضل  وارد يف قوله تعال :
 { مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن حن جن مم

 .[108اورة هود:]

                                                

 5/52البحر المحيط:د 3/263د 48ـ المحرر الوجي د بابد  (1)

 4/72تفسير أب  السعود:   (2)

 .175اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةد صد   (3)
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وقرأ ابع كثير وناةع وأبو يمرو وابع يامر ":(1)يقول ابع يةية

بفتح السيع د وهو ةعل ال  "َاعدوا -يف رواية أبي بكر  -وياصم 

( ) ُاعدوا – (2)يف رواية حفص -يتعدى؛ وقرأ حم ة والكسائي وياصم 

ــ وال حجة يف -ربما يقصد توجيهها ل ويا  -بضم السيع د وهي شاضة 

قولهم : مسعود د ألنه مفعول مع أاعد يل  حذف ال يادة كما يقال: 

محبوبد مع أحبد ومجنو  مع أجنه اهللد وقد قيل يف مسعود: زنما 

أصله الوصف للمكا د يقال: مكا  مسعود ةيهد ثم نقل زل  التسمية به؛ 

 . "وضكر أ  الفراء حك  أ  هذيالً تقول: اعده اهلل بمعن  أاعده

بالهم ةد ول ومه مع حيث المعن  واحد يقول وتعدى الفعل 

ُاِعدوا بضم السيع وكسر العيع أي: راقوا السعادة واعد "الب وي: 

  (3) "وأاعد بمعن  واحد 

د ولكع (4)وقد اختلف القراء يف ةتح السيع مع اعدوا و مها 

اتفقوا يف ااتعمال )اعد( بمعن  )أاعده(د اواء وردت بفتح السيع أو 

وأما الذيع اعدوا يقرأ بفتح السيع  "بع خالويه:بضمهاد يقول ا

و مها ةالحجة لمع ةتحها أنه بني الفعل لهم ةرةعهم به والحجة لمع 

 مها أنه بني الفعل لما لم يسم ةايلهد واعد يصلح أ  يتعدى زل  

                                                

 د3/468د 106ـ المحرر الوجي : باب: (1)

 1/374وانظر: مشكل زيراب القرآ  الكريم:  د 1/339السبعة يف القراءات:(2)

 1/2640د وانظر: تفسير البيضاوي:1/201تفسير ال وي:   (3)

قرأ ابع كثير وناةع وأبو يمرو وابع يامر وياصم يف "ـ ضكر ابع مجاهد أنه: (4)

رواية أب  بكر اعدوا بفتح السيعد وقرأ حم ة ولكسائي وحفص يع ياصم 

 د1/339السبعة يف القراءات: "اعدوا بضم السيع
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مفعول وأ  ال يتعدى كقول  اعد ايدد واعده اهلل وجبر ايد وجبره 

  (1) "اهلل

أ  اعد مع)اعدوا( بضم السيع  قيفهم من خالل ما سب

وةتحهاد تكو  بمعن  أاعده أو اعدهد حيث يستعمل الثالثي المجرد 

 بمعن  الثالثي الم يد بالهم ة.

 

مجع )ِصْنو( بالكسر على "ُصْنوان"،"ِصنوان" على خالف بني متيم وقيس، 
 واحلجازيني:

 مع الظواهر الصرةية التي تتصل بقيس جمعهم )ِصنْو( بالكسر

يل  )ُصنْوا ( بالضم خالةا للحجااييع ةإنهم يجمعونها بالكسرد 

 ٰى ين ىن}:ةيقولو : )ُصنْوا (د وهذا ما يتضح يف قوله ـ تعال 
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب
 [.4]اورة الريد:{  جح

صنو وصنوا  يف الجمع بتنويع النو  وزيرابهد  "يقول ابع يةية:

د...د قال  "ُصنوا   " –واية القواس يع حفص يف ر-وقرأ ياصم 

القا ي أبو محمد: وهي قراءة ابع مصرف وأبي يبد الرحمع السلمي 

 .(2)"د وهي ل ة تميم وقيس د وكسر الصاد هي ل ة أهل الحجاا

                                                

 د وانظر: ابع انجلة: حجة القراءات:1/190 الحجة يف القراءات السبع:(1)

1/349 

 13/102د وانظر: تفسير روح المعاين:4/59د 3ـ المحرر الوجي : باب: (2)
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ويع معن  اللفظة المذكورةد وتوجيهها لهجيا أشار أبو السعود ـ 

  وقِنود وهي النخلة التي الصنوا  جمع صنو كِقنوا "زل  ضل  ـ بقوله:

لها رأاا  وأصلها واحد. وقرئ بضم الصاد يل  ل ة بني تميم 

  (1)وقيس.

وقد وجه يلماء القراءات القراءة الواردة يف اللفظة المذكورة 

 وضل  مع خالل اآلراء اآلتية: 

قرأ ابع كثير وأبو يمرو وياصم يف رواية "ـ يقول ابع مجاهد:

وقرأ ياصم يف رواية د غير ُصنوا  رةعاحفص وارع ونخيل ُصنوا  و

أب  بكر وناةع وابع يامر وحم ة والكسائ  وارع ونخيل صنوا  وغير 

صنوا  خفضا وكلهم كسر الصاد يف ِصنوا  زال أ  الحسع بع العباس 

حدثن  يع الحلواين يع القواس يع حفص يع ياصم صنوا  بضم 

  (2)."الصاد والتنويع

ةأما  "فظة مع الناحية الصرةية بقوله:كما وجه ابع جني تكسير الل

الواحد ةِصنْو بكسر الصادد وأما الجمع َةِصنْوا  بكسرها وُصنَْوا  

بضمهاد والصنو: النخلة لها رأاا  واصلها واحدد...د والُصنوا  

د وهذا التوجيه  (3) ."بالضم لتميمد وقيسد وبالكسر ألهل الحجاا

زضا  "يقول ابع منظور: الصريف متفق مع ما ضكره أصحاب المعاجمد

                                                

د وانظر: كتاب معاين 3/470د وانظر: معاين القرآ :5/5تفسير أب  السعود: (1)

 2/55القراءاتد

 د1/369د وانظر: حجة القراءات:1/356السبعة يف القراءات:  (2)

 د2/351المحتسبد  (3)
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خرج نخلتا  أو ثالث مع أصل واحد ةكل واحدة منهع ِصنٌْو واالثنا  

  (1)"ِصنوا  والجمع ِصنواٌ  وأْصناء

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:

 -  جمع كلمة صنو يل  )ُصنْوا ( بالضم لهجة تخص قبيلة

 قيس وقد ااد بعضهم أنها تخص ـ أيضا ـ قبيلة تميم.

 -  نْو يل  )ِصنْوا ( بالكسر لهجة تخص جمع كلمة ِص

 الحجااييع.

 - : النخلة التي لها  التوجيه الداللي للفظة يشير زل  الصنوا

 رأاا  وأصلها واحد.

 

مجع َسْكَران من صيغة)َفْعالن(، على َسَكارى من صيغة )َفَعالي( على لغة 
 متيم: 

مع الظواهر الصرةية التي يرةت يع بني تميم جمعهم لفظة 

)اكرا ( ب نة ةعال  يل  )َاَكاَرى( بفتح السيعد وزثبات األلفد 

 جه ين ىن من خن حن}وضل  مع خالل قوله تعال :
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 [2اآلية: -اورة: الحج  { ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

بضم وةتح  { يي } ورود اللفظتيع(2)وقد ربط ابع يةية 

بضم السيع  { يي }وقرأ جمهور القراء: "السيع ةيهما بقوله:

                                                

 14/460لسا  العرب: د وانظر:1/375مختار الصحاح: (1)

 1/363د وانظر: تفسير الب وي:4/480ـ المحرر الوجي د بابد الحج د (2)
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بفتح السيع ةيهما  (1)وثبوت األلف وكذل  يف الثايندد وقرأ أبو هريرة:

وهذا أيضًا قد يجيء يف هذه الجموع قال أبو الفتح هو تكسير د وقال 

 . "أبو حاتم هي ل ة تميم

كما وجه ابع جني القراءة الواردة ـ يل  لسا  التميمييع ـ مع 

سيع ةتكسير ال محالةد ةأما )َاكارى( بفتح ال "الناحية الصرةية بقوله:

وكأنه منحرف به يع َاكاريعد كما قالوا ندما  وَنَدام د وكأ  أصله 

نداميعد...د ثم أنهم أبدلوا النو  ياءد ةصار يف التقدير اكاِرىد كما 

قالوا: زنسا  وأنااّيد واصله أناِايعد ةأبدلوا النو  ياءد وأدغموا ةيها 

وا زحدى الياءيع تخفيفاد ةصار ياء َةَعالِيلد ةلما صار )َاَكارى( حذة

 .(2)"َاَكارىد ثم أبدلوا مع الكسرة ةتحة ومع الياء ألفا؛ ةصار َاَكاَرى

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:

 -  تعددت القراءات التي جرت يل  لفظتي )ُاكارى( بفتح

 السيع و مهماد وحذف األلف وزثباتها.

 - هجة اختصت ةتح السيعد وزثبات األلف يف لفظة )َاَكاَرى( ل

 بنةقها بني تميم.

 -  َاَكاَرى بفتح السيع وزثبات األلف جمع تكسيرد واحده

 اكرا .

 

 

                                                

د وانظر: العكبريد زيراب القراءات 1/472انظر: حجة القراءات:   (1)

 2/125الشواضد

 .1/252د وانظر: ابع خالويه: الحجة يف القراءات السبع 1/72المحتسب:   (2)
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 حتويل َفِعل إىل ِفعَّل، وذلك على َخِطف، وِخطَّف على لغة بكر بن وائل:
هذا التحول يف األداء النةقي مع خالل الت ير الحركي نةقت بها 

 يت ىت نت} ه تعال :قبيلة: بكر بع وائلد وضل  مع خالل قول
 .10. اورة الصاةاتد آيةد{ نث مث زث رث

وقرأ جمهور القراء)َخةِف( بفتح الخاء وكسر  "يقول ابع يةية:

الةاء وتخفيفهاد وقرأ الحسع وقتادة )ِخةِّف( بكسر الخاء والةاء 

وتشديد الةاءد قال أبو حاتم: يقال زنها ل ة بكر بع وائل وتميم بع 

 (1)"مر

الت ير اآلدائ  الوارد يل  اللفظة المذكورة  وقد أو ح العلماء أ 

وقرىء: )ِخةِّف( بكسر الخاء  ". يقول ال مخشري:"اختةف"أصله 

والةاء وتشديدهاد و )َخةِّف( بفتح الخاء وكسر الةاء وتشديدها 

قرئ )َخ ِّطف( بالتشديد  "د ويقول البيضاوي: (2)"أصلهما: اختةف

  (3)"مفتوح الخاء ومكسروها وأصلهما اختةف

وهذا الت ير الوارد يل  صي ة الما ي أدى زل  ت ير يف صي ة 

  (4) ."َخّةَف يخةُِفد وَخةَِف يخَةف "المضارعد يقول الخليل:

                                                

 5/405د 8ـ المحرر الوجي : باب:  (1)

 1/1085ـ الكشاف:  (2)

 7/185د وانظر: أبو السعود:1/6ـ تفسير البيضاوي: (3)

االختالس والمراد اختالس كالم المالئكة  "ـ ةسر المفسرو  الخةف بأنه: 

 5/433د وانظر تفسير اب  السعود:5/65انظر: البيضاوى: "مسارقة

 1/213ـ العيع:  (4)
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 ميكن توجيه ما سبق كما يلي:

 -  كسر خاء وطاء )ِخةِّف(د وتشديدها لهجة غير مشهورة

 نةقت بها قبيلة بكر بع وائل.

 - كي الوارد يل  )خةف( أجمع العلماء يل  أ  الت ير الحر

 أصله اختةف.

 -  ز  الت ير الحركي الوارد يل  الصي ة يف حالة الما ي أدى

 زل  زنتاج صي تيع مختلفتيع يف حالة المضارع.

 

 تسكني عني )ُفُعل( املضمومة مجعا للكثرة على هلجة متيم:  
األشهر بيع الجمهور قراءة لفظة )الُحُب ( مضمومة الحاء والباءد 

أ  بن  تميم نةقوها ااكنة الحاء بدال مع الضمد وهذا ما يتضح يف  زال

]اورة  { ىل مل خل}نةقهم للفظة المذكورة يف قوله تعال :

 .[7الذاريات:

بضم الحاء « الُحُب »وقرأ جمهور الناس:  "يقول ابع يةية:

والباءد وقرأ الحسع بع أبي الحسع وأبو مال  ال فاري بضم الحاء 

  (1)"ًاد وهي ل ة بني تميم كُرْال يف رالواكو  الباء تخفيف

وهذا القول ـ السابق ـ أكده أصحاب القراءات الشاضة. يقول ابع 

ةأما الُحبْ ( ةمخفف مع )الُحُب (د وه  ل ة تميمد كُرْال "جني:

  (2)."وُيْمدد يف ُرُال وُيُمد

                                                

 6/197ياتد ـ المحرر الوجي : باب: الذار  (1)

 2/286ـ المحتسب:  (2)
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أما مع حيث المعن  ةعل  الرغم مع تعاقب الحركات يل  حريف: 

باء( مع اللفظة المذكورةد زال أ  المعن  واحدا. يقول ابع )الحاءد وال

جميعه هو طرائق ال يمد وأثر حسع الصنعة ةيهد وهو الَحبِي   "جني:

  (1)."يف البيو

ومأخذ هذه "وزل  نفس هذا المعن  يقول صاحب اإلتقا :

التسمية مع الحب  الذي معناه الشد واإلحكامد وتحسيع أثر الصنعة يف 

  (2)."الثوب

 ميكن توجيه ما سبق كما يلي:
 -  نةق التميميو  لفظة )الُحْب ( ااكنة العيع بدال مع  مها ـ

 وهو األشهرد وهذا يل  هذا مذهبهم مع باب التخفيف.

 -  )يل  الرغم مع تعاقب الحركات يل  حريف: )الحاءد والباء

د زال أ  المعن  واحدا يدل يل  أثر حسع مع اللفظة المذكورة

 الصنعة.
 

 تسكني عني الراء املضمومة من )عُربا( مجعا للكثرة على لغة متيم: 
 م الراء مع )يُربا( هو األشهر زال أ  التميمييع أاكنوهاد وهذا 

. { خئ حئ} ما يتضح يف نةقهم للفظة المذكورة يف قوله تعال :
 .37اورة الواقعةد آيةد

بًا( قرأ ابع كثير وابع يامرد والكسائي :)يرُ  "يقول ابع يةية:

بضم الراء. وقرأ حم ة والحسع واأليمش :)يْربًا( بسكونها وهي ل ة 

  (3)"بني تميم

                                                

 2/286ـ السابق: (1)

 2/165ـ اإلتقا :  (2)

 6/284د 27ـ المحرر الوجي : باب:  (3)
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وقد وجه المفسرو  والمهتمو  بالقراءات اللفظة دالليا مع بيا  

واحدهع: َيروبد  "صي ة اإلةراد التي جمعت منها. يقول الفراء:

 (1) "وهي المتحببة زل  اوجها الَ نِجة

بالتخفيف جمع يروبد  "يْربا"قرئ:  "وضكر ال مخشري أنه:

  (2)."وهي المتحببة زل  اوجها الحسنة التبعل

أما مع حيث صي ة اإلةراد يل  اللفظة المذكورة يف حالتيها: 

الُعْربد والُعُرب: جماية "الُمَثقلةد والمخففةد ةقد ضكر األاهري أ :

  (3)."الَعُروب مع النساءد وه  المتحببة زل  اوجها

حاب القراءات الضم والتسكيع الوارديع يل  وقد وجه أص

أجمع  ")الراء( يف اللفظة المذكورة. يقول ابع خالويه يع )يربا(:

القراء يل   م الراء زال ما تفرد به حم ة و أبو بكر يع ياصم مع 

زاكانها ةالحجة لمع  م انه أت  بالكلمة يل  أصلها ووةاها ما أوجبه 

والحجة لمع أاكع انه ااتثقل  القياس لها ألنها جمع يروبد...د

 (4)."الجمع بيع  متيع متواليتيع ةخفف بإاكا  زحداهما

قرأ ناةع يف رواية زاماييل وحم ة وأبو بكر "ويقول ابع انجلة:

)يربا( أترابا ااكنة الراء وقرأ الباقو  )يربا أترابا( بضم الراء يل  

                                                

د وانظر: تفسير 1/14وانظر: تفسير الب وي: ".3/125ـ. معاين القرآ :  (1)

 8/194د وانظر: تفسير أب  السعود:1/287البيضاوي:

 1/1220ـ الكشاف: (2)

 3/49قراءات:ـ معاين ال (3)

 1/340ـ الحجة يف القراءات السبع: (4)
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األصل ألنه جمع َيروب كما تقول صبور وصبر وراول ورال 

  (1)."التخفيف يف ضل  اائغ كما تقول ُرْالو

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:
 -  م الراء مع )يربا( لهجة اشتهر بها كثير مع القبائل العربيةد 

 وتسكينها لهجة اختص بنةقها التميميو .

 - ـ يبر بعو العلماء يع التسكيع الوارد يل  الراء يف اللفظة

 المذكورة بالتخفيف.

 -  العلة مع التسكيع يدم الجمع بيع  متيع وجه العلماء

 متواليتيع.

 -  )ُيُرب بضم الراء جمع )َيُروب(د وضل  جريا يل  )َصُبور

 )ُصُبر(. و

 

                                                

 1/696ـ حجة القراءات:  (1)



  

 

 

 
 

 نــــــطا ـم  بطـــرآن الكريــــلة العلمية لكلية القــــاجمل

 

 م(2020هـ=1441العدد السادس   إصدار )
 (م2020=

423 

 املستوى الداللي: ابعاملبحث الر

يقوم هذا المبحث يل  توجيه يدد مع اللهجات التي تم تحميل 

بتل   ةيها لفظة يل  معن  لفظة أخرىد حيث نةقت بعو القبائل

اللفظة التي تم تحميلها يل  اللفظة المعتادة يف كتاب اهلل ـ ي  وجل ـ 

 ويمكع بيا  هذا يف اللهجات اآلتية:

 ضم وفتح القاف من "ُقرح" على صيغيت )ُفعل، وَفعل( على لغة أهل احلجاز:

 مح جح مج حج مث هت}وهذا ما يتضح يف قوله تعال :
  140اآلية: -]اورة: آل يمرا  {مخجس جخ

قال أبو يلي: هما  ":(2)نقال يع أب  يل  الفاراي (1) ع يةيةيقول اب

عف والَكره والُكرهد والفتح أول  ألنها ل ة أهل  عف والضُّ ل تا  كالضَّ

 ."الحجاا

وقد ةرق المفسرو  بيع الصي تيع مع حيث الضمد والفتح مع 

وكأ  الُقْرح ألم الجراحاتد وكأ   "الناحية الداللية. يقول الفراء:

 .(3) ."ح الجراح بأييانهاالَقرْ 

قرئ )َقرح( بفتح القافد و مها. وهما  "ويقول ال مخشري:

عف. قيل: هو بالفتح الجراحد وبالضم ألمها عف والضُّ د (4)"ل تا  كالضَّ

                                                

 11/ 2د137ـ باب :  (1)

 1/211ـ انظر: المحتسب  (2)

 1/234ـ معاين القرآ  :  (3)

 1/209ـ الكشاف:  (4)



 

 

 

 
 

 توجيه اللهجات العربية للقراءات القرآنية يف كتاب احملرر الوجيز البن عطية
 

 أشرف أمحد البكليشد. 
 

424 

...د وهما ل تا  معناهما كالَجهدد  "وقد أشار الب وي زليهما بقوله:

 (1) "والُجهد

اب المعاجم. يقول ابع ونفس التوجيه ـ السابق ـ أشار بعو أصح

  (2) "الَقْرُح والُقْرُح ل تا  د...د وقيل الَقْرُح اآلثاُر والُقْرُح األََلمُ "منظور:

وهذا التوجيه الداللي ـ السابق ـ أشار زليه أصحاب القراءات. يقول 

)قرح( يقرأ بفتح القافد و مها ةالحجة لمع ةتح أنه  "ابع خالويه:

جة لمع  م أنه أراد ألم الجراح. وقيل هما أراد الجراح بأييانهاد والح

  (3)"ل تا  ةصيحتا  كالجهدد والجهد.

وقد وجه أصحاب القراءات القراءة الواردة يف اللفظة المذكورة. 

يف  (قرأ ابع كثير وناةع وأبو يمرو وابع يامر )َقرح "يقول ابع مجاهد:

ي وقرأ ياصم يف رواية أبي بكر وحم ة ولكسائد كلهع بفتح القاف

 (4)")ُقرح( بضم القاف يف جميعهع

  :ميكن توجيه ما سبق كما يلى

 .لفظة )قرح( يف اآلية المذكورة وردت بالضم وبالفتح 

 -الفتح هو الشائع بيع لهجة أهل الحجاا. ـ  

                                                

 1/110ـ تفسير الب وى:  (1)

     557/ 2لسا  العرب: (2) 

 1/114ـ الحجة يف القراءات السبع:  (3)

د 174/.1د وانظر: ابع انجلة: حجة القراءات:1/216ـ السبعة يف القراءات: (4)

 1/166وانظر: ابع جني: المحتسبد
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 -  أو ح المهتمو  بعلوم القرآ  الت ير الداللي المصاحب

ما ةتحها لت ير الحركة يل  القاف بأ  الضم يليها يعن  األلمد بين

 يعن : الجراح.

 

  فتح احلاء من )حوبا( بدال من ضمها على لغة متيم:
الشائع يف نةق الحاء مع اللفظة المذكورة  مهاد وقد ةتحتد 

 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ}وهذا ما اتضح يف قوله تعال : 
. اورة النساء { مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ

 .2آية:

وقرأ  "ضل  يف قوله:أرجع ابع يةية ةتح الحاء زل  التميمييع و

 (1)"بفتح الحاء د وهي ل ة بني تميم« َحوبا » الحسع: 

أما مع حيث التوجيه الداللي ةقد ضكر المفسرو  أ  الحوب 

 (2) "والحوب هو: زثما يظيما "بمعن  اإلثم يقول الب وى:

وزل  نفس التوجيه الداللي ـ السابق ـ أشار بعو أصحاب 

ع:)الَحوب( بالفتحد و)الُحوب( المعاجم حيث ةرقوا بيع اللفظتي

د وضكر الفيروا آبادي (3)."والَحوب: اإلثم "بالضم. يقول ابع دريد:

  (4)."الُحوُبد بالضم: الَهالُكد والَبالءُ  "أ :

                                                

 2/70د2ـ باب: (1)

 1/159ـ تفسير الب وى:  (2)

 1/120جمهرة الل ة: (3)

 1/52القاموس المحيط: (4)
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وقد وجه السيوطي هذه اللهجة زل  أهل الحبشةد وضل  بقوله: 

  (1)"حوبا: تعن : زثما بل ة الحبشة

)َحوبا(  "د ضكر ال مخشري أ :أما مع حيث التوجيه الصريف ةق

  (2)"بفتح الحاء هو مصدر حاب حوبا

 ميكن توجيه ما سبق يف ضوء اآليت:

 . ةتح حاء )حوبا( بدال مع  مها لهجة نةق بها التميميو 

  أرجع المفسرو  أ  الحوب بمعن  اإلثمد وهو بل ة أهل

 الحبشة.

 

 محل املرض على معنى الغوي على هلجة طيء:  
لة طيء يع المرض بااتعمال لفظة ال وىد وهذا ما يبرت قبي

 مت خت حت جت هب} يتضح يف يرض ابع يةية لقوله تعال :
 حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 [ 34اآلية: -. ]اورة: هود {مص خص

وقالت ةرقة معن  قوله :)ي ويكم(: يهلككمد  "يقول ابع يةية:

 وال وى المرض والهالك؛ ويف ل ة ط ء: أصبح ةال  غاويًاد أي

 (3) "مريضًا

 

                                                

 1/307ـ اإلتقا : (1)

 1/232ـ الكشاف:  (2)

 5/220.د البحر المحيط:3/418د 33اب ـ المحرر الوجي : ب  (3)
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وقد يرف غالبية المفسريع ال ي بالهالك والضاللد يقول 

قلت: زضا يرف اهلل مع  "يريد أ  ي ويكم"ال مخشري يف قوله تعال :

الكاةر اإلصرار ةخاله وشأنه ولم يلجئه ام  ضل  زغواءد...د أ  

  (1)"ي ويكم أ  يهلككم

 "ظةوقد ةصل النحاس القول بشأ  المعان  التي ترد يل  لف

ومعن  ز  كا  اهلل يريد أ  ي ويكم أي  "د وضل  مع خالل قوله:"ال ي

وقيل يخيبكم وقال محمد بع جرير ي ويكم د  يضلكم ويهلككم

يهلككم بعذابه حك  يع طي أصبح ةال  غاويا أي مريضا وأغويته 

  (2) "أهلكته ومنه ةسوف يلقو  غيا

 يتضح من خالل ما سبق اآليت:

ثيرا مع المعان  منها: الهالكد والضاللد أخذت لفظة ال وى ك -

 والمرضد وقد اختصت بمعن  المرض يند قبيلة طئ.

 

 تسمية اخلمر باسم العنب على لغة بين أزد عمان 
تحدثت بها قبيلة أاد  هذه التسمية المتبادلة بيع العنب والخمر

 مث هت مت}قال تعال :  يما د وهو ما يتضح يف قوله تعال :
د يقول ابع [36{ ]سورة يوسف: حسخس جس مخ جخ مح جح حجمج

ام  العنب خمرًا بالمآلد وقيل: هي ل ة أاد يما د يسمو   "يةية:

  (3) . "العنب خمراً 

                                                

 د   1/232د وانظر: تفسير البيضاوي: 1/543الكشاف:  (1)

 3/345معاين القرآ :  (2)

  4/3د35ـ المحرر الوجي : بابد (3) 
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ويتضح مع قول ابع يةية أ  تسمية العنب بالخمر يل  ايتبار ما 

زين أراين  "ايكو  يف المرحلة التالية وهو ما اتفق معه الب وى بقوله:

العنب خمرا باام ما يؤل زليهد وقيل:  أيصر خمرا أي: ينبا امي

 (  (1)"الخمر العنب بل ة يما 

وقد وجه ابع جني داللة القراءة الواردة يف اللفظة المذكورةد 

)زين أراين أيصر ينبا(د قال أبو "ومع ضل  قراءة ابع مسعود:"بقوله:

الفتح: ـ يقصد نفسه ـ هذه القراءة ه  مراد قراءة الجماية :)زين أراين 

د وضل  أ  المعصور حينئذ [36اآلية: -]اورة: يواف ر خمرا( أيص

  (2)."هو العنبد ةسماه خمرا لما يصير زليه بعد حكاية لحاله المستأنفة

 ميكن توجيه ما سبق كما يلي:

 - . ز  تسمية الخمر باام العنب نةقت به قبيلة: أاد يما 

                                                

د وانظر: األلواي )محمود أبو الفضل(د روح المعاين 1/240تفسير الب وي:  (1)

بيروتد  –ر زحياء التراث العربي يف تفسير القرآ  العظيم والسبع المثايند دا

 12/239مد1996

ابع جني: المحتسب يف تبييع شواض وجوه القراءاتد تحقيقد يل  النجدي  (2)

ناصف وآخريعد المجلس األيل  للشئو  اإلاالميةد 

د وانظر: ال ركشي: اإلتقا  يف يلوم 1/343د1990القاهرةد

 1/929د وانظر: التحرير والتنوير:2/101القرآ :

العصر: الض ط باليد أو "ضكر المفسرو  الفرق بيع العصر والعصير بقولهم:     ـ  

بحجر أو نحوه يل  شيء ةيه رطوبة إلخراج ما ةيه مع المائع ايت أو ماءد 

والعصير: ما يستخرج مع المعصور امي باام محله أي معصور مع 

 1/2184. التحرير والتنوير:"كذا
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 -  امي الخمر باام العنب يل  ايتبار ما ايؤول زليه يف

 رحلة التالية.الم

 -  هذه ه  اآلية الوحيدة التي وردت ةيها قراءة العنب باام

 "الخمرد وه  مع القراءات الشاضةد وقد ضكر د: يبده الراجحي:

أ  الراجح يندنا أ  ااتعمال )الخمر( بمعن  العنبد أو العنب 

  (1)."بمعن  الخمر ليس زال نويا مع االاتعمال المجااى

 

 :عنى العلم، والَتبُين على لغة بين النخعاستعمال اليأس مب
ااتعمال اليأس بمعن  العلمد والَتبُيع ظاهرة داللية نةقت بها قبيلة 

بنو النخع مما يجعلنا نعتبرها مع قبيل الترادف اللفظي وهذا ما يتضح 

 :تعال   - الواردة يف قوله "ييأس"يف اللهجات التي وردت يل  لفظة 

 يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ}
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل
]اورة  {مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي

  .[31الريد:

وقد أخذت اللفظة ـ يند جل المفسريع ـ لهجات أخرى تمثلت 

أةلم يتبيعد وأرجعوها زل  قبيلتي: النخعد "د و"أةلم يعلم"يف:

وال اآلتية: يقول ابع وهواا د وبني وهبيلد وهذا ما يتضح مع األق

معناه :  { يف }"يةية مشيرا زل  داللة اللفظة المذكورة بقوله:

                                                

 .198لعربية يف القراءات القرآنيةد صدد. يبده الراجحي: اللهجات ا (1)
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د وقال ابع الكلبي : هي (1)قاله القاام بع معع -يعلم د وهي ل ة هواا  

 (3)"(2)ل ة هبيل حي مع النخع 

ومع المفسريع الذيع ضهبوا زل  أ  اليأس بمعن  العلم: أبو 

ييأس الذيع آمنوا أي: أةلم يعلموا يل   أةلم "السعودد كما يف قوله:

  (4)."ل ة هواا  أو قوم مع النخع

وقد وجه ابع جني اللفظة توجيها دالليا بمعن  )التبييع(د وضل  مع 

ومع ضل  قراءه يل  وابع يباس وابع أب  مليكة  ":(5) خالل قوله

د...د هذه " {أةلم يتبيع الذيع آمنوا}"ويكرمة والجحدرىد...د:

 {يق ىق يف ىف}ةيها تفسير معن  قول اهلل ـ تعال  ـ : القراءة
[د وروينا يع ابع يباس أنها ل ة 31اآلية:  -]اورة: الريد 

 ."َوْهبِيل:)ةخذ مع النخع(

                                                

. انظر: "وأجالئهم القاام بع معع مع ثقات الكوةييع"ضكر أبو حيا  أ : (1)

 .5/382السابقد

وجه ابع جني حمل معن  ييأس يل  يعلم توجيها يعتمد يل  العقالنية  (2)

ويشبه يندي أ  يكو  هذا راجعا أيضا زل  معن  اليأسد وضل  أ  "بقوله:

ل للشيء المتةلب لعلمه ضاهب بفكره يف جهات تعرةه زياهد ةإضا ثبت المتأم

يقينه يل  شيء مع أمره ايتقده وأ رب يما اواهد ةلم ينصرف زليه كما 

 1/357. انظر: المحتسبد"ينصرف اليائس مع الشيء ينهد وال يلتفت زليه

 5/382د وانظر: البحر المحيط:4/80د 30ـ المحرر الوجي د باب  (3)

بو السعود )محمد بع محمد العمادي(د زرشاد العقل السليم زل  م ايا القرآ  أ (4)

د وانظر: تفسير 5/22بيروتد د.تد : –الكريمد دار زحياء التراث العربي 

 .1/319الب وي:

 1/357انظر: المحتسبد   (5)
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 "كما أو ح د: يبده الراجح  الفرق بيع اليأسد والتبيعد بقوله:

زض لو كا   "التبيع اليقين "توح  بمعن   "اليأس"يخيل زلينا أ  لفظة 

  (1)."نسبة معينة غير معلومة لما كا  يائسا "اليائس"يند 

 ميكن توجيه ما سبق كما يلى:

  أخذت لفظة )ييأس( توجيهات دالليةد منها: العلمد وةد ةسر

ابع جني هذا الحمل الداللي تفسيرا يعتمد يل  التأملد كذل  

 وردت بمعن  التبيع.

 يع أشار المفسرو  زل  أ  حمل اليأس بمعن  العلمد والتب

يرجع لقوم مع بني النخعد وحي مع بني النخعد زال أ  ابع جني 

 أةصح ينهم بأنهم: )َوْهبِيل( وهم ةخذ مع النخع.

 

 محل "القسطاس" على معنى العدل "لغة رومية: 
مع األلفاأ غير العربية الخالصة لفظة:) القسةاس( حيث حملت 

 جض مص خص حص} يل  معن  العدلد وهذا ما اتضح يف قوله تعال :
اورة اإلاراءد  { جغ مع جع مظ مضحط خض حض

 .25آيةد

                                                

  200اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةد صد   (1)

ق التي يرض لها السيوطي أ  هذه ل ة بني مال  ـ ورد يف مسائل ناةع ابع األار

قال أخبرين يع قوله تعال : "وضل  وا ح مع اؤال ناةع ورد ابع يباس:

. انظر: السيوطي ")أةلم ييأس الذيع آمنوا( قال أةلم يعلم بل ة بني مال 

 1/349يلوم القرآ د )يبد الرحمع بع الكمال جالل الديع(د اإلتقا  يف
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قيل: )القسةاس( المي ا  ص يرًا كا  أو  ":(1) يقول ابع يةية

  ")القسةاس( العدل د وكا  يقول هي ل ة رومية (2)كبيرًاد وقال مجاهد

وقد َجَ َم بعو المفسريع بكو  الكلمة رومية. يقول ابع 

الكلمة ثابتة يف الل ات القسةاس: العدل بالرومية وهذه  "ياشور:

 .(3) "الرومية

أما أصحاب المعاجم ةقد ألمحوا زل  أنه بمعن  المي ا د ومع 

 "يليه )الشاهيع(. يقول الخليل: الترادةات اللفظية التي جرت

د  (4)"الِقسةاُس والُقسةاُس ل ة : َأْقَوُم المواايع وُيقاُل : هو الّشاهيع

 (5)"لقاف وكسرها المي ا : الُِقْسةاُس بضم ا"ويقول الرااي:

 ميكن توجيه ما سبق من خالل القول اآليت:

 .القسةاس بمعن  العدلد وهي لفظة رومية 

 . اتفق المفسرو  وأصحاب المعاجم أنها بمعن  المي ا 

 .الشاهيع مع األلفاأ المرادةة للقسةاس 

 

 

                                                

 4/239د 34ي : باب:ـ المحرر الوج  (1)

 "القسةاس هو المي ا  العدل بالرومية "ـ أشار ابع مجاهد زل  ضل  يف قوله:  (2)

 1/362انظر: تفسير مجاهد:

 1/725ـ التحرير والتنوير:  (3)

 5/249ـ العيع:  (4)

 1/560ـ مختار الصحاح:(5)
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 محل رجل على معنى لفظة طه على لغة قبيليت: عك وعكل 
كل قبيلتا  يربيتا  تشتركا  يف ظاهرة داللية واحدة قبيلتا ي د وي

تتصل بتوجيه اللفظة يل  المعن د وهو ما يتضح يف حملهم كلمة 

 ىئ نئ مئ زئ} د كما يف قوله تعال :"رجل"يل  معن   "طه"
 [.2-1]اورة طه:{  زب رب يئ

طه: اام مع أاماء محمد يليه السالمد وقوله:)  "يقول ابع يةية:

السريانية. وقيل ب يرها مع ل ات العجمد وحكي طه( معناه: يا رجل ب

  (1)"أنها ل ة يمنية يف ي 

وقد تحدث المفسرو  يع اللفظة المذكورة حيث وجهوا داللتها 

يف ل ة  "طاها  "ز   "مع خالل الناحية التصريفيةد يقول ال مخشري:

كأنهم يف ل تهم  "يا هذا  "ي  يف معن  يا رجل ولعل يكا تصرةوا يف

واختصروا هذا ةاقتصروا يل   "طا  ":"يا  "ياء طاء ةقالوا يف قلبوا ال

ةلعل أصله )يا "بقوله: "طه "د وضكر أبو السعود أصل اللفظة (2)"ها

 . (3)"هذا( ةتصرةوا ةيه بقلب الياء طاء وحذف ضا مع هذا

يل  األصل لفظة واحدة ويند  "طه"وتجدر اإلشارة زل  أ  كلمة

ل يبارة يع أداةد ولفظةد وهو ما ضكره ااتعمالها يف قبيلتي ي د ويك

 . (4)"وقيل معناه ـ أي طه ـ يا رجل يل  ل ة ي  "البيضاوي بقوله:

                                                

  6/212د وانظر: البحر المحيط:4/391ـ المحرر الوجي : باب: طهد   (1)

 746/ 1الكشاف:   (2)

 6/2تفسير أب  السعود:   (3)

 1/38تفسير البيضاوي:   (4)



 

 

 

 
 

 توجيه اللهجات العربية للقراءات القرآنية يف كتاب احملرر الوجيز البن عطية
 

 أشرف أمحد البكليشد. 
 

434 

قيل )طاها( كلمة واحدة وأ  أصلها مع  "وقال ابع ياشور:

 . (1)"يكل"أو  "ي "الحبشيةد ومعناها زنسا  وتكلمت بها قبيلة 

المذكورة وقد تواةقت رؤية أصحاب المعاجم حول مفهوم اللفظة 

وبل نا يف تفسير َطْه مج ومة أّنه  "مع يلماء يلوم القرآ د يقول الخليل:

ْريانية يا "د ويقول ابع منظور: (2)"بالحبشّية يا رجل قال قتادة َطَه بالسُّ

رجل وقال اعيد بع جبير ويكرمة هي بالنََّبةِيَّة يا رجل وروي ضل  يع 

 . (3)"ابع يباس

 :ميكن توجيه ما سبق كما يلي

 -  ز  كلمة )طه( تةلق ويراد بها يند القبيلتيع المذكورتيع

 بمعن  يا رجل.

 - اختلف العلماء يف نسبة اللهجةد ةمنهم مع قال قبيلة" 

د ومنهم مع نسبها زل  "يكل "د ومنهم مع نسبها زل  قبيلة"ي 

 القبيلتيع.

 -  حيث حل حرف الةاء  "يا هذا"طه كلمة واحدة يف األصل

صلت بالهاءد ثم حذف ضاد ةصارت: طه بمعن  يا مكا  الياءد وات

 رجل يند القبيلتيع المذكورتيع.

 

 

                                                

 1/2627التحرير والتنوير:   (1)

 3/347العيع:   (2)

 13/512لسا  العرب:   (3)
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 محل البور على معنى لفظة الفساد على لغة األزد 
حمل معن  )البور( يل  )الفساد( مع باب التواع يف داللة اللفظة 

 نن من زن رن}يند األادييع لهاد وضل  مع خالل قوله تعال :
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 .[18]اورة الفرقا :{  خب حب جب هئ مئ

بورًا معناه: ةااديع هلكي بسبب ةسادهم.  "يقول ابع يةية:

والبوار: الهالك. وبارت السلعةد مأخوض مع هذاد وبور: يوصف به 

 . (1)"الجمع واإلةرادد والبور يف ل ة أاد يما : الفااد

ع الجم "قوما"ويع معن  الكلمة وبيا  كونه نعتا مفردا لكلمة 

يعني هلك  غلب يليهم الشقاء  "وكانوا قوما بورا"يقول الب وي:

والخذال  رجل يقال له بائر وقوم بور وأصله مع البوار وهو الكساد 

والفساد ومنه بوار السلعة وهو كسادهاد وقيل: هو اام مصدر كال ور 

 . (2) "يستوي ةيه الواحد واالثنا  والجمع والمذكر والمؤنث

: زنه تعددت معاين لفظة البورد ميكن القولومن خالل ما سبق 

منها: هلك د وةسدي وضل  يل  لهجة األادييعد كذل  كلمة )بورا( 

 اام مصدر مفرد نعت لجمع تمثل يف كلمة قوم.

 

                                                

د 6/448البحر المحيط: د وانظر:6/151د 11ـ المحرر الوجي : باب د  (1)

الحجاج(: تفسير  وانظر: مجاهد )مجاهد بع جبر المخ ومي التابعي أبو

مجاهدد تحقيق: يبد الرحمع الةاهر محمد السورتيد المنشورات العلمية 

 2/448بيروتد د.تد: –

 .451/ 2د وانظر: البرها  يف يلوم القرآ :1/76تفسير الب وي:   (2)
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 محل الشوق على معنى "جنب" على لغة جذام: 
هذا الحمل الداللي نةقت به قبيلة جذام مع خالل قوله 

 حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب}تعال :
 .11. اورة القصصد اآليةد{

وقيل :)يع جنب( معناه يع شوقد وهي ل ة  "يقول ابع يةية:

  (1)"لجذام يقولو  جنبت زل  لقائ  أي اشتقت زليه

 

 محل الشكر على معنى الرزق على لغة أزر شنوءة:
مع معاين )الراق(: الشكر.وهذا التوجيه الداللي نةقت به أاد 

 { ٰذ يي ىي مي}ل قوله تعال :شنوءةد وضل  مع خال
 .82.الواقعةد آيةد

وحك  الهيثم  "يقول ابع يةية مشيرا زل  اللفظة المذكورة بقوله:

 (2) "بع يدي أ  مع ل ة أاد شنوءة: ما راق ةال ؟ بمعن  ما شكره

ومع ضل  قراءة "وزل  هذه القراءة الشاضة أشار ابع جن  يف قوله:

وتجعلو  "ل  اهلل يليه والم :يل د وابع يباس ـ ورويت يع النبي ص

  (3)."شكركم أنكم تكذبو 

وقد نوه العلماء زل  حذف المضاف )شكر( أو حمل )شكركم( 

جاء يف األثر: تجعلو  راقكم:  "يل  معن  )راقكم(. يقول الفراء:

شكركمد وهو يف العربية حسع أ  تقول: جعلت ايارت  زياك أن  

                                                

 5/185د 8ـ المحرر الوجي : باب:  (1)

 6/293د 75ـ المحرر الوجي : باب: (2)

 2/310ـ المحتسب:  (3)
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ال يارة ـ الجفاء. كذل  ااتخففت بيد ةيكو  المعن : جعلت ثواب 

  (1)."جعلتم شكر الراق ـ التكذيب

وزل  نفس المعن  السابق قال أبو السعود مضيفا أ  مع معاين 

أي شكر راقكم أنكم  "وتجعلو  راقكم "الراق: المةر. يقول:

تكذبو  أى تضعو  التكذيب مو ع الشكر وقرىء وتجعلو  شكركم 

قرآ  أنكم تكذبو  به وقيل أنكم تكذبو  أى تجعلو  شكركم لنعمة ال

الراق المةر والمعن  وتجعلو  شكر ما يراقكم اهلل تعال  مع ال يث 

 (2)."أنكم تكذبو  بكونه مع اهلل تعال  حيث تنسبونه زل  األنواء

 "ويقول ابع منظور مشيرا زل  حذف المضاف يف اآلية المذكورة:

َأي ُشْكَر راقكم مثل  { ٰذ يي ىي مي} وقوله تعال :

  (3)."ُمةِرنا بنَْوِء الثُّرياقولهم 

أود أ  أشير زل  أنه ز  كا  العلماء قد أشاروا زل  حذف المضاف 

ةقد نوه صاحب البرها  زل  حذف المضاف والمضاف زليهد وضل  

قد يضاف المضاف زل  مضاف ةيحذف األول والثاين ويبق   "بقوله:

  (4)."أي بدل شكر راقكم {ىي مي}الثالث كقوله تعال :

                                                

د ويقول 3/52د وانظر: األاهري: معاين القراءات:3/130ـ معاين القرآ : (1)

قال أبو الفتح ـ يقصد نفسه ـ هو يل  حذف المضافد أى  "ابع جن :

 2/310. المحتسب:"تفعلو  بدل شكركم ومكا  شكركم التكذيب 

د وانظر: 1/293د وانظر: تفسير البيضاوي :8/200ـ تفسير اب  السعود: (2)

 .1/630الكشاف:

 10/115ـ لسا  العرب: (3)

 3/153ـ البرها  يف يلوم القرآ : (4)
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 توجيه ما سبق كما يلى: ميكن

  ـــ مع الحمل الداللي يل  لفظة )راقكم(: الشكرد وهو توجيه

 داللي تحدثت به قبيلة أاد شنوءة.

 .مع معاين الراق: المةر 

  قد يحذف المضاف يف اآلية المذكورة وهو )شكر راقكم(د

 وقد يحذف المضاف والمضاف زليه أي: )بدل شكر راقكم(.
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 اخلامتة
أ  درات توجيه لهجات القبائل العربية للقراءات القرآنية  وبعد

المصرح بها يف التفسير المشار زليهد وضل  يف  وء مستويات التحليل 

 الل ويد أضكر أهم النتائج التي توصل زليها البحث:

نةقت تميم بكسر أوائل األةعال المضاريةد وقد جرى ضل   أوال:

اءد والهم ةد وال يقولونها يف ياء يل  األةعال المبدوءة بالنو د والت

وتل  قراءة  وز ةرهنِستعيعد  "ال ائبد وهذا ما يتمثل يف أةعال مثل:

القراءات المتواترة التي وردت يع النبي صل  اهلل يليه  ع شاضة ليست م

 والم.

لفظة )الِحج( بالفتح والكسر لهجتا  مترادةتا  يف المصدرد  ثانيا:

 العالية والحجاا بالفتح. حيث نةقت نجد بالكسرد وأهل

ثالثا: وردت لهجات يدة مثلت جموع تكسير بيع قلةد وكثرة لدى 

 القبائل العربيةد منها:

)َراِجل(د و )َرُجل( يل  )ِرَجال(د وضل  جريا يل   جمع-أ 

 )َةاِيل(د وهو األشهر و )َةُعل( ـ وهو قليل ـ يل  وا  )ةَِعال(.

ْكرا ( يل  )َاَكارى( )ُةْردا ( يل  )ُةَرادى(د )ُا  جمع-ب 

 جريا يل  )َةْعاَل د وَةَعال ( وهو ما نةقت به تميم.

ييع صي ة )ُةُعل( المضمومة يف جمع الكثرةد وهو ما  تسكيع-ج 

نةقت به تميم يف األلفاأ التي تجمع هذا الوا  مثل:)ُيُربا( 

نةقوها )ُيْربا( جمع )َيُروب(د كذل : )الُحبُ ( نةقوها 

التميمييع يف تسكيع ييع الثاين الاتثقال )الُحْب (د وحجة 

 الجمع بيع  متيع متواليتيع ةخفف بإاكا  أحدهما.
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تم توجيه كثير مع اللهجات التي اختلف يف نةقها -رابعا 

ت معظمها مستويات التحليل الل وي  التميميو د والحجاايو  َيمَّ

 منها ما تمثل يف المستوى الصريف:

رهاد حيث نةقها الحجاايو  )شيع( )َيْشرة(د وكس تسكيع-أ 

 بالكسرد بينما نةقها التميميو  بالتسكيع وضل  للتخفيف.

 اد )ُ عفا( وةتحهاد حيث نةقها الحجاايو  بالضمد   م-ب 

بينما نةقها التميميو  بالفتحد واواء وردت بالضم أو بالفتح 

 ةقد ضهب النحويو  زل  أنهما مصدرا  مع ةعل واحد )َ ُعف(.

( بكسر الصاد يل  )ُصنْوا ( يل  لهجة تميمد و )ِصنْو جمع-ج 

 )ِصنْوا (د يل  لهجة الحجاا وهذه قراءة متواترة.

الواو مع )الَوتر( وكسرهاد حيث ز  الت ير الحركي أدى  ةتح-د 

زل  ت ير دالليد ةكسر الواو يف اللفظة المذكورة يقصد بها اهلل ي  

 وجلد وةتحها يقصد بها ما انفرد مع الصلوات.

يل  صي تي الجمع والمثن د قد ترد بعو األلفاأ  مسا:خا

قِنْوا (د حيث أو ح ابع جني أ  مفرده: )ُقنْو(د و )َقنْو(د حيث منها:)

 أرجع أ  )ةِْعال( و )َةَعال( قد يعتقبا يل  المعن  الواحد.

ااتعملت بعو القبائل الفعل الثالثي المجرد )َةَعل(  سادسا:

أنه ")َأْةَعل(د وقد أرجع د / الراجحي  مجيء الثالثي الم يد بالهم ة

حيع يتحد المثاال  )َةَعل(د و)َأْةَعل( يف المعن  ةإ  )َةَعل( لهجة 

. ومع ضل  ـ أيضا ـ )َاَعد( و)َأْاَعد(د "الحجااد و)َأْةَعل( لهجة تميم

حيث ز  تعدى الفعل بالهم ة ول ومه مع حيث المعن  واحدد وهو ما 



  

 

 

 
 

 نــــــطا ـم  بطـــرآن الكريــــلة العلمية لكلية القــــاجمل

 

 م(2020هـ=1441العدد السادس   إصدار )
 (م2020=

441 

أنها تقول: اعده اهلل  "ث ضكر الفراء:ورد يل  لسا  الهذلييعد حي

 بمعن : أاعده.

ـ قلبت )قبيلة يقيل( الياء هم ة يف الفعل الربايي شريةة أ   سابعا

يكو  معتل اآلخرد وهذا ما اتضح يف نةقهم ل )أيةيت ( قالوا:) 

 أيةأت (.

أحيانا تخرج القايدة الصرةية يع المعتادد حيث ز  األصل  ثامنا:

ما ي الثالثي المبن  للمجهول هو  م األولد يف حركة الفعل ال

وكسر ما قبل األخرد زال أنه ورد يع )بني  بة( كسرهم ألول الفعل 

 بدال مع  مهاد وهذا ما اتضح يف نةقهم للفعل:) ِردت(.

قلب ألف المقصور ياء يند ز اةته لياء المتكلم لهجة  تاسعا:

(د حيث نةقت بها )هذيل( يف لفظة )ُبْشراى(د حيث نةقوها ) ُبْشرىَّ

 قلبت ألف التأنيث المقصورة مع )َةْعل ( وأدغمت يف ياء المتكلم.

أحيانا تقلب الهم ة زل  الواو يف بعو اللهجات جريا يل   عاشرا:

قتت( األصلد وهذا ما اتضح يف نةق بعو )قبيلة مضر( :)أُ 

ُوقتت( مع الوقت ةالواو أصلية أما مع هم  ةقد ااتثقل يقولو :)

 الواو ةقلبها هم ة. الضمة يل 

مع اللهجات التي القت نفورا وأحيانا ااتحسانا بيع  حادي عشر:

العلماء ل ة: )أكلون  البراغيث(د حيث نةقت بها أاد شنوءة 

 "الذيع"بالتصريح بالفايل بعد واو الجمايةد كما يف توجيههم للفظة 

 مي} :يةد كما يف قوله تعال ةايال بعد التصريح بواو الجما
 . { ٰذ يي ىي
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مع اللهجات التي مثلت خالةا بيع الحجااييع  ثاني عشر:

والتميمييع يف المستوى النحوي: زيمال )ما( يمل ليسد حيث أيملها 

الحجاايو د وأبةلها التميميو د وهذا ما اتضح يف نصب )بشرا( مع 

د و)أمهاتهم( مع خالل قوله { ٰر ٰذ يي } خالل قوله تعال :

 .{ٰرٰى ٰذ يي}تعال :
اللهجات التي خرجت بالقايدة النحوية يع  مع ثالث عشر:

 المألوف:

ألف التثنية يف حال النصب يل  ل ة )بلحارث(د وهذا ما  زبقاء-أ 

 ."زْ  هذا  لساحرا  "اتضح يف قراءاتهم لقوله تعال 

 هم ة )أيا (د وضل  يل  لهجة بني اليم. كسر-ب 

الممنوع مع الصرفد وهذا ما اتضح يف لهجة بني  تنويع-ج 

نة يف تنوينهم للفظة )تتَرا( يل  الرغم مع امتنايها مع كنا

 الصرف.

حذةت )الياء( مع المضارعد وتم االجت اء بالكسرة يع  رابع عشر:

الياء دو  أ  يسبقها أداة ج م أو نه د وهذا ما اتضح يف نةق )هذيل( 

د وقد أرجع {جحمح مج حج مث هت مت خت}لقوله تعال :

 ألجود يف النحو زثباتها.ال مخشري هذا زل  كثرة االاتعمال وا

: ااتعملت )َهلم( يف النداء للمفرد والجمع بحالتيهد خامس عشر

 وضل  يل  لهجة الحجااييع.

ا( يف قوله تعال : سادس عشر:  حن}نةقت )هذيل( )زال( بدال مع )َلمَّ
ا( بمعن  )زال( { جه ين ىن من خن د وقد أو ح األاهري أ  )لمَّ



  

 

 

 
 

 نــــــطا ـم  بطـــرآن الكريــــلة العلمية لكلية القــــاجمل

 

 م(2020هـ=1441العدد السادس   إصدار )
 (م2020=

443 

 "ن  النف د واآلخر يف قولهم:يف مو عيع: أحدهما مع )ز ( التي بمع

ا ةعلت كذا  بمعن  زال ةعلت. "األت  لمَّ

نةقت القبائل العربية بإحالل صامت مكا  صامتد  سابع عشر:

وقد أرجعه المحدثو  زل  قانو  السهولة والتيسير والتقارب بيع غالبية 

 تل  األصوات يف السمات والمخرجد وضل  مع خالل اآلتي:

رف كما يف )الصوايق(د حيث نةقتها تقديم حرف يل  ح -أ 

 ) الصواقع(.:تميم

زبدال الالم مع )جبريل( نوناد حيث نةقتها أاد :)جبريع(د  -ب 

 وتل  قراءة غير متواترة. 

 زبدال الباء بالميم كما يف )مكة(د حيث نةقتها ماا :) بكة(. -ج 

قلب )حاء( حت  )يينا(د حيث نةقتها هذيل: يت د وهي  -د 

ايدنا يمر زل  يبد اهلل ابع مسعود أ  ال يقرأ بها وهذا قراءة أوي  

 توجيه ل وي وليست قراءة متواترة .

نةقت بعو القبائل العربية بإحالل صائت مكا   ثامن عشر:

 صائت أخرد وضل  مع خالل اآلتي:

)حاء( )يستح ( بدال مع تسكينها نةقتها تميم:)  كسر-أ 

ألول  زل  الحاء يستِح ( مكسورةد حيث نقلت حركة الياء ا

ةسكنت ثم ااتثقلت الضمة يل  الياء الثانية ةسكنت وحذةت 

 زحداهما اللتقاء الساكنيع وليست مع القراءات المتواترة.

)هاء الكناية( مع المذكر دو  المؤنثد حيث  تسكيع-ب 

 نةقت به قبيلة )أاد السراة( يف لفظة )ابنْه( بدال مع  مها.

 يل}لتاء( كما يف قوله تعال :مع كسر حروف المضارية )ا -د 
د حيث نةقت تميم بكسر )التاء( {زن رن مم ام

 بدال مع ةتحها والمتواتر يف قراءاتها النةق بالفتح.
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ةتح و م ال يع المكسورة مع )َغشاوة(د وهي لهجة -هـ 

 نةقت بها )ربيعةد ويكل(.

ة  المثليعد وزدغامهما أداء صوتي خالف ةيه  تاسع عشر:

لف د ع يف كل األلفاأ التي تأت  يليها اإلدغامد واالحجاايو  التميميي

وال يضركم(د و) ز  تمسكم(د و ) يرتد( وهذا ما اتضح يف )يضار(د و)

ال يضرركم(د و نةق الحجاايو  هذه األلفاأ بالف :) يضارر(د و ) 

ز  تمسسكم(د و)يرتدد( بالف د بينما نةقها التميميو  باإلدغام )

تمسكم(د و)يرتد( وتل  هي قراءة  )يضار(د و )ال يضركم(د و)ز 

 الجمهور.

يرف يع أهل الحجاا أنهم يميلو  زل  يدم اإلمالةد زال  عشرون:

أ  هذا االنةباع لم يسد يند معظمهمد زض زنهم لربما تأثروا بالقبائل التي 

تقةع شبه الج يرةد وهذا ما اتضح يف زمالتهم لبعو الكلمات ب رض 

 نةقوها:)رؤياك بإمالة األلف(.التخفيف كما يف )رؤياك(د حيث 

: حملت كثير مع األلفاأ يل  معا  أخرى قد مثلت حادي وعشرون

لهجات نةقت بها بعو مع القبائل العربيةد وكلها مع القراءات 

الشاضةد مع هذه األلفاأ: )الخمرد والعنب( كما يف لهجة قبيلتي:) 

(د غسا  وأاد شنوءة(د )بورا وهلك ( كما يف لهجة قبيلة:)أاد

و)اليأس والعلم(د كما يف لهجة قبيلتي:)هواا  وبني النخع(د و )طه 

)الشكر والراق( كما يف  ورجل(د كما يف لهجة قبيلتي:)ي  ويكل(.

 لهجة )أاد شنوءة(د
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 املصادر واملراجع
 أوال املصادر:

 يةية )أبو محمد يبد الحق بع غالب(: * ابع

ي د تحقيقد يبد السالم يبد ـ المحرر الوجي  ىف تفسير الكتاب الع 

 م.1993هـ /1413الشاىف محمدد دار الكتب العلمية ـ لبنا  ـ 

 ثانيا املراجع:

 د: زبراهيم أنيس: *

 م19653دـ يف اللهجات العربيةد المةبعة الفنية الحديثةد القاهرةد ط

 * األصفهاين:

ـ مفردات الراغبد تحقيق. محمد ايد كياليند دار المعرةة ـ 

 و  تاريخ(.بيروت )د

 * أبو حيا  األندلسي )محمد بع يواف(:

تفسير البحر المحيط: درااة وتحقيق وتعليقد يادل أحمد يبد ـ 

الموجودد يل  محمد يوضد دار الكتب العلميةد بيروتد لبنا د 

 م. 20011دط

 * أبو السعود )محمد بع محمد العمادي(:

ر زحياء التراث ـ زرشاد العقل السليم زل  م ايا القرآ  الكريمد دا

 بيروتد د.ت. –العربي 

 * األاهري )أبو منصور محمد بع أحمد(: 

ـ كتاب معاين القراءاتد تحقيق ودرااةد ييد مصةف  درويشد 

 م.1993ويوض القواىد دار المعارفد

 * األلواي )محمود أبو الفضل(:
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دار زحياء  روح المعاين يف تفسير القرآ  العظيم والسبع المثايند ـ

 م.1996بيروتد  –ث العربي الترا

 * الب وى )الحسيع بع مسعود الفراء(:

 ـ معالم التن يلد المكتبة العصريةد د.ت.

 * د. تمام حسا :

 م.2002ـ البيا  ىف روائع القرآ د يالم الكتبد القاهرةد

 * ابع تيمية )أحمد بع يبد الحليم(:

تبة ةتاوى ابع تيميةد تحقيقد يبد الرحمع بع محمد بع قاامد مك

 د الرياض.د.ت.3ابع تيميةد ط

 * ابع الج ري )أبو الخير محمد بع محمد(:

ـ النشر ىف القراءات العشر ـ أشرف يل  تصحيحهد يل  محمد 

 الصباغد المكتبة التجارية الكبرىد مةبعة مصةف  محمدد )د.ت(

 * ابع ج ى )محمد بع أحمد بع محمد ال رناطي(:

تاب العربي ـ لبنا  ـ الك ـ التسهيل لعلوم التن يلد دار

 م.1983/هـ1403

 * ابع جني )أبو الفتح يثما (:

بيروت د  -يالم الكتب  تحقيق: محمد يلي النجارد ـ الخصائصد

 د.ت.

ـ المحتسب ىف تبييع شواض وجوه القراءاتد تحقيق يل  النجدي 

ناصف وآخريعد المجلس األيل  للشئو  اإلاالميةد 

 م.1990القاهرةد

 مال الديع أبي يمرو(:* ابع الحاجب )ج
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ـ الشاةية يف يلم التصريفد تحقيق: حسع أحمد العثما د المكتبة 

 م.1995مكة المكرمةد الةبعة األول د -المكية 

 * الحمالوى )أحمد بع محمد بع أحمد(:

ـ شذا العرف ىف ةع الصرفد تحقيق د. ناج  حجاايد مكتبة 

 .م2004الرشدد

 خالويه أبو يبد اهلل(: ابع خالويه: )الحسيع بع أحمد بع  *

ـ الحجة يف القراءات السبعد تحقيق: د. يبد العال االم مكرمد دار 

 هـ.14014دبيروتد ط –الشروق 

 * الدمياطي )أحمد بع محمد(:

ـ زتحاف ةضالء البشر بالقراءات األربعة يشرد تحقيقد د.شعبا  

 م.1987محمد زاماييلد يالم الكتب ـ بيروتد

 بهادر بع يبد اهلل ال ركشي أبو يبد اهلل(:* ال ركش  )محمد بع 

دار  ـ البرها  ىف يلوم القرآ د تحقيقد محمد أبو الفضل زبراهيمد

 هـ.1391بيروتد -المعرةة 

 الذهبي: )أبو يبد اهلل شمس الديع(  *

 د د.ت.1ـ تذكرة الحفاأ للذهبيد دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط

 حمود بع يمر(:ال مخشري )أبو القاام جارى اهلل م *

ـ الكشاف يع حقائق التن يلد دار المعرةة الجامعية ـ بيروتد 

 د.ت.

 الرااي )محمد بع أبي بكر بع يبد القادر الرااي(: *

 م.1995ـ مختار الصحاحد تحقيق: محمود خاطرد 

 ابع انجلة )يبد الرحمع بع محمد بع انجلة أبو ارية(: *
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 –مؤاسة الراالة  حجة القراءاتد تحقيق: اعيد األة ايندـ 

 .م19822دبيروتد ط

  * ابع السراج )أبو بكر محمد بع اهل النحوي الب دادي(:

ألصول يف النحود تحقيق: د.يبد الحسيع الفتليد مؤاسة ـ ا

 م. 1988بيروتد الةبعة الثالثةد  –الراالة 

 السميع الحلبي )أحمد بع يواف(:  *

قد د: أحمد ـ الدر المصو  ىف يلوم الكتاب المكنو د تحقي

 م.1986د 2الخراطد دار القلم ـ دمشق: ط

 * ايبويه )أبو بشر يمرو بع يثما  بع قنبر(:

 م.1993ـ الكتابد تحقيقد يبد السالم هارو د دار القلمد

 السيوطي )جالل الديع يبد الرحمع بع أب  بكر(: *

 م.1950د الحلبي د2ـ اإلتقا  يف يلوم القرآ د ط

لجوامع ىف يلم العربيةد تحقيق د. يبد ـ همع الهوامع شرح جمع ا

 العال مكرمد مؤاسة الراالة ـ بيروتد د.ت.

 ابع ياشور )محمد الةاهر(:  *

 م.1960ـ التحرير والتنويرد الحلبيد

 : يبد ال فار هالل:د *

 م. 1990ـ اللهجات العربيةد نشأة وتةوراد مكتبة وهبةد القاهرةد

 د. يبده الراجحي:  *

دار المعرةة الجامعيةد  ة ىف القراءات القرآنيةدـ اللهجات العربي

 م.1996اإلاكندريةد 

 * العكبري )أبو البقاء يبد اهلل بع الحسيع(:
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ـ زيراب القراءات الشواضد درااة وتحقيقد محمد السيد ي واد 

 م1996يالم الكتبد بيروت ـ لبنا د

البيا  يف زيراب القرآ د تحقيق: يلي محمد البجاويد مؤاسة  ـ

 م.1980االة ـ بيروتد الر

 )أبو اكريا يحي  بع اياد الفراء( الفراء *

ـ معاين القرآ : تحقيق ومراجعةد محمد يل  النجارد دار الكتب 

 م. 20023دوالوثائق القومية بالقاهرةد ط

 الفراهيدي )أبو يبد الرحمع الخليل بع أحمد الفراهيدي(: *

راهيم السامرائيد ـ كتاب العيعد تحقيق: د. مهدي المخ وميد د.زب

 م.1996

 القيسي )مكي بع أبي طالب(: *

تحقيق: د. حاتم صالح الضامعد  مشكل زيراب القرآ  الكريمد ـ

 هـ.14052دبيروتد ط –مؤاسة الراالة 

 ابع مجاهد )أبو بكر أحمد بع موا  بع العباس(: *

-دار المعارف  السبعة يف القراءاتد تحقيق: د. شوقي  يفدـ 

 هـ. 1400د 2القاهرةد ط

 * مجاهد )مجاهد بع جبر المخ ومي التابعي أبو الحجاج(:

 تفسير مجاهدد تحقيق: يبد الرحمع الةاهر محمد السورتيدــ 

 بيروتد د.ت. –المنشورات العلمية 
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 د.محمود ياقوت: *

ـ معاجم المو ويات ىف  وء يلم الل ة الحديثد دار المعرةة 

 مد .1994الجامعيةد 

 د بع مكرم بع منظور األةريقي المصري(:ابع منظور )محم *

 م.1992بيروتد الةبعة األول د  –ـ لسا  العربد دار صادر 

 )أبو جعفر(: النحاس *

ـ معاين القرآ  الكريمد تحقيق: محمد يلي الصابويند الناشر: 

 هـ.1409مكة المكرمةد لةبعة األول د -جامعة أم القرى 

اهلل بع يواف بع هشام جمال الديع أبو محمد يبد ابع هشام ) *

 األنصاري(:

تحقيق: د.ماا  المبارك  ـ م ني اللبيب يع كتب األياريبد

 م.1985بيروتد الةبعة الساداةد -ومحمد يلي حمد اهللد دار الفكر 

 

 

 




