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Abstract 

There are some linguistic occurrences that took place once in the Holy Quran. Such unique 

occurrences deserve to be studied and analyzed. The reason behind such unique occurrence and 

in which surah and verse are the aim of the present study.    

 : لٌ خ  د  م  
ْومِ و  اإلْشَمامِ و  إنَّ في اللَُّغِة العربيَِّة َظواِهَر لَُّغِويًَّة ِعدًَّة ِمْثَل اإلَماَلةِ  إاّل أنَّ َعَدًدا ، َغْيِرها، و َتْسِهْيل الَهمزِ و  االْخِتالسِ و  الرَّ

ًة ِبذلَك َجِمْيَع الَمواِضَع اأُلْخَرى الَّتي َوَرَدْت ِفيها ؛ فاإلَماَلة َمَثاًل ِفي َمْوِضٍع واِحٍد ُمَخاِلفو  من َهِذِه الظَّواِهِر َلم تأِت إاّل َمرًَّة َواِحَدةً 
، هَي )تأَمّنا( في ُسْوَرِة ُيوسفو  اإلْشَماُم َلْم َيِرْد إاّل في َلْفَظٍة واِحدةٍ ، و َلم َتِرْد في الُقرآِن الَكريِم إاّل في َلْفظة )مجراها( في ُسْوَرة هود

لِة في )فيِه ُمهاًنا( في ُسْوَرة الُفرقان، و ِز في َلْفَظِة )أأْعَجِمّي( في ُسْوَرة ُفّصلتَتْسِهْيُل الَهمْ و  شباُع َحَرَكِة الصِّ اختالُس حركِة ، و ا 
لة الَّتي حقُّها الَكْسُر مع الِفْعِل )أنسانيُه( في ُسْوَرة، و هاِء الِكنايِة في )يْرَضُه لكم( في ُسْوَرة الزَُّمر مع ، و الَكْهفِ  َضمُّ هاِء الصِّ

 التََّفكَُّر عن َسَبِب ُوُرْوِدها في تلَك الَمواِضِع بالتَّْحِدْيدِ و  التأمُّلَ و  الفتح. تلَك الفرائُد تْسَتدعي الَوقفةَ –َحْرِف الجرِّ )عليُه( في ُسْوَرة 
ا َحدا ِبنا أْن َنْستج، عَدِم اطِّراِدها في َبِقيَِّة الَمواِضِع الَّتي ُتْشِبُهَهاو  ما  –َنْعَرَف و  َنِقَف على السََّبِب الموِجبِ و  لَي ذلَك السِّرَ ممَّ

 مَن اهلِل التَّوفيُق.، و فْضاًل عن َمْعِرَفِة الُمَسوِِّغ في االْستعماِل اللَُّغويِّ ، الِحْكَمَة الَمْقُصودةَ  –َأْمَكَننا 
 : و ِفيما َيْأتي َعْرٌض لتلَك الظَّواِهِر الَفريدةِ 

 اإلم ال ة  -1
: ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ فِ ذلَك ، و عالمُتها شكُل َمِعيٍن َمْرسوٌم َتْحَت األِلِف الُممالةِ ، و َتنحَو بُنطِق األلِف نحَو الياءِ  و هي أنْ 

 األلفُ  لْ م ُتمَ لَ ، و ترقيق الراءِ ، و األلفِ  وردت لفظة )َمْجَراَها( بإمالةِ ، (1)چ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک کچ
 .فاتِ األلِ  دِ وْ رُ وُ  ةِ رَ ثْ ن كَ مِ  مِ غْ على الرَّ  عِ الموضِ هذا  في غيرِ  الكريمِ  في القرآنِ 
 هو أْن تنحوَ و )): هافي تعريفِ  دُ المبرِّ  قالَ و  ،(2)ةٍ عدَّ  ه ذكرها في أبوابٍ غم من أنَّ على الرَّ  ا لإلمالةِ حد   سيبويهُ  عْ م يضَ لَ 

عن  ثْ م يتحدَّ لَ ، و الياء ِ  وتِ شيًئا من صَ  فِ األلِ  إشرابَ  دَ صَ ه قَ أنَّ  بدويَ ، و (3)((دعو إليهتَ  ةٍ إالَّ لعلِّ  ذلكَ  ال يكونُ و  الياءِ  وَ حْ نَ  باأللفِ 
 عنى اإلَماَلةِ مَ )) أنَّ  اجِ رَّ السَّ  ابنُ  رَ ذكَ ، و (4)من اإلَماَلةِ  ربِ عن هذا الضَّ  ثَ تحدَّ  سيبويهَ  ن أنَّ مِ  غمِ الَكْسَرة على الرَّ  منَ  الَفْتَحةِ  قريِب تَ 
تفصياًل  يعيش أكثرَ  ابنِ  تعريفُ  كانَ ، و (6)باًبا من اإلَماَلةِ  ربِ لهذا الضَّ  دَ رَ أفْ ، و(5)((الَكْسَرةِ  نحوَ  لَفْتَحةَ ا، و الياءِ  نحوَ  األلفَ  ُتميلَ  أنْ 

 األلفِ  خرجِ مَ  بينَ  هُ مخرجُ  فيصيرُ  به إلى الياءِ  جنوحٌ ، و هِ توائِ اسْ  باأللف عنِ  عدولٌ  ةِ في العربيَّ  اإلَماَلةُ )) قالَ  إذْ  ،اإلَماَلةِ  في وصفِ 
هو  فخيمُ التَّ ، و هاتُ فَّ خِ  تكونُ  هِ دِ عْ بُ  حسبِ بِ ، و اإلَماَلةِ  ةُ دَّ شِ  كونُ تَ  ياءِ الْ  منَ  الموضعِ  ذلكَ  ربِ قُ  بحسبِ ، و الياءِ  مخرجِ  بينَ و  مةِ خَّ فَ المُ 

                                                           
 [41]ُسْوَرة هود/  (1)
 . 144 – 117/  4ُينظر: كتاب سيبويه:  - (2)
 . 42/  3المقتضب:  (3)
 .144 - 142/  4ُينظر: كتاب سيبويه:  (4)
 . 160/  3األصول في النحو:  (5)
 . 170 - 169/  3ُينظر: المصدر نفسه:  (6)
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أيًضا فإنَّ ، و مٍ فخَّ مُ  كلِّ  إمالةُ  زُ جو تال ، و مالٍ مُ  كلِّ  تفخيمُ  ه يجوزُ أنَّ  هو األصلُ  فخيمَ التَّ  أنَّ  لُّ دُ ذي يَ الَّ ، و طارئةٌ  واإلَماَلةُ ، األصلُ 
 نحوَ  الَفْتَحةِ  عن إمالةِ  ثْ م يتحدَّ ه هذا لَ فصيلِ ن تَ مِ  غمِ على الرَّ ، و (7)((بٍ بَ إلى سَ  تحتاجُ  اإلَماَلةُ ، و بٍ بَ إلى سَ  ال يحتاجُ  فخيمَ التَّ 

مالةٌ و  ،شديدةٌ  إمالةٌ : ينِ ربَ على ضَ  أنَّ اإلَماَلةَ  صِّ ن هذا النَّ مِ  نفهمُ ، و الَكْسَرة كر بالذِّ  جديرٌ و  .اإلَماَلة فرعٌ و  أصلٌ  فخيمَ التَّ  أنَّ ، و خفيفةٌ  ا 
 .(8)الحروفَ  لُ ال تدخُ ، و األفعالو  باألسماءِ  تختصُّ  اإلَماَلةَ  أنَّ 

 لمةُ ها كمثلُ ، و (9)تقصىسْ مُ ، و لهىمَ ، و زىغْ نحو مَ ، ًداعًة فصاعِ ًفا رابِ رَ طَ  األلفُ  عَ قَ منها أن تَ ، ةٌ دَّ عِ  واضعُ مَ  ولإلمالةِ 
 األلفِ  وقوعُ  اإلَماَلةِ  عِ مواضِ  منْ  إنَّ  أيضًا؛ إذْ  مالَ تُ  أنْ  نُ مكِ يُ )جرى(  ألفُ ، و ها ياءٌ أصلُ  األلفَ  هذهِ  ُيزاد على هذا أنَّ ، و رى(جْ )مَ 

، فقطْ  في الفعلِ  اوٍ عن و  أو منقلبةٌ ، عىسَ ، و مىرَ ، و ىدَ هَ : نحوَ ، الفعلِ و  في االسمِ  عن ياءٍ  هي منقلبةٌ ، و ةِ الثيَّ الثُّ  الكلمةِ  رِ في آخِ 
 .(10)اعَ دَ ، و ازَ غَ : وَ حْ نَ 

 فُ قْ الوَ ، و فةٌ ها مضاعَ كأنَّ  تْ جَ بها خرَ  متَ إذا تكلَّ  اءُ الرَّ و ))، َمْفتوًحا أو َمْضموًما اءِ الرَّ  وتُ صَ منها  اإلَماَلةَ  عُ تمنَ  أمورٌ  ةَ مَّ وثَ 
 ا كانتْ فلمَّ ، ينِ تَ فتوحَ مَ  نِ يْ راءَ موا بِ هم تكلَّ هم كأنَّ ميلوا؛ ألنَّ يُ  فلمْ ، ذا ِفراٌش ه، و هذا راِشدٌ : قالوا كذلكَ  اءُ الرَّ  ا كانتِ فلمَّ ، ها إيضاًحازيدُ يُ 

 ما يكونُ اإلَماَلة عندَ  يمنعُ  هُ تْ جعلَ  اءِ الرَّ  في صوتِ  رارِ كْ التَّ  فةُ فصِ ، (11)((القافِ  منزلةِ بِ  تْ صارَ ، و األلفاتِ  بِ صْ على نَ  تْ يَ وِ قَ  كذلكَ 
 ينِ وتَ صَ  كمِ ه في حُ كسورًا؛ ألنَّ مَ  ما يكونُ عندَ  ي اإلَماَلةَ وِّ قَ يُ  اءِ الرَّ  وتَ صَ  تْ تي جعلَ ها الَّ نفسُ  ةُ فَ صِّ هي ال، و ضموًمامفتوًحا أو مَ 

 غمِ طاِرد على الرَّ ، و غاِرم، و قاِرب: نحوَ  مالُ فيُ ، االستعالءِ  أصواتِ  على تأثيرِ  المكسورِ  اءِ الرَّ  وتِ صَ  تأثيرُ  بُ تغلَّ د يَ قَ  بلْ ، كسورينِ مَ 
 .(12)األلفِ  قبلَ  االستعالءِ  أصواتِ  جودِ ن وُ مِ 

، نَ يْ رِ آخَ  قومٍ  ندَ ها عِ جودُ ي وُ فِ نتَ يَ ، و قومٍ  هجاتُ بها لَ  فُ صِ تَّ تَ  ةٌ هجيَّ لَ  مةٌ سِ  فاإلَماَلةُ ، همكلِّ  بِ رَ العَ  عندَ  األلفِ  إمالةُ  وال َتطَِّردُ 
 نْ مَّ مِ  العربِ  نَ مِ  هُ غيرَ  وافقَ  األلفاتِ  أمالَ  نْ مَ  كلُّ  ه ليَس أنَّ  مْ لَ اعْ و )) في اإلَماَلةِ  واحدٍ  ذهبٍ على مَ  يلونَ مِ يُ  ذينَ الَّ  العربُ  قُ فِ ال يتَّ و 
 كذلكَ ، و هصاحبُ  نصبُ ما يَ  بعَض  ميلُ يُ ، و هصاحبُ  ميلُ ما يُ  بعَض  بُ نصِ فيَ ، هصاحبَ  من الفريقينِ  واحدٍ  كلُّ  خالفُ د يُ ه قَ لكنَّ ، و ميلُ يُ 

 ا كذلكَ ي  فإذا رأيَت عرب، في الكسرِ  األّوَلْينِ  رِ كأمْ  هِ صاحبِ  أمرَ و  هُ أمرَ  لكنَّ ، و نصبُ يَ  نْ مَّ ه مِ غيرَ  قُ ه ال يوافِ غتِ ن لُ مِ  صبُ النَّ  َمن كانَ 
 .كذلكَ  الفتحُ ، و ميلونَ ن يُ مَ  جميعِ  نهًجا واحًدا عندَ مَ  نتهجُ ال تَ  فاإلَماَلةُ ، (13)((همن أمرِ هذا مِ  لكنَّ ، و هفي لغتِ  فال ُتَرَينَّه َخلَّطَ 
 أمورٌ  وجدُ في حين تُ ، دعو إلى اإلَماَلةِ تَ  أمورٌ  ةَ ثمَّ ، و نةٌ معيَّ  إليها قبائلُ  جنحُ تَ  ةٌ هجيَّ لَ  فةٌ صِ  اإلَماَلةَ  أنَّ  مَ ا تقدَّ مَّ مِ  حُ ضِ تَّ يَ 

 ُض رفُ يَ  آخرُ  أمرٌ  ةَ ثمَّ ، و ميلُ َمن يُ  ندَ عِ  دعو إلى اإلَماَلةِ هذا يَ ، و رابعةٌ  األلفَ  راها( أنَّ جْ )مَ  في كلمةِ  ظُ حَ لْ نَ ، و اإلَماَلةَ  عُ منَ تَ  رُ خَ أُ 
 .باشرةً مُ  األلفِ  قبلَ  اءِ الرَّ  هو ورودُ ، و ناههُ  اإلَماَلةَ 

، ها من األلفاتِ غيرِ  على خالفِ  ُتمالُ  في هذه اللفظةَ  األلفَ  ذي جعلَ ما الَّ  هِ مفادِ  ن سؤالٍ عِ  ينا هنا اإلجابةُ عنِ ذي يَ والَّ 
 ؟ اإلَماَلةَ  فُ عِّ ضَ يُ  اهو ممَّ و  –ها قبلَ  اءِ الرَّ  صوتِ  ن وجودِ مِ  غمٍ على الرَّ و 

 گ گ ک ک ک ک چ: عالىتَ  قالَ ، كاملةً  مها القرآنُ تي رسَ الَّ  ورةِ الصُّ  ن عرضِ البّد مِ  ؤالِ ن هذا السُّ عَ إلجاَبِة لِ 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

، (14)چ ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
: ه تعالىعلى هذا قولُ  لُّ دُ يَ ، ذهلةٍ مُ  سرعةٍ بِ  الماءُ  فارتفعَ ، غزيرةٍ  أمطارٍ  قوطِ سُ ، و األرضِ  عيونِ  رِ جُّ فَ ا بتَ مصحوبً  كانَ  ورِ نُّ التَّ  فورانُ ف

                                                           
 .54/  9شرح المفصل:  (7)
 .130/  4ُينظر: كتاب سيبويه:  (8)
 . 45، 43/  3، والمقتضب: 120 – 119/  4ُينظر: المصدر نفسه:  (9)
 .43/  3، والمقتضب: 119/  4ُينظر: كتاب سيبويه:  (10)
 . 48/  3، وُينظر: المقتضب: 136/  4كتاب سيبويه:  (11)
 . 136/  4ُينظر: كتاب سيبويه:  (12)
 .125/  4المصدر نفسه:  (13)
 . 43 – 40ُسْوَرة هود /  (14)
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ُرِوَي أنَّ )): األندلسيُّ  انِ أبو حيَّ  قالَ ، و (15)چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ
رِت األرُض تَ ، و رمطِ جانٌب ِإالَّ أُ  في الهواءِ  نْ كُ م يَ ها حتَّى لَ جميعَ  تْ طرَ أمْ  السَّماءَ  ، (16)((هذا معنى التقاِء الماءِ ، و كلُّها بالنَّبعِ  فجَّ

 مسبوقةً  ها كانتْ جميعَ  عةَ تسارِ المُ  هذه األحوالَ  ن أنَّ البّد مِ ، و فينةِ السَّ  يانِ رَ جَ  عن إمكانِ  ؤالِ لسُّ ل دعاةً مَ  كانَ  الغزيرُ  هذا المطرُ و 
: لهم فقالَ ، المةِ السَّ و  مانِ باأل وعدٍ ، و مأنةٍ طَ بِ  ةً مصحوب دعوةً  فينةِ هم إلى السَّ يدعوَ  أنْ  نوحٌ  بيُّ د النَّ اَ فأر ، اَس النَّ  أصابَ  لٍ جَ وَ و  فٍ وْ خَ بِ 

 فهو وعدٌ  چڳ ڳ ڳ ڳ چ بعبارةِ  ةِ القرآنيَّ  الفاصلةِ  هذا ختمُ  دُ يؤيِّ   چ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک چ
ن هم مِ خوفَ  أنَّ  دِ المؤكَّ  نَ مِ ، و الجميعَ  لُ تي ُتذهِ الَّ  ورةِ الصُّ  هم إلى هذهِ خوفِ  دُّ رَ مَ ، و م كانوا خائفينَ فهُ ، دٍ واح في آنٍ  حمةِ الرَّ و  بالمغفرةِ 
 قيقُ رْ تَ ف، لى االطمئنانِ ع باعثٌ  قيقُ رْ هذا التَّ ، و هاقبلَ  اءُ الرَّ  قَ ُترقَّ ؛لِ األلفَ  فأمالَ ، هاوِّ سُ رُ  ن عدمِ هم مِ خوفَ  فوقُ يَ  فينةِ السَّ  يانِ رَ جَ  عدمِ 
 ريانِ جَ  رِ سْ يُ  عن باشرةٍ مُ  غيرِ  صورةٍ هم بِ رَ خبِ يُ  ( أنْ المُ )عليه السَّ  نوحٌ  بيُّ النَّ  فأرادَ ، عناهامَ  دوثِ حُ  طريقةِ  منه ترقيقُ  ُيرادُ  فظةِ اللَّ 
 ها علوَّ علوُّ  غَ لَ بَ  عاليةٍ  جري في أمواجٍ تَ  كانتْ  هاما أنَّ ال سيَّ ، و نهممِ  أحدٍ  على بالِ  دْ رِ م يَ فلَ  وُّ سُ ا الرُّ أمَّ ، لُ اغِ هم الشَّ مُّ هو هَ ، و فينةِ السَّ 
 قالَ ، نِ مِ اآل رِ يسِ ها اليَ جريانِ   أمامَ اًل حائِ  فْ م يقِ لَ  األمواجِ  هذهِ  ارتفاعَ  لكنَّ ، و چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ : تعالى قالَ ، بالِ الجِ 

فخيمها مع تَ و  مع )مجراها( لفِ األ إمالةَ  رَ سَّ ا يَ ممَّ و  .رادِ بالمُ  مُ أعلَ  اهللُ و  (17)چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ : تعالى
  .اإلمالُة تكوُن مع الياِء ال مع الواوِ ، و انية واوٌ أصلها في الثَّ ، و ياءٌ  ينِ لى الكلمتَ وْ في أُ  األلفِ  أصلَ  ساها( أنَّ رْ )مَ 
م ام -2  اإلش 
مَّةَ و    ۆ ۆ ۇ ۇچ : في قوله تعالىالنُّوِن و  الميمِ  بينَ  فوَق الكلمةِ  عالمُتُه شكُل َمِعْيٍن َمرسومٌ ، و هَو أْن ُتِشمَّ النُّْوَن السَّاكنَة الضَّ

 .(18) چۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
عطاءِ و  اإلفصاحِ و  باإلتمامِ  جاءَ  الكريمَ  أّن القرآنَ  معلومٌ  ، ىر خْ األُ  عِ في المواضِ  ثَ ما حدَ  هوَ ، و طقِ النُّ  ها عندَ حقَّ  الحركةِ  ا 

  ؟الكريمِ  القرآنِ  عِ مواضِ  سائرِ  ن دونِ مِ  نا فقطْ ههُ  ذي دعا إلى اإلْشَمامِ ما الَّ  لكنْ و 
ه معَ  يدخلُ ، و هازمنُ  رُ فيقصُ ، بها طقِ النُّ  ةُ دَّ مُ  لَ تُقلَّ  ذلك بأنْ و  القصيرةُ  وائتُ الصَّ  رُ تُقصَّ : لإلجابِة َعن هذا السُّؤاِل َنقولُ 

ه فإنَّ  المضمومُ و  ا المرفوعُ فأمَّ )): سيبويهُ  يقولُ ، ينِ فتَ الشَّ  ما يدلُّ عليها من حركةِ  مع بقاءِ  طقِ من النُّ  ختفي فيه الحركةُ زًا ما تَ تجوُّ 
، (19)((ضعيفِ بالتَّ ، و حريكَ التَّ  ترومَ  بأنْ ، و اكنِ السَّ و  المجزومِ  عندَ  كما تقفُ  اإلْشَمامِ  بغيرِ ، و باإلْشَمامِ : أوجهٍ  ه على أربعةِ عندَ  فُ ُيوقَ 
مَّةُ  ختصُّ ا تَ ممَّ  اإلْشَمامُ ، و اإلْشَمامِ  حالةُ  سيبويهِ  ا في نصِّ نمُّ هُ ذي يَ الَّ ، و هاحقَّ  الحركةِ  )غير اإلْشَمام( إعطاءَ  بعبارةِ  دَ قصَ و   به الضَّ

فيه ما  فعلُ تَ ، و ُتضاعفُ ، و فيه الحركةَ  رومُ تَ  كَ فإنَّ  أو جرِّ  نصبٍ  في موضعِ  ا ما كانَ أمَّ و )): سيبويهُ  يقولُ ، الَكْسَرةِ و  الَفْتَحةِ  دونَ 
نَّ و  .إليه سبيلٌ  فليَس  ا اإلْشَمامُ أمَّ ، و همكالمِ  في هو أكثرُ ، و حالٍ  على كلِّ  بالمجزومِ  لُ تفعَ  مَّةَ  ؛ ألنَّ فعِ ذا في الرَّ  ما كانَ ا  ن مِ  الضَّ
 َض عْ بَ  كَ كِ يْ رِ حْ تَ كَ  يكَ تَ فَ شَ  كَ مَّ ضَ  ؛ ألنَّ كَ يْ تَ فَ شَ  مُّ ضُ تَ  مَّ ثُ  ئتَ شِ  وفِ رُ من الحُ  وضعٍ مَ  في أيِّ  كَ لسانَ  عَ ضَ تَ  أنْ  رُ قدِ تَ  فأنتَ ، الواوِ 
شْ ، و كَ دِ سَ جَ  ها منزلتِ األعمى بِ  عندَ  كانتْ  فأشممتَ ، هذا معن: ك لو قلتَ ى أنَّ أال ترَ  ،أُلُذنِ لِ  صوتٍ بِ  ليَس ، و ؤيةِ فع للرُّ في الرَّ  مامكَ ا 

 سكونُ  َص خلَ يُ  أنْ  هُ قُّ حَ فَ  أو الوقفِ  وصلِ الَ  في حالِ  من الحروفِ  مُّ شَ ا المُ أمَّ و )): انيُّ و الدَّ قال أبو عمرٍ ، و (20)((إذا لم ُتْشِممْ 
نَّ ، و فظِ إلى اللَّ  خارجٍ  وتٍ صَ  ن غيرِ يها مِ علَ  بذلكَ  لَّ دُ يَ ه؛ لِ إلى حركتِ  –فتانِ هما الشَّ و  – بالعضوِ  يوميُ  ثمَّ ، الحرفِ  ئٌة يِ هْ ما هو تَ ا 

                                                           
 .12 – 11ُسْوَرة القمر /  (15)
 .156/  6البحر المحيط في التفسير:  (16)
 .14 – 13ُسْوَرة القمر /  (17)
 .11ُسْوَرة يوسف/  (18)
 .168/  4كتاب سيبويه:  (19)
 .171/  4المصدر نفسه:  (20)
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 فعُ الرَّ  به من الحركاتِ  يختصُّ و  .العينِ  رؤيةِ ه لِ ألنَّ ، األعمى ذلكَ  ال يعرفُ ، و أ لههيَّ المُ  رادُ ه يُ أنَّ  هيئةِ بالتَّ  مَ علَ يُ ال غير؛ لِ  بالعضوِ 
 .ينِ تَ فَ الشَّ  استدارةُ  طقِ ه في النُّ عالمتُ ، و باألذنِ  عُ ال ُيسمَ و  ّما ُيرى بالعينِ مِ  فاإلْشَمامُ ، (21)((مُّ الضَّ و 

نْ و  العربِ  بِ من مذاهِ  اإلْشَمامُ و  فاإلتمامُ  عن  فال ُيسألُ  على األصلِ  ما جاءَ ، و شاراً انتِ  األكثرُ و  هو األصلُ  اإلتمامُ  كانَ  ا 
نَّ ، و همجيئِ  ةِ علَّ   .األصلَ  ما خالفَ  ةِ عن علَّ  ما ُيسألُ ا 

، (المُ )عليه السَّ  يوسفَ  أخوةِ  هنا بلسانِ  الكالمَ  هو أنَّ  واهُ سِ  دونَ  في هذا الموضعِ  ذي دعا إلى اإلْشَمامِ الَّ  أنَّ  نايبدو ل و
 في حالةِ ، و ةٍ كَ بِ رْ مُ  ةٍ نفسيَّ  كانوا في حالةٍ  اهم هذكالمِ  أثناءِ في هم أنَّ  دِ المؤكَّ  منَ ، و دهموالِ  خداعِ وا هنا بِ همُّ ، و اا عظيمً توا أمرً قد بيَّ و 

 هنا أخطرُ  الكلمةُ ، و الكلمةِ  ا من أصواتِ عددً  يبتلعُ ، و هكالمُ  ضطربُ ه يَ ارتباكِ  عندَ  اإلنسانَ  أنَّ  للجميعِ  معلومٌ ، و مٍ ثُّ عْ لَ تَ و  اضطرابٍ 
ى فأدَّ ، لالئتمانِ  يسوا بأهلٍ هم لَ ا أنَّ دً جيِّ  مونَ يعلَ ، و (المُ )عليه السُّ  وسفَ هم على يُ نَ مَ يأ ن أبيهم أنْ مِ  ريدونَ م يُ فهُ ، ما في الجملةِ 
دغامِ ، و من الحركةِ  جزءٍ  إلى ضياعِ  االرتباكُ و  االضطرابُ  ، كونِ السُّ  عاملةَ مُ  لُ ُيعامَ  اإلْشَمامَ  على هذا أنَّ  ُيزادُ ، و ونِ في النُّ  ونِ النُّ  ا 

، غلقٍ مُ  طويلٍ  واحدٍ  إلى مقطعٍ  ينِ المفتوحَ  ينِ القصيرَ  المقطعينِ  لِ حوِّ تَ بِ  كَ ذل، و للجملةِ  ةِ وتيَّ الصَّ  المقاطعِ  دِ عد قصِ ي إلى نَ ا يؤدِّ ممَّ 
 حو اآلتيعلى النَّ و 

 ن ــــــًـــــ /  ن ـــــُـــــ    م ــَــــ   ت ـــــــَــــ ء   ال تأمُننا / ل ــــًــــــ 
 ن ــــــًـــــ /  م ــــــَ ن   ـــــــَــــ ء ت   / ل ــــًــــــ  ال تأمّنا

 ذي عانى منه أخوةُ الَّ  فسيَّ النَّ  االضطرابَ و  االرتباكَ  بُ ناسِ ها تُ كلُّ  الحركةِ  ذهابُ ، و واإلدغامُ ، المقاطعِ  عددِ  نقصانُ  و
  (.المُ )عليه السَّ  يوسفَ 
ي لُ  -3  ز م  اله   ت س ه 

 ذلكَ ، و عالمُته شكُل دائرٍة صغيرٍة َمرسوٌم فوَق الهمزِة الُمَسهَّلةِ ، و يَن النُّطِق باأللفبو  هَو النُّطُق بالهمزِة بيَن النُّطِق بهاو 
 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ : تعالى قوله نحو

 ها همزةَ جعلِ بِ ، انيةِ الثَّ  ( بَتْسِهْيل الهمزةِ ميّ جَ عْ أَ )أَ  لفظةُ  دتْ ورَ  (22)چېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
هذا ما ، و ينِ الهمزتَ  بتحقيقِ  استفهامٍ  والهما همزةُ أُ ن ِ افيها همزت تي اجتمعتْ الَّ  ىر خْ األُ  المواضعُ  في حين وردتِ ، (23)ينَ بَ  بينَ 
، چٻچ، و(26)چڄچ، و(25)چۓچ چڻۀچ، و(24)چېچ: اآلتيةِ النُّصوِص في  ضوحٍ وُ ه بِ ظُ نالحِ 
، چىئچو، چڳچ، وچۆچ، و(28)چ پچ، و(27)چ ٹچ ، وچہ چ ، وچکچ، وچڦچو

 . (29)چڄچ ، وچڤچو
 رَ آخَ  تٍ وْ صَ  مع أيِّ  بذولَ المَ  دَ هْ الجُ  قُ وْ فُ ما يَ  دِ هْ من الجُ  حتاجُ فهو يَ ، بهِ  طقِ النُّ  عوبةِ صُ بِ ، و قلِ بالثِّ  الهمزةِ  صوتُ  فُ صِ تَّ يَ 

 بذولِ المَ  هدِ في الجُ  تصادِ إلى االقْ  فُ هدِ تَ  ةً دَّ كااًل عِ أشْ  ذُ خِ تي تتَّ الَّ  فيفِ خْ أحكاُم التَّ  على الهمزةِ  تْ رَ جَ  لذلكَ ، و ةِ العربيَّ  من األصواتِ 
 جُ خرُ تَ  رِ دْ في الصَّ  ةٌ رَ بْ ها نَ ألنَّ ، و هاخرجُ ه َبُعَد مَ ها؛ ألنَّ فْ فِّ خَ م يُ لَ  نْ ها هذا مَ ما َفَعَل بِ إنَّ  أنَّ الهمزةَ  لمْ اعْ و )): سيبويهُ  قولُ يَ ، طقِ النُّ  عندَ 

                                                           
 .381/  2، وشرح الشافية: 67/  9ظر: شرح المفصل: ، وُين98التحديد في اإلتقان والتجويد /  (21)
 .44ُسْوَرة فصلت /  (22)
قرأ ابن كثير، ونافع، وعاصم برواية حفص، وأبو عمرو، وابن عامر، بهمزة ممدودة، وقرأ حمزة والكسائي، وعاصم برواية أبي بكر بتحقيق  (23)

 .356/  3ة للقراء السبعة: ، والحج193، والتيسير / 577 – 576الهمزتين. ُينظر: السبعة /
 .27، وُسْوَرة النازعات/ 72، 69، 64، 59، وُسْوَرة الواقعة / 17، وُسْوَرة الفرقان / 140البقرة / ُسْوَرة  (24)
 .81، 20اآليتاِن على التَّوالي في سورة آل عمران /  (25)
 .62اء / ، وُسْوَرة األنبي116اآليتاِن على التَّوالي: ُسْوَرة المائدة /  (26)
 .55ُسْوَرة النمل/ ، و40ُسْوَرة النمل / ، و61ُسْوَرة اإلسراء / ، و39ُسْوَرة يوسف / اآليات على الّتوالي:، و (27)
 .10، وُسْوَرة يس / 6اآليتاِن على التَّوالي في ُسْوَرة البقرة /  (28)
 .16، وُسْوَرة الملك / 13، وُسْوَرة المجادلة / 25َرة القمر/ ، وُسْو8ص / ، وُسْوَرة 23يس / ُسْوَرة اآليات على الّتوالي في:  (29)
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، بالهمزةِ  طقِ النُّ  عوبةِ صُ  صفِ وَ بِ  سيبويهُ  فِ تَ كْ يَ  فلمْ ، (30)((عِ وُّ هَ ه كالتَّ ؛ ألنَّ يهم ذلكَ علَ  لَ ثقُ فَ ، اجً خرَ مَ  روفِ الحُ  هي أبعدُ ، و تهادٍ باجْ 
 لَ حصَ ، و عن الحروفِ  دَ عُ بَ ، و قِ لْ في الحَ  فلٌ سَ  ها حرفٌ ألنَّ )): هقولِ بِ  الهمزةِ  لَ قَ ثِ  يّ نِّ جِ  ابنُ  لَ علَّ ، و هأسبابَ  نَ بيَّ ، و ذلكَ  لَ ل علَّ بَ 
 لَ أهْ و  جازِ الحِ  أهلَ  دُ جِ فنَ  َلَهِجيَّةٌ  ماتٌ ها سِ َتْخِفْيفُ و  الَهْمَزةِ  حقيقُ تَ و  .ه سيبويهُ رَ ا ذكَ عمَّ  بتعدْ م يَ لَ ، و (31)((افً كلُّ به تَ  طقُ النُّ  فكانَ ، ًفارَ طَ 
في ، (بكرٍ  بنِ  سعدِ ، و نانةَ كِ ، و ريَش قُ ، و يلَ ذَ هُ ، و غاضرةَ ) عن القبائلِ اًل فضْ  مزِ من الهَ  صِ خلُّ إلى التَّ  يلونَ مِ يَ  األنصارَ و  دينةِ المَ 

 . (32) (بنو سالمة من أسد، و قيس، و عقيل، و أسدُ ، و عكلُ ، و نيُّ غَ ، و بابِ الرَّ  تيمُ ، و )تميمُ  القبائلُ  مزِ إلى الهَ  تْ حين مالَ 
 كرارِ تَ  سببِ ؛ بِ ةَ قَّ شَ المَ  فُ ضاعِ يُ ، و لِ قَ الثِّ  منَ  يدُ زِ يَ  قطعٍ  بهمزةِ  تدئُ بْ تَ  لمةٍ على كَ  االستفهامِ  همزةِ  دخولَ  أنَّ  دِ ومن المؤكَّ 

 تكونَ  أنْ  بُ جِ تي يَ الَّ  انيةِ الثَّ  الَهْمَزةِ  حركةِ نا لِ ههُ  خفيفِ التَّ  أحكامُ  ذا تخضعُ ؛ لِ تحِ لفَ لِ  مةٌ الزِ مُ  تفهامِ ة االسْ زَ مْ هَ  أنَّ  عروفٌ مَ ، و الَهْمَزةِ 
 :(33)نها ما يأتيمِ  هرةً شُ  أنَّ األكثرَ  َبيدَ ، ةً دَّ عِ  َلَهِجيَّةً  طرائقَ  فيفُ خْ التَّ  خذُ تَّ يَ ، و الكلمةِ  دايةِ ها في بِ ؛ ألنَّ كةً تحرِّ مُ 

 .تَ آنْ : صيرُ تَ  تَ َأَأنْ : نحوَ ، األلفِ  ها صوتُ حلَّ مَ  لُّ حِ يَ ، مفتوحةً  انيةُ الثَّ  الَهْمَزةُ  إذا كانتِ  . أ
 ك.َأُأمُّ و  ،مانكمَأِإيْ : نحوَ ، بينَ  بينَ  َهْمَزةَ  لتْ ُجعِ  أو مضمومةً  مكُسْوَرةً  انيةُ الثَّ  الَهْمَزةُ  إذا كانتِ  . ب
 جازِ الحِ  أمَّا أهلُ ، و حقيقِ التَّ  أهلُ  فهؤالءِ  ...تاقَ تَ ألًفا إذا الْ  الَهْمَزةِ  بينَ و  االستفهامِ  ألفِ  بينَ  لونَ دخِ يُ  ناٌس  ربِ العَ  نَ مِ ))لكْن  و

 بنو تميم في اجتماعِ  فُ خفِّ كما يُ  الَهْمَزةَ  فونَ خفِّ هم يُ ألنَّ  ذلكَ ، و وأبو عمرٍ  تي يختارُ هي الَّ ، و تَ آأنْ ، و كآأنَّ : قولُ يَ  نْ نهم مَ فمِ 
بني  إنَّ : يقولُ  نْ هم مَ منْ ، و حقيقِ ميم في التَّ ه بنو تَ تْ كما أدخلَ  لوا األلفَ خَ فأدْ ، بينَ  ذي هو بينَ الَّ و  الَهْمَزةِ  هوا التقاءَ فكرِ ، ينِ مزتَ الهَ 
، (34)((ًفاهما ألِ ينَ دخلون بَ ال يُ و  ميًعاهما جَ قونَ فيحقِّ  الَهْمَزةَ  فونَ فِّ خَ يُ  ال ينَ ذِ ا الَّ أمَّ ، و ألًفا تفهامِ االسْ  ألفِ و  الَهْمَزةِ  ينَ بَ  لونَ خِ دْ ين يُ ذِ ميم الّ تَ 
به  حتْ مَ ا سَ مّ مِ  هيَ ، و ةليَّ بَ ة قَ يَّ وِ غَ لُ  تعماالتٌ اسْ ، و َلَهِجيَّةٌ  ماتٌ ما ما هي إال سِ إحداهُ  فيفَ خْ أو تَ  ينِ مزتَ الهَ  قيقَ حْ تَ  أنَّ  مَ ا تقدَّ مَّ مِ  مُ هَ فْ نَ 

 .هُ تْ أجازَ و  ةُ ربيَّ العَ 
 كسِ على عَ  فقطْ  دٍ واحِ  وضعٍ في مَ  يةِ انِ الثَّ  الَهْمَزةِ  لِ يْ هِ سْ تَ  دعا إلىذي ما الَّ : نه اآلنعَ  بغي اإلجابةُ نْ تَ ذي الَّ  ؤالُ والسُّ 

، جدُ سْ أَ أَ ، و بابرْ أَ أَ ، و دلِ أَ أَ ، و تنْ أَ أَ ، و ررتمقْ أَ أَ ، و لمتمسْ أَ أَ ، و تمنْ أَ أَ ) ماتِ لِ في الكَ  لِ أمُّ التَّ  ندَ ؟ عِ نِ ازتمْ فيها الهَ  تْ قَ حقَّ تتي الَّ  ىر خْ األُ  عِ واضِ المَ 
أّن  حُ ضِ تَّ ( يَ ميّ جَ عْ أَ )أَ  ةِ َلْفظ ينِ بَ و  هاينَ بَ  ةٍ وازنَ مُ  دِ قْ عَ ، و م(تُ نْ مِ أَ َأ، و فقتمشْ أَ أَ ، و قيلْ ؤُ أَ ، و زلنْ ؤُ أَ ، و خذتَّ أَ أَ ، و ذرتهمنْ أَ أَ ، و كمنَّ ئِ أ، و كرشْ أَ أَ و 

 .ىر خْ األُ  ماتِ لِ يرًا في الكَ ظِ له نَ  دْ جِ نَ  مْ هذا ما لَ ، و ةِ يَ انِ الثَّ  َهْمَزةِ الْ  دَ عْ بَ  ي  قِ لْ حَ  تٍ وْ صَ  دِ وْ رُ وُ بِ  تْ صَّ تَ اخْ  األخيرةَ 
، ةٌ يلَ قِ ثَ  قِ لْ الحَ  واتُ أصْ ، و نِ يْ العَ  تُ وْ صَ ، و ةِ مَ لِ الكَ  َهْمَزةُ ، و تفهامِ االسْ  َهْمَزةُ : يَ هِ ، و ةٍ يَّ قِ لْ حَ  واتٍ أصْ  ةُ الثَ نا ثَ هُ هَ  تْ عَ مَ تَ اجْ  قدِ فَ 

 ةِ مَ دَّ قَ مُ و  ةِ ثَّ اللَّ  ةِ رِ خَّ ؤَ مُ  جاهَ تُ  سانِ اللِّ  ةِ مَ دَّ قَ مُ  تفاعِ ارْ  نِ عِ  جُ تُ نْ يَ  فهوَ ، بٌ ركَّ مُ  وتٌ صَ  هوَ ، و هاعدَ بَ  يمِ الجِ  وتِ صَ  رودُ وُ  لِ قَ من الثِّ  يدُ زِ ا يَ مَّ مِ و 
 هُ بُ قَ عْ ي يَ ذِ الَّ  امُّ التَّ  القُ غِ هذا االنْ ، و (35)اي  بِ سْ نِ  ةِ دَ باعِ تَ المُ  ضاءِ باألعْ  ارِّ المَ  واءِ الهَ  كاكُ تِ احْ  نهُ عَ  جُ نتُ ا يَ مَّ مِ  ءٍ طْ بُ بِ  فصالُ االنْ  مُّ تِ يَ ، و كِ نِ الحِ 
 .ي  قِ لْ حَ  وتٍ صَ بِ  ينِ تَ وَّ لُ تْ مَ  ينِ تَ زَ مْ هَ  ماعِ تِ اجْ  ةِ قَّ شَ على مَ  تي ُتزادُ الَّ  ةِ قَّ شَ المَ و  لِ قَ الثِّ  نَ خلو مِ ال يَ  ي  ئِ زْ جُ  راجٌ فِ انْ 

ت الس  -4   اال خ 
 هِ في قولِ ذلَك ، و هَو َمدُّ َحَرَكِة هاِء الِكنايةِ و  ال َعالمَة لُه ألنَّ الَعاَلَمَة ُتْوَضُع ِلُمقاِبلهِ ، و ُنْقصاُن َمدِّ الَحَرَكِة ِلهاء الِكنايةِ  وُهوَ 

 گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چچ: الىعَ تَ 

، كةٍ حرِّ تَ مُ  المٍ بِ  ةً وَّ لُ تْ مَ ، و كةٍ حرِّ تَ مُ  ضاد  بِ  ةً بوقَ سْ مَ  كةً رِّ حَ تَ ( مُ هُ ضَ رْ في )يَ  الهاءُ  تْ دَ رَ وَ ، (36)چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ

                                                           
 .548/  3كتاب سيبويه:  (30)
 .85/  1سر صناعة اإلعراب:  (31)
 .336ُينظر: اللهجات العربية في التراث /  (32)
 .21 - 20ُينظر: القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن قراءة في التوجيه الصوتي /  (33)
 .551/  3ب سيبويه: كتا (34)
 .310ُينظر: علم األصوات /  (35)
 .7ُسْوَرة الزَُّمر / (36)
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مَّةِ  باعِ بإشْ  ذلكَ ، و رىغْ الصُّ  لةِ الصِّ  دَّ ضي مَ قتَ يَ  كينِ حرِّ تَ مُ  ها بينَ وعُ قُ وُ و  في هذا  قْ حقَّ تَ م يَ لَ  دَّ هذا المَ  نَّ لكِ ، و (37)الها واوً عْ جَ و  الضَّ
 ها.لِّ كُ  رىخْ األُ  عِ في المواضِ  دَ ما ورَ  الفِ على خِ  وضعِ المَ 

ا )يرضاه لكم( فلمَّ : هعندَ  األصلَ  أنَّ : َس لَ تَ اخْ  نِ مَ لِ  ةُ جَّ والحُ )): هِ قولِ نا بِ ههُ  دِّ المَ  مَ هـ( عدَ  370خالويه )ت  ابنُ  لَ علَّ  وقدْ 
 بَ لَ .. إذا طَ .حادٍ  تُ وْ كأّنه صَ  له زجلٌ : شدَ أنْ و  األلفِ  فِ ذْ حَ  لَ قبْ يها علَ  تْ تي كانَ الَّ  ةِ كَ رَ حَ ى الْ علَ  هاءُ الْ  تِ يَ قِ بَ  زمِ لجَ لِ  فُ األلِ  فتِ ذِ حُ 
 .(38)((يرُ مِ أو زَ  يقةَ سِ الوَ 

 الواوَ  قِ حِ لْ م يُ لَ و  الهاءَ  كَ رَّ حَ فَ  هُ رضَ يَ : قالَ  نْ مَ  ولِ قَ  هُ جْ وَ  و)): هـ( إذ قالَ  377)ت  يُّ الفارسِ  لي  أبو عَ  هُ رَ نه ما ذكَ مِ  يبٌ رِ وقَ 
في  األلفُ  تِ صارَ فَ  األلفُ  عادتِ  تْ عَ فِ أو رُ  تْ بَ صِ إذا نُ  الكلمةَ  ها ألنَّ حذفُ  مْ م يلزَ فإذا لَ ، هاحذفُ  مُ زَ لْ يَ  يَس لَ  لجزمِ لِ  وفةَ حذالمَ  أّن األلفَ 

ذا ثَ ، اتِ بَ الثَّ  مِ كْ حُ   أنَّ  ذلكَ ، و (40)چی یچ، و(39)چڇ ڇڇچ: هقولِ كَ ، الواوُ  قَ لحَ ال تَ  أنْ  األحسنُ  كانَ  األلفُ  بتَ وا 
ى جرَ مُ  صلِ الوَ  راءِ إجْ  من بابِ  تكونَ  أنْ  َض رفَ ، و (41)((.ينِ اكنَ السَّ  بينَ  معَ الجَ  أشبهَ  ها ألفٌ بلَ قَ و  ها الواوَ تَ و ألحقْ فلَ ، ةٌ يَّ فِ خَ  الهاءَ 
 .قفِ الوَ 

مَّة اكتَ  إشباعٍ  رضُه( من غيرِ َعاِصم )يَ و  َوَحْمَزة َعامر َوَناِفعٌ  َقَرَأ اْبنُ  وَ )): هـ(400)ت في حدود  ةَ عَ رْ أبو زُ  وقالَ  فوا بالضَّ
 (42)((بي َعن اْلَواونْ أِلَنََّها تُ 

 َقاَل اْلَواِحِديُّ َرِحَمُه اللَُّه ِمَن اْلُقرَّاِء َمْن َأْشَبَع اْلَهاَء َحتَّى َأْلَحَق ِبَها َواًوا؛ أِلَنَّ َما َقْبلَ )): هـ( 606)ت  الرازيُّ  وقال الفخرُ 
ٌك َفَصاَر ِبَمْنِزَلةِ  َك اْلَهاَء َوَلْم ُيْلِحِق ، َفَكَما َأنَّ َهَذا ُمْشَبٌع ِعْنَد اْلَجِميِع َكَذِلَك )َيْرَضُه(، )َلُه(و )َضَرَبُه( اْلَهاِء ُمَتَحرِّ َوِمْنُهْم َمْن َحرَّ

َوَمَع َبَقاِء اأْلَْلِف اَل َيُجوُز ِإْثَباُت اْلَواِو فكذا ، ْلَباِقَيةِ أِلَنَّ اأْلَْصَل )َيْرَضاُه( َواأْلَِلُف اْلَمْحُذوَفُة ِلْلَجْزِم َلْيَس َيْلَزُم َحْذُفَها َفَكاَنْت َكا، اْلَواوَ 
 (43)((هاهنا

 ُض العارِ ، و ٌض ها عارِ حذفَ  ألنَّ  األلفَ  فَ ذِ حْ يَ  أنْ  لَ قبْ  لهاءِ لِ  ما كانَ  بَ صحَ تَ اسْ  َس لَ تَ اخْ  نِ مَ )): هـ(672)ت مالكٍ  وقال ابنُ 
 (44)((ا.به غالبً  ْعَتدُّ ال يُ 

: باُع نحوَ شْ صيُح فيها اإلٌك فالفَ حرِّ تَ ها مُ ى َسَبقَ تَ مَ  نايةِ لكِ تي لِ الَّ  الهاءَ  أنَّ  يهِ فِ  رُّ السِّ  و)): هـ(756)ت  يُّ بِ لَ الحَ  نُ ميالسَّ  وقالَ 
ْن َسَبقها ساكِ ، و هُ لَ ، و هِ بِ ، و هُ إنَّ   عُضهم ُيَفرِّقُ بَ ، و هُ نْ مِ و  هِ فيْ : نحوَ  تال  عْ ا أو مُ حيحً صَ  نُ اكِ السَّ  ذلكَ  واًء كانَ سَ ، و الُس تِ ُر االخْ هَ ٌن فاألشْ ا 

فظ فقد الكلماُت المشاُر إليها إْن َنَظْرنا إلى اللَّ  هذهِ : فنقولُ  ذلكَ  لمَ إذا عُ ، الكتابِ  لِ في أوَّ  ذلكَ  نتُ قَ أتْ  قدْ ، و حيحِ الصَّ و  تلِّ عْ المُ  بينَ 
نْ ، و لواوِ أو ا ولًة بالياءِ صُ وْ ركُتها مَ قُّها َأْن ُتْشَبَع حَ ٍك فحَ تحرِّ مُ  َوَقعْت بعدَ  ْن ، قفَسَكَنْت فِلما تقدَّم من إجراِء الَوْصِل ُمْجرى الوَ  ا  وا 

 عندَ  َيطَِّرُد معكَ  عٌ هذا أصٌل نافِ ، و تالُس االخْ  جازَ  فلذلكَ ، للجزمِ  حذوفُ المَ  ةِ رُف العلَّ هو حَ و  نٌ نا إلى األصِل فقد َسَبَقها ساكِ رْ نظَ 
 (45)((ن هذه الكلماتِ مِ  رِبك في هذا الكتابِ قُ 

 بعدَ  متى جاءتْ  هذه الهاءَ  م أنَّ لَ اعْ  و)): كعادِته في ُمتابَعِة أقواِل السَّميِن الحلبيِّ  هـ(775)ت  مشقيُّ دال ابُن عادلقال و 
تي الَّ  اءَ اله أنَّ  فيهِ  ليَس و  ...االختالَس و  اإلشباعَ و  كونَ ني السُّ أعْ  الثةُ الثَّ  َجَرى فيها هذه األوُجهُ ، رعتلِّ اآلخِ مُ  أو أمرٍ ، جزومٍ مَ  فعلٍ 

                                                           
 .30، وقطوف من ثمار العربية / 128 – 126، وجمال البيان في تجويد القرآن / 134 – 131الجديد في علم التجويد / ُينظر:  (37)
 ..1/30، وكتاب سيبويه: 325ي النحو: /، والبيت للشماخ، ينظر: الجمل ف308الحجة في القراءات السبع/  (38)
 .45الشعراء/  (39)
 .30الحاقة/  (40)
 .92 – 91/  6الحجة للقراء السبعة:  (41)
 .619حجة القراءات /  (42)
 ، ولم نعثْر على قول الواحدي في تفاسيره المشهورة )الوجيز، والوسيط، والبسيط(.426/ 26مفاتيح الغيب:  (43)
 .133/ 1ل: شرح الَتْسِهْي (44)
 .266/ 3الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  (45)
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نْ ، و ِبِه(، َلهُ ، )إنَّهُ  وَ حْ نَ ، فيها اإلشباعُ  صيحُ تحرَّك فالفَ ها مُ قَ بَ ى سَ متَ  نايةِ كِ للْ   ذلكَ  كانَ  سواءً  - االختالُس  فاألشهرُ ، ها ساكنٌ سبقَ  ا 
 .الكتابِ  لَ أوَّ  ذلكَ  مَ دَّ قَ تَ  قدْ و  حيحِ الصَّ و  عتلِّ المُ  بينَ  قُ فرِّ هم يُ بعضُ و  هُ نْ مِ ، هِ يْ و فِ نحْ  - ا أو معتال  حيحً صَ  اكنُ السَّ 

ها ركتُ حَ  عَ شبَ تُ  ها أنْ قُّ حَ فَ ، حرِّكٍ تَ مُ  بعدَ  عتْ وقَ  فقدْ  فظِ نا إلى اللَّ نظرْ  إنْ  -يها إلَ  شارُ المُ  - الكلماتُ  هذهِ : قولُ فنَ  ذلكَ  مَ لِ إذا عُ 
نْ ، و أو الواوِ ، وصولًة بالياءِ مَ  نْ و  .قفِ لوَ ى اُمجرَ  صلِ الوَ  ن إجراءِ مِ  مَ ما تقدَّ فلِ  تْ نَ كَ سَ  ا  هو و  – ها ساكنٌ د سبقَ فقَ  نا إلى األصلِ نظرْ  ا 

 (46)((تالُس االخْ  جازَ  ذلكَ فلِ  - زمِ للجَ  المحذوفِ  ةِ َحْرُف العلَّ 
ا الُمّسوُِّغ الَمْعنويُّ ، تْفسيراٍت إنَّما كاَن ِلتْبِييِن الُمَسوِِّغ في اللُّغةِ و  ُكلُّ ما َسَبَق من تأويالتٍ  اهلُل و -لّي فهو ْقَصُد الدَّالالمَ و  أمَّ

 ُيجاَزى اهللَ  َيشكرُ  فاّلذي ،چڈژ ڈ ڎ ڎچ هِ بادِ عِ  كرِ ضا اهلل عن شُ ة رِ وريَّ فَ إلى  ُيشيرَ ى هنا حتَّ  دْ رِ يَ م لَ  لةِ الصِّ أنَّ مدَّ  -أعلمُ 
 .السَّريعِ  اإللهيِّ  بالرِّضا
 اع ب  اإلش    -5

ذلَك ، و مُتُه رسُم ياٍء صغيرة بعَد الهاِء الُمْشَبعِة في لفظِة )فيه(عال، و في موضٍع ال ُتْشَبُع فيه لهاِء الِكناية لةالصِّ ُهَو َمدُّ و 
في  دَ ما ورَ  فُ خالِ هذا يُ ، و في )فيه( الهاءِ  ةُ كَ رَ حَ  تْ ُمدَّ  (47)چڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ: عالىه تَ في قولِ 
هي ، و (48)ينِ كَ تحرِّ مُ  ينَ ها بَ قوعِ وُ  في حالةِ  نايةِ الكِ  هاءِ  حركةُ  دَّ ُتمَ  أنْ  جويدِ التَّ  والوة ِ التِّ  كامُ ضي أحْ تَ قْ إذ تَ ، هالِّ كُ  ىر األخْ  عِ المواضِ 
 دَّ ُتمَ  مْ هي لَ ، و هذا الموضعِ  ثلِ في مِ  دَّ ال ُتمَ  أنْ  الوةِ التِّ  أحكامِ  قتضي قواعدُ تَ ، و - دماءِ القُ  ذهبِ مَ  ِب سَ حَ بِ  – نةٍ ساكِ  بياءٍ  سبوقةٌ هنا مَ 

في هذا  فيها عدا ما وردَ  دَّ م ُتمَ لَ  ( مرةً 120) الكريمِ  )فيه( في القرآنِ  لفظُ  وردَ  قدْ ، و ناههُ  دَ عدا ما ورَ  رةِ ناظِ المُ  في الحاالتِ 
 .الموضعِ 
 دِّ المَ  رفِ حَ  ذاتُ  ذي ال يقومُ الَّ  هوَ ، و يعيِّ بِ الطَّ  دِّ على المَ  دِّ المَ  رفِ َمط  في حَ  يادةِ ن زِ عَ  بارةٌ هو عِ  في هذا البابِ  دُّ المَ  و))

بْ و  يادةِ الزِّ  تلكَ  كِ رْ ن تَ ع عبارةٌ : صرُ القِ ، و هدونِ بِ  ها منْ  ل  كُ لِ )) ةِ بيَّ رَ في العَ  وائتَ الصَّ  أنَّ  فمعلومٌ ، (49)((هِ على حالِ  بيعيِّ الطَّ  دِّ المَ  قاءِ ا 
 أنْ   بعدَ إاّل  وتِ الصَّ  ذاتُ  قُ حقَّ تَ ال يَ ، و أيًضا ولِ قداًرا من الطُّ مِ  الجامدةِ  من األصواتِ  وتٍ صَ  لِّ كُ لِ  كما أنَّ ، ولِ الطُّ  نَ مِ  دٌ حدَّ مُ  قدارٌ مِ 
 ؛ ألنَّ الجامدةِ  من األصواتِ  طقِ النُّ  منِ في زَ  قصانِ النُّ و  يادةِ ًضا للزِّ عرُّ تَ  أكثرَ  ائبةَ الذَّ  األصواتَ  بدو أنَّ يَ ، و ولِ الطُّ  منَ  هُ حظَّ  ستوفيَ يَ 

 سببِ بِ  دُّ هذا المَ  يحدثُ ، و (50)((ُس فَ النَّ  هُ فَ عَ ما أسْ  ةِ ائبالذَّ  باألصواتِ  هُ صوتَ  دَّ مُ يَ  أنْ  اطقِ للنَّ  مكنُ يُ  حيثُ ، ذلكَ  لُ مِ حتَ ها تَ طقِ نُ  طبيعةَ 
ال و  نهاعَ  جُ خرُ ال تَ  عروفةٌ يُر مَ قادِ مَ ، و هاعُ جمَ تَ  أنواعٌ ، و هاطُ بِ ضْ قواعُد تَ ، و هامُ حكِ أحكاٌم تَ  المدودِ  هذهِ لِ و  .ةِ جاورِ المُ  األصواتِ  تأثيرِ 

، (51)رتيلِ التَّ و  جويدِ التَّ  كامِ أحْ  بِ تُ نصوًصا عليها في كُ مَ  ئُ ها القارِ دُ جِ ها يَ كلُّ  األمورُ  هذهِ و  ،ي افِ ًنا خَ حْ لَ  نها ُيعدُّ عَ  وجَ رُ الخُ  ؛ ألنَّ حيدُ تَ 
نْ ، و اللَُّغةِ  بُ تُ ها كُ خلو منْ ال تَ ، و (52)ةِ القرآنيَّ  راءاتِ القِ  اًل عن كتبِ ضْ فَ   .(53)بةٍ بوَّ مُ  غيرَ ، و فيها بثوثةً مَ  كانتْ  ا 

                                                           
 .333/  5اللباب في علوم الكتاب:  (46)
 .69ُسْوَرة الفرقان/  (47)
في ، وجمال البيان 164 – 161، والتمهيد في علم التجويد / 99 – 97ُينظر من كتب التجويد على سبيل التمثيل: التحديد في اإلتقان والتجويد /  (48)

على سبيل التمثيل: . وُينظر من كتب القراءات 168 – 141، وتجويد القرآن الكريم من منظور علم األصوات الحديث / 131 – 104تجويد القرآن / 
 .282 – 245/  1، والنشر: 31 – 30، والتيسير / 169 – 164/  1، والكشف عن وجوه القراءات السبع: 136 – 134السبعة / 

  245/ 1لقراءات العشر: النشر في ا (49)
 . 507الدراسات الصوتية عند علماء التجويد /  (50)
، وجمال البيان في تجويد القرآن / 164 – 161/  ، والتمهيد في علم التجويد99 – 97ُينظر على سبيل التمثيل: التحديد في اإلتقان والتجويد /  (51)

 .168 – 141وات الحديث / ، وتجويد القرآن الكريم من منظور علم األص131 – 104
/  1، والنشر: 31 – 30، والتيسير / 169 – 164/  1، والكشف عن وجوه القراءات السبع: 136 – 134ُينظر على سبيل التمثيل: السبعة /  (52)

245 – 282. 
، وشرح الشافية: 135 – 123/  3، والخصائص: 402 – 399/  1، والمقتضب: 195 – 189/  4ُينظر على سبيل التمثيل: كتاب سيبويه:  (53)
2  /339 – 365 . 
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 ن أنْ مِ  بَ هرَ  اصً فْ حَ  إنَّ : يلقِ ، -دُّ مُ رى ال تَ خْ أُ ، و ُمدُّ تَ  لُ قبائِ  ةَ مَّ ثَ فَ ، َلَهِجيَّة ماتٌ سِ  وضعِ هذا المَ  في مثلِ  دِّ المَ  عدمُ و  دُّ المَ  و
 فيهِ  هذا كالمٌ و  .(54)الميمِ  حركةِ ا لِ باعً تْ إ مَّ الضَّ  الهاءِ  حركةُ  صارتْ لَ  لوال اإلشباعُ  ؛ إذْ الَكْسَرةِ  بإشباعِ  الميمِ  حركةَ  الهاءِ  حركةُ  تبعَ تَ 
 ڄڄچ، وچڦ ڦچ، وچڀ پپچ: قوله تعالى: نهامِ  ةٍ دَّ عِ  عَ في مواضِ  ةٌ مَّ ضَ  هُ بعُ تْ تَ  بصامتٍ  ةً وَّ لُ تْ )فيه( مَ  كلمةُ  تْ دَ ورَ  إذْ ، رٌ ظَ نَ 

في  ضمومةٍ مَ  بميمٍ  ةً وَّ تلُ مَ  دتْ ورَ  قدْ ، و (55)چٿ ٿ چ، وچڌ ڌچ ، وچۀ ڻچ ، وچڇڇ چچ، وچڄ
 عْ ُتشبَ  لمْ  الَكْسَرةَ  أنَّ  ظُ الحِ نُ و  .(57)چڀ ڀچو، چى ېچ ، و(56)چڄ ڦ چ: لىَتعا هِ في قولِ  ذلكَ ، و عَ واضِ مَ  ربعةِ أَ 

 .هذا الرأيَ  لُ طِ بْ ا يُ مَّ مِ ، هالِّ كُ  عِ في هذه المواضِ 
 تاحٍ انفِ ، و فالٍ تِ اسْ و  خاوةٍ رَ و  همسٍ : نمِ  فِ عْ الضَّ  فاتِ صِ  لُ حمِ ها تَ أنَّ : الهاء فى مدِّ  بُ بَ السَّ : قاَل الشَّيُخ على اهلِل أبو الوفا

صماتٍ و   .(58)هافائِ خَ  ةَ خافَ مَ  ةِ لَ بالصِّ  تْ يَ وِ قَ . فَ فاءٍ خَ ، و ا 
تي الَّ  ىرَ خْ األُ  عِ واضِ المَ و  عِ هذا الموضِ  ينَ بَ  ةِ نَ وازَ المَ  دِ قْ عَ  ندَ فعِ ، طيفٌ لَ  اللي  دَ  ٌض رَ غَ  ناهُ هَ  دِّ عا إلى المَ ذي دَ الَّ  دو أنَّ بْ يَ و  

 نَ مِ  رادَ المُ  دو أنَّ بْ يَ  إذْ ، ىرَ خْ األُ  عِ واضِ في المَ  هُ فْ ألَ نَ  مْ لَ  نِ مَ في الزَّ  دادٍ تِ على امْ  هِ تِ اللَ دَ بِ  دَ رَّ فَ تَ  عَ وضِ هذا المَ  أنَّ  دُ جِ )فيه( نَ  ظُ فْ فيها لَ  دَ ورَ 
 إذْ  القرآنيُّ  صُّ لى هذا النَّ عَ  لَّ دَ ، مطاياهُ خَ  ةِ رَ ثْ كَ و  مْ هِ بِ نْ ذَ  مِ ظَ عِ لِ  ذلكَ ، و مَ هنَّ جَ  في نارِ  هؤالءِ  ودِ لُ خُ  منِ زَ  دادِ تِ على امْ  اللةُ نا الدَّ ههُ  دِّ المَ 
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ: الىعَ تَ  قالَ 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی

 ڄ ڄ ڄ ڄچ: عالىه تَ ولِ ي قَ فِ  بُ ائِ التَّ  مُ هُ نْ مِ  يَ نِ تُثْ اسْ ، و (59)چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 قوُل األستاذِ  انِ إليه الباحث بَ هَ ما ذَ  دُ ضُ عْ يَ و  .(60)چڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .دٍ واحِ  عٍ ضِ وْ في مَ  انِ بَّ صُ يَ  انِ الباحث هُ رَ كَ ما ذَ و  نيعِ شْ بالتَّ  رادُ المُ ، و (61)((يالعاصِ  حالِ ا بِ يعً نِ شْ تَ  وذلكَ )): عطية قابل نصر

 ةي  ان  الك   هاء   م  ض    -6
 اآلَخِر مع َحْرِف َجر  ، و قْد وَرَد ذلَك في َموِضَعْيِن ُمْخَتِلَفْيِن؛ أحِدِهما مَع ِفْعلٍ و  

 أـ مع الفعل
 هاءُ  (62)چڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ: عالىه تَ في قولِ 

 .ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  ةِ دَ القاعِ  الفِ على خِ  مومةً ضْ نا مَ ههُ  تْ دَ ورَ ها نَّ لكِ ، و الهاءِ  ةِ كَ رَ حَ  رَ سْ ي كَ قتضِ هذا يَ ، و بياءٍ  سبوقةٌ ( مَ هُ يْ سانِ )أنْ 
 ر  ج  ال   ف  ر  ح   ع  م   -ب 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : عالىتَ  هِ في قولِ 

 (63)چڤ ڤ ٹ

                                                           
 .392/ 1ُينظر: إعراب القرآن للباقولي المنسوب خطأ للزجاج:  (54)
 .٦٨، والزَُّمر: ١٠، والنحل: ٤٩، ويوسف: ١٣٩، واألنعام: ٢١٧، والبقرة: ١٩، والبقرة: ٢هذه االيات على التوالي في: البقرة:  (55)
 .75، وُسْوَرة الزخرف / 77ُسْوَرة المؤمنين/  اآليتان على التوالي في: (56)
 .3، وُسْوَرة النبأ / 4اآليتان على التوالي في: ُسْوَرة القمر /  (57)
 .134القول السديد في علم التجويد: / (58)
 .69 – 63ُسْوَرة الفرقان /  (59)
 .70ُسْوَرة الفرقان /  (60)
 .218غاية المريد في علم التجويد:  (61)
 .63ْوَرة الكهف/ ُس (62)
 .10ُسْوَرة الفتح /  (63)
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إاّل أنَّها َوَرَدْت في هَذْيِن الَمْوِضَعْيَن ، ِبكتاَبْيهِ ، لْيهِ إ، ِبُكُتِبهِ ، ِبهِ : هاُء الِكناَيِة إذا ُسِبقْت ِبَكْسَرٍة أو ياٍء ساِكَنٍة ُكِسَرْت؛ ِمْثل
َكْوُن الياِء في )علْيُه( ، و لِحَقْتُه الهاءُ و  )أْنساِنَي(: فاألْصلُ ، اّلذي َسوََّغ ذلَك َكْوُن اْلياِء في )أْنساِنْيُه( أْصُلها َمْفُتْوَحةٌ و  َمْضُمْوَمةً 

َعَلْيُه )): هذا في قولِ كَ ، و الهاءِ  مِّ ضَ بِ  حفٌص  أَ َما أْنَسانيُه(( قرَ  و)): قاَل ابُن عاِدلٍ ، ِحَقْتُه الهاءُ لَ و  )على(: فاألصلُ ، أْصُلها َأِلفٌ 
 أمَّا في، و لِ نا إلى األصْ هُ  رَ ظِ فنُ ، مومةٌ ضْ مَ  ةِ حَ تْ الفَ  بعدَ  اءُ الهَ ، و حُ تْ ها الفَ نا أصلُ هُ  ألنَّ الياءَ : لَ يْ قِ ، [10: اهلل(( في سورة الفتح ]آية

 (64)((اضً أيْ  لِ إلى األصْ  رَ ظِ نُ فَ ، ةٌ مَ وْ مُ ضْ مَ  فِ لِ اأْلَ  دَ عْ بَ  الهاءُ ، و ها األلفُ لُ أصْ  ؛ إذْ ةٌ عارضِ  نَّ الياءَ أِل ؛ فَ حِ تْ الفَ  ةِ رَ وْ سُ 
 هوَ و  نونٍ  نُ بْ  وشعُ يُ  فتاهُ  إنَّ : لَ يْ قِ ، و اهُ تَ فَ  ةِ بَ حْ صُ ( بِ المُ السَّ  موسى )عليهِ  بهِ  قامَ  اّلذي فرَ السَّ و فيما َيُخصُّ )أنسانْيُه( فإنَّ 

، تِ وْ الحُ  دانَ قْ فُ  هِ إيجادِ  ةُ المَ عَ  تْ كانَ ، و السالم( مار )عليهضِ موسى بالخَ  يَ قِ تَ لْ يَ  أنْ  هُ ضُ رَ غَ ، (65)وسفيُ  طِ بْ ن سِ موسى مِ  تِ أخْ  ابنُ 
 يرةً بِ كَ  ةً يَّ مِّ أهَ  وتِ الحُ  دانِ قْ فُ  عِ وضِ مَ لِ  فإنَّ ذا ؛ لِ (66)ماهُ وتَ يه حُ فِ  دانِ قِ فْ يَ  وفَ ذي سَ الَّ  في المكانِ  ( موجودٌ المُ )عليه السَّ  رُ ضِ فالخَ 
 .(67)چڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ: عالىُه تَ هذا قولُ  دُ ضُ عْ ما. يَ هِ تِ لَ حْ رِ  مادُ عِ  هوَ ، و ماهُ ندَ عِ 

 لُ قَ ها أثْ بُ ناسِ يُ  هُ تَ قَّ شَ مَ و  يانِ سْ النِّ  لَ قَ ثِ  أنَّ  -مُ لَ أعْ  اهللُ و  –دو بْ يَ ، و مايهِ لَ ا عَ د  جِ  يلٌ قِ ثَ  رٌ أمْ  هِ دانِ قْ فُ  عِ ضِ وْ مَ  زُ جاوُ تَ و  وتِ الحُ  يانُ سْ ونِ 
مَّةُ  هيَ و  اقً طْ ها نُ قُّ أشَ و  كاتِ رَ الحَ   يَ قِ ما بَ  سارَ  إذْ ، تِ وْ الحُ  دانِ قْ فُ  عَ وضِ مَ  هِ زِ جاوُ تَ  دَ عْ بَ  بَ صَ النَّ  يَ قَ وسى لِ مُ  نا أنَّ فْ رَ ما إذا عَ السيَّ ، و الضَّ
 ٻ ٻ ٻ ٱچ: الىعَ تَ  قالَ ، (68)بَ صَ النَّ  اغَ لَ ا بَ مَ لَ  يانُ سْ وال النِّ لَ ، و اليالتَّ  مِ وْ  في اليَ إالَّ  راهُ كَّ ذَ ما تَ ، و ما كاملةً هِ تِ يلَ لَ ، و ماهِ مِ وْ ن يَ مِ 

 ٹچ: فِ هْ الكَ  ي ُسْوَرةِ فِ  صٍ فْ حَ  ةُ قراءَ )): قالَ  إذْ  الباقوليُّ  هُ رَ ذكَ  رُ آخَ  بٌ بَ سَ  ةَ مَّ ثَ و  .(69)چڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

اًل دَ بَ  ذي صارَ ( الَّ )أنْ  ةِ لَ في صِ  هوَ و  (هُ رَ كُ بـ )أذْ  لَ صِ تَّ المُ  الهاءَ  ى أنَّ ا رأَ مَّ سانيه(. لَ )أنْ  نمِ  الهاءِ  مِّ ضَ بِ  چڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 هاتِ كَ رَ حَ  نَ يْ بَ  ةُ قَ فَ او سانيه( المُ في )أنْ  الهاءِ  ةِ كَ رَ حَ  مِّ ضَ  نْ مِ  َض رَ الغَ  ى أنَّ رَ يَ  وَ هُ فَ ، (70)((في الهاءِ  نِ يْ تَ كَ رَ الحَ  ينَ بَ  قَ فَّ وَ ، هاءِ الْ  نَ مِ 
 ﴿َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت﴾.: عالىتَ  هِ قولِ  ليلِ دَ بِ  وتُ الحُ  وَ هُ ، و دٌ فيهما واحِ  ميرُ الضَّ  يهِ لَ عَ  عودُ ما يَ  ما أنَّ يَّ ال سِ و  (هُ كرَ في )أذْ  الهاءِ  ةِ كَ رَ حَ و 
، جازِ الحِ  لِ أهْ  ةُ جَ هْ لَ  أو الياءِ  الَكْسَرةِ  دَ عْ بَ  مُّ الضَّ ، و (71)هُ رَ كْ ذِ  ما أنسانيَ  رادُ المُ ، و سانيهُ في أنْ  الهاءِ  نَ مِ  مالٍ تِ اشْ  لُ دَ أذكره( بَ  )أنْ  قيلَ و 
 الياءَ  ما أنَّ كَ  ةِ يادَ الزِّ  وفِ رُ ن حُ مِ  هيَ و  ؛ةٌ يَّ فِ خِ  الياءَ  ما أنَّ كَ  ةٌ يّ فِ ها خَ ؛ ألنَّ سرةٌ ها ياٌء أو كَ بلَ قَ  إذا كانَ  رُ سَ كْ تُ  فالهاءُ )): سيبويهُ  قولُ يَ 
 وا هذهِ رُ سَ كَ  ذلكَ ا كَ تخفافً اسْ  عَ واضِ في مَ  ما أمالوا األلفَ . فكَ بالياءِ  فِ وْ رُ الحُ  هُ بَ أشْ  هيَ و  األلفِ  عِ ضِ وْ ن مَ مِ  هيَ و  ؛يادةِ الزِّ  وفِ رُ ن حُ مِ 

: ها نحوَ ما بعدَ و  هاما قبلَ  كسرةِ لِ  في األلفِ  نا كاإلَماَلةِ هُ هَ  . فالَكْسَرةُ رةٌ سْ ها كَ لَ بْ قَ و  نةٌ واٌو ساكِ  تُ بُ ثْ ال تَ  هُ ألنَّ ، ياءً  وا الواوَ بُ لَ قَ ، و الهاءَ 
و هُ يْ لدَ ، و و قبلُ هُ بِ  رتُ رَ مَ : قولونَ يَ  الحجازِ  أهلُ و  .ي قبلُ هِ بدارِ  تُ مررْ ، و ي مالٌ هِ يْ دَ لَ ، و ي قبلُ هِ بِ  تُ رْ رَ مَ : كَ قولُ  ذلكَ و  .عابدٍ و  كالبٍ 
 .(72)((و األرَض هُ بدارِ و  وهُ نا بِ فْ سَ خَ " فَ : يقولونَ ، و مالٌ 
 (73)ها((لَ  بَ جَ ما وَ  لِ على أصْ  الهاءِ  ظِ فْ لَ ى بِ أتَ  هُ أنَّ : مَّ ضَ  نْ مَ لِ  ةُ جَّ ))فالحُ : خالويه ابنُ  قالَ  
مُّ لُ صْ أو  اْلَكِلَمةِ  على أصلِ  اْلَهاءِ  { ِبَضمِّ َما أنسانيهُ  َعن َعاِصم }وَ  ))َقَرَأ َحْفٌص : قال أبو زرعةو   نََّما عدَ  ها الضَّ  اْلَهاءِ  رِ سْ َعن كَ  لَ َوا 

مِّ  مُّ  اْلَهاءُ  َكاَنتِ و  ن }أنسانيه{مِ  اتِ رَ سَ ى الكَ ا رأَ لمَّ  ِإَلى الضَّ مِّ  ى اْلُعُدولَ أَ رَ  َأْصلَها الضَّ من  على اللَِّسانِ  أخفَّ  لَيُكونَ  ِإَلى الضَّ
 (74)((اتِ رَ سَ على الكَ  ااِلْسِتْمَرارِ 

                                                           
 .12/525تفسير اللباب  (64)
 .353/ 2ُينظر: بحر العلوم:  (65)
 .1153/  3ُينظر: َدْرُج الدُّرر في َتِفسِير اآلِي والسَُّور:  (66)
 .64ُسْوَرة الكهف /  (67)
 .13/  11ام القرآن: ، والجامع ألحك157/  3ُينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد:  (68)
 .62ُسْوَرة الكهف /  (69)
 .392/ 1إعراب القرآن المنسوب خطأ للزجاج:  (70)
 .390ُينظر: تفسير الجاللين/  (71)
 .195/ 4كتاب سيبويه:  (72)
 .226الحجة في القراءات السبع /  (73)
 .422حجة القراءات /  (74)
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، هُ ومررت بِ ، هُ تِ بْ رَ ضَ : يقولونَ ف، القً طْ مُ  بِ الغائِ  هاءِ  مِّ في ضَ  ينَ جازيِّ الحِ  ةِ غَ لُ هو على : قيَل في َسَبِب َضمِّ هاِء )عليُه(
 .(75)هُ إليْ  ونظرتُ 

مو  إْذ إنَّ َلْفَظ اْلَجاللِة إذا ُسِبَق ِبَكْسٍر ُيرقَّقُ ، (76)جاللةِ الْ َلفِظ  المِ  خيمِ فْ لى تَ إ ذلكَ  بِ ال  سُّ وَ تَ : ِقيلَ و  ذا ُسِبَق ِبَضم  أو فتٍح ُيَفخَّ  .ا 
ذا دقَّقنا التَّأمَُّل في اآليِة    ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچوا 

َمْنِزَلِتِه عنَد اهلِل فالَّذي ُيباِيُع الرَّسوَل إّنما ُيبايُع و  هِ أهمِّيتِ و  َتَتَحدَُّث اآليُة الَكريمُة عن َعْهِد الَبْيَعة چڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
َشأِن اإليفاِء و  خيِم َلْفِظ الَجاللِة هَو ِلَتْعظيِم شأِن َعْهِد الَبيعةِ ِلذا فإنَّ السِّرَّ الكاِمَن في َضمِّ الهاِء في )عليُه( الَّذي يؤدِّي إلى َتفْ اهلَل 
 الَسيَّما أنَُّه َعْهٌد مع اهلِل. ، ِبهِ 

 البحث ومراجعه مصادر
 القرآن المجيد. 
 عبد الحسين الفتليّ  .د: قيقتح ،هـ( 316)ت  البغداديّ  أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحويّ  ،األصول في النحو، 

 م.1999 -هـ1420، بيروت، مؤسسة الرسالة ،4ط
 تحـ،(77)هـ(543)ت الملقب بجامع العلوم الباقوليّ  علي بن الحسين أبو الحسن ،إعراب القرآن المنسوب خطًأ للزجاج :

 -ـه1383 2، جم1963-هـ1382 1، جالقاهرة ،ة العامةالمؤسسة المصريّ –رشاد القوميوزارة الثقافة واإل،إبراهيم األبياريّ 
 .م1964

  د. محمد : تحقيق، هـ( 375أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي )ت (، تفسير السمرقندي)بحر العلوم
  .(ت .د، بيروت، )دار الفكر، مطرجي

 إعداد مكتب البحوث  ،هـ( 745الغرناطّي )ت  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسيّ  ،البحر المحيط في التفسير
 .م1992 -هـ1412، الفكر دار ،وزهير جعيد ،يلمبعناية صدقي محمد ج ،اتوالدراس

 القاهرة، مكتبة اآلداب ،1ط، د. عبد الغفار حامد هالل، تجويد القرآن الكريم من منظور علم األصوات الحديث ،
 م.2007 -هـ1428

 د. غانم : تحقيق، هـ( 444)ت  أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، التحديد في اإلتقان والتجويد
 م.1988 -هـ1407، بغداد، مكتبة دار األنبار ،1ط، قدوري الحمد

 ت) مصطفى بن محمد بن محمد العمادي السعود أبو: الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد=  السعود أبي تفسير :
 بيروت. –العربي التراث إحياء دار: الناشر، (هـ982

 وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت ، هـ(864جالل الدين محمد بن أحمد المحلي )ت ، تفسير الجاللين
 ت(. .)د، 1ط، مصر –القاهرة ، دار الحديث، هـ(911

 الطبعة، الباكستان – الرشدية مكتبة: الناشر، التونسي نبي غالم: المحقق، اهلل ثناء محمد، المظهري: المظهري التفسير :
 .هـ1412

 د. علي حسين : تحقيق، هـ( 833شمس الدين أبو الخير بن الجزري محمد بن يوسف )ت ، لتمهيد في علم التجويدا
 م.1985 -هـ1405، السعودية –الرياض ، مكتبة المعارف ،1ط، البواب

                                                           
 .1/230، وهمع الهوامع 1/132ينظر: شرح التسهيل (75)
 .9/19تفسير المظهري: ، و9/21، وروح البيان 8/106ينظر: تفسير ابي السعود  (76)
د. محمد خليل تح: ، نظر: شرح اللمع، جامع العلوم الباقولّي، وٱسمه كتاب )الجواهر( ُيلهذا الكتاب لجامع العلوم الباقولّي ةالنسبة الصحيح (77)

 .13، دراسة المحقق / الحربّي
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 فية الدينّيةمكتبة الثقا ،1ط ،ُعني بتصحيحه أوتويرتزل ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانيّ  ،التيسير في القراءات السبع ،
  م.2005-هـ1426القاهرة، 

 )أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس ، الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي
براهيم أطفيش، أحمد البردوني: تحقيق، هـ(671الدين القرطبي )ت   -هـ1384، 2ط، القاهرة، دار الكتب المصرية، وا 

 م.1964
 كربالء، مكتبة العالمة ابن فهد الحلي ،4ط، الحاج مصطفى المؤذن الصراف الكربالئي، د في علم التجويدالجدي ،

 م.2004-هـ1425
 م.2006 -هـ1426، بيروت، مؤسسة األعلمي ،1ط، محمد حسن آل طعمة، جمال البيان في تجويد القرآن 
 المحقق، هـ(170: تميم الفراهيدي البصري )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن ت: الجمل في النحو :

 م1995هـ 1416، الخامسة: الطبعة، د.فخرالدين قباوة
 1ط، د.عبد العال سالم مكرم: تحقيق، أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان، الحجة في القراءات السبع، 

 م.2007 -هـ1428، القاهرة، عالم الكتب
 مؤسسة  ،5ط ،سعيد األفغانيّ : حقيقت ،هـ( 400)ت في حدود عبد الرحمن بن محمد بن زنجله رعة أبو زُ  ،حجة القراءات

 م.2001-هـ1422، تو بير ، الرسالة
 بدر الدين قهوجي: تحقيق، هـ(377أبو علي )ت ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، الحجة للقراء السبعة ،

، 2ط، بيروت –دمشق ، دار المأمون للتراث، وأحمد يوسف الدقاق، ز رباحعبد العزي: راجعه ودققه، وبشير جويجابي
 م.1993 -هـ1413

 5ط، د. عبد الحكيم راضي: تقديم، محمد علي النجار: تحقيق، هـ( 392أبو الفتح عثمان بن جني )ت ، الخصائص، 
 م.2011، القاهرة، الهيأة المصرية العامة للكتاب

 م.1986 -هـ1406، بغداد، مطبعة الخلود ،1ط، د. غانم قدوري الحمد، ويدالدراسات الصوتية عند علماء التج 
 الجرجاني الدار أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل، َدْرُج الدُّرر في َتِفسِير اآلِي والسَُّور ،

إياد عبد : )وشاركه في بقية األجزاء(، ن)الفاتحة والبقرة( َوليد ِبن أحمد بن َصاِلح الُحَسيْ : دراسة وتحقيق، هـ(471)ت
 م.2008-هـ1429، األولى، 1ط، بريطانيا، مجلة الحكمة، اللطيف القيسي

 أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين ، شهاب الدين، أبو العباس، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
 ت(.  .)د، دمشق، لقلمدار ا، د. أحمد محمد الخراط: تحقيق، هـ(756الحلبي )ت 

 دار الفكر، هـ(1127المولى أبو الفداء )ت  ،إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي، روح البيان ،
 ت(. .)دبيروت، 

 أحمد رشدي شحاتة عامر، محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق، أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة اإلعراب ،
 .م2000 -هـ1421، بيروت، ةدار الكتب العلمي ،1ط
 دار  ،4ط، د. شوقي ضيف: تحقيق، هـ( 324أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد )ت ، السبعة في القراءات

 م.2010 -هـ1430، القاهرة، المعارف
  د. : تحقيق، هـ(672جمال الدين )ت ، أبو عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني، محمد بن عبد اهلل، شرح َتْسِهْيل الفوائد

 م.1990 -هـ1410، 1ط، هجر للطباعة والنشر، ود. محمد بدوي المختون، عبد الرحمن السيد
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 محمد نور الحسن: تحقيق ،هـ( 686رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي )ت ، شرح شافية ابن الحاجب، 
 ت(. .)د، 1ط، بيروت، العربيدار إحياء التراث  ،ومحمد محيي الدين عبد الحميد ،ومحمد الزفزاف

 عالم ، وضع فهارسه د. عبد الحسين المبارك ،هـ( 643موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوّي )ت  ،شرح المفصل
 ت(. .)د، بيروت، الكتب

 م.2000 -هـ1421، القاهرة، دار غريب، د. كمال بشر، علم األصوات 
 ت(. .)د، 7ط، قاهرةال، عطية قابل نصر، غاية المريد في علم التجويد 
 بيروت، االنتشار العربي ،1ط، د. جواد كاظم عناد، القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن قراءة في التوجيه الصوتي ،

 م.2011 -هـ1431
 م.2013 ، بابل،دار الصادق، 1ط ،إسراء أمين البياتي ،أ. د. أسعد محمد علي النجار ،قطوف من ثمار العربية 
 هـ1424، الثالثة: الطبعة، المنصورة – الوفاء دار: الناشر، الوفا أبو علي بن اهلل على: التجويد علم في السديد القول- 

 م.2003
 مطبعة  ،4ط ،د. عبد السالم محمد هارون: قيقتح ،هـ( 180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت  ،كتاب سيبويه

 م.2004 -هـ1425، القاهرة ،المدنيّ 
 د. محيي الدين : قيقتح ،أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيّ  ،وعللها وحججها ءات السبعالكشف عن وجوه القرا

 م.1974 -هـ1394، دمشق، مطبعة مجمع اللَُّغة العربية بدمشق ،رمضان
 تحقيق، هـ(775أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت ، اللباب في علوم الكتاب :

 م.1998-هـ1419، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، والشيخ علي محمد معوض، ل أحمد عبد الموجودالشيخ عاد
 م.1978 -هـ 1399، تونس –ليبيا ، الدار العربية للكتاب، د. أحمد علم الدين الجندي، اللهجات العربية في التراث 
 )بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن ، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير

 هـ. 1420، 3ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، هـ(606الرازي خطيب الري )ت 
 ةمطبعة األهرام التجاريّ  ،محمد عبد الخالق عضيمة: قيقتح، هـ( 285أبو العباس محمد بن يزيد المبّرد )ت  ،المقتضب ،

 .م1994 -هـ1415، 3طالقاهرة، 
 خّرج  ،علي محمد الضباع: تقديم ،أبو الخير محمد بن محمد الدمشقّي الشهير بٱبن الجزريّ  ،في القراءات العشر النشر

 م.2006 -هـ1427، بيروت، دار الكتب العلمّية ،3ط ،آياته الشيخ زكريا عميرات
 عبد: المحقق، (ـه911: ت) السيوطي الدين جالل، بكر أبي بن الرحمن عبد: الجوامع جمع شرح في الهوامع همع 

 .مصر – التوفيقية المكتبة: الناشر، هنداوي الحميد
 الشافعي )ت ، النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد

ود. أحمد  ،ود. أحمد محمد صيرة، والشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق وتعليق، هـ(468
، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، د. عبد الحي الفرماوي: قدمه وقرظه، ود. عبد الرحمن عويس، عبد الغني الجمل

 م.1994-ه1415
 
 
 


