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 المهــجة العربية  وأثرها في اختيـــــــــارات القاريء لقراءته الــــــــــقرآنية
 د/ حسين خميس محمود شحاتة

 أستاذ العمـو المغوية المساعد بكمية اآلداب جامعة بني سويؼ 
 واألستاذ المشارؾ بكمية المغة العربية  جامعة أـ القرى 

 ـــــــــــدمةالمقـــــــــ                         
ىذا الطرح البحثي ُيعدُّ محاولة لتفسير العالقة التأثرية بيف ليجة القاريء واختياراتو في القراءة 

حاؿ كونو  -، وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى سؤاؿ مؤدَّاه، ىؿ يميؿ القارئ في اختياراتو 
ب مع العادات المغوية إلى القراءة التي توافؽ  ليجتو األصمية ، وتتناس -مخيًرا بيف قراءتيف 

لمبيئة المغوية التي نشأ فييا منذ نعومة أظفاره، وتعودىا لسانو، وىذا مف التأثير الفطري لمبيئة 
إلى مخالفة ليجة  -في غالب األحياف  –المغوية األـ التي نشأ بيا ، أـ أفَّ اختياراتو مالت 

تي نشأ بيا، وتعودىا لسانو، ُمتبًعا قبيمتو ، ومف ثـ فقد خالفت قراءتو السموؾ المغوي لبيئتو ال
في ذلؾ سبيؿ الرواية فقط ، إال ما جاء بو السند موافقا ليذه الميجة ، دوف تدخؿ القاريء في 
ذلؾ .وىذا الرأي الثاني يعضد مف القوؿ بأفَّ القراءة سنة متبعة يتمقاىا الخمؼ عف 

ما ىي إال صورة مف  السمؼ،ويدحض شبية أثارىا بعض المستشرقيف ،مف أفَّ القراءات
صور التنوع الميجي ، ُيخضعيا القاريء لعاداتو المغوية الخاصة بميجتو. وىذا طعف جميّّ 
في القراءات القرآنية ؛ باعتبارىا ليست وحيا مف عند اهلل .يقوؿ أبو عمرو الداني: وأئمة 

العربية، بؿ الُقرَّاء ال تعمؿ في شيء مف حروؼ القرآف عمى األفشى في المغة واألقيس في 
ذا ثبتت الرواية لـ يردَّىا قياس عربية وال فشو  عمى األثبت في األثر واألصح في النقؿ، وا 

أي: أفَّ ىذه االختيارات لمقراءة ال  (ٔ) لغة، ألفَّ القراءة سنَّة متبعة، يمـز قبوليا والمصير إلييا.
اء بو السند موافًقا ليذه ُيخضعيا القارئ لمقواعد المغوية  السائدة في ليجة قومو إال ما ج

البيئة المغوية دوف تدخؿ القارئ في ذلؾ.؟ وىذا القوؿ ىو عيف ما جنح إليو أبوعمي الفارسي 

                                                 
 (1 )

اّظش:اىغٞ٘طٜ،عاله اىذِٝ ، اإلرقبُ فٜ ػيً٘ اىقشآُ ، رؾقٞق ٍؾَذ أث٘ اىفضو ئثشإٌٞ ،اىقابٕشح ، ٍنزجاخ  

، األّذىغٜ ، أصٞش اىذِٝ أث٘ ػجذ َّللاه ٍؾَذ ثِ ٝ٘عف ثِ ػيٚ ثِ ٝ٘عاف ثاِ 1/911خ ، داس اىزشاس، ثذُٗ ربسٝ

ً ، اىجؾش اىَؾٞظ ، رؾقٞق اىشٞخ 1221 -ٕــــــــ1411ؽٞهبُ األّذىغٜ اىغشّبطٜ اىؾٞبّٜ اىشٖٞش ثأثٜ ؽٞهبُ ، 

، ، ثٞاشٗد ، ىجْابُ ، 1 ػبده أؽَذ ػجذ اىَ٘ع٘د ،اىشٞخ ػيٜ ٍؾَذ ٍؼ٘ع ، د صمشٝب ػجاذ اىَغٞاذ  اىْا٘رٜ،ط

 1/58داس ئؽٞبء اىنزت اىؼيَٞخ  ،
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ىػ(: "وليس كؿ ما جاز في قياس العربية تسوغ التالوة بو حتى ينضـ إلى ٖٚٚحيث قاؿ)ت:
ولسبر أغوار ىذه  (ٔ)ذلؾ األثر المستفيض بقراءة السمؼ لو، وأخذىـ بو؛ ألف القراءة سنة" 

 القضية ، واإلجابة عمى السؤاؿ المطروح آنفا ، كاف لزاما مف وجود أمريف: 
وجود قبيمة عربية ليا خصائص ليجية ذات طابع لغوي خاص بيا ، تميزىا األمر األول : 

 عف باقي القبائؿ .
 –لنا  -ى وجود قارئ مف القرَّاء ينتمي إلى ىذه القبيمة ؛ وذلؾ حتى يتسناألمر الثاني: 

معرفة ىؿ تأثر القارئ في قراءتو بميجة قبيمتو ، ومف ثـ  نستطيع اإلجابة عمى السؤاؿ 
المطروح في  بداية البحث . وقد وقع اختياري عمى إحدى القبائؿ العربية األصيمة ، والتي 
ا تتميز ليجتيا بسمات لغوية منفردة ، أال وىي ليجة قبيمة  بني ُسميـ. كما أفَّ ىناؾ قارئً 

ممي "  ينتمي إلى ىذه القبيمة ، وىو عبد اهلل بف حبيب ، الممقب بػػػػػػػػػػػػػ" أبي عبد الرحمف السُّ
ومف ثـ فإفَّ الدراسة ستركز عمى دراسة السمات المغوية لميجة ُسميـ في قراءة أبي عبد 

ممي؛ وكذلؾ رصد المواضع التي وافؽ، أوخالؼ فييا القاريء ليجة قبيمت و ؛  لنرى الرحمف السُّ
في  -ىؿ  ماؿ أبو عبد الرحمف السُّممي في قراءتو إلى موافقة ليجة قومو ، أـ أنو خالؼ 

عاداتو المغوية لبيئتو األصمية ؟ وعميو فقد اتجو البحث إلى دراسة المواضع التي  –قراءتو 
قراءة  تمثؿ نيًجا  لغويا خاًصا بميجة قبيمة  بني ُسميـ ، وكيؼ وردت ىذه المواضع في ثنايا

ممي ؟ ولتحقيؽ ذلؾ فقد انتيج الباحث المنيج الوصفي التحميمي، القائـ عمى االستقراء  السُّ
   وفق الخطة التالية :والرصد والتحميؿ.و اقتضى ذلؾ أف يسير البحث 

 
 
 
 
 

                                                 
 (1 )

ً ( ،اىؾغااخ فااٜ ػياو اىقااشاءاد اىغااجغ ،رؾقٞااق : ػيااٜ اىْغااذٛ 922-1491ٓاّظاش: اىفبسعااٜ ،أثاا٘ ػيااٜ )  

، اىقاابٕشح ، داس اىنزاات  1ّبطااف ، ػجااذ اىؾيااٌٞ اىْغاابس، ػجااذ اىفزاابػ ئعااَبػٞو ياايجٜ ، ٍؾَااذ ػيااٜ اىْغاابس ، ط

 1/92اىَظشٝخ ، 
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 المبحث األول: قبيمة بني ُسميم
 قبيمة بني ُسميـ ، وموقعيا بيف القبائؿ. - أ

 ممّي.القارئ أبو عبد الرحمف السُّ  - ب
 (ٔ) بعض السمات المغوية لميجة قبيمة  بني ُسميـ. - ج

 المبحث الثاني : أثر لهجة قبيمة ُسميم في اختيارات القارئ أبي عبد الرحمن السُّممي.
 القضايا المغوية التي خالؼ فييا القارئ ليجة قبيمتو بني سميـ . - أ

 القضايا المغوية التي وافؽ فييا القارئ ليجة قبيمتو بني سميـ . - ب
ثـ الخاتمة ، والتي تحتوي عمى نتائج البحث . واهلل أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالًصا لوجيو 

 ، وأف ينفع بو طمبة العمـ .  
 المبحث األول: قبيمة بني ُسميم

 .قبيمة بني ُسميم ، وموقعها بين القبائل - أ
مف قبائؿ ينتمي بنو ُسميـ إلى قيس بف عيالف مف العدنانية ، كما ذكر القمقشندي :  و   

قيس بنو سميـ ، وىـ بنو سميـ بف منصور بف عكرمة بف خصفة بف قيس بف عيالف .قاؿ 
الحمداني : وىـ أكبر قبائؿ قيس ، وكاف لسميـ مف الولد ُبيثٌة ) ىو ُبيثة بف سميـ بف 
منصور( ، ومنو جميع أوالده .قاؿ في العبر:وكانت منازليـ في عالية نجد بالقرب مف 

الموطف األصمي لبني ُسميـ أعالي الحجاز، وكاف استقرارىـ في ىذا  وكاف (ٕ) خيبر.
المكاف في فترة الجاىمية القريبة مف صدر اإلسالـ ، وال تزاؿ أسماء الكثير مف أماكف ىذه 
الرقعة مف جباٍؿ ، وأودية ، وقرى عمى ما كانت عميو قبؿ اإلسالـ ، وامتدت ديار ُسميـ ، 

وما حوليا مف حرار ، و جباؿ ، وأودية ،وقرى ،منيا منطقة فنزلوا وادي القرى ، وخيبر ،
                                                 

 (1 )
ُه ْٕبك دساعزِٞ   ايٌٞ ػياٚ مبفاخ  –فَٞب أػيٌ  –ٗعذٝش ثبىزمش أ رْبٗىذ اىغَبد اىيغ٘ٝاخ  ىيٖغاخ يجٞياخ ثْاٜ ع 

اب  ٍاِ ٕازٓ اىغاَبد ثاٝغابص فَٞاب  اىَغز٘ٝبد اىيغ٘ٝخ األسثؼخ  ثشاٜء ٍاِ اىزفظاٞو ، ٗىازىل فبىجبؽاش رماش ثؼض 

ً( ، ىٖغاخ 9211اىجاذاسِٝ، ٍاإٍِ ػَاش ،) ْٝابٝش ٝخذً ئينبىٞخ اىجؾش اىزٜ ّؾِ ثظذدٕب ، األٗىاٚ : ػْ٘اّٖاب: 

يٌٞ دساعخ ىغ٘ٝخ ، ٍغياخ اىغبٍؼاخ اإلعاالٍٞخ ، عيغايخ اىذساعابد اإلّغابّٞخ ، اىَغياذ ) ( ، 1(، اىؼاذد )12ثْٜ ع 

اايٌٞ فااٜ ىغاابُ  9222ٗاىضبّٞاخ: ػْ٘اّٖااب: اىغاابٍشاأٜ،  أؽَااذ ٕبياٌ أؽَااذ ، )آٝاابس  ٍــــــــــــــــااـ( ، ىٖغاخ ثْااٜ ع 

 ( 8( ، اىؼذد ) 14ٍغيخ عبٍؼخ رنشٝذ ىيؼيً٘ اإلّغبّٞخ ، عبٍشاء ، اىَغيذ )اىؼشة  ، 
 (9 )

ً ،طجؼ األػشٚ فٜ طْبػخ اإلّشب ،يشؽٔ ، ٗػيق ػيٞأ ٍؾَاذ ؽغاِٞ 1252-1422ٓاّظش: اىقيقشْذٛ ، 

 -1429ٓ، ٗ مؾبىاااخ ، ػَاااش س اااب ،  1/122، ثٞاااشٗد ، ىجْااابُ ، داس اىنزااات اىؼيَٞاااخ ،  1ياااَظ اىاااذِٝ ، ط

 841/ 9، ثٞشٗد ، ىجْبُ ، ٍإعغخ اىشعبىخ ،  1،ٍؼغٌ يجبأو اىؼشة اىقذَٝخ ٗاىؾذٝضخ ، طً 1259
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وذىب ابف حوقؿ إلى تحديد أماكف بني ُسميـ بقولو : ثـ إذا جزت  (ٔ) مدائف صالح .
وجاء في دائرة المعارؼ اإلسالمية  (ٕ) المعدف  عف يسار المدينة ، فأنت في بني ُسميـ .
لقبيمة عمى طوؿ حدود نجد والحجاز ، تحديد لمنازليـ، حيث ذكرت : وتقـو منازؿ ىذه ا

يتاخميا مف الشماؿ أرض المدينة ، ومف الجنوب أرض مكة ، وكاف جيرانيا مف الشرؽ 
  (ٖ) قبائؿ غطفاف ، وىوازف ، وىالؿ ، وىي مف بني عمومتيا .

 (ٗ) والشكؿ التالي يوضح موقع قبيمة ُسميـ بيف القبائؿ :

 
عروفة حسًبا، ونسًبا ،ودياًرا ، ليا نسب شريؼ ، وحسب وبنو سميـ إحدى القبائؿ العربية الم

عاٍؿ، وديار معروفة ،وآثار مبثوثة ، وأشعار محفوظة ،فتنسب ىذه القبيمة إلى سميـ بف 
منصور الذي ينتيي نسبو إلى معد بف عدناف، فيو سميـ بف منصور بف عكرمة بف خصفة 

أكثر قبائؿ قيس عدًدا ،  بف قيس عيالف بف مضر بف نزار بف معد ابف عدناف ، وىي
يقوؿ الدكتور الجندي : .....وكذلؾ ُسميـ ، وىي قبيمة عظيمة تنسب إلى  (٘) وأعالىا شيرة .

                                                 
 (1 )

 14-11، ثٞشٗد ، ىجْبُ ، ص:  1ٓ ، ثْ٘ عيٌٞ ، ط1121اّظش: األّظبسٛ ، ػجذ اىقذٗط ،  
 (9 )

 1/14ً ، ط٘سح األسع ، ىٞذُ ،1215اّظش :اثِ ؽ٘يو ، 
 (1 )

  19/144، ثٞشٗد ،داس اىَؼشفخ ،اّظش :داأشح اىَؼبسف اإلعالٍٞخ  
 (4 )

ً ، اىيٖغاابد اىؼشثٞااخ فااٜ اىقااشاءاد اىقشآّٞااخ ،األعاانْذسٝخ ، داس اىَؼشفااخ 1221اّظش:اىشاعؾااٜ ، ػجااذٓ ،  

 922اىغبٍؼٞخ ، ، ص: 
 (8 )

، ثٞااشٗد ، ىجْاابُ ، داس اىنزاات اىؼيَٞااخ ،ص:  1اّظااش: األّذىغااٜ ، اثااِ ؽااضً ،عَٖااشح أّغاابة اىؼااشة ، ط 

  12-12ألّظبسٛ ، ػجذ اىقذٗط ، ثْ٘ عيٌٞ ، ص: ، ا 914 -911
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سميـ بف منصور بف عكرمة، وينتيي نسبيا إلى قيس ، وكانت منازليـ في عالية نجد، 
فمف ويظير أف بعض بطونيا كاف ينزؿ مع طئ ، بدليؿ ما جاء عف اليمداني مف قولو ؾ 

ديار  –وادي القرى إلى خيبر ، إلى شرؽ المدينة إلى حد الجبميف ،إلى ما ينتيي مف الحرة 
وأما عف بطوف ىذه القبيمة  فيي كثيرة ومنتشرة ، منيا ما ذكره النويري بقولو :وأما  (ٔ) سميـ .

بنو سميـ  بف منصور بف عكرمة بف خصفة بف قيس بف عيالف ، وىو البطف المشيور 
يثة مف خمسة أفخاذ لصمبو : معاوية ، وعوؼ، وامرئ القيس ، والحارث بف بيثة ، فأعقب ب

وذكر ابف خمدوف  بأفَّ مف بطوف بني سميـ بني ثعمبة ، وبني  (ٕ) وبنو عصية بف حقاؼ .
ومف مآثر ىذه القبيمة ما جاء في الحديث ( ٖ) عمي بف مالؾ ، وبني عوؼ بف مالؾ .

صمى اهلل  –عاص عف سيابة بف عاصـ أفَّ رسوؿ اهلل الشريؼ عف عمرو بف سعيد بف ال
صمى اهلل  -وفي رواية كاف لمنبي  (ٗ)قاؿ يـو حنيف: أنا ابف العواتؾ مف ُسميـ  –عميو وسمـ 
ثالث جدَّات مف ُسميـ اسميف عاتكة ، فكاف إذا افتخر ، قاؿ : أنا ابف العواتؾ،  -عميو وسمـ

اف ، واألخرى أـ ىاشـ ، والثالثة جدتو مف زىرة. قاؿ قاؿ البييقي: بمغني أفَّ إحداىف أـ عدن
وقد وجدت لو شاىًدا  بمفظ " خذىا وأنا ابف العواتؾ " ، والعواتؾ ىفَّ   -رحمو اهلل –األلباني 

  (٘) ، ومنيف ثالث مف بني سميـ . -صمى اهلل عميو وسمـ  –تسع في جدَّات النبي 
 
 

                                                 
 (1 )

 9/221ً ، اىيٖغبد اىؼشثٞخ فٜ اىزشاس ، اىذاس اىؼشثٞخ ىينزبة ، 1251اّظش: اىغْذٛ ،أؽَذ ػيٌ اىذِٝ ،  
 (9 )

ً ، ّٖبٝخ األسة فٜ ٍؼشفخ فُْ٘ األدة ،رؾقٞاق ؽغاِٞ ّظابس ، ٍٗؾَاذ 1294-1149ٓاّظش :اىْ٘ٝشٛ ،  

 141،اىقبٕشح ، داس اىنزت اىَظشٝخ  ، ص: أث٘ اىفضو ئثشإٌٞ
 (1 )

 122ً ،اىؼجش ٗدٝ٘اُ اىَجزذأ ٗاىخجش، ثٞشٗد ، ص: 1221 -112ٓاّظش: اثِ خيذُٗ ،  
 (4 )

،ٍنزجاخ 1اّظش: األىجبّٜ ، ٍؾَذ ّبطش اىذِٝ ، عيغيخ األؽبدٝاش اىظاؾٞؾخ، ٗياٜء ٍاِ فقٖاب ٗف٘اأاذٕب، ط 

اىطجشاّااٜ، اىَؼغااٌ اىنجٞااش، رؾقٞااق ؽَااذٛ ػجااذ اىَغٞااذ ، 21/ 1812،4اىَؼاابسف، اىشٝاابع، ؽااذٝش  سيااٌ 

 2/115،ص : 1294، ٍنزجخ اثِ رَٞٞخ، اىقبٕشح  ؽذٝش سيٌ 9اىغيفٜ،ط
 (8 )

ح  ٍاِ اىطٞت،ٗيٞاو : ثٖاب 1821اّظش: األىجبّٜ، اىغيغيخ اىظؾٞؾخ، ؽذٝش سيٌ   شه ََ ، ٗاىؼبرنخ : اىَشأح اىَْؾ

ب، ّٗخياخ ػبرناخ : أٛ: ت راأرجش،أٛ: ت رقجاو اإلثابس، ٕٗاٜ سدع طٞت، ٗعَٞذ اىَشأح ػبرنخ ىظفبأٖب، ٗؽَشرٖ

ً، ىغابُ اىؼاشة، 1222-1412ٓاىظي٘د رؾَو اىشٞض، ٗػزنذ اىَشأح : يشفذ ٗسأعذ، اّظش :اثِ ٍْظ٘س،

، داس ئؽٞاابء اىزااشاس اىؼشثااٜ، ثٞااشٗد، ىجْاابُ، 1رؾقٞااق أٍااِٞ ٍؾَااذ ػجااذ اىٕ٘اابة، ٍؾَااذ اىظاابد  اىؼجٞااذٛ،ط

، اىٖٞئااخ اىَظااشٝخ اىؼبٍااخ ىينزاابة، 1ٓ،اىقاابٍ٘ط اىَؾااٞظ ط1121ٞشٗصآثاابدٛ، ٍاابدح تػزاال ت، اىف 2/15-12

 ، ٍبدح ت ػزل ت.    1/129
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 القارئ أبو عبد الرحمن السُّممي - ب
وفة ، اإلماـ العمـ عبد اهلل بف حبيب بف ربيعة الكوفي ، مف أوالد الصحابة ، مولده مقرئ الك

، وتذكر بعض الروايات إلى أنو ُولد قبؿ اليجرة   -صمى اهلل عميو وسمـ –في حياة النبي 
بحوالي ستة عشر عاًما ؛ ألنو توفي سنة أربع وسبعيف مف اليجرة ، وقد عمَّر إلى التسعيف 

ده ، مف عمره . يُ  كنَّى بأبي عبد الرحمف السممي ، نسبة إلى قبيمة ُسميـ ، قرأ القرآف وجوَّ
وعرض القرآف عمى عثماف فيما بمغنا ، وعمى عمّي ، وابف مسعود ، وحدَّث عف عمر ، 
وعثماف ، وطائفة . قاؿ  أبو عمرو الداني : أخذ القراءة عرًضا عف عثماف ، وعمي وزيد ، 

خذ عنو عاصـ بف أبي النجود ، ويحيي بف وثاب ، وعطاء بف وُأبّي ، وابف مسعود . أ
السائب . وألبي عبد الرحمف السممي قراءة شاذة ، وسبب شذوذىا ؛ ألنيا خالفت رسـ 

وكاف أبو عبد الرحمف السُّممي إماما  المصحؼ العثماني  عمى الرغـ مف اتصاؿ سندىا .
في القراءة ،وفي الحديث ، حديثو مخرَّج في عالما ورًعا تقيِّا ،قاؿ الذىبي عنو : كاف ثبتًا  

  (ٔ) الكتب الستة.
 بعض السمات المغوية لمهجة  قبيمة بني ُسميم  -ج
 الحذف في عين الفعل الماضي الثالثي المضعف؛ نتيجة توالي األمثال: -ٔ

كما في َظمْمُت ، حيث نقوؿ : ِظمُت ، وقد عزا األزىري ىذه الظاىرة إلى بني سميـ ، قاؿ 
ري : وذلؾ أفَّ الفعؿ إذا كاف ثالثيِّا مكسور العيف، وعينو والمو مف جنس واحد ؛ فإنو األزى

يستعمؿ في حاؿ إسناده إلى الضمير المتحرؾ عمى ثالثة أوجو: تاما، ومحذوؼ العيف ،بعد 
نقؿ حركتيا إلى الفاء ، ومع ترؾ النقؿ، وذلؾ في نحو: ظؿَّ ، نقوؿ إذا أسندتو إلى ضمير 

َظَمْمُت باإلتماـ ، وفؾ اإلدغاـ اللتقاء الساكنيف، و)ِظمُت ( بكسر الفاء ، و)  رفع متحرؾ :
َظمُت( بفتحيا ، وحذؼ الالـ األولى منيما لتعذر اإلدغاـ مع اجتماع المثميف التصاؿ 
الضمير ، والتخفيؼ مطموب ، واختصت الالـ األولى ؛ وىي العيف بالحذؼ ؛ ألنيا تدغـ ، 

ية، ألفَّ الثقؿ إنما يحصؿ عندىا ،أما فتح الفاء فألنو لما ُحذفت الالـ وقيؿ : المحذوؼ الثان

                                                 
 (1 )

ً ، اىطجقاابد اىنجااشٙ ، 1222-1412ٓ، اثااِ عااؼذ ، 921-4/915اّظااش : اىاازٕجٜ ، عااٞش أػااالً اىْااجالء  

، اىجغااذادٛ ،اىخطٞاات ، 1/919، ثٞاشٗد ، ىجْاابُ ، داس اىنزاات اىؼيَٞااخ ،  1رؾقٞاق ٍؾَااذ ػجااذ اىقاابدس ػطااب ، ط

 2/412ربسٝخ ثغذاد ، ثٞشٗد ، ىجْبُ ، داس اىنزت اىؼيَٞخ ،
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مع حركتيا بقيت الفاء مفتوحة ، وأما الكسر فألنو لما نقؿ حركة الالـ إلى الظاء بعد 
إسكانيا، وُحذفت الالـ ، بقيت الفاء مكسورة، وكذلؾ تقوؿ في" ظممنا ، وظممُت،وظممُتما ، 

، ويقاؿ:" ِظمُت أْفعؿ" ، بكسر الظاء؛ ظموال، إذا عممت بالنيار  وظممتـ ، وظممَف بال فرؽ
دوف الميؿ، وذكر أبو الفتح أفَّ كسر الظاء في "ِظمُت" لغة أىؿ الحجاز ، وفتحيا لغة تميـ 
،وينبغي العكس ، فإفَّ الفتح جاء في القرآف  نزؿ بمغة أىؿ الحجاز ، قاؿ اهلل تعالى :" فَظمتـ 

طالؽ الموضح أفَّ ىذا الحذؼ مطرٌد في كؿ فعؿ مضاعؼ مكسور وظاىر إ (ٔ)تفكيوف "
العيف ، وىذا مذىب الشموبيف ، وصرَّح سيبويو بشذوذه ، وأنو لـ يرد إال في لفظيف مف 
الثالثي ، وىما : "ِظمُت ، وِمسُت" في َظِممُت ، وَمِسسُت، وفي لفظ ثالث مف الزائد عمى 

، ومف ذىب إلى عدـ اطراده ابف عصفور ، وذكر  الثالثة ، وىو " أَحْسُت " في أْحَسْستُ 
صاحب التسييؿ : إنيا لغة ُسميـ ، وحكى ابف األنباري الحذؼ في لفظ مف المفتوح ،وىو " 

طالؽ التسييؿ شامؿ لممفتوح والمكسور ولمثالثي ومزيده .  (ٕ) ىمتُ " في " ىَمْمُت " ، وا 
في لغة ُسميـ حذؼ عيف الفعؿ ونسبيا ابف مالؾ  إلى بني سميـ ، حيث يقوؿ :ويجوز 

الماضي المضعؼ المتصؿ بتاء الضمير أو نونو ،مجعولة حركتيا عمى الفاء وجوًبا إف 
وذكر أبو حياف أفَّ َظْمُت ،  (ٖ) سكنت، وجوازا  إف تحركت، ولـ تكف حركة العيف فتحة .

عمَّؿ الدكتور  وقد (ٗ)وَظْمنا ، لغة مطردة لبني ُسميـ ، وُنسب ذلؾ البف مالؾ في التسييؿ 
الجندي ىذا الحذؼ بقولو : والذي دعا بنو نمير وبنو سميـ  إلى الحذؼ أّنيـ يتجنبوف النطؽ 
بالحروؼ المتقاربة والمتماثمة ؛ ألفَّ أعذب التأليؼ ما تباعدت حروفو ، وتباينت مخارجو ؛ 

ثاني منيا ، حذفوا فممَّا اجتمعت الحروؼ المتماثمة في كممة واحدة ، وتعذَّر اإلدغاـ لسكوف ال
الحرؼ األوؿ فقالوا : ِظمُت ،ِحطُت، ِمسُت ، فتخمصت نمير وسميـ مف التكرار في ظممت ، 

                                                 
 (1 )

 18اى٘ايؼخ / 
 (9 )

ً ،  يشػ اىزظاشٝؼ ػياٚ اىز٘ اٞؼ ، رؾقٞاق ٍؾَاذ ثبعاو ػٞاُ٘ 9222-1491ٓاّظش : األصٕشٛ ،خبىذ ، 

ً ، اىَغابػذ ػياٚ 1254 – 1428ٓاثاِ ػقٞاو ،  9/284، ىجْبُ ، ثٞشٗد ، داس اىنزات اىؼيَٞاخ ،  1اىغ٘د ، ط

رغااٖٞو اىف٘اأااذ ، رؾقٞااق ٍؾَااذ مبٍااو ثشماابد ،ّشااش عبٍؼااخ أً اىقااشٙ ، ٍشمااض اىجؾااش اىؼيَااٜ ٗئؽٞاابء اىزااشاس 

 1/142اإلعالٍٜ ، داس اىَذّٜ ىيطجبػخ ، 
 (1 )

،  اثاِ  59ٓ ، رغٖٞو اىف٘اأاذ ٗرنَٞاو اىَقبطاذ ، ٍناخ ، اىَطجؼاخ اىَٞشٝاخ ، ص/1112اّظش : اثِ ٍبىل ،  

 182-1/142، اىَغبػذ ػيٚ رغٖٞو اىف٘اأذ ،  ػقٞو
 (4 )

ً، اسرشبف اىضشة ٍِ ىغبُ اىؼشة ، رؾقٞق سعت ػضَابُ 1225-1415ٓاّظش : األّذىغٜ ، أث٘ ؽٞبُ ، 

 1/295،اىقبٕشح ، ٍنزجخ اىخبّغٜ ،  1ٍؾَذ ، ط
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وحططت ، وليس أدؿ عمى كراىيتيـ تكرار الحروؼ مف أنيـ أبدلوا مف أحد المثميف ياًء ،كما 
العالقة في التظني، والتقضي ، والتسّري  ، وأصميا : التظنف ، والتقضض والتسرُّد  ، و 

واضحة بيف القبيمتيف المتيف آثرتا الحذؼ . فنمير بطف مف عامر بف صعصعة ، تمؾ التي 
ينتيي نسبيا إلى قيس عيالف ، وعامر كاف بعض بطونيا بدوا ، إذ كانوا ينزلوف نجًدا ، بؿ 

 (ٔ)ُأثر عف بني عامر أنيا تقوؿ : ظمت ، وممت ، وعمييا جاء قولو تعالى " فظمتـ تفكيوف "
 (ٖ) وكذلؾ ُسميـ (ٕ)ولو تعالى " إليؾ الذي ظمت عميو عاكفا"وق
في قولو تعالى " يسئمونؾ عف الساعة أيَّاف مرساىا قؿ إنما  كسر همزة "أيَّان " -ٕ

 ( ٗ)عمميا عند ربي " . 
وميؿ (٘)حيث قرئت "إياف " بكسر اليمزة ، وقد عزا السيوطي "إياف" بالكسر إلى ليجة سميـ . 

يثار الكسر في " إيَّاف" يرجع إلى نيج معظـ القبائؿ الحجازية في إيثار قبيمة سميـ إلى إ
الكسر عمى الضـ . في حيف مالت القبائؿ البدوية ، ومنيا ،أسد ، وبكر بف وائؿ إلى إيثار 
الضـ . وقد عمؿ الدكتور أنيس ذلؾ بأف ىذه القبائؿ البدوية مالت إلى مقياس الميف الخمفي 

ظير مف مظاىر الخشونة البدوية ، في حيف مالت القبائؿ الحجازية المسمى بالضمة ؛ألنو م
                                 (ٙ)المتحضرة إلى الكسر . 

في حاالتو الثالث ، الرفع ، والنصب ، والجر ، حيث ذكر أبو  إلزام المثنى األلف -ٖ
 (ٚ)حياف أنيا لغة لُسميـ . 

 إجراء القول مجرى الظن : -ٗ
أفَّ ناًسا مف العرب يوثؽ  –وسألتو عنو غير مرة  -:وزعـ أبو الخطابقاؿ سيبويو   

وقد اشترط بعض  (ٛ)بعروبيتيـ ، وىـ بنو سميـ يجعموف باب "قمُت" أجمَع مثؿ "ظننُت" . 

                                                 
 (1 )

 18اى٘ايؼخ ، آٝخ  
 (9 )

 22طٔ ، آٝخ  
 (1 )

 221-9/222ٜ اىزشاس ، اّظش : اىغْذٛ ، اىيٖغبد اىؼشثٞخ ف 
 (4 )

 152األػشاف /  
 (8 )

، ىجْابُ  1ً ، َٕغ اىٖ٘اٍغ فٜ يشػ عَغ اىغ٘اٍغ ، رؾقٞق أؽَذ يَظ اىاذِٝ ، ط1225 -1415ٓاّظش: اىغٞ٘طٜ ،  

  9/442، ثٞشٗد ، داس اىنزت اىؼيَٞخ ، 
 (1 )

 58،  51غي٘ ، ص: ، اىقبٕشح ، ٍنزجخ األ1ّاّظش : أّٞظ ، ئثشإٌٞ ، فٜ اىيٖغبد اىؼشثٞخ ،ط 
 (2 )

 1/929اّظش : األّذىغٜ ،أث٘ ؽٞبُ ، اىجؾش اىَؾٞظ ،  
 (5 )

 1/194، اىقبٕشح ، ٍطجؼخ اىخبّغٜ ،1ً ، اىنزبة ، رؾقٞق ػجذ اىغالً ٕبسُٗ ، ط1255-1425ٓاّظش : عٞج٘ٝٔ ،  
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النحوييف لعمؿ قاؿ عمؿ ظف شروطا ،ذكر بعضيا  األزىري ، حيث قاؿ:وبنو سميـ ُيعمموف 
ابف جني إلى أنو إلعماؿ قاؿ عمؿ ظف البد مف قاؿ عمؿ ظف بال شرط أو قيد. وذىب 

تضميف الفعؿ قاؿ معنى ظفَّ ، وذىب ابف خروؼ واألعمـ الشنتمري ، وصاحب البسيط إلى 
أنو ال يشترط إلعماؿ قاؿ معنى ظفَّ اف يضمف الفعؿ معنى الظف ، بؿ يبقى الفعؿ عمى 

 (ٔ)معناه األصمي، واستدلوا بقوؿ الشاعر :) الرجز ( 
 ــــــــالت وكنـــــــــــــت رجــــــــــــال فطيًنا              هذا وربُّ البيت إسرائينــــــــــــــــــــــاق       

 والمشيور أف لمعرب في إعماؿ قاؿ عمؿ ظف  مذىبيف : (ٕ)إذ ليس المعنى عمى" ظننت ". 
: 

ف إال بشروط ، أنو ال يجري القوؿ مجرى الظ -المذىب األوؿ : وىو مذىب عامة العرب 
 ىي :

 أف يكوف الفعؿ مضارًعا . -ٔ
 أف يكوف لممخاطب . -ٕ
 أف يكوف مسبوًقا باستفياـ . -ٖ
أف ال يفصؿ بينيما ، أي : بيف االستفياـ والفعؿ بغير ظرؼ ، وال مجرور ، وال  -ٗ

 (ٖ)معموؿ الفعؿ ، فإذا فصؿ بأحدىا لـ يضر، ومنو قوؿ الشاعر : ) الرجز ( 
واسيما  ***           َيْحِمْمن أمَّ قاسٍم وقاسمـــــــــــــــــــــــــــــا؟متى تقــــــــــــــــــ   ـوُل الُقمَص الرَّ

حيث أجرى تقوؿ  مجرى تظف، فنصب بو مفعوليف ، األوؿ قولو : القمص ، 
والثاني: جممة يحممف ، وقد استوفى الفعؿ الشروط التي وضعيا النحويوف. ومنو قوؿ 

 (ٔ) الشاعر: ) الطويؿ (

                                                 
ىشعاض  ّ غات ألػشاثاٜ  ، اّظاش : اىَقبطاذ اىْؾ٘ٝاخ ٗٝشٗٙ ٕزا اىجٞاذ ثيفا) ) ٕازا ىؼَاش  َّللا ( ٍنابُ ) ٕازا ٗسةت اىجٞاذ ( ، ٕٗازا ا ( 1) 

ً ، يشػ اثِ ػقٞو ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىال ، رؾقٞاق  ٍؾَاذ ٍؾٞاٜ اىاذِٝ ػجاذ اىؾَٞاذ 9228 -1491ٓ، ٗثال ّغجخ فٜ اثِ ػقٞو  ، 9/498

جبُ ػيٚ ياشػ األيا9229َّٜ٘-1491ٓ، اىظجبُ ، 9/45،  اىقبٕشح ، ٍنزجخ داس اىزشاس ،   9،ط ػياٚ أىفٞاخ اثاِ ٍبىال  ً ،ؽبيٞخ اىظه

، ٗاألصٕشٛ ، ياشػ اىزظاشٝؼ   9/89، اىقبٕشح ، ٍنزجخ اىظفب ، اىقبٕشح ، 1ٍٗؼٔ يشػ اىش٘إذ ىيؼْٜٞ، رؾقٞق ٍؾَ٘د ثِ اىغَٞو ،ط

 1/158ػيٚ اىز٘ ٞؼ 
اثاِ ػقٞاو  ،اثاِ ػقٞاو  ، ياشػ 1/158، ٗاألصٕشٛ ، ياشػ اىزظاشٝؼ ػياٚ اىز٘ اٞؼ  1/821اّظش : اىغٞ٘طٜ ، َٕغ اىٖ٘اٍغ ، ( 9) 

 9/45ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل 
، ٗثال ّغجخ فاٜ  9/492،ٗاىَقبطذ اىْؾ٘ٝخ  112اىجٞذ ىٖذثخ ثِ خششً ، اّظش: اثِ خششً، ٕذثخ ، دٝ٘اُ ٕذثخ ثِ خششً ، ص:  ( 1) 

٘طٜ ، َٕاغ ، اىغ9/41ٞ، اثِ ػقٞو  ، يشػ اثِ ػقٞو ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل  9/81فٜ األيَّٜ٘ ، يشػ األيَّٜ٘ ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل 

  1/824اىٖ٘اٍغ ،
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 عالم تقوُل الرُّمَح ُيْثِقُل عاتقي ***         إذا أنا لم أْطُعْن إذا الخيــــــــــــــــــــــل كرَّتِ   
حيث استوفى الفعؿ تقوؿ الشروط السابقة ، ومف ثـ نصب مفعوال بو أوؿ ىو الرمح 

عقال؟ أي : ، والمفعوؿ بو الثاني  ىو جممة يثقؿ عاتقي . وحكى الكسائي: أتقوؿ لمعمياف 
تظف فإف فقد شرط مما ذكر تعينت الحكاية بأف ال يتقدـ استفياـ ، أو يفصؿ بينو وبينو ، 

 (ٕ)ويستثنى الفصؿ بالظرؼ ، والمعموؿ ، مفعوال أو حاال ، كقوؿ الشاعر:) البسيط ( 
 ل البْعَد محتوًما؟أَبْعَد ُبْعٍد تقــــــــــــــــول الداَر جامعًة  ***           شممي بهم أم تقو     

حيث اليمزة لالستفياـ ، و"َبعَد " بفتح الباء ظرؼ زماف ، و"ُبعد" بضـ الباء مضاؼ 
إليو،والشاىد فيو  في الفعؿ "تقوؿ" ، حيث نصب المفعوليف ، وىما  الدار مفعوؿ بو أوؿ، 

ؼ ، وجامعة  مفعوؿ بو ثاف، عمى الرغـ مف الفصؿ بيف ىمزة االستفياـ والفعؿ تقوؿ بالظر 
وىذا جائز . وفي الشطر الثاني كممة البعد مفعوؿ بو أوؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" تقوؿ " ،ومحتوًما مفعوؿ 

ىنا  –بو ثاف ، ولـ يفصؿ بيف أـ االستفيامية وبيف الفعؿ تقوؿ بفاصؿ .ومف ثـ فالشاعر 
ؿ أعمؿ تقوؿ مرتيف ، واألوؿ منيما مفصوؿ مف االستفياـ بالظرؼ ، والثاني متص

 (ٖ)باالستفياـ بػػػػػػػػػػػػػػػػ" أـ" . ومنو قوؿ الشاعر: ) الوافر ( 
 ــا؟أُجّهــــــــــــــــــــــــــــاال تقــــــــــــــــــول بني ُلؤيِّ     ***       لعمُر أبيك أم متجاهمينــــــــــــــــــ   

ف ، حيث أعمؿ الشاعر فبني لؤي مفعوؿ بو أوؿ لمفعؿ تقوؿ ، وجياال مفعوؿ بو ثا
تقوؿ عمؿ "ظف" ، فنصب بو مفعوليف ، األوؿ : بني لؤي ، والثاني : جياال ، بالرغـ مف 
الفصؿ بيف أداة االستفياـ ، وىي اليمزة ، والفعؿ " تقوؿ " بفاصؿ وىو كممة " جياال " ، 

ثاف لو ،  والفصؿ ىنا ال يمنع اإلعماؿ  ؛ألف كممة "جياال " معموؿ الفعؿ تقوؿ فيي مفعوؿ
وىذا أجازه النحويوف . قاؿ أبو حياف :وكذا معموؿ المعموؿ ، نحو : أىنًدا تقوؿ زيًدا ضارًبا 
                                                                                                                            

،ّٗغاجٔ األصٕاشٛ  9/82، األيَّٜ٘ ، يشػ األيَّٜ٘ ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىال ، 1/824اىجٞذ ثال ّغجخ فٜ اىغٞ٘طٜ ، َٕغ اىٖ٘اٍغ  ( 1) 

، ٕٗ٘ فٜ دٝ٘اُ ػَشٗ ثِ ٍؼذ ٝنشة  1/159ئىٚ ػَشٗ ثِ ٍؼذ ٝنشة اىَزؽغٜ ، اّظش : األصٕشٛ ، يشػ اىزظشٝؼ ػيٚ اىز٘ ٞؼ 

  29اّظش : اثِ ٍؼذ ٝنشة ، ػَشٗ ، دٝ٘اُ ػَشٗ ثِ ٍؼذ ٝنشة ، ص/، 
 (9 )

، األصٕشٛ ، ياشػ اىزظاشٝؼ  9/81اىجٞذ ثال ّغجخ فٜ األيَّٜ٘ ، يشػ األيَّٜ٘ ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل ، 

  1/824، اىغٞ٘طٜ ، َٕغ اىٖ٘اٍغ  1/151ػيٚ اىز٘ ٞؼ 
 (1 )

، األيَّٜ٘ ، يشػ األيَّٜ٘  9/42ٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل ، اىجٞذ ثال ّغجخ فٜ اثِ ػقٞو ، يشػ اثِ ػقٞو ػي 

،ّٗ ِغَت ئىٚ اىنَٞذ ثِ صٝذ فٜ عٞج٘ٝٔ ،  1/824، اىغٞ٘طٜ ، َٕغ اىٖ٘اٍغ  9/81ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل ،

، اثِ ٝؼٞش ،ٍ٘فق اىذِٝ أث٘ اىجقبء  1/154، األصٕشٛ ، يشػ اىزظشٝؼ ػيٚ اىز٘ ٞؼ  1/191اىنزبة ، 

ً،  يشػ اىَفظو ىيضٍخششٛ، يذهً ىٔ ٗٗ غ ٕ٘اٍشٔ ٗفٖبسعٔ اىذمز٘س 9221 -ٕـ1499ٝؼٞش ثِ ػيٜ،

 4/191، ثٞشٗد، ىجْبُ ، ٍْش٘ساد ٍؾَذ ػيٜ ثٞضُ٘، داس اىنزت اىؼيَٞخ ،  1أٍٞو ثذٝغ ٝؼق٘ة، ط
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؟ وقيؿ اليضرُّ الفصؿ مطمًقا ولو بأجنبي ، نحو : أأنت تقوؿ زيًدا منطمًقا؟ وعميو الكوفيوف، 
رع ، وأكثر البصرييف  ماعدا سيبويو و األخفش. وكذا تتعيف الحكاية في غير المضا

والمضارع لغير المخاطب . وذىب السيرافي إلى جواز إعماؿ الماضي بشرط المضارع ، 
وذىب الكوفيوف إلى جواز إعماؿ األمر بشروطو أيًضا . وذكر ابف مالؾ إلعماؿ المضارع 
شرًطا خامًسا: وىو أف يكوف المضارع لمحاؿ أو االستقباؿ ، وقد أنكره أبو حياف ، وقاؿ : لـ 

 (ٔ)،وأيًضا ُردَّ عمى قوؿ ابف مالؾ بقوؿ عمر بف أبي ربيعة ) الكامؿ ( يذكره غيره 
ــــــــــا الرحيل فدوَن َبْعِد غـــــــــــــــــــــــــــــــٍد      ****       فمتى تقول الداَر تجمعنــــــــــــــــ  ـــــاأمَّ

مفعوؿ ثاٍف ،قاؿ أبو حياف : أنشده سيبويو، بنصب الدار ، عمى أنيا مفعوؿ أوؿ ، وتجمعنا 
وفيو ردّّ عمى مف اشترط الحاؿ. وشرط الُسييمي أال ُيعدَّى الفعؿ بالالـز ، نحو : أتقوؿ لزيد: 
عمرو منطمؽ ؛ ألنو حينئذ يبعد عف معنى الظف ؛ ألف الظف مف فعؿ القموب ،وىذا قوؿ 

 مسموع .
ظف في نصب مفعوليف مطمًقا ، المذىب الثاني : وىو مذىب ُسميـ إذ ُيجروف القوؿ مجرى ال

سواء كاف مضارًعا أـ غير مضارع ، وجدت فيو الشروط المذكورة أـ لـ توجد ، ومف ذلؾ 
  (ٕ)قوؿ الشاعر:) الرجز( 

 قــــــــــــــــالت وكنت رجــــــــــــال فطيًنا  *** *   هذا وربُّ البيت إسرائينــــــــــــــــــــــا      
سرائينا: مفعوؿ ثاٍف . فػػػػػػػػػػػػػ  (ٖ)ػػ" ىذا " مفعوؿ بو أوؿ ، وا 
 كسر ميم  "ُمنذ" ، و"ُمذ"  -5

قاؿ ابف مالؾ : وكسر ميـ مذ ، ومنذ لغة بني ُسميـ ، وقاؿ أبو حياف :حكى المحياني في 
وقاؿ الرضي: وكسر ميـ  (ٗ)نوادره: كسر  ميـ "ِمنذ" عف بني ُسميـ ، وكسر "ِمذ" عف ُعكؿ. 

                                                 
 (1 )

اىجٞذ  ىؼَش ثِ أثٜ سثٞؼخ  ، اّظش : اثِ أثٜ سثٞؼخ ، ػَش ، دٝ٘اُ ػَش ثِ أثٜ سثٞؼخ ،ثٞشٗد ، ىجْبُ ،  

، ٗثال ّغجخ فٜ  اثِ ٕشبً ،  4/192، اثِ ٝؼٞش ، يشػ اىَفظو  ،  1/194،  عٞج٘ٝٔ ، اىنزبة ،  429: ص

أٗ ؼ اىَغبىل ئىٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل ،ٍٗؼٔ ػذح اىغبىل ئىٚ رؾقٞق أٗ ؼ اىَغبىل ، رؾقٞق ٍؾَذ ٍؾٜٞ اىذِٝ 

  9/24ػجذ اىؾَٞذ ،ثٞشٗد ، طٞذا ، اىَنزجخ اىؼظشٝخ ، 
 (9 )

 2عجق رخشٝغٔ فٜ اىجؾش ، اّظش : ص/ ٕزا اىجٞذ  
 (1 )

، اثِ ػقٞو ، يشػ اثِ ػقٞو  828-1/821اّظش فٜ رفظٞو ٕزٓ اىَغأىخ : اىغٞ٘طٜ ، َٕغ اىٖ٘اٍغ   

،األيَّٜ٘ ،  154-1/152، األصٕشٛ ، يشػ اىزظشٝؼ ػيٚ اىز٘ ٞؼ ، 42-9/48ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل ،

 199-4/112، اثِ ٝؼٞش ، يشػ اىَفظو ،  81-9/82يشػ اتيَّٜ٘ ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل ، 
 (4 )

، ٗاىؼنو : يجٞيخ فٌٖٞ غجبٗح ، ٗييخ فٌٖ ، ٗىزىل ٝ قبه ىنو ٍِ فٞٔ  9/114اّظش : اىغٞ٘طٜ ، َٕغ اىٖ٘اٍغ  

َهٚ ػنو ، فغَٞذ اىقجٞيخ ثٖب ،  خٌ رغ ٍَ ، ٗيبه اثِ اىنيجٜ : ٕ٘ أث٘ ثطِ ٌٍْٖ ؽضْزٔ أ ٌّٜ غفيخ ٗٝغزؾَق ػني

 11/412س ، اىيغبُ ، ٍبدح ت ػنو ت اّظش : اثِ ٍْظ٘



 د/ حسين خميس محمىد شحاتة  

 

 912 مجمة بحوث كمية اآلداب  

قد اختمؼ النحويوف في "منذ " مف حيث كونيا مركبة أو بسيطة  (ٔ)ة ُسميمية . مذ ، ومنذ لغ
، قاؿ السيوطي: مف الظروؼ المبنية في بعض األحواؿ ) مذ، منذ ( ، ومنذ بسيطة ، وقيؿ 
مركبة ، وعميو الكوفيوف ، ثـ اختمفوا ، فقاؿ الفراء ، أصميا : مف ذو ، مف الجارة ، وذو 

، وقاؿ غيره : أصميا ) مف إذ ( ، ُحذفت اليمزة ، فالتقى ساكناف ،  الطائية بمعنى : الذي
النوف والذاؿ ، فحرّْكت الذاؿ ، وجعمت حركتيا الضمة ، التي ىي أثقؿ الحركات ؛ألنيا 
ُضمّْنت معنى شيئيف : " ِمف " ، و" إلى " ، إذ  قولؾ : ما رأيتو منذ يوماف ، معناه ، مف 

ويت ، ثـ ُضمَّت الميـ إتباًعا لحركة الذاؿ . وعندي أف التعميؿ أوؿ الوقت  فقامت مقاميما فق
بالحمؿ عمى سائر الظروؼ ، قبؿ ، وبعد ،وقط .....أولى . ومذ أصمو:منُذ، وىي محذوفة 
منيا عند الجميور بدليؿ رجوعيـ إلى ضـ ذاؿ "مذ " عند مالقاة الساكف ،نحو مُذ اليـو ، 

ألف بعضيـ يقوؿ : ُمذ زمف طويؿ ، فيضُـّ مع عدـ  ولوال أفَّ األصؿ الضـ  لُكِسر ، أو
الساكف عمى أفَّ بعض العرب َيْكسُر قبؿ الساكف عمى أصؿ التقاء الساكنيف. وقاؿ ابف 
ممكوف : ىما أصالف ؛ الفَّ الحذؼ والتصريؼ ال يكوناف في الحروؼ ، وال في األسماء 

ي الحروؼ ، أال ترى  تخفيفيـ ) إفَّ ، غير المتمكنة ، وردَّه الشموبيف ، بأنو قد جاء الحذؼ ف
 .)..... وُتستعمؿ " منذ ، ومذ " كاسميف إذا وقع بعدىما االسـ مرفوًعا ، أو يقع بعدىا  (ٕ)وأفَّ

فعؿ.فمثاؿ األوؿ :ما رأيتو مذ يوـُ الجمعة أو مذ شيُرنا ، ؼ" مذ" : اسـ مبتدأ ، وخبره ما 
بريف لما بعدىما ، ومثاؿ الثاني : جئت مذ بعده ،وكذلؾ" منذ"، وجوَّز بعضيـ أف يكونا خ

ف وقع ما  دعا ، ؼ" ُمذ " : اسـ منصوب المحؿ عمى الظرفية ،والعامؿ فيو " جئت ".وا 
بعدىما مجروًرا فيما حرفا جر : بمعنى " ِمف " إف كاف المجرور ماضًيا ، نحو: ما رأيتو ُمذ 

حاضًرا، نحو : ما رأيتو ُمذ يومنا يوـِ الجمعة ،أي: مف يـو الجمعة ، وبمعنى" في " إف كاف 
ومف الناحية الصوتية  فإف كسر الميـ يرجع إلى  ميؿ القبائؿ الحجازية  (ٖ)، أي: في يومنا .

بوجو عاـ  إلى الكسر ، بينما مالت القبائؿ البدوية كأسد ، وتميـ إلى الضـ  –ومنيـ سميـ  –
لت إلى مقياس الميف الخمفي المسّمى ما –بوجو عاـ  –، يقوؿ الدكتور أنيس:القبائؿ البدوية 
                                                 

 (1 )
ً اىغضء اىضبّٜ ، يشػ اىش ٜ ػيٚ اىنبفٞخ ، 1221 -1412ًٓ  ،1221 -1414ٓاّظش : اىش ٜ ،   

، ئيشاف ػَبدح اىجؾش اىؼيَٜ ، عبٍؼخ اإلٍبً  1رؾقٞق:ؽغِ ئثشإٌٞ اىؾفظٜ ، ٝؾٞٚ ثشٞش ٍظشٛ ، ط

  9/481، ٍؾَذ ثِ عؼ٘د ، ٍطجؼخ ٍنزجخ اىَيل فٖذ اى٘طْٞخ 
 (9 )

 9/114اّظش : اىغٞ٘طٜ ، َٕغ اىٖ٘اٍغ   
 (1 )

 4/821، ٗاثِ ٝؼٞش ، يشػ اىَفظو ،  1/94اّظش : اثِ ػقٞو ، يشػ اثِ ػقٞو ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل    

– 822  
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بالضمة ؛ ألنو مظير  مف مظاىر الخشونة البدوية ، بينما مالت القبائؿ الحجازية المتحضرة 
إلى الكسر ، فحيث كسرت القبائؿ المتحضرة ، وجدنا القبائؿ البدوية تضُـّ . والكسر والضـ 

ضيقة ، ليذا تحؿ إحداىما محؿ مف الناحية الصوتية متشابياف ؛ ألنيما مف أصوات الميف ال
األخرى في كثير مف الظواىر المغوية ، غير أفَّ الكسر دليؿ التحضر والرقة في معظـ 

وكذلؾ فإف صوت الضمة يحتاج إلى مجيود عضمي أكثر مف الكسرة ،  (ٔ)البيئات المغوية . 
يـ أنيس ذلؾ صوتًيا لذا مالت القبائؿ الحجازية المتحضرة إلى الكسر. وقد عمََّؿ الدكتور إبراى

بقولو: "عمى أنو حيف نتساءؿ عف أي الصوتيف أيسر في النطؽ أو أييما الذى يحتاج إلى 
جيد عضمي أكثر نجد أفَّ الَضمَّة ىي التي تحتاج إلى جيد عضمي أكثر؛ ألنيا تتكوف 
بتحرؾ أقصى المساف، في حيف أفَّ الكسرة تتكوف بتحرؾ أدنى المساف، وتحرؾ أدنى المساف 
أيسر مف تحرؾ أقصاه. وقد ُكنَّا نتوقع مف أجؿ ىذا أف يشيع الكسر في بيئة البدو حيث 
الميؿ إلى االقتصاد في المجيود العضمي، وبذؿ أقؿّْ جيد ممكٍف في أثناء النطؽ، متى تحقؽ 
الناطؽ أفَّ مثؿ ىذا الجيد سيحقؽ لو اليدؼ مف الكالـ. ولكفَّ الضَـّ كما قمنا آنًفا صفة مف 

الخشونة التي يحرص عمييا البدوي والتي يدرؾ أنَّيا تميزه عف غيره، ولذلؾ استمسؾ  صفات
 (ٕ)بيا وتعصب ليا في غالب األحياف"

وىو نيج قبيمة بني ُسميـ ، يقوؿ ابف منظور  اإلبدال الصوتي بين ) الراء والنون (: -ٙ
ع فيو ، : قاؿ ابف الفرج : سمعت بني سميـ يقوؿ : قد رجع كالمي في الرجؿ ، ونج

 (ٖ)بمعنى واحد . 
: ورد عف العرب أنيـ يضموف فاء بعض الكممات ، وقد  إيثار الكسر عمى الضم -ٚ

خالفيـ بنو سميـ وغيرىـ في ىذا الضـ ، حيث آثروا الكسر عمى الضـ : قاؿ الفراء 
: ضمت العامة الصاد في ) ُصّر( ، وكاف أصحاب عبد اهلل يكسرونيا ، وىما 

 (ٗ)فكثير ، وأما الكسر ففي ىذيؿ وُسميـ . لغتاف  ، فأما الضـ 
 
 

                                                 
 (1 )

 51اّظش : أّٞظ ، ئثشإٌٞ ، فٜ اىيٖغبد اىؼشثٞخ ،ص:   
 (9 )

 58ثٞخ ، ،ص: اّظش:  أّٞظ ، ئثشإٌٞ ،فٜ اىيٖغبد اىؼش  
 (1 )

 اّظش :  اثِ ٍْظ٘س ، اىيغبُ ، ٍبدح ) سعغ ( .  
 (4 )

 1/124، ػبىٌ اىنزت  ، ثٞشٗد ،  1ً ، ٍؼبّٜ اىقشآُ ، ط1251-1421ٓاّظش:اىفشاء ،  
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 المبحث الثاني: أثر لهجة ُسميم في اختيارات القارئ أبي عبد الرحمن السُّممي.
 أوال: القضايا المغوية التي خالف فيها القارئ لهجة قبيمته بني ُسميم.

 حركة الم الطمب -1
، فيي الالـ الموض وعة لمطمب ؛ وحركتيا الكسر. قاؿ ابف ىشاـ : وأّما الالـ العاممة لمجـز

وال فرؽ في اقتضاء الالـ الطمبية لمجـز بيف كوف الطمب أمًرا، نحو قولو تعالكى :" لينفؽ  (ٔ)
أو التماًسا  (ٖ)، أو دعاًء، نحو قولو تعالى :"ليقض عمينا ربُّؾ " (ٕ)ذو سعة مف سعتو " 

يو، قاؿ المرادّي:قيؿ:االلتماس كقولؾ لمف يساويؾ: ليفعؿ فالف كذا؛إذا لـ ُترد االستعالء عم
كقولؾ لمف يساويؾ : ِلتفعؿْ ، مف غير استعال، وذلؾ ألفَّ الطمب إذا ورد مف األعمى فيو 

ذا ورد مف المساوي، فيو التماس.  ذا ورد مف األدنى فيو دعاء، وا  وكذا لو  (ٗ)أمٌر، وا 
قولو تعالى :" قؿ مف ُأخرجت عف الطمب إلى غيره، كالتي ُيراد بيا وبمصحوبيا الخبر، نحو 

قاؿ أبو حياف : فميمدد يحتمؿ أف يكوف عمى  (٘)كاف في الضاللة فميمدد لو الرحمف مدِّا"
معناه مف الطمب، ويكوف دعاًء، وكأف المعنى : األضؿ منا ومنكـ مدَّ اهلل لو، أي: أممى لو 

أف يكوف  حتى يؤوؿ إلى عذابو ، وكاف الدعاء عمى صيغة الطمب ؛ ألنو األصؿ ؛ ويحتمؿ
خبًرا في المعنى، وصورتو صورة األمر، كأنو يقوؿ: مف كاف ضاال مف األمـ فعادة اهلل أف 

وقولو تعالى " اتبعوا سبيمنا  (ٙ)نُمدَّ لو وال يعاجمو حتى ُيفضي ذلؾ إلى عذابو في اآلخرة. 
يـ أي : فيمد ويحمؿ، قاؿ ابف عطية : وقوليـ : ولنحمؿ، إخباٌر أن (ٚ)ولنحمؿ خطياكـ "

يحمموف خطاياىـ عمى جية التشبيو  بالنقؿ، ولكنيـ  أخرجوه في صيغة األمر ؛ ألنيا أوجب 
وأشدُّ تأكًدا في نفس السامع  مف المجازات.....، ولكونو خبًرا  َحُسَف تكذيبيـ فيو، فأخبر اهلل 

                                                 
 (1 )

اّظش: اثِ ٕشبً، ٍغْٜ اىيجٞت ػِ مزت األػبسٝت،  رؾقٞق ػجذ اىيطٞف اىخطٞت، اىن٘ٝذ،  طجبػخ  

  9/441، ٗاىغٞ٘طٜ، َٕغ اىٖ٘اٍغ، 991 -912/ 1بفخ ٗاىفُْ٘ ٗاٟداة،اىَغيظ اى٘طْٜ ىيضق
 (9 )

 11ع٘سح  اىطال  / 
 (1 )

 22ع٘سح  اىضخشف / 
 (4 )

ً، اىغْٚ اىذاّٜ فٜ ؽشٗف اىَؼبّٜ رؾقٞق : فخش اىذِٝ يجبٗح،ٍؾَذ ّذٌٝ 1221اّظش:اىَشادٛ، 

 112،اىَنزجخ اىؼشثٞخ، ؽيت ، ص: 1فب و،ط
 (8 )

 28ع٘سح ٍشٌٝ / 
 (1 )

 1/122اّظش:  األّذىغٜ ،أث٘ ؽٞبُ، اىجؾش اىَؾٞظ،  
 (2 )

 19ع٘سح اىؼْنج٘د / 
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وقؿ   ، أو تكوف الالـ لغرض التيديد، نحو قولو تعالى"(ٔ)عز وجؿ  أفَّ جميع ذلؾ باطٌؿ.  –
قاؿ القرطبي:....وليس ىذا بترخيص  (ٕ) الحؽ مف ربكـ فمف شاء فميؤمف ومف شاء فميكفر "

ف  نما ىو وعيد وتيديد، أي: إف كفرتـ فقد أعدَّ لكـ النار، وا  وتخيير بيف اإليماف والكفر، وا 
األمر ومعنى   (ٗ)وىذا معنى األمر في قولو تعالى " اعمموا ما شئتـ "  (ٖ)آمنتـ فمكـ الجنة. 

وسبب كسر الـ األمر مشابيتيا بالـ الجر، كما ذكر   (٘)األمر : أي : الوعيد والتيديد
ماني، حيث قاؿ : وكسرت الالـ الجازمة حمال عمى الجارة ؛ ألنيا نظيرتيا، وذلؾ أفَّ  الرُّ
الجـز في األفعاؿ نظير الجر في األسماء، فممَّا كانت الالـ الجارة مكسورة حممت الالـ 

وجنح السيوطي إلى أفَّ سبب كسر الـ الطمب ىو ضرورة  (ٙ)ييا، فُكسرت مثميا. الجازمة عم
ويجوز إسكاف ىذه الالـ بعد الواو، والفاء،وثـ، قاؿ ابف ىشاـ :  (ٚ)ضرورة االبتداء بيا. 

سكانيا بعد الواو والفاء أكثر مف تحريكيا، نحو قولو تعالى " فْميستجيبوا لي وليؤمنوا بي "  وا 
د "ثـ "، نحو قولو تعالى "ثـ ْليقضوا تفثيـ وْليوفوا نذورىـ وْليطوفوا بالبيت وقد ُتسكف  بع (ٛ)

، وقالوف. وكذلؾ تسكيف  (ٜ)العتيؽ " بتسكيف الالـ، وبيا قرأ عاصـ، وحمزة، والكسائي،والبزيُّ
وفي ذلؾ ردّّ عمى مف قاؿ أنو  (ٓٔ)كؿ الـ لألمر في القرآف   قبميا واو، أو فاء،أو ثـ. 

وذىب الزجاج إلى أفَّ تسكيف الالـ بعد الواو، والفاء، وثـ، مف باب  (ٔٔ)خاص بالشعر. 
ف كاف قبؿ الـ األمر واو العطؼ أو فاؤه جاز كسر الالـ عمى  التخفيؼ، حيث قاؿ : وا 
سكانيا تخفيًفا ؛ ألف الفاء أو الواو يتصالف بالكممة كأنيما منيا، وال يمكف الوقوؼ  األصؿ وا 

                                                 
 (1 )

ً، رؾقٞق،ػجذ َّللا ئثشإٌٞ 9222-1495ٓاّظش:اثِ ػطٞخ، اىَؾشس اى٘عٞض فٜ رفغٞش اىنزبة اىؼضٝض، 

سح األٗيبف ، ٍطج٘ػبد ٗصا9األّظبسٛ، ٍؾَذ اىشبفؼٜ اىظبد  اىؼْبّٜ، اىغٞذ ػجذ اىؼبه اىغٞذ ئثشإٌٞ ،ط

  112-192/ 1ٗاىشئُ٘ اإلعالٍٞخ، يطش  ، 
 (9 )

 92ع٘سح اىنٖف / 
 (1 )

ً، اىغبٍغ ألؽنبً اىقشآُ،رؾقٞق اىذمز٘س ػجذ َّللا ثِ ػجذ اىَؾغِ اىزشمٜ، 9221 -1492ٓاّظش:اىقشطجٜ، 

 11/912،ٍإعغخ اىشعبىخ، ثٞشٗد، ىجْبُ ،1اىزشمٜ، ط
 (4 )

 42ع٘سح فظيذ / 
 (8 )

 991 -1/912اىيجٞت، اّظش : اثِ ٕشبً، ٍغْٜ  
 (1 )

 119اّظش : اىَشادٛ،اىغْٚ اىذاّٜ، ص/ 
 (2 )

 9/441اّظش : اىغٞ٘طٜ، َٕغ اىٖ٘اٍغ  
 (5 )

 151ع٘سح اىجقشح / 
 (2 )

 92ع٘سح اىؾظ/ 
 (12 )

  418-414اّظش: اثِ ٍغبٕذ، اىغجؼخ فٜ اىقشاءاد، رؾقٞق ي٘يٜ  ٞف، اىقبٕشح، داس اىَؼبسف،ص:  
 (11 )

  991-1/912ٍغْٜ اىيجٞت، اّظش: اثِ ٕشبً،  
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ف ش ف شئت  أسكنتيا عمى واحد منيما....وا  ونسب ابف مالؾ التسكيف  (ٔ) ئت كسرت الالـ،وا 
، ولـ  التسكيف في الالـ بعد الواو والفاء إلى قريش، وأضاؼ إلى ىذه الحروؼ  العاطفة ثَـّ

وماؿ خطَّاب إلى أفَّ تسكيف الالـ بعد ثـ ضرورة، ال   (ٕ)ُيضعّْؼ تسكيف الالـ بعد "ثـ "
وقد ردَّ أبو حياف عميو حيث قاؿ : وما قرئ بو  (ٖ)يجوز في االختيار، وأنكر قراءة حمزة . 

وذىب الزجاج إلى أف َّ القراءة بالتسكيف  (ٗ)في السبعة، ال ُيردُّ وال يوصؼ بضعؼ وال قمة. 
واستقبح ابف جني إسكاف الالـ مع "ثـ" ؛ ألنيا منفصمة يمكف الوقوؼ  ( ٘)بعد "ثـ " كثيرة. 

ووسـ النحاس تسكيف الالـ مع "ثـ "  (ٙ)جزء الواحد.  عمييا، فال ُتخمط بما بعدىا، فتصير كال
" بأنو وجو بعيد في العربية، فقاؿ: وقراءة أىؿ الكوفة بإسكاف الالـ وجو بعيد في العربية ؛ 

وقد عمَّؿ الفراء عدـ  (ٚ)ألف "ثـ" يوقؼ عمييا، وال يجوز أف نبتدأ بساكف، وجوازه عمى ُبعٍد. 
: ولذلؾ كسر بعضيـ " ثـ ليقضوا " ؛ ألفَّ الوقوؼ عمى  جواز تسكيف  الالـ مع "ثـ " بقولو

"ثَـّ " يحسُف،وال يحسف في الواو، وال الفاء، وىو وجو، إال أفَّ أكثر القراءة عمى تسكيف الالـ 
.وفسر السيوطي قمة تسكيف الالـ مع "ثـ " إلى أفَّ :التسكيف إنما كثر في الواو، (ٛ)في "ثـ " 

ما بعدىا؛ لكونيما عمى حرؼ،فصارا معو ككممة واحدة، فخفؼ والفاء  ؛ لشدة اتصاليما ب
وبوجو عاـ فإف  (ٜ)بحذؼ الكسر، ومف "ثـ " ُحممت عمييما، فال تبمغ في الكثرة مبمغيما. 

الغرض مف تسكيف الالـ ىو التخفيؼ، كما يفيـ ذلؾ مف كالـ سيبويو حيث يقوؿ : والغرض 

                                                 
 (1 )

ً، اىالٍبد، رؾقٞق ٍبصُ اىَجبسك، دٍشق، ٍغَغ اىيغخ اىؼشثٞخ، 1212-1152ٓاّظش :اىضعبعٜ،  

  1/912، اثِ ٕشبً، ٍغْٜ اىيجٞت، 199 -1/191،  اثِ ػقٞو، اىَغبػذ فٜ يشػ اىزغٖٞو  52ص:
 (9 )

ىظؾٞؼ، رؾقٞق ٍؾَذ فإاد ػجذ اىجبيٜ، اّظش:اثِ ٍبىل، ي٘إذ اىز٘ ٞؼ ٗاىزظؾٞؼ ىَشنالد اىغبٍغ ا 

 152ٍظش، ٍنزجخ داس اىؼشٗثخ ، 
 (1 )

  9/441، اىغٞ٘طٜ، َٕغ اىٖ٘اٍغ، 1/912اّظش: اثِ ٕشبً، ٍغْٜ اىيجٞت،  
 (4)

، ٗىٌ أػضش ػيٚ ٕزا اىْض  9/441،  اىغٞ٘طٜ، َٕغ اىٖ٘اٍغ، 1/912اّظش: اثِ ٕشبً، ٍغْٜ اىيجٞت،  

 فٜ  مزت أثٜ ؽٞبُ .
 (8)

، 1ً،  ٍؼبّٜ اىقشآُ ٗئػشاثٔ ، يشػ ٗ رؾقٞق ػجذ اىغيٞو ػجذٓ ييجٜ،ط1255-1425ٓش :  اىضعبط،اّظ 

 1/491ػبىٌ اىنزت، 
 (1)

اّظش:اثِ عْٜ، اىخظبأض، رؾقٞق ٍؾَذ ػيٜ اىْغبس، داس اىنزت اىَظشٝخ، اىَنزجخ اىؼيَٞخ، ثذُٗ  

 9/112ربسٝخ، 
 (2)

، ػبىٌ 9ة اىقشآُ،رؾقٞق صٕٞش غبصٛ صإذ، طً، ئػشا1258 -1428ٓاّظش:اىْؾبط ، أث٘ عؼفش ، 

 21-1/28اىنزت، ٍنزجخ اىْٖضخ اىؼشثٞخ، 
 (5)

 9/994اّظش: اىفشاء، ٍؼبّٜ اىقشآُ ،  
 (2)

 9/441اّظش: اىغٞ٘طٜ، َٕغ اىٖ٘اٍغ،  
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غرض التخفيؼ، كتسكيف الخاء في " َفِخذ " إلى  مف تسكيف الالـ بعد الفاء، والواو، وثـ  ىو
والفتح في الـ الطمب، لغة لبني ُسميـ، قاؿ ابف  (ٔ)" َفْخذ "، والذاؿ في " َحِذر " إلى "َحْذر ". 

ابف ىشاـ : وأمَّا الالـ العاممة لمجـز فيي الالـ الموضوعة لمطمب،وحركتيا الكسر، وسميـ 
بنو ُسميـ يفتحوف الالـ إذا اسُتؤنفت، فيقولوف : َلَيقـ وعمَّؿ الفراء ذلؾ بقولو :و ( ٕ)تفتحيا. 

زيدٌ ، ويجعموف الالـ منصوبة في كؿ جية، كما نصبت تميـ الـ " كي " إذ قالوا : جئت 
وذىب السيوطي إلى أفَّ فتح الالـ لغرض التخفيؼ، حيث يقوؿ:وفتح الـ  (ٖ)آلخذ حقي. 

إذف نيج  (ٗ)فتح عمى ىذه المغة إف ُفتح تالييا. الطمب لغة لُسميـ ؛ طمًبا لمخفة، وقيؿ : إنما ت
ممي فإنيا جاءت كالتالي:  نيج قبيمة ُسميـ ىو فتح ىذه الالـ.أما قراءة أبي عبد الرحمف السُّ

حيث قرأىا  (٘) قولو تعالى "ثـ ْليقضوا تفثيـ وْليوفوا نذورىـ وْليطوفوا بالبيت العتيؽ " -أ
ثيـ وِليوفوا نذورىـ وِليطوفوا بالبيت أبو عبد الرحمف السممي ىكذا " ثـ ِليقضوا تف

 (ٙ)العتيؽ " بكسر الالـ عمى األصؿ. 
قولو تعالى " مف كاف يظف أف لف ينصره اهلل في الدنيا واآلخرة فميمدد بسبب إلى  -ب

حيث قرأىا السممي ىكذا " مف كاف يظف أف لف ينصره اهلل في الدنيا  (ٚ)السماء" 
ذا أمعنا  (ٛ)سر الالـ في "فميمدد" عمى األصؿ. واآلخرة فِميمدد بسبب إلى السماء" بك وا 

أمعنا النظر في قراءة السممي سنجد أفَّ اختياراتو في ىذا الموضع مف القراءة قد 
خالفت النيج المغوي لقبيمة سميـ ، مف حيث التعامؿ مع حركة الـ األمر، فبينما مالت 

ر الـ األمر عمى سميـ إلى فتح الـ األمر، نجد أفَّ السممي في قراءتو ماؿ إلى كس
 األصؿ.

                                                 
 (1)

 4/181اّظش : عٞج٘ٝٔ، اىنزبة،  
 (9)

 111 ، ٗ اىَشادٛ،اىغْٚ اىذاّٜ،ص:1/912اّظش : اثِ ٕشبً، ٍغْٜ اىيجٞت  
 (1)

 1/958اّظش : اىفشاء، ٍؼبّٜ اىقشآُ،  
 (4)

 9/441اّظش :  اىغٞ٘طٜ، َٕغ اىٖ٘اٍغ  
 (8)

 92ع٘سح اىؾظ / 
 (1)

، ٗيشأ اثِ مضٞش تصٌ ىِٞقض٘ا ت،ٗىٌ ٝنغش غٞشٕب، ٗيشأ اثِ ػبٍش، 9/994اّظش :  اىفشاء، ٍؼبّٜ اىقشآُ، 

اثِ ػبٍش : ٗىٞ٘ف٘ا، ٗىٞط٘ف٘ا ؽٞش مغش اىالً فٜ ٗأث٘ ػَشٗ ت صٌ ىٞقض٘ا، ٗىٞط٘ف٘ا ٍنغ٘سرٜ اىالً، ٗصاد 

 418األسثؼخ ٍ٘ا غ .اّظش :اثِ ٍغبٕذ، اىغجؼخ، ص: 
 (2)

 18ع٘سح اىؾظ / 
 (5)

، اىنشٍبّٜ، 22اّظش:اثِ خبى٘ٝٔ ،ٍخزظش فٜ ي٘ار اىقشآُ ٍِ مزبة اىجذٝغ،ٍنزجخ اىَزْجٜ، اىقبٕشح، ص:  

 191ؽ،ثٞشٗد، ىجْبُ،ص/ي٘ار اىقشاءاد،رؾقٞق يَشاُ اىؼغيٜ، ٍإعغخ اىجال
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حيث خالؼ السُّمميُّ  في قراءتو نيج قبيمتو بني سميـ ،  إيثار الضم عمى الكسر:  -ٕ
 وذلؾ بإيثاره الضـ عمى الكسر ، كما في المواضع التالية :

حيث قرأىا أبو عبد الرحمف السُّممّي  (ٔ) قولو تعالى " ومف النخؿ مف طمعيا ِقنواف" - أ
راء : )ُقنواف( لغة قيس ، وأىؿ الحجاز يقولوف : ) ِقنواف( قاؿ الف (ٕ)بضـ القاؼ . 

 .....(ٖ) 
قولو تعالى " وفي األرض قطع متجاورات وجنات مف أعناب وزرع ونخيؿ صنواف  - ب

مميُّ بضـ الصاد .  (ٗ)وغير صنواف "  قاؿ الفراء : ُصنواف بالضـ  (٘)حيث قرأىا السُّ
 (ٙ) بالضـ لغة تميـ وقيس ، والكسر لغة أىؿ الحجاز .

بكسر النوف ، حيث قرأىا السُّمميُّ  بضـ   (ٚ)قولو تعالى" وقاؿ ِنسوة في المدينة "  - ت
 (ٛ)النوف ) ُنسوة ( وىي قراءة األعمش والمفضؿ . 

 َيفُعُل( : –صوغ الفعل  المعتل األجوف عمى وزن ) َفَعَل  - ٖ
يف فإننا نجد أفَّ عندما نبحث عف نيج قبيمة ُسميـ في وزف الفعؿ الثالثي المجرد المعتؿ الع

يفِعُؿ (، وىذا ما نستنتجو مف كالـ الفراء، وذلؾ عند حديثو عف  –نيج قبيمة سميـ ىو ) فعؿ 
، وفِصْرىفَّ " بالضـ والكسر في الصاد ، حيث قاؿ :..... وقولو: "فُصرىفَّ  قراءة " فُصْرىفَّ

اف : فأما الضـ إليؾ" ضـ الصاد العامة،وكاف أصحاب عبد اهلل يكسروف الصاد، وىما لغت
يفِعُؿ ( أي : )   –إذف الفراء نسب إلى ُسميـ ) فعؿ  (ٜ)فكثير، وأما الكسر ففي ىذيؿ وسميـ. 

يصير (، وذلؾ بكسر العيف في المضارع. أما قراءة السُّممي فقد جاءت عمى النحو  –صار 
                                                 

 (1)
  22األّؼبً / 

 (9)
  4/121، األّذىغٜ ، أث٘ ؽٞبُ ،اىجؾش اىَؾٞظ  48اّظش : اثِ خبى٘ٝٔ ، ٍخزظش فٜ ي٘ار اىقشآُ ، ص/ 

 (1)
ْْ٘ : اىِؼْز   ثَب فٞٔ ٍِ اىشطت ، يبه اثِ عٞذٓ : ٕ٘  9/51اّظش : اىْؾبط ، ئػشاة اىقشآُ    ، ٍٗؼْٚ اىقِ

 ق٘د اىْخو . اّظش:  اثِ ٍْظ٘س ، اىيغبُ : ٍبدح )يْ٘( اىِنجبعخ ، أٛ: ػْ
 (4)

  4اىشػذ /  
 (8)

، ٗ األّذىغٜ ،  1/181، ٗ اثِ عْٜ ،اىَؾزغت  22اّظش:  اثِ خبى٘ٝٔ ، ٍخزظش فٜ ي٘ار اىقشآُ ، ص/ 

   8/182أث٘ ؽٞبُ ،اىجؾش 
 (1)

ْْ٘ ، ٕٗ٘ 181-9/182اّظش : اىْؾبط، ئػشاة اىقشآُ   ْْ٘ فالُ ،  ، ٗاىظْ٘اُ عَغ ِط ضو ، ٗفالُ ِط َِ اى

َهٚ طْ٘ا ؽزٚ ٝنُ٘ ٍؼٔ آخش . اّظش : األّذىغٜ ، أث٘ ؽٞبُ ، اىجؾش اىَؾٞظ    8/182أٛ : أخ٘ٓ ، ٗت ٝ غ
 (2)

  12ٝ٘عف / 
 (5)

  191-11/198اّظش : اىقشطجٜ ، اىغبٍغ  
 (2)

  1/124اّظش : اىفشاء، ٍؼبّٜ اىقشآُ  
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قرأىا حمزة  حيث (ٔ)التالي : قولو تعالى :" فِصرىف إليؾ ثـ اجعؿ عمى كؿ جبؿ منيـ جزًءا "
وقرأىا أبو عبد الرحمف السُّممي  (ٕ)حمزة بكسر الصاد، بينما قرأ باقي القراء بضـ الصاد. 
–إذف قراءة الكسر عمى )صار  (ٖ)بضـ الصاد موافًقا في ذلؾ القراء السبعة عدا حمزة. 

 –يصور (، باب) نصر –يضِرُب(، أما قراءة الضـ عمى ) صار  –يصير( باب ) ضرب 
ح الفراء قراءة الضـ. ينُصُر (.وقد  قاؿ أبو زرعة : ِصْرىف بكسر الصاد، أي :   (ٗ)رجَّ

ْيُيفَّ  إليؾ.  ، وقاؿ الكسائي: وجّْ قيف، والضـ : ُصرىف، أي: أِممُيفَّ واجمعيفَّ  (٘)َقطّْْعيف، ومزّْ
ح ابف جني  (٘) أيًضا قراءة الضـ  حيث قاؿ: وأما " ُصرىف "بضـ الصاد فعمى الباب،  –ورجَّ

عيف يفُعُؿ  في مضاعؼ المتعدي،والوجو ضـ الراء لضمة الياء مف الباب، أعني: ضـ 
يِصرَّه، وبابو وقياسو الكسر.  –بعدىا، والفتح والكسر مف بعد.وأما ِصرىف فعمى باب صرَّه 

إذف قراءة السُّممي جاءت مخالفة لنيج قبيمة سميـ  في حركة عيف المضارع لمفعؿ الثالثي  (ٙ)
 الثالثي المجرد المعتؿ العيف .

 سهيل الهمزة :ت -ٗ
 لمعرب في نطؽ اليمزة طريقتاف :    
األولى : تحقيؽ اليمزة، وكاف ىذا مف خصائص أىؿ البادية، كتميـ وقيس، ومف جاورىـ.    

وىذا التحقيؽ يتفؽ مع طبيعة أىؿ البادية، حيث الخشونة،والقوة، وثمة تناسب بيف نطؽ 
 لبدوية مف السرعة والقوة.اليمزة وصعوبتيا، والطبيعة المحيطة بيذه القبائؿ ا

الثانية : تسييؿ اليمزة، وكاف ىذا مف سمات أىؿ الحضر، يمثميـ أىؿ الحجاز، ومف 
جاورىـ مف ُسميـ،وىذيؿ، وغيرىـ.الذيف مالوا إلى عدـ اليمز، وقد عبَّر عنيا المغويوف 

                                                 
 (1)

  912ع٘سح اىجقشح / 
 (9)

 122 -152اثِ ٍغبٕذ، اىغجؼخ ص:  اّظش : 
 (1)

ً، اىنشف ػِ ٗع٘ٓ اىقشاءاد اىغجغ،ٗػييٖب ٗؽغغٖب، رؾقٞق ٍؾٜٞ 1224-1124ٓاّظش:اىقٞغٜ،ٍنٜ ، 

 1/111اىذِٝ سٍضبُ، ٍطج٘ػبد ٍغَغ اىيغخ اىؼشثٞخ، دٍشق، 
 (4)

 
اّظش
 1/124: اىفشاء، ٍؼبّٜ اىقشآُ  

 (8)
ً ، ؽغخ اىقشاءاد، رؾقٞق عؼٞذ 1222 -1415ٓثِ ٍؾَذ ،اّظش :اثِ صّغيخ ، أث٘ صسػخ ػجذ اىشؽَِ  

 148، ٍإعغخ اىشعبىخ، ثٞشٗد، ص: 8األفغبّٜ،ط
 (1)

ً، اىَؾزغت فٜ رجِٞٞ ٗع٘ٓ ي٘ار اىقشاءاد  ٗاإلٝضبػ ػْٖب،رؾقٞق 1224 -1418ٓاّظش : اثِ عْٜ، 

ظ األػيٚ ىيشئُ٘ ػيٜ اىْغذٛ ّبطف، ػجذ اىؾيٌٞ اىْغبس، ػجذ اىفزبػ ئعَبػٞو ييجٜ، ٍطج٘ػبد اىَغي

 1/111اإلعالٍٞخ، اىقبٕشح ،
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البيئة  اإلبداؿ ( وىذا التسييؿ يتفؽ مع طبيعة–التسييؿ  –بالعبارات التالية ) التخفيؼ 
وقد مالت بنو ُسميـ كإحدى ىذه القبائؿ الحجازية  (ٔ)الحضرية، حيث التؤدة واليدوء.  

وردَّ  (ٕ) المتحضرة إلى تسييؿ اليمزة كغيرىا مف القبائؿ المتحضرة، مثؿ : قريش، وىذيؿ.
الدكتور الجندي عمى مف قالوا بأفَّ بعض القبائؿ الحجازية، كُسميـ  كانت تميؿ إلى اليمز، 

 مستدليف عمى ذلؾ :
بما روى األزىري بإسناده عف الفراء، قاؿ: سمعت أعرابيِّا مف بني ُسميـ ينشد: "فإنيا  -ٔ

فقبيمة ُسميـ في ضوء ىذا النص تيمز، ولكنني ال أرى  (ٖ)حيُؿ الشيطاف يحتئؿ "
ىذا ؛ألف الفعؿ " يحتاؿ " واضطر الشاعر الُسميمي إلى حركة األلؼ، فممَّا حركيا 

كيا بالكسر ؛ ألنو أراد الكسرة التي كانت في الواو المنقمبة انقمبت ى مزة، إال أنو حرَّ
ميمي ىمز   األلؼ عنيا، وذلؾ ؛ ألف أصؿ المادة ) َحِوؿ ( بكسر الواو.فالشاعر السُّ

 (ٗ)لمضرورة. 
 قوؿ الشاعر :) الرجز   ( -ٕ

ن هيَّجِت شــــــــــــــــــــــوق المشتئقيا داَر مــــــــــــــــــيَّ بدكاديك الُبَرْق   ****      سقًيا   (5)وا 
 (5)المشتئق

فأصؿ المشتئؽ : المشتاؽ، فقمب األلؼ ىمزة لمضرورة، فاليمز كذلؾ في بيت الُسميمي  
 لمضرورة، وليس مف لغتو لسببيف:

 األوؿ: أف ُسميًما كانت تسكف الحجاز، وأغمب الحجاز ال ييمز.

                                                 
 (1)

، ٗاىغْذٛ،اىيٖغبد 8/918، اثِ ٝؼٞش، يشػ اىَفظو 19 -1/11اّظش: اثِ اىؾبعت، يشػ اىشبفٞخ   

 12-12،ٗأّٞظ، ئثشإٌٞ ،فٜ اىيٖغبد اىؼشثٞخ 148 -112اىؼشثٞخ فٜ اىزشاس 
 (9)

 111اّظش : اىغْذٛ، اىيٖغبد اىؼشثٞخ فٜ اىزشاس ص/ 
 (1)

 ، ٍبدح ت ؽ٘ه ت14/422اّظش : اثِ ٍْظ٘س، اىيغبُ  
 (4)

 112اّظش :اىغْذٛ، اىيٖغبد اىؼشثٞخ فٜ اىزشاس / 
 (8)

ً، عش طْبػخ اإلػشاة، رؾقٞق ؽغِ 1221 -1411ٓ، اثِ عْٜ، 14/422اّظش :اثِ ٍْظ٘س، اىيغبُ  

ا فقذ 1/21ٕ، داس اىقيٌ، دٍشق  9ْٕذاٗٛ، ط ب ثيف) ت طجش  ٞهغِذ ي٘  اىَشزئق ت مَب فٜ ، ٗاىجٞذ ٝشٗٙ أٝض 

،ٗاىذمبدٝل : عَغ دمذاك : ٕٗ٘ اىشٍو اىَزيجذ فٜ األسع ىٌ ٝشرفغ . 1/21اثِ عْٜ،عش طْبػخ اإلػشاة 

رمش اىجغذادٛ فٜ يشػ  ي٘إذ يشػ اىشبفٞخ أُ اثِ اىَغز٘فٜ يبه: ٕزاُ اىجٞزبُ أّشذَٕب اىفشاء ىشؤثخ، ٗىٞغب 

شبفٞخ، رؾقٞق ٍؾَذ ّ٘س اىؾغِ، ٍؾَذ اىضفضاف، ٍؾَذ ٍؾٜٞ اىذِٝ فٜ دٝ٘أّ ت.اّظش : يشػ ي٘إذ يشػ اى

 4/128ػجذ اىؾَٞذ، داس اىنزت اىؼيَٞخ ، ثٞشٗد ، ىجْبُ ، 
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 –قاؿ ابف جني  (ٔ)ميـ، يقوؿ : يحتاؿ بال ىمز. الثاني :جاء في المساف أفَّ رجال مف بني سُ 
بعد ذكر ىذا البيت السابؽ :فالقوؿ فيو عندي: إنو اضطر إلى حركة األلؼ التي قبؿ القاؼ 
مف المشتاؽ؛ألنيا تقابؿ الـ " ُمْسَتْفِعُمف"، فمما حركيا انقمبت ىمزة كما قدمنا، إال أنو حركيا 

ي الواو المنقمبةِ  األلُؼ عنيا، وذلؾ أنو " ُمفتعؿ" مف بالكسر ؛ألنو أراد الكسرة التي كانت ف
الشوؽ، وأصمو " ُمشتوؽ "، ثـ قمبت الواو ألًفا لتحركيا، وانفتاح ما قبميا، فمما احتاج إلى 

كيا بمثؿ الكسرة التي كانت في الواو التي ىي أصؿ األلؼ.   (ٕ)حركة األلؼ حرَّ
أيًضا  –وقد نسب ( ٖ)واليمز فييما لمضرورة.  إذف لغة بني ُسميـ ىي : المشتاؽ، والمحتاؿ، 
 ثعمب التسييؿ إلى بني ُسميـ، كما في قوؿ الخنساء : )البسيط ( –
 (4) ولن أســــــــالم قوًما كنُت حربهم   ****         حتى تعود بيــــــــاًضا جؤنة القـــــــــــار  

ذا أنعمنا  (٘)لغتيـ، لغة بني ُسميـ. قاؿ ثعمب :جؤنة : سواد، وقالوا :جونة بالتسييؿ، وىي  وا 
النظر في قراءة أبي عبد الرحمف الُسممي، فإننا نجد أنيا مالت في بعض المواضع إلى 
اليمز، مخالفًة بذلؾ نيج قبيمتو بني ُسميـ، ومثاؿ ذلؾ : قولو تعالى " وغمَّقت األبواب وقالت 

" وغمقت األبواب وقالت ىئت لؾ " حيث قرأىا أبو عبد الرحمف الُسممي  ىكذا  (ٙ)ىيت لؾ "
ممي في ىذا الحرؼ  (ٚ)باليمز.  حيث تحولت )ىْيَت(  إلى  ) ِىئُت ( باليمز. حيث ماؿ السُّ

إلى اليمز، مخالًفا في ذلؾ ليجة قبيمتو بني ُسميـ. وىو ما يسمى بنبر التوتر، في حيف أفَّ 
ة الساكنة الواقعة بعد رواية حفص عف عاصـ جاءت بميجة الحجازييف، حيث تسييؿ اليمز 

حرؼ مكسور، وعندئذ تخفؼ اليمزة بقمبيا إلى حرؼ مف جنس الكسرة، وىو الياء، فتصير 

                                                 
 (1)

 14/422اّظش : اثِ ٍْظ٘س، اىيغبُ  
 (9)

  21/ 1اّظش : اثِ عْٜ، عش طْبػخ اإلػشاة  
 (1)

 112اّظش : اىغْذٛ، اىيٖغبد اىؼشثٞخ فٜ اىزشاس / 
 (4)

، األسدُ، داس 9ً، دٝ٘اُ اىخْغبء  ثششػ صؼيت،رؾقٞق أّ٘س أث٘ ع٘ٝيٌ، ط1255-1422ٓصؼيت، اّظش: 

بس ص:  َه ، ٗيذ ٗسد ٕزا اىجٞذ ثيف) ) ٗت أعبىٌ ........ ( فٜ سٗاٝخ أخشٙ ىيذٝ٘اُ، اّظش 924ػ

َهبط، ط9224-1498ٓ:اىخْغبء،  84، ثٞشٗد، داس اىَؼشفخ، ص: 9ً،  دٝ٘اُ اىخْغبء، رؾقٞق ؽَذ ٗط
 (8)

 924اّظش : صؼيت،  دٝ٘اُ اىخْغبء  ثششػ صؼيت، ص:  
 (1)

  91ع٘سح ٝ٘عف / 
 (2)

 944،اىنشٍبّٜ، ي٘ار اىقشاءاد،  ص/ 1/112اّظش : اثِ عْٜ، اىَؾزغت  



 د/ حسين خميس محمىد شحاتة  

 

 922 مجمة بحوث كمية اآلداب  

يئة الحجازية، التي تميؿ إلى التأني والتؤدة  في اليمزة ياًء، وىذه العممية تتفؽ مع  طبيعة الب
  (ٔ)األداء، والتخمص مف اليمزة، تبًعا لمبدأ السيولة والتيسير في النطؽ لألصوات. 

 ثانًيا: القضايا المغوية التي وافق فيها السُّمِمي لهجة قبيمته بني ُسميم
 كسر همزة " أيَّان "  -1

فا زماف لمعمـو ؛ نحو : أيَّاف تقـ أقـ، ومتى تقـ متى ( وىما ظر  –قاؿ السيوطي : ) أيَّاف 
قاؿ  (ٕ)أقـ، وأنكر قـو جزميا لقمتو، وكثرة وروده استفياًما، نحو: قولو تعالى " أيَّاف مرساىا" 

أبو حياف : وممف لـ يحفظ الجـز بيا سيبويو، لكف حفظو أصحابو. وتختص إذا وردت في 
ماضي، كذا قاؿ ابف مالؾ، وأبو حياف، ولـ يحكيا االستفياـ بمستقبؿ، فال يستفيـ بيا عف ال

فييا خالًفا، وأطمؽ  السكاكي والقزويني في اإليضاح   كونيا لمزماف، ومثال بػػػػػػػػػػػػ: أياف 
وثمة فرؽ بيف " أياف "،  (ٖ)جئت، وىو ُيشِعُر بأنيا ُتستعمؿ في الماضي، والصواب خالفو. 

ا " أياف " فظرؼ مف ظروؼ الزماف مبيـ بمعنى و" متى " ذكره ابف يعيش بقولو : " وأم
متى، والفرؽ بينيا وبيف " متى " أفَّ " متى " لكثرة استعماليا صارت أظير مف " أياف " في 
الزماف. ووجو آخر مف الفرؽ " متى " يستعمؿ في كؿ زماف، و" أياف " ال يستعمؿ إال فيما 

، أي: متى مرساىا؟ وبني (ٗ)مرساىا " ُيراد تفخيـ أمره وتعظيمو، نحو قولو تعالى " أياف
لتضمنو ىمزة االستفياـ، وُحرّْؾ آخره اللتقاء الساكنيف، وُفتح عمى طريؽ اإلتباع لما قبمو، إذ 

وقد نسب   (٘)األلؼ مف جنس الفتحة، أو إتباًعا لمفتحة قبمو، إذ األلؼ حاجٌز غير حصيف. 
" وكسر " أياف " لغة ُسميـ،  نسب الرضي كسر اليمزة في " إياف " إلى ُسميـ، حيث قاؿ:

وعف  (ٙ)وىي تختص بالمستقبؿ، بخالؼ " متى " فإنو ُيستعمؿ في الماضي والمستقبؿ. 
أصؿ كممة " أياف " قاؿ ابف جني :  ينبغي أف يكوف " أياف " مف لفظ  " أي "، ال مف لفظ " 

في األسماء، فمو  أيف " ؛ ألف أيف لممكاف، وأياف زماف، ولقمة )َفعَّاؿ(، وكثرة  )فعالف (

                                                 
 (1)

 15اّظش : أّٞظ ، ئثشإٌٞ ، فٜ اىيٖغبد اىؼشثٞخ، ص/ 
 (9)

 49اىْبصػبد / 
 (1)

  482- 442/ 9٘اٍغ اّظش : اىغٞ٘طٜ،  عاله اىذِٝ ، َٕغ اىٖ 
 (4)

 49اىْبصػبد / 
 (8)

  489-9/481،اىش ٜ،يشػ اىش ٜ ػيٚ اىنبفٞخ،111-1/118اّظش:اثِ ٝؼٞش،يشػ اىَفظو  
 (1)

  489-9/481اّظش : اىش ٜ، يشػ اىش ٜ ػيٚ اىنبفٞخ، 
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و قاؿ أبو حياف في أصميا : ينبغي أف   (ٔ)سميت بيا رجال بأياف لـ تصرفو ، كحمداف. 
يكوف أصميا ) أي أواف (، فحذفت اليمزة  مع الياء األخيرة، فيبقى "أيواف"، فأدغـ بعد القمب. 

وف بأّي، وقيؿ أصمو : )أيُّ آٍف(، أي : أي حيف، فخفؼ بحذؼ اليمزة، فاتصمت األلؼ والن
 (ٕ)وفيو نظر ؛ ألف" آف" غير مستعمؿ بغير الـ التعريؼ، وأّي ال يضاؼ إلى مفرد معرفة. 

وجاءت قراءة السممي موافقة   (ٖ)ونسب صاحب اليمع الكسر في ىمزتيا إلى بني سميـ. 
 لنيج قبيمتو بني ُسميـ، حيث كسر ىمزة " أياف "، كالتالي :

ياف مرساىا قؿ إنما عمميا عند ربي ال يجمييا قولو تعالى " يسئمونؾ عف الساعة أ -أ
حيث قرأىا الُسمميُّ ىكذا " يسئمونؾ عف الساعة إياف مرساىا قؿ إنما  (ٗ)لوقتيا إال ىو " 

. وىي مما انفرد الُسمميُّ (٘)عمميا عند ربي ال يجمييا لوقتيا إال ىو" بكسر ىمزة " إياف " 
لى البيئة الحجازية التي تؤثر الكسر، في حيف بقراءتو، وىي لغة قومو ُسميـ، التي تنتمي إ

مالت القبائؿ التميمية ، مثؿ : أسد، وبكر، وبكر بف وائؿ، وقيس بف عيالف إلى إيثار الضـ. 
ويمكف تفسير كسر ىمزة ) أياف ( مف الناحية الصوتية بأنو نوع مف أنواع التماثؿ الصوتي (ٙ)

بيف الصامت ) الياء (،  الصوتي بيف الصامت والحركة، حيث حدث تماثؿ رجعي متصؿ
 وبيف الحركة ) فتحة اليمزة (، فحولت الياء الفتحة إلى كسرة في مماثمة رجعية متصمة. 

 اإلبدال الصوتي بين ) الراء والنون (: -2
ممي ىكذا :إيِّاف مف  (ٚ)كما في قولو تعالى " أيَّاف مرساىا"   حيث قرأىا أبو عبد الرحمف السُّ

والذي سوَّغ ىذا اإلبداؿ الصوتي بيف  (ٛ)وبإبداؿ الراء نوًنا . ساىا" بكسر ىمزة إيَّاف ، 

                                                 
 (1)

   9/955اّظش : اثِ عْٜ، اىَؾزغت  
 (9)

 9/489اّظش :  اىش ٜ، يشػ اىش ٜ ػيٚ اىنبفٞخ،  
 (1)

، ٗ 489-9/481، ٗاىش ٜ، يشػ اىش ٜ ػيٚ اىنبفٞخ 9/442اّظش : اىغٞ٘طٜ، َٕغ اىٖ٘اٍغ  

  4/411األّذىغٜ ، أث٘ ؽٞبُ، اىجؾش اىَؾٞظ 
 (4)

   152األػشاف / 
 (8)

، األّذىغٜ ،أث٘ ؽٞبُ، اىجؾش  122، اىنشٍبّٜ، ي٘ار اىقشاءاد، ص: 1/915اّظش: اثِ عْٜ، اىَؾزغت  

 4/411اىَؾٞظ 
 (1)

 988 -1/989ظش : اىغْذٛ، اىيٖغبد اىؼشثٞخ فٜ اىزشاس، اّ 
 (2)

   49اىْبصػبد / 

    115( اّظش :  اثِ خبى٘ٝٔ ، ٍخزظش فٜ ي٘ار اىقشآُ ص/5) 



 د/ حسين خميس محمىد شحاتة  

 

 929 مجمة بحوث كمية اآلداب  

الحرفيف التقارب بينيما في الصفة والمخرج ، فكالىما ينتمي إلى مخرج واحد ، وىو المثوي ، 
 كما يتفقاف في صفات التوسط والجير والترقيؽ .

، ( ٔ)عدلوا ": كما في قولو تعالى " وال يجرمنكـ شنئاف قـو عمى أال ت تسهيل الهمزة -ٖ
حيث قرأىا السُّمميُّ ىكذا "وال يجرمنكـ شناف قـو " بتسييؿ اليمزة بحذفيا مع حركتيا 

(ٕ) 
ممّي في اختياراتو ،نجد أنيا  وبالنظر إلى مجمؿ المواضع التي قرأ بيا أبو عبد الرحمف السُّ

ي افترضيا مالت إلى مخالفة نيج قبيمتو بني ُسميـ ؛ مما يؤكد ترجيح إحدى الفرضيتيف الت
وىذا  –حاؿ كونو مخيرا بيف قراءتيف  –البحث في بدايتو ، وىي مخالفة القاريء لميجة قبيمتو 

القراءة سنة متبعة، يتمقاىا الخمؼ عف السمؼ ، وال أثر لميجة القاريء  يعضد مف القوؿ بأف َّ
المستشرقيف   في اختياراتو ، إال ما جاء بو السُّند موافًقا لذلؾ . ويدحض شبية  أثارىا بعض

مف أفَّ القراءات القرآنية ما ىي إال صورة مف صور التنوع الميجي ، ُيخضعيا القاريء 
 (ٖ)لعادات ليجة قبيمتو . 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (1)

  5اىَبأذح / 
 (9)

  182اّظش : اىنشٍبّٜ ، ي٘ار اىقشاءاد ، ص/ 
 (1)

ٍٞخ فٜ رفغٞش اىقشآُ ، رشعَٔ ئىٚ ً، اىَزإت اإلعال9211اّظش فٜ رفظٞو ٕزٓ اىَغأىخ : ع٘ىذ رغٖٞش ،  

 ، ّشش اىَشمض األمبدَٜٝ ىألثؾبس . 1ئىٚ اىؼشثٞخ ، ػيٜ ؽغِ ػجذ اىقبدس ، ثٞشٗد ، ط
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 أهم نتائـــــــــــــــــــــــــــــــج البحث
و اختيارات القارئ أبي عبد الرحمف السُّممي مالت إلى مخالفة العادات المغوية لميجة قبيمت  -ٔ

ممي  سبيؿ الرواية فقط، مما يعضد القوؿ  –ىنا –األصمية بني سميـ، حيث اتبع السُّ
بأف َّ القراءة سنة متبعة، يتمقاىا الخمؼ عف السمؼ، كما ذكر أبو عمرو الداني : وأئمة 
الُقرَّاء ال تعمؿ في شيء مف حروؼ القرآف عمى األفشى في المغة واألقيس في العربية، 

ذا ثبتت الرواية لـ يردَّىا قياس عربية  بؿ عمى األثبت في األثر واألصح في النقؿ، وا 
وال فشو لغة، ألفَّ القراءة سنَّة متبعة، يمـز قبوليا والمصير إلييا. وىذا يجيب عف 

 السؤاؿ المطروح في أوؿ البحث .
فًقا القارئ ال يخضع قراءتو لمقواعد المغوية السائدة في ليجة قومو إال ما جاء بو السند موا -ٕ

ليذه البيئة المغوية، دوف تدخؿ القارئ في ذلؾ. وىذا يدحض شبية بعض المستشرقيف 
، القائميف بأف القراءات القرآنية صورة مف صور التنوع الميجي بيف القبائؿ ، وأفَّ 
القاريء يتأثر في اختياراتو بميجة قبيمتو ، ويخضع القراءة لميجة قومو ، وىذا كما بينا 

 راءات وحيا مف عند اهلل .طعف في كوف الق
وُجد مف الظواىر المغوية ما ُيَعدُّ نيًجا خاًصا بمغة بني سميـ، ككسر ىمزة ) إياف (.....،  -ٖ

 حيث التشاركيا فيو أية قبيمة أخرى.
 ليس شرًطا أف تجتمع كؿُّ السمات المغوية لمقبيمة الواحدة في داخؿ القراءة القرآنية. -ٗ
كيذيؿ، وقريش، وسميـ إلى الكسر، بينما  –بوجو عاـ  – ميؿ القبائؿ الحجازية المتحضرة -٘

 مالت القبائؿ البدوية إلى الضـ.
ليس شرًطا أف ينتيج كؿُّ أفراد القبيمة العادات المغوية الخاصة بيذه القبيمة، حيث يمكف أف  -ٙ

 يخالؼ بعض أفرادىا العادات المغوية السائدة في قبيمتيـ.
 
 



 د/ حسين خميس محمىد شحاتة  

 

 924 مجمة بحوث كمية اآلداب  

 ـــــــــــــــعالمراجـــــــــــــــــــــــــ
، 9ً، رؾقٞق فبٝض ٍؾَذ، ط1221 -1411ٓاثِ أثٜ سثٞؼخ ، ػَش ، دٝ٘اُ ػَش ثِ أثٜ سثٞؼخ،  -1

 داس اىنزبة اىؼشثٜ، ثٞشٗد، ىجْبُ.

 ، داس اىقيٌ، دٍشق.9اثِ عْٜ ، عش طْبػخ اإلػشاة، رؾقٞق ؽغِ ْٕذاٗٛ، ط -9

ٗاإلٝضبػ ػْٖب، رؾقٞق  ً، اىَؾزغت فٜ رجِٞٞ ٗع٘ٓ ي٘ار اىقشاءاد 1224 -1418ٓاثِ عْٜ، -1

ػيٜ اىْغذٛ ّبطف، ػجذ اىؾيٌٞ اىْغبس، ػجذ اىفزبػ ئعَبػٞو ييجٜ، ٍطج٘ػبد اىَغيظ األػيٚ 

 ىيشئُ٘ اإلعالٍٞخ، اىقبٕشح 

 ً، ط٘سح األسع، ىٞذُ.1215اثِ ؽ٘يو، -4

 اثِ خبى٘ٝٔ ،ٍخزظش فٜ ي٘ار اىقشآُ ٍِ مزبة اىجذٝغ، ٍنزجخ اىَزْجٜ، اىقبٕشح. -8

 ً،اىؼجش ٗدٝ٘اُ اىَجزذأ ٗاىخجش، ثٞشٗد.1221 -1121ٓاثِ خيذُٗ،  -1

ً ، ؽغخ اىقشاءاد، رؾقٞق عؼٞذ 1222 -1415ٓاثِ صّغيخ، أث٘ صسػخ ػجذ اىشؽَِ ثِ ٍؾَذ ، -2

 ، ٍإعغخ اىشعبىخ، ثٞشٗد.8األفغبّٜ،ط

، ثٞشٗد، 1ً، اىطجقبد اىنجشٙ، رؾقٞق ٍؾَذ ػجذ اىقبدس ػطب، ط1222-1412ٓاثِ عؼذ،  -5

 ٞخ.ىجْبُ، داس اىنزت اىؼيَ

ً، رؾقٞق، ػجذ َّللا ئثشإٌٞ 9222-1495ٓاثِ ػطٞخ، اىَؾشس اى٘عٞض فٜ رفغٞش اىنزبة اىؼضٝض، -2

، ٍطج٘ػبد 9األّظبسٛ، ٍؾَذ اىشبفؼٜ اىظبد  اىؼْبّٜ، اىغٞذ ػجذ اىؼبه اىغٞذ ئثشإٌٞ، ط

 ٗصاسح األٗيبف ٗاىشئُ٘ اإلعالٍٞخ، يطش  .

٘اأذ، رؾقٞق ٍؾَذ مبٍو ثشمبد، ّشش ً، اىَغبػذ ػيٚ رغٖٞو اىف1254 –ٓ 1428اثِ ػقٞو،  -12

 عبٍؼخ أً اىقشٙ، ٍشمض اىجؾش اىؼيَٜ ٗئؽٞبء اىزشاس اإلعالٍٜ، داس اىَذّٜ ىيطجبػخ.

 ٓ، رغٖٞو اىف٘اأذ ٗرنَٞو اىَقبطذ، ٍنخ، اىَطجؼخ اىَٞشٝخ.1112اثِ ٍبىل،  -11

اثِ ٍبىل، ي٘إذ اىز٘ ٞؼ ٗاىزظؾٞؼ ىَشنالد اىغبٍغ اىظؾٞؼ، رؾقٞق ٍؾَذ فإاد ػجذ  -19

 اىجبيٜ، ٍظش، ٍنزجخ داس اىؼشٗثخ .

 اثِ ٍغبٕذ، اىغجؼخ فٜ اىقشاءاد، رؾقٞق ي٘يٜ  ٞف، اىقبٕشح، داس اىَؼبسف. -11

ً، ىغبُ اىؼشة، رؾقٞق أٍِٞ ٍؾَذ ػجذ اىٕ٘بة، ٍؾَذ اىظبد  1222-1412ٓاثِ ٍْظ٘س، -14

 ، داس ئؽٞبء اىزشاس اىؼشثٜ، ثٞشٗد، ىجْبُ.1اىؼجٞذٛ،ط

ىفٞخ اثِ ٍبىل، ٍٗؼٔ ػذح اىغبىل ئىٚ رؾقٞق أٗ ؼ اىَغبىل، اثِ ٕشبً، أٗ ؼ اىَغبىل ئىٚ أ -18

 رؾقٞق ٍؾَذ ٍؾٜٞ اىذِٝ ػجذ اىؾَٞذ، ثٞشٗد، طٞذا، اىَنزجخ اىؼظشٝخ.

اثِ ٕشبً، ٍغْٜ اىيجٞت ػِ مزت األػبسٝت،  رؾقٞق ػجذ اىيطٞف اىخطٞت، اىن٘ٝذ،  طجبػخ  -11

 اىَغيظ اى٘طْٜ ىيضقبفخ ٗاىفُْ٘ ٗاٟداة.

ً،  يشػ 9221 -ٕـ1499ٍ٘فق اىذِٝ أث٘ اىجقبء ٝؼٞش ثِ ػيٜ ، اثِ ٝؼٞش اىَ٘طيٜ ، -12

، ثٞشٗد، 1اىَفظو ىيضٍخششٛ، يذهً ىٔ ٗٗ غ ٕ٘اٍشٔ ٗفٖبسعٔ اىذمز٘س أٍٞو ثذٝغ ٝؼق٘ة، ط

 ىجْبُ، ٍْش٘ساد ٍؾَذ ػيٜ ثٞضُ٘، داس اىنزت اىؼيَٞخ.

بعو ػُٞ٘ ً،  يشػ اىزظشٝؼ ػيٚ اىز٘ ٞؼ، رؾقٞق ٍؾَذ ث9222-1491ٓاألصٕشٛ ، خبىذ ،  -15

 ، ىجْبُ، ثٞشٗد، داس اىنزت اىؼيَٞخ.1اىغ٘د، ط

األىجبّٜ ، ٍؾَذ ّبطش اىذِٝ ، عيغيخ األؽبدٝش اىظؾٞؾخ، ٗيٜء ٍِ فقٖب ٗف٘اأذٕب،   -12

 ،ٍنزجخ اىَؼبسف، اىشٝبع.1ط

 ، ثٞشٗد، ىجْبُ، داس اىنزت اىؼيَٞخ.1األّذىغٜ ، اثِ ؽضً ، عَٖشح أّغبة اىؼشة، ط -92
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ً، اسرشبف اىضشة ٍِ ىغبُ اىؼشة، رؾقٞق سعت 1225-1415ٓاألّذىغٜ ، أث٘ ؽٞبُ ، -91

 ،اىقبٕشح، ٍنزجخ اىخبّغٜ.1ػضَبُ ٍؾَذ، ط

األّذىغٜ ، أصٞش اىذِٝ أث٘ ػجذ َّللاه ٍؾَذ ثِ ٝ٘عف ثِ ػيٚ ثِ ٝ٘عف ثِ ؽٞهبُ اىغشّبطٜ  -99

ؽَذ ً ، اىجؾش اىَؾٞظ، رؾقٞق  اىشٞخ ػبده أ1221 -ٕــــــــ1411اىؾٞبّٜ اىشٖٞش ثأثٜ ؽٞهبُ، 

،، ثٞشٗد، ىجْبُ ، 1ػجذ اىَ٘ع٘د، اىشٞخ ػيٜ ٍؾَذ ٍؼ٘ع، د/ صمشٝب ػجذ اىَغٞذ  اىْ٘رٜ، ط 

 داس ئؽٞبء اىنزت اىؼيَٞخ .

 ، ثٞشٗد، ىجْبُ.1ٓ، ثْ٘ عيٌٞ، ط1121األّظبسٛ ، ػجذ اىقذٗط ،   -91

 ، ٍنزجخ األّغي٘ اىَظشٝخ.1ً ٍِ أعشاس اىيغخ،ط1225أّٞظ ، ئثشإٌٞ ، -94

 ،  اىقبٕشح، ٍنزجخ األّغي٘ اىَظشٝخ.1ً، فٜ اىيٖغبد اىؼشثٞخ،ط9221أّٞظ ، ئثشإٌٞ ، -98

 اىجغذادٛ ،اىخطٞت ، ربسٝخ ثغذاد، ثٞشٗد، ىجْبُ، داس اىنزت اىؼيَٞخ. -91

ٓ، يشػ ي٘إذ يشػ اىشبفٞخ، رؾقٞق ٍؾَذ ّ٘س اىؾغِ، ٍؾَذ اىضفضاف، 1185اىجغذادٛ،  -92

 ً .1259-ٓ 1429، ىجْبُ ، ٍؾَذ ٍؾٜٞ اىذِٝ ػجذ اىؾَٞذ، داس اىنزت اىؼيَٞخ ، ثٞشٗد 

، األسدُ، 9ً، دٝ٘اُ اىخْغبء  ثششػ صؼيت، رؾقٞق أّ٘س أث٘ ع٘ٝيٌ، ط1255-1422ٓصؼيت، -95

بس. َه  داس ػ

 ، داس اىقيٌ، اىن٘ٝذ.9ً، يؼش ٕذثخ ثِ اىخششً اىؼزسٛ، ط1251 -1421ٓاىغج٘سٛ ، ٝؾٞٚ ، -92

 ىذاس اىؼشثٞخ ىينزبة.ً، اىيٖغبد اىؼشثٞخ فٜ اىزشاس، ا1251اىغْذٛ ، أؽَذ ػيٌ اىذِٝ ،  -12

ً، اىَزإت اإلعالٍٞخ فٜ رفغٞش اىقشآُ ، رشعَٔ ئىٚ اىؼشثٞخ ، ػيٜ ؽغِ 9211ع٘ىذ رغٖٞش ،  -11

 ، ّشش اىَشمض األمبدَٜٝ ىألثؾبس . 1ػجذ اىقبدس ، ثٞشٗد ، ط

َهبط، ط9224-1498ٓاىخْغبء، -19  ، ثٞشٗد، داس اىَؼشفخ.9ً،  دٝ٘اُ اىخْغبء، رؾقٞق ؽَذ ٗ ط

 اإلعالٍٞخ، ثٞشٗد، داس اىَؼشفخ. داأشح اىَؼبسف -11

 ،ٍإعغخ اىشعبىخ.2ً، عٞش أػالً اىْجالء، رؾقٞق يؼٞت األسّإٗط، ط1222اىزٕجٜ،   -14

ً، اىيٖغبد اىؼشثٞخ فٜ اىقشاءاد اىقشآّٞخ، األعنْذسٝخ، داس اىَؼشفخ 1221اىشاعؾٜ ،ػجذٓ ،  -18

 اىغبٍؼٞخ.

 ٜ ػيٚ اىنبفٞخ، ً اىغضء اىضبّٜ، يشػ اىش1221 -1412ًٓ ،1221 -1414ٓاىش ٜ،  -11

، ئيشاف ػَبدح اىجؾش اىؼيَٜ، عبٍؼخ 1رؾقٞق :ؽغِ ئثشإٌٞ اىؾفظٜ، ٝؾٞٚ ثشٞش ٍظشٛ، ط

 اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د، ٍطجؼخ ٍنزجخ اىَيل فٖذ اى٘طْٞخ.

، 1ً،  ٍؼبّٜ اىقشآُ ٗئػشاثٔ ، يشػ ٗ رؾقٞق ػجذ اىغيٞو ػجذٓ ييجٜ،ط1255-1425ٓاىضعبط، -12

 ػبىٌ اىنزت.

 ً، اىالٍبد، رؾقٞق ٍبصُ اىَجبسك، دٍشق، ٍغَغ اىيغخ اىؼشثٞخ.1212-1152ٓاىضعبعٜ،  -15

ً، عَبه اىقشاء ٗمَبه اإليشاء، رؾقٞق ػجذ اىنشٌٝ 1221-1411ٓاىغخبٗٛ ، ػيٌ اىذِٝ ، -12

 ،داس اىجالغخ.1اىضثٞذٛ، ط

 ، اىقبٕشح، ٍطجؼخ اىخبّغٜ.1ً، اىنزبة، رؾقٞق ػجذ اىغالً ٕبسُٗ، ط1255-1425ٓعٞج٘ٝٔ،  -42

ً، َٕغ اىٖ٘اٍغ فٜ يشػ عَغ اىغ٘اٍغ، رؾقٞق أؽَذ يَظ اىذِٝ، 1225 -1415ٓاىغٞ٘طٜ،  -41

 ، ىجْبُ، ثٞشٗد، داس اىنزت اىؼيَٞخ.1ط

اىغٞ٘طٜ، اإلرقبُ فٜ ػيً٘ اىقشآُ ، رؾقٞق ٍؾَذ أث٘ اىفضو ئثشإٌٞ، اىقبٕشح، ٍنزجخ داس  -49

 اىزشاس، ثذُٗ ربسٝخ. 

ذ أؽَذ عبد اىَ٘ىٚ، ٍؾَذ أث٘ اىفضو اىغٞ٘طٜ، اىَضٕش فٜ ػيً٘ اىيغخ ٗأّ٘اػٖب، رؾقٞق ٍؾَ -41

 ، ٍنزجخ داس اىزشاس، اىقبٕشح .1ئثشإٌٞ، ػيٜ ٍؾَذ اىجغبٗٛ،ط
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،  اىقبٕشح، 9يشػ اثِ ػقٞو ػيٚ أىفٞخ اثِ ٍبىل، رؾقٞق  ٍؾَذ ٍؾٜٞ اىذِٝ ػجذ اىؾَٞذ،ط  -44

 ٍنزجخ داس اىزشاس. 

جبُ ػيٚ يشػ األيَّٜ٘ ػيٚ أىفٞخ اث9229-1491ٓاىظجبُ، -48 ِ ٍبىل ٍٗؼٔ يشػ ً،ؽبيٞخ اىظه

 ، اىقبٕشح، ٍنزجخ اىظفب.1اىش٘إذ ىيؼْٜٞ، رؾقٞق ٍؾَ٘د ثِ اىغَٞو،ط

 ، ٍنزجخ اثِ رَٞٞخ، اىقبٕشح .9اىطجشاّٜ، اىَؼغٌ اىنجٞش، رؾقٞق ؽَذٛ ػجذ اىَغٞذ اىغيفٜ،ط  -41

، ٍطج٘ػبد 9ً، يؼش ػَشٗ ثِ ٍؼذٛ مشة اىضثٞذٛ،ط1258-1428ٓاىطشاثٞشٜ ، ٍطبع ،  -42

 خ، دٍشق.ٍغَغ اىيغخ اىؼشثٞ

اىؼْٜٞ ، ٍؾَ٘د ثِ أؽَذ ، اىَقبطذ اىْؾ٘ٝخ فٜ يشػ ي٘إذ يشٗػ األىفٞخ، ٍطج٘ع ٍغ خضاّخ  -45

 األدة، داس طبدس، ثٞشٗد، ثذُٗ ربسٝخ، ثذُٗ سيٌ طجؼخ.

ً (،اىؾغخ فٜ ػيو اىقشاءاد اىغجغ، رؾقٞق: ػيٜ اىْغذٛ 922-1491ٓاىفبسعٜ ، أث٘ ػيٜ )  -42

، اىقبٕشح، داس 1بػ ئعَبػٞو ييجٜ، ٍؾَذ ػيٜ اىْغبس، طّبطف، ػجذ اىؾيٌٞ اىْغبس، ػجذ اىفز

 اىنزت اىَظشٝخ.

 ، ػبىٌ اىنزت، ثٞشٗد.1ً، ٍؼبّٜ اىقشآُ ،ط1251 -1421ٓاىفشاء، -82

 ، اىٖٞئخ اىَظشٝخ اىؼبٍخ ىينزبة.1ٓ،اىقبٍ٘ط اىَؾٞظ ط1121اىفٞشٗصآثبدٛ،   -81

 ثِ ػجذ اىَؾغِ ً، اىغبٍغ ألؽنبً اىقشآُ،رؾقٞق اىذمز٘س ػجذ َّللا9221 -1492ٓاىقشطجٜ، -89

 ،ٍإعغخ اىشعبىخ، ثٞشٗد، ىجْبُ.1اىزشمٜ، ط

ً،طجؼ األػشٚ فٜ طْبػخ اإلّشب، يشؽٔ، ٗػيق ػيٞٔ ٍؾَذ ؽغِٞ 1252-1422ٓاىقيقشْذٛ، -81

 ، ثٞشٗد، ىجْبُ، داس اىنزت اىؼيَٞخ.1يَظ اىذِٝ، ط

قٞق ً، اىنشف ػِ ٗع٘ٓ اىقشاءاد اىغجغ، ٗػييٖب ٗؽغغٖب، رؾ1224-1124ٓاىقٞغٜ ، ٍنٜ ، -84

 ٍؾٜٞ اىذِٝ سٍضبُ، ٍطج٘ػبد ٍغَغ اىيغخ اىؼشثٞخ، دٍشق.

، ثٞشٗد، 1ً ،ٍؼغٌ يجبأو اىؼشة اىقذَٝخ ٗاىؾذٝضخ، ط1259 -1429ٓمؾبىخ ، ػَش س ب ،   -88

 ىجْبُ، ٍإعغخ اىشعبىخ.

 اىنشٍبّٜ، ي٘ار اىقشاءاد، رؾقٞق يَشاُ اىؼغيٜ، ٍإعغخ اىجالؽ، ثٞشٗد، ىجْبُ.  -81

ّٜ فٜ ؽشٗف اىَؼبّٜ رؾقٞق : فخش اىذِٝ يجبٗح،ٍؾَذ ّذٌٝ ً، اىغْٚ اىذا1221اىَشادٛ، -82

 ،اىَنزجخ اىؼشثٞخ، ؽيت .1فب و،ط

، ػبىٌ اىنزت، ٍنزجخ 9ً، ئػشاة اىقشآُ، رؾقٞق صٕٞش غبصٛ صإذ، ط1258 -1428ٓاىْؾبط، -85

 اىْٖضخ اىؼشثٞخ.

ذ ً، ّٖبٝخ األسة فٜ ٍؼشفخ فُْ٘ األدة، رؾقٞق ؽغِٞ ّظبس، ٍٗؾ1294َ-1149ٓاىْ٘ٝشٛ،   -82

 أث٘ اىفضو ئثشإٌٞ، اىقبٕشح، داس اىنزت اىَظشٝخ .
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 ممخص البحث بالمغة العربية
 الميجة العربية وأثرىا في اختيارات القاريء لقراءتو القرآنية.عنوان البحث: 
تدور حوؿ عالقة التأثير والػتأثر بيف ليجة القبيمة التي ينتمي إلييا القاريء ، فكرة البحث : 

لقرآنية، وذلؾ حاؿ كونو مخيًرا بيف قراءتيف ، إحداىما موافقة لميجة قبيمتو ، واختياراتو ا
واألخرى مخالفة ليا . ومف ثَـّ فالبحث حدد قارًئا صاحب قراءة قرآنية شاذة ،إضافة إلى كونو 
ينتمي إلى قبيمة عربية ذات خصائص لغوية ظاىرة ، وىو أبوعبد الرحمف الُسممّي ، الذي 

قبيمة بني ُسميـ .لنرى ىؿ ثمة أثر لميجة قبيمة بني ُسميـ في اختيارات ينتمي إلى ليجة 
القاريء في قراءتو . وتوصؿ الباحث إلى نتائج ، منيا :  أفَّ القاريء قد خالؼ في اختياراتو 

ليجة قبيمتو بني ُسميـ ، مما يؤكد عمى أفَّ القاريء ال ُيخضع قراءتو لميجة قبيمتو ،  -
القراءة سنة متبعة يتمقاىا الخمؼ عف السمؼ ، كما بيَّف ذلؾ  ويعضد مف القوؿ  بأفَّ 

السابقوف. وليس ثمة أثر لميجة القاريء في اختياراتو ، إال ماجاء بو السند موافقا لذلؾ .كما  
أفَّ ىذه النتيجة تسيـ في دحض شبية بعض المستشرقيف ، القائميف بأفَّ القراءات القرآنية 

جي ، يخضعيا القاريء لميجة قبيمتو وعاداتو المغوية ، وىذا طعف صورة مف صور التنوع المي
 ظاىر في كونيا وحًيا مف عند اهلل .

 : الميجة ، اختيارات، القاريء ، التأثير ،قبيمة . الكممات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 



 د/ حسين خميس محمىد شحاتة  

 

 925 مجمة بحوث كمية اآلداب  

 

Abstract 

Research Title "Arabic Accent and its Impact on Reciter's Selection 

of Quran Recitation" 

Research Idea: The relation between the reciter's tribe and his 

Quranic selections when it is optional to select one of two recitations; 

the first matches his tribe's accent and the other is not. Hence, the 

researcher determined a reciter of an irregular recitation belonging to 

an Arab tribe with apparent linguist traits; Abo Abdurrahman 

Alsulami who belongs to Bani Sulaim tibe. This is to identify the 

effect of his tribe's accent in his selections in recitations.  

The researcher concluded several findings including: The researcher 

did not consider his tribe's accent in his selections. This assures that 

reciters does not subject his recitation to the tribe's accent which 

proves the trend that recitation is a followed sunna received from salaf 

as stated by scholars. There is effect of the reciter's accent on his 

selections except for those matching the sunna. This finding 

participates in demolishing the suspicion of some Orientalists 

claiming that Quranic recitations are a form of accent variety subject 

to reciter's tribe and linguistic habits not revealed by Allah.  

Keywords: Accent – Reciter's Selections –Impact – Tribe   

 


