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 ...إلى جميع أفراد أسرتي وأقاربي ورحمي نسبا وصهرا

  

ــي      ــيهم  فــ ــالقراءة علــ ــرفت بــ ــذين تشــ ــايخي الــ إلــــى مشــ

ــا   ــق وريفهـ ــاجد دمشـ ــوني علـــى حســـن أداء   ، مختلـــف مسـ فوقفـ

ــه    ، القــرآن ــغ بيان ، م راجــحكــري: الشــيخ... وفصــيح كَلمــه وبلي

رفعـت موفـق   : الشيخو، أبو معاذ محمد شريف القرعان: والشيخ

  معاذ بن حسني الطيان : والشيخ، بعلي دي

. إليهم جميعا أهدي هذه البضاعة ثمرة غرسـهم اعترافـا  

وأطـل فـي طاعتـك  أعمــار    ، فـاللهم اغمـر برحمتـك الماضـين    

                                                  "                                         آمين..."الباقين



 ةـــــــــمقدم

  أ 

  

  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله

  :مث أما بعد

العلمـاء املشـتغلني بعلـوم القـرآن لـدن عناية كبـرية مـن من أجّل العلوم اليت حظيت بفن القراءات ّن فإ

ال تسـتقيم تـالوٌة ، وأكثرهـا ارتباطـا وأشـّدها وثوقـا بكتـاب اهللا، وعّدوه من أشرف العلـوم اإلسـالمية، الكرمي

فتصـــّدر فــن القـــراءات . إال إذا كانـــت منضــبطة بأحكـــام القــراءة الصــحيحة املرويـــة بــالتواتر، آلياتــه البينــات

، وتوّسـعت رقعـة انتشـاره يف خمتلـف األقطـار الـيت دخلهـا اإلسـالم، هتمـام بـهوزاد اال، قائمة العلـوم الشـرعية

  .الميةأينعت فيها شجرة الثقافة اإلسو 

، احلاجـــة إىل الضـــبط الشـــرعي لـــتالوة كتـــاب اهللا، كـــان الباعـــث علـــى العنايـــة ـــذا العلـــم الشـــريفو 

علــــى صــــحتها ، باألســــانيد املوثقــــة الــــيت أمجعــــت األمــــة يف كــــل العصــــور �املتــــواترة عــــن النــــيب  بقراءاتــــه 

  .عن رب العزة جّل جالله �وعلى قطعية نسبتها إىل رسول اهللا، وسالمتها

كــربى واختـذ حقــل هـذا الفــن مسـاحة  ، وال يـزال فــن القـراءات القرآنيــة ميـدانا أصــيال للبحـث اللغــوي

، يف مقدمتــه كتــب الدراســات الصــوتية وكــذا كتــب االحتجــاج تــأيت، تراثــا غنيــا فقــد أمثــر، بــني علــوم العربيــة

  .والداللية، النحويةوالصرفية و ، الصوتية: انبها كافةفكانت جملى نظرات بارعة يف درس العربية من جو 

جعل للجوانب الصوتية الكفـة فإنه ، القراءات القرآنية أدائي يف غالب األمريف ختالف وملا كان اال

  .بالراجحة بني تلك الكت

 الشـاطبية، طريـق مـن ةالسـبع القرآنيـة القـراءات يف صـويتال املسـتوى مـن جانبـا الدراسة هذه تتخذو 

  .وأثرها النطقي يف أداء التالوة، التغريات الصوتية فيما بينها على الوقوف عرب
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 -قســـم العلـــوم اإلنســـانية –شـــعبة العلـــوم اإلســـالمية إىل  تنتســـباأن  -عـــز وجـــل -وقـــد شـــاء اهللا 

باملوافقـة  مـن الطالـبمشـكورا بعـد توصـية قُـدمت  شـعبةوتفضل جملـس ال، جبامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان

ــة : "البحــث املقــرتح شــروعمعلــى  ــرات الصــوتية فــي القــراءات القرآني دراســة فــي وقــف حمــزة  –التغي

  .لقرآنيةالدارسات ا :يف ختصص سرتصول على درجة املااستكماال ملتطلبات احل" -وهشام على الهمز

، وتــدوين إشـكاالت موضــوعية، ترتيـب مــادة علميـة يلظهـر ، دامـت لســنوات قرآنيــةرحلـة وخـالل 

واالطـالع علـى طريـق البحـث  هذه اخلطوة إىل متابعة اجلهد عن وقد قادتين، إىل إفراد تصنيف هلا فاحتيج

  .الدراسات ذات الصلة

سـهم بقـدر مـا أأن  فرأيـت، القرآنيـة القـراءاتماهية التغري الصـويت يف من هنا نبتت فكرة موضوع  

 ينوممـا شـّجع.  ملا قدمه السابقوناستكماال، وإبراز دقائق مسائله، هذا الفنقضايا بعض ستطيع يف جتلية أ

  : على اقرتاحه مث التصنيف فيه أمران

 يف حبـــثأ الز أ وال، يف دراســـة فـــن القـــراءات الشـــريف أشـــواطا -حبمـــد اهللا-ت قطعـــ ينأنّـــ: أوهلمـــا

  .دقائقه قواعده وحتليل

  :وهي، توفر أهم شروط الدراسة العلمية: وثانيهما

  .التجاوب مع املوضوعللكتابة و  االستعدادو ، وتوفر مصادره، إمكانية الكتابة يف املوضوع املقرتح

يل الكثـري مـن وعلـى تـذل، على املضـي يف دراسـة املوضـوع مـن أولـه إىل أخـره ينفاألمر األول ساعد

  .ستحق البحث والتنقيبخصبا ي ميداناهذه الدراسة من  جعل: واألمر الثاين. العلميةالصعوبات 
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  :اآلتية لألسباب املوضوع اختيار جاء وقد

  .القرآنية بالقراءات املتصلة األحباث نشر عرب القرآنية بالقراءات ياهتمام -1

خاصـة إذا تعلـق ، الصـعوبتهنظـرا ، فـن القـراءات الشـريفب تسـهيل األحكـام اخلاصـةالرغبة يف  -2

حيتوي على فوائد مجّة تتعلق  وال خيفى أن هذا الفن. محزة وهشام وقفا عنداألمر باألحكام اخلاصة باهلمز 

  .كالتفسري والفقه والنحو وغريها  بشىت االختصاصات العلمية ال ُيستغىن عنها

ملوازنـــة واملناقشـــة واملقارنـــة مـــع مراعـــاة ا، تـــوفر املصـــادر واملراجـــع ممـــا حيقـــق إمتـــام حبـــث متكامـــل -3

  .واآلراء مدعمة بأسانيدها، ويكون الكالم موثقا، ليكون البحث مستندا إىل أسس راسخة، واالختيار

والتغـــري  ،التغـــري باإلدغـــام ،التغري باإلبـــدالكـــة  أمنـــاط التغـــريات الصـــوتية املختلفـــ التعـــرف علـــى -4

   .ية البارزة يف القراءات القرآنيةاهر الصوتو من الظ ألااهلمزة وإفرادها بالدرس؛ التعرف على مث ، باإلمالة

 الكرمي وبالقرآن ،بالقراءات املتواترة الصويت رسالد عالقة كشف يف البحث هذا إشكالية تكمنو 

 حضـوا لبشك الصوتية الظواهر ريلتفس املناسبة البيئةكما يعّد ، هو املصدر األصيل لتلك القراءات الذي

  :حتاول الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية ،أمهية البحث ومربراتهوبناء على  دقيق؛

  هل القراءات القرآنية حقل معريف مناسب لفهم الظواهر الصوتية؟  -1

مـــاذا يقصـــد بـــالتغريات الصـــوتية يف القـــراءة القرآنيـــة؟ ومـــا هـــي قيمـــة التغـــري الصـــويت يف األداء  -2

  القرآين؟ 

 بـــالتخفيف أكثـــر مـــن غريهـــا؟ وملـــاذا تُغـــري حـــال الوقـــف دون ملـــاذا كانـــت اهلمـــزة مظنـــة التغـــري -3

  الوصل؟

مـــا عالقـــة التغـــريات الصـــوتية للهمـــزة بالقبائـــل العربيـــة وهلجاـــا؟ ومـــا قيمتهـــا يف ميـــزان الـــدرس  -4

  الصويت؟ 
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  ما هي أشكال التغري الصويت للهمزة وقفا حلمزة وهشام؟ -5

الوقـف علـى اهلمـزات يف روايـة : على كتابني هلما صلة وثيقة ـذا املوضـوع مهـاالطالب  توقد وقف

  .هشام وقراءة محزة الزيات للشيخ حممد بن السيد اخلري

  .اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات القرآنية لعبد البديع النريباين: والثاين هو كتاب

والقواعـد الـيت تضــبط أحكـام اهلمــز عنـد محــزة األول مل يســتوعب مجيـع األحكــام  غـري أن الكتـاب 

  .والثاين مل يتعرض إىل مجيع ظواهر التغري الصويت يف القراءات القرآنية. وهشام وقفا

يف إجنــاز هــذا البحــث جمموعــة مــن املصــادر واملراجــع القدميــة واحلديثــة الــيت تنوعــت  وكانــت ُعــديت

، نظــرا لطبيعـــة موضـــوعها انبنــت عليـــه املـــذكرة صــل األول الـــذيفمنهــا كتـــب القـــراءات األ. بتنــوع مباحثهـــا

 حــرز األمــاين ووجــه التهــاين يف القــراءات الســبع: والشــاطبية املســماة، التيســري أليب عمــرو الــداينككتــاب 

النجـوم الطوالـع علـى الـدرر اللوامـع يف أصـل مقـرأ و ، والنشر وشرحه البـن اجلـزري ،شاطيبال لقاسم بن فريهل

   .اهيممارغيين إبر لل اإلمام نافع

، قيســي مكــي بــن أيب طالــبللالرعايــة لتجويــد القــراءة وحتقيــق لفــظ الــتالوة : ومــن كتــب التجويــد

دايـة القـاري لعبـد وه، زريالبن اجل منظومة املقدمْه فيما جيب قارئ القرآن أن يعلمهْ : منت اجلزرية املسماةو 

  .الفتاح املرصفي

واللبـاب ، واملقتضـب أليب العبـاس املـربد ،كتـاب سـيبويه: وعلم األصواتواملعاجم ومن كتب اللغة 

دراسـة الصـوت اللغـوي و ، بـراهيم أنـيسإل األصـوات اللغويـةو  ،يف علل البناء واإلعـراب أليب البقـاء العكـربي

األسـلوب  :بوكتـا .الطيـانمـد حسـان حمل املعجـم العـريب دراسـة إحصـائية صـوتية خمربيـةو ، عمر أمحد خمتارل

وقـد أثبتـت كلهـا يف فهـرس ، ري الـدين سـيبخـ: للدكتوردراسة صوتية تباينية : القرآنيةواألداء يف القراءات 

  .  املصادر واملراجع
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  :بالذكر منها صّ خُ أَ و ، يف هذا البحث فليست بقليلة أما الصعوبات اليت اعرتضتين

فكــان البــد مــن التعامــل حبيطــة وحــذر ، إن موضــوع البحــث لــه صــلة وثيقــة بــالوحي املنــزل: األوىل

  .قع يف الزيغ والزلليوالوقوف على آراء العلماء يف املسألة حىت ال ، شديدين يف توثيق كل قراءة قرآنية

خاصـة ، الـيت هلـا عالقـة باملوضـوعكل الدراسـات من االطالع على   تتمثل يف عدم التمكن: الثانية

   .تلك اليت أفردت اهلمزة بالدرس واالهتمام

 غــري أنــين، وضــخامة أعبائــه، رة مســلكهيف هــذا البحــث مــدى وعــو  دركــت منــذ أوىل خطــوايتأوقــد 

 الصـوتية ومسـتوى التغـري يف ظـاهرةالمبدى حاجة املكتبة العربية إىل حبوث حول  -زالوال أ -حس أ كنت

مستمدا مـن ، ومصابرة النفس على حتمل أعبائه، املغامرة مبتابعة السري فيه تومن مث آثر ، القرآنية القراءات

  .العون والتأييد -انهسبح-احلق 

، يقــوم الباحــث مــن خالهلــا بتنفيــذ كــل مراحــل البحــث العلمــي، انطالقــا مــن مشــكلة حبــث خمتــارةو 

يف هـذه الطالـب  التـزم وقـد، مع احرتام القواعد اخلاصة بتحرير تقرير البحث، معتمدا على منهجية مالئمة

  :الدراسة املنهج التايل

علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يصــف الظــاهرة مــن خــالل  اعتمــدت يف هــذه املــذكرة -1 

مث ، بــــالتواتر الشــــفهي أوال مســــتعينا مبــــا تلّقــــاه، هــــات أصــــحااوتبعــــا لتوج، اســــتقراء النصــــوص يف ســــياقها

 ،الدراســـات الصـــوتية اللغويـــةلرجـــوع إىل كتـــب القـــراءات و وا، االطـــالع علـــى أقـــوال العلمـــاء يف مضـــامينها

لــيت وا، املطالعــة النظريــة الــيت تعتــرب مبثابــة مســح شــامل لكافــة املؤلفــات ذات العالقــة مث، والبحــوث العلميــة

 .مث التنسيق والتصنيف بعد االستنباط واملقارنة ،متكن الباحث من احلصول عليها

أمـا إذا تكـررت ، أذكر اآليـة مث السـورة ورقمهـا يف املـنت إذا كانـت يف موضـع واحـد مـن القـرآن -2

 . فأذكر السورة ورقم اآلية يف اهلامش
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كرر النصوص أومل ، من املصادر أو املراجع أحسنها سياقا أختارعند احلاجة إىل النقل احلريف  -3

  .مبكانوذلك مع الندرة ، أو ضرورة ملحة، إال لفائدة مهمة

ريـــق الشـــاطبية القـــراء بط أصـــوليف لتـــزم أ، عنـــد ذكـــر التغـــريات الصـــوتية يف القـــراءات القرآنيـــة -4 

عدم تقصي مجيع األوجه احملتملـة للـرواة يف حـال اطّرادهـا وكثرـا؛ فهـذه الدراسـة  مع، وأصلها وهو التيسري

  .  تم جبانب الدراية يف علم القراءات

وحتاشـيا ، أول مرة؛ لقصـر الوقـت املخصـص للبحـث للعَلم حني يردبذكر سنة الوفاة  اكتفيت -5

  . مع تقدمي فهرس شامل لكل علم ذكرت سنة وفاته، لإلطناب املخل باملوضوع

مشــفوع ، األول حتليلــي والثــاين تطبيقــي :أن يُقســم إىل متهيــد وفصــلنيوقــد اقتضــت طبيعــة البحــث 

  . ملحق وفهارس حبثيةخبامتة و 

فيــــه إســــهامات علمــــاء العــــرب يف علــــم  تذكــــر ، الــــدرس الصــــويت عنــــد العــــرب: ومســــمو  لتمهيــــداف

  .األصوات

، وينـدرج حتتـه مبحثـان، ما الفصل األول فقد ذُكـر فيـه مظـاهر التغـري الصـويت يف القـراءات القرآنيـةأ

، الفــروع البحثيــة يف هــذا الفصــل علـــى التقســيم الثنــائي املشــهور للنظــام اللغــوي للعربيـــةيف ترتيــب  مــداعتُ و 

فيشــــمل اإلدغــــام ، فــــاألول إمــــا أن يكــــون التغــــري الصــــويت عامــــا، صــــوامت وصــــوائت: حيــــث ُقســــمت إىل

أو أن يكــون التغــري خاصــا فيشــمل اهلمــزة والتــاءات والــراءات والالمــات والنــون ، واإلبــدال والقلــب املكــاين

  . الساكنة والتنوين

، مـا أن يكـون يف نـوع الصـائتأما الثاين وهو التغري الصـويت يف القـراءات علـى مسـتوى الصـائت فإ

  .أو مده أو إضافته أو حذفه أو قلبه

عبـــارة عــن دراســـة تطبيقيــة ألشـــكال التغــريات الصـــوتية علــى اهلمـــز حلمــزة وهشـــام  :الفصــل الثــاينو 

  .ومباحث ثالثة، اشتمل هذا الفصل على توطئةو . وقفا
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اهلمــزة والــّدرس الصــويت بــني : وذكــر يف املبحــث األول. اهلمــزة يف املعــاجم اللغويــة: ذُكــر يف التوطئــة

لمــاء العربيــة والقــراءات صــوت اهلمــزة عنــد ع: انــدرج حتــت هــذا العنــوان عناصــر مهمــة هــي .علــوم العربيــة

الصــويت يف اهلمــز حـــال التخفيــف وظـــاهرة التغــري مث ، العلمــاء احملــدثني حـــول صــوت اهلمــزةآراء و ، القرآنيــة

  .الوقف

بعد ترمجة مـوجزة ، يف الوقف على اهلمزمنهج محزة فُخصص للتغريات الصوتية و أما املبحث الثاين 

  .لإلمام محزة الزيات

بعـــد ترمجـــة للـــراوي ، وُجعـــل املبحـــث األخـــري ملـــنهج هشـــام يف التغـــري الصـــويت للهمـــز املتطـــرف وقفـــا

     . هشام

، الــدرس مــن خــالل هــذا البحــث إليهــا ألهــم النتــائج الــيت توصـلا عرضــمث خامتـة للبحــث تضــمنت 

  .الفهارس العامةمث  حقيليها املل

: خــــالص الشــــكر واالمتنــــان لراعــــي هــــذه الدراســــةوال يســــعين يف ايــــة هــــذه املقدمــــة إال أن أقــــدم 

جزيـل  مين فله الرسالة وتصويبها وتصحيحها  متابعة عناء على جتشمه، الدكتور خري الدين سيباألستاذ 

  .وأوفاه وأكملهالشكر 

عمـل مـن اهلفـوات فـال خيلـو ، ء والتصـويبكما أتوجه بالشكر العميم إىل جلنة املناقشـة علـى اإلثـرا

  ".    �x��w��v���u��t���s��r����q������p����o" والعثرات شأن أي جهد يبذله بشر

ومــا كــان فيــه مــن ، ولــه الفضــل واملنــة، املقــل فمــا كــان فيــه مــن توفيــق فمــن اهللا وحــده وهــذا جهــد 

وصـلى اهللا علـى سـيدنا . ولكن الكمال لذي العـزة واجلـالل، فمين وإن كنت رمت الكمال، نقص أو خرم

  : لمسان فيت                                                                   .حممد وآله

  م 2014ماي  10: الموافق لـ /ـه1435رجب  10
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 صواتأب تاهتمّ  اليت بالدراسات العرب عند الصوتية للدراسات املبكر االهتمام اقارنّ  ذاإ
 :مههاأ كثرية لعوامل اللغات، من غريهاالعربية كان قبل ب االهتمام جدنفس خرىألا السامية اللغات
فالعرب املسلمون . أساسيا للدرس الصويت العريب حموراً  الكرمي نآالقر  من جعل الذي الديينالعامل 

خَطوا ذه الدراسات الصوتية خطوات واسعة، وضربوا فيها بسهم وافر، شهد بذلك َنَصَفُة الدارسني 
  .من الغربيني

 ومن اللغة، دراسة فيها تناولوا اليت اجلوانب آصل من العرب، عند الصويت الدرس يُعدّ لذا 
 وقد القرآنية، القراءاتضبط األداء يف تلقي  على ُبين الدرس هذا أساس ألن ؛العلميّ  املنهج إىل أقرا

 يف أنتجت ذاتية، مالحظة ومالحظتها اللغة أصوات لتأّمل القدماء العربية علماء القرآن قراءة دفعت
  .الغرب يف األصوات علماء إليه توصل عما كثريًا تبتعد ال العربية، لألصوات جاّدة دراسة مبكر وقت

عـرف ـذا االسـم عنـد العـرب إال يف مرحلـة الحقـة، فإنـه مل يغـب ومع أن علم األصوات مل يُ 
 -حنوهـا وصـرفها وعروضـها وبالغتهـا وموسـوعاا األدبيـة -عن مصنفات املتقـدمني مـن علمـاء العربيـة 

األداء التجويــدي للقــرآن الكــرمي والقــراءة والطــب واحلكمــة واملوســيقى والفلســفة؛ ذلــك أنــه مــازج وكــذا 
 هذه العلوم املختلفة وداَخَلها حـىت ال تكـاد تقـع علـى كتـاب فيهـا خيلـو مـن كـالم يف علـم األصـوات أو

  . أثارٍة منه
  :زمٍر ثالث علىصّنف العلوم اليت أسهمت ولو على حنٍو ما يف علم األصوات، وميكن أن تُ 

  ...النحو والصرف والبالغة والعروض: ـ علوم العربية 1
  .ـ علوم احلكمة والفلسفة والطب واملوسيقى 2
  .وكذا علمي الرسم والضبط، وتشمل جتويد القرآن الكرمي وقراءاته املتواترة: ـ علوم األداء 3
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األول : دراسـتهم لألصـوات مسـلكنيأما الزمرة األوىل فقـد سـلك علمـاء العربيـة املتقـدمون يف 
والفصـيح ، باعتباره يوضح املستعمل من املهمل، يتمثل يف دراسة االنسجام الصويت يف اللفظة الواحدة

. وبيــان املعــايري املعتمــدة يف احلكــم علــى فصــاحة املفــردات أو الرتاكيــب بــالنظر إىل أصــواا، مــن غــريه
ا عظيمـــا اســـتهدف الوصـــول إىل إدراك العالقـــات بـــني مـــا قدمـــه علماؤنـــا يف هـــذا امليـــدان جهـــد عـــدّ ويُ 

ممـــــا يشـــــري إىل أن عنايـــــة العـــــرب ، والوقـــــوف عنـــــد قـــــوانني االنســـــجام والتنـــــافر وغـــــري ذلـــــك، األصـــــوات
  .نة بقضايا اإلعجاز القرآينرت بالدراسات الصوتية كانت مق

لــة مــع جــرس ومــدى اتفــاق دقــة الدال، أمــا الثــاين فيتمثــل يف دراســة القيمــة التعبرييــة لألصــوات
، قـف فيهـا علـى معـامل واضـحةنسـتطيع أن نصـوتية ومن خالل الدراسات العربية ال. األصوات املختارة

ميكـــن عـــن طريقهـــا احلكـــم بـــأن علمـــاء العربيـــة قـــد التفتـــوا إىل مســـألة داللـــة الصـــوت ، ةوحمـــاوالت جـــادّ 
وكثـــريا منهـــا لـــدى ، )ه170: ت( وهـــذه احملـــاوالت اجلـــادة جنـــد بعضـــها عنـــد اخلليـــل، ومناســـبته ملعنـــاه

يف ) ه392: ت(كما جندها أكثر نضجا واتساعا عند ابن جين ، "كتابه"يف ) ه180: ت(سيبويه 
  .من بعده )ه606: ت(وابن األثري) ه395: ت(ويف مؤلفات ابن فارس ، "خصائصه"

عـىن ومـدى اتفـاق دقـة امل، دراسة القيمة التعبريية لألصوات ويعّد اخلليل منبع االجتاه الذي توىل
ورأى فيهـــا أصـــواتا ، مــع جـــرس احلـــرف املختـــار؛ فقـــد شـــغلته األلفــاظ املعـــربة عـــن أصـــوات املســـموعات

مث بني ، وداللتها من جهة، ة بني أجراس احلروفيوحاول إثبات نوع من الصلة الطبيع، حماكية للطبيعة
يغ مرتابطـة مـع ويف ذلـك النظـر تبـدو األصـوات والصـ، ومعانيهـا الكليـة مـن جهـة أخـرى، أنغام األلفـاظ

  . 1هناك نتيجة ضرورية لإلحياء من تتابع احلروف أو بناء الكلمات وكأنّ ، الداللة

  

  

املنسوب إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي أول معجـم يف العربيـة، " العني: "وميكن اعتبار كتاب
                                                           

. 54: ص -م1974 -منشــأة املعــارف -اإلســكندرية -مصــر -اللغــة بــني العقــل واملغــامرة -مصــطفى منــدور: ينظــر  1
 -م1984 -8: العــدد -جملــة آداب املستنصــرية -احلــروف واألصــوات العربيــة يف مباحــث القــدماء واحملــدثني -وهــادي ــر
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إلينــا يف مــة وصــلت والــذي بُــين علــى أســاس صــويت، وصــدر مبقدمــة صــوتية تعــّد أول دراســة صــوتية منظّ 
  . 1تاريخ الفكر اللغوي عند العرب

وقد وصف العني ، "اجلرس: "ل من اصطلح على صوت احلرف حال النطق بـوكان اخلليل أوّ 
، 2وأضــخمهما َجْرًســا؛ ولــذلك فإمــا ال تــدخالن يف بنــاء إال حّســنتاه، والقــاف بأمــا أطلــق احلــروف

قــد وجــد هــذا املصــطلح قبــوال يف حســاب و ، وهــي تســمية ال يطلقهــا إال ذو حــس لغــوي وصــويت دقيــق
  . البحث اللغوي احلديث

وميكن أن ُيضاف إىل الـدرس الصـويت العـريب علـم العـروض الـذي ـّدى إليـه اخلليـل بـن أمحـد 
مـن : أي، ومن املركب إىل البسيط، وأخذ ينتقل فيه من العام إىل اخلاص، وصنعه من الصوت اخلالص

وأطلــق علــى املقــاطع الصــوتية حبســب أصــواا املتحركــة ، إىل املقطــع ومــن التفعيلــة، البيــت إىل التفعيلــة
ــــعر ، والســــاكنة أمســــاء اســــتمدها مــــن أجــــزاء اخليمــــة ــــعر املــــوزون يعــــدل بيــــت الش ذاهبــــا إىل أن بــــني الش

ومــن الــدائرة تتفــرع األوزان  ،"دائــرة: "مث ربــط كــل جمموعــة مــن األوزان برابطــة صــوتية مساهــا، املســكون
  .3غماملتقاربة الن

، 4وأبـــرز مـــا يف هـــذا الفـــن الـــذي أبدعـــه اخلليـــل توزيـــع األصـــوات العربيـــة علـــى أســـاس مقطعـــي
وجتـــّرد هـــذا التوزيـــع مـــن املقاصـــد الـــيت ، يف الدراســـات الصـــوتية األخـــرى، خيـــالف األســـاس احلـــريف املتبـــع

  .مما مل يكن للعربية عهد مبثله، وخلوصه للموسيقى، البست دراسة الصرف واللهجات
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ن دراســـات  صـــوتية أوفـــت علـــى ســـيبويه الـــذي تضـــمّ " كتـــاب"الفراهيـــدي أتـــى " عـــني"وبعـــد 
الغاية دقًة وأمهيًة، وتنّوعت بتنوع مادـا؛ فكـان منهـا مـا يتعلـق باللهجـات واملقايسـة بينهـا واالسـتدالل 

كأحكــام ، صــوتية خمتلفــةوتغــريات ، ومنهــا مــا يتحــدث عــن ظــواهر 2، ومنهــا مــا يعــرض للقــراءات1هلــا
واإلعـــالل ، مـــن حتقيـــق وتســـهيل ومهـــزة بـــني بـــني، واإلمالـــة والفـــتح ومـــا يتعلـــق مـــا مـــن أحكـــام :اهلمـــز

ممـا لـه ، يف طيـات الكتـابإىل غري ذلك من مباحـث صـوتية مبثوثـة ، ...واإلبدال والتعليل الصويت هلما
، بأجـّل هــذه املباحــث وهـو بــاب اإلدغــام األخـري مــن الكتــابويســتأثر اجلــزء . عالقـة بزمــرة علـوم األداء

الذي استهله سيبويه بذكر عدد احلروف العربية، وخمارجها، ومهموسـها، وجمهورهـا، وأصـوهلا وفروعهـا، 
ليغـدو أساسـاً ومرجعـاً لكـل مـن صـنف يف هـذا البـاب مـن ، مما يدخل يف تكـوين النظـام الصـويت العـريب

  .3النحاة واللغويني والقراء

النحو واللغة بعد سيبويه تنحو حنوه وتقفـو أثـره يف ختصـيص حيّـز للدراسـات مث تتابعت كتب 
  .الصوتية مرددًة تعبرياته ومصطلحاته يف كل ما يتعلق مبخارج احلروف وصفاا

الــذي نســج علــى منــوال ســيبويه  )ه538: ت( للزخمشــري" املفصــل: "وتــال ذلــك كلــه كتــاب
، وكـان ـذا املـادَة 4ر حـروف العربيـة وخمارجهـا وصـفاامستهًال بذك، فختم كتابه بباب اإلدغام، أيضاً 
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وال يكـاد يدانيـه يف . 1شرَحُه الغـين بالدراسـة الصـوتية )ه643: ت( الصوتية اليت بىن عليها ابُن يعيش
يف شــــرحه للشـــافية حيـــث تــــداخل علـــم الصـــوت بعلــــم ) ه686: ت(ذلـــك إال الرضـــي اَألْســـَرتاباذي 

  .2الصرف

املباحث الصوتية مبؤلف مستقل، ونظـر إليهـا علـى أـا علـم قـائم بذاتـه  على أن أول من أفرد
خمارجهــا، : الــذي بســط فيــه الكــالم علــى حــروف العربيــة" ســر صــناعة اإلعــراب: "ابــُن جــين يف كتابــه

النقــــل  وصــــفاا، وأحواهلــــا، ومــــا يعــــرض هلــــا مــــن تغيــــري يــــؤدي إىل اإلعــــالل أو اإلبــــدال أو اإلدغــــام أو
إىل غري ذلك من مباحث بّوأَتْـُه املقـاَم ... بني احلرف واحلركة، ومزج احلروف وتنافرهااحلذف، والفرق أو 

وما علمُت أن أحداً : "األول يف هذا الفن، فُعد حبق رائَد الدراسات الصوتية، وهو يعين ذلك إذ يقول
الــه، واهللا مــن أصــحابنا خــاض يف هــذا الفــن هــذا اخلــوض، وال أشــبعه هــذا اإلشــباع، ومــن وجــد قــوالً ق

  .3"يعني على الصواب بقدرته

وإمنا تتعّداه إىل كتبه األخرى، ، وال تقتصر جهود ابن جين الصوتية على ما يف سّر الصناعة
، 4الذي تضمن مادة صوتيًة غنّيًة جاء بعضها منثوراً يف تضاعيف الكتاب "اخلصائص" :ويف مقدمتها

كمية احلركات، وباب يف مطل احلركات، وباب يف   وأُفرد بعضها اآلخر يف أبواب مستقلة مثل باب يف
 ليقّدم العود، وبوتر بالناي، فشبهه النطق جلهاز عرض من أول جينّ  ابنبل إّن ... 5مطل احلروف
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 إىل وتقسيمها املخارج حسب األصوات تقسيم وليوّضح الكالم، إلنتاج الطبيعية العملية عن صورة
  .1متحركة وأخرى صامتة، أصوات

،  ـــا عنهـــاالعـــرب يف نظـــره كثـــريا مـــا جيعلـــون أصـــوات احلـــروف علـــى ْمســـت األحـــداث املعـــّرب و 
. والَقْضــم للصــلب اليــابس، كــالبطيخ والقثّــاء، فاَخلْضــم ألكــل الرطــب. فيعــّدلوا ــا وحيتــذوا عليهــا
لليــابس والقــاف لصـالبتها ، أن العـرب اختــاروا اخلـاء لرخاوــا للرطـب: "وتعليـل ذلــك يف رأي ابـن جــين

  .2"حذواً ملسموع األصوات على حمسوس األحداث
وقد خُلص ابـن جـين إىل أن العالقـة بـني الـدوال واملـدلوالت أو بـني املبـاين واملعـاين ال ميكـن أن   

حىت فيما يستجد مـن مركبـات مولـدة ضـمن قـوانني  -يف نظره-ردة وتكاد تكون مطّ ، تنفك بأي حال
  .واملشتقة واملنحوتة، واملستعملة واملهملة، واملقيسة واملسموعة، ركبةاللغة يف مجيع مظاهرها البسيطة وامل
إذ ، وثقتــه يف تعليلـــه جتــده يســتبعد كـــل شــك وينفـــي أي شــبه عنـــه، وهكــذا يف تصــوره لألمـــر

 ،أوردنــاه مــا علــى يتابعــك وال ،رمسنــاه فيمــا لــك ينقــاد ال النحــو هــذا مــن شــيئا رأيــت أنــت فــإن: "يقــول
 وأوائـل أصـوال اللغـة هلـذه ألن أو ،عنـه فكـرك بـك فيقعد ،فيه النظر تنِعم مل تكون أن إما :أمرين فأحد

 إىل يصـــل مل علــم إليــه وصـــل األّول ألن أو، ســيبويه قــال كمـــا ،دوننــا أســباا وتقُصـــر، عنــا ختفــى قــد
   .3"اآلخر

اسـتطاع ، هذا املسح الصويت لكالم ابـن جـين يكشـف عـن حـّس لغـوي دقيـق فإنّ ، وبالنتيجة
، لفــك أســرار اللغــة وتراكيبهــا، وفرصــا رائعــة، مــن خاللــه أن يقــدم للــدرس الصــويت آراء وأفكــارا طموحــة

  .لألصوات يف البنيات املختلفة، وتأكيد نظرية القيمة التعبريية
العربية قد استغرقتهم قضية الكلمة وداللتها وقيمتها التعبريية البالغة  إن علماء: وميكن القول

مبا هلا من صلة بقضية اإلعجـاز ، فيما يعرف يف تاريخ البالغة العربية بقضية اللفظ واملعىن، أمدا طويال
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؛ لـذا فـإن البالغيـني العـرب قـد صـرفهم النظـر إىل الكلمـة مبـا فيهـا مـن قيمـة مجاليـة عـن الـدرس 1القرآين
  .العريب إال يف هوامش ضيقة الصويت

فيقــُدُمها فيلســوُف العــرب الكنــدي  -زمــرة الفالســفة واألطبــاء واحلكمــاء -أمــا الزمــرة الثانيــة 
الذي كانت له عناية متميزة باألصوات، تبّدت يف أكثر من مصّنف، وعلى رأس ذلك ) هـ260: ت(

ودوراـا يف الكـالم معتمـداً علـى حيـث تكلـم علـى تـرّدد حـروف العربيـة " يف استخراج املعمى: "رسالته
وذكـر قانونـاً لغويـا عامـا يسـري علـى  . صـامتة: إحصاء صنعه بنفسه، وتقسيِمها إىل مصوتة وخـرس أي
ونبّـــه علـــى اشـــتمال املصـــوتة علـــى املصـــوتات . كـــل اللغـــات وهـــو كـــوُن املصـــوتات أكثـــر احلـــروف تـــردداً 

 Les voyelles.     2حلركــــاتالعظــــام، وهــــي حــــروف املــــد، واملصــــوتات الصــــغار، وهــــي ا
longueset, et les voyelles bréves  مث بســط الكــالم علــى نســج الكلمــة العربيــة 

  .3ة قانون من قوانني ائتالف احلروف واختالفها أو تنافرهاائباستفاضة، إذ أورد ما يقرب من م
، الــيت 4"أســباب حــدوث احلــروف": قــد ألــف رســالة جامعــة مساهــاف) هـــ428(ابــن ســينا أمــا 

عــاجل فيهــا أصــوات اللغــة علــى حنــو فريــد ال نكــاد نقــع عليــه عنــد أحــد مــن املتقــدمني، وهــو يتصــل مبــا 
فقـد جـاء حديثـه فيهـا حـديَث   Phonétique articulatoirعلـم األصـوات النطقـي : يسـمى

رة العــامل الفيزيــائي حــني أشــار إىل كنــِه الصــوت وأســبابه، وحــديَث الطبيــب املشــرح حــني وصــف احلَنجــ
واللسان، وحديَث اللغوي اود حني عرض لوصف خمارج احلروف وصفاا، وحـديَث عـامل األصـوات 
املقارنــة حــني تصــدى لوصــف أصــوات ليســت مــن العربيــة، وحــديَث فقيــِه اللســان وأســرار الطبيعــة حــني 

                                                           

: ص -م1996 -2: ط -دار املعرفـة اجلامعيـة -القاهرة -مصر -دراسة لغوية معجمية :الكلمة -حلمي خليل: ينظر  1
26.  

 -حممـد مرايـايت وآخـرون : تـح -رسالة علم التعمية واستخراج املعمى عند العرب -الكندي يعقوب بن إسحاق : ينظر  2
  .237/ 1 -)م1987/ هـ 1407( -جممع اللغة العربية بدمشق -دمشق -سورية

 -جسـتريرسـالة ما -جامعـة دمشـق -سـورية -املعجم العريب دراسة إحصائية صوتية خمربيـة -حممد حسان الطيان: ينظر  3
  .41 -24: ص، 2: ج  -م1984

رســالة  -احلســني بــن عبــد اهللا ابــن ســينا : ينظــر. ونشــرها جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، صــفحة 168الرســالة حمققــة يف   4
  .م1982/ هـ1403 -جممع اللغة العربية -دمشق -سورية -، وآخرونحيىي مري علم : تح -أسباب حدوث احلروف



الدراسات الصوتية عند العرب: تمهيد  
8 

أحـداً  ب أنيف ذلك كّله مبصطلحاٍت ال ُحيس ومتّيز كالُمهُ . ربط بني أصوات الطبيعة وأصوات احلروف
  .من علماء العربية َيْشرَُكُه فيها

: إذ يقــول، وأورد ابــن ســينا إشــارات تــدل علــى مبلــغ عنايــة الفالســفة بالــدرس الصــويت العــريب
انبعثـت إىل اخــرتاع ، ها إىل املشـاركة واــاورةر وملـا كانـت الطبيعــة اإلنسـانية حمتاجـة إىل احملــاورة الضـطرا"

بـآالت ، ووّفقـت مـن عنـد اخلـالق، فمالـت الطبيعـة إىل اسـتعمال الصـوت ...شيء يتوصل به إىل ذلـك
مث يتوصل إىل أن احلروف أشكال . 1"تقطيع احلروف وتركيبها معا؛ ليدّل ا على ما يف النفس من أثر

، واحلــرف هيئــة للصــوت عارضــة لــه: "يقــول، تتميــز األصــوات -أي احلــروف -وــا، لألصــوات وهيآــا
  .2"ر يف احلدة والثقل متيزا يف املسموعيتميز ا عن صوت آخ

ـ فقد ُوِمسَْت مصـنفاا بأـا أكثـر  وأما زمرة علماء األداء والقراءات والتجويد والرسم والضبط
قــراءًة وتــدويناً ، الكتــب احتفــاًء باملــادة الصــوتية؛ وذلــك البتغائهــا الدقــة يف تأديــة كلمــات القــرآن الكــرمي

   .3ذهبون إىل أن هذه العلوم انفردت بالدرس الصويت وأغنتهإىل حد جَعَل بعض الباحثني ي

كره من دراسات صوتية، هذه الزمرة متثل اجلانب التطبيقي الوظيفي لكل ما سبق ذ  أنّ ويبدو 

�UT����S��Rz}�: امتثـــاال لقولـــه تعـــاىلوقـــد ظهـــرت منـــذ بـــواكري نشـــأة العلـــوم اإلســـالمية 

هلــــذه الــــتالوة، ووصــــفاً ألوجــــه األداء املختلفــــة الــــيت تبــــّدت يف وصــــوًال إىل الوجــــه األمثــــل ) 4: املّزّمــــل(
ها اقتصرت بادئ األمـر علـى املشـافهة لكنّ . القراءات القرآنية وانطوى عليها الرسم العثماين للمصحف

والتلقــني دون الكتابــة والتــدوين، مث ظهــرت مصــّنفات القــراءات القرآنيــة الــيت عنيــت ببيــان وجــوِه األداء 
ًة إىل ناقليهـــا، ووجـــوُه األداء هـــذه تشـــتمل علـــى الكثـــري مـــن الظـــواهر الصـــوتية؛ كإدغـــام املختلفـــة معـــزوّ 

والفـرق ، واالخـتالس والـروم واإلمشـام، وإمالـة األلـف والفتحـة وفتحهمـااملتماثلني واملتقـاربني وإظهارمهـا، 
ص وقــد خّصــ، ونــرب اهلمــز وتســهيله وإبدالــه وحذفــه، الــزمين وكــذا الصــويت بــني الوقــف والّســكت والقطــع

                                                           

  .2: ص -دار الكتاب العريب -القاهرة -مصر -حممود اخلضريي: تح -الشفاء -اهللا بن عبداحلسني ابن سينا   1
  .60: ص -رسالة أسباب حدوث احلروف -بن عبد اهللاحلسني ابن سينا   2

 -م1986 -منشـــورات جامعـــة الفـــاتح -طـــرابلس -ليبيـــا -األصـــوات ووظائفهـــا -حممـــد منصـــف القمـــاطي: ينظـــر  3
  .88:ص
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حلمزة وهشام  اأحواهلو ، هاختفيفظاهر يقدم دراسة صوتية حتليلية للهمزة ومهذا البحث مسلكا تطبيقيا 
  . يف القراءات القرآنيةاألخرى بالتغريات الصوتية فصل يعىن  يتقّدمه ، وقفا

  

 

 



 تغير الصوتي في القراءات القرآنيةمظاهر ال               

10 

���� ���	�: ���� ������	� ������	� � ����	� ���	�.  

���� � !"� :#����	� � �����	� �����	�.  

   :مفهوم
لعل ما يلفـت االنتبـاه يف دارسـات القـدماء أـم عـزوا التغـريات الصـوتية علـى اخـتالف أنواعهـا 

 .يف الدراســات اللغويــة احلديثــة رتكــاز األوىلســهولة والتيســري الــذي يعــد نقطــة االوأشــكاهلا إىل قــانون ال
 التيسـري إىل بطبيعتـه اإلنسـان ميـل نتيجـة ؛األداء أثنـاء بعـض يف بعضـها تتـأثر اللغويـة األصـواتف

 األصـوات بعـض تغيـري إىل فيلجـأ النطـق، حـني يبذلـه الـذي العضـلي اجلهـد ختصـاروا والتسـهيل،
 ليحصـل هلـا، ةدر او لـا صـواتاأل مـع تآلفـاً  وأكثـر، النطـق يف أيسـرويكـون بـذلك ، أخـرى بأصـوات
  .األداء أثناء الصويت االنسجام

وإذا كانـــت التغـــريات الصـــوتية هـــي كـــل مـــا يعـــرتي الرتكيـــب األدائـــي مـــن تبـــدل أو اخـــتالف يف 
األصوات بني تشكيل لغوي سابق وآخر الحق؛ فإن ذلك يـأيت نتيجـة تـأثري عوامـل مـن داخـل الكلمـة 

وتــأثريات ، ى مــن خارجهــا ناجتــة عــن جتــاور الكلمــاتنامجــة عــن تفاعــل األصــوات مــع بعضــها؛ وأخــر 
العوامـــل النحويـــة والصـــوتية ضـــمن اجلملـــة؛ ممـــا يـــنعكس علـــى األصـــوات حـــذفا أو إبـــداال أو إعـــالال أو 

  . الصويت اليت وردت يف القراءات القرآنية التغريمظاهر هي وتلك . 1إدغاما أو إمالة

كـــون تغـــريات إمـــا أن ي واألول. الصـــوائتأو يف ، كـــون يف الصـــوامتوالتغـــري الصـــويت إمـــا أن ي
كــون تغــريات خاصــة بصــامت دون وإمــا أن ي، واحلــذف، القلــب املكــاينواإلبــدال و ، كاإلدغــام، عامــة
  .2والالمات والنون الساكنة والتنوين، والراءات، كاليت تصيب اهلمزة والتاءات، غريه

 

                                                           

جملـة جامعـة تشـرين  -املفهوم واملصـطلح: التغريات الصوتية وقوانينها -وصالح الدين سعيد حسني، سامي عوض: ينظر 1
  .وما بعدها 131: ص -2009 -1: العدد -31: جملد -الالذقية -سورية -للبحوث والدراسات العلمية

 -دار الغوثـــاين للدراســـات اإلســـالمية -الصـــوتية يف كتـــب االحتجـــاج للقـــراءاتاجلوانـــب  -عبـــد البـــديع النريبـــاين: ينظـــر 2
 .101: ص -)م2006/هـ1427( - 1: ط -دمشق -سورية
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1- %�& :��'	� �����	�:  

1-1 ( ���	�)*+, :      

أدخلتـه : أي، أدغمت اللجام يف فم الفـرس: يقال، إدخال شيء يف شيء: في اللغة اإلدغام
 ســائر لــون مــن أكــدرَ  وجهــه لــون يكــون أن وهــو األْدَغــم،مــن اخليــل  يـْزَجَ الــدّ  تســّمي والعــرب .1يف ِفـــيه
  .2جسده

حـدا فيصـريان حرفـا وا، خلط احلـرفني املتمـاثلني أو املتقـاربني أو املتجانسـني: "وفي االصطالح   
  .4"اللسان ما نبوة واحدة 3ينبو، مشددا

  .صغري وكبري واإلدغام نوعان

: حنـــو قولـــه تعـــاىل، هـــو إدخـــال حـــرف متحـــرك يف حـــرف متحـــرك :اإلدغـــام الكبيـــر: أوال    

mN��M��Ll5. فتـــــدغم املـــــيم يف مثلهـــــا لُتقـــــرأ :m ِِلكــــــم مـــــع إشـــــباع املـــــد ألجـــــل ، lالرِحيـ

  . 6و البصري من القراءوقد انفرد به أبو عمر . الساكنني

                                                           

دار  -بـريوت -لبنـان -وإبـراهيم السـامرائي، مهـدي املخزومـي: تـح -كتـاب العـني  -الفراهيـدي اخلليـل بـن أمحـد : ينظـر  1
 -مصــطفى ديــب البغــا: تــح -خمتــار الصــحاح -والــرازي أبــو بكــر . 395: ص، 4: ج.ت: د -ط : د -ومكتبــة اهلــالل

  .139: ص -م1989/هـ1409 -3:ط -دار العلوم اإلنسانية -شقدم -سورية
 -حممـد بـن مكـرم ابـن منظـور: ينظـر. أن الـديزج ليسـت عربيـة وهـي مـن كـالم العجـم: وقد ذكـر ابـن منظـور يف اللسـان  2

دار العلـــم  -بـــريوت -لبنـــان -رمـــزي منـــري بعلبكـــي: تـــح -مجهـــرة اللغـــة -وابـــن دريـــد. 243: ص، 4: ج -لســـان العـــرب
  . 447: ص، 1: ج -م1987 -1:ط -للماليني

  .يرتفع: أي  3
 -1:ط -دار القلـــم -دمشـــق -ســـورية -القـــراءات، التجويـــد، التفســـري: معجـــم علـــوم القـــرآن -إبـــراهيم حممـــد اجلرمـــي  4

  .20:ص -م2001/هـ1422
  .4: إىل بداية اآلية 3:ة رقم سورة الفاحتة من آخر اآلي  5
  :قال اإلمام الشاطيب  6

  أَبُـــــــــــــو َعْمـــــــــــــرٍو الَبْصـــــــــــــرِي ِفيـــــــــــــِه َحتَفـــــــــــــالَ     َوُقْطبُـــــــــــــــهُ  الَكبِـــــــــــــــريَ  َوُدونَـــــــــــــــَك اِإلْدَغـــــــــــــــامَ 
 -حممـــد متـــيم الـــزعيب: ضـــبط وتصـــحيح -حـــرز األمـــاين ووجـــه التهـــاين يف القـــراءات الســـبع -الشـــاطيب القاســـم بـــن فـــريه    

  .10 :ص -م2004/هـ1425 -4: ط -دار الغوثاين للدراسات القرآنية -دمشق -سورية
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 ،الســـكون مـــن أكثـــر احلركـــة إذِ  ،وقوعـــه لكثـــرة كبـــرياً  يومسُـــ: ")ه833: ت( قـــال ابـــن اجلـــزري
  .1"الصعوبة من فيه ملا وقيل ،إدغامه قبل املتحرك إسكان يف لتأثريه وقيل

 رفـاً ح احلرفـان يصـري حبيـث متحـرك حبـرف سـاكن حـرف التقـاء هـو :اإلدغـام الصـغير :ثانيـا           
  .2واحدة ارتفاعة ما اللسان يرتفع ،مشدداً  واحداً 

حـىت شـّبه ، وفائدة اإلدغام ختفيف اللفظ لثقل النطق باحلرفني املتفقني يف املخرج أو املتقـاربني 
؛ ألن اللسـان إذا 3النحويون النطق ما مبْشِي الــُمقّيد يرفـع رجـال مث يعيـدها إىل موضـعها أو قريـب منـه

خمرجــه مث عــاد مــرة أخــرى إىل املخــرج بعينــه لــيلفظ حبــرف آخــر مثلــه وجــد صــعوبة يف لفــظ بــاحلرف مــن 
  .النطق

 وقـد بـني املهـدوي، ويبدو أن قانون اإلدغام عند القراء له صلة وثيقة مبخارج احلروف وصـفاا
فــإذا كــان أصــل اإلدغــام إمنــا هــو : "فقــال، بــابني مــن أبــواب العربيــةعلــة اقــرتان هــذين ال )ه440: ت(

وكـــان األزيـــد مزيـــة مـــن احلـــروف ال يـــدغم يف -ارب احلـــروف يف املخـــارج وامتنـــاع اإلدغـــام لتباعـــدها لتقـــ
مل يثبــــت معرفــــة هــــذا البــــاب إال مبعرفــــة خمــــارج احلــــروف  -وإمنــــا يــــدغم األنقــــص يف األزيــــد، األنقــــص
   .4"وأصنافها

ترجـع إىل   لأصـو وميكن أ ن يستخلص مـن كتـب القـراءات املتـواترة أن للتغـري الصـويت باإلدغـام 
  : كليات مخسة هي

                                                           

 -لبنـــان -علـــي حممـــد الضـــباع: مراجعـــة -النشـــر يف القـــراءات العشـــر -حممــد بـــن اجلـــزري -النشـــر -حممـــد ابـــن اجلـــزري  1
  .275و 274: ص، 1: ج -.ت.د -ط.د -دار الكتب العلمية -بريوت

 -اإلســالمية دار النصــر للطباعــة -شــربا -مصــر -ري إىل جتويــد كــالم البــاريهدايــة القــا -عبــد الفتــاح  املرصــفي: ينظــر  2
  . 163: ص -م1982/هـ1402 -1:ط
 -دار الفكـر -دمشـق -سـورية -عبـد اإللـه النبهـان: تـح -اللبـاب يف علـل البنـاء واإلعـراب -أبـو البقـاءالعكـربي : ينظـر  3
معاهــــد التنصــــيص علــــى شــــواهد  -عباســـيوعبــــد الــــرحيم بــــن أمحــــد ال. 390: ص، 2: ج -م1995/هــــ1416 -1:ط

، 1: ج -م1947/هــ1367 -ط.د -عـامل الكتـب دار -بريوت -لبنان -حممد حمي الدين عبد احلميد: تح -التلخيص
  .35: ص

: ج - م1995 -1: ط -مكتبة الرشد -الرياض -السعودية -حازم حيدر: تح -اهلدايةشرح  -املهدوي أبو العباس 4
  .75: ص، 1
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   .واالتصال أبدا يقوى معه اإلدغام، االنفصال أبدا يقوى معه اإلظهار -أ
بــأن ســكن املــدغم أو جــاز ، يكــون اإلدغــام إذا حتققــت اــاورة بــني املــدغم واملــدغم فيــه -ب

    .إسكانه
ء التأنيــث يف وقــد اتفــق القــراء علــى إدغــام تــا، يكــون اإلدغــام لتقــارب احلــروف يف املخــارج -ج

�m��L: وقولـه تعــاىل، )189: األعـراف( �mx���w��v��ul: مثـل قولــه تعـاىل، الـدال والطّـاء

����Ml )1)72 :آل عمران.  

وقـد اتفـق القـراء علـى ، ويضـعف خبالفـه، يقوى اإلدغام بانتقال املدغم من ضـعف إىل قـوة -د

  .)64: النساء( �m��}������~l: حنو، يف الظاء" إذْ "إدغام اتفق القراء على إدغام ذال 

دغم يف غريهـا؛ لكثــرة االســتعمال؛ فـالم التعريــف تــدغم أحيانـا قــد يـدغم مــن احلــروف مـا ال يــ -ه
، والسـني والشـني، والـراء والـزاي، والـدال والـذال، التـاء والثـاء: نّ وهـيف أربعة حرفا بـال خـالف يف ذلـك 

  . 2والالم والنون، والطاء والظاء، والصاد والضاد
لفظ عند النطق بالكلمة ويلفـظ احلـرف وهي اليت ال تُ  :الالم بعد هذه األحرف بالشمسيةى وتسمّ 

  . ارالنّ  ،مسالشّ : شددا مثلالذي بعدها مُ 
، لكثــرة اســتعماهلا يف الكــالم، وقــد اخُتصــت الم التعريــف ــذا النــوع مــن اإلدغــام دون ســواها

  .3ومها السكونحىت صارت معها كبعض أجزائها وللز ، ولشدة مالزمتها الكلمة
  

                                                           

  .23: ص -حرز األماين ووجه التهاين -القاسم بن فريه الشاطيب: ينظر  1

 -2:ط -دار صــــــادر -بــــــريوت -لبنــــــان -مــــــازن املبــــــارك: تــــــح -كتــــــاب الالمــــــات  -أبــــــو القاســــــم الزجــــــاجي: ينظــــــر 2
 171:ص -م1992/هـ1412

مـد حم: تـح -املقتضـب -املـربد أبـو العبـاس و . 416: ص، 2: ج -الكتـاب -أبو بشر عمرو بـن عثمـان سيبويه: ينظر  3
  .90:ص، 2: ج -ت.د -ط.د -عامل الكتب -وتبري  -لبنان -عبد اخلالق عظيمة
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 غِ بْـإِ " :لفظ عند النطق بالكلمة إذا جـاء بعـدها أحـد أحـرفوهي اليت تُ  :وتقابلها الالم القمرية
ـــحَ  ومثـــال الـــالم ، 1البـــواقي مـــن حـــروف اهلجـــاء بعـــد األحـــرف الشمســـية وهـــنّ  ،"هُ يَمـــقِ عَ  فْ َخـــوَ  كَ ج

   .الكتاب، القمر: القمرية

1-2  ��-(,( ���	� 

 الشـيء وتبـديل ،بغـريه الشـيء أَبـدلتُ : تقـول، أصـل التبـديل مطلـق التغيـري :اإلبدال فـي اللغـة  

. )55: النـور( ��vu��t��s��r��qz}�: قوله تعاىل ومنه أَْمناً  اخلوف من اهللا وبّدله، تغيريه

��u���t��s��r��q}�: كقولــــــــه تعــــــــاىل  آخــــــــر شــــــــيء مكــــــــان شــــــــيء جعــــــــل :اِإلبــــــــدالو 

wvz )2تاهللا يف تاء الواو كِإبدالو ، )48: إبراهيم.  

رد، وهــو مــن املختلــف فيــه ينحصــر يف أصــل مطّــ ،هــو إبــدال حــرف بــآخر": وفــي االصــطالح
  .3"وكلمات خمصوصة

  :في القراءات القرآنية اإلبدالالتغير الصوتي بضروب من  -أ

. )6: ســورة الفاحتــة( Z��Y��X���Wz}��:قولــه تعـاىلإبـدال الصــاد سـينا حنــو  -1-أ

والسـني والصـاد يتعاقبـان يف كـل حـرف فيـه : ")ه370: ت( األزهـري قـال. 4قرأها قنبـل عـن ابـن كثـري
واخلـاء ، "مصـيطر"و" مسـيطر": ومثل، "بصطة"و" بسطة: "فالطاء مثل. غني أو قاف أو طاء أو خاء

  .5..."الصقر والسقر :والقاف مثل، وصلخه، مثل سلخ اجللد

                                                           

 -1:ط -مركـــز علـــوم احلـــديث النبـــوي -دمشـــق -ســـورية -ســـراج القـــاري يف شـــرح املقدمـــة اجلزريـــة -أميـــن بقلـــة: ينظـــر 1
  112: ص -م2005/هـ1426

  .11/48 -لسان العرب  -ابن منظور: ينظر  2
 .129: ص، 2: ج -القراءات العشر النشر يف -ابن اجلزري حممد  3
  . 9: ص -حرز األماين حرز األماين ووجه التهاين -الشاطيب: ينظر 4
دار  -القــاهرة -مصــر -وعــوض بــن محــد القــوزي، عيــد مصــطفى درويــش: تــح -معــاين القــراءات -األزهــري أبــو منصــور 5

 .111: ص، 1: ج -م1991 -1: ط -املعارف
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قــرأ أبــو  )11: ملرســالتا( z¥��¦�����§���¨��}� :بــدال الــواو مهــزة حنــو قولــه تعــاىلإ -2-أ

ومـن ، فمن قرأ بالواو فهو األصـل؛ ألنـه مـأخوذ مـن الوقـت. وقرأ الباقون باهلمز. 1بواو" ُوقّتت: "عمرو
، اسـتثقاال للضـمة عليهـا، قرأ بـاهلمز؛ فـألن كـل واو ضـمت ضـمة الزمـة جيـوز إبـداهلا علـى االطـراد مهـزة

  . 2حدانا مجع واحدو : وصلى القوم ُأحدانا أي، أجوه: وجوه: حنو قوهلم يف
عــرف األصــل مــن الفــرع يف ويُ  .3املماثلــة واملخالفــة: ويــأيت اإلبــدال لتحقيــق إحــدى غــايتني مهــا

مـا : "قـال املهـدوي. وأنـه حيقـق مـن التجـانس مـا ال حيققـه األول، اآلخـر أخـف مـن األول اإلبدال بـأنّ 
الــدليل علــى أنــه قــد : هإن أصــله الصــاد؟ قيــل لــ: وهــال قلــت، الســني" الســراط"الــدليل علــى أن أصــل 

فلو كان أصـله الصـاد مل تقلـب الصـاد إىل السـني؛ ألن العـرب إمنـا ، استعمل بالسني يف الكالم والقرآن
فلــم يكونــوا ليرتكــوا الصــاد الــيت هــي جمانســة للطــاء ، تســتعمل القلــب ومــا أشــبهه إرادة اخلفــة والتجــانس

أـــم إمنـــا قلبوهـــا صـــادا إرادة اخلفـــة و ، الســـني" الصـــراط: "فهـــذا يـــدلك علـــى أن أصـــل... وهـــي األصـــل
  . 4"والتجانس
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .88: ص -وجه التهاينحرز األماين و  -الشاطيب: ينظر  1
  .331: ص، 4: ج -الكتاب -سيبويه: ينظر 2

وقــد يعــرب عــن هــذا القــانون بالتقريــب واانســة ، ليعمــل اللســان عمــال واحــدا، تقريــب صــوت مــن آخــر جيــاوره: املماثلــة 3
 -أنـيس إبـراهيم: ينظـر. واملتقاربة يف ذلـك كاألمثـال، الفرار من توايل األمثال لثقل اجتماعها: فهيأما املخالفة . والتشاكل

  .210و ، 178: ص -األصوات اللغوية
  .18: ص، 1: ج -شرح اهلداية -املهدوي أبو العباس: ينظر  4
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1-3 ��."� /0�	( ���	� :  

  :مفهوم
  

رتبـة حسـب األصـوات لكل إنسان تصور يف النفس حلركات الكلمة قبل نطقهـا علـى اللسـان مُ 
دم فيقـ، الضـطرابات عضـوية أو نفسـية، لكـن اللسـان قـد يتعثـر يف التـزام هـذا الرتتيـب، يف تلك الكلمة

وهــــو شــــائع يف لغــــة ، وهــــذا مــــا يعــــرف عنــــد اللغــــويني بالقلــــب املكــــاين، بعــــض األصــــوات علــــى بعــــض
  .1األطفال

فيتجـــاوز اخلطـــأ ، وتقويـــه القـــراءة املتـــواترة، علـــى أن مـــن هـــذا القلـــب مـــا تتقبلـــه اجلماعـــة اللغويـــة
  . 2تغريا سائغا يضاف إىل منت اللغة ليمسي، الفردي

قـراءة البــزي : املكـاين يف القــراءات املتـواترة يف صـور نــادرة منهـاوقـد جـاء التغـري الصــويت بالقلـب 

56�111123�4 }. )110: يوســــف( z¦���§��¨��©��}:  خبلــــف عنــــه قولــــه تعــــاىل57 z3 . قلــــب

  .4مث خفف اهلمزة وأبدهلا ألفا، اسَتْأَيس: ولفظه، استعفل: العني إىل موضع الفاء فصارت
  
  
  
  

                                                           

 -املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم -اخلرطوم -السودان - حممد حلمي هليل: ترمجة -الصوتيات - ماملربج برتيل 1
  .89: ص -م1985

: ص -م1997/ هـــ1418 -دار الكتــب العلميــة -بــريوت -لبنــان -دراســة الصــوت اللغــوي -عمــر أمحــد خمتــار: ينظــر 2
390 .  

  .62: ص -حرز األماين -الشاطيب: ينظر 3
دار  -دمشـــق -ســورية -وبشـــري جوجيــايت، بـــدر الــدين قهــوجي: تــح -احلجــة للقـــراء الســبعة -الفارســي أبـــو علــي: ينظــر 4

  .434 -433: ص، 4: ج -م1993 -2: ط -املأمون للرتاث
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2- ��8 :�9:� �����	� :  

  2-1 ;�<=> :  

وُمسي احلـرف املعـروف ، مهزت الدابة مهزًا إذا دفعتها: تقول. الدفع بسرعة: أصل اهلمز يف اللغة
وملا كانت اهلمزة حرفا َجْلـدا علـى اللسـان . مهزة؛ ألن الصوت يُدفع عند النطق به لكلفته على اللسان

أو الســـعال؛ لكوـــا نابعـــة مـــن ، فُنْطقهـــا يشـــبه التهـــوع أو التقيـــؤ، يف النطـــق ـــا؛ ألـــا بعيـــدة املخـــرج
والعقبـــة املتكلـــف ، توّصـــلوا إىل ختفيـــف اهلمـــز فَســـُهل النطـــق بـــه كمـــا ُتَســـّهل الطـــرق الشـــاقة، الصـــدور
  : قال ابن بري. 1صعودها

  َواهلَْمــــــــــــُز ِيف النطْــــــــــــِق بِــــــــــــِه َتكلــــــــــــفُ 
  َوأَبْـــــــــــــــَدُلوُه َحـــــــــــــــْرَف َمـــــــــــــــد َحمًْضـــــــــــــــا

  

  فـَنَـَقلُـــــــــــــــــــــــــــوُه تَـــــــــــــــــــــــــــاَرًة َوَحـــــــــــــــــــــــــــَذُفوا  
ــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــُكوِنَ رْفًضــــــــــــــــــــاَونـََقُل 2ُه لِْلس  

    
يف بعــــض الكلمــــات الــــيت حــــوت مهــــزا مفــــردا وقــــد انفــــرد بعــــض القــــراء والــــرواة بــــإجراء تغــــريات 

وتغرياا وقفـا تطبيقيا حلالة اهلمزة حتليال الدراسة  ههذ عرضتَ وس .لتسهيلوا اإلبدالو  النقل يفاحنصرت 
  .حلمزة وهشام

  
  
  
  
  

                                                           

 -مصــر -إبــراز املعــاين مــن حــرز األمــاين -شــامةأبــو . 426و 425: ص، 5: ج -لســان العــرب -ابــن منظــور: ينظــر  1
  .127: ص، 1: ج -هـ 1349 -ط.د -مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده

 -ط.د -دار الفكـر -وتبـري  -لبنـان -النجوم الطوالع على الـدرر اللوامـع يف أصـل مقـرأ اإلمـام نـافع -املارغيين إبراهيم   2
  .52: ص -م2004/هـ1424
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  : النقل -أ

ُقلـه نـَْقـالً فانتَـَقـل، أوحتويُل الشيء من موضع ِإىل موضع، يلمطلق التحو : لغة: النقل ، ونـََقله يـَنـْ
  .1التحول: والتـنَـقل

فِضــد ، النقــل عبــارة عــن حتويــل حركــة اهلمــزة إىل الســاكن قبلهــا مــع حــذف اهلمــزة: "اصــطالحا
بروايته  شتهروا، نوع من أنواع ختفيف اهلمزوالنقل . 2"ذلك إبقاء اهلمز على حاله والساكن على حاله

   ".وبِاَألِخرة ـــ وِبَالِخرة"، "مْن آمن ـــ مَناَمن: "مثاله .3ورش عن نافع

: إذا كـــــان اهلمـــــز متحركـــــا وقبلـــــه ســـــاكن ســـــواء توســـــط اهلمـــــز حنـــــو: وقفـــــا ومثالـــــه عنـــــد محـــــزة

{mz أم تطــــّرَف حنــــو :{½z )91: ل عمــــرانآ( ،و{¯z )فيقــــرؤه محــــزة�، )5: النحــــل 

ويسـقط اهلمـز حـال تطـرف ، "الُقَرانْ : "أي، ة إىل الساكن قبله مع حذف اهلمـزةبنقل حركة اهلمز وقفا 
  .4"ِملْ "و، "ِدفْ : "اهلمزة فيقرؤها

  
  : 5اإلبدال -ب

ال تبقــى معــه ، هــو جعــل اهلمــزة حــرف مــد خالصــا" :اإلبــدال يف هــذا النــوع مــن التغــري الصــويت   
  .6"ساكنتني أو متحركتني فتصري اهلمزة ألفا أو ياء أو واًوا، شائبة من لفظ اهلمزة

                                                           

  .427: ص -والرازي أبو بكر. 674: ص، 11: ج -لسان العرب -ابن منظور: ينظر 1
  .1/42 -إبراز املعاين -أبو شامة 2
  .68و، 67: ص -النجوم الطوالع  -إبراهيم املارغيين: يراجع شروط النقل وضوابطه عند 3

  : قال اإلمام الشاطيب  4
 ــــــــــــــــر ًناَوَح ــــــــــــــــُه ُمَتَســــــــــــــــك َل ــــــــــــــــا قـَبـْ ــــــــــــــــِه َم   َوَأْســـــــــِقْطُه َحـــــــــىت يـَْرِجـــــــــَع اللْفـــــــــُظ َأْســـــــــَهالَ     ْك ِب

  .19: ص -حرز األماين -اإلمام الشاطيب  
  .من الفصل 16: تقدم يف صلإلبدال املعىن اللغوي  5

  .10:ص -معجم علوم القرآن -إبراهيم حممد اجلرمي  6
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، أم متطرفـا z¯}: إذا كان اهلمز ساكنا وقبله متحـرك سـواء كـان متوسـطا حنـو: مثاله

: فيقـف علـى اللفظـني، فحينئذ يبدل محزة اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلهـا z{}: حنو

  .1"اْقـَرا"و، "الـُموِمُنونْ "
ضــموم وصــال بعــد فــتح مــن املواضــع اهلمــز الســاكن بســكون عــارض م: وقفــا ومثالــه عنــد هشــام

، )140: النســـاء( Äz}: الـــيت رمســـت فيهـــا اهلمـــزة بصـــورة األلـــف علـــى القيـــاس وذلـــك يف حنـــو

  .ورومها بالتسهيل، إبدال اهلمزة ألفا: وجهانيف الوقف عليها  فلهشام ، fz}�و، kz}و

  : التسهيل -ج

، واحلـــذف، يشـــمل اإلبـــدالمطلـــق التغيـــري ف: التســـهيل يف لســـان القـــراء لـــه معـــان خمتلفـــة منهـــا
ومعنــاه أن ينطــق بــاهلمزة بينهــا ، بــني بــني: واملــراد بــه هنــا هــو. ويشــمل النقــل أيضــا، والتســهيل بــني بــني

، وباملكســــورة بينهــــا وبــــني اليــــاء، فينطــــق باملفتوحــــة بينهـــا وبــــني األلــــف، وبـــني احلــــرف اــــانس حلركتهــــا
  . 2وباملضمومة بينها وبني الواو

 )ه590: ت(ويُفهم مـن كـالم الشـاطيب . الثانية بتسهيل �m¢l: ةقرأ نافع كلم: مثاله

وقد أشار الزخمشري يف الكشاف  ،وهو القراءة بالياء اخلالصة، 3وجه آخر للكلمة حنوي ال أدائيُوُرود 
ومـن صـرّح ، وال جيوز أن تكـون قـراءة، بالياء فليس بقراءةوأما التصريح : "فقالإىل هذا الوجه النحوي 

                                                           

  : قال اإلمام الشاطيب  1
ًنا فَأَْبِدلْـــــــــــــهُ  ُمَســــــــــــــك َعْنــــــــــــــُه َحـــــــــــــْرَف َمــــــــــــــد  

  
  َوِمــــــــــــــــْن قـَْبلِــــــــــــــــِه َحتْرِيُكــــــــــــــــُه قَــــــــــــــــْد تـَنَـــــــــــــــــزالَ   

  .19: ص -حرز األماين -اإلمام الشاطيب    
  .84: ص -القاضي عبد الفتاح عبد الغين: ينظر 2
     : قال اإلمام الشاطيب  3

ـــــــــــــد َوْحـــــــــــــَدهُ   ـــــــــــــْد َم ـــــــــــــاخلُْلِف َق ـــــــــــــًة ِب ْل     َوآئِمـــــــــِدالَ  َوْصـــــــــفاً  َمسَـــــــــاَوَســـــــــه   َويف النْحـــــــــِو أُْب
نافع وابن كثري وأبو : وهم، يف رمز النظم مساوال خيفى أن نافعا من أهل  .16: ص -حرز األماين ووجه التهاين -الشاطيب

  .عمرو
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ويظهـر أن وجـه القـراءة باليـاء اخلاصـة وإن مل يُـذكر يف الشـاطبية وأصـلها وهـو  .1"ن حمّرفا فهو الح
وهـي ، 3وقد جاءت هذه الكلمة يف مخسة مواضـع. 2إال أنه ورد من طريق النشر البن اجلزري، التيسري

  .تني من كلمةالكلمة الوحيدة اليت اتفق عليها راويا نافع وانفردا فيما سواها عنه يف اهلمزتني املتوالي
ميكــن أن ، يف بــاب اهلمــز املقــرتن واــرد، لقــراء وحتليلهــاالتغــريات الصــوتية لمــن خــالل اســتقراء 

كــانوا مكثــرين مــن حتقيــق اهلمــز ، يقــال أن ابــن كثــري ودوري أيب عمــرو وابــن ذكــوان وعاصــما والكســائي
، واحلـذف، لـذي يشـمل اإلبـدالا غيـريالقراء والـرواة علـى مطلـق الت وباقي، إال ما ندر يف مواضع متفرقة

  .ويشمل النقل أيضا، والتسهيل بني بني

  

  2 -2  ����	� :  

يف واحـد يف الفعل املضارع املرسوم بتاء واحـدة  4البزي بتشديد تاء التفعل والتفاعل وصالقرأ   

: النســاء( ��r��q��pz}�، )267: البقــرة( r��qz}: قولــه تعــاىل: منهــا، 5وثالثــني موضــعا

97( ،{NMz )12: احلجرات( .  

                                                           

 -ت.د -ط.د -دار إحيـاء الـرتاث العـريب -بـريوت -لبنـان -عبد الرزاق املهـدي: تح -الكشاف -جار اهللا الزخمشري   1
  . 239 :ص، 2: ج
وبـه بـالقبول  فمتلًقـى، دال يـاء خالصـة يف هـذه الكلمـةأمـا وجـه اإلبـ. 379: ص، 1: ج -النشر -ابن اجلزري: يُراجع  2
وإمنا هو من ، ومن املعلوم أن طريق األصبهاين عن ورش مل يرد يف الشاطبية، سند رواية ورش من طريق األصبهاينئ من ر قُ 

  . واهللا أعلم. على خالف ما ذكره الزخمشري، ثابت صحيحوعليه فهذا الوجه ، طريق طيبة النشر
وسورة السـجدة ، 41: واآلية 5: وموضعان يف سورة القصص اآلية، 73: وسورة األنبياء اآلية، 12: سورة التوبة اآلية  3

   .24: اآلية

معــدود حبــرفني أوهلمــا إذ أن احلــرف املشــدد ، ُخــص هــذا احلكــم يف حالــة الوصــل فقــط؛ لتتصــل التــاء املشــددة مبــا قبلهــا 4
  .فُخص التشديد حبالة الوصل، ور عليهواالبتداء بساكن غري مقد، ساكن

  .43و، 42: ص -حرز األماين -الشاطيب: ينظر 5
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، k��jz1}� :حنــو قولــه تعــاىل، األمــر واملاضــي: خــرج بقيــد املضــارعة يف الفعــلف  

  ).4: البينة(z|��{}: وقوله تعاىل

��X} :مثل قولـه تعـاىل، املضارع الذي فيه أكثر من تاء واحدة: قيد التاء الواحدةخرج بو   

���Z��Yz2 ،ومثل قوله تعاىل:�����{a��`��_z)3)13: الشورى.  

وهـذا : "معّلال هذا التغري الصويت للبزي يف تاء التفعل والتفاعل )ه665: ت( قال أبو شامة  
التشـــديد إمنـــا هـــو إدغـــام تـــاء يف مثلهـــا؛ ألن هـــذه املواضـــع الـــيت وقـــع التشـــديد يف أوائلهـــا هـــي أفعـــال 

نية وغـريه حـذف فأدغم البزي األوىل يف الثا، مث التاء اليت من نفس الكلمة، مضارعة أوهلا تاء املضارعة
  .4"إحدى التاءين ختفيفا

ال يكون إال باإلظهـار وفـك املواضع املتقدمة وال خالف بني القراء أن االبتداء بالفعل يف     
وإمنـا يكـون تشـديد التـاء عنـد وصـلها مبـا ، بتـاء واحـدة: ال فرق يف ذلـك بـني البـزي وغـريه أي، اإلدغام

  .  قبلها

  2 -3  �����	�:  

ري هــو وســبب هــذا التغــ، الرتقيــق والتفخــيميت يف الــراء عنــد القــراء مناطــه حــول مــدار التغــري الصــو 
  . االختالف يف أصالة وفرعية كل من احلكمني

  

  

                                                           

  .6: وسورة املائدة من اآلية، 43: سورة النساء من اآلية 1
  .32، 28: سورة النحل من اآليتني 2
 -م2011/ ه1432 -7: ط -دار السـالم -القـاهرة -مصـر -لشـاطبيةالـوايف يف شـرح ا -القاضي عبد الفتـاح: ينظر 3

  .226: ص
  .368: ص، 1: ج -إبراز املعاين من حرز األماين -أبو شامة 4
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   :الترقيق: أوال
  .1ضد التمسني والتفخيم، التنحيف: والرتقيق، فهو النحيف، والثخني الغليظ ضد الرِقيقُ  :لغة        
  .2"ة عن تنحيف احلرف جبعله يف املخرج حنيفاً ويف الصفة ضعيفاعبار " :هو :وفي االصطالح        
  .3"حنول يدخل على صوت احلرف فال ميتلئ الفم بصداه: "أو هو         

  : التفخيم :ثانيا

  .4وهو ضد الرتقيق والتنحيف، واالستعالء التسمنيالتعظيم و : لغة          
  .5"ت احلرف فيمتلئ الفم بصداهِمسٌن يدخل على صو : "هو: وفي االصطالح          

ويرادفــه ، عبــارة عــن تســمني احلــرف جبعلــه يف املخــرج جســيماً مسينــاً ويف الصــفة قويــا" :هــوأو   
  .6"التغليظ إال أن التفخيم غلب استعماله يف الراءات والتغليظ غلب استعماله يف بعض الالمات

ــا برتقيــق الــراءات يف احلــاالت والقــراء اة عــن بــاقي الــرو انفــرد ورش بــالتغري الصــويت يف الــراء  :ثالث
  :اآلتية

سـواء كانـت ، حـال الوقـف والوصـل، إذا كـان قبـل الـراء يـاء سـاكنة متصـلة :الحالة األولى -أ

وذِْكر اليـاء السـاكنة احـرتاز بـه عـن . Ôz ،{Þ��Ýz7}: الراء مفتوحة أو مضمومة حنو

                                                           

دار  -بـريوت -لبنـان -أمحـد عبـد الغفـور عطـار: تـح -تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، الصـحاح -أبو نصـر اجلوهري: ينظر  1
 -تــــاج العــــروس -والزبيــــدي. 169: ص -خمتــــار الصــــحاح -والــــرازي. 4/1483  -م1990 -4:ط -العلــــم للماليــــني

25/353  .  
  .104: ص -هداية القاري -املرصفي  2
  .92: ص  -معجم علوم القرآن -إبراهيم حممد اجلرمي  3

دار الكتــب  -بــريوت -لبنــان -عبــد احلميــد هنــداوي: تــح -احملكــم واحملــيط األعظــم -أبــو احلســن  ابــن ســيده: ينظــر  4
والفــريوز آبــادي . 450: ص، 12: ج -لســان العــرب -وابــن منظــور. 225: ص، 5: ج -م2000 -1:ط -ةالعلميــ

 -سسـة الرسـالةمؤ  -بـريوت -لبنـان -مكتـب حتقيـق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة: تـح -القـاموس احملـيط -حممد بن يعقوب 
  .1477: ص -م1987/هـ1407 -2:ط
  .96:ص -معجم علوم القرآن -إبراهيم حممد اجلرمي  5
  .103: ص -هداية القاري -املرصفي  6

  .10: وسورة احلديد من اآلية، 180: سورة آل عمران من اآلية 7
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عـــن اليـــاء الواقعـــة قبـــل الـــراء وذكـــر املتصـــلة احـــرتاز بـــه . �º¹z1 ،{X��Wz2}: املتحركـــة حنـــو

 )43: إبـراهيم(��µz3 ،{C��Bz¶}�: وكانت هي يف كلمة والراء يف كلمـة أخـرى حنـو

 .فال ترقق الراء حينئذ )43

وسـواء كـان احلـرف املكسـور قبلهـا ، إذا كان قبل الراء كسرة متصلة الزمـة :الحالة الثانية -ب

 ،)90: النســـاء(yz}، )18: الكهـــف(iz}: حنـــو، حـــرف اســـتفال أم حـــرف اســـتعالء

{cb��az)وذكــر قيــد االتصــال احــرتاز عــن الكســر املنفصــل عــن الــراء ، )121: النحــل

ألن ؛ )93: اإلســراء(�z}، )97: هــود(Óz}، )29: الفــتح( J�������I��Hz}: حنــو

   .حرف اجلر وإن اتصل خطًا فهو يف حكم املنفصل ألنه مع جمروره كلمتان

ألن كسـرة مهـز الوصـل ؛ ��xz4}�: عارضـة يف مثـلالكسرة املتصلة ال، وخرج بقيد اللزوم

 .z5¦����§��}� .وقد جيء ا للتوصل إىل الساكن، الوصل غري أصلية

مـــن غـــري حـــروف الصـــاد والطـــاء ، إذا حـــال بـــني الكســـرة والـــراء ســـاكن :الحالـــة الثالثـــة -ج
واء كانـــت ســـ، فـــإن ورشــا ال يعتـــّد ـــذا الســاكن وال يعتـــربه فاصـــال وحــاجزا مينـــع ترقيـــق الــراء، 6والقــاف

                                                           

  .36: وسورة األحزاب من اآلية، 68: سورة القصص من اآلية 1
  .35: وسورة األحقاف من اآلية، 22: سورة الفرقان من اآلية 2
  .5: سورة احلج من اآلية، 23: سورة البقرة من اآلية 3
  .13: وسورة احلديد من اآلية، 28: وسوة النور من اآلية، 81: سورة يوسف 4

فـال ، فهـي كسـرة عارضـة، وعليـه كسـر املـيم ألجـل الـتخلص مـن التقـاء السـاكنني. تسـقط مهـزة الوصـل هنـا عنـد القـراءة  5
  :بيت فقال يف، األوىل والثانية : وقد مجع اإلمام الشاطيب احلالتني. ترقيق يف هذا وأمثاله لورش

َلَهــــــــــــــــــــــــــا َـــــــــــــــاٌء أَِو الكَ     َوَرقــــــــــــــــــــــــــَق َوْرٌش ُكــــــــــــــــــــــــــل رَاِء َوقـَبـْ   ْســـــــــــــــُر ُموَصـــــــــــــــالَ ُمَســـــــــــــــكَنًة ي
  . 28: ص -حرز األماين -اإلمام الشاطيب  
  : قال الشاطيب  6

ــــــــــــَر َفْصــــــــــــًال َســــــــــــاِكًنا بـَْعــــــــــــَد َكْســــــــــــَرةٍ  ـــالَ     وَملَْ يـَ ِســـَوى َحـــْرَف االْســـِتْعَال ِســـَوى اخلَـــا َفَكم  
بــأن ال يكــون : وجتــدر اإلشــارة إىل أن أهــل األداء يــذكرون يف هــذا القيــد. 28: ص -حــرز األمــاين -إلمــام الشــاطيبا    

 =واستثنوا من حـروف االسـتعالء اخلـاء، جريا على كالم الشاطيب، احلرف الفاصل بني الكسرة والراء من حروف االستعالء
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��e}: أم متطرفــــــــــــــــــــة حنــــــــــــــــــــو، Ðz}، )2: الشــــــــــــــــــــرح(z|}: متوســــــــــــــــــــطة حنــــــــــــــــــــو

fz)5: الزخــرف( ،{w���vz . ويبقــى انفصــال الكســر وعروضــه مانعــان كــذلك مــن

  . )128: النساء(B��Az}، )28: مرمي(f��ez}: حنو، الرتقيق كما يف احلالة اآلنفة

التفخيم؛ ألن كل حرف من هذه احلروف  ُأجرَِي يف الراء، قافاأو فإن كان الساكن صادا أو طاء     

��¹}، )30: الروم(ª��©z}، )61: البقرة(z¬��®}: ِمثل، حاجز قوي

ºz)1)2: الذاريات.  

2 -4 	���?:  

والتغلــيظ رديــف ، مــن حيــث التغــري الصــويت علــى مســتوى الرتقيــق والتفخــيم الــراءَ  تضــارع الــالمُ 
هـو : "يف تعريـف التفخـيم )ه1409: ت(رصـفي قـال امل. وهو ضد الرتقيق للتفخيم يف باب الالمات

ويرادفـــه التغلـــيظ إال أن ، عبـــارة عـــن تســـمني احلـــرف جبعلـــه يف املخـــرج جســـيماً مسينـــاً ويف الصـــفة قويـــا
  .2"والرتقيق ضدمها، التفخيم غلب استعماله يف الراءات والتغليظ غلب استعماله يف بعض الالمات

  :اليةوانفرد ورش بتغليظ الالم يف احلاالت الت

                                                                                                                                                                                     

م وجـــود ســـواكن اســـتعالء فاصـــلة بـــني الكســـر لكـــن ظهـــر للباحـــث عـــد. ]١٨: نـــوح[ ������v���uz} :حنـــو= 
فلـم يبـق إال احلـروف الثالثـة الـيت ذكـرت . واخلاء وهذا األخري مستثىن من القيـد، إال يف الصاد والطاء والقاف، وحرف الراء

  .يف هذه احلالة
. عـــدهاومــا ب 445: ص، 1: ج -النشــر -ابــن اجلــزري: هنــاك اســتثناءات وضــوابط لــورش يف هــذه احلـــاالت تراجــع يف 1

دار الكتـــب  -بـــريوت -لبنـــان -أنـــس مهـــرة: تـــح -بقـــراءات القـــراء األربعـــة عشـــر إحتـــاف فضـــالء البشـــر -والـــدمياطي البنـــا
  .وما بعدها 126: ص -)م1998/هـ1419( -1: ط -العلمية

  .103: ص -هداية القاري -املرصفي  2
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، ���Qz}�: حنــو. الصــاد أو الظـاء أو الطــاء: أن يقــع قبــل الـالم أحــد هـذه احلــروف: ىاألولـ

{iz ،{bz1 ،فــإْن وقــع احلــرف بعــد الــالم رققــت حنــو :{¥z)90: النســاء( ،

{iz)29: الفتح( ،{½z)19: الكهف( .  

Qz ،{��a}: حنــــــو، أن يكــــــون أحــــــد هــــــذه احلـــــروف مفتوحــــــا أو ســــــاكنا: ةالثانيـــــ

bz)20: ص( ،{Ã��Âz2 ،{Ùz ،{iz،�{a��`z)5: القدر(.  

5(.  

، )51: الــــــروم(Fz}: فــــــإن كانـــــت مضــــــمومة حنــــــو، أن تكـــــون الــــــالم مفتوحــــــة: ةالثالثــــــ

{pz)فرتقق الالم وال تُفّخم، )90: الكهف.  

، z¼}: حنـــــــو، أال حيـــــــول بينهـــــــا وبـــــــني هـــــــذه احلـــــــروف حائـــــــل إال األلـــــــف: ةالرابعـــــــ

{Æz ، قال اإلمام الشاطيب. 3تغليظ أرجحوال، التغليظ والرتقيق: وجهنيبالفقرأ ورش :  

ــَدماَ    َويف طَــاَل ُخْلــٌف َمــْع ِفَصــاالً َوِعْن
  

ـــــــــــالَ    ـــــــــــُم ُفض َفخ
ُ
  ُيَســـــــــــكُن َوْقفـــــــــــاً َوامل

قد مجع اإلمـام الشـاطيب شـروط تغلـيظ و  .ن األلف حاجز غري حصني فكان يف حكم املعدومذلك ألو   
  :فقال الالم يف بيتني
  اهَ ادِ َصـــــــــــلِ  مٍ الَ  حَ تْ فـَـــــــــــ شٌ رْ وَ  ظَ لـــــــــــغَ وَ 
  مْ ِِ الَ َصـــــــكَ   تْ نَ ك ُســـــــ وْ أَ  تْ َحـــــــت ا فُـ ذَ إِ 

ــــــــــقَـ  اءِ لظــــــــــلِ  أوْ  اءِ الطــــــــــ وِ أَ    ــــــــــتَـ  لُ ْب   الَ ز نَـ
  4الَ وَصــــــــيُ وَ  ل ظَــــــــ ا ُمث ًضــــــــيْ أَ  عِ لَــــــــطْ مَ وَ 

  

                                                           

  .229، 227: البقرة من اآليتنيسورة  1
 .160: ألعراف من اآليةوسورة ا، 57: البقرة من اآلية 2

   .29: ص -حرز األماين -الشاطيب  3
: ص -الوايف يف شـرح الشـاطبية -القاضي عبد الفتاح: ءات وضوابط تراجع عندولورش استثنا. نفسه والصفحة املصدر  4
  .وما بعدها 172: ص
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2 -5  	�@6�A�	�� �ABC	� D�A:  

نـــــوين زائـــــد وإمنـــــا فـُـــــّرق بينهمــــا؛ ألن النـــــون الســـــاكنة أصــــلية والت، التنــــوين هـــــو النـــــون الســــاكنة
  .1لإلعراب

خللــف عــن محــزة بــرتك الغنــة عنــد إدغــام النــون الســاكنة يف هــذا البــاب وقــد ُســجل انفــراد واحــد 

  . z2½�¾}و، gf���ez}: حنو قوله تعاىل، والتنوين يف الواو الياء

  : قال اإلمام الشاطيب
  

  3تَـــالَ نـََهـــا َخلَـــٌف َوِيف الْـــَواِو َواْليَـــا ُدو     وَُكـــــــــل بِيَـْنُمـــــــــو أَْدَغُمـــــــــوا َمـــــــــَع ُغنـــــــــةٍ 
      

  

  

  

  

  

                                                           

  .89: ص، 1: ج -شرح اهلداية -املهدوي 1
  .81: يةوسورة القصص من اآل، 43: سورة الكهف من اآلية  2
، "ينمو: "أن كل القراء أدغموا النون الساكنة أو نون التنوين بغنة عند حروف: أي. 24: ص -حرز األماين -الشاطيب 3
  .إال ما نقل عن خلف من اإلدغام فيها بال غنة يف الواو والياء، "ينمو"
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��E	� � !"�: #F���	� � �����	� �����	�:  

1- #F���	� G�� &  

واأللـــف ، وهـــي الفتحـــة والضـــمة والكســـرة، صـــوائت أصـــول: الصـــوائت يف العربيـــة علـــى نـــوعني
 أو تشـكيالت صـوتية، وصوائت فـروع وهـي تنويعـات نطقيـة للصـوائت األصـول، 1والواو والياء املديتان

  .هذه التغريات يف القراءات القرآنيةلدى بعض اللهجات وقد وردت  2خاصة

قرأهـا  "غـيض"و، "قيـل: "فاملركبة كاإلمشام يف. والصوائت الفروع إما أن تكون مركبة أو بسيطة
والبســيطة إمــا أن تكــون إمالــة أو إخفــاء الــذي يشــمل . إمشــام الكســر بالضــم: أي، 3هشــام والكســائي
  .4االختالس والروم

  . وصغرى، كربى: تنقسم اإلمالة إىل قسمنيففي اصطالح القراء اإلمالة : أوال
واأللـف مـن اليـاء مـن غـري قلـب خـالص وال إشـباع  ،الفتحـة مـن الكسـرة تقريـب": الكبرى -أ

  . 5"قت اإلمالة انصرفت إليهاطلِ وإذا أُ . مفرط
، اللَـي ، اإلمالة الشـديدة ،و البطح ،و اإلضجاع ،اإلمالة احملضة :ومن مرادفات اإلمالة الكربى

  .6واأللف املعّوج، اإلشباع، اإلجناح

                                                           

: ص -م1994 -لـبمنشـورات جامعـة ح -حلـب -سـورية -علـم اللغـة مقدمـة للقـارئ العـريب -السعران حممـود: ينظر 1
184- 185.  

 -م 1966 -اجلامعـة التونسـية -تـونس -صـاحل القرمـادي: ترمجـة -دروس يف علم أصوات العربية -كانتينو جان: ينظر 2
  .131: ص

  .36: ص -حرز األماين -الشاطيب: ينظر 3
  .178: ص - اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات - عبد البديع النريباين: ينظر 4

  .140: ص -الوايف يف شرح الشاطبية -عبد الفتاح القاضي و . 30: ص، 2: ج -النشر -ن اجلزرياب  5
  .50: ص -معجم علوم القرآن -إبراهيم حممد اجلرمي: ينظر  6
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وهي أصعب يف النطق من اإلمالة الكـربى؛ ، هي مابني الفتح واإلمالة الكربى: الصغرى -ب  
  . ولذلك قّل إتقاا عند قـَرَأَِة القرآن. ألا َمرتبة وسطى بني الفتح واإلمالة احملضة

 اإلمالـة لفـظ علـى ـا يلفظـون عـنهم بلغنـا أو قـراءم مسعنـا نممـ النـاس وأكثـر: "قال أبـو شـامة
 وهـذا ،بـني بـني وخفضـه باحملضـة الصـوت رفع -الصغرى -بني وبني احملضة بني الفرق وجيعلون ،احملضة
  .1"وخفضه الصوت لرفع أثر فال ظاهر خطأ

بـني لفظـي : أي -وبـني بـني، بـني اللفظـني، والتلطيـف، التقليـل: ومن مرادفات اإلمالة الصغرى
  .واإلمالة املتوسطة أو الوسطى، -الفتح واإلمالة الكربى

  

  :مخطط توضيحي يبين الفرق بين اإلمالة والتقليل
  

  أو اإلمالة الصغرى، تقليلال الفتحة                                          
  األلف                           

  أو اإلبطاح، اإلمالة الكربى                                                                    
  

  الكسرة                                                                           
  الياء                                                                            

  
  .ومنهم من مل ميل ،منهم من أمال :ضربنيعلى  اإلمالة والقراء يف

 ،وأبــو عمــرو ،ورش :وهــم :ومكثــر .قــالون وابــن عــامر وعاصــم :وهــم مقــلّ  :قســمان :األولالضــرب و 
  . والكسائي ،ومحزة

أمــا أبــو عمــرو فمــرتدد بينهمــا  ،الصــغرى ورشوأصــل  ،الكــربى اإلمالــة وأصــل محــزة والكســائي
  .1مجعا بني اللغتني

                                                           

  .221: ص، 1: ج -إبراز املعاين من حرز األماين -أبو شامة  1



 تغير الصوتي في القراءات القرآنيةمظاهر ال               

29 

  .القراء على ضرب من مل ميل وبقي عبد اهللا بن كثري من
ألن النطق بالياء والكسـرة ، هو تناسب األصوات وتقارا: والغرض األصلي لإلمالة أو التقليل

وباإلمالـــة تصـــري األصـــوات مـــن منـــط واحـــد يف التســـفل ، وبالفتحـــة واأللـــف ُمَتصـــعد مســـتعلٍ ، ُمتســـّفل
  .2وقد ترد اإلمالة للتنبيه على أصل األلف، واالحندار

وذلـــك أن اللســـان يرتفـــع بـــالفتح ، وأمـــا فائـــدة اإلمالـــة فهـــي ســـهولة اللفـــظ": ل ابـــن اجلـــزريقـــا
وأمـا مـن فـتح فإنـه  .على اللسان من االرتفاع، فلهذا أمال مـن أمـال واالحندار أخف ، وينحدر باإلمالة

  .3"كون الفتح أمنت أو األصل واهللا أعلم  ىراع
ن فــرأي ابــن اجلــزري وصــاحب اإلحتــاف أ. مالــةلــف يف أصــل الكــالم هــل هــو الفــتح أو اإلواختُ 

قـد سـبب فـإن فُ  ،اإلمالة فرع عن الفـتح بـدليل أن اإلمالـة ال تكـون إال عنـد وجـود سـبب مـن األسـباب
فمـــا مـــن كلمـــة متـــال إال ويف العـــرب مـــن  ،جـــد شـــيء منهـــا جـــاز الفــتح واإلمالـــةوإن وُ  ،م الفـــتحزِ منهــا لَـــ
راد الفـــتح وتوقـــف اإلمالـــة علـــى أصـــالة الفـــتح وفرعيـــة وهـــذا دليـــل يف اطّـــ. العكـــس ال يصـــحو  ،يفتحهـــا
  . 4اإلمالة

  

ويدركه البصـري؛ ألنـه ، هو ضم الشفتني بال صوت عند النطق باحلركة" :مفهوم اإلشمام: ثانيا
لكنــه يســـمع أثـــر اإلمشـــام علـــى ، وال يدركـــه األعمــى؛ ألنـــه ال يـــرى حركـــة الشـــفتني، يــرى ضـــم الشـــفتني

  .5"املخرج

                                                                                                                                                                                     

  .103: ص -إحتاف فضالء البشر -البناالدمياطي : ينظر  1
  .90: ص -النجوم الطوالع  -إبراهيم املارغيين: ينظر  2

  .35: ص، 2: ج -النشر -ابن اجلزري  3
  . 102: ص -إحتاف فضالء البشر -والبنا الدمياطي. 32و، 31: ص، 2: ج -النشر -ابن اجلزري: ينظر  4
، 1 :ج -م2002/ هــ1422 -1:ط -دار سـعد الـدين -دمشـق -سـورية -معجم القراءات -عبد اللطيف اخلطيب  5
  . 44و، 43: ص
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، )��: �����( bz ،{Âz}: والكســائي يف كلمــاتمــن القــراء هشــام وقــد قــرأ باإلمشــام 

{_z1 وقرأ ابـن عـامر والكسـائي بكماهلمـا لفـظ. أينما جاءت يف القرآن الكرمي :{sz 

~��_��`����a} :قولــــــــــه تعــــــــــاىلموضــــــــــعه مــــــــــن باإلمشــــــــــام يف  z~}و، 2يف موضــــــــــعيه

bz)�	
 :��(.     

 Dz}و ،3يف موضـــعيه )��: ������(gz}: وقـــرأ نـــافع وابـــن عـــامر والكســـائي لفظـــي

)h��g��f��e��d���cz،��{��f���e} :مـن قولـه تعـاىل ،باإلمشـام يف موضـعه) ��: ���

k��j��i��h��gz ،ــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــاىل ��F��E��D��C��B��A}: وقول

Gz4.  

. 5واعُترب اإلمشام صائتا مركبـا ألنـه يكـون بنطـق ضـمة خفيـة بعـد فـاء الكلمـة متلـوة بيـاء سـاكنة
والعــريب الناشــئ يف الباديــة يطــوع لســانه لضــمة ، نــه يشــّم وال يشــبع الضــمومــن ضــّم فإ: "قــال األزهــري

  . 6"خفية جيفو عنها لسان احلضري املتكلف

، زيــادة يف البيــان، أشــّم أراد أن يبقــي يف أوائــل هــذه األفعــال داللــة علــى البنــاء للمجهــولمــن ف
ل؛ فأصـل املبـين للمجهـول شأن العرب يف كثري من كالمها احملافظة على بقاء ما يدل على األصـو ومن 
غـري أـم اسـتثقلوا الكسـرة علـى ، وُجيِـئ، قُـِول: أن يكـون علـى، جـاء، قـال: الثالثـي األجـوف حنـومن 

                                                           

 .23: وسورة الفجر من اآلية، 69: سورة الزمر من اآلية 1
  .73، 71: سورة الزمر من اآليتني 2
  .33: والعنكبوت  من اآلية، 77: سورة هود من اآلية 3
  .36: ص -حرز األماين -الشاطيب: ينظر 4

  .179: ص - اءاتاجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقر  - عبد البديع النريباين: ينظر 5
 .136: ص، 1: ج -القراءات معاين -األزهري أبو منصور 6
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فإن كان معـتال بـالواو قلبـت يـاء لسـكوا بعـد  ، ِجْيء، ِقْول: فنقلت إىل الفاء بعد طرح حركتها، العني
  .1قيل: كسر

: تصـاص اإلمشـام بالضـمة دون غريهـا مـن احلركـاتيف تعليـل اخ) 565: ت(قال ابن أيب مـرمي 
وهــذا ال ، ألن اإلمشــام يــؤ اللفــظ بالضــمة وضــم الشــفتني اســتعدادا إلخــراج مــا كــان مــن جــنس الــواو"

  .2"ميكن مع اإلشارة إىل الكسرة أو الفتحة

مبــا قــد خّصــه الــنص منهـــا ، هــو إخفــاء احلركـــات بــنقص متطيطهــا: "مفهــوم االخــتالس: ثالثــا
حبيـث يكـون ، هو اإلتيان بثلثـي حركـة احلـرف: فاالختالس يف حقيقته العملية. تواتر الصحيحوالنقل امل

  .  3"املنطوق به من احلركة أكثر من احملذوف منها

وتكـاد تفقـد اجلهـر مثلمـا ، وبّني عبد الصبور شاهني أن احلركة يف االختالس تكـون أقصـر زمنـا
  . 4حيدث يف اإلسرار أو الوشوشة

: لــــــدوري خبلــــــف عنــــــه عــــــن أيب عمــــــرو البصــــــري بالضــــــمة املختلســــــة يف الــــــراء يفقــــــرأ ا: مثالــــــه

{vz، �{pz )���������� :���( ،{�z )������� :��( ،{Ëz)���������� :���( ،

�( jz}�: يف وخبلــف عنــه أيضــا بكســرة خمتلســة يف اهلمــزة����هــو الســكون والوجــه الثــاين ، )��: ��	

  .5احملض

                                                           

 -حمـي الـدين رمضـان: تـح -الكشف عن وجـوه القـراءات السـبع وعللهـا وحججهـا -مكي بن أيب طالبالقيسي : ينظر 1
  .230: ص، 1: ج  -م2003 -4: ط -مؤسسة الرسالة -بريوت -لبنان

اجلماعـــة اخلرييـــة  -جـــدة -الســـعودية -عمـــر محـــدان الكبيســي: تـــح -ات وعللهـــااملوضـــح يف وجـــوه القــراء -ابــن أيب مـــرمي 2
  .217: ص، 1: ج -م1993 -1: ط -لتحفيظ القرآن الكرمي

  .15: ص -معجم علوم القرآن -إبراهيم حممد اجلرمي  3

 -1: ط -اجنيمكتبـــة اخلـــ -القـــاهرة -مصـــر -أثـــر القـــراءات يف األصـــوات والنحـــو العـــريب -عبـــد الصـــبور شـــاهني: ينظـــر 4
  .370: ص -م1987/هـ 1408

  .37: ص -حرز األماين -الشاطيب: ينظر 5
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: ت( قـال أبـو علـي. ويكـون يف الفـتح علـى قلـة ،وُيالحظ دوران االختالس يف الضـم والكسـر
واعلم أن احلركات الـيت تكـون للبنـاء واإلعـراب يسـتعملون يف الضـمة والكسـرة منهمـا علـى : ")ه377
وهـذا االخـتالس والتخفيـف إمنـا . االخـتالس والتخفيـف: واآلخـر. اإلشباع والتمطيط: أحدمها: ضربني

  .1..."ومل ختفف الفتحة باالختالس، س فيها إال اإلشباعفأما الفتحة فلي، يكون يف الضمة أو الكسرة

أو تضـعيف الصـوت باحلركـة حـىت يـذهب ، هو النطق ببعض احلركة وقفا" :مفهوم الروم: رابعا
وهـو ، ويسـمعها القريـب مـن املصـوت املـتكلم، وهو عند النحاة النطق باحلركـة بصـوت خفـي، معظمها

ويكـــون ، ويكـــون يف املرفـــوع واملضـــموم واـــرور واملكســـور، عنـــد القـــراء  غـــري اإلخفـــاء وغـــري االخـــتالس
   .2"الثابت فيه من احلركة أقل من الذاهب

: وعنـد اللغـويني، نطـق بـبعض احلركـة: فعنـد القـراء، ويف معىن الروم خالف بـني القـراء واللغـويني
  .نطق احلركة بصوت خفي

ال يــدخل الــروم عليــه؛ ألنــه  فعلــى معــىن القــراء، وتظهــر فائــدة اخلــالف بــني الفــريقني يف الفــتح
ألا ال تقبل التبعيض كما يقبله الكسر والضم مبا فيهما ، إذا خرج بعضها خرج سائرها، حركة خفيفة

  .من الثقل

فـإن الـروم يـدخل علـى الفـتح كمـا يـدخل علـى الكسـر والضـم؛ ألن الـروم وعلى معـىن اللغـويني 
  . الثوذلك ال ميتنع يف احلركات الث، عندهم إخفاء احلركة

  : قال اإلمام الشاطيب

  الَ ــــر ُوص ـــــــــــــــَــــ َك ِعْنَد اْلَكْسِر َواجلْ ــــَوَرْومُ ***   ......................

                                                           

 .83: ص، 2: ج -احلجة للقراء السبعة -الفارسي أبو علي: ينظر 1
وال غــرو أن االخــتالس والــروم واإلمشــام ال يــتم حتقيــق . 45: ص، 11: ج -معجــم القــراءات -عبــد اللطيــف اخلطيــب  2

  .وفق ضوابط النقل املتواتر امث ترويض اللسان على أحكامهم، افهة من أفواه القرأِة املتقننيأداء كل منها إال بالسماع واملش
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  1َوِعْنَد ِإَماِم النْحِو يف اْلُكل أُْعِمالَ *** وَملَْ يـََرُه يف اْلَفْتِح َوالنْصِب قَارٌِئ 

فإنــــه مل جيــــز الــــروم يف املفتــــوح؛ ألن الفــــتح : "... روم يف الفــــتحقــــال املهــــدوي يف علــــة عــــدم الــــ
ــــب ــــروم باحلركــــة  ،فخــــروج بعضــــه كخروجــــه كلــــه، عض خلفتــــهخفيــــف ال يت فــــإذا رمــــت الفتحــــة التــــبس ال

    .2"املشبعة

��C}: حنــــو قولــــه تعــــاىل، الســــاكن بســــكون عــــارض مكســــور بعــــد فــــتح وصــــالاهلمــــز  :مثالــــه

Dz3 ،و{E��Dz )و، )2: النبـــــأ{S���Rz4 .األول: حلمـــــزة وهشـــــام وقفـــــا ففيـــــه وجهـــــان :

  .5تسهيلها مع روم كسرا: والثاين. إبدال اهلمزة ألفا
نصـب أو فـتح ويكـون يف  وخيالفـه أنـه ال يكـون يف، يف تبعيض احلركـة االختالسَ  ويشارك الرومُ 

  . والثابت فيه من احلركة أقل من الذاهب، الوقف فقط

والثابــت مــن احلركــة فيــه أكثــر مــن ، وال خيــتص بــالوقف أمــا االخــتالس فيكــون يف كــل احلركــات
  . 6بثلثي احلركة) ه446: ت(الذاهب وقّدره األهوازي 

  

  

  

  
                                                           

  .30: ص -حرز األماين-الشاطيب 1
 .71 -70: ص، 1: ج -شرح اهلداية -املهدوي أبو العباس 2

  .8: وسورة الصافات من اآلية، 246: سورة البقرة من اآلية  3
  .33: آليةاومن ، 28: ومن اآلية، 26: من اآلية، احلجر وقعت يف ثالثة مواضع يف سورة  4
 -عمـان -األردن -أمحد خالـد شـكري: تح -إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز -القباقيب مشس الدين حممد بن خليل: ينظر 5

 .180: ص -م2003 -1: ط -دار عمار
  .314: ص -إحتاف فضالء البشر -الدمياطي البنا: ينظر 6
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  2- #F���	� -�:  

  .ماهية القصر واملد يف اللغة واالصطالح: أوال

 عنـه َعَجـزت: أي ُقصـوراً  الشـيء عـن َقَصـْرتُ : يُقـال، هو خالف املـد والطـول :القصر لغة -أ
 يف َقْصـراً  يقُصـرُها صـالته فـالنٌ  وقَصـرَ ، إذا أخطـأه ومل يصـبه اهلـدف عن همُ السّ  َقَصرَ : يقالو  ،أبلغه ومل

  والقصــــــرُ . )101: النســــــاء( Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Óz}�: تعــــــاىل اهللا قــــــالو . الســــــفر

 حمبوسـاتٌ  :أي ،)72: الـرمحن( U���T���W��Vz}: ومنه قوله تعـاىل، احلَْبسكذلك مبعىن 

  . 1اجلنة يف أزواجهنّ  على َخمدرَاتٌ  ر الد  منَ  خيامٍ  يف
كقصر ألـف اهلـاء واليـاء مـن فاحتـة مـرمي يف ، 2إثبات حرف املد من غري زيادة عليه :اصطالحا

  .��B��Az3}�: قوله تعاىل

وكــل شــيء مددتَــه فقــد مطَْلتَــه مطــًال كالــذهب والفضــة ، مطلــق الزيــادة والتمطــيط :لغــة: والمــدّ 

��U��T��S}�: ومنـه قولـه تعـاىل، 5ومّد اهللا الظـل، امتّد الّنهار والظلّ : ومن ااز، 4واحلبل وما أشبهه

                                                           

 -دار إحيــاء الــرتاث العــريب -بــريوت -لبنــان -حممــد عــوض مرعــب: تــح -ــذيب اللغــة -و منصــورأبــاألزهــري : ينظــر  1
أمحـــد عبـــد : تـــح -تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، الصـــحاح -أبـــو نصـــر اجلـــوهريو . 278: ص، 8: ج -م2001 -1:ط

العـروس مــن تــاج  -مرتضـى والزبيـدي. 2/794 -م1990 -4:ط -دار العلـم للماليــني -بـريوت -لبنــان -الغفـور عطـار
ومـة مطبعـة حك -الكويـت -وعبد السـتار أمحـد فـراج، عبد العليم الطحاوي: مراجعة، حسن نصار: تح -جواهر القاموس

  . 423: ص، 13: ج -م1974/هـ1394 -ط: د -الكويت
  .224 -معجم علوم القرآن -إبراهيم حممد اجلرمي: ينظر  2
  . 1:سورة مرمي اآلية  3
: ج -)م1978/هــ1398( -ط.د -دار الفكـر -بريوت -لبنان -املخصص -ن األندلسيأبو احلسبن سيده ا: ينظر  4
  .30: ص، 13: ج

: ص -)م1979/ هــــ1399( -ط.د -دار الفكـــر -بـــريوت -لبنـــان -أســـاس البالغـــة -جـــار اهللا الزخمشـــري: ينظـــر  5
586.  
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Y�����X��W��V��Uz )قـــال ، ُمتصـــل ال انقطـــاع لـــه: ويف اجلنـــة ظـــّل ممـــدود وممتـــد أي�����)45: الفرقــان

مـّد : قيـل ولـذا، 1وهو انقطـاع املـدّ : القصر أو اَجلْزرُ : وضد املدّ . )30: الواقعة( ��������a��`z}: تعاىل

  .البحر وجزره

 يقــوم ال الــذي وهــو ،الطبيعــي املــدّ  علــى املــدّ  حــرف يف مــط  زيــادة عــن عبــارةهــو : "اصــطالحا  
  .2"دونه املد حرف ذات

فـالنون ، iz}: مثـل كلمـة، "املمـدود  احلرف" :يسمى املد حرف يسبق الذي احلرفو 

األلـف املفتـوح مـا : ف املـد الثالثـةوهـذه الكلمـة اجتمعـت فيهـا أحـر ، حرف ممدود وكذلك احلاء واهلـاء
 ؛الكلمـة أول يف املـد حـرف يـأيتوعليـه فـال . واليـاء املكسـور مـا قبلهـا، والـواو املضـموم مـا قبلهـا، قبلهـا

  .ممدود حرف يسبقه مل ألنهو ، لسكونه والعرب ال تبدأ بساكن

 ابـن كـانفقـد  ، � ثبوتـا علميـا وأدائيـا ُمتلًقـى عـن رسـول اهللا، يف القـرآن الكـرمي ولقد ثبـت املـدّ 

مــن  مرســلة )60: التوبــة( s���r��qz}� :الرجــل فقــرأ ،رجــال القــرآن يقــرئ � مســعود

 هــايأقرأن: قــال!!   �اهللا رســول يهــانأقرأ هكــذا مــا: عودمســ ابــن قــال، غــري مــد : �{���r��q

sz ، َ3دهادّ فم.   

 �نس بـن مالـك وقد وصف أ، واملّد يف حقيقته صورة من صور التأين يف تالوة القرآن الكرمي
  .4"بالرحيم وميد ،بالرمحن وميد ،اهللا ببسم ميد. مدا �كانت قراءة النيب : "فيقول �قراءة النيب 

                                                           

  .  62: ص، 2: ج -كتاب العني  -اخلليل بن أمحد الفراهيدي : ينظر  1
  .313: ص، 1: ج -لنشرا -ابن اجلزري  2
 -مكتبـة الزهـراء -املوصـل -العـراق -محدي بن عبـد ايـد السـلفي: تح -املعجم الكبري -أبو القاسم الطرباين : أخرجه  3
عبــد : تــح -جممـع الزوائــد ومنبــع الفوائـد -علـي بــن أيب بكــر واهليثمــي . 137: ص، 9 :ج -م1983/هــ1404 -2:ط

  .321: ص، 7: ج -م1994/هـ1414 -ط.د -دار الفكر -بريوت -لبنان -اهللا حممد الدرويش
 -2:ط -سســة الرســالةمؤ  -بــريوت -لبنــان -شـعيب األرنــؤوط: تــح -صــحيح ابــن حبــان -حممـد ابــن حبــان : أخرجــه  4

  .أنه صحيح على شرط الشيخني: وقال احملقق فيه. 223: ص، 14: ج -م1993/هـ1414
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التغــريات الصــوتية علــى مســتوى مــّد ومالحظــة ورواــم الســبعة اهج القــراء بعــد تقصــي منــ: ثانيــا
  : ميكن استخالص ما يلي، املتصل واملنفصل: وخاصة املدين الصوائت

غــري أــم اختلفــوا يف ، أمجــع أهــل األداء علــى عــدم قصــر املتصــل جلميــع القــراء: د المتصــلالمــ
  . وقرأ الباقون بالتوسط. ورش ومحزة بكماله، فقرأ باإلشباع مبقدار ست حركات. مقداره

وقـد تتبعتـه فلـم ، فوجب أن ال يُعتقد أن قصر املتصل جائز عنـد أهـل القـراء: "قال ابن اجلزري
  .1"ة صحيحة وال شاّذة بل رأيت النص مبّدهأجده يف قراء

وقــرأ بالتوســط قــوال ، قــرأ باإلشــباع ورش ومحــزة أيضــا يف املنفصــل مــن املــدود :المــد المنفصــل
القصــر والتوســط قــرأ كــل مــن قــالون ودوري أيب : وبــالوجهني أي، واحــدا ابــن عــامر وعاصــم والكســائي

  . 2والسوسي، ابن كثري بكماله: وقرأ بالقصر قوال واحدا. عمرو

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .315: ص، 1: ج -النشر -ابن اجلزري  1
 .60: ص -الوايف يف شرح الشاطبية -عبد الفتاحالقاضي  2
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3- #F���	� HIJ :  

ات الصــوتية يف حــذف الصــوائت مــن خــالل الدراســة املقارنــة للقــراءات ز التغــريّ مــا ميّيــ لعــل أهــمّ 
  .1الطويلةو  القصرية: بنوعيهاالصوائت  مستوىالقرآنية املتواترة هو ذلك التغري الصويت على 

  :حذف الصوائت القصرية 3-1

رية يف القراءات القرآنية املتواترة إسكان املتحرك سـواء أكـان حـرف يُراد حبذف الصوائت القص 
إذا كــان " رســل: "وقــد قــرأ أبــو عمــرو البصــري بإســكان الضــم يف احلــرف الثــاين مــن لفــظ. إعــراب أم ال

����t��s��r��q}�و، )	�: ����������( C��B��Az}: لضـــــمري العظمـــــة حنـــــومضـــــافا 

uz )�������� :�
F��E��D��C��B�z}: أو ضـــمري املخـــاطبني حنـــو، )

)��فــإذا كــان هــذا ، )��: �����z ){��~�����¡}: أو ضــمري الغــائبني حنــو، �(	: ���

�( ��z_\��[���^}� :لضـــمري مفـــرد حنـــو االلفـــظ مضـــاف������� :�
: أو مل يكـــن مضـــافا حنـــو ،)�

{A��C��Bz)����������� :�	�( ،{p��o��nz )�فقـــــد قـــــرأه أبـــــو  ،)	��: ���������

  .2أ الباقون بضم السني يف اجلميعوقر ، عمرو بضم السني كاجلماعة

 :يف قولـــه تعـــاىل iz} :وحـــذف أبـــو عمـــرو الصـــائت القصـــري فقـــرأ بإســـكان البـــاء يف

{i��h��gjz )������ ،)$�: ��#�"��!  t��s��r��q���puz )}و، ��(: �

  .3وقرأ الباقون بالضم

                                                           

  .من هذه الدراسة 7: تراجع ص. باملصوتات العظام واملصوتات الصغارا الكندي ماصطلح عليه 1
  .207: ص -الوايف يف شرح الشاطبية -عبد الفتاح القاضي: ينظر 2
 .49: ص -حرز األماين ووجه التهاين -الشاطيب: ينظر 3
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: ال كيــف أتــى ســواء كــان هــذا اللفــظ معرفــا حنــوبإســكان ضــم الــذ ²z}: فــظوقــرأ نــافع ل

{ª��©z )�����%����)z )°��±��²}: مثـــل قولـــه تعـــاىل كـــراأو منَ  ،(	': �&!)�� :

��( ،{�]��\��[��Zz )(*�)��µ��´z )¶���¸�}: أو مضافا حنو، ��(: ��!)�� :��( ،

+( az{�������~��_��`}�: كقوله تعاىلأو مثىن  ,�� :
  .1ال يف اجلميعريه بضم الذوقرأ غ ،)

: رُسـل: يقولـون يف، هـذه اللغـة متيميـة: "قال، ملتحرك لغة متيميةوقد ذكر ابن جين إن إسكان ا
  .2)..."كْتب: (كُتب: ويف، )رْسل(

وأن ، أن اللهجة التميميـة يف حـذف احلركـات فـرع علـى اللهجـة احلجازيـةويرى بعض الباحثني 
شـك أن  وال، هذا احلذف يالئم عادات البدو يف سرعة النطق؛ مليلهم إىل االقتصاد يف اجلهد العضـلي

خبــالف احلجــازي املتحضــر ، وهــو مــا يســعى إليــه التميمــي البــدوي، حــذف احلركــات فيــه خفــة وتيســري
  .3الذي يسعى إىل إعطاء كل صوت حقه من البيان

وأورد ابــن خالويــه . 4تــهوال يكــون يف الفــتح إال شــاذا خلفّ ، واإلســكان يكــون يف الضــم والكســر
أنــت متيــل يف قراءتــك ": )ه154: ت( عمــروقــال أليب ) ه 216: ت(أن األصــمعي ) 370: ت(

                                                           

  .207: ص -يف شرح الشاطبيةالوايف  -قاضيينظر عبد الفتاح ال 1
علـــي اجلنـــدي ناصـــف : تـــح -احملتســـب يف تبيـــني وجـــوه شـــواذ القـــراءات واإليضـــاح عنهـــا -ابـــن جـــين أبـــو الفـــتح عثمـــان 2

 .205: ص، 1: ج -م1999 -الس األعلى للشؤون اإلسالمية -القاهرة -مصر -وآخرون
: ج -م1983 -الـدار العربيـة للكتـاب -القـاهرة -مصـر -ة يف الـرتاثاللهجات العربي -اجلندي أمحد علم الدين: ينظر 3
  .246: ص، 1
  .274و، 249: ص، 1: ج -احملتسب -ابن جين: ينظر 4
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�( Àz½��¾��¿}: مل تقرأ مَ فلِ ، للتخفيف�ل أمجََ ! ويلك: باإلسكان؟ فقال له )�$: �.-�

  .1"أخّف أم ْمجل؟

   : حذف الصوائت الطويلة 3-2

 HI����Jz}: قـــــرأ الســـــبعة إال ابـــــن كثـــــري حبـــــذف الصـــــائت الطويـــــل يف حنـــــو قولـــــه تعـــــاىل  

  .2وقرأ الباقون حبذفها، بياء" فيه: "على صلة اهلاء يف فابن كثري، )�:������(

: فقــالوا، وهــو حــرف خفــي قــووه بزيــادة واو، هــاء الكنايــة امســا علــى حــرف واحــدكانــت ملــا  و   
  .3"ضربـهو زيد"

وللتغــري الصــويت ). وعليــه، بــه(: حنــو، قلبــت الــواو يــاء، فــإذا جــاءت اهلــاء بعــد كســرة أو يــاء  
  : تانباحلذف يف الصائت الطويل عل

فحــذفوا ، اجتمــاع حــرفني ســاكنني بينهمــا حــرف خفــي لــيس حبــاجز حصــني أنــه ُكــره: األوىل  
  .عليها وبقيت حركة اهلاء تدلّ ، الصائت الطويل

عــت ثالثــة أحــرف اجتم، ووصــلت اهلــاء بيــاء بعـدها، أن اليــاء إذا كانــت قبــل اهلـاء: واألخـرى  
  .4فف باحلذف والبدل واإلدغامحىت خُ ، املتقاربةاجتماع احلروف  وقد ُكره. متقاربة

    

                                                           

 -1: ط -مكتبــة اخلــاجني -القــاهرة -مصــر -عبــد الــرمحن العثيمــني: تــح -إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا -ابــن خالويــه 1
  .174: ص، 2: ج -م1992

  .13: ص -حرز األماين ووجه التهاين -الشاطيب: ينظر 2
وذلــك علــى جعــل ، وهــو أن تكــون أصــال، وحتتمــل هــذه الــواو وجهــا آخــر. 27: ص، 1: ج -الكتــاب -ســيبويه: ينظــر 3

   ).ضربـهو: (مث خففوه فقالوا) ضرب هو: (أصله) ضربه: (الضمري الغائب املنفصل أصال يف املتصل؛ فنحو

الكشـــف عـــن وجـــوه  -القيســـي مكـــي بـــن أيب طالـــبو . 72: ص، 1: ج -عللهـــاو  إعـــراب الســـبع -ابـــن خالويـــه: ينظـــر 4
  . 42: ص، 1 :ج -القراءات السبع وعللها وحججها
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، إمنـــا زيـــدت الـــواو علـــى اهلـــاء خلفـــاء اهلـــاء: وقـــال أصـــحاب اخلليـــل وســـيبويه: "قـــال املهـــدوي  
لكـن الـواو إذا زيــدت علـى اهلـاء وقبـل اهلــاء كسـرة قلبـت الــواو ... لتخرجهـا الـواو مـن اخلفــاء إىل اإلبانـة

  .1"وكذلك إذا كان قبل اهلاء ياء ساكنة... ياء

، نــوع آخــر غــري الــذي ذكــره القــدماءيــرى توجيهــا مــن أمــل يف الدراســة الصــوتية املعاصــرة واملت  
قد أرجع رمضان عبد التواب تقصري الصائت الطويل بعد هاء الغائب إذا مل يـأت قبلهـا مقطـع قصـري ف

ملقـاطع ومن املخالفة الصوتية ما يسمى باملخالفة الكميـة بـني ا: "قال، ية بني املقاطعإىل املخالفة الكمّ 
فاألصـل يف هـذه ، ومن أمثلة ذلك ما حيدث حلركة الضمري املفرد الغائب يف العربيـة الفصـحى، الصوتية

  ... وحتدث له املماثلة الصوتية مع الكسرات قبله، احلركة هو الضمة الطويلة

= وبه ، هلو= له : مثل، وحتتفظ العربية الفصحى بالطول يف حركته بعد املقاطع القصرية  
عن طريق املخالفة الكمية يف ، كما تُقّصر حركته يف العربية بعد املقاطع الطويلة. غري ذلكو ، ي

  .2"وغري ذلك، منهو: ومنه بدال من، فيه بدال من فيهي : فيقال مثال، املقاطع

  4- #F���	� /0K:  

  : ميكن تصنيف ما جاء يف كتب القراءات املتواترة من قلب الصوائت يف الزمر اآلتية

-جــاء فيــه كســر األول لثقــل الضــمات، ممــا عينــه يــاء) فعــول(مــا كــان مجعــا علــى وزن  4-1
  . ِشيوخ، ِغيوب، ِعيون، بِيوت: حنو، ولقرب الكسرة من الياء -ضّميت الفاء والعني وواو املد بعدمها

    

                                                           

  .27و، 26: ص، 1 :ج-اهلدايةشرح  -املهدوي أبو العباس 1
 -م1997 -3: ط -مكتبــة اخلــاجني -القــاهرة -مصــر -مظــاهره وعللــه وقوانينــه التطــور اللغــوي -عبــد التــواب رمضــان 2

  .67 :ص
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©��}: حنـو "البيـوت"والكسـائي ومحـزة بالكسـر يف بـاء  وشـعبة وابن كثـري وابـن عـامرقد قرأ قالون و 

�ª�������®��¬��«»z )������ :��$( ، ّ1وقرأ الباقون بالضم.  

. R��Q��P�����Oz2}: حنـو، "الغيـوب: "ضم الغني يف لفـظ بكسر وقرأ محزة وشعبة  

  .وقرأ غريمها بضم الغني

سـواء كانـت " عيـون: "وقرأ ابن كثري وشعبة ومحزة والكسائي وابن ذكـوان بالكسـر يف العـني مـن  

أو  ، )��: ���,������( ،�{��m���l��kz )	�����/�� :'���ªz )§��¨��©��}�: كـــــرة حنـــــومنَ 

" شــيوخا: "وبكســر الشــني أيضــا يف .)'�: �����n��m��l��k��jz )0}�: كانــت معرفــة حنــو

��( T����������S��RU��z}�: قوله تعاىلن م� :�
  .والباقون بضم العني والشني .)

: قولــــه تعــــاىل مـــن" يــــونج: "كســــائي بكســـر اجلــــيم يفوقـــرأ ابــــن كثـــري وابــــن ذكــــوان ومحـــزة وال  

{r��q��p��os���z )1!��� :��( ،3وقرأ الباقون بضم اجليم.  

علـى ) فـَْعـل(و على األصل؛ ألنـه مجـع فه، وأخواته) البيوت(ضم الباء من من : "قال املهدوي  
فإنـه كـره أن خيـرج مـن ضـمة إىل ، ومن كسـر أوائلهـا. وحرف وحروف، َصْرف وُصُروف: مثل، )فـُُعول(

   .4"ثقيل ياء وذلك

  

                                                           

 -م1999/ه1420 -1:ط -دار البــريويت -دمشــق -ســورية -التســهيل لقــراءات التنزيــل -حممــد فهــد خــاروف: ينظــر 1
  .29: ص

 .116، 109: سورة املائدة من اآليتني 2
  .209: ص -يف شرح الشاطبية الوايف -عبد الفتاح عبد الغين القاضي: ينظر 3

  .194: ص، 1: ج -شرح اهلداية -املهدوي أبو العباس 4
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فــإن الــواو منــه ، مجعــا كــان أو مصــدرا، ممــا المــه حــرف علــة) فعــول(مــا كــان علــى وزن  4-2
مث تكســـر الفـــاء اتباعـــا ، فيلـــزم كســـر العـــني، لـــالم بعـــد قلبهـــا يـــاء إن كانـــت واواتقلـــب يـــاء وتـــدغم يف ا

  .1يتّ عِ ، ِصليّ ، ِحليّ ، ِجثيّ : مثل، لكسرة العني وياءين بعدها؛ ليعمل اللسان عمال واحدا

مـن قولـه  يف موضـعيه مبـرمي "جثيـا: "وقد قرأ حفص ومحـزة والكسـائي بالكسـر يف اجلـيم يف لفـظ  

وقــــرأ ، )�
: ����2���( ��s��r���q�����pz}�: قولــــه�و، )��: ����2�����k��j��iz )}�: تعــــاىل

���p���������o��n}: مــن قولــه تعــاىل" صــليا"و، يف موضــعيه "عتيــا: "ومثلــه لفــظ. البــاقون بالضــم

�qz )���2 :�( ،وقوله تعاىل:�{��u�������t��sz،���{�_��~�����}��|��{z2.  

. )$	: ���3���4( ��È��Çz}��و، )��: ��������( ²z}�: اهلمـــزات يف حنـــو قولـــه تعـــاىل 4-3  

  .قرأها محزة والكسائي بكسر اهلمز فيهما؛ لكوا ُسبقت بكسرة أو ياء ساكنة

  :قال اإلمام الشاطيب

  3َلَدى اْلَوْصِل َضم اهلَْمِز بِاْلَكْسِر َمشَْلالَ *** َها َفألُمِه َمْع ِيف أُم  َوِيف أُمّ 

بعد  " أمّ : "كسر مهزة  الفارسي هذا التغري الصويت بالقلب يف الصائت حالأبو علي ل وقد علّ   
، ووجه قول محزة والكسائي أن اهلمزة حرف مستثقل؛ بداللة ختفيفهم هلا" :فقال كسرة أو ياء ساكنة

ِلما يتعاورها من ، فاهلمزة... ليكون العمل فيها من وجه واحد، ها ما قبلها من الياء والكسرةفأتبعو 
فعلوا ذلك بغري هذا  فهالّ : فإن قلت. فُتغّري كما تغّري ، تشبه الياء والواو واهلاء، القلب والتخفيف

ا كثر استعماله والتغيري إىل م، هذا احلرف قد كثر يف كالمهم إنّ : احلرف مما فيه اهلمزة؟ قيل
   .4..."أسرع

                                                           

 .273: ص -اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات -عبد البديع النريباين: ينظر 1
  .  68: ص -حرز األماين ووجه التهاين -الشاطيب: ينظرمث . 70، 69: سورة مرمي اآليتان 2
  .مرمز حلمزة والكسائي يف النظ" مشلال: "والشني يف. 47: ص -حرز األماين ووجه التهاين -الشاطيب 3
   .138و، 137: ص، 3: ج -احلجة -أبو علي الفارسي 4
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����� :�����	
� ����� � ����.  

 .فـامز احلـرف مهـزت وقـد يضغط، ألنه الكالم يف اهلمز ومنه غط،فع والضّ يف اللغة الدّ  اهلمز
 اهلمـز شـديدة َمهْـَزى وقـوس دفعتـه، إذا وزتـه وهلزته وملزته ومهزته، وضربه دفعه ومهزه ،مزاللّ  مثل واهلمز

ـازُ  ،حلـومهم ورائهـم ويأكـل مـن النـاس َخيْلـفُ  الـذي الَعيـابُ  ازُ واهلمّ  واهلامزُ  عنها، نُزِع إذا واهلَُمـزةُ  واهلم 

 ��V��U��T��S��Rz}�: وجـل عـز قولـه خلفـه ومنـه مـن قفـاه يف يهمـز أخـاه الـذي

)�����:�(.  

 الـيت خيطرهـا خطراتـه يطانالّشـ ومهـزات. وسواسـا قلبـه يف مهـس مهـزا، اإلنسـان الشـيطان ومهـز


	 (��q��p��o��n��m��l��k��jz}�: ومنـه قولـه تعـاىل، اإلنسـان بقلـب����� :��(، 

  .1باهلمز تكلم إذا َهتا َيِهتُ  هو :يقال. خمرجها عن فتنهمز :أي فـَتـَُهتُ  مزُ  ألا اهلمزة ومسيت

 صورة وال بنفسها تقوم ال ألا املهموزة؛ باأللف عنها عّرب يُ  العربية، اللغة حروف أحد اهلمزةو
  . 2ألفا الفتحة ومع ياء، الكسرة ومع واوا، الضمة مع تكتب فلذا هلا؛

 خـاص ككـل برمـز القـدمي العـريب الرسـم يف هلـا رمـزيُ  مل العربيـة اللغـة يف شـيوعها رغـم واهلمـزة
 وتسـهيلها بـني  –وحـذفا ونقـال إبـداال- 3بـالتخفيف اهلمـزة يف القـدماء فولتصـرّ  السـاكنة، األصـوات

 .بـأي رمـز هلـا رمـزيُ  وثالثـة يـاء، أو واوا وطـورا ألفـا كتبـت فأحيانـا بـه، ختفـف مـا حبسـب كتبـت بـني؛
الصـغرية  العـني بـرأس للهمـزة ويرمـز. 4العثمـاين للرسـم بالنسـبة حـديث للهمـزة اآلن نعرفـه الـذي مزفـالرّ 

 خمـرج مـن اهلمـزة صـوت خمـرج قـرب ملالحظتـه وذلك الفراهيدي؛ أمحد بن اخلليل اختيار من وهو" ع"
  .5العني صوت

                                                           

  .390: ص، 15: ج -تاج العروس من جواهر القاموس -مرتضىالزبيدي : ينظر 1
  .املصدر نفسه والصفحة: ينظر 2

ح  مواطن وضي، لغويأطلس يف خامتة هذه املذكرة وقد أدرج ، ورد عن بعض اللهجات العربية ميلها إىل ختفيف اهلمز  3
  .وما بعدها، 72: تراجع ص. القبائل العربية وهلجاا الواردة يف القراءات القرآنية

  . 90: ص -األصوات اللغوية -إبراهيم أنيس: ينظر 4
  . 18: ص -مكتبة اخلاجني -القاهرة -مصر -القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث -شاهني عبد الصبور: ينظر 5
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 اهلمـزة: "اهلوامـع مهـع يف) ه911: ت( السـيوطي لالسـتفهام يقـول تـرد أا اهلمزة معاين ومن
 أدواتـه مـن هـذه عـدا مـا خبـالف حرفا، لكوا فيه؛ األصل وهي  اإلفهام، طلب به واملراد لالستفهام،

  .1"موضوعها عن خترج فلم
يكـون  مهمـل، حـرف: "املعـاين حـروف يف الـداين اجلـىن كتابـه يف) ه749: ت( املرادي يقول
 مهزة االستفهام فأما .املعاين حروف من فليس اهلمزة، أقسام من هذين، عدا وما .وللنداء لالستفهام،

: حنـو تصـور،أو  قـائم؟ أزيـد :حنـو تصـديق، لطلـب واألفعـال، األمسـاء علـى يـدخل :مشرتك حرف فهي
 أصـل وهـي ،أعـمّ  فـاهلمزة .غـري ال املوجـب، التصـديق طلـب يف هـل :وتسـاويها عمـرو؟ أم عنـدك أزيـد

 يف ومث، والـواو الفـاء علـى التصـدير بتقـدميها متـام منهـا بـأمور، اسـتأثرت وألصـالتها .االسـتفهام أدوات

 تقـدمي ذلـك يف األصـل كـان. z، �{��s��rz، �{��Â��Á��À��¿z{��~��}�:حنـو

 التصدير، استحقاق يف اهلمزة، أصالة اراعو  لكن .املعطوفة اجلملة من ألا ؛اهلمزة على العطف حرف
  "2.اجلمهور مذهب هذا االستفهام، أدوات وسائر هل خبالف موهافقدّ 

   :منها ،أخرى ملعان ترد قد االستفهام مهزةيفهم من كالم املرادي أن و 
  ؟عمرو أم قائم أزيد حنو التصور لطلب ورودها -1

: ������� ( ��L��K���J������I����H��G��F��E��Dz}�قوله تعـاىلحنو  التسوية -2

 .أدري وما أبايل، وما شعري، وليت سواء، بعد التسوية مهزة وتقع ،)�

 :أي �) ��: ������( ��Z��Y��X��W���V��U\��z]}� :حنو واإلنكار -4

  .مل يقع ذلك ومدعيه كاذب

�( ���z¡��¢��£����~}�: االستبطاء حنو قوله تعاىل -5���� :��(3.  

                                                           

 -لبنــان -أمحـد مشــس الــدين: تــح -مهــع اهلوامــع يف شــرح مجـع اجلوامــع -السـيوطي جــالل الــدين عبـد الــرمحن بــن أيب بكـر 1
  .582 :ص، 2: ج -م1998/هـ1418 -1: ط -دار الكتب العلمية -بريوت

دار  -بـريوت -لبنـان -وحممـد فاضـل، فخـر الـدين قبـاوة: تـح -اجلىن الداين يف حروف املعـاين -املرادي احلسن بن قاسم 2
 . 3: ص -م1992/ هـ1413 -1: ط -الكتب العلمية

 .582: ص، 2 :ج -مهع اهلوامع -والسيوطي .املصدر نفسه والصفحة: ينظر  3
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 ربالنّـ: "العـرب لسـان يف قـال .النـرب: اسـم العربيـة اللغـة يف اهلمـزة صـوت علـى القـدماء أطلـق
 مهـز ربوالنّـ .ينـربه نـربا احلـرف نـرب مصـدر ربوالنّـ ،نـربه فقـد شـيئا رفـع شـيء وكـل :قـال .اهلمـز بـالكالم

  .1"اهلمزة ربةوالنّ  املهموز احلرف واملنبور
بعـد  ألنـه خيففهـا؛ مل مـن هـذا ـا فعـل إمنـا اهلمـزة أن واعلـم: "هذكـر سـيبويه يف كتابـه مـا نّصـو 
ألنـه   ذلـك علـيهم فثقـل خمرجـاً  احلـروف أبعـد وهـي باجتهـاٍد، ختـرج الصـدر يف نـربةٌ  وألـا خمرجهـا؛
  .2"عكالتهو 

 ،ـا عند النطق ومبالغة جهد إىل فتحتاج ومشقة، صعوبة ا النطق يف ألن بالتهوع؛ ُومستو 
 نـربة وهلـا يف احللـق، احلـروف أدخـل كانـت ملـا اهلمـزة أن اعلـم: "الشـافية شـرح يف اإلسـرتباذي يقـول
 احلجاز، أهل وهم أكثر قوم، فهافخفّ  ا، املتلفظ لسان على بذلك ثقلت التهوع جمرى جترى كريهة

  .3"احلروف كسائر األصل هو والتحقيق غريهم، قهاوحقّ  ... .قريش سيما وال
 وذكـر .احللـق أقصـى مـن خمرجهـا اهلمـزة بـأن :وقال املذهب، هذا أمحد بن اخلليل ذهب وقدو 

 النت عنها رُفه فإذا مْضُغوطَة َمْهُتوتة احلَْلق أْقَصى من َفَمْخَرُجها اهلَْمزة وأما: "ما يلي العني كتاب يف
  .4"الصحاح احلُروفِ  طريقة غري عن واأللف والواو الياء فصارت

 عـن َخمْرجـه يتباعـد حـرف اهلمـزة َأن  اعلـم: "املقتضـب كتابـه يف) ه286: ت( املـربد ويقـول
اهلمـزة  خمـرج احلْلـق أَقصـى فمـن واألَلـف، اهلـاءُ  ِإال  يُدانيـه وال شـيءٌ  خمرجـه يف َيْشـرَكه وال خمـارج احلـروف

                                                           

 .188 :ص، 5: ج -لسان العرب -ابن منظور 1
  .548 :ص، 3: ج -الكتاب -سيبويه 2
  .31 :ص، 3: ج -شرح شافية ابن احلاجب -االسرتباذي  3
 .52: ص، 1: ج -كتاب العني  -الفراهيدي اخلليل بن أمحد 4
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 احلـاءِ  خمـرج احللق من الثاين واملخرج هناك هاوية واألَلف اهلاء خمرج البعد يف ويليها احلروف أَبعد وهي
  .1"والعني

 حتـدث مـن فإـا اهلمـزة اأّمـ: "فقـال ـا والنطـق اهلمـزة خمـرج يف صـعوبة عـن سـينا ابـن وحتـدث
 -احلنجـرة غضـروف-الطهرجـايل مقاومـة و��ن ،كثـري هلـواء الصـدر وعضـل احلجـاب مـن قـوي حفـز

 وضـغط -الصـوتيني الـوترين- الفاحتـة بالعضـل االنقـالع إىل اندفاعـه مث ،اهلـواء حلفـز قلـيال زمنـا احلاجز
  .2"معا اهلواء

: ت( القيسـي طالـب أيب بـن مكـي اهلمـزة صـوت عـن احلـديث يف أسـهبوا الـذين العلمـاء ومـن
 مـرة هلـا يسـتعار بـل بـه؛ تعـرف العـريب اخلـط يف هلـا صـورة الّ أ بـّني  حيـث "الرعايـة" يف كتابـه) ه437

العـرب  تـهفغريّ  ثقيـل حرف أا ذلك؛ وسبب .هلا صورة ال وأخرى الياء وأخرى الواو ومرة صورة األلف
 يف القرآن مستعملة أوجه سبعة على به فأتت احلروف؛ من غريه يف تتصرف مل ما فيه وتصرفت لثقله،

 بـني ومسـهال ومثبتا وحمذوفا قبله ما على حركته ىوملقً  بغريه ومبدال فاوخمفّ  قاحمقّ  به جاءت والكالم،
  .3بني

 مث معـني، ومـن بصـوت ختـتص ال نطقيـة لكيفيـة اوصـف اهلمـز اعتـرب مـن احملـدثني العلمـاء ومـن
 .باهلمزة حاليا املعروف الصوت على إطالقه غلب

 مـن علـى صـوت مـالَ عَ  أصـله يف لـيس اهلمـز لفـظ أن والواقـع: "شـاهني الصـبور عبـد يقـول
 علـى إطالقـه مث غلـب معـني، بصـوت ذاـا يف ختـتص ال نطقية لكيفية وصف هو مناإو  اللغة، أصوات
 فهـو .السـاميات مـن أويف غريهـا العربيـة يف سـواء ألفـا، قبـل مـن يسمى كان والذي املعروف، الصوت

 وهـو الـالم، بسـكون) ألْـف(ويف احلبشـية  ،)آلـف(اآلراميـة  ويف الـالم، حركـة بإمالـة )ألِيـف(العربيـة  يف
غـري أنـه أخـذ يضـعف يف اآلراميـة حـىت فقـد تقريبـا كـل ) Oeclusive(احتباسـي  صـوت مجيعـا فيهـا

                                                           

  .192و، 155 : ص، 1: ج -املقتضب –املربد أبو العباس  1
 .72: ص -رسالة أسباب حدوث احلروف -ابن سينا  2
 -عمـان -األردن -أمحـد فرحـات: تـح -وحتقيق لفظ الـتالوة ةالرعاية لتجويد القراء -القيسي مكي بن أيب طالب: ينظر 3

 .95 :ص -م1996/ هـ1417 -3: ط -دار عمار
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بـــل لقـــد مالـــت كـــل اللهجـــات ) Sa valeur Consonantique(قيمتـــه الصـــوتية كســـاكن 
  .1"التخلص منه السامية إىل

  

2- 23� /��	�
� /�),4������ .�1 ��5 %6.  

هـم وأصبحت مـن أ، يبدو أن صوت اهلمزة قد أخذ بسهم وافر من الدراسات الصوتية احلديثة
  .املشكالت النطقية يف الدرس الصويت العريب اليوم

 عالجـا تعـاجل أن ينبغـي املشـكالت الـيت أهـم مـن أن وجـدنا قـد" :شـاهني الصـبور عبـد يقـول
 السـامية الفصـيلة أصـوات بـل بـني العربيـة، اللغـة أصـوات بـني الفريـد الصـوت ذلـك ،)اهلمـزة( علميـا
 ـذا العربيـة احتفـت فقـد .حـىت اآلن املعروفـة اللغـات مـن كثـرية جمموعـات أصـوات بـني بـل كلهـا،

 اخلاصة بأمهيته إحساسهم بداال وقلبا،إو  وحذفا، ثباتاوإ رمسا له، القدماء معامالت من وبدا الصوت،
 وتسـهيال، وحـذفا إثباتـا لـه، نطقهم يف منه، العربية القبائل موقف أيضا وتباين .العربية الكلمة بناء يف

 يف شذوذه وجه ينحصر منها كبريا حشدا الشاذة، فوجدنا الروايات يف مجيعا املواقف هذه وانعكست
 ألسـن مـن الشـائع علـى مقـيس غـري موضـع يف زيادـا أويف تسهيلها، أويف حذفها يف أو اهلمزة، إثبات

  "2.وهكذا الفصحاء،
ذهب القـدماء ملـاحملـدثني علمـاء األصـوات خمالفـة  :النتباه ويدعو للبحـث واملناقشـةا تومما يلف

 يقـول، احللـق مـن ولـيس احلنجـرة مـنصـوا خيـرج  نأ واذكـر حيـث ، لغويني والقـراء يف خمـرج اهلمـزةمن ال
 مـن صـوت خيـرج فهـي الصـوتية، الناحيـة مـن اهلمـزة طبيعـة نعـرف أن أوال جيـب: "عبد الصـبور شـاهني

 فهـي مهمـوس، انفجـار صـورة يف انفتاحهمـا مث متامـا، الصـوتيني الـوترين انغـالق نتيجـة ذاـا، احلنجـرة
  .3"الصوامت من عدّ تُ  بذلك وهي مهموس، انفجاري، حنجري، صوت إذن

                                                           

  .17: ص -القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث -شاهني عبد الصبور 1
 .15: ص -املرجع نفسه 2
: ص -م1980/ هــــ1400 -مؤسســة الرســـالة -بـــريوت -لبنـــان -املــنهج الصـــويت للبنيـــة العربيــة -شــاهني عبـــد الصـــبور 3

172.  
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 يقـول. ودراسـة وحتلـيال حبثـا اهلمـزة لصـوت تناوال احملدثني العلماء أكثر إبراهيم أنيس من عدّ ويُ 
 اأّمـ: "صـفتها خمرجهـا ومبينـا يف حـدوثها وكيفيـة اهلمـزة، خمـرج عـن متحـدثا اللغويـة األصـوات كتابـه يف

 إىل اهلواء مبرور يسمح فال تنطبق متاما باهلمزة النطق عند إذ نفسه، املزمار من فهو احملققة اهلمزة خمرج
 صوت إذا فاهلمزة .باهلمزة عنه نعرب هو ما انفجاري صوت فيسمع فجأة املزمار فتحة تنفرج مث احللق،
 ذبذبـة هلـذا تسـمع فـال متامـا، مغلقـة معهـا املزمـار فتحـة ألن بـاملهموس، وال بـاهور هـو ال شـديد،
 االنفـراج ذلـك املزمـار، فتحـة تنفـرج حـني إال احللـق إىل  بـاملرور للهـواء يسـمح وال الصـوتيني، الـوترين

 .1"اهلمزة عنه تنتج الذي الفجائي
 الفتحـة سـدّ تُ  بـأن الصـوت هـذا حيـدث: "فقـال اهلمـزة صـوت عـن السـعران حممـود ثوحتـدّ 

 مـن للهـواء بالنفـاذ يسـمح فـال تامـا انطباقـا الـوترين بانطبـاق وذلـك الصـوتيني، الـوترين بـني املوجـودة
 صـوتا حمـدثا فجـأة بينهمـا مـن اهلـواء فينفـذ الـوتران ينفـرج مث احلنجرة؛ دون فيما اهلواء بضغط احلنجرة،
  .2"باملهموسة هي وال باهورة هي ال القطع ومهزة .انفجاريا

 سدّ تُ : "وال باهور باملهموس هو ال صوت اهلمزة بأن القائل الرأي حامرجّ  بشر كمال ويقول
 تامـا، انطباقـا بانطبـاق الـوترين وذلـك القطـع، مـزة النطق حال الصوتيني الوترين بني املوجودة الفتحة

 .انفجاريـا صـوتا فجـأة حمـدثا اهلـواء فيخـرج الـوتران ينفـرج مث احلنجـرة، مـن بـاملرور للهـواء يسـمح فـال
 ال صـوت بـأن اهلمـزة والقـول. بـاهور وال بـاملهموس هـو ال انفجاريـة وصـفته حنجـري صـوت فـاهلمزة

 بالقول يسمح ال ا النطق حال الصوتية األوتار وضع إن إذ؛ حالراج الرأي هو باهور وال باملهموس
  .3"باهلمس يسمى ما أو باجلهر يسمى ما بوجود

 أمـا: "فقـال اهلمـزة صـوت فحـص صـعوبةو ، اهلمـزة خمـرجُعسـر  عمـر خمتـار أمحـدوقـد بـّني 
 منطقة من متتد خمارجها رأسية ألن رأسية، تسمى احلنجرة جتويف خمرج من إنتاجها يتم اليت األصوات

 فحصـت وحـني الفحص، يف جمال األصوات أصعب الرأسية األصوات وتعدّ  .املزمار فتحة حىت هاةاللّ 

                                                           

 .91: ص -األصوات اللغوية -إبراهيم أنيس 1
  .157 -العريب علم اللغة مقدمة للقارئ -السعران حممود 2
  .288: ص -م1980 -7: ط -دار املعارف -القاهرة -مصر -األصواتاللغة العام علم  -بشر كمال 3
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 احللـق عضـالت تظهـر مل األفـالم ألن متوقعـا، كـان كمـا كاشـفة النتـائج تكـن مل اكـس أشـعة بـأفالم
  .1"قللحل اخللفي اجلدار فقط أظهرت ٕوإمنا

 مـن احلنجـرة، خيـرج حنجـري صـوت اهلمـزة بـأن احملـدثني العلمـاء منحـى حسـان متـام وينحـو
 الـيت احلـاالت تفسـري لـبعض حماولـة مـع جمهورا؛ صوتا اهلمزة العتبارهم والقراءات العربية علماء وُخيَطئ
 بإقفـال األوتـار نطقـه يـتم مرقـق، مهمـوس حنجـري صـوت: "يقـول .جمهـورا اهلمـزة صـوت فيهـا يكـون

 هـذا الصـوت علـى ويطلـق. فجـأة بفتحهـا اهلـواء إطـالق مث خلفهـا، اهلـواء وحبس تاما، إقفاال الصوتية
 مـن إقفـال الصـوت هـذا يف اهلمس جهة وتأيت glottal stop . : وقفة حنجرية: االصطالح عادة

 هـذا واوا فعـدّ ئـأخط والقـراء النحاة ولكن .قالنط يف اجلهر بوجود يسمح ال حيث معه الصوتية األوتار
. نطـق يف أثنـاء مقفلـة الصـوتية األوتـار دامـت مـا ماديـة اسـتحالة مسـتحيل أمـر وهـو جمهـورا، الصـوت

 بـه، النطـق حـني تامـا يكـون ال قـد الصـوتية األوتـار إقفال أن أي ال؛مسهّ  يأيت قد الصوت هذا ولكن
 وقفـة لـيس حينئـذ اهـور ولكـن اجلهـر، حيـدث هـذه التسـهيل حالـة ويف .تقريبيـا إقفـاال يكـون بـل

  .2"الصوت ذا منه ةالعلّ  بأصوات أشبه حنجري تضيق بل حنجرية،
  

 :وتحليل مناقشة

 يف والقـراءات العربيـة أهـل مـن القـدماء علمـاءالعلمـاء احملـدثني وخمـالفتهم لل راءآ عـرض بعـد
 :التايل الحظيُ  وخمرجها اهلمزة صوت

 أقصـى مـن وخمرجهـا صـوت اهلمـزة يف والقـراءات العربيـة أهـل مـن القـدماء العلمـاء يتفـق يكـاد
 تشـبه الصـدر، يف نـربة ينـتج عنـه، عسري النطق جلد على اللسـان صوت وهو ،سينا ابن عدا مااحللق 
 .التهوع

 حيـدث جمهـور، هـو وال بـاملهموس هـو ال انفجـاري، حنجـري صـوت فهـو احملـدثني عنـد أمـا
واحدة  مرة بقوة يندفع مث النفس، فينحبس فيهما اهلواء ينضغط حيث الصوتيني؛ الوترين نتيجة انطباق

  .انفجاريا صوتا فيحدث
                                                           

 .115: ص -دراسة الصوت اللغوي -عمر أمحد خمتار 1
  .97: ص -م1986 -دار الثقافة -الدار البيضاء -املغرب -مناهج البحث يف اللغة العربية -حسان متام 2
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 الفضـل يف كـل هلـم الـذين األفـذاذ، وروادهـا اللغة سادة على جتنٍ  فيه احملدثني كالم أن ويبدو
 :وذلك الضياع من وحفظها قواعدها، وتقعيد اللغة، علوم تدوين

وصـفاا،  خمارجهـا وحتديـد العربيـة أصـوات دراسـة يف عظيمـا شـأوا بلغـوا القـدماء العلماء أن -
  .احلديثة الصوتية دراسام يف منه واستفادوا احملدثون به شهد ما وهذا

 وقسـموا العربيـة؛ األصـوات بعـض حـدوث يف وأمهيتهـا احلنجـرة خمـرج القـدماء العلمـاءأدرك  -
 اهلمـزة خمـرج وهـو الصـدر، يلـي ممـا احللـق وأسـفله أقصـى مـن ختـرج اهلمـزة وجعلـوا أقسـام ثالثـة احللـق
 ال مبنطقة استقالهلما إدراكهم على يدلّ  خاص، واحد مبخرج وللهاء هلا ٕوافرادهم .أوال واهلمزة واهلاء،

 صـويتْ  هلـا ونسـبوا احلنجـرة، مبخـرج احملـدثني عنـد عرفـت مـا وهـي األصـوات مـن فيهـا غريمهـا يشـركهما
  .1اهلمزة واهلاء
للـوترين  حيـدث مـا أدرك بأنـه دليـل مضـغوطة مهتوتـة بأـا للهمـزة أمحـد بن اخلليل وصف يف -
 نتيجة حفز حتدث" بأا سينا ابن قول وكذلك .ةبقو  اندفاعه مث للهواء، وحبس انغالق من الصوتيني

 احلـاجز -احلنجـرة غضـروف - الطهرجـايل مقاومـة ومـن كثـري هلـواء الصـدر وعضـل احلجـاب مـن قـوي
 اهلـواء وضـغط -الصـوتيني الـوترين -بالعضـل الفاحتـة االنقـالع إىل اندفاعـه مث اهلـواء حلفـز قلـيال زمنـا
 للـوترين وتـوتر وانغـالق ضـغط مـن احلنجـرة منطقـة يف حيـدث ملـا القـدماء إدراك مـدى لنـا يتبـّني  2"معـا

  .االنفجاري الصوت ليحدث اندفاعه مث للهواء واحنباس الصوتيني،
 حقيقـة أدركـوا القـدماء نإ :القـول ميكـن القـدماء للعلمـاء الـدقيق التوصـيف هـذا خـاللمـن 

  .احملدثون مساها كما  )احلنجري( التسمية ذه وهيسمّ  مل لكنهم وخمرجه اهلمزة صوت
  
  

                                                           

 -2: العـدد -جملـة جامعـة أم القـرى -صوت اهلمزة يف اللغة العربية بني القدماء واحملدثني -علي حيىي حيىيمباركي : ينظر 1
ظاهرتـــا اهلمـــز واإلمالـــة عنـــد القـــراء الكـــوفيني  -خالـــد حممـــود أبـــو مصـــطفىو . 142و، 141: ص -م1996/ هــــ1416
اجلامعــة  -غــزة -فلســطني -ضفــوزي إبــراهيم أبــو فيــا: إشــراف -رســالة ماجســتري -دراســة صــوتية وصــفية حتليليــة: الثالثــة

 .وما بعدها 63: ص -م2011/ هـ1432 -كلية اآلداب  -اإلسالمية
  72: ص -رسالة أسباب حدوث احلروف - ابن سينا   2
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 مـن العـرب اختـذها الـيت التخفيـف وسـائل بإحـدى اهلمـز ثقـل مـن الـتخلص: يُـراد بـالتخفيف
 وجـدوا حبيـث بـاهلمزة النطـق اسـتثقلوا ملـا العـرب؛ ذلـك ألن بـني بـني جعلهـا أو أو احلـذف اإلبـدال،
 الـيت وبيئـتهم سليقتهم، مع ليتناسب نطقها فذهبوا لتسهيل كالتهوع، ألا نطقها وتكلفا؛ يف صعوبة

 .1"وحتذف وتبدل بني بني فيه اهلمزة فتصري التخفيف وأما: "سيبويه قال .فيها يعيشون
 خمرجا تنوع وأبعدها نطقا احلروف أثقل كانت ملا اهلمزة أن اعلم: "اإلتقان يف السيوطي قالو 

 من ما يرد أكثر وذلك ختفيفا؛ أكثرهم احلجاز وأهل قريش وكانت التخفيف، بأنواع ختفيفه يف العرب
   .2"ختفيفه طرقهم

 أقلّ  حيصيها ال كثرية وأحكام اهلمزة: "فيقول العربية يف اهلمزة ختفيف أحكام السيوطي بني مث
: ثانيهـا ...قبلـه السـاكن حلركتـه إىل النقـل: أحـدها...أربعـة ختفيفـه مـن هنـا نـورده والـذي جملـد، مـن

 وبـني بينهـا التسـهيل: ثالثهـا. قبلهـا مـا حركـة جـنس مـن مـد حـرف السـاكنة اهلمـزة بـدلتُ  بـأن اإلبـدال
  .3"نقل بال اإلسقاط :بعهاار ... حركتها حرف

 علمـاء دعـا ممـا وحتقيـق، ختفيـف بـني شـىت، مـذاهب فيـه وذهبـوا القراء على اهلمز أشكل ولقد
 القـراءات يف أدائهـا وأوجـه يف اللغـة اهلمـزة أحـوال ومعرفـة لـذلك، التنبيـه إىل صـنيواملتخصّ  القـراءات
 .املختلفة

أحواهلـا  مـن ذلـك مجيـع يعـرف أن القـارئ علـى فيجـب: "الرعايـة يف طالـبأيب  بـن مكي يقول
 ؛بلطافـة ورفـق خيرجها لكن ا نطق إذا إخراجها، ةشدّ  يف يتعسف وال ا، اللفظ فيتوسط وطباعها،

                                                           

  .541 :ص، 3: ج -الكتاب -بويهيس 1
ــــدين  2 ــــدوب: تــــح -يف علــــوم القــــرآن اإلتقــــان -الســــيوطي جــــالل ال  -1:ط -دار الفكــــر -بــــريوت -لبنــــان -ســــعيد املن

 .626 :ص، 1: ج -م1996/هـ1416
 .املصدر نفسه والصفحة 3
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 ومل ولطـف لفظه برفـق، من القارئ أخرجها فإذا... لصعوبته به اللفظ فصعب خمرجه دعُ بَـ  حرف ألا
  .1"فيها املختار املستحسن اللفظ إىل وصل فقد ا باللفظ فيتعسّ 

التغـريات الصـوتية  أن للمتأّمـل يتبـني اهلمـزة ختفيـف يف ذكـرت الـيت العلمـاء أقـوال خـالل مـن
  .واإلسقاط بني وبني واإلبدال النقل:وهي أربعة أحوال اهل اهلمزة بتخفيف

 ،يف فـن األداء والقـراءات عليهـا املتعـارفالصـوتية  الظـواهر منفهو  اهلمز بتخفيف الوقفأما 
 حمـل الوقـف ألن الوقـف؛ مـع يتناسـب ممـا لكنـه الوصـل، يف حمققـا كـان نإو  .العربيـة مـن أصـل وهـو

 .املتكلم اسرتاحة القارئ
تنـوين  يبـدلوا و والتنـوين، احلركـات حيـذفوا أن الوقـف عنـد كالمهـم يف العـرب عـادة وجـرت

 . أوىل و أحق اهلمز ختفيف فكان والتضعيف، النقل و اإلمشام و الروم جييزوا و النصب،
 ولغـة مشـهور مـذهب هـذا :بعضـهم وقـال: )ه381: ت( مهـران ابـن قـال: "أبـو شـامة قـال

 :قال. والوقف الوصل بني فرقا اإلعراب حيذف كما -الوقف يعين-السكت يف اهلمز معروفة، حيذف
 اهلمـز تـرك والفصـاحة اجلزالـة أهـل هـم الـذين العـرب أكثـر لغـة :بعضـهم وقـال. حسـن مـذهب وهـو

  .2"كتالسّ  عند املتحركة و الدرج يف الساكنة
 العربيـة علمـاء عنـداآلنفـة الـذكر وهـي مشـهورة  الصـويتالتغـري  بـأنواع الوقـف يف اهلمـز فّفـوخيُ 
 .بني وبني احلذف و والنقل اإلبدال: والقراءات

 وُعلـل ؛الزيـات محـزة الكـويف اإلمـام الوقـف عنـد اهلمز بتخفيف وشهرة اختصاصا القراء وأكثر
 يف التسـهيل فناسب كت،والسّ  واملد والرتتيل التحقيق شدة على اشتملت محزة اإلمام قراءة بأن ذلك

 حتقيقـاً  وقراءتـه باإلشباع يف املدود املتصـلة واملنفصـلة يقرأ مث ألنه وشّدا، اهلمزة خمرج لصعوبة الوقف؛
 بني اجلمع أجل من قيل و .املصحف رسم إتباع على حيرص أنه و االسرتاحة، قصد وقف فإذا ببطء

   .3استحساناً  أكثر أو قراءتني أو لغتني أحكام
                                                           

 145: ص -وحتقيق لفظ التالوة ةالرعاية لتجويد القراء -القيسي مكي بن أيب طالب 1
 .166: ص، 1 :ج -إبراز املعاين من حرز األماين -شامةأبو  2
: ص -دراسة صوتية وصفية حتليليـة: ظاهرتا اهلمز واإلمالة عند القراء الكوفيني الثالثة -خالد حممود أبو مصطفى: ينظر 3
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 املتطـرف اهلمـز خيفـف أنـه إال عمـار؛ بـن هشـام الوقـف عنـد اهلمـز الـذين خيففـون الـرواة ومـن
 .املتوسط منزلة نزل ذاإ واملبتدئ واملتوسط املتطرف فإنه خيفف محزة أما فقط،

 الوقـف صّ ُخـ فلـم :قيـل فـإن: "ال هـذا التغـري الصـويت حـال الوقـف دون الوصـلمعلّـ مكي قال
 قرأ فيما وصوته، لفظه قوة وهنت وقد إال يقف ال القارئ أن الوصل؟ فاجلواب دون للهمزة بالتخفيف

 مهـز، بغـري القـارئ صـوت فيـه يضـعف الوقـف، كـان افلّمـ بـه، اللفـظ صـعب واهلمـزة حـرف. وقفه قبل
 القـارئ، علـى والتخفيـف التسـهيل إىل للحاجـة الوقـف يف اهلمـزة فخفـف أضـعف، فيه مهـزة فيما كان
 يف قوتـه ومتـام لفظـه، يف القـارئ قـوة فـإن الوصـل فأمـا. أئمتـه عـن ذلـك نقلـه ومـع للعـرب، أا لغـة مع

  .1"تكفي ابتدائه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .95 :ص، 1: ج -الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -مكي بن أيب طالبالقيسي  1
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ولــد ســنة ، ســادس القــراء الســبعة، الزيــات الكــويفهــو اإلمــام احلَــْرب أبــو عمــارة محــزة بــن حبيــب 
وحافظــا ، عارفــا بالعربيــة، بصــريا بــالفرائض، وثقــة ثبتــا قّيمــا بكتــاب اهللا، وكــان محــزة إمامــا حجــة، مثــانني

  . للحديث

لســـنا ننازعـــك ، شـــيئان غلبتنـــا عليهمـــا: قـــال أبـــو حنيفـــة حلمـــزة: ")ه748: ت( الـــّذهيب لقـــا
.  1"نظرت يف املصـحف حـىت خشـيت أن يـذهب بصـري: محزة يقول وكان ...القرآن والفرائض: فيهما
  . 2"إمنا اهلمز رياضة فإذا أحسنها الرجل سّهلها: "ويُروى عن محزة أنه قال.  1"بصري

ومل يوصف أحد من السبعة القراء مبا ُوصف بـه محـزة مـن الزهـد والتحـرز عـن أخـذ األجـر علـى 
؛ لـذا 3وكـان جيلـب الزيـت مـن العـراق إىل حلـوان، وكان محزة ممن جتّرد للقراءة ونصب نفسه هلـا، القرآن

  .وإليه صارت اإلمامة يف القراءة بعد عاصم، وجيلب اجلوز واجلنب إىل الكوفة، ُعِرف بالزيّات

مثـــل البيـــاض لـــه ، مث يكـــون قبيحـــا، إن هلـــذا التحقيـــق منتًهـــى ينتهـــي إليـــه: "وكـــان محـــزة يقـــول 
  .4"وإذا زاد صار برصا، منتهى ينتهي إليه

  
  

                                                           

، وشـعيب األرنــاؤوط، بشـار عـواد معـروف: تـح -واألعصـارمعرفـة القـراء الكبــار علـى الطبقـات  -أبـو عبـد اهللا الـذهيب   1
  .113 :ص، 1: ج -هـ1404 -1:ط -مؤسسة الرسالة -بريوت -لبنان -وصاحل مهدي عباس

 -2:ط -دار املعــارف -القــاهرة -مصــر -شــوقي ضــيف: تــح -الســبعة يف القــراءات -أبــو بكــر بــن جماهــد التميمــي ا  2
  . 76: ص -هـ1400

يــاقوت : ينظــر. هـــ91: فتحهــا املســلمون ســنة، اشــتهرت بثمــار التــني، مدينــة كبــرية عــامرة بــني البصــرة والكوفــة: حلــوان  3
  .291و، 290 :ص، 2: ج -ت: د -ط: د -دار الفكر -بريوت -لبنان -معجم البلدان -احلموي

  . 76: ص -السبعة يف القراءات -أبو بكر بن جماهد التميمي  4
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  .1سنة ست ومخسني ومائة)ه158: ت(رمحه اهللا حبلوان يف خالفة أيب جعفر املنصور  تويف
وممن اشتهر بالرواية عنه خلف وخالد لكن بواسطة أيب عيسى سليم بن عيسى احلنفي الكويف 

  .2مثان ومثانني ومائة: املتوىف سنة
  : قال اإلمام الشاطيب

ـــــــــــْن ُمتَــــــــــــَورعٍ  ـــــــــــاُه ِم ـــــــــــا أَزَْك   َوَمحْـــــــــــَزُة َم
  

ــــــــــــــرَاِن ُمــــــــــــــَرتالَ    ــــــــــــــا َصــــــــــــــُبورًا لِْلُق   ِإَماًم
  َرَوى َخلَــــــــٌف َعْنــــــــُه َوَخــــــــالٌد الــــــــذي  

  
ـــــــــــــــــالَ رَ    َقنًـــــــــــــــــا َوُحمَص   3َواُه ُســـــــــــــــــَلْيٌم ُمتـْ

    

بـل إن ، أنه يسهل أو يسقط أو يبدل اهلمز أىن ُوجد وقفا، ويظهر جليا من خالل منهج محزة
تــرك اهلمــز يف احملاريــب مــن : "نُقــل عــن محــزة قولــهفقــد ، عــدم اهلمــز عنــده داللــة علــى الضــبط والتحقيــق

وال ينبغــي أن يُفهــم مــن هــذا ّأن مرتبــة األســتاذية ال تتحقــق إال بعــدم اهلمــز يف القــراءة .   4"األســتاذية
وممـا هـو . بل إن كالمه على ترك اهلمز حممول على التقيد مـا تسـمح بـه حـدود الروايـة والتلقـني، مطلقا

فـإن وقـف القـارئ تعـّني ، التحقيق يف حال وصل الكلمة املهموزة مبـا بعـدها ملفٌت للنظر أن محزة على
واملالحــظ ســيلمس هــذا ، عليــه اإلتيــان بأوجــه التســهيل واإلســقاط واإلبــدال يف كــل مهمــوٍز مــن الكلــم

  .بوضوح يف مباحث اهلمز املتطرف يف هذه الدراسة

  

  

                                                           

كتـاب التيسـري يف  -أبـو عمـرو والـداين . 77 -71: ص -السـبعة يف القـراءات -أبـو بكـر بـن جماهـد التميمـي ا: ينظـر  1
، 6: ص -)م1984/هـــ1404( -2:ط -دار الكتــاب العــريب -بــريوت -لبنــان -أوتــوبرتزل: تصــحيح -القــراءات الســبع

 -111 :ص، 1: ج -القـــراء الكبـــار معرفـــة -وأبـــو عبـــد اهللا الـــذهيب. 7: ص، 1: ج -إبـــراز املعـــاين -وأبـــو شـــامة. 7و
 -القاهرة -مصر -برجسرتاسر. ج: ُعين بنشره -غاية النهاية يف طبقات القراء -أبو اخلري مشس الدين وابن اجلزري. 118

  . وما بعدها 115 :ص، 1: ج-)م1932/هـ1351( -1:ط -بة اخلاجنيمكت
 -لبنــان -مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن -العظــيم حممــد بــن عبــدوالزرقــاين . 4: ص -حــرز األمــاين -الشــاطيب: ينظــر  2

  .318 :ص، 1:ج -)م1996/هـ1416( -1:ط -دار الفكر -بريوت
   .4و، 3: ص -حرز األماين -اإلمام الشاطيب  3

  .115: ص، 1:ج -معرفة القراء الكبار -الذهيب أبو عبد اهللا   4
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قــرأ محــزة بتغيـــري مهــز الكلمـــات املوقــوف عليهــا إمـــا باإلبــدال أو النقـــل أو التســهيل أو احلـــذف 
  : قال اإلمام الشاطيب، حسب حالة اهلمز سواء كان متوسطا أم متطرفا
  َوَمحْــــــــَزُة ِعْنــــــــَد الَوْقــــــــِف َســــــــهَل َمهْــــــــَزهُ 

  
  1ِإَذا َكـــــــاَن َوْســـــــطًا َأْو َتطَـــــــرَف َمْنـــــــزِالَ   

، واحلـــذف، مطلـــق التغيـــري فيشـــمل اإلبـــدال: ن القـــراء لـــه معـــان خمتلفـــة منهـــاوالتســـهيل يف لســـا  
  :وهذا تفصيل حاالت اهلمز .2ويشمل النقل أيضا، والتسهيل بني بني

، أم متطرفـا z¯}: إذا كان اهلمز ساكنا وقبله متحرك سـواء كـان متوسـطا حنـو 2-1

: فيقـف علـى اللفظـني، فحينئذ يبدل محزة اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلهـا z{}: حنو

  .3"اْقـَرا"و، "الـُموِمُنونْ "

أم تطــّرَف  mz}: إذا كــان اهلمــز متحركــا وقبلــه ســاكن ســواء توســط اهلمــز حنــو 2-2

فيقــــرؤه محــــزة بنقـــــل حركــــة اهلمـــــزة إىل �، )5: النحـــــل( z¯}و، )91: ل عمــــرانآ ( z½}: حنــــو

، "ِدفْ : "ويســقط اهلمــز حــال تطــرف اهلمــزة فيقرؤهــا، "نْ الُقــَرا: "أي، قبلــه مــع حــذف اهلمــزة الســاكن
  : قال اإلمام الشاطيب ".ِملْ "و

ًنا َلـــــــــــُه ُمَتَســـــــــــك   َوَحـــــــــــرْك بِـــــــــــِه َمـــــــــــا قـَبـْ
  

  4َوَأْســِقْطُه َحــىت يـَْرِجــَع اللْفــُظ َأْســَهالَ   
: فـــإن كـــان متوســـطا يســـّهل محـــزة اهلمـــزة مـــع املـــد والقصـــر حنـــو، إذا كـــان اهلمـــز مســـبوقا بـــألف 2-3  

{gz ،و{hz ،القصــر والتوســط : أّمــا إن كــان اهلمــز متطرفــا فيســقطه مــع ثالثــة املــد

   .Yz}و، z[}: حنو، والطول

                                                           

  . 19: ص -حرز األماين -الشاطيب  1
  .84:ص -الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع -القاضي عبد الفتاح عبد الغين: ينظر  2
  .19: ص -حرز األماين -الشاطيب: ينظر  3
  .19: ص -حرز األماين -الشاطيب  4
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  : قال اإلمام الشاطيب
  ِســــَوى أَنــــُه ِمــــْن بـَْعــــِد َمــــا أَلِــــٍف َجــــَرى

  
ُلُه    ـــــــــــْدَخالَ ُيَســـــــــــه ـــــــــــَط َم ـــــــــــا تـََوس   َمْهَم

  َويـُْبِدلُــــــــــــــُه َمْهَمــــــــــــــا َتطَــــــــــــــرَف ِمثْـلَــــــــــــــهُ   
  

ـــد َأطْـــَوالَ   
َ
َويـَْقُصـــُر َأْو َميِْضـــي َعلَـــى امل

1  
  

فيقــف ، pz}: فــإن كانتــا أصــليتني حنــو: إذا جــاء اهلمــز متحركــا وقبلــه يــاء أو واو 2-4

مث إسـكان الـواو ، الساكنة قبلهـا وحـذف اهلمـزةنقل فتحة اهلمزة إىل الواو : األول: محزة بأحد الوجهني
ـــوْ : "للوقــف مــع تركهــا علــى حاهلــا فيصـــري ، مث تــدغم يف الــواو قبلهــا، إبــدال اهلمــزة واوا: والثــاين". الس

  ".السوّ : "أي، النطق بواو واحدة مشددة ساكنة ألجل الوقف

: النســاء( z¢}و ،)228: البقــرة( lz}: حنــو 2واليــاء زائــدتنيأمــا إن كانــت الــواو 

   .3"َخِطـيهْ "و، "قُـُروّْ : "فلحمزة حينئذ اإلبدال هكذا )112
  :4ويأيت على حاالت هي، متحركإذا جاء اهلمز متحركا وقبله حرف  2-5

 dz}: حنو، فحمزة يبدله وقفا، إذا كان اهلمز مفتوحا وقبله مضموم :الحالة األولى �

 ".فُـَواَدكْ "و، "يـََويـدْ : "فيقرؤه ،)10: القصص( kz}و ،)13: آل عمران(

ـــة � ـــة الثاني ـــه أيضـــا :الحال : حنـــو، إذا كـــان اهلمـــز مفتوحـــا وقبلـــه مكســـور فحمـــزة علـــى إبدال

{|z ،و{»z )َخـاِطَيهْ "، "ِمـَيهْ : "فيقرؤها ،)16: العلق." 

 

                                                           

الشـاطبية والـدرة : تسـهيل علـم القـراءات اجلـامع مـن طريقـي -أميـن بقلـة: مث ينظـر. 20: ص -حـرز األمـاين -الشـاطيب  1
  .وما بعدها 424:ص -م2008/ هـ1429 -1: ط -مركز علوم احلديث النبوي -دمشق -سورية -والطيبة

فـال تقعـان فـاء للكلمـة وال عينـا وال ، كلمـة وبنيتهـااللتـان ليسـتا حرفـا أصـليا مـن حـروف ال: املـراد بـالواو واليـاء الزائـدتني  2
  .الما هلا

دار  -طنطــا -مصــر -الوقــف علــى اهلمــزات يف روايــة هشــام وقــراءة محــزة بــن الزيــات -حممــد بــن الســيد اخلــري: ينظــر  3
    .وما بعدها 23: ص -م2004 -1: ط -الصحابة للرتاث

دار الغوثـاين  -دمشـق -سـورية -يف مجع القراءات العشر املتـواترةالنفحات العاطرة  -حممد حسام إبراهيم سبسيب: ينظر  4
  .98، 97 :ص، 1: ج -)م2004/هـ1425( -1: ط -للدراسات القرآنية
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، Hz}: حنــــــو 1مطلقــــــاويف غــــــري احلــــــالتني الســــــابقتني فحمــــــزة علــــــى التســــــهيل  �

، )106: النحـــــــــــــــــــل( wz}و ،)54: البقـــــــــــــــــــرة( jz}و، )108: البقـــــــــــــــــــرة( pz}و

 .)42: األنبياء( qz}و z،2±}و

حلمــزة أخــر وهنــاك مــذهب ، والقواعــد كلهــا الــيت ذكــرت حلمــزة يف اهلمــز املفــرد قياســية تصــريفية
فمــا ، حيــث ورد عنــه أنــه يبــدل اهلمــز وقفــا حبســب احلــرف الــذي رســم عليــه ،املــذهب الرمســي :يســمى

رســم مهزتــه  ومــا، ومــا رســم مهزتــه علــى يــاء يقــف باإلبــدال يــاء، رســم مهزتــه علــى واو يقــف عليــه بــالواو
أنه يصح يف مـا عـدا : أي، ردلكن هذا املذهب غري مطّ ، اتباعا للرسم ،على السطر حيذف اهلمزة وقفا

عقــد اإلمــام الشــاطيب يف منظومتــه بابــا خصصــه لوقــف محــزة وهشــام وقــد . ية التصــريفيةالقواعــد القياســ
 .3اهلمزعلى 

مث َحّول هذا احلرف اهلمـزَة إىل متوسـطٍة ، إذا دخل حرف زائد على كلمة مهموزة األول 2-6

التحقيـــق : هـــذا بـــوجهنيفـــإن محـــزة يقـــف علـــى مثـــل ، ez}و، )13: احلشـــر(�hz}: حنـــو

  : وهي 4الّزوائد اليت دخلت على اهلمز فجعلته متوسطا عشرة أحرف يف القرآنواحلروف . والتسهيل

   .)38: حممد( lz}: هاء التنبيه حنو قوله تعاىل  2-6-1

  .z_}�:ياء النداء حنو 2-6-2

  .)13: احلشر( hz}: الالم حنو  2-6-3

                                                           

  : قال اإلمام الشاطيب  1
ــــــــــــــْنيَ َوِمثْـلُــــــــــــــهُ  ــــــــــــــَذا بـَــــــــــــــْنيَ بـَ ــــــــــــــْريِ َه   َوِيف َغ

  
ــــــــــــا َتَطــــــــــــرَف ُمْســــــــــــِهالَ    ــــــــــــوُل ِهَشــــــــــــاٌم َم   يـَُق

  .20: ص -حرز األماين -اإلمام الشاطيب    
  .27: وسورة الفتح من اآلية، 196: سورة البقرة من اآلية  2
  .وما بعدها 177: ص -إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز -القباقيب مشس الدين حممد بن خليل: ينظر  3

، 122: ص -يف شــرح الشــاطبيةالــوايف  -عبــد الفتــاح القاضــي : مث ينظــر. 20: ص -حــرز األمــاين -الشــاطيب: ينظــر  4
123.   
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  .)133: النساء( Áz}: الباء حنو  2-6-4

  .z¶}: اهلمزة حنو 2-6-5

  .)146: األعراف( fz}: السني حنو 2-6-6

  . Èz}: الكاف حنو 2-6-7

  .Yz1}: الفاء حنو  2-6-8

  .               z°}: الواو حنو 2-6-9

 .Fz}: حنو، الم التعريف 2-6-10

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

                                                           

  .6: وسورة الطالق من اآلية، 24: سورة النساء من اآلية  1
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 أهـل إمـام ،أحـد املكثـرين الثقـات، الدمشـقي السـلمي نصـري بـن عمار بن هشام الوليد و أبوه
 ،للعلــم بــةطالّ وكــان ، ومائــة ومخســني ثــالث ســنة ولــد ومفتــيهم، وحمــدثهم ومقــرئهم وخطيــبهم دمشــق
 منـازل احلـق يـريكم احلـق قولـوا" :طبـهوكـان يـرّدد يف خ، هـامفوّ  فصـيحا، العلـوم يف متبحـرا ،الروايـة واسع
 ويــروي هشــام عــن نفســه قصــة حــدثت لــه مــع إمــام دار اهلجــرة .1"بــاحلق إال قضــىيُ  ال يــوم احلــق أهــل

 ،املدينـــة إىل صـــرت فلمـــا ،للحـــج زينوجّهـــ دينـــارا بعشـــرين بيتـــا أيب بـــاع: "فيقـــول )ه179: ت(مالـــك 
فلمـــا  .جييـــبهم وهـــو يســـألونه والنـــاس ،قيـــام وغلمـــان امللـــوك هيئـــة يف جـــالس وهـــو، مالـــك جملـــس أتيـــت

 مخـس فضـربين ،اضـربه :للغـالم قـال هراددتّـ فلمـا .اقـرأ :فقـال .حدثين بل ال :فقلت .اقرأ :قال جلست
 عشــر خبمســة حتــدثين أن :قلــت .؟ارتــهكفّ  مــا :فقــال .ل ِحــ يف أجعلــك ال ،ظلمتــين :فقلــت .ةدرّ  عشــرة
   .2!!.."اذهب وقال فضحك ،احلديث يف وزد ،الضرب من زدْ  :فقلت .فحدثين ،حديثا

 وصــحة الســن كــرب زقرُ وقــد  ،والدرايــة والروايــة والعلــم والفصــاحة بالنقــل مشــهوراً  هشــام وكــان
  .واحلديث تءاالقرا يف إليه الناس فارحتل والرأي العقل

 عـز اهللا سـألت :قـال عمار بن هشام أن ببغداد احلديث أهل بعض أخربين: "قال ابن اجلزري 
 أدري فمـا ولوالـدي يل يغفـر أن سـألته ،فيهـا صـنع مـا أدري ما والواحدة ستاً  فقضى حوائج سبع وجل

ــ وأن ،احلــج :وهـي يل فقضــاهن الســتة وســألته ،هــذه يف صــنع مـا قامصــدّ  جيعلــين وأن ،ةائــامل حنــو رينيعم 
 النـاس يغـدو وأن ،حـالال دينـار ألـف يـرزقين وأن ،دمشـق منرب على أخطب وأن ،� نبيه حديث على
  .رمحه اهللا ئتنياوم وأربعني مخس سنة حمرم آخر يفهشام  تويف .3"العلم طلب يف إيلّ 

                                                           

  .355: ص، 2: ج -غاية النهاية يف طبقات القراء -ابن اجلزري  1
  .197و، 196 :ص، 1:ج -معرفة القراء الكبار -الذهيب  2
  .356-354: ص ،2: ج -معرفة القراء الكبار -الذهيب: مث ينظر .433 :ص، 2: ج -غاية النهاية -ابن اجلزري  3
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الواقـع يف آخـر حـروف الكلمـة وذلـك يف : أي 1ورد عن هشام أنـه يقـف بتغيـري اهلمـز املتطـرف
  : ثالثني نوعا هي

، )36: الـنجم( Ä��Ãz}و، z{}: وهـو يف قولـه تعـاىل، الساكن لزوما بعد فتح 2-1

  .ففيه وجه واحد هو إبدال اهلمز ألفا. z¼��«}و

 iz}و، )49: احلجــر( Æz}: وهــو يف قولــه تعــاىل، الســاكن لزومــا بعــد كســر 2-2

  .إبدال اهلمزة ياء: فله وجه واحد كذلك وهو. )10: الكهف(

 I��Hz}: وذلك يف قوله تعاىل، الساكن بسكون عارض مضموم وصال بعد ضم 2-3

إبـــدال اهلمـــز واوا ســـاكنة : األول: ففيـــه أربعـــة أوجـــه، )24: الطـــور( z~������������}و، )176: النســـاء(

ـــُرو H}: مديـــة فتصـــري القـــراءة . وهـــذان الوجهـــان قياســـيان. تســـهيل اهلمـــز مـــع الـــروم: والثـــاين. zاْم

فيتحـد هـذا الوجـه مـع الوجـه ، جيوز إبدال اهلمز واوا خالصة اتباعا للرسم مع السكون احملـض: والثالث
  .وعليه فهي أربعة أوجه تقديرا وثالثة عمال. إبدال اهلمز واوا مع الروم: بعوالرا. األول

اهلمــز الســاكن بســكون عــارض مضــموم وصــال بعــد فــتح مــن املواضــع الــيت رمســت فيهــا  2-4

ــــاس وذلــــك يف حنــــو ، kz}�و، )140: النســــاء( Äz}: اهلمــــزة بصــــورة األلــــف علــــى القي

  .ورومها بالتسهيل، إبدال اهلمزة ألفا: فلهشام وجهان، fz}و

، حيــث وقـــع oz}: مــا رمســت مهزتـــه بــالواو وألـــف بعــدها علــى غـــري القيــاس حنـــو 2-5

، bz2}و، qz}و، )48: النحـــــــــــــل( jz}و، )85: يوســـــــــــــف( z¿}و

                                                           

فإن األصل أن تكتـب اهلمـزة بصـورة احلـرف ، منهج هشام يف الوقف على اهلمز املتطرف متوقف على معرفة رسم اهلمزة  1
  . الذي تؤول إليه بعد التخفيف

  .119: والثاين من اآلية، 18: األول من اآلية، كالمها بسورة طه   2
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ـــــــور( z½}و  ¹z}و، )18: الزخـــــــرف( vz}و، )77: الفرقـــــــان( z¶}و ،)8: الن

: األول: أوجــــهففــــي الوقــــف علــــى اهلمــــز هلشــــام مخســــة . bz2}و، zz1}و، )13: القيامــــة(

إســكاا : الرابــع. إبــداهلا واوا مضــمومة: الثالــث. روم ضــمتها مــع التســهيل: الثــاين. إبــدال اهلمــزة ألفــا
  .إمشام ضمة الواو مع الروم: اخلامس. ألجل الوقف

اهلمــز املتطــّرف الســاكن بســكون عــارض مضــموم وصــال مرســوم بيــاء وقــد ُســبق بكســر  2-6

��B}و، bz}و، z{}و ،gz}و، z¿}: وذلــــــك يف قولــــــه تعــــــاىل

Cz ،و{Íz ،و{¸z ،و{Àz ،و{���¸z .ففيـــه مخســـة أوجـــه تقـــديرا ،

إبـداهلا يـاء : الثالـث. تسـهيلها بـني بـني مـع الـروم: الثـاين. إبـدال اهلمـزة يـاء سـاكنة: األول: وأربعة لفظـا
. فيتحــد هـذا الوجــه مـع األول يف العمــل وخيتلـف يف التقــدير، مث تســكن للوقـف، مضـمومة علــى الرسـم

  .إبداهلا ياء مضمومة مع الروم: اخلامس. كالثالث لكن مع اإلمشام: الرابع

، D��Cz3}: حنــو قولــه تعــاىل، الســاكن بســكون عــارض مكســور بعــد فــتح وصــال 2-7

تسـهيلها : والثـاين. إبـدال اهلمـزة ألفـا: األول: ففيه وجهان. S���Rz4}و، )2: النبأ( E��Dz}و

  .مع روم كسرا

��Ê��É}: موضــع واحــد مــن النــوع الســابق ُرســم علــى غــري القيــاس وهــو قولــه تعــاىل 2-8

ÌËz )تسهيلها مع : والثاين. إبدال اهلمزة ألفا: األول: وهلشام أربعة أوجه، )34: األنعام

  . إسكاا للوقف مع روم الكسرة: الرابع. إبداهلا ياء مكسورة: الثالث. الروم

                                                           

وسـورة ، 67و، 21: وسورة ص من اآلية، 9: رمست اهلمزة يف هذه الكلمة على غري القياس يف سورة إبراهيم من اآلية  1
  .5: التغابن من اآلية

  .38و، 32و، 29 :اتوسورة النمل من اآلي، 24: اآلية سورة املؤمنون من  2
  .8: وسورة الصافات من اآلية، 246: سورة البقرة من اآلية  3
  .33: ومن آلية، 28: ومن اآلية، 26: من اآلية، وقعت يف ثالثة مواضع يف سورة احلجر  4
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: وذلك يف قوله تعـاىل، بعد كسر وصال مرسوم بالياءالساكن بسكون عارض مكسور  9 -2

{S����Rz1 ،و{b��az )30: القصــص( ،³²}و��±z )فثالثــة أوجــه . )43: فــاطر

يصــّح فيهــا إبــداهلا يــاء مكســورة مث ُحتــرك : الثــاين. إبــدال اهلمــزة يــاء ســاكنة: األول، لفظــا وأربعــة تقــديرا
فيّتحـد هـذا الوجـه مـع األول لفظـا وخيتلفـان ، الوقـفمث تسـكن اليـاء ألجـل ، الكسـر: حبركة نفسـها أي

  .تسهيل اهلمزة مع الروم: الرابع. روم كسرة الياء على التقدير الثاين: الثالث. تقديرا

 z_}: اهلمــز الســاكن بســكون عــارض مكســور بعــد ضــم وصــال كقولــه تعــاىل 10 -2
: الثــاين. إبــدال اهلمــزة واوا علــى القيــاس: األول: هلشــام أربعــة أوجــه تقــديرا وثالثــة حتقيقــا، )23: الواقعــة(

مث تســكن للوقــف فيتحــد هــذا ، إبــداهلا واوا مكســورة علــى الرســم: الثالــث. تســهيلها بــني بــني مــع الــروم
: اخلـــامس. كالوجـــه األول لكـــن مـــع اإلمشـــام: الرابـــع. وخيتلـــف يف التقـــدير، الوجـــه مـــع األول يف العمـــل

  . إبداهلا واوا مكسورة مع الروم

 yz}: اهلمز الساكن بسكون عارض مفتـوح بعـد فـتح وصـال كأمثـال قولـه تعـاىل 11 -2

، z3¤}و، poz}و، )28: مـــــــــــــــرمي( f��ez}و، az2}و، )20: العنكبــــــــــــــوت(

ففيه وجه واحد وهو إبدال . )118: التوبة( R��Qz}و، z4±}و، )93: يونس( gz}و

  .اهلمزة ألفا

: وذلــــك يف قولـــه تعــــاىل، اهلمـــز الســـاكن بســــكون عـــارض مفتــــوح بعـــد كســــر وصـــال 12 -2

{´z5 ،و{Lz6 ،إبدال اهلمزة ياء: ففيه وجه.  

                                                           

  .37: سورة عبس من اآلية، 11: سورة  النور من اآلية  1
  .13: وسورة النحل من اآلية، 136: سورة  األنعام من اآلية  2
  .167: والثاين من اآلية، 166: األول من اآلية، كالمها بالبقرة   3
  .27: وسورة فصلت من اآلية، 35: ورة  الزمر من اآليةس  4
  .21: وسورة االنشقاق من اآلية، 204: سورة األعراف من اآلية  5
  .41: وسورة األنبياء من اآلية، 32وسورة الرعد ، 10: سورة األنعام من آلية  6
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وقــد جــاء ، اهلمـز الســاكن بســكون عــارض مفتــوح وصــال بعـد حــرف صــحيح ســاكن 13 -2

نقـل : ففيـه وجـه واحـد. )25: النمـل مـن اآليـة( dz}: هذا النوع يف موضع واحـد هـو قولـه تعـاىل

  ".الـَخبْ : "مث تسكن الباء للوقف فتصري الكلمة، حركة اهلمزة إىل الساكن الصحيح قبلها فتحذف
: اهلمــز الســاكن بســكون عــارض مكســور وصــال بعــد ســاكن صــحيح يف قولــه تعــاىل 14 -2

{½��¼z1 .مث حـذف اهلمـزة مـع إسـكان الـراء ، نقل حركـة اهلمـزة إىل الـراء: األول: فوجهان

مثـل األول لكـن مـع روم الـراء : والثـاين". الْــَمرْ : "لنطق بالكلمة وكأـا مرسـومة هكـذافيصري ا، مفخمة
  .2مرققة؛ ألن روم احلركة مثل احلركة

وذلك يف ، مضموم وصال بعد حرف صحيح ساكن، اهلمز الساكن بسكون عارض 15 -2

، hz3}�و، )5: النحــــــــــــــــل( z¯}و، )91: آل عمــــــــــــــــران( z½}: قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــاىل

نقـل ضـمة اهلمـزة إىل السـاكن الصـحيح قبلهـا : األول: ففيه ثالثة أوجـه. )44: احلجر( z¢}و

النقــل مــع : الثالــث. النقــل كـاألول لكــن مــع روم الضـمة: الثــاين. مــع السـكون اخلــالص، وحـذف اهلمــزة
  . اإلمشام

اهلمز الساكن بسكون عارض مكسور وصال بعد واو زائدة سـاكنة بعـد ضـم وذلـك  16 -2

مث إدغـام ، إبـدال اهلمـزة واوا: األول: فهشـام يقـرأ بـوجهني، )228: البقـرة( lz}: يف قوله تعـاىل

ــُروّْ : "فيصــري اللفــظ، الــواو الــيت قبلهــا فيهــا مــع الســكون كــاألول لكــن مــع روم كســرة الــواو : الثــاين". قـُ
  .املبدلة

                                                           

  .24: وسورة األنفال من اآلية، 102: سورة البقرة من اآلية  1
لذا فال خالف بني القراء يف ترقيق ، والكسرة سالبة لصفة احلرف، أخذت الراء الكسرة من اهلمزة، ألنه ملا حصل النقل  2

  :قال ابن اجلزري. الراء املكسورة
  َوَرقــــــــــــــــــــــــِق الــــــــــــــــــــــــراَء ِإَذا َمــــــــــــــــــــــــا ُكِســــــــــــــــــــــــَرتْ 

  
ـــــــــــُث َســـــــــــَكَنتْ      َكـــــــــــَذاَك بـَْعـــــــــــَد الَكْســـــــــــِر َحْي

 -سـورية -حيـي الغوثـاين: ُعـين بـه -منظومـة املقدمـْه فيمـا جيـب قـارئ القـرآن أن يعلمـهْ : منت اجلزرية املسـماة -ابن اجلزري    
  .13: ص -م2005/2006 -1: ط -دار الغوثاين للدراسات القرآنية -دمشق

  .34: وسورة عبس من اآلية، 40: سورة النبأ من اآلية  3
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: حنـو، اهلمز الساكن بسـكون عـارض مفتـوح وصـال بعـد واو أصـلية واقعـة حـرف مـدّ  17 -2

{pz نقــل فتحــة اهلمــزة إىل الــواو الســاكنة قبلهــا وحــذف : األول: فلهشــام وجهــان، حيــث وقــع

، مث تدغم يف الواو قبلها، إبدال اهلمزة واوا: الثاين. مث إسكان الواو للوقف مع تركها على حاهلا، اهلمزة
  .فيصري النطق بواو واحدة مشددة ساكنة ألجل الوقف

: مثــــــل النــــــوع الســــــابق إال أن اهلمــــــزة مكســــــورة وصــــــال وهــــــي يف حنــــــو قولــــــه تعــــــاىل 18 -2

{Æz ،{o��nz ،وحـــذف ، نقـــل حركـــة اهلمـــزة إىل الـــواو قبلهـــا: األول: ففيهـــا أربعـــة أوجـــه

إبـدال اهلمـزة واوا مث : الثالـث. روم كسرة الواو املنقلبة من اهلمزة: الثاين. مث إسكان الواو للوقف، اهلمزة
  .روم كسرة الواو املشددة بعد حصول اإلدغام: الرابع. مع اإلسكان، قبلها فيها إدغام الواو
: وذلــــك يف قولــــه تعــــاىل، كمثــــل النــــوع قبــــل الســــابق إال أن اهلمــــزة مضــــمومة وصــــال  19 -2

{Hz ، وكـــذا{§z )نقـــل ضـــمة اهلمـــزة إىل الـــواو مـــع : األول: فســـتة أوجـــه. )76: القصـــص

: الثالــث. إمشــام ضــمة الــواو املنقلبــة عــن اهلمــزة: الثــاين". لََتـــُنو: "أي، مث إســكان الــواو للوقــف، حــذفها
، مث إدغام الواو األوىل يف الثانية، إبدال اهلمزة واو: الرابع. روم حركة الضمة يف الواو بعد حصول النقل

 روم احلركـة يف: السـادس. إمشـام الضـمة بعـد اإلدغـام: اخلـامس. "لَتَــنـُوّْ : "وإسكاا للوقـف مشـددة أي
  .الواو املشددة

¤��}: غــري أن اهلمــزة مفتوحــة وصــال وذلــك يف قولــه تعــاىل، كــالنوع الســابع عشــر  20 -2

¥z )وحـذفها مـع اإلسـكان احملـض ، نقل فتحة اهلمزة إىل الواو: األول: ففيها وجهان، )29: املائدة

  . "َأن تـَبـُوّْ ": إبدال اهلمزة واوا مث اإلدغام وإسكاا مشددة أي: الثاين. "َأن تَـُبو": للوقف أي
اهلمز الساكن بسكون عارض مضموم وصال بعد ياء زائدة ساكنة بعد الكسـر وهـو  21 -2

، إبــــدال اهلمــــزة يــــاء: األول: فثالثــــة أوجــــه، )37: التوبــــة( Bz}و، çz}: يف قولــــه تعــــاىل

. إمشام ضـمة اليـاء املشـددة: الثاين". النِسيّْ : "إسكاا مشددة للوقف أيمث ، وإدغام األوىل يف الثانية
  .رومها: الثالث
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: غــافر( z¼}: كــالنوع الســابق إال أن اليــاء فيــه أصــلية وهــو يف قولــه تعــاىل  22 -2

نقـــــل ضـــــمة اهلمـــــزة إىل اليـــــاء مـــــع اإلســـــكان : األول: فســـــتة أوجـــــه. )35: النـــــور( ºz}و، )58

إبــدال : الرابــع. روم ضــمتها: الثالــث. إمشــام ضــمة اليــاء بعــد النقــل: الثــاين". الـــُمِسيْ : "أي، العــارض
إمشـــام : اخلـــامس". الــــُمِسيّْ : "أي، مـــع الســـكون املشـــدد، مث إدغـــام اليـــاء األوىل يف الثانيـــة، اهلمـــزة يـــاء

  .روم ضمة الياء املشددة: السادس. ضمة الياء املشددة

، gz1}: وذلـــــــك يف قولـــــــه تعــــــــاىل، كســـــــابقه إال أن اهلمـــــــزة مفتوحـــــــة وصـــــــال  23 -2

مث ، نقــل فتحـــة اهلمــزة إىل اليـــاء: األول: فوجهــان هلشـــام، )9: احلجــرات( zz}و، z2_}و

، مث اإلدغـام حلصـول التماثـل، إبـدال اهلمـزة يـاء: الثـاين". ِسـي: "أي، مع إسكان الياء للوقف، حذفها
  ".ِسـيّْ : "فكأا رمست هكذا، ساكنةلتصبح ياء واحدة مشددة 

 iz}: وجــاء هــذا النـــوع حصــرا يف كلمـــة، اهلمــز املكســور وصـــال بعــد يــاء لّينـــة 2-24

: الثالث. روم كسرا: الثاين. نقل كسرة اهلمزة إىل الياء مع اإلسكان: األول: ارورة ففيها أربعة أوجه
  .روم كسرة الياء املشددة: الرابع. ع اإلسكان احملضإبدال اهلمزة ياء مع إدغام الياء اليت قبلها فيها م

املرفوعـــة  nz}: وذلـــك يف قولـــه تعـــاىل، كســـابقه إال أن اهلمـــزة مضـــمومة وصـــال  25 -2

روم : الثالـــث. إمشـــام ضـــمتها: الثـــاين. نقـــل احلركـــة إىل اليـــاء مـــع اإلســـكان: األول: ففيهـــا ســـتة أوجهـــه
. إمشـــام ضـــمتها: اخلـــامس. مث إســـكان اليـــاء املشـــددة، إبـــدال اهلمـــزة يـــاء مـــع اإلدغـــام: الرابـــع. ضـــمتها
  .روم ضمتها: السادس

                                                           

  .33: ورة العنكبوت من اآليةوس، 77: سورة هود من اآلية  1
  .23: وسورة الفجر من اآلية، 69: سورة الزمر من اآلية  2
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��r} :كــــالنوع الرابــــع والعشــــرين إال أن حــــرف اللــــني واو وذلــــك يف قولــــه تعــــاىل  26 -2

tsz1 ،{g���fz )و، )28: مـــــــــــــــــــــــــــــــــرمي{s��r��q��po��nz2 ،و{��e

gfz )فأوجه هذا هي أوجه النوع الرابع والعشرين، )60: النحل.  

، uz}: حنو قوله تعـاىل، اهلمز الساكن بسكون عارض مفتوح وصال بعد ألف 2-27

  .إبدال اهلمزة مع القصر والتوسط واملد: ففي هذا النوع ثالثة أوجه، z_}و، z°}و

: كـــــالنوع الســـــابق إال أن اهلمـــــزة مضـــــمومة أو مكســـــورة وصـــــال كنحـــــو قولـــــه تعـــــاىل  28 -2

{¢¡z ،و{nz ،و{]��\z ،و{wz )ففيهــــــا مخســــــة أوجــــــه، )33: النــــــور :

أما الرابـع . األول والثاين والثالث متاما كالنوع السابق وهو إبدال اهلمز ألفا مع القصر والتوسط والطول
وطـول ، وروم الكسرة يف املكسورة وعلى كـل منهمـا التسـهيل، روم ضمة اهلمزة يف املضمومة: واخلامس

  .لتغري اهلمزة بالتسهيل واليت هي سبب املد، املد وقصره
وهــــذا إذا خــــرج عــــن القيــــاس ، كــــالنوع الســــابق ولكــــن مــــع اهلمــــزة املضــــمومة حصــــرا  29 -2

 lz}: وذلــك يف قولــه تعــاىل، الرتســام اهلمــزة بــالواو وألــف بعــدها وحــذف ألــف البنــاء قبلهــا

، z5]}و، )87: هـــود( z¤}و، �z4}و، dz3}و، )33: املائـــدة(

، Vz7}و، )50: غـــــــــــــــــــــــــــــــــافر( Oz}و، z6£}�و، )13: الـــــــــــــــــــــــــــــــــروم(ºz}و

                                                           

  .6: وسورة الفتح من اآلية، 98: سورة التوبة من اآلية  1
  .12و، 6: سورة الفتح من اآلية  2
  .6: وسورة الشعراء من اآلية. 5: سورة األنعام من اآلية  3
  .21: وسورة الشورى من اآلية، 94: سورة األنعام من اآلية  4
  . 47: وسورة غافر من اآلية، 21: سورة إبراهيم من اآلية  5
  .]28: فاطر[ ���µ´z}�: ويلحق ذا اللفظ قوله تعاىل، 197: سورة الشعراء من اآلية  6

  .]33 :الدخان[ ��ªz}� :ويلحق ذا اللفظ قوله تعاىل. 106: سورة الصافات من اآلية  7
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فهـذه الكلمـات االثنتـا عشـرة رمسـت بـالواو وألـف بعـدها مـع حـذف ألـف . )4: املمتحنة( z¡}و

إبـدال اهلمـزة ألفـا : األول والثـاين والثالـث: البناء قبلها يف مجيع املصاحف وفيها هلشـام اثنـا عشـر وجهـا
  . تسهيل اهلمزة مع املد القصر: الرابع واخلامس. مع املد والقصر والتوسط

إسكان الواو مع حذف اهلمزة مـع الطـول : السادس والسابع والثامن، على الرسم وسبعة أوجه
إمشــام ضــمة الــواو مــع : التاســع والعاشــر واحلــادي عشــر. والتوســط والقصــر وعلــى كــل الســكون اخلــالص

روم ضـــمة الـــواو مـــع القصـــر فقـــط؛ ألن للـــروم حكـــم : والوجـــه الثـــاين عشـــر. الطـــول والتوســـط والطـــول
  .الوصل

��d��c}و، : خـــرج عـــن القيـــاس مـــن املكســـورة وصـــال وهـــي يف قولـــه تعـــاىل مـــا 30 -2

ez )130: طــــــه( ،و{r��q��pz )و، )90: النحــــــل{Ö��Õ��Ôz 

اإلبـــدال ألفـــا مـــع : األول والثـــاين والثالـــث: فلهشـــام يف هـــذا النـــوع تســـعة أوجـــه. )51: الشـــورى(
الســادس . مـع املـد والقصـرتسـهيل اهلمـزة وروم حركتهــا : الرابــع اخلـامس. القصـر والتوسـط واملـد

روم حركــة اليــاء : التاســع. إبــدال اهلمـزة يــاء ســاكنة مـع القصــر والتوســط واملـد: والسـابع والثــامن
  .مع القصر

، وال خيفـى أن أداء األوجـه واإلتيـان ـا فقـط يف حـال الوقـف، 1فهذا تفصيل اهلمز عند هشـام
كمــا لــيس لــه يف اهلمــز املتوســط إال التحقيــق ، وإال فلــيس لــه يف الوصــل إال التحقيــق يف مجيــع مــا تقــدم

  . dz}و، pz}و، )18: طه( yz}: حنو

                                                           

ونبيل بـن . وما بعدها 12: ص -الوقف على اهلمزات يف رواية هشام وقراءة محزة الزيات -حممد بن السيد اخلري: ينظر  1
 -1:ط -ر اإلســـالميةدار البشـــائ -بـــريوت -لبنـــان -تقريـــب النفـــع وتيســـري اجلمـــع بـــني القـــراءات الســـبع -هاشـــم الغمـــري

  .349 -339 :ص، 1: ج -م2004/هـ1425
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�����  

وفيما يلي عرض جممل ، َخُلصت الدراسة إىل نتائج مهمة، بعد عرض فصول املذكرة ومباحثها

  :لنتائج العلمية اليت قادنا إليها هذا البحثل

يف القـراءات لـه ارتبـاط وثيـق أن التغري الصويت ، أثبتت الدراسة من خالل العرض والتحليل -1

  .ختلفوالتخفيف هو السمة الغالبة على األداء النطقي امل، بلهجات العرب

، ابـن جــينومـنهم كشـف عــن حـّس لغـوي دقيـق علمـاء العربيـة  املسـح الصـويت لكـالم  إنّ  -2

لفك أسرار اللغة ، وفرصا رائعة، للدرس الصويت آراء وأفكارا طموحةاستطاع من خالله أن يقدم الذي 

  .لألصوات يف البنيات املختلفة، وتأكيد نظرية القيمة التعبريية، وتراكيبها

ميكـن ، يف بـاب اهلمـز املقـرتن واـرد، لقـراء وحتليلهـاالتغـريات الصـوتية لمن خـالل اسـتقراء  -3

كــانوا مكثــرين مــن حتقيــق ، وابــن ذكــوان وعاصــما والكســائي ن ابــن كثــري ودوري أيب عمــروإ :أن يقــال

، الــذي يشـــمل اإلبـــدال غيـــريالقـــراء والـــرواة علــى مطلـــق الت وبــاقي، اهلمــز إال مـــا نــدر يف مواضـــع متفرقـــة

  .ويشمل النقل أيضا، والتسهيل بني بني، واحلذف

 العربيـة أهـل مـن القـدماء علمـاءالعلمـاء احملـدثني وخمـالفتهم لل أراءالدراسـة  تعرضـ -4

 ابـن عـدا احللـق أقصـى مـن اهلمـزة خمـرج صوت أنيرون  القدماءف .وخمرجها اهلمزة صوت يف والقراءات

 .التهوع تشبه الصدر، يف نربة ينتج عنه، عسري النطق جلد على اللسان صوت وهو ، ،سينا

 حيـدث جمهـور، هـو وال بـاملهموس هـو ال انفجـاري، حنجـري صـوت فهـو احملـدثني عنـد أمـا

واحدة  مرة بقوة يندفع مث النفس، فينحبس فيهما اهلواء ينضغط حيث الصوتيني؛ الوترين انطباق نتيجة

  .انفجاريا صوتا فيحدث

 اهلمـزة صـوت حقيقـة ندركو جعلهـم يـ القـدماء للعلمـاء الـدقيق التوصـيف إن: القـول ميكـنو 

  .احملدثون مساها كما  )احلنجري( التسمية ذه وهيسمّ  ملغري أم  ،وخمرجه



 وألحاقه خاتمة البحث
70 

 ،يف فـن األداء والقـراءات عليهـا املتعـارفالصوتية  الظواهر منهو  اهلمز بتخفيف لوقفا -5

 حمـل الوقـف ألن الوقـف؛ مـع يتناسـب ممـا لكنـه الوصـل، يف حمققـا كـان نإو  .العربيـة مـن أصـل وهـو

 .املتكلم اسرتاحة القارئ

 واإلبـدال النقـل:وهـي أربعـة أحوال اهل اهلمزة التغريات الصوتية بتخفيف أن للمتأّمل يتبني -6

  .علة التغري يف اهلمز وقفاعلى  وقد أجاب مكي .واإلسقاط بني وبني

 وُعلـل ؛الزيـات محـزة الكـويف اإلمـام الوقـف عنـد اهلمز بتخفيف وشهرة اختصاصا القراء وأكثر

 يف التسـهيل فناسب كت،والسّ  واملد والرتتيل التحقيق شدة على اشتملت محزة اإلمام قراءة بأن ذلك

 حتقيقـاً  وقراءتـه باإلشباع يف املدود املتصـلة واملنفصـلة يقرأ مث ألنه وشّدا، اهلمزة خمرج لصعوبة الوقف؛

 بني اجلمع أجل من قيل و .املصحف رسم إتباع على حيرص أنه و االسرتاحة، قصد وقف فإذا ببطء

   .استحساناً  أكثر أو قراءتني أو لغتني أحكام

 املتطـرف اهلمـز خيفـف أنـه إال عمـار؛ بـن هشـام الوقـف عنـد اهلمـز خيففـون الـذين الـرواة ومـن

 .املتوسط منزلة نزل ذاإ واملبتدئ واملتوسط املتطرف فإنه خيفف محزة أما فقط،

إدراك مدى ضرورة وأمهية الدراية بفن القـراءات لـدارس اللسـان العـريب علـى كـل مسـتويات  -7

  .الدراسة فيه

والسـبب يف ذلـك يعـود  إىل أنـين ، مسـائل املـذكرةقد أكون قصـرت يف حـق بعـض  :ويف األخري

ويف ، وفضلت تقدمي ما وجدت ولو كان على حساب مـا هـو أكمـل، اعتمدت ما أتيح يل من مراجع

فـــال أدعـــي اإلحاطـــة وال . بعـــض احلـــاالت قـــد يكـــون احلـــرص علـــى اإلجـــادة مانعـــا مـــن ممكـــن اإلفـــادة

ومل يطمــئن ضــمريي إىل كلمــة وردت يف هــذا ، مــن القصــور أو التقصــريومــا أبــرئ نفســي ، االســتيعاب

ويل أسـوة يف قــول ، وال إىل رأي اجتهـدت فيـه بقـدر اطمئنـاين إىل النيــة الـيت تقـف مـن وراءمهـا، البحـث

  : الشاطيب

  
ـــــَال َوَزَرا ـــــْذٌر فَ ـــــا َ�ُ �ُ ـــــاَب َعْيًب ـــــْن �َ   َم

  
ا   ــــــِرئَ �ــــــوِم ُم�� ــــــاِت ا�ل ــــــْن َعَزَم ــــــِه ِم   يُْنِجي

  
ــــــــــــــا �ِهتَ ــــــــــــــاٌل ِبنِ' ــــــــــــــا ِيهَ ,+ْمعَ �َم ن

0
  َوا
  

ـــَدَرا   ـــا َك ـــِو َم ـــْل 6ِلَعْف ـــا َصـــَفا َواْح�َِم ـــْذ َم :ُ  
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وأن يزحـزحين ، وأن ينري ذا العمل قليب، وأن يغفر يل خطيئيت، فاَهللا أسأل أن يتقبل مين نييت 

  ".       p��o��n: "وأن أتسلمه بيميين فأهتف، به عن النار

وأربعمائــة  مخــس وثالثــنيســنة   رجــب املبــاركبعــون اهللا وتوفيقــه يف شــهر  املــذكرةكملــت هــذه 

وعلى آلـه وأصـحابه وكـل مـن ، على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التحية، وألف من اهلجرة النبوية

  ...فاز بالتبعية

    

                                                                 ...الطالب                                  
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  أطلس لغوي لشبه الجزيرة العربية

. ا الـواردة يف القـراءات القرآنيـةتوضيح  ملواطن القبائل العربيـة وهلجاـ

  . 1أن تعدد القراءات وتنوعها له بالغ األثر يف بقاء الكثري من اللهجات العربية

  

اللهجـات العربيـة يف  -الراجحـي عبـده : ينظـر

مـــع إضـــافة شـــيء مـــن ، ومـــا بعـــدها، 208

  . يف تعديل الصور وتنسيقها مبا يتالءم ورسائل البحث األكادميي

72 

أطلس لغوي لشبه الجزيرة العربية  :األولاللحــَــــــُق 

توضيح  ملواطن القبائل العربيـة وهلجاـ، يف هذا األطلس اللغوي

أن تعدد القراءات وتنوعها له بالغ األثر يف بقاء الكثري من اللهجات العربية

  

                                         

ينظـر، اسُتعريت هذه اخلرائط مـن كتـاب اللهجـات العربيـة يف القـراءات القرآنيـة

208: ص –ت : د –ط : د -دار املعـــارف -القـــاهرة -مصـــر

يف تعديل الصور وتنسيقها مبا يتالءم ورسائل البحث األكادميي لطالبوقد تصّرف ا

يف هذا األطلس اللغوي

أن تعدد القراءات وتنوعها له بالغ األثر يف بقاء الكثري من اللهجات العربية شك وال

  

  

                                                          

اسُتعريت هذه اخلرائط مـن كتـاب اللهجـات العربيـة يف القـراءات القرآنيـة  1

مصـــر -القـــراءات القرآنيـــة

وقد تصّرف ا، تمثيل والتعليقال
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  القبائل العربية قبل نزول القرآن

  

73 

القبائل العربية قبل نزول القرآنخريطة تعريف ب :اللحــــــــُق الثاني

  

اللحــــــــُق الثاني
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  الهمز وتخفيفه جغرافيا عند القبائل العربية

  

عنـد النطـق وُمسي احلرف املعروف مهزة؛ ألن الصوت يُدفع 

أو السـعال؛ لكوـا نابعـة ، فُنْطقهـا يشـبه التهـوع أو التقيـؤ

ميكـن أن ، يف بـاب اهلمـز املقـرتن واـرد

وهـو مـا يوضــحه ، كـانوا مكثــرين مـن حتقيـق اهلمـز إال مـا نــدر يف مواضـع متفرقـة

، واحلـــذف، وبـــاقي القـــراء والـــرواة علـــى مطلـــق التســـهيل الـــذي يشـــمل اإلبـــدال

74 

الهمز وتخفيفه جغرافيا عند القبائل العربية   :لثاللحــــــــُق الثا

وُمسي احلرف املعروف مهزة؛ ألن الصوت يُدفع . الدفع بسرعة: أصل اهلمز يف اللغة

فُنْطقهـا يشـبه التهـوع أو التقيـؤ، ؛ ألا بعيدة املخرجبه لكلفته على اللسان

  .توّصلوا إىل ختفيف اهلمز فَسُهل النطق به

يف بـاب اهلمـز املقـرتن واـرد، وحتليلهـاء قـراغريات الصـوتية للالتومن خالل استقراء 

كـانوا مكثــرين مـن حتقيـق اهلمـز إال مـا نــدر يف مواضـع متفرقـةأغلـب القـراء  

وبـــاقي القـــراء والـــرواة علـــى مطلـــق التســـهيل الـــذي يشـــمل اإلبـــدال. الشـــكل بصـــورة جليـــة

 .ويشمل النقل أيضا، 

أصل اهلمز يف اللغة

به لكلفته على اللسان

توّصلوا إىل ختفيف اهلمز فَسُهل النطق به، من الصدور

ومن خالل استقراء  

أغلـب القـراء  ن إ :يقـال

الشـــكل بصـــورة جليـــة

، نيوالتسهيل بني ب
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�� �����	
���� ���  

  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

 سورة الفاحتة .1

mN��M��Ll��� �� �� �� �3 ،4        11  

{Z��Y��X���Wz      6        14  

 سورة البقرة .2

{HI����Jz     � �� �� �� �2        39  

�{��F��E��D        6        44  

�{jz             54        31  

{®��¬z          61        24  

{½��¼z          102        64  

{��°��¯��®��¬��«������ª��©� �189        40  

{lz            228        64  

{A��C��Bz          253        37 

{r��qz          267        20  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

 سورة آل عمران .3

{dz              13        57  

�m����M��Ll           72        13  

{½z            91      18 ،56 ،64  

{Þ��Ýz          180        22  

 سورة النساء .4

�{²z     � �� �� �� �11        44  

�{k��jz� �� �� �� �� �43        21 

�m������~��}l        64        13  

{yz            90        23  

�{Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Óz     101        34  

{¢z             112        57  

{B��Az          128        24  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

{Áz   133        59  

{Äz            140          19 ،61  

�{�̂��]��\_��z         171        37  

{I��Hz             176        58  

 سورة املائدة .5

�{k��jz          6        21  

{lz             33        67 

{¥��¤z             29        65  

{ª��©z        45        37  

{R��Q��P�����Oz         109 ،116      41  

 سورة األنعام .6

{dz� �� �� �� �� �� �5        67  

{Lz� �� �� �� �� �� �10        63  
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� �

  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

{ÌË��Ê��Éz       34        62  

{�z          94        67  

{Ëz            109        31  

 سورة األعراف  .7

{fz     � �� �� �146        59  

{pz             157        31  

{Ã��Âz�� �� �� �� �� �160        25  

�mx���w��v��ul         189        13  

{´z            204        63  

 سورة األنفال .8

{½��¼z          24        64  

 سورة التوبة  .9

�{s���r��qz       60        35  

{²��±��°z    � �� �� �61        38  
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� �

  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

{�¸���¶��µ��´z         61        38  

 سورة يونس .10

{\[��Z��Yz   � �� �� �15        68  

{gz             93        63  

 سورة هود .11

{Âz             44        29  

{gz            77        66  

{¤z     � �� �� �� �87        67  

{Óz            97        23  

 يوسف سورة .12

�{��xz            81        23  

{¿z             85        61  

{��©��¨��§���¦z         110        16  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

 الرعدسورة  .13

{Lz� �� �� �� �� �� �32        63  

 سورة إبراهيم .14

{i��h��gjz         12        37  

{[z          21        67  

{C��Bz     � �� �� �43        23  

�{wv��u���t��s��r��qz  48        14 

 سورة احلجر  .15

{S���Rz� �� �� �� �� �   26 ،28 ،33         33،��62  

{¢z             44        64  

�{��ª��©��¨��§z     � �� �45        41

� �{Æz   � �� �� �� �  49        61  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

 سورة النحل  .16

{¯z     �� �� �� �� �5           18 ،64  

{az            13        63  

{���Z��Y��Xz          28 ،32      21  

{gf��ez           60      67  

{r��q��pz         90      68  

{cb��az             121        23  

 سورة اإلسراء .17

�{��W���V��U...      40� � �� �� �� �44  

{�z            93        23 

 سورة الكهف  .18

{iz     � �� �� �� �10        61  

{iz            18        23  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

{½z          19        25  

{pz            90        25  

 سورة مرمي .19

{�q��p���������o��n��m��lz    8        42  

{f��ez            28        24  

�{��k��j��i��h�������g���fz� �� � 68        41  

{��v��u�������t��s���r��q� �� �� �69        42  

_��~�����}��|��{���z��y��x��wz�� �� �70        42  

�{��s��r���q�����p����oz       72           41 ،42  

 سورة طه .20

{qz� �� �      18        61  

{yz             18        68  

{bz� �� �� �� �� �� �119        61  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

{c��e��dz           130        68  

 سورة األنبياء

{Lz� �� �� �� �� �� �41        63  

{qz     � �� �� �42        58  

{¿��¾��½Àz         90        38 

 احلجسورة   .21

�{¶��µz� �� �� �� �� �� �5        23  

 سورة املؤمنون .22

{bz� �� �� �� �� �� �24        62  

�{��q��p��o��n��m��l��k��jz� �97        43  

 سورة النور  .23

{½z              8        62� �

{S����Rz� �� �� �� �� �11        63  



 الفهارس العامة للبحث
84 
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

�{��xz�� �� �� �� �� �� �28        23  

{r��q��p��os���z      31        41  

{wz             33        67  

{ºz     � �� �� �� �35        66  

�{��vu��t��s��r��qz       55        14 

 سورة الفرقان .24

{X��Wz�� �� �� �� �� �� �22        23  

�{Y�����X��W��V��U��T��Sz      45        34  

{¶z� �� �� �� �� �� �77        62 

 سورة الشعراء  .25

{dz� �� �� �� �� �� �6        67  

{£z            197        67  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

 سورة النمل  .26

{dz�� �� �� �� �� �� �25        64  

{bz� �� �� �� ���� �29 ،32 ،38        62  

 سورة القصص .27

�{��È��Çz� �� �� �� �� �  59        42  

{�º¹z            68        23  

{¾�½z          81        26  

 سورة العنكبوت .28

{yz � �� �� �� �� �� �20        63  

{gz            33        66  

{t��s��r��q���puz    69        37 

 سورة الروم  .29

{ºz  � �� �� �� �� �13        67  
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� �

  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

{ª��©z          30        24  

{Fz            51        25  

 سورة لقمان .30

�{`��_��~�������}az� �� �� �� �7        38  

 سورة األحزاب  .31

{�º¹z� �� �� �� �� �  36        23  

 سورة سبأ .32

{b��a��`��_��~z� �� �� �54� �� �� �� �30  

 سورة فاطر .33

�{���µ´z             28        67  

{³²��±z          43        63  

 سورة يس  .34

�{��n��m��l��k��jz       34        41  

  



 الفهارس العامة للبحث
87 

  

  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

 سورة الصافات  .35

{D��Cz� �� �� �� �� �� �8        36 ،63  

{Vz            106        67  

 سورة ص .36

{b��az� �� �� �� �� �20        25  

 سورة الزمر  .37

{±z� �� �� �� �� �� �35        63  

{_z� �� �� �� �� �� �69        29  

{sz            71 ،73      29  

 سورة غافر  .38

{F��E��D��C��B�z  50        37  

{Oz            50        67  

{¼z          58        66 � �� �

�{T����������S��RU��z        67        41  
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� �

  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

{¡�����~��}z      83        37  

 سورة فصلت .39

{±z� �� �� �� �� �� �27        62  

 سورة الشورى .40

{a��`��_z          13        21  

{Ö��Õ��Ôz          51        68 

 سورة الزخرف  .41

{f��ez          5        24  

{vz            18        62 

 سورة الدخان .42

�{��ªz� �� �� �� �� �� �33        67  

 األحقافسورة  .43

{X��Wz� �� �� �� �� �  35        23  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

 سورة حممد .44

{lz            38        58 

 سورة الفتح .45

{ts��rz�� �� �� �� �� �6        67  

{±z            27        58  

{J�������I��Hz          29        23  

{iz            29        25  

 سورة الذاريات .46

{º��¹z          2        24 

 الطورسورة  .47

{������������~z          24        61 

 سورة النجم .48

{Ä��Ãz            36        61  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

 سورة القمر .49

�{��m���l��kz        17        41 

 سورة الرمحن .50

{U���T���W��Vz      72        34  

 سورة الواقعة .51

{_z            23        63 

{���a��`z          30        35  

 سورة احلديد .52

{Þ��Ýz�� �� �� �� �  10        22  

�{��xz�� �� �� �� �� �� �13        23  

�{~����£��¢��¡���z        16        44  

{C��B��Az        25        37  

{u����t��s��r��qz       27        37  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

 سورة احلشر  .53

{hz            13        58 

 سورة املمتحنة .54

{¡z             4        68 

 سورة التغابن .55

{zz� �� �� �� �� �� �5        62 

 سورة الطالق .56

{Yz� �� �� �� �� �� �6        59  

 سورة امللك .57

{�z            20        31  

{Dz             27        30  

 احلاقةسورة  .58

{�]��\��[��Zz         12        39  
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  الصفحة           رقم اآلية          السور مث آيها   

 سورة نوح .59

{������v���uz         18        24 

 سورة املزمل .60

�{UT����S��Rz        4        8 

 سورة القيامة .61

{¹z            13        62 

 سورة املرسالت .62

�{��¨���§�����¦��¥z        11        15 

 سورة النبأ .63

{E��Dz             2        33 ،63  

{hz            40        64  

 سورة عبس .64

{hz            34        64  

{S����Rz          37        63  
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  الصفحة           اآلية رقم          السور مث آيها   

 سورة االنشقاق .65

{´z� �� �� �� �� �  21        63  

 سورة الفجر .66

{_z� �� �� �� �� �� �23        29 ،66  

 سورة الشرح .67

{|z            2        24 

 سورة العلق .68

 z            16        57«}و

 سورة القدر .69

{a��`z            5        25  

 سورة البينة .70

{}��|z            4        21  

 سورة اهلمزة .71

�{��V��U��T��S��Rz      1        46  
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������ ������� ����  ������  

  

  الصفحة          طرف احلديث أو األثر

  

  35    ..اهللا ببسم ميد. مدا �كانت قراءة النيب 

  35      !!  �اهللا رسول يهانأقرأ هكذا ما
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 ����������  

  الصفحة     عدد األبيات             قائله             حبره      آخره          أول البيت أو الشاهد

  57       2    الشاطيب    الطويل     َأْطَوالَ   ِسَوى أَنهُ 

  19       1الطويل         الشاطيب                  تـَنَـزالَ          َفأَْبِدْلُه َعْنهُ 

  19       1    الشاطيب    الطويل   أُْبِدالَ          َوآِئمًة بِاخلُْلفِ 

  56، 18    1  الطويل        الشاطيب            َأْسَهالَ               َوَحرْك بِهِ 

  56       1  الشاطيب           الطويل          َمْنزِالَ       َوَمحَْزُة ِعْنَد الَوْقفِ 

  55      2  الشاطيب                   الطويل   َوُحمَصالَ               َوَمحَْزُة َما أَزَْكاهُ 

  11           1                  الشاطيب          الطويل   َحتفالَ               اِإلْدَغامَ َوُدوَنَك 

  23            1         الشاطيب          الطويل         ُموَصالَ               َوَرقَق َوْرشٌ 

  32         2  الشاطيب               الطويل           أُْعِمالَ                َوَرْوُمــــكَ 

  25      2                  الشاطيب   الطويل        َويُوَصالَ              َوَغلَظ َوْرشٌ 

  42      1                   الشاطيب          الطويل           َمشَْلالَ        َوِيف أُّم َمعْ 

  25      1                الشاطيب  الطويل          فضالَ               َويف طَاَل ُخْلفٌ 

  58      1                الشاطيب  الطويل         ُمْسِهالَ               َوِيف َغْريِ َهَذا

    26      1                الشاطيب  الطويل            َتالَ               وَُكل بِيَـْنُمو

  23      1         الطويل        الشاطيب           فَكمالَ              وَملَْ يـََر َفْصالً 
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  عدد األبيات     الصفحة             قائله             حبره      آخره        أول البيت أو الشاهد

  64        1       ابن اجلزريالرجز               َسَكَنتْ           َوَرقِق الراءَ 

  17        2       ابن بري الرجز                 رْفًضا                 النْطقِ َواهلَْمُز ِيف 
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�	��� ���� !"� ����  

  

  الصفحة          المصطلح العلمي 

  14               اإلبدال  -1                      

  18                                   اإلبدال يف اهلمز - 2              

  31                                         االختالس  - 3                      

  11                                             اإلدغام - 4                      

  12                                     اإلدغام الصغري -5                      

  11                                      اإلدغام الكبري -6                      

   29                                             اإلمشام -7                      

   27                                    اإلمالة الصغرى -8                       

  27                                     اإلمالة الكربى -9                       

  51                                        التخفيف -10                       

   22                                          الرتقيق  -11                       

  19                                         التسهيل -12                       

  10                                التغريات الصوتية -13                       
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  الصفحة          المصطلح العلمي 

  22                                          التفخيم  -14                      

  32                                             الروم- 15                       

  27                                        الصوائت  -16                       

   27                                 الصوائت األصول -17                       

             27الصوائت الفروع                                   -18                       

  27                         الصوائت الفرعية البسيطة -19                       

  27                           الصوائت الفرعية املركبة -20                       

  34                                            القصر -21                       

  16                                   القلب املكاين -22                        

  35                                             املد -23                        

  15  املماثلة  -24                        

 15املخالفة                                          -25                        

  18                                            النقل -26                        
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#$%�� ���� 

 الصفحة                                       م   لَ العَ   

 2          ابن األثري  -1

 5           اَألْسَرتاباذي -2

 38          األصمعي  -3

 33          األهوازي -4

 12          ابن اجلزري  -5

 54        أبو جعفر املنصور  -6

 2          ابن جين  -7

                     54            محزة  -8

 38          ابن خالويه  -9

 2      اخلليل بن أمحد الفراهيدي -10

 54          الذهيب  -11

 4          الزخمشري  -12

 2          سيبويه  -13

 44          السيوطي  -14

 19          الشاطيب  -15

 21          أبو شامة  -16

 31        أبو علي الفارسي -17

 38        أبو عمرو بن العالء  -18

 2          ابن فارس  -19
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 الصفحة                                        م   لَ العَ   

 7          الكندي  -20

 60        مالك بن أنس  -21

 45            املربد  -22

 44          املرادي  -23

 24          املرصفي -24

 31          ابن أيب مرمي  -25

 46      مكي بن أيب طالب القيسي  -26

    12          املهدوي  -27

 52          ابن مهران  -28

 60            هشام  -29

 5          ابن يعيش  -30
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&�'��(� ���� ���!(  

�  )*�% +% ,�� �����- )��.� /����. 

ـــراهيم أنـــيس .1  -5: ط -مكتبـــة األجنلـــو املصـــرية -القـــاهرة -مصـــر -اللغويـــةاألصـــوات  -إب

 .م1975

 -ســـورية -القـــراءات، التجويـــد، التفســـري: معجـــم علـــوم القـــرآن -إبـــراهيم محمـــد الجرمـــي .2

 .)م 2001/هـ1422( -1:ط -القلم دار  -دمشق

ــار عمــر .3 : ط -عــامل الكتــب -القــاهرة -مصــر -البحــث اللغــوي عنــد العــرب -أحمــد مخت

 .)م1982/ هـ1402(                                   -4

دار  -بـــريوت -لبنـــان -حممـــد عـــوض مرعـــب: تـــح -ـــذيب اللغـــة - زهـــري أبـــو منصـــوراأل .4

 .م2001 -1:ط -إحياء الرتاث العريب

وعـــوض بـــن محـــد ، عيـــد مصـــطفى درويـــش: تـــح -معـــاين القـــراءات -زهـــري أبـــو منصـــوراأل .5

 .م1991 -1: ط -املعارفدار  -قاهرةال -مصر -القوزي

حممـد نـور : تـح -شرح شـافية ابـن احلاجـب - ستراباذي رضي الدين محمد بن الحسناإل .6

 -دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان -وعبد احلميد، والزفزاف، احلسن

 .)م1975/ هـ 1395(

 -ســورية -الشــاطبية والــدرة والطيبــة: تســهيل علــم القــراءات اجلــامع مــن طريقــي -أيمــن بقلــة .7

 .)م2008/ هـ1429( -1: ط -ث النبويمركز علوم احلدي -مشقد

مركــز علــوم احلــديث  -دمشــق -ســورية -ســراج القــاري يف شــرح املقدمــة اجلزريــة -أيمــن بقلــة .8

 .)م2005/هـ1426( -1:ط -النبوي

 -7: ط -دار املعــــــارف -قــــــاهرةال -مصــــــر -علــــــم اللغــــــة العــــــام األصــــــوات -بشــــــر كمــــــال .9

 .م1980
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: ط -اهليئـة املصـرية للكتـاب -القـاهرة -مصـر -العربيـة معناهـا ومبناهـااللغة  -تمام حسان .10

 .م1979 -2

 -دار الثقافـــة -دار البيضـــاءالـــ -املغـــرب -منـــاهج البحـــث يف اللغـــة العربيـــة - تمـــام حســـان .11

 .م1986

-برجسرتاسـر. ج: ُعين بنشره -قراءغاية النهاية يف طبقات ال -جزري شمس الدينابن ال .12

 .)م1932/هـ1351( -1:ط -اخلاجنيبة مكت -القاهرة -مصر

منظومـة املقدمـْه فيمـا جيـب قـارئ القـرآن : منت اجلزرية املسـماة -شمس الدين جزريابن ال .13

دار الغوثــاين  -دمشــق -ســورية -حيــي الغوثــاين: ُعــين بــه -أن يعلمــهْ 

 .)م2005/2006( -1: ط -ات القرآنيةللدراس

ـــن ال .14 ـــدين جـــزرياب  -النشـــر يف القـــراءات العشـــر -حممـــد بـــن اجلـــزري -النشـــر -شـــمس ال

 .دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان -علي حممد الضباع: مراجعة

الـدار العربيـة  -القـاهرة -مصـر -اللهجـات العربيـة يف الـرتاث -جندي أحمـد علـم الـدينال .15

 .م1983 -للكتاب

دار  -بـريوت -لبنـان -حممـد علـى النجـار: تـح -اخلصائص - جني أبو الفتح عثمانابن  .16

 .عامل الكتب

 -ســـورية -حســـن هنـــداوي: ســـر صـــناعة اإلعـــراب تـــح - جنـــي أبـــو الفـــتح عثمـــانابـــن  .17

 .م1985 -1: ط -دار القلم -دمشق

 -احملتســب يف تبيــني وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا -جنــي أبــو الفــتح عثمــانابــن  .18

 الــــس -القــــاهرة -مصــــر -آخــــرونعلــــي اجلنــــدي ناصــــف و : تــــح

 .م1999 -األعلى للشؤون اإلسالمية

 -أمحد عبد الغفور عطار: تح -تاج اللغة وصحاح العربية، الصحاح -جوهري أبو نصرال .19

   .م1990 -4:ط -دار العلم للماليني -بريوت -لبنان



 الفهارس العامة للبحث
103 

وزارة  -بغـــداد -العـــراق -الدراســـات اللهجيـــة والصـــوتية عنـــد ابـــن جـــين -حســـام النعيمـــي .20

 .م1980 -الثقافة واإلعالم

 -عرفــة اجلامعيــةدار امل -اإلســكندرية -مصــر -التفكــري الصــويت عنــد اخلليــل -حلمــي خليــل .21

 . م1988 -1:ط

: ط -دار املعرفـة اجلامعيـة -القاهرة -مصر -دراسة لغوية معجمية: الكلمة -حلمي خليل .22

 .م1996 -2

دراســة : القــراء الكــوفيني الثالثــة ظاهرتــا اهلمــز واإلمالــة عنــد -خالــد محمــود أبــو مصــطفى .23

فـوزي إبـراهيم أبـو : إشـراف -رسالة ماجسـتري -صوتية وصفية حتليلية

ـــــــة اآلداب  -ميةاجلامعـــــــة اإلســـــــال -غـــــــزة -فلســـــــطني -فيـــــــاض  -كلي

 .م2011/ هـ1432

 -هرةالقـا -مصر -عبد الرمحن العثيمني: تح -إعراب القراءات السبع وعللها -خالويهابن  .24

 .م1992 -1: ط -مكتبة اخلاجني

ـــ .25  -لبنـــان -أوتـــوبرتزل: تصـــحيح -كتـــاب التيســـري يف القـــراءات الســـبع  - داني أبـــو عمـــروال

 .)م1984/هـ1404( -2:ط -تاب العريبدار الك -بريوت

 -أنــس مهــرة: تــح -إحتــاف فضــالء البشــر بقــراءات القــراء األربعــة عشــر -دمياطي البنــاالــ .26

 -1: ط -دار الكتــــــــــــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــــــــــــة -بــــــــــــــــــــــــــريوت -لبنــــــــــــــــــــــــــان

 .)م1998/هـ1419(

ــ .27 بشــار عــواد : تــح -معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار - ذهبي أبــو عبــد اهللال

ــــــاؤوط، معــــــروف ــــــاس، وشــــــعيب األرن ــــــان -وصــــــاحل مهــــــدي عب  -لبن

 .هـ1404 -1:ط -مؤسسة الرسالة -بريوت

 .دار املعارف -القاهرة -مصر -اللهجات العربية يف القراءات القرآنية - الراجحي عبده .28

دار  -دمشـــق -ســـورية -مصـــطفى ديـــب البغـــا: تـــح -خمتـــار الصـــحاح - رازي أبـــو بكـــرالـــ .29

 .)م1989/هـ1409( -3:ط -العلوم اإلنسانية
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عبــد : مراجعــة، حســن نصــار: تــح -تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس -زبيــدي مرتضــىال .30

مطبعـــــة  -كويـــــتال -وعبـــــد الســـــتار أمحـــــد فـــــراج، العلـــــيم الطحـــــاوي

 .)م1974/هـ1394( -حكومة الكويت

دار  -بــريوت -لبنــان -مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن -زرقــاني محمــد بــن عبــد العظــيمال .31

 .)م1996/هـ1416( -1:ط  -الفكر

ـــو القاســـم جـــار اهللال .32  -علـــي بـــو ملحـــم: تـــح -املفصـــل يف صـــنعة اإلعـــراب –زمخشـــري أب

 .م1993 -1: ط -مكتبة اهلالل -بريوت -لبنان

 -بـريوت -لبنـان -عبـد الـرزاق املهـدي: تـح -الكشـاف - جار اهللاأبو القاسم زمخشري ال .33

 .ر إحياء الرتاث العريبدا

ــو القاســم زمخشــري ال .34  -ط.د -دار الفكــر -بــريوت -لبنــان -أســاس البالغــة -جــار اهللاأب

 .)م1979/ هـ1399(

املفهــــوم : التغــــريات الصــــوتية وقوانينهــــا -وصــــالح الــــدين ســــعيد حســــين، ســــامي عــــوض .35

 -جامعـــــة تشـــــرين للبحـــــوث والدراســـــات العلميـــــةجملـــــة  -واملصـــــطلح

 .م2009 -1: العدد -31: جملد -ذقيةالال -سورية

منشــورات جامعــة  -حلــب -ســورية -علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــريب -ســعران محمــودال .36

 .م1994 -حلب

 -سـورية -دراسـة صـوتية تباينيـة: األسـلوب واألداء يف القـراءات القرآنيـة - سيب خير الدين .37

 .م2007/ هـ1428 -1: ط -دار الكلم الطيب -دمشق

 -لبنــان -عبـد السـالم حممـد هـارون: تـح -الكتـاب - سـيبويه أبـو بشـر عمـرو بـن عثمــان .38

 .1: ط -دار اجليل -بريوت

 -لبنـــان -عبـــد احلميـــد هنـــداوي: تـــح -احملكـــم واحملـــيط األعظـــم - أبـــو الحســـن ســـيدهابـــن  .39

  .م2000 -1:ط -دار الكتب العلمية -بريوت
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 -ط.د -دار الفكــــــــــر -بـــــــــريوت -لبنـــــــــان -املخصـــــــــص -ســـــــــيده أبـــــــــو الحســـــــــنابـــــــــن  .40

 .)م1978/هـ1398(

حممـــد حســـان : تـــح -رســـالة أســـباب حـــدوث احلـــروف - ســـينا الحســـين بـــن عبـــد اهللابـــن  .41

 -جممــــع اللغــــة العربيــــة -دمشــــق -ســــورية -وحيــــىي مــــري علــــم، الطيــــان

 ).م1982/ هـ 1403(

دار  -القــاهرة -مصــر -حممــود اخلضــريي: تــح -الشــفاء -ســينا الحســين بــن عبــد اهللابــن  .42

 .الكتاب العريب

 -بـريوت -لبنان -سعيد املندوب: تح -يف علوم القرآن اإلتقان - سيوطي جالل الدينال .43

 .)م1996/هـ1416( -1:ط -دار الفكر

 -أمحــد مشــس الــدين: تــح -مهــع اهلوامــع يف شــرح مجــع اجلوامــع -ســيوطي جــالل الــدينال .44

 .م1998/هـ1418 -1: ط -كتب العلميةدار ال -بريوت -لبنان

ضــــبط  -حــــرز األمــــاين ووجــــه التهــــاين يف القــــراءات الســــبع -القاســــم بــــن فيــــره شــــاطبيال .45

ـــــــزعيب: وتصـــــــحيح دار الغوثـــــــاين  -دمشـــــــق -ســـــــورية -حممـــــــد متـــــــيم ال

 .)م2004/هـ1425( -4: ط -القرآنية للدراسات

 -يب احللـيب وأوالدهمطبعـة مصـطفى البـا -مصـر -إبـراز املعـاين مـن حـرز األمـاين -شـامةأبو  .46

 .هـ1349 -ط.د

مكتبـة  -القـاهرة -مصـر -أثر القراءات يف األصوات والنحـو العـريب - شاهين عبد الصبور .47

 .)م1987/هـ 1408( -1: ط -اخلاجني

 -القــاهرة -مصــر -ثالقــراءات القرآنيــة يف ضــوء علــم اللغــة احلــدي -شــاهين عبــد الصــبور .48

 .مكتبة اخلاجني

 -الةمؤسســة الرســ -تبــريو  -لبنــان -املــنهج الصــويت للبنيــة العربيــة -شــاهين عبــد الصــبور .49

 .م1980/ هـ1400
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 -العــراق -محــدي بــن عبــد ايــد الســلفي: تــح -املعجــم الكبــري - طبرانــي أبــو القاســمال .50

 .)م1983/هـ1404( -2:ط -مكتبة الزهراء -املوصل

دار الغوثــــاين  -اجلوانــــب الصـــوتية يف كتـــب االحتجـــاج للقـــراءات -عبـــد البـــديع النيربـــاني .51

 - 1: ط -دمشـــــــــــــــــــــــق -ســـــــــــــــــــــــورية -للدراســـــــــــــــــــــــات اإلســـــــــــــــــــــــالمية

 .)م2006/هـ1427(

مكتبـــة  -هرةالقــا -مصـــر -التطـــور اللغــوي مظــاهره وعللـــه وقوانينــه -تـــواب رمضــانعبــد ال .52

 .م1997 -3: ط -اخلاجني

حممــد : تــح -معاهــد التنصــيص علــى شــواهد التلخــيص -عبــد الــرحيم بــن أحمــد العباســي .53

 -عــــامل الكتـــــبدار  -بـــــريوت -لبنــــان -حمــــي الـــــدين عبــــد احلميـــــد

 .)م1947/هـ1367( -ط.د

 -دار السالم -القاهرة -مصر -الوايف يف شرح الشاطبية -عبد الفتاح عبد الغني القاضي .54

 .م2011/ ه1432 -7: ط

 -1:ط -دار ســعد الــدين -دمشــق -ســورية -معجــم القــراءات -عبــد اللطيــف الخطيــب .55

 .)م2002/ هـ1422(

 -سـورية -النبهـانعبـد اإللـه : تـح -اللبـاب يف علـل البنـاء واإلعـراب -أبـو البقـاء عكبريال .56

 .)م1995/هـ1416( -1:ط -دار الفكر -دمشق

 -دار الكتـــب العلميـــة -بـــريوت -لبنـــان -دراســـة الصـــوت اللغـــوي -عمـــر أحمـــد مختـــار .57

 .م1997/ هـ1418

 -ســورية -ةعــروض الشــعر العــريب مــن املعلقــات إىل شــعر التفعيلــ -غــازي مختــار طليمــات .58

 .م1994 -دار طالس -دمشق

 -وبشــري جوجيــايت، بــدر الــدين قهــوجي: تــح -احلجــة للقــراء الســبعة -فارســي أبــو علــيال .59

 .م1993 -2: ط -دار املأمون للرتاث -دمشق -سورية
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ـــــن أحمـــــدال .60 ـــــل ب ـــــدي الخلي ـــــراهيم ، مهـــــدي املخزومـــــي: تـــــح -كتـــــاب العـــــني  - فراهي وإب

 .دار الرشيد -بغداد -العراق -رائيالسام

مكتـــب حتقيـــق الـــرتاث يف : تـــح -القـــاموس احملـــيط - فيـــروز آبـــادي محمـــد بـــن يعقـــوبال .61

 -2:ط -ســـــة الرســـــالةمؤس -بـــــريوت -لبنـــــان -مؤسســـــة الرســـــالة

   .)م1987/هـ1407(

أمحـد خالـد : تح -إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز -قباقبي شمس الدين محمد بن خليلال .62

 .م2003 -1: ط -دار عمار -عمان -دناألر  -شكري

أمحــد : تــح -الرعايــة لتجويــد القــراءة وحتقيــق لفــظ الــتالوة -قيســي مكــي بــن أبــي طالــبال .63

/ هــــــــــ1417 -3: ط -دار عمــــــــار -عمــــــــان -األردن -فرحــــــــات

 .م1996

 -الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا -قيســي مكــي بــن أبــي طالــبال .64

: ط -مؤسســة الرســالة -وتبــري  -لبنــان -حمــي الــدين رمضــان: تــح

   .م2003 -4

اجلامعـة  -تـونس -صـاحل القرمـادي: ترمجـة - علـم أصـوات العربيـةدروس يف -كـانتينو جـان .65

 .م 1966 -التونسية

: تــح -رســالة علــم التعميــة واســتخراج املعمــى عنــد العــرب - كنــدي يعقــوب بــن إســحاقال .66

العربيـــــة جممـــــع اللغــــة  -دمشــــق -ســـــورية -حممــــد مرايـــــايت وآخــــرون 

 .)م1987/ هـ 1407( -بدمشق

 -لبنـان -طوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام نافعالنجوم ال - مارغيني إبراهيمال .67

 .)م2004/هـ1424( -ط.د -دار الفكر -بريوت

املنظمــة  -اخلرطــوم -الســودان -حممــد حلمــي هليــل: ترمجــة -الصــوتيات -مــالمبرج برتيــل .68

 .م1985-العربية للرتبية والثقافة والعلوم
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عــامل  -وتبــري  -لبنــان -حممــد عبــد اخلــالق عظيمــة: تــح -املقتضــب - أبــو العبــاس بــردالم .69

 .الكتب

ـــن  .70 ـــو بكـــراب  -مصـــر -شـــوقي ضـــيف: تـــح -الســـبعة يف القـــراءات - مجاهـــد التميمـــي أب

 .هـ1400 -2:ط -دار املعارف -القاهرة

 -الوقــف علــى اهلمــزات يف روايــة هشــام وقــراءة محــزة بــن الزيــات -محمــد بــن الســيد الخيــر .71

 .م2004 -1: ط -دار الصحابة للرتاث -طنطا -مصر

ـــراهيم سبســـبي .72  -النفحـــات العـــاطرة يف مجـــع القـــراءات العشـــر املتـــواترة -محمـــد حســـام إب

 -1: ط -القرآنيــــــــة دار الغوثــــــــاين للدراســــــــات -دمشــــــــق -ســــــــورية

 .)م2004/هـ1425(

امعــة ج -ســورية -املعجــم العــريب دراســة إحصــائية صــوتية خمربيــة -محمــد حســان الطيــان .73

 .م1984 -رسالة ماجستري -دمشق

 -1:ط -دار البــريويت -دمشــق -ســورية -التســهيل لقــراءات التنزيــل -محمــد فهــد خــاروف .74

 .م1999/ه1420

 -منشورات جامعة الفاتح -لسطراب -ليبيا -األصوات ووظائفها -محمد منصف القماطي .75

 .م1986

وحممـد ، قباوةفخر الدين : تح -اجلىن الداين يف حروف املعاين -مرادي الحسن بن قاسمال .76

/ هـــ1413 -1: ط -تــب العلميــةدار الك -بــريوت -لبنــان -فاضــل

 .م1992

دار النصــر  -شــربا -مصــر -هدايــة القــاري إىل جتويــد كــالم البــاري - عبــد الفتــاح رصــفيالم .77

 .)م1982/هـ1402( -1:ط -للطباعة اإلسالمية

 -السـعودية -الكبيسيعمر محدان : تح -املوضح يف وجوه القراءات وعللها -مريمابن أبي  .78

 .م1993 -1: ط -حفيظ القرآن الكرمياجلماعة اخلريية لت -جدة
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 -منشــــأة املعــــارف -ةاإلســــكندري -مصــــر -اللغــــة بـــني العقــــل واملغــــامرة -مصــــطفى منــــدور .79

 .م1974

 .1:ط -دار صادر -بريوت -بنانل -لسان العرب -منظور محمد بن مكرمابن  .80

مكتبـــة  -الريـــاض -الســـعودية -حـــازم حيـــدر: تـــح -شـــرح اهلدايـــة -هـــدوي أبـــو العبـــاسالم .81
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