
 كلية اللغة العربية بأسيوط    

 ةـلة العلميـالمج       

            ------ 
 

 

 

 

 القراءات التي انفرد بهـا أبى عمرو بن العالء 
 اخلفة والثقلبني 

 

 

 إعداد

 د/ جابر علي السيد سليم
 أستار أصول اللغة المساعذ   

  لية اللغة العربية بجرجاك في  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 م (4102 خامسلالجزء ا –والثالثون  لثالعذد الثا) 
 



 

  

 

 
                                             د/ جابر علي السيد سليـ           تي  انفرد بها أبو عمرو بف العالء  بيف الخفة والثقؿ القراءات ال  

 

ٖٖ٘ٓ 

 
 
 

 مقذمت
نحمػػدؾ ربػػي حمػػد ال ػػاوريف ونتػػوب إليػػؾ و نسػػت فرؾش ونعػػوذ بػػؾ مػػف  ػػرور 
أنفسنا ش ومف سيئات أعمالنػا ش ونسػكلؾ السػداد اػي القػوؿ والعمػؿ  شونسػلي ونسػلـ 
على نبينا محمد خاتـ األنبياء والمرسليف ش سلى اهلل عليه وعلػى للػه وسػحبه ومػف 

 ا وثيرا .تبعهـ بإحساف إلى يـو الديف وسلـ تسليم
 أما بعد :

اإف أاضؿ ما ي ت ؿ به المسلـ وتاب اهلل تعالى ش تالوة ودراسة وعلما وتعليما 
وتدبرا وتفهما وتفقها ش وهذا مػا سػرح بػه النبػي  سػلى اهلل عليػه وسػلـي اػي حػديث 

ـَ اْلقُػْرلَف َوَعل َمػهُ  حيث قاؿ :".ػ  رضي اهلل عنه  ػ عثماف بف عفاف  ـْ َمػْف َعِلػ  ئ "َخْيػُرُو
ذا وانت العلـو إنما ت رؼ بموضوعها ش اإف علـو القرلف الوريـ هي أ رؼ العلـو  وا 

ف مػػف أهػػـ  بالتػػكليؼ وأواهػػا بػػالتعليـ وأحقهػػا ؛ ألنهػػا تسػػب  اػػي القػػرلف المجيػػد . وا 
العلػػـو المتعلقػػة بوتػػاب اهلل تعػػالى ش علػػـ القػػراءات ش اهػػو أجلهػػا قػػدرا وأراعهػػا علمػػا 

لذلؾ عني علماء اإلسالـ سلفا وخلفا بوضع التػلليؼ المفيػدة  وذورا وأسماها موانة ؛
اي هذا العلـ ش ما بيف مطوؿ ومختسر ش وما بيف منظوـٍ ومنثوٍر ؛ لذا وانت الرغبة 
الملحة اي نفسي أف اوتب  يئا اي القراءات ش ولما واف أبػو عمػرو بػف العػالء أحػد 

مػاـ أهػؿ البسػرة اػي القػ راءات والنحػو والل ػة ش والػذ  القراء السبعة الم هوريف ش وا 

                                           

ش حػػديث رقػػـ:  ٜٔ/ ٘سػػنف النسػػائي الوبػػرم ش ألحمػػد بػػف  ػػعيب أبػػو عبػػد الػػرحمف النسػػائي:  ئ 
دار  ش سػػيد وسػػرو  حسػػف ش ط : دار الوتػػب ش تحقيػػؽ : د.عبػػد ال فػػار سػػليماف البنػػٖٚٓٛ
 ـ.ٜٜٔٔ –هػ ٔٔٗٔبيروت ش الطبعة األولى ش  –العلمية 
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قػػاؿ عنػػه أبػػو عبيػػدو : " أبػػو عمػػرو أعلػػـ النػػاس بػػالقراءات والعربيػػة وأيػػاـ العػػرب 
؛لذا اخترت قراءته  لتووف موضوعا لبحثي ش ولما اختص أبػو عمػرو اػي  ئ وال عر"

قراءته ببعض األسوؿ والفروع شولـ ي اروه ايها أحػد مػف القػراء السػبعة ش اقتسػرت 
ش أ  على ما تفرد به ؛ وتناولت ذلؾ مف ناحيتي : الخفة والثقؿ ؛ ليتضػ  على ذلؾ 

لنا مدم ارتباط القارئ واختيارو للقراءة التي تتم ى مع لهجتػه ومػع بيئتػه الل ويػة ؛ 
 ومف ثـ واف عنواف البحث:

 )انقزاءاث انتي اوفزد بٍا أبُ ػمزَ به انؼالءء بالا اةفالت َان قالم  
يتي : أبي عمرو حفص بف عمػر بػف عبػدالعزيز الػدور  وتناولت ذلؾ عف طريؽ روا

 ش وأبي  عيب سال  بف زياد السوسي  .
 مىٍج انبذث َخطتً:

التـز الباحث المنهج الوسفي التحليلػي ؛ ألف طبيعػة البحػث تتطلػب منػي      
أظهر ش ثـ القراءاتأف أقـو بت خيص المادة الل وية ش وتحديدها وما وردت اي وتب 

 ش مف ناحيتي الخفة والثقؿ .ايها  ال اهد السوتي
 ثػػـ الخاتمػػةشش ومبحثػػيفواقتضػػت طبيعػػة البحػػث أف يوػػوف مػػف مقدمػػة وتمهيػػد 

 .والفهرس
: اقػػد ا ػػتملت علػػى الحػػديث عػػف أسػػباب اختيػػار الموضػػوع ش أمالالا ادقذمالالت -

 البحث وخطته .  منهجوأهميته ش ثـ 

                                           

معراػػة القػػراء الوبػػار علػػى الطبقػػات و األعسػػار ش ألبػػي عبػػداهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف  ي1 
ـ. ينظػػػر اػػػوات ٜٜٚٔ -هػػػػ ٚٔٗٔدار الوتػػػب العلميػػػة الطبعػػػة: األولػػػى  ٖٓٔ/ ٔالػػػذهبي :

مد بف  اور بف أحمد بف عبػد الػرحمف بػف  ػاور بػف هػاروف بػف  ػاور الملقػب الوايات : مح
 –. ط: دار سػادر ٘ٔٗ/ٔهػي ش تحقيؽ: إحسػاف عبػاس شص: ٗٙٚبسالح الديف  المتواى: 
 ـ .ٖٜٚٔ –بيروت ش الطبعة: األولى 
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الء؛ والتعريػؼ تناوؿ نبذة عف حياة أبي عمرو بػف العػاقد  :َأما انتمٍيذ -
  بالراوييف : الدور  ش والسوسي.

 : اتناوؿ مظاهر الخفة عند أبي عمرو .َأما ادبذث األَل -
 : اخسسته  لمظاهر الثقؿ عند أبي عمرو.َأما ادبذث ان اوي -
 : وتضمنت أهـ النتائج التي توسؿ إليها البحث.اةامتت -

.: تضمف اهرسا للمراجع ش ولخر للموضوعات انفٍزص -
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 متٍيذ
 أبُ ػمزَ به انؼءء -أَال 

 امسً ، وسبً َالدتً : ال 1
زبػػاف بػػف العػػالء بػػف عمػػار بػػف العريػػاف بػػف عبػػد اهلل بػػف الحسػػيف بػػف الحػػارث 
اإلماـ السيد أبو عمػرو التميمػي المػازني البسػر  المقػرئ النحػو  ش مػف أئمػة الل ػة  

 اءاتو أعلػـ النػاس بػالقر قاؿ أبو عبيدة واف أبو عمػر واألدب ش وأحد القراء السبعة ش 
 .ووانت دااترو مؿء بيت إلى السقؼ ثـ تنسؾ اكحرقها شوالعربية وال عر وأياـ العرب

ولػد بموػػة سػػنة ثمػػاف وسػػتيف ش وقيػؿ: سػػنة سػػبعيف شوقيػػؿ :خمػػس وسػػتيف ش  
 ئ وقيؿ سنة خمس وخمسيف ش ن ك بالبسرة. 
محبػوب  –يػى يح –العرياف  –  الزباف   :اختلؼ اي اسمه على ع ريف قوا 

حمػاد  –حميػد  –جزء  -خير –جبر  –غنار  –عثماف  –عتيبة  –عيينة  –جنيد  –

                                           

ينظر ترجمته اي : اوات الوايات محمػد بػف  ػاور بػف أحمػد بػف عبػد الػرحمف بػف  ػاور بػف   ي1 
-ٕٛ/ٕ:هػي ش تحقيؽ: إحساف عبػاسٗٙٚوف بف  اور الملقب بسالح الديف  المتواى: هار 
ـ. الجػػػواهر المضػػػية اػػػي طبقػػػات ٖٜٚٔ –بيػػػروت ش الطبعػػػة: األولػػػى  –ط: دار سػػػادر  ٜٕ

. ٕٕٗ/ ٔالحنفيػػة ش عبػػد القػػادر بػػف أبػػي الواػػاء محمػػد بػػف أبػػي الواػػاء القر ػػي أبػػو محمػػد: 
غاية النهاية اػي طبقػات القػراء  ش مواف الن ر ورات ي. تحقيؽ  :النا ر مير محمد وتب خانه

ج.  عنػي بن ػروهػػ ٖٔ٘ٔاألولػى : ط: موتبة ابف تيمية ش الطبعة: ش ٕٛٛ/ ٔش ابف الجزر :
عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بوػػرش جػػالؿ ل شب يػػة الوعػػاة اػػي طبقػػات الل ػػوييف والنحػػاة . برجستراسػػر

لبنػػاف /  -الموتبػػة العسػػرية  ط: يـؽ: محمػػد أبػػو الفضػػؿ إبػػراهيػػحقش ت ٕٖٕشٖٕٔ/ٕالػػديف:
سيدا.  ذرات الذهب اي أخبار مػف ذهػب :عبػد الحػي بػف أحمػد بػف محمػد العوػر  الحنبلػي ش 

 ـ. ٙٓٗٔش ط: دار بف وثير :ٖٕٚتحقيؽ عبد القادر األرنؤوطش محمود األرناؤوط ش ص:
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إا أف أ ػػهرها  ئ زبػػاف –قبيسػػة  -أبػػو عػػرو –محمػػد  -اايػػد –عمػػار  -عقبػػة –
 الزباف.

 شيُخً : - 2
قرأ أبو عمرو بالوواة  والبسرة على جماعة وثيرة ش اليس اي القػراء السػبعة  

رأ علػػى الحسػػف بػػف أبػػي الحسػػف البسػػر  ش سػػعيد بػػف جبيػػر ش أوثػػر  ػػيوخا منػػه ش قػػ
مجاهد ش أبي العالية الرياحي ش  يبة النساح ش عاسـ بف أبي النجود ش عبػداهلل بػف 

 يٕ أبي إسحاؽ الحضرمي ش وغيرهـ وثير. 
 تءميذي:   - 3

روم القراءة عنه وثير منهـ : الدور  ش السوسي ش الليثي :أحمػد بػف  محمػد  
 ش اللؤلػؤ  :أحمػد بػف موسػى ش األزرؽ : إسػحاؽ بػف يوسػؼ بػف يعقػوب بف عبػداهلل

 يٖ  .األنبار   ش اليزيد  ش وعبداهلل بف مبارؾ
 رَاتً:   - 4

 أ هر مف روم عف أبي عمرو اثناف ش هما :
األزد  الػػدور   حفػػص بػػف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز بػػف سػػهبافالػػدورّ  : ػػػ 

المقػرئ قػرأ علػى  يٗ ب ال ػرقيالضرير نسبة إلى الدور موضع بب داد بالجانػ
سماعيؿ بف جعفر ويحيى اليزيد  وحدث عف طائفػة وسػنؼ اػي  الوسائي وا 

                                           

 .ٖٕٔ/ٕ. ب ية الوعاة :ٕٛ/ٕينظر : اوات الوايات :  ي1 
 . ٜٕٛ/ٔ.غاية النهاية :ٜٕ/ٕايات :ينظر : اوات الو  ي2 
 . ٜٕٛ/ ٔ. غاية النهاية : ٜٕ/ٕينظر : اوات الوايات  ي3 
ينظر: إبراز المعاني مف حرز األماني شألبي القاسـ  ػهاب الػديف عبػد الػرحمف بػف إسػماعيؿ   ي4 

 ش دار الوتب العلمية.ٕٗبف إبراهيـ المقدسي الدم قي المعروؼ بكبي  امة ش ص:ا



 

  

 

 
                                             د/ جابر علي السيد سليـ           تي  انفرد بها أبو عمرو بف العالء  بيف الخفة والثقؿ القراءات ال  

 

ٖٖ٘٘ 

ش ولػػد سػػنة خمسػػيف ومائػػة اػػي القػػراءات ووػػاف سػػدوقا قػػرأ عليػػه خلػػؽ وثيػػر
 .ئ الدور ش وتواي ست وأربعيف ومائتيف 

سػػػال  بػػػف زيػػػاد السوسػػػي الرقػػػيش أبػػػو  ػػػعيب: مقػػػرئ ضػػػابط السوسػػػي: ػػػػ 
 يٖ تواي سنة إحدم وستيف ومائتيف. يٕ قة ش ثتللقراءا

 َفاتً: - 5
مػػات أبػػو عمػػرو بالوواػػة شواختلفػػوا اػػي سػػنة وااتػػه ش اقيػػؿ: مػػات سػػنة أربػػع  

وخمسيف ومائة ش وقيؿ: سػنة خمػس وخمسػيف ومائػة ش وقيػؿ: سػنة سػبع وخمسػيف 
 يٗ  . ومائة ش وقيؿ: سنة ثماف وأربعيف ومائة

 
  

                                           

 . ٔٔٔ/ٕ. ذرات الذهب : ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔغاية النهاية :  ينظر : ي1 
   ٜٔٔ/ٖاألعالـ  ش لخير الديف بف محمود بف محمد بف علػي بػف اػارسش الزرولػي الدم ػقي:  ي2 

 ـ ٕٕٓٓأيار / مايو  -ط: دار العلـ للمالييف ش الطبعة: الخامسة ع ر 
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/ ٔغاية النهاية :  ي3 
 .ٖٖٕالسابؽ : ا/  يٗ 
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 ادبذث األَل 
 ما اوفزد بً أبُ ػمزَمظاٌز اةفت في

 تنوعت مظاهر الخفة عند أبي عمرو وذلؾ على النحو التالي:
 اإلدغاو: – أَالا 

اإلدغاـ اي الل ة العربية ظاهرة سوتية سياقيةش يلجك إليها الناطؽ طلبػا  للخفػة 
 وقد أ ار إلى ذلؾ أسالانا مف الل ػوييف ش يقػوؿ سػيبويه :" واختسارا  للجهد العضلي

ا مف موضع واحد ثقؿ عليهـ أف يراعوا ألسنتهـ مػف موضػع ثػـ يعيػدوها ألنه لما وان
إلػػػى ذلػػػؾ الموضػػػع للحػػػرؼ الخػػػرش المػػػا ثقػػػؿ علػػػيهـ ذلػػػؾ أرادوا أف يراعػػػوا راعػػػة  

 ئ "واحدة.
"إدغاـ الحرؼ اي الحرؼش أخؼ عليهـ مف إظهار الحرايفش  ويقوؿ ابف جني :

 يٕ . واحدة" أا ترم أف اللساف ينبو عنهما معا نبوة
ثقؿ التقاء المتجانسيف على ألسنتهـ اعمدوا باإلدغاـ إلػى  ويقوؿ الزمخ ر : "

 يٖ . "ضرب مف الخفة
وال ػػرُض بػػذلؾ طلػػُب التخفيػػؼش ألّنػػه ثُقػػؿ علػػيهـ التوريػػُر  ويقػػوؿ ابػػف يعػػيش:"

والعػػوُد إلػػى حػػرؼ بعػػد النطػػؽ بػػهش وسػػار ذلػػؾ ِضػػيق ا اػػي الوػػالـ بمنزلػػة الضػػيؽ اػػي 
ألّنػػه إذا منعػػه القيػػُد مػػف توسػػيع الَخْطػػوش سػػار وكّنػػه إّنمػػا ُيقي ػػد  ؛دالَخْطػػو علػػى المقي ػػ

                                           

: ش تحقيػؽ ٖٓ٘/ٖ: أبو ب رش الملقػب سػيبويه ش عمرو بف عثماف بف قنبر الحارثي ش لتابالو ئ 
 . ـ ٜٛٛٔ -هػ  ٛٓٗٔالطبعة: الثالثةش ش  الخانجيش القاهرة شعبد السالـ محمد هاروف

ش  الهيئػػػة المسػػػرية العامػػػة للوتػػػابش  ٜٕٕ/ٕ: الفػػػت  عثمػػػاف بػػػف جنػػػي  يبػػػش أل الخسػػػائصيٕ 
 .الطبعة: الرابعة

 القاسـ محمػود بػف عمػرو بػف أحمػدش الزمخ ػر  جػار اهلل  يبأل ش  لمفسؿ اي سنعة اإلعرابا يٖ 
 . ٖٜٜٔ: الطبعة: األولىش  بيروت –موتبة الهالؿ  ش٘ٗ٘: ص ؽ: د. علي بو ملحـيحقت
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َقَدُمه إلى موضعها الذ  نقلها منهش اثُقػؿ ذلػؾ عليػهش الّمػا وػاف توريػُر الحػرؼ وػذلؾ 
اػػي الثقػػؿش حػػاولوا تخفيَفػػه بػػكف يػػّدغموا أحػػدهما اػػي الخػػرش ايضػػعوا ألسػػنتهـ علػػى 

ر وضػػعة  واحػػدة ش و  يراعوهػػا بػػالحرَاْيف راعػػة  واحػػدة ش لػػئال ينطقػػوا َمْخػػرج الحػػرؼ الموػػر 
ـّ يعودوا إليه ش وهذا المراد  ئ . "بالحرؼش ث

ف ِإْظَهار اْلَوِلَمَتْيِف وإعادة الَحِديث مػر َتْيِف اكسػوف اْلَحػْرؼ ويقوؿ ابف زنجلة : "إَ 
ِلػؾ بالمقيػد ِإذا راػع األوؿ وأدغمه ِاي الث اِني ليْعَمؿ اللَِّساف مّرة َواِحَدة َو به اْلَخِليؿ ذَ 

ـ  َأَعاَدَها ِإَلْيِه ثَاِنَية  ْدَغاـ ُهَو َأنه يثقؿ على ش  رجله ِاي َموِضع ث َقاَؿ َوال ِذ  أوجب اإلِْ
عادته ِاي َذِلؾ اْلَمَواف َأو ِايَما يقرب ِمْنَها   يٕ . "اللَِّساف َراعه مف َمَواف وا 

اـ طلبػا للخفػة ؛ألف النطػؽ ويقوؿ ال يخ : محمد موي : " ااختار العرب اإلدغ
 يٖ . بذلؾ أسهؿ مف اإلظهار..."

ة التخفيػػػؼ قػػػائال: " إف ػالـ ويفيػػػػز عػػػػور / عبدالعزيػػػػاذ  الدوتػػػػ  أستػػػػويوضػػػ
ر ػا أوبػػاف جهػدا عضليػػالسوتيف المتماثليف المتجاوريف اي السياؽ السوتي ش يتطلب

مع وؿ  –ي بكنه  : يلـز ي أو عدـ اإلدغاـ ؛ألف الواقع النطقي يقض ؾػ  حالة الف اي
 أف تقـو أعضاء النطؽ بتحرويف ش أو بضربتيف :  –سوت مف المثليف 

                                           

يعيش بف علي بف يعيش ابف أبي السرايا محمد بف عليش أبو البقاءش مواػؽ ل  رح المفسؿ : ئ 
قػػدـ لػػه: ش ٖٔ٘-ٕٔ٘/ ٘: سػػليش المعػػروؼ بػػابف يعػػيش وبػػابف السػػانع الػػديف األسػػد  المو 

هػػ  ٕٕٗٔالطبعة: األولػىش ش  لبناف –دار الوتب العلميةش بيروت  ش الدوتور إميؿ بديع يعقوب
 ـ ٕٔٓٓ-

ش تحقيػؽ : أ/ سػعيد األا ػاني  عبد الرحمف بػف محمػدش أبػو زرعػة ابػف زنجلػة ل ش حجة القراءات يٕ 
 . دار الرسالة شٗٛص :

ش ٕٔٔنهايػػة القػػوؿ المفيػػد اػػي علػػـ التجويػػد ش لل ػػيخ / محمػػد موػػي نسػػر الجريسػػي ش ص: يٖ 
 الموتبة التوايقة ش مسر ش دط ش دف..
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:  تحرؾ أماميي ش به تكخذ أعضػاء النطػؽ الوضػع المطلػوب ش لنطػؽ  أدذٌما
 المثؿ األوؿ .
: تحرؾ خلفيي ش ويحدث بعد انتهاء زمف ال لؽ ش أو التضييؽ ش وايه  ثاويٍما

 ضع الراحة . ومثؿ هذا يحدث بالنسبة للمثؿ الثاني . ود أعضاء النطؽ إلى و ػتع
ومعنػػػى هػػػذا : أف نطػػػؽ  المثلػػػيف المتجػػػاوريفي دوف إدغػػػاـ ش يتطلػػػب القيػػػاـ 

 أمػػامي وخلفػػي ش ثػػـ أمػػامي وخلفػػيي واػػي هػػذا العمػػؿ العضػػلي   :بكربعػػة تحروػػات 
 جانباف مف السعوبة :

النطػػؽ ش أربعػػة  : أف التحروػػات التقطيعيػػة ش التػػي تقػػـو بهػػا أعضػػاءأَهلمالالا 
 تحروات.

لى مواف واحد ش وهػذو  َثاويٍما : أف هذو  التحروات التقطيعية ش تتورر مف وا 
ي مػف أجػؿ DOUBLINGالسعوبة هي التػي أدت إلػى حػدوث  ظػاهرة اإلدغػاـي أو  

التخلص مف الثقؿ السوتي ش والسعوبة اي النطؽ وتحقيؽ السهولة والخفة . وهوذا 
لعضػػػلي المبػػػذوؿ بواسػػػطة  اإلدغػػػاـي وذلػػػؾ ؛ ألف هػػػذو يػػػتـ ااقتسػػػاد اػػػي الجهػػػد ا

 ئ . التحروات األربعة تقتسر إلى : ثالثة ش أو إلى اثنيف ..."

                                           

عف علػـ التجويػد القرلنػي اػي ضػوء الدراسػات السػوتية الحديثػة ش د/ عبػدالعزيز أحمػد عػالـش  ئ 
 ـ.ٜٜٓٔ -هػ ٓٔٗٔش الطبعة األولى :  ٜٚٔ-ٛٚٔص : 
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 أقساو اإلدغاو :
 قسـ اإلدغاـ إلى عدة تقسيمات هي : 

 باعتبار األعماؿ التي يتـ تنفيذها عند اإلدغاـ ش ينقسـ إلى قسميف :  ػ ٔ
 سوف ايه الحرؼ األوؿ وتحرؾ الثاني. : اإلدغاـ الس ير : ما  أَهلما

 : اإلدغاـ الوبير: هو ما تحرؾ ايه الحرااف. َثاويٍما
 باعتبار سببه ش ينقسـ إلى ثالثة أقساـ :  ػ ٕ

: التماثػػؿ : هػػو مػػا اتحػػد ايػػه الحراػػاف مخرجػػا وسػػفة والبػػاءيفش و التػػاءيف  أَهلالالا
 ونحوهما. 

ؿ البػاء والمػيـ ػواختلفػا سػفة ش مثػ : التجانس: هوما اتحد ايه الحرااف مخرجاثاويٍا
 والتاء والطاء .أو اتحد سفة واختلفا مخرجا ش مثؿ النوف والميـ . 

: التقارب : هوما تقارب ايه الحرااف سفة ومخرجػا ش مثػؿ الػالـ والػراء .  أو  ثان ٍا
تقارب سفة ا مخرجا ش مثؿ : الداؿ والجيـ. أو تقارب مخرجا ا سفة ش مثؿ : الداؿ 

 ف. والسي
 باعتبار الحوـ ش ينقسـ إلى ثالثة أقساـ : ػ ٖ

 : واجب .  أَهلا
 : جائز .  ثاويٍا
   ئ : ممنوع.ثان ٍا

 أبُ ػمزَ َظاٌزة اإلدغاو:
تكثر أبو عمرو بلهجته التميمية ون كته البسرية ويبدو ذلؾ جليػا اػي اإلدغػاـ 

واد يدغمػه غيػرو حيث إننا نجد أبا عمرو يدغـ مف الحروؼ ما ا ي، الذ  ا تهر به

                                           

 .ٜٕٔ-ٕٓٓد ينظر : عف علـ التجويد القرلني د/ عبدالعزيز عالـ ش ص للمزي ئ 
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والػػذ  سػػوؼ  -مػف القػػراءش ولهػذا اقػػد اختسػت هػػذو القػػراءة بمسػائؿ اإلدغػػاـ الوبيػر
 وقد أ ار إلى ذلؾ ساحب ال اطبية إذ يقوؿ :  -اقتسر عليه

ـَ اْلَوِبيَر َوُقْطُبُه  "  ئ "اْلَبْسِر ُّ ِايِه َتَحف ال روٍ َأُبو َعمْ  ...َوُدوَنَؾ اِاِْدَغا
ليػه  ويقوؿ أبو  امة :" : إّف مدار اإلدغاـ الوبير على أبي عمرو امنػه أخػذ وا 

 يٕ . أسند وعنه ا تهر مف بيف الُقر اء السبعة
 يٖ ي.ٖٚٓٔإف جملة ما أدغمه أبو عمرو هنا سبع وثالثمائة وألؼ قراءة 

 ولوثرة هذا العدد اسوؼ اقتسر على بعض األمثلة. 
 إدغاو ادتماثها يف كهمت:

 يٗ :لمثليف اي ولمة إا اي موضعيف ا مفأبو عمرو لـ يدغـ 

                                           

لقاسػـ بػف ايػرو ل يشحرز األماني ووجػه التهػاني اػي القػراءات السػبع المسمى  متف ال اطبية  ئ 
 شٓٔش ص :: محمػد تمػيـ الزعبػيتحقيػؽ ش بف خلؼ بػف أحمػد الرعينػيش أبػو محمػد ال ػاطبيا

.  ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔالطبعة: الرابعةش ش لدراسات القرلنيةموتبة دار الهدم ودار ال وثاني ل
 .ٚٚشص:  إبراز المعاني مف حرز األمانيينظر :

 .ٚٚإبراز المعاني ش ص: يٕ 
 -هػػػ ٕٚٗٔش عػػاـ : ٕٙينظػػر :  مجلػػة وليػػة ال ػػريعة والقػػانوف ش جامعػػة اإلمػػارات ش العػػدد : يٖ 

ألبي زيد عبدالرحمف بف أبػي القاسػـ  ـ.بحث بعنواف :تحقيؽ الوالـ اي قراءة اإلدغاـ شٕٙٓٓ
الموناسػػي الفاسػػي ش الم ػػهور بػػابف القاضػػي ش دراسػػة وتحقيػػؽ د/ الَحْبلػػي علػػي أحمػػد بػػالؿش 

 .  ٖٙص: 
ش ص : عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبو عمرو الداني ل:  ر اي القراءات السبعػلتيسيا يٗ 

هػػػ/ ٗٓٗٔالطبعػة: الثانيػػةش ش  بيػػروت –: دار الوتػػاب العربػي طش  : اوتػػو تريػزؿش تحقيػؽ ٕٓ
 مس الديف أبػو الخيػر ابػف الجػزر ش ل ش  تحبير التيسير اي القراءات الع ر. ينظر: ـٜٗٛٔ

: دار ش ط : د. أحمد محمد مفلػ  القضػاة. تحقيؽٜٛٔ/ٔش ص : محمد بف محمد بف يوسؼ 
 .ٕٓٓٓ -هػ ٕٔٗٔالطبعة: األولىش  األردف / عماف -الفرقاف 
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ـْ  }اػي البقػرة  :أدالذٌما اقػػد قرأهػا }مناسػّوـ{ بإدغػاـ الوػاؼ اػػي ش ئ {َمَناِسػَوُو
 .الواؼ بعد تسويف الواؼ األولى 

ـْ  }المػػدثر  اػػي:  َان الالاوي ش اقػػد قرأهػػا} سػػلّوـ{ بإدغػػاـ الوػػاؼ اػػي يٕ {َسػػَلَوُو
 يٖ .  ...ٓاههـ{ و }ُوُجوههـ{واظهر َما عداهما َنْحو }جب  الواؼ أيضاش 

 إدغاو ادتماثها يف كهمتا:
وؿ ِاػػي الث ػػاِني نػػه َوػػاَف يػػدغـ األ إذا َواَنػػا مػػف َوِلَمتَػػْيِف اإاكمػػا المػػثالف 

َنْحػو َقْولػه }ِايػِه  يٗ ْو تحػّرؾ ِاػي َجِميػع اْلقُػْرلفأِمْنُهَما َسَواء سوف َمػا قبلػه 
 ي٘ .  هدم{

ألف يقػػوؿ ابػػف خالويػػه : "  خفيػػؼشاقػػد أدغػػـ الهػػاء اػػي الهػػاء؛ للت
 :ومنػه قولػه تعػالى يٙ باإلدغاـالنطؽ بالمتماثليف والمتقاربيف ثقيؿ اخففوو 

 يٛ . اكدغـ أبو عمرو الفاء اي الفاء يٚ {}َوَما اْخَتَلَؼ ِايهِ  :تعالى

                                           

 .ٕٓٓ الية : ئ 
 .ٗالية :  يٕ 
 .ٕٓالتيسير:  يٖ 
 السابؽ والسفحة. يٗ 
 ٕالبقرة :  ي٘ 
ؽ: د. عبػد يػحقش تلحسػيف بػف أحمػد بػف خالويػهش أبػو عبػد اهلل ش ل الحجة اي القػراءات السػبع يٙ 

ش   ػ .ه ٔٓٗٔالطبعة: الرابعةش ش  بيروت –دار ال روؽ  ش  ط:ٖٙص:العاؿ سالـ موـر
 .ٖٕٔالبقرة : يٚ 
 .ٗٗ. التحبير:  ٕٓظر : التيسير : ين يٛ 
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 ئ {  ...ْف َقْبِؿ َأْف َيْكِتَي َيْوـ  ػِ م ى : }ػه تعالػي قولػاء اػي اليػاء اػـ اليػد أدغػقو 
ش ووػذلؾ اػي  يٖ ِإا  ُهػَو َواْلَماَلِئَوػُة{اػي قولػه تعػالى:}  يٕ وأدغـ الواو اي الػواو 

َا } اػي قولػه تعػالى : ي٘ وأدغػـ أيضػا الحػاء اػي الحػاء يٗ }ُهػَو َوُجُنػوُدُو{ قوله تعػالى:
 يٚ {النَِّواِح َحت ىش وقوله تعالى: }يٙ {َأْبَرُح َحت ى

نه لـ يدغمه لَووف النُّوف إا يٛ }  َااَل َيْحُزْنَؾ ُوْفُرُو{ف اا َقْوله عز َوجؿ ِاي لقمإ
ْو أذا َوػػاَف األوؿ مػف المثلػيف م ػػددا ا  النُّػوف َسػاِونة قبػؿ اْلَوػػاؼ َاِهػَي تخفػي ِعْنػدَها و 

 .يٜ يضاأْو اْلُمَتَوّلـ لـ يدغمه أْو َواَف تَاء اْلخطاب أمنونا 

 إدغاو ادتقاربا َادتجاوسا يف كهمت
مف المتقػاربيف ِاػي ولمػة اا اْلَقػاؼ ِاػي اْلَوػاؼ ال ِتػي توػوف  وأبو عمر  لـ يدغـ

تعػالى: ذا تحّرؾ َما قبؿ اْلَقػاؼ َا غيػر َوَذِلػَؾ َنْحػو َقْولػه إي ضمير اْلجمع المذوريف ػاِ 

                                           

 .ٕٗ٘البقرة:  ئ 
العباسش  هاب الديفش أحمد بف يوسػؼ  ألبي الدر المسوف اي علوـ الوتاب المونوفينظر :  يٕ 

ش ص  ؽ: الدوتور أحمد محمد الخػراطيحقتش بف عبد الدائـ المعروؼ بالسميف الحلبي ايوسؼ 
 .دار القلـش دم ؽ ط:ٖٔ٘/ ٕ: 

 ٛٔلؿ عمراف :  يٖ 
 .ٜٖالقسص:  ي4 
 .ٙٔالتيسير : ي5 
 .ٓٙالوهؼ :  ي6 
 .ٖٕ٘البقرة :  ي7 
 ٖٕلقماف: ي8 
 . ٕٓينظر : التيسير ص:  ي9 
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.  داوػـ{ و }رزقوـ{ و }يخلقوـ{ و }يػرزقوـ{ و }واثقوػـ{ َو ػبهه واظهػر َمػا عػػ}َخلقوُ 
 ئ ُُ 

جاء مػف نػاحيتيف : مػف ناحيػة اإلدغػاـ ش ومػف ناحيػة ويلحظ أف التخفيؼ هنا 
قلػػػب   القػػػاؼي  وااػػػاي ش االوػػػاؼ تحتػػػاج لمجهػػػود عضػػػلي أقػػػؿ مػػػف  القػػػاؼي ؛ألف 
 القاؼي مف األسوات المستعلة ش بينما  الواؼي مف األسوات المستفلة ش والمسػتعلة 
 تحتػػاج لمجهػػود أوثػػر مػػف المسػػتفلة ؛ ألف أقسػػى اللسػػاف يرتفػػع معهػػا نحػػو أقسػػى
الحنؾش أما المستفلة اال يرتفع معها أقسى اللسافش أضؼ إلى ذلؾ أف  القاؼي أبعد 

 مخرجا مف   الواؼي.
 كهمتا: إدغاو ادتقاربا َادتجاوسا يف

دغػـ مػف َذِلػؾ أنػه إمػف َوِلَمتَػْيِف ا أو المتجانسػيفي ما َما َواَف مف المتقاربيف وأ
ػػاد شوال ػػيفشَواْلِجػػيـ  شَواْلَوػػاؼشاْلَقػػاؼ وَ شِسػػت ة ع ػػر حراػػا َا غيػػر َوِهػػي اْلَحػػاء   شَوالض 

ـشَوالػػر اء شوالثػػاء  شوالػػذاؿ شَوالت ػػاء شَوالػػد اؿشَوالسِّػػيف   يٕ .َواْلَبػػاء شَواْلِمػػيـ شَوالنُّػػوف شَوالػػال 
 ومف أمثلة ذلؾ :

 يٗ {  َاَمْف ُزْحِزَح َعِف الن ارِ ش اي قوله تعالى : }  يٖ ي العيفػاء اػاـ الحػإدغػ 
 يٗ 

                                           

. إتحػػاؼ اضػػالء الب ػػر اػػى القػػراءات األربعػػة ع ػػر ويسػػمى   منتهػػى ٙٔينظػػر: التيسػػير: ي1 
 نػػي األمػػاني والمسػػرات اػػي علػػوـ القػػراءات ي ش ل ػػهاب الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد ال

 -لبنػاف  -ش ط: دار الوتب العلميػة ش الطبعػة األولػىٖٗص: الدمياطي ش تحقيؽ / أنس مهرة 
 . ٕٙٔـ.نهاية القوؿ المفيد:ٜٜٛٔهػٜٔٗٔ

ش تحقيؽ / محمػد ٕٙٛ/ٔ:اي القراءات الع ر للحااظ ابف الجزر . ينظر : الن ر ٕٕالتيسير:  ي2 
 ـ.ٜٛٛٔاألولى: الطبعة –بيروت  –محمد علي السباغ ش ط:دار الوتب العلمية 

 ٕٕالتيسير: ي3 
 .٘ٛٔلؿ عمراف :  ي4 
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اقد قلبت  الحاءي  عيناي ثـ أدغمت العيف اي العيف اسارت زحزّعفي والعيف 
أقوم مف الحاء ؛ ألف العيف سوت مجهور ش بينما الحاء سوت مهموس ش االسوت 
القو  أثر هنا اي السوت الضػعيؼ ش وحولػه إلػى سػوت قػو  مثلػه ش إذف التخفيػؼ 

 هنا جاء مف ناحية اإلدغاـ ا غير.
َخػػاِلُؽ ُوػػؿِّ } وقولػػه تعػػالى: ئ ؼ اػػي الوػػاؼ المتحػػرؾ مػػا قبلهػػاإدغػػاـ القػػاػػػ  

أ  قلبػػت القػػاؼ اػػي   خػػالؽي وااػػا ش ثػػـ أدغمػػت الوػػاؼ اػػي واؼ وػػؿي  . يٕ { َ ػػْيءٍ 
 اسارت  خاؿ ّوؿيشاهذا تخفيؼ ش وهناؾ تخفيؼ لخر ش وقد سبؽ توضيحه.

 يٗ . {ِدير اَوَواَف َربَُّؾ قَ  اي قوله تعالى :} يٖ إدغاـ الواؼ اي القاؼ شػ 
هذا النوع مف اإلدغاـ خػالؼ السػابؽ ؛ ألف هنػا الحػرؼ القػو   القػاؼي أثػر 
اػػي الحػػرؼ الضػػعيؼ  الوػػاؼي احولػػه إلػػى حػػرؼ قػػو  مثلػػه أا وهػػو   القػػاؼي ثػػـ 
إدغمػػت القػػاؼ اػػي القػػاؼ اسػػارت} ربُّ قّػػديرايش ويلحػػظ أف التخفيػػؼ هنػػا حػػدث مػػف 

 ناحية واحدة ش أا وهي اإلدغاـ.
.يلحػػظ أف يٙ }ُيَعػػذُِّب َمػػف َيَ ػػلُء{ اػػي قولػػه تعػػالى:ي٘ البػػاء اػػي المػػيـ  إدغػػاـػػػ 

البػػاء قػػد قلبػػت ميمػػا ثػػـ أدغمػػت المػػيـ اػػي المػػيـ اسػػارت }يعػػذّمف{ ش وهنػػا الحػػرؼ 
 الضعيؼ  الميـي أثر اي الحػرؼ القػو   البػاءيش احولػه إلػى حػرؼ ضػعيؼ مثلػه أ 

 اء مف ناحيتيف :  ميـي ثـ أدغمت الميـ اي الميـ ش والتخفيؼ هنا ج

                                           

 .ٖٕالتسير: ي1 
 .ٕٓٔاألنعاـ :  ي2 
 ٖٕالتيسير: ي3 
 ٗ٘الفرقاف :  ي4 
 ٖٕالتيسير: ي5 
 .ٜٕٔلؿ عمراف : ي6 
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 .مف ناحية اإلدغاـ :  األَىل
مف ناحية القلب ؛ألف سوت  الباءي يحتاج إلى مجهػود أوثػر مػف  : َان اويت

 سوت   الميـي ؛ألف الباء سوت  ديد شوالميـ سوت متوسط.
أ  قلبػػت  يٕ {َأْخػػَرَج َ ػػْطَكوُ  ي اػػي قولػػه تعػػالى:}ٔإدغػػاـ الجػػيـ اػػي ال ػػيف ػػػ 

دغمت ال يف اي ال يف ش اسارت}أخرّ طكو{ والجيـ حرؼ أقػوم  الجيـي  ينا ش ثـ أ
مف ال يف ؛ ألنه حرؼ  ديد ش بينما ال يف حرؼ رخو شاالسوت الضػعيؼ هنػا أثػر 

 اي السوت القو  ش احوله إلى ضعيؼ مثله ش ثـ أدغـ ايه شوهذا تخفيؼ لخر.
يلحظ أف سػوت  يٗ {َلْف ُنْؤِمَف َلؾَ اي قوله تعالى : } يٖ إدغاـ النوف اي الالـ ػ 

سػػػوت  النػػػوفي قلػػػب  امػػػاي ثػػػـ أدغمػػػت الػػػالـ اػػػي الػػػالـ اسػػػارت هوػػػذا}نـؤ لّػػػؾ{ش 
 والتخفيؼ هنا جاء باإلدغاـ ا غير.

 
ا
 ا : اإلمانتثاوي

ظػاهرة سػوتية تهػدؼ إلػى نػوع مػف المماثلػة بػيف الحروػاتش وتقريػب اإلمالة 
 المجهػودواقتسػاد ش وخفته  بعضها مف بعضش وهي وسيلة مف وسائؿ تيسير النطؽ

إذ ال ػػرض منهػػا اػػي األعػػـ األغلػػب تحقيػػؽ اانسػػجاـ السػػوتيش الػػذ  يعػػد  ؛عضػػليال
: " تقريب األسوات بعضها مػف ش قائالضربا  مف المماثلةش وقد سرح بذلؾ ابف يعيش

ومػا ذوػر ابػف الجػزر  أف الفائػدة منهػا هػي: "سػهولة  ي٘ بعػض لضػرب مػف الت ػاوؿ"

                                           

 وما بعدها. ٖٕ. لمزيد مف األمثلة ش ينظر : التيسير ش ص ٖٕالتيسير : ئ 
 .ٜٕ –الفت   يٕ 
  .ٖٕٓتحبير التيسير:  .ٕٗٔبراز المعاني :ظر:  إ. وين ٖٕالتيسير:  يٖ 
 .٘٘البقرة :  يٗ 
 .ٗ٘/ٜ رح المفسؿ :  ي5 
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ش وينحدر باإلمالةش واانحدار أخؼ على اللسػاف اللفظش وذلؾ أف اللساف يرتفع بالفت 
   .ئ مف اارتفاع"

وقػػد نبػػه إلػػى هػػذا النػػوع الحاسػػؿ بػػيف السػػوائت العديػػد مػػف النحػػاةش والقػػراء 
ومعلػػال  ونجػػد دالػػة هػػذا المسػػطل  عػػف سػػيبويه الػػذ  نسػػبه إلػػى الخليػػؿ. القػػدامى

   يٕ . ني اإلمالة": "ازعـ الخليؿ أف إجناح األلؼ أخؼ عليهـش يعلإلمالة قائال
واإلمالػػة عنػػد سػػيبويه هػػي تقريػػب سػػوت مػػف سػػوت: "األلػػؼ تمػػاؿ إذا وػػاف 
بعدها حرؼ موسورش وذلؾ قولؾ: عابدش وعالـش ومسػاجد. ومفػاتي  ... إنمػا أمالوهػا 

أرادوا أف يقربوهػا منهػا ومػا قربػوا اػي اإلدغػاـ السػاد مػف الػزا   للوسرة التػي بعػدهاش
 التمػػاسبػػيف السػػاد والػػزا  اقر بهػػا مػػف الػػزا  والسػػاد حػػيف قػػالوا  سػػدري اجعلوهػػا 

. وتعليلها عندو هو ااقتساد اي الجهد العضليش وهو ما عبر عنػه بقولػه: يٖ الخفة"
"اومػػا يريػػد اػػي اإلدغػػاـ أف يراػػع لسػػانه مػػف موضػػع واحػػدش وػػذلؾ يقػػرب الحػػرؼ إلػػى 

تخفيػػؼ  . وا  ػػؾ أف تقريػػب الفػػت  مػػف الوسػػر ايػػه مػػفيٗ الحػػرؼ علػػى قػػدر ذلػػؾ"
 ي٘ ي.عملية النطؽ ما يجعؿ المتولـ يبذؿ أقؿ مجهود عضل وتيسير

                                           

 .ٕٗ/ٕالن ر:  ي1 
 .ٕٛٚ/ٖالوتاب :  ي2 
 ٜٕ٘/ ٕالوتاب : ي3 
 ٜٕ٘/ٕالسابؽ :  ي4 
للمزيد عف اإلمالة ش ينظر: اي اإلمالػة اػي القػراءات واللهجػات العربيػة د/ عبػدالفتاح  ػلبي /  ي5 

ـ . اإلمالػػة اػػي التػػراث العربػػي ش دراسػػة ٕٛٓٓ -هػػػ ٜٕٗٔ: دار الهػػالؿ / بيػػروت :طبعػػة 
وسفية تحليليةش مف خػالؿ قػراءة حمػزة ش د/ ربػاح اليمنػي مفتػاحش مجلػة الجامعػة ا إلسػالمية 

 ـ.ٕٓٔٓالعدد األوؿ : ٛٔبفلسطيف شمجلد: 
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ولقػػد اسػػتخدـ علمػػاء العربيػػة والقػػراء مسػػطلحات مختلفػػة للدالػػة علػػى اإلمالػػة 
ش يٖ ش بػػيف بػػيفيٕ ش والػػبط  ئ بنوعيهػػا : ال ػػديدة والخفيفػػة ش نحػػو : األلػػؼ المعػػوج 

ش  يٜ ش والوسػػريٛ ـ ػش والتفخيػيٚ ضػػجاع ش واإل يٙ ش واإل ػباع ي٘ ش والػػرـو  يٗ حوااجتنػا
                                           

ر بػػف إبػػراهيـ بػػف خليػػؿ ش لبرهػػاف الػػديف أبوالعبػػاس إبػػراهيـ بػػف عمػػينظػػر : ػػرح حػػرز األمػػاني  ي1 
 ي قراءات.ٕٔٙش مخطوط بدار الوتب المسرية رقـ ٕٓقة : ر : و الجعبر  ال ااعي

ػػ  لمػػذاهب القُػػر اء واخػػتالاهـ اػػي الفػػت  واإلمالػػةش لإلمػػاـ أبػػي عمػػرو الػػدانيش  ينظػػر : ي2  الموضِّ
ػػد  ػػفاعت . جمػػاؿ القػػراء ٖ/ٕ. الن ػػر :ٕ٘ٓ.  ػػرح حػػرز األمػػاني : ٕٗص:  تحقيػػؽ: محم 

وماؿ اإلقراء ش لعلي بف محمد بف عبد السمد الهمداني المسر  ال ااعيش أبو الحسػفش علػـ و 
ش ط: ٕٜٗ/ٕالػػػديف السػػػخاو  ش دراسػػػة وتحقيػػػؽ: عبػػػد الحػػػؽ عبػػػد الػػػدايـ سػػػيؼ القاضػػػي :

 ـ.ٜٜٜٔ -هػ  ٜٔٗٔبيروت شالطبعة: األولىش  –مؤسسة الوتب الثقااية 
لرضػػي الػػديف محمػػد بػػف الحسػػف  ابػػف الحاجػػب ش ػػرح  ػػااية  .ٗٙٔينظػػر :إبػػراز المعػػاني : ي3 

-بيػػػروت–ش ط : دار الوتػػػب العلميػػػة  ٗ/ٖ: ولخػػػريف األسػػػتراباذ  ش تحقيػػػؽ/ محمػػػد الحسػػػف
 . ـٕٜٛٔ -هػ ٕٓٗٔ

: الحسػف بػف أحمػد بػف عبػد ال فػار الفارسػّي  للقػراء السػبعة . الحجػةٕٛٚ/ٖينظر :الوتاب :  ي4 
: دار المػكموف ش ط ب ير جويجػابي -هوجي : بدر الديف قش تحقيؽٕٖٓ/ٔاألسؿش أبو علي: 

 .ـٖٜٜٔ -هػ  ٖٔٗٔالطبعة: الثانيةش  دم ؽ / بيروت -للتراث 
ش تحقيػػؽ / رجػػب  ٓٗ٘/ٕ: مػػف لسػػاف العػػرب ألبػػي حيػػاف األندلسػػي ينظػػر : ارت ػػاؼ الضػػرب ي5 

 ـ.ٜٛٛٔ -هػ ٛٔٗٔالطبعة األولى : –القاهرة  -عثماف محمد ش طبعة : الخانجي
 .ٕٗ: لمذاهب القراء ض  ينظر : المو  ي6 
سػراج القػارئ المبتػد  وتػذوار  .ٜٕ٘جمػاؿ القػراء: . ٕٖٓ/ٔ: ينظر :  الحجة للقػراء السػبعة ي7 

: أبػو القاسػـ  أو  المقرئ المنتهي  وهو  رح منظومة حرز األماني ووجه التهػاني لل ػاطبيي
اسػ  العػذر  أبو البقاءي علػي بػف عثمػاف بػف محمػد بػف أحمػد بػف الحسػف المعػروؼ بػابف الق

راجعػػػه ال ػػػيخ/ علػػػي الضػػػباع ط: مطبعػػػة ش ٜٕٔش ص : الب ػػػداد  ثػػػـ المسػػػر  ال ػػػااعي 
 . ـ ٜٗ٘ٔ -هػ  ٖٖٚٔالطبعة: الثالثةش ش  مسر –مسطفى البابي الحلبي 

 .ٕٙٙ/ٖينظر :  رح ال ااية : ي8 
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طالقهػػا يٖ ش واإلمالػػة .يٕ ش واللػػي ئ والوسػػر ش وقػػد ظػػؿ اسػػتخداـ هػػذو المسػػطلحات وا 
على اإلمالة حتى جاء ابف الجزر  اجعؿ  البط ش اإلضجاعش الوسر ش المحػضي مػف 
أسماء اإلمالة ال ديدة ش وجعؿ   بيف بيفش وبيف اللفظيف والتقليؿ والتلطيؼي لإلمالة 

 يٗ . يفةالخف

 ي٘ : أبُ ػمزَ َظاٌزة اإلمانت 
ش وبسػر  ثانيػا شومذهبػه اػي يٙ واألمر مع أبي عمرو واض  اهػو تميمػي أوا 

ش اتوػػاد تجمػػع المسػػادر علػػى أف يٚ اإلوثػػار مػػف اإلمالػػة ش يتسػػؽ هػػو وهػػذو البيئػػة  
ـ اإلمالة ل ة لقبائؿ العػرب دعػاه ش وقيؿ : إف " يٛ اإلمالة تخص تميما وقيسا وأسدا 

                                           

يمػيش . السبعة اي القراءات .ألحمد بف موسػى بػف العبػاس التمٕٛٚ/ٖينظر : ينظر:الوتاب : ي1 
 –ط: دار المعػػارؼ ش ٘ٗٔص :أبػػو بوػػر بػػف مجاهػػد الب ػػداد ش  تحقيػػؽ د/  ػػوقي ضػػيؼ ش 

 .ٖٕٛ/ٔهػ. الحجة للفارسي: ٓٓٗٔمسر ش الطبعة: الثانيةش 
 ٕٓٔ ص: رح حرز األماني ش  ي2 
ش تحقيػػػؽ ال ػػػيخ/ محمػػػد عبػػػدالخالؽ ٕٗ/ٖ. المقتضػػػب ش للمبػػػرد:ٚٔٔ/ ٗينظػػػر: الوتػػػاب  : ي3 

هػػػػ. الحجػػػة ابػػػػف ٜٜٖٔ -القػػػاهر –األعلػػػى لل ػػػئوف اإلسػػػالمية عضػػػيمة ش ط: المجلػػػس 
 .ٔٔٗ/ٕ. الحجة ش للفارسي:ٙٙخالويه:

 ٖٓ/ٕالن ر  ي4 
سػوؼ اقتسػر هنػػا علػى بعػػض األمثلػة التػي انفػػرد بهػا أبػػو عمػرو  ش وللمزيػد عمػػا أمالػه أبػػو  ي5 

 ٜص :  عمرو ينظر : اإلمالة وعللها اػي قػراءة أبػي عمػرو البسػر  شد/ ب ػير علػي خليػؿ ش
: ٔٔش السػػػػنة :ٔٔومػػػػا بعػػػػدها ش مجلػػػػة الجامعػػػػة األسػػػػمرية اإلسػػػػالمية ش ليبيػػػػا ش العػػػػدد/ 

 ـ.ٕٗٔٓ-هػٖ٘ٗٔ
 .ٚ٘/ ٖينظر : غاية النهاية  ي6 
 .ٜٕٛ/ٔالسابؽ: ي7 
 .ٖٙ/ ٕ. الن ر: ٛٔ٘/ ٔ. ارت اؼ الضرب :ٗ٘/ٜينظر :   رح المفسؿ : ي8 
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 يٕ ش " وأ ػػدهـ حرسػػا عليهػػا بنػػو تمػػيـ" ئ "ـ إلػػى الػػذهاب إليهػػا التمػػاس الخفػػةدعػػاه
وقيؿ :اإلمالػة ل ػة بنػي تمػيـ وغيػرهـ مػف العػرب ش ولسػاف النػاس الػذيف هػـ بػالعراؽ 

 يٖ . جار على لفظ اإلمالة 
 ومف األمثلة التي أمالها أبو عمرو  وحدو التي : 
 الناسي وأمثالها افي قوله تعالى }  انفرد أبو عمرو بإمالة األلؼ اي ولمةػ 

أمػاؿ أبػو عمػرو األلػؼ  يقوؿ  ػمس الػديف ال ػااعي : " يٗ ومف الناس مف يقوؿ..{
ش ي٘ "قبػػؿ السػػيف الموسػػورة إمالػػة محضػػةش وهوػػذا وػػؿ ألػػؼ مثلهػػا والبػػاقوف بػػالفت 

ؼ ػؿ أخػػويوض  لنا موي القيسي الخفة هنا ونحوها قائال: " ألف عمؿ اللسػاف متسفػ
ش اقػد  يٙ  " دوػه متسػعدا بالفتحػة واأللػؼ ش ثػـ يهػبط متسػفال بوسػرة مػا بعػػملػف عػم

ـ  اػإف هػذا أحػدث تجانسػا  قرب سوت األلػؼ مػف الوسػرة التػي جػاءت بعػدو ش ومػف ثػ
                                           

ف أبو الخيػر ابػف الجػزر ش محمػد بػف محمػد بػف منجد المقرئيف ومر د الطالبيف ش ل مس الدي ي1 
-هػ ٕٓٗٔ. ط: دار الوتب العلمية شالطبعة: األولى ٖٚص :  ش  هػيٖٖٛيوسؼ  المتواى: 

ْرقػاني  المتػواى: ٜٜٜٔ ـ. ينظر : مناهؿ العرااف اػي علػـو القػرلف ش  لمحمػد عبػد العظػيـ الزُّ
 ة الثالثة. ط: عيسى البابي الحلبي و رواو ش  الطبع ٖٗٗ/ ٔهػي شٖٚٙٔ

 .ٗ/ ٖ رح  ااية ابف الحاجب ش للرضي:  ي2 
عرابه : إبراهيـ بف السر  بف سهؿش أبػو إسػحاؽ الزجػاج : ي3  ش تحقيػؽ:  ٕٗٔ/ٔمعاني القرلف وا 

 ـ. ٜٛٛٔ -هػ  ٛٓٗٔبيروت ش الطبعة: األولى  –عبد الجليؿ عبدو  لبي ط: عالـ الوتب 
 .ٛالبقر :  ي4 
نة على معراة بعض معاني والـ ربنا الحوػيـ الخبيػر ش ل ػمس الػديفش السراج المنير اي اإلعا ي5 

ط: مطبعػػة ٕٔ/ٔهػػػي ش ٜٚٚالػػديفش محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػب ال ػػربيني ال ػػااعي  المتػػواى: 
 هػ ٕ٘ٛٔالقاهرة:  -بواؽ  األميريةي 

الو ػػػؼ عػػػف وجػػػوو القػػػراءات السػػػبع وعللهػػػا ش وحججهػػػا ش لموػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب القيسػػػي ش  ي6 
 -هػػ ٚٓٗٔ:د/ محيي الديف رمضاف ش مؤسسػة الرسػالة ش الطبعػة الرابعػة :ش تحقيؽ ٓٚٔ/ٔ

 ـ.ٜٚٛٔ
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سوتيا ش أدم إلى اتفاؽش أو تقارب بيف السوتيف ش وهذا أدم إلى سػهولة وخفػة اػي 
لى جهد عضلي أقؿ.  النطؽ ش وا 

ِإا ِاػي قُػر م  عمػرو وحػدو ألػؼ   جػداري اػي قولػه تعػالى : }وما أماؿ أبػو ػ 
َنٍة َأْو ِمْف َورَاِء ُجُدٍر{ اقد قرأها  جداري باإلمالػة وحػدو ش وقػد أ ػار إلػى ذلػؾ  ئ ُمَحس 

. "بػو عمػرو وأمالػه أبػو عمػرو وحػدو.أعلى التوحيدش ابف وثيػر و قائال : " يػالسرقسط
 يٕ 

ع ضػـ المػيـ اػي ولمػة   مجراهػاي اػي قولػه انفرد أبو عمرو بإمالة الػراء مػػ 
البػاقوف بضػـ المػيـ وأمػاؿ : السرقسطييقوؿ  يٖ {ِبْسـِ اهلل َمْجراَها وُمْرَساَهاتعالى : }

 يٗ . الراءش أبو عمرو
 رد أبػػو عمػػرو أيضػػا بإمالػػة الػػراء اػػي ولمػػة  تػػرمي اػػي قولػػه تعػػالى : }ػانفػػػػػ 

مػاذا تػرم   بضػـ التػاء رو الداني قائال : " ويوض  ذلؾ أبو عم ي٘ {َااْنُظْر َماَذا َتَرم 
بفتحهمػػا يجعلونػػه اعػػال   ووسػػر الػػراء وسػػرة خالسػػة يجعالنػػه اعػػال رباعيػػا والبػػاقوف

                                           

 .ٗٔالح ر: ي1 
.  ينظػػر : معػػاني القػػراءات ل:زهػػر  : ٛٛٔش وص: ٖٖالعنػػواف  اػػي القػػراءات السػػبع ص :  ي2 

ٗٛٙ. 
 .ٔٗهود :  ي3 
ئ األنسػػار  العنػػواف  اػػي القػػراءات السػػبع ش ألبػػي طػػاهر إسػػماعيؿ بػػف خلػػؼ بػػف سػػعيد المقػػر  ي4 

ش طبعػػة :عػػالـ ٙٛٔالسرقسػطي  تحقيػػؽ : الػدوتور زهيػػر زاهػػدش الػدوتور خليػػؿ العطيػةش ص : 
. البدور الزاهرة اي القػراءات الع ػر ٜٕ٘ينظر : تحبير التسير : .هػ ٘ٓٗٔالوتبش بيروت : 

الفتػاح القراءاُت ال اذُة وتوجيهها مف ل ة العرب: عبد  -المتواترة مف طريقي ال اطبية والدُّرة 
 لبناف. -ش ط: دار الوتاب العربيش بيروت  ٜٓٔبف عبد ال ني بف محمد القاضي ش ص:

 .ٕٓٔالسااات :  ي5 
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 بػإخالصسػلهما والبػاقوف أعمرو يميؿ اتحة الراء وورش بيف بيف على  وأبوثالثيا 
 ئ . اتحها

 يٖ }طػه{واػي  يٕ مما انفػرد أبػو عمػرو بإمالتػه أيضػا الهػاء اػي}وهعيص{ ػ 
: ها مف طػه باعتبػار وونػه حراػا وهػا ؿوأبا عمرو أمايقوؿ ساحب البدور الزاهرة :" 

 يٗ . عيص"مف وه
يػا َأيَُّهػا  إمالة األلػؼ اػي ولمػة   أسػارمي ش و أسػرمي افػي قولػه تعػالى : }ػ 

ـْ ِمَف اأْلَْسرم بضـ الهمػزة « مف األسارم»قرأ أبو عمرو  ("5){ الن ِبيُّ ُقْؿ ِلَمْف ِاي َأْيِديُو
تفػرد بػه أبػو عمػروش  . ويقوؿ الزجاج :"يٙ "الهمزة وات  السيف بعدها ألؼش وباإلمالة

 يٚ . اإلمالة"وأبو عمرو ساحب 
َاَلم ا َجف  َعَلْيِه الل ْيُؿ رََأم إمالة الهمزة اي ولمة   رأم ي اي قوله تعالى : } ػ 

عمرو الهمزة اقػط مػع اػت   وأماؿ أبو يقوؿ ال يخ عبدالفتاح القاضي : " يٛ { َوْوَوب ا
ويػػرم ابػػف زنجلػػة أف األلػػؼ هػػي التػػي أميلػػت اػػي  رأمي وليسػػت الهمػػزة إذ  يٜ "الػػراء.

                                           

 .ٕٖٛالبدور الزاهرة :  .ٖٔ. ينظر : العنواف اي القراءات السبع : ٕٔٔالتيسير :  ي1 
 .ٔمريـ :  ي2 
 ٔطه:  ي3 
 .ٕٗٓالبدور الزاهرة : ي4 
 .ٓٚالبقرة :  ي5 
لبيد لو ؼ معنى القرلف المجيد ش لمحمد بف عمر نػوو  الجػاو  البنتنػي ش تحقيػؽ: محمػد أمػيف مراح  ي6 

 . هػ ٚٔٗٔ -بيروت ش الطبعة: األولى  –ط: دار الوتب العلمية ش  السناو 
إعػػراب القػػرلف المنسػػوب للزجػػاج شالعلػػي بػػف الحسػػيف بػػف علػػيش أبػػو الحسػػف نػػور الػػديف جػػامع العلػػـو  ي7 

القػاهرة  -شط: دارالوتػاب المسػر  ٕٕٕقولي ش تحقيػؽ ودراسػة: إبػراهيـ اإلبيػار ش ص:اأَلْسفهاني البػا
 . هػ ٕٓٗٔ -القاهرة / بيروت شالطبعة: الرابعة  -بيروت  -ودارالوتب اللبنانية 

 .ٙٚاألنعاـ :  ي8 
 .ٚٓٔالبدور الزاهرة :  ي9 
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نمػػا وسػػر الهمػػزة لمجػػاورة اليػػاء   يقػػوؿ " قػػرأ أبػػو عمػػرو بفػػت  الػػراء ووسػػر الهمػػزة وا 
 يٕ وا خالؼ اي ذلؾ ؛ ألف األلؼ هي حروة الهمزة . ئ "واأللؼ هي الممالة

  
ا
 ري ادقطغ ادتُسط ادفتُح :تقص –ا ثان 

مػػف مظػػاهر التخفيػػؼ التػػي وردت عنػػد أبػػي عمػػرو تحويػػؿ المقطػػع المتوسػػط 
المفتوح الموػوف مػف :  سػامت وحروػة طويلػة ي والػذ  يرمػز لػه بػػ  ص ح حي إلػى 
مقطع قسير والذ  يتووف مف   سامت وحروة قسيرة ي والذ  يرمػز لػه بػػ ص ح ي 

ذ واعػػدنا{وقػػد جػػاء ذلػػؾ اػػي قراءتػػه لقولػػه ت اقػػد قرأهػػا  وعػػدناي بػػدوف  يٖ عػػالى : } وا 
 وبهذا تحوؿ المقطع المتوسط المفتوح  واي إلى مقطع قسير. يٗ ألؼ

{ ومنه أيضا  قراءة قوله تعالى : ـْ }ِبَما لتَاُو
َقرََأ َأُبو َعْمػرو َوحػدو / ِبَمػا اقد " ي٘ 

مف } لتاوـ{ مف متوسط  ومف ثـ اقد تحوؿ المقطع األوؿ  يٙ "أتاوـ / ِبكَلؼ َمْقُسوَرة
 متوسط مفتوح إلى  قسير مفتوح .

                                           

 ٕٙ٘حجة القراءات ش ابف زنجلة :  ي1 
ش أبػو العربػيه أبػو عمػرو ينظػر : أثػر القػراءات اػي األسػوات والنحػو لمعراة المزيػد عمػا أمالػ ي2 

ش موتبػػة الخػػانجيش القػػاهرة ش ٙٔٔ -ٕٔٔد/عبدالسػػبور  ػػاهيف ش ص : عمػػرو بػػف العػػالء ش
رائد الدراسات الل وية والقرلنية ش أبو عمرو بػف العػالء ش  ـ.ٜٚٛٔهػ ػ  ٛٓٗٔالطبعة األولى:

 ػ /هػػػٜٔٗٔش الطبعػػػة األولػػػى : ٙٙٔ -ٓٙٔص: د/ وحيػػػد عبدالمقسػػػود إسػػػماعيؿ زايػػػد ش 
  ـ. ٜٜٜٔ

 .ٓٛش طه: ٕٗٔش األعراؼ : ٔ٘البقرة :   يٖ 
 .٘٘ٔينظر : السبعة اي القراءات ش ابف مجاهد ش ص : ي4 
 ٖٕالحديد :  ي5 
. العنػػواف اػػي  ٕٛٓ.  التيسػػير :ٕ٘ٚ/ ٙ. ينظػػر : الحجػػة للقػػراء السػػبعة :  ٕٙٙالسػػبعة : ي6 

. اإلقناع اي القراءات السػبع. ألحمػد بػف علػي بػف أحمػد بػف خلػؼ ٙٛٔ:القراءات السبع شص
ش طبعػػة : دار السػػحابة ٕٖٛاألنسػػار  ال رنػػاطيش أبػػو جعفػػرش المعػػروؼ بػػابف الَبػػاِذشش ص :
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ا
 دذف مقطغ مه مقاطغ انكهمت. –ا رابؼ

ومف مظاهر التخفيؼ عند أبي عمرو حػذؼ مقطػع مػف مقػاطع الولمػة ش وهػذا 
 الحذؼ يقتسد ض طة سدرية ومف ذلؾ :

{قولههت الهه ل    ـْ ُأَبلُِّ ُوػػ
اّلـ سػػاونة البػػاء خفيفػػة الػػ أْبِلُ وـي قػػرأ أبػػو عمػػرو وحػػدو ئ 

  يٕ مضمومة ال يف اي وّؿ القرلف.
ويلحظ أف أبا عمرو قد حذؼ مقطعا قسيرا مف مقاطع الولمة ش وهػذا نػوع مػف 

ـْ  ع ػي  ؛ إذ مقاطػػأنواع التخفيػؼ وااقتسػاد اػي المجهػود العضلػ { : ص ح + ُأَبلُِّ ُوػ
{ : ص ح ص+ ػص ح ص + ص ح + ص ح + ص ح ص. أما مقاط ـْ ع } ُأْبِلُ ُوػ

 . + ص ح ص ص ح + ص ح
 يٗ و  ُتْنػِزَؿ{ش  يٖ ومما خففه أبو عمرو أيضا بحذؼ مقطع قسػير : } ُنْنػِزُؿ{ 

ؿُ  } ش اػي٘ بإسواف النوف ش وتخفيؼ الزا   ف أربعػة مقػاطع : ص ح ػوف مػػ{ تتوػ ُنَنػزِّ
+ ص ح ص + ص ح +ص ح ش أما } ُنْنػِزُؿ{ اتتوػوف مػف ثالثػة مقػاطع : ص ح 

َؿ{ص + ص ح +ص حش ومثلها : } تُ   . ْنِزَؿ{ و } ُتَنزِّ

                                                                                                           

للتراث. الونز اي القراءات الع ر ألبػي  محمػد عبػد اهلل بػف عبػد المػؤمف بػف الوجيػه بػف عبػد 
لواسػػطّي المقػرئ تػػاج الػديف ويقػػاؿ نجػـ الػػديف شتحقيػػؽ: د. اهلل بػف علػػى ابػف المبػػارؾ التّػاجر ا

 ٕ٘ٗٔالقاهرة ش الطبعػة: األولػى:  –شطبعة: موتبة الثقااة الدينية ٙٚٙ/ٕخالد الم هداني : 
 .ٖٗٛ/ٕـ. الن ر :  ٕٗٓٓ -هػ 

 . ٖٕ. األحقاؼ : ٛٙ,ٕٙاألعراؼ :  ي1 
 ٔٗ/ ٗالحجة :  ي2 
 .ٕٛاإلسراء :  ي3 
 .ٖٜاإلسراء :  ي4 
 .٘ٚالتهذيب :  ي5 
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ـْ َسػاِدِقيفَ ومنه أيضا قوله تعالى} َحت ػى ِإَذا ش وقولػه تعػالى : } ئ {َهُؤَاِء ِإْف ُوْنُت
اقػػد أسػػقط أبػػو  يٖ {َأْوِلَيػػاُء ُأوَلِئػػَؾ ِاػػي َضػػاَلٍؿ ُمِبػػيفٍ  ش وقولػػه تعػػالى :} يٕ {َجػػاَء َأْمُرَنػػا

سػقاط الهمػزة اػي هػذو اليػات   يٗ عمرو إحدم الهمػزتيف اػي هػذو اليػات وأمثالهػا  وا 
 .ة ؛ للتخفيؼ ػواي أمثالها يسقط مقطعا  قسيرا مف مقاطع الولم

ويلحظ هنا أف أبػا عمػرو قػد اختػار تسػهيؿ الهمػزة ش ومعلػـو أف هػذا التسػهيؿ 
مظهر مف مظاهر اللهجػة الحجازيػة ش وهػو تميمػي بسػر  ش ولوػف هػذا إف دؿ ايػدؿ 

ف وػاف لهجػة غيػرو ش أو لعلػه تػكثر ب ػيخه على أف أبا عمروقػد يختػار التسػه يؿ ش وا 
 الحجاز  الحسف البسر  .

ـْ ومف ذلؾ أيضا قوله تعالى :: }   اقد قرأها } ااجَمعوا {  ي٘ {َاَكْجِمُعوا َوْيَدُو

                                           

 ٖٔالبقرة :  ي1 
 ٓٗهود :  ي2 
 ٕٖاألحقاؼ : ي3 
 ٕٛ. التيسير : ٜٔينظر : حجة القراءات ابي زرعة :  ي4 
 .ٗٙطه :  ي5 
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ومف ثـ اقد حذؼ المقطع األوؿ مػف الولمػة ش وهػو همػزة ئ َوات  اْلِميـ األلؼبوسؿ 
 : ص ح +ص ح ص +ص ح+ ص ح ح . القطع ؛ ألف مقاطع }اكجمعوا{ هي

بينمػػا مقػػاطع }اػػاجمعوا{ هػػي : ص ح ص +ص ح + ص ح ح .لػػيس هػػذا  
 احسب اهناؾ تخفيؼ لخر ش أا وهو إبداؿ وسرة الميـ اتحة.

 
ا
 إبذال اهلمشة ياء ،َدذف مقطغ َإبذال انكسزة انطُيهت ، فتذت طُيهت .  –ا خامس

ذلػػؾ قػراءة قولػه تعػػالى :  قػد تتعػدد أوجػػه التخفيػؼ عنػد أبػػي عمػرو ش مػف    
 } ِمم ػا خطايػاهـ { مثػؿ قضػاياهـ :َقرََأ َأُبو َعْمػرواقد "  يٕ {...واػ}ِمم ا خطيئاتهـ أغرق

اومػػا هػػو واضػػ  أبػػدؿ الوسػػرة الطويلػػة ش اتحػػة طويلػػة ش ومػػا أبػػدؿ الهمػػزة يػػاء ش  يٖ "
 وحذؼ مقطع مف مقاطع الولمة أا وهو حرؼ   التاءي مف أجؿ التخفيؼ .

 ساد
ا
 إبذال دزف )شذيذ  حبزف رخُ . –ا س
مف مظػاهر الخفػة أيضػا عنػد أبػي عمػرو إبػداؿ التػاء يػاء أحيانػا؛ ألف اليػاء   

أخؼ مف التاء ؛ ألنهػا حػرؼ رخػو احتوػاوي ش أمػا التػاء : اسػوت  ػديد انفجػار  ؛ 
مػف قولػه تعػالى: أ  يحتاج إلى مجهػود عضػلي أوثػر مػف اليػاءش اقػد قػرأ }تعملػوف{ 

 َاَوؿِّ َوْجَهَؾ َ ْطَر اْلَمْسِجِد  ْف َحْيُث َخَرْجتَ ػِ َومٍؿ َعم ا َتْعَمُلوَف*ػُه ِب ااِ ا الل  ػَومَ }

                                           

المبسوط اي القػراءات الع ػر شألحمػد بػف الحسػيف بػف ِمْهػراف النيسػابورّمش أبػو بوػر شتحقيػؽ:  ي1 
ـ. ينظػػػر :  ٜٔٛٔدم ػػؽ:  -لعربيػػػة ش ط: مجمػػع الل ػػة اٜٕٙسػػبيع حمػػزة حػػػاويميش ص :

 .ٓٙٗ. تحبير التيسير ش ص :ٕٖٔ/ ٕالن ر : 
 .ٕ٘نوح :  ي2 
. إبػػراز المعػػاني مػػف حػػرز ٕٖٛ/ٙ. ينظػػر : الحجػػة للقػػراء السػػبع : ٕٚٙحجػػة القػػراءات :  ي3 

 . ٖٛٗاألماني  ش ص : 
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}َأا  ويٗ } يقولوا{ ش  يٖ َأف َتقوُلوا َيْوـ اْلِقَياَمة{ }وقرأ أيضا  يٕ بياء ال يبة ئ  {اْلَحراـِ 
  يٚ وف اْلَحَيػػػاة الػػػدُّْنَيا{و }بػػػؿ تػػػؤثر ش  يٙ } أا يتخػػػذوا{ ي٘ َتت ِخػػػُذوا مػػػف دونػػػي َووػػػيال{

وتػػكولوف  َوَا تحضػػوف علػػى َطَعػػاـ اْلِمْسػػِويف بػػؿ َا تورمػػوف اْلَيِتػػيـ}و يٛ }يػػؤثروف ي
ش    يورمػػػػوف شيحضػػػػوف يػػػػكولوف يٜ وتحبػػػػوف الَمػػػػاؿ حبػػػػا جمػػػػا{ التػػػػراث أوػػػػال لمػػػػا

   يٓٔ .يحبوفي
 
ا
 إبذال اهلمشة حبزف ػهت: –ا سابؼ

 ال 1
ا
 إبذال اهلمشة ياء

و}لِيػػف  لنػا أَلَْجػػر ا{ ئٔ و : "} لِيػن ُوـ َلػػػتَْكُتوَف{رأ أبػػو عمػػر ػقػ
بػػا  ئٕ  و } ليػػذا ُوناُتر 

 على ااستفهاـش بهمزة واحدة وياء ش وبيف الهمزة والياء مدة . لـ  ئٖ {

                                           

 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔالبقرة  ي1 
 .ٜٕٙينظر : تحبير التيسير اي القراءات الع ر ش ص: ي2 
 .ٕٚٔالبقرة  ي3 
/ ٕ. ينظػػر : الن ػػر اػػي القػػراءات الع ػػر   ٜٕٛي القػػراءات ش ابػػف مجاهػػد ش ص ػة اػػػالسبعػػ ي4 

ٕٖٚ. 
 .ٕاإلسراء :  ي5 
 .ٖٛ/٘. ينظر : الحجة للفارسّي : ٖٛٚالسبعة :  ي6 
 .ٙٔاألعلى : ي7 
 .ٓٔٙ: . تحبير التيسير ٖٕٓ/ ٘. ينظر : الحجة للقراء السبعة:  ٓٛٙالسبعة :  ي8 
 .ٕٓ-ٚٔالفجر :  ي9 
 .٘ٛٙالسبعة :  ي10 
 .ٔٛاألعراؼ :  ي11 
 .ٖٔٔاألعراؼ :  ي12 
 .٘الرعد :  ي13 
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  ئ يفعؿ ذلؾ غيرو ."
و قد خفؼ أبو عمرو هنا بإبداؿ الهمزة يػاء ؛ ألف  الهمػزة تحتػاج إلػى مجهػود 

لياء ؛ لبعد مخرجهػا ش ومػا أنهػا سػوت  ػديد ش بينمػا اليػاء سػوت عضلي أوثر مف ا
 رخو .

 إبذال اهلمشة َاَا: –2
مف مظاهر التخفيؼ عند أبي عمرو إبداؿ الهمػزة واوا ش وذلػؾ اػي قػراءة قولػه 

ذا الرُُّسؿ أقتت{تعالى :   يٖ "َقرََأ َأُبو َعْمرو َوحدو / وقتت / بواواقد " يٕ }َواِ 
 
ا
 ء وُوا :ا : إبذال انياثامى

ػورِ  اي قوؿ المولى عز وجؿ : } قػرأ أبػو عمػرو وحػدو:  يٗ { َيْوـَ ُيْنَفُخ ِاػي السُّ
واليػػاء أثقػػؿ مػػف النػػوف ؛ ألف  ي٘ ء باليػػا {ُيػػْنَفخُ }وقػػرأ البػػاقوف:  بػػالنوف. {خُ فُ نْ يػػـو َنػػ}

 الياء مف األسوات السامتة ش بينما النوف مف األسوات الزلقة . 
 
ا
 دتُسط ادغهق إىل قصري مفتُح :حتُيم ادقطغ ا –ا ثامى

قد يحذؼ أبو عمرو أحيانا سامت مف سػوامت الولمػة ؛ مػف أجػؿ التخفيػؼ ش 
قرأهػا }َلَتِخػذّت { بتخفيػؼ التػاء    ي6َات َخػْذَت َعَلْيػِه َأْجػر ا{  }وما اي قوله تعػالى ذلػؾ 

                                           

 .ٖٚالتهذيب :  ي1 
 .  ٔٔالمرسالت : ي2 
 :.التيسػػيرٕٗٚ. حجػػة القػػراءات :ٖٗٙ/ٙ. ينظػػر : الحجػػة للقػػراء السػػبعة :  ٙٙٙالسػػبعة :  ي3 

 .ٚٔٚ. إبراز المعاني :ٕٛٓ
 .ٕٓٔطه :   ي4 
 ٓٙ٘/ٕ.الونز اي القراءات الع ر : ٕٓ٘/ ٘الحجة للقراء السبعة :  ي5 
 .ٚٚالوهؼ :  ي6 
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دغػػاـ الػػذاؿ ش لػػـ يجمػػع ذلػػؾ غيػػرو  تػػاء وومػػا تػػرم  اقػػد حػػذؼ ال ئ ووسػػر الخػػاء ش وا 
الساونة  وأبقى المتحروةش  ومف ثـ اقد حوؿ المقطع األوؿ مف متوسط م لؽ ش إلػى 
قسػػير مفتػػوح ش والقسػػير المفتػػوح يحتػػاج إلػػى مجهػػود عضػػلي أقػػؿ مػػف المتوسػػط 
الم لػػؽ ؛ ألف المقطػػع القسػػير يتوػػوف مػػف: سػػامت وحروػػة قسػػيرةش أمػػا المتوسػػط 

مػف ناحيػة ش ومػف ناحيػة  الم لؽ ش ايتووف مف: سامت وحروة قسػيرة وسػامت هػذا
 أخرم اقد خفؼ أيضا بإدغاـ الذاؿ اي التاء . 

ِبَ ْيػػر َتْنػػِويف قرأهػػا أبػػو عمػرو} ُأُوػػِؿ{  يٕ }َذَواتَػػْي ُأُوػٍؿ َخْمػػٍط{ومنػه قولػػه تعػػالى :
ـ َواْلَباُقوَف ِبالت ْنِويفِ   يٖ . الال 

ر وحذؼ التنويف هنا يحوؿ مقطػع الولمػة األخيػر مػف متوسػط م لػؽ إلػى قسػي
ـ  جاء التخفيؼ .  مفتوح ش ومف َث

 
ا
 إبذال دزكت حبزكتأخف مىٍا : –ا تاسؼ

 إبذال انضمت كسزة :ال 1
ومػػف أنػػواع التخفيػػؼ أيضػػا عنػػد أبػػي عمػػرو إبػػداؿ الضػػمة وسػػرة ش وذلػػؾ اػػي 

اقػد قػرأ  ي٘ ـ ألػُؼ وسػؿٍ ػد الميػػش ووػاف بعػيٗ الضمير   هـي إذا سػبؽ بوسػرة ش أو يػاء
 يٚ ـِ اثنػيف {ػإليهِ  ش و} يٙ قع ش ومف ذلؾ : } عليِهـِ الذَِّلة{بوسر الهاء والميـ حيث و 

                                           

لما تفػرد بػه وػؿ واحػد مػف القػراء السػبعة ش ألبػي عمػرو الػداني ش تحقيػؽ :د/ حػاتـ التهذيب :  ي1 
 -هػػػ ٕٙٗٔش دم ؽ/سػػورياش الطبعػػة : األولػػى : ٘ٚط: دار نينػػو  شص :ش سػػال  الضػػامف 

 ـ.ٕ٘ٓٓ
 .ٙٔ:  سبك ي2 
 . ٙٔ٘. تحبير التسير : ٗٔ/ٙ. ينظر : الحجة :  ٓٙٔالتيسير :   ي3 
 ويعرؼ ذلؾ اي اللهجات العربية بظاهرة   الوهـ ي . ي4 
 .ٓٚ لما تفرد به وؿ واحد مف القراء السبعة :ينظر : التهذيب   ي5 
 .ٔٙالبقرة :  ي6 
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والوسػػرة  يٗ ش ومػػا وػػاف مثلػػه  يٖ ش و}ِبِهػػـِ األسػػباب{ يٕ ش و} عػػف قبلػػِتِهـِ اّلتػػي{ ئ {
أخؼ مف الضمة ش ومناسبة لما قبلها  ش وما أف اانتقاؿ مف الوسرةش ومف الياء إلى 

 الياء إلى  الضمة . الوسرة أخؼ مف اانتقاؿ مف الوسرة ش ومف
 إبذال انضمت فتذت  ال 2

ومما يعد مف التخفيؼ عند أبي عمرو إبداؿ الضمة اتحػة شوذلػؾ اػي  قولػه   
أ   يٙ  ِبَفػْت  الت ػاء َووسػر اْلِجػيـ اقد قرأها  َترِجعػوفي ي٘ وف ِايِه{عُ رجَ }َيْوم ا تُ تعالى : 

ف وانت الوسرة أثقؿ أ  بإبداؿ ضمة   التاءي اتحةش وما أبدؿ اتحة الجيـي وسرة  ش وا 
 مف الفتحة ش ولوف الضمة أثقؿ منهما ؛ ومف ثـ ايعد هذا تخفيفا.

 { نسػباَقرََأ َأُبو َعْمػرو َوحػدو }َواْلَبْحػرَ  يٚ }َواْلَبْحُر َيُمدُُّو{ومنه أيضا قوله تعالى: 
 يٛ . 
 إبذال انضمت سكُوا: ال 3

والبػاء سػوونا اػي  ومما يعد مف التخفيؼ عند أبي عمرو إبداؿ ضمة السيف  
 رسلنا وسبلنا وأخواتهماي حيث وقع ش إذا وقع بعد الػالـ حراػاف : إمػا وػاؼ ومػيـ أو 

                                           

 .ٗٔيس: ي1 
 .ٕٗالبقرة :  ي2 
 .ٙٙٔالبقرة :  ي3 
 . ٜٖٕ/ٔ. الو ؼ : ٓٔٔش  ٜٓٔر : السبعة اي القراءات ش ص : ينظ -ي4 
 .ٕٔٛالبقرة :  ي5 
 ٚٔٗ/ٕينظر الحجة : .ٖٜٔالسبعة : ي6 
 . ٕٚلقماف : ي7 
 .ٚٚٔ. ينظر : التيسير اي القراءات السبع ش ص ٖٔ٘السبعة :  ي8 
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 يٗ ش }ُرْسػلهـ{ يٖ ش }ُرْسػلوـ{ يٕ ش ومػف ذلػؾ  :}ُرْسػلنا{  ئ هاء وميـ ش أو نػوف وألػؼ
اقػػد قرأهمػػا بضػػـ الثػػاء  يٚ } ُثْمػػرو { يٙ ومنػػه أيضػػا } ُثْمػػر{ ي٘ ش}ُسػػْبلنا{ يٗ }ُرْسػػلهـ{

وقد حدث التخفيؼ هنا بإبداؿ الضمة سوونا ؛ إذ ترتب عليػه دمػج  يٛ يـ وسووف الم
دمج المقطع األوؿ والثػاني اػي الولمػات السػابقات  اػي مقطػع واحػد ش وبهػذا اقتسػد  

 ض طة هوائية ش أضؼ إلى ذلؾ ثقؿ الضمة الذ  تخلص منه بحذاها.
 إبذال انكسزة فتذت: ال 4

رأ أبػػو ػقػػ يٜ  ِه{ػ{ و }ُمْمِسػػَواُت َرْحَمِتػػَواِ ػػَفاُت ُضػػرِّوِ }وذلػػؾ اػػي قولػػه تعػػالى :  
عمرو بتنويف}وا فات{ و}ممسوات{ ونسب }ُضر و{ و}َرْحَمَتهي وقػراء البػاقوف بػدوف 

. اإبػػداؿ الوسػػرة اػػي } ضػػرو { واي}رحمتػػه{  يٓٔ تنػػويف وبخفض}ضػػّرو{ و}رحمتػػه{ 
 اتحة ش نوع مف أنواع التخفيؼ ؛ ألف الفتحة أخؼ مف الوسرة .

                                           

   :. الن ػرٔ٘ٔ. المبسوط اي القػراءات الع ػر ص ٓٙٗ/ ٕ. ينظر :الحجة : ٕٙٔالسبعة :  ي1 
ٖٔٚ. 

 .ٕٖالمائدة :  ي2 
 .ٓ٘غاار :ي3 
 .ٔٓٔاألعراؼ :  ي4 
 ٕٔإبراهيـ :  ي5 
 .ٖٗ –الوهؼ  ي6 
 ٕٗ -الوهؼ  يٚ 
 .ٖٓٔ/ٕ.  الن ر :  ٜٖٙ/ٖ. ينظر :الحجة : ٕٗٙشٜٖٓالسبعة :   يٛ 
 ٖٛالزمر :  يٜ 
اػػي القػػراءات  .العنػػوافٜٓٔ. التيسػػير : ٖٕٙ. حجػػة القػػراءات :ٜٙ/ٙينظػػر : الحجػػة :   يٓٔ 

 .ٜٙٙ.إبراز المعاني:٘ٙٔالسبع : 
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 انكسزة فتذت َ اختءص انفتذت:إبذال  ال5
ػػػػْف َا َيِهػػػػدِّ افػػػي قػػػػوؿ اهلل تعػػػػالى : } قػػػػرأ ابػػػػف وثيػػػػر وورش وابػػػػف " ئ ..{َأم 

بفت  الياء والهاء وت ديد الداؿش ووذلؾ قرأ أبو عمرو غير أنه اختلس اتحة ...عامر
االتخفيؼ جاء هنػا بإبػداؿ وسػرة الهػاء اتحػة والفتحػة أسػهؿ مػف الوسػرة ش  يٕ "الهاء
ف واف بعض القراء اتفؽ مع أبػي عمػرو اػي وم ا أنها مناسبة لحروة الياء قبلها ش وا 

هذو القراءة ش إا أنه انفرد باختالس حروة الهػاء ش أ  الفتحػة شوهػذا نػوع مػف أنػواع 
التخفيؼ ؛ ألف اختالس الحروة قريب مف السووف ش  ولـ يحػدث هػذا  ااخػتالس إا 

اػي الضػمة والوسػرة لثقلهمػا ش وا يوػوف اػي  عند أبي عمرو ؛ ألف ااخػتالس يوػوف
 يٖ الفتحة . 

ليػؾ  تلؾ هػي مظػاهر الخفػة التػي توسػلت إليهػا ايمػا انفػرد بػه أبػو عمػرو ش وا 
 جدوا بمظاهر هذو الخفة:

                                           

 ٖ٘يونس :  - ٔ
 . ٕٓ٘/ ٕش ص :  الونز اي القراءات الع ر- ٕ
ش ص :  د/ عبػػد البػػديع النيربػػانيش  الجوانػػب السػػوتية اػػي وتػػب ااحتجػػاج للقػػراءات ينظػػر : - ٖ

 .ـٕٙٓٓ -هػ ٕٚٗٔاألولىش  : الطبعةش  دم ؽ –: دار ال وثانى ش طٜٛٔ
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 مءدظاث اآليت انسُرة مظاٌز اةفت انقزاءة
إدغاـ المتماثليف  مناسّوـ

 اي ولمة
  ٕٓٓ البقرة

 إدغاـ المتماثليف سلّوـ
 اي ولمة

  ٗ المدثر

إدغاـ المتماثليف  ايه ّهدم
 اي ولمتيف

  ٕ البقرة

إدغاـ المتماثليف  وما اختلؼ ّايه
 اي ولمتيف

  ٖٕٔ البقرة

مف قبؿ أف 
 يكتي ّيـو

إدغاـ المتماثليف 
 اي ولمتيف

  ٕٗ٘ البقرة

إدغاـ المتماثليف  هو ّوالمالئوة
 اي ولمتيف

  ٛٔ لؿ عمراف

متماثليف إدغاـ ال هو ّوجنودو
 اي ولمتيف

  ٜٖ القسص

إدغاـ المتماثليف  ا أبرح ّحتى
 اي ولمتيف

  ٓٙ الوهؼ

إدغاـ المتماثليف  النواح ّحتى
 اي ولمتيف

  ٖٕ٘ البقرة

 –رزقوـ  –خلقوـ 
يخلقوـ  –واثقوـ 
 يرزقوـ –

إدغاـ المتقاربيف 
 والمتجانسيف اي ولمة

متى وجدت اي 
 القرلف الوريـ
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 مءدظاث اآليت انسُرة مظاٌز اةفت انقزاءة
اـ المتقاربيف إدغ امف زحزح ّعف

 والمتجانسيف اي ولمتيف
  ٘ٛٔ لؿ عمراف

إدغاـ المتقاربيف  خالؽ ّول يء
 والمتجانسيف اي ولمتيف

  ٕٓٔ األنعاـ

إدغاـ المتقاربيف  يعذب ّمف ي اء
 والمتجانسيف اي ولمتيف

  ٜٕٔ لؿ عمراف

إدغاـ المتقاربيف  أخرج ّ طكو
 والمتجانسيف اي ولمتيف

  ٜٕ الفت 

إدغاـ المتقاربيف  ديروواف ربؾ قّ 
 والمتجانسيف اي ولمتيف

  ٗ٘ الفرقاف

 ومتى وجدت ٛ البقرة إمالة األلؼ ومف الناس

  ٗٔ الح ر إمالة األلؼ اي  جداري وراء جدار

  ٔٗ هود إمالة الراء مجراها

  ٕٓٔ السااات إمالة الراء ماذا ترم

  ٔ مريـ إمالة الهاء وهعيص

  ٔ طه إمالة الهاء طه

  ٓٚ البقرة إمالة الراء األسرممف 

  ٙٚ األنعاـ إمالة الراء رأم وووبا

ذ وعدنا تقسير المقطع  وا 
 المتوسط المفتوح

 ٓٛطه: ٕٗاألعراؼ: ٔ٘ البقرة

تقسير المقطع  بما أتاوـ
 المتوسط المفتوح

  ٖٕ الحديد

 اي وؿ القرلف ٛٙ-ٕٙ األعراؼ حذؼ مقطع قسير ُأْبِلُ وـ
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 مءدظاث اآليت انسُرة مظاٌز اةفت انقزاءة
  ٕٛ اإلسراء يرحذؼ مقطع قس ُنْنِزؿ

  ٖٜ اإلسراء حذؼ مقطع قسير ُتْنِزؿ

 وأمثالها ٖٔ البقرة حذؼ مقطع قسير هؤا إف

 وأمثالها ٓٗ هود حذؼ مقطع قسير جا أمرنا

  ٗٙ طه حذؼ مقطع قسير ااجمعوا

  ٕٖ األحقاؼ حذؼ مقطع قسير أوليا اولئؾ

إبداؿ الهمزة ياء  وحذؼ  خطاياهـ
بداؿ الوسرة  مقطع وا 

 يلة بفتحة طويلةالطو 

  ٕ٘ نوح

إبداؿ حرؼ   ديدي  يعملوف
 بحرؼ  رخوي

  ٓ٘ٔ-ٜٗٔ البقرة

إبداؿ حرؼ   ديدي  يقولوا
 بحرؼ  رخوي

  ٕٚٔ البقرة

إبداؿ حرؼ   ديدي  أا يتخذوا
 بحرؼ  رخوي

  ٕ اإلسراء

إبداؿ حرؼ   ديدي  يؤثروف
 بحرؼ  رخوي

  ٙٔ األعلى

-يورموف
-يحضوف
 -يكولوف
 يحبوف.

حرؼ   ديدي  إبداؿ
 بحرؼ  رخوي

  ٕٓ-ٚٔ الفجر

  ٔٛ األعراؼ إبداؿ الهمزة ياء   لينوـ لتكتوف
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 مءدظاث اآليت انسُرة مظاٌز اةفت انقزاءة
  ٖٔٔ األعراؼ إبداؿ الهمزة ياء   ليف لنا ألجرا

  ٘ الرعد إبداؿ الهمزة ياء   ليذا ونا ترابا

  ٔٔ المرسالت إبداؿ الهمزة واوا   وقتت

  ٕٓٔ طه إبداؿ الياء نونا يـو ننفخ

يؿ المقطع تحو  َلَتِخْذت
المتوسط الم لؽ إلى 

 قسير مفتوح

  ٚٚ الوهؼ

تحويؿ المقطع  ذواتي ُأُوِؿ خمط
المتوسط الم لؽ إلى 

 قسير مفتوح

  ٙٔ سبك

  ٔٙ البقرة إبداؿ الضمة وسرة عليِهـِ الذلة

  ٗٔ يس إبداؿ الضمة وسرة إليِهـِ اثنيف

  ٕٗ البقرة إبداؿ الضمة وسرة عف قبلتِهـِ التي

 وما واف مثله ٙٙٔ البقرة إبداؿ الضمة وسرة سباببِهـِ األ

إبداؿ الضمة  ُرْسلنا
 سوونا

  ٕٖ المائدة

إبداؿ الضمة  ُرْسلوـ
 سوونا

  ٓ٘ غاار

  ٔٓٔ األعراؼ إبداؿ الضمة سوونا ُرْسلهـ

  ٕٔ إبراهيـ إبداؿ الضمة سوونا ُسْبلنا

  ٖٗ الوهؼ إبداؿ الضمة سوونا ُثْمر

  ٕٗ الوهؼ سووناإبداؿ الضمة  ُثْمرو
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 مءدظاث اآليت انسُرة مظاٌز اةفت انقزاءة
  ٖٛ الزمر إبداؿ الوسرة اتحة ُضر و

  ٖٛ الزمر إبداؿ الوسرة اتحة َرْحَمَته

إبداؿ الوسرة اتحة  َيَهد م
 واختالس الفتحة الثانية

  ٖ٘ يونس
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 ادبذث ان اوي
 مظاٌز ان قم فيما اوفزد بً أبُ ػمزَ
مميزا  لقراءة أبػي  وهذا التخفيؼ الذ  تحدثنا عنه اي المبحث السابؽ  وأسب 

عمرو عف بقية قراءات القرلف الوريـ نجد أبا عمرو أحيانا  ا يختػارو ويختػار التثقيػؿ 
خالاػػا  لمػػا عهػػدنا عنػػدو وعرانػػاو بػػه ويوػػوف هػػذا الثقػػؿ الػػذ  يختػػارو ويقػػرأ بػػه يحمػػؿ 
وجهػا  اػي القػػراءة وعمقػا  اػػي اللُّ ػة ا يحملػػه التخفيػؼ مػػع التػزاـ القػػارئ بػاألثر عػػف 

 ا يحيد عنه ومف ذلؾ ما يكتي :  ؿ اهللرسو
 أَال: إبذال انياء َانىُن تاء:

و ػرََأ َأبػػػقػػ" ئ {َمػػا َوػػاَف ِلَنِبػْي َأْف َيُوػػوَف َلػػُه َأْسػَرماػي قولػػه سػػبحانه وتعػالى : } 
 يٕ ."َوَقػرََأ اْلَبػاُقوَف }َأف يوػوف َلػُه{ ِباْلَيػػاءِ ش ِبالت ػاءِ  {َأف توػوف َلػُه أسػرم }َعْمػرو َوحػدو 

و التػاءي أثقػؿ مػف  اليػاءي ؛ ألف التػاء سػوت  ػديد شواليػاء سػوت رخػو ش والسػوت 
 ال ديد أثقؿ مف الرخو ؛ ألنه يحتاج إلى مجهود عضلي أوثر.

ولهػـ َقػرََأ " يٖ  {َا َيِحؿُّ َلػَؾ النَِّسػاُء ِمػْف َبْعػدُ  ووذلؾ اي قوؿ المولى عز وجؿ :}
  يٗ .حؿ{ ِبالت اِء"تِإن ُه َقرََأ }َا }َا يحؿ{ ِباْلَياِء غير َأبى َعْمرو اَ 

                                           

 .ٚٙاؿ : األنف ئ 
. الوااي اي  رح ال ػاطبية ٖٖٔ. ينظر : حجة القراءات :ٜٖٓالسبعة اي القراءات ش ص :  يٕ 

:ٕٛٔ. 
 .ٕ٘األحزاب :  يٖ 
. ٜٚٗ/٘.الحجػة للقػراء السػبعة :ٜٕٔ. ينظر : الحجػة اػي القػراءات السػبع :ٖٕ٘السبعة :  يٗ 

ع ش عبػػػدالفتاح بػػػف . الػػػوااي اػػػي  ػػػرح ال ػػػاطبية اػػػي القػػػراءات السػػػبٜٚ٘حجػػػة القػػػراءات :
 ـ.ٕٜٜٔهػ ػ ٕٔٗٔش الطبعة الرابعة: ٖ٘ٗعبدال ني بف محمد القاضي ش ص: 
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دو} ػػػػػرو وحػو عمػػػرأ أبػػػػقػػ ئ {َاَوػػَكيِّْف ِمػػػْف َقْرَيػػٍة َأْهَلْوَناَهػػػا واػػي قولػػه تعػػػالى :}
والتاء أثقؿ مف النوف ؛ ألنها سوت  ديد وسػامت ش أمػا  يٕ أهلوُتها{ بتاء مضمومة

أف ايػه ثقػؿ لخػر ش  النوف اسوت متوسط بيف ال دة والرخػاوة ش وسػوت زلػؽ ش ومػا
 أا وهو إبداؿ الفتحة ضمة ش والضمة أثقؿ مف الفتحة.

 
ا
 ا : سيادة مقطغ َإبذال دزكت حبزكت أثقم مىٍا :ثاوي

قد يووف الثقؿ أحيانا عند أبي عمػرو مػف جهتػيف : إحػداهما : زيػادة مقطػع ش 
بداؿ حروة بحروة توػوف هػذو الحروػة أثقػؿ مػف التػي قػرأ بهػا غيػرو ش ومػا اػي قػ وؿ وا 

ـْ ِمَف اأْلَْسرمالمولى عز وجؿ : } اقػد قػرأ أبػو   يٖ ...{يا َأيَُّها الن ِبيُّ ُقْؿ ِلَمْف ِاي َأْيِديُو
بإبػداؿ اتحػة الهمػػزة ضػمة ش والضػمة أثقػؿ مػف الفتحػػةش  يٗ عمػرو وحػدو } اأُلسػاَرم{

وزيادة مقطع ش إذ ولمة }اأَلْسَرم{ تتووف مػف: ثالثػة مقػاطع متوسػطة هػي : ص ح 
ح ص + ص ح ح ش أمػػا ولمػػة } اأُلسػػاَرم { اتتوػػوف مػػف: أربعػػة مقػػاطع  ص +ص

هػػػػػي : ص ح ص+ ص ح + ص ح ح + ص ح ح. اقػػػػػد زادت الولمػػػػػة األخيػػػػػرة 
 مقطعا قسيرا.

                                           

 .٘ٗالحج: ئ 
. ٚ٘ٔ. التيسػير : ٜٚٗ.حجػة القػراءات ش ألبػي زرعػة :ٖٛٗينظر : السبعة ش ابف مجاهػد:  يٕ 

 .ٙٓٙإبراز المعاني: 
 ٓٚالبقرة :  يٖ 
/ ٔ :ور األزهػػر ػو منسػػػف األزهػػر  الهػػرو ش أبػػينظػػر : معػػاني القػػراءات شلمحمػػد بػػف أحمػػد بػػ ي4 

جامعػػػة الملػػػؾ سػػػعودش المملوػػػة العربيػػػة  -طبعػػػة : مروػػػز البحػػػوث اػػػي وليػػػة الداب  ش ٘ٗٗ
. ٖٙٔ/ٗ.  الحجػػة للقػػراء السػػػبعة :  ـ ٜٜٔٔ -هػػػ  ٕٔٗٔالسػػعودية ش الطبعػػة: األولػػىش 

 .ٔٓٔ.  العنواف اي القراءات السبع ش ص : ٖٗٔحجة القراءات : 
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ا
 سيادة مقطغ قصري: –ا ثان 

ومما يعد مف الثقؿ عند أبي عمر ت ديد المخفؼ عند غيرو ش وما اي قوله    
ـْ َوَأْيػِد  اْلُمػْؤِمِنيفَ }ُيْخِرُبوَف ُبُيوَتهُ تعالى :  اقػد قػرأ أبػو عمػرو وحػدو  ئ  {...ـْ ِبَكْيػِديِه

ُبػػوَفي م ػػددة  أ  م ػػددة الػػراء ش وهػػذا الت ػػديد واػػت  الخػػاء أضػػاؼ مقطعػػا  يٕ }ُيَخرِّ
{ تتوػوف مػف : أربعػة مقػاطع هػي : ص ُيْخِرُبػوفَ  قسيرا لمقاطع الولمة ؛ ألف ولمة }

اتتوػوف مػف خمسػة  ُبػوَف{رِّ } ُيخَ ولمػة  ح ص + ص ح + ص ح ح + ص ح ش أّما
مقػػاطع هػػػي : ص ح + ص ح ص + ص ح + ص ح ح + ص ح ش اقػػد أضػػػاؼ 

 مقطعا قسيرا اي أوؿ الولمة ؛ ومف هنا جاء الثقؿ .
َقرََأ َأُبػو اقد " يٖ {َوَا ُتْمِسُووا ِبِعَسـِ اْلَوَواِارِ ووذلؾ اي قوؿ المولى عز وجؿ : } 

وقػػد  يٗ "وا{ َخِفيَفػػةوُ ِسػػمْ َوَقػػرََأ اْلَبػػاُقوَف }َوَا تُ ش  وا{ ِبالت ْ ػػِديدِ وُ سِّػػمَ َعْمػػرو َوحػػدو }َوَا تُ 
 أضاات قراءة أبي عمرو هنا مقطعا قسيرا أيضا والقراءة السابقة .

ػػاِلِحيفَ ومنػػه أيضػػا قولػػه تعػػالى : } ػػد َؽ َوَأُوػػْف ِمػػَف الس  بو ػرأ أػػػقػػ د "ػاقػػ ي٘  {َاَكس 
ف ػف{ تتوػػوف مػػػاولمػػة } أوػػ يٙ يَوأُوػػفْ  ش وقػػرأ البػػاقوف عمػػرو وحػػدو  َوأُوػػوَفي نسػػب ا

 : ػمقطعيف 
                                           

 .ٕالح ر : ي1 
 :. حجػػة القػػراءاتٖٙ/ٖ. ينظػػر : معػػاني القػػراءات ل:زهػػر  : ٕٖٙالسػػبعة اػػي القػػراءات :  ي2 

 .ٜٚ٘. تحبير التيسير اي القراءات الع ر : ٘ٓٚ
 .ٓٔالممتحنة :  ي3 
.  الحجػػػة للقػػػراء ٘ٙ/ٖ. ينظػػػر : معػػػاني القػػػراءات ل:زهػػػر  : ٖٗٙالسػػػبعة اػػػي القػػػراءات :  ي4 

 . ٕٓٔ.  التيسير اي القراءات السبع :ٚٓٚالقراءات :. حجة ٖٓٔ/ٗالسبعة :
 .ٓٔالمنااقوف :  ي5 
.  الحجػػػة اػػػي ٖٚٙ. ينظػػػر : السػػػبعة اػػػي القػػػراءات :  ٔٚ/ٖمعػػػاني القػػػراءات ل:زهػػػر  :  ي6 

 . ٓٔٚ.  حجة القراءات : ٗٙ/ٚ. الحجة للقراء السبعة : ٖٙٗالقراءات السبع :
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 : قسير ص ح .األَل
 . : متوسط  م لؽ ص ح صَان اوي

 ػ:ا } أووف{ اتتووف مف ثالثة مقاطع ػأم
 : قسير . األَل

 .متوسط مفتوح  : َان اوي
قسير . اقراءة أبو عمرو أضاات مقطعا لخر لمقاطع الولمة ش ويعػد َان انث :

 ال.ػهذا ثق
َقػرََأ َأُبػو  د "ػاقػش  ئ {وِؿ َسػِبيال  ػَيا َلْيَتِني ات َخػْذُت َمػَع الر ُسػومنه قوله تعالى : } َُ

ش يلحػظ اػي قػراءة أبػي عمػرو هنػا أنػه قسػر يٕ  ات خذت{ ِبَفْت  اْلَياء َعْمرو }َيا َلْيَتنيَ 
اؼ مقطعػا حروة النوف اي  ليتنيي وأضاؼ حرؼ الياء السػامتة ش ومػف ثػـ اقػد أضػ

 –جديػػدا قسػػيرا ؛ ألف ولمػػة   ليتنػػيي تتوػػوف مػػف : ثالثػػة مقػػاطع هػػي : ص ح ص 
ص ح –ص ح حش أما  ليتنَيي اتتووف مف أربعة مقاطع هػي : ص ح ص –ص ح 

 ص ح ؛ ولذا قلنا أف هذو القراءة أثقؿ مف القراءة السابقة . –ص ح  –
 
ا
 غ طُيم :ا : حتُيم ادقطغ ادتُسط يف أَل انكهمت إىل مقطرابؼ

تحويػؿ المقطػع مػف متوسػط إلػى   ومف ظواهر الثقؿ التػي انفػرد بهػا أبػو عمػر 
طويػػؿ ش والمقطػػع الطويػػؿ يحتػػاج إلػػى مجهػػود عضػػلي أوثػػر ش ومػػا يحتػػاج إلػػى اتػػرة 

وهػػذا قليػػؿ اػػي -زمنيػػة أوثػػر ش لػػيس هػػذا احسػػب ش اقػػد جػػاء ذلػػؾ اػػي أوؿ الولمػػة 
ـْ ِبػلمػولى عػز مػف قائػؿ : وذلؾ اي قراءة  قوؿ ا -الولمات العربية  لثقله ِه ػ}َمػا ِجْئػُت

 ئ " علػى ااسػتفهاـ. ممػدودة اأْللػؼ{ءللسػحر  }َاَقرََأ َأُبو َعْمػرو َوحػدو " يٖ  السحر{

                                           

 .ٕٚالفرقاف :  ي1 
 .ٜٗٔ/ٕالو ؼ :  ي2 
 .ٔٛيونس :  ي3 
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اومػػا هػػو واضػػ  حػػوؿ أبػػو عمػػرو المقطػػع األوؿ اػػي ولمػػة   السػػحر ي مػػف متوسػػط 
 م لؽ إلى طويؿ .

 
ا
 ا: إبذال انياء ٌمشة : خامس

مػا خففػه غيػرو ش إبػداؿ اليػاء همػزة ش وجػاء ذلػؾ اػي ومما ثّقؿ ايه أبو عمػرو 
َقرََأ َأُبو َعْمػرو} بػادئ الػر ْأ  { ِبػاْلَهْمز َأ  اْبِتػَداء "(2) }َباِدَ  الر ْأِ {قراءة قوله تعالى: 

 أ  أبدؿ الياء المتطراة اي   باد ي إلى همزة ش والهمزة أثقؿ مف الياء . يٖ الر ْأ "
 
ا
 قصري إىل مقطغ متُسط مفتُح :ا : حتُيم ادقطغ انسادس

ط ػقد يطيؿ أبو عمرو الفتحة القسيرة ش ايتحوؿ المقطع مػف قسػير إلػى متوسػ
د ورد ػمفتوح ش والمقطػع المتوسػط يحتػاج اتػرة زمنيػة أوثػر مػف المقطػع القسػير  وقػ

رََأ َأُبػػو ػَقػ " يٗ  {اهلل مػا هػػذا ب ػر   اَش َحػ فَ ْلػقُ  :}ذلػؾ اػي قػراءة قػػوؿ المػولى عػز وجػػؿ 
 ي٘ .  ."ِباأْللؼ {وقلف حا ا هلل}رو َعمْ 

وقد يثبػت اليػاء المحذواػة وسػالش وهػذا يحػوؿ المقطػع األخيػر اػي الولمػة مػف 
  يٙ }واتقػوف َيػا أولػي اأْلَْلَبػاب{قسير إلى متوسط مفتوح أيضا شوما اي قوله تعػالى : 

                                                                                                           

. اإلقنػػاع اػػي ٘ٓٔ. العنػػواف : ٕٖ٘. ينظػػر : حجػػة القػػراءات :ٕٖٛالسػػبعة اػػي القػػراءات :  ي1 
 .ٜٓ٘.إبراز المعاني : ٜٕٖالقراءات السبع :

 .ٕٚهود :  ي2 
. ٖٔ٘. إبػراز المعػاني : ٖٖٓ. اإلقنػاع : ٖٙٔ/ٗ. وينظر : الحجػة : ٕٖٛحجة القراءات :  ي3 

 .ٙٓ٘/ٕ. الونز : ٕٛاضالء الب ر : . إتحاؼ ٕٛٛ/ٕالن ر : 
 .ٖٔيوسؼ :  ي4 
  :. الحجػػة للقػػراء السػػبعةٙٗ/ ٕ. ينظػػر : معػػاني القػػراءات ل:زهػػر  : ٜٖ٘حجػػة القػػراءات :  ي5 

 .ٗٔ٘/ ٕ. الونز : ٖٗ٘.  إبراز المعاني : ٕٕٗ/ٗ
 ٜٚٔالبقرة  -ي6 
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ِإْف  َوخػاُاوفِ ش ووػذلؾ قولػه تعػالى: } ئ اقػد قرأهػا أبػو عمػرو وحػدو وسػال }واتقػوني{
ـْ ُمْؤِمِنيفَ  شومنه أيضػا يٖ قرأها أبو عمرو وحدو }وخااوني{ بإثبات الياء وسال يٕ {ُوْنُت
اقػد قرأهػا أبػو عمػرو }وا تخزونػي{ باليػاء  يٗ {َوَا ُتْخُزوِف ِاػي َضػْيِفي  قوله تعالى:}

 ي٘ . اي حالة الوسؿ
 
ا
 حتُيم ادقطغ ادتُسط ادفتُح إىل متُسط مغهق : :ا سابؼ

مظاهر الثقؿ عند أبي عمرو أنه يختار أحيانا المقطع المتوسػط الم لػؽ  مف  
بدا مف المقطع المتوسػط المفتػوح ش الػذ  يعػد أخػؼ مػف سػابقه ؛ ألنػه يتوػوف مػف 
سامت واحد وحروة طويلة ش أما الم لؽ ايتووف مف : سامتيف وحروة قسيرة ش وقػد 

اقد" قرأ أبو عمر  يٙ ِضْعَفيِف...{  َذابُ اْلعَ  ها}ُيَضاَعْؼ لَ  قرأ بذلؾ اي قوله تعالى : } 
اتقسػػير حروػػة الضػػاد  وت ػػديد  يٚ "ِباْلَيػػاِء َوَتْ ػػديد اْلعػػيف َواتحَهػاعمػر :} يضػػع ؼ { 

ي  ضػاي مػف متوسػط مفتػوح   ص ح ػحرؼ العيف اي }يضاعؼ{ حوؿ المقطع الثانػ
 حي إلى مقطع متوسط م لؽ   ص ح صي .

                                           

 .ٖٓٛ. إبراز المعاني : ٙٛالتيسير اي القراءات ش ص: ي1 
 .٘ٚٔمراف : لؿ ع -ي2 
 .  ٖٖٖ. تحبير التيسير:ٖٜ. التيسير :ٖٕٕينظر : السبعة اي القراءات: ي3 
 .ٛٚهود : ي4 
 ٖٔٔ. إبراز المعاني : ٖٔٗالسبعة اي القراءات: ي5 
 ٖٓاألحزاب : ي6 
 .ٖٚٗ/ ٘ينظر : الحجة للقراء السبعة :  .ٖٔ٘السبعة اي القراءات :  ي7 
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ا
نءو َتفخيمالً َإبالذال دزكالت حبزكالت شة انُصم َفتخ االادة ٌمال: سي اثامى

 أثقم مىٍا :
ووػذلؾ اػي قولػه تعػالى :  ئ {َسَيُقوُلوَف ِلل ِه ُقْؿ َأَاال َتت ُقوفَ  اي قوله تعالى : } 

قػرأ أبػو عمػرو وحػدو:  سػيقولوف اهللي بػكلؼ  يٕ { َسَيُقوُلوَف ِلل ِه ُقْؿ َاَكن ى ُتْسػَحُروفَ } 
اقػد زاد أبػو عمػرو همػزة الوسػؿش واػت   يٖ {... هلل هلل }اي الحرايف. وقػرأ البػاقوف: 

 يػػر ألػػؼ واـ الػػالـ واخمهػػا ش وراػػع الهػػاء ش واػػي وػػؿ ثقػػؿ ش إذ قػػرأ غيػػرو  هللي  ب
 .موسورة واـ مفتوحة مرققة وخفض الهاء

 
ا
 مه قصري إىل متُسط : مقطغقطغ ٌمشة انُصم َحتُيم ا: تاسؼ
والمقطػع المتوسػط بػدا مػف  قد يختار أبو عمرو همزة القطع بدا مف الوسػؿ 

} يتهـْ ـْ ُذرِّ أبو قرأ    اقد "  يٗ القسير ش  وذلؾ اي قوله تعالى : }َوال ذيف لمُنوا َوات َبعته
و بالمقارنػػة بػػيف  ي٘ مقطوعػػة الهمػػزة وبػػكلؼ ونػػوف. « وأتبعنػػاهـ»أبػو عمػػرو وحػػدو: 

حػدم التػاءيف  والقراءتيف نجد أف قراءة أبي عمػر  وجػاء حػذات ايهػا همػزة الوسػؿ وا 
بهمزة القطع ش ومع ذلؾ اهي أثقؿ مف قراءة   واتبعتهـي ؛ ألف همزة الوسؿ سػقطت 

                                           

 .ٚٛالمؤمنوف :  ي1 
 .ٜٛ: المؤمنوف  ي2 
ر : المكههرف  هه  وهه  اههواار وهه  القههراءا: السههب      : ه. ينظهه5/200ة : هراء السبلهههة للقهههالحجهه (3)

270 . 
 ٕٔالطور :  ي4 
الوجيز اي  رح قراءات القرأة الثمانية أئمػة األمسػار الخمسػةش  ألبػي علػي الحسػف بػف علػي ي 5 

ش طبعػة: دار ال ػرب  ٖٓٗص:  بف إبراهيـ بف يزداد اأَلْهػَواز   ش تحقيػؽ: دريػد حسػف أحمػدشا
.   ٖٖ/ٖـ. ينظػر : معػاني القػراءات ل:زهػر  :  ٕٕٓٓبيروت ش الطبعة: األولىش  –اإلسالمى 

. العنػػواف اػػي القػػراءات السػػبع :  ٖٓٔ. التيسػػير اػػي القػػراءات السػػبع :ٔٛٙحجػػة القػػراءات :
ٔٛٔ. 
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أيضا اي القراءة األولى ؛ ألنهػا وقعػت اػي درج الوػالـ  ش والتػاء التػي حػذات جػاءت 
 .ا ػدا منهػزة بػالهم

ومف هنا وانت هذو القراءة أثقػؿ نطقػا مػف قػراءة  واتبعػتهـي ويلحػظ أيضػا أف  
 –ص ح  –ص ح  –عتهـي تتوػوف مػف خمسػة مقػاطع هػي : ص ح ص ولمة  واتب
ص ح ص. ووذلؾ ولمة  و أتبعناهـي تتووف مف خمسة مقاطع أيضػا  – صص ح 

ص ح ص ش ولوػػػػف هػػػػذو  –ص ح ح  –ص ح ص  -ص ح ص –هػػػػي : ص ح 
ومقطػػع  مفتػػوح مقطػػع متوسػػطو  ثالثػػة مقػػاطع متوسػػطة م لقػػة شالولمػػة موونػػة مػػف 

ومقطعػػيف  متوسػػطة م لقػػةابقة موونػػة مػػف ثالثػػة مقػػاطع قسػػير ش بينمػػا الولمػػة السػػ
ش وهػػذا يتطلػػب  مفتػػوح قسػػيريف ش أ  تحػػوؿ أحػػد المقػػاطع مػػف قسػػير إلػػى متوسػػط

 ئ مجهودا عضليا أوثر ش اهذا ثقؿ لخر.
 
ا
:ػاشز

ا
 ا : إبذال انفتذت انطُيهت ياء

ومما يعد ثقال عنػد أبػي عمػرو إبػداؿ الفتحػة الطويلػة يائػا ش وذلػؾ اػي قولػه   
قػػػرأ أبػػػو عمػػػرو وحػػػدو  إّفي م ػػػّددة النػػػوف اقػػػد " يٕ تعػػػالى : }إْف هػػػذاف لسػػػاحراف{ 

والياء أثقؿ مف األلؼ ش ومػا أف المقطػع الثػاني اػي } هػذاف{ اػي  يٖ " هذيفي بالياء.
قراءة أبي عمػرو تحػوؿ مػف متوسػط مفتػوح إلػى متوسػط م لػؽ ش والمتوسػط الم لػؽ 

المفتػوح ؛ ألنػه يتوػوف مػف سػامتيف  طػف المتوسػػيحتاج إلى مجهود عضلي أوثػر مػ
 ط المفتوح يتووف مف سامت واحد وحروة طويلة .ػا المتوسػوحروة قسيرة ش بينم

 : إبذال دزكت حبزكت أثقم مىٍا: دادي ػشز

                                           

 .وا يفوتنا أف ننبه أف هنا يوجد تخفيؼ وهو إبداؿ التاء نونا  ي1 
 .ٖٙطه :  ي2 
ش . ينظػػػػر : الػػػػوجيز اػػػػي  ػػػػرح قػػػػراءات القػػػػرأة الثمانيػػػػة ٜٕٕ/ ٘الحجػػػػة للقػػػػراء السػػػػبعة :  ي3 

 .ٜٕٗص:
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 : إبذال انفتذت ضمت: 1
َقػرََأ َأُبػو َعْمػرو  ئ {َوَيْسكَُلوَنَؾ َماَذا ُيْنِفُقوَف ُقِؿ اْلَعْفوَ  اي قوله عالى :}  َوحػدو َُ

ش اقػػد أبػػدؿ أبػػو عمػػرو اتحػػة الػػواو ضػػمة ش   يٕ َوَقػػرََأ اْلَبػػاُقوَف نسػػبا { راعػػا}قػػؿ اْلَعفػػوُ 
 والضمة أثقؿ مف الفتحة .

قػؿ  }قػرأ أبػو عمػرو وحػدو:" يٖ {ُقْؿ ِإف  اأْلَْمَر ُول ُه ِلل ػهِ  ووذلؾ اي قوله تعالى :}
اـ اي } ولػه{ ػال ػؿ اتحػش أ  أبيٗ " انسب  { ه ول  }راعا. وقرأ الباقوف  {ه هللإف األمر ولُّ 

 ضمة .
ـْ ُمػػػػْؤِمِنيفَ ز وجػػػػؿ : }ػه عػػػػػقولػػػػ ػيووػػػػذلؾ اػػػػ ـْ ِإْف ُوْنػػػػُت                   ي٘ {َوَقػػػػْد َأَخػػػػَذ ِميثَػػػػاَقُو

ي اقػد أبػدؿ ٙ."  اْلَقػاؼبفػت  َ  ....َوَقػرََأ اْلَبػاُقوفَ  اْلَقاؼ... بضـ َوحدو  رََأ َأُبو َعْمروػَ ق "
 }ميثاقوـ{ ضمة. اتحة القاؼ اي

َجن ػاُت  وقد أبدؿ الفتحة ضمة أيضا اي ولمة } يدخلونها{ اي قوله عز وجػؿ }
  يٕ .اقد قرأ أبو عمرو بضـ الياء ش والباقوف بفت  الياء  ئ ...{ َعْدٍف َيْدُخُلوَنَها

                                           

 .ٜٕٔالبقرة :  ئ 
. حجػػػػة ٕٔٓ/ٔ: :زهػػػر ل. ينظػػػػر : معػػػاني القػػػراءات شٕٛٔالسػػػبعة اػػػي القػػػراءات ش ص : ي2 

اف اػػػي القػػػراءات . العنػػػو ٓٛ. التيسػػػير اػػػي القػػػراءات السػػػبع ش ص :ٖٖٔالقػػػراءات ش ص : 
 .ٖٗٓ. تحبير التيسير اي القراءات الع ر. ص :ٗٚ/ ٔالسبع: 

 .ٗ٘ٔلؿ عمراف :  ي3 
 .  الػوااي اػي  ػرح ال ػاطبية ٚٚٔ. ينظر : حجػة القػراءات :ٜٓ/ ٖالحجة للقراء السبعة  :  ي4 

 . ٜٕٕش ص: 
 .ٛالحديد :  ي5 
. الهػاد  ٜٚٙ. حجػة القػراءات : ٗ٘/ٖ. ينظر : معػاني القػراءات ل:زهػر  : ٕ٘ٙالسبعة :  ي6 

                    ػػػػػرح طيبػػػػػة الن ػػػػػر اػػػػػي القػػػػػراءات الع ػػػػػرش لمحمػػػػػد محمػػػػػد محمػػػػػد سػػػػػالـ محيسػػػػػف :
 .ـ ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔبيروت ش الطبعة: األولىش  –ش طبعة : دار الجيؿ ٕٚٙ/ ٖ
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 : إبذال انفتذتا ضمت َكسزة: 2
م أثقػؿ منهػا وهػي ومما ماؿ ايه أبو عمرو إلى الثقؿ إبداؿ الفتحة بحروة أخػر 

ـْ رة وذلؾ اي ولمة } أخذ{ اي قوله تعالى : }ػة والوسػالضم اقػد  يٖ {َوَقْد َأَخػَذ ِميثَػاَقُو
أ  أبدؿ اتحة الهمزة ضمة ش واتحػة الخػاء وسػرة ش  يٗ قرأ بضـ الهمزة ووسر الخاء 
 وولتاهما أثقؿ مف الفتحة .

ليؾ تلؾ هي مظاهر الثقؿ التي اختارها أبو عمرو ايما انفر  د به مف القراءات وا 
 جدوا بتلؾ الظواهر: 

 مالحظات الية السورة ظاهرة الثقؿ القراءة
األن إبداؿ الياء تاء   أف تووف له أسرم

 ااؿ
ٙ

ٚ 
 

األحزا إبداؿ الياء تاء   ا تحؿ لؾ النساء
 ب

٘
ٕ 

 

بػػػػػداؿ  أهلوتها إبػػػػػداؿ النػػػػػوف تػػػػػاء  وا 
 الفتحة ضمة

ٗ الحج
٘ 

 

بػػػداؿ حروػػػة زيػػػا اي أيديوـ مف األسارم دة مقطػػػع وا 
 .بحروة أثقؿ منها

ٚ البقرة
ٓ 

 

                                                                                                           

 .ٖٖااطر :  ي1 
 :ي القػػػراءات الع ػػػر. المبسػػػوط اػػػٕٚ/ٙالحجػػػة للقػػػراء السػػػبعة :  .ٖٗ٘ينظػػػر : السػػػبعة :  ي2 

 .ٕٚٚ/ٕ.  رح طيبة الن ر ش للنوير  : ٕٜ٘.  حجة القراءات :ٖٚٙ
 .ٛالحديد :  ي3 
. الهػاد  ٜٚٙ. حجػة القػراءات : ٗ٘/ٖ. ينظر : معػاني القػراءات ل:زهػر  : ٕ٘ٙالسبعة :  يٗ 

 .ٕٚٙ/ ٖ رح طيبة الن ر اي القراءات الع ر: 
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 مالحظات الية السورة ظاهرة الثقؿ القراءة
الػػػػػػػح زيادة مقطع قسير ُيَخرِّبوف

  ر
ٕ  

المػػػػم زيادة مقطع قسير وا تمسِّووا
 تحنة

ٔ
ٓ 

 

المنػػػػا زيادة مقطع قسير وأووف مف السالحيف
 اقوف

ٔ
ٓ 

 

الفػػػػػر زيادة مقطع قسير يا ليتِنيَ 
 قاف

ٕ
ٚ 

 

تحويؿ المقطع المتوسط إلػى  ءللسحر
 ي أوؿ الولمةطويؿ ا

يػػػػػػػػون
 س

ٛ
ٔ 

 

ٕ هود إبداؿ الياء همزة بادئ الرأ 
ٚ 

 

تحويػػؿ المقطػػع القسػػير إلػػى  حا ا هلل
 متوسط مفتوح

يوسػػػػػ
 ؼ

ٖ
ٔ 

 

تحويػػؿ المقطػػع القسػػير إلػػى  واتقوني
 متوسط مفتوح

ٔ البقرة
ٜٚ 

 

تحويػػؿ المقطػػع القسػػير إلػػى  وخااوني
 متوسط مفتوح

لؿ 
 عمراف

ٔ
ٚ٘ 

 

لقسػػػػير تحويػػػػؿ المقطػػػػع ا وا تخزوني
 إلى متوسط مفتوح

ٚ هود
ٛ 

 

 ٖاألحػػػػزاتحويػػػػػؿ المقطػػػػػع المتوسػػػػػط  ُيَضع ؼ 
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 مالحظات الية السورة ظاهرة الثقؿ القراءة
 ٓ ب المفتوح إلى متوسط م لؽ

زيػػادة همػػزة الوسػػؿ واػػت   سيقولوف اهلل
الالـ وتفخيمه وراع الهػاء 

 اي  اهللي

المػػػػؤم
 نوف

ٛ
 ٜٛشٚ

 
 
 
 

قطع همزة الوسؿ وتحويؿ  وأتبعناهـ ذريتهـ
أحد المقاطع مف قسير 

 إلى متوسط

ٕ الطور
ٔ 

 

ٙ طه إبداؿ الفتحة الطويلة ياءٍ  إف هذيف لساحراف
ٖ 

 

ٕ البقرة إبداؿ الفتحة ضمة قؿ العفوُ 
ٜٔ 

 

لؿ  إبداؿ الفتحة ضمة قؿ إف األمر ولُّه
 عمراف

ٔ
٘ٗ 

 

  ٛ الحديد إبداؿ الفتحة ضمة قد أخذ ميثاُقُوـ

إبداؿ الفتحتيف بوسرة  قد أخذ ميثاِقُوـ
 وضمة

  ٛ الحديد

أف تعرانا على مظاهر الخفة ومظاهر الثقؿ ايما انفرد به أبو عمػرو مػف وبعد 
خػػالؿ مػػا سػػبؽ  نسػػتطيع القػػوؿ إف أبػػا عمػػرو يميػػؿ إلػػى الخفػػة أوثػػر مػػف ميلػػه إلػػى 

 الثقؿ .
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 تالالخامت
 . نسكؿ اهلل حسنها

إف البحث اي القراءات القرلنيػة بحػث واسػع يحتػاج إلػى مثػابرة ش وهمػة عاليػة  
قػػوؼ علػػى عالقػػة القػراءة وسػػاحبها ببيئتػػه الل ويػػة ش ون ػػكته ش وبحػث متواسػػؿش للو 

و يوخهش ومدم تكثرو بذلؾ . وبعد دراسة ما تفرد به أبو عمرو مػف القػراءات السػبع 
 بيف الخفة والثقؿ ش إنه ليجدر بي أف ألخص أهـ نتائج البحث على الوجه التالي:

يػر متولػؼ ش يػؤثر أبو عمرو اػي قراءتػه حسػف ااختيػار ش سػهؿ القػراءة ش غػ 
التخفيؼ ما وجد إليه سػبيالش ومػف ثػـ اقػد وانػت قراءتػه تسػير علػى المػنهج السػليـ 
القويـ اػي ااختيػار مػع االتػزاـ بمػا ورد عػف  ػيوخ الل ػة والقػراءة وأهلهػا ثػـ الميػؿ 

 للسهولة واليسر والتخفيؼ غالبا.
قيػة القػراءات التخفيؼ مف السمات البارزة التي تمّيز قراءة أبػي عمػرو عػف بػ 

حيث إننا نجد أبا عمرو يدغـ مف الحروؼ ما ا يواد يدغمه غيرو مف القراءش ولهػذا 
 اقد اختست هذو القراءة بمسائؿ اإلدغاـ الوبير.

تػػكثر أبػػو عمػػرو بلهجتػػه التميميػػة ون ػػكته البسػػرية ويبػػدو ذلػػؾ جليػػا اػػي ػػػ 
 اإلدغاـ الذ  ا تهر به ش ووذلؾ اي اإلمالة بوؿ أنواعها.

عػػػد أبػػػو عمػػػرو مػػػف الػػػذيف أوثػػػروا مػػػف ظػػػاهرة اإلمالػػػة وػػػورش ش وحمػػػزة ش يػػػػ 
 والوسائي.
واف أبو عمػرو أوثػر القػراء مػيال للتسػويف ش وهػذا يتفػؽ مػع ن ػكته البسػرية  ػ 

 وتكثرو بها.
تكثر أبو عمرو ب يخه الحسف البسر  اي تسهيؿ الهمػزة ش إذ  وػاف الحسػف ػ 

الحجازيػػة وتػػكثرو بهػػا حتػػى بعػػد نزوحػػه البسػػر  يميػػؿ إلػػى تسػػهيؿ الهمػػزة بطبيعتػػه 
 واستقرارو اي البسرة.
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ف وانت لهجة غيرو ش ومػا هػو ػ    قد يختار أبو عمرو القراءة المخففة السهلة وا 
واض  اي إسقاط إحدم الهمزتيف الملتقيتيف سواء وانتا موسورتيف ش أـ مفتوحتيف ش 

 أـ مضمومتيف. 
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 فٍزص ادصادر َادزاجغ
 ادطبُع: –أَال 

 القرلف الوريـ. -
 عبػػد الػػديف ابػ هػػ ـػالقاسػػ يػشألبػػ األمػػاني حػػرز مػػف المعػػاني إبػػراز -
   ػامة بػكبي المعػروؼ الدم ػقي المقدسػي إبػراهيـ بػف إسػماعيؿ بػف الرحمف

 .العلمية الوتب دار
إتحاؼ اضالء الب ػر اػى القػراءات األربعػة ع ػر ويسػمى   منتهػى  -

ب الػديف أحمػد بػف محمػد بػف األماني والمسرات اي علـو القراءات ي ش ل ػها
ط: دار الوتػػػب العلميػػػة ش  شعبػػػد ال نػػػي الػػػدمياطي ش تحقيػػػؽ / أنػػػس مهػػػرة 

 .ـٜٜٛٔهػٜٔٗٔ -لبناف  -الطبعة األولى
  شش أبػو عمػرو بػف العػالءالعربػيأثر القراءات اي األسوات والنحػو    -

هػػ  ٛٓٗٔش موتبة الخانجيش القاهرة ش الطبعة األولى:د/عبدالسبور  اهيف 
 ـ.ٜٚٛٔػ 

ش تحقيػؽ /  مف لساف العرب ألبي حيػاف األندلسػي ارت اؼ الضرب  -
هػػ ٛٔٗٔالطبعػة األولػى: –القاهرة  -رجب عثماف محمد ش طبعة : الخانجي

 ـٜٛٛٔ -
األعػػالـ  ش لخيػػر الػػديف بػػف محمػػود بػػف محمػػد بػػف علػػي بػػف اػػارسش  -

 -ط: دار العلػػػـ للماليػػػيف ش الطبعػػػة: الخامسػػػة ع ػػػر ش  الزرولػػػي الدم ػػػقي
 ـ ٕٕٓٓر/ مايو أيا

 خلػػؼ بػػف أحمػػد بػػف علػػي بػػف ألحمػػد. السػػبع القػػراءات اػػي اإلقنػػاع -
 دار:  طبعػػػة الَبػػػاِذشش بػػػابف المعػػػروؼ جعفػػػرش أبػػػو ال رنػػػاطيش األنسػػػار 
 .للتراث السحابة
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اإلمالة اي التراث العربي ش دراسة وسفية تحليليةش مػف خػالؿ قػراءة  -
سػالمية بفلسػطيف شمجلػد: حمزة ش د/ رباح اليمني مفتاحش مجلة الجامعة ا إل

 ـٕٓٔٓالعدد األوؿ : ٛٔ
البػػدور الزاهػػرة اػػي القػػراءات الع ػػر المتػػواترة مػػف طريقػػي ال ػػاطبية  -
القػػراءاُت ال ػػاذُة وتوجيههػػا مػػف ل ػػة العػػرب: عبػػد الفتػػاح بػػف عبػػد  -والػػدُّرة 

 لبناف. -ال ني بف محمد القاضي ش ط: دار الوتاب العربيش بيروت 
 بوػرش أبػي بف الرحمف لعبد والنحاةش الل وييف طبقات اي الوعاة ب ية -

 لبناف - العسرية الموتبة: ط إبراهيـ الفضؿ أبو محمد: تحقيؽ الديفش جالؿ
 سيدا/ 

 ابػف الخيػر أبػو الػديف ل ػمس  ش الع ر القراءات اي التيسير تحبير -
 القضػاة مفل  محمد أحمد. د: تحقيؽ ش يوسؼ بف محمد بف محمد الجزر ش

 .ـ ٕٓٓٓ/هػٕٔٗٔ األولىش: عماف ش الطبعة/  األردف - افالفرق دار: ط ش
لمػػا تفػػرد بػػه وػػؿ واحػػد مػػف القػػراء السػػبعة ش ألبػػي عمػػرو التهػػذيب  -

سػورياش ط: دار نينػو  ش دم ؽ/ش الداني ش تحقيؽ :د/ حاتـ سال  الضػامف 
 ـ.ٕ٘ٓٓ هػ /ٕٙٗٔالطبعة : األولى :

 عمػر بػف افعثمػ بف سعيد بف لعثماف:  السبع القراءات اي التيسير -
  بيػروت – العربػي الوتػاب دار: تريػزؿ ش ط اوتػو: تحقيؽ ش الداني عمرو أبو

 ـ.ٜٗٛٔ/ هػٗٓٗٔ الثانيةش: الطبعة
جمػػػاؿ القػػػراء وومػػػاؿ اإلقػػػراء ش لعلػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد السػػػمد  -

الهمػػداني المسػػر  ال ػػااعيش أبػػو الحسػػفش علػػـ الػػديف السػػخاو  ش دراسػػة 
ش ط: مؤسسة الوتب ٕٜٗ/ٕؼ القاضي :وتحقيؽ: عبد الحؽ عبد الدايـ سي

 ـ.ٜٜٜٔ /هػ  ٜٔٗٔبيروت شالطبعة: األولىش  –الثقااية 
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د/ عبػػػد البػػػديع ش  الجوانػػب السػػػوتية اػػػي وتػػػب ااحتجػػاج للقػػػراءات -
 -هػػػػ ٕٚٗٔاألولػػػىش  : الطبعػػػةش  دم ػػػؽ –: دار ال وثػػػانى ش ط النيربػػػاني
 .ـٕٙٓٓ
ف أبػي الواػػاء عبػد القػادر بػش  الجػواهر المضػية اػي طبقػات الحنفيػػة -

النا ػر ميػر محمػد وتػب : تحقيػؽ ش محمد بف أبي الوااء القر ي أبػو محمػد
 . مواف الن ر ورات يش  خانه

 عبػد أبو خالويهش بف أحمد بف للحسيف ش السبع القراءات اي الحجة -
ش سػػالـ العػػاؿ عبػػد. د: تحقيػػؽ ش اهلل  - الداب بوليػػة المسػػاعد األسػػتاذ موػػـر

  .هػٔٓٗٔ الرابعةش: بيروتشالطبعة – روؽال  دار: الوويتشط جامعة
 ش زنجلػػة ابػػف زرعػػة أبػػو محمػػدش بػػف الػػرحمف لعبػػد ش القػػراءات حجػػة -
 الرسالة. دار ش األا اني سعيد/ أ:  تحقيؽ

: الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف عبػػد ال فػػار الفارسػػّي  الحجػػة للقػػراء السػػبعة -
ر : داش ط ب ػير جويجػابي -: بدر الديف قهػوجي ش تحقيؽاألسؿش أبو علي 
 ـٖٜٜٔ -هػػ  ٖٔٗٔالطبعػة: الثانيػةش  دم ؽ / بيػروت -المكموف للتراث 

. 
 العامػة المسػرية الهيئػة ش جنػي بف عثماف الفت  ألبي ش الخسائص -
 . للوتاب

  ػػهاب العبػػاسش المونػػوف شألبػػي الوتػػاب علػػـو اػػي المسػػوف الػػدر -
: ش  تحقيؽ الحلبي بالسميف المعروؼ الدائـ عبد بف يوسؼ بف أحمد الديفش

 .الرابعة: الطبعة ش.دم ؽ القلـش دار: ش ط الخراط محمد أحمد لدوتورا
رائػػد الدراسػػات الل ويػػة والقرلنيػػة ش أبػػو عمػػرو بػػف العػػالء ش د/ وحيػػد  -

  ـ. ٜٜٜٔ / ػهٜٔٗٔالطبعة األولى :  عبدالمقسود إسماعيؿ زايد ش
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 أبػػو التميمػػيش العبػػاس بػػف موسػػى بػػف ألحمػػد. القػػراءات اػػي السػػبعة -
 – المعػػارؼ دار: ط ش ضػػيؼ  ػػوقي/ د تحقيػػؽ  الب ػػداد ش مجاهػػد بػػف بوػػر
 . هػٓٓٗٔ الثانيةش: الطبعة ش مسر

سراج القارئ المبتػد  وتػذوار المقػرئ المنتهػي  وهػو  ػرح منظومػة  -
حرز األماني ووجه التهاني لل اطبيي: أبو القاسـ  أو أبو البقاءي علػي بػف 

سػػ  العػػذر  عثمػػاف بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف الحسػػف المعػػروؼ بػػابف القا
اع ط: مطبعػػة ػ/ علػػي الضبػػ راجعػػه ال ػػيخش الب ػػداد  ثػػـ المسػػر  ال ػػااعي 

 .ـ ٜٗ٘ٔػ/هٖٖٚٔةش ػالطبعة: الثالثش مسر –مسطفى البابي الحلبي 
السراج المنير اي اإلعانة على معراة بعض معاني والـ ربنا الحويـ  -

: ط الخبيػػر ش ل ػػمس الػػديفش محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػب ال ػػربيني ال ػػااعي 
 . هػ ٕ٘ٛٔالقاهرة:  -مطبعة بواؽ  األميريةي 

سنف النسائي الوبرم ش ألحمد بف  عيب أبو عبػد الػرحمف النسػائيش  -
ش تحقيؽ : د.عبد ال فار سليماف البندار  ش سيد وسرو  ٖٚٓٛحديث رقـ: 

 /هػػػػٔٔٗٔبيػػػروت ش الطبعػػػة األولػػػى ش  –حسػػػف ش ط : دار الوتػػػب العلميػػػة 
 ـ.ٜٜٔٔ
خبار مف ذهب :عبد الحػي بػف أحمػد بػف محمػد  ذرات الذهب اي أ  -

العور  الحنبلي ش تحقيؽ عبػد القػادر األرنػؤوطش محمػود األرنػاؤوط ش ط: دار 
 .ـٙٓٗٔبف وثير :
لرضػػػي الػػػديف محمػػػد بػػػف الحسػػػف   ػػػرح  ػػػااية ابػػػف الحاجػػػب ش  -

–ط : دار الوتػػب العلميػػة  شولخػػريف األسػػتراباذ  ش تحقيػػؽ/ محمػػد الحسػػف
 ـ.ٕٜٛٔ /هػ ٕٓٗٔ-بيروت
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 محمػد السػرايا أبػي ابػف يعػيش بػف علػي بػف ليعيش:  المفسؿ  رح -
 يعػيش بابف المعروؼ الموسليش األسد  الديف مواؽ البقاءش أبو عليش بفا

 العلميػػةش الوتػػب دارش  يعقػػوب بػػديع إميػػؿ الػػدوتور: لػػه قػػدـ ش السػػانع وبػػابف
 .ـٕٔٓٓ/ هػ ٕٕٗٔ األولىش: الطبعة  لبنافش – بيروت

/ د ش الحديثػة السػوتية الدراسػات ضوء اي رلنيالق التجويد علـ عف -
 ـٜٜٓٔ / هػٓٔٗٔ:  األولى الطبعة عالـش أحمد عبدالعزيز
العنػواف اػي القػراءات السػبع ش ألبػي طػاهر إسػماعيؿ بػف خلػؼ بػف   -

سعيد المقرئ األنسػار  السرقسػطي  تحقيػؽ : الػدوتور زهيػر زاهػدش الػدوتور 
 هػ.٘ٓٗٔخليؿ العطيةش طبعة :عالـ الوتبش بيروت : 

 ػػمس الػػديف أبػػو الخيػػر ابػػف ش ل غايػػة النهايػػة اػػي طبقػػات القػػراء -
موتبػػة ابػػف  ط: هػػػيٖٖٛالجػػزر ش محمػػد بػػف محمػػد بػػف يوسػػؼ  المتػػواى: 

 .هػ ج. برجستراسرٖٔ٘ٔالطبعة: عني بن رو ألوؿ مرة عاـ ش  تيمية
  ػاور بف الرحمف عبد بف أحمد بف  اور بف محمد ش الوايات اوات -

 ش تحقيػؽ: يهػػٗٙٚ: المتػواى  الػديف بسػالح الملقػب ر ػاو بػف هػاروف بف
 ـ .ٖٜٚٔ – األولى: بيروت ش الطبعة – سادر دار: عباسش ط إحساف
اػػي اإلمالػػة اػػي القػػراءات واللهجػػات العربيػػة د/ عبػػدالفتاح  ػػلبي /  -

 ـ .ٕٛٓٓ /هػ ٜٕٗٔطبعة : دار الهالؿ / بيروت :
الفتػػاح بػػف عبػػد القػػراءاُت ال ػػاذُة وتوجيههػػا مػػف ل ػػة العػػرب: عبػػد   -

 لبناف. -ال ني بف محمد القاضي ش ط: دار الوتاب العربيش بيروت 
 الملقػػب ب ػػرش أبػػو ش الحػػارثي قنبػػر بػػف عثمػػاف بػػف لعمػػرو الوتػػابش -
: الطبعػة ش القػاهرة الخػانجيش هػاروفش محمػد السػالـ عبػد: تحقيؽ ش سيبويه
 .ـ ٜٛٛٔ / هػ ٛٓٗٔ الثالثةش
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هػػا وحججهػػا ش ألبػػي محمػػد الو ػػؼ عػػف وجػػوو القػػراءات السػػبع علل -
ش  ٜٖٕ/ٔموػػي بػػف طالػػب القيسػػي ش تحقيػػؽ ش د/ محيػػي الػػديف رمضػػاف : 

 ـ .ٜٜٚٔ /هػ ٛٔٗٔ:  ٘مؤسسة الرسالة ش ط
 بػف المػؤمف عبػد بػف اهلل عبد محمد  ألبي الع ر القراءات اي الونز -
 الػديف تػاج المقرئ الواسطيّ  التّاجر المبارؾ ابف على بف اهلل عبد بف الوجيه
 الدينيػة الثقااة موتبة: شطبعة الم هداني خالد. د: شتحقيؽ الديف نجـ ؿويقا
 .ـ ٕٗٓٓ / هػ ٕ٘ٗٔ: األولى: الطبعة ش القاهرة –

 ِمْهػػػراف بػػػف الحسػػػيف بػػػف شألحمػػػد الع ػػػر القػػػراءات اػػػي المبسػػػوط -
 العربيػة الل ة مجمع: ط حاويميش حمزة سبيع: شتحقيؽ بور أبو النيسابورّمش

  .ـ ٜٔٛٔ: دم ؽ -
 القػراءات اػي التهػاني ووجػه األماني حرز   المسمى ال اطبية متف -
 ش ال ػاطبي محمػد أبػو الرعينػيش أحمػد بف خلؼ بف ايرو بف للقاسـ شيالسبع
 للدراسػػػات ال وثػػػاني ودار الهػػػدم دار موتبػػػة الزعبػػػيش تمػػػيـ محمػػػد: تحقيػػػؽ
 ـ.ٕ٘ٓٓ/ هػ ٕٙٗٔ الرابعةش: شالطبعة القرلنية
ش السػػنة ٔٔسػػالمية ش ليبيػػا ش العػػدد/ ة اإلػة األسمريػػػة الجامعػػػمجلػػ -

 ـ.ٕٗٔٓ/هػٖ٘ٗٔ ٔٔ:
بحث بعنواف :اإلمالة وعللها اي قراءة أبي عمرو البسر  شد/ ب ير علي  
 خليؿ ش 

: عػاـ شٕٙ: العػدد ش اإلمػارات جامعة ش والقانوف ال ريعة ولية مجلة -
 ألبػػي  اإلدغػػاـ قػػراءة اػػي الوػالـ بحػػث بعنػػواف: تحقيػػؽ.ـٕٙٓٓ / هػػٕٚٗٔ

 القاضػي بػابف الم ػهور ش الفاسي الموناسي القاسـ أبي بف عبدالرحمف زيد
 بالؿ . أحمد علي الَحْبلي/ د وتحقيؽ دراسة ش
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مػػراح لبيػػد لو ػػؼ معنػػى القػػرلف المجيػػد ش لمحمػػد بػػف عمػػر نػػوو   -
 –ط: دار الوتػب العلميػة ش  الجاو  البنتني ش تحقيؽ: محمػد أمػيف السػناو 

 .هػ ٚٔٗٔ -بيروت ش الطبعة: األولى 
 أبػػو ش رو ػالهػػ ر ػاألزهػػ فػػػػب أحمػػد بػػف لمحمػػد ش القػػراءات معػػاني -
 الملػػؾ جامعػػة - الداب وليػػة اػػي البحػػوث مروػػز:  طبعػػة األزهػػر ش منسػػور
 ـ ٜٜٔٔ / هػػ ٕٔٗٔ األولػىش: الطبعػة ش السعودية العربية المملوة سعودش

. 
عرابػػه : إبػػراهيـ بػػف السػػر  بػػف سػػهؿش أبػػو إسػػحاؽ  - معػػاني القػػرلف وا 

يػػػروت ش ب –تحقيػػػؽ: عبػػػد الجليػػػؿ عبػػػدو  ػػػلبي ط: عػػػالـ الوتػػػب  شزجػػػاج ال
 ـ. ٜٛٛٔ/ هػ  ٛٓٗٔالطبعة: األولى 

 محمد عبداهلل ألبي ش األعسار و الطبقات على الوبار القراء معراة  -
 ٚٔٗٔ األولػى: الطبعػة ش العلميػة الوتػب دار الػذهبيش عثمػاف بػف أحمػد بف
 .ـٜٜٚٔ /هػ

 بػف عمػرو بػف محمػود القاسػـ ألبػي  ش اإلعػراب سػنعة اػي المفسؿ -
 – الهػػالؿ موتبػػة ملحػػـش بػػو علػػي. د: تحقيػػؽ ش اهلل جػػار الزمخ ػػر  أحمػػدش
 . ٖٜٜٔ: األولى: الطبعة ش بيروت

ش للمبردش تحقيؽ ال يخ/ محمد عبدالخالؽ عضيمة ش ط: المقتضب   -
 .هػٜٜٖٔ -القاهر –المجلس األعلى لل ئوف اإلسالمية 

عمر بف قاسـ بف محمد ل شلقراءات السبع المورر اي ما تواتر مف ا  -
ش بػػف علػػي األنسػػار  أبػػو حفػػصش سػػراج الػػديف الن  ػػار ال ػػااعي المسػػر  

: دار الوتب العلمية ش ط ؽ: أحمد محمود عبد السميع ال ااعي الحفيافيحقت
 ـ ٕٔٓٓ /هػ  ٕٕٗٔالطبعة: األولىش ش  بيروت –
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ْرقػاني مناهؿ العرااف اػي علػـو القػرلف ش  لمحمػد عبػد الع  -  شظػيـ الزُّ
 ط: عيسى البابي الحلبي و رواو ش  الطبعة الثالثة. 

منجػػد المقػػرئيف ومر ػػد الطػػالبيف ش ل ػػمس الػػديف أبػػو الخيػػر ابػػف  -
ط: دار الوتػػب العلميػػة شالطبعػػة: ش الجػػزر ش محمػػد بػػف محمػػد بػػف يوسػػؼ 

 ـٜٜٜٔ/هػ ٕٓٗٔاألولى 
ػػ  -  أبػػي لإلمػػاـ لػػةشواإلما الفػػت  اػػي واخػػتالاهـ القُػػر اء لمػػذاهب الموضِّ
 .  فاعت محم د: تحقيؽ الدانيش عمرو

اػػي القػػراءات الع ػػر للحػػااظ ابػػف الجػػزر ش تحقيػػؽ / محمػػد  الن ػػر -
 ـ.ٜٛٛٔالطبعة األولى: –بيروت  –علي السباغ ش ط:دار الوتب العلمية 

 نسػر موػي محمػد/  لل ػيخ ش التجويػد علػـ اػي المفيد القوؿ نهاية  -
 ..دف ش د ط ش مسر ش التوايقة الموتبة ش الجريسي
الهػػاد   ػػرح طيبػػة الن ػػر اػػي القػػراءات الع ػػرش لمحمػػد محمػػد  - -

بيػػروت ش الطبعػػة:  –ش طبعػػة : دار الجيػػؿ ٕٚٙ/ ٖمحمػػد سػػالـ محيسػػف : 
 .ـ ٜٜٚٔ /هػ  ٚٔٗٔاألولىش 
 بػػف الفتػػاح ش لعبػػد السػػبع القػػراءات اػػي ال ػػاطبية  ػػرح اػػي الػػوااي  -

 الرابعػػػةش: الطبعػػػة ش سػػػواد ال موتبػػػة: ط ش القاضػػػي محمػػػد بػػػف ال نػػػي عبػػػد
 ـ ٕٜٜٔ / هػ ٕٔٗٔ
الػػوجيز اػػي  ػػرح قػػراءات القػػرأة الثمانيػػة أئمػػة األمسػػار الخمسػػةش   -

تحقيػؽ: دريػد ش ألبي علػي الحسػف بػف علػي بػف إبػراهيـ بػف يػزداد اأَلْهػَواز  
بيػػروت ش الطبعػػة: األولػػىش  – ش طبعػػة: دار ال ػػرب اإلسػػالمىش حسػػف أحمػػد 

 .ـ ٕٕٓٓ
 ت:ثاويا : ادخطُط
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ش لبرهػاف الػديف أبوالعبػاس إبػراهيـ بػف عمػر بػف  رح حػرز األمػاني  -
إبػػػػراهيـ بػػػػف خليػػػػؿ الجعبػػػػر  ال ػػػػااعيش مخطػػػػوط بػػػػدار الوتػػػػب المسػػػػرية 

 ي قراءات.ٕٔٙرقـ 


