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• عنوان•ابلحث•)أحوال•احلركة•يف•القراءات(.	
• عرض•ابلحث•أحوال•احلركة•يف•القراءات•مــن•حيث•االجزتاء•واإلتمام•ومن•حيث•	

االمزتاج•واخللوص•ومن•حيث•اتلأثر•واتلأثري.
• وقد•شمل•جانب•االجزتاء•واإلتمام•)احلركة•املقدرة•باثللث•واحلركة•املقدرة•باثللثني•	

واحلركة•اتلامة•واحلركة•املشبَعة(.
• ة•واحلركة•	 كما•شــمل•جانب•االمزتاج•واخللوص•)احلركــة•املمالة•واحلركة•الُمَشــمَّ

اخلالصة(.
• وشمل•جانب•اتلأثر•واتلأثري•)احلركة•اتلابعة•واحلركة•املنقولة•واحلركة•انلائبة•واحلركة•	

املخففة•واحلركة•املقوية(.
• رويع•يف•ابلحث•عرض•األحوال•مرتبة•ترتيباً•منطقياً.	
• كما•رويع•يف•ابلحث•اتلمثيل•لألحوال•بالقراءات•املتواترة•والقراءات•الشاذة؛•حتقيقاً•	

للشمويلة.

عضو•هيئة•التدريس•بالجامعة•اإلسالمية•بالمدينة•المنورة. •)*(
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املقدمة

•العاملني،•والصالة•والســالم•ىلع•أرشف•املرسلني•نبينا•حممد،•وىلع•آهل• احلمد•هلل•ربِّ
وصحبه،•ومن•تبعهم•بإحساٍن•إىل•يوم•ادلين.

وبعد:
• رت•فيه•الطاقات•اشــتغاٌل•بكتاب•ربِّ •خري•ما•ُعِمــرت•به•األوقات،•وُســخِّ فإنَّ

الربيات.
فزاكُء•القلوب•بكريم•لكماتــه،•وهناُء•األرواح•بنعيم•رمحاته،•وغناء•انلفوس•بعظيم•

براكته،•ال•تفىن•سحائبُه،•وال•تنَفُد•مواهبه،•وال•تنقيض•عجائبه.
رَشُف•العلماُء•باالشــتغال•به•فلم•يألوا•فيه•جهداً،•وما•أَخبَْوا•فيه•زنداً،•وال•النوا•فيه•

•تأديته. سّداً،•فعلَّموا•أحاكم•تالوته،•وأبلغوا•نظام•رشيعته،•فأدَّوه•حقَّ
وإبرازاً•لكزن•من•تلك•الرتكة؛•رجاء•نيل•عظيم•الربكة،•مجعت•هاهنا•أحوال•احلركة.

•اإلاعنة•والَقبُول،•إنَّه•خري•مسؤول•وأكرم•مأمول. سائاًل•ربِّ
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خطة ابلحث

يشتمل•ابلحث•ىلع•مقدمٍة،•وتمهيٍد،•وثالثة•مباحث،•تمثل•مضمون•ابلحث،•وخاتمٍة،•
وفهارس،•وتفصيل•ذلك•ىلع•ما•ييل:

• املقدمة:•وتتضمن•خطة•ابلحث•ومنهج•ابلحث•وأهمية•املوضوع•وسبب•اختياره.	

• اتلمهيد:•وفيه•تعريٌف•باحلركة•إمجااًل.	

• مضمون ابلحث: ويشمل•ثالثة•مباحث:	

ل: حال احلركة من حيث االجزتاء واإلتمام، ويشمل أربعة مطالب: املبحث األوَّ

رة•باثللث. ل:•احلركة•املقدَّ املطلب األوَّ

رة•باثللثني. املطلب اثلاين:•احلركة•املقدَّ

املطلب اثلالث:•احلركة•اتلامة.•

املطلب الرابع:•احلركة•الُمْشبَعة.

املبحث اثلاين: حال احلركة من حيث االمزتاج واخللوص، ويشمل ثالثة مطالب.

ل:•احلركة•املمالة. املطلب األوَّ

ة. املطلب اثلاين:•احلركة•الُمَشمَّ

املطلب اثلالث:•احلركة•اخلالصة.

ر واتلأثرِي، ويشمل مخسة مطالب:
ُّ
املبحث اثلالث: حال احلركة من حيث اتلأث

ل:•احلركة•اتلابعة. املطلب األوَّ

املطلب اثلاين:•احلركة•املنقولة.

املطلب اثلالث:•احلركة•انلائبة.

فة. املطلب الرابع:•احلركة•املخفِّ

املطلب اخلامس:•احلركة•املقوية.



22

• اخلاتمة:•وتتضمن•أهم•انلتائج.	
الفهارس، وتشمل:

فهرس•اآليات•القرآنية.. 1
فهرس•املصادر•واملراجع.. 2
فهرس•املوضواعت.. 3
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منهج ابلحث

اتبعت•يف•ابلحث•املنهج•اتلايل:
مرااعة•الرتتيب•املنطيق•للحاالت•يف•لك•مبحث.. 1
إفراد•لك•حالة•بمطلب•مستقل•مع•ذكر•أمثلتها،•مراعياً•استيعاب•احلراكت•اثلالث•. 2

•فيه•من•حاالت.• يف•لك•ما•تتأتَّ
عدم•االقتصار•يف•اتلمثيل•ىلع•القراءات•املتواترة،•فأمثِّل•بالقراءات•الشاذة؛•حتقيقاً•. 3

للشمويلة.
عزو•القراءات•ألصحابها،•وعزو•اآليات•لسورها.. 4
نباً•إلثقال•احلوايش•برتاجم•املعروفني•عند•طالب•. 5

َ
ترمجة•األعالم-عنــد•احلاجة-ت

علم•القراءات.
توثيق•املعلومات•من•مصادرها•األصلية.. 6
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أهمية املوضوع وسبب اختياره

يرجع•ذلك•ألمور•منها:
• كونه•يعىن•جبزئيــٍة•تتعلَّق•بقراءات•القــرآن•الكريم،•وأكِرْم•به•ُشــْغاًل،•وأعِظْم•به•	

فضاًل.
• د•أحوال•احلركــة•يف•القراءات•من•حيث•االجزتاء•واإلتمام،•ومن•حيث•االمزتاج•	 تعدُّ

واخللوص،•ومن•حيث•اتلأثُّر•واتلأثري،•يف•أبواب•شــى،•ومصادر•متعددة•فحرصها•يف•
ِسفٍر•واحٍد•أمجع•وأنفع.

• ورثوا•الضبط•ادلقيق،•	
ُ
ق•املسائل•َضٌْب•من•اتلأيلف،•سلكه•املحققون،•فأ •مجع•متفرِّ أنَّ

والفقه•العميق،•فسلكته•لعيل•أن•أنال•بعض•ما•نالوا.
• •هذا•املوضوع•لم•يكتب•فيه•	 الرغبــة•يف•إثراء•مكتبة•القراءات•باجلديد•املفيد؛•إذ•إنَّ

من•قبُل-حسب•اطاليع-.
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اتلمهيد

•السكون،•ويه•حالٌة•تعرض•للحرف•فتحاً•وضّماً•وكرساً،•فتؤثر•يف•اللكمة• احلركة•ضدُّ

لفظاً•ومعىن•وإعراباً.

ة. واحلراكت•تنقسم•إىل•قسمني:•ثابتة،•ومتغريِّ

زمة•للحــرف،•ال•تتغري•بالعوامل•ادلاخلة•ىلع•اللفظ•ســواء•اكن•
َّ

فاثلابتــة:•يه•الال

﴾•]البقرة:•31[،•فحركة•الفتحة•يف•اهلاء،• ل•اللفظ،•أو•وسطه،•أو•آخره•حنو•﴿ احلرف•يف•أوَّ

أو•الضمة•يف•اهلمزة•األوىل،•أو•الكرسة•يف•اهلمزة•اثلانية•ثابتة•ال•تتغري•حباٍل.

•آخر•اللفظ•
َّ

واملتغــرية:•يه•املتأثرة•بتغري•العوامل•ادلاخلة•ىلع•اللفظ،•وال•تكون•إال

• ت•بتغريُّ حنــو:•»رأيت•زيداً«،•و»جاء•زيٌد«،•و»مررت•بزيٍد«،•فحركــة•ادلال•من•»زيد«•تغريَّ

العوامل•ادلاخلة•ىلع•اللفظ.

ون•عنها•بالفتح•والضم•والكرس،• ل•حراكِت•بناء،•ويعربِّ وابلرصيون•يسمون•القسم•األوَّ

ون•عنها•بانلصب•والرفع•واجلر. ويسمون•القسم•اثلاين•حراكِت•إعراٍب،•ويعربِّ

ا•الكوفيون•فال•يفرقون•يف•اتلعبري)1(. أمَّ

وللحركــة•يف•القــراءات•أحواٌل•عديدٌة•راجعــٌة•إمجااًل•إىل•»االجــزتاء•واإلتمام«،•

لة•يف•هذا•ابلحث•بعون•اهلل• و»االمزتاج•واخللوص«،•و»اتلأثّر•واتلأثري«،•وســأعرضها•مفصَّ

تعاىل•وتوفيقه.•

انظر:•شرح•المفصل•البن•يعيش)72/1-73(•والعقد•النضيد•للسمين•الحلبي•)226/1-227(،•والمصباح•المنير• •)1(
والقراء• اللغويين• بين• واألصوات• )ص39(،• أنيس• إلبراهيم• العربية• واألصوات• )حرك(،• )ص131(،• للفيومي•

لمحمود•زين•العابدين•)ص68(،•والمعجم•الوسيط•)ص68(،•)حرك(.
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ل املبحث األوَّ
حال احلركة من حيث االجزتاء واإلتمام

وحتته•أربعة•مطالب:
رة•باثللث. ل:•احلركة•املقدَّ املطلب األوَّ
رة•باثللثني. املطلب اثلاين:•احلركة•املقدَّ

املطلب اثلالث:•احلركة•اتلامة.
املطلب الرابع:•احلركة•الُمْشبَعة.

رة باثللث ل: احلركة املقدَّ املطلب األوَّ
• ويه•اليت•يُنطق•بها•إشارة•إىل•حركة•احلرف•املوقوف•عليه•كيف•يه•يف•الوصل،•وُيعربَّ

ْوم. عنها•بالرَّ
وقَــْدُر•اثللث•هو•أصغر•أجزاء•احلركة•املنطوق•بها؛•وذللك•بدأُت•به•يف•هذا•املبحث•

•يكرُب•شيئاً•فشيئاً. •اليشء•يبدأ•صغرياً•ثمَّ فإنَّ
•يف•الوقف؛•ألنَّه•مظنَّة•فتور•الصوت•وانقطاع•

َّ
وهذا•الَقــْدر•من•احلركة•ال•يكون•إال

•أجزاء•احلركة. انلََّفس،•فناسبه•أقلُّ
وهذا•الَقْدر•من•احلركة•يكون•عند•القراء•يف•الضمة،•ســواء•اكنت•عالمة•إعراب•
•﴾ ﴾•]احلرش:•23[،•أو•اكنت•عالمة•بناٍء•حنو:•﴿ حنو:•﴿
﴾•]انلمل:•30[،•أو• ]الروم:•4[،•ويكون•يف•الكرسة•ســواء•اكنت•عالمة•إعراٍب•حنو•﴿

.)1(﴾ اكنت•عالمة•بناء•حنو:•﴿
﴾ •وال•يكون•يف•الفتحة•ســواء•اكنت•عالمة•إعراب•حنو:•﴿
﴾•]ابلقرة:•2[،•وإنَّما•امتنع•يف• ]آل•عمران:•19[،•أو•اكنــت•عالمة•بناٍء•حنو:•﴿

الفتحة؛•ألنَّها•خفيفة•تصعب•تزئتها،•خبالف•الضمــة•والكرسة،•ففيهما•ثقل•تتأت•معه•
اتلجزئة.

من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)31(. •)1(
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وهذا•الَقْدر•من•احلركة•يُعاَمل•معاملة•احلركة•الاكملة•من•حيُث•حاكيتُه•حلكم•الوصل.
فاحلكم•اثلابت•للحركة•الاكملة•يف•الوصل•حيكيه•قدر•ثلث•احلركة•يف•الوقف.

﴾)1(•فهو•احلكم•اثلابت•وصاًل،•واكنعدام•املد•باللكية• اكلرتقيق•للراء•يف•حنو:•﴿
﴾•]انلور:•41[،•فهو•احلكم•اثلابت•وصاًل،•ولــوال•الوقف•بثلث•احلركة•ملا• يف•حنــو:•﴿

ترتب•هذا•احلكم•أو•ذاك)2(.•واهلل•تعاىل•أعلم.

رة باثللثني املطلب اثلاين: احلركة املقدَّ
ويه•احلركة•اليت•يُشــار•بها•إىل•احلركة•اتلامة•للحرف•املوصول•بما•بعده•خاصة•دون•
•عنها•باالختالس•أو•اإلخفاء،•وقد•يُعرّب•عنها• رة•باثللثني،•وُيعربَّ املوقــوف•عليه،•ويه•مقدَّ

ْوم•جبامع•االجزتاء•ببعض•احلركة،•وال•مشاحة•يف•االصطالح. بالرَّ
ا•اكن•الوصل•مظنة•قوة•الصوت•وامتداد• وهــذا•القدر•من•احلركة•خاص•بالوصل،•ولمَّ
انلََّفس•ناســبه•قدر•اثللثني،•وهذا•القدر•من•احلركة•يكون•يف•لك•احلراكت،•سواء•منها•ما•

اكن•وسط•اللكمة•أو•طرفها.•
﴾•]النساء:•154[•باختالس•فتحة•العني•كما•يف•قراءة•قالون.• وذلك•حنو:•﴿

﴾•يف•]ابلقرة:•271•-•النساء:•58[•باختالس•كرسة•العني•كما•يف•قراءة•قالون• ولفظ•﴿
﴾)3(•باختالس•ضمة•الراء•كما•يف•قراءة•أيب•عمرو.• وأيب•عمرو•وشعبة،•وحنو•﴿

﴾•]األعراف:•199[•باختالس•فتحة•الواو،•كما•يف•قراءة•أيب•عمرو. وحنو:•﴿
﴾•]مريم:•29[•باختالس•كرسة•ادلال•كما•يف•قراءة•أيب•عمرو. وحنو:•﴿

﴾•]يوسف:•11[•باختالس•ضمة•انلون•األوىل•جلميع•القراء•غري•أيب•جعفر. و﴿
وهذا•القدر•من•احلركــة•يُعامل•معاملة•احلركة•اتلامة•من•حيث•تََرتُُّب•األحاكم،•فما•

ة•يكون•لقدر•اثللثني. يرتتب•للحركة•اتلامَّ

من•مواضعها،•سورة•آل•عمران:•)72(. •)1(
للضباع• واإلضاءة• بعدها،• وما• •)121/2( الجزري• البن• والنشر• )ص333-332(،• للجعبري• المعاني• كنز• انظر:• •)2(

)ص59-58(.
من•مواضعها،•سورة•آل•عمران:•)160(. •)3(
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﴾)2(•باختــالس•كرسة•الراء•كما•يف•قراءة•أيب• ﴾)1(•و﴿ ومن•ذلك•مثاًل•لفظ•﴿
عمــرو؛•فاملرتتب•للراء•املختلســة•الكرسة•هو•الرتقيق•فتعامل•معاملة•الراء•املكســورة•

بالكرسة•اتلامة•ال•الراء•الساكنة.
﴾•]األنعــام:•109[•باالختالس•يف•الراء•كمــا•يف•قراءة•أيب•عمرو؛• ولفظ•﴿
فاملرتتّب•للراء•املختلســة•الضمة•هو•اتلفخيم•فتعامل•معاملة•الراء•املضمومة•بضّمٍة•تاّمٍة•
ال•الراء•الساكنة،•ولوال•معاملتها•معاملة•احلركة•اتلامة•ملا•جاز•فيها•هذا•احلكم•أو•ذاك)3(.•

واهلل•تعاىل•أعلم.

املطلب اثلالث: احلركة اتلامة
ويه•احلركة•اليت•ينطق•بها•من•غري•نقٍص•بَرْوٍم•أو•اختالٍس،•ومن•غري•زيادة•خترجها•

عن•هويتها•إىل•هوية•حروف•املد.
قال•اإلمام•ادلاين--:•)ويؤىت•باحلراكت•اثلالث•كَواِمَل•من•غري•اختالس•وال•
،•وال•إشباٍع•زائٍد•وال•تمطيٍط•بالٍغ•يوجبان•اإلتيان• توْهنٍي•يؤوالن•إىل•تضعيف•الصوت•بهنَّ

•بألٍف•وياٍء•وواٍو()4(. بعدهنَّ
•،)6(﴾ ﴿•،)5(﴾ اًل•حنو:•﴿ ويه•األصل•يف•احلركة•ســواء•وقع•حرفها•أوَّ
﴾•]آل•عمــران:•18[، ﴿•،)8(﴾ ﴾)7(،•أو•وســطاً•حنــو:•﴿ ﴿•
﴾•]الفجر:•22[، ﴾)9(،•أو•طرفــاً،•ووصلــت•اللكمة•بمــا•بعدها•حنــو:•﴿ ﴿•

من•مواضعها،•سورة•النساء:•)153(. •)1(
من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)260(. •)2(

انظر:•إبراز•المعاني•ألبي•شامة•)288/2(•وما•بعدها،•النشر•)212/2،•213،•222،•235-236،•253(،•وشرح•الطيبة• •)3(
البن•الناظم•)ص446(،•واإلضاءة•)ص39-40،•58-59(•والبدور•الزاهرة•للقاضي•)ص106(.

انظر:•التحديد•للداني•)ص95(. •)4(
من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)187(. •)5(
من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)101(. •)6(
من•مواضعها،•سورة•النمل:•)59(. •)7(

من•مواضعها،•سورة•المائدة:•)21(. •)8(
من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)173(. •)9(
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.)1(﴾ ﴾•]انلاس:•2[،•﴿ ﴿

•عليها،•حنو:•﴿
َّ

وال•يوقف•بها•أبداً•ملنافاة•الوقوف•للتحرك،•وال•يدخل•اتلنوين•إال
﴾•]هود:•1[. ﴿•،﴾ ﴿•،)2(﴾

ْوم•أو• فمى•ما•حذفــت•للوقف•حذف•معها•اتلنوين•حال•الوقف•بالســكون•أو•الرَّ
اإلشمام•يف•غري•املنصوب•أوأبدل•ألفاً•يف•الوقف•ىلع•املنصوب)3(.

املطلب الرابع: احلركة الُمْشَبعة
•منها•حرف•مّد.

َّ
ويه•اليت•يُنطق•بها•مزيدًة•ىلع•اإلتمام،•فيتودل

•
َّ

•من•الكرسة•ايلاء،•ويتودل
َّ

•من•الفتحة•األلف،•ويتودل
َّ

•احلراكت؛•فيتودل وتكون•يف•لكِّ
من•الضمة•الواو.

رَْض(•]الــروم:•9[•-ويه•قراءة•شــاذة-•فاألصل
َ ْ
•حنو•قــراءة•أيب•جعفر•)َوآثَــاُروا•األ

ت•منها•ألف•فصارت•)آثاروا(.
َّ

•أنَّه•أشبع•الفتحة•فتودل
َّ

﴾•إال
ْ
﴿َوأثَاُروا

•﴾ نلَّاِس﴾•]إبراهيم:•37[•بايلاء؛•فاألصل•﴿
ْ
فْئِيدًة•ِّمَن•ا

َ
ْجَعْل•أ

ْ
وحنو•قراءة•هشام•﴿فَا

ت•منها•ياء•فصارت•)أفئيدة(.
َّ

•أنَّه•أشبع•الكرسة•فتودل
َّ
إال

َفِٰسِقنَي(•]األعراف:•145[•
ْ
ْوِريُكْم•َداَر•ال

ُ
وحنو•قراءة•احلســن•ابلرصي--:•)َســأ

ت•منها•واو،•فصارت
ّ

•أنَّه•أشبع•الضمة•فتودل
َّ

ريكم(•إال
ُ
•-ويه•قراءة•شاذة-•فاألصل•)َســأ

ْوِريُكم(.
ُ
)َسأ

وإشــباع•احلراكت•ىلع•هذا•انلحو•ُســِمع•عن•العرب•شــعراً•ونرثاً،•ومن•ذلك•قول•
الشاعر)4(:

من•مواضعها،•سورة•النور:•)25(. •)1(
من•مواضعها،•سورة•النساء:•)11(. •)2(

انظر:•التحديد•)ص95(،•وحدود•اإلتقان•للجعبري•بشرح•الشيخ•عمرو•عبد•العظيم•)ص200(،•والنشر•)120/2(• •)3(
وما•بعدها.

البيت•لعنترة•من•معلقته•الشهيرة.•والذفرى:•ما•خلف•األذن،•والجسرة:•الناقة•الموثقة•الخلق،•والزيف:•التبختر،• •)4(
=•••••••••••••••••••••••••••• • • • والفنيق:•الفحل•من•اإلبل،•والمكدم:•الغليظ.•
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ٍة الُمْكـَدميَنْبـاع مـن ذِفْـري َغضـوٍب َجْسَ الَفنيــق  مثـــِل  َزيَّافـــٍة 
•منها•األلف•فصارت•)ينباع(.

َّ
يريد•)ينبع(•فأشبع•الفتحة•فتودل

•منها•
َّ

وقول•العرب:•»أكلت•حلما•شــاة«•يريدون•)حلم•شاة(•فأشــبعوا•الفتحة،•فتودل
األلف•فصارت•»حلما«.

وقوهلــم:•»ادلراهيم«•و»الصياريــف«،•يريدون•)ادلراهم(•و)الصيارف(،•فأشــبعوا•
•منها•ايلاُء،•فصارت•)ادلراهيم(،•)والصياريف(.

َّ
الكرسة•فتودل

وقول•الشاعر)1(:•
ْ
ُعْطبــول العظـام• مَجَّــاء• َْعيْطـاء•

الَقَرْنُفـــول أنيابهــا• فــي• • كـــأنَّ

•منها•الواو•فصارت•)القرنفول()2(.
َّ

يريد•)القرنفل(•فأشبع•الضمة،•فتودل

•انظر:•شرح•المعلقات•للزوزين•)135(،•والبيت•في•الخصائص•البن•جني•)121/3(. •=
لم•أهتد•لقائله،•وهو•في•الخصائص•)124/3(،•ولسان•العرب•البن•منظور•)144/11(،•)قرنفل(.•والعيطاء:•طويلة• •)1(

العنق،•والجماء•العظام:•وافرة•اللحم،•عطبول:•فتية•ممتلئة،•أو•طويلة•العنق.
القراءات• وإعراب• و)163/2(،• •،)259-258/1( جني• البن• والمحتسب• بعدها،• وما• •)124/3( الخصائص• انظر:• •)2(

الشواذ•للعكبري•)561/1(،•)280/2(،•والنشر•)300-299/2(.
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املبحث اثلاين
حال احلركة من حيث االمزتاج واخللوص

وحتته•ثالثة•مطالب:
ل:•احلركة•املمالة. املطلب األوَّ

ة. املطلب اثلاين:•احلركة•الُمَشمَّ
املطلب اثلالث:•احلركة•اخلالصة.

ل: احلركة املمالة املطلب األوَّ
ويه•احلركة•احلاصلة•من•إحناء•الفتحة•حنو•الكرسة،•ســواء•اكن•ذلك•اإلحناء•إمالة•

ُكربى•أو•إمالة•ُصغرى.
فإذا•نيُح•بالفتحة•حنــو•الكرسة•ُمزِجت•بها،•فتكّون•منها•حركة•ليســت•بكرسٍة•

خالصٍة•وال•فتحٍة•خالصٍة.
﴾•]الاكفرون:•4[• ل•اللكمة،•ســواء•اكن•بعدهــا•ألف•حنو:•﴿ وهذه•احلركة•تكون•أوَّ
﴾•]النساء:•3[•بإمالة•فتحة•الطاء•حلمزة• بإمالة•فتحة•العني•هلشام•إمالة•كربى،•وحنو:•﴿

إمالًة•كربى.
﴾•]األنعــام:•77[•بإمالة•الراء•حلمزة•وخلف• أو•لــم•يكن•بعدها•ألف•حنو:•﴿

وشعبة•إمالًة•ُكربى.
﴾)1(•بإمالة•فتحة•ادلال• وتكون•وسط•اللكمة،•ســواء•اكن•بعدها•ألف•حنو:•﴿

حلمزة•والكسايئ•إمالًة•ُكربى،•ولورٍش•إمالًة•ُصغرى.
﴾)2(،•بإمالة•فتحة•الراء•إمالًة•ُكربى•للكسايئ• أو•لم•يكن•بعدها•ألف•حنو:•﴿

ومحزة•وقفاً.
•)3(﴾ وتكون•آخــر•اللكمة،•وذلك•عند•اتلقاء•الســاكنني•خاصة،•حنو:•﴿

من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)120(. •)1(
من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)245(. •)2(
من•مواضعها،•سورة•الكهف:•)47(. •)3(
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بإمالة•فتحة•الراء•للسويس•إمالًة•ُكربى،•وذلك•يف•حال•وصل•لكمة•)ترى(•بما•بعدها•فعند•
الوصل•حتذف•ألف•)ترى(•التلقاء•الســاكنني،•فتكون•الراء•آخر•حرٍف•يف•اللكمة•األوىل،•

م. فيُميل•فتحتها•السويس•كما•تقدَّ
وهذا•املزج•ضٌب•من•ضوب•ختفيف•انلطق؛•إذ•فيه•احنداٌر•باللسان،•وهو•أخف•من•

االرتفاع•به•عند•خلوص•الفتح.
م•يف•لفظ• •مرااعُة•كرسة•أو•ياء•يف•اللفظ•ملفوظتني•كما•تقدَّ

ً
ويزيد•هذا•املزَج•مسااغ

﴾•]النساء:• م•يف•لفظ•﴿ ﴾)1(،•أو•ملحوظتني•كما•تقدَّ ﴾•]الاكفرون:•4[•ولفظ•﴿ ﴿
ـه•رويع•يف•اللفظ•الكرس؛•لكونه•يرد•يف•بعض•اســتعماالته،•كما•يف•)طبت(،•وكما• 3[،•فإنَـّ
﴾•]األنعام:•77[؛•فإنَّه•رويع•يف•اللفظ•ايلاء؛•لكون•األلف•فيه•منقلبة•عن•ياء؛• م•يف•﴿ تقــدَّ

بديلل•)رأيت(•فيف•ذلك•من•اتلناسب•الصويت•ترصحياً•أو•تلميحاً•ما•ال•خيىف.
•ورشاً• •من•العلماء•من•جعل•الرتقيق•يف•الراء•إمالة،•كما•قال•ادلاين:•»اعلم•أنَّ هذا•وإنَّ

اكن•يُميل•فتحة•الراء•قلياًل•بني•اللفظني...إىل•آخر•ما•قال«)2(.
•فيه•إحنافاً•للصوت•ويف•اإلمالة• والرتقيق•وإن•اكن•يســوغ•أن•يعرب•عنه•باإلمالة؛•ألنَّ
•أنَّه•ليس•فيه•مــزٌج•حلركٍة•حبركٍة،•بل•هو•يف•لّك•أحواهل•يكون•حبركٍة•

َّ
إحناٌف•للصوت•إال

خالصٍة)3(.•وعليه•فال•مدخل•هل•فيما•هاهنا.•واهلل•تعاىل•أعلم.

ة املطلب اثلاين: احلركة الُمَشمَّ
ويه•احلركة•احلاصلة•من•مزج•الكرسة•بالضمة•فينتج•عن•ذلك•حركة•ليست•بضمٍة•

خالصٍة•وال•كرسٍة•خالصٍة.
وموجب•هذا•املزج•اإلشارة•إىل•حركتني•للك•منهما•ما•يسوغها،•وال•سبيل•إىل•انلطق•

بكّل•واحدٍة•منهما•يف•آٍن•واحٍد•خالصتني،•فيصار•بهما•إىل•املزج•مجعاً•بينهما.

من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)245(. •)1(
انظر:•التيسير•للداني•)ص241(•وما•بعدها. •)2(

انظر:•الموضح•للداني•)ص147(•وما•بعدها،•والنشر•)29/2(•وما•بعدها،•والمناهج•الكافية•في•شرح•الشافية•لزكريا• •)3(
األنصاري•)ص417(•وما•بعدها.
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﴾•]ســبأ:• ﴿•،)2(﴾ ﴾•]هود:•44[،•﴿ ﴿•،)1(﴾ ومن•ذلك•اإلشــمام•يف•لفظ•﴿
﴾•]امللك:•27[•هلشام•والكسايئ•ورويس؛•إذ•حُيّركون• ﴿•،)3(﴾ ﴾•]الزمر:•71[،•﴿ ﴿•،]54

بٍة•من•حركتني•ضمة•وكرسة•-ىلع•خالٍف•بني•أهل•األداء•يف•كيفية• أوائل•هذه•األفعال•حبركٍة•مركَّ
•يف•مظانّه•من•كتب•القراءات-•وللك•حركة•منهما•ما•يسوغها. ٌ انلطق•بهذا•الرتكيب،•مبنيَّ

•هذه•األفعال•مبنية•للمفعول•وحّقها•ضم•أوائلها. فوجه•الضمة•أنَّ
•أنَّه•استثقل•عليها•

َّ
ووجه•الكرسة•دالتلها•ىلع•كرسة•عني•الفعل؛•إذ•حقها•الكرس•إال

فنقل•إىل•فاء•الفعل.•
﴾)4(،•البن•وردان،•إذ•حيرِّك•اتلاء•حبركٍة• ومن•ذلك•أيضاً•اإلشمام•يف•﴿

بٍة•من•حركتني•ضمة•وكرسة،•وللك•حركٍة•ما•يسوغها. مركَّ
فوجه•الضمة•اإلشــارة•إىل•حركة•همزة•الوصل•املحذوفة•وصاًل؛•إذ•حّقها•الضم•حال•

ثبوتها•ابتداًء.
•اللفظ•جمروٌر•وعالمة•جره•كرسة•اتلاء. ووجه•الكرسة•أنَّ

فلما•أمكن•اجلمع•بني•احلركتني•يف•مجيع•ذلك•ىلع•هذا•انلحو•من•املزج•لم•يركن•إىل•
إلغاء•إحداهما•باخللوص)5(.•واهلل•تعاىل•أعلم.

املطلب اثلالث: احلركة اخلالصة
ويه•احلركة•اليت•لم•تُمزج•بغريها،•ســواًء•خال•اللفظ•من•موجب•املزج•حنو:•﴿

﴾)6(،•فالعني•خالصة•الفتحة•ثم•الزاي•األوىل•خالصة•الكرسة•ثم•الزاي•اثلانية•خالصة•

من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)11(. •)1(

من•مواضعها،•سورة•الزمر:•)69(. •)2(
من•مواضعها،•سورة•هود:•)77(. •)3(

من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)34(. •)4(
انظر:•فتح•الوصيد•للسخاوي•)623/3-626(،•وإبراز•المعاني•)2-•ص280-282(،•وكنز•المعاني•لشعلة•)ص478- •)5(
480(،•وإرشاد•السالك•إلى•حل•ألفية•ابن•مالك•إلبراهيم•الحنبلي•)394/1-395(،•والنشر•)2/•210،208(،•واإلضاءة•

)ص55-53(.
من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)129(. •)6(
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الضمة،•وليس•يف•لفظ•الكريم•موجٌب•ملــزج•إحدى•احلراكت•بغريها•فجاء•اخللوص•فيها•
لكها•ىلع•مقتىض•األصل.

أم•وُجد•يف•اللفظ•موجب•املزج،•واعتمدت•إحدى•احلراكت•دون•األخرى.
م•فيه•اإلمالة•لغري•القراء•املتقدم•ذكرهم•إعمااًل•لوجه• حنو:•إخــالص•الفتح•فيما•تقدَّ

الفتح،•وهو•األصل•دون•وجه•الكرس.
م•فيه•اإلشــمام•من•األفعال•املبنية•للمفعول•)قيل(• وحنو:•إخالص•الكرس•فيما•تقدَّ
م• وأخواتها•لغري•القــراء•املتقدم•ذكرهم،•إعمااًل•لوجه•الكــرس•دون•وجه•الضم،•وقد•تقدَّ

بيانهما.
•لوجه•الضم•

ً
﴾)1(،•أليب•جعفر•إعماال وحنو•إخالص•الضم•يف•اتلاء•يف•﴿

م•بيانهما)2(.•واهلل•تعاىل•أعلم. دون•وجه•الكرس،وقد•تقدَّ

من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)34(. •)1(
انظرالمصادر•المتقدمة•في•المطلبين•السابقين. •)2(
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املبحث اثلالث

حال احلركة من حيث اتلأثر واتلأثري

وحتته•مخسة•مطالب:
ل: احلركة•اتلابعة. املطلب األوَّ

املطلب اثلاين:•احلركة•املنقولة.

املطلب اثلالث:•احلركة•انلائبة.

فة. املطلب الرابع:•احلركة•املخفِّ

املطلب اخلاِمُس:•احلركة•املقوية.

ل: احلركة اتلابعة املطلب األوَّ
•تأثّراً•بمــا•قبلها•أو•بما•بعدها•من•احلــراكت،•فتماثلها•طلباً• ويه•احلركــة•اليت•ُتَغريَّ

للتجانس•الصويت.
﴾•]املؤمنون:•97[•-بفتــح•امليم•للّك•القراء-•حيث•تبعت• وذلك•حنو:•﴿

•مفردها•)هْمزة(. فتحة•امليم•فتحة•اهلاء•قبلها،•واألصل•يف•امليم•السكون؛•ألنَّ
﴾•]آل•عمــران:•1-2[•-بفتح•امليم•حالة•وصلها•بلفظ• •*• وحنو:•﴿
اجلاللة•للك•القراء-•حيث•تبعت•فتحة•امليم•فتحة•الالم•يف•لفظ•اجلاللة•بعدها،•واألصل•

سكون•امليم.
﴾•]النســاء:•11[•-بكرس•اهلمزة•حلمزة•والكســايئ-•إذ•تبعت•كرسة• وحنو:•﴿

م•قبلها،•واألصل•ضم•اهلمزة.
َّ

اهلمزة•كرسة•الال
﴾•]يونس:•35[•-بكرس•ايلاء•لشــعبة-•إذ•تبعت•كرسة•ايلاء•كرسة• وحنو:•﴿

اهلاء•بعدها،•واألصل•فتح•ايلاء.
م•إلبراهيم•بن•أيب•عبلة)1(،•

َّ
ــلَِمَن(•]الفاحتــة:•2[•-بضم•الال ـٰ َع

ْ
•ال َْمُد•هلُلِ•رَِبّ

ْ
وحنو:•)احل

هو:•إبراهيم•بن•أبي•عبلة•شمر•بن•يقظان•الشامي•المقدسي،•أخذ•القراءة•عن•أم•الدرداء•الصغرى،•وعن•واثلة•••••••= •)1(
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م.
َّ

م•ضمة•ادلال•قبلها،•واألصل•كرس•الال
َّ

ويه•قراءٌة•شاذٌة-•إذ•تبعت•ضمة•الال
﴾)1(•-بضم•ادلال•لغري•اعصم•ومحزة•وأيب•عمرو•ويعقوب-•حيث• وحنو:•﴿

تبعت•ضمة•ادلال•ضمة•اتلاء•بعدها،•واألصل•سكون•ادلال)2(.•واهلل•تعاىل•أعلم.

املطلب اثلاين: احلركة املنقولة
ويه•احلركة•امللقاة•ىلع•ما•قبل•حرفها•املغرّي•باإلداغم•أو•احلذف•فتؤثر•فيه•حتريكاً،•
﴾•]النســاء:•154[-• ويف•اللفظ•داللة•ىلع•حرفها•املغري،•وذلك•حنو:•﴿
﴾•أدغمت•اتلاء•يف•ادلال•

ْ
بفتح•العني•وتشــديد•ادلال•يف•قراءة•ورش-؛•إذ•األصل•﴿َتْعتَُدوا

ونقلت•فتحة•اتلاء•إىل•العني•الساكنة.
﴾•]يونــس:•35[•-•بفتح•اهلاء•وتشــديد•ادلال-•يف•قراءة•ابن•كثري• وحنو:•﴿
دغمت•اتلــاء•يف•ادلال•ونقلت•فتحة•اتلاء•إىل•

ُ
وورش•وابــن•اعمر؛•إذ•األصل•﴿َيْهتَِدى﴾•أ

اهلاء•الساكنة.
﴾)3(-بنقل•كرسة•اهلمزة•إىل•ايلاء•الســاكنة•وحذف•اهلمزة-وقفاً• ّ

•يَشِ وحنو•﴿
ْوِم. حلمزة•وهشام،•وتظهر•كرسة•ايلاء•بالوقف•بالرَّ

م•الســاكنة،•وحذف•اهلمزة•لورش•
َّ

﴾)4(-بنقــل•كرسة•اهلمزة•إىل•الال وحنو:•﴿
وصاًل•ووقفاً،•وحلمزة•وقفاً.•

﴾•]آل•عمران:•174[•-بنقل•ضمة•اهلمزة•إىل•الواو•الساكنة•وحذف• وحنو:•﴿
ْوم. الواو-•حلمزة•وهشام•وقفاً،•وتظهر•ضمة•الواو•بالوقف•بالرَّ

ابن•األسقع،•أخذ•عنه•الحروف•موسى•بن•طارق•وهاني•بن•عبد•الرحمن•بن•أبي•عبلة،•تويف•سنة•إحدى•وقيل:• •=
اثنتين•وقيل:•ثالث•وخمسين•ومائة.•انظر:•غاية•النهاية•البن•الجزري•)19/1(.

من•مواضعها،•سورة•األنعام:•)10(. •)1(
•،)341-340 •،246-245/2( للمهدوي• الهداية• )37/1-39(،•شرح• والمحتسب• •،)578/3( لسيبويه• الكتاب• انظر:• •)2(
والكشاف•للزمخشري•)113/1(،•وكنز•المعاني•لشعلة•)ص514-515(،•والدر•المصون•للسمين•الحلبي•)364/8(،•

والنشر•)225/2،•248،•283(.
من•مواضعها،•سورة•األعراف:•)145(. •)3(

من•مواضعها،•سورة•التوبة:•)23(. •)4(
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م•الســاكنة•وحذف•اهلمزة-•
َّ

﴾•]اجلن:•1[•-بنقل•ضمة•اهلمزة•إىل•الال وحنو:•﴿
لورش•وصاًل•ووقفاً،•وحلمزة•وقفاً)1(.•واهلل•تعاىل•أعلم.

املطلب اثلالث: احلركة انلائبة
ويه•احلركــة•اليت•حتّل•حمّل•حرف•املد•اذلي•هو•من•جنســها،•حني•حيذف•ختفيفاً،•

فتؤثر•يف•اللفظ•ادلاللة•عليه.

بََت﴾)2(•-بفتح•اتلاء-•البن•اعمر•وأيب•جعفر؛•إذ•األصل•)يا•أبتا(•بألف•
َ
وذلك•حنو:•﴿يَا أ

بعد•اتلاء،•فلما•حذفت•األلف•ختفيفاً•بقيت•الفتحة•يف•اتلاء•دالة•ىلع•األلف•املحذوفة.

﴾)3(•-بكرس•ابلــاء•جلميع•القراء-؛•إذ•األصل•)يا•رب(•بياء•بعد•ابلاء،• وحنو:•﴿
فلما•حذفت•ايلاء•ختفيفاً•بقيت•الكرسة•يف•ابلاء•دالة•ىلع•ايلاء•املحذوفة.

ْيُهُم()4(•-بضم•امليم•من•غري•صلة•يف•قراءة•األعرج)5(،•ويه•قراءٌة•شــاّذٌة-؛•
َ
وحنو:•)َعل

إذ•األصل•)عليهمو(•بواٍو•بعــد•امليم،•فلما•ُحذفت•الواو•ختفيفاً•بقيت•الضمة•يف•امليم•دالًة•
ىلع•الواو•املحذوفة)6(.•واهلل•تعاىل•أعلم.

فة املطلب الرابع: احلركة املخفِّ
ويه•احلركة•اليت•ُيتَالىف•بها•ثقل•ما•يف•اللفظ،•فتؤثر•يف•اللفظ•يرساً•بعد•عرس،•وذلك•

انظر:•الحجة•البن•زنجلة•)ص218،•ص331(،•والكشف•لمكي)1•/89(،•وفتح•الوصيد•)329/2(•وما•بعدها،•وإبراز• •)1(
المعاني•)84/3،•224(،•والعقد•النضيد•)951/2(•وما•بعدها،•والنشر•)408/1(•وما•بعدها،•و)432/1(•وما•بعدها،•

و)253/2،•283(.
من•مواضعها،•سورة•يوسف:•)4(. •)2(

من•مواضعها،•سورة•الفرقان:•)30(. •)3(
من•مواضعها،•سورة•الفاتحة:•)7(. •)4(

وردت•النسبة•مبهمة،•فلم•يتبين•لي:•أهي•لعبد•الرحمن•بن•هرمز•أبي•داود•المدني•األعرج،•المتوىف•سنة:•سبع• •)5(
عشرة•ومائة،•أم•لحميد•بن•قيس•أبي•صفوان•المكي•األعرج،•المتوىف•سنة:•ثالثين•ومائة،•فكالهما•مقرئ؟•انظر:•

غاية•النهاية•)265/1،•381(.
انظر:•معاني•القرآن•وإعرابه•للزجاج•)88/3-90(،•والحجة•ألبي•علي•الفارسي•)390/4(•وما•بعدها،•والمحتسب• •)6(

)45/1(،•والكشف•)331/1(،•والبحر•المحيط•ألبي•حيان•)43/1(،•والنشر•)180-179/2،•293(.
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يّاك•نستعني(•]الفاحتة:•5[•-بفتح•اهلمزة•يف•قراءة•الفضل•الرقَّايش)1(،•ويه•
َ
يّاك•نعبد•وأ

َ
حنو:•)أ

قراءٌة•شــاّذٌة-،•فاللفظ•قد•اجتمع•فيه•اهلمزة•وايلاء•املشددة•وكالهما•ثقيٌل•لفظاً•فاتلمس•
• ختفيفه•بفتح•همزته•بداًل•من•كرسها•-كما•يف•القراءة•املتواترة•﴿إيَّاَك﴾-؛•إذ•الفتحة•أخفُّ

من•الكرسة.

•احلَُجرات•﴾•]احلجــرات:•4[•-بفتح•اجليم-•أليب•جعفر،•فالضمة•يف•احلاء• وحنو:•﴿
﴾-؛• ثقيلة•فاتلمس•ختفيف•اللفظ•بفتح•اجليم•بداًل•من•ضمها-كما•يف•قراءة•ابلاقني•﴿

•احلراكت-. •من•الضمة-فالفتحة•أخفُّ إذ•الفتحة•أخفُّ

م•
َّ

م-•لعاصم•ومحزة•ويعقوب،•فالال
َّ

﴾•]اإلرساء:•110[•-بكرس•الــال وحنو:•﴿
ساكنة•يف•األصل•وبعدها•دال•ساكنة•واتلقاء•الساكنني•ثقيل•فاتلمس•اتلخفيف•بكرس•

ل•ىلع•األصل•يف•ذلك. الساكن•األوَّ

•اخلروج•من•كرس•اللَّام•إىل•ضم•العني• ﴾•-بضم•اللَّام•للباقني-؛•ألنَّ ﴿•
ُ
وُيقرأ

ثقيل•فاتلمس•اتلخفيف•بضم•الــلَّام•-•وإن•اكن•الكرس•أخف•من•الضم-•طلباً•للتجانس•
الصويت)2(.•واهلل•تعاىل•أعلم.

ية املطلب اخلامس: احلركة املقوِّ
ويه•احلركة•اليت•تُكســب•احلرف•الضعيف•ثقاًل•يسلم•به•من•اخلفاء•لفظاً،•فتؤثر•

فيه•تمكيناً•وظهوراً.

ا•الفتحة•فيه•خفيفة. واحلركة•اثلقيلة•يه•الضمة•والكرسة•والضمة•أثقل،•أمَّ

•فــإذا•اكن•احلرف•ضعيفاً•ُحرك•بالضمة•أو•الكرسة•يلقوى؛•وذلك•حنو•هاء•الضمري•يف

وروى• البصري،• والحسن• النهدي• عثمان• أبي• عن• روى• البصري،• الرقاشي• أبان• بن• عيسى• بن• الفضل• هو:• •)1(
عنه•المعتمر•بن•سليمان•والحكم•العبدي،•كان•قدريا•ضعيف•الحديث.•انظر:•تهذيب•التهذيب•البن•حجر•

.)394/3(
انظر:•الكتاب•)37/4،•167(،•والمحتسب•)39/1(،•والمحرر•الوجيز•البن•عطية•)75/1(،•والموضح•)312-311/1(،• •)2(

والجامع•للقرطبي•)146/1(،•والنشر•)225/2،•376(،•شرح•الزبيدي•على•الدرة•)ص464(.
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﴾)5(،•حيث• ﴿•،)4(﴾ ﴾•]ابلقــرة:•75[،•﴿ ﴿•،)3(﴾ ﴿•،)2(﴾ ﴿•،)1(﴾ ﴿
اهلاء•مضمومة.

﴾)8(،•إذ•اهلاء•مكســورة،•فلما•ضعفت•اهلاء•باهلمس• ﴿•،)7(﴾ ﴿•،)6(﴾ ويف•﴿
والرخاوة•واالنفتاح•واالســتفال•وغريها•من•صفات•الضعف•اتلمست•هلا•القوة•بالضمة•أو•

الكرسة•اثلقيلتني؛•تلتمكن•من•الظهور•وتسلم•من•اخلفاء.
•حركتها•تشبع•فتوصل•ضمتها•بواٍو•وكرستها•بياٍء•زيادة•يف•اتلمكني-•إذا•لم•يقع• بل•إنَّ

بعدها•ساكن؛•ئلال•جيتمع•ساكنان•ىلع•غري•حدهما-.
﴾•]مريــم:•97[•جلميع• ﴾•]لقمــان:•14[،•﴿ وذلك•حنــو:•﴿

القراء.
﴾)9(،•البن•كثري)10(.•واهلل•تعاىل•أعلم. ﴾•]انلحل:•121[،•و﴿ وحنو:•﴿

من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)102(. •)1(
من•مواضعها،•سورة•النحل:•)121(. •)2(
من•مواضعها،•سورة•لقمان:•)14(. •)3(

من•مواضعها،•سورة•األحقاف:•)24(. •)4(
من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)60(. •)5(
من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)22(. •)6(
من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)2(. •)7(

من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)37(. •)8(
من•مواضعها،•سورة•البقرة:•)2(. •)9(

انظر:•الكتاب•)37/4،•167(،•ومعاني•القرآن•للفراء•)5/1(،•وشرح•الهداية•)18/1(•وما•بعدها،•والرعاية•)ص119- •)10(
120(،•والنشر•)273-272/1،•305-304(.
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اخلاتمة

احلمد•هلل•رب•العاملني،•والصالة•والســالم•ىلع•أرشف•املرسلني•نبينا•حممد،•وىلع•آهل•
وصحبه،•ومن•تبعهم•بإحسان•إىل•يوم•ادلين.

وبعد:
•ربنا•ويرىض،•احلمد•هلل•اذلي•وفَّق• •فيه•كما•حُيبُّ

ً
فاحلمــد•هلل•محداً•طيباً•كثرياً•مباراك

•متقبَّاًل•نافعاً.
ً
وأاعن•ىلع•إعداد•هذا•ابلحث،•وأسأهل•تعاىل•أن•جيعله•مباراك

وأهم•ما•توصلت•إيله•يف•هذا•ابلحث:
• •احلركة•ال•يتوقف•عملها•ىلع•تشــكيل•احلرف-روماً،•أو•اختالســاً،•أو•إتماماً،•أو•	 أنَّ

-•وال•تلزم•حالَة•اخللوص•اليت•يه•أصلها.
ً
إشبااع

• فرتاها•تقبل•املزج•مع•حركٍة•أخرى،•عند•وجود•ما•يســوغ•انلطق•بهما•حبركٍة•ممالٍة•أو•	
حركٍة•مشمٍة.

• وتدها•تانس•صوت•ما•قبلها•أو•ما•بعدها،•فتكون•تابعة•هل.•	
• وتلمحها•تدل•ىلع•احلرف•املغري•باحلذف•أو•اإلداغم،•سواء•اكنت•نائبة•عنه•يف•حمله•أو•	

منقولة•إىل•ما•قبل•حمله.
• فة•ثلقل•ما•فيه.	 وحتس•منها•سالسة•يف•اللفظ•حني•تراها•خمفِّ
• وتلمس•فيها•تمكيناً•حلرف•ضعيٍف•حني•تراها•مقوية•هل•ىلع•الظهور.	
• هذا•واحلمد•هلل•رب•العاملني•أواًل•وآخراً•وباطناً•وظاهراً،•وصىل•اهلل•ىلع•نبينا•حممد•وىلع•	

آهل•وصحبه•واتلابعني.
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اجلليل•عبده•شليب،•اعلم•الكتب،•بريوت،•الطبعة•األوىل.
معــاين•القرآن،•يلحىي•بن•زيــاد•الفراء،•حتقيق:•أمحد•جنــايت،•وحممد•انلجار،•دار•. 37

الرسور،•بريوت.
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حتقيــق:•عمر•محدان•الكبييس،•اجلماعة•اخلريية•تلحفيــظ•القرآن•الكريم،•جدة،•

الطبعة•األوىل.
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العرب.
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