








مقدمة

بعدتائا اصطفى، الذين عباده عر وملام ف، الحمد 

دراساتويات اللغوية، الفلواهر من بكثتر القرآنيه القراءات احتفظنج فقد 
القرآنيةالقراءات ر والدلالية والحوية والصرفية الصوتية الظواهر حول كثيرة 

٠والثادة المتواترة 

القراءاتأشهر من م ١  ٢٧سة المنور النجود أبي بن عاصم قراءة وتعد 
أحدوهو القراءة، وإتقان بالفصاحة مشهورا عاصم وكان رماننا، ر القرآنية 

منوهي تواترها، عر المتفق القراءات أصح قراءاتهم تعد الذين البعة الهماء 
٠الفصحى للعربية النطقية الخصائص مع توافقا القراءات أكثر 

وصفالمتقدمين العربية اللغة علماء من عددا أيا الدارس نظر يلفت ومما 
وؤأتمة4^^٠٢^ ٠٧١١^مثل: ر عاصم عن حفص رواية ر الهمزتن تحميق 

وندقراءته. وموغ عاصم، منزلة ْع يتناسب لا ما وهو الثذوذ، أو بالضعف 
القراءة،وعكاء النحاة أقوال وأجمع الموصؤع، هدا أدرس دللئج جعلني 

القياس،ر صعفط س يخلو لا بالشذود الهمزتين تحقيق وصف أن ووحدت 
السماع.وتواتر الرواية قوة مع تعارصه مع 

سمواصع حول تساؤلات ؛القراءة بلادنا ر المهتمين بعض ص أحد وكننؤ 
٠٠٤أننانية L._J^عليه قاهذ نحو: في الغاب، صمير هاء 

بالتاءالمزيدة الأفعال صيغ لبعض نمير عن يبحث من وحدت كما ه، أرجة 
الوضعين،هدين فدرت ونحوها، وؤتخننونه يهذى4 لا أئن ؤ مثل في 





هنرثنال تجذ 
دامحصبجذ 

مقدمة

بعد؛أما آصطفى، الذين عباده عر وسلام ف، الحمد 

محرجه،لبني نطقه، بصموة الدارسون وصمه المرئية، أصوات احد فالهمزة 

التهؤع،أو مالثنلة نطقه وشثهوا النطق، آلة ني نقطة أعمق من يخرج فهو 
ونمكلامهم، ر الصوت هذا نطق من التخلص إلى العرب من كين وماد 
فينطقه على فحانقلوا صعوبة، محن نملته في ما آخرون وتحئل التسهيل، أهل 

اكءقتمح،•أيل رهم كلامهم، 
أهلفمال صعوبة، يهما النطق أنداد الكلام في همزتان اجتمت وإذا 

علىبعضهم وحافظ للنطق، سهيلا بإحداهما، المملق محن التخلص إلى التحقيق 
منحرف كد تطذ أف الأصل لأن للأصل، محراعاة نملقهم، في الهمزين. 
الكريم،القرآن نراء محن عدد به أحذ ما وهو صفاته، حميع موش مخرحه، 

الملمينجمهور بها يقرا التي القراءة صاحبا الكوفي عاصم مقدمتهم وفي 
فيالفصحى العربية نعلق في المعتمد هو الهمزتين تحقيق أن كما اليوم، القرآن 
والثقافة.والأدب العلم في الجادة، الكلام مواقف مختلف في زمانا 

فيالكريم القرآن قراءات اثبر في الهمزين بتحقيق الأخذ محن الرغم وعلى 
٧





الأولالمحث 

نطقهاقى العرب ومذاهب للهمزة، الصوتية الخصائص 

;الصوتية الهمزة حصائص ت أولا 

مخرجالأول! أمرين• بتحديد صوب لاذ الصوتية الخصائص تتمثل 
صفاته.والثاني! الصوت، 

تخرجوالهمرة ا خروجه مكان أو الصوت تكون موصع فيعني المخرج أما 
فيالصومحن الوترين محن ومن ا، سويهر تصر بحسب الحلق، أقصى من 

العسرين،بمن تمارصن ولا المحديعن الأصواتيبمن تعبر يحمب الحنجرة، 
منطقةيريد كان فانه الحالق بأقصى الهمزة مخرج حدد حين سيبويه لأن 

ولأنللعيان حلهورها ولعدم النطق. آله في نمهلة أعمق تحتل وهي الحنجرة، 
الحلق.أقصى عليها يهللق أن غريبا فلبس بها ينتهي الحلق تجويف 

تلكوتتمثل مخرجه، فى الصوت لتكون مصاحبة كيفيات فإنها الصفات وأما 
المخرجفي النمس مرور ؤلريقة تحديد ؛ وهماأساسيين، أمرين في الكيفيان 

ذلك.أثناء في الصوتيين الوترين حالة وتحديد بالصوت، النطق عند 

حلفالنمس يحبس يتم فإنه الهمزة مخرج ز القس مرور طريقة أما 

التحديدالداني: ؤيفلر: ، ٤٣٣؛/ الكتاب )١( 
الصوتدراسة صر؛ مختار وأحمد صأ؛ا، الأصوات بثر: محمر كمال يفلر؛ )٢( 

ص

٩







ثديية؛؛يرياصة إلا عليه اكاريء يقدر ولا المختار، وذكا بالقراءة، 

جمحيعريا أن الماريء على اافيجِّا ت القيسي ءأال_، أبي بن مكي وقال 
إحراجهاشدة ني يتعنف ولا بها، اللفظ فيتومعل وطباعها، أحوالها من ذللئ، 

فصعبمخرجه، بمد حرف لأنها ورفق، بلطافة يخرجها لكن بها، نطق إذا 
١كلمة أصل محن محققتين همزتين العرب، تستعمل لم وللللث، لصعوبته، به اللففل 

القاريءأحرجها فإذا الكلام، من قليل في إلا همزة في مدغمة همزة توجد ولا 
المستحسناللفظ إلى وصل فقد بها ؛اللفظ يتعسف، ولم ولخلفح، برفق لفثله من 

فيهالأى.المختار 

الهمزة!نطق ئي العري، هاوام_، ثانيا؛ 

المعويةتللث، من يتخلصون العرب، من كثيرا جعل الهمزة يطق صحوبة إن 
وأنهامخرجها، ومل الحروف، من ٠لفاJتباعدها البرد! قال الهمزة، بخفين، 

في، التخفيف؛اوأما ! الؤديإابن وقال ؤاال ااتخفيففيها جاز المدر في نبرة 
نحرجصاحبها، من كالتهؤع لأنها العجم حروف بين من حمقت، فإنما الهمزة 

فخففوهاعليهم ت، فثقلأحسن، أو أكرم، قال! إذا كالمعلة صدره من 
وأيدلوها«ل؛/

والتخفيفح،اكحقيق، أشياء! ثلاثة فيها تكون الهمزة أن ٠لاعالم صييويه! قال 
•ذلل؛، وأشباه وبثس، ولوم، ومحال، ورأس، ، قرأمت، ! قوللث،فالتحقيق والبدل. 

وتحذف؛١وتندد، بين، بين فيه الهمزة فتصير التخفيف، وأما 

عندالهمزة إليها تؤول التي التخفيف، صور نوصح في يعيش ابن قال 

. ١١٩ص\ِاا-التحديد )١( 

.٧٦\إ )له( الممّ، وبفلر: ص0أا-آ-أا، الرءا,ة )٢( 
.اوةثضبا/هها)-١( 

٠٥٢حمره، الممريثيدقاتق )٤( 

'ا/اأه.الىادح)ه( 



والواوالألف إلى تصر حينثذ، فتلن يرنها تزيل بأن *فالإبدال تسهيلها؛ 
منسققل فأن الحيف وأما . .قبلها,ما وحركة حركتها حسب على والياء، 

حركتها،منه الذي والحرف الهمزة بين أي بين بين جعلها وأما البتة، اللففل 
الهمزةبين مضمومة كاس وإذا والألف، الهمزة بين تجعلها مفتوحة كانت فإذا 

والهمزهءرالياء بين مكسورة كانت ؤإذا والواو، 

بنيلغة الهمزة تهحقيق أن التحقيق أنويغ يشرح وهو ستبولأ كلام من ويتضح 
العربيةعلماء من عدد بذلك وصرح الحجار أهل لغة تسهيلها وأن تميم، 
وأهلوهذيل الحجاز ارأهل ت الأنصاري ريي أبو فقال سيبويه، بعد حاءوا الذين 

قولمن آحز ارما ت فقال عمر، بن عيسى عليها وقف ينبرون، لا والمدينة مكة 
لغةوهو ءالتخفيف، ت يعيش ابن وقال . البرُا أصحاب وهم بالبر، إلا تمتم 

وقيسءرتميم لغة والتحقيق . . الحجاز. أهل وأكثر قريثر 
تجمعءوتكاد أنيس! إبراهيم الدكتور فقال الحقيقة، هذه المحديون وأكد 
أنحين ني تميم، قبيلة حصاممس من وتحقيقه الهمز الزام أن عر الروايات 
ثم ١٥مل حرف إر قلبها أو تسبيلها أر بحذفها منها يتخلصون القرنيين 

اشالأمور من أصلها في كانت تسهيل أر تحقيق من الهمزة رفظاهرة قال: 
الحجازيةهرالبيثة لهجات وبين وشرقيها الجزيرة وصهل لهجات بين فزقت 

فحقيقأحكام بتفصيل القرأنية القراءات وكتب العربية علماء كتب وتكفلت 
الدارسينمن كثير وناقش فيها، والقراء الُرب ومذاهب وتخفيفها، الهمزة 

.١٠٧و/المفصل شرح 
.٥٥١اممابآ/؟ةه- يطر: 

.ا/؛االعرب لسان منظورت وابن ، ٦٩١ا/٥ اللغة تهذيب الأزهري• 
القملشرح 

حسهي.الُريية اللهجات في 
وعبدها صر٠٣القرآنية القراءات شاهين؛ الصبور عبد وتنظر* ، ٧٨٠٠٣نفسه المصدر 

*١ ٠ صري القرآنية القراءات فى المربية اللهجات I الراححى 
١٣



البحثمحذا أهداف من وليس عندها، الوثوق وأءاالوا الأحكام تلك المحدثين 
نيالعرب مدام، إلى أشرنا وإنما مناقشتها، إعادة أو تفاصيلها في الدحول 

كلمةني المجتمعتين الهمزتين أحكام لأن الموجز النحو هذا على الهمزة نهلق 
المغردة.الهمزة ١^١٣ على أكثرها في تنبي كلمتين أو 



الثانيالمحن، 
نطقهماقي والقراء العرب ومدام، الهمزتين، اجتماع 

ذلكتفادي إلى المتكلم ومال بهما، النهلق مل متماثلان صوتان نتاح إذا 
وهوالإدغام، الحالة هدم ني التخفف صور وأشهر سلا، إليه وحد ما الثقل 

ارتفاعهبهما اللسان ويرتئع واحدة، اعتماده التهلق آلة في لهما يعتمد أن 
واحدكحرف ، iJL؛j،jنميران واحدة، 

مافإن الهمزة، عدا ما المرئية أصوات حمح في التماثالين إدغام ويتأتى 
في'ور ت يمش ابن نال طها، في إدغامها يمنع مفردة دهي ثقل من فتها 

اا\5لأمتقدم وند عندهم، ثقلتج ولدلاان، الحلق، أقصى من تخرج برة الحقتقة 
فالدلك،أنقل، مثلها مع فهي استثقلت، قد كانت، وإذا الهمزة، تخمين، في عليها 

فيبابه ولهما فيهما، إدغام فلا العين موصع غير في همزتان التقت، إذا 
أرالواو إلمح، تلين أن إلا الهمزة تدغم فلا الإدغام، من بهما أولى هو التخفيف 

أنهاعلى إدغامها يجوز فحينثد فيه، والتاء الواو تدغم ما فتتصادف، الياء، إلى 
أشبههماوما وئثل فعال في وذللثج مضاعفة، عينا يكون أذ إلا • • واو• أو ياء 

٠٠وحآار.ورااس رسأال نحو همزة، عينه مما  ٠

فييكون وند كلمة، في يكون قد العرب كلام قمح، الهمزتين واجتماع 
يهما.النطق أحكام القراءة وعياء المربية علهاء وئصل كلمتين، 

0 الأصول الراح: ابن طلر: )١(  IX ١٢١•ا/ المنمل ثرح يعيش: وابن 'ل،
.TT'0/Y■الشاب شرح والرضي: 

. ١٣٤ا/النمل• شرح )٢( 

١٥



تالعربية علماء عند الهمزتين اجتماع ت أولا 
نيالرب ومذاهب الهمزتين احتماع أحكام فصل من أقدم سيبويه كان 

منمهما واحدة كل ولكت اك1 إذا الهمزتين أن »واعلم فقال: نملقهما، 
لك،ذكرت لما تحقيقهما ويتثقلون إحداهما يخففون التحقيق أهل فإن لكمة، 

تلتقيأن الرب كلام في فليس الواحدة، تحقيق الحجاز أهل استثقل كما 
قولوهو الاحرق، وتحقيق الأولى تخفيف الرب كلام ومن فتحمقا، همزتان 

منذك سمما الأجرة، ويخفف الأولى يحقق محن ومنهم . .عمرو.أبي 
فيخففونالحجاز أهل أمجا ٠ ١ القول. هدا تحث، يالخليل ولكن . ٠ العرب. 

.. لخمث. واحدة إلا تكن لم لو لأنه الهمزتتن، 

التقتا،إذا ألفا الهمزة وبين الاستفهام ألف بين يدخلون ناس الُرب 'ومن 
بالألفففملوا 1خثينال، ; قالواكما ففصالوا، همزتين التقاء كرهوا أنهم وذلاكا 

الرمة:ذو قال المضاعفة، الحروف هده التقاء كراهية 

مسالام أم !أنت ا الثقوبين جلاجل بين الوغنا؛ فلمه ا في

.. التحقيق. أهل فهؤلاء 

الأجرة،بدل من بد تكن لم واحدة لكمة في التقتا إذا الهمزتين أن رواعلم 
وإذاالحرف، الهمزتين التقاء لزم واحد حرف في لكنتا إذا لأنهما تخفف،، ولا 

تلزقفلا الكلام في تجري قد منهجا ة واحل. كل فان كلمتين في الهمزتان لكنت 
إحداهمامن فأبدلوا أثم، لكنتا الكلمة تفارقان لا لكنتا فلما همزة، بهمزتها 

•"• كلمتين• في بمنزلتهما الواحا-ة والكلمة الواحد الاسم في يجعلوهما ولم 

مثلفي إدغام مهما فلمي الهمزتان اوأما أحر: موضع في سيبويه وقال 
أبوكقرأ • تقول أن لك يجوز لا لأنك اباك، واقريء أبوك، قرأ قولك؛ 

oo\-o؛A/T•\لخ\ى 



يجورالمتفصلن لأن البيان، فيه يجوز ما أدغمت إنما كأنك فتصير فتحققهما، 
قولوهو الرب، قالته وكذلك ذلك، مجرى يجريان فلا أبدأ، البيان فيهما 

وتوس•الخلل 

تكالموند معه، وأناس الهمزتين يحقق كان إسحاق أبي ابن أن وزعموا 
رديءارا،.وهو هؤلاء، قول في الإدغام فيجوز رديء، وهو العرب، يعفه 

التقاءحكم في العربية، علماء س وغيت٥ سيبويه، قاله ما يعيش ابن وأحد 
للزمخنري،ارالمفصل® كتاب، نموص يثرح وهو عرصه، وأحن الهمزتين 
كالمتفي كانتا رفاذا وقال: واحدة، كلمة ني الهمزنتن التقاء عن أولا فتحدث 
وأحر،آدم، نحو: لين حرف، إلى الثانية إبدال ووجب أبالغ، الثقل كان واحدة 
وذكرالكلمايت، هذْ س كلمة كل أصل عن وتحديث، وحطاياء، وحاء، وأئمة، 

)أئمة(الأصل في فهو )أئمة( رواما وقال! أأ■حر، وآحر: أا'دم، آدم• أصل أن 
همزتان،أوله في فاجتمع وأحمره، كحمار إمام، جمع لأنه أفعلة، وزن على 

غيركلمة في الهمزتين واجتميع الكلمة، فاء والثانية الجمع، همزة الأولى 
.. تخفيفها, فوجب، مستعمل، 

أهلس والكائي وحمزة عاصم ، بذ١٧قرأ فإنه أئمة، الكوفية: القراءة اوفي 
.. ابالوجه ذللئه ولتي اليحمبي، عامر ابن الشام أهل من ؛ذلكإ وقرأ الكوفة، 

وكذإلث،وآحر، آدم نحو في حقق ا أحل نعلم لا أنا صعقه على يدل والن-ي 
اكنة،سفيه الثانية الهمزة آدم قيل: فإن أئمة، يكون أن القياس في ينبغي 

فيالمتحرك قيل: الساكن. س أقوى والمتحرك متحركة، )أثمة( في واكانية 
تراكألا واحد، والقلب، الاعتلال في حكمهما بل الساكن، س بأقوى ليس هذا 

الحركةتكن ولم قبلهما، محا لكر ذئب،، ذنب• وفى مير، مثر: في تقول 
ولوم.جون، وكذللئج الاعتلال، من مانعة 

قالمعه، اناس فى الهمزتين يحقق كان إسحاق أبى ابن أن وزعموا قال: 

Aiv/tاممابح 

١٧



»اءرنهااأا،.سيبويه، ص هذا رديء. وهو ;بعمه يتكلم وند • ستبويه 

إذاأنه *اعلم ت نقال كلمتين، من الهمزتين التقاء عن يعيش ابن تحدث ثم 
إحداهمايخفمون اك>قيقأآا أهل فإن مفصالتين كلمين في همزتان التقت 

كلامفى ليس إذ الواحدة، تحقيق الحجاز أهل استثقل كما تحقيقها، ويستثقلون 
رآاسنحو من مفاعفة عينا كانت إذا إلا فتحققا، همزتان تلتقي أن العرب 

بلازمتين،ليستا إذ ثقلا، وأفل حالا أمهل الكلمتين في ألهما إلا ومحزال، 
فيالهمزتان تلتقي لا فلذلك بالأحرى، ملتصقة غير بنمها كلمة كل ونيام 

•• الأحرة• ؤيحقق الأول يخفض من فمنهم كلمتن، في تلتقيان وقد كلمة، 
.. الثانية. ويخفف الأول يحقق من ومنهم 

واحدةإلا تكن لم لو لأنه معا، الهمزتين فيخففون الحجاز أهل ءوأما 
،.٣١٠..لس. 

القراءة!علهاء عند الهمزتين احتملع ثانيآ؛ 
ونطقالمفردة، الهمزة نْلق ل القراء ءذاه.._، بثيان القراءة عالماء اعتنى 

صمنكتبهم أول في معلولة أبوابا لن.لاك وعقدوا أحوالهما، جميع في الهمزتين، 
^٢١١٤عن حديثهم هو هنا عتوه الوقوف يعنينا والذي الأصول. أبواب 

شرحاونمله/آاا-ما\.را(
)الحمق(.والصحيح اكشف•، أهل •فإن )ا</ماا(: الثمل ثرح س انملوع ني )٢( 

وتخفيفتضنها حاز كلمتن ثي القتا اؤإذا الزمخشري: تول يشرح يمش ابن وكان 
الحاجبابن دلك إر تنبه وتد تخفيمهماء، ُحاز أشأ هتا والصواب ،٠ ١ اهما٠ احل 
رممكنارب ونظرا' (. ٣٤٩آ/المفصل ثرح ني الإيفاح )يتغلر؛ النص يشرح وهو 

محابف مؤ نقل تمثلا كشرأ، فيهما الصحف يقع فانه و)الخفيف( )الحقيق( كلمتي 
أهل•فان فيه: جاء سويه عن نما' ( ٣٦٨ل/للزجاج المسوب القرأن• اإءرا'ب 

الواحدة•.)تخفيف( الحجاز أهل استقل كما . .إحداهما.يخففون )الخفيف( 
وأ(.١ )م/هأهس الكتاب ني حاء ما ■sJ< يدل و)تحقيق( )الحقيق( والصواب 

المفصلشرح )٣( 

١٨



أحلكمعلى الوثوق أن ني شك ولا تعلمهما، في القراء ومذاهب الهمزتين 
أنمن أومع فيها القراء ومناهب، الكريم القرآن في الهمزتين التقاء صور جمح 
ذس،تستدعي لا وهدفه البحث حهلة أن كما البحث، هدا في استيعابه يمكن 

نركزسوف ولهذا الهمزتين، تحقيق في والقراء النحاة رأى منانثة بمدد لأننا 
الجاب.هذا على 

ا،تعارأ افه كتاب، فير الهمزتينر التقاء صور حمروا قل القراءة علماء وكان 
كتابفي الواردتينر الهمزتين )تحميل، ض رسالة —( ٥٥٦)ُتحا الهلحان ابن، وكتب، 

أبي ١٣٠مذفيها وشرح ،، ورئا١ت٠أ بضعة ش كلمتينر( أو كلمة منر تعار اث 
الهمزتين،.ش السمعة، القراء أحل. وهو العلاء، ؛ن، عمرو 

الغرض،يحقق ما الرسالة هذه ش الهلحان ابن، ذكره ما تلخيم، ض واعر، 
ابنمال القراءارتح. كتب، ش الهمزتين، اجتماع صور تتبع ش الإء1الة عن ويغني، 

عثرأحد على نعالهم، اف كتاب ض المرصوفالت، الهمزات، تجتمع العلحان 
نوعا!

موصعآ،وعشرين خمسة ني كلمة، من مفتوحين كونهما ت الأول النؤع 
]البقرة[.إآه ءآندزيثم ؤ ت منها 

أربعينض كلمة، من، مكورة والثانية مفتوحة الأولهمف كون ■ الثاني النؤع 
كلمةالنؤع هذا يثبه ومما ]الأنعام[، إكه كنندون ؤلإقةأ منها؛ موصعا، 

القرآن.ض مواصع حمسة ض ]التوبة[ ثه هلؤ 
ثلاثةض كلمة، منؤ مخمومة والثانية منتوحة الأور كون الثالث،؛ النؤع 
عمران[.]آل ؤآدءشمح3ه منها؛ مواصع، 

للنجاحالشوب القرآن وأماب ، ٣٨٠- ٣٥٨\ا الإناع ١^: ابن يطل; )١( 
\االشر الجزرتم،: وابن ، ٣٦٨- ٣٠٧

\•{.lr\-\a)رنم دبلن، حسرم، .كتة ز )٢( 
؛،..١٥•؛!.- ١٤٥ورنت الهمزتين تحمل، )٣( 

١٩



موصعا،وعشرين تسعة ني كلمتن، من شوحتن كونهما ارابع؛ الموع 
]الماء[.١^؛^^ وث*يمأائهآ» ؤ ت منه 

موضعا،عشر حمسة ني كلمتن، من مكورتين كونهما ت الخامس النؤع 
]١^[. 43ؤثدلآءانمحات: 

أزلآثؤ واحد: مرصع في كلمتن، من مفمومتن كونهما المادس: النوع 
.]الأحم١ف[ أُإبم34 

نسعةفي كلمين، من مكررة والثانية مفتوحة الأولى كون اح: انالنؤع 
]\وقوأآ.ؤسأدآءإدة؛ه منه: موضحآ، عشر 

مةفي كلمتين، مجن مفتوحة والثانية مكورة الأولك، كون الثامن• الّوع 
لاJقرة[.صل ؤمنه: موضعا، عثر 

أحدفي كلمتي*ن، مجن مفتوحة، والثانية مضمومة الأولهم، كون التاصع: النؤع 
]اJقرة[.ءؤآلقمهآءألا3ب< منه: موضعآ، عثر 

موضعفي كلمتين، من مضمومة والثانية مفتوحة الأولى كون العاشر: النؤع 
•]المؤمنون[ ؤجآءلثتَ,له : واحان.

فيكلمتين، محن مكورة، والثانية مضمومة الأولى كون عثر: الحادي النؤع 
•]البقرة[ مخطسستسار ؤ منه: موضعا، وعشرين ثلاثة 

:وهي ثلاثة، إلى الأنولع هذه نختصر أن ويمكن 

ؤأئ٠ةه.مثل■ كلمة، في الهمزتان فيه كانت  ١١٠~ 

ؤأأندرته»(ه•مثل كالكلمة، هو ما في الهمزتان فيه كانت ما ٢- 

ألأ4. ٠١٠٧١^مثل كلمتين، محن الهمزتان فيه كانت، محا ٣- 

ا/هه*ا.الإقاع ١^: ابن يفلر: :١( 

٢•



الأحدالأنولع ني الطحان ابن يدكره لم رابعا نوعا نضف أن ويمكن ٤
وصل.همزة عر الاستفهام همرة فيه دخلت ما وهو يعدها، يكره وإنما عشر، 

مثالوله واحدة، كلمة في الهمزتان فيه كانت محا وهو الأول، النؤع أما 
مانقفقد ، مواصعر حمة في )أنمة(، كلمة وهو ، الكريم القرآن في واحد 
منومهم الهمزض، حئذ من فمنهم نمض؛ قراءته في المشهورون القراء 
الثانية.وسهل الأول حقق 

)ايمة(ت وناغ عمرو وأبو كثير ابن وفقرأ ت السمعة كتاب في مجاهد ابن قال 
توالكاتي وحمزة عامر وابن عاصم وقرأ • • ساكنة• ياء وبعدها الألف بهمز 

،؟بهمزتيزلأ )انمة( 

بهمزّتينرأئمة( عامر وابن الكونون *قرأ السير؛ في الداني عمرو أبو وقال 
،. ١١١ة مختلوياء بهمزة واناقون • • ■ و؛ع حين 

الهمزتين*فحقق الحشر! القراءات في النشر كتابه في الجزري ابن وقال 
]عنوروح وحلمؤ والكائي وحمزة وعاصم عامر ابن الخمسة في حمتعا 

وأبوهمّ وابن عمود دأبو نافع دهم• الاقون، فيها الثانية وظل بعفوبا، 
فدهبتسهيلها، كيفية في عنهم وآختبم، . .يعقوب[.]عن وروص جعفر 

•محن• بض تجعل أثما إلى الأداء أهل من الجمهور 

بتحقيقالكلمة هده يقررون العثرة القراء نمق محن أكثر أن وواضح 
عنللحديث وسنعود باللغة. والعلم يالقماحة مشهور هو من وفيهم الهمزتين، 

اكرالجزري: ابن يفز: )١( 
.٧٣رالأنيا، ، ٢٤والجدة و\ف ه رالنمص ، ١٢التوبت نى )٢( 

.٣١Y_, i،_ji (٣)
.ص٧١١البسر )٤( 

الشرالجزئي؛ وابن صأ'آ، النمر والداني: ، ص٤٣١المة مجاهد: ابن يفز: )٥( 
.r^r\إ



القراءمذاهب عرض نتوثي أن بعد اللاحق، المبحث في التحقيق بقراءة الطعن 
الكريم.القرآن ني الهمزتن التقاء صور من الأ-محرى الأنويع في 

الواحدة،كالكلمة هو ما ني الهمزتان ب كانت ما وهو الثاني، التهمع وني 
تتعار نوله مثل الكلمة، همزة عر دخلت اصتفهام همزة الأور لأن 

يعقوبعن وروح عامر وابن وحلف والكائي وحمرة عاصم قرأ ؤأاندرتءمه 
جعفروأبو عمرو وأبو كبر وابن نام وهم الامن، وقرأ محققتن، 

بينهمايدحل وبعضهم والألف، الهمزة بين الثاية بتهيل يعقوب، عن وروس 
ألأ،.

أنسام؛وهو كلمتين، من الهمزتان فيه كانت، محا وهو ، الثالث، النؤع وفي 
منالتحقيق أهل قرأه نقد تختلف، ويعفه الهمزتين، حركة فيه تتفق فبعضه 
وحلم،والكاتي وحمزة عاصم وهم؛ المابقين، النوعين في ذكروا الذين القراء 
المشرةالقراء من والانون الهمزتين، بتحقيق يعقوب عن وروح عامر وابن 

القراءاُتؤركتب في إليه يرجع أن يمكن تفصيل عر هلون، ي
الوصل،همزة على الاستفهام همزة فيه دحلتؤ ما وهو الرابع، النؤع أمحا 
تن نقما 

ماوهو مفتوحة، وصل همزة عر الاستفهام همزة فيه دحلت مجا الأول؛ 
١٤٣زالأنمام: ؤشتألثًقن;به مثل في وذللث، )آل،(، التعريف لأم مع كانت، 

فيوذلك مكسورة، وصل همزة عر الاستفهام همزة فيه دحلتؤ مجا والأخر• 
]ص[.ؤ مثل؛ 

الشرالجزري: وابن صأ"ا، النمر والداني: صأ'آا، المة مجاس: ابن يطلر: )١( 

.٣٨٢وا/، ^٣٣صا'ما، ابئة الماكلأ'ة المادر يطلر: رآ( 
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كماممدودة، ألفا الأول القسم ش الوصل همزة تعريض على القراء أجمع 
التعويضوجب •وإلما تعو درن الثاني المم ني إمحقاطها عر أجمعوا 

اللام،ع الوصل وهمزة مفتوحة الاستفهام همزة لأن هنا والحذف هناك 
وهمزةالاستفهام همزة لاتفاق بالخبر، الاستفهام لالتبس حذنتاها فلو مفتوحة، 

ببنالفرق ليقع ألفا هناك الوصل همزة من فحوصنا القح، حركة في الوصل 
الوصلهمزة من التعويض إر للفصل هذا في يضطر ولم والخبر، الاستفهام 

والخبرالاستفهام بين الفرق فو؛غ مفتوحة، الاستفهام وهمزة مكسورة هناك لأنها 
،.٢١١١حركتيهماباختلاف 

محنأم كلمة من أكانتا سواء الهمزتين، تحميق أن المابق العرض من ويتضح 
القراءمجن باكحقيق قرووا الذين ويكاد القرآن، قراءة في منهور مذهب كلمتين، 

المرءفان نم ومن ؛التسهيل، فرزوا الذين على يزيدون العثرة أو المبعة 
مذهبهمتضعيف أو المحققين القراء تخطة ني المحويين بعض جتأة محن ليعجب، 
ْعالموضع، في وحججهم المحويتن رأي أعرض وموف بالشذوذ• ووصفه 

اض.ساء إن الأتي، البحث، في التحقيق لقراءة واحتجاجهم المقرئتن وأي 

.TWv\/الثر الجزري: وابن \إ{<0د م اgذش; ابن بمظر: )١( 
^١٤٩الهمزتين تحميل الطحان; ابن )٢( 
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الثالثالمبحث 

والشذوذالصحة بين الهمزتين تحقيق 

فيهليرب ولكن مثقل، صوت الهمزة أن على والنحاة القراء اتفق 
للوموراس، ورأس وذب، ذب فيقولون؛ والتسهيل، التحقخا • ميمان 

ومنهمالهزة يحقق س منهم فكان ، القراء مذاهب على ذلك وانعكس • ولوم 
القراءتين،لإحدى تخهلئة ولا المدهبين لأحد تضعيف غير س . سهلهايص 

والقراءات.اللنة كتب ببيانه تكفلت تفصيل على 

مدهبينفيهما للقراء فان مممتين من أو واحدة كلمة من همزتان التقت فإذا 
علىالأحرى، وتسهيل إحداهما تحقيق واكازت تحقيقهما، الأول: مشهورين: 

حمقمن عر ينكرون اكحويتن لكن المابق، السحث قى أشرنا ما نحو 
أولا،النحويين رأى هتا أعرصن وسوف ٠ صعيفا أو شاذا ذلك ويعدون الهمزتين 
راجحبرأي كمج الفريقثن حجج نناقش ثم القراءة، علماء احتجاج ونعرض 

.القضية هده محي 

•اكمثيز، رأي أولا• 
معه،واناس الهمزتين، يحئق كان إسحاق أبى ابن أن أروزعموا سيبويه• قال 

،٠رديءلأ وهو الُرب، يبعضه تكلم وقد 

قراهماءففد الأحفش! فقال الهمزتين، تحقيق ض سيبويه رأي الحاة وردد 
المكريحنن، ء؛ؤولأ أأنذرتهمه عليهم ؤمواء : وقالواجميعا، مهموزتض قوم 

امماب؛/-اأف)١( 



هداركل همزتين. فيه يهمزون هذا كل وأتنا، أئذا • ونالوابأهلهه إلا النتيء 
تشكلمين من همزتان اجتست إذا ولكن نايا، إلا العرب كلام من ليس 
اللغةهذه ر إلا العرب كلام جمح في تخفف إحداهما فان شيء، بينهما ليس 

القالياة«لا،.الشاذة 

أنهارواعلم ت أيضا وقال . جداء رديء التقتا إذا ٠وتحقيقها ت المبرئ وقال 
الواحدة.يحققون كانوا إذ حميعا، فتحققا همزتان تلتقي أن كلامهم من ليس 
يرىكان فانه الحضرمي، إسحاق أبي بن اف عبد إلا النحويين جمح قول فهذا 

قولذكرنا بعد نوله على يلزم وما احتجاجه وسأذكر الهمزتين، بين الجمع 
منمنهما واحدة كل كلمتين في همزتان اجتمعت إذا يرون النحويون العامة؛ 

فأما. ٠ . منهما الثانية أبدلوا واحدة كلمة في كانتا فان إحداهما، تحقق كلمة 
ويرىالواجدة، في يراه كما الهمزنتن، في بمص أن يرى فكان إسحاق أبي ان 

اجريهمافأنا الحروف، مجن غيرهما بمنزلة هما ت ويقول ذلك. عر تخفيفها 
ومجاالدالين، حكم حكمهما فان ؤإلأ استخفافا. ست إن واحقف الأصل، عر 

،هذه الأصل! عر به حاء إذا حهلثثة، جمع في يقول وكان أشبههما. 
التحقيقيرى لا ولكنه ، ^iljIيقول! وأن التخفيف، الجمع في ويختار 

إداوس ذ يم لم س ي امحا اذا الهزشن ■إل السراج: ا؛ن رص 
فانكلمة في منهما واحدة وكل التقتا إذا الهمزتين ُاإن قال! يم ؛ا •٠ الأحرة. 

تحقيقهما،ويستثقلون إحداهما، يخففون التحقيق أهل 

التقاءاوأمجا القراء! من الفريقين لمذهب يحتج وهو النحوي عليا أبو وقال 
إنيقول؛ أن حقنهما من حجة فمن وتحقيقهما ؤأأزذرتهمه في الهمزتين 

.القرآن.عانى )١( 
.ا/أهاالقض )٢( 

.١٥٩-١٥٨ل/الفض )٣( 

A'i-i'T/yالأٍول )٤( 
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حروفماتر ح مله عع المثل اجتمع فكما الحلق، حروف من ■مف الهمزة 
ذكيجوز ومما الهمزة. حكم ^ك وكعت، وكع ونههئ، مث نحو الحلق، 
معه،وأناس الهمزتين يحقق كان إسحاق أيي ابن أن زعم بوبه أن وسوغه 

٢.®.. رديء وهو إ الترب يعفه تكلم وند • سموّيه ُال  ١.

وخصالهمزتين بين يجمع فلم ؤااندرتهمه، قال: لن اوالحجة قال: ثم 
ذكمحن الكلام، من محواصع في جمعها رفقت قد العرب إن يقول؛ أن الثانية 
يحققواولم البدل، الثانية جميعا ألزموا وآحر وآدر آدم، في اجتمعتا لما ألهم 

فأماكلامهم. في الهمزتين اجت٠اع رفقن على تدل الأسياء ضن.ه . ٠ الثانية. 
كلمتينمن تحقيقهما مجن أنح فهو في وتحقيقهما جمعهما 

®٠ . ٠ مجنفحلتين 

ينتجمع التي القراءات، وصف في جرأة الحومحن أكثر جني ابن وكان 
!الإعراب،،صناعة ءسر كتابه ني فقال ا واللحن يالثذوذ النطق في همزتين 
همزتان،أيضا ولامها عينها ولا همزتان، وعينها فاؤها كلمة اعلأم في اوليس 

لموإنما . . ولأما. فاء فيها الهمزة وقعت محصورة، أمماء جاءت قد بل 
لألهاالواحدة، الهمزة لثقل همزتتن واللام المن ولا والين، الفاء تجتمع 
بهالنهلق فكان وحصل»^؛i، الحروف، عن وبعد الحلق، في نمل حرف 

إذالاسيما ~ ورفضهما الثنتين باستكراه يهم الواحدة، الهمزة كرهت، فإذا تكلفا، 
لمفالهلءا أحرى١ ~ ولأما با أو وعينا، فاء مقترفتين، غير مصطحبت؛ن كانتا 
زيدأبو حكاه ما فأما البتة. أصلان همزتان فيها توالت لفثلة الكلام في نأيت، 
لاسيماعليه، يقاس لا فشاذ وحaلاتىء، وحهليتة ، ودرايزء دريتة ولهم؛ نس 
الكوفةأهل قراءة وكن.س زانية، متهما الأولى بل أصلين، الهمزتان ت، ولي

يلتقيانلا ألهما شرتلنا وإنما زائدة، أيضا الأولى والهمزة عندنا، ساذة )أنمة( 

السة)١( 

.٢٠٩-٢٠٦ا/ الحجة )٢( 



الأصلينالالهمزة حكم فهذا أصلين، 

عنيحكى ما انأما ت فقال االخصاصا، ئايه في ذلك جني ابن وكرر 
فشاذ، رجاتيء وحطاتيء )أئمة( نحو الواحدة، الكلمة في تحقيقهما من مضهم 

قراءةعندنأ الهمز ثاذ ارومن •' ايما ونال باب" عليه يعقد ان يجوز لا 
أنإلا واحدة كلمة نى تلتقيان لا فالهمزتان فيهما، بالتحقيق )أتمة( الكائى 

كلمتتنمن التحقيق على التقاؤهما فأما وجآار؛ ومآار سأل نحو عيتتن، تكونا 
]البقرة[،وؤأقم؛آءآلآ3ه أبوك، قرأ نحو وذللث، لحنا، وليس عندنا، فضعيف 

إنأنمآء أذأم_ؤ، وؤ لالحج[، ه عل مع أن آلكثآء مومصق، وؤ 
كلمةنى التقاؤهما لكن صعقه، على عندنا حائز كله فهذا ]البقرة[ 3ه حمم 

وبابه*حهتاتيء مجن حكيناه مما شذ ما إلا لحن، عينين غير واحدة 

الضعفأن ني الحققتين الهمزتين في النحاة هزلأء رأي تلخيص ؤيمكن 
كانارتباطا أكثر فيه كانتا فما ارتباطهما، شدة مقدار على فيهما يكون والشذوذ 
الهمزتيناجتماع أمثلة ترتيب، يمكن وهكذا وثذوذا، ضعفا أكثر فيه نحقيقهما 

الأتي.النحو على الشذوذ ب، ح

)لحن(.شاذ ت أئمة مثل; كلمة من كان ما — ١ 

قبيح(.)أو رديء أأنذرتهمت مثل؛ كالكلمة هو ما في كان ما ٢— 

•صعينج ألاه؛ وؤالغهاء أبوك، قرأ مثل: كلمتين، من كان ما ٣- 

فيعندهم الهمزتين تحقيق صعق، في حججهم تلخيص كدللث، ويذكن 
ومنالاستعمال، فليل أنه يرون السماع ناحية فمن والقياس، السماع أمرين؛ 

منكثير في مجتمعتين بهمزتين اكطق نحامت، الهريبح أن يرون القياس ناحية 

.A\-UA\/الإعراب صاعة سر )١( 
.ااخماضا/ما/ا)٢( 
.النماض*ا/0لا)٣( 

٢٧



ذلك.عر الأمثلة جمح تحمل أن و؛رون الحالات، 

القراءة!علماء رأي ثانيا؛ 
،وأئمة،، الأول؛ عن الأحت احدها نثع والقراءة رواية، علم القراءة علم 
فيوالأمس اللغة في الأفشى عر القرآن حروف س ش؛ في تصل لا القراءة 

الض إذا والرواية التل، ر والأصح الأر، في الأبت عر بل المربية، 
والمصيرقبولها يلزم متعة ننة القراءة لأن لخة، فنو ولا عربية قياس يردها 

إلهالأى•

عنهمروي الذين ١^١٠ الهمزتن بتحقيق يأخذون القراءة علماء فإن نم ومن 
عنهمردي الذين للقراء المجتمعتين الهمزتين إحدى هيل بتوبأحذون ذلك، 
لآكنبالقراءة. أور أنه ولا التحقيق، من أصح التسهيل أن يرون ولا ذلك، 
كلمةر خاصة الهمزة، تحقيق صور ر النحاة بأقوال تأر القراءة علم-اء بحفر 

احتجاجأعرض ومحوف عليها، الضعف كلمة إمحللاق ر يتردد فلم )أئمة(، 
الفريقينحجج بمناقثة ذللتؤ نتع نم الهمزتين، بتحقيق قرأ لمن القراءة علماء 

القراءة.وعلماء المحريين محن 

أشبهه!وما ]البقرة[ ه ك؛ ءآندريهم ؤ تعار! قول ١- 

الهمزتينمن ثاكله وما يقرا ؤاانذرتهمه تعار؛ ،قول حالويه! ابن قال 
متواليتين،وبتحقيقهما الثانية، من مدة وتعويفي الأور بتحقيق المتفقتين 
مدة.بينهما وبهمزتين 

سواليتين،همزتين بين الجمع كرْ أنه والتعويض: بالهمز قرأ لمن فالحجة 
المدني تفاصلوا وإن وآزر، آدم * قالواكما مدة، منها وعوخس الثانية فخمف 

.٥ * صى السعة كتاب ) مجاهد ابن ) ينظر ( ١ ) 

تالجزري ابن ونقاله و، ١٧١ورنة المشهورة المع القراءات في المان جاّع الداني• )٢( 
الإتقانوالموطي: ، ١١\ره\- الشر 

٢٨





الحجازااللغة وهي الثانية، هيل وبت

الكوفةأيل قراءة وعي كلمة، في الهستين حقق من ارفحجة مكي: ونال 
الأولىرأى لما أنه وشبهه، نحو في عامر[، ابن ]عن ذكوان وابن 

حققتكن، لم أن قبل الثانية على داحلة ورآها الثانية، من الانفصال تقدير في 
،؛٢،.. . الأصل. لأنه عنده ذلك وحنن كلمتن، من هو ما يحقق كما 

أشبهه:وما ]المرة[ ه غ؛ ألا ألقههآء ؤ تعار: قوله ٢" 

الهمزتين،بتحقيق .،وما الاه ^السفهاء تعار: ®قوله حالويهت ابن قال 
عرإتيانا حقق لن فالحجة تليينا، الثانية وتخفيف الأور وتحقيق 

التخفيف،نحا أنه الثانية ولين الأور حقق لن والحجة حمه. ووئاه واجبه 
المختلفتين.الهمزتين في القراءة معنى فهذا الثقل، لغة ه نفعن وأزال 

الأوريحول من فنهم مخلفون، فيها فهم بالحركة[ ]أي المتفقتان رفآما 
ويحققالمفتوحة فى الأور ويترك واوا، والمضمومة ياء، المكورة فى 

نتعالعرب أن ذلك في لهم فالحجة — معا الهمزتين يحقق من ومنهم الثانية، 
أربعةفهده وتهلرح، ويدن، وتلتن، فتحقي، غيره، في نتع لا ما الهمزة في 

يجبيهاالقرآن وورد أوجه، 

•ض ى} بهمزتتن هذا م الماقون وزأ . .٠.الأزهري: منصور أبو ونال 
عنماحوذة لعايث، الهمز باب فى ١إقراءاات، هذه أن أعلمتك قد متصور؛ أبو قال 

يقرأقاريء به قرأ إذا أصبت،، فقد قرأيت، لغة فبأي المرب، 

ذلك،جمح في بهمزتثن الكوفة وأهل عامر ابن ®وقرأ زرعة: أبو وقال 

ا/هأ.الماد الهر )١( 
\ام.الكشف )٢( 

الحجت)٣( 

معانيالةرا،اذ،ص'أ؛ّ)٤( 

٣٠



لكنتإذ الإعراب، من ونمه حركته من حقه حرف كل ونونته التحقيق أرادوا 
الحروف،سائر يلزم ما الحركة من يلزمها المعجم حروف مجن حرفآ الهمزة 
حرفبكل والملق التين إرادة بتها، عر المجتمجن من همرة بكل فجاءوا 

٢•تغتر٠١ ولا إبدال، مر من جهته عر الله كتاب، من 

تعار:نوله ٣- 

Uyu]الربة[، ه ة ألتتغلإ آيمه ؤثءاوا تعار! رنوله ; حالويه ابن قال، 
أنهالهمزمحن• حقق لمن فالحجة وياء، وبهمزة ومكورة، مفتوحة بهمزتين 

؛اممةإمام، ر لكنت الش الأصل همزة والثانية الجمع، همزة الأور جعل 
اليمش اليم وأدغموا الهمزة، إر اليم كرة فنقلوا )اثعلة( وزن عر 

همزتين®بين الجمع كرْ أنه ياء! الثانية جعل لن والحجة • للمجانسة 

سحقبق)أئمة( نرأ لن الاحتجاج في زرعة وأبو الأزهري يفصل ولم 
حققمحن أن فكرته وحلاصة الاحتجاج، في ، J(Jslمكيا لكن ٢، الهمزتيزأ 
ئال،!لكنه أئفكا(، )أئدا، ني الهمزتين بتحقيق نبهه فقد )أئمة( في الهمزتين 

لأنهالمكون، أصلها لأن الثانية، همزته يحقق ألا )أئمة( في الأصل *ولكن 
مثلها،ولمسته )ائدا( محمل التحقيق في يحملتج . . أفعلة. عر )إمام( جمع 

)أنمة(محن الثانية الهمزة وكرة أصلية، )أئذا( في الثانية الهمزة كرة لأن 
أنهناومنا، ما عر الرب، كلام ر الأصول، ومن الكون، أصلها إذ عارصة، 

فيذللثا فعل وند • ساكنة الثانية لكنت، إذا التحقيق في همزتين بين يجمع لا 
الهمزتينتحقيق بين جمع ففد الكون، فأملها انكسرت ؤإن الثانية لأن )أنمة( 

فيبالتحقيق فالقراءة . . الأصول،. عن حارج فهو كون، الأمحلها والثانية 
اكاُذكرته ما الضحفح من فيه )أئمة( 

٠٧١— ٧٠ا/ الكنف مكي! ويفلر! صؤراه، القراءات حجه )١( 
.صا'أا الحب )٢( 

صها*اّالقراءات وحب ، ٢٠ص٤ القراءات معاني بطر: >مأ( 
٠٤٩٩-ا/خا،أ الكشف )٤( 

٣١



هل،والنالتحقيق فدكر )أئمة( ني القراءة وحوم عن الجزري ابن وتحدث 
أنهاإلى الأداء أهل من الجمهور فذهب تسهيلها، كثمية ش احتلف أنه وذم 

قولنقل ثم حالمة، ياء تجعل أنها إلى منهم آحرون وذهب محن، ين تجعل 
ين،ين همزة بعدها همزة ت قلت، )أنمة(؟ لمقل كيف قلث؛ ، ١٢٠الزمخثرى! 

لموإن مشهورة، قراءة الهمزتين وتحقيق ]قال:[ واياء، الهمزة مخبح ين أي 
يجوزولا بقراءة، فليس بالياء التمرح وأما ]قال؛[ الصرين، عند مقبولة تكن 

اوهداالجزري؛ ابن فال ،. محزف٠٠١ لاحي فهو به صرخ ومن قراءة، تكون أل 
وبينالتحقيق، أعني؛ الثلاثة، الوجوم من كل بون والصحيح ، منه مبالغة 

تقدم،عمن نمنا٥ كما الرواية في وصحته العرب، عن المحضة، والياء بين، 
أءاإماالتعالى واف قبوله، ساع العربية فى وجه ولكد 

كلمتين،من أو كلمة من الهمزتين حقق لمن القراءة علماء حجج وتتركر 
أكثرعن الرواية به حاءين، فالسماع القياس، والثاني ملع، الالأول أمرين؛ على 
عيرهامعاملة الهمزة معاملة على ينبني والقياس المشهورين، القراء مؤ منس 

بي،نفيها فالثقل بالثقل، نهلقها ، وصفس الرغم على اللغة صتراُن، أس 
أصواتس غيرها مم ذلك حاز كما بمثلها، تجتمم أن فيها يجوز أنه والأصل 

اللغة.

فيوالقياس بالسماع يحتجون والقراء المحويين ص الفريقين كلأ كان ؤإذا 
المريقين،كى انمليلين هدين في الفلر إلى حاجة به الأمر فإن آرائهم ميت 

القفية.هدم قي الراج^ الرأي بمين حتى 

امثافالزمخنري: )١( 

وئدلحنا ذللث، يكون ركيفؤ المقرئين، تلحين في دأبه الرذللثk (؛ ١٥)ه/حيان أبو هال )٢( 
دمادهاءتجر، ابن مكة ونارهاء العلاء، بن صرو أبو النحاة بض البصريين رأس به نرأ 

ناغء.— هؤ الثه رصول مدينة 
.٣٨٠- ٣٧٨ا/الشر )٣( 

٣٢



تالفريقين حجج مناقشة ثالثا! 

بالثذوذألآ4 وُاؤالمهاء و٠ؤأأندرتهمه فير اكحمق نراءة وصف إن 
الهمزننتحقيق لأن الغرية، الأمور من زماننا في يدو - اللحن أو الضعف أو 
هذايتجي •فهل الكلمات، هده مجئل في اليوم القرآن قراءة في له المأحوذ هو 

قيالاستمرار علينا يتحتم وهل المناقشة، تقبل لا ثابتة أمحر على الوصم، 
الأوصاف؟يتلك القراءة هذه وصم، 

قلتهعلى يعتمد كان فإنه رديء، بأنه الهمزتين تحقيق ، وصفحين سيبويه إن 
الهمزتينيحقق كان إسحاق أبي ابن أن راوزعموا قال؛ لأنه عنده، ماع ال في 

ا.رديء٠١ وهو العرن، ببعفه تكلم وقل معه، وأناس 
القراءةفى البصرة قى مشهور هو ما إلى تند يكان فإنه ذللنح يقرر حين وهو 

غيرالبغداديين من قثدهم ومن البصرة نحاة وتابعه ■ فتهاالعرب ونْلق القرآنية، 
عندفيها الكفره اونوله الزجاجI قال رأيه، أو غيرهم رواية إلى ملتفتين 

بهمزتين،)أئمة( يقرؤون والقراء وياء، بهمزة رايمة{ واحدة! لغة النحويين 
لأنهماهبنا، الهمزتين احتماع يجيزون فلا النحويون فأما وياء، بهمزة و)أئمة( 

لأدم،بمي ريا يقرأ أن فينبغي بهمزتين )أنمة( قرأ ومن كلمة، في تجتمعان لا 
١٠.. واحدة. همزة فيه آدم أن والإجماع 

وردتالهمزتين فتحقيق يتادو، كما ناقتس المسالة لهذ.0 البصرة نحاة فاستقراء 
عن:الرواية به 

العرب•من أناس ١" 
ابنعنه قال الل.ي وهو ه،، ١ )ت٧١ الحضرمي إسحاق أبي بن الله عبد ٢" 

Air\سماإ)١( 
مآ/'ا/؛.وإءرابمالقرأن مماني )٢( 

٣٣



العلل٠ل١/]ومرح[ القياس، ومد المحو، تعج من ل أو  ١١ملام! 
حسب،بن وحمزة —(، ٥١٢٧)^،النجود أبي بن عاصم ال\كوفة; أهل قراء ٣" 
ينافه عبد وعن —( ٥١٨٩)^،الكائي حمزة بن وعلي ، ه( ١ ٥ )^،٦ الزيامحت، 
)رتحأ'آه(الحضرمي إمححاق بن ويعموب، )تا\،اله(، الدمشقي عامر 

راوتحقيقهماالأحفش! وقال —(، ٥٢٢٩)^،البغدادي هنام بن وحلف البصري، 
٢.لأر الثمرة أهل وبعض الكوفة، أهل فراءة جميعا 

سالهمزتين تحقيق عنه روي من فى بالاعتبار العددي الجاستح أحدنا وإذا 
هؤلاءقراءة كانت، وإذا بالتحقيق، قرأوا العشرة القراء من متة أن وحدنا القراء 
وحويعلى يدل فإنه البصريين، عند لغوية قاعدة تامبر فى ثمل لا القراء 
ذلكقل والقراءة القراءتين، كلأ يصحح المماع قاف وإلا منهجهم، في حلل 
أنمن أقل فلا اللغوي، الملع مراتب، أعلى من وهي بياتها، قائمة حجة 

الجانب.هدا من بالجواز التحقيق قراءة ، توصف

فيكافح غير يبدو فإنه الهمزتين تحميق قراءة رد قي بالقياس الاحتجاج أما 
فإذاللشرومحل، توقيا مقياما ليس )ادم( على )أئمة( كلمة ثحمل الصدد، هدا 
فيمتحركة همزة يعد وقعن، ساكنة همزة كل إبدال على انعقد قد الإجماع كان 
الهمزات،تللن، تشبه لا )أئمة( في الثانية الهمزة فإن وأوتي( وإيمان، )آدم، مثل 
الاستعمال،ش بالكرة ْحكة أنها إلا الأصل فى ماكة كانث، وإن فهي 

الثانيةالهمزة إلى الأولى الميم كرة ونقلتؤ )أقعلة(، وزن على )ابنة( فالأصل 
الهمزةلأن بها، معتد الكرة وهده )أئئة(. فصاريت، الثانية الميم في وأدغمت، 

التخفيمط،عند ألفا الثانية الهمزة إبدال لوجب، الماكنة حكم في كانت، لو الثانية 
مماالكرة، بهذه الاعتداد على دليل وهدا بالغعل، الواقع هو كما ياء، وليس 
صحيح.غير )آدم( نحو على )أئمة( قياس يجعل 

.صرا"الشعراء طقايت، )١( 

.٤٤ا/القرآن معاني )٢( 

٣٤



بوجوبالخول من قياسا أقوى الأصل على الهمزتض تحقيق حمل ولعل 
ثقلمن فيها مما الرغم على فالهمزة ، )آدم( على حملا الثانية الهمزة تخفيف 

أنفالأصل الربية، حروف من غيره على يجري ما عليه يجري حرف فإنها 
تتابعمن التملق ر بأصعب ليس همزتض وتتابع صفته، على صوت كد ينطو 
أكثرليس بهمزتض )أتمة( كلمة طق ولعل بين، بين همزة تتبعها محققة همزة 

•بتن بتن الثانية الهمزة بتخفيف رأبمة( طق من صعوبة 

علىيتابعون لا أنهم صرفية أو لغوية ظاهرة ترجيح في النحاة أصول ومن 
الحركة،بفل أعلت قد )أئمة( كلمة كانت فإذا اعلأل، من أكثر الواحدة الكلمة 

إححافايكون صوف فيها الثانية الهمزة تخفيف فان الإدغام، من ذلك تبع وما 
كماالتحقيق، من باولى ليس الكلمة هده فى التخفيف فان نم ومن بالكلمة، 

أعلم.والله يظهر 

كلمتينمن أو كلمة من ال٠جتمادتن الهمزتين تحقيق وصفح أف والخلاصة 
فيه،النظر إعادة وينبض بالمانتح، بالأمر ليس الشذوذ أو الضعمح أو باللحن 

تحقيقأن عندي ويترجح اليحثح، هدا في مردتها التي الحقانق صوء في 
هيئوتالأولى وتحقيق ألاه وؤوال-فهاء وؤأأندرتهمه ؤأتمة4 في الهمزنن 
بلالقياس، حيث من ومتناظران السماع، حيث من متاويان أمران الأحرى 
الأتيةتبابا لأا>التسهيل على للهمزتين التحقيق مدهثح عندي يترجح 

القراءنمض محن أكثر قراءة في ووروده السماع، في الهمزتين تحقيق قوة ١- 
أيضا'.العرب عن ووروده العشرة، 

الساكنةالثانية الهمزة تسهيل على النحويين من قاسه من مدهثح صعقح ٢" 

وءؤأت٠ةهؤأأندرتهمه في الثانية الهمزة لتحرك وأوتي(، وآدم، )إيمان، مثل في 
.ونحوها

حروفمن يلتقيان حرفين أئ طق على الهمزتض تحقيق ناس قوة ٣" 

٣٥



الهمزض.أي التعليم ني تحققهما أئا *إلا ت الأحمثى قال وقد العربية، 
كلمتينمن أو كالمة من المجتمعتين والهمزتين المفردة، الهمزة تحقيق 

فيصوره صيط يصعب الذي التسهيل مذهب من تقعتدا وأمهل تناولأ، أيسر 
يالهمزضالنطق تعليم سهولة حلال من ذك ملاحنلة ويمكن التقعيد، أو العلق 

هَ,ث *أؤلتى ؤ نعلق صجل وصعوبة بالتحقيق، وءؤأئ٠ةه ءاؤاانذرتهميم مثل في 
الديالوحيد الموضع وهو بين، بين الثانية وتسهيل الأولى بتحقيق ]ضلت[ 

فىحصل ما يمر دلالثs ولعل . الثانية الهمزة بتسهيل عاصم عن حفتس رواه 
الحضرميإسحاق أبي وابن التسهيل( )ومذهبه العلاء بن عمرو أبي بين المنافلرة 
وقطعتهغلبته إلا ممل أحد ناحلرنى اما عمروت أبو قال فقد ، التعحقيق( )صاحب 

المرهءزوار بردة أبى بن بلال مجلس نى ناظرني فإنه إسحاق أبى ابن إلا 
فقهلحنى«لئ.الهمز، في 

الفصحىبالعربية الاطقين معفلم به يأحان الذي هو التحقيق مذهب — ٥ 
ايوم•

المذهبانه نقل لم إن ١له٠زتينا تحقيق بجوار القول ْن إذن بأس فلا 
معبدينالءلستا له، المتقدمين البصرة نحاة رففس من الرغم على الراجح، 

أندعوانا وآحر الحجة، إلى وتستند الدليل نتبع دمنا ما ، المرة،،ل نحاة بأقوال 
العالمين.رب ليه الحمد 

ا/؛؛.القرآن معاني )١( 
.اك_رص*آا'ا الداني: يفلر: )٢( 

.الياء مجالس الزجاجي: )٣( 

.٢٧١؛/ابل البحر حيان: أبو )٤( 

٣٦



ام؛مرأ*القران في الكاة U؛ حركت 

مقدمة

ويعدناض، رسول محمد نثدى عر والسلام والصلاة فه، الحمو 

صميربهاء المتعلقة انطق صور بمفر نظره تلفت الكريم القرiن قاريء فإئ 
وذلك، وغيره القرآن ني العربي الكلام أكثر عليه جرى ما لحالفيا الغاب، 

هر؛ أث؛ عقة عثهد يثا أوق نمر ءؤ ]امف[، ه ي؛ نسيت رتآ ؤ ت تعار قوله نحو 
]النمل[،ه ]الأعراف[، ه دن آرحنولثا٠ وؤدالوأ ]الفتح[ا 

ونحولالفرنان[ا ه 3 ثها، مهء ؤبجت وؤ ]النور[، ه 3 يئقو وؤتيسآثة 
ذلك.

القرآنبقراءة اهتمام له ممن وغيرهم العلم حللبة بعفر سمعت ما وكثيرأ 
ماوفيها النطق، من الصورة تلك عر الأمثلة تلك مجيء علة عن يتساءلون 

منمعروف هو ما عر قياما ا إشباعها أو حينها أو الحركة تغيير من فيها 
الكريم.القرآن وقراءة العرب كلام ر الغائب صمير هاء نطق قواعد 

وكتباللغة مصادر ر البحث إر القرآن قراء حدمجة ر الرغبة ودخعتني 
علماءقاله وما فيها، العرب ومذاهب الضمير هاء نطق قواعد عن القرآن قراءة 

علقما يزيل لها، مجنامب فهم إر للوصول الأمثلة، تلك نوحيه قي القراءة 
العربي.الكلام في أصولها عن ويكشف حولها، تساؤل مجن العفر لدى 

٢٠تة ل٨، المجلد ٤ العدد تكريت لجامعة العلمية المجالة فى متنور ^١(  حسا~ ٠١

٣٦.
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٠لأ؛نين ا المتحثين حلال من الموصؤع بحث أتناول وسوف 
كلامني الكاية طء الأول: 

القرآنفي الكاية هاء ^: ٥١
المتبعة، سنة القرآن قراءة أف وهي بها، القاريء تذكير يلزم حقيقة وهناك 

افرصي الصحابة عصر لدن من نملها تواتر قد وألها فيها، للاجتهاد مجال 
هوالقرآن قراءة ر لغوية ظواهر من ورد ما في البحث وأن ا عصرنا إلى عنهم 

عنالعبارة قصرت وإذا عليها، للحكم لا توجيهها، في العالماء قاله ما كوصح 
للصواب.الموفق وافه الباحث، قصور إلى يرحع ذلك قاتما الهدف هذا تحقيق 

والماب.المرمع وإليه 

٣٨



الأولالمحت 

العربكلام محي الكناية هاء 

نحاةمصطلحات من وهو العربي، النحوي التراث؛ قي قديم مصطلح الكنايه 
استخدامغلب ولد ٢• البصرة؛ نحاة لدى الضمير ممتللح ويقابله ، الكوفة 

هاءممهللح وصعت؛ لكني زماننا، وفي المتأحرة العصور في الضمير ممهللح 
كتبهمفي أكثرهم عفد الدين القرآن؛ قراءة لعلماء متابعة البحث؛ عنوان( في الكناية 

الكناية(؛؟،.ئء )بابح ؛عزال؛ بابا

والخطاب،التكلم ضمائر إلى تقنلم فهي كسرة، ام أقالعربية في وللضمائر 
ومثئاةومغرية ومجرورة، ومحنموبة ومرفوعة ومنفملة، متصلة ؤإلى والنيبة، 

عنحديثهم عند الأقسام هد0 المحاه بحت، وقد ، ومذكرة ومونثة ، ومجموعة 
لأنهالمحن،، حهلة عن يخرج أمر ذللن؛ في قالوْ ما كد وتنح والنكرة، المعرفة 

الغانب،المفرد ضمير وهو العربية، ضمائر من واحد نؤع معالجة إلى يعي 
الكلامفي فتها يرد الخي الياقات في الضمتر هدا حركة على ويركن المتصل 

خاصة.الكريم القرآن؛ وفي عامة، الربي 
في)ها( هو واحدا ثكلا يلزم الخانة المقرئة ضمير أل ، معروفهو ومما 

أشبهومجا وكتابها، وعنها وعللها وبها لها نحوت فيها، يرد الني؛ الياقات جمح 
متبوعايأتي، فقد واحدة، حالة يلزم لا فإنه الخائب، الفرد صمير أما . ذللن؛

الضميرهاء حركة أصل إن النحاة؛ أكثر وقال ، ياء أو كرة أو واو أو بضمة 

١الهوامع مع توًر: وال\ذضرب ارتشاف حنان: أم 
ا/؛•ما؟الشر الجزري: وابن المستر الداني: نفلر: 

٣٩
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الواوأو القمة وتالحنهأ الضمير هي وحدها الهاء وإن الض-مل هو الغاب 
منالضمتر أل زعم أنه الرجاج إلى وتئثب الهاءل٢،. صوت لخفاء لها، تقوية 

.، ذلك؛ حلاف منه يفهم ما المصادر بعض في ورد وقد ، مجموعهما 

منمختصر المتصل الغاب ضمتر أل إلى ابادي الامتر الدين رصي وذهب 
المتصلالمنصوب وضع أرادوا رولما قال؛ حيث، المنفصل، الغاتب ضمير 

الغائب،المنفصل المرفؤع من ، اختصروا القسم، هدا من الغائب، 
)ها(،فصار ألفا، رهي( ياء وقلوا وربي، رهموا ٌن والياء الواو حركة فحدفوا 

ند'كر0الما )بهي(، تحو ياء واوه تقلب الكر ولى إذا المدكر ضمير لأن 
غابءأن آخر موضع في صرح وقد ا. بالمدكرا، المؤنث التباس فخافوا 

بحذفالمنفصل المرفؤع غاب س مختمر مجرورة أو منصوبة المتصل الضمير 
هولأواو حركة 

فيالهاء حرف لفلهور وذلك العقل، تبعد٠ يلا أمر الرضي إليه ذهب وما 
يخرحونوالصرفيين النحاة أن من الرغم على أشاكالها، بجميع الغيبة ضمائر 

يلمحالمتأمل لكن رأيهم، في مشتقة غير لكونها المرق مباحث س الضمائر 
مننؤع بوجود الاعتقاد على تحمل العربية، ضماتر بين الصوتية العلاقات بعض 

ينبنيالتي الأسّس من اما أمسكل لا قضية وهده بينها، الاشتقاقية الروابقل 
٠مستقل بحث فى تدرس أن تستحق وهى ٠ البحث هدا عليها 

ستوقى يأن يمكن الكناية هاء حركة في الكلام فإن أهر س يكن ومهما 

ا/ده،الهوامع همع يرحلي وال، ١٩٠؛/الكتاب I مسويه )١( 
AriTالضل ثرح يمش: وابن ا/؛آ-ل القفب المرد: )٢( 
ل/أ'هالهوامع همع والمٍوطي: القرب ارتناف حيان: أبو )٣( 
.f'A/Tالناب ثرح الرضي: )٤( 
والمؤنث.المذكر يريد: لماله رد( 

.١ ١ آ/ الكافة شرح )٦( 
-Tالنانة شرح )٧(  'V/r.



تلكإشاع عن والأحرى الحركة، نؤع عن الأولى اتجن؛ ممكن تحث حلال 
وتركه.الحركة 

تالكناية هاء زوع في الكلام — ١ 

الغابنمير حق وكان واحدة، حالة نلزم أواخرها أل أي منية، الخماثر 
واحرىصوتيأ، عللا لكي الألف، العاتبة صمبر لزم كما واحدة، حالة لزوم 

منويتحمل مبنيا، كونه عن يخرجه لا تنوعا تتنؤع آخره حركة جعلت لهجية 
هما!مدهّين، الكناية هاء حركة فى ب للم أن العربية علماء أقوال 

الحجازوأهل قريش مذهب وهو مهللقا، بالفم تحريكه الأول؛ المدهث، 
جاورهم•ومن 

يحزلثفاته كرة أو ياء يعد وغ إذا إلا بالفم تحريكه الثاني؛ المدهت، 
وأمد.وقيس تميم بى من نجد أهل مذهت، وهو بالكر، 

الهاءحركة عن يتحديث، وهو ااصنر_،ا، ارارتشافح في حيان أبو ، iUJbصزح 
وفيهدا في مطالقا الهاء ضم الحجاز ،فلغة فقال! وبه، وعليه ثمنه مثل؛ قي 

وقالالياء. ويعد الكرة بحد كرها غيرهم ولغة وإليه• ويه ضربته نحو غيره، 

منالهاء يرفعون اليمن فصحاء من حاورهم ومن الحجاز وأهل قربش الفراء: 
ونزكفيه، ربيا ولا وعليهن، وعليهم وعليهما ]الحجر[ ه ؤيزل،عثهآلدكر

يكرونها«لا،.وأسد وقيس تميم بني من نجد وأهل بة. 
الذيالفراء قول في حاء ما يؤيد الأوائل العربية علماء كتب، في ورد وما 

لأنهاالواو، ويحدها الفم أصلها أف ،اعلم يمول؛ سيبويه فهدا حيان. أبو نقله 
يمنعهموليس للث،، أذكرها التي العلة هده تدركها أن إلا هكذا، كله الكلام في 
ياءٌقبلها كان إذا محت فالهاء الأصل. على يخرجوها أن من أيضا ك أذكر ما 
بدارهيومحررُت، ماذ، ولديهي قبل، بهي مررلم، -؛ قوللثح وذلائح . ٠ كرة. أو 

\مب\اص.ارتثاف )١( 



ويقولون:ماد، ولدنهو نبل، بهو مررت ت يقولون الحجاز وأهل نل• 
لالقح،ثررااآه آالآدآسهدءوبدارهو سمنا فؤ 

تقاله مما مقتطفات وهده ، ءالمقتفسنح، فى المبرد أيفا دلك على ُونءس 
خاصةالحجاز أهل قاما استعمالا، أكثر بعدها والياء للكسرة، عامة ءوالناس 

لزمواالأرض4 وبدارهو بهو ؤفخسفا يقرؤون؛ فهم الأول، الأمر فعر 
قولعلى قولك وذلك . . مات. علية قال: الحجارة اللغة لزم ومن . . الأصل. 
فإذاعماهو مال، عليهو الحجاز: أهل قول وعلى مال، عليهي العامة؛ 
فاءلم«لى.أبوهو وهلءا [، ٣٢الشعراء: ]٧ 

الكنايةهاء حركة محي زماننا محي الفصحى العربية محي النطق عليه استقر والدي 
تميت،بت ونئ عزيت، علز وعذأ مميت، نال4ُ ءيقال: الثاني، المرهب هو 

بالكسر.دناءة، وفيه عله، وبه دين، عني؛ ويقال* - بالفم 
الفم،لزوم فأما اومحاية، هاء حركة في المذهبين ذبك العربية عالماء وعلل 

اكمأ"أا،الهاء هاوه في الأصل إذ الأصل، فعلى الحجاز، أشل ماليرّ_ا وهو 
لأف:الكرة، بعد الضة اسثقل فإنه الباء أو الكرة يعد كرها من وأما 

ولتي،الساكنة الواو فكأن حمين، غير حاجز إذن فهو ، )حفى( حرف *ابء!! 
يعدهالأالياء لأحل الهاء وكسزت ياء فقلبت الياء، أو الكرة 

عنيخرج لا أمر الكناية هاء حركة تعليل من الحربية علماء إليه ذهب وما 
الهاءألزموا حين أرادوا الحجاز فاهل كلامها، في العرب ومذاهب اللغة قواعد 
حالةالمؤنثة هاء لزمت كما واحدة حالة تلزم المذكر هاء تكون أن الفم 

.١٩٥؛/امماب )\( 
اعائتةشرح والرضي: ، T٣٨/•الأصول راح: الابن ويفلر: \رص الشف )٢( 

.0A\/الهوامع مع واليوطي: 
.\/VTالشف والمرد: ، ١٩٥؛/الكاب سرب: )٣( 

٠ا/وإعرابه القرآن معاني الزجاج: ويفلر: ا ١ ١ :آ/ الكافية شرح الرضي: )٤(  ١٣
٤٢



بهنحو في والياء الكرة بعد القمة نعلق ني الثقل احتملوا ند وهم واحدة، 
وهمحفاء، من فيها ما إلى يلتفتوا ولم بينهما، صانتؤ قد الهاء لكون وفية 
عرضإذا إلا الهاء يضمون فإنهم نجد أهل أما • الكلام ر والقح التفخيم أهل 

العربكرهت كما بها التعلق وكرهوا القمة، قيل الكرة وجود يب بالثقل 

كرسيبويه نته وقد والترقيق. الإمالة أهل أنهم لاسيما )فعل(، بثناء النطق 
كدللث،اسحقافا مواضع في الألف أمالوا ررفكما فقال! بالإمالة. الهاء هدْ 

كرة،وقبلها ساكنة واو تثبت لا لأنه ياء، الواو وقلبوا الهاء، هدْ كروا 
.،را،.. قبلها. ما لكرة الأك في كالإمالة 

واختلاسها:الكاية ئء حركة إشباع في املأم ٢- 

تتحولفالضبمة مد، حرف تكون حتى إطالتها يعتي الكناية هاء حركة اثباع 
غيرتامة بها النطق هنا بمي واختلاسها ياء، إلى تتحول والكسرة واو، إر 

منيسبقها ما بحب مذاهب الكناية هاء حركة نطق فى وللعرب منقوصة. 

تلحالاتها ملخصر وهذا الساكن. الحرف مع وبحسب سكون، أو حركة 

قبلالذي الحرف كان لامحان سيبويه؛ قال متحرك. حرف يعد الأور! الحالة 
وكتاتنو، وعنده و، لة نحوت وذلك لأ ٠ . إلا. ليس فالإثبات متحركا الهاء 

ي.كتابه يقول؛ وغيرهم الحجاز، أهل لغة على و، وبكتابه و، وكتابه وا 

الواوأي الوصل حذف يجوزون كلاب )وبنو( عميل لأوبنو • الرصي قال 
غلامه،يه نحو؛ وترتها، الهاء صمه إبقاء ْع اختيارا، المتحرك بعد والياء 

كقوله؛أيضا الهاء تسكين ويجوزون 

انأرنلة ان انمشتومتلزاي ه اريغالعتيق ل؟ىالثت ب، 

.١٩٥الكاب؛/)١( 
.rU<\/Yآلأمول رآج: ويظر: ، ١٩؛/.)٢( 
المقضالمرد؛ )ينفلر؛ هاحماي، ومهلواى: الأزلي. الأحول _ L<Jالت ب )٣( 

(.-r/٤٨)له( والممف ا/أ<'اا، الخانص جش: واين \إ\اك 

٤٣



الالشعر لضرورة وحذفها الحركة احتلاص أي يجوزونهم—ا وغيرهم 
صرورة،سيبويه عند الهاء وسكين اروالأحتلأس حيان! أبو وفال . اختيارا® 

وفرأوبه، وله وبه، له موله! عميل، وبتي كلاب بني عن الكاتي وحكاهما 
ا.اللغةار هده على بالاحتلاص ؤ؛يدهه ويعقوب، ٠^؛؛^ جعفر أبو 

أولين ، حرقيكون قد الساكن والحرف، ساكن، حرف، يعد الثانية! الحالة 
حذفاختار سيبويه فإن وهد، لين حرف الساكن كان فإن صحيحا، حرفا 

فإنلين حرف الهاء قل كان ا١فإذا إ قال حيث الحركة وإبقاء الهاء بعد الحرف 

والألفالألف، مخرج من الهاء لأن ، أحسن الوصل في والواو الياء حذف 
حروفاحنممنا فلما أختهما، وهى المد فى تشبههما والواو، الياء تثبه 

فلأن،ولديه فتى، يا عليه ت قوإلثإ ودلل؛، وأكثر. أحسن وهو حذفوا، متشابهة 
هَ'.نم محيلا و/هتث ؤ • القراءئن وأحسن • ترى كما أبوه وهذا قل، أباه ورأيت 

وُؤوثروءبمبماز،4]الأعرافج[، وؤلنةنءلهمبمدئ3ه تالإ'-راءء، 
٢.عربي٠١ والإتمام لالحاقة[، رؤ-ْذوْثئأن'؛ه [، uLij]؛

والثاءالواو إثات رجح سويه فإن صحيحا حرفآ الهاء قبل الساكن كان فإن 
والياءالواو أثبتوا لين حرف التذكثر هاء قبل يكن لم رفإن ■ ءال، حث الهاء بعد 
قبلما كان إذا الهاء يعد الذي الحرن، العرب، بعض تحيف وقد • الوصل لي 

فكماالألف،، نحو حفئ حرف بينهما ساكنين حرفين كرهوا لأنهم ساكنا، الهاء 
•قوي حرف بينهما يكون لا أن كرهوا ونحوهما أين في الساكنين التقاء كرهوا 
هذالأل أجود، والإتمام حائحه، وأصابته فتى، يا منه بعضهم! قول، وذلل؛، 

متحرك٠١حرف والهاء لين، بحرف لبر الساكن 

. ١١آ/الكاب شرح )١( 
. ٤٦٧ا/الضربظ ارتثافط )٢( 

.١٨٩؛/امماب، )٣( 

.؛/'ا<ااوىادط)٤( 





وءيره«لا،.اللين حرف بتن انو'3 

بعدوالياء الواو حذف على زماننا قي الفصحى العربية قي الأمر استقر وقد 
كانسواء اكا، الهاء قبل ما كان إذا والكرة، بالضمة والاكتفاء الكناية طء 

وكسرةضمة وعليه، وفيه وأكرمه، منه فيقال! لين، حرف أو صحيحأ حرفا 
.الهاء يعد ياء أو واو إلحاق من جاترا كان ما وترك فقط، 

ويغزرنرض مثل؛ ر وذلك مجزوم، الأحر معتل فنل بعد الثالثة؛ الحالة 
اللينحرف فان مججرومة ووقعت الكناية هاء الأفعال بهده اتصل إذا  ٠٠ويرمي 
يرصه،لم إلى ويرميه ويغروه يرضاه ت فتتحول للجزم، تحيف آخرها في والمد 

قبلما لتحرك ياء أو بواو توصل أن الهاء هدم وحكم يرثه. ولم بمنه ولم 
•تنبهي ولم ينزهو، ولم يرصهو، لم النطق؛ فكون الهاء، 

هذهفي والإمكان والاختلاس الإمباع جواز على العربية علماء نص وقد 
بعدلأنها الفلر، إر فبالفلر الإثباع U بقولهم: ذلك وعللوا ،. ١^١^١٢
للجزم،حذف قد ساكن بعد لأنها الأصل إلى فبالظر الاختلاس وأما حركة، 

لملو الإسكان وحمه المحذوف، محل الهاء حلول إلى فبالنغلر الإمكان وأما 
؛.الوقف،رمجرى للوصل إجراء أو ا، مجعتلار يكن 

فيالكناية هاء لحركة العامة الأصول على حرج ما أكثر أن والخلاحفل 
منالأتية الفقرة في نوصح ّما على الوعلْ،، هذا من هو القرأنية القراءات 

اف.ثاء إن البحث، هذا 

القاعدةرهذْ كون، بالالوقف، أف العربية قانون الوقف، فى الرابعة: الحالة 

)٢(.ض \ s\liالكتاب، سويه: يفر: )١( 
الضربارتشاف حيان: أبو )٢( 
\ا\0.الهوامع مع الميوْلي: )٣( 
. ١١/٢الكابثرح ارضي: )٤( 
ا/0-ماكر الجزري: ابن )٥( 

٤٦





بهاءخاصة لمت الماكنين، التقاء عند المد حرف حذف أعي الحالة، وهذه 
الخد.حرف يعد ماكن حرف فيها يقع حالة كل على تنطبق هي إنما الكناية، 

هاءمباحث ضمن إدراجها قى لف اللعلماء متابعة بالدكر خصصتها وإنما 
اممةر١،.

ا/أ*م.الثر الجزري; ابن يطلو: 

٤٨



الثانيالمبحث 
القرآنقراءة قى الكناية ئء 

لهاأن القرآن قراءة نى الكناية هاء لدراسة مستقلة فقرة تخصص يعنى لا 
إليهأشرنا ما فائ البحث، من ااسارقق الفقرة في عرضناها اش تلك غير قواعد 

نطقعيها يجري اش ذاتها هي القصص العرية ني استقرت التي المواعد من 
هيبوجوه الهراء بعض قرأها نليلة مواصع إلا القرآن قراءة ني الكناية هاء 

ولاموضعا، عشر بضعة تتجاور لا قبل، من إليه أشرنا مما الحربية فى حائزة 
،.١١٠حداالقرآن ني الدور ٠كثيرة الهاء هذه فان ذلك، في عب 

مدام،وبيان الكناية هاء لبحث، بابا القرآنية القراءات في المؤلفين أكثر وعقد 
فلاصاكن تقدمها إن الكناية هاء أف ! ذلك فى قالوه ما وملخص فيها، القراء 
بياءالهء يصل كثير ابن قاف ياء كان فان غيرها، أو ياء يكون أن الساكن يخلو 

بعديكسروي القراء من والباقون بواو، وصلها ياء غير كان وإن الوصل، فى 
فييقمها عاصم عن حفحا أن إلا صلة، غبر من غيرها يعل ويفموي الياء 

،•؛ ٦٣■ تااكهم٠ التجلان4 إلا انيه أنُؤوما تعالى؛ قوله موصعتن; 
واحد،حرف في الصالة على كثير ابل حفص ووافق [■ ١٠]القح; افه علنه 
•٦[ ٩ ]الفرقان! مهاناه ى فيه ءؤويخاJد ت تعالى قوله وهو 

بواوتوصل أن فالأصل صم أو فتح وهو متحرلئ الكناية هاء تقدم ؤإو 

الإق1عا/ها،أ.افذش:ابن )١( 
،٣٨٦\اص- الأ.محممار  lAi-رانملار; م>ه، \ا\<<ا- ألإقاع ابن يفلر; )٢( 

.٣٧- ص٤٣النر نفلا، إتحاف رالدماش: ، ٣١٢\ا1'يم الشر الجزري: وابن 

٤٩



الجمع،عن بياء توصل أن فالأصل كسرا المتحرك كان وإن القراء. لجمح 
عشرينفي حرفا عشر اثنا فبله ما المتحرك من الأصول هذه عن حرج وقد 

هوؤؤء، عمران[، ]آل ه 3 ^ 4 ؤلأي وهي؛ موضعا، 
هج جهثم لقن رك ما ، Ayوؤ [، ٢٠• وتالشورى [ I١٤٥ ءمران ]آل 

أكنوؤ ]النور[، ^ ئ ؤيكو وؤ ]ؤله[، ه ة خئا نأيب' ثنن وُؤ ]النساء[، 
]اليلد[،ه 3 ند يم لإ أن وؤ ]الز٠ر[، وؤ؛نبمةتلإ3ه ]النمل[، 3يم ءيم 

[١١١: ،]الأءراiوؤ١ق٠نيم ]الزلزلة[،  43؛برموؤ٠٣ 43■محإبركوُؤ 
[.٢٤٩، ٢٣٧]البقرة; ر4ييوء4 [، ٣٦و]اكراء: 

منهايتعلق ما لأن الموانحع، هده جمح مناهشة البحث، هذا يرل.فج من وليس 
عليه،الوقوف بلادنا في القرآن قراء أكثر يهم ما وهو عاصم، عن حفص بقراءة 

إلايعرفها لا احرى بقراءات يتعلق فأكثرها المواضع، تللثج من قليل عدد 
.القراءايتظ بعلم المتخصّصون 

هي؛كلمات فن، عنه حفص برواية عاصم قراءة تخص التي المواضع أما 
يخلذوءؤلم اافن4، و4ءله ازيه4، أنو4ما ر4ديش4، و4ذألقة4، 4، رجة أ4 

كلفي ااثلا٠رة نؤع بحب الكلمامتؤ هاوه تدرس أن ويمكن مهانا4, ى فيه 
؛مجموعامت، ثلامته حلال مجن كلمة 

الكلمات!وهي قبله، الذي الحرف أو الهاء فيها مكن التي الكلمات الأولى؛ 
الهاءفيها تحرك التي الكلمات اكانية: والجموعة والخالثة، واكانية الأولى 

الثالثة;والمجموعق ة، والخامالرابعة الكلمتان وهي الساكنة، الياء بعد ؛القسمة 
لماعرض وهذا ادمة. ايالكلمة وهي الساكن، بعد بياء الهاء فيه وصلت، ما 

الكالم.اتبهذه فى الدارسون قاله 

قبله;الذي الحرف أو الهاء تسكين الأولى; المجموعق 

الأتية:الكريمة الآ1ت في ذلل؛، ورد 

[،١١١]الأعراف؛ حاشرين4 المدائن في وآ؛حن، وأحاه أزجه ; 4قالوا١— 



[.٣٦]\كو\ء: في وطها 
[.٢٨]النمل: ه إليهم فألقة هذا بكتابي -!، ^٢٢٥- 

]النور:الفائزون4 هم نأولثك وبمئه اف ويخز ورسولئ افَ طع 
٥٢.]

تشتركالجموئ هذْ في الكائن هاء بها اشك الخي الخلاثان الأفعال إن 
ف)أرحه(علة، حرف آحرها أف أي الأحر، معتلة أفعال أنها الأولى: مقتض، 

والصفةيتقى. أصله و)يتقه( ألقى، من و)أاقه( أرجأ، من ، المخفف)أرجى( من 
٠القمر هاء نل الواغ الملة حرف منها حذف فد الأفعال هذه أن الثانية 

الياءبحذف محجزرم ويتقه مثاله، والقة الياء، حذف على مبني أمر فعل فارجة 
)يطع(.الشرتل فعل على محعطوف لأنه 

الضميرهاء بها اتصلّتح الي الأفعال جمع فيهما تشترك الصفتان وهاتان 
يؤده،في: وذك الهاء، حركة لنطق المامة الأصول القراء بعض فيها وحالف 
فيهابما ارتامحل ل نملق من فيها ورد ما ولمل '.' o'jjjويرصة، ونول، ونويي، 

الكلمات،على هنا الحدين، نركز ونحن حذف. محن فتها حمل ومجا اعتلال، من 
حولها:الخلماع فال ومجا عاصم، عن حفص قراءة في وردت التي 

أزجة:١- 

الهاءكن نملقه قياس وكان الضمير، هاء بإمكان عاصم عن حفص قرأه 
قراءاتالكلمة وفي أيضا، عاصم مثل حمزة وقرأه )انجهر^آ، بياء ووصلها 

القراءات،كب في مذكورة أحرى 

وهيوالأعمش، حمزة الهاء حزم *وند القراءة: هذه نوحيه في الفراء نال 

١I ١ ءس التيسير والداتي* إ ٦ ص السعة ت مجاهد ابن ت ينظر 



قبلهالأمما تحرك ^١ الوصل في عنها المكني الهاء على يقفون I للعرب لغة 

قرأالي الإمكان فراءه فهم أساءوا قد تابعهم ومن البصرة نحاة أن ويبدو 
الهاءياسكان )أرجة( قرأ من •فأما قال! فد الزجاج وكان الكوفة، أهل أكثر بها 
إسكانها,يجوز لا اسم الإضمار هاء أن ويزعمون يالنحو، الحداق يعرفها فلا 

أفإلا القراءة في لعمري رويت وقد جائز إمكانها أن النحويتن بعض وزعم 
إلايجوز ولا لحن، •وإسكانها قال،! النحاس لكن ،■ وأجودلأ أكثر التحريلث، 

حملةحلف القراءة هذه يعلل وهو مكي اق وانالتعر• من سدوذ قى 
الهاءأمكن ُومن نال،؛ حثث بضعمها وحكم الإسكان قراءة على البمريين 

للجزم،أو للبناء فأسكن الفعل، لأم أنها توهم على أو الوقف، نية فعلى 
هدهفي القراءان، أضعف، والإسكان . .ضعيف،.الهاء إسكان في هدا وكل 

الكالمة«ر؛ء,

حيثالإسكان، قراءة تعليل في وجهتن •الحجة® كتاب في حالويه ابن وذكر 
الكلمةآحر ابء أن توهم أنه أحدهما ت وجهان فله الهاء أسكن من •وأما قال،! 

بالهاءلأئ.ا3كلمة ْلالت، لنا تخفيفا أو الأمر، على دلالة فأسكنها 

الهاء,وسكون الهمزة بترك رازجة( رحمزة؛ عاصم •وقرأ  '■زنجلة ابن وقال، 
قبلهاما تحرك إذا الهاء يكن مجن العرب من إن ! قال( ، الفراء ذكرها وحجتهما 

وأصلرأنتم( بمنزلة القمة وأصلها الهاء فينزلون سديدأ، ضربا ضربته فيقول! 
الأصلإلى تردها أنلث، قال( ما على يدل واادتم، • بواو يملؤها ولم الرفع الميم 

تنغلروزهوأنتم رأيتموه وفقد تعالى! اض قال )رأيتموه(، فتقول! المقمر مع 

.rAA\/القرآن معاني ١( 
•٤/١.٤ولءرابهالقرآن معاني ٢( 
.٦٣ا/•القرأن إعرابح ٣( 
.١٤٧١;الكنف، ٤( 

.ص؛'أاالحب ٥( 

٥٢



*١الميم مجرى الضم وأصلها الهاء ذا-متا [، ١٤٣ت عمران ]آل 

الإسكانفراءة تعليل في زنجلة وابن حالويه وابن مكي نول من ويتحمل 
هى•وجوه خمسة 

وبنيكلاب لبني لغة أنها إر الإثارة وسيقت العرب، لبعص لغة أنها — ١ 
عقل-

عرالوقف حكم إجراء إلى أي أي الوقف، ظ على ابء إمكان - ٢ 
الوصل.

أمر.فعل لأنه فامكن الفعل لأم أي الكلمة، آخر الهاء أن توهم ٣- 

تخفيفا.الهاء إسكان ٤- 

كانفلما الفم، أصله منهما كلأ أن في الجماعة صمير بميم الهاء تشبيه ه~ 
.القراءة هذه قي عليه الهاء حمل السكون Jالحقه الميم 

اطرادووجوب بالقياس تمسكهم القراءة لهذه البصرة نحاة تضعيف سبب إن 
وهوالأسماء، من صمير والهاء الأفعال، خصائص من عندهم فالجزم القواعد، 

هناومن الوقف، غير في السكون يلحقه أن يتصورون لا فهم الضم، على مبني 
ااقياسأآ؛افي البصريين عد لهم وجه لا بأنه الإسكان عن قالوا 

منالقراءة هذه إخراج في كاف وجوه من للقراءة الاحتجاج عانماء ذكره وما 
بناتهوتحليل )أرجه( الفعل إلى النغلر يعاد أن ويمكن ّ القوة إلى الضعف يءاترة 

محامل. غيرهادون القراءة لهوْ عاصم اختيار تفهم على اعر يمما الصرفي، 
هدانهلق في وللعرب يقريء، واقرأ ، يخعليء أخهلآ مثل يزجيء( )أرجأ الفعل 
،يزجيء ولم أرجا، ت فيقال الهمزة تحقيق الأول ت مذهبان الأفعال محن النؤع 

.rrT\/القرآن ساني ١^^١،: ويظر: ص-بمأآ، القرا،ان. حج )١( 
الكبيرالممسر الرازي: بفلر: )٢( 

٥٣



المفائ،في وياء الماصي في ألف حينثذ منها ئييدذ الهمرة تخفيف والثاني• 
فيويقال ننط، لم مثل مج ولم ثنطي، مثل أعطى، مثل رحى 

.أغطي١١٢'ُثل أذجي أنر في ويقال أغط، مثل أذج الأمر: 
ويالاحتلأس:ياء أو بواو الهاء وبوصل وتركه، بالهمز الفعل هذا ئريء وند 

]والأعمش[:وحمزة عاصم وفرأ وأوجهي، وأزجه، وأرجئهو، أرجنة، 
أنوجد الفعل هذا فى الهمز ترك احتار حنن عاصما أن لى ويتراءى أرجه 

هذهعن يبتعد أن وأراد ]أرجيهى، المؤنثة حطاب إلى تكون ما أقرب رأرجهى[ 
القراءةفاختار رأرجهى(، بجاب، مرجوحة صيغة لأنها )أرجه( يقرأ فلم الصيغة، 

جاءتأنها إر إصانة الكلمة نطق في الخفة بدللث، فتتحقق )أرجة(، بالإمكان 
اشتقاقا،لا شكلا )أئبل( وزن على فأرجة )انعل(، من الأمر فعل صيغة فى 

كمائوهما لا الكلمة، لأم معاملة الهاء وءومالت، وأحرج، أكرم وزان على وهى 
لمانثلرا الأمر، صيغة لتأكيد نمدأ ؤإنما اللف، ءالم.اء بعض إليه ذهب 

الياء.حذف من لحقه ومجا الهمزة إبدال من الفعل هذا أصاب 

وعاصمعالية، احة نم على دليلا عاصم اختارها حين القراءة هذه تكون فقل 
الأضعف،القراءة فيختار الأمر علبه يخفى فكيف موصوفا كان 
يهلهرأن قبل التابعين، علماء عن القراءة وتلمي الفصاحة عصر في يعيش وهو 

رحمهموسيبويه، أحمد، بن والخليل العلاء، بن عمرو أبو البصرة نحاة أعلام 
جميعا.انته 

روتهامتواترة ثابتة قراءة لألها فاسد ءقول القراءة هده بضعف إذن فالقول 
واالسناااعر؛يةلأ؛،. في توجيه ولها بالقبول، الأمة وتلقتها الأئمة عن الأكابر 

)رجآ(.ا/٧٧ العرب سان لمنفلور; ابن )١( 
.١١صرا ير اكيوالداتي: ، irAU»_المان مجاهد: ابن يفد: )٢( 
الجزري:وابن ، ا/٥٧القراء معرنة والذهبي: »_'U، العة مجاهل: ابن يتفلر: )٣( 

.Tiwfsالهاة >ة 

.٣٦؛/•ابل البحر حيان: أبو )٤( 



قرآنيةقراءة تضعيف فيه ذلك كان إدا لاسيما الّصرةاا نحاة بأقوال متعندين 
■العالم في المسلمين من الملايين مثات اليوم يقروها 

وأنفيها، للاجتهاد مجال لا القرآن قراءة أن القاريء تذكير المفيد من ولعل 
يجوزبما يهمؤون لا وهم ثيوحهم، عن رووه ما يتبعون كانوا القراءة عالهاء 

رالقراءةيقولون: وكانوا النقل، في وصح الأثر في ثت بما بل الحربية، في 
ه(،١٢٧)تتابعي ~ اف رحمه — وعاصم ٢. الأول^ عن الأجر يأحدها نقه 
الصحابة.تلامذة التابعين من القراءة علماء كبار عن القراءة أحذ 

ئالقه:٢- 

فهيالصرفي، بناؤها منها؛ وجوه، عدة من )أرجة( كلمة )القة( كلمة تنبه 
بتخمف-زض ارجمح، مثل يفعل، أفعل وزن عر تلقي، ألقى من أمر فحل 

الأحرالعتل من الأمر فعل لكون الياء وهو العالة حرف، حذف ومنها الهمزة، 
منوعدد عاصم قراءة في الهاء تسكين ومنها العلة، حرف حذف على يثنى 

علىلذلك )أرجه( محن الهاء إمكان في المابق الكلام وينطق الأحرين، القراء 
)ألقه(حول العلماء كلام في الإصافايت، بعض لمة لكن )ألقه(، في الهاء إسكان 
١لذلاهرة,هذه أصالة وتؤكد توصح 

بعة،الالقراء بها قرأ الكلمة هذه في قراءات، ثلايث، القراءات، علماء ذكر 
توهي، 

الهاء.بكر فألقه، ~ ١ 

بياء.الهاء بوصل فأنقهي، ٢- 
عمرووأبو حمزة أيفا وافقه عاصم قراءة وهي الهاء• بإسكان فألقة، ٣— 

.٥ * ص العة مجاهد 

٥٥



،• ١٣٠ضّمن والأعمش والحس والزيدي • السبعة من 

وهما!الزجاج، عن نقلا )ألقه( في احريين قراءتين النحاس ويكر 

الهاء.بضم نالقةا ٤- 
بواوص.الهاء بوصل نألقهو، ٥- 

فقالنبل، من )أرجه( قراءة أنكروا كما الإمحكان قراءة البصرة نحويو وأنكر 
يقدريكون بعيدة حيلة على إلا يجور لا النحومحن عند ءاوهذا النحاس؛ 

منالإعراب تحذف أن لجار الوقف ينوي وهو يصل أن جاز ولو • • • اا-وقف 
الأسماءلأ؛،.

حيث)أرجه( تعليل في أورده لما مشابهة بعلل الهاء تسكين مكي وعلل 
لأنهيعيد وذلك ، الهاء على الوقف نوى أنه الهاء بإسكان قرأ من 'روحجة قال! 
فيجاء وإنما ا قليل ودلك العرب، لبعض لغة هي وقيل؛ وقف. بموصع ليس 

هدافي الفعل لأم يلزم ما فألزمها الفعل، لأم الهاء توهم إنه • وقيل الشعر• 
وهوبناء، فسكولها الأمر في سكنت إذا الفعل لأم لأن للبناء، السكون من 

.قول أيضا 

)أرجة(قراءة من الحويين موقف على الكلام عند ْر ما نعيد أن نريد ولا 
مجاإلى نضيف أن ويمكن ط الس-ابقة الصفحات في إليه القاريء ونحيل بالسكون، 

حمزة،فيها شاركه ؤإنما عاصم بها يتفرد لم )ألقه( في الإسكان قراءة أن مز 
،البصرة ش والقراءة والنحو اللغة شخ العلاء بن عمرو أبو فيها شاركه كما 

منالأعمش وقرأها البصرة، علماء من واليزيدى البصري الحسن أيضا وقرأها 

•١ ص^ّا" الجير والداني• ، ص١٨٤السبعة ت مجاهد ابن )١( 
.TT٦و^٦٣ البشر فضلاء إتحاف الدماض: )٢( 

. Y٥٢/• القرآن )٣( 
ه.نفالمصدر )٤( 

.١٦٦حسالقراءات حجة زنجلة؛ ابن رينفلر! ، Y١٥٩/ الكشف )٥( 



التكوفة.علماء 

هيوإنما عاصم، بها أنفرد مفردة قراءة ذكن لم )ألقة( في الإمكان فقراءة 
طيخغ5، يكن ولم الحرف، هدا ثى وردت التي القراءات كل من جمهورأ أكثر 
هاءإمكان أن إرجانب . كبار ولغويون نحاة بينهم ومن القراء هؤلاء على فيها 

أنهانبل من ذكرنا التي الكلمات من عدد قراءة في ورد ند الغاب صمبر 
القراءمن عدد قرأ فقد العرب، كلام في الكناية هاء نهلق اصول، عن حرجت 

١لذلاهرةهذه يؤكد مما • الهاء يإّكان ومله، ونوله، ونوته، ، يرده ؛ بعة ال

العلةحرف منه حذف وقد الأحر معتز فعل فى كانت، إذا الضمير هاء نعلق فى 
العرب،كلام في ورد ما وإلى القراءات، هذه إلى امنادأ إذن فيمكن للجزم• 
قدالأحر معتل بفعل اتصلت، إذا الكناية هاء إمكان يجوز ؛ الأتية القاعدة صياغة 
شذوذولا صعفذ غير من ، بناء أو جزما العلة حرف منه حذف 

يممه٣— 

فحلعلى معهلوفأ ول لم ، )يثقبها فصار الكناية، هاء به اتصل )يتقي( الفعل 
وفيهالعلة. حرف يحذف فجزم وتممهه اف يخس ُؤومن المجزوم• الشرحل 

قراءات'؟،:

العرب.كلام في الأكثر وهو بياء، الهاء ووصل القاف بكر يممهي، ١- 

بياء.وصله غير هن والهاء القاف بكر يي، ٢" 

صلة.غير من الهاء وكر القاف بامكان تممه، ٣— 

القاف.وكر الهاء ؛إئكان تممة، ٤- 

وعللالهاء. وكر القاف ياسكان )تممه( وحده عاصم عن حفص وقرأ 

.rAr\/الاختمار غاية .■ J_J، ١٩٨؛'/م ١^، يطر: )١( 
•ا صآآُالتيسير • والل•اذي ، ٤  ٥٨٠٠٣بعة الت مجاهد ابن يتغلر؛ )٢( 

٥٧



القافأسكن لمن ااوااحجة حالويه; ابن فقال أوجه، بعدة القراءة هدْ العياء 
أوتخفيفا، فأمكنها ،، وتكريرها؛ لشدتها، القاف في الكر كره أنه الهاء وكر 
وغالجزم توهم أو الساكنين، لاكاء الهاء فكر معا، والهاء القاف أكن 

لالتقاءفكر بعدها، ماكة بالهاء أتى نم الفعل، حروف آخر لأنها القاف على 
اواكتن»؛ى.

)ئقه(شثذ التخفيف، على بناه أنه القاف أمكن من ®وحجة ت عي وقال 
صعق،وم كتف، فيقول يكتف يفعل كما بالإسكان الثاني فحقق د)كتف( 

لأنالهاء، يضم أن القاف أسكن من على يجب وكان الشعر. في يجوز إنما 
واجتباه،وعنه، منه، نحوت صمت ياء يكن ولم قبلها ما سكن إدا الكناية هاء 

علىالهاء وأبقى به، ينثد لم عارصا القاف سكون كان لما لكن وفعلوه، 
الياءلأن بياء، الهاء يصل ولم القاف، كسر مع علها، كانت التي كسرتها 

الهاءبعد الش الياء على الحذف فبقي ٌنوية، مقدرة الهاء نيل الي المحذوفة 
القاف«لم.وكسر أصل، على 

ولهالهاء، وكسر القاف يإسكان )ويتمه( حفصر ُلومأ زنجلة• ابن ومال 
تقول!وااعربإ تخفيفا، فأسكنها القاف فى الكسرة كره أنه إحداهما حجتان؛ 

الهاءفكسر والقاف الهاء أسكن يكون أن ويجوز وكبد. وكبد رفحذ، فخذ هذا 
انىينأر؛،.لالتقاء 

القاف،إسكان الأولى نحويتان• مشكلتان عاصم عن حفصى فراءة وفى 
كسروالثانية للجزم، المحذوفة الياء بقية هي يكسرة مكسورة تكون أن وحمها 

وأقربصحح. ساكن نبلها ما لأن مضمومة تكون أن وحقها الضّمير، هاء 
الهاءكسرة أمجا للتخفيف،، القاف كسرة حذف هو القراءة لهذه التبمليل وجوه 

يه.توصف التي هي والراء معروف٠ غير بالتكرار القاف وصم، )١( 
.ب٢٦الجن )٢١( 

٨٤٢- A١٤١ الكشف )٣( 

ص"ا'ه.القرا،ات، حجت )٤( 

٥٨



بياءالهاء وصل السياق يقتضى التخفيف فقبل القاف، حالتي عراعاة من فمتاتية 
لألهابحركة الهاء وصل السياق يقتضي ، التخفبفوبعد مكورة، القاف لكون 

الهاءيعد المقدرة لالياء مراعاة مة ص وليست كرة الحركة هنا وجاءت ساكنة، 

أعلم.واش التخفيف، قبل 

Iالساكتة الياء يعد بالضمة الهاء تحريك، ن الثانية الجموعة 

بياءالهاء توصل أن فالأكثر صاكنة ياء أو كرة بحد الكناية هاء ونم، إذا 
كلمتانوجاءت عليه، نحو! الماكتة الياء يعد وبكرة يهى، نحو! الكسرة يعد 
،الياء يعد يالقمة الضمير هاء فيها تحركتا قل عاصم عن حفئس نراءة محي 

تعالى:قوله ني وذلك 

[.٦٣]الكهف: الثيطازه إلا أننابمن ؤوُا 

[.١٠]الفتح: افاه عيه عاهد يما أوش ^ومن 
وجناما أصل على يها أتى بأنه الهاء يقم حفص قراءة الحلماء وعلل 

أهلعند والياء الكسرة يحد تكر وإنما الضم، حركتها في الأصل لأل ، لها 
علىوالياء، الكسرة يعد حتى بالضم يحركولها فالهم الحجاز أهل أما نجد، 

البحث،.هدا من الأولى الفقرة في ذلك إلى أنرنا ما نحو 

المرصعينفي بالضم الكناية هاء تحريك سبب عن اوله نهاهنا يثار وقد 
والقراءةالكريم، القرأن في احرى كثيرة مواضع من يثبههما مجا دون السابقين 

معينحرف فى محا وجها القاريء احتيار لكن فيها، للاجتهاد مجال، لا رواية 

وحونوقد الاختيار، ذللثح لميه رجح محا مؤخ إلى >تناوأ يكون أن لابد 
.ذلك،لعليل محاولات العلمِاء لبعض 

الكنايةهاء تحريك من الأصل على جاء فقد انية( )أنفي الهاء ضم أما 

ص٢٢٤القراءات حجة زنجلة؛ وابن  iT'Tjصا*آ الحجة حالويه! ابن ينظر؛ )١( 
nvTj ، :و'ااأ.آ/ا"آ الكثف رمكي

٥٩



—عاصم لدى الموضع هدا في الكسر على الضم رجح الذي لكن بالفم، 
كسرةانيه(، )أنالنهلق يكون حث الهاء، كر إذا الكرات توالمح، ~ اش رحمه 
حفي،حرف والهاء الهاء، كسرة ثم الكرة، جض من وهي ياء يعدها النون 

الكوفةفى يقرأ كان من محاك أن ذلك إلى أصفا فإذا حصين. غير حاجز فهو 
مواليةعن اسعادا محا الآكاية هاء صم لديه اكد )أئسينته\ا، أي الألف،، بامالة 

.فيهاالألف أمال أو كرها من قراءة في الكسرات 

^وماعاصم عن حفص ُةرأ فقال! ذإان، زنجلة بن زرعة أبو أدرك وقد 
كرعن عدل ؤإسا الضم، وأصلها الكلمة، أصل على الهاء بضم أنانيهه 

رأىالضم، أصلها الهاء وكان انيه( )أنمن الكرات رأى لما الضم إل الهاء 
الكرات«لآ،.على الأترار من اللسان عر أخف لتكون الضم إل العدول 

الألوميوجدت فال "^ ٠٥١علية عاهد تعار; قوله في الهاء صم وأما 
سفهمن أجل لم أمر وهو والمعنى، الفم قراءة بين ر؛هل — تعار اض حمه ر— 

لففلتفخم إر به التوصل الأية ر الضم •روحس قال; حيث وذللث، إليه، 
علىكان ما إبقاء وأيضا • الكلام يه المشعر العهل أمر لتفختم الملائم الجلالة 

الأجلة،محن كثيرأ مالت، وقد نقضه. وعدم وإبقائه بالعهد للوفاء ملأتم كان ما 
يكنيما اجبميط فلم هنا الضم هن.ا وجه عن للتكلم، فمي بقح همهب قريتا وأنا 
منه"خير هو ما إر الهادى تعار والله سممعن،، يما نلفرت ثم قلبي، إليه 

هاءحركة فواعد على جار أمر فهدا الهاء. صم ر ليس هنا المنكل إن 
تاقربمفتوح قبلها وما ساكنة جاءت إذا الياء أن خاصة العريب،، لغة ر الضمير 

الياءلأن )منه( ر الهاء تثبه )عليه( في الهاء فصارت الصحيح، الحرف محن 
الياءلأن )فيه( ر الهاء تنته أنها كما قبلها، ما باُفتاح النون من قرية صارت 

الكاتيونراءة المعة مجاس: أين )يفلر: القراءة. هذْ يقرأ الكاثي كان )١( 
الأصول.كونية 

القراءاتحج )٢( 

.روحالعاني^ل/ماا،)٣( 

٦٠



إلىنفر ومن الهاء، صم ;-)منه( سهها إلى نفر فمن الفن• عنها ينفك لا 
هداتخصيص حول يدور الألوسي العلامة فكلام الهاء. كر ;)فيه( سهها 

الديالمشكل هو وهدا القرآن، في المواضع محاتر بين من بالضم الموضع 
أجواب عن له ييح،ثا 

!الهاء كسرة إثجلع * الثالثة المجموعة 

[٦٩]الفرقان: مهاناي فيهي ؤو؛خلل. تعالى: قوله عاصم عن حفص دأ 
لكانالحرف هذا محراءه فى أصله على حفتس جرى ولو ا بياء الكناية هاء ُصلة 
هاءكل جوزوا قد الُربية وعلماء سيبويه وكان ياء، غتر من الهاء بكر 

أهلئاريء وهر كير، ابن وكان ~ ساكنة ياء الهاء قبل كان إذا بياء الكاية 
انكسرتإدا بياء ووملها الهاء كسرة قرأ قد بعه، الالقراء من مكة 

فيبياء الهاء يصلان مهاناي وحفص ممر ابن فقرأ نبلهارا،. ما ومكن 
أصلهخالف، وحفمر أصله، على كثير وان إ الوصل 

مادون الحرف، هذأا في أصله حفمر ، حالفولم * يتساءل القاريء ولعل 
صححقول حائز، أمجر هدا إن القول؛ أو نة؛ القراءة ان القول: إن سواه؟ 

ماإلها رجعت التي المصادر في أقف ولم اول! التلذلك، جوابا يقدم لا لكنه 
هامشفي الضباع محمد على الشيخ نقله ما إلا اللهم القطة، هدْ يوضح 
ونصه:هدم، حفص قراءة على يعلق وهو ايشرا؛، فضلاء كتاب 

بحالتميعا الموت مل بها قصد وقيل: اللغتين، بين وجمعآ للأءثر، 
أطم.تحار واض ااعاصي«لم. 

._AY التيسر والداني)  iiAjiPالحجة حالويه: ابن )١( 

.٦ ١ صري التمرة مكي• ( ٢١
)٢(.هاش ص؛■؟، الشر فضلا، إتحاف، )٣( 

٦١



الحثخاتمة 

رميفما له الكناية هاء باب في عاصم عن حفص بقراءته انفرد ما إن — ١ 
مشاركةجانب إلى البحث، هذا فى ورد ما نحو عالي اللغة، نواعد ناحية محن 

مثلبقراءته، هو انفرد محا تثبه كالمات قراءة فى لحفص يعة الالهراء من عدد 

صمومثل الساكنة، الياء بعد بياء الكناية هاء وصل ومثل الكناية، هاء إمكان 
اإكإماتمن عدد نراءة فى شاركه من وهناك الساكة، الياء يعد الكاية هاء 

ها.نفقرأها الش 

للاصولمخالفة الكناية هاء حركة فيها جاءت التي الكالمات معظم إن ٢— 
ويبدو، البناء أو للجزم علامة لاماتها ؛!، ■?lJوقد اللام، معتلة أفعال( هي العامة 

الكنايةهاء حركة على انعكس قد وحذف اعتلال( مجن الأفعال( هذه أصاب ما أن 
الكنايةهاء حركة من حرج ما في الباحث يغفل لا أن ويجب . مجابمحوره فيها 
الحقيقة.هذه عن العامة الأصول( عن 

فكرةأكثرهم على سيطر كانت، وغيرهم نحاة من الحربية علماء إن أ— 
القاعدة،باؤلراد يعنوي( فكانوا العربية، للغة امتنبهلوها التي القواعد في المعيارية 
علىميهلرة كانت، الحامل فكرة أن كما بالشذوذ، حالفها ما كل ويصفون 
الأفعال(حماص من الجزم كان فإذا اللغة، يلوام إلى نثلروا حنن تفكيرهم 

حركتهأصل لأن شاذأ، عدوه الحالات بحص فى الضمير هاء إسكان فان 
بالشذوذ،اافلاهرة تللن( وصم( إلى فلجأ لذللث، يرا' نفأكثرهم يجد ولم الضمة، 

العلماءبعضي دقته عدم إلى أثار منهج وهو ؛اللحن، القراءة وصم، أو 
تعالى.افه رحمه ~ الأندلسي حيان أبي مثل المتقدمين 
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معبها، رالامحداد لقبولها كافا ذلك كان روايتها ثنت إذا القراءة إن - ٣
فيقال مشهورة كلبمة وللداني بها، للقراءة المصحف لرمم موافقتها مراعاة 

نوله!وص البحث،، هذا بها نختتم الع" القراءات في البيان 'جامع كتابه 
الينةفى الأفنى على حروف من شيء فى تعمل لا القراءة اوأنمة 

إذاوالرواية النقل، في والأصح الأثر ني الأبن، على بل الربتة، في والأمس 
قبولهايلزم متعة نثة القراءة لأن لغة، ينو ولا عربية قياس يردها لا ثبتن، 

إليهالأوالمصير 

.٢١١ا/الإتقان الهوطي: يطر: 
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الأساوراأبب قي الموته التنئزاث ٣- 
الكريمالقرآن قي بالتاء المريدة 

مقدمة

وبعدتاف، رسول محمد سيدنا على واللام والصلاة ف، الحمد 

منمجموعة نغلره تلفت الكريم ني الأفعال أبنية في المتأمل فإن 
المشهورة،العربية أفعال أبنية عن حارحة كأنها الأولى للوهلة تبدو التي المخ 

الدؤأض نخنموذه ومثل وؤآوسه، وؤآنانكمه ؤآدا3اتلمه مثاى 
ونحوها■ي؛دي4، 
لاسيمامنها، كثيرا وحدت الصرف علم كتب من عدد إلى رجعت وحين 

كتبفي نظرت ثم والتحليل، بالعرض المخ تللئ، تتناول لم حديثا، المؤلمة 
أنكما المخ، تلك إلى سافية غير إثارة فيها فوجدت المتهدمين العربية علماء 

فيومتناترة محدودة بها عنايتهم كانت القرآن معاني في والمرلفين رين المق
■كبهم س متفرقة مواضع 

المصادرفي سريعة قراءة وبعد الأفعال، ، iJJLJفاحصة وقفة بعد ووحدت 
حصلما ومعرفة الأفعال تلك أصول على الوقوف أن ~ بالموصؤع اعتننؤ الي 
لتحديدبالتاء، المزيدة الأفعال صغ ضمن دراستها يستلزم تغيير من فيها 

الأفعال،محن المجمومة هذْ في تحدث التيه للتغييرات العامة الاتجاهات 
•ذللت، حلال من تغييرات من الأبنية تلك، في حمل ما فهم ومحاولة 

٢٠ته ل٨ ألجلد ٥ العع.د تكريته، لجاممة العلمية المجلة في منشور  ٠١.
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حلالمن موجزة يصورة القضت تلك دراسة الحث هذا فى تناوك وند 
القاطبحث 

العربية.في بالتاء المزيدة الأنعال أبنية ~ ١ 

)افتعل(.صيغة في الصوتية التغييرات ٢— 

ورتفاعل(.)تفعل( صيغة في الصوتين التغييرات ٣" 

)اصتفعل(.صيغة فى الصوتية التغييرات ٤— 

واصتنتاج.منافثة ٥— 

عندوالوقوف الموصؤع، جواب معالجة في الإيجاز سيل سلكئ وند 
بنشره،يمح الذي الحد عن البحث حجم يخرج لا حتى الرئيسة، معالمه 
ونوديكافة، جوانب، بحثا تستكمل لغيري أو لي أحرى فرصة تتاح أن وعى 

اشثاء إن البحث(، يتناولها التي التغييرات ير نففي تحديدأ أكئر نتائج إلى 
•تعار 
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العرييةفي بالتاء المزبدة الأفعال أبنية أولا• 

أسةإر اكرفيون شمها معروفة، محددة أبية أو أشكال العربية في للفعل 
حروفلها والزيادة مزبدة، وأبنية بمعل(، ~ )ثعل بصيغة لها يرمزون مجردة، 
قولهم:في مجموعه عشرة وعددها الزيادة(، )حروف يسمونها أيضا، محددة 

محددةمواضع في الحروف هذه زيادة وتجرى ام(، تنرالثوم أو )ساكمونيها( 
بشرحها.المرق كتب كملت 

وماالتاء، حرف فيها يزاد الش الأبية معرفة هو البحث هدا في يعنينا والذتم، 
•، الأتية؛ الأبنية في يزاد والتاء تغييرات. من الأبنية تلك على يمي 
واحتلف،.واجتمع، اكتسب، نحو: أفتعل، ١— 

•وئهجد وتأحر، تقدم، نحو: معل، ~ ٢ 

وتمارى.وتادارل-، تبارك، • نحو تفاعل، ٣" 

٠واستكثر واستخرج، استغفر، نحو: استفحل، ~ ٤ 

وتمر■وتدحرج، تزلزل، نحو؛ تفعلل، ٥" 

)افتعل(ففي أحرى، بزيادة اقترنت الأبية ُدْ في التاء زيادة أن ويلاحفل 
بتضعيفالزيادة انترنت )تفعل( وفي الفعل، أول في الوصل همزة زيدت 

صا/همآ-اكاب أدب تتغ: وابن  ٦٦- ٦٥،/ الكاب سويه: يطر: :١( 
وابنالأصول الراح: وابن ، ٧٨\/oU- الشفب والمرد: ، ٣٦١

.٢٧٢ا/الخمع عصفور: 
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الألفزيدت )امتفعل( وفي الفعل، فاء بعد الألف زيدت )تفاعل( وفي العين، 
رباعينعل ش لكن وحدمحا التاء زيدت )تفعلل( وفي التاء، نل والين 

الأصول.

الجابهن.ا على الكلام والحديثة القديمة والصرف النحو كتب توفت اسوقد 
فيالزيادات تلك تؤديها الش المعاني عن الحديث جانب إلى الموصؤع، من 

جاءتالأفعال تلك أبنية فى تحدث اش التغسرات لكن ،• المذكورة؛ الأبنية 
نصيبوتفاوت الكب، تلك، في والإدغام والإبدال الإعلال أبواب على موزعة 

نصبكان واف بتفصيل التغييرات بعض حثلمتا فبينما البحن،، من حالة كل 
.العابرة الإثارة يتجاوز لا مجتها بعفو 

حديثتالكن كثير، تغييرات من والزيلوة المجردة الأفعال أبنية يلحق ما إن 
لأنوذللث، التغييرات، تللث، محن بالتاء المريدة الأبنية يلحق مجا على منمي، هنا 

وسوفالظواهر، تللث، تحكم التي الصوتية القوانين في تقاربا أو تشابها هناك 
البناءعدا ما الكريم، القرأن في منها ورد ما حلال من الأبنية حب أتناولها 
فيخرجالقرأن، في المريدة دون المجردة صيغته وردت ١^^٠ رتفعلل( الأحير 
.اليحشآهذ.ا حهلة عن بدلك 

طح، ومعانيها( الفعل )أوزان عن للماحتير رسالته ثلائى طه هاشم الدكتور كتب، )١( 
.٣١٩٧١الجف 
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ثلاثةذالا أو ظاء ظؤْ كان إذا )اضل( تاء ني أن هنا يلاحظ أن وتغي 
فيالإدغام مع والقلب واذدكر، اظطالم نحو■" إدغام، غر من القلب أوجه؛ 
اطالمنحو: التاء، •ملوب في الإدغام •ع والقلب واذكر، اظلم نحوت الفاء، 

واذم^،.

راضل(،تاء ر وادغمت تاء ^Ji، ياء أو واوا )افتعل( فاء كانت وإذا ٤" 
منلأنه ومشتقاته، )آثمى( القرآن في ومنه وائسل٢،. واثزن. اثعد، نحو؛ 

)وسق(.مجن فإنه )اتسق( أيفأ ومه )ونى(، 

كاسإذا )افتعل( صغة في إدغام من يحدث ما العربية علهاء وناقش ه~ 
الإبدالصور عكس لأزم' مر جائز وإدغاعه )اقتتل(، مثل في تاء الفعل عض 

فيلتقيالأولى، التاء بإسكان يكون وإدغامه لأزمة، فإنها السابقة، والإدغام 
القافتحرق وقد الوصل، همزة وتضل القاف، والتاء، القاف ساكنان 
ويتحملأيما، الكسرة أو بالفتحة الثانية التاء ق تم كما الكسرة، أو بالفتحة 

،تهي؛ نْلقية صور ثلاث ذللئ، من 

يمل.ومقارعه: ثل، أ- 

قتل.ومقارعه: فتل، - ب 

تقتل.ومقارعه: نتل، ح- 

وردما ثر تن)اقتتل( في الإدغام لمور التحلل هذا من أساس على ويمكن 

الزنجانيمريم، ثرح ت رالتفتازاني صررأآها التكملة ت الفارسي علي أبو  ٢١١
٣٢٤.

. Y"\A/rالأصول المراح: وابن ، ^٣٣ ٣٣٤؛/الكتاب سريه: )٢( 
جني:وابن 'ا■، صاّالتتكلة النار-ي: عر وأبو ، ٤٤٣؛/المحاب سويه: بفلر: )٣( 

الثابنرح والرنحي: ، ٦٤١- ٦٣٨آ/المتع عصفور: وابن ، ٣٣٦آ/الخصف 
.٢٨٤م
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فيص، سورة وفي يونس سورة في إدغام من عاصم عن حفص زاءة ني 
•تعار قوله 

تيوسآ•شب";ويءاللأألابمده أؤ 

نيس[.زن3ه مب ؤ

هذهني عنها الحديث الضروري من ليس قراءات و)يخئمون( )يهدى( وفي 
الكلمتين.هاتين ني الإدغام حقيقة بيان هنا المهم إنما ٢، 
)يهتدي(ا أصلهمإن رون والمقللقراءات الاحتجاج اء علميقول 

الأصواتمن والصاد الدال محن وكل و)احتمم(، )اسى( من و)يخصمون( 
وتحولها)ادعى( في دالا الدال مع افتعل تاء نحول رأينا وقد للتاء، المقاربة 

وإدغام)يهتدي( في الدال في التاء إدغام وحصل )اصهلبر(. في الصاد مع طاء 
فيالتماثلين إدغام في حمل ما تحو على )يختصمون( في الصاد في التاء 

I)ج( في الذكورة الثالثة الهلقية الصورة عر عاصم قراءة وحرت )اقتتل(، 
رثئل(•

لملكن )افتعل( وزن عر الكريم القرآن ني الأفعال من عثرات وردت ٦— 
الفقراتفى عرصناها الش الأفعال فى حدث ما نحو عش تغيير فيها يحدث 

أويسبقه الذي والصوت )افتعل( تاء بين الصوتي التقارب لدم وذلك، الساوقة، 
وافتدى،وافترى، وابتهل، وابتغى، ابتأس، الأفعال! تللث، ومن يلحقه، 

وانتقم،وانتظر، وانتصر، وانتثر، وانتبذ وارتقبا، وارتد، وامترى، وامتحن 
والتقم،والتمهل، واسترى، واستوي، واستمع، واستبق، واسترق وانتهى، 
واحتان،واختار، واحتلم،، واحتنلث،، واحتمل، ب، واحتوالتمس، والتقى، 

.\Aij ١٢٢صاكسر والداني: ، ٥٤١ر ٣٢جعة المجاعد: ابن يفلر: )١( 
وآ/مااآ.\إى0 الكنف، رمكي: >ا•، و>ص١٣١ القراءات حب زنجلأن: ابن )٢( 

. ٢٨٣رآ/ ١٤٣٥; _ \خ\و والبماوى: 
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واغتل.واغترف واعتم، واعممم واعتزل واعترف واعتدر واعتدى واعتلى 
واكتال.واكتب وأكتب واقرف، واقتحم 

للفعل.الأحرى الصخ أو الماصي بصيغة الأفعال هذه جاءت وقد 
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و)تهاءل()تفعل( صيغة قي الصوتية التغيرات ثالثآت 

صيغةميب، وما تغيران من )تفعل( صيغة مييح ما بين تشابه هناك 
تواجهالض الصعوبة لكن واحد، بحث في أدرجتها ثم ومن منها، )تفاعل( 
العكسعلى الصيغتين، هاتين تصيب التي التغييرات اطراد عدم هي هنا الباحث 

يحدثما حلال من التغيرات تلك عرض أحاول وموف )افتعل(، صيغة من 
)تفاعل(.صيغة ني يحدث ما تم أولا، )تفعل( صيغة في 

ت)تفعل( صيغة قي اكغيرات، أ— 
ال٠ضارع،صيغة من للتغيير تعرضا أقل )تفعل( لبناء الماصي صيغة أن يبدو 

الصيغةأول في مقطع إضافة تقتضي المضائ صيغة أن إلى ذالث، يحول وقد 
فيلكمحر مثالثن عر إلا أنف لم ثم وس التخمف، يستلزم تقل إر ِ>دتما 

تعار!قوله ش وهما إدغام، فيهما حصل أتفعل، ماضي 

]يونس[.صبآمح،محممادآص3ه 
•]النمل[ افيأأ٤قئاشوسمثلثةه ثؤ 

همزةواجتلبت تسكينه، بعد الزاي في التاء فأدغم ئزينث،، )أرينت(! وأصل 
نيالتاء وأدغم تينا، )ي(: وأصل بالأكن. الطق إر لكوصل الوصل، 

الكريم؛القرآن في ورد لكن ،• )ازينت(ر في جرى ما نحو عر الطاء، 

عليوأبو , rtrfsالقران ساني والأخض: ا/ا/مأأ، القرآن معاني الفراء: يطر: ;١( 
البحرحيان: وأم ، Y٢٣٣/الكثاف رالزمخشرى: ، ٦١ص• اككالأن القارص: 
.\irfo\سط 
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وهذاالهب؛ة. أصر عر الطاء فل اكاء بإظهار ليس[  43ؤدالرالئاثلةباةم
واجب.غير حام الإدغام ^ذا ؛ ١١مز ذكرته ما يؤكد 

التاء،مجن قريبين صوتين مع حمل )تفعل( تاء إدغام أن هنا والملاحط 
والزايالعناء، ني الإطباق موى فرق من بينهما وليس التاء مخرج من، نالطاء 

دونحال الذي هو المخرحي البعد ولعل التاء، مخرج من قريب مخرجه 
وثثن،وثرأ، تأين، ت وهي الأحرى، ال.-ا'ب هذا أفعال ني الإدغام حصول 

ومول،ومثل، وتش، وتعند، ونطؤغ ورش، وردى، ونحن،، وتجن،، 
مح،دارئة رهم، وئون،، وثوم، وهسؤ،، وش،، وئتم، وئمثع، 
الأشكال.متعدية راكيب في الكريم 

إصانةولعل أكثر، نهي، أتفعل( من المض-ارع صيغة تصيب الهم، التغيرات أما 
شك،فلا التخفيف،، يتوجب، مل إلى يودي الصيغة أآل ، م,المضارعة حرف 

صورهنا وتعدديت، )تفعل(، من اللسان على أمل وليممعل^( رتتفعل، أن قمح، 
وقدتاء، كان إذا الأمثلة مجن عدد فى المضارعة حرف يحيف نقد التخفيف، 

الفعل،ناء وهو بعده، الذي الأتير الصوت في أتفعل( تاء إدغام إلمح، بمار 
محنالفحل فاء كان إذا الإدغام ويكثر تاء، الضارعة حرف كان إذا حاصة 

التفشي.حروف مثل لها، خالعلة ال الحرر مجن أو اللسان طرف حروف 

ه3 يمحبمى ة ؤ الضارعة; تاء حذف فيها ونع التي الأمثلة فمن 
ءمران[،]آل دؤديٌثرمأ3ه تالتوبةt، ه 3 ئربموى هل، دؤ تالأ'حرابآ، 

دؤلا]التوبة[، ه ة مقع أن وؤإلأ ]الواقعة[، ه 3 ^3 وؤئْلكّ 
]القدر[،وؤنردأيجكهته ]عبس[، دؤءئثثمح3ه ]هود[، قًقئم3ه 

دؤدلنمؤأمح3ه]اللل[، دؤ؛؛،ه3ه -س[، 'ا وؤصتثمح3ه 
]هود[.

صيغةفي الفعل بفاء أتفعل؛( تاء إدغام فتها حمن، التي الأمثلة ومن( 
]الأنحام[، 43وؤبممح-ن]الإسراء[، ؤإبمثق؟3ه ت*اإءا• قوله المضارع 
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هشامابن لكن ٢،  ١١٣وابن الدين، بدر كابنه الألفية، ثراح ذللث، على وتابعه 
إذاأنلئ، ابنه، وتبعه الكافية، شرح في الناؤلم اوذكر قال! حيث، ذلك، رد 

الممارعاأول في وصل همزة اض يخلق ولم الوصل، همزة اجتلست، أدءمأت، 
اضرحمه - الزيءى قرأ و؛دللث، الابتداء، دون الوصل في النوع هذا وإنما 
فإنتمززه، وؤكنتم ه شرحن ^ولأ تيممواه ^ولأ نحو: الوصل ني - تعالى 
التاءينءإحدى حدقت، التخفيف، أردمحت، 

والصادالين ان: اللم>ف أصوات .ع وقع )يتفنل( في التاء إدغام إن ٣- 
محلرفلأصوات مخالعلة أصوات وُع والذال، والثاء والدال، والهناء والزاي، 

مخرجعن مخرجه بمد صوت التاء يعد حاء فإذا والفال. الشين وهى: اللسان 
ويتفهلرن،ويتفجر، ويتنثر، يترم،، نحو: في وذللث، الإدغام، يع لم التاء 

ونعحوها.ويتوكلون، ويتمتعون، ويتقدم، ويتقبل، ويتفكرون، 

حتىبلازم، ليس )يتفئل( في انء وإدغام )تتفنل( س التاء حيف إن ٤- 
تجدثم ومن المواضع، بعض في إدغام فيها حصل اش الحالات في 

^^؛؛٠وتجد تالأن٠ام[، ؤهدآؤروك، حائ_، إلى تالأنعام[ ؤمتديتكثونراآه 
ونجدعمران[ زآل ه 3 ثرمأ حاو_، إلى ]الشورى[ ه 3 ينثمأ 

نجدكما . زاكاءا ه ة جانبح إلى ]النحل[ ه ة 
ونجد]الأنعام[، ه و ؤدآلإإُا جانب إلى لا1بق_رة[ ه ة دئيرة سؤ 

ونجد]الأعراف،[، ه ة ؤبم/ءوث جامح إلى ]الأنعام[ ه ة ؤJثمءون 
]ااتو؛ة[.ؤألثْل4ءءتةه حاو_، إلى ]البقرة[ ؤآأثثلإم؛ى3ه 

الحذف،من؛اب، المثال تحرج قد قراءات الموصؤع هذا أمثلة بعمى في ه~ 
وإنوتحليلها، تتبعها المختصر هدا ب، ينامحلا العكس، أو الإدغام، إلى؛امحب، 

■ ٢٥١آ/عقل ابن يشرح ، ٨٧ص'الناظم لأبن ماللته ابن ألمه نرح ينظر؛ )١( 
الاحممادغايت والطار: ه، اشر انما;ي; يقلو: )٢( 
.Ti<\/Tالسالك، اوضح )٣( 
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القراء،قراءات في اللغوة الاتجاهات بعض اكتشاف ني مفيد تقدم ما كان 
الإطالة.إلى نخرج لا حتى واحدأ مثالا لذلك ونضرب 

بجموؤ ]الهمقان[، ه ;؛'x ألثءآء لثمي لهم ؤ تعالى؛ موله كير وابن نافع مرأ 
أملأنت دؤ تاانازءاتآ، دؤمدلنل،لأثاقأن'ه3ه تقء، ه ة ننوألأوئ 

فيعامر ابن شاركهم وصدى، وتزكى تئمق بالإدغام: نعس[ 4 3 
علىبالتخفيف، العلاء بن عمرو وأبو والكائي وحمزة عاصم وقرأ • )تشقق( 

معيتناسب، ما وهو • وتتمدى؛ وتتزكى تتشقق الأصل لأن التاء، حيف 
أجمعوااوقد مكي؛ مال رتتفعل(، من التاءين إحدى حيف في العام الاتجاه 

الزايتخفيف، يجوز ولا ]عبس[، دٌاْقكألانق3ه موله؛مي التشدد على 
تاءانءفيه يجتمع لم إذ هدا، في 

تفاعل؛صيغة في ااتغيراات، ب— 

الاتجاهاتالكريم القرأن في )تفاعل( صيغة في الصوتية النيرات أخدن 
)تفاعل(تاء ادغمت، العاصي صيغة ففي )تفعل(، صيغة في أحدتها الي ذاتها 

والصفات،المخرج في للتاء المقاربة الأصوات من كان إذا الكلمة فاء في 
وهو؛الثاء في التاء فيه ادغمت، مثال التؤع، هدا من أمثلة أربحة ولدينا 

وهي:الدال، في التاء فيها أدغمت، امثلة وثلاثة ]التوبة[، ه ي ياقلثر أؤ 
•]النمل[  43دُؤأدالف]الأعراف[، وؤأدارًًمحأأ3ه ]القرة[، ُؤةدر*ُم3ه 

هدهأصل أن على والمقرون المعاني وعلماء العربية علماء نص وقد 
تاءيقلب، إدغام فيها وحمل وتدارك، وتداركوا، وتدارأتم. تثاقلتم، الأفعال: 
إلىللتوصل الفحل أول في الوصل همزة واجتلاب الدال أو الثاء إلى )تفاعل( 

٥١ص• القرا،اث، حجة زتجلأ; وض وا<امآ ص؟\-\ البسر يطر: )١( 
UlAj

الكشف)٢١( 
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يعودذلك ولعل ، )يممعل( صيغة في حدث ما نحو على ؛الإدغام صوتي تغير 
التاءيعد يأت ولم )ينفعل(، أمثلة إلى قياما القرآن في )يتفاعل( أمثلة قلة إلى 
مثالإلا الإدغام معها يع أن يمكن التي الحروف من )يتفاعل( أمثلة من 

قراءتهاعلى العة القراء أجمع مواضع[، ميعة ]فى ؤيتساءاونه وهو واحل، 
بالإدغامالقراءة الشاذة القراءات بعض في وجاء إدغام، غير محن التاء بإخلهار 

أجمعالذي المصحف رمم لمخالفتها متروكة القراءة هده لكن )يثاءلون( 
٠كتابته على الصحابة 

بعيدةأصوات فيها التاء بعد جاء القرآن في )يتفاعل( لصيغة الأحرى والأمثلة 
فيها،التاء إدغام إلى يودي الذي التأثر يحدث لم نم ومن ، التاء عن المخرج 

]ؤنه[،ه 0 بمنمأنى وؤ ]•^١^[، ه 3 ^٠٦■^-^ ؤ الأءثلة: تللئ، ومن 
دؤيثآثأ3هتالمْلففتنآ، ه 3 وؤ؛تامدذ تيوسا، ه 3 دؤبمارم-ن 

ه3 يئ-ربمرث وؤ تالمجادلة[، ه 3 ميئثجوى وؤ ]ال٠جادلةا، ه 3  ؤ
وؤيوننحا3هتالماددْآ، وؤئ-دتامث3ه 

تمنها )تفاعل(، صيغة ني تحدث الش يالتغيرات تتعلق ملاحظات وهناك 

يفاءإدغامها إلى التاء يحيف التخفيف من الفعل تنقل قراءات وردت ١— 

43وؤمآ؛لدن ]البقرة[، ؤُقيثدن3ه نحو؛ ش وذلك المضارع، الفعل 
وحمزة)عاصم الكوفة قراء فقرأها ]الكهف[، ه 3 وؤقرور ]الماء[، 

وابنكثير وابن )نافع المعةالقراء من غيرهم وقرأها الماء، بحذف والكائى( 
قراءتهمنحو على ،، وتزاوروثئاءلون تظاهرون ت بالإدغام عمرو( وأبو عامر 

•قليل قل إليه أثرت الذي مضايع)تتفعل( في 

ومن)تتفاعل(، محن ، للتخفيفالمحذوفة التاء فى العربية علماء ، احتلف٢— 
تنرنمثل؛ الكريم، القرآن من ذكرناها الي الأمثلة نحو في أيما، )تتفعل( 

١٦٧و ١١٣وصا'بم القرآن شواذ ني مخضر خالويه: ابن بفلر: )١( 
٤٦و ٩٣و المر الداني: يطر: )٢( 
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)استفعل(صيغة قى الصوتية التغيرات رايعآ! 

صيغةوكذلك الكريم، القرآن في )اسممعل( لميغة كثترة أمثلة جاءت 
بعدالواقعة الأصوات أن الأمثلة تلك، تتبع من ووحدت منها، والأمر المخارع 

حسن،واللام، والغناء والزاي الدال، صوت إلا العربية أصوات حميع تشمل التاء 
)اصتفعلcصيغة على حاء الأصوات هد0 أحد فاؤه فعل ألقران في يرد لم 

ومشتقاته.

مماورودها صور حميع في صوتي تغيير الصيغة هد0 لأمثلة يعرض ولم 
ارعهومق)امتهلاع( هو واحد فعل إلا اللهم ، فيها اء التبموت يتعلق 

واحدفي حاء موصعا، عثر حمسة في الماضي بصيغة ورد ففد تطيع(، ري
وماأستيعإلإيظهروْ ئثاآنلعنأأف ؤ تعالى؛ قوله في وذللئ، التاء، محذوف منها 
فيحاء موصحا، وعشرين سعة في المخارع بصتغة وورد ]الكهم،[، ه ك ثبما 

ءثهد1ني لز ما ئأؤيتل دلللث، ؤ تعالى! قوله في وذللث، ، التاء محذوف منها واحد 
]اتكهف<ا.صك3ه 

~سيبويه إليه أثار وقد رين، والمفاللغويين عناية موضع التغيير هذا وكان 
أمثلةفي العرين، عن ورد الذي الشاذ الحذف ياب، مجن وعده ~ تعالى افه رحمه 

كمافحذفوا . . . وظلت،ومنت، أحنت، قولهم! الشاذ رومن ■' قال، حنث معدودة 
تحريككراهية كثرت، حبنا يطيع، ؛ فقالواتهلح، يقولهم؛ من التاء حذفوا 
الطاء،مع التاء يستطيع في استقلوا زاتدأ، كان إذ أحرى هذا وكان الين، 
فحذفواأبدأ، تحرك لا وهى الين، فتحزك الطاء فى التاء يدغموا أن وكرهوا 

منعوضآ وجعلها يطيع، أطاع على ين الزاد فإنما تطع فال ومن . الخاء 
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العينٌمرصع سكون 

عنحديثه أثناء في )اسفعل( في التاء إدغام جواز عدم ذكر قد سيبويه وكان 
تقال حنث والظاء، والعناء والضاد الصاد الأربعة! الحروف صد )افتعل( تاء 

أصللأن إدغام، يكن لم بعدها محاكنة الحروف وهده متحركة التاء كانت ءرفاذا 
استفعلز يجز لم لك ذكرت الذي فلهيا . . اكأ. الأول يكون أن الإدغام 

هذهلتحريك كراهية واستضاء، واصتعنار استدار في يدغمولها ولا الإدغام، 
ف<«رى.^ ْوضعآ لها نعلم ولا أبدا اكنة إلا تقع لا الض المتن 

امطاعتقول: الرب لغة لأن اطاعواه ^فما اوةال: الأخض: وقال 
لأنالطاء، جامعت إذا التاء حدقوا ولكن يسمملح، اصّتهلاع يريدون: يطع، 

بعضهم:ونال لدللث،، الطاء فحدفتا امظع بعمهم: وقال واحد. مخرجهما 
من■عوضا الين فجعل يطيع، أطاع كألها القطع، من فجعلها يهلع اسهلاع 
ااياء«لم.إنكان 

هي:لغاين، أربع الفعل هذا في أن إلى الأوائل اللغة علماء وأشار 

تطع.يآبيتهل؛ع، ١~ 

علع.ي أسهئاع، — ٢ 

لمتع.أمحتاع، ٣— 

ولم. مضمومة مضارعه وياء قطع، همزة ماصته وهمزة . يعلع أسxإاع، ٤— 
واا٢ّاع٤،•الثالث بااوجهين القرآن في يقرأ 

.؛؛-'rAإ/TA!عاب )١( 

 )٢(.

•ا/ا'هم.القران سانى )٣( 
]ًلرع[،ا/آ\ا •شمب  jUمفلور: واين صا،'اا، الإدأل اين يطر: )٤( 

؟Y/T.T■الناب نرح والرضي: 
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الكريم.القران في والمضارعة الماصة صغته الفعل هذا فيها ورد الض 

ذلكعن الإحابة حالوا قاو والمعاصرين التقدمين من العالخاء من عدد وكان 
الزبيريجعفر أبو الموصؤع هذا في رأي على له اثللعت من وأقدم التساؤل. 

(٥٧٠Ao )- فمامجن التاء حيف عن تحاوث الذي التأو>لاا 'املأك كتابه في(
تفقال الكهف، سورة من نفها الأية في ارأ-تهلاءوا( )وما في ؤإثابتها اّهلاءوا( 

أحليحذفون نم الأصل، والأول وامحءلاع، وامتيع امتهللع يقال! أنه اروالجوايّح 
الفلهورعلى قدرتهم نفي إرادة عند مخففا بالفعل أولا فجيء تخفيفا، الحرفين 

نفيعند الحروف توفى مالفعل بأصل جيء نم فوقه، والمعودة الي- على 
أئدوالق، النف،، من أبر الظهور أن ولاشلئ، وحرقه، نقبه على قدرتهم 

معتوفى متاما به وجيء الأحق، مع مخففا بالفعل فجيء وأثقل، عليهم 
.تناسم_حاالما بالعكس قدر ولو فتناب، الأثقل، 

علىالفعل دلالة وبين بينه والربط الحذف هذا تعليل في المنحى هذا ونحا 
الأمتاذمن كد الموضعين في الفعل دلالة في الدقيق الفرق ذلك ولمح انمي، 

فاصلوالدكتور ، و١لتنويراأ الالتحرير يره نففى عاشور بن الهل١هر محمد 

نصلقلتر الإءلااة حشية ولولا ،، القرآذيٌل ُراكُبتر كتاب في المامراتي صالح 
فائدة.من فيه لما كلامهما 

ءثهمع ماؤ دللكائأؤيق ءؤ تعالى! قوله من التاء لحذف تعليل على أقف ولم 
همالزثتنيءشهصيإة ءؤقوله; يعد ]١لكهف—،[ صارإيَه 

بينالجمع وأن ، تخفيفأ حدك التاء أن القول من أكثر التاء، بائيان 
مرادفه،وحول ْع يعينه لفظ لإعادة تجنبا الكلام فصاحة في ئفس الصيغتين 

.١٥/١٦،وتلر٣٨/١٦اكميرراضر)١( 
الأردن.عمار، دار طح الترآني المير )٢١( 
اضلآ/اآ.أزارالضاري: )٣( 
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واراسش|جضاهمة . خاما 

تغيراتمن فيها حصل وما بالتاء المزيلة الأفعال لمخ المابق العرض إن 
عنوتعجل، إيجاز من فيه مما الرغم على يكنفح، الكريم في صوسة 

تحليلها.في نيل ما يلخص كما اكغترات، لتلك الخامة الأتجاuت 

بأسرارالمعنيين ولدى الخربية علماء لدى العس. هو الصوتي التعليل إن 
■هدض أحد تحمق إلى يتند وهو دهمرهم، المغرين من القرآني التمر 

عدةلنا يفر محا وهو الكلمة، أصوات بين المرض التناسق تحقيق الأول! 
أصواتأحد بعد ؤناء التاء فقلب )افتعل(، صيغة في لأسمعا صوتية تغييرات 
تاءبين التناسب يحقق واطرد، واططلم، واصهلبر، اضطرب، نحو! في الإطباق 
افتعلتاء قلب أن كما الخاء. فى الإطباق صفة بتغليب الفعل، وفاء )افتعل( 

ازدانمثل؛ في ذالا، أد دالا أد زايا ؛ ُجهوراصرتا الفعل فاء كان إذا دالا 
المهموسةالخاء فتتحول الجهر صفة ؛تغاليّثا ذاته، الهدف يحقق وآدكر، وادعى، 

مجهورة.دالا 

الخيالصوتية القاطع في وذلك الخطق، في والطلاقة الخفة تحقيق الخاني: 
)تفنلمن الخاء ف حن. لخا يفر وهذا الخطق، وصعربة اللسان تعثر إلى تودي 

الخأتاُ؛،ازكلأم أمراض محن أن المعروف ومحن إدغامها، إلى اللجوء أو وتفاعل( 
اللغويةالخراكيب بعض في ويحمل ّ الكلاز عند الخاء نعلق في الخردد وهي 
فإذاوتفاعل(، )تفعل صح بعض في ذللن، ويحدُن، الخأتأة، يثبه بما الخاء تتاح 

لتأ-ا[.ا/١٣ الرب ان يمطور: ابن 
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تاءونمدرته وتفاعل( )تفعل تاء عاليه وزيدت )نح( مثل تاء الكلمة فاء كانت 
ماذلك من ويقرب )تتاح(، ذلك من الحاصل فإن الغانية، تاء أو الخطاب 

مثل:في وذلك التاء، مخرج من وهما طاء، أو دالا فيه الفعل فاء كانت 
تلكوتجاوز الثقل ذس تفادى إلى بالعربية المتكلمون لجأ وقد وتتطور، تتدافع 
٠لها المجاور الصوت في إدغامها أو التاء يحيف المصطنعة النأنأة 

التيالأمجثلة حمتع في يالاطراد نتم )افتعل( صيغة في الصوتية التغيرات إن 
تفعلوهى الأحرى، المخ في التغيرات لكن للتاء، الإبدال شروط فيها تتحقق 

فيالإدغام أو بالحيف التخفيض يحصل فقد مجهلردة، ليت واستفعل، وتفاعل 
فيالواردة الأمثلة في يلاحفل ما نحو على آخر، مجوصع في يحمل ولا موضع 

البحث.هذا 

له،إحاية على عاليها اطلعت التي المصادر في أقف لم اؤ/؟" تهاهنا إن 
منتتحقق معنوية دلالة هناك هل أى ياق؟ بالمرتيهل هذا التغيير إن هل • وهو 

لدلك،بإجابة يوحي قد الأمثلة من عدد في التأمل إن التغيير؟ ذلك خلال 
.التساؤل 

أمحلثيز وجدوأ أم ء؛و عند مذ 'قان وأر ألمثءاة بمدبروة للأ ؤ نٌالمح،؛ النه نال 
[.٨٢تالنساء: ءكي؛ئاينه 

تمحمد[.ك1زومبأسالإآإته ؤ تعارأ وثال 

هألآرإس ءاتاءهم أما ؤ ما ->ا»هم ؤ أكنل بدممحأ أثن ؤ صيحاته؛ ومال 
]المؤمنون[.

3i ص ص وؤغأ قثق اثلث أزلثئ س ّبحانه: وقال 
]ص[•

ولأم)أفلم( بحد ؤإدغامها بالرفق، م نتالتي )أفلا( يحد التاء إظهار إن 
معسجما منحاء التغيير ذللا، بأن يوحي قل الشدة، من تخلو لا التي التعلتل 
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الحثخاتمة 

ومحاولةالكريم القرآن قراءتي أثناء ز الأفعال صغ بعض عند الوقوف إن 
المحاولةبدأت فقد البحث، هذا كتابة وراء كانت الصرفي بنانها حقيقة فهم 
وؤان١ذالتمه،ؤفادارأتمه صد تم تخصموزه، وؤهم لا وش عد 

كلها.الكريم القرآن ش بالتاء المريدة الأفعال صح دراسة إلى وانتهت 

إلىوبمفر والتعجل، بالإيجاز يتم أنه من الرغم على الحث، هذا إن 
المشتغالنوجهود العريية عالماء جهود تالخيهس حاول قد والاستقصاء، التعمق 
للتعبيراتمناسب تفسير تقديم ش وغيرهم المفسرين من القرانى بالتعّير 

يستشكالهقد ما للقاريء يوصح ولعله الحث، شمالها الى الأفعال محي الصوبة 
الكريم.القرآن فى الأفعال بعض أبنية من 

وافية،وغير موجزة متواصعة، محاولة إلا هو ما البحث هدا أن وأحسب 
ولعلهحقه، وتوفيته عنده الوقوف يإهلالة ظروفي تسعفنى لم الموصؤع، لدراسة 

حلالمن طريقه قى السير لمتابعة لالا-حثين تذكرة يكون 

الكريم.القرآن محي المذكورة للأفعال إحصائية درامة ~ ١ 

عنها.والمفسرون العربية علماء قاله مجا نتع ٢" 

الأفعال.يتلك اسلقة القرآنية القراءات نتع ٣- 

للتعرفالشعر، خاصة القديم، العرب كلام فى الأفعال تلك صح نتع ٤" 
قديمةسعرية مجموعات قرأت وقد الصح، لتلك العربي الاستخدام طيثعة على 

*فيها عليه وقفت ما لإيراد البحث يتسع لم 

٨٩



Jالالغاتيعرف ما ني بالتاء المزيدة الفعلة الصخ تلك نتع ني لعل ه~ 
الحربية.ني الموصؤع حوانب بعض يوصح ما السامية 

بالدلالةالمعلردة غير الصوتية التغيرات علاقة في الفلر يعاد ان يمكن ٦- 
.حولهاجال.يال شيء عن يكثف البحثر لعل يائية، ال

فمننصرت وإن عالئ، تعالى اف قفل فمن أصبت قد كنت فإن هذا، 
الحالمين.وت ض الحماو أن دعوانا وآحر وصعقي، عجزى 



المصائر

العفلمالقران تمر ني المعاني روح ت محمود( الدين )شهاب لألومي ا ١
بمصر.المنيرة الهلباعة المثاتي، رامحح 

)دكتور(;أنسر إبرامم ٢" 

.٢١٩٧١القاهرة المصرية، الأنجلو مكتبة محل؛، اللغوية، الأصوات أ~ 

.٢١٩٧٣القاهرة المصرية، الأنجلو مكتبة محل؛، العربية، اللهجات في ب~ 

الكتب،عالم ، مل١ اللغوي، الصوت دراسة )دكتور(; عمر مختار احمد ٣— 
٠٢١٩٧٦^ ١٣٩٦القاهرة 

فارس،فانز د• تحقيق القرآن، معاني مسمدة(; بن )سعيد الأحفس 
ir« ، ١٤٠الكويت ٢١٩٨١^١.

أحمر(;بن محمد منصور )أبو الأزهري ه~ 

٠٢١٩٦٧— ١٩٦٤القاهرة حماعة، حققه اللغة، تهيئي، أ— 

الكتبدار نزا، المزيدي، فريد أحمد تحقيق القراءات، معاني ب~ 
؟٢١٩٩٩ه= ١٤٢٠بيروت العلمية، 

ائلمفي الإنصاف محمد(; بن الرحمن عبد البركات )أبو الأنباري ابن ٦" 
حجازي،مهلبعة محزأ، الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق الخلاف، 

.٢١٩٥٣القاهرة 

تحقيقالسع، القراءات في الإقاع علي(; بن )أحمد اuذش ابن ٧- 



'آ*أاه.دمثق الصكر، دار قطامش، المجيد عبد د• 

يجتنيهاأن يجب اش العيوب بيان • أحمد( بن رالحسن البناء ابن ٨" 
—=٥١٤٢١عمان عمار، دار ط١، الحمد، قدوري غانم د• تحمهم، القراء، 

٢٢٠ ٠ ١.

دارمحوا، التأويل، وأسرار التنزيل أنوار I عمر( بن اش )عبد البيضاوي ٩" 
م.١  ٥٩٨٨—=  ١٤٠٨بيروت العلمية، الكتب 

تدريجبحاشية العني ، تمرينثرح ءمر(ت بن عود )مالتفتازاني " ١٠
—.٥١٣٤٨القاهرة العلمية، الكت—، إحياء دار الأدائي، 

محمدا؛بن محمد الخير )أبو الجزري ابن " ١١

بممرالخانجى مكتبة ، برجترامحر تحقيق ، الهراء حليقامتح ز النهاية غاية أ~ 
٢١٩٣٢= ٥١٣٥١.

بممر.الكبرى التجارية الكتبة المشر، ااقراءا'ت، ش النشر ب~ 

عثمان(:الفتح )أبو جني ابن - ١٢

.٢١٩٩٠؛غا).اد حل؛، النجار، علي يصد تحقيق الخصائص، أ— 

ممعلفىحزا، وأحرين، القا ممعلفى تحقيق الإعراب، صناعة محر ب- 
.٢١٩٥٤بمصر الحلبي البابي 

افهوعبد مصقلفى إبراهيم تحقيق المازني، تمريف بشرح النصف ح" 
.٢١٩٥٤= ٥١٣٧٣القاهرة الحلي، اتابي مجمهلفى ْلا، أمين، 
تحقيقالفصل، نرح في الإيفاح عمر(: بن )عثمان الحاج—، ابن — ١٣

.٢١٩٨٢—= ٥١٤٠٢؛غاا٠اد العاني، م3لثعة الحليلي، نثاي موسى د• 

يوسما(:بن )محمل. حيان أبو — ١ ٤ 

٩٢



الحاسأحمد عمطفى د. تحقيق العرب، لسان من الضرب ارتشاف أ
.؛٠١٩٨٤؛•؛ام= 

الرياض.طعة نبط، الم، البحر ب~ 

,المحيهل البحر بحانية ا البحر من الماد النهر ج~ 

Iأحمد( بن )الحين حالويه ابن — ١٥

دارمكرم، مالم العال عبد د. تحقيق السع، القراءات في الحجة أ- 
.،؛ ١ ^١٩ ١ بيروت الشروق، 

الرحمانيةالمهلبعة برجترام، تحقيق القراءات، شواذ فى مختصر ب— 
.٢١٩٣٤بممر 

تسعيد( ؛،ن عثمان عمرو )أبو الداني — ١ ٦ 

دارالحمد، قدورى غانم د. تحقيق والتجويد، الإتقان في اكحديا- أ- 
.٢١٩٩٩ه؛=  ١٤٢*عمان عمار، 

الد.ولة،مهلثعة برتزل، أرتو تحقيق السع، القراءات في التيسير — ب 
.٢١٩٢•استانبول 

الحميدعبد مهلبعة البشر، فضلاء إتحاف محمد(! بن )أحمد الدميامحلي — ١١^
بممر.حنفي أحمد 

العلبقاتعلى الكبار القراء محرفة I أحمد( بن )محمد الا.هبي — ١٨
.٢١٩٦٩القاهرة الحديثة، الكتب دار والإعصار، 

الأستراباذي(:الحسن بن )محمد الرضي — ١٩

القاهرة.حجازي، مجعلثعة و.آحرين، الرفراف محمد تحقيق الشافية، ثرح أ— 

.٢١٩٨٥= ه١٤٠٥بيروت العلمية، الكتب دار الكافية، مرح ب— 

٩٣



ش- ١٤٠٥الفكر، دار الكبير، التممير عمر(! بن رمحمد الرازي  ٢٠
٠١٩٨٥.)

الفلاح،معيد تحقيق التأويل، ملأك ابراهيم(! بن )أحمد الزبيري " ٢١
،(.١٩٨٣\^= i'Tيرون الإسلاص، الغرب دار 

السري(:بن )إبراهيم الزجاج - ٢٢

الكتابدار الأبياري، إَامم تحقيق للزجاج' المنوب القرآن إعراب أ— 
•بترر-ت الباني، 

المكتبةملبي، عيده الجلل عبد تحقيق وإعرابه، القرآن معاني ب— 
.٢١٩٧٣صدا — يرون العصرية، 

عبدتحقيق العلماء، مجالس إسحاق(; بن الرحمن )عتل الزجاجي —  ٢٣
.٢١٩٦٢الكويت هارون، محمد السلام 

تحقيقالقراءات، حجة زنجالة(: بن محمد بن الرحمن )عبد زرعة أبو - ٢٤
٠٢١٩٧٩^ ١٣٩٩يرون الرسالة، مؤّة الأفغاني، سعيد 

الفكردار التنزيل، حقاتق عن الكشاف عمر(; بن )محمود الزمخشري — ٢٥
٢١٩٨٣;= ٥١٤٠٣.

عبدتحقيق النحو، في الأصول السري(; بن )محمل الراح ابن — ٢٦
.٢١٩٨٧م= ٧١٤•الرسالة مزسسة ، ,iY\_ الصين 

.٢١٩١٣بريل مهلبعة الشعراء، ٠لثقات )محمد(; سلام ابن —  ٢٧

حيند• تحقيق الإبدال، كتاب إمعحاق(; بن )يعقوب كيت، الابن — ٢٨
.٢١٩٧٨،;= ١٣٩٨القاهرة الأميرية، اوٍلابع شرف، حْد محمد 

محمداللام عبد تحقيق الكتاب، عثمان(; بن عمرو بشر )أبو سيبويه — ٢٩
الماهرة.هارون، 



تقطب سيد ٣— •

بيروت.القران، في المني التصوير أ~ 
=- ٠١٣٩٧القاهرة بيروت، الشروق، دار ط؛، القرآن، قللال، في ت- 
٠٠١٩٧٧.

بكر(؛أبي بن الرحمن عيد الدين )جلال يوؤلي ال— ٣١

مكتبةحزا، إبراهيم، القفل أبو محمد تحقيق القرآن، علوم في الإتقان أ— 
م.١  ٩٦٧القاهرة الحسيني، المشهد ومهلبعة 

الفضلأبو حمد تحقيق والنحاة، اللغويين محلبقات ش الوعاة بغية ب— 
.بيروت العصرية، المكتبة إبراهيم، 

المعرفة،دار اني، النع١^^٠ ^ر محمد صححه الهوامع، مع هج 
.يو3ت■

محرآ،القرآن، آي تأويل عن التان جامع ت جرير، بن )محمد الطري " ٣٢
.٠٠١٩٦٨—= ٥١٣٨٨القاهرة الحلبي، البابي مصطفى مكتبة 

فيالواردتض الهمزتين تحميل ءلي،آ• بن الُر؛ما مد الهلحان ابن - ٣٣
.٦/٣٩٢٥الرء-٠؛ جتربتي مكتبة مجخهلوط، تعالى، اممه كتاب 

التاليف،دار معلبحة ط١، اللغة، أصوات I )دكتور( أيون الرحمن عبد — ٣٤
٠٢١٩٦٣القاهرة 

الالغةعلم صوء ش القرآنية القراءات )دكتور(! شاهين الصبور عبد — ٣٥
،.١٩٦٦القاهرة القلم، دار الحديث، 

دارالقرآنية، القراءات في العربية اللهجات )دكتور(: الراجحي عبد، - ٣٦
٠٢١٩٦٨بممرف المعارف 

فخرد. تحقيق التصريف، في الممتع مؤمن(• بن رعلي عصفور ابن — ٣٧
٩٥



.٣١٩٧٩بيروت الجديدة، الأفاق دار ، ٤ محل قباوة، الدين 

فيالاختمار غاية الهمزاتي(ت أحمد بن الحسن العلاء )أبو العطار —  ٣٨
حدةط١، طالعت،، فواد محمد أنرنح د. تحقيق الأمصار، أتمة العثرة قراءات 

الدينمحيى محمد تحقيق مالالئإ، ابن ألفية نرح اض(! )عبد عقيل ابن — ٣٩
١٤٠القاهرة الترايثؤ، دار ، ٢ ٠ ط. الحميد، عبد  ٠٣١٩٨٠— هِ ٠ 

تالفارسي( أحمد بن رالعن النحوي علي أبو —  ٤٠

الموصلالكتس،، دار المرجان، بحر كاظم د. تحقيق التكملة، أ— 
١٤٠ ٣١٩٨١^١.

وآخرين،ناصف الجدي علي تحقيق السع، القراءات علل ني الحجة ب~ 
٠٣١٩٦٥القاهرة العربي، الكتاب، دار 

الموصلالكتسح، ت,ار القرآني، التعبير )دكتور(; مراني ( الصالح فاصل — ٤١
٣١٩٨٨.

الفكردار ط٣، الكبير، الضير ءمر(ث بن )محمد الرازي الفخر — ٤٢
» •٣١٩٨٥;= ٥١٤.

الجارعلي محمد تحقيق القرآن، معاني زياد(؛ بن )يحيى الفراء — ٤٣
القاهرة.وآخرين، 

مححثيمحمد تحقيق ، الكاتب، أدب، مسالم(؛ بن اض )عبد قتيبة ابن - ٤٤
٠٣١٩٦٣= ٠١٣٨٢القاهرة الكبرى، التجارية الشة ط؛، الحميد، عبد الدين 

•الفكر دار القرآن، لأحكام الجامع ؛ أحمد( بن )محمد القرطبي —  ٤٥
،ط؟ ، الأصوات( )فم انمام اللغة علم ؛ )تّكتور( بثر م<حماو كمال — ٤ ٦ 

.٣١٩٧١بممر المعارف دار 

٩٦



الحالقعبد محمد تحقيق المقتضب، يزيد(؛ بن )محمد المبرد " ٤٧
بيروت.الكتب، عالم هضمية، 

تهحقيقالقراءات، قى السبعة كتاب موصى(؛ بن )أحمد مجاهد ابن — ٤٨
.؛٠١٩٧٢القاهرة بمصر، المعارف دار صيف، شوقي د• 

للنشرالتونسية الدار والتنوير، التحرير تفسير عاشور• بن الهلاهر محمد — ٤٩

داكوزبح•

القسي:طالب أيي بن مكي - ٥٠

الدار.I ٢ ط الندوي، غوث محمد د. تحقيق السح، القراءات في التمرة ١— 
.٢٠١٩٨٢أير=  ٤٠٢بومي لفية، ال

دارطّآ، فرحات، حن أحمد د. تحقيق القراءة، لتجويد الرعاية ب— 
.٢٠١٩٩٦-= ٥١٤١٧عمان عمار، 

رمضان،الدين محيي د. تحقيق السع، القراءات وجوه عن الكشف ح- 
.٢٠١٩٧٤^= ١١٠٩٤دمشق 

القاهرة.بولاق، طبعة العرب، لسان مكر٠٢(; بن )محمد منقلور ابن — ٥١

أحمددّ تحقيق التصريف، دقائق محمد(! بن )القاسم المؤدب ابن — ٥٢
—=٥١٤٠٧بغداد العراقي، العلمي المجمم مهلبعة ؤآحرين، القيى ناحى 

٢١٩٨٧,

ابنألفية شرح مالك(• بن محمد بن محمد الدين )بدر الناظم ابن — ٥٣
بءرورش»المامل، دار ال^^مد، عيد محمد ا ال^^مد عيد . د ط

زهيرد. تحقيق القران، إعراب ؛ محمد( بن أحمد جعفر )أبو النحاس — ٥٤
.م ١  ٩٧٩بغداد العاني، مطبحة زاهد، غازي 

مالك،ابن ألفية إلى الك المأوصح ٠ يوسف( بن اطه )عبد هشام ابن — ٥٥

٩٧



بيروتالهمثي، التراب إحياء دار طء، الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق 
؛.٠١٩٦٦

النيرة،المطبعة الفصل، شرح علي(: ن )يعيش يعيش ابن - ٥٦
القاهرة.

٩٨








