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 ملخص 

الكر�ِم   القرآِن  نزوِل  أس�اِب  أحَد  �اَن  الذي  األمُر  ق�ائلِهم،  �اختالِف  الفص�حُة  ولهجاُتهُم  العرِب  لغاُت  تعّددْت 

من   حيٍّ  �لِّ  بلساِن  العشِر  اللُّغو�َُّة �القراءاِت  الالُت  الدِّ وتنوَّعِت  لفظًا،  �لماِته  في  األداِء  وجوُه  فت�اینْت  العرِب،  أح�اِء 

) �لمٍة في القرآِن، ُمشتملًة على اختالِف اللَّهجاِت العر��َِّة، مع  2000والتَّفسیر�َُّة �اختالِف الَفْرِش�َّاِت التي قار�ْت من نحِو (

اللَّفظِة الواحدِة، فكانِت القراءاُت العشُر �فرش�َّاِتها وأصوِلها واختالِف ُنطِق �لماِتها لفظًا   تغییٍر في ُبن�ِة �عِض الكلماِت في

 مشهوٌر  وُأسلو�ًا؛ حافظًة للغاِت العرِب ولهجاتهُم المختلفِة �ـ نحِو التَّقلیِل واإلمالِة والتَّسهیِل والنَّقِل وغیِر ذلك مما هو معلومٌ 

وت�اِت.   في علِم الصَّ

ذا ال�حِث نحاوُل الوقوَف على أمثلٍة من وجوِه القراءاِت العشِر مما له أثٌر في حفِظ لغاِت العرِب، و�براَز تلك في ه

الوجوِه لالستدالِل بها على دوِر القراءاِت في الحفاِظ على لغاِت العرِب الفص�حِة منها، مع اإلشارِة في ط�َّاِت ال�حِث إلى 

راسُة إلى نتائَج سُتز�َُّل بها. التَّوج�ِه اللُّغويِّ لتلك ال  لُّغاِت، وستخُلُص الدِّ
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Abstract 

The languages and dialects of the Arabs are numerous as they are different tribes. This 

situation has been one of the reasons why the Qur'an was sent down with ten different 

recitations, in the language of each of the Arabs' quarters. Thus, the pronunciation of the 

words of the Qur'an literally differed from each other; The meanings they show in terms of 

language and tafsir have presented many varieties with different fershi (that is, not subject to 

any rules) words approaching 2000 (two thousand) words in the Qur'an. The way these 

words are spoken includes the changes in the structure of some words in a single word, as 

well as the different Arabic dialects. The languages of the Arabs and their taqlîl (small 

imâle), imâle (long reading of a short syllable), teshîl (facilitating reading), transmission 

(transfer) and like other famous elements known in the phonetic science have become the 

protector for the dialects.  

In this research, we will try to understand the examples of ten types of reading styles 

that were effective in preserving the Arabs' language, and to reveal the forms in which we 

can bring evidence on the role of readings in preserving the Arabic language. The review will 

reach conclusions that will be added to it.  

Keywords: Recitations / Readings, Arabic languages, dialects, tribes. 

 مقدمة 

دْت لغاُت العرِب ولهجاُتهم في لساِنهُم العر�يِّ الفص�ِح، ت�عًا لق�ائِلهم واختالِف بیئِتهُم التي �ان لها األثُر في   تعدَّ

بینهم في مكَة   النبيُّ صلى ُهللا عل�ه وسلَم عر�ّ�ًا قرشّ�ًا ونشَأ  ابتداًء لهجاتهم، ولمَّا �ان  الكر�ُم  القرآُن  الوحِي؛ نزَل  َمه�ِط 

َب اإلماُم ال�خاريُّ في صح�ِحه �قوِله: �اٌب: نزَل القرآُن 1بلهجِة لساِنهُم التي �اتْت ُتعرُف عند العرِب بـ «لغة قر�ش» ، وقد بوَّ

ز�َد بَن ثابٍت، وسعیَد بَن العاِص،   بلساِن قر�ٍش والعرِب، ساَق ف�ه قوَل أنٍس رضَي ُهللا عنه: «أنَّ عثماَن بَن عفاَن أمرَ 

 وعبَد ِهللا بَن الز�یِر، وعبَد الرحمِن بَن الحارِث بِن هشاٍم، أن ینسخوا القرآَن في المصاحِف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وز�دَ 

. فقد ُعلم واشُتهر أنَّ قر�شًا 2ففعلوا»   بَن ثابٍت في عر��ٍَّة من عر��َِّة القرآِن فاكتبوها بلساِن قر�ٍش، فإنَّ القرآَن ُأنزَل بلساِنهم

 

أنها لغات،    1 الق�ائل على  العرب، فكانوا ینظرون إلى اختالف لهجات  قد�مًا عند  �ان هذا المصطلح معروفًا 
ف�قال: لغة قر�ش، لغة تم�م، لغة ق�س ...الخ. قال الد�تور محمد ر�اض �ر�م ما نصه: «ال ر�ب أن الق�ائل التي عاشت 

تختلف عن تلك التي لق�ائل الحضر مما �ان له أكبر األثر في  في ال�اد�ة لها طرائقها الخاصة في األداء اللغوي التي  
اللهجات».   اللهجات العر��ة وخصائص تلك  م. 1996،  1د. محمد ر�اض �ر�م، طالمقتضب في لهجات العرب،  تعدد 

 .12ص
،  1، محمد بن إسماعیل بن إبراه�م، ت: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط صح�ح ال�خاري   2

 /.4984�تاب: فضائل القرآن، �اب: نزل القرآن بلسان قر�ش والعرب، رقم/  ه.1422
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كانْت أفصَح العرِب، حتى جاَء في وصِف لغِتها: «ارتفعْت قر�ٌش في الفصاحِة عن َعْنَعَنِة تم�ٍم، وَ�ْشَكَشِة ر��عَة، وَ�ْسَكَسِة 

ِع ق�ٍس، وَعجرف�َِّة ض�َّة، وَتْلَتَلِة بهراء»  .3هوازن، وَتَضجُّ

�ائِل في أسلوِب نطِقهم للحرِف العر�يِّ ما بین ترقیٍق وتفخ�ٍم و�مالٍة وتقلیٍل ونحِو ذلك،  لكن مع اختالِف لهجاِت الق

أضحْت قراءُة القرآِن بلهجٍة واحدٍة موضَع حرٍج عند الناِس، فتغییُر لهجِة اللساِن مع اإلتقاِن عسیٌر شاقٌّ ال �خفى، األمُر  

النبيِّ صلى ُهللا عل�ه وسل  القرآِن بلغاِت العرِب ولهجاِتهم، فقد روى الذي �ان سب�ًا لسؤاِل  للناِس قراءَة  َص  َم ر�َّه أن ُیرخِّ

الش�خاِن من حدیِث ابِن ع�اٍس رضي هللا عنهما أن النبيَّ صلى ُهللا عل�ه وسلَم قال: «أقرأني جبر�ُل على حرٍف، فلم أزْل 

أحرٍف» س�عِة  إلى  انتهى  حتى  على  4أستز�ُده  القراءاُت  تلك  اشتملْت  إلیها .  اإلشارَة  أسلفُت  التي  ولهجاِتهُم  العرِب  لغاِت 

كنحِو لغِة قر�ٍش وأسٍد وق�ٍس وتم�ٍم وغیِرهم، حتى ورَد عن عليٍّ وابِن ع�اٍس رضَي ُهللا عنهم قولهم: «نزَل القرآُن بلغِة �لِّ 

 اُت في القرآِن» وس�أت�ك نبؤه.، وهذا ما ُصنِّفت ف�ه مصنَّفاٌت في هَذا ال�اِب، منها «اللغ5حيٍّ من أح�اِء العرِب» 

 و�ناًء على هذا، رأیُت أن یرتكَز ال�حُث على ثالثِة محاوَر، تنساُب بینهما مطالُب �قتضیها ال�حُث:  

 تعر�ٌف موجٌز �القراءاِت العشِر �مدخٍل لل�حِث. •

 إبراُز دوِر القراءاِت العشِر في حفِظ لهجاِت العرِب.  •

 ِب و�عِض التراكیِب النحو�ِة التي أفادْت بها القراءاُت العشُر. الوقوُف على أمثلٍة من لغاِت العر  •

 هذا ما بدا لي الكتا�ُة ف�ه، �ُهللا الموفُِّق وهو المستعان. 

   القراءاُت القرآن�َُّة العشُر المتواترةُ 

 فإنها �ُمجمِلها ترتكُز على أمر�ِن اثنیِن:

 كالِمها،   فترى ق�ائَل ال تعتمُد الهمَز فيِق الكلمِة بین ق�ائِل العرِب،  : اختالُف اللَّهجِة، وهو اختالٌف في أسلوِب ُنطأولهما

 

أبو الع�اس، أحمد بن �حیى بن ز�د المعروف بثعلب. ت: عبد السالم هارون، دار المعارف،  مجالس ثعلب،    3
 .81،  80م. ص1960،  2ط

رقم/  4 المالئكة،  ذ�ر  �اب:  الخلق،  بدء  �تاب:  ال�خاري،  مسلم/،  3219صح�ح  الحجاج  ،  صح�ح  بن  مسلم 
الن�سابوري، ت: محمد فؤاد عبد ال�اقي، دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت. �تاب: صالة المسافر�ن وقصرها، �اب: ب�ان  

 /.  272أن القرآن على س�عة أحرف و��ان معناه، رقم/
، أبو  الكتاب العز�زالمرشد الوجیز ِإَلى علوم تتعلق �أورده أبو شامة المقدسي في �تا�ه عن األهوازي. انظر:    5

ت: ط�ار آلتي قوالج، دار صادر، ،  القاسم شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل المقدسي الدمشقي المشهور �أبي شامة
 .  96م. ص1975بیروت،  
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 . في حین أنَّ 6كما هو المشهوُر من لغِة قر�ٍش ف�ما نصَّ عل�ه ابُن األثیِر الجزرّي: «ولم تكْن قر�ٌش تهمُز في �الِمها» 

الشيَء عیَنه في االختالِف في ألسنتهم بنحِو التفخ�ِم والترقیِق  ق�ائَل أخرى من العرِب �ـ تم�ٍم �انت تنبُر في �الِمها، وُقِل  

والتقلیِل واإلمالِة ونقِل حر�ِة الهمزِة إلى الساكِن قبلها ونحِو ذلك ممَّا هو معروٌف مشهوٌر من لغاِت العرِب قد�مًا وحفظْته  

 لنا وجوُه القراءاِت وهو أحُد المقاصِد التي سیق لها ال�حُث. 

  7مثَل هذا االختالِف في اللَّهجِة ل�س له ظالٌل على المعنى، فال فرَق بین قوِل قر�ٍش بلغتهم: «ُقَران»   وال �خفى أنَّ 

 و�ین همِز غیِرهم «ُقْرَآن»، أو نحو َمن أماَل «حسىرتى، أنَّى، ضحى، بلى... الخ» ومن قرأها �الفتِح دون اإلمالِة.

مص ثانیهما وهذا  «الَفْرِش�َّاِت»،  اختالُف  هو  الكلماُت  :  بها  والمقصوُد   ، الفنِّ هذا  أهِل  عند  معروٌف  مشهوٌر  طلٌح 

فتختلُف    القرآن�َُّة التي اختلَف القرَّاُء في أداِئها لفظًا، فهو تغییٌر �طرُأ في بن�ِة الكلمِة بتغییِر حروِفها أو َنْقِطها أو حر�اِتها

_أي: َدوره  قلَّ  ما  �سمُّون  والقّراُء  وداللًة،  نطقًا  «فرشًا»؛    الكلمُة  فیها  المختَلف  القراءاِت  حروِف  من  �طَّرْد  ولم  تكراره_ 

َوِر فهي �المفروشِة؛ �خالِف األصوِل ألنَّ  َوِر وانتشَر، فهي مذ�ورٌة في أماكِنها من السُّ  النتشاِره �أنه انفرَش وتفرََّق في السُّ

 . 8األصَل واحدٌ 

�لماِتها على تنوٍُّع من لغاِت العرِب الفص�حِة، األمُر الذي جعَل من القراءاِت  وهذه الفرش�اُت قِد اشتملْت في ثنا�ا  

 العشِر ِسجال� حافظًا لتلك اللغاِت.

/ نحوًا من  القرآِن  في  الفرش�اُت  بلغِت  وتعالى:  2000وقد  قوُل هللا س�حانه  ذلك  فمن  فیها،  القرَّاُء  اختلَف  �لمٍة   /

} وُقرئْت في العش  َ�ُقصُّ { } (  َ�ْقضِ : {9رِ اْلَحقَّ َلُهْم} وفي    َأْ�َمانَ : األنعام)، ونحو قوِله: {َفَقاِتُلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم َال  57اْلَحقَّ

 َلُهْم}، واللَّیُل في هذا طو�ٌل، وال تخفى على متت�ٍِّع، وقد جرى القوُل �أنه قد مضِت العقیدُة   إْ�َمانَ العشِر أ�ضًا: {ِإنَُّهْم َال  

 

واألثر  6 الحدیث  غر�ب  في  أحمد النها�ة  طاهر  ت:  الجزري،  األثیر  ابن  محمد  بن  الم�ارك  السعادات  أبو   ،
 . 5/7هـ.  1399الطناحي، دار المكت�ة العلم�ة، بیروت،    الزاوي، محمود محمد 

وهي قراءة ابن �ثیر المكي _القارئ الثاني من القراء العشرة_ وذلك حیث وردت لفظة «القرآن» في القرآن.    7
، أبو الخیر شمس الدین محمد بن محمد بن یوسف المعروف �ابن الجزري، ت:  طی�ة النشر في القراءات العشرانظر:  
 /.234ه. البیت /1994،  1تم�م الزعبي، دار الهدى، جدة، ط محمد  

، ابن القاصح علي بن عثمان، ت:  سراج القارئ المبتدي وتذ�ار المقرئ المنتهيانظر مفهوم الفرش�ات في:    8
�مصر، ط الحلبي  ال�ابي  الض�اع، مط�عة مصطفى  القراءات،  .  148م. ص1954،  3علي  في  النشر  أبو شرح طی�ة 

، 2ت: أنس مهرة، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط  الخیر شمس الدین محمد بن محمد بن یوسف المعروف �ابن الجزري،
 .168م. ص2000

/انظر:    9 البیت  العشر،  القراءات  في  النشر  عشرة/،  599طی�ة  األر�ع  القراءات  في  فهد الم�سر  محمد   ،
 .1م. ص2000،  1خاروف، مراجعة: محمد �ر�م راجح، دار الكلم الطیب، دمشق، ط
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د اآل�اِت. اإلس َد القراءاِت في اآل�ِة ینزُل منزلَة تعدُّ  الم�َُّة على أنَّ تعدُّ

فإذا علمنا اختالَف القراءاِت ُأصوًال وفرشًا، لهجًة و�لماٍت، ساَق بنا الكالُم إلى ال�حِث في أثِر تلك القراءاِت في  

 الِحَفاِظ على لغاِت العرِب ولهجاِتهم. 

 اِظ على لهجاِت العرِب الفص�حةِ دوُر القراءاِت العشِر في الِحف

علیها   ُجِبَل  التي  لغُته  واللََّهجة، هي  اللَّْهجة  الكالِم، وفالٌن فص�ُح  َجْرُس  الهاء وسكونها:  �فتح  اللُّغِة:  في  اللَّهجُة 

 .10فاعتاَدها ونشأ علیها

الشيِء ومالزمِته، واللَّْهجُة: اللِّساُن، �ما  قال ابُن فارٍس: الالُم والهاُء والج�ُم أصٌل صح�ٌح یدلُّ على المثابرِة على  

یْت لهجًة ألنَّ ُ�ال� یلهُج بلغِته و�الِمه  .11ینطُق �ه من الكالِم، وُسمِّ

 ول�س ب�عیٍد قوُلنا �أنَّ اللَّهجَة هي أسلوٌب في نطِق الكالِم وأداِء األلفاِظ في لساٍن ما، وهذا ما ُأبیُِّن �أنَّه �ان موجوداً 

على اختالِف ق�ائِلهم و�طوِنهُم العر��َّة فتمایزوا بها ت�عًا لطب�عِة البیئِة الـُمح�طِة بهم، فاختلفْت لهجاُتهم مع اتفاِق  عند العربِ 

القرآن�َّةِ  للقراءاِت  المتواتَر  وتيَّ  الصَّ النقَل  أنَّ  أرى  أني  إال  وخلفًا،  سلفًا  مشهورًا  مسطورًا  �ان  و�ن  األمُر  وهذا    ألسنِتهم، 

األداِء المعروِف لدى أهِل هذا الشأِن؛ هو الذي انفرَد بنقِل ُنطِق لهجاِت العرِب إلینا �ما هي، خالفًا لما ورَد في �ضوا�ِط  

عِر والنثِر، فإنَّ األخیَر�ن لم �صال إلینا �أسانیَد لفظ�ٍة وصوت�ٍة في األداِء، و�نما �انت نصوصًا مكتو�ًة ال َندري �أي   الشِّ

عر�َة قد َتض�ط أح�انًا �لماٍت  لهجٍة ُنظَمْت ثم ُنطقَ  عِر أوضُح منه في النثِر، إذ إنَّ األوزاَن الشِّ ْت، على أنَّ األمَر في الشِّ

 �أنها مهموزٌة أو ال، ُمش�عٌة أو مقصورٌة، ل�ستق�َم الوزُن، فُ�ستن�ُط من ذلك �عُض اللَّهجاِت.

ع�ِف   وقّیدُت العنواَن بـ «الفص�حِة» ألنَّ القرآَن لم �أِت �غیرِ  الفص�ِح من �لِّ لغٍة ولهجٍة، أمَّا ما �ان دونها من الضَّ

وأقُل  منه  أضعُف  والُمنكُر  الفص�ِح،  درجِة  انحطَّ عن  ما  ع�ُف:  «الضَّ �قوله:  السیوطيُّ  ه  حدَّ ما  وهو  والمتروِك،  والُمنكِر 

كِر ل  12استعماًال، والمتروُك: ماكان قد�مًا من اللُّغاِت ثم ُترك»  ه مثاُل. فل�س في الذِّ

 هذا؛ وقد اختلفْت لهجاُت العرِب ف�ما بینها في أموٍر �ثیرٍة، نقلْتها إلینا القراءاُت مضبوطًة، فمن أمثلِة ذلك:

 

أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ت: د مهدي المخزومي، د إبراه�م السامرائي، دار الهالل. العین،    10
, محمد بن أحمد بن األزهري الهروي, ت: محمد عوض مرعب، دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت،  تهذیب اللغة.  3/391
 .6/36م. 2001،  1ط

أبو الحسین أحمد بن فارس القزو�ني الرازي، ت: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،  معجم مقای�س اللغة،    11
   .5/215م.  1979

جالل الدین السیوطي عبد الرحمن بن أبي �كر، ت: فؤاد علي منصور، وأنواعها،  المزهر في علوم اللغة    12
 .1/169ه.  1418،  1دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط
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 الهمز

النَّبرُ  له:  في  13و�قاُل  اللَّهجاُت  فأمَّا  ونقٍل،  و�بداٍل  وتسهیٍل  تحقیٍق  بین  ما  ف�ه  والقراءاُت  اللَّهجاُت  اختلفِت  فقِد   ،

، فهو مذهُب �عِض ق�ائِل العرِب، في حین أنَّ ق�ائَل أخرى قد جنحْت إلى ترِ�ه، قال ابُن قتی�َة: «والّتم�ميُّ  تحقیِق الهمزِ 

، ونقل ابُن منظوٍر عن أبي ز�ٍد قوَله: «أهُل الحجاِز وهذیٌل وأهُل مكَة والمدینِة ال ینبرون» ثم  14یهمُز، والقرشيُّ ال یهمُز» 

وا نبروا»نقَل عن غیِره قوَله: «ما آخذُ   .15 من قوِل تم�ٍم إال �النَّْبِر وهم أصحاُب النَّبِر، وأهُل الحجاِز إذا اضطرُّ

فنقلوا لنا عن ق�ائِل العرِب مذاهَبهم في الهمِز وجودًا وعدمًا، ثم جاءْت وجوُه القراءاِت لتحفَظ لنا هذا وذاك وغیره 

م، فترى التحقیَق في مذهِب حفٍص في روایِته عن عاصم وهي الروا�ُة من لهجاِت العرِب أداًء صوتّ�ًا متواترًا موافقًا للفِظه

المشهورُة في معظِم األمصاِر في زماِننا خال بالد المغرِب العر�يِّ الذین �قرُأ معظُمهم بروا�ِة ورٍش عن نافٍع المدنيِّ �قراءٍة 

النَّبرِ  ترُك  ُ�ْنُتْم    16�غلُب علیها  {ِإْن  (ُموِمِنینَ نحو:  ال�ق91}  {َواْشَتَعَل  :  (  الرَّاُس رة)،  في  4َشْیً�ا}  یهمُز  أنه  مر�م)، غیر   :

 : الحج)، ومواضَع أخرى.45كلماٍت معدودٍة �قوله تعالى: {َوِ�ْئٍر ُمَعطََّلٍة} (

اَ�ٍة  ِمَن  ، ف�قرأ مثًال: {َما َنْنَسْخ  17كما حفظْت لنا هذه الروا�ُة لهجًة فص�حًة في نقِل حر�ِة الهمزِة إلى الساكِن قبلها

 : ال�قرة).  106ِ�َخْیٍر ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها} (  َناتِ ُنْنِسَها    اوْ 

ومعلوٌم أن األمر �حتاُج إلى المشافهِة ألداِء هذه القراءاِت صح�حًة مضبوطًة �اللَّهجاِت، فالقراءُة سنَّة متَّ�عٌة �أخذها  

لِ   .18اآلخُر عن األوَّ

 اإلمالة

أسلوٌب من أسالیِب ُنطِق الكلمِة عند العرِب ولهجاِتهم وثَّقْتها لنا القراءاُت أداًء لفظ�ًا، وهي �ما عّرفها ابُن الجزريِّ  

في نشِره: «أن تنحَو �الفتحِة نحَو الكسرِة، و�األلِف نحَو ال�اء، �ثیرًا: وهو المحُض، وقلیًال: وهو بیَن اللَّفظیِن، و�قاُل له 

 

، أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم بن علي المشهور �ابن منظور، دار صادر، لسان العربانظر:    13
 .5/189ه. مادة (نبر)  1414،  3بیروت، ط

الكتب القرآن،  تأو�ل مشكل    14 الدین، دار  إبراه�م شمس  الدینوري، ت:  قتی�ة  أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن 
 .32العلم�ة، بیروت. ص

 .1/22لسان العرب،   15
 / وما �عده. 203انظر: طی�ة النشر في القراءات العشر، البیت /   16
 / وما �عده. 229الساكن قبلها، البیت /انظر: طی�ة النشر في القراءات العشر، �اب نقل حر�ة الهمزة إلى    17
شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن یوسف المعروف �ابن الجزري، ت: النشر في القراءات العشر،    18

 . 35/  1علي محمد الض�اع، دار الكتب العلم�ة.  
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التَّ  العرِب»أ�ضًا:  لغِة  في  جاٍر  القراءِة  في  جائٌز  «و�الهما  قال:  أن  إلى  بین»  و�یَن  والتَّلط�ُف  نطقِت  19قلیُل  والعرُب   .

َحى ( ) َواللَّْیِل ِإَذا 1اإلمالَة غال�ًا عند ُنطِق األلِف، غیَر أنها ال تختصُّ بها، فمثاُل األلِف نحو إمالِة رؤوِس اآل�اِت: {َوالضُّ

:  ) َما َودَّ 2َسَجى ( َعَك َر�َُّك َوَما َقَلى} (سورة الضحى)، ومثاُل غیِرها: إمالُة هاِء التأنیِث وما قبلها وقفًا؛ نحو قراءِة الكسائيِّ

اْلَعقَ  اْقَتَحَم  اْلَعقَ 11(  َ�ةَ {َفَال  َما  َأْدَراَك  َوَما  َرَقَ�ةً )  12(  َ�ةُ )  َأْو  13(   َفكَّ  َمْسغَ   َأْطَعمَ )  ِذي  َیْوٍم  البلد). 14(  َ�ةٍ ِفي  )} (سورة 

نقلو  الذین  فهُم  المشا�ِخ،  أفواِه  من  المشافهِة  إلى  �حتاُج  اللَّهجاِت  المشتملِة على  القراءاِت  ُنطِق  �أنَّ ض�َط  القوَل  ُر  ا وُأكرِّ

 القرآَن وض�طوه �قراءاِته ولهجاِته �اللَّفِظ المتواتِر. 

الدانّي ه العرِب فقال: «واإلمالُة والفتُح لغتاِن مشهورتاِن  وقد عزا أبو عمٍرو  ینطُقها من ق�ائِل  اللهجَة إلى من  ذه 

من   فاشیتاِن على ألسنِة الفصحاِء من العرِب الذین نزل القرآُن بلغِتهم. فالفتُح لغُة أهِل الحجاِز. واإلمالُة لغُة عامَِّة أهِل نجدٍ 

 .20تم�ٍم وأسٍد وق�ٍس»

فقد اشُتهَر �اإلمالِة الكوفیُّون حمزُة والكسائيُّ وخلٌف العاشُر فكانوا من المكثر�ن لها، وألبي عمٍرو    وأمَّا عند القرَّاءِ 

 .21ال�صريِّ قواعُد في اإلمالِة معروفٌة عند أهِل االختصاصِ 

 �اب «علیهم» و«إلیهم» و «لدیهم»

القراء لنا وجوُه  مذاهَب حفظْتها  العرِب على  لهجاُت  فیها  اختلفْت  العشِر  إِذ  في  فُقرئْت  ُنطَقها،  لنا  بّینْت  التي  اِت 

، ولهجة ثالثة �ضمِّ 22» بلهجِة �سِر الهاِء «َعَلْیِهْم، ِإَلْیِهْم، َلَدْیِهْم»، و�ذا ُقرئْت بلهجِة من �ضمُّ الهاء «َعَلْیُهْم، ِإَلْیُهْم، َلَدْیُهمْ 

�ما ُعرَف �اسِم صلِة الم�ِم، فضًال عن مذاهِب العرِب في �سِر الم�ِم أو  23ُم»الم�ِم وصًال قبل المحرَِّك «َعَلْیِهُم، ِإَلْیِهُم، َلَدْیهِ 

ها عند التقائها مع الساكِن �عدها وُقرَئ بهما، نحو: {َفَأْرَسْلَنا َعَلیْ   : األعراف) وغیر ذلك. 133الطُّوَفاَن} (ِهِم  ضمِّ

�طو  فاألمُر  القرآِن،  في  العرِب  للهجاِت  االستقصاِء  �صدِد  ونقٍل  ولسُت  و�بداالٍت،  إدغاماٍت،  بین  ما  وذلك  ُل، 

للحر�ِة، واجتماٍع للساكَنین في �لمٍة، والوقوِف على هاِء التأنیث �التاِء، وغیِر ذلك مما ُأنزل على لهجاِت �عِض الق�ائِل 

لًة.  دون غیرها وقد ُقرئْت في العشِر مفصَّ

 

 .2/30النشر في القراءات العشر،    19
 .2/30النشر في القراءات العشر،    20
 / وما �عده.278/  طی�ة النشر، البیت  21
 /.116وهي قراءة حمزة الزّ�ات و�عقوب الحضرمي من العشرة، انظر: طی�ة النشر، البیت /  22
ورٌش،   23 �الضم  وصلها  القطع  همز  وقبل  لقالون،  ووجٌه  مطلقًا،  المدني  وجعفر  المكي  �ثیر  ابن  قراءة  وهي 

 /.119انظر:طی�ة النشر، البیت /
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 أّما دوُر القراءاِت في الِحفاِظ على لغاِت العرِب 

ٍة من اللُّغِة، فقد �أتي الفرُق في �الِمهم من حیث بن�ُة الكلماِت    فقدِ  اختلفت ق�ائُل العرِب في �الِمها في جوانَب عدَّ

 التي نطقوا بها، وقد �أتي من حیث التراكیُب والقواعُد التي اعتمدوها في �المهم، و�ل�ك تفصیًال مع األمثلِة.

اِد،  اتِ فأمَّا اختالُفهم من حیث بن�ُة �عِض الكلم ، فمن ذلك لهجاُتهم مثًال في �لمة «الصراط»، فمن ناطٍق لها �الصَّ

، وتأصیُل لغاِتها ألهِلها قد أفاده غیر واحٍد 24وعامَُّتهم �السیِن، وأشممْتها ق�ٌس زا�ًا، و�تلك الثالثِة ُقرئْت وُحفظْت في العشرِ 

�ُق، إبداُل سیِنه صادًا هي الفصحى، وهي لغُة قر�ٍش، و�ها  من العلماِء، منهم أبو ح�ان األندلسي �قوله: «الصراُط: الطر 

، و�شماُمها زا�ًا لغُة ق�ٍس»، ثم نقل عن 25قرَأ الجمهوُر، و�ها ُ�تبْت في اإلماِم، وزا�ًا لغٌة رواها األصمعيُّ عن أبي عمٍرو

اد لغُة قر�ٍش، وهي اللُّغُة الجیدةُ  راُط �الصَّ ، وعامَُّة العرِب �جعلونها سینًا، والزاُي لغٌة ِلُعْذَرَة، أبي جعفَر الطُّوسيِّ قوله: «الصِّ

 .26و�عٍب، و�ني الَقْیِن»

راَط  الصِّ یؤنِّثوَن  الحجاِز  «أهُل  جعفر:  أبو  قال  والتأنیُث،  التذ�یُر  حیث  من  فیها  اختلفوا  أ�ضًا  الكلمِة  ذاِت  وفي 

وِق، و�نو تم�ٍم یذ�ِّرون  بیِل والزقاِق والسُّ ، وقد وافَق القرآُن لغَة التذ�یِر {َوَهَذا ِصَراُط َر�َِّك ُمْسَتِق�ًما}  27هذا �له»  كالطَّر�ِق والسَّ

 : األنعام).126(

رف�ِة للغاِت العرِب ما اختلفوا ف�ه من إدغاِم الِم الُمضعَِّف أو فكِّه، فقد   وممَّا حفَظْته لنا القراءاُت من الجوازاِت الصَّ

 َیْرَتِددْ : {َمْن  28: المائدة)، �ذا �إدغاِم الِمه، وقرَأ غیُر واحٍد منهم54ِمْنُكْم َعْن ِدیِنِه} (  ْرَتدَّ یَ ُقرئ في العشِر قوله تعالى: {َمْن  

تم�ٍم»  لغُة  واإلدغاُم  الحجاِز،  لغُة  «والفكُّ  المح�ِط:  ال�حِر  صاحُب  قال   ، �الفكِّ ِدیِنِه}.  َعْن  في 29ِمْنُكْم  نحوه  ورَد  وقد   .

ي الحشر: : األنفال)، وف13موضعي األنفاِل والحشِر قول هللا س�حانه: {َوَمْن ُ�َشاِقِق �ََّ َوَرُسوَلُه َفِإنَّ �ََّ َشِدیُد اْلِعَقاِب} (

 : الحشر).  4{َوَمْن ُ�َشاقِّ �ََّ َفِإنَّ �ََّ َشِدیُد اْلِعَقاِب} (

ر فیها �لماٍت   وهنا نستط�ُع القوَل �أنَّ القرآَن �قراءاِته قِد اشتمَل على لغاِت العرِب، وقد أفرَد ابن حسنون رسالًة فسَّ

ا، فكانِت اللُّغاُت التي َحصَرها هي: لغُة قر�ش، وهذیل، و�نانة،  وردْت في القرآِن على لغاِت العرِب مع نسِبها إلى ق�ائِله

 

 /. 113،  112لعشر، البیت / طی�ة النشر في القراءات اانظر:    24
 ولم ُ�قرأ بها زا�ًا خالصة.   25
 .1/45ال�حر المح�ط،   26
 المرجع السابق نفسه.   27
 117/، الم�سر في القراءات، ص582طی�ة النشر، البیت /انظر:    28
أثیر الدین أبو ح�ان األندلسي محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن ح�ان، ال�حر المح�ط في التفسیر،    29
 .2/741ه.  1420محمد جمیل، دار الفكر، بیروت،  ت: صدقي  
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وحمیر،   موت،  وحضر  ال�من،  وأهل  وجرهم،  العشیرة،  وسعد  عیالن،  وق�س  وخثعم،  والخزرج،  واألوس  وهوازن،  وتم�م، 

وثق�ف، وجذام،   و�ندة، وأزد شنوءة، ولخم، وهمدان، ومدین، واألشعر�ین، والحجاز، وأنمار، وغسان، و�ني حن�فة، وطيء،

 وعامر بن صعصعة، وعمان، ومذحج، وخزاعة، وس�أ، وال�مامة، وسل�م، وُعذرة، وسدوس، وتغلب، ومز�نة. 

الكلماُت   هذه  فكانت   ، العر�يِّ أصِلها  على  التأكیِد  مع  العر��ِة  غیر  األلسِن  �عَض  وافقْت  عر��ًة  �لماٍت  ذ�َر  وقد 

 العمالقة، والفرس، والسر�ان�ة، والعبران�ة، والق�ط�ة، وأهل الروم. موافقًة للساِن: الح�شة، والبر�ر، والن�ط، و 

امري ِفي �تاِ�ه هذا مسلَكًا حسنًا في تفسیِر الكلماِت مع نسِبها إلى ق�ائِلها أ�ضًا، فهذه جملُة  فسلَك ابُن حسنون السَّ

 .30ما وقفنا عل�ه من اللُّغاِت في القرآنِ 

ُد القراءاُت في �عِض    الكلماِت فتوافُق لغَة قوٍم �قراءة، وتوافُق لغَة قوٍم آخر�ن �قراءٍة أخرى، فمن ذلك: وقد تتعدَّ

 . 32: آل عمران)، �الفتِح لغُة الحجاِز، و�الضمِّ لغُة تم�مٍ 172(  31{ِمْن َ�ْعِد َما َأَصاَبُهُم اْلَقْرُح / اْلُقْرُح}

 . 34لفتِح لغُة �نانَة، والضمُّ لغُة تم�مٍ : األنعام)، �ا99(  33{اْنُظُروا ِإَلى ثَـَمِرِه / ُثُمِرِه}

اْلُمْجِرِمیَن} َسِبیُل  َوِلَ�ْسَتِبیَن   / من 55(  35{َوِلَتْسَتِبیَن  ألنَّ  �ال�اِء؛  أو  �التاِء  ُقرئت  فسواء   : الطبريُّ قال  األنعام)،   :

َقَرأَِة العرِب من ُیذ�ِّر «السبیل» وهم تم�ٌم وأهُل نجٍد، ومنهم من یؤنُث؛ وهم أهُل الحجاِز، و  هما قراءتاِن مستف�ضتاِن في 

 .36األمصاِر، ولغتاِن مشهورتاِن من لغاِت العرِب»

 .38: األنعام)، األولى لغُة تم�ٍم، والثان�ُة لغُة �نانةَ 111(  37{َوَحَشْرَنا َعَلْیِهْم ُ�لَّ َشْيٍء ُقُبًال / ِقَبًال}

: األنب�اء)، فالقراءُة األولى لغُة قر�ٍش، والقراءُة الثان�ُة  95(  39نَُّهْم َال َیْرِجُعوَن}{َوَحَراٌم / َوِحْرٌم َعَلى َقْرَ�ٍة أَْهَلْكَناَها أَ 

 .40لغُة هذیلٍ 

 

، أبو أحمد السامري عبد هللا بن الحسین بن حسنون، �إسناده  اللغات في القرآنه  استقرأته واستقصیته من �تا�ِ   30
 م.1946، 1إلى ابن ع�اس، ت: صالح الدین المنجد، مط�عة الرسالة، القاهرة، ط

 /.538لبیت / طی�ة النشر في القراءات العشر، ا  انظر:  31
 . 23في القرآن ص  اللغات  32
 /.609طی�ة النشر في القراءات العشر، البیت / انظر:    33
 .26لغات في القرآن صال   34
 /.598شر، البیت / عطی�ة النشر في القراءات ال  انظر:  35
أبو جعفر الطبري محمد بن جر�ر، ت: أحمد محمد شاكر، جامع الب�ان في تأو�ل القرآن «تفسیر الطبري»،    36

 . 11/396ه.  1420،  1مؤسسة الرسالة، ط
 /.613طی�ة النشر في القراءات العشر، البیت / نظر:  ا  37
 .26لغات في القرآن صال   38
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َك ِللنَّاِس} ْر / ُتَصاِعْر َخدَّ  : لقمان)، نقل الفارسيُّ أنَّ القراءَة األولى لغُة بني تم�ٍم، وأمَّا الثان�ُة فلغُة 18(  41{َوَال ُتَصعِّ

 .42أهِل الحجازِ 

فلغُة   الفتُح  النبيِّ صلى ُهللا عل�ه وسلَم، وأما  لغُة  الكسر  فإنِّ  القرآِن،  وفي �اب «�حَسب/ �حِسب» حیث ورَد في 

 . 43تم�م 

اد تعني: �خیل، بلغِة قر�ٍش، والقراءُة �الظاء 24(  44{َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْیِب ِ�َضِنیٍن / ِ�َظِنیٍن} : التكو�ر)، قراءُة الضَّ

 . 45تعني: ُمتَّهم، بلغِة هذیلٍ 

واألمثلُة أكثُر من أن ُتحصى، وأوسُع من أن ُتستقصى، وما ذ�رُته غ�ٌض من ف�ِض توافِق لغاِت العرِب مع وجوِه 

القو  من  لنا  بدَّ  ال  هنا  لكننا  الُمنزلة،  �األسانیِد  القراءاِت  الثابتِة  الروا�ِة  القراءاِت هو على  إث�ات وجوِه  في  التَّعو�َل  �أنَّ  ِل 

ه:   المتواترِة، ال الشهرُة لغًة أو ق�اسًا، وقد أورَد الحافُظ ابُن الجزريِّ عن اإلماِم الدانيِّ �المًا نف�سًا في المسألِة، فقال ما نصُّ

 القرآِن على األفشى في اللغِة واألق�ِس في العر��َِّة، بل على األثبِت في األثِر  «وأئمُة القرَّاِء ال ُتعمل في شيٍء من حروفِ 

ها ق�اُس عر��ٍة وال فشوُّ لغٍة; ألنَّ القراءَة سنٌَّة متَّ�عٌة یلزم قبولُ  ها والمصیُر واألصحِّ في النقِل، والروا�ُة إذا ثبتْت عنهم لم یردَّ

 . 46إلیها»

لدانيُّ الحافُظ ووافَقه عل�ه ش�ُخ القرَّاِء والمقرئین ابُن الجزريِّ هو الحقُّ في المسألِة الذي  وهذا الذي أفاَده أبو عمٍرو ا

 ین�غي الر�وُن إل�ه دون غیِره. 

واهُد مفروشٌة في القراءاِت والروا�اِت، و�نما أكتفي �اثنیِن منها: وأمَّا اختالُفهم من حیث القواعُد النحو�َّةُ   ، فالشَّ

 

 /.789طی�ة النشر في القراءات العشر، البیت / نظر:  ا  39
 .37اللغات في القرآن، ص  40
 /.849النشر في القراءات العشر، البیت / طی�ة انظر:    41
الس�عة  42 للقراء  �شیر  الحجة  قهوجي،  الدین  بدر  الغفار، ت:  عبد  بن  أحمد  بن  الحسن  الفارسي  علي  أبو   ،

ط و�یروت،  دمشق  للتراث،  المأمون  دار  الدقاق،  یوسف  أحمد  ر�اح،  العز�ز  عبد  مراجعة:  ه. 1413،  2جو�جابي، 
5/455. 

 .2/697. ال�حر المح�ط 29في القرآن صلغات  ال   43
 /.984طی�ة النشر في القراءات العشر، البیت /   نظر:ا  44
 .53، صفي القرآنلغات  ال   45
أبو عمرو الداني عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر، مطبوعات جامعة  جامع الب�ان في القراءات الس�ع،    46

 .1/10العشر،  . النشر في القراءات  2/860م.  2007،  1الشارقة، اإلمارات، ط
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لغِة  : ذهبْت �عاألول للمشهوِر من  المثنى األلَف في حاالِت اإلعراِب �لِّها، خالفًا  إلزاِم  العرِب مذهَب  ق�ائِل  ُض 

عامَِّة العرِب، وما هو مشهوٌر في لساِننا من الرفِع �األلِف والنصِب والجِر �ال�اِء، فجاءْت أوجُه القراءاِت لتحفَظ لنا هذه 

: طه)، فقد ُقرئْت في العشِر �قواعِد لغاِت العرِب المختلفِة،  63ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن} (  اللغَة، وذلك في قول هللا تعالى: {َقاُلوا

َلَساِحَراِن}، فأما األخیرُة فال تخفى لغُتها، وأما األولى فَجِهَد   ِإنَّ َهَذْینِ َلَساِحَراِن}، وُقرئْت: {َقاُلوا    ِإنَّ َهَذانِ : {َقاُلوا  47فُقرئْت 

یهها وتخر�جها و�ثرْت فیها األقواُل، وأشهُرها أنها لغُة ق�ائَل ُیلزمون المثنى األلَف في األحواِل �لها، فقد  النحو�ُّون في توج

 : الواحديُّ قال  لغُة بلحرث بن �عب»،  ابِن ع�اٍس رضي ُهللا عنه في روا�ِة عطاء: «هي  الواحديُّ في تفسیره عن  ذ�ر 

وذلك أنَّ بلحرث بن �عب وخثعم وز�یرا وق�ائل من ال�مِن �جعلون ألَف االثنیِن في  «و�جماُع النحو�ین أنَّ هذه لغٌة حارث�ٌَّة،  

 .48الرفِع والنصِب والخفِض على لفٍظ واحٍد»

َأْوَالِدِهْم ُشَرَكاُؤُهْم} (الثاني َقْتَل  اْلُمْشِرِ�یَن  ِمَن  ِلَكِثیٍر  َز�ََّن  د  : األنعام)، فق137: وذلك في قوِل هللا تعالى: {َوَ�َذِلَك 

، فجاءِت الروا�ُة �فصِل المفعوِل �ه «َأْوَالَدُهم»  49} ُشَرَكاِئِهمْ   َأْوَالَدُهمْ   َقْتلُ ِلَكِثیٍر ِمَن اْلُمْشِرِ�یَن    ُز�ِّنَ ُقرئْت في العشِر: {َوَ�َذِلَك  

رِة ولم ُ�سمْع منهم، بل وال  بین المضاِف «َقْتُل» و�ین المضاِف إل�ه «ُشَرَكاِئِهْم»، وهذا التر�یُب النحويُّ ال تنطُقه أهُل ال�ص

عر، خالفًا للغِة أهِل الكوفِة الذین �سوِّغونه وال �جدوَن ف�ه من حرجٍ  زونه أصًال إال في ضرورِة الشِّ  .  50ُ�جوِّ

واُب جواُز مثِل  لكِن الحقُّ أنَّ القراءَة صحَّت وتواترْت بهذا المذهِب الذي دافَع عنه ابُن الجزريِّ في نشِره: «بِل الصَّ

ح� عِر، و�كفي في ذلك دلیًال هذه القراءُة الصَّ ائِع الذَّائِع اخت�ارًا، وال �ختصُّ ذلك �ضرورِة الشِّ حُة هذا الفصِل في الفص�ِح الشَّ

المشهورُة التي بلغِت التواتَر، ��ف وقارُئها ابُن عامٍر من ��اِر التا�عیَن الذین أخذوا عن الصحا�ِة، وهو مع ذلَك عر�يٌّ 

ٌة وقوُله دلیٌل ألنَّه �ان قبل أن یوجَد اللَّحُن وُ�تكلََّم �ه»صر�ٌح من    .51صم�ِم العرِب؛ فكالُمه حجَّ

 الخاتمة والنتائج والتوص�ات

 ؛ فهذه أمثلٌة مختَصرٌة سقُتها من مطوَّالِت الشواهِد من وجوِه القراءاِت على لغاِت العرِب الفص�حِة، وما تر�ُت  و�عدُ 

 

 /. 774،  773طی�ة النشر في القراءات العشر، البیتان /انظر:    47
أبو الحسن الواحدي الن�سابوري علي بن أحمد، ت: ثلة من العلماء، دار   الوس�ط في تفسیر القرآن المجید،  48

 .3/211م.  1995،  1الكتب العلم�ة، لبنان، ط
 /. 162طی�ة النشر في القراءات العشر، البیت / انظر:    49
: اإلنصاف في مسائل الخالف انظر الخالف في مسألة القول في الفصل بین المضاف والمضاف إل�ه في  50

، 1، أبو البر�ات األن�اري �مال الدین عبد الرحمن بن محمد، المكت�ة العصر�ة ، ط بین النحو�ین: ال�صر�ین والكوفیین
 .2/349م.  2003

 .2/263النشر في القراءات العشر،    51
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أكثَر مما ذ�رُت، فاالستقصاُء ُمعجٌز في مقاِم االختصاِر، غیر أني أوردُت في �لِّ �اٍب أمثلة، ُ�قاُس علیها �لُّ مسألة، 

 ي حفِظ لغاِت العرِب ولهجاِتهم. لالستدالِل على دوِر القراءاِت ف

 وقد خلص ال�حث إلى نتائج أوجزها �مایلي: 

إنَّ القرآَن الكر�َم قد ُأنزل �القراءاِت العشِر المتواترِة، وهي بدورها ترتكُز على محور�ِن أساسیین: (اختالُف اللَّهجِة)  •

 وهي األصوُل، و(اختالُف الكلماِت) وهي ما ُتعرُف بـ «الفرش�َّاِت».

الضع�فِة اش • دون  منها  الفص�حِة  على  واقتصرْت  لهجاِتهم،  �مختلِف  العرِب  لغاِت  على  القراءاِت  وجوُه  تملْت 

 والُمنكرِة والمترو�ِة.

اللفظيِّ  • نستط�ُع القوَل �أنَّ القراءاِت القرآن�َة قِد انفردْت بنقل لهجاِت العرِب إلینا �ما هي، وذلك �سبِب التواتِر 

وتيِّ ل عِر والنَّثِر وغیره مما ُنقل إلینا �تا�ًة  واألداِء الصَّ ها، وض�ِط ذلك �األسانیِد المتصلِة، وهذا غیُر موجوٍد ف�ما سواها �الشِّ

 دون األداِء اللَّفظيِّ للَّهجِة.

نة فیها، وما ذلك  • نتطلَّع إلى وضع مؤلٍَّف جامٍع لفرش�اِت القراءاِت مع اإلشارِة إلى لغاِت العرِب ولهجاِتهُم المتضمِّ

 على هللا �عز�ز. 

  وهذا آخر ال�حث، والحمد � رب العالمین. 
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 المصادر والمراجع

�ات األن�اري �مال الدین عبد ، أبو البر اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحو�ین: ال�صر�ین والكوفیین

 م.2003،  1الرحمن بن محمد، المكت�ة العصر�ة ، ط

أثیر الدین أبو ح�ان األندلسي محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن ح�ان، ال�حر المح�ط في التفسیر،  

 ه.1420ت: صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت،  

قتی�ة الدینوري، ت: إبراه�م شمس الدین، دار الكتب أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن  تأو�ل مشكل القرآن،  

 العلم�ة، بیروت.

, محمد بن أحمد بن األزهري الهروي, ت: محمد عوض مرعب، دار إح�اء التراث العر�ي،  تهذیب اللغة

 م.2001،  1بیروت، ط

الس�ع،   القراءات  في  الب�ان  مطبوعات  جامع  عمر،  بن  عثمان  بن  سعید  بن  عثمان  الداني  عمرو  أبو 

 م.2007، 1جامعة الشارقة، اإلمارات، ط

الطبري»،   «تفسیر  القرآن  تأو�ل  في  الب�ان  محمد جامع  أحمد  بن جر�ر، ت:  محمد  الطبري  جعفر  أبو 

 ه.1420،  1شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 

، أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، ت: بدر الدین قهوجي، �شیر  الحجة للقراء الس�عة

 ه. 1413،  2راجعة: عبد العز�ز ر�اح، أحمد یوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، دمشق و�یروت، طجو�جابي، م

، ابن القاصح علي بن عثمان، ت: علي الض�اع، مط�عة  سراج القارئ المبتدي وتذ�ار المقرئ المنتهي

 م. 1954،  3مصطفى ال�ابي الحلبي �مصر، ط

 دین محمد بن محمد بن یوسف المعروف �ابن الجزري، أبو الخیر شمس ال شرح طی�ة النشر في القراءات، 

 م. 2000،  2ت: أنس مهرة، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط

النجاة، صح�ح ال�خاري  ، محمد بن إسماعیل بن إبراه�م، ت: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق 

 ه. 1422،  1ط

مسلم عبد  صح�ح  فؤاد  محمد  ت:  الن�سابوري،  الحجاج  بن  مسلم  العر�ي، ،  التراث  إح�اء  دار  ال�اقي، 

 بیروت.
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العشر القراءات  في  النشر  �ابن  طی�ة  المعروف  یوسف  بن  محمد  بن  محمد  الدین  شمس  الخیر  أبو   ،

 ه.1994،  1الجزري، ت: محمد تم�م الزعبي، دار الهدى، جدة، ط 

إبراه�العین،   د  المخزومي،  مهدي  د  الفراهیدي، ت:  أحمد  بن  الخلیل  الرحمن  عبد  دار أبو  السامرائي،  م 

 الهالل. 

العرب صادر، لسان  دار  منظور،  �ابن  المشهور  علي  بن  مكرم  بن  محمد  الدین  جمال  الفضل،  أبو   ،

 ه.1414،  3بیروت، ط

، أبو أحمد السامري عبد هللا بن الحسین بن حسنون، �إسناده إلى ابن ع�اس، ت: صالح  اللغات في القرآن

 م.1946،  1ة، طالدین المنجد، مط�عة الرسالة، القاهر 

ثعلب،   دار مجالس  هارون،  السالم  عبد  ت:  بثعلب.  المعروف  ز�د  بن  �حیى  بن  أحمد  الع�اس،  أبو 

 م.1960، 2المعارف، ط

العز�ز �الكتاب  تتعلق  علوم  ِإَلى  الوجیز  إسماعیل المرشد  بن  الرحمن  عبد  الدین  شهاب  القاسم  أبو   ،

 م.1975آلتي قوالج، دار صادر، بیروت،  ت: ط�ار  ،  المقدسي الدمشقي المشهور �أبي شامة

جالل الدین السیوطي عبد الرحمن بن أبي �كر، ت: فؤاد علي منصور،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  

 ه. 1418،  1دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط

اللغة،   دار معجم مقای�س  السالم محمد هارون،  الرازي، ت: عبد  القزو�ني  فارس  الحسین أحمد بن  أبو 

 م.1979لفكر،  ا

 م. 1996،  1د. محمد ر�اض �ر�م، طالمقتضب في لهجات العرب،  

األر�ع عشرة القراءات  في  الطیب، الم�سر  الكلم  دار  راجح،  �ر�م  محمد  مراجعة:  خاروف،  فهد  محمد   ،

 م.2000،  1دمشق، ط

ري، ت:  شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن یوسف المعروف �ابن الجز النشر في القراءات العشر، 

 علي محمد الض�اع، دار الكتب العلم�ة.

، أبو السعادات الم�ارك بن محمد ابن األثیر الجزري، ت: طاهر أحمد النها�ة في غر�ب الحدیث واألثر

 هـ. 1399الزاوي، محمود محمد الطناحي، دار المكت�ة العلم�ة، بیروت،  
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