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 ظاهــــــرة اإلتبـــــاع "" 
 إعداد الباحث                                                

 صربي حممد عبد العظيم                                 
 إشراف

 رـــود عمــأ.م.د / حمم
 

 ) مستخلص األطروحة ( 
يتمخص ىذا البحث في محاولة تقصي األحاجي النحوية الخاصة بالقراءات فى  

كتب األحاجي المغوية وبيان دورىا فى إثراء الدرس النحوي ثم إمعان النظر فى المغز 
النحوي وقدرتو عمى احتضان القاعدة النحوية ثم تقصييا عند النحاة والمفسرين نظًرا لما 

لمعنى القرآني والتركيز فى ذلك عمى النحاة المفسرين الذين البد من تأثر تمك القراءة فى ا
اعتمدوا فى تفاسيرىم عمى المغة في المقام األول كأمثال أبى حيان فى البحر المحيط 

 والزمخشرى فى الكشاف والقرطبى فى الجامع...إلخ. 
 يةلنظفر من وراء ذلك بنتائج ميمة من شأنيا إثراء بحثنا ىذا بالقيمة العمم       

 أٍداف البحح :
نيــــــدف بتمك األطروحة إلقاء الضوء عمى القراءات القرآنية الواردة في كتب  

األحاجى التى وضعيــــــا األقـــــــذاذ العباقرة األوائل والتى فى ظاىرىا مخالفة لمتقعيد النحوى 
مع االستدالل من كالم  ثم استشيدنا عمييا من الميراث العربى األصيــــــل شعــــــــــره ونثره

 عممائنا األجالء سمًفا وخمًفا.
وقد استعنت باهلل واستخرتو تعالى أن يكون بحثي ىذا متعمقا بكتاب اهلل أو  

أحاديث نبيو صمى اهلل عميو وسمم فما أعظمو من فضل حين يقضي اإلنسان جّل وقتو 
عجازه ويكون  خادًما لدينو ليصدق فيو وثمرة عمره فى دراسة شرعو يتفكر فى أحكامو وا 

 " .  ٕٖاآلية  -( " سورة فاطر  ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹقولو: )
أن ىدانى لما أراد إلى قدسية ىذا الموضوع التى  -عز وجل-فكان من فضل اهلل 

تكمن فى كونيا دراسة متصمة بكتاب اهلل ثم لسد باب الذرائع أمام كل من تسول لو نفسو 
آنية أو الطعن في مبادئ النحو فى ظل تمك الصيحة الرعناء التى الطعن فى القراءات القر 
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ظيرت فى عصور الظالم الحديثة ليدم قواعد المغة تحت شعار ما يسمى بـ )إحياء أو 
 تجديد( النحو وما ىو إال ما تنطوى عميو أنفسيم من تعريض وتبديد. 

رطوا فى التماس وثمة سبب آخر قد تدارك إلىَّ ىو أن كثيرًا من الباحثين قد أف 
من وجيوا وجيتيم إلى  -وقميل من ىم أولئك-القواعد النحوية من كالم العرب شعره ونثره
التماس ىذا الطريق اعتراًفا -وليس من الفضل-نوادر المغة ورونقيا فرأيت أنو من الواجب

 وسمكت باًبا تغافل عنو الباحثون إما لوعورة الخوض فى -لغة القرآن الكريم-بفضل لغتنا
أو لغير ذلك من األسباب كقمة المراجع -أو تجنًبا من انتقاد الناقدين-ىذا الفن الجميل

 فيو....إلخ. 
اقتحام ىذا الخصم األعظم والسير  -مستعيًنا باهلل وىو نعم المعين-ولكنني آثـــرت 

-في فيافى بعيدة األمداء لموصول إلى إخراج ىذا العمل إلى النور وحرصت كل الحرص
تتبع القاعدة واقتضاء أثرىا في كتب األحاجي من خالل سبر أغوارىا فى  -منياًجاديدًنا و 

 كتب األولين واالستئناس بآراء المحدثين. 
 

 مصطلحات البحح : 
 الكراءات لغـًــة: 

جمــــــع قـــــراءة وىى مصدر الفعل قرأ، وقرأت الشىء أى جمعتـــــو وضممـــــــت بعضـــــــو 
 إلى بعض. 

ـــى لســـــان العرب تدور مادة )قرأ( حول معنى الجمع واالجتماع وىى مصدر من وفـ
 قرأت الشىء إذا جمعتو. 

قال ابن األثـيـر: كل شىء جمعتو فقد قرأتو وسمى القرآن قرآنا ألنو جمع القصص 
  واألمر والنيى والوعد والوعيد واآليات والسور بعضيا إلى بعض.

قراءة وقرآنا بالضم وقرأ الشىء قرآنا بالضم أيًضا جمعو وضمو وقال الرازي: قرأ الكتاب 
 أى قراءتو. (ی  جئ  حئ   مئ  وقولو تعالى: )

وفـــــرق ابن القيم بين قرى يقري وبين قرأ يقرأ فاألولى من باب الياء من المعتل 
 ومعناىا الجمع واالجتماع.
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توقيت والتحديد ومنو والثانية من باب اليمز ومعناىا الظيور والخروج عمى وجو ال
 قراءة القرآن ألن قارئو يظيره ويخرجو مقدًرا محدوًدا ال يزيد وال ينقص. 

 واصطالًحـــــــــا: 
 عرفيا أبو حيان: بأنيا عمم يبحث فيو عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. 

وعرفــــــو الزركشى قال: القرآن ىو الوحى المنزل عمى النبى محمد صمى اهلل عميو وسمم 
لمبيان واإلعجاز، والقراءات ىى اختالف ألفاظ الوحى المذكور فى كتابة الحروف أو 

 كيفيتيا من تخفيف وتثقيل وغيرىا. 
 و ناقمو. وعرفيا ابن الجزرى قال: عمم بكيفية أداء كممات القرآن واختالفيا بغز 

وعرفيا عبد الفتاح القاضى بقولو: عمم يعرف بو كيفية النطق بالكممات القرآنية وطريقة 
 أدائيا إتفاًقا واختالًفا مع غزو كل مرجو إلى ناقمو. 

وعند القسطالني: عمم يعرف منو اتفاق الناقمين لكتاب اهلل واختالفيم في المغة واإلعراب 
كان والفصل واالتصال وغير ذلك من ىيئة النطق واإلبدال والحذف واإلثبات والتحريك واإلس

 من حيث السماع. 
وعرفو طاش كبرى زادة: عمم يبحث فيو عن صور نظم كالم اهلل تعالى من حيث وجوه 

 االختالفات المتواترة وغير المتواترة الواصمة إلى حد الشيرة. 
 واختالفيم فى الحذف واإلثبات الدمياطــــى: عمــــــم يعرف بو اتفاق الناقمين لكتاب اهلل

والتحريـــــك والتسكيـــــن والفصل والوصل وغير ذلك من ىيئة النطق واإلبدال وغير ذلك من 
 حيث السماع. 

الزرقانـــى: مذىب يذىب إليو إمام من أئمـــة القراءة مخالًفا بو غيره فى النطق بالقرآن مع 
عنــــو سواء أكانت ىذه المخالفة فى نطق الحروف أم فى اتفـــــاق الروايـــــات والطــــــرق 

 نطق ىيئتيا. 

 وفي ىذا المجال قدم الدكتور/محمد عمر بازمول ثالثة تعريفات:
مجموع المسائل المتعمقة باختالف الناقمين لكتاب اهلل تعالى فى الحذف واإلثبات -أ

 اإلبدال من حيث السماع. والتحريك واإلسكان والفصل والوصل وغير ذلك من ىيئة النطق و 
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مجموع المسائل المتعمقة باختالف الناقمين لكتاب اهلل من جية المغة واإلعراب والحذف -ب
 واإلثبات والفصل والوصل من حيث النقل. 

مجموع المسائل المتعمقة بالنطق بالكممات القرآنية وطريق أدائيا اتفاًقا واختالًفا مع -ج
 عزو كل وجو لناقمو.

 ويرى الباحث أن التعريف األخير ىو األقرب لتعريف القراءات. 
األحاجي من حيُث االصطالُح في ىذه الفنون: "عمُم اأَللغاِز وىذا من فروع عمم البياِن، 
وتفصيُمُو يتوَقُف عمى تقديم تعريفو، وذلك أن األلغاز داللُة اأَللفاِظ عمى المراِد، داللًة خفيًة 

حيُث تنبؤ عنيا اأَلذىاُن السميمُة بل يكوُن بحيُث تستحِسُنيا وتنشِرُح في الغاية، لكْن ال ب
ما ِإْن كاَن المراُد اسَم  إلييا بشرِط أن يكون المراُد ِمَن الذواِت الموجودِة في الخارج، َواِ 

 شيٍء، سواٌء َأكاَن من اإلنساِن أو من غيره يسمي ُمعمَّى". 

مانٍع حيُث كان االسُم الغالُب عميو قديًما ىو )عمُم  ولقد ُخصَّ المغُز النحوي بتعريٍف جامعٍ 
خميفة عنو في كشف الظنون : "وىذا من فروِع المغِة  األحاجي واأُلغُموطاِت( قال حاجي

والصرِف والنحو، وىو عمٌم يبحُث فيو عن األلفاظ المخالفِة لقواِعد العربية بحسب الظاىر، 
 فييا بمجرِد القواعد المشيورة. وتطبيقيا عمييا، إذ ال يتيسُر إدراُجيا 

 وموضوعو، اأَللفاُظ المذكورُة من الحيثية المذكورة. 
ومبادؤه مأخوذٌة من العموِم السابقِة، وغرضو تحصيُل ممكِة تطبيِق اأَللفاِظ التي تتراَءى 

 بحسب الظاىِر مخالفًة لقواِعِد العرِب. 
في  -أي الزمِخشري-ولصاحب الكشاف وغايُتُو حفُظ القواعٍد العربية عن تطويق االختالل"

 ىذا العمم كتاب سماه )المحاجاة( وغير ذلك من الكتب".
ومن مسمَّيات المَّغز أيًضا المعَمى والرمُز واإلشارُة والتوجيُو وقد عقد لو ابُن رشيق فصاًل 

 يبحث َأغراَضُو ويوضح شواىَده.  في كتابو
اد إبَّاَن ُأصوِل المغة العربية قديًما من خالل إنَّ صالحيَة التعويِل عمى فيم المنيج الذي س

تطورىا الواضح يجعمنا نستخمص العالقة بين البداىة واالحتراف وبين السميقة والتكمِف 
وذلك من خالل آثار الشعراء الجاىميين ومن الخطباء والُكيَّان والعرافين كشّق وأنمار 
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اعي ظيور مثل ىذا المون من الفنون وعراف اليمامة بحيث يتجمى أمام ناظرينا أسباُب ودو 
 في المغة العربية والروافُد التي ساعدْت عمى ذلك.

 ة : ــ*مكدم
تعد ظاىرة اإلتباع المغوي ظاىرة صوتية ذات تأثير كبير في التطور المغوي؛ فيي 
خصيصة تتمتع بيا المغة العربية دون غيرىا من سائر المغات، وتمك الظاىرة تضرب 
بجذورىا عند األقدمين قبل المحدثين متناثرة في كتب المغويين والمفسرين والقــــــراء وبيـــــن 

 ربية. طيات المعاجم الع
 *األحجيـــــــة: 

عن ابن ُلبٍّ  وقد وردت تمك الظاىرة في كتب األحاجي منيا من نقمو السيوطي
 النحوى في قولو: 

 ينسخيا حركـــــــــــــــــــُة اقتـــــــــــــــرانِ  ***  ما اســـــٌم لــــو حركـــــٌة بعامــــِل 

ہ  ہ  ( فيمن كسر الدال ونحو: )پ پمثل ) وعمَّـــــق عميــــــــو بقولو:"يعني     

( فيمن ضم تاء )المالئكة( فحركة اإلعراب ذىبت بحركة اإلتباع وىي حركة    ہ  ہ
 االقتران". 

وقد تعددت مسميات تمك الظاىرة وتعددت أقساميا عند القدماء والمحدثين، فمن ذلك:      
المشاكمة بين الحركات( -المماثمة-التجنيس-التقريب-االتساق الصوتي-)اإلتباع الحركي

وغير ذلك من تمك المسميات، التى سنراىا فى ىذا المبحث منسوبة ألصحابيا فى 
 مواضعيا. 

 لعلناء األوائل: *الظاٍــــرة فى كتب ا
 فقد فطن ليا سيبويو وعنون ليا فى كتابو فقال:

)ىذا باب الحرف الذى يضارع بو حرف من موضعو والحرف الذى يضارع بو ذلك 
 .  الحرف وليس من موضعو فالصاد تضارع الزاى إذا وقعت بعدىا دال مثل أصدر(

 األلفات". كما استعمل مصطمح التقريب مع اإلمالة "ىذا باب ما تمال فيو 
 .  والمضارعة مع الصاد والزاى وأوضحو أيًضا فى باب اإلدغام
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وفى الخصائص تحت باب اإلدغام األصغر" قد ثبت أن اإلدغام المألوف ىو تقريب 
 صوت من صوت"، وقال: "ومن التقريب قوليم الحمُد ُلمو والحمِد ِلمو". 

 والتوافق واإلتباع(.وفى منصفو أطمق عميو أسماًء عديدة )التجنيس والتقريب 
ففي تعميقو عمى جر )خرٍب( فى "ىذا حجر ضبٍّ خرٍب" قال "فجروا )خرٍب( وىو صفة 

 المرفوع ولكن لما ولي المجرور جر إتباًعا".
 وعند المبرد: "وأتبعت الضمة الضمة كما أتبعت الفتحة الفتحة". 

ة تقريب األصوات بعضيا من بعض لضرب وابـــــــن يعيـــــــــش: "والغـــــــــرض مـــــــن اإلمال
 من التشاكل". 

وابن الحاجب:"إن ميم الجمع إذاكانت بعدىا ىاء مكسورة فاألشير فى الميم الكسر 
 وذلك إلتباع الياء". (ہ ھو) (ې ېكقراءة أبى عمرو )

  ولم يقتصر وجوده عمى المغويين فحسب بل فى كتب القراء والمفسرين كالبحر المحيط

 .  والمحتسب والجامع والنشر والحجة والكشف
فضاًل عن المعاجم العربية فقد وُجدت المصطمحات عمى اختالفيا فى طيات المعاجم 

 كالمسان والتاج والصحاح والمخصص والجميرة وغيرىا فى )موادىا(. 
 وعرفه ابً فارس بكوله: 

ويِّيا إشباًعا وتأكيًدا. لمعرب اإلتباُع، وىو أن ُتْتَبع الكممُة الكممَة عمى وْزِنيا أو رَ 
وُرِوي أن بعَض العرب ُسِئل عن ذلك فقال: ىو شيٌء َنِتُد بو كالمنا. وذلك قوليم: ساِغٌب 

  الِغب وىو َخبٌّ َضب وَخراٌب َيباب. وقد شاركت الَعَجُم العرَب في ىذا الباب.
سم وفى معجمو الذى اختصره السيوطي في كتاب )اإللماع فى اإلتباع( أطمق عميو ا
 )المزاوجة( وقال:"ىما عمى وجيين: أحدىما أن تكون كممتان متواليتان عمى روىٍّ واحد. 

ما أن تكون الكممة الثانية ذات معنى، أو  واآلخــــــــر: أن يختمــــــــف الرويَّـــــــــــان، وا 
 غير واضحة المعنى.  

وعمل الكسائي اإلتباع بأن الكممة الثانية إنما ىى تابعة لألولى عمى وجو التوكيد ليا 
 وال ُيتكمُم بالثانية منفردة". 
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 ويف املزٍر: 
"وقال التاج السبكى فى شرح منياج البيضاوي: ظن بعض الناس أن التابع من 

فين يفيدان فائدة واحدة من قبيــــل المتــــرادف لشبيو بو، والحق الفرق بينيما، فإن المتراد
غير تفاوت، والتابع ال يفيد وحده شيًئا بل لشرط كونو مفيًدا تقدم األول عميو كذا قالو 

 الرازي". 
وقال األمدى: التابع ال يفيد معنى أصاًل وليذا قال ابن دري: سألت أبا حاتم عن 

 معنى قولو: )بسن( فقال: ال أدرى ما ىو. 
التابع يفيد التقوية فإن العرب ال تضعو سًدى، وجيُل أبى  قال السبكى: والتحقيق أن

 حاتم بمعناه ال يضر بل مقتضى قولو إنو ال يدرى معناه أن لو معنى وىو ال يعرفو. 
وقسمــــو القالــــــي فى أماليو: عمى ضربين: ضرب يكون فيو الثانى بمعنى األول، 

 يو معنى الثاني غير معنى األول". فيؤتي بو توكيًدا، ألن لفظو مخالف لألول، وضرب ف
 *الظاٍـــرة عيد احملدثني:

وقد أدلى المحدثون بدلوىم فى ذلك تحت مسميات متعددة بعضيا عند القدماء 
 وبعضيا من وضعيم ومن ذلك: 

 )المماثمة والمشابية واالنسجام الصوتي(.
وكـــــذا عنــــــد  عند الدكتور/أحمد عمم الدين، )والمماثمــــــة والتقريب واالنسجام(

والدكتور/تمام  والدكتور/عبد الصبور شاىين والدكتور/رمضان عبد التواب )الدكتور/ مطر
، وأطمق عميو الدكتور/محمود فيمي حجازى)التوافق  والدكتور/عبده الراجحى حسان

فى كتابو أسس عمم المغة وسماه والدكتور/تمام حسان )المناسبة(، ومصطمح   الحركى(
 .  كمة( عند الدكتور/عبد الفتاح شمبى)المشا

 *أىـــواع اإلتبــــاع عيد احملدثيـــــً :
 وقد قسه اللغويوٌ اإلتباع تكسينات عدة: 

 التكسيه األول :
 )أ(إتبـــــــاع حركي إعرابي فى أبواب التوابع الخمسة. 
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عميو اإلتباع المفظي )اإلتباع  )ب(إتبــــــــاع حركــــــــي فيمـــــــــا ليـــــــــس بإعراب ويطمق
 والمزاوجة بين األلفاظ(.

 التكسيه الجاىي :
 األول: إتباع حركي تاو "كلى" وفيه: 

 تماثل الحركة الحركة األخرى نحو َضّر وبابو.  - أ
تباع الحركة حركة أخرى أى قمبيا إلى أخرى لتجانسيا )صويًّا(.  -ب  وا 
واإلتباع الناتج عن قمب حركتى الضمة أو الكسرة إلى الفتحة )إتباع الحركة  -ج

 الحرف( نحو قَأَل وبابو. 
ويتمثل فى إتباع الحركة الحركة أو الحرف فى  إتباع حركي ىاقص "جزئي": الجاىي:

بعض خواصو النطقية دون أن تقمب إلى مماثل ليا فالفتحة قصيرة كانت أو طويمة يتم 
ريبة من الكسرة وىو من باب اإلمالة ومنو نطق الفتحة القصيرة أو الطويمة النطق بيا ق

 قريبة من الضمة مجانسة لحروف التفخيم "عبُداهلل" و"عبَداهلل". 
ويرى الباحث أن ىذا التقسيم يبدو فيو االضطراب الختالط الصوت عنده بالحرف 

( ذكر فيو تماثل الحركة وليس كذلك  بل ىو تماثل الحرف وىو الراء ومثالو الذي ذكره )ضرَّ
 المكررة. 

 التكسيــــــه الجالـــــــح :
 اليوع األول:

يتمثل في الصوائت والمقصود بو تأثر صوت بصوت آخر مجاور لو حيث يتبعو فى 
 رَغًدا( بإسكان الغين وفتحيا. -حركتو فتحة أو كسرة أو ضمة مثل )رْغًدا

 اليوع الجاىي: 
ف( والمقصود بو تأثر صوت بصوت مجاور لو بحيث يكون يتمثل في الصوامت )الحرو 

الصوت المجاور أو المؤثر يشبو الصوت المتأثر في المخرج أو الصفة أو قريًبا منو، 
ويبدو في الظواىر المغوية مثل: اإلدغام واإلعالل والتقاء الساكنين واإلمالة والترقيق 

 والتفخيم. 
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 اليوع الجالح: 
مجاور ليا ويتمثل في "النحو: حيث تتغير الحركة اإلعرابية أن تتبع الحركة الصوت ال

من ضمة إلى كسرة ومن فتحة إلى ضمة ومن كسرة إلى ضمة من أجل اإلتباع أو ما 
يسمى بالمناسبة الصوتية وذلك بسبب الجوار فى األسماء واألفعال ومن ذلك قراءة )الحمُد 

 " ومن ذلك "ىذا حجر ضبٍّ خرٍب". ُلمو( بالضم فى الدال والالم وبكسرىا "الحمِد لِمو
 وىذا النوع الثالث من ىذا التقسيم ىو محل دراستنـــــــا.

 -التكسيـــــــه الرابــــــــــــع :
 وىو تقسيم يتميز بالدقة والتفصيل عن التقسيمات السابقة.

 إتباع رجعي. -ب  إتباع تقدمي. -أ
 أواًل: اإلتبــــــــاع التكدمـــــي: 

إتباع حركة الحرف المتأخر لحركة الحرف المتقدم: وىو أن يتأثر الصوت المتأخر 
 بالصوت المتقدم. 

وىو ما سماه الدكتور/عبد الفتاح شمبى "بمشاكمة االصطحاب" ومن ذلك كسر  
ىمزة أّم إتباًعا لكسر ما قبميا فاألصل في ىمزة "أم" الضم ولكن قد تكسر ىمزتيا إتباًعا 

 ابق عمييا. لكسر الحرف الس

" وكسرة الميم ې " بكسر اليمزة إتباًعا لكسرة نون "ې ې ى : " كقراءة حمزة
 إتباًعا لكسرة اليمزة. 

" فكسر اليمزة إتباًعا ې ې ى: بكسر اليمزة وفتح الميم " وقراءة الكسائي
 ".ڳ ڳ  " وأما فتح الميم فعمى األصل ومثميا في"ې لكسر النون في "

بقولو: "فأما المغة فى الكسر فإن ىذه النقطة تكثر في كالم الناس وعمل النحاس ذلك 
والضم ثقيل والسيما إذا كانت بعد كسرة فأبدلوا من الضمة كسرة وجعموىا بمنزلة شئ واحد 

 .  والكسرة مع الكسرة أخف وكذلك الضمة مع الضمة"
ل نجد كطئ ونسب ليجة كسر الحرف الثاني إتباًعا لكسرة الحرف األول إلى بعض قبائ

  وكمب وىوازن وىذيل.
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ومنيا أيًضا قراءة "الحمُد ُلمو" بضم الالم إتباًعا لضم الدال فقد أتبعوا حركة بناء حرف 
 الالم فى "ُلمو" لحركة إعراب حرف الدال في "الحمُد". 

وىو ما عممو ابن جنى بقوة اتصال المبتدأ بالخبر فقال: ومما يدل عمى شدة اتصال 
قراءة "الحمُد ُلمو" بضم الالم أال ترى أنو أشبو بـ "ُبُرد" فاالتصال بينيما المبتدأ بخبره 

 كالجزء الواحد وكذا "الحمِد هلِل" بكسر الدال أشبو بـ "ِإِبل". 
 إال أىه قد رجح قراءة الضه على الكسر لسببني :

ك أنو جاٍر أنو إذا كان إتباًعا فإن أقيس اإلتباع أن يكون الثانى تابًعا لألول وذل األول:
 مجرى السبب والمسبب، وينبغى أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب. 

أن ضمة الدال إعراب وكسرة الالم بناء وحرمة اإلعراب أقوى من حرمة البناء فإن  الجاىي:
 قمت بالضم جنى البناء عمى اإلعراب األقوى. 

لضم وىذه لغة بعض وقد نسب النحاس القراءتين فقال: وقرأ إبراىيم بن أبى عبمة با
 .  بنى ربيعة والكسر لغة بنى تميم

 *أثــــر اجملاورة فى تكارض احلكه اليحوى: 
تتبــع الكممة جارتيا فى بعض أحكاميا أو صفاتيا لمجرد مجاورتيا إياىا بسبب اإلتباع 

( لتجاور ہ  ہالذي ييدف إلى االنسجام بين الصوامت والصوائت كقراءة الضم في )
سواء أكان ذلك بالضم الخالص كرواية أبى جعفر المدنى واإلشمام من رواية ابن المفظين 

 .  كسرتيا بالضم والوجيان صحيحان جماز، وعنو إشمام
ووجو اإلشمام أنو أشار إلى الضم تنبيًيا عمى أن اليمزة المحذوفة التى ىي ىمزة 

 .  الوصل مضمومة حالة االبتداء
وأحسن ما تحمل عميو أن  وىى قراءة ضعيفة جدًّا وضعفيا أبو البقاء "وقرىء بضميا

يكون الراوي لم يضبط عمى القارىء وذلك أن يكون القارىء أشار إلى الضم تنبيًيا عمى 
 أن اليمزة المحذوفة مضمومة فى االبتداء ولم يدرك الراوي ىذه اإلشارة". 
كيا بالضم إتباًعا ثم عمل لمقراءة بقولو: "وقيل إنو نوى الوقف عمى التاء ساكنة ثم حر 

 لضمة الجيم وىذا من إجراء الوصل مجرى الوقف".
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 واضطربت ألفاظ الزجاج من تعظيم لمراوى وتخطئة لو. 
"وقرأ أبو جعفر وحده بالضم وأبو جعفر من جمة أىل المدينة وأىل الثبت فى القراءة إال 

المخفوض  أنو غمط فى ىذا الحرف ألن )المالئكة( فى موضع خفض فال يجوز أن يرفع
" وليس ينبغى أن اْسُجُدوا ولكنو شبو تاء التأنيث بكسر ألف الوصل ألنك إذا ابتدأت قمت "

 يقرأ القرآن بتوىم غير الصواب".

 وعمل الزمخشري إلبطاليا بعدم جواز استيالك الحركة اإلعرابية. 
اإلتباع  "وقرأ أبو جعفر بضم التاء لإلتباع وال يجوز استيالك الحركة اإلعرابية بحركة

 ".مَّوِ اْلَحْمُد لُ إال فى لغة ضعيفة كقوليم: "

كما ضعفيا ابن األنبارى بحجة عدم قياسيا "وأما قراءة أبى جعفر فضعيفة في القياس 
 قميمة في االستعمال".

 وبال سبب عند البغوى: "وضعفو النحاة جدًّا ونسبوه إلى الغمط فيو".
"أيُو المؤمنون" قال: ضميا إتباًعا كقراءة ابن وأيدىا القرطبى بمثال قراءة ابن عامر  

  عامر "آيُة المؤمنون" والمرسوم يؤيده.
واتبـــــــــع ابن عطية اإلنصاف فى رده عمى أدلة الكوفيين في حجتيم الواىية: "وىذا 
الذى ذىب إليو أبو جعفـــــــر إنما يجوز إذا كان ما قيل اليمزة حرًفا ساكًنا صحيًحا نحو 

 "قالُت أخُرج".قولو: 
ونسبيا ابن الجزرى إلى لغة أزد شنوءة "ووجو الضم أنيم استثقموا االنتقال من الكسرة 

 إلى الضمة إجراء لمكسرة الالزمة مجرى العارضة وذلك لغة أزد شنوءة".

وعمل ليا بقولو: "وقيل إن التاء تشبو ألف الوصل ألن اليمزة تسقط فى الدرج ألنيا 
( بغير تاء ِلْمَمالِئَكةُ ئكة تسقط أيًضا ألنيا ليست بأصل وقد ورد )ليست بأصل وتاء المال 

 فمما أشبيتيا ضمت كما تضم ىمزة الوصل".
  ومنو ىذا حجر ضبِّ خرٍب.

 " لمجاورتيا لـ"رءوسكم". ٺ " بجر "ڀ ٺ ٺ ومنو "
  وقول امرىء القيس:
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ـلِ َكــِبــْيــُر أُ  ***  كَأنَّ َنْسَج الَعْنَكُبوِت الـُمْرِملِ   َنـــاٍس ِفــي ِبــَجــاٍد ُمـــَزمَّ
 (. ِبــَجــادٍ ( لمجاورتيا )ُمـــَزمَّـلِ وذلك بجر )

ويرى سيبويو أنو عمى غير القياس "ومما جرى نعًتا عمى غير وجو الكالم )ضبٍّ خرٍب( 
فالوجو الرفع وىو كالم أكثر العرب وأفصحيم وىو القياس ألن )خرب( "نعت 

 أنيم أتبعوا الجر الجر".لمجر.......ومع ىذا 
 فال يجيز الجر عمى الجوار إال إذا استوى المتجاوران.  وأما الخميل

وذكره فى كتابيو المغنى والشذور بقولو:  ويـــــــــرى ابن ىشام أنو شاذ ال يقاس عميو
 )الشئ يعفى حكم ما يجاوره(. 

  وكذا المبرد. وابن الحاجب بالمقال نفسو السابق
نما الضمة لمجر بقولو: وقد ح مميم قرب العامل عمى أن قال بعضيم "ضب خرب" وا 

 فكيف بما يصح معناه؛ فيو بذلك يجيز الجر عمى الجوار". 
  أما ابن جنى فقد رأى جوازه رغم مخالفتو لإلجماع الواقع عميو منذ بدء ىذا العمم.

يقاس عميو   وابن األنبارى: "واقع فى العربية ولكنو شاذ يقتصر فيو عمى السماع وال
وأما بالنسبة لمقـــــراء والمفسريـــــن فيرى أبو حيان أن جر الجوار يكون فى النعت وضعف 

 " بالجر عمى الجوار. ٺقراءة "
    وابن خالويو. والزجاج وأنكره الفراء والزمخشـــــــرى وأبو البقاء وجــــــوزه األخفـــــش

 " المجرورة قبميا. پ لمجاورتيا "" بالجر ڤ ڤ  وفى قولو تعالى: "
فال داعى لمتعسف والتأويل طالما أن الجوار جاء في لغة العرب وقراءة الجر سبعية 

" بالجر پ پ  عن حمزة والكسائي وأثبتيا العكبرى والدانى وابن الجزرى وكذا قراءة "
يس: الذي المنسوبة إلى تميم والتي تعطى لوًنا من االنسجام الصوتي وفى بيت امرئ الق

 عمق عميو ابن جنى بقولو: 
-وقد يكون أيًضا عمى ىذا النحو من الجوار "بجاٍد مزمِل" فأما عندنا نحن فإنو أراد

مزمل فيو فحذف الجار فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول فال داعي  -يعنى الشاعر
 إلى التعسف ما دام ىناك الجوار.
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 : كّأنَّ َغْزَل الَعْنَكُبوِت المْرَمِل.  وقول العجاج
قال ابن جنى "وصوابو المرمال" فجره لمجاورة العنكبوت فيو نعت لمنسج خالًفا لما يراه 

  ابن األنبارى من أنو وصف لمعنكبوت.
 والذى دفعو إلى ذلك ىو حبو لمخالفة الكوفيين وتأييده لمبصريين. 

  وقول دريد بن الصمة:
 وحتَّى َعالني حاِلُك المَّْوِن َأْسَودُ   الَخْيَل حتَّى َتَبدََّدْت  فَطاَعْنُت عنوُ 

  ومنو:
 أن ليس وصل إذا انحمت عرى الذنب   يا صاح بمغ ذوي الزوجات كميم  

 وقول الشاعر: 
 ُقْطنًا ِبُمْستحِصِد اأَلوتاِر َمْحموِج    َكَأنَّما َضَرَبْت ُقّداَم َأْعُيِنيا 

 وحقيا النصب لكونيا نعتا لـ "قطَنا" المنصوبة. 
  وقول الحطيئة:

 وَز النَّاِب لْيَس َلُكْم ِبِسيِّ ـــــَىمُ   ِن واٍد ـــــَة َبطْ ــــــْم وَحيَّ ـــــــــفإيَّاكُ 
الشاىــــــــــد: جــــــــــــــر )ىمــــــــوِز( وحقيا النصب فيى صفة "لحية" المنصوبة عمى 

  وقول النابعة. التحذير
  في حبال القوم مجنوب أو موثقٌ       إال أسير غير منفمت  لم يبقَ  

 بجر مجنوب وىى صفة لمرفوع )موثق( فاعل. 
 وقول زىير: 

َياُح بيا وَغيََّرىـــــــــا  َبْعِدي َسواقي الُمـــــــــوِر والَقْطــــــــــــِر   َلِعَب الرِّ
 طف عمى )سواقي( فاعل. بجر القطر مع أنو مرفوع بالع

 وورد عن العرب ما يؤيده "ومثمو ما حكى من أن امرأة رأت نساء معين رجل". 
فقالـــــــت: "أفـــــــى ســـــــــوءة أنتنو" بفتح التاء كأنيا نوت الوقف عمى التاء ثم ألقت عمييا 

 حركة اليمزة. 



 مجلة كلية التربية ببنها
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 500 

ذا ثبت مثمو فى لغة العرب فكيف ينكر؟".  "وا 
 "وقد نقل أنيا لغة أزد شنوءة فال ينبغي أن يخطئ القارئ بيا وال أن يغمط". 

ومنو إتباع حركة الصوت الحمقى لحركة الصوت الذي قبمو إذا كانت فتحة كما في قراءة 
 بإسكان والباقون رَغدا بالفتح. إبراىيم النخعى ويحى بن وثاب فقط "رْغًدا"

  حضرية واإلسكان بدوى. والحركة قال أبو بكر في الرَغد لغتان
ونسب ابن جنى تحريك الساكن بالفتح إلى بنى عقيل تارة وتارة ينفييا عنيم وينسبيا 

 لمشجرى فقط. 

 وربما أنو وجد ما يؤيد نسبتيا إلى عقيل فأثبتيا فى المحتسب ألنو ألفو بعد الخصائص. 
رين وبكر بن وائل ونسبت إلى بكر بن وائل وال غرابة في ذلك فعقيل كانوا يسكنون البح

 يسكنون اليمامة إلى البحرين ومن ىنا جاء التشابو بين الميجتين.
  ومنو في الشعر قولو:

 َوَقاَل اْضِرِب السَّاَقْيِن ِإمَِّك َىاِبلُ 
وكسر ميم الكممة إتباًعا ( السَّاَقْينِ )إتباًعا لكسر النون في ( ِإمِّكَ )كسرت اليمزة فى كممة 

 لكسرة اليمزة وىذا ىو إتباع الكسر الكسر. 
 وىو ما ورد فى القراءة وال يجوز ألحد أن يخطئ القراءة وال المغة. 

حيث قرأ أبو  (تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواءٍ ومن أمثمة اإلتباع التقدمي بالكسر قولو تعالى: )
 السمال )َكْممة وِكْممة(. 

 اء فى )كممة( ثالث لغات َكِممة، وِكْممة، وَكْممة. قال الفر 
 قال ابن منظور: الِكْممة لغة تيمية والَكِممة حجازية. 

عطاء  "وقد عرف عن الحجاز الميل إلى ىذا النوع من اإلتباع الذي ييدف إلى التميل وا 
كل ذى حق حقو من األصوات والحركات المتجاورة وىو من خصائص المغات الحضرية 

ة عامة والحجاز أىل صفر بعكس تميم التي تمجأ فى مثل ذلك إلى اإلسكان من أجل بصور 
 التخفيف وكذلك بكر بن وائل". 

 ومن اإلتباع التقدمي بالضم "قراءة اأُلْذن واأُلُذن". 
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فالحجة لمن ضم "ُأُذن" أنو أتبع الضم الضم واألصل اإلسكان والحجة لمن أسكن أنو ثقل 
 وىما لغتان فصيحتان وباإلسكان قرأ نافع والباقون بالضم. عميو توالى الضم فخفف 

( بإسكان الدال، والحجة لو في ذلك أنو كره توالى ڭ ڭ ۇومنو أيضًا قراءة ابن كثير: )
ضمتين في اسم فأسكن تخفيًفا أو يكون اإلسكان لغة، والحجة لمن ضم أنو أتى بالكممة 
عمى أصميا، واإلتباع فى الضم وتفسيره أنو لما تجاوزت القاف والدال والقاف مضمومة 

، وذلك ليكون عمل المسان في وحجي الصوت المتقدم لذا تأثرت الدال بيا فضمت تبًعا ليا
 النطق بالكممة من جنس واحد وقد عزيت تمك المغة لمحجاز. 

 ثاىيـًـــا: اإلتبــــــــاع الرجعــــــى: 
وسماه الدكتور/عبد الفتاح شمبى )مشاكمة التييؤ( وىو أن يتأثر الصوت المتقدم 

( أو ڻرة )( أو كسڤبالصوت المتأخر كما أن الحركة المؤثرة قد تكون فتحة )
" ہ ( بضم تاء "ہ  ہ  ( وفى الكشاف قرأ أبو جعفر من رواية ابن جماز )ھضمة )

 إتباًعا لضم الجيم ولم يعتد بالساكن فاصال ووافقو ابن شنبوذ. 
وييـــــــــدف اإلتبـــــاع الرجعـــــــي إلـــــــى السرعــــــــة أكثـــر من اإلتباع التقدمي. وعمق 
الدكتور/عبد الصبور شاىين ذلك بالحالة النفسية فقال: "فإذا تحدثنا عن الوجية العضوية 

مماثمة لم نجد لمماثمة الرجعية من تعميل سوى إسراع بحركات النطق عن مواضعيا وبأن ال
التقدمية التزام ىذه الحركــــــات والجمود عمييا، ولذلك نجد أن اإلتباع الرجعي يحدث بكثرة 

 فى المغة بعكس اإلتباع التقدمي". 
وبذلك يتفق مع الدكتور/عبد الفتاح شمبى الذي يرى أن في اإلتباع الرجعى أو ما 

ا وذلك بعكس ما يحدث من يسميو بمشاكمة التييؤ نوًعا من النشاط الفكرى والنطقي معً 
 ضعف في النشاط أثناء اإلتباع التقدمي أو ما يسميو بمشاكمة االصطحاب. 

ويرى الباحث أنو قد ثبت بتمك األحجية صحة لغة تمك القراءة التى تضرب بجذورىا 
عند القدماء قبل المحدثين وأنو من الخير اقتفاء أثر ابن سنان الخفاجي فى قولو: "إن 
النظر إذا سمط عمى عمل النحويين لم يثبت معو إال الفذ الفرد، بل ال يثبت شىء البتة 

 أن يقول: ىكذا قالت العرب من غير زيادة عمى ذلك". ولذلك كان المصيب منيم 
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 املراجـــــــــع
كتاب سيبويو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: تحقيق/ عبد السالم محمد  (ٔ)

 ىارون، نشر مكتبة الخانجي، القاىرة. 
الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جنى، تحقيق/ محمد عمى النجار، الييئة العامة  (ٕ)

 لقصور الثقافة.
شرح شذور الذىب البن ىشام: تحقيق/محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة  (ٖ)

 العصرية، صيدا، بيروت. 
شرح المفصل البن يعيش: تحقيق/إبراىيم محمد عبد اهلل، دار سعد الدين،  (ٗ)

 دمشق. 
 إعراب القراءات السبع وعمميا ألبى خالويو، مكتبة الخانجي، القاىرة.  (٘)
حمد بن الجزرى، تحقيق/محمد سالم محيسن، مكتبة النشر في القراءات العشر: م (ٙ)

 الصفا، القاىرة. 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات أبو الفتح عثمان بن جنى: تحقيق/عمى  (ٚ)

 النجدى ناصف، عبد الفتاح سمبى، المجمس األعمى لمشئون اإلسالمية، القاىرة. 
فناوى، محمود حامد الجامع ألحكام القرآن: القرطبى، تحقيق/محمد إبراىيم الح (ٛ)

 عثمان، دار الحديث،القاىرة. 
إمالء ما من بو الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات: ألبى البقاء العكبرى:  (ٜ)

 تحقيق/إبراىيم عطوة، دار الحديث، القاىرة. 
 معاني القرآن: لألخفش األوسط: دار الكتب العممية، بيروت، لبنان.  (ٓٔ)
 تى، محمد عمى النجار، دار السرور. معاني القرآن لمفراء: تحقيق/أحمد نجا (ٔٔ)
عرابو لمزجاج: تحقيق/عبد الجميل شمبى، دار الحديث القاىرة.  (ٕٔ)  معاني القرآن وا 
اإلنصاف فى مسائل الخالف البن األنبارى:تحقيق/محمد محى الدين عبد الحميد،  (ٖٔ)

 دار الطالئع، القاىرة. 
حمد محى الدين مغنى المبيب عن كتب األعاريب البن ىشام األنصارى: تحقيق/م (ٗٔ)

 عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت. 
 لسان العرب البن منظور: دار صادر، بيروت.  (٘ٔ)
 اليادى شرح طيبة النشر: محمد سالم محيسن، دار البيان العربى، القاىرة.  (ٙٔ)



 مجلة كلية التربية ببنها
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 504 

الكتاب الموضح فى وجوه القراءات وعمميا، أبو مريم نصر الشيرازي الفسوى، دار  (ٚٔ)
 طنطا. -الصحابة

الجامع الصحيح لمبخاري من رواية أبى ذر اليروى: تحقيق/عبد القادر شيبة  (ٛٔ)
 الحمد، فيرسة مكتبة الممك فيد الوطنية لمنشر، الرياض. 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى البن حجر العسقالني: تحقيق/عبد القادر شيبة  (ٜٔ)
 الحمد، فيرسة مكتبة الممك فيد الوطنية لمنشر الرياضي. 

فى ىدى خير العباد، البن قيم الجوزية: تحقيق شعب األرنؤوط، عبد زاد المعاد  (ٕٓ)
 القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. 

اقتضاء الصراط المستقيم: لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد عبد الحميم بن تيمية،  (ٕٔ)
 تحقيق/مصطفى العدوى، دار ابن رجب المنصورة.

ــد بن تيمية: تحقيق/مروان كجك، دار الكممة الطيبة، مجموعــــــــة فتــــــــاوى أحمــ (ٕٕ)
 القاىرة. 

الفيرست البن النديم: تحقيق/ محمــــــــد عوني، الييئـــــة العامة لقصور الثقافة،  (ٖٕ)
 القاىرة. 

أساس البالغـــــــــة محمود بن عمر الزمخشري: الييئة العامة لقصور الثقافة،  (ٕٗ)
 القاىرة. 

 ن، دار المعارف، القاىرة. النحو الوافى: عباس حس (ٕ٘)
شرح األشمونى عمى ألفية ابن مالك: تحقيق/محمد محى الدين عبد الحميد، عادل  (ٕٙ)

 عبد المنعم، دار الطالئع، القاىرة. 
الصاحبى ألحمد بن فارس: تحقيق/السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب  (ٕٚ)

 العربية،القاىرة. 
 ة دار التراث، القاىرة. المزىر فى عموم المغة جالل الدين السيوطي، مكتب (ٕٛ)
 شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك، دار الفكر، القاىرة.  (ٜٕ)
 االستشياد واالحتجاج بالمغة: الدكتور/محمد عيد، عالم الكتب، القاىرة.  (ٖٓ)
 البحث المغوي عند العرب: أحمد مختار عمر،عالم الكتب، القاىــــــــــــــرة.  (ٖٔ)
ني البن جنى: تحقيق/إبراىيم المنصف شرح التصريف ألبى عثمان الماز  (ٕٖ)

 عبد اهلل أمين، ط/مصطفى الحمبى.-مصطفى
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المقتضب ألبى العباس محمد بن يزيد المبرد: تحقيق/محمد عبد الخالق عضيمة،  (ٖٖ)
 نشر: وزارة األوقاف، المجمس األعمى لمشئون اإلسالمية. 

 كتاب. الميجات العربية في التراث: أحمد عمم الدين الجندى، ط: الدار العربية لم (ٖٗ)
لحن العامة فى ضوء الدراسات المغوية الحديثة: عبد العزيز مطر، نشر: الدار  (ٖ٘)

 القومية لمطباعة والنشر.
 التطور المغوي مظاىرة وعممو وقوانينو: رمضان عبد التواب، الناشر، مكتبة الخانجي.  (ٖٙ)
 المنيج الصوتي لمبنية العربية: عبد الصبور شاىين: الناشر:مؤسسة الرسالة. (ٖٚ)
 منياج البحث في المغة: تمام حسان، الناشر: مكتبة األنجمو المصرية.  (ٖٛ)
 الميجات العربية في القراءات القرآنية: عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية.  (ٜٖ)
 أسس عمم المغة: محمود فيمي حجازي: دار الثقافة لمطباعة والنشر،القاىرة.  (ٓٗ)
اح شمبى، الناشر: دار اليالل: اإلمالة في القراءات والميجات العربية: عبد الفت (ٔٗ)

 بيروت، دار الشروق. 
 .  ٕٚٓٓأبريل  ٜٕ( ، بتاريخ  ٜٛمجمة مجمع المغة العربية ، عدد )  (ٕٗ)
الكشف عن وجوه القراءات:مكي بن أبى طالب، تحقيق/محى الدين رمضان،  (ٖٗ)

 الناشر مجمع المغة العربية بدمشق. 
شرح الشافية البن الحاجب: تأليف المرضى االسترباذي محمد بن الحسن،  (ٗٗ)

 يحيى بشير، الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود. -تحقيق/حسن الحفظي
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 مجمة كمية المغة العربية: جامعة اإلمام/محمد بن سعود بالرياض.  (٘ٗ)
 . ، القاىرةالتطور النحوى لبرجشتراسر: تحقيق/ رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي (ٙٗ)
 األصوات المغوية: إبراىيم أنيس، الناشر: مكتبة نيضة مصر.  (ٚٗ)
 إعراب القرآن: أحمد بن محمد النحاس: تحقيق/خالد العمي، الناشر: دار المعرفة.  (ٛٗ)
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لمزمخشري: الناشر: دار الكتاب العربى، بيروت.  (ٜٗ)
عبد الرزاق الميدى، الناشر: دار إحياء التراث  معالم التنزيل لمبغــــــوي: تحقيـــــق (ٓ٘)

 العربى، بيروت. 
المحرر الوجيز: )تفسير ابن عطيــــــة( عبد الحق بن غالب بن عطية، الناشر:  (ٔ٘)

 دار ابن حزم. 
 سر الفصاحة البن سنان الخفاجي، دار الكتب العممية، بيروت.  (ٕ٘)
 صرية المبنانية. ظاىرة التخفيف فى النحو العربى: أحمد عفيفي، الدار الم (ٖ٘)
 تاج العروس من جواىر القاموس لمزبيدي: الناشر/دار اليداية، الكويت.  (ٗ٘)
 معجم القراءات لمدكتور/عبد المطيف الخطيب، دار/سعد الدين، دمشق.   (٘٘)
خزانـــــــــــة األدب ولـــــــــب لباب لســــــــان العرب/عبد القادر البغدادي، تحقيق/عبد  (ٙ٘)

 السالم ىارون، مكتبة الخانجي، القاىرة. 
حاشية الصبان عمى شرح األشموني أللفية بن مالك ، أبو العرفان محمد بن عمى  (ٚ٘)

 الصبان، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان: 
 بيروت. -مشوكاني، دار ابن كثير، دار الكمم الطيب، دمشق*فتح القدير ل (ٛ٘)
 *ىَمــع اليوامع فى شرح جمع الجوامع، تحقيق/عبد العال سالم،مؤسسة الرسالة. (ٜ٘)
 


