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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة ) -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16قياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة ال /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في در واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ر، وترجيح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ن ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث بالل
َ
غتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)عن نكليزية التقل واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 احملاكاة الصوتية يف قراءة عاصم برواية حفص

 اهاء الكناية أمنوذًج

 حممد إمساعيل املشهداني 

2/1/2012 تأريخ القبول:       15/12/2011 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:
تناول البحث حركة هاء الكناية في قراءة عاصم برواية حفص التي خالفت فيها  

القرآن، فكان البحث في مقدمة ومهاد وسبعة مطالب القاعدة المطردة لها في جميع 
وخاتمة، بينت المقدمة أهمية الموضوع وسبب اختياره، وتناول المهاد مداخل إلى 
الموضوع بينت المحاكاة الصوتية، وقراءة عاصم برواية حفص، وهاء الكناية وحاالتها، 

لتعظيم، وضمة واختصت المطالب السبعة بسبع دالالت صوتية: ضمة الرفعة، وضمة ا
الرضا، وكسرة الذلة، وكسرة الحياء، وسكون التأخير، وسكون االنتظار، تلتها خاتمة بأهم 

 النتائج التي توصل إليها البحث.  
 .األصوات، المعانيالقرآن،  :الكلمات المفتاحية      

  المقدمة 

التأمتتتل، كانتتتت القتتتراءات ومتتتا االتتتت منبعتتتا   تتتر ا  ومعينتتتا  ال ينضتتتب للدراستتتة والبحتتتث و 
وموضوعا  حي ا  يحمل من اإليحاءات الفنية للباح ين متا ال ستبيل إلتى حصتره، وهتي متا حتدا 
بالبتتاح ين إلتتى الختتوم فتتي كمارهتتا الكتنتتاه عالمهتتا وكرتته خباياهتتا وأستترارها ومعجااتهتتا، 

 والجوانب الصوتية واحدة من أهم عناصر تركيالتها الفنية.
لقتراءات القرآنيتة ركبتتة فتي  إلتى اختيتار هتتذا الصتتوتية فتي ا تلقتد ولتدت هتذه الترتكيال

البحث الذي يستعى إلتى رصتد تجليتات الظتواهر الصتوتية واستتنطات التدالالت التتي يت ي اهتا 
التتتنص القرآنتتتي متتتن ختتتالل حركتتتة هتتتاء الكنايتتتة فتتتي قتتتراءة عاصتتتم بروايتتتة حفتتتص فكتتتان هتتتذا 

الكنايتتتتة  هتتتتاء -البحتتتتث الموستتتتوم بتتتتتصالمحاكاة الصتتتتوتية فتتتتي قتتتتراءة عاصتتتتم بروايتتتتة حفتتتتص 
 أنموذجا(.

                                                 

  جامعة الموصلالتربية للبنات/ كلية اللغة العربيةأستاذ/ قسم/. 
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 التمهيد 

 المحاكاة الصوتية 

ستتتتتنا  وي حاكيهتتتتتا،  المحاكتتتتتاة فتتتتتي الل تتتتتة :المرتتتتتابهة. يقتتتتتال: فتتتتتالن ي حكتتتتتي الرتتتتتم  ح 
ك ْيت  الريء ت ْحكيه، إذا فعلت م ل فعل األول(1)بمعنى:  .(2)، وح 

والصتتوت: صتتوت اإلنستتان وكيتتره، وهتتو جتتن  لكتتل متتا وقتتر فتتي أذن الستتامع، يقتتال: 
وَّت  ي ص   وَّت بإنسان فدعاهص  وِّت، وذلك إذا ص   .(3)وِّت  ت ْصويتا  فهو م ص 

وبضتتم المحاكتتاة إلتتى الصتتوت يتكتتون مصتتطلل ل تتوي هتتو صالمحاكتتاة الصتتوتية( ويتتراد 
، فالعالمتات الل ويتة التتي تترتكل منهتا (4)به :نوع من التوافت بتين العالمتة الل ويتة ومعناهتا:

أصوات تلفظ مما يجعلها تتصتل باإليقتاع، إذ الجمل والكلمات ليست صورة جامدة، بل هي 
:ليست الكلمات إرارات مجردة واصتطالحية فحستب، بتل بوستعها أن تنرتس بجرستها ورنتهتا 
يقاعها لحنا  مستقال  عن مدلولها الخاص... وهتي تملتك إيحتاءات أختري عديتدة، إذ يطلتب  وا 

 .(5)إليها بعم المؤلفين تبعا  لكتابتها ووقع جرسها خاصة:
تجالء قيم الصتوت هتذه يقتول الستل كرومبتي: :قتد يراعتى فتي األلفتاظ ناحيتة وفي اس

أدت وأخه...، وهي أن يكون بين أصواتها وبين الموضوع مالءمة بحيث يكتون فيهتا تقليتد 
للرتتيء الموصتتوه أو وحتتي إلتتى الختتاطر يصتتعب تحديتتده ولكنتته محستتو ، وهتتذه الخاصتتية 

                                                 

ح العربية، تحقيت: أحمد عبد هت(، الصحاح تاج الل ة وصحا393(  الجوهري، ، إسماعيل بن حماد صت1ص
 صحكى(. 6/2317م: 1979هت = 1399، 2لبنان، ط –ال فور عطار، دار العلم للماليين، بيروت 

، أبو الحسن أحمد، مقايي  الل ة، تحقيت: د.محمد عوم مرعب، وفاطمة (  ينظر: ابن فار ، 2ص
 258/ م 2001= هت 1422، 1لبنان، ط –محمد أصالن، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 .صحكي(
هت(، تهذيب الل ة، تحقيت: د. ريام اكي 370، أبو منصور محمد بن أحمد صتينظر: األاهري، (  3ص

صصات(، وابن فار /  2/1956: م2001هت = 1422، 1قاسم، دار المعرفة، بيروت ت لبنان، ط
 صصوت(. 566

/ م 1988هت = 1408، 1اره، مصر، طمحمد، إبداع الداللة في الرعر الجاهلي، دار المع(  العبد، 4ص
15. 

، لوي ، الفن واألدب، تعريب: د. بدر الدين قاسم الرفاعي، مطابع واارة ال قافة واإلرراد (  هورتيك، 5ص
 .36/ م 1965هت = 1385، 1سورية، ط –القومي، دمرت 
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ر أصتتواتها، ولكتتن هنتتاك ناحيتتة لتتتأ ير للكلمتتات ينظتتر فيهتتا إلتتى كتتل كلمتتة علتتى حتتدة وتتتأ ي
الكلمات وهي التي ينظر منها إلى الكلمتات متتاليتة متعاقبتة، وهتذا متا يعبتر عنته باالنستجام 
أو موستتتتيقى اللفتتتتظ، فهنتتتتا ال ينظتتتتر إلتتتتى األصتتتتوات المقطعيتتتتة ونوعهتتتتا، بتتتتل إلتتتتى تموجتتتتات 

لى مقدارها في عتدة جمتل.. وهتذه الموستيقى اللفظيتة هتي بتال رتك أهتم وستائل  األصوات، وا 
 .  (1)االنتفاع باألصوات في فن األدب:

والل تتتتة بصتتتتورة عامتتتتة رتتتتعرها ون رهتتتتا تحتتتتتاج ك يتتتترا  إلتتتتى م تتتتل هتتتتذه التوافقتتتتات بتتتتين 
األصتتتوات ومعانيهتتتا، ولكتتتن الصتتتوت المحتتتاكى ال يصتتتور المتتتدلول دائمتتتا  تصتتتويرا  دقيقتتتا ، إذ 

ترتتكيل الصتتتوتي المحاكتتاة متتا هتتتي إال وستتيلة صتتتوتية لوصتته حتتدث أو فعتتتل متتا، ويتتتأتي ال
لينقل السمات العامة للظاهرة، ولعل هذا ما جعل ابن جني يطلت على عالقتة مبنتى بعتم 
الكلمتتتات بمعانيهتتتا: صإمستتتا  الحتتتروه أرتتتباه المعتتتاني(، :فقولتتته: صإمستتتا ( فقتتتط، وقولتتته: 
نمتا يرتبه المعنتى بوجته  صأرباه المعاني( يكره عن أن الظاهرة ال تتصتل بمعنتى مطلتت، وا 

 .(2)يمكن إدراكه وقد يصعب: من الوجوه قد
ويرير ابن جني في هذا الباب إلى قول الخليل بن أحمد: :كأنهم توهمتوا فتي صتوت 

تر: ْرص  ، وتوهموا في صتوت البتااي تقطيعتا فقتالوا: ص  ر  . (3)الجندب استطالة ومد ا فقالوا: ص 
 أصتواتها رتاكلي بمتا األلفتاظ مقابلتة فأمتاوينقل بعد قول الخليل أم لة عن سيبويه  م يقتول: :

 متتا ك يتترا أنهتتم وذلتتك ،متتأموم عارفيتته عنتتد م ْتِلئ تتب ون ْهتتج ،واستتع عظتتيم فبتتاب األحتتداث متتن
 ويحتتذ ونها بهتا فيعتدلونها ،عنهتا بهتا المعبتر األحتداث س تْمتِ  على الحروه أصوات يجعلون
تتتا أك تتتر وذلتتتك ،عليهتتتا . متتتن ذلتتتك قتتتولهم: خضتتتم، وقضتتتم، نسترتتتِعره متتتا وأضتتتعاه نقتتتد ره مم 

ألكتتل الرطتتب، كتتالبطيث والق تتاء ومتتا كتتان نحوهمتتا متتن المتتأكول الرطتتب، والقضتتم فالخضتتم 
 لرخاوتهتتتتا الختتتاء فاختتتتارواللصتتتلب اليتتتاب ، نحتتتو قضتتتمت الد ابتتتة رتتتتعيرها، ونحتتتو ذلتتتك... 

                                                 

لتأليه السل، قواعد النقد األدبي، تعريب: د. محمد عوم محمد، مطبعة لجنة ا (  كرومبي، 1ص
 .42-41/ م 1954هت = 1374، 3والترجمة والنرر، مصر، ط

، 1مصر، ط –، د. حسني عبد الجليل، التم يل الصوتي للمعاني، الدار ال قافية، القاهرة (  يوسه، 2ص
 .53/ م 1998هت = 1418

هت(، الخصائص، تحقيت: عبد الحكيم محمد، المكتبة 392، أبو الفتل ع مان صت(  ابن جني، 3ص
 .101-2/100: ، صد.ت(1وفيقية، مصر، طالت
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تتْذوا   لليتتاب  لصتتالبتها والقتتاه للرطتتب  ومتتن. األحتتداث محستتو  علتتى األصتتوات لمستتموع ح 
ىئ   چ: ستتتبحانه اهلل قتتتال ،النضتتتل متتتن قتتتويأ والنضتتتث ،ونحتتتوه للمتتتاء النضتتتل: قتتتولهم ذلتتتك

 ،الضتعيه للمتاء - لرق تهتا - الحتاء فجعلتوا [الترحمنمتن ستورة  66]اآلية  چىئ  ی
 الطتاء أن وذلتك ،ع ْرضتا   ، والق تط  ط توال   الق د   ذلك ومن، منه أقوي هو لما - لِ ل ظها - والخاء  
 لقربتته ؛الع تتْرمِ  لقطتتع المنتتاِجاة الطتتاء فجعلتتوا ،التتدال متتن لتته قطعتتا وأستترع للصتتوت أحصتتر
 .(1)...:طوال   قطعه وهو ،األ  ر من طال ِلما المماِطلة والدال   ،وسرعته

يحتاء يمكننتا الوقتوه عنتد نتوعين  ولبيان ما ينطتوي عليته الجتر  واللفتظ متن داللتة وا 
 :  (2)من المحاكاة الصوتية

ة علتتتى أولهمتتتا: المحاكتتتاة الصتتتوتية األوليتتتة: وهتتتي التتتتي تتم تتتل فتتتي الكلمتتتة المرتتتتمل
 صوت يحاكي الحدث.

و انيهمتتا: المحاكتتاة الصتتوتية ال انويتتة التتتي تتتوحي فيهتتا بنيتتة الكلمتتة بتتالمعنى العتتام، 
دون محاكتتاة صتتوتية ظتتاهرة، إذ تبتتدو فتتي القيمتتتة الرمايتتة التتتي تتستتم بهتتا بعتتم الحركتتتات 

 .(3)بقيمة رماية معروفة، كالكسرة التي ترما إلى القلة وما ص ر من األرياء
وع ال تاني هتو موضتوع بح نتا؛ ألننتا ستندر  المحاكتاة الصتوتية للحركتة التتي وهذا الن

تركلت بها هاء الكناية وأ رهتا التداللي علتى المعنتى العتام لقتراءة عاصتم بروايتة حفتص كمتا 
 سنري الحقا .

 
 قراءة عاصم برواية حفص 

القراءة في الل ة مصدر صقرأ(، يقال: قرأ يقرأ قراءة. وهو أصل صحيل يدل على 
 .(4)جمع واجتماع، وسمي القرآن بذلك؛ ألنه يجمع السور فيضمها

                                                 

 .105-2/104(  المصدر نفسه: 1ص
أحمد، اإليقاع وعالقته بالداللة في الرعر الجاهلي، أطروحة دكتوراه بإرراه أ.د. (  ينظر: حساني، 2ص

 .312/ م 2006طاهر حجار، كلية اآلداب والل ات، جامعة الجاائر، 
 .18(  ينظر: العبد/ 3ص
 –هت(، دار صادر، بيروت 711جمال الدين محمد بن مكرم صت ،نظور، لسان العرب(  ينظر: ابن م4ص

 صقرأ(. 1/128: ، صد.ت(1لبنان، ط
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أما في االصطالح اإلقرائي فالقراءة هي الطريقة التي تؤدي بها ألفاظ القرآن الكريم 
، أو ما أقر  أصحابه عليه وأجااهم فيه، ولعل أرهر على نحو ما نطت به رسول اهلل 

بكيفية أداء كلمات القرآن، واختالفها، معاوا   تعريه لهذا العلم ما أ بته ابن الجاري: :علم
، ويفهم من هذا التعريه أن القراءات علم بكيفية أداء القرآن بإخراج ألفاظه (1)لناقله:

وحروفه وتراكيبه على وفت سنن العربية، وهي ل ة التنايل الحكيم مع مراعاة ما ورد من 
 .الصحيل المتصل برسول اهلل أوجه الخاله في القراءات منسوبا  إلى ناقله بالسند 

 وهذه القراءات جميعا  تقوم مقام تعدد اآليات، فهي على ك رة طرقها وتعدد رواياتها
 على كله القرآن بل ،وتخاذل تهافت إلى وال ،وتضاد المقروء في تناقم إلى تؤدي ال:

 نمط على ،لبعم بعضه ويرهد ،بعضا   بعضه ويبين ،بعضا   بعضه يصدت قراءاته تنوع
 كير من وذلك ،والتعليم الهداية سمو من واحد وهده ،والتعبير األسلوب علو في واحد
 .(2):والحروه القراءات بتعدد اإلعجاا تعدد يفيد رك

أما عاصم فهو أبو بكر بن بهدلة أبي النجود، أحد القراء السبعة، وأبو النجود اسم 
الكوفة، بعد أبي عبد الرحمن  أبيه، وبهدلة اسم أمه، وقد انتهت إليه رياسة اإلقراء في

السلمي، وقد جمع بين الفصاحة واإلتقان في التجويد، وكان من أحسن النا  صوتا  
 بالقرآن وله حافظة قوية.

وهو إلى ذلك تابعي جليل، أدرك عددا  من الصحابة، وأخذ القراءة عرضا  عن ار 
أبان بن ت لب، وحفص بن حبيش، وأبي عبد الرحمن السلمي وكيرهما. وروي القراءة عنه 

بن سليمان، وأبان بن يايد العطار، واألعمش، ورعبة، وخلت ك يرون. توفي عاصم رحمه 
 (3)اهلل في السماوة ود فن فيها، وهو في طريقه إلى الرام سنة سبع وعررين ومائة.

                                                 

هت(، إتحاه فضالء البرر في القراءات األربعة عرر، تحقيت: 1117أحمد بن محمد صت( الدمياطي، 1ص
 .6/ م 2001هت= 1422، 1لبنان، ط –أن  مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت

هت(، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي 1367محمد عبد العظيم صت(  الارقاني، 2ص
 .1/149: م1952هت = 1372، 3الحلبي ورركاه، مصر، ط

هت(، معرفة القراء الكبار على الطبقات 748أبو عبد اهلل محمد بن أحمد صت(  ينظر: الذهبي، 3ص
 .76-73/، صد.ت(1مصر، ط –ت، دار التأليه، القاهرة واألعصار، تحقيت: محمد سيد جاد الح
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أما حفص فهو أبو عمر بن سليمان بن الم يرة األسدي الكوفي البااا، أخذ القراءة 
قينا  عن عاصم وكان ربيبه ابن اوجته، وأصبل أرهر رواته، بل رواة القراء عرضا  وتل

جميعا ، نال ب داد فأقرأ بها، وجاور بمكة فأقرأ بها أيضا  وكان بعم العلماء يعدونه في 
الحفظ فوت أبي بكر بن عياش، ويصفونه بضبط الحروه التي قرأها على عاصم، وتوفي 

 .(1)حفص رحمه اهلل سنة  مانين ومائة
 

 هاء الكناية 

ل فتتتا يجتتتيء قتتتد ل تتتيِّن   ه تتتش   حتتتره  : ل تتتة: الهتتتاء   ، (2):للق ْطتتتع ت ْبن تتتى ال تتتتي األ ِلتتته متتتن خ 
 ب يتره تكلَّمتت إذا. كتذا عتن ت  ْيتن  ك  : يقتال. ب يتره استم   عتن توريتة   علتى يتدل  والكناية: مصتدر :

ير عنتتتتد . وهتتتتو مصتتتتطلل نحتتتتوي كتتتتوفي يقابتتتتل مصتتتتطلل الضتتتتم(3):عليتتتته بتتتته ي ستتتتت د ل   ممتتتتا
، ويراد بته ضتمائر الحاضتر وال ائتب، مفتردة وم نتاة ومجموعتة، مؤن تة ومتذكرة، (4)البصريين

 متصلة ومنفصلة، مرفوعة ومنصوبة ومجرورة.
 الهتتاءوبإضتتافة الهتتاء إلتتى الكنايتتة يترتتكل مصتتطلل إقرائتتي صهتتاء الكنايتتة( يتتراد بتته: :

، فختترج بهتتذا التعريتته الهتتاء (5):ال ائتتب المتتذكر المفتترد علتتى الدالتتة الكلمتتة بنيتتة عتتن الاائتتدة
، چۅچ، والهاء الدالتة علتى الواحتدة المؤن تة نحتو: چڱچو چڃچاألصلية نحو: 

. وف ِهتتتتم  متتتتن چڦچ، والدالتتتتة علتتتتى الجمتتتتع نحتتتتو: چىچوالدالتتتتة علتتتتى الت نيتتتتة نحتتتتو: 
التعريه أن الهاء مجردة من أي حركة هي الضمير، وما يلحقهتا متن عالمتة بنتاء إنمتا هتو 

 اء صوتها.تقوية لها لخف

                                                 

 .117-116(  ينظر: المصدر نفسه/ 1ص
هت(، العين، تحقيت: د.مهدي المخاومي ود.إبراهيم السامرائي، 175الخليل بن أحمد صت(  الفراهيدي، 2ص

 صهاء(.  4/102: ، صد.ت(1دار الهالل، ط
 صكنو(. 877(  ابن فار / 3ص
هت(، توضيل المقاصد والمسالك بررح ألفية ابن 749أبو محمد حسن بن قاسم صت (  ينظر: المرادي،4ص

 .1/359: م2008هت = 1428، 1مالك، تحقيت: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط
هت(، هداية القاري إلى تجويد كالم الباري، مكتبة 1409عبد الفتاح السيد عجمي صت(  المرصفي، 5ص

 .357/ ، صد.ت(2السعودية، ط –منورة طيبة، المدينة ال



 
 هـ1443م( /20/12/2021)اأَلوَّل  كانون              (                 87)العدد   –                          

 45 

واألصل في هذه الهاء الضم، إال أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة فت كسر، بهذا 
 في ألنها الواو؛ وبعدها الضم أصلها أن اعلمصرح سيبويه والسيوطي، قال سيبويه: :

 لك أذكر ما يمنعهم ولي . لك أذكرها التي العلة هذه تدركها أن إال هكذا؛ كله الكالم
 خفية ألنها كسرة؛ أو ياء   قبلها كان إذا تكسر فالهاء .األصل على هايخرجو  أن من أيضا  
 من وهي الايادة؛ حروه من الياء أن كما الايادة حروه من وهي خفية؛ الياء أن كما

 كذلك استخفافا   مواضع في األله أمالوا فكما. بالياء الحروه أربه وهي األله موضع
 . (1):كسرة وقبلها ساكنة واو   ت بت ال نهأل ياء ، الواو وقلبوا الهاء، هذه كسروا

 الكسرة بعد وتكسر ،ه  وعند   ه  ول   ه  كضرب   الضم أصلها ال ائب هاءوقال السيوطي: :
 .(2):إتباعا   ويرميهِ  وعليهِ  فيهِ  :نحو الساكنة الياء وبعد ،هِ وأعطِ  ،هِ يعطِ  ولم ،هِ بِ  مر   :نحو

أهل الحجاا ومن جاورهم من وقد جاءت على األصل من دون است ناء  ل ة  قريش و 
رح بذلك أبو حيان  فصحاء اليمن، وأخذ باالست ناء النجديون من بني تميم وقي  وأسد، ص 
في حدي ه عن حركة الهاء في م ل: فيِه وعليِه وبِه، إذ قال: :ل ة الحجاا ضم الهاء 

ليه . ول ة كيرهم كسرها بعد ا لكسرة وبعد مطلقا  في هذا وفي كيره، نحو: ضربته ، وبه ، وا 
الياء. وقال الفراء: قريش وأهل الحجاا ومن جاورهم من فصحاء اليمن يرفعون الهاء من: 

وعليه م وعليه ن، وال ريب فيه ،  من سورة الحجر[ وعليه ما 6]من اآلية  چڇ  ڇ   ڇچ
 الهاء. والعلة في كسرها أن :(3)ونالت به . وأهل نجد من بني تميم وقي  وأسد يكسرونها:

 الياء، أو الكسرة تِ ي  لِ و   الساكنة الواو فكأن حصين، كير حاجا إذن فهو ،فيخ حره
 .(4):بعدها الياء ألجل الهاء تِ ر  سِ وك   ،ياء   تْ ب  لِ فق  

                                                 

هت(، الكتاب، تحقيت: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، 180عمرو بن ع مان صت(  سيبويه، 1ص
 . 4/310: م1999هت = 1420، 1لبنان، ط -بيروت 

، تحقيت: ، همع الهوامع في ررح جمع الجوامعهت( 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر صت(  2ص
 .1/196: م1998هت = 1418، 1لبنان، ط -مد رم  الدين، دار الكتب العلمية، بيروت أح

هت(، ارتراه الضرب من لسان العرب، تحقيت: د.مصطفى 745محمد بن يوسه صت(  أبو حيان، 3ص
 .1/467: م1984هت = 1404، 1أحمد النحا ، مطبعة النسر الذهبي، مصر، ط

ية ابن الحاجب ، تحقيت: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب ررح كافرضي الدين االستراباذي، (  4ص
 .3/24: م2007هت = 1428، 2لبنان، ط –العلمية، بيروت 
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ذا كان   وأسد تميم من نجد أهل عامة ل ة واإلمالة الحجاا أهل ل ة الفتلوا 
لحاالت إلى الكسر، ، فإن التاام أهل الحجاا بالضم، وعدول بني تميم في بعم ا(1)وقي 

ال يخرج عم ا اختصت كل لهجة به من خصائص، :فأهل الحجاا أرادوا حين ألاموا الهاء 
الضم أن تكون هاء المذكر تلام حالة واحدة كما لامت هاء المؤن ة حالة واحدة، وهم قد 

ل ت احتملوا ال قل في نطت الضمة بعد الكسرة والياء في نحو ِبه  وفيه  لكون الهاء قد ف ص  
بينهما، ولم يلتفتوا إلى ما فيها من خفاء، وهم أهل التفخيم والفتل في الكالم. أما أهل نجد 
فإنهم يضمون الهاء إال إذا عرم ال قل بسبب وجود الكسرة قبل الضمة، وكرهوا النطت 

. والذي (2)بها كما كرهت العرب النطت ببناء صِفع ل(، السيما أنهم أهل اإلمالة والترقيت:
عليه قراءة عاصم برواية حفص صموضوع البحث( هو المذهب ال اني مذهب بني  وردت

 تميم، وفيما يأتي تفصيل كل حالة وردت عليها هذه الرواية.
 حاالت هاء الكناية 

، (3)تقع هتاء الكنايتة فتي االستم والفعتل والحتره، ولهتا عنتد القتراء عامتة حتاالت أربتع
تتارة أختري، لكتن متا يختص بح نتا هتي قتراءة عاصتم  قد تتوافت أحكام القراء فيها تارة وتتنوع

 برواية حفص، لذلك سنقتصر على ذكر حكم هذه الرواية خصوصا  عند كل حالة:
متتن  46]متتن اآليتتة  چٺ  ٺچأن تقتتع بتتين ستتاكنين نحتتو:  الحالةةة الولةة :

نما تحرك بحركتها فحسب.المائدةسورة   [ ولي  فيها إال القصر، وا 
 2]متن اآليتة  چپپ  ڀچبلهتا ستاكن وبعتدها متحترك نحتو: أن يقتع ق الحالة الثانية:

، ولتتي  فيهتتا هنتتا إال [آل عمتترانمتتن ستتورة  7]متتن اآليتتة  چڱ  ڱچ [، والبقتترةمتتن ستتورة 
نما ت حر ك بحركتها فحسب.  القصر، وا 

                                                 

 –، تحقيت: فواا أحمد امرلي، دار الكتاب العربي، بيروت (  ينظر: السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن1ص
 .228/ م 2005هت = 1426، 1لبنان، ط

، 1األردن، ط –، ظواهر ل وية في القراءات القرآنية، دار عمار، عم ان الحمد، د. كانم قدوري(  2ص
 .43-42/ م 2006هت = 1427

 .49(  ينظر: الدمياطي/ 3ص



 
 هـ1443م( /20/12/2021)اأَلوَّل  كانون              (                 87)العدد   –                          

 47 

والقصتتر فتتي هتتاتين الحتتالتين هتتو األفصتتل متتن كتتالم العتترب، إذا كتتان الستتاكن التتذي 
 الهتتاء قبتتل كتتان فتتإذالتتك علمتتاء العربيتتة، قتتال ستتيبويه: :قبلهتتا حتتره لتتين ومتتد ، نتتص  علتتى ذ

 واأللته األلته، مخترج متن الهتاء ألن أحستن، الوصتل فتي والواو الياء حذه فإن لين   حره
. حتذفوا مترتابهة   حتروه   اجتمعتت فلمتا أختهمتا، وهتي المتد، فتي ترتبههما والواو، الياء تربه
 .(1):وأك ر أحسن وهو

 لتم فتإنها حرفتا  صتحيحا  فاختتار ستيبويه المتد ، إذ قتال: :أما إذا كان الساكن الذي قبل
 العترب بعتم يحتذه وقتد. الوصتل فتي واليتاء التواو أ بتتوا لتين   حتره التتذكير هتاء قبتل يكن

 بينهمتتا ستتاكنين حتترفين كرهتتوا ألنهتتم ستتاكنا ، الهتتاء قبتتل متتا كتتان إذا الهتتاء بعتتد التتذي الحتتره
 يكتون ال أن كرهتوا ونحوهتا (أيتنص فتي نينالستاك التقتاء كرهتوا فكمتا األلته، نحتو خفي حره  
، حره   بينهما  ألن أجتود؛ واإلتمتام. جائحتة ه  تْ وأصتاب   فتتى، يتا ه  ْنتمِ : بعضتهم قتول وذلتك قوي 
، بحره لي  الساكن هذا  .(2):متحرك حره   والهاء لين 

حتتتره ستتتاكن متتتن كيتتتر قبتتتل الهتتتاِء فتتتِإن كتتتان وستتتاوي المبتتترد بتتتين التتتوجهين فقتتتال: :
ن رئت حذفتحروه المد  والل  .(3):ين فأ نت مخي ر ِإن رئت أ  بتَّ واِ 

تتل أكلتتب علمتتاء العربيتتة القصتتر علتتى المتتد ، قتتال الرضتتي: :  ستتيبويه عكتت  ولتتوورج 
 ولهمتتتتتاأ كتتتتتان إذا منتتتتته هتتتتتونأ لينتتتتتا   ولهمتتتتتاأ كتتتتتان إذا الستتتتتاكنين التقتتتتتاء نأل ؛نستتتتتبأ لكتتتتتان

 .(4):صحيحا  

                                                 

هت(، المقتضب، تحتقيت: محمد 285أبو العبا  محمد بن يايد صتوينظر: المبرد،  .4/305(  سيبويه: 1ص
ابن السراج، أبو بكر ، و 1/37: د.ت(، ص1لبنان، ط -عبد الخالت عضيمة، عالم الكتب، بيروت 

هت(،  األصول في النحو، تحتقيت: د.عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، 316محمد بن سهل صت 
 .2/379: م1988هت = 1408،  3لبنان، ط –بيروت 

 .4/306(  سيبويه: 2ص
 .1/38(  المبرد: 3ص
الافااه، ومحمد يحيى عبد الحميد  ، تحقيت: محمد نور الحسن محمدرضي الدين االستراباذي، (  4ص

  .2/307: م1975هت = 1395، 1لبنان، ط –المدر ، دار الكتب العلمية، بيروت 
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 ،اختالستها فاألفصتل كنستا بعتد الهتاء وقعتت اإذونص على ذلتك الستيوطي بقولته: :
، فتالمراد (1):وعليتهِ  ،فيتهِ  :نحتو علتة حتره أو ،ه  وأكرْمت ،ه  وعْنت ،ه  نْ مِ  :نحو صحيحا   كان سواء

 باالختال  القصر وعدم المد على اإلطالت. 
]متن اآليتة  چڱ  ڱچ أن يقتع قبلهتا متحترك وبعتدها ستاكن نحتو: الحالة الثالثةة:

نما ت حر ك بحركتها فحسب.، ولي  فيها هنا إال[البقرةمن سورة  247   القصر، وا 
وهذه الحالتة ال يمكتن أن تحصتل إال إذا كتان متا بعتد الهتاء همتاة وصتل ألن العربتي 
ال يبتتدأ بستتاكن، فتتامتنع أن يكتتون بعتتدها كلمتتة تبتتدأ بحتتره ستتاكن، ولكتتن إذا ابتتتدأت الكلمتتة 

فتإذا أرتبعت بهماة وصل فإنها ستسقط في درج الكتالم ويبقتى الحتره الستاكن التذي بعتدها، 
حركتتة هتتاء الكنايتتة واوا  أو يتتاء  التقتتى ستتاكنان، حتتره المتتد  والحتتره الستتاكن، فيحتتذه حينئتتذ 
حتتره المتتد  اللتقتتاء الستتاكنين وتبقتتى الحركتتة دلتتيال  عليتته، فتعتتود هتتاء الكنايتتة مقصتتورة علتتى 

 أصلها.
ن م 15]اآلية  چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہچأن تقع بين متحركين نحو:  الحالة الرابعة:

، وفتتتي هتتذه الحالتتة توصتتتل الهتتاء بتتتواو لفظيتتة مد يتتة فتتتي الوصتتل إذا كانتتتت [االنرتتقاتستتورة 
[، أو فتتل التوبتةمتن ستورة  105]متن اآليتة  چې  ېچمضمومة بعتد ضتم نحتو: 

[، أو توصتتل بيتتاء لفظيتتة مد يتتة فتتي البقتترةمتتن ستتورة  245]متتن اآليتتة  چائ  ائچنحتتو: 
فتمتتد  فتتي هتتذه  چہ    ہچ مكستتورا  نحتتو: الوصتتل إذا كانتتت مكستتورة وال يكتتون متتا قبلهتتا إال

الحالة، وسمي متد  الصتلة ألنته ال يتحقتت إال حتال الوصتل، وألن هتاء الضتمير توصتل بتواو 
أو يتتاء مد يتتة حتتال الوصتتل. وهتتذا هتتو األفصتتل فتتي ل تتة العتترب، قتتال الستتيوطي: :أمتتا بعتتد 

 .(2)الحركة فاألفصل اإلرباع إجماعا :
ر عليهتتتا قتتتراءة عاصتتتم بروايتتتة حفتتتص فتتتي هتتتاء هتتتذه هتتتي األحكتتتام العامتتتة التتتتي تستتتي

، چٹ   ٹچ الكنايتتتة، لتتتم تختتترج علتتتى ذلتتتك إال فتتتي  مانيتتتة مواضتتتع، فتتتي قتتتول اهلل تعتتتالى:

                                                 

 .1/196(  السيوطي، همع الهوامع: 1ص
 (  المصدر نفسه.2ص
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، چی  جئچ، وچڦ  ڦچ، وچڈ  ڈچ، وچٹ  ٹ  ٹ  ڤچو
 .چگ  گچفي موضعين، و چگگچو

وهتتذه المواضتتع هتتي التتتي ستتيدور البحتتث حولهتتا، ألن المواضتتع األختتري وهتتي ك يتترة 
ستتتارت ضتتتمن ضتتتوابط وقواعتتتد عامتتتة فلتتتم تختتترج عتتتن المتتتألوه المعتتتتاد، أمتتتا هتتتذه جتتتدا  قتتتد 

المواضتتع ال مانيتتة فقتتد عتتدلت فيهتتا قتتراءة عاصتتم بروايتتة حفتتص عتتن هتتذه الضتتوابط والقواعتتد 
وترتتكلت بحركتتة م تتايرة لمتتا و ضتتعت عليتته القاعتتدة، فمتتا الستتر فتتي ذلتتك، وهتتل جتتاءت هتتذه 

للستتيات التتذي وردت فيتته، هتتذا متتا ستتنتعره  الحركتتات المعتتدول إليهتتا لتحتتاكي المعنتتى العتتام
 عليه في أ ناء هذه المطالب السبعة.

 
 المطلب األول : ضمة الرفعة 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  چ: قال اهلل تعالى مخاطبا  سيدنا الرسول محمدا  

پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

 [. الفتلمن سورة  10]اآلية  چڤ
. (1) چٹچدت رواية حفص عن عاصم في هذه اآلية بضم هاء الكناية في ور 

وقد ذكرنا أن األصل في هاء الكناية الضم إال أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة فتكسر، 
وهي في هذا الموضع قد سبقتها ياء ساكنة، فاألصل في الل ة عموما  ورواية حفص 

خالفت هذه القاعدة في هذا ، لكن رواية حفص چيئچخصوصا  أن تكون مكسورة 
  الموضع، وع د ل ْت عن الكسرة إلى الضمة، فما سبب هذا العدول؟

جاءت في سيات سورة الفتل، هذه السورة  چٹچإن اآلية التي وردت فيها لفظة 
إلى المدينة المنورة بعد أن عقد مع قريش  العظيمة التي نالت ع ِقب  انصراه النبي 

قد سار إلى مكة  ذلك سنة ست  من الهجرة، وكان النبي عقد صلل الحديبية، وكان 
ليعرفهم بقصده في  المكرمة للعمرة، فصدَّته قريش، فأوفد إليهم ع مان بن عفان 

                                                 

هت(، النرر في القراءات العرر، تحقيت: 833أبو الخير محمد بن محمد صت(  ينظر: ابن الجاري، 1ص
 .1/240: م2006هت = 1427، 3لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروتاكريا عميرات، 
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من  العمرة، وانترر الخبر بعد ذهابه بأن قريرا  قتلت ع مان بن عفان، فطلب النبي 
 اتلوا قريرا  وأن ال يفروا.صحابته رضوان اهلل عليهم مبايعته تحت الرجرة على أن يق

: -حين بل ه أن ع مان قد ق ِتل -قال  جاء في تفسير ابن ك ير :أن رسول اهلل 
النا  إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان  صال نبرح حتى نناجا القوم(، فدعا رسول اهلل 

بد على الموت. وكان جابر بن ع تحت الرجرة. فكان النا  يقولون: بايعهم رسول اهلل 
لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على أن ال نفر. فبايع  اهلل يقول: إن رسول اهلل 

النا ، ولم يتخله عنه أحد من المسلمين حضرها إال الجد بن قي  أخو  رسول اهلل 
بني سلمة. فكان جابر بن عبد اهلل يقول: واهلل لكأني أنظر إليه الصقا  بإبط ناقته قد ضبأ 

 .(1)أن الذي ذ ِكر من أمر ع مان باطل: بها من النا .  م أتى رسول اهلل  إليها، يستتر
والرضوان الذي سميت به البيعة والرجرة التي جرت تحتها استمد اسمه من 

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چرضوان اهلل تعالى عن المؤمنين في قوله: 

 [.تلالفمن سورة  18]اآلية  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
فالسيات يتحدث عن :المؤمنين ومواقفهم وخوالج نفوسهم؛ حدي ا  كله رضا ورفافية 
ووضاءة وتكريم؛ وكله برريات لهذه النفو  الخالصة القوية، البائعة المتجردة. حدي ا  
يتجلى فيه اهلل جل جالله على هذه المجموعة المختارة من البرر. يتجلى عليهم برضوانه 

، وأنه كان  وبررياته وامتنانه وت بيته. ويبل هم بأرخاصهم وأعيانهم أنه عنهم رام 
حاضرهم وهم يبايعون في مكان بعينه صتحت الرجرة(، وأنه اطلع على ما في نفوسهم، 
وأنه رضيهم ورضي عنهم، وأنه كتب لهم النصر في المستقبل وال نائم والفتوح، وربط هذا 

ه له الوجود كله يرهد ويرقب ويتأ ر كله بنامو  الوجود وسنة الوجود. وهو أمر يق
 .(2)ويسجل في أطوائه ذلك الحادث العظيم الفريد:

                                                 

 –هت(، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر صت(  ابن ك ير، 1ص
 .4/187: م1981هت = 1401، 1لبنان، ط

 :م2008هت= 1429، 37مصر، ط –، في ظالل القرآن، دار الرروت، القاهرة(  سيد قطب، 2ص
6/3313-3314. 



 
 هـ1443م( /20/12/2021)اأَلوَّل  كانون              (                 87)العدد   –                          

 51 

إن هذا الجو الذي امتأل بالترريه والتكريم والرفعة يناسبه العدول من كسرة الهاء 
إلى ضمها، فالضمة عالمة الرفع ودليل الرفعة، ع ِدل إليها محاكاة للمقام الذي وردت فيه، 

عهد والبيعة التي تدل على صدت المبايع ورفعة نفسه وعلو همته وسمو مقام الوفاء بال
أخالقه، وتكسبه إرراقا  وسموا  ورفعة وعلوا  في الدنيا واآلخرة، فالتوا ت والتعاهد موقه 

، والضمة :هي أ قل الحركات باالتفات، وهذا (1)خطير يتطلب نوعا  من تضخيم المسؤولية
. (2)عهد على الموت، فجاء بأ قل الحركات مع أ قل العهود:العهد هو أ قل العهود؛ ألنه ال

فضال  عن أن الضم يحس ن التوصل به إلى تفخيم االسم الكريم صاهلل( المالئم لتفخيم العهد 
، فك يرا  ما تت ير الحركات والسكنات في القرآن الكريم مراعاة (3)الذي يدور حوله السيات

 دث عنه.للصورة التي ترسمها، والجو الذي تتح

 
 المطلب الثاني : ضمة التعظيم

ٺ  ٺ  ٺ  چ: قال اهلل تعالى على لسان فتى موسى مخاطبا  سيدنا موسى 

 چٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ

 .[الكههمن سورة  63]اآلية 
 .(4)چٹچ وردت رواية حفص عن عاصم في هذه اآلية بضم هاء الكناية في

، فاألصل في الل ة عموما  هذا الموضع كسابقه تقدمت فيه على هاء الكناية ياء ساكنةو 
(، لكن رواية حفص خالفت هذه أْنسانيه  ورواية حفص خصوصا  أن تكون مكسورة ص

 القاعدة في هذا الموضع أيضا ، وع د ل ْت عن الكسرة إلى الضمة، فما سبب هذا العدول؟
                                                 

دراسة ل وية وأسلوبية للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة  -د. تمام، البيان في روائع القرآن (  حسان، 1ص
 .1/216: م2000هت = 1420، 2مصر، ط -

، 1مصر، ط -د. عبد الحميد، اإلعجاا الصوتي في القرآن الكريم، الدار ال قافية، القاهرة (  هنداوي، 2ص
 .89/م 2004=  هت1425

هت(، روح المعاني في تفسير القرآن 1270أبو الفضل محمود بن عبد اهلل صت(  ينظر: اآللوسي، 3ص
فؤاد ، وجالل، 26/97: ، صد.ت(1لبنان، ط –العظيم والسبع الم اني، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

اسة تحليلية، رسالة ماجستير در  -علي، البنى الصوتية والصرفية في سور صمحمد والفتل والحجرات( 
 .192-191/م 2007هت = 1428جامعة الموصل،  -بإرراه أ.م.د. عماد عبد يحيى، كلية اآلداب 

 .1/240(  ينظر: ابن الجاري: 4ص
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 يات التي تحد ت عن قصة سيدنا موسى وقعت هذه اآلية ضمن مجموعة اآل
 بن افرا يم بن ...نون بن يورعفتاه مع الرجل الصالل، وقد رافت نبي اهلل في هذه القصة 

 ألن ؛فتى الخادم تسمي والعرب ،إليه أضيه ولذا منه ويتعلم يخدمه فكان ، يوسه
 موسى أخت ابن يقال فيما وكان ،الفتوة سن في يكونون ما أك ر الخدم

(1). 
أنه أعلم أهل األرم، فأرسل اهلل  ابتدأت أحداث القصة عندما ظن موسى 

يخبره أن هلل عبدا  بمجمع البحرين هو أعلم منه. تاقت نف  موسى  تعالى إليه جبريل 
الكريمة إلى ايادة العلم، وانعقدت نيته على الرحيل لمصاحبة هذا العبد العالم. سأل كيه 

رحل، وأن يحمل معه حوتا  في مكتل، أي سمكة في سلة، فحيث السبيل إليه؟ فأِمر أن ي
وفتاه بح ا  عن العبد الصالل  ما فقدت الحوت ستجد العبد العالم، انطلت موسى 

 حيث تخبرني أن إال أكلفك ال: له موسى  قالالعالم، وقد حمل الفتى حوتا  في سلة، ف
 .ك يرا   كلفت ما: الفتى قال ،الحوت يفارقك

واستسلم للنعا ، وبقي  نان إلى صخرة جوار البحر، رقد موسى وصل اال 
ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  چالفتى ساهرا ، واضطرب الحوت في المكتل وتسرب إلى البحر 

 [.الكههمن سورة  61]اآلية  چی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ
نهم موسى من نومه فلم يالحظ أن الحوت تسرب إلى البحر، ونسي فتاه أن 

مع فتاه بقية يومهما وليلتهما،  م تذكر موسى  وت، وسار موسى يحد ه عما وقع للح
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچكداءه وحل عليه التعب 

 [.الكههمن سورة  62اآلية 
في تلك اللحظة تذكر الفتى ذلك األمر العظيم، كيه عادت الحياة إلى الحوت 

عتذر إليه بأن الريطان أنساه أن يذكر وتسرب إلى البحر هناك، وأخبر موسى بما وقع، وا
 چڦ   ڦ  ڦ   ڄچله ما وقع، بالركم من كرابة ما وقع وعظمته، فقد اتخذ الحوت 

 [.الكههمن سورة  63]من اآلية 
كان ما رآه يورع أمرا  عظيما  خارقا  للعادة، لقد رأي الحوت الميت وهو في مكتله 

ا  نحو الماء، وكأنه طير  يتلوي على تدب  فيه الحياة ويرت طريقه على الرمال متجه
                                                 

 .15/311(  ينظر: اآللوسي: 1ص
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 الحوت فيه انسرب الذي الموضع على الماء جرية أمسك سبحانه اهللالرمال. وقيل: إن 
 الذي بالسرب عنه الماء وانجياب بقائه مع البحر في الحوت مسلك فربه كالطات، فصار
 .األرم في المحفورة الكو ة هو

من اآلية  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ       ڃچ من مروت الحوت إلى البحر و س ِعد موسى 
[، فت س ر ب  الحوِت يحدد المكان الذي سيلتقي فيه بالرجل العالم، ويرتد الكههمن سورة  64

موسى وفتاه يقصان أ رهما عائدين، ويجدان الرجل عند المكان الذي تسرب منه الحوت؛ 
 .(1)لتبدأ قصتهما معه

يمة التي وقعت أمام يورع، معجاة الذي يهم في كل ما ذكرناه تلك المعجاة العظ
 ينسى ال م له: :قال الامخرري ارتداد الحياة للسمكة القابعة في السلة وتسربها إلى البحر.

 حياة وهما:  نتين معجاتين لكونه أجلها من تناهضا التي الطلبة على لهما أمارة لكونه
 وانتصابه الماء موقيا، - سمكة رت إال   كانت ما: وقيل- منها المأكول المملوحة السمكة
 .(2):منه السرب م ل في ونفوذها الطات م ل

 يؤكل الدهور من دهرا   كان حوت، من أعجب ريء أيوجاء في الكره والبيان: :
وفتاه  . إذ نقلت بعم الروايات أن موسى (3):البحر في حرر حتى حي ا   صار  م   منه

ل رقه األيسر كِ وت قد مات وأ  أن يكون حوموضع العجب قد أكال منه، قال ابن عطية: :
 .(4): م حيي بعد ذلك

                                                 

هت(، اللباب في علوم الكتاب، تحقيت: 880أبو حفص عمرو بن علي صت بعد (  ينظر: ابن عادل، 1ص
، 1لبنان، ط –ل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوم، دار الكتب العلمية، بيروت عاد

هت(، التحرير 1393محمد الطاهر بن محمد صت، وابن عارور، 12/520: م1998هت = 1419
 .15/100: م2000هت = 1420، 1لبنان، ط –والتنوير، مؤسسة التاريث العربي، بيروت 

هت(، الكراه عن حقائت التنايل وعيون األقاويل في 538بن عمر صتأبو القاسم محمود الامخرري، (  2ص
 .2/491: م2006هت = 1427، 1لبنان، ط -وجوه التأويل، دار الفكر، بيروت 

هت(، الكره والبيان، تحقيت: أبو محمد بن عارور، 437أبو إسحات أحمد بن محمد صت(  النيسابوري، 3ص
 . 6/182: م2002هت = 1422، 1ط لبنان، –دار إحياء التراث العربي، بيروت 

هت(، المحرر الوجيا في تفسير الكتاب العايا، 546أبو محمد عبد الحت بن كالب صتابن عطية، (  4ص
هت = 1413، 1لبنان، ط –تحقيت: عبد السالم عبد الرافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .3/529: م1993
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يقاع  ،للتعجيب وتربية الستعظام المنسي ا  تأكيدويري أبو السعود أن في ذلك : وا 
النسيان على اسم الحوت دون ضمير ال داء مع أنه المأمور بإتيانه للتنبيه من أول األمر 

ن ما راهده لي  من قبيل وأ ،على أنه لي  من قبيل نسيان المسافر ااده في المنال
بل من حيث هو حوت كسائر  ،األحوال المتعلقة بال داء من حيث هو كداء وطعام

 .(1):أي نسيت أن أذكر لك أمره وما راهدت منه من األمور العجيبة ،الحيتان مع ايادة
إن عظمة األمر الذي حصل أمام يورع وراهده بأم عينيه ال يمكن إلنسان أن 

ارت للعادة ينطبع في الذاكرة وال سبيل لمحوه، ولكن مريئة اهلل سمحت ينساه، فهو أمر خ
خبار نبي اهلل موسى  به، فحصل ما حصل،  للريطان أن ينسيه هذا األمر العظيم وا 

ما جري للحوت من من كالمه أن يحضر الطعام تذكر  ولكن حين طلب موسى 
اسب مع عظمتها، إذ معجاة، وجاءت رواية حفص محاكية القصة محاكاة صوتية تتن

 العدول عن الكسرة إلى الضمة فيه إرارة جلية إلى عظم ما أ نسيه من قصة الحوت.
 

                                                 

راد العقل السليم إلى ماايا القرآن الكريم، دار إحياء هت(، إر 951محمد بن محمد صتأبو السعود، (  1ص
 .5/233: ، صد.ت(1لبنان، ط –التراث العربي، بيروت 
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 المطلب الثالث : ضمة الرضا 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  چقال اهلل تعالى مخاطبا  بني آدم: 

ک       کک  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ       ڳڳ  ڱ    ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  

 .[الامرمن سورة  7]اآلية  چڱ   ڱ  ڱ
وردت رواية حفص عن عاصم في هذه اآلية بضم هاء الكناية مقصورة من دون 

أن توصل بواو لفظية مد ية في وقد ذكرنا أن األصل في هاء الكناية . (1)چڈچ مد  في
بقت بفتحة، وهي في هذا الموضع قد وقعت بين إذا وقعت بين متحركين وس  الوصل 

 أن توصل الهاء بواو لفظية مد ية في الوصلحرفين مفتوحين، فاألصل في رواية حفص 
، لكن رواية حفص خالفت هذه القاعدة في هذا الموضع، وع د ل ْت عن إرباع چوڈچ

  الضمة واوا  إلى قصرها، فما سبب هذا العدول؟
ن بين ت اآلية الكريمة أن  يمانهم، وال يرضى لهم الكفر، وا  اهلل كني عن البرر وا 

ركروا اهلل تعالى باإليمان والعبادة والعمل الصالل، رضيه تعالى لهم؛ ألنه سبب فواهم، 
وال يؤخذ أحد بذنب آخر بل كل  مطالب بأمر نفسه،  م مرد ه إلى اهلل تعالى فيخبره بعمله 

 ويجاايه عليه، إذ ال تخفى عليه خافية.
قد عقدت هذه اآلية مواانة بين الكفر والركر، فكفر اإلنسان ال يضر اهلل تعالى ل

ريئا ، فهو ال ني عن عباده، أما الركر فهو لصالل اإلنسان نفسه، ويتلقاه اهلل تعالى 
 بالرضا والقبول.

ڎ  چ، چچ  چچومن جهة أخري فإن الكفر والركر وردا ررطين مترابهين 

كفر العبد يمهله اهلل تعالى ويؤخر جااءه عل ه يعود إلى ، لكن جوابهما مختله، فچڎ
ركره، فهو ال ني عن عباده، وال يرضى لهم الكفر. أما الركر فجوابه الرضا والجااء على 

في  الفور؛ ألنه سبب الفوا والنجاة ودخول الجنة. قال اهلل تعالى على لسان نبيه 
ِتي س ب ق تْ الحديث القدسي: : ِبي ر ْحم   .(2):ك ض 

                                                 

 .1/242(  ينظر: ابن الجاري: 1ص
هت(، صحيل مسلم، تحقيت: محمد فؤاد عبد الباقي، 261أبو الحسين مسلم بن الحجاج صت(  مسلم، 2ص

 .4/2108: ، صد.ت(1ط لبنان، -دار إحياء التراث العربي، بيروت 
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ومن هنا فإن قصر ضمة هاء الكناية فيه داللة صوتية ومحاكاة للمعنى العام، إذ 
يدل القصر على اإلسراع في الرضا عن الراكرين والفورية في القبول منهم، وضمهم إلى 

 م ن ِعنده، وجاائهم خير الجااء على هذه الطاعة العظيمة عند اهلل تبارك وتعالى.
 

 ةالمطلب الرابع : كسرة الذل

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     چقال اهلل تعالى : 

 چٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  کٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  

 [.الفرقانمن سورة  69و 68]اآليتان 
ِصل ْت  وردت هاء الكناية في رواية حفص عن عاصم في هذه اآلية مكسورة وقد و 

. وقد ذكرنا أن األصل في رواية حفص أن هاء الكناية (1)چڦچالوصل  بياء مدية في
نما  إذا وقع قبلها ساكن وبعدها متحرك فلي  فيها إال القصر صعدم المد على اإلطالت( وا 

 چڦ  ڦ  ڦچ، لكن رواية حفص في هذا الموضع چوئچتحرك بحركتها فحسب 
د ت كسرة الهاء بمقدار حركتين خالفت القاعدة التي سارت عليها في جميع آيات القرآن فم

 في حالة الوصل، فما السر في ذلك؟
لقد ابتدأ اهلل سبحانه وتعالى هذه اآليات بصفات  الث هي مفرت الطريت كما يقول 

 هذه أسا عا وجل  اهلل توحيدسيد قطب بين الحت والباطل، وبين النور والظلم. ف
 وال موم ،االعتقاد في بساطةوال واالستقامة الوضوح بين الطريت ومفرت العقيدة،
 .للحياة صالل نظام أساسه على يقوم ال الذي والتعقيد وااللتواء

 اآلمنة االجتماعية الحياة بين الطريت مفرت بالحت إال النف  قتل من والتحرج
 ال التي والكهوه ال ابات وحياة ،وان لها ويقام اإلنسانية الحياة فيها تحترم التي المطمئنة

 .بناء أو عمل إلى يطمئن وال أحد نفسه على فيها يأمن
 اإلنسان فيها يرعر التي النظيفة الحياة بين الطريت مفرت هو الانا من والتحرج

 من أسمى هدفا   اآلخر بالجن  اللتقائه بأن ويح  ال ليظ، الحيواني الح  عن بارتفاعه

                                                 

 .1/240(  ينظر: ابن الجاري: 1ص
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 إال فيها واإلناث رانللذك هم ال التي ال ليظة الهابطة والحياة والدم، اللحم رسعا إرواء
 .السعار ذلك إرضاء

 الكريم باإلنسان الالئقة الحياة بين الطريت مفرت ال الث الصفات هذه أن أجل ومن
 اهلل ذكرها ذلك أجل من ...الحيوان درك إلى الهابطة ال ليظة الرخيصة والحياة ،اهلل على
 .(1)اهلل على وأكرمهم اهلل عند الخلت أرفع ،الرحمن عباد سمات في

 هذا وفسر ،عذابا   أي چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹچ: الرديد بالتهديد عليها عقب م 
 العذاب هو فلي .. چٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦچ بعده بما العذاب

نما وحده، المضاعه  ويهان يعذب أي .وأنكى أرد ووه ،الخلود في العذاب مهانا  ذليال   وا 
: يقول الجوارح إيالم إلى ينظر فالذي، ويحقر ميرت بأن التعذيب إهانة على اائدة إهانة
، أمر فالعذاب فيه، جارحة كل ي ؤلم ألنه أليم؛ عذاب هذا  معنوي، فأمر اإلهانة أما ِحسي 

 فرب كلمة أرد إيالما من عررات السياط.
رباع كسرة الهاء ومدها  يحاكي المعنى العام لآلية محاكاة صوتية  چڦچوا 

انة والذلة واالحتقار، ويمتد  في سقوط من ارتكب تلك رائعة، إذ يايد من ردة اإله
المعاصي ليهوي به في درك جهنم بصورة فنية رائعة وكأننا نراهده بأم أعيننا ساقطا  مهانا  

 ذليال  كسيرا  كردة انكسار الهاء وامتداد انخفاضها.

 
 المطلب الخامس : كسرة الحياء 

]اآلية  چی  جئ  حئ  مئ ىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی چقال اهلل تعالى: 
 [.النورمن سورة  52

. (2)چیچوردت رواية حفص عن عاصم في هذه اآلية بكسر هاء الكناية في 
وقد ذكرنا أن األصل في هاء الكناية الضم إال أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة فتكسر، 

ية به وهي في هذا الموضع قد سبقتها كسرة، فأصل الفعل صيتقي(، وعند اتصال هاء الكنا
ا ع ِطه  على فعل الررط المجاوم  ِام  وكانت عالمة    چىئ   ىئچأصبل صيتقيِه(، ولم  ج 
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جامه حذه حره العلة، وك ِسرت القاه للداللة على الياء المحذوفة، لكن رواية حفص لم 
تكته بهذه اإلجراءات الصوتية، بل حذفت كسرة القاه وجعلتها ساكنة تخفيفا ، مما 

األصل في ضم هاء الكناية لاوال علة الكسر من وجود ياء ساكنة أو اقتضى العودة إلى 
فاألصل في الل ة عموما  ورواية حفص خصوصا  أن تكون مضمومة صوي تَّْقه ( كسرة قبلها، 

لسكون ما قبلها، لكن رواية حفص خالفت هذه القاعدة في هذا الموضع، وع د ل ْت عن 
  الضمة إلى الكسرة، فما سبب هذا العدول؟

عرم اهلل تعالى في اآلية السابقة موقه المؤمنين الصادقين إذا د عوا إلى اهلل 
ورسوله، ووضع لذلك عالمة من عالمات االهتداء والدخول في اإلسالم كل ه، قال تعالى: 

ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  چ

مؤمنون إذا د عوا إلى كتاب اهلل تعالى وسنة فال [.النورمن سورة  51]اآلية  چېئ
في الحكم بينهم وسمعوا وأطاعوا، كانت عالمة على االهتداء والدخول في  نبيه 

أي الفائاون،  م بررهم  چۈئ  ېئ  ېئچاإلسالم كله، ولهذا وصفهم بالفالح 
ىئ   ىئ  ىئ  ی         چووعدهم مع التفصيل في وصه من هو مظنة هذا الخلت فقال: 

الذين فااوا بكل خير، وآمنوا من كل رر  في الدنيا  چی  ی  جئ  حئ  مئی  
رةواآلخرة، فهذه الجملة :  إلى عداهم من وتركيب المؤمنين، حال حسن من قبلها لما مقر 

، عا   اهلل من والخرية ورسوله، اهلل طاعة في لهم والمتابعة عدادهم، في الدخول  وجل 
 .(1):له والتقوي

 قبله ما مضمون لتقرير به جيء استئناه چىئ  ىئ  ی  ىئ چ قال اآللوسي: :
 اهلل يطع ومن :أي ،سلكهم في نتظاماال في عداهم من وتركيب المؤمنين حال حسن من

 ابن وعن ،والمتعدية الالامة األحكام من به أمر فيما ،كان من كائنا  ورسوله تعالى
 مضى ما على اهلل ويخش ... ،والسنن الفرائم في ورسوله اهلل يطع ومن: قال أنه عبا 

                                                 

هت(، فتل القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 1250محمد بن علي صتالروكاني، (  1ص
 .4/46: ، صد.ت(1لبنان، ط –التفسير، دار الفكر، بيروت 
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 ،تقاءواال والخرية الطاعة من ذكر بما الموصوفون فأولئك ،يستقبل فيما ويتقه ،ذنوبه من
 .(1):هماعد من ال المقيم بالنعيم الفائاون هم

 اهلل مراقبة: ألنها الخرية، من أعم التقويوبين التقوي والخرية عموم وخصوص، ف
جالال   سبحانه، لذاته توقيرا   يكره ما إتيان من والتحرج والكبيرة؛ الص يرة عند به والرعور  وا 

 اهلل خرية مع ورسوله، هلل الطاعة وأدب..، .والخرية الخوه جانب إلى منه، وحياء له،
 كما ،بهيبته ورعوره به، واتصاله اهلل، بنور القلب إررات مدي عن ينبس رفيع، أدب وتقواه،
 وال ورسوله، اهلل طاعة على ترتكن ال طاعة كلف. واستعالئه المؤمن القلب عاة عن ينبس
. ضميره عليها ويستعلي المؤمن، طبع منها وينفر الكريم، يأباها ذلة هي منها، تستمد

 .(2):القهار الواحد هلل إال رأسه يحني ال الحت فالمؤمن
هذه الذلة وهذا االنكسار وانحناء الرأ  هلل الواحد القهار يتجسد صوتيا  في كسرة 

لكناية، إذ العدول من الضمة إلى الكسرة يحاكي المقام محاكاة صوتية تعبر عن رد ة هاء ا
 نواهيه واجتناب له، محبة أوامره فعلالتذلل والخضوع واالنكسار هلل العلي الجبار، ب

 وجل   عا   هلل عبدا   يكون أن منالته وأن ،وخريته وتقواه بمنالته رعورال مع ،له تعظيما  
 .اربحياء وتأدب وانكس

 
 المطلب السادس : سكون التأخير 

 ڳ ڳ گ گ گ گچقال اهلل تعالى على لسان المأل من قوم فرعون: 

 [.األعراهمن سورة  111]اآلية  چڳ
]اآلية  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئچوقال تعالى على لسانهم أيضا : 

 [.الرعراءمن سورة  36
ناية في وردت رواية حفص عن عاصم في هاتين اآليتين بسكون هاء الك

. وقد ذكرنا أن األصل في هاء الكناية الكسر إذا وقع قبلها كسر أو ياء (3)چۈئچ
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ساكنة، وهي في هذا الموضع قد سبقتها كسرة، فاألصل في الل ة عموما  ورواية حفص 
خصوصا  أن تكون مكسورة، وأن تمد  الكسرة حتى تكون ياء  في حالة الوصل لوقوعها بين 

خاه (، لكن رواية حفص خالفت هذه القاعدة في هذين الموضعين، متحركين صأْرِجِهي و أ
  وع د ل ْت عن الكسرة الممدودة إلى السكون، فما سبب هذا العدول؟
وفرعون يدعوه إلى  وقعت هاتان اآليتان ضمن الحوار الجاري بين موسى 

ب اإلنسانية في اإليمان باهلل تعالى، ويبدأ موسى هذا الحوار لينا  في محاولة إليقاظ الجوان
أن رب ه  العالمين، فبي ن له موسى  عن رب  الحديث،  م يرتفع قليال  بعد أن سأل فرعون 

رب  السماوات واألرم وما بينهما،  م يستمر فرعون بالعناد والسخرية حتى يبلغ الحوار 
لم  ذروته فيهيج على موسى وي ور، وينهي الحوار معه بالتهديد الصريل، لكن موسى 

ہ   ہ  ہ  ہ     چد رباطة جأره، وبدأ اإلقناع بأسلوب جديد وهو إظهار المعجاة، يفق

، فهو يتحدي فرعون، ويحرجه أمام مأله، فلو رفم [الرعراءمن سورة  30]اآلية  چھ
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ فرعون اإلص اء سيظهر واضحا  أنه خائه من حجة موسى 

 .[الرعراءمن سورة  31]اآلية  چۓ    ڭ
عصاه في ردهة القصر العظيمة، فلم تكد العصا أن تلم   موسى ألقى 

األرم حتى تحولت إلى  عبان هائل يتحرك بسرعة،  م أدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا 
]اآليتان  چۋ ۅ ۅ ۈ  ٴۇ  ۋ کڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چهي بيضاء كالقمر، 

 [.الرعراءمن سورة  33و32
ۉ  چل، إذ راور فرعون المأل من حوله: وتبدأ الجولة ال انية بين الحت والباط

]اآليتان  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  کې  ې  ې  ې  ى   ى  

 [.الرعراءمن سورة  35و 34
المأل لهم مصلحة في أن تبقى األمور على ما هي عليه، فهم مقربون من فرعون، 

ه بعد كما يد عون بسحر م ل ولهم نفوذ وسلطان، فأراروا أن يرد  على سحر موسى 
ۈئ  چالتهيئة واالستعداد، فقالوا أخر أمره واحبسه، وال تقتله ليتبين سحره عند الخلت: 
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من  37و 36]اآليتان  چی  ی  ی  ی  کۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   
 [.الرعراءسورة 

والسحرة، حتى تنتهي باستسالم السحرة واإليمان   م تبدأ المباراة بين موسى 
 ها بين فرعون والسحرة.، ليبدأ الحوار بعدبرب موسى 

إذ يحاكي معنى التأخير    چۈئچالمهم في كل ما ذكرناه هو السكون الذي على 
، وما السكون (1)أخر أمره واحبسه وأوقفه چۈئچوالحب  محاكاة صوتية رائعة، فمعنى 

إال تأخير وحب  وعالمة للوقه، فضال  عم ا يحمله السكون من تص ير، وفي ذلك إرارة 
ى ما أراده مأل فرعون من تقليل رأن موسى وهارون عليهما السالم في صوتية أخري إل

نظر فرعون، إذ لم ينظروا إليهما إال على أنهما ساحران. فجاء الصوت محاكيا  المعنى 
 في داللته، ومريرا  إلى أن قراءة عاصم برواية حفص لها دالالتها الصوتية الخاصة.

  المطلب السابع : سكون االنتظار 

ک  گ    گ     چمخاطبا  الهدهد:   تعالى على لسان سيدنا سليمان قال اهلل

 [.النملمن سورة  28اآلية ] چگ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
. (2)چگچوردت رواية حفص عن عاصم في هذه اآلية بسكون هاء الكناية في 

رواية وهذا الموضع كسابقه قد سبقت فيه هاء الكناية كسرة، فاألصل في الل ة عموما  و 
حفص خصوصا  أن تكون مكسورة، وأن تمد  الكسرة حتى تكون ياء  في حالة الوصل 
لوقوعها بين متحركين صف أْلِقِهي ِإل ْيِهْم(، لكن رواية حفص خالفت هذه القاعدة في هذا 

  الموضع أيضا ، وع د ل ْت عن الكسرة الممدودة إلى السكون، فما سبب هذا العدول؟
 أن ذلك والهدهد،  سليمان أمر من كان ماهذه السورة في  تعالىاهلل  يذكر

الكره  تهوظيف وكانت ، الهدهد كان جنديا  من جنود اهلل تعالى يعمل عند سليمان

                                                 

هت(، التبيان في تفسير كريب القرآن، 978رهاب الدين أحمد بن محمد صت(  ينظر: الهائم المصري، 1ص
م 1992هت = 1412، 1مصر، ط –تحقيت: د.فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة للتراث، القاهرة 

 /207. 
 .1/241ابن الجاري:  (  ينظر:2ص



 حممد إمساعيل املشهداني                                        هاء الكناية أمنوذًجا احملاكاة الصوتية يف قراءة عاصم برواية حفص

 62 

 هل لهم فينظر يءيج سفاراأل حال في القفار في الماء أعواوا إذاعن مواضع الماء، ف
  .ماء من البقاع بهذه

 خدمته محل من موضعه في يجده ولم فقده يوم ذات  سليمان تطلبه فلما
 أي [النملمن سورة  20]من اآلية  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ
 أو بعذاب رديد ،  م توعدهبحضرتي أراه فال بصري عن كاب قد أو هاهنا من مفقود ماله
 .الورطة هذه من تنجيه بحجة هيأتي

 به تحط لم بما أحطت انلسليم فقال ،منها قدم  م بطويلة ليست كيبة الهدهد ف اب
ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ  :صادت بخبر سبأ من وجئتك

 من اليمن بالد في سبأ ملوك عليه كان ما ذكر، إذ [النملمن سورة  23]اآلية  چڀ
 منهم امرأة إلى الامان ذلك في آل قد لكالم   وكان المتوجين، والتبابعة العظيمة المملكة

 رأنه من ما كل من أوتيت م ذكر له أنها قد  .عليهم فملكوها كيرها لهيخ لم ملكهم ابنة
 والذهب والآللس الجواهر بأنواع ماخره عظيم عرش مملكتها سرير ، وأنالملوك تؤتاه أن

 .الباهر يوالحل
ضالل اهلل دون من الرم  وعبادتهم باهلل كفرهم ذكر  م  وصده لهم الريطان وا 

 من والظواهر السرائر يعلم الذي له، رريك ال حدهو  تعالى اهلل عبادة عن إياهم
 .المخلوقات في منه أعظم الو  ،العظيم العرش رب هوو  ،والمعنويات المحسوسات
 وطاعة اهلل طاعة إلى لهم دعوته يتضمن كتابه  سليمان معه بعث ذلك فعند

 ک چ، وقال له: وسلطانه لملكه الخضوع في الدخول إلى واإلذعان واإلنابة رسوله

 إلى وجاء الكتاب الهدهد، فحمل  چگ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
 أمراءها فجمعت كتابها، عن جوابها من يكون ما ينتظر ناحية وقه  م إليها فألقاه قصرها

 ... إلى آخر القصة.مرورتها إلى تهالدو  وأكابر وواراءها
له الكسر كما إذ أص  چگچالذي يهمنا من ذلك كله سكون الهاء في قوله: 

ذكرنا، لكن العدول عن الكسر إلى السكون فيه عدة دالالت، فهو يرير إلى ال بات في 
مكانه بعد أن يلقي الكتاب وأن ينتظر حتى يعلم ما تخرج به من قرار ويعود به إلى 

 .سليمان 
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وفي السكون أيضا  داللة على سرعة اإللقاء حتى ال يراه أحد فيتعره عليه 
من جند هذه الملكة. ويدل السكون أيضا  على التقليل من رأن ملكة سبأ  ويصيبه األذي

 العظيم. ، فأين م لك بلقي  من م لك سليمان وقومها في نظر سليمان 
 

 الخاتمة 

تبين لنا في الختام أن لحركة هاء الكناية وقصرها أو مد ها ضوابط مط ردة في 
انية مواضع، وهذا الخروج لم يكن قراءة عاصم برواية حفص لم تخرج عنها إال في  م

عدوال  صوتيا  فحسب قد نطقت به هذه الرواية محاكاة لما ورد عن بعم قبائل العرب 
الفصيحة، بل هو عدول على الركم من فصاحته وورود الرواهد عليه من رعر العرب 
نعام النظر فيها وقفنا عل ى ون رها، إال أنه اختص بمواضع معينة عند تأملنا إياها وا 

دالالت دقيقة، ومعان  عميقة، وأسرار دفينة، لم يكن ليحتملها النص لوال هذا العدول عن 
القاعدة العامة إلى نطت عربي فصيل لم تقرأ به رواية حفص عن عاصم إال في مواضع 

برااها المعاني توضيل في كبري فائدة له أنال كما القرآن ترتيلفمحددة،   .بجالء وا 
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Onomatopoeia in Asim’s Reading Narrated by Hafs  :  

Metaphor of –Haa - as a Model 

Mohammed Ismail Al-Mashhadani

 

Abstract 
          This research dealt with the movement of metaphor in Asim 

reading which is narrated by Hafs and which violated the steady 

base in all the Glorious Quran. Research is consisted of an 

introduction and preface, seven demands and Conclusion. 

Introduction has shown the importance of the subject and the reason 

for its choice. The seven demands were specialized in seven audio 

signs. The Conclusion contained the most important findings of 

research. 

      Keywords: Quran, sounds, meanings. 
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