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ABSTRACT:

There are linguistic phenomena that are not

هناك ظواهر لغويّة غري مشهورة يف القراءات القرآن ّية well-known in the Qur’anic Readings that
تلق عناية بحثية كبرية والس ّيام يف أمرين أحدهام have not received full research attention,
مل َ
تأصيلها اللغ��وي ،والثاين موازنتها بالبحث اللغوي especially in their balancing with modern
الحديث ،ف��كان هذا البحث املعن��ون ب(التوجيه linguistic research, and they still need a

يت لظواه�� َر من الق��راءات ال َعرش دراس��ة من scientific review. The title of the research
الص��و ّ

قمت بتأصيل is: Phonological Cause of Phenomena
منظور البحث اللغوي الحديث) ،وقد ُ

كل ظاه��رة تأصيال لغويًّا قبل الخوض يف تحليلها؛ From the Ten Readings A Study From
يرا من مع ّوق��ات تحليلهاThe Perspective of Modern Linguistic ،
فهذا التأصي��ل يُيرس كث� ً

جعل��ت البحث يقوم عىل املوازن��ة بني الرأيني
ثم
ُ

اللغويَّ�ين القدي��م والحدي��ث وبيان أث��ر األصوات phenomenon

each

rooted

Research”.
have

I

يف تفس�ير الظاهرة اللغوي��ة ،ومحاولة إعطاء القول linguistically before moving to analysis,

الفصل بحسب ما يظهره التحليل اللغوي ،والوقوف because this rooting makes it easier for us
ع�لى التالقح العلمي بني ال�تراث واملعارصة ،وقد to analyze many obstacles. I divided the
��مت البحث ع�لى “أربع��ة” مطال��ب ،تناولت research into “four” sections, in which I
قس ُ
ّ
فيها اإلتب��اع الحريك يف الضمري “ ُه�� ْم” ،واإلبدال dealt with the diacritical following in the

واإلش�مام الص��ويت يف لف��ظ “رساط” ،والتش��ديد pronoun “Hum” (they), the phonemic

والتخفيف يف لفظ “م ّيت” ،والوقف ب”التاء” عىل substitution and the smash in the word

ِ
جاءت الخامت ُة والنتائج“sirat”, the emphasis and dilution in the ،
“تاء” تأنيث األس�ماء ،ثم
وضعت لها ثبتًا ”word “dead”, and the ending with “ta
وقد اعتمدتُ عىل مصادر ومراجع
ُ

يف نهاية البحث.

•كلامت مفتاحية:

On the “T” of feminization, then came
the conclusion and results, and I relied on

(البح��ث اللغ��وي الحدي��ث  ،التوجي��ه الصويت sources and references that I put as evidence ،
ظواهر لغوية  ،القراءات القرآنية  ،لسانيات).

at the end of the research.
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❊

❊

❊

ّيت ب «ال ّرشيد»(،)2
(صل ُ
يئ»( )1قالَ :
يروى أ ّن «الكسا َّ

ْت يف كلم ٍة ما غل َ
بي
جبتْ ُه قراءيت ،فَ َغلَط ُ
ط فيها َ
فأ ْع َ
ص ٌّ
َّ
َ
َ ُ ۡ َۡ ُ َ
ٓ
جعونﵞ ﵝال ع ِۡم َران الآية
قطُّ ،أردْتُ أ ْن أق��رأ :ﵟلعلهم ير ِ
جرتأ
ﵒﵗﵜ  ،فق��رأتُ ( :لعلّه��م يرجع�ين) ،فوالل��ه ما ا ْ
3

ت قال يل:
يل ،ولك ّنه مل ّا س��لّ ْم ُ
«ال ّرش��ي ُد» أ ْن ير َّد ع َّ
ري املؤمنني،
أي لغ ٍة هذه؟،
ُ
يئُّ ،
فقلت :يا أم َ
يا كس��ا ُّ

قد يعرثُ الجوا ُد ،فقال :أ ّما هذا فَ َن َع ْم)(.)4

فلعل
نعم ،فالخليف ُة يعرف منزلة علم «الكس��ايئ»ّ ،
قراءت��ه جاءتْ ع�لى لغ ٍة مل يعرفها ،لك ّن��ه يعرف أ ّن
توقيفي؛ لذا س��أل اإلمام ،وبهذا نَعي
ين
َّ
النص القرآ َّ
ٌّ

أهميّ��ة الق��راءات ،ونعي أيضً ا س��بب عناية علامئنا
بها ،فهي دي ٌن يُتعبّد به ،ومن هنا تسابقت املؤلفاتُ

((( اإلم��ام أبو الحس��ن عيل ب��ن حمزة الكس��ايئ إمام يف
اللغ��ة والق��راءات ،ورأس الكوفيني ،وأحد ال ُق ّراء الس��بعة،

(ت189 :ه) ،ينظر :طبقات النحويني واللغويني ،الزبيدي:
 ،127ونزهة األلباء ،األنباري.58 :

((( خام��س خلف��اء الدول��ة العباس��ية ،أبو جعف��ر هارون
ب��ن محمد املهدي ب��ن عبد الله املنص��ور ،كان من أقوى
الخلف��اء ،وأجل مل��وك الدنيا ،كثري الغ��زو والحج ،ويحب

العلم وأهله ،ويُعظّم حرمات اإلس�لام( ،ت193 :ه) ،ينظر:
تأريخ الخلفاء ،السيوطي.456 :

((( جزء من آية ،وهو كثري يف القرآن الكريم ،وأول مواطنها
أي سورة قرأها.
يف آل عمران ،72 :ومل تذكر املصادر من ّ

((( نزه��ة األلب��اء ،األنب��اري ،61 :وينظ��ر :إنب��اه ال��رواة،
القفطي.263 - 262 :2 :
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وتقادحت عقول العلامء يف بيان وكان املطل��ب الثاين (اإلبدال واإلش�مام الصويت
يف هذا املي��دان،
ْ

واللغوي جه ًدا يف لفظ «رساط») ،وكان املطلب الثالث (التش��ديد
ين
ُّ
ظواه��ره ،فق ّدم لن��ا البحث الق��رآ ُّ
ريا ُّ
توالت هذه والتخفيف يف لفظ «ميّ��ت») ،وكان املطلب الرابع
يدل عىل ش��مو ٍل ودقّ ٍة ووعي ،ثم
ْ
كب ً
قل نظريه�ما ،حتى إذا ما (الوقف ب»التاء» عىل «تاء» التأنيث يف األس�ماء)،
املؤلف��ات به ّمة ورصانة ّ

ِ
ٍ
ج��اءت الخامت�� ُة والنتائج ،وق��د اعتمدتُ عىل
نظريات ثم
يحمل من
ُ
جاء البحث اللغوي الحديثُ مبا
وضع��ت له��ا ثبتً��ا يف
بعض باحثيه هذا امليدان العلمي ،مص��ادر ومراج��ع متن ّوع��ة
ُ
وتوجيهات دخل ُ

ِ
فتالقح��ت اآلراء واألف��كار ،وتباين��ت التوجيهات نهاية البحث.

ٍ
تالمس
وتوفيق ومل مين��ع التزام��ي التوجي�� َه الصويتَّ م��ن
ٌ
قب��ول هن��ا ،ور ٌّد هن��اك،
والنتائ��ج ،ف��كان
ٌ
ٍ
النحوي ورجوع
واستئناس بالدليل
يف
بينهام هنالك.
ِّ
بالقول الرص ِّ

متقارب
اللغوي عمو ًما
يل ،فالتوجيه
ُّ
ٌ
يت لظواه َر من إىل الرأي الدال ِّ
مماّ تق ّدم أردتُ دراسة التوجيه الصو ِّ
وجعل��ت التأصي��ل اللغ��وي
متداخ��ل متعاض��د،
ٌ
ُ
اللغوي الحديث
القراءات العرش من منظور البحث
ِّ
أصل��ه القدم��اء ،وإنمّ ا اخ�ترتُ هذا مدخ�ًل�اً لفهم دقائ��ق الظاهرة اللغوي��ة يف القراءات
منطلقً��ا م�ّم�اّ ّ
ت يف مناقشات بينّ عمق القدماء
ُص ُ
ألمرين ،أحده�ما :إ ّن ظواهر القراءات املش��هورة ومتعلقاتها ،فغ ْ
وخرجت بتفسريات مه ّمة يف بيان
حدثني،
ُ
ت بحثًا ودقّة امل ُ ْ
كاإلدغام والتسهيل واإلمالة وغريها قد أُشْ ِب َع ْ
أو كادتْ  ،وهن��اك ظواهر معيّنة فيها حاجة إىل كثري الظواهر اللغوية وتفس�يرها الصويت؛ راج ًيا أ ْن أكون

ّقت ،والحمد لله رب العاملني.
زالت فيها سع ٌة للقول من قد وف ُ
ج ْزئ ّيتها ما ْ
بيانٍ  ،فهي عىل ُ
جهة تأصيله��ا اللغوي وعالقت��ه بتوجيهها الصويت •املطل��ب األ ّول :اإلتب��اع الح��ريك يف الضم�ير
وموازن��ة ذلك بالبح��ث اللغوي الحدي��ث ،واألمر

(هم)
«هاء» من لفظ ْ

انع��كاس للتن�� ّوع
الثاين :إ ّن ألفاظ هذه الظواهر تشمل مساحة واسعة ظواه��ر الق��راءات القرآني��ة أكرثُه��ا
ٌ
اللهجي( ،)1ومن تجليّات هذا الت ّوع تباي ُن ال ُق ّراء ال َعرشة
يف املناقش��ة ،فمنها ما اختُل��ف يف عرب ّيتها ،ومنها
ِّ

()2

ج َزريّة «الس��ام ّيات» ،ومنها ((( ينظ��ر :اللهجات العربية يف الق��راءات القرآنية ،د .عبد
ما له عالق��ة باللغات ال َ

فقمت بدراستها تحت عنوان الراجحي.73 - 67 :
ما كان ظاهرة مطّردة،
ُ
((( الق��راءات الع�شر هي :األداء القرآين ال��ذي رواه ال ُق ّراء

يت لظواه َر من القراءات ال َعرش دراسة
(التوجيه الصو ّ
��مت
وقس ُ
من منظ��ور البحث اللغ��وي الحديث)ّ ،

النبي ﷺ ،والقُ�� ّراء العرشة لكل واحد
الع�شرة مس��نو ًدا إىل ِّ
منهم راويان ،وه��م مع رواتهم يسلس��لهم علامء القراءات

البحث ع�لى أربعة مطالب ،ف��كان املطلب األ ّول عىل وفق ما يأيت :نافع املدين (ت169 :ه) وراوياه :قالون

املك (ت:
يّ
(اإلتب��اع الحريك يف الضمري هاء م��ن لفظ «ه ْم»)( ،ت220 :ه) وورش (ت197 :ه) ،واب��ن كثري
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يف نطق حركات بنية األلفاظ ،وقد رصد علامؤنا ذلك ،بكرس «الحاء» أو بفتحه��ا ،أ ّما اإلتباع الحريك فيحدث

ۡ َ ۡ ُ للِهَّ
وجعلوه من تجانس الصوت وتش��اكله ومتاثله( ،)1وقد ب��دا ٍع صويت ،نحو قراءة ﵟٱلحم��د

َ َ
ِﵞ ﵝالف ِ
اتح��ةِ الآية ﵒﵜ

رس حركة
درس��ه امل ُ ْ
حدثون أيضً ا ،وهو عنده��م من باب (اإلتباع بضم «الم» حرف الجر املكسورة أصلاً  ،فالك ُ

الح��ريك)( ،)2عىل أ ّن أحدهم س�ّم�اّ ه (اإلبدال الحريك) البن��اء ،أ ّما الضم فلمجانس��ة ض ّمة «ال��دال»( ،)4فيكون
( ،)3وهذا ال يس��تقيم ،فاإلبدال الحريك يحدث من غري اإلتباع س��ب ًبا يف تغيرّ الحركة ،وال��ذي يعنينا من اإلتباع

ۡ
ٓ
تﵞ ﵝال ع ِۡم َران الآية ﵗﵙﵜ
يت ،نحو قراءة ﵟح ُِّج ٱل َب ۡي ِ
دا ٍع ص��و ٍّ

خاص تحدثُ يف حركة
الحريكِّ هو ظاهر ُة إتبا ٍع حريكٍّ
ٍّ

120ه) وراوي��اه :الب�� ّزي (ت250 :ه) وقُنبل (ت291 :ه) ،الضم�ير «الهاء» من لفظ ( ُه ْم) إذا وقع هذا «الهاء» بني
ُ
وأبو عم��رو البرصي (ت154 :ه) ،وراوي��اه :ال ّدوري (ت« :ياء» س��اكنة ،و»مي��م» الجمع الس��اكنة ،إذ جاءتْ فيه
246ه) والس��ويس (ت261 :ه) ،وابن عامر الدمشقي (ت :القراء ُة ال َعرشية بالضم أو بالكرس( ،)5وبعد الوقوف عىل
118ه) وراوي��اه :هش��ام (ت245 :ه) واب��ن ذَك��وان (ت :مظاهرها ميكن تقس��يمها عىل ثالثة أمناط ،وعىل وفق
242ه) ،وعاصم الكويف (ت127 :ه) وراوياه :ش��عبة (ت:
193ه) وحفص (ت180 :ه) ،وحمزة الزيّات (ت156 :ه)

ما يأيت:

وراوياه :الب ّزار (ت229 :ه) وخلاّ د (ت220 :ه) ،والكسايئ النم��ط األ ّول :يك��ون فيه لف��ظ ( ُه ْم) مس��بوقًا ب»ياء»
(ت189 :ه) وراوي��اه :أبو الح��ارث (ت240 :ه) وال ّدوري م ّدية أصلية ،كام يف مثل( :يُزكّيهم ،ويُريهم ،ويُوفّيهم،
(ت246 :ه) ،وأب��و جعف��ر امل��دين (ت130 :ه) وراوياه :وفيهم)( ،)6والثاين :يكون فيه لفظ ( ُه ْم) مسبوقًا ب»ياء»
اب��ن وردان (ت160 :ه) وابن جماّ ز (ت170 :ه) ،ويعقوب

الحرضمي (ت205 :ه) وراوياه :رويس (ت238 :ه) و َروح ((( فت��ح «الح��اء» م��ن (حج) ق��راءة ابن كث�ير ونافع وأيب

(ت234 :ه) ،وخلف الب ّزار (ت229 :ه) وراوياه :إس��حاق عم��رو وابن عامر ،وضم «الالم» م��ن (لله) قراءة إبراهيم بن
(ت286 :ه) وإدري��س (ت292 :ه) ،ينظر :البدور الزاهرة ،أيب عبلة ،ينظر :املحتس��ب ،ابن جني ،37 :1 :والنرش يف

أبو حفص النشار.64 - 47 :1 :

القراءات العرش ،ابن الجزري.1654 :5 :

((( ينظر :الكتاب ،سيبويه ،294 - 293 :2 :والخصائص ((( ،جاءتْ يف ألف��اظ من مثل (مثلّيهم ،ولديهم ،ويزكيهم،
ابن جني ،58 :1 :ورشح املفصل ،ابن يعيش.97 :9 :
ويوفيهم ،ويريهم ،وإليهم ،وعليهم ،وفيهم  ...إلخ) ،فَ َكسرْ ُ
((( تُس ّمى هذه الظاهرة أيضً ا ب(االنسجام بني الحركات« ،)،اله��اء» من (ه ْم) وس��كون «امليم» هي رواي��ة حفص ،أ ّما
و(انسجام أصوات اللني ،)،و(التوافق الحريك) ،و(املامثلة ضم «الهاء» وس��كون «املي��م» فقرأ بها حم��زة ،ويعقوب،
يف الحركات) ،ينظر :يف اللهجات العربية ،د .إبراهيم أنيس :ينظر :املبسوط يف القراءات العرش ،ابن مهران،88 - 87 :

 ،96واألص��وات اللغوي��ة ،د .إبراهيم اني��س ،178 :وعلم والتذكرة ،ابن غلب��ون ،66 :1 :والكنز يف القراءات العرش،
اللغة العربية ،د .محمود فهمي حجازي ،228 :واللهجات الواسطي ،405 :والنرش يف القراءات العرش ،ابن الجزري:

العربية يف الرتاث ،د .أحمد علم الدين الجندي ،687 :3 .226 :1 :وتحفة الربرة ،الش��يخ قاره بط��اق،226 ،221 :
((( ينظ��ر :الظواه��ر الصوتي��ة يف ق��راءة حمزة ،د .رس��ول .269 ،260 - 259 ،257 ،251
صالح.188 :

((( ينظ��ر :البق��رة ،174 ،167 ،129 :وآل عم��ران،57 :
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ل ّينة منقلبة ع��ن «ألف» ،كام يف مثل( :علَيهم ،وإلَيهم ،لخفائه��ا أوىل بالغائب الذي هو أخف��ى وأبطن)( ،)4أ ّما
ول َديهم)( ،)1والثالث يكون فيه لفظ ( ُه ْم) مسبوقًا ب»ياء» م��ا زي َد عىل الهاء يف (هو ،وه��ي ،و ُهام ،و ُه ْم ،و ُه َّن)،

ل ّينة تكون حرف إعراب ل»املث ّنى» كام يف (مثلَيهم)( ،)2فللداللة عىل املفرد بنوعيه ،والتثنية والجمع بنوعيه(.)5

َ
الحرف،
وقد جاءت القراءة العرشيّة بضم الهاء من لفظ (ه ْم) إذا وم��ن املعل��وم أ ّن الضامئر مبن ّية؛ ملش��ابهتها

كان قبله «ياء» ساكنة سواء أكان لفظ (ه ْم) متصلاً باسمٍ

ُ
فالحرف ال يقوم بنفس��ه وال يُفي��د معناه إلاّ يف غريه(،)6

أم بفعلٍ أم بحرف ،وس��واء أكان محل إعرابه النصب أم وكذل��ك الضامئ��ر ،وم��ن املعل��وم أيضً ا أ َّن الس��كون
الج��ر ،فالضابط يف ورود الوجهني اتص��ال لفظ ( ُه ْم) أصل البن��اء؛ لخفّته وثقلِ
املبني ،فتناس��با ،زياد ًة عىل
ِّ

ب»ياء» س��اكنة قبله ،س��واء
املبني ذلك
أكانت هذه الياء من أصل أ ّن الحرك��ة تفي��د معنى ،فإذا مل تفدن��ا يف
ْ
ِّ

بنية اللفظ ،أم منقلبة عن «ألف» ،أم
كانت «ياء» إعراب املعنى ف�لا حاجة لن��ا إىل تكلّفها ،والس�� ّيام أ ّن البناء
ْ

«املث ّن��ى» ،ولذا قال العل�ماء( :وكل هذا االختالف يف نقي��ض اإلعراب ،فل�ّم�اّ كان أكرث اإلع��راب بحركة كان
ك�سر اله��اء وض ّمها إنمّ ا هو يف اله��اء التي قبلها كرسة البناء بالس��كون؛ أل ّن الس��كون نقي��ض الحركة( ،)7وال
أو ي��اء س��اكنة ،فإذا ج��اوزتَ هذين مل يك��ن يف الهاء يُ ْع�� َد ُل عنه إلاّ ملوج��ب يقتضيه االس��تعامل( ،)8وعليه
إلاّ الضم)(.)3

وقبل تأصيل هذه الظاهرة عند القدماء وامل ُ ْ
حدثني أبينّ

يكون الس��كون أصل بن��اء الضمري «اله��اء» ،لك ّنه بُني
عىل الحركة ،لكون بنيته عىل حرف واحد ،فال يُنطق به

أص��ولاً علمية لغويّ��ة يُبنى عليها توجي ُه ه��ذه الظاهرة ،إلاّ ُمحركًّا؛ ألنّه يف حكم ما يُبتدأ به كهمزة االس��تفهام،
فأق��ول :إ ّن «الها َء» ُ
أصل بنية ضامئر الغَيبة ،وإنمّ ا اختري إذ إنّه��ا يُبتدأ به��ا الكالم ،فال تُبنى عىل الس��كون؛ أل ّن

«الهاء»؛ (أل ّن الغائب مل ّا كان مذكو ًرا بالقلب ،واستُغني العرب ال تبدأ كالمها بس��اكن ،وكذا «هاء» الغيبة ،فهي
ِ
عن اس��مه الظاهر بتق ُّدمه
كانت «الهاء»  -التي مخرجها ع�لى حرف واح��د ،فهي يف حكم ما يُبت��دأ به من جهة
ٌ
«ضبَ ُه»
ٌّ
حرف
من الصدر قري ًبا من محل الذكر  -أوىل بأ ْن تكون عبارة أنّها
مس��تقل داللةً ،ف»الهاء» يف قولنا :رَ َ

ُ
واملفعول
عن املذكور بالقلب ومل تكن «الهمزة»؛ ألنّها مجهورة (منفصلة يف الحك��م ،يُبدأ به��ا يف التقدير،
فكانت أوىل باملتكلّم الذي هو أظهر ،والهاء
ش��ديدة،
ْ

((( نتائج الفكر ،السهييل.174 :

((( ينظر :رشح املفصل ،ابن يعيش.167 - 166 :3 :

 ،77والنساء ،173 ،102 :وغريها.

((( ينظر :رشح املفصل ،ابن يعيش.154 :3 :

والنساء ،6 :ويوسف ،102 :وغريها.

الشنتمري.38 :

((( السبعة يف القراءات ،ابن مجاهد.109 :

ابن عصفور.318 :

((( ينظ��ر :الفاتحة ،7 :والبق��رة ،6 :وآل عمران ((( ،77 ،44 :ينظ��ر :املخ�ترع يف إذاع��ة رسائ��ر النح��و ،األعل��م
((( ينظر :آل عمران.13 :

((( ينظر :رشح املفصل ،ابن يعيش ،149 :3 :واملقرب،

اللغوي الحديث»
العشر دراسة من منظور البحث
الصوتي
«التوجيه
ُ
لظواهر من القراءات َ
ِّ
َ
ُّ

690

أ .م .د .محمد هادي محمد عبد الله

ري الزم للفعل ،ولذلك ال تُس�� ِّك ُن له الفعل إذا أ ّم��ا األصل اآلخر الذي يُس��اعدنا يف فهم هذه الظاهرة
فضل�� ٌة غ ُ
ح ّرك «هاء» فهو معرف��ة أصل حرف «الياء» ال��ذي يف هذه األلفاظ
َ
اتصل بضمريه كام س ّك ْنتَه للفاعل)( ،)1ولذا ُ

الغيب��ة ،وق��د اختري ل��ه حركة الض�� ّم ،وإنمّ ��ا مل يُح ّر َك بأنواعه��ا الثالثة؛ ألنّها هي الس��بب يف امليل إىل كرس
بالفتح؛ أل ّن الفتح إذا أُش��بع يف نهاية الكالم فس��يلتبس «اله��اء» ،وهي الس��بب يف الثق��ل املتولّد عن��د النطق
َ
بضم�ير املفردة املؤنث��ة الغائبة (ها) ،وإنمّ ��ا مل يُح ّرك ب»اله��اء» مضمومة ،وقد تبينّ لن��ا أ ّن هذه «الياء» عىل
بالكرس؛ ألنّها عالمة تأنيث( ،)2وألنّه أيضً ا ُملْبس بضمري «ثالثة» أمناط ،أولها« :ياء» م ّديّة من أصل اللفظ كام يف
املفردة املؤنثة الغائبة (هي) يف حال أُش��بع هذا الكرس مثل( :يُزكيّ  ،ويُري ،ويُ��وفيّ  ،ويف) ،وثانيها« :ياء» ل ّينة
ُص (بالكرسة؛ منقلبة عن «ألف» ك�ما يف مثل( :عىل ،وإىل ،ولدى)،
يف نهاية الكالم ،والس�� ّيام أ ّن املؤنّث خ َّ

أل ّن الكرسة م��ن «الياء» ،و»الياء» م�ّم�اّ يُؤنّث به ،نحو :وثالثها« :ياء» ل ّينة ،وهي عالمة إعراب «املث ّني» كام يف

«قومي» ،و»تذهبني»)( ،)3وعليه مل يبق إلاّ حركة الضم ،لفظ (مثلَيهم) ،وعليه سأبني كل “ياء” عىل حدة.

وه��ي أوىل من جهتني :إحداهام :أ ّن إش��باع الض ّم يف إ ّن أول ه��ذه “الياءات” هي الي��اء امل ّدية التي من أصل

نهاي��ة ال��كالم يجعل��ه «وا ًوا» ،فتبقى «اله��اء» يف دائرة اللفظ ،وما جاء عىل أصله ال يُس��أل ع��ن علّته( ،)6وأ ّما
املذكّ��ر ،إذ تصبح (ه��و) ،أ ّما «ال��واو» ف(لفظ يُرمز به ثانيه��ا ف»الي��اء» الل ّين��ة املنقلبة عن «أل��ف» يف مثل:
إىل املخاط��ب)( ،)4والثاني��ة :أ ّن الضم أقوى الحركات (عليهم ،وإليهم ،ولديهم) ،إذ إ ّن أصل هذه األلفاظ هو:

أخف من (عىل  +هم) ،و(إىل  +هم) ،و(لدى  +هم)
صوت ًا ،فناس��ب املذكّ��ر؛ ألنّه األصل ،وأنّ��ه ُّ

ِ
ناسبت «األلف» ف��كان األصل أ ْن يُقال( :عالهم ،وإالهم ،ولداهم)،
القوي للخفيف كام
املؤنّث ،فأُعطي
ُّ

املؤنّث يف ضم�ير املفرد الغائبة (ه��ا)؛ أل ّن «األلف» وج��اءتْ عىل هذا األصل لغ ٌة ع��ن العرب( ،)7لك ّن

ِ
فناس��بت املؤنّ��ث ألنّه ثقيل( ،)5وعليه املطَّ��رد يف اس��تعاملهم ه��و (عليه��م ،وإليه��م،
أخف الحروف،

جه العلامء انق�لاب «األلف» إىل
كان الض��م َ
أصل بن��اء الضمري «اله��اء» ،وال يُعدل عنه ولديه��م) ،وقد و ّ
إلاّ لعارض لغوي ملزم ،مثل مجانس��ة «الياء» ،فيكرس« ،الياء» ،فريى بعضُ هم أ ّن سببه هو التفريق بني االسم

نحو( :عليهِم).

((( رشح املفصل ،ابن يعيش.150 :3 :

املتمكّ��ن وغريه ،ف��إ ّن «األلف» تبقى يف األس�ماء

املتمكّن��ة ،إذ تق��ول( :عصاهم ،وفتاه��م) ،وتقلب

((( ينظر :املقتضب ،امل�برد ،374 :3 :ورشح املفصل،
ابن يعيش.159 :5 :

((( رشح املفصل ،ابن يعيش.165 :3 :

((( ينظ��ر :ضوابط الفك��ر النحوي ،د .محم��د عبد الفتاح

((( ينظر :علل النحو ،ابن الوراق.266 - 265 :

((( ينظر :الكتاب ،سيبويه.104 :2 :

((( نتائج الفكر ،السهييل.174 :

الخطيب.305 :2 :
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يف غريها ،فتق��ول( :عليهم ،ولديهم)( ،)1وهناك َم ْن ماضيً��ا ،والثاين ح��رف جر ،ونحن نعلم أ ّن س��ياق
يرى أنّه��م قلبوا «األلف» إىل «يا ًء» يف اإلضافة إىل الحال وقرائن االستعامل كفيالن بأمن اللبس ،بل إ ّن
املَكْن��ي؛ (ألنّا رأينا اإلضاف��ة الزمة لهذه الحروف ،االس��تعامل اللغوي حدثَ فيه هذا التشابه اللفظي،

ك�ما رأينا اس��م الفاعل( )2الز ًما للفعل ،ورأينا اس��م واحتاط ل��ه من غري تغيري األح��رف ،ومن ذاك لفظ
الفاع��ل قد يتغيرّ ل��ه الفعل إذا اتصل ب��ه ،كقولك( :يعفون) للرجال والنساء ،وكذلك قولنا يف الوقف:

«غزا» ،و»رم��ى» ،ثم تقول« :غ��زوتُ »،
ُ
و»رميت»( ،هنا هوى زيد) ،ف(هوى) يصلح أ ْن يكون اس�ًم�اً ،
فتنقلب «األلف» «يا ًء» ،أو «وا ًوا» ،واختاروا «الياء» ويصل��ح أ ْن يكون فعلاً مبعنى «س��قط» ،وغري هذا
ُ

يف هذا دون «الواو»؛ [ألنّها]( )3يف الكنايات ك»ياء» موج��ود يف اللغ��ة ،وعليه ميكن أ ْن نق��ول :إ ّن علّة
املتكلم ،فلو قلبوها «وا ًوا» فقالوا« :عل ْو َك ،وعل ْوهُ » ،التفرقة غري مطّردة يف االستعامل العريب ،وهي علّة
لقال��وا يف املتكل��م« :عل�� ْو َ
ي» ،فيجتم��ع «الواو» شكلية يمُ كن التعليل بغريها.
و»الياء» ،األول منها س��اكن فتنقلب «الواو» «يا ًء» ،أ ّما العلّة الثانية يف مالزمة اإلضافة للمكني وحملها
الفعل فأجده حملاً
َ
فاختاروا حرفً��ا ال ينقلب ،وهو «الياء» ،وألنّها أيضً ا ع�لى «تاء» الفاعل يف مالزمت��ه
أخف من «الواو»)(.)4
ُّ
بعي�� ًدا ،الختالفه�ما يف الداللة واإلع��راب ،فهناك

ول��و أنعمن��ا النظر يف ه��ذه العلل الث�لاث ألمكننا فرق بني اإلس��ناد واإلضافة وهن��اك فرق بني إعراب
أ ْن نق��ول يف العلّ��ة األوىل :إ ّن التفرق��ة بني االس��م املض��اف إلي��ه وإعراب املس��ند إلي��ه ،زد عىل أ ّن
(رميت) ليس مالزمة
املتمكن وغريه حاصل�� ٌة يف غري هذا مماّ احتاط له الذي قلب «األلف» يف قولنا:
ُ
الفع��ل ،بل إ ّن أصل ه��ذه األلف هو الياء
َ
االس��تعامل العريب يف أمن اللبس كالسياق وقرائن املضمر

ِ
فقلب��ت األلف فيه إىل ياء
الحال والوظيف��ة النحوية ،والس�� ّيام أنّه وردتْ لغة بدلي��ل مضارعه (يرمي)،
ع��ن العرب تس��تعمل األصل ،فيقول��ون( :عالهم ،م��ن غري مالزمة «تاء» الفاعل لها ،وزد عليه أيضً ا أ ّن
وإالهم) ،فلو فرضن��ا أ ّن هؤالء قالوا( :هذا عالهم،
ي) غري ُمسلّم له
إشكال قلب الواو يا ًء يف لفظ (عل ْو َ
وهذا عالهم) ،فهل تنعدم التفرقة لو كان األول فعلاً عىل أنّه ُمشكل؛ أل ّن االستعامل العريب يطّرد فيه هذا

((( ينظر :الكتاب ،سيبويه.104 :2 :

((( يريد ب(اس��م الفاعل) هن��ا ضمري الرفع املتصل ،وهو

(تاء) الفاعل.

((( يف املطبوع( :ألنّ) ،وما أثبته هو املوافق للسياق.
((( رشح كتاب سيبويه ،السريايف.162 - 161 :4 :

القلب عند اجتامعهام وال إشكال فيه ،بل استساغته

العرب ،وبهذا م��ا كان جوابًا النقالب «األلف» إىل

«الي��اء» صار إش��كالاً يف غ�يره مماّ ش��ابهه ،بل إ ّن
هن��اك إحدى عرشة قاعدة رصفية يُقلب فيها «الواو»
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إىل «الي��اء»( ،)1وهذا يدلّك عىل مقدار ش��يوع هذا تكون ه��ذه العلة الصوتية واقعي��ة ومطردة يف قلب

اإلعالل بالقلب ،فهو ليس ُمشْ كال.

«األلف» يف مثل( :عىل ،وإىل ،ولدى) إىل «الياء».

ٌ
سؤال عن سبب هذا القلب؟ ،أي:
أ ّما العلّة الثالثة يف أ ّن «الياء» أخف من «الواو» فعلّة لك ْن ما زال هناك
يبق اس��تعامل األصل (ع�لاك) وأخواتها،
مقنعة
ْ
خرجت من واقع االس��تعامل ،فاالس��تعامل ملاذا مل َ

نت آنفا؟.
العريب ميي��ل إىل صوت «الي��اء»؛ لخفّته( ،ويدلّك والسيّام أنّه جاء يف لغة عن العرب كام بيّ ُ

كانت لغ��ة إثبات
ع�لى أ ّن الياء أخف عليهم من ال��واو أنّهم يقولون :واإلجاب��ة تب��دو يل يف أنّه ربمّ ��ا
ْ
«ييأس» ،و»ييبس» ،ف�لا يحذفون موضع الفاء كام «األل��ف» (ع�لاك ،وإالك ،ول��داك) ه��ي األص��ل

حذف��وا «يعد»)( ،)2وإنمّ ��ا كانت «الي��اء» أخف من املس��تعمل بني العرب ،ثم انحرستْ ش��يئًا فش��يئًا
«الواو»؛ أل ّن مخرج «الياء» أخف عىل أعضاء النطق بس��بب مي��ل الع��رب إىل إمالة ه��ذه «األلف» عىل
من مخرج «الواو» ،ولذا قال القدماء( :اعلم أ ّن الواو عادتهم يف شيوع اإلمالة عندهم؛ لخفّتها عليهم(،)6

أثقل من الياء واأللف ،واملعني بالثقل أ ّن الكلفة عند (ف»األل��ف» قد تُش��به «الياء» ،ف��أرادوا أ ْن يُق ّربوها

النطق بها تكون أك�ثر ،والياء أخف من الواو وأثقل منها)( ،)7حتى أ ّن «س��يبويه» قال( :زعم «الخليل»

()8

من األل��ف ،وإذا تدبّرتَ ذلك عن��د النطق بالحرف أ ّن إجن��اح «األلف» أخف عليهم  -يعني :اإلمالة -؛
وجدته صحيحا)( ،)3ل��ذا كان العرب يؤثرونها عىل ليك��ون العمل من وجه واح��د ،فكرهوا ترك الخفة)

لت هذه اإلمال��ة إىل «ياء»
«الواو» يف كثري من اس��تعامالتهم ،ب��ل إ ّن القدماء ( ،)9ومب��رور الزم��ن تح ّو ْ
فأصبحت (عليك ،وإليك ،ولديك) ،واش��تهر
رصح��وا ببعد ال��واو عن األلف ،وبق��رب الياء منه ،ليّنة،
ْ

فقال «س��يبويه»(( :)4قالواَ « :ر ُؤف» ،و» َر ُءوف» ،فال ه��ذا االس��تعامل ،واختارت��ه اللغة األدبي��ة ،ونُيس
يُضم؛ لبع��د الواو من األلف ،ف»ال��واو» ال تغلب األصل ،ومل يبق إلاّ «الفتحة» التي قبل «الياء» التي
عىل األلف ،إذ مل تقرب ك ُق ْرب الياء منها)( ،)5وعليه ت َيش بهذا األصل.
((( ينظر :النحو الوايف ،عباس حسن.591 - 586 :4 :

((( ينظر :الكتاب ،س��يبويه ،264 :2 :والقراءات القرآنية،

((( رشح امللويك ،ابن يعيش.410 :

((( الكتاب ،سيبويه.259 :2 :

((( الكتاب ،سيبويه.358 :2 :

د .مي الجبوري.121 - 120 :

((( أبو برش عمرو ب��ن عثامن بن قنرب ،صاحب «الكتاب» ((( ،أب��و عبد الرحمن الخلي��ل بن أحم��د الفراهيدي ،إمام
ومؤصل علومها ،وكل َم ْن جاء بعده عالة عليه ،وما
ورأس املدرسة البرصية بعد ش��يخه «الخليل الفراهيدي» ،العربي��ة
ِّ

(ت180 :ه) ،ينظر :طبقات النحويني واللغويني ،الزبيدي :موجود يف كتاب «س��يبويه» فجلُّه عنه ،ومن مؤلفاته معجم
.285

((( الكتاب ،سيبويه.255 :2 :

(العني) ،ينظر :طبقات النحويني واللغويني ،الزبيدي.47 :

((( الكتاب ،سيبويه ،41 :2 :واإلجناح ،معناه :اإلمالة.
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وأ ّم��ا «ياء» لفظ (مثلَيهم) فهي «ياء» إعراب املث ّنى ،والجر) فس��اووا بينهام بحرف الي��اء يف كليهام؛ إذ
لب��س فيها بينهام؛ أل ّن الفتحة التي قبل الياء متيّز
ومن املع��روف أ ّن املث ّنى يرف��ع باأللف ،ويُنصب ال
َ
ويُج��ر بالي��اء( ،)1وي��رى القدم��اء أ ّن س��بب اختيار املث ّن��ى من جمع املذكر الس��امل( ،)3ومعنى هذا أ ّن

وليس��ت منقلبة عن
«الياء» إلع��راب املث ّنى يف حايل النصب والجر أ ّن ه��ذه «الياء» يف املث ّنى أصلية،
ْ
(املث ّنى وجمع املذكر الس��امل) فرعان عن املفرد« ،األلف» ،فهي تقابل الكرسة يف املفرد.

ومل ّا كان إعراب األصل  -أي :املفرد  -بالحركات ،ولو سألنا القدماء عن سبب وجود هذه الفتحة التي
جعل إعراب الفرع قبل الياء ل��كان الجواب من «ثالث��ة» أمور أحدها:
وهي (الضمة والفتحة والكرسة) ُ

بالحروف التي هي مشبعة عن هذه الحركات ،وهي إ ّن التثني��ة أك�ثر من الجمع ،فأعط��وا الكثري الحركة

(ال��واو األلف والياء)( ،)2وكان يقتيض هذا أ ْن تكون الخفيفة وهي الفتحة ،وأعطوا القليل الحركة الثقيلة

عالم��ة الرفع فيهام «ال��واو» ،وعالمة النصب فيهام وه��ي الك�سرة ،والثاين :إ ّن ح��رف التثني��ة مل ّا زي َد
«األل��ف» ،وعالمة الجر فيهام «الياء» ،لك ْن لو فُ ِعل عىل الواحد للداللة عىل التثنية أش��به «تاء» التأنيث
لبس يف إعراب املث ّنى ،وإعراب جمع الت��ي تُزاد عىل الواحد للداللة عىل التأنيث ،و»تاء»
هذا لحدث ٌ
(رأيت التأنيث يُفتح ما قبلها ،فكذلك ما أشبهها ،والثالث:
املذك��ر الس��امل يف حال النصب يف نح��و:
ُ

بعض من عالمات التثنية ،وال يكون ما
ال ّزيدين) ،فال يُعلم أهذا مث ّنى أم جمع مذكر س��امل ،إ ّن «األلف» ٌ

حا ،ففتحوا ما قبل «الياء»؛ لئال
أ ّم��ا يف ح��ايل (الرفع والج��ر) فالف��ارق بينهام هو قبل «األلف» إلاّ مفتو ً
وج��ود الفتحة يف املث ّنى قبل حرف اإلعراب ،وهي يحدث اختالف ،فال علّة هن��ا توجب املخالفة(،)4

غري موجودة يف جمع املذكّر الس��امل؛ لذا اضط ّروا ولذا نجد بعض النحويني جعل هذه الفتحة إشعا ًرا
من أجل رف��ع هذا اللبس إىل املخالفة بني (املث ّنى بوج��ود األل��ف يف األص��ل( ،)5وهذا اإلش��عار هو

وجمع املذكّر السامل) يف أحرف اإلعراب ،فجعلوا مح��ل التفرق��ة بني امل ُث ّن��ى وجمع املذكر الس��امل
رف��ع املث ّنى بح��رف «األلف» ،وجعل��وا رفع جمع يف حايل (الجر والنصب) ،والس��يّام يف إضافتهام
املذكر الس��امل بحرف «الواو» ،أ ّم��ا حاال (النصب

((( ينظر :الكتاب ،س��يبويه ،4 :1 :ورشح كتاب س��يبويه،

((( هذا هو الشائع املشهور يف االستعامل العريب الفصيح ،الس�يرايف ،129 :1 :واملخ�ترع يف إذاع��ة رسائ��ر النحو،

ُ
اخت�لاف رأي يف إعراب األعلم الش��نتمري ،61 - 60 :ورشح املفصل ،ابن يعيش:
وهن��اك لغة أخرى ،وهن��اك أيضً ا
املثنى ،ينظر :اإلنص��اف ،األنباري ،25 :ورشح املفصل.226 :4 ،

ابن يعيش ،233 - 232 :ورشح األلفية ،املرادي ((( .74 :1 :ينظر :أرسار العربية ،األنباري.65 :

((( ينظر :أرسار العربية ،األنباري.62 :

((( ينظر :رشح املفصل ،ابن يعيش.226 :4 :
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ِ
ِ
مهنديس أخرى؛ اكتفا ًء منهم مبا س��لف؛ لذا نجد تفسري هذه
ورأيت
مهندسيَ املعم��ل،
(رأي��ت
نحو:
ُ
ُ
وقف��ت ع�لى رأي مهم عند الظاهرة يف بعض ألفاظها مثل (عليهم) وأخواتها قد
املعم��ل) ،ع�لى أنّني
ُ
القدماء يدل عىل تفرقتهم بني عالمة إعراب املثنى ،ذُكر عند بعضهم يف «الفاتحة» فقط.

وغريها مماّ شابهها من أحرف العلة ،ففي قلب آخر إ ّن القدماء قد فسرّ وا ورود قراءيت الضم والكرس يف
مذهب
لكل لغ ٍة
االسم املقصور «يا ًء» عند إضافته إىل «ياء» املتكلم حرف «الهاء» عىل أنّهام( :لغتان()2؛ ِّ
ٌ

فتي) ،والعرب تقول :يف العربية ،فأ ّما من رف��ع «الهاء» فإنّه يقول :أصلُها
يف لغة « ُهذيل» ،نحو( :فتى َّ -
(فت��اي) ،لك ّن قبيل��ة « ُهذيل» يف املثن��ى املرفوع رف ٌع يف نصبها وخفضها ورفعها ،فأ ّما الرفع فقولهم:
َ
يوافقون العرب يف إبق��اء «األلف» ،نحو( :غالمان « ُهم قال��وا ذاك» يف االبتداء ،أال ت��رى أنّها مرفوعة

(غالم��اي) ،وعلّل القدماء ال يج��وز فتحه��ا وال كرسها ،والنص��ب يف قولك:
« +ي» املتكل��م) تكون
َ

ه��ذه املوافقة ،فقالوا( :والفرق بني هذه  -أي :ألف «رضب ُه��م» مرفوع��ة ال يج��وز فتحه��ا وال كرسها،
ك��ت يف «علي ُهم» عىل جهته��ا األوىل ،وأ ّما َم ْن
ْ
املث ّنى  ،-وبني «ألف» املقصور يف لغة « ُهذيل» أ ّن فترُ
ه��ذه ال أصل لها ترجع إليه ،فال يجوز قلبها عندهم قال« :عليهِم» فإنّه استثقل الض ّمة يف «الهاء» وقبْلَها

()1
ْني يف
«ياء» ،وإدغامها)  ،فهذا النص يُثنب لنا أ ّن القدماء «ياء» ساكنة ،فقال« :عليهِم»؛ لكرثة دور املَك ِّ

كان يف ذهنهم ميزة «ألف» االثنني ،وكان يف ذهنهم الكالم)(.)3

أيضً ��ا أنّها «ألف» ال أصل لها ،فه��ي عالمة التثنية ،وهن��اك َم�� ْن يرى أ ّن س��بب ك�سر «اله��اء» أنّها مل ّا
ِ
جاورت «الياء» كُر َه الخروج من كرس إىل ضم؛ ألنّه
وهذا رأي مهم يفيدن��ا يف تأصيل الظاهرة التي هي

قيد الدراسة عىل ما سأوضحه يف محله.

ثقيل عىل ألس��نة العرب ،فتتجافاه يف أس�مائها ،أ ّما

اتضح��ت ه��ذه األص��ول ومتعلّقاتها عند َم�� ْن أبقى الضم فاس��تحمل هذا االس��تثقال مراعاة
بع��د أن
ْ
القُدماء أبينّ آراء العلامء يف توجيه هذه الظاهرة التي لحرك��ة األص��ل( ،)4وذهب آخر إىل أ ّن س��بب كرس
يُضم فيها «هاء» الغيب��ة يف نحو (عليهم ،ويزكيهم« ،الهاء» هو مش��ابهتها «األل��ف» ،فلماّ كانت األلف

ومثلَيه��م) وأخواته��ا م��ن األلفاظ األخ��رى ،ومن

((( ضم «الهاء» لهجة مس��تعملة عند قريش وأهل الحجاز

ريا مم�� ْ
امله��م أ ْن أذكر أ َّن كث ً
ن فرسوا علل القراءات و َم�� ْن جاورهم من فصحاء اليمن ،وكرس «الهاء» أيضً ا لهجة
ووجهوها من القدم��اء يذكرون ذلك يف أ ّول ظهور مس��تعملة عند أهل نجد من بني متيم ،وعند قيس ،وأس��د،
اللف��ظ يف الق��رآن الكريم ال��ذي يحم��ل الظاهرة ،ينظر :الكتاب ،س��يبويه ،294 :2 :وارتش��اف الرضب ،أبو
حيان.917 :2 :

وال يك��ررون التوجيه إذا جاءت الظاهرة نفس��ها مرة

((( معاين القرآن ،الفراء.5 :1 :

((( رشح اآلجرومية يف علم العربية ،الس ْنهوري ((( .743 :2 :الحجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه.63 :1 :
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حملت «الهاء» «الياءات» يف «عليهم وإليهم ولديهم» عارضة أيضً ا
تمُ ال إذا ُس
ْ
��بقت ب»ي��اء» ،أو كرسة ُ
فأجريت مج��رى «األل��ف» يف تقريبها من إنمّ ا أصله�� ّن
«أل��ف» ،وإنمّ ا ينقل�ْب�نْ َ إىل الياء عند
عليه��ا،
ٌ
ْ
اتصاله��ن باملضمر ،والي��اء عارضة غري الزمة ،فلم
«الياء» ،فكُرستْ  ،وأُهمل ض ُّمها(.)1

إ ّن هذا التوجيه لقراءيت الضم أو الكرس بآرائه الثالثة يعت��د بها ،وترك الهاء عىل ض ّمته��ا األصلية ،وأيضً ا
يش��مل جميع األلفاظ املذكورة ،أي :سواء أكانت فإنّ��ه ت ّوهم األل��ف األصلية قبل اله��اء ،و»األلف»

وقع��ت قبل «هاء» املضمر مل تك��نِ «الها ُء» إلاّ
كانت ليّنة منقلبة عن «ألف» ،إذا
«الياء» ياء مد أصلية أم
ْ
ْ

كانت «الياء» اللينة التي هي عالمة إعراب املثنى ،مضموم��ة ،ال يجوز غري ذلك ،فأج��رى «الهاء» مع
أم
ْ

وق��د بينّ القدماء ذلك ،فقالوا( :وكذلك يفعلون بها «الي��اء» العارضة التي هي بدل من «األلف» مجراها
اتصلت بحرف مكس��ور  ...يجوز مع «األلف» ،فض ّم عىل األصل)(.)5
 أي :بالهاء  -إذاْ
فيه الوجهان مع الكرسة ،و»الياء» الساكنة ،وال ت ُبال وه��ذا التوجيه قيّ�� ٌم يف معالجة حال «الي��اء» اللينة

حا ما قبلها ،أو مكسورا)(.)2
أ ْن تكون «الياء» مفتو ً

املنقلب��ة فق��ط ،وهو التفات��ة مه ّم��ة يف التفرقة بني

خ��اص عند القدماء لضم الياءات ،لك ّنه ال يحل إش��كال «ي��اء» املد األصلية
وقفت عىل توجيه
لك ّن��ي
ُ
ّ

«اله��اء» يف األلفاظ التي «ياؤها» حرف لني منقلب يف لفظ (يزكّيهم) ونحوه ،وال «ياء» اللني يف نصب
عن «أل��ف» فقط ،والتي ه��ي يف األلفاظ (عليهم ،امل ُث ّن��ى وج�� ّره يف (مثلَيهم) ،فهو خ��اص باملنقلبة

وإليه��م ،ولديه��م) ،ف�يرون أ ّن (اله��اء وامليم من عن «األل��ف» ،ومعلو ٌم أ ّن ض��م «الهاء» ال ينحرص

صلت واو باملي��م( ،)3لك ّن يف مج��يء «اله��اء» بعد ه��ذه «الي��اء» املنقلبة عن
« ُه�� ُم» أصلها الض��مُ ،و
ْ
امليم أُ ْس ِ
حذفت الواو اختصا ًرا؛ «األل��ف» ،وإنمّ ا هو يأيت مع «الي��اء» امل ّدية أيضً ا،
كنت ْ
اس��تخفافًا ،و ُ
دخلت «عىل وإىل زي��ادة ع�لى أ ّن ه��ذا التوجيه الت��زم علّة أص��ل بناء
ْ
أل ّن املعنى ال يش��كل( ،)4فل�ّم�اّ
ول��دى» عىل «اله��اء» أبقاها مضموم��ة عىل أصلها «الهاء» وه��ي الضم ،فلم يخرج ع��ن دائرة التوجيه

قبل دخوله ّن؛ أل ّن الداخل عليها عارض ،وأل ّن هذه العامة التي تش��مل أنواع الياءات كلها ،وبهذا يبقى
توجي��ه حركة البن��اء األصلية وهي الض��م مقن ًعا يف

((( ينظر :الحجة للقراء الس��بعة ،أبو عيل الفاريس 62 :1 :الحالني ،والس��يّام أ ّن التفرقة بني الياءات قامئة يف
جه العل�ماء ضم «الهاء» بعد
 .68تعلي��ل القراءات ،إذ و ّ
((( معاين القرآن ،الفراء.5 :1 :
أصبحتُ ( :همو).
((( أي :إنّها
ْ

الياءات التي أصلها «ألف» بأنّه من أجل التفرقة (بني

((( أي :ال يش��كل م��ع غ�يره ،فالع��رب تق��ول( :عليه�� ُم ((( ،الكش��ف ع��ن وج��وه الق��راءات ،م�كي القي�سي:1 :
وعليهام ،وعلي ُه ّن) ،ينظر :إعراب القرآن ،النحاس.36 - 35 .15 :1 :
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الياء التي أصلها أل��ف ،وبني الياء التي ال أصل لها أ ّما رأي البحث الص��ويتِّ الحديث فيُمكن بيانه من

كانت أكرث منطلقات
يف األلف ،فكرس الهاء مع الياء التي ال أصل لها يف أس��س تحليلهم اللغوي ،وإ ْن
ْ
حدثني التحليلية يف دراسة هذه الظاهرة مل ِ
تح ْد
األلف ،نحو :فيهم ،ويريه��م ل»الياء» الالزمة التي امل ُ ْ
أصل��ه علامؤنا القُدم��اء ،وس��أبيّنها عىل وفق
قبلها ،وض�� َّم التي قبلها ياء وأصله��ا األلف ،نحو :ع�ّم�اّ ّ
عليهم ،وإليه��م ،ولديهم؛ للف��رق)( ،)1مبعنى أنّهم ما يأيت:
حدثون ق��راءة ضم «اله��اء» يف (علي ُهم)
ج��ه امل ُ ْ
تنبّه��وا عىل ما قب��ل «الهاء» يف كون��ه حرف مد يف يو ّ

(يُزكيّ  ،ويُري ،ويُ�� َوفيّ  ،ويف) وأخواتها ،ويف كونه وأخواته��ا أنّه��ا ج��اءتْ ع�لى أص��ل بنائ��ه ،ع�لى
حرف ل�ين يف (إليهم ،وعليهم ،ولديهم) وأخواتها ،أ ّن ض��م «اله��اء» ح��دث في��ه متاثل ب�ين الصائت

ب��ل مل يقرأ «حمزة»( )2بضم «هاء» لفظ (مثلَيهم) مع «الضم��ة» والصامت «اله��اء» من جه��ة أ َّن كليهام
جهها
العل��م أ ّن م��ا قبل «الهاء» هو حرف لني ،فهو يُشْ ��به صوتان خلفيان( ،)3أ ّما ق��راءة كرس «الهاء» فيو ّ
حدث��ون باملي��ل إىل املجانس��ة الصوتي��ة م��ع
متا ًما لفظ (عليه��م) وأخواته ،ولعل ذلك يدل عىل امل ُ ْ
أنّ��ه ال يعد «ياء» إعراب املثن��ى منقلبة عن «ألف»« ،الياء» التي قبل «اله��اء» ،فكُرست «الهاء» ،مبعنى

ع�لى أ ّن تعليل القدماء لق��راءة «حمزة» بالتفرقة بني أنّها مامثل��ة تقدمية( ،)4وذهب بعضُ ه��م إىل أ ّن علّة
«الياءي��ن» األصلية واملنقلبة تعلي��ل وجيه ،لك ّنه ال هذه املجانس��ة ربمّ ا كان بس��بب تأثر ه��ذه القبائل
ج َزريّة (س��امية)
يعدو كونه تعليلاً شكليًّا ،والسؤال الذي يطرح نفسه يف م��ا انترش يف بقاعهم من لغات َ

هنا ه��و ملاذا هذه التفرقة بينه�ما؟ ،أي :ما الداعي ك»اآلرامية» ،و»العربية» ،فكالهام آثر «الكرس» يف
الص��ويتُّ له��ذه التفرقة؟ ،ويب��دو يل أ ّن جواب هذا مثل هذه الضامئر(.)5

الس��ؤال يتعلّق مبا قبل «اله��اء» ،فإ ْن كان حرف مد إ ّن هذه املجانس��ة الصوتية ق��د أدّتْ إىل االقتصاد

ص ُعب صوتيًّا التح ّول من «الياء» املدية إىل «الضم» يف الجهد العض�لي ،وهذا يؤ ّدي إىل يرس األداء(،)6
حدث��ون عىل هذا الي�سر ب(الربنامج
موازنة باملوضع نفس��ه إذا كان ما قبل «الهاء» حرف واس��تدل امل ُ ْ

لني ،وسيأيت بيانه الحقا.

((( ينظر :القراءات القرآنية ،د .سمري رشيف إستيتية.252 :

((( ينظ��ر :التطور النحوي ،برجش�ترارس ،62 :والقراءات

((( الكشف عن وجوه القراءات ،ميك القييس.36 :1 :

القرآنية ،د .سمري رشيف إستيتية.252 :

األدباء ،ياقوت الحموي.255 :6 ،1219 :3 :

((( ينظر :يف اللهجات العربية ،د .إبراهيم أنيس.96 :

((( أب��و عامرة حمزة بن حبيب الزيات الكويف ،أحد الق ّراء ((( ينظ��ر :يف اللهج��ات العربية ،د .إبراهي��م أنيس،95 :
حدث ثقة عابد زاهد( ،ت156 :ه) ،ينظر :معجم واللهجات العربية ،د .عبده الراجحي.166 :
السبعة ،م ّ
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الصويت املحوس��ب) « ،»CSLإذ تبينّ أ ّن اتس��اق امل��د ،فكاله�ما حركة أمامي��ة ،ويف الوقت نفس��ه
الدف��ق املوجي وتوزيع الطاقة عندما تكون “الهاء” ح��دث تخال��ف يف املقط��ع الثاين (ه��م) ،فأصل
كانت مضمومة( ،)1ومعنى هذا حركة «اله��اء» هي الضمة ،وه�ما صوتان خلفيان،
مكسورة أكرث مماّ لو
ْ
أنّنا ميك ْن أ ْن نفهم من ظاهرة انس��جام حركة «الهاء» أي :يك��ون إنتاجه�ما يف الجزء الخلف��ي من القناة
مع «الي��اء»؛ لتُصبح كرسة أنّه اس��تعامل متط ّور عن الصوتي��ة ،ومل ّ��ا أبدل��ت الك�سرة بالضم��ة حدث
حدثون أ ّن اللغة عند كرثة دوران التخالف بني الكرسة من جهة ،و»الهاء» والضمة من
الضم ،فقد بينّ امل ُ ْ
ألفاظها يف االس��تعامل تس��عى إىل االنس��جام بني جهة أخرى ،فالكرسة ص��وت أمامي ،وهام صوتان

أصواته��ا طلبً��ا للخفة يف أداء ال��كالم( ،)2فلماّ كان خلفي��ان ،وعىل هذا يكون الت��آزر قد حدث بوجود
الض��م ثقيلاً بعد «الياء» س��عت اللغة إىل التخلص أمرين متكاملني ،أحدهام :مامثلة بني املقطع الذي
منه مبامثلة «الياء» بالكرسة ،فنحت اللغة هنا منحى نواته «الياء» ،واملقطع الذي نواته الكرسة ،فاجتمع

كل منه�ما يف النواة ،واألمر
أسبق استعاملاً  ،املقطع��ان عىل متاثل ٍّ
توليديًّا ،وهو يؤكّد لنا أ ّن الضم كان َ
مبعنى أنّه األصل(.)3

الث��اين :مخالف��ة يف املقط��ع الثاين ب�ين صوتني،

حدثني أ ّن يف قراءة كرس «الهاء» ال أوله�ما صامت وه��و «اله��اء» ،وثانيه�ما صائت،
وي��رى بعض امل ُ ْ

يُنظر إليه��ا من باب التجانس مع «الياء» فحس��ب ،وهو الكرسة(.)4

كل م��ا تق ّدم ال مينعنا من أ ْن نرجع إىل الس��ؤال
وإنمّ ا يحدث فيها ما أس�ماه (التآزر البنايئ) ،س��واء إ ّن ّ
أكان هذا التآزر للصوائت يف ما بينها ،أو للصوائت ال��ذي طرحن��اه آنفا ،وه��و هل الثق��ل يف مجموعة

م��ع الصوامت ،وهذا التآزر ال يقتيض التوافق فقط ،األلف��اظ التي «ياؤها» حرف م ٍّد هو الثقل نفس��ه يف
بل هو أعم ،فقد يقتيض البناء تآز ًرا مكونًا من توافق مجموعة األلفاظ التي «ياؤها» حرف لني؟.

وتخالف ،ومثال ذلك أ ّن لف��ظ (فيهم) يحدث فيها وليك يتضح األمر ال بد لنا من االستئناس بالتشكيل

ت��آزر بنايئ توافق��ي بتامثل كرسة «اله��اء» مع «ياء» الصويت الحديث للحالني حت��ى ميكننا فهم الذي
جرى ،فإننا ل��و نظرنا إىل األلفاظ املخت��ارة للعيّنة

((( ينظر :علم األصوات النحوي ،د .سمري رشيف إستيتية :لوجدن��ا أ ّن م��ا يس��بق «اله��اء» من جهة التش��كيل
الصويت نوعان ،هام (مقطع صويت طويل مفتوح)،
.582 ،563
((( ينظر :اللهجات العربي��ة يف القراءات القرآنية ،د .عبده و(مقطع صويت طويل مغلق) ،وعىل وفق التشكيل
الراجحي.143 :

((( ينظ��ر :اله��اء العربي��ة الصوت والوظائ��ف ،د .رضوان ((( ينظر :القراءات القرآنية ،د .سمري رشيف إستيتية343 :
منيىس.83 :

.344 -
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الصويت اآليت:

بارتف��اع اللس��ان من أ ّوله نحو س��قف الف��م مع مد

صوت ًّيا لكان ما يأيت:

وه��و ما يرمز له يف التصنيف ال��دويل بالرمز (،)1()i

أ .األلفاظ (يُزكيّ  ،ويُري ،ويُوفيّ  ،ويف) ،لو حللناها الص��وت واهتزاز الوترين الصوتني من غري حفيف،
 [ 1يُزكّيهم ] ←  /ي ُ | ز َ ك | ك ٍ | ه ِ م ./

أ ّما املزدوج الهابط ال��ذي متثله «الياء» غري امل ّدية

 [ 3يوفّيهم ] ←  /ي ُ | و َ ف | ف ٍ | ه ِ م ./

حدث ًا
الحنك الصلب بحيث يُسمح للهواء باملرور ُم ْ

 [ 2يُريهم ] ←  /ي ُ | ر ٍ | ه ِ م ./
 [ 4فيهم ] ←  /ف ٍ | ه ِ م ./

فيولد (مماّ بني وس��ط اللس��ان وما يُقابله من شجر
احتكاكًا مس��مو ًعا مع اهتزاز الوترين الصوتني)(،)2

فنج��د أ ّن ما يس��بق الضمري (ه��م) يف هذه األلفاظ أ ّم��ا الضمة فتولد من آخر اللس��ان نحو آخر الحنك

الصلب مع اس��تدارة الش��فتني ،وهو م��ا يرمز له يف
يت طويل مفتوح ،وهو عىل التتابع/( :ك
ُّ
مقط ٌع ص��و ٌّ
ٍ ،)/و(/ر ٍ ،)/و(/ف ٍ ،)/و(/ف ٍ.)/

التصنيف الدويل بالرمز (.)3()u

صوتيًّا لكان ما يأيت:

الياء غري امل ّديّة التي تس�� ّمى اللينة أقرب إىل مخرج

ب .األلف��اظ (ع�لى ،وإىل ،ول��دى) ،ل��و حلّلناها بن��اء عىل وصف املخ��ارج هذا يتض��ح أ ّن مخرج
 [ 1عليهم ] ←  /ع َ | ل َ ي | ه ِ م ./

الضم��ة موازنة مبخ��رج الياء امل ّدي��ة ،وبهذا يكون

 [ 3لديهم ] ←  /ل َ | د َ ي | ه ِ م ./

جه��از النطق م��ن الي��اء امل ّدية ،ومن ه��ذا نجد أ ّن

 [ 2إليهم ] ←  /إ ِ | ل َ ي | ه ِ م ./

النط��ق بالضم��ة بعد الي��اء غري امل ّديّ��ة أخف عىل

 [ 4مثليهم ] ←  /م ِ ث| ل َ ي | ه ِ م ./

ضم «اله��اء» مع املجموع��ة األوىل أثقل من ضم

ي ،)/و(/ل َ ي ،)/و(/د َ ي ،)/و(/ل َ ي.)/

دوران «ضم» الهاء» عند الق ّراء يف املجموعة الثانية

فنجد أ ّن ما يسبق الضمري (هم) يف هذه األلفاظ هو «اله��اء» مع املجموعة الثانية ،ويبدو أ ّن هذا التباين
يت طويل مغل��ق ،وهو عىل التتابع/( :ل َ الص��ويت ب�ين املجموعت�ين يُظهر لنا س��بب كرثة
مقط ٌع صو ٌّ
ول��و دقّقن��ا باملقطع�ين الصوت ّيني اللذين يس��بقان موازن ًة باملجموعة األوىل ،كام أنّه بينّ لنا بيشء من

«الهاء» لوجدن��ا أ ّن ما يلتصق منهام ب»الهاء» عىل ((( ينظ��ر :فق��ه اللغة العربي��ة ،د .حس��ام النعيمي،175 :

نوع�ين ،فأ ّولهام (ي��اء) م ّديّة ،وه��ي ( ،)/ٍ/وثانيهام واملدخل إىل علم أصوات العربية ،د .غانم قدوري139 :
.142 -

مزدوج هاب��ط ،وهو ( َ/ي ،)/أي« :ي��اء» غري م ّديّة،
وليك منيز أيُّهام أثقل عند نطق «الضمة» بعده ال بد

((( فقه اللغة العربية ،د .حسام النعيمي.193 :

((( ينظ��ر :فق��ه اللغة العربي��ة ،د .حس��ام النعيمي،175 :

لن��ا من معرفة مخرجيه�ما وعالقته مبخرج الضمة ،واملدخل إىل علم أصوات العربية ،د .غانم قدوري139 :
فمن املعلوم أ ّن «الي��اء» امل ّديّة صائت طويل يولد .142 -
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التفصي��ل العلمي الحديث عماّ طرحناه من س��ؤال حرف املد حركة من جنس��ه( ،)1وليك يتضح منعهم
آنفا ،بل أكد قول القدماء يف ذلك ،ف»حمزة» مييل سأمثله بالتشكيل الصويت ،فعىل رأي القدماء يكون

إىل ض��م «الهاء» م��ع «الياء» الت��ي أصلها «ألف» ،التشكل الصويت ل(عالهم) هو:
ويك�سر «الهاء» الت��ي قبلها «ياء» أصلي��ة ،فاتضح [ َعلاَ ُهم ] ←  /ع َ | ل َ ً | ه ِ م /

بوس��اطة التحليل املقطعي أ ّن سبب ذلك هو خفّة فنج��د أنّه تواىل بع��د «الالم» صائت��ان هام (الفتحة
األوىل وثقل الثانية.

واألل��ف) ،واللذان ظه��را ب( | ل َ ً | ) ،وهذا يعنى

بقي أ ْن أبينّ رأي امل ُ ْ
حدثني يف «الياء» غري األصلية ،وجود ق ّمتني عىل «ال�لام» ،وهو ما ال يقبله البحث
كيف جاءتْ ؟ ،س��واء يف لفظ (عليهم) وأخواته أو الحديث ،ف»الفتحة» ال تظهر يف التحليل الصويت
يف لف��ظ (مثليهم) ،وال بد قبل بي��ان آراء امل ُ ْ
حدثون أنّه
حدثني املختربي ال نطقًا وال رس�ًم�اً  ،ف�يرى امل ُ ْ
أ ْن أب�ّي�نّ أصلاً مه�ًّم�اًّ يختل��ف في��ه امل ُ ْ
حدثون يف ال وجود لحركة قبل حرف املد من جنسه ،وإنمّ ا ما
توجيهاتهم عن القدماء ،فالقدماء يرون أ ّن قبل حرف موجود هو الصائت الطويل الذي يمُ ثل حرف املد،
املد حرك ًة من جنس��ه ،وعليه تك��ون هناك «فتحة» وهو ق ّمة حرف «الالم» ،وكام يف التشكيل الصويت
عىل «ال�لام» من (عالهم ،وإالهم) ،وهناك «فتحة» اآليت:
عىل «الدال» من (لداه��م) ،فالقدماء عندما يقلبون [ َعال ُهم ] ←  /ع َ | ل ً | ه ِ م /

«األلف» إىل «ياء» ال يس��ألون عن الفتحة التي قبل وبناء ع�لى هذا نجد أ ّن التوجي��ه الصويت الحديث
«الي��اء» يف ( َعلَ ْيهم ،وإلَ ْيهم ،ولَ َديْهم)؛ ألنها الفتحة أعط��ى بديلاً جدي ًدا لتفس�ير وج��ود «الفتحة» قبل
التي قبل «األلف» يف األص��ل ،ولذا جعلوا الفتحة
حدثون أ ّن «األلف» األصلية قد
«الي��اء» ،إذ يرى امل ُ ْ
التي قبل «ياء» إعراب «املثنى» مشعرة ب»األلف» .انش��طرتْ إىل (فتحة ونصف صائ��ت) ،وعىل وفق

حدثون؛ ألنّهم ال ي َرون
إ ّن هذا التوجيه ال يرتضيه امل ُ ْ
وجود حركة قبل حرف املد من جنسه ،إذ تبينّ لهم
من التحليل الطيفي لسلس��لة الكالم يف املخترب أ َّن
الصوامت تك��ون قواعد ،والصوائ��ت تكون قمماً ،

وأ ّن أحرف املد ظه��رتْ قمماً  ،مبعنى أنّها حركات

«صوائ��ت طويلة» ،وال توج��د للصامت الواحد إلاّ

ما يأيت(:)2

[عالهم] ←  /ع َ | ل ً | ه ُ م /

ينش��طر الصائت الطويل «األل��ف» (ً ) إىل (فتحة،

ونصف صائت) ،فيكون:

((( ينظ��ر :املنهج الصويت ،د .عبد الصبور ش��اهني،18 :
وأبحاث يف أصوات العربيَّة ،د .حسام النعيمي.13 :

حرك��ة واحدة ،أي :ال يجتمع عىل الصامت الواحد ((( ينظر :أبحاث يف أصوات العربية ،د .حس��ام النعيمي:

حدث��ون أ ْن يكون قبل  ،8و.24
ق ّمت��ان ،وبه��ذا ال يقب��ل امل ُ ْ
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[ عالهم ] ←  /ع َ | ل ً | ه ُ م /

النحوي��ون يف ضمن األس�ماء املثناة ،وذلك نحو:

فنجد أ ّن «األلف» (ً) انش��طر إىل «فتحة» (َ) ،و»ياء» (ه�ما ،وأنتام ،إيّاكام) ،وكذلك داللة هذه «األلف»

غ�ير مدية (ٍ) ،وه��ي متثّل نصف صائ��ت ،وقيمتها ع�لى التثني��ة يف األفعال ،نح��و( :ذ َهب��ا ،وذهبتُام،
قيمة صامت ،فيكون التشكيل الصويت هو:
حرصا
العرب بع��د ذلك؛
توس��عت
ً
وتذهب��ان) ،ثم ّ
ُ
[ علَيهم ] ←  /ع َ | ل َ ي| ه ُ م /

منها عىل متييز داللة اإلعراب ،فاس��تعملت «الياء»

وبهذا نفهم م��ن أين جاءتْ هذه «الفتحة» التي قبل لحايل النصب والج��ر ،وأبقت «األلف» عىل حال
التوس��ع مل يأت
«الياء» ،ونفهم أيضً ا من أين جاءتْ هذه «الياء» التي الرف��ع( ،)1وي��رى بعضه��م أ ّن هذا
ّ
بعض الع��رب ،فيكرس «اله��اء» ،وقد
قد يجانس��ها ُ
اعتباطً��ا ،وإنمّ ا حدث لهذه «األل��ف» تط ّو ٌر صويتٌّ
ينطق بعضهم «الهاء» عىل األصل ،وهو «الضم».
فأصبحت «يا ًء»
بإمالته��ا ،ثم تطورتْ هذه اإلمال��ة،
ْ
أ ّما «ياء» إع��راب «املث ّنى» يف حايل النصب والجر
غري م ّدية ،وأثبتتها اللغة بعد أن اس��تقر نظامها عىل
فالقدماء جعلوها مقابلة للكرسة يف إعراب املفرد،
التفرق��ة بني حاالت اإلعراب( ،)2والس�� ّيام أنّنا نجد
ف»الفتح��ة» التي قبل «الياء» يف لفظ (مثليهم) دالة
كانت دالة ع�لى التثنية ثابت ًة
ْ
أ ّن عالم��ة (الياء) م�ّم�اّ
عىل «األل��ف» املحذوفة ،وعىل ما بيّنا س��ابقًا من
يف العربي��ة الجنوبية القدمية ك(الس��بئية واملعينية
أ ّن القدم��اء يرون وجود حركة قب��ل حرف املد من
والقتباني��ة والحرضمي��ة)( ،)3ويب��دو أ ّن وج��ود هذه
جنسه يُعاد السؤال نفسه هو ما هذه «الياء» ،وما هذه
«الي��اء» يف العربي��ة الجنوبية القدمي��ة قد أوهم «د.
الفتحة التي قبلها؟.
()4
إبراهي��م أنيس»  ،فجعل إع��راب املثنى ب»الياء»
ولإلجاب��ة عىل هذا الس��ؤال ال بد م��ن فهم «ألف»
ّ��ت علي��ه ه��ذه الفتحة الت��ي قبل ((( ينظ��ر :دراس��ات يف اللغ��ة والنح��و ،د .عدنان محمد
املث ّن��ى الت��ي دل ْ
سلامن.80 :

حدثني يرى أ ّن
«الي��اء» ،ومن هنا نج��د أ ّن بعض امل ُ ْ

((( ينظ��ر :فقه اللغة املقارن ،د .إبراهيم الس��امرايئ- 87 :

أصل اس��تعامل املث ّنى مالزمة «األلف» رف ًعا ونص ًبا .89

ريا ((( ينظ��ر :قواعد العربية الجنوبية ،ف .ل .بيس��تون- 59 :
وج ًّرا ،ويع ّزز هذا ويقوي��ه أمران ،أحدهام :أ ّن كث ً
م��ن القبائل التي تل��زم املث ّن��ى يف إعرابه «األلف»  ،62وفقه اللغة املقارن ،د .إبراهيم السامرايئ.80 :
((( الدكتور «إبراهيم أني��س» اللغوي املجمعي املرصي،

فقط قبائل ميانية ،ومن املع��روف أ ّن عرب ّية القبائل

اليامنيّ��ة أق��دم م��ن عربي��ة القبائل الش�مالية ،فدل

من أقدم أساتيذ اللغويات يف العرص الحديث ،وله مؤلفات

لغوي��ة مهمة ،منه��ا (يف اللهج��ات العربي��ة) ،و(من أرسار

هذا عىل أصالة االس��تعامل ،والث��اين :أ ّن «األلف» اللغ��ة)( ،ت1978 :م) ،ينظ��ر :تتمة األع�لام ،مح ّمد خري

ج��اءتْ دالة عىل التثنية يف أس�ماء كث�يرة ال يع ّدها رمضان.11 :1 :
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هو األص��ل ،ومجيء «األل��ف» فرع عن��ه( ،)1لك ّن لفظ (مثليهم) ،فأصلها يف الرفع (مثالهم) ،ومبرور

هذا يتص��ادم مع وج��ود الفتحة التي قب��ل «الياء»؛ االس��تعامل وتط��وره ع�لى ألس��نة الع��رب مبيلهم
فإذا س��لّمنا أ ّن «الياء» هي أصل إعراب املثنى فهل إىل التميي��ز بني حاالت اإلع��راب حفاظًا عىل أمن

ه��ي «ياء» م ّديّ��ة أو «ياء» ليّن��ة؟ ،ويف كال األمرين اللبس ووضوح الداللة من أجل الوصول إىل اللغة

يبقى تفس�ير تح ّول هذه «الياء» إىل األلف مشكلاً  ،األدبية املثالية انش��طرت «األل��ف» إىل (فتحة وياء
فكان��ت (مثليهم) ،وعىل ه��ذا تكون
والس��يّام أ ّن العربية ال تعرف مثل هذا التح ّول عىل غ�ير مدي��ة)،
ْ

عكس تح ّول «األلف» إىل «ياء» فهو مشهور مطّرد« ،ياء» إعراب املثنى منقلبة عن «األلف» الدالة عىل
وتفسريه العلمي أقرب إىل واقع االستعامل.

التثنية ،وعيل وفق التشكيل الصويت اآليت:

ويبدو يل أ ّن القول بأصالة داللة «األلف» عىل التثنية [ ِمثالهم ] ←  /م ِ ث| ل ً | ه ُ م /

علمي وجيه ،ينش��طر الصائ��ت الطويل «األل��ف» (ً) إىل (فتحة،
وأنّه م�لازم ل»املثنى» يف إعرابه قول
ٌّ
والسيّام أنّنا بيّنا سلفًا قول القدماء يف أصالة «ألف» ونصف صائت) ،فيكون:

التثنية ،وأنّها ليس لها أصل ترجع إليه( ،)2زيادة عىل [ ِمثالهم ] ←  /م ِ ث| ل ً | ه ُ م /

أنّن��ا نجد أ ّن لزوم «األلف» يف إع��راب املثنى رف ًعا فنجد أ ّن «األلف» (ً) انش��طر إىل «فتحة» (َ) ،و»ياء»

ونصبًا وج ًّرا كان لغة فاش��ية معروفة عند العرب( ،)3غري مدية (ٍ) ،وهو متثل نصف صائت ،وقيمتها قيمة
َ ُ ْ ۡ
وبها ج��اءتْ القراءة ،فف��ي قوله تع��اىل :ﵟقال ٓوا إِن صامت ،فيكون التشكيل الصويت هو:
َهٰ َذ ٰ ِن لَ َ ٰ
ح َر ٰ ِنﵞ ﵝطه الآية ﵓﵖﵜ جاءت القراءة السبعية [ :مثلَيهم ] ←  /م ِ ث| ل َ ي| ه ُ م /
س ِ
(إ َّن هذانِ لساحران) بتشديد (إنّ) ومالزمة «األلف» ولك ْن يبقى سؤال آخر قائم هنا ،وهو ملاذا انشطرت

للفظ (ه��ذان)( ،)4وثبوت هذا الل��زوم يجعلنا نحل «األل��ف» يف (عاله��م ،ومثاله��م) وأخواتهام إىل

لغ��ز وجود الفتحة قبل «ياء» إعراب املثنى يف نحو (فتح��ة ،وياء غري مدي��ة) ،ومل تنش��طر إىل (فتحة،
((( ينظر :من أرسار اللغة ،د .إبراهيم أنيس.271 :

((( ينظ��ر :رشح اآلجرومي��ة يف علم العربية ،الس�� ْنهوري:
.743 :2

وواو غري مدية)؟.

من املعلوم أ ّن القدماء رحمهم الله تعاىل قد أجابوا
عىل هذا ،وقد بيّن��ت آنفًا أ ّن األجوبة مل تك ْن ُمقنعة

أخف من
((( ينظ��ر :رشح املفص��ل ،ابن يعي��ش ،233 :3 :ورشح إلاّ يف قوله��م( :ألنّها أي« :الي��اء» أيضً ا ُّ

األلفي��ة ،امل��رادي ،74 :1 :واللهج��ات العربي��ة ،د .عبده ال��واو)( ،)5فه��ذه العلّة الصوتية أفض��ل وأقوى مام
الراجحي.185 :

((( ه��ي قراءة عن اب��ن عامر ،وحمزة ،ونافع ،والكس��ايئ،

ذك��ر من علل قلب «ألف» لف��ظ (عالهم) ،ونحوها

ينظر :النرش يف القراءات العرش ،ابن الجزري ((( . ،1804 :5 :رشح كتاب سيبويه ،السريايف.162 161 :4 :

اللغوي الحديث»
العشر دراسة من منظور البحث
الصوتي
«التوجيه
ُ
لظواهر من القراءات َ
ِّ
َ
ُّ

702

أ .م .د .محمد هادي محمد عبد الله

نت آنفًا ميل االس��تعامل العريب الدراجة اليوم أنّنا نجد مثلاً أ ّن ضم «الهاء» من لفظ
إىل «ي��اء» ،وق��د بيّ ُ

إىل «الي��اء» أكرث م��ن «الواو» ،وبه��ذا رصح بعض (ه ْم) هو االس��تعامل املطّ��رد عند اتصال��ه بألفاظ
القدماء ،فق��ال( :اعلم أ ّن «ال��واو» أثقل من «الياء» من نحوَ ( :علَيْ ِه ْم ،ونُ ْعطيْهِ�� ْم ،ونُ َوفّي ِه ْم ،ونُ َزكّي ِه ْم)،

و»األل��ف» ،واملعني بالثق��ل أ ّن الكلفة عند النطق فيقولون يف الدارجة( :علي ُه�� ْم ،ونِطْي ُه ْم ،وانْ َوفّي ُه ْم،

بها تكون أك�ثر ،و»الياء» أخف م��ن «الواو» وأثقل وانْ َزكّيْ ُه ْم) ،وهذا يُبينّ لنا أ ّن النزوع إىل «الضم» مام
من «األلف» ،وإذا تدبّرتَ ذلك عند النطق بالحرف اختارته هذه اللهجات له أصل يف الفصحى ،بل هو
وجدت��ه صحيحا)(( ،)1فيب��دو أ ّن الذوق العريب كان األصل يف االستعامل ،والكرس فرع عنه.
يؤثر صوت «الياء» عىل صوت» الواو» ،ويراه أخف

منه وأي�سر)( ،)2فاملت العرب يف الكرثة الكاثرة من

كالمها إىل «الياء» عند قلب «األلف».

•املطل��ب الثاين :اإلبدال واإلش�مام الصويت يف
لفظ «رساط»

ُ
الصويتُّ يف لفظ «رصاط» ظاهرتان
اإلبدال واإلش�ما ُم َّ

مماّ تق�� ّدم كلّه نخل��ص إىل أ ّن قراءة ك�سر «الهاء» يف االس��تعامل الع��ريب ،وجاءتا يف الق��راءات القرآنيّة
حا إىل مامثلة تق ّدمية للمناس��بة الصوتية الكرمي��ة ،وليك تتّضح لنا دراس��تهام ال بد من بحثهام
ْ
كانت جنو ً
ٌ
أص��ول لغويّة
واالنس��جام األدايئ م��ع «الي��اء» ،وأ ّن ق��راءة ض��م كلاّ ع�لى حدة ،لك ْن قب��ل بحثهام هناك

ّت عن هذه املناس��بة من أجل الحفاظ يج��ب توضيحها ألهميته��ا ،ولعالقته��ا املبارشة بفهم
«الهاء» تخل ْ

عىل حركة البناء األصلية للضمري «الهاء» ،وهي مع هاتني الظاهرتني ،فأقول:

«الي��اء» امل ّدية أثق��ل منها مع «الي��اء» اللينة ،وبهذا إ ّن لفظ (رساط) وتن ّوع��ه اللهجي يف (رصاط ،وزراط)

نفهم اطّ��راد الضم عند «حم��زة» مع «الي��اء» الليّنة ل��و رجعنا إىل مادت��ه اللغوية يف املعج�مات القدمية
توس��ع «يعقوب» و»روي��س» ،فقرءا لوجدنا هذه املعجامت تُبيّنها عىل وفق ما يأيت:
فق��ط يف حني ّ

بضم «الهاء» س��واء أكانت «الياء» م ّدية أم ليّنة ،وقد (أ) م��ا ّدة (س ،ر ،ط) مذكورة يف املعجامت عىل أنّها

اتض��ح لن��ا أيضً ا أن��واع الي��اءات يف كل لفظ منها ،ما ّدة عربيّة أصيلة االس��تعامل( ،)3فه��ي (أصل صحيح
وتب�ّي�نّ لن��ا س��بب «الفتحة» الت��ي قبل «الي��اء» غري واحدٌّ ،
رسطت
يدل عىل غيبة يف م ٍّر وذهاب ،من ذلك:
ُ

وبعض أهل
كل هذا ومن باب االس��تئناس بتمثيل الطع��ام ،إذا بلعته؛ ألنّ��ه إذا سرُ ط غ��اب،
امل ّدية ،وبعد ّ
ُ

ه��ذه الظاهرة يف أصوات بع��ض اللهجات العراقية

((( ينظ��ر :الع�ين ،الفراهي��دي ،211 :7 :وتهذيب اللغة،

((( رشح امللويك ،ابن يعيش.410 :

األزه��ري ،329 :12 :وت��اج اللغ��ة وصح��اح العربي��ة،

النعيمي.386 :

 ،185وتاج العروس ،ال َّزبيدي.341 :19 :

((( الدراس��ات اللهجية والصوتية عند ابن جني ،د .حسام الجواه��ري ،1130 :3 :ولس��ان الع��رب ،اب��ن منظور:9 :
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العلم يقول« :الرساط» مشتق من ذلك؛ أل ّن الذاهب فيه ل»(الرصاط) ،وهو يُذكر يف ضمن ما ّدة (س ،ر ،ط)(.)6
يغيب غيبة الطعام امل ُْسترَ َط)(.)1

جعل
أ ّما املعجامت الحديثة ففي (املعجم الوس��يط) ُ

(ب) ما ّدة (ص ،ر ،ط) تأيت يف املعجامت عىل ثالثة لفظ (رساط) يف مادة (رسط) ،وذكروا اشتقاقات املادة
أمناط :أحدها :ال تُذكر مطلقًا ،وهذا يف معجم (العني) وترصيفاتها ،لك ّنهم جعلوا لفظ (رصاط) بطريقة غريبة،

ليست مادة مستقلة ،وإنمّ ا هي فقد وضع بعد م��ادة (رصر) بعد ذكر الفعل املضاعف
ولعل سبب ذلك أنّها
(ّ ،)2
ْ

تبع ل(رسط) باإلبدال الصويت ،والنمط الثاين :ت ُذكر يف (رصرص) ،وجع��ل لفظً��ا مس��تقلاً مبادة جدي��دة ،ومل
ضمن ما ّدة (س ،ر ،ط) ،فلفظ (رصاط) ما هو إلاّ إبدال يزي��دوا عىل أ ْن قالوا( :الرصاط :الطريق) ،ثم استُش��هد
يت لحرف «الس�ين» يف لف��ظ (رساط)( ،)3والنمط عىل هذه الداللة بآية قرآنية كرمية( ،)7وأ ّما يف (امل ُ ْنجِد)
ص��و ٌّ
جعل
الثال��ث :أنّهم يذكرونها مس��تقلّة ،لك ّنه��م ال يلبثون أ ْن فقد ش�� ّو ْ
هت مادة (رسط) وإبداالتها الصوتية ،إذ ُ

يُرصح��وا بأنّها تب ٌع ملا ّدة (س ،ر ،ط) ،ف»الصاد» أبدل لف��ظ (رساط) يف م��ادة (رسط) م��ن املع ّرب��ات ع��ن
ب»الس�ين» ،واملعنى واحد ،ول��ذا نجدهم ال يُف ّرعون الالتيني��ة بالرغ��م من أنّه ذكر اش��تقاقات م��ادة (رسط)
ٍ
اش��تقاقات مثلام ف ّرعوا يف «رسط»( ،)4وترصيفاته��ا ،ثم إنّه أفرد ل(رصط) م��ادة أيضً ا ،وجعل
تصاريف أو
لها
َ

وعلي��ه يتبني لنا أنّه يف كل األمناط ُعدّتْ مادة (ص ،ر ،فيه��ا لف��ظ (رصاط) ورصح بأنّه (يوناين) ،ث��م إنّه أفرد
ط) مادة فرعية تابعة ملادة (س ،ر ،ط).

ملادة (زرط) فقرة ،وجعل فيها داللة واحدة هي (البلع)

حدث مل
(ج) م��ا ّدة (ز ،ر ،ط) ال وج��ود له��ا يف املعج��م؛ لذا ( ،)8وإ َّن إف��را َد (زرط) مب��ادة مس��تقلة أم�� ٌر ُم ْ

ج��ة يف هذا الباب،
ح ّ
ق��ال العلامء( :ال�ِّس�رِّ اط بالكرس :الس��بيل الواضح  ،...يذكره متق ّدم��و اللغويني ،وهم ال ُ
لتفت إىل غريهم ،ف�لا ميكن االطمئنان إىل هذا؛
ين األص��ل ،وقول َم ْن وال يُ ْ
والصاد أعىل للمضارعة ،والس� ُ

قال بالزاي امل ُخلصة خطًّا خطأ)( ،)5وسبب هذه الخطأ ملخالفت��ه إج�ماع اللغوي�ين يف ضب��ط م��ادة (رسط)
يت وإبداالتها الصوتية وأصلها وداللتها ،وعليه تكون مادة
أ ّن هذه املا ّدة غري مستعملة ،ف»الزراط» إبدال صو ٌّ

((( مقاييس اللغة ،ابن فارس.152 :3 :
((( ينظر :العني ،الفراهيدي.211 :7 :

ألف��اظ (الرساط ،والرصاط ،وال��زراط) ما ّدة واحدة هي
(س ،ر ،ط) فق��ط ،وما عداها تب ٌع لها باإلبدال الصويت

((( ينظ��ر :تهذي��ب اللغ��ة ،األزهري ،330 :12 :ولس��ان ((( ينظ��ر :تهذي��ب اللغ��ة ،األزهري ،329 :12 :ولس��ان

العرب ،اب��ن منظور ،185 :9 :واملصباح املنري ،الفيومي :الع��رب ،ابن منظ��ور ،185 :9 :وتاج الع��روس ،ال َّزبيدي:
.226

.345 :19

املحيط ،الفريوزآبادي.675 :

((( ينظر :املنجد يف اللغة ،لويس معلوف ،297 :و،330

((( ينظر :مقايي��س اللغة ،ابن فارس ،349 :3 :والقاموس ((( ينظر :املعجم الوسيط ،427 :و.512
((( القاموس املحيط ،الفريوزآبادي.670 :

و.422
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الذي يحدث لحرف «الس�ين» بحسب لهجات العرب؛ عىل التش��ابه الصويت باللفظ الالتيني (،)STRATA
(وأصل «الرصاط» ب»السني» ال غري ،وهذا غري ُمس��لّم به ،حت��ى أ َّن “د .إبراهيم أنيس” عاب
ُ
لذا قال القدماء:

من «سرَ َطَ» :إذا بَلَ َع ،وكذا «زردْتُ »)(.)1

عىل كثري م ّمن ألّف يف “امل ُع ّربات” ش��غفهم باأللفاظ

وم��ن األصول اللغويّة التي يج��ب بيانُها أيضً ا أ ّن بعض األعجم ّية ،فينس��بون العجمة للفظ ألدىن ش��بهة ،زيادة

رومي عىل أنّهم مل يكونوا عىل دراية بش��قيقات اللغة العربية
اللغويّ�ين ي��رى أ ّن (رصاط) لف��ظ ُمع َّرب ،فه��و
ُّ
األصل( ،)2وبهذا قال بعض املسترشقني( ،)3وإذا سلّمنا من اللغات الجزريّة “الس��امية” ،فع�� ّدوا بعض األلفاظ
بأعجمية (رصاط) فس��يخرج «الص��اد» يف (رصاط) من دخيلة عىل اللغة العربية غ�ير ُمدركني أنّها منحدرة من

حدثني وضعوا رشوطًا
دائ��رة اإلبدال ،ف(ما
ْ
رصف أصل واحد( ،)6زيادة عىل أ ّن امل ُ ْ
دامت ُم ّعرب��ة فإ ّن العرب تت ّ
فيها ،وال تصح دليلاً عىل اإلبدال)()4؛ إذ ينطقها العريب للقول الفصل يف عروبة اللفظ( ،فإ ّن الفيصل األول فيه

مب��ا يُالئم بيئته ،فنك��ون غري معن ّيني بأصله��ا ومادتها ،ه��و تحقيق وجود اللفظ العربية مبعناها يف أصل كامل
زالت فيه مندوحة الت�صرف ،أو يحتم��ل أ ْن تكون من ب��اب الدخيل ،كام
لك ّن القول بأعجمية لفظ (رصاط) ما
ْ
للمراجعة ،عىل أ ّن مس��ألة األلف��اظ امل ُع َّربة يف القرآن يحتم��ل أ ْن تكون من أصل ُمامت يف العربية ،وإ ْن كان

العقول وتناح َر ِ
ُ
الكريم مسألة تشاجرتْ فيها
ت األقال ُم( ،)5من الصع��ب أ ْن يقوم عىل هذا دلي��ل)( ،)7وعليه تكون

يخرج عن عرب ّيته ما لدينا س��عة يف إخراج (رصاط) من ظنون األعجمية من
والذي يبدو يل أ ّن اللفظ القُرآين ال
ُ
دام له أدىن مالبسة باللغة العربية لفظًا ومعنى.

جهات ،إحداها :إ ّن التش��ابه الصويت قائم يف كثري من

ري» املنش��أ والبيئة أو
ج َز ُّ
حدثني الذين يرون أعجم ّية لفظ «رصاط» اعتمدوا األلف��اظ التي أصلها عر ُّ
يب « َ
إ ّن امل ُ ْ

ج َم ٌل
إسالمي الداللة ،ثم اقرتضها األعاجم ،ومن ذلك ( َ
ُّ
((( امللخّ��ص م��ن كتاب الف��رق بني الس�ين والصاد ،ابن
 ،)CAMALو(القائ��د  )GUIDEمبعنى (الدليل)،
القماّ ح.76 75 :
((( ينظر :الصاحبي ،ابن فارس ،45 :واإلتقان ،السيوطي :وغريه��ا كثري ،فه��ل نقول :إنّه��ا ألفاظ أعجمي��ة ،فهذا
 ،956 :3واللس��ان واإلنس��ان ،د .حس��ن ظاظ��ا ،101 :محال عقلاً ونقلاً  ،ف(تعيني أصل اللفظ إللحاقه باللغة
والق��راءات القرآنية يف ض��وء علم اللغ��ة الحديث ،د .عبد

الصبور شاهني.318 :

املأخ��وذة منها يحتاج إىل نظر ال يكفي فيه املش��ابهة

((( ينظ��ر :العربي��ة الفصحى ،هرني فل��ش ،78 :والتطور اللفظية  ...إلاّ إذا دلّت القرائن عىل انتقال إحداهام من
النحوي ،برجشرتارس.228 :

((( الدراس��ات اللهجية والصوتية عند ابن جني ،د .حسام
النعيمي.153 :

((( ينظر :من أرسار اللغة ،د .إبراهيم أنيس.114 :

((( ينظ��ر :فصول يف فقه العربي��ة ،د .رمضان عبد التواب ((( :الق��راءات القرآنية يف ضوء علم اللغة الحديث ،د .عبد
 ،358وأقباس الرحمن ،د .خالد رشيد ،137 :وما بعدها.

الصبور شاهني.334 :
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لغة إىل أخرى وساعد االشتقاق عىل ذلك)( ،)1والقرائن والطريف أ ّن «ثلثي» املستعمل منها كان أ ّوله «السني»،

زيادة عىل االش��تقاق واضحة يف رج��وع هذه األلفاظ وهذا يدل عىل ق ّوة هذا الحرف يف االس��تعامل ،وأُنْس
إىل العربية.

العرب به.

والثانية :إ ّن ما ّدة (س ،ر ،ط) جاري ٌة عىل سنن العربية يف والثالث��ة :تع��د الع��رب األلفاظ الت��ي وقع فيه��ا صوتا
البنية واالش��تقاق والترصيف ،فجاء فيها (سرَ َ َ
ط يَسرْ ُطُ) «الصاد» ،و»الط��اء» وليس فيها إبدال ألفاظًا أعجمية؛

من الباب األول ،و(سرَ ِ َ
ط يَسرْ ِطُ) من الباب الس��ادس ،لذا ال يعد لف��ظ (رصاط) أعجم ًّيا؛ أل ّن «الصاد» أصلها
واألم��ر منه�ما (اسرْ ط) ،واملص��در (سرَ ْط) ،و(انْسرَ َط «السني»(.)5

رسطه) ،والرابع��ة :ربمّ ��ا كان أص��ل لف��ظ (رصاط) م��ن اللغ��ة
الطعا ُم يف حلقه ،إذا س��ار فيه س ً
ريا سهلاً ) ،و(ت ّ
و(السرُّ اط) :السيف القاطع ،و(السرُّ َط) :الرجل العظيم الجزريّ��ة األم التي َ
رث موروثه��ا إىل العرب ّية ،ومن
آل أك ُ

اللَّقْ��م ،والرسيع الج��ري ،و(السرُّ َ يْط) :طع��ا ٌم من متْ ٍر هذه اللغة الجزريّة أخذته الالتينية يف عصورها القدمية،
أصل
وس�� ْمن ،و(السرِّ اط) :الطريق الواضح ،بل بينّ َ علامؤنا والكَتْ ُه بأصواتها ،فأصبح ( ،)STRATAفيكون ُ
َ

أ ّن س��بب تس��مية «الطريق» ب»ال�ِّس�رِّ اط»؛ ألنّه يَسرْ ِط اللفظ جزريًّا ،أي :عريب قديم (سطراط) ،وآل إىل اللغة
الس��ابلة( ،)2ومن الطريف أ ّن العل�ماء نقلوا عن العرب العربي��ة ،فتداولته لهجاتها ،وكان له��ذا التداول أثره يف
لف��ظ «السرِّ ِطْراط» عىل وزن « ِف ِع�ّل�اّ ل»؛ لرسعة ابتالعه نطق��ه بـ “الس�ين” ،أو بـ “الصاد” أو ب��ـ “الزاي” ،وهذا
وزلق��ه يف الحلق ،واملراد به «الفال��وذ»( ،)3ومعناه أنّهم التن�� ّوع الصويت مع��روف يف االس��تعامل العريب ،وال

األعجمي به الذي هو من مادة (س ،ر ،أحد يُنكر أنّها كلها ألفاظ عربية ،ومن ذلك عىل س��بيل
ترجموا اللف��ظ
َّ

ط) ،بل إنّنا نجد أنّه يف تقليبات مادة (س ،ر ،ط) هناك املث��ال لفظ (حتّى ،وعتّى) ،ولفظ (أ ْع ِط ،وأن ِْط) ،ولفظ
ج َرة ،وشَ يرَ َة).
«ثالثة» أصول مس��تعملة هي( :طرس ،س��طر ،رسط)( ،شَ َ

وثالثة مهملة هي (طرس ،رس��ط ،رط��س)( ،)4ونجد أ ّن بق��ي أ ْن أبينّ أ ّن لف��ظ (رساط ،أو رصاط ،أو زراط) هي
نص��ف أبنية تقليبات هذه املادة مس��تعملة يف العربية ،ع�لى وزن ( ِفعال) بك�سر الفاء ،واألفصح في��ه أنّه لفظ
((( تأريخ اللغة العربية ،جرجي زيدان.8 :

ُمذكّ��ر ،وب��ه جاء التنزيل ،وق��د ورد تأنيث��ه( ،)6وقد ذكر

((( ينظ��ر :تهذي��ب اللغ��ة ،األزهري ،330 :12 :ولس��ان العلامء أنّه ليس يف كالم العرب اس��م عىل وزن ( ِفعال)

الع��رب ،ابن منظ��ور ،185 :9 :وتاج الع��روس ،ال َّزبيدي:
.341 :19

((( ينظ��ر :مقايي��س اللغ��ة ،ابن ف��ارس ،152 :3 :ورشح ((( ينظ��ر :تهذيب اللغ��ة ،األزهري ،329 :12 :ودراس��ة
الفصيح ،ابن الجبان.108 107 :

((( ينظر :العني ،الفراهيدي.209 :7 :

اللهجات العربية القدمية ،د .داود سلوم.90 :

((( ينظر :املذكر واملؤنث ،ابن األنباري.421 :1 :
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ليس مبصدر إلاّ كلمة (ال ِفعال) ،وهي خشبة الفأس( ،)1علّة تسميتها بأحرف الصفري ومعرفة مخرجها وصفاتها،

يت بذل��ك؛
ُ
قل��ت« :رصاط»
يدخل تحت هذا االس��تثناء ،فهو يدل فأح��رف الصف�ير (س  ،ص  ،ز)(ُ )4س�� ّم ْ
ُ
ع�لى االش��تامل؛ أل ّن (الرصاط) يش��تمل عىل س��الكه لخروج ِح ّد ٍة صوتية عند النطق بها تش��به صوت صفري
اش��تامل الحل��ق عىل امل�سروط ،ووزن ( ِفع��ال) كثري الطائر ،وس��ببها ق�� ّوة احتكاك الهواء الخ��ارج من منفذ
يف املش��تمالت عىل األش��ياء ،حتى أنّها تعطي معنى ض ّيق( ،)5فهذه الح ّدة تجعلها واضحة يف الس��مع بعيدة

اس��م اآللة ،نح��و( :اللحاف ،والخ�مار ،والفراش)( ،)2يف التلقي؛ لذا قال «سيبويه»( :ه ّن أندى يف السمع)(،)6
ومن نافل��ة القول أبينّ أ ّن لفظ «الرصاط» ورد يف القرآن أي :أبعد وصوال(.)7

الكريم يف (إحدى وأربعني) م ّرة(.)3

أ ّم��ا مخرجها فم�ّم�اّ بني طرف اللس��ان وفوي��ق الثنايا،

أص��ل وتفصيل هذا املخرج بحس��ب ن��وع الحرف ،فمخرج
ٌ
م�ّم�اّ تق�� ّدم يتّض��ح لن��ا أ ّن م��ادة (س ،ر ،ط)

ض��ارب بجران��ه يف الفصاح��ة العرب ّي��ة ،وعالجت��ه حرف «الس�ين» إذا اقرتب طرف اللس��ان م��ن اللثة مماّ
ٌ

بألس��نة أبنائها ،فظه��رتْ له صورت��ان أخريان( :رصط ،فوي��ق الثنايا ،وس��مح لله��واء املار بينه�ما أ ْن يُحدث
ٌ
معروف مش��هور يف احتكاكا مسمو ًعا مس ِّب ًبا الصفري من غري أ ْن يهت َّز الوتران
وزرط) ،وه��ذا التن�� ّوع الص��ويت

كثري م��ن ألفاظ العرب ّي��ة ،زيادة عىل أ ّن وجود سلس��لة الصوتي��ان ،ف��إذا كان اللس��ان بهذا املوض��ع من نطق

االش��تقاقات والترصيفات له يُبينّ عمقه يف االستعامل «الس�ين» واهت َّز الوتران الصوتيان كان مخرج «الزاي»،

العريب وأصالته.

فإذا كان اللس��ان مبوضع نطق «السني» نفسه وصحب

ومن األصول اللغوية التي يجب معرفتها أيضً ا هو معرفة ذلك ارتفاع وس��ط اللس��ان بتق ّع ٍر نحو سقف الفم كان
هذا مخرج «الصاد»(.)8

((( ينظر :ليس يف كالم العرب ،ابن خالويه.32 :

وأ ّم��ا صفاتها ففيه��ا صفات متّحدة وصف��ات مختلفة،

((( ينظر :نتائج الفكر ،الس��هييل ،236 :ومعاين األبنية يف أ ّما املتّح��دة فكلها (رخوة احتكاكي��ة) ،وأ ّما املختلفة
العربية ،د .فاضل السامرايئ.127 :

((( الفاتح��ة ،7 ،6 :والبق��رة ،213 ،142 :وآل عم��ران ((( :ينظر :الكتاب ،سيبويه.420 :2 :

 ،101 ،51والنس��اء ،175 ،68 :واملائدة ،16 :واألنعام ((( :ينظ��ر :املدخ��ل إىل علم أص��وات العربي��ة ،د .غانم
 ،161 ،126 ،87 ،39واألع��راف ،86 :ويون��س ،25 :قدوري.123 :

وه��ود ،56 :وإبراهي��م ،1 :والحج��ر ،41 :والنحل ((( ،76 :ينظر :الكتاب ،سيبويه.420 :2 :

 ،121ومري��م ،43 ،36 :وط��ه ،135 :والحج ((( ،54 ،24 :ينظر :القاموس املحيط ،الفريوزآبادي.1338 :

واملؤمن��ون ،74 ،73 :والن��ور ،46 :وس��بأ ،6 :ويس ((( ،4 :ينظر :الكتاب ،سيبويه ،405 :2 :وفقه اللغة العربية ،د.

 ،66 ،61والصاف��ات ،118 ،23 :وص ،22 :والش��ورى :حسام النعيمي ،192 :واملدخل إىل علم أصوات العربية،
 ،53 ،52والزخرف ،64 ،61 ،43 :وامللك.22 :

د .غانم قدوري.92 91 :

اللغوي الحديث»
العشر دراسة من منظور البحث
الصوتي
«التوجيه
ُ
لظواهر من القراءات َ
ِّ
َ
ُّ
أ .م .د .محمد هادي محمد عبد الله

707

فبحس��ب نوع الحرف ،ف»الس�ين» مهموس مستفل ،عندهم (رساط) و(رصاط) و(زراط)(.)4

و»الصاد» مهموس مس��تعل مطبق ،و»الزاي» مس��تفل أ ّما اإلب��دال يف الق��راءات ف ُيلتزم فيه رس��م املصحف

مجهور( ،)1وبعد عرض هذه األصول اللغويّة ننتقل إىل للف��ظ «رصاط» بح��رف «الص��اد» فق��ط؛ أل َّن رس��م
جة َم ْن ق��رأ بالصاد أنّه
ح ّ
ج��ةٌ ،إذ قالواُ ( :
ح ّ
بيان ظاهريت (اإلبدال) ،و(اإلشامم الصويت) يف أحرف املصح��ف ُ
الصفري يف لفظ (رصاط) كلاًّ عىل ح َدة:

أوال :اإلبدال يف لفظ «رصاط»:

ات ّب��ع خ َّ
ط املصحف)( ،)5فرس��م املصح��ف وإ ْن كان

تب ًعا للقراءة يعد ش��اه ًدا عىل نطق اللفظ حني التدوين،

كان��ت قبل تدوي��ن املصاحف ،لك ّن الرس��م
اإلب��دال :أ ْن تقي��م حرفًا م��كان آخر( ،)2وهو من س��نن فالق��راءة
ْ
قيايس دلي��ل عليها( ،)6وعليه ال يُحذف «الصاد» رس�ًم�اً  ،وإنمّ ا
العربية يف كالمه��ا ،ومنه مطّر ٌد يف االس��تعامل
ٌّ

يف التنظري كام يف صيغة (افتعل) ،ومنه غري مطّرد ،فهو يُرمز إلبدال حرف «الس�ين» به ب»سني» صغرية تحته،

ظواهر لهجية كام يف لفظ (دربخ ودلبخ)(.)3

ُتب��ت ب»الصاد»؛ ل ُيق ّربوها م��ن «الطاء»؛ أل ّن
(وإنمّ ا ك ْ

إ َّن ال��ذي يعنين��ا هنا ه��و إبدال ص��ويت لهجي يف لفظ «الط��اء» لها تص ّع�� ٌد يف الحنك وهي مطبقة ،والس�ين
(رساط) ،إذ انعك��س ذل��ك يف الق��راءات ،لك�� ْن هناك مهموس��ة ،وهي من ح��روف الصفري ،فثَقُ��ل عليهم أ ْن

ٌ
ف��رق يف اإلب��دال يف لفظ «رساط» بني م��ا يحدث يف يعم��ل اللس��ان منخفضً ا ومس��تعل ًيا يف كلم��ة واحدة،
االس��تعامل اللهجي الع��ام وما يح��دث يف القراءات ،فقلبوا «السني» إىل «الصاد»؛ ألنّها مؤاخية يف اإلطباق،

فام يحدث يف االس��تعامل اللهجي هو أ ْن يُبدل بحرف ومناس��بة ل»الس�ين» يف الصفري؛ ليعمل اللس��ان فيها

«السني» َ
حرف «الصاد» ،أو «الزاي» بحسب االستعامل متص ّع�� ًدا يف الحن��ك عملاً واحدا)( ،)7ع�لى أنّنا ميكن
ُتبت ب»الصاد» للداللة عىل
املنق��ول ع��ن الع��رب ،ومعن��ى ه��ذا أ ّن اإلب��دال يف أ ْن نزيد عىل ذل��ك بأنّها ك ْ
االس��تعامل اللهجي يحذف معه حرف «السني» رسماً  ،أ ّن أصل نطقها به ،و»الس�ين» ف��رع منها( ،)8ومعنى هذا

ويح��ل محله إ ّما حرف «الصاد» ،أو «الزاي» ،ولذا نجد

((( ينظر :الكتاب ،سيبويه ،428 427 :2 :ورس الصناعة،
ابن جني ،318 :1 :واملزهر ،الس��يوطي،471 470 :1 :

((( ينظ��ر :الكت��اب ،س��يبويه ،406 405 :2 :وفقه اللغة وبحوث ومق��االت يف اللغة ،د .رمضان عبد التواب234 :

العربي��ة ،د .حس��ام النعيم��ي ،192 :واملدخ��ل إىل علم .236

أصوات العربية ،د .غانم قدوري ((( .111 110 ،102 101 :الكشف عن وجوه القراءات ،ميك القييس.34 :1 :

((( ينظ��ر :رشح ش��افية ابن الحاجب ،ال��ريض ((( ،197 :3 :ينظر :الوايف يف رشح الش��اطبية ،عبد الفتاح القايض:
وشذا العرف ،الحمالوي.182 :

.179

ابن يعيش ،213 :وإيجاز التعريف ،ابن مالك.143 :

((( ينظ��ر :املي�سر يف عل��م رس��م املصح��ف ،د .غانم

((( ينظ��ر :الصاحبي ،ابن ف��ارس ،333 :ورشح امللويك ((( ،السبعة يف القراءات ،ابن مجاهد.107 :
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أنّ��ه لي��س يف الق��راءات الكرمية لف��ظ (زراط) خالصة «قريش»( ،)5وعليها قراء ُة الجمهور(.)6

ب»الزاي» مثل�ما و ِ
ج َد يف اللهجات ،فام يف القراءات وقد علّل الدرس القدي��م هذا اإلبدال من جهة صوتية،

هو إش�مام «الصاد» حرف «الزاي» ع�لى ما يأيت بيانه ،فق��ال «س��يبويه»( :باب م��ا تقلب فيه الس�ين صا ًدا يف
كانت بعدها يف كلمة
وبه��ذا يتّضح لنا قول املتق ّدم�ين يف تخطئة كتابة لفظ بعض اللغات ،تقلبها الق��اف إذا
ْ

«زراط» ،ف( َم�� ْن قال بالزاي امل ُخلص��ة خطًّا خطأ)( ،)1واحدة  ،...وقالوا :صاطع يف س��اطع؛ ألنّها أي :الطاء
ثبت «الزاي» يف القراءات يف التص ّع��د مث��ل القاف ،وه��ي أوىل بذا م��ن القاف؛
فاملراد بهذه التخطئة أنّه إذا أُ َ

فقط ،أ ّما يف عموم االس��تعامل الع��ريب فموجود ،وهو لق��رب املخرجني واإلطب��اق)( ،)7ومل يخرج الخالفون

ظاهر يف لهجة «ط ّيئ»(.)2

عن أصول تفس�ير «سيبويه» ،فقال «ابن جني»(( :)8وإذا

ٌ
ق��اف أو طا ٌء جاز قلبها
ني أو خا ٌء أو
لقد وردتْ قراءة لفظ «رساط» بحرف «الس�ين» ،وأثبتها كان بعد الس�ين غ ٌ
العل�ماء عن أمئة القراءات( ،)3وق��د علّلها القدماء بأنّها صا ًدا ،وذلك قوله تعاىل :كأنمّ ا يساقون ،ويصاقون ،...
جاءتْ عىل األص��ل اللغوي الذي هو ب»الس�ين»( ،)4ورساط ورصاط)( ،)9وبه��ذا فُسرّ ت القراءة ،فجاء عنهم

ُ
إبدال «الص��اد» بحرف أنّ��ه( :يقول َم ْن يق��رأ بالصاد :إنّها أخف عىل اللس��ان؛
لك�� ّن اس��تعامل الفصحى ه��و
وتحسنان يف
«السني» من لفظ «رساط» ،فتُصبح «رصاطًا» ،وهي لغة أل ّن الصاد حرف مطبق كالطاء ،فتتقاربان
ُ
الس��مع ،والس�ين حرف مهموس ،فهو أبعد من الطاء)

ق��دوري ،134 :واملتحف يف رس��م املصح��ف ،د .عبد
الكريم إبراهيم.42 :

( ،)10وقال��وا أيضً ا( :الس�ين حرف مهموس فيه تس��فّل
وبعدها حرف مطبق مجهور مس��تعل ،واللفظ باملطبق

((( القاموس املحيط ،الفريوزآبادي.670 :

((( ينظر :رس صناعة اإلعراب ،ابن جني.218 :1 :

التواب.236 234 :

والتذكرة ،ابن غلب��ون ،65 :1 :والكنز يف القراءات العرش،

((( ينظ��ر :بح��وث ومق��االت يف اللغ��ة ،د .رمض��ان عبد ((( ينظر :املبس��وط يف القراءات العرش ،ابن مهران،87 :
((( هي رواية قنبل ،وأيب حمدون عن الكس��ايئ ،ورويس ،الواسطي ،405 :والنرش يف القراءات العرش ،ابن الجزري:
ينظر :املبس��وط يف القراءات العرش ،ابن مهران.684 :3 ،87 86 :

والتذكرة ،ابن غلب��ون ،65 :1 :والكنز يف القراءات العرش ((( ،الكتاب ،سيبويه.428 :2 :

الواسطي ،405 :والنرش يف القراءات العرش ،ابن الجزري ((( :أب��و الفتح عثامن بن جني املوص�لي ،إمام العربية يف
 ،684 683 :3وتحف��ة ال�بررة يف ق��راءة الثالثة املت ّممني زمان��ه ،ول��ه تصنيفات جليل��ة ،منها (الخصائ��ص) ،و(رس
للعرشة ،الشيخ قاره بطاق.189 :

صناع��ة اإلع��راب)( ،ت392 :ه) ،ينظ��ر :نزه��ة األلب��اء،

((( ينظ��ر :الحجة يف القراءات ،ابن خالويه ،62 :والحجة األنباري ،244 :وإنباه الرواة ،القفطي.335 :2 :
للقراء ،أبو عيل الفاريس ،49 :1 :والكشف ،ميك القييس ((( :رس صناعة اإلعراب ،ابن جني.220 :1 :

.34 :1

( ((1الحجة للقراء السبعة ،أبو عيل الفاريس.50 49 :1 :
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املجهور بعد املستفل املهموس فيه تكلّف وصعوبة ،كلمة بالسني بكلمة بالصاد يف معنيني مختلفني)(.)4

أصله القدماء يف
ري منهم عماّ ّ
فأبدل من الس�ين صا ًدا؛ ملؤاخاته��ا الطاء يف اإلطباق أ ّما امل ُ ْ
حدثون فلم يخرج كث ٌ

والتص ّعد؛ ليكون عمل اللس��ان يف اإلطب��اق والتص ّعد هذه املسألة ،فإبدال «الصاد» بصوت «السني» يف لفظ

أسهل وأخف  ،...وكانت «الصاد» (رساط) من باب املامثلة الرجعية املنفصلة عندهم(،)5
ُ
عملاً واح ًدا ،فذلك

أوىل بالب��دل من غريها؛ ملؤاخاتها الس�ين يف الصفري أي :مل يبارش «الس�ين» الصوت الذي من أجله أبدلت
ٌ
حرف يؤاخيها يف الصفري «الصاد» به ،وهو هنا «الطاء» يف لفظ «رساط» ،إذ فُصل
واملخرج ،فأبدل من الس�ين
واملخ��رج ويؤاخ��ي الطاء باإلطب��اق والتص ّع��د ،وهو بينهام بفاصل ،ويتّضح ذلك بالتشكيل الصويت:

الص��اد)( ،)1وبه��ذا نفهم «فَ ْنقَلة» أيب ع�لي الفاريس( [ ،)2سرِ ا ٌ
ط ] ←  /س ِ | ر ً | ط ُ ن/

ُلت :إ َّن الس�ين األص��ل  ...قيل :األلف ففصل بينهام بالصائت القصري ،وباملقطع الطويل،
إذ قال( :فإ ْن ق َ

وقع��ت مع الكرسة ويتمثّل بالتش��كيل ( | ِ /ر ً  ،)/لك�� ّن هذا التباعد مل
أيضً ��ا أصلها ألاّ تمُ ��ال ،ولك ْن مل ّا
ْ
ميلت ،وتُرك مينع من التأثري الرجعي لصوت «الطاء» يف صوت
والياء فأُريد مجانسة الصوتني ومالءمتهام أُ ْ

األصل الذي ه��و التفخيم والتحقي��ق لها ،فكذلك يف «الس�ين» يف لف��ظ «رساط»؛ طل ًب��ا لالنس��جام بني
باب رصاط وصويق  ...مل ّ��ا أُريد فيه ذلك تُرك األصل األص��وات للخف��ة يف النطق والي�سر يف األداء ،إذ

إىل تشاكل الصوتني وتجانسهام)(.)3

إ ّن اإلطباق يف «الطاء» ح ّول «الس�ين» إىل «صاد»،

ب��ل إ ّن القدماء ذهب��وا إىل تفضيل إب��دال «الصاد» من وإنمّ ا كان ذلك؛ أل ّن (الس�ين والصاد) مهموس��ان
«الس�ين» يف مثل لف��ظ «رصاط» ونحوه م��ن أجل أمن متقارب��ان يف املخ��رج ،لك ّن «الص��اد» من حروف

اللب��س؛ (أل ّن َم�� ْن لغته هذا إذا كان يتج ّنب الس�ين مع االس��تعالء ،ومل ّا كان «الطاء» من حروف االستعالء
الط��اء مل يقع عليه لب��س؛ أل ّن الس�ين كأنّها مهملة يف أيضً ا تح ّول االس��تعامل عن «السني» إىل «الصاد»؛
التبست ألنّها ناسبت «الطاء» ،فهو من باب تقريب الصوت
االستعامل عنده مع الطاء ،وإنمّ ا يقع اإللباس لو
ْ
من الص��وت من أجل االقتصاد بالجهد العضيل(،)6

((( الكشف عن وجوه القراءات ،ميك القييس.34 :1 :

وم��ا حدث ميك��ن متثيله به��ذه املعادل��ة( :س +

((( أبو عيل الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفاريس ،إمام ((( الحجة للقراء السبعة ،أبو عيل الفاريس.50 :1 :

العربي��ة يف زمانه ،وله تصنيفات مهم��ة ،منها (التعليقة عىل ((( ينظ��ر :املدخ��ل إىل علم أص��وات العربي��ة ،د .غانم

كتاب س��يبويه) ،و(الحج��ة للقراء الس��بعة)( ،ت377 :ه) ،قدوري.207 :

ينظر :نزه��ة األلباء ،األنباري ،232 :وإنباه الرواة ،القفطي ((( :ينظر :الدراسات اللهجية والصوتية ،د .حسام النعيمي:

.308 :1

((( الحجة للقراء السبعة ،أبو عيل الفاريس.53 52 :1 :

 ،133والقراءات القرآنية ،د .س��مري رشيف إس��تيتية،77 :
.212
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خمة تعد
إطب��اق = ص) ،وقد نبّ��ه «د .حس��ام النعيمي» يف بتفخي��م «الراء» ،فإذا علمنا أ ّن «الراء» املف ّ
(ص َويتة من الناحية الصوتية أح��د أصوات اإلطباق( )4فهمنا
لفظي (رساط ،ورصاط) عىل أ ّن «الس�ين» ُ

َصوية  ،)Allophoneتأثريها يف «السني» بأ ْن حولتها صوتًا مطبقا)( ،)5وقد
 ،)Phonemeو“الصاد” (ت ْ
والسبب وحدة الداللة( ،)1وبهذا يكون لفظ (رسط) تابعه يف ذلك بعض الباحثني( ،)6وهذا بحس��ب ما

حدثني،
م��ن منظ��ور النظري��ة التحويلية بني�� ًة عميق�� ًة للبنية
ُ
وقفت عليه مل يقل به أح ٌد من القدماء وامل ُ ْ
السطحية التي ميثلها لفظا (رصاط ،وزراط)( ،)2عىل فالقدم��اء الذي��ن ذكره��م «د .الراجح��ي» يف أنّهم

أنّ��ه من نافلة القول أ ْن أب�ّي�نّ أ ّن القدماء جعلوا صفة اتفق��وا عىل تفخي��م «ال��راء» كان س��ببه أ ّن «الراء»
الجهر ل»الطاء» من أسباب اإلبدال ،وهذا مل يقل به وقع قبل صوت «مس��تعل» ،ويريدون به «الطاء»(،)7
حدثون ،ف»الطاء» عندهم مهموس ،أ ّما س��بب ف»الطاء» هو س��بب تفخيم «الراء» الذي أصبح به
امل ُ ْ

اإلبدال عندهم فهو صفة اإلطباق يف «الطاء»(.)3

مطبقًا ،فإطباق «الطاء» صفة أصلية ،وإطباق «الراء»

وقفت ع�لى رأي ل»د .عبده الراجحي» يجعل صفة دخيلة ،وعليه أث ّر اس��تعالء «الطاء» يف صوت
وقد
ُ
فيه س��بب إبدال صوت «الصاد» بصوت «الس�ين» «ال��راء» مثلام أث��ر إطباق «الط��اء» أيضً ا يف صوت

خمة« ،الس�ين» ،عىل أنّه ميكن أ ْن يُقال :إ ّن إطباق «الراء»
من لفظ (رساط) هو وجود حرف «الراء» املف ّ
إذ قال( :الذي حدث يف «الرصاط» هو تأثر رجعي ،ق��د ق ّوى من إطباق «الس�ين» ،وس��اعد عىل جعله

رشا ،وال أصيال.
تأثر في��ه الصوت األول «الس�ين» بالث��اين «الراء»« ،صادا» ،ولك ّنه ليس سببًا مبا ً

لك�� ْن كي��ف أثرت «ال��راء» املجهورة يف «الس�ين» وقد تناول «د .إبراهيم أني��س» ظاهرة اإلبدال هذه،
املهموس��ة ،فقلبته��ا صوت ًا مطبقً��ا؟ ،إذا رجعنا إىل وله فيه��ا رأيان خالف فيهام املتق ّدم�ين ،أ ّما األ ّول

كت��ب القراءات أعانتن��ا عىل فهم ه��ذه الظاهرة ،إذ فذه��ب في��ه إىل أ ّن أصل ألف��اظ (رساط ،ورصاط،
تذك��ر أ ّن القُ�� ّراء ق��د اتفق��وا عىل ق��راءة «الرصاط» وزراط) ه��و ب»الصاد» ،أي( :رصاط) ،ثم تط ّورتْ
فأصبحت (رساط)
يف البيئة الحرضية إىل «السني»،
ْ

((( ينظ��ر :أبح��اث يف أص��وات العربي��ة ،د .حس��ام
النعيمي.64 :

((( ينظر :األصوات اللغوية ،د .إبراهيم أنيس.66 :

((( ينظ��ر :علم اللغة املع��ارص ،د .يحي��ى عبابنة ((( ،115 :اللهج��ات العربي��ة يف الق��راءات القرآني��ة ،د .عب��ده
والقضايا الصوتية والرصفية ،د .عامر صالح.200 :

الراجحي.149 :

((( ينظ��ر :أصوات العربية بني التحول والثبات ،د .حس��ام ((( ينظ��ر :القضاي��ا الصوتي��ة والرصفي��ة ،د .عامر صالح:
النعيم��ي ،38 25 :واملدخل إىل علم أصوات العربية ،د.189 .

غان��م قدوري ،276 :والقراءات القرآنية ،د .س��مري رشيف ((( ينظ��ر :الن�شر يف الق��راءات العرش ،اب��ن الجزري:4 :
إستيتية.213 212 :

.1348
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ٌ
ق��ول بعيد؛ أل ّن تفس�ير التواف��ق الصويت م��ن أحرف اإلطب��اق ،فريى أنّهم اخت��اروا «الصاد»
( ،)1وه��و
بإب��دال «الس�ين» «صا ًدا» يك��ون أق��رب إىل واقع عىل «السني» بسبب العامل الصويت ،وليس هو من

النط��ق ،فنحن نفه��م تح ّول «الس�ين» إىل «الصاد» أصل نطقهم( ،)4ولك ّن العلامء نقلوا عنهم مش��افهة،
بسبب حرف «الطاء» ،لك ْن لو كان األصل «صا ًدا» ،فاملس��مو ُع عنهم ه��و لفظ (الرصاط) ،ومل يُس��مع
ف�ما الداعي الصويت لتط ّور «الصاد» إىل «الس�ين» عنهم (الرساط) ،وإنمّ ا ُس��مع ع��ن لهجات أخرى،
عند البيئ��ة الحرضية عىل رأيه ،زي��ادة عىل أ ّن مادة واب ُن اللغة ال تُرد عليه لغته ،وإنمّ ا يُسلّم له عىل واقع
(س ،ر ،ط) ه��ي األص��ل اللفظي وال��داليل الذي استعامله ،زد عىل أ ّن التقلبات الصوتية يف الظواهر

يُف�ّس�رّ لنا معنى (رساط) ،و(رصاط) كام ذكرتُ آنفا ،النطقية ال يس��لم لنا اطرادها ،فالظاهرة اللغوية (قد
وقد بينّ القدماء ذلك ،فقالواُّ :
ربر وجودها إلاّ أنّها ال توجد
(يدل عىل أ ّن الس�ين يكون لها يف مكان ما يُ ّ
هو األصل أنّه لو كانت الصاد هي األصل مل ت ُرد إىل فيه)()5؛ ال ّن االستعامل اللغوي يف عمومه ال يخضع
السني؛ لضعف السني ،وليس من أصول كالم العرب لقوان�ين حتمية؛ لذا ال يعد مي��ل «قريش» إىل البيئة

أ ْن ي��ر ّدوا األقوى إىل األضع��ف ،وإنمّ ا أصولهم يف الحرضية ملز ًما لهم يف التخلص من أحرف اإلطباق
الح��روف إذا أبدلوا أ ْن ي��ر ّدوا األضعف إىل األقوى مطلقا ،وإنمّ ا األمر بحسب املسموع عنهم.

أبدا)()2؛ لذا قال «د .حسام النعيمي»( :نحن نخالف وذه��ب «د .إبراهي��م الس��امرايئ» إىل أ ّن (رساط
ليس��ت م��ن اإلب��دال ،وإنمّ ��ا هي
ال��رأي القائل بأ ّن الصقر» بالص��اد هو النطق القديم ورصاط وزراط)
ْ

وأصبحت لغات نُطق بها بحس��ب البيئة( ،)6ولهذا الرأي جذور
للكلم��ة ،ثم تط ّورتْ يف البيئة الحرضية،
ْ

س��ي ًنا ،وكذلك الرساط والرصاط ،فنح��ن ال نوافقه عن��د «ابن جن��ي» ،لك ْن ليس عىل إطالق��ه ،إذ قيّده
ع�لى أ ّن األصل بالصاد ،ثم تط ّورتْ إىل س�ين ،بل «ابن ج ّني» بوجود ما ي��دل عىل إبداله ومنها توافق
األوفق كام هو مذهب «س��يبويه» أ ْن تكون الس�ين الداللة( ،)7وألف��اظ (رساط ورصاط وزراط) موجود
بدلت صا ًدا؛ لتوافق حركة اإلطباق)( ،)3فيه��ا ما يدل عىل اإلبدال ،وهو توافق الداللة ،نعم،
األصل ،ثم أُ ْ

أ ّما رأيه الثاين فذهب فيه إىل الش��ك يف نس��بة لفظ

((( ينظ��ر :يف اللهجات العربي��ة ،د .إبراهيم أنيس،129 :

(رصاط) إىل لغ��ة «قري��ش»؛ ألنّه يرى أ ّن «قريشً ��ا» واللهج��ات العربية يف ال�تراث ،د .أحمد عل��م الدين:2 :

تأثّرتْ بالبيئ��ة الحرضية التي
س��عت إىل التخلّص .444
ْ
((( ينظر :يف اللهجات العربية ،د .إبراهيم أنيس.129 :
((( الكشف عن وجوه القراءات ،ميك القييس.34 :1 :

((( الدراسات اللهجية والصوتية ،د .حسام النعيمي.131 :

((( ينظر :التطور اللغوي التأريخي ،د .إبراهيم الس��امرايئ:
.115

((( الدراسات اللهجية والصوتية ،د .حسام النعيمي ((( .132 :ينظر :رس صناعة اإلعراب ،ابن جني.216 :1 :
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ن��ت لها مبرور الزمن الباحث الكريم أ ّن املس�� ّوغ الوحيد عند «س��يبويه»
كانت للع��رب بيآتٌ لغوية ك ّو ْ
ْ

ليس��ت مس��تقلّة لغويًّا عن ه��و حرف «القاف» ،وفاته أ ّن «س��يبويه» ذكر الحقًا
لهجات ،لك ّن هذه البيئة
ْ
البي��آت األخ��رى ،وإلاّ فمن أي��ن ج��اءتْ كل بيئة أصواتًا أخ��رى ،ومنها صويت «ال��دال» ،و»الطاء»،
بلفظه��ا ،وملاذا هذا التواف��ق يف جميع األحرف ما فقال( :ربمّ ا ضارعوا بها أي :بالصاد  ،وهي بعيدة،

عدا م��ا حدث فيه تغيرّ صويت ،ول��و كان األمر أنّها نحو« :مص��ادر» ،و»ال�صراط»؛ أل ّن الطاء كالدال)
لكانت هذه البي��آت ال تفهم إحداها ( ،)2وق��ال أيضً ا( :قال��وا :صاطع يف س��اطع؛ ألنّها
لغ��ات متنوعة
ْ

كانت أي :الط��اء يف التص ّعد مث��ل القاف ،وهي أوىل بذا
عىل األخرى ،لك ّن املعروف أ ّن هذه القبائل
ْ
ح��دة فيها وش��ائج كثرية من الق��اف؛ لقرب املخرجني واإلطب��اق)( ،)3ومماّ
تلتق��ي ،وتتفاه��م بلغة مو ّ
تجمعهم مع احتف��اظ كل قبيلة بأدائها الصويت ،بل يستأنس به هنا وجود هذا اإلبدال يف بعض لهجات
(صغيرْ ) عىل
إنّن��ا نس��تطيع أ ْن نفرس هذا االخت�لاف اللهجي مبا العامية العراقية ،فلفظ الصفة املشبّهة َ
موج��ود يف بيآت لهج��ات العامية الي��وم ،فالعامية وزن (فَعيْ��ل) يُلفظ «صاده» بصوت «الزاي» س��واء
العراقي��ة فيه��ا لهجات بحس��ب املناط��ق ،فيقول أكان صفة أم علَماً  ،ولك ّنهم يجعلون «الزاي» ساكنة،

بعضه��م (دجاجة) ،ويقول بعضه��م اآلخر (دياية) ،ويُش�� ّددون «الياء» ،فيكون (ا ْز َغ�ِّي�رِّ ) ،فيقولون مثلاً :
وال يعدو هذا وأمثاله يف أنّه تأثريات صوتية بحسب ( ِبيْ ِ
جي ا ْز َغيرِّ ) ،وواضح أ ّن س��بب
��ت ا ْز َغيرِّ ) ،و(ح ّ

بيئة املتكل��م ،وعليه تكون اللغ��ة العربية لغة عامة هذا اإلبدال هو وجود حرف «الغني» ،والس��يّام أ ّن
للع��رب ،وفيها لهج��ات تختل��ف بُع�� ًدا وقُربًا عن «الصاد» عندهم ساكنة.

هذه العربي��ة ،وأكرث هذا االختالف س��ببه التغريات ثانيا :اإلشامم الصويت يف لفظ «رصاط»:

الصوتية ،ومنها اإلبدال.

اإلش�مام أنوا ٌع جعلها بعضُ هم «س��تة»( ،)4وحرصها

علمي
وقفت يف هذه املس��ألة ع�لى وهم عند بعض (د .غانم ق ّدوري الحمد) بـ «ثالثة» يف تقسيم
وقد
ُ
ٍّ
كل ن��وع ،وهي( :اإلش�مام الوقفي
الباحث�ين ،إذ ذه��ب إىل عدم وجود مس�� ّوغ لقلب بحس��ب طبيعة ِّ
«الس�ين» إىل «الص��اد» يف لف��ظ (رساط) ،فق��ال :واإلش�مام الرصيف واإلش�مام الصويت)( ،)5ويعنينا
بدلت فيها
(غ�ير أنّه توجد بع��ض الكلامت الت��ي أُ ْ
ربر الذي بس��طه ((( الكتاب ،سيبويه.427 :2 :
الصاد محل الس�ين دون وجود امل ّ

ن هذا ((( الكتاب ،سيبويه.428 :2 :
«سيبويه» ،وذلك مثل كلمة «الرصاط»)( ،)1فظ ّ
((( ينظ��ر :املصطلح الصويت ،عب��د العزيز الصيغ،247 :

((( لهجات العرب يف القرآن الكريم ،عبد الله عبد النارص :واإلشامم ،د .غانم قدوري.202 201 :
.64

((( ينظر :اإلشامم ،د .غانم قدوري.197 :
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هنا اإلش�مام الصويت ،وه��و :ظاه��رة صوتية تقوم ( ،)5وعلّ��ة ذل��ك أ ّن الق��ارئ (مل ّا رأى الص��اد فيها

ٍ
ٍ
بح��رف والنطقِ به حرفً��ا واح ًدا ،مخالفة للطاء يف الجهر؛ أل ّن الصاد حرف مهموس
حرف
ع�لى خل ِْط
ويُطلق عليه القدم��اء املضارعة أو اإلدغام األصغر والط��اء حرف مجه��ور ،أش��م الصاد لف��ظ الزاي؛
أو اإلش�مام( ،)1ومن املعلوم أ ّن اإلش�مام الصويت للجهر ال��ذي فيها ،فصار قبل الطاء حرف يش��بهها

يُتلقّى ش��فا ًها من أفواه ال ُق ّراء الضابطني ،ومع ذلك يف اإلطباق ويف الجهر اللذين هام من صفة الطاء،
ذكر بع��ض العلامء كيفية هذا اإلش�مام ،فقال( :أ ْن وحس��ن ذلك ،أل ّن الزاي من مخرج السني ،والصاد
تخلط لفظ الصاد بلفظ الزاي ،ومتزج أحد الحرفني مؤاخية لها يف الصفري ،والعرب تبدل الس�ين صا ًدا
باآلخ��ر ،فيتولد منهام حرف لي��س بصاد وال بزاي ،إذا وق��ع بعدها طاء أو قاف أو غني أو خاء؛ لتس��فّل

ولك�� ْن يك��ون ص��وت الص��اد متغلبًا ع�لى صوت الس�ين وهمسها ،وتص ّعد ما بعدها وإطباقه وجهره؛
ال��زاي ،وقصارى القول أ ْن تنط��ق بالزاي كام ينطق ليكون عمل اللس��ان من جهة واحدة ،فذلك أخف

العوام بالظاء)(.)2

عليه��م)( ،)6أي :إ ّن علّة إش�مام الص��اد زايًا هي أ ّن

ّلت ظاهرة اإلش�مام الصويت يف اللهجات ال��زاي تقارب الطاء التي بعده��ا يف الجهر ،فيكون
وقد متث ْ
العربي��ة( ،)3ووصل��ت إلينا يف القراءات يف إش�مام ه��ذا التقارب ُميَ�ّس�رّ ًا يف النطق عىل اللس��ان ،وهو
«الصاد» املتحرك «زايًا» يف لفظ (رصاط)( ،)4وليس أخ��ف عليه من االنتق��ال من ص��وت مهموس هو

لها متثّل يف الكتابة؛ لذا قالوا( :كأ ْن يُس�� ّمن الصاد ،الصاد إىل ص��وت مجهور هو الطاء ،فاختري الزاي؛
فيُلف��ظ بها بني الصاد ال��زاي ،وال يضبطُها ال ُكتّاب) ملشابهته الصاد والسني من جهة الصفري ،ومشابهته
الطاء من جهة الجهر؛ لذا قالوا( :والحجة لِ َم ْن أشم
الزاي :أنّها تؤاخي السني يف الصفري وتؤاخي الطاء

((( ينظر :الكتاب ،سيبويه ،427 426 :2 :والخصائص ،يف الجهر)(.)7
ابن جني،143 :2 :

((( الوايف يف رشح الشاطبية ،عبد الفتاح القايض.51 :

((( ينظر :رشح ش��افية ابن الحاج��ب ،الريض،232 : 3 :
والبحر املحيط ،أبو حيان.25 :1 :

حدث��ون ه��ذه الظاهرة بن��اء عىل ما
وق��د درس امل ُ ْ

توصل إليه البحث الص��ويت الحديث ُمنطلقني من
ّ
تأصيل القدماء لها ،عىل أنّني أذكّر هنا بالخالف بني

حدثني يف وصف «الطاء» بالجهر عىل
((( هي ق��راءة خلف عن حمزة ،ووافقه الدوري يف ما كان القدماء وامل ُ ْ
في��ه (أل) ،ينظر :التذك��رة ،ابن غلب��ون ،65 :1 :والكنز يف

الق��راءات العرش ،الواس��طي ،405 :والن�شر يف القراءات ((( السبعة يف القراءات ،ابن مجاهد.106 :
العرش ،ابن الجزري ،684 :3 :والبدور الزاهرة ،أبو حفص ((( الكشف ،ميك القييس.35 34 :1 :

النشار.78 :1 :

((( الحجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه.63 :
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حدثون لهذا اإلش�مام التغ�ّي�رّ الصويت مع ثبات رس��مها ب�شرط ألاّ يؤ ّدي
م��ا ذكرتُ ُه آنفا ،وقد وضع امل ُ ْ
رم ًزا ،وهو كتابة حرف «الزاي» منقوطًا بنقطة من فوقه هذا التغري الص��ويت إىل إخالل يف املعنى( ،)3عىل

ونقطة من تحته( ،)1وس ّموها «املامثلة الجزئيّة»(.)2

أ ّن «د .إبراهيم أنيس» ش��بّه إش�مام «الصاد» صوت

حدث��ون هذه الظاهرة ب��أ ّن أصل لفظ «الزاي» بنطق «الظاء» املعجمة الفصيحة عند عوام
جه امل ُ ْ
وق��د و ّ

(رساط) ب»السني»؛ بناء عىل ما نقله العلامء ،زياد ًة املرصيني اليوم؛ إذ يجعلونها «ظاء» غري لثوية(.)4
وقف��ت عىل نص ألحد
عىل أنّنا نستطيع أ ْن نُفسرِّ صوتيًّا تح ّول «السني» إىل وم��ن نافلة الق��ول أُبينّ أنيّ
ُ
ووقعت
«صاد» ،وتح�� ّول «الصاد» إىل «ال��زاي» ،ثم انطلق الباحث�ين جاء فيه( :إذا تح ّرك��ت «الصاد»،
ْ

امل ُحدثون يف تفس�يرها من صفات كل حرف منها ،قبل «ال��راء» فقد وردت القراءة القرآنية املتواترة عن
فبيّن��وا أ ّن ال(س ،ص ،ز) كله��ا من أحرف الصفري «حمزة» بإش�مام الص��اد صوت ال��زاي)( ،)5أي :إ ّن
اختلفت صفات ُها ،ف»السني» سبب إشامم «الصاد» يف لفظ (رصاط) وقوعها قبل
ومخرجها واحد ،وإنمّ ا
ْ

مهموس غري مستعلٍ «مستفل» ،و»الصاد» مهموس «الراء» املفخمة ،فهي بهذا من أصوات اإلطباق(،)6

جانب فيه
مس��تعل مطبق ،و»الزاي» مجهور غري مستعل ،فإذا وهذا الق��ول إ ْن مل يك ْن خطأ طباعيًّا قد
َ
وقعت يف
أسلفت آنفًا؛ أل ّن «الصاد»
تأثر «الس�ين» بص��وت مطبق ك»الط��اء» ،واملطبق الصواب ،كام
ْ
ُ
مس��تعل انتقل من االس��تفال إىل اإلطب��اق؛ ليوافق عم��وم االس��تعامل اللغوي قبل «ال��راء» يف ألفاظ،
الص��وت املؤث��ر ،وبذل��ك أصب��ح «ص��ا ًدا» ،أل ّن مثل( :صرِ اع ،وصرِ ام) ،ومل يسمع فيها اإلشامم؛ أل ّن

(الص��اد) = (س  +إطباق) ،ف��إذا دخله الجهر ،أي :س��بب اإلش�مام هو اإلطباق املوجود يف «الطاء»،
اهت��زاز الوترين الصوت�ين تح ّول ذلك إىل إش�مام وهو يف هذين اللفظني غري موجود.
بص��وت «ال��زاي»؛ أل ّن (الزاي) = (س�ين  +إطباق
 +اهت��زاز الوتري��ن) ،أي (ص) ( +اهتزاز الوترين)،

•املطل��ب الثال��ث :التش��ديد والتخفيف يف لفظ
(م ّيت)

يب يف اس��تعامل بعض
ف»الص��اد» جاءتْ من «الس�ين» ال��ذي حدث فيه تن�� ّو َع األدا ُء
اللهج��ي الع��ر ُّ
ُّ
إطباق ،وإشامم «الزاي» جاء من «الصاد» التي اهتز

((( ينظر :فقه اللغة ،د .حس��ام النعيمي ،103 :والقراءات

معه الوت��ران الصوتيان ،فأص��وات الصفري يدخلها القرآني��ة ،د .س��مري إس��تيتية ،279 :واإلش�مام ،د .غان��م
قدوري.234 :

((( ينظ��ر :أصوات العربية بني التح ّول والثبات ،د .حس��ام ((( ينظر :يف اللهجات العربية ،د .إبراهيم أنيس.74 :
النعيمي.103 :

((( ينظ��ر :الظواه��ر الصوتي��ة يف ق��راءة حمزة ،د .رس��ول

واإلشامم ،د .غانم قدوري.234 :

((( ينظر :األصوات اللغوية ،د .إبراهيم أنيس.66 :

((( ينظر :القراءات القرآنية ،د .سمري رشيف إستيتية ،279 :صالح.271 :
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كل أدائي��ة يعال��ج فيها ضي��اع الصوت ،فاتّخ��ذ لذلك
األلفاظ تارة مش�� ّددة وأخرى مخفّفة مبا يُناسب َّ
وس��ائل متن ّوعة كرفع الصوت وامليل إىل التش��ديد

بيئة لغوية ،واملرا ُد بالتشديد
ُ
النطق بالحرف مدغماً
مبثله ،واملراد بالتخفيف النطق بالحرف س��اك ًنا أو والتفخيم والجهر ،يف حني مال أهل الحوارض إىل
متح ّركًا من غري تش��ديد ،ويشمل هذا التن ّوع جميع تخفي��ف نطق أصواته��م؛ نظرا للبيئة التي يعيش��ون

ت) ،فيه��ا ،إذ تح�صر فيها أم��واج الصوت ،زي��اد ًة عىل
ت َميِّ ٌ
أن��واع الكَلم ،نحوُ ( :غ َزى غُ�� ّزى) ،و( َميْ ٌ
ونحوَ ( :و َس��طْ َن َو َّس��طْ َن) ،ونحو( :رُبمَ ا رُبمّ ا)( ،)1سالسة طبعهم( ،)4ومن الطريف أ ْن أذكر هنا أ ّن سمة
ن��ت هذا؛ أل ّن بع��ض الباحثني قد وهم يف التشديد مازلنا نسمعها يف لهجات بعض األرياف،
وإنمّ ا بيّ ُ

مصطلح��ي التش��ديد والتضعي��ف ،فجع��ل ألفاظًا ومن ذلك أنّهم مثلاً يلفظون كلمة (إياد) َعلَماً (إيّاد
ت) أيّ��اد) بتش��ديد «الياء» مع ك�سر الهم��زة أو فتحها،
ْت ،وظَ َن ْن ُ
وردتْ يف بع��ض اللهجات مثل( :ظَلَل ُ

ت)( ،)2يف حني ينطقه بعض س��كّان امل��دن ب(إياد أياد)
ْ��ت ،وظَ ْن ُ
من التش��ديد ،وجعل تخفيفها (ظَل ُ
والشك أنّها من باب ِّ
فك التشديد ،وهو التضعيف ،بتخفيف «الياء» مع كرس الهمزة أو فتحها.

أي :مضاعفة الحرف.

إ ّن ال��ذي يعنين��ا م��ن ظاه��رة التش��ديد والتخفيف

وقد درس القدماء ظاهرة التشديد والتخفيف دراسة ه��و تش��ديد «الياء» من لف��ظ (ميّ��ت) وتخفيفه يف

بيّن��وا بها داللته��ا ومواطن أدائها بحس��ب لهجات القراءات القرآنية ،فق��د وردتْ هذه الظاهرة يف مثل
ۡ
ُۡ
العرب( ،)3وعىل منوالهم سار املُحدثون مبا استجد قول��ه تع��اىلَ :
ﵟو ُت ۡخر ُج ٱلۡ َح� َّ
�ت َوتخ ِر ُج
�ي م َِن ٱل َم ّيِ� ِ
ْ
ِ
ۡ
ۡ
له��م من ط��رق التحلي��ل والتعليل ،فذهب��وا إىل أ َّن ٱل َم ّي� َ
�ت م َِن ٱل َح ِّيۖﵞ ﵝآل ع ِۡم َران الآية ﵗﵒﵜ ،إذ وردت القراءة
ِ
فقرئت (املَيْت)
نطق القبائ��ل البدوية مييل إىل تش��ديد األصوات؛ بتخفي��ف الياء من لفظ (املَيِّ��ت)،
ْ

لتميّزها بالغلظة وجف��اء الطبع ،فالءم ذلك نطقهم ،بس��كون الياء( ،)5وورد هذا اللفظ يف القرآن الكريم
زي��اد ًة عىل أ ّن ُس��كناهم يف منطقة متّس��عة تتالىش
فيه��ا أم��واج الص��وت؛ لع��دم وجود ما يص�� ُّد هذه

((( ينظ��ر :يف اللهجات العربي��ة ،د .إبراهيم أنيس،100 :
 ،106واللهج��ات العربية يف الرتاث ،د .أحمد علم الدين:

جهه��ا ،فيحتاج الب��دوي إىل طرائق
املوج��ات ويو ّ

.657 :2

((( ينظر :املزهر ،السيوطي.277 :2 :

الباقون ،وينظر :املبس��وط يف القراءات العرش ،ابن مهران:

هاشم.214 :

م�كي القي�سي ،27 :1 :والكن��ز يف الق��راءات الع�شر،

جني ،155 :2 :ورشح املفصل ،ابن يعيش.58 :8 :

 ،1622 :5والب��دور الزاهرة ،أبو حفص النش��ار،212 :1 :

((( قرأ نافع ،وحفص وحمزة والكسايئ بالتشديد ،وخفّف

((( ينظ��ر :اللهج��ات العربي��ة والرتاث اللغ��وي ،د .أحمد  ،162 ،140والتذك��رة ،ابن غلبون ،285 :2 :والكش��ف،
((( ينظ��ر :الكت��اب ،س��يبويه ,237 :2 :والخصائص ،ابن الواسطي ،423 :والنرش يف القراءات العرش ،ابن الجزري:
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يف «أربع��ة» مواط��ن ،وورد بلفظني آخرين مع تن ّوع إىل أنّه (فَ ْي ِعل) بفتح الفاء وسكون الياء وكرس العني(،)5

الق��راءة أيضً ��ا ،وهام ( َميِّ��ت) يف «ثالث��ة» مواطن ،وذه��ب غريه��م إىل أ ّن أص��ل وزنه (فَ ْي َع��ل) بفتح الفاء
و( َميّتًا) يف «خمس��ة» مواط��ن( ،)1وقبل الدخول يف وس��كون الياء وفت��ح العني ،ثم كُرستْ عين��ه( ،)6ويرى

ج��ة الفريق األول أ ّن
ٌ
تفس�ير ه��ذه الظاهرة هن��اك
أصول لغويّة تس��اعدنا الكوفي��ون أ ّن وزنه (فَ ِع ْيل)( ،)7وح ّ
يف توضيح متعلّقاته��ا ،فأقول :من املعلوم أ ّن فعل وزن (فَ ْي ِع��ل) هو الظاهر ،والتمس��ك بالظاهر واجب ما

لفظ (ميّت) هو (مات ميوت) ،ويف مضارعه لغتان أمك��ن()8؛ لذا قال الرصفي��ون«( :فَ ْي ِعل» ال يكون إلاّ يف
جة َم ْن قال:
ج ْ
معت هذه األجوف ك «الس�� ّيد» ،و»امل ّي��ت»)( ،)9وح ّ
أخري��ان هام( :ميات ،ومييت) ،وق��د ُ

اللغات يف بيت شعري طريف هو(:)2

بيت
جتُهُ ِم ْنهُ امل َ ْ
َم ْن َم َن َع ْ
ت زو َ

ريا
إ ّن وزن��ه (فَ ْي َعل) بفتح العني أنّه وج��د لهذا الوزن نظ ً
ريا يف
يف كالمهم ،ومل يجد ل(فَ ْي ِعل) بكرس «العني» نظ ً

يت كالمهم ،فجعله (فَ ْي َعل) ،ثم كرس العني كام غيرّ وا حركة
ات  ،أو مَي ْ
وت  ،أو مَي ُ
كا َد مَي ُ

وقد أجاد الشاعر ،إذ رتّبها بحسب ق ّوتها يف االستعامل ،املنس��وب إىل الكرس يف (بَ�ْص�رْ ي ِب�ْص�رْ ي)( ،)10وأ ّما
ريا يف كالم
إذ أعاله��ا (ميوتُ ) ،ث��م (يمَ اتُ ) ،ثم
ُ
(ميي��ت) ،ويبدو ح ّ
ج��ة َم ْن قال :إ ّن وزنها (فَ ِع ْيل) فأل ّن لها نظ ً

أنّه م��ن تداخل اللغات( ،)3ولفظ (ميّت) صفة مش��بّهة ،الع��رب بخالف (فَ ْي ِع��ل)( ،)11وذهب آخ��رون إىل وزنه

��ت) ع�لى وزن (فَ َع ْي ٌل) ،فأدغمت ال��واو يف الياء،
لك��نِ اختُلف يف وزنها( ،)4فذهب «س��يبويه» و َم ْن تبعه ( َم َويْ ٌ
ونقل��ت صيغة (فَ َع ْي ٌل) إىل صيغ��ة (فَ ْي َع ٌل) ،وقد ض ّعف
ْ

وتحفة الربرة ،الشيخ قاره بطاق.253 :

العلامء ه��ذا القول؛ ألنّه قائم ع�لى الظن والحدس ال

((( لف��ظ (املي��ت) يف :آل عم��ران ،27 :واألنع��ام ((( ،95 :ينظ��ر :الكتاب ،س��يبويه ،371 :2 :والخصائص ،ابن
ويون��س ،31 :والروم ،19 :ولفظ (مي��ت) يف( :األعراف :جني ،55 :1 :ورشح املفصل ،ابن يعيش،138 ،46 :10 :

 ،57وفاط��ر ،9 :والزمر ،)30 :ولفظ (ميت��ا) يف( :األنعام ،182 :ورشح شافية ابن الحاجب ،الريض.152 :3 :

 ،122والفرق��ان ،49 :والزخ��رف ،11 :والحجرات ((( ،12 :ينظ��ر :رشح املفصل ،ابن يعي��ش،182 ،139 :10 :
وق.)11 :

ورشح شافية ابن الحاجب ،الريض.152 :3 :

((( البي��ت م��ن الرج��ز ،وه��و للعلاّم��ة «الحس��ن بن زين ((( ينظ��ر :دقائ��ق الترصي��ف ،امل��ؤدب،264 262 :
الش��نقيطي»( ،ت1315 :ه) ،وه��و صاحب كت��اب (الطرة واإلنصاف ،األنباري.639 :

يف رشح المي��ة األفعال) ،ينظر :الط��رة رشح المية األفعال ((( ،ينظر :اإلنصاف ،األنباري.640 :
الحسن الشنقيطي.50 :

((( رشح شافية ابن حاجب ،الريض.149 :1 :

القوطية.3 :

الترصيف ،املؤ ّدب ،263 :واإلنصاف ،األنباري.643 :

((( ينظ��ر :الخصائص ،ابن جني ،380 :1 :واألفعال ،ابن ( ((1ينظ��ر :الكت��اب ،س��يبويه ،372 371 :2 :ودقائ��ق
((( ينظر :اإلنصاف ،األنباري.639 :

( ((1ينظر :رشح املفصل ،ابن يعيش.182 181 :10 :
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وأدغم��ت يف الياء ،فالتش��ديد ألجل ذلك
ت) الواو ي��ا ًءا،
ْ
عىل واقع مس��تعمل( ،)1وهناك َم ْن يرى أ ّن وزن ( َم ِّي ٌ

ج��ة لِ َم�� ْن خفّ��ف أنّه كره الجم��ع بني ياءين،
هو (فَ ِّع ٌل) ،ث��م نُ ِقل إىل (فَ ْي ِع ٌل)؛ لتش��ابه اللفظ ،ويرى  ،...والح ّ
ِت) (فَ ْعي ٌِل) ،وهذا أيضً ا ال يعدو فذلكة والتشديد ثقيل ،فخفّف باختزال إحدى الياءين ،إذ كان
آخ��رون أنّه ( َم ْوي ٌ
ال تقوم عىل أس واقعي( ،)2فهذه «خمسة» آراء يف وزن اختزالها ال يخل بلفظ االسم وال يحيل معناه)( ،)5فاألمر

ت) ،والذي يبدو أ ّن قول «سيبويه» أقوى حجة ،ال يعدو عندهم باب طلب الخفّة من األصل املش��دد،
لفظ ( َم ِّي ٌ
وأوضح تعليلاً  ،وأقرب إىل واقع االستعامل.

واملعنى واحد( ،)6ومل ّ��ا كان التخفيف يف لفظ (م ّيت)

إ ّن لف��ظ ( َم ّي��ت) أصل��ه ( َم ْي��وِت) عىل أنّه م��ن (مات جائ ًزا وليس واج ًبا( )7حاول بعض القدماء التفرقة دالل ّيا

ميوت) ،ومصدره (املوت) ،فقلبت «الواو» إىل «الياء»؛ بني استعامل ( َم ّيت) بتش��ديد الياء وبتخفيفها ،فجعلوا
ألنّه��ا أخف من «الواو»؛ وأنّه�ما اجتمعا واألول منهام املش�� ّددة ملا قد مات ،واملخفّفة مل��ا مل ميت(َ ،)8و َر َّد

س��اكن ،فأدغام ،وأصبحت (م ّيت)( ،)3وقد بينّ العلامء العلامء ذلك؛ أل ّن القرآن الكريم اس��تعملهام م ًعا لكال
للحي وامل ّيت،
أ ّن تخفي��ف باب لفظ « َم ّيت» املش�� ّدد يكون بس��كون األمري��ن( ،)9ويرى غريهم أ ّن التش��ديد
ِّ

يائه ،فليسا هام لُغتني لِ َق ْو َمني؛ أل ّن الذين قالواَ « :م ْيت» فهو عام ،والتخفيف للم ّيت فقط( ،)10وقد ُر ّد أيضً ا؛ ألنّه
بالتخفيف هم أنفسهم الذين يستعملون « َم ِّيت» بتشديد ال دلي��ل عليه( ،)11وهناك َم ْن يرى أ ّن التخفيف للذي ال
الياء ،والذي حدث يف تخفيف لفظ ( َم ّيت) أنّهم حذفوا روح فيه ،والتشديد للذي فيه روح( ،)12وكل هذه األقوال

«ي��اء» الفعل ال «ياء» الصيغة؛ ألنّهم (مل ّا أعلّوا «العني» ت��رى نظرة جزئية ،والس�� ّيام أ ّن النظرة العامة ال تتفق مع

ت
ت ،وامل َ ّي ُ
بالقلب أي :عني الفعل أعلّوها بالحذف أيضً ا؛ تخفيفًا ما ذهب��وا إليه ،ولذا قال املحقق��ون( :امل َ ْي ُ
الجتامع ياءين وكرسة ،فقالواَ :س ْيد ،و َم ْيت ،و َهينْ )(.)4

((( الحجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه.107 :

األصل فيه عند الف ّراء « َم ْويِت» ،وعند سيبويه « َم ْي ِ
وت»،

((( ينظر :رشح شافية ابن الحاجب.152 :3 :

بعد معرف��ة هذه األصول اللغوية نب�ّي�نّ رأي العلامء يف ((( ينظر :الحجة للق ّراء السبعة ،أبو عيل الفاريس،26 :3 :
جة لِ َم ْن ش ّدد أ َّن والكشف ،ميك القييس.339 :1 :
توجيه قراءيت التشديد والتخفيف( ،فالح ّ

فلماّ اجتمعت الواو والياء ،والس��ابق منها ساكن قلبت

((( ينظر :تصحيح الفصيح ورشحه ،ابن درستويه.541 :
((( ينظر :تهذيب اللغة ،األزهري.344 342 :14 :

((( ينظر :السبعة يف القراءات ،ابن مجاهد ،203 :وتهذيب
اللغة ،األزهري.344 :14 :

((( ينظر :معاين القرآن ،الفراء ،87 :3 :ودقائق الترصيف،
املؤدب.262 :

( ((1ينظر :املصباح املنري ،الفيومي.477 :

((( ينظر :اإلنصاف ،األنباري ،639 :ورشح املفصل ،ابن ( ((1ينظر :البحر املحيط ،أبو حيان.283 :5 :
يعيش.182 :10 :

((( ينظر :رشح املفصل ،ابن يعيش.138 :10 :

( ((1ينظر :معاين القرآن ،الفراء ،87 :3 :ودقائق الترصيف،
املؤدب.262 :
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واح��د)( ،)1وعلي��ه يكون الفارق بني (امل ّيت) املش�� ّدد فاألم��ر عندهم يرج��ع إىل زيادة املقاط��ع الصوتية

و(امل َ ْيت) املخفّ��ف فارقًا لفظ ًّيا؛ طل ًبا لتخفيف اللفظ ،وقلتها.

وال عالق��ة له باملعنى ،عىل أنّه من طريف االس��تعامل وي��رى «د .أس��تيتية» أ ّن قراءة تخفي��ف ( َميِّت) إىل

الق��رآين الكريم أ ّن لفظ « َميت» بالتش��ديد أو التخفيف ( َميْت) مر مبرحلت�ين ،األوىل :التحول من ( َميْيِت)
َ
ﵟأ ُي ِح ُّ
ب
واملؤنّ��ث ،فق��ال:
يس��توي
إىل ( َميِت) ،إذ تس��قط ياء البنية الس��اكنة ،واألخرى
يف ۡ
املذك��ر ۡ َ َ
َم� َّم�اُّ ُ ۡ َ
َ
َ
ُ
ٗ
َ
َ
ۡ
ُ ُ َ
أحدك��م أن يأكل َلحم أخِي��هِ ۡميتاﵞ ﵝالحجرات الآية تس��قط فيها الكرسة ،فتصبح ( َميْت) ،ولك ْن إسقاط
َ َ ٗ َّ ۡ ٗ
َ ۡ ََۡ
ﵒﵑﵜ ،وق��ال تع��اىل :ﵟوأحيينا بِهِۦ بل��دة ميتا ۚﵞ ﵝق الآية
ياء البني��ة خالف القول املش��هور ،زي��ادة عىل أنّه
()2
ﵑﵑﵜ ،ومل يق��لَ ( :م ْيتة)  ،ونحن نعل��م أ ّن القراءة القرآنية يُحدث خللاً دالليًّا باإلمكان االستغناء عنه(.)5

الكرمية جاءتْ بالتشديد والتخفيف للفظ (ميت)(.)3

أ ّم��ا مفهوم ه��ذه الثق��ل والخف��ة من جه��ة إعالل

أسسه القدماء مع ما استجد
حدثون فانطلقوا مماّ ّ
أ ّما امل ُ ْ
ت) فاألم��ر يتعلق بتوايل
��ت) ،و( َميْ ٌ
بني��ة لفظي (ميِّ ٌ

لهم من أدوات البحث الحديثة ،فعندهم أ ّن قلب «الواو» الحركات ،أي :تتاب��ع املزدوج الصويت املختلف،
إىل «ياء» سببه ميل ذائقة العريب يف إيثار صوت «الياء»
ِت) ،وتش��كيله الصويت
ت) هو ( َم ْوي ٌ
فأصل لفظ ( َميِّ ٌ

()4
عىل «الواو»  ،إذ يراه أيرس منه وأخف  ،ولو انطلقنا من هوَ [ :ميْوِتٌ ] ←  /م َ ي | و ِ | ت ُ ن /

مفهوم املقطع الصويت يف تفس�ير خفة والثقل لوجدنا نج��د أنّ��ه تتاب��ع مزدوج��ان صوتيان أوله�ما هابط

ت) املشدد هو:
أ ّن التشكيل الصويت للفظ ( َم ِّي ٌ

( َ/ي ،)/واآلخ��ر صاع��د (/و ِ ،)/وه��ذا ثقي��ل يف

ت]←/مَي|يِ|تُن/
[ َم ِّي ٌ

السلس��لة الكالمية العربية بسبب تتابع ضم الشفتني

ت]←/مَي|تُن/
[ َم ْي ٌ

مالت إىل إحداث
الرتكي��ب ،وكراهة اللغة له فإنّه��ا
ْ

فهو مؤلّ��ف من «ثالثة» مقاطع صوتية ،والتش��كيل يف «ال��واو» بع��د وض��ع الش��فتني مع «الي��اء» غري
الص��ويت لف��ظ ( َم ْي ٌ
��ت) املخفّف يأيت من إس��قاط امل ّدية( ،وهذا التتابع أش��به بتتابع الكرسة والضمة،
املزدوج الصاعد (/ي ِ ،)/وأعيد التشكيل الصويت :حي��ث يقع فيه ال��واو إثر الياء ،ونظ��را لصعوبة هذا
ّ
فولّ��د مقطعني صوتني ،وال
ش��ك أ ّن يف هذا تقليل االنس��جام يف هذا املثال وأش��باهه بتغليب عنرص
الجهد العضيل املب��ذول يف النطق موازنة باألول ،الكرسة عىل عنرص الضمة ،وهنا ميكن أ ْن يقال :إ ّن
((( ينظر :كشف املشكالت ،العكربي.325 :1 :

ت).
ُلبت يا ًءا فعال)( ،)6فأصبح اللفظ ( َميِّ ٌ
الواو ق ْ

((( ينظر :تاج اللغة وصحاح العربية ،الجواهري ((( .267 :1 :ينظر :القراءات القرآنية ،د .سمري رشيف أستيتية.51 :
((( ينظر :التذكرة يف القراءات ،ابن غلبون.285 :2 :

((( ينظر :الدراسات اللهجية ،د .حسام النعيمي.368 :

((( املنهج الصويت للبنية العربية ،د .عبد الصبور شاهني:
.190 189
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حدثني أ ّن وج��ود التنوع بني الواو األداء الصويت ،ووجود األصل اليايئ يف الجزريات
وي��رى بعض امل ُ ْ

والياء يف لف��ظ الفعل املض��ارع (ميوت ،ومييت) «الس��اميات» ال يلغي األصل الواوي ،والس��يّام أ ّن
احتاطت لنفسها يف إثبات أصل أحرف
أص��ل ج��زري «س��امي» ،إذ ورد فيه��ا ( َم�� ْوتٌ ) اللغة العربية
ٌ
ْ
��ت) ،وهذا التن ّوع الج�� َزري القديم حمل هذا العلّ��ة بظهورها يف تقليبات اللفظ ،بل لو فتحنا هذا
و( َم ْي ٌ
الباح��ث الكريم إىل اختصار املس��ألة ،واالقتصار الب��اب فل ْن يبقى أصل نعتمده يف التفس�ير ،وتكون

عىل األصل الج�� َزري اليايئ للفظ ( َم ْيت) ،وإهامل تفسريات مسائل اللغة العربية وظواهرها تابعة للغات
األصل الواوي ،وعليه ي��رى أ ّن لفظ ( َم ِّيت) مأخوذ قدمية م ّيتة ال عالقة لها بالواقع العريب املس��تعمل،

من ه��ذا األصل الي��ايئ ،وبذا نتخلّ��ص من إعالل نع��م ،ميكن أ ْن نس��تعمل اللغ��ات الجزري��ة دليال
القلب عند القدماء ،ونتخلّص أيضً ا من النزوح إىل موازنً��ا عىل تأصيل لفظ ،أو تأري��خ ظاهرة ،لكن ال
حدثني ،وإنمّ ا األمر نجعلها حاكمة عىل أصل اللفظ العريب املستعمل،
التامثل هروبًا من الثقل عند امل ُ ْ

عنده ال يعدو أ ّن (ميِّت) عىل صيغة (فَ ِعيْل) ،فأصله والس�� ّيام إذا كان التفس�ير مل يتخلّ��ص م�ّم�اّ عاب��ه
( َم ِييْ��ت) ،ث��م تط�� ّورتْ كميّة الح��ركات فيها بقلب عىل املتق ّدمني.

الحرك��ة الطويلة إىل نصف حركة ،ث��م إدغامها يف ب��ل إنّن��ا ميك��ن أ ْن نقع يف إش��كال أك�بر من جهة
حد األصل الذي اشتق منه ،فلو أخذنا مثال لفظي
مثيلتها الس��ابقة عليها ،وبهذا يك��ون الوزن الجديد تو ّ

عنده للفظ (م ِّيت) هو (فَ ّعل) متطو ٌر عن (فَ ِع ْيل) ،أ ّما (ميْتةَ ،وم ْوتة) عىل أ ّن األول اس��م مرة ،واآلخر اسم
ورود ترصيف��ات هذا اللفظ بالواو يف مثل( :موت ،هي��أة ،فه��ل نق��ول :إ ّن األول من األص��ل الجزري

وموىت ،وأموات) فيع ّدها الباحث الفاضل من باب (مي��ت) ،واآلخر م��ن األصل الج��زري (موت)؟!،
املعاقبة والتناوب بينهام(.)1

فهذا اضطراب وتش��تت يف ح�ين ال يعدو األمر أ ّن

وهذا الرأي عىل طول تأصيله وقع يف ما هرب منه ،كليه�ما م��ن األصل ( َم�� َوتَ ) ،فاألول ع�لى صيغة
وه��و التخلّص م��ن األصل الواوي م��ن أجل عدم ( ِف ْعلَ��ة) ،فأصبح ( ِم ْوتَة) ،فقلب��ت «الواو» إىل الياء؛
اللج��وء إىل القول بالقل��ب ،فلم يس��تطع الباحث بس��بب انكس��ار ما قبلها ،فثقل النطق بها ،فلجأت

إعط��اء رأي علم��ي مقن��ع يف تصاري��ف األلف��اظ البنية الصوتية إىل االنسجام ،أ ّما اآلخر فعىل صيغة
األخ��رى التي وردت بال��واو ،فاملعاقب��ة تدل عىل (فَ ْعلَ��ة) ،فأصب��ح ( َم ْوتَ��ة) ،وعلي��ه ال أرى الباحث
أ ّن هناك أصال يتغري بحس��ب م��ا متليه عليه قوانني الفاضل قد وفّق يف إعطاء تفس�ير مناس��ب لصيغة

((( ينظر :قضايا الخالف الصويت ،د .السيد محمد منازع :لفظ (ميّت) أو أصله أو ترصيفاته.
وزي��ادة ع�لى كل ما تق ّدم يب��دو يل أ ّن وجود هذين
.250 248
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األصلني الواوي واليايئ يف اللغات الجزرية يُعطينا الك ّميّة ب�ين الحركات املتجاورة غ�ير املتالصقة،
س��عة يف تفس�ير وجوده�ما يف اللغ��ة العربية من إذ تط ّور اللفظ بس��ببها من ( َموِيت) إىل ( َم ِييْت) إىل
جهة أ ّن العربية بس��بب تركي��ب األصوات بحروفها ( َميِّت)( ،)3لك ّن آراء هؤالء املسترشقني وإ ْن مل تلغ
يرا
وحركاته��ا أث��ر يف انقالب بعضها إىل م��ا له عالقة بعضُ ها البنية العميقة للفظ (ميّت) ال تعطي تفس� ً
بذل��ك األص��ل الج��زريَ ،و َم ْن ي��دري فلعل أصل ُمقن ًع��ا عن حقيقة الركون إىل صيغ��ة (ف ّعل) ،فليس
النط��ق العريب كان بالواو ،فيك��ون (مات ميوت) ،املي��ل إىل الصيغة النهائية للف��ظ ووزنه ميثّل حلاًّ ؛

مالت أل ّن الس��ؤال يبق��ى عن عالقة هذه الصيغ��ة النهائية
ثم بعوام��ل معينة يف البيئ��ة اللغوي��ة العربية
ْ
خمة ،باأللفاظ املستعملة األخرى من األصل نفسه.
بعض القبائل إىل نطق املضارع باأللف امل ُ َف ّ

ّصت هذه األلف ومن نافلة القول أبينّ أ ّن لهجتنا العامية اليوم التزمت
والسيّام أ ّن ماضيه باأللف ،ثم تخل ْ
املفخم��ة بكرثة االس��تعامل من التفخي��م بانتقالها التش��ديد مع وصف املذكّر س��واء أكان إنس��انًا أم

ج ْ
ال
إىل بي��آت لغوية جدي��دة ،فأصبحت (مات ميات) حيوانًا أم جام ًدا ،فيقولون بلهجتهم العامية (ال ِّر ّ
��ت) ،والتزمت
وكانت ه��ذه الصيغة قد
صافية،
��ت ،وال ُِب ْس��تا ْن ميّ ْ
ري ميّ ْ
ترسبت إىل البيآت ميّ ْ
ْ
ْ
��ت ،والطَّ ْ
اللغوي��ة العربي��ة التي تجنح إىل إمال��ة األلف عىل التخفيف م��ع املؤنّث ،فيقول��ون بلهجتهم العامية

عادته��م يف ميلهم إىل اإلمال��ة؛ لخفتها عندهم(( ،)1ا ْم َريَّ ْه َميْت ْه ،وبَ ّزونَ ْه َميْت ْه ،وحدي َق ْه َميْت ْه) ،وهذا يوقفنا
فأصبح��ت تنطقها باأللف امل ُاملة ،ثم مبرور الزمن عىل اس��تمرار ه��ذه الظاهرة اللغويّ��ة ،وتط ّورها يف

لت هذه اإلمال��ة إىل (ياء) ،توظيفها يف التفرقة بني الجنسني.
وك�ثرة االس��تعامل تح ّو ْ

فصارتْ (مات مييت).

إ ّن ق��راءة التثقيل أو قراءة التخفي��ف ال تعدو النطق

وق��د أدىل املس��ترشقون دلوه��م يف تفس�ير بني��ة باألصل اللغوي أو االنزياح إىل التخفيف الصويت،

لف��ظ (ميّت) ،ف�يرون انطالقًا م��ن البنيوية الوصفية وهو ليس بغريب عىل االستعامل العريب ،وما فسرّ
��ل) ،لك ْن مل ّا ب��ه القدم��اء صيغة اللفظ ،وس��ار ع�لى وفقه بعض
يف تفس�ير الظاه��رة أ ّن صيغته��ا (فَ ِعيْ ٌ

حدثني ميثل صونًا علميًّا ألصل اللفظ بحس��ب
كان��ت معتلّة جوفاء
ْ
ْ
ناب��ت عنها صيغ��ة (فَ ِّع ٌل) ،أو امل ُ ْ
أنّه��ا تطورتْ إليه��ا( ،)2أو أنّها من باب املخالفة يف ما أمىل به واقع االس��تعامل اللغوي واالنسجام بني

((( ينظر :الكتاب ،س��يبويه ،264 :2 :والقراءات القرآنية،

األصوات.

د .مي الجبوري.121 120 :

((( ينظ��ر :التط��ور النحوي ،برجش�ترارس ،106 :والعربية
الفصحى ،هرني فلش.75 :

((( ينظر :فقه اللغات السامية ،بروكلامن.81 :
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•املطل��ب الرابع :الوق��ف ب»التاء» ع�لى «تاء» م��ن الوقف يف مث��ل ما م ّر آنفًا يف اآلي��ة الكرمية وقف

التأنيث يف األسامء

اضطراري؛ إذ قُطع املضاف عن املضاف إليه ،فاختل
ٌّ

يئ يف اللغ��ة العربية له طرقه ،وهو :املعنى؛ لذا ن ّب��ه العلامء عىل أنّ( :قول األمئة ال يجوز
ُ
الوقف أس��لوب أدا ٌّ
(قطع النطق ع��ن إخراج آخر اللف��ظ)( ،)1وقد اعتنى به الوقف عىل املضاف دون املضاف إليه  ...إنمّ ا يريدون
املتق ّدم��ون عناية دقيقة ،وبيّن��وا أنواعه( ،)2والذي يعنينا بذلك الجواز األدايئ ،وهو الذي يحسن يف القراءة ،...

هن��ا الوقف ع�لى «ت��اء» التأنيث يف األس�ماء يف مثل وال يريدون بذلك أنّه ح��رام وال مكروه  ،...وكذلك ال

�رأَتُ
قوله تعاىل :ﵟإ ۡذ قَالَت ۡ
ٱم� َ
ِ
ِ

َۡ َ
ٓ
عِمرٰنﵞ ﵝال ع ِۡم َران الآية

يريدون بذلك أنّه ال يوقف عليه ألبتة ،فإنّه حيث اضطر

ﵕﵓﵜ ،إذ ورد ه��ذا الوق��ف يف «ثالثة ع�شر» لفظ( ،)3وقد الق��ارئ إىل الوقف عىل يشء من ذل��ك ،باعتبار قطع
س��مت يف املصحف ب»التاء» املبس��وطة (امرأتْ ) النفس أو نحوه  ...ج��از  ...الله ّم إلاّ َم ْن يقصد بذلك
ُر
ْ

( ،)4واألصل أ ْن يوقف عليها ب»الهاء» ،فتقول( :ا ْمرأ ْه)؛ تحريف املعنى عن مواضعه  ...فإنّه والعياذ بالله يحرم

لئال يش��تبه صوتيًّا بالوقف عىل «التاء» األصلية( ،)5لك ْن عليه ذلك)(.)7

وردتْ قراء ٌة قرآنية ُوقف عليها ب»التاء»( ،)6وهذا النوع وهناك أصول لغوية يف دراس��ة هذه «التاء» التي يوقف

((( ينظر :رشح الحدود النحوية ،الفاكهي.216 :

عليها بإبدال «الهاء» بها ،وهي نفسها التي يوقف عليها
من غري إبدال «الهاء» بها ،فقد ح ّدد العلامء املراد بهذه

((( ينظر :الكتاب ،سيبويه ،281 :2 :ورشح كتاب سيبويه« ،التاء» أنّها التي تؤ ّدي يف األسامء غرض التأنيث ،والتي
السريايف ،37 :5 :ورشح املفصل ،ابن يعيش.129 :9 :

وس ّنة ،وامرأة ،وبقيّة ،وقُ ّرة وفطرة،
((( هي( :رحمة ،ونعمةُّ ،

ال تتصل بساكن صحيح ،نحو :تاء ( ِب ْنت ،وأُخْت) ،فإنّها

وشجرة ،ولعنة ،وجنة ،وابنة ،وعصبة ،وكلمة) ،ينظر :هجاء ال تغ�ّي�رّ  ،وعليه يكون م��ا قبلها متحركًا ،أو س��اك ًنا غري
صحيح( ،)8وقد ذكر العلامء أيضً ا أ ّن «التاء» هي األصل
مصاحف األمصار ،املهداوي.41 35 :
((( ينظ��ر :هج��اء مصاحف األمص��ار ،امله��داوي ،35 :اللغوي ل»هاء» التأنيث( ،)9قال «سيبويه»( :وأ ّما «الهاء»
وامليرس يف علم رسم املصحف ،د .غانم قدوري .137 :فتكون بدال من التاء التي يؤنّث بها االس��م يف الوقف)

((( ينظر :رشح املفصل ،ابن يعيش ،159 :5 :و،156 :9
ورشح ش��افية ابن الحاجب ،الريض ،288 :2 :وارتش��اف

الرضب ،أبو حيان.800 :2 :

((( الن�شر يف الق��راءات الع�شر ،ابن الج��زري597 :3 :

((( الوق��ف ب»اله��اء» ق��راءة اب��ن كث�ير ،وأيب عم��رو.598 ،

والكس��ايئ ،ويعقوب ،أ ّم��ا الباقون فقف��وا ب»التاء» ،ينظر ((( :ينظر :رشح األلفية ،املرادي.409 :2 :

النرش يف القراءات العرش ،ابن الجزري ،1422 :4 :والكنز ((( ينظ��ر :املقتض��ب ،املربد ،60 :1 :ورشح ش��افية ابن

يف القراءات العرش ،الواس��طي ،367 :والبدور الزاهرة ،أبو الحاجب ،الريض ،288 :2 :وارتشاف الرضب ،أبو حيان:
حفص النشار.214 :1 :

.636 :2
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��ت»)( ،)7ع�لى أ ّن ه��ؤالء الن��اس م��ن قبيل��ة
ح ْ
( ،)1ومعنى هذا أ ّن أص��ل التأنيث بالتاء( ،والدليل عىل «طلْ َ

مروي ع��ن بعض مل��وك ِ
«حمْيرَ »
ذل��ك أ ّن الوصل مماّ تجري فيه األش��ياء عىل أصولها« ،ط ِّي��ئ»( ،)8ب��ل إنّه
ٌّ

تَ ،م ْن
والوق��ف من مواضع التغي�ير  ،...ورأينا عل��م التأنيث اليمني�ين ،إذ قال( :أما إنّه
ليس��ت عندن��ا ع َرب َّي ْ
ْ
ح َّم��ر)(.)9
يف الوص��ل ت��ا ًء ،ويف الوقف ه��ا ًء  ...علمن��ا أ ّن الهاء دخ��ل«ظف��ار» َ

يف الوق��ف بدل م��ن الت��اء يف الوص��ل ،وأ ّن التاء هي وق��د علّل القدم��اء ورود الق��راءة بالوقف ع�لى «هاء»
األصل)( ،)2وذهب بعضه��م إىل (أ ّن «الهاء» يف تأنيث التأني��ث بـ «التاء»؛ إذ إ ّن َم ْن ق��رأ بها فقد أجرى الوقف
ُلبت ت��ا ًء يف الوصل ،إذ لو مج��رى الوصل ،وهو لغ ُة َم ْن ينط��ق بها من العرب(،)10
االس��م هو األص��ل ،وإنمّ ا ق ْ

«رأيت ش��جر ًها» ،بالتنوين ،وزاد بعضهم ،فقال( :ويجوز أ ْن يكون مل ّا كان املضاف
��ت بحالها ه��ا ًء لقيل:
ُ
ُ
خلّ َي ْ

وكان التنوي��ن يُقل��ب يف الوقف ألفًا ،ك�ما يف «زي ًدا» ،إلي��ه بالتقدير أثبت «التاء» ،كام يُثبته بالوصل؛ ل ُيعلم أ ّن
ُلبت يف الوصل تاء؛ املضاف إليه م��راد)( ،)11وذهب بعضهم إىل أ ّن الوقف
فيلتبس يف الوقف بهاء املؤنث ،فق ْ

رجعت إىل أصلها ،وهو ب��ـ «الت��اء» كان (اتبا ًعا لرس��م املصحف م��ع أنّها لغة
لذلك ،ثم مل ّا جيء إىل الوقف
ْ

اله��اء)( ،)3لك ّن هذا الرأي يردُّهُ الدليل العقيل الذي جاء لبعض العرب)( ،)12ومن املعلوم أ ّن رسم املصحف تبع
كانت قبل تدوي��ن املصاحف ،لك ّن
به ،فالوصل يرد األش��ياء إىل أصوله��ا ،وليس الوقف؛ للقراءة ،فالق��راءة
ْ

ألنّ��ه مظ ّنة التغي�ير( ،)4زيادة عىل أنّن��ا ال نكاد نقف يف الرسم دليل عليها( ،)13فرشوط القراءة الصحيحة موافقتها
حة سندها ،وموافقتها لرسم
جمي��ع اللغة عىل مجيء اله��اء للتأنيث موازنة مبجيء للغة العربية ولو بوجه ،وص ّ
الت��اء له يف ذل��ك؛ عل�ًم�اً أ ّن الدرس اللغ��وي املقارن املصحف(.)14

الحديث أثب��ت أ ّن التاء هي أص��ل التأنيث يف اللغات املجي��د ،وهو من طبقة ش��يوخ س��يبويه ،ومن أمئ��ة اللغة

الجزرية «السامية»(.)5

والنح��و( ،ت177 :ه) ،ينظر :طبقات النحويني واللغويني،

إ ّن الوق��ف ب��ـ «التاء» عىل االس��م املخت��وم بـ «هاء» الزبيدي ،40 :وإنباه الرواة ،القفطي.157 :2 :
((( الكتاب ،سيبويه.281 :2 :

التأني��ث لغ��ة ذكرها «س��يبويه» ،إذ ق��ال( :وزعم «أبو

ناس��ا من الع��رب يقولون يف الوقف:
الخطاب»( )6أ ّن ً
((( الكتاب ،سيبويه.313 :2 :

((( رشح املفصل ،ابن يعيش.161 160 :5 :

((( ينظر :الوقف واالبتداء ،ابن سعدان.149 :
((( الصاحبي ،ابن فارس.32 :

( ((1ينظر :الكشف ،ميك القييس.288 :

( ((1الحجة للقراء السبعة ،أبو عيل الفاريس.301 :2 :

((( رشح شافية ابن الحاجب ،الريض.289 :2 :

( ((1البحر املحيط ،أبو حيان.320 :5 :

((( ينظر :ظاهرة التأنيث ،د ,إسامعيل أحمد عاميرة.31 :

.179

((( ينظر :رشح املفصل ،ابن يعيش.160 :5 :

( ((1ينظر :الوايف يف رشح الشاطبية ،عبد الفتاح القايض:

((( ه��و األخفش األكرب أبو الخط��اب عبد الحميد بن عبد ( ((1ينظر :النرش يف القراءات العرش ،ابن الجزري.35 :1 :
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«التوجيه
ُ
لظواهر من القراءات َ
ِّ
َ
ُّ
أ .م .د .محمد هادي محمد عبد الله

723

ومماّ ل��ه عالقة بهذه القراءة مس��ألة رس��م املصحف ،الصوتي��ةَ ،وال عالقة صوتي��ة بني الهاء والت��اء ،والذي

سقطت و ُم ّد الصوت بالفتحة
إذ ذك��ر العل�ماء عللاً متن ّوعة لرس��م «ت��اء» التأنيث تا ًء حدث عىل رأيه أ ّن «التاء»
ْ

مبسوطة ،فريى بعضهم أ ّن (ذلك من امل ُميل والكاتب ،الت��ي قبلها ،وعلي��ه ال يكون هناك «ه��اء» أصلاً  ،وإنمّ ا

حدثني،
فإ ّن امل ُميل كان إذا وصل الكلمة التي فيها هاء التأنيث هذا من خداع الس�ماع( ،)4وق��د تابعه بعض امل ُ ْ
بالكلم��ة التي تليها انقلبت الهاء تا ًء يف اإلدراج ،فكتبها فقال( :ونحن منيل إىل التسليم بهذا الرأي ،إذ هو متفق
الكات��ب عىل اللفظ بتاء يف الوص��ل ،وإذا قطع الكلمة مع الرشوط الواجب توافره��ا يف الصوتني املتبادلني،

َۡ

هَّ

ﵟرحم ُ
م بعدها ،فقالَ :
ت ٱللِﵞ ُﵝهود الآية ﵓﵗﵜ كان لفظه والت��اء والهاء ال تقارب بينه�ما إلاّ يف الهمس ،وأ ّما يف
ماّ

بالهاء ،فكتب الكاتب بالهاء عىل لفظه)( ،)1ومن طريف بقي��ة العالقات الصوتية فبينهام تباعد ينفي حدوث هذا
ما جاء يف تفس�ير رس��م «ت��اء» التأني��ث املربوطة يف التب��ادل ،وخاصة البعد املخرج��ي الكامل)( ،)5وقد رد
املصحف تا ًء مبسوطة رأي الشيخ «جالل الحنفي» ،إذ «د .حسام النعيمي» هذا الرأي بأدلة علمية مقنعة ،ومن

ق��ال( :وكل ما جاء يف خط املصحف من ألفاظ املرأة أهمها إجامع العلامء املتق ّدمني عىل أنّها «هاء» ،وتلقّي
إذا كان مضافًا جاء بتاء مبسوطة  ،...وذاك ألهم ّية دورها رواية القراءة القرآنية بها مشافهةً ،وهم َم ْن هم يف ضبط

كتبت بتاء مربوطة التلق��ي ،والس�� ّيام يف الق��رآن الكري��م ،وكذلك وجود
يف هذه املواقع ،فإ ْن أفردت «املرأة»
ْ

 ،...ومث��ل ذلك م�ّم�اّ كُتب من ألف��اظ الرحمة والنعمة ه��ذه «الهاء» يف القرآن الكري��م صوتًا ،نحو قوله تعاىل

َ َ َ َ َ
ت
والس�� ّنة واللعنة بالتاء الطويلة؛ تجسيماً ملعانيها ،ولفتًا عند الوقف عىل لف��ظ (القاضية) يف :ﵟ يٰل ۡيت َها كان ِ
ُّ
ۡ
َ
َ
اض َية ٢٧ﵞ ﵝالحَ َّاقة الآية ﵗﵒﵜ ،وال أحد يتخيل أنّه يسمعها
لألنظار إليها)(.)2
ٱلق ِ
حدثون هذه الظاه��رة ،فريى «د .إبراهيم فتحة ،وكذلك إ ّن هذه «الهاء» تتضح يف إنش��اد الش��عر
وق��د درس امل ُ ْ

أني��س» أنّه (إذا روي لنا أ ّن م��ن القبائل َم ْن كانوا يقفون يف القافية املق ّي��دة مبا ال يحتمل القول بأنّها فتحة ،بل
عىل هذه «الت��اء» املربوطة بـ «التاء»  ...فليس هذا إلاّ

إ ّن الدكتور «حس��ا ًما» أثبت قول املسترشقني الذين مل

احتفاظًا باألصل يف ظاهرة التأنيث)( ،)3وهو عني توجيه يستطيعوا تجاهل وجود صوت الهاء املسموع ،ولك ّنهم
القدم��اء ،لك ّنه يختلف معهم يف توجي��ه ما وقف عليه أولوها عىل أنّه سقطت «التاء» ،ثم ظهرتْ «هاء» ثانوية

ب»اله��اء» ،نحو( :امرا ْه) ،ف�يرى أ ّن الذي حدث ليس شبيه بـ «هاء» السكت ،فهي «هاء» عىل كل حال(.)6
إب��دال الهاء ب»الت��اء»؛ أل ّن ِم ْن رشط اإلب��دال العالق َة

((( هجاء مصاحف األمصار ،املهداوي.40 :

((( كالم يف اإلمالء العريب ،الشيخ جالل الحنفي.31 :
((( يف اللهجات العربية ،د .إبراهيم أنيس.137 :

((( ينظر :يف اللهجات العربية ،د .إبراهيم أنيس.136 :

((( الق��راءات القرآنية يف ضوء علم اللغة الحديث ،د .عبد

الصبور شاهني.83 :

((( ينظر :الدراسات اللهجية والصوتية ،د .حسام النعيمي:
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إ ّن ال��ذي يب��دو يل أ ّن «اله��اء» موجودة ،وم��ا أثبته «د .بخطوات تطورية)( ،)2ف ُيفيدنا هذا التوجيه املقارن بعمق
النعيم��ي» رأي أصيل وضع األمر يف نصابه ،والس�� ّيام ه��ذه الظاهرة يف األصل الس��امي القدي��م ،والذي بقي

أ ّن املس��ترشقني أنفس��هم ما تج��اوزوا وج��ود «الهاء» ماث�لا يف اللغة العربية ،عىل أنّه ميكن أ ْن يكون الوقف
وس�ماعها ،وإ ْن جعلوها نوعا من «هاء» السكت ،لك ْن بالتاء ظاهرة أراد منها الناطق بها ش ّدة الوضوح السمعي

وليس��ت فتحة عىل م��ا يرى «د .لل َفظْ ِه ،فكأ ّن نرب املقطع األخري بوس��اطة «التاء» أعطى
مهام يك�� ْن فهي هاء،
ْ
إبراهيم أنيس» ،بدليل أ ّن العرب يف قوافيها الش��عرية ال هذا الوضوح.

تجمع بني هذه الفتحة املش��بعة عىل رأي «د .إبراهيم» ومماّ يُس��تأنس به هنا ما موجود يف االستعامل العامي،

واله��اء ،لك ّنه��ا تجمع بني ه��ذه الهاء الس��اكنة وغريها فبع��ض الناس الي��وم يقف يف اس��تعامله اللغوي عىل

من الهاءات.

ألف��اظ مثل( :الصالة والزكاة والحياة) ب»التاء» ،وليس

أ ّم��ا مس��ألة العالقة الصوتي��ة بني املب��دل واملبدل منه ب»الهاء» ،وهذا يدل عىل اس��تمرار ه��ذه الظاهرة إىل
فيمك��ن تجاوزها هن��ا بوجود عالق��ة «الهمس» بينهام ،يومنا هذا( ،)3ومنها أيضً ا اس��تعامل األعالم الرتكية عند

فإنّنا ال نحاس��ب ابن اللغة عىل ما نط��ق ،لك ّننا نحاول الوقف ،فيك��ون الوقف عليها بـ «الت��اء» ،بل إ ّن نطقها

فكانت بـ «الت��اء» أيضً ا ،ومنها
أ ْن نفه��م م��ا جرى ب�شيء يتوافق مع مس��لامت عموم أث��ر يف طريقة كتابته��ا،
ْ
حدثني (بهج��ت ،وحكمت ،وش��وكت ،طلعت ،ونش��أت ...
االس��تعامل اللغوي ووقوعه ،وقد بينّ بعض امل ُ ْ

أ ّن ظاه��رة الوقف بـ «الت��اء» موجودة يف بعض اللغات إل��خ)( ،)4وه��ي يف أصله��ا اللغ��وي الع��ريب يجب أ ْن

الجزري��ة «الس��امية» الت��ي ه��ي م��ن أخ��وات العربية تُكت��ب (بهجة ،وحكمة ،وش��وكة ،وطلعة ،ونش��أة ...
كاألكدية ،والحبشية( ،)1فلعل لهذه الظاهرة أصلاً موغلاً

إلخ) ،واألصل أ ْن يوقف عليها ب»الهاء» ،ولك ّن نطقها

حدث�ين( :ف «ط ّيئ» عندما األعجمي باللس��ان الرتيك كان له أثر يف نطقها العريب
بالقدم؛ ل��ذا قال بعض امل ُ ْ
وقف��ت عىل هاء التأنيث بالتاء ما هو إلاّ احتفاظ بالطور ورسمها الكتايب.
ْ

األقدم يف ظاهرة التأنيث ،وال أشك أ ّن تاء التأنيث م ّرت بعد هذا العرض عن هذه الظاهرة اللغوية تبينّ لنا عمقها

بتأريخ قديم ،ولهذا نجدها حي ًنا تا ًء ،وأخرى ها ًء ،وتارة يف االس��تعامل من جهتني ،إحداه�ما :العمق الجزري
محذوفة ،إىل هذه األشكال العديدة التي ت ُبينّ أنّها م ّرتْ

((( اللهج��ات العربية يف ال�تراث ،د .أحم��د علم الدين:
.502 :2

((( ينظ��ر :اللهج��ات العربي��ة يف ال�تراث ،د .أحمد علم

.158 -157

الدين.502 :2 :

ومقاالت يف اللغة ،د .رمضان عبد التواب.259 :

التواب.260 :

((( ينظر :فقه اللغات الس��امية ،بروكل�مان ،96 :وبحوث ((( ينظ��ر :بح��وث ومق��االت يف اللغ��ة ،د .رمض��ان عبد
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«الس��امي» الذي تنتمي إلي��ه العربي��ة ،والثانية :عمقها
اللهجي الذي ينتمي هو إىل عموم االس��تعامل العريب،

انعكاس��ا لهذا االستعامل ،زيادة
وكان مجيء القراءة به
ً
عىل استمرارها يف االستعامل العامي إىل يومنا هذا.

❊

❊

❊
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الخاتمة والنتائج
وصل��ت إىل خامتة هذا
بحم��د الله تع��اىل وم ّن��ه
ُ
البحث ،وأد ّون فيها أهم نتائجه ،وعىل وفق ما يأيت:

أوال :نتائج عامة:

لغي
 .1لي��س ُّ
كل ما جاء به امل ُ ْ
حدث��ون ميكن أ ْن يُ َ
ال��رأي اللغ��وي القدي��م ،ف�ما زال ال��درس القديم
ثابت األس��اس قوي األركان واضح الفائدة يف بيان

الظاهرة اللغوية وتأصيلها.

 .2إ ّن التوجي��ه اللغوي الحديث ال يغ�ّي�رّ من اللغة
يرا جدي ًدا للظاهرة اللغوية
ش��يئًا ،وإنمّ ا يعطي تفس� ً
مبا يتوافق مع منطلقاته العلمية.

حدث�ين توقفن��ا
 .3املوازن��ة ب�ين القدم��اء وامل ُ ْ
حدثني
ع�لى ش��مولية القدماء وعمقه��م ودقّ��ة امل ُ ْ
ووضوحهم ،زيادة عىل أنّها تدلّنا عىل نقاط التشابه
واالخت�لاف بينهام بحس��ب منطلق��ات كل منهام،
وبهذا يتض��ح لنا األث��ر الكبري لجه��ود القدماء يف

توجيهات الدرس الحديث.

أي ظاهرة يف القراءات القرآنية
 .4يجب عند دراسة ِّ

ألاّ يُدخ��ل مب��ارشة يف صل��ب موضوعه��ا إلاّ بعد
ريا يف
اس��تيفاء تأصيلها اللغوي؛ ألنّه سيس��اعدنا كث ً

فهم متعلقاتها العلمية.

 .5الق��راءات القرآني��ة يف كث�ير م��ن ظواهرها هي
انعكاس للهجات العربية ،لك ّن هذا ال يعني أ ّن كل
لهج��ة لها متثي��ل يف القراءات ،فاألمر بحس��ب ما

اللغوي الحديث»
العشر دراسة من منظور البحث
الصوتي
«التوجيه
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روي لنا برشوط القراءة الصحيحة.

ج��اءتْ للمناس��بة الصوتية مع (الي��اء) غري امل ّدية؛

 .6تأصي��ل الظاهرة اللغوية ع��ن طريق الرجوع إىل أل ّن مخرجه��ا أق��رب إىل مخرج (الضم��ة) ،وبهذا

اللغ��ات الجزرية “الس��امية” يف كثري م��ن األحيان تكون أخف ع�لى جهاز النطق من (الي��اء) امل ّدية،
كانت
يعطي بُ ْع ًدا علم ًّيا لتعليل الظاهرة ،إذ يحل لنا إشكال وبهذا يُفسرّ انف��راد “حمزة” بضم الهاء يف ما
ْ
ي��اؤه غري م ّدية مثل ألفاظ (عليه��م) ونحوها موازنة
وجودها ،ويُبعدنا عن الحدس والظن.
 .7ال يصح الحكم ع�لى أعجمية اللفظ العريب إلاّ

ب(الياء) امل ّدية ،مثل ألفاظ( :يزكيهم) ونحوها.

بعد اس��تنفاد الطرق التي تدخله يف الدائرة العربية .3 ،وجود الفتحة قبل (الياء) يف لفظ (علَ ْيهم) ونحوه
يل عند القدماء؛ أل ّن هذه الفتحة عندهم مالزمة
وعليه ال يصح ع ُّد التشابه الصويت وحده دليلاً عىل أص ٌّ
أعجمي��ة اللفظ ما دام هناك أدىن مالبس��ة يف إبقائه ملا قبل األلف ،فهي من أصل اللفظ (علىَ ) ونحوه،

حدثني؛ ألن الفتحة
عرب ًّيا ،والس�� ّيام إذا كانت مادة اللفظ مستعملة هي وه��ذا القول غري مقبول عند امل ُ ْ
وتقليباتها عند العرب.

واألل��ف عندهم م��ن الح��ركات “الصوائت” ،وال

 .8االس��تعانة باللهج��ة العاميّ��ة يف بي��ان ظواه��ر يجتمع عىل الحرف الصحيح “الق ّمة” صائتان ،ولذا
االس��تعامل الفصيح يعد س��بيلاً مي�ّس�رّ ًا يف وضوح يجعلون س��بب وجود هذه الفتحة انش��طار األلف
االستعامل ،فاللهجة العامية تكون مطيّ ًة مطوا ًعا يف األصلي��ة يف لفظ (عىل) إىل فتحة وي��اء غري م ّدية،

حدثني
فهم الفصحى ،وليس حاكماً عليها ،والسيّام أ ّن هذا وكال التعليلني نتيجته واحدة ،لك ّن تعليل امل ُ ْ
النه��ج قد س��لكه كبار علامئنا من أمث��ال د .فاضل أعطانا الس��بب العلمي لوجود الفتحة الذي يتوافق

السامرايئ ،ود .حسام النعيمي.

مع معطيات الظواهر الصوتية يف التغري.

زالت لدين��ا فيها  .4لف��ظ (رساط) عريب لفظًا ومعنى ،وما حدث فيه
 .9بع��ض ظواه��ر الق��راءات م��ا
ْ
مندوح ٌة من القول وس��عة من النق��اش واملراجعة ،من تب ّدالت صوتية يف مثل (رصاط ،وزراط) س��واء

وهو ما له أثر يف توضيح أسبابها وعللها بشكل أدق يف االستعامل العام أو القراءات القرآنية الكرمية كان
وأوضح ،ولذا ما تزال فيها مادة للبحث والدراسة.
ثانيا :نتائج خاصة:

نتيجة لتأثري األصوات بعضها يف بعض بحسب ميل
لهجات القبائل العربية يف نطقها ،عىل أ ّن القراءات

 .1ق��راءة كرس (اله��اء) يف لفظ (يزكيه��م) ونحوها القرآنية الكرمية ال يوج��د فيها إبدال الزاي بالصاد،
جاءتْ للمناس��بة الصوتية مع (الي��اء) امل ّدية ،وهي وإنمّ ا املوجود إشامم الصاد صوت الزاي.
أكرث دورانا يف االستعامل والقراءات.

 .5قراءة لفظ (ميت) بالتشديد أو التخفيف ال َعالقة

 .2ق��راءة ض��م (اله��اء) يف لفظ (عليه��م) ونحوها لها باملعنى ،وإنمّ ا ه��و إحراء لفظي من باب الثقل

اللغوي الحديث»
العشر دراسة من منظور البحث
الصوتي
«التوجيه
ُ
لظواهر من القراءات َ
ِّ
َ
ُّ
أ .م .د .محمد هادي محمد عبد الله

والخفّة ،عىل أ ّن هذا اللفظ بالتخفيف يف االستعامل
القرآين الكريم قد استوى يف املذكّر واملؤنث.
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المصادر والمراجع

 .6الوق��ف ب”الت��اء” عىل لف��ظ (ام��رأة) ونحوها

من األس�ماء التي آخرها “ت��اء” تأنيث ظاهرة لهجية • القُرآن الكريم.

منترشة ،وق��د وردتْ يف الق��راءات القرآنية الكرمية  .1أبحاث يف أصوات العرب َّية ،أ .د .حس��ام سعيد
م��ن باب الرجوع إىل األصل يف الوقف ،والس�� ّيام النعيمي ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،ط1998 1م.
أ ّن ه��ذه الظاه��رة لها أس��اس يف اللغ��ات الجزرية  .2اإلتق��ان يف عل��وم الق��رآن ،ج�لال الدي��ن عبد
“السامية” األم عىل ما ب ّينته ف البحث.

الرحمن بن الكامل السيوطي( ،ت911 :هـ) ،تح:

.7
ْ
كانت عند بعض الباحثني يف ما يخص ما درستُ ُه مركز الدراسات القرآنية ،اململكة العربية السعودية،
يف هذا البحث هف��واتٌ علمية يف تأصيل اللفظ أو وزارة الش��ؤون اإلس�لامية واألوق��اف والدع��وة
تحليل��ه ،وقد أثبتها يف محلها م��ن البحث ،وب ّي ُ
نت واإلرش��اد ،مجم��ع امللك فه��د لطباعة املصحف

القول الفصل فيها.

❊

الرشيف ،األمانة العامة 1426هـ.

 .3ارتش��اف الضرَّ َب من لس��ان ال َع�� َرب ،أبو حيّان

❊

❊

مح ّمد بن يوس��ف األندل�سي( ،ت745 :هـ) ،تح:
د .رج��ب عثامن مح ّمد ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،

ط1418 ،1هـ1998 -م.

 .4أرسار العربية ،أبو الربكات عبد الرحمن األنباري،

(ت557 :ه) ،تح :بركات يوسف ه ّبود ،دار األرقم،
بريوت ،ط1420 ،1هـ1999 -م.

 .5اإلش�مام يف اللغ��ة حقيقت��ه وأنواع��ه ،د .غانم

ق�� ّدوري الحم��د ،بح��ث منش��ور يف مجل��ة معهد
اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية ،اململكة العربية
الس��عودية ،وزارة الش��ؤون اإلس�لامية واألوق��اف
والدعوة واإلرشاد ،الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن

الكري��م ،جدة ،الع��دد التاس��ع ،ج�مادى اآلخرة،

1431هـ2010 -م.
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 .6أصوات العربية بني التح ّول والثبات ،د .حس��ام املكي��ة ،اململك��ة العربي��ة الس��عودية ،ومؤسس��ة

س��عيد النعيم��ي ،وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث الريان ،بريوت ،ط1425 ،1هـ2004 -م.

العلمي ،جامعة بغداد ،سلس��لة بي��ت الحكمة ( .14 )4البحر املحيط ،أبو حيان أثري الدين محمد بن

1989م.

يوس��ف األندليس( ،ت745 :ه��ـ) ،تح :مجموعة

األنجلو املرصية ،ط ،5القاهرة 1975م.

دمشق ،ط1436 ،1هـ2015 -م.

قاسم ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت ،ط2004 1م.

الري��اض ،مطبعة املدين ،جمهوري��ة مرص العربية،

 .7األص��وات اللُّغويّ��ة ،د .إبراهي��م أني��س ،مكتبة من األس��اتيذ بحسب األجزاء ،دار الرسالة العاملية،
 .8إع��راب القُ��رآن ،أب��و جعف��ر أحمد ب��ن مح ّمد  .15بح��وث ومق��االت يف اللغ��ة ،د .رمضان عبد
ال َّنح��اس( ،ت338 :ه��ـ) ،ت��ح :د .مح ّم��د أحمد الت��واب ،مكتب��ة الخانج��ي م�صر ،ودار الرفاعي
 .9األفع��ال ،ابن القوطية( ،ت367 :هـ) ،تح :عيل ط1403 ،1هـ1982 -م.

فودة ،الن��ارش :مكتبة الخانج��ي ،القاهرة1371 ،ه  .16الب��دور الزاهرة يف الق��راءات العرش املتواترة،
1952م.

أب��و حف��ص رساج الدين عمر بن قاس��م النش��ار،

 .10أقباس الرحمن يف أدلة نفي العجمة عن القرآن( ،ت927 :ه��ـ) ت��ح :د .أحمد عيىس املعرصاوي،
د .خالد رشيد الجمييل ،دار الشؤون الثقافية ،وزارة إدارة الش��ؤون اإلس�لامية ،وزارة األوقاف والشؤون
الثقافة ،بغداد ،ط2002 1م.

اإلسالمية ،دولة قطر ،ط1429 ،1هـ2008 -م.

 .11إنباه ال ُّرواة عىل أنباه ال ُّنحاة ،أبو الحس��ن عيل  .17تأري��خ الخلف��اء ،ج�لال الدين عب��د الرحمن
بن يوسف القفطي( ،ت646 :هـ) ،تح :مح ّمد أيب ب��ن الكامل الس��يوطي( ،ت911 :هـ) ،تح :اللجنة
الفضل إبراهيم ،املكتب��ة العرصية ،صيدا ،بريوت ،العلمي��ة مبركز دار املنهاج للدراس��ات والتحقيق،

ط1424 ،1هـ2004 -م.

دار املنهاج ،بريوت ،ط1435 ،3هـ2014 -م.

 .12اإلنصاف يف مسائل الخالف ،أبو الربكات عبد  .18تأري��خ اللغ��ة العربية ،جرجي زي��دان ،مطبعة

الرحمن األنب��اري( ،ت557 :هـ) ،ت��ح :د .جودة الهالل ،جمهورية مرص العربية 1904م.

م�بروك محمد ،الن��ارش :مكتبة الخانج��ي ،الرشكة  .19ت��اج العروس م��ن جواهر القام��وس ،مح َّمد
الدولية للطباعة ،مرص ،ط2002-1م.

املرتىض ال َّزبيدي( ،ت1205 :هـ) ،تح :مجموعة

 .13إيج��از التعريف يف علم الترصي��ف ،أبو عبد م��ن األس��اتيذ بحس��ب االج��زاء ،سلس��لة الرتاث
الله جامل الدين محمد بن عبد الله بن مالك( ،ت :الع��ريب ،وزارة اإلع�لام ،دول��ة الكوي��ت ،مطبع��ة

672ه) ،ت��ح :د .حس��ن أحم��د العث�مان ،املكتبة حكومة الكويت ،بسنوات متتابعة ()1422 1385
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الت��واب ،مكتب��ة الخانج��ي ،القاه��رة1423 ،هـ-

 .20ت��اج اللغ��ة وصح��اح العربي��ة ،أب��و ن�صر 2003م.

إسامعيل بن حماّ د الجوهري( ،ت400 :هـ) ،تح .27 :تهذي��ب اللُّغة ،أب��و منصور مح ّم��د بن أحمد
السيد أحمد عبد الغفور عطّار ،دار العلم للماليني ،األزه��ري( ،ت370 :ه��ـ) ،ت��ح :مجموع��ة م��ن

بريوت ،ط1410 ،4هـ1990 -م.

املؤلفني ،طبع��ة الدار املرصية للتأليف والرتجمة،

1422هـ2002 -م.

الحس�ين ب��ن أحمد املع��روف ب��ـ اب��ن خالويه”،

 .21تت ّم��ة األعالم لل�� ِّز ِركْيل ،تألي��ف :مح ّمد خري القاهرة1384 ،هـ1964 -م.
ج��ة يف الق��راءات الس��بع“ ،أب��و عبد الله
ح ّ
رمض��ان يوس��ف ،دار اب��ن ح��زم ،ب�يروت ،ط .28 ،2ال ُ
 .22تحفة الربرة يف قراءة الثالثة املت ّممني للعرشة( ،ت370 :ه��ـ) ،ت��ح :د .عب��د العال س��امل مك َّرم،
الشيخ محمد بن مصطفى خوجه التونيس املعروف دار الرشوق ،ب�يروت ،والقاه��رة ،ط1401 ،4هـ-

بـ (ق��اره بطاق)( ،ت1197 :هـ) ،ت��ح :د .الهادي 1981م.

جة للقراء السبعة ،أبو عيل الحسن بن عبد
ح ّ
روش��و ،دار اب��ن ح��زم ،ب�يروت ،ط1433 ،1ه��ـ  .29ال ُ
2012م.

الغف��ار الف��اريس( ،ت377 :هـ) ،تح :ب��در الدين

 .23التذكرة يف القراءات الثامن ،أبو الحسن طاهر قهوجي وبش�ير جويج��اين ،دار املأم��ون للرتاث،
بن عبد املنعم بن غلب��ون الحلبي( ،ت399 :هـ) ،دمشق ،ط1404 ،1هـ1984 -م.

تح :د .أمين رشدي سويد ،دار الغوثاين للدراسات  .30الخصائص ،أبو الفت��ح عثامن بن جني( ،ت:

القرآنية ،دمشق ،ط1430 ،1هـ2009 -م.

392ه��ـ) ت��ح :مح ّمد ع�لي النج��ار ،دار الكتاب

 .24تصحي��ح الفصي��ح ورشح��ه ،أب��و محمد عبد العريب ،بريوت1372 ،هـ1952 -م.

الله ب��ن جعفر ب��ن درس��تويه( ،ت337 :هـ) ،تح .31 :الدراس��ات اللهج َّية والصوت َّي��ة عند ابن ج ّني،
د .محم��د ب��دوي املخت��ون ،جمهوري��ة م�صر د .حس��ام سعيد النعيمي ،دار الرشيد للنرش ،بغداد
العربية ،وزارة األوقاف ،املجلس األعىل للش��ؤون 1980م.
اإلسالمية ،القاهرة1419 ،هـ1998 -م.

 .32دراس��ات يف اللغة والنح��و ،د .عدنان محمد

دار األندلس ،بريوت ،ط1401 ،2هـ ـ1981م.

العلم��ي ،جامعة بغداد ،مطابع دار الحكمة للطباعة

 .25التطور اللغوي التأريخي ،د .إبراهيم السامرايئ ،س��لامن ،الن��ارش وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث
ح��وي للغة العربيّة ،برجش�ترارس ،والنرش ،بغداد ،ط1991 -1م.
 .26التط��ور ال َّن ْ

حح��ه وعلَّق علي��ه :د .رمض��ان عبد  .33دراس��ة اللهج��ات العربي��ة القدمي��ة ،د .داود
أخرج��ه وص ّ
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سلوم ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1986-1م.

ع�لي املعروف بـ “ابن الجبّان”( ،ت416 :ه) ،تح:

 .34دقائ��ق الترصيف ،أبو القاس��م املؤ ّدب( ،ت :د .عب��د الجبار جعفر القزاز ،دار الش��ؤون الثقافية
338ه��ـ) ،ت��ح :أ .د .حاتم صال��ح الضامن ،دار العامة ،بغداد ،ط1991 1م.
البشائر ،بريوت ،ط1425 ،1هـ2004 -م.

املفصل ،موفق الدين يعيش بن عيل بن
 .42رشح
ّ

 .35السبعة يف القراءات ،ابن مجاهد أبو بكر أحمد يعي��ش( ،ت646 :هـ) ،ت��ح :أ .د .إبراهيم مح ّمد
بن موىس( ،ت324 :هـ) ،تح :د .ش��وقي ضيف ،عبد الله ،دار س��عد الدين ،دمشق ،ط1434 ،1هـ
دار املعارف ،مرص 1972م.

2013م.

 .36رس صناع��ة اإلع��راب ،أب��و الفت��ح عثامن بن  .43رشح امل ُل��ويك يف الترصي��ف ،موف��ق الدين

جن��ي( ،ت392 :ه) ،ت��ح :د .حس��ن الهن��داوي ،يعيش ب��ن عيل بن يعي��ش( ،ت646 :هـ) ،تح :د.
الطبعة الثانية ،دار القلم ،دمشق 1993م.

فخر الدين قب��اوة ،دار امللتقى ،الجمهورية العربية

 .37ش��ذا ال َع ْرف يف فن الرصف ،أحمد بن مح ّمد السورية ،ط1426 ،3هـ2005 -م.
ب��ن أحم��د الحم�لاوي( ،ت1351 :ه��ـ) ،رشحه  .44رشح شافية ابن الحاجب ،ريض الدين مح ّمد

وفهرس��ه :د .عب��د الحمي��د هن��داوي ،دار الكتب بن الحسن األسرتاباذي( ،ت686 :هـ) ،تح :مح ّمد
العلمية ،بريوت ،ط1430 ،5هـ2009 -م.

نور الحسن ،ومح ّمد الزفزاف ،ومح ّمد محيي الدين

 .38رشح اآلجروميّ��ة يف علم العربي��ة ،نور الدين عبد الحميد ،دار الكتب العلمية ،بريوت1395 ،هـ
عيل ب��ن عبد الله الس�� ْنهوري( ،ت889 :هـ) ،تح1975 - :م.

د .محم��د خليل عب��د العزيز رشف ،دار الس�لام .45 ،رشح كت��اب س��يبويه ،أبو س��عيد الحس��ن بن

جمهورية مرص العربية ،ط1427 ،1هـ2006 -م .عبد الله الس�يرايف( ،ت368 :ه) ،تح :أحمد حسن

 .39رشح األلف ّية ،الحسن بن قاسم امل ُرادي( ،ت :مه��ديل ،وعيل س�� ّيد ع�لي ،دار الكت��ب العلمية،
749ه��ـ) ،ت��ح :د .فخر الدي��ن قب��اوة ،دار مكتبة بريوت ،ط1429 ،1هـ 2008م.
املعارف ،بريوت ،ط1428 ،1هـ2007 -م.

 .46الصاحب��ي يف فق��ه اللغ��ة وس��نن الع��رب يف

 .40رشح الح��دود النحوية ،جامل الدين عبد الله كالمه��م ،أب��و الحس�ين أحمد ب��ن ف��ارس( ،ت:

الفاكه��ي( ،ت972 :ه��ـ) ،ت��ح :د .مح ّمد الطيب 392هـ) ،تح :الس��يد أحمد الصقر ،مكتبة ومطبعة
إبراهي��م ،دار النفائ��س ،ب�يروت ،ط1417 ،1ه��ـ دار إحياء الرتاث العريب( ،ال ط .ت).
1996م.

 .47ضواب��ط الفكر النحوي دراس��ة تحليليّة لألس��س

 .41رشح الفصي��ح يف اللغة ،أبو منصور محمد بن ال ُكلّيَّ��ة الت��ي بنى عليها النحاة آراءه��م ،د .مح ّمد عبد
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 .55عل��م اللغة العربية مدخ��ل تأريخي مقارن يف

 .48طبق��ات النحويني واللغوي�ين ،أبو بكر مح ّمد ض��وء الرتاث واللغات الس��امية ،د .محمود فهمي

ب��ن الحس��ن ال ُّزبيدي( ،ت379 :ه��ـ) ،تح :مح ّمد حج��ازي ،دار غري��ب للطباع��ة والن�شر ،القاهرة،
أيب الفض��ل إبراهي��م ،دار املع��ارف ،مرص ،ط( ،2بال .ت).

1392هـ 1973م.

 .56عل��م اللغة املعارص مق ّدم��ات وتطبيقات ،د.

 .49الطُّ ّرة رشح الم ّية األفعال ،العالمة الحس��ن بن يحيى عبابنة ود .آمنة الزعبي ،دار الكتاب الثقايف،
زين الش��نقيطي( ،ت1315 :هـ) ،تحرير وتنسيق :األردن ،أربد 2005م.

عب��د ال��رؤوف حس�ين ع�لي ،اإلم��ارات العربي��ة  .57الع�ين ،الخليل ب��ن أحمد الفراهي��دي( ،ت:
املتحدة ،ديب ،ط1417 ،1هـ1997 -م.

175ه��ـ) ،ت��ح :د .مه��دي املخزوم��ي ،ود.

 .50ظاه��رة التأني��ث بني اللغ��ة العرب ّي��ة واللغات إبراهيم الس��امرايئ ،منش��ورات مؤسس��ة األعلمي
السامية دراس��ة لُغوية تأصيلية ،د .إسامعيل أحمد للمطبوعات ،بريوت ،ط1408 ،1ه 1988م.
عامي��رة ،مرك��ز الكت��اب العلم��يَ ،ع�ّم�اّ ن ،ط .58 ،1فصول يف فقه العربيّة ،د .رمضان عبد التواب،

1407هـ1986 -م.

مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1983 3م.

 .51الظواهر الصوتية يف قراءة حمزة حبيب الزيات .59 ،فقه اللُّغات الس��اميّة ،كارل بروكلامن ،ترجمة:
د .رس��ول صالح عيل ،دار اإلميان ،اإلس��كندرية ،رمضان عبد التواب ،الرياض1977 -م.

مرص 2006م.

 .60فق��ه اللغ��ة العربي��ة يف ضوء ال��درس اللغوي

 .52العرب ّية الفصحى نحو بناء لغوي جديد ،هرني الحدي��ث ،د .حس��ام النعيم��ي ،رئاس��ة جامع��ة
فلش ،ترجمة :د .عبد الصبور شاهني ،دار املرشق ،الفلوجة ،مرك��ز التعليم املس��تمر ( )7مطبعة أنوار

بريوت ،ط1983 2م.

دجلة ،بغداد ،ط1438 ،1هـ 2017م.

 .53العل��ل يف النحو ،أبو الحس��ن مح ّمد بن عبد  .61فقه اللُّغة املقارن ،د .إبراهيم الس��امرايئ ،دار
الله الو ّراق( ،ت381 :هـ) ،تح :مها مازن املبارك ،العلم للماليني ،بريوت 1968م.

دار الفك��ر املعارص ،بريوت ،ودار الفكر ،دمش��ق .62 ،يف اللهجات العرب ّية ،د .إبراهيم أنيس ،مكتبة
األنجلو املرصية ،القاهرة ،ط1992 8م.
اإلعادة الثانية1426 ،هـ2005 -م.

 .54عل��م األص��وات النحوي ومق��والت التكامل  .63القام��وس املحي��ط ،مج��د الدي��ن مح ّمد بن
بني األص��وات والنحو والداللة ،د .س��مري رشيف يعقوب الفريوزآب��ادي( ،ت817 :هـ) ،تح :مكتب

إستيتية ،دار وائل ،عماّ ن ،األردن ،ط2012 1م.

تحقيق الرتاث بإرشاف :مح ّمد نعيم العرقس��ويس،
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مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1426 ،8هـ2005 -م .71 .الكش��ف عن وج��وه القراءات الس��بع وعللها

 .64القراءات القُرآنيّة يف ضوء علم اللُّغة الحديث ،وحججها ،أبو محم��د ميك بن أيب طالب القييس،
د .عب��د الصب��ور ش��اهني ،مكتب��ة الخانجي ،مرص (ت437 :ه��ـ) ،تح :د .محي��ي الدين رمضان ،دار

1966م.

الرسالة العاملية ،دمشق ،ط1434 ،1هـ 2013م.

 .65القراءات القرآنية بني العربية واألصوات اللغوية  .72كش��ف املش��كالت وإيض��اح املعض�لات
منهج لس��اين معارص ،د .س��مري رشيف إس��تيتية ،يف إع��راب الق��رآن وعلل الق��راءات ،جام��ع العلوم
عامل الكتب الحديث ،األردن ،أربد 2005م.

أبو الحسن نور الدين عيل بن الحسني الباقويل( ،ت:

 .66القراءات القُرآن ّية ب�ين الدرس الصويت القديم 543هـ) ،تح :د .عبد القادر عبد الرحمن السعدي،
والحدي��ث ،د .مي فاضل الجبوري ،دار الش��ؤون دار عامر ،األردن ،ط1421 ،1هـ ـ2001م.
الثقافية العامة ،بغداد ،ط2000 1م.

 .73كالم ع�لى اإلمالء الع��ريب وبحث مفصل يف

 .67قضاي��ا الخالف الصويت يف ض��وء علم اللغة رس��م القلم الق��رآين ،الش��يخ جالل الحنف��ي ،دار
املقارن ،د .الس��يد محمد من��ازع عيل ،دار اآلفاق الحرية للطباعة ،بغداد1409 ،هـ1988 -م.

العربية ،مرص ،ط1436 ،1هـ2015 -م.

 .74الكن��ز يف الق��راءات العرش ،عب��د الله بن عبد

 .68القضايا الصوتي��ة والرصفية يف فاتحة الكتاب املؤمن الواس��طي( ،ت740 :هـ) ،ت��ح :د .خالد
يف ضوء املنهج اللغوي الحديث ،د .عامر صالح أحمد املش��هداين ،دار س��عد الدين ،دمشق ،ط،1
محم��د ،بح��ث منش��ور يف مجل��ة “عل��وم اللغة” 1434هـ2013 -م.

دراس��ات علمي��ة محكمة ،املجلد الع��ارش ،العدد  .75لس��ان العرب ،أبو الفضل جامل الدين محمد

الثال��ث 2007م ،دار غري��ب للطباع��ة والن�شر ،ب��ن مك��رم اب��ن من��زور( ،ت711 :ه��ـ) ،دار عامل
القاهرة.

الكت��ب ،اململك��ة العربي��ة الس��عودية1424 ،هـ-

 .69قواع��د العرب ّي��ة الجنوبية ،ف .ل .بيس��تون2003 ،م.

ترجمة :د .خالد إسامعيل ،مطبعة املجمع العلمي  .76اللس��ان واإلنس��ان مدخل إىل معرفة اللغة ،د.

العراقي ،بغداد1412 ،هـ1992 -م.

حس��ن ظاظا ،دار القل��م ،والدار الش��امية بريوت،

 .70كتاب سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن بن قَ ْنبرَ
املع��روف ب”س��يبويه”( ،ت180 :ه��ـ) ،املطبعة  .77اللهج��ات العربيّة يف ال�تراث ،د .أحمد علم
ط1410 ،2هـ1990 -م.

الك�برى األمريية ،ب��والق ،ط1316 1هـ ،تصوير الدين الجندي ،الدار العربيّة للكتاب ،ليبيا ،وتونس،
يف مكتبة املتنبي ،القاهرة.

1398هـ 1978 -م.
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جاج
 .78اللهجات العربيّة يف القراءات القُرآنية ،د .عبده  .85املخرتع يف إذاع��ة رسائر النحو ،أبو الح ّ

الراجحي ،دار املعرفة الجامعية ،مرص 1996م.

يوسف بن سليامن املعروف بـ “األعلم الشنتمري”،

 .79لهج��ات الع��رب يف الق��رآن الكري��م دراس��ة (ت476 :هـ) ،تح :د .حسن بن محمود هنداوي،

اس��تقرائية تحليلية ،عب��د الله عب��د النارص جربي ،دار كن��وز إش��بيليا ،الري��اض ،ط1427 ،1ه��ـ-
دار الكت��ب العلمي��ة ،ب�يروت ،ط1428 ، ،1ه��ـ2006 -م.

 .86املدخ��ل إىل علم أص��وات العرب ّية ،د .غانم
2007م.
 .80اللهجات العربي��ة والرتاث اللغوي ،د .أحمد ق ّدوري الحمد ،دار ع�مارَ ،عماّ ن ،ط1425 ،1هـ

هاش��م الس��امرايئ ،دار دجل��ة ،اململك��ة األردنية 2004م.
الهاشميةَ ،عماّ ن ،ط1435 ،1هـ2014 -م.

 .87املذكّ��ر واملؤنث ،أبو بكر محمد بن القاس��م

 .81لي��س يف كالم الع��رب ،أبو عبد الله الحس�ين األنب��اري( ،ت328 :هـ) ،ت��ح :د .طارق الجنايب،
بن أحمد املعروف بـ “ابن خالويه”( ،ت370 :ه) ،دار الرائد العريب ،بريوت ،ط1406 ،2هـ 1986م.

ت��ح :أحمد عبد الغفور عط��ار ،مكة املكرمة ،ط .88 ،2امل ُ ْزهر يف عل��وم اللُّغة وأنواعها ،جالل الدين

1399هـ1979 -م.

عبد الرحمن بن الكامل السيوطي( ،ت911 :هـ)،

 .82املبس��وط يف القراءات العرش ،أبو بكر أحمد ت��ح :مح ّمد أحم��د جاد امل��وىل ،وجامعت��ه ،دار

بن الحس�ين بن مهران األصبهاين( ،ت381 :هـ) ،الجيل ،ودار الفكر ،بريوت( ،ال .ت).

تح :س��بيع حمزة حاكم��ي ،مطبوعات مجمع اللغة  .89املصب��اح املن�ير يف غري��ب ال�شرح الكبري،

العربية بدمشق1401 ،هـ1980 -م.

أبو الع ّب��اس أحمد بن مح ّمد بن عيل الف ّيومي( ،ت

 .83املتحف يف رس��م املصحف ،د .عبد الكريم نح��و770 :هـ) ،اعتنى به :عادل مرش��د ،مؤسس��ة
إبراهيم عوض صالح ،دار الصحابة للرتاث ،طنطا ،الرس��الة ،ب�يروت ،ودار املؤي��د ،ط1425 ،1هـ -

جمهورية مرص العربية ،ط1427 ،1هـ2006 -م2005 .م.

حتَس��ب يف تبي�ين وجوه ش��واذ القراءات  .90املصطل��ح الصويت يف الدراس��ات العرب ّية،
 .84امل ُ ْ

الص ْي��غ ،دار الفكر ،دمش��ق ،ط1
واإليضاح عنه��ا ،أبو الفتح عث�مان بن جني( ،ت :د .عب��د العزي��ز ّ
 ،)392تح :ع�لي النجدي ناصف ،د .عبد الحليم 2000م.

النجار ،د .عبد الفتاح إس�ماعيل شلبي ،املجلس  .91معاين األبنية يف العربيّة ،د .فاضل السامرايئ،

األعىل للشؤون اإلسالمية ،لجنة إحياء كتب السنة ،س��اعدتْ جامع��ة بغداد عىل ن�شره ،دار الرس��الة،

القاهرة1415 ،هـ1994 -م.

بريوت 1981م.
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 .92معاين القُرآن ،أب��و زكريا يحيى بن زياد الف ّراء .100 ،املنج��د يف اللغ��ة واألدب والعلوم ،لويس
(ت207 :هـ) ،تح :أحمد يوس��ف نجايت ،ومح ّمد معل��وف ،املطبع��ة الكاثوليكي��ة ،ب�يروت ،ط،19
عيل النجار ،دار الرسور( ،ال .ت).

(بال .ت).

 .93معج��م األدباء املس�� ّمى (إرش��اد األريب إىل  .101املنه��ج الصويت للبني��ة العرب ّية رؤية جديدة
معرف��ة األدي��ب) ،ياقوت ب��ن عبد الل��ه الحموي ،يف الرصف العريب ،د .عبد الصبور شاهني ،مؤسسة
(ت626 :هـ) ،تح :د .إحس��ان عباس ،دار الغرب الرسالة ،بريوت1400 ،هـ1980 -م.

 .102امل ُيسرَّ يف علم رسم املصحف وضبطه ،د.
اإلسالمي ،تونس ،ط1993 1م.
 .94املعجم الوس��يط ،لجنة مجم��ع اللغة العربية غانم قدوري الحمد ،مركز الدراسات واملعلومات
املرصي ،مكتبة ال�شروق الدولية ،جمهورية مرص القُرآني��ة مبعه��د اإلمام الش��اطبي ،ج�� ّدة ،اململكة

العربية ،ط1425 ،4هـ2004 -م.

العربية السعودية ،سلسلة املقررات الدراسية (،)6

 .95مقاييس اللغة ،ابن فارس( ،ت395 :هـ) ،تح :ط1433 ،1هـ2012 -م.

عبد السالم مح ّمد هارون ،دار الجيل ،بريوت( ،ال .103 .نتائ��ج الفك��ر يف النح��و ،أب��و القاس��م عبد

ط .ت).

الرحمن بن عبد الله الس��هييل( ،ت581 :هـ) ،تح:

عامل الكتب ،بريوت1431 ،هـ2010 -م.

1412هـ1992 -م.

ربد ،الش��يخ عادل أحمد عب��د املوجود ،والش��يخ عيل
 .96املقتضب ،أبو العباس مح ّمد بن يزيد امل ِّ
(ت285 :ه��ـ) ،تح :مح ّمد عب��د الخالق عضيمة ،محم��د عوض ،دار الكتب العلمي��ة ،بريوت ،ط،1
 .97امل ُق�� َّرب ،ابن ُعصف��ور( ،ت669 :هـ) ،تح .104 :النح��و الوايف م��ع ربطه باألس��اليب الرفيعة
أحمد عبد الس��تار الجواري ،وعب��د الله الجبوري ،والحي��اة اللغوي��ة املتجددة ،عباس حس��ن ،مكتبة

مطبعة العاين ،بغداد 1986م.

املحمدي ،بريوت ،ط1428 ،1هـ2007 -م.

خص من كتاب الفرق بني السني والصاد .105 ،نُ ْزهة األل ّب��اء يف طبقات األدباء ،أبو الربكات
 .98املل ّ

أب��و عبد الل��ه محمد ب��ن أحمد املع��روف بـ “ابن عب��د الرحمن ب��ن مح ّمد األنب��اري (ت577 :هـ)،
الق�ّم�اّ ح”( ،ت741 :ه��ـ) ،تح :د .تريك بن س��هو تح :د .إبراهيم الس��امرايئ ،مكتب��ة املنار ،األردن،

العتيب��ي ،دار ص��ادر ،ب�يروت ،ط1430 ،2ه��ـ -ط1405 ،3هـ1985 -م.

2009م.

 .106النرش يف القراءات العرش ،الحافظ أبو الخري

األنجلو املرصية ،ط1966 3م.

هـ) ،ت��ح :د .الس��امل محمد محمود الش��نقيطي،

 .99م��ن أرسار اللغ��ة ،د .إبراهي��م أني��س ،مطبعة محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري( ،ت833 :
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اململكة العربية السعودية ،وزارة الشؤون اإلسالمية

واألوقاف والدعوة واإلرش��اد ،مجم��ع امللك فهد

لطباعة املصحف الرشيف ،األمانة العامة ،الشؤون
العلمية ،املدينة املنورة1435 ،هـ2014 -م.

 .107اله��اء العربي��ة الص��وت والوظائف دراس��ة
توليدية ،د .رضوان منيىس عبد الله ،بحث منش��ور
يف مجلة “عل��وم اللغة” دراس��ات علمية محكمة،
املجلد العارش ،العدد الثالث 2007م ،دار غريب

للطباعة والنرش ،القاهرة.

 .108هج��اء مصاح��ف األمص��ار ،أب��و العب��اس

أحم��د بن ع�ّم�اّ ر امله��داوي( ،ت440 :هـ) ،تح:
د .حات��م الضام��ن ،دار اب��ن الج��وزي ،اململكة

العربية السعودية ،ط1430-1هـ.

 .109الوايف يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع،

عب��د الفتاح عبد الغني الق��ايض( ،ت1403 :هـ)،
إصدار وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية ،النارش مكتبة
الدار ،املدينة املنورة ،ط1410 ،2هـ1989 -م.

 .110الوقف واالبتداء يف كتاب الله عز وجل ،أبو
جعفر محمد بن س��عدان الك��ويف( ،ت231 :هـ)،

ت��ح :أبو ب�شر محمد خلي��ل ال��زروق ،مركز جمعة
املاجد للثقافة والفنون ،ديب ،دولة اإلمارات العربية

املتحدة ،ط1423 ،1هـ2002 -م.
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