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   قسم اللغة العربیة 

  
  

  ظاهرتا اهلمز واإلمالة عند القراء الكوفيني الثالثة
  )محزة والكسائيعاصم و(

  دراسة صوتية وصفية حتليلية
  اد الطالبإعد

  خالد محمود أبو مصطفى
   الدكتورإشراف

  اضـفی إبراهیـم أبو فوزي
  

ـــى درجـــة  ـــات الحـــصول عل ـــدمت هـــذه الدراســـة اســـتكماال لمتطلب ًق ُ
 -فـي كلیـة اآلداب) علـم األصـوات (الماجستیر فـي العلـوم اللغویـة 

  قسم اللغة العربیة
  

  م٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢    
  
  



أ  

 اإلهــــداء
  . قبره، وأحسن مثواهَرَّوَهللا ثراه، ونإلى والدي العزیز طیب ا

  .وختم لها بالصالحات. إلى والدتي الكریمة متعها اهللا بالصحة والعافیة

  .إلى زوجتي الكریمة أم معاذ كانت لي نعم العون ونعم السند

 - جعلهـــم اهللا أوعیـــة للعلـــم-   إلـــى أوالدي األعـــزاء، أخـــص مـــنهم البكـــر تـــسنیم

  .ومنارات للصالحین

 القـرآن الكـریم، وقرائـه، وعلمائـه الربـانیین الـذین یستـسقى بهـم الغمـام، إلى حملـة

  .   وتستنصر بهم األمة، وتسود األمم

إلــى كــل هــؤالء أهــدي هــذا البحــث المتواضــع ســائال ربــي لــه القبــول، ولــي العفــو 

  . والصفح عما به من الخطیئات والزالت

  

  

  

  

  

  



ب  

  شكـر وتقدیــر
ن نعمــة إتمــام هــذا البحــث ، فلــه الحمــد فــي أحمــد اهللا تعــالى علــى مــا مــن بــه مــ

  . األولى واآلخرة وهو الحكیم الخبیر

الدكتـــور فــوزي إبراهیــم أبـو فیــاض، /إلى أسـتاذي الفاضـلأتقدم بالشكر الجزیل 

كرمنــي بــسمته أ ٕارشــادي،وفقــد كــان نعــم المعلــم لتلمیــذه، لــم یــأل جهــدا فــي نــصحي 

اهللا عنـي خیـر الجـزاء وجعـل ذلـك فـي میـزان  فجـزاه ،ِّوأخالقه النبیلة قبل علمه الجـم

  .حسناته

الرسـالة؛ ْوالشكر موصول لصاحبي الفضیلة األستاذین الكریمین المناقشین لهـذه 

         . الجمل یوسفعبد الرحمن الدكتور و البع رمضانمحمد: الدكتور

هــذا الــصرح العلمــي -كمــا وأتقــدم بخــالص الــشكر والعرفــان للجامعــة اإلســالمیة

وأخص بالـذكر كلیـة .الذي أكرمني اهللا بااللتحاق به لنیل هذه الدرجة العلمیة-الكبیر

  .اآلداب وقسم اللغة العربیة وكافة األساتذة الكرام العاملین فیها

وبـذل جهـده لـي حتـى ، ًوأخیرا أتقدم بالشكر لكل من أسدى لـي المعونـة والفائـدة

ویكرمــه فــي ،  والمثوبــةأســأل اهللا أن یكتــب لــه األجــر، خــرج هــذا البحــث إلــى النــور

  . ین ارالد

 تم الصالحات ت بفضلهوالحمد هللا الذي 
 
 



 ١

  المقدمة

غیـر ذي عربیـا الحمد هللا الذي نزل الفرقان على عبده لیكـون للعـالمین نـذیرا ، قرآنـا       
  . كبیرااعوج ، یهدي للتي هي أقوم ، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم أجر

 العــربأفــصح  وه ربــه جوامــع الكلــم، فهــاسالم علــى النبــي األمــي العربــي، آتــوالــصالة والــ
 وأزكــى التــسلیم، وعلــى آلــه الــصالة علیــه أفــضل  النــاس مقــاال، وأصــدق الخلــق حــدیثالــسانا، وأبلــع

  : وبعدوم الدینیه بإحسان إلى یدوصحبه وأزواجه، ومن تبع ه

 ضل مبــین، ومكرمــة عظیمــة،تعــالى  شــرف كبیــر، وفــوإن االشــتغال بكتــاب اهللا ســبحانه 
ُیــسر ، ویمــضي وقتــه بالبحــث فــي آیاتــه  بحروفــهخــوض غمــاره ، ویكحــل عینیــهی طالــب العلــم أن َ

الـصراط  وحبـل اهللا المتـین  ونـوره المبـین، والـذكر الحكـیم، وهـ و فهـ، وكلماته، والتـزود منـه لمعـاده
عـا إلیـه هـدي إلــى ومـن حكـم بـه عـدل، ومـن عمـل بـه أجـر، ومـن د المـستقیم، مـن قـال بـه صـدق،

  .صراط مستقیم 

أوثــق العلــوم صــلة بكتــاب اهللا تعــالى، تتجلــى فیــه عظمــة لغتنــا العربیــة مــن وعلــم القــراءات 
، وسعتها وجمالها، ویتجلى فیه إعجـاز القـرآن العظـیم، وتحدیـه للعـرب الـذین نـزل بلغـاتهم المختلفـة

  .ٕ، مقرین بعجزهم واعجابهم بهفوقفوا أمامه عاجزین حائرین مستسلمین، معترفین بعلوه وتفوقه

وتتجلى عظمة هذا الكتاب الكریم في صد كل الهجمات الشرسة التي هدفت للنیل من لغته 
د المولى ه كیف وقد تعلى صخرة إعجازه كل آمال المغرضینوقراءاته وأحكامه؛ فتحطمت ع

 M g  i  h :قال تعالى. ومكر الماكرین سبحانه وتعالى بحفظه وصونه من عبث العابثین،
     m   l  k      jL ٩: الحجر  

 من ذا شرف عظیم وفضل كبیر وأجر وفیرولما كان االشتغال بكتاب ربنا تبارك وتعالى 
اهللا العلي القدیر آثرت أن یكون بحثي التكمیلي لنیل درجة الماجستیر فـي هـذا المجـال لغـة القـرآن 

ینفعنـي  وریم، صالحا متقـبال فـي اآلخـرین، وقراءاته  عسى اهللا تعالى أن یجعله خالصا لوجهه الك
  .ٕووالدي والمسلمین أجمعین بهذا الجهد ،إنه موالي وحسبي علیه توكلت والیه أنیب

 القـــراء الكـــوفیین دظاهرتـــا الهمـــز واإلمالـــة عنـــ(  وقـــع االختیـــار علـــى هـــذا العنـــوانولقــد 
) مام عاصم ابن أبي النجود وهم اإلمام حمزة الزیات، واإلمام علي بن حمزة الكسائي، واإل)لثالثةا

  .تعالىرحمهم اهللا 



 ٢

ألنهـا اشـتهرت وذاع صـیتها فـي الكوفـة إحـدى ف ؛أما سبب اختیـار هـذه القـراءات الثالثـة
  . أهم الخصائص التي تمیزت بها هذه القراءاتفي الكشف عنأهم مراكز العلم والعلماء، فرغبت 

  :فیعود لألسباب اآلتیةءات أما سبب اختیار ظاهرتي الهمز واإلمالة  في هذه القراو

فـــــي اللغـــــة العربیـــــة، والقـــــراءات  البـــــارزة ألنهمـــــا مـــــن الظـــــواهر الـــــصوتیة -
 .القرآنیة

 .معرفة أسباب تحقیق وتسهیل الهمزة  -

  ).   الفتح(معرفة أسباب اإلكثار من اإلمالة والتقلیل منها  -

التعرف على أسباب انتشار ظاهرتي تحقیق الهمز، واإلكثار من اإلمالـة  -
قبائـــل عربیـــة معینـــة؛ وســـبب المیـــل لتـــسهیل الهمـــزة، ولإلمالـــة دون الفـــتح فـــي قبائـــل فـــي 

 .عربیة معینة 

 إلى تحقیق الهمزة دون تـسهیلها، نالكشف عن أسباب میل القراء الكوفیی -
 .ومیلهم إلى اإلمالة دون الفتح

  أهمیة الموضوع 

ــم القــراءات وفــضله وارتباطــه الوثیــق بكتــاب اهللا تعــالى، وا -١ للغــة شــرف عل
 .العربیة

 .فضل القرآن الكریم وعلومه في حفظ اللغة العربیة وصیانتها  -٢

االطــالع علــى الجهــود العظیمــة  التــي بــذلها علمــاء العربیــة  والقــراءات ،  -٣
 .لخدمة القرآن الكریم ولغته المباركة

 العربیة من ما بینها وبین علوم اللغةوالرغبة في زیادة المعرفة بالقراءات القرآنیة، -٤
  .ارتباط

  أهداف البحث

  .ٕتخصیص وافراد هذا الموضوع بدراسة مستقلة -١

 .التعریف بعلم القراءات ونشأته، ومكانته، وأثره في علوم اللغة  -٢



 ٣

 .التعرف على العالقة بین الدراسات الصوتیة القدیمة والحدیثة -٣

 .التعرف على أسباب ظاهرة اإلمالة في اللغة العربیة -٤

 . الهمز وتحقیقه في اللغة العربیةالتعرف على أسباب ظاهرة تخفیف -٥

الترغیب فـي خـوض غمـار هـذه العلـوم  والمـساهمة فـي نـشرها بمـا تیـسر  -٦
 .من الجهد

  منهج البحث

 العلمـاء فـي دراسـة مثـل هـذه الظـواهر المـنهج المتبـع عنـداعتمد الباحـث فـي دراسـته علـى 
، وتـوجیههم وآراء العلمـاءمن خالل تتبـع أقـوال وذلك ، )الوصفي التحلیلي(المنهج  والصوتیة ، وه

  .متبعا المنهج التالي. لهذه الظواهر الصوتیة

  . في متن البحث السورة ورقم اآلیةاسم توثیق اآلیات القرآنیة الواردة في البحث ذاكرا -١

  .  تخریج األحادیث الشریفة الواردة في البحث-٢ 

  .تخریج األبیات الشعریة -٣

 ، مـع  بعـد ذلـك فـي مـصادر البحـث المصدراسم ثم ذكر صاحب المصدر ذكر اسم -٤
التعریف بالمصدر تعریفـا كـامال حـین وروده أول مـرة ثـم أكتفـي بـذكر اسـم المـصدر إذا تكـرر بعـد 

  .ذلك 

  الدراسات السابقة

لعـــل كتـــب اللغـــة العربیـــة  والقـــراءات القرآنیـــة غنیـــة بتنـــاول الظـــواهر الـــصوتیة فـــي اللغـــة 
باحـــث بعـــد بـــذل الجهـــد فـــي البحـــث والتنقیـــب بـــین الكتـــب ذات العربیـــة وعلـــم القـــراءات ، إال أن ال

  هذا الموضوع بدراسة مستقلة لم یجد دراسة أفردت ، االختصاص ، وشبكة اإلنترنت

  .محتویات البحث 
                        . وفصلین وخاتمة تمهیدمكون من مقدمة و ووه

ة ، وأهمیـث وعنوانـه الباحـث لموضـوع البحـ وقـد احتـوت علـى سـبب اختیـار:المقدمة 
، ، والمــــنهج الــــذي اتبعــــه الباحــــث فــــي هــــذه الدراســــة، واألهــــداف المرجــــوة مــــن البحــــثالبحــــث

  .والدراسات السابقة للبحث



 ٤

 نـــشأتها وتاریخهـــا وأنواعهـــا، واألحـــرف وقـــد تـــضمن التعریـــف بـــالقراءات القرآنیـــة: التمهیـــد
الكوفـة مدینـة العلـم والعلمـاء، وترجمـة لمحة عن و،  اللغة العربیةفيأثر القراءات القرآنیة السبعة، و

  .للقراء الكوفیین الثالثة

آراء علمـــــاء العربیـــــة و، اصـــــطالحاوتعریـــــف الهمـــــزة لغـــــة ویحتـــــوى علـــــى : الفـــــصل األول
وجــوه نطــق الهمــزة فــي و، آراء العلمــاء المحــدثین فــي صــوت الهمــزةو، القــراءات فــي صــوت الهمــزةو

تخفیـف الهمـزة و، الـسكت علـى مـا قبـل الهمـزو، النقـلالتخفیـف ب، تخفیف الهمزة بین بینو، العربیة
  .أوجه الهمز في القراءات الثالث، الوقف على الهمز، باإلبدال

، فائــدة اإلمالــةاإلمالــة، والفــرق بــین الفــتح و، تعریــف اإلمالــةویحتــوى علــى : الفــصل الثــاني
 ،علـم األصـوات الحـدیث اإلمالـة فـي القبائل التـي تكثـر مـن اإلمالـة،واإلمالة في اللهجات العربیة و

  .، أوجه اإلمالة عند القراء الثالثةأنواع اإلمالةوموانع اإلمالة، و عند علماء العرب، أسباب اإلمالة

  التوصیات المتعلقة بموضوع البحثو نتائجأهم ال وتشتمل على خالصة البحث و:الخاتمة

  

  واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبیل

 



 ٥

 تاریخها، ،نشأتها:ات القرآنیةالقراء .١
  .أنواعها

  .لمحة عن الكوفة .٢
  . الثالثةنترجمة للقراء الكوفیی .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

  القراءات القرآنیة نشأتها، تاریخها، أنواعها

  :القراءات  لغة

ًقـرأت الـشيء قرآنـا: یقـال، الـضموالجمـع  بمعنـى قـرأر مـصد هـيوقـراءة  جمـع :القـراءات ُْ ََ ُ َْ، 
ُجمعته  ْ َ ُضممت وَ ْ َ ِبعضه إلى بعضَ ُّمنه قولهم ما قرَأت هذه الناقة سلى قطو ،َ َ ًَ َ ُ ُّما قرَأت جنینا قـط و، ْ ً ِ َ ْ ََ

ُ رحمهــا علــى مََأي لــم یــض ِ M  Ò  Ñ " :قولــه تعــالىوســمي قرآنــا ألنــه یجمــع الــسور فیــضمها و. لــدوَ
    Ô   ÓL قراءتهوأي جمعه  ١٧: القیامة، M       Ù  Ø  ×  ÖL ١ (. أي قراءته١٨:القیامة( 

 :القراءات اصطالحا

  )٢(" اختالفها معزوا لناقلهو علم بكیفیة أداء كلمات القرآن  "بقوله ابن الجزريعرفها 

  :نشأة علم القراءات

قرأ بأوجه سلم ومن اللحظة األولى التي تنزل فیها القرآن على نبینا محمد صلى اهللا علیه 
ســلم تلقــي القــرآن مــن ربــه ســبحانه وى اهللا علیــه فقــد بــدأ النبــي صــل.  األداء المختلفــة للقــرآن الكــریم

M  1  0  :تعالى بواسطة جبریل علیه السالم، كما أخبر اهللا سبحانه في القرآن الكریم، قال تعالىو

  4   3    2L ٤: الــنجم  M      8  7  6L اهللا ســبحانه أنــزل القــرآن الكــریم بلــسان و، ٥: الــنجم
مـن المعلـوم ، و٢: یوسـف M{  z  y   ~  }   |  L  : قال تعالى حیثعربي مبین

الحــضارة،  فــالقرآن تنــزل وأن العــرب اختلفــت لهجــاتهم حــسب البیئــة التــي عاشــوا فیهــا مــن البــداوة 
ذلــك مــن بـــاب وســلم بهــذه اللهجـــات العربیــة الفــصیحة البلیغـــة، وعلــى رســول اهللا صــلى اهللا علیـــه 

سـلم یقـرئ أصـحابه ونبـي صـلى اهللا علیـه كـان الو. التیسیر على الناس كما سیأتي بیانهوالتخفیف 
كــانوا رضـــوان اهللا و.  كــل حـــسب مــا یناســب لهجتـــه للقــرآن الكـــریمالقــرآن حــسب األوجـــه المختلفــة 

مـنهم مـن كـان یكتـب وسـلم فـي صـدورهم، وعلیهم یحفظون ما یسمعون من النبي صـلى اهللا علیـه 
  .سلم والقرآن في السطور بأمر من النبي صلى اهللا علیه 

ٕاتقانــه مــن الــصحابة رضــوان اهللا علــیهم عثمــان بــن عفــان، وشــتهر بحفــظ القــرآن وممــن ا
 وأبــوالــدرداء،  وأبــوعبــد اهللا بــن مــسعود، وزیــد بــن ثابــت، و، وأبــي بــن كعــب،  أبــي طالــبعلــي بــنو

                                                 
 ٤٠/٣٥٦٣) بیروت– دار صادر (١ ط،لسان العرب:محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري. ابن منظور  ) 1(
 ٣/٤٩ منجد المقرئین ومرشد الطالبین، تحقیق علي بن محمد العمران: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن یوسف . الجزري ) 2(
 



 ٧

 ولقـــــد انبـــــرى آخـــــرون مـــــن الـــــصحابة رضـــــوان اهللا علـــــیهم یـــــسمون القـــــراء  )١ (.موســـــى األشـــــعري
 صـحابیا، حیـث كـانوا إذا دخـل المـساء اجتمعـوا فـي إحـدى نـواحي ویحفظونه، بلغ عددهم السبعین

سلم من القرآن ثم یقومـون یتهجـدون بـه هللا والمدینة یتدارسون ما سمعوه من النبي صلى اهللا علیه 
لهـــؤالء القـــراء قـــصة مـــشهورة حیـــث غـــدرت بهـــم قبائـــل مـــن األعـــراب لمـــا خرجـــوا و.  رب العـــالمین

  .آن الكریمیعلمون بعضا من هذه القبائل القر

سـلم حـسب و القرآن من النبي صلى اهللا علیه  علیهموقد تلقى هؤالء الصحابة رضوان اهللا
دلیل ذلك أن بعضهم سمع أخاه یقرأ بقراءة غیر التي سمعها و.  یوافق لهجاتهمو ،ما یناسب لغتهم

اعتـــرض علیـــه كمـــا حـــدث بـــین عمـــر بـــن وســـلم، فـــأنكر علیـــه ذلـــك، ومـــن النبـــي صـــلى اهللا علیـــه 
عبــد وعــروة بــن الزبیــر أن المــسور بــن مخرمــة عــن .( هــشام بــن حكــیم رضــي اهللا عنهمــاوخطــاب ال

سـمعت هـشام بـن حكـیم یقـرأ :  الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب یقـول 
یقرؤهــا علــى  و فاســتمعت لقراءتــه فــإذا هــ،ســلموســورة الفرقــان فــي حیــاة رســول اهللا صــلى اهللا علیــه 

 ، فكـــدت أســـاوره فـــي الــــصالة،ســـلم كـــذلكو رســـول اهللا صـــلى اهللا علیــــه یقرئنهـــارة لـــم حـــروف كثیـــ
 رسـول أقرانیهـا :بردائـي فقلـت مـن أقـرأك هـذه الـسورة ؟ قـال و ثـم لببتـه بردائـه أ،فانتظرته حتى سلم

سـلم أقرأنـي هـذه واهللا إن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه   كـذبت فـو: قلـت لـه.سـلمواهللا صلى اهللا علیـه 
 یـا رسـول : فقلـت،سـلمو فانطلقت أقوده إلى رسول اهللا صلى اهللا علیـه ،ة التي سمعتك تقرؤهاالسور

 فقـال . وأنـت أقرأتنـي سـورة الفرقـان،تقرئینهـااهللا إني سمعت هذا یقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
 ســمعته فقــرأ علیــه القــراءة التــي.  اقــرأ یــا هــشام .أرســله یــا عمــر:  ســلمرســول اهللا صــلى اهللا علیــه و

ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیه ).  هكذا أنزلت  ( :سلمو فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه .یقرؤها
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحـرف :  ثم قال.  هكذا أنزلت:  فقرأت فقال.  اقرأ یا عمر:  سلمو

     )٢()فاقرؤوا ما تیسر منه

حدث بین العدید مـن أصـحاب النبـي هشام بن حكیم، ووكما حدث بین عمر بن الخطاب 
عـن أبـي بـن .  (اثنین من الصحابة رضـوان اهللا علـیهموأبي ابن كعب : سلم مثلوصلى اهللا علیه 

 فقــرأ قــراءة أنكرتهــا علیــه، ثــم دخــل آخــر فقــرأ ، فــدخل رجــل یــصلي،كنــت فــي المــسجد:  كعــب قــال
ل اهللا صـــلى اهللا علیـــه  فلمـــا قـــضینا الـــصالة دخلنـــا جمیعـــا علـــى رســـو، قـــراءة ســـوى قـــراءة صـــاحبه

 فأمرهمـا رسـول ،دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبهوإن هذا قرأ قراءة أنكرتها علیه،  :  فقلت.سلمو

                                                 
 ٤١٤/ ١ )مطبعة عیس الحلبي وشركاه(مناھل العرفان  : محمد عبد العظیم .الزرقاني  )1(
. د: تحقيق )م١٩٨٧-ه ١٤٠٧  بيروت–اليمامة ، دار ابن كثير(٣ط، الجامع الصحيح المختصر: عبدا هللاو محمد بن إسماعيل أب .البخاري  )2(

  ٦/٢٥٤١،  جامعة دمشق-مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 
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فــسقط فــي نفــسي مــن ، ســلم شــأنهماو فقــرأ فحــسن النبــي صــلى اهللا علیــه ،ســلمواهللا صــلى اهللا علیــه 
سـلم مـا قـد غـشیني ضـرب وه ال إذ كنت في الجاهلیة، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا علیوالتكذیب 

 اقـرأرسل إلي أن  یا أبي ُأ: فقال لي،جل فرقاوكأنما أنظر إلى اهللا عز و ففضت عرقا ،في صدري
فرددت إلیه ، فرددت إلیه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانیة اقرأه على حرفین، القرآن على حرف

ـــى أمتـــي ـــى ســـبعة أحـــرف، فلـــك ، أن هـــون عل ـــة اقـــرأه عل بكـــل ردة رددتكهـــا مـــسألة فـــرد إلـــي الثالث
 الخلـق كلهـم ّأخرت الثالثة لیوم یرغب إليو ،  اللهم اغفر ألمتي اللهم اغفر ألمتي:فقلت. تسألنیها

  )١()سلموحتى إبراهیم صلى اهللا علیه 

صــلى اهللا علیــه كــان النبــي ولمــا تكــررت هــذه الحــوادث بــین الــصحابة رضــوان اهللا علــیهم، 
یبین لهم  أن هذا القرآن نزل علـى أكثـر مـن حـرف، وأصحابه،  كل ما یسمعه من تالوة یقرسلم و

اطمأن الصحابة رضوان اهللا علیهم لقراءتهم، فصاروا یقرؤون القرآن فال ینكر أحد على اآلخر مـا 
  .  سمعه من قراءة اختلفت عن قراءته في نطق بعض كلماتها

ئ الواحـد مـن أصـحابه سلم كـان یقـرویتبین لنا من هذه الروایات أن النبي صلى اهللا علیه 
  .احد من أوجه القراءات التي تعددتوبوجه 

سـلم وومما یشهد بتعدد أوجه القراءات أحادیث صـحیحة ثبتـت عـن النبـي صـلى اهللا علیـه 
 : قــال.نــي غفــارب )٢(ســلم كــان عنــد أضــاة وأن النبــي صــلى اهللا علیــه (منهــا حــدیث أبــي بــن كعــب

 أســأل اهللا : فقــال.رك أن تقــرأ أمتــك القــرآن علــى حــرف إن اهللا یــأم:فأتــاه جبریــل علیــه الــسالم فقــال
 إن اهللا یأمرك أن تقرأ أمتـك القـرآن : فقال.ثم أتاه الثانیة، ٕان أمتي ال تطیق ذلكومغفرته ومعافاته 

 إن :ٕان أمتي ال تطیـق ذلـك، ثـم جـاءه الثالثـة فقـالومغفرته و أسأل اهللا معافاته : فقال.على حرفین
ٕان أمتـي ال ومغفرتـه و أسـأل اهللا معافاتـه : فقـال. القـرآن علـى ثالثـة أحـرفاهللا یأمرك أن تقـرأ أمتـك

مــا ّ إن اهللا یــأمرك أن تقــرأ أمتــك القــرآن علــى ســبعة أحــرف فأی:ثــم جــاءه الرابعــة فقــال، تطیــق ذلــك
  )٣() علیه فقد أصابواقرؤواحرف 

رآن لــم یتــرك للمــسلمین مــصحفا یــضم بــین دفتیــه القــوســلم وتــوفي النبــي صــلى اهللا علیــه 
فــي العــسب، مكتوبــا متفرقــا وٕانمــا تركــه محفوظــا فــي صــدور أصــحابه، والكــریم بقراءاتــه المختلفــة، 

  .الرقاعوالكرانیف، وِّاللخاف، و

                                                 
  ١/٣١٩) الریاض- بیت األفكار الدولیة للنشر والتوزیع(مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري صحیح مسلم .مسلم  )1(
 الماء المستنقع كالغدیر وجمعھا أضى ك حصاة وحصى  )2(
  ١/٣١٩صحیح مسلم   )3(



 ٩

ولما آل األمر إلى أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه خاض بالمسلمین معارك ضاریة مع 
مـن أبـرز هـذه المعـارك وسـلم، و المرتدین الذین ارتدوا عن اإلسالم بعـد وفـاة النبـي صـلى اهللا علیـه

فـــي هـــذه المعركـــة استـــشهد عـــدد كبیـــر مـــن و.  بكـــر الـــصدیق معركـــة الیمامـــة والتـــي خاضـــها أبـــ
فـاقترح عمـر بـن الخطـاب علـى .  قرائـهو مـن حفظـة القـرآن الكـریم -رضـوان اهللا علـیهم-الصحابة 

ن بكثـرة استـشهاد أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنهما أن یجمع القرآن في مجلد خـشیة ضـیاع القـرآ
  . حفاظه من الصحابة

بكــر الــصدیق فــي بدایــة األمــر، ثــم شــرح اهللا صــدره لــذلك فكلــف زیــد بــن ثابــت  وتــردد أبــ
كـان زیـد بـن ثابـت یتحـرى مطابقـة المكتـوب الـذي جمعـه مـن المـواد ورضي اهللا عنه بهذه المهمة، 

  .ن المختلفة التي كتب علیها مع المحفوظ في صدور الرجال، بشهادة عدلی

بكـر الـصدیق شـیئا مـن أوجـه القـراءات القرآنیـة،  ولم یتـضمن المـصحف الـذي جمعـه أبـو 
سـلم بعـد عه زید من النبي صلى اهللا علیـه والذي سم و آیاتها على النحوٕانما اشتمل على السور و

   )١(.العرضة األخیرة

 یقبكـر الـصد والمـصحف الـذي جمعـه أبـوقد خالف الزرقاني القرطبـي فـي ذلـك وبـین أن 
  )٢(یشمل األحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكریم

مضى الناس یقرؤون القرآن لقراءات في الكلمات القرآنیة، وجوه اتغیر على وولم یطرأ أي 
  .سلمي عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه و یقرؤونه فاكما كانو

یم فـــي ولمـــا آل األمـــر لعمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اهللا عنـــه كثـــر عـــدد الحفـــاظ للقـــرآن الكـــر
احـد مـنهم قـراءة نـسبت ذین اختـار كـل واشتهر عدد كبیر من الصحابة الحفـاظ المتقنـین الـوعهده، 

معـاذ وزیـد بـن ثابـت  وأبي بن كعـب، ومن هذا العهد عرفت قراءة ابن مسعود، واشتهر بها، وإلیه 
ة مـن سمع یومئذ من الصحابو. قرأ بهولكل منهم وجه اختاره وبن جبل رضي اهللا عنهم أجمعین، 

قــراءة زیــد بــن ثابــت إال بــضعة عــشر حرفــا فهــي مــن قــراءة ابــن مــسعود، ومــن یقــول : یقــول قرائــي
   )٣(قراءة أبي : قرائي

                                                 
الجامع ألحكام القرآن ،تحقیق : أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین  . القرطبي انظر  )1(
 ١/٨٣) بیروت- مؤسسة الرسالة(١ط، هللا التركي عبد.د:
 ١/٢٥٤،٢٥٣مناھل العرفان   )2(
 –دار المعارف (تحقیق شوقي ضیف : كتاب السبعة: أبو بكر أحمد بن موس بن العباس التمیمي البغدادي.  ابن مجاھد انظر  )3(

 ١/٥٥)القاھرة



 ١٠

أن عبـد اهللا بـن مـسعود رضـي اهللا عنـه یقـرئ "وقد نقل لعمر بـن الخطـاب رضـي اهللا عنـه 
قرئ النــاس بلغــة إن القــرآن أنــزل بلــسان قــریش فــأ:  النــاس القــرآن بلــسان هــذیل قبیلتــه، فكتــب إلیــه

  )١ ("قریش ال بلغة هذیل

لـم واقتنائهـا ووفي عهد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه نشطت حركة نسخ المـصاحف، 
صـاحب الـرأي الـسدید فـي نـسخ القـرآن مـن  ویكن عمر رضي اهللا عنه یعترض على ذلك؛ ألنـه هـ

نبـي صـلى اهللا لـم یبـرز أي خـالف بـین صـحابة الو.  ضیاع السطور حفظـا لـه مـن الـإلىالصدور 
سـلم فـي أوجـه القــراءات كمـا حـدث بعـده فــي عهـد عثمـان الـذي جمــع النـاس فیمـا بعـد علــى وعلیـه 
  )٢("احد وحرف 

ــــة اإلســــالمیة مــــن خــــالل الفتوحــــات و ــــسعت رقعــــة الدول ــــن الخطــــاب ات فــــي زمــــن عمــــر ب
 اهللا اســتمرت هــذه الفتوحــات فــي زمــن عثمــان رضــيواإلســالمیة للبلــدان المجــاورة للجزیــرة العربیــة، 

ســلم ممــن حفظــوا وكــان الــذین یقومــون بهــذه الفتوحــات هــم أصــحاب النبــي صــلى اهللا علیــه و. عنــه
هــؤالء الــصحابة رضــوان اهللا علــیهم كــانوا یعلمــون النــاس القــرآن حــسب األوجــه و.  تعلمــوهوالقــرآن 

ســـلم، فاشـــتهر فـــي كـــل مـــصر مـــن األمـــصار قـــراءة والتـــي تلقوهـــا مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه 
.  عبــد اهللا ابــن مــسعود فــي العــراقوبي مــن الــصحابة األجــالء، كــأبي بــن كعــب فــي الــشام، لــصحا

اســتمع بعــضهم لــتالوة بعــض خطئــوا بعــضهم وفكــان إذا اجتمعــت الجیــوش اإلســالمیة فــي الغــزو، 
  .اتهم بعضهم بعضا ببطالن قراءتهوبعضا، 

یفـة المـسلمین  سمع حذیفة بن الیمـان مـا جـرى مـن خـالف بـین المـسلمین، فأسـرع إلـى خل
رأي مـن خـالف بـین المـسلمین فـي قـراءة وحدثـه بمـا سـمع ویومئذ عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

  )٣(النصارىوقائال له أدرك هذه األمة قبل أن یختلفوا في الكتاب اختالف الیهود " القرآن 

أهـل الحـل وسارع عثمان عندها لتدارك األمر، فجمع أعیـان الـصحابة رضـوان اهللا علـیهم 
فاجتمع الرأي علـى استنـساخ مـصحف .  الفتنة القادمةوتدارس معهم هذا األمر الخطیر، والعقد، و

أن یـؤمر النـاس بـإحراق كـل ومـن ثـم ترسـل إلـى األمـصار اإلسـالمیة، وإمام تنسخ منه عدة نـسخ، 
  .ما سواها من المصاحف 

                                                 
( حمد فؤاد عبد الباقي ترقیم م: فتح الباري شرح صحیح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي. ابن حجر  )1(

 ٩/٩) ١٣٧٩،  بیروت- دار المعرفة 
دار ( محمد أبو الفضل إبراھیم : ، تحقیقالبرھان في علوم القرآن:  بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي .الزركشي  )2(

 ١/٢٣٩)  القاھرة - التراث 
 ١/٣٦البرھان في علوم القرآن   )3(



 ١١

عشرین من وبع أصحابه رضي اهللا عنهم سنة أروبدأ تنفیذ ما اتفق علیه عثمان بن عفان 
الهجرة النبویة حیث عهد عثمان رضي اهللا عنه بهذا األمر إلى أربعة من الصحابة الكـرام الحفـاظ 

عبـد الـرحمن بـن الحـارث وسـعید بـن العـاص، وعبـد اهللا بـن الزبیـر، وهم زید بن ثابت، و.  المتقنین
  .عین زید بن ثابت رئیسا لهم و.  بن هشام

ا عثمان بـن عفـان رضـي اهللا عنـه لهـذه المهمـة مـصحف اعتمدت هذه اللجنة التي اختاره
فقـد أرسـل عثمـان لحفـصة رضـي اهللا عنهـا یــستأذنها .  أبـي بكـر الـصدیق الـذي جمعـه فـي خالفتــه

  .بإرسال الصحف التي نسخ فیها القرآن لنسخها ثم ردها إلیها 

 ال هـي أنهـمووسلك هؤالء النفر من الصحابة الكرام طریقة منهجیه في نـسخ المـصاحف، 
ذلك بمطابقته بمـا وسلم، ویكتبون شیئا إال بعد أن یتأكدوا أنه قرآن ثبت عن النبي صلى اهللا علیه 

أیقنــوا أنــه قــد اســتقر فــي العرضــة األخیــرة ومــا حفظــه الــصحابة فــي صــدورهم، وورد فــي الــصحف، 
  .سلم مرتین والتي عرض فیها جبریل علیه السالم القرآن على النبي صلى اهللا علیه 

بــت عــدة مــصاحف؛ ألن عثمــان رضــي اهللا عنــه قــصد إرســال مــا وقــع اإلجمــاع علیــه وكت"
بــدل وحــذف وقــد كتبــت هــذه المــصاحف متفاوتــة فــي إثبــات و.  إلــى األمــصار اإلســالمیة المتعــددة

كتبـت خالیـة مـن الـنقط وغیره؛ ألنه رضي اهللا عنه قصد اشتمالها على أوجـه القـراءات المختلفـة، و
جــه عنــد وفكانــت بعــض الكلمــات یقــرأ رســمها بــأكثر مــن .  الحتمــال أیــضاالــشكل، تحقیقــا لهــذا او

/  M   5  4  3     2  1  0 :مــــن قولــــه تعــــالى) فتبینــــوا(والــــشكل نحــــوتجریــــدها مــــن الــــنقط 
     ?  >  =  <  ;     :  9  8  7   6L فإنهــــــــا تــــــــصلح أن تقــــــــرآ ٦: الحجــــــــرات ،

أمـا الكلمـات التـي ال تـدل علـى أكثـر ... خـرى هـي قـراءة أوالـشكل وعند خلوها من النقط ) فتثبتوا(
الــشكل مــع أنهــا واردة بقــراءة أخــرى، فــإنهم كــانوا یرســمونها فــي ومــن قــراءة عنــد خلوهــا مــن الــنقط 

فــي بعــض آخــر برســم آخــر یــدل علــى القــراءة الثانیــة وبعــض المــصاحف برســم یــدل علــى قــراءة، 
    )١("بالهمز) وأوصى(بالتضعیف ) ّووصى(كقراءة 

 فرغت اللجنة من نسخ المصاحف، أرسل عثمان بن عفان رضي اهللا عنـه نـسخا وبعد أن
أمــــر بتحریــــق كــــل مــــا ســــواها مــــن المــــصاحف ومــــن هــــذه المــــصاحف إلــــى األمــــصار اإلســــالمیة، 

أبــي والموجــودة بــن أیــدي المــسلمین حتــى التــي كانــت موجــودة عنــد كبــار الــصحابة كــابن مــسعود 
  .الطریق على أي فتنة محتملة بین المسلمین ذلك لیقطع وغیرهم من الصحابة الكرام؛ و

  :ولقد تمیزت هذه النسخ بعدة مزایا
                                                 

 ١/٢٥٨مناھل العرفان انظر   )1(



 ١٢

 .االقتصار على ما ثبتت روایته بالتواتر .١

 .ولم یستقر في العرضة األخیرة، ترك ما نسخت تالوته  .٢

اآلیــات علــى الوجــه المعــروف حالیــا حیــث لــم تكــن الــسور وترتیـب الــسور  .٣
 .مرتبة في مصحف أبي بكر

األحـرف التـي و، احف بطریقة تجمع وجوه القراءات المختلفة كتابة المص .٤
 .ال مشكلةونزل علیها القرآن حیث لم تكن معجمة 

خلـــت ممـــا ســـوى ذلـــك مـــن شـــرح لـــبعض و، اقتـــصرت علـــى القـــرآن فقـــط  .٥
 )١(.غیرهوالمنسوخ وبیان للناسخ  واآلیات أ

 عنه أن یجنب بهذا العمل الجلیل استطاع الخلیفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللاو
  .أحرفه التي نزل بها وأن یحفظ القرآن بقراءاته و، المسلمین فتنة أطلت برأسها

أرسـلها وواختلفت الروایـات فـي عـدد المـصاحف التـي نـسخها عثمـان رضـي اهللا عنـه، 
  :أرجح هذه األقوال أنها ستةو، إلى األقطار اإلسالمیة 

المغیــرة و،  إلــى مكــة المكرمــة )هـــ٧٠ت ( فقــد أرســل عبــد اهللا بــن الــسائب المخزومــي 
أبــا و، إلــى البـصرة )  هــ٥٥ت(عـامر بـن عبــد القـیس و، إلـى الــشام ) هــ٩١ت(بـن أبـي شــهاب 

فــي المدینــة )  هـــ٤٥ت(أبقــى زیــد بــن ثابــت و، إلــى الكوفــة ) هـــ ٧٤ت(عبــد الــرحمن الــسلمي 
  )٢(.خص نفسه بالمصحف السادسو

مـــــسلمین فـــــي ســـــائر األمـــــصار الترحیـــــب مـــــن الولقـــــد قوبلـــــت هـــــذه المـــــصاحف بالرضـــــا و
یتلقـون الـتالوة مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى ، قرأ أهل كل مصر بمـا فـي مـصحفهمو، اإلسالمیة 
  .سلم وسلم الذین تلقوا التالوة من فم رسول اهللا صلى اهللا علیه واهللا علیه 

، ولقد اعتنى أهل األمصار اإلسالمیة بالمصاحف التي أرسل بهـا عثمـان رضـي اهللا عنـه
عطـاء بـن و، عـروةو، أمثـال ابـن المـسیب:  اشـتهروا بـذلكوز من كـل مـصر نفـر أتقنـوا القـراءة تمیو

، )بمكــة ()٣(ابــن ملیكــةو )٢(عكرمــةو )١(مجاهــدو )٣(طــاووسو، )المدینــة( ومعــاذ القــارئ فــي ، یــسار

                                                 
 ٢٦١ / ١انظر مناھل العرفان   )1(
 ١/٦٨) م ١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨دار الجیل ـ بیروت (١االختالف بین القراءات، ط: أحمد .   البیلي  انظر  )2(
ھ و م ولى بحی ر ب ن :  ال یمن ل ھ، فقی لألخ ذمن أبناء الفرس الذین جھزھم كسرى . أبو عبد الرحمن الفارسي، ثم الیمني الجندي الحافظ ) 3(

سمع من زید بن ثابت، وعائشة، وأبي ھریرة، وزید ب ن أرق م، واب ن عب اس، والزم اب ن عب اس .بل والؤه لھمدان: سان الحمیري، وقیلری
روى أیضا عن جابر، وسراقة بن مالك، وصفوان بن أمیة، وابن عمر، وعب د هللا ب ن عم رو وروى . مدة، وھو معدود في كبراء أصحابھ



 ١٣

، )فـي الكوفـة(زر بن حبـیش وعبد الرحمن السلمي  وأبوالربیع بن خیثم و )٥(مسروق و )٤(علقمة و
المغیـــرة بـــن أبـــي شـــهاب و، )فـــي البـــصرة ( نـــصر بـــن عاصـــم و )٦(العالیـــة  وأبـــومر بـــن قـــیس عـــاو

خلیـد بـن سـعید صـاحب أبـي الـدرداء رضـي والمخزومي صاحب عثمان بن عفـان رضـي اهللا عنـه 
اعتنـوا بـضبط القـراءة ووعن هؤالء األئمة أخذ طالب نجباء تجردوا لإلقـراء، )٧().بالشام ( اهللا عنه 

  .یؤخذ عنهم و، یرحل إلیهمو، ى صاروا في ذلك أئمة یقتدى بهمأتم عنایة حت

، اإلقـراءولشدة انشغالهم بالقراءة و. الرضيووأجمع أهل كل بلد على تلقي قراءتهم بالقبول 
جعفــر بــن  وأبــ) بالمدینــة (فبــرز .  انقطــاعهم لــذلك؛ نــسبت لكــل مــنهم القــراءة التــي كــان یقــرأ بهــاو

حمیــد بــن قــیس وعبــد اهللا بــن كثیــر ) مكــة (فــي و، بــن أبــي نعــیمنــافع وشــیبة بــن نــصاح والقعقــاع 
                                                                                                                                            

 انظ  ر س  یر أع  الم .، وھ  و حج  ة باتف  اقاإلس  الم، ومجاھ  د، وجماع  ة م  ن أقران  ھ، وحدیث  ھ ف  ي دواوی  ن روى عن  ھ عط  اء.ع ن مع  اذ مرس  ال
 ١/٢٧، وشذرات الذھب ٥/٣٨النبالء

مجاھد بن جبر شیخ القراء والمفسرین، أبو الحجاج المكي، األسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزوم ي، روى ع ن اب ن عب اس،  ) 1(
 القرآن، والتفسیر، والفقھ، وأخذ عن أبي ھریرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، وعبد هللا بن عم رو، ق رأ علی ھ فأكثر وأطاب، وعنھ أخذ

م نھم اب ن كثی ر ال داري، وأب و عم رو ب ن الع الء، وب ن محی صن، ح دث عن ھ عكرم ة، وط اووس، وعط اء، وھ م م ن أقران ھ ق ال : جماع ة
عرضت القرآن ثالث عرضات على بن عباس، أقفھ عن د ك ل آی ة، : جاھد، قالوروى ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن م: األنصاري

 ٤/٤٥٠ النبالءمانظر سیر أعال.أسألھ فیم نزلت، وكیف كانت
أبو عبد هللا عكرمة بن عبد هللا مولى عبد هللا بن عباس، رضي هللا عنھما؛ أصلھ من البربر من أھل المغ رب، ك ان لح صین ب ن الح ر  ) 2(

ح دث ع ن عب د هللا ب ن . البن عباس رضي هللا عنھما، اجتھد ابن عباس في تعلیمھ الق رآن وال سنن وس ماه بأس ماء الع ربالعنبري، فوھبھ 
عباس وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عمرو بن العاص وأبي ھریرة وأبي سعید الخدري والحسن بن علي بن وعائشة، رض ي هللا ع نھم؛ 

  وھو أحد فقھاء مكة وتابعیھا 
م ات عكرم ة : كرمة في سنة سبع ومائة، وعمره ثمانون، وروى محمد بن سعد عن الواق دي ع ن خال د ب ن القاس م البیاض ي ق الوتوفي ع

م ات أفق ھ : ًوكثیر عزة الشاعر في یوم واحد، سنة خمس ومائة، فرأیتھما جمیعا صلي علیھما في موضع الجنائز بعد الظھ ر، فق ال الن اس
 ٣/٢٦٥انظر وفیات األعیان تعالى، وكان موتھما الناس وأشعر الناس، رحمھما هللا

بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع، ) ٢(إبراھیم النخعي أبو عمران، وأبو عمار، إبراھیم بن یزید بن األسود بن عمرو بن ربیعة  ) 3(
وكان إبراھیم إذا [ یثبت لھ منھا سماع مالفقیھ، الكوفي، النخعي؛ أحد األئمة المشاھیر، تابعي رأي عائشة رضي هللا عنھا ودخل علیھا، ول

توفي سنة ست وقیل خمس وتسعین للھجرة، ولما حضرتھ الوفاة  . طلبھ إنسان ال یحب أن یلقاه خرجت الخادم فقالت اطلبھ في المسجد
ًجزع جزعا شدیدا، فقیل لھ في ذلك، فقال ا بالجنة، وإما بالنار، وهللا ًوأي خطر أعظم مما أنا فیھ إنما أتوقع رسوال یأتي علي من ربي إم: ً

  .لوددت أنھا تلجلج في حلقي إلى یوم القیامة
، وسیر أعالم ١/٢٥انظر وفیات األعیان.وأمھ ملیكة بنت یزید بن قیس النخعیة، أخت األسود بن یزید النخعي، فھو خالھ رضي هللا عنھ

 ٤/٥٢٠النبالء 
لمجود، المجتھد الكبی ر، أب و ش بل علقم ة ب ن ق یس ب ن عب د هللا ب ن مال ك ب ن علقم ة ب ن فقیھ الكوفة وعالمھا ومقرئھا، اإلمام، الحافظ، ا ) 4(

ولد ف ي أی ام الرس الة .سالمان ابن كھل النخعي، الكوفي، الفقیھ عم األسود بن یزید وأخیھ عبدا لرحمن، وخال فقیھ العراق إبراھیم النخعي
ھاد، ونزل الكوفة، والزم ابن مسعود حتى رأس في العل م والعم ل، وتفق ھ المحمدیة، وعداده في المخضرمین، وھاجر في طلب العلم والج

حدث عن عمر، وعثمان، وعلي، وسلمان، وأب ي ال درداء، وخال د ب ن الولی د، وحذیف ة، وخب اب، وعائ شة وغی رھم .بھ العلماء، وبعد صیتھ
 ٥/٤٧٣للسمعاني ، واألنساب ٤/٥٣انظر سیر أعالم النبالء.من الصحابة وجود القرآن على ابن مسعود

یق ال إن ھ س رق وھ و ص غیر : قال أبو بك ر الخطی ب.، االمام، القدوة، العلم، أبو عائشة الوادعي، الھمداني، الكوفياألجدعمسروق ابن  ) 5(
حدث ھو عن أبي بن كعب، وعمر، وعن أبي بكر ال صدیق وع ن أم روم ان، ومع اذ ب ن جب ل، وخب اب، وعائ شة، .ثم وجد فسمي مسروقا

وع داده ف ي كب ار الت ابعین وف ي المخ ضرمین ال ذین أس لموا ف ي حی اة النب ي ص لى هللا  د، وعثمان وعلي وغیرھم من ال صحابةوابن مسعو
وق ال .وم سروق ھ و اب ن أخ ت عم رو ب ن مع د یك رب: ق ال أب و داود أی ضا .كان أبو األجدع أفرس فارس بالیمن: علیھ وسلم قال أبو داود

، ٤/٦٣ انظ ر س یر أع الم الن بالء.لمت أن أح دا ك ان أطل ب للعل م ف ي أف ق م ن اآلف اق، م ن م سروقما ع: أیوب الطائي، عن الشعبي، قال
 ٥/٦٥٠واألنساب للسمعاني

 
كان مولى المرأة من بني ریاح بن  .رفیع بن مھران، االمام المقرئ الحافظ المفسر، أبو العالیة الریاحي البصري، أحد االعالم  )6(

وسمع من عمر، وعلي، وأبي، . علیھ وسلم وھو شاب، وأسلم في خالفة أبي بكر الصدیق، ودخل علیھأدرك زمان النبي صلى هللا.یربوع
وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب، .وأبي ذر، وابن مسعود، وعائشة، وأبي موسى، وأبي أیوب، وابن عباس، وزید بن ثابت، وعدة

أخذ أبو العالیة : عالء فیما قیل، وماذاك ببعید فإنھ تمیمي، قال أبو عمرو الدانيقرأ علیھ أبو عمرو بن ال.وتصدر إلفادة العلم، وبعد صیتھ
قال : قال قتادة.روى عنھ القراءة عرضا شعیب بن الحبحاب، وآخرون.قرأ على عمر: ویقال.القراءة عرضا  عن أبي، وزید، وبن عباس

  ١/١٠٢، وشذرات الذھب٤/٢٠٧انظر سیر أعالم النبالء سنین قرأت القرآن بعد وفاة نبیكم صلى هللا علیھ وسلم بعشر: أبو العالیة
 
 ٤١٥ / ١مناھل العرفان في علوم القرآن انظر  ) 7(



 ١٤

حمـــزة وثـــاب ویحیـــى بــن وعاصـــم بــن أبـــي النجــود ) الكوفـــة ( فــي و، محمـــد بــن محـــیصواألعــرج 
بن العـــالء وعمـــر وأبـــوعیـــسى بـــن عمـــر وعبـــد اهللا بـــن أبـــي إســـحاق ) البـــصرة ( فـــي و.  الكـــسائيو
یحیـــى بـــن والكالبـــي وعطیـــة بـــن قـــیس و عبـــد اهللا بـــن عـــامر) الـــشام ( فـــي و، یعقـــوب الحـــضرميو

  )١(.الحارث

خلفهم أمم وفي البالد انتشروا و ثم إن القراء بعد هؤالء كثروا "یقول ابن الجزري في النشر
الدرایــة واختلفــت صــفاتهم فكــان مــنهم المــتقن للــتالوة المــشهورة بالروایــة وعرفــت طبقــاتهم وبعــد أمــم 

قـل واحـد فكثـر بیـنهم لـذلك االخـتالف وكثر مـن منهم المحصل ألو. احدومنهم المحصل لوصف و
  .منهم االئتالف

میـزوا و ، فبالغوا فـي االجتهـاد بقـدر الحاصـل،صنادید األئمةوفقام عند ذلك جهابذة األمة 
بینـــوا الـــصحیح و ،الروایـــاتوعـــزوا األوجـــه و ،القـــراءاتوجمعـــوا الحـــروف و ،الباطـــلوبـــین الـــصحیح 

  )٢("لوهاصأركان فوالفاذ بأصول أصلوها والكثیر والشاذ و

  :أنواع القراءات من حیث السند
ــواتر األول مثالــه مــا :  تواطــؤهم علــى الكــذبیــستحیلمــا رواه جمــع عــن جمــع  وهــو: المت

  )٣ (.الغالب في القراءات وهذا هو. اتفقت الطرق في نقله عن السبعة

ة لــم یبلــغ درجــو مــا صــح ســنده بــأن رواه العــدل الــضابط عــن مثلــه وهــ: الثــاني المــشهور
 سواء أكان عن األئمة السبعة أم العـشرة ،وافق أحد المصاحف العثمانیةووافق العربیة، والمتواتر، 

 إال أنـه لـم ،ال مـن الـشذوذواشتهر عند القراء فلم یعدوه مـن الغلـط و ،أم غیرهم من األئمة المقبولین
ض الـرواة عـنهم دون  فـرواه بعـ،ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة: مثاله. یبلغ درجة المتواتر

ال وهمــا اللــذان یقــرأ بهمــا مــع وجــوب اعتقادهمــا  -المــشهورو المتــواتر --هــذان النوعــان و. بعــض
  )٤ (.یجوز إنكار شيء منهما

لم والعربیة أ وأ المصحف العثماني، خالف رسموما صح سنده  واآلحاد وه: النوع الثالث
من ذلك ما أخرجه الحاكم من .  یجب اعتقادهالوهذا النوع ال یقرأ به و. یشتهر االشتهار المذكور

متكئین على رفارف (: سلم قرأوطریق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى اهللا علیه 

                                                 
تصویر دار الكتاب العلمیة (علي محمد الضباع : تحقیق ، النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن یوسف.  ابن الجزري انظر  )1(
 ١/٨) بیروت- 
 ١/٩اءات العشرالنشر في القر انظر  )2(
 ١/٣٤٩انظر مناھل العرفان  )3(
 ١/٣٤٩مناھل العرفانانظر   )4(



 ١٥

|  {  ~  �  ¡  M منه قراءة و. من سورة الرحمن) عباقري حسانوخضر 
    ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢L بفتح الفاء ١٢٨: التوبة.  

M  V  U  T  S :  كقراءة ابن السمیفع،ما لم یصح سنده وهو: الرابع الشاذ
  a  `  _  ^  ]          \  [  ZY  X   WL بفتح الالم من وبالحاء المهملة  ٩٢: یونس

َخلفك{كلمة  ََ من )میو(نصب و. بصیغة الماضي، ٤: الفاتحة M     0    /  .L كقراءة و ، .}َ
  )١ (.سورة الفاتحة

مثال ذلك القراءات التي . ما نسب إلى قائله من غیر أصل وهو :لخامس الموضوع ا
    .نسبها إلى أبي حنیفةوجمعها محمد بن جعفر الخزاعي 

ما زید في القراءات على وجه  وهو. ما یشبه المدرج من أنواع الحدیث: لنوع السادسا
 رة النساء سو".من أم"بزیادة لفظ " أخت من أم ووله أخ أ"قاص والتفسیر كقراءة سعد بن أبي 

في مواسم "بزیادة لفظ " لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم في مواسم الحج: "قراءةو
ینهون ویأمرون بالمعروف وولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ": قراءة الزبیرو  سورة البقرة"الحج

سورة . أصابهمیستعینون باهللا على ماو بزیادة لفظ "یستعینون باهللا على ما أصابهموعن المنكر 
   )٢ (.ُاألنواع األربعة األخیرة ال یقرأ بهاو ..آل عمران

  :القراءة الصحیحة
ـــه رحمـــة اهللا ـــن الجـــزري علی ـــه النـــشر وهـــي مـــا عرفهـــا اب كـــل قـــراءة وافقـــت " فـــي أول كتاب

 فهــي القــراءة ، وصــح ســندها،احتمــاال ولــووافقــت أحــد المــصاحف العثمانیــة و ،بوجــه ولــو ،العربیــة
 بل هي من األحرف السبعة التي نـزل بهـا القـرآن ،ال یحل إنكارهاو ،ال یجوز ردهاالصحیحة التي 

 أم عــن العــشرة أم عـــن غیــرهم مـــن ، ســواء كانـــت عــن األئمــة الـــسبعة،وجــب علــى النـــاس قبولهــاو
 وشـــاذة أ ومتـــى اختـــل ركـــن مـــن هـــذه األركـــان الثالثـــة أطلـــق علیهـــا ضـــعیفة أو ،األئمـــة المقبـــولین

الـصحیح عنـد أئمـة التحقیـق مـن  و هـذا هـ،أكبـر مـنهم والسبعة أم عمن ه سواء كانت عن ،باطلة
مــذهب الــسلف الــذي ال  وهــو ،شــامة وأبــوالمهــدوي ومكــي و صــرح بــذلك الــداني ،الخلــفوالــسلف 

  )٣("یعرف عن أحد منهم خالفه

                                                 
 ١/٣٤٩مناھل العرفانانظر   )1(
مجمع الملك فھد (تحقیق مركز بحوث الدراسات القرآنیة : القرآناإلتقان في علوم: الرحمن أبو بكر جالل الدین عبد . انظر السیوطي  )2(

 ١/٤١٨مناھل العرفانو ٢/٥٠٢،٥٠٣) السعودیة–لطباعة المصحف الشریف 
  ١/٩النشر في القراءات العشر  )3(



 ١٦

  ـــ:أركان القراءة الصحیحة
  ــ:اشترط العلماء ثالثة أركان یجب اجتماعها في القراءة الصحیحة وهي

 كقــراءة ابــن عــامر فــي ســورة ،ًضــعیفا ولــوموافقتهــا لوجــه مــن وجــوه اللغــة العربیــة : األول
ـــــه تعـــــالى ¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨     M : األنعـــــام فـــــي قول

  ©L ِّزیــن" ببنــاء الفعــل  ١٣: األنعــام علــى أنــه نائــب فاعــل، " ُقتــل"رفــع وللمجهــول، " ُ
  .ًمضافا إلى المصدر" ِشركائهم"جر ومفعول للمصدر، " أوالدهم"نصب و

رضـي - مرسـوم بالیـاء فـي المـصحف الـذي بعثـه الخلیفـة عثمـان )مشـركائه(ولقد ثبـت أن 
بحجــــة أن الفــــصل بــــین المــــضاف ؛ قــــد أنكـــر هــــذه القــــراءة بعــــض النحـــاةو . إلــــى الــــشام-اهللا عنـــه

لكــن لمـا كانــت قـراءة ابــن عـامر ثابتــة وفـي الــشعر خاصـة، والمـضاف إلیــه ال یكـون إال بــالظرف و
بـل تكـون هـي حجـة ، طریق التواتر القطعـي فهـي إذن ال تحتـاج إلـى مـا یـسندها مـن كـالم العـربب

  .یستشهد بهاویرجع إلیها 

ًتقــدیرا  وًاحتمـاال، إذ موافقـة الرسـم قـد تكـون تحقیقـا أ ولـوموافقتهـا للرسـم العثمـاني : الثـاني
ًف تحتمـــل اللفـــظ تحقیقـــا،  فقـــراءة حـــذف األلـــ٤: الفاتحـــة M      0    /  .L :كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى

تكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانیة دون بعـض وًقراءة إثبات األلف تحتمله تقدیرا، و
ْمــن"بزیــادة لفــظ : التوبــة M       E  D  C   B  AL :مثــل قولــه تعــالى لثبوتــه فــي المــصحف " ِ

  .المكي دون غیره من المصاحف

قـد ثبـت عـن زیـد بـن وسـلم وآلـه ولى اهللا علیـه  صـحة سـندها بتـواتر عـن النبـي صـ:الثالث
  )١(".القراءة سنة متبعة: "ثابت رضي اهللا عنه قوله

  : اإلمام ابن الجزري في طیبة النشرقال

ْجه نحوافق وفكل ما  َ ْوكان للرسم احتماال یحوي... وَْ َ  

ُفهذه الثالثة األركان... ُالقرآن  وًوصح إسنادا ه ُ  

ِوحیثما یختل ركن أثبت  ٌ ِأنه في السبعة  وشذوذه ل. ..ُّ َ ْ َّ)٢(   

                                                 
 ٢/٤٩١ ، اإلتقان ١/٩النشر   )1(
دار الھدي، (محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف، متن طیبة النشر في القراءات العشر، ضبط محمد الزعبي. الجزري   )2(

 ١/٣٢)المدینة المنورة



 ١٧

ال یجــوز القــراءة ووعلــى هــذا فــإن اختــل ركــن مــن هــذه األركــان الثالثــة كانــت القــراءة شــاذة 
  )١ (.بها

  :أنواع القراءات من حیث العدد
القــراءات والقــراءات العــشر واشــتهرت عبــارات تحمــل أعــداد القــراءات فقیــل القــراءات الــسبع 

   سبب تسمیته، وله مدلوله  وكل منها له.األربع عشرة

هـي القـراءات المنـسوبة إلـى األئمـة وا  شـأنأجلهـاوشـهرة وأكثرهـا ذیوعـا : القراءات الـسبع
عبـد اهللا بــن والزیـات الكـوفي حمـزة و  بــن أبـي النجـودعاصـمو  المـدنينـافع: هـموالـسبعة المعـروفین 

  . الكوفي علي الكسائيو ي البصربن العالء وعمر وأبو  المكيعبد اهللا بن كثیرو  الدمشقي عامر

جــاء .   اإلمــام ابــن مجاهــد أحمــد بــن موســى بــن عبــاسوهــذه القــراءات الــسبعة مــن اختیــار
ذلــك أنــه أخــذ علــى نفــسه أال یــروي إال . ال عمــدو مــن غیــر قــصد قــدرااقتــصاره علــى هــؤالء الــسبعة 

األخــذ عنــه اتفــاق اآلراء علــى و، طــول العمــر فــي مالزمــة القــراءةواألمــان وعمــن اشــتهر بالــضبط 
ٕاال فأئمـة القـراءة ال یحـصون و. حـدهموفلم یتم له مـا أراده هـذا إال عـن هـؤالء الـسبعة . التلقي منهو

  .أعظم شأناوأجل من هؤالء قدرا  وفیهم من هو ،كثرة

ال بملـزم أحـدا أن و ،إذن فلیس اقتصار ابن مجاهد على هؤالء السبعة بحاصر للقراء فـیهم
  . وجب قبولهاة الثالثة المشهور القراءةكل قراءة توافرت فیها أركان بل ،یقف عند حدود قراءاتهم

هـي و: ابـن الجـزري قـراءات اختارهـا زیـادة ثـالثمـع هي هذه السبع و :القراءات العشر 
   . البغداديخلفوالحضرمي البصري یعقوب و  المدني أبي جعفر: لألئمة

 قراءات : هيو المشهورة  العشرقراءاتال بزیادة أربع على :والقراءات األربع عشرة
تعد من القراءات الشاذة ألنها و  )٢(.الشنبوذيویحیى الیزیدي وابن محیصن والحسن البصري 

  ) ٣ (.أحدها وفقدت أركان القراءة الصحیحة أ

  

                                                 
دار النصر (١ھدایة القاري إلى تجوید كالم الباري، ط: عبد الفتاح السید عجمي.  المرصفي و١/٤١٨ني للزر قا: مناھل العرفان  ) 1(

 ١/٤٥) ١٩٨٢- ه١٤٠٢للطباعة اإلسالمیة 
أبو الفرج الشنبوذي محمد بن أحمد بن إبراھیم المقرئ غالم ابن شنبوذ قرأ علیھ القراءات وعلي ابن مجاھد وجماعة واعتنى بھذا  ) 2(

 انظر أحفظ  خمسین ألف بیت من الشعر شواھد للقرآن، تكلم فیھ الدارقطني : تصدر لإلقراء وكان عارفا بالتفسیر وكان یقولالشأن و
 ٣/١٢٩شذرات الذھب 

 ١/٤١٨للزرقاني : مناھل العرفان  انظر  ) 3(



 ١٨

  األحرف السبعة

  األحرف السبعةب رادالم
 اكثــــرت أقــــوالهم فیهــــا حتــــى أوصــــلهواختلفــــت آراء العلمــــاء فــــي معنــــى األحــــرف الــــسبعة، 

ثالثــین قــوال كاإلمــام الــسیوطي فــي اإلتقــان، بــل مــنهم مــن زادهــا إلــى أربعــین وبعــضهم إلــى خمــسة 
  )١(قوال

 أن المــراد بــاألحرف : هــيوأقــوالهم فــي األحــرف الــسبعة وذكــر هنــا بعــض أراء العلمــاء أو
أسـرع، وعجـل وهلـم، وتعـالى وأقبـل :  السبعة سبع لغات من لغـات العـرب فـي المعنـى الواحـد نحـو

النهـي، ومـن األمـر، : المـراد بـاألحرف الـسبعة أوجـه سـبعةقیـل و.  ي ألفـاظ مختلفـة لمعنـى واحـدفه
ْالمحكـــم والحـــرام، والنهـــي، الحـــالل واألمـــر : مـــنوأ. المثـــلوالقـــصص، والجـــدل، والوعیـــد، والوعـــد، و ُ
   .األمثالوالمتشابه و

ي یقـــع فیهـــا  إلـــى أن المـــراد بـــاألحرف الـــسبعة، وجـــوه التغـــایر الـــسبعة التـــالـــبعضذهـــب و
االخـتالف وجـوه اإلعـراب، واالخـتالف فـي و ،التـذكیرواخـتالف األسـماء بـاإلفراد : هيواالختالف، 

، الــنقصوالخــتالف بالزیــادة او، االخــتالف باإلبــدالوالتــأخیر، واالخــتالف بالتقــدیم و ،فــي التــصریف
التـــسهیل، والهمـــز واإلدغـــام، واإلظهـــار واإلمالـــة، والفـــتح والترقیـــق، واخـــتالف اللهجـــات بـــالتفخیم و
  .  اإلشمامو

َرمــز إلــى مــا َألفــه العــرب مــن  وٕانمــا هــو إلــى أن العــدد ســبعة ال مفهــوم لــه، آخــرونذهــب و ِ
أبــواب لكــالم وتركیبــه كأنــه حــدود وإشــارة إلــى القــرآن فــي لغتــه  ود، فهــ معنــى الكمــال فــي هــذا العــد

الكمـال فـي اآلحـاد، ودة الكثـرة العرب كله مع بلوغه الذروة في الكمال، فلفظ السبعة یطلـق علـى إرا
َّال یراد العدد المعینوالسبعمائة في المائتین، وُكما یطلق السبعون في العشرات،  ُ.  

اآلراء أن المراد بـاألحرف الـسبعة سـبع لغـات مـن لغـات العـرب فـي وأرجح هذه األقوال و  
هــذا و. عنــى واحــدأســرع فهــي ألفــاظ مختلفــة لموعجــل وهلــم، وتعــالى وأقبــل :  المعنــى الواحــد نحــو

    )٢(. )١(هبووابن  )٢(مذهب جمع من العلماء منهم سفیان بن عیینة وابن جریر

                                                 
 ١/١٣٦)الدار السعودیة للنشر(مباحث في علوم القرآن:  مناع. القطان  )1(
مد بن جریر بن یزید بن خالد، الطبري، صاحب التفسیر الكبیر والتاریخ الشھیر، كان إماما في فنون كثیرة منھا التفسیر أبو جعفر مح ) 2(

 ف  ي فن  ون عدی  دة ت  دل عل  ى س  عة علم  ھ وغ  زارة ف  ضلھ، وك  ان م  ن األئم  ة كثی  رةوالح  دیث والفق  ھ والت  اریخ وغی  ر ذل  ك، ول  ھ م  صنفات 
كان ت والدت ھ س نة أرب ع وع شرین وم ائتین، بآم ل طبرس تان، وت وفي ی وم . أصح التواریخ وأثبتھ االمجتھدین، وكان ثقة في نقلھ، وتاریخھ

 ٤/١٩١ انظر وفیات األعیان. ببغدادةوثالثمائالسبت آخر النھار، ودفن یوم األحد في داره، في السادس والعشرین من شوال سنة عشر 



 ١٩

 وهـو.   األشبه بظـواهر األحادیـث أن المـراد بهـذه األحـرف اللغـات:قال بعض المتأخرینو
التفخیم واإلمالة واإلدغام وما جرت علیه عادتهم من اإلظهار و ،أن یقرأ كل قوم من العرب بلغتهم

غیـــر ذلـــك مـــن وجـــوه اللغـــات إلـــى ســـبعة أوجـــه منهـــا فـــي الكلمـــة والمـــد والتلیـــین والهمـــز واإلشـــمام و
عـن عبـد قد استدل العلماء لهذا الرأي بأحادیث منها ما رواه ابـن عبـد البـر فـي التمهیـد و.  الواحدة

فقـال  : اقـرأ علـي حـرف قـال: جاء جبریل إلى النبـي علیهمـا الـسالم فقـال:الرحمن بن أبي بكرة قال
 : فقـال. اسـتزده حتـى بلـغ إلـى سـبعة أحـرف: اقرأ علي حرفین فقـال میكائیـل: استزده فقال:میكائیل

هلـم  وآیة عذاب بآیة رحمـة علـى نحـ واقرأه فكل شاف كاف إال أن تخلط آیة رحمة بآیة عذاب، أ
التـي  فإنمـا أراد بـه ضـرب المثـل للحـروف : قـال ابـن عبـد البـر" عجلوأسرع واذهب وأقبل وتعال و

نــزل القــرآن علیهـــا أنهــا معــان متفـــق مفهومهــا مختلــف مـــسموعها ال تكــون فــي شـــيء منهــا معنـــى 
ضــده ویــضاده كالرحمــة التــي هــي خــالف العــذاب  وأ، ال وجــه یخــالف وجهــا خالفــا ینفیــهو، ضــدهو
  )٣(ما أشبه ذلكو

  تاریخ المصحف والقراءات وما ینبغي اعتقاده في األحرف 
ســلم علــى والقــرآن الكــریم نــزل علــى رســول اهللا صــلى اهللا علیــه ثبــت ثبوتــا قطعیــا أن لقــد 

قـد خیـرت األمـة أن تقـرأ وهي سـبعة أحـرف كمـا ثبـت فـي األحادیـث الـصحیحة، وأكثر من حرف، 
كلهـا كــاف : (سـلموعلـى أي منهـا، فـإذا فعلـت ذلـك فقـد أصـابت الحـق لقـول النبـي صـلى اهللا علیـه 

  )شاف

 ،مـــن إنـــزال القـــرآن:  غیـــرهوتقـــده مـــن هـــذا البـــاب جملـــة مـــا نعو":  الـــداني وعمـــر وقـــال أبـــ
كلهـا :   أن القـرآن منـزل علـى سـبعة،نختـارهونذهب إلیه و ،وجوههوقراءته وتألیفه وجمعه وكتابته و

صـوبهم إذا قـرؤوا بـشيء و، أن اهللا تعـالى قـد خیـر القـراء فـي جمیعهـاوحـق وصـواب، وشاف كـاف 
ألفاظهـا تـارة مـع اتفـاق المعنـى لـیس فیهـا و ، تـارةأن هذه األحـرف الـسبعة المختلـف معانیهـاو ،منها

أنــا ال نــدري حقیقــة أي هــذه الــسبعة األحــرف كــان و ،ال فــسادوال إحالــة و ،ال تنــاف للمعنــىو ،تــضاد
أن جمیع هذه السبعة أحرف قد كانت و، آخر العرض كان ببعضها دون جمیعها و أ،آخر العرض

                                                                                                                                            
س نة خم س وع شرین : مول ده. الح افظ المق رئمحم د الفھ ري، م والھم الم صري، أب و اإلس الم ش یخ اإلمامعبد هللا بن وھب بن مسلم،  ) 1(

 وصحب اإلم ام مال ك ب ن أن س، رض ي هللا عن ھ، ع شرین س نة، ق ال مال ك ،كان أحد أئمة عصره .طلب العلم، ولھ سبع عشرة سنة، ةومائ
 سنة ثمان وأربعین ومائة ول م ی زل ف ي ص حبتھ رحل ابن وھب إلى مالك في: وقال أبو جعفر ابن الجزار. عبد هللا بن وھب إمام: في حقھ

إل ى عب د : وك ان مال ك یكت ب إلی ھ إذا كت ب ف ي الم سائل. إلى أن توفي مالك، وسمع من مالك قبل عبد الرحمن بن القاسم ببضع عشرة سنة
وذكر اب ن وھ ب واب ن . ًوأدرك من أصحاب ابن شھاب الزھري أكثر من عشرین رجال. هللا بن وھب المفتي، ولم یكن یفعل ھذا مع غیره

، ووفی  ات ٤/٤١٢، واألن  ساب لل  سمعاني٩/٢٢٣انظ  ر س  یر أع  الم الن  بالء.اب  ن وھ  ب ع  الم واب  ن القاس  م فقی  ھ: القاس  م عن  د مال  ك، فق  ال
 ٣/٣٦األعیان

 ١٤٠مباحث في علوم القرآن ص انظر ) 2(
تحقی ق م صطفى العل وي و محم د : م ن المع اني واألس انیدالتمھی د لم ا ف ي الموط أ : یوسف بن عبد هللا النمی ري األندل سي.ابن عبد البر ) 3(

 ٨/٢٩٠)م١٩٦٧ -ھـ١٣٨٧مؤسسة القرطبة (البكري 



 ٢٠

، ضــبطتها األمــة علــى اختالفهــا عنــهو، لمســواستفاضــت عــن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وظهــرت 
   )١("ال مرتابا به ولم یكن شيء منها مشكوكا فیه وتلقتها منه و

  :الغایة من نزول القرآن على سبعة أحرف
  علـى األحـرف الـسبعة القـرآن الكـریم إنـزالسـلم أن الـسبب فـيوبین النبـي صـلى اهللا علیـه 

العــدول و ا، مـنهم تــرك لغتهـقبیلـة كــل تكلفـ وإذ لـ  ،األمــةبرحمـة الو التیـسیر علــى النـاسو توسـعةال
أخـذت كلهـا بقـراءة  و فلـ،غیره لشق علیهموالمد والتلیین والهمز وعن عادة نشئوا علیها من اإلمالة 

 ،احد لشق ذلك علیها كما یـشق علـى المـصري  أن یـتكلم بلهجـة الـسوري مـثالوالقرآن على حرف 
   .ٕان جمع بین الجمیع اللسان العربي العامو

أن كل فریق من هؤالء، أمر أن یزول  ولو "یقول ابن قتیبة في كتابه تأول مشكل القرآن  
عظمـت المحنـة فیـه، و الشـتد ذلـك علیـه، -كهـال وناشـئا وما جرى علیه اعتیاده طفـال وعن لغته، 

 أن لطفـهوّفأراد اللـه برحمتـه . قطع للعادةوّتذلیل للسان، ولم یمكنه إال بعد ریاضة للنفس طویلة، و
ّمتــصرفا فــي الحركــات، كتیــسیره علــیهم فــي الــدین حــین أجــاز لهــم وّیجعــل لهــم متــسعا فــي اللغــات،  ّ

ّعلــى لــسان رســوله، صــلى اللــه علیــه  ّســلم، أن یأخــذوا بــاختالف العلمــاء مــن صــحابته فــي وآلــه وّ
ســــائر أمــــور وعقهــــم، وطالقهــــم وّحجهــــم، وزكــــاتهم وصــــیامهم، وصــــالتهم وأحكــــامهم، وفرائــــضهم 

   )٢(".دینهم

َّالترمـذي عـن أبـي بـن كعـب أنـه لقـي رسـول اهللا صـلى اللـه یؤیـد هـذا مـا رواه و سـلم ولیـه عَ
الجاریـة والغـالم والـشیخ الكبیـر و مـنهم العجـوز ،یا جبریـل إنـي بعثـت إلـى أمـة أمیـین: "جبریل فقال

   )٣(" یا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف:الرجل الذي لم یقرأ كتابا قط فقالو

 ؛روده علـــى ســـبعة أحـــرفوأمـــا ســـبب و: "  حیـــث یقـــولابـــن الجـــزريمـــا ذهـــب إلیـــه هـــذا و
ــــف علــــى هــــذه األمــــة رحمــــة وتوســــعة و ، شــــرفا لهــــا،التهــــوین علیهــــاو ،ٕارادة الیــــسر بهــــاو ،فللتخفی

إن : حبیـب الحـق حیـث أتـاه جبریـل فقـالو ،ٕاجابة لقصد نبیها أفضل الخلـقو ،خصوصیة لفضلهاو
معونتـه وأسـأل اهللا معافاتـه : "سلمون على حرف فقال صلى اهللا علیه اهللا یأمرك أن تقرأ أمتك القرآ

  )٤("لم یزل یردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرفوفإن أمتي ال تطیق ذلك 
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 ٢١

  :من الفوائد األخرى لتعدد الحروفو

لـسان قـریش الـذي  وهـو ،جمع األمة اإلسالمیة الجدیدة على لسان واحد یوحد بینهـا: منها
الذي انتظم كثیرا من مختارات ألسنة القبائـل العربیـة التـي كانـت تتوافـد إلـى و ،یمنزل به القرآن الكر

فكــان القرشــیون . غیــرهواللغویــة المــشهورة كعكــاظ وأســواق العــرب الثقافیــة، ومكــة فــي مواســم الحــج، 
ثـم یـصقلونه  حـدب،ویستملحون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربیة القادمـة إلـیهم مـن كـل صـوب 

عقـــدوا لهـــا رایـــة و لغـــتهم المرنـــة التـــي أذعـــن جمیـــع العـــرب لهـــا بالزعامـــة إلـــىیدخلونـــه و ،یهذبونـــهو
 یــصطفي مــا شــاء مــن لغــات القبائــل ،نــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرفت المنــوالعلــى هــذه و. اإلمامــة

  .نمط القرشيال  هذاالعربیة على

اء تمثلـت فـي  ألن لغات العرب جمع؛ بلغة قریشهلو نز ابتدأإنه: من هنا صح أن یقالو 
حــدة اللــسان العــام مــن أهــم و فــإن جلیلــة،  ربانیــةكانــت هــذه حكمــة و. لــسان القرشــیین بهــذا المعنــى

  .حدة األمة والعوامل في 
M  [              Z  Y  X : توضیحها كقوله سبحانهوبیان األحكام الشرعیة : ومن الفوائد أیضا

  hg  f  e    d  c  b  a  `    _  ^  ]  \L قــرأ ســعد بــن ، ١٢: ساءالنــ 
ــه َأخ َأ{قــاص وأبــي  ٌول ُ َ ٌُأخــت وَ  فتبــین بهــا أن المــراد بــاإلخوة فــي هــذا ،مــن أم بزیــادة لفــظ مــن أم} ْ

  .هذا أمر مجمع علیهومن كانوا ألب والحكم اإلخوة لألم دون األشقاء 

  M  y  x  w: الجمــع بــین حكمــین مختلفــین بمجمــوع القــراءتین كقولــه تعــالى: ومنهــا
   {z  ¡�  ~  }  |L شـــعبة وحمـــزة والكـــسائي وخلـــف، التـــشدیدب  أ قـــر،٢٢٢: البقـــرة 
 أن صـیغة التـشدید تفیـد وجـوب شـكال و ، فـي حـرف الطـاء مـن كلمـة یطهـرنبـالتخفیفوقرأ الباقي 

   )١( . ألن زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى؛المبالغة في طهر النساء من الحیض

  :اءات السبعةالقروالفرق بین األحرف السبعة 
القـراءات  إنمـا . كـذلكاألمـر لـیسویعتقد الكثیر أن األحرف السبعة هي القـراءات الـسبعة؛ 

  .جزء من األحرف السبعة السبعة

هـي سـبع لغـات مـن لغـات العـرب، نـزل بهـا القـرآن الكـریم و: واألحرف الـسبعة سـبق بیانهـا
ما جـرت علیـه عـادتهم مـن و ،بلغتهمأن یقرأ كل قوم من العرب  وهوتخفیفا على األمة، وتیسیرا   

                                                 
 ١٤٧مناھل العرفان صانظر   )1(



 ٢٢

جــوه اللغــات وغیــر ذلــك مــن والمــد والتلیــین والهمــز واإلشــمام والتفخــیم واإلمالــة واإلدغــام واإلظهــار 
  .إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة

أما القراءات السبعة فهي سبع قراءات اختارهـا اإلمـام ابـن مجاهـد مـن بـین عـدد كبیـر مـن 
 ولتــي تــوفرت فیهــا أركــان القــراءة الــصحیحة، فتوافــق العــدد دون قــصد منــه، أالقــراءات الــصحیحة ا

أنه قصد ذلك لیتوافق عدد القراءات التي اختارهـا مـع عـدد األحـرف الـسبع التـي نـزل علیهـا القـرآن 
  .الكریم

ال نـزاع بـین العلمـاء المعتبـرین أن األحـرف الـسبعة " : یقول اإلمام ابن الجـزري رحمـه اهللا
 أن القــرآن أنــزل علیهــا لیــست قــراءات القــراء الــسبعة -ســلم و صــلى اهللا علیــه -لنبــي التــي ذكــر ا

لیكون ذلك موافقا لعـدد الحـروف التـي أنـزل علیهـا ؛  بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد  المشهورة،
أن  واعتقـــاد غیـــره مـــن العلمـــاء أن القـــراءات الـــسبع هـــي الحـــروف الـــسبعة، أوالقـــرآن، ال العتقـــاده 

لهذا قال بعض من قال من أئمة و، بعة المعینین هم الذین ال یجوز أن یقرأ بغیر قراءتهمهؤالء الس
لوال أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلـت مكانـه یعقـوب الحـضرمي إمـام جـامع البـصرة :  القراء

  )١("ٕامام قراء البصرة في زمانهو

: راءات الـسبعة فقـالذكر السیوطي في اإلتقان ما یثبت أن األحرف الـسبعة خـالف القـو  
 وهــو ،شــامة ظــن قــوم أن القــراءات الــسبع الموجـودة اآلن هــي التــي أریــدت فــي الحــدیثو قـال أب" 

العبـــاس بـــن  وقـــال أبـــوٕانمـــا یظـــن ذلـــك بعـــض أهـــل الجهـــل،  و ،خـــالف إجمـــاع أهـــل العلـــم قاطبـــة
امـه كـل مـن أشـكل األمـر علـى العامـة بإیهو ، لقد نقل مسبع هذه السبعة ما ال ینبغي له: )٢(عمار

زاد  و نقــص عــن الــسبعة أاقتــصرلیتــه إذا و ،قــل نظــره أن هــذه القــراءات هــي المــذكورة فــي الخبــر
 )٣("لیزیل الشبهة

فهـذه القــراءات الـسبع هــي جـزء مــن عـدد كبیــر مـن القــراءات الـصحیحة التــي یـصح التعبــد 
ثـة أخـرى اشـتهرت هـي الـسبعة بزیـادة ثالوالـدلیل أن هنـاك مـا یعـرف بـالقراءات العـشر، وبتالوتها، 

  . توافقوا علیهاوبین العلماء، 

  .   األحرف السبعة جزء من من هذا یتبن لنا أن القراءات السبعة
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  : اللغة العربیةفيأثر القراءات القرآنیة 
تبــارك صــطفاها اهللا ا إذنــزل القــرآن الكــریم بلــسانها المبــین، منزلــة أن وكفــى العربیــة شــرفا 

قــد حــازت العربیــة هــذا الــشرف و،  لتكــون لغــة هــذا الــوحي الخالــدبنــي آدم؛ مــن بــین لغــات تعــالىو
جمــع والكبیــر بدایــة بــأن نــزل القــرآن العظــیم بلــسانها، ثــم حازتــه مــرة أخــرى، بمــا القــت مــن اهتمــام 

غیــرهم، بــل إن العلمــاء المــسلمین جعلــوا دراســة اللغــة وبحــث مــن قبــل العلمــاء المــسلمین ودراســة و
مـن أحـب اهللا تعـالى، ": یقول اإلمام الثعالبي رحمـه اهللا. ى اهللا سبحانهالعربیة عبادة یتقربون بها إل

مــن أحــب العــرب أحــب العربیــة، ومــن أحــب الرســول العربــي أحــب العــرب، وًأحــب رســوله محمــدا، 
مــن هــداه اهللا لإلســالم وشــرح وصــرف همتــه إلیهــا، وثــابر علیهــا، ومــن أحــب العربیــة عنــي بهــا، و

العـــرب خیـــر األمـــم، وًاعتقـــد أن محمـــدا  خیـــر الرســـل، و فیـــه، آتـــاه حـــسن ســـریرةوصـــدره لإلیمـــان، 
مفتـاح التفقـه واإلقبال على تفهمها من الدیانـة، إذ هـي أداة العلـم، واأللسنة، ووالعربیة خیر اللغات 

   )١("المعادوسبب إصالح المعاش وفي الدین، 

اءاته المختلفة إلى قروقد أدى هذا االهتمام البالغ من علماء المسلمین بلغة القرآن الكریم و
حفظ اللغة العربیـة غـضة طریـة، دون أن تتـأثر بتلـك األلـسن المختلفـة التـي دخـل أهلهـا فـي الـدین 

  .كما أفضى هذا االهتمام إلى نتائج عظیمة كان لها أبلغ األثر في اللغة العربیة. اإلسالمي

  :ومن هذه اآلثار المباركة

  :حفظ اللغة العربیة من الضیاع

 نه تعهد بحفظ كتابه، وصونه من الضیاع ومن التحریف والعبث كما حصلفاهللا سبحا  
حرفت إلى درجة أنها ال یوجد منها الیوم سوى وللكتب السابقة له، حیث  طالتها ید العبث، 

. تغیرتولغاتها وأحكامها فقد بدلت وأما مضمونها . أسمائها  

تعالیمــه الربانیــة،  وحفــظ و ٕأحكامــه واعجــازهو وحفــظ القــرآن مــن قبــل اهللا یعنــى حفــظ لغتــه 
لغته یعنى حفظ  جمیع األحـرف التـي نـزل علیهـا القـرآن الكـریم، ألن كـل حـرف مـن هـذه األحـرف 

هـذا وانـدثر؛ وضیاع أي حرف منها یعني أن بعضا من القرآن ضـاع وجزء من القرآن الكریم،  وه
ســلم حــین وى اهللا علیــه هــذا مــا بینــه النبــي صــل.  یتنــافى مــع مقتــضى الحفــظ اإللهــي للقــرآن الكــریم

فمــن قــرأ علــى  ": قــول ابــن مــسعود رضــي اهللا عنــهو) فأیمــا حــرف قــرؤوا علیــه فقــد أصــابوا: ( قــال
َّمن قرأ علـى شـيء مـن هـذه الحـروف فـال یدعنـه رغبـة عنـه، فإنـه وَّقراءتي فال یدعنها رغبة عنها،  َ
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 ٢٤

حیـث اشـتملت هـذه اللغـة  ومـن المعلـوم أن القـرآن نـزل بلغـة قـریش )١("من جحد بآیـة جحـد بـه كلـه
.                على معظم حروف القبائل العربیة؛ وألنها أكثر القبائل فصاحة وبالغة  

األحرف القرآنیة اشتملت على خالصة ما في لغات القبائل العربیة من فصیح األلفاظ و" 
ة، فاللغة كبارلهذه اللغة الم یتطرق علیه شك  بذلك مرجعا قطعیا التفكان .األسالیب ویبكوالترا

قاة من تالعربیة إال أنها من انت لغة مجموعة من معظم تلك اللغاتكالتي نزلت بها أحرف القرآن، 
 ؛األوفر من أحرف القرآن ان لقبیلة قریش النصیبكلكن و .ردیئهاوجیدها دون سقیمها وفصیحها 

  )٢("ألن لغات بقیة القبائل دون اللغة القرشیة في المستوى األدبي

األدبیــة والــصوتیة وغیرهــا مــن الدراســات اللغویــة و كــان للدراســات البالغیــة والنحویــة لقــدو 
صــونها لتبقــى لغـــة خالــدة أبـــد وهــام فــي حفـــظ اللغــة العربیـــة والتــي تناولــت لغـــة القــرآن دور كبیـــر 

.                                   لغة عالمیة لها مكانتها ومنزلتها بین اللغات العالمیة. الدهر  

  : المحافظة على اللهجات العربیة

 تعد القراءات القرآنیة أهم مصدر من مصادر دراسة اللهجات العربیة؛ لما سبق أن بیناه أن 
قـد فـسر العلمـاء هـذه الحـروف وسـلم بـأكثر مـن حـرف، والقرآن الكریم نزل على النبي صلى اهللا علیه 

  .  غة التي نزل القرآن بهالهجات مختلفة من لغات العرب الفصیحة البلیوبأنها لغات 

عزوهــا إلــى و فــي بیــان أصـول األلفــاظ القرآنیـة،  إلــى بـذل جهــود كبیـرة علمــاءقـد دفــع هـذا الو 
ذلــك ألن القــرآن الكــریم نــزل وبینــوا المعنــى المــراد بــاللفظ القرآنــي لــدى هــذه القبیلــة؛ وقبائلهــا األصــلیة، 

اعتمــد العلمــاء فــي دراســتهم للهجــات و . بلغــة قــریش التــي اســتقت مــن صــفوة لغــات العــرب مــا راقهــا
ٕان كـان والشاذة، مما أتاح لهـم مـادة خـصبة لدراسـة هـذا الموضـوع، والعربیة على القراءات الصحیحة 

رد فـي و بمـا دالبعض تحفظ فـي األخـذ بـالقراءات الـشاذة، إال أن جمهـرة العلمـاء علـى جـواز االستـشها
:  ً وضربا تعدى ذلك، فسماه أهل زماننـا شـاذا؛ أي."..: قال ابن جني في المحتسب. القراءات الشاذة

ًخارجــا عــن قــراءة القــراء الــسبعة المقــدم ذكرهــا، إال أنــه مــع خروجــه عنهــا نــازع بالثقــة إلــى قرائــه، 
ـــات مـــن أمامـــه  ـــه، ومحفـــوف بالروای ـــه وورائ ـــرا منـــه  و أ–لعل فـــي الفـــصاحة للمجتمـــع  و مـــسا–ًكثی

 اتـسویغ وراء المجتمـع فـي أهـل األمـصار علـى قـراءاتهم، أًلسنا نقول ذلك فسحا بخـالف القـو ...علیه
أنـه ضـارب وُِ للعدول عما أقرته الثقات عنهم؛ لكن غرضنا منه أن نري وجه قوة ما یسمى اآلن شـاذا، 

ِفــي صــحة الروایــة بجرانــه، یكــون هــذا كیــف و! معــاذ اهللاو ... آخــذ مــن ســمت العربیــة مهلــة میدانــه ...ِ

                                                 
 ١/٤٠،٢٨تفسیر الطبري  انظر   )1(
 المجلد، شیتاغونغ العالمیة ةاإلسالمی الجامعة:مجلة دراسات : ِالقراءات في القرآن الكریم وأثرھا في اللغة العربیة:بحث بعنوان   )2(

 ٥٨ ص٢٠٠٦ دیسمبر، الثالث
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Mp    r  q : اهللا تعـــالى یقـــولو -ســـلم و صـــلى اهللا علیـــه -اهللا الروایـــة تنمیـــه إلـــى رســـول و
     xw  v    u   t  sL األخـذ بـه، وَأخـذه هواأللفـاظ، وهذا حكم عام في المعاني و ٧: الحشر

    )١ (".تجتنبهوفكیف یسوغ مع ذلك أن ترفضه 

 أنـه قـرئ ردواعتبـر أن كـل مـا ووقد نحى هذه المنحى اإلمام السیوطي في كتابه االقتراح 
  .به جاز االحتجاج به سواء كان صحیا أم شاذا

الطریقــة ) اللهجــات العربیــة فــي القــراءات القرآنیــة ( الراجحــي فــي كتابــه  وعبــد. وقـد بــین د
 ذلـــك مـــن خـــالل الرجـــوع إلـــى مـــصادر القـــراءات والمثلـــى لبحـــث اللهجـــات العربیـــة فـــي القـــراءات، 

نخــرج مـا نــراه ممــثال وجمــع القـراءات مــن مظانهـا، أن ن" القرآنیـة فــي مـصادرها الرئیــسة حیـث یقــول
نبحـث عمـا یؤیـدها فـي المـصادر األخـرى ونعزوا هذه اللهجات إلـي قبائلهـا، وللهجة من اللهجات، 

 كتــب القــراءات:  نحــن نعتمــد فــي جمــع هــذه القــراءات علــى المــصادر اآلتیــةو... األدب واللغــة مــن 
في هـذه الكتـب رصـد طیـب للهجـات والتفسیر،  للقراءات، كتب جشاذها، كتب االحتجاوصحیحها 

هذه القبائل فالقراءات القرآنیة إذن هي المرآة الصادقة التـي تعكـس الواقـع اللغـوي الـذي كـان سـائدا 
نحــن نعتبــر القــراءات القرآنیــة أصــل المــصادر جمیعــا فــي وفــي شــبه الجزیــة العربیــة قبــل اإلســالم، 

ءات فــي طریقــة نقلهــا یختلــف عــن كــل الطــرق التــي معرفــة اللهجــات العربیــة، ألن مــنهج علــم القــرا
  )٢(. "النثرونقلت بها المصادر األخرى كالشعر 

  : تنوع المعاني

 :هـيو فائـدة عظمـى  القـراءات المتعـددةأوجـهوالتي نزل علیهـا القـرآن، تعدد األحرف ل كان
 لمــا امغــایر جــه تبــین لنــا ضــرب مــن المعنــىو، فكلمــا أجرینــا اآلیــة علــى ازیادتهــوتنــوع فــي المعــاني 

 العظـیم، القـرآن في ذلك جانب عجیب مدهش من جوانب إعجاز هذاو، یحتویه الوجه اآلخر منها
فیـــه ثالثــــة و ٥٨: یــــونس M    j   i  h   g  f  eL :قولـــه تعـــالى: مـــن أمثلـــة ذلــــكو

مــا قـــرأه : الحــرف الثـــاني) یجمعـــون خیـــر ممــا وفبــذلك فلیفرحـــوا هــ(الحـــرف األول : أحــرف متــواترة
 فبـذلك(جعفـر وما قرأه ابن عامر وأب: الحرف الثالث) خیر مما تجمعون وذلك فلیفرحوا هفب(رویس

مـا   ففـي هـذه األحـرف الثالثـة مـن ضـروب التغـایر فـي الخطـاب،)خیـر ممـا تجمعـون وفلتفرحوا ه
الحـرف و خیـر ممـا یجمـع الكفـار، وفـالحرف األول معنـاه فبـالقرآن فلیفـرح المؤمنـون هـ؛ عجیب وه

                                                 
 المجلس األعلى -  وزارة األوقاف :الناشر ( المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا:أبو الفتح عثمان .ابن جنى   )1(

 ١/٣١)م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠للشئون اإلسالمیة
 ١/٩٠)م٩٩٦- ه١٤١٦ – اإلسكندریة –دار  المعرفة (،ت القرآنياللھجات العربیة في القراءا : عبدو. الراجحي  )2(
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: معنـــاه.  الحـــرف الثالـــثوخیـــر ممـــا تجمعـــون یأیهـــا الكفـــار،  وفلیفـــرح المؤمنـــون هـــ: الثـــاني معنـــاه
   )١(خیر لكم مما تجمعونه من أموال ومعشر المؤمنین ه فبالقرآن فلتفرحوا یا

  :   ضع علم النحوو

نــشأة علــوم العربیــة علــى أن القــرآن الكــریم كــان فــي   للبحــث الــذین تــصدوا البــاحثونأجمــع
الخطـأ، و ظهـور اللحـنلذلـك واإلعـراب؛ و و لوضع علم النحالمسلمین األوائللماء الدافع الرئیس لع

خاصـة بعـد دخـول  القـرآن ن إلى لـسان مـن یتلـوتسللهوعامة، تفشیه في الكالم ومجانبة الصواب و
 و هــ، فهــذاقــراءة القــرآنو الــصالة لتأدیــة العربیــة اللغــة تعلــم فــيرغبــتهم وغیــر العــرب فــي اإلســالم، 

لقد كان لهذا الجهد المبارك أهمیة بالغة في حفظ و .منها واستنباط قواعد النحو اللغة، ینلتدو الدافع
مــن الهجمــة المنظمــة مــن قبــل و النــاتج عــن دخــول غیــر العــرب فــي اإلســالم ناللغــة العربیــة مــن اللحــ

  .أعداء هذا الدین على اللغة العربیة للنیل من اإلسالم 

ضـع علـم وولـى فـي سـبیل العنایـة بـالقرآن الكـریم، فـإن إذا كان جمـع القـرآن یمثـل الخطـوة األ"
یمثـل الخطـوة الثانیـة فـي سـبیل المحافظـة علـى سـالمة أداء الـنص القرآنـي، بعـد أن أخـذ اللحـن  والنح

  )٢("یشیع على ألسنة الناس

ضــع علــم ولقــد أكــدت الروایــات التــي تحــدثت عــن بــدایات نــشأة علــم النحــو، أن الــسبب فــي و
ضـع علـم و فـي قـراءة القـرآن الكـریم، منهـا مـا ذكـره الـسیوطي فـي كتابـه سـبب نحـظهـور الل وهـ والنح

 دخلت على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : الدؤلي رضي اهللا عنه قالعن أبي األسود"اللغة 
 إنــي ســمعت ببلــدكم : فــیم تفكـر یــا أمیــر المــؤمنین قـال: رضـي اهللا عنــه فرأیتــه مطرقـا متفكــرا فقلــت

بقیـت فینـا هـذه و إن فعلـت هـذا أحییتنـا : فقلـت.أن أصنع كتابا في أصـول العربیـةهذا لحنا فأردت 
فعـل و الكـالم كلـه اسـم : صـحیفة فیهـا بـسم اهللا الـرحمن الـرحیمّثم أتیته بعد ثـالث فـألقى إلـي، اللغة

الحــرف مــا أنبــأ عــن والفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة المــسمى، و فاالســم مــا أنبــأ عــن المــسمى، .حــرفو
  )٣ (..."قع لكوزد فيه ما و تتبعه :لي ال فعل ثم قالو، ممعنى لیس باس

  : وضع سائر علومهاوجمع اللغة 

ومـن الجهــود المباركــة التـي بــذلها المــسلمون فـي خدمــة كتــابهم العزیـز قیــامهم بجمــع اللغــة 
-تــدوینها والعربیــة مــن أفــواه العــرب األقحــاح ســكان البادیــة الــذین لــم یتطــرق اللحــن إلــى ألــسنتهم؛ 

                                                 
 ٢٢٤،٢٥ / ٦) دمشق–دار القلم (تحقیق أحمد الخراط: الدر المصون في علم الكتاب المكنون:أحمد بن یوسف .السمین الحلبي انظر   )1(
 ٢٨ /١مراحل تطور الدرس النحوي ) 2(
 ٣٤ / ١سبب وضع علم العربیة  ) 3(
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مــن بالغــة،  ووضــع ســائر علــوم اللغــة العربیــة باإلضــافة إلــى علــم النحــو -الــشعر العربــيخاصــة 
الفـروق اللغویـة، والمـشترك اللغـوي، و، دأضـداو -علم تجوید حروف القـرآن الكـریم-أصواتوأدب، و
ّالمعـرب مـن األلفـاومفـردات القـرآن، والشواهد النحویة،  والمؤنث، والمذكر و االئتنـاف، والقطـع و، ظُ
وضــع المعــاجم اللغویــة، كــل هــذه ورســم المــصحف الــشریف، وتوجیــه القــراءات، وكل القــرآن، مــشو

الجهود المباركـة التـي بـذلت فـي مجـال علـوم اللغـة المختلفـة إنمـا كانـت فـي األسـاس خدمـة لكتـاب 
  .أحكامه وصونا للغته واهللا تعالى 
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  لمحة عن الكوفة

  الحیاة الثقافیة في الكوفة

لثقافة اإلسالمیة في صدر الدولـة اإلسـالمیة األولـى خاصـة االكوفة أحد أهم مراكز تعتبر 
عـــدة عوامـــل أكـــسبتها هـــذه لحـــازت الكوفـــة هـــذه الـــصدارة الثقافیـــة و، العباســـيوفـــي العـــصر األمـــوي 

  :المكانة المرموقة في تاریخ الثقافة اإلسالمیة

للحـضارات الثقافیـة المتنوعـة ، حیـث كانـت ملتقـى لكوفـةل الجغرافي الموقع: العامل األول
كـذلك كانـت ملتقـى لعـدد مـن اللغـات اآلرامیـة و، الیونانیةوالفارسیة والكلدانیة و اآلشوریة وكالبابلیة 

  .العربیةوالفارسیة و

كان لقرب الكوفة من الحیرة أثر كبیر في تشكیل ثقافة الكوفـة، لمـا كانـت علیـه مـن قـدر و
فـالحیرة . یونانیـةوت مصادر الثقافة في الحیرة مـا بـین فارسـیة قد تنوعو. المعرفةوكبیر من الثقافة 

الجزیرة العربیة، فمـن الطبیعـي أن تتـأثر تـأثرا كبیـرا بالثقافـة وإمارة عربیة أسسها الفرس بین العراق 
  .ة الفارسیةغاللو

عبــود الــذي كــان ترجمانــا بــین و  )١(بــرز مــنهم مــن یــتقن اللغــة الفارســیة كعلــي بــن زیــد،و
  .بین رستم قائد الجیش الفارسيون شعبة رسول سعد بن أبي وقاص إلى الفرس المغیرة ب

كــان بــسبب الحــروب التــي نــشبت بــین الفــرس فأمــا مــصدر تــأثر الحیــرة بالثقافــة الیونانیــة 
كـان الفـرس ینزلـون والرومان، حیث كان عرب الحیرة یشاركون مع الفـرس فـي محاربـة الرومـان، و

الثقافـة الیونانیـة وطبیعي أن یؤدي ذلك إلى اكتساب شيء من اللغة أسرى الرومان بالحیرة، فمن ال
  .لتفاهم مع هؤالء األسرىاوللتخاطب 

الكنیـــسة النـــسطوریة كانـــت تـــستخدم اللغـــة ولمـــا كانـــت الحیـــرة تتبـــع الكنیـــسة النـــسطوریة، و
نـسطوریة الكنیـسة الوانیین كـان للـسریوحولهـا، و فـي الحیـرة  واسـعكان للسریانیة انتـشاروالسریانیة، 

  .هذا بدوره أدى إلى تأثر الحیرة بالثقافة اإلغریقیة كذلكو بالثقافة اإلغریقیة، اتصال وثیق

                                                 
لــد فــي دولــة يزيــد، وحــدث عــن أنــس بــن مالــك، وســعيد بــن المــسيب، وأبــي عثمــان و.األعمــىالم الكبيــر أبــو الحــسن القرشــي، التيمــي البــصري  العــاإلمــام  )1(

ولد أعمى كقتادة، وكان من أوعيـة العلـم علـى تـشيع قليـل  وغيرهم، حدث عنه شعبة، وسفيان، وحماد بن سلمةو. وغيرهمالنهدي، وعروة بن الزبير، وأبي قالبة
 .ةومائات سنة إحدى وثالثين م.اإلتقانفيه، وسوء حفظ يغضه من درجة 

 



 ٢٩

ٕاغریقیـــة أثـــرت الثقافــة العربیـــة فـــي الكوفـــة، ورومانیـــة وفهــذه التیـــارات الثقافیـــة مـــن فارســیة 
  .سالمجعلت منها منطقة عربیة تتمیز بثقافتها عن كل ما حولها من البالد العربیة قبل اإلو

، أول عهـد العباسـیینوعهد األمـویین بزوغ نجم الكوفة في وبعد أفول نجم الحیرة الثقافي و
 أدى إلى تـشكیل -من ثقافة الحیرة- كانت الكوفة المدینة العربیة التي ورثت كما ثقافیا ال بأس به

  .تنوع ثقافة الكوفة فیما بعدو

  :افیةتأثیر الموالي في حیاة الكوفة الثق: العامل الثاني

فقـــد ذكـــرت بعـــض . مكونـــا رئیـــسا مـــن مكونـــات المجتمـــع الكـــوفيوشـــكل المـــوالي عنـــصرا 
  .األخبار أن عددهم وصل في فترة من الفترات نصف المجتمع الكوفي

 أقـل مـن العنـصر العربـي، سـعى هـؤالء لعرب ینظرون إلیهم علـى أنهـم عنـصرلما كان او
قــد تحقـق لهـم ذلـك حیــث والثقافـة، والمعرفـة و هم مـن خــالل  العلـمعـنالمـوالي إلـى دفـع هــذه النظـرة 

  .همیلإالمعرفة على العرب ردا على نظرة العرب وتحقق لهم التفوق في طلب العلم 

 الملة أن ذلك في والسبب: " یعلل ابن خلدون في مقدمته على هذا التفوق للموالي فیقولو
 الــشریعة أحكــام ٕوانمــا بــداوة،وال الــسذاجة أحــوال لمقتــضى صــناعة، وال علــم فیهــا یكــن لــم أولهــا فــي

 الكتــاب مــن مأخــذها عرفــوا وقــد صــدورهم، فــي ینقلونهــا الرجــال كــان ونواهیــه، اهللا أوامــر هــي التــي
 والتـآلیف التعلـیم أمـر یعرفـوا لـم عرب یومئذ والقوم. وأصحابه الشرع صاحب من تلقوه بما والسنة،

 والتـابعین الـصحابة زمـن ذلـك علـى ألمـرا  وجـرى.الحاجـة إلیـه دعـتهم وال إلیـه دفعوا وال والتدوین،
 االســـتنباط فـــي ملكـــات كلهـــا الـــشرعیة العلـــوم وصـــارت ...ذلـــك بحمـــل المختـــصین یـــسمون وكـــانوا

 قـــوانین معرفـــة مـــن: لهـــا وســـائل هـــي أخـــرى علـــوم إلـــى واحتاجـــت والقیـــاس، والتنظیـــر واالســـتخراج
 واإللحـاد، البـدع لكثـرة باألدلـة نیـةاإلیما العقائـد عـن والـذب والقیـاس االسـتنباط ذلك وقوانین العربیة

 .الــصنائع جملــة فــي فانــدرجت التعلــیم، إلــى محتاجــة ملكــات ذات ًعلومــا كلهــا العلــوم هــذه فــصارت
 لذلك العلوم فصارت عنها، الناس أبعد العرب وأن الحضر، منتحل من الصنائع أن قدمنا كنا وقد

 مــن معنــاهم فــي مــنوأ العجــم مهــ العهــد لــذلك والحــضر. ســوقها وعــن عنهــا العــرب وبعــد حــضریة
ــــذین الحواضــــر، وأهــــل المــــوالي ــــع یومئــــذ هــــم ال  الــــصنائع مــــن وأحوالهــــا الحــــضارة فــــي للعجــــم تب
  )١("والحرف

                                                 
 ٦٣٦ / ١ ) مصر– مطبعة الشرقیة(مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحضرمي. ابن خلدون )1(
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ولقــد بــرز مــن هــؤالء المــوالي الكــوفیین أعــالم فــي مجــاالت علمیــة شــتى، مــنهم ســعید بــن 
فـیكم ابـن وتسألوني : ألونهجبیر الذي قال فیه أستاذه عبد اهللا بن عباس عندما أتاه أهل الكوفة یس

  .حنیفة النعمان ومنهم اإلمام الكبیر أبومنهم حماد الراویة الذي جمع المعلقات السبع وأم دهماء؟ 

  .الظروف السیاسیة التي مرت بها الكوفة: العنصر الثالث

اخــتالف الــصحابة فــي وبعــد فتنــة مقتــل الخلیفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان رضــي اهللا عنــه 
، وتولي أمر المسلمین على بن أبي طالب، متخـذا مـن العـراق مقـرا لقیـادة  هذه الفتنةكیفیة معالجة

الدولـة اإلسـالمیة، داعیـا المـسلمین للـصبر والحكمـة فـي معالجـة الفتنـة الناشـئة، إال أن الـشقاق زاد 
 فـي معالجـة إلـى الحكمـة والتریـث وریقین األول مع علي یـدعفإلى بین المسلمین واتسع، وانقسموا 

 إلى اإلسـراع فـي القـصاص مـن قتلـة عثمـان ومعهـم عائـشة رضـي اهللا عنهـا، ولفتنة، والثاني یدعا
كــان العباســیون ینظــرون ولمــا آل األمــر لمعاویــة واألمــویین كــانوا یعــاملون شــیعة العــراق بقــسوة، و

الریبـــة، ونتیجـــة لهـــذه االضـــطرابات الـــسیاسیة، أصـــبحت الكوفـــة میـــدانا خـــصبا وإلـــیهم بعـــین الـــشك 
هـل لعلـي ومن المصیب؟ وضطرابات الفكریة، حیث طرحت الكثیر من األسئلة، من المخطئ؟ لال

تثــار فــي ومــن معهــا حــق فــي قتــال علــي؟ أســئلة كثیــرة تطــرح وهــل لعائــشة ویــد فــي مقتــل عثمــان؟ 
  )١ (.طالب العلم مما أثر بشكل كبیر في تشكیل الحیاة الثقافیة في الكوفةوبین العلماء والمساجد 

  راءات القرآنیة في الكوفة نشأة الق
كانت البدایة من عند الصحابي عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه،  لما أرسله عمر بن 

 بـأن –كما أوصى بذلك أهل الكوفة رضـي اهللا عنـه -الخطاب رضي اهللا عنه معلما ألهل الكوفة 
الكوفـة یتلقـون عنـه والتف حـول ابـن مـسعود جمـع مـن أهـل . یسمعوا له ویطیعوا أمره ویتعلموا منه

  .القرآن ویعلمونه للناس 

ًفكان اشتغال أهل الكوفة بالقرآن قراءة واقراء وتفسیرا مبكرا منذ تأسیـسها، وزادت ثقـة أهـل  ٕ
َالكوفـــة بـــابن مـــسعود لمـــا كـــان علیـــ  مـــن درجـــة عالیـــة مـــن حفـــظ القـــرآن الكـــریم، ومعرفـــة أســـباب هِ

اهللا بـن  عبـد ب منه أن یقرأ علیه القـرآن، فعـنومواضع نزوله، ویكفیه شرفا أن النبي صلى اهللا طل
 :قــال القــرآن، علــي اقــرأ ( :وســلم علیــه اهللا صــلى اهللا رســول لــي قــال :قــال مــسعود رضــي اهللا عنــه

 النـساء فقـرأت غیـري، مـن أسـمعه أن أشتهي إني :قال أنزل، وعلیك علیك أقرأ اهللا رسول یا :فقلت

                                                 
- ھـ ١٣٨٨-  القاھرة –دار الكناب العربي (حیاة الشعر في الكوفة إلى نھایة القرن الثاني الھجري :یوسف . انظر خلبف  )1(

  ٢٣٨-١/٢٣١)م١٩٦٨



 ٣١

: النـــــــساء M           [  Z  Y    X  W    b  a  `  _  ^      ]  \L  بلغـــــــت إذا حتـــــــى
  )١()تسیل دموعه فرأیت رأسي فرفعت جنبي إلى رجل غمزني وأ رأسي رفعت ، ٤١

 أعلـم أنـا إال سـورة اهللا كتـاب مـن ما غیره إله ال الذيو : (یقول عن نفسه رضي اهللا عنهو
 تبلغـه منـي اهللا بكتـاب أعلـم وهـ أحـدا أعلـم ولـو أنزلـت، فیمـا أعلـم أنـا إال آیة من ماو نزلت، حیث
  )٢ ()إلیه لركبت اإلبل

 أحـــد أربعـــة أمـــر الرســـول أصـــحابه أن یأخـــذوا عـــنهم القـــرآن، جـــاء فـــي الحـــدیث عـــن وهـــو
 ذاك أن :فقــال مــسعود بــن اهللا عبــد عــن حــدیثا فــذكرنا وعمــر بــن اهللا عبــد عنــد كنــا :قــال( مــسروق
 :یقــول ســمعته یقولــه، ســلمو یــهعل اهللا صــلى اهللا رســول مــن ســمعته شــيء بعــد أحبــه أزال ال الرجــل
 أبــي مــولى ســالم مــنو كعــب بـن أبــي مــنو بــه فبــدا عبــد، أم بـنا مــن نفــر، أربعــة مــن القــرآن اقـرؤوا
  )٣() جبل بن معاذ منو حذیفة

غیـــره مـــن الكـــوفیین أخـــذ جمـــع مـــن التالمیـــذ المهـــرة المجیـــدین للقـــرآن ووعـــن ابـــن مـــسعود 
  .كانوا النواة األولى لمدرسة اإلقراء بالكوفةو بقراءاته التي تلقوها من هذا الصاحبي الجلیل،

ثــم تأخــذ المــسألة بعــد ذلــك صــورة مــن صــور التخــصص الــدقیق، فنجــد جماعــة مــن القــراء 
یعتنون بها أتـم عنایـة، حنـي ویحرصون على ضبط القراءة، ویتخصصون لها، ویتجردون للقراءة، 

. القـراءات القرآنیـةووم القـرآن صاروا محـط أنظـار طـالب علـواشتهروا في األمصار، وذاع صیتهم 
  حمزة الزیاتو األعمش سلیمانو النجود أبي بن عاصمو ثابو بن یحیى :من أشهر هؤالء القراء و
  )٤(. من هؤالء ثالثة من القراء السبعة المشهورینوالكسائي، و

  :من نزلها من الصحابة
سـلم الـذین نزلـوا وه تشرفت مدینة الكوفة بعدد كبیـر مـن صـحابة رسـول اهللا صـلى اهللا علیـ

مـنهم ومـنهم الفقیـه المعلـم للنـاس أمـور دیـنهم، وبها ألغراض عـدة، فمـنهم المجاهـد فـي سـبیل اهللا، 
 مائــة ةقـد قـارب عــدد هـؤالء الـصحابة الكـرام الــذین نزلـوا بالكوفـو. القـارئ المعلـم للنـاس كتــاب ربهـم

  : من هؤالء الصحابة الكرامو. خمسین صحابیاو

                                                 
 ١/٣١٣: صحیح مسلم   )1(
 ١/٩٩٨عبد الباقي : صحیح مسلم   )2(
  ١/٩٩٩عبد الباقي : صحیح مسلم   )3(
 ٢٤٧- ١/٢٤٣انظر حیاة الشعر في الكوفة  )4(
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عمــار بــن یاســر، و عبــد اهللا بــن مــسعود، و قــاص، وســعد بــن أبــي و، علــي بــن أبــي طالــب
 وأبـوقتـادة بـن ربعـي  األنـصاري،  وأبـوحذیفـة بـن الیمـان، وسـهل بـن حنیـف، وخباب بـن األرت، و

الحــارث بــن زیــاد وزیــد بــن أرقــم، و بــن عــازب، البــراءو، موســى األشــعري وأبــومــسعود  األنــصاري، 
غیــرهم مــن الــصحابة الكــرام خلــق ،  ومعقــل بــن مقــرنو ،بــن مقــرن والنعمــان بــن عمــرو ،األنــصاري

 )٢(.كثیر

  :لي أمرها من المسلمینومن 

 أبــيالولیــد بــن عقبــة بــن  وعمــار بــن یاســر،والمغیــرة بــن شــعبة، وقــاص، و أبــي ســعد بــن 
زیـاد و، األشـعريموسـى  وأبـو، األنـصاريبـن ثعلبـة  وعقبـة بـن عمـروسـعید بـن العـاص، ومعیط،  

ّعبـد اللـه بـن خالـد بـن أسـید سـعد بـن زیـد العـزي، وقـیس بـن خالـد الفهـري، الـضحاك بـن و، أبیهبن 
ّعبیـد اللـه و بـن عثمـان بـن ربیعـة الثقفـي، عبـدا هللاعبد الرحمن بـن و، األنصاريالنعمان بن بشیر و

زبیـر المـصعب بـن و، األشعريالسائب بن مالك وعامر بن مسعود، وبن حریث،  وعمروبن زیاد، 
لحجاج بن یوسف الثقفي، اوبشر بن مروان بن الحكم، و ، عبداهللا بن ربیعةالحارث بنوبن العوام، 

حرملــة وزدي، یزیـد بــن المهلــب األو كبــشة السكــسكي، أبـيیزیــد بــن وعـروة بــن المغیــرة بـن شــعبة، و
  .خالد بن عبداهللا بن یزید القسري وعمر بن هبیرة الفزاري، واللخمي، 

  :علماء الكوفة

حنیفـة النعمـان بــن  وأبـو،  جعفـر الـصادقاإلمـامي طالـب، واإلمـام علـي بـن أبـ: فـي الفقـه
عـــامر ، وٕابــراهیم النخعــيووكیــع بــن الجـــراح، محمـــد، و و وأبــیوســـف القاضــي و أبــاهصــحابثابــت و

  .فضیل بن عیاض، وسعید بن جبیرالشعبي، و

جعفــر الرواســي،  وأبــوعلــي بــن حمــزة الكــسائي، و الــدؤلي، األســود و أبــ:النحــووفــي اللغــة 
جعفــر  وأبــو، یحیــى بــن زیــاد بــن عبــد اهللاوزكریــا الفــراء،  وأبــو  ، بــن الــسكیتإســحاقیعقــوب بــن و

حمـــاد بـــن واألصـــمعي، ، والمعـــروف بثعلـــبوأحمـــد بـــن یحیـــى بـــن زیـــد، والعبـــاس،  وأبـــوالرواســـي، 
  .محمد بن عبد االعلى والمفضل بن محمد الضبي، وهرمز، 

طلحة بن ون حمزة الكسائي، علي بوحمزة الزیات، وعاصم بن أبي النجود، :  من القراء
  .غیرهم و مصرف الیامي

                                                 
  ٥٠١ / ١قطار  الروض المعطار في خبر األ)٢(
 



 ٣٣

معاذ بن مسلم و، األنصاريقرظة بن كعب و، األنصاري البراء بن عازب :من المحدثین
  .سفیان الثوري و الهراء

دعبـل والطرمـاح بـن حكـیم، ومحمد بن غالب بن الهـذیل، والكمیت بن زید، : من الشعراء
  الطیب المتنبي  وبوأمیم الربعي، المكاء بن هوالعتاهیة،  وأبوالخزاعي، 

،  الجعــدأبــيعــروة بــن و، الهمــداني  مــسروق بــن األجــدعو، شــریح القاضــي: مــن القــضاة
شـــریح بـــن الحـــارث  و، ســـلمان بـــن ربیعـــة البـــاهلي، و عـــروة بـــن الجعـــد البـــارقيشـــرحبیل بـــن كنـــدة

  )١ (.الكندي

  .مدرسة الكوفة النحویة
.  بــصرةال الكوفــة وتيالعربیــة مــا یعــرف بمدرســاشــتهر فــي التــاریخ اإلســالمي، وعنــد علمــاء 

 وكـان بینهمـا تنـافس ،نـواة لتـدوین الكثیـر مـن العلـومحیث كانتا مركزا للعلم، وقبلة لطـالب العلـم، و
  .!العربي؛ خرج في كثیر من األحیان على المألوف بین طالب العلم و النح قواعدضعشدید في و

  )٢(،بــي جعفــر الرؤاســيألة النحویــة بالكوفــة  مــن المــؤرخین بدایــة نــشأة المدرســٌسب كثیــرَنــ
  .استفاد منه واطلع علیه الخلیل بن أحمد  وفقد قیل إن له كتابا في النح

الكـوفي كتـاب  و ألـف  فـي النحـمـا أول :قیـلو، لفـراءاو وعلى یدي الرؤاسي تتلمذ الكـسائي
  .  االبتداءوكتاب الوقف و، كتاب معاني القرآن والتصغیر 

 یعتبــر مــن أوائــل وفهــ،  الكــوفیین معــاذ بــن مــسلم الهــراء النحــاة  مــن ومــن اشــتهر أیــضا
  )٣ (. الكوفیین النحویین

كانت على یـد الكـسائي ؛ الكوفي كما یقول الكثیر من الباحثین ولكن البدایة الحقیقیة للنح
حیــــث ، أســــسها ووضــــعا أصــــولها و، حیــــث رســــما صــــورة هــــذه المدرســـة النحویــــة، تلمیـــذه الفــــراء و

  .ة تباري المدرسة البصریة أضحت مدرس

                                                 
علي بن أحمد بن . ابن حزم و١٠١ / ١-  البالد وأخبار العباد آثار  و)١٧٥/  ١ (- المعالم الجغرافیة الواردة في السیرة النبویة انظر   )1(

أبو القاسم علي ابن الحسین . ابن عساكر  و٩٩ / ٥) بیروت–دار األفاق الجدیدة (اإلحكام في أصول األحكام: حزم األندلسي أبو محمد
 ٩٧ / ٤٩) بیروت –دار الفكر (تحقیق عمر بن غرامة،  تاریخ دمشق:ابن وهبة الشافعي

انظ ر بغی ة ولھ كتاب جامع في اإلفراد والجمع ل ھ . حازم أبو جعفر الرؤاسي  أستاذ أھل الكوفة في العربیة ، أخذ عن عیسى بن عمر  ) 2(
 ١/٤٩٢الوعاة

 ١/٣٢) دار المعارف ـ القاھرة (١إبراھیم المدارس النحویة أسطورة وواقع ط.انظر السامرائي  )3(



 ٣٤

كما  وأ، الكوفیین یشكل مذهبا مستقال وأجمع القدماء على أن نح:  " یقول شوقي ضیف
دیم نـ ابـن ال: مثـل.التـراجمو مدرسـة مـستقلة سـواء مـنهم أصـحاب كتـب الطبقـات :ل بلغة العـصرایق

اب كتـب المباحـث أصـح وأ، اللغـویینو فـي كتابـه طبقـات النحـویین زبیـديالو، في كتابه الفهرست 
إذ نراهم دائما یعرضون في المـسائل المختلفـة وجهتـي النظـر المتقـابلتین فـي المدرسـتین ، النحویة 

  )١("ةیالبصر ةیالكوف

 األنباري كتابا عـرض تبركا وضع أبوبدأ العلماء بدراسة الخالف بین المدرستین حیث و
  .فیه الكثیر من مسائل الخالف بین المدرستین 

كانــت مادتــه مــصدرا ویون،  البــصرهكمــا أفــاد منــ، ون كثیــرا مــن كتــاب ســیبویهأفــاد الكوفیــ
  .یحتج به النحاة في مناظرتهم

  :م المدرسة الكوفیةومن أعال

   )٢( العباس ثعلب وأبهشام الضریر وو ، األحمرعلى بن المبارك ووالفراء، ، الكسائي 

البـدوي مـنهم   العـرب جمیعاللغة عنوتمیزت المدرسة الكوفیة باتساعها في روایة الشعر و
فـــال یأخـــذون إال عـــن العـــرب ، بخـــالف البـــصرة التـــي كانـــت تتـــشدد فـــي نقـــل اللغـــة .  الحـــضريو

  .الفصحاء من أهل البادیة 

مـن الخطـأ ،  نقلـهوكان أهل البصرة یتهمون الكوفیین بأنهم یـسمعون الـشاذ الـذي ال یجـوز
  .قیسون علیه حتى أفسدوا اللغة ییجعلون ذلك أصال ووالضرورات و شعر غیر أهل الفصاحةو

وقـــد أدى هـــذا إلـــى خـــالف واســـع بـــین المدرســـتین فالبـــصرة تتـــشدد فـــي أخـــذ اللغـــة والكوفـــة 
) أكلـة(نحن نأخذ اللغة عن حرشـة"ن بعض البصریین افتخر على الكوفیین قائال إحتى ، تتساهل 
   )٣("میخباعة الكواوأنتم تأخذونها عن أكلة الشواریز و، أكلة الیرابیع والضباب 

  

  

                                                 
 ١/١٥٥) المعارف القاھرة–دار (٧ط، س النحویةالمدار: شوقي. ضیف  )1(
 ١/٣٧انظر  المدارس النحویة أسطورة وواقع   )2(
إذا   ، والشواریز اللبن الرائب١/٢٧٧، والكوامیخ اإلدام انظر القاموس المحیط ١/١٥٩المدارس النحویة شوقي ضیف  انظر   )3(

 ١/٤٣٨استخرج من ماؤه انظر المغرب في ترتیب المعرب



 ٣٥

   الثالثةنترجمة للقراء الكوفیی

  عاصم بن أبي النجود الكوفي

  :نسبهواسمه  

اسـم وسدي موالهم الكوفي بكر األ و الكبیر مقرئ العصر، أباإلمامعاصم بن أبي النجود 
. تــوفي بالكوفــةونــشأ وولــد ، بهدلــة أمــه، مولــده فــي إمــرة معاویــة بــن أبــي ســفیان: قیــلو، أبیــه بهدلــة

لمـا هلـك : بكـر بـن عیـاش وقال أب، الرحمن السلمي شیخه  بعد أبي عبداإلقراءیه رئاسة انتهت إلو
كــان أحــسن النــاس صــوتا بــالقرآن حتــى كــأن فــي وجلــس عاصــم یقــرئ النــاس، ، عبــد الــرحمن وأبــ

  )١ (.حنجرته جالجل

  :شیوخه

 الـشیباني و وأبـي عمـرسـدي،زر بـن حبـیش األو، الرحمن السلمي قرأ القرآن على أبي عبد
 مــصعب بــن ســعد،و المــسیب بــن رافــعوأبــي صــالح الــسمان و،  )٢(عــن أبــي وائــلو، حــدث عنهمــا

روى فیمـــا قیــل عـــن الحـــارث بـــن و، طائفـــة مـــن كبــار التـــابعینو ، الخزاعـــيدســواومعبــد بـــن خالـــد و
  )٣ (.التیمي ورفاعة بن یثربي التمیمي، أو، حسان البكري

  :تالمیذه

الحــسن بــن و، ٕاســرائیل بــن یــونسو، م بــن طهمــانٕابــراهیوروى عنــه أبــان بــن یزیــد العطــار، 
، حمـاد بـن سـلمةو، حمـاد بـن زیـدو، قرأ علیه القرآنو  حفص بن سلیمان األزدىو، صالح بن حتى

شـریك و، األعمـشو، سـفیان بـن عیینـةو، سـفیان الثـورىو، سـعید بـن أبـى عروبـةو، زائدة بن قدامةو

                                                 
 ٢٥٦ / ٥ )بیروت  –مؤسسة الرسالة (بشار معروف:سیر أعالم النبالء تحقیق: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان . الذھبينظر ا  )1(
ً شقیق بن سلمة األسدي؛ أدرك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولم یلقھ، وسمع عمر بن الخطاب وعثمان وعلی ا وعم ارا وعب د هللا ب ن  )2( ً

رت وأبا موسى األشعري وأسامة بن زید وحذیفة بن الیمان وابن عمر وابن عباس وجریر بن عبد هللا وأبا م سعود مسعود وخباب ابن األ
 .األنصاري والمغیرة بن شعبة رضي هللا عنھم اجمعین، وروى عنھ منصور بن المعتمر والحكم بن عب ة وحبی ب ب ن أب ي ثاب ت وغی رھم

ًبینا أنا أرعى غنم ا : من أدركت قال: ي هللا عنھ حین قاتل الخوارج بالنھروان؛ قیل لھوكان ممن سكن الكوفة وورد المدائن مع علي رض
من ھ ذا : ًاجمعوا للغالم غنمھ كما فرقتموھا علیھ، فتبعت رجال منھم فقلت: ألھلي إذ مر ركب أو فوارس ففرقوا غنمي، فوقف رجل فقال

 ٢/٤٧٦ وفیات األعیان٤/١٦١انظر سیر أعالم النبالء . النبي صلى هللا علیھ وسلم: قال
 
 ٢٥٠ / ٢ )بیروت- مؤسسة الرسالة(تھذیب التھذیب:  شھاب الدین أحمد بن علي بن حجر اإلسالمشیخ . العسقالنيانظر   )3(



 ٣٦

عوانـة الوضـاح، و أبو  عطاء بن أبى رباحو ،من أقرانه وهوعرفجة بن عبد الواحد، و، بن عبد اهللا
   )١ (.شعبةومن أشهر تالمیذه اإلمامان حفص و .آخرون كثیرونوبكر بن عیاش، و أبو

   :راویا قراءته

عـرض اإلقـراء علـى عاصـم ثـالث . بكر شعبة بـن عیـاش األسـدي الكـوفيو أبو ه: شعبة
َّعمر دهرا طویال، ومرات، وعلى عطاء بن المسیب،    )٢ (.فاته بسبع سنینوراء قبل قطع اإلقوُ

 أخـــذ القـــراءة .  یـــرة األســـدي الكـــوفي البـــزارعمـــر حفـــص بـــن ســـلیمان بـــن المغو أبـــ:حفـــص
جــاور وه نــزل بغــداد فــأقرأ بهــا ٩٠ولــد ســنة _ ابــن زوجتــه_كــان ربیبــه وتلقیــا عــن عاصــم وعرضــا 

یـصفونه  وفـي الحفـظ فـوق أبـي بكـر بـن عیـاش،كـان بعـض العلمـاء یعدونـه وبمكة فأقرأ بها أیضا 
  )٣(.بضبط الحروف التي قرأها على عاصم

عبـد و أبـبـه أقرأتك بمـا أقرأنـي :  بكر یخالفني، فقال عاصمو أب:قلت لعاصم : قال حفص
أقرأتـــه بمـــا أقرأنـــي زر بـــن حبـــیش عـــن عبـــد اهللا بـــن  عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب، والـــرحمن الـــسلمي

  )٤(سعودم

  منھجھ في القراءة 

  .الوصلوالسكت الوقف، له وبراءة و بین األنفال  یبسمل بین كل سورتین إال- ١

  .المنفصل بالتوسط بمقدار أربع حركاتو یقرأ المدین المتصل - ٢ 

 وألــف أعمــى ١٧: األنفــال M    .-  ,  +   L فــي)رمـى( یمیـل شــعبة عنــه ألــف - ٣ 
 ٧٢: اإلسـراء M  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥      ¤  £L  ،فـي موضـعي اإلسـراء

 M     M  LK  JIL المطففــــین  ألــــف ران فــــيو  ٨٣: اإلســــراء M  «ª  ©  ¨L آى فــــي وألــــف نــــ
یمیـــل حفـــص عنــــه و ١٠٩: التوبــــة M   g  f  e  L،فـــي التوبـــة ألـــف هــــارو ،١٤: المطففـــین

  .مجریها" ٤١: هود M  c  b       a  L األلف بعد الراء في 
                                                 

 –دار الكتب العلمیة (١غایة التھایة في طبقات القراء ، تحقیق برجستراسر، ط: محمد بن محمد بن یوسف. انظر ابن الجزري  )1(
 ١/٣١٣)  بیروت–دار الجیل (في رحاب القرآن الكریم: محمد سالم .د. سن یمح ،١/٣١٦)بیروت

 ١/٢٩٥ غایة التھایة في طبقات القراء   )2(
عالم الكتب (القراءات القرآنیة بین العربیة واألصوات اللغویة: سمیر شریف.  استتیة، ١/٢٢٩غایة التھایة في طبقات القراء انظر   )3(

 ١/٩٤) عمان–الحدیث 
 ١/٢٣٠غایة التھایة في طبقات القراء   )4(



 ٣٧

یسكنها و ، ٦: الصف M   98  7  6  5L  یفتح من روایة شعبة یاء اإلضافة في- ٤ 
في جمیع  ٧٢: یونس M M  LL و ،١١٦: المائدة M  W  VL ًمن روایة شعبة أیضا في 

×  M   Ø  في بیتىو ، نعامفي آل عمران واأل ٢٠: آل عمران M  j  iL والمواضع، 
      ÙL ولى دین في الكافرون ، ٢٨: نوح M     ?  >  L ٦: الكافرون.  

  M  *  )  (     'L آتان ًوقفا من روایة شعبة فيًة وصال و یحذف الیاء الزائد- ٥ 
 بإسكان الدال مع إشمامها، ٢: فالكه M   ¿  ¾  L یقرأ من روایة شعبة من لدنه بالكهف-٦

   )١ (.ٕاشباع حركتهاومع كسر النون والهاء و

  :ثناء العلماء علیه

م بــن أبــي النجــود، عاصــوثــاب، وكــان مــن قــراء أهــل الكوفــة یحیــى بــن : )٢(عبیــد وقــال أبــ
: سمعت أبـا إسـحاق، یقـول: بكر بن عیاش وأبقال و، هم من موالي بني أسدو، األعمشسلیمان و

  . أقرأ من عاصماما رأیت أحد

 عبـــد اهللا أثنـــى علیـــه اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل علیـــه رحمـــة اهللا تعـــالى إذ روى عنـــه  ابنـــهو 
أي القــراءات أحــب : قلــت،  ثقــةرجــل صــالح خیــر: فقــال، ســألت أبــي عــن عاصــم بــن بهدلــة: فقــال

   .فإن لم یكن، فقراءة عاصم، قراءة أهل المدینة: إلیك ؟ قال

قـام فینـا رجـالن : قـال، عـن شـمر بـن عطیـة، عن أبي إسحاق، بكر بن عیاش وأبوحدث 
  بـن مـسعوداآلخـر أقـرأ النـاس لقـراءة عبـد اهللاو، عاصـم وهوبن ثابت أحدهما أقرأ القرآن لقراءة زید 

                                                 
/ ١) م ٢٠٠٩ -ه ١٤٣٠- القاھرة_دار السالم للنشر والتوزیع(٦الوافي في شرح الشاطبیة ،ط: عبد الفتاح عبد الغني: انظر القاضي  )1(

١٢١،١٥٦،  ،٣٧ 
ة، واشتغل أبو عبید بالح دیث واألدب والفق ھ، وك ان ذا أبو عبید القاسم بن سالم، بتشدید الالم، كان أبوه عبدا رومیا لرجل من أھل ھرا  )2(

كان أبو عبید فاضال في دینھ وعلمھ، ربانیا متفنن ا ف ي أص ناف : قال القاضي أحمد بن كامل.دین وسیرة جمیلة ومذھب حسن وفضل بارع
 من الناس طعن علی ھ ف ي ش يء م ن أم ر علوم اإلسالم من القراءات والفقھ والعربیة واألخبار، حسن الروایة صحیح النقل، وال أعلم أحدا

انظ   ر س   یر أع   الم .وص   نف الت   صانیف المونق   ة الت   ي س   ارت بھ   ا الركب   ان.دینھ،أخ   ذ اللغ   ة ع   ن أب   ي عبی   دة، وأب   ي زی   د، وجماع   ة
 ٤/٦٠، ووفیات األعیان ١٠/٤٩٠االنبالء

 



 ٣٨

 األعمــشو وكــان هــو، مــشهور الكــالم كــان عاصــم نحویــا فــصیحا إذا تكلــمقــال و .)١(شاألعمــ وهــو
  . ال یبصرون )٢(سدي حصین األ وأبو

من لم یحسن من العربیة إال وجها واحدا لم یحسن : قال عاصم: بن عیاش بكر وقال أبو
 علـي رضـي اهللا كان قد قرأ علـىو،  السلميعبد الرحمن وما أقرأني أحد حرفا إال أب: ثم قال، شیئا
، كــان زر قــد قــرأ علــى أبــن مــسعودو، كنــت أرجــع مــن عنــده فــأعرض علــى زر بــن حبــیشو، عنــه

  .لقد استوثقت: فقلت لعاصم

صــوت و، فــصاحةونــسك وكــان عاصــم بــن أبــي النجــود ذا أدب : قــال ســلمة بــن عاصــمو 
    )٣ (.حسن

  :فاتھو 

هذه اآلیة یحققها قد احتضر فجعل یردد وابن عیاش دخلت على عاصم بكر  وأبقال 
ُثم ردوا إلى الله موالهم الحق َأال له الحكم {: حتى كأنه في الصالة ُْ ُ ُ َْ َ ْ ََ َِّ ُ ْ َ ِ ّ ِ ْ ُّ ُ ََأسر وُهوَُّ َع الحاسبین ْ ِ ِ َ ْ ُ

  )٢(. اسعةً م رحمه اهللا رحمة و٧٤٥ هـ، ١٢٧قد توفي اإلمام عاصم سنة و.  ٦٢األنعام}

  حمزة الزیات الكوفي

  :نسبهواسمه 

 حبیب بن عمـارة بـن إسـماعیل الكـوفي المعـروف بالزیـات، مـولى آل عكرمـة حمزة بن وه
عـــن  وأخـــذ هـــ، والحـــسن الكـــسائي القـــراءة وعنـــه أخـــذ أبـــ، وأحـــد القـــراء الـــسبعة؛ بـــن ربعـــي التیمـــي

 ویجلـب مـن حلـوان ،ألنه كان یجلب الزیت من الكوفة إلى حلوان؛ ٕانما قیل له  الزیات، واألعمش
   .فعرف به ،الجوز إلى الكوفةالجبن و

                                                 
ًمام المشھور؛ كان ثق ة عالم ا فاض ال، وك ان أبو محمد سلیمان بن مھران مولى بني كاھل من ولد أسد، المعروف باألعمش الكوفي اإل ) 1( ً

أبوه من دنباوند، وقدم الكوفة وامرأتھ حامل باألعمش فولدتھ بھا؛ وھو یعرف بالكوفي، وكان یق ارن ب الزھري  ف ي الحج از، ورأى أن س 
 ، ووفیات األعیان ٦/٢٢٦ انظر سیر أعالم االنبالء وكلمھ– رضي هللا عنھ -ابن مالك 

ت سـليمان األعمـش وسـمع منـه أبـو بكـر اءاًسدي الكوفي ثقة ثبت، أخذ القراءة عرضا عن يحيى بن وثـاب، روى عنـه القـرصم أبو حصين األعثمان بن عا  )2(
  ١/٢٢٦ انظر غایة النھایة بن عياش، مات سنة اثنتين وثالثين ومائة وقيل سنة سبع أو ثماني وعشرين ومائة

 
 ٢٥٦ / ٥سیر أعالم النبالء  انظر  ) 3(

 ١٥٦ / ١النشر في القراءات العشر  ، ٣١٧/ ١غایة التھایة في طبقات القراء انظر  )٢(



 ٣٩

    )١(.یحتمل أن یكون رأي بعضهم و بالسن ال باألخذ،أدرك الصحابة و،لد سنة ثمانینو

  :ثناء العلماء علیهوورعه فضله و

  ... نسكاوورعا وفضال وكان من خیار عباد اهللا عبادة و،  كان من علماء زمانه بالقراءات
  .التقوىوالورع والمنتهى في الصدق ٕالیه و. كان من األئمة العاملینو: قال عنه الحافظ الذهبي

  : قال عنه اإلمام الشاطبي في مقدمة متن الشاطبیةو
ٍوحمزة ما َأزكاه من متورع ِّ َ ََ ُ َْ ِ ُ ْ ُ َ ْ َ إماما صبورا للقران مرتال   َ ً ًِّ َ ُ َِ ُ ِ ُ َ ِ)٢(   

ً كان عدیم النظیر في وقته علما  )٣(:وقال عنه الصفدي    . ًكان رأسا في الورعو، ًعمالوَّ

ّحجـــة،  كـــان إمامـــا:  عنـــه اإلمـــام ابـــن الجـــزريقـــالو َ ثقـــة ُ ّرضـــیا قیمـــا بكتـــاب اهللا، َ ثبتـــا ِ ّ ِ َ ،
عــدیم ، رعــا قانتــا هللا عابــدا خاشــعا زاهــدا و،  حافظــا للحــدیث،  عارفــا بالعربیــة،  بــصیرا بــالفرائض

ة لــم یكــن اإلمــام حمــز و. هــذا حبــر القــرآن : یقــول ،كــان شــیخه األعمــش إذا رآه قــد أقبــل و.النظیــر
ٕ علــــى تعلــــیم النــــاس القــــرآن أجــــرا وانمــــا كــــان یحتــــسب ذلــــك عنــــد اهللا عــــزرحمــــه اهللا یأخــــذ      . جــــلو ً

فخـتم علیـه ،  سنة بحلوانحمزة سنة یكون بالكوفة و: بي قالاهللا العجلي حدثنا أ قال أحمد بن عبد
ّقـد كنـت أظـن لـك : فقـال البنـه،   فبعث إلیه بـألف درهـم،رجل من أهل حلوان من مشاهیرهم عقـال ُ

دخلـت علـى حمـزة :  مجاعـة بـن الزبیـر قـال.علـى هـذا الفـردوس وأرجـ!! ًأنا آخذ على القرآن أجـرا؟
 اقـرأ مـا : رأیت في منامي كأني عرضت على اهللا فقـال یـا حمـزة:فوجدته یبكي فقلت ما یبكیك قال

 :لـتفق،  فقرأت حتى بلغت سـورة طـه. اجلس فإني أحب أهل القرآن: فوثبت قائما فقال لي،علمتك
،  حتى بلغت سورة یس، فأردت أن أقول تنزیـل العزیـز الـرحیمُ فقرأتُیتّفلب،  بین:أنا اخترتك فقالو

عـا بـسوار مـن ذهـب فـسورني دثـم ، كذا یقـرأ المقربـونو ، تنزیل العزیز كذا قرأته حملة العرش:فقال
ثم توجني بتاج،  ، هذا بصومك:فقال، ثم دعا بمنطقة فمنطقني بها،  هذا بقراءتك القرآن:فقال، به

ٕالیــه أشــار و . ال تــدع تنزیــل العزیــز فــإني أنزلتــه إنــزاال، هــذا بإقرائــك النــاس القــرآن یــا حمــزة:فقــال
كــان ال یأخــذ أجــرا علــى القــرآن؛ ألنــه تمــذهب بحــدیث التغلــیظ فــي أخــذ والــشاطبي بقولــه بمــا أزكــاه 

  .األجرة علیه

                                                 
 ٢١٦ / ٢) بريوت– دار صادر (إحسان عباس: ق يق،حت وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكروأب بن خلكانا  )1(
 المدینة المنورة، –مكتبة دار الھدى ( ٣متن الشاطبیة، ط:أحمد الشاطبي الرعیني األندلسيالقاسم بن فیروه بن خلف بن . الشاطبي  )2(

١/٣)١٩٩٦٩- ١٤١٧ 
وتعلــم فــي دمــشق صــناعة . وإليهــا نــسبته) بفلــسطين(أديــب، مــؤرخ، كثيــر التــصانيف ولــد فــي صــفد : خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اهللا الــصفدي، صــالح الــدين  )3(

لـه زهـاء مئتـي .  في صـفد ومـصر وحلـب، ثـم وكالـة بيـت المـال فـي دمـشق، فتـوفي فيهـااإلنشاءوتولى ديوان . األعياندب وتراجم الرسم فمهر بها، ثم ولع باأل
  ٢/٣١٥انظر األعالم للزركلي .مصنف

 
 



 ٤٠

 ، رآن جملــة دراهــم فردهــا علیــه حمـل إلیــه رجــل مــن مــشاهیر الكوفــة كــان قـد خــتم علیــه القــ
عـرض علیـه تلمیـذ لـه مـاء فـي یـوم حـر  و.بـذلك الفـردوس و أنا ال آخذ أجرا على القـرآن أرجـ:قالو

قال سفیان ، و هذا حبر القرآن:قال عنه األعمشو.  أشار الشاطبي بقوله من متورعٕالیهما ، وفأبى
الوحـل بالـشتاء كـان یتكلـف و، اإلمـامٕالیـه أشـار بوالفرائض  غلب حمزة الناس على القرآن و:الثوري

. یقـرأ وهـوقیل مـا رؤي قـط إال  و.فیه أصحاب الترتیل وهٕالشمس بالصیف؛ والیه أشار بصبور وو
كــان یــصلي بعــد وٕالیــه أشــار بمرتــل و. عــشرین ختمــةتــسعا و و كــان یخــتم كــل شــهر خمــسا أقیــلو
  )١(.وم أكثر اللیلیقوالعشاء رب وبین المغوالعصر یصلي الظهر ووقراء أربع ركعات اإل

  :شیوخه

 علـى أبیـه أبـي ، علـى أبیـه أبـي جعفـر محمـد البـاقر،قرأ على أبي عبد اهللا جعفر الـصادق
 علــى أبیـه أمیــر المـؤمنین علــي بــن ، علـى أبیــه أبـي عبــد اهللا الحـسین،الحـسین علــي زیـن العابــدین
 یحیــى بــن علــى، علــى أبــي محمــد ســلیمان بــن مهــران األعمــش قــرأ، وأبــي طالــب رضــي اهللا عنــه

 عــن النبــي صــلى اهللا ، علــى عبــد اهللا بــن مــسعود، النخعــي ثــاب األســدي علــى أبــي شــبل علقمــةو
 ، على المنهال بن عمر،على محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى القاضي قرأ كذلك، وسلموعلیه 

 علـى ،علـى حمـران بـن أعـینو ، على أبي بـن كعـب،على سعید بن جبیر على عبد اهللا بن عباس
  )٢(. عنهماعلي رضي اهللاو ،األسود على عثمانأبي 

  :تالمیذه

، ٕابــراهیم بــن أدهــمالــصیرفي، وخــالد بــن خالــد  خلــف ابــن هــشام البــزار، وروى القــراءة عنــه
ٕاسـحاق بـن یوسـف ، وٕابـراهیم بـن علـي األزرق، وٕابـراهیم بـن طعمـة، وٕابراهیم بن إسحاق ابن راشدو

جعفــر بــن ، وبكــر بــن عبــد الــرحمن، و عطــافأشــعث بــن، وٕاســرائیل بــن یــونس الــسبیعي، واألزرق
حمــزة بــن ، والحــسن بــن عیــسى، والحــسن بــن بنــت الــشمالي، وحجــاج بــن محمــد، ومحمــد الخــشكني
، ســـلیم بـــن منـــصور، وأضـــبط أصـــحابه وهـــخالـــد بـــن یزیـــد، وســـلیم بـــن عیـــسى و، والقاســـم األحـــول

  )٣(الیمانيزكریا بن یحیى بن ، وشعیب بن حرب، وشریك بن عبد اهللا، وسفیان الثوريو

  

                                                 
 –مؤسسة الرسالة ( ٢،ط بشار عواد معروف. د: تھذیب الكمال، تحقیق :  أبو الحجاج نالرحم عبدیوسف بن الزكي . المزي  )1(

 ٣٢١ / ٧)م١٩٨٣- ١٤٠٣- بیروت
 ١/٣١٥ ، في رحاب القرآن الكریم ١/٢٣٦انظر غایة النھایة في طبقات القراء   )2(
 ١/٣١٧  ،في رحاب القرآن الكریم ١/٢٣٦انظر غایة النھایة في طبقات القراء   )3(



 ٤١

  :راویا قراءته
خلـف البـزار أحـد القـراء العـشرة، محمد خلف بن هشام بـن ثعلـب بـن  وأب وه: خلف البزار

  )١ (.كان ثقة كبیرا زاهدا عابدا.ه ببغداد٢٢٩توفي سنة ه و١٥٠ولد سنة.   الرواة عن حمزةأحدو

شهورین فــي عیــسى خـالد بـن خالـد الــشیباني الـصیرفي، مـن أئمــة الكوفـة المـوأب وهـ: خـالد
  )٢ (ه٢٢٠القراءة توفي سنة 

  منھجھ في القراءة

  :یقول الشیخ عبد الفتاح القاضي عن منهج اإلمام حمزة في القراءة

  .  یصل آخر كل سورة بأول تالیتها من غیر بسملة بینهما-١

  ). علیهم، إلیهم، لدیهم: (ًوقفا في األلفاظ الثالثةً یضم الهاء وصال و-٢ 

ِ في المدین المتصل وإلشباع یقرأ با-٣  ْ َّ َ   . المنفصل بمقدار ست حركاتْ

آل  M   |  {  z   y  x  w  v  u  t  sL  یــؤده إلیــك  یــسكن الهــاء فــي-٤ 
ــــهو،  ٧٥: عمــــران M  N  نــــصله جهــــنم و،١١٥: النــــساء M   N  M  L  Lمــــا تــــولى: قول
  POL نؤته منهاو،  ١١٥: النساء M  u  t  L فألقه إلـیهمو،  ٢٠: الشورى  M        e  dL 
   ٢٨: النمل

: یقـرأ مـن روایـة خلـف بالـسكت علـى المفـصول نحـووشـيء،  یقرأ بالـسكت علـى أل و-٥ 
  . }عذاب ألیم{

، أم فــي آخرهــا }یؤمنــون{وســط الكلمــة نحــ الهمــز عنــد الوقــف، ســواء كــان فــي و یغیــر-٦ 
  . على تفصیل في ذلك} ینشئ{ونح

 في جمیع حروفهـا َّمن روایة خالدوالتاء، وفي الدال ) إذ(ن روایة خلف ذال  یدغم م-٧ 
، تــاء التأنیــث فــي جمیــع حروفــه، ویــدغم مــن الــروایتین دال قــد فــي جمیــع حروفــهمــا عــدا الجــیم، و

الم بـل فـي الـسین ، و ٣٦: المطففـین M     *     )  (     '  &  %L   فـيیدغم الم هل فـي الثـاءو
                                                 

 ١/٢٤٦انظر غایة النھایة في طبقات القراء   )1(
 ١/١٢٦األصوات اللغویةالقراءات القرآنیة بین العربیة و  )2(



 ٤٢

یـــدغم البـــاء ، و: األنبیـــاء M V  W L و، وفـــي التـــاء نحـــ٨٣: یوســـف M    z  y  xL فـــي 
یـدغم الـذال فـي و. ، وهذا من روایة خـالد:الرعد M  °  ¯  ®  L : المجزومة في الفاء نحو

  . في لبث كیف وقع، و}أورثتموها{لثاء في التاء في ا، و)اتخذتم، فنبذتهوعذت، (ء في التا

الهدى، (و نححفاأللفات المرسومة یاء في المصال األلفات من ذوات الیاء و یمی- ٨ 
خاب، خافوا، طاب، ضاقت، وحاق، زاع، جاء، شاء، (ات في یمیل األلف، و)اشترى، النصارى

 M  k        j  iL : یقلل األلفات الواقعة بین راءین ثانیهما متطرفة مكسورة نحو، و)وزاد
    .٦٢: ص M    *  )L ،  ١٨: المطففین

  M  u  t ،  ٣١: إبراهیم M  w   v  u  tL  یسكن یاءات اإلضافة في -٩ 
  w  vL قد حصرها العلماءذلك، و و ونح، ٥٣: الزمر .  

 M    ½   ¼  »L ،  ٣٦: النمل M  &  %  L یثبت الیاء الزائدة في -  ١٠ 
  )١( ٤٠: إبراهیم

  : فاتهو
أسكنه  م، رحمه اهللا و٧٧٣ هـ، ١٥٦ سنة مات بحلوان في العراق و، سنة٧٦عاش اإلمام حمزة 

  ) ٢ (.ته فسیح جنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ٣٧،٤٢،٦٠،٥٧،٥٦،١٠٧،١١٥،١٢٤،١٦٠  /١  الوافي  شرح الشاطبیةانظر   )1(
 ٢١٦ / ٢وفیات األعیان انظر   )2(



 ٤٣

  الكسائي

  :نسبهواسمه 

ســـدي الكـــوفي، المعـــروف علـــي بـــن حمـــزة بـــن عبـــد اهللا بـــن بهمـــن بـــن فیـــروز األ و    هـــ
كــان ، وســكن بغــداده، و١١٩ الكوفــةب ، ولــدبالكــسائي، النحــوي، مــولى بنــي أســد، أحــد أئمــة القــراء

  . من بعدهاألمینثم ، یعلم بها الرشید

 ألنـي أحرمـت فـي كـساء، ؛سـمیت الكـسائي:   االسـما هـذیقول الكسائي عن سـبب تـسمیته
قیــل ألنــه كــان مــن قریــة مــن قــرى الــسواد یقــال لهــا ، وقیــل ألنــه كــان لــي حداثــة ســنة ببیــع الكــساءو

 أعرضـوا علـى :یجلـس فـي مجلـس حمـزة؛ فكـان حمـزة یقـولقیل ألنه كان یتشح بكساء و، وباكسایا
  )١(هذا القول أشبه بالصواب و:زيصاحب الكساء، أي أعرضوا هذا الرأي قال األهوا

 َيِیـْعقـد مـشى حتـى ُأ وكـان سـبب تعلمـه أنـه جـاء یومـا و،علـى الكبـر وتعلم الكسائي النحـ
 ؟أنت تلحن وأتجالسنا : قد عییت فقالوا له:فقالكان یجالسهم كثیرا، و_ قوم_ّالهباریین  فجلس إلى

ٕییت؛ وان كنت أردت مـن انقطـاع  أع: فقل؛ إن كنت أردت من التعب: قالوا له؟ كیف لحنت:فقال
نف من هذه الكلمة، ثـم قـام مـن فـوره ذلـك، فـسأل أة؛ فف عییت مخف؛فقل؛ التحیر في األمرالحیلة و

ج إلـى البـصرة فلقـي ثـم خـر، فلزمـه حتـى أنفـد مـا عنـده  ءعمن یعلم النحـو؛ فأرشـده إلـى معـاذ الهـرا
عنــــدها  الكوفــــة وتمیمهــــا و تركــــت أســــد:فقــــال لــــه رجــــل مــــن األعــــراب، جلــــس فــــي حلقتــــهالخلیــــل و
 مـن بـوادي الحجـاز : فقـال؟ فقال للخلیل مـن أیـن أخـذت علمـك هـذا؟جئت إلى البصرة، والفصاحة

، قد أنفد خمس عشرة قنینة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفـظونجد وتهامة، فخرج ورجع و
ه یـــونس قـــد جلـــس فـــي موضـــعفلـــم یكـــن لـــه هـــم غیـــر البـــصرة والخلیـــل؛ فوجـــد الخلیـــل قـــد مـــات و

  )٣ (صدره موضعه بینهم مسائل أقر له یونس فیها و، فمرت )٢(النحوي

 :                                                                       شیوخه
عن محمد بن أبي و، علیه اعتمادهو أربع مرات  بن حبیب الزیاتخذ القراءة عرضا عن حمزةأ

یعقوب وٕاسماعیل و، روى الحروف عن أبي بكر بن عیاشو، عیسى بن عمر الهمدانيو ، لیلى

                                                 
 - بیروت–دار الجنان ( ١عبد هللا عمر البارود ط: تعلیق:األنساب :أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي .السمعانيانظر   )1(

دار الغرب (١تحقیق بشار معروف ،ط:تاریخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطیب. والبغدادي ٦٥ / ٥) م ١٩٨٨ -  ه ١٤٠٨
 ٣٤٦ / ١٣ ) بیروت- اإلسالمي

بو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس النحوي النحاس مصري لھ تصانیف في معاني القرآن وإعرابھ وناسخھ ومنسوخھ  ) 2(
د بن جعفر بن أعین والنسوي وعلي بن سلیمان االخفش والحسن بن غلیب وغیرھم وتوفي في ذي الحجة وكان فاضال یروي عن محم
 ٧/٣٧٣انظر اإلكمال البن ماكوال إكمال الكمال.سنة ثمان وثالثین وثالثمائة

 ٣٤٧ / ١٣تاریخ بغداد انظر  ) 3(



 ٤٤

عن المفضل و بن یزید أخذ عنه حعن أبي حیوة شریو، عن عبد الرحمن بن أبي حمادوبن جعفر، 
قتیبة بن ومحمد بن الحسن أبي سارة، وعن زائدة بن قداحة عن األعمش و، بن محمد الضبي

  )١(.رحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخلیلومهران، 

  :یذهتالم

نـصیر بـن و  البغـدادي، الحارث اللیث بن خالد وأبوعمر الدوري،  وروى عنه القراءات أب
 القاســم بـــن عبیــد وأبــو شــریح التهــشليأحمــد بــن و األصــبهاني، قتیبــة بــن مهــرانو الــرازي، یوســف
حفـص بـن وٕاسـماعیل بـن مـدان، وٕابـراهیم بـن الحریـشي، وخلـف بـن هـشام، و، یحیـى الفـراءوسالم، 

عبــد الــرحمن بــن وردان وزكریــا بــن و، حمیــد بــن ربیــع الخــزارو، حمدویــه بــن میمــونو، ر الــدوريعمــ
  )٢(.غیره خلق كثیروعبد اهللا بن أحمد بن ذكوان و، اقدو

 :حفص الدوريواللیث  أما راویاه فهماو
 :الكسائي قال الشاطبي رحمه اهللا بعد أن ذكر

ُروى لیثهم عنه َأب ُ َْ ُْ َُ َْ ِّالحارث الر وَ ِ ِ َ ُحفص هو     َضاْ ٌ ْ ُّالدوري  وَ ِ َفي الذكر قد خالوُّ َ ْ َ ِ ْ ِّ ِ)٣(  

على تقدیر  والرضى أي المرضى أوالحارث اللیث بن خالد،  وأبو ه،رشهمولیثهم مثل 
لهذا قال في الذكر قد خال أي سبق ذكره و ،الدوري الراوي عن الیزیدي وحفص هو ،ذي الرضى

  )٤( فیما ذكرناه من النظم

  :راویا قراءته

  ه٢٤٦عمر بن حفص األزدي البغدادي توفي سنة  وأب وه: الدوري

  )٥(ه٢٤٠الحارث اللیث بن خالد البغدادي توفي  وأب وه: اللیث

 :منهجه في القراءة
 :الشیخ عبد الفتاح القاضي عن منهج الكسائي في القراءة یقول

 .یصل ویسكت أ وفیقف أ) التوبة واألنفال ( سمل بین كل سورتین إال بین  یب-١
                                                 

 ١/٣١٩ محبسن  محمد سالم.د: مفي رحاب القرآن الكری،  ١/٤٧٤انظر غایة النھایة في طبقات القراء   )1(
 ٣١٢٠ص١محمد سالم محبسن ج.د: في رحاب القرآن الكریم  )2(
 ١/٤متن الشاطبیة   )3(
 / ١) بیروت–دار الكتب العلمیة(تحقیق إبراھیم عطوة عوض:إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع: بو شامةأانظر   )4(

٣٢ 
 ١/٢٠٤ن العربیة واألصوات اللغویةانظر القراءات القرآنیة بی  )5(



 ٤٥

 .حركات المنفصل بمقدار أربعوسط المدین المتصل  تو-٢ 
بل في حروف كل منها، والم هل وتاء التأنیث وقد یدغم دال وم ذال إذ فیما عدا الجیم،  یدغ-٣
یدغم الفاء و،  ٦٣: اإلسراء M     w  v  u  t  sL ویدغم الباء المجزومة في الفاء نحو

دغم من روایة اللیث الالم المجزومة یو. ٩: سبأ M  A  @  ?     BL المجزومة في الباء في 
فنبذته  ُیدغم الذال في التاء في ﴿ عذت ﴾، ﴿و، حیث وقع هذا اللفظ )في یفعل ذلك ( الذال  في

 .)أورثتموها، لبثت، لبثت( یدغم الثاء في التاء في و﴾، ﴿ اتخذتم ﴾، ﴿ أخذتم ﴾ 
ضح في كتب وإمالة بعض األلفاظ كما  یهیزید علول ما یمیله حمزة من األلفات میی -٤ 

 .القراءات
 .مخصومة رحمة، المالئكة بشروط و ما قبل هاء التأنیث عند الوقف نحمیلی -٥ 
 ).بقیت، جنت بالهاء شجرت،( و نح بالهاءالتاءات المفتوحةب یقف -٦
 M     E  DL ، ٣١: إبراهیم M  w   v  u  tL كن یاء اإلضافة في  یس-٧

  ¦  §الزمروبالعنكبوت 
 في الكهف،  ٦٤: الكهف M  IH             G  F  L ، ١٠٥: هود M     ¥  ¤L بت الیاء الزائدة في یث-٨ 

  )١(الوصل في حال

  :ثناء العلماء علیه
  .عیال على الكسائي ومن أراد أن یتبحر في النحو، فه: قال الشافعي

حـدهم فـي أوأعلـم النـاس بـالنحو، ویـه أنـه كـان اجتمع ف: فقال )٢( نبارياألابن  وأثنى علیه
، فكـــان یجمعهـــم، كـــانوا یكثــرون علیـــه حتـــى ال یــضبط علـــیهم،  فـــي علــم القـــرآنهمأوحـــدوالغریــب، 

  .هم یضبطون عنه حتى الوقوفو ویتلو، یجلس على كرسيو

  .سمعت الكسائي یقرأ القرآن على الناس مرتین: قال إسحاق بن إبراهیمو

ینقطـــون علـــى قراءتـــه ویتلـــو،  وهـــوالكـــسائي كنـــت أحـــضر بـــین یـــدي : قـــال، وعـــن خلـــف
  .مصاحفهم

                                                 
 ٣٧،٦٠،١٠٧،١١٥،١٣٠،١٥٧،١٦٠-انظر الوافي  شرح الشاطبیة  )1(
وسمع في صباه ،نومائتيولد سنة اثنتين وسبعين .، المقرئ النحوياألنباري الحافظ اللغوي ذو الفنون، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن اإلمام  )2(

وحمل عن والده، وألف الدواوين .س الكديمي، وإسماعيل القاضي، وأحمد بن الهيثم البزاز، وأبي العباس ثعلب، وخلق كثيرمحمد بن يون: باعتناء أبيه من
  ١٥/٢٧٤انظر سیر أعالم النبالء .الكبار مع الصدق والدين، وسعة الحفظ

 



 ٤٦

متوسـطة غیـر خارجـة  مـن قـراءة غیـرهواختار الكـسائي مـن قـراءة حمـزة : وقال ابن مجاهد
  .عصره كان إمام الناس في القراءة فيوعن آثار من تقدم من األئمة 

 تعـالى اهللا ما رأیت أقـرأ لكتـاب: من كبار أصحاب نافع وهووقال إسماعیل جعفر المدني 
  .من الكسائي

. ًاتـرك بعـضویتخیر القراءات فأخذ مـن قـراءة حمـزة بـبعض  كان الكسائي: عبید وقال أبو
  )١ (.بها من الكسائي ال أقومولیس هناك أضبط للقراءة و

  :مؤلفاته

كتـاب وكتـاب القـراءات وألف اإلمام الكسائي فـي شـتى العلـوم فـألف كتـاب معـاني القـرآن، 
كتابـا فـي النحـو، و، كتاب النوادر األصغروكتاب النوادر األوسط، و،  الكبیركتاب النوادروالعدد، 

، كتـاب الحـروفو، موصـولهوكتـاب مقطـوع القـرآن وكتـاب الهجـاء، و، اخـتالفهم فیـهوكتاب العدد و
  .وأغلب هذه الكنب لم تحقق بعد، كتاب الهاءاتو

  : فاتهو

  ه١٨٩بالري سنة ) رنبویه(توفي الكسائي ببلدة یقال لها 

: محمــد بــن الحــسن صــاحب أبــي حنیفــة قــال هــارون الرشــیدوولمـا تــوفي كــل مــن الكــسائي 
  )٢(.الفقه معا بالريو ودفنا النح

  
  

                                                 
 ١/٣١٨ في رحاب القرآن الكریم و١٣٢ / ٩انظر سیر أعالم النبالء   )1(
 ١/٣١٨،  في رحاب القرآن الكریم١/٤٧٨نھایة في طبقات القراء انظر غایة ال )٢(



 ٤٧

  الفصل األول
  ظاهرة الهمزة
  وفیه ثالثة مباحث

تعریف الهمزة، وآراء : المبحث األول
  .العلماء فیها

 وجوه نطق الهمزة في :المبحث الثاني
  .العربیة

أوجه الهمز في القراءات : المبحث الثالث
  .ةالثالث

  

  

  



 ٤٨
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  .األلفوالفرق بین الهمزة  .٤

  .آراء العلماء المحدثین في صوت الهمزة .٥

ن المحدثیومناقشة آراء الفریقین القدماء  .٦
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 ٤٩

  اصطالحاوتعریف الهمزة لغة 

  :الهمزة لغة

قــد همــزت الحــرف نــه الهمــز فــي الكــالم ألنــه یــضغط، وم، والــضغطوالهمــز مثــل الغمــز 
ثـل اللمـز وهمـزه دفعـه وضـربه  والهمـز م.ر؟ فقـال الـسنور یهمزهـاأ قیـل ألعرابـي أتهمـز الفـ.فانهمز

فـى ْتَقـوس هو ع عنهـا، ِزُى شـدیدة الهمـز إذا نـَزْمـَهقوس وهمزته ولمزته ولهزته ونهزته إذا دفعته، و
 النـاس مـن ورائهـم ُلـفْخَ الذي یُ والهمزةُازَّالهمو.  مثلهُةَزْمَاله وُابَّیَ العُ والهمازُتر والهامزف بالوُتْهَت

 الــذي یهمــز ُزةَمــُاله وُازَّ والهمــ.ِالــرأس وِدق والعــینِّ یكــون ذلــك بالــشِةَبــْیَمثــل الع وویأكــل لحــومهم وهــ
 وقــــال أبــــ، ١:الهمــــزة M    5  4  3  2L  جــــلوومنــــه قولــــه عــــز .أخــــاه فــــي قفــــاه مــــن خلفــــه

   )٢ (.همُّیغضلهمزة اللمزة الذي یغتاب الناس و ا:)١(إسحق

ــــه تعــــالى المــــشاء  و هــــ:قــــال M    5  4  3  2L وروي عــــن أبــــي العبــــاس فــــي قول
  .بالنمیمة المفرق بین الجماعة المغري بین األحبة 

همــزات الــشیطان خطراتــه التــي  و.سواســاهمــس فــي قلبــه و، وهمــز الــشیطان اإلنــسان همــزا
 :سـلم أنـه كـان إذا اسـتفتح الـصالة قـالاإلنـسان وفـي حـدیث النبـي صـلى اهللا علیـه ویخطرها بقلب 

   مــا همــزه: قیــل یــا رســول اهللا.نفخــهن همــزه ونفثــه و بــك مــن الــشیطان الــرجیم مــاللهــم إنــي أعــوذ(
   )٣()أما نفخه فالكبر فالموت، وأما نفثه فالشعر، و،  أما همزه:نفخه ؟ قالونفثه و

   .هماز وقد همز یهمز فهذكر عیوبهم و، والوقیعة في الناس وُبةیِ الغ:ُزْمَالهو

  .ف عن كراعِسَخْنُالمكان الم و ه:قیلو، ِمةْزَ كالهُرةْقَّوالهمزة الن

 .فتنهمـز عـن مخرجهـا؛ ُّتَهـُتَ فُهمـزُسـمیت الهمـزة ألنهـا ت و.الهمزة من الحروف معروفـة و
  ) ٤ (.ا إذا تكلم بالهمزَّتَ هُتِهَی و ه:یقال

  
                                                 

أب ي االح وص س الم ب ن س لیم، وعب د ال وارث : حدث ع ن. بن موسى الفراء الحافظ الكبیر المجود، أبو إسحاق التمیمي الرازيمإبراھی ) 1(
یان ب ن عیین ة، ووكی ع، وطبق تھم، ورح ل إل ى ، ویحیى بن زكریا بن أب ي زائ دة، والولی د ب ن م سلم، وس فدعبدا لحمیبن سعید، وجریر بن 

ھ و أتق ن م ن أب ي بك ر ب ن أب ي : ق ال أب و زرع ةوغی رھم البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرع ة، : حدث عنھ.، وصنف وجمعاألقطار
 ١١/١٤٠انظر سیر أعالم النبالء.شیبة، وأصح حدیثا، وأحفظ من صفوان بن صالح المؤذن

 ٥٢/٤٦٩٨،٤٦٩٩لسان العرب  ) 2(
 ١/٢٦٦) دار إحیاء التراث، القاھر، د ت (ابن ماجة؛ محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ) 3(

 والحدیث ضعفھ األلباني في إرواء الغلیل تخریج أحادیث منار السبیل  
ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني أبو ال؛ َّمرتضى الزبیديانظر  ) 4( ّ تحقیق عبد الستار ،  تاج العروس من جواھر القاموس،فیضّ

 ١٥/٣٩٠)١٩٦٥-ھـ١٣٨٥ ،الكویت،التراث العربي وزارة اإلرشاد واألنباء (فراج،



 ٥٠

  :الهمزة اصطالحا 

ال لمهمــوزة؛ ألنهــا ال تقــوم بنفــسها ویعبــر عنهــا بــاأللف االهمــزة أحــد حــروف اللغــة العربیــة، 
  )١("مع الفتحة ألفاوكتب مع الضمة واوا، ومع الكسرة یاء، صورة لها؛ فلذا ت

 العربیـة لـم یرمـز لهـا فـي الرسـم العربـي القـدیم برمـز خـاص ةوالهمزة رغم شیوعها فـي اللغـ
تــسهیلها و –حــذفاونقــال وإبــداال -لتــصرف القــدماء فــي الهمــزة بــالتخفیف و، ةككــل األصــوات الــساكن

ثالثـة یرمـز لهـا بـأي ویـاء،  وطـورا واوا أوانـا كتبـت ألفـا بین بین؛ كتبت بحسب ما تخفف بـه، فأحی
  )٢(" فالرمز الذي نعرفه اآلن للهمزة حدیث بالنسبة للرسم العثماني. رمز

مــن اختیــار الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي؛  وهــو) عـــ(ویرمــز للهمــزة بــرأس العــین الــصغیرة 
  )٣(.ذلك لمالحظته قرب مخرج صوت الهمزة من مخرج صوت العینو

  :ن معاني الهمزة أنها ترد لالستفهاموم

هـــي و، المـــراد بـــه طلـــب اإلفهـــامو، الهمـــزة لالســـتفهام: "یقـــول الـــسیوطي فـــي همـــع الهوامـــع
  )٤( ." بخالف ما عدا هذه من أدواته فلم تخرج عن موضوعها،األصل فیه؛ لكونها حرفا

ـــه الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني ن حـــرف مهمـــل، یكـــو ": ویقـــول المـــرادي فـــي كتاب
فأمــا همـــزة  .فلــیس مـــن حــروف المعـــاني، مــا عـــدا هــذین، مـــن أقــسام الهمـــزةو. للنـــداءولالســتفهام، 

 وأزیـد قـائم؟ أ: األفعـال، لطلـب تـصدیق، نحـوویدخل على األسماء : االستفهام فهي حرف مشترك
  .تساویها هل في طلب التصدیق الموجب، ال غیروأزید عندك أم عمرو؟ : تصور، نحو

ألصالتها استأثرت بأمور، منها تمام التصدیر و. ي أصل أدوات االستفهامهو، فالهمزة أعم
".  قـــع وأثـــم إذا مــا " ، "لــم یــسیروا وأ" ، "أفــال تعقلـــون " وثــم، فـــي نحــو والــواوبتقــدیمها علــى الفـــاء 

لكـن راعـوا . ألنهـا مـن الجملـة المعطوفـة، كان األصـل فـي ذلـك تقـدیم حـرف العطـف علـى الهمـزةو
 هـذا مـذهب ،سـائر أدوات االسـتفهامو اسـتحقاق التـصدیر، فقـدموها بخـالف هـل في، أصالة الهمزة

  )٥ (".الجمهور

                                                 
 ١٥/٣٩٠تاج العروس  )1(
 ١/٩٠) ١٩٧١مكتبة اإلنجلو المصریة، القاھرة، (، ٤أنیس إبراھیم، األصوات اللغویة، ط  )2(
 ١/١٨) د ت’ مكتبة الخانجي، القاھر( القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث، انظر شاھین؛ عبد الصبور،  )3(
دار الكتب (،١ في شرح جمع الجوامع، تحقیق أحمد شمس الدین، طھمع الھوامع السیوطي؛ جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر،  )4(

 ٥٨٢ / ٢) ١٩٩٨ھـ، ١٤١٨العلمیة، بیروت، 
دار الكتب العلمیة، (، ١، تحقیق، فخر الدین قباوة، ومحمد فاضل، طالجنى الداني في حروف المعانياسم، المرادي؛ الحسن بن ق  )5(

 ٣ / ١  )م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣بیروت، 



 ٥١

  :وقد خرجت همزة االستفهام لمعان أخرى منها

  .أدبس في اإلناء أم خل و ،أزید قائم أم عمرو ورودها لطلب التصور نح و-١

   .أقام زیدوأزید قائم  ولتصدیق نحل  ورودها-٢

قـــــال بعـــــض . :البقـــــرة M  $    +   *      )    (  '  &  %L : لتـــــسویة نحـــــو ا-٣
كـــذا المـــسوي، جـــرت التـــسویة بلفـــظ والعـــدم، ولمـــا كـــان المـــستفهم یـــستوي عنـــده الوجـــود : النحـــویین
  .ما أدريو، ما أباليو، لیت شعريو  تقع همزة التسویة بعد سواء،و. االستفهام

 M  ÉÈ  L ٤٠:اإلسراءM  <;  :  9  8  7   6  5L :اإلنكار نحوو -٤ 
  .مدعیه كاذبو أي لم یقع ذلك  ١٥: ق

   ٩٥: الـصافات M      £  ¢  ¡  �L : !قـع نحـووالتـوبیخ  أي اللـوم علـى مـا و -٥ 
قد و.  أي شرحنا ١:الشرح M    x  w  v   uL : !التقریر أي حمل المخاطب على اإلقرار نحوو

   ١٨: الشعراء M Ð  Ï   Î  Í  Ñ L التوبیخ في قوله تعالى واجتمع التقریر 

   ٨٧: هود M  |  {  z  y   x  w  v  L: التهكم  نحوو -٦

  .   أي أسلموا ٢٠: آل عمران M  tsL : !نحو) األمر و(  -٧

   . ٤٥: الفرقان M      9     8           7  6  5  4  3L : !التعجب  نحوو 

    ١٦: الحدید M  £  ¢  ¡  �  L : !نحو) االستبطاء و(  -٨

  :قول جریر ونح: التحقیق: الرابع -٩

  )١(ِاحَ رِونُطُمین بِالَى العَدْنَأَ و  طایا َ المَبِكَ من رَیرَ خْمُتْسَأل

  .٦: الضحى M    \  [  Z  YL ونح:  التذكیر -١٠

    .١٦: المرسالت M    ¾  ½  ¼L نحو:  التهدید -١١

                                                 
 ٢/٤٦٨، وفي الشعر والشعراء ١/٩٨البیت لجریر في دیوانھ  )1(



 ٥٢

زة فـي هـذا عـوض مـن حـرف فـالهم. آهللا لقـد كـان كـذا: كقولك:  معاقبة حرف القسم -١٢
   (1) .ًینبغي أن تكون عوضا من الباء دون غیرها، ألصالة الباء في القسمو. القسم

  القراءات في صوت الهمزةوآراء علماء العربیة 

  :قال في لسان العرب).  النبر(أطلق القدماء على صوت الهمزة في اللغة العربیة اسم 

 النبر مـصدر نبـر الحـرف ینبـرهو . شیئا فقد نبرهكل شيء رفعو : قال.لنبر بالكالم الهمزا"
 ال تنبر باسمي، :فقال،  یا نبيء اهللا:سلموفي الحدیث قال رجل للنبي صلى اهللا علیه و .نبرا همزه

لـم تكـن قـریش والنبـر همـز الحـرف، و  .)٢( إنا معشر قریش ال ننبر:في روایة فقالو .أي ال تهمز
 فأنكر أهل المدینـة ؛قدم الكسائي یصلي بالمدینة فهمز )٤(لما حج المهدي و .)٣(تهمز في كالمها

النبــرة والمنبــور المهمــوز و !ســلم بــالقرآنو تنبــر فــي مــسجد رســول اهللا صــلى اهللا علیــه :قــالواوعلیــه 
  )٥("الهمزة

واعلـم أن الهمــزة إنمـا فعــل بهـا هــذا مـن لــم یخففهـا؛ ألنــه بعــد " :وفـي الكتــاب لـسیبویه قولــه
ًهي أبعـد الحـروف مخرجـا فثقـل علـیهم ذلـك ألنـه وٍفي الصدر تخرج باجتهاد، ٌألنها نبرة ومخرجها؛ 

  )٦("كالتهوع

مبالغـــة عنـــد ومـــشقة، فتحتـــاج إلـــى جهـــد وســـمیت بـــالتهوع؛ ألن فـــي النطـــق بهـــا صـــعوبة و
اعلــم أن الهمــزة لمــا كانــت أدخــل الحــروف فــي  : "النطــق بهــا یقــول اإلســترباذي فــي شــرح الــشافیة

هـم و،  تجرى مجرى التهوع ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بهـا، فخففهـا قـوملها نبرة كریهةوالحلق، 
نــزل :  اهللا تعــالى عنــهرضــيروى عــن أمیــر المــؤمنین علــى  .ال ســیما قــریشوأهــل الحجــاز، أكثــر 

لوال أن جبرائیل علیـه الـسالم نـزل بـالهمزة علـى النبـي ولیسوا بأصحاب نبر، والقرآن بلسان قریش، 

                                                 
 ٢/٥٨٢ وھمع الھوامع١/٣انظر الجنى الداني في حروف المعاني ) 1(
والحدیث ) م١٩٨٥- ه١٤٠٥المكتب اإلسالمي،بیروت،(٢ محمد ناصر الدین،إرواء الغلیل تخریج أحادیث منار السبیل ط.األلباني  )2(

 ضعفھ األلباني
 محمود محمد - طاھر أحمد الزاوى : الجزري؛ أبو السعادات المبارك بن محمد، النھایة في غریب الحدیث واألثر، تحقیق  ) 3(

 ٥/١٦)م١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩روت، المكتبة العلمیة، بی( الطناحي،
مول ده بإی ذج م ن أرض ف ارس، س نة .بن علي، الھاشمي العباس ي الخلیفة ، أبو عبد هللا محمد بن المنصور أبي جعفر عبد هللا بن محمد ) 4(

اش تد، واله كان جوادا ممداحا معطاء، محبب ا إل ى الرعی ة، مل یح ال شكل،ولما .وأمھ أم موسى الحمیریة.في سنة ست: سبع وعشرین، وقیل
 ٧/٤٠٠انظر سیر أعالم النبالء .أبوه مملكة طبرستان، وقد قرأ العلم، وتأدب وتمیز

 ١٨٨ / ٥لسان العرب  ) 5(
 ٥١/٤٧٢١انظر لسان العرب مادة ھوع:  ، والتھوع بمعنى التقیؤ ٥٤٨ / ٣الكتاب لسیبویھ  ) 6(



 ٥٣

 التخفیـفو،  كـسائر الحـروفاألصـل والتحقیـق هـو، حققها غیرهمو، ا همزناسلم موصلى اهللا علیه 
  )١("استحسان

. بأن الهمزة مخرجها من أقصى الحلـق: قالووكذلك ذهب الخلیل بن أحمد هذا المذهب، 
ِّأمــا الهمــزة فمخرجهــا مــن أقــصى الحلــق مهتوتــة مــضغوطة فــإذا رفــه و" جــاء فــي كتــاب العــین قولــه ُ َ ََ ُْ ْ ُ ْ َ ََ َُ ْ ْ َ ْ َّ

ِّاأللف عن غیر طریقة الحروف الصحاحو والواونها النت فصارت الیاء ع ِ ُ")٢(  

اعلـــم أن الهمـــزة حـــرف شـــدید مـــستثقل، یخـــرج مـــن : "وقـــال ابـــن یعـــیش فـــي شـــرح المفـــصل
أقــصى الحلــق؛ إذ كــان أدخــل الحــروف فــي الحلــق، فاســتثقل النطــق بــه إذ كــان إخراجــه كــالتهوع؛ 

نـوع استحـسان لثقـل  وهوأكثر أهل الحجاز، ولغة قریش  وهوفلذلك االستثقال ساغ فیها التخفیف، 
  )٣("قالوا ألن الهمزة حرف فوجب اإلتیان به كغیره من الحروف. قیسوالتحقیق لغة تمیم والهمزة 

ــ" : ویقــول المبــرد فــي كتابــه المقتــضب ْم َأن الهمــزة حــرف یتباعــد مخراعل َ جــه عــن مخــارج َّ
ٌال یشركه في مخرجه شيء والحروف  َ ْ ُیدانیه إال الهاء ال وَ َّ ِ ْفمن َأقصى الحلق مخرج الهمزة ، َاأللفوُ

المخـرج الثـاني مـن الحلـق وَاأللـف هاویـة هنـاك ویلیهـا فـي البعـد مخـرج الهـاء وهـي َأبعـد الحـروف و
  )٤("العینوِمخرج الحاء 

أما الهمزة فإنها تحدث "النطق بها فقال ووتحدث ابن سینا عن صعوبة في مخرج الهمزة  
مــن مقاومــة الطهرجــالي الحاصــر زمنــا وعــضل الــصدر لهــواء كثیــر، وقــوي مــن الحجــاب مــن حفــز 

  )٥("ضغط الهواء معاوقلیال لحفز الهواء ثم اندفاعه إلى االنقالع بالعضل الفاتحة 

 فـي  القیـسيمكي بن أبي طالـب لحدیث عن صوت الهمزةفي امن العلماء الذین أسهبوا و
  صـورة مـرة تعرف به؛ بل یـستعار لهـا العربية لها في الخطبین أنها ال صورحیث  :كتابه الرعایة

 حـرف ثقیـل فغیرتـه العـرب ا؛ أنهـذلـكسـبب و. صـورة لهـا أخـرى الوأخـرى الیـاء و ومرة الـواواأللف 
فأتت به على سبعة أوجه مستعملة في ؛ لم تتصرف في غیره من الحروف تصرفت فیه ماولثقله، 

                                                 
محمد / ، تحقیق محمد نور الحسن، محمد الزفزرافابن الحاجبشرح شافیة ؛ رضي الدین محمد بن الحسن النحوي، ياالستراباذ  )1(

 ٣١ / ٣) دار الكتب العلمیة، بیروت، د ت(عبد الحمید
سلسلة المعاجم (إبراھیم السامرائي ، مھدي المخزومي. ، تحقیق دكتاب العینالفراھیدي؛ أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد،   )2(

 ٥٢ /١ )والفھارس
 ٩/١٠٧ )المطبعة المنیریة، مصر، دت(شرح المفصلن علي بن یعیش، ابن یعیش؛ یعیش ب  )3(
وزارة األوقاف المصریة ، لجنة إحیاء (،٣، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة، طالمقتضبالمبرد؛ أبو العباس محمد بن یزید،   )4(

 ١٩٢و١٥٥ / ١ ) م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥التراث، 
 ١/٧٢)مطبوعات مجمع اللغة ، دمشق( الحروف، تحقیق، محمد الطیان، یحي علمابن سینا؛ الحسن بن عبد هللا، أسباب حدوث   )5(



 ٥٤

مثبتـا ومحـذوفا وملقى حركته على مـا قبلـه ومبدال بغیره وا مخففوجاءت به محققا ،  الكالموالقرآن 
  )١( .مسهال بین بینو

هــي عنــدهم مــن و، ألنهــا مؤاخیــة لهــن والــواوالیــاء وف لــویقــول إنمــا اســتعیر لهــا صــورة األ
هي عنده أحد حـروف العلـة و، ألنها تبدل من غیرها اإلبدال؛ هي من حروف و، الحروف الزوائد 
  .اللین الثالثةوف المد حروواألربعة  الهمزة 

بهـا عنـد  وسـمیت جرسـي ألن الـصوت یعلـو . بأنها حرف جرسي مهتـوف الهمزة ووصف
لخروجهــا مــن الــصدر كــالتهوع فتحتــاج إلــى ظهــور صــوت قــوي ؛ ســمیت بــالمهتوفوالنطــق بهــا  

  .شدید 

هــي تخــرج مــن أول وذكــر أنهــا أول الحــروف خروجــا و .احــدوالمهتــوت بمعنــى ووالمهتــوف 
 )٢(.هي عنده من الحروف الشدیدة المجهورةو ،حلق من آخر الحلق مما یلي الصدرمخارج ال

مذهب ابن الجزري في كتابه ومذهب ابن جني في سر صناعة اإلعراب،  ووهذا القول ه
 وهــومــذهب الــشاطبي فــي كتابــه حــرز األمــاني فــي القــراءات الــسبع، والنــشر فــي القــراءات العــشر، 

  .رحمهم اهللا تعالىمذهب جمهور العلماء القدماء 

  :األلفوالفرق بین الهمزة 

ال بأن الهمزة ال صـورة لهـا، معتبـرا أن للم یعتد بها، معوأنكر بعض علماء العربیة الهمزة 
الهمـزة :  فقـالتـرادف األلـفمـنهم مـن رأى أن الهمـزة وعـشرون حرفـا فقـط، وحروف العربیـة ثمانیـة 

    .األلف الساكنة هي الهمزة ترك همزهاوهي األصل 

األلف الساكنة هي الهمـزة وقال الفراء الهمزة هي األصل " جاء في همع الهوامع للسیوطي
 :فــي حاشــیة الكــشاف للتفتــازاني قــالواو األلــف هــي األصــل  : )٣(قــال ابــن كیــسانو .تــرك همزتهــا

الهمـــزة اســـم والمتحركـــة تـــسمى همـــزة، و، فاللینـــة تـــسمى ألفـــا، متحركـــةواأللـــف علـــى ضـــربین لینـــة 
  )٤("ٕانما یذكر في التهجي األلف ال الهمزةو أصلي، مستحدث ال

                                                 
دار (، ٣ انظر القیسي؛ أبو محمد مكي بن أبي طالب، الرعایة لتجوید القراء وتحقیق لفظ التالوة، تحقیق أحمد حسن فرحات، ط ) 1(

 ١/٩٥)١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧عمار، األردن، 
 ١٣٧-١/٩٦انظر الرعایة لتجوید القراء  ) 2(
كان من أفصح الناس وأفقھھم وأورعھم، خال أنھ : فقیھ معتزلي مفسر، قال ابن المرتضى. عبد الرحمن بن كیسان، أبو بكر األصم ) 3(

األصول، ومناظرات مع ابن الھذیل )تفسیر(ولھ . كان یخطئ علیا علیھ السالم في كثیر من أفعالھ ویصوب معاویة في بعض أفعالھ
 ٣/٣٢٣، واألعالم للزركلي١٦/١٣٦انظر سیر أعالم النبالء. ھو من طبقة ابن الھذیل وأقدم منھ:العالف قال ابن حجر

 ٥٨٥ / ٢ھمع الھوامع   )4(



 ٥٥

أن الفــراء یــرى تــرادف : حاشــیة الــصبان علــى شــرح األشــمونى أللفیــة ابــن مالــكجــاء فــي و
فــرق ســیبویه و .تــرك همزهــا األلــف الــساكنة هــي الهمــزةو، األلــف فیقــول الهمــزة هــي األصــلوالهمــزة 
ـــال، بینهمـــا آخرهـــا ویكـــون فـــي أول الكلمـــة ولـــسكون، او الهمـــزة حـــرف كـــالعین یحتمـــل الحركـــة :فق

اضــع وضــع ولـذلك و؛ ال یكـون فــي أول الكلمــةوًاأللــف حــرف آخـر ال یكــون إال ســاكنا، و، وسـطهاو
  )١("األلف مع الالم قبل الیاءوحروف المعجم الهمزة أول الحروف 

 أن األلـف التـي فـي أول حـروف المعجـم إلـى  اإلعـرابابن جني فـي سـر صـناعةذهب و 
 علیـهفق ما جـرى وذلك ویاء، و أخرىو واوا  أحیانا كتبت الهمزةقدولهمزة في الحقیقة، صورة ا هي

  . ألفا على كل حالتكتبل دائما ةحققم كانت ولومذهب أهل الحجاز في التخفیف، 

، تكـون فیـه إال محققـة الوها موقعا ال یمكن فیه تخفیفها، نا إذا أوقعبأننا هذا احتج ابن جني لرأیهو
ابتـداء فـي أول قعـت ذلك إذا وومكسورة؛  ومضمومة أ ومفتوحة كانت أ، كتب إال ألفالم یجز أن ت

مـع علـى ُتْجُا، ال بـد مـن تحقیقهـاوفي بدایـة الكـالم، قعت وفلما ،  )ٕابراهیمو كلأوأخذ ( : نحوالكلمة
   .ها ألفا البتةتباكت

بكلمـة شـیئا و، اوجـدت فـي بعـض المـصاحف  بـاأللف قبـل الـوو بأنهـا) یـستهزأون ( استدل بكلمةو 
 ذلــك لتوكیــد ذكــر بــأنو، )ٕان مــن شــیأ إال یــسبح بحمــده و (  كــذلك بــاأللف بعــد الیــاءبأنهــا وجــدت

هــي أن كــل حــرف ســمیته ففــي أول حــروف تــسمیته لفظــه ووفیهــا داللــة أخــرى " :ثــم قــالالتحقیــق، 
لحــرف ٕاذا قلــت دال فــأول حــروف اوأال تــرى أنــك إذا قلــت جــیم فــأول حــروف الحــرف جــیم، ، بعینــه
كـذلك إذا قلـت ألــف فـأول الحـروف التـي نطقـت بــه وٕاذا قلـت حـاء فـأول مـا لفظــت بـه حـاء، و، دال

   .فهذه داللة أخرى غریبة على كون صورة الهمزة مع التحقیق ألفا، همزة

ضا صـورة الهمـزة المحققـة  أیـحمـار، فـصورتهاوكتـاب وقـام و سـار :فأما األلف المدة التي في نحـو
صــورة الهمــزة وأترجــة، إال أن هــذه األلــف ال تكــون إال ســاكنة، فــصورتها وهیم ٕابــراوالتــي فــي أحمــد 
النون المتحركـة وعن و من :ٕان اختلف مخرجاهما كما أن النون الساكنة في نحووالمتحركة واحدة 

مخرج الساكنة من الخیاشیم وتكتبان شكال واحدا ونفر تسمى كل واحدة منهما نونا، ونعم  وفي نح
مخــرج وكمــا أن مخــرج األلــف المتحركــة التــي هــي همــزة مــن الــصدر ،  مــن الفــممخــرج المتحركــةو

   )٢(." كتینك هناكاهاهناأللف فوقها من أول الحلق فهاتان 

                                                 
ومعھ شرح الشواھد للعیني، تحقیق طھ ألفیة ابن مالك على الصبان على شرح األشمونى حاشیة  الصبان؛ محمد بن علي،انظر  )1(

 ٢١٨٧ / ١ ) مصر، د ت–المكتبة التوفیقیة (سعید
 ٤١ / ١ ) ١٩٨٥دار القلم، بیروت، (،١، نحقیق حسن ھنداوي، طسر صناعة اإلعراب  ابن جني؛ أبو الفتح عثمان،انظر  )2(



 ٥٦

وممن اعترض على أبي العباس المبرد في عدم اعتداده بالهمزة، ابن سـنان الخفـاجي فـي 
اعتالله بـأن الهمـزة ال صـورة وقوله هذا عند النحویین مرفوض، و "حیث یقول. كتابه سر الفصاحة

أن العرب ال خط لها ولوهي ثابتة فیه، ولها مستكره غیر مرضى؛ ألن االعتبار باللفظ دون الخط 
  )١("المذكورة كغیرها من األمم لم یمنع ذلك من االعتداد بجمیع هذه الحروف

ك ابـن وافقـه فـي ذلـواأللف على أساس الحركة وفمن المالحظ أن سیبویه فرق بین الهمزة 
األلـف، ویرى الفراء تـرادف الهمـزة و. في المخرج كذلكوجني حیث فرق بینهما في أساس الحركة، 

  .األلف الساكنة هي الهمزة؛ ترك همزهاوالهمزة هي األصل، : حیث قال

متحركـة فاللینــة واأللـف علـى ضــربین لینـة و" : البقـاء الكفــوي فـي كتـاب الكلیــات ووقـال أبـ
الهمــزة إذا و األلــف إذا تحركــت صــارت همــزة، :قــال بعــضهمو ،سمى همــزةالمتحركــة تــوتــسمى ألفــا، 

  الریح ولهذا شبهوهما بالهواء ومدت صارت ألفا، وسكنت 

اتفــق العــارفون بعلــم الحــروف علــى أن األلــف لیــست بحــرف تــام بــل هــي مــادة و: لوثــم یقــ
األلف لیست وعا، الكتابة موالذي یتعین له صورة في النطق  وجمیع الحروف، فإن الحرف التام ه

كذلك؛ فإن صورتها تظهر فـي الخـط ال فـي النطـق عكـس الهمـزة؛ فـإن الهمـزة تظهـر صـورتها فـي 
األلــف إن كانــت حاصــلة مــن واحــد، واأللــف عنــدهم حــرف وفمجمــوع الهمــزة ، النطــق ال فــي الخــط

ت األلـف إذا كانـوسـاكنة،  وٕاال فهي صامتة سواء كانت متحركة أوإشباع الحركات كانت مصوتة 
ال یمكـن االبتـداء واللـین وحـروف المـد  والمـصوتة هـي التـي تـسمى فـي النحـوصامتة تسمى همزة، 

   ) ٢(المصوتة ال شك أنها من الهیئات العارضة للصوتو، الصامتة ما عداهاوبها، 

صـف لكیفیـة نطقیـة ال تخـتص بـصوت معـین، وومن العلماء المحـدثین مـن اعتبـر الهمـز 
  .وت المعروف حالیا بالهمزةمن ثم غلب إطالقه على الصو

والواقــع أن لفــظ الهمــز لــیس فــي أصــله علمــا علــى : "یقــول الــدكتور عبــد الــصبور شــاهین
صـف لكیفیـة نطقیـة ال تخـتص فـي ذاتهـا بـصوت معـین، ثـم و وٕانما هـوصوت من أصوات اللغة، 

فــي والــذي كــان یــسمى مــن قبــل الفــا، ســواء فــي العربیــة أوغلــب إطالقــه علــى الــصوت المعــروف، 
فـــي و، )آلــف(فـــي اآلرامیــةوبإمالــة حركــة الــالم، ) ِألیـــف(فــي العبریــة  وفهـــ.  غیرهــا مــن الــسامیات

، غیــر أنــه أخــذ )Oeclusive(فیهــا جمیعــا صــوت احتباســي  وهــوبــسكون الــالم، ) ْألــف(الحبــشیة 

                                                 
) ١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٢دار الكتب العلمیة، بیروت، (،١، طسر الفصاحةالخفاجي؛ محمد بن عبد هللا بن محمد بن سعید بن سنان الحلي،   )1(

٢٧ / ١ 
 ٧ / ١ يتاب الكلیات ـ ألبى البقاء الكفوكانظر   )2(



 ٥٧

) Sa valeur Consonantique(یضعف في اآلرامیة حتى فقد تقریبا كل قیمته الصوتیة كساكن
  (1)" كل اللهجات السامیة إلى التخلص منه بل لقد مالت

  آراء العلماء المحدثین في صوت الهمزة

جــدنا أن مــن أهــم المــشكالت وقــد : "قــول الــدكتور عبــد الــصبور شــاهین رحمــه اهللا تعــالىی
، ذلــك الــصوت الفریــد بــین أصــوات اللغــة العربیــة، بــل "الهمــزة"التــي ینبغــي أن تعــالج عالجــا علمیــا 

 السامیة كلهـا، بـل بـین أصـوات مجموعـات كثیـرة مـن اللغـات المعروفـة حتـى بین أصوات الفصیلة
ٕابـداال وحـذفا، وٕاثباتا وبدا من معامالت القدماء له، رسما وفقد احتفت العربیة بهذا الصوت، . اآلن

تبــاین أیــضا موقــف القبائــل العربیــة و.  قلبــا، إحــساسهم بأهمیتــه الخاصــة فــي بنــاء الكلمــة العربیــةو
انعكــست هــذه المواقــف جمیعــا فــي الروایــات الــشاذة، وتــسهیال، وحــذفا وهــم لــه، إثباتــا منــه، فــي نطق

فـي تـسهیلها، أوفـي وفـي حـذفها أوفوجدنا حشدا كبیرا منها ینحصر وجه شذوذه في إثبات الهمـزة، أ
  )٢ (."هكذاوزیادتها في موضع غیر مقییس على الشائع من ألسن الفصحاء، 

لــیس مــن الحلــق كمــا و أن مخــرج الهمــزة مــن الحنجــرة ویــرى الــدكتور عبــد الــصبور شــاهین
یجب أوال أن نعرف طبیعة الهمزة مـن الناحیـة الـصوتیة، فهـي صـوت : " قال العلماء القدماء بذلك

یخرج من الحنجرة ذاتها، نتیجة انغـالق الـوترین الـصوتیین تمامـا، ثـم انفتاحهمـا فـي صـورة انفجـار 
  )٣("هي بذلك تعد من الصوامتوموس، مهموس، فهي إذن صوت حنجري، انفجاري، مه

دراسة الدكتور إبراهیم وتحلیال ومن أكثر العلماء المحدثین تناوال لصوت الهمزة بحثا یعد و
كیفیــة حــدوثها فــي مخرجهــا ویقــول فــي كتابــه األصــوات اللغویــة متحــدثا عــن مخــرج الهمــزة، . أنــیس

نفـسه، إذ عنـد النطـق بـالهمزة تنطبـق مـن المزمـار  وأما مخرج الهمـزة المحققـة فهـ: " مبینا صفتهاو
 وتماما فال یسمح بمرور الهواء إلى الحلق، ثم تنفرج فتحة المزمار فجأة فیسمع صوت انفجاري ه

ال بـــالمهموس، ألن فتحـــة وبـــالمجهور  وفـــالهمزة إذا صـــوت شـــدید، ال هـــ.  مـــا نعبـــر عنـــه بـــالهمزة
ال یسمح للهواء بالمرور إلـى والصوتیین، المزمار معها مغلقة تماما، فال تسمع لهذا ذبذبة الوترین 

  )٤ (.الحلق إال حین تنفرج فتحة المزمار، ذلك االنفراج الفجائي الذي تنتج عنه الهمزة

یحـدث هـذا الـصوت بـأن تـسد ":  وتحدث الدكتور محمود السعران عن صوت الهمزة فقال
 تامــا فــال یــسمح للهــواء اقــذلــك بانطبــاق الــوترین انطباوالفتحــة الموجــودة بــین الــوترین الــصوتیین، 

                                                 
 ١/١٧القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث  )1(
 ١/١٥شاھین/ القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث   )2(
 ١/١٧٢)م١٩٨٠- ھـ ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، بیروت ، (شاھین؛عبد الصبور، المنھج الصوتي للبنیة العربیة  )3(
 ١/٩١أنیس :   اللغویةاألصوات  )4(



 ٥٨

بالنفــاذ مــن الحنجــرة، بــضغط الهــواء فیمــا دون الحنجــرة؛ ثــم ینفــرج الــوتران فینفــذ الهــواء مــن بینهمــا 
  )١ (."ال هي بالمهموسةوهمزة القطع ال هي بالمجهورة  و.  فجأة محدثا صوتا انفجاریا

ال وبــالمهموس  وویقــول الــدكتور كمــال بــشر مرجحــا الــرأي القائــل بــأن الهمــزة صــوت ال هــ
ذلك بانطباق و الصوتیین حال النطق بهمزة القطع، ن تسد الفتحة الموجودة بین الوتری": بالمجهور

الوترین انطباقا تاما، فال یسمح للهواء بالمرور مـن الحنجـرة، ثـم ینفـرج الـوتران فیخـرج الهـواء فجـأة 
  .محدثا صوتا انفجاریا

والقـــول بـــأن .ال بـــالمجهور والمهموس بـــ و انفجاریـــة ال هـــصـــفتهوفـــالهمزة صـــوت حنجـــري 
ضــع األوتــار الــصوتیة حــال والــرأي الراجــع إذ إن  وال بــالمجهور هــوالهمــزة صــوت ال بــالمهموس 

  )٢ (."ما یسمى بالهمس والنطق بها ال یسمح بالقول بوجود ما یسمى بالجهر أ

 كمــال بــشر علــى جماعــة مــن المحــدثین قــالوا بــأن صــوت الهمــزة مهموســا.ولقــد اعتــرض د
ضع األوتار عند نطق و هذا رأي غیر دقیق، إذ هناك حالة ثالثة هي حالة ": لیس بمجهور فقالو

لنـا أن نقـول فـي تفـسیر رأیهـم هـذا؛ إنهـم ال حظـوا المرحلـة الثانیـة مـن نطـق الهمـزة والهمزة العربیة 
 هذا لكنو. ضع الهمسوففي هذه الحالة تكون األوتار في . هي المرحلة التي تصاحب االنفجارو

الـــسلوك مـــنهم غیـــر دقیـــق بالنـــسبة لطبیعـــة الهمـــزة، إذ الهمـــزة العربیـــة ال یـــتم نطقهـــا بهـــذه المرحلـــة 
فیهـا ینـضغط والمرحلة األولى مرحلة انطباق الـوترین، : تتم بمرحلتینوٕانما تتكون وحدها، والثانیة 

ط فجــأة محــدثا المرحلــة الثانیــة مرحلــة خــروج الهــواء المــضغووالهــواء مــن خلفهمــا فینقطــع الــنفس، 
النظر إلى إحـداهما دون  وال یمكن الفصل بینهما أولتان متكاملتان هاتان المرحو. انفجارا مسموعا

  )٣ (."األخرى

أمـا ":  حیـث یقـولعمـر أحمـد مختـار.  دالعلماء الذین تناولوا صوت الهمـزة بالدراسـةومن 
.  لـذا تـسمى كـذلك مزماریـهو glottis فیـتم فـي منطقـة فتحـة المزمـار   glottalاألصـوات الحنجریـة

عــن طریــق تــضیقها فیحــدث  وقــد یــتم اإلنتــاج عــن طریــق غلــق الفتحــة فیحــدث صــوت الهمــزة، أو
  )٤("صوت الهاء 

: أحمــد مختــار عمــر عــن مخــرج الهمــزة مبینــا صــعوبة فحــص صــوت الهمــزة. ثــم تحــدث د
ن مخارجهــا أمــا األصــوات التــي یــتم إنتاجهــا مــن مخــرج تجویــف الحنجــرة تــسمى رأســیة، أل: قــالف

                                                 
 ١/١٥٧) بیروت، د ت–دار النھضة (السعران ، محمود، علم اللغة مقدمة للقارئ   )1(
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 ٥٩

تعــد األصــوات الرأسـیة أصــعب األصــوات فــي و. رأسـیة تمتــد مــن منطقـة اللهــاة حتــى فتحــة المزمـار
حــین فحــصت بــأفالم أشــعة اكــس لــم تكــن النتــائج كاشــفة كمــا كــان متوقعــا، ألن ومجــال الفحــص، 

  )١("ٕانما أظهرت فقط الجدار الخلفي للحلقواألفالم لم تظهر عضالت الحلق 

ام حسان منحى العلماء المحدثین بأن الهمزة صـوت حنجـري یخـرج مـن الدكتور تم وینحو
ِّیخطــئ علمــاء العربیــة والحنجــرة،  َ القــراءات العتبــارهم الهمــزة صــوتا مجهــورا؛ مــع محاولــة تفــسیر وُ

  .لبعض الحاالت التي یكون فیها صوت الهمزة مجهورا

، یـتم نطقـه بإقفـال  صـوت حنجـري مهمـوس مرقـق":  یقول الدكتور تمام حسان عن صوت الهمزة
یطلق على هذا و. حبس الهواء خلفها، ثم إطالق الهواء بفتحها فجأةواألوتار الصوتیة إقفاال تاما، 

وتأتي جهة الهمـس فـي هـذا الـصوت مـن  .glottal stopقفة حنجریة والصوت عادة االصطالح 
القـراء أخطئـوا واة لكـن النحـو. إقفال األوتار الصوتیة معه حیث ال یسمح بوجود الجهـر فـي النطـق

أمر مستحیل استحالة مادیة ما دامت األوتار الصوتیة مقفلة فـي  وهوفعدوا هذا الصوت مجهورا، 
لكــن هـذا الــصوت قـد یــأتي مـسهال؛ أي أن إقفـال األوتــار الـصوتیة قــد ال یكـون تامــا و. أثنـاء نطقـه

لكـن المجهـور ولجهـر، فـي حالـة التـسهیل هـذه یحـدث او.  حین النطق به، بـل یكـون إقفـاال تقریبیـا
  )٢(."قفة حنجریة، بل تضیق حنجري أشبه بأصوات العلة منه بهذا الصوتوحینئذ لیس 

یسجل هنا أن العلماء المحدثین لم یتفقوا علـى رأي واحـد فـي حقیقـة صـوت وومما یالحظ 
 ":  مختـارأحمـد ك، مـا قالـه الـدكتور غالـب المطلبـي مؤیـدا مـا ذهـب إلیـه الـدكتور  ذلـفمـن. الهمـزة

شــبیه بأصــوات المــد فــي بعــض  وهــولقــد أثبتــت التجــارب المختبریــة أن صــوت الهمــزة غیــر مــستقر 
ٕان كـان صـوتا و وهـومؤاخـاة، وبین أصـوات المـد فـي العربیـة مناسـبة واألحیان، بل لوحظ أن بینه 

مـن أجـل ذلـك ألحـق والتحقیـق یعتـل فیهـا، واإلبـدال والحذف وصامتا إال أنه له حاالت من التلیین 
ما نجد في  و معاملة نصف المد  من نحتالیاء بل إنه یعامل في بعض التصریفاو والواوأللف با

خطیئـة خطایـا : یـلتحویل جمیع الكلمات التي من قبیـل خطیئـة ممـا المـه مـن بنـاء فعائـل إلـى فعا
  )٣( "ما یحدث أیضا في الكلمات التي المها نصف مد وهو

َأمــا الهمــزة فمخرجهــا مــن أقــصى و: ي قــال فیــهفهــذا القــول یــشبه قــول الخلیــل بــن أحمــد الــذ ْ ُ َ َْ َ َ ْ َّ
ِّالحلـــق مهتوتـــة مـــضغوطة فـــإذا رفـــه عنهـــا النـــت فـــصارت الیـــاء  ُ َ ُْ ْ ُ ْ َ األلـــف عـــن غیـــر طریقـــة و والـــواوَ

ِّالحروف الصحاح ِ ُ.  

                                                 
 ١/٣١٩مختار : دراسة الصوت اللغوي  )1(
 ١/٩٧) مكتبة النسر للطباعة، د ت( حسان؛ تمام، مناھج البحث في اللغة العربیة  )2(
 ١/٢٧٣) ١٩٨٤منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ، العراق،(المطلبي؛ غالب فضل، في األصوات اللغوي ة ،  )3(
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  المحدثین حول مخرج الهمزةومناقشة آراء الفریقین القدماء 

كـذلك العلمـاء المحـدثین فـي والقـراءات، و بعد عرض أراء العلماء القدماء من أهـل العربیـة
  :مخرجها نالحظ التاليوصوت الهمزة 

أقــوالهم فــي صــوت والقــراءات الــذین تعرضــنا ألرائهــم ویكــاد یتفــق العلمــاء القــدماء مــن أهــل العربیــة 
صـوت صــعب  وهـومخرجهـا مـا عـدا ابـن سـینا علـى أن مخـرج الهمـزة مـن أقـصى الحلـق، والهمـزة 

  .لصدر، یشبه التهوعجلد مهتوت، نبرة في ا

مجهـور، یحـدث نتیجـة  وال هـوبـالمهموس  وصوت حنجري انفجـاري، ال هـ وأما عند المحدثین فه
 مـرة  واحـدة انطباق الوترین الصوتیین؛ حیث ینضغط الهواء فیهما فینحـبس الـنفس، ثـم ینـدفع بقـوة

هم للقــدماء بعــدم اتهــاموٕاخفــاقهم فــي تحدیــد مخــرج الهمــزة، وبمخــرج األلــف، فیحــدث صــوتا انفجاریــا 
  .المزماروالحلق ومعرفة تشریح منطقة الحنجرة 

روادها األفذاذ، الـذین لهـم كـل الفـضل وٍویرى الباحث أن كالم المحدثین فیه تجن على سادة اللغة 
  : ذلكوحفظها من الضیاع وتقعید قواعدها، وفي تدوین علوم اللغة، 

صــفاتها، وتحدیــد مخارجهــا ودراســة أصــوات العربیــة ن العلمــاء القــدماء بلغــوا شــأوا عظیمــا فــي ـــــــــ أ
  .استفادوا منه في دراساتهم الصوتیة الحدیثةوهذا ما شهد به المحدثون و

ـــ  أهمیتهــا فــي حــدوث بعــض األصــوات العربیــة؛ بــل و العلمــاء القــدماء أدركــوا مخــرج الحنجــرة إنـــــ
قـال : علـي مبـاركي حیـث قـالیحـي . المبرد كما أثبـت ذلـك دوصرح بعضهم بذلك أمثال ابن سینا 

منــدفع إلــى أدخــل وأمــا الغــین فــإن الحــبس فیهــا غیــر تــام إال أنــه قــوي "ابــن ســینا فــي مخــرج الغــین 
یقول مباركي مستدال بقـول المبـرد و" أزلجه رطوبةوأرطبه وموضع إلى الحلق عند انفتاح الحنجرة، 

 خفیفــة تقــارب مخــرج األلــف، الهــاءو هــواء فــي الحلــق یــسمیها النحویــون الحــرف الهــاوي، فإن األلــ
أنهـا نبـرة وثقـل مخرجهـا، والهمزة تحتهمـا جمیعـا؛ أعنـي الهمـزة المحققـة؛ فلتباعـدها مـن الحـروف، و

جعلـوا الهمـزة تخـرج مـن أقـصى الحلـق وقسموا الحلق ثالثة أقسام و. في الصدر جاز فیها التخفیف
 .الهمزة أوالوالهاء، ومخرج الهمزة  وهوأسفله مما یلي الصدر، و

عـــضل الـــصدر، وومـــن ذلـــك قـــولهم أیـــضا أنهـــا تحـــدث مـــن حفـــز قـــوي مـــن الحجـــاب الحـــاجز، ــــــــــ 
احــد خــاص، یــدل علــى إدراكهــم اســتقاللهما بمنطقــة ال یــشركهما فیهــا وللهــاء بمخــرج وٕافــرادهم لهــا و

نــسبوا لهــا صــوتي الهمــزة وهــي مــا عرفــت عنــد المحـدثین بمخــرج الحنجــرة، وغیرهمـا مــن األصــوات 
 .الهاءو
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صف الخلیل بن أحمد للهمزة بأنها مهتوتة مضغوطة دلیـل بأنـه أدرك مـا یحـدث للـوترین ووفي ــــــــ ـ
كـذلك قـول ابـن سـینا بأنهـا تحـدث نتیجـة و.  حبس للهـواء، ثـم اندفاعـه بقـوةوالصوتیین من انغالق 

) غـضروف الحنجـرة(مـن مقاومـة الطهرجـاليوعـضل الـصدر لهـواء كثیـر وحفز قـوي مـن الحجـاب 
) الـــوترین الـــصوتیین(جز زمنـــا قلـــیال لحفـــز الهـــواء ثـــم اندفاعـــه إلـــى االنقـــالع بالعـــضل الفاتحـــةالحـــا

تـوتر وضغط الهواء معا یتبین لنا مدى إدراك القـدماء لمـا یحـدث فـي منطقـة الحنجـرة مـن ضـغط و
  .انحباس للهواء ثم اندفاعه  لیحدث الصوت االنفجاريوین، یانغالق للوترین الصوتو

یف الـدقیق للعلمـاء القـدماء نـستطیع القـول بقناعـة تامـة أن القـدماء أدركـوا حقیقـة خالل هذا التوصـ
 )١ (.كما سماها المحدثون) الحنجري"مخرجه لكنهم لم یسموه بهذه التسمیة وصوت الهمزة 

  صف الهمزة بالجهر والمحدثین حول ومناقشة آراء الفریقین القدماء  

ول صــوت الهمــزة ظهــر جلیــا أن هنــاك مــن خــالل اســتعراض أراء العلمــاء القــدماء حــ
: القـراءاتومعنى المجهور كما بینـه علمـاء العربیـة و. إجماعا بینهم بأن الهمزة صوت مجهور

منـع الـنفس أن یجـري معـه حتـى ینقـضي االعتمـاد و، أنه حـرف أشـبع االعتمـاد فـي موضـعه" 
الخیاشـیم و الفـم النـون مـن جملـة المجهـورة قـد یعتمـد لهمـا فـيویجري الصوت، غیر أن المـیم و

  )٢("فتصیر فیهما غنة فهذه صفة المجهور

وقـع بیـنهم خـالف هـل و. أما العلماء المحدثون فیرون أن الهمـزة صـوت غیـر مجهـور
  .ال مجهورومن قائل بأنه ال مهموس ومهموس أم ال، فمن قائل بأنه مهموس  وه

یحـي مبـاركي .أمثـال دة قـولهم بجهریـة الهمـزومن یـدافع عـن أراء القـدماء ویوجد من المحدثین 
َْالجهــر فــي األصــوات أثــران صــوتیان، تــستفتى فیهمــا األذن بدرجــة كبیــرة، والهمــس "الــذي یقــول ُْ

هــذان و.  الكــالم عنهمــا كــالم علــى محــور مــن محــاور نظــام اللغــة ذي قطبــین ال ثالــث لهمــاو
شاء ٕانــوال مجهــور إلبــاس ومهمــوس وفــي قــول المحــدثین ال هو. الهمــسوالقطبــان همــا الجهــر 

  )٣("لقطب ثالث للمحور المذكور یتنافى إنشاؤه مع االقتصاد المطلوب في التناول العلمي

َمــن المــستهجن أن یخطــئ العلمــاء المحــدثون ســادة العربیــة  ِّ َ هــم الــذین أبــدعوا وأعالمهــا، وُ
أجادوا في توصیف أصوات العربیة توصیفا دقیقا یشهد لهم بطول الباع في مجال علـوم و

. غیـرهم ممـن لهـم اطـالع علـى علـوم العربیـةوبه المحدثون مـن أهـل العربیـة شهد واللغة، 
                                                 

جلة جامعة أم القرى العدد م( صوت الھمزة في اللغة العربیة بین القدماء والمحدثین،، بحث بعنوان، لي یحي یحي عمباركي،انظر   )1(
 ١/١٤١،١٤٢)م١٩٩٦- ھـ١٤١٦الثاني،

 ٦٠ / ١سر صناعة اإلعراب   )2(
 ١/١٥٤ صوت الھمزة في اللغة العربیة بین القدماء والمحدثین  )3(
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قـد قبلنـا مـنهم هـذا وفلم هذا االتهام من المحدثین للقدماء بعدم الدقة فـي توصـیف الهمـزة؟ 
یقـول . غیر ذلك من علوم اللغةواألصوات، والصرف و والنحوالكم الهائل من علوم اللغة 

مخـــارج والتـــصریف واللغـــة و ونـــا كالمهـــم فـــي مـــسائل النحـــإذا كنـــا قـــد قبل" یحـــي مبـــاركي.د
بتعریفــــاتهم لهــــاتین والمجهــــورة، وعــــن طــــریقهم عرفنــــا األصــــوات المهموســــة واألصــــوات، 

الخطــأ وفلــم ننــسبهم إلــى الخلــط ! مجهــور ومــا هـومهمــوس  والمجمـوعتین میزنــا بــین مــا هــ
األمانـة والـصدق وقـان اإلتوهـم أهـل الـضبط وننال منهم؟ وعدم الثبت فیما ابتدعوه أصال و
  )١(."العدالةوالثقة و

الـــذي أدى إلـــى هـــذا  و هـــالمحـــدثینواخـــتالف مفهـــوم مـــصطلح الجهـــر عنـــد القـــدماء  لعـــل
انحباس النفس و، فالقدماء جعلوا مقیاس الحروف المجهورة االعتماد على المخرج الخالف

. نفس معـهجریـان الـوعـدم االعتمـاد علـى المخـرج  وهـوالهمس بعكس ذلك وعن الجریان، 
بــاق الحــروف مجهــورة و) ستــشحثك خــصفه(حــروف الهمــس عنــد القــدماء یجمعهــا قــولهم و
 اهتـــزاز الــوترین الـــصوتیین مقیاســا لمعرفـــة الحـــروف لكــن المحـــدثین جعلــوا. منهــا الهمـــزةو

بــاقي والمجهــورة مــن المهموســة، فــالحروف التــي یهتــز معهــا الــوتران الــصوتیان مجهــورة، 
المهمــوس هــي و) ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن(ة هــيفــالمجهور. الحــروف مهموســة

  )٢ (.نالحظ إخراجهم الهمزة منهاو) ت ث ح خ س ش ص ط ف ق ك ه(

یرجــــع الــــبعض االخــــتالف بــــین الفــــریقین حــــول صــــفة الهمــــزة إلــــى تطــــور النطــــق بــــبعض 
لكن هذا الصوت قد یـأتي مـسهال؛ أي أن و" تمام حسان. الحروف یالحظ ذلك من قول د

فــي و.  ر الــصوتیة قــد ال یكــون تامــا حــین النطــق بــه، بــل یكــون إقفــاال تقریبیــاإقفــال األوتــا
قفــة حنجریــة، بــل تــضیق ولكــن المجهــور حینئــذ لــیس وحالــة التــسهیل هــذه یحــدث الجهــر، 

  )٣ (.حنجري أشبه بأصوات العلة منه بهذا الصوت

ة  بعــض أصــوات اللغــولیــست الهمــزة بــدعا فــي ذلــك فقــد تغیــر نطــق": مبــاركي. ویقــول د
   (4)" وصفت مهموسة بعد أن كانت مجهورةالعربیة كذلك و

  

  

  

                                                 
 ١/١٥٥لقدماء والمحدثینصوت الھمزة في اللغة العربیة بین ا  )1(
 ١/١٥٧صوت الھمزة في اللغة العربیة بین القدماء والمحدثین  )2(
 ١/٩٢مناھج البحث في اللغة تمام حسان  )3(
 ١/١٥٨صوت الھمزة في اللغة العربیة بین القدماء والمحدثین  )4(
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   الهمزة في العربیةوجوه نطق
مـنهم ولهمزة مابین من یحققها دون أي تغیر یطـرأ علـى النطـق بهـا، لاختلف نطق العرب 

  .من یخففها بأحد أوجه التخفیف التي سنتحدث عنها الحقا

التخفیـف واعلم أن الهمزة تكون فیها ثالثـة أشـیاء التحقیـق ": یقول سیبویه رحمه اهللا تعالى
أمــا التخفیــف فتــصیر الهمــزة و .أشــباه ذلــكوبــئس ولــؤم وســأل وٌرأس وأت البــدل؛ فــالتحقیق قولــك قــرو

  )١("تحذفوتبدل وفیه بین بین 

أســد، وتمــیم ووتحقیــق الهمــز لغــة القبائــل التــي تــسكن البادیــة، أوهــي قریبــة مــن البادیــة مثــل قــیس 
  :قال الخوارزمي في التخمیر. أكثر أهل الحجازوالتخفیف لغة قریش، و

 وهـوتمـیم والتحقیـق لغـة قـیس واستحـسان،  وهـوأكثر أهـل الحجـاز وش والتخفیف لغة قری"
.  تمــیم أن الهمــزة مــن حــروف المعجــم فتـــأدیة األصــل فیهــا كتأدیتــه فــي غیرهــاوقیــاس، حجــة قــیس 

أكثــــر أهــــل الحجــــاز أنهــــا مــــستثقلة لخروجهــــا مــــن أقــــصى الحلــــق فكانــــت كــــالتهوع وحجــــة قــــریش و
اعلم أن الهمزة التي یحقق أمثالها أهـل التحقیـق و " قالوهذا ما أكده سیبویه أیضا حین )٢("فتخفف

إال أن بعـــضا مـــن أهـــل الحجـــاز كـــانوا یحققـــون الهمـــزة كمـــا قـــال  )٣("أهـــل الحجـــازومـــن بنـــي تمـــیم 
ٌقــد بلغنــا أن قومــا مــن أهــل الحجــاز مــن أهــل التحقیــق یحققــون نبــي و "ســیبویه ٌذلــك قلیــل وٌبریئــة وً
 یتقــدمها شــيء، أي إذا كانــت الهمــزة مبــدوءا بهــا فــي بدایــة وتحقــق الهمــزة دائمــا إذا لــم )٤(" رديء
وال تخفـــف الهمـــزة إال إذا تقـــدمها شـــيء؛ فـــإن لـــم ": یقـــول ابـــن یعـــیش فـــي شـــرح المفـــصل.  الكـــالم

  )٥("فالتحقیق لیس إال) أب، أم، إبل (  قولك ابتداء ویتقدمها نح

الشعراء، و لسان األدباء، اللغة األدبیة النموذجیة التي اجتمع علیها و تحقیق الهمز هیعدو
بعض الحجـازیین أحیانـا للهمـزة،  رغـم مـا وهذا ما یفسر به تحقیق قریش والخطباء قبل اإلسالم، و

كذلك یفسر به أن القرآن نزل بلسان قریش حیث اسـتطاع لـسان واشتهر عنهم من تخفیف للهمز، 
حــدة وشــكلت وتجاریــا، وقــریش أن یأخــذ مــن لهجــات العــرب أفــصحها، إذ كانــت مكــة مركــزا ثقافیــا 

الثقافیــة وفلمــا بــدأت عوامــل الوحــدة الــسیاسیة  ": أنــیسإبــراهیم . یقــول د. بائــل العربیــةسیاســیة للق
بدأ رؤساء القبائل یفدون إلیها یحجون إلى ذلك البیت الذي قدسوه و، ةلجعل مكة مركزا لتلك الوحد

                                                 
 ٥٤١ / ٣ كتاب سیبویھ - الكتاب لسیبویھ  ) 1(
دار الغرب ( عبد الرحمن العثیمین،تحقیق،  شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمیر،ن القاسم بن الحسی؛ الخوارزمي ) 2(

 ٤/٢٦٣ )اإلسالمي
 ٥٥٣ / ٣ كتاب سیبویھ - الكتاب لسیبویھ  ) 3(
 ٥٥٥ / ٣ كتاب سیبویھ - الكتاب لسیبویھ  ) 4(
 ٩/١٠٧المفصل ابن یعیش   ) 5(



 ٦٥

اق كانـت مجـاال للثقافـة بـین القبائـل، لیـشهدوا منـافع لهـم فـي أسـووفدوا للتجـارة، وقبل اإلسالم، كما 
یذكر الرواة أن أسواق العرب قبل و. خطابة والمساجالت من شعر أوفیها تعقد المناظرات األدبیة 

لیـؤدي و... ذي المجـاز...المجنـة... عكـاظ : اإلسالم كانت في أرجح اآلراء ثمانیة أسواق أشهرها
بلباقتـه، كـان علیـه أن وین معجبـین بقولـه لیتـرك سـامعیه مـشدوهوالخطیب رسالته كاملـة واضـحة، 

أن یتحـــدث إلـــى القـــوم بلغـــة ویتحاشـــى تلـــك الـــصفات المحلیـــة التـــي تتـــصل بلهجـــة مـــن اللهجـــات، 
 الـشعراء الـذین جـاؤوا مـن بیئـات متباینـة أن لؤلئـككذلك كـان البـد . ألفوها جمیعاوتواضعوا علیها، 

ال یكـون وة؛  لینالوا إعجـاب سـامعیهم، كشكش وعجعجة أ وینظموا شعرهم بلغة خالیة من عنعنة أ
ٕاال فكیــف كــان مــن الممكــن أن یفــضل شــاعر علــى شــاعر فــي تلــك و.  هــزئهموســببا فــي ســخریتهم 

لهذا توحدت القبائل فـي لغـة أدبیـة ممتـازة . أداة القول متباینةوالمناظرات إذا كان المقیاس مختلفا، 
تلك كانـت اللغـة النموذجیـة، لغـة و.  له القولالخطیب كلما عنومختارة األلفاظ یعمد إلیها الشاعر 

  )١("یعتز بها طویالوالخاصة من الناس، اللغة التي استحقت أن تروى آثارها، 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١/٣٦) ١٩٦٥مكتبة اإلنجلو المصریة، القاھرة، (، ٢في اللھجات العربیة ط:   أنیس  إبراھیم  )1(



 ٦٦

  تخفیف الهمزة
 وسائل التخفیف التي اتخذها العـرب مـن اإلبـدال، أوالتخلص من ثقل الهمز بإحدى  ووه

جدوا صعوبة في نطقهـا و النطق بالهمزة بحیث اتثقلوفإن العرب لما اس. جعلها بین بین والحذف أ
صـوت مهتـوت، فـذهبوا وعضل الـصدر وحفز قوي من الحجاب وهي نبر وتكلفا؛ ألنها كالتهوع، و

  .بیئتهم التي یعیشون فیهاوقتهم، لتسهیل نطقها لیتناسب مع سلی

  )١(" تحذفوتبدل ووأما التخفیف فتصیر الهمزة فیه بین بین "قال سیبویه 

أبعـدها مخرجـا واعلم أن الهمزة لما كانت أثقل الحروف نطقا "ر السیوطي في اإلتقان ذكو
ذلك أكثر ما وأهل الحجاز أكثرهم تخفیفا؛ وكانت قریش وتنوع العرب في تخفیفه بأنواع التخفیف، 

أحكــام و ": ثــم بــین الــسیوطي أحكــام تخفیــف الهمــزة فــي العربیــة فیقــول )٢("یــرد مــن طــرقهم تخفیفــه
النقـل لحركتـه : أحـدها...الذي نورده هنا من تخفیفه أربعةو كثیرة ال یحصیها أقل من مجلد، الهمزة

... ة مـا قبلهـاكـاإلبدال بأن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد مـن جـنس حر: ثانیها...إلى الساكن قبله
  )٣("رابعها اإلسقاط بال نقل...بین حرف حركتهاوالتسهیل بینها : ثالثها

. أن تجعــل بــین بــینوالحــذف وتخفیفهــا كمــا ذكــر باإلبــدال و"  شــرح المفــصل قــال ابــن یعــیش فــيو
الیــاء علــى حــسب حركتهــا، و والــواوفاإلبــدال بــأن تزیــل نبرتهــا؛ فتلــین، فحینئــذ تــصیر إلــى األلــف 

الحــرف الــذي منــه حركتهــا؛ فــإذا كانــت وأمــا جعلهــا بــین بــین أي بــین الهمــزة و... حركــة مــا قبلهــا و
ٕاذا كانـت مكـسورة بـین و والـواوٕاذا كانت مضمومة بین الهمـزة واأللف، وهمزة مفتوحة تجعلها بین ال

   )٤("الهمزةوالیاء 

                                :ي المخصصقال ابن سیدة فو 

َتجعـل فـي وِأهـل الحجـاز وٍاعلم أن الهمزة التي یحقق أمثالها أهـل التحقیـق مـن بنـي تمـیم " ُ
ُلغة أهل التخفیف بین بین قد ی َبدل مكانها األلف إذا كان ما قبلها مفتوحـا َ الیـاء إذا كـان مـا قبلهـا وْ

ٍّلیس ذا بقیاس متلئب وإذا كان ما قبلها مضموما  والواومكسورا  َِْ ُانما یحفظ عن العربوُ ٕ")٥(  

  :ذكر الزركشي رحمه اهللا تعالى في كتابه البرهان ما یكون فیه التخفیف فقال قدو

                                                 
 ٥٤١ / ٣  كتاب سیبویھ- الكتاب لسیبویھ   )1(
 ١/٦٢٦اإلتقان في علوم القرآن   )2(
 ١/٦٢٦اإلتقان في علوم القرآن  )3(
 ٩/١٠٧المفصل البن یعیش   )4(
  ١٣ /١٤  ) العلمیة، بیروت، د تدار الكتب(لمخصص ابن سیدة؛ أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي األندلسي، ا )5(



 ٦٧

تسهیل أسماء مترادفة فإنه وتلیین وذي یطلق علیه تخفیف ال وه الهمزة وفأما تخفی"
  : منها متواتر بال شكٌكلویشمل أربعة أنواع من التخفیف 

أن تبـدل الهمـزة حـرف مـد : الثاني...نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وهالنقل و: أحدها
 تخفیـف الهمـز بـین :الثالـث...بـاس  ومن جنس حركة ما قبلها إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفها نح

بین الحرف الذي منه حركتها فإن كانت مـضمومة سـهلت بـین ومعناه أن تسهل الهمزة بینها وبین 
تخفیـــف : عالرابـــ...الیـــاء ومكـــسورة فبـــین الهمـــزة  واأللـــف أومفتوحـــة فبـــین الهمـــزة  وأ والـــواوالهمـــزة 

 كلمتـین إذا اتفقتـا فـي فـي الهمـزتین مـن وعمـر وقـد قـرأ بـه أبـوأن تـسقط الهمـزة رأسـا  وهـواإلسقاط 
  )١ (."الحركة فأسقط األولى منهما

تحقیـق ومبالغـة فیـه، وذهبوا فیه مذاهب شتى، بین تخفیف ولقد أشكل الهمز على القراء و
معرفـة أحـوال الهمـزة فـي والمتخصصین إلى التنبیـه لـذلك، وتعسف فیه، مما دعا علماء القراءات و

  .فةأوجه أدائها في القراءات المختلواللغة 

فیجـب علـى القـارئ أن یعـرف جمیـع ذلـك مـن أحوالهـا : "یقول مكي بن طالـب فـي الرعایـة
ال یتعــسف فــي شــدة إخراجهــا، إذا نطــق بهــا لكــن یخرجهــا بلطافــة وطباعهــا، فیتوســط اللفــظ بهــا، و
فــإذا أخرجهــا القــارئ مــن لفظــه ...رفــق، ألنهــا حــرف بعــد مخرجــه فــصعب اللفــظ بــه لــصعوبته، و

فقد حكي عن . صل إلى اللفظ المستحسن المختار فیهاوتعسف باللفظ بها فقد لم یولطف وبرفق، 
: ما ترید منـه ؟ فقـال: رأیت رجال یستعدي على رجل بالمدینة، فقلت له:  أنه قال )٢(حماد بن زید

  (3)." فإذا المطلوب رجل إذا قرأ یهمز متعسفا: إنه یتهدد القرآن، قال

فــي تخفیــف الهمــزة یتبــین لنــا أن تخفیــف الهمــزة لــه مــن خــالل أقــوال العلمــاء  التــي ذكــرت 
   ."اإلسقاطوبین بین واإلبدال والنقل :هيوأحوال أربعة 

  

  

  
                                                 

 ٣٢١ / ١البرھان في علوم القرآن  ) 1(
حماد بن زید ابن درھم، العالم ة، الح افظ الثب ت، أب و إس ماعیل االزدي، م ولى آل جری ر ب ن ح ازم الب صري، األزرق ال ضریر، أح د  ) 2(

ن ض  ریرا ط رأ علی ھ العم  ى، یحف ظ أربع  ة آالف وك ا.  ومول  ده ووفات ھ ف  ي الب صرة.، أص لھ م  ن سج ستان، س بي ج  ده درھ م منھ ااألع الم
 ٣/٢٧١، واألعالم للزركلي٧/٤٥٦انظر سیر أعالم النبالء. الستةاألئمةخرج حدیثھ . حدیث

 ١/١٤٥ الرعایة لتجوید القراء وتحقیق لفظ التالوة  ) 3(



 ٦٨

  تخفیف الهمزة بین بین

  :بین بین لغة

َوقــالوا بــین بــین یریــدون التوســط قــال عبیــد "المحــیط األعظــم وقــال فــي المحكــم .  التوســط َ ََ َْ ْ          
َنحمي حقیقتنا  َ ْ َقوم یسقط بین بیناال    ُبعضوَ ْ َْ َ ََ ُ ْ ِ)١(  

  .المیتوأي یتساقط ضعیفا غیر معتد به كأنه بین الحي 

همــا اســمان والــرديء، و أي بــین الجیــد :هــذا الــشيء بــین بــینو: قــال فــي تــاج العــروسو 
   )٢(.  بنیا على الفتحوجعال واحدا 

  : بین بین اصطالحا

َبین بینمعنى همزة  َْ َْ نه مبین الحرف الذي و بین الهمزة أننا نجعل حرف الهمزة  أي :َ
ٕان والیاء وٕان كانت مكسورة فهي بین الهمزة و، األلفوحركتها إن كانت مفتوحة فهي بین الهمزة 

  . الواووكانت مضمومة فهي بین الهمزة 

الحرف الـذي منـه ووأما جعلها بین بین أي بین الهمزة ": قال ابن یعیش في شرح المفصل
الــواو، وٕاذا كانــت مــضمومة بــین الهمــزة واأللــف، وة تجعلهــا بــین الهمــزة حركتهــا، فــإذا كانــت مفتوحــ

  )٣("الهمزةوٕاذا كانت مكسورة بین الیاء و

أمــا الهمــزة المخففــة فهــي التــي تــسمى همــزة و ": وقــال ابــن جنــي فــي ســر صــناعة اإلعــراب
إن بــین الحــرف الــذي منــه حركتهــا ومعنــى قــول ســیبویه بــین بــین أي هــي بــین الهمــزة و .بــین بــین

ٕان كانـــت و، الیــاءوٕان كانـــت مكــسورة فهــي بـــین الهمــزة و، األلــفوكانــت مفتوحــة فهــي بـــین الهمــزة 
هـي مـع مـا ذكرنـا مــن وإال أنهـا لـیس لهــا تمكـن الهمـزة المحققـة ، الـواوومـضمومة فهـي بـین الهمـزة 

  )٤("قلة تمكنها بزنة المحققةوأمرها في ضعفها 

: بــین عبــر عنــه الــدكتور إبــراهیم أنــیس فقــالوللعلمــاء المحــدثین رأي فــي نطــق الهمــزة بــین 
فقـد قـالوا .  تعبیر القـدماء مـن القـراء عـن تلـك الحالـة لنطـق الهمـزة وتسهیل الهمزة بین بین هذا ه"

أمـــا ... ال حـــرف لـــین خـــالص بـــل بـــین بـــین وإن تـــسهیل الهمـــزة المتحركـــة ینطـــق بهـــا ال محققـــة، 
                                                 

 ٥٠٥ / ١٠ والمحیط األعظم المحكم وفي ١/١١٣ وفي كناب اللمع البن جني١/١٤١البیت لعبید ابن األبرص في دیوانھ   )1(
 ٣٤/٣٠١تاج العروس   )2(
 ٩/١٠٧شرح المفصل   )3(
 ٤٨ / ١سر صناعة اإلعراب   )4(



 ٦٩

ٕاذا صــح و.  صــفا علمیــا مؤكــداوم بوصــفه التكییــف الــصوتي لهــذه الحالــة فلــیس مــن الیــسیر الجــز
النطــق الــذي ســمعته مــن أفــواه المعاصــرین مــن القــراء تكــون هــذه الحالــة عبــارة ســقوط الهمــزة مــن 

صـوت لـین  وراءهـا، فالـذي نـسمعه حینئـذ ال یمـت إلـى الهمـزة بـصلة، بـل هـوالكـالم، تاركـة حركـة 
ترتـب علــى هــذا النطــق التقــاء یو.  كــسرة وضــمة أ وقـصیر یــسمى عــادة حركــة الهمـزة، مــن فتحــة أ

یغلب في معظم اللغات أن تؤدى مثل و hiatuaما یسمیه المحدثون  وهون قصیرین، نی لینصوتی
  )١("صوتي اللین القصیرین  وهذه الحالة إلي صوت لین انتقالي ینشأ من الحركتین أ

  :حاالت نطق الهمزة بین بین

 .قبلها ألفوإذا كانت متحركة  - ١

 ومكــــسورة أ وإمــــا أن تكــــون مفتوحــــة أ وقبلهــــا ألــــف فــــال یخلــــوحركــــة إذا كانــــت الهمــــزة مت
ل تجعــل همــزة بــین بــین، فــإن كانــت مفتوحــة جعلــت بــین الهمــزة اهــي فــي  كــل األحــوومــضمومة، 

َســاءل، : األلــف نحــوو َ ٕان كانــت وُتــساؤل، : الــواو، مثــلوٕان كانــت مــضمومة جعلتهــا بــین الهمــزة وَ
  .ِقائل: الیاء، نحوومكسورة جعلتها بین الهمزة 

قلبـت الهمـزة ألفـا،  ولـو، إذ اإللـف ال تتحـرك، ف ال یمكن إلقاء حركتها علـى األلـ": قال ابن یعیش
كـان وال یـدغم فیهـا، و ال تـدغم فأخذت تدغم فیها األلـف علـى حـد مقـروة السـتحال ذلـك؛ إذ األلـو

  .تسهیل نبرتهاوتخفیفها بتلیینها وفي جعلها بین بین مالحظة ألمر الهمزة؛ إذ فیها بقیة منها 

قربهــا مــن الــساكن؟ قیــل الــذي ســهل ذلــك وفهــال امتنــع جعلهــا بــین بــین لــسكون األلــف : فــإن قیــل
زیـادة المـد فـي األلـف مقـام الحركـة : اآلخـروخفاء األلـف فكأنـه لـیس قبلهـا شـيء، : أمران، أحدهما

  )٢("فیها كالمدغم فاعرفه

ٌألنهـا مـد كمـا ؛  بعـدها بـین بـیناأللـف تحتمـل أن یكـون الحـرف المهمـوزو" :  قال سـیبویه
فـي جـزاء أمـه ول مـسایل، ِفـي مـسائوٌذلـك قولـك فـي هبـاءة هبـاأة، و؛ تحتمل أن یكون بعـدها سـاكن

  )٣("جزاؤ امه

یـــاء  وأ ووا وهـــووالمتحركـــة إن كـــان قبلهـــا ســـاكن ": وجـــاء فـــي شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب
 نبــيقــولهم التــزم فــي وأفــیس، و وةمقــروأدغمــت فیهــا، كخطیــة و قلبــت إلیهــا اإللحــاقزائــدتان لغیــر 

  )١("ٕان كان ألفا فبین بین المشهورولكنه كثیر، وبریة، غیر صحیح، و
                                                 

 ١/٩٢األصوات اللغویة   )1(
 ٩/١٠٩شرح المفصل ابن یعیش   )2(
 ٥٤٧ / ٣الكتاب لسیبویھ  )3(
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 .قبلها فتحةوإذا كانت مفتوحة  - ٢

: المنفـصل نحــووقبلهـا فتحـة تجعــل بـین بـین فــي المتـصل وإذا كانـت الهمـزة  مفتوحــة 
َسَأل  َسال، وَ ْقال اكرموَقال أكرم وََقرا، وََقرأ وَ َ.  

ٌاعلــم أن كــل همــزة مفتوحــة كانــت قبلهــا فتحــة فإنــك تجعلهــا إذا أردت ":  ویهقــال ســیب
، ال تتمهوالصوت  ًتكون بزنتها محققة غیر أنك تضعفواأللف الساكنة، وتخفیفها بین الهمزة 

ذلـك قولـك سـأل فـي لغـة أهـل الحجـاز إذا لـم تحقـق كمـا وفـي ألنـك تقربهـا مـن هـذه األلـف ْخُتو
  )٢("بل بین بیننقد قرأ قوتمیم ویحقق بن

 .كسرة وضمة أ وقبلها فتحة أوإذا كانت مكسورة  - ٣

كـسرة فإنهـا تجعـل بـین بـین حـسب  وضمة أ وقبلها فتحة أوإذا كانت الهمزة  مكسورة 
ِمثــل ســئم، .حركــة الحــرف الــذي قبلهــا ِقــال إبــراهیم، وَ ِســئل، عبــد إدریــسوَ ِ ٕواذا ": قــال ســیبویه.   ُ

ٕاذا كانـــت الهمـــزة و ...الیـــاء الـــساكنةوت بـــین الهمـــزة قبلهـــا فتحـــة صـــاروكانـــت الهمـــزة منكـــسرة 
  )٣("مرتع إبلكوذلك قولك من عند إبلك وًضمة فهذا أمرها أیضا  وقبلها كسرة أومكسورة 

  .ضمة وكسرة أ وقبلها فتحة أوإذا كانت مضمومة  - ٤

 الـساكنة والـواوقبلهـا فتحـة صـارت بـین الهمـزة وٕواذا كانـت الهمـزة مـضمومة ": قال سـیبویه
الیــاء، فكــل همــزة تقــرب مــن الحــرف الــذي وقــصة المكــسورة  وقــصة الــواوالمــضمومة قــصتها و ...

ألن أصـلها ؛ ٍاواتوال وٍال یاءات وٍلم تجعل ألفات وحركتها منه فإنما جعلت هذه الحروف بین بین 
الهمــز فكرهــوا أن یخففــوا علــى غیــر ذلــك فتحــول عــن بابهــا فجعلوهــا بــین بــین لیعلمــوا أن أصــلها 

ذلــك وكـسرة فإنــك تـصیرها بــین بـین  وقبلهـا ضــمة أوٕاذا كانــت الهمـزة مــضمومة و... لهمـزعنـدهم ا
  )٤("قول الخلیلوقول العرب  وهومك  ُأِمن عندوتك، ْخ ُأُقولك هذا درهم

  .ف العلماء في همزة بین بین هل هي ساكنة أم متحركةتالخا

جـاز  ولـو؛ ألنها ساكنة، حجتهم أنها ال یبتدئ بهاوذهب نحاة الكوفة إلى أنها ساكنة وقد 
  .االبتداء بها لكانت متحركة

  .بعده ساكنومحتجین بوقوعها في الشعر أنها متحركة ب البصریون وقال
                                                                                                                                            

 ٣/٣٢شرح شافیة ابن الحاجب   )1(
 ٥٤١ / ٣الكتاب لسیبویھ   )2(
 ٣/٥٤٢یبویھالكتاب لس  )3(
 ٣/٥٤٢الكتاب لسیبویھ  )4(



 ٧١

ذهــب  ": هــذا مــا بینــه ابــن األنبــاري فــي كتابــه اإلنــصاف فــي مــسائل الخــالف حیــث قــالو
 الكوفیـون فـاحتجوا  أمـا.ذهب البصریون إلـى أنهـا متحركـةوالكوفیون إلى أن همزة بین بین ساكنة 

كانــت متحركــة  ولــو،  همــزة بــین بــین ال یجــوز أن تقــع مبتــدأةأنبــأن قــالوا الــدلیل علــى أنهــا ســاكنة 
   .افلما امتنع االبتداء بها دل على أنها ساكنة ألن الساكن ال یبتدأ به، لجاز أن تقع مبتدأة

ع مخففـة بـین بـین فـي أما البصریون فاحتجوا بأن قالوا الدلیل على أنها متحركـة أنهـا تقـو 
   :اجتمع فیه ساكنان النكسر البیت كقول األعشى وبعدها ساكن في الموضع الذي لوالشعر 

َِأن رَأت رجال َأعشى َأضر به    َ  َّ َ َُ ْ ً َ َْ ُریب المنون وذهر مفند خبل  ْ َ ٌِ ْ ُ ٌَ ْ َ ِ ُ ُْ َ
 )١(   

التقاء الساكنین فـي قبلها همزة مخففة بین بین فعلم أنها متحركة الستحالة وفالنون ساكنة 
قــال بــأن الهمــزة وأیــد ابــن جنــى مــذهب البــصریین فــي ســر صــناعة اإلعــراب، و)٢ (."هــذا الموضــع 

ٕان كانـت قــد قربـت مـن الــساكن ویــدلك علـى أنهـا و ": ٕان قربـت مــن الـساكن قـالوالمخففـة متحركـة 
  :ل كثیرقو وذلك نحوزن العروض حرفا متحركا وأنك تعتدها في ؛ فإنها في الحقیقة متحركة

ُینِزَ حَنت َأِ البینُرابُ غَاحَصو     ًةَیرِ جَقَ وفارٌمالْج َأَّمَ زْنأَأ
)٣(    

هــي متحركــة كمــا وفــالهمزة إذن مقابلــة لعــین فعــولن ، زن قولــك أان زم فعــولنوأال تــرى أن 
  ) ٤("ترى

  

  

  

  

  

                                                 
 ٣/١٥٤ وفي الكتاب لسیبویھ ١/٩١البیت لألعشى في دیوانھ   )1(
انظر ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا ، اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین، تحقیق   )2(

 ١/٥٨٧)  د تمكتبة الخانجي، القاھرة،(،١جودة مبروك، ط
 ٢/١٤٤ وفي الخصائص البن جني١/١٧٠البیت لكثیر عزة في دیوانھ  )3(
 ٤٩ / ١اب سر صناعة اإلعر  )4(
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  التخفیف بالنقل

  :تعریف النقل

  )١( .تحویل الشيء من موضع إلى موضع: لغة

 وذلـك للتخفیـف، أونقل حركة همزة القطع إلى الـساكن قبلهـا مـع حـذف الهمـزة : اصطالحا
  )٢( .لغة لبعض العرب ونوع من أنواع تخفیف الهمز المفرد وه وه

ذلـك بنقـل ویكـون فـي الهمـز المفـرد، وأحد أوجه تخفیف الهمز عند العرب،  وفالنقل إذا ه
القــراءات وقــد تنــاول علمــاء العربیــة وف، حركــة الهمــزة إلــى الحــرف الــصحیح الــساكن قبلهــا ثــم تحــذ

  . مؤلفاتهم التي بحثوا فیها صوت الهمزة في اللغة العربیةوهذا النوع من تخفیف الهمزة في كتبهم 

اعلــم أن كــل و ": تحــدث عنــه إمــام األئمــة ســیبویه رحمــه اهللا تعــالى فقــالووممــن بــین ذلــك 
ٌهمزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف ألقیت حركتها على الـساكن الـذي وتها، حذف ٍ

، اإلبلواألم و إذا أردت أن تخفف الهمزة في األب )لكِ بِكموك ُ مُمنووك ُ بَمن( :ذلك قولكوقبلها 
الكمــأة ومثلــه قولــك فــي المــرأة المــرة و،  األحمــرهمــزةمثــل ذلــك قولــك ألحمــر إذا أردت أن تخفــف و

  )٣("مثله قلیل والمراة وقد قالوا الكماة والكمة، 

 وإذا كان قبل الهمـزة حـرف صـحیح سـاكن نحـ": وجاء في شرح المفصل البن یعیش قوله
فالطریق في  تخفیفها أن تلقى حركتهـا علـى "المرآة والمرأة والكمأة والخبء والمسألة ویجأر ویسأل 

فــي المــرآة وفــي المــرأة المــرة، وفــي الكمــأة الكمــة، وتقــول فــي مــسألة مــسلة، و.  تحــذفهاومــا قبلهــا 
حركتهــا  وهــوقــد بقــي مــن أعراضــها مــا یــدل علیهــا، وذلــك أن الحــذف أبلــغ فــي التخفیــف، و. المــراة

لم یجعلوها بین بین ألن في ذلك تقریبا لها من الساكن فكرهوا الجمـع والمنقولة إلى الساكن قبلها، 
حركـة ٕان كانت فـي حكـم المتوهي عندنا والكوفیون یزعمون أنها ساكنة البتة وكیف .  بین ساكنین

    )٤ (."فهي ضعیفة ینحى بها الساكن

  :قال ابن الحاجب في نظمه المشهور بالشافیة

ًوان یكن صحیحا     ْهَلْكَّ الشِلْقَ نَدْعَ بْفَذْحُواه یِ س         ٍهَّلِا عَذو َإٔ

                                                 
 ٤٩/٤٥٢٩لسان العرب،مادة نقل   )1(
 ١/٤٠٨انظر النشر في القراءات العشر  )2(
 ٥٤٥ / ٣ كتاب سیبویھ - لسیبویھالكتاب   )3(
 ٩/١٠٩المفصل البن یعیش  )4(



 ٧٣

  ِبَوــَي ح فٍلَیَ جْعــــــــــــــَ مٍةَلَسَ م         ِبــــــــــــــــــَ خَّمُثوَ سَُّم ثٍيَش وُحَن

  ى  َضَ قَبْوُّیَأ وُب َأَكْیِا بَوُقاض        ى َضَ مْمِهِرْام وُ ذْمُهَرْ امَيِعَبْتِا

   ُمَّغَّدـــــــــــــُ یٍدـــــــــــــــــِائَزِها بـَّـــــــــــبَشُ م       ُمَغْدُ یْـــــــــــــــــــدــَق وَسو ٍءْيَ شُوباب

  )٤(را ُثَ كْي إذِرُى یَكذا أرــــــــــــــــــــهو       ى َرَ یِابـــــــ ب فيُخفیفَّ التَمِزُوالت

ـــال  وإذا خففـــت فإمـــا أن تكـــون ســـاكنة أ:  وشـــرح الرضـــي االســـتراباذي أبیـــات الـــشافیة فق

إذ حــرف العلـة أخــف منهــا، ، فالـساكنة تبــدل بحــرف حركـة مــا قبلـه، هــذه قـسمة حاصــرةو .متحركـة
: ن مـا قبلهـاألذلـك وأمـا المتحركـة فعلـى قـسمین، و ...لهمزة من جنسهخاصة حرف علة ما قبل او

ذلك الساكن من أن یكون مما یجوز تحریكـه،  ومتحرك، فإن سكن ما قبلها فال یخل وإما ساكن، أ
 :ممـدودتینالیاء الزائدتان فـي بنیـة الكلمـة إذا كانتـا و والواو األلفال یجوز، فما ال یجوز تحریكه وأ

خطیئـــة ومقـــروء وســـائل  وكـــذا یـــاء التــصغیر، نحـــوهـــا مـــن الحركــة مـــن جنـــسهما، أي یكــون مـــا قبل
الـــسئ قبلتـــا و إن كانتـــا أصـــلیتین كالـــسوء ألنهمـــا" الزائـــدتان فـــي بنیـــة الكلمـــة " ٕانمـــا قلنـــا وأفیـــئس، و

كـذا یقـبالن الحركـة إذا لـم والمها مما ال یمتنع من قبـول الحركـة، وعینها ون فاء الكلمة أل، الحركة
الیاء كلمتان مـستقلتان تحـتمالن و واتبعي أمرهم، إذ الواواتبعوا أمرهم،  و بنیة الكلمة، نحیكونا من

 ألنهمـا، َیـكَبى َأِمِلسُ مـُیـاءو َیـكِبَأ وُمِسلُمـ: نحـو واوأجرى مجراهما و، َّنِیَشْاخو َّنُوَشْاخ والحركة نح
  )١( "في الحقیقة لیستا زائدتین في بنیة الكلمة

ثابت  في القراءات القرآنیة خاصة فـي قـراءة اإلمـام نـافع مـن وارد و تخفیف الهمز بالنقلو
  .رش رحمهم اهللا جمیعاوروایة 

رشـا كـان یلقـى حركـة الهمـزة و أناعلـم ": الداني فـي كتـاب التیـسیر وعمر ویقول اإلمام أب
 كان الساكن غیر حرف مد إذاذلك وتسقط هي من اللفظ؛ وعلى الساكن قبلها، فیتحرك بحركتها، 

  .أخرى كلمة أولالهمزة وكان آخر كلمة ولین، و

 و یكون تنوینا نحأن األولالساكن الواقع قبل الهمزة یأتي على ثالثة اضرب فالضرب و  
 M  ±  ³  ²  ¸  ¶       µ         ´  L و  ،٩٤: األعــــراف M  ÃÅ  Ä  Ç  Æ        L : قولــــه

  .٤: اإلخالص M     2  1  L  و، ٢٦: األحقاف

                                                 
 ١/٦٣الشافیة  )٤(
 ٣/٣٣شرح شافیة ابن الحاجب   )1(



 ٧٤

ــــى واآلزفــــة و  اآلخــــرةواألرض  و یكــــون الم المعرفــــة نحــــأنني الثــــاو   األذن واآلن  واألول
  . شبههو

  .یجرى عند القراء مجرى المنفصل ون كان متصال مع الهمزة في الخط فهإو هذا

آل  M   Ç  Æ    É  È  L:تعــالىقولــه  و یكــون ســائر حــروف المعجــم نحــأنالثالــث و 
  Ms  q  و ،٤٨: ص M  T   SL و، ٥٤: الـــرحمن M  lk  jL و،  )٩٩: عمـــران

    tL و، ٢: العنكبوت M    N  ML و، ٣٩: األعرافM ;  :  <  L األعراف :
: المائــــدة M  Y  X  WL و، ١٥١: األنعــــام M     ¤  £    L و، ١٤: البقــــرة M  ´  ³  Lو، ٣٨
  )١(": سبأ M  B  AL و، ٢٧

  :لباب قولهومن نظم اإلمام الشاطبي رحمه اهللا تعالى في هذا ا

ٍوحرك لورش كل ساكن آخر  ِِ ِ َِ َّ ُ ٍ ْ َ َْ ِّ ِصحیح بشكل الهمز      َ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ٍ ِ َاحذفه مسهالوَ ِ ْ ُ ُ ْ ِ ْ)٢(  

 الهمــز أول الكلمــة التــي وصــف الــساكن بوصــفین أحــدهما أن یكــون آخــر الكلمــة، فقــد و
ي لـیس الثـاني أن یكـون الـساكن اآلخـر صـحیحا أو، بعدها ألن األطراف أنسب للتغییر من غیرهـا

ألن حـرف المـد ؛ ٨٤: غـافر M  ³  ²L  و ٥٣: فـصلت M   Å  ÄL ولین نحوبحرف مد 
ینقـل حركـة الهمـز لمـا و،  لما فیه من المد بمنزلة المتحرك فلم ینقل إلیه كما لم ینقل إلى المتحرك

ه فإنــ،  مــا قبلهمــافــي حــال انفتــاحلــین ولیــسا بحرفــي مــد و واو كــان قبــل الهمــزة یــاء أإذا قبلهــا كــذلك
، ١٥١: األنعـــام M     ¤  £    L و ٢٧: المائــدة M  Y  X  WL وینقــل حركــة الهمـــزة إلیهمــا نحـــ

إلــى المــیم مــن ألــف الم مــیم فــي أول  ٢: العنكبــوت M s  q    t  L نقــل حركــة الهمــزة فــيو
، ٣٩: األعـــراف M    N  ML  و ونحـــفـــي  إلـــى تـــاء التأنیـــث  حركـــة الهمـــزة نقـــلو ،العنكبـــوت

 -اآلخــرةواألرض -ٕالــى الم التعریــف نحــوو، ٤:اإلخــالص M     2  1  L ونحــإلــى التنــوین و
هل حـرف دخـل لمعنـى فكانـت لـذلك وقد  وهمزتها كلمة مستقلة نحوألنها منفصلة مما بعدها فهي 

  ) ٣ (.ٕان اتصلت خطاوآخر كلمة 

  فما االختیار في باب نقل الحركة؟:فإن قیل 

                                                 
 ،بیروت ،دار الكتاب العربي (، التیسیر في القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمروالداني،  انظر ) 1(

 ٣٥ / ١ )م١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤
 ١/٢٠متن الشاطبیة  )2(
 ١٥٥ / ١إبراز المعاني من حرز األماني انظر   )3(



 ٧٥

ألن القـراء أجمعـوا علـى و، األصـل  ورك الحركة ألنه هـتو ،فالجواب أن االختیار الهمز" قال مكي
وألن ، إنمــا رواهــا عنــه ورش وحــده ، ال ینقــل الحركــة، عنــد جمیــع الــرواة عنــه، ألن نافعــا و، ذلــك

،  وألن الهمـز فـي جمیعـه؛الهمز الزم في االبتداء فإجراؤه الوصل على الوقـف أحـسن مـن مخالفتـه
فـأجرى الوصـل علـى ، واالبتـداء ال یجـوز فیـه التخفیـف، مـةألنـه فـي أول كل، في تقدیر االبتداء بـه

  )١ (."ذلك
  السكت على ما قبل الهمز

السكوت خالف والسكت " : قال في لسان العرب. خالف النطق وهوالمنع :  لغةالسكت
أسكت إذا و" : قال في تاج العروسو. )٢(یقال سكت الصائت یسكت سكوتا إذا صمتوالنطق، 

  )٣(.مانقطع كالمه فلم یتكل
القـراءة، والـسكت سـكون الـنفس فـي الغنـاء ":   قال في المعجـم الوسـیط :السكت اصطالحا

  )٤("من أصول األلحان فصل بین نغمتین من غیر تنفس و

ً قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف من غیر تنفس بنیـة العـود إلـى : القراءوفي اصطالح
عنـد الوصـل بـین الـسورتین لمـن لـه ذلـك، وفـي آخرهـا وسـط الكلمـة ویكـون فـي والقراءة في الحال، 

كـان  وشـبه الـصحیح أ وًسـواء كـان هـذا الـساكن صـحیحا أ، ًقوعا علـى الـساكن قبـل الهمـزوأكثره و
  )٥ (.حرف مد

لعـــل منـــه حـــدیث واإلفهـــام، والبیـــان وومـــن أوجـــه الـــسكت فـــي الكـــالم أنـــه یكـــون للتوضـــیح 
مــا كــان رســول اهللا :(ضــي اهللا عنهــاقالــت ر. ســلموصــف كــالم النبــي صــلى اهللا علیــه وعائــشة فــي 

لكنــه كــان یــتكلم بكــالم بینــه فــصل یحفظــه مــن جلــس و  ســلم یــسرد ســردكم هــذا وصــلى اهللا علیــه 
  )٦() إلیه

 وواشــتهر هــذا النــوع مــن الــسكت فــي القــراءات القرآنیــة بحیــث یــسكت القــارئ علــى حــرف أ
  .اهكذوعلى آخر السورة من القرآن الكریم  وعلى آخر آیة أ وكلمة، أ

                                                 
 ١/٩٣شف الك  )1(
 ٢/٤٣ ، مادة سكتلسان العرب  )2(
 ٥٥٩ / ٤تاج العروس من جواھر القاموس  )  )3(
 - ھـ ١٤٢٥، الدولیة مكتبة الشروق(، ٤، ط المعجم الوسیط،  محمد النجار، حامد عبد القادر، أحمد الزیات ،إبراھیم مصطفى  ) 4(

 ٤٣٨ / ١ )م٢٠٠٤
 ١/٤٠٩)م١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٢دار النصر للطباعة، مصر، (، ١، ط القاري ھدایةالمرصفي؛ عبد الفتاح السید عجمي،   )5(
 ٦٠٠ / ٥سنن الترمذي   )6(



 ٧٦

َقیفـة، وسماه الـبعض ووزمن السكت یكون أقل من الوقف؛ لذا سماه البعض سكتة یسیرة،  َْ
  .سماه البعض اختالسا دون إشباعوقفة خفیفة، ومنهم من قال و

 وهــوومــن أشــهر القــراء بالــسكت علــى الــساكن قبــل الهمــز اإلمــام حمــزة الزیــات رحمــه اهللا، 
دت بعــض الروایــات التــي تنــسب إلــى اإلمــام عاصــم ٕیكــاد یتفــرد بــه مــن بــین جمیــع القــراء، وان ور

الــسكت علــى الــساكن قبــل الهمــز؛ لكــن الــراجح أنــه ال یــسكت إال الــسكتات األربعــة المــشهورة مــن 
  )١ (.روایة اإلمام حفص له رحمه اهللا

  :وهذه السكتات هي

َعوجا(على األلف المبدلة من التنوین في لفظ : السكتة األولى َ  ¬  »  M :من قوله تعالى)ِ
     ¸¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®L ًقیما{ بأول الكهف حالة الوصل ثم یقول  ١: الكهف َِّ {

  .)قیما(بـ )عوجا(ٕانما السكت حالة وصل و.  ألنه رأس آیة)عوجا(وهذا ال یمنع من الوقف على 

َمرقدنا(على األلف من لفظ : السكتة الثانیة َِ ْ M  Â  ÁÀ¿  ¾  ½  ¼  »  º  Ã  بیاسین)َّ
    Ç  Æ   Å  ÄL ٥٢ :یس .  

،  ٢٧: القیامة M     C  BA    @L :  في قوله تعالى)من(على النون من لفظ : السكتة الثالثة
  . ویلزم من السكت إظهار النون الساكنة عند الراء ألن السكت یمنع اإلدغام)راق(: ثم یقول

  MJI         Q  P  O  N  M  LK :  في قوله تعالى)بل(على الالم من لفظ : السكتة الرابعة
    RL ؛ً ویلزم من هذا السكت أیضا إظهار الالم عند الراء)ران(:  ثم یقول، ١٤: المطففین 

ُ وسكت حفص في هذه المواضع ،ألن السكت یمنع اإلدغام هنا كذلك ْ  من النوع الذي األربعةَ
   )٢ (.یأتي على آخر الكلمة

  : اهللا عنهرحمهقال اإلمام الشاطبي 

ٍسكتة حفص دون قطع لطیفة و ٍ ٍ ُ َ َ على ألف التنوین في عوجا بال ْ ً َ ِ ِ ِ  

َِفي نون من راق ومرقدنا وال و ْ ْ َالباقون ال سكت موصالو م بل ران  َ َُ َ ْ ُ )٣(    

                                                 
 ١/٤٢٤انظر النشر في القراءات العشر  ) 1(
  ١/٤١١ھدایة القاري للمرصفي انظر   )2(
 
 ١/٦٦متن الشاطبیة  )3(
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محله على و ،أول سورة براءةو األنفالبین آخر سورة ، وكذلك یسكت حفص في وجه له
  ).علیم(المیم من

M   ÈÇ  Æ   Å  Ä : في قوله تعالى)مالیه(ى الهاء من لفظ  السكت علالموضع الثانيو 

    Ì  Ë  Ê  ÉL المقدم  والسكت هوالوجهان صحیحان مقروء بهما و ، ٢٩ : ٢٨: الحاقة
ًمجمل القول أن حفصا عن عاصم له في القرآن الكریم ست سكتات أربع منهن لم وفي األداء 

  .ًهن المذكورات أوالویشاركه فیهن أحد من القراء 

  .قد شاركه فیها باقي القراء العشرة في وجه لهموأول براءة وبین آخر األنفال : والخامسة

قد شاركه فیها و بالحاقة )مالیة هلك(في أحد الوجهین عنه على الهاء من : والسادسة
 )١ (.یعقوبوباقي القراء العشرة في أحد الوجهین عنهم كذلك إال حمزة 

 وأ، ٤: البقرة M     A  @  ?  L  سواء كان صحیحا مثل ال یجوز إال على ساكنالسكتو
 M  ´  ³  ²  Lویــشمل المفــصول نحــو، مــا كــان الــساكن فیــه حــرف لــین فقــط ووهــ شــبه صــحیح

M و نحـحـرف مـد وأ،  ٣١: المائـدة M   ÔÓ  Ò  Ñ  Lویشمل كذلك الموصول نحو ١٤:البقرة
    ±  °L ساكن الذي یجوز السكت علیه إمـا الوال یجوز السكت على كل ساكن، و، ١٤: البقرة

ٕانمـا یـسكت علیـه وال یكـون بعـده همـزة، وتحقیقـه، أوأن یكون بعده همزة فیسكت علیه لبیان الهمـزة 
  .مثل التأكید على معنى دون األخر.  لمعنى غیر ذلك

الذي اشتهر به اإلمام حمزة  وهو، الساكن الذي یسكت علیه لبیان الهمز خوفا من خفائهو
 M  Y  X  L :مثالـهوالتـي تلیهـا  الكلمـةالهمـز أول وكلمـة ال یكون منفـصال فیكـون آخـر ،رحمه اهللا
 M    (  '  &  %L ، ٢٧: المائــدة M  Y  X  L، ١٤: البقــرة M  ´  ³L  ٨٨: الكهــف
یاأیهــا، (  منــه و) واألولــى، اإلیمــانو، اآلخــرةو، األرض(منــه و، ١: الــشرح M  v   uL ، ٦: البقــرة

  . إن اتصل في الرسم أیضاو التنبیه ومما كان مع حرف النداء  ) هؤالءوأولي،  یا

 (مثالــه بغیــر حــرفوالهمــزة فــي نفــس الكلمــة ومــا كــان الــساكن  وهــوویكــون فــي المتــصل 
ٕاســرائیل، والــسماء بنــاء، وأولئــك، ( مثالــه بحــرف المــدو) مــسئوالوشــیئا، وشــيء، والظمــآن، والقــرآن، 
  )٢ ()من سوء وا، مریئوهنیئا، وقروء، ویضيء، ووجاءوا، 

                                                 
  ١/٤١١ھدایة القاري للمرصفيانظر   )1(
 ١/٨٥، وإتحاف فضالء البشر ١/٤٠٩ للمرصفي، وھدایة القاري ١/٤٢٠انظر النشر في القراءات العشر  ) 2(



 ٧٨

  باإلبدال تخفیف الهمزة

 و،  إن لـم تـأت ببـدلوتبـدیل الـشيء تغییـره  و: التغیر قـال فـي لـسان العـرب: اإلبدال لغة
األصل في اإلبدال جعـل شـيء مكـان شـيء آخـر و، تبدله به إذا أخذه مكانهواستبدل الشيء بغیره 

  )١(تاء في تاهللا  وكإبدالك من الوا

جعـل حـرف مكـان غیـره ":  نجعل حرفا مكان حرف، قال في الشافیةأن :اإلبدال اصطالحا
 وهـوزائد كضویرب،  و هوبكونه فرعا، وبقلة استعماله كالثعالي، و، أجوهویعرف باشتقاقه كتراث و

  )٢(".ادراكواصطبر وهراق  وبلزوم بناء مجهول نحو، أصل كمویه

َا مقــام بعــض، مدحــه ٕاقامــة بعــضهوُمــن ســنن العــرب إبــدال الحــروف و" : ابــن فــارسقــال  َ َ
َمدهه و َ ّرفن وَرفل وفرس وَ   )٣("كثیر مشهور وهوَ

ٕوابــدال الحــروف بعــضها مــن بعــض أحــد الوســائل التــي لجــأ إلیهــا العــرب لتیــسیر النطــق 
قــع اإلبــدال فــي كثیــر مــن الحــروف منهــا الهمــزة وقــد وبــبعض الكلمــات التــي یــستثقلون النطــق بهــا، 

  .ألن العرب یشعرون بالثقل في نطقها

  :هذه أوجه تخفیف الهمزة باإلبدال عند العربو 

  .  الهمزة الساكنة

 و ســواء كــان الهمــز منفــصال أ-تبــدل الهمــزة الــساكنة بحــرف مــد حــسب حركــة مــا قبلهــا 
ْیـؤمن :( فإن كان ما قبلها مضموما أبـدلت واوا نحـو-متصال  ْ یـومن، یـؤتى –ُ ٌ ْ  – نـةْؤُالجُ یـوتى، –ُ
  ) یقولوذن ليو –یقول ائذن لي و ،ُ البوس- سْؤُالب وُالجونة، 

ْ بیر، شئت –ِْبئر : ( ٕان كان ما قبلها مكسورا أبدلت یاء نحوو َ ِّ الـذیب، – بْئَّالـذِ شیت، –ِ
ْالمئرة    )٤ ()ِ المیرة-ِ

 و – ٍسْأَبـــ وَ راس، – ٍسْأَ ر:(كـــان مـــا قبلهـــا مفتوحـــا أبـــدلت ألفـــا نحـــووٕان كانـــت ســـاكنة و
ْبـــاس، فـــأذنوا  َ قـــد علـــل ســـیبویه عـــدم تخفیفهـــا بـــین بـــین، و)  الهـــدى اتنـــا–ى ائتنـــا الهـــدوَ فـــاذنوا، –َ

ً قد بلغت غایة وٕوانما یمنعك أن تجعل هذه السواكن بین بین؛ أنها حروف میتة : "بالحذف فقالوأ
                                                 

 ٢٣١/ ٣ ، مادة بدللسان العرب  )1(
 مكة ،المكتبة المكیة (، ١الشافیة ، تحقیق أحمد العثمان، طابن الحاجب؛ جمال الدین أبي عمرو عثمان بن عمر الدویني ،  ) 2(

 ١٠٩/ ١) ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥،المكرمة
 ١٧٣ /١ )١٩١٠ -ھـ ١٣٢٨المكتبة السلفیة، القاھرة، ( وسنن العربالصاحبي في فقھ اللغةد، ابن فارس؛ أحم  )3(
 ٩/١٠٧شرح المفصل ألبن یعیش ، و٥/٥٤٤انظر الكتاب سیبویھ   )4(



 ٧٩

؛ ٌال تحذف ألنه لـم یجـيء أمـر تحـذف لـه الـسواكن و، ال یوصل إلى ذلك و، لیس بعدها تضعیف
  )١( "ٌضمة البدلوٌتوح الذي قبله كسرة أفألزموه البدل كما ألزموا المف

  . الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها -

َیــؤده :(نحــو و إذا كانــت الهمــزة مفتوحــة مــضموما مــا قبلهــا ُأبــدل مكانهــا وا- ِ یــوده، –ُ َ ُ
َ یواخذ، الجؤن –َیؤاخذ  ُ َ الجون، غالم أبیك –َُ ُ ُ َ َ بیك وُ غالم –ُ  لم تخفف هنا بین بین ألنها و) ِ
 ألن األلــف ال وضـمة؛  و قبلهـا كـسرة أواأللـف  و ألنـه ال یمكـن أن ننحـوا بهـا نحـوحـة؛ مفتو

  .مضموما فكذلك ال یجيء ما یقرب منها في هذه الحالویكون ما قبلها مكسورا أ

َخاسئا :(  إذا كانت الهمزة مفتوحة مكسورا ما قبلها أبدل مكانها یاء نحو-  َ خاسیا، –ِ ِ
ِالمئر، میر، من غالم ٌَ ِ َ َأبیك َِ َ من غالم یبیك، یقرئك –ِ ْ ُ َ ِِ ِ َ یقریك–ُ ْ ُ() ٢(  

  :قال ابن الحاجب في نظمه المعروف بالشافیة

   ُلــــــــِصَّتَا یــــــــــــــــــــــــــــــــ مِةَیكِرْحَ تِفْرَحـــــــــــــــِب         ُلَدْبُیــــــَ فٌنِاكــــــــــــــــــــــــــــا سَّمِ إُزْمَ الهو 

  ْنِ دِدى ائتُ إلى الهْنَذْ ائُولُقَ یْنَم و        ْنِمُتْي ائِذــــــــَّ الو ُتْؤُ سٍرْئِ بِكرأس

  نا ِبلــــــــي اَدْیِزَ مٍاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی وأ و واْمن        نا َكـــــــــــــــــــــــــَا ســـــال مــــ تْ فإنُهُغیر وَأ

  ال   َسْرـــــــــــــــــــــــُ فیه مُنِاكــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ السَمِغْدُأ و        ال ِّدــــــــــــــــــــــــُ بِیهـــــــــــ إلٍاقــــــــــــحْ إلِغیرــــــــل

  ه   َّوُلْكـــــــــــــَ مْتَدــــــــــــــــــــــــــــَس غِّیـــــــــــــــــــــــــــــَف ُأَّمــــــــث         ْهَّوُرْقــــــَ مْتَدــــــــــــــَة بَّیِطَـــــــــخ وحـــــــــــــــن

  ) ٣( ْهَّیِضـــــــــــَ القَرُثَ كْلــــــــــــــــــــــَ بًماَزَتْلُــــــــــــــــــــــــــم          ْهــــــــــــــَّیِرَبـــــــ الو ِّيِبَّ في النَیســــــــــــــــــول

  

  

  

  

                                                 
 ٥٤٤ / ٣الكتاب لسیبویھ  )1(
 وشرح المفصل، ٣/٥٤٤انظر الكتاب لسیبویھ   )2(
 ١/٦٣الشافیة في علم التصریف   )3(
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  الوقف على الهمز
 . العربیـةمـن أصـل و هومن الظواهر المتعارف علیها عند القراء، الوقف بتخفیف الهمز 

ألن الوقــف محــل اســتراحة لكنــه ممــا یتناســب مــع الوقــف؛  فــي الوصــل، ه یحققــ الــبعضٕان كــانو
  .القارئ المتكلم

 تنوین یبدلوا و التنوین، و الحركات واحذفادة العرب في كالمهم عند الوقف أن یوجرت ع
   .أولى و التضعیف، فكان تخفیف الهمز أحق و النقل و اإلشمام و الروم یزواج یو، النصب

 لغـة معروفـة، وهـذا مـذهب مـشهور : قـال بعـضهمو:  )١(قال ابـن مهـران" : قال الشاطبي
: قـال.   الوقـفو  كما یحـذف اإلعـراب فرقـا بـین الوصـل -لوقفیعني ا-یحذف الهمز في السكت

 الفصاحة ترك الهمـزة ولغة أكثر العرب الذین هم أهل الجزالة : قال بعضهمو.  مذهب حسن وهو
  )٢ (". المتحركة عند السكتوالساكنة في الدرج 

 هي والقراءات،  ومشهور عند علماء العربیة  بأنواع التخفیف الخفف الهمز في الوقفیو
  .بین بینو الحذف والنقل واإلبدال 

  .  الزیات حمزة  شهرة  بتخفیف الهمز عند الوقف اإلمام الكوفي واصا اختصأكثر القراء و

ِّوعلــــل ذلــــك بــــأن قــــراءة اإلمــــام حمــــزة   و المــــد و الترتیــــل و اشــــتملت علــــى شــــدة التحقیــــق ُ
ّ یقــرأ بالمــد الطویــل ألنــهو ّ شــدتها،ولــصعوبة مخــرج الهمــزة الــسكت، فناســب التــسهیل فــي الوقــف؛ 

.   أنه یحرص على إتباع رسم المصحفو، ًقراءته تحقیقا ببطء فإذا وقف قصد االستراحةوالالزم، 
مـــن القـــراء الـــذین  و.  ًأكثـــر استحـــسانا وقـــراءتین أ و قیـــل مـــن أجـــل الجمـــع بـــین أحكـــام لغتـــین أو

، أمـا حمـزة فإنــه تطـرف فقــطال أنـه یخفــف الهمـز المإیخففـون الهمـز عنــد الوقـف هـشام بــن عمـار؛ 
  .المبتدئ به أذا نزل منزلة المتوسطیخفف المتطرف والمتوسط و

  فلم خص الوقف بالتخفیف للهمزة دون الوصل ؟. ن قیل إ ف: "مكيقال 
والهمـزة . فیما قرأ قبل وقفـه ، فالجواب أن القارئ ال یقف إال وقد وهنت قوة لفظه وصوته 

كـان فیمـا فیـه ، یضعف فیه صوت القارئ بغیـر همـز ، وقف فلما كان ال، حرف صعب اللفظ به 

                                                 
، النیسابوري، م ن كتب ھ آی ات األصلصبھاني ، أبو بكر، أحمد بن الحسین بن مھران األاإلسالم القدوة المقرئ، شیخ اإلمامھران ابن م ) 1(

وس مع أحم د ب ن  .نومائتیولد سنة خمس وتسعین .ت، الغایة في القراءاتاءات و وقوف القرآن و الشامل في القراءاالقرآن و غرائب القر
ك ان إم ام ع صره ف ي الق راءات، وك ان : ق ال الح اكم .خزیمة، وأبا العباس السراج، ومكي ب ن عب دان، وجماع ةمحمد الماسرجسي، وابن 

انظ    ر س    یر أع    الم .ت    وفي ف    ي ش    وال س    نة إح    دى وثم    انین وث    الث مئ    ة .أعب    د م    ن رأین    ا م    ن الق    راء، وك    ان مج    اب ال    دعوة
 ١/١١٥،واألعالم للزركلي١٦/٤٠٦النبالء

 ١/١٦٦مانيإبراز المعاني من حرز األ  )2(



 ٨١

مــع أنهــا ، فخفــف الهمــزة فــي الوقــف للحاجــة إلــى التــسهیل والتخفیــف علــى القــارئ ، همــزة أضــعف 
مــام قوتــه فــي ت و، فأمــا الوصــل فــإن قــوة القــارئ فــي لفظــه.ومــع نقلــه ذلــك عــن أئمتــه، لعــرب للغــة 

  ) ١ (."ابتدائه تكفي

  .متحرك و الهمز ینقسم إلى ساكن

 الساكنالهمز /أوال 

ما ینقطع وهوٕاما عارضا، وا في آخر الكلمة، ویكون سكونه إما الزما،  متطرفیكون 
  .ال یكون إال الزماوا في وسط الكلمة  متوسطیكونو. الصوت علیه

ْ، أم لـــم  ینبـــأ، إن یـــشأْأَاقـــر(  یـــأتي قبلـــه مفتـــوح مثـــل الـــالزمالمتطـــرف الـــساكن  -  َْ َ  و ،  )ََُّ
ْهیـــئ،  و، ْئِنبـــ( ر مثـــل مكـــسو ْ یهیـــئوِ  ســـكونها و همـــزة متطرفـــة ســـاكنة  فـــي القـــرآنال یوجـــد و) ِ
  .)لم یسؤ (  مثاله في غیر القرآن وضم،  قبلها وأصلي 

  :الساكن العارض یأتي قبله الحركات الثالثو -

ٌُكأنهم لؤلؤ، ٌؤُؤ، إن امرُلْؤُكأمثال الل(  الضم ما قبله مثال  ُْ(  

ٍلكل امرئو، ُئِیبدو، ِئِمن شاط( كسر  الما قبلهمثال  ِ(   

ُقال المألو، َأَبد(  الفتح ما قبلهمثال    .)إ َعن النبو، َ

یبدل منها حرفـا مـن جـنس الحركـة وفي مثل هذه الحاالت یوقف على الهمزة بالسكون ، و
 أردنــا علــة ذلــك، أننــا لمــاو. مــع الكــسرة یــاءومــع الــضمة واوا، والتــي قبلهــا ، تبــدل مــع الفتحــة ألفــا، 

تخفیـف الهمـزة فـي الوقــف، ال یمكـن أن نجعلهـا بــین بـین؛ ألن همـزة  بـین بــین متحركـة فـي الــوزن 
ال وال یمكــن أن تلقــى حركتهــا علــى مــا قبلهــا؛ ألنــه متحــرك، وال یوقــف علــى متحــرك، واألصــل، و

مــا قبلهــا متحــرك بمثــل حركتهــا، فلــم یكــن بــد مــن ویمكــن أن تبــدل بحــرف غیرهــا؛ ألنهــا متحركــة 
    (2) .وقف علیها بالسكون؛ ألنه األصلال
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 ٨٢

  .متوسط بنفسه ومتوسط بغیره : الساكن المتوسط ینقسم إلى قسمینو 

  :المتوسط بنفسه یكون قبله 

ْ، ال یؤخذمنْؤُتفكة، یْؤُالم( و ضم نح ْالمؤمنون، ُ ُ(.  

ْ، الذئب، بئسناْئِنبور، ْئِب( وكسر نحو  ِْ ِ( .   

ْأثیما، بوأناَ، تكلْأَتوس، ْأَك( وومفتوح نح َْ( .  

إن كان قبله ضم أبدل ف بحركة ما قبله، هلابدبإخفف ی الهمز الساكن،  مننواعاألهذه ي ف
  )١ (.ٕان كان قبله فتح أبدل ألفاوٕان كان قبله كسر أبدل یاء، وواوا، 

  .متوسط بحرف، ومتوسط بكلمة : المتوسط بغیره على قسمین  

ُأمروَْ، فأتنا، تواْآوووا، ْأَف( و نحاحوفتم  إال قبله ما یكون الالمتوسط بحرف  ولم یقع قبله ) ْ
 و ألاختلــف الــرواة فــي مثــل هــذه المواضــع عــن حمــزة فمــن قائــل یخففــه بالتــسهیو.  ال كــسروضــم 

ذهــب آخــرون أنــه فــي مثــل هــذه المواضــع یحقــق واإلبــدال، باعتبــار أنــه متوســط حــسب الــصورة، 
    )٢ (.دون بالزوائال یعتدوالهمز باعتبار أنها في أول الكلمة 

 M  6  5L ، ٧٧:  األعرافM      f  e L و یكون قبله ضم نحالمتوسط بكلمة 
فـــتح و، ٢٨٣: البقـــرة M     2  1  Lوكـــسر نحـــو، ٢٩:العنكبـــوت M  »  ºL ، ٥٤: یوس   ف

  )٣( ٧١: األنعام M  |{  z  L ٥٩: یوسف M  x  wL ونح

إن كان قبله فه أن یبدل بحركة ما قبله، تخفیفو،  المتوسط بكلمةفهذه أنواع الهمز الساكن
  .ٕان كان قبله فتح أبدل ألفاوٕان كان قبله كسر أبدل یاء، وضم أبدل واوا، 

.  اعلم أن الهمزة المتوسطة تكون ساكنة ومفتوحة ومضمومة ومكسورة : "قال في الكشف
ا كانـــت ســـاكنة رها ألنهـــا لمـــّفمـــا قبلهـــا مـــن الحركـــة یـــدب ،فأمـــا الـــساكنة فهـــي تجـــري علـــى مـــا قبلهـــا

وهـي الحركـة ، رها أقـرب الحركـات منهـا ّفـدب، وال قـوة، إذ ال حركـة فیهـا، ر نفـسها ّفلم تدب، ضعفت
  )٤("التي قبلها
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 ٨٣

  : ینقسم إلى قسمینوا لهمز المتحرك  :اثانی

   متوسطوا ینقسم إلى متطرف مكل منهو.  متحرك قبله متحركومتحرك قبله ساكن، 

ــالهمــز  ــساكن مــا قبل غیــر  وزائــدتین، أ وواوا، أ و، أًیــاء و أن یكــون ألفــا، أإمــا هالمتطــرف ال
، مـــن ُ، الـــسفهاءَجـــاء( ویـــأتي بعـــده كــل مـــن الحركـــات الـــثالث نحـــ،  ألفـــا قبلـــهفـــإن كـــان.  ذلــك

 ذلـك أن الهمـز لمـا سـكن توجیـهوأن یبدل ألفا من جنس ما قبله، بتسهیل هذا القسم و) ِالسماء
  .انفتاح ما قبلهاومزة ألفا لسكونها للوقف لم تعد األلف حاجزا، فقلبت اله

لـم یـرد فـي و ) ٌيءَبـر( و ) ُيءِسَّالنـ( ونحـواوا زائدتین  وٕان كان الساكن قبل الهمز یاء، أو
تسهیله أن یبدل الهمز من جنس ذلك ولم یرد في القرآن غیرها كذلك، و  )ٍوءُرُق( و، القرآن غیرهما
  .یدغم الحرف فیه والحرف الزائد 

نقل حركة الهمزة إلـى ذلـك الـساكن بسهل یكن غیر ذلك من سائر الحروف فٕان كان الساو
 وسـواء كانـا حرفـي مـد أوواوا أصـلیین،  ویـاء، أ ویحرك بها، سواء كـان ذلـك الـساكن صـحیحا، أو

  .حرفي لین بأي حركة تحركت الهمزة 

 الهمـــزة فیهـــا  جـــاءترد منـــه فـــي القـــرآن ســـبعة مواضـــع، منهـــا أربعـــةوالـــساكن الـــصحیح و 
  :هيوضمومة م

ُ، المـــرءُءْلِمـــو، ٌءْفِد (  ْ  ) ِءْرَ بـــین المـــ(منهـــا موضـــعان الهمـــزة فیهمـــا مكـــسورة ،و) ٌءْزُ،  جـــَ
  . )َءْبَالخ(وهوموضع واحد الهمزة فیه مفتوحة و

  . ) ُيءِضُیو، َيءِسو، َيءِجو، ُيءِسُالم( هي حرف المد ومثال الیاء األصلیة و 

  . )ٌيءَشو ،ٍيءَش(وهي حرف لین نحو  الیاءومثال

  .) وا ُوءُسَیِ، لٍوءُ سْنِ، مَوءُبَ تْن،  َأُوءُنَتَل( هي حرف مد واألصلیة  ومثال الواو 

  )١(. )ِءْوَّ السُلَثَ، مٍءْوَ سَمْوَق(مثالها حرف لین و 

  : على قسمینوهو الساكن ما قبله ،الهمز المتوسط المتحرك: ثالثا

یـاء  و ألفـا أ الـساكن قبلـه أن یكـونإمـاه المتوسـط بنفـسو.  متوسط بغیرهومتوسط بنفسه، 
  .زائدة  ولم یقع في القرآن منه واوزائدة، 
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 ٨٤

 یسهل هناوقد جاء الهمز مضموما و) هُؤاَیِلْوا، َأُؤاَا، جَنُؤاَكَرُش: ( نحو  ألفا ما قبل الهمزفإن كان 
ــــَول ُأ(ونحــــ مكــــسورا وأحركتــــه، وبــــین الهمــــزة : بــــین بــــین، أي ــــِئَالَین، المِفِئاَ، خــــَكِئ  مفتوحــــا وأ) ةَك

  .حروف المد الذي منهوبین الهمزة :  بین بین، أيكذلك تسهل.  )ًاءَدِنو ًاءَعُا، دَنَءاَج(ونح

ا، َیئـِرَا، مَئـیِنَم، هُكِاتَئـیَطَة، خَئـیِطَخ( وذلك نحو، فیهاأدغم و أبدل  زائدةً یاء ما قبل الهمزإن كانو
  .) ون ُئیِرَب

، فتـسهیله حـرف لـین وواوا أصـلیین حـرف مـد، أ ویاء أ وأ صحیحا  قبل الهمزةإن كان الساكنو
  .بالنقل 

، )دة ِئــْفَاأل( مــع المكــسورة و) ا َمُؤْذَمــو، َوالُئْسَمــ: ( مثــال الــساكن الــصحیح مــع الهمــزة المــضمومةف 
  .) ا َؤُفُا، كَؤُزُون، هُرَأْجَه، تَأْطَن، شَآْمَن، الظَآْرُالق( مع المفتوحة و

  .ال غیر ) ت َیئِس( هي حرف مد وومثال الیاء األصلیة 

  )سَئَیَا، یَیئَس، شَیئَتْة، اسَیئَهَك( مثالها حرف لین و

  .ال غیر ) ى وَأُّالس( هي حرف مد و ومثال الواو

  )١(.)ة َودُوءَ، المَالِوئَما، مِهِتَوآَكم، سِتَوآَة، سوَأَس( هي حرف لین ومثالها و

 متصال به  الساكن قبله أن یكونٕاماو،وه قبلهالمتوسط بغیره من المتحرك الساكن ما: ًرابعا
  : منفصال عنه وأ رسما

هــاء التنبیــه، ویــاء النــداء، : فــاأللف تكــون فــي موضــعین.  غیــر ألــفو یكــون ألفــا  رســما المتــصل
ِیاإبراهیم، م، َدَاآَی: ( نحو َ ِْ   .)ء َالُؤَم،  هُتْناَأَه( وقع وكیف ) ا َهُّیاَأَي، یِولُأ اَ یَ

َاآلخـــرة، َْاألرض( وقـــع نحـــوالم التعریـــف حیـــث  وهـــو موضـــع واحـــد، غیـــر األلـــف فـــيو  ِ َاألولـــى، َ ُ ،
َاإلنسان ْ َاإلحسان، ِ ْ   .مع الم التعریف بالنقل وفإنها تسهل مع األلف بین بین،  ) ِ

أیضا ذلك الساكن من أن یكون  و من الهمز المتحرك الساكن ما قبله فال یخلالمنفصل رسماو
  .حرف علة  وصحیحا، أ

قد اختلف أهل األداء في ) یك َلِه إِدَؤُیم، یِل َأٌي، عذابِّنِ إْلُح، قَلْف َأَدَن، قَمَ آْنَم( وحیح نحالصو
  )١ (.بالنقل تحقیقه، فروى كثیر منهم عن حمزة تسهیلهوتسهیل هذا النوع 
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  .یخفف بالنقل كذلك) م َدَي آَنْلى، ابِوا إَلَخ( وٕوان كان الساكن حرف لین نح

 الهمزة تسهل) لى ِوى إَتْاسو، َّالِل، لنا إِزْنما ُأِب( و نح أي حرف مد ألفاكن السإواذا كان
  )٢(.في هذا النوع بین بین

مـد خففـت بالنقـل، ومن المالحظ أنه عنـد وقـوع الحـرف الـساكن قبـل الهمـزة سـواء كـان حـرف لـین أ
. بها سـائر الحـروفوالیاء خرجا عن تمكن شـبه األلـف فأشـوباإلبدال واإلدغام، وعلة ذلك أن الواوأ

بكونهمـــا غیـــر ، لمـــا خرجـــا عـــن تمكـــن شـــبه األلـــف، والیـــاءووعلـــة ذلـــك أن الوا: "قـــال فـــي الكـــشف
كمــا یفعــل ، فجــاز فیهــا أن تلقــى حركــة الهمــزة علیهمــا، أشــبها ســائر الحــروف غیــر األلــف، زائــدتین

والیـاء و فـي الوافأما الوجه الثـاني فإنـه لمـا بقیـت. االختیار وهوذلك في سائر الحروف غیر األلف 
أن حركـة مـا قبلهمـا منهمـا و، في أنهما ساكنان كالزائدتین، الیاء الزائدتینوواألصلیتین مشابهة بالوا

  )٣(" على التشبیه بالزائدتین ، اإلدغاموكان معهما اإلبدال ، أنهما یمدان كالزائدتینو، كالزائدتین
 أن الهمــزة لمــا وقــع قبلهــا  "أمــا علــة تخفیــف الهمــز إذا كــان مــا قبلــه ســاكن صــحیح بالنقــل

ألن همـزة بـین بـین ال تقـع ، لـم یمكـن جعلهـا بـین بـین، ال حرف لـینو، لینوغیر حرف مد ، ساكن
إذ لیس قبلها حركة ، لم یمكن بدلهماو، قریب من الساكنولئال یجتمع ما ه، بعد ساكن غیر األلف

ال حركــة و، م حركــة مــا قبلــهإذ البــدل فــي الهمــز إنمــا یجــري علــى حكــ، تبــدل علــى حكمهــاو، تــدبرها
  )٤("فعلیه العمل في هذا ، فلم یبق إال إلقاء حركتها على ما قبلها، قبل هذه

  :  على قسمینیكونو المتحرك ما قبله ،الهمز المتوسط المتحرك: ًخامسا

  بغیره و بنفسه، أطمتوسووه

 تكون ضما، قبلهاما حركة ومضمومة، ومكسورة، أو مفتوحة، أ همزته المتوسط بنفسه  تكون
  .فتحا، فتحصل من ذلك تسع صور وكسرا، أوأ

  )َتَأذن ى، َأَ ن، یتَأَن، رَآَنَب، شَآَم( و مفتوحة بعد فتح نح:األولى

ِ سئلت، (ومكسورة بعد ضم نح: الثانیة   ) .لوا ِئُل، سِئُسُ

ِخاطئینم، ُكِئِبار(و مكسورة بعد كسر نح:الثالثة ِ ِخاسئین، ، َ ِ   ) .ین ِئِكَّتُمَ

ُحینئذ، مس، یِئَب( وكسورة بعد فتح نحم :عةالراب ِ   ) .نِئَمْطَِ
                                                                                                                                            

  ١/١٠١والوافي شرح الشاطبیة ،١/١٧٨، إبراز المعاني من حرز األماني٤٣٤ / ١النشر في القراءات العشر  انظر  )1(
  ٤٣٧,٤٣٦,٤٣٥، / ١النشر في القراءات العشر  انظر  )2(
  ١/١٠٩الكشف  )3(
  ١/١١١الكشف  )4(



 ٨٦

  ) .وس ُءُكم، كأنه رِوسُءُرِب( و مضمومة بعد ضم نح:الخامسة

ُِفمالئونون، ُءِزْهَتْسُوني، مُئِبْنوا، َأُئِطوالی( و مضمومة بعد كسر نح:السادسة َ َ.(  

  ) .هم ُزُؤَته، ُؤَرْقَكم، نُؤَلْكَوف، یُءَر( ومضمومة بعد فتح نح: السابعة

  ) .الَؤُاد، سَؤُر، فَّخَؤُال، یَّجَؤُم( و مفتوحة بعد ضم نح:الثامنة

  )نَئِّطَبُیَات، لَئِّیَكم، سَئِشْنُة، نَئِة، ناشَئِم( و مفتوحة بعد كسر نح:التاسعة

ما منه حركتها على وبین الهمزة : أيتسهل الهمزة في الحاالت السبع األولى بین بین 
  .أصل التسهیل

الحالة في و بإبدالها واوا، -هي المفتوحة بعد ضم و - الثامنة الحالةهل الهمزة في تسو
  )١(.هي المفتوحة بعد كسر بإبدالها یاءو  التاسعة

 وأرسما،  أن یكون متصال إماالمتوسط بغیره من المتحرك المتحرك ما قبله، :ًسادسا
  . رسما منفصال

عاني علیه كحروف العطف،  حرف من حروف الم بدخول فإن كان متصال رسما
  .غیر ذلك وهمزة االستفهام، والم االبتداء، وحروف الجر، و

 اروكسم هاقبلما یأتي ومضمومة، ومكسورة ومفتوحة  هذه الحال الهمزة تأتي فيف
  :  ست صورفیكون لها، وحافتمو

  ).رتهمَذْنَأبها، َأُتْكَأَسَهن، فَّنَأَه، كَّنَأَتم، كْنِمَأَفن، َأِمَأَفن، َأَّذَأَف( و مفتوحة بعد فتح نح:األولى

  ) .ف َالْیِِان، إلَسْحِإِان، بَمْیِإِام، بَمِإِبَل( و مكسورة بعد كسر نح:الثانیة

  ) .ا َّنِئا، َأَذِئا، َأَّمِٕاوا، َّمِإَهم، فَّنِإَف( و مكسورة بعد فتح نح:الثالثة

  ) .اهم َرْخُِأل، همَوالُِأل( و مضمومة بعد كسر نح:الرابعة

  .)ي ِارَوُأَي، فِقْلُؤا، َأَینِوتأُو، َيِوحأُو( و مضمومة بعد فتح نح:خامسةال

َیه، ألَوَبَِألو، ِّيَأِبَي، فَأِكم، بَّنَّأِه، بَّنَأِب( و مفتوحة بعد كسر نح:السادسة    ) َبَهِ
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هي المفتوحة و الحالة السادسة باإلبدالتسهیل وتسهل الحاالت الخمس األولى بین بین، 
  )١( .بعد الكسر

 . رسما لمنفصال المتوسط بغیره الهمز :ًسابعا

 اروكـــسمووما ضمكـــذلك مـــ قبلـــه یـــأتي مـــاومـــضموما، ومكـــسورا، ویـــأتي مفتوحـــا،  ووهـــ
   حاالته كالمتوسط بنفسه تسع فیكون ل  احوفتمو

  ٤٦: یوسف M  :   9  8  7L و مفتوحة بعد ضم نح:األولى

  .٥١: اءالنس M  Ö  Õ  Lو مفتوحة بعد كسر نح:الثانیة

   ٧٥: البقرة M  ¶  µ  ´  Lو مفتوحة بعد فتح نح:الثالثة

  .١٢٧: البقرة M       #  "  Lو مكسورة بعد ضم نح:الرابعة

   .٣٣: النور M   f  e  d  Lو مكسورة بعد كسر نح:الخامسة

  . ٢٤٠: البقرة M    GF  EL و مكسورة بعد فتح نح:السادسة

  .٢٤٠: البقرة MF  E    GL و مضمومة بعد ضم نح:السابعة

   .٤١: النساء M  \           [  ZL و مضمومة بعد كسر نح:الثامنة

  . ٤: األحزاب M   VU  T  Lو مضمومة بعد فتح نح:التاسعة

  :والتخفیف في هذه الحاالت التسعة كالتالي

لضم بدل المفتوحة منه بعد االثانیة  بحركة ما قبلها، فتوتبدل الهمزة في الحالتین األولى 
   )٢( . بین الهمزة بینسهلفي الحاالت السبع الباقیة توبعد الكسر یاء، وواوا 

علـة تخفیــف الهمــزة فــي الحــاالت التـي خففــت فیهــا بــین بــین، أنـه ال یمكــن إلقــاء حركتهــا علــى مــا و
  .قبله لعدم وجود الساكن قبلها، فتلقى حركتها علیه، وال یحسن فیها البدل كالساكنة لقوة الحركة
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لــم و، تلقــى حركتهــا علیــه، لمــا لــم یكــن قبلهــا ســاكن، علــة ذلــك أنهــاو: " مكــي بــن أبــي طالــب یقــول
فكان تدبیرها بحركتها أولى مـن تـدبیرها بحركـة مـا  ،لقوتها في الحركة، یحسن فیها البدل كالساكنة

، فكانـــت حركتهـــا أولـــى بهـــا، جرت علـــى البـــدل جـــرت علـــى حكـــم حركـــة مـــا قبلهـــاوألنهـــا لـــ؛ قبلهـــا
 علــى حكــم حركتهــا لــم تكــن األلــف إال متحركــة بمثــل حركــة ًاأبــدلت منهــا ألفــ وفلــ.  الفــتح وحركتهــا

یجـري علـى حركـة الهمـزة مـع ،  ألن الحرف الذي یجري على البدل؛فتعود همزة كما كانت ،الهمزة
  ) ١( "سكونها والبدل أ

ركتها على عدم إمكان إلقاء ح، علة تخفیف الهمزة في الحاالت التي خففت فیها باإلبدالو
علـة ذلـك أنهـا لمـا لـم یمكـن إلقـاء و: "ما قبلها؛ ألنه متحرك، یقول مكي بن أبي طالب فـي الكـشف

لـم یمكـن فیهـا أن تجعـل بـین و، ال تلقـى حركـة علـى حركـةو، متحـرك وإذ ه، حركتها على ما قبلها
، ال كـسرو األلـف ال یكـون قبلهـا ضـمو، األلـفو  جعلت بین بین لجعلـت بـین الهمـزة و ألنها ل؛بین

بـین حـرف لـیس ولكانت بین الهمـزة  والواوجعلت بین الهمزة المفتوحة  ولو، فامتنع ذلك أیضا فیها
جعلــت بــین الهمــزة  والیــاء لـوالهمــزة ، أیــضا فـإن التــي قبلهــا ضـمةو، كـذلك الیــاءو. مــن حركتهــا وهـ
جعلــت  ولــو . إذ لــیس فــي كــالم العــرب یــاء ســاكنة قبلهــا ضــمة، لــم یــتمكن ذلــك ، الیــاء الــساكنة و

ساكنة  وإذ لیس في كالم العرب وا، لم یتمكن ذلك ، الساكنة  والواوبین الهمزة ، التي قبلها كسرة 
                                                                                             )٢("بد فیها من البدل على حكم حركة ما قبلها فال، قبلها كسرة 
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  المبحث الثالث
  .الهمز المفرد .١

  .همزتان المجتمعتان من كلمةال .٢

  .الهمزتان المتالصقتان في كلمتین .٣

  .لماذا حقق الكوفیون الهمز .٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٠

  أوجه الهمز في القراءات الثالث

  :                              الهمز المفرد

  .الما وعینا ویقع فاء من الفعل ومتحرك، وساكن، : یأتي على ضربین ووه

  : األول الساكن

  : تي باعتبار حركة ما قبله على ثالثة أقسامیأو 

  .)یقول ائذن لي ویسؤكم، ولؤلؤ، ومؤتفكة، ورؤیا، ویؤمنون، ( ومضموم ما قبله نح -١ 

  .)الذي ائتمن ونبئ، وروحا، وشئت، وجئت، وبئس، ( ومكسور ما قبله نح -٢

ٕان یشأ، وأ، اقرومأوى، وأمر أهلك، وآتوا، وفأتوهن، فأذنوا، ( وومفتوح ما قبله نح -٣
  .)الهدى ائتنا و

  )١ (.الكسائي بتحقیق الهمزوحمزة وفي هذه األضرب الثالثة قرأ القراء الثالثة عاصم 

  :بعض الكلمات المختلف في قراءتها

 M     Æ  Å   ÄÇ  L ١٣: یوسف M   Î    Í  ÌÏ  L ١٤: یوسفM     
  BDC  L ١٧: یوسف  

  .حمزة بتحقیق الهمزةوم قرأها عاصو قرأها الكسائي باإلبدال یاء 

 M  :  9;  <      L ٢٢: الرحمن M        ~�      ¡  L ٢٤: الطور  

الكسائي بتحقیق وحمزة وقرأها حفص عن عاصم وقرأها شعبة عن عاصم باإلبدال واوا، 
  .الهمزة

 MO    P   L ٥٣ :النجم    M%  &  L ٩: الحاقة  

  .قرأ الثالثة بتحقیق الهمزة
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 ٩١

M  ¹ »   º¼     ¾  ½  L ٩٤:الكهف M    U    T  SW  V       L 
  ٩٦: األنبیاء

  .الكسائي بغیر الهمزوقرأها حمزة وقرأها اإلمام عاصم بالهمز 

 M  ¯      ®    ¬  «L ٢٢: النجم  

  )١ (.قرأها الثالثة بغیر الهمز

  .ساكن وقبلها متحرك أوالثاني الهمزة المتحركة 

  :قبلها متحركو الهمزة المتحركة -أ

َیؤده ( قبلها مضموم مثلوإذا كانت الهمزة مفتوحة  -١ َ یؤاخذ –ُ َ یؤلف –ُ ُ– 
َالمؤلفة َ مؤذن- ُ ُ(  

ٕاذا كانت عینا للفعل كذلك حققها وًقرأها الثالثة بتحقیق الهمز إذا كانت فاء للفعل، 
ذلك في عشر و" هزوا"الثالثة، أما إذا كانت الما للفعل؛ فإنهم یحققونها إال حفصا یبدلها في 

  :هيومواضع من القرآن 

  ، ٦٧: البقرة M   |~}  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  L   في البقرة موضعان

 M  ;  :  9  8=<  L ٢٣١: البقرة  

!  "  #  $  M ٥٧: المائدة M   Ø  ×  ÖÙ     Ú  L وفي المائدة موضعان
  %&  ('  L ٥٨: المائدة  

              M  ª ٥٦: الكهف M  Y  X  W  V  U  TL  وفي الكهف موضعان
  ¯  ®  ¬  «L ١٠٦: الكهف  

  ٣٦: األنبیاء M   (   '       &  %  $    #  "  !L  وفي األنبیاء

  ٤١: الفرقان M  ¤     £      ¢  ¡  �  ~L  في الفرقانو
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 ٩٢

  ٦: لقمان M    R  Q   P  O  NM  LL  وفي لقمان

>  =     <  ?   M ٩: الجاثیة M  zy  x  w  v  u  t  sL  في الجاثیةو

  A  @L ٣٥: الجاثیة  

  )١(٤:اإلخالص M  2  1  0  /  .L  في اإلخالصو

َ خاسئا –َِرئاء الناس (قبلها مكسور مثلوإذا كانت الهمزة مفتوحة  -٢ ِ– 
َ ناشئة اللیل–َِشانئك  َ استهزئ - ِ  .قرأ الثالثة بتحقیق الهمز) ِ

 –ُِابئون الص( مثل وبعدها واوإذا كانت الهمزة مضمومة بعد كسر  -٣
ُمستهزئون  ُمتكئون–ِ ُلیواطئوا و -ُِ مالئون- ِ  .قرأ الثالثة بتحقیق الهمز).  ُِ لیطفئوا–ِ

َلم تطُأوها و –َال یطُأون و: ( قبلها مفتوح مثلوإذا كانت الهمزة مضمومة  -٤
َان تطُأوهمو – ٕ( 

  .قرأ الثالثة بتحقیق الهمز

ِمتكئین (إذا كانت الهمزة مكسورة قبلها مكسور مثل -٥  –ِِ الصابئین _ِ
 .قرأ الثالثة بتحقیق الهمز). ِ المستهزئین–ِِالخاطئین 

قرأ ). َ أرَأیت–َ أرَأیتم –ََأرَأیتكم :(إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد مفتوح مثل -٦
  )٢ (.قرأ الكسائي بحذف الهمزوحمزة بالهمز وعاصم 

   ساكنقبلهاو  الهمزة المتحركة - ب

  ) إسرائیل : (مثلقبلها ألف وإذا كانت الهمزة متحركة  -١

  .حقق الهمزةقرأ ثالثتهم بت

 - كهیئة – بريء – مریئا - هنیئا(ء مثلقبلها یاوإذا كانت الهمزة متحركة  -٢
  )ییأسو

   .حقق الهمزةقرأ الثالثة بت 
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 ٩٣

ْشطَأه:( قبلها ساكن مثلو إذا كانت الهمزة متحركة -٣ َ.(  

  ;  >    =  <         ?  M:قبلها زاي مثل قوله تعالىوإذا كانت الهمزة متحركة  -٤
   A  @L قولهو ٢٦٠:البقرةM    £  ¢  ¡  �  ~  L٤٤: الحجر  M  W  V  U

  ZY  XL ١ (.حقق الهمزةقرأ ثالثتهم بت. ١٥ : الزخرف (  

في ختام عرض هذه األضرب التي یأتي علیها الهمز المفرد، سواء كان فاء للكلمة و
الكوفیین حققوا الهمز في جمیع األضرب التي یأتي علیها الما، وجد الباحث أن القراء وعینا أوأ

 السبب في ذلك أنهم أتوا بها على األصل، فأتوا لعلعند البحث عن علة لذلك؛ والهمز المفرد، 
  .بها محققة، كتحقیقهم لسائر الحروف

فحجة من حققها في فاء الفعل وعینه والمه أنه أتى بها على : " یقول مكي ابن طالب
ّأظهرها محققة، كما یفعل بسائر الحروف، وخف ذلك علیه وسهل النفرادها، إذ لیس األصل، ف

قبلها همزة، وزاده قوة أن كثیرا من العرب والقراء یحققونها، مع تكرارها على أصلها، فكان تحقیقها 
 لجاز خففت  و، إذ لّوهي مفردة آكد وأخف وأقوى، وأیضا فإنه همز ذلك لیبین أن األصل الهمزة

ّن أن یظن أنه ال أصل للكلمة في الهمز فكان في الهمز بیان أصلها، أال ترى أن من ترك لظا
یجوز أن یكون مما ال أصل له في الهمز، ففي همزه بیان أن أصله ) ورئیا(وهمز ) مؤصدة(همز

        )٢(" الهمز

  الهمزتان المجتمعتان من كلمة
 تـأتيو، لغیـر االسـتفهاموكـون إال مفتوحـة ال تولالسـتفهام  زائـدة  األولى منهما الهمزةوتأتي

فهمزة القطع بعـد همـزة االسـتفهام تقـع ، صلوهمزة والمتحركة همزة قطع و، ساكنةوالثانیة متحركة 
  .مضمومةومكسورة ومفتوحة 

 الثـــانيو . اتفـــق القـــراء العـــشرة علـــى قراءتـــه باالســـتفهاماألولالمفتوحـــة علـــى ضـــربین و
   .اختلفوا فیه
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 ٩٤

  .حرف مد ومتحركوده ساكن صحیح المتفق علیه بع
 فوقع في عشر كلم في ثمانیة عشر  من المتفق علیهأما الذي بعده ساكن صحیح

  یسو من سورة البقرة )أأنذرتهم(هي وموضعا 

 M  %  $             #  "     !&    +   *      )    (  '  L ٦: البقرة  

 M  w   vx }  |     {  z   y  L ١٠: یس    

، ٦٤، ٥٩أربعة بالواقعة اآلیة و ١٧الفرقان اآلیة و ١٤٠بالبقرة اآلیة )نتم أأ ( و- 
   ٢٧موضع بالنازعات اآلیة و ٧٢، ٦٩

 M  µ¶     »º  ¹   ̧ L ١٤٠: البقرة  

 Ma    h  g  f  e  d   c  b  L ١٧: الفرقان  

 MH     L   K  J  I  L ٥٩: الواقعة Mk     o  n  m  l  L 
  ٦٤: الواقعة

 M¥      «  ª  ©          ¨  §   ¦L ٦٩: الواقعة M »  ½  ¼  L ٧٢:الواقعة  

 MZ     `  _^  ]  \  [  L ٢٧: النازعاتM    ts    v  u  L ٢٠: آل عمران  

 M  �  ~¡  L ٨١: آل عمران  MR       U  T  S  L ١١٦: المائدة  

  M  DE  G   F  L ٦٢: األنبیاء M  @  A  L ٣٩: یوسف  

 M  ^  ]    a   ̀    _L ٦١: اإلسراء M v          w  L ٤٠: النمل    

M    ®  ¬  «  ªL ٢٣: یس M   <  ;  :L ١٣ :المجادلة  

  ) ١ (. بالتحقیقالكسائيوحمزة وقرأ عاصم في جمیع المواضع السابقة 
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 ٩٥

 :احد هوووأما الذي بعده حرف مد ففي موضع 

   بالزخرف )أآلهتنا( 

 M  ¶µ    ́ ³   ²  ±L ٥٨: خرفالز  

  .ن الهمزتیبتحقیق الكسائيوحمزة وعاصم في هذا الموضع قرأ الثالثة 

 أما الذي بعده متحرك فحرفان و 

    بهود )ألدأ(

 M    -  ,    +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !L ٧٢: هود 

   بالملك )أأمنتم(و

 M    N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  DL ١٦: الملك  

التحقیق عند  وهو أأنذرتهم و في نحن الموضعینوقرا الكوفیون في هذی
  )١(.الثالثة

یكون وال یكون بعده إال ساكن والخبر ووأما الضرب المختلف فیه بین االستفهام 
  .حرف مدو صحیحا

  :قع فيو فالساكن الصحیح 

 M  +   *      )    (  '  &  %  $             #  "     !L ٦: البقرة  

 M {  z   y  x  w   v    }  |    L ١٠: یس  

   بآل عمران )ءان یؤتي ( 

  M    SR  Q   P   O  N  M  L  K  J  IL ٧٣: آل عمران  

   باألحقاف )ءاذهبتم طیباتكم(  

M     Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë     L ٢٠: األحقاف  
                                                 

 ١/٣٦٤والنشر في القراءات العشر ، ٦٥ / ١حاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر إتانظر   )1(



 ٩٦

  ءان كان بنون

 M   Æ  Å  Ä        Ã  ÂL ١٤: القلم  

  . محققتینبهمزتینثالثة قرأ ال قد ففي الموضعینفأما أأنذرتهم 

  .احدة على الخبرو بهمزة قرأه الثالثةوأما ءان یؤتي 

حمزة و  شعبة عن عاصمقرأو بتسهیل الثانیة،  عن عاصموأما  ءاعجمي قرأ حفص
   .الكسائي بالتحقیقو

   . احدة على الخبرو بهمزة  الثالثةوأما أذهبتم طیباتكم  قرأه

احدة مفتوحة على والكسائي بهمزة و صم عن عا  فقرأه حفصأن كان ذا مالوأما 
مجرورة بالم مقدرة متعلقة بفعل النهي أي  الخبر على إنها أن المصدریة في موضع المفعول

  )١(حمزة بهمزتین محققتینقرأ و.  ال تطع من هذه صفاتهو

احدة في ثالثة مواضع ووأما إن كان الساكن حرف مد من المختلف فیه فوقع في كلمة 
 :هيو

    ءالشعراوطه و باألعراف   ءآمنتم

M  21  0  /  .  -  ,  L ١٢٣: األعراف  

 M  kj   i  h  g   f  eL ٧١: طه  

 Mf  lk  j  i  h  g  L ٤٩: الشعراء  

قرأ شعبة عن و بهمزة واحدة محققة بعدها ألف في الثالثة،  عن عاصم حفصقرأ 
  )٢(.  ألف بعدهماوالكسائي بهمزتین محققتین وحمزة و عاصم

یأتي أیضا متفقا علیه و الهمزة المكسورة :ضرب الثاني من أقسام همزة القطعال
  .مختلفا فیهو باالستفهام

  . فالمتفق علیه سبعة كلم في ثالثة عشر موضعا

                                                 
 ١/٣٦٧والنشر في القراءات العشر ، ٦٦ / ١إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر انظر   )1(
 ٦٧ / ١ إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر  ،و١/٣٦٨النشر في القراءات العشر  انظر  )2(



 ٩٧

  ٩فصلت اآلیة و ٥٥النمل اآلیة و ١٩ أئنكم  باألنعام اآلیة 

 M  >=  <   ;  :  9  8  7L ١٩: األنعام  

 M  »  º    ¹  ¸L ٥٥ :النمل  

 M  ¬  «  ª  ©  ¨L ٢٩: العنكبوت  

M  u   t  s  r  q  L ٩: فصلت  

  أئن لنا  بالشعراء 

 M         2  1  0  /  .L ٤١: الشعراء  

  . ٦٤ إلى ٦٠ه  بالنمل اآلیة ــألء

M    m      l  k  j  ih  g  f L ٦٠: النمل  

 M  ¦   ¥  ¤    £  ¢¡  �  ~L ٦١: النمل  

 M  º  ¹  ¸¶  µ    ´    »L ٦٢: النمل  

M     Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë L ٦٣: النمل  

 M  1  0  /.  -  ,   +L ٦٤: النمل  

     ءالهة بالصفاتائفكا لمن، ئنك، أئنا لتاركواأ
 M   p  o  nL ٣٦: الصافات  

 M    $  #  "  !L ٥٢: الصافات  

 M  U  T  S  RL ٨٦: الصافات  

   متنا بقاف )أئذا( 

 M  3  2L ٣: ق  



 ٩٨

  )١ (.الكسائي بالتحقیق بال فصلوحمزة و عاصمأحد راویي  حفصرأها  ق

  .رمكروالخبر نوعان مفرد ووالمختلف فیه من المكسورة بین االستفهام 

  المفرد في خمسة مواضع  -

  .أئن لنا ألجرا  كالهما باألعراف ،و أئنكم لتأتون الرجال  - 

 M´     ¶  µ  L ٨١: األعراف  Ms  u  t      L ١١٣: رافاألع  

   أئنك ألنت یوسف، أئذا ما مت، أئنا لمبعوثون - 
M  Z    [    L ٩٠: یوسف M  1  3  2  L ٦٦: مریمM   Ê     Í  Ì  Ë  L 

  ٤٧: الواقعة

حمزة و شعبةاحدة على الخبر وو لتأتون الرجال  فقرأه حفص بهمزة أئنكمفأما األول 
  . بهمزتین على االستفهام الكسائيو

  . باالستفهام الكسائيوحمزة  واحدة و ألجرا  فقرأه حفص بهمزة ئن لناأوأما الثاني 

  .هم على أصولهمو باالستفهام الثالثة یوسف قرأه أئنك ألنتوأما الثالث 

هم وعلى االستفهام محققتین  بهمزتین الثالثة   بمریم قرأه أئذا ما متوأما الرابع  
  .على أصولهم 

التحقیق و بالخبر حفص وحمزة والكسائي  الثالثة  فقرأه ئنا لمغرمونأوأما الخامس 
  )٢(.   ما عدا شعبة قرأ بالستفهاممع القصر

  .النوع الثاني الذي تكرر فیه االستفهام

  .قع في أحد عشر موضعا في تسع سورو 

  ، ٥: الرعد M    µ  ´          ³  ²  L الرعد  في

                                                 
 ٦٨ / ١ إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر  ،و١/٣٧٠النشر في القراءات العشر  انظر  )1(
 ٦٨ / ١إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر   ،و١/٣٧١ النشر في القراءات العشر انظر  )2(



 ٩٩

  MG            H  ٤٩: سراءاإل M   Þ  á  à         ß  â  ã  Lوفي موضوعي اإلسراء
  J   IK  L  L ٩٨: اإلسراء ،  

 ٨٢: المؤمنون M  l  r   q  p  o  n  m  Lوفي المؤمنون 

   ٦٧: النمل M[  ^  ]       \  _  `  L  وفي النمل

¨  ©  M  ª ٢٨: العنكبوتM  }   |L وفي موضعي العنكبوت
L٢٩   

  ١٠: السجدة M   ¾Á  À  ¿                         Â  ÆÅ  Ä   Ã  Lفي السجدة موضعانو 

  '  )  (  & M ١٦: الصافات M ~   £  ¢  ¡  �  ¤  ¥  L وفي الصافات 
  *+    ,   L ٥٣: الصافات  

   ٤٧: الواقعة M   Ê  Î   Í  Ì  Ë  Ï  Ð  Lفي الواقعةو 

   ١٠: النازعات M²      µ  ´  ³  L وفي النازعات

ثاني الصافات والسجدة وموضع المؤمنون وإلسراء، اموضعا و، فأما موضع الرعد
 باالستفهام حمزةوعاصم قرأها و .باإلخبار في الثانيو، فقرأها الكسائي باالستفهام في األول

  .فیهما

بزیادة وباإلخبار في الثاني ووأما موضع النمل فقرأه الكسائي باالستفهام في األول 
  .الستفهام فیهما باحمزةوعاصم  قرأهنون في  أئنا لمخرجون و

 قرأهاالستفهام في الثاني وبووأما موضع العنكبوت فقرأه حفص باإلخبار في األول 
  . باالستفهام فیهما الكسائيوحمزة 

اإلخبار في ووأما الموضع األول من الصافات فقرأه الكسائي باالستفهام في األول 
  .باالستفهام فیهماحمزة و  عاصمقرأهوالثاني 



 ١٠٠

الباقون وخبار في الثاني إلاوفي األول   الكسائي باالستفهام قرأهعةوأما موضع الواق
اإلخبار في ووأما موضع النازعات فقرأه الكسائي باالستفهام في األول  .باالستفهام فیهما

  )١(.  باالستفهام فیهماصم عاوالثاني 

  .ال تكون إال بعد همزة االستفهاموالضرب الثالث الهمزة المضمومة 

  ١٥: آل عمران M   ®  ¯   °  L  :الثة مواضعجاءت في ثو 

  M      j  i   hL ٨: ص      M   Ï    Î  ÍL ٢٥: القمر  

  )٢(.   بالتحقیق بال فصلالثالثة قرأ 

 مكسورةو وأما همزة الوصل الواقعة بعد همزة االستفهام فتأتي على قسمین مفتوحة
  .ضرب اختلفوا فیهوالمفتوحة ضربان ضرب اتفقوا على قراءته باالستفهام ،و

  فالمتفق علیه ثالث كلمات في ستة مواضع

 M,/  .  -  L١٤٣:األنعام MD    E   L١٤٤: األنعام  

  MÆ  Ê     É       È  Ç  L ٥١: یونس  M    M  L  KL ٩١: یونس  
 M  |{  z  yL ٥٩: یونس  M    O  N  M  LL ٥٩: النمل  

تسهیلها بین بین أي بین  وثانیة حرف مد، أإبدال ال، التسهیل وقرأ الثالثة باإلبدال 
  )٣ (.هم بهذا یتفقون مع جمیع القراءواأللف والفتحة 

 :هوواحد وقع في حرف ووالضرب المختلف فیه 

  M  ;:  9L ٨١: یونس   

 .التــسهیل بـــال فـــصلووجهـــان البـــدل ال لهــم باالســـتفهام، فیجـــوز بعـــض القــراءقــرأه 
تحــذف یـــاء ومــزة وصـــل علــى الخبـــر فتــسقط وصـــال  بهمـــنهم الكوفیــون قـــرأوي القــراء اقبــو

  )١(الصلة قبلها للساكنین

                                                 
 ٦٩ / ١قراءات األربعة عشر إتحاف فضالء البشر في ال  ،و١/٣٧٢النشر في القراءات العشر  انظر  )1(
 ٧٠ / ١إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر   ،و١/٣٧٤ النشر في القراءات العشر انظر  )2(
 ٧١ / ١إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر   ،و١/٣٧٧النشر في القراءات العشر  انظر  )3(



 ١٠١

 :وأما همزة الوصل المكسورة بعد همزة االستفهام نحو

  M!          $  #  "   L ٨: سبأ M      2    3  L ٦ :المنافقون  

 MÐ     Ó  Ò  Ñ  L ١٥٣: الصافات M,  -   L ٦٣: ص  

  .حدها ویؤتى بهمزة االستفهام وس  على حذفها لعدم اللباتفق القراء 

  .ساكنةو األولى لغیر استفهام فإن الثانیة تكون متحركة  الهمزة كانتإذا 

  :هيوفي خمسة مواضع  أئمةهي في كلمة والمتحركة ال تكون إال بالكسر و 

 ٤١، ٥موضـــــعي القـــــصص اآلیـــــة و ٧٣األنبیـــــاء اآلیـــــة و ١٢  أئمـــــة بالتوبـــــة اآلیـــــة 
   ٢٤موضع السجدة اآلیة و

M   ¢  ¤£  L ١٢: التوبة  M  !"    L ٧٣: األنبیاء  

  M¿  Á    À     ٥:القصص  M   ~  }  |   L٤١:القصص  

 M  L  K  JL ٢٤: السجدة  

  )٢(الخمسة جمیع المواضع الكسائي بالتحقیق مع القصر في وحمزة وقرأ عاصم 

  .وأما الهمزة الساكنة بعد المتحركة لغیر استفهام

واوا و) آتى و  آسىو  آدم( وها بحركة الهمزة قبلها فتبدل ألفا في نح على إبدالأجمع القراء
  ) ٣(بال خالف عنهم) ٕایت بقرآن و ٕایالف و  إیمان( ویاء في نحو)  أوتمن   أوذینا أوتي( وفي نح

  الهمزتان المتالصقتان في كلمتین
ن  الواقعتــان فــي كلمتــین، بــأن تكــوصــالون ا القطــع المتالصــقتا همزتــوالمقــصود بهمــا

M  Ë  :نحو بقید القطع خرجالثانیة في أول الكلمة الثانیة، فواألولى في آخر الكلمة األولى، 
  Í  ÌL خــرج بقیــد التالصــق الهمزتــان اللتــان و. صــلو لكــون الثانیــة همــزة  ١٩: المزمــل

                                                                                                                                            
 ٧١ / ١اف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر إتح  ،و١/٣٧٨النشر في القراءات العشر  انظر  )1(
 ٧١ / ١إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر   ،و١/٣٧٨النشر في القراءات العشر انظر   )2(
 ٧٢ / ١إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر   ،و١/٢٨١النشر في القراءات العشر  انظر  )3(



 ١٠٢

بقیــد الوصــل مــا إذا و،  لعــدم التالصــق١٠: الــروم M  |  {   zL  : نحــوبینهمــا فاصــل
  .بدأ بالثانیة و قف على األولىو

  .نیمختلفتون ی متفقت:على قسمینهما و 

  )١ (.الضموالفتح أو إما بالكسر أ فهماالمتفقتانأما 

 ،ومختلف فیه، متفق علیه المتفقتان بالكسر قسمانو

   :هيووقع في خمسة عشر موضعا و فالمتفق علیه

M   E فـــي النـــساء فـــي موضـــعین و ٣١:  البق   رةM      M  L  K  Lفـــي البقـــرة 

  KJ  I  H  G  F L ٢٢: النــساءM  '  &  %  $  #     L فــي هــود و، ٢٤: النــساء
 M  Ò     Õ      Ô  ÓL في یوسفو، ٧١: هود    M    .-    ,  +      *  )L ٥٣: یوسف 
        M ١٠٢: اإلســــراء Mµ  ´         º  ¹  ¸  ¶   L: صوفــــي اإلســــراء و، 

    Ö      Õ  ÔL فـي النـورو، ١٥: صM     Y  X  W  V L فـي الـشعراء و  ٣٣: النـور
 M       =  <  ;  :L في الـسجدةو  ١٨٧ :الشعراءM    `    _  ^    ]       L الـسجدة :
 M  ,   +    *     L  ٣٢: األحـزاب M  9  8  76  5L   موضـعینفـي األحـزابو، ٥

: بأسـ M   (  'L   ٩: سـبأ M   K  JI  HL   موضـعینفي سبأو، ٥٥: األحزاب
  ٨٤: الزخرف M       z  y  x  Lفي الزخرف و، ٤٠

الكــسائي بتحقیــق وحمــزة ووفــي جمیــع هــذه المواضــع قــرأ الكوفیــون الثالثــة عاصــم 
   .)٢(الهمزتین

   .حاــــــــــأما المتفقتان فت

 M   ¦  Lعــشرین موضــعا فــي النــساء و فــي ســتة عــشر لفظــا فــي تــسعة وردت
 M  ´  ³  ²  ±    °   ¯L  فــــــــــــــــــي المائــــــــــــــــــدةو النــــــــــــــــــساء فــــــــــــــــــيو، ٥:ءالنــــــــــــــــــسا

  M   CD فــي األنعــام  ٦:المائــدة M> ? @ A  B  L ، ٤٣:النــساء
E  L فـــــــي األعـــــــراف و ٦١:األنعـــــــامM  h       g   f   e  L فــــــــي، ٤٧: األعـــــــراف 

                                                 
 ١/٧٤ والوافي في شرح الشاطبیة١/٧٢ر انظر إتحاف فضالء البش  )1(
 ١/٧٥ والوافي  شرح الشاطبیة١/٧٢ وإتحاف فضالء البشر٣٨٢ / ١النشر في القراءات العشر انظر   )2(



 ١٠٣

¥  ¦   §  M ٣٤:األعراف M  v  u  t  sL فاطر والنحل وهود و یونس و األعراف
  ª  ©  ¨L ٤٩:یـــونس M ¥  ¤  £  ¢  ¡L    ٦١:النحــــل M  3   2

  6  5  4L المـؤمنین فـي نموضـعیوفـي هـود خمـسة مواضـع و  ٤٥:فـاطر 
. M  l  k  j  iL ٥٨: هـود  M    [  Z    Y  XL ٦٦: هـود  M  #  "  !

  $L ٨٢: هــودM     ¤  £    ¢  ¡L ٩٤: هــود M  ËÊ   É  È  Ç  ÆL 
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  لماذا حقق الكوفیون الهمز
 فهنـاك فـروق ،العرب فوارق لهجیـة واضـحة المعـالم ین قبائل بمما ال شك فیه أن

  متعــددة لهــذه الفــروق أســبابهنــاك و ولهجــات البادیــة، ات القبائــل فــي الحــضر،بــین لهجــ
، وغیـر ذلـك مـن  واالخـتالط بغیـر العـرب،العزلـةو الموقع الجغرافي، وطبیعة البیئـة،: منها

الخـتالف الـصوتي ا وین اللهجـات هـوالـذي یفـرق بـ ،األسـباب التـي أدت إلـى هـذه الفـوارق
  . وكیفیة صدورهااألصواتفي طبیعة 

مـن الظـواهر الـصوتیة التـي وهـي  اإلبـدال،ظـاهرة  فعلى سبیل المثال حین نتتبـع 
 إلـى القبائـل البدویـة تمیـل ، نجـد أناللهجیـة تمثل قدرا كبیـرا فـي تفـسیر كثیـر مـن الظـواهر

مـا عـرف عـن البـدوي مـن غلظـة وجفـاء  ع مـیتـواءممـا  وهـو ، الشدیدة في نطقهااألصوات
 المدن أهل أنالسریعة في حین   القویةاألصواتفي الطبع لذلك یتمیز نطقهم بسلسة من 

والــــذال والكــــاف وغیرهــــا مــــن   الــــشدیدة فالبــــاء والتــــاءاألصــــوات رخــــاوة تلــــك إلــــى یمیلــــون
  شـینزاي ، ،فـاء ، سـین  المتحـضرین علـى الترتیـبأفـواه الـشدیدة تـستعمل فـي األصـوات
 أعــضاءیــؤثر فیــه تطــور   ینــتج مــن عوامــل متعــددة منهــا التطــور الــصوتي الــذيواإلبــدال

زراعیـــة تختلـــف فـــي   فاللغـــة فـــي مدینـــة، والمكـــان والزمـــاناألعـــضاءالنطـــق وعیـــوب تلـــك 
مــسالة الثقافــة   كمــا تــؤثر فــي ذلــك،صــحراویة وأجبلیــة  وأاتجاههــا عــن مدینــة صــناعیة 

  فـــبعض، تحقیـــق الهمـــز وتـــسهیلهة ظـــاهر ذلـــكومـــن.والحـــضارة واالخـــتالط االجتمـــاعي
 شـدید بحـذفها، والهمـزة صـوت حنجـري وأ بإبـدالها ها وبعـضها تـسهلةاللهجات تحقق الهمز

وقـیس   فـالتحقیق مـن لهجـات تمـیم،یناسب البیئة البدویة وهي قبائل وسط الجزیـرة وشـرقها
مثـل   والخـزرجوسواألالحجـاز قـریش أهـل  وهـم ، والتـسهیل لهجـة البیئـة المتحـضرةوأسـد،

  ). وانبیهموأنبئهم ، ویؤت ویوت،نبي ونبيء(

تـأثر الكوفـة   ولذلك نستطیع أن نعلل سبب میل القراء الكـوفیین إل تحقیـق الهمـز، وهـ
ونحـن نعلـم . بلغة قبائل شرق الجزیـرة العربیـة، وهـي مـن القبائـل التـي تمیـل إلـى تحقیـق الهمـز

سیرا وتخفیفــا علــى العربــي الــذي كــان مــن الــصعب أن القــرآن نــزل بلغــات العــرب المختلفــة، تیــ
علیــه أن یغیـــر لغتـــه؛ ألنــه اعتادهـــا صـــغیرا وشـــاب علیهــا، فكـــان فـــي تغیــر لغتـــه مـــن المـــشقة 

  .  والعنت ما استدعى التخفیف علیه

ثم إن تحقیق الهمز اقتحم اللغة الفصحى، وأصبح من ممیزاتها وخصائصها، وأصبح 
 جـــاءیـــة الدارجـــة فـــي األدب والـــشعر قبـــل اإلســـالم، فلمـــا األصـــل المعتمـــد فـــي اللغـــة العرب وهـــ

 وكـي ابـن كثیـر وهـمأن القـارئ ال واألصل في لغة القـرآن، ومـن هنـا فـال غـر واإلسالم كان ه
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مــن بیئــة حجازیــة كــان یمیــل إلــى تحقیــق الهمــز فــي قراءتــه، مــع أنــه مــن البیئــة الحجازیــة التــي 
النبـــي، (كـــذلك القـــارئ نـــافع المـــدني قـــرأ و. بحذفـــه وتمیـــل إلـــى الـــتخلص مـــن الهمـــز بتخفیفـــه أ

ّوالنبیین، والنبیون، والنبوة      (1) .بالهمز) ّ

وقد ذاع تحقیق الهمز بین العرب، فبالغ البعض منهم في تحقیقه وتجاوز الحد في 
ذلك، مما دعا القارئ الكوفي حمزة أن یحذر من المبالغة في تحقیق الهمز عند التالوة، إذ 

حألت السویق، ورثأت (همزوا ما لیس أصله الهمز، ومن ذلك قولهم العصر، فلهجةأصبح 
       )زوجي بأبیات، واستألمت الحجر، ولبأت بالحج 

، وهـذا مـع شـیوعه وبـه یعـرف وجـه الكـالم ممـا أصـله الهمـز، األصـل وفي الهمزة هثم إن التحقیق 
فیف إلـى مخالفـة الخـط  التخأدىفلربما ، واستعماله ودورانه على األلسنة وثباته في خط المصحف

فالتحقیق أولى لـذلك، وفیـه یـسر علـى القـارئ مـن حیـث إحكـام اللفـظ بـالهمز المخفـف ومـا یترتـب ،
  .وغیر ذلك... علیه من تسهیل ونقل وبین بین

  ولـیس اعتباطـا  وصـنعةإنمـا ینـتج عـن تطـرق ووه، وتحقیق الهمز یعتبر من أصول كالم العرب
وذلك كما یقول ابن )وتأبل ، وسأق، بأز( والساكنة في نحخصوصا األلف ، هكذا من غیر مسكة

إنه قـد ثبـت لـدینا مـن عـدة وجـوه أن الحركـة إذا جـاورت الحـرف الـساكن فكثیـرا مـا تجریهـا :" جني 
ٕواذا تحركــت ، كأنهــا محركــة التنزیــل  فــاأللف لــذلك وعلــى هــذا ، العــرب مجراهــا فــي هــذا الــساكن

  "غیر المغضوب علیهم وال الضألین " أیوب  السختیانياأللف انقلبت إلى همزة من ذلك قراءة 
فیومئـذ :" یقـرأعبیـدبن وسـمعت عمـر: قـال  )٣(عـن أبـي زیـد  )٢(العباس عن أبي عثمـان ووحكى أب

شـأبة ودأبـة :ًبالهمز فظننت ذلك لحنا حتـى سـمعت العـرب تقـول "ال یسئل عن ذنبه إنس وال جأن 
  )٥ (یرید احمآرت فحقق الهمزة (4) أرتإذا ما العوالي بالعبیط احم: وقال كثیر ، 

  أن حقق الكوفیون الهمزة في قراءاتهم وفال غر، فالهمز إذن من سجیة العرب ودأبها في أشعارها
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عبیدة واألصمعي وأبي األنصاري وغیرھم، وأخذ عنھ أبو العباس المبرد وبھ انتفع ولھ عنھ روایات كثیرة، ول ھ م ن الت صانیف كت اب م ا 
 ١/٢٨٣انظر وفیات األعیان وكتاب القوافي وكتاب الدیباج تلحن في العامة وكتاب لتصریف وكتاب العروض

أبو زید األنصاري اإلمام العالمة، حجة العرب، سعید بن أوس بن ثابت ابن ب شیر  ب ن ص احب رس ول هللا ص لى هللا علی ھ وس لم أب ي   )3(
ن التیم ي، وع وف األعراب ي، س لیما: وح دث ع ن. ول د س نة نی ف وع شرین ومئ ة.زید األنصاري، البصري، النحوي، صاحب التصانیف

وابن عون، ومحمد بن عمرو بن علقمة، ورؤبة بن العجاج، وأبي عمرو بن الع الء، وس عید ب ن أب ي عروب ة، وعم رو ب ن عبی د الق دري، 
  ٢/٣٧٨، ووفیات األعیان ٩/٤٩٤انظر سیر أعالم النبالء.وعدة

 
 ٣/١٤٨انظر الخصائص البن جني  ) 4(
 ٩٧/ دیوان كثیر م ) 5(
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 ١١٠

  تعریف اإلمالة

  :اإلمالة لغة

  .میلهُ یَيءَّ الشَاإلمالة من أمال

: یقـال. ِلَیـْمَ األُصدرَمـ: ُالمیـلو. ُالنَیَكذلك المـو علیه ُاإلقبال إلى الشيء وُدولُالع: المیلو
مـال ومال عن الحـق و. المصدرو في االسم ِیبِعُمو ِابَعُ م:، مثالًیالِمُمو ًاالُمُ مُمیلَ یُ الشيءَالَم

   )١ (.یلُرجل مائل من قوم موأمال الشيء فمال وعلیه في الظلم 

  : منه قول ابن األعرابيو

ْلما رأیت َأنني راعي مال  َ ِ َِ ََّ ُ َّ ِحلقت رأسي            َ َْ ُ ْ َ ْتركت التمیالوَ َ ْ َّ ُ ْ ََ )٢(  

   ١٢٩: النساء M       N  M  L  KL وفي القرآن الكریم

ـــهَمو: قـــال فـــي تـــاج العـــروس ـــةَ إلیـــه إمُأمالـــهو، ًیالَمـــ ُال . اوعَطـــُم و، فهـــَمالَتْلـــه فاســـَّیَمو، ًال
: المـیالءو. ةَامـَمَ، أي یمیـل العَالءَیُ المـُتمْعَی وه: یقال: مام، حكى ثعلبِّتْ من االعٌربَض: الءَیُالمو

 عـن النبـيقد جـاء كراهتهـا فـي حـدیث ویا، هي مشطة البغاوما یملن فیه العقاص، : من االمتشاط
رأســك تبــع لقلبــك فــإن اســتقام قلبــك : قالــت لــه امــرأة إنــي أمتــشط المــیالء، فقــال عكرمــة: ابـن عبــاس

ألــف اإلمالــة هــي و .المائلــة الــسنام مــن اإلبــل: المــیالءو. ٕان مــال قلبــك مــال رأســكواســتقام رأســك، 
ًمالــت الــشمس میــوال و) اتمِحــوالم ِعــ، اتمَحــو  المَعــ(قولــك فــي  والیــاء نحــوالتــي تجــدها بــین األلــف  ُ ُ َُ ْ َّ ِ َ

ِصغت للغروب  ُ ْ َ ِِقیل مالت زلت عن الكبدوَ َ ِ َ ْ َ َّْ َ َ َ ِ.) ٣ (  

  : اصطالحااإلمالة
الیــاء،  وبــاأللف نحــوالكــسرة،  وواإلمالــة هــي أن ننحــى بالفتحــة نحــ، اإلمالــة عكــس الفــتح

 ولبیــان أن أصــل األلــف یــاء، أ و أالتیــسیر،ولتقریــب األصــوات بعــضها مــن بعــض طلبــا للتخفیــف 
تـسمى بالكـسر، و - مـشاكلتها للكـسرة المجـاورة لهـا -للمـشاكلة  وللتنبیه على انقالبهـا إلـى الیـاء  أ

                                                 
 ٤٣٠٩ / ٤٨ ، مادة میللسان العربنظر ا  )1(
 ٤٣٣، ٣٠ وفي تاج العروس١٠/٤٢٥البیت في المحكم والمحیط األعظمانظر   )2(
 ٤٢٥ / ١٠ المحكم والمحیط األعظم ،و٤٣٣ / ٣٠تاج العروس من جواھر القاموس انظر   )3(

  
 



 ١١١

تكـون وبـین بـین إن كـان قلـیال، والتلطیـف والتقلیـل وبالمحض إن كان كثیرا، واإلضجاع والبطح، و
  )١ (.الفعل، لكنها في الفعل أكثر وفي االسم 

الـبطح وتـسمى الكـسر : " في تعریف اإلمالة قولهحاشیة الخضري على ابن عقیلي جاء ف
الیـاء كمـا فـي الـشرح فكأنـك  واأللـف نحـو، الكسرة وتمییل الفتحة نح: ً ألنها اصطالحا؛اإلضجاعو

تقاربهـــا ألن والغـــرض األصـــلي منهـــا تناســـب األصـــوات وأضـــجعتها إلیهـــا، وبطحتهـــا أي رمیتهـــا، 
باإلمالـة تـصیر مـن نمـط و، ِّاأللف متصعد مستعلوبالفتحة وٌّة مستفل منحدر، الكسروالنطق بالیاء 

  )٢("غیره وقد ترد للتنبیه على أصل أواالنحدار وُّواحد في التسفل 

ســببها و، الكــسرة واإلمالــة أن ینحــى بالفتحــة نحــ : "وعرفهــا بــن الحاجــب فــي الــشافیة بقولــه
صــائرة یــاء مفتوحــة  ویــاء، أ وقلبــة عــن مكـسور ألكـون األلــف من وأ، یــاء وقـصد المناســبة لكــسرة أ

   .ٍ قبلها على وجهٍإلمالة وللفواصل أو

 ســوغه خفــاء الهــاء مــع ، درهمــان:نحــوو، ٍشــماللو  ٍ عمــاد:لكــسرة قبــل األلــف فــي نحــواف
، ِ، للـراءٍ دارْنِمـ وْحـَلعرضـوها، بخـالف ن؛ ٌ قلیـلٍ كـالمَنِمـ وْحـَنو، )عالم( :عدها في نحوبو، شذوذه

  )٣(".بخالف سكون الوقف، َّجوادو ٍها على األفصح كجادِظوُلفَمَ كاألصلي ا َهُرَّدَقُلیس مو

 ولیـست بالواجبـة ألن األصـل هـوالجواز؛ فهي جائزة وأما حكم اإلمالة من حیث الوجوب 
الحـروف، وٕان قـصدنا بهـا تناسـب الحركـات وثم اعلم أن اإلمالة : "لشیرازي قولها قال. ترك اإلمالة
الیـاء  ألن اإلمالـة  وترك اإلمالة؛ فإن األلـف ال یلـزم أن تمـال نحـ وبة؛ ألن األصل هفلیست بواج

تــصییرها إلــى جهــة حــرف آخــر، فــإذا هــي غیــر واجبــة لكنهــا وفــي األلــف عــدول بهــا عــن أصــلها 
  ) ٤("جائزة

   اإلمالةوالفرق بین الفتح  

 التفخــیم، یــسمىوف، فیمــا بعــده ألــ أظهــریكــون وبلفــظ الكلمــة،  لفیــه المــتكلمفــتح  والفــتح هــ
ال یجـوز فـي كتـاب وال وجود لـه فـي العربیـة، الشدید . متوسط شدیدقسمان  وهو.  له النصبیقالو

  .اهللا تعالى

                                                 
 إتحاف فضالء البشر  )1(
دار (، ١على ألفیة ابن مالك، ضبط وتشكیل یوسف البقاعي،ط ابن عقیل  شرححاشیة الخضري علىالخضري؛ محمد الشافعي،  ) 2(

 ٨٧٤ / ٢ ) ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الفكر، بیروت، 
 ١/٨٣الشافیة  ) 3(
الجماعة الخیریة لتحفیظ (١تحقیق عمر الكبیسي ،طلموضح في وجوه القراءات  وعللھا ،ا؛ نصر بن علي بن محمد ، الشیرازي ) 4(

 ١/٢١٠)١٩٩٣- ھـ١٤١٤- جدة ، القرآن



 ١١٢

فیمــا  وهــو، والفــتح هنــا عبــارة عــن فــتح القــارئ لفیــه بلفــظ الحــرف":  قــال ابــن الجــزري فــي
فــتح و م إلــى فــتح شــدیدینقــسو. ربمــا قیــل لــه النــصبویقــال لــه أیــضا التفخــیم، و، بعــده ألــف أظهــر

معـدوم فـي  وال یجوز في القرآن بل هـو. ه بذلك الحرفانهایة فتح الشخص ف وفالشدید ه. متوسط
راء والیـوم فـي أهـل مـا  وهـو. ال سـیما أهـل خراسـانوٕانما یوجـد فـي لفـظ عجـم الفـرس و. لغة العرب

جـــروا علیـــه فـــي و لمـــا جـــرت طبـــاعهم علیـــه فـــي لغـــتهم اســـتعملوه فـــي اللغـــة العربیـــةوالنهــر أیـــضا، 
ممنـوع منـه فـي  وهـوانتقل ذلك عنهم حتى فشا في أكثر البالد ووافقهم على ذلك غیرهم، والقراءة، 

    )١("التفخیم المحض وهذا هوالقراءة كما نص علیه أئمتنا 

لكـــل وشـــعر، واإلمالـــة لغتـــان فـــصیحتان اســـتعملهما العـــرب فـــي كالمهـــم مـــن نثـــر ووالفـــتح 
همـا مـن األحـرف الـسبعة التـي نـزل وبهما نزل القرآن، ونسب إلیها، ویها منهما بیئته التي اشتهر ف

مـنهم المكثـر للفـتح المقلـل ومـنهم المكثـر لإلمالـة المقلـل مـن الفـتح، وقـرأ بهمـا القـراء، والقـرآن بهـا، 
  . لإلمالة

واإلمالـة والفـتح لغتـان فاشـیتان علـى ألـسنة الفـصحاء مـن : "شامة الدمـشقي وقال اإلمام أب
قـیس واإلمالـة لغـة أهـل نجـد مـن تمـیم والذین نزل القرآن بلغـتهم، فـالفتح لغـة أهـل الحجـاز، العرب 

َوعلماؤنا مختلفون فـي أي هـذه األوجـه الثالثـة َأوجـه : قال. أسدو أختـار اإلمالـة  الوسـطى وأولـى، وْ
نبیه الت و بأن أصل األلف الیاء أماإلعال وهوالتي بین بین؛ ألن الغرض من اإلمالة حاصل بها، 

  (2)".الیاء ومشاكلتها للكسرة المجاورة لها أ وعلى انقالبها إلى الیاء في موضع، أ

 وأن الفــتح هــإلــى واختلــف فــي كــل منهمــا أیهمــا األصــل الفــتح أم اإلمالــة، فــذهب الــبعض 
  .قال آخرون بأن كال منهما أصل بذاتهواإلمالة فرعه، واألصل 

الــذي یــدل أن واإلمالــة طارئــة، واألصــل  والفــتح هــو: " قــال ابــن یعــیش فــي شــرح المفــصل
أیضا التفخیم ال یحتاج وال یجوز إمالة كل مفخم، واألصل أنه یجوز تفخیم كل ممال،  والتفخیم ه

   )٣("اإلمالة تحتاج إلى سببوإلى سبب، 

فـتح : المـراد بـه هنـاو -اعلـم أن الفـتح : "وجاء في كتـاب الـشمعة المـضیئة للطـبالوي قولـه
: المــراد بهــا هنــاو -اإلمالــة و. األصــل و هــ–فیمــا بعــده ألــف أظهــر  وهــوالكلمــة القــارئ فــاه بلفــظ 

 فرعـه؛ ألنهـا -التحتیـة  وبـاأللف نحـوالكـسرة،  وفعل، نح واالنحراف بفتحة، یلیها ألف من اسم، أ
قال آخرون كـل منهمـا أصـل برأسـه  و. بهذا قال جماعةو. جب الفتحوال تجوز إال لسبب، فإن فقد 

                                                 
 ٢٩ / ٢النشر في القراءات العشر  ) 1(
  ١/٢٠٤إبراز المعاني من حرز األماني ) 2(
 ٩/٥٥بن یعیش الالمفصلشرح  ) 3(



 ١١٣

جـود وأجـابوا عـن تعلیـل األولـین، بـأن و. ى أنهما لغتان فصیحتان، نـزل بهمـا القـرآنمع االتفاق عل
  (1)"لكل من الرأیین وجهو: قال ابن الجزري. ال أصالةوالسبب ال یقتضي فرعیة، 

اختلفـــوا  هـــل و: " اإلمالـــة فرعـــه، حیـــث قـــالواألصـــل  و الـــسیوطي إلـــى أن الفـــتح هـــقـــالو
أن اإلمالة ال تكون إال لسبب فإن : وجه األولوصل برأسه ؟ كل منهما أواإلمالة فرع عن الفتح، أ

 فـدل ،فـي العـرب مـن یفتحهـاواإلمالة، فمـا مـن كلمـة تمـال إال وٕان وجد جاز الفتح وفقد لزم الفتح، 
  )٢ (."اتهفرعیواطراد الفتح على أصالته 

إال  وهــاإلمالــة مــا ووأخــتم بــرأي الــدكتور إبــراهیم أنــیس، حیــث اعتبــر أن الفــرق بــین الفــتح 
اللـسان فـي حالـة اإلمالـة وضع اللسان مع كـل منهمـا، حـین النطـق بهـذین الـصوتین، واختالفا في 

  ) ٣(.أقرب إلى الحنك األعلى منه في حالة الفتح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

علي .  تحقیق د،ة بنشر قراءات السبعة المرضیةئ الشمعة المضی،لدین منصور بن أبي النصر بن محمد أبو السعد زین ا؛الطبالوي ) 1(
 ١/١٧٨)م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣ -  الریاض،دمكتبة الرش(سید أحمد جعفر

 ٥٨٧/ ١اإلتقان في علوم القرآن ) 2(
 ١/٥٧انظر في اللھجات العربیة  ) 3(



 ١١٤

  فائدة اإلمالة 
الــسهولة فـي نطــق الكلمــات العربیــة  وال شـك أن أهــم فائــدة لإلمالـة هــي البحــث عـن الیــسر 

 فــي شــرح قــال. الفائــدة مــن اإلمالــةوعربیــة فــي هــذا الموضــوع ذاكــرین الغــرض قــد تحــدث علمــاء الو
بعــضها مــن بعــض لــضرب مــن الغــرض مــن اإلمالــة تقریــب األصــوات و ": المفــصل ألبــن یعــیش

الـدلیل علـى أنهـم قـصدوا باإلمالـة و: في هامش شرح المفصل زیـادة توضـیح أیـضا فقـالو" التشاكل
اجتمـــاع الــــسین والـــواو، والتناســـب الـــذي ذكرنـــاه أنـــا نجـــدهم فعلـــوا مثـــل هـــذا فـــي اجتمـــاع الـــصاد 

  ) ١("الدالو

ٕان تقاربتـــا فـــي والیـــاء وعلـــة ذلـــك أي اإلمالـــة أن األلـــف و: " وجـــاء فـــي نفـــس الـــسیاق قولـــه
 مـن حـروف الفـم، فقـاربوا بینهمـا الیـاءوصف، قد تباینتا من حیـث إن األلـف مـن حـروف الحلـق، و

الیاء حتى ینحى  وأنت جد علیم بأنه ال یمكن أن ینحى باأللف نحوالیاء،  وبأن ینحى باأللف نح
  )٢ (".الكسرة  فیحصل بذلك التناسب وبالفتحة نح

وكـذلك فـي اإلمالـة قربـوا األلـف مـن الیـاء؛ ألن األلـف تطلـب مـن : "وقال في موضع آخر
الكــسرة   ولمــا تنــافرا أجنحــت الفتحــة نحــوأدنــاه فتنــافرا، وة تطلــب مــن الفــم أســفله الكــسروالفــم أعــاله، 

  (3)"زال االستثقال بالتنافروالیاء، فصار الصوت بین بین فاعتدل األمر  واأللف نحو

ي تناســب األصــوات أ : " فــسر التناســب بقولــهاألشــمونى  شــرحوفــي حاشــیة الــصبان علــى
ًاأللـــف تـــصعدا وأنـــك إذا قلـــت عابـــد كـــان لفظـــك بالفتحـــة بیـــان ذلـــك . صـــیرورتها مـــن نمـــط واحـــدو
فـإذا أملـت األلـف قربـت ، ًتـسفال؛ فیكـون فـي الـصوت بعـض اخـتالفوًبالكسرة انحـدارا و، استعالءو

تـصیر األصـوات وامتـزج بالفتحـة طـرف مـن الكـسرة، فتقـارب الكـسرة الواقعـة بعـد األلـف ومن الیاء 
 للتناســب؛ ألن الــصاد حــرف )یــصدر(وایــا فــي نحــ الــصاد زإشــمامهمهــذا نظیــر و .مــن نمــط واحــد

، الـدال فـي الجهـروالزاي تشاكل الصاد في الصفیر و فبینهما نفرة، ؛ الدال حرف مجهورومهموس 
  )٤("فإذا أشربوا الصاد زایا حصل تناسب األصوات 

تطابقت أقوالهم و في ذلك، ةوالقراء في حدیثهم عن فائدة اإلمالة، لم یختلفوا عن أئمة اللغ
  .في تفسیرهم لمعنى التناسب وتقریبا بهذا الصدد، 

                                                 
 ٩/٥٤شرح المفصل ) 1(
 ٩/٥٤شرح المفصل  )2(
  ٩/٥٥شرح المفصل ) 3(
  ٣١٠ / ١حاشیة الصبان على شرح األشمونى أللفیة ابن مالك  ) 4(

 



 ١١٥

ذلــك أن اللــسان وأمــا فائــدة اإلمالــة فهــي ســهولة اللفــظ، و" : یقــول ابــن الجــزري فــي النــشر
فلهـذا أمـال مـن أمـال، ؛ االنحدار أخـف علـى اللـسان مـن االرتفـاع وینحدر باإلمالة، ویرتفع بالفتح 

  (1) ".اهللا أعلمواألصل،  وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح أمتن، أو

هـــذا الكــالم فـــي " مــاكس جرانــر"وقــد نقــل الـــدكتور": وقــال لــدكتور عبـــد العزیــز علــى ســـفر
والغرض من اإلمالة تقریب األصوات بعـضها مـن بعـض لـضرب : "رسالته عن اإلمالة حیث یقول

ِعمــاد (وبعــدها نحــ و األلــف كــسرة قبلهــا أَيِلــَذلــك إذا وومــن التــشاكل،  ون الفتحــة قبــل فیمیلــ) ِعــالموِ
الیــاء، فكمــا أن الفتحــة لیــست فتحــة محــضة فكــذلك األلــف التــي  واأللــف كــسرة، فیمیــل األلــف نحــ

  ) ٢(" .الیاءوبعدها؛ ألن األلف تابعة للحركة، فكأنها تصیر حرفا ثالثا بین األلف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٣٥ / ٢النشر في القراءات العشر  ) 1(
 حتى القرن الرابع الھجري ،دراسة مع تحقیق كتاب االستكمال  اإلمالة والتفخیم في القراءات القرآنیةسفر،عبد العزیز علي،  )2(

  ٣/١٠٠) ٢٠٠١- ھـ١٤٢٢التراث العربي، الكویت،(١ألبن غلبون، ط
 



 ١١٦

  القبائل التي تكثر من اإلمالةواإلمالة في اللهجات العربیة 

مالة إحدى الظواهر الـصوتیة التـي اشـتهرت فـي القبائـل العربیـة التـي تقطـن تعد ظاهرة اإل
مــا عــرف عنــد  وهــو. تغلــبوائــل وبكــر بــن وطــئ وقــیس وأســد وهــي قبائــل تمــیم والبادیــة العربیــة  

سـبب میـل هـذه القبائـل و. شـرقهاو العربیـة ةالقبائل التي تقطـن وسـط الجزیـر والعلماء بقبائل نجد، أ
اإلمالـة وكالمهـم، ومهـم أنهـم یجنحـون لعـدم بـذل المجهـود العـضلي فـي نطقهـم إلى اإلمالـة فـي كال

  .تحقق لهم ذلك

عامـة أهـل نجـد مـن تمـیم و: اإلمالة لغة أهـل الحجـاز، قـال الفـراءووالفتح : "ابن یعیشقال 
قال : مثل ویفتحون في ذوات الواوقیس یسرون إلى الكسر من ذوات الیاء في هذه األشیاء وأسد و
  ) ١("ٕامالته سواءولممال كثیر من كالم العرب، فمنه ما یكون في كثرة االستعمال تفخیمه اوجال، و

اإلمالة لغتان مشهورتان على ألسنة والفتح ": ونقل اإلمام السیوطي عن اإلمام الداني قوله
اإلمالـة لغـة عامـة أهـل والفصحاء مـن العـرب الـذین نـزل القـرآن بلغـتهم، فـالفتح لغـة أهـل الحجـاز، 

اقـرؤوا القـرآن بلحـون العـرب : األصل فیها حدیث حذیفة مرفوعاو: قالقیس، ود سٍأو  من تمیم نجد
  ) ٢("أهل الكتابینوأصوات أهل الفسق وٕایاكم وأصواتها،  و

مشهورة  بها، إال أنهـا ظهـرت فـي مـواطن وٕواذا كانت اإلمالة ظاهرة بارزة في قبائل نجد، 
نــسبتها إلــى شــعراء مــن غیــر ول الــشواهد الــشعریة، یتجلــى ذلــك مــن خــال .أخــرى غیــر هــذه القبائــل

أحمــد الجنــدي فــي كتابــه اللهجــات . مــن ذلــك مــا ذكــره د. القبائــل التــي عرفــت باإلمالــة فــي كالمهــا
قـــول وهو: العربیـــة فـــي التـــراث ألحـــد الـــشواهد الـــشعریة التـــي ذكرهـــا ابـــن یعـــیش فـــي شـــرح المفـــصل

  :الشاعر هدبة بن الخشرم

ِونَ جِنهمرْمِ         بِادرَ قِ بنِالدِي عن بِنْغُ یُعسى اهللا   )٣(ِوبُكَ سِابَربَّ الْ

مـن موانـع  وهـوفالشاهد هنا أنه أمال كلمة قادر مع أنه سبق األلف فیها حرف اسـتعالء، 
هــي مــن دواعــي اإلمالــة، غلبــت حــرف االســتعالء مــع وجــود وجــود الــراء المكــسورة واإلمالــة إال أن 

  . األلفوفاصل بین الراء 

                                                 
 ٩/٥٤المفصل البن یعیش   )1(
 وضعفھ األلباني في كتاب صحیح وضعیف ٤/٤٥٩ول في أحادیث الرسول والحدیث في جامع األص١/٥٨٣اإلتقان في علوم القرآن   )2(

 الجامع
  ٩/٣٣١وفي خزانة األدب ولب لباب لسان العرب٣/١٥٩البیت في الكتاب لسیبویھ   )3(



 ١١٧

هـي مــن قــضاعة ور الجنـدي أن هدبــة بــن الخـشرم یرجــع نـسبه إلــى ســعد بـن هــذیم، ثـم ذكــ
  :من القحطانیة، مستدال بما رواه صاحب الحماسة لهدبة بن الخشرم من قوله

ُإني من ق ْ َ من یَةَاعَضِ ِني في أمانِ وهي مُهْدِكها        َأْدِكَ ّ)١(  

هــذا یبــین أن و مــن یعادیهــا، قتــالواجبــه بحمایتهــا وفالــشاعر نــسب نفــسه لقــضاعة، مؤكــدا 
فـي الحجـاز، وقضاعة تنقلت فـي أكثـر مـن مـوطن، فقـد قطنـت فـي نجـران، وقضاعة كانت تمیل، 

  ) ٢ (.الحجازوكان لهم ملك ما بین الشام و

جــود اإلمالــة فــي غیــر القبائــل التــي ووذكــر الــدكتور الجنــدي شــاهدا آخــر مــستدال بــه علــى 

بلغنـا عـن ابـن أبـي إسـحاق أنـه و "فیـهیقـول . تـاب لـسیبویههـذا الـشاهد نقلـه مـن الكواشتهرت بها، 
  .رأها بإمالة األلف في صارق" كذا و صار بمكان كذا :ّّسمع كثیر عزة یقول

هـي مـن األزد ویقول الجندي فإذا رجعنـا إلـى كتـب الطبقـات وجـدنا كثیـرا هـذا مـن خزاعـة، 
هـــذا دلیـــل أخـــر علـــى    و. لیـــهمـــا یومـــن القحطانیـــة ، كانـــت منـــازلهم بأنحـــاء مكـــة فـــي مـــر الظهـــران 

ذكـر دلـیال أخــر یبـین فیــه أن و. جـود اإلمالـة فــي قبائـل عربیــة أخـرى غیـر التــي اشـتهرت باإلمالــةو
  (3).أكثر أهل الیمن یمیلون ألف حتى؛ ألن اإلمالة غالبة في لغتهم

هـي إمالـة األلـف و -وذكر ابـن جنـي نوعـا آخـر مـن اإلمالـة یختلـف عـن اإلمالـة المألوفـة 
أمــا ألــف التفخــیم فهــي التــي تجــدها بــین و ": الــواو، فقــال و  فــذكر إمالــة األلــف نحــ-لكــسرةا ونحــ

الحیـوة، و، الزكـوةوعلـى هـذا كتبـوا الـصلوة، وقـام زیـد، و،  سـالم علیـك:قـولهم ونح وبین الواواأللف 
 قبـل  بالیـاء مكـان إمالـة الفتحـة)سـویهنو، احـدیهما( كما كتبوا ،الواو وألن األلف مالت نح؛ بالواو

  (4)"األلف إلى الكسرة

ن أهـل الـیمن یقولـون الحیـوة إ" : وجاء في لسان العرب أن ابن جني نقل عن قطرب قوله
 أال تــرى أن الم )حیـوت(لیــست بـالم الفعـل مــن وبـدل مـن ألــف حیـاة  وقبلهـا فتحــة، فهـذه الــوا وبـوا

  الفعل یاء ؟ 

  ) ٥("لزكوة حیي حیاةاووكذلك یفعل أهل الیمن بكل ألف منقلبة عن واو، كالصلوة 

                                                 
 ١/٤٧٢البیت في شرح دیوان الحماسة   )1(
 ١/٢٨٢)١٩٨٣ي، لبنان، دار الكتاب العرب(انظر الجندي؛ أحمد علم الدین، اللھجات العربیة في التراث  )2(
 ١/٢٨٣انظر اللھجات العربیة في التراث للجندي   )3(
 ٥٠ / ١سر صناعة اإلعراب   )4(
 ٢١١ / ١٤لسان العرب  ) 5(



 ١١٨

 للفـتح رغـم نمیل الحجازییوویعلق الدكتور صبحي الصالح على سبب میل تمیم لإلمالة، 
 قـــد یـــستغرب المـــرء للوهلـــة األولـــى أن یجـــنح التمیمیـــون :فیقـــول، أنهـــم یمیلـــون للكـــسر فـــي كالمهـــم

النظــر لكــن بعــد تمحــیص وبینمــا یحــتفظ الحجــازیون بــالفتح، –وهــي صــوت مائــل للكــسرة -لإلمالــة 
الكـــسر، فـــنحن فـــي الحقیقـــة نقابـــل بـــین ویظهـــر الفـــرق بـــین الموضـــعین، فعنـــدما نقابـــل بـــین الـــضم 

. أفخـموصوتین متشابهین؛ ألنهما كلیهما من أصوات اللین الضیقة، إال أن الضم أشد مـن الكـسر 
ك كذلوالفتح، الفتح أخف من اإلمالة، خاصة أن اإلمالة لیست كسرة خالصة، وكذلك في اإلمالة و

َبــوع بإشــمام الیــاء صــوت الــوا: مــن اإلمالــة مــا یكــون مــیال إلــى الــضم نحــو  )١ (ِعوضــا عــن بیــع وُ
اإلمالة ما هـي إال ضـرب مـن ضـروب االشـتراك الـصوتي، حیـث ال یأخـذ اللفـظ الممـال حقـه مـن و

مثــل هــذا االشـــتراك فــي النطــق غیـــر مــستغرب مــن قبیلـــة بدویــة كتمــیم، إنمـــا والــنغم الخــاص بـــه، 
طور  وتحقیق جمیع أصواته هوها العكس؛ ألن  إعطاء أصوات اللفظ حقها من النغم یستغرب من

ظیفـــة اللغـــة األدبیـــة وهـــذا أولـــى أن یكـــون واســـتكمال أدواتهـــا، ونهـــائي فـــي تكـــوین اللغـــة األدبیـــة 
التأثر حـسب تـنقالت أصـحابها الـذین ورحل تتعرض للتغییر  و لغة فرعیة لبدةالمصطفاة، ال وظیف

وقــد كــان لهــذا االشــتراك الــصوتي الحــادث عــن الغمــوض فــي أداء الــنغم، .احــدون یقیمــون فــي مكــا
َكتب ( مثل على لسان التمیمیین أحیانایانجر ْ َكتب(بدال من ) َ َ ذهبت إلى تسكین العین في حیث ) َ

ْفخـذ، (ومثـل هـذا النـوع كثیـر فـي لغـة تمـیم مـن تـسكین الكلمـات اآلتیـة  .الماضي بـدال مـن فتحهـا  َ
ْكبـد ْرسـل،  (وإلفـراد فـي ا) َ ْخمــر، وُ ْفـرشوُ ِكبــد، : ( لكـن عنـد الحجــازیین تتـوالى المتحركـات نحـو). ُ َ

ُرسل، خمر، فرش ُُ ُ ُ      )٢(. هكذاو) ُ

القبائـل التـي تمیـل إلـى ووتحدث الدكتور إبـراهیم أنـیس عـن القبائـل التـي تمیـل إلـى الفـتح، 
ذكـــر أن واإلمالـــة لقبائـــل نجـــد، و اإلمالـــة، ذاكـــرا إجمـــاع العلمـــاء علـــى نـــسبة الفـــتح ألهـــل الحجـــاز،

بـه تـستقیم ألـسنتهم، واألولـى تـؤثر الفـتح : بعـده انقـسمت إلـى شـعبتینوالقبائل العربیة قبل اإلسـالم 
  .تؤثر اإلمالة : الثانیةو

اإلمالـة، فینـسب وثم یحدد الدكتور أنـیس البقعـة الجغرافیـة التـي ینتـشر فیهـا كـل مـن الفـتح 
األنصار وسكنها غرب الجزیرة العربیة بما فیها قبائل الحجاز كقریش الفتح إلى القبائل التي كان م

ینــسب اإلمالــة إلــى جمیــع القبائـــل الــذین عاشــوا فــي وســـط وكنانـــة، وبكــر وســعد وهــوازن وثقیــف و
تــأثرت بــالد العــراق و. تغلــبوعبــد القــیس وبكــر بــن وائــل وطیــئ وأســد وهــي تمــیم وشــرقها والجزیــرة 
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 ١١٩

تــأثروا وعــن هــذه القبائــل أخــذ علمــاء العــراق، وشــرقها، و الجزیــرة بأمــصارها المختلفــة بقبائــل وســط
   )١(.بهم

شرقها في البیئة العراقیة، كـان مـن وولهذا التأثیر للقبائل العربیة من وسط الجزیرة العربیة 
البــدیهي أن نجــد اإلمالــة شــائعة فــي القــراءات القرآنیــة التــي اشــتهر بهــا العراقیــون خاصــة الكــوفیین 

  .خلف والكسائي وتهرت اإلمالة في قراءة األئمة حمزة منهم، حیث اش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١/٥٣في اللھجات العربیة أنیس انظر  ) 1(



 ١٢٠

  اإلمالة في علم األصوات الحدیث

عرف المحدثون اإلمالة بأنها ضرب من ضروب التأثیر الذي تتعرض له األصوات حـین 
   (1) .قصیرین وقد یكونان طویلین أوالفتح صائتان، وهي وتتقارب،  و، أرتتجاو

منطقـة الغـار، ارتفاعـا یزیـد علـى ارتفاعـه  وبأنها ارتفاع مقدم اللسان نح المطلبيعرفها  و
ضـع انفـراج وضـع الـشفتین مـع اإلمالـة ویكـون ویقل عـن ارتفاعـه مـع الكـسرة، ومع الفتحة المرققة 

   .إال أنه دون االنفراج الذي یكون مع الكسرة

 بـه إلـى الیـاء، لجنـوح واأنهـا عـدول بـاأللف عـن اسـتوائه : ومن تعریفات المحدثین لإلمالـة
بحــسب قــرب ذلــك الموضــع مــن الیــاء ومخــرج الیــاء، وفیــصیر مخرجــه بــین مخــرج األلــف المفخمــة 

  (2) .بحسب بعدها تكون خفتهاوتكون شدة اإلمالة، 

تعنــــي المماثلــــة أن صــــوتا مــــن وومــــنهم مــــن عرفهــــا بأنهــــا ظــــاهرة مــــن ظــــواهر المماثلــــة، 
َّة أثـر فـي صـوت آخـر فـي نفـس الكلمـة، فجعـل نطقـه ما یشبه الكلم واألصوات في كلمة واحدة، أ

  (3). قریبا من نطقه، أي جعل مماثال لنطقه

 و العلمـاء المحـدثون اإلمالـة أحـد أصـوات اللـین، سـواء كـان هـذا الـصوت قـصیرا أّوقد عـد
كذلك و عند علماء األصوات المحدثین هي الحركات عند القدماء،  القصیرةأصوات اللینوطویال، 

ال یكون قبلهـا إال وهي األلف وین الطویلة عن المحدثین هي حروف المد عند القدماء، أصوات الل
الیــــاء و والــــواو .الــــساكنة المــــضموم مــــا قبلهــــا والــــواوالیــــاء الــــساكنة المكــــسور مــــا قبلهــــا، ومفتوحــــا، 

  . اللینين المفتوح ما قبلهما یطلق علیهما حرفاالساكنت

وث اإلمالـة، حیــث یـستوي اللــسان مـع الفــتح وتحـدث الـدكتور إبــراهیم أنـیس عــن كیفیـة حــد
فـي قـاع الفـم، فــإذا بـدأ اللـسان فـي الــصعود إلـى الحنـك األعلـى یحــدث صـوت اإلمالـة، ثـم بــین أن 

ضـــع اللـــسان فـــي الفـــم عنـــد النطـــق و یعـــود إلـــىشـــدیدة، وســـبب تقـــسیم القـــدماء اإلمالـــة إلـــى خفیفـــة 
بـین أن و. قیـاس الـذي یـسمى بالكـسرةالم و الحنـك األعلـى فهـإلىبالصوت، فإذا صعد أول اللسان 

  .الكسرة عدة مراحلوبین الفتحة 
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 ١٢١

ضع اللسان مع واإلمالة ال یكون إال في وهي أن الفرق بین الفتح و  أنیس بنتیجةویخلص
اللـسان فـي حالـة اإلمالـة یكـون أقـرب إلـى الحنـك منـه فـي وكل منهما حین النطق بهذین الحرفین، 

  )١ (.حالة الفتح

ء المحدثون بدراسة اإلمالة من خالل دراستهم ألصوات اللین، فهـم یقـسمون قد قام العلماو
: القسم الثانيوما یسمونه باألصوات الساكنة،  وهو  consonants: األصوات إلى قسمین األول

vowels ، بأصوات اللینیسمونه و.  

ـــة هـــي الحركـــات المعروفـــة بالحركـــات القـــصیرة  ـــین فـــي العربی الفتحـــة  : هـــيووأصـــوات الل
 والفــرق بینهمــا عنــد العلمــاء هــو والــواوالیــاء واأللــف : هــيوالحركــات الطویلــة والكــسرة، والــضمة  و

  .الزمنفقط في 

 الحدیثــة فــي االتكنولوجیــووقــد اســتخدم العلمــاء المحــدثون مــا توصــل إلیــه البحــث العلمــي، 
ـــة،  ـــاییس صـــوتیة عامـــة؛ لقودراســـتهم لألصـــوات العربی ـــاحثون أن یـــضعوا مق ـــاس قـــد اســـتطاع الب ی

ضـعها العـالم ومن ضـمنها اللغـة العربیـة، هـذه المقـاییس وأصوات اللین في جمیع اللغات العالمیة 
 یمكـن أن یـصعد الـذيحیـث بـدأ هـذا العـالم بتحدیـد الموضـع  )٢(. من جامعة لنـدن) دانیال جونز(

ن حدوث الحنك األعلى، بحیث یكفي الفراغ الموجود بینهما لمرور الهواء دو وإلیه أول اللسان نح
الحنـك األعلـى  وأي نوع من الحفیف حین مرور الهواء، فأقـصى مـا یـصل إلیـه اللـسان متجهـا نحـ

بحیـث ال یحـدث الهــواء المـار بینهمـا أي نــوع مـن الحفیــف، یعتبـر موضـعا مــضبوطا بـین أصــوات 
یــشبه الكــسرة المرققــة فــي اللغــة العربیــة عنــدما یكــون قــصیرا،  وهــو) i(قــد رمــز لــه بــالرمزواللــین، 

اعتبــر المحــدثون هــذا الــصوت المقیــاس األول ألصــوات ویــشبه الیــاء المدیــة حیــت یكــون طــویال، و
الحنك األعلى أكثر من ذلك لسمع لـه الحفیـف  وصعد أول اللسان نح واللین لتحدد موضعه، إذ ل
صـوت و محیط الصوت الساكن الذي نـسمیه الیـاء؛ فـالفرق بـین الیـاء إلىالذي یخرج صوت اللین 

الفــراغ الــذي بــین اللــسان و. أن موضــع اللــسان مـع األول أقــرب إلــى الحنــك األعلـى وهــ )  i(اللـین 
یترتـب علـى هـذا أننـا نـسمع بعـض الحفیـف و ) i( الحنك معها أضیق منه في حاله صوت اللین و

  )٣(. مع الیاء

ي إلیه في الفم ، بحیث یستومكن أن یصل یویتكون المقیاس الثاني بهبوط اللسان إلى أقصى حد 
یرمــز إلیــه  وهــو إلــى أقــصى الحنــك، فیتحــدد مقیــاس آخــر، -اللــسان-ع الفــم، منحرفــا قلــیالفــي قــا
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 ١٢٢

یـشبه حـرف المـد و، قـصیراما یشبه الفتحة المفخمة في اللغة العربیة حینما یكون  وهو) α(بالرمز 
هما أقصى مـا یـصل إلیـه اللـسان فـي صـعوده وبین هاتین النقطتین، و. المفخم حینما یكون طویال

أقصى ما یصل إلیه في هبوطه إلى قاع الفم، استنبط العلماء ثـالث مراحـل والحنك األعلى،  ونح
یمـر ) α(إلـى وضـع) i(ضـع وفاللـسان عنـد هبوطـه مـن . یتكون عند كل منهما صوت لین خاص

   ).a i e( بمواضع ثالثة، یرمز لها بالتدریج من الیمین للیسار
، معتمـدین فـي هـذه المـرة  )α(مراحـل أخـرى تلـي الـصوت       ثم اتخذ العلمـاء المحـدثون ثـالث 

 و أقـصى اللـسان فـي صـعوده نحـالحنك، فآخر ما یـصل إلیـه وإلى نسبة صعود أقصى اللسان نح
 وهــذا هــو لیكــون الفــراغ بینهمــا مــن الــسعة، بحیــث ال یحــدث الهــواء أي نــوع مــن الحفیــف، الحنــك

الذي یشبه الـضمة المرققـة  وهو،  )u( الرمز ما یرمز إلیه ب وهوالمقیاس األخیر ألصوات اللین، 
  (1) .المدیة حین یكون طویال ویشبه الواوفي اللغة العربیة عندما یكون صغیرا، 

  
یمكن رسمها على وهي األصوات المتطرفة األساسیة،  ) u(  ، )i(  ، )a( على هذا تكون و

لین األخرى على الجانبین ترتب أصوات الو u ،iقاعدته و   aصورة مثلث مقلوب، رأسه األسفل
)a , i (   ،), u α( ،یرمز ألصوات اللین التي بین وα u ,   بالرمزین اآلتیین على الترتیبo 
a بهذا یتكون ثمانیة مقاییس تبدأ بالصوت وi تنتهي بالصوت وu .توضح عادة مدرجة في و

  :الشكل التالي
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 وفــقفــإذا قیــست الفتحــة العربیــة ، سأحــد تلــك المقــایی وفمــا ســماه القــدماء عــادة بــالفتح هــ

لكنهــا ال و، a أصــوات اللــین وجــدناها قریبــة الــشبه بــذلك المقیــاس الــذي یرمــز لــه بــالرمز سمقــایی
  . تمام االنطباقتنطبق علیه

یرمـــز لهـــا وهـــي مـــا بـــین الفـــتح، واإلمالـــة عنـــد القـــدماء لهـــا درجـــات كمـــا تبـــین مـــن قبـــل و 
هـي القریبـة مـن ویمكن أن نرمز لإلمالة الشدیدة و،  )i( الكسر الذي یرمز له بالرمز و ) a(بالرمز

  ).E (ي الثالثلإلمالة الخفیفة القریبة من الفتح بالرمز الدولو،  )e(  الثاني الكسر بالرمز الدولي

یرتفـع  ) i( یـنخفض حتـى یـصیر مـسطحا فـي الفـم علـى حـین أنـه مـع  ) a( واللسان مع 

بـین هـذین الوضـعین تتكـون الـدرجات و.  األعلـىالحنك وإلى أقصى ما یصل إلیه في صعوده نح

  ) ١ ( )e( ٕامالة شدیدة و  ) E(  ٕامالة خفیفة و) (فتحة مرققة : اآلتیة

  

  

  

  

                                                 
 ١/٦٧)م٢٠٠٨ -  ھـ١٤٢٨دار ومكتبة ھالل للنشر، بیروت،(انظر شلبي؛ عبد الفتاح إسماعیل، اإلمالة في القراءات واللھجات،  )1(



 ١٢٤

  أنواع اإلمالة عند المحدثین 
  :الدكتور إبراهیم أنیس أن اإلمالة تنقسم إلى نوعینیرى 

   .diphthongصوت لین خالص، تكون من صوت لین مركب یسمیه المحدثون : األول

  .تغیر في مقیاس صوت من أصوات اللین: الثاني

 منقلبـا عـن أصـل – حـرف مـد –وتظهـر الحالـة األولـى عنـدما یكـون صـوت اللـین طـویال 
  .واویا و یائیا أمن أصول الكلمة، سواء كان

ْبیـع، قـول(، مبینا أنه من المحتمل أنه كان ینطق بهمـا )قالوباع، (ومثل لذلك بالفعلین  ََ َْ (
أي أمیلــت ) o(إلــى ) au(تطــور الــصوت الثــاني و، )e(إلــى ) ai(ثــم حــدث تطــور للــصوت األول

ْقول(في الفعل و، )َْبیع(فتحة فاء الكلمة إلى الكسرة في الفعل      (1) .لضمةأمیلت إلى ا) َ

تطبیـق المقـاییس الـصوتیة وومن خالل دراسة الدكتور أنیس ألنـواع اإلمالـة عنـد القـدماء، 
أن القبائـــل التـــي تمیـــل إلـــى الفـــتح مثـــل : هـــيوالحدیثـــة علـــى صـــوت اإلمالـــة، توصـــل إلـــى نتیجـــة 

ِالحجــاز كانــت فــي األصــل تمیــل ثــم تطــورت اإلمالــة إلــى الفــتح د فبعــد أن ذكــر أنــواع اإلمالــة عنــ. ُ
ٕامالــة الفتحــة إلــى الــضم، ثــم ذكــر نــوعین مــن اإلمالــة وهــي إمالــة الفتحــة إلــى الكــسرة، والمحــدثین، 

  :هماوذكرهما ابن جني في كتابه سر صناعة اإلعراب 

مـــا عــــرف  وهـــوهــــي التـــي فـــي صـــیغ البنــــاء للمجهـــول، و الكـــسرة المـــشوبة بالـــضمة، -١
  ) قیل، بیع، غیض، جیل، سیق( عند القدماء نحومباإلشما

ٕان وهــي أقــل انتــشارا ، والكــسرة،  ونحــ) بــوع( الــضمة المــشوبة بالكــسرة، كإمالــة مثــل -٢
  .وجدت في بعض اللهجات

 فاإلمالــة كمــا تــرى أربعــة أنــواع، أشــهرها إمالــة ": هــي كمــا یقــولوومــن ثــم یخلــص بنتیجــة 
علـى هـذا و. اللغـةوالمراد باإلمالـة حـین تطلـق فـي كتـب القـراءات  وهذا النوع هو. الفتح إلى الكسر

جب أن نفهم من هـذا، و) باع(إذا قیل لنا إن من أسباب إمالة ألف المد كون أصلها یاء، كما في 
 اإلمالـة إلـى الفـتح، أي أن المراحـل التـي تأن األصل الیـائي قـد تطـور أوال إلـى اإلمالـة، ثـم تطـور

  :هي) باع( مثل هذا الفعل مامر فیه

                                                 
  ١/٥٧انظر في اللھجات العربیة إبراھیم أنیس  )1(



 ١٢٥

َبیع( ثـم إلـى ) e(قـد تطـور أوال إلـى ) ai( المركـب مـن ، فالـصوت)فـتح(، ثـم )إمالـة(، ثم )َْ
)a ( ،لـذلك والتي لها نظـائر فـي اللغـات األخـرى، وتلك هي المراحل التي تبررها القوانین الصوتیة

نــستطیع أن نــرجح أن بعــض الكلمــات العربیــة التــي اشــتملت علــى یــاء أصــلیة قــد تطــورت أوال إلــى 
  (1) ."قد تفرع الفتح عنهاواإلمالة،  والكلمات هاإلمالة ثم الفتح، فاألصول إذا في مثل هذه 

  : أن اإلمالة جنسان إلىوذهب العالم برجشتراسر في كتابه التطور النحوي

بـسائر وتنـوع نطـق الفتحـة الممـدودة ـ تـشبیها لهـا بـالحروف المجـاورة،  وهـ: الجـنس األول
الغالـب مـن  والجـنس هـهـذا ونظیر ما ذكر من تنوع نطق الفتحة المقـصورة،  وهوحركات الكلمة، 

المــدنیین و نالكــوفییو نیلحــق بهــذا النــوع إمالــة القــراء مــن البــصرییو. اإلمالــة فــي اللهجــات الدارجــة
  . هذا من أوسع اإلمالةو) ِحمارك (و) ِأبصارهم: (كإمالة األلف المدیة قبل راء مكسورة نحو

مالتــه مــن داعــي إلإمالــة مــا ال  وهــو أهــم الجنــسین، برجــشتراسریعتبــره  و: الجــنس الثــاني
ما أمیل بسبب اإلمـالء،  وهوحركات في الكلمة، ال سائر  فيالوالحروف المجاورة للفتحة الممالة، 

َرمـى(والرسم القرآني في القرآن الكریم، كرسـم الكلمـة القرآنیـة بالیـاء المدیـة بـدل األلـف نحـو مـن و). َ
َرمیها(:المهم أن الیاء أثبت في رسم القرآن الكریم قبل الضمائر نحو في الكتابـة العادیـة أبـدلت و، )َ

، فیظهر من رسم القرآن أن الفتحة الممدودة، كانت ممالـة عنـد الحجـازیین، )ماهاَر:(باأللف فكانت
     )٢(.ما یشابههما في أن المه یاء و) رمى(و) إحدى(و) إلى:(في أواخر كثیر من الكلمات نحو

أن و، )e(حركــة ) إحــدى(و) علــى (وذكــر برجــشتراسر أن أصــل الفتحــة الممــدودة فــي مثــل
َرمـى(الفتحة الممدودة فـي مثـل  َرمـى(فـي ) aya(نـشأت مـن اتحـاد ) َ یـرجح أن الیـاء أثـرت  ووهـ) .َ

  ).a(ال ) e(فصارت الحركة المتحدة ) e(أمالتهما إلى الـوفي نطق الفتحتین المجاورتین لها 

هـي مـا رمـز لهـا ولممالـة، فیتبین أن اللهجة الحجازیة، حافظت على الكثیر من الفتحـات ا
 و) جــار(لــم تبــدلها بالفتحــة الخالــصة، كمــا فــي كلمتــي والموجــودة فــي اللغــة الــسامیة األم، ) e(بـــ
  ) ٣ (.ترسمان باأللف ال بالیاءو) ner(و) ger(اللتین أصلهما) نار(
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  هل اإلمالة حركة مستقلة أم هي جزء من حركة رئیسیة؟
المحـدثین فـي صـوت اإلمالـة أهـي حركـة  واء مـنهم أقع خالف بین العلمـاء سـواء القـدمو 

 مــن هــذه ء؟ أم أنهــا جــز)الفتحــة، الكــسر، الــضمة(هــيومــستقلة عــن الحركــات األصــلیة المعروفــة 
  . تغیر فأصبحت بهذه الصورةوالحركات طرأ علیها تطور 

ّأمــا مــا فــي أیــدي  ": لــیس ثالثــة فقــالوفمــن القــدماء ابــن جنــي حیــث اعتبــر الحركــات ســتة 
. ّمحــصولها علــى الحقیقــة ســتو. الفتحــةوالكــسرة وهــي الــضمة و. س فــي ظــاهر األمــر فــثالثالنــا
 وِالكــسرة هـي الفتحــة قبـل األلــف الممالـة نحــوفـالتي بــین الفتحـة . ذلـك أن بـین كــل حـركتین حركــةو

الكــسرة كمــا أن األلــف التــي بعــدها بــین وفهــذه حركــة بــین الفتحــة . كــاف كاتــبوِفتحــة عــین عــالم 
  فتحـــة الم الـــصالة : نحـــو،ِالـــضمة هـــي التـــي قبـــل ألـــف التفخـــیموالتـــي بـــین الفتحـــة وء الیـــاواأللـــف 

 ،سـین سـیرو ، ككسرة قاف قیـل،الضمةوالتي بین الكسرة و. عادوكذلك ألف قام و. الحیاةو الزكاة و
ّفهذه الكسرة المشمة ضما َ ِمثلها الضمة المشمة كسرا، كضمة قاف المنقـر و ،َّ ُ ْ ُ ضـمة عـین مـذعور وَّ

فهمـا لـذلك . سـیر كـسرة ُأشـربت ضـماوِء ابـن بـور فهـذه ضـمة ُأشـربت كـسرا، كمـا أنهـا فـي قیـل بـاو
  .َال كـسرة مـشربة فتحـة، فـاعرف ذلـكوَكالصوت الواحد، لكن لیس في كالمهـم ضـمة مـشربة فتحـة 

ُیدل على أن هذه الحركات معتدات اعتداد سیبویه بألف اإلمالة و ّ ألف التفخیم حرفین غیر األلف وّ
  ) ١("مفتوح ما قبلها ال

هــي الفتحــة التــي بــین الفتحــة و الحركــات األصــلیة ثــالث حركــات أخــرى أضــاف إلــى وفهــ
، متكــون قبــل ألــف التفخــیوالــضمة، والفتحــة التــي بــین الفتحــة وتكــون قبــل ألــف اإلمالــة، والكــسرة و
  .اعتبرهما صوتا واحدا والضمة المشمة بالكسر والكسرة المشمة بالضمة، و

ارة إلــى أن القــدماء ذهبــوا إلــى وجـود حركــات قــصیرة قبــل حــروف المــد، فقــالوا وتجـدر اإلشــ
ضــمة قبــل و، )قیـل: (كــسرة قبــل الیـاء المدیــة مثــلو، )كتـاب: (بوجـود فتحــة قبــل األلـف المدیــة مثــل

  ).مذعور: (المدیة مثل والوا

  .كمال بشرووقد أنكر علیهم العلماء المحدثون هذا الرأي أمثال إبراهیم أنیس 

بعض المحدثین أیـضا، و هذا خطأ واضح وقع فیه جملة من القدامى، ":  كمال بشریقول
ضـمة سـابق وكسرة سابقة للیـاء فـي قیـل، وحیث یظنون أن هناك فتحة سابقة أللف المد في قال، 

 حـروف المـد ذاتهـا كنحوهـا، فـي حـین أن لـیس هنـاك شـيء مـن ذلـك، إنمـا هنـاوفي مـذعور  وللوا
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 ووا(الضمة الطویلة و، )یاء المد(الكسرة الطویلة و، )ألف المد(الطویلة هي تصنف علمیا الفتحة و
  ) ١ ()"المد

لكن القدماء قد ضلوا الطریق السوي حین ظنوا أن هناك حركـات و: " ویقول إبراهیم أنیس
كـسرة تحـت الـراء فـي و) كتـاب(قصیرة قبل حروف المـد، فقـالوا مـثال إن هنـاك فتحـة علـى التـاء فـي

جـود لهـا فـي تلـك والحقیقة أن هذه الحركات القصیرة ال و)!! یقول(فوق القاف في ضمة و، )كریم(
محركة بیاء المد وحدها، ) كریم(الراء في وحدها، ومحركة بألف المد ) كتاب(المواضع، فالتاء في 

یظهـر أن الكتابـة العربیـة فـي صـورتها المألوفـة مـن و. المـد وحـدها ومحركة بوا) یقول(القاف في و
قــد جعلــت ) یقــول(ضــمة فــوق القــاف فــي و) كــریم(كــسرة فــي و) كتــاب(ة علــى التــاء فــي وضــع فتحــ

  )٢ (."جود حركات قصیرةوالقدماء یتوهمون 

الـضمة قبـل  وواعتبر إبراهیم أنیس أن ما ذهـب إلیـه ابـن جنـي مـن وجـود فتحـة ممالـة نحـ
  . الوهم ضرب من واعتبارها فرعا من أنواع الفتحة هو، )الصالة(ألف التفخیم في كلمة 

  :ثم اعتبر أنه من واجب ابن جني أن یقصر األنواع الفرعیة ألصوات اللین على ما یلى

رد فــي قــراءة و الفتحــة المــشوبة بالكــسرة هــي التــي فــي إمالــة مــا قبــل تــاء التأنیــث كمــا -١
  . حین الوقف علیها) رحمة(اإلمام الكسائي في مثل كلمة 

الفـرق وباإلمالـة، ) ربـا(لكـسرة كمـا فـي قـراءة  األلف المدیة حین تمال تـصبح مـشوبة با-٢
  .األولى فقط في الكمیةوبین هذه الحالة 

الحــال فــي بعــض القــراءات  والــضم كمــا هــ وهــي ألــف مــد ممالــة نحــو ألــف التفخــیم، -٣
  ).الصالة(لكلمة 

مــا عــرف باإلشــمام عنــد النحــاة، كنطــق الفعــل  وهــوالــضم  و الیــاء المدیــة الممالــة نحــ-٤
   (3))ِبیع(و) ِقیل: (ل نحوالمبني للمجهو
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  الثانيالمبحث 
  یةالعرباللغة  عند علماء أسباب اإلمالة .١

   عند علماء القراءاتسباب اإلمالةأ .٢

  موانع اإلمالة .٣

  موانع أخرى لإلمالة غیر حروف االستعالء .٤

 أنواع اإلمالة .٥
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  أسباب اإلمالة

  یةالعرباللغة  عند علماء أسباب اإلمالة
ربیــة عــن أســباب اإلمالــة فــي كتــبهم، فمــنهم مــن ذكرهــا باختــصار كــابن تحــدث علمــاء الع

التفــصیل كالرضــي فــي شــرح الــشافیة، ومــنهم مــن تحــدث بــشيء مــن اإلســهاب وجنــي فــي اللمــع، 
. شرح المفصل ألبـن یعـیشو في األصول في النحو، يابن السراج البغدادوكسیبویه في الكتاب، و
أقـوالهم فـي وبعـد ذلـك سـأعرض ألراء القـراء و الرضـي، وسأكتفي بذكر كالم سیبویه فـي الكتـاب، و

  .أسباب اإلمالة

بیـان و. الیـاءوالكـسرة : همـاوأرجع اإلمام سیبویه أسـباب اإلمالـة فـي العربیـة لـسببین اثنـین 
  :ذلك في المواضع التالیة

ِعابد، مساجد، هابیل:( مثلإمالة األلف إذا كان بعدها حرف مكسور -١ ِِ ِ :  قال سیبویه )ِِ
 كما قربوا فـي اإلدغـام الـصاد مـن الـزاي ،ٕانما أمالوها للكسرة التي بعدها، أرادوا أن یقربوها منهاو "

؛ ألن َةَفـــِ الخَمـــاسِالـــصاد التوهـــا مـــن الـــزاي َّربالـــصاد فقو فجعلوهـــا بـــین الـــزاي )َرَدَصـــ( :حـــین قـــالوا
لــك فــي اإلدغــام، بیــان ذوٌالــصاد قریبــة مــن الــدال فقربهــا مــن أشــبه الحــروف مــن موضــعها بالــدال، 

 كذلك یقرب الحرف إلى الحـرف علـى قـدر ،احدوفكما یرید في اإلدغام أن یرفع لسانه من موضع 
  )١("ذلك، فاأللف قد تشبه الیاء فأرادوا أن یقربوها منها

الحـرف المكـسور فـي أول الكلمـة حـرف متحـرك فـإن األلـف وقع بین األلـف ووبین أنه إذا 
ِسربال، كالب، (ما حرفان األول ساكن فإن األلف تمال كذلك نحوٕان كان بینهو، )عماد(تمال نحو ِ

األول وٌبـین األلـف حـرف متحـرك وٕاذا كـان بـین أول حـرف مـن الكلمـة و" : یقـول فـي ذلـك) ِشمالل
 )صـــبقت(ٍ عمـــاد أملـــت األلـــف؛ ألنـــه ال یتفـــاوت مـــا بینهمـــا بحـــرف، أال تـــراهم قـــالوا :مكـــسور نحـــو

بــین األلــف حرفــان األول وكــذلك إن كــان بینــه و، )صــقت(الوا ًفجعلوهــا صــادا لمكــان القــاف كمــا قــ
ًانما یرفع لسانه عن الحرف المتحرك رفعة واحدة كما رفعه وساكن؛ ألن الساكن لیس بحاجز قوي  ٕ

ٌذلــك قــولهم ســربال و، )ٌصــویق(فــي األول، فلــم یتفــاوت لهــذا كمــا لــم یتفــاوت الحرفــان حیــث قلــت 
  )٢("ٌكالبوٌعماد وٌشمالل و

  

                                                 
 ١١٧ / ٤لسیبویھ الكتاب  ) 1(
 ١١٧ / ٤الكتاب لسیبویھ  ) 2(



 ١٣٠

  .كان قبل األلف یاءإذا  -٢

 :سمعنا بعض من یوثق بعربیته یقولوٌبیاع، وٌمما تمال ألفه قولهم كیال و ": یقول سیبویه
ٌانمــا فعلــوا هــذا ألن قبلهــا یــاءوٌكیــال كمــا تــرى فیمیــل،   ،فــصارت بمنزلــة الكــسرة التــي تكــون قبلهــا، ٕ

 شوك السیال :یقولونو فأهل الحجاز ال یمیلون هذه األلوٌكثیر من العرب وجمال، و  سراج :نحو
الــذین ال وغــیالن فأمــالوا للیــاء، وقــیس عــیالن و شــیبان :قــالواو ،ٌبیــاعوٌ كیــال :الــضیاح كمــا قلــتو

–مــا فیمیلــون ْلِرأیــت عوأبــزار القــدر  وهــوزحــا، ِ قُ رأیــت:قــالواو، یمیلــون فــي كیــال ال یمیلــون ههنــا
  ) ١(" الكسرة كالیاء-جعلوا

  اإلمالة لإلمالة -٣

قــال بعــض و، وقــال نــاس رأیــت عمــادا فأمــالوا لإلمالــة كمــا أمــالوا للكــسرة": ه یقــول ســیبوی
 شــبهوه بــألف عمــاد للكــسرة قبلهــا فهــذا )ٍلزیــد مــال(و مــن عنــد اهللا، :الــذین یقولــون فــي الــسكت بمــال

  ) ٢(" ألن الكسرة منفصلة؛أقل من مررت بمالك

  :هيووذكر اإلمام ابن السراج البغدادي أسبابا ستة لإلمالة 

   قبل األلف الیاءلوجودما أمیل : ولاأل

   )٣ ()اعَّیَال، بَّیَك، النْیَغ، نَالْیَ قیس ع، انَبْیَش: (نحو 

  . بعده و أ األلف قبل  كسرةلوجودما أمیل :  الثاني

حرفــان؛ ألن األلــف ال یكــون  وال بـد لأللــف المــسبوقة بالكــسر أن یفــصل بینهمـا حــرف أو 
  .قبلها إال مفتوحا

بــین األلــف حــرف متحــرك، و فــإذا كــان بــین أول الحــرف مــن الكلمــة هقبلــ رةمــا أمیــل للكــسف
ال َبْرِسـ(: ذلـكوبین األلف حرفـان األول سـاكن وكذلك إن كان بینه و، األول مكسور أملت األلفو
لزیــد : یقولــونوجمیـع هــذا ال یمیلـه أهــل الحجـاز و )ًاَالبــِكو ًاداَمـِعو ًحــاْزِرأیـت قو، مــانَهْرِدوالل ْمِشـو

  )٤ (.بهون المنفصل بالمتصلمال یش

                                                 
 ١٢٢ / ٤الكتاب لسیبویھ   )1(
 ١٢٣ / ٤الكتاب لسیبویھ  ) 2(
 ٣ )مؤس سة الرس الة، بی روت، د ت(٣، تحقیق عبد الحسین العب دي، طاألصول في النحوانظر البغدادي؛ محمد بن سھیل بن السراج،  ) 3(

 /١٦٠ 
 ١٦٠ / ٣األصول في النحو انظر  ) 4(



 ١٣١

األلــف وویقــول الرضــي اإلســترباذي فــي شــرح الــشافیة إنــه إذا كــان الفاصــل بــین المكــسور 
یـاء كانـت اإلمالـة  وكـسرة أ وكذلك إذا تتابعت كسرتان، أوأقوى، وحرفا واحدا كانت اإلمالة أدعى 

األول أقــوى وحرفـان،  وبــین األلـف حــرف أوفــالحرف المتحـرك بالكــسرة إمـا أن یكــون بینـه " : أقـوى
ِاذا تتابع كسرتان كحوفي اقتضاء اإلمالة لقربها،  یزان، كان المقتضى ك ویاء نحوكسرة  وب، أَالْبِلٕ

بین األلف و بینها الذي ال تقضى اإلمالة إال إذا كان الحرف حرفانبین األلف و بینها التيو، أقوى
األلـف ثالثـة أحـرف لـم یجـز وین الكـسرة كان ب وبا، أَنِع وشمالل، فإن كان متحركا نح وساكنا نح

  ) ١ ()."ابنتا زید(وأحد األحرف ساكنا، نحكان ٕان و، اإلمالة

 فـإذا كـان مـا بعـد )رِذافِیح، عـِفـاتِد، مِساجِم، مـِالِد، عِابِع(:  فنحوهفأما ما أمیل للكسرة بعد
 قبــل األلــف كــذلك إذا كــان الحــرف الــذيو )رُآجــ(: مفتوحــا لــم تكــن إمالــة نحــو واأللــف مــضموما أ

   ).طافُال، الخَلبَماد، البُاب، جَبَر(: مضموما نحو ومفتوحا أ

   .ما انقلب من یاء:  الثالث

، ٕاذا جاوزت األسـماء أربعـة أحـرفو، )ٍاعَبو، ٍالَ مُرجلو، ٍابَن(:  یمال؛ ألنه من یاء نحو
 هـذا ال یمیلـه جمیـعو ألنها مواضع تصیر فیـه یـاءات، ؛فاإلمالة مستتبة وجاوزت من بنات الوا وأ

لغیــره فحكمهــا حكــم األلــف إذا كانــت رابعــة  وكــل ألــف زائــدة للتأنیــث أو .نــاس كثیــر مــن بنــي تمــیم
  )٢(ناس كثیرون ال یمیلونوزى ْعِمولى ْبُح: ذلك نحووفصاعدا؛ ألنها تقلب یاء في التثنیة 

   .ما شبه بالمنقلب من الیاء: الرابع

  .عینه مفتوحة تمال ألفهالیاء كانت و وكل شيء من بنات الوا وهو 

ْحبلى، سكرى، :( نحوبدل منهاو) یاء ( أما ما كان من الیاء فتمال ألفه ألنها في موضع  َ ْ ُ
َحبارى ُ.(  

   .فشبهوها بالیاء لغلبة الیاء على هذه الالم إذا جاوزت ثالثة أحرف و الواكان منما وأما 

القنـا و، عـصاو، قفـا(: نحـو واوقد یتركون اإلمالة فیما كان على ثالثة أحرف من بنات الـو
  ) ٣()القطاو

  . الوحاأل  بعضكسر فيیما یمال ألن الحرف الذي قبل األلف :  الخامس 

                                                 
 ٦ / ٣شرح شافیة ابن الحاجب  ) 1(
 ١٦٢ /٣األصول في النحو انظر  ) 2(
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 ١٣٢

: هـي لغـة لـبعض أهـل الحجـاز فأمـالوا ألنهـم یقولــونو )َابَهـ، َابَطـ، افَخـ(: ذلـك نحـوو 
   .أما العامة فال یمیلونو )تْبِت، هْبِت، طْفِخ(

هــذا مــاش فــي : مــنهم مــن یقــولومــت : هــم الــذین یقولــونومــات : قــد قــالوا:  قــال ســیبویه
  ) ١(.منهم من ینصب في الوقفوالوقف فیمیل 

  . إلمالةلاإلمالة : السادس

 األلـف فـي أمـالوا، )اداَمـِرأیـت ع(: قـولهم وذلك نحو. هي إمالة األلف إلمالة األلف قبلهو 
  .مالة األلف قبلها إل األلف أمالوا )ىارَهَم(في و، مالة األلف األولىإلالنصب حالة 

ال وبین األلف لخفائها، و العرب یلغون الهاء إذا اعترضت بین الذي یمیل األلف بعضو 
  ). عاِنزَیوبا ِضرَأرید أن ی(:  كأنه قال)هاَعِزْنَیو، هاَبِرْضَیرید أن ی(: قولهمكیعتدون بها، 

ذلـك و )هـاُیلِكَی(وهـ: إذا قـاللیس شيء من ذا تمال ألفـه فـي الرفـع و )هاِنْیَبو، يِنْیَب(: وقالوا
ــْیِف(: قــالواو . فــصارت حــاجزا، الــضمة،بــین الكــسرةوقــع بــین األلــف وأنــه  ــْیَلَعو، اَن  )دهاَ یــُرأیــتوا، َن

ٕانـا إلـى اهللا وا، ّنـِم وهـ(:  یقولـون)ضربهاَیریـد أن یـو، صبَ نُلف َأُا األلفّدِرأیت ع(: الذین یقولونو
 فلـم یمیلـوا ألنـه )اَبـَنِرأیـت ع(: أسـد قـال هـؤالءووم من قـیس یقوله أیضا قو، تمیم وهم بنو )َراجعون

  ) ٢ (.األلف حاجزان قویانوقع بین الكسرة و
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 ١٣٣

   عند علماء القراءاتسباب اإلمالةأ
وبعد ذكر أراء علماء العربیة في أسباب اإلمالة، سأعرض لما تناوله علماء القراءات عن 

ب فـي كتابـه لـطاأبـي همـا مكـي بـن ولمـاء القـراءات ذلك مـن خـالل علمـین مـن عوأسباب اإلمالة، 
  ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر،وجوه القراءات السبع، والكشف عن 

طالــب حدیثــه عــن أســباب اإلمالــة مبینــا العلــل التــي توجبهــا، حیــث أبــي فقــد بــدأ مكــي بــن 
 أمیـــل لیـــدل علـــي أصـــله، مـــاوهـــي الكـــسرة، و: اعلـــم أن العلـــل التـــي توجـــب اإلمالـــة ثـــالث": یقـــول

   (1)"اإلمالة لإلمالةو

  :العلة األولى

النـار، (هـي كـسرة إعـراب مثـلو،  علـى راء بعـد األلـفةكانت الكسرة واقعوما أمیل لكسرة، 
قـرأ ورش وُّعمـر الـدوري،  وأبـوالبـصري، و عمر و، فالذي بعده راء مكسورة أماله أبه شبهو) النهار

الیــاء؛  وعلــة مــن أمــال، وقــوع الكــسرة بعــد األلــف فقــرب األلــف نحــو .نفتحــه البــاقووبــین اللفظــین، 
لــم یمكــن ذلــك حتــى قربــت مــن الفتحــة التــي قبــل األلــف ولتقــرب مــن الكــسرة؛ ألن الیــاء مــن الكــسر 

الكسر، فحـسن ذلـك؛ لیعمـل اللـسان عمـال واحـدا متـسفال، فـذلك أخـف مـن أن یعمـل متـصعدا  ونح
مـع الـراء أحـسن؛ ألن الكـسرة علیهـا قویـة، كأنهـا  وهـوة الـراء، بفتحة األلف، ثم یهبط متسفال بكـسر

علـة مـن و. كسرتان، فقوت اإلمالة لذلك مع الـراء ألنهـا حـرف تكریـر، فالحركـة علیـه مقـام حـركتین
لم یفتح لقوة الكـسر فـي وقرأ بین اللفظین أنه توسط األمر، فلم یمل لئال یخرج الحرف عن أصله، 

لـم وعلـة مـن فـتح أنـه أتـى بـه علـى األصـل، و. اإلمالـةون، أي بین الفتح الراء، فقرأ ذك بین اللفظی
إمالــة  ومثـل التــصعد بعـد التــسفل نحـ وٕانمـا الــذي یثقـل فــي اللفـظ هــو. یـستثقل التــسفل بعـد التــصعد

  ).زاغ(

  وفیما یلي المواضع التي سردها مكي بن أبي طالب وتندرج تحت العلة األولى

لیـست كـسرة والكـسرة فیـه كـسرة بنـاء  واقعة بعد األلـف، وكانت الكسرةوومما أمیل للكسرة،  -١
، ٥٢: آل عمــــران M   Å  ÄL :الــــصفوقولــــه تعــــالى مــــن آل عمــــران  وإعــــراب، نحــــ

قولــه  وممــا ال راء فیــه نحــو، ٢٢: المائــدة M   ±  L:الــشعراءوقولــه تعــالى مــن المائــدة و

                                                 
مطبوعات  مجمع اللغة (رمضانانظر القیسي؛ مكي بن أبي طالب  الكشف عن وجوه القراءات وعللھا وحججھا، تحقیق محي الدین  ) 1(

 ١/١٧٠) ١٩٧٤- ١٣٩٤- ، دمشق



 ١٣٤

وى؛ ألنها كسرة الزمة ال اعتبر اإلمالة مع كسرة البناء أقو، ١٩: البقرة M  E  L:تعالى
 .كسرة اإلعراب ال تلزم إال في حالة الخفضوتتغیر، 

ـــــه الخمـــــسة مواضـــــع  -٢ ـــــل للكـــــسرة كـــــذلك مـــــا تفـــــرد بـــــه هـــــشام مـــــن إمالت وممـــــا أمی
قــال بقــوة اإلمالـة هنــا؛ ألن الكــسر هنــا و) عابــدونوعابـد، وآنیــة، ومــشارب، :(هـيو

  .ءكسر بنا

في حالة الخفض من آل عمران ) ابالمحر(ومنه ما تفرد به ابن ذكوان من إمالة  -٣
 الكــسرة كــسرة إعــرابولــف مفتوحــة، عنــده ضــعیف؛ ألن الــراء قبــل األ وهــومــریم و
 .كسرة الباء بعدهاولكنها تقوت بكسرة المیم قبلها، و

سبب قوة اإلمالة وإذا كان مخفوضا، ) األبرارواألشرار، (ما تكررت فیه الراء نحو -٤
 . على غیرها؛ للتكریر الذي في الراءهنا أن الكسرة على الراء أقوى منها

علــة إمالتــه للكــسر الــذي وقــع بعــد األلــف، وإذا كــان بالیــاء، ) الكــافرین(ومــن ذلــك  -٥
الیـــاء مـــن وبعـــدها یـــاء، وحـــسن ذلـــك إلتیـــان الـــراء بعـــد الفـــاء المكـــسورة مكـــسورة، و

 .قویتوالكسر، فتوالت الكسرات فحسنت إمالته 

لــم والكــسائي، أمــااله للكــسرة التــي علــى الكــاف، و لحمــزة) ِكالهمــاوأ(  ومــن ذلــك إمالــة -٦
قــد أمالــت العــرب األلــف للكــسرة وال یحجــزه، و؛ ألن الحــرف الواحــد ال یمنعــه، میعتــدا بــالال

 ).ترید أن تنزعهاولن تضربها، (قولهم وقد حال بینهما حرفان نحوقبلها، 

، أمــال ٣٩: مــلالن M   Q  P  OL: ومــن ذلــك مــا تفــرد بإمالتــه حمــزة مــن قولــه تعــالى-٧
أمال الهمزة لكسرة التـاء فـي موضـعي النمـل، لیعمـل اللـسان واأللف على أنها ألف فاعل، 

 الفــتح فیــه، ومثلــه إمالــة خلــف للعــین فــي  خــالد عنــد، وقــد روىعمــال واحــدا فــي المــستفل
فـي النـساء لكـسرة الـضاد، وروي عـن خـالد الفـتح واإلمالـة ، ومثلـه مـا روي عـن ) ضعافا(

  . إمالة الناس إذا كان مخفوضامن وأبي عمر

ضــاق، وطــاب، وخــاب، وشــاء، وزاد، جــاء، ( َمــا تفــرد بــه حمــزة فــي عینــات األفعــال نحــو
علة اإلمالة في وكذلك، ) زاغواوزاغ، (ونحوحیث وقع، ) حاقوخاف، وخافت، وضاقت، و

خفــت، وجئــت، شــئت، :(هــذا لیــدل علــى أن الحــرف منهــا ینكــسر عنــد اإلخبــار فــي قولنــا
 )١ ().ضقتوبت، طوزغت، و
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  هي ما أمیل لتدل إمالته على أصلهوالعلة الثانیة 

تكــون زائــدة رابعــة  ووعلــى هــذه العلــة تجــري أكثــر اإلمــاالت، إذا كــان أصــل األلــف یــاء، أ
ٕاذا كانــت األلــف للتأنیــث، وجبــت اإلمالــة لتــدل علــى وفــأكثر، فیكــون حكمهــا حكــم مــا أصــله الیــاء، 

  .ا أصله الیاءأن األلف في حكم م وأصل األلف، أ

صـى، وأتـى، تعـالى، رمـى، سـعى، :(الكـسائي نحـوو فالتي أصـلها الیـاء كمـا قـرأ حمـزة -١
تكـــــون فـــــي األســـــماء و، هـــــذا فـــــي األفعـــــال، )تـــــولى، اصـــــطفى، اســـــتوى، نـــــادى، تتوفـــــاهم

ثم ترجع  و ما أصل ألفه الثاني الوا هذایأتي فيو، )موسىوالقرى، والهوى، والهدى، (نحو
 ).یرضىوزكى، وتزكى، (:اعي نحوإلى الیاء في الرب

) حوایـاویتـامى، ، وكسالى، ( واأللف الزائدة التي تجري على حكم األصلیة فتمال نحو-٢
ٕاذا و. حكمهــا وعلــة اإلمالــة لتقــرب اإلمالــة مــن أصــلها أو. الكــسائيوأمالــه حمــزة  .هشــبهو

 وعمـر و أبـمعهـموالكـسائي وزائـدة أمـال حمـزة  واأللـف أصـلیة أوكان فیه راء قبل األلـف، 
یمـال مـا فیـه ألـف التأنیـث؛ ألن و، )نـصارىوأسـاري، ، نـرى ویـرى، :(ذلـك نحـووالبصري 

 صــارت فیــه رابعــة، فشــبهه؛ ألن األلــو) متــىوأنــى لــك، :(الیــاء نحــووالتأنیــث لــه الكــسر 
 ).قتلىوصرعى، وشتى، :(فهي في حكم ما أصل ألفه الیاء نحو

بــن وشــعبة والكـسائي وآمالـه حمــزة ) رآهو رأى،:( وممـا أمیــل ألن أصـل ألفــه الیـاء نحــو-٣
مـن و، )الدرایـة(مـن و) دریـت(، حیـث وقـع، ألنـه مـن )أدراكوأدراكـم، (منـه كـذلك وذكـوان، 

ِورى الزنـد(منه التوراة حیث وقعت؛ ألنها مـن و، )درى، یدري( َووریـة( أصـلها و، ) َ َ ْ علـى ) َ
همـــا مـــن الوجـــه و) تقـــاةوه، تجـــا(ًاألولى تـــاء كمـــا فعلـــوا فـــي وأبـــدلوا مـــن الـــوا) فوعلـــة(وزن 

 وقبلها فتحة قلبت ألفا فصارت توراة، التاء بدل من واوالوقایة، فلما تحركت الیاء بالفتح و
 .األلف بدل من یاء فحسنت إمالته لذلكو

تالهـــا، وطحاهـــا، ودحاهـــا، :( وممـــا أمیلـــت ألفـــه علـــى التـــشبیه بـــاأللف التـــي أصـــلها یـــاء قولـــه
قبلهــا مــا أصــل ألفــه و الــواو، فحــسنت أمالتهــا؛ ألن بعــدها ، فهــذه األفعــال أصــل ألفهــا)ســجىو

  ) ١(.ما بعدها من األلفات المماالت اللواتي أصلها یاءوالیاء فاتبعت لفظ ما قبلها 
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  العلة الثالثة اإلمالة لإلمالة

الیـاء،  وهـو، أمیلت األلف التي بعد الهمـزة؛ لتقـرب مـن أصـلها )رآكورآه، ورأى، (ونح
أمیلــت الــراء؛ إلتیــان حــرفین ممــالین وزة؛ لیوصــل بــذلك إلــى إمالــة األلــف، أمیلــت فتحــة الهمــو

منـه وقـف حمـزة علـى و.  إذا أمیلـت النـون٨٣: اإلسـراء M  «ª  ©L :من ذلك قولـهو. بعدها
، یقـــف علـــى ألـــف بعـــد الهمـــزة أصـــلها الیـــاء؛ ألنـــه مـــن ٦١: الـــشعراء M  #  "L : قولـــه

 و تتمكن اإلمالة في األلف، حتى تمیل ما قبلها نحالوفیمیل األلف لیقربها من أصلها، ) رأى(
من شانه تخفیف الهمـزة فـي الوقـف، فیخففهـا بعـد ألـف ممالـة، والهمزة المفتوحة،  وهوالكسر، 

  ) ١(. بین األلف الممالةوفتصیر همزة ممالة بین الهمزة الممالة عن الفتح، 

الكـــسرة، : ئین، األولأمـــا ابـــن الجـــزري فـــذكر مـــن أســـباب اإلمالـــة عـــشرة مرجعهـــا إلـــى شـــی
یكـون ویتـأخر عـن محـل اإلمالـة مـن الكلمـة، و یتقـدم –الیاء و الكسرة –كل منهما والیاء، : الثانيو

ال مقــدرتین محــل اإلمالــة، وقــد تكونــا غیــر موجــودتین فــي اللفــظ، وكــذلك مقــدرا فــي محــل اإلمالــة، 
فتحـة  ول ألف أخرى، أاأللف ألجوتمال الفتحة ولكنهما مما یعرض في بعض تصاریف الكلمة، و

تمـال وتمال األلف تشبیها لها باأللف الممالة، و. هي ما یطلق علیه باإلمالة لإلمالةوأخرى ممالة 
  )٢ (.الحرفوللفرق بین االسم ولكثرة االستعمال، 

  .اإلمالة ألجل كسرة متقدمة -١

 صلمن فا إال بعد فتحة، فال بد  ال تكون األلفألنالصقة لأللف؛   تكون الكسرةال 
هــذا و )حــسابوكتــاب، :(وأقلــه حــرف واحــد مفتــوح نحــواأللــف الممالــة، وبــین الكــسرة المتقدمــة 

الفتحة و. بین الكسرةوالفاصل إنما یحصل باعتبار األلف فأما الفتحة الممالة فال فاصل بینها 
قـد یكـون الفاصـل والكـسرة حائـل، ومبدأ الشيء جزء منه فكأنـه لـیس بـین األلـف و ،مبدأ األلف

الثــاني هــاء ویكونــا مفتــوحین  وأ، الكــسرة حــرفین بــشرط أن یكــون، أولهمــا ســاكناواأللــف بــین 
كون الساكن حـاجزا غیـر حـصین فكأنهمـا فـي و من أجل خفاء الهاء )یضربهاو إنسان، :(نحو

لیــاء ل   اإلمالــة –٢ ٢ )٣(.األلــف إال حــرف واحــدوكأنــه لــم یفــصل بــین الكــسرة وحكــم المعــدوم 
: مــن ذلــك قــولهمو )الحیــاةوأیامــا، (: إمالــة ومالصــقة لأللــف الممالــة نحــ تكــون هــيوالمتقدمــة، 

  .ضرب من الشجر له شوك وهو بفتح السین، )الَّالسی(
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 بحـــرفین  بینهمـــاقـــد یفـــصلو. )شـــیبان(:  بحـــرف نحـــوالیـــاءو األلـــف قـــد یفـــصل بـــینو 
  )١(.)یدنا رأیت( :قد یكون الفاصل غیر ذلك نحوو. )یدها(: أحدهما الهاء نحو

 مــن الممكــن أن تكــونو. )عابــد(: جــل الكــسرة بعــد األلــف الممالــة نحــوألاإلمالــة  - ٣
  .ألن حركة اإلعراب غیر الزمة؛ )في النارومن الناس، ( :الكسرة عارضة نحو

  .)مبایع (:  اإلمالة ألجل الیاء بعد األلف الممالة فنحو - ٤

 )خـوف(: أصـلهو )خـاف(: اإلمالة ألجل الكسرة المقدرة في المحل الممـال فنحـو - ٥
  .انفتاح ما قبلهاوألفا لتحركها  وفقلبت الوا وهي الواوبكسر عین الكلمة 

أتــى، والهــدى، ویخــشى، (: نحــو اإلمالــة ألجــل الیــاء المقــدرة فــي المحــل الممــال - ٦
  .انفتح ما قبلها، فقلبت ألفاو تحركت الیاء في ذلك، )الثرىو

جـــاء، وطـــاب، (: كلمـــة نحـــو اإلمالـــة ألجـــل كـــسرة تعـــرض فـــي بعـــض أحـــوال ال - ٧
المخاطـب و؛ ألن الفاء تكسر من ذلك إذا اتصل بها الضمیر المرفوع من المـتكلم )زادوشاء، و
یمكــن أن وهــذا قــول ســیبویه و ،)زدتوشــئت، وجئــت، وطبــت، (: نــون جماعــة اإلنــاث فتقــولو

لب عن یاء لكن إذا أطلقوا المنقو ،إن اإلمالة فیه لیست بسبب أن األلف منقلبة عن یاء: یقال
  . في هذا الباب فال یریدون إال المتطرفو واوأ

؛ ألن األلــف )غــزاوتــال، (: اإلمالــة ألجــل یــاء تعــرض فــي بعــض األحــوال نحــو - ٨
ٕانمــا أمیلــت فــي لغــة مــن أمالهــا؛ ألنــك تقــول إذا بنیــت والغــزو، والــتالوة  وفیهمــا منقلبــة عــن وا

  .ا كانت حین بنیت الفعل للفاعل مع بقاء عدة الحروف كم)ىغزو، ىتل(: الفعل للمفعول

مــالوا األلــف األولــى مــن أجــل فقــد أ) تــراء : ( إمالــة و اإلمالــة ألجــل اإلمالــة نحــ- ٩
 فأمالوا األلف المبدلة من التنوین ) رأیت عمادا(: قالواوإمالة األلف الثانیة المنقلبة عن الیاء، 

ضـحاها و، القـوىووالـضحى، ( :ةإمالـ قیل فيوألجل إمالة األلف األولى الممالة ألجل الكسرة 
مـن ذلـك إمالـة و.  فكانـت مـن اإلمالـة لإلمالـة،بعـدو إنها بسبب إمالة رءوس اآلي قبـل )تالهاو

ٕوانـا إلیـه (لـم یمـل و )هللا( إلمالـة األلـف مـن )إنـا هللا(: قتیبة عن الكـسائي األلـف بعـد النـون مـن
   . لعدم ذلك بعده)راجعون

ألـــف و، )الحـــسنى( :ألـــف التأنیـــث فـــي نحـــوة فهـــي إمالـــ ،اإلمالـــة ألجـــل الـــشبه - ١٠
لشبه ألفیهمـا بـألف الهـدى المنقلبـة عـن ؛ )مأرط(: القائلفي قول  ؛ )أرطى(: اإللحاق في نحو
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ـــاء ـــف تنقلـــب یـــاء فـــي بعـــض األحـــوال، : یمكـــن أن یقـــالو الی : ذلـــك إذا ثنیـــت قلـــتوبـــأن األل
موســى، (: الیــاء كإمــالتهمیكــون الــشبه أیــضا بالمــشبه بالمنقلــب عــن و، )األرطیــانوالحــسنیان (
  ) ١ (. فإنه ألحق بألف التأنیث المشبهة بألف الهدى)عیسىو

كـــاد أالقـــراءات فـــي أســـباب اإلمالـــة، ال وبعـــد اســـتعراض أراء كـــل مـــن علمـــاء العربیـــة 
نلمس كبیر فرق بینهم، إال في أن علماء القراءات توسعوا فـي ذكـر علـل اإلمالـة، وأكثـروا مـن 

  . علماء العربیة فكانت شواهدهم لإلمالة من كالم العربأما. الشواهد القرآنیة
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 ١٣٩

  موانع اإلمالة
علمــاء القــراءات والنحــو، و بــین علمــاء العربیــة اإلجمــاع یبــین البحــث فــي موانــع اإلمالــة إن

الظـاء، والطـاء، والـضاد، والـصاد، :(هـيو. حـروف االسـتعالء ونـع اإلمالـة هـعلى أن السبب في م
علة منع حروف االستعالء لإلمالة؛ أن اللسان عند النطق بها یستعلي و، )الخاءوقاف، الوالغین، و

  .تأثرت بهاوإلى الحنك األعلى، فإذا جاورت األلف هذه الحروف غلبت علیها صفتها، 

الظــاء والطــاء والــضاد والــصاد (فــالحروف التــي تمنــع اإلمالــة هــذه الــسبعة  : "یقــول ســیبویه
، ٌغائـبوٌقاعـد، (ذلـك قولـك واأللـف تلیـه وإذا كـان حـرف منهـا قبـل األلـف،  )الخـاءوالقاف والغین و
  )١ ()ظالموٌضامن، وٌطائف، وٌصاعد، وٌخامد و

ٕوانمــا منعــت هــذه الحــروف : "ثــم یــذكر ســیبویه علــة منــع حــروف االســتعالء لإلمالــة فیقــول
اسـتعلت إلـى األلـف إذا خرجـت مـن موضـعها وٌاإلمالة ألنها حـروف مـستعلیة إلـى الحنـك األعلـى، 

الحنك األعلى، فلما كانـت مـع هـذه الحـروف مـستعلیة غلبـت علیهـا، كمـا غلبـت الكـسرة علیهـا فـي 
قربــت مـــن األلــف، كـــان وكانـــت األلــف تـــستعلي وٌنحوهــا، فلمـــا كانــت الحـــروف مــستعلیة ومــساجد 

العمــل مــن وجــه واحــد أخــف علــیهم، كمــا أن الحــرفین إذا تقــارب موضــعهما كــان رفــع اللــسان مــن 
  )٢("ٍع واحد أخف علیهم فیدغمونهموض

موانــــع  كــــذلك أن حــــروف االســــتعالء هــــي اإلعـــرابو البنــــاء ىاللبــــاب علــــوذكـــر صــــاحب 
  . مبینا علة المنع في هذه الموانع، حرف الراء وهو، مضیفا لها مانعا آخر اإلمالة

ء الخـــا( :هـــيوالـــراء، فحـــروف االســـتعالء ســـبعة وهـــي حـــروف االســـتعالء وموانـــع اإلمالـــة : "یقـــول
بعدها بحرف  وهذه إذا وقعت قبل األلف سواء، أو، )الظاءوالطاء والضاد والصاد والقاف والغین و
اإلمالــة و العلـة فـي ذلـك أن الحـرف المـستعلي ینحـى بـه إلـى أعلـى الفـم و .أكثـر، منعـت اإلمالـة وأ

هـذا و .الـصعود بعـد التـسفل شـاق فلـذلك منـعو،  الفـمأسفلهي من وتحرف الحرف إلى مخرج الیاء 
هــذا مــذهب كــل العــرب إال مــا حكــي عــن بعــضهم و، )ناشــطونــافخ، (ونحــو، )غالــبوقاعــد، ( :نحــو

  )٣("كون الیاء معهاوذلك لبعد الطاء من األلف و ،إمالة مناشیط

 أن حروف االستعالء تمنع اإلمالة إذا وقعت قبل ألف وعلى هذا فهناك إجماع على
  .اإلمالة
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 وقع بینهما حرف أو والء بعد ألف اإلمالة، أالحكم إذا وقعت حروف االستع وفما ه
  بعدها؟  وأكثر سواء كان قبل ألف اإلمالة أ

هي وت تمنع فیها حروف االستعالء اإلمالة إذا وقعت بعد األلف ذكر سیبویه ثالث حاال
  :كالتالي

عاصم وعاطس، وناقد،  :(ذلك نحوو إذا وقع حرف االستعالء بعد األلف مباشرة، - ١
  . )واغلو ، وناخل،عاطلوعاضد، و

نـافق ونـابغ، و،  نـافخ :(ا حرف نحـوموقع بینهو إذا وقع حرف االستعالء بعد األلف - ٢
  . )ناشطوناهض، وعالط، وشاحط، و

 منافیخ و،   مناشیط : (وقع بینها حرفان نحوو إذا وقع حرف االستعالء بعد األلف - ٣
  ) ١ (.هي قلیلةوحین تراخت مال تمناشیط ذهب البعض بأن و )مواعیظ ومقاریض، ومعالیق، و

كـان مكـسورا فإنـه ال یمنـع وأما إذا وقع حـرف مـن حـروف االسـتعالء قبـل األلـف بحـرف، 
الخبـاث والقفـاف، والقبـاب، والـصفاف، والطنـاب، والصعاب، والضعاف، : (ذلك نحوو فإمالة األل

فـي موضـع المـستعلیة، ألنهـم یـضعون ألـسنتهم : "یعلل سیبویه عدم منـع اإلمالـة بقولـهو، )الغالبو
  ). ٢("ثم یصوبون ألسنتهم فاالنحدار أخف علیهم من اإلصعاد

، فـــال تمـــال األلـــف؛ ألن )قـــوائموقـــائم، : (أمـــا إذا كـــان حـــرف االســـتعالء مفتوحـــا فـــي مثـــل
ألنهـم أقـوى و، فكانت الفتحة مع االستعالء أغلـب )تابلوعذاب، (قیاسا على . الفتحة تمنع اإلمالة
ذلك قولهم و .نحدار أخف علیهم من االستعالء من أن یصعدوا من حال التسفلانحدروا، فكان اال

فـي معنـى  وهو )الغالبوالخباث والقفاف، والقباب، والصفاف، والطناب، والصعاب، والضعاف، (
قــــوائم؛ ألن الحــــرف وال یكــــون ذلــــك فـــي قــــائم وكــــذلك الظـــاء و ،المغالبـــة مــــن قولــــك غالبتـــه غالبــــا

 كــان الحــرف )تابــلوعــذاب (لمــا كانــت الفتحــة تمنــع األلــف اإلمالــة فــي  مفتوحــا، ف جــاءالمــستعلي
  .إذ كانت الفتحة تمنع اإلمالة فلما اجتمعا قویا على الكسرة، المستعلي مع الفتحة أغلب

األلــف حرفــان أحــدهما ور وكــسم ال الحــرفبــینو مكــسورا،  مــن الكلمــةٕواذا كــان أول حــرف
ــــف األ، فــــإن االســــتعالءالــــساكن أحــــد حــــروفوســــاكن   المــــصباح وناقــــة مقــــالت، : ( نحــــومــــالت ل
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 ١٤١

قبـل األلـف حـرف االسـتعالء لـم یـدخل الـساكن للكـسرة، فلمـا كـان  ومیل لـن سـا كنـنـاألن؛ )المطعانو
  ) ١(.صار بمنزلة القاف في قفافو ،المكسور وصار كأنه هو،  معه األلفأمیلتحرف  بحرف مع

عماد قاسـم : (  أخرى نحولمة كمن حرف االستعالءكان و،  كانت األلف في كلمةإذاأما 
 المستعلياعلم أنه إذا كان : "ابن الحاجبقال . منهم من منعهاوفمن العلماء من أجاز اإلمالة، ) 

 المنفــصل للمــستعليفبعــضهم ال یجعلــون ، )ٍ قاســمِالبمــو، ٍ قاســمِعمــاد( :فــي كلمــة بعــد أخــرى نحــو
كـذا ال و، )فاقـد( لجعلـه مثـل  )ا قاسـم أن یـضربه: (فال یمیل نحـو، یجعل له تأثیرا   بعضهموأثرا، 

لكونـه مثـل ؛ )ِلقَیضربها م(أن  وكذا ال یمیل نحو، )فالق( : لجعله مثل ) ٍ قاسمِ بمال:(یمیل نحو
ٕانما جعلوا للمنفصل المتأخر أثرا دون المتقدم و، )ٍلقَ مِبمال( :أبعد من هذا إمالة نحوو، )مناشیط(

 اإلمالــةٕاذا كــان ســبب و،  االســتفال أصــعب مــن العكــس بعــداإلصــعادلمــا ذكرنــا مــن أن ، المنفــصل
  ) ٢(" المنفصلالمستعليذلك لكون الكسرة الزمة لم یعزله وقویا، 

المـراد بـذلك أنهـم أجـروا المنفـصل مجـرى المتـصل، : "وهذا ما بینه ابـن یعـیش حیـث یقـول
 و مـا هـالمـستعلي مـن كلمـة أخـرى، فیجریـان مجـرىو المنفصل أن تكـون األلـف مـن كلمـة، ىمعنو

وقـالوا أراد : (قـالواو، فأمـالوا للكـسرة قبلهـا، )أراد أن یضربها زیـد: (ذلك أنهم قالواو. من كلمة واحدة
حــرف  وهــوكــسرة الــراء ألجــل المــانع  وهــو، فنــصبوا مــع وجــود المقتــضى لإلمالــة )أن یــضربها قبــل

كلمتــین فــإنهم ٕان كــان فــي و، )بمــال ملــقوبمــال قاســم، (كــذلك و. القــاف فــي قبــل وهــواالســتعالء، 
مـنهم مـن یفـرق بـین و، )مناشـطونـاعق، وعاقـد، ، : (احدة، نحـوومن كلمة  وأجروهما مجرى ما ه

صـار و، كأنه لم یحفل بالمستعلي إذا كان من كلم أخرى، )بمال قاسم(المنفصل، فأمال والمتصل 
  )٣(" سكت، فاعرفهوكأنك قلت بمال 

 أال تــراهم : "یقــول ســیبویه. مكن الفعــلوحــروف االســتعالء فــي الفعــل ال تمنــع اإلمالــة، لــت
كــذلك بــاب و فــال تمــنعهم هــذه الحــروف مــن اإلمالــة، ، )ســقىومعطــى، وخــاف، وطــاب، ( :یقولــون

  )٤ (")ضغاوصغا، ( : أال ترى أنهم یقولون.ألن األلف هاهنا كأنها مبدلة من یاء؛ غزا

؛ ءاالســـتعالٕان كانـــت فیـــه حـــروف وقـــد اطـــردت اإلمالـــة فـــي الفعـــل، و: " وقـــال ابـــن جنـــي
    )٥()" األشقىویشقى،  وهوسقى، قضى، غزا، دعا، :(ذلك نحوولتمكن الفعل في االعتالل، 
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 ١٤٢

  موانع أخرى لإلمالة غیر حروف االستعالء
  .الحرف المشدد بعد األلف

الحـرف و،  إذ ال كـسرة تلیـه )ّجـادو، ّ مـاد:(إذا كان الحرف بعد األلـف مـشددا لـم یمـل نحـو
قـد أمالـه ون فرارا من الحركـة مـع المثلـین، فـأولى أن یهـرب مـن اإلمالـة معـه ِّكُاألول من المشدد س

   .قلیل وهوقوم في الجر 

ألن الحـرف ؛ أشـباههماومفاعـل ووممـا ال تمـال ألفـه فاعـل مـن المـضاعف، : "قال سیبویه
ذلــك قولــك والحــرف الــذي بعــد األلــف ســاكن ال كــسرة فیــه، فلــیس هنــا مــا یمیلــه وقبــل األلــف مفتــوح 

ال یمیـل للجـر؛ ألنـه إنمـا كـان وفال یمیل؛ ألنه فر مما یحقق فیه الكسرة، )  ٌّجوادو ٌّمادو، ٌّجاد(هذا 
قـد أمـال قـوم فـي الجـر شـبهوها بمالـك وفلمـا فقـدها لـم یمـل، ، یمیل في هذا للكسرة التي بعد األلف
  )١ (."إذا جعلت الكاف اسم المضاف إلیه

  .المضمومة والراء المفتوحة أ

اش، َفرواج، َ هذا سر: (نحو امتنعت اإلمالة، انفردتومضمومة  ولراء مفتوحة أاإذا كانت 
ٕانمـــا منعـــت الـــراء اإلمالـــة ألنهـــا و :قـــالواو، مكـــسورة جـــازت اإلمالـــةالـــراء  فـــإن كانـــت )رأیـــت حمـــاراو

الـراء إذا تكلمـت و: " قـال سـیبویه.ٕاذا كـسرت قربـت مـن الیـاء وبمنزلة الراءین، إذ كان فیها تكریـر، 
هذا وهذا راشد، ( :الوقف یزیدها إیضاحا، فلما كانت الراء كذلك قالواورجت كأنها مضاعفة، بها خ
، فلما كانت كذلك قویت على نصب األلفات، كأنهم قد تكلموا براءین مفتوحتینف فلم یمیلوا؛ )فراش

ٕانمـا وفلمـا كـان الفـتح كأنـه مـضاعف ، صارت بمنزلة القـاف حیـث كانـت بمنزلـة حـرفین مفتـوحینو
   (2)"كان العمل من وجه واحد أخف علیهم ، من األلف وه

بعــــدها راء مكــــسورة، غلبــــت المكــــسورة المفتوحــــة  وأمــــا إذا كــــان قبــــل األلــــف راء مفتوحــــة، 
منـه قـول اهللا عـز وجـلو، )هـذا مـن شـرار النـاسوجئتـك فـي سـرار الـشهر، : ( فجازت اإلمالة نحو

    µ  ´      ³  ²  ±L ٣( ٣٩: غافر (  

  

  
                                                 

 ٤٥٦ / ٢اللباب علل البناء واإلعراب ، و١٣٢ / ٤الكتاب لسیبویھ ) 1(
  ٩/٦١، وشرح المفصل البن یعیش٤٥٦ / ٢اللباب علل البناء واإلعراب و، ،١٣٦ / ٤الكتاب لسیبویھ ) 2(
  ١/١٥٩واللمع في العربیة البن جنیى  )3(



 ١٤٣

   الحروفألفات

بـین وذلـك للتفریـق بینهـا و، )ٕاالوأمـا، وعلى، وٕالى، وحتى، : (ال تمال ألفات الحروف نحو
   حتـــى (ممـــا ال یمیلـــون ألفـــهو : "قـــال ســـیبویه. ألفـــات األســـماء، أمـــا إذا ســـمینا بهـــا جـــازت إمالتهـــا

میت رجـال سـ وقال الخلیل لـو )عطشى و، حبلى( :بین ألفات األسماء نحوو فرقوا بینها )ٕاالوأما، و
  (1)"امرأة جازت فیها اإلمالةوبها 

؛ ألنهــا )بلــى: (وال تمــال الحــروف لبعــدها مــن االشــتقاق، إال أنهــم قــالوا: " قــال ابــن جنــي
یا زیـد فأمـالوا أیـضا؛ ألنهـا قویـت لمـا نابـت عـن الفعـل، أي أدعـوا : قالواوقویت لما قامت بنفسها، 

  )٢(. أنادي زیداوزیدا، 

القیاس یـأبى اإلمالـة فـي الحـروف؛ ألن : "مالة في الحروف بقولهوعلل ابن یعیش منع اإل
  ) ٣("ُّاإلمالة ضرب من التصرف؛ ألنه تغیروالحروف أدوات جوامد غیر متصرفة، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٤٥٧ / ٢اللباب علل البناء واإلعراب و  و،١٣٥ / ٤الكتاب لسیبویھ  )1(
 ١/١٥٩اللمع في العربیة البن جنیى  )2(
 ٩/٦٥وشرح المفصل البن یعیش  )3(



 ١٤٤

  أنواع اإلمالة

  إمالة الفتحة
 والغــرض مــن إمالتهــا هــوبــأن الفتحــة تمــال كمــا تمــال األلــف،  والنحــوقــال علمــاء العربیــة 

علــة ذلــك و. تقریــب بعــضها مــن بعــضومــشاكلة األصــوات،  وهــومــن إمالــة األلــف، نفــس الغــرض 
  .عندهم أن الفتحة جزء من األلف

اعلــم أن الفتحــة قــد تمــال كمــا تمــال األلــف؛ ألن الغــرض مــن اإلمالــة : " یقــول ابــن یعــیش
موجود  وذلك موجود في الحركة كما هوتقریب األصوات بعضها من بعض، ومشاكلة األصوات، 

الـضمة وقـد كـان المتقـدمون یـسمون الفتحـة األلـف الـصغیرة، ولحرف؛ ألن الفتحة من األلف، في ا
ٕانمـــا رأى النحویـــون والحـــروف أصـــوات، والكـــسرة الیـــاء الـــصغیرة؛ ألن الحركـــات والـــصغیرة،  والـــوا

ٕان كانا في الحقیقة شـیئا واحـدا؛ والضعیف حركة، وصوتا أعظم من صوت، فسموا العظیم حرفا، 
ـــة فـــي الحركـــات كمـــا دخلـــت األلـــف، إذ الغـــرض إنمـــا هـــفلـــذلك دخلـــ تجـــانس الـــصوت،  وت اإلمال

مـا وتقریب بعضها من بعض، فكل ما یوجب إمالة األلف یوجب إمالة الحركة التي هي الفتحـة، و
  )١ (."یمنع إمالة األلف یمنع إمالة الفتحة

بـر، ِ الكَنِمـو ، عـرَ البَنِمـو، ِرَرَّالـض َنِمـ( :ذلـك قولـكو: ومثل سیبویه إلمالـة الفتحـة بقولـه
كانــت تــشبه الیــاء، فــصارت ولمــا كانــت الــراء كأنهــا حرفــان مكــسوران، ) قــرُ الفَنِمــوغر، ِّ الــصَنِمــو

  ) ٢ (.بعد األلف راءوالحروف ها هنا بمنزلتها إذا كانت قبل األلف 

مـن (: تقـولو أن تجعـل ممـا یلـي الفتحـة بمنزلـة مـا یلـي األلـف : "ابـن الـسراج النحـويقال 
: تقـــولو فتمیـــل فتحـــة الـــذال )رِاذَحـــَمـــن الم(: تقـــولوفتمیـــل فتحـــة العـــین؛ ألن المـــیم ســـاكنة  وٍرْمـــَع
  .)٣()ٍندِ فرَطَبَرأیت خوطر، َ المَنِم(:  كما قالوا)ریفِّ الَطَبَرأیت خ(

من خالل هذا العرض لبعض أقوال العلماء في إمالة الفتح یتبین أنهم متفقون علـى إمالـة 
  .جعلوا إمالتها كإمالة األلفور أحد منهم ذلك ال ینكوالفتحة، 

لكـــن عنـــدما نـــستعرض أقـــوال القـــراء نجـــدهم اختلفـــوا فـــي ذلـــك، فمـــنهم مـــن اعتبرهـــا إمالـــة 
  .منهم من سماها ترقیقاوالعربیة، و وكعلماء النح

                                                 
 ٩/٥٥انظر شرح المفصل البن یعیش   )1(
 ١٤٢ / ٤الكتاب لسیبویھ انظر   )2(
  ١٧٠ / ٣األصول في النحو انظر   )3(
 



 ١٤٥

اعلــم أن الترقیــق فــي و: " ومــن الــذین أطلقــوا علیهــا إمالــة مكــي بــن أبــي طالــب حیــث یقــول
الكــسر، لكنهــا إمالــة ضــعیفة، النفرادهــا فــي حــرف واحــد؛ ألن اإلمالــة القویــة مــا  والــراء إمالــة نحــ

  (1)"أربعة وأقوى منها ما كان في ثالثة أحرف أوكانت في حرفین، 

اعتبـر أن مـن وضد التفخیم،  وأما ابن الجزري فاعتبر أن الراء توصف بالترقیق، الذي ه
التفخــیم،  ولمــستعمل فــي الــراء فــي ضــد الترقیــق هــ إال أن ا: "یقــول. اســتعمل معهــا اإلمالــة متجــوزا

قد عبر قوم عن الترقیـق فـي الـراء باإلمالـة بـین اللفظـین كمـا فعـل وفي الالم التغلیظ كما سیأتي، و
باأللف إلى الیاء كمـا وبالفتحة إلى الكسرة  وتجوز إذ اإلمالة أن تنح وهوبعض المغاربة، والداني 

  )٢ (".تقدم

المضمومة و الوقف على الراء المفتوحة فأما: "مرققة لیس إال یقولوذهب الداني إلى أنها 
 أشــیرســواء ون فخمــت فبــالتفخیم ٕاو رققــت فیــه فبــالترقیق، ، إن وقعــت طرفــا فكالوصــلإذاالــساكنة و

فــان الوقـف علیهــا مــع ، یـاء وألــم یـشر، مــا لــم تلهـا كــسرة وأ إشـمام وأ حركــة المـضمومة بــروم إلـى
  .مع غیره بالترقیقوش بالتفخیم، روالروم خاصة في غیر مذهب 

ان وقفـت بالـسكون و رمت حركتها رققتها كالوصل، إن : الراء المكسورة فعلى وجهینفأما 
 :(فتحـة ممالـة نحـو وأ، )نـذیرومنهمـر، (  :قولـه و نحـ.یاء ساكنة وأفخمتها ما لم یقع قبلها كسرة 

  )٣("  على قراءة ورش فانك ترققها في الحالین )بشرر

وأمــا مــن اســتعمل ، إذن یطلقــون علــى هــذا النطــق فــي الــراء فــي مــصطلح الترقیــقفــالقراء 
  .ًإنما استعمله تجوزا وعلى ضعف عند كثیر من القراء ومصطلح اإلمالة فه

  

  

  

  

  

                                                 
 ١/٢٠٩ الكشف عن وجوه القراءات لمكي ابن أبي طالب  )1(
 ٩٠ / ٢النشر في القراءات العشر   )2(
  ٥٧ / ١التیسیر فى القراءات السبع   )3(
 



 ١٤٦

  ما قبلها في الوقفوإمالة هاء التأنیث 
الوصل تاء، فإذا وقفنا علیها أبدلت هاء، قال سیبویه في وهاء التأنیث هي في األصل 

فأمال ما   شبه الهاء باأللف)أخذت أخذهوضربت ضربه، ( :قال سمعت العرب یقولونو : "كتابال
  )١("قبلها كما یمیل ما قبل األلف

: " قــال الــشاطبي. وهــذه الهــاء أمالتهــا العــرب كمــا تمیــل األلــف، وهــي لغــة عربیــة أصــیلة
إنـك : قیـل للكـسائيونـاس، هـي اللغـة الغالبـة علـى ألـسنة الوأمالها العرب كما تمیل العرب األلـف، 

یعنـي بـذلك أن اإلمالـة هنـا لغـة : هـذا طبـاع العـرب  قـال الـداني: تمیل مـا قبـل هـاء التأنیـث؟ فقـال
  : هم بقیة أبناء العرب، یقولونوهي باقیة فیهم إلى اآلن، وأهل الكوفة، 

ٕانما أمیلـت لـشبه وذلك عنهم األخفش سعید،  ووحكى نح) ضربت ضربةوأخذت أخذة، ( 
خــص هــاء التأنیــث بــذلك حمــال لهــا علــى ألــف  التأنیــث واتحــاد مخرجهــا، وء بــاأللف؛ لخفائهــا الهــا

لـــم تقـــع اإلمالـــة فـــي الهـــاء وألفـــا،  وكـــون مـــا قبلهمـــا ال یكـــون إال مفتوحـــا أو، لتآخیهمـــا فـــي ذلـــك 
  )٢("األصلیة

األلف من عدة جوانب وتأنیث وبین مكي ابن أبي طالب القیسي أوجه الشبه بین هاء ال
  :يهو

  .التقارب في المخرج  -١

 .أن األلف زائدة كألف التأنیث -٢

 .أنها تدل على التأنیث كاأللف  -٣

 .أنها تسكن في الوقف كاأللف -٤

أن ما قبلهـا ال یكـون مفتوحـا كـاأللف، إال فـي موضـع واحـد لزمـت لفـظ الهـاء فـي  -٥
  (3) . التشبیه بهاء اإلضمارىالوقف، فكسر ما قبلها علوالوصل 

 األلف من الـشواذ، ة  للسیوطي أن إمالة هاء التأنیث بسبب مشابهوجاء في همع الهوامع
حیـان سـبب اإلمالـة  وقـال أبـ." حیان أن اإلمالة على الفتحـة قبـل الهـاء ال علـى األلـف واعتبر أبو

                                                 
 ١٤٠ / ٤ كتاب سیبویھ - الكتاب لسیبویھ ) 1(
 ١/٢٤٢إبراز المعاني من حرز األماني  ) 2(
  ١/٢٠٣الكشف عن وجوه القراءات للقیسي   )3(



 ١٤٧

 : قـال سـیبویه.أنها شبهت باأللف المشبهة بـاأللف المنقلبـة وهولهاء التأنیث من األسباب الشاذة، 
 شــبهت الهــاء بــاأللف فأمــال مــا قبلهــا كمــا )أخــذت أخــذةوضــربت ضــربة، (ســمعت العــرب یقولــون 

الظـاهر أنهـا شـبهت ولـم یبـین سـیبویه بـأي ألـف شـبهت و : )١(حیـان و قـال أبـ.قبـل األلـفما یمیل 
الفتحــة جــائزة فــي كــل هــاء تأنیــث فــإن اإلمالــة و قــال .بــألف التأنیــث الشــتراكهما فــي معنــى التأنیــث

الزكــاة إال إن كــان فیهــا مــا یوجــب اإلمالــة والنجــاة والحیــاة  ولــف قبلهــا نحــال تمــال األوالتــي قبلهــا  
    )٢( " مرضاة، تقاة:إمالة ونح

:  فقـالالـشافیةصـاحب شـرح ٕوامالة ما قبل هاء التأنیث لغة شائعة في العربیـة، ذكـر ذلـك 
یــضا  أاأللــفمــن حیــث المعنــى لكــون والخفــاء و فــي المخــرج األلــف هــاء التأنیــث یــشابه تلمــا كانــ"

ن ما قبل ألـف التأنیـث مطـرد ألاأللف؛  أمیل ما قبل هاء التأنیث، كما یمال ما قبل ،كثیرا للتأنیث
 األلـفو، ال الـراء المفتوحـة كالـذكرىو،  كمـا فـي الوسـطىالمـستعليال : يءجواز إمالته ال یمنعه ش

میل ما قبل هـاء أفعى، فأ و لقصد البیان، كما قلنا في باب الوقف على نحلإلمالةفي الوقف أقبل 
، أیــضا الهــاء خفیــةو،  الموقــوف علیهــابــاأللفتــشبیها للهــاء ، إذ ال یكــون إال فــي الوقــف، التأنیــث

 حــسن إمالــة مــا قبــل هــاء األشــیاء محــل التغییــر، فباجتمــاع هــذه ُاآلخــرو، ِاآلخــرفكــأن الفتحــة فــي 
 )٣("وفةالكوإمالة ما قبل هاء التأنیث لغة فاشیة بالبصرة : قال سیبویه، التأنیث

في الحدیث كثیرا أسهبوا و، علماء القراءة توسع فیه  كبیرٕوامالة ما قبل هاء التأنیث باب
ابن خالویه في وي السبعة، ابن مجاهد فومن هؤالء مكي بن أبى طالب في الكشف، وعنه، 
  .الحجة

  

  

  

  

  

                                                 
م ن كب ار العلم اء بالعربی ة والتف سیر والح دیث : ندلسي أثیر الدین أبو حی انمحمد بن یوسف بن على بن یوسف بن حیان الغرناطي األ  )1(

واشتھرت تصانیفھ الكثی رة .وتوفى فیھا، بعد أن كف بصره. وتنقل إلى أن أقام بالقاھرة. ولد غرناطة، ورحل إلى مالقة. والتراجم واللغات
  ٧/١٥٢،واإلعالم للزركلي١/٢٨٠انظر بغیة الوعاة. منھا البحر المحیط

 
 ٣/٣٨٣ھمع الھوامع   )2(
 ٢٤ / ٣شرح شافیة ابن الحاجب   )3(



 ١٤٨

  إمالة فواتح السور
هــذا وا بهــا فإنهــا تمــال، مــن المتعــارف علیــه عنــد النحــاة أن الحــروف ال تمــال إال إذ ســمین

 إلــى فــي هــذه المواضــع تحولــت مــن الحرفیــةالحكــم یجــري علــى الحــروف فــي فــواتح الــسور، ألنهــا 
  .االسمیة، حیث صارت أسماء ألصوات هذه الحروف

بنـاء علـى و، علـى هـذاو: " جاء في حاشیة الصبان على شرح األشمونى أللفیـة ابـن مالـك
كمــا أمیلــت حــروف و )الــرو، المــر( بهــا أمیلــت الــراء مــن مــا ذكــر مــن إمالــة الحــروف بعــد التــسمیة

ٕان افترقتـــا ببقـــاء حـــروف و، أمیلـــت حـــروف المبـــاني بعـــد التـــسمیة بهـــا، المعـــاني بعـــد التـــسمیة بهـــا
عـدم بقـاء حـروف المبـاني لزیـادة ألـف مقـصورة والمعاني بعد التسمیة علـى صـورتها قبـل التـسمیة، 

  .ممدودة في أسماء حروف التهجي وأ

حــروف التهجــي التــي فــي أوائــل الــسور إن كــان فــي آخرهــا ألــف فمــنهم مــن یفــتح، و: قــال
إنمـا لـم تمـل ...صـاد فـال خـالف فـي الفـتحوكاف  وٕان كان في وسطها ألف نحومنهم من یمیل، و

علـى هـذا أمیلـت وال تجـاور كـسرة  فـإن سـمي بهـا أمیلـت، والحروف  ألن ألفها ال تكون عـن یـاء، 
ـــراء مـــن  ـــر، وألمـــر، (ال ـــسور؛ ألنهـــا أســـماء مـــا یلفـــظ مـــن ) الحـــاءوالهـــا، ولطـــاء، اوأل فـــي فـــواتح ال

اسم لصوت ) وطیخ(اسم لصوت الغراب ) غاق(األصوات المنقطعة في مخارج الحروف، كما أن 
أرادوا باإلمالـــة فیهـــا ) الوكمـــا، (لـــم تكـــن والـــضاحك، فلمـــا كانـــت أســـماء أصـــوات لهـــذه األصـــوات، 

  (1)" ماء التي ال تمتنع فیهااإلشعار بأنها قد صارت من حیز األس

والقــراء فــي هــذا البــاب أكثــر توســعا مــن النحــویین، فقــد ذكــروا القــراء الــذین یمیلــون فــواتح 
ومـن : "فـي الكـشفالقیـسي ذكروا علل اإلمالة من هـذا النـوع، یقـول مكـي بـن أبـي طالـب والسور، 

ورش بـین و وقـع بـالفتح، حیـث) المـروالـر، (حفـص وقالون وذلك إمالة فواتح السور، قرأ ابن كثیر 
في تقدیر ما أصـله ) را(علة إمالة هذا النوع أن األلف التي من هجاء والباقون باإلمالة، واللفظین 

مــا، ال  (وبــین الحــروف التــي ال تجــوز إمالتهــا نحــوالیــاء  ألنهــا أســماء مــا یكتــب بــه، ففــرق بینهمــا 
أوائل السور، فـإن سـمیت بـشيء مـن هذا مذهب سیبویه في إجازة إمالة هذه الحروف التي في )إال

  (2)" هذه الحروف جازت اإلمالة
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 ١٤٩

اإلمالـة، وبـین أوجـه القـراء فیهـا مـن حیـث الفـتح وثم ذكر القیسي عـددا مـن فـواتح الـسور، 
   :مثل، مبینا العلة في إمالتها

 بـین علـة اإلمالـة فـي ذلـك حیـث) طه، طـس، طـسم ، حـم، یـسوكهیعص، (فقد ذكر فواتح السور 
إنمــا هــي ) الوكــا، (وعلــة اإلمالــة فــي ذلــك كلــه أن هــذه الحــروف لیــست بحــروف معــان كـــ: "فقــال

األسـماء ال تمنـع إمالـة ألفهـا مـا لـم وأسماء لهذه األصوات الدالة على الحروف المحكمة المقطعة، 
یــدل علــى أنهــا أســماء أنــك تخبــر عنهــا فتعربهــا  و. لیــست األلــف فیهــا مــن الــواووتكــن مــن الــواو، 

ٕاذ عطفــت بعــضها علــى بعــض أعربتهــا كالعــدد، فلمــا و، )صــادك محكمــةواءك حــسنة، حــ:(فتقــول 
بـین الحـروف التـي للمعـاني، التـي ال تجـوز وكانت أسماء أمالها من أمالها، لیفرق باإلمالة بینهمـا 

 ولــو.  االســموٕانمــا لــم تجـز إمالــة هــذه الحـروف، لیفــرق بــین الحـرف و) ٕاالوال، ومـا، : (إمالتهـا نحــو
  )١ (. الحروف جازت إمالتهاسمیت بهذه
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  أوجه اإلمالة عند القراء الثالثة

  : تحقیقامنقلبة عن یاءاللف األ إمالة

  فـــي القـــرآن ذلـــكقـــعوحیـــث الكـــسائي كـــل ألـــف منقلبـــة عـــن یـــاء، وأمـــال اإلمامـــان حمـــزة  
  .فعلال وسم أاالفي  هذه األلف سواء كانت. الكریم

الزنـا  ومـأواه، ومـأواكم، والعمـى، والهـوى، والهـدى، ویحیى، وعیسى، وموسى، (:  نحوفاألسماء -
   ). ىواألشقاألعلى، واألزكى، واألدنى، ( : ونحو، )مثواكمومثواه، و

  ).استعلىواجتبى، وفسوى، ویرضى، ویخشى، وسعى، وأبى، ( :األفعال نحوو -

  .األفعال وسماء، وقد وضع العلماء قاعدة للتعرف على ذوات الیاء من األ

فهـي  وٕان ظهـرت الـواوأما األسماء فتعرف بالتثنیة، فإن ظهـرت الیـاء فهـي أصـل األلـف، 
مــولى : (مثــلوفیمــا كانــت أصــله الیــاء، ) عمــى عمیــان، هــدى هــدیان، فتــى فتیــان: (مثــل األصــل

  .فیما كانت أصله الواو) مولیان  عصا عصوان، أخ أخوان

ســعى ســعیت، رمــى : (المخاطــب مثــل و إلــى المــتكلم أوأمــا األفعــال فتعــرف بإســناد الفعــل
  ) ١() دعا دعوت، نجا نجوت، دنا دنوت : (مثلوفیما كان أصله الیاء، ) رمیت، اشترى اشتریت

ــل  زاد أمــا إذا - ــاالفع ــصیر یائی ــه ی ــة أحــرف فإن ــى ثالث ــواوي عل الزیــادة فــي الفعــل ك، ال
رابعــة  و فلمــا وقعــت الــوا، )یرضــوا(؛ ألن أصــله )یرضــى ( وآلــة التعدیــة نحــو، بحــروف المــضارعة

 زكاهـاویتزكـى (كـ: ، وأمثلة هذا كثیرةانفتاح ما قبلهاومتطرفة قلبت یاء، ثم قلبت الیاء ألفا لتحركها 
: طـه M!  "  L ١٩٤: البقـرة M  ^ _  `  L  :ومنه قوله تعـالى) أنجاهونجانا، وتزكى، و

١١٤ M  Ö×    L ٦٤: طه.  

نـا ألن) أعلـى و ،أزكىوأربى، وأدنى،  ( : نحوما كان على أفعل أماال من األسماء كما -
  .)ابتلیت ، أنجیت، كیتزأ (: فیه الیاء نحوت الماضي  ظهرإذا أسندنا الفعل للمتكلم في

                                                 
 ،دار الكتاب العربي ( ٢، طالتیسیر في القراءات السبع ،أبو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمرو ؛ الدانيانظر   )1(

  ١/١٠٣، إتحاف فضالء البشر ٢/٣٦، والنشر١/٤٦)م١٩٨٤ - ه١٤٠٤ ،بیروت 
 



 ١٥٢

ـــضا  الأمـــاو -  ـــه نحـــوًأی ـــسم فاعل ـــم ی دعیـــت، (فلظهـــور الیـــاء فـــي ) یـــدعى  ( :فیمـــا ل
أنجـى وابتلـى، ( :فعـال ماضـیا نحـوو)  أدنـى  (: ظهر أن الثالثي المزید یكون اسما نحـو)یدعیانو
  ) ١ (.)یدعى ( وللمفعول نحو) یرضى  ( :مضارعا مبنیا للفاعل نحوو) 

  . كل ألف تأنیث جاءت من فعلىإمالة

 و أ،)شـــتىوالتقـــوى، والـــسلوى، ومرضـــى، والمـــوتى، (:  الفـــاء، نحـــوةمفتوحـــســـواء كانـــت  
ة الفـــاء مكـــسور و أ،)القربـــى، واألنثـــىو  الـــدنیاوقـــصوى، وبـــشرى، و طـــوبى، (نحـــو: ة الفـــاءمـــضموم

 :( األسماء األعجمیة المرسومة بالیاء نحـوألحقوا بذلكو، )ضیزىوسیما، وذكرى، وإحدى، ( :نحو
  )٢ ().عیسىوموسى، ویحیى، 

  .زن فعالى ما كان على وإمالة

  مفتــوحكــان و، أ)فــرادىو ســكارى، و كــسالى، وأســارى، : (نحــومــضموم الفــاء إذا كــان  
  ) ٣ ()األیامىونصارى، و یتامى، (: نحو الفاء

  . المصاحف بالیاءهي المرسومة فيو إمالة األلف المتطرفة

حــسرتى،  یــاوویلتــى،  یــاوأســفى  بلــى،  یــاومتــى، (:  نحــواألفعــال و ســواء فــي األســماء أ
لـدى، وعلـى، و، ٕالىوحتى، (:  من ذلكياستثنو ) أنى ذلك؛أنى شئتم( :هي لالستفهام نحوو )أنىو
  ) ٤(.  فلم یمیلوه)كى منكمما زو

  .ووااأللف المنقلبة عن  إمالة 

كـان أولـه مكـسورا  وأقـع، وكیـف ) الـضحى وى، لـُالعوى، وُالقـ (:إذا كـان أولـه مـضموما نحـووذلك 
 :ٕان كــان واویــا فیقــولوألن مــن العــرب مــن یثنــى مــا كــان كــذلك بالیــاء . كیــف جــاء) الربــا: (نحــو

 إلـى الیـاء؛ ألنهـا أخـف، حیـث ثقلـت الحركـات بخـالف هـا فـرارا من،استثقلوا الواو) حیانُض، بیانِر(
 وهـو ى هـذا الـسبب سـبب آخـرَّوَقـو : "ذكر ابن الجزري فـي النـشر سـببا آخـر حیـث قـالو. المفتوح

فأمیــــل .  رأس آیــــة)العلــــىوالقــــوى، وضــــحاها، والــــضحى،  (كــــونو، الكــــسرة قبــــل األلــــف فــــي الربــــا

                                                 
  ١/١٠٣ إتحاف فضالء البشر ،و٣٦ / ٢النشر في القراءات العشر انظر  ) 1(
 ١/١٠٤ ،وإتحاف فضالء البشر٢/٣٧ ،النشر ١/٤٦ التیسیر في القراءات السبع انظر ) 2(
 ١/١٠٤ ،وإتحاف فضالء البشر٢/٣٧ ،النشر ١/٤٦القراءات السبع  التیسیر في انظر ) 3(
 ١/١٠٤ ،وإتحاف فضالء البشر٢/٣٧ ،النشر ١/٤٦ التیسیر في القراءات السبع انظر ) 4(
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 وال بــد أن ینحــى بالفتحــة التــي قبــل األلــف نحــومهــا، حك ولتقــرب األلــف مــن أصــلها أوللتناســب، 
  )١(. الكسرة، فبذلك تمكن إمالة األلف

وعلة إمالتها أن لغة كثیر من العرب أن : "وذكر القیسي في الكشف علة اإلمالة هنا فقال
ربا :(مكسوره بالیاء، فیقولون في تثنیة  ومضموم األول أ ویثنوا ما كان من األسماء من ذوات الوا

ِّمیــت، : ( إلــى الیــاء فــي كثیــر مــن الكــالم، نحــو والعــرب تفــر مــن الــواو، )ضــحا ضــحیانوبیــان، ر
إلـى  واألسـماء، فـرارا مـن الـواو وشبهه كثیر، فأمالوا هذه األفعال من ذوات الواو، )ِّوهین، ومرضى

 وهــــوأصـــوب، والفــــتح أكثـــر واإلمالــــة فـــرارا مـــن الـــواو،  وهـــو، الیـــاء، فـــأتوا بلفـــظ یــــدل علـــى الیـــاء
  ) ٢(."األصل

   الجمیــعقااتفــمــن الثالثــي فهــي مفتوحــة ب وومــا ســوى ذلــك مــن األلفــات المنقلبــة عــن الــوا
  ¢  ¡  Mو، ٢٢: الـــدخان M9  :   L قولـــه تعـــالى ونحـــاألفعـــال  وســـواء كانـــت مـــن األســـماء أ
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  ¾  ½L ٤٠: األحزاب  

  .) ٣( باأللفترسموكونها واویة قرءوا كل هذه الكلمات بالفتح لحیث 

  :هيوفي سور معینة اآلي المتطرفة إمالة ألفات فواصل 

الـضحى واللیـل، والـشمس، وسـبح، وعبس، والنازعات، والقیامة، و، المعارجوالنجم، وطه، (
، وبــاقي )اللیــلواألعلــى، الــشمس، : ( هــيوعمــت اإلمالــة ثالثــا مــن فواصــل هــذه الــسور و، )العلــقو

 وواویـة، أصـلیة أ وسواء كانت األلف یائیـة أوتقدیرا،  والسور أمیل منها ما یقبل اإلمالة، تحقیقا أ
ف المبدلــة مــن التنــوین عنــد الوقــف فــي یــستثنى مــن ذلــك األلــو. فــي األفعــالوزائــدة، فــي األســماء أ

  :جاء في نظم الشاطبیة و، )همسا، ضنكا، نسفا، علما، ظلما، عزما: (بعض اآلي نحو

َّومما َأمااله َأواخر آٍي ما َُّ ِ َ َُ َ َآِي النجم كي تتعدالوِبطه                          َ َّْ َ ََ ْ َ ِ ْ َّ  

ِوفي الشمس  ْ َّ ِ ْاألعلى وَ ُّفي اللیل الضوَ ِ َّْ َفي اقرَأ و        حى ِ ْ َالنازعات تمیالوِفي وِ َّ َ َ ِ َ ِ َّ  

ْومن تحتها ثم القیامة في ال ِْ ِ ِ َِ َ َُّ َ ْ َ ْ ِ َمعارج یا منهال َأفلحت منهالـ                     َ ِ ْ ُْ ََ ْ َ ْ ُ َ ِ َ ِ َ
)١(  

                                                 
 ٢/٣٧انظر النشر  )1(
 ١/١٩١انظر الكشف  )2(
 ١/٤٦انظر التیسیر في القراءات السبع   )3(



 ١٥٤

علـى حكمـة إمالـة أواخـر هـذه ) كي تتعدال(نبه بقوله : " قال في الوافي في شرح الشاطبیة
مـا وتكون على سنن واحد، حیث أمیل فیها مـا أصـله الیـاء، وكي تتعدل هذه اآلیات، : اآلیات أي

  ما عرف بتناسب األصوات  وهو )٢("والواأصله 

  . بإمالتهااختص الكسائي إمالة كلمات 

حیـث ) أحیاهـاوفأحیـا بـه، وأحیـاكم، : ( هيورسمت ألفا وواو،  وسواء كانت ألفها منقلبة عن یاء أ
 خطایــــاكم (:  حیــــث وقــــع بنحــــو)خطایــــا(مــــال أو، فقــــطنــــسق بالفــــاء  و منــــسوقا، أوقــــع إذا لــــم یكــــن

آل  M  :  9  Lبإمالـــــة و حیـــــث وقـــــع، )مرضـــــاتيومرضـــــاة، (ٕامالـــــة ، و)خطایانـــــاوخطایـــــاهم، و
  M   8  7و، ٣٦: إبــراهیم M  N  M  LL و، ٨٠: األنعــام M  ®¬  «L و ١٠٢: عمــران

L و ٦٣: الكهــــف M   ^  ]L أیــــضا فیهـــــاو، ٣٠: مــــریم  M    h  gL و ٣١: مـــــریم 
M  )  (     'L ٣٦: النمــــل  M    ¾  ½L و، ٢١: الجاثیــــةM   n  m  l  L النازعــــات :
 وحجـــــــة .٢: الـــــــضحىM    F  EL و ،٦: الـــــــشمس M      6  5L و ٢:الـــــــشمسM    &  %L ، و٣٠

 ذلــك مثــال، یــاءحرفــا أمالتــه وكتبتــه بال والكــسائي أن العــرب إذا زادت علــى الثالثــة مــن ذوات الــوا
تقـع فـي   ویـرى الباحـث أن الكـسائي أمـال هـذه الكلمـات ألن األلـف فیهـا )٣ ()یدعى ، ودنى(قوله 

  .متطرفة فلذلك یستحسن إمالتها والنصف األخیر من الكلمة أ
 )الفــتحوالــصافات، ویوســف، (فــي ســورة المعــرف بــأل ) الرؤیــا  ( كــذلكأمــال الكــسائي و -

: الفتح M   §¦  ¥ L،١٠٥: الصافات M   -,  +   *L .لیهقف عو إذا )اإلسراء(موضع و
٢٧ ،M   Ñ  Ð   Ï     L ٤٣: یوسف، M   C  B   AL ٦٠: اإلسراء  

 M      Ì  Ë  Ê    L. یوســفي موضــعفــيالمــضاف إلــى یــاء المــتكلم ) رؤیــاي ( وأمــال الكــسائي 
  ١٠٠: یوسف M    f  e  d  L، ٤٣: یوسف

 ألنهــا راجعـــة إلــى التـــاء ؛دل باإلمالـــة علــى أن ألفهــا ألـــف تأنیــث أنــه ةمالــاإل الكــسائي فـــيحجــة و
    )٤(لفظا

                                                                                                                                            
 ١/٢٥متن الشاطبیة   )1(
 ١/١٢١رح الشاطبیة الوافي في ش  )2(
، مؤسسة الرسالة ، بیروت( ٥سعید األفغاني، ط: ، تحقیق حجة القراءات ،أبو زرعة ؛ عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة  )3(

١/١٢٩)١٩٩٧ – ١٤١٨ 
دار الكتب ( ١، طالمزیديالحجة في القراءات السبع، تحقیق أحمد فرید ، ابن خالویھ؛ الحسین بن أحمد بن خالویھ أبو عبد هللانظر  ) 4(

 ١/١٩٣)م١٩٩٩-ه١٤٢٠العلمیة، بیروت، 
 



 ١٥٥

 المضاف للكاف ٥: یوسف M     %  $  #   L)رؤیاك ( أمال الدوري عن الكسائي و -
 M   ¼  »  º  ¹L ، ٣٨: البقرة L  )  (  Mطه، وفي البقرة ) وهدى(أول یوسف، ب

   M في آخـر األنعـام)محیايو (، ٢٣: یوسف M     65  4  L في یوسف )ومثواي(، ١٢٣: طه
  §  ¦L في القرآن الكـریم قعو حیث ) طغیانهمو، آذانناو، آذانهمو (، ١٦٢: األنعام  M  D

  EL ١٩: البقــــرة ، M  @  ?L فــــي موضــــعي البقــــرة) بــــارئكمو (، ٥: فــــصلت M   i  h  
  q  p  o  n   m  l  k  jL حیث )نسارعویسارعون، و، سارعواو (، ٥٤: البقرة 

ـــــعو ـــــرآن الكـــــریم ق ـــــي الق آل  M  DC  B  AL ، ١٣٣: آل عمـــــران M  $  #  "  L ف
 كـورتوالـرحمن و فـي الـشورى )الجـوارو (، ٥٦: المؤمنـون M  ÇÆ  Å  Ä  ÃL ، ١٧٦: عمـران

 M  E  D  CL ٢٤: الـــــــــرحمن ، M     _    ^L ١٦: التكــــــــــویر، M  &  %  $   #L 
  )١(.٣٥: النور M    ¡  �  ~L  في النور)وكمشكاة(،٣٢:الشورى

أجـرى ووعلة اإلمالة كما یقول مكي بن أبي طالب وقوع الكسرة على الحـرف بعـد األلـف، 
اإلمالة مع كـسرة اإلعـراب أقـوى؛ ألنهـا كـسرة الزمـة ال تتغیـر، وكسرة البناء مجرى كسرة اإلعراب، 

لــــك التناســــب والغــــرض مــــن ذ )٢(.كــــسرة اإلعــــراب ال تلــــزم إال فــــي حالــــة الخفــــض فهــــي أضــــعفو
  .الصوتي

  مالةإلهي إمالة لو األلف الواقعة بعد عین فعالى ألجل إمالة األلف بعد الالم ةمالإ

 كــل ذلــك فــي الــدوري قــرأ .) ســكارى والنــصارى، ونــصارى، وأســارى، و كــسالى، ویتــامى ( : نحــو 
 بعـد الـالم حجتـه فـي ذلـك أنـه لمـا أمـال األلـف التـيو ، وكـسر الـسین،بإمالة األلف التـي قبـل الـالم

 )٣(.أمال األلف التي قبل الالم بإمالة الالم فتبعتها السین
النـــصارى المـــسیح،  ( :كالتقـــاء الـــساكنین نحـــو، إذا امتنـــع إمالـــة األلـــف الثانیـــة لعـــارضفـــ

حـال الوصـل یمتنـع إمالـة األلـف األولـى بعـد العـین حینئـذ؛ ألنهـا إنمـا أمیلـت تبعـا ) یتـامى النـساءو
  )٤ (.لما بعدها

  

  
                                                 

 ١/١٠٦،وإتحاف فضالء البشر٣٨-  ٢/٣٧ ،النشر ١/٤٨انظر التیسیر في القراءات السبع   )1(
 ١/١٧١انظر الكشف   )2(
 ١/٢١٧انظر حجة القراءات   )3(
 ١/١٠٧إتحاف فضالء البشر: انظر  )4(



 ١٥٦

   راءالواقعة بعدلف األة إمال

أرى، وتـرى، و، شـترىا(:و سواء كانـت فـي فعـل نحـ كبرىإمالة تمال األلف الواقعة بعد راء
القــرى، و، أســرىو، ذكــرىو، بــشرى( : نحــو للتأنیــث ا اســمكــان وأ) یفتــرى تتمــارى، یتــوارى  فــأراه 

M  U إمالـة ب عن عاصـم  شعبة وحمزة والكسائيبكر ووقرأ أب) أسارى وسكارى، والنصارى و
  WVL حفصأمالو ١٦: یونس  M   c  b       aL ٤١بهود اآلیة ) مجراها  ( ٤١: هود .  

إمالة األلف التـي بعـدها راء متطرفـة مجـرورة سـواء كانـت األلـف أصـلیة أم  
  زائدة 

أنـصار ، بقنطـار، اإلبكـار، الكفـار، الـدیار،  النهـار،  الغفـار، القهار، الغار، الدار: (نحو
 أن ةمالــوعلــة اإل .أمالــه الكــسائي. )حمــارك، دیــارهم، أبــصارهم، آثــاره، آثارهــا، أشــعارهاو، أوبارهــاو

 ما كانت الراء في آخره مكسورة رغبة لیست في غیرها من الحروف للتكریر الـذي إمالةللعرب في 
  . ویرى الباحث أن اإلمالة في مثل هذه المواضع طلبا للخفة، وللمناسبة الصوتیة)١ (.فیها

  :هيو عن هذا الباب تسعة أحرف وخرج

موضــعي النــساء فقــرأه ، فــي ٣٦: النــساء M    x  w  v  u   tL ) الجــار ( : األول
ــــصا بــــه ــــة مخت ــــدوري عــــن الكــــسائي باإلمال ــــه لمــــا.ال ــــة أن ــــصفة  وحجــــة مــــن تــــرك اإلمال ــــت ال  كان

ام لكونهــا مــن تمــ-والموصــوف بمجموعهمــا یفیــدان مــا یفیــد االســم الواحــد صــارت الــصفة هــا هنــا 
 فــصار ، واأللــف صــارت متوسـطة لمــا لــم ینتــه المعنـى إلــى آخــر االســم األول، آخـر االســم-األول

  )٢(حجة عن الطرف وجرت مجرى ألف الغارمین الجار مع ذي القربى كاسم واحد وخرجت األلف
  أن سبب اإلمالة التناسب الصوتي وال دخل للمعنى فیه واضح مما سبقو

بكــر  وأبــكبــرى إمالــة بالتوبــة فــاتفق علــى إمالتــه  ١٠٩: التوبــة M    g  f  L) هــار  ( :الثــاني
 هـایر قلبـت یـاؤه مـن موضـع العـین إلــى ، واألصـل فـي هــار،كـسرة الـراءل ةمالـاإل وعلـة . الكـسائيو

  )٣( .موضع الالم ثم سقطت لمقارنة التنوین
 M           a          b    L) الحمــــــار و( ، ٢٥٩: البقــــــرة M  ¿    ¾  ½L ) حمــــــارك : ( الثالــــــث
  .الكسائي باإلمالة قرأ  بالجمعة  ٥ :الجمعة

                                                 
 ١/٢١الحجة البن خالویھ : انظر ) 1(
 ٢٠٢ / ١حجة القراءات  ) 2(
 ١/٩٩انظر الحجة البن خالویھ  ) 3(



 ١٥٧

  . الدوري عن الكسائيأمالهبالتوبة  ،٤: التوبة M     ¤  £  ¢  ¡L ) الغار  ( :الرابع

  .الكسائي باإلمالةوبالتقلیل  حمزة قرأ  ،٢: إبراهیم L[  ^    ) البوار  ( :الخامس

  . الكسائي باإلمالةوبالتقلیل  حمزة قرأ  ٣٩: سفیو M       F  EL ) القهار  ( :والسادس

: الـشعراء M    Ä  Ã  L،  ٢٢: المائـدة M     ±  °L  جبـارین)جبـارین  ( :الـسابع
  .اختص بإمالته الدوري عن الكسائي  ١٣٠

: الـــــــــــصف M  Û  Ú  L ،٥٢: آل عمــــــــــران M  Å  ÄL )أنـــــــــــصاري  ( :الثــــــــــامن
  ) ١(. ختص بإمالته الدوري عن الكسائيا١٤

الیـاء؛ لتقـرب  وّوعلة من أمال مثل هذا؛ أنه لما وقعت الكـسرة بعـد األلـف قـرب األلـف نحـ
الكـسرة،  ولـم یمكـن ذلـك حتـى قربـت الفتحـة التـي قبـل نحـومن لفظ الكـسر، ألن الیـاء مـن الكـسر، 

األلـف، وفحسن ذلك لیعمل اللسان عمال واحدا متسفال، فذلك أخف من أن یعمل متصعدا بالفتحة 
مع الراء أحسن؛ ألن الكسرة علیهـا قویـة كأنهـا كـسرتان، فقویـت  وهو متسفال بكسرة الراء، ثم یهبط

  )٢(. اإلمالة لذلك مع الراء؛ ألنها حرف تكریر، الحركة علیها مقام حركتین

  الثانیة مجرورة واألولى مفتوحة إمالة األلف الواقعة بین راءین 

  M)مـن قـرار(  ١٩٣: آل عمـران M  ¾    ¿Lالمجـرورة) األبـرار ( وهـي ثالثـة أسـماء 
     ;  :L ـــراهیم M و، ٣٩: غـــافر M  µ  ´    Lو، ٥٠: المؤمنـــون M  n  mL و، ٢٦: إب

   *  )L ٣(.  بالتقلیل حمزةقرأ وأماله الكسائي  ٦٢: ص(  

ـــراءین ف ـــة ثقـــل اجتمـــاع ال ـــة اإلمال ـــا لخفـــة عـــدلویـــرى الباحـــث أن عل ـــة طلب  بالكلمـــة لإلمال
  . النطق

  :نظم الشاطبیةقال في 

َْوفي َألفات قب ٍ َِ ِ ْل را طرف َأتت ـــــــــــَ َ ٍ َ ََ ًبكسر َأمل تدعى حمیدا         َ ِ َِ ُْ ْ ْ َ َتقبالوِ َُْ  

                                                 
  ١/١١٣،وإتحاف فضالء البشر٢/٥٥، النشر ١/٥١انظر التیسیر في القراءات السبع   )1(
 ١/١٧٠انظر الكشف   )2(
 ١/١١٤ ،وإتحاف فضالء البشر ١/٥٣انظر التیسیر   )3(



 ١٥٨

ْكَأبصارهم  ِ ِ َ ْ ْالدار ثم الحمار مع وَ َ َِ ِِ ْ َُّ َحمارك       َّ ِ َ ِالكفار وِ َّ ُ َاقتس لتنضالوْ ُ َْ َِ ْ ْ 

ْومع كافرین ال َ ِ ِ َ ْ ِكافرین بــــــــــَ َ ِ ِیائه ِ ِ ْهار روى مر          وَ ُ َ َ ٍ ٍبخلف صد ح ٍوَ ٍَ ْ ُ  َالَـــــــِ

ِبدار  َ َجبارین وَ ِ َّ ُار تمموا َــــْالجوَ َّ َ َورش جمیع الباب ك        وِ ِ َ َْ َ ِ ٌ ْ َقلالُــــَان مـــــــــَ َِّ  

ٍوهذان عنه باختالف  َِ ْ ِ ُ َْ ِ ْمعه في الوَ ُ َ ِبوار ــ      َ َ َفي القهار حوَ ِ َّ َ َمزة قلالــــــــــــــــــــــــــــْ ََّ ُ َ ْ 

َواضجاع ذي راءین ح َِ ْ َْ َ ِ ُ ُج رواته ـَِٕ َ ُ ِكاألبرار          َّ َ َْ َالتقلیل جادل فیصالوَ َ َْ َْ َُ ِ َّ)١(  

قـوي ذلـك؛ ألن الكـسرة علـى والكـسرة الواقعـة بعـد األلـف،  وهـسبب اإلمالة فـي مثـل هـذا و
ٕان كان انفتاح الراء قبل األلف یضعف اإلمالـة، وء، الراء أقوى منها على غیرها، بسبب تكریر الرا

  ) ٢ (.إال أنه لما أوجبت إمالة األلف أن ینحى بفتحة الراء إلى الكسرة، حسن عندهم اإلمالة فیه

ذوات الیاء ونسرد فیما یلي المواضع التي خالف فیها بعض القراء أصولهم وأمالوا 
  :وذلك في أحد عشر موضعا كما یلي

حمزة وأحد راویي عاصم قرأه باإلمالة شعبة حیث وقعت في القرآن الكریم،  )بلى( :ًأوال
  .الكسائيو

أحد راویي عاصم باألنفال أمالها شعبة  ١٧: األنفالM  .-  ,  +L ) رمى : (ًثانیا
   . والكسائيحمزةو

 ٧٢: اإلسراء M   ¦  ¥      ¤  £§  ª  ©  ¨  «  ®    ¬  L ) أعمى  ( :ًثالثا
M  Ð      Ï  Î  Í و ، والكـسائيبكر أیضا باإلمالـة كحمـزة وء قرأهما أبموضعي اإلسرا

L و، ١٢٤: طــه M    Ö  Õ       Ô  Ó  ÒL مــن   والكــسائيحمــزةفــي موضــعي طــه مــال أ: طــه
 حــسنة، ومــن القــراء وحجــتهم أن األلــف تنقلــب إلــى الیــاء إذا قلــت أعمیــان فاإلمالــة فیهمــا .نالكــوفیی

 وعبیـد وكـان أبـ وقال أبـ: "زرعة في الحجة فقال و ورد ذلك اإلمام أبمن أمال للمعني كأبي عمر،
في اآلخـرة أعمـى یعنـي أشـد عمـى وأضـل سـبیال  ویقرأ هذا الحرف على تأویل ابن كثیر فه وعمر

ٕوحجة من أمال هي أن اإلمالة والفتح ال یأتیان على المعاني بل اإلمالة تقریب من الیاء وان كان 
  وهذا الرأي یمیل له الباحث ویرجه)٣(" ن اإلمالةبمعنى أفعل فال یمنع م

                                                 
 ١/٢٦متن الشاطبیة  )1(
 ١/١٧٢انظر الكشف  )2(
   ٤٠٧ / ١حجة القراءات   )3(



 ١٥٩

  . والكسائي  حمزةأماله ٨٨: یوسف M    A  @B  L بیوسف ) مزجاة  ( :ًرابعا

 قرأهما ١٣: اإلسراء M    {  z   Lو، ١: النحل M  Z  Y  XL  :ًاسادسو ًاخامس
  .حجة من أمال أنه دل على الیاءو .من معه و والكسائي باإلمالة حمزة

 Mn    m  l    k       jL )سدى و(و، ٥٨: طه M    s   rL )سوى ( :ًاثامنو ًبعاسا
  . والكسائي حمزةو  قرأهما باإلمالة شعبة٣٦: القیامة

قرأ حمزة والكسائي غیر ناظرین إناه .  باألحزاب٥٣: األحزاب M  s  rt     L )إناه  ( :ًتاسعا
 والهاء كنایة عن ، إذا انتهى نضجه)أنى یأني( من ،وحجتهما أنه من ذوات الیاء، باإلمالة
 )١( الطعام

   ٥١: فصلت M  ¢£      ¤  L ، ٨٣: اإلسراء M  ¨©  «ª  L )نأي  ( :ًعاشرا

خلف عن وقرأ الكسائي و فقط في الموضعین،  الهمزة بإمالةأحد راویي حمزة خالد قرأ 
لف منقلبة عن الیاء التي في النأي وحجتهما أن األ، الهمزة معا في الموضعینوحمزة بإمالة النون 

نحوها فأما األلف بعد الهمزة فتبعت الهمزة وكسر النون قبل  وفتبعتها هذه األلف فأراد أن ینح
    )٢ (.بكر بإمالة الهمزة فقط في اإلسراء وقرأ أبو .الهمزة إتباعا لكسرة الهمزة

ســـاكن وه متحـــرك یكـــون بعـــدوفعـــال ماضـــیا ) رأي ( :ًوأخیـــرا الموضـــع الحـــادي عـــشر فـــي
  M   ºو، ٧٦: األنعـام M@  BA  L :هيومضمرا فالظاهر سبعة مواضع  واألول یكون ظاهر أو

  »L و، ٧٠: هود M   GF  E  DL و، ٢٤: یوسف M    °  ¯L ٢٨: یوسف M  ¤   ¥  
L و، ١٠: طه M  UV    L و، ١١: الـنجم M   vw   L حمـزة والكـسائيو شـعبة أمالـه ١٨: الـنجم .
حجة من أمال أنه أعمل اللسان من وجه واحـد طلبـا للتخفیـف فأمـال و :ل ابن خالویه في الحجةاق

الیـاء فـي اللفــظ ثـم نحـا بالكــسرة إلـى الهمـزة فأمالهــا للمجـاورة ال ألن اإلمالـة واجبــة لهـا فـي األصــل 
 )٣(كما كسرت المیم في قوله تعالى ولكن اهللا رمى

،  ٣٦: األنبیــاء M    $    #  "  !L :يهــوالمــضمر ثــالث كلمــات فــي تــسعة مواضــع و
  M  5 و،  ٨: فـاطر dc  bL    ٣١: القـصص M   X  W  Lو،  ١٠: النمـل M  ¢  ¡L و

                                                 
   ٥٧٩ / ١حجة القراءات انظر   )1(
   ٤٠٩ / ١حجة القراءات  انظر ) 2(
 ١/٧٦انظر الحجة في القراءات البن خالویھ  )3(



 ١٦٠

    7   6L ٥٥: الصافات  M `  _    ^Lو،١٣: الـنجمM ¡  �  ~  L ٢٣: التكـویر  ،
   ٧: العلق M     k    j  iL و

  .زة معا في الجمیع الهموالكسائي بإمالة الراء وحمزة و شعبةقرأ 

 M  c     d  Lو، ٧٧: األنعام MP  O  L:هيوفي ستة مواضع  وهووأما الذي بعده ساكن 
: النحــل M  £  ¥  ¤  Lفیهــا و، ٨٥: النحــل M  v    y  x  w  Lو،  ٧٨: األنعــام

فقرأ بإمالة الراء  ٢٢: األحزاب M  Ô  Ö  Õ  L،و ٥٣: الكهف MÉ      Ê  L و، ٨٦
  ) ١(حمزة وبكر  والهمزة أبفتح ومن ذلك 

أمیلـت فتحـة الهمـزة؛ لیوصـل والیـاء،  وهـوأمیلت األلف التي بعد الهمزة لتقرب من أصلها 
: اإلسراء M  «ª  ©L مثله وأمیلت الراء؛ إلتیان حرفین ممالین بعدها، وبذلك إلى إمالة األلف، 

  )٢( في الموضعین إذا أمیلت النون ٨٣

  ة الماضیة كیف وقعت في القرآن الكریم الثیثالل افعاأل فيإمالة األلف 

MÇ  Æ   Å  Ä  ÃL       M  E و، ٦١: طــــــه M    ¶  µ  ´  ³L ) خــــــاب: (نحــــــو

    H  G  FL ١٠: الشمس  L خاف(و، ١١١: طه( M q  p  o  n         mL إبـراهیم :
١٤ ، M  #   "  !L ــــــساء ــــــساء M  M  L   Lو، ١٢٨: الن M  [    Z)طــــــاب(و، ٩: الن

 \    _  ^  ] L ضــــاق(و، ٣: النــــساء( M     .  -  ,  +  *      )  (  '
L حــاق(و، ١١٨: التوبــة(M      k  j         i  h  g  f  L و، ٨: هــود)زاغ( M   pq     r  

    t    sL و، ١٧: الـــــنجم M    »  º¼  À¿  ¾  ½  L جـــــاء(و، ٥: الـــــصف( M   D  C  B  A
  EL ٦١: األنعام M N  M     OL شاء(و، ١٨: یوسف( M   a   ̀ _    ^L البقرة :

 M  >=   <  ;  :  9  8  7 L  ٢٤٧: البقـــرة M      �  ~  }  |  L)زاد(و، ٢٠
  ١٢٤: التوبة

  .أن یكون ماضیا فإن خالف شرط من ذلك امتنعت اإلمالةوفشرط اإلمالة أن یكون الفعل ثالثیا، 

                                                 
 ١/١١٥انظر إتحاف فضالء البشر   )1(
  ١/١٩١انظر الكشف  )2(



 ١٦١

لة في ذلك أنه أمال لیدل علـى أن الحـرف منهـا ینكـسر وعلة اإلماقرأ بإمالتها حمزة، وهذه األفعال 
فدل باإلمالة ) خفت وضقت، وطبت، وزغت، وخفت، وشئت، وجئت : ( ذلك نحووعند اإلخبار، 

   (1).على أن األول مكسور منها عند اإلخبار، فعملت الكسرة المقدرة، فأمیلت األلف لها

ب ما تتوافر فیها من أسباب قوة اإلمالة فأقواها وهذه األفعال تتفاوت في قوة اإلمالة فیما بینها حس
أن األول ینكـسر : األولـى. ؛ ألن فیها أربـع علـل تقـوى اإلمالـة بهـا)شاءوجاء، (على سبیل المثال 

أن األلف التي هـي عـین الفعـل الممالـة، أصـلها : الثانیةو). شئتوجئت، : (عند اإلخبار به فتقول
أنهـا تبـدل و آخرها تشبه األلـف؛ ألنهـا أختهـا فـي قـرب المخـرج، أن الهمزة في: الثالثةو. الیاء فیهما

ـــذلك ـــة ل ـــا، فقویـــت اإلمال ـــرا مـــن الهمـــزة، فـــصارت كـــأن فـــي آخرهـــا ألف الرابعـــة أن العـــین فـــي و. كثی
المــستقبل منهــا مكــسور، فأمیلــت األلــف فــي الماضــي؛ لتــدل علــى كــسرة العــین فــي المــستقبل كمــا 

  ) ٢(. هي إمالة لشيء مقدر في الكالم فیهمالكسر الخاء في اإلخبار، ف) خاف(أمیل 

    )٣(. شعبةوالكسائي وأمال حمزة    ١٤ : المطففین M M  LK  J   L : في قولهو

ٕوانما جاءت اإلمالة ألن األلف منقلبة من یاء وترك اإلمالة أحسن ألنه لیس فیها یاء فـي 
  )٤(لفظها وال كسرة بعدها وال قبلها

  :جاء في نظم الشاطبیة

َوك ٍیف الثالثي غیر زاغت بماضيَ ِ َِ ِ ْ َ َ َ ََ ْ َْ ََأمل خاب خافوا طاب ضاقت فتجمال            ُّ َِ ِْ ُ َ َ ُْ َ ََ َ َ ْ 

َوحاق  َ َزاغوا جاء شاء وَ ََ َ ُ ُْزار فز وَ َ ٍجاء ابن ذكوان              وَ َ ْ َ ُ ْ َ َفي شاء میالوَ َّ َ َ َ ِ 

َفزادهم األولى  ُ ُ ُ َ ُفي الغیر خلفه وََ ُ ْ ُْ َِ ْ ٌقل صحبةو              ِ َ ْ ُ ْ َبل ران  ُ َ ْ َاصحب معدالوَ َّ َ ُ ْ َ ْ
)٥(  

  :مواضع متفرقة في القرآن على غیر ما سبق من أحكام اإلمالةإمالة 

  :وهي خمسة عشر 

 قللهـــاأمالـــه الكـــسائي و.٣: آل عمـــران M  5  4  3L حیـــث جـــاء  ) التوریـــة( 
ْوري الزنــد(فأصــل ألفهــا الیــاء؛ ألنهــا مــن  .حمــزة َووریــة(وأصــلها ) َ ْ أبــدلوا مــن ) فوعلــة(  علــى وزن )َ

                                                 
 ١/٨٨وحجة القراءات١/١٧٤انظر الكشف   )1(
 ١/١٧٥انظر الكشف   )2(
  ١/١٢٤، الوافي ١/١١٨، وإتحاف فضالء البشر ٢/٦٠النشر انظر    )3(
 ١/٧٥٤انظر حجة القراءات  )4(
 ١/٢٦متن الشاطبیة  )5(



 ١٦٢

قبلـه والوقایـة، ولمـا تحركـت بـالفتح، ووهما مـن الوجـه ) تقاةوتجاه، (األولى تاء كما فعلوا في  والوا
  )١ (.التاء بدل من واو، واأللف بدل من یاء فحسنت إمالته) توراة(فتحة قلبت ألفا، فصارت 

  الــــدوريأمالــــه١٧: طــــارقال M     m  l   k  jL بالیــــاء حیــــث وقــــع  ) الكــــافرین( و
تقـوت بـالراء المكـسورة بعـد الفـاء، ثـم وقعـت وفقـد وقعـت الكـسرة بعـد األلـف، . الكسائي إمالـة كبـرى

  )٢ (.قویتوهي من الكسرة، فتوالت الكسرات، فحسنت إمالته وبعدها الیاء 

 أمالــه الــدوري .١٤٢: البقــرة M  %  $  #  "  L مجــرورا حیــث جــاء ) النــاس( و
  . للكسرة بعد األلف.عن الكسائي

قــرأ حمــزة باإلمالــة، وعلــة .٩: النــساء M  M  L   K  JL بالنــساء  ) ضــعافا(  و
  . ف االستعالء مكسورراإلمالة أن ح

 ٤٠: النمـل M      d  cL ، ٣٩: النمل M  P  OL حیث وقع موضعي النمل  ) آتیك( و
الهمــزة لكــسرة التــاء لیعمــل اللــسان أمــال وأمــال األلــف، علــى أنهــا ألــف للفاعــل، . قــرأ حمــزة باإلمالــة

  (3) .عمال واحدا في المستفل

مــا بمعنــى و ، ألن هــذه الیــاء ثابتــة فــي تــصرف هــذا الفعــل؛قــرأ الكــسائي باإلمالــة: زرعــة ووقــال أبــ
  )٤( والتقدیر فالذي آتاني اهللا خیر أنا ءاتیك به،خیر خبرهو ،آتاني صلة ماوابتداء  والذي وه

قـــــرأ . ١١: مـــــریم M  ¶  µ   ´  ³  ²L یـــــث جـــــاء  ح٤٠، ٣٩والمحـــــراب اآلیـــــة 
  .الكوفیون الثالثة بالفتح

  .قرأ الكوفیون الثالثة بالفتح. ٣٥: آل عمران M    t  s  Lحیث أتى ) عمران ( و

  M  e  d  c  b ٢٧: الــرحمن M  Y  X  WL  ) الحــواریینوٕاكــراههن واإلكــرام ( و
     h  g   fL ٣٣: النـــــور  M  |      {  z  yL قـــــرأ الكوفیــــــون .١١١: المائــــــدة

  .الثالثة بالفتح

                                                 
 ١/١٨٣الكشف انظر   )1(
 ١٧٣/ ١الكشف انظر   )2(
 ١/١٧٣الكشف : انظر  )3(
  ٥٢٩ / ١حجة القراءات   )4(
 



 ١٦٣

ـــــشاربین(  و  M     D  CL القتـــــال و ٤٦الـــــصافات اآلیـــــة و ٦٦بالنحـــــل اآلیـــــة  ) لل
  ٦٦: النحل

 M      È   Ç  L ٤٦ : الـصافات  M  l  k   j  i  h L قـرأ الكوفیـون . ١٥: محمـد
  .الثالثة بالفتح

  .قرأ الكوفیون الثالثة بالفتح    ٧٣: یس M  98  7  6  5L بیس  ) مشارب( و
  .قرأ الكوفیون الثالثة بالفتح. ٥: الغاشیة M   G  F   EL بالغاشیة  ) آنیةو( 

M  4  3  2  1  0  ٣: الكـافرون M  ,     +  *L بالكـافرین  ) وعابـد، عابدون( و
L قرأ الكوفیون الثالثة بالفتح. ٤: الكافرون.  

 الـراء وصـال، ، أمـال حمـزة٦١: الـشعراء M  "  !  #L  بالشعراء)تراءى الجمعان(و
  ) ١(. الهمزة فقط وقفا  الكسائيأمال وأما وقفا فالراء والهمزة،

  إمالة أحرف الهجاء في فواتح السور

  وهي خمسة في سبع عشرة سورة

: یوسـف M   srL یوسـفو، ١:هـود M      edL هودو، ١: یونس M  "!L أول یونس   الراء من: أوال
 M   "!L و، مـــــن أول الرعـــــدو ١: الحجـــــر M   "!L الحجـــــرو ،١: إبـــــراهیم M 32L ٕابـــــراهیمو ،١

  .١: الرعد

ســبب اإلمالــة فــي األلــف التــي هجاءهــا و ،الكــسائيوحمــزة وبكــر  وقــرأ بإمالتهــا فــي الكــل أبــ
بین الحروف التي ال تجوز وفي تقدیر ما أصله الیاء؛ ألنها أسماء ما یكتب به، ففرق بینهما ) را(

  )٢(مذهب سیبویه في إمالة هذه الحروف التي في أوائل السور وهو) ٕاال وما، ال، : (نحوإمالتها 

أمالهـا مــن فاتحــة ١: طــه M EL  طــهو، ١: مـریم M  !L  الهــاء مــن فاتحـة مــریم :ثانیـا
  الكسائي وحمزة وبكر  والهاء من طه أمالها أبوالكسائي، وبكر  ومریم أب

   ١ :یس M  <L یسو ، ١: ممری M   !L  الیاء من أول مریم:اثالث

                                                 
 ٦٦- ٢/٦٠، والنشر ١/٥٢ التیسیر انظر  )1(
 ١/١٨٦انظر الكشف   )2(



 ١٦٤

 بین هاء التنبیه وا فرقم أنهةمالاإل تهم في وحج.الكسائي وحمزة وبكر  و أبالموضعین  في أمالها
 )١ (.ٕوهاء الهجاء وبین ما إذا كانت نداء واذا كانت هجاء

  ١: الــشعراء M  "  !L القــصصوطــسم الــشعراء و، ١: طــه M EL  الطــاء مــن طــه :ارابعــ
  .الكسائيوحمزة وبكر  و أمالها أب١: النمل M!  "L  طس النملو

الـــدخان والزخـــرف والـــشورى وفـــصلت وغـــافر  (  مواضـــعفـــي الـــسبع M    4L  الحـــاء مـــن:ًاخامـــس
  ) ٢(. الكسائيوحمزة وبكر  وأمالها أب، )األحقافوالجاثیة و

 كله أن وعلة اإلمالة في ذلك: " وبین في الكشف علة إمالة هذه الحروف في فواتح السور فقال
، إنما هي أسماء لهذه األصوات، الدالة على )الوما، (هذه الحروف لیست بحروف معاني كـ

لیست األلف فیها واألسماء ال تمتنع إمالة ألفها ما لم تكن من الواو، والحروف المحكیة المقطعة، 
حكمة، صادك موحاؤك حسنة، : یدل على أنها أسماء أنك تخبر عنها فتعربها فتقولو. من الواو

ٕاذا عطفت بعضها على بعض أعربتها كالعدد، فلما كانت أسماء أمالها من أمالها؛ لیفرق و
ٕانما لم تجز و) ٕاالوال، وما، : (بین حروف المعاني، التي ال یجوز إمالتها نحووباإلمالة بینهما 

  ) ٣("جازت إمالتهالم سمیت بهذه الحروف واالسم، وإمالة هذه الحروف، لیفرق بین الحرف 

 إنمـــا جـــازت فیـــه اإلمالـــة : ســـیبویهزرعـــة فـــي الحجـــة مستـــشهدا بقـــول وبـــوأیـــد هـــذا الـــرأي أ
 ألن اإلمالة ؛ٕ وانما أمالتها العرب لتفصل بینها وبین الحروف، ألنها أسماء ما تكتبه)یا تا ها(ونح

   )٤( ٌ ویاٌ ویدلك أنها إذا أخبرت عنها أعربتها فتقول هذه هاء،إنما تلحق األسماء واألفعال

  ما قبلها في الوقفوإمالة هاء التأنیث 

فتبــدل فـــي ) نعمـــة ورحمــة  ( :وهــي الهــاء التـــي تكــون فـــي الوصــل تـــاء آخــر االســم نحـــو
ال خـالف فـي ذلـك، قـال فـي ویفتحونهـا والعـرب یمیلونهـا و.  مـشهورةٕامالتها لغة ثابتـةو .الوقف هاء

 إنـك تمیـل مـا قبـل هـاء التأنیـث قیـل للكـسائيو. وقـد أمالهـا بعـض العـرب كمـا أمـالوا األلـف:"النشر
الداني یعني بذلك أن اإلمالة هنا لغة أهـل الكوفـة   وعمر وقال الحافظ أب. هذا طباع العربیة: فقال

حكـى و: قـال. ضـربته ضـربةوهم بقیة أبناء العرب یقولـون أخذتـه أخـذة وهي باقیة فیهم إلى اآلن و
  )٥( "ذلك عنهم األخفش سعید بن مسعدة ونح

                                                 
 ١/١٣٩انظر الحجة البن خالویھ  )1(
 ١/١٢٠، إتحاف فضالء البشر ٧١- ٢/٦٦انظر النشر   )2(
 ١/١٨٨الكشف  )3(
  ١/٤٣٧ انظر حجة القراءات   )4(
 ٨٢ / ٢النشر  ) 5(



 ١٦٥

  الـشاطبيو الـداني الـبعض مـنهمذهب م هذاومع ما قبلها،  الهاء مالتهل لماء العواختلف 
علق في إتحاف فضالء البـشر علـى ذلـك و .مذهب الجمهور وهو الممال ما قبلها فقط مغیرهما أو

 ینبغـي أن ال یكـون :همأظهـر فـي الـصورة قـال بعـضو، الثاني أبین فـي اللفـظوواألول أقیس : "فقال
 فهــذه  األلــف مــن الیــاءوٕانــه تقریــب الفتحــة مــن الكــسرة وفباعتبــار حــد اإلمالــة  ،بــین القــولین خــالف

هـذا ال یخـالف فیـه وال فتحـة فیهـا فتقـرب مـن الكـسرة، و، الهاء ال یمكن أن یدعى تقریبهـا مـن الیـاء
باعتبار أن الهاء إذا أمیلت ال بد أن یصحبها حال من الضعف یخالف حالهـا ومن معه، والداني 

   )١(" ال یخالف فیه اآلخرون فالنزاع لفظيوبلها ممال، فسمى ذلك المقدار إمالة، إن لم یكن ق

 M    "  !L :صـــلیة نحـــواأل وأ، )یتـــسنه و، مالیـــهو، كتابیـــه ( :هـــاء الـــسكت نحـــوأمـــا   
   : قبل هاء التأنیث األلف نحون اإلمالة مما كانمي استثنو فال إمالة في ذلك،  ٢٢: القصص

  .باإلجماعفال تمال ) الزكاة والحیاة، والصالة ( 

هاء  و  أ٢٨: إبراهیم M    Y  XL : الكسائي بإمالة هاء التأنیث سواء رسمت تاء نحوواشتهر
 في ذلك أنه شبه الهاء في أواخر هذه الحروف باأللف وعلة اإلمالة . ٢: النور M   7  6L ونح

 )٢ (.في قضى ورمى فأمال لذلك
  : على ثالثة أقسام الهاءوتأتي

  :األولالقسم 

ما إذا كان قبل الهاء حرف مـن  وهو،  بال تفصیلد الكسائي على إمالته عناتفق العلماء 
 M  Ì      Î  Í  Lو فالفـاء نحـ)ت زینـب لـذود شـمسثـفج (جمعت في قـولهمخمسة عشر حرفا 

التـاء و، ١٦ :الغاشـیة M  uv  L والثـاء نحـو، ١٦: التوبة M  ONL والجیم نحو،  ٢٦: ص
M والیــاء نحــو، ٣٤: النمــل M  Ê   Ë  Lوالــزاي نحــو، ١٣٩: األنعــام M  I   JK  L ونحــ

M  ON  L والنون نحو، ٣١: اإلسراء MÏ     Ð   L والباء نحو ٢٣: الفتح M  FG  L 
 والواو، ٤٦: الصافات MÇ    È   Lالذال و، ٣: القدر M-   .  L والالم نحو، ٤٧: األنبیاء

  Mæ     ç والشین نحـو، ٤٩: الفرقان M  g  h  Lوال نحالدو، ٥٢: هود M  Î  Í  Lونح
     èL والمیم نحو، ٤٦: النازعات M  ^  ]L والـسین نحـو، ٥٠: فـصلت MJ  K  L 

  . فاتفقوا على إمالة ذلك كله مطلقا لخلوه عن المانع ٢٢: الكهف
                                                 

 ١/١٢٣إتحاف فضالء البشر ) 1(
 ١/٨٤انظر الحجة البن خالویھ  )2(



 ١٦٦

ولما كانت هاء التأنیث تشبه األلف التي للتأنیث من خمس جهات كما ذكر مكي بن 
أنهـا تـدل وأن األلـف زائـدة كـألف التأنیـث، والتقارب في المخرج، : هيوأبي طالب في الكشف 
أن ما قبلها ال یكون مفتوحـا كـاأللف، وأنها تسكن في الوقف كاأللف، وعلى التأنیث كاأللف، 

قبلهــــا علــــى التــــشبیه بهــــاء  إال فــــي موضــــع واحــــد لزمــــت لفــــظ الهــــاء فــــي الوصــــل، فكــــسر مــــا
  ألن أصل الهاء یاء في هذه، فلما تمكن الشبه في الوقف ولنا هذه، ذلك كقوواإلضمار، 

 خاصـة، فأمـال مـا قبلهـا مـن الفـتح، فقربـه فبالسكون أجراها مـن أمـال مجـرى األلـف فـي الوقـ
لیـست والیـاء،  ومن الكسر كما یفعل بألف التأنیث، إال أن ألف التأنیـث تقـرب فـي اإلمالـة نحـ

 تــصیر تــاء، فــال تــشبه األلــف حینئــذ فلــذلك حــسن الوقــف صــل فــتح؛ ألنهــاوفــإن .كــذلك الهــاء 
  )١ (.باإلمالة

  :القسم الثاني

قـظ (حروف االسـتعالء الـسبعة و، )حاع(هي وذلك بعد عشرة أحرف و یوقف علیه بالفتح 
  Mk   m  l واأللــف نحــو، ١٩: األحــزاب M\    ^]   L و فالحــاء نحــ)خــص ضــغط

n  L والعـین نحـو،  ٤٣: البقـرة M  /0  L والقـاف نحـو، ٨١: النـساء MV  W  L 
الـصاد و ٣٣: عـبس M  É  Ê    Lوالخاء نحـو، ٥٧: یونس M  UV    L ، ١٣: الشمس

  M  oووالغـین نحـ،  ١٥: الـروم M  ËÌ    L والـضاد نحـو، ١٢٠: التوبـة M  e   f  Lونح
p     L والطاء نحو،  ٥: الحج M  ./L   لـف كمـا فاتفقوا علـى فتحهـا عنـد األ، ٥٨: البقرة

  .اتفق جمهورهم على الفتح عند التسعة الباقیة أیضاو، تقدم

أن "وعلــة الوقــوف علــى هــذه الحــروف بــالفتح كمــا ذكــر فــي الكــشف نقــال عــن ابــن مجاهــد 
منها حروف اإلطباق، ینطبق اللـسان بالحنـك مـستعلیا وهذه الحروف حروف مستعلیة في الحنك، 

ِعنـــد حروفهـــا، فكـــره ابـــن مجاهـــد أن ینحـــى ب َ تـــصعدها والكـــسرة بعـــد اســـتعالئها  وهـــذه الحـــروف نحـــَ
  )٢ ("فكان الفتح أولى بها؛ ألنه أشبه بحالها من الكسر؛ ألن الكسر ضد حالها. انطباقها بالحنكو

أملنــا مــا قبــل هــاء التأنیــث فــي مثــل هــذا،  وأننــا لــ)الزكــاةوالــصالة، (وعلــة منــع اإلمالــة فــي 
الكـسرة، فیخـرج األمـر  وتى نمیل الفتحة التي قبلهـا نحـلم نقدر على إمالة األلف حوألملنا األلف، 

  .هذا لم یرد عن أحدوحكم إمالة ذوات الواو،  وهوإلى حكم آخر، 

                                                 
 ١/٢٠٣انظر الكشف   )1(
 ١/٢٠٥الكشف  )2(



 ١٦٧

   :القسم الثالث

ذلــك عنــد أربعــة أحــرف ویفــتح فــي أخــرى، وتفــصیل، فیمــال فــي حــال شــيء مــن الفیــه و 
كـذلك إن و أمیلـت، صلةكـسرة متـ و فإن كـان قبـل كـل منهـا یـاء سـاكنة أ)أكهر: (جمعت في قولهم

   .الهاء ساكن لم یمنع اإلمالةوفصل الكسرة 

آل  M  VW  X  L والك  سرة نح  و، ٤٩: آل عم  ران MY  Z     L ف  الھمزة بع  د الی  اء 

 M  MN     L الك  اف بع  د الی  اء و، ١: التوب  ة M!  "  L و ذل  ك نح  س  وىو، ١٣: عم  ران
 M  (  )  Lو ذل ك نح س وىو ،٥٣: ال نجم MO    P   L وبعد الك سرة نح و، ٧٨: الحجر

   ;:  M بع د المنف صلة و، ٥٧: ی س M  23  L الھاء بعد الك سرة المت صلة و، ٢٤: الفتح

L ذل ك سوىو، ١٤٨: البقرة  M    ÇÈ  L ل م تق ع بع د ی اء س اكنةو) س فاھة (  ٦٦: األع راف. 

\  M بعد الك سرة المت صلة نح وو، ١٢١: التوبة M¦    §  ¨  L الراء بعد الیاء نحوو
   ]L وبعد المنفصلة نحو،  ١٣: آل عمران Mc    d  L و ذلك نحسوىو، ١٤: النجم M

  TU  L ١(. ٣٦: األنفال (  

  :قال في نظم الشاطبیة

ِوفي هاء تأنیث الوقوف  ِ ِ ُِ ُ َْ َْ َ َقبلها وِ َ َممال الكسائي غیر عشر لیعدال       َْ ِْ ِ ِ ِْ َ ٍَ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ 

َویجمعها حق ضغاط عص خ ٍَ َ َ ٌَ ِ ٌ َ ُ َ ْ ََأكهر     وَظا َ َببعد الیاء یسكن میالُ ْ ِّْ ُ ُ ُ ْ َْ َ َِ َ 

ِالكسر  وَأ ْ َ ٍاإلسكان لیس بحاجز وْ ِ َ ِ َِ َْ ُ َ ِیضعف بعد الفتح      وْ ْ َ ْ َ ُْ َ َُ َالضم َأرجالوْ ُ ْ ِّ َّ 

ْلعبره مائه  َْ ِ ِْ َ ْجهه وَ ْلیكه وَْ َْ ْبعضهم وَ ُ ُ َسوى َألف عند الكسائي میال    َْ َّْ َ َ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ)٢(  

  :یؤخذ من النظم أن للكسائي في إمالة ما قبل هاء التأنیث مذهبینو: " فيفي الوا قال

ا بعــد هــقوعوٕامالــة حــروف أكهــر لــشرط وإمالــة الحــروف الخمــسة عــشر بــال شــرط، : األول
  .عدم إمالة الحروف العشرة مطلقا وعدم إمالتها عند هذا الشرط، وكسر،  ویاء ساكنة أ

لواقعــة قبــل هــاء التأنیــث مطلقــا إال األلــف، فعلــى إمالــة جمیــع الحــروف الهجائیــة ا: الثــاني
   )١("الراجح المذهب األولوالمذهبین ال إمالة في األلف 

                                                 
  ١/١٢٣، إتحاف فضال البشر ٨٧ – ٢/٨١النشرانظر   )1(
 ١/٢٨متن الشاطبیة   )2(



 ١٦٨

   من اإلمالةالكوفیونأكثر لماذا 
قـــد تبـــین مـــن خـــالل البحـــث أن اإلمالـــة ظـــاهرة صـــوتیة اشـــتهرت فـــي القبائـــل العربیـــة التـــي قطنـــت 

هذه القبائـل هـي قبائـل نجـد و. بن وائل وتغلب وهي قبائل أسد وقیس وطیئ وبكر ، البادیة العربیة
وســبب میــل هــذه القبائــل إلــى اإلمالــة فــي كالمهــم أنهــم ، وهــي تقــع وســط الجزیــرة العربیــة وشــرقها

 وقـد تـأثرت ،واإلمالـة تحقـق لهـم ذلـك، وكـال مهـم، یجنحون لعدم بذل المجهود العضلي في نطقهـم
 العربیــة نتیجـة لمـا حـدث بینهمــا مـن احتكـاك مباشــر ًالبیئـة العراقیـة تـأثرا كبیــرا بقبائـل وسـط الجزیـة

وتــأثر علمــاء الكوفــة والبــصرة تــأثرا مباشــرا بهــذه القبائــل واتخــذوها مثــاال لطلــب . وهجــرات متبادلــة 
  .اللغة 

لهم مـن القبائـل التـي انتـشرت فـي َثَوقد اتخذ علماء الكوفـة والبـصرة مـ" یقول الدكتور إبراهیم أنیس 
بــأن ، رغــم غموضــه، وقــد حــدثنا تــاریخ الهجــرات القبلیــة. ت النــزوح إلیهــا تعــود وأ، هــذه األصــقاع

 فعن معظمهم . ة وشرقها رهي قبائل وسط الجزی، أشهر القبائل التي أثرت في بیئة الكوفة والبصرة
  )٢(.وبهم اقتدوا، أخذ علماء الكوفة والبصرة

یــه جــورج زیــدان فــي كتابــه تــاریخ هــذا االحتكــاك المباشــر بــین البیئــة العراقیــة وقبائــل نجــد أشــار إلو
 شــأن فــي  لهــا فــي نفــوس القبائــل التــي كــانحــدفجاشــت عوامــل ال:"آداب اللغــة العربیــة حیــث قــال

 ألن أكثر العرب الذین نزلوا ؛وخصوصا أهل البصرة والكوفة، الجاهلیة وضاع فضلها في اإلسالم
مــع مــا  وال ارتاضــوا بخلقــه یرته،هــذه األمــصار جفــاة لــم یــستكثروا مــن صــحبة النبــي وال هــذبتهم ســ

فلمـــا اســـتفحلت الدولـــة إذا هـــم فـــي قبـــضة المهـــاجرین  ،اكـــان فـــیهم مـــن جفـــاء الجاهلیـــة وعـــصبیته
صوا بـه لمـا یـرون غن ذلك ومفاستنكفوا ، الحجازوثقیف وهذیل وأهل ة نانوكنصار من قریش واأل

 وكنـدة وتمـیم وقـیس یعـةألنفسهم من التقـدم بأنـسابهم مثـل قبائـل بكـر بـن وائـل وعبـد القیـسي بـن رب
  )٣(" ومضر

، ة فـي القـراءات القرآنیـة التــي انتـشرت فـي البیئـة العراقیــةلیفكـان مـن الطبیعـي أن نجـد اإلمالــة أصـ
  .وعلى رأس هؤالء القراء العراقین قراء الكوفة المشهورین حمزة والكسائي وغیرهم من القراء

 طریـق الكوفـة بـین القـراء العـشرة مـستمدا الذي رسم ویظهر أن حمزة ه"یقول الدكتور إبراهیم أنیس
   )٤( "ثم تبعه الكسائي، نماذجه من البیئة التي عاش فیها

واألمــر الــذي یجــب أن ننتبــه إلیــه أن :"ثــم ینبــه الــدكتور أنــیس إلــى أمــر فــي غایــة األهمیــة بقولــه 
واألداء فكــان مــن الطبیعــي أن یعظــم تــأثرهم بطــرق النطــق ، معظــم هــؤالء القــراء كــانوا مــن المــوالي

                                                                                                                                            
 ١/١٣٢الوافي  )1(
 ١/٥٣في اللھجات العربیة   )2(
 ١/٢٠٣)  بیروت- دار الھالال(تاریخ آدب العرب: جورجي حبیب بك.  زیدان  )3(
 ١/٥٥في اللھجات العربیة   )4(



 ١٦٩

ـــل التـــي عاشـــوا بـــین . التـــي شـــاعت فـــي القبائـــل حـــولهم  ًوال غرابـــة إذا أن یظهـــر إعجـــابهم بالقبائ
  .وأن یحتذوا حذوها في معظم الصفات التي عرفت بها لهجاتها، ظهرانیها

ولعل من األسباب التي أدت إلـى میـل الكـوفیین لإلمالـة مـا كـان یجـري ویحـدث مـن تنـافس علمـي 
  . والبصرة بین مدرستي الكوفة

بــن العــالء أســس فــي البــصرة قراءتــه التــي اشــتهرت بهــا البــصرة فیمــا  وفمــن المعــروف أن أبــا عمــر
مـــا شـــاع بـــین أهـــالي البـــصرة مـــن النطـــق باإلمالـــة فـــي  وعمـــر ووهـــذه القـــراءة خـــالف فیهـــا أبـــ، بعـــد

  .لهجاتهم
مـنهم قـد تـأثروا ة  فإن قلـٕواذا كان معظم القراء قد تأثروا بلهجة بیئتهم" یقول الدكتور إبراهیم أنیس 
بــن  وعمــر وجمعــوا بــین هــذه وتلــك فیمــا انتهجــوه مــن قــراءات فــأب وأ، بأســاتذتهم فــي بیئــات أخــرى

وقــد تبعـــه فیهــا تلمیــذه یعقــوب وســـلك مــسلكه فــي كـــل ، المؤســس األول لقـــراءة البــصرة والعــالء هــ
الـذي دعـا  ولبـصرة هـوأخیرا ولیس آخرا لعل للـصراع العلمـي الـذي كـان بـین الكوفـة وا.. .الحروف

حتــى ال تــشبه الكوفــة ، ٕوالــى أن تتخــذ البــصرة طریــق الفـتح فــي معظــم المواضــع، إلـى هــذه المغــایرة
  )١( .في إمالتها 

لـم یكـن مـن المكثـرین مـن اإلمالـة كحمـزة ، رب سائل یسأل بأن عاصما أحد أركـان القـراءة الكوفیـة
وقد عاش قبل ، ء الكوفة في القراءاتولعل السبب في ذلك أن عاصما كان أسبق علما، والكسائي

وكذلك نستطیع القول بأن عاصما تأثر ببیئة غیـر . أن یشتد التنافس بین مدرستي البصرة والكوفة
 بیئته يمن الممكن أن یكون آثر القراءة التي تغایر اللهجة الشائعة ف.. بیئة كالبیئة الحجازیة مثال
  )٢ ("رغبة في التمیز بین أقرانه

  . باإلمالةة أسباب وجیه أدت إلى تمیز الكوفة بانتشار هذه الظاهرة الصوتیة المعروفوأخیرا هذه
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  ةــــــَمِـاتَالخ
  

  تلخیص البحث : ً             أوال 
   أهم النتائج: ً             ثانیا 
  أهم التوصیات:              ثالثا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٧١

  تلخیص البحث

مـــز واإلمالـــة عنـــد القـــراء الكـــوفیین الثالثـــة عاصـــم وحمـــزة  الهالبحـــث بعنـــوان ظاهرتـــا
اإلمالـــة عنـــد القـــراء، دراســـة صـــوتیة ووالكـــسائي، حیـــث قـــام الباحـــث بدراســـة ظـــاهرتي الهمـــز 

  .وصفیة تحلیلیة 

حیـــث ، تاریخهـــا ونـــشأتها وأنواعهـــا،  وقـــد بـــدأ الباحـــث بتمهیـــد عـــن القـــراءات القرآنیـــة
ثــم تحــدث عــن أنــواع القــراءات مــن ، ت إلــى ذلــكاألســباب التــي أدو، تحــدث عــن جمــع القــرآن

  . واآلحاد، والشاذة، وهي المتواترة والمشهورة، حیث السند

  . العالقة بینهما واألحرف السبعة و، عن القراءات السبعةإلى الحدیث  بعد ذلك ثم انتقل الباحث

 أثـر د تـم التركیـز علـىفقـ، ولما للقراءات القرآنیة مـن أثـر بـالغ فـي اللغـة العربیـة وعلومهـا المختلفـة
في حفظ اللغة العربیة ولهجاتهـا مساهمة مباشرة القراءات القرآنیة في اللغة العربیة، حیث ساهمت 

والعوامــل عــن الحیــاة الثقافیــة و،  ثــم قــدم الباحــث لمحــة تاریخیــة عــن الكوفــة.المختلفــة مــن الــضیاع
  .التي أثرت في ازدهار نهضتها العلمیة

ذاكـــرا شــیئا مـــن ثنــاء العلمـــاء ، معرفـــا بهــم، رجمـــة للقــراء الكـــوفیین الثالثــةوخــتم الباحـــث التمهیــد بت
  .تالمیذهم ومنهجهم في اإلقراء و، شیوخهمو، علیهم

مبتـدئا حدیثـه بظـاهرة الهمـزة معرفـا ،  صـلب الموضـوعإلـى الباحـث انتقلوبعد االنتهاء من التمهید 
  .ذاكرا شیئا من معانیها و بها

 قــام وكــذلك علمــاء القــراءات حیــث - القــدماء مــنهم والمحــدثین-لغــة  تحــدث عــن آراء علمــاء الثــم
  .هاومخرجبمناقشة آراء الفریقین حول صوت الهمزة 

 الباحــث هــذه تنــاولّولمــا تعــددت وجــوه النطــق بــالهمزة مــابین التحقیــق والتخفیــف بأنواعــه المختلفــة 
 بـــذكر أوجـــه الهمـــز فـــي  خـــتم حدیثـــه عـــن ظـــاهرة الهمـــزةثـــم،  بالدراســـة والتحلیـــلاألوجـــه المختلفـــة
  .القراءات الثالثة

فقــدم تعریفـــا ، ظــاهرة اإلمالــة و للحــدیث عــن الجــزء الثـــاني مــن الدراســة وهــثانتقــل الباحــ     ثــم 
 إلـى اإلمالـة وتكثـر تجـنحتحـدث عـن القبائـل التـي كانـت و، وذكر الفـرق بینهـا وبـین الفـتح، لإلمالة

 ة وأنواعهـا عنـد علمـاء اللغـعلـم األصـوات الحـدیث اإلمالة فـي إلى للحدیث ثثم انتقل الباح، منها
  .المحدثین



 ١٧٢

ثــم ذكــر ،  عنــد علمــاء العربیــة والقــراءات القرآنیــةاقــام الباحــث ببحــث أســباب اإلمالــة وموانعهــقــد و
وشـیئا مـن علـل اإلمالـة ، الثالثـةالكـوفیین وأوجه اإلمالة عند القراء ، الباحث بعد ذلك أنواع اإلمالة

  .عندهم

   النتائجأهم : ًثانیا 

 . وقلیال ما یسهلون یحققون الهمزة نأظهرت الدراسة أن األئمة الكوفیی -١

 . أن اإلمامین حمزة والكسائي من المكثرین لإلمالة، وعاصم من المقلینوظهر جلیا  -٢

طیـئ وأسـد وهي تمـیم وشرقها و في وسط الجزیرة  التي استقرتالقبائل  أنأظهرت الدراسة -٣
تأثرت و.  جنحت إلى اإلكثار من اإلمالة وتحقیق الهمزةلبتغوعبد القیس وبكر بن وائل و

عن هذه القبائل أخذ علمـاء وشرقها، وبالد العراق بأمصارها المختلفة بقبائل وسط الجزیرة 
 تأثروا بهموالعراق، 

خاصة ، علومه المختلفةوأظهرت هذه الدراسة العنایة الكبیرة التي حظي بها القرآن الكریم  -٤
 . من قبل المسلمین منذ العهد األول لإلسالم حتى یومنا هذاالقراءات القرآنیة

وضــــع القواعــــد وأظهـــرت الدراســــة أن علمــــاء العربیــــة لهــــم الـــسبق فــــي دراســــة األصــــوات،  -٥
وابـــن جنـــى ، ولقـــد اشـــتهر مـــنهم اإلمـــام ســـیبویه والخلیـــل بـــن أحمـــد. والـــضوابط لهـــذا العلـــم

 .وغیرهم من العلماء الذین تفخر بهم األمة 

حیــث ســاهمت فــي حفــظ ، یــر للقــراءات القرآنیــة فــي علــوم اللغــة العربیــة المختلفــةاألثــر الكب -٦
وكانــت ســببا رئیــسا فــي وضــع الكثیــر مــن علــوم اللغــة ، واللهجــات العربیــة، اللغــة العربیــة

 .واألصوات والبالغة  وكالنح

 .علماءواحتضانها للعلم وال، بینت الدراسة الدور البارز للكوفة وعلمائها في الثقافة العربیة -٧

ومـا بـین تخفیـف ، تنوع النطق بصوت الهمزة في العربیة مابین تحقیقها والمبالغة في ذلـك -٨
 . الهمزة بأنواعه المختلفة 

وقـد اختلـف ، یعتبر صوت الهمزة من األصوات التي بذل العلماء فـي دراسـتها جهـدا كبیـرا -٩
كـذلك مــن  ووهــ، العلمـاء القـدماء والمحــدثون فـي مخــرج الهمـزة وصـفاتها وحقیقتهــا وأصـلها

 .األصوات المشكلة في كثیر من اللغات البشریة 
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 واعتماد ظاهرة تحقیق الهمزة في اللغة األدبیة عند العرب حیث أصبح تحقیق الهمزة ه -١٠
فلمــا نــزل القــرآن ، ماألصــل المعتمــد فــي اللغــة العربیــة الدارجــة فــي األدب والــشعر قبــل اإلســال

 .األصل في لغة القرآن  وكان ه

، یؤكـد ذلـك نـزول القـرآن بهـا، تعد ظاهرة اإلمالة ظاهرة صوتیة أصیلة في اللغة العربیة -١١
 .وشیوعها في الكثیر من القراءات القرآنیة

حیـث تبـین أن القبائـل البدویـة تمیـل إلـى ، أثر البیئة والموقع الجغرافـي فـي تـشكیل اللغـة -١٢
 .لفتح وتخفیف الهمزة والقبائل الحضریة تمیل إلى ا، تحقیق الهمزة واإلمالة

  أهم التوصیات: ثالثا 
لمــا لهــا مــن أهمیــة بالغــة فــي دراســة ، ضــرورة االهتمــام بدراســة القــراءات القرآنیــة المختلفــة .١

 .األصوات في اللغة العربیة 
ممــا یــساهم فـــي الكــشف عــن وجـــوه ، االهتمــام بدراســة اللهجـــات العربیــة القدیمــة المختلفـــة .٢

 .وتوجیه القراءات
 المختـــصین والبــاحثین بالمزیــد مـــن البحــث فــي علـــم األصــوات باســـتخدام یوصــي الباحــث .٣

 .التكنولوجیا الحدیثة للوصول إلى المزید من الحقائق والنتائج في هذا المجال 
التـــي ، ضــرورة التعــاون بــین علمـــاء اللغــة وعلمــاء القــراءات فـــي دراســة األصــوات اللغویــة .٤

 .ت اللغوي في اللغة العربیة تعتبر القراءات القرآنیة أهم مصدر لدراسة الصو
ضــرورة المزیــد مــن البحــث للتوصــل لنتــائج أكثــر دقــة فــي مــدى تــأثیر البیئــة فــي تــشكیل  .٥

 .اللهجات العربیة والسبب في ذلك 
وأیـن ، یوصي الباحث بعقد المقارنة بین الدراسات الصوتیة في اللغات اإلنـسانیة المختلفـة .٦

 .تتفق وأین تتفرق 
 في اللغات اإلنـسانیة المختلفـة للوصـول إلـى ات الصوتیة المقارنةضرورة االهتمام بالدراس .٧

  .أوجه االتفاق واالختالف بینها
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  ـةالفھـارس الفنی
  ھــوفی

 فھرس آیات القرآن الكریم : ًأوال
  فھرس األحادیث النبویة الشریفة : ًثانیا

  فھرس األبیات الشعریة : ًثالثا

  الموضوعاتفھرس  : ًرابعا

  مصـادر والمراجـعفھرس ال : خامسا
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  فهرس اآلیات

رقم 
  السورة

رقم   اآلیة
  اآلیة
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٢ M¢¡     £   L ١٠٦ ١٣ ١٣: البقرة 
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٢  M  ¿    ¾  ½L ١٦١ ٢٥٩ ٢٥٩: البقرة 
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٣  M  j  iL ٣٧ ٢٠ ٢٠: آل عمران 
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٣ M  :  9  L ١٥٨ ١٠٢ ١٠٢: آل عمران 

٣ M  X  W  L ١٥٧ ١٠٣ ١٠٣: آل عمران 

٣ M  $  #  "  L ١٥٩ ١٣٣ ١٣٣:آل عمران 

٣ M  ̈ §  ¦  ¥  L ١٥٧ ١٥٥ ١٥٥: آل عمران 

٣   DC  B  AL ١٥٩ ١٧٦ ١٧٦: آل عمران 

٣ M  ¿  ¾  L ١٦٢ ١٩٣ ١٩٣: آل عمران 

٤ M   ¦  L ١٠٥ ٥ ٥:ءالنسا 
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٤  M  KJ  I  H  G  F   E L ١٠٤ ٢٢ ٢٢: النساء 

٤ M  '  &  %  $  #     L ١٠٤ ٢٤ ٢٤: النساء 
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٤  M  PO  NL ٤٢ ١١٥ ١١٥: النساء 

٤  M       N  M  L  KL ١١٣ ١٢٩ ١٢٩: النساء 

٥  M? > @ A    BL ١٠٥ ٦ ٦:المائدة 

٥ M  43  2  1  0  L ١٠٦ ١٤ ١٤: المائدة 

٥  M     ±  °L ١٦١,١٣٨ ٢٢ ٢٢: المائدة 

٥  M  Y  X  WL ٧٩,٧٦ ٢٧ ٢٧: المائدة 

٥ M  ÔÓ  Ò  Ñ  L ٧٩ ٣١ ٣١: المائدة 

٥  M Ú  Ù  Ø  ×  Ö    L ٩٣ ٥٧ ٥٧: المائدة 

٥  M  ('  &  %  $  #  "  !L ٩٣ ٥٨ ٥٨: المائدة 

٥  M  ÚÙ  Ø      ×  ÖL ١٠٦ ٦٤ ٦٤: المائدة 
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٥  M       U  T  S  RL ٩٦ ١١٦ ١١٦: المائدة 

٥  M  W  VL ٣٧ ١١٦ ١١٦: المائدة 
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  ©L ١٦ ١٣ ١٣: األنعام 

٦  M  >=  <   ;  :  9  8  7L ٩٨ ١٩ ١٩: األنعام 

٦  M  G  F  E   DL١٠٢ ٤٤ ٤٤: األنعام 

٦  MD  C    EL ١٠٥ ٦١ ٦١:األنعام 
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٦ M  |{  z  L ٨٤ ٧١ ٧١: األنعام 

٦  M   /  .  -  ,L ١٠٢ ١٤٣ ١٤٣:األنعام 

٦  M  R  Q  PL ١٠٦ ١٤٤ ١٤٤: األنعام 

٦  M     ¤  £    L ٧٦ ١٥١ ١٥١: األنعام 

٦ M  §  ¦  L ١٥٩ ١٦٢ ١٦٢: األنعام 

٧  M   ̄ ®¬L ١٠٧ ٢٨ ٢٨: األعراف 

٧  M  v  u  t  sL ١٠٥ ٣٤ ٣٤:األعراف 

٧ M  <  ;  : L ٧٦ ٣٨ ٣٨: األعراف 
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٧ M  ¾  ½  ¼  »   L ١٠٧ ٥٠ ٥٠: األعراف 
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٧  M     ¶  µ  ´L ١٠٠ ٨١ ٨١: األعراف 
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١٥  M     m   l  k      j  i  h  gL ٩ ٩: الحجر  

 ٩٥ ٤٤ ٤٤: الحجرM    £  ¢  ¡  �  ~  Lقوله ١٥

١٥  M   ¿  ¾  ½L ١٠٥ ٦٧ ٦٧: الحجر 

١٥  M   ¿  ¾  ½L ١٠٥ ٦٧ ٦٧: الحجر 

١٦  M¥  ¤  £  ¢  ¡L    ١٠٥ ٦١ ٦١:النحل 

١٧  M  <;  :  9  8  7   6  5L ٥١ ٤٠ ٤٠: اإلسراء 

١٧ M  ã  â  á  à         ß  Þ  L ١٠٠ ٤٩ ٤٩ :اإلسراء 

١٧  M  C  B   AL ١٥٨ ٦٠ ٦٠: اإلسراء 

١٧  M    a   ̀    _  ^  ]L ٩٦ ٦١ ٦١: اإلسراء 

١٧  M     w  v  u  t  sL ٤٦ ٦٣ ٦٣: إلسراءا 



 ١٨٤

١٧  M  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥      ¤  £L ٣٧ ٧٢ ٧٢: اإلسراء 

١٧  M  «ª  ©L ١٤٠,٣٧ ٨٣ ٨٣: اإلسراء 

١٧  M  L  K  J   I            H  GL ١٠٠ ٩٨ ٩٨: اإلسراء 

١٧ M      º  ¹   ̧ ¶   µ  ´   L ١٠٤ ١٠٢ : اإلسراء 

١٨  M³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «     ¸¶  µ   ́    L ٧٨ ١ ١: الكهف 

١٨ M  ¿  ¾  L ٣٨ ٢ ٢: الكهف 

١٨  M  Y  X  W  V  U  TL ٩٣ ٥٦ ٥٦: الكهف 

١٨ M  8  7  L ١٥٨ ٦٣ ٦٣: الكهف 

١٨ M  IH             G  F  L ٤٦ ٦٤ ٦٤: الكهف 

١٨ M  Y  X  L ٧٩ ٨٨ ٨٨: الكهف 

١٨ M  ¾  ½  ¼   »   º  ¹ L ٩٣ ٩٤ ٩٤:الكهف 

١٨ M      ]  \[    L ١٠٦ ١٠٢ ١٠٢: الكهف 

١٨ M  ̄   ®  ¬  «  ª              L ٩٣ ١٠٦ ١٠٦: الكهف 

١٩  M   W   VL ١٠٦ ٧ ٧: مریم 

١٩  M   ̂ ]L ١٥٨ ٣٠ ٣٠: مریم 

١٩  M    h  gL ١٥٨ ٣١ ٣١: مریم 

٢٠  M    ×  ÖL ١٥٦ ٦٤ .٦٤: طه 

٢٠  M  kj   i  h  g   f  eL ٩٧ ٧١ ٧١: طه 

٢٠  M  "  !L ١٥٦ ١١٤ ١١٤: طه 



 ١٨٥

٢٠  M   ¼  »  º  ¹L ١٥٩ ١٢٣ ١٢٣: طه 

٢١  M   (   '       &  %  $    #  "  !L ٩٣ ٣٦ ٣٦: األنبیاء 

٢١  M  W  VL ٤٢ ٤٠ :األنبیاء 

٢١  M  +       *   )L ١٠٦ ٤٥ ٤٥: األنبیاء 

٢١  M  G   F  E  DL ٩٦ ٦٢ ٦٢: األنبیاء 

٢١  M "  !   L ١٠٣ ٧٣ ٧٣: األنبیاء 

٢١  M       ¢   ¡L ١٠٦ ٨٩ ٨٩: األنبیاء 

٢١  M       W  V   U    T  SL ٩٣ ٩٦ ٩٦: األنبیاء 

٢١  M  ¢  ¡L ١٠٧ ٩٩ ٩٩: األنبیاء 

٢٢ M   2  1  0  / L ١٠٥ ٦٥ ٦٥: الحج 

٢٣  M  ËÊ   É  È  Ç  ÆL ١٠٥ ٢٧ ٢٧: المؤمنون 

٢٣  M  2  1  0  /    .L ١٠٦ ٤٤ ٤٤: المؤمنون 

٢٣  M  n  mL ١٦٢ ٥٠ ٥٠: المؤمنون 

٢٣  M  ÇÆ  Å  Ä  ÃL ١٥٩ ٥٦ ٥٦: المؤمنون 

٢٣ M  r   q  p  o  n  m  l  L ١٠١ ٨٢ ٨٢: المؤمنون 

٢٣ M  {  z   y  L ١٠٥ ٩٩ ٩٩: المؤمنون 

٢٤  M   ¦      ¥  ¤L ١٠٨ ٦ ٦: النور 

٢٤ M   f  e  d  L ٨٩ ٣٣ ٣٣: النور 

 ١٠٤ ٣٣ ٣٣: النور M    Y  X  W  V  Lا ٢٤



 ١٨٦

٢٤  M      ¡  �  ~L ١٥٩ ٣٥ ٣٥: النور 

٢٤ M   ê  é  L ١٥٧ ٤٣ ٤٣: النور 

٢٤  M    J    I   HG  FL ١٠٧ ٤٥ ٤٥: النور 

٢٤  M      Y  X  W  VL ١٠٧ ٤٦ ٤٦: النور 

٢٥  M    h  g  f  e  d   c  b  aL ٩٦,١٠٧ ١٧ ١٧: الفرقان 

٢٥  M  sr  qL ١٠٧ ٤٠ ٤٠: الفرقان 

٢٥  M  ¤     £      ¢  ¡  �  ~L ٩٣ ٤١ ٤١: الفرقان 

٢٥  M     9     8           7  6  5  4  3L ٥١ ٤٥ ٤٥: الفرقان 

٢٥  M  1  0  /  .L ١٠٥ ٥٧ ٥٧: الفرقان 

٢٦ M  5  4  3  L ١٠٧ ٤ ٤: الشعراء 

٢٦  M  Ñ  Ð  Ï   Î  ÍL ٥١ ١٨ ١٨: الشعراء 

٢٦  M         2  1  0  /  .L ٩٩ ٤١ ٤١: الشعراء 

٢٦  M  lk  j  i  h  g  fL ٩٨ ٤٩ ٤٩: الشعراء 

٢٦  M  #  "L ١٤٠ ٦١ ٦١: الشعراء 

٢٦  M        b  a    ̀ _L ١٠٦ ٦٩ ٦٩: الشعراء 

٢٦ M    Ä  Ã  L ١٦١ ١٣٠ ١٣٠: الشعراء 

٢٦  M       =  <  ;  :L ١٠٤ ١٨٧ ١٨٧ :الشعراء 

٢٧  M  e  dL ٤٢ ٢٨ ٢٨: النمل 

٢٧ M      p  o       n  L ١٠٨ ٢٩ ٢٩: النمل 



 ١٨٧

٢٧ M   ª  ©  ̈   §  L ١٠٧ ٣٢ ٣٢: النمل 

٢٧ M  &  %  L ٤٣ ٣٦ ٣٦: النمل 

٢٧  M  *  )  (     'L ٣٧,١٥٨ ٣٦ .النمل 

٢٧ M     C  B  L ١٠٧ ٣٨ ٣٨: النمل 

٢٧ M  Q  P  OL ١٣٨ ٣٩ ٣٩: النمل 

٢٧  M                  ¢  yx    w  vL ٩٦ ٤٠ ٤٠: النمل 

٢٧  M  »  º    ¹  ¸L ٩٩ ٥٥ ٥٥: النمل 

٢٧  M    O  N  M  LL ١٠٢ ٥٩ ٥٩: النمل 

٢٧ M    m      l  k  j  ih  g  f L ٩٩ ٦٠ ٦٠: النمل 

٢٧  M  ¦   ¥  ¤    £  ¢¡  �  ~L ٩٩ ٦١ ٦١: النمل 

٢٧  M  ¹  ¸¶  µ    ´    »  ºL ٩٩ ٦٢ ٦٢: النمل 

٢٧ M     Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë L ٩٩ ٦٣ ٦٣: النمل 

٢٧  M  1  0  /.  -  ,   +L ٩٩ ٦٤ ٦٤: النمل 

٢٧  M  `  _   ̂ ]       \  [L ١٠١ ٦٧ ٦٧: النمل 

٢٧  M  C  B  A      @L١٠٦ ٨٠ ٨٠:  النمل 

٢٨ M  ۓ  £  ¢  L ١٥٧ ٤ ٤: القصص 

٢٨  Mەئ  Á  À     L ١٠٣ ٥ ٥:القصص 

٢٨  M   ~  }  |L١٠٣ ٤١ ٤١:القصص 

٢٩  M    t  s  qL ٧٦ ٢ ٢: العنكبوت 



 ١٨٨

٢٩  M     }   |L ١٠١ ٢٨ ٢٨: العنكبوت 

٢٩  M  ¬  «  ª  ©  ¨L ٩٩ ٢٩ ٢٩: العنكبوت 

٢٩  M  »  ºL ٨٤ ٢٩ ٢٩:العنكبوت 

٢٩  M    E  DL ٤٦ ٥٦ بالعنكبوت 

٣٠  M  |  {   zL ١٠٤ ١٠ ١٠ :الروم 

٣٠  M    5   4  3  2L١٠٦ ٥٢ ٥٢:  الروم 

٣١  M    R  Q   P  O  NM  LL ٩٤ ٦ ٦: لقمان 

٣٢ M   `    _  ^    ]       L ١٠٤ ٥ ٥: السجدة 

٣٢ M  ÆÅ  Ä   Ã  Â                       Á  À  ¿  ¾  L ١٠١ ١٠ ١٠: السجدة 

٣٢  M  L  K  JL ١٠٣ ٢٤ ٢٤: السجدة 

٣٢ M    |  {  zL ١٠٦ ٢٧ ٢٧: السجدة 

٣٣ M   VU  T  L ٨٩ ٤ ٤: األحزاب 

٣٣ M  ?  >   =  <  L ١٠٥ ٢٤ ٢٤: األحزاب 

٣٣  M  9  8  76  5L ١٠٤ ٣٢ ٣٢: األحزاب 

٣٣  M  ¾  ½  ¼L ١٥٧ ٤٠ ٤٠: األحزاب 

٣٣ M  /  .  L ١٠٧,١٠٤ ٥٥ ٥٥: األحزاب 

٣٤  M          $  #  "   !L ١٠٣ ٨ ٨: سبأ 

٣٤  M   K  JI  HL ١٠٤ ٩ ٩: سبأ 

٣٤  M     B  A  @  ?L ٤٦ ٩ .٩: سبأ 



 ١٨٩

٣٤  M  (  'L ١٠٤ ٤٠ ٤٠: سبأ 

٣٤  M  B  AL ٧٦ ١٥٠ سبأ 

٣٥ M  ¥    ¤  £¢  ¡  L ١٠٧ ١ ١: فاطر 

 ١٠٨ ١٥ ١٥: فاطر M    y  x    L فاطر ٣٥

٣٥ M  ¶   µ  ́ L ١٠٨ ٢٨ ٢٨: فاطر 

٣٥ M  ¹   ¸        L ١٠٨ ٤٣ ٤٣: فاطر 

٣٥  M  6  5  4  3   2L ١٠٥ ٤٥ ٤٥:فاطر 

٣٦ M }  |     {  z   y  x  w   vL ٩٦,٩٧ ١٠ ١٠:یس 

٣٦ M    ®  ¬  «  ªL ٩٦ ٢٣ ٢٣: یس 

٣٦ 
 M    Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ¿  ¾  ½  ¼  »  ºL 
 ٧٨ ٥٢ .٥٢ :یس

٣٧  M  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~L ١٠١ ١٦ ١٦: الصافات 

٣٧  M   p  o  nL ٩٩ ٣٦ ٣٦: الصافات 

٣٧  M    $  #  "  !L ٩٩ ٥٢ ٥٢: الصافات 

٣٧  M    ,   +  *  )  (  '  &L ١٠١ ٥١ ٥٣: الصافات 

٣٧  M  U  T  S  RL ٩٩ ٨٦ ٨٦: الصافات 

٣٧  M      £  ¢  ¡  �L ٥١ ٩٥ ٩٥: الصافات 

٣٧  M  -,  +   *L ١٥٨ ١٠٥ ١٠٥: الصافات 

٣٧  MÑ  Ð     Ó  Ò  L ١٠٣ ١٥٣ ١٥٣: الصافات 



 ١٩٠

٣٨  M      j  i   hL ١٠٢ ٨ ٨: ص 

٣٨ M    Ö      Õ  Ô        L ١٠٤ ١٥ ١٥: ص 

٣٨  M  T   SL ٧٦ ٤٨ ٤٨: ص 

٣٨  M   *  )L ١٦٢,٤٢ ٦٢ ٦٢: ص 

٣٩  M  w  v  u  t  L ٤٣ ٥٣ ٥٣: الزمر 

٤٠     µ  ´      ³  ²  ±L ١٤٧ ٣٩٣٩: غافر 

٤٠ M   ³  ²L ٧٦ ٨٤ ٨٤: غافر 

٤٠  M  =  <  ;  :L ١٠٥ ٧٨ ٧٨: غافر 

٤١  M  @  ?L ١٥٩ ٥ ٥: فصلت 

٤١ M  u   t  s  r  q  L ٩٩ ٩ ٩: فصلت 

٤١ M   ¹      ̧ L ١٠٧ ٢٨ ٢٨: فصلت 

٤١  M   Å  ÄL ٧٦ ٥٣ ٥٣: فصلت 

٤٢ M  u  t  L ٤٢ ٢٠ ٢٠: الشورى 

٤٢  M   ̈      §  ¦¥  ¤L ١٠٨ ٢٧ ٢٧: الشورى 

٤٢  M    &  %  $   #L ١٥٩ ٣٢ ٣٢: الشورى 

٤٢  M    µ  ´L ١٠٨ ٤٩ ٤٩:الشورى 

٤٢  M     á  à     ß  ÞÝ  ÜL ١٠٨ ٥١ ٥١: الشورى 

٤٣  M  ZY  X  W  V  UL ٩٥ ١٥ ١٥:  الزخرف 



 ١٩١

٤٣  M  ¶µ    ́ ³   ²  ±L ٩٦ ٥٨ ٥٨: الزخرف 

٤٣ M       z  y  x  L ١٠٤ ٨٤ ٨٤: الزخرف 

٤٤  M  :   9L ١٥٧ ٢٢ ٢٢: الدخان 

٤٥  M  zy  x  w  v  u  t  sL ٩٤ ٩ ٩: الجاثیة 

٤٥  M    ¾  ½L ١٥٨ ٢١ ٢١: الجاثیة 

٤٥  M  A  @  ?  >     =  <L ٩٤ ٣٥ ٣٥: الجاثیة 

٤٦ M     Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë     L ٩٧ ٢٠ ٢٠:األحقاف 

٤٦ M   ̧ ¶       µ          ́ ³  ²  ±  L ٧٥ ٢٦ ٢٦: األحقاف 

٤٦  M   g  feL ١٠٥ ٣٢ ٣٢: األحقاف 

٤٧  M  ÕÔ  Ó  Ò  ÑL ١٠٥ ١٨ ١٨: محمد 

٤٨ M  §¦  ¥ L ١٥٨ ٢٧ ٢٧: الفتح 

٤٥ 
 M  <  ;     :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0  /

     ?  >  =L ١٢ ٦ ،٦: الحجرات 

٤٩  M  ~}  |     {  z  yL١٠٦ ٩ .٩:  الحجرات 

٥٠  M  3  2L ٩٩ ٣ ٣: ق 

٥٠  M  ÉÈ  Ç  ÆL ٥١ ١٥ ١٥: ق 

٥٢  M      ¡  �        ~L ٩٢ ٢٤ ٢٤: الطور 

٥٣  M  4   3    2  1  0L ٧ ٤ ٤: النجم 

٥٣  M      8  7  6L ٧ ٥ ٥: النجم 



 ١٩٢

٥٣  M  ¯      ®    ¬  «L ٩٣ ٢٢ ٢٢: النجم 

٥٣  M    P   OL ٩٢ ٥٣ ٥٣: النجم 

٥٤  M   Î  Í   Ï L ١٠٢ ٢٥ ٢٥: القمر 

٥٤  M     ¦   ¥  ¤  £  ¢L ١٠٥ ٤١ ٤١: القمر 

٥٥  M  <      ;  :  9L ٩٢ ٢٢ ٢٢: الرحمن 

٥٥  M  E  D  CL ١٥٩ ٢٤ ٢٤: الرحمن 

٥٦ M  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  L ١٠١ ١٧ ٤٧: الواقعة 

٥٦  M     L   K  J  I  HL ٩٦ ٥٩ ٥٩: الواقعة 

٥٦  M n  m  l  k     o L ٩٦ ٦٤ ٦٤: الواقعة 

٥٦  M    «  ª  ©          ¨  §   ¦  ¥L ٩٦ ٦٩ ٦٩: الواقعة 

٥٦  M  ½  ¼  »L ٩٦ ٧٢ ٧٢: الواقعة 

٥٧ M  f   e  d  c   L ١٠٥ ١٤ ١٤: الحدید 

٥٧  M  £  ¢  ¡  �  L ٥١ ١٦ ١٦: الحدید 

٥٨  M  <  ;  :L ٩٦ ١٣ ١٣ :المجادلة 

٥٩  Mp   t  s  r  q     xw  v    u  L ٢٥ ٧ ٧: الحشر 

٦٠  M  °  ¯L ١٠٧ ٤ ٤: الممتحنة 

٦١  M  98  7  6  5L ٣٧ ٦ ٦: الصف 

٦١ M  Û  Ú  L ١٦١ ١٤ ١٤: الصف 

٦٢ M        b               a  L ١٦١ ٥ ٥ :الجمعة 



 ١٩٣

٦٣ M    3  2      L ١٠٣ ٦ ٦ :المنافقون 

٦٣  M     À¿  ¾     ½L ١٠٥ ١١ ١١: المنافقون 

٦٧  M    N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  DL ٩٧ ١٦ ١٦: الملك 

٦٧  M    V  U  T  SL ١٠٧ ١٧ ١٧: الملك 

٦٨  M   Æ  Å  Ä        Ã  ÂL ٩٧ ١٤ ١٤: القلم 

٦٩  M  &  %L ٩٢ ٩ ٩: الحاقة 

٦٩  M    Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  ÄL ٧٨ ٢٩ـ٢٨ ٢٩ : ٢٨: الحاقة 

٧١  M  Ø  ×      ÙL ٣٧ ٢٨ ،٢٨: نوح 

٧٣  M  Í  Ì  ËL ١٠٤ ١٩ ١٩: المزمل 

٧٥  M    Ô   Ó  Ò  ÑL ٧ ١٧ ١٧،: القیامة 

٧٥  M       Ù  Ø  ×  ÖL ٧ ١٨ 

٧٥  M     C  BA    @L ٧٨ ٢٧ ٢٧: القیامة 

 ٥١ ١٦ ١٦: المرسالت M    ¾  ½  ¼L نحو ٧٧

٧٩  M      µ  ´  ³  ²L ١٠١ ١٠ ١٠: النازعات 

٧٩  M     `  _^  ]  \  [  ZL ٩٦ ٢٧ ٢٧: النازعات 

٧٩ M  n  m  l  L ١٥٨ ٣٠ ٣٠: النازعات 

٨٠ M     z  y  x  L ١٠٥ ٢٢ ٢٢: عبس 

٨١  M     _    ^L ١٥٩ ١٦ ١٦: التكویر 

٨٣  M    R         Q  P  O  N  M  LK  JIL ٧٨ ١٤ ١٤: المطففین 



 ١٩٤

٨٣  M  k        j  iL ٤٢ ١٨ ١٨: المطففین 

٨٣  M     *     )  (     '  &  %L ٤٢ ٣٦ ٣٦: المطففین 

 ١٥٨ ٢ ٢:الشمسM    &  %L و ٩١

٩١  M     6  5L ١٥٨ ٦ ٦: الشمس 

٩٣  M    F  EL١٥٨ ٢ .٢: الضحى 
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 ١٩٥

  فهرس األحادیث النبویة الشریفة
  

  الرقم
  

  رقم الصفحة  الحدیث

سمعت هشام بن حكیم یقرأ سورة الفرقان في حیاة رسول اهللا صلى    .١
  اهللا علیه

٧  

، ثم  فقرأ قراءة أنكرتها علیه، فدخل رجل یصلي،كنت في المسجد   .٢
  دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه

٨  

 فأتاه : قال.سلم كان عند أضاة بني غفاروأن النبي صلى اهللا علیه    .٣
 إن اهللا یأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على :جبریل علیه السالم فقال

  حرف

٨  

 اقرأ علي حرفین : استزده فقال: فقال میكائیل:اقرأ علي حرف قال   .٤
   حتى بلغ إلى سبعة أحرف استزده:فقال میكائیل

٢٠  

 أنزل، وعلیك علیك أقرأ اهللا رسول یا :فقلت :قال القرآن، علي اقرأ   .٥
  النساء فقرأت غیري، من أسمعه أن أشتهي إني :قال

٣١  

 مسعود بن اهللا عبد عن حدیثا فذكرنا وعمر بن اهللا عبد عند كنا   .٦
   هللا رسول من سمعته شيء بعد أحبه أزال ال الرجل ذاك أن :فقال

٣١  

 قیل .نفخهونفثه واللهم إني أعوذ بك من الشیطان الرجیم من همزه    .٧
  نفخه ؟ ونفثه و ما همزه :یا رسول اهللا

٤٩  

 :في روایة فقالو . ال تنبر باسمي، أي ال تهمز:فقال، یا نبيء اهللا   .٨
  إنا معشر قریش ال ننبر

٥٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٦

  فھرس األبیات الشعریة
  

رقم   القائل  الشطر الثاني  الشطر األول  الرقم
  الصفحة

َنحمي حقیقتنا   ١ َ ْ َالقوم یسقط بین بینا      ُبعضوَ ْ َْ َ ََ ُ ْ عبید   ِ
  األبرص

٦٨  

ِبمنهمر جون الرباب سكوبعسى اهللا یغني عن بالد بن قادر           ٢ ھدبة بن   ْ
  الخشرم

١١٦  

  ٥١  جریر  أندى العالمین، بطون راحو     ألستم خیر من ركب المطایا   ٣

ْ◌ما رأیت َأنني راعي مال   ٤ َ َِ َِ ََّ ُ ِحلقت رأسي            َّ َْ ُ ْ َ ْتركت التمیالوَ َ ْ َّ ُ ْ ابن   ََ
  األعرابي

١١٠  

  ٧١  األعشى  دهر مفسد خبلوریب الزمان       أأن رأت رجال أعشى أضر به   ٥

َإني من قضاعة من یكدها          ٦ ْ ِهي مني في أمانوأكده   ِ ھدبة بن   ّ
  الخشرم

١١٧  

  ٧١  كثیر  ُینِزَ حَنت َأِ البینُرابُ غَاحَصو       ًةَیرِ جَقَ وفارٌمالْج َأَّمَ زْنأَأ  ٧

 
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٧

  فھرس المراجع
  

، ٤إبراهیم مصطفى ، أحمد الزیات ، حامد عبد القادر، محمد النجار،  المعجم الوسیط، ط .١
 م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥مكتبة الشروق الدولیة، (

جامع األصول : السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثیر و مجد الدین أب.ثیرابن األ .٢
 مطبعــة -مكتبــة الحلــواني (١ ط١عبــد القــادر األرنــؤوط، ط: فــي أحادیــث الرســول، تحقیــق 

 ) مكتبة دار البیان-المالح
 :محمد بن محمد بن یوسف. ابن الجزري  .٣
  بیروت–دار الكتب العلمیة (١اسر، طهایة في طبقات القراء ، تحقیق برجسترنغایة ال  - أ

 -تـصویر دار الكتـاب العلمیـة (علـي محمـد الـضباع : النشر في القراءات العشر، تحقیق   - ب
 )بیروت

 )دار الهدي، المدینة المنورة(طیبة النشر في القراءات العشر، ضبط محمد الزعبي متن   - ت
  منجد المقرئین ومرشد الطالبین  - ث

  
 

 :الفتح عثمان  وأب.ابن جنى  .٤
  )المكتبة العلمیة، د ت(الخصائص، تحقیق محمد علي النجار -أ

 )  ١٩٨٥دار القلم، بیروت، (،١حقیق حسن هنداوي، طتسر صناعة اإلعراب،  -ب
 )م١٩٨٨دار مجدالوي للنشر، عمان، (مغلي، واللمع في العربیة ،تحقیق سمیح أب -ج
 -وزارة األوقــــاف : ناشــــر ال(المحتــــسب فــــي تبیــــین وجــــوه شــــواذ القــــراءات واإلیــــضاح عنهــــا -د 

 )م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة
عثمــان بــن عمــر الــدویني ، الــشافیة ، تحقیــق أحمــد  وابــن الحاجــب؛ جمــال الــدین أبــي عمــر .٥

 )١٩٩٥ -هـ ١٤١٥المكتبة المكیة ، مكة المكرمة،(، ١العثمان، ط
دار (ام فــي أصــول األحكــاماإلحكــ: محمــد وعلــي بــن أحمــد بــن حــزم األندلــسي أبــ. ابــن حــزم .٦

 ) بیروت–األفاق الجدیدة 
عبـد اهللا، الحجـة فـي القـراءات الـسبع، تحقیـق  وابن خالویه؛ الحسین بن أحمد بن خالویه أبـ .٧

 )م١٩٩٩-ه١٤٢٠دار الكتب العلمیة، بیروت، ( ١أحمد فرید المزیدي، ط
 عبد الرحمن بن محمد الحضرمي. ابن خلدون .٨
 )  مصر– الشرقیة مطبعة( مقدمة ابن خلدون-أ 
 )  بیروت–دار صادر ( إحسان عباس:  وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان،تحقیق  -ب



 ١٩٨

دار الكتب العلمیة، (الحسن علي بن إسماعیل النحوي األندلسي، المخصص وابن سیدة؛ أب .٩
 )  بیروت، د ت

حي محمد الطیان، ی:أسباب حدوث الحروف، تحقیق:الحسن بن عبد اهللا. ابن سینا .١٠
 ) دمشق-مطبوعات مجمع اللغة ( علم

التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن : یوســف بــن عبــد اهللا النمیــري األندلــسي.ابــن عبــد البــر .١١
 -هـــ١٣٨٧مؤســسة القرطبــة (محمــد البكــري وتحقیــق مــصطفى العلــوي : المعــاني واألســانید

 )م١٩٦٧
، تـــاریخ دمـــشق: القاســـم علـــي ابـــن الحـــسین ابـــن وهبـــة الـــشافعي وأبـــ. ابـــن عـــساكر .١٢

 ) بیروت –دار الفكر (تحقیق عمر بن غرامة
عبـد الحـي بـن أحمـد العكـري الدمـشقي، شـذرات الـذهب فـي أخبـار مــن . ابـن العمـاد .١٣

 )دار ابن كثیر ، دمشق(  عبد القادر األرناءوط ومحمود األرناءوط تحقیقذهب، 
 المكتبـة الـسلفیة، القـاهرة،(ابن فارس؛ أحمد، الـصاحبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب .١٤

 )١٩١٠ -هـ ١٣٢٨
كتــــاب : بكـــر أحمـــد بــــن مـــوس بـــن العبـــاس التمیمـــي البغـــدادي وأبـــ. ابـــن مجاهـــد  .١٥

 ) القاهرة–دار المعارف (تحقیق شوقي ضیف : السبعة
( ١لــسان العــرب، ط:محمــد بــن مكــرم بــن منظــور األفریقــي المــصري. ابــن منظــور  .١٦

  ) بیروت–دار صادر 
المطبعــة المنیریــة، مــصر، (ابــن یعــیش؛ یعــیش بــن علــي بــن یعــیش، شــرح المفــصل .١٧

 ) دت
: زرعـة، حجـة القـراءات، تحقیـق  وزرعة ؛ عبد الرحمن بن محمد بـن زنجلـة أبـ وأب .١٨

 )١٩٩٧ – ١٤١٨مؤسسة الرسالة ، بیروت، ( ٥سعید األفغاني، ط
المـــصریة، القـــاهرة،  ومكتبـــة اإلنجلـــ(، ٤أنـــیس؛ إبـــراهیم، فـــي األصـــوات اللغویـــة، ط .١٩

١٩٧١(  
المـــصریة، القـــاهرة،  ومكتبـــة اإلنجلـــ(، ٢اللهجـــات العربیـــة طفـــي :  إبـــراهیم. أنـــیس  .٢٠

١٩٦٥  
عالم الكتـب (القراءات القرآنیة بین العربیة واألصوات اللغویة: سمیر شریف. ستتیةإ .٢١

  ) عمان–الحدیث 
االســتراباذي؛ رضــي الــدین محمــد بــن الحــسن النحــوي، شــرح شــافیة ابــن الحاجــب،  .٢٢

دار الكتب العلمیـة، بیـروت، (محمد عبد الحمید/ تحقیق محمد نور الحسن، محمد الزفزراف
 )د ت



 ١٩٩

البركــات، اإلنــصاف فــي مــسائل الخــالف بــین البــصریین والكــوفیین،  واألنبــاري، أبــ .٢٣
 )مكتبة الخانجي، القاهرة، د ت(،١تحقیق جودة مبروك، ط

دار (٣الجــامع الــصحیح المختــصر، ط: اهللا عبــد ومحمــد بــن إســماعیل أبــ. البخــاري .٢٤
مــصطفى دیــب البغــا أســتاذ . د: تحقیــق )م١٩٨٧-ه ١٤٠٧ بیــروت –ة ابــن كثیــر، الیمامــ

  جامعة دمشق، -الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة 
تحقیــق بــشار معــروف :تــاریخ بغــداد: بكــر الخطیــب وأحمــد بــن علــي أبــ. البغــدادي .٢٥

 )  بیروت-دار الغرب اإلسالمي(١،ط
یــق عبــد الحــسین البغــدادي؛ محمــد بــن ســهیل بــن الــسراج، األصــول فــي النحــو، تحق .٢٦

 )مؤسسة الرسالة، بیروت، د ت(٣العبدي، ط
ــــــ. الترمــــــذي .٢٧ ــــــسى أب ــــــن عی ــــــسلمي ومحمــــــد ب ــــــسى ال ــــــصحیح ســــــنن : عی الجــــــامع ال

 دار إحیاء التراث العربي( ٣تحقیق أحمد محمد شاكر،ط:الترمذي
 ) القاهرة–مكتبة الخانجي (١فقه اللغة، ط: منصور  وأب.الثعالبي  .٢٨

دار الكتـاب العربـي، لبنـان، (لهجات العربیـة فـي التـراثالجندي؛ أحمد علم الدین، ال .٢٩
١٩٨٣( 

الخضري؛ محمد الـشافعي، حاشـیة الخـضري علـى شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة ابـن  .٣٠
 )  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤دار الفكر، بیروت، (، ١مالك، ضبط وتشكیل یوسف البقاعي،ط

فـصاحة، الخفاجي؛ محمد بن عبد اهللا بن محمـد بـن سـعید بـن سـنان الحلـي، سـر ال .٣١
 )١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار الكتب العلمیة، بیروت، (،١ط

الخــــوارزمي؛ القاســــم بــــن الحــــسین، شــــرح المفــــصل فــــي صــــنعة اإلعــــراب الموســــوم  .٣٢
 )دار الغرب اإلسالمي(بالتخمیر، تحقیق، عبد الرحمن العثیمین

( عبد المهـیمن طحـان، ط. د: األحرف السبعة للقرآن، تحقیق : عمرووأب. الداني   .٣٣
 ) ه١٤٠٨- مكة المكرمة -منارة مكتبة ال

عثمـان بــن ســعید بــن عثمـان بــن ســعید بـن عمــرو، التیــسیر فــي  وعمــر والـداني، أبــ .٣٤
 )م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤دار الكتاب العربي ،بیروت ، (القراءات السبع، 

، التیــسیر فــي وعثمـان بــن ســعید بــن عثمـان بــن ســعید بـن عمــر وعمــر والـداني؛ أبــ .٣٥
 )م١٩٨٤ -ه١٤٠٤ العربي ، بیروت ، دار الكتاب( ٢القراءات السبع، ط

إتحاف فضالء البشر فى : شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد الغني. الدمیاطي  .٣٦
: تحقیــق ) منتهــى األمـاني والمــسرات فـي علــوم القـراءات ( القـراءات األربعـة عــشر ویـسمى 

 ) م١٩٩٨هـ١٤١٩- لبنان -دار الكتب العلمیة ( أنس مهرة،ط
ـــــ.الـــــدینوري  .٣٧ ـــــة  واإلمـــــام أب ـــــن مـــــسلم بـــــن قتیب ـــــه ب ـــــل مـــــشكل : ّمحمـــــد عبـــــد الل تأوی



 ٢٠٠

 )١٩٧٣ –ه ١٣٩٣- القاهرة –دار التراث (٣القرآن،ط

ّمحمــد عبــد اللــه بــن مــسلم بــن قتیبة،الــشعر والــشعراء، تحقیــق  والــدینوري؛ اإلمــام أبــ .٣٨
 )دار المعارف، القاهرة، د ت( أحمد شاكر،

بـشار :الم النبالء تحقیقسیر أع: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان . الذهبي .٣٩
 ) بیروت –مؤسسة الرسالة (معروف

 –دار  المعرفــــــة (اللهجــــــات العربیــــــة فــــــي القــــــراءات القرآنــــــي،: عبــــــدو. الراجحــــــي  .٤٠
 )م٩٩٦-ه١٤١٦ –اإلسكندریة 

  ) بیروت-دار الهالال(تاریخ آدب العرب: جورجي حبیب بك  .٤١
 ) حلبي وشركاهمطبعة عیس ال(مناهل العرفان : محمد عبد العظیم . الزرقاني .٤٢

عبــــد الفتــــاح الــــسید . المرصــــفي و١/٤١٨للــــزر قــــاني : الزرقـــاني، مناهــــل العرفــــان  .٤٣
ــــاري إلــــى تجویــــد كــــالم البــــاري، ط: عجمــــي ــــصر للطباعــــة اإلســــالمیة (١هدایــــة الق دار الن
 ) ١٩٨٢-ه١٤٠٢

البرهــان فــي علــوم : بــدر الــدین محمــد بــن عبــد اهللا بــن بهــادر الزركــشي. الزركــشي  .٤٤
 ١/٢٣٩)  القاهرة -دار التراث ( الفضل إبراهیم  و محمد أب:القرآن، تحقیق

 ) دار المعارف ـ القاهرة (١إبراهیم المدارس النحویة أسطورة وواقع ط.السامرائي .٤٥

 ) بیروت، د ت–دار النهضة (السعران ، محمود، علم اللغة مقدمة للقارئ  .٤٦

: تعلیــق:نـساب األ:سـعد عبـد الكـریم بــن محمـد بـن منـصور التمیمـي  وأبـ.الـسمعاني .٤٧
 )  م ١٩٨٨ - ه ١٤٠٨ - بیروت–دار الجنان ( ١عبد اهللا عمر البارود ط

تحقیـق : الدر المصون فـي علـم الكتـاب المكنـون:أحمد بن یوسف .السمین الحلبي  .٤٨
 )  دمشق–دار القلم (أحمد الخراط

 بكر جالل الدین عبد الرحمن  وأب. السیوطي .٤٩
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة (ز بحــوث الدراســات القرآنیــةتحقیــق مركــ: اإلتقــان فــي علــوم القــرآن -أ

 )  السعودیة–المصحف الشریف 
 –دار الفكر (٢بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ط –ب 

  )م١٩٧٩- ه١٣٩١بیروت، 
لمیـة، دار الكتـب الع(،١همع الهوامع في شرح جمع الجوامـع، تحقیـق أحمـد شـمس الـدین، ط-ج

  )١٩٩٨هـ، ١٤١٨بیروت، 
 

إبــراز المعــاني مــن حــرز األمــاني : القاســم بــن فیــره بــن خلــف الرعینــي وأبــ.الــشاطبي .٥٠
 تحقیق إبراهیم عطوة:في القراءات السبع



 ٢٠١

الشیرازي؛ نصر بن علي بن محمد ، الموضح في وجوه القـراءات  وعللهـا ،تحقیـق  .٥١
 )١٩٩٣-هـ١٤١٤-جدة الجماعة الخیریة لتحفیظ القرآن، (١عمر الكبیسي ،ط

دار العلـــم للمالیـــین، بیـــروت، (،١٦الـــصالحي، صـــبحي، دراســـات فـــي فقـــه اللغـــة ط .٥٢
 )م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

 )دار مكتبة الحیاة، بیروت، د ت(الصاوي؛ محمد، دیوان جریر، .٥٣

الــصبان؛ محمــد بــن علــي، حاشــیة الــصبان علــى شــرح األشــمونى علــى ألفیــة ابــن  .٥٤
 ) مصر، د ت–المكتبة التوفیقیة (حقیق طه سعیدمالك ومعه شرح الشواهد للعیني، ت

ـــ .٥٥ ـــشمعة  والطـــبالوي؛ أب ـــدین منـــصور بـــن أبـــي النـــصر بـــن محمـــد، ال ـــسعد زیـــن ال ال
مكتبــة الرشــد، (علــي ســید أحمــد جعفــر. المــضیئة بنــشر قــراءات الــسبعة المرضــیة، تحقیــق د

 )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -الریاض
تهـــــذیب : بـــــن حجـــــر شـــــیخ اإلســـــالم شـــــهاب الـــــدین أحمـــــد بـــــن علـــــي . العــــسقالني .٥٦

 ) بیروت-مؤسسة الرسالة(التهذیب
إبـــراهیم . عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمـــد، كتـــاب العـــین، تحقیـــق د والفراهیـــدي؛ أبـــ .٥٧

 )سلسلة المعاجم والفهارس(السامرائي ، مهدي المخزومي
دار السالم للنشر (٦الوافي في شرح الشاطبیة ،ط: عبد الفتاح عبد الغني: القاضي .٥٨

 )م ٢٠٠٩ -ه ١٤٣٠-رةالقاه_والتوزیع
عبـد اهللا محمـد بــن أحمـد بـن أبـي بكــر بـن فـرح األنـصاري الخزرجــي  وأبـ. القرطبـي .٥٩

 -مؤســسة الرســالة(١عبــد اهللا التركــي، ط.د:الجــامع ألحكــام القــرآن ،تحقیــق : شــمس الــدین  
 )بیروت

 )الدار السعودیة للنشر(مباحث في علوم القرآن:  مناع. القطان .٦٠
 أحمـــد، نهایـــة األرب فـــي معرفـــة األنـــساب العـــرب، تحقیـــق أبـــو العبـــاس. القلقـــشندي .٦١

 )م١٩٨٠-ه١٤٠٠دار الكتاب البناني، بیروت،(٢أحمد األنباري،ط
 القیسي؛ مكي بن أبي طالب  .٦٢

 -دار عمـــار(٣أحمـــد فرحـــات، ط.د: تحقیـــق: الرعایـــة لتجویـــد القـــراءة وتحـــسین لفـــظ الـــتالوة -أ
 )١٩٩٦-هـ١٤١٧-عمان 

مطبوعـــات  ( وعللهـــا وحججهـــا، تحقیـــق محـــي الـــدین رمـــضانالكـــشف عـــن وجـــوه القـــراءات -ب 
 )١٩٧٤-١٣٩٤-مجمع اللغة ، دمشق
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 ) بیروت–دار الجبل (القاموس المحیط: محمد بن یعقوب. الفیروز آبادي .٦٣
 محمد ناصر الدین. األلباني .٦٤

ــــــــسبیل، ط-           أ ــــــــث منــــــــار ال ــــــــل تخــــــــریج أحادی     –المكتــــــــب اإلســــــــالمي (٢ إرواء الغلی
 ) م١٩٨٥ه،١٤٠٥بیروت،

  ) الریاض–مكتبة المعارف ( السلسلة الصحیحة -                 ب
 ه،١٤١٢یروت،–المكتب اإلسالمي( صحیح وضعیف الجامع الصغیر-                ج

العباس محمد بن یزید، المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق عـضیمة،  والمبرد؛ أب .٦٥
 )م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، وزارة األوقاف المصریة ، لجنة إحیاء التراث(،٣ط

المرادي؛ الحسن بن قاسم، الجنى الداني فـي حـروف المعـاني، تحقیـق، فخـر الـدین  .٦٦
 )م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار الكتب العلمیة، بیروت، (، ١قباوة، ومحمد فاضل، ط

دار النـصر للطباعـة، (، ١المرصفي؛ عبد الفتاح الـسید عجمـي، هدایـة القـاري ، ط .٦٧
 )م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢مصر، 

. د: تهـذیب الكمـال، تحقیـق : الحجـاج  والـرحمن أبـ  یوسف بـن الزكـي عبـد.المزي .٦٨
 ٣٢١ / ٧)م١٩٨٣-١٤٠٣- بیروت–مؤسسة الرسالة ( ٢بشار عواد معروف ،ط

منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ، (المطلبي؛ غالب فضل، في األصوات اللغوي ة ، .٦٩
 )١٩٨٤العراق،

مجلــة دراســات : ِرهــا فــي اللغــة العربیــةالقــراءات فــي القــرآن الكــریم وأث:بحــث بعنــوان  .٧٠
 ٥٨ ص٢٠٠٦دیسمبر ، الجامعة اإلسالمیة العالمیة شیتاغونغ، المجلد الثالث:

برجشتراسر؛ التطـور النحـوي للغـة العربیـة محاضـرات ألقاهـا فـي الجامعـة المـصریة  .٧١
-١٤١٤مكتبــــة االنجي،القــــاهرة،(٤رمــــضان عبــــد التــــواب ،ط.م،أخرجــــه وصــــححه د١٩٩٢
١٩٩٤( 

 )دار غریب ،القاهرة، د ت(مال،  علم األصوات بشر،ك .٧٢

 )دار قباء، القاهرة، د ت(حجازي؛ محمود فهمي، مدخل إلى علم اللغة العربیة ، .٧٣

 )مكتبة النسر للطباعة، د ت(حسان؛ تمام، مناهج البحث في اللغة العربیة .٧٤

 )المكتب الشرقي للنشر والتوزیع، بیروت(حسین؛ محمد محمد، دیوان األعشى، .٧٥

دار (حیـــاة الـــشعر فـــي الكوفـــة إلـــى نهایـــة القـــرن الثـــاني الهجـــري :یوســـف . یـــفخل .٧٦
 -هـ ١٣٨٨- القاهرة –اب العربي تالك

 )دار صادر،بیروت، د ت(دیوان عبید بن األبرص،  .٧٧

ســفر،عبد العزیــز علـــي، اإلمالــة والتفخــیم فـــي القــراءات القرآنیــة حتـــى القــرن الرابـــع  .٧٨
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ــــــون، طالهجــــــري ،دراســــــة مــــــع تحقیــــــق كتــــــاب االســــــتكم التــــــراث العربــــــي، (١ال ألبــــــن غلب
 )٢٠٠١-هـ١٤٢٢الكویت،

مكتبـــة (شـــاهین؛ عبـــد الـــصبور، القـــراءات القرآنیـــة فـــي ضـــوء علـــم اللغـــة الحـــدیث،  .٧٩
 )د ت’ الخانجي، القاهر

مؤســسة الرســالة، بیـــروت ، (شــاهین؛عبد الــصبور، المــنهج الــصوتي للبنیــة العربیــة .٨٠
 م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠

 )  المعارف القاهرة–دار (٧ة، طالمدارس النحوی: شوقي. ضیف .٨١

 )الثقافة، بیروت، د ت دار(عباس؛ إحسان، دیوان كثیر عزة،  .٨٢

دار الكتـــــب العلمیـــــة،  بیـــــروت، (عمـــــر؛ أحمـــــد مختـــــار، دراســـــة الـــــصوت اللغـــــوي، .٨٣
 )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

مبـــاركي، یحـــي علـــي یحـــي، بحـــث بعنـــوان، صـــوت الهمـــزة فـــي اللغـــة العربیـــة بـــین  .٨٤
 )م١٩٩٦-هـ١٤١٦ة جامعة أم القرى العدد الثاني،مجل( القدماء والمحدثین،

 )  بیروت–دار الجیل (في رحاب القرآن الكریم: محمد سالم .د. محیسن  .٨٥

ّمرتـــضى الزبیـــدي؛ محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق الحـــسیني أبـــ .٨٦ ّ ّ الفـــیض، تـــاج  وَّ
التـــراث العربـــي وزارة اإلرشــــاد (العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، تحقیـــق عبـــد الـــستار فـــراج،

 )١٩٦٥-هـ١٣٨٥واألنباء ،الكویت ،
-بیت األفكار الدولیة للنـشر والتوزیـع(مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري. مسلم .٨٧

 ) الریاض
المغـرب فـي : الفتح ناصر الدین بـن عبـد الـسید بـن علـي بـن المطـرز وأب. المطرز .٨٨

بـن زیـد مكتبـة أسـامة (  ١الحمیـد مختـار،ط عبـدومحمـود فـاخوري : ترتیب المعرب، تحقیق 
  ) حلب–
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Research summary 

The researcher entitled his research  with " phenomenon  , hamza and 
tilt " punctuations"  in the  three Kofi  readers  ( assem , hamza  and 
alkessai ) . the researcher study these two phenomenon as  analytical 
study of voice  . 

The researcher starts with pave about the quranic readings , its history 
and its inception and its styles , the writer spoke about the collection 
of quran and the reasons for that collections , then the researcher 
spoke about the readings styles from the sanad side  and its frequent 
and well-known . 

And then the writers spoke about the seven readings and the seven 
letters and the realtions between them . 

And as  the quranic readings have an important effect in  the araboc 
language and its different  sciences  the writer spoke about the quranic 
readings effects in the "  keepings the language and its different 
tongues " accents "  from lost .  

The the researcher clears a historical view about"  Kofah "  clearing and 
justify the cultural life  their and the side effect which affect  it . 

The researcher concluded  the boot with translations to the three  koffi 
readers  , defiend them and reminding some of the scientists  tributes 
to them .and their deans and students  and their subjects in the 
readings . 

After the finish of  the pave of the research  , the researcher inter in 
the heart of the matter beginning his speech with the " 
hamza""punctuation"   explaining it and reminding some of its 
meanings . 

Then the researcher speaks about some of the languages experts 
opinion's and the bilities of the sound of the  " hamza" –the ancients of 
them and the now adays .the the researcher  discuss the opinions of 
both teams about the existence and sound of the " hamza" .and as the 
severals of the hamza  pronunciations  through the lightness  and the 
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fact in its several ways  the researchers speaks about this points well 
and he finishes his speech about this  phenomenon  with remindance  
the ways of the hamza in the three readings . 

After the finish of talking about phenomenon of the hamza – the 
researcher moved to speak about the second part from his study which 
is the tilt phenomenon as the researcher starts to explain the tilt    and 
he clears the different between the tilt and the  aperture  and he 
speaks about the tribes which were very close to the tilt , then he 
moved to the tilt in the phonetics  and its styles in now adays studies. 

The researcher  researches the causes and the prevents of the tilt in 
the arab writers of the languages . and also in the quranic readings . 
then the researcher mentions  the styles and the faces of the tilt at the 
study of the three readers  and some of the ills of the tilt at those three 
readers . 
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  قائمـة محتویـات البحـث
  

  الصفــــــحة  ــوعالـــمــــوضـــــــــــــــــــــ
  أ  اإلهداء

  ب  شكر وعرفان

  ٤ -١  المقدمة

  التمهید
  ٦  القراءات القرآنیة نشأتها، تاریخها، أنواعها

  ٦  القراءات لغة واصطالحا
  ٦  نشأة علم القراءات

  ١٤  أنواع القراءات من حیث السند
  ١٥  القراءة الصحیحة

  ١٧  أنواع القراءات من حیث العدد
  األحرف السبعة

  ١٨  األحرف السبعةب رادالم
  ١٩  تاریخ المصحفوالقراءات وما ینبغي اعتقاده في األحرف 

  ٢٠  الغایة من نزول القرآن على سبعة أحرف
  ٢٠  من الفوائد األخرى لتعدد الحروف

  ٢١  القراءات السبعةوالفرق بین األحرف السبعة 
  ٢٢   اللغة العربیةفيأثر القراءات القرآنیة 

  ٢٣  العربیة من الضیاعحفظ اللغة 
  ٢٤    المحافظة على اللهجات العربیة

  ٢٥  تنوع المعاني
  ٢٥  ضع علم النحوو

  ٢٦  وضع سائر علومهاوجمع اللغة 
  لمحة عن الكوفة



 ٢٠٧

  ٢٨   والعوامل المؤثرة فیهاالحیاة الثقافیة في الكوفة
  ٢٨  لكوفةل الجغرافي الموقع

  ٢٩  تأثیر الموالي في حیاة الكوفة الثقافیة
  ٣٠  الظروف السیاسیة التي مرت بها الكوفة

  ٣٠  نشأة القراءات القرآنیة في الكوفة 
  ٣١  من نزلها من الصحابة

  ٣٢  لي أمرها من المسلمینومن 
  ٣٢  علماء الكوفة

  ٣٣  مدرسة الكوفة النحویة
  ٣٤  م المدرسة الكوفیةأعال

   الثالثةنترجمة للقراء الكوفیی
  فيعاصم بن أبي النجود الكو

  ٣٥  نسبهواسمه 
  ٣٥  شیوخه
  ٣٥  تالمیذه

  ٣٦  راویا قراءته
  ٣٦  منھجھ في القراءة
  ٣٧   ثناء العلماء علیھ

  ٣٨  فاتھو
  حمزة الزیات الكوفي

  ٣٨  نسبهواسمه 
  ٣٩  ثناء العلماء علیهوورعه وفضله 
  ٤٠  شیوخه
  ٤٠  تالمیذه

  ٤١  راویا قراءته



 ٢٠٨

  ٤١  منھجھ في القراءة
  ٤٢  وفاته

  ئيالكسا
  ٤٣  نسبهواسمه 
  ٤٣  شیوخه
  ٤٤  تالمذته

  ٤٤  راویا قراءته
  ٤٤  منهجه في القراءة
  ٤٥  ثناء العلماء علیه

  ٤٦  مؤلفاته
  ٤٦  وفاته

  الفصل األول ظاهرة الهمزة
  ٤٩  اصطالحاوتعریف الهمزة لغة 

  ٥٠  ومن معاني الهمزة أنها ترد لالستفهام
  ٥٢  لهمزةالقراءات في صوت اوآراء علماء العربیة 
  ٥٤  األلفوالفرق بین الهمزة 

  ٥٧  آراء العلماء المحدثین في صوت الهمزة
  ٦٠  المحدثین حول مخرج الهمزةومناقشة آراء الفریقین القدماء 
  ٦١  صف الهمزة بالجهر والمحدثین حول ومناقشة آراء الفریقین القدماء 
  ٦٤  وجوه نطق الهمزة في العربیة

  ٦٦  تخفیف الهمزة
  ٦٨   الهمزة بین بینتخفیف

  :حاالت نطق الهمزة بین بین
  ٦٩  قبلها ألفوإذا كانت متحركة 
  ٧٠  قبلها فتحةوإذا كانت مفتوحة 



 ٢٠٩

  ٧٠  كسرةوضمة أوقبلها فتحة أوإذا كانت مكسورة 
  ٧٠  ضمةوكسرة أوقبلها فتحة أوإذا كانت مضمومة 

  ٧٠  .ف العلماء في همزة بین بین هل هي ساكنة أم متحركةاختال
  ٧٢  التخفیف بالنقل

  ٧٥  السكت على ما قبل الهمز
  ٧٨  تخفیف الهمزة باإلبدال

  ٨٠  الوقف على الهمز
  متحركوالهمز ینقسم إلى ساكن 

  ٨١  الساكنالهمز 
  ٨٣  ینقسم إلى قسمینوا لهمز المتحرك 

  ٨٣  على قسمین وهو الساكن ما قبله ،الهمز المتوسط المتحرك
  ٨٤   الساكن ما قبلهالمتوسط بغیره من المتحرك

  ٨٥   على قسمینیكونو المتحرك ما قبله ،الهمز المتوسط المتحرك
رسما،  أن یكون متصال إماالمتوسط بغیره من المتحرك المتحرك ما قبله، 

  . رسما منفصال وأ
٨٦  

  ٨٧   رسمالمنفصال المتوسط بغیره الهمز
  أوجه الهمز في القراءات الثالث

  الهمز المفرد
  ٩٠  ساكناألول ال

  ٩٠  بعض الكلمات المختلف في قراءتها
  ٩١  ساكنوقبلها متحرك أوالثاني الهمزة المتحركة 

  ٩١  قبلها متحركوالهمزة المتحركة 
  ٩٢   ساكنقبلهاوالهمزة المتحركة 

  ٩٣  الهمزتان المجتمعتان من كلمة
  ٩٤  حرف مد ومتحركوالمتفق علیه بعده ساكن صحیح 



 ٢١٠

  ٩٥  الذي بعده حرف مد
  ٩٤  لذي بعده متحرك فحرفانا

  ٩٥  یكونوال یكون بعده إال ساكن والخبر والمختلف فیه بین االستفهام 
یأتي أیضا متفقا و الهمزة المكسورة :الضرب الثاني من أقسام همزة القطع

  .مختلفا فیهو باالستفهامعلیه 
٩٦  

  ١٠٠  ال تكون إال بعد همزة االستفهاموالضرب الثالث الهمزة المضمومة 
  ١٠٠  همزة الوصل الواقعة بعد همزة االستفهام فتأتي على قسمین

  ١٠١  مهمزة الوصل المكسورة بعد همزة االستفها
  ١٠١  الهمزتان المتالصقتان في كلمتین

  ١٠٢   ومختلف فیهمتفق علیه المتفقتان بالكسر قسمان
  ١٠٢  حاــــــــــالمتفقتان فت

  ١٠٣  المتفقتان ضما
  ١٠٣  وقع منهما في القرآن خمسة أقساموالمختلفتان، زتان الهمالضرب الثاني 

  ١٠٣  مضمومةوالقسم األول مفتوحة 
  ١٠٣  مكسورةوالقسم الثاني  مفتوحة 
  ١٠٤   مفتوحةوالقسم الثالث مضمومة 
  ١٠٤  مفتوحةووالقسم الرابع مكسورة 

  ١٠٥  مكسورةووالقسم الخامس مضمومة 
  ١٠٦  لماذا حقق الكوفیون الهمز

  ل الثاني ظاهرة اإلمالةالفص
  ١١٠  تعریف اإلمالة

  ١١١  اإلمالةوالفرق بین الفتح 
  ١١٤  فائدة اإلمالة 

  ١١٦  القبائل التي تكثر من اإلمالةواإلمالة في اللهجات العربیة 
  ١٢٠  اإلمالة في علم األصوات الحدیث



 ٢١١

  ١٢٤  أنواع اإلمالة عند المحدثین 
  ١٢٦  من حركة رئیسیة؟هل اإلمالة حركة مستقلة أم هي جزء 

  ١٢٩   عند علماء العربأسباب اإلمالة
  ١٣٣   عند علماء القراءاتسباب اإلمالةأ

  ١٣٩  موانع اإلمالة
  ١٤٢  موانع أخرى لإلمالة غیر حروف االستعالء

  أنواع اإلمالة
  ١٤٤  إمالة الفتحة

  ١٤٦  ما قبلها في الوقفوإمالة هاء التأنیث 
  ١٤٨  إمالة فواتح السور

  جه اإلمالة عند القراء الثالثةأو
  ١٥١   تحقیقامنقلبة عن یاءاللف األ إمالة
  ١٥٢   كل ألف تأنیث جاءت من فعلىإمالة
  ١٥٢  زن فعالىو ما كان على إمالة

  ١٥٢   المصاحف بالیاءهي المرسومة فيو إمالة األلف المتطرفة
  ١٥٢  ما كان مكسور األول ووااأللف المنقلبة عن  إمالة

  ١٥٣  هيوفي سور معینة اآلي المتطرفة لفات فواصل إمالة أ
  ١٥٤  بإمالتهااختص الكسائي إمالة كلمات 

  ١٥٥   األلف الواقعة بعد عین فعالى ألجل إمالة األلف بعد الالمةمالإ
  ١٥٦   راءالواقعة بعدلف األإمالة 

إمالة األلف التي بعدها راء متطرفة مجرورة سـواء كانـت األلـف أصـلیة أم 
   زائدة

١٥٦  

  ١٥٧  الثانیة مجرورة واألولى مفتوحة إمالة األلف الواقعة بین راءین 
  ١٦٠  ة الماضیة كیف وقعت في القرآن الكریمثالثیالل افعاأل فيإمالة األلف 

  ١٦٣  إمالة أحرف الهجاء في فواتح السور



 ٢١٢

  ١٦٤  ما قبلها في الوقفوإمالة هاء التأنیث 
  ١٦٨  لماذا أكثر الكوفیون من اإلمالة

  لخاتمةا
  ١٧١  تلخیص البحث
  ١٧٢  تلخیص النتائج

  ١٧٣  التوصیات
  الفهارس

  ١٧٥  فهرس اآلیات
  ١٩٥  فهرس األحادیث

  ١٩٦  فهرس األبیات الشعریة
  ١٩٧  فهرس المراجع

  ٢٠٦  فهرس الموضوعات
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


