تحليل الظواهر الصوتية
في
قراءة يعقوب الحضرمي
د .سمير شريف إستيتية
جامعة اليرموك
الفصل األول
يعقوب الحضرمي ،حياته ،ودرايته ،وقراءته
المطلب األول :حياته ودرايته
هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسيحاق الحميرم  ،أحيد
القييراا العةيير  ،وإميياأ أه ي البصيير ي القييراا  ،بعييد خيييوإا وإمامإييا أب ي عمييرو ابيين
العالا( .)1ولد يعقوب سنة سبع عةر ومائة ،ونةأ ي بييع عليص و يال  ،كيا أبيوم مين
رجال النحو والقيراا واللةية ،وكيا جيدم وأبيو جيدم كيولب .وأبيو جيدم هيو عبدالليه اللةيو
النحو الناقد الو كا معا را ً للفرزدق( ،)2وكا له مع الفيرزدق مواقيي يبببيع يإيا ميا
يرام من سقطات

خعرم ،وكا الفرزدق يأخو برأيه أحيانا ً ،ويحبد أحيانا ً أخرى.

تلقى يعقوب العليص عليى ييد أبييه وجيدم ،وأخيو القيراا عرًيا ً أو سيماعا ً عين بعي
أئمة القراا  ،ومنإص بع القراا السيبعة ،قيد سيمع الحيرون مين الكسيائ ( ،)3ورو أنيه
قرأ على أبي عميرو بين العيالا ،وسيمع مين حمي ( )4حرو يا ً ،وسيمع الحيرون أيميا ً مين
) )1أبووع روووبع بووا بو

لع و أ أ ووق ل ووبأ لوووبعأئ عأ ووق أووووأ للدووأ ع وقشئ علووق بو ووأ ع و بالب ووب

عوات بال عفوأئ رو أب رلول ل وو

)822/1

) )8هوام ب االش لتوةو

لب وبمئ عوووب أ ول بو والو ئ توعف وو أ  166ه و غااةوأ ل ياةوأ

لول ش بالفب ققئ أ ق عبأ ل واو

و أ 111هو غعفةات ورةا

)111 -25/5

ل واو ئ أ ق ل بأ لوبعأئ ع وام ل بأ ف

فو ر وب ب و أوةوأئ توعف بالب وب
ل عفأ بعق و

ةخه أخذ رو

) )3رل ب

و

) )4و ب

بةش ل ةاتئ أ ق ل بأ لوبعأئ علق و أ  21هو أخذ ل بأ ربضاً رو

عأب ب ب ب رةاش ع لوفضل لضب ئ تعف و أ 121هو غااةأ ل ياةأ )641 -636/1
ابت إلواوأ بعق را م تعف و أ 165هو غ ااةأ ل ياةأ )851/1
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وو

ورووشئ ع لةوه

محمد بن زريق الكيو ( )5عين عا يص( .)6وقيد كيا يعقيوب قية ،عيد ًً ،يبطا ً،
سئ عنه أحمد بين حنبي

()7

قيال " :يدوق" .وقيد و يفه بعي

يدوقا ً،

أئمية الحيديه بأنيه" :مين

أهي بيييع العلييص بييالقرب والعربييية ،وكييالأ العييرب ،والرواييية الكرييير  ،والحييرون ،والفقييه،
وكييا أقييرأ القييراا ،وكييا أعلييص ميين أدركنييا ورأينييا بييالحرون ،وا خييبالن ي القييرب ،
وتعليليييه ،وميييواهه أهييي النحيييو ييي القيييرب  ،وأروى النييياح لحيييرون القيييرب  ،وحيييديه
الفقإاا(.)8
مات – رحمه الله -سنة خمسين ومائبين ،وله ما و مانو سنة.
المطلب الثاني :قراءته
قراا يعقوب من القرااات العةر المبواتر  .وقيد أخطيأ مين جعي قيراا يعقيوب مين
القييرااات الةييا  ،قييال ابيين ال ي ر (" :)9قلييع :وميين أع ييه ،بي ميين أكبيير الوطييأ ،جعي
قراا يعقوب من الةوا الو
إ

هوا ال ما  ،ممن

ت وز القراا به و الصيال  ،وهيوا خي ا

نعر يه قبي ،

يعول على قوله ،و يلبفع إليى اخبييارم  ...لييعلص أنيه

يرق

بين قراا يعقوب وقراا غيرم من السبعة عن أئمة الدين المحققين"(.)10

بةووق ل ووعف ئ بع ل ووبعو ر و را ووم عر و

) )6و وووق ب و

غااةأ ل ياةأ )141/8

) )5را م ب بيقلأ بة أب
أبو و رب ووق لب و

)345/1

ل جعقئ إوام ل عفأ عأ ق ل بأ لووبعأ

لو وولو ئ جو ووب ب ووة

) )1أبووع ربق للوه أ وووق بو

بوولئ أ وق أرو م إلوو م ع لف يوواأ لوجتيوقة

841هو غتذ ب ل فاظ )431/1

علووق وو أ 154ه و بع ر ووه

للفت ووأ أةووام لو و وع فوووا ضووعو ع وووت ا ئ تووعف و و أ

لج و بم ااةووأ ل ياةووأ ف و اب ووات ل ووبأئ ت ةووق ب ببجوتبوووب غبةووبعت ق ب ل تووش

لعلوةأئ )1121ئ ب8ئ ص321

) )1و وق ب

تيوت إلةوه بةاووأ إلروبأ بال عفوأ بعوق

لف ووا أ ع إلت ووا ع لتجعة ووق ت ووعف وو و أ 181ه و و غااة ووأ ل ياة ووأ

لبخووابم عوووولمئ علووه توواش لوو و ق تعووب

) )2و وووق ب و

ل ووواو ئ عبع ر ووه ل ووبعو ةع ووعش

لج بمئ أ ق أووأ ل بأ ت لو يعبة ئ له فةيا و

فات ثةب ئ علق بقو ق و أ 161هئ

عتل ل لعلم رلل أ ابب ةعخ ر بهئ عل رضاأ ل امئ عتعف و أ 233هو

) )11ب

لج بم ااةأ ل ياةأ 322/8
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وليعقوب الحمرم راويا هما:
-1

البصيير  ،أحييد المقييرئين

ُر َو ْي ي  :هييو أبييو عبداللييه محمييد بيين المبوك ي الل ل ي
البصييريين ،وميين أئمبإييا االعييالأ المبمي ي ين .وقييد و ييي بأنييه أحييوق أ ييحاب
يعقوب الحمرم ( .)11تو

-2

بالبصر سنة ما و ال ين ومائبين.

َر ْو  :هييو أبييو الحسيين رو بيين عبييدالم من الإييول ميين نحييا البصيير وقرائإييا
()12
يحيحه ،عير عليى يعقيوب الحميرم .
الحواق .روى عنه البوار
وهو مين أجي أ يحابه .تيو

سينة أربيع و ال يين وميائبين ،أو خمي

و ال يين

ومائبين.

) )11لوبجب لوابق 834/8

) )18ووةا إلوو م ع وووام ل فوواظ أبووع ربق للووه و وووق بو إووووارةل لبخوابم

ووا ش ل و ةل ع لتووابةا

ل بةب ع لت ا ةو وخب ل ثةب ئ علق و أ 114هوئ عتعف و أ 865هو غتذ ب ل فاظ )665/8
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الفصل الثاني
الظواهر الصوتية في قراءة يعقوب
اال وات ،بمعنى أ الصوت يبوو

تمباز قراا يعقوب بظإور تةيرات سياقية
ورا ً أدائية مبباينة ببباين السياقات الب يرد يإا هوا الصوت .وقد يبوو
ور معينة ينفرد بإا أداؤم

وت ما

قراا يعقوب من بين سائر القرااات .ولما كانع هوم

الصور واالدااات مبعدد  ،إننا سن معإا

االطر اآلتية ،وسيكو لك إطار قواعدم:

 .1المما لة بين الصوائع.
 .2المما لة بين الصوامع.
 .3تةيرات البنية المقطعية.
قراا يعقوب:

و يما يل بيا لإوم الظواهر
المطلب األول :المماثلة في الصوائت
القاعدة األولى:

تبةير حركة ًمير البرنية وال مع (هما ،وهص وهن)
هو اال

سياق البما  .وعدأ تةيرها

.

البوًييي  :ي قييراا يعقييوب مسييلب تبمي ي بييه عيين سييائر القييرااات العةيير ،لييب أ
ًمير الةيبة المرنى ،وًمير غيبة ال مع "موكرا ً وم نراً" يعامال على النحو اآلت :
 -1إ ا كييا هييوا المييميرا مسييبوقين بييياا مييد ،كمييا ي  :ي ك ي  ،ويمن ي  ،ويإييد ،
وير  ،و  ،وأيد  ،إ هاا الميمير تبقيى مميمومة و تكسيرذ وليولب قيد قيرأ
يعقييوب بمييص الإيياا ي " :ييي كي ُإص" و"يمنييي ُإص" ،و"يإييدي ُإص" و"يييري ُإص" و" ييي ُإص"
و"أيدي ُإص"(.)13

) )13و ووق لو ةوو

لويوذش فو

111ئ 121ئ 111ئ ع ظ ووب ووذل

ل وبأ ت لع وب ل واهب و تبوأ ل لةوات و هبةوأ 1112ئ ص18ئ
ا وواهب بو و البو وع

لت ووذ ب فو و

ل ووبأ ت ت ة ووق ق رب ووق لفتا

ب ةبم إببهةمئ غ ل اهب ق ب ل هبأ لإلر م لعبب ئ 1111ئ ص 25ئ 21

-52-

وهوا الو ن دم
الإاا ،وإنما هو اال
و

هوم الظواهر لي

قائما ً على أساح الموالفة بين المد وًص

الو تص على أساح البحاق الكلمة بالممير دو تةيير ،وهكوا:

ي ك  +هُص ي كي ُإص
قرااات أخرى تكسر الإاا بد ً من المص الو هو اال

 ،أ أ البةيير يبص

على أساح المما لة بين ياا المد وكسر الإاا .وهوم المما لة ه الب اخبارتإا معظص
القرااات ،واخبارت خال إا قراا يعقوب ،و لب باإلبقاا على اال
واإلبقاا على اال

.

قائص على أساح البمياز والبما ي والبيداخ بيين ح ير اليرنين

الب لياا الميد ،وتليب البي للميمة .أميا ح ير اليرنين البي لليياا إي كميا هيو ياهر ي
الةك (.)1
وأما ح ر الرنين الب للميمة إي مكونية مين ح ير حلقيية ًييقة أماميية واسيعة،
كما هو مبين

الةك (.)2

أما تحوي ًمة الإاا إلى كسر  ،من أج إحداث مما لة بينإا وبيين اليياا ،يعني أ
ح ر الرنين أ بحع الولي لإما جميعاً.
 -2إ ا كييا هييوا المييميرا مسييبوقين بالييياا البيي هيي نصييي حركيية ،لييع هيياا
الممير مممومة أيما ً ،و تبحول إلى كسير  ،و ليب كميا هيو ي قيراا يعقيوب
لآليات اآلتية:
()14
يَ َر ْونَ ُإص ِمرْ َل ْي ُإ ْص رأ ال ْعين
َّ ُ()15
ًربَ ْ
ع َع َل ْي ُإ ُص الوِلة
َو ُ
) )14آل روب

) )16لب ب 51

13
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ه َعلَ ْي ُإ ُص ال ِقب َا ُل
َلَ َّما ُكبِ َ

()16

وقد تمي ت قراا يعقوب بإوا المسلب أيما ً.
يوت سياكن

 -3إ ا كانع الإاا ًمير الةائبين مسبوقة بكسر  ،وكا بعيد المييص
(هم ي و ي ) ،ييإ قييراا يعقييوب ت يير أحكيياأ المما ليية أو ً :علييى ًييمة الإيياا،
بقلبإا إلى كسر  ،لبما ي كسير الصيامع اليو قبلإيا ،و انييا ً :تكسير مييص ال ميع(،)17
االر ُ "( ،)19و"أخييوه ِِص
و لييب كمييا ي " :وأ ُ ْخي ِيربُوا ي قُل ي ِوبِ ِإ ِص ال ِع ْ ي َ"( ،)18و"ب ِإي ِيص ْ
الربييا"( )20و"قييول ِإ ِص اإل ي َيص ،وأكلإييص السييحع"( .)21المما ليية يي هييوا السييياق ت يير
ببحوي الممة إلى كسر أو ً:

بِ ُإص

بِ ِإص

(وه بحة النإا حركة خالصة من وجإة
ص ببحوي هم الو
إلى كسر  ،لبما الكسر السابقة ،وهكوا:

وتية)

القاعدة الثانية:
عند اجبماع هم تين حركة أو هميا خلفيية ،وحركية انيإميا أماميية ،تبيدل الإمي
الرانية وتا ً ان قيا ً خلفياً.
التوضييي  :كييا العلميياا يعبييرو عيين الظيياهر البيي تحكمإييا هييوم القاعييد بمييا
كلمبين ،وكانع االولى مممومة ،والرانية مفبوحة
ملوصه" :إ ا اجبمعع الإم تا

) )15لب ب 845

) )11و وق لو ةو
) )12لب ب 13

لويذشئ ب1ئ ص55

) )11ل واأ 48

) )81ل واأ 151
) )81لواوق 53
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" :ييا أيإيا الميل ُ

مر (السفإا ُا أ َ ) ،أو كانع االولى مممومة والرانية مكسور كما
إِن " أبدلع الإم الرانية واوا ً محمة عند روي "(.)22
يوتا ً ان قييا ً
والو يحدث هوا النيوع مين المما لية أ الإمي الرانيية تصيب
(واوا ً كييالب ييي  :مولييد) لبما ييي الميييمة االولييى البييي قبلإيييا .واالمرليية عليييى اجبمييياع
الإم تين عليى هيوا النحيو كريير  ،ومين جملبإيا "مين يةيا ُا إ  ،والسيفإا ُا أ َ " .روايية
روي تقله الإم الرانية واوا ً .المعادلة ( )1توً هوا النوع من المما لة.
المعادلة (:)1

"تحولع الإم (الصامع الحن ر الوقف ) إلى وت ان ق خلف  ،موقع
كانع يه مسبوقة بالممة (الحركة الولفية الميقة) ومببوعة بالفبحة (الحركة االمامية
الواسعة).
قله الإم الرانية واوا ً منحى عربي سيليص ،قيال
و خب أ رواية روي
سيييبويه" :وإ كانييع الإمي مفبوحيية وقبلإييا ًييمة ،وأردت أ توفييي ،أبييدلع مكانإييا
واوا ً ،و لب قولب .... :غال ُأ َوبيب ،إ ا أردت :غالأ أبيب"(.)23
القاعدة الثالثة:
عند اجبماع هم تين ،أو هما أمامية ًيقة و انيبإما أمامية واسيعة ،تبيدل الرانيية
وتا ً ان قيا ً أمامياً.
التوضيع :تفسر هوم القاعد تحول الإم الرانية ،عند اجبماع هم تين كلمبين
(ميسر ) ،و لب كما " :هي ِا أ َهيدى" إ تصيب
مب اورتين ،إلى ياا كبلب الب
"ه ِا يَ ْإدى" رواية روي  .والمعادلة ( )2اآلتية تمر لب:
المعادلة (:)2
) )88و وووق بو
322

لجو بم ل ووب فو

ل وبأ ت لع ووبئ غبةوبعت ق ب ل توش لعلوةووأئ ق ت)ئ ص-325

) )23وووةبعةه ل توواش ت ةووق ربق لو و م هووابع ئ غ ل وواهب ليةوووأ لو وبةأ لعاوووأ لل توواشئ )1113ئ
ب3ئ ص643
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وهوا المنحى عرب سليص ،قال سيبويه :واعلص أ ك هم مفبوحة وكا قبلإيا
غيالأ
حرن مكسيور أنيع تبيدل مكانإيا يياا ي البوفييي  ...ومين ليب قوليب :مين
ِ
َيبيب ،إ ا أردت :من غال ِأ أ َبيب"(.)24
القاعدة الرابعة:
عند اجبماع هم تين ي كلمبيين مب ياورتين حركباهميا أماميبيا  ،يإ الإمي
الرانية منإما تحون توفيفاً.
التوضيييي  :ييي حيييال اجبمييياع همييي تين ييي كلمبيييين مب ييياورتين ،ميييع كيييو
حركبيإما أمياميبين بيأ تكيو أو هميا بحية ،و انيبإميا كسير  ،يإ الإمي الرانيية
تسقط .وقد كا علماا القرااات وعلماا اللةة العرب يسمو إسقاط الإمي ي هيوا
السياق تسإي "بين بين"( .)25والحق أ الإم قد سقطع من هنا ،ولص تسإ  .وأميا
قول ابن ال ر " :وتسيإيلإا عنيدهص أ ت عي بيين بيين" وقوليه" :و هيه بعميإص
على أنإا ت ع "بين بين" أ بين الإم واليياا ،وهيو ميوهه أئمية النحيو كالوليي
وسيييبويه ومييوهه جمإييور القييراا حييديرا ً"( ،)26يييدل علييى أ ميا سييموم همي "بييين
بين" ،هو الحقيقة ،حركة الإم الب تبقيى بعيد حيون الإمي  ،إ ا ً يالإم هي
الب تحون هوا السياق ،وتبقى حركبإا .والمعادلة ( )3تمري ميا ي ير ي هيوا
النوع من المما لة:

القاعدة الخامسة:
) )84لوبجب لوابقئ ص 643
) )86ب
) )85ب

لج بم ل بئ ب1ئ ص 322
لج بمئ ل بئ ب1ئ ص 322
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عند اجبماع هم تين حركباهما أماميبا  ،الحون إلحداهما.
التوضييي  .1 :كيير ابيين ال ي ر أنييه عنييد اجبميياع همي تين مكسييورتين كمييا ي
"ه ِا إ " ،إ رويسا ً يقرأ ببحقيق الإم االولى ،وتسإي الرانية( .)27ويرى بعي
علماا القرااات أ ليروي وجإيين ،االول :إسيقاط الإمي االوليى ميع الميد والقصير،
والران  :تسإي الإم الرانية( .)28وسنأخو هوا البحه بالقول الو يسند إلى روي
هوين الوجإين وهما( :أ) إسقاط الإم االولى( .ب) تسإي الإم الرانية.
أمييا إسييقاط الإمي االولييى ،إييو ميين الناحييية الصييوتية ،أيسيير المييوقفين وأسييإلإما
نطقيا ً .ولكننييا بييد أ نبييين هنييا أ الييو حييون هييو الإم ي االولييى وكسييرتإا مع يا ً،
الإم وحيدها ،وإنميا ليص ييوكرها العلمياا ال الحركيات ي نظيرهص تابعية للصيوامع،
وهو توجه غير حي من الناحيية الصيوتية .ونيرى أ الإيدن مين ميد كسير الإمي
الرانية ،بعد حو ه الإم االولى وكسرتإا ،هو إ بات حقيقة الإمي الرانيية .أميا القصير
يعن ا سبةناا عن هوا اإل بات .وروايية الميد والقصير تعني جيواز االخيو بيأ واحيد
منإما ،و رواية روي .
وأما تسإي الإم الرانية ،يمكن أ يظإر الكبابة الصوتية:
hā? ulā ?i in
hā? ulā?i ?in

ومعنى لب أ الإم الرانية قد حو ع ،بسبه كونإا محصيور بيين كسيرتين،
المعادلة ( )4اآلتية:
إ مسبوقة بكسر  ،ومببوعة بكسر  ،وهوا مبمر

 .2إ ا كانع الإم تيا مفبيوحبين ،قيد قيرأ رويي
ويكو لب على النحو اآلت :
) )81لوبجب لوابقئ ب1ئ ص324

) )82و وووق لو ةوو ئ لويوذشئ ب1ئ ص 68ع ظووب وذل
فو

ل وبأ ت لع ووب ت ةوق ووبةب وو

ص186

بإسيقاط الإمي

أ وووق بو

ل ووة

االوليى(،)29

و ووبيا

لوبوووعا

وا و ئ غقو وق وابعرووات وجووب للدوأ لعببةووأئ )1121ئ

) )81و وق لو ةو ئ لوبجب لوابقئ ص61
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جا أجلإص.
جاا أجلإص
تلقا أ حاب النار.
تلقاا أ حاب النار
خا أ يبوو
خاا أ يبوو
قال المبرد" :واعلص أنه لي من كالمإص أ تلبق الإم تا بحققا ،إ كانوا
يحققو الواحد  .إوا قول جميع النحويين إ عبدالله بن أب إسحاق الحمرم ،
إنه كا يرى ال مع بين الإم تين"( .)30وهوا القول ترديد لقول سيبويه " :لي من
كالأ العرب أ تلبق هم تا بحققا"( .)31أما أنه لي من كالأ العرب حسبنا
الرد عليه ،وبيا عدأ حبه قول سيبويه ،وهو يبحدث عن اجبماع الإم تين:
"وأما الوين يوففو الإم يحققونإما جميعاً"( .)32وعلى ك حال ،إ إسقاط
الإم االولى من هوا السياق ،رواية روي  ،يه توجه إلى البوفيي من إحدى
الإم تين .لكن هوا يعن أ إبقااهما معا ً لي من اللسا العرب  ،كما هو واً
من كالأ سيبويه والمبرد.
المطلب الثاني :المماثلة بين الصوامت
تكرر اهر المما لة قراا يعقوب .وأهص مظاهرها ما يأت :
 -1المما لة ال إر والإم .
 -2المما لة اإلطباق.
 -3اإلدغاأ.
وهوم مناقةة لإوم المسائ :
 .1المماثلة في الجهر والهمس:
أوً ي مسييألة ي البما ي بييين اال ييوات المإموسيية والم إييور ي قييراا
القاعد اآلتية:
يعقوب تحول الصوت المإموح إلى م إور ،كما هو واً
ً
ً
"قد يبحول الصوت المإموح إلى م إور ،لم اورته وتا م إورا".

) )31و وق ب ة ةق لوببق لو تضش ت ةق ربق لخالق رضةوأئ غبةبعتئ رالم ل تشئ )1153ئ
ب1ئ ص162

) )31وووةبعةه ل توواش ت ةووق ربق لو و م هووابع ئ غ ل وواهب ليةوووأ لو وبةأ لعاوووأ لل توواشئ )1113ئ
ب3ئ ص641

) )38لوبجب لوابقئ ب3ئ ص661
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وتبمييي هيييوم القاعيييد إ ا عر نيييا أ رويسيييا ً يُ ِةيييص الصييياد زاييييا ً ييي "أ يييدق،
ويصدر ،و" ا دع" ،أ أنه ينطقإا زايا ً مفومة .ويمكن تمري هوا البةير الصوت
بالمعادلة ( ،)5وه اآلتية:

 .2المماثلة في اإلطباق:

()33

روى عن رو أنه قرأ السين (يبسط) بالصاد  ،و لب على سبي المما لة الرجعية
بينإما (الممة) .ويمكن تمري لب بالمعادلة ( )6اآلتية:
غير المباخر  ،لوجود ا

 .3اإلدغام:
يكرر اإلدغاأ قرااات البصريين جميعا ً ،سواا أكانع من القرااات السبع أأ
ميين العةيير أأ ميين االربييع عةيير  ،وقييد عييرن القييراا واللةويييو اإلدغيياأ بأنييه دمي
وت مما منه:
وت
وت بخر مما أو مقارب له .أما دم
وت
( يه هدى ،يةفع عنيدم ،قيال ليه ،خيإر رمميا  ،الكبياب بيالحق ،جياوزم هيو ،اليه
ال يية) .وكي الييو حييدث ميين الناحييية الصييوتية هييو أ الحركيية قييد حييو ع ميين بييين
الصامبين المبما لين ،وبق مع لب لك واحد من هيوين الصيوتين كينونية منطوقية.
وهوا النوع من اإلدغاأ يبص تمريله بالمعادلة ( )7اآلتية:
المعادلة ()7

) )33ربق لفتا

ل اض

لبقعب ل هب ئ غبةبعت ق ب ل تاش لعبب ئ )1121ئ ص68
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وقد يكو اإلدغاأ ي قيراا يعقيوب بيين يوتين مبقياربين ي الموير  ،ميع
كونإما موبلفين ملم أو أكرر ،و لب مر (خلقكيص) ،ومري " َلَنُ َو ِليَنيبَ قِ ْبلَيةً"(،)34
الكان تدغص القان هوين الموطنين ،أ عندما تكو الكان سيابقة للقيان أو
حقة لإا .وهوا يبص تمريله بالمعادلة ( )8اآلتية:

وهوا اإلدغاأ مما خالن على صاحبه ،قيال المبيرد" :تيدغص القيان ي الكيان،
والقييان أدنييى حييرون المييص إلييى الحلييق ،والكييان تليإييا ،و لييب قولييب :الحكلييد  ،تريييد:
الحييق كلييد  ،بييدغص لقييرب الموييرجين ،واإلدغيياأ أحسيين ،ال الكييان أدنييى إلييى سييائر
حرون المص من القيان ،وهي مإموسية ،والبييا حسين .وتيدغص الكيان يإيا ،والبييا
أحسن ،ال القان أدنيى إليى حيرون الحليق ،وهيو قوليب "انإقطنيا ،ترييد :انإيب قطنيا.
البيا حسن ،واإلدغاأ حسن"(.)35
سيولَهُ"( )37و"بَي ْ َرا َ َعلَيى
سي َ َر ُ
وأدغص يعقوب الالأ اليراا( ،)36كميا ي " :أ َ ْر َ
الراا كما ي " :خَي َ ا ِئنُ َر ِبيبَ "( ،)39والمعادلية ( )9تمري
قُلُو ِب ِإص"( ،)38وأدغص النو
لب:

يار لَ يهُ
و ي قييراا يعقييوب تييدغص الييراا ي الييالأ( ،)40كمييا ي " :ميين تَحْ بِ َإ يا اال ْن َإي ُ
ِي َإ يا( .)41وميين الع يييه أ بع ي النحييا ي ي ي و إدغيياأ الييراا ي الييالأ ،قييال
اليراا ،و تيدغص اليراا ي واحيد منإميا ،ال ييه
المبرد" :وتدغص الالأ والنو

) )34لب ب 144

) )36لوببقئ لو تضش ب1ئ ص811
))35
))31
))32
))31
))41
))41

لويذشئ ب1ئ ص815ئ ب8ئ ص461ئ 331

و وق لو ةو
لتعبأ 33
لواففة 14
لاعب 31
و وق لو ةو ئ لويذشئ ب1ئ ص111
لب ب 855
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اته لي مسوغا ً لر
تكرارا ً يوهه البكرير"( .)42والحق أ إ هاب البكرير
إدغاأ الراا الالأ والنو  ،وإ لكا معنى لب أ العيرب إنميا نطقيع اليراا مين
وت مدغص يوسر كرييرا ً مين خصائصيه ومالمحيه ،بي
أج البكرير .إ ا كا ك
قد يوسرها كلإا ،ما هوا البكريير اليو يبيأبى عليى اإلدغياأ يقيول ابين عصيفور:
"روى عن الفراا أنه قال" :كا أبو عمرو بن العالا يرو عن العرب إدغاأ الراا
ي الييالأ ،وقييد أج يازم الكسييائ أيم ياً ،ولييه ُو َج ْيييه ميين القييياح ،وهييو أ الييراا إ ا
أدغمع الالأ ارت ما ً ،ولفظ الالأ أسإ من الراا لعدأ البكرار يإا ،وإ ا لص
لب ق  ،ال الراا يإا تكرار ،كأنإا رااا  ،والالأ قريبة مين
تدغص الراا كا
()43
الراا ،بصير كأنب قد أتيع برال ة أحرن من جن واحد" .
و ي قييراا يعقييوب تييدغص الييدال ي كي ميين :البيياا ،وال يييص ،والظيياا ،والييوال،
والصيياد( ،)44و لييب كمييا ي ( :المسيياجد تلييب ،داود جييالوت ،يريييد لم يا ً ،وميين بعييد
لمه ،والس ود لب ،ومقعد دق) ،والمعادلة ( )10تمر لب:

وتدغص الباا السين كما "الصالحات سندخلإص" والراا كما " :البينات
ص" ،وال يص كما " :والم منات جنات" والوال كما " :والواريات روا ً"(،)45
والمعادلة ( )11تمر لب:

وأدغص يعقوب الراا الوال كميا ي " :والحيرث ليب" و ي السيين ،كميا ي :
" َحي ُ
ث ِس َيراعا ً"( .)47والمعادلية ( )12تمري
و"مينَ االجْ يدَا ِ
س َكنبُص ِمين ُوجْ ي ِد ُك ْص"(ِ )46
ْه َ
لب:
))48
))43
))44
))46
))45
))41

لوببقئ لو تضشئ ب1ئ ص818
ب ر فعب لووتب ف لت بةو ت ةق ق فخب لقة رباع ئ غ لش لو تبأ لعببةأئ )1111
و وق لو ةو لويذشئ ب1ئ ص ص 26ئ 111 -11ئ ب388 8
لذ بةات 1
لا ق 5
لوعابب 43
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وقرأ يعقيوب بإدغياأ ي " :مين قبي أ ييأت ييوأ( ،")48أ أنيه أدغيص اليياا نصيي
الحركة الكلمة االولى ،بالياا نصي الحركية أيميا ً ي الكلمية الرانيية .وميع أ هيوم
اإلدغياأ ي كبيه النحيو ،قيد هيه ابين
القراا كا يمكن أ تكو مصدرا ً لقاعد
عصفور إلى خالن لب ،قال " :إ كانا معبليين يال يوليو مين أ يكيو االول منإميا
ساكنا ً أو مبحركا ً .إ كا ساكنا ً ال يولو من أ يكو حرن لين أو حرن ميد وليين،
إ كا حرن لين أدغمع ،إ مانع من اإلدغاأ نحو :أخةى ياسيرا ً .واخةيوا واقيدا ً.
وإ كا حرن مد ولين لص تدغص نحيو :يةي و واقيد ،واًيرب ياسيرا ً ،ليئال ييوهه الميد
باإلدغاأ مع ًعي اإلدغاأ الكلمبين"(.)49
هوا ،وقد أدغص يعقوب الحاا العين إ ا تعاقبا موطن اإلدغاأ ،و لب مر :
ُ
"زحْ ِ َ َع ِن اْلنَّا ِر"( ،)50قد قرأها بإدغاأ الحاا العين( ،)51ولكنه لص يدغص الحاا
قوله تعالىَ " :الَ ُجنَا َ َعلَ ْي ِإ َما"( ،)52ومن الةريه أ ابن عصفور يقول:
العين
"وأما العين إ ا اجبمعع مع الحاا ،ال يولو أ تبقدأ أو تبقدأ الحاا ،إ تقدمع كنع
الويار ،إ خئع أدغمع قلبع العين حاا ،وإ خئع لص تدغص نحو "اقطع حبالً".
وحسن اإلدغاأ هنا كونإما من مور واحد .وإ تقدمع الحاا بينع ولص تدغمإا
الحلق ،و يقله االخر إلى االدخ لما تقدأ .وأيما ً إ
العين ،ال العين أدخ
اجبماع العينين قي كما تقدأ .إ أردت اإلدغاأ قلبع العين حاا ،وأدغمع الواا
الحاا ،النه قد تقدأ أ الران قد يقله إ ا تعور قله االول"(.)53

))42
))41
))61
))61
))68
))63

لب ب 864
ب ر فعبئ لووتب ف لت بةوئ ص563 -568
آل روب 126
و وق لو ةو ئ لويذشئ ب1ئ 141
ل واأ 182
ب ر فعبئ لووتبئ ب8ئ ص ص523 -528
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المطلب الثالث :تغيرات البنية المقطعية
سنبين هنا اال ر الو يحد ه الوقي البنية المقطعية ي قيراا يعقيوب ،واال ير
الو يحد ه تحريب عين الكلمة تةيير البنية المقطعية كولب ،وبع المظياهر البي
ت د إلى تةيير بنية المقاطع.
 .1الوصييل والوقييف :تبةييير البنييية المقطعييية ي قييراا يعقييوب بصييور واًييحة
و الً أو وقفيا ً .مين ليب ميرالً أ اليياا ي (عإيد ) مين قوليه تعيالى " :يَنَيا ُل َع ْإي ِد
اْ َّ
لظييا ِلمينَ "( ،)54تكييو مفبوحيية ي الو ي  ،ولكنإييا عنييد الوقييي تسييقط الفبحيية عنإييا،
البنية المقطعية.
وين ص عن هوا البةير اآلت
الوقي
الو

عإد
عإد َ الظالمين
عإـ  /د
ع ْإـ/دِ/يَـ ( )
َ
والفرق بين البنية المقطعية للكلمة الحالة االولى وبنيبإا الحالة الرانية رق
مبصلة بنيبه مطلع الكلمة الب بعد كلمة
واً  ،المقطع االخير حال الو
الكلمة الرانية منفص عما بعدم ،وهو مقطع طوي
(عإد ) .والمقطع االخير
مفبو  .والبةيير الو ي ريه الوقي على المقطع االخير هو أنه يسقط الفبحة الب
تسقط عن الياا حال الو .
وهوا الو ي ر على ياا (عإد ) " ينال عإد الظالمين" ي ير عليى
"و ِطإر بَ ْيبِ ل ِل َّ
طائِفينَ "( ،)55قد قرأها يعقوب ببسكين الياا .وهوا
ياا (بيب ) اآليةَ :
من أ ول القرااات جميعاً.
دلي على ا خبيار الو هو أ
 .2حركة عين الكلمة :توبلي حركة عين بعي الكلميات ي قيراا يعقيوب عين
حركبإا قرااات أخرى ،كلمة "السحع" اآلية "وأ ْك ِل ِإ ُص السُّحْ عَ "( )56مميمومة
الحاا قراا يعقوب .وكيولب الةيأ ي كلمية (الرعيه) ،يإ يعقيوب يقرؤهيا بميص
العين.

) )64لب ب 184
) )66ل ج 85

) )65لواوق 58
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صييييحا مييين ا سيييبعما ت
عيييه) و(السييي ُحع) اسيييبعما
و خيييب ييي أ (الر ُ
اللةوية الب كانع موجود ي بعي اللإ يات العربيية الفصييحة .وزيياد الميمة ي
هوا الموطن ه من قبي المما لة بيين الصيوامع والصيوائع .الحياا والعيين يوتا
يوت خلفي ) يي د
حلقيا  ،أ أنإما وتا خلفيا  ،وزياد الممة بعيدهما (وهي
إلى وجود تما بين هوين الصوتين والممة .والمعادلة ( )13البالية تمر لب:

المعادلة (:)13

ولكن هوم القراا الب ت يد الممة للصوت الولفي عنيدما يكيو عينيا ً للكلمية،
تحييون ًييمة عييين بع ي الكلمييات ،إ ا كانييع العييين ييوتا ً أمامييا ً ،و لييب كمييا ي
(كف اً) ،قد قرئع بإسكا الفاا ًمإا .وهنا يحسن أ نبنبه إلى أ قراا يعقوب
مبناسقة تماما ً مع القوانين الصوتية .وهوا واً من زياد الممة لعيين الكلمية ،إ ا
كانييع العييين ييوتا ً خلفييا ً ،وميين حييون ًييمة عييين الكلميية ،إ ا كانييع العييين ييوتا ً
أمامي يا ً .ويمكيين تمري ي حييون حركيية عييين الكلميية إ ا كانييع أمامييية بالمعادليية ()14
البالية:
المعادلة (:)11

-21-

نقص ِم ْنهُ"( )57ونو (أ ) "اْ ْعبُدُو ِن "
 .3يقرأ يعقوب بضم الواو "أ َ ُو اْ ُ
وما كا من بابإما .وهوا يبص أداؤم بالكسر قرااات أخرى ،وقد سمى علماا
العربية هوا الكسر "كسر البقاا الساكنين" .وهنا بد أ نالحظ ما يأت :
(أ) اال ي هييو المييص ي هيياتين اآليبييين ،المييمة ه ي ي
أول الكلمية الالحقية" :ا ُ ْنقيص"
الب
الحقيقة هم الو
و"اُعبدون ".
(ب) أ ييبحع هييوم المييمة حركيية للنييو و يالً ،أ بو ي
(اعبدون ) بـ(ا ) ،وهكوا:
(انقص) بـ(أو) ،وبو

()58

الصيةبين:

البنية المقطعية واً بين المقطعين االول والران
ا خبالن
اال لية ،و يةة الو .
(د) ولكن المص هوا لي أ الً دائما ً ،قد تكو هم الو
مكسور  ،كما "أ ِ
الب تلحق بالفع (ا نع).
الحقيقة هم الو
ا ْ نَعِ الفُ ْلبَ "( ،)59الكسر هوم ه
إوا يةبه قولب" :أ ِ اسمع ،وأ ِ اعم  ،وأ ِو ا هه  ...وهلص جرا".
قراا من قرأ" :أ ِو انقص" بكسر
(هـ) لكن الكسر سبكو محولة من الممة
الواو ،و"أ ِ اعبدون " بكسر النو .
(و) وعلى لب يببين أ الكسر لي واحدا ً هوم الحا ت جميعا ً ،قد يكو أ الً،
وقد يكو محو ً من المص.

) )61لو ول 3
) )62ةل 51
) )61لوؤو ع

81
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(ز) و ك الحا ت ،إ الكسر أو المص لص يقحما إقحاما ً كما يظن الكريرو  ،ال
الكسر لبقاا الساكنين ،و المص كولب ،وإنما هما هم تا الو .
 .4تقليل عدد المقاطع :قرأ يعقوب ببسكين الراا :
"وأرنا َمنَا ِس َكنَا"( .)60أما بكسر الراا المقاطع ال ة ه  :أ َِ /ر/نا،
"وأرنا" من اآلية:
ْ
أر/نا ،ويظإر تقلي عدد من المقاطع اخبيار يعقوب قراا
وببسكينإا المقاطع ا نا ْ :
"الرؤن" بد ً من "رؤون" ،أ بصيةة ( ع ) بد ً من ( عول)(.)61
ويظإر تقلي عدد المقاطع
" َ ِبأ َ
ُر َو ْي

()62

حون الفبحة بين تاا

(تبمارى) من قوله تعالى:

ارى"
ِ بآلا َر ِببَ تَب َ َم َ
 " :-ص تفَ َّك ُروا"( )63بحون الفبحة الب بين البااين وإدغامإما بعد لب(.)64

لبصب الكلمة هكوا" :ت َمارى" .وقرأ يعقوب – برواية
(لعنة) إلى هاا،

 .5الوقف على تاء التأنيث :قرأ يعقوب ببحوي تاا البأنيه

حال الوقي عليإا ،وهوم لإ ة عربية ،والوقي عليإا بالباا لإ ة عربية أخرى ،قد كر
السيوط أ من اللإ ات العربية ما يقي على تاا البأنيه بالباا ،ومنإا ما يقي عليإا
بالإاا ،أ

ببحويلإا إلى هاا ،و لب مر  :أمه ،وأمع(.)65

المقطع

الكلمبين ،ولكن اخبلفع طبيعة مكوناته ،المقطع الو ينبإ بالإاا هو مقطع

الواقع لص توبلي طبيعة

ينبإ بصوت اسبمرار  ،والو ينبإ بالباا ينبإ بصوت وقف .
"نوله ونصله"( ،)66وهوا
 .6اإلشباع واالختالس :قرأ يعقوب باخبالح الكسر
أحد أساليه العربية البعام مع المقطع االخير من الكلمة ،قد يكو المقطع طويالً،
"نوله
وهوم ه حالة اإلخباع ،وقد يكو قصيرا ً وهوم ه حالة ا خبالح
ونصله"(.)67

) )51لب ب 182
) )51و وق لو ةو لويذشئ ب1ئ ص16
) )58ل جم 66
) )53وب 45
لوبوعا ف ل بأ ت لع بئ ص111
) )54و بيا
) )56ربق لب و لوةعا لو هب ت ةوق و ووق أ ووق جواق لووعلل عرلو
إببهةمئ غ ل اهب لباب ل لب ئ ق ت)ئ ب1ئ ص865
) )55و وق لو ةو لويذشئ ب1ئ ص111
) )51لوةعا لو هبئ ب1ئ ص865
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لبجواعم عو ووق أبوع لفضول

 .7اطراد المقطع وصالً وفصالً :على الرغص من أ يعقوب كا يمي بين حال
حرون أخرى يحفظ للمقطع االخير من
بع الحرون ،قد كا
والفص
الو
الكلمة هيئة واحد و الً و صالً ،و لب أنه كا عند الوقي على (اتبعون  ،وأطيعون ،
من اتبعن  ،المناد  ،ارهبون  ،اتقون  ،الداع  ،إ ا دعان  ،ما تةن  ،ونور  )...يبق
لب خأ إ باته لإا حال الو .
على الياا ال يحو إا ،خأنه
العربية وسائ كرير
 .8إغالق المقطع القصير في الموقع األخير من الكلمة:
إلغالق المقطع االخير من الكلمة ،بوا ة إ ا كا هوا المقطع قصيرا ً مفبوحا ً ،من هوم
الوسائ  :البنوين ،وإسقاط الحركة اإلعرابية عند الوقي ،واإلدغاأ وهاا السكع.
وقراا يعقوب تفردت بأنإا تةلق المقطع القصير االخير من الكلمة بإاا السكع
باطراد ،عند الوقي عليه ،و لب مر :

هن
َّ
باخروهن
وبعولبإن
عليإن
َّ
رزقإن
إ

ُهنَّ ْه
باخروهنَّ ْه
وبعولبإن ْه
عليإن ْه
رزقإنه
َ ْإيَه

لإن
بأنفسإن
كسوتإن
وهو
ما ه

لإنه
بأنفسإنه
كسوتإنه
َو ْه َوم
ما ِهيَ ْه

لكن يعقوب يحون هاا السكع الكلمات اآلتية عند و لإا:
حسابيه -كبابيه -ماليه -سلطانيه ،قد كا يسقط الإاا من هوم الكلمات عند و لإا ،و لب
بعك من قرأ بإ باتإا وقفا ً وو الً.
وبولب تكو قراا يعقوب مبناسقة تماما ً البعام مع المسألة الواحد ذ إ تقي
على الم موعبين الموكورتين من الكلمات بإاا السكع ،وتسقط الإاا من الم موعبين
حال الو .
هوا المقطع القصير الموقع االخير من هوم الكلمات .وقد أغلقع قراا يعقوب
الموقع االخير مر  :يا ويلب  ،قد قرأها :يا ويلبام.
المقطع الطوي
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