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االعتدال اللغوي عند القراء بني تقاليد احلجازيني والتميميني "الفتح واإلمالة يف قراءة أيب عمرو
"أمنوذجا
 علي سليمان اجلوابرة.د

أستاذ الدراسات اللغوية املساعد بقسم اللغة العربية
كلية اجملتمع ببدر جبامعة طيبة
:امللخص

يسعى البحث إىل دراسة ظاهرة االعتدال اللغوي عند القراء ما بـ ققاليـد اازـا ي تالتييييـ ء ـوء اختيـارا أيب عيـرت ء رراءقـ تمجعـ
 مث التورف عند االعتدال عند أيب عيـرت ء، تيشتيل على ققدمي متوا ع عن االعتدال لغة تاصطالحا،ب الفتح تاإلمالة تاهليز تالتسهيل تغريها
 أ هــا:  تقوصــلا الدراســة إىل نتــا،  تخــتا البحــث بــبعر مالــاهر االعتــدال اللغــوي تأســباب، الق ـراءا تمــا ي يــدا مــن جان ـ إح ــا تهلز ـ
 تاهلي ــز، ك ــجت ي ــع الف ــتح تاإلمال ــة، االعت ــدال اللغ ــوي ه ــو مج ــع ب ـ ظ ــاهرق لغ ــويت (متق ــابلت ) ش ــا عت مش ــهورق ء أداء الق ــر ء عيوم ـ
 بشـلل متسـات دت، تالالـاهرة اخخـرا مـع حـاال أخـرا، حبيث خيتـار إحـدا الالـاهرق ء سـيا معـ أت مـع مفـردة لغويـة،تالتسهيل تغريها
 تمنها اختيار أيب عيرت لبعر أتجـ اإلمالـة ء رراءقـ دت قوسـع ء القـراءة يـا دليـل علـى اعتدالـ ء مورفـ،امليل أت قغلي إحدا ا على اآلخر
. كذلك أ االعتدال اللغوي عند أيب عيرت يعود إىل أسباب هلزية تلغوية:  تمن النتا،ب رراءة اازا ي تققاليد التيييي اللغوية
.الكلمات املفتاحية االعتدال اللغوي؛ القراء؛ الفتح؛ اإلمالة
Studying Linguistics Moderation of Qur’an Reciters from Alhijazians’ and Altamimies’
Perspectives, alfatih and alimaalah in Abu Umar’s Recitation as a Model
Dr. Ali Suleiman Al-Jawabreh
Assistant Professor of Language Studies, Department of Arabic Language
Community Faculty in Badr, Taibah University

Abstract:
This research paper aims to study linguistic moderation of Qur’an reciters and how it is
viewed from Alhijazians’ and Altamimies’ perspectives. This study adopts Abu Umar
recitation and his approach of, alfatih and alimaalah etc., as a model. The paper, in
addition, includes a lexical and contextual definitions of linguistic moderation. We
examine the linguistic moderation of Abu Umar’s recitations. We also discuss some of the
aspects of linguistic moderation and the reasons behind it. The most significant findings of
this study are: Linguistic moderation combines two contrastive linguistic phenomena
which is famous and common method in reciting Qur’an in general. For example, when
you combine alfatih and alimaalah - etc. According to this approach, one linguistic
phenomenon is chosen in a specific context with a specific style or word, while using the
other linguistic phenomenon in other cases. One of the findings of this study is that the
linguistic moderation of Abu Umar is attributed to linguistic and dialectal reasons.
Keywords: Linguistics Moderation, Qur’an Reciters, Alfatih, Alimaalah.
.
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د .عل سلييا اجلوابرة االعتدال اللغوي عند القراء ب ققاليد اازا ي تالتيييي "الفتح تاإلمالة ء رراءة أيب عيرت أمنوذجا"

مقدمة:

قباينا أراء العلياء ء مسجتلة اإلمالة ء رراءة أيب عيرت بن العالء من حيث االا عليها ابللثرة تالقلة ،إذ
جند أنفسنا أمام مورف -على نقير -ء االا عليها عند أيب عيرت بن العالء مورف الذي يرا أ أاب عيرت
مل ينت ر لإلمالة إال ء موا ع معينة ن ا عليها كت القراءا  ،تميثل إبراهيا أنيس( ،)1تمورف الذي يرا أن
ملثر من اإلمالة ،تيضع ء صف اللسا تمحزة ،تميثل القدماء (.)2
هذا ترد قبنينا مورف من يرا أن قوسط ء اإلمالة ،بل نذه إىل أبعد من ذلك ،تنقرر أ أاب عيرت كا
معتدال ء اإلمالة -ال ابملقل تال ابمللثر -تهو غري ما انتها إلي م لفا القراء من أن كا ملثرا ء اإلمالة،
تلرمبا كا اللالم مقبوال إىل حد ما للن من اإلجحاف أ نضع مع غريا ء اللثرة كاللسا تمحزة ،تال
ابلقارئ املقل الذي خص اإلمالة ء مواطن معدتدة ،خ اإلح اء يالهر غري ذلك ،تمن هنا كا من مجلة ما
احتلينا إلي اإلح اء ليقرر ااقيقة ء املسجتلة.
االعتدال لغة واصطالحا:
االعتدال لغة من العدل تهو الق د ء اخمور( ،)3أي التوسط فيها تعدم جمات ة ااد( ،)4تريل االعتدال
قوسط حال ب حال ء كا أت كيف ،كقوهلا جسا معتدل ب الطول تالق ر تيوم معتدل طي اهلواء تكل ما
()5
قناس فقد اعتدل.
أما اصطالحا فف حدتد إطالع مل يرد االعتدال اللغوي عند القدماء ،تللنين تجد بعر اإلشارا
ق دي املفهوم املراد من االعتدال اللغوي ،تهو ما يفها من اجليع ب الفتح تاإلمالة بشلل يقرب من التساتي
ء االختيار ،فقد جاء ء اإلحتاف للدمياط عبارة "مرتدد بينهيا مجعا ب اللغت " ء تصف لإلمالة ء رراءة أيب
عيرت ، ،يقول "تال ُقَّراء فيها – اإلمالة -على أرسام منها من أمال ،تمنها من مل ميل ،تاختل رسيا مقل،
تها رالو  ،تاخصبهاين عن ترش ،تابن عامر ،تعاصا ،تملثر ،تها ،اخ ر عن ترش ،تأبو عيرت ،تمحزة
تاللسا  ،تكذا خلف ،تافقها اخعيش.
تأصل محزة تاللسا تكذا خلف اللربا ،تافقها اخعيش.
تأصل اخ ر ال غرا.

 - 1إبراهيا أنيس ،اللهزا العربية ،ص42
 - 2ينالر اجلزري ،النشر ء القراءا العشر ،ج2ص ،90-29ابن جماهد ،كتاب السبعة ء القراءا  ،ص ،145القيس اللشف عن تجوا القراءا السبع تعللها
تحززها ص174- 168/1
 - 3أمحد الفيوم  ،امل باح املنري ء غري الشرح اللبري ،ص150
 - 4السابق ،ص 202
 - 5ينالر ابن منالور ،لسا العرب ج ،8ص ،265الفريت ابدي ،القاموس احمليط ،ص1030
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()1

أما أبو عيرت فيرتدد بينهيا مجعا ب اللغت ".

تمما نثبت هنا كذلك ن ا ترد في عبارة "القراءة ب الفتح تاللسر" تيق د ابللسر "اإلمالة" ،فقد رتي
عن الفراء ن ا يت ل مبذه ثالثة رراء ،تها ميثلو أصد متثيل ملذاه القراء ء اإلمالة من حيث القلة تاللثرة
تالوسط" ،حلى ابن مهرا عن خلف رال مسعا الفراء النحوي"حيىي بن ايد"يقول أفرط عاصا ء الفتح،
إيل أ قلو القراءة ب ذلك ،رال خلف فقلا ل تمن يطيق
تأفرط محزة ء اللسر (اإلمالة) ،رال تأح ّ ّ
هذا؟ رال كذلك ينبغ أ قلو القراءة ب الفتح تاللسر مثل رراءة أيب عيرت-رمح هللا-تإمنا يرتك ذلك من
يرتك ملا ال يقدر علي ؛ خن أمر صع شديد"(.)2
تا ح اإلفراط هنا يق د ب كثرة كيية أت إفراط عددي ،سواء أكا اإلفراط ء الفتح تميثل عاصا ،أت
اإلفراط ء اإلمالة ،تميثل محزة ،فقد عرف عن عاصا اإلكثار من اخحرف املفتوحة ،تعرف عن محزة اإلكثار من
اخحرف امليالة ،ء ح اختذ أبو عيرت مذهبا تسطا ب مذهيب اإلكثار تاإلرالل ،فلانا اللليا الواردة عن
ب هذين املذهب  ،تإ رتي عن اإلكثار من اإلمالة أت نس إلي أت اشتهر عن  ،تنعثر على نص خر إال أن مل
يشر إىل صاح املنه :الوسط ،يقول ابن يعيش"تكا عاصا يفرط ء الفتح تمحزة ء اللسر ،تأحسن ذلك ما
كا ب اللسر املفرط تالفتح املفرط"(.)3
تنورد ن ا خر يشري إىل مسجتلة اجليع ب ظاهريت الفتح تاإلمالة ،جاء ء كتاب اازة للفارس "تأما من
مجع ب اخمرين كيا رتي عن انفع أن فتح "قال" تأمال غريها -يق د"دحا" -تكل تاحد من اإلمالة تخالفها
جا ز ،فقول حسن خخذا بشيئ كل تاحد منهيا مسيوع مجتخوذ ب  ،فجتخذ أبحد ا مرة  ،تاآلخر مرة
()4
أخرا".
أما عند احملدث فنشري إىل أ م طلح االعتدال اللغوي تصف أطلق عبد ال بور شاه  ،حيث ذكر أن
"إذا أتملنا مورف أيب عيرت ء وء ما جرا علي لسا أهل اازا من عدم اهليز ،تما جرا علي لسا متيا
من التحقيق املطلق للهيزة ،تجدانا يتخذ مورفا تسطا ب الطرف  ،تهو مورف االعتدال الذي اق ف ب ء كل
()5
اختيارا".

 - 1الدمياط  ،إحتاف فضالء البشر ابلقراءا اخربعة عشر ،ج 1ص247
 - 2أبو شامة ،كتاب إبرا املعاين من حر اخماين ،ص222
 - 3ابن يعيش ،شرح املف ل ،ج9ص54
 - 4أبو على الفارس  ،اازة ء علل القراءا السبع ،ج  ،6ص420
 - 5عبد ال بور شاه  ،أثر القراءا ء اخصوا تالنحو العريب أبو عير بن العالء ،ص171
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يتضح أ االعتدال اللغوي  -أتل من أطلق امل طلح ء حدتد علي عبد ال بور شاه  -يطلق على
فلرة اجليع ب كل ظاهرق لغويت مشهورق كيا هو حال اجليع ب اهليز تالتخفيف ء النص القر ين كلل
ء رراءة أيب عيرت.
من هنا ميلن قوسيع م طلح االعتدال اللغوي ليشيل اجليع ب كل ظاهرق لغويت (متقابلت )شا عت
مشهورق  ، ،حبيث خيتار إحدا الالاهرق ء سيا مع أت مع منط مع أت مع مفردة لغوية ،تالالاهرة اخخرا
مع حاال أخرا ،بشلل متسات دت امليل أت قغلي إحدا ا على اخخرا ،فف حال القر مثال جند بعر
القراء جييع ب ظاهريت اهليز تالتسهيل ،تظاهريت الفتح تاإلمالة ،تظاهريت اإلدغام تالفك ،تظاهريت املد تالق ر،
تاإلظهار تاإلخفاء تالتغليظ تالرتريق ،تاملط تالق ر ،دت قغلي إحدا ا على اخخرا ء االستعيال ققريبا أت
االحنيا إىل إحدا ا ابلللية على حساب اخخرا ،تهذا كلها من مالاهر االعتدال عند القراء ح نرا بعر
القراء يعيد للزيع ب كل ظاهرين من الالواهر السابقة ء االختيار اللغوي.
تبشلل أكثر قف يال االعتدال اللغوي ميثل ء بداية أمرا اختيار منط من منط لغوي شا ع مشهورين
ق ثر ا لغا العرب حبيث يقدم استعيال منط ء سيا لغوي ،تيقدم اآلخر ء سيا لغوي أخر؛ لنح ل ء
هناية اخمر على مجع ب النيط اللغوي بشلل يقرب من التساتي ء االستعيال ،تلعل انبع عن قبين مورف
تسط من مورف لغوي أت اختيار من اختياري  ،فهو فعل اختياري للقارئ دتر ء حتقيق تينزز إبدراك تاع
من .
تإذا أخذان ظاهرة الفتح تاإلمالة مثال ء التحليل اللغوي ،فالالاهرة اللغوية من حيث املعيارية أت من انحية
هلزية ء كل سياراهتا القرا ية ء أصلها ،إما أ قسري على منط الفتح تبذلك قلو موافقة للحزا ي إذ شاع
عنها تأُثر ،تال قستقيا ألسنتها إال ب  ،أت أ قسري الالاهرة على منط اإلمالة ،تبذلك قلو موافقة للتيييي تال
قستقيا ألسنتها إال يا ،للن ما نلحال أ الالاهرة القرا ية أخذ عند بعر القراء سبيل اجليع بينهيا ال متيل
للحزا تما عرف عنها من فتح ،تال للتيييي تما عرف عنها من إمالة ،تإمنا اختذ ل مذهبا تسطا يتيثل
ابجليع بينهيا ،تجند من القراء من قوسع ء اإلمالة إبطالرها حبيث ينعدم الفتح عندا ،تمنها من قوسع ء الفتح
على إطالر حبيث قنعدم اإلمالة عندا.
تإذا كا االعتدال هو اجليع ب ظاهرق لغويت كل منهيا ينتس إىل لغة أت هلزة معينة ،فبق أ نشري
إىل أننا مما حنتلا إلي ء بط ظاهرة االعتدال متيُّز اللهزة أت اللغة املدرتسة ابلشهرة تاالعتداد يا عند العرب،
تمن هنا ترع االختيار على اازا ي تالتيييي ملا هليا من أ ية خاصة ،خن جر العادة عند النحاة تاللغوي
ح يتحدثو عن القبا ل العربية خي و اازا ي تالتيييي كف يل مهي ء مقدمة حديثها ،تحسبك من
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اازا ي أ لغتها ه لغة القر اللرمي ،أما متيا فقد تافقتها بعر القبا ل العربية اخخرا كجتسد تريس ء
الالواهر اللغوية ،عالتة على ذلك ،فقد رحل إليها اللغويو تعنها قلقوا تاعتيدتا علي ء قسزيلها للالواهر
اللغوية؛ خ لغتها مل قفسدها العزية.
تجند رر اازا ي ابلتيييي رد جرا على لسا النحاة تاللغوي ء قسزيل مالحمهيا اللغوية تيالهر
ذلك منثورا ء أبواب النحو املختلفة ،فيثال يرا سيبوي ء (ما) اازا ية تالتيييية "أ اازا ية أكثر استعياال
تإ كانا التيييية أروا رياسا"( ،)1أما ملانة هلزة متيا ب اللهزا العربية فيقول عنها ابن العالء "أف ح
الناس عليا متيا"(.)2
تمن الن وص املهية اليت ختص مو وعنا ما ذكرا الداين بقول "اإلمالة تالفتح لغتا مشهورات فاشيتا
على ألسنة الف حاء من العرب الذين نزل القر بلغتها فالفتح لغة أهل اازا  ،تاإلمالة لغة عامة أهل
جند من متيا تأسد تريس"(.)3
تمن هنا نتوج لتحديد االعتدال اللغوي ء رراءة أيب عيرت بن العالء ،إذ بر مالاهر االعتدال ء
الالواهر ال وقية عند أيب عيرت ء رراءق من خالل جوان عدة أبر ها اإلمالة تالفتح.
تاإلمالة ء اصطالح ال ُقَّراء "أ قنحو ابلفتحة حنو اللسرة ،تابخلف حنو الياء كثريا ،تهو احملر تيقال ل
اإل زاع ،تيقال ل البطح ،ترمبا ريل ل اللسر أيضا ترليال تهو ب اللفال  ،تيقال أيضا التقليل تالتلطيف تب
ب  ،تكال ا جا ز ء لغة العرب ،تاإلمالة الشديدة جيتن معها القل اخلالص تاإلشباع املبالغ في  ،تاإلمالة
املتوسطة ب الفتح املتوسط تب اإلمالة الشديدة"(.)4
تالفتح تاإلمالة ء عرف احملدث "صوات من أصوا الل سواء أكاان ر ريين(ااركا ) أت طويل
(حرتف املد ألف تتات تايء( فالفر بينهيا كي ّ  ،فاللسا مع الفتح يلاد يلو مستواي ء راع الفا ،فإذا أخذ
ء ال عود حنو اانك اخعلى بدأ حينئذ ذلك الو ع الذي يسيى ابإلمالة"(.)5
تالفتح تاإلمالة لغتا ف يحتا نزل ييا القر  ،تاختلف ء اخصل منهيا ،تهل اإلمالة فرع عن الفتح أت
كل منهيا أصل ،فذه إىل كو الفتح أصال سيبوي تاخخفش ،تدليلها أ الفتح هو اللغة القدمية السابقة،
()6
كل منهيا" ،الفتح تاإلمالة لغتا
أصالة
إىل
الداين
عيرت
أبو
اإلمام
تذه
،
تاإلمالة ه اللغة الطار ة الالحقة
ّ
 - 1أمحد اجلندي ،التييييو تملانتها ء العربية" ،جملة جميع اللغة العربية ابلقاهرة ،ج 25ص .177-159
 - 2السابق ،ص 177-159ص.164
 - 3ينالر اجلزري ،النشر ء القراءا العشر ،ج ،1ص30
 - 4اجلزري ،النشر ء القراءا العشر ،ج ،2ص .30ينالر الدمياط  ،إحتاف فضالء البشر ابلقراءا اخربعة عشر ،ج ،1ص 247
 - 5إبراهيا أنيس ،اخصوا اللغوية ،ط ،3ص60
 - 6سبط اخلياط ،املبه :ء القراءا الثيا ترراءة اخعيش تابن حمي ن تاختيار خلف تاليزيدي ،ج 1ص224
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مشهورات مستعيلتا فاشيتا على ألسنة الف حاء من العرب الذين نزل القر بلغتها ،فالفتح لغة أهل اازا ،
()1

تاإلمالة لغة عامة أهل جند من متيا تأسد تريس".
هذا تيتفق القدماء على نسبة اإلمالة لبعر العرب ،يقول أبو حيا "تأصحاب اإلمالة متيا تريس تأسد
تعامة أهل جند ،تأصحاب الفتح اازا يو إال ء موا ع رليلة"( ،)2تذكر السيوط أ الرسول صلى هللا علي
()3
تسلا ررأ (اي حيىي) فقيل ل اي رسول هللا متيل ،تليس ه لغة رريش؟ فقال ه لغة اخخوال من بين سعد.
تمن العلياء من نس الالاهرق جغرافيا فذكر أ الفتح إىل مجيع القبا ل اليت سلنا غريب اجلزيرة مبا فيها
ربا ل اازا أمثال رريش تاخن ار تثقيف تهوا تسعد بن بلر تكنانة ،تقنس اإلمالة إىل مجيع القبا ل اليت
()4
عاشا تسط اجلزيرة تشررها ،تأشهرها متيا تأسد تط ء تبلر بن تا ل تعبد القيس تقغل .
تعلى الرغا من أ اإلمالة أت الفتح صورة هلزية تعادة لغوية لبعر القبا ل العربية ،ال ميلن أ قتخلى
عنها ،خ ذلك من لغتها اليت ترثتها تجر علي لساهنا ،يقول سيبوي "فجتما اتب تمال تابع فإن من مييل يلزمها
اإلمالة على كل حال"( ،)5إال إننا جند من النحاة من ينالر إىل ظاهرة اإلمالة على أهنا من اخمور اجلا زة ،يقول
الر "اعلا أ أسباب اإلمالة ليسا مبوجبة هلا بل ه اجملو ة هلا عند من ه ء لغت "( ،)6تعلق إبراهيا أنيس
على ذلك بقول "تلو صح هذا القول خملن أ نت ور أ من القبا ل من كانوا مييلو تيفتحو كيا قشاء هلا
أهواؤها ،تذلك أمر ال يقبل اللغوي ااديث ،إذ ليس اخمر أمر موا عة مق ودة متعيدة ،تإمنا ه عادة للل
ربيلة ،فتلك اليت متيل ال قستطيع غري اإلمالة ،تقلك اليت قفتح ال قطاتعها ألسنتها بغري الفتح ،فاملسجتلة ال قعدت
أ قلو عادة كلل العادا اللغوية يتوارثها اخللف عن السلف دت شعور يا ،فلا تاج النحاة أ يقولوا
أ اإلمالة ال مفر منها عند قلك القبيلة اليت متيل ء كالمها ،تالفتح تاج عند من ال يستطيعو غريا كيعالا
()7
اازا ي ".

 - 1السيوط  ،اإلققا ء علوم القر  ،القر  ،ج1ص225
 - 2التوحيدي ،ارقشاف الضرب من لسا العرب ،ج1ص  138ينالر اجلزري ،النشر ء القراءا العشر ،ج2ص ،29الدمياط  ،إحتاف فضالء البشر ابلقراءا
اخربعة عشر ،ج ،1ص ،248االسرتاابذا ،شرح الشافية ،حتقيق حميد نور ااسن ت خرت  ،ج3ص ،4إبراهيا أنيس ،اخصوا اللغوية ص 4
 - 3السيوط  ،اإلققا ء علوم القر  ،حتقيق مركز الدراسا القر نية مبزيع امللك فهد ء املدينة املنورة لطباعة امل حف الشريف ،ج585/1
- 4إبراهيا أنيس ،اخصوا اللغوية ص 60
 - 5سيبوي  ،اللتاب ،ج4ص ، 131تنورد هنا رول اللسا عندما ريل ل إنك متيل ما ربل هاء التجتنيث ،فقال "هذا طباع العربية" تيفسر ذلك أبو عيرت الداين رول
اللسا بقول "يعين بذلك أ اإلمالة هنا لغة أهل اللوفة ،ته ابرية فيها إىل اآل " أبو شامة ،كتاب إبرا املعاين من حر اخماين ،ص242
 - 6االسرتاابذا ،شرح الشافية ج3ص 5ينالر اجلزري ،النشر ء القراءا العشر ،ج ،2ص ،32ابن يعيش ،شرح املف ل ج 9ص54
 - 7إبراهيا أنيس ،ء اللهزا العربية ص69
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ء ق وري أن ينبغ التفريق ء الفها ب االي

فالبنسبة للعريب اختل ال قلاد خترج عن كوهنيا عادة

لغوية يلتسبها ابن القبيلة أت ابن اللهزة ،تهذا ربل أ ميتد الزمن ت يع القراءا تقدت  ،تقشيل القرت الثالثة
اختىل من اهلزرة.
أما من أراد أ يدخل الفتح أت اإلمالة دا رة اجلوا  ،فهذا بعد أ امتد الزمن تمجعا القراءا تدتنا ،من
بداية القر الرابع اهلزري ققريبا على يد ابن جماهد(324ه) ،مبعىن أن إذا قوافر أسباب اإلمالة ء كلية جا
اللزوء إىل اإلمالة مقتدين ابلقبا ل العربية اليت أمالا ،فاللغة أ حا بعد هذا الفرتة لغة مشرتكة (موحدة) ال لغة
خاصة بقبيلة أت روم بعينها.
تللوروف على مذاه القراء ء اإلمالة(-)1تابلتايل للحلا على اللثرة أت القلة تحىت االعتدال عندها -
جند كت القراء قعاملا معها بطريق ء االا على موا عها
()2
 .1فبعضها يذكر رواعد عامة تيضرب هلا اخمثلة.
 .2تبعضها يستق مجيع اخحرف امليالة ،تمن أماهلا من القراء ء قف يل.
تمن الغري أ بعر امل ادر ذكر أ أاب عيرت كا من امللثرين لإلمالة ( ،)3فقد جاء ء شرح حر
اخماين للزعربي رول "القراء أرسام منها من مل ميل شيئا ،تهو ابن كثري ،تمنها من أمال ،تها رسيا مقل تها
رالو تابن عامر تعاصا ،ملثر تها ترش تأبو عيرت تمحزة تاللسا "( )4تكذلك ترد ء كتاب ررة الع ء
الفتح تاإلمالة خيب البقاء القاصح العذري "أ اإلمالة قرتا عن انفع تأيب عيرت تابن عامر تعاصا تمحزة
تاللسا  ،تأما ابن كثري فإن مل ميل شيئا ء مجيع القر "( ،)5تيالحظ أن ما ُا أبو عيرت إىل رراء عرفوا حقيقة
ابإلكثار من اإلمالة كاللسا تعاصا تمحزة تابن عامر تانفع ،إال خن مثلها عرف ابإلكثار من اإلمالة.
ء ح ذكر م ادر أخرا أن مجع ب الفتح تاإلمالة كيا ء اإلحتاف للدمياط -ترد ترد النص
سابقا( ،)6تحىت نتب االعتدال اللغوي ء اإلمالة عند أيب عيرت نثبا هنا بعر الن وص اليت قشري إىل مسجتلة
 - 1سب اختياران لالعتدال عند القراء أت ء القراءا ؛ خ القراء أح وا تاستق وا ما أميل ء القر  ،فالنص القر ين يسهل عد ألفاظ تإح اؤها ،خبالف النحاة
الذين اكتفوا ابلتيثيل تإيراد الشواهد خ مادهتا لسا العرب تما نطقا ب تمن ال عوبة مبلا ح را أت استق ا .
 - 2تأبر من ميثل هذا التوج الداين ء كتاب التيسري فف حديث عن اخحرف اليت أماهلا القراء رال "اعلا أ محزة تاللسا كاان مييال كل ما كا من اخمساء تاخفعال
من ذتا الياء فاخمساء حنو رول (عز تجل) موسى تعيسى تحيي تاملوقى تطوىب تإحدا...تما كا مثل من املق ور كذلك اخدىن تأكى تأتيل تاخعلى تشبه من
ال فا  ،تاخفعال حنو رول قعاىل أىب تسعى تكى "...الداين ،التيسري ء القراءا السبع ،ص ،40-38عبد الفتاح الشليب ،ء الدراسا القر نية تاللغوية-اإلمالة ء
القراءا تاللهزا العربية ،ص 152
 - 3الدمياط  ،إحتاف فضالء البشر ابلقراءا اخربعة عشر ،ج 1ص  ،248اجلزري ،النشر ء القراءا العشر ،ج 2ص.31-29
 - 4عبد الفتاح الشليب ،ء الدراسا القر نية تاللغوية-اإلمالة ء القراءا تاللهزا العربية ص 152
 - 5السابق ص.151
 - 6الدمياط  ،إحتاف فضالء البشر ابلقراءا اخربعة عشر ،ج ،1ص.248
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قبين أت اختاذ أيب عيرت لنفس مذهبا تسطا تطريقا معتدال ب مذهيب اإلكثار تاإلرالل ،تأتهلا نص اإلحتاف
السابق ،تنضيف أن رتي عن الفراء نص يت ل مبذه ثالثة رراء ،تها ميثلو أصد متثيل ملذاه القراء ء
اإلمالة من حيث القلة تاللثرة تالوسط ،تها ابلرتقي عاصا تمحزة تأيب عيرت "حلى ابن مهرا عن خلف
إيل
أح ُّ َّ
رال مسعا الفراء النحوي "حيىي ابن ايد" يقول أفرط عاصا ء الفتح ،تأفرط محزة ء اللسر ،رال ت َ
أ قلو القراءة ب ذلك ،رال خلف فقلا ل تمن يطيق هذا؟ رال كذلك ينبغ أ قلو القراءة ب الفتح
تاللسر مثل رراءة أيب عيرت-رمح هللا-تإمنا يرتك ذلك من يرتك ملا ال يقدر علي ؛ خن أمر صع شديد"(.)1
تا ح ء النص أ اإلفراط هنا ء الليية سواء أكا إفراطا ء الفتح تميثل عاصا ،أت إفراطا ء اإلمالة،
تميثل محزة ،فقد عرف عن عاصا اإلكثار من اخحرف املفتوحة ،تعرف عن محزة اإلكثار من اخحرف امليالة،
تيشري النص السابق إىل اختاذ أيب عيرت مذهبا تسطا يتيثل ابجليع بينهيا ،مث إ التعرف على اللليا امليالة
عند أيب عيرت ء استيعاب ت بط يستلزم جهدا طويال تمشقة كبرية.
تابإل افة إىل الن وص القليلة السابقة اليت قالهر اعتدال أيب عيرت ء اإلمالة فإن ميلن قبين من خالل
أوال :أحكام اإلمالة عند أيب عمرو:
تمبا أ مو وعنا منوذج الفتح تاإلمالة عند أيب عيرت فإن ال يعين أ املسجتلة قعود إىل االختيار العشوا
على إطالر مىت شاء أمال ،تمىت شاء فتح ،تإمنا هناك رواعد عامة قنتالا املسجتلة عندا -تإ كا تال بد من
عر ها -إال أن حقيقة ال يتضح االعتدال إال إذا أخذان اباديث عن أحلام اإلمالة عندا أتال مث أخذان منطا
ررا يا لليقارنة أثر عن تاشتهر بلثرق لإلمالة حىت نتب حقيقة ما إذا كا أبو عيرت اختذ مذهبا تسطا ،مذهبا غري
ما تصف ب تاشتهر عن من أن كا ملثرا أم ال؟
تنشري بداية إىل قفرد أيب عيرت ء ابب اإلمالة عن غريا ببعر اخحلام ،تسنق ر ااديث على موا ع
()2
اإلمالة عندا تما يدخل حتا ابط مع عندا
 .1أمال اخلف اليت بعدها راء ملسورة كسرة إعراب ،ته ء مو ع الالم من الللية بغر النالر عن قلرار
الراء أم ال ،حنو (القهار – تالنهار -اخبرار  -أب ارها –دايرها –أتابرها تأشعارها – أسفاران).
 .2أمال كل ألف ء هناية الللية ،منقلبة عن ايء ،سواء كانا اخلف الم الللية أم كانا للتجتنيث ،فاليت
ه الم الللية ،مثل (نرا – يرا–اشرتا –أدراكا –اعرتاك -تلو أراكها) تاليت للتجتنيث حنو (الن ارا
 سلارا  -أسارا). -1أبو شامة ،كتاب إبرا املعاين من حر اخماين ،ص222
 -2ينالر اجلزري ،النشر ء القراءا العشر ،ج2ص ،90-30الداين ،التيسري ء القراءا السبع ،ص ،52 -47عبد ال بور شاه  ،أثر القراءا ء اخصوا تالنحو
العريب أبو عير بن العالء ،ص 177 -167
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 .3أ يلو ربل اخلف املنقلبة عن الياء زة حنو (رأا كوكبا ،فر ا حسنا).

 .4أمال اخلف من كلية (اللافرين) إذا كانا مجعا من واب أت جمرترا ،كيا أمال اخلف من كلية الناس إذا
كانا جمرترة ال غري.
 .5فإذا لَِقيَا اخلف املنقلبة عن ايء ساكنا فقد اختلف الرتاة في عن أيب عيرت ،فرتا الدتري فتح صو
اخلف لسقوط موج اإلمالة ،ترتا السوس ( )1إمالت إال ما كا منوان فإن فتح  ،حنو (مفرتا ،ررا)،
تمثال ما لق ساكنا (اللربا اذه –رأا الشيس –الن ارا املسيح –تنرا هللا) ،فجتما رول قعاىل (أت
مل ير الذين كفرتا –أت مل ير اإلنسا )فقد ررأا ابلفتح ء الوصل للززم.
 .6رتيا عن إمالت اخلف من رول قعاىل (تمن كا ء هذا أعيى) ( )2فحس  ،دت ما بعدها (فَـ ُه َو ِء
ِ
اآلخَرة أعيى) إذ كا املق ود من الثانية التفضيل مبعىن فهو ء اآلخرة أشد عيى ،تاملق ود ابختىل هو
الوصف تهو ما سننارش الحقا.
 .7كل ما كا ء اخمساء امل نثة بزنة فَـ ْعلى أت فِ ْعلى ات فُـ ْعلى كا يقرؤا ب اللفال  ،ما مل يلن في راء حنو
السلوا تالرؤاي) ،فإ كا ربل اخلف املنقلبة عن ايء ء ذلك كل راء أمال على ما ققدم.
املوقى ت َّ
َ
تإذا كا اخمر كذلك عند ااديث عن اخحلام العامة لإلمالة عند أيب عيرت ،فإن مما ال شك في حىت
قتضح فلرة االعتدال عندا ينبغ أ نعقد مقارنة ب أحلامها عندا تعند امللثرين منها ،تها محزة تاللسا
تترش عن انفع؛ اللتقاط أبر النقاط اليت ميلن أ قشلل صور االعتدال اللغوي ،تلنقل مالاهر االعتدال ء
اإلمالة عند أيب عيرت ،ته
أ.فف الورا الذي أطلق محزة تاللسا تترش عن انفع اإلمالة ء اخمساء تاخفعال من ذتا الياء تمن غريها،
حيثيا ترد ء القر  ،حنو (موسى ،تعيسى ،تحيىي ،تكساىل ،تأسارا ،تذكرا ،تبشرا ،ت يزا ،)...فإ أاب
عيرت خص اإلمالة من اللليا السابقة مبا كا في راء ،فهو مييل من اخمثلة السابقة (أسارا ،تذكرا،
تبشرا) ،ابإل افة على أن أمال الفتحة الطويلة إذا سبقتها راء ،تف ل بينهيا صو كاهليزة ء مثل "رأا" ،أت
إذا كا بعدها راء ملسورة كسرة إعراب ،ته ء مو ع الالم من الللية ،حنو (القهار–تالنهار-اخبرار-
أب ارها–دايرها–أتابرها تأشعارها)...تمل جند أاب عيرت خيرج عن هذا التال م ب الراء تاإلمالة ء غال اختيارا
إال ء بضعة أمثلة رليلة (.)3

 -1كثري ما يلين الفر ب السوس تب تالدتري ء اإلمالة أب السوس يفتح كثريا مما مييل الدتري عن أيب عيرت.
 -2سورة اإلسراء 72
 -3عبد ال بور شاه  ،أثر القراءا ء اخصوا تالنحو العريب أبو عير بن العالء ،ص173
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تمالهر االعتدال عندا تا ح هنا يتيثل ب ورة أن

بطا اإلمالة عندا ب و الراء ،تكجتن اعتيد ء

اختيارا على صو الراء ،حيث قدتر اإلمالة عندا مع صو الراء ،حىت تجدان اإلمالة انت فا عندا من حيث
العدد مقارنة أببر القراء املييلي  ،تهو اللسا  ،تهنا نشري إىل اإلح اء الذي رينا ب ( )1الذي يالهر االعتدال
عند أيب عيرت ء ابب اإلمالة ء اخداء القر ين ،فه الء اخصحاب ترد اإلمالة بلثرة عندها ،فعند اللسا
ترد ( )1575مرة ،تعند محزة ترد ( ،)1353تترش عن انفع ترد ( )1389مرة ،أما صاحبنا فقد ترد
عندا( )972مرة  ،تهذا الررا أكثر من الن ف رليال مقارنة مبرا اإلمالة عند اللسا .
ب.قغليب ء بعر صور اإلمالة الطابع اازا ي ،تمن ذلك اختيارا إلمالة كلية الناس ،إذا كانا جمرترة فلا ي ثر
عن أحد من ال ُقَّراء السبعة أنّ أمال هذا الللية غري أيب عيرت ،رال ابن اجلزري "رد ذكر عبد هللا بن داتد ااريب
عن أيب عيرت أ اإلمالة ء الناس ء مو ع اخلفر لغة أهل اازا " (")2فإمالت هنا قرب نوعا من االعتدال
اللغوي من حيث مجع ابإل افة إىل الطابع التييي املتداتل لقوم  -ته اإلمالة  -طابع التقليد لنطق أهل
اازا املتيثل ء إمالة كلية الناس ،تإمالة اازا ي للناس ليس فيها من سب إال اللسر الذي يستدعي
اخلفر ،أت للعلة اخخرا اليت يذكرها بعر العلياء ته كثرة دترا هذا اللفظ على اخلسنة (.)3
تمما ال شك في أ أاب عيرت ح يقرأ يذا الوج مميال ء قلك الللية أت ممتنعا عن اإلمالة ء قلك الللية
ال لش ء إال للون اخريس أت اخشهر أت اخف ح كيا هو حال إمالة الناس ء مو ع اخلفر على لغة أهل
اازا أت للوهنا على لغة رريش ،يقول اليزيدي "كا أبو عيرت رد عرف القراءا  ،فقرأ من كل رراءة أبحسنها،
تمبا خيتار العرب ،تمبا بلغ من لغة النيب صلى هللا علي تسلا ،تجاء ق ديق ء كتاب هللا عز تجل"(.)4
ج.اختالف القراء ء إمالة اخلف "أعيى" الواردة مرق من رول "تمن َكا َ ِء ه ِذا أعيى فَـهو ِء ِ
اآلخَرة
َ
َ
َُ
()6
أعيى"()5حيث ققرأ على تجوا
• ابإلمالة معا ته رراءة ع ِ
دل ابإلمالة على أهنيا من ذتا الياء،
اصا َت َمحَْزة تاللسا ى ،تاازة هلا أن ّ
َ
خهنا مييلو الرّابع  ،تإ كا من ذتا الوات ،فذتا الياء بذلك أتىل.
• ابلتفخيا معا ته رَـراءة ابن كثري ت َانفِع تابن عامر تح ْفص عن ع ِ
اصا تاازة هلا أن أقى ابللالم على
َ َ
َ ْ
َ َْ َ ََ
أصل .
 -1تهو ما سننارش ء ال فحا التالية.
 -2اجلزري ،النشر ء القراءا العشر ،ج 2ص63
 -3اخمشوين ،شرح اخمشوين على ألفية ابن مالك ،ج4ص220
 -4الذهيب ،معرفة القراء اللبار على الطبقا تاخع ار ،ج 1ص.102
 -5سورة اإلسراء 72
 -6ابن جماهد ،كتاب السبعة ء القراءا  ،ص 383
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• تإبمالة اختىل ،تقفخيا الثانية ته رراءة أيب عيرت ،تاازة ء ذلك أن جعل اختل تصف ،تالثاين أفعل
التفضيل مبنزلة أفعل منك ،تمعناا "فهو ء اآلخرة أشد عيى ،تكجتن قفريق ب اللفال (.)1
تمن اجلا ز أ نعترب اختيارا لإلمالة "أعيى"ء اختىل دت الثانية ء ية تاحدة نفسها لتعرب عن االعتدال
اللغوي الذي أراد أ جيسدا أبو عيرت بن العالء ء اجليع ب اإلمالة اليت ميثلها روم تبيئت اليت نشجت فيها
تالسابق من شيوخ تأتليا حياق تالفتح الذي ميثل شيوخ اازا ي تأخراي حياق ح ترد الللية ء
اآلية مرق فجتمال ء اختىل تفتح ء الثانية ،ترمبا مما يدعا هذا التوج أ "أعيى" ترد غري مرة ء القر تمل
ميلها أبو عيرت ء غري هذا املو ع.
اثنيا :اجلانب اإلحصائي:
تبعد أ عر نا مواطن اإلمالة عند أيب عيرت فال ابس من عرض اإلح اء الذي رينا ب لتليس فلرة
االعتدال عندا ،ترد رينا بتتبع اإلمالة اليت ذكرها معزا القراءا خمحد خمتار عير تعبد العال سامل ملرم ء
القراءا العشر ()2؛ تجاء النتا  :من خالل ح ر عدد كليا القر اليت ترد فيها اإلمالة على النحو
اآليت
الكسائي
1575

انفع

محزة

1353 1389

أبو عمرو

ابن عامر

خلف

عاصم

يعقوب

972

381

348

29
أمال حفص
جمراها
تالبقية لشعبة

24

ابن كثي
21

أبو جعفر
3

جدول عدد الكلمات املمالة اليت وافق أبو عمرو غيه من القراء
الكسائي

انفع

محزة

630

711

516

أبو عمرو

ابن عامر

خلف

عاصم

يعقوب

ابن كثي

أبو جعفر

141

72

9

18

15

صفر

وهنا نقدم خالصة القراءة يف اجلدول:

 .1الرتقي التنا يل للقراء العشرة ء اإلمالة قبعا لعدد مرا اإلمالة عندا( ،لللثرة) على النحو اآليت
اللسا انفع محزة أبو عيرت ابن عامر خلف عاصا يعقوب ابن كثري أبو جعفر.
 .2املقلو ابن عامر تخلف تعاصا تيعقوب تابن كثري تأبو جعفر (تعاصا عن طريق حفص مل يعرف عن
اإلمالة تمل يرد عن إال ء مو ع تاحد جمراها).

 -1الفارس  ،اازة ،ج  5ص 113
 -2خن اعتيد ء مجع مادق على عشرين مرجعا ء القراءا تالتفسري من أبر ها ء ابب القراءا
جماهد ،تاازة البن خالوي  ،تالنشر ء القراءا العشر البن اجلزري.
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 .3نسبة ما أمال أبو عيرت إىل ما أمال اللسا تهو أكثرها قزيد رليال عن الن ف ته 972إىل 1575
من هنا ميلن االا على أيب عيرت بن العالء ب اح املورف الوسط ء اإلمالة.
فعلى كل حال مل ميل أبو عيرت ء كل موا ع اإلمالة ،تمل قشع عندا ابللثرة اليت جندها عند الطا فة اختىل
تها اللسا تانفع تمحزة ،تمل قنعدم اإلمالة عندا كيا ه عند الطا فة الثانية كابن كثري ،تإمنا جاء ء درجة
تسطى ب فريق امللثرين تاملقل  ،فجتبو عيرت كا معتدال ء اإلمالة غري ما انتها إلي أغل م لفا القراءا
من أن كا ملثرا ء اإلمالة ،تعلى كل حال فإن من اإلجحاف أ نضع مع غريا ء اللثرة كاللسا ال
اإلح اء أظهر غري ذلك ،تأغل القدماء ح تصفوا أبن ملثر ء اإلمالة خ الوصف عندها ال يتزات
اإلرالل أت اإلكثار.
تما كا السب يعود ء اعتدال أت مجع ب الفتح تاإلمالة ء رراءق إال الختيارا تاجتهادا ،فالالاهرات
لغة للعرب ،تالرتاية نقلا إلي ييا ،خن بلل بساطة فف الورا اليت قدعا رراءة اللسا تجهة نالر أ اإلمالة
لغة العرب ،فإ رراءة ابن كثري قدعا أ الفتح لغة العرب فقد كثر الفتح عندا تشاع ،تما كا ليتناىف االعتدال
تالرتاية فقد يعا لدي اللثري من الرتااي فاختار منها ما يعود إىل ميول تحسن عندا ،تنرجح أن عندما كا
مييل فإن يلو متجتثرا ببيئت متيا تعندما يفتح فإن يلو متجتثرا أبساقذق اازا ي .
بق أ نشري إىل جان هلز خر يدعا رأينا ء قبين أيب عيرت مذه االعتدال تهو اجليع ب حتقيق
اهليز تقسهيلها ،فبعر اللهزا العربية ته ربا ل تسط اجلزيرة تشررها حتقق اهليز من مثل متيا تريس تأسد،
تء مقابلها مثة هلزا قسهل اهليزة إببداهلا ،أت حبذفها ،تها أهل اازا رريش ء ملة تاختس تاخلزرج ء
()1
املدينة.
فإذا ت عنا هذا اللالم تطبقناا على رراءة أيب عيرت ء وء ما أسلفنا من حديثنا عن االعتدال أملننا
إدراك فلرة اجليع ب اهليز تالتسهيل عندا ،فقد ررأ بعر ال يغ مهيو ة ،تبعضها اآلخر مسهلة ،تيرجح
()2
اجلندي أن عندما يهيز فجتن يلو متجتثرا ببيئت التيييية ،تعندما يسهل فإن يلو متجتثرا أبساقذق اازا ي ".
تبشلل أكثر قف يال ل مع اهليزة مورفا مورف التحقيق عند التالتة املف لة ،أي دت إبدال أت نقل،
تمورف التخفيف ،تذلك إذا ررأ ء ال الة أت أدرج ء القراءة أت ررأ ابإلدغام فهذا أحوال ثالث كا أبو عيرت
يسقط فيها اهليزة تيقلبها إىل صو علة ،تمعىن ذلك أن كا يشعر عند القراءة السريعة ء ال الة أت خارجها،
أت عند التزام اإلدغام بثقل اهليزة ،فاختار هلا أحلاما قنزع إىل ختفيفها إشاعة لالنسزام ء رراءق (.)3
 -1عبد الغفار هالل ،اللهزا العربية نشجتة تقطورا ،ص .156 ،149
 -2صالح الدين حسن ،أبو عيرت بن العالء تمنهز ء القراءا القر نية تالدراسا ال رفية تالنحوية ،الدارة ،العدد  4ص .138- 119
 -3ينالر عبد ال بور شاه  ،أثر القراءا ء اخصوا تالنحو العريب أبو عير بن العالء ،ص97
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تخالصة القول إن "إذا أتملنا هذا املورف من أيب عيرت ء وء ما جرا علي لسا أهل اازا من عدم
اهليز إال عند اال طرار تما جرا علي لسا متيا من التحقيق املطلق للهيزة تجدانا يتخذ مورفا تسطا ب
()1
الطرف تهو مورف االعتدال الذي اق ف ب ء كل اختيارا".
تانعلس هذا االعتدال عند أيب عيرت على بعر القراء ،فقد متيز يعقوب عن غريا جبيع ب مدرسيت
الب رة تاللوفة ،ترد جاء هذا متيثال ء رراءة رتيس اليت اقسيا بتسهيل اهليزا من كلية تكليت تهو مذه
()2
أيب عيرت الب ري ،كيا جاء رراءة رتح بتحقيق هذا اهليزا تهو مذه اللوفي .
أسباب االعتدال اللغوي:

تهنا نطرح س اال ملاذا أمال أبو عيرت ء مواطن تامتنع ء مواطن أخرا؟ تهل كا أبو عيرت ح اختار ء
رراءق بعر أتج اإلمالة دت قوسع ء القراءة يا أت بعبارة أخرا ح أخذ ابجليع ب الفتح تاإلمالة ء رراءق
هل أراد أ جييع ب التقاليد اللغوية للحزا ي تالتيييي ء رراءة القر ؟ تهو ما كانا اإلجابة عن ابإلجياب،
أما ترد كا ذلك فيا ه أسباب االعتدال عندا ء ظاهرة الفتح تاإلمالة؟ هل يعود ذلك إىل أسباب هلزية أم
لغوية أم للليهيا؟
من املالحالا اجلديرة ابلتسزيل هنا أن ح حتدث الشليب عن القراء الذين أمالوا تالذين مل مييلوا أرجع
مذه كل رارئ إىل أحد عامل أت ا معا شيوخ الذين ررأ عليها تأخذ عنها تالبيئا اليت قوطنوها تما شاع
()3
فيها من هلزة الفتح أت اإلمالة.
تميلن أ نطبق ذلك على أيب عيرت مع اخخذ بع االعتبار حبقيقة خاصة ابلبيئة اليت عاش فيها أبو
عيرت أن متيي النس  ،تلد مبلة تنشجت ابلب رة تما ابللوفة( ،)4تيتضح دتر هاق ااقيقت بفلرة االعتدال
اللغوي من خالل الوروف على أسباب التالية
أوال يبدت أ مجع لالاهريت الفتح تاإلمالة كا مق ودا تتاعيا ،فهو رد اطلع على قراث العربية ،تقبحر ء
إيرادها ،تللن ال أبس من ذكر

اللغة تالنحو حىت صار إماما فيهيا ،تالن وص ء ذلك كثرية كثرة من ال ع
بعضها
 ذكر صاح تفيا اخعيا عن أن "كانا كتب اليت كت عن العرب الف حاء رد مأل بيتا ل إىلرري من السقف...تكانا عامة أخبارا عن أعراب رد أدركوا اجلاهلية (.)5
 -1السابق ،ص171
 -2سيد أمحد درا  ،منه :يعقوب ااضرم من خالل انفراداق عن القراء العشرة ،جملة كلية اللغة العربية ابملن ورة ،م ر ،2011 ،ع ،30ج ،4ص .225-279
 -3عبد الفتاح الشليب ،ء الدراسا القر نية تاللغوية-اإلمالة ء القراءا تاللهزاب العربية ،ص 160
 -4السابق ،ج1ص 292-288
 -5السابق ،ج1ص260
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 تتصف ابن جماهد تصفا جامعا ح رال "كا أبو عيرت مقدما ء ع را ،عاملا ابلقراءة تتجوهها()1

ردتة ء العلا ابللغة ،تإمام الناس ء العربية...ررأ على أهل اازا  ،تسلك ء القراءة طريقتها".
تهذا بدترا جعل خيتار من القراءا الثابتة ما كا أروا عندا تجها ء العربية مما ثبا ،تهذا ما نقل
اليزيدي إلينا قلييذا ح رال "كا أبو عيرت رد عرف القراءا  ،فقرأ من كل رراءة أحسنها تمبا خيتار
العرب"( )2تذكر السيوط ء اإلققا أ رراءة أيب عيرت بن العالء الب ري أف ح القراءا القر نية ابإل افة إىل
رراءة اللسا (.)3
ترمبا كا أصد مثال ميلن أ يسا دليال على أن خيتار من القراءا الثابتة ما كا أروا عندا تجها ء
العربية تأف حها ما ترد من اختيارا إمالة الناس ء مو ع اخلفر ته لغة أهل اازا " (" )4فإمالت هنا يغل
عليها طابع التقليد لنطق أهل اازا  ،يقول شاه "تأما أ ء اخمر سرا فهذا هو املفرتض ،فقد كا أبو عيرت
خيتار من الرتااي  ،ترد ثبا لنا مبا ال يدع جماال للشك أ اختيارا مل يلن اعتباطا بل كا انشئا عن فلرة ء
عقل  ،تأسس أرام عليها مذهب ء االختيار ،تهو الب ري مبوارد اللغة تم ادرها ،اخلبري بوجوا اللالم
()5
تق اريف ".
إذ اختار أبو عيرت من القراءا الثابتة ما كا أروا عندا تجها ء العربية مما ثبا ء وء حم ول
اللغوي الوافر فجتدرك ما جيو ء رراءة القر تما ال جيو  ،فحيل كل ذلك لفلرة اجليع ء ظاهريت الفتح تاإلمالة،
تتعى أن ال ميلن إغفال ظاهرة على حساب أختها جملرد أ نسب ينته إىل متيا ،أت أ لغة اازا اشتهر
بلغة القر  ،تكجتن رأا ليس من العدل أ حنايب لغة على حساب أخرا "فاازة ملن فخا أن أقى ابللالم على
أصل تتجه الذي كا ل ؛خ اخصل التفخيا تاإلمالة فرع علي ( ،)6ترد أمال بعر القراء أفعاال فخيها غريها،
()7
تاازة ء ذلك أن أقى ابللغت ليعلا أ القارئ ييا غري خارج عن ألفاظ العرب".
اثنيا كا للوفرة تالتنوع ء شيوخ ال دا الواسع ء قلوين مذهب ء االعتدال اللغوي ،إذ يتسق هذا

التنوع تالوفرة ء قبني مورف الوسط ء الالاهرة اللغوية.

 -1ابن جماهد ،كتاب السبعة ء القراءا  ،ص 82
 -2عبد ال بور شاه  ،أثر القراءا ء اخصوا تالنحو العريب أبو عير بن العالء ،ص422
 -3السيوط  ،اإلققا ء علوم القر  ،ج1ص225
 -4اجلزري ،النشر ء القراءا العشر 63/2
 -5عبد ال بور شاه  ،أثر القراءا ء اخصوا تالنحو العريب أبو عير بن العالء ،ص422
 -6ينالر البن خالوية ،اازة ء القراءا السبع ،ص62-61
 -7أمحد علا الدين اجلندي ،اللهزا العربية ء الرتاث ،ج 1ص278
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إ حياة أيب عيرت قو عتها بيئا متعددة ما ب ملة تاملدينة تالب رة تاللوفة ،تهذا التعدد البيئ أاتح ل
أ يتتليذ على أيدي شيوخ تعلياء ء العربية تالقراءا من خمتلف اخم ار العربية ،فليس ء القراء السبعة أكثر
شيوخا من ()1تلئن كانا أهل اازا عرف عنها الفتح فإ امل رين الب رة تاللوفة عرف عنهيا اإلمالة ،فيثال
جند من القبا ل اليت نزلا الب رة تاللوفة متيا تأسد ( )2ته ربا ل مميلة.
تح نتتبع شيوخ أيب عيرت الذين ررأ عليها ،تأخذ عنها جندها خليط بعضها ررش حزا ي عرف عنها
الفتح تاشتهرتا ب  ،تميلن عدها منابع الفتح عند أيب عيرت ،تجبان ه الء الشيوخ مثة شيوخ من هذيل تأسد،
تمعرتف عن اهلذلي أت اخسدي أهنا مميلو  ،تبعضها من املوايل تاملوايل يتبعو البيئة اليت يعيشو فيها ء
عاداهتا اللغوي ،إذ كا هناك مدرستا خيب عيرت إحداها ممثلة ء اإلمالة تاخخرا ممثلة ابلفتح ،ته الء ته الء
مجاعة من التابعي ابازا تالعرا  ،ترد كا أبو عيرت خيتار لنفس مما يقرأ على شيوخ اللثريين ،تذلك يعز
أ اإلمالة رد كانا شا عة شيوعا ال ميلن إغفاهلا.
فبالنسبة لشيوخ أيب عمرو الذين قرأ عليهم وأخذ عنه:
ء ملة ها محيد بن ريس اخعرج( )3تسعيد بن جبري( )4تعبد هللا بن كثري( )5تعلرمة بن خالد()6تعطاء()9
بن أيب رابح()7تجماهد بن جرب()8تحميد بن عبد الرمحن السهي .
ء املدينة من شيوخ شيبة بن ن اح( )10تانفع املدين ()11تأبو جعفر يزيد بن القعقاع()12تيزيد بنرتما ( )13ترفيع بن مهرا أبو العالية الرايح (.)14
ء العرا ررأ على مجاعة كثرية-تها أ ية مجعوا ب القراءة تالنحو  -فف الب رة جند حيىي بن يعيرالنحوي( )1تن ر بن عاصا الليث ()2تعبد هللا بن أيب إسحا ااضرم ()3تااسن الب ري( )4تأبو اخسود
 -1السابق288/1 ،
 -2عبد الفتاح الشليب ،ء الدراسا القر نية تاللغوية اإلمالة ء القراءا تاللهزاب العربية ،ص155
 -3اجلزري ،غاية النهاية ء طبقا القراء263/1 ،
 -4السابق ،ج1ص263
 -5السابق ،ج  1ص443
 -6السابق ،ج1ص115
 -7السابق ،ج1ص513
 -8السابق ،ج2ص41
 -9السابق ،ج 1ص ،167ج2ص331
 -10السابق ،ج 1ص289
 -11أبو شامة ،كتاب إبرا املعاين من حر اخماين ،ص7
 -12السابق ،ج1ص289
 -13السابق ،ج2ص381
 -14السابق ،ج2ص263
- 240 -

د .عل سلييا اجلوابرة االعتدال اللغوي عند القراء ب ققاليد اازا ي تالتيييي "الفتح تاإلمالة ء رراءة أيب عيرت أمنوذجا"
()6

الدؤيل( ،)5تمن اللوفة أييت شيخ تاحد هو عاصا بن أيب النزود تهنا قالهر البيئة العرارية تأتثريها ء اختيارا،
رمبا كانا منبع اإلمالة عندا ،خاصة إذا علينا أن نشجت ء الب رة.
تهذا الوفرة ء القراء تالتنوع ء الشيوخ تاالختالف ء املستواي العليية تاللهزية للذين أخذ عنها أبو
عيرت كا مدعاة للزيع ب الالاهرق  ،منها من كا رد اختار تالتزم رراءة الفتح أمثال
 .1عبد هللا بن كثري الذي أمعن ء الفتح خخذا عن شيوخ اازا ي الثالثة عبد هللا بن السا تدرابس
تعبد هللا بن عباس.
 .2أبو جعفر يزيد بن رعقاع تيزيد بن رتما ترد رر على عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة ،تعبدهللا ينتس
()7
إىل رريش من بين خمزتم ،ء ح ا من املوايل ،تاملوىل ء الغال يتبع موالا ء ال فة اللهزية.
 .3انفع املدين -تهو رارئ حزا ي مدين  -تيبدت أتثر أيب عيرت ب تا حا -إذ ل راتاي ت ا رالو
تعرف عن اإلرالل ء اإلمالة ،تترش تعرف عن اإلكثار ء اإلمالة( -)8من جهة اقفار مع ترش ء إمالة
طا فة كبرية من اللليا ( ،)9تهذا رمبا يدعا قلك الن وص اليت قنارلها بعر اللغوي تالنحاة من أ من
اازا من كا مييل.
 .4ااسن الب ري تمن القراء الذين ررأتا على ااسن الب ري الوليد بن بشار تهو أحد شيوخ أيب عيرت،
ترد عرف عن ااسن أن مل ميل(.)10
ته الء على اخغل أخذ أبو عيرت عنها رراءة الفتح ،تها إما من اازا أت موىل ازا ي إذا ما استثنينا
ااسن الب ري.
تمن القراء من اختار تالتزم رراءة اإلمالة فيثال
 جماهد بن جرب ،فقد رتا سعيد بن عيسى النحوي رال "مسعا أاب عيرت يقول إذا كانا الياء بعد الراءكسر الراء رال ترال أبو عيرت أدركا أصحاب ابن جماهد تها ال يلسرت (ال مييلو ) شيئا من القر إال
 -1السابق ،ج 1ص235
 -2السابق ،ج 2ص336
 -3السابق ،ج 2ص263
 -4السابق ،ج 2ص263
 -5السابق ،ج 2ص263
 -6السابق ،ج 1ص246
 -7ينالر إبراهيا أنيس ،اللهزا العربية ،ص 42
 -8عبد الفتاح الشليب ،ء الدراسا القر نية تاللغوية اإلمالة ء القراءا تاللهزا العربية ،ص 173
 -9تما ريل عن رراءة أيب عيرت يقال ء رراءة ترش ء اإلمالة من حيث كيها تاالعتدال فيها.
 -10ينالر عبد الوهاب شيباين ،رراءة ااسن الب ر :دراسة صوقية حتليلية ،جملة الدراسا اللغوية ،خمترب الدراسا اللغوية جامعة منتوري رسنطينة ،اجلزا ر ،2010
ع ،6ص153-152
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حرتفا حنو رول تما أدراك تافرتا تقرا تأدراكا ،يلسرت الراءا فلهذا اختص أبو عيرت ابإلمالة اخلال ة ليدل
على الفر بينها تب غريها ارتداء ابلعرب تإقباعا خصحاب ابن جماهد" ( ،)1تجماهد بن جرب (موىل ء بين خمزتم)
تررأ على عبد هللا بن السا تهو خمزتم ررش  ،يالهر من النص أ أاب عيرت ح اختار من القراءا ء ابب
اإلمالة أتثر إبمام املل جماهد تأصحاب الذي أخذ عن .
لعل هذا اجليع ااافل ابلشيوخ الذي مل يلن لغريا ،ترراءق على كثري من اخ ية اجتيعا لدي اللثري من
اخسانيد تالرتااي  ،تابلتايل اجتيع لدي اللثري من القراءا تتجوهها مما دعاا للزيع ب الالاهرق اإلمالة
تالفتح ،تاىل أ يتخذ أبو عيرت مذهبا تسطا ء هذا الالاهرة ال قشب رراءق رراءة غريا
اثلثا قبني مورف الوسط ء ظواهر لغوية أخرا شجتن ء رراءق مجيعها ،تأصد مثال على ذلك قبني
مورف تسط ب حتقيق اهليزة تالتسهيل ،تهو ما سبق أ أشران إلي .
رابعا لعل كثرة قطواف ء جزيرة العرب ملس أ اإلمالة منتشرة انتشارا تاسعا ء جزيرة العرب مما محل على
اجليع ب الالاهرق  ،فيثال جمرد ذكر القبا ل اليت كانا متيل يطلعنا على مدا انتشارها تقوسعها ء جزيرة
العرب ،تهذا القبا ل ه متيا -تها روم أيب عيرت -تأسد تريس تهوا تبلر بن تا ل تسعد بن بلر()2تط ء
تعبد القيس تقغل ( ،)3ابإل افة إىل اازا ي فبعر الن وص الواردة قثبا أ من اازا ي من كا مييل،
للنها إمالة خم وصة بلفظ خم وص تهو لفظ (الناس) ء مو ع اخلفر"( )4تجاء ء البحر احمليط ء رول
قعاىل "ال قق ص رؤايك على إخوقك"( )5أ اللسا ررأ ابإلمالة تبغري ز ،ته لغة أهل اازا ( ،)6ترد
نص على هذا االنتشار لالاهرة اإلمالة ابن يعيش ،بقول "اإلمالة أكثر كالم العرب"( ، )7فقد كانا اإلمالة قنتالا
معالا القبا ل العربية إال إهنا قتفات فييا بينها رلة تكثرة ،يقول الشليب "إ اإلمالة مل قلن مق ورة على قلك
القبا ل اليت أشار إليها اخردمو ء كتبها ،تإمنا كانا ظاهرة أكثر شيوعا مما ذكرتا ،فقد كانا قنتالا معالا
القبا ل العربية ،تا قفاتقا رلة تكثرة ،فه إذ صفة كثرية الشيوع جدا عن العرب ء نطقها ،فقد رأينا أ ء
اليين إمالة( ،)8تحقيقة انتشار ظاهرة اإلمالة انتشارا تاسعا ب ربا ل عربية كثرية دت ح رها ء ربيلة معينة ،ال
يدرك إال من كا صفت التطواف ء بالد العرب كحال كجتيب عيرت ،تلو كانا اإلمالة هلزة حملية ملا رأ أبو
 -1عبد ال بور شاه  ،أثر القراءا ء اخصوا تالنحو العريب أبو عير بن العالء ،ص176
 -2ابن يعيش ،شرح املف ل ،ص9ص ،54اخمشوين ،شرح اخمشوين على ألفية ابن مالك ،ج4ص ،221اجلزري ،النشر ء القراءا العشر .30/2
 -3إبراهيا أنيس ،اخصوا اللغوية ،ص60
 -4عبدا الراجح  ،اللهزا العربية ء القراءا القر نية ،ص142
 -5سورة يوسف 5
 -6أبو حيا  ،البحر احمليط ،ج5ص280
 -7ابن يعيش ،شرح املف ل ج2ص1263
 -8السيوط  ،ع اهلوامع ،ج 2ص204
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عيرت على القراءة يا ،تكجتن ء مجع ب الفتح تاإلمالة أراد أ ينقل تارعا لغواي ملس حقيقة ال ميلن اهل أت
ردا.
خامسا كا من املفرتض أ يلتزم ابإلمالة كقوم التيييي إال أننا جندا مييل إىل الفتح كذلك ،تلعل
السب أن تهو متيي أغرم ابازا تترع حتا أتثري عاطفت الدينية ،فلا ال بد من أ يوفق ب لغة روم
التيييي تلغة اازا ي  ،هذا ترد ترد ن ا يالهرا نزتع حنو هلزة اازا
 .1رال أبو بلر كا مع علي تفقه ابلعربية متيسلا ابآلاثر ال يلاد خيرج اختيارا عيا جاء عن اخ ية
()1
ربل  ،متوا عا ء علي  ،ررأ على أهل اازا  ،تسلك ء القراءة طريقها".
" .2رال أبو عيرت بن العالء أخذان عن اخشياخ ن ر بن عاصا تأصحاب  ،رال هارت فذكر ذلك خيب
عيرت ،فقال للين ال أخذ رراءيت عن ن ر بن عاصا تال عن أصحاب  ،تللن عن أهل اازا "(.)2
هذا من انحية تمن انحية أخرا أن مل يلن اختيارا عشوا  ،رمبا خن أراد أ جييع ء أدا للليا
القر ما اجتيعا علي اللهزتا من ف احة أت ما قوافر في الف احة عند اازا ي تالتيييي  ،تيتضح هذا
االعتبار فييا رتاا املربد ء املقتض من أ أاب عيرت اختار إمالة اخلف من بناء فعال مما كا ء أخرا الراء
الختيار بين متيا إمالت  ،تهو ذاق مذه أهل اازا  ،يقول "تاعلا أ بين متيا خيتارت فييا كا على ت
حبذام اي فىت،
حذام ،تمرر
َ
فعال من امل نث إذا مس ب أ يلو مبنزلة سا ر ما ال ين رف ،فيقولو هذا ُ
ِ
ترأيا حذام ،تأهل اازا يقولو هذا ِ
حبذام ...فإذا كا اسا من هذا اخمساء –ما كا على
حذام ،تمرر
َ
ت فعال-ء خرا الراء اختار بنو متيا مذه أهل اازا ؛ ليييلوا اخلف؛ خ إجناحها أخف عليها ،تال
()3
سبيل إلي إال أ يلسرتا الراء ،فيقولو هذا حضا ِر فاعلا ،تطلعا حضا ِر تالو  ،تمرر بسفا ِر اي فىت".
تال مينع ذلك من أ أاب عيرت أراد اجليع بينهيا استلطافا ل فة اإلمالة ء حالة خاصة نق د (مع الراء)
خهنا صفة من صفا هلزة متيا ،ابإل افة إىل إدراك أن ققليد صويت جندي ء جز اخكرب تأ كا بعض ققليد
حزا ي كيا مر ء الناس ،فجتراد أ يضبطها بقواعد حتليها؛ رمبا خن تجدها فو ى ال يربطها رابط أت حيليها
حاكا ،تيالهر ذلك ء جان ربطها ب و الراء.
تمن هنا ميلن القول إ أاب عيرت من أكثر القراء إدراكا لالاهرة اإلمالة تما متثل من مجالية خاصة ء الذت
قتيثل ء حماتلة قسهيل النطق تهتذي اخصوا القوية ،فاإلمالة ال حتدث نتيزة السيا ال ويت العريب الذي
حيلي ابط أمن اللبس أت صعوبة ء اخداء.
 -1ابن جماهد ،كتاب السبعة ء القراءا  ،ص 82
 -2السابق ،ص 84
 -3املربد ،املقتض  ،ج 3ص50-49
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نتائج البحث:
أوال االعتدال اللغوي هو اجليع ب ظاهرق لغويت (متقابلت )شا عت مشهورق ء أداء القر ء
عيوم  ،كجت يع الفتح تاإلمالة ،تاهليز تالتسهيل تغريها ،حبيث خيتار إحدا الالاهرق ء سيا مع أت مع
منط مع أت مع مفردة لغوية ،تالالاهرة اخخرا مع حاال أخرا ،بشلل متسات دت امليل أت قغلي إحدا ا
على اآلخر.
اثنيا اختار أبو عيرت ء رراءق بعر أتج اإلمالة دت قوسع ء القراءة يا ،حىت تجدان اإلمالة انت فا
عندا من حيث العدد مقارنة أببر القراء املييلي  ،تهو اللسا .
اثلثا قعدد أسباب االعتدال اللغوي عند أيب عيرت ء صورة مجع ب الفتح تاإلمالة ء رراءق نذكر
منها اطالع على قراث العربية ،تقبحر ء اللغة تالنحو حىت صار إماما فيهيا ،تهذا جعل خيتار من القراءا
الثابتة ما كا أروا عندا تجها ء العربية مما ثبا ،كيا كا للوفرة تالتنوع ء شيوخ ال دا الواسع ء قلوين
مذهب ء االعتدال اللغوي ،تقبني مورف الوسط ء ظواهر لغوية أخرا شجتن ء رراءق مجيعها ،كل ذلك يدعا
تعي لفلرة اجليع ء ظاهريت الفتح تاإلمالة.
قائمة املصادر واملراجع:

 -1إحتاف فضالء البشر ابلقراءا اخربعة عشر الدمياط  ،أمحد بن حميد البنا ،احملقق شعبا حميد
إمساعيل ،عامل اللت  ،القاهرة .1987 – 1407
 -2اإلققا ء علوم القر  ،القر  ،جالل الدين السيوط  ،احملق حميد أبو الفضل إبراهيا ،اهليئة امل رية
العامة لللتاب.1974 -1394 ،
 - 3أثر القراءا ء اخصوا تالنحو العريب أبو عير بن العالء ،عبد ال بور شاه  ،ط ،1ملتبة
اخلاجن  ،القاهرة.1987 -1408 ،
 -4ارقشاف الضرب من لسا العرب ،أبو حيا التوحيدي ،حتقيق رج عثيا حميد ،ط ،1ملتبة
اخلاجن  ،القاهرة.1998-1418 ،
 -5اخصوا اللغوية ،إبراهيا أنيس ،ط ،3دار هنضة م ر ،القاهرة .1961
 -6البحر احمليط ،أثري الدين أيب حميد أبو حيا  ،حتقيق عادل أمحد عبد املوجود ت خرت  ،ط ،1دار
اللت العليية ،بريت .1993
 -7ختري :رراءا القراء الثالث أيب جعفر تانفع تعاصا من طريق الشاطبية تالدرة ،عير عل حزا ي،
اخلرطوم ،جامعة القر اللرمي تالعلوم اإلسالمية كلية الدراسا العليا رسالة دكتوراا.2009 ،
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-8التييييو تملانتها ء العربية ،أمحد اجلندي ،جملة جميع اللغة العربية ابلقاهرة ،جملد  ،1964 ،25ص
.177-159
-9اازة ء علل القراءا السبع ،الفارس  ،ااسن بن أمحد بن عبد الغفار ،احملقق عادل أمحد عبد
املوجود ت خرت  ،دار اللت العليية ،لبنا .2007-1428 ،
 -10اازة ء القراءا السبع ،ااس بن أمحد ابن خالوية ،حتقيق عبد العال سامل ملرم ،ط  ،3دار
الشرت  ،بريت .1979-1399 ،
 -11شرح اخمشوين على ألفية ابن مالك ،عل بن حميد بن عيسى اخمشوين ،ط ،1دار اللت العليية،
بريت .1998-1419
 -12شرح الشافية ،ر الدين االسرتاابذا ،حتقيق حميد نور ااسن ت خرت  ،دار اللت العلي بريت
.1982
 -13شرح املف ل ،موفق الدين ابن يعيش ،احملقق إمييل بديع يعقوب ،ط ،1دار اللت العليية ،بريت ،
2001-1422م.
 -14غاية النهاية ء طبقا القراء ،حميد بن حميد اجلزري ،احملقق ج برجسرتاسر ،ط ،1دار اللت
العليية ،بريت .2006 – 1427 ،
 -15ء الدراسا القر نية تاللغوية-اإلمالة ء القراءا تاللهزاب العربية ،عبد الفتاح إمساعيل شليب ،دار
تملتبة اهلالل ،بريت  ،ط.2008 / 1429 ،1
 -16القاموس احمليط ،حميد بن يعقوب الفريت ابدي ،حتقيق ملت حتقيق الرتاث ء ملتبة الرسالة،
ط ،8م سسة الرسالة ،بريت .2005-1426 ،
 -17القراءا القر نية ء وء علا اللغة ااديث ،عبد ال بور شاه  ،ملتبة اخلاجن  ،القاهرة
-18رراءة ااسن الب ر :دراسة صوقية حتليلية ،عبد الوهاب شيباين ،جملة الدراسا اللغوية ،اجلزا ر ،خمترب
الدراسا اللغوية جامعة منتوري رسنطينة ،2010 ،ع ،6ص153-152
 -19اللتاب ،أبو بشر عيرت بن عثيا سيبوي  ،حتقيق تشرح عبد السالم هارت  ،ط ،2ملتبة اخلاجن ،
القاهرة.1402 ،
 -20كتاب إبرا املعاين من حر اخماين ،عبد الرمحن بن إمساعيل أبو شامة ،حتقيق إبراهيا عطوة عوض،
دار اللت العليية ،بريت .
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 -21كتاب السبعة ء القراءا  ،أمحد بن العباس ابن جماهد ،حتقيق شور
م ر.

يف ،طبع دار املعارف،
القيس  ،حتقيق :حمي

 -22اللشف عن تجوا القراءا السبع تعللها تحززها ،مل بن أيب طال
الدين رمضا  ،م سسة الرسالة ،م ر.1404 -1984 ،
 -23لسا العرب ،مجال الدين أبو الفضل ابن منالور ،ط ،2دار صادر ،بريت .1955 ،
 -24اللهزا العربية ،إبراهيا أنيس ،دار الفلر العريب ،القاهرة.
 -25اللهزا العربية ء القراءا القر نية ،عبدا الراجح  ،دار املعارف ،م ر.1969 ،
 -26املبه :ء القراءا الثيا ترراءة اخعيش تابن حمي ن تاختيار خلف تاليزيدي ،أبو حميد عبد هللا
بن عل سبط اخلياط ،حتقيق عبد العزيز بن انصر السرب ،الرايض ،كلية أصول الدين تاللغة العربية ،جامعة اإلمام
حميد بن سعود اإلسالمية.
 -27امل باح املنري ء غري الشرح اللبري ،أمحد الفيوم  ،ملتبة لبنا  ،بريت .1987 ،
-28معرفة القراء اللبار على الطبقا تاخع ار ،حميد بن أمحد بن عثيا الذهيب ،حتقيق بشار عواد
معرتف ت خرت  ،ط ،1م سسة الرسالة ،بريت .1404 ،
 -29املقتض  ،أبو العباس حميد بن يزيد املربد ،حتقيق حميد عبد اخلالق عضيية ،عامل اللت  ،بريت ،
.1386
-30منه :يعقوب ااضرم من خالل انفراداق عن القراء العشرة ،درا  ،سيد أمحد حميدت ،م ر ،جملة
كلية اللغة العربية ابملن ورة ،2011 ،ع ،30ج ،4ص .225-279
 -31النشر ء القراءا العشر ،حميد بن حميد اجلزري ،إشراف عل حميد الضباع ،امللتبة التزارية
اللربا ،م ر.
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