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 امُلَلخَُّص:

؛ ِلَما فيِه ِمْن َتْسِهيٍل وَتْيِسيرٍ   ،التَّخفيُف في الُّلَغِة من َمَطالِب الِ لَساِن الَعَربيِ 
رِب ِومن ُصَوِر التخفيف عنَد اَلع ،ِلإِلْيَجاِز َما اْسَطاَع إلى ذلَك َسبيًل  َفالَعربيُّ َيْجَنحُ 

وِتيُّ في الَحَرَكاتِ  ٌة وقد َجاَءت ِقَراَءاٌت ُقْرآِنيَّ  ،؛ ُنفُوًرا ِمن ِثَقِل َبْعِض الَمَخاِرجِ اِِلْتَباُع الصَّ
 .ُمَؤيِ دٌة هذه الَّظاِهَرةَ 

ُل   آيٍة في َهِذِه اأَلْوَراِق َتَناَوْلُت َظاِهَرَة الَّتْخفيِف ِباِِلْتَباِع ِفي )اْلَحْمُد هلِل( وِهي َأوَّ
ْلُت ُثُبوَت هذه الِقَراَءةِ وَ  ،ِفي ُسوَرةِ الَفاِتَحِة في الُقْرآِن الَكِريمِ  ْدُت وُروَدَها ِباأَلِدلَِّة  ،َأصَّ َوَعضَّ
 ِمن َكَلِم الَعَرِب َو َأْقَواِل الُعَلَماِء.

 َتْسِهيل.  - ِإْتَباع - َتْخِفيف -َشاذَّة  - ِقَرْاَء ة الكلمات االفتتاحّية : 
Abstract: 

Mitigation is one of the requirements of the Arabic tongue for its 

simplification and facilitation. Arabs tend to curtail whenever possible ، and 

one of the forms of curtailment in the Arabic language is mitigation,which 

comes in many forms, such as sequencing of diacritics and aversion of heavy 

phonetics. And many recitations and readings of the Holy Quran have 

supported this phenomenon in the Arabic language. 

In this paper, I examine the phenomenon of Mitigation by diacritics 

sequencing in the first verse of Surat Al-Fatihah, “Alhamdulillah” (translated 

to “Praise be to Allah”), in the Holy Quran. And I substantiated this recitation 

and further proven its credibility with examples from the Arabic language 

and quotations from linguists. 

key words: reading _ informal_ relief _ follow _ facilitate 
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 امُلَقّدَمُة

 رفِ شْ أَ لى عَ  لمُ والسَّ  لةُ والصَّ  ،الكريِم بلساٍن عربيٍ  ُمبينٍ  القرآنِ  لِ نز  مُ  هللِ  الحمدُ 
 وبعدُ  ،محمٍَّد وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ  ناسيدِ  نَ يرسلوالمُ  نبياءِ األَ 

بلساٍن م عليه وسلَّ  ى للاُ صلَّ  دٍ محمَّ  هِ لى رسولِ عَ  لِ منز  ال للاِ  كلمُ  الكريمُ  فالقرآنُ 
 بانيهِ مَ  ُمْعِجٌز في ،ُكلُّهُ  زٌ جِ عْ مُ  ،هِ فِ لْ خَ  نْ وال مِ  ديهِ من بين يَ  الباطلُ  َيْأِتيهُ  ال ،عربيٍ  ُمبينٍ 

على  هُ مالُ تِ اشْ  ريمالكَ  قرآنِ الُ  ازِ جَ عْ إِ  رِ وَ ن ُص ومِ  ،يبهِ اكِ رَ وتَ  هِ اتِ دَ رَ فْ ي مُ فِ  زٌ جِ عْ مُ  ،انيهِ معَ وَ 
 الرَّسولِ  عن ةٌ ن  ها سُ ت كلُّ اُ وهذه القراءَجاَءت على ُلغاِت َقَبائَل َعَرِبيٍَّة ؛ دةٍ تعد  مُ  راءاتٍ قِ 

 هذه القراءاتِ  طِ بْ لَض  َصدَّىوقد تَ   ،لو عَ  جلَّ  من للاِ  َوْحًيا ااهَ لقَّ تَ  ،مَ وسلَّ  عليهِ  صلى للاُ 
 اءةِ رَ لقِ َصارمًة ل وابطَ َض  وَضُعوا ،اءِ لمَ عُ َصْفوٌة ِمن ال هاي نْقِلَها ورواياتِ ف دقيقِ والتَّ 

وابطُ  ،حيحةِ الصَّ   وافقةُ ومُ  ،هٍ ولو بوجْ  ةِ العربيَّ  وافقةُ مُ و  ،متصل ندٍ بسَ  واترُ التَّ : هي هذه الضَّ
وُه  روطِ هذه الشُّ  دُ فيه أحَ اْختلَّ ما و  ،(1)ثماني ِ العُ  مِ سْ الرَّ   اءةٍ رَ قِ اُد بِ يَس الُمرَ ولِ  ،ااذَّ ش  َعدُّ

فيَما  –ذلَك  ردُّ مَ و  ،عامَّةِ من ال فيه كثيرٌ  يقعُ  ٌس بْ هذا لَ ف ،قارئِ الَ  ها من عندِ نَّ ( أةٍ )شاذ  
فْهٌم َمْغُلوٌط وهذا  ،َموُضوعةً  َها الِجاِهلُ بُ ة( فيحسَ اذ  )شَ  ةِ مَ لِ كَ  ةِ وَ فْ جَ يعوُد ل –َيْظهُر لي 

ذوِذ ومفهوِمِه في ِعْلِم القرا  .ءاتِ لمراِد الشُّ

فل  ،القراءة المتواترةِ  طِ و ر شُ  ت أحدَ افتقدَ  تلك القراءُة التي هية َ اذَّ الشَّ  القراءةَ إن  
وال  ،ولكَّن افتقاَدها أَحَد ُشروِط المتواترِة ال يفقُدها قيمَتَها اللُّغويَّةَ  ،َيصحُّ التعب ُد بها

تِ  ،يخرُجَها من ُقْدِسيَِّة الِقراءةِ  ََ  ابنُّ  يقولُ  ،َهاوال َيطَعُن في صحَّ : ةِ اذ  الش   ي عن القراءةِ ن ِ ِج
. . . بعةِ السَّ  اءِ القر   ارًجا عن قراءةِ أي: خَ  ،اًذاا: شَ نَ زمانِ  أهلُ  اهُ سمَّ ى ذلك فَ تعدَّ  بٌ رْ )وَض 

ن وم  ه   من أمام   ات  واي  بالرّ   وف  ف  ح  م   ،ه  ائ  إلى قرا  ة  ق  بالثّ   ع  ز  اا ن  عنه   ه  روج  مع خ   ه  أنا  الا إ  
 (2)( عليه ع  م  ج  للم   احة  ص  اٍو في الف  س  ثيرًا منه م  أو ك   ه  ولعلا  ،ه  رائ  و 

ذوِذ(  مِ ى لهذا الفهْ وقد تصدَّ     من الباحثينَ  كثيرٌ المْغلوِط لمعنى )الش 
ريفِ  كثيًرا من العلماءِ  نَّ إكما  والمتخصصينَ   مصنفاٍت  فَ قد صنَّ  المعنييَن بهذا العْلِم الش 

ًة بالقراءاتِ   .(3)روطِ الشُّ  ت أحدَ ولكنها افتقدَ  ،ةٌ ها قراءأنَّ إيماًنا منهم ب ةِ اذَّ شَّ ال خاص 
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ِل آيٍة من  ت فيالتي وردَ غيِر المتواترِة  على القراءاتِ  أن أقفَ  من هنا رأيتُ و  أوَّ
لَما لهذه اآليِة من مكانٍة عظيمٍة في قْلب كلِ  ( هللِ  دُ مْ وهي )الحَ  ،الفاِتحِة ُأمِ  الكتابِ سورة ِ 

لُة إالَّ بها فهي على لساِنِه نهاَرُه وليَلهُ  ؛لمٍ مس  ،في عباداِتِه المفروَضِة ُرْكًنا ال تصحُّ الصِ 
 ،وفي مْنَشِطِه َومْكَرِههِ  ،وفي َأوَراِدهِ المعُلوَمةِ  ،وفي أْذَكاِرِه الَمْنُدوَبةِ  ،وفي َنوافِلِه الَمْسُنونةِ 

فيها وَأْن َأقَف على ما ورَد فيها من  ُرَف بالبْحثِ من هنا رأيُت َأْن أشْ  ،وفي َشْأِنِه كلِ هِ 
ووقفُت على آراِء الُّلغوييَن  ،يها وَمن قرَأ بَهاف الواردةَ  ةَ اذ  الش   القراءاتِ  تُ عتتب   وقد ،قراءاٍت 

ِقَراَءتا  همااِن تشاذ   نِ اقراءتفالقراءاُت الشاذ ُة الواردةُ في هذه اآليِة الكريمِة  ،في توِجيِهَها
ِل الكلمِة الثانيِة حركَة آخِر  تباِع الَحركي ِ اِلِ  ابَق وذلك بإتباِع حركِة أوَّ حِق السَّ بِإْتباِع اللَّ

حَق وذلك بإتباِع حركِة آخِر الكلمِة اأُلْوَلى َحركَة  ابِق اللَّ ابقِة أو ِبإتباِع السَّ الكلمِة السَّ
ِل الكلمِة الثَّانيةِ   )المِ  انيةِ الثَّ  لمةِ الكَ  لِ أو   حركةَ  عُ بِ تْ تُ  ( قراءةٌ ُلَِّ  دِ مْ ( و )الحَ ُلُ ِ  دُ مْ )الحَ  ،أوَّ

ال(لها وهي )ضمَّ  ابقةَ السَّ  ةَ كَ رَ حَ ال( الجر   األولى  ( الكلمةِ )دالَ  عُ بِ تْ ى تُ رَ خْ األُ  والقراءةُ  ،ُة الدَّ
حقةِ ( الجرِ   )المِ  َكْسَرةَ   ،ييَن َظاِهرَة اِِلْتباعِ وهذه الظَّاِهرُة ُتَسمَّى عند اللُّغو  ،في الكلمِة اللَّ

ِإذ ِإنَّ َمن َشْأِن الَعَرِب َتْخفيَف ما يكُثر  تأصيل هاتين القراءتين لغويا قد وقفُت علىو 
والقرآُن الَكريُم نزَل بلساِن عربيٍ   ،استخداُمُه في كلِمِهم بِإْتَباِع الَحَرَكِة ُمَجاِنِسَها َتْخِفْيفا

ٍة ببعِض الَقبائِل فِإنَّ هذا شَرٌف ال فعندما تنزُل قراءٌة مُ  ،ُمبينٍ  واَفقًة لَظاهرٍة خاصَّ
َماِء بَما هو خاصٌّ بُلَغِتِهم وقد نزَلت  ،ُيَضاهيِه َشَرٌف لتلك الَقبيلِة َأْن َنَزَل َوْحِي السَّ

 جتهدَ وقد ا ،ُتَخاِلُف ِقَياَس النَّحِو الَبْصِري ِ  قراءاٌت َكثيرٌة بُلغاِت بعِض الَقبائِل العربيَّةِ 
 وردَ  ما إالَّ َأن ،النََّحاُة في توجيِه القراءاِت وإن كاَن بعُضهم قد َقَسا على بْعِض القرَّاءِ 

ٌم على َيجْد لها النَّْحويُّ توجيها _لم  إنى و حتَّ _  اءةٍ رَ ن قِ مِ  النَّْحويِ   الِقَياِس الَعْقلي ِ  ُمَقدَّ
افعيُّ  ،اَط بهِ حأن يُ  نمِ  أكبرُ  العربيُّ  نُ السَ فال ِ  ،االْسِتْقَراِئي ِ  َرِحَمُه للُا : )لساُن  َيقوُل الشَّ

بجميِع عْلِمِه إنساٌن غيُر  ُيِحيطُ  وال نعلُمهُ  ،وأكثُرها ألفاًظا ،العرِب أوسُع األَْلِسَنِة مْذهًبا
)  .(4)نبيٍ 
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في  واردٌ  اعُ بَ تْ اِلِ ف ،للغِة بعِض القبائِل العربيَّةِ  ُمواِفقةٌ  ورأيُت َأنَّ هاتيِن القراءتينِ   
 ،تَّخفيفِ عن ال بحثونَ يَ  و ،لمٍ في الكَ  قلِ ث ِ من ال رونَ نفِ يَ  فالعربُ  ،بكثرةٍ  العربِ  لمِ كَ 
 ،بل وفي بعِض الُحروِف بِإبداِلها ،تِ كاَ رَ الحَ  في بعضِ  رونَ هم يغي ِ يجعلُ  سعُيهم للتخفيفِ و 
 ،لَمِة كاَن تخفيُفُهم لها َأْكَثرَ وكلَّما كُثر استخداُمهم للك ،التَّراكيِب باْخِتزاِلها بعضِ  فيو 
ِل ُسورةِ  الفاتحةِ و  فكاَنت  ،من أكثِر الكلٍم جرياًنا على ألسنِتِهم هاتاِن الكلمتاِن في َأوَّ

 مظنََّة تغييٍر وتخفيٍف . 

مع َما َوَرَد فيها من آراِء  ،فقطْ  في هاتيِن الكلمتينِ  وحدوُد بحثي هاتاِن القراءتانِ 
ٍ بدراسٍة لغويٍَّة للقراءاِت  م؛العلماِء وتوجيههِ  ولم أقْف _ فيما أَْعلُم _على ُعْنواٍن َخاص 

اذ ةِ   ٱُّٱقوِلهَ َتَعاَلى:  في الشَّ     َّ،  ُالَشك َّ أنَّ و  ،وإن ُوِجَد فالتناوُل الشك  سيختلف
 . (5)كلِ هِ  وأبحاثا تناولتهما في القرآِن الكريم ،هناك َأْبحاثا تناوَلت ظاهَرة اِلتباِع والتَّخفيفِ 

وأسأل للا  ،تشرًفا بخدمِة كتاِب للِا العزيزٍ  ولهذا رأيُت أن أشارَك بهذه الوريقاتِ 
 وهو حسبي ونعم الوكيل. ،التوفيق

 وَمْنَهِجي َسَيكُوُن اْسِتْقَرائيًا َوْصِفيًَّا َيْجَنُح ِإلى اِِلْيَجاِز كثيرا .
 تمهيد وأربعة مطالب وخاتمة: استقر بحثي هذا على

 : تناولُت فيه مفهوَم اِلتباِع وصوَره.مهيدت -

 ( ُلُ   دُ مْ )الحَ  لَ ألوَّ االثاني  إتباعِ  قراءةُ  :ل  األوا  المطلب   -

(  مدِ حْ )الَ  انيَ لثَّ ا ولِ األَّ  إتباعِ  قراءةُ  اني:الثا  المطلب   -  ُل 

- :  الِعلَُّة العقليَُّة للتَّخفيِف )بإيجاٍز( . المطلب  الثاالث 

 موقُف بعِض النُّحاِة من هاتيِن القراءتيِن. :المطلب  الراابع   -

ات مة   -  .الخ 
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 يٌدِهْمَت

 أصلٌ  ،والعينُ  ،والباء ،اءُ : الت  فارسٍ  ابنُ  يقولُ  ،يوالتقفِ   : هو التلوٌّ لغةً  اِلتباعُ 
ه ه وأت بعتٌ ا إذا تلوتُ فلنً  : تِبعتٌ الُ قَ يٌ  ،والَقْفوُ  لوُّ وهو التُّ  ،عنه من الباب شيءٌ  ال يشذَّ  واحدٌ 

 .(6)(هُ تُ قْ إذا لحِ 
 صوتينٍ  من تجاورِ  جُ وينتً  فَ رْ الحَ  يبُ ِص ذي يُ الَّ  غييرُ هو التَّ  لحِ طِ وفي االْص 

 .(7)له مباشرةً  ا آخرَ فً رْ حَ  ليماثلَ  حرفٌ  رَ ن يتغيَّ أو أَ ا َ ا مباشرً تجاورً 
 ألصواتٍ  هِ مجاورتِ  ؛ بسببِ وتِ للصَّ  ةُ الكيفيَّ  التعديلتُ  هٌ ويعرفه المحدثون بأنَّ 

 .(8)اا أو جزئيً اثل كليً مَ تَ  مماثلةٍ إلى ُ  المختلفةِ  اتِ مَ يْ ونِ الفُ  لُ ى أو تحوُّ رَ خْ أ
كتوُر)  ويرى   هم التنافرَ إلى كراهيتِ  يعودُ  لإلتباعِ  العربِ  لجوءَ  أنَّ  (انْ حس   امْ تمَّ الدُّ
 بُ طلَّ تَ قد يَ  ا ماا معينً موقعً  وا أنَّ ظُ قد الحَ  حاةَ النُّ  ويرى أنَّ  ،المناسبةَ  هُ ونَ وهو ما يسمُّ 

مع  قد تتنافرُ  ةَ المعياريَّ  هذه الحركةَ  ولكنَّ  ،ملهُ  المعياري ِ  ظامِ النَّ  مِ بحكْ  معينةً  حركةٌ 
 مناسبةً  حركةً  ةِ المعياريَّ  الحركةِ  مكانَ  َض رَ قد فَ  ياقُ فيبدو الس ِ  ،هُ ها أو ال تناسبُ مجاوراتِ 

 .(9)هامع ما يجاورُ 
:  وااُن؟ فقالُ نى: َشيَطاُن َليطَ معْ  ي  شيءٍ أ العربَ  اِلعرابي: )سألتٌ  يقول ابنُ 

 دواعيَ  الكلمةَ  الكلمةِ  ِلتباعِ  هم أنَّ من جوابِ  حُ فيتضَّ  .(10)ه(ء َنِتُد به َكلَمنا أي: نشدُّ شيٌ 
 .(11)العربِ  لمِ كَ  نِ نَ ه من سَ وأنَّ  ،اوأغراًض 

 :اِعاإلتَب ُرَوُص 

 ( لإلتباعِ رُ ائِ ظَ والنَّ  اهُ بَ شْ )األَ اِبِه ِكتَ  في لَ وَّ األَ  البابَ  رحمه للاُ  يوطيُّ السُّ  جعلَ 
 :امنه ،بِ رَ ا منه عند العَ وذكر صورً  الصوتي ِ 

  َُّل ِ  الَحْمدِ  ٱُّٱ نحوَ  بعدها الكلمةِ  لِ أوَّ  لحركةِ  المعربةِ  الكلمةِ  آخرِ  حركةِ  إتباعُ 
 َُّلُ ِ  الَحْمدُ  ٱُّٱنحو  الكلمةِ  آخرِ  لحركةِ  الكلمةِ  لِ أوَّ  حركةِ  ومنه: إتباعُ 
في  اِلعرابِ  لحركةِ  بِ رَ عْ المُ  االسمِ  آخرِ  الذي قبلَ  الحرفِ  حركةِ  ومنه: إتباعُ 

 ،رأيت امَرأً  ،و: هذا اُمرؤٌ نحَ  ،هافي حركتِ  الهمزةَ  تتبعُ  الراءَ  و )امِرْى( فإن  في نحِ  اآلخرِ 
 مررت بامِرٍئ.
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 ل: هذا ُمْرءٌ فيقاُ  ةً )َمرٍء( و )َفمٍ ( خاصَّ  نحوَ  وذلك مَ اللَّ  الفاءِ  حركةِ  منه: إتباعُ و 
 إلى ِمرٍء وِفٍم. ونظرتٌ  ،وَفماً  َمرءأً  رأيتُ  ،وُفمٌ 

إذا  واألمرِ  المجزومِ  عِ ارِ مَض من الُ  اعفِ َض في المُ  للفاءِ  مِ اللَّ  حركةِ  ومنه: إتباعُ 
 .وُرد  ولم َيُرد   ،ِفَر ولم َيِفرَّ و  ،: َعضَّ ولم َيَعضَّ نحوَ  غاتِ اللُّ  م في بعضِ اِلدغاُ  م ُيَفكَّ ل

: نحوَ  ،هُ شرطُ  دَ وجِ  حيثُ  اءِ والتَّ  باأللفِ  عِ في الجمْ  للفاءِ  العينِ  حركةِ  ومنه: إتباعُ 
 .ُغُرفاتٍ  وُغْرفةٍ  ِسِدراتٍ  وِسْدرةٍ  ،َتَمراتٍ  تْمرةٍ 

  الُ الذَّ  تِ مَّ ُض  ،: ُمْنذُ نحوَ  ،م ِ على الضَّ  اءِ نَ في البِ  للفاءِ  مِ اللَّ  ومنه: إتباعُ 
 .ا للميمِ إتباعً 

 )ُلُد(  (ن قال في )َلُدنْ مَ  ةِ غَ في لُ  للعينِ  الفاءِ  حركةِ  ومنه: إتباعُ 

 َمنِخرٍ : في هم: ِمنِخرٌ في قولِ  ينِ والغَ  اءِ والتَّ  اءِ الخَ  لحركةِ  الميمِ  حركةِ  ومنه: إتباعُ 
 على لٍ فعْ  ا وهو: كلُّ دوا لذلك ضابطً يرة. بل قعَّ في: ُمغِ  يرةٌ ِمغِ : و ،في: ُمنتن ِمنِتنٌ  و:

 .العينِ  رِ ا لكسْ إتباعً  فائهِ  رُ فيه كسْ  يجوزُ  قٍ حلْ  فُ حرْ  هُ وعينُ  لعينِ ا بكسرِ  (فِعلَ)

 عينِ  ت معها وسكونِ رنَ ها قُ أخرى لكونِ  فاءٍ  لحركةِ  كلمةٍ  فاءِ  حركةِ  ومنه: إتباعُ 
له َجْرسا في  تقول: ما سمعتُ  ،ها كذلكلحركتِ  هارى أو حركتِ خْ أُ  عينٍ  كونِ لسُ  كلمةٍ 
 سٍ : ِرجْ نحوَ  على اِلتباعِ  الجيمَ  له ِحًسا وال ِجْرًسا؛ كسرتَ  عتُ مِ : ما سَ فإذا قلتَ  رادِ اِلفْ 
 .فإذا أفردوا قالوا: َنِجٌس  ،سٍ ِنجْ 

 :كقوله تعالى ،هاصحبتْ  نةٍ رى منوَّ خْ أُ  لكلمةٍ  نوينِ في التَّ  لمةِ الكَ ومنه: إتباع ُ 
َّٱينٍ قِ نبٍأ يَ بٍأ بَ وجئتك من سَ ُّ

 لالً غْ ًل وأَ لسِ سَ  رينَ افِ لكَ ا لنَ دْ تَ عْ إنَّا أَ ُّ :تعالى هٍ وقولِ  (12)
 .الجميعَ  نَ في قراءة من نوَّ  (13)َّٱيراعِ وسَ 

 ةُ بَ احِ َص  نَّ كُ تُ يَّ )أَ  كحديثِ  ،اِلدغامَ  هُ قُّ ك  ماحَ رى في فَ خْ ألُ  لمةٍ كَ  ومنه: إتباعُ 
؛ ففك  إدغامَ ا كِ هَ حُ اأَلْدَبِب تنبَ  الَجَملِ   .بِ وأَ ا للحَ إتباعً  هٌ لُب الَحوَأِب( قياسه: األَدب 
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 نَ : )ارجعْ كحديثِ  ،في أخرى  زةٍ مْ لهَ  زةً مْ فيها هَ  الواوِ  في إبدالِ  لمةٍ كَ  : إتباعُ  ومنه
 ات.ورَ زُ وْ : مَ ( واألصلُ وراتٍ جُ أْ ر مَ غيَ  اتٍ ورَ زُ أْ مَ 

( ليتَ وال تَ  ريتَ : )ال دَ كحديثِ  ،رى أخْ  لياءٍ  ا ياءً هَ واوِ  بدالِ في إِ  لمةٍ كَ  : إتباعُ ومنه
 وت.لَ : ال تَ واألصلُ 

( نَّ لهُ  نَّ )هٌ  الحج ِ  مواقيتِ  ثِ يكحد ثِ المؤنَّ  لضميرِ  رِ المذكَّ  رِ ميض إتباعُ ومنه: 
 .الميقاتِ  أي: ألهلِ  ،مهُ : لَ هُ أصلٌ 

 :اعرِ الشَّ  قولٍ  في نحوِ  عليهِ  مِ اللَّ  ( في إدخالِ ( ل )الوليدِ )اليزيدِ  : إتباعُ  ومنه
 .(14)اباركً مُ  اليزيدِ  بنَ  الوليدَ  رأيتُ  

 :هممن ،مستقل ٍ  فٍ بمصنَّ  اِلتباعَ  لماءِ الع بعُض  ردَ وقد أفْ 
 ( بكتابه )اِلتباعُ  351ت:  غويُّ اللُّ  بِ أبو الطي ِ 

 ( زاوجةُ والمُ  بكتابه )اِلتباعُ  395ت:  فارسٍ  وابنُ 
 .في كتاِبِه ) الُمْزِهر( (في اِلتباعُ  اعُ مَ )اِللْ  كتابهبـ 911ت:  يوطيُّ والس ِ 

 بيدٍ أبو عُ  صنعَ  كما ،فهِ صنَّ في مُ  مستقل ٍ  ببابٍ  اِلتباعَ  علماءِ ال بعُض  صَّ وقد خَ 
 .(16)في أماليه 356ت:  الَقالي وأبو علي ٍ  ،(15)فالمصنَّ  في الغريبِ  224ت: 

: إيازٍ  ل ابنُ يقوٌ  ،مهِ في كلمِ  لَ هو األْص  يكونُ  كادُ يَ  العربِ  في كلمِ  فاِلتباعُ 
 (17)(ليهِ عَ  قاُس يُ  لٌ أْص  هُ ذلك كأنَّ  ارَ ى َص حتَّ  ت من اِلتباعِ قد أكثرَ  العربَ  أنَّ  )اعلمْ 

 ُموافقُة القراءاِت لبعِض الظَّواهِر اللُّغويَِّة :

عنهما عن  رضي للاٌ  اسٍ عبَّ  عن ابنِ  ،أحرفٍ  على سبعةِ القرآُن الكريُم  لَ نزِ أً 
ني يزيدُ  و هُ أستزيدُ  فزادني فلم أزلْ  ،هفراجعتُ  فٍ على حرْ  : )أقرأني جبريلُ قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي ِ 

في  الواردةِ  (رفِ حْ )األَ  رادِ في مً  العلماءُ  وقد اختلفَ  (18)(أحرفٍ  لى سبعةِ ى انتهى عحتَّ 
: قتيبةَ  ابنُ  يقولُ  ،اللغاتُ هو بها  المرادَ  أن ِ  وأظهُرها اآلراءِ  رُ هَ شْ وأَ  ،ريفِ الشَّ  الحديثِ 

 : على سبعةِ أحرفٍ  على سبعةِ  القرآنُ  : ُأنزلَ مَ عليه وسلَّ  ى للاُ صلَّ  هِ قولِ  نما تأويلُ )وإَّ 
 .(19)(في القرآنِ  متفرقةً  غاتِ من اللُّ  هٍ أوجُ 
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 تعالى أنْ  للاِ  من تيسيرِ  : )فكانَ قتيبةَ  ابنُ  يقولُ  ،هِ على عبادِ  للاِ  ن تيسيرِ وهو مِ 
 يقـرأ: َعتَّـى ِحـينٍ  فالهـذليُّ  ،همت بـه عـادتُ هم ومـا جـرَ بلغـتِ  قـومٍ  كـلَّ  ئُ رِ ْقـه يُ بأنَّـ ملسو هيلع هللا ىلصه نبيَّ  رَ مَ أَ 

دُّ ِتْســ :و ،مُ َلــوِتعْ  ،ونَ ُمـلَ ِتعْ  :يقــرأُ  و األسـديُّ  ،هابهـا ويســتعملُ  ظُ يلِفــ ه هكـذاى( ألنَّــتَّـأي: )حَ   و 
  و القرشــــــيُّ  ،زُ ِمــــــهْ يَ  والتميمــــــيُّ  ،عةِ ارَ َضــــــالمُ  فِ حــــــرْ  لــــــيكم( بكســــــرِ إِ  دْ َهــــــعْ إ )ألــــــم و ،وجــــــوهٌ 

 .(20)(زُ مِ هْ ال يَ 

 ى عليهِ رَ ا جَ وم هِ تِ غَ عن لُ  يزولَ  ُأِمَر أنْ  ؤالءِ من هَ  ريقٍ فَ  كلَّ  ويقول : )ولو أنَّ 
 بعدَ  إالَّ  هُ مكنْ ولم يُ  ،فيهِ  نةُ حْ ت المِ مَ ظُ وعَ  ،ذلك عليهِ   الشتدَّ ئا وكهًل  وناشِ طفًل  هُ اعتيادُ 

سًعا في تَّ له مُ  أن يجعلَ  للاُ  فأرادَ  ،ةِ ادَ للعَ  عٍ طْ و قَ  انِ سَ لل ِ  و تذليلٍ  طويلةٍ  للَنَفسِ  ةٍ اَض يَ رِ 
 (21)(ينِ عليهم في الد ِ  هِ تيسيرِ ك ًفا في الحركاتِ رَّ َص تَ و مُ  غاتِ اللُّ 

 نزلَ الكريَم  القرآنَ  من أنَّ  شريفِ ال ِ  الحديثِ هذا  رادِ في مُ  تدخلُ ُة َ اذَّ الشَّ  تُ القراءاف
حتَّى َعْهِد  ت ُكلُّ قبيلٍة َتْقَرُأ في َأْمَصاِرها ِبُلَغِتَهاوكان ،العربِ  من لغاتِ  كثيرةٍ  على لغاتٍ 

الَّذي َأَمَر بتوحيِد الَمَصاِحِف في  عنه ان رضي للاُ عفَّ  بنِ  عثمانَ  الخليَفِة الثَّاِلثِ 
دَ   تْرُك كثيرٍ  وَتَرتََّب على ذلك ،ُمْصحٍف واحٍد وَأمَر بإحَراِق كلِ  ماَخاَلَف المصحَف الموحَّ

 (22)ووحدةِ  ا للعافيةِ إيثارً  العثمانيُّ  سمُ ها الرَّ التي ال يحتملُ  حيحةِ الصَّ  من القراءاتِ 

 ى في القراءاتِ حتَّ  ُمتحقِ قٌ  القبائلِ  بعضِ  للغاتِ  عٍض القراءاِت ب موافقةَ  إنَّ 
 للتخفيفِ  في سعيهم العربِ  غايةَ  اعيةً رَ يتعَبد بها مُ  سبعي ةٌ  فقد وردت قراءاتٌ  ،المتواترةَ 

( ولزومِ  (23)(رانِ احِ لسَ  ذانِ )إنَّ هَ  كقراءةِ  وهذه  ،( األلفَ ى )هذانِ المثنَّ  بتشديد نون )إن 
من  على اللِ َسانِ  ( أخفُّ الِ )الذَّ  ( فتحةَ )األلفِ فإتباع ُ  ،باِلتباعِ  خفيفِ التَّ  ُل فيتدخ القراءةُ 

 لزمونَ يُ  فهم كعبٍ  بنِ  ارثِ حَ َبلْ  قبيلةِ  وهذه لغةُ  (اءِ )الذال( إلى )اليَ  من فتحةِ  االنتقالِ 
وما  ،هملمِ في ك بغية العربِ  تخفيًفا؛ إذ التخفيفُ  ا أرى ذلك إالَّ ومَ  ،(24)اُمْطَلقً  ىالمثنَّ 
 ،العربِ  ا َمْنَشدمراعيً  َنَزلَ  الكريمَ  القرآنَ  على أنَّ  تأكيدٌ  إالَّ  القراءاتِ  في بعضِ  هُ ورودُ 

 هم.على لغتِ  مجيِئهِ ب ةِ العربيَّ  القبائلِ  ا بعَض ومشر فً 
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ريفِ  (بعةٌ )سَ والَعَدُد  دٍ  كعددٍ  بعةَ به السَّ  ليس المرادُ  الواردُة في الحديِث الشَّ  ،ُمَحدَّ
أو  أو سبعونَ  ت: سبعةٌ قالَ  يءَ الشَّ  ت أن تكث رَ إذا أرادَ  العربَ  ؛ ألنَّ به التكثيرُ  ما المرادُ وإن

 الى:. قال تعَ مائةٍ سبعُ                                   

  
(25) . 

 ؛ ألنَّ االستغفارِ  ةِ ا لمادَّ ت حسمً كرَ ذُ  امَ إنَّ  بعينَ السَّ  إنَّ  لَ ي: )وقد قِ كثيرٍ  ابنُ  يقولُ 
 (26)ا(هَ بِ  حديدَ التَّ  وال تريدُ  ،اهَ لمِ كَ  غةِ بالَ في مُ  بعينَ السَّ  م تذكرُ هِ كلمِ  في أساليبِ  العربَ 

في  مائةٍ عِ بْ والسَّ  بعينَ والسَّ  عِ بْ والسَّ  عةِ بْ السَّ  رُ كْ ذِ  رَ : )وقد تكرَّ منظورٍ  ابنُ  يقولُ  و
 (27)(كثيرِ والتَّ  ضعيفِ التَّ  ا موضعَ هَ تضعُ  والعربُ  ،وفي الحديثِ  القرآنِ 

بعةِ و  الَواِرَدَة  َيْحُسُن التعريُج على أْمٍر ُيلبُس على كثيٍر من العامَِّة في مراِد السَّ
بَعِة وهذا خطأ جسيم ْبُع القراءاِت للقرَّاَء السَّ  القراءاِت  رُ فما حْص  ،في الحديِث بأنَّها السَّ

رحمه للا فهو  هـ 324ى سنة توفَّ المٌ  جاهدٍ مُ  ابنُ  َجاَء ِبهِ  أو َعْشٍر ِإالَّ ُمَتَأِخرٌ  عٍ بْ في سَ 
ْبَعَة و  وال  ،وشروطٍ  م بضوابطَ ( لقراٍء تخي رهٌ في القراءاتِ  ةُ عَ بْ )السَّ  هُ كتابَ  صنعَ من َسبََّع السَّ

 يقولُ  ،ريفِ الشَّ  بويَّ النَّ  وبين الحديثِ  اءِ القرَّ  ةسبعَ  جاهدٍ مُ  ابنِ  مطلًقا بين اختيارِ  علقةَ 
 فدخلَ  ،وال أكثرُ  ال أقلُّ  سبعةً  هِ الختيارٍ  -مجاهدٍ  يعني ابنَ  – وهُ )بل نقدُ  :األفغانيُّ  سعيدٌ 

 بالحديثِ  هي المقصودةُ  السبعةِ  لهؤالءِ  هذه القراءاتِ  ٌم بأنَّ م وهَ هِ وأشباهِ  بذلك على العوام ِ 
 (28)(ريفِ الشَّ 
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 )احَلْمُد ُللِه(  قراءُة - لطلب األوَّامل

( مَ  يةِ ادِ البَ  لِ هْ أَ  راءةُ قِ  : "(29)جني ابنُ  يقولُ  رواها  ،مِ واللَّ  الِ الدَّ  ومةَ مُ ْض )الحمُد ُلُ 
 . "ةَ لَ بْ بي عَ بن أَ  نا قراءًة ِلبراهيمَ حابِ ْص أَ  لي بعُض 

 (30)(مَ لوالَّ  الَ لدَّ ا فيرفعُ  ،ُد ُلُ ِ مْ : الحَ : )و منهم من يقولُ الفر اءُ  ويقولُ 

 ،لمِ والَّ  الِ الدَّ  بضم ِ  ،ُد ُلُ ِ مْ : الحَ لةَ بي عبْ أَ  عن ابنِ  يَ روِ وُ  : )ةَ عطيَ  ابنُ  ويقولُ 
 (31)( لَ الثاني األوَّ  تباعِ على إِ 

 (32)(الَ الدَّ  مِ اللَّ  اعِ بَ تْ على إِ  مِ واللَّ  الِ الدَّ  بضم ِ  قرأُ : )و يُ  الُعكبريُّ  ويقولُ 

 (33)دال(الَّ  ةِ ضمَّ لِ  الجر ِ  المَ  بلةَ أبي عِ  بنُ  إبراهيمُ  بعَ تْ أَ )و  : أبو حي انَ  ويقولُ 

 المِ  ركةِ حَ  وذلَك ِبِإْتَباعِ  ،لَ اني األوَّ الثَّ  اعِ بَ تْ إِ  راءةَ وا قِ قلُ هم نَ وغيرُ  الُعلَماءُ  فهؤالءِ 
ابقةَ  الِ الدَّ  حركةَ  الجر ِ  أبي  بنِ  ِلبراهيمَ  ةٌ اذَّ شَ  راءةٌ وهي قِ  ،لَها اتباعً إِ  مُ اللَّ  فتضمُّ  ؛ السَّ
 .(34)ذهبيُّ الَّ  هُ فَ كما وَص  قدوةٌ  مامٌ إِ  ،ابعينَ من بقايا التَّ  قةٌ ثِ  هوو  عبلةَ 

أو في راويها ها في عنَ أن يطْ  ال ينبغي ألحدٍ  ،ثقةٍ  لتابعيٍ   نسوبةٌ مَ  ِقَراَءةٌ  فهي
في  اذ ة ً شَ  القراءةَ هذه  ي أنَّ جن ِ  ابنُ  وقد بي نَ  ،المتواترةِ  القراءةِ  ت شروطَ ها خالفَ لكونِ 

 ،همفي استعمالِ  اعَ هم وشَ ر في كلمِ كثُ فظ َ اللَّ  أنَّ بدها وروَ  ُيعلِ لُ و  ،واالستعمالِ  القياسِ 
 .(35)اد تغييرً هم أشُّ ر في استعمالِ ا كثُ لمَ  والعربُ 

 الفصيحة ةِ العربيَّ  القبائلِ  بعضِ  هَو ُلَغةُ  َل في الحركةِ اني األوَّ إتباع الثَّ  إنَّ 
( اديةِ البَ  هلِ أَ  بـ) قراءةِ ي جن ِ  ابنِ  ُمرادُ و  ،(36)قيسٍ  و بعضِ  ،بني ربيعةَ  بعضِ  لغةُ  اِلتباعُ ف

 . َيْقِصُد الَعرَب ساكني الباديةِ الخَلَص الذين ينطقون الكَلم على َسِجَيِتِهم

ا مَ وبينهُ  ةِ م  إلى الض   من الكسرةِ  االنتقالِ  وا ذلك لكراهيةِ ا ضمُّ مَ وإنَّ : )الرضيُّ  يقولُ 
 (37)وُمْنَحُدٌر( ،ْنُبُؤكأُ من الجبل:  ُمْنَحِدرٌ  وَ وهُ  ،كوا في: ُأْنِبئُ . . . . وكذا قالُ ساكنٌ  فُ حرْ 



  
     

  

 م2021 إبريل( 78العدد ) 167

 

 ِدَراَسًة ُلَغِويًَّة (( و )احَلْمِد ِللِهاحَلْمُد ُللِه) :ِقَراَءَتا التَّْخِفيِف ِباِلإْتَباِع يف

 أنْ  األصلَ  ؛ ألنَّ انيَ لثَّ ا ولِ األَّ  تباعِ إِ من  أفضلُ  ل  وَّ ألَ ااني و إتباع حركة الثَّ 
 المسبِ بُ  فيكونُ  تَّالي ؛ال م ِ لضَّ  هو المسبِ بُ  لَ األوَّ  كأنَّ  ،ابقِ تابًعا للسَّ  حقُ اللَّ  يكونَ 

ل وهي أنَّ  لعلٍة أخرى و  ،ماً مقدَّ   ( حركةُ في )الم الجر ِ  والكسرَ  رابٍ عْ إِ  حركةُ  مَّ الضَّ  ُفضِ 
ُوضعت لمعاٍن و  عرابِ اِلِ  حركةَ  ؛ ألنَّ أقوى  عرابِ اِلِ  حركةَ  البناءِ  حركةِ  فإتباعُ  ؛بناءٍ 

عليه  بها يترت بُ  ها واِلخللُ تغييرُ ف ،ها عن بعضٍ بها بعُض  زُ يتميَّ  مقصودةٍ  دالالتٍ 
 .(38)المعاني التباُس 

حُ  ( و )ُعـُنـقٍ  بابِ  ثرةُ في كلِم العرِب ك ألولَ االثاني  إتباعِ  تفضيلَ  وممَّا يرج 
 ( مع أنَّ ( و )ِإِطلٍ ( نحو )ِإِبلٍ )ِفِعلٍ  ( وقل  بابُ )ُفُعلٍ  بابُ  ر عند العرِب ( فقد كثُ )ُطـُنبٍ 

 حتملُ وقد يُ  ،أقوى من الكسرةِ  مةَ الض   ي ذلك؛ بأنَّ جن   وعل ل ابنُ  ،من الكسرةِ  أثقلُ  مةَ الض  
 (39)ضعفِ لل   حتملُ ما ال يً  للقوةِ 

فينَ  ةَ مكَّ  أهلِ  قراءةُ  :اءاتِ رَ في القِ  ابقَ السَّ  حقِ اللَّ  اعِ ن إتبَ مِ  دَ رَ ا وَ ومم    (40)()ُمُردِ 
 .(41)(ميمِ الِ  ةِ ا لضمَّ إتباعً  اءُ الرَّ  م تِ وُض ) : القرطبيُّ  يقولُ 
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  (ِد ِللِهْم)احَل اءُةَرَق - انيالثَّ طلُبامَل

ت رَ سِ فكُ  ،لثانيَ ا لِ األوَّ  تباعِ ( بإِ ِد ُل ِ مْ حَ )الْ  ي ٍ علِ  د بنُ و زيُ  يُّ رِ البْص  الحسنُ  قرأَ 
 ( ر ِ الجَ  اًعا )للمِ بَ تْ إِ  (دِ مْ الحَ )( )دالُ 

 علي ٍ  بنِ  اءًة لزيدِ رَ يًضا لي قِ ا أَ ورواهَ  ،مكسورتانِ  ،ِد ُل ِ مْ حَ ي )الْ جن ِ  ابنُ  يقولُ 
 . (42)(للاُ  هُ مَ حِ رَ  ريُّ البْص  والحسنُ  ،عنهمارضي للا ُ 

ِد مْ حَ : الْ أَ رَ قَ  هُ أنَّ  عن الحسنِ  عن رزيقٍ  اشٍ عيَّ  بنُ  )روى إسماعيلُ  اُس حَّ النَّ  ويقولُ 
 .(43)(تميمٍ  لغةُ  . . . و الكسرُ ُل ِ 

 مِ اللَّ  لكسرةِ  الِ الدَّ  كسرةَ  علي ٍ  بنُ  و زيدُ  الحسنُ  ا أتبعَ كمَ  : )انَ أبو حيَّ  ويقولُ 
 .(44)(رابٍ عْ ر إِ غيِ  لحركةِ  ربٍ عْ مُ  حركةِ  تباعَ إِ فيها  ألنَّ  ؛بُ رَ غْ وهي أَ 

 .(45)وقد ورد إتباع الكسرة للكسرة في الدرج تخفيًفا في قراءة )في بيوت ِأمِ هاتكم(

 .(46) ة الهمزة()و زاد حمزة في هذه كسر الميم إتباًعا لكسر  :يقول أبو حيان

ومن  (47)ويقول ابن عطية: )وقرأ طلحة بن مصرف ِإمِ هاتكم بكسر الهمزة(
 .(48)قراءة )إنها لْحَدى الُكَبر(أيضا  تخفيفالصور 

 ،(49)يقول القرطبي: )وروى جرير بن حازم عن ابن كثير: إنها َلْحَدى الُكبر
 (50)بحذف الهمزة(

فأسقط  ،عضهم: إنها َلْحَدى الُكبروفي هذه القراءة يقول المالقي: )كما قرأ ب
 (51)الهمزة تخفيًفا(

قول بعضهم في قوله تعالى: ﴿لكن ا هو للا أيضا  ومن صور التخفيف
أن  األصل فيها: )لكْن أنا( ثم نقلت فتحة الهمزة )َأَنا( إلى )النون( قبلها  (52)ربي﴾

 (53)فأدغم تخفيًفا ،فصار لكنن ا
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( زةِ )الهمْ  ( بكسرِ إِلمِ هِ : )فَ و الكسائي ِ  مزةَ حَ  راءةُ قِ  أيًضا اتخفيفً  اِلتباعِ  ورِ ومن ُص 
 ُّٱى الَ تعَ  هِ في قولِ      َّ 

 ونِ طُ ي بُ فِ ُّٱى عالَ تَ  هِ من قولِ  الهمزةِ  رُ و كذلك كسْ  ،(54)
َّمكُ اتِ هَ ِإمَّ 

 ِإم ِ ُّٱو في  (56)ا(في )ِإم هَ  زةِ مْ الهَ  رِ و كسْ  ُبُطوِن(إتباًعا لكسرِة نوِن ) (55)
َّابِ تَ كِ الْ 

 تي قبلَ الَّ  اءِ أو اليَ  رةِ ا للكسْ  إتباعً َل ِص ذا وُ ه إِ )وهذا كلُّ  ةَ يَّ طِ عَ  ابنُ  قولُ ي ،(57)
 (58)( الهمزةِ 

 ،انَ فَ طَ غَ  وبعضِ  تميمٍ  ةُ غَ هي لُ  لمَ الَّ  الِ الدَّ  أي: إتباعُ  ،انيَ الثَّ  لِ األوَّ  و إتباعُ 
 (59)ُس انُ جَ هم من ذلك هو التَّ وغايتُ 

 :(60)يسِ القَ  امرئِ  ومنه قولُ 

ـهَ يْ وَ   وبُ لُ طْ ِض مَ رْ ي األَ ي فِ ذِ ا الَّ ذَ هَ  كَ اَل وَ  ةً بَ الِ وِ  طَ الجَ  اءِ وَ ا في هَ ـلِ ـمِ 

 الهمزةِ  مُّ َض  قلَ ثِ ى واستُ ولَ األُ  لمُ ت الَّ فَ ذِ فحُ  ،اٌل أُلمِ هَ يْ وَ  : )األصلُ  رطبيُّ القُ  يقولُ 
 بنِ  و زيدٍ  نِ سَ بي الحَ أَ  بنِ  نِ عن الحسَ  يَ وِ رُ و  ،الميمَ  لمَ الَّ  عَ بَ تْ أَ  ثمَّ  م ِ ها للُ فنقلَ  د الكسرةِ بعَ 
 .(61)(لِ األوَّ  تباعِ إِ على  الِ الدَّ  سرِ بكْ  ،ِد ُل ِ مْ حَ : الْ لي ٍ عَ 

تباًعا إِ  مَ اللَّ  رَ سَ كَ  ثمَّ  مَ المي َسرَ : كَ ابقَ السَّ  البيتَ  هِ تناولِ  في أثناءِ  مُ لَ عْ األَ  ويقولُ 
 .(62)(الميمِ  رةِ لكسْ 
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 يف هاتنِي القراءتنِي: تباعلإِل غوينَيعند اللُّ العقليُّ عليُلالتَّ - الثالث املطلب
م َة  اللغويونَ  عل لُ يُ  مَِّة الضَّ  لسانِ على ال ِ  أخفُّ  ةِ مَّ مع الضَّ  ةَ مَّ الضَّ  بأنَّ ِِلْتَباَع الضَّ

 ،صوتيٌّ  فيه تجانٌس  مةَ مِة الض  الض   تباعُ وإِ  ،إلى الكسرةِ  ةِ مَّ من الض   من االنتقالِ 
 قولُ  فمن ذلك ،العربِ  هذا في كلمِ  مثلُ  دَ رَ وقد وَ  ،مر في كلمهِ كثُ ا فيمَ  ةٍ وبخاصَّ 

 :(63)اعرِ الشَّ 

اقيِن ِأمِ ك هَ  لَ قاَ وَ   ونِ ا للنُّ ( في )أم ك( إتباعً والميمِ  )الهمزةِ  بكسرِ  اِبلُ اضرْب السَّ
ابَقةِ  ر ا لكسِ اعً إتب الهمزةِ  ضم ِ  : )بكسرِ البيتِ َشْطِر عن  ضيُّ ل الرَّ يقوُ  اقيِن(في )السَّ  الس 

 البناءَ  رابِ عْ اِلِ  هذا في إتباعِ  أيضا: )ومثلُ عنه  يوطيُّ السُّ  و يقولُ  (64)(اقينِ نون السَّ 
 (65)ونِ ا للنُّ إتباعً  والهمزةِ  الميمِ  كسرَ  يقصدُ  هُ ولعلَّ  (الهمزةِ  لكسرةِ الميم ِ  كسرُ 

ُح ذلك في قوِل سيبويهِ  في  ارنَ كَ فيما ذَ  الموصولةَ  األلفَ  أنَّ  : )واعلمْ ويتض 
ك: و ذلك قولُ  ،هافتضمَّ  اومً مُ ْض مَ  الثُ الثَّ  الحرفُ  يكونَ  إال أنْ  ،اأبدً  مكسورةً  االبتداءِ 

إذ لم يكن  من المضمومِ  األلفَ  نك قر بتَ وذلك أَّ  ،نُجمرُ ُاحْ  ،ُاحتُـُقر ،ُاست ُضعف ،ُاقتُـل
 .(66)(واحدٍ  من وجهٍ  ملُ الع وأرادوا أن يكونَ  ،ةٌ مَّ َض بعدها  فكرهوا كسرةً  ، ساكنٌ بينهما إالَّ 

 لِ بضم  األوَّ  ُاسُتضعففي: ُاقتُـل و  العربِ  بعضِ  قولَ  ى أنَّ رَ يَ  سيبويِه رحمه للاُ ف
 يبي نُ  ثم جعلَ  ،ةٌ بعدها ضمَّ  كسرةً  ِتهملكراه يعودُ  - ساكنٌ  الثانيَ  ألنَّ  - الثِ إتباعًا للثَّ 

 ذلك إلى أنْ  مودعاهُ  ،واحدٍ  هٍ من وجْ  العملُ  يكونَ  وا أنْ رادُ ". وكذلك أَ  فقالَ  ،ذلك
َ هِ بقولِ ه ُ فمرادُ  (67)وهو ُمـْنـَحـُدٌر من الجبل" ،ا أُجوُءك و ُأْنُبُؤكأنَ وا: َ الُ قَ   يكونَ  وا أنْ أرادُ :

؛ بحًثا عن  واحدٍ  رجٍ من مخْ  وتُ و الصَّ  فظُ اللَّ  أي: أن يكونَ  ،واحدٍ  هٍ من وجْ  العملُ 
إلى  ةِ م  الض   من مخرجِ  من االنتقالِ  لسانِ على ال ِ  أخفُّ ة َ م  الض   ةِ م  ض  ال فإتباعُ  ،خفيفِ التَّ 

 .و كذلك العكُس  الكسرةِ  رجِ مخْ 

اُس  ابِق الَّلحَق فيعل ُل له النَّحَّ ر في ( تكثُ د هللِ مْ )الحَ  فظةَ هذه اللَّ  بأنَّ  أم ا ِإْتباُع السَّ
 ،انِ سَ على الل ِ  رهاقً فيه إِ ف ،كسرٌ  م ِ الضَّ  بعدَ  إذا جاءَ  ةٍ وبخاصَّ  ،ثقيلٌ  و الضمُّ  ،اسِ النَّ  كلمِ 
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ا وهَ وجعلُ  ،الجر ِ  المِ  كسرةَ  َس انِ جَ ؛ لتُ  رةً كسْ  الِ الدَّ  ةِ بدلوا من ضمَّ أَ  أنْ  منهم إالَّ  ا كانَ فمَ 
 . (68) أخفَّ  ةِ رَ مع الكسْ  تكونُ  الكسرةَ  أنَّ  ويرى  ،واحدةٍ  كلمةٍ  بمنزلةِ 

 رَ ثُ أن  اللفظ إذا كَ ب ُد هلِل(في )اْلَحمْ  لظاهرِة اِلتباِع الحَرِكي  ي جن ِ  ابنُ عل ل و 
من وراء ذلك ما  : )إنَّ يقولُ  ،تعملَ سْ هو المُ  يصبحُ  هُ فإنَّ  ،اعَ وشَ  مهِ لمِ في كَ  هُ استعمالُ 

هم ر في استعمالِ ا كثُ مَ وهم لِ  ،هاستعمالُ  و شاعِ  ،مر في كلمهِ كثُ  فظَ اللَّ  وهو أنَّ  ،لكَ  هُ أذكرُ 
: و  ،ولُ قُ ٍش تَ يْ أَ  :و ،ُأَبلْ  مْ لَ :  وَ  ،َأْدرِ  الَ : وَ  ،َيكُ  مْ م لذلك: لَ عنهُ  ا جاءَ تغييًرا كمَ  أشدُّ 

وا عُ بَ تْ أَ  هِ استعمالِ  لكثرةِ  هُ هذا و نحوُ  ردَ ا اطَّ فلمَّ  ،همزتيهما بحذفِ  ،وسُ يَ  ،اسَ  :و ،يجِ يَ  ،اجَ 
 أٍ من مبتد واحدةً  و إن كانا جملةً  الواحدِ  ا بالجزءِ مَ وهُ هُ وشبَّ  ،رَ اآلخَ  وتينِ الصَّ  أحدَ 
و  ،قياسٍ  غيرِ  نْ مِ  على الحركةِ  الحركةِ  بمهاجمةِ ( ائصِ َص الخَ )في  ميهُ و يس ِ  ،(69)(برٍ وخ

إال أن  ،لٌ ابِ : ُأمُّك هَ هُ ( و أصلُ لٌ ابِ ِإمِ َك هَ  اقينِ السَّ  بِ رِ : )اْض الَ وقَ ( الكتاب) استشهد ببيتِ 
 َّحص مس ُّٱ راءةِ قِ  د ِ ها على حَ ما قبلَ  ت النكسارِ رَ سِ همزة )أم ك( كُ 

: ِإمُّـك ارَ فَص  (70)
ا هَ زتْ تَ فابْ  رابِ عْ اِلِ ة ِ مَّ على َض  تباعِ اِِل  سرةُ ت كْ مَ فهجَ  ،رَ سْ الكَ  رَ سْ الكَ  عَ بَ ثم اتْ  ،لٌ ابِ هَ 

 من الحركةِ  الحركةِ  )تقريًبا( أي: تقريبَ  ويسمِ يهِ  ،(71)عليه قاُس ال يُ  فهذا شاذٌّ  ،هاموضعَ 
  تقريبُ هو إالَّ  ما المعتادَ  امَ غَ دْ اِلِ  : إنَّ غرِ ْص األَ  دغامِ عن اِلِ  هِ يقول عند حديثِ  ،تخفيًفا

مهُ  ،وتٍ من َص  وتٍ َص  الِمْثلن على  ما: أن يلتقيَ هِ : أحدِ قسمينِ  في الكلمِ  و يقس 
المعنى  أنَّ  نُ ل يبي ِ جعَ  ثمَّ  ،رِ في اآلخَ  لُ األوَّ  دغمَ ؛ فيُ  عنها اِلدغامُ  تي يكونُ الَّ  األحكامِ 

 دَ رَ وْ أَ وَ  وتِ من الصَّ  وتِ الصَّ  هو تقريبُ  ماعي ِ و السَّ  القياسي ِ  اِلدغامِ  ورِ ُص  لكل ِ  معَ الجاِ 
َر  نْ بعد أَ  رِ غَ ْص األَ  دغامِ ًرا لإلِ وَ ُص   هُ اؤُ نَ دْ و إِ  فِ من الحرْ  فِ الحرْ  تقريبُ  هُ بأنَّ  هُ طَ ابِ َض َقرَّ
 تقريبِ ت لما وقعَ ه إنَّ وهي عندَ  ةَ الَ مَ اِلِ  منهُ  لَ عَ جَ  ،وبٌ رُ ده ُض وهو عنَ  ،امٍ غَ دْ إِ  ن غيرِ مِ  منهُ 

اًدا( اًدا( أو )َض )َص  لَ عَ تَ ( افْ )فاءُ  عَ قَ أن تَ  ريبِ قْ أي: من التَّ  و منهُ  ،صوتِ من الَّ  وتِ الصَّ 
ذلك  نْ ومِ  ،بِ رَ طَ اْض  :و ،رَ بِ طَ : اْص اًء( نحوَ )طَ ه ُ اؤُ تَ  الهَ  قلبُ اًء( فتُ اًء( أو )ظَ أو )طَ 
 نْ ومِ  ،رِغيف: و ،ِبِعي :و : ِشِعيرنحوَ  ،قِ لْ الحَ  روفِ مع حُ  وتِ مع الصَّ  وتِ الصَّ  تقريبُ 

 .(72)ِد ُل ِ مْ حَ و الْ  ،ُد ُلُ ِ مْ حَ م: الْ هُ قولُ  قريبِ ذلك التَّ 
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 للِ خْ م إلى اِلِ اهُ دعَ  وتِ من الصَّ  وتِ الصَّ  بَ هم قرْ إيثارَ  يرى كذلك أنَّ و 
 م:هُ بعُض  فقالَ  ،رابِ عْ باِلِ 

  لُ ابِ يِن ِإمِ ك هَ اقَ اضِرب السَّ  الَ وقَ 

 ِد ُل ِ مْ و الحَ  ُد ُلُ ِ مْ الحَ : نمِ  وهذا نحوٌ 

جرى اٍر مُ جَ  وتِ من الصَّ  وتُ فيه الصَّ  م ا َقُربَ م هُ ما هذه حالُ  جميعَ  بأنَّ  ثم ختمَ 
 .قريبِ بما ذكرناه من التَّ  اِلدغامِ 

 لُ يعلَّ ؛ و اقينِ ( السَّ )نونٍ  إتباًعا لكسرِ  اءَ )ِإمِ ك( جَ  همزةِ  كسرَ  أنَّ  ضيُّ يرى الرَّ و 
اني في: الثَّ  لِ األوَّ  باعِ على إتِ  لُ و يدل ِ  (73)ةِ مَّ إلى الضَّ  رةِ من الكسْ  تقالِ االن لذلك بكراهيةِ 

هم: )وْيلِ مِ ها( قولُ  ( و كذلكَ )إم ٍ  همزةِ  ا( بكسرِ هَ ي ِإم ِ )فِ  ى في قراءةِ الَ تعَ  هُ قولُ  هُ مثلُ )ُأْنُبُؤك( و 
 .(74)مِ للَّ ا ا حركةَ هَ حركتِ  تباعِ بعد إِ  الهمزةُ  فتِ ذِ حُ  ،: َوْي ألمِ هاهُ أصلُ 

 وهذا كله يكون في سياق التخفيف في الكلم باِلتباع.

مع  يءِ على الشَّ  يءَ الشَّ  لَ مِ حْ أن تَ  العربِ  نِ ن شأْ مِ  أن   ري ِ جَ الشَّ  ى ابنُ رَ يَ و 
على  واستشهدَ  ،هاِض على نقائِ  اءَ يَ وا أشْ لُ مَ هم قد حَ ى إنَّ حتَّ  ،امَ هٌ بينَ  بٍ ى تناسُ نَ دْ أَ  ولِ حُص 

 )الحمُد ُُل( بضمَّ  في قراءةِ  اءِ نَ البِ  حركةَ  رابِ عْ اِلِ  ةِ حركَ  تباعِ إِ ب يءِ على الشَّ  يءِ الشَّ  لِ حمْ 
 .(75)مِ اللَّ 

 الخروجَ  بأنَّ  في القراءتينِ  مَّ الضَّ  م ِ و الضَّ  رَ الكسْ  الكسرِ  تباعِ ِل يعيَش  ابنُ  لُ يعل ِ و 
و  علي ٍ  بنِ  زيدٍ  ه قراءةُ وعلي ،هُ فُ ا يخالِ لى مَ إِ  من الخروجِ  أخفُّ  هِ إلى مثلِ  يءِ من الشَّ 
 .(76)ةَ بَ ؤْ و رُ  الحسنِ 

 ٌض ارِ عَ  رَ الكسْ  رِ و الكسْ  مَّ الضَّ  م ِ الضَّ  تباعَ إِ  بأنَّ  اءةِ قرَ هذه الِ ل هشامٍ  ابنُ  لُ يعل ِ و 
 .(77)تباعِ لإلِ 
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 َتْعِليُل َمِجيِء اإِلْتَباِع يف كلمتنِي: 

 ،ه : ُاقتُـلفي أمثلتِ  يهِ سيبو  كما أوردَ  ،في كلمةٍ  أن يكونَ  اِِلْتَباعِ  في األصلُ 
( فإِ أُجوُءك وأم ا في هذه الصُّ  ذلك للون ويعل ِ  ،في كلمتينِ  وردَ  اِلتباعَ  نَّ ورة: )الحمُد ُلُ 

ل يقوُ  ،الواحدةِ  ةِ ا كالكلمَ مَ هُ جعلَ  تلزمتينِ مُ  مقترنتينِ  تينِ مَ لِ الكَ  هاتينِ  استعمالِ  كثرةَ  بأنَّ 
َرُهَما على : )و مخشريُّ الزَّ  كقولهم:  ةٍ واحد في كلمةٍ  ما يكونُ إنَّ  تباعُ اِلِ ذلك و الذي جسَّ

 (78)(ا مقترنتينِ مَ هِ استعمالِ  لكثرةِ  واحدةٍ  كلمةٍ  منزلةَ  الكلمتينِ  لُ زُّ نَ تَ  ة ُ و ُمُغيرَ  ،لِ بَ الجَ  ُمنحُدرُ 
 وهو ضعيفٌ  الِ الدَّ  مِ اللَّ  على إتباعِ  مِ و اللَّ  الِ الدَّ  : )و ُيقرأ بضم ِ بريُّ كْ ويقول العُ 

من  من الخروجِ  فرَّ  بهِ  أَ رَ ن قَ مَ  إال  أنَّ  ،المفردةِ  الجرَّ  في حروفِ  لهُ  وال نظيرَ  ،اأيًض 
 نفرًدا مُ  الحمدُ  ستعملُ يُ  ال يكادُ  هُ ؛ ألنَّ صلِ ى المتَّ رَ جْ مُ  اهُ رَ جْ أَ و  ،رِ إلى الكسْ  م ِ الضَّ 
 .(79)(هُ ا بعدَ عمَّ 

اُس  قولُ وي ُلوا ) الَحْمد هلِل( منزلَة أي( دةٍ واحِ  َكِلمةٍ  ا بمنزلةِ )وجعلوهَ  النَّحَّ : أنَّهم نزَّ
 .(80)اهَ انتشارِ  َسَعةِ و  َأْلِسَنِة النَّاسِ على اْسِتْخَداِمَها  لكثرةِ  كلمٍة واحدةٍ 

 القراءتنِي من هاتنِي حاِةالنُّ بعضِّ وقُفم  - الَّرَّابُع املطلُب 

_ َيْقِصُد اأَلْخَفَش  نبن سليما عليَّ  : "وسمعتُ هاتيِن الِقَراَءتينِ  عن اُس حَّ النَّ  يقولُ   
  .(81)"ريينَ ء عند البْص من هذا شيٌ  : ال يجوزُ يقولُ  اأَلْصَغَر _

َواَيِة عنهُ : اجُ جَّ الزَّ  ويقولُ    َوِإنََّما  ،وهذه ُلَغُة َمْن ال ُيْلَتَفُت ِإليِه َواَل ُيَتَشاغُل بالرِ 
 هُ نَّ أَ  جاهلٌ  أو يظنَّ  ،وهُ لُ ن أن يستعمِ م اَس النَّ  حذ رَ َتَشاَغْلَنا نحن ِبِرَواَيِة هذا الَحْرِف ِلنُ 

 .(82)"أو في َكلٍم َوَلْم َيأِت لهذا َنِظيٌر في َكلِم الَعَربِ  ،َعزَّ وَجلَّ  في كتاب للا يجوزُ 

اجَ  ،قراءاٍت نقَلها ثقاتٌ  على جرأةٌ فهذه  في َموقِفِه هذا إالَّ متجاِوًزا ومتطاواًل  وال َأَرى الزَّجَّ
 َوَلُه.  َغَفَر للُا لَنا

اذَّة المتطاولونَ  وهؤالءِ  بل إنِ  بعَض النُّحاِة يتطاوُل على  ،على القراءاِت الشَّ
ها قد فإنَّ  - ةً و إن كانت شاذَّ - راءةَ القِ  عن أنَّ  افلونَ تغَ يَ  إنََّما بعِض القراءاِت المتواترةِ 
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 مِ دَ وعَ  لِ هْ ها بالجَ صاحبِ  مِ ْص ا و وَ بهَ  شنيعِ التَّ و ا هَ نكارِ ِِل  ُعدوٍل فل وجهَ  ت عن ثقاتٍ رويَ 
 .العربِ  بكلمِ  المعرفةِ 

وُيْخَشى  ،مسلمٌ  َمْرُفوٌض ال يقبُلُه به وتجهيَلُهم والتحذَير منهم اتَّهاَم الُقرَّاءِ  إنَّ 
اِج إن  اِلتباَع  و إن َتْعجْب فَعَجٌب قولُ  ،على صاحِبهِ من الوقوِع في محذوٍر شْرعي ٍ  الزَّجَّ

واهدُ  ،ِم العربِ ليس له نظيٌر في كل تردُّ عليه من كلِم العرِب و أقواِل أئمَِّة الل َغِة  والشَّ
َعلى  َطَغت أَْعَتِقُد _ _ فيما ة َ العقليَّ  ةَ نعَ الصَّ  ولكنَّ  ،وعلى رأِسهم إماُم النَُّحاة سيبويهِ 

 و اقلٌ ا هو إال نَ مَ  القارئَ  أنَّ ِه عن ذهنِ  يغيبُ حت ى إنَُّه يكاُد ؛ َفَأَخذْتهم بعيًدا بعِض النُّحاةِ 
 ما هو بَواِضعٍ 

 وهو يقصدُ  ها أخفَّ لكونٍ  أبي عبلةَ  ابنِ  قراءةَ  لُ ن يفضِ  على مْ  المنيرٍ  وقد رد  ابنُ 
 لغةِ الُّ  أحكامِ  ت عن متابعةِ ما نشأً هُ قراءتَ  بأنَّ  هِ ِلشعارِ  ارةٌ سً فيه جَ  قيلَ : )فقالَ  الزمخشريَّ 

ت وصلَ  ها عن رواياتٍ بخصوصياتِ  هم مأخوذةٌ قراءاتَ  فإنَّ  ؛ ونَ ؤُ برَّ مُ  لفُ و السَّ  ،وايةَ بل رِ 
 واترِ التَّ  ت شرطَ التي فقدَ  ةُ اذَّ الشَّ  : )فالقراءاتُ ةُ مَ يْ َض عُ  الخالقِ عبدُ  ركتوُ الدُّ  ويقولُ  (83)م(ليهِ إِ 

لى ع العلماءُ  وقد أجمعَ  ،هاو أساليبِ  ةِ غَ اللُّ  فاظِ لْ ا من أَ لينَ إِ  قلَ ما نُ  ًنا عن أوثقِ أْ ش ال تقلُّ 
 العظيمِ  هِ رِ فْ في سِ  رحمه للاُ  و قد أفردَ  (84)(ادِ اآلحَ  بروايةِ  ى فيهِ فَ تَ كْ يُ  غةِ اللُّ  لَ نقْ  أنَّ 

 تجاوزِ  ظاهرةِ  لهذه الظاهرةِ  لِ األوَّ  ( جزًءا كبيًرا من القسمِ َكِريمِ ال القرآنِ  ألسلوبِ  )دراساتٌ 
 رحمه للا: )إنَّ  ( يقولُ اءِ القرَّ  ينُ حِ لْ تَ  ) نوانِ عُ بِ  و القراءاِت  اءِ القرَّ  على بعضِ  حاةِ النُّ  بعضِ 

 على األئمةِ  عنِ في الطَّ  رةً يا كثت نصوًص نَ ها قد تضمَّ وغيرَ  فسيرِ والتَّ  غةِ واللُّ  حوِ النَّ  تبَ كُ 
وا نُ هم فركَ قراءاتِ  ةُ اِلسلميَّ  ةُ األمَّ  تِ ارتَض  ذينَ والَّ  بعِ م في السَّ هُ ت قراءاتُ الذين تواترَ  اءِ القرَّ 

 و تتب عَ  دَ فقد رَص  ،الُمَباَركِ  هذا العملِ  إلى مثلِ  سبقْ لم يُ  نِ هُ أ ا( و أزعمُ ليهَ وا عَ لُ وُّ عَ وَ  ،اليهَ إِ 
 م المنصفِ العالِ  منافحةَ  ونافحَ  ،أو قراءةٍ  على قارئٍ ه ُ تجاوزَ  وي ٍ نحْ  ى على كل ِ حَص أَ و 

 الَغيوِر.
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 ِدَراَسًة ُلَغِويًَّة (( و )احَلْمِد ِللِهاحَلْمُد ُللِه) :ِقَراَءَتا التَّْخِفيِف ِباِلإْتَباِع يف

 : نتائجال

 َأْخلٌص مم ا وقفت عليه في هذا البحث باآلتي: ،وبعد 
فيها ِقراَءَتاِن شاذ تاِن كانتا محلَّ اهتماِم العلماِء لما لهذ اآليِة من  نَّ )الحمد هلل(أ -

 مكانٍة عظيمٍة لدى كلِ  مسلٍم . 
مٌ  - مَّ ُمَقدَّ مِ  الضَّ حَق ينبغي َأن يكوَن ت اِيًعا السابق أنَّ إتباع الضَّ  ،ألمرين : هما أنَّ اللَّ

  فهي أولى بالبقاِء الرتباِط المعَنى بَها.والثَّاني أنَّ الضمَّ حركُة إعراٍب 
َة من كَسَر األوَل إلحاًقا للتَّالي أنَّ  - هي أنَّ إتباَع الكسِر الكسَر أخف  على  ُحجَّ

 الِ لساِن.
أنَّ مسوِ غ َتْجِويِز اِلتباِع في كلمتيِن بخلِف األصِل ال ذي َيشترُط أن يكوَن في   -

. كلمٍة واحدٍة عائٌد لتلزِم هاتيِن ال  كلمتيِن تلزًما ال يكاُد ينفك 
في بعِض القبائِل العربيَِّة الفصيحِة وهو يْنَسِجُم مع طبيِع  ثابٌت وروُدهُ  اِلتباعَ أنَّ  -

 وَيِفرُّ من التَّعقيِد والثِ قِل في الكلِم. َيْجَنُح للتخفيفِ  الَعَرِبيِ  الَّذي
  ستخدُمُه في كلِمِه.أن  العربيَّ َيِميُل للت ْخيِف باِِلْتَباع لما يكثر ا -
القبائل لغات  من الظواهر اللغوية في بعض كثيرل موافقةأنه وردت قراءات قرآنية  -

 االستشهاد بها.  وال يمنع كونها قراءات شاذ ة من ،العربية
  .حتى إنهعند العام ة  يساء فهمها فظة غليظة منفرة )شاذة( في القراءةأن  كلمة:  -
رد  بعض القراءات بحجة جهل القارئ  في عض القراءالنحاة على ب بعض قسوة أن   -

 يجب التصدي له لما للقراءة من قدسية تسمو بها عن اتهاماتأو توهمه أمر 
 النحاة للقراء.بعض 

وأن َيجعَل عمَلي َخاِلًصا  َخَطَأي وَخَطَلي هذا وأْسَأُل للَا الكريَم أن َيغِفَر لي 
 لوْجِهِه الكريم .

ريفِة( 1442سنَة  ،َشْعَبانَ  غُّرَُّة هللِ  ،) المدينة النَّبويَّةُ   للهْجرة الشَّ
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 اهلوامش

 ينظر حجة القراءات مقدمة المحقق سعيد األفغاني  (1)

 ٣2المحتسب  (2)
إعراب القراءات الشاذة  ،الحجة للفارسي ،ن تلك المصنفات: القراءات الشاذة البن خالويهم (٣)

 .شواذ القراءات للكرماني ،للعكبري
 42الرسالة  (4)
 لخلود عبد الجبار  اإلتباع الحركي في القراءات القرآنية - منها : (5)

 للدكتور محمود فّجال  اإلتباع الحركي وموقف النحاة من إعرابه -

 للوليد حسن علي مسلم شواهد اإلتباع الحركي في القرآن وقراءاته -

 اإلتباع الحركي فيما ليس بإعراب ألحمد عالم -
 1/٣62مقاييس اللغة:  (6)
  ٣1 ينظر معجم المصطلحات األلسنية: (7)
 ٣78ينظر الصوت اللغوي ألحمد مختار عمر (8)
 27٣ينظر اللغة العربية معناها ومبناها  (9)

 1/٣26المزهر:  (10)
 ) رسالة دكتوراه( 7ينظر ظاهرة اإلتباع في المستويات اللسانية لخيرة منصوري:  (11)

  22النمل:  (12)
 4اإلنسان:  (1٣)

 27إلى  15/ من 1ينظر في كل ماسبق األشباه و النظائر  (14)

 ٣/657ينظر (15) 

 2/208ينظر (16) 
 1/27األشباه و النظائر  (17)
 (  819( و مسلم: ) ٣047رواه البخاري ) (18)

  210/ 1٣وينظر فتاوى ابن تيمية:  ٣0تأويل مشكل القرآن: (19) 
 ٣2تأويل مشكل القرآن:  (20)
  ٣2تأويل مشكل القرآن:  (21)
  11 ،10ينظر مقدمة سعيد األفغاني في تحقيقه حجة القراءات:  (22)
رو و ابن كثير و حفص: ينظر: من النور وهي قراءة الباقين من العشرة باستثناء أبي عم 6٣آية  (2٣)

  249المبسوط في القراءات العشر لألصبهاني 
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 ِدَراَسًة ُلَغِويًَّة (( و )احَلْمِد ِللِهاحَلْمُد ُللِه) :ِقَراَءَتا التَّْخِفيِف ِباِلإْتَباِع يف

 
  11/147ينظر تفسير القرطبي  (24)

 80التوبة:  (25)
 200/ ٣تقسيره:  (26)
 س ب ع 6/156اللسان:  (27)
  18السابق  (28)
 ٣7/ 1المحتسب:  (29)
 1/٣معاني القرآن  (٣0)
  1/102المحرر:  (٣1)
  1/5التبيان  (٣2)
 1/18ر البح (٣٣)
  6/٣2٣سير أعالم النبالء  (٣4)
  1/٣7ينظر المحتسب:  (٣5)
  1/198و الدر المصون  1/170ينظر إعراب القرآن للنحاس  (٣6)
 2/262شرحه الشافية:  (٣7)
 ) حاشية الجرجاني( 1/52الكشاف:  (٣8)
  1/69ينظر الخصائص  (٣9)
 9األنفال:  (40)
 7/2٣6تفسيره:  (41)
  1/٣7المحتسب  (42)

 1/170راب القرآن إع(4٣)
 1/18البحر  (44)

 61النور آية:  (45)
 .٣/184البحر  (46)
 .4/196 المحرر الوجيز (47)

 ٣5المدثر:  (48)
 ٣5المدثر:  (49)

 19/55تفسيره  (50)
 1٣4وصف المباني  (51)
 ٣8الكهف:  (52) 
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  2/484ينظر الكشاف  (5٣)
 11النساء:  (54)
 ٣2النجم:  (55)
 59القصص:  (56)
 .4و الزخرف:  ٣9و الرعد  7آل عمران:  (57)
  16/  2المحرر الوجيز  (58)
  197/  1ينظر الدر المصون  (59)
  227في ديوانه  (60)
  1/96تفسيره  (61)
 2/1091النكت  (62)
وفيه: )اضرب الساقين إمك هابل( وفي  4/146ورد في الكتاب:  بال نسبة شطر بيت من الطويل (6٣)

وفيه: )وقد أضرب الساقين. .  2/262رضي: وشرح الشافية لل ٣/141و 2/145الخصائص: 

 وفيه: ) وقال اضرب. . . ( 1/25. . ( و في األشباه والنظائر: 
 2/26٣شرحه الشافية  (64)
  1/25األشباه والنظائر:  (65)
 4/146الكتاب  (66)
 السابق (67)
 . 1/70ينظر إعراب القرآن:  (68)
 1/٣7المحتسب  (69)

  11النساء:  (70)
 ٣/141ينظر الخصائص (71)
 ومابعدها  2/1٣9ينظر في كل ما: سبق الخصائص:  (72)
 2/262شرح الشافية  (7٣)
 السابق  (74)
 2/٣68ينظر أماليه  (75)
 7/129ينظر شرحه  (76)
  274ينظر مغني اللبيب  (77)
  1/52الكشاف  (78)
 1/5التبيان  (79)
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 ِدَراَسًة ُلَغِويًَّة (( و )احَلْمِد ِللِهاحَلْمُد ُللِه) :ِقَراَءَتا التَّْخِفيِف ِباِلإْتَباِع يف

 
 1/70ينظر اعراب القران  (80)
 1/170ينظر اعراب القران  (81)
 1/45رآن للزجاج معاني الق (82)
 1/52اإلنصاف البن المنير  (8٣)
 1/1/2دراسات ألسلوب القرآن العظيم  (84)

 عـــــــــاملراج

 مطبوعات مجمع اللغة بدمشق. ،األشباه و النظائر في النحو للسيوطي -

 بيروت. -عالم الكتب 1405/ 2تحقيق: زهير غازي ط  ،للنحاس ،إعراب القرآن -

 القاهرة. –طناحي مكتبة الخانجي تحقيق د. محمود ال ،آمالي ابن الشجري -

 ط: مصطفى الحلبي و أوالده. ،البن المنير المالكي ،اإلنصاف -

 بيروت. -دار إحياء التراث  1411/  2ط ،ألبي حيان النحوي ،البحر المحيط -

دار  ،علق عليه ووضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين ،تأويل مشكل القرآن البن قتيبة الدينوري -

 وتبير الكتب العلمية

نشر و توزيع  ،التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب بتحقيق الدكتور غوث الندوي -

 هـ. 1402/ 2الدار السلفية بومباي ط 

 ط عيسى البابي الحلبي. ،تحقيق: علي البجاوي ،للعكبري ،التبيان في إعراب القرآن -

دار الكتب  ،س الدين: محمد حسين شموضع حواشيه وعلق عليه ،تفسير الحافظ ابن كثير  -

 بيروت . ،العلمية

 م 199٣بيروت  –تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن( ط دار الكتب  -

 هـ14٣8جامعة السودان للعلوم  آلمنة وهب رسالة ماجستير/ ،الثقل و التخفيف -

 مؤسسة الرسالة –تحقيق: سعيد األفغاني  ،ألبي زرعة بن زنجلة ،حجة القراءات -

 عالم الكتب. 198٣/  ٣تحقيق محمد علي النجار ط  جني البن ،الخصائص -

 دمشق –دار القلم  1414/ 1ط تحقيق: د. أحمد الخراط ،للسمين الحلبي ،،الدر المصون -

 –مطبعة السعادة ،هـ 1٣9٣/ 1لمحمد عبد الخالق عضيمة ط  ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم -

 القاهرة.

 ط: دار الفكر. ،رتحقيق أحمد محمد شاك ،الرسالة للشافعي -

 –بيروت  1410/  7تحقيق: شعيب األرناؤوط و آخرين ط  ،سير أعالم النبالء للذهبي -

 الرسالة.

 بيروت –طبعة عالم الكتب  ،شرح ابن يعيش للمفصل -
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 / دار الكتب. 1982تحقيق محمد نور الحسن و آخرين ط  ،للرضي ،شرح شافية ابن الحاجب -

 بيروت. –كتب دار ال ،1982/  2ط  ،البخاري صحيح -

 بيروت دار الفكر. ،140٣ط  ،صحيح مسلم -

 1997 ،القاهرة ،عالم الكتب ،الصوت اللغوي ألحمد مختار عمر -

 هـ 1404/  4ط  -

م( لخيرة منصوري جامعة 2012 ظاهرة اإلتباع في المستويات اللسانية )رسالة دكتوراه -

 عنكبوتية( الجزائر )موقع الدكتور محمد سعيد الغامدي في الشبكة ال ،وهران

دار  ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،العمدة في محاسن الشعر و أدبه و نقده البن رشيق -

 بيروت. –الجبل 

 عالم الكتب 198٣/  2تحقيق: عبدالسالم هارون ط  ،لسيبويه ،الكتاب -

 هـ. 1972القاهرة  ،ط: مصطفى الحلبي ،للزمخشري ،الكشاف -

 البن منظور. ،لسان العرب -

 1998: ٣القاهرة ط:  ،عالم الكتب ،لعربية: معناها ومبناها لتمام حساناللغة ا -

/  2المبسوط في القراءات العشر ألبي بكر أحمد بن مهران األصفهاني تحقيق: سبيع حاكمي ط  -

 هـ 1408

مجمع الملك فهد  ،1416قاسم ط  تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن ،مجموع فتاوى ابن تيمية -

 نة المنورة.لطباعة المصحف بالمدي

البن جني تحقيق علي النجدي  ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و اإليضاح عنها -

 .1406/  2ناصف و آخرين دار سزكين للطباعة ط: 

 199٣/  1تحقيق عبدالسالم الشافي ط  ،البن عطية ،تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز في -

 بيروت -دار الكتب  م

 1981ط:  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ؤاد علي منصورالمزهر للسيوطي ت: ف -

 -م دار الحديث  1994/  1تحقيق عبدالجليل شلبي ط  ،للزجاج ،معاني القرآن و إعرابه -

 القاهرة.

 للفراء ت حقيق: أحمد نجاتي و النجار طبعة الدار المصرية. ،معاني القرآن -

 1995 ،بيروت ،فكر اللبنانيدار ال ،معجم المصطلحات األلسنية لمبارك مبارك -

 ،1979/  5تحقيق: مازن المبارك و محمد حمد هللا ط  ،البن هشام األنصاري ،مغني اللبيب -

 دار الكتب.

 ،الكويت 1407/  1للشنتمري تحقيق: عبدالمحسن سلطان ط  ،النكت في تفسير كتاب سيبويه -

 ات معهد المخطوطات العربية.منشور


