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 ربِّ العالمين، ال َتطمئنُّ القلوُب إ

ِ
بذكره، وال تسكُن النفوُس إال بُحبِّه، وال ُيدَرُك نجاٌح ال الحمُد هلل

د )بطاعتِه، ال وال ُتنال سعادٌة إبإذنِه، ال يقُع أمٌر إال إال بتوفيِقه، و (، والصالُة والسالُم على سيدنا ُمَحمَّ

، والهادي إلى صراٍط مستقيم، وعلى آلِه األبرار، الفاتِح لَما ُأغلق، والخاتِم لما َسبَ  ق، ناصِر الحقِّ بالحقِّ

 وصحابتِه األخيار، ما تعاقب الليُل والنهار، إلى يوِم الدين، أما بعد. 

 )تعالى( متعٌة ال ُتدانيها متعة، ِمْن تدبُِّر آياتِه، ودراسِة قراءاتِه، واستخالِص 
ِ
ففي ُمعايشِة كتاِب اهلل

فألفاُظ القرآِن هي النصُّ األمثُل الذي تصُل فيه اللغُة أعلى درجاِت الوقوِف على أسراِره، أحكاِمه، و

لبُّ كالِم العرِب وُزبدُته، وواسطُته وكرائُمه، وعليها اعتماُد الُفقهاِء والُحكماِء "الفصاحِة والبياِن؛ فهي 

اق الشعراِء والبلغ اِء يف نظِمِهم ونثرِِهم، وما عداها وعدا يف أحكاِمِهم وِحَكِمِهم، وإليها مفزُع ُحذَّ

األلفاِظ المتفّرعاِت عنها والمشتقاِت منها هو باإلضافِة إليها كالقشوِر والنوى باإلضافِة إلى أطايِب 

 . (1)"الثمرِة، وكالُحثالِة والتبِن باإلضافِة إلى لبوِب الحنطةِ 

رين على اختالِف  مشاربِِهم وألوانِِهم، وبما أنَّ القرآَن  وقد شغلْت دراسُة اللغِة الباحثين والمفكِّ

الكريَم هو وعاُء تلك اللغِة، فقد كان له النصيُب األوفر من تلك العناية؛ ال سيما قراءاته ورواياتها التي 

( 
ِ
(، والتي اعتمَد عليها أهُل اللغة يف دراسة العربية الفصحى سواٌء أكانْت تتصُل بأداِء رسوِل اهلل

 ًة.متواترًة أم شاذ

 ) -سلًفا وخلًفا–وعلماُء األمِة 
ِ
(، ُمتَّفقون على أن قراءاِت القرآِن منها متصُل السنِد برسوِل اهلل

وبقي اتصاُله إلى عهِد التدوين، واشتهر عندهم باسِم القراءاِت المتواترِة، أما ما انقطَع سنُده من 

الذيوِع واالنتشاِر، أو كونها مخالفًة  القراءاِت عند قارٍئ معيٍن قبل عصرِ التدويِن لسبٍب ما، كعدمِ 

 لقياِس النحِو واللغِة، فمعروٌف عندهم بالقراءات الشواذ.

ال ُيقرأ به يف  الشاذ، واالحتجاِج بهما يف اللغِة، غير أنَّ يتم استنباِط األحكاِم الشرعيةِ ن يالنوعمن و

 الصالة.

، فتناولوا هذ ر علماُء اللغة عن سواعِد الجدِّ ه القراءاِت من جميِع جوانبِها، صوتيًة وبنيويًة ولذا شمَّ

من المنهِل العذِب الذي  وأُعبَّ ا من هذا الشرف الذي نالوه، وتركيبيًة ودالليًة، فأردتُّ أْن أحوَز شيئً 

ُب عن مكنونها اللغوي، وحتى أصَل السابَق  وردوه، فولَّْيُت وجهي شطَر قراءة من القراءات، ُأنقِّ

( بمنِّه وكرمه إلى أن تكون الدراسُة يف ضوء الدرس اللغوي الحديث، ووفقني اهللُ )بالالحِق، أردتُّ 

ْبِعيِّ : أبي الجوزاء  الثبِت الثقِة الصدوِق، أحِد كباِر العلماِء، ومن التابعين  ،َأْوس ْبن َعْبداهلل ْبن َخالِد الرَّ

                                                 

، تح/ صفوان عدنان الداودي، دار القلم، بيروت لبنان، 55( المفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني: ص 1)
 هـ.1412، 1ط
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ْت على نسبِة األجالء، َفُرْحُت أجمُع قراءاته المتناثرة من بطون كتب القراءا ِت والتفسيرِ التي نصَّ

 القراءِة إليه. 

ا كانت القراءاُت التي جمعُتها تبلغ خمًسا وسبعين قراءة، حيث شملت مستويات اللغة  ولمَّ

األربعة، فقد أردُت أن أتناوَلها على مرحلتين، من خالِل دراسة كل مستويين على حدة؛ حتى يتسنَّى لي 

ه من البحِث والدراسِة، فكان الجزُء األوُل تحَت ُعنوانإعطاُء كلِّ جانٍب من الجوان  :ب حقَّ
 

 )َصْوِتيًّا ودالليًّا( ِقَراءُة أبي اجَلْوَزاِء الرَّْبِعيِّ"
 

 "يف َضْوِء الدَّْرِس الُّلَغويِّ احَلِديِث 
 

 أما سبُب اختياري قراءَة أبي الجوزاء لتكوَن محلَّ دراستي فمرجُعُه إلى األسباب اآلتية:

واًل: أنَّ أبا الجوزاء أحُد جيل التابعين الموثوق بهم، ولذا اتصلْت قراءُته بأئمة الطبقة األولى من أ

( 
ِ
(، كأمِّ المؤمنين عائشة )رضي اهلل عنها(، وحبرِ األمِة وترجماِن القرآِن عبِداهلل بِن صحابِة رسوِل اهلل

: أقمت َمَع اْبِن َعبَّاٍس َوَعائَِشَة اْثنََتْي َعْشَرَة عباس )رضي اهلل عنهما(، وقد قال مفتخًرا بالتلقِّي عنهما

(، كما تلقَّى من عبداهلل بن عمرو )رضي اهلل عنهما(، وأبي 1َسنًَة َلْيَس ِمَن اْلُقْرآِن آَيٌة إاِل َسَأْلُتُهما َعنْها)

 (.هريرة )

ديل على أنه كان ثقًة ثانًيا: اتَّصف أبو الجوزاء بصفاٍت كريمٍة، فقد أجمع علماُء الجرح والتع

نًا عفَّ اللسان، صدوَق القلب، ال ينافُق وال يماري وال يتملَُّق  صدوًقا لم يكذْب قط، كما كان رجاًل ديِّ

 أحًدا، شأن كبار التابعين.

 ثالًثا: كان أبو الجوزاء على َهْدِي أهل السنة والجماعة، فقد كان يكرُه المبتدعَة وأصحاَب األهواء.

عصر الفصاحة -أبو الجوزاء ممن عاشوا كامَل حياتِِهم يف القرِن األوِل الهجريِّ  رابًعا: ُيعدُّ 

 بما يضمُن للغته السالمَة والفصاحَة، والبعَد عن أي لحن أو خطأ. -واالحتجاج

خامًسا: القراءات الشاذة َمِعيٌن ال ينَضُب، فهي تتكامُل مع المتواترة يف إبراِز معنًى، أو توضيِح 

أ.حكم، أو دَ   ْحِض شبهة، مما يجعل دراستهما مًعا ُكالا ال يتجزَّ

سادًسا: غزارة المادة اللغوية يف قراءة أبي الجوزاء باشتمالها على قضايا لغوية عدة، بجانب 

 شمولها مستويات اللغة األربعة، مما يجعلها حقاًل خصًبا للدراسات اللغوية.

يف دراستي بين المنهجين الوصفيِّ والمقارِن،  أما عن المنهج الذي سلكُته فقد حاولُت أن أجمع

نت القراءةَ  أبدأ بذكر قراءة الجمهور، ُمثنًِّيا بقراءة أبي الجوزاء وَمْن  -فبعد ذْكرِ اآليِة القرآنيِة التي تضمَّ

معه، فيظهُر بذلك الفرُق بين القراءتين، فأبدأ بتوجيه كليهما، مع بيان عالقِة كلٍّ منهما باألخرى، 

                                                 

الدكن، طبع تحت  –، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد17، 2/16البخاري: ( ينظر: التاريخ الكبير لإلمام 1)
 مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 
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ا يف ذلك بكتب القراءاِت والتفسيرِ واللغِة وغيرها، وبيان العالقِة بين هذه القراءاِت ولغاِت مستعينً 

 العرب.

 واقتضْت طبيعُة البحث أن يكون يف ثالثة فصول مسبوقٍة بمقدمٍة ومتلوٍة بخاتمٍة:

 تناولُت يف المقدمِة أهميَة الموضوع وأسباَب اختياره والمنهَج المتَّبَع يف دراسته.

 لفصُل األوُل جاء عنوانه: )أبو الجوزاء ومكانُة قراءتِه بين القراءات(، وقد اشتمَل على مبحثين:ا

  المبحث األول: التعريِف بأبي الجوزاء، ببياِن اسِمِه، ومولِدِه، ونشأتِِه، وأخالِقِه، وأقواِل

 العلماِء فيه، وشيوِخِه وتالميِذِه، ووفاتِِه.

 جوزاِء ومكانُتها بين القراءاِت. المبحث الثاين: قراءُة أبي ال 

 الفصُل الثاين: )قراءُة أبي الجوزاء صوتياا(، واشتمل على ستة مباحث:

 .المبحث األول: اإلتباع يف الحركات 

 .المبحث الثاين: التعاقب بين الصوامت 

 .المبحث الثالث: التعاقب بين الصوائت 

 .المبحث الرابع: الهمز والتسهيل 

 غام أو المماثلة.المبحث الخامس: اإلد 

 .المبحث السادس: الحذف 

 الفصُل الثالث: قراءة أبي الجوزاء داللياا، واشتمل على ثالثة مباحث:

  .المبحث األول: االختالف يف االشتقاق والداللة 

 .المبحث الثاين: االختالف يف االشتقاق دون الداللة 

 .المبحث الثالث: االختالف يف الداللة دون االشتقاق 

راسُة، مع جمِع قراءاِت أبي ثم ذيَّ  َضْت عنها الدِّ نتها أهمَّ النتائج التي تمخَّ ْلُت البحَث بخاتمٍة ضمَّ

 الجوزاء يف فهرٍس مستقلٍّ بها، قبل فهرِس المصادِر والمراجِع، وفهرِس الموضوعاِت.

( أن يكتب لهذا ( أسأُل أن ُيجنِّبنا الزلل يف أقوالِنا وأعمالِنا وأفعالِنا، كما أرجوه )واهللَ )

( أن البحث القبوَل، فهو وحده العليم بما بذلُت من جهٍد يف جمعه وتصنيفه ودراسته، كما أدعوه )

يكون نافًعا كاتَبه وقارئيه يف الدنيا واآلخرة، وأن يجعله خالًصا لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير، 

لَّى اهللُ على نبينا المختار، [، وص40]األنفال:  چۇئ  ۇئ  وئ  وئ چ وباإلجابة جدير، وهو

َم تسليًما كثيًرا.  وعلى صحابتِِه األخيار، وآِل بيتِِه األطهار، وسلَّ

                                                   

د عبدالعال السيد إبر                                                                               اهيمد. ُمَحمَّ
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 ويشتمُل على مبحثني:

 

  :امِسِه، ونشأِتِه، وشيوِخِه وتالميِذِه، ووفاِتِه. : التعريِف بأبي اجلوزاء املبحث األول 
 
  :قراءُة أبي اجلوزاِء بني القراءاِت.         املبحث الثاني 
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 بحث األولامل

 التعريف بأبي اجلوزاء
 

 اسمه ومولده ونشأته:
( ْبِعيُّ ، ِمْن كَِباِر الُعَلَماِء)1هو َأْوُس ْبُن َعْبِداهلل ْبِن َخالد الرَّ  (.2(، التابعيُّ البصريُّ

دْت يوم مولده، والغالُب أنه ولد بعد وفاة رسوِل  لم تذكْر لنا كتُب التراجم شيًئا عن نشأته، وال حدَّ

 
ِ
 (، حيث اتفقْت جميًعا على أنه من التابعين.) اهلل

 
 أخالُقُه وأقواُل العلماء فيه:

                                                 

َبِعي، ِبالتَّْحِريِك َأْيضا؛ أِلَن1) َدة( ِنْسَبة ِإَلى َرْبَعة األزد، َوُيَقال ِفيِه: الرَّ ْبِعيُّ )ِبُسُكون اْلُمَوحَّ ربَعة األزد اْسمه ربيَعة  ( الرَّ
الغطريف اأْلَْصَغر، واْسمه اْلَحاِرث، بن عبدهللا بن الغطريف اأْلَْكَبر، واْسمه َعامر، بن بكر بن يْشكر بن بن 

ُمبشر بن َصعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن َكْعب بن اْلَحاِرث بن َكْعب بن عبد هللا بن َمالك بن نصر بن 
ثون يحركون اْلُمَوحَدة نونها ِنْسَبًة ِإَلى رْبَعة،  األزد بن اْلَغْوث، فالُمحدِ  ابون ُيسكِ  ِفي النِ ْسَبة، نظًرا ِإَلى ربيَعة، والنسَّ

َفكل ِمْنُهَما َصَواٌب، َوهللُا أعلُم، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم البن ناصر الدين 
م، 1993، 1بيروت، ط –سسة الرسالة، تح/ محمد نعيم العرقسوسي، مؤ 4/129القيسي الدمشقي الشافعي: 

، تح/ د. سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 352وينظر: الطبقات لخليفة بن خياط 
، 1بيروت، ط –، تح/ عبدهللا الليثي، دار المعرفة1/71م، ورجال صحيح مسلم البن َمْنُجوَيه: 1993هـ=1414
، تح/ كمال 175)األنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط(:  هـ، والمؤتلف والمختلف البن القيسراني1407

، 3/392هـ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي: 1411، 1بيروت، ط –يوسف الحوت، دار الكتب العلمية 
م، ومغاني األخيار في 1980هـ=1400، 1بيروت، ط –تح/ د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة 

، تح/ محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، 1/78رجال معاني اآلثار لبدر الدين العينى:  شرح أسامي
 م.2006هـ=1427، 1لبنان، ط –بيروت

 –، تح/ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية7/166( ينظر في ترجمته: الطبقات الكبرى البن سعد: 2)
، تح/ د. أحمد محمد نور، مركز 4/192حيى بن معين: م، وتاريخ ابن معين لي1990هـ=1410، 1بيروت، ط

م، والطبقات لخليفة بن خياط: 1979هـ=1399، 1مكة المكرمة، ط -البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي
، 1، دار الباز، ط74، وتاريخ الثقات ألبي الحسن العجلي: 2/16، والتاريخ الكبير للبخاري: 352

، تح/ عبدالرحيم محمد أحمد القشقري، عمادة البحث 1/197ء لإلمام مسلم: م، والكنى واألسما1984هـ=1405
م، والتاريخ وأسماء 1984هـ/1404، 1العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

، 1، تح/ محمد بن إبراهيم اللحيدان، دار الكتاب والسنة، ط75المحدثين ألبي عبدهللا المقدمي: 
، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  بحيدر آباد 2/305م، والجرح والتعديل البن أبي حاتم: 1994هـ=1415

، وزارة 4/42م، والثقات البن حبان: 1952هـ=1271، 1بيروت، ط –الدكن  الهند، دار إحياء التراث العربي
د المعيد خان، الناشر: دائرة المعارف العثمانية المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عب

، تح/ موفق بن 1/165م، والمؤتلف والمختلف للدارقطني: 1973/ ه1393، 1بحيدر آباد الدكن الهند، ط
م، وِذْكر أسماء التابعين وَمْن َبْعدهم 1986هـ=1406، 1بيروت، ط –عبدهللا بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي

ْت روا ، تح/ بوران الضناوي، مؤسسة الكتب 1/77يُته عن الثقات عند البخاري ومسلم، للدارقطني: ممن َصحَّ
، تح/ 204م، وفتح الباب في الُكنى واأللقاب البن َمْنَده العبدي: 1985هـ=1406، 1بيروت لبنان، ط -الثقافية

لف الصالحين إلسماعيل م، وِسَير 1996هـ=1417، 1الرياض، ط -أبو قتيبة محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر السَّ
 ، تح/ د. كرم بن حلمي بن فرحات، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.703بن محمد األصبهاني: 
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ْت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم() (، كما نصَّ 1ذكره الدار قطني يف )َمْن صحَّ

، (3(، وُسئل عنه أبو زرعة فقال: بصريٌّ ثقٌة)2عليه ابُن ِحبان يف كتابه )الثقات( وقال: لم َيْكذْب قّط)

( اِزيُّ  (.4ووثَّقه َأُبو َحاِتم الرَّ

ُق أحًدا، شأن  نًا عفَّ اللسان، صدوَق القلب، ال ينافُق وال ُيماري وال يتملَّ وكان )رحمه اهلل( رجاًل ديِّ

، َوالَ آَذيْ  ، َوالَ َأَكْلُت َشْيًئا َمْلُعْوًنا َقطُّ ُت َأَحًدا َقطُّ ، كبار التابعين، فقد ُروي عنه قوله: َما َلَعنُْت َشْيًئا َقطُّ

.  َوال َماَرْيُت َأَحًدا َقطُّـ، َوَلْم أْجِلْس َعَلى َدَكاكِيَن َقطُّ

ًزا عن النجاسات، وحرًصا على طهارة ثوبه وبدنه، َحتَّى َكاَن َلُه  -أيًضا-وَكاَن  ِمْن َأَشدِّ النَّاِس تحرُّ

الِة َعَلى ِحَدٍة، َوَثْوٌب آخر للحمَّ   ام َعَلى ِحَدٍة.َثْوَباِن: أحدهما لِلصَّ

 (.5وأورد الذهبي أنَّه كان على هدي أهل السنة والجماعة، وأنه يكره المبتدعة وأصحاب األهواء)

، ابِّ  َوَكاَن َأُبو الَجْوَزاِء َقِوياا مع كثرة عبادته وصومه، فقد َكاَن ُيْواِصُل ُأْسُبْوًعا, َوَيْقبُِض َعَلى ِذَراِع الشَّ

 (.6يعني: ما يزيده الصوم إال قوًة وبأًسا وشدًة، ولعله دليل اإلخالص()َفَيَكاُد َيْحطُِمَها )

 شيوخه الذين تلقَّى عنهم:
ُيعدُّ أبو الجوزاء من علماء الطبقة الثانية، فقد ذكره خليفة بُن خياط يف الطبقة الثانية من ُقراء أهل 

ْوا آياِت الذكِر (، مما يعني تلقيه القرآَن الكريَم مباشرًة من علماء الطبق7البصرة) ة األولى الذين تلقَّ

ا طرياا من فم رسول اهلل )  (، ومن هؤالء الصفوة الذين تتلمذ على أيديهم: الحكيِم غضا

(، أمُّ (، وزوُج النَّبِي )َعائَِشُة بنُت أبي بكر الّصديق )رضي اهلل عنها(: َحبِيَبُة حبيِب اهلل ) -1

أحد الذين تلقوا عنها حيث قال: أقمت َمَع اْبِن َعبَّاٍس َوَعائَِشَة اْثنََتْي َعَشَرَة َوَأُبو الجوزاء  (،8) اْلُمؤمنِين

 (. 9َسنًَة َلْيَس ِمَن اْلُقْرآِن آَيٌة إاِل َسَأْلُتُهما َعنْها)

                                                 

 .1/77( ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم للدارقطني:1)
 .4/42( الثقات البن حبان 2)
 .2/304أبي حاتم  ( الجرح والتعديل البن3)
، تح/ د. أبو لبابة 1/413( التعديل والتجريح, لمن خرَّج له البخاري في الجامع الصحيح ألبي الوليد األندلسي: 4)

 م.1986هـ=1406، 1الرياض، ط -حسين، الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع
، تح/ د. بشار عو اد معروف، دار 2/1024، وتاريخ اإلسالم للذهبي: 703( سير السلف الصالحين لألصبهاني: 5)

 م.2003، 1الغرب اإلسالمي، ط
، 5/217، وسير أعالم النبالء للذهبي: 703، وسير السلف الصالحين لألصبهاني: 4/42( الثقات البن حبان 6)

 . 1/78، ومغاني األخيار: 2/1024م، وتاريخ اإلسالم للذهبي: 2006هـ=1427القاهرة،  -دار الحديث
 .352ت لخليفة بن خياط: ( الطبقا7)
ِ َما َنَزَل َعَليَّ 8) الَوْحُي َوَأَنا ِفي  ( في صحيح البخاري أنه قال ألم سلمة: "َيا ُأمَّ َسَلَمَة، اَل ُتْؤِذيِني ِفي َعاِئَشَة، َفِإنَُّه َوَّللاَّ

صر الناصر، الناشر: دار طوق ، تح/ محمد زهير بن نا5/30ِلَحاِف اْمَرَأٍة ِمْنُكنَّ َغْيِرَها" ينظر: صحيح البخاري: 
 هـ.1422، 1النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط

 . 2/16( ينظر: التاريخ الكبير: 9)
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ي اْبُن َعْبداهلل ْبن َعبَّاس ْبن َعْبد المطلب ْبن هاشم ْبن َعْبد مناف، َأُبو اْلَعبَّاس اْلُقَرِشّي الهاشم -2

وكان يسمى البحر، لسعة علمه، ويلقب بحبر ، (، كني بابنه اْلَعبَّاس، وهو أكبر ولدهعم َرُسول اهلل )

(، وقد أكدت 1األمة وترجمان القرآن، وتويف سنة ثمان وستين بالطائف، وهو اْبُن سبعين سنة)

 (. 2) المصادر على أخذ أبي الجوزاء عن ابن عباس

رو ْبن العاص القرشي: لم يكن بينه وبين أبيه فِي السن سوى إحدى عشرة سنة، َعبداهلل ْبن َعمْ  -3

اِم َسنََة َخْمٍس َوِستِّيَن َوُهَو َيْوَمئِِذ اْبُن ، أسلم قبل أبيه، وكان غزيَر العلم، مجتهًدا فِي العبادة َي بِالشَّ ُتُوفِّ

 (.3اْثنََتْيِن َوَسْبِعيَن َسنًَة)

وس -4  )َأُبو ُهَرْيرة الدَّ
ِ
(، وأْحفظ الصحابة: قيل: كان اسمه َعْبد ي اليماين: صاحُب َرُسول اهلل

ْساَلم َعْبداهلل أو عبدالرحمن ي فِي اإْلِ ، أخذ عنه خلٌق كثيٌر منهم: أبو الجوزاء الربعي، شمس فُسمِّ

َي َسنََة تِْسٍع َوَخْمِسيَن فِي آِخرِ ِخالَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأبِي ُسْفيَ  َي َثَماٍن َوَسْبُعوَن َسنًَة. َوُتُوفِّ اَن، َوَكاَن َلُه َيْوَم ُتُوفِّ

(4،) 

 تالمذته:
ْوا عنه، منهم:  ألبي الجوزاء تالميُذُه الذين تلقَّ

رِ  -1 اُز الضَّ ُة َجْعَفُر بُن َحيَّاَن الُعَطاِرِديُّ الَبْصرِيُّ الَخرَّ : ُهَو اإِلَماُم الُحجَّ  ُر.يْ َأُبو األَْشَهِب اْلُعَطاِرِديُّ

 ، ، َوَبْكرٍ اْلُمَزنِيِّ ، َواْلَحَسِن اْلَبْصرِيِّ ْبِعيِّ ، َوَأبِي اْلَجْوَزاِء الرَّ  َوَطائَِفٍة.روى َعْن: َأبِي َرَجاٍء اْلُعَطاِرِديِّ

، َوَعلِ  اُر، َوَعاِصُم ْبُن َعِليٍّ يُّ ْبُن اْلَجْعِد، َوروى َعنُْه: َيْحَيى اْلَقطَّاُن، َوَأُبو اْلَولِيِد، َوَأُبو َنْصٍر التَّمَّ

َقُه اْبُن َمِعيٍن، َوَأُبو َحاِتٍم.  وٍخ، َوُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل، َوَخْلٌق َكثِيٌر، َوثَّ  َوَشْيَباُن ْبُن َفرُّ

و فيما نقل أب-َمْولُِدُه َسنََة َسْبِعيَن، َفَقْد َأْدَرَك ِمْن َحَياِة َأَنٍس ِبْضًعا َوِعْشرِيَن َسنًَة، وقد قرأ القرآن 

يُّ  وعمر
انِ  (.5َماَت فِي آِخرِ َيْوٍم ِمْن َشْعَباَن َسنََة َخْمٍس َوِستِّيَن َوِماَئٍة)، َعَلى َأبِي َرَجاٍء اْلُعَطاِرِديِّ  -الدَّ

 ْبِن َش  -2
ِ
، َوَعْبِداهلل ْبِعيِّ ِقيٍق، ُبَدْيُل ْبُن ميسرَة العقيلي اْلَبْصرِّي: َروى َعْن: َأَنٍس، َوَأبِي اْلَجْوَزاِء الرَّ

اُد ْبُن َزْيٍد، َوَجَماَعٌة.، َوَعَطاِء ْبِن َأبِي َرَباٍح   روى َعنُْه: إِْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َوَأَباُن اْلَعطَّاُر، َوَحمَّ

ِحيِح) َي َسنََة َخْمٍس َوِعْشرِيَن َعَلى الصَّ َقُه اْبُن َمِعيٍن، وُتُوفِّ  (.6َوثَّ

                                                 

، تح/ علي محمد 3/291، وأسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير: 2/279( ينظر: الطبقات الكبرى: 1)
م، وتاريخ دمشق البن القالنسي: 1994هـ=1415، 1د، دار الكتب العلمية، طمعوض وعادل أحمد عبد الموجو 

 م.1983هـ=1403، 1، تح/ د سهيل زكار، دار حسان للطباعة والنشر دمشق، ط29/285
، والثقات البن حبان: 2/304، والجرح والتعديل البن أبي حاتم 1/197( ينظر: الكنى واألسماء لإلمام مسلم: 2)

 .703، وسير السلف الصالحين لألصبهاني 1/102ح البخاري: ، ورجال صحي4/42
 .15/359، وتهذيب الكمال للمزي: 4/197( ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد: 3)
 .34/375، وتهذيب الكمال للمزي: 4/242( ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد: 4)
 .1/139، ورجال صحيح البخاري: 4/551سالم ، وتاريخ اإل1/453( التعديل والتجريح, ألبي الوليد األندلسي: 5)
، وتاريخ اإلسالم: 4/31، وتهذيب الكمال: 1/165، والمؤتلف والمختلف للدارقطني: 2/142( التاريخ الكبير: 6)

3/377. 
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: َأُبو َيْحَيى، َوِقيَل: َأُبو َمالٍِك، َبْصرِيٌّ َصُدوٌق، َرَوى َعْن َأبِي َعْمُرو ْبُن َمالٍِك النُّْكرِيُّ  -3

 اْلَجْوَزاِء.

، اُد ْبُن َزْيٍد، َوَجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، َوُنوُح ْبُن َقْيٍس اْلَحّدانِيُّ َوآَخُروَن،  َوروى َعنُْه: َحمَّ

 (.1تويف سنة ثالثين ومائة)

ِة الثَِّقاِت. -4 د بن جحادة األَوِدّي الكويف: َأَحُد األَئِمَّ  ُمَحمَّ

, َوَأبِي  َث َعْن: َأَنِس بِن َمالٍِك وعطاء ابن َأبِي َرَباٍح, َوَرَجاِء بِن َحْيَوَة, َوالَحَسِن, َوَبْكٍر الُمَزنِيِّ َحدَّ

َث َعنُْه: , َوَنافٍِع, َوغيرهم، وَحدَّ ْبِعيِّ  ُشْعَبُة, َوُسْفَياُن بُن ُعَيْينََة, َوَخْلٌق كثير. الَجْوَزاِء الرَّ

َي: ِبَطرِْيِق مَ  َلَحاِء، ُتُوفِّ , َوَكاَن ِمَن الُفَضالَِء الصُّ اِزيُّ َقُه َأْحَمُد بُن َحنَْبٍل, َوَأُبو َحاتٍِم الرَّ َة فِي َشْهِر َوثَّ كَّ

 (.2َرَمَضاَن َسنََة إِْحَدى َوَثالَثِْيَن َوماَئٍة)

 ُل بُن الحق الرقاشي: َأُبو بشر الَبْصرِّي والد بشر ْبن المفضل. المفضَّ  -5

روى عن: أبي الجوزاء، وعدي ْبن أرطاة، ومحمد بن سيرين، ومحمد ْبن المنكدر، ومكحول 

 الشامي وأبي حفص.

 ري.وَرَوى َعنه: َعبُداهلل ْبُن المبارك، وفهُد ْبن حيان، ومسلُم ْبن إبراهيم، ومعاُذ ْبن معاذ العنب

 (. 3)"الثقات"وثقه يحيى ْبن َمِعين، وذكره ابُن ِحبَّان يف كتاب 

 وفاته:

حكى البخاري وغيره أن وفاته كانت َسنََة ثالث وثمانين، وقيل: سنة اثنتين وثمانين، واألشهر 

 (.4األول)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .3/476، وتاريخ اإلسالم: 22/211( تهذيب الكمال: 1)
 .6/309، وسير أعالم النبالء: 24/575( ينظر: تهذيب الكمال للمزي 2)
 .28/425( ينظر: تهذيب الكمال للمزي 3)
، والتاريخ الكبير 352، والطبقات لخليفة بن خياط: 205( تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ألبي سليمان الربعي: 4)

، والثقات 1/413، والتعديل والتجريح ألبي الوليد األندلسي: 1/102، ورجال صحيح البخاري: 2/16للبخاري: 
 .3/392، وتهذيب الكمال للمزي: 1/71ورجال صحيح مسلم:  ،4/42البن حبان: 
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 املبحث الثاني

 

 قراءُة أبي اجلوزاء بني القراءات
 

على مفهوِم  -بإيجازٍ -أبي الجوزاء دراسًة لغويًة، نحاول إلقاَء الضوء قبل الدخول يف دراسة قراءة 

 القراءات، وشروِط صحِة القراءِة عند العلماِء، وموضِع قراءِة أبي الجوزاء منها:  

فالقراءُة لغًة: مصدٌر سماعيٌّ للفعل )قرأ(، يقال: قرأ يقرأ قراءًة وُقرآًنا، ومنه قولك: قرأت الكتابة 

اُء َواْلَحْرُف اْلُمْعَتلُّ 1ًنا)قراءًة وقرآ َأْصٌل َصِحيٌح َيُدلُّ َعَلى " -كما يقول ابن فارس-(، واْلَقاُف َوالرَّ

ْجتَِماِع النَّاِس فِيَها، َواْلِمْقَراُة: اْلَجْفنَُة، ُس 
ِ

َيْت َقْرَيًة ال ْجتَِماِع ُجَمٍع َواْجتَِماٍع، ِمْن َذلَِك اْلَقْرَيُة، ُسمِّ
ِ

َيْت ال مِّ

 ْيِف َعَلْيَها، َأْو لَِما ُجِمَع فِيَها ِمْن َطَعاٍم.الضَّ 

َي بَِذلَِك لَِجْمِعِه َما فِيِه ِمَن اأْلَْحَكاِم َواْلِقَصِص َوَغْيرِ َذلَِك) ُه ُسمِّ (، َواأْلَْصُل 2قالوا: َوِمنُْه اْلُقْرآُن، َكَأنَّ

ظة الجمُع، وكلُّ َشْيٍء َجمْعَته َفَقَد َقَرأْ  ُه َجَمَع الِقَصَص، واألْمَر فِي َهِذِه اللفَّ َي الُقرآُن ُقْرآًنا أِلَنَّ َته، وُسمِّ

َوَر َبْعَضَها إَِلى َبْعضٍ   (.3) "َوالنَّْهَي، والْوعَد َواْلَوِعيَد، واآلياِت والسُّ

 (.4كما ُتستعمل القراءُة بمعنى التالوة فيقال: قرأُت الكتاب قراءًة أي: تلوته تالوًة)

 القراءة يف االصطالح:

 تباينت آراء العلماء يف تعريف القراءة قديًما وحديًثا، وهاك بعضها:

اْختاَِلُف َأْلَفاِظ اْلَوْحِي اْلَمْذُكوِر فِي َكَتَبِة اْلُحُروِف َأْو َكْيِفيِّتَِها ِمْن "فالقراءات عند الزركشي: 

 (.5)"َتْخِفيٍف َوَتْثِقيٍل َوَغْيرِِهَما

ا لناقلهعلٌم ب"وعرفها ابن الجزري بأنها:   (.6)"كيفية أداِء كلماِت القرآِن واختالفِها معزوا

                                                 

، تح/ أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم 1/65( الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( للجوهري )ق ر أ(: 1)
، تح/ عبدالكريم 1/364م.. وينظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي )ق ر أ(: 1990، 4للماليين ط

، 1، سلسلة التراث العربي من إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت، طالعزباوي وآخرين
 م .2000هـ=1421

، تح/ عبدالسالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر 79، 5/78( مقاييس اللغة البن فارس ) ق ر ي(: 2)
 م.1979هـ=1399

، تح/ طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة 4/30( النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير: 3)
 م.1979هـ=1399العلمية، بيروت، 

 هـ.1414، 3، دار صادر بيروت، ط1/128( لسان العرب البن منظور )ق ر أ(:4)
عربية ، تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب ال1/318( البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي: 5)

 م،.1957هـ=1376، 1عيسى البابى الحلبي وشركاه، ط
 م. 1999هـ=1420، 1، دار الكتب العلمية، ط9( منجد المقرئين ومرشد الطالبين البن الجزري: 6)
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مذهٌب َيذهُب إليه إماٌم من أئمة القراء مخالًفا به "وعرفها الشيخ عبدالعظيم الزرقاين بأنها: 

غيَره يف النطق بالقرآن الكريم، مع اتفاِق الرواياِت والطرِق عنه سواٌء أكانت هذه المخالفُة يف نطِق 

 (.1)"يف نطِق هيئاتهاالحروِف أم 

والمتأمُل يف هذه التعريفات يجد غايَتها واحدًة، وهي معرفُة وجوه االتفاق واالختالف يف كيفية نطق 

الحروف وكتابتها، وما يتعلق بها يف هيئة النطق تخفيًفا وتشديًدا، وحذًفا وإثباًتا، ووصاًل وفصاًل، ولغًة 

ق واالختالف، واختالف الطرق األدائية ثابتٌة بالتواتر، متصلٌة وإعراًبا، مع التأكيد على أن مواضع االتفا

أئمُة القراءِة ال تعمُل "(، مع التأكيد على أهمية السند وأهمية التواتر يف القراءة، فـ السند برسول اهلل )

 يف شيٍء من حروف القرآن، على األْفشى يف اللغة، واألْقيس يف العربية، بل على األثبِت يف األثرِ،

واألصحِّ يف النقل، والروايُة إذا ثبتْت ال يرّدها قياُس عربية، وال فشوُّ لغة؛ ألنَّ القراءَة سنٌّة متبعٌة، يلزم 

 (.2)"قبوُلها والمصيُر إليها

تعدُد تنوٍع وتكامٍل وتآزٍر، ال تعدُد تضاد  -على هذا النحو-وجديٌر بالذكر أن تعدَد القراءاِت 

ُت القرآنيُة متكاملًة ألداء المعنى المطلوب، كما سيظهر من خالل وتناقض، حيث تتآزر القراءا

 البحث.

 مقاييس القراءة الصحيحة:
 استقر العلماء على أن مقاييس القراءة الصحيحة ثالثة، هي:

 (.أواًل:  صحة السند إلى سيدنا رسول اهلل )

 ثانًيا: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمااًل.

 افقة العربية ولو بوجه. ثالًثا: مو

فإذا ما اكتملت هذه الشروُط يف إحدى القراءات صارت صحيحًة، ووجب على الناس قبوُلها، وال 

ها وال إنكاُرها؛ ألنها من األحرف السبعة التي نزل بها القرآُن، سواء نقلت إلينا عن  يجوز ألحد ردُّ

ها صارت شاذة، حتى لو كانت عن السبعة أو طريق السبعة أو العشرة أو غيرهم، وحيثما اختلَّ ركن من

 (.3من هو أكبر منهم)

 يقول ابن الجزري:

ْسِم اْحتَِمااًل َيْحِويـــــــــــَوكَ   لُّ َما َواَفَق َوْجَه َنْحِو     ــــــَفكُ                                 اَن ِللرَّ

 ـــالَثـــــُة األَْرَكـــــــانُ َوَصحَّ إْسناًدا ُهَو اْلُقرآُن      َفَهـــِذِه الثَّ 

                                                 

ْرقاني: 1)  .3، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط1/412( مناهل العرفان في علوم القرآن لعبدالعظيم الزُّ
م، 2007هـ=1428، 1اإلمارات، ط –، جامعة الشارقة1/51في القراءات السبع ألبي عمرو الداني: ( جامع البيان 2)

 –، تح/ د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية1/115وينظر:  شرح طيبة النشر في القراءات العشر للنَُّوْيري: 
 م.2003هـ=1424، 1بيروت، ط

 المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العلمية[. ، 1/9( النشر في القراءات العشر البن الجزري: 3)
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بَعِة)ـــــَوَحيُثَما َيْخَتلُّ ُرْكٌن َأْثبِِت     ُش                          ُه فِي السَّ  (1ُذوَذُه َلْو أنَّ

والذي جمع يف زماننا هذه "ويوضح ابن الجزري ما استوىف هذه الشروط من القراءات بقوله:  

مة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم: أبو جعفر ونافع األركان الثالثة هو قراءة األئ

وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، أخذها الخلُف عن 

 .(2)"السلِف إلى أن وصلْت إلى زماننا

ألركان المثبتة عند وبناًء على ما سبق: فإن القراءة الشاذة هي التي فقدْت ركنًا أو أكثَر من هذه ا

األئمة المعتمدين، وعليه فال يجوز القراءُة بها يف الصالة، بيد أنه يجوز تعلُمها وتعليُمها، مع تدوينها يف 

 .(3)الكتب، وبيان وجهها من حيث اللغة واإلعراب والمعنى، كما يستنبط منها األحكام الشرعية

وإن َقُصر شيٌء منها عن بلوغه إلى "أنها  -كما رأى ابن جني–ووجه جواز االحتجاج بها يف اللغة 

( فلن يقُصَر عن وجٍه من اإلعراب داٍع إلى الُفسحة واإلسهاب، إال أننا وإن لم نقرْأ يف رسول اهلل )

التالوة به مخافَة االنتشار فيه، ونتابع َمن يتبع يف القراءة كل جائز رواية ودراية، فإنا نعتقد قوَة هذا 

ا،  ى شاذا وأنه مما أمر اهللُ تعالى بتقبُّله، وأراد منا العمَل بموجبه، وأنه حبيٌب إليه، ومرضيٌّ من الُمسمَّ

، فرواُتها عرٌب فصحاء، سليمٌة سالئقهم، ُتبنى على أقوالهم قواعد العربية، وإن لم (4)"القول لديه

 إلى درجة المتواتر. -بالطبع-َتْرَق 

العلماُء لمعرفة القراءة الصحيحة بياَن منزلِة قراءة من خالل الشروط التي وضَعها  -إذن-نحاوُل 

 أبي الجوزاء ووْضَعَها منها:

: )صحة السند(:   أوًلا

سبق الحديُث عن شيوخ أبي الجوزاء الذين تتلمَذ عليهم وأخَذ عنهم، وهم أئمُة الطبقة األولى 

ْوا من فم الرسول ) ه علماُء الطبقات منالذين تلقَّ  -إذن-أئمة الطبقة الثانية، فهو  ( مباشرًة، ولذا عدَّ

من أجالء التابعين الذين أخذوا عن أجالء الصحابة، ومنهم أم المؤمنين عائشة، وحبر األمة وترجمان 

 القرآن ابن عباس، وعبداهلل بن عمرو، وأبي هريرة )رضي اهلل عنهم(.

ير من المصادر: كمعاين كما يزيد قراءته توثيًقا ورودها مقرونة مع غيره من القراء األثبات يف كث

القرآن للفراء، وتفسير الطبري، ومعاين القرآن للزجاج، وإعراب القرآن للنحاس، ومعاين القراءات 

لألزهري، وجامع البيان يف القراءات السبع للداين، وتفسير البغوي، والمحرر الوجيز البن عطية، وزاد 

                                                 

، 1، تح: محمد تميم الزغبي، دار الهدى، جدة، ط32( َمْتُن َطيِ َبِة النَّْشِر ِفي اْلِقَراَءاِت اْلَعْشِر البن الجزري: 1)
 م.1994هـ=1414

 .18( منجد المقرئين: 2)
 م.1981، دار الكتاب العربي بيروت، 10عبدالفتاح القاضي: ( القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ 3)
المجلس األعلى  -، وزارة األوقاف1/33( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها البن جني: 4)

 م.1999هـ=1420للشئون اإلسالمية القاهرة، 
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ن، وسيأتي بيان ذلك موضًحا عند المسير، وتفسير القرطبي، والبحر المحيط، والدر المصو

 توثيق قراءاته يف البحث.

وإذا أنعمنا النظر يف قراءة أبي الجوزاء فإننا سنجد شطًرا منها يوافق المتواتر، وُقرئ بها يف السبعة، 

 أو العشرة.

يتضح من خالل ذلك تحقق صحة السند يف قراءة أبي الجوزاء، ألخذه إياها عن أئمة الصحابة 

ْت قراءُته بين  وكبارهم، مع بيان صدقه وثقته وعدم كذبه بشهادة علماء الجرح والتعديل، وإنما ُعدَّ

الشواذ لعدم وصولها إلى حد التواتر والشهرة، وهو شرط يف القراءة المقبولة؛ مع انقطاع سندها فيما 

 .  بعد، وفقدان من يحملها ويؤديها

 
 تماًل:ثانياا: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو اح

علم الرسم: هو العلم الذي يبحث يف معرفة خط المصاحف العثمانية وطريقة كتابتها والقواعد 

الُمتَّبعة فيها خالًفا للرسم القياسي اإلمالئي، وقد اتفق أئمُة اإلقراء على لزوم مرسوم المصاحف فيما 

ها على وفق رسمها يف الهجاء تدعو الحاجُة إليه اختياًرا واضطراًرا، فُيوقف على الكلمة الموقوف علي

 (.1وذلك باعتبار األواخر)

وإذا أنعمنا النظر يف قراءة أبي الجوزاء فإننا سنجد الشرط متحققا يف معظمها، فأكثرها يتفق مع 

 رسم المصحف، ولم تخرْج عن سواد المصحف العثماين إال يف أربعة أحرف فقط، هي:

 [١١٧النساء: ] چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں      ں چ  ٹ األول: قول اهلل

 . وقرأ أبو الجوزاء: )إاِل َوَثنًا(: بفتح الواو، والثاء من غير ألف چںچ: قرأ الجمهور

 [63]الشعراء:  چڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ         ڦ    چ ٹ الثاين: قول اهلل

 .بالراء، وقرأ أبو الجوزاء: )فِْلٍق( بالالم چڤچ: قرأ الجمهور

 [.19]األحزاب: چ ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ  ٹ الثالث: قول اهلل

 بالسين، وقرأها بالصاد أبو الجوزاء. چڻ چ : قرأ الجمهور

 [31]اإلنسان:  چ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ  اهلل تعالى الرابع: قول

 قراءة الجمهور بنصب الظالمين، وقرأ أبو الجوزاء: )والظالمون( رفًعا.

 ثالًثا: موافقة العربية ولو بوجه: 

اءة الصحيحة موافقَتها لغَة العرب، ولذا أجاز العلماُء تعلمها وتعليمها، مع بيان اشترط العلماُء للقر

قد أطبق الناُس على "وجهها لغًة وإعراًبا ومعنًى، كما ُيستدلُّ بها على وجٍه من وجوه العربية، بل لـ 

                                                 

، 1عمَّان )األردن(، ط -دار عمار ،191( مقدمات في علم القراءات لمحمد أحمد مفلح القضاة وآخرين: 1)
 م. 2001هـ=1422
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ُيحتجُّ بها يف مثل  االحتجاج بالقراءات الشاذة يف العربية إذا لم تخالْف قياًسا معلوًما, بل ولو خالفْته

ذلك الحرف بعينه, وإن لم يُجِز القياُس عليه.... وما ذكرته من االحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعلم فيه 

 (. 1)"خالفا بين النحاة

وبالنظر يف قراءة أبي الجوزاء نجد أن قراءاته كلَّها لها وجٌه يف العربية، ولم تخرْج واحدٌة منها عن 

 مقياس العربية.

ي نطمئنُّ إليه من خالل ما سبق: أن قراءَة أبي الجوزاء من القراءات الشاذة التي ال ُيقرُأ بها على والذ

أنها قرآن، ولكن تبقى لها منزلُتها اللغوية، فهي وغيرها من القراءات الشاذة أقوى من كثير مما يحتج 

.به من الكالم العربي، وعليه تقوم هذه الدراسة التي تتناولها من الجان ، والدالليِّ  بين: الصوتيِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، 1، تح/ د. محمود فجال، دار القلم، دمشق، ط68( االقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي: 1)
 م.1989هـ=1409
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 ويشتمل على ستة مباحث:

 املبحث األول: اإلتباع يف احلركات.
 املبحث الثاني: التعاقب بني الصوامت.
 املبحث الثالث: التعاقب بني الصوائت.

 سهيل.املبحث الرابع: اهلمز والت
 املبحث اخلامس: اإلدغام أو املماثلة.

 املبحث السادس: احلذف.
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 املبحث األول: اإلتباع يف احلركات.
 

ها أن تكون عليه  اإلتباع: أن َتْتبَع الحركُة أو السكوُن حركًة أخرى سابقًة أو الحقًة، فُتَغيَُّر عما حقُّ

 (. 1لُتماثل الحركَة المتبوعَة)

وهو عبارة عن تطور يف حركات الكلمات التي تشتمل على حركات متباينة، حيث تميل اللغة إلى 

ظاهرة من  -بهذا-االنسجام بين هذه الحركات لئال ينتقل اللسان من ضم إلى كسر أو العكس، وهو 

 ظواهر االنسجام الصوتي. 

تسميتها بـ )التوافق الحركي( أو (، اصطلح المحدثون على 2وهذه الظاهرة عامة يف جميع اللغات)

(، ومن قبلهم فطن إليها علماء اللغة القدامى، وكان من السابقين إلى إبرازها 3)االنسجام الحركي()

ويف فعيٍل لغتان: َفعيٌل وفِعيٌل إذا كان "واإلشارة إليها إمام العربية سيبويه، ومن تلك اإلشارات قوله: 

الحلق[، مطرٌد ذلك فيهما ال ينكسر يف َفِعيل وال َفِعٍل، إذا كان الثاين من الحروف الستة ]يعني حرف 

كذلك كسرت الفاء يف لغة تميم، وذلك قولك: لِئِيٌم وِشِهيٌد، وسعيٌد ونحيٌف، ورغيٌف، وبخيٌل 

 (.4)"وبئيٌس، وشهد، ولعب، وضحك، ونغل، ووخم

ى هذه الظاهرة ب التقريب، وذلك يف باب وسمه كما كانت إشارة عبقري اللغويين عابرًة حينما َسمَّ

ه, والحِمِد لِلَّه"بـ )اإلدغام األصغر( قال فيه:   (.5)"ومن التقريب قولهم: الحُمُد ُللَّ

وبالتأمل يف كتب اللغة التي َنقلْت إلينا هذه الظاهرة وَنَسَبْتها إلى قبائلها من العرب، يتبين أن القبائَل 

 (.6َأْميُل إلى هذا االنسجام من القبائل الحضرية)البدويَة ال سيما تميم وربيعة وقيس وأسد، 

مما يجعلنا نميُل إلى القول بأن الهدف من هذه الظاهرة هو الميل إلى الخفة والسهولة يف النطق، مع 

االقتصاد يف الجهد العضلي، وذلك ألن عمل اللسان من وجه واحد بإتباع الحركات بعضها بعًضا 

 أخفُّ بكثيرٍ من التنويع بينها.

                                                 

، بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة، 5( إتباع الحركة في القراءات د. محمد أحمد خاطر: ص 1)
 م.1990هـ=1410امن، العدد الث

 م.1984، 6، األنجلو المصرية، طـ178( األصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 2)
، مكتبة األنجلو 86، وفي اللهجات العربية د. أنيس: 228( ينظر: علم اللغة العربية د. محمود فهمي حجازي: 3)

 م.1995، 9المصرية، ط
، 3م محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط، تح/ عبد السال108، 4/107( الكتاب لسيبويه: 4)

 م.1988هـ=1408
 ، تح/ د. محمد علي النجار، الدار العلمية )د ت(.2/146( الخصائص البن جني: 5)
 .86، وفي اللهجات العربية د. أنيس: 7/228، واللسان )م خ ض(: 4/196، 107/ 4( ينظر: الكتاب: 6)
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ولعل يف ميل الناطقين بالعامية المصرية إلى كسر أوائل الكلمات كقولهم: )ِرِغيف، 

وِسِمين، وِتِخين، وكِبير، وطِويل، وبِِعيد( لوًنا من المحاكاة لهذا االنسجام الحركي، مع االقتصاد يف 

 الجهد العضلي.

   ومما جاء من إتباع الحركات يف قراءة أبي الجوزاء:

 لكلي في الحركات:أوًلا: اإلتباع ا
 اإلتباع فيما جاء على وزن )فُْعل(:  -1

 [57]األعراف:  چەئې ې ې ې ى ى ائ ائچ (:قول اهلل )

 قرأ أبو عمرو، وابُن كثير، ونافٌع: )ُنُشًرا(. 

(1) چى چ وقرأ عاصم بالباء
 . 

أنها جمع  وقرأ أبو الجوزاء، وأبو عمران، وابُن أبي عبلة: بضم الباء والشين: )ُبُشًرا(، وهذا على

 (.2بشيرة)

وقراءة أبي الجوزاء موافقة إحدى روايتي عاصم بن أبي النجود، فإنه كان يقرأ: )ُبشًرا( على 

بالباء وضمها، وسكون الشين، وهذا يف المتواتر،  چىچ اختالٍف عنه فيه: فروى ذلك بعضهم عنه:

 (. 3وبعضهم بالباء وضمها وضم الشين، وهو يف الشاذ)

[، 46]سورة الروم:  چژڑڑکککچ ٹل يف قراءته قوَل اهلل وكان عاصٌم يتأوَّ 

ر بالمطر جمع )ُبُشًرا(، كما يجمع )النذير( )ُنُذًرا()  (.4تبشر بالمطر، وأنه َجْمُع )َبِشير( ُيَبشِّ

جمع بشير، وهي مخففة من المضمومة، وقد تكون  -بالتسكين- چىچ وذهب النحاس إلى أن

 (5الُعْمر، وتقرا ُبْشًرا وُبُشًرا) جمع ُبْشرة، وقد يكون مصدرا مثل

                                                 

هـ، ومعاني 1400، 2مصر، ط –/ شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف، تح283( ينظر: السبعة البن مجاهد: 1)
جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية،  -، مركز البحوث في كلية اآلداب 1/409القراءات لألزهري: 

، تح/ عبد الرزاق المهدي، الناشر: 2/130م، وزاد المسير في علم التفسير البن الجوزي: 1991هـ=1412، 1ط
 .270، 2/269هـ، والنشر البن الجزري: 1422، 1بيروت، ط –لكتاب العربيدار ا

 .2/130( ينظر في قراءة أبي الجوزاء: زاد المسير: 2)
، تح/ أحمد محمد شاكر، 12/490( ينظر: تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن( البن جرير الطبري: 3)

، تفسير البغوي 3/1092يان في القراءات السبع للداني: م، وجامع الب2000هـ=1420، 1مؤسسة الرسالة، ط
بيروت، –، تح/ عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 2/199)معالم التنزيل في تفسير القرآن( للبغوي: 

، تح/ عبدالسالم 2/412هـ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية األندلسي: 1420، 1ط
َثِني َقْيس َعن أبي إسحاق َعن 1422، 1بيروت، ط –، دار الكتب العلميةعبدالشافي محمد هـ، يقول الفراء: "َحدَّ

، تح/ 2/269أبي عبدالرحمن: َأنَُّه ]يعني: عاصًما[ قرأ )ُبُشًرا( كأنه بشيرة وُبُشر" ينظر: معاني القرآن للفراء: 
 .1ط مصر، –محمد علي النجار وآخرين، دار المصرية للتأليف والترجمة

 .12/490( تفسير الطبري: 4)
هـ، 1409، 1مكة المكرمة، ط -، تح/ محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى 3/44( معاني القرآن للنحاس: 5)

والهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه، وجمل من فنون علومه، لمكي بن أبي طالب: 
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مُّ  يِن الضَّ نَْت َتْخِفيًفا َكُرُسٍل َوُرْسٍل) -كما أكد القرطبي–َوَأْصُل الشِّ (، فالمعروُف أن 1َلكِْن ُسكِّ

)ُفُعل( بضم الفاء والعين من أبنية جموع الكثرة، وتسكيُن عينه يف غير المضعف جائز، وقد يكوُن واجًبا 

 (.2واًوا الستثقال الضمة على الواو، فيقال يف جمع ُسوار وُنوار: ُسْور وُنْور)إذا كانت عينُه 

وعليه، فإن قراءة أبي الجوزاء بضم العين والفاء هي األصل يف البناء، وقد جاءت موافقة للغة 

الحجاز، أما السكون فهو فرع عن الضم يف هذا البناء، الذي وافق نهج بني تميم إليثارهم له، حيث 

أما )ُنْشًرا( "وا عن الضم يف )ُفُعل( إلى السكون فصار )ُفْعل(، وهو ما أكده ابن جني بقوله: عدل

ه، والتثقيل أفصح  فتخفيف )ُنُشًرا( يف قراءة العامة، والنُُّشر جمع َنُشور؛ ألنها َتنُْشر السحاب وتستدرُّ

 (.3)"ألنه لغة الحجازيين، والتخفيف يف نحو ذلك لتميم

اثلة هنا تقدمية حيث تأثر الصوت الثاين باألول؛ بهدف تحقيق االنسجام الصوتي ويالحظ أن المم

بين الحركات المتتالية يف الكلمة الواحدة، ولذلك ناسب الحجازيين الذين يؤثرون التماثل بين 

 الحركات مع االنسجام بينها، بعكس التميميين الذين يميلون إلى التسكين يف مثل ذلك.

لمماثلة التقدمية يف قراءة أبي الجوزاء ربما يكون سببه العامل النفسي العضوي وهذا اإلتباع أو ا

لوًنا من  -بال شك–(، وهو يحقق 4المتمثل يف الجمود على الحركة السابقة والتزامها فيما بعدها)

 يتمثل يف استمرار مواضع أداء الحركة يف الفم"االنسجام بين األصوات المتماثلة، ونوًعا من التخفيف 

 (.5)"على هيئة واحدة يف الصوتين، وتجنب االنتقال من هيئة إلى أخرى

 اإلتباع فيما جاء على وزن )ُمْفِعل(:-2

 [.9]األنفال:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ ٹهللا  قول

                                                                                                                                                              

جامعة الشارقة، الناشر:  -جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، المحقق: مجموعة رسائل 4/2409
 م.2008هـ=1429، 1جامعة الشارقة، ط -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -مجموعة بحوث الكتاب والسنة

،  1الة ط، تح/ د. عبدهللا بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرس7/229( تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن(: 1)
 م. 2006هـ=1427

، 1، تح/ الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، ط3/385( البحر المحيط ألبي حيان: 2)
، تح/ د. أحمد محمد 3/439م، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي: 1993هـ=1413

، 7/661ن الكريم للشيخ/ محمد عبدالخالق عضيمة: الخراط، الناشر: دار القلم، دمشق، ودراسات ألسلوب القرآ
، 146تصدير: محمود محمد شاكر، الناشر: دار الحديث، القاهرة: والتبيان في تصريف األسماء د. كحيل: 

م،  وقراءة أبي عبدالرحمن السلمي دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث، د. 1978، 6مطبعة السعادة، ط
 م.2006ه/ 1427، 1، ط29عبدالتواب األكرت: 

 .1/255( المحتسب: 3)
، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 239 -231( ينظر: أثر القراءات في األصوات والنحو العربي د. عبدالصبور شاهين: 4)

 م.1989ه/ 1408، 1ط
م، وينظر: قراءة يحيى بن وثاب في ضوء علم 1987، دار الفكر العربي، 124( خصائص اللغة العربية د. جبل: 5)

 م.2004هـ=1425، 1، مكتبة وهبة ط50التشكيل الصوتي د. أحمد طه سلطان: 
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بكسر  چڀ چ: قرأ ابُن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف

  (.1الدال)

 والضحاك، وابن زيد، والفراء: هم المتتابعون.قال ابن عباس، وقتادة، 

وقال الطبري: معنى ذلك إذا قرئ بالكسر: أن المالئكة جاءت يتبع بعضهم بعًضا، على لغة من 

(، وقال الزجاج: يقال: َرِدفت 2قال: أردفته، وقالوا: العرب تقول: أردفته وَرِدفته، بمعنى تبعته وأتبعته)

أْرَدفته إذا أْرَكْبته خلفي، ويقال: هذه دابة ال تراِدف، وال يقال ال ُتْرَدُف، ويقال الرجَل إذا ركْبت َخْلَفُه، وَ 

 (.3أرَدْفُت الرُجَل إذا جئُت بعده، فمعنى )ُمْرِدفِين( يأتون فرقة بعد فِْرقة)

 (. 4وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: )ُمْرَدفين( بفتح الدال)

 (. 5ن اهلل أردف المسلمين بهم)قال الفراء: أراد: ُفِعَل ذلك بهم، أي: إ

 (.6وقرأ أبو الجوزاء، وأبو عمران: )ُمُرِدفين( برفع الراء وكسر الدال)

والراء يجوز فيها الفتح والضم والكسر كما قال الزجاج، والذين ضموا الراء، جعلوها تابعة لضمة 

 (.7الميم)

يق االنسجام الصوتي بين والمماثلة هنا تقدمية حيث تأثر الصوت الثاين باألول؛ بهدف تحق

 الحركات المتتالية يف الكلمة الواحدة.

اُل َواْلَفاُء َأْصٌل َواِحٌد ُمطَّرٌِد،  اُء َوالدَّ ولعل يف قراءة أبي الجوزاء لوًنا من مناسبة األلفاظ للمعاين، فالرَّ

ْيِء) َباِع الشَّ اُه إَِذا َأْتَبْعتُه، 9يٍء)(، والترادف يف اللغة هو تتابُع شيٍء َخْلَف ش8َيُدلُّ َعَلى اتِّ (، َوَأْرَدْفُتُه إِيَّ

ومعنى اللفظ بكسر الدال أو فتحها َيْعنِى أنَّ المالئكة ُمْتبَِعوَن يْعنِى: يتبع َبْعُضُهْم َبْعًضا، َأْو: ُمْتبَِعوَن 

ُموَنُهْم َفَيْتَبُعوَنُهْم َأْنُفَسُهْم، َأْو ُمْتبَِعوَن لَ  ُموَنُهْم َبْيَن َأْيِديِهْم َوُهْم اْلُمْؤمنيَن َأْي: َيَتَقدَّ ُهْم ُيَشيُِّعونُهْم َوُيَقدِّ

                                                 

 .2/275، والنشر: 1/436، ومعاني القراءات لألزهري: 304( السبعة: 1)
 .13/414( تفسير الطبري: 2)
، 1بيروت، ط –، تح/ عبدالجليل عبده شلبي، عالم الكتب2/402( معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 3)

 .2/192، وينظر: زاد المسير: م1988هـ=1408
 .2/275، والنشر البن الجزري: 1/436، ومعاني القراءات لألزهري: 304( السبعة: 4)
 . 2/192، وينظر: زاد المسير: 1/404( معاني القرآن للفراء: 5)
 . 2/192( زاد المسير: 6)
شيخ عادل أحمد عبدالموجود، مكتبة ، تح/ ال2/201، وتفسير الكشاف للزمخشري: 2/403( معاني القرآن للزجاج: 7)

 .7/371، وتفسير القرطبي: 2/192م، وزاد المسير: 1998هـ=1418، 1العبيكان، ط
 .2/503( مقاييس اللغة )ر د ف(: 8)
، تح/ د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم 8/22( العين للخليل بن أحمد )ر د ف(: 9)

، 2، تح/ زهير عبدالمحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، ط1/427البن فارس )ر د ف(:  والفهارس، ومجمل اللغة
 .9/114م، واللسان )ر د ف(: 1986هـ=1406
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َأْو ُمْتبَِعوَن  َعَلى َساَقتِِهْم لَِيُكوُنوا َعَلى َأْعُينِِهْم َوِحْفظِِهْم، َأْو بَِمْعنَى: ُمْتبَِعوَن َأْنُفَسُهْم َماَلئَِكًة آَخرِيَن،

 (. 1َغْيَرُهْم ِمَن اْلَماَلئَِكِة)

بضم الراء إتباًعا لضمة -لتتابُع يحيط بالكلمة من جميع جوانبها فإن قراءَة أبي الجوزاء فإذا كان ا

 تمثُل هذا اإلتباَع لفظياا، لتحصل المناسبُة بين اللفظ والمعنى. -الميم

 
 : املبحث الثاني: تعاقب الصوامت

 

الطبيعة هو النظر إلى لألصوات طبيعٌة خاصٌة يف طريقة النطق بها، ومحطُّ التفرقة بينها يف هذه 

أوضاع األوتار الصوتية، وطريقة مرور الهواء من الحلق أو األنف أو الفم، مع مراعاة أوضاع الشفتين، 

 (.2واألشكال المختلفة لها حال النطق باألصوات)

ُم األصواُت اللغويُة قسمين رئيسين:            وعلى أساس هذه األوضاع ُتقسَّ

 غويون األصوات الساكنة أو الصامتة.األول: ما يطلق عليه الل

 (.3والثاين: ما اصطلحوا على تسميته باألصوات الصائتة أو الحركات)

ا بالحنجرة، ثم يتخذ          واألصوات الصائتة تتفق يف أنه عند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين مارا

ى الهواء يف الحلق والفم خال من مجراه يف الحلق والفم يف ممر واسع ليس فيه حوائل تعترضه، فمجر

 الحوائل والموانع. 

أما األصوات الصامتة فتتحقق بانحباس الهواء معها انحباًسا محكًما، فال ُيسمح له بالمرور        

لحظة من الزمن، يتبع ذلك بالصوت االنفجاري، أو يضيق مجرى الهواء فيحدث النفس نوًعا من 

 (.4الصفير أو الحفيف)

 -أحياًنا-اُت الصامتُة تتعاقُب فيما بينها، بأسٍس خاصٍة، ومعاييَر معلومٍة، فتوجد وهذه األصو

صالٌت واضحٌة بين الصوتين المتبادلين، وأحياًنا أخرى ال توجد أية عالقة بين هذين الصوتين، ومما 

 جاء من هذا التعاقب يف قراءة أبي الجوزاء ما يلي: 

 [63]الشعراء:  چڦ          ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ   چ: قول اهلل تعالى -1

بالراء، وقرأ أبو الجوزاء وأبو المتوكل وعاصم الجحدري: )فِْلٍق(  چڤچ قرأ الجمهور:

 (.5بالالم)

                                                 

 .280، 5/279، والبحر المحيط: 2/201( الكشاف: 1)
 ، تعريب األستاذين: عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص، ط لجنة البيان العربي،47( ينظر: اللغة لفندريس: 2)

 .26م، واألصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 1950هـ=1370
 م.1971، دار المعـارف مصر 91( السابق الثاني، وينظر: علم اللغة العام )األصوات(، د. كمال بشر: 3)
 .26( األصوات اللغوية، د. أنيس: 4)
 .3/340( زاد المسير: 5)
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(، وأنَّ ثمة تباداًل بين الحرفين 1وجمهرُة اللغويين على أنَّ معنى اللفظين واحٌد بالالم والراء)

ثم الراُء والالُم والنوُن يف حيٍِّز "رج، يقول الخليُل: (، فبين الالم والراء تجاوٌر يف المخ2لتقاربهما)

)3)"واحدٍ  (، والراُء صوٌت مجهوٌر 4(، والالُم صوٌت مجهوٌر متوسٌط مستفٌل منفتٌح ذلٌق جانبيٌّ

 (.5متوسٌط مستفٌل منفتٌح ذلٌق مكرٌر)

م يف المخرج، وتجمع بينهما غالُب الصفات) -إذن-فالراء  ر اإلبداُل بينهما (، ولذا كث6مجاورٌة لالَّ

(، ويقال: َهَدَل الحماُم، 8(، وَسَمَر عينَه: َكَسَمَلها)7)"َيَرْمَرُم: َجَبٌل، َوُربََّما َقاُلوا: َيَلْمَلمُ "فـ 

 (.9وَهَدَر)

ق الراغُب األصفهاين بين اللفظين: فالَفْلق يغلب استعماله يف الماديات، فال يكون إال بين  بينما فرَّ

 (.10ق: فقد يكون يف األجسام والمعاين)جسمين، أما الَفرْ 

ويف موضع آخر قال بالتقارب بينهما ثم بيَّن أن الفلق يقال اعتباًرا باالنشقاق والتصدع، أما الفرق 

[ فالِفْرُق: القطعة المنفصلة، 50]البقرة: چٹ ٹ ٹ ٿچ فيقال اعتبارا باالنفصال. قال تعالى:

 (.11نّاس)ومنه: الِفْرَقُة للجماعة المتفّردة من ال

وفيه مناسبة بين األلفاظ ومعانيها: فالراء لقوتها تستعمل يف االنفصال التام بين الشيئين، أما الالم 

 فألنها أضعف من الراء فهي مستعملة يف االنشقاق والتصدع فقط.

 [.19]األحزاب: چ ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ  ٹقول اهلل  -2

                                                 

، 3بيروت، ط –، دار إحياء التراث العربي24/507(: ( تفسير الفخر الرازي )مفاتيح الغيب= التفسير الكبير1)
، تح/ 4/189، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي: 8/161هـ، والبحر المحيط: 1420

 م.1996هـ=1416محمد علي النجار، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية القاهرة، 
 .8/161( البحر المحيط: 2)
 .1/58( العين: 3)
م، وعلم األصوات د. كمال 2004هـ=1424، 3، ط112 -106( مقدمة في علم أصوات العربية د. البركاوي: 4)

 .347بشر: 
 وما بعدها. 345( السابق األول نفسه، وعلم األصوات د. كمال بشر: 5)
مكتبة الرشد، ، 273، وعلم الصوتيات د. عبدهللا ربيع ود. عبدالعزيز عالم: 4/433( ينظر: الكتاب لسيبويه: 6)

، منشورات المجمع 84م، والمدخل إلى علم أصوات العربية د. غانم قدوري الحمد: 2009ه/ 1430، 3ط
 هـ.1423العلمي، 

 .12/254، وينظر اللسان )ر م م(: 5/1938( الصحاح )ر م م(: 7)
، إذا ُفِقَئْت بحديدٍة ُمْحماٍة، ينظر: ، وَسْمُل العيِن: َفْقُؤها. يقال: ُسِمَلْت عيُنه ُتْسَملُ 4/378( اللسان )س م ر(: 8)

 .5/1732الصحاح )س م ل(: 
 .5/258، و)هـ د ر(: 11/691( اللسان )هـ د ل(: 9)
جامعة طنطا،  -، تح/ د. محمد عبدالعزيز بسيوني، الناشر: كلية اآلداب1/187( تفسير الراغب األصفهاني: 10)

 م.1999هـ=1420: 1ط
 . 1/632ألصفهانى: ( المفردات في غريب القرآن ل11)
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باًعا للمصحف كما ذهب الهذلي، وقرأها بالسين، وهو االختيار ات چڻ  چ قرأ الجمهور:

 (.1بالصاد ُأبيُّ بن كعب، وأبو الجوزاء، وأبو عمران الجوين، وابن أبي عبلة)

ْلُق:" ٍة َوَصْدَمٍة َوَما َأْشَبَه َذلَِك. َفالصَّ ُم َواْلَقاُف َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى َصْيَحٍة ِبُقوَّ اُد َوالالَّ ْوُت  الصَّ الصَّ

ِديُد  ْوِت، َوِمنُْه َقْوُل النَّبِيِّ )الشَّ ِديُد الصَّ ُق َواْلِمْصاَلُق: الشَّ الَّ (: )َلَعَن اهللُ الصالقَة والحالقَة ، َوالصَّ

َياِح ِعنَْد اْلُمِصيَبِة َتنِْزُل  َة الصِّ  (2)"والشاقَة(، ُيرِيُد: ِشدَّ

ديد َوقَ "يقول أبو عبيد:  ْوت الشَّ اد: ُهَو الصَّ ْلق بالصَّ ين..... َوُيَقال للخطيب: والصَّ اَل َغيره: بِالسِّ

ة اْلَكاَلم وكثرته)  (.3َسالَّق وِمسالق َوُهَو من شدَّ

وحكى الفراء عن العرُب قولهم: َصلُقوكم، ثم قال: وال َيجوز فِي القراءة لِمخالفتها خط 

 (.4المصحف)

، وال يفرق بينهما ، فكالهما أسناينُّ لثواوالتبادُل بين السين والصاد له ما يسوغه صوتي يُّ صفيريُّ

(، واألصوات المتقاربة قد تتبادل يف اللهجات، لذلك وجدناه كثيًرا 5سوى إطباق الصاد واستعالؤها)

ا"يف لغة العرب، يقول الخليل:   (. 6)"وَصَبَغِت الناقة لغة يف َسَبَغْت، يعني: جاَءْت َبوَلِدها تاما

صاًدا عند أربعة أحرف: عند  يقلبون السين"ل لهم َبْلَعنَْبر وعند ُقْطرب أنَّ قوًما من بني تميم يقا

السين، وال تبالي أثانيًة أم ثالثًة أو رابعًة بعد أن تكون بعدها،  الطاء، والقاف، والغين، والخاء إذا ُكنَّ بعد

 سراط وصراط، وَبْسطة وَبْصطة، وَسْيقل وَصْيقل، وسرقت وصرقت، وَمْسغبة وَمْصغبة، يقولون:

                                                 

، تح/ جمال 619، وينظر: الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها للُهَذلي: 3/455( زاد المسير: 1)
، والبحر المحيط: 4/376م، والمحرر الوجيز: 2007هـ=1428، 1الشايب، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط

8/464. 
، والحديث في الصحيحين عن أبي موسى 154، 14/153القرطبي : ، وتفسير 3/306( ينظر: مقاييس اللغة: 2)

ِ )األشعري ) اقَِّة" ينظر: صحيح البخاري: (: "َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ اِلَقِة َوالَحاِلَقِة َوالشَّ ، وصحيح 2/81( َبِرَئ ِمَن الصَّ
قي، الناشر: دار إحياء التراث ، تح/ محمد فؤاد عبدالبا1/100مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: 

 بيروت. –العربي
، تح/ د. محمد عبدالمعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر 1/97( غريب الحديث ألبي عبيد القاسم: 3)

 .154، 14/153م،  وينظر: تفسير القرطبي : 1964هـ=1384، 1الدكن، ط -آباد
، تح/ عبدالمنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد 3/211قرآن للنحاس: ، وإعراب ال2/339( معاني القرآن للفراء: 4)

 .3/455هـ، وزاد المسير: 1421، 1علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 227( ينظر: علم الصوتيات د. عبدهللا ربيع، ود. عبدالعزيز عالم: 5)
، تح/ د. 426/ 5ن سيده )ص ب غ(: ، وينظر: المحكم والمحيط األعظم الب374/  4( العين )ص ب غ(: 6)

 .م2000هـ=1421، 1عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط
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َخبوِمْس  َخب والصَّ ر لكم، والسَّ ر لكم وَصخَّ (، كما نسبها أبو حيان 1)"دغة وِمْصدغة، وَسخَّ

 (. 2إلى بني كلب)

أما علة قلب السين صاًدا مع هذه األحرف األربعة )الطاء، والقاف، والغين، والخاء( فسببه أنَّ 

اَد ُمْسَتْعِليٌة، والمقصوُد بكونِها مستفل يَن مستفلٌة، والصَّ اد السِّ ًة أي: ينِزُل اللِّساُن بها إلى قاِع الَفِم ، والصَّ

اِد أسهَل على اللِّساِن  ُمستعلية أي: يرتفُع فيها اللِّساُن إلى الحنِك األعَلى، فيتنافراِن، فكاَن إخراُج الصَّ

يِن َعِقَبها، يقول الفراء:  مة  إذا-ونفٌر من بلعنبر ُيَصيِّرون السين "َعِقيَب هذه األحرف من السِّ كانت مقدَّ

صاًدا، وذلك أن الطاء حرف تضع فيه لسانك يف حنكك  -ثم جاءت بعدها طاٌء أو قاٌف أو غيٌن أو خاءٌ 

وها ليكون المخرج واحًدا، كما  فينطبق به الصوت، فُقلبت السين صاًدا ُصورتها صورة الطاء، واستخفُّ

وا اإلدغام، راط، قال استَخفُّ راط والصِّ : وهي بالصاد لغة قريش األولين التي جاء فمن ذلك قولهم: السِّ

  (.3)"بها الكتاب، قال: وعامة العرب تجعلها سينًا

 ملبحث الثالث: تعاقب احلركات:ا
 

تختلُف اللهجاُت فيما بينها اختالًفا بيِّنًا يف نطق األصوات، فُتْؤثِر بعُض القبائل أصواًتا معينًة،  

طبيعَتها يف الميل إلى السرعة أو التأين يف النطق، بينما تلجأ قبائُل بما يناسب مكاَنها يف الجزيرة العربية، و

ألنها أخف يف النطق، وأكثر اقتصاًدا يف الجهد –أخرى ألصوات مغايرة حسب طبيعتهم أيًضا، فالفتحة 

نجدها من خصائص قبائل الحجاز، على حين تميُل القبائُل البدويُة للكسرة أو  -من الكسرة والضمة

  قدر توغلهم يف البداوة.  الضمة على

وليس معنى ذلك أن تلتزم اللهجُة طريقًة معينة يف النطق، فهذا محاٌل، فاللهجاُت ال يمكن أن 

ينتظمها قانوٌن عام شامل، وإنما تسير وفق ناموس الحياة، وما تتطلبه حياة المجتمعات البشرية التي 

  اتخذت من هذه اللغات أداة للتعبير. 

اُت الواردُة عند أبي الجوزاء لوًنا من هذا االختالف والتبادل يف الصوائت، ومن وقد حكت القراء

   ذلك:

 أوًلا: تعاقب الحركات في األسماء
 التعاقب بين الفتح والضم: -1

 [249]البقرة:  چ ٹٿ  ٿ ٹ ٹ ٹچ  (:قول اهلل )

                                                 

، والبحر 5/434، وينظر في نسبة اللغة لبني العنبر: المحكم )س ل غ(: 1323/ 4( الصحاح )ص د غ(: 1)
 .525/ 22، وتاج العروس )ص د غ(: 9/531المحيط: 

 . 8/418( البحر المحيط: 2)
، تح/ عبدالسالم هارون، الدار المصرية للتأليف 330/ 12( تهذيب اللغة ألبي منصور األزهري )س ر ط(: 3)

 .1993/ 3والترجمة، وينظر: لسان العرب )س ر ط(: 
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بة ونافع وأبو قرأ أبو الجوزاء وابن عباس وابن أبي إسحاق وسليمان التيمي وأبو جعفر وشي

 مخرمة وأبو عمرو وأيوب: َغْرَفًة بفتح الغين. 

 (.1وقرأ الباقون بضّمها)

 ذهب الكسائي وأبو عبيدة إلى التفريق بين المفتوح والمضموم: 

 فالُغرفة بالضم الذي يحصل يف الكف من الماء إذا ُغرف.

 والَغرفة: االغتراف، فالضم اسٌم والفتح مصدٌر.

رفة بالضم ملء الكف أو ملء المغرفة، والَغرفة: المّرة الواحدة من القليل وقال أبو حاتم: الغُ 

 (.3(، وتبعهم الزجاج)2والكثير)

، َواْلَغْرَفُة "ووضح الفخُر الرازي الفرَق قائاًل:  ْيُء اْلَقِليُل الَِّذي َيْحُصُل فِي اْلَكفِّ مِّ الشَّ اْلُغْرَفُة بِالضَّ

ًة َواِحَدًة، َوِمْثُلُه اأْلُْكَلُة َواأْلَْكَلُة، ُيَقاُل: ُفاَلٌن َيْأُكُل فِي النََّهاِر َأْكَلًة بِاْلَفْتِح اْلِفْعُل، َوُهَو ا ْغتَِراُف َمرَّ
ِ

ال

ُة مِ  ْقَمِة، َوُيَقاُل: اْلُحزَّ مِّ َأْي َشْيًئا َقِلياًل َكاللُّ مِّ  َن اللَّْحمِ َواِحَدًة، َوَما َأَكْلُت ِعنَْدُهْم إاِلَّ ُأْكَلًة بِالضَّ بِالضَّ

ًة َواِحَدًة، َوَنْحُوُه: اْلُخْطَوُة َوا ًة َأْي َقَطْعُتُه َمرَّ ْحَم َحزَّ مِّ ِمْقَداُر لِْلِقْطَعِة اْلَيِسيَرِة ِمنُْه، َوَحَزْزُت اللَّ ْلَخْطَوُة بِالضَّ

ًة َواِحَدةً   (.4)"َما َبْيَن اْلَقَدَمْيِن، َواْلَخْطَوِة َأْن َيْخُطَو َمرَّ

 (. 5بعُض اللغويين إلى أنَّ الوجهْين لغتان عن العرب) بينما مال

وجديٌر بالذكر ما نقله أبو حيان من ترجيح أبي علي الفارسي والطبري َضمَّ اْلَغْيِن؛ ألن )الُغرفة( 

بالضم هي ملء الشيء يقع للقليل والكثير، و)الَغرفة( بالفتح المرة الواحدة، وسياق الكالم يدلُّ على 

ُروَن َوالنَّْحِويُّوَن َبْيَن اْلِقَراَءَتْيِن اَل  القليل فالفتح أشبه، ثم قال تعليًقا: َوَهَذا التَّْرِجيُح الَِّذي َيْذُكُرُه اْلُمَفسِّ

( 
ِ
ٌة َثابَِتٌة َعْن َرُسوِل اهلل َها َصِحيَحٌة َوَمْرِويَّ ٌه َظاِهٌر َحَسٌن (، َولُِكلٍّ ِمنَْها َوْج َينَْبِغي؛ أِلَنَّ َهِذِه اْلِقَراَءاِت ُكلَّ

 (.6فِي اْلَعَربِيَِّة، َفاَل ُيْمكُِن فِيَها َتْرِجيُح ِقَراَءٍة َعَلى ِقَراَءٍة)

 [163]النساء: چ  ٹٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ  ٹ قول اهلل -2

  النون من غير همز. ضمب چٹچ : وقراءة الجمهور

مهموزا. وقرأ أبو الجوزاء وقرأ ابُن مسعود، وقتادُة، ويحيى بُن يعمر، وطلحُة: )يؤنِس( بكسر النون 

 وأبو عمران والجحدري: ُيوَنس بفتح النون من غير همز. 

                                                 

، وتفسير 2/216، وزاد المسير: 1/335، والمحرر 1/336، وتفسير البغوي: 5/342( ينظر: تفسير الطبري: 1)
 .2/588، والبحر المحيط: 3/253وتفسير القرطبي:  ،6/510الرازي: 

 .5/342، وينظر: تفسير الطبري: 2/216( زاد المسير: 2)
 .140، وينظر: حجة القراءات:1/331( معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 3)
 .6/510( تفسير الرازي: 4)
 .3/253، وتفسير القرطبي: 1/336( ينظر: تفسير البغوي: 5)
 .1/335، والمحرر الوجيز: 1/123، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2/588ط: ( البحر المحي6)
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 وقرأ أبو المتوكل: )يؤنس( بفتح النون مهموًزا. 

 وقرأ أبو الّسمال العدوي: )يونِس( بكسر النون من غير همز. 

 (.1وقرأ عمرو بن دينار برفع النون مهموًزا)

ْرف، وقيل: ُمْشَتٌق َوْزُنه ُيْفِعل من (، وهو اسُم ويونس هو نبيُّ اهلل ) علٍم َأعجمىٌّ ممتنٌع من الصَّ

[، وقيل: من 29]القصص:  چپ پ ڀ ڀ ڀچآَنس ُيْؤنُِس إِيناًسا بمعنى َأْبَصر، قال اهلل تعالى: 

ي به ألُْنسه بطاعِة اهلل ) ه َأبصر ُرْشَده ىف العبادة )األُْنس ضد الوحشة، ُسمِّ  (.2(، َأو ألَنَّ

 )يونس( لغاٌت تصل إلى الست:ويف 

 (3)أفصُحها: واٌو خالصٌة ونون مضمومة، وهي لغُة الحجاز. 

  اٍز َعنُْه، َوِهَي ُلَغٌة لَِبْعِض اْلَعَرِب ، وحكى (4)وُحكِي كسُر النوِن بعد الواو، وبها َقَرَأ َنافٌِع فِي ِرَواَيِة اْبِن َجمَّ

الزجاج اللغتين بالكسر والضم
(5)

. 

 وهي لغة  -وهي قراءة أبي الجوزاء–تُحها مع الواو، وبها قرأ النخعي وابن وثاب وُحكِي أيًضا ف

 .(6)لبعض عقيل

  د السمين الحلبي–وهاتان القراءتان َجَعَلهما بعضهم منقولتين من الفعِل المبني للفاعل أو  -كما أكَّ

ا من األنس، وإنما ُأبدلت الهمزُة واوًا لس كونِها وانضماِم ما قبلها، ويدلُّ على للمفعول، َجَعل هذا االسَم مشتقا

َوَكَأنَّ )ُيونُِس( فِي اأْلَْصِل فِْعٌل "، وأكده اْلَمْهَدِويُّ بقوله: (7) ذلك مجيُئه بالهمزِة على األصل يف بعض اللغات

َي بِِهَما  .(8)"َمْبنِيٌّ لِْلَفاِعِل، َو)ُيوَنُس( فِْعٌل َمْبنِيٌّ لِْلَمْفُعوِل، َفُسمِّ

 .(9)صحاُب المعاجم على اللغات الثالث يف الكلمةكما نصَّ أ

 (10)وحكى أبو زيد األنصاري تثليَث النون مع همز الواو، كأنهم قلبوا الواَو همزًة النضماِم ما قبلها. 

                                                 

 . 4/157، والدر المصون: 4/137، والبحر المحيط: 1/499( ينظر: زاد المسير: 1)
 .6/53( بصائر ذوي التمييز: 2)
ن العظيم والسبع ، وتفسير اآللوسي )روح المعاني في تفسير القرآ4/157، والدر المصون: 1/499( زاد المسير: 3)

، 1بيروت، ط –، تح/ علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية3/192المثاني( لشهاب الدين اآللوسي: 
 هـ.1415

 . 4/137، والبحر المحيط: 4/157( الدر المصون: 4)
 .2/136، والمحرر الوجيز: 3/92( معاني القرآن للزجاج: 5)
 .3/192، وتفسير اآللوسي: 4/157، والدر المصون: 1/499( زاد المسير: 6)
 .4/137، البحر المحيط: 2/136، والمحرر الوجيز: 4/157( الدر المصون: 7)
 .6/16( تفسير القرطبي: 8)
، والتاج )أ ن س(: 531، والقاموس المحيط )أ ن س(: 6/17، واللسان )أ ن س(: 3/905( الصحاح )أ ن س(: 9)

15/416. 
 .4/137، البحر المحيط: 4/157صون: ، والدر الم1/499( زاد المسير: 10)
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  وحكى ابُن الجوزي أنَّ ضمَّ النوِن مع الهمزة لغُة بعض بني أسد، ثم قال: إال أين ال أعلم أنه ُقرئ

 .(1)بشيء من لغات الهمز

ويمكن القول بأن اللغات التي َهَمزْت إنما هي اللغات البدوية التي ُتْؤثر همَز األلفاظ يف غالب كالمهم، 

أما اللغاُت األخرى التي مالْت إلى التخفيف إنما هي القبائل الحضرية التي تميل إلى التخلص من الهمز، ولذا 

، وقد كانت هذه هي اللغة (2)الهمز إلى أهل الحجازرأينا شبه إجماع من أهل اللغة على نسبة الضم مع عدم 

المعتمدة يف القراءات المتواترة لكونها جاءت على الصيغة المتمحضة لالسمية )ُفْعُلل( وال يصح تقديرها 

بوزن )ُيْفُعل( بضم األول والثالث ألنه مفقود يف وزن الفعل، ويليها يف االستعمال لغًة وقراءًة: كسر النون مع 

مز؛ ألنها جاءت على صورٍة يجيُء عليها المضارُع المبني للفاعل وهي )ُيْفِعل(، أما الصورة الثالثة عدم اله

فهي األقل لغًة، وقد ُعزيت إلى بعض بني  -وهي قراءة شيخنا أبي الجوزاء–من عدم الهمز مع فتح النون 

هي صورة )ُيْفَعل( المختصة عقيل، وربما كان السبب يف قلتها مجيئها على صورة موغلة يف شبه الفعل، و

 .(3)بالمضارع المبني للمجهول

 تعقيب:

ُيَعدُّ الفتـُح أخفَّ الحـركات الثالث؛ بعكس الكسر والضم، فهما من أصوات اللين الضيقة، حيث تتكون 

الكسرُة بارتفاع أول اللسان ألقصاه نحو الحنك بحيث ال يكون بينهما حفيٌف بمرور الهواء، كما أن الضمَة 

(، وربما كان هذا هو السبب يف ميل أهل الحجاز إلى الفتح 4كون بارتفاع أقصى اللسان مع الحنك األعلى)تت

غالًبا، بينما كان التميميون وأهل البادية بعكس ذلك حيث آثروا الكسر أو الضم، فالحجازيون مترفون 

 (.5مرفَّهون ال يعرفون جهًدا وال مشقة، حتى ُطبِع ذلك على ألفاظهم)

فإنهم ينسبون الضم إلى  -فيما اجتمع فيه الضم والفتـح-مااًل نستطيع أن نقول: إن لهجات القبائل وإج

أهل البادية من العالية ونجد وتميم وأسـد؛ ألن الفتحة تالئم البيئة الحضرية لما فيها من خفة، بينما تناسب 

 (.6الضمة أهل البادية لثقلها؛ وألن الضم مظهر من مظاهر الخشونة)

 التعاقب بين الكسر والضم: -2

بين الكسر والضم تشابٌه كبيٌر، حيث إن الصوتين من أصوات اللين الضيقة، كما أن كليهما يحتاج إلى 

جهد عضلي كبير، ولكننا بالتأمل نجد أن الضمة تحتاج إلى جهد عضلي أكثر؛ ألنها تتكون بتحرك أقصى 

ان، وال شك أن تحرك أدنى اللسان أيسر وأسهل من اللسان، يف حين أن الكسرة تتكون بتحرك أدنى اللس

 (. 7تحرك أقصاه)

                                                 

 ( السابق نفسه.1)
 . 3/192، وتفسير اآللوسي: 4/137، والبحر المحيط: 4/157( الدر المصون: 2)
 .79( ينظر: قراءة يحيى بن وثاب د. أحمد طه سلطان: 3)
 .33، 32( األصوات اللغوية د. أنيس: 4)
م، وينظر: اللهجات 1969. عبـده الراجحي، دار المعارف بمصـر ، د122( اللهجات العربية في القراءات القرآنية: 5)

 م.1983، الدار العربية للكتاب 260/ 1العربية في التراث، د. أحمد علم الدين الجندي: 
 .91( ينظر : في اللهجات العربية : 6)
 ( السابق نفسه.7)
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هي األليق بالبيئات  -مقارنة بالضمة-وبناًء على ذلك رأى بعض المحدثين أن الكسرة لخفتها 

الحضرية حيث الطبيعة الرقيقة، والحياة الرغدة الناعمة، يف حين أن القبائل البدوية وما هم عليه من شظف 

 (.1سيؤثرون الضم، إذ ليس فيه من الرقة شيء) -حتًما-العيش ومشقته 

أن بينهما تشابًها، يف كون كلٍّ منهما من أصوات  -آنًفا-وأيًا ما كان البعُد بين الضم والكسر، فقد قررنا 

أقصى ما يمكن للصوت أن يصل إليه،  -نحو الحنك-اللين الضيقة، فاللساُن يف كلٍّ منهما يبلغ يف صعوده 

 (.2)"إن بين الضمة والكسرة من القرب والتناسب ما ليس بينها وبين الفتحة"ني: يقول ابن ج

ًغا رئيًسا للتبادل بين الصوتين، كلٌّ حسب اختالف البيئات     وال شك أن هذا التناسَب والقرب كان مسوِّ

ا ما سيتضح فيما واألشخاص، وقد حكت لنا قراءُة أبي الجوزاء ألواًنا من هذا التبادل بين الكسر والضم، وهذ

 يلي:

 [89]المائدة:  چ ەئى ى          ائ ائ ەئچ  ٹ قول اهلل -1

 قراءة الجمهور بكسر الكاف، ويراد به كسوُة الثياب.

لمي ويحيى بُن يعمر: )أو ُكسوتهم( بضم الكاف)  (.3وقرأ أبو الجوزاء وأبو عبدالرحمن السُّ

(، وافقهم بعُض أصحاب 4َها ُلَغتَاِن ِمْثُل: إِْسَوةٍ َوُأْسَوٍة)ونصَّ بعُض المفسرين على أن َكْسَر اْلَكاِف َوَضمَّ 

 (.5المعاجم)

ِة الَكْسر َأْشَهر) مُّ َأْشَهر، َكَما قاَلُه ابُن السيد؛ َوعند العامَّ  (.7(، ووافقه يف ذلك بعض المحدثين)6والضَّ

 [23]اإلسراء:  چہ ہ ہ ھ ھ ھ چ  (:قول اهلل ) -2

 (.8ر الفاء منونة)بكس چھ چ  قرأ الجمهور:

( بالرفع والتنوين وتشديد الفاء)  (. 9وقرأ أبو الجوزاء وابن يعمر: )ُأفٌّ

                                                 

 ( السابق نفسه. 1)
 . 69/  1( سر الصناعة : 2)
 .2/230، وهي منسوبة لسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي كما في المحرر الوجيز: 1/580( زاد المسير: 3)
، تح/ محمد عبدالرحمن 2/142، وتفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(: 6/279( تفسير القرطبي: 4)

 .4/14هـ، وتفسير اآللوسي: 1418، 1بيروت، ط –المرعشلي، دار إحياء التراث العربي
، مراجعة: د. إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب 4/12، ومعجم ديوان األدب للفارابي: 2/857ظر: الجمهرة: ( ين5)

، تح/  د. 4/103م، واإلبانة في اللغة العربية للعوتبي: 2003هـ=1424للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 
م، 1999هـ=1420، 1سلطنة عمان، ط -سقطم -عبدالكريم خليفة وآخرين، الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة

بيروت،  –، الناشر: دار مكتبة الحياة 5/67ومعجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة( المؤلف: أحمد رضا: 
 هـ[.1380 -1377]

 . 401، 39/400( تاج العروس )ك س و(: 6)
، دار اآلفاق 426إبراهيم:  ، والمعجم العربي ألسماء المالبس د. رجب عبدالجواد5/67( معجم متن اللغة: 7)

 م.2002هـ=1423، 1العربية، القاهرة ، ط
 .2/91، ومعاني القراءات لألزهري: 379، والسبعة: 2/121( معاني القرآن للفراء: 8)
 .3/18( زاد المسير: 9)
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ر) ( أوجز منها يف (، فهي تقال عند الضجر، ولو علم اهللُ )1و)ُأّف(: اسُم فعل مضارع بمعنى أتضجَّ

 (. 2العقوق ألتى بها، وهي كنايٌة عن كل قبيح )

لمة من عدة لغات واردة فيها، ذكر بعضهم أنها ست، وقيل: سبع، وقيل: وهاتان القراءاتان لغتان يف الك

 (.4(، حتى أوصلها بعُضهم إلى أربعين لغة)3ثمان، وقيل: عشر)

: فتح الفاء وكسرها وضمها منونة وغير منونة، فهذه ست، ثم حذف  ُقرئ يف المتواتر والشاذ بثماٍن ُهنَّ

 (.5إحدى الفاءين، ثم )ُأفِّي( ممالة)

 -وهي قراءة الجمهور-( 6خفض ذلك بالتنوين، وهي أشهر اللغات فيها وأفصحها عند العرب)فمن 

ففيها تشبيٌه باألصوات التي ال معنى لها، كقولهم يف حكاية الصوت: غاِق غاِق، فخفضوا القاف ونّونوها، 

هوا أن يجمعوا وكان حكمها السكون، فإنه ال شيء يعربها من أجل مجيئها بعد حرف ساكن وهو األلف، فكر

بين ساكنين، فحّركوا إلى أقرب الحركات من السكون، وذلك الكسر؛ ألن المجزوم إذا ُحّرك، فإنما يحّرك 

(، فحظُّ كلِّ ما لم يكن له معّرب من الكالم السكون؛ فلما كان ذلك كذلك، وكانت الفاء يف أّف 7إلى الكسر)

اكنين فيه، وكان حكم الساكن إذا ُحّرك أن يحّرك إلى حظها الوقوف، ثم لم يكن إلى ذلك سبيل الجتماع الس

، وُردِّ الباب) ، وُشدِّ  (.8الكسر حّركت إلى الكسر، كما قيل: ُمدِّ

فإنه اسٌم كسائر األسماء التي ُتعرف وليس بصوت، وعدل  -وهي قراءة أبي الجوزاء–وأما من ضّم ونّون 

ِم، كما قال اهلل تعالى:(، يقول ابن األنباري: َومن َقاَل: 9به عن األصوات) ، َرَفعه بِالالَّ  چ ڭ ۇ چ ُأفٌّ

 (.10[)1]المطففين:

 [.155]الشعراء: چى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ چ ٹ قول اهلل -3

                                                 

ث العلمي ، تح/ عبدالمنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، مركز البح3/1385( شرح الكافية الشافية البن مالك: 1)
 .1وإحياء التراث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة، ط

، 4بيروت، ط –، تح/ د. عبدالعال سالم مكرم، دار الشروق 215( الحجة في القراءات السبع البن خالويه: 2)
 هـ.1401

، وإعراب 3/234قرآن للزجاج: ، ومعاني ال417 -17/415، وتفسير الطبري: 2/421( معاني القرآن لألخفش: 3)
، والهداية 2/18، والمحتسب: 2/91، ومعاني القراءات: 215، والحجة البن خالويه: 2/270القرآن للنحاس: 

 . 3/18، وزاد المسير: 3/448، والمحرر الوجيز: 6/4173لمكي بن أبي طالب: 
 .   7/32( البحر المحيط: 4)
 -، الناشر: كنوز أشبيليا130ُقِرئ ِبالتَّْثِليِث ِمْن ُحُروِف الُقْرآِن ألبي جعفر األندلسي: ( ينظر: ُتْحَفُة اأَلْقَراِن في َما 5)

 م.2007هـ=1482، 2المملكة العربية السعودية، ط
 .17/417( تفسير الطبري: 6)
 . 2/270، وإعراب القرآن للنحاس: 416، 17/415( تفسير الطبري: 7)
 .17/417( تفسير الطبري: 8)
 .17/416ر الطبري: ( تفسي9)
( رسالة 15، أصل تحقيقه في )13/302، وينظر: التفسير البسيط للواحدي: 15/422( التهذيب )أ ف ف(: 10)

، 1جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط -دكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود، عمادة البحث العلمي
 هـ.1430
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الجمهور بكسر الشين، وقرأ ُأبيُّ بُن كعب، وأبو المتوكل، وأبو الجوزاء، وابُن أبي عبلة: )لها 

 (.1ُشْرٌب( بضم الشين)

ْرب: ال ْرب والمقصود بالشِّ ْرب والشَّ حظُّ والنصيُب من الماء، يقول: لها حظٌّ من الماء، ولكم مثله، والشُّ

ْرب مصادر كلها بالضم والفتح والكسر، وهي لغاٌت عن العرب، وقد ُحكي عن العرب سماًعا: آخرها  والشِّ

 (.2أقلها ُشربا وِشربا)

رب الحظ)؛ ألن ال-عند الهذلي–وقراءُة الجمهور بكسر الشين هي االختيار   (.3شِّ

قال: ألنَّ المفتوَح  -كما رأى أبو جعفر النحاس–أما قراءُة أبي الجوزاء بالضم فهي أشبُهَها بالمصادر 

رب جمع شارب، كتاجر  رب: الحظ من الماء، ويكون الشَّ والمكسوَر يشتركان يف شيٍء آخر، فيكون الشِّ

ْيِن بِرَِواَيِة بَْعِض اْلُعَلَماِء َأنَّ النَّبِيَّ )وَتْجر، بينما اختار أبو عمرو والكسائي الفتح يف المصدر ( َقاَل: ، مْحَتجَّ

اُم َأْكٍل َوَشْرٍب " َها َأيَّ  (.4)"إِنَّ

رب "وجديٌر بالذكر أن يف النصوص السابقة ما ُيظهر وجًها ثالًثا يف الكلمة بالفتح، يقول ابُن السيد:  والشَّ

رب بالضم بالفتح القوم المجتمعون على الشراب، والشِّ  رب بالكسر: الماء المشروب، ووقت الشرب، والشُّ

(، ونسب ابن الجوزي الفتح إلى أهل نجد، وزعم الكسائي أن قوًما من بني سعد بن تيم 5)"معروٌف، ويثلث

 (.6بالكسر) "ِشْرَب "يقولون: 

ا التبادل من خالل ما سبق يلحظ أن: التبادل قد وقع بين الحركات الثالث يف فاء )شرب( ويوجه هذ

 بتوجيهين: 

 األول: أن تكون لغات، وهذا يعنى اتحاد المعنى بينها، وهو ما يعرف بالمثلث المتفق المعنى. 

الثاين: التفريق يف المعنى بين الكلمات الثالث بناء على التغاير يف الحركات الثالث وهو ما يعرف 

الكسر: النصيب من المشروب، والضم: بالمثلث المختلف المعنى: فالفتح جمع شارب أو أصل المصدر، و

 (.7اسم المصدر)
 

 ثانًيا: تعاقب الحركات في األفعال
                                                 

، 13/131، وتفسير القرطبي: 3/346، وزاد المسير: 4/240وجيز: ، والمحرر ال611( ينظر: الكامل للهذلي: 1)
 . 8/542والدر المصون: 

، المكتبة 1/308, والمصباح المنير للفيومي )ش ر ب(: 8/5342، والهداية لمكي: 19/386( تفسير الطبري: 2)
 العلمية، بيروت.

 .611( الكامل للهذلي: 3)
، والحديث في الصحيحين 8/183، والبحر المحيط: 8/5342لهداية: ، وينظر: ا3/129( إعراب القرآن للنحاس: 4)

(: "َأيَّاُم التَّْشِريِق َأيَّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب"، ينظر: صحيح البخاري: ( َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا )َعْن ُنَبْيَشَة اْلُهَذِليِ  )
 .2/800، وصحيح مسلم: 2/17

م، وينظر: الغرر 1981، تح/ صالح الفرطوسي، دار الرشيد للنشر 2/441( المثلث البن السيد البطليوسي: 5)
 م.2001، نزار مصطفى الباز 2، تح/ د. سليمان العابد، ط456المثلثة والدرر المبثثة للفيروزابادي: ص 

 .225/ 4( زاد المسير: 6)
 .117، 116( قراءة أبي عبدهللا الزعفراني: 7)
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 التعاقب بين الفتح والضم:
 [55]النساء:  چ  ڌچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ  ٹ قول اهلل -1

 قراءُة الجمهور بفتح الصاد.

: )َمنْ   ُصدَّ عنه( برفع الصاد.  وقرأ ابُن مسعود وابُن عباس وابُن جبير وعكرمُة وابُن يعمر والجحدريُّ

 (.1وقرأ ُأبيُّ بُن كعٍب وأبو الجوزاء وأبو رجاء والجوين: )َمْن ِصدَّ عنه( بكسر الصاد)

ْت على أنه إذا بُني  ْت كتُب القراءات واللغة له وألمثاله، ونصَّ ( ثالثي مضعف، وقد تعرضَّ الفعل )َصدَّ

 للمجهول ففي حركة فائه ثالثُة أوجه:

أما المضعف، فأكثره عنهم ضم أوله كُشدَّ "فاء، وهي اللغة األفشى كما قال ابن جني: األول: ضم ال

 (، وعلى هذا وردْت قراءُة ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وعكرمة وابن يعمر والجحدري.2)"وُردَّ 

 (.3وقد ُوصف هذا الوجُه عند النحاة بأنه األفصُح واألجوُد واألكثُر يف االستعمال)

لثاين: اإلشمام: وبيانه كما حرره بعض المتأخرين فقال: أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة الوجه ا

(، وهذه اللغة 4مركبة من حركتين إفراًدا ال شيوًعا جزء الضمة مقدم وهو األقل يليه جزء الكسرة وهو األكثر)

ا وسماًعا من سابقتها، كما ذكر ابن جني)  .(، ولم ُيقرْأ بها هنا5أقل فشوا

الوجه الثالث: وهو أقل الوجوه شيوًعا واستعمااًل، كسر الفعل كسًرا خالًصا، وقد نسبها أبو حيان لبني 

دَّ َقميُصه)
(، وهو الوجه الذي قرأ به أبو الجوزاء 6ضبة وبعض تميم ومن جاورهم، يقولون: ِردَّ الرجُل، وقِ

 وله نظائُر كثيرٌة، منها:

 (.7قرأ بكسر الصاد: علقمُة ويحيى بُن وثَّاب)[: ٣٣]الرعد:  چ ىئجئ حئ مئچ  ٹهللا  قول   

 8[ قرأ بكسر الصاد: علقمُة ويحيى بُن وثَّاب)37]غافر:  چ ہۀ ہ ہچ  ٹ وقوله.) 

 [97]طه:  چ  ېئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ  (:قول اهلل ) -2 

  .بَِظاٍء َمْفُتوَحٍة َواَلٍم َساكِنَةٍ  چۈئ چ  َقَرَأ اْلُجْمُهوُر َوَنْصُر ْبُن َعاِصٍم:
 وقرأ ُأبيُّ بن كعب، وأبو الجوزاء، وابن يعمر: )ُظلت( برفع الظاء.

 (.9وقرأ ابُن مسعود، وأبو رجاء،  واألعمُش، وابُن أبي عبلة: )ظِلت( بكسر الظاء)

                                                 

 .1/422( زاد المسير: 1)
 .1/345( المحتسب: 2)
 .4/423( الكتاب: 3)
، 1لبنان، ط-بيروت-، دار الكتب العلمية 1/437( شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد األزهري: 4)

 م.2000هـ=1421
 .1/345( المحتسب: 5)
، 1، تح/ رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط3/1344( ارتشاف الضرب من كالم العرب ألبي حيان: 6)

 .3/679م، والبحر المحيط: 1998هـ=1418
 .6/394، والبحر المحيط: 9/323، وتفسير القرطبي: 3/314( المحرر الوجيز: 7)
 . 9/483، والدر المصون: 9/259، والبحر المحيط: 15/315( تفسير القرطبي: 8)
 .7/397، والبحر المحيط : 3/174( زاد المسير : 9)
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كما قال ابن عباس )رضي اهلل عنهما(: أقمت عليه، وقال الفراء: معناه:  چۈئ ېئ چ  ومعنى

 (.1فعلته نهاًرا)

ِلْلت، ُحذفت الالُم األولى لثقل التضعيف والكسر، والعرب تفعل ذلك كثيرا، تقول: وأصل َظْلَت: ظَ  

 (.2َمْست لي وَمِسْست، فحذفوا الالم األولى ونقلوا حركتها إلى الظاء، ومنهم من لم ينقل)

وقال الزجاج: )َظْلت( و)ظِْلت( بفتح الظاء وكسرها، فمن فتح، فاألصل فيه: )َظِلْلت( والالم حذفت 

ل كسرة الالم على ل ثقل التضعيف والكسر، وبقيت الظاُء على فتحها، ومن قرأ: )ظِلت( بالكسر، حوَّ

 (.3الظاء)

(، وهو ُلَغُة 5(، فالفتح كالُم العرِب كما ذكر الفراء)4وهما لغتان للعرب يف ظلت: فتح الظاء وكسرها)

(، ولبعِض 8(، أما الكسُر فهو ألهل الحجاز)7ن)(، ولَبنِي ُسَليٍْم كما نصَّ أبو حيا6بني تميم كما قرر الخليل)

 (.9بني َتِميٍم كما نص الفراء)

ا الَضمَّ  َغاِت َعَلى َفُعَل بَِضمِّ  -وهو ما جاءت عليه قراءة أبي الجوزاء–َوَأمَّ ُه َجاَء فِي َبْعِض اللُّ َفيَُكوُن َعَلى َأنَّ

ِم إَِلى ا ُة الالَّ َر)اْلَعْيِن فِيِهَما، َوُنِقَلْت َضمَّ   (.10لظَّاِء َكَما ُنِقَلْت فِي َحاَلِة اْلَكْسرِ َعَلى َما َتَقرَّ

 

 : ملبحث الرابع: اهلمز والتسهيلا
تحتاج الهمزُة يف نطقها إلى مجهوٍد عضلي كبير، إذ اجتمَع فيها صفتان من صفات القوة وهما: الجهُر 

واعلم "لبعد مخرجها، يقول إمام النحاة: والشدُة، فهي من أصعب األصوات نطًقا؛ لهذا المجهود يف النطق، و

ر تخرج باجتهاٍد، وهي أبعد  ه بُعد مخرُجها، وألنها نبرٌة يف الصدَّ أنَّ الهمزة إنَّما َفَعَل بها هذا َمْن لم يخفْفها؛ ألنَّ

وع  (.11)"الحروف مخرًجا، فثقل عليهم ذلك، ألنَّه كالتهُّ

التخلص من هذا الثقل، فيكون أحياًنا بالتخفيف، أو ومن هنا تعددْت مناهُج العرب يف طريقة نطقها، و

البدل، أو الحذف، أو اإلتيان بها بيَن بيَن، وقد يكون بالحذف مع نقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها، 

                                                 

 .3/174( زاد المسير : 1)
، تح/ الشيخ عادل أحمد عبدالموجود 3/220سيط للواحدي )الوسيط في تفسير القرآن المجيد(: ( التفسير الو 2)

، والمحرر الوجيز: 3/85م، وتفسير الكشاف: 1994هـ=1415، 1لبنان، ط –وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت
 .22/96، وتفسير الفخر الرازي : 4/62

 .14/256، التهذيب )ظ ل(: 8/148ين )ظ ل(: ، وينظر: الع3/375( معاني القرآن للزجاج: 3)
، تح/ علي محمد البجاوي، عيسى البابي 2/309، التبيان في إعراب القرآن للعكبري: 18/364( تفسير الطبري : 4)

 الحلبي وشركاه.
 هـ.1435، تح/ جابر بن عبد هللا السريع، عام النشر: 93( كتاب فيه لغات القرآن للفراء: 5)
 .14/256، التهذيب )ظ ل(: 8/148: ( العين )ظ ل(6)
 .5/210، ودراسات ألسلوب القرآن: 7/397( البحر المحيط : 7)
 .14/256، التهذيب )ظ ل(: 8/148( العين )ظ ل(: 8)
 .93( كتاب فيه لغات القرآن : 9)
 .5/210( دراسات ألسلوب القرآن: 10)
 .548/ 3( الكتاب: 11)
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اعلم أن الهمزة تكون فيها ثالثة أشياء: التحقيق، والتخفيف، والبدل، فالتحقيق قولك: "يقول سيبويه: 

 (. 1)"وَسَأل، وبِْئس وأشباه ذلك. وأما التخفيف فتصير الهمزة فيه بيَن بيَن، وتبدل، وتحذف َقَرْأت، وَرْأس،

بصوت الهمزة، وتخصيُصهم مباحث خاصًة لها يف كتبهم،  –قديًما وحديثًا–ولذا كانت عنايُة اللغويين 

رجع ذلك إلى وي"ُتعنى بأمرها، وتشرح طريقة تخفيفها والتخلص من صعوبتها، يقول أحد الباحثين: 

االختالف يف ماهيته، وىف عالقته، أعني تصور القدماء لطريقة إنتاجه، وعالقته بغيره من حروف المد واللين، 

 (.  2)"ونظرة الدراسات الصوتية إلى هذين األمرين

الهمز صوٌت "(، يقول الخليل: 3صوت يخرج من أقصى الحلق) –كما أشار علماؤنا القدامى–والهمزة 

َه عن الهمز صار نفًسا وتحول إلى مخرج الهاءمهتوٌت يف   –إذن-(، فسميت الهمزة 4)"أقصى الحلق، فإذا ُرفِّ

َم بالَهْمزِ   (.5)"ألَنها ُتْهَمُز َفُتَهتُّ َفتَنَْهِمُز َعْن ُمْخرِِجَها، ُيَقاُل: ُهَو َيُهتُّ َهتاا إِذا َتَكلَّ

ِم الُمْحدثون من علماء األصوات بكالم الق دامى عن مخرج الهمزة، فهي عندهم من المزمار ولم ُيَسلِّ

ا، فال ُيسمح بمرور الهواء إلى الحلق، ثم تنفرج فتحُة  نفسه، إذ عند النطق تنطبق فتحُة المزمار انطباًقا تاما

 (.6المزمار فجأًة، فُيسمع صوٌت انفجاريٌّ هو ما نعبر عنه بالهمزة)

امى يف صفتها، فبينما ذهب األقدمون إلى كون الهمزة مع القد –أيًضا–وقد ترتَّب على ذلك: اختالُفهم 

–(، رأى المحدثون أنها صوت ال هو بالمجهور وال بالمهموس؛ ألن فتحة المزمار 7صوًتا مجهوًرا شديًدا)

ا، فال نسمع لهذا ذبذبة الوترين الصوتيين، وال يسمع للهواء بالمرور إلى الحلق إال  –معها مغلقٌة إغالًقا تاما

 (.8ج فتحة المزمار، ذلك االنفـراج الفجائي الذي ينتج الهمزة)حين تنفر

فها هو الدكتور عبدالرحمن أيوب ينتقد الرأي القائل بكون الهمزة  –فيما بينهم–وقد اختلف الُمْحدثون 

يقرر الدكتور أنيس أن الهمزة صوت ال "صوًتا ال مجهور وال مهموس، فيذهب إلى أنها من المهموس قائاًل: 

مجهور وال هو بالمهموس، وبالرجوع إلى تعريف الدكتور أنيس للجهر والهمس نجد أنه يصف هو بال

                                                 

، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، الناشر: 265/ 5البن يعيش:  ، وينظر: شرح المفصل541/ 3( الكتاب: 1)
م، يقول ابن يعيش: "اعلم أن الهمزة حرف شديد 2001هـ=1422، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت

مستثقل، يخرج من أقصى الحلق، إذ كان أدخَل الحروف في الحلق، فاستثقل النطق به، إْذ كان إخراجه كالتهوع، 
ك االستثقاُل ساغ فيها التخفيف، وهو لغة قريش وأكثرها أهل الحجاز، وهو نوع استحسان لثقل الهمزة، فلذل

 والتحقيق لغة تميم وقيس".
 .17( القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث د. عبدالصبور شاهين: 2)
عضيمة، المجلس األعلى للشئون  ، تح/ محمد عبدالخالق296/ 1، وينظر: المقتضب للمبرد: 4/433( الكتاب: 3)

 م.1994هـ=1415اإلسالمية القاهرة، 
 . 349/  3( العين )هـ ت(: 4)
 .5/427( لسان العرب )هـ م ز(: 5)
 .91، 90( األصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس: 6)
 .4/434( الكتاب: 7)
، دار الفكر 131د. محمود السعـران: ، وينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي 91( األصوات اللغوية د. أنيس: 8)

، وأصـوات اللغة العربية د. 112م، وعلم اللغة العام )األصوات( د. كمال بشر: 1997هـ=1417، 2العربي ، ط
 م .1988هـ= 1408، 2، مطبعة الجبالوي ، ط152عبدالغفار هالل: 
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الجهر بأنه صوت موسيقي يحدث عن اهتزاز الوترين الصوتيين اهتزاًزا منتظًما، ويصف الصوت 

أنها المهموس بأنه الصوت الذي ال يهتز معه الوتران الصوتيان.... ومن ثم فإن وصف الدكتور أنيس للهمزة ب

 (.1)"ليست مجهورًة وال مهموسًة وصٌف غيُر دقيق

وقد ُيردُّ عليه بأن الهمزة صوت يحدث معه احتباُس الهواء يف الحنجرة، وهو شيء مغاير لحال الجهر 

والهمس، حيث ينطلق فيهما، فيؤثر يف األوتار الصوتية محدًثا الجهر، أو ال يؤثر فيها فيحدث الهمس، ومن 

 (، وهو كالم مقبول من هذه الجهة.2مزة فقيل فيها ال مجهورة وال مهموسة)هنا اختلف صوت اله

 موقف اللهجات العربية من نطق الهمزة: 

نظًرا لذلك المجهود العضلي المبذول يف نطق الهمزة، وتلك الصعوبة يف طريقة إخراجها، تنوعْت  

إلى أن  –بيئاتهم وظروف معايشهمعلى اختالف -أحواُل اللهجات العربية إزاء نطق الهمزة، ودفعهم ذلك 

يسلكوا طـرائق قدًدا يف نطقها، واتسعت يف ذلك ما لم تتسع يف غيرها من األصوات، بالتحقيق تارة، والتليين 

 أخرى، أو اإلبدال والطرح.

بأن القبائل البدوية يف تميم وقيس  –إجمااًل –والنظرُة السريعُة يف المعاجم وكتب اللغة توحي لنا  

أصحاب الهمز، بينما يميل الحضريون من أهل الحجاز ومكة والمدينة وهذيل إلى التخلص من وأسد هم 

ة َواْلَمدينَة اَل ينبرون، وقف َعَلْيَها ِعيَسى بُن "الهمزة، يقول أبو زيد األنصاري:  أهل اْلحجاز وهذيل َوأهل َمكَّ

نبر، َوأهل اْلحجاز إِذا اضطروا نبروا، َوَقاَل َأُبو عمر عمر َفَقاَل: َما آخذ من َقول َتِميم إال بالنبر وهم َأْصَحاب ال

لها َياًء، َوَكَذلَِك َما أشبه َهَذا من َباب اْلَهْمز  (.3)"الهذلي: قد توضيت، َفلم يهمز وحوَّ

ويؤكد الفراء على أن الهمز يف )الِمنَسَأة( لعاصم واألعمش، ولم يهمزها أهل الحجاز وال الحسن،  

 (.4قريش؛ ألنهم يتركون الهمز) ولعلهم أرادوا لغة

وخالصة القول: إن تحقيق الهمزة هو اللغة األدبية النموذجية التي التزمتها الخاصة يف الخطب والشعر؛ 

قْت بين لهجات وسط الجزيرة  –يف أصلها–كانت  –من تحقيق وتسهيل–ألن ظاهرة الهمز  من األمور التي فرَّ

فلما نشأت اللغُة النموذجيُة األدبيُة قبل اإلسالم، اتخذت الهمزَة  وشرقيها، وبين لهجات البيئة الحجازية،

ا جاء اإلسالُم َوَجَد تحقيق الهمزة صفًة  صفًة من صفاتها، وشاع هذا بين الخاصة يف جميع القبائل العربية، ولمَّ

نفـس يف –من صفات الفصاحة، يلتزمها الخاصُة من العرب يف األسلـوب الجدي من القول، وإن ظلَّْت 

شائعًة بين اللهجات البدوية كلهجة تميم وَمْن على شاكلتهم، ولهذا ُيعدُّ تحقيُق الهمز من أبرز  –الوقت

 (.5األمور التي اقتبسْتها اللغُة النموذجيُة من غير البيئة الحجازية)

                                                 

 .153، 152د. عبدالغفار هالل: ، وينظر: أصوات اللغة العربية 183( أصوات اللغة د. عبدالرحمن أيوب: 1)
 .153، 152(  ينظر: أصوات اللغة العربية د. عبد الغفار هالل: 2)
 .1/22( لسان العرب: 3)
 . 356/ 2( معاني القرآن للفراء: 4)
 بتصرف واسع. 78، 77(  في اللهجات العربية: 5)



 

   ِثيف َضْوِء الدَّْرِس الُّلَغويِّ احَلِدي  )َصْوِتيًّا ودالليًّا(  ِقَراءُة أبي اجَلْوَزاِء الرَّْبِعيِّ            
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به ذلك فالقبائل البدوية مالت إلى تحقيق الهمز وإظهاره ربما لحياتهم يف الصحراء الواسعة وما يتطل

من محاولة إظهار الحروف وتوضيحها، وال شك أن الهمز يساعدهم على ذلك، أما أهل الحضر من الحجاز 

 وغيرهم فألجل ُسْكناهم يف بيئتهم المتحضرة وما فيها من راحة ودعة كان التسهيل مناسًبا لهم.

 وقد ورد عند أبي الجوزاء قراءٌة واحدٌة من هذه الظاهرة:

 [41]الكهف:  چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ھ چ ٹ يف قول اهلل

وقرأ أبو الجوزاء وأبو المتوّكل: )ُغُؤوًرا( برفع الغين والواو األولى جميًعا وواو ، چھچ قرأ الجمهور:

 (.1بعدها)

والَغْوُر: مصدٌر ُيوصُف به الماُء المفرُد والمياُه الكثيرُة، كقولك: رجٌل عدٌل، وامرأٌة عدٌل ونحوه، ومعناه: 

ْسِم، َكَما ُيَقاُل: َرُجٌل َصْوٌم َوفِْطٌر َوَعْدٌل 2رض ال ُيستطاُع تناوُله)ذاهًبا يف األ
ِ

(، وهو َمْصَدٌر ُوِضَع َمْوِضَع اال

ُر َواْلُمَؤنَُّث َوالتَّْثنَِيُة َواْلَجْمُع، وأجاز ا : غار َوِرًضا َوَفْضٌل َوُزوٌر َونَِساٌء َنْوٌح، َوَيْسَتِوي فِيِه اْلُمَذكَّ الماء ْلكَِسائِيُّ

ْنِضَماِم الواو
ِ

 (3يغور َغْوًرا وُغئوًرا، َأْي َسُفَل فِي اأْلَْرِض، َوَيُجوُز اْلَهْمَزُة ال

ة على فتِح الغين: غار الماُء يغوُر  وأكد السمين الحلبي على القراءات يف الكلمة، وكونها لغات: فالعامَّ

يف المصدر: ُغوًرا، وقرأْت طائفٌة: ُغُؤوًرا بضمِّ  َغْوًرا، غاض وذهب يف األرض، وقرأ البرجميُّ بضمِّ الغين لغةً 

 (4الغيِن والهمزِة وواٍو ساكنة، وهو مصدٌر أيًضا، ُيقال: غار الماُء ُغُؤوًرا مثل: َجَلَس ُجلوًسا)

وقد ذكر األشموين أن من مواضع إبدال الواو همزًة: الواو المضمومة ضمًة الزمًة غيَر مشددة، وهو إبداٌل 

نحو: ُأُجوه جمع وجه، وَأْدُؤر جمع دار، وَأْنُؤر جمع نار، األصل: ُوجوه، وَأْدُور، وَأْنُور، ونحو:  حسٌن مطرٌد،

ُسُؤوق جمع ساق، وُغُؤور مصدر َغار الماء يُغور َغْوًرا وُغُؤوًرا، وليس القلب يف هذا الجتماع الواوين؛ ألن 

 (.5الثانية مدة زائدة)

رة نحو:  وأكد ناظر الجيش على أن هذا البدل ، سواء أكانت ُمصدَّ للواو المضمومة همزًة مطرٌد وقياسيٌّ

ُأجوه، وُأّقتت يف وجوه ووّقتت، وُأِعَد يف ُوعد، وُأّد يف وّد، حتى إنه يقال يف ُووري َوُووعد: أوري وأوعد، 

مثله غير الزم فالهمزة يف هاتين الكلمتين وما شاكلهما ألجل الضمة ال ألجل اجتماع الواوين، فإن اإلبدال يف 

 أم متوسطة نحو: تهاُون وتعاُون ونحوهما، وكذا: َأْدُؤر وَأْثُؤب، يف: أْدُور وأثُوب، والغوور.  -كما عرفت

                                                 

َأْت ِفْرَقٌة ِبَضمِ  اْلَغْيِن َوَهْمِز اْلَواِو، َيْعُنوَن َوِبَواٍو ، ونصَّ عليها أبو حيان بدون نسبة فقال: "َوَقرَ 3/86( زاد المسير: 1)
، والدر المصون: 7/180َبْعَد اْلَهْمَزِة َفَيُكوُن ُغُؤوًرا، َكَما َجاَء ِفي َمْصَدِر غارْت عيُنه ُغُؤوًرا" ينظر: البحر المحيط: 

7/497. 
 .3/518( الدر المصون: 2)
 .10/409( ينظر: تفسير القرطبي: 3)
 7/497( الدر المصون: 4)
لبنان،  -، دار الكتب العلمية بيروت4/97( شرح األشموني على ألفية ابن مالك لنور الدين اأُلْشُموني الشافعي: 5)

، 10/5015م، وشرح التسهيل المسمى )تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد( لناظر الجيش: 1998هـ=1419، 1ط
هـ، وتداخل 1428، 1ن، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، طتح/ د. علي محمد فاخر وآخري

، الناشر: عمادة البحث العلمي، 380األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم لعبدالرزاق بن فراج الصاعدي: 
 م.2002هـ/1422، 1الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط



 

                      الثالثالعدد  -بطنطا  للقراءات وعلومها اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم 

 

 

309 
والعلة يف إبدال الواو المضمومة همزة يف مثل هذه المواضع: أن الضمة على الواو تشبه اجتماع 

 (.1واوين، واجتماع الواوين مستثقل فكذلك ما يشبههما)

 

 : ملبحث اخلامس: الفكُّ اإلدغام ا
 

االقتصاُد يف الجهد العضلي غايُة الناطقين باللغة، ومن هنا تميُل األصواُت بطبيعتها إلى أن يتأثر بعُضها 

ببعض، وذلك ما أطلق عليه اللغويون وعلماُء القراءات )اإلدغام أو المماثلة(، ولشيوع تلك الظاهرة 

 (.2لعالء كالَم العرب الذي يجرى على ألسنتها)وانتشارها جعلها أبو عمرو بُن ا

ظاهرٌة صوتيٌة نشأْت من تأثر األصوات بعضها ببعض، بما يحقُق لها الخفَة والسهولَة يف  –إذن–فاإلدغام 

بان من الناطق جهًدا عضلياا كبيًرا يف حالة  النطق؛ ألنَّ الصوتين المتماثلين المتجاورين يف السياق الصوتي يتطلَّ

فعندما ُينطق األول يتطلب من أعضاء النطق أن تقوم باتخاذ الوضع المطلوب لنطقه، ثم العودة إلى الفك، 

 وضح الراحة، ومثل ذلك يكون يف المثال الثاين.

وثمة كانت التحركاُت العضليُة المطلوبُة عند نطق متماثلين متجاورين تحركات أربعة متكررة، وهذه 

وم به أعضاُء النطق، وكانت الطريقُة المثلى للتخلص من ذلك المجهود كامنًة صعوبٌة بالغٌة، ومجهوٌد شاقٌّ تق

يف اإلدغام، لما فيه من االختصار يف ذلك من المجهود العضلي، كما يشير الواقع الفسيولوجي لنطق 

 األصوات المتماثلة المتجاورة.

 تعريف اإلدغام:
 (.3اإلدخال، ومنه ُأخذ إدغاُم الحروف)اتفق اللغويون وأصحاب المعاجم على أن معنى اإلدغام:  

بمعنى التغطية، وال َيبعد عن معنى اإلدخال؛ ألن تغطية الحرف  –أيًضا–كما ُيستخدم اإلدغاُم يف اللغة 

يقال: َدَغَم الغيُث األرَض َيْدَغُمها، إذا "األول تكون بإدخاله يف الثاين، فهما  متكامالن، يقول األزهري: 

 (.4)"ْدَغْمُت الشيء: غطَّْيتهَغِشَيها وقهرها، وأَ 

وأما يف اصطالح القـراء وعلماء اللغة: فقد حظي اإلدغام بتعريفات عدة، مختلفة اللفظ لكنها متحدَة 

 المعنى، فُتفضي يف نهاية األمر إلى تعريٍف واحٍد:

فه بعُضهم بأنه: أن تصَل حرًفا ساكنًا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو و قف، فيرتفع فعرَّ

ًدا)5اللساُن بالحرفين ارتفاعًة واحدًة)  (.6(، وقال ابُن الجزري: هو اللفظ بحرفين حرًفا كالتالي ُمَشدَّ

                                                 

 . 10/5016شرح التسهيل لناظر الجيش:  (1)
 .                        275/ 1( النشر:  2)
، وتهذيب اللغة 670/ 2، والجمهرة )د غ م(: 4/395، وينظر: العين )د غ م(: 1920/ 5( الصحاح )د غ م(: 3)

 . 12/203، واللسان )د غ م(: 95/ 8)د غ م(: 
 .                      12/203ان العرب )د غ م(: ، وينظر: لس95/ 8( التهذيب )د غ م(: 4)
 .57( اإلقناع في القراءات السبع: 5)
 .                         274/  1( النشر: 6)



 

   ِثيف َضْوِء الدَّْرِس الُّلَغويِّ احَلِدي  )َصْوِتيًّا ودالليًّا(  ِقَراءُة أبي اجَلْوَزاِء الرَّْبِعيِّ            
310 

اإلدغام معناه: إدخاُل شيء يف شيء، فمعنى أدغمُت الحرف يف الحرف: "وقال مكي بن أبي طالب: 

 (.1)"كنأدخلُته فيه، فجعلت لفظه كلفظة الثاين، فصارا مثلين واألول سا

اإلدغام: هو وصلك حرًفا ساكنًا "ولم تختلْف تعريفاُت النحويين عن ذلك كثيًرا، فعند ابن السراج: 

بحرف مثله من موضعه، من غير حركٍة تفصُل بينهما وال وقف، فيصيران بتداخلهما كحرٍف واحٍد، ترفع 

يقوم يف العروض والوزن مقام حرفين اللساَن عنهما رفعًة واحدًة ويشتد الحرف، أال ترى أن كلَّ حرف شديد 

 (.2)"األول منهما ساكن

وبهذا ندرك صلة التعريفات االصطالحية بعضها ببعض، وصلتها بالمعنى اللغوي العام، وهو اإلدخال 

 (.3والتغطية)

 الهدف من اإلدغام والغاية منه:
يحصُل االقتصاُد يف الجهد  اإلدغاُم ظاهرٌة صوتيٌة، الغرُض منها التخفيُف والسهولُة يف النطق، فيه 

 (، فكان اإلدغام هو السبيل للتخلص من التقيد. 4العضلي، إذ النطُق بحرفين متماثلين شبيه بمشي المقيـد)

 ومما ورد من ظاهرة )الفك واإلدغام( عند أبي الجوزاء:

 [57]التوبة: چ       ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ چ  ٹ قول اهلل -1

، وأبي المتوكل) ، وقرأچ     ڄچ  قرأ الجمهور: اًل( وهي منسوبة ألُبيٍّ  (.5أبو الجوزاء: )أو ُمَتَدخَّ

خل: يعني أنهم لو  واآلية يف معرض الحديث عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ومعنى ُمدَّ

 (.6وجدوا قوًما يدخلون يف جملتهم َلَولَّْوا إليه، أي: إلى أحد هذه األشياء)

َخاًل يعني: موضع  َخاًل: محرًزا. وقال قتادة: سرداًبا، وقال الكلبي وابن زيد: وُمدَّ دخول، وقال مجاهد: ُمدَّ

نفًقا كنفق اليربوع، وقال الضحاك: مأًوى يأوون إليه، وقال الحسن: وجًها يدخلونه على خالف رسول اهلل 

(()7 .) 

َخل( كما ذكر الزجاج والنحاس واألزهري وغيرهم: )ُمْدتَخل( وهو )ُمْفَتَعل( من الدخول،  وأصل )ُمدَّ

خل القوم، َوُهَو بِنَاُء َتْأكِيٍد َوُمَباَلَغٍة، ولكن التاء أبدلت دا َخاًل، وهذا ُمدَّ ِخل ادِّخااًل وُمدَّ َخَل يدَّ اًل يقال: ادَّ

                                                 

، تح/ د. محيى الدين رمضـان، مطبوعات 1/143( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب: 1)
 م .1974هـ=1393مجمع اللغة العربية بدمشق 

 بيروت.                             –، تح/ عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان405/  3( األصول في النحو البن السراج: 2)
 ، مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة.52( اإلدغام والفك بين القراء واللغويين د.عبدالغفار هالل: ص3)
                   .         217/  1( النشر: 4)
 . 3/46، والمحرر الوجيز: 2/281، وتفسير الكشاف: 2/123، وينظر: إعراب النحاس 2/268( زاد المسير: 5)
 .2/268( زاد المسير: 6)
، تح/ الطاهر بن عاشور، دار 5/55( تفسير الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسير القرآن( ألبي إسحاق الثعلبي: 7)

 .3/46م، والمحرر الوجيز: 2002هـ=1422، 1لبنان، ط –ي، بيروتإحياء التراث العرب
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لمجانسة الدال، ألن التاء مهموسة، والدال مجهورة، والتاء والدال من مكان واحد، فكان الكالم من 

 (. 1)وجه واحد أخف

اًل( على األصل: برفع الميم، وبتاء ودال مفتوحتين، مشددة  وجاءت قراءة أبي الجوزاء: )أو ُمَتَدخَّ

 (.2الخاء)

فقد حدث فيها إدغاٌم، بعد أن ُقلبت التاُء دااًل لمجانسة الدال، ثم إدخال  چڄچ أما قراءة الجمهور:

األول وهو الدال أثَّر يف الثاين وهو التاء فجذبه إليه، األولى يف الثانية، ويقال له مماثلة تقدمية؛ ألن الصوت 

حيث إن التاء والدال متفقان يف المخرج والصفات عدا صفة واحدة هي الجهر يف الدال، والهمس يف التاء، 

وبما أن المجهور أقوى من المهموس فقد تغلَّب عليه واجتذبه إليه، فقلبت التاء إلى نظيرها المجهور وهو 

 الدال.

ئِْن جاءت قراءُة أبي الجوزاء ومن معه على األصل، فإن قراءة الجمهور وردْت على األيسر واألسهل؛ ولَ 

ألن وضوَح األصوات وفصَل بعضها عن بعض يتطلُب بذَل مجهوٍد عضليٍّ كبيرٍ، مما يتناسُب مع بيئة الحجاز 

مع إعطائه حقه، أما اإلدغام المدنية المتحضرة، التي تتسم بالتأين والتؤدة وإخراج كل حرف من مخرجه 

فمنسوب إلى القبائل التي كانت تقطن وسط شبه الجزيرة وشرقيها، ومعظمها قبائل بادية تعيش على التنقل 

 (.3والترحال، فتميل إلى التخفيف والسرعة يف الكالم كتميم وأسد وكعب ونمير وبكر بن وائل)

 [31]الحج: چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  قول اهلل تعالى: -2

 :چ ٺچ : واختلفوا يف قراءة

  بسكون الخاء من غير تشديد الطاء. چٺچ  فقرأ الجمهور:

وقرأ أبو رزين وأبو الجوزاء وأبو عمران الجوين: بكسر التاء والخاء وتشديد الطاء ورفع الفاء: 

 (.4)فتِِخطَُّفه()

 ُذ بسرعة. فأما قراءة الجمهور فعلى األصل، وهي من َخطَِف يخطَُف، والَخْطُف األْخ 

وأما قراءة أبي الجوزاء بكسر الخاء والطاء: فاألصل )َفَتْخَتطُِفه(، يقال: َخطِْفُت الْشيء واخَتطفُته، إذا 

(، فآثر إدغام التاء يف الطاء؛ ألنهما من مخرج واحد، وألن التاء مهموسة والطاء مجهورة، 5اْجَتَذبته بسرعة)

ي الحرف المدغم حسن ذلك؛ وعلته أن والمجهور أقوى صوًتا من المهموس، ومتى كا ن اإلدغام ُيقوِّ

أقوى منه استحال لفظ المدغم إلى لفظ المدغم فيه فقوي  إذا أدغم خفي فضعف، فإذا أدغم يف حرفالحرف 

                                                 

، 1/455، ومعاني القراءات لألزهري: 2/123، وإعراب القرآن للنحاس: 2/455( ينظر: معاني القرآن للزجاج: 1)
 .5/438، والبحر المحيط: 8/165، وتفسير القرطبي: 5/55وتفسير الثعلبي: 

 . 2/268( زاد المسير: 2)
 . 371، 370اللهجات العربية د. عبدالغفار هالل:  ( ينظر:3)
 .236، 3/235( زاد المسير: 4)
 .1/142( معاني القراءات لألزهري: 5)
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(، ثم ُكسرت الخاءث فراًرا من 1لقوته، فكان يف ذلك تدارك وتالف لما ُجني علي الحرف المدغم)

ُسُكون الطاء، وكسر تاء المضارعة فهي إتباٌع لكسرة فاء الفعل ما بعده،  الساكنين؛ اللتقاء سكونها مع

كالمهم كثيًرا، يتبعون الكسرة يف هذا الباب الكسرة يقولون: هو يِِخطِّف، وأنا إِِخطِّف،  والعرب تفعل ذلك يف

 لنجم: وقِتِلوا، وفِتِحوا، يريدون: )اِْقتِلوا( و)اِْفتَِحوا(، ومن شواهدهم يف ذلك قول أبي ا

يِب ولم تِِقتِّل  تداُفَع الشِّ

أراد: تقتتل، فأسكن التاء األولى لإلدغام، وحرك القاف اللتقاء الساكنين بالكسر فصار َتقتِّل، ثم أتبع أول 

ِقتِّل)
 (.2الحرف ثانيه فصار تِ

الطاء، لقوة  ومفاد كالم اللغويين أن أصل الفعل )َفَتْخَتطُِفه(، فتأثر الصوت األول التاء بالصوت الثاين

الثاين بما فيه من اإلطباق واالستعالء، فلزم أن تصير التاُء إلى مخرج الطاء؛ من أجل المحافظة على تلك 

 الصفات المميزة للطاء.

أما سبُب اإلدغام فاجتماُع المثلين، ولما حدث إسكان األول من المثلين فقد كان من الضروري كسُر 

وُكسرْت تاُء المضارعة إتباًعا لكسرة فاء الفعل، وتسمى هذه العمليُة  الخاء فراًرا من التقاء الساكنين،

(، واللغُة العاليُة عند الزجاج 3بالمماثلة الرجعية؛ حيث تأثر الصوُت األوُل )التاُء( بالصوت الثاين )الطاء()

احُب (، وهي األفصح واألعلى كما رأى ص4وغيره هي التي عليها قراَءُة الجمهور )َخطَِف يخَطُف()

(، وأما قراءُة أبي الجوزاء 6(، وهي أفصُح لغات العرب ألنها القرشيُة، كما نص ابن عطية)5الكشاف)

 (.7باإلدغام واإلتباع فلغٌة واردٌة عن العرب أيًضا)

واإلدغام يف قراءة أبي الجوزاء يف )فتِِخطَُّفه( هو األكثر شيوًعا يف بيئته البصرية العراقية، والتي تأثرت 

 (. 8القبائل النازحة إلى العراق، ممن تأثروا بقبائل وسط الجزيرة وشرقيها) بلهجات

 [6]عبس:  چٹ ٹ ٹ چ  ٹ قول اهلل -3

، َوُهَو َما اْسَتْقَبَلَك، َوَصارَ  دِّ ُض َلُه، وتقبل عليه بوجهك، َوُتْصِغي لَِكاَلِمِه، َوَأْصُلُه ِمَن الصَّ  والمعنى: تَتَعرَّ

ُض ُقَباَلَتَك، ُيَقاُل: دَ  ُض َلُه َكَما َيَتَعرَّ َدى َوُهَو اْلَعَطُش، َأْي: َتَتَعرَّ اِري َصَدُد َداِرِه َأْي ُقَباَلَتَها، َوقِيَل: ِمَن الصَّ

 (. 1اْلَعْطَشاُن لِْلَماِء، َواْلُمَصاَداُة: اْلُمَعاَرَضُة)

                                                 

 .1/59( المحتسب: 1)
م، 1990هـ=1411، 1، تح/ هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي القاهرة، ط1/54( ينظر: معاني القرآن لألخفش: 2)

، والمحرر الوجيز: 1/59، والمحتسب: 1/142، ومعاني القراءات لألزهري: 3/425، ومعاني القرآن للزجاج: 
، وشطره 11/533، واللسان: 1/407، والرجز ألبي النجم كما في الجمهرة: 1/179، والدر المصون: 1/103

ٍة َأْمِسْك ُفاَلًنا َعْن ُفِل.    الثاني: ِفي َلجَّ
 . 126، 125( ينظر: قراءة يحيى بن وثاب د. أحمد سلطان: 3)
 ، 1/142، ومعاني القراءات لألزهري: 1/95( معاني القرآن للزجاج: 4)
 . 1/222، وتفسير القرطبي: 1/86( تفسير الكشاف: 5)
 .1/103( المحرر الوجيز: 6)
 .1/95( معاني القرآن للزجاج: 7)
 .71( في اللهجات العربية د. أنيس: 8)
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 والفعل فيه عدة قراءات:

 ى، ولكن ُحذفِت التاُء الثانيُة بفتح التاء والصاد وتخفيفهما، وأ چٹچ: قراءة الجمهور صلها َتَتَصدَّ

  (.2الجتماع تاءين)

ى( بإدغام التاء، فالمعنى  دَّ اج: ومن قرأ )َتصَّ جَّ ى( بتشديد الصاد، يقول الزَّ دَّ قراءة ابن كثير، ونافع: )تصَّ

   (.3أيًضا: تتصدى، إال أن التاء ُأدغمت يف الصاد لقرب المخرجين مخرج التاء من الصاد)

ى( بتاءين مع تخفيف الصاد)قر  (.4اءة ُأبّي بن كعٍب وأبي الجوزاء وأبي عمرو بن دينار: )َتَتَصدَّ

والالفُت للنظر هو القراءة الثانية واألخيرة، فإحداهما جاءت باإلدغام واألخرى بالفك، واإلدغام بين التاء 

تاء مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا والصاد له ما يسوغه صوتياا، فالحرفان متقاربان يف المخرج، فمخرج ال

فحين سمح للهواء "(، يقول د. إبراهيم أنيس: 5العليا، والصاد تخرج مما بين الثنايا السفلى وطرف اللسان)

معها بالمرور وصارت رخوة أشبهت السين كل المشابهة، وليس هناك فرق بين السين والصاد إال يف أن الثانية 

 (.6)"بين التاء والصاد مطبقة، وهكذا تم اإلدغام

وهذا النوع من اإلدغام من قبيل التأثر الرجعي، حيث تأثر الصوُت األوُل وهو التاُء بالصوت المتأخر وهو 

 الصاُد فصارتا صاًدا مشددًة.

 
 : املبحث السادس: احلذف

، وذلك باستبداِل المقا  طِع المفتوحِة يميُل بعُض العرب يف نطقهم إلى االقتصاِد يف المجهوِد العضليِّ

يف الكلمِة بحذفِها، وإحالِل أخرى مغلقٍة محلَّها، وىف ذلك اختصاٌر لزمن النطق بالكلمة، وتخفيٌف على 

 الناطقين.

وتظهُر هذه الظاهرُة بجالء يف قراءة أبي الجوزاء، وتكثُر أمثلُة الحذف يف قراءته؛ وربما يكوُن السبُب يف 

بقبائل وسط الجزيرة وشرقيها ممن يسكنون البادية، والذين تقوم حياتهم  ذلك راجًعا إلى تأثر بيئته العراقية

ِفِهم  على التنقل والترحال، وال شك أن السرعة يف حياتهم انتقل أثُرها إلى السرعة يف نطقهم، وبدا ذلك يف تخفُّ

رياا من عبء الحركات واألصوات، فيلجأون إلى طرحها من كالمهم دون قصد منهم، وهذا يعد شيًئا فط

 (.7بالنسبة لهم، فجرت عليه طبيعتهم، وصار سليقة لهم)

 ومما ورد من ظاهرة الحذف يف قراءة أبي الجوزاء:

 حذف الصائت أو تقصيره

                                                                                                                                                              

 .19/214، وتفسير القرطبي: 10/131ي: ، وينظر: تفسير الثعلب4/400( زاد المسير: 1)
 .4/400، وزاد المسير: 5/94، وإعراب القرآن للنحاس: 5/293( معاني القرآن للزجاج: 2)
 ( السابق نفسه.3)
 .19/214، وتفسير القرطبي: 10/131، وينظر: تفسير الثعلبي: 4/400( زاد المسير: 4)
 وما بعدها. 4/462( الكتاب: 5)
 .191ة: ( األصوات اللغوي6)
 . 77( ينظر: قراءة أبي عبدالرحمن السلمي د. عبدالتواب األكرت: 7)
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 حذف الصائت القصير من عين ُفُعل:

 ُتعدُّ الضمُة من األصوات الخلفية الثقيلة، فإذا ما تتابع ضمتان يف كلمة واحدة زاد الثقُل، مما دعا بعَض 

ف من هذا الثقل بتسكين ثاين الضمتين، وهذا التخفيُف منسوٌب عند أئمة اللغة لبكر بن  العرب إلى التخفُّ

وائل، وناٍس من تميم، وبلغ من اهتمام إمام النحاة بهذا اللون من التخفيف أْن َعَقَد له بابًا يف كتابه وسمه بـ 

ن استخفاًفا وهو يف األصل متحرك( يقول وإذا تتابعت الضمتان فإن هؤالء )يقصد بكَر بَن "فيه:  )باب ما ُيَسكَّ

وائل، وناًسا من تميم( يخففون أيًضا، كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين، وإنما الضمتان من الواوين، فكما 

ْسل، والطُّنْب، والُعنْق، تريد:  ُتكرُه الواوان كذلك ُتكرُه الضمتان؛ ألن الضمَة من الواو، وذلك قوُلك يف الرُّ

ُسل، والطُّنُب، والُعنُق  (.1)"الرُّ

ولم تقّل الظاهرُة أهميًة عند أبي الفتح ابن جني، فنراه ُيفرد لها باًبا يف الخصائص أطلق عليه )باٌب يف  

ح فيه أن الحركات تحذف من الكلمة تخفيًفا)  (.  2مضارعة الحروف للحركات، والحركات للحروف(، وضَّ

التخفيف باإلسكان لغُة بني تميم، والتحريُك مشهوٌر عند أهل الحجاز،  وىف المحتسب ينصُّ على أن هذا

وذلك أن المشهور عن الحجازيين تحريك الثاين من الثالثي إذا كان مضموًما أو مكسوًرا، نحـو: "يقول: 

من  الرُسل، والطنُب، والكبِد، والفِخذ، ونحو: ظُرف، وشُرف، وعِلم، وقِدم، وأما بنو تميم فيسكنون الثاين

 (.3)"هذا ونحوه، فيقولون: ُرْسل، وُكْتب، وَكبْد، وَفْخذ، وقد َظْرف، وقد َعْلم

 ومما ورد من ذلك يف قراءة أبي الجوزاء:

 [53]المؤمنون: چ ٴۇ      ۋ ۋ ۅ  ۅ  ۈۇ ۆ ۆ ۈچ  ٹ قول اهلل

 (.4بضم الزاي والباء) چۈچ : قراءة الجمهور

 (. 5برفع الزاي وإِسكان الباء) وقرأ أبو الجوزاء، وابن السميفع: )ُزْبًرا(

بضم الزاي والباء وهو جمع الزبور، فتأويل الكالم على قراءة  چۈچأما قراءة عامة قّراء المدينة والعراق: 

 -الذين أمرهم اهلل من أمة الرسول عيسى باالجتماع على الدين الواحد والملة الواحدة-هؤالء: فتفّرق القوُم 

ومه )ُزُبًرا( كتًبا، َفَداَن كلُّ فريق منهم بكتاٍب غيرِ الكتاب الذين دان به الفريُق اآلخُر، دينهم الذي أمرهم اهلل بلز

كاليهود الذين زعموا أنهم دانوا بحكم التوراة، وكّذبوا بحكم اإلنجيل والقرآن، وكالنصارى الذين دانوا 

 (.6باإلنجيل بزعمهم، وكذبوا بحكم الفرقان)

                                                 

 . 114، 113/ 4( الكتاب : 1)
 . 317/ 2( الخصائص: 2)
 .261/ 1( المحتسب: 3)
، والكامل في القراءات للهذلي: 3/1392، وجامع البيان في القراءات السبع للداني: 19/41( تفسير الطبري: 4)

606. 
 .606، وينظر: الكامل في القراءات للهذلي: 3/264مسير: ( زاد ال5)
 .19/41( تفسير الطبري: 6)
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لمختلفين المتقطعين دينهم، فرٌح بباطله، مطمئنُّ النفس، معتقٌد أنه على فكلُّ فرقٍة من فرق هؤالء ا

 (.1الحق)

(، َوزاد صاحب الكشاف عليه أن ُزْبًرا مخففة 2وأكد أبو البقاء على اتحاد المعنى بين المتحرك والساكن)

 (.3الباء كرْسل فِي ُرُسٍل)

ووجُه "اإلسكاُن تخفيًفا، ثم قال فيها:  وقد جمع البنا الدمياطي يف اإلتحاف كلماٍت حدَث يف عينها

ه أنه لغُة تميم وأسد وعامة قيس، ووجه الضم أنه لغة الحجازيين  (.4)"إسكاِن الباِب كلِّ

ولكن يؤخُذ عليه خلُطه بين ما جاء على )ُفْعل( وكانت عينه يف األصل ساكنة، نحو: الُيْسر والُعْسر 

ْحت، وُنْكرا وُسْحقا وعُ  ْعب والسُّ ْذرا وُنْذرا، وبين ما جاء على )ُفْعل( وكانت عينه يف األصل مضمومًة والرُّ

نحو: الُقُدس واألُُكل واألُُذن، وُشُغل، وُخُشب، ثم نسب الضم للحجازيين على إطالقه، واإلسكان على 

إطالقه لقبائل البدو من تميم وقيس وأسد، إنما كان ينبغي عليه التنبيه إلى وجوب الفصل بين النوعين 

لسابقين، فما كان األصُل يف عينه اإلسكان، فإسكاُنُه جاٍر على لغة الحجازيين، لَِما ُأثر عنهم من المحافظة ا

فإنهم كانوا  -وبخاصة بنو أسد -على الحركة أو السكون، وعدم الميل إلى التغيير، أما غيُر الحجازيين

 عينه الضم مفرًدا كان أو جمًعا، فالضم فيه يغيرون حركة العين فيما كان من هذا النوع، أما ما كان األصل يف

لغة الحجازيين، ألنهم ليسوا من أهل التغيير، وإسكان العين منه لغة غيرهم من قبائل البدو على سبيل 

 (.5التخفيف)

وألنَّ إسكاَن حركة العين مظهٌر من مظاهر الخفة يف النطق، ووسيلٌة لتلمس االقتصاد يف الجهد العضلي 

(، وأسد وعامة 6مظاهر اللهجة البدوية، حيث ُعزي إلى بكر بن وائل، وأناس كثير من بني تميم) فقد ُعدَّ من

 (. 8(، وهذيل وكالب وعقيل)7قيس)

سون كلَّ السبل  ويرى بعُض المحدثين أن السرعة يف النطق سمٌة من سمات القبائل البدوية، وهم يتلمَّ

ة، ويدغمون األصوات بعضها يف بعض، وتسقط منها ما للوصول إلى تلك الغاية، فيختصرون الحركة الطويل

 (.9يمكن االستغناء عنه دون إخالل بفهم السامع)

                                                 

 .3/191( تفسير الكشاف: 1)
 .8/197، والدر المصون : 2/957( التبيان : 2)
 .23/281، وتفسير الفخر الرازي : 3/191( تفسير الكشاف: 3)
 –، تح/ أنس مهرة، دار الكتب العلمية143ياطي: ( إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر للبنا الدم4)

 هـ.1427م/ 2006، 3لبنان، ط
 .98، 97( ينظر: قراءة يحيى بن وثاب د. أحمد سلطان: ص5)
بيروت،  –، تح/ خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي4/335، والمخصص البن سيده: 1/113( الكتاب: 6)

 م.1996هـ 1417، 1ط
 .186البشر: ص ( إتحاف فضالء 7)
 م. 1992هـ=1412، 1، ط212( الحركات العربية في ضوء علم اللغة الحديث: د.الموافي البيلي:8)
 .212، والحركات العربية في ضوء علم اللغة الحديث: د.الموافي البيلي: 132( في اللهجات العربية د. أنيس: 9)
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ويف هذا الكالم نظٌر؛ فإن طبيعة البدو السرعُة والتنقُل وهذا ُينايف التسكين، بعكس أهل الحجاز الذين 

تها بينما يميل أهل الحجاز إلى يميلون إلى التأين والتريث، فكان ينبغي أن يؤثر بنو تميم الحركات لسرع

 التسكين.

واألقرب إلى القبول أن نسبة اإلسكان إلى القبائل البدوية سببه هنا اختصاُر المقاطع، والميُل إلى المقاطع 

المغلقة مما يناسُب اللهجة البدوية التي تميُل إلى توضيح األصوات وقوتها، مما يتفق مع ظروف بيئتهم 

 (.1، حيث سكنى الصحراء الشاسعة التي تضيع فيها األصوات وتتالشى)الجغرافية واالجتماعية

 حذف الصائت القصير من عين َفعَل:

 [40]األعراف: چ  ڻڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ  (:من قول اهلل )

 بفتح الجيم والميم خفيفتين. چڱ چ  قراءة الجمهور:

 (.2ون الميم خفيفة)وقرأ أبو الجوزاء وأبو المتوكل،: )الَجْمل( بفتح الجيم، وبسك

 واستحسن العكبري أن تكون قراءُة أبي الجوزاء )اْلَجْمل( لغًة ال تخفيًفا من المفتوح يف قراءة الجمهور

(، وبعد أن وافقه ابُن جني على كالمه 3معلاًل ذلك بخفة الفتحة، أِلَن َتْخفيَف المفتوح َضِعيٌف)؛ چڱچ

 رجع وقال: وإن كان قد جاء عنهم قوله:

(4)ُمْبتاٍع وَلْو َسْلَف َصْفُقُه    بِراِجِع ما قْد فاَتُه بَِردادِ  وما كلُّ 
 

 (.5وإلى ذلك مال القرطبي)

مبينا أن معناها مغاير لمعنى الجمهور، فهي  -بوزن الَحْبل-أما صاحُب الكشاف فقد أورد القراءة الَجْمل 

ناسبتها للسياق يف اآلية، يعنى أن الحبل الَقْلُس الغليظ ألنه حبال جمعت وجعلت جملة واحدة، ثم أكد على م

إال أن قراءة العاّمة أوقُع؛ ألن َسمَّ "مناسب للخيط الذي يسلك يف َسمِّ اإلبرة، والبعير ال يناسبه، ثم عاد وقال: 

يت، لالهتداء به يف  اإلبرة َمَثٌل يف ِضيق المسلك، يقال: أضيق من خرت اإلبرة، وقالوا للدليل الماهر: ِخرِّ

بَِفْتِح الجيم والميم  چڱچ َوقَِراَءُة اْلُجْمُهورِ "(، وأيده أبو حيان بقوله: 6يق المشبهة بأخرات اإلبر)المضا

يِق، َوالَْجَمُل  ْبَرةِ ُيْضَرُب بَِها اْلَمَثُل فِي الضِّ ُيْضَرُب بِِه اْلَمَثُل  -َوُهَو َهَذا اْلَحَيَواُن اْلَمْعُروُف -َأْوَقُع؛ أِلَنَّ َسمَّ اإْلِ

 (.7)"ي ِعَظِم اْلُجثَِّة َكَما َذَكْرَنافِ 

ل( بضم الجيم وفتح الميم مشددة هو الَقْلُس، وهو حبٌل غليظ ُيجمع من حبال كثيرة  وبعد بيانه أن )الُجمَّ

َفُيْفتَل وهو حبُل السفينة وقيل: الحبل الذي ُيْصَعد به إلى النخل، ذكر السمين الحلبي يف اللفظة لغات أخرى 

اك قد قرئ بها:  فقرأ ابُن عباس أيًضا يف رواية عطاء: الُجُمل بضم الجيم والميم مخففة، وبها قرأ الضحَّ

                                                 

 .220، 219( ينظر: الحركات العربية في ضوء علم اللغة الحديث: 1)
 2/119( زاد المسير: 2)
 .28/230، والتاج )ج م ل(: 567( التبيان للعكبري: 3)
 .9/158، واللسان: 8/500، والبيت من الطويل وهو بال نسبة في المحكم: 1/249( المحتسب: 4)
 .7/207( تفسير القرطبي: 5)
  .2/103( تفسير الكشاف: 6)
 .52، 5/51( البحر المحيط: 7)
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والحجدري. وقرأ عكرمة وابن جبير بضم الجيم وسكون الميم. والمتوكل وأبو الجوزاء بالفتح 

 (1والسكون، قال: وكلها لغات يف الَقْلس المذكور)

 ل( بفتح الجيم وتسكين الميم، لها أحد توجيهين: وجملة القول: أن قراءة أبي الجوزاء )الَجمْ 

أنها تخفيٌف من قراءة الجمهور، وتخفيُف المفتوح له ما يؤيده من شواهد العرب، وإلى ذلك مال بعض 

 اللغويين.

 أو هي لغٌة واردٌة عن العرب، وأيد ذلك فريٌق آخُر من أئمة اللغة.  

 حذف الصائت القصير من عين فِِعل:

 [١٠٤]األنبياء: چ ٹ ٹ ڤ ڤ        ڤ ڤچ  ٹ يف قول اهلل

 بكسر السين والجيم وتشديد الالم.  چڤ چ : قرأ الجمهور

ْجِل( بكسر السين وإسكان الجيم  وقرأ الحسن وأبو المتوكل وأبو الجوزاء ومحبوب عن أبي عمرو: )السِّ

 (.2خفيفة)

 : چڤچ  واختلفوا يف

: َمَلٌك  ِجلُّ (: اكتبها يكتب أعمال العباد، فإذا صعد باالستغفار قال اهلل ) فقال ابُن عمر والسدّى: السِّ

 نوًرا.

بمعنى )على( تأويلها: كطّى  چڤچ وقال ابُن عباس ومجاهد: هو الصحيفة، والالم يف قوله

 (.3الصحيفة على مكتوبها)

: ا"ونصَّ العكبري على أن هذه األوجه يف القراءة لغات مسموعة يف الكلمة قال:  ِجلُّ ْلِقْرَطاُس، َوقِيَل: السِّ

 ُهَو اْسُم َمَلٍك َأْو َكاتٍِب، َفيَُكوُن ُمَضاًفا إَِلى اْلَفاِعِل.

يِن َواْلِجيِم َوَتْشِديِد "وأكد العكبري على األوجه الجائزة يف الكلمة، مبينًا أنها لغات فقال:  َوُيْقَرُأ بَِكْسرِ السِّ

ُه بِ  ِم، َوُيْقَرُأ َكَذلَِك إاِلَّ َأنَّ يِن الالَّ ِم، َوبَِضمِّ السِّ يِن َوُسُكوِن اْلِجيِم َوَتْخِفيِف الالَّ ِم، َوُيْقَرُأ بَِفْتِح السِّ َتْخِفيِف الالَّ

ًدا  ًفا َوُمَشدَّ  (.4)"َوِهَي ُلَغاٌت فِيهِ  ;َواْلِجيِم ُمَخفَّ

د مسموعة وسبقه ابن جني إلى ذلك منكًرا كونها فارسية معربة، ومؤكدا على عربيتها، وهذه اللغات بع

 (.5فيه)

 
 

 حذف الصائت الطويل

                                                 

 .5/321ون: ( الدر المص1)
 .4/102، وينظر: المحرر الوجيز:  3/216( زاد المسير: 2)
 .11/347، وتفسير القرطبي:  6/311( تفسير الثعلبي: 3)
، تحقيق 5/391، والتكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للصغاني: 2/929( التبيان للعكبري: 4)

 لكتب، القاهرة.مجموعة من العلماء، الناشر: مطبعة دار ا
 .5/391، التكملة والذيل والصلة: 2/67( المحتسب:  5)
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 [4]إبراهيم: چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ  ٹ قول اهلل -1

 چڱچ  قراءة الجمهور:

 (.1وقرأ أبو الجوزاء وأبو عمران: )بِِلْسِن قومه( بكسر الالم وسكون السين من غير ألف)

 ويف القراءة توجيهان:

َياش: فِ  يش والرِّ ْعل وفَِعال بمعنى واحد، إذا كان يراد باللسان اللغة أحدهما: أن اللِّْسن واللسان، كالرِّ

(، وأكد عليها َأبو َعْمرٍو بقوله: لكلِّ َقْوٍم لِْسٌن 3(، وهما لغتان كما حكى البيضاوي واآللوسي)2والكالم)

 (.4َيتكلَُّموَن بَها، َأي ُلَغة)

عضو، وكأن األصل فيهما للعضو، ثم اآلخر: إن أريد به العضو فال يقال فيه: لِْسن؛ إنما ذلك يف القول ال ال

وا القول لساًنا؛ ألنه آلته، كما ُيَسمى الشيء باسم الشيء لمالبسته إياه)  (.5َسمَّ

 [٥٥]يس: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ  (:قول اهلل ) -2

بألف بعد الفاء، وقرأ ابُن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو المتوكل وقتادة چپچ: قرأ الجمهور

 (. 6اء والنخعي وأبو جعفر المدين: )َفكُِهون()وأبو الجوز

 على صيغة )فاعل(، وقراءة أبي الجوزاء: )فكِه( بزنة )َفِعل( فهل بينهما فرق:  چپ چ  قراءة الجمهور

 ففيه أربعة أقوال: چپ چ ذهب فريٌق من أهل اللغة إلى أن بينهما فرًقا، فأما 

 أحدها: َفرِحون، قاله ابن عباس. 

 َجُبون، قاله الحسن، وقتادة. والثاين: ُمعْ 

 والثالث: ناعمون، قاله أبو مالك، ومقاتل. 

والرابع: كثيرو الفواكه أصحاب فاكهة، كما يقال: فالٌن البٌِن تاِمٌر، أي عنده لبٌن كثيٌر، وتمٌر كثيٌر، وكذلك 

 عاسٌل، والحٌم، وشاحٌم، قاله أبو عبيدة، وابن قتيبة. 

 وأما )َفكِهون( ففيه قوالن:

                                                 

، وتفسير 7/69، والدر المصون: 6/408، وينظر في نسبة القراءة: البحر المحيط : 2/504( زاد المسير : 1)
 .7/167األلوسي: 

َهاِب َعَلى ت1231، والقاموس المحيط )ل س ن(: 1/359( المحتسب: 2) ْفسيِر الَبيَضاِوي، اْلُمَسمَّاة: ، وَحاِشيُة الشِ 
 –، دار النشر: دار صادر 1/359ِعَنايُة الَقاِضى وِكَفايُة الرَّاِضى َعَلى تْفسيِر الَبيَضاوي لشهاب الدين الخفاجي: 

 بيروت.
 .7/167، وتفسير األلوسي: 5/251، وحاشية الشهاب: 3/193( تفسير البيضاوي: 3)
 .36/114، والتاج )ل س ن(: 6/2195الصحاح )ل س ن(: ، و 12/296( التهذيب )ل س ن(: 4)
، وقراءة أبي 7/69، والدر المصون: 6/408، والبحر المحيط: 3/323، والمحرر الوجيز: 1/359( المحتسب: 5)

مَّال العدوي د. حمدي عبدالفتاح مصطفى:   م.2012هـ=1433، 2، مكتبة اآلداب، ط92السَّ
، تح/ 371، والمبسوط في القراءات العشر للنيسابوري: 20/536ير الطبري: ، وينظر: تفس3/527( زاد المسير: 6)

، 4/459، والمحرر: 4/17م، وتفسير البغوي: 1981دمشق،  –سبيع حمزة حاكيمي، الناشر: مجمع اللغة العربية
 ،.9/75، والبحر المحيط: 15/44وتفسير القرطبي: 
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ه بالطعام أو بالفاكهة أو  ه، تقول العرب للرجل إذا كان يتفكَّ أحدهما: أن الَفكِه: الذي يتفكَّ

 بأعراض الناس بالهمز واللمز والوقوع فيهم: إن فالنًا لَفكٌِه بكذا، ومنه يقال للُمزاح: ُفكاَهة، قاله أبو عبيدة. 

 (. 1قي)والثاين: أن َفكِهين بمعنى َفرِحين، قاله أبو سليمان الدمش

و)فكِهون( لغتان بمعنى واحد، كما يقال: حاِذٌر وَحِذٌر،  چپچ بينما يرى الفراء والزجاج وغيرهما أن

ا ُقرَِئ بِاْلَحْرَفْيِن فِي ِصَفِة َأهل 2و)فكِهون( بمعنى َفرِحين) چپچ قال الزجاج: (، وجاء يف اللسان: َلمَّ

 (.3اْلَجنَِّة ُعِلَم َأن َمْعنَاُهَما َواِحٌد)

حذف الصائت الطويل يف قراءتي أبي الجوزاء: )بِِلْسِن( و)َفكُِهون( موافق لبيئته البصرية المتأثرة و

بالنازحين من أهل البدو، والذين عرف عنهم التنقل واالرتحال وعدم االستقرار، مما انطبع أثره يف لغتهم 

تميل القبائل البدوية إلى " فكان االختصار يف المقاطع، وحذف بعضها إن تطلب األمر، يقول د. أنيس:

السرعة يف نطقها، وتلمس أيسر السبل، فتدغم األصوات بعضها يف بعض، وتسقط منها ما يمكن االستغناء 

 (.4)"عنه دون إخالل بفهم السامع

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، 3/527، وزاد المسير: 9/6054، والهداية لمكي  8/132، وتفسير الثعلبي: 20/536( ينظر: تفسير الطبري: 1)
 .9/75، والبحر المحيط: 15/44، وتفسير القرطبي: 528

، 4/17، وتفسير البغوي: 9/6054، والهداية لمكي  8/132، وتفسير الثعلبي: 20/536( ينظر: تفسير الطبري: 2)
، 9/75، والبحر المحيط: 15/44رطبي: ، وتفسير الق528، 3/527، وزاد المسير: 4/459والمحرر الوجيز: 

 .13/524واللسان )ف ك هـ(: 
 .13/524( اللسان )ف ك هـ(: 3)
 .132( في اللهجات العربية د. أنيس: 4)
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 ويشتمل على ثالثة مباحث:
 

 الختالف يف االشتقاق والداللة. املبحث األول: ا 

 .املبحث الثاني: االختالف يف االشتقاق دون الداللة 
 .املبحث الثالث: االختالف يف الداللة دون االشتقاق 
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 : االختالف يف االشتقاق والداللة:  املبحث األول

 [117اء: ]النس چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں      ں چ  ٹ من قول اهلل -1

وقرأ سعُد بُن أبي وقاص وعبُداهلل بُن عمر وأبو مجلز وأبو المتوكل وأبو الجوزاء:  چںچ: قرأ الجمهور

 (.1)إاِل َوَثنًا(: بفتح الواو، والثاء من غير ألف)

ى معبوداتهم -كما قال ابن عباس–أما قراءة الجمهور: )إناًثا( فمعناها  : مع كل صنم شيطانة، وقيل: َسمَّ

عة ألن المذكر من كل شيء أرفُع من المؤنث)ا ألن الحجارة مؤّنثة فذَكرها اهلل )إِناثً  (، وقال أهُل 2( بالضَّ

اللغة: إنما سميت إناًثا ألنهم سموها الالت والعزى ومناة وهذا عندهم إناث، وقال الحسن: معناه: ما يعبدون 

 (.3إال حجارة وخشبا)

ڱ ڱ ڱ ڱ چ ال نستجيز القراءة بغيرها، قراءة من قرأ:يقول أبو جعفر الطبري: والقراءة التي 

بمعنى جمع أنثى؛ ألنها كذلك يف مصاحف المسلمين، وإلجماع الحجة على قراءة ذلك  چں      ں

 (.4كذلك)

وفي هذه اللفظة تسُع قراءات
(5)

 : 

 :چں چ المتواترة. 

  والثانية: )ُأْنَثى(، وبها قرأ الحسن.
والثالثة: )إال ُأُنثا( كُرُسل، بتقديم النون على الثاء، وبها قرأ ابن عباس وأبو حيوة وعطاء والحسن أيًضا 

 ومعاذ القارئ وأبو العالية وأبو نهيك.

 والرابعة: )َوَثنًا( بفتح الواو والثاء، وبها قرأ سعُد بُن أبي وقاص وابُن عمر وأبو الجوزاء.

مزة والثاء قبل النون، وبها قرأ سعيُد بُن المسيب ومسلُم بُن جندب وابُن عباس والخامسة: )ُأُثنًا( بضم اله

 أيًضا. 

 والسادسة: )ُوُثنًا( بضم الواو والثاء وبها قرأ أيوب السختياين.

 والسابعة والثامنة: )ُأْثنًا وُوْثنًا( بسكوِن الثاء مع الهمزة والواو.

 سوار، وكذا ُوِجَدْت يف مصحف عائشة.والتاسعة: )إال َأْوثاًنا(، وبها قرأ أبو ال

والقراءات التسع يف اللفظة تتفق يف أن هؤالء المشركين كانوا يعبدون من دون اهلل أصناًما، وأنهم كانوا 

يسمون هذه األصنام باإلناث، ألنهم كانوا ُيْلبسونها أنواَع الُحِلّي ويسمونها بأسماِء المؤنثات نحو: الالت 

                                                 

 . 4/91، والدر المصون: 4/69، البحر المحيط: 1/472، وزاد المسير: 9/210( ينظر: تفسير الطبري: 1)
 .1/239( إعراب القرآن للنحاس: 2)
 .2/191اني القرآن للنحاس: ( مع3)
 .9/210( تفسير الطبري: 4)
 .93 -4/91، والدر المصون: 4/69، والبحر المحيط: 2/113، والمحرر الوجيز: 1/566( ينظر: المحتسب: 5)



 

   ِثيف َضْوِء الدَّْرِس الُّلَغويِّ احَلِدي  )َصْوِتيًّا ودالليًّا(  ِقَراءُة أبي اجَلْوَزاِء الرَّْبِعيِّ            
322 

( بالضعة ألن المذكر من كل (، وألن الحجارة مؤّنثة فذكرها اهلل )1هو الغالب) والعزى وَمناَة، وهذا

 (:2شيء أرفع من المؤنث)

 فالقراءة األولى )إناثا( وهي جمع ُأْنثى نحو ِرباب جمُع ُرّبى. 

 والقراءة الثانية )ُأْنَثى( مفرد اإلناث، والمراُد به الجمع.

 ها ثالثُة أوجه: والقراءة الثالثة )ُأُنثا( كُرُسل، وفي

 (.3أحدها: أنه جمُع )إناث( كثِمار وُثُمر)

والثاين: أنه جمع )أنيث( كقليب وُقُلب، وغدير وُغُدر، واألنيث من الرجال الُمَخنَُّث الضعيُف، ومنه: 

 (. 4سيف أنيث وميناث وميناثة أي: غير قاطع)

 حو امرأة ُحنٌُث. والثالث: أنه مفرٌد أي: يكون من الصفات التي جاءت على ُفُعل ن

 والرابعة: )َوَثنا( بفتح الواو والثاء على أنه مفرد يراد به الجمع.

 والخامسة: )ُأُثنا( بضم الهمزة والثاء، وفيها وجهان: 

ا الِزًما، واألصُل: )وُثُن( ثم  ها ضما أظهرهما: أنه جمع وَثَن نحو: )أَسد وُأُسد( ثم َقَلَب الواَو همزًة لضمِّ

ا الزًما قلبت همزة، كقول "بن جني: ُأُثن، يقول ا أما )ُأُثن( فجمع َوَثن، وأصله ُوُثن، فلما انضمت الواو ضما

[، وكقولهم يف ُوجوه: ُأُجوه، ويف ُوِعد: ُأِعد، وهذا باٌب  11]المرسالت:  چڭ ڭ   ۇ چ: اهلل تعالى

 (. 5واسٌع)

وِجمال، وَجَبل وِجبال، ثم ُجِمع )ِوثان( على والثاين: أن )َوَثنًا( المفرَد ُجِمع على )ِوثان( نحو: َجَمل 

م فهو جمُع الَجْمِع)   (.6)ُوُثن( نحو: ِحمار وُحُمر، ثم ُقلبت الواُو همزًة لِما تقدَّ

أما )ُوُثنًا( و)ُأْثنًا( و)ُوْثنًا( فالثالث مخففٌة من القراءة السابقة: األولى بقلب الهمزة واًوا، والثانية والثالثة 

ومن قال: )ُأْثنًا( بسكون الثاء فهو كُأْسد، بسكون "إلى ُفْعل كُسُقف، يقول ابن جني: بتخفيف ُفُعل 

 (7)"السين

 وأما األخيرة )َأْوثاًنا( فهي جمع )َوَثن( نحو: َجَمل وَأْجمال وَجَبل وَأْجبال.

 [92]يونس:  چ ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ  (:من قول اهلل ) -2

 (.8َخَلَقَك( بالقاف) ڎالجوزاء وابن السميفع وأبو المتوكل: )بالفاء، وقرأ أبو  چڈچ قراءة الجمهور:

 أما قراءة أبي الجوزاء بالقاف )لَِمْن َخَلَقَك( فمعناها: يجعُلك اهللُ آيًة له يف عباده كسائر آياته. 

                                                 

 .4/92( الدر المصون: 1)
 .1/239( إعراب القرآن للنحاس: 2)
 .9/210( تفسير الطبري: 3)
 .4/69( البحر المحيط: 4)
 .4/69، والبحر المحيط: 9/210، وينظر: تفسير الطبري: 1/198حتسب: ( الم5)
 .2/108( معاني القرآن للزجاج: 6)
 .9/210، وينظر: تفسير الطبري: 1/198( المحتسب: 7)
 .5/148( كما في تفسير الثعلبي: ، وبالقاف منسوبة لسيدنا علي بن أبي طالب )2/349( زاد المسير: 8)
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اِحِل َوْحَدَك، َوَتْميِيُزَك ِمْن بَْيِن اْلمُ  ْغَرقِيَن لِئَالَّ َيْشَتبَِه َعَلى َوقِيَل: اْلَمْعنَى: لَِيُكوَن َطْرُحَك َعَلى السَّ

َعائَِك اْلَعَظَمةَ -النَّاِس َأْمُرَك، َولَِئالَّ َيُقوُلوا  دِّ
ِ

إِنَّ ِمْثَلُه اَل َيْغَرُق َواَل َيُموُت، آَيًة ِمْن آَياِت اهللِ الَّتِي اَل َيْقِدُر َعَلْيَها  -ال

ٌد منه لكشف تزويرك وإماطة الشبهة يف أمرك، (، فإن إفراده إياك باإِللقاء إلى الساحل د1َغْيُرُه) ليل على أنه تعمُّ

 (.2وذلك دليٌل على كمال قدرته وعلمه وإرادته)

 [19]النجم:  چ ھ ے ے ۓچ  ٹ من قول اهلل -3

 َخِفيَفة التَّاِء. چے چ : َقَرَأ اْلُجْمُهورُ 

ت: اسم صنم كانت العرب تعظمه، قال أبو عبيدة وغيره: كان يف ال كعبة، وقال قتادة: كان بالطائف. والالَّ

 وقال ابن زيد: كان بنخلة عند سوق عكاظ، وقول قتادة أرجح، يؤيده قول الشاعر: 

ْت َثِقيٌف إَِلى اَلتَِها    بُِمنَْقِلِب اْلَخائِِب اْلَخاِسرِ)  (3َوَفرَّ

َطْلَحُة َوَأُبو اْلَجْوَزاِء َوَيْعُقوُب َواْبُن َكثِيرٍ فِي ِرَواَيِة: َواْبُن َعبَّاٍس َوُمَجاِهٌد َوَمنُْصوُر ْبُن اْلُمْعَتِمرِ َوَأُبو َصالٍِح وَ 

() تُّ َها، يعني: )الالَّ  (. 4بَِشدِّ

ِويَق ِعنَْد َصْخَرةٍ. ْمَن َوالسَّ  َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َكاَن َهَذا َرُجاًل بُِسوِق ُعَكاٍظ، َيُلتُّ السَّ

ُجُل َيلتُّ ا ا َماَت َعَبُدوا اْلَحَجَر الَِّذي َكاَن ِعنَْدُه، َوقِيَل: َكاَن َذلَِك الرَّ اِج َعَلى َحَجرٍ، َفَلمَّ ِويَق لِْلُحجَّ لسَّ

ْوُه بِاْسِمِه.  ُجِل، َوَسمَّ  إِْجاَلاًل لَِذلَِك الرَّ

ْمَن َوَيْأُخُذ  ِمنَْها اأْلَقَِط، َوَيْجَمُع ِرْسَلَها َوَعْن ُمَجاِهٍد: َكاَن هذا الرجل فِي َرْأِس َجَبٍل َلُه ُغنَْيَمٌة َيْسأَلُ ِمنَْها السَّ

ا َماَت َعَبُدوُه، َوُهَو الالَّ  ، َوَكاَن بَِبطِْن َنْخَلَة، َفَلمَّ )ُثمَّ َيتَِّخُذ ِمنَْها َحيًْسا َفيُْطِعُم ِمنُْه اْلَحاجَّ  (.5تُّ

الاّلتِّ الذي كان  ومال الصاغاين إلى قراءة التثقيل وقال هي األصُل؛ ألّن الصنم إّنما ُسّمي باسم الرجلِ 

نَم) ْمِن، فُخفِّف وُجِعل اسًما للصَّ ِويَق بالسَّ نَم السَّ  (.6َيُلتُّ عند هذا الصَّ

ا بأنه لم يجْئ فِي الّشْعر )الالت( إاِلَّ بِالتَّْخِفيِف، َقاَل زيد بن  بينما انتصر ابُن دريد لقراءة الجمهور محتجا

 َعْمرو بن نَفيْل:

ى  َجِميًعا     َكَذلِك يفعُل اْلَجْلُد الصبورُ  تركُت الالَت والُعزَّ

 (.1َوقد سموا فِي اْلَجاِهِليَّة: )زيد الالت( بِالتَّْخِفيِف اَل غير)

                                                 

، 17/298، وتفسير الرازي: 3/142، والمحرر الوجيز: 2/369، وتفسير الكشاف: 5/148( تفسير الثعلبي: 1)
 .6/104، والبحر المحيط: 3/123، وتفسير البيضاوي: 8/381وتفسير القرطبي: 

 .3/123( تفسير البيضاوي: 2)
ر المصون: ، والد10/14، والبيت من المتقارب وهو بال نسبة في البحر المحيط: 5/200( المحرر الوجيز: 3)

10/91. 
 .10/92، والدر المصون 10/15، والبحر المحيط: 427( الكامل في القراءات للهذلي: 4)
، وتفسير 5/73، ومعاني القرآن للزجاج: 22/523، وتفسير الطبري: 3/97( ينظر: معاني القرآن للفراء: 5)

، والبحر 17/100ير القرطبي: ، وتفس4/422، وتفسير الكشاف: 4/308، وتفسير البغوي: 3/361السمرقندي: 
 .10/15المحيط: 

 .5/74، والتاج )ل ت ت(:  2/83، واللسان )ل ت ت(: 1/337( التكملة للصاغاني: 6)
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د اهلل ) ھے چ: ( األصنام المعبودة من دونهكما أن سياق اآليات يؤيد ما ذهب إليه؛ فقد عدَّ

[؛ ألنهم  21جم: ]الن چڭ ۇ ۇ ۆچ: [، ثم قال بعدها 20/ 19]النجم: چےۓۓ ڭ ڭڭ

[ 117]النساء:  چڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ (:(، ويعضده قوله )2َقاُلوا: َهِذِه األصنام والمالئكُة بنات اهلل)

( فقد سميت إناُثا؛ ألنهم سموها الالت والعزى ومناة، وهذا عندهم إناث، وقال 3يعنى جمع )أنثى()

يْت أص4الحسن: أي ما يعبدون إال حجارًة وخشًبا) نامهم إناًثا ألنهم كانوا ُيْلبسونها أنواَع الُحِلّي (، وُسمِّ

(، بعكس قراءة )الالّت( بالتشديد فتبدو خارج 5ويسمونها بأسماِء المؤنثات نحو: الالت والعزى وَمناَة)

 سياق اآليات تماًما.

 
 : االختالف يف االشتقاق دون الداللة:  املبحث الثاني

 [100نعام: ]األ چ  ۆئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ  ٹ من قول اهلل

بتخفيف الراء، وقرأ نافع: )وخّرقوا( بالتشديد، للمبالغة والتكثير؛ ألن  چەئچ: قراءة الجمهور

 المشركين ادَّعوا المالئكَة بناِت اهلل، والنصارى المسيَح، واليهود عزيًرا. 

 (.6)وقرأ ابن عباس وأبو رجاء وأبو الجوزاء: )وحّرفوا( بحاء غير معجمة وبتشديد الراء وبالفاء

فإنه يعني بقوله: )خرقوا( اختلقوا، يقال: اختلق فالن على  چۆئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ وأما قوله:

 (7فالن كذًبا واخترقه: إذا افتعله وافتراه)

ُفوا له( بالحاء والفاء، وهي منسوبة لعمر وابن عباس )رضي اهلل عنهم(، كما  وأما قراءة أبي الجوزاء )وَحرَّ

: يًرا عن قراءة الجمهور فهي شاهٌد على كذبهم، ومثله(، فال تبعد كث8ذكر ابن جني)

[، وأصله من االنحراف؛ أي: االنعدال عن القصد، وكالهما 13]المائدة:  چھےےۓچ

 (.9من حْرِف الشيء؛ ألنه زائل عن المقابلة والمعادلة ومعنى الجميع: َكذبوا)

 
 
 

 : االختالف يف الداللة دون االشتقاق:  املبحث الثالث
 

                                                                                                                                                              

، وبال نسبة في خزانة 2/280، والبيت من الوافر لزيد بن عمرو بن نفيل كما في المزهر: 81، 1/80( الجمهرة 1)
 م.1997هـ=1418، 4ارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط، تح/ عبدالسالم ه7/225األدب للبغدادي: 

 .3/98( معاني القرآن للفراء: 2)
 .9/210( تفسير الطبري: 3)
 .2/191( معاني القرآن للنحاس: 4)
 .4/91( الدر المصون: 5)
 .2/61( زاد المسير: 6)
 .11/8( تفسير الطبري: 7)
 .1/224( المحتسب: 8)
 .1/224( المحتسب: 9)
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 [142]األنعام:  چ ېۉ ۉ ې ېچ  ٹ قول اهللمن  -1

بفتح الحاء، وقرأ عكرمة وأبو المتوكل وأبو الجوزاء: )ُحمولة( بضم الحاء  چېچ قرأ الجمهور:

(1.) 

بِِل، َوقِيَل: ُكلُّ َما اْحَتمَ  َل َعَلْيِه َواْلَحُموَلُة: َما َأَطاَق اْلَحْمَل َواْلَعَمَل من الدواب، وقِيَل: هو لْفٌظ مْخَتصٌّ بِاإْلِ

 (.2اْلَحيَّ ِمْن ِحَماٍر َأْو َبْغٍل َأْو بَِعيرٍ، َسَواٌء َكاَنْت عليه األحمال أو لم تكن)

ُر، َنْحَو وعلة مجيئها بتاء التأنيث: أن َفُعوَلٌة بَِفْتِح اْلَفاِء إَِذا َكاَنْت بَِمْعنَى اْلَفاِعِل اْسَتَوى فِيَها اْلُمَؤنَُّث َوالْ  ُمَذكَّ

ا َقْولَِك: ، َفإَِذا َكاَنْت َرُجٌل َفُروَقٌة َواْمَرَأٌة َفُروَقٌة لِْلَجَباِن َواْلَخائِِف، َوَرُجٌل َصُروَرٌة َواْمَرَأٌة َصُروَرٌة إَِذا َلْم َيُحجَّ

ُكوَبِة) رِ َواْلُمَؤنَِّث بِاْلَهاِء َكاْلَحُلوَبِة َوالرَّ َق َبيَْن اْلُمَذكَّ  (. 3بَِمْعنَى اْلَمْفُعوِل ُفرِّ

يُّوَن: َأنَّ اْلَعَرَب َتُقوُل: اْمَرَأٌة َصُبوٌر َوَشُكوٌر بَِغْيرِ َهاٍء، َوَيُقوُلوَن: َش 
اٌة َحُلوَبٌة َوَناَقٌة َوَحَكى النَّْحِويُّوَن اْلُكوفِ

ُقوا َبْيَن َما َكاَن َلُه اْلِفْعُل َوَبْيَن َما َكاَن اْلِفعْ  ُهْم َأَراُدوا َأْن ُيَفرِّ ُل َواقًِعا َعَلْيِه، فحذفوا الهاء مما كان فاعال َرُكوَبٌة؛ أِلَنَّ

 وأثبتوا فِيَما َكاَن َمْفُعواًل، َكَما َقاَل:

 (.4فِيَها اْثنََتاِن وأربعون حلوبة    ُسوًدا َكَخافَِيِة اْلُغَراِب اأْلَْسَحِم)

بِل وجمهرة اللغويين على التفرقة بين الفتح والضم: فأبو الهيثم على أن الَحُموَلة من ا  -بَِفْتح اْلَحاء-إْلِ

ٌل الَّتِي َتْحِمُل اأْلَْحَمال على ُظُهورَها، والُحُمولة بَِضم اْلَحاء ِهَي األَْحَمال الَّتِي ُتْحَمل َعَلْيَها، َواِحُدها ِحمْ 

 (.5وَأْحَماٌل وُحُموٌل وُحُمولة، ووافقه اأْلَْصَمِعي وَأُبو عبيد)

 [71]يونس:  چ ڀ ڀ     ڀ   ڀ ٺ چ (: قول اهلل ) -2

 (.6بفتح الميم، وقرأ أبو مجلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء: )ُمقامي( برفع الميم) چٺچ  قرأ الجمهور:

(، وردَّ عليه أبو حيان بأنه َلْيَس َكَما َذَكَر، َبْل 7وأنكر اْبُن َعطِيََّة هذه القراءة قائاًل: َوَلْم ُيْقَرْأ ُهنَا بَِضمِّ اْلِميِم)

-(، كما عقب السمين الحلبي على قول ابن عطية 8ي بَِضمِّ اْلِميِم َأُبو ِمْجَلٍز َوَأُبو َرَجاٍء َوَأُبو اْلَجْوَزاِء)َقَرَأ ُمَقامِ 

 (.9)"كأنه لم َيطَّلع على قراءِة هؤالء اآلباء"بقوله:  -متعجًبا من إنكاره

                                                 

 . 2/86سير: ( زاد الم1)
 .7/111( تفسير القرطبي: 2)
 . 7/111( تفسير القرطبي: 3)
، 154، والبيت من الكامل لعنترة كما في ديوانه: ص 8/474، واللباب البن عادل: 15/56( تفسير القرطبي: 4)

 م.1992هـ=1412، 1ينظر: ديوان عنترة بشرح الخطيب التبريزي، دار الكتاب العربي بيروت، ط
د. محمد بدوي المختون، الناشر: المجلس األعلى للشئون  :، تح357الفصيح وشرحه البن ُدُرْسَتَوْيه: ( تصحيح 5)

، والمقاييس 4/1678، والصحاح )ح م ل(: 5/59م، والتهذيب )ح م ل(: 1998هـ=1419اإلسالمية ]القاهرة[، 
 .2/128زهر: ، والم11/179، واللسان )ح م ل(: 3/370، والمحكم )ح م ل(: 2/107)ح م ل(: 

 .6/239، والدر المصون: 3/126، وينظر في نسبة القراءة: تفسير الماوردي: 2/340( زاد المسير: 6)
 .8/362، وتفسير القرطبي: 3/131( المحرر الوجيز: 7)
 .6/313، ودراسات ألسلوب القرآن: 6/87( البحر المحيط: 8)
 .6/239( الدر المصون: 9)
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لضم فعل اإلقامة، وبالفتح مكان كما أثبتها الماوردي مفرًقا بين الَمقام بالفتح وبين الُمقام بالضم: فبا

 (.1اإلقامة)

 [111]يوسف:   چ ۆئائ ەئ      ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ (: قول اهلل ) -3

 (.2وقرأ أبو الجوزاء وقتادة بكسر القاف، وهي رواية عبد الوارث عن أبي عمرو)

ُة ُيوُسَف ) (، ويقوي 3كما قال الفخر الرازي)( َوإِْخَوتِِه َوَأبِيِه، وهو األَْولى َواْلُمَراُد ِمْن َقَصِصِهْم: ِقصَّ

ْعتَِباَر بَِقَصِصِهْم ِمْن ُوُجوِه هي: إِْعَزاُز ُيوُسَف )
ِ

، قراءة الجمهور بالفتح: أن اال ( بَْعَد إِْلَقائِِه فِي اْلُجبِّ

ُكُه ِمْصَر َبْعَد اْستِْعَباِدِه، َواْجتَِماعُ  ْجِن، َوَتَملُّ ُه َمَع َوالَِدْيِه َوإِْخَوتِِه َعَلى َما َأَحبَّ َبْعَد َوإِْعاَلُؤُه َبْعَد َحْبِسِه فِي السِّ

 (.4اْلُفْرَقِة الطَِّويَلِة)

ُسِل، و َم فِي اْلُقْرآِن ِذْكُر َقَصِص َسائِرِ الرُّ ُه َتَقدَّ ُسِل أِلَنَّ هذا يقوي قراءة َوِمَن النَّاِس َمْن َقاَل: اْلُمَراُد َقَصُص الرُّ

وقرأ أبو عمرو يف رواية عبد الوارث والكسائي يف "قول السمين الحلبي: (، ي5الكسر، كما قال الزمخشري)

ح الزمخشري َعْوَد الضمير يف « قِصصهم»رواية األنطاكي:  بكسر القاف وهو جمع قِصة، وبهذه القراءة رجَّ

 (.6)"يف القراءة المشهورة على الرسل« قِصصهم»

 [16ء: ]اإلسرا چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ    چ  (:قول اهلل ) -4

خفيفة، والمعنى: )َأَمْرنا ُمْتَرفِيها( بالطاعة )َفَفَسُقوا(: چ ۈئچقرأ األعمُش وعاصٌم ورجاٌل من أهل المدينة 

(، وهو كقولك: أمرُتك فَعصْيتنى، فقد ُعِلم أن المعصية 7أي أن الُمترَف إذا ُأمر بالطاعة خالَف إلى الفسوق)

فإن األغلب من تأويله: أمرنا مترفيها "(، يقول الطبري: 8ْمرِ اهلل)مخالفُة األمرِ، وكذلك الفسق: الخروج عن أ

 (.9)"بالطاعة، ففسقوا فيها بمعصيتهم اهللَ، وخالفهم أمره، كذلك تأّوله كثير ممن قرأه كذلك

 (.10وقرأ أبو المتوكل، وأبو الجوزاء، وابن يعمر: )َأِمْرنا( بفتح الهمزة مكسورة الميم مخففة)

ى أن الفعل بكسر الميم بمعنى: أكثرنا مترفيها، وهى من قولهم: قد َأِمَر بنو فالن، أي وذهب أبو عبيد إل

 كُثروا، ومن ذلك قوُل لبيد:

ة ٍ َمِصيُرُهُم      ُقلٌّ وإْن أكَثْرَت ِمَن الَعَددِ   ُكلُّ َبنــــي ُحـــــــرَّ

 (1يُروا للُقّل والنََّقِد)َيْوما َيِص      إْن ُيْغبَُطوا ُيْهَبُطوا َوإِْن َأِمُروا         

                                                 

 .3/126( تفسير الماوردي: 1)
، وهي ألبي عمرو في رواية عبد الوارث، وللكسائي في رواية األنطاكي كما جاء في الدر 2/478( زاد المسير: 2)

 .11/231، واللباب البن عادل: 6/568المصون: 
 .18/522( تفسير الرازي: 3)
 .7/480، ودراسات ألسلوب القرآن: 6/337( البحر المحيط: 4)
 .18/522تفسير الرازي:  ، وينظر: 2/511( تفسير الكشاف: 5)
 .11/231، واللباب البن عادل: 6/568( الدر المصون: 6)
 .2/119( معاني القرآن للفراء: 7)
 .2/90( معاني القراءات لألزهري: 8)
 .17/403( تفسير الطبري: 9)
 .3/16( زاد المسير: 10)
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وأكد على ذلك بأن الَفَرَس أو الُمهرة المأمورة هي الكثيرة النتاج، وفيها لغتان: يقال: أِمَرها اهلل 

ويقال يف الكالم: قد َأِمَر القوٌم َيْأِمرون: إذا َكُثروا، وهو من "فهي ُمؤمرٌة، قال:  -ممدودة-فهي مأمورٌة، وآمرها 

 (.2)"قوله: فرٌس مأمورةٌ 

 والكثرة ههنا يصلح أن يكون شيئين: 

 أحدهما: أن يكثر عدد المترفين.

 (.3واآلخر: أن تكثر ِجَدُتهم ويَساُرُهْم)

وكان الفراء ُيَضعِّف هذه القراءة؛ بحجة أن )َأِمر( ال يتعدى إلى مفعول، بينما حكاه أبو زيد متعدًيا فيقال: 

ابُن األنباري لقول الفراء بأن المعروف يف كالم العرب: قد َأِمَر القوم َأِمر اهللُ بني فالن، أي: أكثرهم. وانتصر 

 يأَمرون فهم أِمرون: إذا كثروا، مستشهًدا بقول لبيد:

 إْن ُيْغبَطوا ُيْهَبطوا وإْن َأِمروا    يوًما يصيروا للُهْلِك والنََّفدِ 

 معناه: وإْن كثروا. وقول اآلخر:

 (4رِفوَن ال يرِثوَن َسْهَم الُقْعُدِد)َأِمرون واّلدون كّل مبارٍك     ط

وقال ثعلب على ما حكاه عنه المطرز يف الياقوت: هي قراءة ضعيفة يف العربية؛ ألن )َفِعْلنا( ال يتعدى إال يف 

 (.5حروف معدودة)

وخالف الكسائي جمهرة اللغويين منكًرا أن يكون )أِمْرنا( بمعنى أكثرنا، ورد عليه أبو جعفر النحاس بأن 

المه ينكره أهل اللغة، وقد حكاه جمهرتهم كأبي زيد وأبي عبيدة فيقال: )أِمرنا( بمعنى أكثرنا، ويقوي ذلك ك

ُح، والُمْهرُة "خيُر المال: سكٌة مْأبورٌة، وُمْهرٌة مأمورةٌ "الحديُث المرفوُع:  ، والسكُة المأبورُة: النخُل الُملقَّ

 وده يف األشعار المحتج بها كما أسلفنا.(، كما يقويه ور6المْأمورة: الكثيرُة النتاج)

                                                                                                                                                              

القاهرة،  –الناشر: مكتبة الخانجى ، تح/ محمد فواد سزگين،372( مجاز القرآن ألبي عبيدة معمر بن المثنى: 1)
، ينظر: 539، والبيت من بحر المنسرح للبيد بن ربيعة كما في ديوانه: 19/406هـ، وتفسير الطبري: 1381

 م.2004هـ=1425، 1ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتنى به: حمدو طم اس، الناشر: دار المعرفة، ط
 .3/369( غريب الحديث ألبي عبيد: 2)
 .3/231عاني القرآن للزجاج: ( م3)
، 3/425، والبيت من الكامل ألبي وجزة السعدي كما في اإلبانة للعوتبي: 405، 404( الزاهر البن االنباري: 4)

 . 1/602وأساس البالغة: 
، تح/ د. عبدالملك الثبيتي، جامعة أم 404( تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح أَلبي َجْعَفر الفهرى: 5)

م، وقد رجعت إلى ياقوتة الصراط للمطرز فلم أقف على كالمه هناك، 1997هـ=1418مكة المكرمة،  -رى الق
ينظر: ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن لمحمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبي عمر الزاهد المطرز 

السعودية/  -تبة العلوم والحكم، تح/ محمد بن يعقوب التركستاني، مك1/306الباَوْردي، المعروف بغالم ثعلب: 
 م.2002هـ=1423، 1المدينة المنورة ط

( قال: "خير مال (، عن النبي )، والحديث في مسند أحمد عن سويد بن هبيرة )406( معاني القرآن للنحاس: 6)
ط ، تح/ شعيب األرنؤو 25/173المرء له مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة" ينظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل: 

 م.2001هـ=1421، 1وآخرين، إشراف: د عبدهللا بن عبدالمحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط
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ُجُل فُهَو َأِمٌر يعني: َكُثَرت ماِشَيُته، ونص على أن آَمَرُه  ْرب مؤكًدا أن َأِمَر الرَّ وسار ابُن سيده على الدَّ

 (.1وَأَمَره ُلَغتاِن، ولم يستبعد أن أمر على ِمثاِل َعِلم ُلَغة ثالَِثة)

 خريين هما: وجدير بالذكر أن يف الفعل قراءتين أ

ْطنَا ِشَراَرَها َفَعَصْوا.  ْرَنا( بِالتَّْشِديِد، وهي قراءة مجاهد، ومعناها: َسلَّ  )َأمَّ

، ومعناها: َأْكَثْرَنا، َوهي َقَراءة اْلَحَسن َوَقتَاَدة َوَيْعُقوب)  (2و)آَمْرنا( بِاْلَمدِّ

  تآُلٍف بديٍع:  متآزرة، ُتفضي الواحدُة إلى األخرى يف -جميًعا-وال شك أن القراءات 

( بلطفه وكرمه إذا فقراءُة الجمهور )أَمْرنا( بقصر األلف وتخفيف الميم مفتوحة هي البداية، فإن اهلل )

وا يف  -لعنادهم-رأى أهل الترف مقيمين على المعصية زجرهم ونهاهم وأمرهم بالطاعة، ولكنهم  لجُّ

لَّط اهلل رؤساءها ففسقوا فيها، وهي قراءة َأبي طغيانهم ففسقوا فيها بمعصيتهم ربهم، وخالفهم أمره، فس

رنا ُمْترفيها( بالتشديد وهي من اإلمارة، أي جعلناهم ُأمراء، وهي موافقة لتفسير ابن عباس،  العالية الرياحي )أمَّ

ُه َقاَل: سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب، وهو قوله:  ۓ ڭ ڭ ڭ چَوَذلَِك َأنَّ

(، ويقال: إذا أراد اهللُ بقوم صالًحا، بعث عليهم 3[)123]األنعام/  چۇ ۇ ۆۆ ڭ

 (.4مصلًحا، وإذا أراد بهم فساًدا بعث عليهم مفسًدا، وإذا أراد أن يهلكها أكثر مترفيها)

فكانت النتيجة أن كثر عدُدهم، وكثرت ِجَدُتهم ويَساُرُهْم، وهذا يستفاد من القراءتين: )َأِمْرنا( بفتح 

الهمزة مكسورة الميم مخففة، و)آمرنا( بالمد وهي لغة يف )َأِمْرنا( بمعنى أكثرنا، وكثرة األمراء يف القرية 

 (5الواحدة سبب لوقوع هالكهم، ولذلك قيل: ال خير يف كثرة األمراء)

ِة َوَقاَل: أِلَنَّ اْلَمَعانَِي الثَّاَلَثةَ  َماَرَة َواْلَكْثَرَة) َواْخَتاَر َأُبو ُعَبْيَدَة قَِراَءَة اْلَعامَّ  (.6َتْجَتِمُع فِيَها َيْعنِي اأْلَْمَر َواإْلِ

 [١٥]النجم:  چڳ ڳ ڳ ڳ چ قول اهلل تعالى:  -5

ُموَن بِنَِعيِمَها  چڳڳچ قراءة الجمهور: َها َتْأِوي إِلَْيَها َأْرَواُح اْلُمْؤِمنِيَن َوِهَي َتْحَت اْلَعْرِش، َفَيَتنَعَّ أِلَنَّ

مُ  اَلُم َيْأِوَياِن إَِلْيَها. َوُيَقال: تأوى إِ َوَيَتنَسَّ لَْيَها َأْرَواح وَن بِطِيِب ِريِحَها، َوقِيَل: أِلَنَّ ِجْبرِيَل َوِميَكائِيَل َعَلْيِهَما السَّ

َهَداء)  (. 7الشُّ

ة وقرأ سعيد بن المسّيب والشعبي وأبو المتوكل وأبو الجوزاء وأبو العالية: )َجنَُّه المأوى( بهاٍء صحيح

ة. وقيل: معناها: أدركه المبيت يعني رسول اهلل )  (.()1مرفوعة، قال ثعلب: يريدون َأجنَُّه، وهي شاذَّ

                                                 

 .4/28، اللسان )أ م ر(: 10/300( المحكم )أ م ر(: 1)
 .3/124( تفسير البغوي: 2)
 .17/403، وتفسير الطبري: 2/119( معاني القرآن للفراء: 3)
 .17/405( تفسير الطبري: 4)
، والحجة 253، وغريب القرآن البن قتيبة: 373، وينظر: مجاز القرآن ألبي عبيدة: 89ت لألصفهاني: ( المفردا5)

 -بشير جويجابي، الناشر: دار المأمون للتراث -، تح/ بدر الدين قهوجي5/91للقراء السبعة ألبي علي الفارسي: 
 م.1993هـ=1413، 2دمشق / بيروت، ط

 .3/124( تفسير البغوي : 6)
 . 10/13، والبحر المحيط: 17/96، وتفسير القرطبي: 4/306، وتفسير البغوي: 5/291ير السمعاني: ( تفس7)
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وعن أبي العالية قال: سألني ابُن عباس: كيف تقرأها يا أبا العالية؟ قال: قلت له: جنة. قال: 

 (.2[) 19]السجدة:  چ ۋ ۅ چ : صدقت هي مثل قوله

اُج على أن ا  (.3بالتاء؛ ألنه جاء يف التفسير أنه يحل فيها أرواح الشهداء)چ  ڳڳچألجوَد ونصَّ الزجَّ

(، َأْي ِعنَْدَها َسَتَرُه إِيَواُء اهللِ َتَعاَلى أما قراءة أبي الجوزاء )َجنَُّه(: َجنَّ فِْعٌل َماٍض، َواْلَهاُء َضِميُر النبي )

ُه الْ  ْيُل. َوقِيَل: َجنَُّه بِظاَِللِِه َوَدَخَل فِيِه)َوَجِميُل ُصنِْعِه. َوقِيَل: اْلَمْعنَى َضمَّ  (.4َمبِيُت َواللَّ

هها مجاهٌد وأبو حاتم على أن المراد: )أجنَّه( يعني ستره، يقال: جنَّه الليُل وَأَجنَّه، وهما بمعنًى) (، 5ووجَّ

ميل صنعه به، َوَقاَل (، والمعنى: ستره وضمه إيواء اهلل تعالى وجوالهاء يف هذه القراءة كناية عن النبي )

ْيُل َأْي َسَتَرُه َوَأْدَرَكُه)  (. 6اأْلَْخَفُش: َأْدَرَكُه َكَما َتُقوُل َجنَُّه اللَّ

ْت َعائَِشُة َوَصَحاَبٌة َمَعَها َهِذِه اْلِقَراَءَة َوَدَعْوا على من يقرأ بها فَقاُلوا: َأَجنَّ اهللُ َمْن َقَرَأهَ  ا، وقيل لسعد بن َوَردَّ

 (.7اص: إن فالنًا يقرأ )عندها َجنَُّه اْلَمْأوى( بالهاء؟ فقال: ما له أجنه اهلل)أبي وق

كَعلّي بن أبي َطالب وأنس بن مالك وَأبي  -( َوإَِذا َكاَنْت قَِراَءًة َقَرَأَها َأَكابُِر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِ )

َبْيرِ وأبي الدرداء  َها. َوقِيَل: إِنَّ َعائَِشَة )رضي اهلل عنها(  -)رضي اهلل عنهم(ُهَرْيَرَة َوَعْبداهللِ ْبن الزُّ َفَلْيَس أِلََحٍد َردُّ

 (.8َأَجاَزْتَها)

 [32]المرسالت:  چ  گک گ گ   گ          چ  قول اهلل تعالى: -6

قرأ الجمهور بإسكان الصاد، وقرأ ابن عباس وأبو رزين ومجاهد وأبو الجوزاء: )كالَقَصر( بفتح 

 (. 1الصاد)

                                                                                                                                                              

، وتفسير السمعاني: 2/293( كما في المحتسب: ، وهي منسوبة لَعلي  بن أبي َطالب )4/167( زاد المسير: 1)
، 2/293في المحتسب: ( ومحمد بن كعب القرظي كما ، وألنس بن مالك )10/90، والدر المصون: 5/291

( َوَأبي َسْبَرَة ، َوألَبي ُهَرْيَرَة )10/90، والدر المصون: 5/199، والمحرر الوجيز: 9/144وتفسير الثعلبي 
َبْيِر َوُمَجاِهٍد كما في تفسير القرطبي:  ِ ْبن الزُّ ( كما في المحتسب: ، وألبي الدرداء )17/96اْلُجَهِني  َوَعْبد َّللاَّ

 .10/90، والدر المصون: 10/13المحيط:  ، والبحر2/293
 .3/360( تفسير السمرقندي: 2)
 .5/73( معاني القرآن للزجاج 3)
، وتفسير القرطبي: 4/306، وتفسير البغوي: 5/291، وينظر: تفسير السمعاني: 10/13( البحر المحيط: 4)

 .10/90، والدر المصون: 17/96
َجنَّه( ثالثيا، وقالوا: هو شاذٌّ، والمستعمَل َأَجنَّه رباعيًّا، فإن استعمل ، وأنكر بعض اللغويين )2/293( المحتسب: 5)

ى بـ )على( كقوِله:  ، والدر 4/182[، ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 76]األنعام:  َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل ثالثيًّا َتَعدَّ
 .10/90المصون: 

، وتفسير الرازي: 5/199، والمحرر الوجيز: 11/7154ة لمكي: ، وينظر: الهداي9/144( تفسير الثعلبي: 6)
 .17/96، وتفسير القرطبي: 28/244

، والمحرر الوجيز: 4/421، وتفسير الكشاف: 11/7154، والهداية لمكي: 3/360( ينظر: تفسير السمرقندي: 7)
 .10/90، والدر المصون: 10/13، والبحر المحيط: 28/244، وتفسير الرازي: 5/199

 .10/90، والدر المصون: 10/13( ينظر: البحر 8)
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اِد فتعني: الُْحُصوِن َواْلَمَدائِِن، فيكون شبَّه النار فِي اْلِعظَِم  چگچ أما قراءة الجمهور بِإِْسَكاِن الصَّ

 (.2بَواِحد اْلُقُصوِر تهوياًل، َوُهَو فِي َمْعنَى اْلَجْمِع َعَلى َطرِيِق اْلِجنِْس، وهو رأي جمهرة اللغويين)

 )بفتح الصاد( فاختلفوا يف تأويله:وأما قراءة أبي الجوزاء كالَقَصرِ 

ما(: )كالَقَصر( َقَصر النخل؛ الواحدة: َقَصَرة، وذلك أن النخلة ُتَقطَّع قدر ثالثة أذرع فعن ابن َعبَّاٍس )

 وأقصر وأطول، يستوقدون بها يف الشتاء.

فتبقى أصوُلها، فُيحرقها وَقاَل َبْعُضُهْم: هو أصول الشجر يكون يف البرية، فإذا جاء الشتاُء ُقطعت أغصاُنها 

، فتراها يف البرية كأمثال الجمال إذا ُأنيخت يف البرية.  البرُد فتسودُّ

 وقيل: هو أعناُق النخيل.

ابين، بلغِة أهِل  وقيل: الَقَصَرُة: اسُم الخشبة التي ُتقطَّع عليها اللحوُم، وُتكسُر العظاُم، تكوُن للقصَّ

 (.3الحجاِز)

خبار عن ِعَظِم َشَرر جهنم وقدرها، خالًفا لما عليه سائر الشرر يف الدنيا؛ ألن شرر وتتكامل القراءتان يف اإل

الدنيا ال يأخذ مكاًنا؛ بل يتبين ثم ينطفئ، فإذا كانت الشررُة المعروفة يف الدنيا بهذا القدر فكيف نارها؟ أعاذنا 

 اهلل منها بمنه وكرمه.  

ما يتطاير منها من الشرر، فهو ليس بذرات صغيرة كهذه  فالقرآن يصّور شّدة لهيب هذه النيران بضخامة

الّذّرات التي تتصاعد من نار هذه الحياة الدنيا، ولكنه شرر كجذوع الشجر الضخم، أو الجمال الصفر، فليترك 

 (.4المجال للخيال، يتصّور هذه النيران تلقى مثل هذا الشرر)

مته وشدته: فبعضه كالخيام، وبعضه كالقصور، أن يكون هذا بيان لتنوع شررها يف عظ -أيًضا-وجائز 

 (.5وبعضه كأصول األشجار)

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              

، وتفسير القرطبي: 6/131، وتفسير السمعاني: 24/137، وينظر: تفسير الطبري: 4/385( زاد المسير: 1)
( كما في تفسير الثعلبي: ، والقراءة منسوبة لعلي بن أبي طالب )10/377، والبحر المحيط: 19/163
، والمحرر الوجيز: 5/76البن جبير كما في إعراب القرآن للنحاس: ، و 5/197، وتفسير البغوي: 10/110

 .19/163، وألبي عبدالرحمن السلمي كما في تفسير القرطبي: 5/420
، وتفسير 8/279، والتهذيب )ق ص ر(: 24/137، وتفسير الطبري: 507( ينظر: غريب القرآن البن قتيبة 2)

، وزاد 5/420، والمحرر الوجيز: 6/131فسير السمعاني: ، وت12/7968، والهداية لمكي: 10/110الثعلبي: 
 . 19/163، وتفسير القرطبي: 4/385المسير: 

، وتفسير السمعاني: 10/110، وتفسير الثعلبي: 8/279، والتهذيب )ق ص ر(: 24/137( تفسير الطبري: 3)
 .4/68، والنهاية البن األثير: 4/385، وزاد المسير: 5/420، والمحرر الوجيز: 6/131

 م.2005القاهرة،  -، نهضة مصر232( ينظر: من بالغة القرآن ألحمد أحمد البدوي: 4)
 .385، 10/384( تفسير الماتريدي: 5)
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رجات، والصالُة والسالُم على َمْن َخَتَم اهللُ  الحمُد هللِ الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وبفضله وكرمه ُترفُع الدَّ

حبِِه ُأولى الفْضِل والكرامات، وعنَّا معهم ما دامِت األرُض به الرساالت، وارَض اللهمَّ عن آلِِه وص

 والسموات، أما بعد ...

 ( لي باستخالصها، من تلك الُمعايشِة الثريِة مع أبي الجوزاء:فهذه بعُض النتائِج التي أِذَن اهللُ )         

ِل الطبقِة الثانيِة، أخذ قراءته عن أكابرِ أواًل: َكَشَف البحُث عن تابعيٍّ جليٍل ِمْن كَِباِر الُعَلَماِء، من أه

الصحابِة وعلمائِِهْم، وقد أجمع علماُء الجرح والتعديل على أنه كان ثقًة صدوًقا لم يكذْب قط، وكان رجاًل 

ُق أحًدا، شأن كبار التابعين. نًا عفَّ اللسان، صدوَق القلب، ال ينافُق وال يماري وال يتملَّ  ديِّ

ْن عاشوا كامَل حياتِِهم يف القرِن األوِل الهجريِّ ثانًيا: ُيعدُّ أبو ا  -عصر الفصاحة واالحتجاج-لجوزاء ممَّ

 بما يضمُن للغته السالمَة والفصاحَة، والبعَد عن أي لحن أو خطأ.

ثالًثا: ستظل القراءاُت الشاذُة َمِعينًا ال ينَضُب، ومما يزيد من الحرص على العناية بها تكامُلها مع المتواترة 

  إبراِز معنًى، أو توضيِح حكم، أو َدْحِض شبهة، مما يجعل دراستهما مًعا من األهمية بمكان.يف

رابًعا: أبرز البحُث غزارَة المادة اللغوية يف قراءة أبي الجوزاء بما حوته من قضايا لغوية عدة، بجانب 

صر البحث هنا على الجانبين شمولها مستويات اللغة األربعة: الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، اقت

 الصوتي والداللي، مما يجعلها حقاًل خصًبا للدراسات اللغوية.

خامًسا: ظهرت المناسبُة بين األلفاظ ومعانيها يف قراءة أبي الجوزاء يف قراءته )ُمُردفين( بضم الراء مع 

، ومعنى اللفظ بكسر الدال أو فتحها الميم: ففيها لوٌن من مناسبة األلفاظ للمعاين، فالترادف يف اللغة هو التتابعُ 

َيْعنَى أن المالئكة ُمْتبِِعيَن َأْو ُمتََّبِعيَن، فإذا كان التتابع يحيط بالكلمة من جميع جوانبها فإن قراءة أبي الجوزاء 

 بضم الراء إتباًعا لضمة الميم تمثل هذا اإلتباع لفظيا لتحصل المناسبة بين اللفظ والمعنى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ِثيف َضْوِء الدَّْرِس الُّلَغويِّ احَلِدي  )َصْوِتيًّا ودالليًّا(  ِقَراءُة أبي اجَلْوَزاِء الرَّْبِعيِّ            
332 

 
 

 قراءات أبي اجلوزاء فهرس
 سورة البقرة

م
. 

رقم  نوعها أبي الجوزاء قراءة رقمها اآلية
 الصفحة

24 چ ٹٿ  ٿ ٹ ٹ ٹچ  1
9 

  سبعية َغْرفَةا بفتح الغين

 سورة النساء
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ  2

  چ  ڌڌ

5
5 

  شاذة )من ِصدَّ عنه( بكسر الصاد

1  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں      ں چ  3
17 

  شاذة الواو والثاء )إًِل َوثَناا(: بفتح 

ٿ ٿ ٹ ٹ چ  4

 چ ٹٹ

1
63 

يُونَس بفتح النون من غير 
 همز

  شاذة

 سورة المائدة
8 چ ەئى ى          ائ ائ ەئچ  5

9 
  شاذة )أو ُكسوتهم( بضم الكاف

 سورة األنعام
1  چ  ۆئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ  6

00 
فوا: بالحاء والفاء   شاذة وحرَّ

1 چ ېۉ ۉ ې ېچ  7
42 

  شاذة )ُحمولة( بضم الحاء

 سورة األعراف
4 چ ڻڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ  8

0 
الَجْمل بفتح الجيم وبسكون 

 الميم 
  شاذة

5 چې ې ې ې ى چ 9
7 

ا(   متواترة بضم الباء والشين: )بُُشرا

 سورة األنفال
1

پ پ پ ڀ  چ 0

 چڀ

  شاذة ُمُردفين: بضمتين 9

 سورة التوبة
1

1 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   چ 

 چ       ڄ 

5
7 

) ًلا   شاذة بفك اإلدغام )أو ُمتََدخَّ

 (سورة يونس )
1

2 
7  چ ڀ ڀ     ڀ   ڀ ٺ چ 

1 
  شاذة )ُمقامي( بضم الميم

1
3 

9 چ ژڎ ڎ ڈ ڈچ 
2 

  شاذة خلقك: بالقاف

 (سورة يوسف )
1

1   چائ ەئ      ەئ وئ وئ چ  4
11 

  شاذة قِصصهم: بكسر القاف

 (سورة إبراهيم )
1

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ  5

 چ ڱ ڱ

  شاذة بِلْسن: بغير ألف 4

 سورة اإلسراء
1

6 
1  چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ 

6 
أَِمْرنا: بفتح الهمزة 

 مكسورة الميم 
  شاذة

1
2 چہ ہ ہ ھ ھ ھ چ  7

3 
: بالرفع والتنوين  أُفٌّ

 وتشديد الفاء
  شاذة

 سورة الكهف
1

8 
4 چھ ھ ھ ھ چ

1 
ا(: بالهمز   شاذة )ُغُؤورا
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 سورة طه

1
9 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ 

  چ ېئ ېئ

9
7 

  اذةش )ُظلت( برفع الظاء

 سورة األنبياء
2

0 
1 چڤ        ڤ ڤچ 

04 
ْجِل: بإسكان الجيم    شاذة الس ِ

 سورة الحج
2

1 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ 

 چڀ ٺ ٺ 

3
1 

بكسر التاء والخاء 
وتشديد الطاء ورفع الفاء: 

 فتِِخطَّفُه

  شاذة

 سورة المؤمنون
2

2 
5 چۇ ۆ ۆ ۈ چ 

3 
ا برفع الزاي  ُزْبرا

 وإِسكان الباء
  شاذة

 راءسورة الشع
2

3 
ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ         چ

 چڦ    

6
3 

  شاذة )فِْلٍق( بالًلم

2
4 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   چ

 چوئ  ۇئ 

1
55 

  شاذة )لها ُشْرٌب( بضم الشين

 سورة األحزاب
2

5 
1 چڱ ں ں ڻ چ 

9 
  شاذة صلقوكم بالصاد

 سورة يس
2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ  6

 چپ 

5
5 

  متواترة فكهون: بغير ألف

 سورة النجم
2

7 
1 چ ڳ ڳ ڳ ڳچ 

5 
  شاذة )َجنَّهُ المأوى( بالهاء 

2
8 

1  چ  ھ ے ے ۓچ 
9 

ت  مشددة التاء   شاذة الًلَّ

 سورة المرسًلت
2

9 
3  چ  ک گ گ   گ          گچ 

2 
  شاذة كالقَصر: بفتح الصاد

 سورة عبس
3

0 
  شاذة )تَتََصدَّى( بتاءين  6 چٹ ٹ ٹ چ 
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 يف اللغة العربية للعوتبي، تح/ د. عبدالكريم خليفة وآخرين، وزارة التراث القومي  اإلبانة

 م.1999هـ=1420، 1سلطنة عمان، ط -مسقط -والثقافة

  إتباع الحركة يف القراءات د. محمد أحمد خاطر، بحث منشور يف مجلة كلية اللغة العربية

 م.1990هـ=1410بالقاهرة، العدد الثامن، 

 لبشر يف القراءات األربعة عشر للبنا الدمياطي، تح/ أنس مهرة، دار الكتب إتحاف فضالء ا

 هـ.1427م/ 2006، 3لبنان، ط –العلمية

  ،أثر القراءات يف األصوات والنحو العربي د. عبدالصبور شاهين، مكتبة الخانجي بالقاهرة

 م.1989ه/ 1408، 1ط

 ،مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة. اإلدغام والفك بين القراء واللغويين د.عبدالغفار هالل 

  ،تح/ رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي ارتشاف الضرب من كالم العرب ألبي حيان

 .م1998هـ=1418، 1بالقاهرة، ط

  ،ُأْسُد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثير، تح/ علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود

  م.1994هـ=1415، 1دار الكتب العلمية، ط

  ،م .1988هـ=1408، 2مطبعة الجبالوي، طأصـوات اللغة العربية د. عبدالغفار هالل 

 م.1984، 6، األنجلو المصرية، طـاألصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس 

  ،بيروت. –تح/ عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبناناألصول يف النحو البن السراج                             

 رآن للنحاس، تح/ عبدالمنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار إعراب الق

 هـ.1421، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 1االقتراح يف أصول النحو وجدله للسيوطي، تح/ د. محمود فجال، دار القلم، دمشق، ط ،

 م.1989هـ=1409

 1كتب العلمية، طالبحر المحيط ألبي حيان، تح/ الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار ال ،

 م.1993هـ=1413

 دار إحياء 1البرهان يف علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ،

 م.1957هـ=1376الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاه، 
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  محمد علي النجار، ، تح/ ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفيروزاباديبصائر

 م.1996ه/ 1416على للشئون اإلسالمية القاهرة، المجلس األ

 ،تح/ عبدالكريم العزباوي وآخرين، سلسلة التراث  تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي

، 1العربي من إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت، ط

 م .2000هـ=1421

 حمد نور، مركز البحث العلمي وإحياء تاريخ ابن معين ليحيى بن معين، تح/ د. أحمد م

 م.1979هـ=1399، 1مكة المكرمة، ط -التراث اإلسالمي

 م.2003، 1تاريخ اإلسالم للذهبي، تح/ د. بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط 

 م.1984هـ=1405، 1تاريخ الثقات ألبي الحسن العجلي، دار الباز، ط 

 الدكن، طبع تحت مراقبة:  –ة المعارف العثمانية، حيدر آبادالتاريخ الكبير لإلمام البخاري، دائر

 محمد عبد المعيد خان. 

 1تاريخ دمشق البن القالنسي، تح/ د سهيل زكار، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، ط ،

 م.1983هـ=1403

  التاريخ وأسماء المحدثين ألبي عبداهلل المقدمي، تح/ محمد بن إبراهيم اللحيدان، دار الكتاب

 م.1994هـ=1415، 1والسنة، ط

 .التبيان يف إعراب القرآن للعكبري، تح/ علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه 

 م.1978، 6التبيان يف تصريف األسماء د. كحيل، مطبعة السعادة، ط 

 الناشر: كنوز ، سيُتْحَفُة األَْقَراِن يف َما ُقرِئ بِالتَّْثِليِث ِمْن ُحُروِف الُقْرآِن ألبي جعفر األندل

 م.2007هـ=1482، 2المملكة العربية السعودية، ط -أشبيليا

  ،تحفة المجد الصريح يف شرح كتاب الفصيح ألَبي َجْعَفر الفهرى، تح/ د. عبدالملك الثبيتي

 .م1997ه/ 1418مكة المكرمة،  -جامعة أم القرى

 ج الصاعدي، عمادة البحث تداخل األصول اللغوية وأثره يف بناء المعجم لعبدالرزاق بن فرا

، 1العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

 م.2002هـ/1422

 د. محمد بدوي المختون، المجلس األعلى ، تح/ بن ُدُرْسَتَوْيهتصحيح الفصيح وشرحه ال

  م.1998هـ=1419للشئون اإلسالمية ]القاهرة[، 

 ج له البخاري يف الجامع الصحيح ألبي الوليد األندلسي، تح/ د. التعديل والتجريح, لمن خ رَّ

 م.1986هـ=1406، 1الرياض، ط -أبو لبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزيع
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  تفسير اآللوسي )روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين( لشهاب الدين

 هـ.1415، 1بيروت، ط –ميةاآللوسي، تح/ علي عبدالباري عطية، دار الكتب العل

  ،( رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن 15أصل تحقيقه يف )التفسير البسيط للواحدي

 هـ.1430، 1جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط -سعود، عمادة البحث العلمي

 إحياء  تفسير البغوي )معالم التنزيل يف تفسير القرآن( للبغوي، تح/ عبدالرزاق المهدي، دار

 هـ1420، 1بيروت، ط–التراث العربي 

  تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(، تح/ محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار

 هـ.1418، 1بيروت، ط –إحياء التراث العربي

  الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسير القرآن( ألبي إسحاق الثعلبي، تح/ الشيخ الطاهر بن تفسير

 م.2002هـ=1422، 1لبنان، ط –إحياء التراث العربي، بيروت عاشور، دار

  /جامعة  -د. محمد عبدالعزيز بسيوين، الناشر: كلية اآلدابتفسير الراغب األصفهاين، تح

 م.1999هـ=1420: 1طنطا، ط

  ،تفسير الطبري )جامع البيان يف تأويل القرآن( البن جرير الطبري، تح/ أحمد محمد شاكر

 م2000هـ=1420، 1مؤسسة الرسالة، ط

 ( لإلمام فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب= التفسير الكبيرتفسير الفخر الرازي ) دار إحياء

 هـ.1420، 3بيروت، ط –التراث العربي

 )تح/ د. عبداهلل بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن ،

 . م2006هـ=1427،  1الرسالة ط

  1للزمخشري، تح/ الشيخ عادل أحمد عبدالموجود، مكتبة العبيكان، طتفسير الكشاف ،

 م.1998هـ=1418

 الوسيط يف تفسير القرآن المجيد(، تح/ الشيخ عادل أحمد عبد  التفسير الوسيط للواحدي(

 م.1994هـ=1415، 1لبنان، ط –الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت

 للغة وصحاح العربية للصغاين، تح/ مجموعة من العلماء، التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج ا

 الناشر: مطبعة دار الكتب، القاهرة.

 تهذيب الكمال يف أسماء الرجال للمزي، تح/ د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة– 

 م.1980هـ=1400، 1بيروت، ط

 ليف تهذيب اللغة ألبي منصور األزهري، تح/ عبدالسالم هارون، الدار المصرية للتأ

 والترجمة.
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  توضيح المشتبه يف ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم البن ناصر الدين

، 1بيروت، ط –القيسي الدمشقي الشافعي، تح/ محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة

 م.1993

  الثقات البن حبان، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: د. محمد

 م.1973/ ه1393، 1د خان، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، طعبدالمعي

 1اإلمارات، ط –جامع البيان يف القراءات السبع ألبي عمرو الداين، جامعة الشارقة ،

 م.2007هـ=1428

   الجرح والتعديل البن أبي حاتم، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن

 م.1952هـ=1271، 1بيروت، ط –ر إحياء التراث العربيالهند، دا

  ،هـ.1344، 1مطبعة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد، طالجمهرة البن دريد 

  ِاِضى َعَلى تْفسير اة: ِعنَايُة الَقاِضى وكَِفايُة الرَّ َهاِب َعَلى تْفسيرِ الَبيَضاِوي، اْلُمَسمَّ َحاِشيُة الشِّ

 بيروت. –ي، دار النشر: دار صادرالَبيَضاوي لشهاب الدين الخفاج

 بيروت،  –الحجة يف القراءات السبع البن خالويه، تح/  د. عبدالعال سالم مكرم، دار الشروق

 ه.1401، 4ط

  /بشير جويجابي، دار  -بدر الدين قهوجيالحجة للقراء السبعة ألبي علي الفارسي، تح

 .م1993هـ=1413، 2دمشق / بيروت، ط -المأمون للتراث

 م. 1992هـ=1412، 1ات العربية يف ضوء علم اللغة الحديث: د.الموايف البيلي، طالحرك 

  /4عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طخزانة األدب للبغدادي، تح ،

 م.1997هـ=1418

  ،م.1987خصائص اللغة العربية د. جبل، دار الفكر العربي 

  ،ار العلمية )د ت(.تح/ د. محمد علي النجار، الدالخصائص البن جني 

  :الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تح/ د. أحمد محمد الخراط، الناشر

 دار القلم، دمشق.

  دراسات ألسلوب القرآن الكريم للشيخ/ محمد عبدالخالق عضيمة، تصدير: محمود محمد

 شاكر، الناشر: دار الحديث، القاهرة. 

 م.1992ه/ 1412، 1بريزي، دار الكتاب العربي بيروت، طديوان عنترة بشرح الخطيب الت 

 م.2004هـ=1425، 1ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتنى به: حمدو طّماس، دار المعرفة، ط 
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  ،ْت روايُته عن الثقات عند البخاري ومسلم ِذْكُر أسماء التابعين وَمْن َبْعدهم ممن َصحَّ

، 1بيروت لبنان، ط -تب الثقافيةللدارقطني، تح/ بوران الضناوي، مؤسسة الك

 م.1985هـ=1406

 هـ.1407، 1بيروت، ط –رجال صحيح مسلم البن َمنُْجوَيه، تح/ عبداهلل الليثي، دار المعرفة 

 عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، تح/ زاد المسير يف علم التفسير البن الجوزي– 

 هـ.1422، 1بيروت، ط

 ه.1400، 2مصر، ط –يف، دار المعارفالسبعة البن مجاهد، تح/ شوقي ض 

  ،سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي البن القاصح المصري الشافعي المقرئ

، 3مصر، ط –راجعه شيخ المقارئ المصرية: علي الضباع، مطبعة مصطفى البابي الحلبي

 م.1954هـ=1373

 م. 2006هـ=1427القاهرة،  -سير أعالم النبالء للذهبي، دار الحديث 

  ،لف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاين، تح/ د. كرم بن حلمي بن فرحات ِسَير السَّ

 دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.

  شرح األشموين على ألفية ابن مالك لنور الدين األُْشُموين الشافعي، دار الكتب العلمية

 م.1998هـ=1419، 1لبنان، ط -بيروت

 هيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد( لناظر الجيش: ، تح/ د. علي شرح التسهيل المسمى )تم

 هـ. 1428، 1محمد فاخر وآخرين، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط

  1لبنان، ط-بيروت-شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد األزهري، دار الكتب العلمية ،

 م.2000هـ=1421

 البن مالك، تح/ عبدالمنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، مركز  شرح الكافية الشافية

البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة، 

 .1ط

  ،قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العلمية، شرح المفصل البن يعيش

 م. 2001هـ=1422، 1لبنان، ط –بيروت

 شرح طيبة النشر يف القراءات العشر للنَُّوْيري، تح/ د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية– 

 .م2003هـ=1424، 1بيروت، ط

  تح/ أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم )تاج اللغة وصحاح العربية( للجوهري، الصحاح

 م.1990، 4للماليين ط



 

                      الثالثالعدد  -بطنطا  للقراءات وعلومها اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم 

 

 

339 

  ،دار طوق النجاة )مصورة عن صحيح البخاري، تح/ محمد زهير بن ناصر الناصر

 هـ.1422، 1السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط

  محمد فؤاد عبدالباقي، ، تح/ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريصحيح مسلم لإلمام

 بيروت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي

 1بيروت، ط –كتب العلميةالطبقات الكبرى البن سعد، تح/ محمد عبد القادر عطا، دار ال ،

 م.1990هـ=1410

  ،الطبقات لخليفة بن خياط ، تح/ د. سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 م.1993هـ=1414

 م.2009ه/ 1430، 3علم الصوتيات د. عبداهلل ربيع ود. عبدالعزيز عالم، مكتبة الرشد، ط 

 م.1971معـارف مصر علم اللغة العام )األصوات(، د. كمال بشر، دار ال 

 2علم اللغة مقدمة للقارئ العربي د. محمود السعـران، دار الفكر العربي، ط ،

 م.1997هـ=1417

  ،تح/ د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم العين للخليل بن أحمد

 والفهارس.

 2د، نزار مصطفى الباز، طالغرر المثلثة والدرر المبثثة للفيروزابادي، تح/ د. سليمان العاب ،

 م.2001

  ،تح/ د. محمد عبدالمعيد خان، مطبعة دائرة المعارف غريب الحديث ألبي عبيد القاسم

 م.1964هـ=1384، 1الدكن، ط -العثمانية، حيدر آباد

  ،1تح/ د. عبداهلل الجبوري، مطبعة العاين بغداد، طغريب القرآن البن قتيبة ،

 م.1977هـ=1397

 لُكنى واأللقاب البن َمنَْده العبدي، تح/ أبو قتيبة محمد الفاريابي، مكتبة فتح الباب يف ا

 م.1996هـ=1417، 1الرياض، ط -الكوثر

 م.1995، 9يف اللهجات العربية د. أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، ط 

  القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبدالفتاح القاضي، دار الكتاب العربي

 م.1981بيروت، 

 ال العدوي د. حمدي عبدالفتاح مصطفى، مكتبة اآلداب، ط مَّ ه/ 1433، 2قراءة أبي السَّ

 م.2012
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  قراءة أبي عبدالرحمن السلمي دراسة لغوية يف ضوء علم اللغة الحديث، د. عبدالتواب

 م.2006ه/ 1427، 1األكرت، ط

 غة الحديث، رسالة ماجستير قراءة أبي عبداهلل الزعفراين دراسة لغوية يف ضوء مستويات علم الل

 للباحث/ حاتم مصطفى أبو سعيدة, كلية اللغة العربية بالمنوفية.

 1قراءة يحيى بن وثاب يف ضوء علم التشكيل الصوتي د. أحمد طه سلطان، مكتبة وهبة ط ،

 م.2004ه/ 1425

 الشايب،  الكامل يف القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها ألبي القاسم الُهَذلي، تح/ جمال

 م.2007هـ=1428، 1مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط

  هـ.1435للفراء، تح/ جابر بن عبد اهلل السريع، عام النشر: كتاب فيه لغات القرآن 

 3الكتاب لسيبويه، تح/ عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ،

 م.1988هـ=1408

 ن أبي طالب، تح/ د. محيى الدين رمضـان، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي ب

 م .1974هـ=1393مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

  الُكنَى واألسماء لإلمام مسلم، تح/ عبدالرحيم محمد أحمد القشقري، عمادة البحث العلمي

 م.1984هـ=1404، 1بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

 ه.1414، 3عرب البن منظور، دار صادر بيروت، طلسان ال 

  اللغة لفندريس، تعريب األستاذين: عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص، ط لجنة البيان

 م.1950هـ=1370العربي، 

  ،م.1983الدار العربية للكتاب اللهجات العربية يف التراث، د. أحمد علم الدين الجندي 

 م. 1969رآنية، د. عبـده الراجحي، دار المعارف بمصـر اللهجات العربية يف القراءات الق 

  المبسوط يف القراءات العشر للنيسابوري، تح/ سبيع حمزة حاكيمي، الناشر: مجمع اللغة

 م. 1981دمشق،  –العربية

 ة، َمْتُن َطيَِّبِة النَّْشرِ فِي اْلِقَراَءاِت اْلَعْشرِ البن الجزري، تح: محمد تميم الزغبي، دار الهدى، جد

 م.1994هـ=1414، 1ط

  م.1981المثلث البن السيد البطليوسي، تح/ صالح الفرطوسي، دار الرشيد للنشر 

  /محمد فواد سزگين، الناشر: مكتبة الخانجىمجاز القرآن ألبي عبيدة معمر بن المثنى، تح– 

 هـ.1381القاهرة، 

  ، 2ط تح/ زهير عبدالمحسن سلطان، مؤسسة الرسالة،مجمل اللغة البن فارس ،

 م.1986هـ=1406
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 المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها البن جني، وزارة األوقاف- 

 م.1999هـ=1420المجلس األعلى للشئون اإلسالمية القاهرة، 

  المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز البن عطية األندلسي، تح/ عبدالسالم عبدالشايف

 هـ.1422، 1روت، طبي –محمد، دار الكتب العلمية

  ، تح/ د. عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية المحكم والمحيط األعظم البن سيده

 .م2000هـ=1421، 1بيروت لبنان، ط

  /1بيروت، ط –خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربيالمخصص البن سيده، تح ،

 م.1996هـ=1417

 ي الحمد، منشورات المجمع العلمي، المدخل إلى علم أصوات العربية د. غانم قدور

 ه.1423

  /شعيب األرنؤوط وآخرين، إشراف: د. عبداهلل بن مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تح

 م.2001هـ=1421، 1عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 .المصباح المنير للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت 

 جامعة الملك سعود، المملكة  -آلدابمعاين القراءات لألزهري، مركز البحوث يف كلية ا

 م1991هـ=1412، 1العربية السعودية، ط

 1معاين القرآن لألخفش، تح/ هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي القاهرة، ط ،

 م.1990هـ=1411

 دار المصرية للتأليف والترجمة1ط، تح/ محمد علي النجار وآخرين، معاين القرآن للفراء، 

 مصر،.

 1مكة المكرمة، ط -محمد علي الصابوين، جامعة أم القرى، تح/ سمعاين القرآن للنحا ،

1409. 

 1بيروت، ط –معاين القرآن وإعرابه للزجاج، تح/ عبدالجليل عبده شلبي، عالم الكتب ،

 م.1988هـ=1408

  ،المعجم العربي ألسماء المالبس د. رجب عبدالجواد إبراهيم، دار اآلفاق العربية، القاهرة

 .م2002هـ=1423، 1ط

  معجم ديوان األدب للفارابي، مراجعة: د. إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة

 م2003هـ=1424والطباعة والنشر، القاهرة، 

 بيروت،  –معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة( المؤلف: أحمد رضا، دار مكتبة الحياة

 هـ[.1380 -1377]
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 لبدر الدين العينى، تح/ محمد حسن  مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار

 م.2006هـ=1427، 1لبنان، ط –إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت

  ،المفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين، تح/ صفوان عدنان الداودي، دار القلم

 هـ.1412، 1بيروت لبنان، ط

  ،عة والنشر تح/ عبدالسالم هارون، دار الفكر للطبامقاييس اللغة البن فارس

 م.1979هـ=1399

  المقتضب للمبرد، تح/ محمد عبدالخالق عضيمة، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 م.1994هـ=1415القاهرة، 

 ان )األردن(،  -مقدمات يف علم القراءات لمحمد أحمد مفلح القضاة وآخرين، دار عمار عمَّ

 م. 2001هـ=1422، 1ط

 م.2004ه/ 1424، 3وي، طمقدمة يف علم أصوات العربية د. البركا 

 م. 2005القاهرة،  -من بالغة القرآن ألحمد أحمد البدوي، نهضة مصر 

 ْرقاين، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط  .3مناهل العرفان يف علوم القرآن لعبدالعظيم الزُّ

 م. 1999هـ=1420، 1ُمنْجد المقرئين ومرشد الطالبين البن الجزري، دار الكتب العلمية، ط 

  /المؤتلف والمختلف البن القيسراين )األنساب الُمتِّفقة يف الخط المتماثلة يف النَّْقط(، تح

 هـ. 1411، 1بيروت، ط –كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية

  ،المؤتلف والمختلف للدارقطني، تح/ موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر، دار الغرب اإلسالمي

 م.1986هـ=1406، 1بيروت، ط

 يف القراءات العشر البن الجزري، المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب  النشر

 العلمية[. 

  النهاية يف غريب الحديث واألثر البن األثير، تح/ طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد

 .م1979هـ=1399الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

 فسيره وأحكامه، وجمل من فنون علومه، لمكي لهداية إلى بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتا

 -بن أبي طالب، المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي

 م.2008هـ=1429، 1جامعة الشارقة، ط

  ياقوتة الصراط يف تفسير غريب القرآن لمحمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبي عمر الزاهد

عروف بغالم ثعلب تح/ محمد بن يعقوب التركستاين، مكتبة العلوم المطرز الباَوْردي، الم

 م.2002هـ=1423، 1السعودية/ المدينة المنورة ط -والحكم
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