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 ()بالعربيةملخص البحث  

وعلى آله وصحبه ومن  ،الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

 وااله، وبعد.

لقراءات عالقة اللهجات العربية القديمة فال يخفى على المشتغلين بعلم ا

باألحرف التي نزل هبا القرآن الكريم، وخاصة لهجات القبائل العريقة الضاربة 

نًا.   جذورها يف العربية أصالًة وتمكُّ

ومقداُر هذه اللهجات يف القراءات القرآنية كبير، وهو متفاوٌت من قبيلة 

احدة هي قبيلة أسٍد؛ ألسباٍب ألخرى؛ لذا اقتصرُت على دراسة لهجة قبيلة و

فّصلتها يف ثنايا هذا البحث، الذي اقتضت طبيعته أن يتكّون من مقدمة، وتمهيد، 

 وفصلين، وخاتمة.

فأما المقدمة: فكانت لبيان أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره، ومنهجه، 

 ابقة فيه.وهدفه، وأسئلته، وخطته، واإلجراءات التي اّتبعتها فيه، وأهم الدراسات الس

 لهجة(. -ُقِرئ   -وأما التمهيد: فذكرُت فيه مفهوم مفردات عنوان البحث )توجيه

مُتُه إلى "قبيلة أسد: المكان والمكانة"وجاء الفصل األول بعنوان:  ، وقسَّ

قديما وحديثا،  "أسد"أربعة مباحث، ذكرُت يف المبحث األول مكان قبيلة 

 مكانة  هذه القبيلة وقيمتها وعراقتها يف وأشهر بطوهنا. وبّينُت يف المبحث الثاين

بناء العربية. وجعلُت المبحث الثالث لذكر القراء الذين ينتمون إلى قبيلة بني 

 لغوّي، وهو 
ّ
أسد باألصالة أو بالوالء. ثم ختمُت هذا الفصل بذكر واقع تاريخي

بحث أمر التداخل بين اللهجات، وعدم االستقالل التام بينها، وكان ذلك يف الم

 الرابع، والذي هو بعنوان: االطِّراد وعدمه يف ِسماِت اللهجات العربية.
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أما الفصل الثاين فجاء بعنوان: توجيه ما ُقرئ به متواترًا على لهجة أسد، وفيه أربعة 

 مباحث:

 المبحث األول: المستوى الصويتّ، وفيه مطلبان: األول: األصول. الثاين: الفرش.

الصريف.  المبحث الثالث: المستوى النحوي.   المبحث الثاين: المستوى

.
ّ
 المبحث الرابع: المستوى الداللي

ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم ذّيلُت البحث أهم 

 الكشافات الالزمة، وهى: 

 كشاف الموضوعـات.   -كشاف المصادر والمراجع.         ب -أ

 وصحبه أجمعين. وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله
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 )باإلنجليزية(ملخص البحث  
All thanks and praise be to God, and the peace and blessings 

of Allah upon our Prophet, his Household, his Companions and 
those who follow his footsteps; having said that: 

It is very clear for those who are specialist at the science of al 
– qiraat (methods of reciting) the relationship between the old 
Arabic accents and the letters in which the Holy Qura'n was 
revealed, especially the ancient tribes among Arabs. 

The great impact of these accents upon the Holy Qura'n, 
which varies from tribe to tribe. Therefore, this study was limited 
to the accent of one tribe, the tribe of Asad; due to many reason I 
had mentioned it in details in this research, which is composed of 
the introduction, preamble, two chapters and the conclusion as the 
case required. 

As to the introduction: it was for clarifying the importance of 
this subject, reasons of choosing it, its methodology, its purpose, 
its questions, its plan, proceedings followed in dealing with it and 
the most prominent previous studies relating to it. 

As to the preamble: I mentioned the concept of the meanings 
of the title of the research: (twajiha- quria- lahjata). 

The first chapter came under the title: "The tribe of Assad" old 
and recent, and the most famous Families amongst it. In the 
second topic, I showed the status of this tribe and its value and its 
relevance in building Arab. And I specialized the third topic to 
mention the Reciters belonging to the tribe of Asad by birth or 
descent. Then I concluded this chapter mentioning linguistic 
historical reality, which is the interface between the accents, and 
the lack of complete independence among them, and this was in 
the fourth part, under the title: constancy and inconstancy in the 
features of the Arabic accents (alatirad waeadamah fi simat 
alluhajat alearabiati). 

As to the second chapter it came under the title: addressing what 
was red by tawatur according to Asad's accent; containing four topics: 

First topic: the vocal level; in which there is two parts: first 
part: repeated rules of recitation (al 'osul), second part: unrepeated 
rare rules of recitation (alfarsh). 

Second topic, the morphological level. Third topic: the 
syntactical level. Fourth topic: the semantic level. 

Comes now the conclusion: which contained the most 
prominent results I had reached, the I concluded the research with 
the most important indexes: A- Index of sources and references
 B- Index of topics 

May peace and blessings of Allah be upon our Prophet 
Muhamad, all his Household, his Companions. 

 

Dr. Mohammed Masoud 
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 املقــــدمــة      

 

ــيٍن، هــدًى وذكــرى   مب
و
ــي ــزل القــرآن  الكــريم بلســاٍن عرب ــذى أن الحمــُد هلل ال

 للمتقين، وشفاًء ورحمًة للمؤمنين، ونورًا وضياًء للعالمين. 

والصالة والسالم علـى خـاتم األنبيـاء، وسـيد القـراء، وأفصـغ البلغـاء الـذى 

ـوه مـن فيـه يّسر اهلل القرآن بلسانه، واختاره ألدائه وبيانه،  وعلى أصحابه الـذين تلقَّ

ــع  يف هــداه  ب  رْطبــًا ّّضــًا، وأّدوه إلينــا صــريحًا محضــًا، وعلــى تــابعيهم الــذين اتَّ

 بعُضهم بعضًا. 

 وبعـــد،،،

فإن علم القراءات من أجّل العلـوم قـدرًا، وأعالهـا منزلـًة، وأسـماها مكانـًة، 

ـنا مها، وواسـطة عقـدها، وبيـت وهو من العلوم المتعلقـة بـالقرآن الكـريم ِذْروة س 

قصيدها؛ ألنه ُيوقُِف الناس على جانب من جوانب إعجاز القرآن الكـريم، وعلـى 

 .   سرو من أسرار التيسير التي خّص اهلل هبا ُأّمة حبيبه 

بين العرب، وهم متعددو اللغـات ومختلفـو اللهجـات،  وقد ُبعث رسوُلنا 

التخفيـف  علـيهم، واسـتجاب   على أمته طلب مـن ربـه وحرصًا وشفقًة منه 

اهلل تعــالى لرّبــة حبيبــه ومصــطفاه، فكــان مــن رحمــة اهلل بعبــاده أن أنــزل القــرآن 

 والمــتعلم، 
ّ
الكـريم علـى ســبعة أحـرف، حتــى يسـهل حفتــه وقراءتـه علــى األمـي
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 والغالم والجارية، والشاب والكهل، والرجـل والمـرأة، وهـذه األحـرف 
ُّ
والصبي

 حرف منها قرأوا فقد أصابوا. كّلها شاٍف كاٍف، بأيِّ 

ولما كانت اللهجات العربية التي نزل هبا القرآن الكريم هـي إحـدى الوجـوه 

التي ذكرها العلماء يف المراد من حديث األحرف السبعة، ومرتكزًا رئيسًا وعامالً 

مهّمــا مــن عوامــل التيســير علــى األمــة، أردت أن ُأدلــي بــدلوي يف جْمــع وتوجيــه 

اءت على لهجة إحـدى القبائـل التـي اشـتهرت بالفصـاحة وقـت القراءات التي ج

نزول القرآن الكريم، توجيها ال يكتفي بقول السابقين عـن القـراءات التـي جـاءت 

على هذه اللهجة بأهنا لغة، ُمْكت فين بذلك يف أّلب األحيان، محـاواًل اإلفـادة ممـا 

ثون، وخاصة يف الجانب الصويتّ من  تلك الدراسات.  كتبه علماء اللغة المْحد 

 : -إضافًة إلى ما تقّدم-وكان من أسباب اختيار هذا الموضوع   

ِس عّلٍة ووجٍه للقراءات التي جاءت على لهجـة أسـٍد، بعـد  :أواًل محاولُة تل ـمُّ

هين ألّلــب هــذه القــراءات، وللقــراءات المنســوبة إلــى  أن اقتصــر توجيــه المــوجِّ

 .  "لغات إهنا"لهجات القبائل عمومًا على قولهم: 

المسـألة  على بحث مستقل عـالج  هـذه -علمي حسب – عدم الوقوف ثانيًا:

 بشكل منفصل على النحو الذي عولجت به يف هذا البحث.

قناعتي أن ِعْلـم توجيـه القـراءات المتـواترة يف حاجـة إلـى اإلفـادة مـن  ثالثا:

قراءات الدراسات اللغوية الحديثة وخاصة الصوتية منها؛ إلبراز خصائص هذه ال

 وحجتها وقوهتا وجمالها، ووجه التيسير فيها.
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كــون القــراءات القرآنيــة عــامال مهّمــًا مــن عوامــل حفــ  اللهجــات  رابعــًا:

العربية القديمة، فرأيت من الضـرورّي دراسـة هـذه القـراءات وتوجيههـا ونسـبتها 

 إلى لهجاهتا وبيئاهتا.

 منهج البحث : 

 اعتمــدتُّ يف هــذه الدراســة علــى المــنهج ا
َّ
 (2)بأداتيــه االســتقرائية (1)لوصــفي

القراءات التـي جـاءت علـى لهجـة أسـد، مـن  وصفذكرت حيث  ،(3)ةيوالتحليل

صًا ، ووثقت عزوهـا ألسـد، ثـم قمـت بدراسـة خالل ما ذكره علماء التوجيه ملخَّ

 . ذلك

 هدف البحث :

                                                 

( وهو ما يقوم على الوصف الدقيق والتفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد بصووةة ووعيوأ أو يةيوأه ب ود  1)

هو الةن ج الذي ي ود  إلوى  علةيأ. أو ةصد هذه الظاهرة لف م مضةوو ا أو تقوية ا، أو إثبات حقيقأ 

والبياوات عن ظاهرة أو موقف معين مع محاولأ تفسير هذه الحقائق تفسيرًايافيًا. ينظور   جةع الحقائق

 .46الةصدة السابق، ومن جيأ البحث العلةّي  القواعد والةراحل والتطبيقات  

علووى كلوول بالة حظووأ والتجربووأ  مووع االسووتعاوأ جزئيووأ ،الألموووة لقوووم علووى التتبووع واألداة االسووتقرائيأ ت( 2)

عبود الورحةن بودوي  ، د. وافتراض الفروضه الستنتاج أحكام عامأ من ا. ينظر  مناهج البحث العلةوي

18. 

تتّبعُت ُيتَب القراءات واللغأ والتفسير وغيرها، وجةعُت يل القراءات الةتوواترة التوي ُوسوبت  وقد                 

 .واء ُوسبت إلي م وحدهم أو شاةي م غيُرهم يف هذه النسبأإلى قبيلأ أسد، س

تم من خ ل دةاسوأ اششوكاالت العلةيوأ الةفتلفوأ مون خو ل عودة توري يالترييوب واألداة التحليليأ ت (3)

في وا،  اللعلوم الشرعيأ بشكل يبيور حيوث يك ور اسوتفدام  أم ئة ه األداةعد هذتُ والتقويم والتفكيل، و

حود  إث ث عةليات هي التفسير، النقود، واالسوتنبا ، وقود يسوتفدم الباحوث  داةهذه األ ويستفدم يف

 .96هذه العلةيات، أو قد يجةع بين عةليتين أو أي ر. ينظر  أبجديات البحث يف العلوم الشرعيأ  

قةووُت بدةاسووأ تلوول القووراءات دةاسووأ تحليليووأ موضوووعيأ، ثووم توجي  ووا وتصوونيف ا حسووب وقوود                    

 ستويات التوجيه الةعروفأ.م
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محاولة الوقوف على مدى التيسير الحاصل يف القراءات القرآنية من لهجة أسد، 

 أسئلة البحث: وتحديد مقدار هذه اللهجة ونسبتها يف القراءات القرآنية.

المتجذرة يف العربية؛ لُينِْزل  اهلُل عددًا من األلفاظ  من اللهجاتلهجُة أسٍد هل  -

 .القِرائية هبا؟

 .لهجة يف القراءات القرآنية، وما مقدار هذا االستعمال؟هذه الهل اسُتعِملت  -

وجود هذه اللهجة يف القراءات  من ارئ القرآنعلى ق هل من فائدة تعود -

 .القرآنية؟

واشرتكت  أخرى، لهجات خصائص لهجتها إلى خصائص عن أسدٌ  خرجت هل -

 .معها؟
 خطة البحث :

 وخاتمة. وفصلين، وتمهيد، مقدمة، من يتكّون أن البحث هذا طبيعة اقتضت

ومنهجه، جعلتها لبيان أهمية هذا الموضوع، وأسباب اختياره،  املقدمة:ـف

 وهدفه، وأسئلته، وخطته، واإلجراءات التي اّتبعتها فيه، وأهم الدراسات السابقة فيه.

 ذكرُت فيه مفهوم  أهّم مفردات عنوان البحث. التمهيد: يفو
 ، وفيه أربعة مباحث:"قبيلُة أسد: المكان والمكانة" الفصل األول:و

 ر بطوهنا.، وأشه"أسد"مكاُن قبيلة  املبحث األول:             

 مكانُة أسد وعراقُتها يف بناء العربية. املبحث الثاني:   

 نتمون إلى قبيلة أسد باألصالة أو بالوالء. الم القراءُ  املبحث الثالث:    

 االطِّراُد وعدمه يف ِسمات اللهجات العربية. املبحث الرابع:            

 مباحث: أربعة وفيه أسد، لهجة على متواتراً  به ُقرئ ما توجيهالفصل الثاني:و

 المستوى الصويتّ، وفيه مطلبان: األول: األصول. الثاين: الفرش. املبحث األول:
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 المستوى الصريف. املبحث الثاني:

 المستوى النحوي. املبحث الثالث:

. املبحث الرابع:
ّ
 المستوى الداللي

-أ:يوه ت الالزمة،ها، ثم أهم الكشافافيها أهم النتائج التي توصلت إليف اخلامتة:أما 

    كشاف الموضوعـات.-بوالمراجع. المصادر كشاف
 

      

 إجراءاتي يف عرض املوضوع :

معالمها يف النقاط  خطوات محّددة تتلّخص على الموضوع ومناقشة هذا عرض يف ِسْرُت 

 اآلتية:

 وّثقُت جميع القراءات والنقول التي ذكرهتا من متاهنا.  -1

صُت على ِذْكِر ح   -2 ن نسب  القراءة ر   بني لهجة إلى -الدراسة محل –ن صِّ م 

 .أسد

ذكرُت خالصة توجيه العلماء السابقين للقراءة، ثم أتبعُت ذلك بمحاولة  -3

س وجه اختيار قبيلة أسد طريقة النطق هذه؛ إلبراز وجه التيسير فيها.  تلـ مُّ

وفق رواية بالرسم العثماينّ   -الدراسة محل –التزمُت كتابة اآليات القرآنية -4

حفص عن عاصم، وعزوهتا إلى سورها، ووضعت أرقامها بجانبها بين 

 معكوفتين.

 ضبطُت بالشكل األلفاظ  التي قد تلتبس على القارئ. -5

 .(1)لألعالم المغمورين فقط -باختصار  -ترجمُت  -6

                                                 

تلبًا  -( فايتفيُت يف كلل بذْيرِ اسم الَعَلِم، وَأَحْلُت يف باقي الترجةأ على الةصدة الةوجودة فيه1)

 . -ل ختصاة
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 علماء هذا الشأن. القواعد التي قّررها وفق الرتقيم عالمات أثبتُّ   -7

ل الغامضة التي تِرُد يف بيَّنُت يف الحاشية ال -8 مراد  من بعض الكلمات والُجم 

 النقل عن بعض العلماء، وعلَّقت على ما يستوجب التعليق.

فأذكر المصدر  (1)التزمت ذكر  اسم المصدر دون مؤلِّفه، إال عند التشابه -9

 مشفوعًا بصاحبه؛ للتمييز.

رُت ِذكْ  -11 شاف المصادر ر  بيانات الكتب والمصادر التي رجعت إليها إلى كأخَّ

 العلمية؛ تالشيًا إلثقال الحواشي.

نَّ به علّى من إتمام هذا العمل، ويّسر لي  وختامًا:  فإين أحمُد اهلل تعالى على ما م 

أسبابه وأعانني عليه، فله الحمد يف األولى واآلخرة، وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا 

. وصلى اهلل على سيدنا لوجهه الكريم، وأن يرزقني فيه القبول، إنه سميع مجيب

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

      
 الدراسات السابقة:

مني يف الكتابة يف هذا الموضوع عدٌد من الباحثين، وهم:  تقدَّ

-  
ّ
 .(2)"أسد قبيلة لهجة" ّالب يف رسالته: ناصر علي

 اللغة يف وأثرها أسد لهجة خصائص" الفهيد يف رسالتها: صالغ مزنة -

 .(3)"الفصحى

 الصوتية أسد، سماهتا بني لهجة"يف رسالتها:  أمين رفعت سرين -

 .(1)"والصرفية

                                                 

 ( م ل  جامع البيان للطبري والداين، ومعاين القرآن للفراء واألخفش، ووحو كلل، فعندئٍذ يجب التةييز. 1)

 البصرة.  جامعأ من ( وهي ةسالأ ماجستير2)

 بجدة.  التربيأ يليأ من ماجستير ةسالأ ( وهي3)
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 لقبيلة اللغوية الخصائص من"السنديوين يف بحث لها بعنوان:  وفاء د. -

 .(2)"أسد

ولم يعالج أيُّ بحث من األبحاث المتقدمة المواضع  المذكورة يف بحثي هذا 

ما فعله بعضهم هو حصُر عدٍد كبير من هذه معالجة قِرائية أو توجيهية، وّالب 

المواضع دون استقصاء لها، ودون معالجتها بالشكل الذي ُتنُولْت وعولجْت به يف 

هذه الصفحات، إضافًة إلى كون تلك الدراساِت دراساٌت لغويٌة بحتة، وبالتالي 

ت تكميالً لتلك الدراسا دهذا الموضوع من زاوية القراءة والتوجيه يع فمعالجةُ 

السابقة، واستكمااًل للجوانب التي وقفْت عندها تلك الدراسات، وهو ما ُيعدُّ تكامالً 

 يف الّدراسات العلمية.

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 فلسطين.  النجاح من جامعأ ماجستير ةسالأ وهي (1)

سعود .  وهناك دةاسات  أخر  عنيت بل جأ أسد، لكن ا بعيدة  الةلل جامعأ يف مجلأ ُوِشر ( وهو بحث  2)

 ووعًا ما يف تناول ا عن موضوع هذا البحث، م ل 

 من محةد الشديفات، أةشيد لوزيد ماجستير ةسالأ ،"النحوي التقعيد يف أسد بني شعر أثر"-أ

 .وحويأ عشرة مسألأ سبع الباحث في ا دةس البيت، آل بجامعأ اشوساويأ والعلوم اآلداب يليأ

 ألحةدالجندي،يليأ اللغأ ،"وصرفيأ وحويأ دةاسأ أسد، بني شعر من به يستش د لم ما"-ب

  .ألزهرا العربيأ جامعأ
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 التمهـــــيد

 التعريف مبفردات عنوان البحث:
 هلجة( -ُقِرَئ -)توجيه

  أواًل: توجيه:

ُه، وهو جْعُل الشيء على  ه  يوجِّ جهٍة، قال ابُن فـارس: التوجيُه لغًة مصدُر وجَّ

ْجُه ُمْسـت قبٌِل لكـلِّ " الواُو والجيُم والهاُء: أصٌل واحٌد يدل على مقابلٍة لشيٍء، والو 

ـُة: كـلُّ موضـٍع اسـت ْقب ْلت ُه، قـال اهلل تعـالى: ]البقـرة:  (ڤ ڤ) شيٍء ... والِوْجه 

تِِه ِوْج [148 ٍة، وأ ْصُل ِجه  ْعلُتُه على ِجه  : ج  ْهُت الشيء  جَّ و  ُتهُ ، و  ْجُه مـن ". (1)"ه  والو 

ْقصوُد به؛ وهو مجازٌ  بيُل الم  الِم: السَّ الك 
("2). 

مه المكشوف "والمعنى المحوريُّ لهذه المادة:  ُمْقت ب ل مالمِغ الشيِء ومقدَّ

ْجِه البيِت والكعبِة واإلنسان والحيوان و  ، (3)الذي ُيعرف به وتعرف حقيقته، ك 

ت ب يُِّن ما وراء الحجاب وما . أو هو: (4)"تحت الحصى من سطغ األرض وك 

 .(5)"تبيين ما يجعل الشيء على جهة واحدة ال يختلف"

أما التوجيه اصطالحًا فهو: علٌم ُيبحث فيه عن بيان وجوه تعدد القراءات 

 وحججها وأدلتها، والمعاين الكامنة تحت كل قراءة منها.

                                                 

 .6/88( مقاييس اللغأ 1)

 .19/110( تاج العروس )وجه( 2)

َوْجُه البيِت، أي  الحدُّ الذي يكون فيه بابه، وَوْجُه الكعبِأ  الحدُّ الذي فيه الباب، وَوْجُه اشوسان "( فيقال  3)

 .1/347.الةعجم االشتقاقي الةؤصل "والحيوان  معروفان

َه الُسْدفَأ، أي "( يقال  4) َه الةطُر األةَض  َقَشر وج  ا وأثََّر  وجَّ الحجاَب، بةعنى  يَشَفُه وأزاله، ووجَّ

 . الةصدة السابق."فيه

 .4( مفتاح السعادة األبديأ، ألستاكوا الديتوة/ عبد اهلل ةبيع محةود، ص  5)
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لصرفية، جوانبها الصوتية، وا علٌم يبحث عن القراءات من"أو هو 

 .(1")والنحوية، والبالّية، والداللية

أ( .ر.هذا الفعُل المبني للمفعول مصدره: قراءة، ومادة )ق ثانيًا: قرئ:

ع الشيء )السائل أو المتحرك( يف الباطن أو الحيز إلى "معناها المحورّي:  مُّ ت ج 

ج بعده ، فمعناها يدور يف لسان العرب حول الجمع (2)"أجل ُيطرح أو ُيخر 

: وا وقرأت الشيء قرآنًا: جمعته وضممُت بعضه إلى "لضم، قال الجوهريُّ

لًى قط ، وما قرأْت جنينا، أي لم (3)بعض، ومنه قولهم: ما قرأْت هذه الناقة س 

القراءة: ضمُّ الحروف والكلمات ". وقال الراّب: (4) "تضم رحمها على ولد

 .  (5)"بعضها إلى بعض يف الرتتيل

؛ ألهنا مفرد قراءات، ومعناها معنى خاصح ُيقصد هبا والقراءُة يف االصطال

ْعُزّوًا لناقِلِهِ " يف هذا الباب: . (6)"علٌم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها م 

 .مراد هبا، ولعل ما سبق هو أشهرهاعدة أقوال يف الوللعلماء 

                                                 

 أن -اهلل ةحةه–.   وَير  أستاكوا الديتوة/ عبد اهلل ةبيع 1/336( الةوسوعأ القرآويأ الةتفصصأ 1)

سِ  علمُ   اصط حًا معناه التوجيه  ُترِيَل  شّفافأً  َجْعُل ا  بةعنى القراءة، َتْشِفيِف  علمُ  أو القراءة، ةوح تلةُّ

 مرحلأ يف لنا فضيلته تدةيس أثناء عنه ويتبُته ب ذا، أفادوا.  ومعانٍ  وفائس من وتحت ا بداخل ا ما

 ليا.الع الدةاسات

 .1759/ 4ل أللفاظ القرآن الكريم ( ينظر  الةعجم االشتقاقي الةؤصَّ 2)

 ( الةراد  أو ا لم يطرق ا فحل.3)

 . 1/65( الصحاح  تاج اللغأ وصحاح العربيأ )قرأ( 4)

 .703. وينظر  الكليات  668( مفردات ألفاظ القرآن )قرأ(  5)

، 222لقرآن  . وهناك تعريفات أخر  ُتنظر يف  البرهان يف علوم ا13( منجد الةقرئين ومرشد الطالبين  6)

 .284/ 1، ومناهل العرفان يف علوم القرآن 355/ 1ولطائف اششاةات لفنون القراءات
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 : هلجة:ثالثًا
الكالم، قال ابن من معاين اللهجة يف اللغة: اللساُن، وما اعتاده المرء من 

اُل: "منتور:  ُيق  ه ... و  ج  كالهما: ُأولِع  به واعتاد  ، وأ ْله  ج  ْهو  لِهج  باألمر لهجًا، ول 

ها ونشأ  عليها...  ُتُه التي ُجبِل  عليها فاعتاد  جة، وهي ُلغ  فالٌن فصيُغ اللَّْهجة واللَّه 

 .(1)"واللهجُة: اللسانُ 

عة من الصفات اللغوية، تنتمي ويف االصطالح العلمي الحديث هي: مجمو

 .(2)إلى بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 .2/359( لسان العرب )فصل ال م( 1)

 .16( يف الل جات العربيأ  2)
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 الفصل األول
 

 قبيلُة أسد، املكاُن واملكانُة
 املبحث األول: مكاُن قبيلة أسد، وأشهر بطونها

 

ة بن مدركة بن أسد بن خزيم»أسٌد قبيلٌة عتيمٌة من العدنانية، تنسب إلى 

، وكانت (1)، وهي ذات بطون كثيرة«الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

، ثم (3)«طيء»ويف مجاورة « نجد»من أرض  (2)«الكرخ»منازلهم فيما يلي 

تفّرقوا بعد اإلسالم على األقطار، فنزلوا العراق وسكنوا الكوفة منذ سنة 

 . (4)هـ19

 القبيلة قبل اإلسالم وإّبان ظهوره:وفيما يلي خريطة توضغ موقع هذه 

 

 

                                                 

( أش رها  بنو غنْم بن َدودان بن أسد بن خزيةأ، وبنو ثعلبأ بن َدودان بن أسد بن خزيةأ. ثم بطون بني 1)

دودان بن أسد بن خزيةأ الةشاهير هي  بنو غاضرة، وبنو والبأ، وبنو وصر بن قعين، وبنو  ثعلبأ بن

 .465الصيداء، وبنو فقعس، وبنو دبير. ينظر  جة رة أوساب العرب  

، 4/447البلدان  ( الكرُخ  مدينأ  صغيرة  بشرقي دجلأ، وهي يف الجاوب الغربّي من بغداد. ينظر  معجم2)

 .1/491والروض الةعطاة 

( يف الةكان الذي توجد فيه منطقتي حائل والقصيم الحاليتين بالسعوديأ. ُتنظر خريطأ توزيع القبائل أعلى 3)

 الصفحأ، وتقاةن بفريطأ السعوديأ.

يف مرتبأ الَجّد  "أسد  ". و83/ 1، والقراءات وأثرها يف علوم العربيأ 1/21( ينظر  معجم القبائل العربيأ 4)

يف الَجوّد  "قريش"و "أسد"ويلتقي الفرعين = =،"قريش"يف وسب  "يناوأ"ل ، ف و يقاب"قريش"لو

الرابع، فالُقَريِشيُّوَن هم ولد النضر بن يناوأ بن خزيةأ بن مدةيأ بن إلياس بن مضر بن وزاة بن معد بن 

، 479، 12عدوان. وقيل  قريش هم أوالد ف ر بن مالل بن النضر. ينظر  جة رة أوساب العرب  

 .2/387ابن خلدون وتاةيخ 
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قْبل  ذْكِر ذلك ذْكر نسبها، وسأستعيض ينبغي أما أشهر بطون قبيلة أسد، ف

، الذي يبّين جذور  هذه القبيلة ونسبها، وكذا  ّ
عن ذلك هبذا الرسم التوضيحي

 .(1)أشهر بطوهنا
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .12 - 9( على ما جاء يف يتاب  جة رة أوساب العرب البن حزم  1)
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 عدنان

 كع معد

 الضحاك قنص إياد نزار

 إياد مضر ربيعة

 الياس

 عامر
 )مدركة(

 عمرو
)طابخة

) 

 عمير

 قيس عيالن

 خزيمة

 أسد كنانة

 هذيل

 الهون

 عبد مناه مْلك النضر مْلكان

 يخلد مالك

 الصلت فهر

 الحارث غالب محارب
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 املبحث الثاني
 

 : وعراقتها يف العربيةأسٌد
قبيلُة أسٍد من القبائل الكربى التي أخذ عنها الرواُة العربية  الفصحى، يقول 

...ولهذا كانت لغة قريش أفصغ الّلغات العربّية وأصرحها "ابن خلدون: 

هاهتم، ثّم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل لُبْعدهم عن بالد العجم من جميع ج

وخزاعة وبني كنانة وّطفان وبني أسد وبني تميم. وأّما من ب ُعد  عنهم من ربيعة 

وقضاعة وعرب اليمن المجاورين ألمم الفرس والّروم ولخم وجذام وّّسان وإياد 

قريش  والحبشة، فلم تكن لغتهم تاّمة الملكة بمخالطة األعاجم، وعلى نسبة ُبْعِدهم من

  .(1)"كان االحتجاج بلغاهتم يف الّصّحة والفساد عند أهل الّصناعة العربّية

ن جاورهم،  فيذكر أنه وي ِصُف أبو منصور األزهرّي عربية  وفصاحة  أ سٍد وم 

ط هم دهرًا طويالً فكانوا  يتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي اعتادوها، وال "خال 

نطِِقهم لحنٌ    .(2)"أ و خطأ فاحش يكاد يقع يف م 

والذين "اللغة عنها، فيقول:  ُأِخذت التي القبائل أكثر من الفارابي وعّدها

 من بين قبائل 
ٌّ
عنهم ُنِقلت اللغة العربية، وهبم اْقُتِدي، وعنهم ُأِخذ  اللساُن العربي

العرب هم: قيس وتميم وأسد، فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثُر ما ُأِخذ ومعتمه، 

اتُّكل يف الغريب ويف اإلعراب والتَّْصريف، ثم هذيل وبعض ِكنانة  وعليهم

 . (3)"وبعض الطائيين...

                                                 

 .1/765( تاةيخ ابن خلدون 1)

 .1/8( ت ذيب اللغأ 2)

 .91، واالقتراح يف أصول النحو  1/167( الُةْزهر يف علوم اللغأ وأوواع ا3)
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 من تميم "ويقول الفراء: 
ٌّ
ُم -وأنا عند يونس -قال لي أعرابي : كيف تتعلَّ

 . (1)"بالبصرة وعندكم بنُو أسد وهم فصحاُء؟

 الذي األمر ،(2)ُمضر لسان بأهنا وُوِصفت رفيعة، اللغة يف منزلة لها وكانت

 على يستنكر  –كان يجلس يف حلقة الخليل بن أحمد  -األعراب  من جعل رجالً 

 
ّ
هُ  الكسائي ْرك   ترْكت  ": له فيقول الخليل، من ليتعّلم   البصرة؛ إلى ومجيئ ه الكوفة   ت 

 .(3)"!!البصرة إلى وجئت   الفصاحة، وعندها وتميمها، الكوفةِ  أسد  

ن يرى أن لهجة   أسد من اللهجات التي نزل هبا القرآن  ومن العلماء م 

الكريم، ولهجُتهم هي إحدى اللهجات السبع المقصودة يف حديث: إنزال القرآن 

ُر هذه السبع  بأهنا لغاٌت   .(4)على سبعة أحرف، عند من ُيفسِّ
      

 

 

 

                                                 
  .2/119( ينظر  الةذير والةؤوث ألبي بكر األوباةي 1)

أال "   . واألثر بتةامه  قال النبيُّ 71مبلغ األةب يف ففر العرب، البن حجر ال يتةّي ص   ( ينظر 2)

فقال ةجل  أوا أخبرك يا ةسول اهلل، أما وج  ا الذي فيه سةع ا وبصرها  "ةجل يفبرين عن ُمَضر؟

، وأما يةأبني أسد بن خزف ذا الحي من قريش، وأما لساو ا الذي تعرب به يف أوديت ا ف ذا الحي من 

 آخَر، قال النبيُّ "الحي من بني تةيم ياهل ا ف ذا
إكا فاخرَت ففاخْر "ألبي الدةداء   ، ويف خبرٍ

، ولساَو ا أسدبقريش، وإكا ياثرَت فكاثْر بتةيم، وإكا حاةبَت فحاةْب بقيس، أال إن وج  ا يناوأ، 

 ابق.. وقد َوَسَم ال يتةيُّ الفبرين بالضعف. الةصدة الس"وفرساو ا قيس

 .13/345( تاةيخ بغداد 3)

 .196، 47، وإعجاز القرآن والب غأ النبويأ للرافعي  27/ 9( ينظر  فتح الباةي 4)
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 املبحث الثالث

 القراُء الذين ينتمون إىل قبيلة أسد 

يدل على أهميتها: انتماُء كثير من القراء إليها، مما يعّزز مكانة قبيلة أسد و

وقد حفلت ُكُتب الرتاِجم بعدد كبير من القراء األسديين أصالًة أو بالوالء، 

فِت لالنتباه أن الواشتهر منهم بالقراءة واإلقراء عدٌد ال بأس به، ولعل من ال

أن  يكون صاحب أشهر رواية يف هذا الزمان )حفٌص بن سليمان( أسديًا، كما

، وقرينه  وِصنوه يف القراءة على عاصم )شعبة بن عياش( شيخه عاصمًا أيضًا أسديٌّ

، ومن  كذلك أن يجد القارُئ أن ثالثة من القراء العشرة المشهورين فِت الالأيضا أسديٌّ

ِديُّون أ س 
(1). 

وقد أحصيت ما يقارب الثالثين قارئًا من القراء األسدّيين، الذين اشتهروا 

العدد فإنني سأكتفي ون من ُنِسبت إليهم مجرد نِسبة، ونترًا لكثرة هذا بالقراءة د

بذكر أسماء قراء القرون الثالثة األولى فقط، باعتبار هذه القرون هي القرون التي عاش 

فيها جميع القراء العشرة ورواهتم وشيوخهم، وأّلب طرقهم، ثم ُأشير يف الحاشية إلى 

ّيين، وذلك من خالل كتاٍب واحد فقط هو ّاية النهاية البن أرقام تراِجم بقية القراء األسد

 الجزرّي، منعًا للتطويل.  وها ُهْم قراء القرون الثالثة، مرّتبين ترتيبًا ألفبائيًا:

 .(2)أحمد بن محمد بن يزيد بن صالغ أبو حازم األسدّي  -1

 .(3)أشعث بن عطاف أبو النضر األسدّي  -2

                                                 

، وخلف  العاشر، يةا سيأتي.1) ، والكسائيُّ  ( هم  عاصم 

 .134/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 2)

 .171/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 3)
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 .(1)ُأناٍس األسدّي الكويف ُجويَّة بن عاتك ويقال ابن عايذ أبو -3
 .(2)حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود األسدّي  -4
 .(3)حماد بن عمرو األسدّي الكويف -5
 .(4)خالد بن يزيد أبو الهيثم األسدّي الكحال -6
 .(5)خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو محمد األسدّي  -7
 .(6)ف األسدّي ِزرُّ بن ُحبيش بن خباشة أبو مريم، ويقال أبو مطرِّ  -8
 الجليل -9

ُّ
 .(7)سعيد بن جبير بن هشام األسدّي، التابعي

 .(8)سليمان بن مِهران األعمش، أبو محمد األسدّي  -11
 .(9)شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر األسدّي الحناط -11
 .(10)شقيق بن سلمة أبو وائل الكويف األسدّي  -12
 .(11)عاصم بن هبدلة أبي النَُّجود أبو بكر األسدّي  -13
 األسدّي عبد اهلل -14

ّ
 .(12) بن الزبير بن العوام أبو بكر القرشي

 .(1)عبد اهلل بن سليمان بن أحمد القرشي األسدّي  -15

                                                 

 .199/ 1ته يف  غايأ الن ايأ( ُتنظر ترجة1)

 .254/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 2)

 .259/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 3)

 .269/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 4)

 .272/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 5)

 (.294/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 6)

 .305/ 1  غايأ الن ايأ ( ُتنظر ترجةته يف7)

 .315/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 8)

 .325/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 9)

 .328/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 10)

 .346/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 11)

 .419/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 12)
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 .(2)عبيد اهلل بن الحسن أبو محمد األسدّي  -16
 .(3)عثمان بن عاصم أبو حصين األسدّي الكويف -17
 .(4)عروة بن محمد األسدّي الكويف -18
(علي بن حمزة بن عبد اهلل بن هبمن األسدّي )الكسا -19

ّ
 .(5)ئي

 .(6)سفيان بن وردان الحذاء, األسدّي الكويف النحوي بن محمد -21
 .(7)محمد بن سهل األسدّي الكويف المعروف بالمقعد -21
 .(8)األسدّي األصبهاين إبراهيم بن الرحيم عبد بن محمد -22
 .(9)محمد بن المغيرة األسدّي  -23

 األسدّي  -24
ّ
 .(10)مضر بن محمد بن خالد أبو محمد الضبي

 .(11)األنصاري األسدّي  المنهال بن عمرو -25

 .(12)يحيى بن وّثاب األسدّي موالهم الكويف -26

                                                                                                                             

 .421/ 1ايأ الن ايأ ( ُتنظر ترجةته يف  غ1)

 .486/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 2)

 .505/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 3)

 .512/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 4)

 .535/ 1( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 5)

 .147/ 2( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 6)

 .151/ 2الن ايأ ( ُتنظر ترجةته يف  غايأ 7)

 .169/ 2( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 8)

 .264/ 2( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 9)

 .299/ 2( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 10)

 .315/ 2( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 11)

ن قراء القرن الرابع وما . وهناك آخرون ينتسبون إلى أسد، م 2/380( ُتنظر ترجةته يف  غايأ الن ايأ 12)

، 3237، 2792، 1754، 1449، 1286،  647يليه. تنظر تراجة م يف غايأ الن ايأ تراِجم أةقام  

3920. 
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 املبحث الرابع

 االطِّراد وعدمه يف ِسمات اللهجات العربية
 

لم تكن القبائل البدوية يف الجزيرة العربية تستقرُّ يف محل واحد، أو تتوّطن 

ن ة البوادي، ولم تكن  ك  تلك القبائل يف دار، بل لم يزالوا يف حل وارتحال شأن س 

تعيش منعزلة ومنفصلة تمامًا عن ّيرها؛ نترًا الضطراب الحدود، وتداخِل 

، (1)القبائل بعضها مع بعض يف المرعى والماء، وعدِم استقرارها يف مكان واحد

وااللتقاِء ّيِر المنقطع يف التجارات، واألسواق مثل عكاظ ومجنة وذي المجاز، 

ُتعقد بين بعض القبائل، أو الحروب المستعرة إضافًة إلى التحاُلفات التي كانت 

التي كانت تنشأ بينهم ألتفه األسباب، كلُّ هذا جعل تأثر بعض القبائل ببعضها يف 

دًا، فنتج عنه عدُم ثبات تام على لهجة بعينها، دون المساس أو  اللهجات أمرًا مؤكَّ

 .(2)استعمال أي ظاهرة من لهجة قبيلة أخرى

م دائما حالة واحدة يف كل صفاهتا، بل أحيانًا تخرج عن اللهجاُت ال تلتز"فـ 

تلك التاهرة التي اختصت هبا لتروف لغوية خاصة... وليست القوانين التي 

تخضع لها اللهجات كالقوانين الطبيعية يف الكون تلتزم حالة واحدة ال شذوذ 

فيها، بل يكفي اللغوي عادة حين يحكم على صفات لهجة من اللهجات بالحكم 

                                                 

، ودةاسأ يف 88، ويف الل جات العربيأ  1/60، والل جات العربيأ يف التراث 31( ينظر  تاةيخ وجد 1)

 .2ل جأ بنى أسد د. عبد الصبوة شاهين  

 .35، والقراءات القرآويأ يف ضوء علم اللغأ الحديث  86ت العربيأ  (يف الل جا2)
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؛ لذلك ال نعجب عندما نقرأ يف كتب اللغات (1)"على الكثرة الغالبة من صفاهتا

والتوجيه وّيرهما نسبة ظاهرة ما، أو قراءة بعينها إلى قبيلتين، إحداهما حجازيٌة 

ويٌة. وها هي بعض األمثلة على ذلك:  ِريٌة، واألخرى ن ْجديٌة ب د  ض   ح 

، فإن أهل الحجاز، وبني تميم فيه ... وأما ما كان آخره راءً "قال سيبويه: - 1

  .(2)"برى"مّتفقون، ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز كما اتفقوا يف 

 ]اسم لكوكب عتيم[ "هذه حضار"أن بني تميم تركوا لغتهم يف قولهم: "يعني: 

وتبعوا لغة أهل الحجاز بسبب الراء، وذلك أن بني تميم يختارون اإلمالة، وإذا 

ثُقلت عليهم اإلمالة، وإذا كسروها خّفت اإلمالة أكثر من ِخّفتها يف ّير ضموا الراء  

الراء؛ ألن الراء حرف مكرر، والكسرة فيها مكررة كأهنا كسرتان ... فلذلك اختاروا 

 . (3)"برى"موافقة أهل الحجاز، كما وافقوهم يف 

يشيع فيها تخفيف الهمز، و أما  -وبخاصة قريش -لهجُة أهل الحجاز  - 2

ن جاورهم  ّيرهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقّيها مثل تميم وأسد وقيس وم 

قونه أهُل الحجاز وُهذيل وأهُل مكة والمدينة ال "، قال أبو زيد األنصارّي: (4)فيحقِّ

نزل القرآن بلسان قريش وليسوا بأصحاب "أنه قال:  ، وُرِوي  عن علىو (5)"ينربون

  نزل بالهمز نرب، ولوال أن جربيل 
ّ
 .(6)"ما همزنا على النبي

                                                 

 .77( يف الل جات العربيأ  1)

 .278/ 3( الكتاب 2)

 . 44/ 4( شرح يتاب سيبويه، للسيرايف 3)

 .105، والل جات العربيأ يف القراءات القرآويأ  2/356( ينظر  الةصدة السابق، ومعاين القرآن للفراء 4)

 .1/22عرب )فصل ال ةزة( ( لسان ال5)

م الكسائيَّ يصلي بالةدينأ، 3/32( ينظر  شرح شافيأ ابن الحاجب 6) . وُةِوَي أيضًا أوه لةا َحجَّ الة ديُّ َقدَّ

بالقرآن؟! ينظر  الن ايأ يف غريب  فَ َةَز فأوَكَر عليه أهُل الةدينأ، وقالوا  ينبر يف مسجد ةسول اهلل 
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:  لكن يجد القارئ عكس ذلك يف بعض الكلمات،
ْ
]آل    (ے )فيراهم يهمزون لْفت ي

وقد بلغنا أنَّ قومًا من أهل الحجاز "قال سيبويه:  [،6]البيِّنة:   (ۈ)ومشتقاته، و [146عمران:

 وبريئة
ّ
 .(2)اإلمام نافع المدين وتحقيُق الهمز فيهما قراءةُ ، (1)"من أهل التحقيق يحّققون نبي

ونحوها، أصٌل يف  (أْ ر  اقْ )، (رٍ ئْ بِ  ) ،(ون  نُ مِ ؤْ يُ ) ثم إن تحقيق الهمز الساكن يف:

أ ن ) قراءة ابن كثير المكي، بل انفرد دون سائر القراء هبمز بعض األلفاظ، مثل: ء 

ا) ،وّيرها[ 5]يونس:  (ِضئ اءً )[ 73]آل عمران:  (ُيْؤت ى ْيه  ْأق   ،[44:]النمل ( س 
ُؤوِق ) ى) ،[29]الفتغ: (ُسْؤقِهِ ) ،[33]ص: (بِالسُّ ة  )[، 22]النجم:  (ِضْئز  ن اء  م   (و 

  .[21]النجم: 
 واإلمامان: نافٌع وابُن كثير حجازيان، لكنهما هنا خالفا لهجتهما، ووافقا لهجة تميم.

 وخل ٌف العاشُر بكسر النون يف  - 3
ُّ
قرأ أبو عمرو ويعقوُب والكسائي

ط) ل اآلتية:األفعا ْقنـ  ْن ي  م  ـطون)و ،[56]الحجر:  (و  ال ) ،[36]الروم:  (يقنـ 

ـُطوا ْقنـ  ب  [53]الزمر:  (ت  ر  ي ْضِرُب لغة أهل الحجاز وأسد، وقرأ الباقون  ، كض 

لِم  يْعل ُم لغة فيه بفتحها، كع 
(3). 

لت عن لهجتها إلى لهجة  ففي النصوص السابقة نجد أن بعض القبائل عد 

هذا يدل على االشرتاك يف السمات اللهجية بين القبائل العربية، وينفي ّيرها، و

كغيرها من القبائل، فال ُيتوقع أن تلتزم عدم التأثر بين بعضها وبعض، وأسٌد يف هذا 

                                                                                                                             

.  وينظر يف النص على أن قريشًا 5/189، ولسان العرب )وبر( 5/7)وبر( الحديث واألثر، البن األثير 

 .8/280، والتة يد البن عبد البر 2/356لم يكن من عادت ا ال ةز  معاين الفراء 

 .555/ 3( الكتاب لسيبويه 1)

 .228م  ، والطيبأ، بيت ةق1116. ينظر  متن الشاتبيأ، بيت ةقم  "البريئأ"( يوافقه ابُن كيوان يف هةز 2)

 .347( ينظر  اشتحا   3)
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التزامًا تامًا بلهجتها وال تْعِدُل عنها، بل سيجُد القارُئ الكريم من خالل النماذج التطبيقية التي 

 الثاين أّن شأن  أسٍد شأن ّيرها، فهي قد تأّثرت بغيرها، كما تأّثر هبا ّيُرها.ستأيت يف الفصل 

ويزداد هذا التأثر بسبب ما كان ينشأ بين القبائل من مصاهرة أو تحالفات 

ونحوها، ومن ذلك ما كان بين قريش وأسد، حيث تحالفت األولى مع الثانية 

، (2)سٍد كانت على هذا الطريق؛ ألن ديار أ(1)لتأمين طريق تجارهتا إلى العراق

كما كانت قوافل قريش المتجهة إلى الشام تمّر مطمئنة عرب أراضي طيء؛ مراعاة 

 لحلفها مع بني أسد.

ُر أحدهما باآلخر، وتوافٌق واتفاٌق بين لهجة أسد   وقد ن ت ج  عن هذا تأثُّ

يف عدد من السمات والخصائص  -وخاصة لهجة قريش -ولهجة أهل الحجاز 

 لفاظ. واأل

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

، واألزمنأ واألمكنأ 1/433، وأوساب األشرا  286، والةنةق  1/127( ُتنظر  تبقات ابن سعد 1)

 .4/280، والةفصل يف تاةيخ العرب 2/162

 يف الصفحأ ال امنأ من بدايأ البحث.نظر خريطأ توزيع القبائل العربيأ ي( 2)
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 الفصل الثاني

 توجيُه ما ُقرئ به وتواتَر على هلجة أسٍد
 املبحث األول: املستوى الصوتي

 املطلب األول: األصول:
 

 : )ميُم الجمع( - 1
 أواًل: بيان القراءات:

مِّ ما قبلها  مِّ ميِم الجمِع وكسِرها، وكذا ض  اختلف القراُء العشرُة يف ض 

كان بعد الميم ساكٌن، وقبلها هاٌء مكسورٌة، قبلها كسرة وكسِره, وهذا حال ما إذا 

 .[167]البقرة: (ۆ ۈ ۈ)  ،[32]النور: (ڀ ڀ) أو ياء ساكنة نحو:
فقرأ نافٌع وابُن كثير وابُن عامر وعاصٌم وأبو جعفر بكسر الهاء وضم الميم،  

 وخلٌف العاش
ُّ
ُر بضمهما، وقرأ وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم معًا، وقرأ حمزُة والكسائي

 يعقوُب كأبي عمٍرو يف نحو المثال األول، وكحمزة يف نحو المثال الثاين.

وهذا كلُّه حال الوصل، أما عند الوقف فكلُّ القراء ي ِقُفون بكسر الهاء   

م من أمثلة  .(1)وإسكان الميم يف نحو ما تقدَّ
 ثانيًا: نسبة القراءة إىل اللهجة:

ْن  "عليهم"نت الهاء مختلًفا فيها نحو: هاء ... وإن كا"قال أبو حيان:  فم 

مَّ الميم  نحو: مَّ ض  [(إليهم المالئكة) ض  ر  س  ر  ]ك  س  ْن ك  ، وم 
ِقيها  (2) الميم  إذا ل 

                                                 

، فيقف علي ةا بضم ال اء (علي م وإلي م)نى لحةزة لفظان هةا  .  وُيست 1/274( ينظر  النشر 1)

، ويذا يعقوُب، يوقف له بضم ما تقدم، (إلي م اثنين)و (علي م القتال)وإسكان الةيم يف وحو  

على أصله  (يغن م اهلل)، ولرويس يف وحو  (ال ي دي م اهلل)و (يري م اهلل)وبالضم أيضا يف وحو  

 .بالوج ين. الةصدة السابق

 ( زيادة يقتضي ا السياي ليست يف األصل.2)
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) ، وبعُض بني أسد ي ْكِسُر الهاء  وي ُضمُّ الميم  نحو: (عليِهِم الذلة)ساكن نحو: 

 .(1)"(عليِهُم الذلة
 ثالثًا: التوجيه:

خصائص  -ّالبًا –كلَّ قبيلة من القبائل العربية كان للهجتها أنَّ  مع

وِسمات تميزها عن ّيرها من لهجات القبائل األخرى، إال أنه أحيانًا ما كانت 

تتأثر لهجُة قبيلٍة ما بلهجِة قبيلٍة أو قبائل  أخرى، فالقبائُل البدوية مثالً ّالبًا ما 

مجهود العضلي المتمّثل يف المماثلة كانت تميل إلى التخفيف، أو االقتصاد يف ال

وّيرها، وهذا عكس القبائل المتحضرة التي كانت تجنغ إلى اّتباع األصل  (2)الصوتية

، إال أن هذا الحكم ليس بوصف عام، فث ّمة ظواهر مالت فيها القبائل (3)يف النطق

، المتحضرة إلى التخفيف، على حين حافتت القبائل البدوية على األصل يف النطق

 .(4)ومن ذلك تحقيق الهمز وتخفيفه، حيث حّققه الحجازيون وخّففه ّيرهم

  ،[32]النور:   (ڀ ڀ) ومن هذا أيضًا كسر الهاء وضّم الميم يف نحو:
، فجاء كسر الهاء يف لهجة بني أسد وّيِرهم هنا [167]البقرة: (ۈ ۈ)

أصلها "كان  وإن لمناسبة الياء، أو الكسرة التي سبقت الهاء, فإن هاء الضمير 

                                                 

 .165. وينظر  اشتحا   2/921( اةتشا  الضرب من لسان العرب 1)

( هكذا تسةى هذه الظاهرة يف ضوء الدةس الصوتي الحديث، أما القدماء فكاووا يطلقون علي ا 2)

راءة أبي عةرو هنا  مصطلحات م ل  اشتباع، والةجاوسأ، والةضاةعأ، والتقريب، وية َُّل ل ا بق

بضم ال اء  (َعليُ ُم اْلقتال)، بكسر الةيم تبعًا لل اء، وبقراءة الكسائي وَمْن معه  (َعليِ ِم اْلقتال)

 .125، 1/124، والكشف عن وجوه القراءات وعلل ا1/61تبعًا للةيم. ينظر  الحجأ للفاةسي 

 .134  ، د. إبراهيم أويس( ينظر  يف الل جات العربيأ3)

 .105  ، د. عبده الراجحي، والل جات العربيأ يف القراءات القرآويأ4/44ينظر  شرح يتاب سيبويه ( 4)
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ر إذا كان قبلها ياٌء أو كسرة؛ ألهنا خفّية كما أن الياء خفّية؛ وهي  الضم، لكنها ُتْكس 

من حروف الزيادة كما أن الياء من حروف الزيادة؛ وهي من موضع األلف 

مزة[، وهي أشبه الحروف بالياء، فكما أمالوا األلف يف مواضع استخفافًا  ]اله 

 .(1)"كذلك كسروا هذه الهاء

وجاء ضمُّ الميم فيها على األصل لّما احتاجوا إلى تحريكها ألجل الساكن بعدها 

ْسرها؛ ألّنه لم تأِت (2)حّركوها بحركتها األصلية وهي الضمة ِت الهاُء على ك  ، وُتِرك 

؛ ألّنها ُشّبهت هبا، ولم  بِعِت الياء  ها إلى األصل، وألّن الهاء  إّنما ت  دِّ ضرورٌة ُتْحِوُج إلى ر 

تبعها الميُم لُبْعِدها منها، وأيضًا فإنما ُكِسرت الهاء لمجاورة ما أوجب ذلك من ت

الكسر أو الياء الساكنة، كما أجمعوا على )هبِْم وفِيِهْم( إذا لم يكن بعدها ساكن، ولم 

 .(3)يبالوا بالخروج من كسر إلى ضم؛ ألن الكسر عارض
 

           
 

 الهمز وتركه :  -2

 (4) :[96، األنبياء: 94]الكهف:(  ى ى)  أ ـ
 أواًل: بيان القراءات:

 . (1)قرأهما عاصٌم بالهمز، وقرأهما الباقون بغير همز

                                                 

 .4/195( الكتاب 1)
، والةوضح يف 124، 123/ 1، والكشف عن وجوه القراءات وعلل ا1/60( ينظر  الحجأ للفاةسي 2)

 .165، واشتحا   1/232وجوه القراءات وعلل ا 

 .1/75، وإبراز الةعاين من حرز األماين 1/60ي ( ينظر  الحجأ للفاةس3)

اآلتيَيِْن( من األصول وليس من الفرش  "ُتْرِجي"، و"ُمْرَجْونَ "( اعتبرُت هذين اللفظين، )ويذا 4)

، وتيبأ 406، 1/394 استئناسًا بةا فعله اشمام ابن الجزةّي، حيث كيرهةا يف األصول. ينظر  النشر

. وهكذا يف باقي مفردات هذا البحث، حيث يان ُعةدتي 228، 210يتان  النشر، باب ال ةز الةفرد، الب

 يف تقسيةات ا إلى أصول وفرش هو ابن الجزةي. 
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 :ثانيا: النسبة
ُع الهمز  يف "قال الفراُء:  اُجوج  "وكلُّ العرب ي د  م  ، إال بعض بني "ي اُجوج  و 

 .(2)"أسٍد؛ فإنه يهمزه

 ثالثا: التوجيه: 
القراءة بالهمز هي األصل، واأللُف يف القراءة األخرى بدٌل عنها،  حتمل أن تكونمن الم

. وقال أبو (3)وُيحتمل أن يكون كّل منهما أصل بذاته ؛محتمل أيًضا أو تخفيف للهمز، والعكسِ 

العألم "وقيل: ال وجه للهمز إال اللغة الغريبة المْحكِّية عن العجاج أنه كان يهمز "حيان: 

 .(4)"والخأتم

فون الهمز، أما قبائل وسط  أقول: قد يِّها تقّدم أن الحجازيين يخفِّ
الجزيرة وشرقِ

قونه ر، وتحقيُقُه (5)كبني تميم وأسد فيحقِّ ض  ، أي: إن تخفيف الهمز ِسمٌة من ِسمات قبائل الح 

ِسمٌة من ِسمات قبائل الب ْدِو، وهنا نلح  أن قراءة هذين اللفتين )يأجوج ومأجوج( بالهمز، 

استعمال أصوات تدل على خشونة مع طبيعة اللهجة البدوية، التي يشيع فيها  مّتسقةً  جاءت

 .(6)العيش، كإيثارهم حروف الشدة والجهر، وتحقيق الهمز، وّير ذلك

                                                                                                                             

 .395/ 1( ينظر  النشر1)
، والقراءات القرآويأ يف ضوء 77، واشتحا   226/ 7، وينظر أيضًا  البحر الةحيط 88يتاب فيه لغات القرآن  ( 2)

 .12، ومشكلأ ال ةزة العربيأ، د.ةمضان عبدالتواب  27الصبوة شاهين  علم اللغأ الحديث، د.عبد

 .7/545، والدة الةصون 2/183، والكشف 123(معاين القراءات /3)

 (. لكّن أبا حيان َوَقَل هذا القول بصيغأ التضعيف، مةا ُيْشِعُر بعدم قبوله له بشكل مطلق. 226/ 7ينظر  البحر الةحيط )( 4)

 76، ويف الل جات العربيأ  4/44اب سيبويه ( ينظر  شرح يت5)

تكوين ال ةز، حيث يتكّون لالضغط صوتيًّا  يف.  وال ةُز يف اللغأ يتة ل 105( ينظر  يف الل جات العربيأ  6)

بضغط الزمير أثناء خروجه من الوترين الصوتيين يف الحنجرة، ضغًطا يؤدي إلى اوطباق ةا وتوقف 

وط قه من الوترين عند اوفتاح ةا بعد إغ ي. ووطق ال ةز يحتاج ج دًا الزمير، أو بضغط الزمير آَن ا

عضليًاه ألوه صوت شديد مج وة )وبعض الةْحَدثين يِصُفه بأوه ليس بةج وة وال م ةوس( يفرج 
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 إضافة–وال يستقيم قول من قال: بأهنا لغة ّريبة؛ ألن هْمز  هذين اللفتين  

الً حت - (1)فصيحة لقبيلة لغة كونه إلى ى يف البيئة الحجازية؛ كان شائعًا مستعم 

 
ّ
ر فيها عالماِت الساعة الكربى قد ُذكِر فيها هذان  فأحاديُث النبي ك  التي ذ 

ن (2)اللفتان مهموزين ّ وصدر اإلسالم م 
، وكذا مِن شعراء العصرين الجاهلي

 استعمل هذين اللفتين مهموزين أيضًا، يقول امرئ القيس:

ّدًا  ّد بحيُث ت ْرقى الشمُس س  س  أُجوج  الِجب االلِ  و  م  ي أُجوج  و 
(3) 

 ويقول حسان بن ثابت:

ًة  ْأُجوج  ُعنْو  م  ا و  ى فِيِه ي ْأُجوج  م  رُ ر  ُينْش  اِب و  ْلِحس  ى ل  ْوٍم ُيْدع  إِل ى ي 
(4) 

 ويقول الفرزدق:

عًا  مأُجوج  ُجوَّ داُء الُعذافِرِ بِِعّدِة ي أُجوٍج و   ّ ْهرًا  ُهْم ش  ألْشب ع 
(5) 

                                                                                                                             

بالتقاء الوترين الصوتيين التقاًء محكةًا، يةنع مروة ال واء تةامًا، ثم تنفتح األوتاة فجأة فينطلق ال واء 

، وشرح 3/548رًا، وعةليأ النطق به محققا من أشق العةليات الصوتيأ. ينظر فيةا سبق  الكتاب متفج

، ومشكلأ ال ةزة 77، ويف الل جات العربيأ  5/426، ولسان العرب )فصل  ال اء(، 5/265الةفصل 

 .58، وخصائص ل جتي تةيم وقريش  1/26، والةعجم االشتقاقي الةؤصل 21العربيأ  

 .91، واالقتراح  1/167، والُةْزهر1/765على فصاحأ أسد وعربيت ا، ينظر يف  تاةيخ ابن خلدون النصُّ ( 1)

 بأةقام، 1/201، وصحيح مسلم 3598، 3348، 3346  بأةقام، 198، 4/138(صحيح البفاةي 2)

، وأخباة مكأ وما 8501، حديث ةقم  14/196، ومسند أحةد،   الرسالأ 2901، 2880، 222

 .2/159اآلثاة، لألزةقي جاء في ا من 

 ، من قصيدة مطلع ا 147( ديوان امرئ القيس، ص  3)

 َخُتوُة الَعْ ِد َيْلَتِ ُم الّرَجاال. أَلْم ُأْخبِْرَك أّن الّدْهَر ُغول       

 ، ومطلع هذه القصيدة 1/473( ديوان حسان بن ثابت األوصاةي 4)

 لباقي الكبير الةعّةروقد ي رم ا يبرت يذاك الةرء ما عاش يكبر       

 بِأْيَ َر ُخْبزًا ِمْن خواِن الُعذافِرِ. قصيدة للفرزدي، مطلع ا  َلَعْةُرَك َما األْةَزاُي َيْوَم ايتِيالِ ا  ( 5)
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ا اللف  لغٌة مستعملٌة لبعض القبائل الفصيحة، وليست فثبت أن هْمز  هذ

 ّريبة أو شاذة.

      
، 111]األعراف: (گ)، [51]األحزاب: (ٻ) ،[116]التوبة:  (ۆئ) -ب

 :[36الشعراء:
 أواًل: بيان القراءات:

قرأ ابُن كثير وأبو عمرو وابُن عامر ويعقوُب وشعبُة هبمزة مضمومة بعد 

، وقرأهن الباقون "أْرِجْئه"، وهبمزٍة ساكنٍة يف "ُتْرِجُئ "و ،"مرجُئون"الجيم يف 

 . (1)بغير همز
 ثانيا: النسبة:

ْيٍس، "قال الفراُء:  ، بغيِر همٍز، وكذلك عامُة ق  ْيُت األمر  بنو أسٍد يقولون: أ ْرج 

ُعون هبمِزها، وترْ  اُء ُمول  ، بالهمِز، والُقرَّ أُت األمر  ُك الهمِز وبعُض بني تميٍم يقولون: أ ْرج 

يُْت األمر  إذا أّخرته(2)"أجودُ  ّ أيضًا أن بني أسٍد وتميٍم يقولون: أرج 
 .(3). وُنِقل عن الكسائي

 ثالثًا: التوجيه:

رته كـ:  القراءُة بالهمز وبدونه لغتان، يقال: أرجأُت األمر وأرجيته، أي: أخَّ

ل أن توضأت وتوضيت, وُيحتمل أن يكون كل من اللفتين أصل بذاته، وُيحتم

 .(1)يكون المهموُز أصال والمبدُل فرع منه

                                                                                                                             

 . 39/20ينظر  دواوين الشعر العربي على مر العصوة  

سّت  "أةجْئهُ ". ويف 286، واشتحا   406، 1/311. ينظر  النشر "أةِجْئه"( لكّن شعبَأ بالف   يف 1)

 قراءات متواترة، غير صلأ هاء الضةير ُتنظر مفّصلأ يف الةصدةين السابقين.

 .82، واشتحا   1/468، وشرح الطيبأ للنويري 66(يتاب فيه لغات القرآن  2)

 . 2/65( ينظر  إعراب القرآن 3)
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إلى أنه كثيرًا ما كانت تتأثر القبائل  (2)وقد سبقت اإلشارة يف الفصل السابق

بعضها ببعض، فعلى الرّم من أن تحقيق الهمز قد اشتهرت به بعض القبائل 

البدوية كتميم وأسد، وما جاورهما من قبائل وسط الجزيرة العربية وشرقّيها، 

ـر قبيلة أسد بالبيئة (3)أن تخفيفه ينسب إلى اللهجة الحجازيةو ، فإننا نجد هنا تأثُّ

الحجازية، نتيجة التحالفات أو ّيرها، فنُسب إليهم استعمال الفعل )أرجى( بدون همز على 

جة على مثل هذه  عكس ما اشتهر عنهم وعن بيئتهم من تحقيقه، وقد تقدمت النْمذ 

 5]يونس:  "ضئاءً "، و[68]آل عمران: "النَّبئ"، و[6]البينة:  "اْلب ِريئ ـةِ "المخالفات بنماذج مثل: 

ى"، وّيرها[  ، وّيرها.[21]النجم:  "ومناءة"، [22]النجم:  "ِضْئز 

أ  "والفعالن:  ى"، و"أ ْرج  قد يكون كلٌّ منهما أصالً بذاته، وقد يكون المهموز هو األصل،  "أ ْرج 

 .(4)لتأخيرواآلخر مخّفٌف منه، ومعناهما: ا

ُيون  "وأصُل القراءة بدون همز على لهجة أسد  ، ُحذفت ضمُة الياء تخفيفًا، ثم "ُمْرج 

ُحذفت الياُء للواو، ألنه لّما ُحذفت ضمُة الياء صارت ساكنة، فاجتمعت الياُء مع الواو 

ُلهما ْون  "، وهو الياء، فصار (5)بعدها، وهما ساكنتان، فحذف أوَّ  .(6) "ُمْرج 

                                                                                                                             

، ولسان العرب )فصل الراء( 118، ومفتاة الصحاح )ةج أ (  1/334( ينظر  معاوى القرآن لألخفش 1)

 .286، واشتحا   5/410، والدة الةصون 1/83

 .14(ينظر ص  2)
 .76( ينظر  يف الل جات العربيأ  3)

، ولطائف 6/118، والدة الةصون 4/1686( ينظر  ينز األماين يف شرح حرز الةعاين، للجعبري 4)

 .5/2331اششاةات لفنون القراءات، للقسط ين 

 السابقأ.( الةصادة 5)

[ قراءًة بنقل حريأ ال ةزة 25]النةل   "الَفْبءَ "[ أن يف لفظ 8/231( كير أبو حيان ]البحر الةحيط 6)

، ووَسَب ا إلى ُأَبيٍّ وعيسى، وقال  هي لغأ  حكاها سيبويه عن قوم من بني تةيم وحذ  ال ةزةإلى الباء 

لًأ يف هذا البحث، ويستوجب توجي  اه ألو ا تكون هذه اللغأ األََسديُأ التةيةيُأ داخعليه وبني أسد. و

 هكذا قراءة متواترة، قرأ ب ا حةزُة وهشام  وقفًا، وهذا البحُث مْعنِيٌّ بتوجيه الةتواتر فقط من ل جأ أسد.
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 واإلمالة: الفتح -3

وتالهم أبو عمرو ثم ابن  باإلمالة، -عاصم عدا –اشتهر القراء الكوفيون 

عامر، وما أحٌد من القراء العشرة إال ورويت عنه إمالة يف شيء من أحرف القرآن 

 ، قلَّْت أو كُثرْت، ّير ابن كثير وأبي جعفر.(1)الكريم

، ويف (3)ت الراء، وذوا(2)يف ذوات الياء -بوجه عام- (1)واإلمالُة تكون

 .(5)، وكلماٍت أخرى مخصوصةٍ (4)األلفات التي بعدها راء متطرفة مكسورة

                                                                                                                             

فقط دون وجدتُّ أوه يعني َوْقَل حريأ ال ةزة  "الكتاب"لكن بعد الرجوع إلى وص سيبويه يف            

واعلم أن واسًا من "يبويه هذه اللغأ بأن الغرض من ا  الةبالغأ يف بيان ال ةزة، قال  ، وعلل سحذ  ال ةزة

العرب ي يرًا ما ُيْلقون على الساين الذي قبل ال ةزة حريَأ ال ةزة، سةعنا كلل من تةيم وأسٍد، يريدون 

لو ةفعَت بصوٍت عنه بصوٍت،  بذلل بيان ال ةزة، وهو أْبَيُن ل ا إكا َولَِيْت صوتًا، والسايُن ال َترفع لساَول

يوا ما قبل ا ليكون أبيَن ل ا ْيَتُه، فلةا ياوت ال ةزُة أْبَعَد الحروِ  وأخفاها يف الوقف حرَّ                                                 . "حرَّ

ه غير هةزة، ف ؤالء من العرب خالفوا بين ما يان آخره هةزة قبل ا ساين وما يان آخر"قال السيرايفُّ  

فألقوا الحريات يف ال ةز على الساين قبل ا... وإوةا فّرقوا بين ال ةزة وغيرهاه ألو ا تففى جدا إكا يان 

. وقال ابُن يعيش  "قبل ا ساين، فدعاهم كلل إلى تحريل ما قبل ا بأي ر ما يدعو إلى تحريل ما قبل غيرها

رو ، وكلل أّو م ُيْلقون الحريات يف ال ةزة على حكم ال ةزة إكا سكن ما قبل ا مفالف لغيرها من الح"

، "ةأيت الَفَبأْ "، و"مرةت بالَفبِئْ "، و"هذا الَفُبؤْ "الساين قبل ا، ضّةًأ ياوت أو يسرًة أو فتحًأ، فتقول  

، "ةأيت الَبَكرْ "، ال يقولون  "مرةت بالَبكِرْ "، و"هذا الَبُكرْ "بف   غيرها، أال تر  أّن الذين يقولون  

لووه مع ال ةزة. وكلل ألّن ال ةزة خفّيأ ، ف ي أبعُد الحرو  وأخفاها، وسكوُن ما قبل ا يزيدها َخفاًء، ويقو

فدعاهم كلل إلى تحريل ما قبل ا أي َر من غيرها, ألّن تحريَل ما قبل ا ُيبيِّن اه ألّول ترفع لساول بصوٍت، 

، وال يفرقون بين ما ومع الساين ترفعه بغير صوت، وهذا مذهُب واس من العرب ي يرٍ  ، من م أسد  وتةيم 

ل ذا، فقد أعرضُت عن كير أ.هو.  "يان أّوله مفتوًحا أو مضةوًما أو مكسوًةا, ولم يفعلوا كلل يف غير ال ةزة

ليس صوابا، وهي على الصواب  "...وحذ  ال ةزة"هذا الةوضع يف أصل البحثه ألن قول أبي حيان  

، 50/ 5، وشرح يتاب سيبويه للسيرايف 177/ 4الكتاب، لسيبويه  . ينظر قراءة شاكة وليست متواترة

 .5/218وشرح الةفصل 

 .2/342يف القراءات لل ذلي  "الكامل"( 1)
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 أواًل: النسبة:
واإلمالُة والفتُغ لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة "قال اإلمام الداين: 

الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، فالفتُغ لغة أهل الحجاز، واإلمالُة 

 .(6) "نجد من تميم وأسد وقيس... لغة عامة أهل

 ثانيًا: التوجيه:
ن كتميم –اشتهرت بنو أسد   تقريُب : هبا ويعنى باإلمالة، – جاورها وم 

ْرٌب من تأثر الحركات بعضها (7)الكسرة نحو والفتحةِ  الياء نحو األلف ، وهذا ض 

عيش: ببعض، يهُدف إلى إحداث نوع من التقارب واالبتعاد عن التنافر، قال ابن ي

وكذلك يف اإلمالة، قّربوا األلف من الياء؛ ألّن األلف ت طلب من الفم أعاله، "

والكسرة ت طلب أسفل ه وأدناه، فتنافرا، ولّما تنافرا ُأجنحت الفتحُة نحو الكسرة، 

                                                                                                                             

، "أَتى"، وما ُأميل ليدل على أصله، م ل  "، واألبراةِ "الن اةِ "( وأسباب ا مجةلًأ  الكسرُة م ل  1)

 "َيتاَمى"، واأللف األولى يف "وَأ "، ووون "ةَأ "اء ، والةجاوةة )اشمالأ لإلمالأ(، م ل  ة"الُ د "

.  2/66، والنشر 248، 233، 1/227ووحوهةا. ينظر  الكشف عن وجوه القراءات   "أساَة "و

 . "َلِعْبرة"، "بصيرة" ،"َياِشَفأ"ويلحق بالنوع األول  إمالأ ما قبل هاء التأويث وقفا للكسائي يو  

، ويلحق ب ذا  الواوّي الةزيد يو  "عن ياٍء تحقيقًا، م ل  الُ َد ، والَ َو  ( وهي يل ألٍف متطرفأ منقلبأٍ 2)

 ، وةؤوس آي السوة اشحد  عشر."اْبتَلى"، "زّياها"

 ( وهي يل ألٍف متطرفأ منقلبٍأ عن ياٍء تحقيقًا ويان قبل ا ةاء، م ل  الُقر ، واشتَر .3)

 ، ووحوهةا."الناةِ "، و"الداةِ "( يو  4)

خا ، (ووحوها، ويذا حرو  فواتح السوة، وال  ثي من باب(ِضَعافًا)،و(مرضاِت )، و(لرؤياا)( يو  5)

 ، وإمالأ جةيع ما تقدم بشرو  معروفأ عند القراء.(جاء

 .2/30، والنشر204، وإبراز الةعاين  599( ينظر  جةال القراء ويةال اشقراء  6)

 .2/30، والنشر1/226( ينظر  الكشف 7)
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واأللُف نحو الياء، فصار الصوُت بين بين، فاعتدل األمُر بينهما، وزال االستثقاُل 

 .(1)"الحاصل بالتنافر

وأما اإلدّام "وقد عّد ابُن جني اإلمالة  ضربًا من ضروب اإلدّام، فقال: 

األصغر فهو: تقريب الحرف من الحرف، وإدناؤه منه من ّير إدّام يكون هناك. وهو 

ضروب، فمن ذلك: اإلمالة، وإنما وقعت يف الكالم لتقريب الصوت من الصوت، 

ى وق ضى...  . (2)"وذلك نحو: عالم وكتاب، وسع 

علوٌم أن الغرض من اإلدّام إْحداُث نوع من التخفيف والسهولة يف النطق، وم

واالقتصاد يف المجهود العضلي؛ ألن التلف  بحرف من مخرج ثم الرجوع إلى ذات 

 .(3)المخرج للنطق بذات الحرف مرة أخرى شبيه بمشي المقيد

ن أمال ّيرهم، هي نوٌع من االقتصاد يف  وعلى هذا: فاإلمالُة يف لهجة بني أسد وم 

المجهود العضلي عند النطق، الذي تميل إليه دائما طبائُع القبائل البدوية؛ ألن 

االنسجام بين األصوات الكائن فيها يحقق ذلك، وُيحِدُث نوعًا من التخفيف 

 . (4)والسهولة يف النطق

يتبين مدى التخفيف المقصود عند هؤالء، (5)وبالنتر إلى أسباب اإلمالة

سهولة أن يبقى اللسان يف وضع واحد، أو قريب، أو يف انتقال اللسان  المتمّثل يف

 . (1)من كسر إلى إمالة، أو من إمالة إلى إمالة، أو من ياٍء إلى ألٍف ممالة أي قريبة من الياء

                                                 

 .5/189 ( شرح الةفصل1)

 .143/ 2( الفصائص 2)

 .4/417، وينظر  الكتاب 403، والةةتع الكبير يف التصريف  526، 5/513( شرح الةفصل 3)

 .176( ينظر  خصائص ل جتي تةيم وقريش  4)

. وهذه األسباب مفّصلأ يف الكشف  23يف الصفحأ السابقأ ص   2( وهي الةذيوةة يف الحاشيأ ةقم  5)

 .248 -1/227لةكّي 
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 :[31، الرحمن: 49، الزخرف: 31]النور:( ی) -4

 أواًل: بيان القراءات:

ضع الثالثة حالة الوصل، وقرأ ّيُره قرأ ابُن عامر وحده بضم الهاء يف الموا

بفتحها. وكلُّ القراء ي ِقُفون بإسكان الهاء وحذف األلف اتِّباعًا للرسم
، إال (2)

، فوقفوا باأللف يف المواضع الثالثة
ّ
البصري ْيِن والكسائي

(3). 

 ثانيًا: النسبة:

                                                                                                                             

( وسبب اشت اة قراء الكوفأ والبصرة باشمالأ أي ر من غيرهم  أن القبائل التي ي ر اوتشاةها يف أمصاة 1)

العراي بعد الفتح اشس مي أغلب ا ينتةي إلى القبائل التي ياوت تسكن وسط الجزيرة وشرقي ا، ومن 

أن ور  الفتح شائعًا يف أش رها  أسد وتةيم وتيء وبكر بن وائل وعبد القيس وتغلب، ف  غرابأ إكن 

قراء البيئأ الحجازيأ، أم ال  ابن ي ير الةكي، وأبي جعفر ووافع الةدوَيْيِن، وأن ور  اشمالأ شائعأ يف 

وال عجب يذلل يف أن يفتاة القاةُئ  قراء القبائل التي اوتظةت البيئأ العراقيأ يف القرن ال اين ال جري،

شائعًا يف بيئته، بشر  أن= =يكون هذا الوجُه مةا وزل من عند  وج ًا ما مةا يوافق ل جأ قومه، أو يان

وأش ر من ُةوي عن م اشمالأ من القراء العشرة  حةزة، والكسائي، وخلف البزاة، قيل  اهلل تعالى،

ةيل ما قبل هاء التأويث؟ فقال  هذا تباع العربيأ، قال الداين  يعني بذلل أن للكسائي يومًا  إول تُ 

غأ أهل الكوفأ، وهي باقيأ في م إلى اآلن، وهم بقيأ أبناء العرب، يقولون أخذُت أْخِذْه، اشمالأ هنا ل

وضربُت ضْربِْه. ثم يأتي بعد هؤالء أبو عةرو البصرّي الذي جةع يف قراءاته بين ل جأ بيئته )اشمالأ(، 

هلل بن ي ير وبين ل جأ شيوخه وأساتذته من أهل الحجاز )الفتح(، حيث إوه من أخص ت ميذ عبد ا

الةكّي. ولعل التنافس بين مدةستي البصرة والكوفأ يان أحد العوامل يف مفالفأ أبي عةرو لل جأ البيئأ 

التي عاش في ا، وميله إلى التةسل بل جأ شيوخه يف الحجاز، حرصًا  على تقديم الروايأ على الل جأ، 

يويف، فقد يان أسبق وأقدم القراء العشرة أما اشمام عاصم الذي تكاد تفلو قراءته من اشمالأ ةغم أوه 

هو، وعاش ومات قبل أن يشتد التنافس بين مدةستي البصرة والكوفأه لذا 127من الكوفيين مات سنأ  

يلحظ القاةئ تأثره بالبيئأ الحجازيأ وليس الكوفيأ يف قراءته واختياةاته. ينظر  يف الل جات العربيأ  

60- 64. 

ةواضع ال  ثأ هكذا )َأيَُّه( بَِ  ألٍف على لفظ الوصل، أو تنبي ا على لغأ بني أسد ( حيث ُةِسَم يف هذه ال2)

 .75/ 2التي يضةون في ا ال اء. ينظر  شرح الطيبأ للنويري 

 . والوقف باأللف على األصل. الةصدة السابق.142/ 2( ينظر  النشر 3)
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ـ» -من بني أسد -... وُلغُة بعض بني مالك"قال أبو جعفر النحاس:  ُه يا أيُّ

جُل   .(1)"، بضم الهاء«الرَّ

 ثالثًا: التوجيه:

ـهُ أ) ذهب بعض أئمة العربية إلى أن الضم يف قراءة ابن عامر ْجُهُه: حْمُل  (  يُّ و 

اسما واحدا على  "أيُّ "هذا اللف  على المفرد؛ لتطرف الهاء فيه، أي: يجعُل الهاء  مع 

ها إنم(2)أنه اسم مفرد ف ع  ن ر  ًما أهنا آخُر الحرِف؛ . وذهب بعضهم إلى أن م  هُّ ها ت و  ا رف ع 

 .(3)لكثرِة ما ُوِصلْت به

والغالبيُة منهم على أن ضمَّ الهاء إنما هو إْتباٌع لضم الياء قبلها؛ الستثقال الفتحة 

 هو الهاء
و
: (4)على حرٍف خفي ُه الُمْؤمِنُون  "وُقِرئ  "، قال الزمخشريُّ ، بضم الهاء، "أ يُّ

ْجُهُه: أهنا كانت مفتوحة لوقوعها قبل األلف، فلما سقطت األلف اللتقاء الساكنين  وو 

 . (5)"أ تبعت حركُتها حركة  ما قبلها

هت به هذه القراءة قد اشتهرت به قبيلُة أسٍد  وهذا اإلْتباع الذي ُوجِّ

ومجاوروها من قبائل البْدِو التي كانت تسكن وسط الجزيرة وشرقّيها، وّرضهم 

 منه التخفيف والتسهيل.

                                                 
وبصائر كوي التةييز يف لطائف الكتاب  ،1/151. وينظر  البحر الةحيط 1/35( إعراب القرآن للنحاس 1)

 .18/147، وةوح الةعاين 2/52، وهةع ال وامع يف شرح جةع الجوامع 5/299العزيز 

 .75/ 2، وشرح الطيبأ للنويري 498(ينظر  حجأ ابن زوجلأ  2)

 .18(ينظر  يتاب فيه لغات القرآن  3)

 .410(ينظر  اشتحا   4)

، وبصائر كوي 1/35. وينظر أيضًا  إعراب القرآن 3/233(الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل 5)

، وةوح 410، واشتحا   76، 2/75، وشرح الطيبأ للنويري 2/142، والنشر5/299التةييز 

. واعترض الفاةسيُّ على هذه القراءة بضم ال اء، لكنه كير أيضا أن اشْتباع هو 18/147الةعاين 

 .5/321لحجأ للفاةسي . ينظر  ا"اْمرٍِئ ، وامُرؤ  "وجُ  ا يو  
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وهذا الميُل والجنوُح منهم إلى اإلْتباع الحركي؛ ّرضه تحقيق االنسجام 

ثون   وسماه ،"المماثلة"والتماثل يف األصوات، وهو ما أطلق عليه الُمْحد 

مون  وداللة التقريب، أو المضارعة، أو المجانسة، أو اإلْتباع،: المتقدِّ

 أو انك صامتا بصوت صوت تأثر تعني وهي واحدة، جميعا المصطلحات

ر   فإن صائتا، لمماثلة تقدمية، وإن أّثر فيما قبله فا - هنا كما– بعده فيما الصوُت  أثَّ

  فالمماثلة رجعية.

فالمماثلُة إذن متهٌر من متاهر التخفيف والتسهيل يف الكالم، اّتسمت به 

بعض القبائل التي كانت تسكن البادية، وربما كان معتمها من قبائل شرق 

يرها؛ ألن البدويَّ بطبعه يميل إلى االقتصاد يف المجهود الجزيرة كأسد وّ

العضلي عند النطق، ولهجاُت البدو أْميُل إلى هذا االنسجام من ّيرها، أما 

القبائل المتحضرة المتمثلة يف قبائل ّرب الجزيرة فقد حافتت على األصل يف 

 .(1)النطق؛ ألهنا تميل إلى التأين والهدوء يف النطق

جمهور بفتغ الهاء وصال فعلى أصل حركتها؛ ألن بعدها ألفًا يف أما قراءة ال

الحقيقة وإن كانت محذوفة اللتقاء الساكنين، وحقُّ ما قبل األلف أن يكون 

 .(2)مفتوحًا
 

      
 

 

                                                 

، ودوة الل جأ يف التقعيد النحوي، د. 101، ول جأ قبيلأ أسد  1/98( ينظر  الل جات العربيأ يف التراث 1)

 .78ع ء الحةزاوي  

 .261(ينظر  الحجأ البن خالويه  2)
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 املطلب الثاني: 
 الفرش يف املستوى الصوتي

 

 وأخواهتا:  ،وّيرها[ 11]البقرة:  (ہ )   إشمام -1
 القراءات:أواًل: بيان  

األلفاظ التي نّص عليها القراء يف هذا الباب، وهي:  "أخواهتا"أعني بـ

، [54]سبأ:  "وحيل"، [23، الفجر: 69]الزمر:  "وجيء" [،44]هود:  "وّيض"

 "سيئت"، و[33، العنكبوت: 77]هود: سيء: "، و[73، 71]الزمر: "وسيق"

 وهشاٌم ورويٌس بإشمام[27]الملك:
ُّ
.  ، حيث قرأ الكسائي كسر أوائلهن الضمَّ

، ووافقهم "سيئت"، و"سيء"، و"سيق"، و"حيل"وافقهم ابُن ذكوان يف 

 .(1)فقط. والباقون بإخالص الكسر "سيئت"، و"سيء"المدنيان يف 

 ثانيًا: النسبة:
ن جاورهم يقولون: "قال الفراُء:  ا قِيل  »وأهُل الحجاز من قريٍش وم  إِذ  و 

ُهمْ  يض  »، و«ِحيل  »، و«ِسيئ ْت »، و«ِجيء  »، و«ِقيل  »بكسر القاف يف « ل  ، وما كان «ِّ

ل ه مكسوٌر، وهو بالياِء.  مثُله من ذوات الثالثة من الياء والواو؛ فإن أوَّ

هم  ر  ن جاو  ْيٍل وم  ُيِشيرون إلى ضمِة القاف  وعامُة أسدٍ وكثيٌر من قيٍس من ُعق 

ـِيل  »من  ـِيل  »، و«ُق ، وقد تاب  «ُح ِّ
ه عليها كثيٌر من القّراء، وهي قراءُة الكسائي  .(2)"ع 

 ثالثًا: التوجيه:

                                                 

 .208/ 2( ينظر  النشر 1)

، واةتشا  الضرب 1/99ط، والبحرالةحي1/32. وينظر  زادالةسير14(يتاب فيه لغات القرآن  2)

3/1341. 
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 علواني مسعودحممد  د.
 

 الذي انقلب عين فعله ألفا يف الماضي، إذا ُبني للمفعول 
ُّ
الفعُل الثالثي

إخالُص كسر أوله وتسكين عينه )وهي : أوهلا يجوز فيه ثالث لغات للعرب،

لضّم، إشمام أوله ا: ثانيها  الياء(، وهذا يف لغة قريش ومجاوريهم من بني كنانة.

ن جاورهم. : ثالثها  وهذه لغُة عامِة بني أسد، وكثيٍر من قيس وعقيل وم 
إخالُص ضم فاء الكلمة وقْلُب عينه واوًا ساكنة، وهي لغة لهذيل وبني ُدبير. وقد 

 .(1)ُقِرئ يف المتواتر باللغتين األولى والثانية فقط

حيث إن ِزن ة  ووجه اإلشمام يف لغة بني أسد وّيِرهم: التنبيه على األصل، 

(، لكن اسُتثِقلت الكسرُة على الواو والياء ، فُنِقلت إلى (2)كل هذه األفعال )ُفِعل 

لِمت الياُء يف  ، وانقلبت الواو ياء يف "ِجيئ"فاء الفعل بعد حذف ضمة الفاء، فس 

، ثم أشاروا إلى ضمة فاء )ُفِعل( التي (3)؛ لسكوهنا وانكسار ما قبلها"قِيل  "

أ شمُّ   .(4)تنبيهًا على األصلوا كسرهتا الضم؛ ُحذفت، ف 

 :[21، النور: 142، األنعام: 218، 168]البقرة: ( ۇئ)  -2
 أوال: بيان القراءات: 

                                                 

 .3/1341، واةتشا  الضرب 99/ 1( ينظر  البحر الةحيط 1)

 ( يف وحو  )ُقِوَل(، و)ُجيَِئ(.2)

، وعند هذيل وبنى دبير حذفت يسرة عين )ُفِعَل(، "قِيَل "(وايُتِفَي ب ذا عند قريش ومجاوةي م فصاة 3)

ما قبل ا، وعلي ا قول الراجز ]ةؤبأ بن العجاج[   فسلةت الواو واوقلبت الياء واواه لسكوو ا واوضةام

. والرجز األخير ب  "على ويرين إك تحاك... ُحوَيت"، وقول اآلخر  "فاشتريت ُبوعَ ...ليت شبابا "

 ."، قال الزبيديُّ  َأْوَشده َثْعَلب10/233 "تاج العروس"وسبأ يف  

 .146/ 2( ينظر  شرح الطيبأ للنويري 4)
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قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وأبو بكر، والبزيُّ بُخْلف عنه بإسكان 

 . (1)حيث ورد، وقرأ الباقون بضّمها "خطوات"الطاء من 

 ثانيا: النسبة: 

ُلون"راُء: قال الف ُلماِت » (2)أهُل الحجاِز وبنو أسٍد ُيث ـقِّ ، «الُحُجراِت »، و«التُّ

ُفوهنا، فيقولون: ُظْلماٌت، «. الُخُطواِت »، و«الُغُرفاِت »و وتميٌم وبعُض قيٍس يخفِّ

ْرفاٌت  ُّ  .(3)"وُحْجراٌت، وُخْطواٌت، و

 ثالثًا: التوجيه:
ضمُّ الطاء وإسكاهنا لغتان

ألصل؛ ألن )ُفْعل ة( إذا ، وقيل: الضم على ا(4)

كت العين بحركة الفاء مثل: ُظْلمة وُظُلمات، وُحْجرة وُحُجرات،  ُجِمعْت ُحرِّ

وُقْربة وُقُربات، وُخْطوة وُخُطوات. وبإسكان الطاء على التخفيف؛ كأهنم 

نوا الطاء طلبًا للتخفيف  .(5)استثقلوا ضمتين بعدهما واو يف كلمة واحدة، فسكَّ

ـر اللهـجة الحجازية باألسدية، ولعـل ذلك نتـج عن حـ  هنا تأثُّ ويل 

رية، وهي تمثِّل القبائل الحجازية، وبين  التحالف الذي كان بين قريش الحض 

، وهو من ِسمات القبائل البدوية ّالبًا، ويف هذا  أسٍد البدوية، فاختاروا الضمَّ

 النطق إْتباع حتى تتجانس ضمة الطاء مع ضمة الخاء.

                                                 

 .216/ 2( ينظر  النشر 1)

( مصطلح الت قيل يقصد به الضم، وهو متعاة  عليه عند القدماءه لةا يف الضم من ثَِقل. ينظر  معاين 2)

 ."وخير عقبا"، قراءة  392، والسبعأ البن مجاهد  2/173القرآن للفراء 

 .16(يتاب فيه لغات القرآن  3)

 .185( اشتحا   4)

 .1/324، والكشف 121( حجأ ابن زوجلأ  5)
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 "دراسة وصفية حتليلية ما قرئ به من هلجة اسد "توجيه 
 

 علواني مسعودحممد  د.
 

 :[138، 136نعام: ]األ(  ڳ)  -3
 أواًل: بيان القراءات:

 وحده بضم الزاي، وقرأ الباقون بفتحها
ُّ
 .(1)قرأ الكسائي

 ثانيا: النسبة:
فيهما بضم الزاي، وهي لغة بني  "بُِزْعِمِهمْ "وقرأ الكسائي: "قال أبو حيان: 

 .(2)"أسد، والفتغ لغة الحجاز، وبه قرأ باقي السبعة

 ثالثا: التوجيه: 
(، وقيل: بالفتغ مصدٌر، القراءتا م  ع  ن بضم الزاي وفتحها مصدران لـلفعل )ز 

 .(3)وبالضم اسمٌ 

يف لهجة أسد يمثُِّل البيئة  الصحراوية التي كانوا  "الزعم"وضمُّ زاي 

ل وِشّدة، وّالبًا ما كان يميُل معتم القبائل  يعيشوهنا، وما فيها من خشونة وثِق 

ّيرها إلى الضم يف ُنطقهم وُيْؤثِـُرونه على البدوية كأسد وتميم وبكر بن وائل و

، (1)، فهو يتناسب مع بيئاهتم الشديدة باعتباره أثقل الحركات الثالث(4)ّيره

                                                 
 .263/ 2ينظر  النشر  (1)

 .2/317، وشرح الطيبأ للنويري 2/97، وينظر  إعراب القرآن 655/ 4(البحر الةحيط 2)

 .8/295، والجدول يف إعراب القرآن 14/ 4، والدة الةصون 4/655( ينظر  البحر الةحيط 3)
أن أسدًا وتةيةًا يضّةون  ( واألم لأ على كلل ي يرة، ويةكن لنا أن ُيستأَوَس هنا بعدد من األم لأ، من ا 4)

، "ُأْسَوة  "، بينةا يكسرها الحجازيون، وأن بني أسد وتةيٍم وبعَض قيٍس يضّةون هةزة "ُمْريأ"ميم 

، بينةا الحجازيون يكسروو ا، "ةضوان"ويكسرها أهل الحجاز، وأن بني تةيم وَقْيسًا يضّةون ةاء 

ُوِسَب إلى تةيم،  "ص"بسوةة  "ُسفريا"، وأن ضّم السين يف لفظ "صنوان"واألمر وفسه يف لفظ  

بالكسر والياء،  "الِقنيأ"بالضم والواو، وأهل الحجاز   "الُقنْوة"وتةيم تقول   ويسرها لقريش،

. ينظر  يتاب "الِقّ اء"بالضم، بينةا الحجازيون يكسرون القا   "الُقّ اء"وبعُض بني أسد يقولون  
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بينما كانت القبائل الحجازية كقريش وّيرها ُتـْؤثُِر الكسر أحيانا والفتغ أحيانا 

 .(2)أخرى

 [:21 ]نوح: (ڱ)، و81، الزخرف: 92، 91، 88، 77]مريم:  ( پ)  -4

 أواًل: بيان القراءات:
 
ُّ
اختلف القراُء العشرُة يف ستة مواضع من هذا اللف ، فقرأ حمزُة والكسائي

بضم الواو وإسكان الالم يف مواضع سوريت مريم والزخرف، وقرأ الباقون بفتغ 

 الواو والالم فيهن. 

 فقرأه -السالم عليه –أما الموضع السادس، وهو موضع سورة نوح 

 وإسكان الواو بضم الباقون وقرأه والالم، الواو بفتغ وعاصمٌ  عامر وابنُ  المدنيان

  .(3)الالم

 ثانيا: النسبة:
ر لي العثوُر على نصو صريغ ُتنسب فيه قراءة حمزة والكسائي  ُوْلداً "تعذَّ  "و 

مَّ الواو  إلى لهجة أسد، لكن يؤخذ من كالم ابن جني والجوهرّي وّيرهما أن ض 

د  قد يكون واحدًا وجمعًا، وكذلك "، فجاء عنهما أن هو لهجة األسديين ل  الو 

ِقب ْيِك "الُوْلُد بالضم، ومن أمثال بني أسٍد:  ى ع  مَّ ْن د   .(4)"ُوْلُدِك م 

                                                                                                                             

، 2/239، والةزهر 6/341، 3/54البحر الةحيط ، و1/71، وزاد الةسير 77فيه لغات القرآن  

 .133وخصائص ل جتي تةيم وقريش  

 .82، 81(ينظر  يف الل جات العربيأ  1)

 .252(ينظر  الل جات العربيأ يف التراث  2)

 .391، 319/ 2( ينظر  النشر 3)

فصل ، ولسان العرب )2/553، والصحاح، تاج اللغأ وصحاح العربيأ 1/365( ينظر  الةحتسب 4)

.  ومعنى الةَ ل  َأي  َمْن ُوِفْسِت به وَصيَّر َعِقيَبْيِل ُمَلطََّفًأ 5/278، وبصائر كوي التةييز 3/468الواو( 
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 "دراسة وصفية حتليلية ما قرئ به من هلجة اسد "توجيه 
 

 علواني مسعودحممد  د.
 

 ثالثا: التوجيه:
ٌب  ر  ٌد وُوْلٌد، كما يقال: ع  ل  القراءتان لغتان بمعنى واحد، حيث يقال: و 

ٌم وُعْدٌم. وقيل  د  ِم جمع  "ُوْلداً "وُعْرٌب، وع  لدٍ "بالضَّ ث ن "و  ٍد وُأْسٍد، وو  ، مثل أس 

ق أبو ُعبيد بينهما فقال: (1)وُوْثن دُ ". وفرَّ ل  ِد الرجل  "الو  ل  بالفتغ ال يكون إاِل لو 

دِ  "الُوْلدُ "لُِصلبه، و ل  بالضم يكون ألهل الرجل وأقربائه، ويكون للو 
(2). 

جة أسد بالضم قد وكلُّ ما سبق من توجيهات محتمٌل وجائٌز، فتكون له  

ِم جمع لـ "ُوْلد"أضافت معنييِن آخريِن، هما: كون  لدٍ "بالضَّ ، وكونه بالضم "و 

ِدِه لُِصلبه. ل   ُيطل ق على أهل الرجل وأقربائه، مع و 

ُوْلداً "ثم إّن هذه القراءة   عْت بين ظاهرتين من التواهر اللهجية التي  "و  م  ج 

 كانت من ِسمات قبائل البدو.

ُلهما  : تفضيل الضمِّ على ّيره من الحركات، والمتمثِّل هنا يف ضمِّ الواو، أوَّ

يعبُِّر عن البيئة الصحراوية القاسية الشديدة التي  -الحركات أثقل باعتباره –وهو 

 كانوا يعيشوهنا. 

وثانيهما: الميُل إلى التخفيف يف النطق، وقد اتَّخذ ذلك عندهم عّدة صوٍر، 

 منها: 

                                                                                                                             

ِم ف و ابنُِل َحِقيقًأ ال َمن اتََّفْذتِيِه وَتَبنَّوْيتِه وهو ِمن َغيرِِك. ينظر  تاج العروس )فصل الواو(  بالدَّ

5/325. 

، وةوح 7/635، والدة الةصون 239، والحجأ البن خالويه  3/344عرابه ( ينظر  معاين القرآن وإ1)

 .16/130الةعاين 

 .11/7278( ينظر  شةس العلوم 2)
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كة بتسكين بعض الحروف المحّركة، وأحيانا يحذفون االستغناء عن الحر

، وهذا التخفيف متمثٌِّل هنا يف تسكين الالم من (1)الحرف مع حركته

ُوْلداً " ى (2)"و  ، وخاصة إذا كان التسكين من حركة ثقيلة كالضمة، فهذا أدع 

  .(3)للتخفيف

 وبذلك تكون هذه القراءة على لهجة األسديين قد زادْت معنًى جديدًا،

ِوّيين وعاداهتم يف الكالم.  إضافًة إلى أهنا جاءت على اللهجة الموافقة لطبيعة الب د 
 :[24، الحديد: 37]النساء: ( ۋ)  -5

 أوال: بيان القراءات:
ل بفتغ الباء والخاء،  "ُقِرئ هذا اللف  يف المتواتر بقراءتين، األولى: الب خ 

 وخلف العاشر. الثانية
ّ
بضم الباء وسكون  "الُبْخل": وهي قراءة حمزة والكسائي

 .(4)الخاء، وهي قراءة باقي القراء

 ثانيا: النسبة:

                                                 

 .2/177، وسر صناعأ اشعراب 4/211( م ََّل سيبويه لذلل بعدة أم لأ. الكتاب 1)
 "خشب، وةسل...هزؤا، وخطوات، واليسر، و"( وموجود يف عدد يبير من القراءات الةتواترة م ل 2)

 الخ.

( ومن صوة الةيل إلى التففيف يف النطق أيضًا  إي اة اشمالأ على الفتحه ألن يف اشمالأ يبَقى اللساُن يف 3)

َم القوُل بأّن ابَن جني يعتبر اشمالَأ ووعًا من  وضع واحد أو قريب، وهذا فيه س ولأ يف النطق، وتقدَّ

ا يذلل  الةيُل إلى اشْتباع الحرييه بغرض تحقيق االوسجام اشدغام، واشدغاُم غرضه التففيف. ومن 

، 5/513، وشرح الةفصل 2/143، والفصائص 4/417والتةاثل يف األصوات. ينظر  الكتاب 

، وخصائص ل جأ بني 1/98، والل جات العربيأ يف التراث403، والةةتع الكبير يف التصريف  526

 .101أسد  

 .249/ 2( ينظر  النشر 4)
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ُل »قال الفراُء:  له أسٌد، و« الب خ  ألهل الحجاز، « الُبُخُل »لتميٍم، و« الُبْخُل »ُتث قِّ

فون أيًضا على لغة تميٍم، وبعُض بكر بن وائٍل يقوُل: ب ْخٌل  فِّ  .(1)وُيخ 

 ثالثا: التوجيه:
ل»و« الُبْخل»المتواترتان:  القراءتان لغتان يف هذا اللف ، كالُحْزن « الب خ 

م ق  ْقم والسَّ ب، والسُّ ر  ن، والُعْرب والع  ز  والح 
. وقيل: التحريك المصدر، (2)

 .(3)واإلسكان: االسم

ل الضمة  "الُبُخل"فأصُل هذا اللف  هو  ِة أهل الحجاز، لكن نترًا لِثِق  ُلغ  ك 

وهما الباء والخاء، احتاجوا إلى تخفيفه، فاختارت أسٌد على الحرفين المتواليين 

لذلك التخفيف أخفَّ الحركات، وهي الفتحة، فاستبدلوا الضمة هبا على 

ل"الحرفين، فصار  بفتحتين، وهو نوع من االنسجام الصويت بين  "الب خ 

 الحركات.

ويشهد لذلك أن بعض القبائل األخرى احتاجت لتخفيف هذا اللف  أيضا، 

، كما هو الحال يف لهجة "الُبْخل"م اختاروا يف تخفيفه إسكان الخاء فصار لكنه

 على لهجة بكر بن وائل كما نقل الفراُء. "الب ْخل". أو (4)تميم

  ، وباهبا:[67]البقرة:( ہ) ، و[54]البقرة: (  ڱ)  -6
 أوال: بيان القراءات:

                                                 

 .2/271. وينظر  شرح الطيبأ للنويري 54اب فيه لغات القرآن  (يت1)

، 2/252، وشرح ال دايأ 203، وحجأ القراءات  1/308، ومعاين القراءات 4/34( ينظر  الكتاب 2)

 .241، واشتحا   3/678والدة الةصون 

 .123( ينظر  الحجأ البن خالويه  3)

 .271/ 2، وشرح الطيبأ للنويري 4/34( ينظر  الكتاب 4)
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لهمزة، واختالس كسرهتا، بوجهين: إسكان ا "بارئكم"قرأ أبو عمرو من الروايتين لف   

وهذه األوجُه الثالثُة ألصحاهبا أيضا يف راء  وللدورّي وجه ثالث هو إتمام كسرة الهمزة.

،  حيث وقعت (  ىئ) ،( ے)   ،( ڇ)    ،( ٻ)   ،(ہ) األلفاظ التالية:

  .(1)مرفوعة
 ثانيا: النسبة: 

فون م"قال الفراُء:  ـفِّ ، (ہ)  ثل  قوله:بنو تميٍم وأسٌد وبعُض أهل نجٍد ُيخ 

نون الراء ـكِّ  معا وراء(  ڱ)واختلف يف همز  ". وقال البنا الدمياطي: (2)"فُيس 
، مخاطب أو ( ڇ)  ، و ( ٻ)  المتصل بضمير جمع المخاطب و(  ہ)

، حيث وقع ذلك (  ىئ)مطلقا، و ( ے)  ّائب متصل بضمير ّائب، و

اء كما ورد عنه وعن أصحابه مرفوعا، فأبو عمرو من أكثر الطرق بإسكان الهمزة والر

 .(3)"منصوصا, وعليه أكثر المؤلفين, وهي لغة بني أسد وتميم وبعض نجد
 ثالثًا: التوجيه:  

إسكاُن الهمزة والراء يف لهجة بني أسد يف األمثلة المتقدمة على إرادة التخفيف، 

إِبِل ، فإنه يجوز تسكين مثل (4)وإجراًء للمنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة

                                                 

، 80، آل عةران 268، 169، 93، 67]البقرة "يأمريم"األلفاُظ الفةسأ  مواضع . و2/212النشر  (1)

[، 20،الُةلل 160]آل عةران "ينصريم"[، و157]األعرا  "يأمرهم"[، و32]الطوة "تأمرهم"[،و58النساء 

 [.109]األوعام  "يشعريم"و

 .178، واشتحا   2/159، وشرح الطيبأ للنويري2/213، وينظر  النشر30(يتاب فيه لغات القرآن  2)

، وهكذا قال النويريُّ "الفراُء إلى تةيم وأسد -أي اشسكان -وعزاه"  2/213. وقال يف النشر 178( اشتحا   3)

 .2/159أيضًا. ينظر  شرح الطيبأ 

ْرب عدد من القراءات الةتواترة يةكن االستئناس ب ا هنا يو  4)  " ئكأ اسجدواللة"( ومن هذا الضَّ

[، ويذا قول م  التقت 8]يوسف  "مبيٍن اقتلوا"[، 4]يوسف  "أحد ْعشر"وغيرها[،  34]البقرة  

 حلقتا البطان، وغيرها مةا يعامل فيه اللفظان معالةأ اللفظ الواحد.
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ى إِبِل  ( ے)  ، و( ڱ) وُعنُق، فُأجِري  المكسوران والمضمومان يف ُمجر 

وُعنُق، ومن العرب من يجتِزُئ بإحدى الحركتين عن األخرى، وتزداد الحاجة إلى 

التخفيف يف راء األفعال المتقدمة؛ الجتماع وتوالي ثالث حركاٍت ِثقاٍل من نوع 

ات يف    .(1)واهتاوأخ(  ہ)واحد، إْذ كلُّها ضمَّ
يضاف إلى ما تقّدم أن الهمزة  يف )ب اِرئِكم( حرٌف ثقيل، ولذلك اْجُتِرئ  عليها 

ن التخفيف  هنا أنَّ قبل   سَّ ت، وح  ر  بجميع أنواِع التخفيِف، فاْسُتْثِقل ْت عليها الحركُة فُقدِّ

رات س  ُسن   كسرِة الهمزِة راًء مكسورًة، والراُء حرُف تكريٍر، فكأنه توالى ثالُث ك  ف ح 

 .(2)التسكينُ 

 :[97]آل عمران:   (ے ۓ)  -7
 أواًل: بيان القراءات:

قرأ حمزُة والكسائي وحفٌص وأبو جعفر وخلٌف بكسر الحاء، وقرأ الباقون 

 .(3)بفتحها

                                                 

، والبحر الةحيط 1/326، وإبراز الةعاين 97، وحجأ ابن زوجلأ  77( ينظر  الحجأ البن خالويه  1)

، 75، وغيث النفع  178، واشتحا   2/159، وشرح الطيبأ للنويري2/213، والنشر 1/333

 .1/261وةوح الةعاين 

ووجه اشتةام  أوه األصل، ومحافظأ على داللأ اشعراب. ووجه االخت س التففيف أيضا، وهو لغأ لبعض                   

، 77ال ميزان الكلةأ. ينظر  الحجأ البن خالويه  العرب يف الضّةات، والكسرات، وهو ال يغّير اشعراب، و

 .2/29، وال ادي يف شرح تيبأ النشر 2/159، وشرح الطيبأ للنويري2/83والحجأ للفاةسي

ه 1/363( ينظر  الدة الةصون 2) . وتْعُن بعض النحاة على قراءة اشسكان هنا ال وجه له، َتَصدَّ  لردِّ

نون تلبًا ي يرون يأبي حيان، والسةين، وابن الجز ةي وغيرهم، ثم إّن أبا عةرو تةيةّي، وتةيم  يسكِّ

للتففيف، وإكا جاز إسكان حر  اشعراب وإكهابه ىف اشدغام للتففيف، فإسكاوه وإبقاؤه أولى، يةا 

.  قال النويريُّ

 .241/ 2(ينظر  النشر 3)
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 ثانيا: النسبة:
بكسر الحاء،  "ِحـجُّ اْلب ْيِت "قرأ حمزة والكسائي وحفص "قال ابُن زنجلة: 

وهما لغتان، الفتغ ألهل الحجاز وبني أسد، والكسر لغة وقرأ الباقون بالفتغ، 

 . (1)"أهل نجد

 ثالثا: التوجيه:
قيل هما لغتان بمعنى واحد، وهما مصدران، وقيل: بالفتغ مصدر، 

 .(2)وبالكسر اسم للعمل

والقراءُة بكسر الحاء فيها إشارٌة إلى أنه ينبغي لمن أراد حجَّ بيت اهلل الحرام 

 فيقول  مثلة وانكسار، يشيُر إلى أن يذهب  إليه بِذل
ُّ
 عن نْقالً –ذلك األلوسي

يما للتوصل إلى اهلل تعالى والتعلق تعل البسملة يف الباءُ  ُكِسرت": -سابقيه

ْسِر الجناب، والخضوع وذل العبودية، فال يتوصل إلى نوع من أنواع  بأسمائه بك 

ْسرِ  لِّ والك   .(3)"المعرفة إال بنوع من أنواع الذُّ

تأيت القراءة بفتغ الحاء لُتْكمل هذا المعنى اإلشارّي، وكأن المعنى يف وهنا 

ن جاء إلى بيت اهلل الحرام بذلو وانكساٍر كان الفتُغ الكبيُر له من  القراءتين: أنَّ م 

 .(4)اهلل تعالى، وهو ما أشارت إليه القراءة بفتغ الحاء. واهلل أعلم

                                                 

 .170( حجأ ابن زوجلأ  1)

، ومعاين القراءات 112، والحجأ البن خالويه  1/447( ينظر  الةصدة السابق، ومعاين القرآن وإعرابه 2)

 .2/305، والدة الةصون 2/243، وشرح الطيبأ للنويري 274/ 3، والبحر الةحيط 1/269

 .1/51ينظر  ةوح الةعاين  (3)

ويةكن أن يقال  أن قراءة الفتح تشير إلى َبْدأ الفريضأ، وقراءة الكسر ُتشير إلى دخول الحاج يف تكاليف  (4)

ةه العلةاء من أن الفتح أخف الحريات، والكسَر أثقل منه. أفادين ب ذه اللطيفأ ال فرض، أْخذًا من مةا قرَّ

 .-حفظه اهلل -أستاكي الديتوة الةفضال/ سامي عبد الفتاح ه ل
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 :[15]ص: ( ىب)  -8
 أوال: بيان القراءات: 

 .(1)قرأ حمزُة والكسائي وخلٌف بضم الفاء، وقرأ الباقون بفتحها

 ثانيا: النسبة: 
اُق الناقة، "قال الفراُء:  و  اٍق، وف  و  أهُل الحجاز يقولون: ما لهذا األمر من ف 

اٌق، بضم الفاء  .(2)"بنصب الفاء، وبنو أسٍد وتميٌم وقيٌس: ُفو 

 ثالثًا: التوجيه:
ن فتغ أراد: مِن راحة، ومن ضمُّ الفاء وفتحها لغتان بم عنى واحد، وقيل: م 

ْلب تي الناقة، أو بمعنى: من رجوع، أْخذًا من قولهم:  ضّم أراد: ق ْدر ما بين ح 

أفاقت الناقة: إذا رجع اللبن يف ِضرعها بعد ما ُحلب ْت، وأفاق المريض من مرضه: 

. (3)ى الدنيارجع إلى الصحة والراحة، ومعناه: مالهم بعدها إفاقة وال رجوع إل

 والمعنى متقارب؛ ألن ما مقدار ما بين الحلبتين فيه راحة للناقة من تعب الحْلِب.

وأنا أميل إلى قول النحاس الذي يرى أن أصّغ ما قيل فيهما أهنما لغتان 

، وأن األسديين يف هذا (4)بمعنى واحد، وحكى ذلك عن الكسائي والفراء

بة، حيث إن الضمة هي أقرب الحركات ي ميلون إلى المجانسة ومحاولة المقار

                                                 

 .361/ 2(ينظر  النشر 1)

 .2/534. وينظر  شرح الطيبأ للنويري 123(يتاب فيه لغات القرآن  2)

، 2/325، ومعاين القراءات 6/86معاين القرآن للنحاس ، و2/179القرآن ألبي عبيدة مجاز ( ينظر  3)

، والبحر 613، وحجأ ابن زوجلأ 67، 6/66، والحجأ للفاةسي 304والحجأ البن خالويه  

 . 2/243، وشرح الطيبأ للنويري 3/274الةحيط

 . 3/307( إعراب القرآن 4)
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من الواو، والميل إلى االقتصاد يف المجهود العضلي أثناء النطق يجعل ضم ما 

قبل الواو أو ما بعدها هو األنسب واألسهل على اللسان، خاصة إذا كان هذا 

: زمان ما بين "الفواق"اللف  مما يتداول على ألسنة القوم آنذاك كثيرًا، فمعنى 

ـْلب ِويِّين ال الح  تين والرضعتين، ومن المقبول عقال أن نتصور أن هؤالء القوم الب د 

ْقِي  ْعِي أو السَّ ـْلِب أو الرَّ يخلو يوم من أيامهم دون استعمال لف  يدل على الح 

  ونحو ذلك.
 :[54، الروم: 66]األنفال:  ( ڻ)  -9

 أوال: بيان القراءات: 

ْعف( مفتوح الضاد، وذلك يف سوريت األنفال  اختلف القراء يف المصدر )ض 

ْعفًا"والروم، فقرأ عاصٌم وحمزُة وخلٌف موضع  األنفال بفتغ الضاد  ، وقرأه "ض 

فاء  "أبو جعفر بضم الضاد وفتغ العين والمد، وهمزٍة منصوبة  ، وقرأ "ُضع 

 ."ُضْعفًا"الباقون بضم الضاد وإسكان العين منونًا من ّير مدو وال همز 

الروم الثالثة فقرأهن حمزُة وعاصٌم بُخلٍف عن حفص أما مواضع سورة 

ّمها  .(1)بفتغ الضاد، وقرأ الباقون وحفٌص يف الوجه اآلخر بض 

 ثانيا: النسبة: 
أهُل الحجاز وبنو أسٍد يقولون: فيه ُضْعٌف شديٌد، وتميٌم "قال الفراُء: 

ْعٌف   .(2)"تقول: ض 

 ثالثًا: التوجيه:

                                                 

 .345، 277/ 2( ينظر  النشر 1)

 .2/354، وشرح الطيبأ للنويري 71فيه لغات القرآن  ( يتاب 2)
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ْقر والُفْقر،قيل هما لغتان بمعنى واحد كالم   وكلها مصادر،  ْكث والُمْكث، والف 

ْعُف "وقيل:   .(1)بفتغ الضاد يف العقل والرأي، وبضمها: يف الجسم "الضَّ

ِدّيين بعاداهتم النطقية، ومنها إيثار الضم على الفتغ، رّم  ك  األس  ونلح  هنا تمسُّ

اسية، كما نلح  أنه أثقل الحركات الثالث؛ ألنه يمّثل بيئتهم الصحراوية الصعبة الق

تأثُّر الحجازيين هبم يف اختيار أثقل الحركات رّم أهنم حضريون، ومن عاداهتم يف 

النطق إيثار الحركات الخفيفة كالفتحة ثم الكسرة، وهذا يدل على مكانة قبيلة أسد 

 وقوة لهجتهم وفصاحتها. 

 :[3]الفجر: ( پ )  -10
 .(2)بكسر الواو، وقرأ الباقون بفتحهاقرأ حمزة والكسائي وخلف أوال: بيان القراءات: 

ْتُر، بالفتغ، وقيٌس وتميٌم "قال الفراُء: ثانيا: النسبة:  ْفُع والـو  أهُل الحجاز يقولون: الشَّ

 .(3)"وأسٌد: الـِوْتُر، بالكسر

ْسر والِجْسر  ثالثًا: التوجيه: فتغ الواو وكسرها لغتان مثل الج 
، والوتُر: الفرُد، وهو: (1)

ل، أو الوتُر: ما انفرد من الصلوات كصالة المغرب وركعة اهلل عز وج

 .(2)الوتر

                                                 

، والحجأ 172، والحجأ البن خالويه  1/444، ومعاين القراءات 2/104( ينظر  إعراب القرآن 1)

، والتحرير والتنوير 5/636، والدة الةصون 8/401،  5/351، والبحر الةحيط 4/162للفاةسي 

 -باعتباةه أثقل الحريات–وقد تكون القراءة بالضم   ف.جةع ضعي "ُضعفاءَ ". وقراءُة أبي جعفر 10/71

 .-حفظه اهلل -إشاةة إلى شدة الضعف. أفدتُّ هذا من أستاكي الديتوة الةفضال/ سامي ه ل

 

 .2/400(ينظر  النشر 2)

 .274، 5/273. وينظر  لسان العرب )فصل الواو( 157(يتاب فيه لغات القرآن  3)
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ريون كأهل الحجاز، بخالف الكسر  ض  والفتُغ أخفُّ من الكسر لذا اختاره الح 

الذي يتناسب مع البدويين، باعتباره أثقل من الفتغ، وهو يتطّلب جهدًا عضليًا أكثر 

يرها من القبائل البدوية التي ُتـْؤثر مما يحتاج إليه الفتغ، فهو يمّثل طبيعة أسٍد وّ

 .(3)الخشونة يف النطق

  :[6، 4، الممتحنة: 21]األحزاب: ( ۈئ)  -11 
 أوال: بيان القراءات: 

 .(4)قرأ عاصم بضم الهمزة من الثالثة، وقرأ الباقون بكسرها فيهن

ةٌ »"قال الفراُء:  ثانيا: النسبة:  ٍس لغُة أهل الحجاز ، وأسٌد وبعُض قي« إِْسو 

ةٌ »وتميٌم:   .(5)"«ُأْسو 

ة كسُر الهمزة وضّمها لغتان ثالثًا: التوجيه: ة،  كالِعْدو  ة، والِقدوة والُقْدو  والُعْدو 

شوة ْشوة والرُّ والرِّ
. وذكر النحاُس عّلًة أخرى للضّم على لغة من كسر يف (6)

ة وِكًس الواحد، وهي: الفرُق من ذوات الواو وذوات الياء، فيقولون ، ى: ُكْسو 

 .(7)ىولِْحي ة ولِحً 

                                                                                                                             
، والدة الةصون 469/ 10، والبحرالةحيط761وحجأ القراءات  ، 5/136(ينظر  إعراب القرآن1)

10/780. 

 .369(ينظر  الحجأ البن خالويه  2)

 .114(ينظر  ل جأ قبيلأ أسد  3)

 .348/ 2(ينظر  النشر 4)

 .117(يتاب فيه لغات القرآن  5)

التحرير ، و9/108، والدة الةصون 289، والحجأ البن خالويه  2/280( ينظر  معاين القراءات 6)

 .21/303والتنوير 

 .3/212( ينظر  إعراب القرآن 7)



 

 

 

 
 

462 

 "دراسة وصفية حتليلية ما قرئ به من هلجة اسد "توجيه 
 

 علواني مسعودحممد  د.
 

ْيل  قبيلة أسد والقبائل الصحراوية المجاورة  ثين علَّلوا م  وسبق بأن المْحد 

لها إلى الضم بأنه يمثُِّل بيئة البداوة التي تحرص على الخشونة، فالضمة تحتاج 

ك أقصى اللسان. ّ أكثر من ّيرها؛ ألهنا تتكّون بتحرُّ
 إلى مجهود عضلي

كثيرًا يف لهجة أسد؛ ألن معتم بطون هذه القبيلة والميُل إلى الضم ورد 

استقرت يف بيئة صحراوية قاسية، فكان الضم مناسبًا لهذه البيئة؛ ألنه ينسجم مع 

 . (1)الخشونة التي تتطّلبها حياة الصحراء
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .111( ل جأ قبيلأ أسد  1)
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 املبحث الثاني: 

 املستوى الصريف
 

 :وّيرها[ 143]البقرة:  ( ڳ)  -1
 بيان القراءة:أوال: 

ُؤٌف "قرأ البصريان، والكوفيون سوى حفص بقصر الهمزة من ّير واو  ر  ، "ل 

ُؤوٌف "وقرأ الباقون بواو بعد الهمزة  ر   . (1)"ل 

 ثانيا: النسبة:
 :
ُّ
ُؤف "... وقرأ الكوفيون وأبو عمرو"قال القرطبي على وزن ف ُعل،  "لر 

 . (2)"وهي لغة بني أسد

 ثالثًا: التوجيه:

، وقيل بالحذف أبلُغ يف (3)ان بحذف الواو وإثباهتا لغتان متوازنتانالقراءت

ُذٌق وي ُق ٌ "المدح، كما تقول:   للمبالغة، قال جريٌر: "رجٌل ح 

ّقًا  ل يك ح  ى لِْلُمسلمين  ع  ِحيمِ ت ر  ُؤِف الرَّ الِِد الرَّ ِفْعِل الو  ك 
(4) 

ُكور(  أشهر عندهم من وقيل بإثبات الواو أكثر يف كالم العرب، فإن باب )ش 

باب )ي ُق (؛ وقد جاء يف باب )ف ُعول( ما ال ُيعرف )ف ُعل( فيه، نحو ّفور 

                                                 

 .223/ 2( ينظر  النشر 1)

 .1/83، وينظر   إعراب القرآن للنحاس 2/158( تفسير القرتبي 2)

 .9/112، ولسان العرب )فصل الراء( 1/317( ينظر  الكشف 3)

، من قصيدٍة يةدح في ا هشام بن عبد الةلل، 28الباب   ،1/219( ديوان جرير بشرح محةد بن حبيب 4)

 .116وينظر  حجأ ابن زوجلأ  
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ُكر مثل ي ُق ، واألكثر يف أسماء اهلل الحسنى أهنا  ُفر، وش   ّ وشكور، فال يقال فيه: 

 .(1)على وزن )ف عول وف عيل(

 ،(2)أقول: يرى المتقدمون أن الحركات أبعاٌض لحروف المد الثالثة

فتحُة بعض األلف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو، وقد كان فال

متقدمو النحويين يسمون الفتحة  األلف  الصغيرة، والكسرة  الياء  الصغيرة، 

والضمة  الواو  الصغيرة
. وعليه فال فرق بين الفتحة واأللف إال يف كمية (3)

، واألمُر نفسه الصوت، وبالتالي يف الجهد المرتتب على ب ْذل ذلك الصوت

 .(4)بالنسبة للضمة مع الواو، والكسرة مع الياء

وصوُت الضمة يحدث نتيجة ارتفاع الجزء الخلفي من اللسان نحو الحنك 

ب ل 
، وضيُقها أت ى من قِ

ّ
األعلى، ويِصُفها المْحِدثون بأهنا: صوُت لِيٍن ضّيق خلفي

ا يمكن للنطق أن اللسان معها يبلُغ يف صعوده نحو الحنك األعلى أقصى م

 .(5)بصوِت لينٍ 

 من اللسان نحو الجزء  
ّ
ويحدث صوت الكسرة نتيجة ارتفاع الجزء األمامي

 ،
ّ
األمامي من الحنك األعلى، ويِصُفها المْحِدثون بأهنا: صوُت لِيٍن ضّيق أمامي

                                                 

 .1/120، وزاد الةسير 1/304، والةوضح 2/229( ينظر  السابق، والحجأ للفاةسي 1)
 .1/33( ينظر  سر صناعأ اشعراب 2)

 ( الةصدة السابق.3)

 .38( ينظر  األصوات اللغويأ  4)

، وخصائص ل جتي تةيم 29، يف األصوات اللغويأ  81، يف الل جات العربيأ  36( األصوات اللغويأ  5)

 .132وقريش  
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، وتحدث حين يستقرُّ اللسان يف قاع الفم 
ّ
أما الفتحة فهي صوت ليٍن متسع أمامي

 .(1)دون عائق ُيذكر ويخرج الهواء

وقد جنحت أسٌد يف لهجتها إلى التخلص من أصوات المد الطويلة، إما 

بحذفها بالكلية، أو بتقصيرها واالكتفاء بالحركة المجانسة دليال عليها، وإما 

 .(2)بإبدال صوت المد بالهمزة

مل"وكمثال على النوع األول، ورد عنهم أهنم يقولون:  بدال من  "الزِّ

ميل" ، وّيرهم يقول (4)"الُعْتمة"، ويقولون (3)، بمعنى الرديف"الزَّ

 .(5)"الِعتامة"

وذكر سيبويه أن ناسًا كثيرين من بني أسد وقيس جنحوا إلى حذف واو 

الجماعة وياء المخاطبة إذا وقعتا حرف روّي، وذلك يف حالة الوقف على 

 .(6)القوايف، ومثَّل لذلك بعدد من األمثلة

ة" لثاين: ما ورد عنهم أهنم يقولون يف:وكمثال على النوع ا : (1)"الُقوه 

ةٌ " ، ويقولون: "الُبلولة"، وّيرهم كتميٍم يقول: (3)"الُبُللة"، ويقولون: (2)"ُقه 

ُؤف"  ."رءوف"يف  "ر 

                                                 

 ( الةصادة السابقأ.1)
 .98، 97( الل جات العربيأ، ل جأ قبيلأ أسد  2)

 .2/59( الجيم 3)

 .2/183(الُعْظةُأ، أو الِعَظامأ  شيء تعظم به الةرأة عجيزت ا. ت ذيب اللغأ 4)

 .12/410، ولسان العرب )فصل العين( ( الةصدة السابق5)

، 4/237، وشرح شافيأ ابن الحاجب 2/177، وسر صناعأ اشعراب 4/211( ينظر  الكتاب 6)

 .98، 97والل جاُت العربيأ، ل جُأ قبيلأ أسد  
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ْلبِها همزة  وكمثال على النوع الثالث: جنوحهم إلى التخلص من أصوات المد بق 

 .(4)ج، ويؤُنس، ويؤُسف وّيرهايف طائفة من األسماء، مثل: يأجوج ومأجو

، فهو (5)وحذُف الواو هنا من لف  )رءوف( ومما يشبهه الغرُض منه التخفيف

؛ ألن الهمز ثقيل، ونطق  الواو يتط لَُّب (6)أخف يف القراءة من اجتماع الهمزة مع الواو

ُبه الضمة، باعتبار أن الواو هي ُأمُّ الضمة، أو هي ضمٌة  جهدًا عضليًا أكرب مما تت ط لَّ

، ولّما كان اإلسراُع من طبيعة البيئات (8)، ومعلوم أن الضمة أثقل الحركات(7)طويلةٌ 

البدوية، مالْت هذه القبائل إلى التخلص من هذه الحركة الطويلة الثقيلة )الواو(، 

لون فيها  ضِّ ُؤٌف( متناسبة مع طبيعتهم التي يميلون وُيف  وجاءت قراءة الحذف )ر 

 . (9)«ال يزيل لفتا وال يحيل معنى»م، خاصة إذا كان حذف الواو هنا السرعة يف الكال

(10)وباهبا وّيرها[ 67]البقرة:  (ھ)  -2
:  

                                                                                                                             

 .13/532( الُقوهُأ  اللَبُن إكا تغيَّر تعُةه قلي ً وفيه ح وُة الَحَلِب. لسان العرب )فصل القا ( 1)

 .97، ول جأ قبيلأ أسد  3/136( ينظر  الجيم )بقيأ باب القا ( 2)

تِه، أي على ما فيه من الَعيْب، "( الُبُللُأ والُبلولُأ   البقّيأ، أو العيب، يقال  3) َتَواُه على ُبُلَلته وُبُلوَلتِه وَبلَّ

ه. لسان العرب )فصل الباء(   .11/66وقيل  على َبِقيَِّأ ُودِّ

 .98، ول جأ قبيلأ أسد  4/137، والبحر الةحيط2/50لةسير ( ينظر  زاد ا4)

 .2/318( ينظر  الفصائص 5)

 .1/317، والكشف 89( ينظر  الحجأ البن خالويه  6)

 .375، ومتن الشاتبيأ، البيت ةقم  1/33( ينظر  سر صناعأ اشعراب 7)

 .1/274( ينظر  إعراب القرآن 8)

 .89( ينظر  الحجأ البن خالويه  9)
بضم فائه وعينه، وتواترت فيه قراءة بإسكان  "ُفُعل"يل ما يان على وزن  "باب ا"وَأقِصُد بو  ( 10)

 ،(العسر)و ،(اليسر)و ،(خطوات)و ،(القدس) العين، ويدخل فيه األلفاظ التاليأ 
ف منهماوما  (ةسلنا)و ،(األيل)و ،(الرعب)و ،(جزءا)و  ،(السحت)و ،تَصر َّ
 ،(ةحةا)و ،(وكرا)و ،(عقبا)و ،(سبلنا)و ،(جر )و ،(قربأ)و ،(األكن)و
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 أواًل: بيان القراءات:
قرأ حمزُة وخلٌف العاشُر بإسكان الزاي حيث أ ت ى، وقرأ حفٌص بإبدال الهمزة 

الهمزة واوًا مع إسكان واوًا، والباقون بالهمز. ولحمزة وقفًا وجهان: النقل، وإبدال 

 .(1)الزاي

 ثانيًا: النسبة:
 ، فيقولون:«الُكْفؤُ »، و«الُهْزءُ »أسٌد وتميٌم وعامُة قيٍس يقولون: "قال الفراُء: 

لونه(ھ ھ)  .(2)"، خفيفٌة، وأهُل الحجاز ُيث ـقِّ
 ثالثا: التوجيه:

على األصل، وباإلسكان تخفيف، كقولِهم يف  (ھ) القراءُة بضمتين

ُعنْق، ويف ُرُسل: ُرْسل. أو اإلسكاُن هو األصل، والضمُّ على اإلْتباع ُعنُق: 

 .(3)والمجانسة. وقيل: كالهما أصٌل بنفسه

                                                                                                                             

 ،(عذةا)، و(ثل ي الليل)و ،(سحقا)و ،(خشب)و ،(عربا)و ،(وكر)و ،(شغل)و
، وجاء يف الةغني يف توجيه القراءات 2/215[. ينظر  النشر 4]اشخ ص  ( يفواً )و ،(وذةا)و

رها مةا جاء يف باب ا يقال يف غي "هزؤاً ".  وما سيقال هنا يف توجيه 14، 2/13، 280، 1/277العشر 

بالحديثه ألن ل جأ أسد خالفت فيه بقيأ  "خطوات"لفظ  -إن شاء اهلل -وعلى وزو ا. وسُأفرُِد 

 القبائل البدويأ ووافقت فيه الحجازيين.      

 . 2/215، 1/482( ينظر  النشر 1)

لةغني يف توجيه القراءات ، و ا78. وينظر  غيث النفع يف القراءات السبع   26يتاب فيه لغات القرآن   (2)

 .1/280العشر 
.  186، واشتحا    2/166، وشرح الطيبأ 1/418، والدة الةصون 2/491( ينظر  البحر الةحيط 3)

وأما قراءة حفص ف ي لغأ يف هذين اللفظين، وقراءتا حةزة يف الوقف إحداهةا على التففيف القياسي، 

 .1/482، والنشر 1/404ر الةحيط واألخر  تففيف على اّتباع الرسم. ينظر  البح
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فتسكيُن زاي )هزؤًا( يندرج تحت باب التخفيف؛ ألن النطق بالسكون 

؛  أخّف من تحريك الحرف بحركٍة ما، ويزداد داعي التخفيف إذا كان من الضمِّ

فوا إحداهما  ألنه أثقل الحركات، فكأهنم استثقلوا ضمتين يف كلمة واحدة فخفَّ

إلى تسكينه يتناسب مع طبيعتهم  -كتميٍم وبعٍض قيسٍ -، وميُل قبيلة أسٍد (1)بتسكينها

 البدوية التي ُيـْؤثِرون فيها التخفيف  الذي يساعدهم على اإلسراع يف الكالم.

الم  عن اللف  السابق الك -إلى حدو كبير-والكالُم عن هذا اللف  ُيشبِه  

)رءوف(، الذي آثروا فيه وفيما ُيشبُِهُه حذف  صوت المّد بداعي التخفيف، وهنا 

األمر قريب، حيث آثروا تسكين  الزاِي بداًل من تحريكه بأثقل الحركات بداٍع من 

 .(2)دواعي التخفيف أيضًا

 :[138]األعراف: (پ)    -3
 أواًل: بيان القراءات: 

ل ٌف العاشُر بُخْلٍف عن إدريس بكسر الكاف، وقرأ قرأ حمزُة والك  وخ 
ُّ
سائي

 .(3)الباقون بضمها

 ثانيًا: النسبة:

                                                 
 .324، 101( ينظر  حجأ القراءات  1)

( وهذا القوالن لعلةاء التوجيه يتوافقان مع تبيعأ ل جأ األسديين، أو البدو عةوما، فعلى القول بأن 2)

، اشسكان هو األصل والضّم على اشْتباع، ف ذا اشْتباع من تبائع مه ألوه يساعد على اشسراع يف الك م

ُب ا حياة الصحراء.  والضم= =تحديدًا يةّ ل البيئأ الصحراويأ، ف و ينسجم مع الفشووأ التي تتطلَّ

[. وعلى القول بأن الضم هو األصل، واشسكان تففيف منه، ف ذا 111]ينظر  ل جأ قبيلأ أسد  

 م البدويأ التسكيُن يندةج تحت باب التففيف الذي يحرص عليه الَبَدويُّون، وهو يتناسب مع تبيعت

التي ُيوْؤثِرون في ا التففيَف الذي يساعدهم على اشسراع يف الك مه ألن النطق بالسكون أخّف من 

ه ألوه أثقل الحريات.   تحريكه بحريٍأ ما، ويزداد داعي التففيف إكا يان من الضمِّ

 .271/ 2( ينظر  النشر  3)
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 : بكسر الكاف، وهى لغة أسد، والباقون بالضم،  "ي ْعكُِفون  "قال النويريُّ

 .(1)"وهى لغة بقية العرب

 ثالثا: التوجيه:

ف  ي ْعكُِف وي عْ  ك  ش  القراءتان لغتان بمعنى واحد، يقال: ع  ر  ُكُف، مثل: ع 

ْعُرُش  ي ْعِرُش وي 
(2) . 

، فخالفت  وهنا اختارت أسٌد المخالفة  بين الحركات، فانتقلت من كسر إلى ضمو

طبيعتها التي يجنحون فيها إلى اإلْتباع بين الحركات أحيانا، وإلى حركة الضّم خاصة 

 للخفة. ، بينما آثرت بقية العرب اإلْتباع بين الحركات طلبًا(3)أحيانا أخرى

ولعل يف ميل أسٍد إلى المخالفة بين الحركات واالنتقال من كسٍر إلى ضمو 

ر جزءًا من حياهتم الصحراوية الشديدة؛ ألن المخالفة بين الحركات  ما يصوِّ

 أعسر وأشدُّ على اللسان من اإلْتباع.

 :[53]الزمر:  ( ھ ھ) ، [36]الروم:  (ڎ)  ، وكذا[56]الحجر:  (ڃ)  -4
  بيان القراءات:أواًل: 

 وخلٌف العاشر بكسر النون، وقرأ الباقون بفتحها
ُّ
 .(4)قرأ البصريان والكسائي

 ثانيًا: النسبة:

                                                 

 .336/ 2( شرح الطيبأ للنويري 1)

. وقد 5/442، 2/298، والدة الةصون 294، وحجأ ابن زوجلأ  1/421اءات ( ينظر  معاين القر2)

يلُّ فعل اوفتحت عين ماضيه جاز يسرها وضة ا يف "وضع ابُن خالويه قاعدة عامأ ل ذه الةسألأ فقال  

الةضاةع قياسا، إال أن يةنع السةاع من كلل، وما ياوت عيُن ماضيه مضةومأ لزمت الضّةُأ عين 

 .162. الحجأ البن خالويه  "يشذ شيء من الباب مضاةعه، إال أن

 .92، 91( ينظر  يف الل جات العربيأ  3)

 .302/ 2( ينظر  النشر 4)
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ْقنُِطون  "وأهُل الحجاِز وبنو أسٍد يقولون: "قال الفراُء:  ، وتميٌم وب كٌر "ي 

ْقن ُطون  "وبعُض قيٍس:    .(1)"ي 

 ثالثا: التوجيه:
نِقُم، األولى من باب: ضرب يضِرُب، القراءتان لغتان مثل: ن ِقم    م  ي  ُم، ون ق  ينق 

 .(2)واألخرى من باب: علِم يعل مُ 

يبدو للقارئ هنا موافقة بني أسد للحجازيين، ومخالفتهم للمشهور عنهم وعن 

بقية القبائل البدوية من الميل إلى الضم، وإيثاره على الحركات األخرى، ولعّل ذلك 

أسد وقريش مما أّدى إلى تأثُّر األسديين بلهجة قريش،  بسبب التحالف الذي كان بين

(، ولعل أيضا يف اختيار الكسر والميل إليه إشارة إلى  فاختاروا هنا كْسر  مضارع )قن ط 

، فيكون يف حركة الكسر (3)المعنى الكامن يف لف  القنوط، إْذ إّن القانط  يائٌس مكسورٌ 

ْفت ٌة إلى هذا المعنى.   ل 

( بالفتغ، جاءت على لهجة بني أسد  "طُ يقنِ "والقراءُة  بكسر النون، وماضيها )قن ط 

وأهل الحجاز وهي األشهر واألكثر من حيث اللغة، لذلك أ جمع القراء على فتِغ النون يف 

ن ُطواْ "قوله تعالى:  ا ق  [28]الشورى:  "مِن ب ْعِد م 
، واختارها أبو عبيد القاسم بن سالم، وزعم (4)

 1(5)بيةأهنا أصّغ يف العر

 .[14]الحجرات:   (ڻ ڻ)   -5
 أواًل: بيان القراءات: 

                                                 

 .24(يتاب فيه لغات القرآن  1)

، والدة الةصون 5/47، والحجأ للفاةسي 205، والحجأ البن خالويه  2/242ينظر  إعراب القرآن للنحاس ( 2)

7/166. 

 .7/167، والدة الةصون 10/392اليأِس من الفير. تاج العروس )فصل القا (  ( الُقنُو   شدةُ 3)

 .347، واشتحا   7/167( ينظر  الدة الةصون 4)

 .2/242( إعراب القرآن 5)
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هبمزة ساكنة بين الياء والالم، وُيبدلها أبو عمرو على  (ال ي الُِتُكمْ ) قرأ البصريان

 .(1)أصله يف الهمز الساكن، وقرأ الباقون بكسر الالم من ّير همز

 ثانيًا: النسبة:

ت  ي لِيُت، وهي لغة الحجاز.  ، من(ڻ ڻ ) وقرأ الجمهور:"قال أبو حيان:  ال 

ْألُِتُكمْ )والحسُن واألعرُج وأبو عمرو:  ، وهي لغة ّطفان وأسد (ال ي   .(2)"من أ ل ت 

 ثالثا: التوجيه:
( األجوف ( قراءة الجماعة ماضيها )الت  ، وقراءة أبي عمرو ماضيها )أ ل ت 

على القياس المهموز، وهذه القراءة الثانية التي توافق لهجة بني أسد جاءت 

ا أّن أبا  الشائع من لغة أهل البادية الذين يهمزون ما ال يهمزه أهل الحجاز. وبِـم 

 فال عجب أن نراه هنا يميل يف اختياره 
ٌّ
إلى ما  -مما صغَّ وتواتر   -عمٍرو تميمي

ج  عليه التميميُّون واألسديُّون وّيُرهم من سكان البادية، والذين كانوا  ر  نشأ ود 

ِريُّون. يهمزون ما ض   ال يهمزه الح 

 ,[27]القصص: (ٴۇ) ،[19الحج:،63]طه:( ں)،[16النساء:](ٹ)-6
 .[29فصلت:] (ىئ) ،[32]القصص:  (ہ)

قرأ ابُن كثير بتشديد النون يف الخمسة، وهو على أصله يف مّد أواًل: بيان القراءات: 

ُه أبو عمرو ورويٌس يف ق  ، (ہ) األلف وتمكين الياء من التقاء الساكنين، واف 

 .(3)وقرأ الباقون بالتخفيف فيهن

                                                 

 .2/376( ينظر  النشر 1)

 .13/318. وينظر  ةوح الةعاين 9/524( البحر الةحيط 2)

 .248/ 2( ينظر  النشر 3)
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... وتقول يف التثنية رفًعا: )الّلذاِن والّلتاِن(، وتخفيف "قال أبو حيان:  ثانيًا: النسبُة:

ْيِن  نونيهما لغة الحجاز وبني أسد، وتشديدهما لغة تميم وقيس، ونصًبا وجًرا: )الّلذ 

ريين، وأجازه الكوفيون وقرأ به والّلت ْيِن(، وال يجوز تشديدهما مع الياء عند البص

ْيِن أضالنا(  .(1)"بعُضهم يف قوله تعالى: )ربنا أرنا اللذ 

 ثالثًا: التوجيه:
القراءتان بالتشديد والتخفيف لغتان من اللغات الجائزة يف تثنية )الذي(، قال 

 : تِمُّ "الرازيُّ ٌة وال ي  ْعِرف  ٌّ م 
بنِي ِر وهو م  ٌم للمذكَّ ٍة...  )الَِّذي( اسٌم ُمْبه  ْثنِـي تِِه إال بصل  ويف ت 

انِّ بتشديد النون ا بحذف النون، واللَّذ  اللَّذ  اِن، و   .(2)"ثالُث ُلغاٍت: اللَّذَّ

: "الّلذان"؛ ألن األصل يف «الذي»فالتشديُد ِعوٌض من الياء المحذوفة يف  

لتي ، فُحذفت الياُء وُجعلت النوُن المشددة عوضا من الياء المحذوفة ا"الّلذيان"

أرنا "، و"هاتيين"، األصل: "إحدى ابنتي هاتين"كانت يف )الذي(، وكذلك يف 

ٌض من الياء  -فيما سبق-، فتشديد النونات "هذاان": "هذانِ "، ويف "الّلذيين ِعو 

 .(3)المحذوفة واأللف

                                                 

وقرأ به بعُض م يف قوله تعالى  "يف قول أبي حيان   "بعض م". والةراد بو  2/1003( اةتشا  الضرب 1)

  بعض القراء وليس بعض الكوفيين، إْك التشديُد قراءُة ابِن ي ير، وهو مكيٌّ وليس "ةبنا أةوا الّلَذْينِ "

 يوفيًا.

ح الةعاين ، وةو281، ومفتاة الصحاح  1/297، ومعاين القراءات 1/221( ينظر  إعراب القرآن 2)

2/445 . 

، والدة 194، وحجأ ابن زوجلأ  3/141، والحجأ للفاةسي 121( ينظر  الحجأ البن خالويه  3)

جعله ت نيأ )كاك(، فأتى بالنون الففيفأ ل ثنين. فأما دخول  "فذاول".  وَمن خفف 3/621الةصون 

 .121الكا  في ةا فلةعنى الفطاب. حجأ ابن خالويه  
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ى؛ ألّن  "الذي"وكان ينبغي لياء  مثل « الذي»المحذوفة يف الُمثنى أن تبق 

أن  "الذي والتي"تثبت ياؤه يف التثنية، فكان حقُّ ياء  «القاضي»، و«القاضي»

ا ألنَّ هذه تثنيٌة على ّيِر القياِس، ألنَّ  ُفوها: إمَّ ذ  تثبت يف التثنية ولكنهم ح 

ر، والمبهمات ال ُتنّكر، فجعلوا  المبهماِت ال ُتث نَّى حقيقًة، إذ ال يث نّى إال ما ُين كَّ

ا لطو  . (1)ل الكالم بالصلةِ الحذف  تنبيهًا على هذا، وإمَّ

لونه وسجيتهم، البدوية القبائل طبائع من -ّالبًا–والتشديد   ويميلون يفضِّ

ريين، وهنا نجد أن قبيلة (2)إليه ، بخالف التخفيف الذي هو من عادات الحض 

أسٍد قد توافقت يف نطق هذه األلفاظ مع القبائل الحجازية وآثرت تخفيف النون، 

كالمها وخالفت طبيعتها؛ مراعاًة للخفة يف  فتكون قد خرجت عن مألوف

، (3)الكالم، والعرب قد تحذف بعض الحروف طلبًا للتخفيف من ّير تعويض

مما يكُثر ويغلب  "اللذان، هاتان، هذان"ولعل هذا بسبب أن هذه األلفاظ: 

 تكراره على ألسنتهم.

]مريم:  (ک)و، [72، 68]مريم:  (چ)و [69، 8]مريم: (ڻ)   -7

 [.148]األعراف:  (ۓ)  . وكذا:[58]مريم:  (ڻ) [71
 أواًل: بيان القراءات: 

                                                 

 .  238، واشتحا   3/621صون ( ينظر  الدة الة1)

( قلُت هذا اعتةادًا على مْيِل قبائل البدو إلى اشدغام، واشدغاُم البد فيه من التشديد. ينظر  الكامل يف 2)

 .3/323، والبحر الةحيط 1/267اللغأ واألدب 

 .121( الحجأ البن خالويه  3)
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)  قرأ حمزة والكسائي بكسر أوائل الكلمات األربع، وافقهما حفٌص إال يف

 .(1)، وقرأ الباقون بضم أوائلهن (وبُكيا
 بكسر الحاء والالم وتشديد الياء  (ۓ )وأما 

ُّ
فقرأ حمزُة والكسائي

رأ يعقوُب بفتغ الحاء، وإسكان الالم وتخفيف الياء ، وق(ِحلِي ِهِم  )وكسرها 

 ، وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر الالم وتشديد الياء مكسورة(حَل يِهِم  )
 .(2) (حُلِي ِهِم  )

 ثانيًا: النسبة:
 »بنو أسٍد ومن جاورهم يقولون: "قال الفراء: 

ُّ
، «اْلِحلِي

ُّ
، واْلِعِصي

 »و
ُّ
 »، و«اْلِجثِي

ُّ
لِي  اْلبِ »، و«الصِّ

ُّ
 »، و «كِي

ُّ
، وأهُل الحجاز وأكثُر العرب «اْلِعتِي

ون أّول  هذا كلِّه يضمُّ
(3)". 

 ثالثا: التوجيه:
جاء عن األزهرّي وابِن أبي مريم أن األبنية  التي على وزن )ُفُعول( يجوز أن 

شِهدُت ُشُهوًدا،  ْوٌم ُحُضوٌر، و  ْرُت ُحُضوًرا، وق  ض  تكون جمًعا، أو مصدرًا، كـ: ح 

 ، وبناًء عليه:(4)ُشُهودٌ  وق ْومٌ 

ث ا ي ْجُثو ُجثِّيا، وكانا يف  ْعُتو ُعتِيًّا، وج  ت ا ي  فـ)ُعتيًّا( و)ُجثّيًا( مصدران لـ: ع 

ا(، و)ُجُثّوًا( بالواو، فأبدلوا من الواو ياء، ألهنا أختها وهي أخف  األصل )ُعُتوًّ

                                                 

 .317/ 2( ينظر  النشر 1)

 .272/ 2( ينظر  النشر  2)

 .68ب فيه لغات القرآن  (يتا3)

 .2/812، والةوضح 2/131( ينظر  معاين القراءات 4)
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( فُ (1)منها، واآليات على الياءات ُعوٌل، والواو المشددة فيه . فوزُن )ُعُتّو( و)ُجُثوٌّ

ِّمت الواو  واوان، األولى زائدٌة وهي واو )ُفُعول(، والثانيُة الُم الكلمة، ثم ُأد

األولى يف الثانية فصار )ُعُتّو(، و)ُجُثّو(، فاستثقلوا اللف  بواوين قبلهما ضمة 

 .(2)فقلبوه إلى الياء وكسروا ما قبلها لتصغ الياء فصار )ُعتّيًا( و)ُجثّيًا(

عاٍت وجاٍث وصاٍل "ويجوز أن تكون الكلمات األربع جموٌع لـ: 

، واألصل فيها: )ُعُتْوو( و)ُجُثْوو( )ُصُلوٌو(، )ُبُكْوو( بواوين، فاستثقل (3)"وباكٍ 

اجتماعهما بعد ضمتين فُكِسر الحرف الثاين منهن للتخفيف، فانقلبت الواو 

عت واو وياء وسبقت األولى فيهما ياء لسكوهنا وانكسار ما قبلها، فاجتم

 .(4)إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياًء ثم ُأدّمت الياء يف الياء

وقيل األصل يف )ُبكيًا(، و)ُصليا(: ُبْكِوّي وُصْلِوّي، اجتمعت الواو والياء 

ِّمت يف الياء . ويجوز يف (5)وُسبِقت إحداهما بالسكون فُقلِبت الواو ياًء وُأد

اًء، وأصله ُبُكْوٌو كجلس جلوسًاأن يكون مصدرًا لـ) "ُبكيًا" ا( بمعنى ُبك  ب ك 
(6)

.  

راءة التي توافق لهجة بني الق وهي–فمن قرأ بكسر أوائل الكلمات السابقة 

ن قرأ بضم  -أسدٍ  فعلى إْتباع الحرف األول للثاين طلبًا للمجانسة والخفة. وم 

                                                 

 .11/83( ينظر  تفسير القرتبي 1)

 .2/406، وشرح ال دايأ 2/131( ينظر  معاين القراءات 2)
 . 2/190، والكشف 2/131( ينظر  معاين القراءات 3)

 .8/435الةعاين  ، وةوح7/620، والدة الةصون 2/131( ينظر  معاين القراءات 4)

 .294، واشيضاح شرح الزبيدي على الدةة  439( ينظر  حجأ ابن زوجلأ  5)

 .277/ 7( البحر الةحيط 6)
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 فعلى -العرب وأكثر الحجاز أهل لهجة توافق التي القراءة وهي –أوائلهن

 .(1)(ُفُعول) وزن على ألهنا األصل؛

واإلْتباُع من خصائص لهجات البدو الغرض منه التخفيف ومراعاة 

ُل الواو وخفة الياء؛ فحتى  المجانسة والخفة، خاصة إذا ما روعي ولوح  ثِق 

تتناسب الكسرة مع ما قبلها، ُقلِبت ضمة الفاء من هذه الكلمات كسرًة تماثال مع 

 هذا االنسجام والتماثل متهر من متاهر التخفيف.الياء بعدها، و

 .[67، 34]الحج:  (ڇ)  -8
 أواًل: بيان القراءات: 

ل ٌف بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها  .(2)قرأ حمزة والكسائي وخ 

 ثانيًا: النسبة:
 : نِْسك"... وفيه لغتان: "قال الطربيُّ بكسر السين وفتغ الميم، وذلك  "م 

ك"، ومن لغة أهل الحجاز نْس  بفتغ الميم والسين جميعا، وذلك من لغة أسد،  "م 

 .(3)"وقد قرئ باللغتين جميعا

 ثالثا: التوجيه:

                                                 

، والدة الةصون 7/277، والبحر الةحيط 2/131، ومعاين القراءات 3/16( ينظر  إعراب القرآن 1)

، واشتحا   2/441، وشرح الطيبأ للنويري 132/ 14، ولسان العرب )فصل الجيم( 7/571

. وقيل ضمُّ أوائل هذه الكلةات ويسره لغتان. ينظر  تفسير القرتبي 8/435، وةوح الةعاين 376

11/84. 

 .326/ 2( ينظر  النشر  2)

. وعَكس النويريُّ فجعل مكسوة السين ل جأ أسٍد، ومفتوح ا ل جأ 18/679( جامع البيان للطبري 3)

. والطبريُّ أةسُخ قدما يف التحقيق من غيرهه لذا اعتةدُت 2/464الحجاز. ينظر  شرح الطيبأ للنويري 

 وْقَله.
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بفتغ السين مصدٌر بمعنى النّسك والنّسوك، أو هو ن ْفُس النُُّسِك. وبكسرها 

ل ع  ي ْطُلُع،  اسٌم للمكان والموضع الذي ينحر فيه، نحو: المطلِع والمْسِجد، من ط 

د   ي ْسُجُد، أي مكان ُنُسك، مثل مْجلٍِس: مكاُن ُجُلوس. وقيل: هما بمعنًى  وسج 

 .(1)واحد، وهو مصدٌر بمعنى النُُّسك، أو مكاُن النُُّسِك 

وهنا مالت أسٌد إلى التخفيف، فاختارت أخفَّ الحركات الثالث وهي 

ت الفتحة، وال شك أن الحركة الخفيفة تساعد على سرعة أداء األلفاظ، ويف الوق

نفسه تساعد على توفير المجهود أثناء النطق، وِكال  األمرين السابقين كانت 

 القبائل البدوية تراعيهما وتحرص عليهما أثناء الكالم.

 .[21]الطور:  (ڑ ک)  -9
 أواًل: بيان القراءات: 

قرأ ابُن كثير بكسر الالم، وقرأ الباقون بفتحها، واخُتلِف عن قنبل يف حذف 

 .(2)بالم مكسورة نحو: بِْعن اُهُم، وله إثباهتا كالبزّي، أي مع الكسرالهمزة، فيلف  

 ثانيًا: النسبة:
... "قال الفراُء:  ط فان   ّ ه، وهي يف  ص  ألُِتُه، يريدون: ن ق  ت ُه ي  ل  العرُب تقول: قد أ 

ْيًتا لِيُته ل  ت ه، وهو ي   .(3)"ولغُة أسٍد وأهِل الحجاِز: قد ال 

 ثالثا: التوجيه:

                                                 

، وحجأ ابن 5/278، والحجأ للفاةسي 2/181، ومعاين القراءات 3/69( ينظر  إعراب القرآن 1)

، وتاج العروس 8/274، والدة الةصون 7/507، والبحر الةحيط 3/157، والكشا  477زوجلأ  

 .13/658)فصل النون( 

 .518، واشتحا   377/ 2ظر  النشر ( ين2)

 .133(يتاب فيه لغات القرآن  3)
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الثالث لغاٌت بمعنى واحد هو: أنقصاهم، فأما األولى فِمن أ لِت   القراءات

رب  ي ْضِرُب، وأن  لِم  ي ْعل ُم، والثانيُة فتحتمل أ ن تكون مِن أ ل ت  ي ْألُِت كض  ُت كع  ْأل  ي 

كبِْعناهم ُيقال: الت  « لِْتناهم»تكون مِن أ الت ُيليت كأ مات  ُيميت، والثالثُة: 

ي ليت، كباع ي بيعُ 
(1) . 

لكن الملفت لالنتباه هنا أن تأيت لهجة بني أسد يف هذا الموضع موافقة 

للهجة الحجاز بدون همز من )الت  ي ليُت(، على عكس موضع سورة الحجرات 

ْألُِتُكمْ "، حيث سبق كالم أبي حيان أن لهجة بني أسد وّطفان "ال يلتكم"  "ال ي 

، ولغة الحجاز  ت  ي لِيُت، وأرى أن هذا ُيحمُل منهم من ال   "ال ي لُِتُكمْ "من أ ل ت 

 .(2)على الجمع بين لغتين لمعنًى زائٍد يف أحد اللفتين

 (ۅ)و ،[19]القصص: (ۇ)و ،[195]األعراف: (ېئ)  -10
 [.16]الدخان:

  أواًل: بيان القراءات:

 .(3)قرأ أبو جعفر بضم الطاء يف الثالثة، وقرأ الباقون بكسرها فيهن

 ثانيًا: النسبة:

                                                 

، 4/145، وإعراب القرآن 66، 5/39، ومعاين القرآن وإعرابه 92، 3/74( ينظر  معاين القرآن للفراء 1)

، والدة الةصون 4/411، والكشا  330، والحجأ البن خالويه  34، 3/25، ومعاين القراءات 173

 .14/33، وةوح الةعاين 2/377، والنشر 10/72

ال "( وقد تشّككُت أول األمر يف صحأ النقلين الواةدْيِن عن الفراء وأبي حيان يف وسبأ القراءتين  2)

، حيث وسب الفراُء الفعَل )الت( غير الة ةوز إلى ل جأ أسد مع الحجاز، "وما ألتناهم"، "يلتكم

مع غطفان، لكنني عند البحث وجدُت أن يَِ  النقلين ووسب أبو حيان الفعَل الة ةوَز )َألََت( إلى أسٍد 

.  صحيح، ولم يعاةض أّيًا من ةا معاةض 

 .274/ 2( ينظر  النشر  3)
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 .(1)"ن ْبطُِش "، وأسٌد: "ن ْبُطُش "وأهُل الحجاِز: "فراء: قال ال

 ثالثا: التوجيه:
الضمُّ من حيث كونه أثقل الحركات يتناسب هنا يف شّدته مع داللة هذه الكلمة 

ة ْول  ة عند الصَّ ْطوة، والتناُول  بشدَّ . والكسُر يتناسب (2)التي تعني: األْخذ  بالُعنف والسَّ

ِل لدى قبائل البْدِو، فهو أخفُّ من الضم.مع اإلسراع المطلوِب ا  لمفضَّ

وهذا التوجيُه بناًء على ما ورد يف كتاب الفّراء: )كتاٌب فيه لغات القرآن( من 

بضم الطاء يف لغة الحجازيين،  -بالحركات فقط- "ن ْبُطُش "ضْبِط الفعل 

ى أن . وإن كان يف النفس شيٌء من هذا الضْبط، وأر(3)وبكسرها يف لغة األسديين

؛ ألنه هو المناسب (4)العكس هو الصواب، أي: بضم الطاء يف لهجة األسديين

لون الضمَّ يف كالمهم، وهو يعرب (5)لطباع وميول قبائل البْدو عموما ، الذين يفضِّ

 ، بخالف حياة أهل الحضر. (6)عن حياة الشدة والقسوة التي كانوا يعيشوهنا

 .[2]الحجر: (پ)  -11
 ءات: أواًل: بيان القرا

 .(7)قرأ المدنيان وعاصٌم بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بتشديدها

                                                 

 .24(يتاب فيه لغات القرآن  1)

 .9/62( ينظر  تاج العروس )فصل الباء( 2)

 ( ولم أجد عند غير الفراء َمن َوَسَب يلَّ ضبٍط من ةا إلى ل جأ بعين ا.3)

بكسر الطاء جاء منسوبًا إلى أهل الحجاز عند  "وبطِش"يد ما كهبُت إليه أن ضبَط هذا الفعل ( ويؤ4)

 .2/239السيوتي يف الةزهر 

 .92( ينظر  يف الل جات العربيأ  5)

 .91( الةصدة السابق  6)

 .301/ 2( ينظر  النشر 7)
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 ثانيًا: النسبة:
ا»أهُل الحجاز وكثيٌر من قيٍس يقولون: "قال الفراُء:  بالتخفيف، وأسٌد « ُرب م 

ا»وتميٌم:  باب من تميم يقولون: «ُربَّم  ْيُم الرَّ ا»، وت  بَّم   .(1)"«ر 

 ثالثا: التوجيه:

، وقيل: األصل بالتثقيل، وهما باءان، ُأِدّمت إحداهما (2)نالقراءتان لغتا

ن شّدد  أتى بلفتها على األصل، ومن خفَّف أسقــط إحدى  يف األخرى، فم 

 .(3)الباءين تخفـيفًا، والعرب تخّفف المثّقل وال تثقل المخفف

، وهذا األداُء الصويتُّ لهم هو "ُربَّما"والوارُد عن أسٍد وتميٍم تشديد لف  

 المتناسب مع بيئتهم البدوية القاسية الشديدة، حيث نراهم مالوا يف ا
ّ
ألداء الطب عي

، ومالوا إلى تشديد الباء، وهو  نطق هذا اللف  إلى أثقل الحركات فضّموا الراء 

ا»أثقل من التخفيف  ، فالضمُّ أو التشديُد كالهما متناسب مع طبيعة لهجة «ُرب م 

 األسديين وّيرهم من البدويين. 

، 65، الحجر: 81]هود:  ( ڦ)و ،[52، الشعراء: 77]طه:  (ٻ پ)  -12

 . [23الدخان: 

 أواًل: بيان القراءات: 

                                                 

فكان الةناسب لبداوت م موافقَأ تةيٍم .  ومع أن َقْيسًا من القبائل البدويأ، 78(يتاب فيه لغات القرآن  1)

وأسٍد على النطق بالضم والتشديد، لكن لعّل م هنا تأثروا بل جأ الحجازيين، فةالوا إلى التففيف 

 م ل م.

 .7/138، والدة الةصون 2/236( إعراب القرآن 2)

 . 204، والحجأ البن خالويه  2/236( إعراب القرآن 3)
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ْصِل األلف يف المواضع الخمسة، ويكسرون النون  قرأ المدنيان وابُن كثير بو 

للساكنين وصال، ويبتدئون بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بقطع الهمزة  "أن"من 

 . (1)مفتوحةً 

 يًا: النسبة:ثان
رْيُت، وقد قرأ "قال الفراُء:  ْيُت به، وتميٌم وقيٌس وأسٌد: س  أهُل الحجاز: أ ْسر 

رْيُت »، من (أ ن  اْسِر بِِعب اِدي) بعُض أهل المدينة:  .(2)"، وهما سواءٌ «س 

 ثالثا: التوجيه:

ال يبتعد توجيه القراءتين بوصل الهمزة وقطعها عما قاله الفراء يف كالمه 

، فقد ذكروا أهنما لغتان بمعنى واحد، وهو قول أبي عبيد واألزهرّي، السابق

ى آلخره، وهو  ر  ى ألول الليل، وس  ى للسير ليال, وقيل: أ ْسر  ى وأ ْسر  ر  يقال: س 

 . (3)قوُل الليث

وهنا آثرْت أسٌد التخفيف  باستعمال الصيغة المجردة المتمثلة يف الفعل 

ى(، بداًل من الفعل ا ى(، وهذا تخفيٌف بالحذف كما الثالثي )سر  لرباعي )أْسر 

 وّيرهما. والمجانسة باإلدّام يخففون -البدوية القبائل كأّلب –أهنم 

وأكثر علماء اللغة والتوجيه والتفسير وّيرهم لم يذكروا ف رقًا دالليًا بين 

ى ر  ى(، إال ما ُنِقل عن الليث، وأرى أن قوله هو األرجغ،  -الصيغتين )س  أ ْسر 

لُب وجوُد فرٍق يف المعنى بين الصيغتين، رّبما يتمّثُل هذا الفرق فيما قاله والغا

                                                 

 .2/290( ينظر  النشر 1)

 .80ب فيه لغات القرآن  (يتا2)

، وةوح الةعاين 6/365، والدة الةصون 189، والحجأ البن خالويه  13/37( ينظر  ت ذيب اللغأ 3)

 .325، واشتحا   6/305
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ى( أي: سار بنفسه ليالً،  الليُث، أو يف التأكيد، أو يف معنى إضايف كأن يكون )سر 

ى(: قاد  ّيره يف السير ليالً، أو كان معه ّيره يف ذلك السير،  أو كان وحده، و)أسر 

زيادة المبنى تدل على زيادة "تج  من قاعدة: وهذا االعتقاد بوجود فْرٍق ن

ل "، ومن كالٍم البن درستويه يؤكد فيه ذلك فيقول: "المعنى ل  وأْفع  ال يكون ف ع 

بمعنى واحد، كما لم يكونا على بناء واحد، إال أن يجيء ذلك يف لغتين 

 .(1)"مختلفتين، فأما من لغة واحدة فمحاٌل أن يختلف اللفتان والمعنى واحد

قبِل ابِن درستويه أشار سيبويه إلى وجود مثل هذه الفروق عندما قال:  ومن

ْتل، " ضُته للق  رَّ ْقت ْلُته، أي ع  ضه ألمر، وذلك قولك: أ  وتجيء أفعلته على أن تعرِّ

ْيُته  ق  ْبرًا، وتقول: س  نُْته، وأ ْقب ْرُته: جعلُت له ق  ف  ب ْرُته: د  ْقب ْرُته، فق  ب ْرُته وأ  ويجيء مثل ق 

ْيُته: جعلُت له ماًء وُسْقيا... فسقيُته مثل كسوته، وأسقيته مثل فش   ، وأ ْسق  ِرب 

 .(2)"ألبسته

[33]األحزاب: ( ڃ)  -13
 (3).  

 أواًل: بيان القراءات:  

 .(4)قرأ المدنيان وعاصٌم بفتغ القاف، وقرأ الباقون بكسرها

                                                 

 .1/303( ينظر  الةزهر يف علوم اللغأ 1)

 .4/59( ينظر  الكتاب 2)

َوَقْرَن فِي "فيه، والتي من ا قوله تعالى   ( الةعنى الةحوةي لةادة )َقَرَة( بةعنى  َقرَّ بالةكان واستقرَّ 3)

يف  "قرة عين"يف قاع عةيق مستدير. ويدخل فيه يلُّ  وامتسايهما شأوه التسيب  َثَباُت هو   "ُبُيوتُِكنَّ 

ُة العين -القرآنه ألو ا من برودة العين عند السروة، مقابل استعةال م إسفاو ا يف ضده حيث  -أي ُقرَّ

وعدم تطلع ا إلى غير ما تر  لرضاها به. ينظر الةعجم  استقراةها، أو  من "عينهَأسفن اهلل "يقولون  

 .1756، 4/1754االشتقاقي الةؤصل

 .2/348( ينظر  النشر 4)
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 ثانيًا: النسبة:
ـرِ "قال الفراُء:  ن حولهم يقولون: ق  ، وأسٌد قريٌش وم  ـرُّ ْينًا، وأنا أ ق  ْرُت بك ع 

ـِرْرُت؛ قال:  ن قال: ق  ، فم  ـرُّ
ْينًا، وأنا أ قِ ْرُت بك ع  ر  ٻ )وقيٌس وتميٌم يقولون: ق 

ْرُت؛ قال: (ٻ ـر  ن قال: ق  ِقيُت مِن أهِل نجٍد... (وَقِـر ِي)، وم  ن ل  ، وهي لغُة كلِّ م 

ـِرْرُت؛ قال:  ن قال: ق  ِ )وم  َـر نَ فِي بُيُوت ْرُت قال: (قِـر نَ)و ،(كُن   ق ـر  ن قال: ق  ، وم 

 .(1)"ال ّيرُ  (قِـر نَ)
 ثالثا: التوجيه:

ِرْرُت  رُّ به بالفتغ،  -بكسِر الراِء األولى  -بفتغ القاف فعُل أمٍر من ق  يف المكان، أ ق 

(، اجتمع فيه راءان، فُحِذفت الثانيُة منهما تخفيفًا وُنِقل ْت حر ْرن  كُة واألمر منه )اْقر 

الراء األولى إلى القاف، ثم ُحذفت همزُة الوصِل استغناًء عنها فصار )ق ْرن(، ووزُنه 

ل  به الثقُل. وقيل: المحذوُف الراُء  ص  على هذا: ف ْعن؛ فإنَّ المحذوف  هو الالُم ألنه ح 

ّما ُنِقل ْت حركُتها بقي ْت ساكنًة، وبعدها أخرى ساكنٌة فُحِذف ِت األول ى األولى؛ ألنه ل 

؛ فإنَّ المحذوف  هو العين.  ْلن   اللتقاِء الساكنين، ووزُنه على هذا: ف 

ةُ »ومنه وقيل هو فعُل أمٍر مِْن قار  ي قاُر، كخاف يخاُف إذا اجتمع،  « القار 

، ووزُنه على هذا أيضًا:  ْفن  ْرن  كخ  الجتماِعها، فُحِذفت العين اللتقاء الساكنين فقيل: ق 

 ف ْلن، ومعناه: اجمعن أنفسكن يف بيوتكن.

وبكسر الراء فْعُل أمٍر من ق رَّ بالمكاِن بالفتغ يف الماضي، والكسِر يف المضارع، 

 لثانية أو األولى، كما تقدم يف القراءة السابقة.مع جواز أن تكون الراء المحذوفة هي ا

                                                 

 .90(يتاب فيه لغات القرآن  1)
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قاُر، وأصُله اِْوقِْرن،  ، ومنه الو  ِقُر، أي: ثبت  واستقرَّ ر  ي  ق  وقيل هو أمٌر مِْن و 

وهذا « قِْرن»فُحِذفت فاُء الفعل وهي الواُو، واْسُتغني عن همزِة الوصل، فبقي 

د سواء، ووزُنه على هذا: ِعْلن   ع  كاألمِر مِْن و 
(1). 
 

 املبحث الثالث:

 املستوى النحوي 
 

 :[36]المؤمنون: ( ۇ)    -1
 أواًل: بيان القراءات:

 .(2)قرأ أبو جعفر بكسر التاء يف موضعيها، وقرأ الباقون بفتحها فيهما

 ثانيًا: النسبة:

 : بفتغ التاء لغة أهل الحجاز، وبكسرها لغة أسد  (ۇ )"قال الزمخشريُّ

ن على اللغات وتميم، ومِن العرب من يضمّ  ها، وُقرئ هبن جميعًا، وقد تنوَّ

 .(3)"الثالث
 ثالثًا: التوجيه:

، وهي مبنيٌة على فتغ التاء وكسرها، ولكنها (1)لغتان (ۇ ) القراءتان يف

ْرق ة(، أو  ْرقاٍت جمع )ع  ة، بمنزلة ع  ب ْيض  ة( ك  ْيه  بفتغ التاء مفرد، وبكسرها جمع )ه 

                                                 

، والبحر الةحيط 577، وحجأ ابن زوجلأ  2/282، ومعاين القراءات 290( ينظر  الحجأ البن خالويه  1)

، والتحرير 454، واشتحا   2/511، وشرح الطيبأ للنويري 9/121الدة الةصون ، و8/476

 .21/242والتنوير 

 .328/ 2( ينظر  النشر 2)

 . 7/561، والبحر الةحيط 3/72، وينظر  شرح الةفّصل 201( الةفّصل يف صنعأ اشعراب  3)
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( بفت ْيهات  ا(، أو )ه  يه  غ التاء، وعلى القراءة بالكسر التاُء ليست تاء جمع )ه 

راِك وق طامِ   .(2)تأنيث، وهي بمنزلة: د 

واخُتلف فيها، فجمهور النحاة على أهنا اسُم فعٍل للماضي يدل على الُبْعد  

ال يتعدى، يرفع الفاعل  ظاهرا أو مضمرا، وهنا لم يتهر الفاعل وتقديره: 

ا"إخراجكم، والم  ل هي اسم للُبْعد، أي فهي مصدر جامد، للبيان. وقي "لِـم 

 .(3)وقيل: ظرٌف ّير متصرف

وتفضيُل األسديين والتميميين الكسر  )وهو أثقل( على الفتغ )وهو أخّف 

 لوقوعه موقع 
ّ
من الكسر( يتناسب مع طبيعتهم الصحراوية، وهذا اللف  مبني

، أو بالحمل على 
ّ
ه"الفعل المبني ه"، و"ص  ُه ، ونحوهما مّما ُيؤْ "م  ر به، فحقُّ م 

السكون على أصل البناء، والحركُة فيه اللتقاء الساكنين: األلِف والتاِء، فمن 

العرب من اختار فتغ  التاء إتباًعا لما قبلها من الفتغ، إذ كانت األلف ّير  حصينة، 

تان  "و "اآلن"كما فتحوها يف  وكانت الحركة فتحًة طلبًا للخّفة، وهم  ،"ش 

هم من اختار الكسر  باعتباره األصل يف التخلص من التقاء ، ومن(4)الحجازيون

                                                                                                                             

، ولسان العرب 3/475ه ( ويف هذه الكلةأ خةس لغات أخر  لم تتواتر. ينظر  شرح يتاب سيبوي1)

ويف هذه اللفظِأ لغات  ي يرة  تزيد "( 8/337. وقال السةيُن )الدة الةصون 13/553)فصل ال اء( 

 ."على األةبعين

، والدة 554، 13/553، ولسان العرب )فصل ال اء( 475، 3/474( ينظر  شرح يتاب سيبويه 2)

 . 8/338الةصون 

، والتحرير 403، واشتحا  13/554فصل ال اء(،لسان العرب)7/561(ينظر البحرالةحيط3)

 . 18/44والتنوير

 . 45، وتحفأ األقران فيةا ُقرئ بالت ليث من حرو  القرآن  3/73( ينظر  شرح الةفّصل 4)
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الساكنين، وهم األسديُّون والتميميون
، وتفضيل إحدى الحركتين على (1)

 األخرى يكون بسبب األذواق والطبائع التي نشأوا عليها.
 [:233]البقرة:  (ې ې)    -2

 أواًل: بيان القراءات:
 -بُخلٍف عنه -شددة، وقرأ أبو جعفرقرأ ابُن كثير والبصريان برفع الراء م

 .(2)بإسكان الراء مخففة، وقرأ الباقون بفتحها مشددة
 ثانيًا: النسبة:

م يف موضع "قال الفراُء:  ِّ ٍف ُأْد أهُل الحجاز وبنو أسٍد ي نِصبون كلَّ ُمضاع 

ں ڻ ڻ ڻ )، و(ەئ ەئ وئ ) ، (ې ې ې ) جزٍم، فيقولون:

ه"و "ُكفِّ عنا"، فيقولون: . وبنو تميم وكثيٌر من قيٍس يخفضونه(ڻ ، يف "ُمدِّ

 .(3)"كل المضاعِف...
 ثالثًا: التوجيه:

نافية ومعناه: النهى؛ طلبًا لمشاكلة الطرفين، من حيث « ال»وجه الرفع أن 

ال تكلَُّف "إهنا جملة خربية ُعطفت على مثلها من حيث اللف  وهو قوله تعالى: 

 .(4)"نفٌس 

                                                 

 . 47( ينظر  تحفأ األقران فيةا ُقرئ بالت ليث من حرو  القرآن  1)

 .2/227( ينظر  النشر 2)

 .206/ 2ينظر  شرح الطيبأ للنويري . و35( يتاب فيه لغات القرآن  3)
خبريأ يف اللفظ، وهي و ي   "ال تضاةّ "خبريأ لفظا ومعنى، وال اويأ  "ال تكلَُّف وفس  "( فالجةلأ األولى 4)

 .2/502يف الةعنى. البحر الةحيط 
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الناهية فُسّكنت الراء الثانية للجزم، ثم « ال»ووجه الفتغ: أن الفعل مجزوم بـ 

ك األخير منهما بالفتغ لمناسبة  ُسّكنت الراء األولى لإلدّام فالتقى ساكنان، فُحرِّ

 .(1)األلف التي قبل الراء؛ لتجانس األلف والفتحة

ْيل  بني أسٍد إلى الحركة الخفيفة وهي الفتحة بموافقتهم ألهل  وهنا نلح  م 

ب ق   ـر  بين لهجات القبائل العربية قديما كان كبيرًا،  الحجاز، وس  أن التأثير والتأثُّ

وخاصة القبائل المتجاورة أو التي وقعت بينها تحالفات، ولعّل من هذا األخير 

ف المدّم الواقع يف  ـر لهجة بني أسد بلهجة الحجازيين يف نْصب المضاع  تأثُّ

 "وال يضاّر كاتب وال شهيد" ،[233]البقرة:  "ال تضاّر والدة"محل جزٍم مثل 

[282]البقرة: 
(2). 

 :[44]المؤمنون: ( ڀ)   -3
 أواًل: بيان القراءات:

 .(3)قرأ ابُن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بالتنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين

 ثانيًا: النسبة:
ْعل  [يقولون]أسٌد وتميٌم "قال الفراُء:  ى يا هذا، مثُل: ف  ـْتر  ى؛ إال : جاء القوُم ت 

نون ـْتـًرى، فُين وِّ  .(1)"بني كِنانة ... جاء القوُم ت 

                                                 

، وحجأ 1/205، ومعاين القراءات 1/116، وإعراب القرآن 1/188( ينظر  معاوى القرآن لألخفش 1)

.   2/206، وشرح الطيبأ للنويري 2/502، والبحر الةحيط 1/344، والكشف 136جلأ  ابن زو

 ووجه قراءة أبي جعفر الةبالغأ يف التففيف بحذ  إحد  الرائين. الةصدة األخير.

مّتوَفقا على قراءته بفتح الراء الةشددة، باست ناء أبي جعفر،  "وال يضاّة ياتب"( وإن يان الةوضع ال اين  2)

 سكان الراء وتففيف ا.فله إ

 .2/328( ينظر  النشر 3)
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 ثالثًا: التوجيه:

ْعل (2)تنويُن هذا اللف  على أنه مصدر ْلس، واأللُف بدٌل من  على وزن ف  كف 

ْعفر، بمنزلة  ه لإللحاق بـ ج  ْرُته ن ْصرًا، أو أن ألف  التنوين يف الوقف كقولك: ن ص 

ا نُ  ى فلمَّ ْلق  ب ْت اللتقاء الساكنين، أو أهنا للتأنيث.أ ْرط ى وع  ه  ن ذ  وبعدم التنوين  وِّ

ْكرى. ْعوى وس   على أنه مصدر مؤنث كـ: د 

بمعنى متواترين أي: واحدًا بعد « ُرُسل نا»وهو منصوٌب على الحال من 

واحد، أو ُمتتابعين، أو منصوب على النعت لمصدٍر محذوف تقديره: إرسااًل 

؛ "أرسلنا"إرسااًل إثر  إرسال، أو على أنه مفعول مطلق لـ  ت ْترى أي: متتابعين أو

 .(3)ألنه بمعنى واترنا

ونلح  هنا أن ِحْرص  القبائل البدوية عامًة، وتميم وأسد خاصًة على 

اإلسراع يف الكالم، واالقتصاد يف المجهود العضلي جعلهم يميلون إلى حذف 

ـْترا"التنوين من   . "ت 

           
 

                                                                                                                             
.  وهكذا جاء النص يف يتاب الفراء 9/236، وينظر  ةوح الةعاين 103( يتاب فيه لغات القرآن  1)

إال بني يناوأ وقريشا فيقولون  جاء "السابق، وأغلُب الظن أوه مبتوة، وأن يف الك م سْقطًا تقديره  

وون وون هذا  ،"القوُم َتْتًر ، فُينَوِّ والدليل على كلل أّن ابَن زوجلأ وّص صراحًأ على أّن أهل قريٍش ينوِّ

فةعناه وترا، فأبدل التاء من الواو يةا قالوا التك ن من الويالأ وتجاه  بالتنوينفةن قرأ "اللفظ فقال  

أللف، وإوةا هو وجاه، وحجته كيرها اليزيدي فقال  هي من وترت، والدليل على كلل  أو ا ُيتبت با

 .487.  حجأ ابن زوجلأ  "وهي لغأ قريش

 .9/236( هذا هو الةش وة فيه، وقيل  هو جةع، وقيل  اسم جةع. ةوح الةعاين 2)

، وةوح 8/344، والدة الةصون 5/276، ولسان العرب )فصل الواو( 3/80( إعراب القرآن للنحاس 3)

 .404، واشتحا   9/236الةعاين 
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يدخل عدد ثالثة مواضع أخرى،  النحوي( )المستوى وتحت مبحث      

يف قوله « سالسل»، و[95]النساء:  (پ پ پ) يف قوله تعالى:« ّير»وهي 

ڻ ۀ ) يف: « قوارير»، و[4]اإلنسان:  (ی ی جئ) تعالى: 

 .[16، 15]اإلنسان:  (ۀ   ہ ہ ہ
سٍد ولم يكن إدخال هذه المواضع كقراءاٍت منصوٍص على أهنا لهجة أ

 بشكل صريغ من ِقب ل أحد العلماء، وإنما كقاعدة نحوية عامة.

، فمن حيث بيان القراءات فيه، فقرأه (پ پ پ)   :املوضع األولفأما 

ل ٌف العاشر بنصب راء  ، وقرأ الباقون "ّير"المدنيان وابن عامر والكسائي وخ 

 .(1)برفعها

سد وقضاعة ي نِْصبون ومن حيث النسبة والتوجيه: فقد ذكر النحاة أن بني أ 

)مستثنًى( أن  "ّير"يف االستثناء مطلقا، وعند بقية العرب فاألشهر يف  "ّير"

ر  ب وُترفع وُتج  تشغل الموقع اإلعرابي لالسم الواقع بعد )إال(، وبالتالي ُتنص 

 .وفقا لموقعها اإلعرابي يف الرتكيب

ه النصُب يف )ّير( على أحد ثالثة أوجه،  األول: النصُب  وعليه.. فقد ُوجِّ

ُث عنه، والثاين: من «القاعدون»على االستثناء من  ، وهو األظهُر ألنه المحدَّ

                                                 

 .251/ 2( ينظر  النشر 1)
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ه الرفُع على البدل من «. القاعدون»، والثالث: على الحال من «المؤمنين» وُوجِّ

 .(1)«القاعدون»، أو على النعت لـ «القاعدون»

، فمذاهب القراء العشرة ، فمن حيث بيان القراءات فيه(ی) : املوضع الثانيأما و

 فيها على النحو التالي:

بالتنوين وصال: قرأ المدنيان والكسائيُّ وشعبُة، وهشاٌم ورويٌس بخلٍف عنهما. والباقون 

 بدون تنوين وصال.

 .  (2)أما وقفًا: فأصحاب التنوين الذين سبق ذكِرهم ي ِقفون باأللف، ومعهم أبو عمرو

 .األلف بخلٍف عنهم: ابُن كثير وابُن ذكوان وحفٌص وروٌح وبعدم التنوين وصال، مع الوقف ب

والوقف بحذف والباقون، وهم: حمزة وخلٌف العاشر: بعدم التنوين وصالً، 

 هذه اللغة إلى أسد، (3)األلف
ُّ
 .(4)ونسب البنا الدمياطي

أمام نقطتين اثنتين،  -يف توجيه هذا اللف  -أما من حيث التوجيه فنحن 

ْرُفُه، نُْعه من الصرف، والثانية: الوقف عليه باأللف، خاصة عند من  األولى: ص  وم 

 .(5)منعه من الصرف

                                                 

، والدة 126، والحجأ البن خالويه  1/234، وإعراب القرآن للنحاس 1/264( ينظر  معاوى األخفش 1)

 .53، ودوة الل جأ يف التقعيد النحوي  4/228، والتحرير والتنوير 4/76الةصون 

 ( مع م حظأ أن قراءة أبي عةرو وص  بدون ألف، أي بدون تنوين.2)

   .  وقال ابن الجزةي يف الطيبأ4/618ر يف تأصيل وجةع القراءات العشر ، وفريدة الده2/394( ينظر  النشر 3)

ْن َمًدا ُةْم لِي َغَداووووَس َِس  – 971  ُخْلُفُ َةا ِصْف َمْعُ ُم اْلَوْقَف اْمُدَدا   ً َووِّ

ا - 972 ف  ْهٌم بُِخْلِفِهْم ح  ن ا ش  ْن د  ْن م   ....   ...   ...    ...    ...   ...    ..  ع 

 

 .565( ينظر  اشتحا   4)

ُن وْص ً، ويقُف باأللِف وْقفًا ب  خ ٍ  وهم الةدويان والكس( 5) اَء يف هذا اللفظ على أةبع مراتَب  من م َمْن ُينَوِّ ائيُّ حيث إن الُقرَّ

ُن وال يأتي باأللِف وقفًا ب  خ ٍ ،  وهةا حةزُة وخلف  العاشر، وشعبُأ، وهشام  وةويس  بفلٍف عن ةا، ومن م ِمْن ال ُينَوِّ
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 أما األولى، فالمنُع من الصرف ألنه جمٌع ال نتير له يف الواحد، وهذا الوزن

ٌل ثاٍن، فلما اجتمع فيه ثقالن )فعالل(  ٌل، وهو مع ذلك جمٌع، والجمع فيه ِثق  فيه ثِق 

 . منعاه من الّصرف

ْرفه فللتناسب؛ ألن ما قبله منـّوٌن منصـوٌب, وهـو قولـه تعـالى:وأما   ، (ې) ص 

 وّيـُره مـن الكـوفيين أن بعـض العـرب (   ىئ)  ،(  ۇئ ۇئ)
ُّ
، وقد نقل الكسـائي

يصرفون جميع ما ال ينصرف إال أفعل التفضيل، وعن األخفش )وهـو مـن البصـريين( 

 يصرفون مطلقا؛ ألن األصل يف األسماء الصرف. 

اعا لمرسوم المصاحف؛ ألهنا مكتوبة بـاأللف وإن لـم تكـن رأس آيـة، فهـي ثم اتَّب

 ، (پ) ،(ىب) ،(ی جئ ) تشــــــــــاكل رؤوس اآلي؛ ألن بعــــــــــده:

 اآليات.(  ٿ ٹ ٹ)  ،(ٺ)
، فلما (1)وقيل: إن هذه الجموع أشبهت اآلحاد، كما قالوا: صواحبات يوسف

  . ْمع  اآلحاد المنصرفة ُجِعل  يف حكمها فُصِرف   ُجِمع  ج 
 
ُّ
أما النقطة الثانية: فإن الوقف على ما ال ينصرف باأللف حكاه الرؤاسي

 عن العرب لبيان الفتحة، ثم اتَّباعا لمرسوم المصاحف؛ ألهنا
ُّ
مكتوبة  والكسائي

                                                                                                                             
ْن، ويقف باأللِف ب  خ ٍ ، وهو أبو عةرٍو وحَده، ومن م َمْن  ْن، ويقُف باأللف تاةةومن م َمْن لم ُينَوِّ وبدووِ ا أخر ،  لم ُينَوِّ

 وهم ابُن كيواَن وحفص  والبزيُّ وةوح.

خرجه أحةُد وغيُره. ينظر  مسند جةع السَّ َمأ، وهو واةد يف حديٍث للنبّي أ "صواحَب "( حيث جةُعوا 1)

 . 3/167، والةحكم والةحيط األعظم 6/349، والحجأ للفاةسي 32/474اشمام أحةد 
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باأللف وإن لم تكن رأس آية، فهي تشاكل رؤوس اآلي كما تقّدم قبل قليل، أو 

  .(1)األول الثاين ألنه لّما كان إلى جانبه جمع ينصرف فُأْتبِع  
فمن حيث بيان القراءات فيه، فمذاهب القراء  ،(ۀ  ): املوضع الثالثوأما 

 يت:العشرة فيها على النحو اآل

 بتنوين اللفتين معا، ووقفوا عليهما باأللف، 
ُ
قرأ المدنيان وشعبُة والكسائي

ل ٌف العاشر وصالً بالتنوين يف األول وبدونه يف الث ا وقرأ ابُن كثير وخ  ـف  ق  اين، وو 

باأللف على األول وبدوهنا على الثاين، وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص وروٌح 

باأللف على األول بُخـْلٍف عن روح, وبدون وْصالً بغير تنوين فيهما, أما وْقفًا: فوقفوا 

ـف   ق  و  ا األلف على الثاين بُخـْلٍف عن هشام. وقرأ حمزُة ورويٌس بغير تنوين فيهما أيضا، و 

 .(2)بغير ألٍف فيهما
) ومن حيث النسبة والتوجيه: فاألمر فيه كما مّر يف نسبة وتوجيه لف 

  .(3)(ی
 

                                                 

، والحجأ للفاةسي 3/108، ومعاين القراءات 358، والحجأ البن خالويه  5/63--(إعراب القرآن 1)

، واشتحا   10/597، والدة الةصون10/360، والبحر الةحيط 737، وحجأ ابن زوجلأ  6/349

 .29/365، والتحرير والتنوير 565

    ، وقال ابن الجزةي يف الطيبأ565، واشتحا   2/395( ينظر  النشر 2)

972 - ...    ...   ...   ...    ...   ...   ...  ْن َقواِةي  ًرا َةَجا ِحْرٍم َصَفاوووووووووووَووِّ

 ْن ِصْف َمًدا ُةْم َوَوَقْف وِّ ووووَوال َّاِن وَ   ُتِلْف َواْلَقْصُر َوْقًفا فِى ِغنًا َشَذا اْخ  -973

 ...   ...   ...    ...   ...   ...    ...   ٍَ  بِْاألَلِْف ووووووَمْعُ ْم ِهَشام  بِاْختِ  - 974

 

 .3/108( ينظر  معاين القراءات  3)
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 املبحث الرابع:

 املستوى الداللي
 .[84]طه:   (ہ ھ)  - 1 

 أواًل: بيان القراءات: 

 .(1)قرأ رويٌس بكسر الهمزة، وإسكان الثاء، وقرأ الباقون بفتحهما
 نسبة:ثانيًا: ال

ْكُته على أثِري، وأسٌد يقولون: أ ث ِري، "قال الفراُء:  أهُل الحجاز يقولون: ت ر 

 .(2)"وإِْثِري
 ثالثا: التوجيه:

                                                 

 .2/321( ينظر  النشر  1)

 .92(يتاب فيه لغات القرآن  2)
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ُر ". و(1)القراءتان لغتان بمعنى محركة: بقّيُة الشيء، أو ما يرتكه الماشي  -األث 

صة السمن إذا بالكسر: ُخال   -على األرض من عالمات قدم أو حافر أو ُخّف، واإِلْثر 

ُسلِئ  )ُأذيب وُطبِخ(
(2). 

ـُر عاٌم، فهو بقّية شيء، أّيًا كان هذا الشئ، أما اإِلْثـر فهو خاٌص؛ ألنه "إذًا..  األ ث 

صة شٍئ مخصوص، وهو السمن إذا ُأذيب وُطبِخ   .(3)بقيُة وُخال 
أو: هم  ،(4)ومعنى القراءة بالتحريك )أ ث ري(: يجيئون بعدي ويلحقون بي

، ومعنى القراءة بالكسر يأتون بعدي مباشرة، ألن قولهم: (5)ون مني يأتون بعديقريب

جاء على إِْثـره، معناه: جاء مواليا له بقرب مجيئه، فُشبِّه  الجائي الموالي بالذي يمشي 

ب ه هو  ْن مشى قبل أن يتغير ذلك األثر بأقداٍم أخرى، ووجه الشَّ على عالمات أقدام م 

، والمعنى: هم هؤالء قريًبا مني، فُهم معي، وإنما (6)بقه ّيرهمواالته وأنه لم يس

 .(7)سبقتهم بخطا يسيرة، ظننت أهنا ال ُتخلُّ بالمعية، وال تقدح يف االستصحاب
فكأّن القراءة بكسر الهمزة )إِْثـري( الموافقة للهجة بني أسد فيها داللة على شدة 

 ة. القرب وسرعة المجيء أكثر من القراءة بفتغ الهمز

                                                 

، وال ادي شرح تيبأ النشر 16/161، والتحرير والتنوير3/448، وفتح القدير4/5ان العرب( ينظر لس1)

3/48. 

 .1/237، والةعجم االشتقاقي الةؤصل 16/161( التحرير والتنوير 2)

 .1/237، والةعجم االشتقاقي الةؤصل 4/9( ينظر  لسان العرب 3)

 )داة القلم, الداة الشاميأ،    األولى(. ،702، والوجيز للواحدي  18/349( جامع البيان للطبري 4)

 .3/171( زاد الةسير 5)

 .16/161( التحرير والتنوير 6)

 . 434/ 4( البحر الةديد،    العلةيأ 7)
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لون فيها الحركات  ويين عامًة التي يفضِّ وهي أيضًا موافقة لطبيعتهم وطبيعة البد 

الثقيلة على الخفيفة، وكما هو معروف أن الكسر  يف )إِْثـري( أثقُل من الفتغ يف قراءة 

 )أ ث ـري(. 

 :[87]طه:  (ی)   -2
 أواًل: بيان القراءات:

والكسائي وخلف بضمها، وقرأ  قرأ المدنيان، وعاصم بفتغ الميم، وقرأ حمزة

 .(1)الباقون بكسرها
 ثانيا: النسبة:

ُيفهُم من كالم الفّراء يف معانيه أن القراءة بضم الميم لهجة بني أسد، حيث قال 

وبعُض بني » ... بعد أن ذكر معاين وتوجيه القراءات الثالث الواردة يف هذا اللف : 

ْلكه: وْجُههُ أسد يقول: مالي ُمْلٌك، يقول: مالي شيء أمل  .(2)«كه، ومِْلك الطريق وم 
 ثالثًا: التوجيه:

القراءاُت الثالُث هنا قيل: إهنا لغاٌت بمعنى واحٍد كالنَّْقض والنِّْقِض، ومعناها: 

لطان،  ُة والتسلُُّط، أو معناها: بإرادتنا واختيارنا. وقيل: بضم الميم معناه: السُّ الُقْدر 

ْلًكا ل ْكته م  ْلًبا وبفتحها: مصدر م   ّ بْته  ل   ّ ًة، مثل  ل ك  ب ًة، وبكسرها اسٌم لما يْملِكه  وم  ل   ّ و

 .(3)الرجل، وتحوزه اليد، ويستعمل يف األمور التي ُيربمها اإلنسان
                                                 

 .2/321( ينظر  النشر 1)

فيقول   "92يتاب فيه لغات القرآن ص ". وهو يؤيد هذا الةعني يف يتابه  2/189( معاين القرآن 2)

ا َمْوِعَدَك بُِةْلكِنَا(، و)ِمْلكِنَا(، لغتان، ومن العرِب من يقوُل  )بَِةْلكِنَا(، ويأنَّ الُةْلَل )َما َأْخَلْفنَ "

ْلطاُن، ويأنَّ الِةْلَل الةةلوُك، ويأنَّ الَةْلَل مصدُة َمَلْكُته َمْلًكا، وَمَلَكًأ، وهنَّ يرجعَن إلى لغٍأ  السُّ

.واحدٍةه ألين سةعُت بعض بني أسٍد يقولون  اةْ   َحُةوا ِصْبَياًوا ِصَغاًةا َلْيَس َلُ ْم ُمْلل 

، والبحر الةحيط 461، وحجأ ابن زوجلأ  246، والحجأ البن خالويه  2/189( ينظر  معاين الفراء 3)

 .16/165، والتحرير والتنوير 8/89، والدة الةصون 7/368
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ونلح  هنا أن القراءة بضم الميم تحديدا هي التي أشار الفراُء إلى نسبتها لبني 

اقي القبائل البدوية الاليت أسد، وهذا ليس بغريب، فهذه عادهتم، وتلك سجيتهم، كب

على ّيره من الحركات؛ ألنه يعكس طبيعة  -وهو الضم -ُيْؤثـرن أثقل الحركات 

 الحياة القاسية التي يعيشوهنا يف الصحراء.

 .[23نوح: ] (ھ)   -3
 أواًل: بيان القراءات: 

 .(1)قرأ المدنيان بضم الواو، وقرأ الباقون بفتحها
 ثانيًا: النسبة:

اہ ھ ) أهُل الحجاز:": قال الفراءُ   .(2)"بالفتغ (ھ)، وأسٌد: (ھ ھ وُد ًّ
 ثالثا: التوجيه:

 .(3)القراءتان لغتان يف اسم ذلك الصنم، وقيل الضّم يف المحبة، والفتغ يف اسم الصنم
ويف هذا اللف  مالت أسٌد إلى استعمال أخفِّ الحركات وهي الفتحة، ولعّل 

على وهو مما يكثر دورانه  ،(4)بيلة قريبة منهمسبب ذلك أن هذا الصنم كان لهم أو لق

ألسنتهم، ومثل هذا يفّضلون له استخدام أخّف الحركات، إضافة إلى أن الفتغ يف 

ّد( بالفتغ مصدر  الدال فيه إشارة للتوافق بين اللف  والمعنى، حيث إّن )الو 

                                                 

 .2/391( ينظر  النشر  1)

 .145يتاب فيه لغات القرآن  (2)

 .726، وحجأ ابن زوجلأ  6/328، والحجأ للفاةسي 3/94، ومعاين القراءات 353البن خالويه  ( الحجأ 3)
 قرب قبيلأ وسلةى أجأ ( فقد يان هذا الصنم معبودًا لقبيلأ بني يلب، ومساين م يف السةاوة، واستقّر بعض م يف4)

ء، وملتقى تري القوافل، والةدينأ قرب جبل تيّ  الشام بين وهي الجندل، دومأ أماين م أهم تيء، وياوت

وسوقًا معروفًا من أسواي الجاهليين، وياوت تقصدها قبائل الشام والحجاز واألقسام الشةاليأ والغربيأ من 

أيضًا بعض تةيم، وتيء، والفزةج، وهذيل، ولفم. ينظر  الحجأ  "ودّ "أعالي وجد. ووةد أن من عبدة 

، 11/256لةفصل ىف تاةيخ العرب قبل اشس م ، وا2/487، 1/221البلدان  ، ومعجم6/327للفاةسي 

 ."وّداً ".  ودياُة بني أسد ياوت بجواة دياة تيء وتةيم الذين عبدوا الصنم  14/60، 6/68
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دُّ من األمنِية ِدْدُت، وهو ي و  و 
دّ ")الصنم ، وكأهنم يتمنون من إِل ههم هذا (1) ( "و 

الرضا عنهم ونحو ذلك. أو من الوداد، وهو السهولة واللين، أو: من وددت 

الرجل: أحببته، وفيه إشارة إلى محبتهم ذلك المعبود، أو من وددته إذا بررته، 

 . واهلل أعلم.(2)وهم يرون ويعتقدون ضرورة البِـّر بذلك المعبود لهم
           

 أل اهلَل ُحْسنها()أساخلــــامتـــة  
 ، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعُد،،،،الحةد هلل، والص ة والس م على ةسول اهلل 

فَبْعَد هذه الجولأ يف ثنايا القراءات الةتواترة التي جاءت على ل جأ أسد وتوجي  ا 

ة سيلحظ القاةئ أن عدد تلل القراءات التي وافقت ل جأ أسد ليست قليلأ، وإن ياوت الك ر

من القراءات وافقت ل جأ الحجازيين وباألخص قريش، فإن العدد الةوافق لل جأ أسد يدلُّ 

أن هذه الل جأ ياوت ل ا مكاوت ا إبان وزول الوحيه حتى إن القرآن الكريم سّجل ل ا تلل 

السةات الل جيأ، وهذا يومئ إلى غايأ ساميأ مقصودة، وهي توحيد العرب، ويأن القرآن 

 د في ا يل قبيلأ ظ  من لغت ا الفاصأ، فتأوس به، وتستريح إليه.صفحأ لغويأ تج

 ي أتوقد تةّفَض هذا البحث عن عدد من النتائج، ُأْجِةُل ا فيةا ي

معظم الفصائص الل جيأ للقبائل البدويأ تعود إلى أمرين  قصد التففيف،  – 1

ةأ ويساعد علي ا والةيل إلى االقتصاد يف الةج ود العضلي، وي هةا يحقق ل م غايأ م 

 وهذه الغايأ هي  اشسراع يف الك م، وهو الةطلوب األبرز لدي قبائل الصحراء.

                                                 
 .5/29، وإعراب القرآن 8/99( ينظر  العين 1)

ا، وإن يان . هكذا مال النحاس إلى التفريق بين الةعنى يف مفتوح الواو ومكسوةه5/29ينظر  إعراب القرآن ( 2)

ا  ا(. ينظر  تاج العروس )فصل  -جة وة اللغويين على أن هذه الةعاين السابقأ تصدي وتأتي يف اللفظين )َودًّ ُودًّ

 .5/304الواو( 
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تقريبًا %11,8 بلغت وسبأ القراءات الةتواترة التي جاءت على ل جأ أسد -2
(1)

، وهذا مةا 

 ت ا. ُيبرُِز مكاوأ ل جِأ هذه القبيلأ، ويبّين وجه التيسير يف هذه القراءات التي جاءت على ل ج
لم يةنع وجود قبيلأ أسد يف بيئأ صحراويأ ويف وسط الجزيرة أن تتأثر بالقبائل  - 3

الحجازيأ، وتيجأ التحالفات أو غيرها فاّتحد وطق ا مع الحجازيين يف عدد ال بأس به من 

 األلفاظ.

إلى اختياة أثقل الحريات غالبا، وهي  -يغيرها من القبائل البدويأ –مالت أسد   – 4

ثم الكسرة، لكن ا يف الوقت وفسه ةبةا مالت إلى اختياة الفتحأ أحياواه تحقيقًا لعامل  الضةأ

 اشسراع يف النطق والك م.   واهلل أعلم.

 

 
 

 كشاف املصادر
أبجديات البحث يف العلوم الشرعيأ، د. فريد األوصاةي، منشوةات الفرقان، مطبعأ  -1

 م.1997هو / 1417النجاح الجديدة، الداة البيضاء، 

أخباة مكأ وما جاء في ا من اآلثاة، لألزةقي محةد بن عبد اهلل، تحقيق  ةشدي  -2

 ون تاةيخ. بد بيروت، –الصالح، داة األودلس 

اةتشا  الضرب من لسان العرب، ألبي حيان األودلسي محةد بن يوسف، تحقيق  ةجب  -3

 م.1998ى، ع ةان، مراجعأ  د/ةمضان عبد التواب، مكتبأ الفاوجي بالقاهرة،    األول

 هو.1332األزمنأ واألمكنأ، للةرزوقي أحةد بن محةد، حيدةآباد،    األولى،  -4

 بيروت، –إعجاز القرآن والب غأ النبويأ، مصطفى صادي الرافعي، داة الكتاب العربي  -5

 .م 2005 ، ال امنأ   

إعراب القرآن، للنحاس أحةد بن محةد، بتعليق  عبد الةنعم خليل، داة الكتب  -6

 هو. 1421بيروت،    األولى،  -العلةيأ

                                                 

%(. وهذه النسبأ يف مواضع الَفْرش فقط، ودون احتساب مواضع اشمالأ، 11,79ه ألو ا بلغت بالضبط )"تقريبا"قلُت  ( 1)

علْيِ ُم "، و"ودون احتساب ميم الجةع التي بعدها ساين وقبل ا هاء مكسوةة يف وحو  بِِ ُم األسبابوهي من ل جأ أسد، 

 %(.7,15. مع م حظأ أوني احتسبُت ِضْةن الَعدِّ األلفاَظ الةكرةة، وبلغت النسبأ بدون احتساب الةكرة  )"الِقتاُل 
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االقتراح يف أصول النحو، للسيوتي عبد الرحةن بن أبي بكر، تحقيق  د. محةود  -7

 م.1989دمشق،    األولى،  -فجال، داة القلم

اشيضاح شرح اشمام الزبيدي على متن الدةة، لع ةان بن عةر الناشري، تحقيق  عبد  -8

 م.2004القاهرة،    األولى،  -ابن عفان الرياض، داة -الرزاي موسى، داة ابن القيم

البحث العلةّي  حقيقته، مصادةه، ومادته، ومناهجه، ويتابته، د. عبد العزيز عبد  -9

 م.2000الرحةن الربيعأ،     ال اويأ، 

البحر الةحيط يف التفسير، ألبي حيان األودلسي محةد بن يوسف، تحقيق  صدقي  -10

 .هو 1420  أسن تبعأ بيروت، –محةد جةيل، داة الفكر 

البرهان يف علوم القرآن، للزةيشي بدة الدين محةد بن عبد اهلل،حققه  أبو الفضل  -11

 م.2006القاهرة،  -الدمياتي، داة الحديث

بصائر كوي التةييز يف لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي، تحقيق  محةد علي  -12

القاهرة،  -اشس ميلجنأ إحياء التراث  -النجاة، الةجلس األعلى للشئون اشس ميأ 

 م.1992سنأ النشر  

تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي محّةد بن محّةد بن عبد الرّزاي، داة  -13

 .هو1414 األولى،    بيروت، –الفكر 

تاةيخ ابن خلدون= ديوان الةبتدأ والفبر يف تاةيخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  -14

ن بن محةد، تحقيق  خليل شحادة، داة كوي الشأن األيبر، البن خلدون عبد الرحة

 م.1988بيروت،    ال اويأ،  -الفكر

تاةيخ بغداد، للفطيب البغدادي أحةد بن علي، تحقيق  د. بشاة عواد، داة الغرب  -15

 .م2002 األولى،    بيروت، –اشس مي 

تاةيخ وجد، لأللوسي ش اب الدين محةود بن عبد اهلل، تحقيق  محةد ب جأ، داة  -16

 م.2007غداد،    األولى ، ب -الوةاي

التحرير والتنوير، البن عاشوة محةد الطاهر بن محةد،  مؤسسأ التاةيخ العربي،  -17

 م.2000لبنان،    األولى،  –بيروت 

تحفأ األقران يف ما قرئ بالّت ليث من حرو  القرآن، ألحةد بن يوسف بن مالل،  -18

 .م2007 ال اويأ،    السعوديأ، –الناشر  ينوز أشبيليا 

 ذيب اللغأ، ألبي منصوة األزهري محةد بن أحةد، تحقيق  محةد عوض مرعب، ت -19

 م.2001ولى، األ    بيروت، –داة إحياء التراث العربي 
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جامع البيان يف تأويل القرآن، للطبري محةد بن جرير، تحقيق  أحةد شاير، مؤسسأ  -20

 م. 2000الرسالأ،    األولى، 

ن أحةد، تحقيق  أحةد البردوين، إبراهيم الجامع ألحكام القرآن، للقرتبي محةد ب -21

 .م1964 ال اويأ،    القاهرة، –أتفيش، داة الكتب الةصريأ 

 –جة رة أوساب العرب، البن حزم األودلسي علي بن أحةد، داة الكتب العلةيأ  -22

 .م1983 األولى،    بيروت،

اة حجأ القراءات، البن زوجلأ عبد الرحةن بن محةد، تحقيق  سعيد األفغاين، د -23

 بدون تاةيخ. -الرسالأ

الحجأ يف القراءات السبع، البن خالويه الحسين بن أحةد، تحقيق  د. عبد العال  -24

 .هو1401 الرابعأ،    بيروت، –سالم مكرم، داة الشروي 

الحجأ يف علل القراءات السبع، ألبي علي الفاةسّي الحسن بن أحةد، تحقيق  بدة  -25

 م.1993دمشق / بيروت،    ال اويأ،  -أمون بشير جويجابي، داة الة -الدين ق وجي 

القاهرة،  -خصائص ل جتي تةيم وقريش، د. الةوايف الرفاعي البيلي، مطبعأ السعادة -26

 م.1987   األولى، 

    بيروت، –ديوان امرئ القيس، اعتنى به  عبد الرحةن الةصطاوي، داة الةعرفأ  -27

 .م2004 ال اويأ،

ق  د. وعةان محةد أمين، داة الةعاة ، ديوان جرير بشرح محةد بن حبيب، تحقي -28

 القاهرة،    ال ال أ، بدون تاةيخ.

ةوح الةعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع الة اين، لأللوسي محةود بن عبد اهلل، داة  -29

 بيروت، بدون تاةيخ. -إحياء التراث العربي

يق  إحسان الروض الةعطاة يف خبر األقطاة، للِحْةَيرّي محةد بن عبد الةنعم، تحق -30

 .م1980  سنأ ال اويأ،    بيروت، :عباس، مؤسسأ واصر لل قافأ 

زاد الةسير زاد الةسير يف علم التفسير، ألبي الفرج ابن الجوزي عبد الرحةن بن علي،  -31

 .هو1422 األولى،    بيروت، –تحقيق  عبد الرزاي الة دي، داة الكتاب العربي 

ي عبد الرحةن بن علي، تحقيق  عبد الرزاي زاد الةسير يف علم التفسير، البن الجوز -32

 .هو1422 - األولى    بيروت، –الة دي، داة الكتاب العربي 

 م.2001شرح الةفّصل، البن يعيش  يعيش بن علي، داة الكتب العلةيأ، بيروت،    األولى،  -33

 -شرح ال دايأ، للة دوي أحةد بن عةاة، تحقيق  حازم حيدة، مكتبأ الرشد -34

 هو.1415الرياض، 
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شرح شافيأ ابن الحاجب، للرضّي محةد بن الحسن، تحقيق  محةد محيى الدين عبد  -35

 م.1975بيروت،   -الحةيد، محةد ووة الحسن، محةد الزفزا ، داة الكتب العلةيأ

شرح يتاب سيبويه، للسيرايف الحسن بن عبد اهلل، تحقيق  أحةد حسن م دلي، علي  -36

 م.2008ولى، بيروت،    األ -سيد علي، داة الكتب العلةيأ

شةس العلوم ودواء ي م العرب من الكلوم، لو  وشوان بن سعيد الِحْةَيرّي، تحقيق   -37

دمشق،    -بيروت، داة الفكر -د. حسين العةري وآخرين، داة الفكر الةعاصر 

 م.1999األولى، 

الصحاح تاج اللغأ وصحاح العربيأ، للجوهرّي إسةاعيل بن حةاد، تحقيق  أحةد  -38

 م.1987 بيروت،    الرابعأ،  -طاة، داة العلم للة يينعبد الغفوة ع

 م.1968وت،  األولى، بير–الطبقات الكبر  البن سعد، تحقيق إحسان عباس،داة صادة -39

فتح الباةي شرح صحيح البفاةي، البن حجر العسق ين أحةد بن علّي، بتصحيح  -40

بيروت،  -ةعرفأ وإشرا   محب الدين الفطيب، وترقيم  محةد فؤاد عبد الباقي داة ال

 هو.1379تبعأ سنأ 

 م.2010يف الل جات العربيأ، د. إبراهيم أويس، مكتبأ األوجلو الةصريأ، تبعأ سنأ   -41

القراءات القرآويأ يف ضوء علم اللغأ الحديث، د. عبد الصبوة شاهين، مكتبأ  -42

 .تاةيخ بدون القاهرة، –الفاوجي 

ق  د. خالد أبو الجود، داة الكامُل يف القراءات، لل ذلي يوسف بن علّي، تحقي -43

 م.2017مصر،    األولى،  -اشماةات، داة عباد الرحةن -البشير

الكامل يف اللغأ واألدب، للةبرد محةد بن يزيد، تحقيق  محةد أبو الفضل إبراهيم،  -44

 . م1997 ال ال أ،    القاهرة، –داة الفكر العربي 

لتأويل، للزمفشري محةود بن الكشا  عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه ا -45

 .هو1407 ال ال أ،    بيروت، –عةرو، داة الكتاب العربي 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلل ا وحجج ا، لةكّي بن أبي تالب، تحقيق   -46

 م.2007القاهرة، تبعأ سنأ   -عبد الرحيم الطرهوين، داة الحديث

  عدوان دةويش، ومحةد الكليات، ألبي البقاء الكفوّي أيوب بن موسى، تحقيق -47

 .بيروت –الةصري، مؤسسأ الرسالأ 

ينز األماين يف شرح حرز الةعاين، للجعبري إبراهيم بن عةر، تحقيق  عرباوي  -48

 القاهرة، بدون تاةيخ. -فرغلي، مكتبأ أوالد الشيخ

 .هو1414 - ال ال أ    بيروت، –لسان العرب، البن منظوة محةد بن مكرم، داة صادة  -49



 

 

 

 
 

502 

 "دراسة وصفية حتليلية ما قرئ به من هلجة اسد "توجيه 
 

 علواني مسعودحممد  د.
 

ةات لفنون القراءات، للقسط ين أحةد بن محةد، تحقيق  مريز لطائف اششا -50

 هو.1434الةدينأ الةنوةة،  -الدةاسات القرآويأ، مجةع الةلل ف د 

 -الل جات العربيأ يف التراث، د. أحةد علم الدين الجندي، الداة العربيأ للكتاب -51

 م.1983ترابلس، ليبيا، 

 -بده الراجحي، داة الةعرفأ الجامعيأالل جات العربيأ يف القراءات القرآويأ، د. ع -52

 م.1996اشسكندةيأ، 

 م.2010عةان، األةدن،    األولى،  -ل جأ قبيلأ أسد، د. علي واصر غالب، داة الحامد -53

مبلغ األةب يف ففر العرب، البن حجر ال يتةّي أحةد بن محةد، داة الكتب   -54

 م.1990بيروت،    األولى،  -العلةيأ

حةد بن أبي بكر، تحقيق  يوسف الشيخ محةد، الةكتبأ مفتاة الصحاح، للرازي م -55

 .م1999 الفامسأ،    صيدا، –الداة النةوكجيأ، بيروت  -العصريأ 

الةذير والةؤوث، ألبي بكر األوباةي محةد بن القاسم، تحقيق  د. محةد عبد  -56

الفالق عضيةأ، مراجعأ  د. ةمضان عبد التواب، لجنأ إحياء التراث بالةجلس األعلى 

 م.1981ؤون اشس ميأ، وزاةة األوقا  الةصريأ، سنأ النشر  للش

الةزهر يف علوم اللغأ وأوواع ا، للسيوتي عبد الرحةن بن أبي بكر، تحقيق  فؤاد   -57

 .م1998 األولى،    بيروت، –علي، داة الكتب العلةيأ 

معاوى القرآن، لألخفش، سعيد بن مسعدة، تحقيق  د/ هد  قراعأ،  مكتبأ الفاوجي،  -58

 م. 1990لقاهرة،    األولى، ا

معاين القرآن، للفراء يحيى بن زياد، تحقيق  أحةد يوسف وجاتي، محةد علي  -59

 النجاة، عبد الفتاح شلبي، داة الكتب الةصريأ،    األولى، بدون تاةيخ.

 . م1995 ال اويأ،    بيروت، –معجم البلدان، لياقوت بن عبد اهلل الحةوّي، داة صادة  -60

 م.  1997بيروت،    ال امنأ،  -لعربيأ، عةر ةضا يحالأ، مؤسسأ الرسالأمعجم القبائل ا -61

بيروت،  -الةغني يف توجيه القراءات العشر، د. محةد سالم محيسن، داة الجيل -62

 .هو1408 ال اويأ،    القاهرة،–ومكتبأ الكليات األزهريأ 

 مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصف اين الحسين بن محةد، تحقيق  صفوان -63

 م.2009داوودي، داة القلم، دمشق،    الرابعأ، 

الةفصل يف صنعأ اشعراب، للزمفشري محةود بن عةر، تحقيق  د. علي بو ملحم،  -64

 .م1993 األولى،    بيروت، –مكتبأ ال  ل 
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الةةتع الكبير يف التصريف، البن عصفوة عليِّ بن مؤمن، مكتبأ لبنان،    األولى،  -65

1996. 

الكويت،     -عبد الرحةن بدوي، الناشر  ويالأ الةطبوعات مناهج البحث العلةي، -66

 م.1977ال ال أ  

ْةقاين محةد عبد العظيم، داة الفكر  -67  .1996 األولى،    بيروت، –مناهل العرفان يف علوم القرآن، للزُّ

منجد الةقرئين ومرشد الطالبين، ألبي الفير ابن الجزةي محةد بن محةد، مكتبأ  -68
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 م.1999األةدن،    ال اويأ،  -أبو وصاة، د. عقلأ مبيضين، داة وائل، عةان
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 م.2002للشئون اشس ميأ، مصر، عام النشر  الةتفصصين، الناشر  الةجلس األعلى 

الةوضح يف وجوه القراءات وعلل ا، البن أبي مريم وصر بن علي، تحقيق  عةر  -71

 م.1993جدة،    األولى،  -حةدان، الجةاعأ الفيريأ لتحفيظ القرآن الكريم

الن ايأ يف غريب الحديث واألثر، البن األثير الةباةك بن محةد، تحقيق  تاهر  -72

 م.1979بيروت،  -، محةود الطناحي، الةكتبأ العلةيأ الزاوي

هةع ال وامع يف شرح جةع الجوامع، للسيوتي عبد الرحةن بن أبي بكر، تحقيق  عبد الحةيد  -73

 .تاةيخ بدون مصر، –هنداوي، الةكتبأ التوفيقيأ 
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