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بػػح ح ػػص وػػت رعايبػػح  ػػف بػػن ت  ديجمػ  مػػن ا  ػػر  البحػػثهػػذا  :
مػف  ، محنعال دراسة من طرأ  لى هػذ  اال  ػراداتمف  راءات  شر األربعةالرعاة 

البغيػر  مػف الػ ؿ أربعػة مبنحػث، األعؿ عذلػؾ ، يهػنعأثر ذلؾ  لبغييرات لغعية 
  وػت الصعبت عأثر  وت ا  رادات ح ص  ف غير ، عالثن ت  البغير الصػروت عأثػر 

ا  ػػرادات ح ػػص  ػػف غيػػر ، عالثنلػػث  البغيػػر ال حػػعر عأثػػر  وػػت ا  ػػرادات ح ػػص 
. عمف أهػـ  ف غير ، عالراب   البغير الداللت عأثر  وت ا  رادات ح ص  ف غير 

رعايػػة ح ػػص عهػػت الحجنزيػػة لػػـ ببػػرثر ببي ػػة  نر هػػن أف   مػػن بعصػػؿ إليػػح البحػػث
لػػػة رعايبػػػح لػػػـ يبػػػرثرعا  نصػػػـ بػػػف أبػػػت ال جػػػعد، عهػػػع الوػػػعوت، عوػػػذا ح ػػػص ع  

ببيػػهبهـ أع ببي ػػة غيػػرهـ، عوػػت هػػذا مػػن يػػدؿ  لػػى أف ال ػػراء عالػػرعاة وػػن عا ي  لػػعف 
برمن ػة عحرويػػة عد ػػة بنمػة طري ػػة ال طػػؽ عاألداء ومػػن بعارثعهػن  ػػف سػػيد ن رسػػعؿ 

أف وؿ الظعاهر اللغعيػة البػت حعبهػن رعايػة ح ػص ع  .ػ دعف أد ى من برثرهللا ػ 
ونلرعايػػػػػة حجنزيػػػػػة وػػػػػت  غرابػػػػػةهػػػػػت ظػػػػػعاهر مسػػػػػبعملة لػػػػػد  أهػػػػػؿ الحجػػػػػنز  عال 

دعر  وػػت الم نر ػػة بػػيف ال ػػراءات محػػؿ الدراسػػة  أد  الصػػن تومػػن أف . األسػػنس
ػ مف ال ؿ بعضيح صعرة االالب ؼ الد يؽ وػت الداللػة، ومػن أثػر  لػى المع ػى 

ؿ بعجيػػح ال ػػراءات، عهػػذا وػػت حػػد ذابػػح يحػػدث ثػػراء للمعجػػـ مػػف الػػ أحين ػػن ػ 
من ُلِحَظ وت رعاية ح ص مػف  أيضن العربت. عمف ألطؼ من الرجت بح الدراسة 

ب عع بيف الضمن ر )االلب نت الذر عرد وت سينؽ مبحد ع لى  سػؽ عاحػد ، هػذا 
اإلمػنـ  الب عع الذر ألمحت إليح الرعاية  بؿ ال عؿ ب ظرية ال ظـ البػت وطػف إليهػن

 . بد ال نهر
رات يػ/ بغيح ص  ف  نصـية/  را  رعاينت رآ ية/    راءات تاحيةفلمالكممات ا
 .ة/ مسبعينت لغعيةلغعي اتر يرثبحجنزية/ لغة لغعية/ 
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Abstract: This research collects the readings that Hafs was 

alone in his narration from the rest of the fourteen narrators, 

trying to study the linguistic changes that occurred to these 

singularities and their effect on them, through four studies, the 

first: phonological change and its effect on Hafs’s isolations 

from others The second: the morphological change and its effect 

on Hafs’s singularities from others, the third: the grammatical 

change and its effect on Hafs’s singularities from others, and the 

fourth: the semantic change and its effect on Hafs’s singles from 

others. Among the most important findings of the research is 

that the story of Hafs, which is the Hijazi, was not influenced by 

the environment of its reader, Asim bin Abi Al-Nujud, who is 

the Kufi. Speech and performance as they were inherited from 

our master, the Messenger of God - may God bless him and 

grant him peace - without the slightest being affected. And that 

all the linguistic phenomena contained in the narration of Hafs 

are phenomena used by the people of the Hijaz. Not 

surprisingly, the novel is mainly Hijaz. Moreover, the verse 

performed its role in comparing the readings under study by 

clarifying the exact difference in significance, and also 

influencing the meaning - sometimes - by directing the readings, 

and this in itself creates a richness for the Arabic dictionary. 

Among the nicest findings of the study also: the diversity 

observed in Hafs’s narration between pronouns (the attention 

that appeared in a united context and on one pattern), this 

diversity that the narration alluded to before saying the theory of 

systems that Imam Abd al-Qaher conceived. 

Keywords: Quranic readings / reading novels / Hafs on Asim / 

linguistic changes / Hijazi language / linguistic influences / 

linguistic levels. 
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حمػة للعػنلميف، عم ػنرا للسػنلويف، مػف بمسػػؾ الحمػد  الػذر أ ػزؿ الوبػنب ر      
بح  نؿ م ن ، عمف بعد  حػدعد  عأضػنع ح ع ػح الػنب مسػعن . عالصػ ة عالسػ ة 

عرأوػػة  لػػى مػػف وػػنف رحيمػػن بػػنلمؤم يف ونسػػبزاد ربػػح َسػػَعة رعايػػنت ال ػػرآف  لط ػػن 
 بهـ، عبعد،،،

ن يحبمؿ  راءات مالبل ػة، يػرببط االالػب ؼ ويهػالشريؼ ل د ونف المصحؼ      
بنالب ؼ لهجنت العرب عب ع هن بعد ا بشنر اإلس ـ وػت الجزيػرة العربيػة، عمػف 

 لػى حػرعؼ الوػريـ  لػى  بػند  أف أذف لهػـ ب ػراءة ال ػرآف ػ بعػنلى ػ رحمػة هللا  
مالبل ة عأعجح مبعددة، عهذا ب  شػؾ سػهؿ  مليػة البل ػيف، عزاد مػف ثػرعة اللغػة  

رآ يػػػة ميػػػدا ن عاسػػػعن ألهػػػؿ اللغػػػة ووثػػػرت الدراسػػػنت حعلهػػػن، عغػػػدت ال ػػػراءات ال 
 عالمهبميف ب ضنينهن  الرببنطهن العثيؽ بعلـع اللغة عمسبعينبهن.

عمعنيشػبح وػت اللػعابت ع ػدعابت، ػ بعػنلى ػ عبمن أ  ت أشرؼ بح ظ وبنب هللا     
ح ػص  جم  من ا  رد بحوورة ػ إلى  عوت ص عة مف بلؾ األجعاء هدا ت هللا ػ 

و مػت بجمػ  عدراسػبهن دراسػة لغعيػة   شػر،  األربعػةوت رعايبح  ف بن ت الػرعاة 
، محػػنعال دراسػة مػػن طػرأ  ليهػػن   ا  ػػرادا ب ريبػنٗٗعالبػػت بلغػت )ػػ  بلػؾ اال  ػػرادات

  مف بغييرات لغعية عأثر ذلؾ  ليهن.

ػػ عمبلغػن لعلعمػح، مػدة ب ػن ت وػت هػذ  ػ رغببت وت أف أب ى الندمػن لوبػنب ػ  ٔ
 .بعنلىػ مف هللا عالع ع الحينة، راجين الثعاب 

ػ بعضػيح جػزء مػف الع  ػة الوبيػرة البػت بػيف مسػبعينت اللغػة ع ػراءات ال ػرآف  ٕ
 الوريـ.

ػ أ ػح دراسػة وػت أ ظػـ الوبػب السػمنعية عأسػمنهن ػ ال ػرآف الوػريـ ػ السػبب وػت  ٖ
.  إيجند وثير مف العلـع
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بح يػزا لعلػعج غيػرر مػف البػنحثيف   ػ المشنروة وت مثؿ هذا ال عع مػف الدراسػة ٗ
جرا هػن  لػى بػن ت الرعايػنت لػـ ال ػراءاتوت مثؿ هػذ  ال  طػة مػف  ، السػبعية   عا 

 .  ٔ)عالعشرية بؿ
 
 
 

                                                           

الم صػػػػػعد بػػػػػنل راءات السػػػػػبعية ال ػػػػػػراءات السػػػػػب ، عالبػػػػػت  ظػػػػػػـ ويهػػػػػن اإلمػػػػػنـ الشػػػػػػنطبت   ٔ)
هػػػ  م ظعمبػػح الشػػهيرة )حػػرز األمػػن ت ععجػػح البهػػن ت وػػت ال ػػراءات السػػب  ، أمػػن ٜٓ٘)ت

مصطلح العشػرية ويضػنؼ إلػى السػبعة ث ثػة  ػراء آالػريف، عبػدرس رعايػنبهـ  ػف طريػؽ 
شرة  راء، لوؿ  ػنرئ راعيػنف، عبهػذا ومجمػعع الػرعاة طيبة ال شر عالدرة، عبهذا يبـ العدد  

هػػػػ  عراعيػػػن    ػػػنلعف بػػػف مي ػػػن ٜٙٔػػػػ  ػػػنو  المػػػد ت)ت ٔ شػػػرعف، عال ػػػراء السػػػبعة هػػػـ  
هػػ ، ٕٓ٘هػػ ، عراعيػن   أحمػد البػزر)تٕٓٔػ ابػف وثيػر الموػت)ت ٕهػػ  ٕٕٓالمػد ت)ت

 ػػػػػػ أبػػػػػع  مػػػػػرع ٖهػػػػػػ  ٜٕٔعمحمػػػػػد بػػػػػف  بػػػػػد الػػػػػرحمف المالزعمػػػػػت المل ػػػػػب بػػػػػػ   بػػػػػؿ)ت
هػػػػػ ، عصػػػػنلح بػػػػف زيػػػػند ٕٙٗهػػػػػ ، عراعيػػػػن   ح ػػػػص بػػػػف  مػػػػر الػػػػدعرر)ٗ٘ٔالبصػػػػرر)

هػػػػػػػػ ، عراعيػػػػػػػن   هشػػػػػػػنـ بػػػػػػػف ٛٔٔػػػػػػػػ ابػػػػػػػف  ػػػػػػػنمر الشػػػػػػػنمت)تٗهػػػػػػػػ  ٕٔٙالسعسػػػػػػػت)ت
هػػ ، عراعيػن   ٕٛٔػػ  نصػـ الوػعوت)٘هػػ  ٕٕٗهػ ، ع بد هللا بف ذوعاف)تٕ٘ٗ منر)ت

هػػ  ٓٛٔعوت)تهػػ ، عح ػص بػف سػليمنف بػف المغيػرة البػزاز الوػٖٜٔشعبة بف  يػنش)ت
هػػ ، عالػ د بػف النلػد ٜٕٕهػػ ، عراعيػن   اللػؼ بػف هشػنـ البػزار)تٙ٘ٔػ حمزة الوػعوت)ٙ
هػػػػػػػػ ، عراعيػػػػػػػن   أبػػػػػػػع الحػػػػػػػنرث الليػػػػػػػث بػػػػػػػف ٜٛٔػػػػػػػػ الوسػػػػػػػن ت الوػػػػػػػعوت)ٚهػػػػػػػػ  ٕٕٓ)ت

هػػ  هػؤالء هػـ السػبعة الػذيف ا بصػر ٕٙٗهػ ، عح ص بف  مر الدعرر)تٕٓٗالنلد)بت
مػػػعف للعشػػػرة عرعابهػػػـ، وهػػػـ  أبػػػع جع ػػػر يزيػػػد بػػػف  لػػيهـ البحػػػث، أمػػػن ال ػػػراء الث ثػػػة المب

هػػػػػػ  عسػػػػػليمنف بػػػػػف ٓٙٔهػػػػػػ ، عراعيػػػػػن    يسػػػػػى بػػػػػف عرداف)تٕٛٔال ع ػػػػػنع المػػػػػد ت)ت
هػ  عراعين   رعيس ٕٓ٘)ت ػ يع عب بف إسحنؽ الحضرمت البصررٜهػ  ٓٚٔجمنز)ت

ػ اللؼ بف  ٓٔهػ ٖٕ٘) هػ ، عرعح بف  بد المؤمف البصررٖٕٛ)ت محمد بف المبعوؿ
دريػػس الحػػدادٕٙٛهػػػ ، عراعيػػن   إسػػحنؽ الػػعراؽ تٜٕٕزار البغػػدادر)تهشػػنـ البػػ  هػػػ، عا 

 هػ .ٕٜٕ)ت
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ببمثػػؿ وػػت أ ػػح دراسػػة ببصػػؿ برعايػػة مػػف أعسػػ  و :
  ٔ)ة ح ػػصبػػؿ وػػت العػػنلـ، أال عهػػت رعايػػ الرعايػػنت ا بشػػنرا وػػت الػػعطف العربػػت 

حػػػث  لػػػى عع جديػػػد وػػػت مجنلػػػح  إذ لػػػـ ي ػػػؼ الب، ومػػػن أ ػػػح معضػػػ ٕ) ػػػف  نصػػػـ
 دراسة ب نعلت هذ  اال  رادات بمثؿ هذا الب نعؿ.

بنلمؤل ػنت وػت  ى الرغـ مػف أف الموببػة العربيػة بػذالر ل: 
 لػػـ ال ػػراءات إال أف معظمهػػن  ػػن ـ  لػػى الم نر ػػة بػػيف ال ػػراء، علػػـ ببعػػرض بلػػؾ 

                                                           

شيخ ال راء،  هػ ٓٛٔػ  ٓٚ  هع ح ص بف سليمنف األسدر الغنضرر الوعوت، أبع  مر )ٔ)
عي نؿ لح  ح ػص بػف أبػت داعد، جػنعر بموػة عبغػداد، عوػنف حجػة وػت ال ػراءة، عاهيػن وػت 
الحديث ال يوببح.  رأ  لى زعج أمػح  نصػـ بػف أبػت ال جػعد، عوػنف معػح وػت دار عاحػدة 
عهػػذا سػػبب إب ن ػػح، رع   ػػف   ل مػػة بػػف مرثػػد، عثنبػػت الب ػػن ت، عابػػف إسػػحنؽ، عغيػػرهـ، 

عأدهػـ بػف أبػت إيػنس، عأحمػد بػف  بػدة عغيػرهـ،  ػرأ  ليػح   مػرع ع  ح  بور بػف بوػنر، 
بف الصبنح، ع بيد بف الصػبنح، عأبػع شػعيب ال ػعاس عغيػرهـ،  ػنؿ أحمػد بػف ح بػؿ  مػن 
بح برس. ع يؿ  إ ح جلس إلى الحسػف البصػرر عسػرلح، ع ػرأ ال ػرآف  لػى  نصػـ مػرات، 

أبػػت بوػػر بػػف  يػػنش، عجػػعد ، عوػػنف ال ػػدمنء يعػػدعف ح صػػن وػػت اإلب ػػنف للحػػرعؼ وػػعؽ 
بػػػنريخ اإلسػػػ ـ َعَعويػػػنت المشػػػنهير َعاأل ػػػ ـ، البػػػف َ نْيمػػػنز الػػػذهبت عيصػػػ ع ح بنلضػػػبط. 

ـ. ٖٕٓٓ، ٔ، بػػػػػػح/ بشػػػػػػنر معػػػػػػرعؼ، دار الغػػػػػػرب اإلسػػػػػػ مت، طٕٓٙ/ٗهػػػػػػػ ٛٗٚ)ت
عمػن  ٓٔ/ٚهػػ  ٛٗٚ)ت عبذهيب بهذيب الومنؿ وت أسػمنء الرجػنؿ، البػف  يمػنز الػذهبت

، ٔدر أمػػػػيف، ال ػػػػنرعؽ الحديثػػػػة للطبن ػػػػة عال شػػػػر، طبعػػػػدهن، بػػػػح/ غ ػػػػيـ  بػػػػنس عمجػػػػ
 ـ.ٕٗٓٓ

ْبَعة اإِلَمنـ اْلَ نرئ َأُبػع بوػر اأْلَسػدر اْسػـ ٕ)   هع اإلمنـ َ نِصـ بف أبت ال ُجعد أحد اْلُ رَّاء السَّ
أبت ال ُجعد، َبْهَدَلة َع يؿ بهدلح اْسـ أمح َعاسـ أبت ال ُجعد و يبح َعُهَع ُوعِوت َ َرَأ  لػى أبػت 

الػػرَّْحَمف الّسػػلِمّت عزر بػػف ُحَبػػْيش عرع  َ ْ ُهَمػػن َعَ ػػف أبػػت َعا ِػػؿ َعمْصػػَعب بػػف سػػعد،   بػػد
َعلمن َمػنَت َأُبػع  بػد الػرَّْحَمف الّسػلِمّت جلػس َ نِصػـ َمَونَ ػُح عبصػدر لل ػراء ِبنْلُوعوَػِة، َوػنَف 

لػػعاوت اهػػػ  ي ظػػر َٕٚٔ نِصػػـ رجػػ  َصػػنلحن، ثبػػت وػػت اْلِ ػػَراَءة حسػػف وػػت الَحػػِديث، )ت 
، بػح/ أحمػػد األر ػػنؤعط ٕٖٚعٕٖٙ/ٙٔهػػػ ٗٙٚبنلعويػنت، لالليػػؿ بػف أيبػػؾ الصػ در )ت

ـ. عاأل ػ ـ، لاليػر الػديف الزرولػت ٕٓٓٓعبروت مصط ى، دار إحينء البراث، بيػرعت، 
 ـ.ٕٕٓٓ، ٘ٔ، دار العلـ للم ييف، طٕٛٗ/ٖهػ ٜٖٙٔ)ت



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٔ﴾  
  

إال بشػوؿ  ػنبر،  العربيػةالمؤل نت ػ ويمن أ لـ ػ إلى أثر هذ  ال ػراءات وػت  لػـع 
، وػنف لزامػن  لػّى أف أشػير إلػى بعػض بن  رادات ح صعلمن ونف البحث النصن 

 بيؿ المثنؿ من يلت ، عالبت م هن  لى سالدراساتهذ  
البعجيػػح اللغػػػعر لمػػن ا  ػػرد بػػػح الوسػػن ت مػػف ال ػػػراءة، ل بيلػػة شػػور العرشػػػيد، ػػػ  ٔ

 ـ.ٜٕٓٓ ، شبنطٕ، العددٙٔبحث م شعر وت مجلة جنمعة بوريت، المجلد
د/  ػػػ ء ، دراسػػػة وػػػت الب يػػػة عالبرويػػػبػػػػ الالصػػػن ص اللغعيػػػة ل ػػػراءة ح ػػػص  ٕ

الصػػروية عال حعيػػة لرعايػػة ح ػػص ، عهػػت دراسػػة للالصػػن ص إسػػمن يؿ الحمػػزاعر
الجػن بيف الصػػروت  لمشػرؽ اإلسػ مت، م بصػرا ويهػن  لػىعأسػبنب ا بشػنرهن وػت ا

أضػؼ إلػى ذلػؾ أف ػ ، الصعبت عالداللت، عهع من بو ؿ بح بحث ػن، دعف عال حعر
عػرض لوػؿ اايػنت وػت رعايػة دراسة ا برؼ وػت م دمبػح بر ػح لػـ يصنحب هذ  ال

 . ٔ)ح ص
، عهػػت رعايبػػن عرش عح ػػص دراسػػة بحليليػػة م نر ػػة، لحليمػػة سػػنؿػػػ ال ػػراءات  ٖ

 .دراسة وت ح ؿ الب سير ع لـع ال رآف 
هػذ  اال  ػرادات مػف  ريػب أع اسػـ أجد دراسة بحمؿ  تَ لِّ ع د  مت بنلبحث  َ     

، بدراسة هذ  اال  راداتأف أ ـع مف بعيد ولـ أجد  لذا ون ت حنجبت الملحة وت 
الع  ػػة الوبيػػرة  نصػػدا الوشػػؼ  ػػف  السػػبعة المبػػعابرة و ػػط.وػػت حػػدعد ال ػػراءات 

مبي ن أثػر البغيػرات اللغعيػة وػت  ،البت بيف مسبعينت اللغة ع راءات ال رآف الوريـ
البنحثيف إلى إجراء مثؿ هذ  الدراسة  لى بن ت الرعاينت  مرغبن ،هذ  اال  رادات

 السبعية، بؿ عالعشرية. 

                                                           

  حيػػث ي ػػعؿ  ى ب ػػى للبنحػػث أف يشػػير إلػػى أ ػػح لػػف يعػػرض وػػت دراسػػبح لوػػؿ اايػػنت وػػت ٔ)
الالصػػن ص اللغعيػػة ل ػػراءة ح ػػص دراسػػة وػػت الب يػػة عالبرويػػب، د/  ػػراءة ح ػػصى ي ظػػر 

، دار ال صػػػيـ للطبن ػػػة عال شػػػر، بػػػدعف طبعػػػة عبػػػدعف ٖ ػػػ ء إسػػػمن يؿ الحمػػػزاعر، ص
سػػػـ اللغػػػة العربيػػػة بػػػهداب الم يػػػن سػػػ ة بػػػنريخ. عأسػػػنس هػػػذ  الدراسػػػة أطرعحػػػة دوبػػػعر ،  

 ـ.ٜٜٛٔ



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٔ﴾  
  

، األربعػة  شػر  الب  يب عالبحث  ف هػذ  اال  ػرادات وػت مصػنحؼ الػرعاة 
ػػ، عم هػن  عم هػن  حسنسػية المعضػعع عد بػح  لوع ػح يبعنمػؿ مػ   وبػنب هللا ػ 

ضالنمة المصندر البت أالذُت  لى  نب ت الب  يب ويهن  ف وؿ من يالص هذ  
أصنب ت الألر   دمن هممت بدراسة بلؾ المصػندر، عهػذا اال  رادات لغعين، و د 

عم هػن أيضػن مشػولة وػت بصػ يؼ اال  ػرادات  لػى  عاضح وت وهػرس المصػندر.
  بسػبب االرببػنط العثيػؽ مسبعينت اللغػة، النصػة المسػبعييف الصػعبت عالصػروت

هػذيف المسػبعييف  لػى عجػحد ببػداالؿ معػح الظػعاهر الصػعبية عالصػروية وػت مػػندة 
عال غػػػػرع ى ونلب يػػػػة الصػػػػعبية للغػػػػة الم طع ػػػػة هػػػػت دا مػػػػن   ػػػػس الب يػػػػة البحػػػػث، 

 .وت معضعح إف شنء هللا ػ بعنلى ػ الصروية وت سمنبهن األسنسية، ومن سُيذور
عالبحث وت  ضنين البغير اللغعر يعببر مف أصعب عأ  د ال ضنين، عصدؽ     

 ببنرهػػن هػػذ الػػدوبعر/  بػػد الصػػبعر شػػنهيف حػػيف  ػػنؿ  ى عأيػػة دراسػػة برالػػذ وػػت ا 
  . ٔ)الجعا ب المبعددة برهؽ ونببهن عدارسهنى

 ، لػػػى البحػػػث اعبمػػػدم نسػػػب را ين عصػػػ ين إم هجػػػ الدراسدددةهددد    تْ كَ مَ وقدددد َسددد    
 ،ع ػػػت البغيػػػرات ويهػػػن صػػػعبن بأربعػػػة مبنحػػػث ، مػػػف الػػػ ؿ ، عالم نر ػػػةعالبحليػػػؿ
 . لى هذ  اال  رادات أثر ذلؾ، ُمَبيَّف ويهن عداللة ،ع حعا ،عصرون

، عأربعػة مبنحػثشػبمؿ  لػى م دمػة، عبمهيػد، أف ي وقد قضدت ططدة الثحدث    
عجدعؿ بي ت ويح ا  رادات ح ص  ف غير  مػف طريػؽ الشػنطبية، بليػح عالنبمة، 

و يػح البمهيػد ن أمػاإلطنر الم هجػت للبحػث، ع وبشبمؿ  لى الم دمة  أمن  هنرس.ال
البغيػر   وػنألعؿ ،أمػن المبنحػثع شػونالت حػعؿ رعايػة ح ػص، اإلبعضيح لػبعض 

عالثن ت  البغير الصػروت عأثػر  وػت الصعبت عأثر  وت ا  رادات ح ص  ف غير ، 
ا  ػػرادات ح ػػص  ػػف غيػػر ، عالثنلػػث  البغيػػر ال حػػعر عأثػػر  وػػت ا  ػػرادات ح ػػص 

                                                           

، ٕ، مؤسسػػة الرسػػنلة، بيػػرعت، ط٘وػػت البطػػعر اللغػػعر، د/  بػػد الصػػبعر شػػنهيف، ص  ٔ)
 ـ.ٜ٘ٛٔهػ، ٘ٓٗٔ



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٔٗ﴾  
  

. عأمػػن  ػػف غيػػر ، عالرابػػ   البغيػػر الػػداللت عأثػػر  وػػت ا  ػػرادات ح ػػص  ػػف غيػػر 
صػػؿ إليهػػن البحػػث، بليهػػن وهػػرس المصػػندر الالنبمػػة، و يهػػن أهػػـ ال بػػن و البػػت بع 
   عالمراج  ثـ وهرس المعضع نت.

ف ػػ  عبعد وهذا جهد الم ؿ، إف و ت أصبت ويح، وذاؾ وضؿ مف هللا     ػػ، عا 
و ػػت أالطػػرت، وحسػػبت أ  ػػت بشػػر، عالومػػنؿ  عحػػد ، عيو ػػت أف طنبػػت   سػػت 

 ػ  عمن بعوي ت إال بن،،،ػ  بنلعيش م  وبنب هللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٔ٘﴾  
  

 اىتَٖيد
ون ػػت الرعايػػة الم بشػػػرة وػػت مصػػر م ػػػذ ال ػػبح اإلسػػ مت إلػػػى أعاالػػر ال ػػػرف     

 ػػػف  ػػػنو   هػػػػ ٜٕٚ)تالالػػػنمس الهجػػػرر هػػػت رعايػػػة عرش بػػػف سػػػعيد المصػػػرر 
عأالػػذ  ليػػح وػػت المدي ػػة حيػػث رحػػؿ عرش إلػػى اإلمػػنـ  ػػنو    هػػػ ٜٙٔ)تالمػػد ت

ثـ رج  ع شر رعايبح وت مصر، وونف لرعايبح السيندة وت مصر،  ،أرب  البمنت
 برعايػػػػػة الػػػػػدعرر هػػػػػػ ٗ٘ٔ)تثػػػػػـ حلػػػػػت محلهػػػػػن  ػػػػػراءة أبػػػػػت  مػػػػػرع بػػػػػف العػػػػػ ء

عاسػػػبمر العمػػػؿ  ليهػػػن وػػػت  ػػػراءة ال ػػػنس عوبنبػػػة المصػػػنحؼ حبػػػى  هػػػػ ،ٕٙٗ)ت
، (1)م بصؼ ال رف الثن ت  شر الهجرر )أعا ؿ ال ػرف السػندس  شػر المػي در 

هػػػ   ى  ػػراءة أبػػت  مػػرع  ليهػػن ال ػػنس اليػػعـ بنلشػػنـ ٖٖٛالجػػزرر)ت ي ػػعؿ ابػػف
عممػػن ، (2)عالحجػػنز عالػػيمف عمصػػر، وػػ  بجػػد أحػػدا يل ػػف ال ػػرآف إال  لػػى حروػػحى

يػػدؿ  لػػى أف رعايػػة ح ػػص لػػـ يوبػػب لهػػن الػػذيعع عاال بشػػنر إال وػػت الم بػػت سػػ ة 
لجزيػػرة األاليػػرة، حيػػث وػػنف أهػػؿ المشػػرؽ مػػف مصػػر عالشػػنـ عالعػػراؽ عالحجػػنز عا

العربيػػػة عالػػػيمف عالسػػػعداف عغيرهػػػن ال يعروػػػعف عال ي ػػػرأعف إال ب ػػػراءة أبػػػت  مػػػرع 
البصػػػرر براعييػػػح الػػػدعرر أع السعسػػػت، أف ب سػػػير الج لػػػيف الػػػ ص ال رآ ػػػت وػػػت 

 .(3)ب سير  ب راءة أبت  مرع البصرر عهع مؤلؼ مؤل نت ال رف العنشر الهجرر
شػػػػػرهن األح ػػػػػنؼ عبالنصػػػػػة حبػػػػػى     ػػػػػندرة العجػػػػػعد ح ػػػػػصون ػػػػػت رعايػػػػػة ع     

وػػعوت أالػػذ   أبػػن ح ي ػػة)يبعصػػبعف لهػػذ  الرعايػػة  ألف العثمػػن ييف  لػػذا ونألح ػػنؼ 

                                                           

، ٛٙ   ٕٙم دمنت وت  لـ ال راءات، لمحمد م لح، أحمد شور ، محمد م صعر، ص   ٔ)
 ـ.ٕٔٓٓ، ٔدار  منر،  منف ط

هػػ ، موببػة ابػف بيميػة،   ػت ٖٖٛل راء، لمحمد بػف الجػزرر)تغنية ال هنية وت طب نت ا  ٕ)
 هػ ج. برجسبراسر. ٖٔ٘ٔب شر  ألعؿ مرة  نـ 

هػ ، ٜٔٔهػ  عج ؿ الديف السيعطت )تٗٙٛب سير الج ليف، لج ؿ الديف المحلت )ت  ٖ)
 .ٔدار الحديث، ال نهرة، ط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٔٙ﴾  
  

، عوػػت ظػػ ؿ الال وػػة العثمن يػػة رغػػب األبػػراؾ وػػت ا بشػػنر رعايػػة (1) ػػف  نصػػـ
مسػػبعي يف بنلعلمػػنء عالػػد نة الػػذيف برسػػلهـ الدعلػػة  ح ػػص  لػػى العػػنلـ اإلسػػ مت
 .(2)ةالعلية إلى األ طنر اإلس مي

 
 
 
 
 
 

                                                           

ار الوبػػػػػب ، دٓٛهػػػػػػ ، صٜٔٔي ظػػػػػر طب ػػػػػنت الح ػػػػػنظ، لجػػػػػ ؿ الػػػػػديف السػػػػػيعطت )ت  ٔ)
 هػ.ٖٓٗٔ، ٔالعلمية، بيرعت، ط

وثرة ب   ت ح ص عوثػرة  ػدد المبل ػيف  عه نؾ أسبنب وثيرة ال بشنر هذ  الرعاية، م هن   ٕ)
ب ن ػػح لرعايبػػح ع ػػعة سػػ د ، عث ػػنء العلمػػنء  ليػػح، عون ػػت ال ػػراءة البػػت أالػػذهن  ػػف    ػػح، عا 

إلػى غيػر ذلػؾ مػف األسػبنب،   نصػـ برب ػ  إلػى  لػت ػ رضػت هللا   ػح ػ يع ػت  سػ دا.
، بػػػح/ إحسػػػنف ٓٛٔٔ/ٖهػػػػ ،ٕٙٙمعجػػػـ األدبػػػنء، ليػػػن عت الحمػػػعر )تعللمزيػػػد يراجػػػ  

ـ. عحػػػرز األمػػػن ت ععجػػػح البهػػػن ت وػػػت ٖٜٜٔ بػػػنس، دار الغػػػرب اإلسػػػ مت، بيػػػرعت، 
، بػػح/ ٖهػػػ  صٜٓ٘ال ػػراءات السػػب ، لل نسػػـ بػػف ويػػر  بػػف اللػػؼ الر ي ػػت الشػػنطبت )ت

ـ، ع  ٕ٘ٓٓ، ٗالهػػد  عدار الغعثػػن ت للدراسػػنت ال رآ يػػة، ط محمػػد الز بػػت، موببػػة دار
، بػػػح/  لػػػت ٙ٘ٔ/ٔهػػػػ ،  ٖٖٛال شػػػر وػػػت ال ػػػراءات العشػػػر،  لمحمػػػد بػػػف الجػػػزرر )ت

الضػػبنع، المطبعػػة البجنريػػة الوبػػر ، بػػدعف طبعػػة عبػػدعف بػػنريخ، عمحنضػػرات وػػت  لػػـع 
مبنحػػػث ـ. ع ٖٕٓٓػػػ ٔ، دار  مػػػنر،  مػػنف، ط٘٘ٔ   ٜٗٔال ػػرآف، لغػػن ـ  ػػدعرر، ص

، لمحمػػد  بػػنس البػػنز، ٘ٔعٗٔوػػت  لػػـ ال ػػراءات مػػ  بيػػنف أصػػعؿ رعايػػة ح ػػص، ص 
ـ. عاإلضػػنءة وػػت بيػػنف أصػػعؿ ال ػػراءة، للشػػيخ/ محمػػد ٕٗٓٓ،ٔدار الولمػػة، ال ػػنهرة، ط
، ملبػػـز الطبػػ  عال شػػر/  بػػد الحميػػد أحمػػد ٖٚعٕٚهػػػ ، ص ٖٔٛٔ لػػت الضػػبنع، )ت 

عالمغ ػت وػػت  لػـ البجعيػد برعايػة ح ػػص ح  ػت، شػنرع المشػهد الحسػػي ت، بػدعف بػنريخ . 
، ٔ، موببة سمير م صعر، غػزة، طٖٖ  ٕٚ ف  نصـ، د/  بد الرحمف يعسؼ الجمؿ

 ـ.ٕٗٔٓ



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٔٚ﴾  
  

 املثحث األٗه
 ٗأثزٓ يف اّفزادات حفص عِ غريٓاىص٘تي  اىتغري

يعبريهػػن شػػرف الظػػعاهر االجبمن يػػة األالػػر   اللغػػة ظػػنهرة اجبمن يػػة، شػػر هن    
ع د ذوػر العلمػنء أف مػف أسػبنب البغيػر  البغيير حيف ب ب ؿ مف بي ة إلى أالر .

عالجغراويػػػػة، وحضػػػػنرة األمػػػػة ع ظمهػػػػن اللغػػػػعر ى الععامػػػػؿ االجبمن يػػػػة عال  سػػػػية 
ع ندابهػػػن عب نليػػػدهن ع  ن ػػػدهن، عث نوبهػػػن عابجنهنبهػػػن ال وريػػػة، عم ػػػنحت عجػػػدا هن 

من را ن  الشػنرع الحوػيـ ععضػعح وػت  ػيف هذا ع  ،(1)ع زع هن، عبي بهن الجغراويةى
 هن.ال راءات ال رآ ية عاالالب ونت وي الحومة مف بعدد ون ت م ح، واال ببنر

إف البغيػػرات البػػت ببعػػرض لهػػن الولمػػة بحصػػؿ ب عػػؿ  ػػعا يف ثنببػػة ال دالػػؿ     
لل سػػػنف وػػػت بعجيههػػػن، ومػػػن ى أف الظػػػعاهر اللغعيػػػة ال بسػػػير عو  ػػػن إلرادة األوػػػراد 
عالمجبمعنت أع ببع ن لألهعاء عالمصندونت، عا  من بسير عو  ن ل عاميس ال ب ؿ وت 

للباللػػؼ  ػػف ال ػػعاميس الالنضػػعة لهػػن ثبنبهػػن عصػػرامبهن عاطرادهػػن ع ػػدـ  نبليبهػػن 
 .  ٕ)ظعاهر ال لؾ عالطبيعةى

عيبسـ البغير الصعبت بمجمع ة مف الالصػن ص بسػطهن الػدوبعر/ رمضػنف     
 بد البعاب وت وبنبح البطعر اللغعر، م ندهػن  أ ػح يحػدث بل ن يػن دعف شػععر أع 

 ػػػح ع ػػت مػػػف اإل سػػػنف، عأ ػػػح غيػػػر وػػػردر، عأ ػػػح يسػػػير بػػػبطء عبػػػدرج شػػػديديف، عأ
  . ٖ)محدعد بمونف عزمنف معي يف، عأ ح مطرد

ػ مطل ػة، عهػت بلػؾ البغيػرات البػت بحػدث مػف البحػعؿ وػت ال ظػنـ الصػعبت  ٔ 
للغػػة  بحيػػث يبحػػعؿ الصػػعت اللغػػعر إلػػى صػػعت آالػػر وػػت اللغػػة، عوػػت جميػػ  

                                                           

، ٔ،  هضػػػة مصػػػر للطبن ػػػة عال شػػػر، طٜٕٗ لػػػـ اللغػػػة،  لػػػت  بػػػد العاحػػػد عاوػػػت، ص  ٔ)
 بدعف بنريخ.

 . ٕٔعٕٓ لـ اللغة، د/ عاوت، ص  ٕ)
، ٚٔ  ٘ٔ للػػح ع عا ي ػػح، د/ رمضػػنف  بػػد البػػعاب، صي ظػػر البطػػعر اللغػػعر مظػػنهر  ع   ٖ)

 ـ. ٜٜٚٔموببة الالن جت، ال نهرة، 



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٔٛ﴾  
  

ت مجػرد حلػعؿ صػعت السين نت الصعبية، عيطلؽ  ليهن البغيرات البنريالية، عه
محػػػػؿ صػػػػعت آالػػػػر وػػػػت  ظػػػػنـ اللغػػػػة بعيػػػػدا  ػػػػف ب ن ػػػػؿ األصػػػػعات عمبطلبػػػػنت 

 السينؽ.
ػ م يدة  عهت بلؾ البغيرات البت بحصؿ لألصعات ب عؿ بجنعرهن وػت سػين نت ٕ

صعبية معي ة، عهت مشرعطة بععامؿ صعبية بشػويلية، عيطلػؽ  ليهػن البغيػرات 
هػػع الػػذر يوػػعف لػػح أوبػػر األثػػر وػػت البرويبيػػة، عهػػذا ال ػػعع مػػف البغيػػر الصػػعبت 

 . ٔ)بطعر الصيغ عاألب ية عب نسلهن
عأعجح البغيرات الم يدة وت جملبهػن بالضػ  لمجمع ػة مػف ال ػعا يف الصػعبية     

بعضهن  نـ ي سحب أثرهن  لى اللغنت اإل سن ية  نمة، عيسػرر م ععلهػن  ليهػن 
ؽ اللغػة العربيػة جميعن ب  اسبث نء، عأالر  النصة ب حصر دا رة  ملهن وت  طن

 عحدهن.

ػ  ن عف األ ع ، ونلصعبنف المبجنعراف وت السينؽ يببندالف ويمن بي همن البرثير  ٔ
 عالبرثر، عاأل ع  هع الذر يبغلب وت ال هنية  لى األضعؼ.

 ػ  ن عف الجهد األ ؿ عاال بصند وت الجهد. ٕ
بنللغة العربيػة، وهػت بلػؾ البػت ببعلػؽ بالصػن ص  أمن ال عا يف الصعبية الالنصة

الب ية الم طعية عال بر، عهذ  ال عا يف الصعبية الالنص م هن عالعنـ هت المسؤلة 
 . ٕ) ف وؿ من يصيب األصعات عالصيغ العربية مف بطعر

إف  مؿ ال عا يف الصعبية أشبح شتء بعمليبت مد عجػزر لغػعيبيف، الغػرض     
م همػػن الح ػػنظ  لػػى ابػػزاف اللغػػة، عسػػ مة أ سػػجبهن عأب يبهػػن، وهمػػن ي ر ػػنف بػػيف 

                                                           

،  ػنلـ الوبػب ٖٚي ظر ال عا يف الصعبية وت ب ػنء الولمػة العربيػة، د/ وػعزر الشػنيب ص  ٔ)
 ـ. ٕٗٓٓهػ، ٕ٘ٗٔ، ٔالحديث، أربد، األردف، ط

 . ٔٙعٓٙي ظر السنبؽ ص   ٕ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜٔ﴾  
  

األمثنؿ، عي ربنف بيف المب نورات عالمب ن ضنت، وؿ ذلؾ مف أجؿ بح يؽ بيسػير 
 .   ٔ)ال طؽ عبسهيلح

سػػلط الضػػعء  لػػى البغيػػر اللغػػعر البحػػث أف ي عدعويمػػن يلػػت مػػف صػػ حنت يػػ    
 ػػدرال ال بػػرس بػػح مػػف ال مػػنذج نبهػػن المببني ػػة  و يهػػن  وػػت بي   ػػراداتاالعأثػػر   لػػى 

البػت ع البت البسهن البغير علحؽ بهن وت األصعات عالصػرؼ عالبرويػب عالداللػة، 
  هت معضعع هذا البحث إف شنء هللا ػ بعنلى ػ

مشػولة لغعيػة ذات ، ح ع   لى مشولة  د جنبهبيعد أف البحث يبدأ علوف  بؿ أف ي     
ل مػػػنذج المسػػػبعييف الصػػػعبت عالصػػػروت  بسػػػبب االرببػػػنط  وػػػت البصػػػ يؼ طػػػنب  الػػػنص

ى  الصػػعبية عالصػػروية وػػت مػػندة البحػػث ببػػداالؿ معػػح الظػػعاهر العثيػػؽ بي همػػن  لػػى عجػػحد 
ونلب يػػػػػة الصػػػػػعبية للغػػػػػة الم طع ػػػػػة هػػػػػت دا مػػػػػن   ػػػػػس الب يػػػػػة الصػػػػػروية وػػػػػت سػػػػػمنبهن 
األسنسػػية... علػػيس بالػػنؼ مػػن ب ػػـع بػػح المصػػعبنت مػػف دعر الطيػػر وػػت بشػػويؿ ب يػػة 

حبػػى لػػيموف ال ػػعؿ بػػرف ال ظػػنـ الصػػروت العربػػت هػػع   الولمػػة  لػػى المسػػبع  الصػػروت
عراء إف    ػػعؿالبحػػث أف ي عديػػ  لوػػف  لػػى وػػؿ حػػنؿ  ٕ) ظػػنـ صػػعبت بنلدرجػػة األعلػػىى

الوشػؼ   هػن، عبعسػعح  البد مػف أسرار ف غير  وت ا  رادات ح ص  اللغعية اتالبغير 
 إلى من يلت الصعبت وي سمهن  منذج البغير يبدأ بأف 

(ٖ (ٗ   
المالػرج يحبػنج إلػى جهػد معلعـ أف الهمزة صعت مف أ صى الحلؽ صػعبال     

ي ػػػعؿ   هػػػن الػػػدوبعر/ رمضػػػنف  بػػػد البػػػعاب  ى صػػػعت الهمػػػزة صػػػعت   ضػػػلت 
أصػػػيؿ وػػػت اللغػػػنت السػػػنمية ولهػػػن، عهػػػع صػػػعت ح جػػػرر مهمػػػعس، ي طػػػؽ بػػػرف 

                                                           

 . ٜٙي ظر السنبؽ   ٔ)
 .ٕٔبطعر اللغعر، د/  بد الصبعر شنهيف، صوت ال  ٕ)
عردت هػػذ  الل ظػػة وػػت ثمن يػػة معاضػػ  وػػت ال ػػرآف الوػػريـ،  رأهػػن ح ػػص بػػنلبال يؼ، عهػػت   ٖ)

 ، ٛ٘  ع )ٚ٘عسػػعرة المن ػػدة اايبػػنف ) ، ٖٕٔ)ع   ٚٙسػػعرة الب ػػرة اايبػػنف )ونلبػػنلت  
سػػعرة ع   ،ٔٗآيػػة )سػػعرة ال ر ػػنف ع   ،ٖٙ ، عسػػعرة األ بيػػنء آيػػة )ٙ٘عسػعرة الوهػػؼ آيػػة )

  .ٜسعرة الجنثية آية)ع   ،ٙل منف آية )
  .ٗسعرة اإلال ص، آية )  ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٓ﴾  
  

يلب ػػت الػػعبراف الصػػعبينف أحػػدهمن بػػناالر، الب ػػنء محومػػن يحػػبس الل همػػن الهػػعاء 
رة، سػػمعت للهػػعاء المحبػػعس الالػػنرج مػػف الػػر بيف، حبػػى إذا زاؿ هػػذا االلب ػػنء وجػػ

ي ػػػػعؿ الالليػػػػؿ  ى عأّمػػػػن الَهْمػػػػزة َوَماْلَرُجهػػػػن مػػػػف . ع  ٔ)ا  جػػػػنرا هػػػػع صػػػػعت الهمػػػػزة ى
أ َصػػػى الَحْلػػػؽ َمْهُبعبػػػة مضػػػغعَطة وػػػ ذا ُروِّػػػح   هػػػن ال ػػػت، وصػػػنرت اليػػػنء عالػػػعاع 

ػػػػػحنح ى ى عالهَػػػػػتب  ِشػػػػػْبُح الَعْصػػػػػر ،  ٕ)عاأللػػػػػؼ  ػػػػػف غيػػػػػر طري ػػػػػة الُحػػػػػرعِؼ الصَّ
ػػػػْعتى ػػػػْغِط، َعِمْ ػػػػُح الَهْمػػػػُز ِوػػػػت اْلَوػػػػَ ـِ أَل ػػػػح ،  ٖ)للصَّ ى عالَهْمػػػػُز ِمْثػػػػُؿ الَغْمػػػػِز عالضَّ
، عالبرويػػح  ػػف الهمػػزة مػػن هػػع إال بال يػػؼ  ٘)ىْ ػػحُ عَروَّػػَح َ ْ ػػُح  َ  َّػػَس  َ ى ، ٗ)ُيْضػػَغطى

لهػػن، وػػنلهمزة صػػعت شػػديد ح جػػرر ا  جػػنرر صػػعب وػػت ال طػػؽ يالػػرج بنجبهػػند، 
وبمػيـ ع ػيس عمػن جنعرهػن عوػت الم نبػؿ لجػرت  ػريش  ع د ح  بهن ال بن ػؿ البدعيػة

عأوثػػػػر أهػػػػؿ الحجػػػػنز عالحضػػػػر إلػػػػى البصػػػػرؼ ويهػػػػن بػػػػنلبال يؼ بغيػػػػة البيسػػػػير 
اللغة وت بطعرهػن بميػؿ إلػى الػباللص مػف األصػعات الصػعبة البػت ع  ى عالسهعلة،

الهمػػػز هػػػع األصػػػؿ، عاللغػػػة  يػػػؿ  إف ع  ، ٙ)ىبحبػػػنج إلػػػى مجهػػػعد  ضػػػلت شػػػنؽ
 . ٚ)ة ح ص، أمن البال يؼ ولغة ثن يةىبميؿ إليح، ع ليح رعايال معذجية ال نشية 

                                                           

، ٔ، موببة الالػن جت، ال ػنهرة، طٕٗمشولة الهمزة العربية، د/ رمضنف  بد البعاب، ص  ٔ)
 ـ. ٜٜٙٔ

، بح/ مهدر المالزعمت ع إبػراهيـ السػنمرا ت، ٕ٘/ ٔهػ ، ٓٚٔوبنب العيف، للالليؿ )ت  ٕ)
 دار عموببة اله ؿ، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.

)هػػػػ ت ت ، دار صػػػندر، بيػػػرعت، ٖٓٔ/ ٕهػػػػ  ٔٔٚلسػػػنف العػػػرب، البػػػف م ظػػػعر )ت  ٖ)
 هػ. ٗٔٗٔ،  ٖط

 )هػ ـ ز .ٕٙٗ/ ٘السنبؽ   ٗ)
  )ر ؼ هػ .ٖٜٗ/ ٖٔالسنبؽ   ٘)
البطػػػعر اللغػػػعر عالم يػػػنس الصػػػعابت وػػػت شػػػرح الم نمػػػنت الحريريػػػة للشريشػػػت، د/ محمػػػد   ٙ)

 ـ. ٜٜٙٔهػ ، ٚٔٗٔ، ط ٖٓٔإبراهيـ حسف الع ي ت، ص
، ط  ٜٚٔي ظػر وػت األصػعات اللغعيػػة دراسػة وػت أصػػعات المػد، د/ غنلػب ونضػػؿ ص   ٚ)

 ـ . ٜٗٛٔالعراؽ 



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٔ﴾  
  

ا  حيثمػػػن ع عبػػػن وػػػى ع   ُػػػا  ع)وُ ع  زُ ح صػػػن  ػػػد ا  ػػػرد ب ػػػراءة )ُهػػػ أف ه ػػػن وُيمحدددظ    
ال ػػرآف الوػػريـ ى ب بػػداؿ الهمػػزة عاعا للبال يػػؼ، مػػ  ضػػـ الػػزا  عصػػ  عع  ػػن. ع ػػرأ 

عصػ  و ػط، عي ػؼ  ليهػن  حمزة )هزؤا  بنلهمزة  لى األصػؿ، مػ  إسػونف الػزا 
ب  ؿ حروة الهمزة إلى السنوف  بلهن، عب بداؿ الهمزة عاع  لى الرسـ. ع ػرأ اللػؼ 
العنشػػػػر)هزؤا  بػػػػنلهمزة مػػػػ  إسػػػػونف الػػػػزا  عصػػػػ  عع  ػػػػن. ع ػػػػرأ البػػػػن عف )هػػػػزؤا  
بػػػنلهمزة مػػػ  ضػػػـ الػػػزا  عصػػػ  عع  ػػػن . عجػػػح الضػػػـ وػػػى الػػػزا  أ ػػػح جػػػنء  لػػػى 

حوى األال ش األعسط  ػف  يسػى بػف  مػر األصؿ. ععجح اإلسونف البال يؼ. 
سونف أعلح مضمـع ويح لغبنف  الضـ، عاإلالث  ى أف وؿ اسـ  لى ث ثة أحرؼ 

 .  ٔ) حع  العسر، عالهزؤ ى 
 ع ا  إال ح صػػن  و  ػػح أبػػدؿ مػػف الهمػػزة عاعا ُػػع ا ، ع)وُ زُ وػػؿ الػػرعاة همػػزعا  )ُهػػع     

م بعحة  لى أصؿ البال يؼ  أل هن همػزة م بعحػة  بلهػن ضػمة وهػت بجػرر  لػى 
عاألحسػف وػت  ، ٖ)عأِلَ َُّح ور  اْلَهْمز بعد ضمبيف ِوت ولمة َعاِحَدة ولي هنى ؛  ٕ)البدؿ

  أف يل ػػػػت حروػػػػة الهمػػػػزة  لػػػػى الػػػػزار عال ػػػػنء ومػػػػن أل يػػػػت وػػػػت ُو ُػػػػع ا  ع)ُهػػػػُزع ا)
 . ٗ))جزأ 
راءة  ألف وػػؿ مػػف ضػػـ ال ػػنء ال يبػػدؿ هػػذ  الهمػػزة... عا  ػػرد ح ػػص بهػػذ  ال ػػ    

عمف شرف ح ص بح يػؽ الهمػزة أبػدا، عا  مػن ع ػ  لػح اإلبػداؿ وػت هػنبيف الولمبػيف 
إف مػػف شػػرف ح ػػص بح يػػؽ الهمػػز ن بػػيف اللغػػنت، ومػػن ي ػػعؿ أبػػع شػػنمة  ىجمعػػ

   جمعن بيف اللغػنت  ألف مػف  ندبػح ُهُزع ا عُوُ ع اأبدا، عا  من ع   لح اإلبداؿ وت )

                                                           

هػػ ، ص ٕٕٗٔلمحمد سنلـ محيسػف )ت  المغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت،  ٔ)
 هػ .ٛٓٗٔ،  ٕ، دار الجيؿ،  بيرعت، عموببة الولينت األزهرية ال نهرة، ط ٕٗٔ

، بػح/ ٖٖٓإبراز المعن ت مف حرز األمن ت، ألبت شنمة  بد الرحمف بف إسػمن يؿ، ص  ٕ)
 ـ . ٕٜٛٔإبراهيـ  طعة، ط 

، بػػػح/ سػػػعيد ٔٓٔهػػػػ ، صٖٓٗحجػػػة ال ػػػراءات، ألبػػػت زر ػػػة ابػػػف ز جلػػػة )ت حػػػعالت   ٖ)
 األوغن ت، دار الرسنلة، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.

 . ٖٖٔإبراز المعن ت مف حرز األمن ت ص  ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٕ﴾  
  

منلبػح  )مجراهػن )ِويِح ُمَهن  ػن مالنل ة أصلح وت بعض الولـ وصلبح    ػنؿ  ، ٔ)ى، عا 
   ٕ)الشنطبت  

َل  َواِكِن ُفصِّ  ............................   َوُىْزؤاً وَُكْفؤاً يف السَّ
 َوَحْفٌص َواِقفاً ُثَّ ُموِصَل َوُضمَّ لَِباِقيِهْم َوََحَْزُة َوقْ ُفُو ... ِبَواٍو 

علـ يصرح الشنطبت ب راءة ح ص ه ن، عحذؼ من هع المهـ ذوػر ، علػع أ ػح     
  سػنو ن الضػـ وصػ  السػبغ ى  ػف  علػػح  ُهػُزع ا  ع)ُو ُػع ا ػنؿ وػت البيػت األعؿ  )

عضػػػـ لبػػػن يهـ، ثػػػـ ي ػػػعؿ بػػػدؿ البيػػػت الثػػػن ت  عأبػػػدؿ عاعا حمػػػزة   ػػػد ع  ػػػػح ... 
 . ٖ)لعصؿ عالع ؼ أبدالعح ص وذا وت ا

 أ ػػح بعػػد حػػذؼ الهمػػزة وػػت الولمبػػيف  لػػى رعايػػة ح ػػص  ػػد الب ػػت حروبػػنف ػػػ ٔ
  ي نسػػب مػػػن wا ، )ُوػػُؼ أ   و بػػد أف يعػػعض   هػػن بصػػنمت ضػػعيؼ ) -)ُهػػزُ 
أل ػػػح إذا وبحػػػت الهمػػػزة المبعسػػػػطة   أع مػػػد الصػػػعت بنلصػػػن ت السػػػػنبؽ  ى بلهػػػن

 بلهػػن سػ طت، ع ػعض   هػػن بصػنمت ضػعيؼ ي نسػػب مػن  بلهػػن، عال عا ضػـ مػن 
، وداللت شبح الحروة العاعية ويهمن حبػى ال بلب ػت  ٗ)يموف حذوهن دعف بععيضى

 حروبنف.
 النأ ػػداد م نطعهمػػن، عا ب ػػ نرا وػػتاالبصػػسػػبب البال يػػؼ وػػت الولمبػػيف  ػػد ػػػ أف ٕ
ل بر مف م ط  إلى آالر، ونل بر وت )هزؤا   لى الم ط  األالير )ء  = ص ح ل

ال صػػػير الم بػػػعح  ا ب ػػػؿ إلػػػى الم طػػػ  الثػػػن ت )ُز = ص ح ال صػػػير الم بػػػعح ، 
عال بر وت )و ؤا   لى الم ط  األالير )ء  = ص ح ال صير الم بعح  ا ب ؿ إلى 

                                                           

 . ٖٖٔالسنبؽ ص  ٔ)
، عيرمػػز الشػػنطبت لعنصػػـ عراعييػػح بػػػ ) صػػ  ، ف  رمػػز  نصػػـ، ٖٚحػػرز األمػػن ت ص  ٕ)

 ص  رمز شعبة، ع  رمز ح ص.
 . ٖٖٔعٖٖٓإبراز المعن ت مف حرز األمن ت ص  ٖ)
، دار ٙ٘ال ػػػراءات ال رآ يػػػة بػػػيف الػػػدرس الصػػػعبت ال ػػػديـ عالحػػػديث، لمػػػت الجبػػػعرر ص  ٗ)

 ـ.  ٕٓٓٓ، ٔالشؤف الث نوية العنمة، بغداد، ط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٖ﴾  
  

سػػير حلػػعؿ الهمػػزة   علػػذا وػػ ف ب الم طػػ  األعؿ )ُؾ = ص ح ال صػػير الم بػػعح 
محؿ العاع ه ن أف الم ط  الذر يحبعر  لى صػعت الهمػزة م طػ   ػعر بنل سػبة 
للم طػػ  الػػذر يسػػنعيح وػػت وػػؿ شػػتء  إال أ ػػح يحبػػعر  لػػى الػػعاع موػػنف الهمػػزة، 
ع لى ذلؾ و ف الذر يؤثر الهمزة يؤثر ال طؽ بنلم ط  ال عر، عالذر يؤثر الػعاع 

الضػػػػػعيؼ الػػػػػذر يحبػػػػػعر  لػػػػػى  وػػػػػت معضػػػػػ  الهمػػػػػزة ي ضػػػػػؿ ال طػػػػػؽ بػػػػػنلم ط 
نلحجنزييف ومن يؤيد بلؾ ال ورة وت حنؿ البسهيؿ   ع د ُعجدالصعامت الضعي ة، 

بص ة  نمة يؤثرعف الم ط  الضعيؼ، عالبدعييف بعنمة يؤثرعف الم ط  ال ػعر، 
 .   ٔ)عهذا عذاؾ م نسب لطبيعة الحضر عالبدع

داؿ وت هػنبيف الولمبػيف ػ مف شرف ح ص بح يؽ الهمزة أبدا، عا  من ع   لح اإلبٖ
 وصػلبح  ى نت،جمعن بيف اللغنت  ألف مف  ندبح مالنل ة أصلح وت بعض الولم

منلبػػح  )مجراهػػن  ِويػػِح ُمَهن  ػػن ، عوػػت هػػذا بيػػنف أف الرعايػػة اسػػبعملت البال يػػؼ ى، عا 
وت الهمزة ومن اسبعملت البح يؽ  م  أف البح يؽ سمة بدعية عهع يسيطر  لى 

بينف أف ال رآف الوػريـ  ػزؿ بمالبلػؼ اللغػنت عإلرضػنء جميػ  الرعاية، عويح أيضن 
 العرب.

حرؼ مف حرعؼ الحلؽ  لمن وت ذلؾ  بلجر اللغة إلى بال يؼ وؿ اسـ ثن يح    
ى ععجػػح اإلسػػونف أ ػػح لغػػة بمػػيـ عأسػػد ع نمػػة  ػػيس،  ث ػػؿ عبعػػد وػػت المالػػرج مػػف 

ببػػنب  الحروػػنت سػػبب مػػف أسػػبنب ومػػن أف  ، ٕ)نزييفىععجػػح الضػػـ أ ػػح لغػػة الحجػػ
ي ػعؿ ابػف ج ػت   هػذا الث ػؿ،بلجػر اللغػة إلػى بال يػؼ   لذا أيضن الث ؿ وت ال طؽ

                                                           

  ي ظػػر الهمػػز عالبسػػهيؿ وػػت ال ػػراءات عاللهجػػنت العربيػػة، د/ أحمػػد طػػح حسػػن يف سػػلطنف، ٔ)
  ـ ببصرؼ.ٕٓٔٓهػ، ٖٔٗٔ، ٔموببة عهبة، ال نهرة، ط ،ٜٕٚص

هػػػػػ ، ٚٔٔٔإبحػػػػنؼ وضػػػػ ء البشػػػػر وػػػػت ال ػػػػراءات األربعػػػػة  شػػػػر، للب ػػػػنء الػػػػدمينطت)ت  ٕ)
 ـ.ٕٙٓٓ، ٕ، بح أ س مهرة، دار الوبب العلمية، لب نف، طٙٛٔص



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٗ﴾  
  

 ػػػن، عذلػػػؾ ىمػػػن وػػػنف ث ثّيػػػن مضػػػمعـ الثػػػن ى أع موسػػػعر  ولػػػؾ ويػػػح اإلسػػػونف بال ي
  . ٔ)و علؾ وى َوِبد  َوْبدى

 . ٕ)"ا( من قوله تعالى: " قاَل َتْزَرُعوَن َسْثَع ِسِنيَن َدَأثا  ث  أَ )دَ د  1
 . ٖ)"الر ْهبِ ْهب( من قوله تعالى: " َواْضُمْم ِإَلْيَك َجناَحَك ِمَن )الر  د  2
ا(: 1

ً
َأت
َ
 ـ )د
الهمػػػزة، ع ػػػرأ  عاالبل ػػػعا وػػػت  دأبػػػن، وػػػرع  ح ػػػص ب ػػػبحي ػػػعؿ ابػػػف الجػػػزرر  ى    

ن   صػػػب  لػػػى ب ػػػأَ َ ْعلػػػح )دَ ي ػػػعؿ موػػػت بػػػف أبػػػت طنلػػػب  ىع  ، ٗ)البػػػن عف ب سػػػون هنى
أِلَف مع ػػى بزر ػػعف يػػدؿ  لػػى بػػدأبعف  َػػنَؿ َأُبػػع َحػػنِبـ مػػف وػػبح اْلهمػػَزة   اْلمصػػدر

َعمف أسوف جعلح   د ب)َعِهت ِ َراَءة َحْ ص َ ف َ نِصـ جعلح مصدر   دأبن)ِوت 
َعوػػػبح اْلهمػػػَزة ِوػػػت اْلِ ْعػػػؿ ُهػػػَع اْلَمْشػػػُهعر ِ ْ ػػػد أهػػػؿ اللبَغػػػة َعاْل َػػػْبح   دأبػػػت)مصػػػدر 

َع يػؿ   ،السػم  عالسػم )ع  ال َّهػر َعالّ هػر)َو َػْعِلِهـ  ،عاإلسونف ِوت اْلمصدر ُلَغبَػنفِ 
 . ٘)ِإ ََّمن حرؾ عأسوف ألجؿ حرؼ اْلحلؽ ى 

ـْ ... َوَحرِّْؾ ...........................  َدْأبن   ٙ) نؿ الشنطبت    ِلَحْ ِصِه

 . ٚ)ودأب آؿ ور عفىى للجمنع  ليح وت  علح بعنلى  ىػ أف اإلسونف أعلٔ
                                                           

، بػػػػح/ محمػػػػد  لػػػػت ٖٓٗ/ ٕهػػػػػ  ٕٜٖالالصػػػػن ص، ألبػػػػت ال ػػػػبح  ثمػػػػنف بػػػػف ح ػػػػت)ت  ٔ)
 ـ.ٜٚٛٔة المصرية العنمة للوبنب، ال جنر، الهي 

  .ٚٗسعرة يعسؼ، ااية )  ٕ)     
   .ٕٖسعرة ال صص، ااية )  ٖ)
 . . ٜٕ٘/ ٕال شر وت ال راءات العشر   ٗ)
، بح د/ حنبـ صػنلح ٖٛٛ/ ٔهػ ، ٖٚٗمشوؿ إ راب ال رآف، لموت بف أبت طنلب )ت   ٘)

 هػ .٘ٓٗٔ، ٕبيرعت، ط –الضنمف، مؤسسة الرسنلة 
 . ٕٙحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص   ٙ)
 . ٕٙحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص   ٚ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕ٘﴾  
  

و ػػد حػػذؼ ػػػ أف اإلسػػونف أد  إلػػى ب ليػػؿ  ػػدد الم ػػنط  ممػػن زاد األمػػر ال ػػة، ٕ
 ، عيموف بصعر  هوذا الم ط  ال صير الم بعح )َء = ص ح 

 دَأَبًا                                               دَأْبًا             
 ص ح/ ص ح / ص ح ص                  ص ح ص/ ص ح ص   

a / ban        < da /                            / ban< da 
 

 

ػ أف ال ػبح وػت  ػراءة ح ػص جػنء  بيجػة البمنثػؿ الصػعبت الب ػدمت عالرجعػت،  ٖ
 ػبح ، عهػذا الذلؾ الػذر يعػد أحػد مظػنهر بطػعر اللهجػة الحجنزيػة  حػع البال يػؼ

ى ِوَسػػ  نى وػػت   ػ ػ بعػػنلىغنلػػب  لػػى رعايػػة ح ػػص الحجنزيػػة، ومػػن وػػت  علػػح 
 ف ويهمن.يالسب بح  رأ ، حيث  ٜ، آية )عسبر  ٚٛٔ) ، آيةالشعراءمعضعت 

ة(:  2
ْ
ٕ
َّ
   ـ )اىز

 ػػػرأ ح ػػػص عحػػػد  )ِمػػػَف الرَّْهػػػِب  ب ػػػبح الػػػراء عسػػػوعف الهػػػنء. ع ػػػرأ ابػػػف وثيػػػر     
ع ػػنو  عأبػػع  مػػرع عيع ػػعب )ِمػػَف الرََّهػػِب  ب ػػبح الػػراء عالهػػنء. ع ػػرأ البػػن عف )ِمػػَف 
 ، ، عَرْهػػػبال الربْهػػػِب  بضػػػـ الػػػراء عسػػػوعف الهػػػنء.  ػػػنؿ أبػػػع م صػػػعر  ي ػػػنؿ  َرَهػػػبال

، عُرُهػػبال   َػػَرُؽ عالاَلػػعُؼ. عرع  أبػػع  مػػرع ألبػػِت بمع ػػى عاحػػد، عهػػع  ال -عُرْهػػبال
عأمػػػن أهػػػؿ الب سػػػير  ، مػػػرع الشػػػيين ت عابػػػف األ رابػػػت أ همػػػن  ػػػنال  الرََّهػػػب  الُوػػػـ

  .(1)ونلرََّهب   دهـ  الَ َزُع، عي عيح  راءة مف  رأ )الربهُب  ى
  ُذبََّل ....................      ...... َضمِّ الرَّْىِب َواْسِكْنُو  (2) نؿ الشنطبت  

ال ػػبح عاإلسػػونف لغبػػنف، ع ػػد جمعػػت بي همػػن اللغػػة الحجنزيػػة  ألف ال ػػبح أف ػ  ٔ
، عرعايػػة ح ػػص بػػؤثر ال ػػبح دا مػػن   ػػراءة أهػػؿ الحػػرميف عاإلسػػونف  ػػراءة ح ػػص

                                                           

، مروػػػز البحػػػعث وػػػت ٕٔ٘/ ٕهػػػػ ، ٖٓٚمعػػػن ت ال ػػػراءات، ألبػػػت م صػػػعر األزهػػػرر )ت  ٔ)
 -هػػػػػ  ٕٔٗٔ، ٔوليػػػػة ااداب، جنمعػػػػة الملػػػػؾ سػػػػععد، المملوػػػػة العربيػػػػة السػػػػععدية، ط

 ـ.ٜٜٔٔ
 . ٙٚحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٕ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٙ﴾  
  

لو هػػن وػػت هػػذا المعضػػ  آثػػرت اإلسػػونف، عال  جػػب وهػػذا معبػػند مػػف ح ػػص أف 
 . ٔ)يالنلؼ بعض أصعلح أحين ن 

م نطعهن  )الػرّْ  ص ح ص = مبعسػط مغلػؽ/ َر  ص ح بنل بح الرََّهب ػ أف  ٕ
 صير م بعح/ هػَ  ص ح =  صير م بعح/ ِب  ص ح =  صير م بعح ، عهػذا 

ونف عالبال يػؼ، وم نطعهػن  )الػرّْ  ص ح هع األصػؿ عالػراجح. أمػن الرْهػب بنإلسػ
ص/ َرْهػػػ  ص ح ص/ ِب  ص ح  عببػػعالى ث ثػػة م ػػنط  م بعحػػة وػػت األعلػػى 

، وال ػػػؼ ذلػػػؾ ب سػػػونف الهػػػنء، وبحعلػػػت معظػػػـ م ػػػنط  الولمػػػة إلػػػى وػػػر  الببػػػنب 
الم ػػػػنط  الم ػػػػنط  المبعسػػػػطة المغل ػػػػة، عوػػػػت مػػػػن حػػػػدث دليػػػػؿ  لػػػػى أف إيثػػػػنر 

يثػنر الم ػػنط  المغل ػة مرحلػة مبػػرالرةالم بعحػة يعػد مرحلػة مب دمػػة وػت  ، اللغػة، عا 
مظنهر البطعر اللغعر  حع البال يؼ، عه ػن آثػرت رعايػة ح ػص وهع مظهر مف 

اإلسػػونف  مػػ  أف ال ػػبح سػػمة غنلبػػة ويهػػن، عهػػذا لػػيس بغريػػب وهػػت بجمػػ  بػػيف 
ال ػبح، ي ػعؿ هللا ػ  بعػنلى ػ   مثػنؿ إليثنرهػن وهد ا ، اللغبػيف وػت بعػض األحيػنف

 . ٕ)عَمبُِّععُهفَّ َ َلى اْلُمعِسِ  َ َدُرُ  َعَ َلى اْلُمْ ِبِر َ َدُر ُىى
ـب، بلغة ب ت ح ي ة ٖ  . ٖ)ػ أف الرََّهب بنل بح يع ت  الُو

 . ٗ)"ِثَطْيِمَك َوَرِجِمكَ َمْيِهْم َوَأْجِمْب عَ )رِجمك( من قوله تعالى: "د  1

                                                           

 .ٖٔٗ/ ٕال شر وت ال راءات العشر   ٔ)
  .ٖٕٙالب رة، آية )  ٕ)
 هػػ ، ب سػ ند  إلػى ابػف  بػنسٖٙٛاللغنت وت ال ػرآف، لعبػد هللا بػف حسػ عف السػنمرر )ت  ٖ)

، ٔال ػنهرة، ط، بح/ ص ح الػديف الم جػد، مطبعػة الرسػنلة، ٓٗ)رضت هللا   همن ، ص
 ـ.ٜٙٗٔ

   .ٗٙسعرة اإلسراء، ااية )  ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٚ﴾  
  

دماِن ِإْن ُكْندَت ِمدَن  )كَسفا( من قولده تعدالى: "د  2 ِِْط َعَمْيندا ِكَسدفا  ِمدَن الس  َفَأْسد
اِدِقيَن " ِِْط َعَمدْيِهْم  ، وقوله تعالى: " ٔ)الص  ِإْن َنَشدْأ َنْطِسدْ  ِثِهدُم اْرَْرَض َأْو ُنْسد

 . ٕ)ِكَسفا "
فا( 1

َ
 :ـ )مس

بنلبث يؿ وػت معضػعت الشػعراء عسػبر، ع ػرأ البػن عف   وَس ن) رأ ح ص عحد       
َمػػْف  َػػَرَأ )ِوَسػػ  ن  جعلهػػن جمػػ  ِوْسػػَ ة، ى  ػػنؿ أبػػع م صػػعر   ،(3) بنإلسػػونف )وْسػػ ن 

عهػػت  ال طعػػة. َعَمػػْف  َػػَرَأ )ِوْسػػ  ن  و  ػػح يحبمػػؿ عجهػػيف  أحػػدهمن  أف يوػػعف جمػػ  
. عالعجػح الثػن ت  أف يوػعف  َبْمػرة عَبْمػر)، ع عُ ثْسػبُ شبة )، ومن ي نؿ   ِوْسَ ة)
عاحد ا، عيجمػ   لػى )ِوَسػ  ن  . ع ػنؿ الزجػنج  َمػْف  َػَرَأ )ِوْسػ  ن  بسػوعف   الِوْسؼُ )

السيف وور ح  نؿ  أع بس طهن طَب  ن  لي ن.  نؿ  عاشب ن ح مف وَس ُت الشىء، إذا 
   .(4)ىغطيبح، عي نؿ  وس ت الشمس ال جعـ، إذا غطت  عرهن 

 ...............        َوَعمَّ َندًى ِكْسفاً بَِتْحرِيِك           ِو َوَل (5)  نؿ الشنطبت 
َعَراِء ُقْل       َويف الرُّوِم َسكِّْن لَْيَس بِاْْلُْلِف ُمْشِكَل   َويف َسَبٍأ َحْفٌص َمَع الشُّ

ل ظ بنلوػنؼ ، ونللسنف   دمن يألجؿ راحة اللسنفع للبال يؼ جنء البسويف ػ أف  ٔ
عف السيف يال ؼ مػف عطػرة موسعرة ثـ يععد إلى وبحة السيف يشعر بنلث ؿ  وسو

 هذا الث ؿ.
حيػػث حػػذؼ م طػػ   صػػير   أف هػػذا البسػػويف  لػػؿ مػػف  ػػدد م ػػنط  الولمػػةػ  ٕ

  البنلتعوت هذا مف البال يؼ من ويح، ومن هع م حظ وت م بعح، 
 

                                                           

 .  ٚٛٔسعرة الشعراء، ااية )  ٔ)
   .ٜسعرة سبر، ااية)  ٕ)
، بػػح د/ ٓٗ٘/ ٕهػػػ ، ٔٗٚي ظػػر الو ػػز وػػت ال ػػراءات العشػػر، لعبػػد هللا بػػف المبػػنرؾ )ت  ٖ)

 ـ .ٕٗٓٓ، ٔالنلد المشهدا ت، موببة الث نوة الدي ية، ال نهرة، ط
 . ٔٓٔعٓٓٔ/ ٕمعن ت ال راءات لألزهرر   ٗ)
 .٘ٙحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٛ﴾  
  

 ِكَسفًا                                                  ِكْسفًا           
 ص ح/ ص ح/ ص ح ص                        ص ح ص/ ص ح ص

Ki / sa / fan                                               kis / fan 

سػػون ح ظػػنهرة صػػعبية جمعػػت  ٖ بي همػػن رعايػػة ػ بحريػػؾ  ػػيف االسػػـ الث ثػػت عا 
ف وػػنف ال ػػبح هػػع  ح ػػص، عهػػذا بيػػنف أف اللغػػة الحجنزيػػة اسػػبعملت اللهجبػػيف، عا 

 الغنلب.
 :ـ )رجِيل( 2

بوسػػػر الجػػػيـ،  لػػػى أ ػػح صػػػ ة مشػػػبهة بمع ػػػى  )عرِجلػػؾ  ػػرأ ح ػػػص عحػػػد       
)راجػػػؿ  ضػػػد الراوػػػػب،  حػػػع ) ػػػػدس، عحػػػذر ، ع ػػػرأ البػػػػن عف )عرجلػػػؾ  ب سػػػػونف 

 .  ٔ) حع  )صنحب، عصحب، عراوب، عروب ى الجيـ،  لى أ ح جم  )راجؿ 
َل . (2) نؿ الشنطبت     ..........  َواْكِسُروا ِإْسَكاَن رَْجِلَك ُعمَّ

ػ أف سػوعف الجػيـ جػنء للبال يػؼ  عألجػؿ راحػة اللسػنف، ونللسػنف   ػدمن يل ػظ  ٔ
وسػوعف السػيف يال ػؼ مػف  بنلراء م بعحة ثـ يععد إلى وسرة الجيـ يشعر بنلث ؿ 

 عطرة هذا الث ؿ.
نط  الولمػػة  حيػػث حػػذؼ م طػػ   صػػير ػ أف هػػذا البسػػويف  لػػؿ مػػف  ػػدد م ػػ ٕ

 م بعح، عوت هذا مف البال يؼ من ويح، ومن هع م حظ وت اابت 
 

 َرْجِلك                                                   َرِجِلك              
 ص ح ص/ ص ح/ ص ح           ص ح/ ص ح/ ص ح/ ح ص          

Ra_ jilik                                                     raj _ lik 

 
 

                                                           

 . ٖٓ٘عٜٖٗ/ ٕالمغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٔ)
 . ٘ٙحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب ، ص  ٕ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٜ﴾  
  

، عهذا مع ػن  أف لغػة (1)أف رعاية ح ص  د أعردت  منذج  ديدة مف اللغبيفػ  ٖ
، أر جمعػػػت بػػػيف الم ػػػنط  الم بعحػػػة عالمغل ػػػة، الحجػػػنز جمعػػػت بػػػيف ال ػػػراءابيف

وهػػػع يمثػػػؿ اللغػػػة األعلػػػى، أمػػػن   ىاألصػػػؿ البحريػػػؾ أع الم طػػػ  الم بػػػعحع يػػػؿ إف 
اإلسػػونف أع الم طػػ  المغلػػؽ ويعػػد لغػػة ثن يػػة، لجػػرت إليػػح اللغػػة بال ي ػػن  عمػػف ثػػـ 

 . ٕ)مظنهر البطعر اللغعر  حع البال يؼىوهع أحد 

ِإال   َأْنسدداِنيهُ ( مددن قولدده تعددالى: "َفددَِنُِّ َنِسدديُت اْلُحددوَت َومددا هُ يْ انِ نَسددا أَ َمدد)وَ د  1
ْيطاُن َأْن َأْ ُكَرُ  "  .(3)الش 

ِِْه َفُأولِئدَك "َوَمْن ُيِطِع اَّلل َ َوَرُسوَلُه َوَيْطَش اَّلل َ من قوله تعالى:  (هِ ِْ ت  د )يَ  2 َوَيت 
  . ٗ)ُهُم اْلفاِئُزوَن"

الو نيػػة  ىهػػت هػػنء الضػػمير الزا ػػدة  ػػف ب يػػة الولمػػة، الغن ػػب أع هػػنء هػػنء     
والػرج ب عل ػن  ى الزا ػدة  ػف ب يػة ،  ٘)عالبت يو ى بهن  ف الم ػرد المػذور الغن ػبى

َيػن ُشػَعْيُب َمػن َ ْ  َػُح  ػنُلعا    وت  علح بعنلى  ىَ ْ َ حُ الولمة ى الهنء األصلية،  حع  )
البػت يو ػى بهػن  ػف الم ػرد المػذور الغن ػب ى الهػنء وػت يرا  ِممَّن َبُ عُؿ عب عل ػن  ىَوثِ 

ف ون ػػػت هػػػنءات ضػػػمير لو هػػػن  )إليهػػػن ع ليهػػػن  عبػػػن ت ضػػػمن ر الغيبػػػة  وهػػػت عا 
 . ٙ)بسمى هنءات و نية اصط حن  أل هن ليست دالة  لى الم رد الغن ب 

                                                           

، ع)الرْ ػب  آؿ  مػراف ٖٕٙمثػنؿ السػبعمنلهن اإلسػونف  علػح ػ بعػنلى ػ   ) ػدر   الب ػرة   ٔ)
. عمثػػػنؿ اسػػػبعمنلهن البحريػػػؾ ٘ٗٔ، ع )الػػػدرؾ  ال سػػػنء ٕٙ، ع) السػػػحت  المن ػػػدة ٔ٘ٔ

 .ٖٚ ، ع ) ربن  العا عة ٕٔ ، ع عح )ٚٚ علح ػ بعنلى ػ   )علدا  مريـ )
 .٘ٓٔالالصن ص اللغعية ل راءة ح ص، ص  ٕ)
   .ٖٙسعرة الوهؼ، ااية )  ٖ)
 .ٕٚحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٗ)
 ـ. ٜٛٚٔ، ٕ، ط ٖٚ/ٔالمهذب وت ال راءات العشر، لسنلـ محيسف  ٘)
، ٛٙهػػػػ  ص ٖٓٗٔي ظرالػػػعاوت وػػػت شػػػرح الشػػػنطبية، للشػػػيخ/  بػػػد ال بػػػنح ال نضػػػت)ت  ٙ)

 ـ.ٕٜٜٔ،ٗموببة السعادر للبعزي ، ط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٓ﴾  
  

،  ٕ)، عاألسػػمنء،  حػػع  ىَمنلَػػُحى ٔ) نيػػة بنألوعػػنؿ،  حػػع  ىُ َعلِّػػحىعبلحػػؽ هػػنء الو    
، عاألصػػؿ ويهػػن الضػػـ، ع ػػد بوسػػر للم نسػػبة إذا ع ػػ   ٖ)عالحػػرعؼ،  حػػع  ىِإَلْيػػحى

َعمػن َأْ سػنِ يُح ِإالَّ   بلهن وسر أع ينء، ع ػد  ػرئ بػنلعجهيف، ومػن وػت  علػح بعػنلى  ى
ْيطنُف َأْف َأْذُوَرُ  ى ، ع علح ب َعَمْف َأْعوى ِبمن  نَهَد َ َلْيُح اَّللََّ ى عنلى  ىالشَّ

(ٗ .  
أف الهػػنء ه ػػن أعد أف أ بػػح مػف البحػػث ع بػؿ أف أالػػعض غمػػنر هػػذ  الجز يػػة     

صػػػعت مهمػػػعس رالػػػع، م  ػػػبح احبوػػػنوت ح جػػػرر عهػػػذ  مػػػف   مػػػنت ضػػػعؼ 
  لذلؾ  ععهن ب شبنع حروبهن ب  شػنء صػن ت طعيػؿ، ي ػعؿ أبػع  ٘)الحرؼ عال ن ح

ععجػػػح أصػػػؿ الصػػلة أف الهػػػنء حػػػرؼ ال ػػػت و ػػعر بنلصػػػلة بحػػػرؼ مػػػف  شػػنمة  ى
إذف حروػػة هػػنء الضػػمير األصػػلية هػػت الضػػـ  إال إذا سػػب هن  . ٙ)جػػ س حروبػػحى

وسر أع ينء وبوسر الهنء بسػبب  ػن عف الممنثلػة، ع بيلػة ولػب بوسػر  مطل ػن مػف 
 . ٚ)بنب بعميـ الممنثلة، عهذا من يسمى بنلعهـى

 
1  
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بف ز جلة  ى  رأ ح ص  ف  نصػـ  )َعمػن َأْ سػنِ يُح  بضػـ الهػنء  لػى ا ي عؿ    
أصػػؿ الولمػػة، عأصػػلهن الضػػـ، عا  مػػن  ػػدؿ  ػػف وسػػر الهػػنء إلػػى الضػػـ لمػػن رأ  
  الوسػػرات مػػػف )أ سػػػن يح  عون ػػػت الهػػػنء أصػػػلهن الضػػػـ، رأ  العػػػدعؿ إلػػػى الضػػػـ

                                                           

   .٘ٔٔال سنء، ااية ) سعرة  ٔ)
   .ٖسعرة الهمزة، ااية )  ٕ)
   .ٕٛسعرة الب رة، ااية ر ـ )  ٖ)
   .ٓٔسعرة ال بح، ااية ر ـ )  ٗ)
، ٕٓٔعٜٔٔي ظػػر الر نيػػة لبجعيػػد ال ػػرآف عبح يػػؽ ل ػػظ الػػب عة، لموػػت بػػف أبػػت طنلػػب   ٘)

ـ، عاألصػػػػعات اللغعيػػػػة أل ػػػػيس ٜٗٛٔ، ٕبػػػػح/ أحمػػػػد ورحػػػػنت، دار  مػػػػنف، األردف، ط
 ـ.ٜٜٜٔ، موببة األ جلع المصرية، ال نهرة، ط ٚٚص

 .٘ٓٔإبراز المعن ت مف حرز األمن ت ص  ٙ)
، موببػػة الالػػن جت، ال ػػنهرة، ٖ٘ٔمضػػنف  بػػد البػػعاب صوصػػعؿ وػػت و ػػح العربيػػة، د/ ر   ٚ)

 ـ.ٜٚٛٔ، ٕط
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  ﴿ٜٖٔ﴾  
  

ليوػػعف أالػػؼ  لػػى اللسػػنف مػػف االسػػبمرار  لػػى الوسػػرات، عمػػف وسػػر ولمجػػنعرة 
ععجػػح الصػػلة أ ػػح األصػػؿ، ععجػػح الحػػذؼ  ػػعؿ ى ، ٔ)اليػػنء ومػػن ب ػػعؿ  ويػػح ع ليػػحى

سيبعيح  أف الهنء ال ي ة وضعؼ حجزهن بنلصلة وحذوت لبعهـ الب نء السػنو يف، 
 . ٕ)ى بلهن ع يؿ بال ي ن اجبزاء بنلحروة

الحمزاعرى عال ب نضؿ بػيف اللغبػيف، وولبنهمػن سػمة يعسػـ بهػن   ء ي عؿ د/     
 نط عهن عهت وصيحة لديهـ، عبهمن  زؿ ال رآف، ع د سجلبهمن ل ػن  ػراءة ح ػص، 
غير أف السيطرة ون ت للغة اال سجنـ، ووؿ معاض  هذا الضمير وت وؿ ال رآف 

 ٖٙ  الوهػؼ الَّ إِ  حُ يْ ن ِ  َسػ د جنءت  لى لغة اال سػجنـ إال وػت معضػعيف همػن  )أَ 
 .  ٖ)، حيث  رأهمن ح ص بنلضـىٓٔال بح   هللاَ  يحُ لَ ع) َ 
عيسػػبطرد وضػػيلبح  ػػن    ى إف اال سػػجنـ الصػػعبى لغػػة ثن يػػة  روبهػػن ال بن ػػؿ     

برثر بػػح  بيلػة دعف أالػػر ، عمػػف ثػػـ العربيػة عاسػػبعملبهن بهػػدؼ البال يػؼ، علػػـ بسػػ
غة ال بن ؿ البدعية وحسب  النلؼ مف ذهب إلى أف اال سجنـ سمة مف سمنت ل 

ألف  ػراءة ح ػػص  ػػد ح ظػػت ل ػن هػػذ  اللغػػة وػػت معاضػ  غيػػر  ليلػػة، عهػػت  ػػراءة 
حجنزيػػة، وهػػذا يؤوػػد أف لغػػة الحجػػنز  بن ػػؿ غػػرب الجزيػػرة ابسػػمت بهػػذ  السػػمة، 
ع ػػد اوبسػػببهن مػػف لغػػة البػػدع شػػرؽ الجزيػػرة عبالنصػػة بمػػيـ. عهػػذا يؤوػػد ل ػػن مػػف 

بلهجػة  ػريش الالنصػة، عا  مػن بلغػة أدبيػة را يػة،  نحية أالػر  أف ال ػرآف لػـ ي ػزؿ 
احبضػػػ بهن  ػػػريش بعػػػد اوبسػػػنبهن بعػػػض سػػػمنبهن مػػػف ال بن ػػػؿ األالػػػر ، مػػػف هػػػذ  

 . ٗ)السمنت اال سجنـ الصعبىى

                                                           

، دار ٕ٘ٙالجعا ػػب الصػػعبية وػػت وبػػب االحبجػػنج لل ػػراءات، لعبػػد البػػدي  ال يربػػن ت، ص  ٔ)
 ـ .ٕٙٓٓ -هػ ٕٚٗٔ، ٔالغعثن ى، دمشؽ، ط

وبػػنب البجريػػد لبغيػػة المريػػد وػػت ال ػػراءات السػػب  بػػرليؼ اإلمػػنـ/ أبػػت ال نسػػـ  بػػد الػػرحمف   ٕ)
بػػػػف أبػػػػت بوػػػػر بػػػػف  بيػػػػؽ بػػػػف اللػػػػؼ المعػػػػرعؼ بػػػػنبف ال حػػػػنـ شػػػػيخ اإلسػػػػو درية بػػػػعوت 

 ـ . ٕٙٓٓ، بح يؽ عبعليؽ د/ محمد  يد محمد  بد هللا ، طٕ٘ٔهػ ، صٙٔ٘)
 .ٕٙالالصن ص اللغعية لراعية ح ص ص  ٖ)
 . ٖٔنبؽ صالس  ٗ)
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ـْ ... (1) نؿ الشنطبت   َعَهن َوْسِر َأْ َسنِ يِح ُضَـّ ِلَحْ ِصِه

ت  لى األصػؿ  ألف هػنء الو نيػة وػت األصػؿ ح هػن ظأف  راءة ح ص احب ػ  ٔ
ال ػبح، عالهػنء مضػمعمة بعػد ال ػبح، وبػرثرت  الضـ  عألف أصؿ الينء وت أ سن يح

الضػػمة بنلوسػػرة  بلهػػن ومنثلبهػػن  ألف أصػػؿ حروػػة الهػػنء لضػػمير الغن ػػب الضػػمة 
 الطعيلة.

 نء عالوسرة  بلهن.ػ أف  راءة الوسر للهنء ممنثلة للي ٕ
احب نظهػن  ، أعح ػص را ػت اال سػجنـ الصػعبت وػت ضػمهن للهػنء ػ أف رعايػة ٖ

  لى األصؿ. 
ِٔ(:ـ  2

ْ
ق
َّ
ت
َ
ي
َ
ٗ( 
  ِبِ ْسػػػَونف اْل َػػػنؼ َعوسػػػر اْلهَػػػنء، َعلػػػح حجبػػػنف  حِ ْ ػػػبَّ يَ ػػػػ )عَ  ػػػػ عحػػػد   َػػػَرَأ َحْ ػػػص    

ذ َواْلػػ)ِإْحػػَداهَمن َأ ػػح وػػر  الوسػػرة ِوػػت اْل َػػنؼ ورسػػو هن َباْلِ ي  ػػن، َعاْلعػػرب َب ػػعؿ  َهػػَذا 
. َعيجعز َأف يوعف أسوف اْلَ نؼ َعاْلَهنء َووسػر اْلهَػنء اللب ػنء  دبِ د عوَ بْ وَ )، ع ذالِ عوَ 

ِوػػت أعؿ اْلَوْهػػؼ )مػػف َلد ػػح  ِبَوْسػػر اْلهَػػنء، َوِ  َّػػُح   ٕ)السػػنو يف، َوَمػػن  َػػَرَأ َأُبػػع بوػػر
ػػن أسػػوف الػػدَّاؿ الب ػػى سػػنو نف ،اسػػبث نال للضػػمة  أسػػوف الػػدَّاؿ  ،ال بػػعف َعالػػدَّاؿ  َوَلمَّ
مجػػنعرة حػػرؼ موسػػعر َعَعصػػلَهن ل  َعوسػػر اْلهَػػنء ،اللب ػػنء السػػنو يف  َووسػػر ال بػػعف

 ػػػػح  بػػػػنالالب س، َعُهػػػػَع بَّ يَ عَ  هللاَ  َش اْلػػػػيَ . ع َػػػػَرَأ َ ػػػػنِو  ِوػػػػت ِرَعاَيػػػػة اْلحْلػػػػعاِ ت )عَ بيػػػػنء
  يب يػػح)ْزـ َأف َب ػػعؿ ااِلاْلِبَيػػنر ِ ْ ػػد أهػػؿ ال َّْحػػع  أِلَف اأَلْصػػؿ ِوػػت اْلِ ْعػػؿ  بػػؿ اْلَجػػ

ػن َسػػَ طت اْلَيػنء للجػػـز ب يػت اْلَحَرَوػػة مالبلسػة وػػرعؿ عهلػة. َع َػػَرَأ  عبػنالالب س، َوَلمَّ
َأُبع َ ْمرع َعَأُبع بوػر )عيب ػح  َسػنِو ة اْلهَػنء،  َػنُلعا  ِإف اْلهَػنء لمػن ااْلبلطػت ِبنْلِ ْعػِؿ 

عيب ح  ِبَوْسر اْلهَػنء لمجػنعرة اْل َػنؼ ث لت اْلَوِلَمة وال  ت بنإلسونف. َعَ َرَأ اْلَبنُ عَف )
 . ٖ) اْلَمْوُسعَرة يببُععف اْلَهنء َينء َبْ ِعَية

                                                           

 .ٚٙحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٔ)
 ي صد شعبة بف  ينش .  ٕ)
 . ٗٓ٘عٖٓ٘ي ظر حجة ال راءات ص  ٖ)
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عال ن ػػدة ال حعيػػة ب ػػعؿ إف هػػنء الو نيػػة إف سػػب ت بحػػرؼ محػػذعؼ لعػػنرض     
، و يػػػػح ث ثػػػػة أعجػػػػح  اإلشػػػػبنع  ظػػػػرا إلػػػػى الحػػػػرؼ  أل هػػػػن بعػػػػد الحروػػػػة،  الجػػػػـز

األصػػػػؿ، عاإلسػػػػونف  أل هػػػػن حلػػػػت موػػػػنف بعػػػػد سػػػػنوف وػػػػت  عاالالػػػػب س  أل هػػػػن 
  .(1)محذعؼ ح ح اإلسونف

ى ع ػػد ب  ػػؿ الحروػػُة ِإلَػػى َمػػن بعػػَدهن لضػػرب مػػف البَّاْلِ يػػؼ َأع المجن سػػِة َومػػف     
ْسػػَونف اْلهَػػنء َعاأْلَْصػػؿ  َذِلػػؾ َ ْعلػػح َبَعػػنَلى  عَيالػػش هللا عيب ػػحِ بْ ػػَرأ ِبَوْسػػر اْل َػػنؼ َعاِ 

ػػ ػػن الهػػنُء وعَ  ُػػعا وسػػر اْلهَػػنء أل َّهػػن هػػنُء الضَّ ِمير إاّل أ َّهػػـ سػػوَّ عا ال ػػنَؼ عالهػػنَء أمَّ
َ َلْيَهن وسّو ت عأمَّن ال ػنُؼ وال َّ عهػن َوَمػن سػوَّ عا البػنَء ِوػت َوبِػؼ عَشػبَّهعا الُمْ َ ِصػَؿ 
ػػػن اجَبَمػػػَ  سػػػنو نف حرَّوػػػعا ال ػػػنَؼ  بنلمبَّصػػػؿ ونلبَّػػػنُء عال ػػػنُؼ َعاْلهَػػػنء مثػػػؿ َوبِػػػؼ وَلمَّ

ى ورّمن  راءة مف  رأ  )عيالَش هللا عيبَِّ ػح  و ّ ػح اللػط الهػنء بمػن  بلهػن ، (2)ى ِبنْلَوْسرِ 
عاشػػبّؽ مػػف الولمبػػيف مثػػنال  عاحػػد ا و ػػنؿ  ىَبِ ػػْحى مثػػؿ ىَوبِػػؼى ورسػػ ط الحروػػة مػػف 

 .(3)ال نؼ ونجبم  سنو نف  الهنء عال نؼ، ووسر الهنء اللب نء الّسنو يفى
ـّ أداللعا هنء  ي عؿ ابف يعيش  ى عذلؾ أّف األصؿ  ىَيبَِّ تى، وجـز بحذؼ الينء، ث
السوت، وصنر ىَيبَّ ْحى بوسر ال نؼ، عسوعف الهنء، وُشّبح ىَبِ ْحى م ػح بػػىوبؼى ... 

 ػػػػػنؿ  .(4)وُرسػػػػػو ت ال ػػػػػنُؼ، وػػػػػنلب ى سػػػػػنو نف  ال ػػػػػنؼ عالهػػػػػنء، وُوسػػػػػرت الهػػػػػنءى
ُهْم َوَعْن حَ   ٘)الشنطبت   ْفٍص فَأَْلِقْو َويَ تَِّقْو ... ََحَى َصْفَوُه قَ ْوٌم ِبُْلٍف َوَأنْ َهَل َوَعن ْ

                                                           

،  ٕ٘ٙ/ ٖهػ ، ٙ٘ٚي ظر الدر المصعف وت  لـع الوبنب المو عف، للسميف الحلبت )ت  ٔ)
 بح/ أحمد الالراط، دار ال لـ، دمشؽ، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.

،  ٓٓٗعٜٜٖ/ ٕهػػػ  ٙٔٙاللبػػنب وػػت  لػػؿ الب ػػنء عاإل ػػراب، ألبػػت الب ػػنء العوبػػرر )ت  ٕ)
 ـ.ٜٜ٘ٔهػ ٙٔٗٔ، ٔبح د/  بد اإللح ال بهنف، دار ال ور، دمشؽ، ط

، بػػػح د/ ٖٚٗهػػػػ  صٕٗٗشػػػرح البصػػػريؼ، ألبػػػت ال نسػػػـ  مػػػر بػػػف ثنبػػػت الثمػػػن ي ت)ت  ٖ)
 ـ .ٜٜٜٔ-هػٜٔٗٔ، ٔإبراهيـ بف سليمنف البعيمت، موببة الرشد، ط

،   ػػػدـ لػػػح/ إميػػػؿ بػػػدي  يع ػػػعب، دار ٜٕٗ/ ٘هػػػػ  ٖٗٙشػػػرح الم صػػػؿ البػػػف يعػػػيش)ت  ٗ)
 ـ .ٕٔٓٓ -هػ  ٕٕٗٔ، ٔالوبب العلمية، بيرعت، لب نف، ط

 .ٖٔز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  حر ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٗ﴾  
  

يبدع أف السبب األسنس لمطؿ الحرونت سعاء وت الضػمن ر أع وػت غيرهػن ع     
يععد إلى حرصػهـ  لػى إي ػنع ال بػر  لػى الم طػ  األاليػر، عيطلػؽ  ليػح  ) بػر 

الحروػػػػة حبػػػػى يبػػػػرز  العلػػػػع ، عهػػػػذا ال بػػػػر وػػػػت الم طػػػػ  األاليػػػػر ي بضػػػػت إطنلػػػػة
 . ٔ)الصعت

أف طبيعة الهنء عمن حعلهن جعلت ال راء يلجرعف إلظهنرهن، إمن بنإلشبنع أع ػ  ٔ
 البسويف أع الحروة دعف إشبنع.

أف مػػف أسػػوف الهػػنء الػػنؼ  ليهػػن مػػف الضػػينع ويمػػن  بلهػػن أع بعػػدهن   ظػػرا ػ  ٕ
بجريػػػنف جميػػػ  الػػػ  س، عأف اإلسػػػونف يحميهػػػن  ب عيبهػػػن ب  سػػػهنلضػػػع هن، وحػػػنعؿ 

  من يليهن.

َُ َفَأْرِسْل  قوله تعالى: "د  1  . ٕ)َثِنُ ِإْسراِئيَل"  َمِع
اِتُموا  قوله تعالى: " د 2 َُ َوَلْن تُِ  . ٖ)َعُدوًّا " َمِع
 . ٗ)َعَمْيُكْم ِمْن ُسْمطاٍن ِإال  َأْن َدَعْوُتُكْم " ِلَُوما كاَن  قوله تعالى: "د  3
َُ " َلْن َتْسَتِطيَع  قوله تعالى:د  4  . ٘)َصْثرا  " َمِع
 . ٙ)َرثُِّ َسَيْهِديِن" َمِعُقوله تعالى: " قاَل َكال  ِإن  د  5
 

                                                           

ر العربيػة ، الػداٖٚٙ/ٕ  ي ظر اللهجنت العربية وت البراث، د/ أحمد  لـ الديف الج در، ٔ)
 ـ.ٖٜٛٔللوبنب، ط

  .٘ٓٔسعرة األ راؼ، ااية ر ـ )  ٕ)
  .ٖٛسعرة البعبة، ااية ر ـ )  ٖ)
  . ٕٕسعرة إبراهيـ، ااية ر ـ )  ٗ)
   .٘ٚ  ع)ٕٚ  ع)ٚٙسعرة الوهؼ ااينت ر ـ )  ٘)
   .ٕٙسعرة الشعراء، ااية ر ـ )  ٙ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖ٘﴾  
  

ُقِنُ " َمِعُ" َفَأْرِسْمُه  قوله تعالى:د  6  . ٔ)ِرْدنا  ُيَصدِّ
َُ "  قوله تعالى:د  7  .  ٕ)َنْعَجٌة واِحَدٌة " َوِل
   . ٖ)ِمْن ِعْمٍم ِثاْلَمََلِ اْرَْعمى ِإْ  َيْطَتِصُموَن" ِلُقوله تعالى: "َما كاَن د  8

يػػنء اإلضػػنوة  ى هػػت اليػػػنء الزا ػػدة  لػػى ب يػػة الولمػػػة، الدالػػة  لػػى المػػػبولـ،     
اليػنء األصػلية،  حػع  )َسػهِعر  وػت  علػح والرج ب عل ن  )الزا دة  لى ب ية الولمة  

، عب عل ػػػن  )الدالػػػة  لػػػى  ٗ)بعػػػنلى  ) ػػػنَؿ َسػػػهِعر ِإلػػػى َجَبػػػؿد َيْعِصػػػُمِ ت ِمػػػَف اْلمػػػنِء 
المبولـ  الينء وت جم  المذور السنلـ،  حع  )َحنِضِرر  مػف  علػح بعػنلى  )ذِلػَؾ 

ـْ َيُوػػػْف أَْهلُػػػُح حنِضػػػِرر اْلَمْسػػػِجِد اْلَحػػػراـِ  ِلَمػػػْف لَػػػ
، عاليػػػنء وػػػت مثػػػؿ  علػػػح بعػػػنلى   ٘)

   لداللبهن  لى المؤ ث المالنطب . ٙ))َوُوِلت َعاْشَرِبت َعَ رِّر َ ْي ن  
عببصػػؿ يػػنء اإلضػػنوة بنل عػػؿ، عاالسػػـ، عالحػػرؼ، ومػػ  ال عػػؿ  حػػع  )َأْر ِػػت      

عمحلهػػػػػن ال صػػػػػب  لػػػػػى  ، ٚ)مػػػػػف  علػػػػػح بعػػػػػنلى  ) ػػػػػنَؿ َربِّ َأِر ِػػػػػت َأْ ظُػػػػػْر ِإَلْيػػػػػَؾ 
ػػػػػػْر َبْيبِػػػػػػَت  عمػػػػػػ  االسػػػػػػـ  حػػػػػػع  )َبْيبِػػػػػػت  مػػػػػػف  علػػػػػػح بعػػػػػػنلى  ) الم ععليػػػػػػة، َعَطهِّ
عمحلهن الجػر  لػى اإلضػنوة، عمػ  الحػرؼ  حػع  )ِإّ ِػت  مػف  علػح  ، ٛ)ِللطَّنِ ِ يَف 

، عمحلهػن ال صػب، ع حػع   ٜ) بعنلى  )َع نَؿ اْلَمِلُؾ ِإّ ِػت َأر  َسػْبَ  َب َػراتد ِسػمنفد 
 . ٓٔ)ْعَجةال عاِحَدةال )ِلَت  مف  علح بعنلى  )َعِلَت  َ 

 
                                                           

   .ٖٗسعرة ال صص، ااية ر ـ )  ٔ)
   .ٖٕااية ر ـ )سعرة ص،   ٕ)
   .ٜٙسعرة ص، ااية ر ـ )  ٖ)
  . ٖٗسعرة هعد، ااية ر ـ )  ٗ)
  .ٜٙٔسعرة الب رة، ااية ر ـ )   ٘)
  . ٕٙسعرة مريـ، ااية ر ـ )  ٙ)
  . ٕٓٙسعرة الب رة، ااية ر ـ )  ٚ)
  .ٕٙسعرة الحو، ااية ر ـ )  ٛ)
  .ٖٗسعرة يعسؼ، ااية ر ـ )  ٜ)
  .ٖٕية ر ـ )سعرة ص، اا  ٓٔ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٙ﴾  
  

سػػػػػوف ح ػػػػػص يػػػػػنء اإلضػػػػػنوة البػػػػػت بعػػػػػدهن همػػػػػزة م بعحػػػػػة  حػػػػػع )وَػػػػػنْذُوُرعِ ت ى
ـْ  َأْذُوْرُو
، إال وػت معضػعيف و ػط  ٖ))ُ ْؿ َهِذِ  َسِبيِلت  ، ٕ))ربِّ اْجَعؿ ِلت آَية   ، ٔ)

 و  ح ي بحهمن 
 . ٗ))َمِعَت َأَبدا   – ٔ
 .  ٘)مَِّعَت َأْع َرِحَمَ ن )عَمف  – ٕ
سوف ح ص ينء اإلضػنوة البػت بعػدهن همػزة موسػعرة حيػث ع عػت وػت ال ػرآف  -

مثؿ  )ِملََّة آَبهِ ت ِإْبَراِهيـَ 
ُ ِ ت ِإ ِّت  ٙ)  ، عوبحهن وت ث ثة معاض   ٚ)، )ُيَصدِّ

 . ٛ))َأْجِرَر ِإالَّ  –ٔ
 . ٜ)ِبَبنِسطد َيِدَر ِإَلْيَؾ أَلَْ ُبَلؾ )َمن َأَ ْن  --َيِدَر ِإَلْيَؾ وت  علح  - ٕ
ـَ َأَأ ػػَت ُ لػػَت  - -أمػػت إلهػػيف وػػت  علػػح - ٖ ْذ  َػػنَؿ هللُا َيػػن ِ يَسػػى اْبػػَف َمػػْرَي )َعاِ 

َت ِإَلَهْيِف ِمف ُدعِف هللِا   . ٓٔ)ِلل َّنِس ابَّاِلُذعِ ت َعُأمِّ

                                                           

   . ٕ٘ٔسعرة الب رة، ااية ر ـ )  ٔ)
  .  ٔٗسعرة آؿ  مراف، ااية ر ـ )  ٕ)
   .ٛٓٔسعرة يعسؼ، ااية ر ـ )  ٖ)
   .ٖٛسعرة البعبة، ااية ر ـ )  ٗ)
  .ٕٛسعرة الملؾ، ااية ر ـ )  ٘)
   .ٖٛسعرة يعسؼ، ااية ر ـ )  ٙ)
  .ٖٗسعرة ال صص، ااية ر ـ )  ٚ)
ع  ٗٙٔع  ٘ٗٔع  ٕٚٔع  ٜٓٔالػػعاردة المػػس مػػرات وػػت سػػعرة الشػػعراء، اايػػة ر ػػـ )  ٛ)

 ، عمػرة وػت سػعرة يػع س، اايػة ر ػـ ٔ٘عٜٕ ، عمربنف وت سعرة هػعد، اايػة ر ػـ )ٓٛٔ
  .ٚٗ ، عوت سعرة سبر، ااية ر ـ )ٕٚ)

  .ٕٛسعرة المن دة، ااية ر ـ )  ٜ)
   ال غير .ٙٔٔسعرة المن دة، ااية ر ـ )  ٓٔ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٚ﴾  
  

حيػػث ع عػػت وػػت ال ػػرآف  عوػػؿ يػػنء بعػػدهن همػػزة مضػػمعمة وػػ ف ح صػػن  يسػػو هن -
ْثِمػَؾ الوريـ، مثؿ َؿ َمػْف ،  ٔ))ِإ ِّت ُأِريُد َأف َبُبػعَء بِػِ ْثِمت َعاِ  )ِإّ ِػَت ُأِمػْرُت َأْف َأُوػعَف َأعَّ

ـَ  َأْسَل
(ٕ . 

ر دِ ْهػػوػػبح ح ػػص وػػّؿ يػػنء بعػػدهن ألػػؼ عالـ،  حػػع  )ربػػَت الػػذر  إال  علػػح  ) َ  -
البت ليس بعدهن الـ البعريؼ  حع )ِإ ِّت  عأمن الينءات و  ح يسو هن.  ٖ)يف مِ نلِ الظَّ 

، وػػػ ف ح صػػػن  يسػػػو هن عيحػػػذوهن م عػػػن  مػػػف الب ػػػنء سػػػنو يف حيػػػث  ٗ)اْصػػػَطَ ْيُبَؾ 
 ع عت.

ت ، بِػػػيْ وػػػبح ح ػػػص يػػػنء اإلضػػػنوة  بػػػؿ غيػػػر الهمػػػز وػػػت الولمػػػنت اابيػػػة  )بَ  -
،  ٘)ت  أي مػن عردت وػت ال ػرآف، ومػن وػبح ح ػص ولمػة )َعَمْحَيػنَر ِعػت ، )مَ هِ جْ )عَ 

 ، ٕٕ  وػػػت المعاضػػػ  البنليػػػة و ػػػط  سػػػعرة إبػػػراهيـ، اايػػػة ر ػػػـ )تَ عوػػػبح ولمػػػة )ِلػػػ
  عسػػعرة يػػس، اايػػة ٕٓيػػة ر ػػـ)  ع سػػعرة ال مػػؿ، ااٛٔعسػػعرة طػػح، اايػػة ر ػػـ)

يػػػة ف، ااالوػػػنورع   ع سػػػعرة ٜٙعٖٕ)   عمعضػػػعيف وػػػت سػػػعرة ص ر ػػػـٕٕ)ر ػػػـ
 . ٙ)ر ـ
اإلضػػنوة دا ػػر بػػيف ال ػػبح عاإلسػػونف  و ػػبح اليػػنء  لػػى  عالالػػ ؼ وػػت يػػنءات    

را أع أصؿ الولمة  عذلؾ أف الينء اسـ للمػبولـ، عاالسػـ ال ياللػع أف يوػعف مضػم
ف وػنف مضػمرا ب ػت  لػى حروػة ونلوػنؼ وػت مظهرا، و ف وػنف ظػنهرا أ ػرب ، عا 

)ضػػربَؾ ، عالبػػنء وػػت ) مػػُت ، عوػػذلؾ اليػػنء عجػػب أف بوػػعف مب يػػة  لػػى حروػػة  
 . ٙ)  مة إضمنرى أل هن

                                                           

   .ٜٕسعرة المن دة، ااية ر ـ )  ٔ)
  .ٗٔسعرة األ عنـ، ااية ر ـ )  ٕ)
  .ٕٗٔسعرة الب رة، ااية ر ـ )  ٖ)
   . ٗٗٔسعرة األ راؼ، ااية ر ـ )  ٗ)
   .ٕٙٔسعرة األ عنـ، ااية ر ـ )  ٘)
، ٚٛٔعٙٛٔي ظر ال راءات رعايبن عرش عح ص دراسة بحليلية م نر ة، حليمة سنؿ ص  ٙ)

 ـ .  ٕٗٔٓ -هػ  ٖ٘ٗٔ، ٔدار العاضح، اإلمنرات، ط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٛ﴾  
  

أمػػن عجػػح مػػف سػػوف  و  ػػح  ػػدؿ بهػػن  ػػف أصػػلهن اسػػبث نال للحروػػة  ليهػػن،  ألف  
اليػػنء حػػرؼ ث يػػؿ، وػػ ذا حػػرؾ ازداد ث ػػ  إلػػى ث لػػح، عال ػػبح عاإلسػػونف لغبػػنف وػػت 

 . (1)الينء

وبػن ت الضػمن ر  يػنء اإلضػنوة ػ أف ال ػبح وػت يػنء اإلضػنوة هػع األصػؿ  ألف ٔ
 المب ية  لى حرؼ أع حرويف، بم   مف اإل راب عب بح دا من.

 أف البسويف وت ينء اإلضنوة جنء طلبن للال ة، عالحروة بث لهن.ػ  ٕ
سػون هن و همػن مسػبعمؿ وػت رعايػة ح ٖ  ػص، عهػذا ػ أف بحريؾ ينء اإلضػنوة عا 

 البلؼ اللغنت.يؤود أف ال رآف ُأ زؿ بم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٖٜ/ٔي ظر حجة ال راءات  ٔ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٜ﴾  
  

 اىثاّي املثحث
 ة ٗأثزٕا يف اّفزادت حفص عِ غريٓاىتغريات اىصزفي 

 لـ يبحث ويح  ػف أحوػنـ ب يػة الولمػة العربيػة عمػن لحرعوهػن الصرؼ ى  لـ     
مف أصنلة عزيػندة عصػحة عا  ػ ؿ عشػبح ذلػؾ، عال يبعلػؽ إال بنألسػمنء المبمو ػة 

 . ٔ)ىعاألوعنؿ ورمن الحرعؼ عشبهمن و  بعلؽ لعلـ البصريؼ بهن
 ػػد ي ضػػت إلػػى بغيبػػرد وػػت ال را يػػة الػػرعاة  نتاالب وػػعالمسػػبع  الصػػروت وػػت     

المع ػػػى بمػػػن ُبحدثػػػح بعػػػض الصػػػيغ مػػػف دالالت مببني ػػػة، ومػػػن أف البحعيػػػؿ بػػػيف 
 وت ثراء الل ظ عالمع ى.وثيرا الصيغ الصروية يسهـ 

 علعلػػـ البصػػريؼ غنيبػػنف، أعالهمػػن  مع عيػػة النلصػػة بعلػػد صػػيغن ُبْغ ِػػت اللغػػة    
عب ػػػدـ لهػػػن م ػػػردات ال بحصػػػى  لبالػػػدـ المعػػػن ت المالبل ػػػة، ونل عػػػؿ وػػػت أزم بػػػح 
الث ثة، عالحدث المجرد مف الزمنف وػت المصػندر المب ع ػة، عاسػـ ال ن ػؿ عاسػـ 
الم عػػعؿ... عالغنيػػة الثن يػػة  ل ظيػػة النلصػػة، بال ػػؼ ث ػػؿ األصػػعات البػػت بوػػّعف 

 ف غير ، عمػن حػدث  عرض ا  رادات ح صعبعس  البحث ااف أف ي . ٕ)الولمة
 لؾ  ليهن، عالبت حصرهن ويمن يلت ذلهن مف بغييرات صروية عأثر 

 ورد منه فُ مادة الثحث ما يمُ:
ددا َظَمُمددوا َوَجَعْمنددا د )َمْهِمك 1 ِهددم( مددن قولدده تعددالى: "َوِتْمددَك اْلُِددره َأْهَمْكندداُهْم َلم 

 .  ٖ)َمْوِعدا " ِلَمْهِمِكِهمْ 

                                                           

شػػػرح ابػػػف   يػػػؿ  لػػػى أل يػػػة ابػػػف منلػػػؾ، لعبػػػد هللا بػػػف  بػػػد الػػػرحمف الع يلػػػت الهمػػػدا ت   ٔ)
محيػػػت الػػػديف  بػػػد الحميػػػد، دار البػػػراث، ، بػػػح/ محمػػػد ٜٔٔ/ٗهػػػػ ،ٜٙٚالمصػػػرر )ت 

 ٓٓٗٔال نهرة، دار مصر للطبن ة ، سعيد جعدة السحنر عشػرون ، الطبعػة   العشػرعف 
 ـ. ٜٓٛٔ -هػ 

، موببػة المعػنرؼ، بيػرعت، ٗٔي ظر بصريؼ األسػمنء عاألوعػنؿ، لالػر الػديف  بػنعة، ص  ٕ)
 ـ.ٜٛٛٔ، ٕط

   .ٜ٘سعرة الوهؼ، ااية )  ٖ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٓ﴾  
  

ن ددا  َمْهِمددكَ د )َمْهِمددَك( مددن قولدده تعددالى "َُددم  َلَنُِددوَلن  ِلَوِليِّددِه َمددا َشددِهْدنا  2 َأْهِمددِه َواِن
 .  ٔ)َلصاِدُقوَن"

1 ،2  
َ
 ـ )ٍ

ْ
 ِٖ نِ يِ ٖ

َ
ٍ( ٗ ،)ٌ 

ْ
 ل(: يِ ٖ

 ػػرأ ح ػػص عحػػد  )لَمْهِلِوِهػػـ، َمْهِلػػَؾ  ب ػػبح المػػيـ، عوسػػر الػػ ـ، عحجبػػح أ ػػح     
جعلح ع بن له وهـ، أع معضعن لذلؾ. عدليلح  علح بعنلى  )َحبَّػى ِإذا َبلَػَغ َمْغػِرَب 
ْمِس  أر المعض  الذر بغرب ويح، أع  لػى أ ػح مصػدر ميمػى سػمن ى مػف  الشَّ

عحجة مف وسر ال ـ، عوبح المػيـ ب  ى نؿ موى بف أبى طنل . ٕ))هلؾ  الث ثى
أ ػػح جعلػػح أيضػػن مصػػدرا مػػف هلػػؾ عالعجهػػنف وػػى إضػػنوبح جػػن زاف  لػػى مػػن ب ػػدـ 
لو ح النرج  ف األصعؿ، أبى  ندرا )م عؿ  بوسر العػيف مػف )وعػؿ ي عػؿ  ب ػبح 

 . ٖ)ىرج   مصدر مف )رج  يرج   ونلرجععالعيف ويهمن، ومن  نلعا  )الم
ـ، َمْهلَػػؾ  ب ػػبح المػػيـ عالػػ ـ الثن يػػة، عحجبػػح  لػػى أ ػػح ع ػػرأ شػػعبة )لَمْهَلوهػػ    

مصػػػدر ميمػػػى  ينسػػػت مػػػف هلػػػؾ الث ثػػػى، أر  لػػػى جعلػػػح مصػػػدرا مػػػف  ػػػعلهـ  
 . ٗ)هلوعا مهلون، ومن  نلعا  طلععا مطلعن

عحجػػة مػػف وػػبح المػػيـ، عالػػ ـ، أ ػػح هػػػ  ىٖٚٗ ػػنؿ موػػى بػػف أبػػى طنلػػب ت     
جعلح مصدرا مف هلؾ ع ّدا ، حوى أف ب ى بميـ ي علعف  هلو ى هللا جعلع  مػف 

ـُ بػػنب رجػػ  زيػػد، عرجعبػػح. عيوػػعف مضػػنون إلػػى الم عػػعؿ و علػػح بعػػنلى  ) ال َيْسػػَر
ْ سػػنُف ِمػػْف ُد ػػنِء اْلاَلْيػػرِ  إلػػى م عػػعؿ و  ػػح   هلػػؾ)أمػػن مػػف لػػـ يجػػز بعديػػة ،  ٘) اإْلِ

                                                           

   .ٜٗاية )سعرة ال مؿ، ا  ٔ)
ي ظػػػػػر الحجػػػػػة وػػػػػت ال ػػػػػراءات السػػػػػب ، الحسػػػػػيف بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف النلعيػػػػػح، أبػػػػػع  بػػػػػد هللا   ٕ)

، دار الشػػػػػرعؽ، بيػػػػػرعت، طٕٕٚهػػػػػػ ، صٖٓٚ)ت ، ٗ، بػػػػػح/  بػػػػػد العػػػػػنؿ سػػػػػنلـ موػػػػػـر
 هػ.ٔٓٗٔ

/ ٖهػػ ،  ٕٕٗٔالهندر شرح طيبة ال شر وت ال راءات العشر، لمحمد سنلـ محيسػف )ت  ٖ)
 ـ .ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔ، ٔط، دار الجيؿ، بيرعت، ٚٔ

 . ٕٕٚي ظر الحجة وت ال راءات السب ، ص  ٗ)
  .ٜٗوصلت، آية )  سعرة ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٔ﴾  
  

مضنون إلى ال ن ؿ عمف جعلح مبعدين يوعف ب دير   عجعل ن إله و ن إينهـ  يوعف
بوسػر العػيف   ؿِعػ ْ مَ )يػربى  لػى   ؿُ َعػ ْ يَ  ؿَ عَ وَ )عالمصدر وى األصؿ مف  ،مع دا

ـ، عضػػّمهن. عب ػػبح الػػ ـ ي ػػرأ ب ػػبح المػػي  هلػػؾ)مصػػدرا مػػف   مهلػػؾ)ولػػذلؾ وػػنف 
  . ٔ)عوسرهنى

ع رأ البن عف )لُمْهَلِوِهػـ، ُمْهلَػؾ  بضػـ المػيـ، عوػبح الػ ـ، عحجبػح  أ ػح جعلػح     
  وػت معضػعح. مهلوػن)مصدرا مف  علهـ  أهلوهـ هللا مهلون يريد  إه ون، وجعؿ 

  لػػػى أ ػػػح مصػػػدر ميمػػػى  أر  ،َأْداِلْل ِػػػت ُمػػػْداَلَؿ ِصػػػْدؽد ػػػػ ) بعػػػنلىعدليلػػػح  علػػػح  
 ػنؿ  . ٕ) ينست مف )أهلؾ  المزيد بهمزة، عهػع مبعػد، وهػع مضػنؼ إلػى م ععلػح 

  ٖ)الشنطبت 
وا َوَمْهَلَك َأْىِلِو ... ِسوى َعاِصٍم َواْلَكْسُر يف اْللَِّم ُعوَِّل   ِلَمْهَلِكِهْم َضمُّ

َِْرَب ال  َِاَم( من قوله تعالى: "يا َأْهَل َي  :  ٗ)َلُكْم َفاْرِجُعوا" ُمِامَ )ُم
المصػػدر الميمػػت هػػع  ى مصػػدر يػػدؿب  لػػى المصػػدر العػػندر، غيػػر َأ َّػػُح يبػػدأ     

،  حػع  شػرب «َمْ َعػؿ»بميـ زا دة م بعحة. عيصنغ مف ال عؿ الث ثت  لى عزف 
ذا ونف ال عؿ مثنال، صحيح ال ـ، عونؤ  بحذؼ وت  مشَربن، عأوؿ مرَو  ... ، عا 

،  حػػع  ع ػػد معِ ػػد، «ْ ِعػػؿمَ »المضػػنرع  وَػػِ فَّ مصػػدر  الميمػػت يوػػعف  لػػى عزف 
ع   معِ عن ... عيصنغ مػف ال عػؿ الث ثػت  لػى عزف ال عػؿ المضػنرع مػ  إبػداؿ 

                                                           

 . ٖٚٚعٖٙٚ/ ٕالمغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٔ)
 . ٕٕٚي ظر الحجة وت ال راءات السب ، ص  ٕ)
 . ٚٙحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٖ)
   .ٖٔسعرة األحزاب، ااية )  ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٗ﴾  
  

حػػػرؼ المضػػػنر ة ميمػػػن مضػػػمعمة، عوػػػبح مػػػن  بػػػؿ ااالػػػر،  حػػػع  أورمػػػح يورمػػػح 
ن، هنجر ُيَهنِجر ُمَهنَجر ا ىُمْوَرم  

(ٔ . 
 
 
ٍ( 
َ
 اً(: ق
 ػػرأ ح ػػص عحػػد  )ال ُم ػػنـ  بضػػـ المػػيـ األعلػػى،  لػػى أ هػػن اسػػـ موػػنف مػػف     

)أ ػنـ  الربػن ى، أ  ال موػنف إ نمػة لوػـ، أع مصػدر مػف )أ ػنـ  الربػن ى أيضػن، 
عالمع ى  ال إ نمة لوـ. ع رأ البن عف )ال َم نـ  ب بح الميـ،  لػى أ هػن اسػـ موػنف 

الث ثػى أيضػن، عالمع ػى   مف ) نـ  أ  ال مونف  ينـ لوـ، أع مصػدر مػف ) ػنـ 
ال  يػػنـ لوػػـ، عالمع ػػى  ي ػػعؿ هللا بعػػنلى  عاذوػػرعا أيهػػن المؤم ػػعف مػػن حػػدث وػػػى 
غػػزعة األحػػزاب  إذ  نلػػت طن  ػػة مػػف الم ػػنو يف ألهػػؿ المدي ػػة الم ػػنبليف  يػػن أهػػؿ 
يثػػػػرب ال جػػػػدع  مػػػػف إ ػػػػنمبوـ بظػػػػنهر المدي ػػػػة  لػػػػى الػػػػذّؿ عالهػػػػعاف، معرضػػػػيف 

إلى م ػنزلوـ وػ ف ذلػؾ أسػلـ  يد  و نر موة، ونرجععاأ  سوـ لل بؿ عاألسر  لى أ
  . ٕ)لوـ ى

 عأ شد  أبع  بيد للطِرمَّنح 
 َشت َشعب احلي بَ ْعَد الِتئاِم ... وَشَجاَك الربُع رَبُع املَُقام

ومف رعا  )َربػُ  الَم َػنـ  أراد  َربػُ  الموػنف الػذ  ي ػنـ. عمػف  -عيرَع   َرْبُ  الَمَ نـِ 
ـَ  أراد  دار اإل نمةَرَع  )َربُ   الُمَ ن

(ٖ .  
   ٗ)  نؿ الشنطبت 

                                                           

ػػػْرِويَّة، إلميػػػؿ بػػػدي  يع ػػػعب، ص  ٔ) ، ٔ،  ػػػنلـ الوبػػػب، بيػػػرعت، طٕٙٗمعجػػػـ األعزاف الصَّ
 ـ.ٖٜٜٔ

 .ٛٗٔ/ ٖالمغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٕ)
البمػنـ وػت ب سػير أشػعنر هػذيؿ )ممػن أغ لػح أبػع سػعيد   البيت مػف المديػد، عهػع وػت وبػنب ٖ)

، بح/ أحمد  نجت ال يسػت ٜٗهػ ، ص ٕٜٖبت ال بح  ثمنف بف ج ت )ت السورر ، أل
ـ ٕٜٙٔ، ٔع الديجة  بد الرازؽ الحديثت ع أحمد مطلعب، مطبعػة العػن ت ، بغػداد، ط

 .ٖٚٔ/ ٕ. عي ظر معن ت ال راءات لألزهرر 
  .ٛٚحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٗ)     



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٗ﴾  
  

 َمَقاَم حِلَْفٍص ُضمَّ َوالثَّاِن َعمَّ يف الْد ... ُدَخاِن َوآتَ ْوَىا َعَلى اْلَمدِّ ُذو ُحلَ 
أف  راءة ح ػص أعردت الب ػنء ال ينسػت للمصػدر،  :

 ، و ػػدالمصػػدر مػػف صػػعرة إلػػى أالػػر  ػػد يحػػعؿ عالالػ ؼ بػػيف الرعايػػنت وػػت هػػذا 
ىيوػعف الالػػ ؼ وػػت ال ػػراءبيف مجػرد الػػ ؼ لهجػػت، ع ػػد يوػعف لػػح بػػرثير داللػػت، 
عوت وؿ األحعاؿ ال ي بغت برجيح  راءة  لى أالر   ونل راءة ذات سػ د مبصػؿ  

 . ٔ) لى  عا د ال حنة عرؤ  الم سريفى وب دـ

 1  َُ َُِ ( من قوله تعالى: " َفَِ ا ِه َِ ُ د )َتْم  . ٕ)َما َيْأِفُكوَن " َتْم
َِ ْ د قوله تعالى: " َوأَْلِق َما ِفُ َيِميِنَك  2  . ٖ)َما َصَنُعوا " َتْم
3  َُ َِ ُ د قوله تعالى: " َفأَْلِى ُموسى َعصاُ  َفَِ ا ِه  . ٗ)َما َيْأِفُكوَن " َتْم

مػػػف الػػ ؿ ل ظػػػة )َبْل َػػػُؼ  وػػػت  الب ػػػنعبع ل ػػت الضػػػعء  لػػػى هػػػذا ال ػػعع مػػػف     
 ااينت ال رآ ية السنب ة 

 ػػػرأ ح ػػػص عحػػػد  )َبْل َػػػؼ  بسػػػوعف الػػػ ـ عبال يػػػؼ ال ػػػنؼ، ع ػػػرأ ب ػػػبح الػػػ ـ     
عبشػػػديد ال ػػػنؼ وػػػيهف مػػػف ب ػػػت ، ع ػػػراءة ح ػػػص بسػػػوعف الػػػ ـ عبال يػػػؼ ال ػػػنؼ 
ـُ ، عمع ن  يببل ، عبر يث ال عؿ عهػع مسػ د  ـَ َيْعَل جعلح مضنرع )َلِ َؼ ،  حع )َ ِل

ؾ. عمػػف  ػػرأ ب ػػبح الػػ ـ إلػػى مػػن وػػت اليمػػيف مػػف حيػػث ون ػػت العصػػن مػػرادة بػػذل
ـَ َيػػػَبَعلَّـُ ، عاألصػػػؿ )َبَبَل َّػػػُؼ   عبشػػػديد ال ػػػنؼ جعلػػػح مضػػػنرع )بل ػػػؼ ،  حػػػع )َبَعلَّػػػ

 . ٘) وحذوت إحد  البنءيف بال ي ن، عالمع ى  لى ال راءبيف  بلب ـ عبلبهـ عبببل 

                                                           

  .ٚٓٔة ح ص صالالصن ص اللغعية لراعي  ٔ)
  .ٚٔٔسعرة األ راؼ ااية )   ٕ)
  .ٜٙسعرة طح )  ٖ)
  .٘ٗسعرة الشعراء ااية )  ٗ)
، عالمحػػػػرر الػػػػعجيز ٕٖٗي ظػػػػر وبػػػػنب البجريػػػػد لبغيػػػػة المريػػػػد وػػػػت ال ػػػػراءات السػػػػب  ص  ٘)

ٗ/ٕ٘. 



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗ﴾  
  

ي عؿ ال الر الرازر  ى أمن  علح  )بل ؼ  أر  و  ؾ إذا أل يبهن و  هن بل ػؼ مػن     
ص ععا  راءة العنمة )بل ػؼ  بػنلجـز عالبشػديد أر ورل هػن ببل  هػن، ع ػرأ ابػف  ػنمر 
)بل ؼ  بنلبشديد عضـ ال نء  لػى مع ػى الحػنؿ أر أل هػن مبل  ػة أع بػنلرو   لػى 
االسب  نؼ، عرع  ح ص  ف  نصـ بسوعف ال ـ م  البال يػؼ أر برالػذ ب يهػن 

ى ع ػػػنؿ   ، ٔ)هػػذا المع ػػىى ابب  ػػن بسػػر ة عالل ػػؼ عالبل ػػػؼ جميعػػن يرجعػػنف إلػػػى
 َبْل َػػْؼِ  لػػى البر يػػػث، حمػػ   للوػػػ ـ  لػػى المع ػػى  أل ػػػح المػػراد بمػػػن وػػت يمي ػػػح 

 .  ٕ)العصن ى
 َعِوت اْلُوؿِّ َبْلَ ْؼ اِلؼب َحْ صد .........  ٖ) نؿ الشنطبت  

ػ أف اسػػبعمنؿ رعايػػة ح ػػص لظػػنهرة البال يػػؼ أوثػػر مػػف اسػػبعمنلهن لظػػنهرة  ٔ
البشػػديد   ظػػرا لبحضػػر أهػػؿ الحجػػنز، عالبال يػػؼ مظهػػر مػػف مظػػنهر البال يػػؼ 

 عالسهعلة . 
ػ مػعرويـ بضػعيؼ العػيف ه ػن أد  دعرا وبيػرا وػت إالػراج الوثيػر مػف الع نصػر  ٕ

عالمبنلغػػة عالبوػػرار  عهػػذا الد ي ػػة، و ػػراءة بضػػعيؼ العػػيف بػػعحت ب ػػعع مػػف ال ػػعة 
م نسب للمع ؼ  إذ ويػح حروػة عسػر ة عابػب ع وػت آف عاحػد عبصػعر لمػن ب علػح 

ى  لػذا ػػ مػف ل ػؼ الحيػنت عابب  هػن عاحػدة بلػع األالػر  حية سيد ن معسػى ػ 
 . ٗ)ى رأ سعيد بف جبير )َبْلَ ـ  بنلميـ أر بببل  ونلل مة

 

                                                           

، دار إحيػػػنء البػػػراث العربػػػت، ٗٚ/ ٕٕهػػػػ ، ٙٓٙم ػػػنبيح الغيػػػب، ل الػػػر الػػػديف الػػػرازر )  ٔ)
 هػ. ٕٓٗٔ، ٖطبيرعت، 

 .ٜ٘ٗ/ ٗٔ  الب سير البسيط ٕ)
 . ٘٘حرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٖ)
 . ٜٖٗ/ٕالمحرر العجيز   ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗ٘﴾  
  

 . ٔ)ِإن  ِفُ  ِلَك ََلياٍت ِلْمعاِلِميَن"" 
 ػػرأ ح ػػص عحػػد   )ِلْلَعػػنِلميف  بوسػػر الػػ ـ، ع ػػنؿ  هػػذ  اايػػنت ألهػػؿ العلػػـ     

النصػػة. عوػػبح البػػن عف الػػ ـ.  ػػنؿ أبػػع م صػػعر  َمػػْف  َػػَرَأ )للَعػػنَلميَف  وهػػـ اإل ػػس 
ؿ العلػـ بهػن. نِلِميَف  وهػع جمػ  العػنلـِ الػص أهػ)ِلْلَعػعالجف، جم  َ نَلـ. عمػف  ػرأ 

 .  ٕ)ة ب بح ال ـ لببنب  ال راء  ليحعال راء
سر، عالضمة  إلى عجعد عيرج  الب نعب بيف الصعا ت ال صيرة)ال بحة، عالو    

صعبية بي هن  حيث بب نرب  دد الذبذبنت ويوعف ع عهن  لػى ااذاف صلة  رابة 
، هػذا إلػى جن ػب  ػدـ اسػب رارهن ع ػدربهن  لػى البغيػر، عاحدا وت بعض األحينف

وونف أف االبل ت اللغنت السنمية عاللهجنت العربية وت بردد هذ  األصػعات ويمػن 
 . ٖ)بي هن ومن ونف بنلضـ وت لغة  د يوعف بنلوسر أع بنل بح وت لغة أالر 

 ِلْلعَالَِميَن اْكِسُروا عَُل  (4) قال الشاطبي:

)ال ع يـ  وت الولمػة أف حروة  ، عمعلعـال بح عالوسر نهَ بَ ب نعَ ال ـ أف حروة     
حروػػة مصػػنحبن للصػػعت الصػػنمت مػػ  بغيػػر   أر ،العاحػػدة حي مػػن يوػػعف صػػعيبن
ذا لػػـ يبغيػػر المع ػػػى للمعجػػـ العربػػػت ل ظػػن عمع ػػى المع ػػى و  ػػح ُيحػػدث ثػػراء ، عا 
  .  ٘)المبولميف بنللغة عب البيسير  لىيصبح ضربن مف ضر 

                                                           

، ااية ر ـ )  ٔ)   .ٕٕسعرة الرـع
 .ٕٗٙ/ ٕمعن ت ال راءات لألزهرر   ٕ)
 .ٔٙٔي ظر وت األصعات اللغعية دراسة وت أصعات المد، ص   ٖ)
 .ٚٚ ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  صحرز األمن  ٗ)
، أطرعحػػػة دوبػػػعرا  ٗٓ٘اللهجػػنت المعصػػػعوة وػػػت المعػػػنجـ الل ظيػػػة أصػػػعابن عب يػػػة، ص   ٘)

ب ػػدـ بهػػن البنحػػث/ محمػػد  بػػد الحميػػد حػػعيزر، إلػػى  سػػـ أصػػعؿ اللغػػة وػػت وليػػة اللغػػة 
ـ، ٕٚٔٓرا ،  ػنـالعربية ب يبنر البنرعد ػ ورع جنمعة األزهر  ل يؿ درجة العنلميػة الػدوبع 

بحػػت إشػػراؼ األسػػبنذ الػػدوبعر/ أبػػع السػػععد أحمػػد ال الرا ػػت، عاألسػػبنذ الػػدوبعر/ محمػػد 
 مبعلت م صعر.



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٙ﴾  
  

 املثحث اىثاىث
 ٗأثزٕا يف اّفزادات حفص عِ غريٓ اىتغريات اىْح٘ية

ْشػَونؿ وبظهػر البعجيح ال حػعر لل ػراءات بُ      عػرؼ بػح َأوثػر اْلمَعػنِ ت عي جلػت اإْلِ
ميػز المعػن ت عيع ػؼ بح بُ ع  ، ٔ)اْلَ َعاِ د َعي هـ اْلالطنب َعَبِصح معرَوة َحِ يَ ة الُمَراد

مػن يعصػؿ إلػى م صػعد هللا ػ هػذا أيضػن عوػت معروػة ،  ٕ)أغراض المبولميف  لى
ف وثيرا، ع د  د ابف  بيبة االالػب ؼ ال  هنء عالم سرع  بعنلى ػ   لذا ا بمد  ليح

   .   ٖ)وت إ راب الولمة مف أهـ عجع  االالب ؼ وت ال راءات
ح ػػص  ػػف غيػػر  مػػف ال ػػراء السػػبعة أمثلػػة للبغيػػر العا ػػ  وػػت  وػػت ا  ػػراداتع     

البرويػػب ال حػػعر، علو هػػن بػػرد ويػػح بروػػؽ ع لػػى اسػػبحينء ظػػنهر، عال بصػػؿ إلػػى 
عمػػػػف ه ػػػػن و ػػػػد  مػػػػد البحػػػػث وػػػػت  رضػػػػح ، درجػػػػة أمثلػػػػة البطػػػػعر الػػػػداللت مػػػػث 

 مف العجهة ال حعية  لى من يلت ال  رادات ح ص 
 ثاإلَثات وثالترك: : التنوين وأَر  فُ التركيبأوال

 أ د ثاإلَثات: ورد منه فُ مادة الثحث ما يمُ:
ََْندْيِن َوَأْهَمدَك ِإال   1 " من قوله تعالى: " ُقْمَنا اْحِمْل ِفيها ِمدْن ُكدلٍّ َزْوَجدْيِن ا د  "كلٍّ

َِْوُل َوَمْن آَمَن َوما آَمَن َمَعُه ِإال  َقِميٌل"  . ٗ)َمْن َسَثَق َعَمْيِه اْل
ََْنْيِن"ُكلٍّ د قوله تعالى: " َفاْسُمْك ِفيها ِمْن  2  . ٘)َزْوَجْيِن ا
 
  

                                                           

 .ٖٙ/ٔمشوؿ إ راب ال رآف  ٔ)
، بػح/ محمػد أبػع ٜٖٓ/ٕهػػ ، ٜٔٔاإلب نف وت  لـع ال رآف، لج ؿ الديف السػيعطت )ت  ٕ)

 ـ.  ٜٗٚٔهػ/ ٜٖٗٔعة  ال ضؿ إبراهيـ، الهي ة المصرية العنمة للوبنب، طب
، بػػح/ ٖٔهػػػ ، صٕٙٚبرعيػػؿ مشػػوؿ ال ػػرآف، لعبػػد هللا بػػف مسػػلـ بػػف  بيبػػة الػػدي عرر )ت  ٖ)

 إبراهيـ شمس الديف، دار الوبب العلمية، بيرعت، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.
  .ٓٗسعرة هعد، ااية )  ٗ)
  .ٕٚسعرة المؤم عف، ااية ر ـ )  ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٚ﴾  
  

1  ،2  :)
ٍّ
و
 
 ـ )م

 ػرأ ح ػص ػ عحػد  ػ  )وػؿ  وػى المعضػعيف بػنلب عيف، عالب ػعيف  ػعض  ػف     
ؿ  ع ِمػػػػالمضػػػػنؼ إليػػػػح، أ  مػػػػف وػػػػؿ ذوػػػػر، عأ ثػػػػى، ع )زعجػػػػيف  م عػػػػعؿ  )احْ 

عويح مع ى البرويد، ومن  نؿ بعنلى  ) نَؿ اَّللَُّ  يف جَ عْ زَ يف   عت )لِ  َ ؾ  ع )اثْ لُ )اسْ 
، عالب دير  احمؿ ويهن زعجػيف اث ػيف مػف وػؿ شػىء،  ٔ) ال َببَّاِلُذعا ِإلَهْيِف اْثَ ْيِف 

  وػى المعضػعيف ؿِّ  . ع ػرأ البػن عف )ُوػؿّ   و ػعف )ُوػؿّ ثـ حذؼ من أضيؼ إليػح )ُوػ
يف  عال عػؿ  ػّد  إلػى  َجػعْ   إلػى )زَ ؿِ أيضن ببرؾ الب عيف، عذلؾ  لى إضػنوة )ُوػ

يف  إلضػػنوة وػػؿ إليهمػػن، عالب ػػدير  احمػػؿ ويهػػن اث ػػيف مػػف َجػػعْ ف  عال ػػض )زَ يْ َ ػػ)اثْ 
  . ٕ)وؿ زعجيف، أ  مف وؿ ص  يفى

 ػػنؿ الزجػػنج  ى أر  مػػف وػػؿ شػػتء، عالػػزعج وػػت وػػ ـ العػػرب عاحػػدال عيجػػعز أف 
زعجػػنف مػػف يوػػعف معػػح عاحػػد، عاالث ػػنف ي ػػنؿ لهمػػن َزْعَجػػنِف ي ػػعؿ الرجػػؿ   لػػى 

الال نؼ. عب عؿ  ِ ْ در زعجنف مف الطير، عا  من بريػد ذوػر أع أ ثػى و ػط. عب ػرأ 
عالمع ػػى عاحػػد وػػت الػػَزْعجيف أَضػػْ َت أـ لػػـ  - لػػى اإِلضػػنوة  -مػػف وػػؿِّ زعجػػيف 

 . ٖ) بِضْؼى
ْف َمْ  َ ْد َاْوَلَح َ نِلمن    ٗ)  نؿ الشنطبت   .َعِمْف ُوؿِّ َ عِّ

 
 
 

                                                           

   .ٔ٘سعرة ال حؿ، ااية ر ـ )  ٔ)
. عهػع ومػن حػذؼ المضػنؼ إليػح ٕٗٗ/ ٕالمغ ت وت بعجيػح ال ػراءات العشػر بنلحعاشػت   ٕ)

[ أر علوػؿ صػنحب ملػة ٛٗٔ   َعِلُوؿّد ِعْجهَػةال ُهػَع ُمَعلِّيهَػنِ رسػعرة الب ػرة - -مف  علح 
  بلة هع معليهن.

، بػػػح/  بػػػد الجليػػػؿ ٔ٘/ ٖهػػػػ ،ٖٔٔمعػػػن ت ال ػػػرآف عا  رابػػػح، ألبػػػت إسػػػحنؽ الزجػػػنج )ت  ٖ)
 ـ.ٜٛٛٔ، ٔشلبت،  نلـ الوبب، بيرعت، ط

 . ٓٙحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٛ﴾  
  

أف الب ػػعيف لػػح أثػػر وػػت البرويػػب، و ػػت حنلػػة بػػرؾ الب ػػعيف ون ػػت الولمػػة البنليػػة  
للولمة الم ع ة مضنوة إليهػن، أمػن الب ػعيف وغّيػر إ ػراب بلػؾ الولمػة مػف اإلضػنوة 

 حيث ال يجبم  الب عيف عاإلضنوة .إلى ال عت   
 ب ـ تاىرتك:

ا ورد منه فُ مادة الثحث: ) ( من قوله تعالى: "اْلَحْمُد َّلِل ِ ال ِ ي َأْنَزَل َقيِّم اِعَوج 
 . ٔ)"ِعَوجا. َقيِّما  َعمى َعْثِدِ  اْلِكتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه 

 )عِ 
َ
٘ 

ً
 ج

َ
 ا ق
 
 ي

ً
 ا(: َ

ػعَ  رأ ح ص ػ عحد  ػ حنؿ عصؿ ) ِ      ػيِّ ن  بػػ ) َ ج  ن  باللػؼ   ػح بنلسػوت  لػى م 
ػعَ األلؼ المبدلة مف ب ػعيف ) ِ  سػوبة لطي ػة مػف غيػر بػ  س م ػدار حػروبيف، ن  ج 

ػػيِّ عذلػػؾ دوعػػن إليهػػنـ أف يوػػعف ) َ  ػػعَ ن   عبػػن لػػػ ) ِ م  ػػيِ ن  وي سػػد المع ػػى، ألف ) َ ج  ن  م 
ػػػيِّ نب  وهػػػى مػػػف أعصػػػنوح. عيجػػػعز أف يوػػػعف ) َ بَػػػحػػػنؿ مػػػف )الوِ  ن  م عػػػعال ل عػػػؿ م 

الثػػن ى محػػذعؼ ب ػػدير   بػػؿ جعلػػح  يمػػن. ع ػػرأ البػػن عف بعػػدـ السػػوت، عهػػع العجػػح 
ص  عذلػػؾ  لػػى األصػػؿ، عا بمػػندا  لػػى أف البرمػػؿ وػػى مع ػػى اايػػة  ري ػػة ْ ػػحَ )لِ 

  ٖ)  نؿ الشنطبت  . ٕ) اإليهنـ الذ   لل ن بح السوت لى دو  
ْنِويِن يف ِعَوجاً َبَل   َوَسْكَتُة َحْفٍص ُدوَن َقْطٍع َلِطيَفٌة ... َعَلى َأِلِف الت َّ

أف حجػػػة ح ػػػص للع ػػػؼ بنلسػػػوت  لػػػى األلػػػؼ المبدلػػػة مػػػف الب ػػػعيف وػػػت ػ  ٔ
) عجػن   أ ػػح االبػػنر أف يعضػػح لل ػػنرئ أف الع ػؼ  لػػى ) عجػػن  ع ػػؼ بػػنـ  ألف 
) يمن  ليس ببنب  وت إ رابح لػ ) عجػن   إ مػن هػع م صػعب ب ضػمنر وعػؿ ب ػدير  

 جن .)أ زلح  يمن . أع حنؿ مف الوبنب ويبعهـ أف ) يمن  ليس مبص  بػ ) ع 

                                                           

   .ٕعٔسعرة الوهؼ، اايبنف)  ٔ)
 .ٖٛ٘/ ٕالمغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٕ)
 .ٙٙن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  صحرز األم  ٖ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜٗ﴾  
  

أف بػػػرالير الم عػػػعؿ الصػػػريح )الِوبَػػػنب  الػػػذر ح ػػػح الب ػػػديـ  لػػػى الجػػػنر ػ  ٕ
ن  إؿ الوبنب.  عالمجرعر )َ َلى َ ْبِد    ليصؿ بػ )ِ َعج 

ُِْصْص ُرْؤياَك"د "ياثنُ" من قوله تعالى: "  1 ُ  ال َت  . ٔ)قاَل َيا ُثَن
ُ  ال ُتْشِرْك ِثاَّلل ِ" د قوله تعالى: " 2    . ٕ)َيا ُثَن
َِْاَل َحث ٍة ِمْن َطْرَدٍل"د قوله تعالى:  3 ُ  ِإن ها ِإْن َتُك ِم  . ٖ)" َيا ُثَن
ُ  ِإنُِّ َأره ِفُ اْلَمناِم َأنُِّ أَ  د قوله تعالى: " 4   . ٗ)ْ َثُحَك"قاَل َيا ُثَن

 رأ ح ص عحد  ب ػبح اليػنء وػت المعاضػ  األربعػة، ع ػرأ البػزر بسػوعف اليػنء     
وت المعض  األعؿ مف ل منف، ع رأ البن عف بوسر الينء وػت الث ثػة البن يػة، ورمػن 

ال ػداء، ثػـ  عجح مف أسوف الينء، أ ح حذؼ ينء اإلضنوة،  لى أصؿ حذوهن وػى
اسبث ؿ ينء مشّددة موسعرة وحذؼ الـ ال عؿ وب يت ينء البصػغير سػنو ة. ععجػح 
مف شػّدد اليػنء، عوسػرهن، أف األصػؿ ويػح ثػ ث يػنءات  األعلػى  يػنء البصػغير. 
عالثن ية  الـ ال عؿ وى )ابف  ألف أصلح )ب ع   لى عزف )وعؿ . عالبصغير يػرّد 

ء اإلضنوة البى يجب وسر من  بلهػن، وردغمػت األشينء إلى أصعلهن. عالثنلثة  ين
ينء البصػغير وػى الثن يػة البػى هػى الـ ال عػؿ، عوسػرت ألجػؿ يػنء اإلضػنوة، ثػـ 
حػػػذوت يػػػنء اإلضػػػنوة الجبمػػػنع ثػػػ ث يػػػنءات، عب يػػػت الوسػػػرة بػػػدؿ  ليهػػػن. ومػػػن 
ب عؿ  ين غ ـ، عين صػنحب، وبحػذؼ اليػنء، عبب ػى الوسػرة لبػدؿ  ليهػن . ععجػح 

مشػػّددة أ ػػح لمػػن أبػػى بنلولمػػة  لػػى أصػػلهن بػػث ث يػػنءات، اسػػبث ؿ مػػف وػػبح اليػػنء 

                                                           

   . ٘سعرة يعسؼ، ااية )  ٔ)
   . ٖٔسعرة ل منف، ااية )  ٕ)
   .ٙٔسعرة ل منف، ااية )  ٖ)
   . ٕٓٔسعرة الصنونت، ااية ر ـ )  ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜ٘ٓ﴾  
  

ن  لبػت اجبمنع الينءات، عالوسرات وربدؿ الوسرة البى  بؿ يػنء اإلضػنوة وبحػة، و
 .  ٔ)ينء اإلضنوة أل ن ثـ حذوت

ى ع)ب ػػت  بصػػغير )ابػػف  مضػػنون إلػػى يػػنء المػػبولـ. عبصػػغير  ه ػػن بصػػغير     
،  ب يػػع)محػػؿ الرحمػػة عالشػػ  ة. ورصػػلح  شػػ  ة بحيػػث يجعػػؿ ونلصػػغير وػػت وع ػػح

، ولمن حذوعا م ح العاع لث لهن وت آالر ولمػة ث ثيػة   ػص  ب ع)  ابف)ألف أصؿ 
 ػػػػف ث ثػػػػة أحػػػػرؼ وععضػػػػع  همػػػػزة عصػػػػؿ وػػػػت أعلػػػػح، عمهمػػػػن  ػػػػندت لػػػػح الػػػػعاع 
المحذعوػػػػة لػػػػزعاؿ دا ػػػػت الحػػػػذؼ طرحػػػػت همػػػػزة العصػػػػؿ، ثػػػػـ لمػػػػن أريػػػػد إضػػػػنوة 

، ولمػن ع عػت الػعاع بػيف  ب يعر)ر العاع ليصير المصغر إلى ينء المبولـ لـز وس
بيػنءيف وػت   ب يػت) دعبيهن الينءيف  لبت ينء عأدغمت وت ينء البصغير وصػنر 

آالر  أعالهمن مشددة، علمن ونف الم ػند  المضػنؼ إلػى يػنء المػبولـ يجػعز حػذؼ 
ب ػػنء الوسػػرة صػػنر )ُبَ ػػتَّ   مشػػددة وػػت  ػػراءة  -بوسػػر اليػػنء  -يػػنء المػػبولـ م ػػح عا 

لجمهػػػعر. ع ػػػرأ   نصػػػـ )ُبَ ػػػتَّ  ب ػػػبح يػػػنء المػػػبولـ المضػػػنؼ إليهػػػن أل هػػػن يجػػػعز ا
بيػػنءيف أعالهمػػن موسػػعرة مشػػددة عهػػت يػػنء   يػػن ب يػػت)وبحهػػن وػػت ال ػػداء، عأصػػلح 

البصغير مػ  الـ الولمػة البػت أصػلهن الػعاع ثػـ ابصػلت بهػن يػنء المػبولـ عحػذوت 
 . ٕ)الينء األصليةى

حرويف ونلثػن ت مشػددا، عون دبػح بال يػؼ الل ػظ لث ػؿ عاإلدغنـ  هع ى الل ظ بنل    
، عي ػعؿ   ػح ابػف ج ػت  ى  ػد  ٖ)ال طؽ بحرويف مب  يف وت المالرج أع مب ػنربيفى

،  ٗ)ثبػػػػت أف اإلدغػػػػنـ المػػػػرلعؼ المعبػػػػند إ مػػػػن هػػػػع ب ريػػػػب صػػػػعت مػػػػف صػػػػعتى
عالبشديد يع ت بورار صعت ممنثؿ مف أصعات الولمة، عهع ى سػمة مػف سػمنت 
ال بن ؿ البدعية شرؽ الجزيرة ععسطهن، عببمروزهن  بيلة بميـ شهرة  عذلؾ لمن وت 

                                                           

 .  ٕٚٗعٕٙٗعٕ٘ٗ/ ٕي ظر المغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٔ)
، ٖٕٙ/ ٔٔهػػػػػ ، ٖٜٖٔلمحمػػػػد الطػػػػنهر بػػػػف  نشػػػػعر البع سػػػػت )تالبحريػػػػر عالب ػػػػعير،   ٕ)

 ـ .ٕٓٓٓهػ/ٕٓٗٔ، ٔمؤسسة البنريخ العربت، بيرعت، لب نف، ط
 .ٜٕٔم دمنت وت  لـ ال راءات ص  ٖ)
 .ٔٗٔ/ٕالالصن ص  ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜ٘ٔ﴾  
  

طبعهػػػن مػػػف ج ػػػنء عغلظػػػة، عبهػػػذا يبميػػػز  ط هػػػـ بسلسػػػلة مػػػف األصػػػعات ال عيػػػة 
ِإفَّ الَّػِذيَف ُي نُدعَ ػَؾ ِمػْف   ) ٔ)السريعة البػت بطػرؽ ااذاف، عوػيهـ  ػزؿ  علػح بعػنلى

ـْ ال َيْعِ لُػػػعَف ، عد ػػػنهـ ال ػػػرآف إلػػػى ال ػػػض الصػػػعت وػػػػت  َعراِء اْلُحُجػػػراِت َأْوثَػػػُرُه
 . ٖ)ى)َعاْغُضْض ِمْف َصْعِبَؾ   ٕ) علح 
أمػػػن البال يػػػؼ بنلحػػػذؼ أر حػػػذؼ أحػػػد األصػػػعات الممنثلػػػة و ػػػد لجػػػرت إليػػػح     

علة وػػت ال طػػؽ، ع ػػد أوػػد الػػدرس بعػػض ال بن ػػؿ العربيػػة بغػػرض البال يػػؼ عالسػػه
الصعبت الحديث  لى أف الحذؼ يرج  إلى حرص اللغة  لى مبدأ درء البعالت 

 .  ٘). عيوثر الحذؼ وت ال داء ومن ي عؿ ابف النلعيح ٗ)المورع 
عاإلدغػػنـ لغػػة بمػػيـ ، عال ػػؾ لغػػة الحجػػنز، ومػػن  ػػنؿ بػػدر الػػديف الزروشػػت  ى وَػػِ فَّ 

ِؿ لمضػػػن ؼ لغػػػة َبِمػػػيـد َعِلهَػػػَذا َ ػػػؿَّ َعاْل َػػػؾب ُلَغػػػُة أَْهػػػاإلدغػػػنـ وػػػت المجػػػزـع عاالسػػػـ ا
 . ٙ)اْلِحَجنِز َعِلَهَذا َوُثَرى

الوسر أجعد ال راءة أ  ت وسر الينء، عيجعز وسرهن عوبحهػن ي عؿ الزجنج  ى    
ُبَ يػػت، عاليػػنء بحػػذؼ وػػت ال ػػداء، أ  ػػت يػػنء  مػػف جهبػػيف، إحػػداهمن أف األصػػؿ بػػن

اإِلضػػنوة، عبب ػػى الوسػػرة بػػدؿ  ليهػػن، عيجػػعز أف بحػػَذَؼ اليػػنء لسػػوعف الػػراء مػػَف 
اْروْب، عبَ رب وت الوبنب  لى من هت وػت الل ػظ. عال ػبح مػف جهبػيف، األصػؿ يػن 
 ُب يَّػػن وببػػدؿ األلػػؼ مػػف يػػنء اإِلضػػنوة. العػػرب ب ػػعؿ  يػػن غ مػػن أ بػػؿ، ثػػـ بحػػذؼ
األلؼ لسوع هن عسوعف الراء. عيَ رب وت الوبنب  لى حذوهن وت الل ظ عيجعز أف 

                                                           

   .ٗسعرة الحجرات، ااية )  ٔ)
   . ٜٔسعرة الحجرات، ااية )  ٕ)
 . ٓٚالالصن ص اللغعية لرعاية ح ص ص   ٖ)
ـ . عالحذؼ وت )ين ٖٜٛٔ، ٔ، طٙٔمف عظن ؼ الصعت اللغعر، د/ أحمد وشؾ، ص  ٗ)

 ب ت  حصؿ وت الـ ال عؿ عينء اإلضنوة وت  راءة مف  رأ  بنإلسونف .
 .ٕٜٔ  الحجة وت ال راءات السب  ص٘)
، بػػح/ محمػػد أبػػع ٕ٘ٛ/ ٔهػػػ ،ٜٗٚالبرهػػنف وػػت  لػػـع ال ػػرآف، لبػػدر الػػديف الزروشػػت )ت  ٙ)

 ـ. ٜٚ٘ٔ،ٔيـ، دار إحينء الوبب العربية، طال ضؿ إبراه



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕ٘﴾  
  

بحػػذؼ ألػػؼ ال ػػداء ومػػن بحػػذؼ يػػنء اإلضػػنوة، عا  مػػن حػػذوت يػػنء اإلضػػنوة عألػػؼ 
اإِلضنوة وت ال داء ومن يْحػَذُؼ الب ػعيف، ألف يػنء اإِلضػنوة زيػندة وػت االسػـ ومػن 

 ػرأ بػح عهػع إثبػنت اليػنء، يػن ُبَ ّيِػت، أف الب عيف زيػندة ويػح، عيجػعز عجػح آالػر لػـ ي
 . ٔ)عهذ  َبْثُ ؿ الجبمنع الينءاتى

 ............  َوفَ ْتُح يَا ... بُ نَِّ ُىَنا َنصٌّ َويف اْلُكلِّ ُعوَِّل    ٕ) نؿ الشنطبت 
َنُو زَاٍك َوَشْيُخُو الَ                      وََّل َوآِخُر لُْقمَاٍن يُ َوالِيِو َأَْحَُد ... َوَسكَّ

ريػػب أف جػػؿ الظػػعاهر البػػت احبضػػ بهن رعايػػة ح ػػص ون ػػت ألهػػؿ الحجػػنز، عال 
ألف  راءة ح ص حجنزيػة اسػب ندا إلػى السػ د ى وهت رعاية حجنزية وت األسنس  

إذا االبل ػػبـ وػػت ا  لػػى ب سػػير م علػػة سػػيد ن  ثمػػنف  )المبػػعابر. عربمػػن ُيعػػيف هػػذ
 .  ٖ)بلسنف  ريش  و  ح  زؿ بلسن هـ ع  شتء ونوبب

 ، ٗ)""قاَل َربِّ اْحُكْم ِثاْلَحقِّ ورد منه فُ مادة الثحث: )قال( من قوله تعالى: 
ثبػػنت ألػػؼ بعػدهن، عوػػبح الػػ ـ،  لػى أ ػػح وعػػؿ  ى  ػرأ ح ص) ػػنؿ  ب ػػبح ال ػنؼ، عا 

ػ المب دـ ذور  وى  علح بعنلى  ) َعمن منض مس د إلى ضمير الرسعؿ محمد ػ 
، عهػػع إالبػػنر مػػف هللا بعػػنلى  مػػن  نلػػح الرسػػعؿ  ٘)َأْرَسػػْل نَؾ ِإالَّ َرْحَمػػة  ِلْلعػػنَلِميَف  

 ػف د عبػح. ع ػرأ البػن عف )ُ ػْؿ  بضػـ ال ػػنؼ،   ليػح الصػ ة عالسػ ـ للمعرضػيف
سونف ال ـ  لى أ ػح وعػؿ أمػر مػف هللا بعػنلى ل بيػح ليجيػب بػح  عحذؼ األلؼ، عا 

 .  ٙ)بح ىالمعرضيف  ف د ع 
                                                           

  .ٗ٘/ ٖ  معن ت ال رآف عا  رابح للزجنج ٔ)
 .  ٔٙحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٕ)
 .   ٜٓالالصن ص اللغعية لرعاية ح ص ص   ٖ)
   .ٕٔٔسعرة األ بينء، ااية )  ٗ)
   . ٚٓٔسعرة األ بينء، ااية ر ـ )  ٘)
 . ٘ٗ/ ٖالمغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٙ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية
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  ﴿ٜٖ٘﴾  
  

أف  راءة ح ص بنلمنض ) نؿ  بزيد المع ى بعويدا  ألف ال ن ؿ غن ب  ومن أف 
 األسلعب أسلعب البرر.

هددا ِإْن كدداَن ِمددَن َواْلطاِمَسددَة َأن  َضَضددَب اَّلل ِ َعَميْ )والطامسددَة( مددن قولدده تعددالى: "
اِدِقينَ   :  ٔ)"الص 

 رأ ح ص عحد  )َعاْلاَلنِمَسَة َأفَّ َغَضَب اَّللَِّ   صب ن. ع رأ البن عف )َعاْلاَلنِمَسُة      
بػػػػنلرو . مػػػػف َ صػػػػَب )الالنمسػػػػَة  وعلػػػػى أ هػػػػن صػػػػ ة لم عػػػػعؿ مطلػػػػؽ محػػػػذعؼ، 
عالم عػػػعؿ المطلػػػؽ م صػػػعب ل عػػػؿ محػػػذعؼ دؿ  ليػػػح الوػػػ ـ عالب ػػػدير  عيشػػػهد 

 الشهندة الالنمسة. 
)عالالنمسػػُة  بروػػ  البػػنء  لػػى أ هػػن مببػػدأ عمػػن بعػػدهن البػػر، أع ع َػػَرَأ البػػن عف     

بػنلعطؼ  لػػى  علػػح  )وَشػػهنَدُة أحػػِدهـ أربػػُ  . ع ػػنؿ ال ػػراء  الالنمسػػة وػػت اايبػػيف 
مروع بنف بمػن بعػدهمن مػف )أفَّ  ع )أفَّ  ، علػع  صػببهمن  لػى ع ػعع ال عػؿ وػنف 

صػػعاب ن، ور ػػؾ  لػػت  عليشػػهد الالنمسػػَة بػػرفَّ لع ػػة هللا
َعَغْيػػُر   ٖ) ػػنؿ الشػػنطبت  . ٕ)

 اْلَحْ ِص اَلنِمَسُة اأَلاِلْيػػرُ 

بي مػن   أف الجملة وعلية  صبت ب ضمنر وعػؿ لى داللة ال صب أوصحت ػ  ٔ 
 داللة الرو   لى أف الجملية اسمية.أوصحت 

ػ ال ػػبح ه ػػن أالػػؼ مػػف الضػػـ، عال غػػرع وهػػع سػػمة ألهػػؿ الحجػػنز، ومػػن أ ػػح  ٕ
 مظهر مف مظنهر رعاية ح ص  بؿ مف أهمهن. 

                                                           

   .ٜسعرة ال عر، ااية )  ٔ)
، عالمغ ت وت بعجيػح ال ػراءات العشػر بنلحعاشػت ٖٕٓ/ ٕي ظر معن ت ال راءات لألزهرر  ٕ)

ٖ /ٕٚ . 
  .ٕ٘سعرة ال عر، ااية ر ـ )  ٖ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜ٘ٗ﴾  
  

   ٔ))فأطمع( من قوله تعالى: " َفَأط ِمَع ِإلى ِإلِه ُموسى"
ع ػػػػرأ البػػػػن عف )وَػػػػَرطَِّلُ   روع ػػػػن.  ػػػػنؿ أبػػػػع  -ى  ػػػػرأ ح ػػػػص عحػػػػد  )وَػػػػَرطَِّلَ    صػػػػب ن 

م صػػػػعر  َمػػػػْف  َػػػػَرَأ )وَػػػػَرطَِّلُ   بػػػػنلرو   ط ػػػػح  لػػػػى  علػػػػح  )َلَعلِّػػػػت َأْبلُػػػػُغ اأْلَْسػػػػَبنَب 
وَػَرطَِّلُ  ، عهػع عجػػح ال ػراءة. عمػػف  صػب )وَػَرطَِّلَ   جعلػػح جعاب ػن لػػػ )َلَعلِّػت ، عأ شػػد 

 اء لبعض العرب  ال ر 
َة من َلّماِِتا ْىِر َأو ُدولِِتا ... تُِديلُنا اللَّمَّ  علَّ ُصروِف الدَّ

 وَبْسَبِريَح ال َّْ ُس مف َزْوراِبهن .
، عَلَعؿَّ مع نهمن عاحدى    .  ٕ)و صب  لى الجعاب لػ ) ؿَّ  ، عَ ؿَّ

أف ع لػػػة ال صػػػب أف ال ػػػنء ع عػػػت وػػػت جػػػعاب البرجػػػت، ع ػػػد ذوػػػر العلمػػػنء     
)لعؿ  وت البرجت أالػت )ليػت  وػت البم ػت، غيػر أف ال حػعييف لػـ يجمعػعا  لػى 

مػن عاحبجعا بهػذ  ال ػراءة، علعػؿ هػذا مهذا السبب لل صب، إ من أجنز  الوعويعف، 
 ت  حيػػث لػػـ يروضػػعا  ػػػراءة صػػؼ المػػ هو الوػػعوت بر ػػح مػػ هو عصػػع دو  أف ييػػ

   ٗ) الشنطبت  نؿ  .  ٖ) مبعابرة، بؿ ون عا أشد احبرامن لل راءات
َر َحْفٍص َوقَ ْلِب نَ ْو ... ِونُوا ِمْن  يٍد َأْدِخُلوا نَ َفٌر ِصَل فََأطَِّلَع اْرَفْع َغي ْ  َحَِ

وػػت هػػت ح ػػض رعايػػة أف وػػؿ االالب وػػنت البػػت حعبهػػن : 
عالرعايػػة حجنزيػػة ، عاألمػػر ويػػح سػػعة، ييفملة لػػد  الحجػػنز علهجػػنت مسػػبالح ي ػػة 

  راءات م بعلة، عال يجعز ب ضيؿ عاحدة  لى األالر ، عال ردهن.وت أسنسهن، عال
 
 

                                                           

   . ٖٚسعرة غنور، ااية )  ٔ)
 .  ٖٚٗعٖٙٗ/ ٕمعن ت ال راءات لألزهرر   ٕ)
 ، ببصرؼ. ٕٕٔي ظر الالصن ص اللغعية لراعية ح ص ص  ٖ)
 .  ٔٛحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜ٘٘﴾  
  

 ملثحث اىزاتعا
 ٗأثزٕا يف اّفزادات حفص عِ غريٓاىتغريات اىدالىية 

وت أمثلة البغير الداللت  معمن يميز العلمنء بيف سببيف لهذا البغير، األعؿ     
ونلمصطلحنت وال عع األعؿ أمن ، ال شععرر   عرم صعد، عالثن ت  مبعمدم هن 

العلميػػة البػػت بُ َبَ ػػُؿ ويهػػن األل ػػنظ  ػػف معن يهػػن اللغعيػػة إلػػى معػػنف  لميػػة بنب ػػنؽ 
، عوػت وػؿ بي ػة، ، وهع يبـ وت وػؿ لغػةعبعمد مف مبالصصيف. أمن ال عع الثن ت

، عبغيػػرات هػػذا ال ػػعع هػػت ثػػـ ال ُي طػػف إليػػح إال بعػػد الم نر ػػة بػػيف  صػػعر اللغػػة
   . ٔ)محمعض    نية اللغعر عمحؿ اهبمن

  االػػػػب ؼ الصػػػػعا ت وػػػػت أ مػػػػنط الجملػػػػة )االسػػػػمية، عاالسػػػػمية املطيــــة األٗه
 الم سعالة، عال علية البسيطة  

اْلَحيدداِة  َمتدداعَ د  قولدده تعددالى: "يددا َأيلَهددا الن دداُس ِإن مددا َثْىددُيُكْم َعمددى َأْنُفِسددُكْم  1
 . ٕ)"الدلْنيا

ِإن  ال دِ يَن َكَفدُروا َوَيُصددلوَن َعدْن َسدِثيِل اَّلل ِ َواْلَمْسدِجِد اْلَحدراِم قوله تعدالى : "د  2
 . ٖ)"يِه َواْلثاداْلعاِكُ  فِ  َسوان  ال ِ ي َجَعْمناُ  ِلمن اِس 

وه" َنز اَعة  وقوله تعالى: " د  3  . ٗ)ِلمش 
ب نعل ن لهػذ  الجملػة ال   ظػر إلػى وع هػن مرببػة  لػى األصػؿ مػف مببػدأ   د     

   .جزء مف أجزا هنبغيير حندث وت أر عالبر، بؿ   ظر إلى أر 
                                                           

، ببصػػرؼ، عداللػػة األل ػػنظ، د/ ٜٛٔي ظػػر البطػػعر اللغػػعر مظػػنهر  ع للػػح ع عا ي ػػح، ص  ٔ)
 ـ. ٜٓٛٔ، ٗصرية، ط، موببة األ جلع المٖٗٔإبراهيـ أ يس ص

   .ٖٕسعرة يع س، آية )  ٕ)
   .ٕ٘سعرة الحو، آية )  ٖ)
  ٙٔسعرة المعنرج، آية )  ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜ٘ٙ﴾  
  

1  
َ
 ـ )ٍ
َ
 اع(: ت

العػيف، ع ػرأ بروعهػن مػف ب ػت .  ن  ب صب يَ الدب  نةِ يَ نَع الحَ بَ  رأ ح ص عحد  )مَ     
ـ ، أر يبغػػعف مبػػنع الحيػػنة الػػد ين، أع وُ يُ ْغػػع صػػب العػػيف  لػػى أ ػػح م عػػعؿ بػػح )بَ 

ـ  ب ػدير   وُ ِسػ  ُ ى أَ لَػـ  َ وُ يُ ْغػن بَ َمػ َّ يوعف مصدرا  مؿ ويح ال عؿ دؿ  ليح  علح  )إِ 
ذلؾ  ب دير  بمبععا مبنع الحينة الد ين، عرو  العيف  لى أ ح البر لمببدأ محذعؼ 

  . ٔ)مبنع، أع البر ل علح )بغيوـ 
ولمف رو  عجهنف  أحدهمن  بنلالبر ل علح  )إّ من بغيوـ  عي عؿ ابف النلعيح  ى    

ـّ يروػ   مبنع الحينة. عااالر  أف يجعؿ بمنـ الو ـ   د  علح  ) لى أ  سوـ ، ثػ
ـُ ال َّػنُر، أر  هػت ال ػنر. عالحجػة من بعد  ب ضػمنر )هػع  ومػن  ػنؿ  ِبَشػرّد ِمػْف ذِلُوػ

ف بمػػنـ لمػػف  صػػب  أ ػػح أراد  الحػػنؿ، ع ػػع  بنإلضػػنوة اال  صػػنؿ، أع ال طػػ  مػػ
 . ٖ)ح أر ألجؿ مبنِع الحينة الد ينىع يؿ  لى أ َّح م ععؿال ل، ى ٕ)الو ـى
 عذور اإلمنـ الشعون ت أف ال صب وت )مبنَع   لى أربعة أعجح، هت     
ػ م عػعؿ ألجلػح، أر  ألجػؿ  ٕد ين. ػ ظػرؼ زمػنف، أر زمػنف مبػنع الحيػنة الػ ٔ

 ػ م صعبة ب زع الالنوض، أر  ومبنع الحينة الد ين . ٖمبنع الحينة الد ين. 
 . ٗ)ػ أع  لى الحنؿ  لى أ ح مصدر، عالب دير  أر ممبعيف ٗ

 عذور ال راء أف الرو  وت )مبنُع   لى عجهيف، همن 
 ػ أف بعرب مببدأ، عالب دير  ذلؾ مبنع.ٔ

                                                           

 . ٖٖٚعٕٖٚوبنب البجريد لبغية المريد وت ال راءات السب  ص  ٔ)
 . ٔٛٔالحجة البف النلعيح، ص  ٕ)
/ ٗهػػػ  ، ٕٜٛالعمػػندر)تإرشػػند الع ػػؿ السػػليـ إلػػى مزايػػن الوبػػنب الوػػريـ، ألبػػت السػػععد   ٖ)

 بيرعت . –، دار إحينء البراث العربت ٖ٘ٔ
 وبح ال دير الجنم  بيف و ت الرعاية عالدراية مف  لـ الب سير، لمحمد بف  لػت الشػعون ت  ٗ)

 هػ.ٗٔٗٔ، ٔدار ابف وثير، دمشؽ، ط، ٖٓٙ/ ٕهػ ، ٕٓ٘ٔ)ت



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜ٘ٚ﴾  
  

ع نؿ الشعون ت  ى ارب نع مبنع  لى أ ح .  ٔ)ببدأ عهع عجح الو ـػ أع البر م ٕ 
، عجعػؿ العوبػرر  ٕ)البر ثنف ع يؿ  لى أ ح البر لمببدأ محذعؼ  أر هع مبنعى

 . ٖ)مبنع البر بغيوـ ع لى أ  سوـ صلبح
    ....................... َمَبنَع ِسَع  َحْ صد ِبَرْو د َبَحمََّ   ٗ) نؿ الشنطبت    
 ـ  2

َ
 )س
َ
٘ 

ً
 :(اء

 رأ ح ص عحد  )َسَعاء  الَعػنِوُؼ ِويػِح  بنل صػب. ع ػرأ البػن عف )سػعاءال  روع ػن. ى    
 ػػنؿ أبػػع م صػػعر  مػػف  صػػب )َسػػَعاء   وعلػػى إضػػمنر )جعل ػػن  َسػػَعاء  . عيرب ػػ  
ػػن أبػػع  ورببعػػت  )العػػنوؼ ويػػح عالبػػند  بمع ػػى  َسػػَعاء، ومػػن ب ػػعؿ  رأيػػت زيػػد ا  ن م 

وػت المع ػى مراوػ  ل علػؾ )أبػع   . عهػذا يسػمى )البضػميف  ) ن من  )زيد ا  ، وهع 
، ع ؼ البمػنـ )الػذ  جعل ػن  لل ػنس    د بعض أهؿ ال حع. َعَمْف َ َرَأ )سعاء  هع

عمع ى )سعاء العنوُؼ  . وػػ )سػعاء  مروػعع بنالببػداء عمراوعػح )العػنوُؼ  ، عا  مػن 
يلح عا  نمػػػػة االبيػػػػر الروػػػػ  وػػػػت )سػػػػعاء العػػػػنوؼ ويػػػػح عالبػػػػند  أر  سػػػػعاء وػػػػت ب صػػػػ

، عال ػػػنزع إليػػػح مػػػف ااوػػػنؽ. عأالبر ػػػت  الم نسػػػؾ العػػػنوؼ ويػػػح، أر  الم ػػػيـ بػػػنلحـر
الم ذرر  ف اليزيدر  ف أبت زيد وت  علح )َسَعاء  الَعنِوُؼ   نؿ  مف أع    ليح 
)َجَعل ػن  َ صػػَبُح، عيجػعز روعػػح، عمػف اببػػدأ لػػـ يوػف إال روع ػػن.  ػنؿ عالعػػرب ب ػػعؿ  

. وػػؿ  ب علػػح مػػررت برُجػػؿ سػػعاءد  ليػػح  ، عسػػعاءال  ليػػح الاليػػُر عالشػػرب الاليػػُر عالشػػرب
 .   ٘)بىالعر 

                                                           

، بػػػح/ أحمػػػد ال جػػػنبت ٔٙٗ/ ٔهػػػػ ، ٕٚٓمعػػػن ت ال ػػػرآف، ألبػػػت زوريػػػن يحيػػػى ال ػػػراء )ت  ٔ)
، بدعف ٔ بد ال بنح الشلبت، دار المصرية للبرليؼ عالبرجمة، مصر، طعمحمد ال جنر ع 

 بنريخ.
 .ٖٓٙ/ ٕوبح ال دير الجنم  بيف و ت الرعاية عالدراية مف  لـ الب سير   ٕ)
ت ، بػػػػح/  لػػػػٓٚٙ/ٕهػػػػػ ، ٙٔٙالببيػػػػنف وػػػػت إ ػػػػراب ال ػػػػرآف، ألبػػػػت الب ػػػػنء العوبػػػػرر )ت  ٖ)

 البجنعر، دار  يسى البنبت الحلبت، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.
 . ٜ٘مبف الشنطبية ص  ٗ)
 . ٕٖٙ/ٕعال شر ،ٜٚٔ/ ٕمعن ت ال راءات لألزهرر   ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜ٘ٛ﴾  
  

عوػػت حجػػة ال ػػراءات  ى  َػػَرَأ َحْ ػػص  َسػػَعاء العػػنوؼ ِويػػِحِ  صػػبن جعلػػح َمْ ُعػػعال     
ثَنِ ي ن مف َ ْعلح  َجَعْلَ نُ  لل َّنس َسَعاءِ َأر مسبعين َوَمن َ نَؿ  ِإ َّن َجَعْلَ نُ  ُ ْرآ  ن َ َربينِ 

 العػػػنوؼِ يْرَب ػػػ  ِبِ ْعِلػػػِح ِوػػػت َهػػػِذ  اْلِ ػػػَراَءة َأر اْسػػػَبَع  العػػػنوؼ ِويػػػِح عالبػػػند َع َػػػَرَأ  ع
 .  ٔ) لى ااِلْبِبَداء عالعنوؼ اَلبر ى اْلَبنُ عَف  َسَعاءِ ِبنلرَّْو 

 ......................       َعَرْوَ  َسَعاء  َغْيُر َحْ صد َبَ الَّ َ   ٕ) نؿ الشنطبت 
، عظػػػنهر  ٖ)ذوػػػر ال ػػػراء أف مػػػف  صػػػب )سػػػعاء   أع ػػػ   ليػػػح )جعل ػػػن   ع ػػػد    

الب عة أف  صب )سعاء    لى أ هن ع عت م ععال ثن ين مف  علح  )جعل ػن  لل ػنس 
سعاء ، أر مسبعين، عروػ  )العػنوُؼ  بعػد   أل ػح مصػدر وػت مع ػى اسػـ ال ن ػؿ 

 العنمؿ.
حػػنؿ مػػف المضػػمر وػػت عذوػػر الزجػػنج عالطبػػرر أف )سػػعاء   م صػػعبة  لػػى ال    

)لل ػػنس  المرب ػػ  بػػنلظرؼ، عيوػػعف الظػػرؼ  ػػنم  وػػت الحػػنؿ  أل ػػح هػػع العنمػػؿ 
 . ٗ)وت المضمر  أل ح صنحب الحنؿ

ع لى  راءة الجمهػعر )سػعاءال العػنوُؼ  بعػرب مببػدأ عالبػرا، ال وػرؽ وػت ذلػؾ     
عاءال  بيف أف ُبجعؿ )سعاءال  مبيبدأ مروع ن )عالعنوُؼ  البرا مروع ن، أع ُبجعػؿ )سػ

، عالمع ى  لى وؿ   ٘)البرا م دمن )عالعنوُؼ  مببدأ مؤالرا، و ت وؿ الحوـ الرو 
يسبعر وت سو ى موة الم يـ بهػن عال ػنزع إليهػن مػف أر وػو  ميػؽ، عيسػبعر وػت 

                                                           

 . ٘ٚٗحجة ال راءات، البف ز جلة، ص  ٔ)
 .د ٕٓٔحرز األمن ت ص  ٕ)
 .ٕٕٕ/ٕي ظر معن ت ال رآف لل راء  ٖ)
، عجػنم  البيػنف وػت برعيػؿ ال ػرآف، لمحمػد بػف جريػػر ٕٕٔ/ٕي ظػر معػن ت ال ػرآف للزجػنج  ٗ)

، ٔد شػػػػػنور، مؤسسػػػػػة الرسػػػػػنلة، ط.، بػػػػػح/ أحمػػػػػد محمػػػػػٙٛٗ/ٙهػػػػػػ ، ٖٓٔالطبػػػػػرر )ت
 ـ.ٕٓٓٓ

 .ٕٔٗ/ ٖي ظر معن ت ال رآف عا  رابح للزجنج   ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜ٘﴾  
  

إ نمة الم نسؾ وت الحـر العنوؼ عالم يـ بنلحـر عال ػنزع إليػح مػف ااوػنؽ، علػيس 
 . ٔ)أحدهمن أحؽ مف ااالر

3  
َ
 ـ  )ّ
َّ
 ز

َ
 اع
ً
 (:ة

 ػػػرأ ح ػػػص عحػػػد  ) ّزا ػػػة  بنل صػػػب،  لػػػى الحػػػنؿ مػػػف )لظػػػى  عهػػػى حػػػنؿ     
مؤودة ألف )لظى  عهى ال نر الشديدة اللهب، ال بوعف إال  زا ة )للشػع   الػذ  
هع جلدة الرأس . عالعنمؿ وى ) ّزا ة  من دّؿ  ليح الو ـ مػف مع ػى )البلظػى ، 

 يػػػؿ  مع ػػػى ) زا ػػػة للشػػػع   ع يػػؿ  إّف ) ّزا ػػػة  م صػػػعب  لػػػى االالبصػػنص. ع 
أ هن ببر  اللحـ، عالجلد  ف العظـ حبى ال ببرؾ ويح شي ن. ع رأ البن عف ) ّزا ة  

ببػػػػدإ بػػػػنلرو ، البػػػػر ثػػػػنف إلف مػػػػف  علػػػػح بعػػػػنلى  )وػػػػ  إ هػػػػن لظػػػػى ، أع البػػػػر لم
 .  ٕ)محذعؼ، أ  عهى  ّزا ة للشع ى

ـْ   ٖ) نؿ الشنطبت    ....َعَ زَّاَ ة  َونْروْ  ِسع  َحْ ِصِه
بعػػددت األعجػػح اإل رابيػػة  لػػى رعايػػة ح ػػص بنل صػػب، و يػػؿ إ هػػن م صػػعبة     

، أع  لػى مع ػى (5)، أع ب عؿ مضمر، ب دير   أ  يهن  زا ة للشع  ٗ) لى الحنؿ
 . (7)، أع  لى الذـ ٙ)أ هن ببلظى  زا ة

ومن بعددت األعجح اإل رابية  لى رعاية الجمهعر بنلرو ، و يؿ إ هن مروع ة     
، أع  لػى أ هػن بػدؿ  لى ا ببنر ) زا ة  البر لمببدأ محذعؼ، ب دير   هت  زا ة

                                                           

، بػػػح/ ٕٖ/ ٕٔهػػػػ  ٔٚٙي ظػػػر الجػػػنم  ألحوػػػنـ ال ػػػرآف، لمحمػػػد بػػػف أحمػػػد ال رطبػػػت )ت  ٔ)
براهيـ أط يش، دار الوبب المصرية، ال نهرة، ط  ـ.ٜٗٙٔ، ٕأحمد البردع ت عا 

 .ٜٖٓ/ٕ، عال شرٖٛٔ/ ٖالمغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٕ)
 . ٚٛحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب ، ص   ٖ)
 .ٚ٘ٗ/ ٓٔالدر المصعف وت  لـع الوبنب المو عف  ٗ)
 .ٕٖٓ/ ٙالحجة لل راء السبعة   ٘)
 .ٕٕٔ/ ٘معن ت ال رآف عا  رابح للزجنج   ٙ)
   سح.  ٚ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٙٓ﴾  
  

، أع  لػػػػى الػػػػذـ ب ضػػػػمنر هػػػػت، أر هػػػػت  ٔ)أ هػػػػن البػػػػر إف أع  لػػػػى، مػػػػف لظػػػػى
 .  ٕ) زا ة

ػ وت ال راءة األعلى )مبنع  رعاية الجمهعر بنلرو   لى أ هن البر )لبغيوـ  هػع ٔ
 العجح األعلى  لشبح إجمنع العلمنء  لى ذلؾ. 

ػ أف الب ؼ الصعا ت بيف ال راءات ونف سببن وت بعدد األعجح اإل رابية، ممن ٕ
الراج المعن ى الونم ة عالبنط ة عبعددهن أحين   ن.أد  إلى ثراء الداللة، عا 

 . ٖ)اْلكاِفِريَن " َكْيدِ )َكْيِد( ، من قوله تعالى: "  ِلُكْم َوَأن  اَّلل َ ُموِهُن  د 1
 . ٗى))إْن َهَ اِن( من قوله تعالى: "  قاُلوا ِإْن ه اِن َلساِحرانِ د  2
ٍن  )َأْمددرِِ ( مددن قولدده تعددالى: "د  3 ُْ ِإن  اَّلل َ ثدداِلُ  َأْمددرِِ  َقددْد َجَعددَل اَّلل ُ ِلُكددلِّ َشدد

 . ٘)َقْدرا "
الحػػػػػديث وػػػػػت الجملػػػػػة االسػػػػػمية ه ػػػػػن سػػػػػيوعف م بصػػػػػرا  لػػػػػى الحػػػػػرؼ )إف      

المشػبهة لل عػػؿ وػػت  صػبهن لألوعػػنؿ، عالبػػت بػػدالؿ  لػى الجمػػؿ وُبحػػِدُث بغييػػرات 
 معي ة، عمن وت ذلؾ مف مندة البحث من يلت   

 (:ـ )ميد 1
 رأ ح ص عحد  )ُمػْعِهُف َوْيػِد  بسػوعف الػعاع عبال يػؼ الهػنء مػف غيػر ب ػعيف مػف 

َهػػػػَف  مثػػػػؿ )ُماْلػػػػِرج  مػػػػف )َأاْلػػػػَرج ، عوسػػػػر )ويػػػػِد  وعلػػػػى جعلػػػػح مضػػػػنون إليػػػػح )َأعْ 
لُمْعِهُف، رغبة وت البال يؼ عاإلضػنوة، أع أ ػح أراد مػن ثبػت عمضػى مػف الّزمػنف. 

                                                           

 .ٕٓٗٔ/ ٕالببينف وت إ راب ال رآف   ٔ)
 .ٕٕٔ/ ٘معن ت ال رآف عا  رابح للزجنج   ٕ)     

   . ٛٔسعرة األ  نؿ، ااية )  ٖ)
   .ٖٙسعرة طح، ااية )  ٗ)
   .ٖسعرة الط ؽ، ااية )  ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٙٔ﴾  
  

فال َوْيَدِ ب بح العاع عبشديد الهنء م ع ة،  لى أ ح اسـ ون ؿ مف  ع رأ عرش   ُمَعهِّ
 ػح م عػعؿ بػح السػـ ال ن ػؿ. ع ػرأ البػن عف ى عّهػَف يػعّهف بعهي ػن، ع صػب  َوْيػَدِ أل

ُمْعِهفال َوْيَد ى بنلب عيف ع صب ويد،  لى أ ح اسـ ون ؿ مف )َأْعَهَف   ػنم   مػؿ 
ال عػػؿ مػػ  وع ػػح مجػػردا مػػف )أؿ   علو ػػح البػػر لمببػػدأ  لػػذا  صػػب مػػن بعػػد   لػػى 
أ ػػح م عػػعؿ بػػح، عهػػع األصػػؿ وػػت اسػػـ ال ن ػػؿ إذا أريػػد بػػح االسػػب بنؿ أع الحػػنؿ 

  . ٔ) صب بح ويدع 

 ػػراءة ح ػػص ون ػػت رغبػػة وػػت اإلضػػنوة، ع ػػراءة )ُمػػْعِهفال َوْيػػَد  رغبػػة وػػت بروهػػن، 
فال َوْيػَد   رغبػػة وػت برويػد المع ػى ألف زيػػندة المب ػى بػدؿ  لػى زيػػندة  ع ػراءة )ُمػَعهِّ

ف االبل ػت الع نصػر  المشػولة لهػذا المع ى  لذا وجميعهن بحمؿ مع ػى مب نربػن، عا 
 المع ى وت الظنهر، أر أف هللا هع المضعؼ ويد المنوريف.

ساحِزاُِ(: 2
َ
 ٕذاُِ ى

ْ
٘ا ِإُ

 
 ـ  )قاى

لسػػػنحراف  أعجػػػح أعلهػػػن  أف إف بمع ػػػى  عػػػـ، عهػػػذاف  فعوػػػت  ػػػراءة )إفَّ هػػػذا    
مببػػدأ، علسػػنحراف البػػر ، الثػػن ت  أف )إّف  حػػرؼ بعويػػد ع صػػب عاسػػمهن ضػػمير 

هػػذاف لسػػنحراف  البرهمػػن، الثنلػػث  أف )هػػذاف  اسػػمهن  لػػى الشػػرف ويهػػن عجملػػة )
لغػػػة مػػػف ألػػػـز المث ػػػى األلػػػؼ، عاالبػػػنر  أبػػػع حيػػػنف عهػػػع مػػػذهب سػػػيبعيح، عذوػػػر 
ال رطبت  أف هذ  لغة الحنرث بف وعب، عزبيػد، عالػثعـ، عو ن ػة بػف زيػد،  عمػف 
 ػػػػػرأ )إف هػػػػػذاف لسػػػػػنحراف  جعػػػػػؿ )إف  مال  ػػػػػة مػػػػػف الث يلػػػػػة ع)هػػػػػذاف  مببػػػػػدأ ع 

  البػػر  عالػػ ـ لل ػػرؽ بػػيف ال نويػػة عالمال  ػػة  لػػى رأر البصػػرييف، عمػػف )لسػػنحراف
 ػػػرأ )إف هػػػذيف لسػػػنحراف  بنليػػػنء  جعػػػؿ )هػػػذيف اسػػػـ إف  ع)لسػػػنحراف  البرهػػػن، 
عذلؾ أف )هذيف  رسـ بغير ألؼ عال ينء ع لى هذا و  ح  د بػربت ال ػراءة مالنل ػة 

 .  ٕ)للرسـ لو هن صحيحة مبعابرة، عمف ثـ و  يلب ت لطعف طن ف
                                                           

، عال ػػػراءات رعايبػػػن عرش عح ػػػص دراسػػػة بحليليػػػة ٓٚٔي ظػػػر الحجػػػة البػػػف النلعيػػػح ص  ٔ) 
 .ٖٔٔم نر ة، ص

 . ٚ٘ٗوبنب البجريد ص   ٕ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٙ﴾  
  

ع ػػراءة ح ػػص بػػػ )إف  موسػػعرة سػػنو ة، ع)إْف  هػػذ  إذا ال  ػػت بطػػؿ  ملهػػن ى    
  ػػد الوػػعوييف، عيجػػعز اإل مػػنؿ   ػػد البصػػرييف عاإلهمػػنؿ أوثػػر، عبػػدالؿ الػػ ـ 
 لػػػى البرهػػػن ور ػػػن بي هػػػن عبػػػيف )إف  ال نويػػػة  علػػػذا  ػػػر  أف اإلهمػػػنؿ هػػػع اللغػػػة 

ال صػػػػحى جػػػػنءت  ػػػػراءة ة ال صػػػػحى، عأف اإل مػػػػنؿ لغػػػػة وصػػػػيحة، ع لػػػػى اللغػػػػ
 .(1)"ح ص
بمػػ  لػػح عالػػذر ال ػػؼ اجأبػػت طنلػػب مرجحػػن هػػذ  ال ػػراءة   ى ي ػػعؿ موػػت بػػف    

، عي ػػعؿ ال رطبػػت وػػت الجػػنم   ى َعَهػػِذِ  اْلِ ػػَراَءُة  ٕ)معاو ػػة الالػػط عصػػحة اإل ػػرابى
ْ ػَراِب، َعَيُوػعُف  ُماَلنَلَ ةِ  َسِلَمْت ِمفْ  َمػن َهػَذاَف ِإالَّ  َمْعَ نَهػناْلُمْصػَحِؼ َعِمػْف َوَسػنِد اإْلِ
، ي ػػعؿ  ى ع ػػرأ ع ػػد عصػػ هن الب ػػن الػػدمينطت بر هػػن أعضػػح ال ػػراءات، (3)ىَسػػنِحَراِف.

ح ػػص وػػذلؾ إال أ ػػح ال ػػؼ  ػػعف هػػذاف، عاو ػػح ابػػف محيصػػف عهنبػػنف ال راءبػػنف 
 . ٗ)ىوت هذ  ااية  مع ى عل ظن عالطن أعضح ال راءات

ع ػػنؿ ال ػػراء وػػت بعجيػػح  علػػح بعػػنلى   ِإْف َهػػَذاِف َلَسػػنِحَراِفِ  ى  راءب ػػن ببشػػديد     
)إّف  عبنأللؼ ...  لى لغة ب ت الحنرث بػف وعػب يجعلػعف االث ػيف وػت روعهمػن 
ع صػػػػبهمن عال ضػػػػهمن بػػػػنأللؼ. عأ شػػػػد ت رجػػػػؿ مػػػػف األْسػػػػد  ػػػػ هـ، يريػػػػد ب ػػػػت 

 الحنرث  
جاع ولو يرى ... َمسَ  مافأطرق إطراَق الشُّ جاُع لَصمَّ  اًغا لِناباه الشُّ

 نؿ  عمن رأيت أوصح مف هذا األْسدّر. عحوى هذا الرجػؿ  ػ هـ  هػذا الػّط     
ف وػػنف  لػػي    -يػػدا أالػػت بعي ػػح. عذلػػؾ  أ ػػيس، ألف العػػرب  ػػنلعا  مسػػلمعف  -عا 

وجعلػػػعا الػػػعاع بنبعػػػة للضػػػمة، ألف الػػػعاع ال بعػػػرب، ثػػػـ  ػػػنلعا  رأيػػػت المسػػػلميف، 
عػػة لوسػرة المػيـ، ولمػػن رأعا أف اليػنء مػف االث ػػيف ال يموػ هـ وسػػر وجعلػعا اليػنء بنب

                                                           

 .ٜ٘ٔالالصن ص اللغعية لراعية ح ص ص  ٔ)
، بػح/ ٜٜ/ٕف أبػت طنلػب الوشػؼ  ػف عجػع  ال ػراءات السػب  ع للهػن عحججهػن، لموػت بػ  ٕ)

 ـ.ٜٗٚٔمحت الديف رمضنف، ط 
 .ٕٙٔ/ ٔٔب سير ال رطبت   ٖ)
 .ٜٜ/ٕالوشؼ  ف عجع  ال راءات السب  ع للهن عحججهن، موت بف أبت طنلب   ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٙ﴾  
  

مػػػن  بلهػػػن، عثبػػػت م بعحػػػن ، بروػػػعا األلػػػؼ بببعػػػح، و ػػػنلعا  رجػػػ ف وػػػت وػػػؿ حػػػنؿ . 
عي بسب ب ع الحنرث بف وعب إلى ِمْذَحو، عدالؿ ويهـ بطعف مف األزد، عون ت 

زيػػت هػػذ  لهػػـ الر نسػػة. ع ػػدهـ بعػػض  لمػػنء اللغػػة عال سػػب مػػف األزد، عومػػن  
اَلػػػْثَعـ عُزبيػػػد عُ ػػػْذرة اللغػػػة إلػػػى ب ػػػت الحػػػنرث بػػػف وعػػػب و ػػػد  زيػػػت وػػػذلؾ إلػػػى 

 .  ٔ)عُمرادى
 . اِف َحوَّ َعِثْ ُلُح ... َد نَ َعهَذْيِف ِوت هذَ  (2) نؿ الشنطبت 

أف الصػػػعا ت ه ػػػن  نمػػػت بػػػ الراج المعػػػن ت البنط ػػػة وػػػت ال ػػػراءبيف، عبعببػػػر هػػػذ  
ال ػػراءة مػػف أرعع األمثلػػة البػػت ببػػيف الػػدعر الوبيػػر الػػذر ب ػػعـ بػػح الصػػعا ت وػػت 
إبػػػراز المعػػػن ت الد ي ػػػة غيػػػر الظػػػنهرة مػػػف الػػػ ؿ بعضػػػيح ال ػػػرعؽ الد ي ػػػة بػػػيف 

 المعن ى وت الرعايبيف.
 ـ )أَ  3

ْ
 ٓ(: زِ ٍ
عحد  )َبنِلُغ أْمِرِ  ، ع رأ البن عف ) َبنِلغال أْمَرُ  ، ومف  رأ )َبػنِلُغ أْمػِرِ    رأ ح ص     

بنلوسر وعلى إضنوة اسـ ال ن ؿ إلى م ععلح، عالمع ػى  ي ضػت مػن يريػد، أع إف 
ف  صػػب )أْمػػَر   ببػػنلغ  أل ػػح بمع ػػى االسػػب بنؿ، عهػػذا  هللا بػػنلغ مػػن يريػػد، عمػػف َ ػػعَّ

، عَضنِربال زْيد ا، عالمع ى  أر يبلغ مػن يريػد   ػز عجػؿ و علؾ  ُوَ ف َضنِرُب َزيْ  دد
 .  ٖ)، أع سيبلغ أمر  ويمن يريد  م وـعال ي عبح مراد

 
                                                           

 ألحمػػد بػػف سػػعيد  شػػنش  اإلبػػداؿ وػػت لغػػنت األزد دراسػػة صػػعبية وػػت ضػػعء  لػػـ اللغػػة الحػػديث، ٔ)
  ٚٔٔ  العػػػػدد )ٖٗبنلمدي ػػػػة الم ػػػػعرة، الطبعػػػػة  السػػػػ ة )الجنمعػػػػة االسػػػػ مية ، ٓٚٗعٛٙٗص

 ـ .ٕٕٓٓ
 .ٜٙحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٕ)
، عمعػػػن ت ال ػػػػرآف ٜٕٛ/ ٗ، عزاد المسػػػير وػػػت  لػػػـ الب سػػػير ٘ٚ/ ٖمعػػػن ت ال ػػػراءات لألزهػػػرر   ٖ)

ت ب سػػير ال ػػػرآف ، عرعح المعػػن ت وػػػٓٗٚ/ٕ، عمشػػػوؿ إ ػػراب ال ػػػرآف، ٗٛٔ/ ٘عا  رابػػح للزجػػنج 
، بػػح/  لػػػت  بػػد البػػػنرر ٖٖٔ/ ٗٔهػػػ ، ٕٓٚٔالعظػػيـ عالسػػب  المثػػػن ت، لمحمػػعد األلعسػػػت )ت

 .ٖٓٓ/ ٙهػ، عالحجة لل راء السبعة  ٘ٔٗٔ، ٔ طية، دار الوبب العلمية، بيرعت، ط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٙٗ﴾  
  

ػ المع ػى  لػى ال ػراءبيف عاحػد، ال االػب ؼ بي همػن، ي ػعؿ ابػف الجػعزر مؤوػدا  ٔ
اأْلُعلَػػػى َعالثَّنِ َيػػػِة  َأفَّ اَّللََّ ُسػػػْبَحنَ ُح َبػػػنِلغال َمػػػن هػػػذا الوػػػ ـ  ى َعاْلَمْعَ ػػػى َ لَػػػى اْلِ ػػػَراَءِة 

ُيِريػُدُ  ِمػػَف اأْلَْمػػِر، اَل َيُ عبُػُح َشػػْتءال، َعاَل يعجػػز  مطلػعب، ع لػػى ال ػػراءة الثنلثػػة  َأفَّ 
اَّللََّ َ نِوذال َأْمُرُ  اَل َيُردبُ  َشْتءالى
(ٔ . 

عاسػـ ال ن ػؿ إذا ُ ػّعف أوػند داللػة الحػنؿ  ػ  أف الل ظيف  لى ز ة اسـ ال ن ؿ ى ٕ
ذا لػػػـ ي ػػػعف االبصػػػت داللبػػػح بنلمنضػػػت، ع ػػػد ال ي ػػػعف مػػػ  إوندبػػػح  عاسػػػب بنؿ ، عا 

وثيػػر وػػت وػػ ـ العػػرب ، عحذوػػح ل سػػب بنؿ، إذ يحػػذؼ الب ػػعيف اسػػبال نون، عهػػع 
 . ٕ)حسفى

ػ أ همػػػن مضػػنويف إلػػػى معروػػػة، عاسػػػـ ال ن ػػػؿ ه ػػػن داللبػػػح المنضػػػت، عحػػػذؼ  ٖ
عال يجبمػ  الب ػعيف عاإلضػنوة،   لػى رعايػة ح ػص إ مػن جػنء للضػنوة، ىالب عيف 

عالب عيف  لػـ الب ويػر، عاإلضػنوة معضػع ة للبعريػؼ، عثمػة مضػنؼ إلػى معروػة 
عمضنؼ إلى  ورة، عالمضنؼ إلػى المعروػة معروػة، عالمضػنؼ إلػى ال وػرة  وػرة، 

 .  ٖ)ة مع ت البالصيصىغير أ ح أوند مف اإلضنو

ْ  قاَلْت ُأم ٌة ِمْنُهْم ِلدَم َتِعُظدوَن َقْومدا  اَّلل ُ ُمْهِمُكُهدْم  فُ" َمْعِ َرة   ى قوله تعالى: " َواِن
ُثُهْم َع اثا  َشِديدا  قاُلوا  ُِونَ ُكْم ِإلى َرثِّ  َمْعِ َرة  َأْو ُمَع ِّ  . ٗ)"َوَلَعم ُهْم َيت 

الجملػػة ال عليػػػة ببوػػعف مػػػف وعػػؿ )مسػػػ د  عون ػػؿ )مسػػػ د إليػػح ، عاالالػػػب ؼ     
الػػػذر سػػػ ب نعلح ه ػػػن  ظػػػرا للصػػػن ت وػػػت ولمػػػة )معػػػذرة  أثػػػر ويهػػػن الػػػروف األعؿ 

 )ال عؿ ػ المس د . 
                                                           

 .ٜٕٛ/٘وبح ال دير،   ٔ)
 .ٕٗٔالالصن ص اللغعية لراعية ح ص، ص  ٕ)
   سح.   ٖ)
   .    ٗٙٔااية )سعرة األ راؼ،   ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٙ٘﴾  
  

  ب صػػب البػػنء،  لػػى أ ػػح م عػػعؿ ألجلػػح أع  لػػى  ػػرأ ح ػػص عحػػد  )معػػذرة    
المصػػػدرية، عال نصػػػب لػػػح وعػػػؿ مػػػف ل ظػػػح ب ػػػدير    عبػػػذر معػػػذرة ، أع يعبػػػذرعف 
معذرة،  ور ح لمن  يؿ لهـ  لـ بعظػعف  عمػن هللا مهلوهػـ أع معػذبهـ  ػذابن شػديدا 

  إ ػذار ا  نلعا   عبذر مف وعلهـ ا بذارا إلى ربوـ،  نؿ ال ػراء  ع علػح   ػنُلعا َمْعػِذَرة  
 . ٔ)وعل ن َذِلَؾ، عأوثر و ـ العرب أف ي صبعا المعذرة 

الب ػػندير جعلػػت الولمػػة م عػػعال مطل ػػن، عاألحػػر  أ هػػن م عػػعؿ ألجلػػح. عذوػػر     
السػػػميف الحلبػػػت أف ال صػػػب وػػػت )معػػػذرة  جػػػنء م عػػػعال بػػػح ل ػػػنلعا، ألف المعػػػذرة 

 . ٕ)ببضمف و من
 لػػى أ ػػح البػػر لمببػػدإ محػػذعؼ دؿ  ليػػح ع ػػرأ البػػن عف )معػػذرة  بروػػ  البػػنء،     

الوػػػ ـ، عالب ػػػدير  مع ظب ػػػن معػػػذرة، ور ػػػح لمػػػن  يػػػؿ لهػػػـ  لػػػـ بعظػػػعف  عمػػػػن هللا 
مهلوهـ الخ  نلعا  مع ظب ن معذرة لهػـ . عا لػـ أ ػح يجػعز حػذؼ وػؿ مػف المببػدإ 

 عالالبر إذا دّؿ  ليح دليؿ.  نؿ ابف منلؾ  
 زيد بعد من عندكم   اوحذف ما يعلم جائز كم         ا ::  تقول 

  ٖ) ::  فزيد استغىن عنو إذ عرف وىف جواب كيف زيد قل دنف 
لـ يريدعا أف يعبذرعا ا بػذارا مسػبر  ن مػف أمػر ليمػعا  ليػح، علوػّ هـ  يػؿ وهـ ى    

. عاْ بَػَذَر  ٗ)لهـ  لـ بعظعف  عمن؟ و نلعا  معذرة. أر  مع ظب ن معذرة إلػى ربوػـى
  . ٘)ب صؿَر  مف َذ بح عَبَعذَّ 

 
                                                           

 . ٖٙٛ/ ٕ، عمعن ت ال رآف عا  رابح، للزجنج ٜٖٛ/ٔمعن ت ال رآف، لل راء   ٔ)
 .    ٜ٘ٗ/ ٘الدر المصعف   ٕ)
 .ٛٙٔ/ ٕالمغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٖ)
، بح/ بدر الديف  هػعجت، ٜٛ/ٗهػ ، ٖٚٚالحجة لل راء السبعة، ألبت  لت ال نرست )ت  ٗ)

 ـ.ٖٜٜٔ، ٕجعيجنبت، دار المرمعف للبراث، دمشؽ ، طعبشير 
)ع ر ذ ،  ٔٚ/ ٕهػػ ، ٛ٘ٗالمحوـ عالمحيط األ ظـ، لعت بف إسمن يؿ بػف سػيد  )ت   ٘)

 ـ.ٕٓٓٓ، ٔبح/  بد الحميد ه داعر، دار الوبب العلمية، بيرعت، ط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٙٙ﴾  
  

 َعَمْعِذَرة  َرْو ال ِسَع  َحْ ِصهـْ َبَ    ٔ) نؿ الشنطبت 

أف الصػن ت وػت ال ػراءبيف أد  بػدعر  إلػى بعضػيح صػعرة االالػب ؼ الػد يؽ وػت 
الداللػػػة بػػػيف الػػػرعايبيف، أعبمع ػػػى آالػػػر  ل ػػػد أثػػػر الصػػػن ت وػػػت ال ػػػراءبيف  لػػػى 

 األعجح اإل رابية.  ؿ ب دير هذ المع ى مف ال 
 غير    فوت ا  رادات ح ص   ٕ)أثر االب ؼ المعرويمنت :ملطية اىثاّيا

 اطتال  مورفيمات الططاب والىيثة: أوال:
الػػػػداؿ  لػػػػى الحػػػػدث عالػػػػزمف  ػػػػد يػػػػؤدر عظي ػػػػة  حعيػػػػة   ٖ) المػػػػعرويـ الم يػػػػد    

ونإلسػػػ ند، عهػػػذا اإلسػػػ ند  يالبلػػػؼ بحسػػػب الالطػػػنب أع الغيبػػػة، عهػػػذا ال ػػػعع مػػػف 
المعرويمػػنت  بي ػػح ه ػػن مػػف الػػ ؿ الجملػػة ال عليػػة المصػػدرة ب عػػؿ مضػػنرع مبػػدعء 

 بنلينء أع البنء أع ال عف.
 

                                                           

 .ٙ٘حرز األمن ت ص  ٔ)
يػن غيػر شػولت، إ ػح لػيس   صػر ا المعرويـ اصط ح برويبت ب ػن ت، ال يعػنلو   جػن ذه   ٕ)

صػػروي،ن، علو ػػح عحػػدة صػػروية وػػت  ظػػنـ مػػف المعرويمػػنت المبونملػػة العظي يػػة، عوػػؿ  ظػػنـ 
مػػف المعرويػػنت، لػػح    ػػة ب ظػػنـ األبػػعاب، ال يموػػف وػػت اللغػػة العربيػػة أف يعبػػر   هػػن، 
وػػػنلبعبير  ػػػف    ػػػة عاحػػػد إلػػػى عاحػػػد، أر أ ػػػح ال يلػػػـز أف ي نبػػػؿ وػػػؿ بػػػنب وػػػت  ظػػػنـ 

بػػعاب، مػػعرويـ وػػت  ظػػنـ المعرويمػػنت، عربمػػن وػػنف ذلػػؾ ممو ػػن وػػت اللغػػة البرويػػة مػػث ، األ
عوػػػػؿ ولمػػػػة طن  ػػػػة مػػػػف المعرويمػػػػنت المبراصػػػػة، أر طن  ػػػػة مػػػػف العحػػػػدات مػػػػف  ظػػػػنـ 
مػػعرويمت، ال يموػػف دا مػػن أف  عبػػر   ػػح   مػػنت ع  نصػػر صػػروية. م ػػنهو البحػػث وػػت 

مصػػػرية، بػػػدعف طبعػػػة عبػػػدعف بػػػنريخ. ، موببػػػة األ جلػػػع الٕٚٔاللغػػػة، لبمػػػنـ حسػػػنف، ص
عمػػن بعػػدهن، برجمػػة/ أحمػػد مالبػػنر  مػػر،  ٜٜعيراجػػ  أسػػس  لػػـ اللغػػة، لمنريعبػػنر، ص

 ـ.ٜٜٛٔ، ٛ نلـ الوبب، ط
هػػع الػػذر ال يسػػبالدـ إال مبصػػ  بغيػػر  مػػف العحػػدات  مثػػؿ  البػػنء وػػت وهَمػػْت، عاأللػػؼ   ٖ)

ـ الحر وهت البت ال بسػبعمؿ عال عف وت محمداف، عالعاع عال عف وت محمدعف أمن المعروي
 .  ٕٓٔإال م  ص   مثؿ الضمن ر أ ن، أ ت... ي ظر أسس  لـ اللغة، ص



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٙٚ﴾  
  

 : ٔ)َصْرفا  َوال َنْصرا  " َتْسَتِطيُعونَ َفما قوله تعالى: " 
االبلػػؼ ح ػػص مػػ  بػػن ت ال ػػراء وػػت ال عػػؿ المضػػنرع ى يسػػبطيععفى، وبنلبػػنء     

الطنبػػن  ػػرأ، عبنليػػنء غيبػػن  ػػرأ البػػن عف، ذوػػر ابػػف الجػػزرر أف شػػيعخ ال ػػراء  ػػد ى 
.  ٕ)ىبنلالطنب، ع رأ البن عف بنلغيب ص االبل عا وت  )ومن بسبطيععف ، ورع  ح

 َشنـد َعاَلنِطْب َبْسَبِطيُععَف ُ مََّ    ٖ)ع نؿ الشنطبت 
 ػػػػرأ ح ػػػػص )بسػػػػبطيععف  ببػػػػنء الالطػػػػنب، عالمالنطػػػػب المشػػػػروعف، المب ػػػػدـ     

و  هـ وػن عا  ، ٗ)ذورهـ وى  علح بعنلى  )عيعـ يحشرهـ عمن يعبدعف مف دعف هللا 
ع ػػػػػرأ البػػػػػن عف  زيػػػػػزا د ػػػػػعهـ إلػػػػػى  بػػػػػندبهـ.يز مػػػػػعف أف الم  وػػػػػة ع يسػػػػػى ع 

)يسبطيععف  بينء الغيبة، عال عؿ مسػ د إلػى الػعاع، عالمػراد  المعبػعدعف مػف دعف 
هللا بعػػػػنلى، المع ػػػػى   ػػػػد مػػػػن يببػػػػرأ المعبػػػػعدعف مػػػػف  نبػػػػديهـ ي ػػػػعؿ هللا لهػػػػؤالء 
ذا و ػد  نمػت  لػيوـ  العنبديف  ل د وذبوـ معبػعدعوـ وػى  ػعلوـ  إ هػـ أضػلعوـ، عا 

ة أيهػن الو ػػنر، وػ  بسػػبطيععف دوعػن للعػػذاب  ػ وـ، عال  صػػرا أل  سػوـ مػػف الحجػ
 .  ٘)معبعديوـ، عمف يظلـ م وـ  ذ ح  ذابن وبيرا 

 َوَمػػػن َبْسػػػَبِطيُععَفِ  ػػػرأ ح ػػػص  ػػػف  نصػػػـ  ىي ػػػعؿ مجيػػػر الػػػديف الح بلػػػت      
)َبْسَبِطيُععَف  بنلالطنب  يع ت  للعنبػديف، عالمع ػى  أر و ػد وػذبوـ الػذيف  بػدبـ 
مػػػف دعف هللا ويمػػػن ز مػػػبـ أ هػػػـ لوػػػـ أعليػػػنء، عأ هػػػـ ي ربػػػع وـ إلػػػى هللا زل ػػػى َومػػػن 

                                                           

   . ٜٔسعرة ال ر نف، ااية )  ٔ)
 . ٖٖٗ/ٕال شر وت ال راءات العشر  ٕ)
 . ٖٚحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٖ)
   .  ٚٔسعرة ال ر نف، ااية  ر ـ )  ٗ)
 .  ٜٓعٜٛ/ ٖي ظر المغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٙٛ﴾  
  

نر صػرؼ العػذاب َبْسَبِطيُععَف َصْرون  َعال َ ْصػرا  أر ومػن بسػبطيععف أ ػبـ أيهػن الو ػ
 .  ٔ)  وـ، عال  صر أ  سوـى

عي ػػػػعؿ اإلمػػػػنـ العاحػػػػدر  ى عمػػػػف  ػػػػرأ بنلبػػػػنء وػػػػنلمع ى   َيْسػػػػَبِطيُععَفِ أيهػػػػن     
المبالذعف الشرونء صرو ن عال  صػر ا . ػنؿ أبػع  بيػد  عاالالبيػنر اليػنء، عبصػدي هن 

ن جػنءت المالنطبػة حرؼ ابف مسععد   َوَمن يْسَبِطيُععَف َصْرو ن لَػَؾ َعاَل َ ْصػر اِ ولمػ
ـُِ ببيف أ ح أالبر بنالسبطن ة  ف  عـى ب علح   َلُو
(ٕ  .  

 ع علح  )َوَمن َبْسَبِطيُععَف َصْرو ن َعاَل َ ْصر ا   يحبمؿ عجعهن 
أحػػدهن  أر  مػػن يسػػبطي  ُأعَل ِػػَؾ الو ػػرة صػػرؼ  ػػعؿ مػػف  بػػدعهـ عبوػػذيبهـ حػػيف 

اال بصنر م هـ حػيف وػذبعهـ  )َعاَل َ ْصر ا  أر  عال اسبطن عا  وذبعهـ وت  علهـ.
 ع لى ذلؾ يالرج  راءة مف  رأ  بنلبنء  )َوَمن َبْسَبِطيُععَف َصْرو ن َعاَل َ ْصر ا .

عالثػػن ت  يحبمػػؿ  )ومػػن يسػػبطععف  ُأعَل ِػػَؾ المعبػػعدعف صػػرؼ  ػػذاب اَّللَّ ع  مبػػح 
 ، ع )َمػػػن  ػػػ وـ، عال وػػػن عا لهػػػـ  صػػػراء  أل هػػػـ  ػػػنلعا  )َهػػػؤَاِء ُشػػػَ َعنُؤَ ن ِ  ػػػَد اَّللَّ 

ُبعَ ن ِإَلى اَّللَِّ ُزْلَ ى . ـْ ِإالَّ ِلُيَ رِّ   عُبُدُه
عالثنلػػػػث  )َوَمػػػػن َبْسػػػػَبِطيُععَف َصػػػػْرو ن  أر  وػػػػداء، )َعاَل َ ْصػػػػر ا  أر  ال ي بػػػػؿ مػػػػ هـ 
ال ػػداء، عال وػػنف لهػػـ  نصػػر ي صػػرهـ وػػت دوػػ  العػػذاب  ػػ هـ  و علػػح  )َعاَل ُيْ َبػػُؿ 

 . ٖ)ن َشَ نَ ةال ِمْ َهن َ ْدؿال َعاَل َبْ َ ُعهَ 

                                                           

، بػػح/  ػػعر ٗٔ/٘هػػػ ،  ٕٜٚوػػبح الػػرحمف وػػت ب سػػير ال ػػرآف، لمجيػػر الػػديف الح بلػػت )ت  ٔ)
 ـ.ٜٕٓٓ، ٔالديف طنلب، دار ال عادر، ط

، أصػػؿ بح ي ػػح/ وػػت ٓٗٗ/ٙٔهػػػ  ٛٙٗالبَّْ ِسػػيُر الَبِسػػْيط، لعلػػت بػػف أحمػػد العاحػػدر، )ت  ٕ)
رسنلة دوبعراة بجنمعة اإلمنـ محمد بف سععد، ثـ  نمت لج ة  لمية مػف الجنمعػة   ٘ٔ)

، ٔبسبوح عب سي ح،  مندة البحث العلمت، جنمعة اإلمنـ محمػد بػف سػععد اإلسػ مية، ط
 هػ.ٖٓٗٔ

، ٘ٔ/ٛهػػ ، ٖٖٖب سير المنبريدر )بػرعي ت أهػؿ السػ ة ، ألبػت م صػعر المنبريػدر )ت  ٖ)
، دار   ـ.ٕ٘ٓٓ، ٔالوبب العلمية، بيرعت، طبح/ مجدر بنسلـع



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜٙ﴾  
  

المع ػى  لػى ءة الجمهػعر ىيسػبطيععفى، و ػنؿ  ىعذور الزمالشرر معجهن ل را    
ال راءة الثن ية   أر ومن يسبطي  آلهبوـ أف يصروعا   وـ العذاب. أع أف يحبنلعا 

 ع راءة الينء ويهن عجهنف   . ٔ)ىهع للمشرويف« يسبطيععف»لوـ، عالضمير وت 
 أحدهمن  ومن يسبطي  المعبعدعف صرون  للعذاب   وـ عال  صرا  لوـ. 
 . ٕ)الثن ت  ومن يسبطي  الو نر صرون  لعذاب هللا   هـ عال  صرا  أل  سهـ

َلْيدِه قولده تعدالى: " د 1  دماواِت َواْرَْرِض َطْوعدا  َوَكْرهدا  َواِن َوَلدُه َأْسدَمَم َمدْن ِفدُ الس 
 . ٖ)"ُيْرَجُعونَ 

)يجمعون( من قوله تعالى: "َوَلِئْن ُقِتْمُتْم ِفُ َسِثيِل اَّلل ِ َأْو ُمتلْم َلَمْىِفدَرٌة ِمدَن د  2
 . ٗ)" َيْجَمُعونَ اَّلل ِ َوَرْحَمٌة َطْيٌر ِمم ا 

 ،  ٘)أجورهم " يؤتيهمأولئك سو  : ")يؤتيهم( من قوله تعالى د  3
َكدَأْن َلدْم َيْمَثَُدوا ِإال  سداَعة  ِمدَن  َيْحُشدُرُهمْ َوَيدْوَم )يحشرهم( من قولده تعدالى: "د  4

 . ٙ)الن هاِر"
1  :)ُ٘

 
ع
َ
ج
ْ
ز
 
 ـ )ي
ػػػػ بيػػػنء معجمػػػة األسػػػ ؿ ع ػػػرأ بنلبػػػنء مػػػف بِ ػػػت، ع ػػػراءة  ػػػػ عحػػػد   ػػػرأ ح ػػػص    

الالطػػنب وػػت )ُبْرَجُعػػعَف   لػػى الالطػػنب للوػػنوريف، علم نسػػبة الالطػػنب وػػى  علػػح 

                                                           

، دار ٕٔٚ/ٖهػػػ ٖٛ٘الوشػػنؼ  ػػف ح ػػن ؽ غػػعامض الب زيػػؿ، لجػػنر هللا الزمالشػػرر )ت  ٔ)
 هػ. ٚٓٗٔ، ٖالوبنب العربت، بيرعت، ط

، بػػح/  بػػػد ٖ٘ٔ/ٖهػػػ ، ٜٚ٘زاد المسػػير وػػت  لػػـ الب سػػير، لعبػػد الػػرحمف الجػػعزر )ت  ٕ)
 هػ.ٕٕٗٔ، ٔط الرزاؽ المهدر، دار الوبنب العربت، بيرعت،

   .ٖٛسعرة آؿ  مراف، ااية ر ـ )  ٖ)
   . ٚ٘ٔسعرة آؿ  مراف، ااية ر ـ )  ٗ)
 .  ٕ٘ٔسعرة ال سنء ااية )  ٘)
   .٘ٗسعرة يع س، ااية )  ٙ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٓ﴾  
  

بعنلى  )ببغعف ، عمف  رأ بنلينء ويهمن جعلح إالبنرا  ف غيب، علم نسبة من  بلح 
ـُ اْل نِسػػُ عَف   ع علػػح ) َوَمػػْف بَػػَعلَّى َبْعػػَد ذِلػػَؾ  ع علػػح بعػػنلى  عهػػع  علػػح  )َوُرعل ِػػَؾ ُهػػ

 .  ٔ) بؿ  )يبغعف 
 ُبْرَجُعع ... َف َ نَد .  ٕ) نؿ الشنطبت 

)ُيْرَجُعػػػعف ، بنليػػػنء  لػػػى الغيبػػػة، ويحبمػػػؿ أف يوػػػعف  ن ػػػدا  لػػػى مػػػف أسػػػلـ،     
عيحبمؿ أف يوعف  ن دا  لػى غيػر ضػمير يبغػعف، ويوػعف  لػى سػبيؿ االلب ػنت 

.   ٖ)يوػعف  ػد ا ب ػؿ مػف الطػنب إلػى غيبػة  لػى  ػراءة مػف  ػرأ  ببغػعف، بنلبػنء إذ
ع ػػػػػرأ ح ػػػػػص عغيػػػػػر ى يبغػػػػػعف، عيرجعػػػػػعفى بنليػػػػػنء ويهمػػػػػن، ل علػػػػػح ى ورعل ػػػػػؾ هػػػػػـ 
ال نس عفى. ع رأ البن عف بنلبنء ويهمن  لى الالطنب، ل علحى لمػن آبيػبوـ مػف وبػنب 

. عولح ب ري  ذور أحعاؿ اللؼ أعل ؾ األمػـ ويػؼ اببعػعا غيػر مػن أالػذ  ٗ)عحومةى
 . ٘)العهد بح. عاالسب هنـ حي  ذ للبعجيب ليهـ 
ليػػػح يرجعػػػعف بهديػػػد  ظػػػيـ لمػػػف اببػػػ  عاببغػػػى غيػػػر ديػػػف هللا، عيحبمػػػؿ أف      عا 

يوعف  د  طؼ  لى  علح  علح أسلـ ويوعف مشنرون لح وت الحنلية، عور ػح  عػى 
 لػػػيهـ اببغػػػنء غيػػػػر ديػػػف مػػػػف ا  ػػػند إليػػػح المول ػػػػعف ولهػػػـ عمػػػػف إليػػػح مػػػػرجعهـ، 

 مػػنلهـ. عالمع ػػى  أف مػػف وػػنف بهػػنبيف الصػػ بيف ال يببغػػت دي ػػن ويجػػنزيهـ  لػػى أ 
البنرا بر ح بعنلى إليح مصػيرهـ عم  لػبهـ  غير دي ح، عيحبمؿ أف يوعف اسب  نون عا 

 . ٙ)ويجنزيهـ بر منلهـ

                                                           

 .ٕٓٚي ظر وبنب البجريد ص  ٔ)
 . ٘ٗحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٕ)
، بػػح/ صػػد ت ٕٛٗ/ٖهػػػ ٘ٗٚبػػت حيػػنف  األ دلسػػت )تالبحػػر المحػػيط وػػت الب سػػير، أل  ٖ)

 هػ.ٕٓٗٔمحمد جميؿ، دار ال ور، بيرعت، ط
 .ٕٚٔ/ٗب سير ال رطبت  ٗ)
 .ٖٓٓ/ٖالبحرير عالب عير،   ٘)
 .ٕٛٗ/ ٖ  البحر المحيط وت الب سير ٙ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٔ﴾  
  

 نؿ أبع جع ر معجهن ل راءة الجمهعر )ُبْرَجُععف    رأبح  نمة  ػرأة الحجػنز و    
َلْيِح ُبْرَجُععَف   لػى عجػح مف موة عالمدي ة، عالوعوة  )أَ  َوَغْيَر ِديِف اَّللَِّ َبْبُغعَف ، )َعاِ 

ليح ُبرجععفى بنلبػنء  لػى عجػح  الالطنب. عأعلى ذلؾ بنلصعاب،  راءُة مف  رأ  ىعا 
الالطػػنب  ألف اايػػة البػػت  بلهػػن الطػػنبال لهػػـ، و ببػػنُع الالطػػنب  ظيػػَر ، أعلػػى مػػف 

ف ونف العجح اا الر جن ز ا، ألف الحونية يالػرج صرؼ الو ـ إلى غير  ظير . عا 
الوػػ ـ معهػػن أحين  ػػن  لػػى الالطػػنب ولػػح، عأحين  ػػن  لػػى عجػػح الالبػػر  ػػف الغن ػػب، 

ع ػػرأ البػػن عف  بنلبػػنء، وػػ ف  ػػند الضػػمير  لػػى  . ٔ)عأحين  ػػن بعُضػػح  لػػى الالطػػنب
مػػػف وػػػنف الب نبػػػن، أع  لػػػى ضػػػمير  ببغػػػعف، وػػػنف الب نبػػػن  لػػػى  ػػػراءة مػػػف  ػػػرأ  

 .  ٕ)ف  د ا ب ؿ مف غيبة إلى الطنبيبغعف، بنلينء، أع يوع 
عاالسػػػب هنـ للبػػػعبيخ عالبحػػػذير، ع ػػػرأ  الجمهػػػعر ببغػػػعف ببػػػنء الالطػػػنب وهػػػػع     

الطػػنب ألهػػؿ الوبػػنب جػػنر  لػػى طري ػػة الالطػػنب وػػت  علػػح آ  ػػن  عال يػػرمروـ أف 
ليػح برجعػعف  لػى المػراد مػف ٓٛببالذعا الم  وة رآؿ  مراف   [ ع ػد دؿ  علػح  عا 

 . ٖ) علح  عورهن
 ـ )جيَعُ٘(:  2

ػن َيْجَمُعػعف  بنليػنء المعجمػة األسػ ؿ، ع ػرأ بنلبػنء مػف       رأ ح ص ػ عحد  ػ )ِممَّ
ى، َبُوعُ ػػػعا َونلَّػػػِذيَف َو َػػػُرعا ب ػػػت، ع ػػػراءة اليػػػنء  لػػػى االلب ػػػنت وػػػت  علػػػح بعػػػنلى  ىال

 البػػنء مرا ػػنة ل علػػح بعػػنلى  ى علَػػِ ْف ُ ِبْلػػُبـْ  عالضػػمير وػػى )يجمعػػعف  للو ػػنر. ع ػػرأة
ِوت َسِبيِؿ اَّللَِّ َأْع ُمببـْ ى
(ٗ . 

 ...............           َعَحْ صال ُه َن اْجَبَ     ٘) نؿ الشنطبت 
 َعِبنْلَغْيِب َ ْ ُح َبْجَمُععفَ 

                                                           

 .ٖٙ٘/ٙي ظر جنم  البينف   ٔ)
 .ٕٛٗ/ ٖ  البحر المحيط وت الب سير ٕ)
 .ٖٓٓ/ٖعالب عير ي ظر البحرير   ٖ)
 .  ٕ٘ٚي ظر وبنب البجريد لبغية المريد وت ال راءات السب  ص  ٗ)
 . ٙٗحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٚ﴾  
  

ع ػػنؿ أبػػع جع ػػر معجهػػن  ػػراءة ح ػػص  يالنطػػب جػػؿ ث ػػنؤ   بػػند  المػػؤم يف،     
مػعر ولهػن بيػد هللا، عأف ي عؿ لهـ  ال بوع عا، أيهن المؤم عف، وت شػؾ مػف أف األ

إليح اإلحينء عاإلمنبة، ومن شؾ الم نو عف وػت ذلػؾ، علوػف جنهػدعا وػت سػبيؿ هللا 
ع نِبلعا أ داء هللا،  لى ي يف م وـ بر ح ال ي بؿ وت حرب عال يمعت وت س ر إال 
مف بلغ أجلح عحن ت عونبح. ثـ ع دهـ  لى جهندهـ وت سبيلح المغ رة عالرحمَة، 

عب ن وت سػبيؿ هللا ع ػب  وػت هللا، اليػر لهػـ ممػن يجمعػعف وػت الػد ين عأالبرهـ أف م
مػف ُحطنمهػن عرغيػد  يشػهن الػذر مػف أجلػح يبثػن لعف  ػف الجهػند وػت سػػبيؿ هللا، 

ع يػػؿ  ال ػػراءة بنليػػنء  لػػى الالبػػر  ػػف الغػػنلبيف، .  ٔ)عيبػػرالرعف  ػػف ل ػػنء العػػدع
رة مػف هللا   لمغ ػ. ع يؿ الم صعد مػف ٕ)يع ت الير ممن يجم  ال نس مف األمعاؿ

ِ أر  الو ػرة مػف م ػنو  الػد ين عطيبنبهػن مػدة أ مػنرهمـ عرحمة الير ممن يجمععف
. ع يػؿ  لػى  ػراءة  اليػنء الضػمير  ن ػد إلػى المشػرويف أر  ٖ) لى  راءة ح ػص

الير لوـ مف غ ن ـ المشرويف البت جمععهن عطمعبـ أ بـ وت غ مهن. ع دـ ال بؿ 
ا ببػنرا بعطػؼ مػن يظػف أ ػح أبعػد  ػف الحوػـ وػ ف وت األعلى عالمعت وت الثن ية 

وػعف ال بػػؿ وػػت سػػبيؿ هللا سػببن للمغ ػػرة أمػػر  ريػػب، علوػف وػػعف المػػعت وػػت غيػػر 
 .  ٗ)السبيؿ مثؿ ذلؾ أمر ال ت مسببعد

عوػػػت البحريػػػر عالب ػػػعير أف الجمهػػػعر  ػػػرأ  )بجمعػػػعف  بنلبػػػنء، ل علػػػح بعػػػنلى      
ـْ ِوػت َسػِبيِؿ اَّللَِّ  ِ، وبرعيػؿ الوػ ـ  علػ ف  بلػبـ وػت سػبيؿ هللا أع   َعَلِ ْف ُ ِبْلػُب َأْع ُمػببـْ

مػػبـ، ليغ ػػرف هللا لوػػـ عليػػرحمّ وـ وػػدّؿ  لػػى ذلػػؾ ب علػػح  )لمغ ػػرة مػػف هللا عرحمػػة 
الير ممن يجمععف ، عجم  م  الداللة بح  ليح، الالَبَر  ف وضػؿ ذلػؾ  لػى مػن 

                                                           

 .ٖٖٚ/ ٚ  جنم  البينف ت شنور ٔ)
، ٜٓٔ/ٖهػػػ ،  ٕٚٗالوشػػؼ عالبيػػنف  ػػف ب سػػير ال ػػرآف، ألحمػػد بػػف إبػػراهيـ الثعلبػػت )ت  ٕ)

، أصػؿ الوبػنب  رسػن ؿ ٘ٔ  مثبػت أسػمنؤهـ بنلم دمػة ص ٕٔيف )بح/  ػدد مػف البػنحث
 ـ. ٕ٘ٔٓ، ٔجنمعية )غنلبهن منجسبير  لعدد مف البنحثيف، دار الب سير، جدة، ط

 .ٕٜ٘/ ٔ  وبح ال دير ٖ)
 .ٖٗٔ/ ٗ  البحرير عالب عير ٗ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٚ﴾  
  

جمعػػػعف أيهػػػن . ع يػػػؿ  أر اليػػػر ممػػػن ب ٔ)يؤثرع ػػػح مػػػف الػػػد ين عمػػػن يجمعػػػعف ويهػػػن
المسػػلمعف مػػف الػػد ين عم نوعهػػن عالم صػػعد وػػت اايػػة بيػػنف مزيػػة ال بػػؿ أع المػػعت 

 .  ٕ)وت سبيؿ هللا عزيندة برثيرهمن وت اسبج ب المغ رة عالرحمة
3  

 
 ـ )ي
ْ
 ٌ(: يِٖ تِ ؤ

  بنلينء البحبيػة، لم نسػبة السػينؽ، عال ن ػؿ ضػمير ُيْؤِبيِهـ) رأ ح ص عحد  ى    
  ب عف العظمة، عذلؾ  لػى االلب ػنت ُنْؤِتيِهمبعنلى. ع رأ البن عف )يععد  لى هللا 

مػف الغيبػة إلػى الػبولـ، عااللب ػنت ضػرب مػف ضػرعب الب غػة، عال ن ػؿ ضػػمير 
 . ٖ) حف يععد  لى هللا بعنلى أيضنى مسببر عجعبن ب دير  

َعأَْ بَػػػػْد ن عوػػػػت االلب ػػػػنت اب ػػػػنؽ بنل سػػػػبة لمػػػػن  بلهػػػػن مػػػػف الوػػػػ ـ  ألف  بلهػػػػن )    
َعوػنَف اَّللَُّ َغ ُػعرا   ، عابسنؽ بنل سبة لمػن بعػدهن  ألف بعػدهن )ِلْلونِوِريَف َ ذابن  ُمِهي ن  

  . َرِحيمن  
ـْ َ زيزال .  ٗ) نؿ الشنطبت     َعَين َسْعَؼ ُبْؤِبِيِه

ِ بنلينء  ليععد الضمير  لى اسـ هللا  بلح     ـْ ، عالمع ى   ٘) راءة ح ص  ُيْؤِبيِه
ـْ ُيَ رِّ ُػعْا الذيف صد عا بعاحدا ية هللا   ، عأ رعا برسلح ػ صػلعات هللا  لػيهـ ػ  َعلَػ

ـْ  ِ أر لػػػػـ يوػػػػذبعا بػػػػبعض عآم ػػػػعا بػػػػبعض  أعل ػػػػؾ َسػػػػْعَؼ ُيػػػػْؤِبيِه ـْ ػػػػْ ُه َبػػػػْيَف َأَحػػػػدد مِّ
ِ أر مف هذ  ص بح سعؼ  ػؤبيهـ أجػعرهـ أر يعطػيهـ ـْ ُأُجعَرُه
ُأعل ِػَؾ  . ع يػؿ  ٙ)

                                                           

 .ٕٖ٘/ ٜ  الوشؼ عالبينف  ف ب سير ال رآف ط دار الب سير ٔ)
 .ٕٜ٘/ ٔبيف و ت الرعاية عالدراية مف  لـ الب سير وبح ال دير الجنم    ٕ)
 . ٖٕٗالمغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت ص   ٖ)
 .ٜٗحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٗ)
مراجعػة/ ، ٙٔ/ ٚب سير حدا ؽ الرعح عالريحنف وت رعابت  لـع ال رآف، لمحمد األمػيف األرمػت،   ٘)

  ـ. ٕٔٓٓ، ٔطعؽ ال جنة، بيرعت، ط هنشـ مهدر،  دار
الهداية إلى بلعغ ال هنية وت  لـ معن ت ال رآف عب سير ، عأحونمح، عجمؿ مف و عف  لعمح، لموت   ٙ)

، بػػح/ مجمع ػػة رسػػن ؿ جنمعيػػة بوليػػة الدراسػػنت العليػػن ٖٔ٘ٔ/ٕهػػػ ، ٖٚٗبػػف أبػػت طنلػػب )ت
شػيالت، ال نشػر  مجمع ػة بحػعث جنمعػة الشػنر ة، ب شػراؼ أ. د  الشػنهد البع  -عالبحث العلمػت 
 ـ.ٕٛٓٓ، ٔجنمعة الشنر ة، ط -ولية الشريعة عالدراسنت اإلس مية  -الوبنب عالس ة 



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٗ﴾  
  

ـْ المع عدة لهـ، برف يِجؿَّ م دارهـ، عيروػ  م ػنمهـ، عيبػع هـ  ـْ ُأُجعَرُه َسْعَؼ ُيْؤِبيِه
وػػػت ج ػػػنت ال عػػػيـ. عبصػػػدير  بسػػػعؼ لبرويػػػد الع ػػػد عالداللػػػة  لػػػى أ ػػػح وػػػن ف ال 

ف برالر ع بح  .  ٔ)محنلة عا 
ءبنف ـِ بنل عف  لى االلب نت، عم نبلح  عأ بد ن. عال رايهِ بِ ؤْ ع راءة الجمهعر   ُ     

 . ع يػػػؿ  ٕ)مبعابربػػػنف، وػػػ  أعلعيػػػة إلحػػػداهمن  لػػػى األالػػػر ، ال و ػػػن لمػػػف بعهمػػػح
أعل ػػؾ سػػعؼ  ػػؤبيهـ أجػػعرهـ، بػػرف ُأ عمهػػـ وػػت ج ػػنت المعػػنرؼ وػػت دار الػػد ين، 

 . ٖ) و ف منبعا أسوّ نهـ وى ال راديس الُعَلى )وت َمْ َعِد ِصْدؽد   د مليؾ م بدر 
4  
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ٕ :)ٌ 

 رأهػػن ح ػػص بنليػػنء البحبيػػة  لػػى الغيػػب، ع لػػى أف ال ن ػػؿ ضػػمير مسػػببر     
ـُ ال َّػػػنَس جػػػعازا ب ػػػدير  )هػػػع  يعػػػعد  لػػػى )هللا  وػػػى  علػػػح بعػػػنلى  ) ِإفَّ اَّللََّ ال َيْظِلػػػ

 . ٘) لى االلب نت  ع رأ ب عف العظمة مف ب ت ، ٗ) َشْي ن  
  ............عَ ْحُشَر َمْ  ثَنفد ِبُيعُ َس   ٙ)  نؿ الشنطبت 

بنليػنء راجعػن الضػمير غن بػن  ن ػدا  لػى هللا، إذ ب ػدـ   ـهُ رُ ُشػحْ يَ ) رأ ح ص      
إف هللا ال يظلػػـ ال ػػنس شػػي ن علمػػن ذوػػر أعل ػػؾ األشػػ ينء أببعػػح بنلع يػػد، ععصػػؼ 
حنلهـ يعـ ال ينمة. عالمع ى ورف لػـ يلبثػعا وػت الػد ين أع وػت ال بػعر يع ػت  و ليػؿ 

                                                           

هػػػػ ، ٕٕٗٔالبحػػػر المديػػػد وػػػت ب سػػػير ال ػػػرآف المجيػػػد، ألحمػػػد بػػػف  جيبػػػة الحسػػػ ت )ت  ٔ)
 هػػػ. ٜٔٗ، ٔ، بػػح/ أحمػػد  بػػد هللا ال رشػػت رسػػ ف، د/ حسػػف زوػػت، ال ػػنهرة، طٗٛ٘/ٔ

 ،.ٔٛٔ/ٖالمعن ت رعح 
 .ٙٔ/ ٚب سير حدا ؽ الرعح عالريحنف وت رعابت  لـع ال رآف   ٕ)
 .ٔٛٔ/ ٖ، عرعح المعن ت ٗٛ٘/ ٔ  البحر المديد وت ب سير ال رآف المجيد ٖ)
   .ٗٗسعرة يع س، ااية ر ـ )  ٗ)
 ، ببصرؼ .ٜٜ/ ٕي ظر المغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٘)
 . ٖ٘حرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص  ٙ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚ٘﴾  
  

من يعني عف مف شدا د ال ينمة، أع لطعؿ يـع ال ينمػة عع ػعوهـ لبثهـ، عذلؾ لهعؿ 
  . ٔ)للحسنب

عالجمهعر  ب عف العظمة. عالمع ى   حشرهـ مشنبهة  أحعاُلهـ أحػعاؿ مػف لػـ     
 .  ٕ)يلبث إال سن ة

الالطػنب عالغيبػة )اليػنء عالبػنء وػت المضػنرع   ػ أف االالػب ؼ بػيف معرويمػنت ٔ
وػػػنف لػػػح دعر وبيػػػر وػػػت بحديػػػد المعػػػن ت العديػػػدة الونم ػػػة عالد ي ػػػة داالػػػؿ الل ظػػػة 
ال رآ ية، عونف سببن وت حمؿ دالالت مببني ة عمبعددة   ظرا لبعجيح الالطنب أع 
الغيبػػة ويهػػن، عهػػذا يعوػػس ل ػػن الػػدعر الػػذر بلعبػػح معرويمػػنت الالطػػنب الغيبػػة وػػت 

حديػػد المع ػػى عالعصػػعؿ إلػػى المػػراد، عوػػت بحديػػد المالنطػػب ع ع ػػح، ظهػػر هػػذا ب
 بطبي ين مف ال ؿ آراء العلمنء السنب ة.

ػ أف ال عؿ الذر ا  ػرد ح ػص ب راءبػح عجػنء مالنل ػن لمػن  بلػح أع لمػن بعػد  مػف  ٕ
حيػػث ضػػمير ال ن ػػؿ عرد وػػت سػػينؽ مبحػػد ع لػػى  سػػؽ عاحػػد، ومػػن أحنطػػت بػػح 

االلب ػػنت مػػف محنسػػف الوػػ ـ  حيػػث يػػؤدر إلػػى ب ػػعع بعػػض صػػعر االلب ػػنت ى ع 
األسلعب، عالب عع أحسف بطريػة عبجديػدا ل شػنط السػنم  عأوثػر إي نظػن للصػغنء 

 . ٖ)إليح مف إجرا ح  لى أسلعب عاحدى
أف هذا الب عع عالبالنلؼ بػيف معرويمػنت الالطػنب عالغيبػة يعػد ملمسػن ب غيػن ػ  ٖ

الالت مبعػػددة ببع ػػؼ  لػػى صػػينغة محمػػعدا ى يموػػف أف يوػػعف مجػػنال الصػػبن لػػد
ال ص، علعؿ بلؾ الدالالت ون ت ممن بعالن   بد ال نهر مػف  ظريػة الػ ظـ البػت 
سبؽ بهن د نة ال ظرينت اللغعية الحديثة وت بحليػؿ الػ ص، عربمػن يسػبع   ن هػذا 
األمر ل  ع  إلى ضرعرة درس ال ص ال رآ ت درسن لغعين مسبعي ن ب ظريػة الػ ظـ، 

                                                           

، البحػر المحػيط وػت ٕٗٔ/ ٔٔ، الب سػير البسػيط ٖٔ/ ٘  وبح الرحمف وت ب سير ال رآف ٔ)
 .ٗٙ/ ٙالب سير 

 .  سح  ٕ)
 ـ .ٕٜٜٔ، ال نهرة، ٔ، طٖٕاللغة عب نء الشعر، د/ حمنسة  بد اللطيؼ، ص  ٖ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٙ﴾  
  

نت ال ظريػػنت اللغعيػػة الحديثػػة ونلب يعيػػة عاألسػػلعبية  لمزيػػد مػػف م يػػدا مػػف معطيػػ
 . ٔ)وهـ أسرار ى

ُِوماِن َمِاَمُهما ِمَن ال دِ يَن  ( من قوله تعالى: "ق  حَ تَ )اسْ  د 1   اْسدَتَحق  َفآَطراِن َي
 . ٕ)َعَمْيِهُم اْرَْوَلياِن"

 . ٖ)"ِإَلْيِهمْ  ُنوِحَُوما َأْرَسْمنا ِمْن َقْثِمَك ِإال  ِرجاال  "ُ( من قوله تعالى: حِ وْ )نُ د  2
أعزا همن ؿ ببغير ال ع ف المنضت عالمضنرع المب ينف لل ن ؿ إذا ب ين للم عع     

)ُيْ َعػؿ ، بضػػـ أعلهمػن مطل ػػن عبوسػػر مػن  بػػؿ ااالػر وػػت المنضػػت، إلػى )ُوِعػػَؿ  ع
عب بحح وت المضنرع، ثـ يحؿ الم ععؿ محؿ ال ن ؿ ويعطى وؿ أحونمح، ع ريػد 
ه ػػن أف  عػػرؼ أثػػر االػػب ؼ المعرويمػػنت الدالػػة  لػػى صػػيغبت ال ن ػػؿ عالم عػػعؿ 

 وت ال راءبيف   
 ـ ) 1

َّ
ق
َ
ح
َ
ت
ْ
 (:  اس
ذا اببػدأ       ػرأ ح ػص ػ عحػد  ػ )اسػَبَحّؽ  ب ػبح البػنء، عالحػنء، مب يػن لل ن ػؿ، عا 

وسػػر الهمػػزة. ع ػػرأ )اأَلْعَلَيػػنف  ب سػػونف الػػعاع، عوػػبح الػػ ـ، عوسػػر ال ػػعف، مث ػػى 
)أعلػػى  أ  األح ػػنف بنلشػػهندة ل راببهمػػن عمعروبهمػػن، عهػػع مروػػعع  لػػى أ ػػح ون ػػؿ 

بضػػػـ « )اسػػػُبِحؽَّ « اللػػػؼ العنشػػػرشػػػعبة، عحمػػػزة، عيع ػػػعب، ع »)اسػػػبحؽ . ع ػػػرأ 
ذا اببػػػدءعا ضػػػمعا الهمػػػزة، ع ن ػػػب ون ػػػؿ  البػػػنء عوسػػػر الحػػػنء، مب يػػػن للم عػػػعؿ، عا 
)اسبحؽ  ) ليهـ  أ  الجنر عالمجرعر. ع رءعا )األّعِليف  ببشديد الػعاع عوبحهػن، 
عوسػػر الػػ ـ عبعػػدهن يػػنء سػػنو ة عوػػبح ال ػػعف، جمػػ  )أعؿ  الم نبػػؿ االػػر، عهػػع 

، أع بدؿ م ح، أع بدؿ مف الضمير وى  لػيهـ. ع ػرأ البػن عف مجرعر ص ة للذيف
                                                           

 . ٜٕٔالالصن ص اللغعية لرعاية ح ص، ص  ٔ)
   .ٚٓٔسعرة المن دة، آية )  ٕ)
   .ٖٗ ، عمعض  ال حؿ، آية )ٜٓٔمعض  يعسؼ، آية )  ٖ)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٚ﴾  
  

ذا اببػدءعا ضػمعا الهمػزة.  )اسُبِحؽَّ  بضـ البػنء، عوسػر الحػنء، مب يػن للم عػعؿ، عا 
ع ػرءعا )األعليػػنف  ب سػػونف الػعاع، عوػػبح الػػ ـ، عوسػػر ال ػعف، مث ػػى )أعلػػى  عهػػع 

 .  ٔ)روعع  لى أ ح  ن ب ون ؿ )اسبحؽ ىم
 ْ صد َعَوْسَرُ  ....... َعَضَـّ اْسُبِحؽَّ اْوَبْح َلح  ٕ) نؿ الشنطبت 

عالمع ػػى  لػػى  ػػراءة ح ػػص  مػػف الػػذيف اسػػبحؽ  لػػيهـ األعليػػنف مػػف بيػػ هـ     
بنلشػػػػػهندة أف يجردعهمػػػػػن عيالبنرعهمػػػػػن لل يػػػػػنـ بنلشػػػػػهندة، عيظهػػػػػرعا بهمػػػػػن وػػػػػذب 

 اْسػَبَحؽَِّ، عم ععلػح الونذبيف  لوع همن األ ربيف إلى الميت. وػ  اأْلَْعَلَينِفِ  ون ػؿ 
أف يجردعهمػػػن لل يػػػنـ بنلشػػػهندة. ع يػػػؿ  الم عػػػعؿ محػػػذعؼ، عالب ػػػدير  مػػػف الػػػذيف 

 .  ٖ)اسبحؽ  ليهـ األعلينف بنلميت عصيبح البت أعصى بح
عالمع ػػى  لػػى  ػػراءة البػػن يف  الػػذيف اسػػبحؽ وػػيهـ عألجلهػػـ اإلثػػـ، عهػػـ عرثػػة     

ع) لػػى  بمع ػػى )وػػت ، و علػػح   الميػػت، اسػػبحؽ الحنل ػػنف بسػػببهـ عوػػيهـ اإلثػػـ.
ع يػػػػؿ المع ػػػػى اايػػػػة  لػػػػى ،  ٗ) َ لَػػػػى ُمْلػػػػِؾ ُسػػػػَلْيَمنَفِ  أر  وػػػػت ملػػػػؾ سػػػػليمنف

ال ػػػػػراءات ولهػػػػػن  إذا ظهػػػػػرت الين ػػػػػة الحػػػػػنل يف ي ػػػػػـع اث ػػػػػنف آالػػػػػراف مػػػػػف أ ػػػػػنرب 
 .  ٘)الميت

ػ أف  ػراءة الجمهػعر أعلػى ال ػراءبيف بنلصػعاب  إلجمػنع أهػؿ األداء عالبرعيػؿ  ٔ
 ليهػػػن، عحػػػنؿ الم ػػػنـ، ي ػػػعؿ أبػػػع جع ػػػر مؤوػػػدا هػػػذا الوػػػ ـ  ى عأعلػػػى ال ػػػراءبيف 
بنلصعاب  راءة مف  رأ بضـ البنء  إلجمنع الحجة مف ال ػرأة  ليػح، مػ  مشػنيعة 

 ػػنمبهـ  لػػى أف برعيلػػح    نمػػة أهػػؿ البرعيػػؿ  لػػى صػػحة برعيلػػح، عذلػػؾ إجمػػنع

                                                           

 . ٜٕعٕٛ/ ٕالمغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٔ)
 .  ٓ٘حرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص   ٕ)
 .ٜٖ٘/ ٔٔ  الوشؼ عالبينف  ف ب سير ال رآف ط دار الب سيرٖ)
    سح.  ٗ)
 . ٖ٘٘/ ٕ  وبح الرحمف وت ب سير ال رآف ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٛ﴾  
  

وهالراف مػف أهػؿ الميػت، الػذيف اسػبحؽ المؤبم ػنف  لػى مػنؿ الميػت اإلثػـ وػيهـ، 
 . ٔ)ي عمنف م نـ المسبح َّْت اإلثـ ويهمن، بالين بهمن من النَ ن مف منؿ الميت

ػ عضػػح مػػف الػػ ؿ ال ػػراءبيف عظي ػػة معرويمػػنت ال عػػؿ المب ػػت للمعلػػـع وػػت  ٕ
ى الب نء للم ععؿ عالبػت بمثلػت وػت بعضػيح المعػن ت م نبؿ المعرويمنت الدالة  ل

 عبعددهن عاإلشنرة إليهن، عبحديد بعض الع نصر الهنمة وت ااية الوريمة.
2  

 
 ـ )ّ
ْ
 ي(: حِ ٘
ػػػػ ب ػػػعف العظمػػػة، عوسػػػر الحػػػنء،  لػػػى الب ػػػنء لل ن ػػػؿ،  ػػػػ عحػػػد   ػػػرأ ح ػػػص    

عال ن ؿ ضمير مسببر ب دير  ) حف  يعػعد  لػى ل ػظ الج لػة عالجػنر عالمجػرعر 
مبعلػػؽ بنل عػػؿ  ػػعحت بمشػػين مػػ  السػػينؽ وػػى  علػػح بعػػنلى  بؿ)عمػػن أرسػػل ن . ع ػػرأ 

ـ  يهِ لَػػى  بنليػػنء البحبيػػة، عوػػبح الحػػنء،  لػػى الب ػػنء للم عػػعؿ، ع )إِ عحَ البػػن عف )ُيػػ
   ٖ)  نؿ الشنطبت ،  ٕ)الجنر عالمجرعر  ن ب ون ؿ 

يِعَها ... َونُوٌن ُعلً يُوَحى ِإلَْيِو َشذاً َعَل   َويُوَحى ِإلَْيِهْم َكْسُر َحاِء َجَِ

ػ أف ال ػراءة بػنل عف للمػبولـ المعظػـ   سػػح، عهػع اَّللَّ بعػنلى، عأر مػبولـ أوبػػر  ٔ
 . عويح أيضن مف بعظيـ أمر العحت من ال يال ى.  ٗ)مف رب البريةعأ ظـ 

ػ أف ال راءبػػنف جيػػدبنف ألف  ػػعحت يعاوػػؽ الل ػػظ عالمع ػػى، عيػػعحى إ مػػن هػػع  ٕ
.  ٘)محمػػعؿ  لػػػى المع ػػػى، ألف المع ػػػى  عمػػػن أرسػػػؿ اَّللَّ إال رجػػػنال  يػػػعحى إلػػػيهـ

عحى إليهـ بنألمر، عمع نهمن عاحد عالمع ى  ألـ  رسؿ  بلؾ ين محمد إال رجنال  ي
ْف أَْهِؿ ال ر ِ، أر  مػف أهػؿ  عال هت، عالد نء إلى بعحيد هللا  ز عجؿ،  عهـ  مِّ

                                                           

 .ٜٗٔ/ ٔٔ  جنم  البينف ت شنور ٔ)
 .  ٕٓٛعٜٕٚ/ ٕي ظر المغ ت وت بعجيح ال راءات العشر بنلحعاشت   ٕ)
 . ٕٙحرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب  ص   ٖ)
ال وػػر العربػػػت،  بػػػدعف ،  دار ٖٛٔٗ/ٛهػػػػ ،ٜٖٗٔزهػػرة الب نسػػػير، محمػػػد أبػػع زهػػػرة )ت  ٗ)

 طبعة عبدعف بنريخ.
 .ٕٓٓ/ ٖ  معن ت ال رآف عا  رابح للزجنج ٘)



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜٚ﴾  
  

. ع يػػػؿ مع ػػػى  ٔ)األمصػػػنر دعف أهػػػؿ البػػػعادر. أر  لػػػـ  رسػػػؿ  بيػػػن ، عال م  وػػػة
اايػػػة أف هللا سػػػبحن ح لػػػـ يرسػػػؿ إلػػػى األ بيػػػنء بعحيػػػح إال مػػػف هػػػع  لػػػى صػػػعرة 

 .  ٕ)الرجنؿ مف الم  وة
 زلت وت مشروت موة حيف أ ورعا  بعة الرسػعؿ  ليػح الصػ ة  ػ أف هذ  ااية ٖ

 . ٖ)عالسػػ ـ ع ػػنلعا   هللا أ ظػػـ أف يوػػعف رسػػعلح بشػػرا  ، وهػػ  بعػػث إلي ػػن ملوػػن  ؟
أر أرسػػل ن رجػػنال لػػيس  ٛؾى األ عػػنـ  لَػػمَ  يػػحِ لَ  َ  ؿَ  ػػزِ  أُ عاَل عهػػذا رد  لػػى  ػػعلهـ  ى لَػػ

 . ٗ)ويهـ امرأة عال ج ت عال ملؾ
ػ ال راءة مثنؿ بطبي ت يعضح أثر معرويمنت األوعنؿ المب ية لل ن ؿ عالم ععؿ  ٗ

 عدعرهن الجلت الوبير وت إبراز المعن ى الونم ة عبعضيحهن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ل صػػػػر بػػػػف محمػػػػد السػػػػمر  در،   ٔ) بػػػػح/ محمػػػػعد مطرجػػػػت، دار  ،ٖٕٔ/ ٕ بحػػػػر العلػػػػـع
 ال ور، بيرعت.

 .ٜٚٔ/ ٖ  وبح ال دير للشعون ت ٕ)
 . .ٛٚٗ/ ٘  البحر المحيط وت الب سير ط العلمية ٖ)
جيز وػػػػػػت ب سػػػػػػير الوبػػػػػػنب العزيػػػػػػز، البػػػػػػف  طيػػػػػػة األ دلسػػػػػػت المحػػػػػػنربت المحػػػػػػرر الػػػػػػع   ٗ)

، بػػػح/  بػػػد السػػػ ـ محمػػػد، دار الوبػػػب العلميػػػة، بيػػػرعت، ٕ٘/ٗ، ٕٙٛ/ ٖهػػػػ ٕٗ٘)ت
 . ٕٗٚ/ ٜب سير ال رطبت  هػ.ٕٕٗٔ، ٔط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٛٓ﴾  
  

ثمػنر ُبج ػى، عالبػت ع بعد اال بهنء مف هذ  الدراسة المنبعة، ونف البد مف  بػن و بسػب ند 
 مف أهمهن من يلت 

ػ وػػؿ الظػػعاهر اللغعيػػة البػػت حعبهػػن رعايػػة ح ػػص هػػت ظػػعاهر مسػػبعملة لػػد  أهػػؿ  ٔ
 الحجنز  عال غرابة وت هذا ونلرعاية حجنزية وت األسنس. 

ػ وثيرا من ونف يجم  ح ص وت رعايبح بيف اللغػنت  ألف مػف  ندبػح مالنل ػة أصػلح  ٕ 
 ػػػِزؿ بمالبلػػػؼ وػػػت بعػػػض الولمػػػنت، عهػػػذا الجمػػػ  أوبػػػر دليػػػؿ  لػػػى أف ال ػػػرآف الوػػػريـ أُ 

سونف ينء اإلضنوة.اللغنت إرضنء لجمي  العرب،   ومن رأي ن وت بحريؾ عا 
ػ غلػػب ال ػػبح  لػػى رعايػػة ح ػػص عجػػنء  بيجػػة البمنثػػؿ الصػػعبت  لػػذا وهػػع يعػػد أحػػد  ٕ

 مظنهر بطعر اللهجة الحجنزية  حع البال يؼ.
ػ احب ظت رعاية ح ص  لى األصؿ وت بعض األحينف  مرا نة لعلػة صػعبية، ومػن  ٖ

 حدث وت ضمهن لهنء)َعَمن َأ َسنِ يُح . 
ػ أد  الصػػن ت دعر  وػػت الم نر ػػة بػػيف ال ػػراءات محػػؿ الدراسػػة مػػف الػػ ؿ بعضػػيح  ٗ

مػف الػ ؿ بعجيػح ػ أحين ػن ػ صعرة االالب ؼ الد يؽ وت الداللة، ومػن أثػر  لػى المع ػى 
 ال راءات، عهذا وت حد ذابح يحدث ثراء للمعجـ العربت.

ػ مػف ألطػؼ مػن الرجػت بػح الدراسػة مػف  بػن و مػن ُلِحػَظ وػت رعايػة ح ػص مػف ب ػعع  ٘
بيف الضمن ر )االلب نت الذر عرد وت سينؽ مبحد ع لى  سؽ عاحد ، هذا الب ػعع الػذر 

 إلمنـ  بد ال نهر.ألمحت إليح الرعاية  بؿ ال عؿ ب ظرية ال ظـ البت وطف إليهن ا
ػ ال ي بغػػت بػػرجيح  ػػراءة  لػػى أالػػر   وػػنل راءات ولهػػن وػػت مرببػػة عاحػػدة  مػػن داـ  ػػد  ٙ

 بعاورت ويهن شرعط ال راءة الصحيحة.
ػ لػػـ ببػرثر رعايػػة ح ػص الحجنزيػة ببي ػػة  نر هػن  نصػػـ الوػعوت، عوػػذا ح ػص ع  لػػة  ٚ

عف برمن ػة عحرويػة عد ػة بنمػة رعايبح. عوت هذا من يدؿ  لى أف ال راء عالػرعاة وػن عا ي  لػ
 ػ دعف أد ى من برثر.طري ة ال طؽ عاألداء ومن بعارثعهن  ف سيد ن رسعؿ هللا ػ 

 
 
 



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٛٔ﴾  
  

مػف طريػؽ الشػنطبية ػ محػؿ الدراسػة ػ ا  رادت ح ص  ف  نصـ  يعضحجدعؿ 
، أدرجػػت وػػت ب ريبػػن )أربعػػة عأربعػػعف  ا  ػػرادا ، عمجمع هػػنوػػت األصػػعؿ عال ػػرش
 م  بعضح  الجدعؿ المبشنبح م هن

 وي ية  راءبح لهن ااية السعرة الولمة ـ

ٔ 

 ُهُزعا
 
 
 
 
 

 الب رة
 المن دة
 الوهؼ
 األ بينء
 ال ر نف
 ل منف
 الجنثية

 ٖٕٔعٚٙ
 ٛ٘عٚ٘

٘ٙ 
ٖٙ 
ٗٔ 
ٙ 
ٜ 

 بنلعاع بدال مف الهمزة عضـ الزار.

 بنلعاع بدال مف الهمزة، عضـ الزار. ٗ اإلال ص ُوُ ع ا ٕ
 بينء الغيبة مضمعمة. ٖٛ آؿ  مراف ُيْرَجُععف ٖ
 بينء الغيبة، عالبن عف ببنء الالطنب. ٓٚ آؿ  مراف َيْجَمُععف ٗ

 ٚٓٔ المن دة اْسَبَحؽَّ  ٘
ب بح البنء عالحنء، عالبن عف بضـ 

 البنء عوسر الحنء.

 َمِعتَ  ٙ

 األ راؼ
 البعبة
 الوهؼ
 األ بينء
 الشعراء
 ال صص

ٔٓ٘ 
ٖٛ 

ٙٚ ،ٕٚ ،ٚ٘ 
ٕٗ 
ٕٙ 
ٖٗ 

 
 عأسو هن البن عف.ب بح الينء 

 َبْلَ ؼُ  ٚ
 األ راؼ
 الشعراء

ٔٔٚ 
ٗ٘ 

بسوعف ال ـ عبال يؼ ال نؼ، 
 عالبن عف ب بح ال ـ عبشديد ال نؼ.

 ب صب البنء، عروعهن البن عف. ٗٙٔ األ راؼ َمْعِذَرة   ٛ

 ٛٔ األ  نؿ ُمْعِهُف َوْيدِ  ٜ
بسوعف العاع، م  بال يؼ الهنء، 

 عحذؼ الب عيف عجر ويد.



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٛ﴾  
  

 ب صب العيف، عروعهن البن عف ٖٕ يع س َمبَنع   ٓٔ
 بينء الغيبة عالبن عف، عالبن عف بنل عف. ٘ٗ يع س َيْحُشُرُهـ ٔٔ

 هعد مف ُوؿّد  ٕٔ
 المؤم عف

ٗٓ 
ٕٚ 

 بب عيف )ُوؿّد ، عالبن عف ببرؾ الب عيف.

 َينُبَ تَّ  ٖٔ
 يعسؼ
 ل منف

 الصنونت

٘ 
 ٙٔعٖٔ

ٕٔٓ 
 ب بح الينء، عالبن عف بوسرهن.

 ب بح الهمزة، عأسو هن البن عف. ٚٗ يعسؼ َدَأب ن ٗٔ

 ال حؿ ُ عِحت~ ِإَليِهـ ٘ٔ
 األ بينء

ٖٗ 
ٚ 

بنل عف م  وسر الحنء، عالبن عف 
 بنلينء م  وبح الحنء.

 ِلتَ  ٙٔ
 إبراهيـ
 ص

ٕٕ 
 ٜٙعٖٕ

 ب بح الينء )ِلَت  عأسو هن البن عف.

 الجيـ.بوسر الجيـ، عالبن عف بسوعف  ٗٙ اإلسراء َعَرِجِلؾَ  ٚٔ

 ٔ الوهؼ ِ َعَجن ٛٔ
بنلسوت اللطيؼ  لى األلؼ، 

 عالبن عف بدعف سوت.

ب بح الميـ عوسر ال ـ، عشعبة ب بح الميـ  ٜ٘ الوهؼ ِلَمْهِلِوِهـ ٜٔ
 عال ـ، عالبن عف ب بح الميـ عوبح ال ـ.

 بضـ الهنء، عالبن عف بوسرهن. ٖٙ الوهؼ َأ َسنِ يحُ  ٕٓ
 البنء م  بال يؼ السيف عوسر ال نؼ. بضـ ٕ٘ مريـ ُبَسنِ طْ  ٕٔ

 ٖٙ طح ِإْف هذاف ٕٕ
بسوعف ال عف وت )ِإْف ، عَهَذاِف 

 بنأللؼ م  بال يؼ ال عف.

 ٕٔٔ األ بينء َ نَؿ َربِّ  ٖٕ
ب بح ال نؼ عال ـ، م  إثبنت ألؼ 
بي همن، عالبن عف بضـ ال نؼ عسوعف 

 ال ـ مف غير ألؼ.
 عالبن عف بروعهنب صب الهمزة،  ٕ٘ الحو َسَعاء   ٕٗ
 ب صب البنء، عالبن عف بروعهن. ٜ ال عر عالاَلنِمَسَة أفَّ َغِضبَ  ٕ٘
 بسوعف ال نؼ عوسر الهنء بدعف إشبنع. ٕ٘ ال عر َعَيبَّْ حِ  ٕٙ



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٛ﴾  
  

 ببنء الالطنب عالبن عف بينء الغيبة ٜٔ ال ر نف َبسَبِطيُععف ٕٚ

 ِوَس  ن ٕٛ
 الشعراء
 سبر

ٔٛٚ 
ٜ 

 البن عف.ب بح السيف، عأسو هن 

ب بح الميـ عوسر ال ـ، عشعبة ب بح الميـ  ٜٗ ال مؿ َمْهِلؾَ  ٜٕ
 عال ـ، عالبن عف ب بح الميـ عوبح ال ـ.

 ب بح الراء عسوعف الهنء. ٕٖ ال صص الرَّْهبِ  ٖٓ
 بوسر ال ـ عالبن عف ب بح ال ـ. ٕٕ الرـع للعَناِلميف ٖٔ
 األعلى، عالبن عف ب بحهن.بضـ الميـ  ٖٔ األحزاب ال ُمَ نـ ٕٖ
 ب صب العيف، عالبن عف بنلرو . ٖٚ غنور َوَرطَِّل َ  ٖٖ
 بضـ الهنء عص ، عالبن عف بوسرهن. ٓٔ ال بح َ َليُح هللاَ  ٖٗ

بحذؼ الب عيف عال ض راء أِر ، عالبن عف  ٖ الط ؽ َبنِلُغ َأْمِر ِ  ٖ٘
 بنلب عيف )َبنِلغال  ع صب الراء )َأْمَر  .

  صب البنء، عالبن عف بروعهن. ٙٔ المعنرج َ زَّاَ ة   ٖٙ
 

آثر البحث اسبعمنؿ بعض رمعز الوبنبة ال بي ية  رغبة وت بعضيح البحلػي ت 
 الصعبية بد ة، عويمن يلت جدعؿ بهذ  المعز عمن ي نبلهن وت العربية 

 العربيةم نبلح وت  الرمز
 A أ

 B ب

 J ج

 D د

 R ر

 S س

 F ؼ

 K ؾ

 L ؿ

 W ع



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٛٗ﴾  
  

، بػت شػنمة  بػػد الػرحمف بػف إسػػمن يؿػ إبػراز المعػػن ت مػف حػرز األمػػن ت، أل ٔ
 ـ . ٕٜٛٔبح/ إبراهيـ  طعة، ط 

 إبحػػػػػنؼ وضػػػػػ ء البشػػػػػر وػػػػػت ال ػػػػػراءات األربعػػػػػة  شػػػػػر، للب ػػػػػنء الػػػػػدمينطت -ٕ
 ـ.ٕٙٓٓ، ٕمهرة، دار الوبب العلمية، لب نف، ط هػ ، بح أ سٚٔٔٔ)ت
ػػػ أسػػس  لػػـ اللغػػة، لمنريعبػػنر، برجمػػة د/ أحمػػد مالبػػنر  مػػر،  ػػنلـ الوبػػب،  ٖ
 ـ.ٜٜٛٔ، ٛط
ػ اإلبداؿ وت لغنت األزد دراسة صعبية وت ضػعء  لػـ اللغػة الحػديث، ألحمػد  ٗ

عػػػدد ال -  ٖٗ شػػػنش، الجنمعػػػة االسػػػ مية بنلمدي ػػػة الم ػػػعرة، الطبعػػػة  السػػػ ة )
 ـ .ٕٕٓٓ  ٚٔٔ)
هػػ ، بػح/ محمػد ٜٔٔاإلب ػنف وػت  لػـع ال ػرآف، لجػ ؿ الػديف السػيعطت )تػ  ٘

 ـ.ٜٗٚٔهػ/ ٜٖٗٔعنمة للوبنب، طبعة  أبع ال ضؿ إبراهيـ، الهي ة المصرية ال
ػػػ األصػػعات اللغعيػػة د/ إبػػراهيـ أ ػػيس، موببػػة األ جلػػع المصػػرية، ال ػػنهرة، ط  ٙ

 ـ.ٜٜٜٔ
غنلػػػػب ونضػػػػؿ، ط العػػػػراؽ ل سػػػػة وػػػػت أصػػػػعات المػػػػد،ػػػػػ األصػػػػعات اللغعيػػػػة درا ٚ

 ـ . ٜٗٛٔ
 ٖٔٛٔػ اإلضنءة وت بينف أصعؿ ال راءة، للشيخ/ محمد  لت الضػبنع، )ت  ٛ

هػػػ ، ملبػػـز الطبػػ  عال شػػر/  بػػد الحميػػد أحمػػد ح  ػػت، شػػنرع المشػػهد الحسػػي ت، 
 بدعف بنريخ

، ٘ٔطهػػػ ، دار العلػػـ للم يػػيف، ٜٖٙٔػػػ األ ػػ ـ، لاليػػر الػػديف الزرولػػت )ت ٜ
 ـ.ٕٕٓٓ

هػػػػ ، بػػػح/ ٘ٗٚػػػػ البحػػػر المحػػػيط وػػػت الب سػػػير، ألبػػػت حيػػػنف  األ دلسػػػت )ت ٓٔ
 هػ.ٕٓٗٔصد ت محمد جميؿ، دار ال ور، بيرعت، ط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٛ٘﴾  
  

ػػػػػ البحػػػػر المديػػػػد وػػػػت ب سػػػػير ال ػػػػرآف المجيػػػػد، ألحمػػػػد بػػػػف  جيبػػػػة الحسػػػػ ت  ٔٔ
هػػػػ ، بػػػح/ أحمػػػد  بػػػد هللا ال رشػػػت رسػػػ ف، د/ حسػػػف زوػػػت، ال ػػػنهرة، ٕٕٗٔ)ت
 ػ.ه ٜٔٗ، ٔط
ػػػػ البرهػػػنف وػػػت  لػػػعـ ال ػػػرآف للمػػػنـ الَحػػػعوتِّ سػػػعرة يعسػػػؼ دارسػػػة عبح ي ػػػن،  ٕٔ

رسػػنلة م دمػػة ل يػػؿ درجػػة الػػدوبعرا  وػػت الب سػػير ع لػػـع ال ػػرآف، لعلػػت بػػف إبػػراهيـ 
هػػػػ ، للبنحػػػث  إبػػػراهيـ   ػػػن ت  طيػػػة   ػػػن ت، إشػػػراؼ/ السػػػيد  ٖٓٗالحػػعوت )ت

وليػػػة العلػػػـع اإلسػػػ مية  سػػػـ ال ػػػرآف  ،سػػيد أحمػػػد  جػػػـ، جنمعػػػة المدي ػػػة العنلميػػػة
 ـ.ٕ٘ٔٓالوريـ ع لعمح، منليزين، 

هػػػ ، بػػح/ محمػػد ٜٗٚػػػ البرهػػنف وػػت  لػػـع ال ػػرآف، لبػػدر الػػديف الزروشػػت )ت ٖٔ
 ـ . ٜٚ٘ٔ، ٔأبع ال ضؿ إبراهيـ، دار إحينء الوبب العربية، ط

 هػػػ ، بػػح/  لػػتٙٔٙػػػ الببيػػنف وػػت إ ػػراب ال ػػرآف، ألبػػت الب ػػنء العوبػػرر )ت ٗٔ
 البجنعر، دار  يسى البنبت الحلبت، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.

هػػػػػ ، الػػػػدار ٖٜٖٔػػػػ البحريػػػػر عالب ػػػػعير، للطػػػػنهر بػػػػف  نشػػػػعر البع سػػػػت )ت ٘ٔ
 هػ. ٜٗٛٔالبع سية لل شر، بع س، 

ػ البطػػعر اللغػػعر مظػػنهر  ع للػػح ع عا ي ػػح، د/ رمضػػنف  بػػد البػػعاب، موببػػة  ٙٔ
 ـ ببصرؼٜٜٚٔالالن جت، ال نهرة، 

البطعر اللغعر عالم ينس الصعابت وت شرح الم نمػنت الحريريػة للشريشػت، ػ  ٚٔ
 ـ.ٜٜٙٔهػ ، ٚٔٗٔد/ محمد إبراهيـ حسف الع ي ت، ط 

هػ ، أصؿ بح ي ح/ وت ٛٙٗػ البَّْ ِسيُر الَبِسْيط، لعلت بف أحمد العاحدر، )ت ٛٔ
   رسنلة دوبعراة بجنمعة اإلمنـ محمد بف سععد، ثـ  نمػت لج ػة  لميػة مػف٘ٔ)

الجنمعة بسبوح عب سي ح،  مندة البحث العلمت، جنمعػة اإلمػنـ محمػد بػف سػععد 
 هػ.ٖٓٗٔ، ٔاإلس مية، ط

ػ البمنـ وت ب سير أشعنر هذيؿ )ممن أغ لح أبع سعيد السورر ، ألبت ال ػبح  ٜٔ
هػػػ ، بػح/ أحمػد  ػنجت ال يسػػت ع الديجػة  بػد الػػرازؽ ٕٜٖ ثمػنف بػف ج ػت )ت 

 ـ. ٕٜٙٔ، ٔالعن ت ، بغداد، ط الحديثت ع أحمد مطلعب، مطبعة



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٛٙ﴾  
  

هػػ ، بػح/ أحمػد ٔٚٙػ الجنم  ألحونـ ال رآف، لمحمد بػف أحمػد ال رطبػت )ت ٕٓ
براهيـ أط يش، دار الوبب المصرية، ال نهرة، ط  ـ.ٜٗٙٔ، ٕالبردع ت عا 

ػػػ الجعا ػػب الصػػعبية وػػت وبػػب االحبجػػنج لل ػػراءات، لعبػػد البػػدي  ال يربػػن ت،  ٕٔ
 ـ .ٕٙٓٓ -هػ ٕٚٗٔ، ٔدار الغعثن ى، دمشؽ، ط

هػػػػ ، بػػػح/  بػػػد ٖٓٚػػػػ الحجػػػة وػػػت ال ػػػراءات السػػػب ، ألحمػػػد بػػػف النلعيػػػح )ت ٕٕ
، دار الشرعؽ، بيرعت، ط  هػ.ٔٓٗٔ، ٗالعنؿ موـر

هػػػ ، بػػح/ بػػدر الػػديف ٖٚٚػػػ الحجػػة لل ػػراء السػػبعة، ألبػػت  لػػت ال نرسػػت )ت ٖٕ
 ـ.ٖٜٜٔ، ٕ هعجت، عبشير جعيجنبت، دار المرمعف للبراث، دمشؽ ، ط

لالصػػن ص اللغعيػػة ل ػػراءة ح ػػص دراسػػة وػػت الب يػػة عالبرويػػب، د/  ػػ ء ػػػ ا ٕٗ
، دار ال صػػيـ للطبن ػػة عال شػػر، بػػدعف طبعػػة عبػػدعف ٖإسػػمن يؿ الحمػػزاعر، ص

بػػنريخ. عأسػػنس هػػذ  الدراسػػة أطرعحػػة دوبػػعر ،  سػػـ اللغػػة العربيػػة بػػهداب الم يػػن 
 ـ.ٜٜٛٔس ة 
بػػح/ محمػػد  لػػت هػػػ ، ٕٜٖػػػ الالصػػن ص، ألبػػت ال ػػبح  ثمػػنف بػػف ح ػػت)ت ٕ٘

 ـ.ٜٚٛٔال جنر، الهي ة المصرية العنمة للوبنب، 
هػػػ ، ٙ٘ٚػػػ الػػدر المصػػعف وػػت  لػػـع الوبػػنب المو ػػعف، للسػػميف الحلبػػت )ت ٕٙ

 بح/ أحمد الالراط، دار ال لـ، دمشؽ، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.
ػػػ الر نيػػة لبجعيػػد ال ػػرآف عبح يػػؽ ل ػػظ الػػب عة، لموػػت بػػف أبػػت طنلػػب، بػػح/  ٕٚ

 ـ.ٜٗٛٔ، ٕحنت، دار  منف، األردف، طأحمد ور 
ػػػ ال ػػراءات ال رآ يػػة بػػيف الػػدرس الصػػعبت ال ػػديـ عالحػػديث، لمػػت الجبػػعرر ،  ٕٛ

 ـ.  ٕٓٓٓ، ٔدار الشؤف الث نوية العنمة، بغداد، ط
ػػػ ال ػػراءات رعايبػػن عرش عح ػػص دراسػػة بحليليػػة م نر ػػة، لحليمػػة سػػنؿ، دار  ٜٕ

 ـ.ٕٗٔٓ، ٔالعاضح، اإلمنرات، ط
عا يف الصعبية وػت ب ػنء الولمػة العربيػة، د/ وػعزر الشػنيب،  ػنلـ الوبػب ػ ال  ٖٓ

 ـ. ٕٗٓٓهػ، ٕ٘ٗٔ، ٔالحديث، أربد، األردف، ط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٛٚ﴾  
  

 هػػػ ٖٛ٘ػػػ الوشػػنؼ  ػػف ح ػػن ؽ غػػعامض الب زيػػؿ، لجػػنر هللا الزمالشػػرر )ت ٖٔ
 هػ. ٚٓٗٔ، ٖ، دار الوبنب العربت، بيرعت، طٕٔٚ/ٖ

ن عحججهن، لموت بف أبػت طنلػب، ػ الوشؼ  ف عجع  ال راءات السب  ع لله ٕٖ
 ـ.ٜٗٚٔبح/ محت الديف رمضنف، ط 

 ٕٚٗػػػ الوشػػؼ عالبيػػنف  ػػف ب سػػير ال ػػرآف، ألحمػػد بػػف إبػػراهيـ الثعلبػػت )ت ٖٖ
 ، أصػػؿ ٘ٔ  مثبػػت أسػػمنؤهـ بنلم دمػػة )صػػػ ٕٔهػػػ ، بػػح/  ػػدد مػػف البػػنحثيف )

ر، الوبػػنب  رسػػن ؿ جنمعيػػة )غنلبهػػن منجسػػبير  لعػػدد مػػف البػػنحثيف، دار الب سػػي
 ـ. ٕ٘ٔٓ، ٔجدة، ط

، ٓٗ٘/ ٕهػػ ، ٔٗٚػ الو ػز وػت ال ػراءات العشػر، لعبػد هللا بػف المبػنرؾ )ت ٖٗ
 -هػػػػػ  ٕ٘ٗٔ ٔبػػػػح د/ النلػػػػد المشػػػػهدا ت،  موببػػػػة الث نوػػػػة الدي يػػػػة، ال ػػػػنهرة، ط

 ـٕٗٓٓ
هػ ، بح د/ ٙٔٙػ اللبنب وت  لؿ الب نء عاإل راب، ألبت الب نء العوبرر )ت ٖ٘

 ـ.ٜٜ٘ٔهػ ٙٔٗٔ، ٔدار ال ور، دمشؽ، ط بد اإللح ال بهنف، 
هػػػ ، ب سػػ ند   ٖٙٛػػػ اللغػػنت وػػت ال ػػرآف، لعبػػد هللا بػػف حسػػ عف السػػنمرر )ت ٖٙ

، ٔإلػػػى ابػػػف  بػػػنس، بػػػح/ صػػػ ح الػػػديف الم جػػػد، مطبعػػػة الرسػػػنلة، ال ػػػنهرة، ط
 ـ.ٜٙٗٔ

 ـ .ٕٜٜٔ، ال نهرة، ٔػ اللغة عب نء الشعر، د/ حمنسة  بد اللطيؼ، ، ط ٖٚ
المعصػعوة وػت المعػػنجـ الل ظيػة أصػعابن عب يػة، أطرعحػة دوبػػعرا   ػػ اللهجػنت ٖٛ

ب ػػدـ بهػػن البنحػػث/ محمػػد  بػػد الحميػػد حػػعيزر، إلػػى  سػػـ أصػػعؿ اللغػػة وػػت وليػػة 
اللغة العربية ب يبنر البنرعد ػ ورع جنمعة األزهر  ل يػؿ درجػة العنلميػة الػدوبعرا ، 

ال الرا ػػػػت،  ـ، بحػػػػت إشػػػػراؼ األسػػػػبنذ الػػػػدوبعر/ أبػػػػع السػػػػععد أحمػػػػدٕٚٔٓ ػػػػنـ
 عاألسبنذ الدوبعر/ محمد مبعلت م صعر.

ػػػػػػ المحػػػػػرر الػػػػػعجيز وػػػػػت ب سػػػػػير الوبػػػػػنب العزيػػػػػز، البػػػػػف  طيػػػػػة األ دلسػػػػػت  ٜٖ
هػػػ ، بػػح/  بػػد السػػ ـ محمػػد، دار الوبػػب العلميػػة، بيػػرعت، ٕٗ٘المحػػنربت )ت

 هػ.ٕٕٗٔ، ٔط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٛٛ﴾  
  

هػػ ، بػح/ ٛ٘ٗػ المحوـ عالمحيط األ ظـ، لعت بف إسمن يؿ بػف سػيد  )ت  ٓٗ
 ـ.ٕٓٓٓ، ٔالحميد ه داعر، دار الوبب العلمية، بيرعت، ط  بد
ػػػ المغ ػػت وػػت بعجيػػح ال ػػراءات العشػػر بنلحعاشػػت، لمحمػػد سػػنلـ محيسػػف )ت  ٔٗ

، دار الجيؿ،  بيرعت، عموببة الولينت األزهرية ال نهرة،  ٕٗٔهػ ، ص ٕٕٗٔ
 هػ .ٛٓٗٔ،  ٕط
الػػػرحمف ػػػػ المغ ػػػت وػػػت  لػػػـ البجعيػػػد برعايػػػة ح ػػػص  ػػػف  نصػػػـ، د/  بػػػد  ٕٗ

 ـ.ٕٗٔٓ، ٔ، موببة سمير م صعر، غزة، ط ٕٖيعسؼ الجمؿ، ص
 ـ. ٜٛٚٔ، ٕػ المهذب وت ال راءات العشر، لسنلـ محيسف، ط ٖٗ
هػػ ، بػح/  لػت  ٖٖٛػ ال شر وت ال راءات العشػر،  لمحمػد بػف الجػزرر )ت ٗٗ

 الضبنع، المطبعة البجنرية الوبر ، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.
ة ال شػػػر وػػػت ال ػػػراءات العشػػػر، لمحمػػػد سػػػنلـ محيسػػػف ػػػػ الهػػػندر شػػػرح طيبػػػ ٘ٗ
 ـٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔ، ٔهػ ، دار الجيؿ، بيرعت، طٕٕٗٔ)ت
ػ الهداية إلى بلعغ ال هنية وت  لػـ معػن ت ال ػرآف عب سػير ، عأحونمػح، عجمػؿ  ٙٗ

هػػػػ ، بػػػح/ مجمع ػػػة رسػػػن ؿ ٖٚٗمػػػف و ػػػعف  لعمػػػح، لموػػػت بػػػف أبػػػت طنلػػػب )ت
جنمعة الشػنر ة، ب شػراؼ أ. د   -لبحث العلمت جنمعية بولية الدراسنت العلين عا

وليػػػة الشػػػريعة  -الشػػػنهد البعشػػػيالت، ال نشػػػر  مجمع ػػػة بحػػػعث الوبػػػنب عالسػػػ ة 
 ـ.ٕٛٓٓ، ٔجنمعة الشنر ة، ط -عالدراسنت اإلس مية 

ػ الهمػػز عالبسػػهيؿ وػػت ال ػػراءات عاللهجػػنت العربيػػة، د/ أحمػػد طػػح حسػػن يف  ٚٗ
 ـ.ٕٓٔٓهػ، ٖٔٗٔ، ٔسلطنف، موببة عهبة، ال نهرة، ط

هػػػػػ  بػػػػػح/ أحمػػػػػد ٗٙٚػػػػػ الػػػػػعاوت بنلعويػػػػنت، لالليػػػػػؿ بػػػػػف أيبػػػػؾ الصػػػػػ در )ت ٛٗ
 ـ. ٕٓٓٓاألر نؤعط عبروت مصط ى، دار إحينء البراث، بيرعت، 

ػػػ بحػػر العلػػعـ،  ا صػػر بػػف محمػػد السػػمر  در، بػػح/ محمػػعد مطرجػػت، دار  ٜٗ
 ال ور، بيرعت.

البػػػػػػف َ نْيمػػػػػػنز الػػػػػػذهبت  ػػػػػػػ بػػػػػػنريخ اإلسػػػػػػ ـ َعَعويػػػػػػنت المشػػػػػػنهير َعاأل ػػػػػػ ـ، ٓ٘
 ـ. ٖٕٓٓ، ٔهػ  بح/ بشنر معرعؼ، دار الغرب اإلس مت، طٛٗٚ)ت



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜٛ﴾  
  

، هػػ ٕٙٚبرعيػؿ مشػوؿ ال ػرآف، لعبػد هللا بػف مسػلـ بػف  بيبػة الػدي عرر )تػ  ٔ٘
، بػػػدعف طبعػػػة عبػػػدعف بػػػح/ إبػػػراهيـ شػػػمس الػػػديف، دار الوبػػػب العلميػػػة، بيػػػرعت

 .بنريخ
هػػ   ٛٗٚػ بذهيب بهذيب الومنؿ وت أسمنء الرجنؿ، البف  يمنز الذهبت)ت ٕ٘

، ٔبػػػػح/ غ ػػػػيـ  بػػػػنس عمجػػػػدر أمػػػػيف، ال ػػػػنرعؽ الحديثػػػػة للطبن ػػػػة عال شػػػػر، ط
 ـ.ٕٗٓٓ

ػ بصػريؼ األسػمنء عاألوعػػنؿ، لالػر الػديف  بػػنعة، موببػة المعػنرؼ، بيػػرعت،  ٖ٘
 ـ.ٜٛٛٔ، ٕط
بػػػػػت م صػػػػػعر المنبريػػػػػدر ػػػػػػ ب سػػػػػير المنبريػػػػػدر )بػػػػػرعي ت أهػػػػػؿ السػػػػػ ة ، أل ٗ٘
 ـ.ٕ٘ٓٓ، ٔهػ ، بح/ مجدر بنسلعـ، دار الوبب العلمية، بيرعت، طٖٖٖ)ت
ػػػػ ب سػػػير حػػػدا ؽ الػػػرعح عالريحػػػنف وػػػت رعابػػػت  لػػػـع ال ػػػرآف، لمحمػػػد األمػػػيف  ٘٘

 ـ. ٕٔٓٓ، ٔاألرمت، مراجعة/ هنشـ مهدر،  دار طعؽ ال جنة، بيرعت، ط
هػػػ ، ٖٓٔجريػػر الطبػػرر )ت ػػػ جػػنم  البيػػنف وػػت برعيػػؿ ال ػػرآف، لمحمػػد بػػف ٙ٘

 ـ. ٕٓٓٓ، ٔألحمد محمد شنور، مؤسسة الرسنلة، ط
هػػػ ، بػػح/ سػػعيد ٖٓٗػػػ حجػػة ال ػػراءات، ألبػػت زر ػػة ابػػف ز جلػػة )ت حػػعالت  ٚ٘

 األوغن ت، دار الرسنلة، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.
ػ حرز األمن ت ععجح البهن ت وت ال راءات السب ، لل نسـ بف ويػر  بػف اللػؼ  ٛ٘

هػػػػػ  بػػػػح/ محمػػػػد الز بػػػػت، موببػػػػة دار الهػػػػد  عدار ٜٓ٘الشػػػػنطبت )ت الر ي ػػػػت
 ـ . ٕ٘ٓٓ، ٗالغعثن ت للدراسنت ال رآ ية، ط

 . ـٜٓٛٔ، ٗػ  داللة األل نظ، د/ إبراهيـ أ يس، موببة األ جلع المصرية، طٜ٘
ػ رعح المعن ت وت ب سػير ال ػرآف العظػيـ عالسػب  المثػن ت، لمحمػعد األلعسػت  ٓٙ
، ٔ لت  بد البنرر  طية، دار الوبػب العلميػة، بيػرعت، طهػ ، بح/ ٕٓٚٔ)ت

 هػ ٘ٔٗٔ
هػػ ، بػح/  بػد ٜٚ٘ػ زاد المسير وت  لـ الب سير، لعبد الرحمف الجعزر )ت ٔٙ

 هػ.ٕٕٗٔ، ٔالرزاؽ المهدر، دار الوبنب العربت، بيرعت، ط



 التغريات اللغوية وأثرها يف انفرادات حفص القرائية

 

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜٓ﴾  
  

هػػ ، دار ال وػر العربػت،  بػدعف ٜٖٗٔػ زهػرة الب نسػير، محمػد أبػع زهػرة )ت ٕٙ
 بدعف بنريخ.طبعة ع 

شػرح ابػف   يػؿ  لػى أل يػة ابػف منلػؾ، لعبػد هللا بػف  بػد الػرحمف الع يلػت ػ  ٖٙ
بػػػح/ محمػػػد محيػػػت الػػػديف  بػػػد الحميػػػد، دار  ،هػػػػ ٜٙٚالهمػػػدا ت المصػػػرر )ت 

البػػراث، ال ػػنهرة، دار مصػػر للطبن ػػة ، سػػعيد جػػعدة السػػحنر عشػػرون ، الطبعػػة   
 .ـ ٜٓٛٔ -هػ  ٓٓٗٔالعشرعف 

هػػ ، بػح د/ ٕٗٗ، ألبت ال نسـ  مر بف ثنبت الثمػن ي ت)تػ شرح البصريؼ ٗٙ
 ـ .ٜٜٜٔ-هػٜٔٗٔ، ٔإبراهيـ بف سليمنف البعيمت، موببة الرشد، ط

هػ ،   دـ لهػد/ إميػؿ بػدي  يع ػعب، دار ٖٗٙػ شرح الم صؿ البف يعيش)ت ٘ٙ
 ـ .ٕٔٓٓ -هػ  ٕٕٗٔ، ٔالوبب العلمية، بيرعت، لب نف، ط

هػػ ، دار الوبػب العلميػة، ٜٔٔف السػيعطت )تػ طب نت الح نظ، لج ؿ الدي ٙٙ
 هػ.ٖٓٗٔ، ٔبيرعت، ط

، ٔ لـ اللغػة،  لػت  بػد العاحػد عاوػت،  هضػة مصػر للطبن ػة عال شػر، طػ  ٚٙ
 بدعف بنريخ.

هػ ، موببة ابف ٖٖٛػ غنية ال هنية وت طب نت ال راء، لمحمد بف الجزرر)ت ٛٙ
 هػ ج. برجسبراسر.ٖٔ٘ٔبيمية،   ت ب شر  ألعؿ مرة  نـ 

هػػ ، بػح/  ٕٜٚػ وػبح الػرحمف وػت ب سػير ال ػرآف، لمجيػر الػديف الح بلػت )ت ٜٙ
 ـ.ٜٕٓٓ، ٔ عر الديف طنلب، دار ال عادر، ط

ػ وبح ال دير الجنم  بيف و ػت الرعايػة عالدرايػة مػف  لػـ الب سػير، لمحمػد بػف  ٓٚ
 هػ.ٗٔٗٔ، ٔهػ ، دار ابف وثير، دمشؽ، طٕٓ٘ٔ)ت  لت الشعون ت

لعربية، د/ رمضنف  بد البعاب، موببة الالن جت، ال نهرة، ػ وصعؿ وت و ح ا ٔٚ
 ـ.ٜٚٛٔ، ٕط
ػ وػػػت األصػػػعات اللغعيػػػة دراسػػػة وػػػت أصػػػعات المػػػد، د/ غنلػػػب ونضػػػؿ، ط  ٕٚ

 ـ .ٜٗٛٔالعراؽ 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜٔ﴾  
  

ػ وػت البطػعر اللغػعر، د/  بػد الصػبعر شػنهيف، مؤسسػة الرسػنلة، بيػرعت،  ٖٚ
 ـ.ٜ٘ٛٔهػ، ٘ٓٗٔ، ٕط
هػػػػ ، موببػػػة ٖٓٗٔ بػػػد ال بػػػنح ال نضػػػت)تػػػػ وػػػت شػػػرح الشػػػنطبية، للشػػػيخ/  ٗٚ

 ـ.ٕٜٜٔ،ٗالسعادر للبعزي ، ط
وبنب البجريد لبغيػة المريػد وػت ال ػراءات السػب  بػرليؼ اإلمػنـ/ أبػت ال نسػـ  ػ ٘ٚ

 بد الػرحمف بػف أبػت بوػر بػف  بيػؽ بػف اللػؼ المعػرعؼ بػنبف ال حػنـ شػيخ 
، بعليػػؽ د/ محمػػد  يػػد محمػػد  بػػد هللاهػػػ  بح يػػؽ ع ٙٔ٘اإلسػػو درية بػػعوت )

  .ـٕٙٓٓط
هػػػػػ ، بػػػػح/ مهػػػػدر المالزعمػػػػت ع إبػػػػراهيـ ٓٚٔػػػػػ وبػػػػنب العػػػػيف، للالليػػػػؿ )ت ٙٚ

 السنمرا ت، دار عموببة اله ؿ، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.
،  ٖهػػػػػ ، دار صػػػػندر، بيػػػػرعت، طٔٔٚػػػػػ لسػػػػنف العػػػػرب، البػػػػف م ظػػػػعر )ت ٚٚ

 هػ. ٗٔٗٔ
نس ػػػ مبنحػػث وػػت  لػػـ ال ػػراءات مػػ  بيػػنف أصػػعؿ رعايػػة ح ػػص، لمحمػػد  بػػ ٛٚ

 ـ.ٕٗٓٓ،ٔالبنز، دار الولمة، ال نهرة، ط
ػػػػػ ٔػػػػ محنضػػػػرات وػػػػت  لػػػػـع ال ػػػػرآف، لغػػػن ـ  ػػػػدعرر، دار  مػػػػنر،  مػػػػنف، ط ٜٚ

 ـ.ٖٕٓٓ
هػػػػػ، بػػػػح/ حػػػػنبـ ٖٚٗػػػػػ مشػػػػوؿ إ ػػػػراب ال ػػػػرآف، لموػػػػت بػػػػف أبػػػػت طنلػػػػب )ت ٓٛ

 هػ.٘ٓٗٔ، ٕالضنمف، مؤسسة الرسنلة، بيرعت، ط
، موببػة الالػن جت، ٕٗػ مشولة الهمزة العربية، د/ رمضنف  بد البعاب، ص ٔٛ

 .ـٜٜٙٔ، ٔال نهرة، ط
هػػ ، مروػز البحػعث وػت ٖٓٚػ معن ت ال راءات، ألبػت م صػعر األزهػرر )ت ٕٛ

 ٕٔٗٔ، ٔولية ااداب، جنمعة الملؾ سععد، المملوة العربية السػععدية، ط
 ـٜٜٔٔ -هػ 

هػ ، بح/  بد الجليػؿ ٖٔٔألبت إسحنؽ الزجنج )ت ػ معن ت ال رآف عا  رابح، ٖٛ
 ـ.ٜٛٛٔ، ٔشلبت،  نلـ الوبب، بيرعت، ط
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  ﴿ٜٜٕ﴾  
  

هػ ، بح/ أحمد ال جػنبت ع ٕٚٓػ معن ت ال رآف، ألبت زورين يحيى ال راء )ت ٗٛ
محمػػػػد ال جػػػػنر ع  بػػػػد ال بػػػػنح الشػػػػلبت، دار المصػػػػرية للبػػػػرليؼ عالبرجمػػػػة، 

 ، بدعف بنريخ.ٔمصر، ط
هػػػػ ، بػػػح/ إحسػػػنف  بػػػنس، دار ٕٙٙن عت الحمػػػعر )تػػػػ معجػػػـ األدبػػػنء، ليػػػ ٘ٛ

 ـ.ٖٜٜٔالغرب اإلس مت، بيرعت، 
ْرِويَّة، إلميػؿ بػدي  يع ػعب،  ػنلـ الوبػب، بيػرعت، ط ٙٛ ، ٔػ معجـ األعزاف الصَّ

 ـ.ٖٜٜٔ
هػػػ ، دار إحيػػنء البػػراث العربػػت، ٙٓٙػػػ م ػػنبيح الغيػػب، ل الػػر الػػديف الػػرازر ) ٚٛ

 هػ. ٕٓٗٔ، ٖبيرعت، ط
وػػت  لػػـ ال ػػراءات، لمحمػػد م لػػح، أحمػػد شػػور ، محمػػد م صػػعر، ػػػ م ػػدمنت  ٛٛ

 ـ. ٕٔٓٓ، ٔدار  منر،  منف ط
 ـ . ٖٜٛٔ، ٔمف عظن ؼ الصعت اللغعر، د/ أحمد وشؾ، ط . ٜٛ
، موببػػػػػة األ جلػػػػػع ٕٚٔػػػػػػ م ػػػػػنهو البحػػػػػث وػػػػػت اللغػػػػػة، لبمػػػػػنـ حسػػػػػنف، ص ٜٓ

 المصرية، بدعف طبعة عبدعف بنريخ.
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  ﴿ٜٜٖ﴾  
  

 

 ٜٜٓ الم دمة ٔ
 ٜ٘ٔ البمهيد ٕ

ٖ 

المبحػػػث األعؿ  البغيػػػرات الصػػػعبية عأثرهػػػن وػػػت ا  ػػػرادت ح ػػػص 
 ٜٚٔ  ف غير 

 ٜٜٔ .، )ُوُ ع ا  أعال  البغيير العظي ت للهمزة وت )ُهُزع ا 
 ٖٕٜ بال يؼ عبث يؿ عسط االسـ الث ثت.ثن ين  

 ٕٜٗ أ ػ بال يؼ من ونف عسطح حرون حل ين.
 ٕٜٙ ب ػ بال يؼ من ونف عسطح حرون غير حل ت.

 ٜٕٜ ثنلثن  ضمير الغن ب عاال سجنـ الصعبت.
 ٖٜٗ رابعن  البغيرات الصعبية عينءات اإلضنوة

ٗ 

ا  رادت ح ص المبحث الثن ت  البغيرات الصروية عأثرهن وت 
  ف غير 

ٜٖٜ 

 ٜٖٜ أعال  الب نعب بيف المصدر عاسـ المونف.
 ٜٔٗ ثن ين  الب نعب بيف َوَعؿ عَأْوَعؿ.
 ٖٜٗ ثنلثن  الب نعب بيف َوَعؿ عَبَ عََّؿ.

 ٜ٘ٗ .رابعن  ب نعب ال بح عالوسر وت  يف )ونِ ؿ 

٘ 

 ٜٙٗ ح ص  ف غير  المبحث الثنلث  البغيرات ال حعية عأثرهن وت ا  رادت
 ٜٙٗ أعال  الب عيف عأثر  وت البرويب بنإلثبنت عبنلبرؾ.

 ٜٜٗ ثن ين  الم ند  المضنؼ إلى ينء المبولـ بيف البال يؼ بنإلدغنـ عبنلحذؼ.
 ٕٜ٘ ثنلثن  ب ية الزمف المنضت عأثر االب ؼ ضبطهن وت البرويب.

 ٖٜ٘ رابعن  ال صب بعنمؿ م در عأثر ذلؾ وت البرويب.

 ٜٗ٘ النمسن  ب عع الحروة اإل رابية عأثرهن وت البرويب.
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  ﴿ٜٜٗ﴾  
  

ٙ 

المبحث الراب   البغيرات الداللية عأثرهن وت ا  رادت ح ص  ف 
 غير ، عويح مطلبنف 

ٜ٘٘ 

المطلب األعؿ  االب ؼ الصعا ت وت أ منط الجملة )االسمية، 
 عاالسمية الم سعالة، عال علية البسيطة .

ٜ٘٘ 

الصعا ت مف ال ؿ أ منط الجملة االسمية أعال  االب ؼ 
 الموع ة مف مببدأ عالبر.

ٜ٘٘ 

ثن ين  االب ؼ الصعا ت مف ال ؿ أ منط الجملة االسمية 
 الم سعالة.

ٜٙٓ 

ثنلثن  االب ؼ الصعا ت مف ال ؿ أ منط الجملة ال علية 
 البسيطة.

ٜٙٗ 

ح ص  وت ا  رادات المطلب الثن ت  أثر االب ؼ المعرويمنت
  ف غير 

ٜٙٙ 

 ٜٙٙ أعال  االب ؼ معرويمنت الالطنب عالغيبة.
 ٜٚٙ أ ػ االالب ؼ وت معرويـ الالطنب.
 ٜٜٙ ب ػ االالب ؼ وت معرويـ الغن ب.

ثن ين  االالب ؼ وت اسبالداـ المعرويمنت الدالة  لى ال ن ؿ 
 عالم ععؿ عأثرهن وت ا  رادات ح ص  ف غير .

ٜٚٙ 

 ٜٓٛ الالنبمة. ٚ
 ٜٔٛ جدعؿ بن  رادات ح ص. ٛ
 ٜٗٛ وهرس المصندر عالمراج . ٜ
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