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 تقديم
 الحمد هلل رب العالميف والصالة والّسالـ عمى محّمد وآلو الّطيبيف الّطاىريف .    

 أّما بعد : 
فإّف قضّية اإلدغاـ مف القضايا الّصوتية الميمة التي حازت اىتماـ الّنحوييف في مصّنفاتيـ بتنّوعيا ،       

َـّ وجدنامقراءات . والقراءات القرآنّية ُتَعّد مادوخاّصة كتب معاني القرآف واالحتجاج ل مف  َة ىذه القضّية ؛ ومف َث
ّنما  المناسب أف ُيقيََّد العنواف بذكرىا ، وال يعني ذلؾ شموؿ البحث لُجؿٍّ القراءات التي جاء فييا اإلدغاـ ، وا 

ج اقتصر عمى ما كاف محؿَّ بحث وخالؼ بيف الّنحوييف ال  ماع .ما كاف محّؿ اّتفاؽ وا 
بؿ ىي تنبثُؽ مف العالقة التي تربط  وأبي عمّي ، َفَمـ تأِت اعتباطاً  أّما دراسة ىذه القضّية عند الزّجاج      

الّرجميف ، إذ إّف الثّاني تمميذ األّوؿ . وقد سّمط البحُث الّضوَء عمى جممة مف نقاط االّتفاؽ واالفتراؽ في توجيو 
 بصدده . اة قدَر ما ُيسعفنا في ما نحفالّنح ىذه القضية مستعينًا بآراء جممة مف

 .في ىذا البحث منيجًا وصفيًا موازنًا يقـو عمى تحميؿ الّنصوص المختارة  واّتبعنا    
الً : 

ّ
 املتواثلني أو

ُ
 إدغام

 ةإدغام المتماثلين في كلمة واحد أ . 
 إدغاُم المتماثلين في أّول الكلمة:(   ٔ

حث حوؿ ما ُيعرؼ بػ يدور الكالـ في ىذا المب    
)تاءات البّزي( اّلتي رواىا عف ابف كثير ، إذ قرأ 
بتشديد التّاء في أّوؿ األفعاؿ المضارعة في مواضع 

 عّدة نقتصر عمى بعض منيا : 

ۆئۆئۈئۈئېئػ قولو تعالى :     
(1)  :

))روى ابف أبي بّزة وعبد الوّىاب بف فميح بإسنادىما 
( مشّددة التّاء ،  قؼَفإَذا ِىَي ّتمَ  عف ابف كثير : )

اس بإسناده عف ابف كثير وكاف قنبؿ يروي عف القوّ 
: )َتَمقَُّؼ( خفيفة التّاء مشّددة القاؼ في ىذه أّنو قرأ

كأّنو  )): قاؿ أبو عميّ ، (ٕ) وأخواتيا ، في كّؿ القرآف((
لفظ بيا بألؼ والـ ، )ِىَي تََّمقَّؼ( ، فإذا ابتدأَت 
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ة التّاء ، وال يمكف غير )َتَمقَّؼ( ابتدأَت بيا خفيف
 ڃڃچچ ، ومثمو قولو تعالى:(ٖ).((ذلؾ

. ))كاف ابف كثير يشّدد التّاء والقاؼ (ٗ)ڇچچ
، ومف الغريب أّف (٘) في رواية البّزي وابف فميح((

الزّجاج لـ يحتّج ليذه القراءة في )َتَمّقؼ( في الموارد 
 .فييا ولـ يذكرىا بخالؼ أبي عميّ  اّلتي جاءت

أبو عمّي موّجيًا القراءة في آية األعراؼ : قاؿ     
))وجو ما روي عف ابف كثير : )َفإَذا ِىَي ّتَمّقُؼ( أّنو 
أدَغـ بالتّاء ، فسكنت المدغمة ، ولو كاف ىذا في 

 ڇ الماضي ، الجتمبت لو ىمزة الوصؿ مثؿ :

، ولكف ىمزة الوصؿ ال (ٚ)ى ، و (6)ڍ
ف اعؿفُتجتمب في المضارع ؛ لمشابية اسـ ال ، وا 

آخره معرب . فإذا ابتدأ بيا قاؿ : )َتَمقَُّؼ( يثبت التّاء 
اّلتي لممضارعة ، ويحذؼ التّاء اّلتي لممطاوعة في 

 .(ٛ) )َتَفعَّؿ( .....((
أبي عمّي ػ بعدـ كالـ مف  كما يظيروال تصريح ػ     

الجواز ، لكّنو صّرح بذلؾ في آية )طو( قائاًل : 
أف ال يجوز ؛ ألّف المدَغـ  ))واإلدغاـ في ىذا ينبغي

ذا سكف لـز أف تجمب لو ىمزة الوصؿ كما  َيْسُكف ، وا 
ُجمبت في أمثمة الماضي ..... وىمزة الوصؿ ال تدخؿ 
عمى المضارع ، أال ترى أّف مف قاؿ في : َتترَّس 
اتََّرس ال يقوؿ في المضارع : اتَّرُسوَف ، وال : 

. لكّف كالمو في (ٜ) اتَّفكَّروف ، يريد : تتفّكروف ....((
موضع آخر يأتي خالؼ ىذا ، ليفيـ منو الجواز مع 
تفضيمو الحذؼ عمى اإلدغاـ ، قاؿ : ))ابف كثير قد 
ُيدِغـ أحد المثميف في اآلخر في االبتداء ، كما قاؿ : 
)َفإَذا ِىَي َتَمقَُّؼ( ، يريد : )َتَتَمّقؼ( ، وال يجوز أف 

ـ في قولو : يدِغـ ىينا: )إذ َتَتمقونو( كما أدغَ 

)تمقؼ( ؛ ألّف الّذاؿ مف )إْذ( ساكنة ، فإذا أدَغميا 
التقى ساكناف عمى وجو ال يستحسف ، أال ترى أّف 
 الّذاؿ في )إذ( ليس بحرؼ ليف كاأللؼ في

ڭڭ
، فيدغـ التّاء مف قولو : )تمقوف( (ٓٔ)

كما يدغـ مف )ال تَّناجوا( ، فإذا كاف كذلؾ لـ يُجز 
في التّاء ، وأّما إذا حذفت الّتاء  إدغاـ الّذاؿ مف )إذ(

الثّانية مف )تمّقونو( ، وأنت تريد تتمّقونو ، فبقيت تاء 
واحدة ، لـ يمتنع أف يدغـ الّذاؿ مف إذ في التّاء مف 

 .(ٔٔ) َتمّقونو ، فتصير تاًء مشّددة .((
ػ ويظير ذلؾ مف أبي عمّي في موضع آخر ،     

ڃڃڃوىو قولو تعالى : 
ابف  ، إذ ))قرأ(ٕٔ)

أبي َبّزة : )عنيو ّتَمّيى( مشّددة التّاء ، وكذلؾ ابف 
: . قاؿ أبو عميّ (ٖٔ)فميٍح عف أصحابو عف ابف كثير((

))الّتخفيؼ في التّاء الوجو ، والّتثقيؿ عمى أّنو شّبو 
المنفصؿ بالمّتصؿ ، وجاز وقوع الّساكف بعد حرؼ 

 .(ٗٔ) اّلميف ، كما جاز : ُتموّد الّثوب في المّتصؿ((
 وئوئػ ومنو أيضًا ، قولو تعالى :     

. قاؿ أبو عمّي : ))ىذا  (ٙٔ)مشّددة التّاء (٘ٔ)ۇئ
الُحسف دوف قولو : )َفإَذا ِىَي َتَمّقؼ( ، وذلؾ أّف  في

قبؿ التّاء ساكنًا ، والتّاء المدغمة ساكنة، وليس 
حرؼ ليف . فيكوف كقوؿ مف قاؿ : )فال تناَجوا( ، 

في المّتصؿ ..... ومف فيكوف في المنفصؿ مثؿ داّبة 
قاؿ : )تْخِطُؼ( فأسكف الخاء مع إدغاـ تاء تفتعؿ 
في الّطاء جاز عمى قولو : )نارًا َتَمّظى( ، فمف قاؿ : 

ـ يدغـ في ىذا الموضع لما )َفإَذا ِىَي تمقُؼ( ل
ف أدغـ فعمى قياس تْخِطُؼ .((ذكرناه . وليس (ٚٔ) ، وا 

ىي ّتمّقؼ(، صعبًا معرفة الفارؽ بيف )نارًا ّتمظى( و )
فاألولى قد ُسبقت بنوف ساكنة ، والثّانية مسبوقة 
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بياء مفتوحة ، وحماًل لممنفصؿ عمى المّتصؿ ، فإّف 
)نارًا ّتمظى( تحمؿ عمى )يْخّطؼ( ساكنة الخاء ، ومف 

ـّ لـ تكف مستحس ذا كاف كذلؾَث ، نة عند أبي عمّي ، وا 
فإّف )ىي ّتمّقؼ( ينبغي أف تحمؿ عمى )يِخّطؼ( 

ة الخاء ، وليست مستحسنة مثؿ )يِخّطؼ( ؛ محّرك
ألّف ىذه كممة واحدة و )ىي ّتمقؼ( كممتاف . ولـ ُيرد 
أبو عمّي أف يصّرح بذلؾ ، ونراه قد عّمؿ عدـ 
االستحساف في )نارًا ّتمظى( بعدـ سبؽ التّاء بحرؼ 
مّد نحو : )فال ّتناَجوا( ، وفي )ىي ّتمّقؼ( عّمؿ عدـ 

الوصؿ إذا سكنت التّاء ، الجواز بوجوب دخوؿ ىمزة 
وىذا يأتي بالّنظر إلى حالتي الوصؿ والوقؼ ، 
فاإلدغاـ في )ىي ّتمّقؼ( ممكف في الوصؿ ، وأّما في 
الوقؼ فال يمكف ذلؾ ، لالبتداء بالّساكف ، وال فصؿ 
بيف الحالتيف في )نارًا ّتمظى( . ونحف إذا رجعنا إلى 

قؼ أبي رأي الزّجاج في نحو )يْخّطؼ( رأينا أّف مو 
عمّي مف )يْخّطؼ( يشابو إلى حدٍّ ما موقؼ الزّجاج 
اّلذي اختمفت ليجتو في بياف موقفو ، فاألخير يعترؼ 

، (ٛٔ) بأّنيا لغة ))ليست تسوغ في اّلمفظ لصعوبتيا((
وذكر في )نْعّما( مثؿ ذلؾ ، لكّنو قاؿ قبؿ ذلؾ : ))إف 

وذكر في  .(ٜٔ) شئت أسكنت العيف فقمت )نْعّما( .((
ـّ نراه (ٕٓ)ّصموف( بإسكاف الخاء أّنيا لغة رديئة)يخْ  ، ُث

يتشّدد في قراءة حمزة )اسّطاعوا( بإدغاـ التّاء في 
 ،أيضًا  ،الّطاء ، ويصفيا بػ )اّلمحف( . فيو في ذلؾ 

ال يستحسف ىذه اّلمغة؛ ألجؿ الجمع بيف ساكنيف ، 
عمى ىذا أيضًا ،  ،كما يظير  ،وموقؼ أبي عمّي 

القوؿ بأّف  مف الممكفأصبح  قدفذلؾ ، كفإذا كاف 
)ىي ّتمّقؼ( ونحوىا تكوف أكثر استحسانًا مف 
)يْخّطؼ( عند الزّجاج ، إف كاف يحمؿ المنفصؿ عمى 
المّتصؿ ، وقد ظير ذلؾ منو في قولو تعالى : 

ڭڭ
، قاؿ : ))وفي )تناجوا( ثالثة أوجو: فال  

َتَتناجوا بتاءيف ظاىرتيف ، وبتاء واحدة مدغمة 
ّنما ُأدغمت التّاءاف ألّنيما  مشّددة : فال ّتناَجوا ، وا 

حرفاف مف مخرج واحد متحّركاف ، وقبميما ألؼ ، 
واأللؼ قد يكوف بعدىا الّدغـ نحو : داّبة ، وراّد ، 
ويجوز اإلظيار ؛ ألّف التّاءيف في أّوؿ الكممة ، وأّف 
)ال( كممة عمى حاليا ، و)تناَجوا( كممة أخرى ، َفمـ 

ناء الزمًا ؛ فمذلؾ كاف اإلظيار أجود ، يكف ىذا الب
ويجوز اإلدغاـ ، ويجوز حذؼ التّاء ؛ الجتماع 
التّاءيف ، ُيحكى عف العرب َتبيَّف ىذه الخصمة ، 
وتتبّيف ىذه الخصمة ، وفي القرآف لعّمكـ 

ز الحذؼ ، يلزّجاج يجكا . وأبو عميّ (ٕٔ)َتَذّكروف...((
: ))وذلؾ قاؿ  و)تمقؼ( ، )تذّكروف( بؿ يستحسنو في

 .(ٕٕ) َحسف الجتماع ثالثة أحرؼ متقاربة((
فتبّيف إذف أّف أبا عمّي يتابع ما ذكره الزّجاج في     

ف كاف  لـ  األخيرحممو المنفصؿ عمى المّتصؿ ، وا 
يذكر قراءة الّتشديد في )ىي ّتمّقؼ( . غير أّنو ال 
يخمو إّما أف يكوف رافضًا ليذا اإلدغاـ في غير 

ّد ، أو موافقًا ، ولـ يصّرح المسبوؽ بحرؼ الم
بأحدىما ، وأبو عمّي ىو اآلخر لـ يصّرح بجواز 
اإلدغاـ ، وأّما عدـ الجواز ، فذكره مف جانب وجوب 
اإلتياف بيمزة الوصؿ كما في الفعؿ الماضي ، وىو 
ما ال يمكف ، وذلؾ مفيـو مف كالـ الزّجاج في قولو 

ٿٹٹ تعالى :
، قاؿ : ))... فإذا (ٖٕ)

دئ حّتى تأتي بألؼ ى قولو )حّتى إذا( لـ تبتوقفت عم
. (ٕٗ): اّداركوا ... لسكوف الّداؿ فييا((الوصؿ ، فتقوؿ

ڃڃوفي قولو تعالى : 
ذا  (ٕ٘) ، قاؿ : ))وا 

وقفت عمى بؿ وابتدأت ، قمت : اّدارؾ ، فإذا وصمَت 
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. (ٕٙ)كسرَت اّلالـ في بؿ لسكونيا وسكوف الّداؿ ...((
لّدرج والوقؼ ، ال في حمؿ وتبدو المشكمة في حالتي ا

ما يستمـز لِ ؛ ع اإلدغاـ نِ المنفصؿ عمى المّتصؿ ، فمُ 
مف اإلتياف بيمزة الوصؿ عند االبتداء ، وأّما في 
الّدرج فيبدو مستقيمًا ؛ ألّف ىمزة الوصؿ تسقط في 
الّدرج ، وقد ذكر ذلؾ الزّجاج في قولو تعالى : 

ڃڃ  شار ، ولـ يصّرح بالجواز في الّدرج ، وأ
إلى ذلؾ أبو عمّي في قولو : ))كأّنو لفَظ بيا بألؼ 

، غير أّف سكوت  والـ(( ، لكّنو لـ يصّرح بالجواز
الزّجاج وأبي عمّي ىذا ، قد يشير إلى خمّو اإلدغاـ 

 في الّدرج مف اإلشكاؿ . 
ويزيد األمر وضوحًا قوؿ أبي عمّي : ))وسألت     

اؿ كالمًا أحمد بف موسى ، كيؼ يبتدئ مف أدَغـ؟ فق
معناه أّنو يصير باالبتداء إلى قوؿ مف خّفؼ ويدع 

فيذا فيو داللة عمى إمكاف الفصؿ  .(ٕٚ) اإلدغاـ .((
 بيف حالتي الّدرج والوقؼ في األداء . 

عّمة منع إلحاؽ  ستراباديّ ويذكر الّرضّي األ    
المضارع ىمزة الوصؿ ، فيقوؿ : ))فإذا لـ يكف قبميا 

ذ لو أدغـ الجتمب ليا ىمزة شيء ، لـ يدغموا ، إ
الوصؿ ، وحروؼ المضارع البّد ليا مف الّتصّدر لقّوة 
داللتيا ، وأيضًا تتثاقؿ الكممة ، بخالؼ الماضي ، 
فإّنؾ إذا قمت : اتّابع ، واّتبع لـ يستثقؿ استثقاؿ 

 .  (ٕٛ) اّتنزؿ واّتنابزوف ...((
ىػ( ، فال يرى غير الحذؼ ٖٗٙأّما ابف يعيش )    
يرى جواز حمؿ ال إلى الّتخفيؼ ، وكأّنو  سبيالً 

المنفصؿ عمى المّتصؿ ، قاؿ : ))فإف اجتمع إلى تاء 
َتْفعؿ وتفاعؿ تاء أخرى إّما لممذكر المخاطب أو 
لممؤّنثة الغائبة نحو قولؾ : تتكّمـ ، وتتغافؿ ، فإّنؾ 
تحذؼ إحدى التّاءيف ، فتقوؿ : يا زيُد ال تكّمـ ، ويا 

ّنو لّما اجتمع المثالف ثقؿ عمييـ عمرو ال تغافؿ ، أل 
اجتماع المثميف ، ولـ يكف سبيٌؿ إلى اإلدغاـ لما 
يؤّدي إليو مف سكوف األّوؿ ، ولـ يكف اإلتياف 
باأللؼ لموصؿ .... فوجب حذؼ أحدىما .... قاؿ 

ٿٿٹ ٹ اهلل تعالى :
(29))). (30). 

وكالمو يدّؿ بوضوح عمى رفضو اإلدغاـ في نحو     
وا( ، مف خالؿ ما ذكره مف قولو : )يا زيُد )فال ّتناجَ 

ـّ ال ُيقيـ اعتبارًا لحالتي الّدرج  ال تكّمـ( ؛ ومف َث
والوقؼ ، ألّنو قد عِمـ أّف جواز اإلدغاـ في المسبوؽ 
بالمّد حماًل عمى المّتصؿ يمـز إلى جانبو إدغاـ 
المسبوؽ بحركة حماًل عمى المّتصؿ ، أيضًا ، نحو 

قد أخذ في االعتبار وجود ىمزة )يْخّطؼ( ، ولعّمو 
الوصؿ في الخّط دوف اّلمفظ ػ في الماضي ػ وصاًل ، 
ووجودىا في اّلمفظ والخّط وقفًا ، بخالؼ المضارع ، 

 فال يكوف فيو ذلؾ .
ومّما يشير إلى تشّدد ابف يعيش في منعو     

اإلدغاـ ، ما استشكمو عمى عبارة الّزمخشرّي قائاًل : 
)ولـ يدغموا نحو يذّكروف لئاّل  ))وقوؿ صاحب الكتاب

دغاـ الثّانية( إشارة منو  يجمعوا بيف حذؼ التّاء وا 
بأّنو كاف يسوغ اإلدغاـ لوال الحذؼ ، وليس ذلؾ 
صحيحًا ؛ ألّف ىذا الّنوع مف اإلدغاـ ال يسوغ في 
المضارع لما ذكرناه مف سكوف األّوؿ ، ودخوؿ ألؼ 

ـ ابف . وفي كال(ٖٔ) الوصؿ ، وذلؾ ال يجوز...((
أف يقوؿ بإيياـ العبارة بذلؾ ،  يعيش نظر ، فاألولى

ال اإلشارة إليو ؛ ألّف اإلشارة تعني موافقة عمى 
االبتداء بالّساكف ، واإلتياف بيمزة الوصؿ ، وىو بعيد 

: ))لئاّل يجمعوا بيف حذؼ  جّدًا ، وأّما قوؿ الّزمخشريّ 
دغاـ الثّانية((  إبقاء  ما يؤّدي إليو ))مففمِ ؛ التّاء وا 

... فيخّموف عؿ المضارع مف غير حرؼ المضارعة الف
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. وكاف ابف يعيش قد ذكر ىذا في منعو (ٕٖ)بالكممة((
إدغاـ تاء المضارعة ، وأّما قولو : ))بأّنو كاف يسوغ 
اإلدغاـ لوال الحذؼ...(( ، فمبنّي عمى إدغاـ 
)َتَذّكروف( ػ بالتّاء الواحدة ػ في الّذاؿ ، ليصبح 

وقوؿ الّزمخشرّي عمى أّنو لو لـ يكف  )اّذّكروف( ،
حذؼ لجاز اإلدغاـ ، إّنما ىو عمى )تتذّكروف( 
بالتّاءيف ، ألّنو مع التّاء الواحدة يكوف مضارعًا عمى 

ـّ ال  ؛)َتْذكروف( بسكوف الّذاؿ ، ال )َتَذّكروف(  ومف َث
يكوف فيو إدغاـ لسكوف الّذاؿ ، فالعبارة توىـ بذلؾ 

 وال ُتشير.
 

  :ام المتماثلين في آخر الكلمة (  إدغ ٕ
    .(33)گڳ گگ کگ :ومثالو قولو تعالى 

، قاؿ الزّجاج : (ٖٗ)ُقرئ )حّي( بالفّؾ واإلدغاـ
))ويجوز َحِيَي بياءيف ، وحيَّ بياء مشّددة مدغمة ، 
وقد ُقرئ بيما جميعًا ، فأّما الخميؿ وسيبويو ، 

ثّاني فيجيزاف اإلدغاـ واإلظيار إذا كانت الحركة في ال
الزمة ، فأّما مف أدغـ ؛ فالجتماع حرفيف مف جنس 
واحد ، وأّما مف أظير ؛ فألّف الحرؼ الثّاني ينتقؿ 

َحِيَي َيحيا ، والمحيا  عف لفظ الياء ، تقوؿ :
قاؿ  .(ٖ٘)، فعمى ىذا يجوز اإلظيار((والممات

. (ٖٙ)، واألخرى عربّية كثيرة((سيبويو: ))واإلدغاـ أكثر
ّي قائاًل: ))فأّما قوؿ مف أدغـ، عموذىب إلى ذلؾ أبو 

، ، فألّف الياء قد لزمتيا الحركة : )حيَّ عف َبيٍَّنٍة(فقاؿ
 .(ٖٚ) وصارت بمزـو الحركة ليا مشابية لمّصحيح((

ولـ يذكر الزّجاج ، ومثمو أبو عمّي أّف اإلدغاـ     
أكثر مف اإلظيار ، قاؿ أبو عمّي : ))فأّما قوؿ مف 

ـ ُيدِغـ . قاؿ سيبويو : أخَبَرنا قاؿ )َحِيَي( فبّيف ول
بيذه المغة يونس قاؿ : وسمعنا بعض العرب يقوؿ : 

أحيياُء ، وأحييٌة فبّيف . ومّما يقّوي البياف في أّف 
مثاؿ الماضي قد ُأجري حركُتو مجرى حركة المعرب ، 
فَمـ تمحقو الياء في الوقؼ ، كما لـ يمحؽ المعربة ، 

ىذا ، كذلؾ تجري فكما ُأجريت مجرى المعربة في 
. وأجاز الفرّاء (ٖٛ) مجراىا في ترؾ اإلدغاـ فييا ...((

َمو األقّؿ ، قاؿ : ))وقد اء ، وجعَ يإدغاـ الياء في ال
اء في يحيا ، ويعيا ، وىو يالو يستقيـ أف ُتدِغـ الياء 

اؤىا إذا يأقّؿ مف اإلدغاـ في حيَّ ؛ ألّف يحيا يسكف 
يست الزمة . كانت في موضع رفع ، فالحركة فييا ل

: نصبتيا ، كقوؿ اهلل تبارؾ وتعالىوجواز ذلؾ أّنؾ إذا 
ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ(39) إدغامها استقام 

ههنا ثُّم تؤّلف الكالم ، فيكون في رفعه ، 
ميت( : ويُ  ي  وجزمه باإلدغام ، فتقول : )هو ُيح  

 :  (40)أنشدني بعُضهم
    َوَكأنََّيا َبْيَف النٍَّساِء َسِبْيَكٌة   

 (41)((.َتْمِشي ِبُسدَِّة َبْيِتَيا َفُتِعيٍّ                
 ))فأّما قولو عّز وجّؿ :قولو : ورّد عميو الزّجاج ب    
چچڇ (ٕٗ)  : وقولوۇ ۇ ڭ ڭ ڭ 

، فال يجوز فيو عند جميع البصرّييف إاّل   ۆ ۆ
ُيحيَي بياءيف ظاىرتيف ، وأجاز بعضيـ يحّي بياء 

  ، وذكر أّف بعضيـ أنشد : واحدة مشّددة مدغمة
 َوَكأنََّيا َبْيَف النٍَّساِء َسِبْيَكٌة       

  َتْمِشي ِبُسدَِّة َبْيِتَيا َفُتعي                        
ولو كاف ىذا المنشد المستشيد أعَمَمنا مف ىذا    

الّشاعر ؟ ومف أّي القبائؿ ىو ؟ وىؿ ىو مّمف يؤخذ 
ذلؾ ، وليس ينبغي أف بشعره أـ ال ؟ ما كاف يضّره 

ُيحمؿ كتاب اهلل عمى )أنشدني بعضيـ(، وال عمى 
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بيت شاّذ لو عرؼ قائمو، وكاف مّمف يؤخذ بقولو لـ 
 .(ٖٗ) يُجز((
ذكره الزّجاج رافضًا قوؿ ويتابع أبو عمّي ما     
، قد أجاز ناس اإلدغاـ في الـ يعيا، بقولو : ))و الفرّاء

  : وأنشدوا بيتًا فيو
 ْمِشي ِبُسدَِّة َبْيِتَيا َفُتِعي  ........... تَ 

وىذا ال يّتجو في القياس ، ولـ يأِت في نثر وال نظـ 
. قاؿ (ٗٗ) معروؼ ، وما كاف كذلؾ وجب اّطراُحو.((

. ا عمى منع اإلدغاـ في حاؿ الّرفع: ))وقد أجمعو مّكيّ 
فأّما في حاؿ الّنصب ، فقد أجازه الفّراء ، ألجؿ تحّرؾ 

، فرّد عميو الّسميف قائاًل :  (٘ٗ) .((الياء الثّانية ..
))قمت : اّدعاؤه اإلجماع مردوٌد بالبيت اّلذي قّدمت 
إنشاده عف الفرّاء ، وىو قولو : )فُتعّي( ، فيذا 

. أقوؿ : إّف الفّراء قد ذكر (ٙٗ) مرفوع وقد ُأدِغـ ....((
ـّ تؤّلؼ الكالـ ، فيكوف  الجواز صراحًة ، بقولو : ))ُث

ـّ جاء االستشياد  في رفعو ، وجزمو باإلدغاـ(( ث
 معّضدًا لذلؾ .

 ويالَحظ أّف ىناؾ نقطة افتراؽ عند أبي عميّ     
اقتصاره عمى عدـ لزـو الحركة في منعو ب تتمّثؿ

فال  : ))، قاؿ  ۆ ۆ اإلدغاـ في قولو تعالى : 
يجوز فيو اإلدغاـ ، ألّف حركة الّنصب غير الزمة . 

ع ، وتذىب في الجـز مع أال ترى أّنيا تزوؿ في الّرف
، وكذلؾ في )حيي( في قوؿ مف لـ (ٚٗ) الحرؼ!((

ُيدِغـ فنّصو الّسابؽ يدّؿ عمى عدـ لزـو الحركة ، 
وأّما الزّجاج ، فعزا اإلظيار إلى أّف ))الحرؼ الثّاني 
ينتقؿ عف لفظ الياء ...(( أي : إّف ))الياء اآلخرة 

لؾ : ليست تثبت عمى حاؿ واحد إذ تصير ألفًا في قو 
)) . وىذا يعني عدـ (ٛٗ))يحيا( ، وُتحذؼ في الجـز

لزـو الحركة في )َحِيَي( . وأّما  )ُيحِيَي( ، فقد ذكر 

الزّجاج عّمة أخرى ، فقاؿ : ))وىذا عندنا ال يجوز في 
كالـ ، وال شعر ؛ ألّف الحرؼ الثّاني إذا كاف يسكف 
مف غير المعتؿ ، نحو )لـ َيَودَّ( ، فاالختيار إظيار 

. وفّسر  (ٜٗ) المعتؿ(( مفّتضعيؼ ، فكيؼ إذا كاف ال
الّنّحاس معنى كالـ الزّجاج قائاًل : ))والعّمة في ذلؾ ، 
وىو معنى كالـ أبي إسحاؽ أّنؾ إذا قمت : )ُيحِيَي( 
لـ يُجز اإلدغاـ بإجماع الّنحوّييف ؛ لئاّل يمتقي 

؛ يضاً ساكناف ، فإذا قمت : أف ُيحِيَي لـ يُجز اإلدغاـ أ
ف كانت قد تحّركت فحركتيا الياء وا   ألفّ 

 ،الّنّحاس  قاؿكما  ،، واإلجماع (ٓ٘)...((عارضة
 يخالفو قوؿ الفّراء اّلذي أجاز ذلؾ .

زاء ىذا ، فإّف عدـ لزـو الحركة ، يمكف أف      وا 
العّمة األولى عند الزّجاج في اإلظيار في  وكوف ىي

لو ، وما تبعًا  ،)ُيْحِيَي الَمْوَتى( كما عند أبي عمّي 
ذكره )الزّجاج( مف إظيار الّتضعيؼ عند إسكاف 

الوة الحرؼ الثّاني ، ال يرقى إلى العّمة األولى ، عِ 
عمى أّف عبارتو مقتضبة ، لـ يصّرح فييا بالتقاء 
الّساكنيف ، وقد ذكر في إدغاـ )يرتّد( أّف )يرتدد( 
باإلظيار ىو األصؿ ، وأجاز اإلدغاـ والفتح في 

وقاؿ : ))ىو أكثر في اّلمغة ، وُقرئ : ، (ٔ٘) )يرتدَّ(
ڱڱںںڻ

باإلدغاـ والفتح ، وىي  (ٕ٘)
قراءة الّناس إاّل أىؿ المدينة ، فإّف في مصحفيـ مف 

. وقولو بأّف اإلظيار (ٖ٘) يرتدد ، وكالىما صواب((
ىو األصؿ يقتضي وجود عّمة أجازت الفرع ، ونراه قد 

 سكت عف ذكرىا .
إلى ذكره عّمة التقاء  وأّما أبو عمّي ، إضافةً     

فقد ذكر الحّجة لمف أدَغـ  (ٗ٘)الّساكنيف في اإلظيار
فقاؿ : ))وحّجة مف أدَغـ أّنو لّما اسكف الحرؼ األّوؿ 
مف المثميف ليدغمو في الثّاني وكاف الثّاني ساكنًا ، 
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وقد أسكف األّوؿ لإلدغاـ ، حّرؾ المدَغـ فيو اللتقاء 
يؾ ، وىذه لغة بني الّساكنيف عمى اختالؼ في الّتحر 

ّنما حّرؾ بنو تميـ ذلؾ لتشب ييـ إّياه يتميـ . وا 
بالمعرب ، وذلؾ أّف المعرب قد اّتفقوا عمى إدغامو ، 
فمّما وجدوا ما ليس بمعرب مشابيًا لممعرب في تعاور 
الحركات عميو كتعاورىا عمى المعرب ، جعموه بمنزلة 

 . (٘٘) المعرب ، فأدغموا كما أدغموا المعرب((
ويبدو أّف الزّجاج قد ظير لو ضعؼ عّمة عدـ     

ـّ  ؛ لزـو الحركة في منع اإلدغاـ في )ُيحيي( ومف َث
ليقّوي  ؛حّجة أخرى  ذىب إلى عّمة التقاء الّساكنيف

ا تقّدـ مف كالـ أبي عمّي ماإلظيار ويمنع اإلدغاـ . ف
حوؿ إدغاـ )يرتّد( يمكف نقمو إلى )ُيحيي( اّلذي لـ 

ـو الحركة ، فعرضّية الحركة في )يرتّد( ُيدَغـ لعدـ لز 
المجزـو ليست بأقوى مف عرضّيتيا في )ُيحيي( ؛ 

ـّ يقّوي ىذا تج : ويز ابف خالويو لإلدغاـ ، قائالً ومف َث
))ىو عندي جائز ؛ ألّف المعتّؿ فرع لمّصحيح ، فإذا 
جاز في الّصحيح تحّرؾ الحرؼ الثّاني ، فُيدغـ نحو : 

أف ُيدغـ المعتّؿ ، وُيحّرؾ  )مف يرتّد منكـ( ، جاز
 فَ كَ اء إذا ُأدغـ سَ يالحرؼ الثّاني ، والسّيما أّف ال

، . ويالحظ (ٙ٘) فصار غير عميؿ ، وىذا واضح جّدًا((
أّف الزّجاج وأبا عمّي لـ يعمدا إلى الّتمّسؾ ، أيضًا 

بحالة الّرفع )ُيحي( ؛ كونيا أصاًل يبُطؿ معو اإلدغاـ 
ّحاس : ))وال يجوز أف في الّنصب ، كما يقوؿ النّ 

. وما (ٚ٘) ُيدَغـ وىو في موضع رفع ، والّرفع أصؿ((
ذكره الفرّاء مف اإلدغاـ في )يحيا( إّنما يكوف في 
الفعؿ قبؿ اإلعالؿ ، أي : )َيْحَيُي( ، فُيَقّدـ اإلعالؿ 

)حّي( فقبؿ اإلدغاـ يكوف عمى اإلدغاـ ، وأّما 
و : ))ألّف ، وال يكوف فيو إعالؿ ، وأّما قول)حِيَي(

اؤىا إذا كانت في موضع رفع ، فالحركة ييحيا يسكف 

فييا ليست الزمة .(( ، فيذا إّنما يكوف في )ُيحيي( 
ِمف )أحيا( ، وأصمو )ُيحِيُي( ، وىذا ال يكوف فيو 

، ظيرت الحركة في الّنصب )ُيحِيَي(إعالؿ ، ولكف لّما 
ـّ  ؛ُحمؿ الّرفع وأيضًا الجـز عمى الّنصب  ومف َث

تمؼ الحاؿ في الفعؿ )يحيا( وأصمو )َيحَيُي( عف سيخ
لزّجاج قد الفعؿ )ُيحيي( وأصمو )ُيحِيُي( ، ويظير أّف ا

، فاستند إلى عّمة سكوف تحاشا بياف ىذا الفارؽ
الحرؼ الثّاني في اإلدغاـ ، وقد يشّجع عمى ذلؾ عدـ 
ذكر أبي عمّي النتقاؿ الحرؼ الثّاني عف لفظ الياء 

وتأكيده عدـ لزـو الحركة ، ونراه قد ، حو: حِيَي يحيان
 . لزّجاج حيث لـ يعمد إلى بياف ذلؾسار في ركاب ا

، بعدـ لزوـ الحركةإذ لـ يصّرح وواضح أّف الزّجاج    
اعتذاره عف اإلدغاـ في )يحيي( بإسكاف كذلؾ و 

الحرؼ الثّاني المؤّدي إلى إظيار الّتضعيؼ ، 
إلى َصَد قوسكوتو عف توجيو اإلدغاـ في )يرتّد( ، 

ذلؾ أبو عمّي  فيإبطاؿ ما ذىب إليو الفّراء ، وتبعو 
حينما جعؿ عرضّية الحركة موجبًا لإلظيار ، وفي 

ذكر عّمة التقاء ي)يرتّد( جعميا مجّوزة لإلدغاـ ، ولـ 
الزّجاج  فَ يْ بَ فَ  ،الزّجاج  فعؿَ الّساكنيف عند اإلدغاـ كما 

 واحدة . جزئّي تحكمو غايةٌ  وأبي عمّي خالؼٌ 
 :م المتماثلين في كلمتين منفصلتينإدغاب . 

پپڀ :ومثالو قولو تعالى  
بإدغاـ الياء في  (ٛ٘)

 فأّما قراءة الياء ، وقد أجازه الزّجاج قائاًل : ))
پپڀ   بإدغاـ الياء في الياء ، فيو ثقيؿ في

اّلمفظ ، وىو جائز في القياس ؛ ألّف الحرفيف مف 
ّلمفظ ؛ ألّف حروؼ في ا يثقؿجنس واحد ، إاّل أّنو 

الحمؽ ليست بأصؿ في اإلدغاـ ، والحرفاف مف 
 . (ٜ٘) كممتيف ، وحكى األخفش أّنيا قراءة((
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وقد ذكر أبو عمّي كالـ الزّجاج ىذا بنّصو مف     
طريؽ ابف الّسّراج اّلذي نسبو إلى غيره ، قائاًل : 

  پپڀ  ))وقاؿ بعض أصحابنا : قراءة مف قرأ :
الياء ىو ثقيؿ في اّلمفظ ، وجائز بإدغاـ الياء في 
. وواضح أّنو يقصد بػ )بعض (ٓٙ)في القياس ....((

 أصحابنا( شيَخو الزّجاج .
ويجيز أبو عمّي ىذا اإلدغاـ تبعًا لمزّجاج ، غير     

أّف ثّمة مسألة أخرى ترتبط بموضوع اإلدغاـ ، أال 
قد فوىي مسألة اإلشارة إلى حركة الحرؼ المدَغـ ، 

تحديد ماىّية ىذه اإلشارة ، قاؿ ابف  خُتمؼ فيا
ىػ( : ))لقد اختمؼ أئمتنا في المراد ٖٖٛالجزرّي )ت

ـو ، فقاؿ :  بيذه اإلشارة فحممو ابف مجاىد عمى الرَّ
كاف أبو عمرو ُيشـّ الحرؼ األّوؿ المدَغـ إعرابو في 
الّرفع والخفض ، وال ُيشـّ في الّنصب . وىذا صريح 

ـو إشمامًا ومًا ، في جْعمو إّياه رَ  ... وتسّميو الرَّ
: نبوذّي عمى أّنو اإلشماـ ، فقاؿوحَممو أبو الفرج الشّ 

لى  اإلشارة إلى الّرفع في المدَغـ مرئّية ال مسموعة وا 
الخفض مضمرة في الّنفس غير مرئّية وال مسموعة ، 

... وحممو ذا صريح في جعمو إّياه إشمامًا وى
ـو واإلشماـ جميعاً  ، فقاؿ أبو  الجميور عمى الرَّ

عمرو الّدانّي : اإلشارة تكوف عندنا َرومًا ، 
شمامًا(( وكالـ ابف الجزرّي ىذا ينقؿ صورة  .(ٔٙ) وا 

واضحة عف خالؼ بيف القّراء في ىذه القضّية ، أّما 
الّنحويوف ، فميسوا بأحسف حااًل مف القرّاء ، إذ نسب 
مّكّي إلى الكوفّييف : ))أّنيـ يترجموف عف اإلشماـ 

ـو اّلذي اّلذ ـو ، ويترجموف عف الرَّ ي ال ُيسمع بالرَّ
 .(ٕٙ) ُيسمع باإلشماـ اّلذي ال ُيسمع....((

أّما البصريوف ، فمّيزوا كالًّ مف اآلخر ،     
)فاإلشماـ ىو حركة ضـّ الّشفتيف في حالة الوقؼ 

عمى الكممة المرفوعة إعرابًا ، وال يكوف في الّنصب 
عمّي : ))واإلشماـ ىو . وقاؿ أبو (ٖٙ) وال في الجّر(

أف تضـّ شفتيؾ بعد اإلسكاف ، وتيّيئيما لّمفظ بالّرفع 
أو الّضـّ وليس بصوت ُيسمع إّنما يراه البصير دوف 
ـو : ىو أف ُيضّعؼ الّصوت فال ُتشبع  األعمى ، والرَّ

، أو ىو ))اإلتياف بالحركة خفّية (ٗٙ) ما ترومو((
خر الكممة حرصًا عمى بياف الحركة اّلتي تحّرؾ بيا آ

 . (٘ٙ) في الوصؿ((
، يمضي عمى مذىب البصرّييف في ذلؾ وأبو عميّ     

إذ ذكر ىذا الّتعريؼ عمى غير لفظو في الحّجة ، 
نقؿ  اّلذيوذلؾ في معرض رّده عمى ابف الّسّراج ، 

أبو عمّي كالمو قائاًل : ))قاؿ أبو بكر : ػ في رواية 
ويدغـ ػ مف روى عف أبي عمرو وغيره أّنو كاف ُيشـّ 

ىذا محاؿ ، ال يمكف اإلدغاـ مع شيء مف ىذا ، 
وذلؾ أّنو ال فصؿ بيف الحرفيف إذا ُأدغما بحاؿ مف 

، ع وال بحركة وال ضرٍب مف الّضروباألحواؿ ، ال بقط
ّنما يصيراف كالحرؼ الواحد لمزـو اّلمساف لموضع  وا 
ّنما كاف أبو عمرو يختمس وُيخفي ، فُيظّف  واحد ، وا 

؛ وكيؼ يكوف متحّرؾ مدَغـ ، فيجب أف بو اإلدغاـ 
، فرّد عميو أبو عمّي (ٙٙ) يكوف متحّركًا ساكنًا .((

بقولو : ))إّف اإلشماـ ال يمتنع مع اإلدغاـ ، وذلؾ أّف 
اإلشماـ عند الّنحوييف ليس بصوت فيفصؿ بيف 
ّنما ىو تييئة العضو إلخراج  المدَغـ والمدَغـ فيو ، وا 

ـّ ليد ّؿ عميو ، وليس بخارج الّصوت اّلذي ىو الّض
إلى اّلمفظ ؛ ... أال ترى أّنو ال يمتنع أف ُيدَغـ وُييّيئ 
العضو إلخراج الّضّمة إلى اّلمفظ ، فال يخرجيا ..... 
ْوـ مع  لو كاف مكاف اإلشماـ َرْوـ الحركة ، المتنع الرَّ

 .(ٚٙ) اإلدغاـ ؛ ألّنو صوت يحجز ...((
كالـ أبيوذكر الباحث حيدر نجـ تعميقًا عمى     
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عمّي أّنو : ))قد أفمح في الّتمييز بيف المفيوميف 
اّلمذيف خمط بينيما شيخو )ابف الّسّراج( اّلذي لـ يَر 
فرقًا بينيما ، فعّد كالًّ منيما صوتًا كما لـ يمّيز 

: (ٛٙ) الحركة اّلتي يختّص بيا كّؿ منيما ، إذ قاؿ((
ماـ ))ولعّؿ أبا بكر ظّف أّف القّراء ليس يعنوف باإلش

ما يعني بو الّنحويوف في أّنو تييئة العضو لمّصوت ، 
وىٌـّ بو ، وليس بخروج إلى اّلمفظ . واّلذي أحسب أّنو 

عف أبي حاتـ أّنو أراد أبو  مف أجمو ظّف ذلؾ حكايتو
، فاء ، فمذلؾ أشّما الّضـّ والكسر، ونافع ، اإلخعمرو

ـّ ، فأمّ  ا واإلشماـ إّنما يكوف عند الّنحوييف في الّض
الكسر فال إشماـ فيو ... ، فمّما رأى أبا حاتـ حكى 
ـّ ، قّدر أّنيـ يعنوف  ذلؾ في الجّر كما حكاه في الّض

، (ٜٙ) بو الحركة دوف ما يعني بو الّنحويوف ..((
فإشماـ المدغـ ال مانع فيو عند أبي عمّي ، وىو 
ف لـ يذكر  يتابع في ذلؾ رأي الزّجاج ؛ ألّنو وا 

( ، إاّل أّنو قد ذكر في قولو اإلشماـ في )فيو ىدىً 
ۆۆۈۈتعالى : 

. قاؿ : ))ُقرئت .... (ٓٚ)
، وقد ذكر أبو عمّي ذلؾ (ٔٚ) عمى إشماـ الميـ الّضـّ((

عمى ابف الّسّراج ، قائاًل : ))... وعمى  هأيضًا في ردّ 
فأشّموا الّنوف   ۆۆۈۈىذا قرءوا : 

؛ ألّنيا كانت مرفوعة ليدّلوا باإلشماـ عمى المدغمة
. فالزّجاج يجيز اإلشماـ في المدغـ (ٕٚ) الّرفعة ...((

 عمى خالؼ ابف الّسّراج .
أّما تفرقة أبي عمّي بيف المفيوميف )اإلشماـ     

( ، فال نجده مّطردًا في المواضع اّلتي جاء  ـو والرَّ
فييا ذكرىما ، منيا قولو : ))حّجة مف قاؿ : 

کگگ
فأشـّ الّضّمة الكسرة ، وأماؿ بيا  (ٖٚ)

، فأطمؽ (ٗٚ) نحوىا : أّف ذلؾ أدّؿ عمى )ُفِعؿ( ...((

عمى )الكسر( إشمامًا ، وقد ذكر أّف اإلشماـ إّنما ىو 
في الّضـّ ، ومنيا قولو : ))إشماـ الّضـّ ىو أف 

. وقد (٘ٚ) يخّفؼ الحركة فال يمّططيا وال يشبعيا((
( في رّده عمى ابف  ـو أطمؽ تخفيؼ الحركة )الرَّ

))ىذا ال يمكف اإلدغاـ معو ؛ ألّف  الّسّراج ، وذكر أفّ 
ف كاف ُمخفى غير ُمشبع(( . (ٙٚ)ىذا الّصوت يفصؿ وا 
 : ومنو قولو في سورة االنشقاؽ في قولو تعالى 

ڦڦ ڤ ... ڀڀٺ (ٚٚ)  : قاؿ .
، ومنو ما  (ٛٚ) ))أشّميا الجّر ، ولـ يبمغ بيا الياء((

ٺٺ ذكره في قولو تعالى :
قاؿ :  (ٜٚ)

عمرو الباَء الكسرة ، فيو مّما ))أّما إشماـ أبي 
. ، يقصد الباء في )الّصبر((ٓٛ) يجوز في الوقؼ ..((

چچچومف ذلؾ ما ذكره في قولو تعالى : 
(81) 

بإسكاف الياء ، قاؿ : ))وأّما مف أشـّ في ىذا ولـ 
، وىو إّنما  (ٕٛ) يسكف ، فاإلشماـ في حكـ الّتحريؾ((

بف الفتح بداللة ما قالو ا يقصد إشماـ الياء
ىػ( مف ))أّف أبا عمرو كاف ُيشـ  الياء ٕٖٗ)مجاىد

، وقد تابع في ىذا ما ذكر (ٖٛ) شيئًا مف الفتح((
قائاًل :  (ٗٛ)ہ  الزّجاج في قولو تعالى :
عمى إدغاـ األولى )َأُتحاّجونا( ))إف شئَت بنوف واحدة 

في الثّانية ، وىذا وجو جّيد ، ومنيـ مف إذا أدغـ 
عمى  ۆۆۈۈا قرءوا : أشار إلى الفتح ، كم

. واإلشارة يعني بيا (٘ٛ) اإلدغاـ واإلشارة إلى الّضـّ((
اإلشماـ وكذلؾ ىو عند أبي عمّي، وىو يخالؼ ما 

 تقّدـ عنو مف أّف اإلشماـ ال يكوف إاّل في الّضـّ .
 ،ّجاج في أمر الخمط بيف المفيوميفومّما ذكره الز     

کگ گ كالمو عمى قولو تعالى :
 ، قاؿ : 
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ف شئَت ))وبعضيـ يرـو الّضمّ  ة في )ِقْيَؿ( ... وا 
: ُقيؿ ، وُغيَض ، وُسيَؽ ترـو في سائر أوائؿ ما قمت

لـ ُيسـّ فاعمو الّضـّ في ىذا الباب((
. وذكر في  (ٙٛ) 

ٻٻپپ قولو تعالى :
قولو :  (ٚٛ)

. (ٛٛ)))وُقرئت : )ُسيئت( بإشماـ الّسيف الّضـّ((
و  ـ مّرة ، واإلشماـ مّرة فاستعمؿ في الحاؿ الواحدة الرَّ

أخرى . فيذه الّنصوص تشير بوضوح إلى الخمط 
 الواقع بيف المفيوميف عند أبي عمّي تبعًا لمزّجاج .

 

 املتقاربنيِ ثانيًا : 
ُ
 إدغام

     ڤڦ
قرأ عامر وأبو عمرو  : )) (ٜٛ)

. وىذه القراءة قد (ٜٓ) )َعادًا ّلوَلى( موصولة مدغمة((
د مف الّنحوّييف ، منيـ تعّرضت لمّطعف مف قبؿ عد

: قاؿ أبو عمّي: ))قاؿ أبو عثماف ىػ( ،ٜٕٗالمازنّي )
)وَأنَُّو أىَمَؾ َعادًا أساء عندي أبو عمرو في قراءتو 

، ألّنو أدغـ الّنوف في الـ المعرفة ، واّلالـ إّنما ّلوَلى(
تحّركت بحركة اليمزة ، وليست بحركة الزمة ، 

ذا طرحَت َلْحَمُر ، فإوالّدليؿ عمى ذلؾ أّنؾ تقوؿ : أ
؛ ألّنيا ألؼ الوصؿُتحذؼ  ، لـحركة اليمزة عمى اّلالـ

: ولكف كاف أبو ست بحركة الزمة . وقاؿ أبو عثمافلي
: ىذا َلْحَمر لحسف روى عف بعض العرب أّنو يقوؿا

 .(ٜٔ) قد جاء ، فيحذؼ ألؼ الوصؿ لحركة اّلالـ .((
قراءة ، ونقؿ الّنّحاس عف المبّرد تمحينو ىذه ال    

قاؿ : ))سمعت محّمَد بف يزيد يقوؿ : ما عممت أّف 
أبا عمرو بف العالء لَحف في صميـ العربّية في شيء 

ھ   ھمف القرآف ، إاّل في 
، وفي :  (ٕٜ)

ڤڤ   ڤ    ڦ )). (93) . 
وقد خالفيما الزّجاج ، وصّحح القراءة ، قائاًل :     

ولى ػ فطرح ))ومف العرب مف يقوؿ : ُلْولى ػ يريد األ 

اليمزة لتحّرؾ اّلالـ ، وقد ُقرئ )عادًا اّلمولى( عمى 
، وتبعو (ٜٗ) ىذه اّلمغة ، وُأدغـ الّتنويف في اّلالـ .((

أبو عمّي اّلذي رّد عمى المازنّي قائاًل : ))... وخرج 
)أي أبو عمرو( مف اإلساءة اّلتي نسبيا إليو أبو 

مزة عثماف مف وجييف : أحدىما أف يكوف تخفيؼ الي
مف قولو : )األولى( عمى قوؿ مف قاؿ : َلْحمر ، كأّنو 
يقوؿ في الّتخفيؼ لميمز قبؿ اإلدغاـ ُلْوَلى ، فيحذؼ 
ىمزة الوصؿ كما يقوؿ : َلْحمر ، فيحذفيا ، فإذا كاف 
عمى ىذا القوؿ كانت اّلالـ في حكـ التَّحّرؾ ، وخرجت 

ىمزة الوصؿ معو ،  مف حكـ الّسكوف بداللة حذؼ
ذا خرجت مف حكـ الّسكوف حُسف اإلدغاـ معو كما  وا 
حُسف في : َمف ّلؾ ، وَمف ُلوُه .... والوجو اآلخر : 
أف يكوف أدغـ عمى قوؿ مف قاؿ : )أُلولى( أَلْحَمر ، 
َفمـ يحذؼ اليمزة اّلتي لموصؿ مع إلقاء الحركة عمى 

ـ يمتنع الـ المعرفة ؛ ألّنو في تقدير الّسكوف كما ل
ف كانت  أف يدغـ في نحو : ُرّد ، وِفّر ، وَعّض ، وا 
الماُتيّف سواكف ، وُيَحّرُكيا لإلدغاـ كما ُيَحّرؾ 

 .(ٜ٘) الّسواكف اّلتي ذكرنا لإلدغاـ .((
والوجو األّوؿ ال إشكاؿ فيو ، إذ أدغـ ساكنًا في     

متحّرؾ ، وأّما الوجو الثّاني : ففي ظاىره إشكاُؿ 
ـّ  سكوِف اّلالـ ، بداللة بقاء ىمزة الوصؿ ، ومف َث

ذكر الباحث حيدر نجـ مستشكاًل عمى ىذا الوجو بأّف 
ىمزة الوصؿ تحوؿ دوف حصوؿ ىذا اإلدغاـ ، 
مستدالًّ بمضارعة ىمزة الوصؿ ليمزة القطع إذا 

، وذكر قوؿ سيبويو : ))فإف قيؿ :  (ٜٙ)تحّركت اّلالـ
أحمر ، َفمـ  فما باليـ قالوا : أَلْحمر فيمف حذؼ ىمزة

يحذفوا األلؼ لّما حّركوا اّلالـ ، فألّف ىذه األلؼ قد 
 .(ٜٚ) ضارعت األلؼ المقطوعة نحو : أحمر((
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 مرد ه أّف مضارعة ىمزة، وفي ىذا اإلشكاؿ نظر     
الوصؿ ليمزة القطع ، ال تعني أّنيا قد صارت ىمزة 
قطع فعاًل . قاؿ أبو عمّي : ))ىمزة الوصؿ اّلالحقة 

لّتعريؼ .... لّما لحقت ما ال يصحب إاّل لالـ ا
األسماء ، ووقعت مفتوحة ، كاف ذلؾ مضارعًة بيمزة 
أحمر ، ونحوه ، فجاز لذلؾ عندىـ أف تثبت حيث 
تسقط سائر اليمزات المختمفة لموصؿ ؛ ألّنيا عريت 

. وىذه المشابية إّنما توجد (ٜٛ) مف ىذه المشاَبية((
اّل عالمة عمى عدـ مع تحريؾ اّلالـ ، ووجودىا ليس إ

االعتداد بالحركة ، فصارت كأّنيا ىمزة قطع بيذا 
االختصاص دوف سائر اليمزات ، يدّؿ عمى ذلؾ ما 

ڄڃڃڃذكره الزّجاج مف قولو تعالى : 
(ٜٜ) 

ػ نقاًل عف األخفش ػ قاؿ : ))وزعـ األخفش أّنو يجوز 
ينا ، فيقوؿ : قالوا : )أآلَف ِجئَت ىقطع ألؼ الوصؿ 

. وىذه رواية وليس لو وجو في (ِبالَحؽٍّ 
ـّ ذكر الزّجاج بعد ذلؾ الوجو اّلذي  (ٓٓٔ)القياس(( . ُث

تثبت فيو ىمزة الوصؿ ، فأجازه ، قائاًل : ))يجوز 
، اء اليمزة ، وفتح اّلالـ مف اآلف)قالوا أآلَف( عمى إلق

اكنيف ، وال يعتّد وترؾ الواو محذوفة اللتقاء السّ 
يدّؿ عمى أّنيا في الّدرج  ، فيذا (ٔٓٔ)...((بفتحة اّلالـ

ال ُتمفظ كيمزة القطع ، فال تكوف بذلؾ فاصاًل ، ولو 
أردنا الّنطؽ بيا لما وسعنا إاّل الوقؼ ولو قمياًل ، 
نقوؿ : )عادْف أُلولى( وىذا لحف ، فالفارؽ بيف 
اّلمغتيف )َلْحمر( و )َأَلْحمر( ال يظير في الّدرج . وقد 

وؿ مف خّفؼ اليمزة ذكر أبو عمّي أّنو ))يجوز في ق
مف )األولى( عمى قوؿ مف قاؿ : َأَلْحَمر ، َفمـ يحذؼ 
اليمزة اّلتي لموصؿ أف يحّرؾ الّتنويف ، فيقوؿ : 

( كما يقوؿ ذلؾ إذا حّقؽ )عادِف ُلولى
، فيمزة الوصؿ قد سقطت في الّدرج  (ٕٓٔ)...((اليمزة

ـّ يكوف تحريؾ الّنوف )عادِف  عمى ىذه اّلمغة ، ومف َث
أو تسكينيا )عادْف ُلولى( داللة عمى كّؿ مف  ُلولى(

،  (ٖٓٔ) الّمغتيف . وقد ذكر الزّجاج اّلمغتيف في )اآلف(
وبداللة حذؼ الواو أو إبقاءىا مف )قالوا( تتمّيز 

 اّلمغتاف .
، كااًل آخر عمى ما أورده أبو عميّ وذكر الباحث إش   

لولى( عمى نحو : ُرّد ، وِفّر ، اَ وىو قياسو )عادًا 
... لـ يكف موّفقًا في ىذا القياس : ))إّنو، فقاؿّض وعَ 

فاإلدغاـ في )ُرّد( جاء في كممة واحدة ، وىو فعؿ ، 
ويدخؿ اإلدغاـ فيو ضمف إدغاـ المثميف ، بيد أّف 

، أُلولى( جاء في كممتيف منفصمتيف اإلدغاـ في )عاداً 
وقد حصؿ بيف اسميف عالوة عمى أّنو إدغاـ بيف 

دغاـ ) ُرّد( ُمْتمِئبٌّ في لغة تميـ اّلذيف متقاربيف ، وا 
ـّ ُيدغموف ؛ ألّف  يحّركوف الثّاني الّساكف لعارض ُث
أصؿ الحرؼ الثّاني الحركة ، وقد ُأسكف لعارض 
معّيف ، بيد أّف أصؿ الحرؼ الثّاني )الـ المعرفة( في 

ُلولى( الّسكوف ، فكيؼ جاز أف يقيس ساكنًا اَ )عادًا 
في ىذا : إّف أبا عمّي . والقوؿ (ٗٓٔ)عمى متحّرؾ ؟((

قد أخذ في االعتبار الحركة العارضة ، وقد جاء منو 
ىذا في أكثر مف موضع ، مف ذلؾ قولو : ))أال ترى 
أّنيـ أدغموا في الّساكف المبنّي كما أدغموا في 
المعرب نحو : ىو يرد  ويستعّد ، لّما كاف المبنّي 
ف ُكّف لغير اإلعراب  تتعاقب عميو الحركات ، وا 

لقاء حركة اليمزة ك الّتحريؾ اللتقاء الّساكنيف ، وا 
عميو في الّتخفيؼ ...... أدغموا كما أدغموا المعرب 

  .(٘ٓٔ)لمشابيتو لو في تعاقب ىذه الحركات عميو((
ويظير منو ذلؾ أيضًا في ما ذكره في قراءة الجميور 
)اْسطاعوا( إذ لـ يدغموا ))لتحريؾ ما لـ يتحّرؾ في 

ماء( خّففوا بالحذؼ ولـ مْ لؾ )عَ ، وكذ(ٙٓٔ)موضع ..((
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يدغموا ))لّما كاف اإلدغاـ يؤّدي إلى تحريؾ ما تكرُه 
، واّلالـ في )أَلْحمر( قد تحّركت أو (ٚٓٔ)الحركة فيو((

تعاقبت عميا الحركة ، فمو كاف ما ذكره الباحث مف 
ُلْولى( اسـ ، وأّف األصؿ في اَ أّف )ُرّد( فعؿ ، و)عادًا 
ُلْولى( الّسكوف ، وجييًا ؛ اَ عادًا )ُرّد( الحركة ، وفي )

، َدْدَف، وَرَدْدنا ، وَرَدْدَف(لجاز عمى ذلؾ اإلدغاـ في )رَ 
إذ األصؿ فييا الحركة ، وأّنو إدغاـ متماثميف ، وفي 
كممة واحدة ، فكما لـ ُيعَتدَّ بحركة اّلالـ في )أَلْحمر( 
بداللة ىمزة الوصؿ ، وأّنيا بحكـ الّساكنة ، كذلؾ ال 

ّد الحجازّيوف بالحركة العارضة في )ارُدد( ، وكما َيعتَ 
اعتّد الّتميمّيوف بالحركات العارضة في )ارُدد( 
فأدغموا ، فصار )ُرّد( حماًل عمى )يرتّد( المعرب ، 
كذلؾ ُحمؿ )أَلْحمر( عمى )َلْحمر( ، فُيعتّد بالحركة 
حماًل عمييا ، وُحمؿ المنفصؿ عمى المّتصؿ ، كما 

المنفصؿ في نحو )َيِيّدي( في مف  ُحمؿ المّتصؿ عمى
حّرؾ الياء بالكسر فإّنيا أشبيت المنفصؿ نحو 

 .(ٛٓٔ))ضْرُب بكر(
فإذا صّح ىذا الّتسويغ ، فإّنو مف اإلجحاؼ     

تفسير توجيو أبي عمّي عمى أّنو ميؿ لقراءة أبي 
عمرو ػ كما ذكر الباحث ذلؾ ػ وقد جاء ذلؾ استنادًا 

لفتّاح إسماعيؿ شمبي إلى ما ذكره الّدكتور عبد ا
بقولو : ))إّف أبا عمّي كاف يقرأ القرآف بحرؼ أبي 
عمرو ، أو يكوف لو اختيار يميؿ بو إلى ما ذىب 

، والحّؽ أّف ىذا الميؿ نجده  (ٜٓٔ) إليو ىذا اإلماـ((
 فال . باعثأف يكوف ىو ال أّماأيضًا ، ، عند الزّجاج 

 لتقاُء الّداكنيِن بأثِر اإلدغاِم :ا
شترط الّنحويوف في جواز الجمع بيف الّساكنيف ا    

أف يكوف الّساكف األّوؿ حرؼ مدٍّ وِليف ، والّساكف 
الثّاني مدغمًا نحو : )داّبة ، وشاّبة ، وخويّصة( ، 

، وىذا في غير الوقؼ . إاّل أّف ثّمة قراءات قد ُرويت 
 ؛جمع أصحابيا فييا بيف الّساكنيف عمى غير حّدىما 

بيف الّنحوييف والقّراء ، بؿ بّيف  ما أثار خالفاً 
الّنحوييف أنفسيـ مّمف كاف منيـ معتقدًا بوجوب 

 متابعة القراءات واألخذ بيا .
وأبو عمّي الفارسّي الّسائر عمى أقيسة البصرييف     

مف أولئؾ اّلذيف لـ يقفوا موقفًا حازمًا تجاه ىذه 
ف  القراءات ، بؿ ذىب إلى تسويغ بعض منيا ، وا 

مستحبٍّ ليا ، فمف ذلؾ ما ذكره في قراءة  كاف غير
، وتشديد  بتسكيف العيف (ٓٔٔ)ىئ  نافع
، فقد ذكر أّف الّنحوييف ))قد قالوا : ثوْب  (ٔٔٔ)الّداؿ

بكٍر ، وجيْب بكٍر فأدغموا ، والمّد اّلذي فييما أقؿ مف 
ما إذا كاف حركة ما قبميما المّد اّلذي يكوف فيي

ـّ و ُمَديّؽ و . وساغ فيو ، وفي نحو : أُ منيما َصْي
، ذكرنا مع نقصاف المّد اّلذي فيو ُدَويّبة ، فإذا جاز ما

لـ يمتنع أف ُيجمع بيف الساكنيف في نحو )َتْعد وا( و 
)َتْخطٍّؼ( ، وقد جاء في القراءة ، وجاز ذلؾ ؛ ألّف 
الساكف الثاني لّما كاف يرتفع اّلمساف عنو وعف 

، زلة حرؼ متحّرؾار بمنالمدغـ فيو ارتفاعًة واحدًة ص
يقّوي ذلؾ : أّف مف العمماء بالعربّية مف َجَعؿ المدغـ 
مع المدغـ فيو بمنزلة حرؼ واحد ، وذلؾ قوؿ يونس 
في الّنسب إلى مثنى : ُمَثنَّويٌّ ، جعمو بمنزلة َمْمَيويٍّ 
ف كاف الوجو اآلخر أكثر  .... ولـ يكف ذلؾ لحنًا وا 

 (ٕٔٔ)سيبويو في االستعماؿ ... يقّوي ذلؾ ما أنشده
 :[ مف الّرجز]

 ُو َبْعَد َكالِؿ الّزاِجِر      ػػػػػَكَأنَّ 
 .(113) ((َوَمسٍِّح َمر  ُعَقاٍب َكاِسرِ      

 (115)حص و(114)چ ىئومثؿ   
ڭ و

. وقاؿ : ))ومف زعـ أّف ذلؾ  (ٙٔٔ) 
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ليس في طاقة اّلمساف اّدعى ما ُيعمـ فساده بغير 
آخر يصّرح بعدـ . غير أّنو في مكاف  (ٚٔٔ) استدالؿ((

ٿٹ الجواز ، ففي قولو تعالى :
))قرأ  (ٛٔٔ)

نافع في غير رواية ورش وأبو عمرو وعاصـ في 
رواية أبي بكر والمفّضؿ )فِنْعّما( بكسر الّنوف ، 

. قاؿ أبو عمّي : ))مف قرأ  (ٜٔٔ) والعيف ساكنة((
)فِنْعما( بسكوف العيف مف )ِنِعّما( لـ يكف قولو 

يف ، ألّنو جمع بيف ساكنيف .... مستقيمًا عند الّنحوي
وقد أنشد سيبويو شعرًا قد اجتمع فيو الّساكناف عمى 
حدٍّ ما اجتمعا في )ِنْعمَّا( في قراءة مف أسكف العيف 

 وىو :    
 ُو َبْعَد َكالِؿ الّزاِجرِ ػػػػػػػػػػػػَكَأنَّ 

 َوَمسِحِيي َمر  ُعَقاٍب َكاِسرِ 
فى ذلؾ ، وأنكره أصحابو . ولعّؿ أبا عمرو أخ  

 (120)ڱكأخذه باإلخفاء في نحو : 
، فظّف الّسامع اإلخفاء إسكانًا  (ٕٔٔ)ہو

 . (ٕٕٔ) ِلُمطؼ ذلؾ في الّسمع ، وخفاِئو((
ںڻومنيا ما ذكره في قولو تعالى :     

(ٕٖٔ) 
في قراءة ابف كثير ، قائاًل : ))وال يجوز أف يدغـ 
 ىينا )إذ تتمقونو( كما أدغـ في قولو )تمقؼ( ؛ ألفّ 
الّذاؿ مف )إذ( ساكنة ، فإذا أدغميا التقى ساكناف 

، وفي قراءة أبي  (ٕٗٔ) عمى وجٍو ال ُيستحسف ....((
ٹٹ بكر عف عاصـ

بضـّ اّلالـ وتسكيف  (ٕ٘ٔ)
. قاؿ : ))والّنوف اّلتي تتبع عالمة الّضمير  (ٕٙٔ)الّداؿ

ُتحذؼ إذا سكنت الّداؿ ؛ ألّف الّداؿ قد سكنت بإلقاء 
ّنوف مف َلُدف ساكنة ، فُتحذؼ الحركة منيا ، وال

الّنوف ، ألّف إدغاـ األولى فييا ال يصمح ، لسكوف ما 
قبميا مف الّداؿ ، فتصير َلْدني أو ُلْدني ، فُيحذؼ 

اللتقاء الّساكنيف ، أحدىما الّداؿ المسّكنة ، واآلخر 
نوف َلُدف ، فإف أدغمَت ولـ َتحذؼ لزمؾ أف تحّرؾ 

، وأيضًا ما (ٕٚٔ) ....(( الّداؿ ، لئاّل يمتقي ساكناف
وئۇئذكره في قولو تعالى : 

باإلدغاـ ،  (ٕٛٔ)
، دوف قولو : )فإذا ىي َتَمقَُّؼ( : ))ىذا في الحسفقاؿ

وذلؾ أّف قبؿ التّاء ساكنًا ، والتّاء المدغمة ساكنة ، 
. وكما يظير مف تمؾ (ٜٕٔ) وليس حرؼ ليف ...((

الّنصوص فإّف أبا عمّي لـ يِسر عمى نسؽ واحد في 
عالجة قراءات الجمع بيف ساكنيف ، وىو أمر يشابو م

إلى حّد ما طريقة الزّجاج في بياف موقفو مف ىذه 
 القراءات ، ويّتضح مف الّنصوص اآلتية :

في سورة البقرة ،  ٿػ ففي قولو تعالى :     
 قاؿ الزّجاج : ))وذكر أبو عبيد أّنو روى عف الّنبي 

، لّصالح لمّرجؿ الّصالحقولو البف العاص نْعّما بالماؿ ا
فذكر أّنو يختار ىذه القراءة مف أجؿ ىذه الّرواية . 
وال أحسُب أصحاب الحديث ضبطوا ىذا وال ىذه 

؛ ألّف فييا لبصرّييف الّنحوييف جائزة البّتةالقراءة عند ا
 .(ٖٓٔ)الجمع بيف ساكنيف مف غير حرؼ مّد وليف((

قولو :  ڇڍ ػ وذكر في قولو تعالى :    
لغة أخرى ليست تسوغ في اّلمفظ  ،أيضًا  ،روى ))وي

لصعوبتيا ، وىي إسكاف الخاء والّطاء ، وقد روى 
سيبويو مثؿ ىذا ، ورّده عميو أصحابو ، وزعموا اّنو 
غير سائغ في اّلمفظ ، وأّف الّشعر ال يجمع في حشوه 

 بيف ساكنيف ، قاؿ :  
 ..... َوَمسّحِو َمر  ُعَقاٍب َكاِسرِ  

ويدغـ الحاء األولى في  لياء حاًء ،ُيبدؿ مف ا
 .(ٖٔٔ)، والّسيف ساكنة فيجمع بيف ساكنيف((الثّانية
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 ػ وقاؿ في آية الّنساء ، قولو تعالى :    
ىائائەئەئوئ

))...إف شئَت أسكنت  (ٕٖٔ)
العيف فقمت : )َنْعّما( إاّل أّف األحسف عندي اإلدغاـ 
ـّ ما( بإسكاف العي ف مع كسر العيف ، فأّما مف قرأ )َنْع

والميـ ، فيو شيء ينكره البصرّيوف ، ويزعموف أّف 
اجتماع الّساكنيف غير جائز ، واّلذي قالوا بّيف ، 
وذلؾ أّنو غير ممكف في اّلمفظ إّنما ُيحتاؿ فيو بمشّقة 

: ومف ذلؾ، ما ذكره في قولو تعالى، (ٖٖٔ) في اّلمفظ((
چ ( : قرأ بعضيـ بإسكاف الياء والّداؿ، قاؿ( ،

ة مروّية ، إاّل أّف اّلمفظ بيا ممتنع ، وىذه القراء
 ، وقد حكىت أدري كيؼ ُقرئ بيا، وىي شاّذةفمس

، وقاؿ في قراءة (ٖٗٔ).((سيبويو أّف مثميا قد ُيتكّمـ بو
: ))فأّما مف  (ٖ٘ٔ)حمزة )فما اْسّطاعوا( بتشديد الّطاء

ػ (ٖٙٔ)قرأ فما اْسّطاعوا ػ بإدغاـ الّسيف في الّطاء
لّنحويوف ، الخميؿ ويونس فالحٌف مخطئ ، زعـ ذلؾ ا

وسيبويو ، وجميع مف قاؿ بقوليـ ، وحّجتيـ في ذلؾ 
أّف الّسيف ساكنة ، فإذا أدغمت التّاء صارت طاء 

 .(ٖٚٔ) ساكنة ، وال ُيجمع بيف ساكنيف .((
ۓڭ ػ وذكر في قولو تعالى :    

(ٖٔٛ) 
قولو : ))في )يخّصموف( أربعة أوجو : سكوف الخاء 

اد عمى جمع بيف ساكنيف ، والّصاد مع تشديد الصّ 
وىو أشّد األربعة وأردؤىا ، وكاف بعض مف يروي 
قراءة أىؿ المدينة يذىب إلى أّف ىذا لـ ُيضبط عف 
أىؿ المدينة ، كما لـ ُيضبط عف أبي عمرو )إلى 

ّنما زعـ أّف  ىذا ُتخَتمس فيو الحركة باِرِئُكـ( ، وا 
 .(ٜٖٔ)، وىي فتحة الخاء ، والقوؿ كما قاؿ((اختالساً 

وال يخفى عمى الّناظر ذلؾ الّتبايف الّنسبّي في     
الموارد المختمفة لقراءة الجمع بيف ساكنيف عند 

ف لـ يوّجو تمؾ القراءات ، وىي  الزّجاج ، وىو وا 
ولكّنو َيعَتد  بروايتيا ، نقطة الخالؼ مع أبي عمّي ، 

دفع أبا عمّي اّلذي ، وىذا ىو  وواضح في كالموىو 
: وره في توجيو قراءة )تْعّدوا( بداللة قولوسار عمى إثْ 

ّف قوؿ أ. كما (ٓٗٔ) ))وقد جاء في القراءة ....((
ف شئَت أسكنت العيف(( يدّؿ  الزّجاج في )َنْعّما( : ))وا 
عمى إجازتو ىذه القراءة ، وصّحة الّرواية في ىذه 
القراءة قد جعمت الزّجاج يوكؿ عدـ إجازتيا في 

وييف ، ذكر ذلؾ في غير القواعد المقّررة إلى الّنح
موضع ، ومضى عمى ذلؾ أبو عمّي أيضًا في قولو : 
))مف قرأ )فنْعّما( بسكوف العيف .... لـ يكف قولو 
مستقيمًا عند الّنحوييف(( ، ومرَّ في كالـ الزّجاج أّنو 
لـ ينكر مباشرة عمى سيبويو البيت اّلذي أنشده واّلذي 

ى سيبويو فيو جمع بيف ساكنيف إذ قاؿ : ))وقد رو 
مثؿ ىذا ، ورّده عميو أصحابو(( ، وتابعو أبو عمّي 
في ذلؾ قائاًل : ))وقد أنشد سيبويو شعرًا قد اجتمع 
فيو الّساكناف .... وأنكره عميو أصحابو(( . ويبدو أّف 
قّوة الّرواية في مقابؿ إجماع الّنحوييف ، قد دفعت 
الزّجاج إلى سموؾ طريؽ آخر لمّتوفيؽ بيف األمريف ، 
فنراه يبعد ىذه القراءات عف قارئييا ، ويوّىـ رواتيا 
وينسبيـ إلى عدـ الّدّقة ، أو عدـ الّضبط ، كما نسب 
رواة الحديث اّلذي اختار عمى أساسو أبو عبيد قراءة 
اإلسكاف في )ِنْعّما( إلى عدـ الّضبط ، وقد فعؿ مثؿ 
ىذا أبو عمّي حيف جعؿ قراءة )ِنْعّما( عمى اإلخفاء ، 

في ذلؾ عمى الّسامع ، كما نجد أّف أبا عمّي قد وقد خ
ـّ أورد رّد أصحابو عميوذكر رواية سيبويو ل ، مبيت ، ث

ـّ نراه في موضع آخر يذكر ىذا البيت ليحتّج بو  ُث
عمى جواز الجمع بيف ساكنيف ، لكّنو ذكر أّف )الوجو 
اآلخر أكثر في االستعماؿ( يعني بذلؾ قراءة غير 
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ذا أ الجمع بيف الّساكنيف الّنظر في كالـ  مناعن. وا 
الزّجاج ؛ وجدنا ىذا األسموب عنده قبؿ أبي عمّي ، 
وذلؾ حيف ذكر إنكار أصحاب سيبويو ما رواه شاىدًا 
عمى الجمع بيف الّساكنيف ، لكّنو في قراءة )َيْيّدي( 
بإسكاف الياء وتشديد الّداؿ ، قاؿ بأّف ىذه القراءة 

يا قد ُيتكّمـ بو(( ، ))شاّذة وقد حكى سيبويو أّف مثم
وىذا يدّؿ عمى أّنيا لغة قميمة عند الزّجاج ، كما 
نالحظ أّف ىناؾ مفارقة أخرى لدى الزّجاج ، ىي أّنو 
نسب لسيبويو تمحينو لمف يجمع بيف ساكنيف وذلؾ 
في قراءة )اْسّطاعوا( ، قاؿ : ))فأّما مف قرأ فما 

،  اْسّطاعوا .... فالحٌف مخطئ ، زعـ ذلؾ الّنحويوف
ومف الغريب أف يمّحف  .الخميؿ ويونس وسيبويو(( 

الزّجاج حمزة في قراءتو دوف سائر القّراء مف دوف 
 وكاف! وييا سبياًل كباقي القراءات اأف يجعؿ عمى ر 

 الخاء بإسكاف( يْخّصموف) قراءة في ذكر قد الزّجاج
أّف ىذا ُتخَتمس فيو الحركة اختالسًا ، وىي فتحة ))

ذا أمر قد رفضو أبو عمّي حيف ذىب الخاء ...(( ، وى
إلى أّف الفتحة ال تختمس ، وقد مرَّ كالمو في ذلؾ ، 
لكّنا نراه يتابع ما قالو الزّجاج ، ففي قراءة )َيْيّدي( 

: ))غير ء وتشديد الّداؿ ، قاؿ ابف مجاىدبإسكاف اليا
، (ٔٗٔ)أّف أبا عمرو كاف ُيشـ  الياَء شيئًا مف الفتح((

وأّما مف أشـّ في : ))عمّي ، بؿ قاؿينكر ذلؾ أبو ولـ 
. (ٕٗٔ): فاإلشماـ في حكـ الّتحريؾ((ىذا ولـ ُيْسكف

والشّؾ أّف اإلشماـ واالختالس يعّبراف عف حالة واحدة 
ىنا . والّتجربة في ذلؾ تؤّيد ما ذكره أبو عمّي مف 

 كاف االختالس في الفتح لخّفتو .معدـ إ
ىػ( ٕٛٔ)ونسأّما ما احتّج بو أبو عمّي مف رأي ي    

ّدد حرفًا واحدًا في نحو : في جعمو الحرؼ المش
، فقد لقي معارضة مف سيبويو اّلذي رّد عمى مثّنى

يونس قائاًل : ))ينبغي لو أف ُيجيز في عبّدي عبّدوي 
، وقاؿ (ٖٗٔ)كما جاز في حبمى ُحبموي((

: ))ىو قوؿ ضعيؼ ألّف المدغـ ىػ( ٖٛٙ)الّسيرافيّ 
رفاف في الوزف ، األّوؿ بزنة ما ليس بمدغـ ، وىو ح

، ولو كاف قوؿ يونس مسّممًا  (ٗٗٔ)منيما ساكف((
الرتفع اإلشكاؿ في التقاء الّساكنيف في المدغـ ، 
و))ما يؤاخذ عميو أبو عمّي ، قولو : )لـ يمتنع أف 
يجمع بيف ساكنيف( ؛ ألّف الّصوت المدغـ لّما كاف 
صوتًا واحدًا متحّركًا كاف ذلؾ تبديدًا اللتقاء 

، ويونس نفسو لـ يأخذ ما نسب إليو (٘ٗٔ)ساكنيف((ال
باالعتبار ، فالزّجاج قد ذكر عنو أّنو ال يجيز الجمع 
بيف ساكنيف ، فكاف عمى أبي عمّي أف يحتّج بذلؾ 

 عمى يونس .
وقد عّمؿ الباحث حيدر نجـ إجازة أبي عمّي     

لمجمع بيف ساكنيف بقولو : ))رّبما يكوف لتخميط أبي 
اّلمغتيف الفارسّية والعربّية أثر في إجازتو عمّي ما بيف 

، وذكر الباحث كالمًا البف جّنّي يؤّيد (ٙٗٔ) لذلؾ .((
ىذا ، قاؿ الباحث : ))فقد ذكر ابف جّنّي أّف الفارسّية 
ُتجيز الجمع بيف ثالثة سواكف ، فقاؿ : )ومف طريؼ 
ف كاف في لغة  حديث اجتماع الّسواكف شيء وا 

، آرد( لمّدقيؽ و)ماست( لّمبفـ : )... وذلؾ قوليالعجـ
، ونقؿ لنا عف  (ٚٗٔ) فيجمعوف بيف ثالثة سواكف(

شيخو أبي عمّي أّنو )كغير المستوحش مف االبتداء 
، وىذا الكالـ (ٜٗٔ) ...(( (ٛٗٔ)بالّساكف في كالـ العجـ(

 ؛يفتقر إلى الّدليؿ ، واألقوى أف يكوف غير ما ُذكر 
ذلؾ  ذلؾ أّف أبا عمّي قد ذكر أّف ))مف زعـ أفّ 

)الجمع بيف الّساكنيف( ليس في طاقة اّلمساف اّدعى 
كما ذكر أّنو  .(ٓ٘ٔ)ما يعمـ فساده بغير استدالؿ((

قميؿ االستعماؿ ، فإذا كاف ما ذكره الزّجاج مف 
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المشّقة والثّقؿ في الجمع بيف ساكنيف سببًا لقّمة 
االستعماؿ ، فإّف نفي أبي عمّي زعـ المّدعي بأّنو 

مساف ، ال يتعارض مع وجود المشّقة ليس في طاقة الّ 
ف  والثّقؿ ، فمف الممكف اّلمفظ بالجمع بيف الّساكنيف وا 
وجدا ، لكّنو سيكوف رّدًا عمى مف اّدعى االمتناع ، 
وقد ذكر الزّجاج في قراءة )َيْيّدي( بإسكاف الياء أّنو 
يمتنع ؛ ألّف ذلؾ سوؼ يجعؿ الجمع بيف ساكنيف 

في االمتناع ، واألداء في بمنزلة االبتداء بالّساكف 
الّنطؽ يخالؼ ذلؾ ، فإذا كاف كذلؾ ، فإّف ما يمكف 
كشفو مف مذىب أبي عمّي ىو اعتداده بالّتمّرس 
واعتياد الّنطؽ ، فبذلؾ يرتفع الثّقؿ ، يدّؿ عمى ذلؾ 

نّ  ، ما تكوف الدربة بحسب كثرة العادةقولو اآلتي : ))وا 
اّلمغة . أال  وىذا موجود في العادات ، وبّيف عند أىؿ

ترى أّف المتكّمـ باّلمغة العربّية ال يسيؿ عميو الّنطؽ 
باّلمغة الفارسّية ، ولقّمة اعتياده ذلؾ ، وكذلؾ المتكّمـ 
باّلمغة الفارسّية ، وكثيرًا ال يسيؿ عميو الّنطؽ باّلمغة 
العربّية سيولة الفارسّية ، وليس ذلؾ لشيء أكثر مف 

ف لـ يكثر ذلؾ في عادتو أّف كّؿ واحد مف أىؿ اّلمغتي
. وأّما ما ُذكر مف (ٔ٘ٔ) فمـ يرتِض بو لـ يِخّؼ عميو((

ابف جّنّي قد ذكر  كالـ ابف جّنّي عف أبي عمّي ، فإفّ 
تشّدده في إفساده  وبعُد أّف أبا عمّي ))لـ يتشّدد في

إجازة ابتداء العرب بالّساكف . قاؿ : وذلؾ أّف العرب 
ف قد امتنعت مف االبتداء بما يقا رب حاؿ الّساكف ، وا 

كاف في الحقيقة متحّركًا ، يعني ىمزة بيف بيف ، قاؿ 
: فإذا كاف بعض المتحّرؾ لمضارعتو الّساكف ال يمكف 
ّنما  االبتداء بو ، فما ظّنؾ بالّساكف نفسو ؟ قاؿ : وا 
خفي حاؿ ىذا في اّلمغة العجمّية لما فييا مف الّزمزمة 

ضعفت حركاتيا  ، يريد : أّنيا لّما كثر ذلؾ فييا
. وىذا يّتسؽ مع كالـ أبي عمّي في (ٕ٘ٔ) وخفيت((

البغدادّيات مف أمر الّدربة واالعتياد ، واختصاص كّؿ 
لغة وتمّيزىا عف غيرىا ، ويدّؿ عمى ذلؾ أيضًا ما 

: ))وحّدثني أبو  ئالً ذكره ابف جّنّي عف أبي عمّي قا
عمّي ػ رحمو اهلل ػ قاؿ : دخمت )ىيتًا( ، وأنا أريد 
االنحدار منيا إلى بغداد ، فسمعت أىميا ينطقوف 
بفتحة غريبة لـ أسمعيا قبُؿ ، فعجبت منيا ، وأقمنا 
ىناؾ أّيامًا إلى أف صمح الّطريؽ لممسير ، فإذا أّنني 
تكّممت مع القـو بيا ، وأظّنو قاؿ : إّنني لّما بعدت 

، وىذا يقّوي مسألة الّدربة  (ٖ٘ٔ) عنيـ أُنسيُتيا((
ويشير إلى أّف القـو اّلذيف نزؿ عندىـ  واالعتياد ،

كانوا عربًا ، إذ ينطقوف بيذه الفتحة ، وقد اكتسب 
ذلؾ منيـ ، فمعّؿ ما جاء مف قراءات الجمع بيف 

، ف عمى ليجة مف اّلميجات المغمورةساكنيف يكو
 .وذلؾ لعدـ شمولّية االستقراء اّلمغوي

 اهلواهش :
                                                 

 .  ٚٔٔ :( األعراؼٔ)
 .  ٚٙ/ٗ :الحّجة :، وُينظر ٜٕٓ :( الّسبعة في القراءاتٕ)
 .  ٚٙ/ٗ :( الحّجةٖ)
 .  ٜٙ :( طوٗ)
 .  ٙٙ/ٗ :الحّجة :، وُينظر ٕٔٗ :في القراءات ( الّسبعة٘)
 .  ٕٚ :( البقرةٙ)
 .  ٕٗ :( يونسٚ)
 .  ٚٙ/ٗ :( الحّجةٛ)
 .  ٖٕٙ/٘ :( المصدر نفسوٜ)
 .  ٜ :جادلة( المٓٔ)
 .  ٖٚٔ/٘ :( الحّجةٔٔ)
 .  ٓٔ :( عبسٕٔ)
 . ٖٚٚ/ٙ :الحّجة :، وُينظر ٕٚٙ : ( الّسبعةٖٔ)
 .  ٖٚٚ/ٙ :( الحّجةٗٔ)
 .  ٗٔ :( اّلميؿ٘ٔ)
 . ٕٔٗ/ٙ، والحّجة: ٜٓٙ:  ( ُينظر: الّسبعةٙٔ)
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 .  ٕٔٗ/ٙ :( الحّجةٚٔ)
 .  ٜٓ/ٔ :( معاني القرآف لمزّجاجٛٔ)
 .  ٗ٘/ٕ :( المصدر نفسؤٜ)
 .  ٕٛٔ/ٗ :المصدر نفسو :( ُينظرٕٓ)
 .  ٜٓٔ/٘ :( المصدر نفسؤٕ)
 .  ٙ/ٗ :( الحّجةٕٕ)
 .  ٖٛ :( األعراؼٖٕ)
 .  ٕٕٚ/ٕ :( معاني القرآف لمزّجاجٕٗ)
 .  ٙٙ :( الّنمؿٕ٘)
 .  ٜٚ/ٗ :( معاني القرآف لمزّجاجٕٙ)
 .  ٖٕٚ/٘ :( الحّجةٕٚ)
 .  ٜٕٔ – ٜٕٓ/ٖ : ( شرح الشافيةٕٛ)
 .  ٗ :( القدرٜٕ)
 .  ٕ٘ٔ/ٓٔ : شرح المفصؿ( ٖٓ)
 ( المصدر نفسو . ٖٔ)
 .  ٛٔ٘/ٕ : ( اإليضاح في شرح المفصؿٕٖ)
 .  ٕٗ :( األنفاؿٖٖ)
 . ٖٓٔ–ٜٕٔ/ٗ،  والحّجة: ٖٚٓ–ٖٙٓ(ُينظر: الّسبعة: ٖٗ)
 .  ٖٖٛ/ٕ :( معاني القرآف لمزّجاجٖ٘)
 .  ٜٖ٘/ٗ :( الكتابٖٙ)
 .  ٓٗٔ/ٗ :( الحّجةٖٚ)
 .  ٖٗٔ :( المصدر نفسوٖٛ)
 .  ٓٗ :يامة( القٜٖ)
: ، ُينظر: معاني القرآف لمفرّاءالبيت مجيوؿ النسبة (ٓٗ)
 . ٕٗٔ/ٗ: ، والحّجةٖٖٛ/ٕ:، ومعاني القرآف لمزّجاجٕٔٗ/ٔ
 .  ٕٔٗ/ٔ :( معاني القرآف لمفرّاءٔٗ)
 .  ٙ٘ :( يونسٕٗ)
 .  ٜٖٖ – ٖٖٛ/ٕ :( معاني القرآف لمزّجاجٖٗ)
 .  ٕٗٔ/ٗ :( الحّجةٗٗ)
 .ٖٛٔ/ ٕ : ( مشكؿ إعراب القرآف٘ٗ)
 .  ٚٛ٘/ٓٔ :( الّدر المصوفٙٗ)
 .  ٕٗٔ/ٗ :( الحّجةٚٗ)
 .  ٕٔٙ :( معاني القرآف لألخفشٛٗ)
 .  ٜٖٖ/ٕ :( معاني القرآف لمزّجاجٜٗ)

                                                                               

 . ٜٗ/٘ :( إعراب القرآف لمّنّحاسٓ٘)
 .  ٜٕٗ/ٔ :معاني القرآف لمزّجاج :( ُينظرٔ٘)
 .   ٗ٘ :( المائدةٕ٘)
 .  ٜٕٗ/ٔ :( معاني القرآف لمزّجاجٖ٘)
 .  ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٖ :الحّجة :( ُينظرٗ٘)
 .  ٖٖٕ/ٖ :( المصدر نفسو٘٘)
 .  ٕٕٚ – ٕٕٙ/ٔ :عراب القراءات الّسبع ( إٙ٘)
 .  ٜٗ/٘ :( إعراب القرآف لمّنّحاسٚ٘)
 .  ٕ :( البقرةٛ٘)
 .  ٜٙ/ٔ :( معاني القرآف لمزّجاجٜ٘)
 .  ٜٚٔ – ٛٚٔ/ٔ :( الحّجةٓٙ)
 . ٜٕٙ/ٔ : ( الّنشر في القراءات العشرٔٙ)
 .  ٕٕٔ/ٔ :لكشؼ عف وجوه القراءات ( إٙ)
( الّتوجيو الّصوتي لمقراءات في كتاب الحّجة ألبي عمّي ٖٙ)

، وشرح  ٕٚٔ – ٔٚٔ/ٗ :الكتاب :، وُينظر ٛ٘ :الفارسيّ 
 .  ٕٙٚ – ٕ٘ٚ/ٕ :الّشافية

 .  ٕ٘ٓ :الّتكممة  (ٗٙ)
 . ٕ٘ٚ/ٕ :شرح الّشافية :( ُينظر٘ٙ)
 .  ٜٚٔ/ٔ :( الحّجةٙٙ)
 .  ٖٕٔ – ٕٕٔ :( المصدر نفسوٚٙ)
 .  ٜ٘ :( الّتوجيو الّصوتي لمقراءات في كتاب الحّجةٛٙ)
 .  ٕٗٔ – ٖٕٔ/ٔ :( الحّجةٜٙ)
 .  ٔٔ :( يوسؼٓٚ)
 .  ٙٚ/ٖ :( معاني القرآف لمزّجاجٔٚ)
 .  ٖٕٔ/ٔ :( الحّجةٕٚ)
 .  ٔٔ :( البقرةٖٚ)
 .  ٖ٘ٗ/ٔ :( الحّجةٗٚ)
 .  ٜٕٙ/ٙ :( المصدر نفسو٘ٚ)
  . ٖٕٔ/ٔ :( المصدر نفسوٙٚ)
 .  ٘و  ٔ :( االنشقاؽٚٚ)
 .  ٕٜٖ/ٙ :( الحّجةٛٚ)
 .  ٖ :( العصرٜٚ)
 .  ٜٖٗ/ٙ :( الحّجةٓٛ)
 .  ٖ٘ :( يونسٔٛ)
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 .  ٕٛٚ/ٗ :( الحّجةٕٛ)
 .  ٕٗٚ :( المصدر نفسوٖٛ)
 .  ٜٖٔ :( البقرةٗٛ)
 .  ٜٛٔ/ٔ :( معاني القرآف لمزّجاج٘ٛ)
 .  ٗٛ/ٔ :( المصدر نفسوٙٛ)
 .  ٕٚ :( الممؾٚٛ)
 .  ٚ٘ٔ/٘ :ّجاج( معاني القرآف لمز ٛٛ)
 .  ٓ٘ :( الّنجـٜٛ)
، ومعجـ القراءات القرآنّية ، أحمد  ٘ٔٙ :الّسبعة :( ُينظرٜٓ)

 .  ٕٕ/ٚ : مختار عمر ، وعبد العاؿ سالـ مكـر
 .  ٖٕٛ – ٖٕٚ/ٙ :( الحّجةٜٔ)
 .  ٘ٚ :( آؿ عمرافٕٜ)
مقّدمة  :، وُينظر ٕٓٛ/ٗ : ( معاني القرآف ، الّنّحاسٖٜ)

 . ٕٔٔ/ٔ :عبد الخالؽ عضيمة :تح ،تحقيؽ المقتضب،المبّرد
 .  ٖٙ/٘ :( معاني القرآف لمزّجاجٜٗ)
 .  ٕٓٗ – ٜٖٕ/ٙ :( الحّجةٜ٘)
 . ٜٚ: الّتوجيو الّصوتي لمقراءات في كتاب الحّجة :( ُينظرٜٙ)
 .  ٘ٗٗ – ٗٗٗ/ٗ :( الكتابٜٚ)
 .  ٕٚٔ - ٕٙٔ/ٔ : ( المسائؿ البصرياتٜٛ)
 .  ٔٚ :( البقرةٜٜ)
 .  ٖٛٔ – ٖٚٔ/ٔ :ج( معاني القرآف لمزّجآٓٔ)
 .  ٖٛٔ :( المصدر نفسؤٓٔ)
 .  ٖٕٛ/ٙ :( الحّجةٕٓٔ)
 .  ٖٛٔ/ٔ :( معاني القرآف لمزّجاج ٖٓٔ)
 .  ٓٛ :( الّتوجيو الّصوتي لمقراءات في كتاب الحّجةٗٓٔ)
 .  ٔٓٔ – ٓٓٔ/ٔ :( الحّجة٘ٓٔ)
 .  ٜٚٔ/٘ :( المصدر نفسوٙٓٔ)
 ( المصدر نفسو . ٚٓٔ)
 .  ٕٚٚ – ٕٙٚ/ٗ :الحّجة :( ُينظرٛٓٔ)
الّتوجيو الّصوتي  :، وُينظر ٕٓٔ :( أبو عمي الفارسّي ٜٓٔ)

 .  ٓٛ :لمقراءات في كتاب الحّجة
 .  ٗ٘ٔ :( الّنساءٓٔٔ)
، والحّجة: ٕٓٗ( ُينظر: الّسبعة، ابف مجاىد: ٔٔٔ)
ٖ/ٜٔٓ . 

                                                                               

،  ٓ٘ٗ/ٗ :الكتاب :( البيت مجيوؿ النسبة . ُينظرٕٔٔ)
 . ٖٜٔ/ٖ :، والحّجة ٜٓ/ٔ :ومعاني القرآف لمزّجاج

 وما بعدىا .  ٜٔٔ/ٖ :( الحّجةٖٔٔ)
 .  ٖ٘ :( يونسٗٔٔ)
 .  ٜٚ :الكيؼ (٘ٔٔ)
 .  ٜٗ :( يسٙٔٔ)
 .  ٕٗ/ٙ :( الحّجةٚٔٔ)
 .  ٕٔٚ :( البقرةٛٔٔ)
 . ٜٖٙ/ٕ :، والحّجة ٕٓٗ :( الّسبعة ٜٔٔ)
 .  ٗ٘ :( البقرةٕٓٔ)
 .  ٚٙ :( البقرةٕٔٔ)
 .  ٜٖٚ – ٜٖٙ/ٕ :( الحّجةٕٕٔ)
 .  ٘ٔ :( الّنورٖٕٔ)
 .  ٖٚٔ/٘ :( الحّجةٕٗٔ)
 .  ٙٚ :( الكيؼٕ٘ٔ)
 .  ٓٙٔ/٘ :، والحّجة ٜٖٙ :الّسبعة  :ُينظر (ٕٙٔ)
 .  ٕٙٔ/٘ :( الحّجةٕٚٔ)
 .  ٗٔ :( اّلميؿٕٛٔ)
 .  ٕٔٗ/ٙ :( الحّجةٜٕٔ)
 .  ٖٔٓ/ٔ :( معاني القرآف لمزّجاجٖٓٔ)
 .  ٜٔ – ٜٓ :( المصدر نفسؤٖٔ)
 .  ٛ٘ :( الّنساءٕٖٔ)
 .  ٗ٘/ٕ :( معاني القرآف لمزّجاجٖٖٔ)
 .  ٚٔ/ٖ :( المصدر نفسوٖٗٔ)
،  ٔٓٗ :، والّسبعة ٕ٘٘/ٖ :المصدر نفسو :( ُينظرٖ٘ٔ)

 .  ٛٚٔ/٘ :والحّجة
الّصحيح ىو إدغاـ الّتاء في الّطاء وتسكيف الّسيف ،  (ٖٙٔ)

ينّبو إليو المحّقؽ في الّطبعتيف: طبعة دار ولـ 
 .  ٕٖٔ/ ٖ، وطبعة عالـ الكتب :  ٕ٘٘/ٖ:الحديث

 .  ٕ٘٘/ٖ :( معاني القرآف لمزّجاجٖٚٔ)
 .  ٜٗ :( يسٖٛٔ)
 .  ٕٛٔ/ٗ  :( معاني القرآف لمزّجاجٜٖٔ)
 .  ٜٔٔ/ٖ :( الحّجةٓٗٔ)
 .  ٕٗٚ/ٗ :، والحّجة ٕٖٙ :الّسبعة في القراءات  (ٔٗٔ)
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 .  ٕٛٚ/ٗ :( الحّجةٕٗٔ)
 .  ٖٚ٘ – ٖٙ٘/ٖ :( الكتابٖٗٔ)
 .  ٓٔٔ/ٗ : ( شرح كتاب سيبويوٗٗٔ)
 .  ٜٚ :( الّتوجيو الّصوتي لمقراءات في كتاب الحّجة٘ٗٔ)
 .  ٛٛ :نفسو ( المصدرٙٗٔ)
 .  ٜٔ/ٔ :( الخصائصٚٗٔ)
 .  ٕٜ/ٔ :( المصدر نفسوٛٗٔ)
 .  ٛٛ :( الّتوجيو الّصوتي لمقراءات في كتاب الحّجةٜٗٔ)
 .  ٕٗ/ٙ :( الحّجةٓ٘ٔ)
 . ٖٗ٘ :( المسائؿ البغداديات ٔ٘ٔ)
 .  ٕٜ/ٔ :( الخصائصٕ٘ٔ)
 .  ٖٜ/ٔ :( المصدر نفسوٖ٘ٔ)

 املصادر
 القرآف الكريـ . 
  أبو عمي الفارسّي ، حياتو ، ومكانتو بيف أئّمة العربّية ، وآثاره

في القراءات والّنحو ، د . عبد الفتّاح إسماعيؿ شمبي ، مط: 
 . ـٜٛ٘ٔنيضة مصر ، الفّجالة ػ القاىرة ، 

  ّاس ، أبو جعفر أحمد بف محّمد إعراب القرآف: الّنح
، عالـ  ٖىػ( ، تحقيؽ: زىير غازي زاىد ، ط/ٖٖٛ)

 . ـٜٛٛٔالكتب ، بيروت ، 
 ابف خالويو ، أبو عبد اهلل إعراب القراءات الّسبع وعمميا ،

د الّرحمف عب :ىػ( ، تحقيؽٖٓٚالحسيف بف أحمد بف )
 .ـٕٜٜٔ، المدني، القاىرة :، مطٔسميماف العثيميف، ط/

 ح في شرح المفّصؿ ، ابف الحاجب ، أبو عمرو اإليضا
 ى بنايػػػػػػػػػػػػػػموس : ىػ( ، تحقيؽٙٗٙعثماف بف عمر )

 ـ .ٖٜٛٔالعاني ، بغداد ،  :، مطالعميمي
  الّتكممة ، الفارسّي ، أبو عمي الحسف بف أحمد ، تحقيؽ

، عالـ الكتب ،  ٕد. كاظـ بحر المرجاف ، ط/ :ودراسة
 ـ .ٕٓٔٓبيروت ، 

  جيو الّصوتي لمقراءات القرآنّية في كتاب الحّجة ألبي الّتو
 ةػػػػػػػػػعمّي الفارسّي ، حيدر نجـ ، رسالة ماجستير ، كّمي

                                                                               

 ـ .ٜٕٓٓالّتربية ، جامعة القادسّية ،     
  الحّجة لمقرّاء الّسبعة ، الفارسي ، أبو عمّي الحسف بف

بدر الّديف قيوجي ، وبشير جويجاتي ،  :أحمد ، تحقيؽ
زيز رباح ، وأحمد الّدّقاؽ ، د الععب :مراجعة وتدقيؽ

 ـ .ٜٗٛٔلمّتراث ، بيروت ،  المأموف، دار ٔط/
 ( ٕٜٖالخصائص ، ابف جني ، أبو الفتح عثماف ، )ىػ

، ، دار الكتب المصرية ٕلنجار ، ط/محمد عمي ا :تحقيؽ
 ـ .ٜ٘٘ٔالقاىرة ، 

  الكتاب المكنوف ، الّسميف الحمبيالّدر المصوف في ِعمـ ،
د. أحمد محّمد  :ىػ( ،  تحقيؽٙ٘ٚ) احمد بف يوسؼ

 . ت( . الخرّاط ، دار القمـ ، دمشؽ . )د
  الّسبعة في القراءات ، أبو بكر احمد بف موسى بف

،   ٕد. شوقي ضيؼ ، ط/ :ىػ( ، تحقيؽٕٖٗمجاىد )
 . ٜٓٛٔدار المعارؼ ، القاىرة ،

  شرح شافية ابف الحاجب ، اإلستراباذي ، رضّي الّديف
محّمد نور  :ىػ( ، تحقيؽٙٛٙ)محّمد بف الحسف 

، ومحّمد محي الّديف عبد  ، ومحّمد الّزفزاؼالحسف
 . ٕٜٛٔ، دار الكتب العممّية ، بيروت ، الحميد

  شرح كتاب سيبويو ، الّسيرافي ، أبو سعيد الحسف بف
أحمد حسف ميدلي ، وعمي  :ىػ( ، تحقيؽٖٛٙعبد اهلل )
 .ـٕٛٓٓ، الكتب العممّية ، بيروت ، دار ٔ، ط/سّيد عمي

  شرح المفّصؿ ، ابف يعيش ، موفؽ الّديف يعيش بف عمّي
 ىػ( ، المطبعة المنيرّية ، مصر ، )د.ت( .ٖٗٙ)

  ىػ(ٓٛٔ، أبو بشر عمرو بف عثماف )الكتاب ، سيبويو ،
، دار الجيؿ ،  ٔعبد الّسالـ محّمد ىاروف ، ط/ :تحقيؽ

 بيروت . )د. ت( .
  ّأبو عمّي  المسائؿ البصريات ، أبو عمّي الفارسي ،

 :محّمد الّشاطر أحمد ، مط :الحسف بف أحمد ، تحقيؽ
 . ٜ٘ٛٔ، القاىرة ،  ٔالمدني ، ط/
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  المسائؿ البغداديات ، الفارسي ، أبو عمّي الحسف بف
 :صالح الّديف عبد اهلل الّسنكاوي ، مط :أحمد ، تحقيؽ
 العاني ، بغداد .

 د :مشكؿ إعراب القرآف ، مّكي بف أبي طالب ، تحقيؽ .
 .  ٖٕٓٓ،  ٔحاتـ الّضامف ، دار البشائر ، ط/

 ىػ(، ٕ٘ٔمعاني القرآف ، األخفش ، سعيد بف مسعدة )ت
د األمير محّمد أميف الورد ، د . عب :دراسة وتحقيؽ

 ـ .ٖٕٓٓ، عالـ الكتب ، بيروت ، ٔط/
  ، معاني القرآف ، الفرّاء ، أبو زكرّيا يحيى بف زياد

د عمى الّنّجار ، أحمد يوسؼ نجاتي ، ومحمّ  :تحقيؽ
وعبد الفّتاح إسماعيؿ شمبي ، دار الّسرور ، القاىرة ، 

 ـ .ٜ٘٘ٔ
  ، معاني القرآف ، الّنّحاس ، أبو جعفر احمد بف محّمد

، مركز إحياء  ٔمحّمد عمي الّصابوني ، ط/ :تحقيؽ
 ـ .ٜٛٛٔالّتراث العربّي ، السعودّية ، 

 عرابو ، الزّجاج ، أبو إسحاؽ إ براىيـ بف معاني القرآف وا 
عبد الجميؿ عبده  :ىػ( ، شرح وتحقيؽٖٔٔالّسري )ت

األستاذ عمي جماؿ الّديف ، دار  :شمبي ، خّرج أحاديثو
 ـ .ٕٗٓٓالحديث ، القاىرة ، 

  معجـ القراءات القرآنّية مع مقّدمة في القراءات وأشير
القرّاء ، د . أحمد مختار عمر ، د . عبد العاؿ سالـ 

 ـ .ٜٛٛٔجامعة الكويت ،  ، مطبوعات ٕمكـر ، ط/
 أبو العّباس محّمد بف يزيد ، تحقيؽالمقتضب ، لممبّرد ،: 

 .عضيمة، عالـ الكتب، بيروت، )د. ت(عبد الخالؽ 
  الّنشر في القراءات العشر ، ابف الجزري ، أبو الخير محّمد بف

عمي محّمد الّضّباع ،  :ىػ( ، تحقيؽٖٖٛمحّمد الّدمشقي )ت
 بيروت . )د.ت( . دار الكتب العممّية ،
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