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 إهداء

 

 
مػػا لػػديها لتػػرل  كػػؿ   ؿي تبػػذي  كمػػا زالػػتٍ  اٌلتػػي بػػذلتٍ  العظيمػػةً  إلػػا اإلنسػػانةً  المتكاضػػعةى  أهػػدم هػػذث الة مػػرةى 

 ها يانعان مةمران... إلا كالدتي الغالية.زرعً  حصادى 
 

لا ركحً   ... إلا كالدم العزيز رحمه اهلل.هً دعمً  يرل ةمرةى  أفٍ  قبؿى  تكفي فٍ مى  كا 
 

لا مى   تي الغالية ) ساجدة(.بجانبي كأعانتني_ بعد اهلل_ ...إلا أيخيٌ  كقفتٍ  فٍ كا 
 

لا رفيؽً   ... إلا زكجي الغالي. سندان في الحياةً  هي هدتي عى  فٍ دربي كمى  كا 
 

لا أبنائي األحباء اٌلذيف افتقدكني طكاؿ فترةً   ...إلا ميار, لما, تقا , خالد, تكليف, تاليا.البحثً  كا 
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 صابريف عدكاف
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 شكر وتقدير
 

ًمًه باإلشراًؼ  أتقد ـ بكافًر الٌشكًر كالتٌقديًر إلا أستاذم الكريـ الٌدكتكر ياسر محٌمد الحركب؛ لتىفىضي
 عما هذث الرِّسالًة, كعما ما قٌدـ كأعطا مف إرشادو كتكجيه.

 
ـي بالٌشكًر إلا كؿِّ مىٍف ساندني كلك بكممةو طي ٍف أدلا بدلكما أتقٌد لا كؿِّ مى في إخراًج هذا العمؿ كث بةو, كا 

 ًز الكجكًد.إلا حيٌ 
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 صابريف عدكاف

 
 

  



 ج 
 

صالممخّ   

لفت أنظار المفسريف كالنحكييف فأشغمكا أقبلمهـ فيه, كعكفكا عما  مكضكعه  القراءاتً  اختبلؼي 
راسة مكممةن تبياف ما نتج عنه مف اختبلفات متنكعة أدت إلا تغيير المعنا, لذا جاءت هذث الدٌ دراسته ك 

ؿ في اختبلؼ القراءات كأةرث في المعنا في بلؼ القراءات تمةٌ تابقيف لتدرس فرعان مف فركع اخلجهكد السٌ 
 ابع كالعشريف مف القرآف الكريـ.الث كالعشريف كالرٌ الجزأيف الةٌ 

مهيد عف القراءات القرآنية ماهيتها ة في تمهيد كةبلةة فصكؿ, بحيث تحدث التٌ سالجاءت الرٌ 
صب ؿ عنكاف المستكل النحكم إذ درس ةبلث قضايا نحكية تمةؿ في النٌ كأسبابها, كحمؿ الفصؿ األكٌ 

 ة تمةؿاني ةبلث قضايا صرفيٌ فعؿ لممعمكـ كالمجهكؿ, كاإلضافة كعدمها, كدرس الفصؿ الةٌ الكالرفع, كبناء 
ة كأةر تغير البنية في اختبلؼ القراءات, كاختبلؼ القراءات في تغير القراءات بالحركات غير اإلعرابيٌ 

تيف يالث فكسـ بالمستكل الصكتي كدرس قضا الفصؿ الةٌ أنيث, أمٌ ذكير كالتٌ ةنية كالجمع كالتٌ باإلفراد كالتٌ 
 ؿ.سهيحقيؽ كالتٌ شديد, كقضية التٌ خفيؼ كالتٌ صكتيتيف هما: قضية التٌ 

حقيقة االختبلؼ بيف  سالة بخاتمةو ألهـ النتائج التي تكصمت إليها الدراسة كمف أهمها: أف  مت الرٌ يِّ ذي 
 اللي.ة أةر كاسع لئلنتاج الدِّ ت القرآنيٌ المقراء ة هك اختبلؼ تنكع ال اختبلؼ تضاد, كأف  القراءات القرآنيٌ 

 

  



 الُمقدمة:

ػػػبلةي ك  النبيػػيف سػػيدنا محٌمػػػد عميػػه أفضػػػؿي  لٌسػػبلـي عمػػا أشػػػرًؼ الخمػػًؽ كخػػػاتـً االحمػػدي هلل ربِّ العػػالميف كالص 
ُـّ الت سميـ أٌما بعد,  الصبلًة كأت

ف  اختبلؼى القراءاًت مف المكضكعاًت اٌلتػي لفتػٍت أنظػارى المفسػريف كالنحػكييف كشػغمٍت أقبلمىهػـ, فعكفػكا فإ
عرابٌيةو أدٍت إلا تغييًر المعنا.عما دراسًتها كتبياًف ما نتجى عنها مف اختبلفاتو أسمكبي ةو   كلفظي ةو كا 

لرحابًة فضاًئًه, فكتػابي  إلا رصيًد معرفتي الشيءى القميؿى  ييضيؼي عان ك مكض ككنىهي  تجٌمٍت أهميةي هذا البحث
القرآنػيِّ بو مػف اإلعجػاًز نػيكشؼي عف جا يحاطى بمكنكناته كخباياث. كككنيهي  المعجزي أكبري مف أفٍ  -اهلًل تعالا-

,كهك  ٍف كانٍت جػذكريثي كأصػكليهي متنػاةرةن فػي كتػًب حداةة هذا المكضكع مف حيثي العرضي ك  اإلعجازي اٌلمغكمي , كا 
عراًبها.  كتكجيهها تفسيًر القراءاتً   كا 

كالٌرابػع  ,اءاًت في الجػزأيف الةٌالػث كالعشػريفاعتمدى البحثي المنهجى الكصفي التحميمي في تتبًع اختبلًؼ القر 
   ا فيهما مف تأةيرو عما المعنا.م كرصد ,كالعشريف

:جػػػاءىٍت الٌرسػػػالةي   ,مفهكمهػػػا :القرآنٌيػػػة القػػػراءات عنػػػكافى  مهيددددُ الت  حمػػػؿى  فػػػي مقدمػػػةو كتمهيػػػدو كةبلةػػػًة فصػػػكؿو
 ضػػايا نحكي ػػةن قيسِّػػمٍت إلػػا ةبلةػػةً حيػػثي تنػػاكؿى قبالمسػػتكل النحػػكم:  الفصددُل اّّولُ ـى ًسػػكماهيتهػػا, ككي  ,كأقسػػامها
ـى إلػا ةبلةػةً المبحثي األكؿ ما قيًرئ بالن صًب كالر   , إٍذ درسى مباحث األكؿي األسػماءى,  تنػاكؿ :أقسػاـو  فًع, كقد قيسِّػ

كالةٌاني المشتقات, كالةٌالثي المصادر. فػي حػيف درسى المبحػثي الةٌػاني تغيػرى القػراءات ببنػاًء الفعػًؿ لممعمػكـً أك 
ـى إلػػا قسػػميف ػػ الفعػػًؿ الةُّبلةػػي لممعمػػكـ أك لممجهػػكؿ, كدرسى الةػػٌاني بنػػاءى درسى األكؿ بنػػاءى  :المجهػػكًؿ, كقػػد قيسِّ

ـى بما قيًرئ باإلضافة كعػدمهافالفعًؿ غير الٌةبلةي لممعمكـً أك المجهكًؿ. أٌما المبحثي الةٌالث  ًس ـٍ ييقٌسػـ  ,قد كي كلػ
: الفصدل الّّدا   كركدهػا فػي كتػاًب اهلل. أٌمػا فجاءٍت اآلياتي فيه متسمسػمةن حسػبالمبحث كغيرث لقصًر مادًتًه 

ـ  تقسػػيمه إلػػا  ـى بالمسػػتكل الٌصػػرفي, كتػػ ًسػػ درسى األكؿ اخػػتبلؼى القػػراءاًت بتغيػػًر الحركػػاًت  :مباحػػثةبلةػػة فكي
بحػػثى األكؿ القضػيةى فػي األسػماًء, كبحةهػػا الةٌػاني فػي األفعػػاًؿ. ف :غيػر اإلعرابٌيػة كقيسِّػمٍت مادتيػػهي إلػا قسػميف

درسى ف :كقيسِّمٍت مادتيهي كسابًقًه في قسميف ,ر البنية في اختبلؼ المعناكحمؿى المبحثي الةٌاني عنكاف أةر تغي
أةػػر  :فى افػػي األفعػػاًؿ. كحمػػؿى المبحػػثي الةٌالػػثي عنػػك  القضػػية ذاتهػػا الةٌػػاني كدرسى  ,األكؿ القضػػيةى فػػي األسػػماءً 
ـى إلا كالٌتذكيًر, ,كالجمعً  ,كالتٌةنيةً  ,اختبلؼ القراءات باإلفرادً  إٍذ تناكؿى األٌكؿي اختبلؼى  ؛قسميف كالتٌأنيًث, كقيسِّ

 كالتٌأنيًث. بالت ذكيًر, كالجمًع, كتناكؿى الةٌاني اختبلؼى القراءاتً  ,كالتٌةنيةً  ,القراءاًت باإلفرادً 
ـى الفصددُل الّّالددثُ أٌمػا   ػػ ـى بالمسػػتكل الصػػكتي: كقيسِّ ًسػػ درسى األكؿ قضػػيةى الٌتخفيػػًؼ كالٌتشػػديًد,  :إلػػا مبحةػػيف : فكي

تناكؿى األكؿ الحديثى عف الٌتخفيًؼ كالت شديًد في األسػماًء, كدىرىسى الةٌػاني الٌتخفيػؼى  :ضمفى قسميفديًرسٍت كقد 
ـى إلػػا ةبلةػػةً  كالت شػػديدى فػػي األفعػػاًؿ. أٌمػػا المبحػػثي الةٌػػاني فػػدرسى قضػػيةى الت سػػهيؿً  ػػ درسى  :أقسػػاـو  كالت حقيػػًؽ, كقيسِّ
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كدرسها الةٌالثي في الحركًؼ.  ,األفعاؿً القضي ة ذاتها في رىسى الةٌاني األكؿ الت سهيؿى كالت حقيؽى في األسماًء, كدى 
 كذييِّمٍت الرِّسالةي بخاتمةو ألهِـّ النتائًج, كقاًئمةو لممصادًر كالمراجًع اٌلتي استندٍت إليها الٌرسالةي. 

لٍت الٌرسالةي عما عددو مف المصادًر كالمراجًع كافى مف أهمً   ,, كركح المعاني لؤللكسػيها: القرآفي الكريـي عكِّ
ػػػة القػػػراءات البػػػف زنجمػػػة, كالكٌشػػػاؼ لمٌزمخشػػػرم, كالميحػػػٌرر  ج  كالكتػػػاب لسػػػيبكيه, كمعػػػاني القػػػرآف لمٌزجػػػاج, كحي
الػػكجيز البػػف عطيػػة, كأنػػكار التنزيػػؿ لمبيضػػاكم, كلسػػافي العػػرًب البػػف منظػػكر, كالبحػػري المحػػيط ألبػػي حيػػاف 

تحاؼي فضبلًء البشًر في القراءاًت لمبنا, كغيرها. األندلسٌي, كالٌسبعة في القراءات البف مج  اهد, كا 
 كلك بشيء بسيط: ست مكضكع الٌرسالةاٌلتي الم ابقةمف أهـ الٌدراسات السٌ 

عمػػػة, لزريػػػدة النٌ  ,المعنػػػا فػػػي اخػػػتبلؼً  ثي كأةػػػري  الفاتحػػػةً  فػػػي سػػػكرةً  القػػػراءاتً  اخػػػتبلؼي : رسػػػالة بعنػػػكاف -أكالن 
ة ة العمػػػكـ اإلنسػػػانيٌ فػػػي كمي ػػػ s-1درجػػػة سػػػرجانا لنيػػػؿً  الٌدراسػػػةي  جػػػاءتٍ إشػػػراؼ: الػػػٌدكتكر انػػػدكس طائطػػػاكم, ب

عف القرآف,  الحديثً في   الباحةةي  أسهبتٍ  كقدٍ ـ, 2008, كذلؾ في سنةة كآدابهاغة العربيٌ المٌ  سـً ة في قً كالةقافيٌ 
عػػػرض  بعنػػػكاف:الػػػث البػػػاب الةٌ ب تةػػػـ جػػػاء ,اللػػػةبع, كالقػػػراءات, كنشػػػأتها, كالتعريػػػؼ بعمػػػـ الدِّ كاألحػػػرؼ الٌسػػػ

ػتي  جػداكؿى  فيػه الباحةةي  البيانات كتحميمها, كاعتمدت سػكاء مػا أدل  ,فػي سػكرة الفاتحػة القػراءاتً  اخػتبلؼى  حي كضِّ
 إلا ذلؾ. يؤدً  لـٍ  ما أك ,بالٌداللة منها إلا اختبلؼو 

 المصػكف  دراسػةه ميف الحمبي فػي  الػٌدر ة كأةرث في المعنا, عند الس  في القراءات القرآني   االختبلؼي  -ةانيان  
, 2نشػػرت الٌدراسػػة فػػي مجمٌػػة جامعػػة األنبػػار فػػي المجمٌػػدالبقػػرة, لسػػكزاف عبػػد الكاحػػد عبػػد الجبػػار,  فػػي سػػكرةً 

ميف الحمبػي فػي الػٌدر , كقػد بحةػت القػراءات الػكاردة فػي سػكرة البقػرة عنػد الٌسػـ2010العدد الةػامف, فػي سػنة 
ميف ة الػكاردة فػي اآليػة, ةػـ تػذكر قػكؿ الٌسػػءات القرآنٌيػتػأتي عمػا ذكػر اآليػة, ةػـ تػأتي بػػالقرا المصػكف, حيػثي 

 .القراءات في المعنا أةرى  في كِّ دى ةـ تي  ,الحمبي في هذث اآلية
كر ذات الػػػػنفس , الٌسػػػػاٌ كصػػػػرفي   ان كنحكي ػػػػ ان غػػػػكم داللي ػػػػة فػػػػي إةػػػػراء المعجػػػػـ المٌ القرآني ػػػػ القػػػػراءاتً  دكري  -ةالةػػػػان  

الماجسػتير درجػة  لنيػؿً  متٍ دِّ كـ, كقػد قيػء, بإشراؼ: يكسؼ قٌسػلجدم جعفر كصدار عبل -أنمكذجا -التفاؤلي
األكؿ القػػراءات  الفصػػؿي  كفصػػميف: تنػػاكؿى  فػػي مػػدخؿو  جػػاءتٍ ك  ـ,2017فػػي سػػنة  ,تبسػػة-فػػي جامعػػة العربػػي

ـ كتعريفها كنشأتها كأنكاعها, كالمعاجً  ,هاكنشأتً  عف القراءاتً  فيه الحديثي  جاءى  ة كصناعة المعجـ, كقدٍ القرآنيٌ 
ة كتيٌ االختبلفػػات الٌصػػ ءات كأةػػرث عمػػا المعجػػـ: كقػػد تنػػاكؿء الفصػػؿ الةػػاني بعنػػكاف: االخػػتبلؼ فػػي القػػراكجػػا
الفػتح سػكل آيػة كاحػدة  ر مف سػكرةً ذكٍ ي االختبلفات في سكرة الفاتحة كلـٍ هذث  حمؿ ة, حيثي حكيٌ ة كالنٌ رفيٌ كالصٌ 
  فقط.

ٍف أصػبتي , فػإكمػا سػددني لػه مػف سػبيًؿ الر شػادً عمػا مػا أعطػاني مػف نعػـو -عػز  كجػؿ   –كأخيران أشكر اهللى 
هدم, كاهللي كليُّ التكفيًؽ.  ٍف أخطأتي فمف نفسي, فحسبي أٌني بذلتي جي  فمف اهلل, كا 
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 الّتمهيُد:

 مفهومها، وأقسامها، وماهيتها.القراءاُت القرآ ّيُة 

  ِتعريُف الُقرآِن والقراءات. 

. ييقػاؿ: قىػرىأىثي  : لغة القرآفي  قيٍرآنػان, فهػكى قػاًرئه مػفى قىػرىأةو كقيػٌراءو كقػاًرئيف: - بًػهً -, كالت ٍنزيػؿي ػرىثي قىػٍرءان كًقػراءةن كى كنصى
كقىرىأى: كقىرىأتي القيرآفى عٍف ظىٍهًر قىٍمبو أك نىظىٍرتي فيه, هكذا ييقاؿ, كال ييقاؿ: قىر أت إاٌل ما نظػرتي فيػه ًمػٍف  , 1 تىبلثي 

. كقىػػػػرىأى فيػػػػبلفي ًقػػػػراءةن ًشػػػػعرو أ ػػػػنىةن  ك حػػػػديثو سى ػػػػفي الًقػػػػراءًة, جحى سى ٍقػػػػركءه, كأنػػػػا قػػػػاًرئه, كالقىػػػػٌراءي: الحى : مػػػػع, فػػػػالقيرآفي مى
: فهػػك   كػػبلـي اهلًل المعجػػز, المنػػٌزؿ عمػػا خػػاتـ األنبيػػاء كالمرسػػميف, بكاسػػطة جبريػػؿ اصددطا اً أٌمػػا .(2) قىػػٌراؤكف

ه, المبػػػدكء بسػػػكرة الفاتحػػػة عمػػػي الٌسػػػبلـ المكتػػػكب فػػػي المصػػػاحؼ, المنقػػػكؿ إلينػػػا بػػػالتكاتر, المتعٌبػػػد بتبلكتػػػ
 (.3)كالمختكـ بسكرة الٌناس 

: ًعمـه بكيفٌيًة أداًء كمماًت القيرآًف, كاختً  :أٌما الًقراءاتي فىهيى ٌكان لناًقًمه, كقيؿى ـي منه اتٌفاؽي هك ًعمـه ييعم   بلفيها معزي
ػذًؼ كاإلةبػاًت كالت حريػؾً ًلًكتاًب اهلًل تعالا كاخًتبلفه الٌناقميفى  كالت ٍسػكيًف كالفىٍصػًؿ كالكىصػًؿ, كغيػر ذلػؾى  ـ فػي الحى

 .(4)مٍف هيئىًة النُّطًؽ كاإلبداًؿ كغيرث, مف حيثي الٌسماع

, أك كمػا نيًطقػٍت في ضكًء ما سبؽ, نىخمصي إلا أف  القراءةى: هيى النُّطؽي بألفاًظ القيرآًف كمػا نطقهػا الٌنبػيُّ 
ـٍ ميتعدِّدان  المٍنقكًؿ عًف الن بيِّ  كافى النُّطؽي بالم فظً أفأقر ها, سكاءن  أمامهي  فعبلن أك تقريران, كاًحدان أ

(5). 

نػػزؿي عمػػا ميحٌمػػدو  : هػػكى الػػكىحيي المي , حقيقتػػاًف ميتغايرتػػاف, إًذ القيػػرآفي لمبيػػاًف كاإلعجػػاًز,  فػػالقيرآفي كالًقػػراءاتي
: هيى اختبلؼي ألفاًظ الكحًي المذككًر في كت  .(6)تها, مف تخفيؼو كتةقيؿو كغيرهاالحركًؼ أك كيفي   ابةً كالقراءاتي

 

 

 

                                                           
)قرأ(49،القاموس المحٌطالفٌروزآبادّي،  .   (

1
 ) 

 .)قرأ( 3/369، معجم العٌنالفراهٌدّي،  (2)
.8،الّتبٌان فً علوم القرآنالّصابونً)محّمد علً(،    (

3
 ) 

 .1/5، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 49، منجد المقرئٌن( ٌنظر: ابن الجزرّي، 4)
ٌّةٌنظر: الفضلً )عبد الهادي (،  (5)  .68، القراءات القرآن
(6)  ، ًّ  .1/318، فً علوم القرآن البرهانٌنظر: الّزركش
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 :أسباُب اختاف القراءات 

 تعد دت أسبابي اختبلؼ القراءاًت كهي:

ـٍ يمتزـٍ عندى تعميًمًه القػرآفى  ,اختبلؼي قراءة الن بيٌ  -أكالن   -لممسػمميف لفظػان كاحػدان. ةانيػان  فقد كردى أف  الٌنبي  ل
ػرىٍت عمػيًهـ عػادتهـ لقػراءًة المسػ اختبلؼي تقريًر الٌنبػيِّ  مميف, إٍذ كػافى ييجػكِّز لكػؿِّ قػكـو أٍف يقػرأكا بمغػًتًهـ كمػا جى

القػرآفى عمػا جبريػؿى  اختبلؼي الٌنزكًؿ؛ كذلؾى بما كافى يعػرضي رسػكؿي اهلل  -. ةالةان (1)مٍف باًب التٌيسيًر عميًهـ
الٌرسػػكًؿ يتمٌقفػػكفى منػػهي حػػركؼى كػػؿِّ فػػي كػػؿِّ شػػهًر رمضػػاف, كذلػػؾى بعػػدى مػػا هػػاجرى إلػػا المدينػػًة, فىكػػافى أصػػحابي 

هػٍت إليهػا المصػاحؼ كػافى بهػا  -. رابعان (2)عرضو  اختبلؼي الٌركايًة عف الٌصػحابًة, كذلػؾى أف  الجهػاًت اٌلتػي كجِّ
مؿى مٍنهي أهؿي تمؾى الجهًة, ككانت المصاحؼي خال الٌصػحابةى بػدكرًهـ كػانكا أف  يةن مػفى الػٌنقًط كالش ػكًؿ, كمػا مىٍف حى

ككافى ما تىمقػكثي ميختمفػان  تمٌقكثي سماعان مف فيِّ رسكًؿ اهللقد 
 المُّغػاًت أك الٌمهجػاًت: إٍذ إف  اخػتبلؼي  -. خامسػان (3)

كأبػػػيحى لهيػػػـ أٍف يقػػرؤكث عمػػػا لغػػػاًتهـ المختمفػػػًة  ,القػػرآفى فيػػػًه مػػػٍف جميػػًع لغػػػاًت العػػػرًب, ألٌنػػهي أيٍنػػػًزؿى عمػػػيًهـ كاف ػػةن 
 .(4)فاختمفت القراءاتي فيًه لذلؾ

, اٌلتي نىزىؿى عميها الٌسبعة كرغـى كٌؿ هذث األسباًب إاٌل أف  اختبلؼى القراءاًت هكى اختبلؼه في حدكًد األحريؼ
 .(5)غيرهـالقٌراًء أك  ًد الٌرسكًؿ كال ًمفالقرآفي كٌمها مٍف عنًد اهلل, ال مٍف عن

 :أقساُم القراءات 

 تيقسـي الًقراءات إلا قسميف هما:

 : اترةُ القراءاُت المتو  -

كهػػيى كػػؿُّ قػػراءةو كافقػػٍت العربي ػػةى مطمقػػان, ككافقػػت أحػػدى المصػػاحًؼ العيةمانٌيػػًة كلػػك تىقػػديران, كتػػكاترى نقميهػػا فهػػذث 
 .(6)القراءةي المتكاترةي, المقطكعي بها

ةي الٌسػػػندً  : صػػػح  ـ  الٌشػػػركًط الكاجػػػب تكافرهػػػا فػػػي القػػػراءاًت كهػػػيى  ,كبػػػذلؾى يكػػػكفي قػػػٍد أكضػػػحى فػػػي تعريًفهػػػا أهػػػ
 .العةماني كميطابقةي الر سـً  ,كمكافقةي العربي ةً 

                                                           
ًّ )عبد الهادي( 35-33، تأوٌل مشكل القرآنٌنظر: ابن قتٌبة،  (1) ٌّة؛ و الفضل  .104، القراءات القرآن
 .171-170، مقّدمتان فً علوم القرآن، آرثرجفريٌنظر:  (2)
ًّ )محّمد( 91، تارٌخ القرآن)محّمد طاهر( ٌنظر: الكردّي،  (3)  .413-1/406، مناهل العرفان؛ و الّزرقان
 .10، إتحاف فضالء البشرٌنظر: البّنا،  (4)
ًّ )محّمد (  (5)  .1/413، المرجع الّسابقٌنظر: الّزرقان
 .1/9، الّنشر فً القراءات العشرابن الجزري، ؛ و5، إبراز المعانً من حرز األمانًٌنظر: أبو شامة الّدمشقً،  (6)
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 القراءاُت الّص ي ُة:  -

ػح  سػندثي  ,ةً بلةػكتيقسـي بدكًرها إلا قسميف: الجامعةي لؤلركػاًف الةٌ  كالٌشػاٌذةي. أٌمػا القػراءاتي الجامعػةي فهػي مػا صى
. ,ًبننقًؿ العىدًؿ الٌضابًط عٍف الٌضابط كذا إلا مينتهاث, ككافؽى العربي ةى  ـى ـي القػراءاتي الجامعػةي لؤلىركػاًف  كالر سػ كتيقسػ

ةي كغيري الميٍستىفيضة, كتيعرىؼي الميٍستفيضةي ًبأن ها اٌلتي اٍسػتىفاضى نىقميهػا  الة بلةًة إلا ًقسمىيف أيضان هيما: الميٍستفيضى
كا دى ًبها بىعضي الرُّ ًة أك بىعضي الكيتيًب الميعتبرة. أٌما القػراءةي غيػر كتمق تها األم ةي ًبالقىبكًؿ, كىًمةًؿ الًقراءاًت اٌلتي اٍنفرى

ة, فهيى اٌلتي  ـٍ تىٍستفالميٍستىفيضى ـٍ تىتىمٌقاهػا األم ػةي بًػالقىبكًؿ. كمػا تيعػرؼي ًبأٌنهػا مػا كافػؽ العربي ػةى, ل ٍض في نقًمهػا. كلػ
: هيى الميخالفىةي كصح  سىنىد . أٌما القراءاتي الٌشاذةي: فىقيؿى : هيى اٌلتي فىقىدت شىٍرطان (1)لمر سـً  ثي, كخالؼى الر سـى . كقيؿى

 .(2)مٍف شركًط القراءاًت الميتكاترةً 

 :َتسبيُع الس بعِة 

أحديهما: أن هـ تىفٌرغكا لقراءًة القيرآًف, كاشتد ٍت  ,لقيٌراًء كاقتىدكا ًبًهـ لسببيفً اجتمعى الٌناسي عما قراءًة سىبعةو مفى ا
ًهـ, كمىٍف كافى قىبمهـ أك في أزًمنىتهـ, ًمٌمف نيًسبى إلػا القػراءًة مػفى العيممػاًء, كعيػد ت بذلؾى ًعنايتيهـ, مع كةرًة ًعممً 

ـٍ يتجر دكا لذلؾ تجرُّ ك قراءتيهـ في الٌشكاًذ,  هـ, ككافى الغالبي عمػا أكلئػؾى الًفٍقػهى أك الحػدىيثى أك غيػرى ذلػؾى ًمػفى دى ل
. ك  : أف  قػػراءتىهـ كًجػػدىٍت مي العمػػكـً ػػعٍ  دىةن ٍسػػنى اآلخػػري ًؿ القػػرآًف إلػػا آًخػػًرث, مى رفػػان, ًمػػٍف أك  رفػػان حى مػػا  لفظػػان أك سىػػماعان, حى

ًمًهـ بكجكًث القرآفً  عيًرؼى ًمٍف فىضاًئمهـ ككةرىةً  عىمى
(3). 

, في أكائًؿ كيتيبًهـ, مٍع طىػرىؼو ًمػف أخبػاًرهـ, ميختًمفػيفى اءاًت يىذكركفى القٌراءى الٌسبعةى ميعظـي المصٌنفيفى في القر 
,  كهيـ,ًهـ, في ترتيبً  ػدنٌي, قػرأى عمػا سىػبعيفى ًمػٍف التٌػابعيفى بد الر حمًف نافع بٍف أىبػي نعػيـ المى ـي أبك عى : اإلما ؿي األك 

ق. كالةٌاني: أبك معبد عبدي اهلل بٍف كةيرو المىٌكٌي, قرأى 199ن ةه. تيكفِّي سىنىة كًمٍف أشهًر ما قيؿى فيه: قراءةي نافعو سي 
التٌػػابعيف, كمػػا قػػرأ عميػػًه جماعػػةه مػػٍف أئمػػًة أهػػًؿ البصػػرًة مػػع جبللًهػػـ, كقػػاؿى صػػاحبيهي عمػػا ميجاهػػدو كغيػػًرث مػػفى 

, كعميهػا كجػدتي أهػؿى مٌكػةى, مػٍف أرادى  إسماعيؿى بف قسطنطيف قاًرئ أهًؿ مكةى: قراءتينا قػراءةي عبػًد اهلل بػٍف كةيػرو
. كتكف ي سنة  ـى فميقرىأ البًف كةيرو بػٍف العػبلًء البصػرٌم كهػك زبػاف بػف العىػبلًء  ق. كالةٌالػث: أبػك عمػرك120الٌتما

ريهـ ًعممان كأةقفيهـ فىهمان, قرأى عما جماعةو ا : اسميهي يىٍحيا. كهك أغزى ٌمارو بٍف العىرياف المازنٌي الٌتميمٌي كقيؿى بٍف عى
تػكٌفي سىػنىة  ,الفيصػحاءً  قراءتيػهي بأن هػا قػراءةي قػريشو كقػراءةي  تٍ فى ًصػجٌمةو مفى التٌابعيف؛ مٍف أهًؿ الًحجاًز كالعراًؽ. كي 

, عبدي اهلل بٍف عامرو الٌدمشقٌي, كهك أسفُّ القيٌراًء الس بعًة كأعبلهـ إسنادان. قرأى عما 154 ق. كالٌرابعي: أبك عمرافى

                                                           
ٌّة؛ والفضلً )عبد الهادي( 1/14، النّشر فً القاءات العشرٌنظر: ابن الجزري،  (1)  .70-69، القراءات القرآن
ٌّةٌنظر: مكرم )عبد العال(  (2) ٌّة أثر القراءات القرآن  .47، فً الّدراسات النحو
 .1/25، نمجمع البٌاٌنظر: الفضل الطبرسً،  (3)
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ػػػحابًة, حتٌػػػا قيػػػؿى  فٌػػػافو رضػػػيى اهللي عنػػػه, تػػػكٌفي سػػػنة  :جماعػػػةو مػػػفى الص  ق. 118إٌنػػػهي قػػػرأى عمػػػا عيةمػػػافى بػػػف عى
: أبك ب ػممٌي, كحبػيشكالخامسي , قػرأى عمػا أبػي عبػًد الػٌرحمًف السُّ ككانػا مػف  ,كرو عاصـه بٍف أبي الٌنجكًد الكػكفيِّ
: أبػك ق. كال127كزيػد بػف ةابػت. تػكٌفي سػنة  ,كأيبػٌي بػف كعػب ,كابف مسػعكدو  ,كعميٌ  ,أصحاًب عةمافى  ٌسػادسي

ـي أهًؿ الك عمارة حمزةه بف حبيب , قرأى عميًه جماعػةه الٌزيات, مف رجاًؿ صحيًح ميسمـ, كهكى إما كفًة بعدى عاصـو
 ٌسػابعي: أبػك الحسػف عمػي  بػف حمػزةق. كال156مٍف أئٌمًة أهًؿ الككفًة, كأةنكا عميه في زهًدًث ككىرىًعًه, تكٌفي سنة 

ـي نيحاًة الككفة , إما نػدى عنػه أخػذى القيػٌراءي كغيػريهـ, كانتهػت إليػه الٌرياسػةي فػي القػراءًة بعػدى حمػزة, كبمػ ى ع ,الكسائيِّ
ـى في ًكساء. كتكٌفي سنة  ؛ ألٌنه أحرى  .(1)ق189هاركف الٌرشيد منزلةن عظيمةن. كليقِّبى بالكسائيِّ

 :فوائُد اختاف القراءات 

, -الختبلًؼ القراءاًت فكائدي جٌمةه كهي, أكالن  بيػافي مػا فػي  -كالٌتخفيػؼي عمػا األٌمػًة. ةانيػان  الٌتهكيفي كالٌتسػهيؿي
بيػافي  -. ةالةان , كجماًؿ اإليجاًز؛ إٍذ كؿُّ قراءةو بمنزلًة اآليةهً كغايتً  االختصارًة, ككماًؿ رآًف مف نهايًة الببلغالق

, كال  ـٍ يتطػر ؽ إليػًه تىضػاد  كال تنػاقيضه ًعظىـً البيرهػاًف ككاضػح الٌداللػًة إٍذ هػكى مػع كةػرًة هػذا االخػتبلًؼ كتنٌكًعػًه لػ
ػػ ػه بعضػػان, كيبػٌيفي بعضى , بػػؿ كمٌػه يصػػدؽي بعضى سػهكلةي حفًظػػًه كتيسػير نقًمػػًه عمػا هػػذًث  -رابعػػان ه بعضػان. تخػالؼه

ػػفًة مػػفى الببلغػػًة كاإليجػػاًز. فحفػػظي كممػػةو ذات أكجػػهو أسػػهؿي كأقػػربي إلػػا الفهػػـً مػػٍف  األٌمػػًة إٍذ هػػك عمػػا هػػذًث الصِّ
ـي أجكًر هذًث األٌمًة ب -مؾى القراءاًت المختمفًة. خامسان حفًظ جمؿ مفى الكبلـً تؤدِّم معاني ت تدبِّرها لمعاني إعظا

, كاسػػتخراج كمػػيف  ـى كاألحكػػاـ مػػٍف داللىػػة كػػؿِّ لفػػظو ٍكػػ  -اسػػراًرًث كخفػػٌي إشػػاراًته. سادسػػان القػػراءاًت كاسػػتنباًطها الحي
, ًمٍف حيثي تمقينهـ كتاب ربِّهـ هذا الٌتمقيف ـً  .(2)بيافي فضًؿ هذث األم ًة كشرًفها عما ساًئًر األمى

 

 
 

 
                                                           

 .28-1/19 إتحاف فضالء البشر. والبّنا، 7-6، إبراز المعانً من حرز األمانًٌنظر: أبو شامة الّدمشقً،  (1)
  .53-1/52، فً القراءات العشر الّنشر( ٌنظر: ابن الجزري، 2)
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 .ويلّ  : المستوى االفصل اّول
 .فعِ والر   صبِ ئ بال   المب ث اّول: ما ُقرِ 

 ما ُقِرئ بال  صب والر فع من اّسماء. -أولً 

 ما ُقِرئ بال  صب والر فع من المشتقات. -ّا ياً 

 ما ُقِرئ بال  صب والر فع من المصادر.-ّالّاً 

 لممعموِم والمجهوِل. اِت بب اِء الفعلِ تغّير القراء ا  :ث الّّ لمب ا

ُّاّ ِّ لممعموِم أو لممجهول. -لٌ أو   ب اُء الفعِل ال

 ب اُء الفعِل غير الّاّ ِّ لممعموِم أو لممجهول. -ّا ياٌ 

 ما ُقِرئ باإلضافِة وعدمها. المب ث الّّالث:
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 .لّ  ويل: المستوى االفصل اّوّ 

ػػنى  ذيفى الٌػػ األيٌكؿى  أٌف الٌنحػػاةى  ا يؤٌكػػد ذلػػؾكمٌمػػ ,, كقكيػػةه متينػػةه  كاإلعػػرابً  القرآنٌيػػةً  القػػراءاتً  بػػيفى  إٌف الٌصػػمةى  أ شى
ٌف  ,حػػك عمػػا أيػػديهـ كػػانكا قػػٌراءن: كػػأبي عمػػرك بػػف العػػبلء, كعيسػػا بػػف عمػػرك الةٌقفػػٌي, كيػػكنسالنٌ  كالخميػػؿ, كا 

 .(1) كالعربٌيةً  القراءاتً  مكا بيفى يبلئً ههـ إلا الٌدراسة الٌنحكٌية لً كجٌ  هـ بالقراءاتً اهتمامى 

كقكلػػه تعػػالا:  القرآنٌيػػةً  اآليػػاتً  يقتضػػيها المعنػػا, كال سػػيما فػػي بعػػضً  ضػػركرةه  القػػرآفً  ابى إعػػر  أف   كال شػػؾ  
....ػاءي ا يىٍخشىا الم هى ًمػٍف ًعبىػاًدًث اٍلعيمىمى ػفى اٍلميٍشػًرًكيفى كىرىسيػكليهي  كقكلػه:  (2 )..ًإن مى  فػالقرآفي  (3 )أىف  الم ػهى بىػًرمءه مِّ

ـي   .(4) بهي :  أعربكا القرآف كالتمسكا غرائً  كله عما ذلؾ ق كيدؿي  معربه  الكري

ه كقراءاتًػ ؛ إذ اسػتعانكا بػالقرآفً الكػريـً  هـ عمػا القػرآفً ف شػكاهدً ًمػ في كةيرو  الٌنحاةً  اعتمادي  كمف هنا فقد كافى 
 ها.دً قكاعً  كضبطً  الٌمغةً  عما تقعيدً 

 إاٌل فػي القميػؿً  كف بػالقراءاتً ٌجػال يحت كف كػانكا: فالبصريٌ عما القراءاتً  الٌنحاةً  مستكل اعتمادً  كقد اختمؼى  
كالبصػػرييف؛  القػػراءاتً  حفظٌػػكا فػػي مجػػاؿً تى لػػـ يى  الكػػكفييفى  أف   هـ, غيػػرى هـ كمقاييًسػػمػػع أصػػكلً  الٌػػذم يتفػػؽي  الٌنػػادرً 

ذا فقد ث. لً كغيرً  الٌشعرً  فى أقكل مً  االستشهادً  , كلذلؾ هي في مجاؿً ةي ها الٌركايى دي نى القراءات سى  أف   اكذلؾ ألٌنهـ رأك 
 هػػا لممقيػػاسً بغػػٌض الٌنظػػر عػػف مكافقتً  الكػػبلـً , كتصػػحيح ً األسػػاليبً  , كبنػػاءً القكاعػػدً  مػػكا منهػػا مصػػدران لتقعيػػدً عى جى 

 .(5)منها األصكؿ دُّ مى ستى كتي  المقاييسً  اشتقاؽً  ها أصؿي ذلؾ؛ ألن   أك عدـً  المأخكذً 

 حػاةي اسػتخدمها النُّ  لٌتخريجػات, فهنػاؾ قػراءاته اآلراء كاك  حكيػةً الن   صػكؿً األي  في ضػكءً  القراءاتً  تعٌددت أنكاعي 
 (إفٍ )نحكٌيػػػة, كعمػػػؿ  نيػػػت عميهػػػا قكاعػػػدي بي  األصػػػكؿ الٌنحكيػػػة أك تعزيػػػز اآلراء الفردٌيػػػة, كهنػػػاؾ قػػػراءاته  تقكيػػػةً لً 

 نحػكمٌ  رأم هػا, أك بيػافً تً كتقكيى  اآلراءً  تصػحيحً ب بمـ كغيرها, كمنها مػا اسػتخدمت ل, كالٌنص(إف  )الٌنافية عمؿ 
 .(6)يتهكتقك 

 اإلعرابػيِّ  فػي الكجػهً  رى ا أة ػهػا مٌمػفػي قراءتً  ؼى ًمػاختي  آيػاتو  هً األكؿ حامبلن في طياتً الفصؿ ي  كمف هنا فقد جاءى 
 , احتكل األكؿي مباحثو  ةً ةبلةى  عما الفصؿي  اشتمؿفيه, كقد  في معناها أك زيادةو  إلا اختبلؼو  ثً لها, كأدل بدكرً 
فػي المعنػا, فػي حػيف احتػكل  ا أدل إلا اخػتبلؼو ممٌ  فعً كالرٌ  صبً النٌ  بيفى  هافي قراءتً  ؼى مً اختي  منها عما آياتو 

                                                           
 .55، أثر القراءات القرآنٌة فً الّدراسات الّنحوٌة( ٌنظر: مكرم )عبد العال(  1)

 .35/28: فاطر(  2)

 .9/3: الّتوٌة(  3)
 .3644/782،رقم:2/477،المستدرك على الّصحٌحٌن( أخرجه الحاكم النٌسابوري،  4)

 .57، الّسابق المرجع( ٌنظر: مكرم)عبد العال(  5)

 .96-95،الّسابق( المرجع ( ٌنظر: مكرم)عبد العال 6)
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 الػثي كاحتػكل الةٌ  اتساعان في المعنا, اآليةى  ا زادى ممٌ  كالمجهكؿً  ها إلا المعمكـً فعمً  ناءً بً ت بً ئى رً قي  اني عما آياتو الةٌ 
فػي  آليػة كمػا أدل إلػا اخػتبلؼو ها فأةر ذلػؾ عمػا الكجػه اإلعرابػي لسػياؽ اكعدمً  ت باإلضافةً ئى رً قي  عما آياتو 
 المعنا .

ػػػ فػػػي  كمػػػا أفضػػػته مػػػف اخػػػتبلؼو  ,فػػػي هػػػذا الفصػػػؿ إلػػػا الكقػػػكؼ عمػػػا كجػػػكث القػػػراءات عت الباحةػػػةي كقػػػد سى
كتكجيػه  ,فيهػا ةً الكاردى  في المعنا, فقد ذكرت اآلية القرآنية, ككجكث القراءاتً  إلا اختبلؼو  ثً اإلعراب أدل بدكرً 

ة الكجػكث اإلعرابي ػػ حػػدأل -أحيانػان -األكجػػه اإلعرابيػة, كمرجحػػةن تعػدد  إلػا مبػػرراتً  ةن مشػػير  ,قػراءةو  كػػؿً المفسػريف لً 
 ف كالنحاة.ك ما ما ذهب إليه المفسر ع بناءن 
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 .فعِ والر   صبِ ئ بال   رِ ما قُ  :المب ث اّول

 ما ُقِرئ بال  صب والر فع من اّسماء. -أولً   

 والر فع من المشتقات. ما ُقِرئ بال  صب -ّا ياً 

 ما ُقِرئ بال  صب والر فع من المصادر. -ّالّاً 
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 المب ث اّول: ما ُقِرئ بال  صِب والر فِع.

: عمػػا الن  ةً العربي ػػ ةً غىػػفػػي المُّ  ـً ًمػػالكى  عػػدد مجػػارم أكاخػػرً تى تى  , كالجػػزـً  فػػعً , كالر  كالجػػرِّ  صػػبً , كهػػي ةمانيػػة مجػػارو
صب كالفتح في المفظ ضرب : فالن  أضربو  هذث المجارم عما أربعةً  جمعي , كتي قؼً كالكى  الكسرً , ك  ِـّ كالضى  كالفتحً 

 . (1)ـ , كالجـز كالكقؼفع كالض  كاحد, كالجر كالكسر فيه ضرب كاحد , ككذلؾ الر  

ـى   ضػػت الباحةػػػةي رى عى  صػػػب, حيػػثي فػػع كالن  كهمػػا الر   ـً ًمػػضػػربيف فقػػط مػػف أضػػػرب الكى ب بحػػػثهػػذا المى  كقػػد اهػػت
 ,قػراءة كؿٌ  لها, كتكجيهاتً  فسريفى كالمي  حاةً كتخريجات النُّ  ,صبً كالن   فعً في قراءتها بيف الر   ؼى مً تي اختي الٌ  آلياتً ا

كقػػػٍد قيسػػـ المبحػػػث إلػػا ةبلةػػًة أقسػػػاـو بحيػػثي تنػػػاكؿى األكؿي دراسػػةى األسػػػماًء  كتػػرجيح إحػػدل القػػػراءات أحيانػػان, 
 ,فًع, كتناكؿى الةٌاني دراسةي المشتقاًت اٌلتي تعاقبى عميهػا الن صػبي كالر فػعي الميختمًؼ في قراءًتها بيفى الن صًب كالر  

ـي الةٌالػث  مرتبػةن  اآليػاتي  كقػد جػاءتٍ  ,قراءًتهػا بػيف الن صػًب كالر فػعً المصػادرى الميختمػًؼ فػي  في حػيف درسى القسػ
ت دى كرً ة مف بعضها قػد أي ك القريبى أ اآليات المتشابهة في الحكـً  أف   غيرى  الشريؼً  ؼً صحى حسب كركدها في المي 

 .المكضكعيِّ  لمتسمسؿً  متتاليةن 

 ما ُقِرئ بال  صب والر فع من اّسماء. -ولً أ

 كمٌما جاءى مف األسماًء اٌلتي اختمؼى القٌراءي بقراءًتها ما بيفى ناصبو لها كبيفى رافع:

 ) القمَر، القمُر(  .1
 .(2) ْرَ اُه َمَ اِزَل َ ت ى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديمِ َقد   اْلَقَمرَ وَ  : ف  سورة يس قوله تعالى ف 

,كةيػػ قػرأ ابػػفي     ( بػػالٌرفع ,كيعقػػكب ,كأبػػك عمػػرك, كنػػافعه  رو ) القمػري
لهػػـ  األلكسػػي , كأضػػاؼ أبػػك الفضػػؿ (3)

( بالٌنصب عامرو  , كقرأ ابفي (4)كابف محيص, كالحسف ,الحرميف, كأبا جعفر أهؿى  كالككفٌيكف )القمرى
(5). 

لهػا بقكلػه  الٌسػابقةً  اآليػةً  قػٌدرناث( عمػا نسػؽً  لهػـ القمػري  )كآيةه  :قديري , كيككف التٌ فع فعما االبتداءً أٌما الر      
ـٍ الم ٍيؿي نىٍسمىخي ًمٍنهي الن هىارى  تعالا:  ( قٌدرناث خبرى  كهنا تككف جممةي  آيىةه ل هي المبتدأ ) القمري

  , كالجممةي (6)

                                                           
  . 1/13، الكتاب ( ٌنظر: سٌبوٌه،1)
 . 36/39،  ٌس ( 2)

ًّ ، ٌنظر   (3)  .657،  الموّضح فً وجوه القراءاتٌرازّي ، الشّ ؛  374،  الغاٌة فً القراءات:.األصبهان

 .  23/16،  روح المعانً( ٌنظر :  4)

 .657، المصدر الّسابق( ٌنظر : الّشٌرازّي ،  5)

وابن  ؛ 4/454،  المحّرر الوجٌزوابن عطٌه ، ؛ 895،  الكّشاف تفسٌرالّزمخشرّي ،  ؛ 23/16 ، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً،  6)

 .298،الُحّجه فً القراءاتوابن خالوٌه، 
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 .(2) عما اٌلميؿ رفع عما العطؼً . كيجكز أف يي (1)لها الٌسابقةً  جممةً عما ال معطكفةه كاممة ه 

فعػػػؿ يفٌسػػرث مػػا بعػػدث تقػػديرث: قػػػٌدرنا القمػػرى قػػٌدرناث فعمػػا إضػػمارً  صػػبي كأٌمػػا الن    
القيسػػػي  مكػػي . كأجػػاز(3)

فعطؼ عما ما عمؿ  نىٍسمىخي ًمٍنهي الن هىارى فيه الفعؿ, كهك قكله:  عما ما قبمه مٌما عمؿى  ؿى مى حيي  الٌنصب فيه لً 
, فيػأتي إضػمار (4)فيػه الفعػؿ عمػا مػا عمػؿ فيػه الفعػؿ  ضػمر فعػبلن يعمػؿ فػي )القمػر( ليعطػؼفيه الفعؿ, فأ

ر بنصبه لمحؿ ضمير اسـ متقدِّـ عف نصبه لمفظ ذلؾ االسػـ أك  الفعؿ عما االشتغاؿ. إٌذ اشتغؿ فعؿ متأخِّ
فػػزى فػػي فجػػا هً لمحمِّػػ اني الن صػػبي بتقػػديًر فعػػؿ مكافػػؽ لمفعػػؿ , كالةٌػػباالبتػػداءً عي ذلػػؾ االسػػـ كجهػػاف: أحػػدهما الر 

 .(5)المذككر محذكؼ كجكبان 

ـٌ جعػؿ الٌشػمسى لهػـ الٌميػؿي  )كآيةه  عى فى رى  فٍ مى  المعنا في أف   كرأل الفٌراءي      ؛ بػالعطؼً  ٌميػؿً لتػابعيف  كالقمػرى  ( ةػ
 .(6)منازؿ كما فعمنا بالٌشمس رنا القمرى : كقد  أرادى  بى صى ف نى آيات مةمه, كمى  هً إذ هما في مذهبً 

ػػ, كحي  الٌرفػػعً  قػػراءةى  كالٌنحػػاسً  مػػف الفػػٌراءً  حػػدل القػػراءتيف , فقػػد رٌجػػح كػػؿ  إكفػػي تػػرجيح  ه هـ فػػي ذلػػؾ أن ػػتي ج 
عما ما قبمه فمعناث : كآية القمر , كقد رٌد أبك جعفر عما ما قالػه أبػك عبيػدة مػف أٌف قبمػه )نسػمخ(  معطكؼه 

 .فػي الهػاء بعػدث ) قػٌدرناث( قػد عمػؿى  كر أف  ذك , (كالشمسي ) ,منه كهك ) يجرم( . كقبمه رب إليهقبمه ما أقبأف  
: قػٌدرناث منػازؿف ففػي المنػازؿ فكيػؼ قػاؿ : القمر ليس هكهـ عما مف قاؿكردِّ  فع باالبتداءً هـ في الر  تي ج  أٌما حي 

ـٌ حػذؼ الػبٌل ٌدرنا لػه منػازؿ: قػكاآلخػر أٌف المعنػا ,اث ذا منػازؿ: أحدهما أٌف تقديرث قػٌدرنفاهذا جكاب ـ ككػاف , ةػ
 .(7)ها حسنان لتعٌدم الفعؿ إلا مفعكليفحذفي 

 عمػا تقػدير: كآيػةه  كجػاءتٍ  اهللً  كػبلـى  , فاسػتأنفتٍ كػـً ها فػي الحي عػف سػابقتً  الكريمػةى  اآليػةى  الٌرفًع قطعػتٍ  قراءةي 
عمػا  ها معطكفةه ؛ ألن  ةي المرج ح ال كممة عما أخرل, كهي القراءةي  عما جممةو  جممةن  تٍ فعطف قدرناث, ـ القمري هل

ػػكى  فقػػدٍ  الٌنصػػبً  مػػا قبمهػػا, أٌمػػا قػػراءةي   مقػػدرو  فعػػؿو  كالمعنػػا, كذلٌػػؾ عمػػا إضػػمارً  اآليتػػيف معػػان فػػي الحكػػـً  متٍ صى
ًمؿى عما ما قبمه مٌما عمؿ فيه الفعػكالمعنا فيها: قدرنا القمرى ق ؿ ٌدرناث, أك هك منصكبه عما االشتغاًؿ إٍذ حي

عِّ كهك قكله:) نىسٍ  ( كقد ضي  ؼى ذٌلؾ الف  قبمىهي ما أقرب منه ؾ: )يجرم(.ٌمخي

                                                           
(1  ، ًّ  .2/216،  الكشف عن وجوه القراءات( ٌنظر:  مكً القٌس

(2  ، ًّ  . 2/224، الّتسهٌل لعلوم التنزٌل( ٌنظر: ابن جّزّي الكلب

 .298 ، الحجة فً لقراءات، وٌهابن خال؛ 23/16،  روح المعانًٌنظر: األلوسً ،   (3)

 . 2/216،  الكشف عن وجوه القراءات ( 4)

 .145-2/133، أوضح المسالك( ٌنظر: ابن هشام ، 5)

 . 2/378،  معانً القرآنٌنظر:   (6)

 .821,  ، إعراب القرآن؛ كالٌنحاس2/378, المصدر  فسه، ينظر: الفٌراء  (7)
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 )أزواَجهم، أزواُجهم( .2

َوَما َكاُ وا َيْعُبُدونَ  َأْزَواَجُهمْ اْ ُشُروا ال ِذيَن َظَمُموا وَ افات: قوله تعالى ف  سورة الصّ  ف 
(1). 

هـ(. كقرأ عيسا بف سميماف الحجازٌم )أزكاجي   هـ( بالٌرفع.العاٌمةي عما نىصًب )أزكاجى

هػػـ)الٌػػذيف( كالمعنػػا عمػػا المكصػػكؿً  طػػؼي : أحػػدهما: الععمػػا كجهػػيف الٌنصػػبً  قػػراءةي    كا أزكاجى , : كاٍحشيػػري
الةٌػاني  الكجػهى  كبػرمالع أبػك البقػاء حى ج  رى  . كفي هذث القراءةً (2): أٌنه مفعكؿه معه . كالةٌانيكافراتأم؛ نساءىهـ ال

ػػػًة أٌنػػػه أقػػػكل فػػػي الم لئلعػػػرابً  ج   ه فػػػي الٌصػػػناعةً فػػػي )المعنػػػا( ألن ػػػ هي الحمبػػػٌي قكلىػػػ الٌسػػػميف . كفٌسػػػر(3)عنػػػا ًبحي
 . (4)ييعدؿي عنه العطؼى فبل ؛ ألٌنه أىمكىفى ضعيؼه 

هيػػـ( معطكفػػان عمػػا ضػػميًر )ظى  فػػع فيكػػكف )أزكاجي ػػمى أٌمػػا قػػراءة الر   أٌنػػه ضػػعيؼه  الحمبػػيُّ الٌسػػميفي كا( كقػػد رأل مي
هي لعدـ العامؿ, كالمعنا  .(5)ـ : كظمـ أزكاجي

الٌنصػػب كالكجػػه اإلعرابػػٌي  قػػراءة كهػػي ,األكلػػامػػف خػػبلؿ كصػػؼ الظٌػػكاهر الٌسػػابقة يٌتضػػح تػػرجيح القػػراءة 
كذلػؾ لعػدـ تػكفر العامػؿ الٌػذم يسػٌكغ رفػع  هػـ.هػـ معػان لظممً مكا كأزكاجى مى اٌلذيف ظى  كاري شي حٍ االةٌاني إذ المعنا فيه 

 (.ـهأزكاج)

، اُ ربُّكم وربُّ  .3  ()اَ رب كم ورب 
ِلينَ  الم َه َرب ُكْم َوَرب   ف  الّسورة  فسها: قوله تعالى ف  َّو   .(6) آَباِئُكُم ا

 كأبػػك ,كنػػافع ر,, كقػػرأ ابػػف كةيػػ(7)بلةػػةبنصػػب األسػػماء الةٌ  ,عػػف عاصػػـ كالكسػػائيٌ  ,كحفػػص ,قػػرأ حمػػزة   
 .(8)عف عاصـ بالٌرفع كأبك بكر ,كابف عامر ,عمرك

                                                           
 .37/22: ( الّصافات 1)
(2  ، ًّ ًّ ، 23/80، روح المعانً( ٌنظر: األلوس ٌّان األندلس ًّ ، 7/341، البحر المحٌط؛ و أبو ح ،  الّدر المصون؛ والّسمٌن الحلب

9/299 . 
 . 2/206،  إمالء ما منَّ به الّرحمن( ٌنظر:  3)
 :. 9/299،  المصدر الّسابق( ٌنظر :  4)
ٌّان األندلسً ، ؛ وأبو9/299، المصدر الّسابق ،والّسمٌن الحلبً؛ 833إعراب القرآن،الّنحاس ،  :( ٌنظر 5)  المصدر الّسابق،ح

 8/18،  معجم القرآن؛ والخطٌب )عبد اللّطٌف( ، 7/341
 . 37/126، الّصافات ( 6)
 . 7/58،  معالم التنزٌل؛  والبغوي ، 228، الكشف عن وجوه القراءات( ٌنظر: مكً القٌسً ،  7)
 . 549،  الّسبعة فً القراءاتاهد ، ؛وابن مج377، المبسوط  فً القراءات العشر( ٌنظر: األصبهانً ،  8)
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اًلًقيفى  مف قكله تعالا:  ةً ليٌ دى هك عما البى  :قيؿى فى  صبي أٌما الن       أىٍحسىفى اٍلخى
أك  هك عمػا المػدحً  :كقيؿى  (1)

 أفعػؿ إضػػافةن  بػػه, أك عمػا إضػػمار )أعنػي( كبػػذا تكػكف إضػػافةي  بى ًصػر فني ظًهػػكالػذم أي  ر فعػػؿه ضػمً ؛ إذ أي البيػافً 
  .(2)محضةن 
ٌمػ(3)ان خبػر  الجبللػةً  ف لفػظي )هك اهلل( فيكػك  :قديركالتٌ  ا عما االستئناؼً فإمٌ  فعي ا الرٌ أمٌ   كهنػا  ا عمػا االبتػداءً , كا 

 .ان مبتدأ كما بعدث خبر  الجبللةً  يككف لفظي 

كم عػػػػف حمػػػػزة أٌنػػػػه كػػػػافى إذا كى  فىػػػػعى كقػػػػد ري قىػػػػؼى رى ذا كى ػػػػبى كا  ػػػػؿى نىصى , كهػػػػك حسػػػػفه جػػػػدان كفيػػػػه جمػػػػعه بػػػػيف صى
 .(4)كايتيفالرٌ 

. أٌمػا ه لػيس بتحميػةاًز البػدًؿ فػي هػذا الٌسػياؽ؛ ألٌنػته في ذلؾ عدـً جك ج  غم طى الٌنحاسي مىف جعمها نعتان, كحي 
ػػفقػػد رى  فػػي الكجػػه الةٌػػاني فػػي القػػراءةً  فاالسػػتةناء  رأس آيػػةو  هي ألٌف قبمىػػلػػا؛ أكٍ  ؛ فػػالٌرفعي اني لآليػػةالةٌػػ اإلعػػرابى  حى ج 

 .(5)أٍكلا

فػػع, فمػف  نصػػبى عمػػا يمكػف تكضػػيًح اخػتبلؼ المعنػػا بػيف القػػراءتيف مػف خػػبلًؿ تأكيػًؿ أكجػػه الن صػب كالر 
التفسيرم فيػه: أتػذركف اهللى البدلٌيًة أك عما المدًح أك البياًف أك حتا عما إضمار فعؿ كاٌلذم أيظًهر فالمعنا 

ب   كـ كرب  آبائكـ. أٌما مف نصبى عما االختصاًص أم إضمار أعني فالمعنا فيه: أتذركف أحسفى الخالقيف رى
ب كـ كىرىب  آبػائكـ. أٌمػا قػراء فػًع عمػا االسػتئناؼ فتكػكف عمػا قطػًع الكػبلـ عػف سػابًقًه كاالبتػداء أعني اهللى رى ةي الر 

 : هك اهللي. عما معنا آبائكـ بقكًؿ: اهللي ربُّكـ كربُّ 

 الّطيُر م شورٌة( )الّطيَر م شورًة، .4
ُكلٌّ ل ُه َأو ابٌ  َوالط ْيَر َمْ ُشوَرةً  : ف  سورة ص قوله تعالى ف 

(6). 

  (8)فعكالطيري محشكرةه( بالر  )(7)درٌم حٍ صب, كقرأ ابف أبي عبمة, كالجى ( بالن  محشكرةن  )كالطيرى  قرأ الجمهكري 

                                                           
 . 37/125: افاتالصّ (  1)
ًّ ، 4/485،  ر الوجٌزالمحرّ ؛ وابن عطٌة ،  304،  ، الُحجة فً القراءات( ٌنظر: ابن خالوٌه  2) ، الّدر المصون؛ الّسمٌن الحلب

 . 167/  23، التحرٌر والتنوٌر؛ وابن عاشور ، 9/327
ًّ 303، المصدر الّسابق؛ وابن خالوٌه ، 4/312،  قرآن وإعرابهمعانً ال( ٌنظر: الّزجاج ،   3) ، المصدر الّسابق، ؛ والّسمٌن الحلب

 .  5/47، الجواهر الحسان؛ والثعالبً ، 9/327
المصدر ؛ والّسمٌن الحلبً ، 7/385،  البحر المحٌط؛ و أبو حٌان األندلسً، 913،  لكّشافا تفسٌر( ٌنظر: الّزمخشري ،   4)

 ؛9/328، الّسابق
 . 849،  إعراب القرآن( ٌنظر:  5)
 . 38/19: ص (6)

( هو : عاصم بن العجاج الَجْحدري البصري، أبو المحشر الُمقِرئ، وهو عاصم بن أبً الّصباح، قرأ على ٌحٌى بن ٌعمر ونصر  (7
 .354\2، مٌزان االعتدال. ٌنظر: أبو عبد هللا الّذهبً، هـ128توفً سنة ، بن عاصما

، 26/186، الّتفسٌر الكبٌرالّرازّي،  ٌنظر : (8) ًّ ٌّان األندلس  . 7/374،  المصدر الّسابق؛ وأبو ح
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, كالمفعػكالف, إذ عطؼ مفعصب فعما العطؼً أٌما الن   , ر: الجبػاؿ كالٌطيػكالن عما مفعكؿو كحػاالن عمػا حػاؿو
 عػػز  -اهلل  عمػػا قػػدرةً  أدؿُّ  ممػػةه ج الحشػػرى  ؛ ألف  بػػيف الحػػاليف المطابقػػةى  يػػراعً  , كلػػـٍ محشػػكرةك  : يسػػٌبحفكالحػػاالف

 كيجكز ذلؾ لٌمػا لػـٍ  ف مبتدأ كخبرو مً  مستقٌمةه  فع فعما أٌنها جممةه شيئان بعد شيء . كأٌما الر   مف الحدكثً  -كجؿ  
 .(1)معها  الفعؿي  يظهٍر 

ػػمػػا يي , فكبلهي العطػػؼً  بفعػػؿً  كػػـً فػػي الحي  كالٌطيػػرً  مػػف الجبػػاؿً  كػػؿ   األكلػػا يشػػترؾي  فػػي القػػراءةً  عػػٌز  اهللى  فً بحاسى
 .ها في الٌتسبيحً دكف اشتراكً  -عٌز كجؿٌ -إلا اهلل  الٌطيرً  رجكعى  فتةبتي  الةٌانيةي  كجٌؿ, أٌما القراءةي 

 )جّ اِت دد مفّت ًة، ج اٌت دد مفّت ٌة( .5

ن  ِلْمُمت ِقيَن َلُ ْسَن َمآبٍ  : ف  الّسورة  فسهاقوله تعالى  ف  ت َ ًة مُّفَ َعْدٍن  َج  اتِ َهَذا ِذْكٌر َواِ 
َّْبَواُب  ل ُهُم ا

(2). 

 اهلل بػػػف رفيػػػع, كأبػػػك حيػػػكة عمػػػا رفػػػعً  كزيػػػد بػػػف عمػػػٌي, كعبػػػدي  .) جٌنػػػات( ك) مفٌتحػػػة( عمػػػا نصػػػبً  العاٌمػػػةي 
)  .  (3))مفٌتحةه(ك )جٌناته

( فػػي اآليػػة مػػ بو  سػػفى مػػف ) لحي  هػػا بػػدؿه نصػػب ) جٌنػػات( عمػػا أن   كػػكفى ي: أف لقػػراءة الٌنصػػب كجهػػاف: األكؿ
مػػ ب(  سػػفى ؿ)حي  بيػػافو  هػػا عطػػؼي : نصػػبها عمػػا أن  .كالةػػاني(4), ك)مفتحػػةن( حػػاؿ أك نعػػت لجٌنػػات السػػابقة لهػػا

 .(5)الفعؿ كفي )مفتحة( ضمير الجٌنات )مفٌتحةن( حاؿ, كالعامؿ فيها ما في )المتٌقيف( مف معناك

 عمػػا أفٍ  راتً ًكػػ, أك فػػي النٌ  فػػي المعػػارؼً ذلػػؾ إالٌ  ؛ فػػبل يكػػكفي بيػػافو  هػػا عطػػؼي انتصػػابها عمػػا أن   كال يجػػكزي 
 .(6)فػبل يجػػكز كالتعريػؼً  فهمػا فػي التنكيػػرً خالي ا تى , أٌمػػرة, كالمعرفػػة تابعػة لمعرفػةتابعػان لمنكػ البيػػافً  عطػؼي  يكػكفى 

ح الكجهي األٌكؿ لقراءة الٌنصب, كريفض الكجهي الةٌاني فيها.   كبذلؾ يككف قد ريجِّ

                                                           
؛ الّسمٌن 5/26،  أنوار التنزٌل؛ والبٌضاوّي، 921، تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشرّي،  2/401،  معانً القرآن(ٌنظر : الفّراء،  1)

 ، ًّ  .9/365، الّدر المصونالحلب
 .50-49\38:  ص(  2)
ٌّان األندلسً، (   3) ًّ ، 7/387، البحر المحٌط ٌنظر : أبو ح  . 386 – 9/384، المصدر الّسابق؛ والّسمٌن الحلب
؛ 5/32،  المصدر الّسابق؛ والبٌضاوي ،26/219، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي ، 929،  المصدر الّسابق( ٌنظر : الّزمخشري،    4)

ٌّان األندلسً،   . 386/ 9،  المصدر الّسابق؛ والّسمٌن الحلبً، 7/387، المصدر الّسابقوأبو ح
ٌّة ،4/337،  معانً القرآن؛ والّزجاج ، 6/34جامع البٌان،( ٌنظر: الّطبري،  5)  ،؛ والّثعالب4/510ً،المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

 .5/7، الجواهر الِحسان
 .5/3، المصدر الّسابق؛ والبٌضاوّي، 929،المصدر الّسابق( ٌنظر: الّزمخشري،  6)
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ٌمػمف مبتػدأ كخبػرو  ةه هما جمما عما أن  : إمٌ رفعهمافعما  رفعً ال   ا قراءةي أمٌ   منهمػا خبػري  كاحػدو  كػؿ   ا عمػا أف  , كا 
قراءة الٌرفع كجعمها جممة مف مبتدأ كخبرو فػبل  حي رج  كالمي  .(1)هي مفتحةه  : هي جناته مبتدأ مضمر كتقدير ذلؾ
 يمـز تأكيؿ مضمرو لهذا.

ًعمػٍت الجنػةي بػدالن مػف )لحسػف  كقٍد دل ٍت قراءةي الن صًب عمػا معنػا أف  المػ بى الحسػفى إن مػا هػك الجنػة؛ إذٍ  جي
عمػػا أف  أبػػكابى  ؾ دليػػؿه خبػػاًر عػػف الجنػػاًت بأن هػػا مفتحػػةه, كذلػػركػػزٍت القػػراءةي الةٌانيػػةي عمػػا اإلمػػ ب(. فػػي حػػيف 

القراءةى الةٌانيةى لعمؽ المعػاني إليها يكـى القيامًة إكرامان لهـالجناًت تيفتىحي قبؿى كصكًؿ المؤمنيف  حي الباحةة ي , كترجِّ
كبػػذلؾى يكػػكفي االخػػتبلؼي فػػي القػػراءًة قػػٍد أدل إلػػا تكضػػيًح المعػػاني المقصػػكدة مػػف اآليػػًة اٌلتػػي تشػػير إليهػػا, 

.  الكريمًة بإيجازو شديدو

 

 )ال قُّ وال ق ، ال ق  وال ق ( .6
َأُقولُ  َفاْلَ قُّ َواْلَ ق  َقاَل  : ف  الّسورة  فسها قوله تعالى ف 

(2). 

, كةيػرو  كقػرأ ابػفي  .ك)الحػؽ ( بػالفتح )فػالحؽُّ( بالٌضػـً  كاألعمػشي  ,كمجاهػدي , عٌبػاسو  كابػفي , كحمزةي  ,قرأ عاصـه 
 .(3)) فالحؽ  كالحؽ ( بالفتح فيهما كالكسائيُّ  ,عامر كابفي , عمرك كأبك كنافعي 

 يجػكزي  كمػا ,كالتقػدير: )أنػا الحػؽُّ( ,خبػران لمبتػدأ محػذكؼو  هً بقكلهـ )فػالحؽُّ( فعمػا جعًمػفع ً أما كجه الر       
كاب )ألمػؤلٌف( كمػا كالجػ ,كالتقدير: )فػالحؽي مٌنػي( أك الحػٌؽ قسػمي ,محذكفان  الخبري  كيككفي  عما االبتداءً  رفعهي 

 . (5)إاٌل الحؽ ( ال أقكؿي أك) (4)الحؽ ( تقديرث )أقكؿي  ضمرى أي  بت بفعؿو صً انية فقد ني . أٌما الحٌؽ الةٌ بينهما اعتراض

 . (5)الحؽ (
كمػا  ,(6)فعمػهأم تقديرث: )قػاؿ فػأحؽ  الحػؽ (  مضمرو  مفعكالن لفعؿو  هً فعما جعمً  ن صبً ال في قراءةً  أٌما الكجهي 

المقسػـ بػه, كالتقػدير: )الحػؽ  ألمػؤلٌف,  بى صً كني  القسـً  حرؼي  ؼى ذً إذا ما حي  بالقسـً  عما الٌتشبيهً  صبى أجازكا الن  
 هك :, كقيؿ(, أك فاتبعكا الحؽ  حؽ  الزمكا ال, أم: ) فعما اإلغراءً  نصبى أم أقسـ بالحؽِّ(, كيجكز أيضان أف يي 

                                                           
(1  ، ًّ ٌّان األندلس ًّ ،7/387،البحر المحٌط( ٌنظر: أبو ح  .9/384، الّدر المصون؛ والّسمٌن الحلب
 . 38/84: ص(  2)
،  اإلقناع فً القراءات؛ وابن الباذش، 619 -618،  حجة القراءات؛ وابن زنجلة ، 478،  إعراب القرآن( ٌنظر: الّنحاس،  3)

 .557، الّسبعة فً القراءات؛ وابن مجاهد، 16/427، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 7/82، لعظٌمتفسٌر القرآن ا؛ وابن كثٌر، 1/749
 . 678،  الموضح فً وجوه القراءات؛ والّشٌرازي ، 2/234،  الكشف عن وجوه القراءات( ٌنظر :  مكً القٌسً ،  4)
 . 26/235، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي ،  23/229،  روح المعانً( ٌنظر: األلوسً ،  5)
 .  678،  المصدر الّسابق؛ والّشٌرازي ، 2/234،  ّسابقلالمصدر ا( ٌنظر :  مكً القٌسً ،  6)
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كالحمػػد  ,حمػػدان هلل ؾى قكًلػػ بػػذلؾ بمنزلػػةً  . كيكػػكفي بلـ كطرحهػػا سػػكاءعمػػا معنػػا قكلػػؾ حقػػان آلتيٌنػػؾ, كاأللػػؼ كالٌػػ
 .(1)هلل

ممػػةو ج بعػدى  يكػكفى  الجممػػة أفٍ  لمضػمكفً  دً ؤًكػالمي  المصػدرً  نصػػبً  شػرطى  ؛ فػإف  كهػذا ال يجػكز عنػد البصػػرييف
زت قد عز   القراءاتي  كبذلؾ تككفي  ,الٌرفعً  قراءةي  حتٍ جِّ لذا ري  .(2)ا معرفتاف جامدتاف جمكدان محضان هخبرا ابتدائيةو 

 قاعدةن نحكٌيةن عند البصرييف. كجهان إعرابٌيان عما غيرث, كأكدتٍ 

ةبػػػػػاًت ءةي األكلػػػػػا بػػػػػالر فع تػػػػػدكري حػػػػػكؿى إيمكػػػػػف أٍف نممػػػػػحى اخػػػػػتبلؼى المعنػػػػػا مػػػػػف خػػػػػبلًؿ القػػػػػراءتيف, فػػػػػالقرا
الحؽ( هلل تعػالا بمفًظػًه الصػريح فػي قكًلػًه: أنػا الحػؽُّ, أك بنسػبه إليػه بقكلػه: الحػؽُّ منػي, أك بالقسػـً بػه صفة)

ؤمنيف باتبػاًع الحػؽ كهػك أمػر اهلل تعػالا لممػ ان بقكًلًه: الحؽُّ قسمي. أٌما قراءةي الن صًب فقٍد أضافت معنػا جديػد
 كااللتزاـ به.

 (هم مسوّدةً ) وجوُهُهم مسوّدٌة، وجوهَ  .7
 ُوُجدوُهُهم مُّْسدَود ةٌ َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َتَرى ال ِذيَن َكَذُبوْا َعَمى الم دِه  : ف  سورة الّزمرقوله تعالى  ف 

ًّْوى لِّْمُمَتَكبِِّرينَ  أََلْيَس ِف  َجَه  َم َم
(3 ). 

 .(4)ن صبً )كجكهىهـ مسكدةن( بال ئ. كقيرً عما رفًعها )كجكهيهيـ مسكد ةه(العاٌمةي قراءةي     

ٍفعيها عما أن ها جممػةه     عمػا  : الن صػبي : األٌكؿمػف اإلعػراب أكجػه ممػة. كفػي محػؿ الجي ًمػٍف مبتػدأ كخبػرو  رى
عمػا أٌنهػا فػي محػؿ نصػب عمػا المفعػكؿ  : الن صػبي . كالةٌػانيفي قكله )ترل( بصػرٌيةالحاؿ إذا كانت الٌرؤية 

 .(5)اني باعتبار الٌرؤية رؤية القمبالةٌ 

حى كفي ه    البصًر برؤيًة األجساـً كألكاًنهػا أظهػري  تعمُّؽى  ألف   ؛أٍف تككف الٌرؤيةي رؤيةى البصرً  ذث األكجه ريجِّ
 . (6)فعميها مفعكليف هذا فبل يىٍنًصبمف تعٌمًؽ القمًب. كعما 

                                                           
، الموّضح فً وجوه القراءات، ؛ والّشٌرازي 2/413،  معانً القرآن؛ والفّراء ، 23/229، روح المعانًٌنظر : األلوسً ،   ( 1)

 .2/425،  اتحاف فضالء البشر، ؛ والبّنا5/76، الجواهر الِحسان، عالبً؛  والث2/333،  معانً القراءات، ؛ واألزهري678
(2  ، ًّ  . 9/401،  الّدّر المصون( ٌنظر: الّسمٌن الحلب
  . 39/60:  الّزمر( 3)
، 24/19، المصدر الّسابق؛ واأللوسً،  2/423،  المصدر الّسابق، ( ٌنظر: الفّراء4) ًّ   .9/43، الّدر المصون؛ الّسمٌن الحلب
ًّ ، 24/19،  المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً ،  5) معجم والخطٌب )عبد اللّطٌف( ، ؛ 9/438،  المصدر الّسابق؛ والّسمٌن الحلب

 .8/180،  القراءات
(6  ، ًّ ٌّان األندلس  . 24/50،  الّتحرٌر والّتنوٌر؛  وابن عاشور ، 7/419،  البحر المحٌط( ٌنظر: أبو ح
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ك زى إبد جممةي  كجك زى الز جاجي أٍف تككفى      اؿى الجممػًة مػف )كجكههـ مسكٌدة( بدالن مف )اٌلذيف كفركا( حيثي جى
 .(1)كذ بكا عما اهلل مسكٌدة الميفرًد كالمعنا: كيكـ القيامة نرل كجكث اٌلذيف

: عمػػا أٌف )كجػػكهىهىـ( مفعػكؿه ةػػافو ؿ)تػػرل( ك )مسػكٌدة( حػػاؿ منػػه: األٌكؿأٌمػا نصػػبهما ففيػػه أكجػه
. كهػػك (2)

. (3)ذا جعػؿ )تػرل( قمبٌيػة ال بصػرٌيةإ كيجػكز لػه هػذا , ألف  تكجيههما عما البدلٌيًة أفضؿي ,كبلـ قد ال يستقيـ
كعمػا . (4)حاؿ منصػكب أك مفعػكؿ ةػافو ؿ)تػرل( )مسكٌدة(ا أٌف )كجكههـ( بدؿي بعض مف كؿ ك: عمكالةٌاني

 ءةي الن صب ككف الرؤية قمبي ة.ة, في حيف رىج حٍت قراالٌرفًع قٍد رج حٍت ككف الرؤيًة بصري   ذلؾ تككفي قراءةي 

 

 )اَ، اُ ( .8

 .(5) َفاْعُبْد َوُكن مِّْن الش اِكِرين الم هَ َبِل  وله تعالى ف  الّسورة  فسها: ق ف 

عيسا بف عمرك )اهللي( بالر فعً  , كقرأ( بالن صبً كري عما قراءًة )اهللى الجمه    
(6) . 

ٌجػة فػي ذلػؾ: أن ػه جػكابي الٌشػرًط مقػنيًصبى لفظي الجبللًة بالفعػًؿ ا    : إٍف كنػتى ٌدـ, أملظٌػاهًر )أعبػد(, كالحي
ػػًذؼى الٌشػػرطي كقيػػدِّـً المفعػػكؿي  ـي  األندلسػػي . كأنكػػرى أبػػك حٌيػػاف(7)عكضػػان منػػهعػػاقبلن فاعبػػد اهللى ؛ فحي أٍف يكػػكف تقػػٌد

ـٍ  التٌقػديري  فمػك كػافى  ,جػكاز أٍف يجػيء, زيػد فعمػران اضػًرب؛ لالٌشػرطً المفعكًؿ عكضػان مػف   الجمػعي  يجػٍز عكضػان لػ
 .(8)بيف العكض كالمعٌكض منه

 . كتقػديري ال يتقػدمهما إاٌل الفعػؿ ؛ ألف  األمػرى كالٌنهػيى قبمػه أجاز الفٌراءي نصبى لفًظ الجبللًة بفعؿو ييضمىري     
: أعبد اهللى   . (9)فاعبدث الكبلـً

 

                                                           
 .4/360 ،معانً القرآن( ٌنظر: 1)
 . 24/19،  روح المعانً( ٌنظر: األلوسً،  2)
 . 8/180،  معجم القراءات( ٌنظر: الخطٌب )عبد اللّطٌف( ،  3)
ٌّان األندلّس، 24/19، المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً،  4) ًّ ، 7/419، البحر المحٌط؛ وأبو ح ، الّدر المصون؛ والّسمٌن الحلب

9/348 . 
 . 39/66:  الّزمر(  5)
ًّ 7/421، المصدر الّسابق؛  أبو حٌان األندلسً ، 24/25،  المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً ،  6) المصدر ، ؛  والّسمٌن الحلب

 .  9/442، الّسابق
جاج ،  7)  .  24/60،  الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور ، 16/548،  نظم الّدرر؛  والبقاعً، 4/361،  إعراب القرآن( ٌنظر: الزَّ
 .  7/421،  المصدر الّسابق( ٌنظر:  8)
 .  2/422،  معانً القرآنٌنظر:  (9)
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فػػػًع فعمػػػا االبتػػػداءً  : بػػػؿ اهللي فاعبػػػدثي كتقػػػديرث محػػػذكؼه  , كالعائػػػدي أٌمػػػا قػػػراءةي الر 
 حمػػػؿى سػػػيبكيه تقػػػديـ كقػػػد .(1)

:  عبػػد اهلل اضػػربه, , عمػػا تنبيػػًه الميخاطىػػب لػػه. كأعطػػا لػػه مةػػاالن فػػي قكلػػهد ث عنػػه فػػي مةػػؿ هػػذث اآليػػةالميحػػ
فىػهي باسػمهً  لميخاطىػبى ا , كنٌبهػتى دأتى عبد اهلل فرفعته باالبتداءً ابت ـ  بىنيػتى الفعػؿى عميػه كمػا فعمػتى ذلػؾ لػه لتيعرِّ , ةػ

: عبد اهللفي الخب عما مبتدأ ميظهىرو أك ميضمىرو   , إذا كاف مبنٌيان  فاضربهًر كقد يحسيفي كيستقيـ أٍف تقكؿى
(2). 

أيرًجعى سببي التقديـً كالتأخيًر إلا لفًت االنتباًث كتحريًؾ األذهاًف إلا كؿِّ ما تستدعيه المفظػة )اهلل( مػف     
مػػػف التقػػػديـً  س الغػػػرضي , كلػػػيبلن تفػػػٌردث باأللكهيػػػًة كالعبػػػادةً صػػػفاًت العظمػػػًة كالقػػػدرًة كاإلنعػػػاـً اٌلتػػػي تسػػػتمزـي عقػػػ

 .(3)دكًنهً باهلل بالعبكديًة يحصؿي مع التقديـً أك  ؛ فتخصيصي كالتأخيًر التخصيص

الفػػارؽي بػػيفى القػػراءتيف يظهػػري فػػي المعػػاني الببلغي ػػة الكاضػػحة فػػي الغايػػة مػػف تقػػدـً لفػػًظ الجبللػػًة )اهلل(     
ػػك  فمفػػتى انتباهىػػهي كحػػر ؾى ذهنىػػهي إلػػا عظمػػًة اهلًل كقدرتًػػػًه, هي كقعػػان عمػػا الٌسػػػاًمًع رفعػػه باالبتػػداء؛ إٍذ أحػػدثى تقديمي

 كبذلؾ يككفي لؤلمًر اٌلذم تضمنته اآلية مف تحقيؽ العبادة هلل كحدث أهميته.

 

 )الّ اُر، الّ اَر( .9
آَل ِفْرَعدْوَن ُيْعَرُضوَن َعَمْيَهدا ُغدُدو ا َوَعِشدي ا َوَيدْوَم َتقُدوُم الس داَعُة َأْدِخمُدوا  ال  ارُ  : ه تعالىقولف  

 .(4) َأَشد  اْلَعَذابِ 

( بالر فعً  قراءةي      ( بالن صبً الجماعًة ) الٌناري , كقيًرئ )الٌنارى
 ( .5)دكفى نسًب هذث القراءة ألحدو  

فػػػًع عػػػٌدًة أكجػػػهو هػػػي: األٌكؿ     سيػػػكءي  : ( عمػػػا البدلٌيػػػًة مػػػف قكلػػػًه تعػػػالا: أٍف تيرفػػػعى )الٌنػػػاري لقػػػراءًة الر 
ةن عمػػا إضػػماًر تفسػػير سػػكء العػػذاًب, : جػػكاز أف تكػػكف مرفكعػػكالةٌػػاني ي اآليػػة الٌسػػابقة لهػػا. فػػ اٍلعىػػذىابً 

.  . فيكػػكف بػػذلؾلجػػكابي هػػك الٌنػػاري يعرضػػكفى عميهػػا. فكػػاف ا: مػػا هػػككػػأف  قػػائبلن قػػاؿ خبػػران لمبتػػدأ محػػذكؼو

                                                           
(1  ) ، ًّ مٌن الحلب  . 9/442،  الّدر المصونٌنظر: السَّ
 . 1/138،  الكتاب(  2)
 . 210،  الّتوجٌه البالغً للقراءات( ٌنظر: محمد )أحمد سعد( ،  3)
 . 40/46: غافر(  4)
 .3/9، معانً القرآن؛ والفّراء، 958،كّشافال تفسٌر( ٌنظر: الّزمخشرّي،  5)
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: مبتػػػػدأ كجممػػػػة , فالٌنػػػػاري اري يعرضػػػػكف عميهػػػػا( جممػػػػة مسػػػػتأنفة: رفعػػػػه باالبتػػػػداًء أك باعتبػػػػاًر )الٌنػػػػكالةٌالػػػػث
( مرفكعةن بالعائًد عما معنا: أف تككف )النٌ . كالٌرابع(1))يعرضكف( خبرث لٌناري عميها ييعرضكف: ااري

(2). 

فعػػػػؿ يفسػػػػرث )يعرضػػػػكف( : أٍف تينصػػػػبى بإضػػػػماًر عمػػػػا كجهػػػػيف همػػػػا: األٌكؿ الن صػػػػبً  ةي أٌمػػػػا قػػػػراء    
: أف قػػٌدر. كالةٌػػانيه لمفعػػؿ المبػػ بػػذلؾ مفعػػكالن  )الٌنػػار( فكػػك ت, ف(3)عميهػػا دخمكف الٌنػػارى يعرضػػكف: يػػكالتٌقػػدير

. أعني أك أخصُّ  , كالتٌقدير:(4)يينصىبى عما االختصاصً   الٌنارى

ٌسابقة يمكػف تػرجيح الٌرفػع عمػا البدليػة, أك االبتػداء, أك الٌرفػع بالعائػد, كمف خبلؿ كصؼ الظكاهر ال
تػػػاج قػػػراءة الٌنصػػػب إلػػػا تقػػػدير مضػػػمر, سػػػكاء لعػػػدـ احتػػػاج ذث األكج لئلضػػػمار أك التقػػػدير,في حػػػيف تح

 بإضمار فعؿ يفسر )يعرضكف(, أك بالٌنصب عما االختصاص. 

 الّساسِل() الّساسُل، الّساسَل،  .11

َّْغاُل ِف  َأْعَ اِقِهْم وَ  : قولة تعالى ف   .(5) ُيْسَ ُبونَ  الس اِسلُ ِإِذ ا

( بالر فًع, كقرأ العاٌمةي      , كزيد عما قراءًة )سبلسؿي , كابفي عٌباسو كأبػك  ,, كابػفي كةٌػابو بف عمػيٌ  ابفي مسعكدو
 .(6)اسو كجماعةه )الٌسبلسًؿ( بالجرِّ , كقرأ ابفي عبٌ )كالٌسبلسؿى يىسحبكف( بالن صبً  ,الجكزاًء, كعكرمةي 

( هػك العطػؼي عمػا )األى كجه الر فعً في لفًظ )السٌ  ( مبتػدأ ك)(بلؿي ٍغػبلسػؿي بكف( حى ٍسػيي . كجػك زى كػكفي )الٌسبلسػؿي
 .(7)بكف بهاحى سٍ : يي كالعائدي محذكؼه أم ,خبرث

: )كالٌسبلسؿى يسحبكف( بفػتًح اليػاًء كبنػاًء الفعػًؿ لمفاعػًؿ, فيكػكف )الٌسبلسػؿ( أٌما كجه الن صًب فعما معنا 
 .(8)جممةن فعمٌيةن عما جممةو اسمٌيةو مفعكالن به مقٌدمان. كيككف قد عطؼى 

                                                           
؛ وابن جزي الكلبً، 5/59، أنوار التنزٌل؛ والبٌضاوّي، 899، إعراب القرآن؛ الّنحاس، 4/376،معانً القرآن( ٌنظر: الّزجاج،  1)

ٌّان األندلسً، 2/282،  لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌل ، 7/448،  المحٌط البحر؛ وأبو ح ًّ ؛ 9/485، المصون الّدرّ ؛ الّسمٌن الحلب
 ًّ  .24/158،  الّتحرٌر والتنوٌر؛ وابن عاشور ، 5171،  محاسن التأوٌل؛ والقاسمً ، 5/117، ، الجواهر الِحسانوالثعالب

 . 3/9،  معانً القرآنٌنظر: الفراء ،   (2)
ٌّان  االندلسً، 3/9، المصدر نفسه( ٌنظر: الفراء ،  3)  . 7/448، المصدر الّسابق؛ وأبو ح
ًّ ، 5/59، المصدر الّسابق؛ والبٌضاوي ، 958،  تفسٌر الكّشافٌنظر: الّزمخشري،  ( 4) ، المصدر الّسابق؛  والّسمٌن الحلب

9/48. 
 .40/71: غافر  ( 5)
ٌّان األندلسً، 18/381، امع ألحكام القرآنالج؛ والقرطبً، 24/85، روح المعانًٌنظر: األلوسً، (  6) ، المصدر الّسابق؛ وأبو ح

7/454 . 
 .  4/378،  المصدر الّسابق؛ والّزجاج ، 3/11، المصدر الّسابق؛ والفراء، 24/85، المصدر الّسابقٌنظر: األلوسً،  (7)
 . 961، المصدر الّسابق؛ والّزمخشري، 2/244، المحتسبٌنظر: ابن جنً، (  8)
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بك      حممهػػا عمػػا  :: أحػػدهافيهػػا أكجػػه ف( بجػػرِّ الٌسبلسػػًؿ كبنػػاًء الفعػػًؿ لممفعػػكؿً كقػػراءةي )الٌسبلسػػًؿ يسػػحى
مػػف الكػػبلـً ال عمػػا ترتيػػًب بلسػػًؿ, فعطػػؼ عمػػا المػػراًد : إذ أعنػػاقهـ فػػي األغػػبلًؿ كالسٌ المعنػػا: فػػالمعنا هنػػا

ٌجػة فػي هػذا ال. (1): أدخمػت القمنسػكة فػي رأسػيترتيبه فيه قمبه كهك كقكؿ العرب ؛ إذالمفظً  ه لػك مػذهًب أن ػكالحي
, فممػػػا كانتػػػا أعنػػػاًقًهـ لكػػػاًف صػػػحيحان مسػػػتقيمان : إذ أعنػػػاقهـ فػػػي األغػػػبلًؿ مكػػػاف قكلػػػه: إذ األغػػػبلؿ فػػػي قيػػػؿ

ًمؿى قكليهي كالس بلسؿ عما العبارةً  لممعنا نفسهعبارتيف مستقيمتيف كحاممتيف  : أٌف اني. كالكجػه الةٌػ(2)األخرل حي
 .(3)بالٌسبلسؿ يسحبكف ( كقد قيرئ بها)  :عما إضماًر الباًء, كالتٌقدير أٌف الجر  

الكاضحي أف  قراءةى الر فع قٍد دل ت عما سحًب الكفار يكـى القيامًة بكاسطًة الس بلسؿ نحك الهاكيػًة, كالسػاًحبي 
ًد ديهنا هـي المبلئكةي. أٌما قراءةي الن صًب فتشيري إلػا سػحًب الكفػاًر لمسبلسػًؿ إشػارةن إلػا خضػكًعهـ لمعقػاًب الش ػ

 نحك الهاكيًة. هـ بسبلسؿً سى كأن هـ يىجركفى أنفي  افبدك 

 ) ّموُد، ّموَد، ّموٌد، ّمودًا( .11

َفَهَدْيَ اُهْم َفاْسَتَ بُّوا اْلَعَمى َعَمى اْلُهَدى َفَأَخَذْتُهْم  َُّمودُ َوَأم ا  : متف  سورة فصّ  قوله تعالى ف 
 .(4)ونَ َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِن ِبَما َكاُ وا َيْكِسبُ 

, كاألعمػػػش, كبكػػػر, ك ( بػػػالر فًع ممنكعػػػان مػػػف الٌصػػػرؼً قػػػرأ الجمهػػػكري )ةمػػػكدي      ,  قػػػرأ ابػػػفي كةٌػػػابو بػػػف حبيػػػبو
, كالمطػكعيُّ قػرأ الحسػفي , كالمفٌضػؿي عػف عاصػـو , كالشنبكذمُّ )ةمكده( بػالر فًع مػع صػرًفها , ك كيحيا, كالحسفي 

يِّ )ةمكدى( بالن صػًب مػع عػدـً الٌصػرؼ, كقػرأ هػؤالء القػٌراء , كعيسا الةٌقفخبلؼو عنه, كابفي اسحؽو, كاألعمشب
, كركايػةي أبػي حػاتـ عػف أبػي زيػ ابػفً  أيضان )ةمػكدان( مصػركفان, كهػي قػراءةي  ػًؿ عػف عاصػـو عٌبػاسو ف عػف المفض 

 .(5)كاألعمش

لن صػًب عمػا إضػماًر أٌما قراءةي الر فًع فعما أف  )ةمكده( مبتدأ, كالجممة بعػدث )فهػديناهـ( خبػرث. كقػراءةي ا    
 . (6)ان ا ال يميها في الغالًب إال اسمفعؿ يفٌسر بعدث؛ ألٌف أمٌ 

                                                           
ًّ 4/569 المحّرر الوجٌز،ٌنظر: ابن عطٌة، ( 1) ٌّان  األندلس  . 7/454، لمحٌطالبحر ا، ؛ وأبو ح
 .9/495، الّدّر المصون؛ والّسمٌن الحلبً، 961، تفسٌر الكّشاف، ٌنظر: الّزمخشري(  2)
 . 5/63، أنوار التنزٌل؛ البٌضاوي، 961، المصدر الّسابقٌنظر: الّزمخشري، (  3)
  .41/17: فّصلت( 4)
؛ وابن 912، إعراب القرآنلنَّحاس، ا؛ و3/14 رآن، معانً الق؛ والفّراء114-24/113،  روح المعانً( ٌنظر: األلوسً ،  5)

؛ 7/470، المصدر الّسابق؛ وأبو حٌان األندلسً، 18/403، جامع البٌان؛  والّطبري، 135، مختصر فً شواذ القرآنخالوٌه، 
 .  2/442، إتحاف فضالء البشروالبّنا، 

، المصدر الّسابق؛ والبٌضاوي، 2/449، راب القرآنمشكل إع؛ ومكً القٌسً، 24/114، المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً،  6)
5/69  . 
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ـٍ يصًرفٍ  ان رجؿ أك اسم: فمف صرفه جعمه اسـ أٌما صرفه     لمقبيمة فمنعػه  ان ه فقد جعمهي اسملمحٌي, كمف ل
حى اسق اطي التنكيًف ألن ه اسـي األمةً لمعممٌية كالتٌأنيث, كقد ريجِّ

(1). 

, فى ميعمػبلن فػي الميضػمًر كشػغمه بػه, حيػثي كػاًلحسًف بناًء الفعًؿ عمػا االسػـً  حٍت قراءةي الر فًع؛ كذلؾريجِّ    
ـ  بنػا عميػه الفعػؿى كرفعػه باالبتػداًء كمٌمػ ا ففي قكلػه تعػالا: )أمػا ةمػكد فهػديناهـ( فقػد ذكػر االسػـ فنبهػه لػه, ةيػ

سيفى فيه الر فع  قكؿ بشر بف أبي خاـز :   ()المتقاربحى

ـي بٍ  ٍكبىا ًنيامىا في فىأىٌما تىميـه تىمي ـي القىٍكـي رى ميرٍّ              فىأىٍلفىاهي
(2) 

ػؿى الر فػعي فػي)تميـ( لكقكًعػهً      فػًع كفيضِّ : حػرؼي بعػد حػرًؼ االبتػداًء فأٌمػا فقد أينًشدى هذا البيتي بالن صًب كالر 
ـ  إٌنهػػا تطمػػبي األسػػماءى, ابتػػداءو يقطػػع مػػا بعػػدىثي عٌمػػا قبمىػػهي فيكػػكف مػػا بعػػدث بمن زلػػًة جممػػةو لػػيس قبمهػػا شػػيء, ةيػػ

ن   سيفى تقديمها قبمها, كالفعؿ في هػذث اآليػكاألفعاؿ ال تميها , كا  ة ما تعمؿ األفعاؿي التي بعد األسماًء فيها إذا حى
 (.3)؛ فبل يقاؿ: كأٌما هدينا فةمكدى ال يىحسيفي تقديمه قبؿى االسـً 

في المعاني الكظيفٌيًة لمكممًة )ةمكد( داخؿ سياؽ اآلٌية, فمىٍف رفعها جعمها  اختبلؼي معنا القراءتيف يظهري 
مبتدأ أيخًبرى عنها ب) هديناهـ(, كمىٍف نصبها أضمر فعبلن ناصبان لهػا تقػديرث: هػدينا ةمػكدى هػديناهـ, كمػا أدل 

ػٍف صػرفه جعمػه اسػـ رجػؿو أك اسػ ػٍف  ان مصرؼي االسـ كعدـ صرفه إلا إحداًث تغير في المعنػا؛ فمى , كمى لمحػيِّ
ـٍ يصرٍفه فقد جعمه اسم  .لمقبيمةً  ان ل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .18/403، جامع البٌان؛ والّطبري، 24/114،  روح المعانًٌنظر: األلوسً،  (1)
 .135،  الّدٌوان(  2)
م4/383، معانً القرآن؛ والّزّجاج، 18/403، المصدر الّسابق؛ والّطبري، 82-1/81، الكتاب( ٌنظر: سٌبوٌه،  3) ، خشري؛ والزَّ

 .2/33، رح المفصلشّ ؛ وابن ٌعٌش، 967، تفسٌر الكّشاف
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 من المشتقات. ما ُقِرئ بال  صب والر فع - ياُ ّا

   :هجاًء فيكمٌما 

 )صي ٌة، صي ًة( .1
 َواِ َدًة َفِإَذا ُهْم َخاِمُدونَ  َصْيَ ةً ِإن َكاَ ْت ِإل   : ف  سورة يسقوله تعالى  ف 

(1).  

 )صػػػػيحةن(كقػػػػرأ الباقكف .(2)فعً بػػػػالر   )صػػػػيحةه(كشػػػػيبة, كاألعرج ,بػػػػف الحػػػػارثً  معػػػػاذي ك  ر,قػػػػرأ أبػػػػك جعفػػػػ    
 .(3)صبً بالن  

أك مػا  : مػا حػدةتٍ قديركالتٌ  ,كالخبرى  تي ال تطمب االسـى امة الٌ التٌ  كافى  باعتبارً  )صيحةه(بالٌرفع ألكلاالقراءة ا  
 فعما اعتبار كافى  )صيحةن( بالٌنصبةٌانيةراءة الأٌما الق .لكانت . كهنا تككف )صيحةه( فاعبلن صيحةه  إالٌ  كقعتٍ 

 .(4)ةن إال صيح أك العقكبةي  خذةي ناقصة كصيحة خبرها كاسمها مضمر كالتٌقدير: إف كانت األى 

ػػعمػػا عػػدد حػػدكث الفعػػؿ, ك  كالجػػدير بالػػٌذكر أف  )صػػيحة( اسػػـ مػػٌرة تػػدؿُّ        قػػراءةى  اءً مػػف القػػرٌ  عػػدده  حى رج 
 ؛ فػإذا كػاف الفعػؿي غً المفػرٌ  االستةناءً  كانت( في أسمكبً اء في )التٌ  حكؽعدـ جكاز لي  ذلؾ فيتهـ ج  , كحي صبً الن  

 هنػد, كال يقػاؿ : مػا قامػتٍ  مػا قػاـ إالٌ  :إذ يقػاؿ؛ أنيث لمتٌ  العبلمةي  تمحؽٍ  ـٍ لى  ثً ؤن  مسندان إلا ما بعد إاٌل مف المي 
ػػكجػػكٌ  ,عريةً الٌشػػ ركرةً فػػي الٌضػػ إالٌ  ,إاٌل هنػػد مػػف  فػػي حػػيف اعتبػػر كػػؿ  , (5)ةو عمػػا قمٌػػ بلـً فػػي الكػػذلػػؾ هـ ز بعضي

 .(6)كجائزةه  دةه جيِّ  ها قراءةه أنٌ  اجً جٌ , كالزٌ اءً الفرٌ 

دىثو   يحة في الز مًف الماضي, إاٌل أن ها جاءٍت قراءةن عامةن تدؿُّ عما حى أكدٍت قراءةي الٌرفًع عما حدكًث الص 
جاءٍت خاصةن إٍذ دلٍت عمػا أف  العقكبػةى أك األخػذةى اٌلتػي ـ. أٌما قراءةي الٌنصًب فهكزمفو دكفى تحديًد مف نزلٍت ب

حاًب القريًة هي صيحةه كاحدةه  فمػا حػؿ  بهػـ إاٌل مةػؿ  ,شٌدًة عقاًب اهلًل تعالا كعدًلػهً إشارةن إلا ؛ أقر ها اهللي ألص 
ن   هـ مػػػف عػػػذابً مػػػا حػػػؿ  بأمةػػػالً  أهمكهػػػـ  كاحػػػدو  ؾو مىػػػمػػػف مى  كاحػػػدةو  ـ بصػػػيحةو هي صػػػالي تئحػػػدث اسٍ  مػػػااالستئصػػػاؿ. كا 

                                                           
.29\36:  ٌس ( 1(  
ٌّة، ا( ٌنظر: 2)  ، 4/452، المحّرر الوجٌزبن عط ًّ ، 17/434، امع ألحكام القرآنالج؛ والقرطب ًّ ٌّان األندلس البحر       ؛ وأبو ح

، 7/317 المحٌط، ًّ  .9/258، الّدّر المصون؛ والّسمٌن الحلب
،  2/375، معانً القرآن: الفّراء، ٌنظر ((3 ًّ ، الّنشر فً القراءات؛ وابن الجزرّي، 370، المبسوط فً القراءات؛واألصبهان

2/353. 
؛ ابن 2/399، اتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 2/353، المصدر الّسابق؛ وابن الجزرّي، 2/375، المصدر الّسابقٌنظر: الفّراء،   (4)

 .23/6، الّتحرٌر والّتنوٌرعاشور، 
، 893، تفسٌر الكّشاف( ٌنظر : الّزمخشري،  (5 ًّ ٌّان األندلس ، 7/317، البحر المحٌط؛ وأبو ح ًّ ، المصدر الّسابق؛ و الّسمٌن الحلب

 .2/399، المصدر الّسابق؛ والبّنا، 819، ، إعراب القرآن؛ والّنحاس9/258
 . 4/284، القرآن معانً؛ والّزّجاج، 2/375 ،المصدر الّسابق، ( ٌنظر : الفّراء(6
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فػػي بيػػاف رأم  غيػػرث, كسػػاعدتٍ عمػػا  كترجيحػػه عرابػػيٌ ي تقكيػػًة كجػػه إفػػقػػراءةي الٌنصػػًب  سػػاعدتٍ كمػػا  ,جميعػػان 
 أنيث فيها.كعدـ جكاز اتصاؿ تاء التٌ  االستةناءً  في أسمكبً  كافى  في حاؿً  مةؿى تى نحكٌم 

 ) سرًة،  سرٌة( .2

ى اْلِعَباِد َما َيْأِتيِهم مِّدن ر ُسدوٍل ِإل  َكداُ وا ِبدِه َعمَ َ ْسَرًة َيا  : ورة  فسهاف  السّ قوله تعالى  ف 
 .(1) َيْسَتْهِزُؤون

: يػا قػديركالتٌ  ,كالمنػادل محػذكؼ ,صػدرً عمػا المى  ها منصػكبةه أنٌ  :األكؿ :فاها كفيها كجهعما نصبً  ةي العامٌ 
 .(2)كرة غير مقصكدةها منادل نألنٌ  ؛ةه منكنٌ  هاأنٌ  :اني, كالةٌ ركا حسرةن هؤالء تحسٌ 

مقصػكدة  نكػرة إذ جعمهػا منػادل (ـبالٌضػ)     يػا حسػرةي  ػ فػي أحػد كجهيػهبػف كعػب.  بػيٌ كأي  ,كقػد قػرأ قتػادة
ػػػ ؾً تػػػي حقٌػػػؾ الٌ تعػػػالي فهػػػذا مػػػف أحكاًلػػػ : يػػػا حسػػػرةي قػػػديركالتٌ  ,عميهػػػا ؿقبىػػػكمي  قامػػػؾ رم فيهػػػا أك هػػػذا مى أف تحضي

 كيحتمػؿي  ؿً ك سػهـ بالرٌ ما فعمكا مف استهزائً ظيـ لً عهكيؿ كالتٌ فجع عميهـ استعارة في معنا التٌ , كهذا التٌ رمفاحضي 
 ,(3)اسأك المؤمنيف مف النٌ  المبلئكةً  مف كبلـً  أف يككفى 

ػػ المكصػػكلةي  كػػرةي عػػت النٌ فً ه لػػك ري كأن ػػ ,صػػببالن   إلػػا القػػكؿً  اءي الفػػرٌ  بى هىػػذى   عمػػا  صػػكابان كاستشػػهدى  كػػافى ل فةً بالصِّ
ػػػ: يػػػا رى منهػػػا قػػػػكلهـ ذلػػػؾ بأشػػػياءى  ا فعػػػكا أكةػػػر مٌمػػػػدكا رى فػػػػرى . فػػػإذا أى نػػػػا ال تهػػػتـبأمرً  ان هتمػػػ, يػػػا مي بػػػؿٍ قبلن كريمػػػػان أى جي

  .(4)ينصبكف

 كرةى النٌ  ه يرفعي أك أكةرث ألن   ,داءً النٌ  بابً  هذا بطبلفي  إذ يرل أف   ,اءجعفر عما الفرٌ  يأب رد   كقد أكرد الٌنحاسي 
مػػا هػػك فػػي المعنػػا  كيرفػػعي  ,طان متكسِّػػ نػػكيفى التٌ  حػػذؼي كيى  ,كلػػهً فػػي ط ضػػاؼً المي  مػػا هػػك بمنزلػػةً  كيرفػػعي  ,ةى المحضػػ

 جػػؿي هػػا الرٌ : يػػا أيُّ قػػدير فيػػهفالتٌ  ؛ا مػػا حكػػاث عػػف العػػرب فػػبل يشػػبه مػػا أجػػازثكأٌمػػ ,ة أكجبػػت ذلػػؾمفعػػكالن بغيػػر عمٌػػ
ُـّ كيا مي  ,بؿٍ أقى   .(5)نا ال تهتـٍ بأمرً  ُـّ تى هٍ ها المي : يا أيُّ أخير كالمعناقديـ كالتٌ التٌ  عما ,هتـنا ال تى بأمرً  هت

 أبػي رأمي  , في حيف جاءى المكصكفة لمنكرةً  صبى ز الن  إذ عز   عف غيرث؛ ان عرابيز كجهان أيعز  لً  الفراءً  رأمي جاء 
هػػا ألن   ؛رفػػع النكػػرة المحضػػة عػػدـ جػػكازً  بتكضػػيحً , حػكً فػػي  النٌ  كيةبػػت األصػػؿى  ,عرابيػػان إً  حض كجهػػان جعفػر ليػػد

ففػي  ,قراءةو  تأكيبلت كؿٌ  اختبلؼً  ر مف خبلؿً نا فيظهي عما المع القراءةً  اختبلؼً  ا تأةيري أمٌ  .المضاؼً  بمنزلةً 

                                                           
 . 36/30:  ٌس  (1)
، 894، تفسٌر الكّشاف( ٌنظر: والّزمخشرّي، 2) ًّ  .7/318، البحر المحٌط؛ أبو حٌاّن األندلس
ًّ ، 2/223، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌلٌنظر:  ابن جزّي الكلبً،   (3)  . 9/259، الّدر المصون؛ والّسمٌن الحلب
 . 2/375، معانً القرآن( ٌنظر:  4)
 . 819،  إعراب القرآن( ٌنظر:  5)
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فػي  ا النػداءي هـ, أٌمػعمػا حػالً  مػنهـ التحسػرى  بى ليطميػ إلػا العبػادً  -كجػؿ   عػز  -مػف اهلل كػافى  النػداءي  الن صبً  قراءةً 
   نيزِّلت منزلة العاقًؿ الميقبًؿ مف باًب التفجًع كبياف هكًؿ الحدًث.  إذٍ  محسرةً مف الٌرفعً  قراءةً 

 ) مّتكئين، مّتكئون( .3
ُهددْم  ِإن  َأْصددَ اَب اْلَج  ددِة اْلَيددْوَم ِفدد  ُشددُغٍل َفدداِكُهونَ : ورة  فسددهافدد  الّسدد قولدده تعددالى فدد 

َّرَاِئِك َوَأْزَواُجُهْم ِف  ظِ  ونئُ ُمت كِ اٍل َعَمى ا
(1). 

 .(2)كف(ئي كً متٌ فع )كقرأها الباقكف بالر   .كئيف(متٌ صب )قرأها عبد اهلل بف مسعكد بالن  
أك  مسػتأنفةه  ) عمػا األرائػؾ( جممػةه )هػـ( مبتػدأ خبػرث ) فػي ظػبلؿ( كك كف(ئػك)متٌ  فعمػا أفٌ  فعً الر   ا قراءةي أمٌ 

غؿ( أك فػػػػي مير فػػػػي )شيػػػػ, أك تأكيػػػػد لمٌضػػػػف لػػػػهاصػػػػمت فكئػػػػكف( كالجػػػػاٌرا) متٌ  أفٌ  اآلخػػػػري  . كالكجػػػػهي خبػػػػر ةػػػػافو 
ؿ( حػاؿ مػف ) فػي ظػبلكاجهػـ( عطػؼ عمػا )هػـ( ك)أز  ألف  . )فاكهكف(, ك)عما األرائػؾ متكئػكف( خبػر ةػافو 

 .(3)المعطكؼ كالمعطكؼ عميه
ػػرى  .(5)كئػػيف( حػػاؿ)متٌ  صػػب فعمػػا أفٌ ن  ا الأٌمػػ .(4)لقكلػػه ) فػػاكهكف( فع هػػي نعػػتبػػالرٌ  :كقيػػؿ  قػػراءةى  اءي الفػػرٌ  حى ج 

 غؿً , كالشُّػفٌكػهً تٌ ـ فػي القػد شػارككه األزكاجي  بهػذث القػراءة يكػكفي  إذٍ  .(6)ها منتها الخبرته في ذلؾ أنٌ كحجٌ  ,فعً الرٌ 
 .(7)ؾً عما األرائً  كاءً كاالتِّ 

ٌص ؛ فالتفكػػػهي كاالتكػػػاءي خػػػامػػػا قبمػػػه ـً ٍكػػػه عػػػف حي فقطعتىػػػ مػػػا بعػػػدث اسػػػتأنفتى  ةػػػـٌ  ابتػػػدأت الكػػػبلـى  فػػػعً قػػػراءةي الر  
ـ الجنة كأزكاجهـ فكمه أصحابً  حاؿً  لتكضيحً  صبً النٌ  قراءةي  . في حيف جاءتٍ ألصحاًب الجنًة دكفى أزكاًجهـ

 .كاالٌتكاءً  , كالٌشغؿً في حاؿو كاحدةو مف التٌفٌكهً 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .36/56،55: ٌس ( 1)
، ا؛ وأبو حٌّ  897،  افتفسٌر الكشّ ٌنظر: الّزمخشرّي،   (2) ًّ  . 7/327،  البحر المحٌطن األندلس
ًّ 4/271،  نزٌلأنوار التّ ٌنظر: البٌضاوّي ،   (3) ٌّان األندلس  ،. 7/327، ، المصدر الّسابق ؛وأبو ح
 . 825،  عراب القرآنإٌنظر: الّنحاس ،  ( 4)
(5 )  ، ًّ ٌّان األندلس  . 7/327،  المصدر الّسابقٌنظر: أبو ح
 . 825،  معانً القرآنٌنظر:  ( 6)
(7 )  ، ًّ ٌّان األندلس  . 7/327،  المصدر الّسابقٌنظر: أبو ح
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 )مبارٌك، مباركًا( .4
لَِّيددد ب ُروا آَياِتددِه َوِلَيتَددَذك َر ُأْولُددوا  ُمَبدداَركٌ ِكتَدداٌب َأ َزْلَ دداُه ِإَلْيددَك  : لدده تعددالى فدد  سددورة صقو  فدد 

َّْلَبابِ  ا
(1). 

( بالر   قرأ الجمهكري   .(2)كان( بالٌنصب)مبار  ئرً , كقي فعً )مبارؾه
مبتػػدأ  (كتػػاب) يكػػكفى  , أفٍ . كالةٌػػاني) مبػػارؾ( نعتػػان لكتػػابو  تكػػكفى  أفٍ  :: األكؿأكجػػهو  عػػٌدةً  فػػعً الر   فػػي قػػراءةً 

بػارؾ خبػر , كمكتاب)كأنزلناث( صػفه : هذاأم مبتدأ مضمرو  )كتاب( خبرى  يككفى  : أفٍ مبارؾ( خبرث. كالةٌالث)ك
ٌنما جاز جمبتدأ مضمر أك خبر ةافو  ف معنػا الٌتعظػيـ مسػكغان مػ مػا فػي التٌنكيػرً عمه خبران ةانيان ؿ)كتػاب( لً , كا 

 . (3), كلجعؿ جممة )أنزلناث( خبران أكالن لبلبتداء
إذ أٌدل لػػػزكـ البركػػػة .(4)هػػػذا كتػػػابه مبػػػارؾه  :أٌمػػا الٌنصػػػب فعمػػػا الحػػػاؿ البٌلزمػػػة؛ ألٌف البركػػػة ال تفارقػػه أم

 عراب الكممة)مبارؾ(حاالن له.الزمة لذا جاز إ لمقرآف الكريـ جعمها حاالن 
قػػراءة الٌرفػػع تػػدؿ عمػػا صػػفة البركػػة لكتػػاب اهلل سػػكاء بنعتػػه بهػػا, أك باألخبػػار عنػػه بػػذلؾ, دكف إلزامػػه بهػػذث 
الٌصػػػفة, فػػػي حػػػيف دلٌػػػت قػػػراءة الٌنصػػػب عمػػػا إلػػػزاـ كتػػػاب اهلل لصػػػفة البركػػػة مٌمػػػا سػػػكغ نصػػػبها عمػػػا الحػػػاؿ 

 البٌلزمة. 
  

 ()ساجدًا وقائمًا، ساجٌد وقائمٌ  .5
َيْ دَذُر اخِخدَرَة  َسداِجًدا َوَقاِئًمداَأم دْن ُهدَو َقاِ دٌت آَ داء الم ْيدِل  : ف  الّسورة  فسدها قوله تعالى ف 

 . (5) ...َوَيْرُجو َرْ َمَة َربِّهِ 
) ساجده كقائـه( برفًعهماقراءةي الجمهكًر )ساجدان كقائمان( بنصًبها, كقرأ   .(6)الضحاؾي

, كيقنػت سػاجدان طػكران دان مػرةن كقائمػان مػرةن كالمعنػا: يىقنيػتي سػاج ,اًؿ ًمػف )قانػت(قراءةي الن صػًب عمػا الحػ
 .فهما حاالف لقانت مبيناف كمؤكداف له .(7)كقائمان طكران 

 

                                                           
 . 38/29: ص ) ( 1
 .  5/28، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوّي، 925، تفسٌر الكّشاف( ٌنظر: الّزمخشرّي،  2)
(3   ، ًّ الّتوجٌه ؛ محمد )أحمد سعد( 23/251، التحرٌر والتنوٌر؛ وابن عاشور، 374-9/373، الّدر المصون( ٌنظر: الّسمٌن الحلب

 .106،  البالغً للقراءات
،  ؛5/28، المصدر الّسابق( ٌنظر: البٌضاوّي ،  4) ًّ ٌّان األندلس معجم  ؛ والخطٌب)عبد اللّطٌف(،7/379، البحر المحٌطوأبو ح

 . 8/98، القراءات
 . 39/9: الّزمر(  5)
(6 )  ، ًّ ٌّان األندلس  . 23/346، المصدر الّسابق؛ وابن عاشور،  7/402، المصدر الّسابقٌنظر: أبو ح
 . 5/38، أنوار التنزٌل؛ والبٌضاوّي، 6/373، جامع البٌان؛ والّطبري، 2/417، معانً القرآن ( ٌنظر: الفّراء،7)
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فتيفأن ه خبكالةٌاني ؿ)قانت(  : أن ه نعته أٌما الٌرفع ففيه أكجه: األٌكؿ   , كالكاك لمجمًع بيف الصِّ كعميػه  .(1)ره
هػك قانػت  جكًد كالقياـً مٌمفإلا دكاـً السٌ  الن صًب قٍد أضافىٍت اتساعان في المعنا تمةؿى في اإلشارةً  تككفي قراءةي 

 يًؿ.في المٌ 
 

 )قبَضُتُه، قبَضَته( .6

َّْرُض َجِميًعا و قوله تعالى ف  الّسورة  فسها :  ف  َيْوَم  َقْبَضُتهُ َما َقَدُروا الم َه َ ق  َقْدرِِه َوا
ِبَيِميِ ِه ُسْبَ اَ ُه َوَتَعاَلى َعم ا ُيْشِرُكونَ  الس َماَواُت َمْطِوي اتٌ وَ اْلِقَياَمِة 

(2).  
تيهي( بالر فعً  قراءةي       تىه( بالن صب سفي البصرمُّ , كقرأ الحالجماعًة ) قبضى  .(3))قبضى

. كقراءةي الن صػًب (4)رضً , ك)جميعان( حاؿه مف األف  )األرض( مبتدأ ك)قبضته( خبره قراءةي الر فًع باعتباًر أ 
ـٍ ييصر حٍ ن ه ظرؼه مختصه مشٌبهه بالمبهـً الن صًب عما معنا )في قبضته( عما أ ب )في( معه, كهك  , كلذا ل

ن ػػه ال بػػد  مػػفلمػػذهًب الكػػكفييف كالبصػػرييف, يقكلػػكف بلؼخػػ  : إف  الن صػػبى فػػي مةػػًؿ ذلػػؾ خطػػأه غيػػري جػػائزو كا 
عىػػؿى (5)الت صػػريًح ب)فػػي( : زيػػدان , فهػػك كقكلنػػاهػػذا الظٌػػرؼى محػػدكده ؛ ألف  مُّ هػػذث القػػراءةى ضػػعيفةن العكبػػر  , كمػػا جى

الٌدارى 
(6). 

ـٍ ييًجٍز الز       ـٍ يي جاجي الن صبى في )قبضته( أيضان ل ـٍ ييقػرأ بػه, كلػ ٌجتػه أن ػه لػ البصػريكف, الٌنحكيػكف  ثي زٍ جػ, كحي
, كلك جاز هذ ًتؾى , عما معنا في قبضى تىؾى ا لجاز: زيده دارىؾى أم زيده في داًرؾى فهـ ال يقكلكف: زيده قبضى

(7). 

ف أدل إلػا تعػدد المعػاني إاٌل إٌنػه سػاهـ أكةػر فػي تعزيػز قاعػدة ن     حكيػة, كدحػض اختبلؼ القراءات كا 
 رفٌية.الٌنصب عما الظٌ الٌرأم القائؿ بجكاز 

 

 
                                                           

 .  935، تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشرّي، 2/417، معانً القرأنء، ( ٌنظر: الفّرا1)
 . 67/ 39: الزمر(  2)
 .  9/443، الّدّر المصون؛ الّسمٌن الحلبً، 7/42، البحر المحٌط؛ وأبو حٌان األندلسً، 24/25، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً،  3)
 .  1113، فً عراب القرآن الّتبٌان( ٌنظر: العكبرّي،  4)
 .2/43، اتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 947، المصدر الّسابق؛  الّزمخشرّي، 24/2، المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً،  5)
 .  1113،  المصدر الّسابق( ٌنظر:  6)
 . 4/362،  معانً القرآن( ٌنظر:  7)
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 )مطوّياٌت، مطوّياٍت( .7
َّْرُض َجِميًعدا َقْبَضدُتُه َيدْوَم َوَمدا َقدَدُروا الم دَه  :ورة  فسدهافد  الّسد قوله تعدالى ف  َ دق  َقدْدرِِه َوا

 .(1) ِبَيِميِ ِه ُسْبَ اَ ُه َوَتَعاَلى َعم ا ُيْشِرُكونَ  َمْطِوي اتٌ َوالس َماَواُت  اْلِقَياَمةِ 

(, كقرأ عيسا بف عمر, كالجى      ( منصكبة بالكسرةحٍ الٌناسي عما رفًع )مطكٌياته  . (2)درمُّ )مطكٌياتو

(, فالٌسػماكاتي مبتػدأ أيخبًػرى عنػه ب)م)مطكٌيات( عما االبتداًء كالخبرً ٍفعي رى      . أٌمػا الن صػب فعمػا طكٌيػاته
, كقػد ف )الٌسماكات( نسقان عما )األرض(. كبذلؾ تكك ـً األرًض كدخكًلها تحتى القبضةً نظـً الٌسماكاًت في حك

. كهنػػػا تكػػػكف لٌسػػػماكاتي قبضػػػتيهي يػػػكـى القيامػػػةً عػػػان كا: كاألرضي جميخبًػػػرى عنهمػػػا بػػػأف  الجميػػػعى قبضػػػته. كالتٌقػػػديرأي 
)مطكٌيػػػػات(  إف   :. كفػػػػي تكجيػػػػهو آخػػػػرو لمن صػػػػًب قيػػػػؿى (3)عمػػػػا الحػػػػاًؿ مػػػػف ) الٌسػػػػماكات( مطكٌيػػػػات( منصػػػػكبة)

, ك هػػػذا التكجيػػػه قػػػد معترضػػػة, غيػػػرى أف   )مطكٌيػػػات( كعاممػػػة جممػػػه, ك)بيمينػػػه( الخبػػػرمنصػػػكبه بفعػػػؿو مقػػػدرو
كيًصؼى بالٌضعيؼً 
(4). 

جاءت قراءةي الر فع عما االستئناًؼ كقطًع الكبلـً عف سابًقًه, في حػيف جػاءت قػراءةي الٌنصػًب لتعطػؼى     
 الكبلـى عما سابقه كتشركه في حكًمًه كتبيف أف  الٌسماكات كاألرض في قبضته سبحانه يكـ القيامة.

 ) كاظميَن، كاظمون( .8
َمدا  َكداِظِمينَ ْوَم اخِزَفدِة ِإِذ اْلُقمُدوُب َلدَدى اْلَ َ داِجِر َوَأ دِذْرُهْم َيد :فد  سدورة غدافر قوله تعالى ف 

 .(5) ِلمظ اِلِميَن ِمْن َ ِميٍم َول َشِفيٍع ُيَطاعُ 
( بالن ص      .( 6), كقيًرئ )كاظمكف( بالر فعً بً قراءةي الجماعًة )كاظميفى
 عػف : أٍف تككف حػاالن ٌدة أكجه: األٌكؿالعامًؿ في هذا الحاًؿ ع, كفي جاءت قراءةي الن صًب عما الحاؿً     

: أٍف تكػػكف . كالةٌػػانينػػاجًرهـ كػػاظميف عميهػػا: إذ قمػػكبهـ لػػدل حأصػػحاًب القمػػكًب عمػػا المعنػػا؛ ألف  المعنػػا

                                                           
 . 39/67:  الّزمر(  1)
ٌّة ،  2) ًّ ، ؛  وأبو حٌّ 4/54،  المحّرر الوجٌز( ٌنظر : ابن عط  . 7/422،  البحر المحٌطان األندلس
؛ 890،  إعراب القرآن؛ والّنحاس ، 4/32،  القرآن معانً؛ الّزّجاج ، 26-240/25،  روح المعانً( ٌنظر :األلوسً ،  3)

ًّ ، 948، الكّشاف  تفسٌروالّزمخشرّي ،  ٌّان األندلس  . 7/422،  المصدر الّسابق؛ وأبو ح
(4  ًّ  . 9/444،  الّدّر المصون،  ( ٌنظر : الّسمٌن الحلب
 . 40/18: غافر (  5)
 .27/51، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 953 المصدر الّسابق،؛ والّزمخشرّي، 3/6، معانً القرآن( ٌنظر : الفّراء،  6)



- 29 - 
 

ٍـّ كالمعنا حاالن عف القمكبً  تنزيػؿ  . كفػي هػذا(1)ككػربو فيهػا مػع بمكًغهػا الحنػاجرً  : أف  القمكبى كاظمةه عما غػ
ػػؼى )القمػػكب( بػػالكلعاقػػؿغيػػر العاقػػًؿ منزلػػة ا , إذ لٌمػػا كانػػت القمػػكبي ظـً الٌػػذم هػػك مػػف أفعػػاًؿ العقػػبلءً ؛ إذ كىصى

ـي إليهػا إ أٌمارةن لمفعػًؿ كمحػبٌلن لػه تنٌزلػت منزلػة مػف يعقػًؿ فىأيسػًندى  : أٍف يكػكف حػاالن كالةٌالػث. (2)سػنادان مجازٌيػان الكظػ
ؿ كالةٌػػاني أجػػكد فػػي نظػػًر , كالكجػػه األكٌ مقػػٌدرةه  ـ( عمػػا أف  الحػػاؿى حػػاؿه مػػف ضػػميًر الغائػػًب فػػي قكلػػه ) أنػػذره

 كجه الٌنصب إرباكان لدل المفسريف لتحديد صاحب الحاؿ. كقد أحدث .(3)الفٌراء

فػػػ    لػػػدل  بػػػران لمقمػػػكًب كالمعنػػػا: إذ القمػػػكبي )كػػػاظمكف( خ : أٍف تكػػػكفعً ففيهػػػا كجهػػػاف: األٌكؿأٌمػػػا قػػػراءةي الر 
. إذ استأنؼ في اآلية كجعؿ التٌقدير: (4)تيرفع )كاظمكف( عما االبتداءً ٍف : أ. كالةٌانيكاظمكف الحناجًر إذ هـ

 التٌقدير: هـ كاظمكف.

قراءة الٌنصب أسندت صفة الكظـ لمقمكب تارة كألصػحاب القمػكب تػارة أخػرل عمػا سػبيؿ الحػاؿ لهػـ, فػي 
 حيف أخبرت قراءة الٌرفع عف القمكب بأن ها كاظمة دكف اإلشارة إلا أصحابها.

 ) خالُق، خالَق( .9
ُكددلِّ َشدْ ٍء ّل ِإَلددَه ِإل  ُهددَو َفددَأ  ى  َخدداِلقُ َذِلُكددُم الم دُه َربُُّكددْم  ة  فسددها: ر و تعددالى فد  الّسدد هلددو ق  فد

ُتْؤَفُكونَ 
(5). 

 .(6)زيدي بف عمٌي )خالؽى( بالن صبً  , كقرأءةي الجماعةي ) خالؽي( بالر فعً قرا

فػػػًع عمػػا عػػػٌدةً جػػاءت  كػػػكف )خػػالؽي( خبػػران السػػػـ اإلشػػارًة )ذلكػػػـ( . كفػػي هػػػذا أف تأكجػػهو: األٌكؿ:  قػػراءةي الر 
 ,, ابتيػًدئ فيهػا باالسػـ الجػامًع ًلصػفاًت اإللهي ػةإلشارًة بأربعًة أخبارو مترادفػةو المذهًب يككفي قد أيخًبرى عف اسـ ا

ـ  أردؼى ب)خػػالؽ(بكػػـ( أم الٌػػذم دٌبػػرى خمػػؽى النػػاسً كأردؼ ب)ر  اًئًه فػػبل شػػنلمٌداللػػًة عمػػا خمػػًؽ كػػؿِّ شػػيءو كا   . ةيػػ
ـ  أردؼى بنفػػي اإللهي ػػشػػيءه  يمتنًػػع عنػػه قػػراًر ال, ةيػػ ه كتعػػالا بقكلػػه: )ال إلػػه إاٌل كحدانيػػًة لػػه سػػبحانة عػػف غيػػرًث كا 

 .(7)(هك

                                                           
؛ وابن 953، قالمصدر الّساب؛ والّزمخشرّي، 4/369، المصدر الّسابق؛ الّزجاج، 24/58، المصدر الّسابق(ٌنظر: األلوسً،  1)

 ، ًّ ، 2/279 الّتسهٌل لعلوم الّتنزٌل،جزّي الكلب ًّ ٌّان األندلس المصدر ؛ والّسمٌن الحلبً، 7/438، المصدر الّسابق؛ وأبو ح
 .9/467، الّسابق

 . 184- 183، ، الّتوجٌه البالغً للقراءات(د( ٌنظر: محمد )أحمد سع 2)
 .24/114،حرٌر والّتنوٌرالتّ ؛ وابن عاشور، 3/6، معانً القرآن( ٌنظر:  3)
 .  18/342، ألحكام القرآن معاالج ؛ القرطبً،895،  إعراب القرآن؛ والّنحاس ،3/6، معانً القرآن( ٌنظر :الفّراء،  4)
 . 40/62:  غافر(  5)
  . 7/453،  البحر المحٌط ً،ان األندلس( ٌنظر: أبو حٌّ 6)
 .  24/87، المصدر الّسابقاشور، ؛ وابن ع960، الكّشاف  تفسٌرالّزمخشري،  ٌنظر:  (7)
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: أف يكػكف )خػالؽ( نعتػان الػث. كالةٌ : أف يككف )خالؽ( خبران لمبتدأ محذكؼو تقػديرث : هػك اهلل ي انيكالكجه الةٌ 
 .(1)لمفًظ الجبللةً 

.كيظهػر تػأةير (2)شػيءو  أعني أك أخصي الخػالؽى كػؿٌ  اءة الن صًب فهي عما االختصاًص, كالتٌقدير :أٌما قر 
إٍذ جمعػػٍت قػػراءةي الٌرفػػًع صػػفاتى اهلل  اخػػتبلؼ القػػراءات مػػف خػػبلؿ تعػػدد المعػػاني الناتجػػة مػػف تعػػدد التػػأكيبلت.

ليػةو تحمػؿي كػٌؿ منهػا صػفةن عظيمػةن مػف بأربعًة أخبارو متتا -عٌز كجؿٌ  -تعالا فأحبرى عف )ذلكـ( العائدًة عميه
بينما اختصٍت قراءةي الن صًب بإبراًز صفة) الخالؽ( إشارةن إلا أف  مف خمؽى كؿ  شيءو أحػؽي بالربكبي ػة  صفاًته,

 كاأللكهي ة مف غيرث.  

 ) بشيرًا و ذيرًا، بشيٌر و ذيٌر( .11

َمْت آَياُتهُ  مت : قوله تعالى ف  سورة فصّ  ف  َبِشيرًا  ُقْرآً ا َعَرِبي ا لَِّقْوٍم َيْعَمُمونَ  ِكتَاٌب ُفصِّ
َُّرُهْم َفُهْم ل َيْسَمُعونَ   .(3) َوَ ِذيرًا َفَأْعَرَض َأْك

( برفًعًهما قراءةي الجماعًة )بشيران كنذيران( بنصًبًهما, كقرأ زيدي بف      .(4)عميٍّ )بشيره كنذيره

: بشػػػيران لممطيعػػػيف كف ) بشػػػيران ( صػػػفةن ؿ)قرآنػػػان(, كالمعنػػػاتكػػػ : أفٍ لمن صػػػًب عػػػٌدة أكجػػػه كهػػػي: األٌكؿ     
: أٌف القػرآفى بشػارةن كنػذارةن, كلكػٍف أيطًمػؽى اسػـ الفاعػًؿ عميػه لمتٌنبيػه كنذيران لممجرميف بالعقاًب, كاألصؿ ,كابً بالةٌ 
, ككػػبلـي قائػػؿو ع ػػفة, كقكلػػه: ًشػػٍعري شػػاعرو كف حػػاالن ةانيػػةن مػػف أف تكػػ :. كالةٌػػاني(5)مػػا ككنًػػًه كػػامبلن فػػي هػػذث الصِّ

ةٌالػػث: أٌف )بشػػيران( حػػاؿه مػػف . كالالحػػاًؿ فػػاألكلا ككنػػه حػػاالن ةانيػػة. كبمػػا أف  صػػفةي الحػػاًؿ فػػي معنػػا )كتػػاب(
تػه ؛ فالكتػاب أك آياعما اختبلًؼ مكقًع كؿ مف الحػاليف. كنذيران معطكفان عما )بشيران( بالكاك لمتٌنبيه (6))آياته(

, فػالكاك هنػا تفيػد العطػؼى دكف اإلشػراًؾ , كنذيرة آلخػريف, كهػـ المعرضػكف عػنهـبشيرة لقكـ كهـ اٌلذيف اتبعكث
 . (7)عنافي الحكـً كالم

                                                           
 . 8/245، معجم القراءاتٌنظر: الخطٌب )عبد اللّطٌف(، (  1)
 . 5/62، أنوار التنزٌل ؛ والبٌضاوي ، 24/83،  روح المعانًٌنظر: األلوسً،   (2)
 . 4-41/3:  فّصلت(  3)
ًّ ، 24/95،  المصدر الّسابق( ٌنظر : األلوسً ،  4) ٌّان األندلس  .  7/463،  بحر المحٌطال؛ وأبو ح
 .  24/232،  الّتحرٌر والّتنوٌر( ٌنظر : ابن عاشور ،  5)
 . 24/232، المصدر نفسه ( ٌنظر :ابن عاشور،  6)
 . 96-27/95، التفسٌر الكبٌر ( ٌنظر : الّرازي ،  7)
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, : الر فػع عالر فعي صػفهه ؿ)كتػاب( كالةٌػاني :أٌما مذهبي الر فًع فمه كجهاف: أحدهما     مػا الخبرٌيػًة لمحػذكؼو
 .(1)كنذيره ألهًؿ المعصيةً  : هك بشيره ألهًؿ الٌطاعةً كالتٌقدير

يمكػػف أف نممػػح فارقػػان بسػػيطان فػػي القػػراءتيف, فقػػراءة الٌنصػػب تشػػير فػػي بعػػض تأكيبلتهػػا إلػػا كػػكف )بشػػيرا 
كنذيرا( حاال لكتاب أك آليات, مٌمػا يػدؿ عمػا أف  الكتػاب كمػه ال يخػرج عػف أف يكػكف بشػيرا أك نػذيرا, كآياتػه 

اتصػاؼ )الكتػاب( بهػا دكف إلزامػه باإلنػذار أك أٌما أف تككف بشارة أك نذارة , في حيف دلت قراءة الٌرفع عما 
 التبشير في كؿ آياته. 

  

                                                           
ًّ ، ؛ و994،  الكّشاف تفسٌر؛  والّزمخشرّي ، 95/ 24،  المصدر الّسابق( ٌنظر : األلوسً ،  1) ٌّان األندلس ، المصدر الّسابقأبو ح

7/463 . 
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 ما ُقِرئ بال  صب والر فع من المصادر. -ّالّاً 

 كفيه ستُّ آيات هي:

 )ساٌم، سامًا( .1

َقْول ِمن ر بٍّ  َسامٌ  َلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَلُهم م ا َيد ُعونَ  : ف  سورة يس قوله تعالى ف 
 .(1)مٍ ر ِ ي

ػػ  ًّ بِِن كعِِب ،، فًِِ حٌِِن قِِرأ ابِِن مسِِعود)سٌِِم ( هِ رفِعِِ عمػػاة ي العام  ِِ ي والغنِِو ،قفًِِوعٌسِِى الثّ  ،وأُب

 .(2)صب)سٌماً( بالنّ 

 في اآلية الٌسابقة لهػا, كف(عي د  ) ما يى  خبرى  (سبلـه ) تككفى  : أفٍ أكجه: أحدها ةً عما عد   فعً الرٌ  قراءةي  كجاءتٍ  
ه بػدؿ : أٌنػاني, كالةٌػف مسٌمـ خالص ؛ أم هػك لهػـ خػالص (دعك الن؛ أم لهـ ما يى : ) ذلؾ لهـ سبلـه قك كالمعنا

لكجػػه أف تكػػكف ) مػػا يػػدعكف( فػػي هػػذا ا رطي شػػتى عمػػيهـ , كيي  اهللي  ـى سػػمِّ كلهػػـ أف يي : ه قػػاؿكف( كأن ػػعي د  مػػف ) مػػا يىػػ
ذا كاف عمكمان لـ يكف )دعكفما ي ه عمكـ في كؿٌ : أنٌ اهر, كالظٌ خصكصان  ه : أٌنػالػث. كالةٌ منػه سػبلـ( بػدالن , كا 

ػػ: مي ًؿ ) مػػا(. كالمعنػػا صػػفهه  هػػا ا الٌػػذم ألن  بمعنػػ مكصػػكالن  ان إف كػػاف ) مػػا( اسػػم , كال يصػػحُّ لهػػـ كخػػالصه  ـه م  سى
, كلكػػف ال مكصػػكفةن  , كيجػػكز إف كانػػت نكػػرةن عرفػػة بػػالٌنكرةً المى  تي نعىػػ, ك)سػػبلـ( نكػػرة كال تي تكػػكف إذ ذاؾ معرفػػة

, عمػا االسػتئناؼ, كالتقػدير: لٌرابػع فعمػا أٌنػه خبػر مبتػدأ مضػمر. أٌمػا اذمكحالهػا بمعنػا الٌػ يككف فيػه عمػكـ
: ث الفعػػؿ المضػػمر الناصػػب ؿ )قػػكالن(, كالمعنػػا هنػػاخبػػر . كالخػػامس: أنػػه مبتػػدأ هػػك سػػبلـ أك ذلػػؾ لهػػـ سػػبلـ

 .عمػػػػيكـ قػػػػكالن مػػػػف رٌب رحػػػػيـ : أم سػػػػبلـه , أك يكػػػػكف )عمػػػػيكـ( محػػػػذكفان رحػػػػيـو  لهػػػػـ قػػػػكالن مػػػػف ربٍّ  قػػػػاؿي سػػػػبلـ يي 
بػػيف  , كهػػك كعاممػػه معتػػرضه الجممػػةً  لمضػػمكفً  مؤٌكػػده  مصػػدره  (قػػكالن )ك ,(مػػف ربِّ ه مبتػػدأ كخبػػرث ): أٌنػػادسكالٌسػػ

 .(3)رالمبتدأ كالخب

                                                           
 . 58-57/  36. ٌس  (1)
ٌّة، 2/215المحتسب،ٌنظر : ابن جّنً، ( 2) ؛وأبو 17/471،  الجامع ألحكام القرآن؛ والقرطبً، 4/45،المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

 ، ًّ ٌّان األندلس  .7/327، البحر المحٌطح
ًّ ، ؛ 26/94، ، الّتفسٌر الكبٌر والّرازّي ؛2/380،  معانً القرآنٌنظر : الفّراء ، ( 3) وابن ؛ 17/471،  المصدر الّسابقوالقرطب

 ، ًّ ًّ أبو حٌّ  و ؛2/227،  الّتنزٌل الّتسهٌل لعلومجزّي الكلب ًّ ، و؛ 7/723،  المصدر الّسابق، ان األندلس الّدر الّسمٌن الحلب
ًّ ،  ؛ 9/279،  المصون  .3/50،  محاسن الّتأوٌلوالقاسم
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ٌنمػػا رفػػعرفػػكع باالبتػػداء كتنكيػػرث لمٌتعظػػيـرأل ابػػف عاشػػكر أف )سػػبلـ( م , لمٌداللػػة عمػػا الػػٌدكاـ كالٌتحقيػػؽ , كا 
, فمٌمػػا أريػػدت الٌداللػػة عمػػا يابػػة عػػف الفعػػؿ, كقكلػػه: ) قػػالكا سػػبلمان(لمفعكليػػة المطمقػػة نكأصػػمه الٌنصػػب عمػػا ا

 .(1):  قاؿ سبلـالٌدكاـ جيء به مرفكعان مةؿ قكله

 

. ه حػاؿه : أنٌ انيمكف سبلمان . كالةٌ يسمٌ  :كالمعنا ,ه مصدره : أنٌ ؿ, األكٌ صب فيها كجهافقراءة ) سبلمان( بالنٌ 
 .(2)خالصان  كف مسٌممان أك لهـ مرادهـأم كلهـ اٌلذم يدع

كاضح عما اإلعجػاز القرآنػي إذ أعطػت كػٌؿ قػراءة فػي تأكيمهػا آيػات جديػدة, كليسػت آيػة  هذث اآلية مةاؿ
ة لينتج عف ذلػؾ قراء ات القٌراء حكؿ كؿٌ تفسير  كاحدة ليتكفر بذلؾ اإليجاز في كبلـً اهلل عٌز كجٌؿ, إذ تعددت

 تعدد في المعاني.

 )ساٌم، سامًا( .2

َعَمى ُ وٍح ِف  اْلَعاَلِمينَ  َسامٌ  َوَتَرْكَ ا َعَمْيِه ِف  اخِخِرينَ  :  افاتورة الصّ ف  س قوله تعالى ف 
(3). 

 .(4)بالن صب عبد اهلل بف مسعكد ) سبلمان( , كقراءةي فعً ( بالر  ) سبلـه  الجماعةً  قراءةي 

) تركنػػا عميػػه فػػي اآلخػػريف( : أم المحكػػيِّ  مػػف الكػػبلـً  تكػػكفى  : أفٍ ؿ: األكٌ عمػػا كجهػػيف فػػعً الر   قػػراءةي  جػػاءتٍ 
: أف يكػكف عمػا االسػتئناؼ أم: )كتركنػا اني. كالةٌ الحسف ناءى : تركنا عميه هذا الةٌ ( أمعما نكحو  : )سبلـه قاؿي يي 

فػػػػي  بسػػػػكءو  ذكرى : سػػػػبلمة لػػػػه مػػػػف أف ييػػػػعمػػػػا نػػػػكح( كالمعنػػػػا : )سػػػػبلـه فقػػػػاؿ تيػػػػًدئى اب الكػػػػبلـ , ةػػػػـٌ  عميػػػػه( كتػػػػـٌ 
 .(5)اآلخريف

                                                           
 . 23/44،  :  الّتحرٌر والّتنوٌرٌنظر  (1)
ًّ ،826،إعراب القرآنٌنظر : الّنحاس ، (  2) ًّ ،  ؛471\17،الجامع ألحكام القرآن؛ والقرطب ٌّان األندلس البحر وأبو ح

ًّ 7/327،،المحٌط  . 9/280،  الّدر المصون، ؛والّسمٌن الحلب
 . 79-37/78: الّصافات (  3)
ٌّان  4) ًّ ( ٌنظر : أبو ح  . 843،  المصدر الّسابق؛ والنحاس ،  7/349،  ، المصدر الّسابقاألندلس
ًّ ، 5/13،  أنوار التنزٌل؛ والبٌضاوّي ، 908 تفسٌر الكّشاف ،( ٌنظر :الّزمخشرّي ،  5) ،  الّتسهٌل لعلوم الّتنزٌل؛ وابن جزّي الكلب

2/437 ، ًّ  .23/134، رٌر والّتنوٌرالّتح؛ ابن عاشور ،  14/5044 ،محاسن التأوٌل؛ والقاسم
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فعػػكؿ بػػه منصػػكب ب )تركنػػا( : أف تكػػكف )سػػبلمان( م: األٌكؿأكجػػهو  جػػاءت عمػػا ةبلةػػةً صػػب فأٌمػػا قػػراءة الن  
ـى عميػػه : النٌ انيكالةٌػػ .(1)كالمعنػػا: تركنػػا عميػػه ةنػػاءن حسػػنان سػػبلمان  صػػب عمػػا أف يكػػكف مصػػدران, كالمعنػػا: سػػٌم

 .(3)الث: أف يككف حاالن مف ضمير )تركنا(. كالةٌ (2)سبلمان 

 كالمنصػػكب يػػدؿٌ  ,جديػػدبػػكت كالتٌ الػػة عمػػا الةٌ سػػمية الدٌ عمػػا الجممػػة اال ه يػػدؿٌ ٌنػػ, ألفعكيػػرٌجح )السػػبلـي( بػػالرٌ 
تهـ ة أحسػػف مػػف تحٌيػػاهـ بتحٌيػػبلـ حٌيػػاهيـ عميػػه الٌسػػ, فػػإبر جديػػدالػػة عمػػا الحػػدكث كالتٌ ة الدٌ عمػػا الجممػػة الفعمٌيػػ

 .(سبلـه عميكـ)عما  : يدؿٌ عما: سٌممنا سبلمان كقكله: )سبلـه( فقكلهـ ) سبلمان( يدؿٌ 

 ) سَن،  سُن( .3
ن  َلُه ِع َدَ ا َلُزْلَفى وَ  : ف  سورة ص قوله تعالى ف  َمآٍب  ُ ْسنَ َواِ 

(4). 

سٍ قرأ الجمهكري  ()حي سٍ ابف أبي عبمةك  ,كقرأ الحسفي  ,صبً بالن   فى ()حي  . (5)فعً بالر   في

( عى ٍسػػنصػب ) حي   في ٍسػػفي مػػ بو لػػه( فحي ٍسػػ) كحي  :عمػػا تقػػديرً  عمػػا االبتػػداءً  فػػعي , كجػػاء الر  لفػػا(عمػػا )زي  ان فػػطٍ فى
  كيقفػػاف عمػػا )لزلفػػا(  :األندلسػػي داللػػة مػػا تقػػدـ عميػػه كتقػػديرث )لػػه(, كقػػاؿ أبػػك حٌيػػافمبتػػدأ خبػػرث مضػػمر ل

 . (6)في م ب له  سٍ برث محذكؼ تقديرث كحي كحسف م ب( كهك مبتدأ خ) ٍبتىًدئافكي

 جػػاءى  فقػػدٍ  ,ً الكػػبلـ تقػػديرً  اخػػتبلؼً  ان مػػف خػػبلؿً جمٌيػػالقػػراءات ً  عػػف اخػػتبلؼً  المعنػػا النػػاتجً  اخػػتبلؼي  يظهػػري 
سٍ  العطؼي  (في حكـً ليشًرؾ)حي  الكممػةى  لتفصػؿى  عمػا االسػتئناؼً  الر فعً  قراءةي  ما عيًطؼى عميه, في حيف جاءتٍ  فى

سٍ  ليصبحى قدر لممبتدأ خبران ها فترفع عما االبتداء ,كيي ها كال تشركها في حكمً ا قبمى عمٌ   .في م بو لهالمعنا: حي

 يُن()الّديَن، الدّ  .4
ِإ  ددا َأ َزْلَ ددا ِإَلْيددَك اْلِكتَدداَب ِبدداْلَ قِّ َفاْعُبددِد الم ددَه ُمْخِمًصددا ل ددُه  قولدده تعددالى فدد  سددورة الّزمددر:   فدد 

الدِّينَ 
(7).  

( بالن صًب, كقرأ ابف أ ( بالر فعقرأ الجمهكري )الٌديفى  .( 8)بي عبمة )الٌديفي

                                                           
ٌّة ،  2/388،  معانً القرآن( ٌنظر : الفّراء ،  1)  . 4/477، المحّرر الوجٌز. وابن عط
  . 8/37،  معجم القراءاتٌنظر : الخطٌب )عبد اللطٌف( ، (  2)
 . 9/318،  المصدر الّسابقٌنظر :  الّسمٌن الحلبً ، (  3)

 . 38/40:  ص(  4)
ٌّا  5) ًّ 7/382، البحر المحٌطن األندلسً، ( ٌنظر : أبو ح معجم ، ؛ والخطٌب) عبد اللطٌف(9/380، الّدر المصون، ؛ والّسمٌن الحلب

 .104-8/103، معجم القراءات
 .7/382، المصدر الّسابق( أبو حٌان األندلسً،   6)
 .39/2: الّزمر ( 7)
(8  ، ًّ ٌّان األندلس  . 7/398، المصدر الّسابق( ٌنظر: أبو ح
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 .(1)ء مفعكالن به )له(. كالمعنا: يخمص له الٌديف)الٌديف( باسـ الفاعؿ )مخمصان(, إذ جا نيًصبى 

العائدي : أٌنه مرفكعه بالفاعمية أم: هك فاعؿي اسـً الفاعًؿ )مخمصان( ك أٌما قراءة الٌرفع فمها كجهاف: األٌكؿ
: . كالةٌػاني(2)ز أف يككف أؿ عكضان مف الضػمير أم: دينػؾ, كيجك لدل الحاؿ مضمره تقديرثي: الٌديفي منؾ

فىػػعى هنػػا أٍف يقػػرأ مخمىصػػان بفػػتح كر )لػػه( خبػرث كهػػك عمػػا االسػػتئناؼً كالجػػار كالمجػػر  أن ػه مبتػػدأ ػٍف رى . كحػػؽ مى
( 3)البٌلـ حتا يطابؽ

 اًلصي أىال ًلم ًه الدِّيفي اٍلخى
(4 ). 

ٌجته فػي ذلػؾ ـٍ ييقػرأ بػه, كأن ػه يفٌسػرث )أال هلل الػٌديف الخػالص( كقد رفض الٌزجاج قراءة الٌرفع, كحي : أن ػه لػ
بػف أبػي : بأٌنهػا قػراءةي ا. كقػد رٌد الٌشػهاب عمػا ذلػؾ(5)ف )له الٌديف( مكٌرران فػي الكػبلـ, ال يحتػاج إليػهك فيك

 .(6)عبمة منقكلةن عف الًةقاًت, فبل عبرة بإنكار الٌزجاج لها

خػػبلصي لصػاحًبًه, فػي حػيف نيًسػبى اإلخػػبلصي فػي قػراءًة الٌرفػًع لمػٌديًف كهػػك فػي قػراءًة الن صػب نيًسػبى اإل
احًبًه فػي الحقيقػًة فجػاءٍت القػراءةي األكلػا عمػا األصػًؿ, كالةٌانيػًة عمػا اإلسػناًد المجػازمِّ الٌػذم ييحػًدثي لص

.  تجكزان في الكبلـً

 )ت زيُل، ت زيَل( .5
 .(7)مِ َت ِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن الم ِه اْلَعِزيِز اْلَ ِكي : ف  سورة الّزمر قوله تعالى ف 

ػػػ ( , كعيسػػػا بػػػف عمػػػر )تنزيػػػؿى بػػػف عمػػػٌي, كابػػػف أبػػػي عبمػػػة. كقػػػرأ زيػػػد ()تنزيػػػؿي  عمػػػا رفػػػعً  ةي العام 
 .(8)بالٌنصب
: مػف اهلل كتقػدير الكػبلـ كالخبر قكلػه )مػف اهلل( ,)تنزيؿ( باالبتداءً  : رفعي فع كجهاف هما: األكؿلمرٌ 
هػػػذا  :تقػػػديرث لمبتػػػدأ محػػػذكؼو  ه خبػػػره )تنزيػػػؿ( عمػػػا أن ػػػ : رفػػػعي . كالةٌػػػانيالكتػػػابً  تنزيػػػؿي  الحكػػػيـً  العزيػػػزً 
 .(9)تنزيؿي 

                                                           
 .876، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 4/343، معانً القرآن؛ والّزّجاج ، 2/414، معانً القرآنفّراء، ( ٌنظر: ال 1)
((2  ، ًّ ٌّان األندلس ، 7/398، البحر المحٌطٌنظر: أبو ح ًّ  .9/407، الّدر المصون؛ والّسمٌن الحلب

 .933، الكّشاف تفسٌر، ٌنظر: الزمخشري  (3)
 . 39/3: الزمر  (4)

 .344-4/343،  ً القرآنمعان( ٌنظر:  5)
 .7/324،عناٌة القاضً( ٌنظر:  6)
 . 39/1:  الّزمر(  7)
(8  ًّ ٌّان األندلس ًّ 7/397، المصدر الّسابق، ( ٌنظر : أبو ح  .9/406، المصدر الّسابق، ؛والّسمٌن الحلب
ًّ ، 6/365،  جامع البٌان( ٌنظر :الّطبرّي ، 9) ًّ ،  2/262،  الّتسهٌل لعلوم الّتنزٌل؛ وابن جزّي الكلب ، الجواهر الِحسان؛ والّثعالب

5/78. 
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ػ , فػػبل األصػػؿ خػبلؼي  اإلضػػمارى  ٌجػػة فػي ذلػػؾ أف  , كالحي فػػع الٌسػابقةالر   األٌكؿ مػف قػػراءةً  الكجػػهي  حى ريجِّ
ٌف قكال ضػػركرة هنػػا إليػػه إاٌل لمٌضػػركرةً  صػػاري يي  مػػف تاٌمػػة ن  منػػا )تنزيػػؿ الكتػػاب مػػف اهلل( جػػاءت جممػػةن , كا 

ا باإلضػمار فمػـ تحصػؿ هػذث أٌمػ ,مػف اهلل ٌف الكتػابى إلػا أ اٌلذم يشيري  كأفادت الحصرى  المبتدأ كالخبرً 
ذا مالفائدة فػس , كالٌسػكرة ليسػت ن؛ ألٌف لهػذا إشػارة إلػا الٌسػكرةا أضمرنا المبتدأ نحتاج إلػا مجػاز. كا 
 .(1): أٌف المراد مف المصدر المفعكؿٌد مف القكؿً . فبل بي , بؿ الٌسكرة منٌزلةالتٌنزيؿ

. فإٌمػا أف يكػكف مفعػكالن لـز أك اقػرأ كنحكهمػاا :مار فعؿ تقديرثفجاءت عما إض صبً أٌما قراءة الن  
 .(2)عما اإلغراء بً صً أك ني محذكؼ و  لفعؿو 

قػػراءة الٌرفػػع عمػػا  إليػػه إاٌل لمضػػركرة, فػػالمرٌجح إذفكبمػػا أف  النحػػاة أقػػركا أٌف اإلضػػمار ال يصػػاري 
فػػػعً  أف  قػػػراءةى  يتضػػحي  كمٌمػػا سػػػبؽى  جعػػؿ )تنزيػػػؿ( مبتػػدأ ك)مػػػف اهلل ( خبرهػػػا. اهلل  خبػػػارً عمػػػا إ تػػدؿُّ  الر 

, فػي حػيف جػػاءٍت قػراءةي الن صػًب عمػا األمػًر مػػف اهلل منػػه سػبحانه كتعػالا تنزيػؿه  تعػالا بػأف  الكتػابى 
.  تعالا لنبًيًه بقراءًة )تنزيؿ الكتاب( ردان عما مف كذ بى ذلؾى

 )قياٌم، قيامًا(  .6
د : ف  السورة  فسها قوله تعالىف   وِر َفَصدِعَق َمدن ِفد  الس دَماَواِت َوَمدن ِفد  َوُ ِفَخ ِف  الصُّ

ُّم  ُ ِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َّْرِض ِإل  َمن َشاء الم ُه   .(3) َي ُظُرونَ  ِقَيامٌ َفِإَذا ُهم  ا

 .(4)صبً بف عمٌي )قيامان( بالن   . كقرأ زيدي )قياـه(عما رفع ً  ةي العام  

 الخبػػػرى  : أف  كفيػػػه أكجػػػه: أحػػػدهما ه حػػػاؿه عمػػػا أن ػػػ هي . كنصػػػبي (5)لممبتػػػدأ )هػػػـ( ه خبػػػره )قيػػػاـ( عمػػػا أن ػػػ عي ٍفػػػرى 
هػػك  فػػي الحػػاؿً  العامػػؿى  : أف  . كالةٌػػانيإذا هػػـ ينظػػركف قيامػػان : فػػ, كالتٌقػػديرفػػي الحػػاؿً  )ينظػػركف( كهػػك العامػػؿي 

فٍ  .: فبالحضػرة هػـ قيامػان تٌقػديرفال مكػافو  رؼى كانت ظػ . فإفٍ ة إذا كانت ظرفان في )إذا( الفجائيٌ  العامؿي  كانػت  كا 
: قػديري كالتٌ  بالحػاؿً  كهػك العامػؿي  ر محػذكؼه أٌف الخبىػ: كالةٌالػث .قدير: في ذلؾ الزمػاف هػـ قيامػان فالتٌ  زمافو  ظرؼى 

ًعمىػػت إذا الفجائٌيػػفػػإذا هػػـ مبعكةػػكف قيامػػان  ذا مػػا جي ٌمػػ: إٌمػػ, فالعامػػؿ فػػي الحػػاؿً ة حرفػػان . كا  بػػر ا الخا )ينظػػركف( كا 
 .(6)المقٌدر

                                                           
 . 238-26/237،  لتَّفسٌر الكبٌر( ٌنظر : الّرازي ، ا 1)
، 5/36، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوّي، 933 الكّشاف، تفسٌر؛ والّزمخشرّي، 2/414، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،   (2) ًّ ؛ والقاسم

 .5127، محاسن الّتأوٌل
 . 39/68: الزمر(  3)
ٌّان األندلسً، 948، المصدر الّسابق( ٌنظر: الّزمخشرّي،  4) ، الّدّر المصون؛ والّسمٌن الحلبً، 7/423، البحر المحٌط؛ وأبو ح

9/44 . 
(5  ، ًّ  .8/189،  معجم القراءاتالخطٌب )عبد اللطٌف(، ؛ و9/445، المصدر نفسه( ٌنظر: الّسمٌن الحلب
ٌّان األندلسً، 5/49، ابقالمصدر السّ ( ٌنظر: البٌضاوّي،  6) ، 7/423، المصدر الّسابق؛ وأبو ح ًّ ، المصدر الّسابق؛ والّسمٌن الحلب

 .9/44، الّسابق
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مبتػػدأ  , فقػػراءةي الٌرفػػعً قػػراءةو  كػػؿِّ  قمػػيبلن فػػي تػػأكيبلتً  كاضػػحان إذا مػػا أمعٌنػػا الٌنظػػرى  بػػذلؾى يكػػكفي االخػػتبلؼي     
هـ. بينمػا مػا حػكلً  ـ قيامان ينظػركف إلػا هػكؿً الٌنفخة الةٌانية تراهي  أف  الٌناسى يكـى القيامًة كبعدى  اهللي  كخبر إٍذ أخبرى 

 القيامػةً  يػكـى  الزمػت النػاسى  قيامان كهػي صػفةه  الناسي  بعثي يي  إذٍ  القيامةً  يكـى  البعثً  عما حاؿً  الٌنصبً  قراءةي  دٌلتٍ 
 .نصبها عما الحاؿً  ها مف اهلل تعالا فجازى بتأكيدً 

 ) سواٌء، سواٍء، سواًء( .7
َوَجَعدَل ِفيَهدا َرَواِسدَ  ِمدن َفْوِقَهدا َوَبداَرَك ِفيَهدا َوَقدد َر ِفيَهدا  : متفد  سدورة فّصد قوله تعالىف  

 .(1) لِّمس اِئِمينَ  َسَواءَبَعِة َأي اٍم َأْقَواَتَها ِف  َأرْ 

( بػػػالجرِّ يعمػػػرو  , كابػػػفي , كقػػػرأ يعقػػػكب, كالحسػػػفي فعً قػػػرأ أبػػػك جعفر)سػػػكاءه( بػػػالر        , كقػػػرأ , كعيسػػػا )سػػػكاءو
 .(2)الباقكف )سكاءن( بالٌنصب

فعمػػا أف  . كمػػف قػػرأ بػػالخفضً (3): هػػي سػػكاءه , كالتقػػديرلمبتػػدأ مضػػمرو  ان جعمهػػا خبػػر  (سػػكاءه ) مػػف قػػرأ برفػػعً  
ـي  (سػػكاء)إليػه ك , أك المضػاؼً لممضػاؼً  )سػكاءو( صػفةن  تكػكفى  . كالمعنػا: )فػػي بمعنػا اسػـ الفاعػؿً  مصػدرو  اسػ

) (. أف تككفى  . فيجكزي (4)أربعة أياـو مستكياتو تاماتو  نعتان ؿ)أربعةو( أك نعتان ؿ)أياـو

اسػتكت سػكاءن, , كالتٌقػدير: ره مضػم , كالفعػؿي : فسكاء اسـ مصدرو صب )سكاءن( فعما المصدرً أٌما مف نى     
في )أقكاتهػا(  مف الضميرً  )سكاء( عما الحاؿً بى نصى . كيجكز أف تي (5)اءن, فكضع الٌسكاء مكضع االستكاءكاستك 

ال هػي منصػكبة عمػا الحػاًؿ مػف )أيػاـ( أم: كاممػة ه  :. كقيػؿى (6)هػا مسػتكيةن كقػٌدر فيهػا أقكاتى  :)أقكاتها( كالتٌقػدير
 .(7)نقص فيها كال زيادة

 أربعػةى  , إٍذ كانػتٍ األرضى  فيهػا تعػالا اهللي  تػي خمػؽى الٌ  معنػا االسػتكاء لؤليػاـً  راءتاف في تكضيحً الق اشتركتٍ 
معنػا االسػػتكاء لضػػمير )أقكاتهػػا( العائػػد  قػػراءةي الن صػػًب لتكضػػيحً  ا كال زيػادة, كتفػػر دتٍ هػػأيػاـ كاممػػة النقػػص في

: هـ, كأضافها إلكأرزاقً  البشرً  ي أقكاتي ه عما األرض   كاألقكاتي  ا األرًض مف حيثي هي فيهػا كعنهػا. كقيػؿى

                                                           
 .41/10:فصلت(  1)
؛ والّشٌرازي، 393، المبسوط فً القراءات العشر؛ واألصبهانً، 2/366،الغاٌة فً القراءات العشر( ٌنظر: األصبهانً،  2)

حمنلعكبري، ؛ وا693، القراءات وجوهفً  الموّضح ، 2/221، إمالء ما منَّ به الرَّ ًّ ، ألحكام القرآن امعالج؛ القرطب
 .2/366،فً القراءات العشر الّنشر ؛ وابن الجزري،18/396

 . 2/221، المصدر الّسابق؛ العكبري، 3/12، معانً القرآن( ٌنظر: الفراء،  3)
 .2/442، اتحاف فضالء البشر؛ البّنا، 693، الّسابق المصدر؛ والّشٌرازي، 909، إعراب القرآن( ٌنظر: الّنحاس،  4)
؛ وأبو حٌان 5/66، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 565، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 4/881، معانً القرآن( ٌنظر: الّزجاج،  5)

 ، ًّ  .7/465، البحر المحٌطاألندلس
 .18/396، لّسابقالمصدر ا، ؛ والقرطب6ً\5ز،المحّرر الوجٌ( ٌنظر: ابن عطٌة،  6)
 .24/245، التحرٌر والتنوٌر( ٌنظر: ابن عاشور،  7)
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ـي األرًض  هػػي أقػػكاتي األرًض مػػف الجبػػاًؿ كاألنهػػاًر كاألشػػجاًر كالصػػخكًر كغيرهػػا مػػف األشػػياء اٌلتػػي بهػػا قىػػكا
(1)كالمياث  : هي المطري كمصالحها, كقيؿى 

ـى خصاًئصى األرًض في الببلد  , كعما ذلؾ يككف المعنا أف  اهلل قس 
 كمها.

ةرو جميٍّ في التأةير عما خبلؿ اآليات الٌسابقة ما لتغير األكجه اإلعرابٌية لمكممة الكاحدة مف أيظهر مف  
الٌدالليػة  بالمعػانياللية كالكظيفٌية  لمكممة الكاحػدة, كيقصػد فبتغير الكجه اإلعرابٌي تتعدد المعاني الدٌ  ,المعنا

مػػف  ةنا الميسػػتفادابهػػا المعػػ صػػدي قٍ يي الكظيفيػػة فى  معػػانيا الأٌمػػقػػراءة مػػف القػػراءات,  ٌكؿ لكػػؿِّ ؤ تمػؾ المعػػاني التػػي تيػػ
 لممفعػػكؿ بػػه, فكػػؿ   يالػػكظيف المعنػػا ختمػػؼ عػػفةبلن يمػػ لمفاعػػؿ يفيكممػػة, فػػالمعنا الػػكظالمكقػػع اإلعرابػػٌي لم

كمػا سػاهمت القػراءاتي فػي تعزيػًز بعػض  سكاء بزيادة في المعنا أك المبنػا. في سياؽ اآلية ان اختبلف ضيؼي يي 
     .أك دحضها كٌيةً اآلراًء النح

 

 

  

                                                           
 .6\5، المحرر الوجٌز( ابن عطٌة،  (1
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  ّ  .المجهولِ  وأ لممعمومِ  الفعلِ  بب اءِ  ر القراءاتِ : تغيُّ ا  المب ث ال

ُّاّّ  لممعموم أو المجهول. -أولً    ب اُء الفعِل ال

ُّاّّ  لممعموم أو المجهول. الفعلِ  ب اءُ  -ّا يا   غير ال
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ّ ا  : تغيُّر القراءاِت بب اءِ   .الفعِل لممعموِم أو المجهولِ  المب ث ال

ـى  المصػػػدرى  ؿي شػػػكً ه يي ألن ػػػ ؛مغػػػةً الٌ  جػػػكهري  الفعػػػؿي  عػػػدُّ يي  فػػػي  المتحػػػدةيف كمػػػا يجػػػكؿي  عػػػف آراءً  عبيػػػرً فػػػي الت   األهػػػ
 .ةً العربيٌ  غةً المٌ  مف ركائزً  أساسيةه  ركيزةه  فالفعؿي  ,ـهً أذهانً 

أك غيػػر متعػػدٍّ, فىعىػػؿى يىفعىػػؿ فىٍعػػبلن كًفٍعػػبلن,  تعػػدٍّ م عمػػؿو  عػػف كػػؿِّ  أك كنايػػةه  اإلنسػػافً  بالكسػػر حركػػةي  :عػػؿالفً    
 .(1)الفعاؿي  ,, كالجمعي الفعؿي  ,, كفعمه كبه, كاالسـي مفتكحه  كالمصدري  مكسكره  فاالسـي 

ػػمػػا مضػػا كيي لً  يػػتٍ نً , كبي األسػػماءً  أحػػداثً  مػػف لفػػظً  تٍ ذى ًخػػأمةمػػة أي   هػػك سػػيبكيه عنػػدً  فالفعػػؿي  بػػه الفعػػؿ  دي قصى
لفعؿ المضارع فهك اينقطع كيقصد به  لـٍ  , كما هك كائفه يقع كيقصد به فعؿ األمر ـٍ كل ما يككفي الماضي, كلً 

ـٍ ينتهً   .(2) بعد مستمر ل

 ؾ سػماها أكةػري ل, كلػذمباني الكبلـً  أصكؿي  , فاألفعاؿي االسـً  فالفعؿ له األصالة قبؿى  األصؿً  كفي قضيةً    
 .(3)نةً كالسُّ  القرآفً  عمـً  عما أكةرً  األبنية, كبعممها يستدؿي  العمماءً 

ـى ه فأي : فهك  ما استغني عف فاعمً لممجهكؿً  المبنيً  الفعؿً  أٌما عف تعريؼً      إليػه  دى سنً , كأي هي مقامى  المفعكؿي  قي
( كيسمٌ  معدكالن عف صيغةً  ( إلا )فيًعؿى ـ   ا فعؿ ما لـٍ )فىعىؿى ؛ لػيس جامعػان  هػذا التعريػؼى  غيػر أف   (4)فاعمػه   يسػ
, كالمصػػدر المخػػتص, كالظػػرؼ المتصػػرؼ إذ ينػكب الجػػار كالمجػػركر ,بػػه المفعػػكؿً عمػػا  فػبل تقتصػػر النيابػػةي 

 .(5)المختص

ن   آخػرثً  مػا قبػؿى  ككسرً  هً أكلً  بضِـّ  الماضي لممجهكؿً  بنا الفعؿي يي     لممبنػي لممجهػكؿ  ؿى ًعػفي  مػا اختيػر كزفي كا 
ـي , كيي كاسػتخرج الكصػؿً  المبػدكء بهمػزةً  ةالثي  ضـي استعماالن مف المبني لممعمكـ. كيي  أقؿ   هً لككنً  ةػاني المبػدكء  ضػ
ا الماضػي المعتػؿ العػيف كقػاؿ كبػاع فيجػكز كسػر مػا قبمهػا كهػك كتضارب كتعمـ خػكؼ المػبس. أٌمػ زائدةو  بتاءو 

  .) الٌرجز(فيهما )قكؿ كبكع( كقكؿ الشاعر كاككيجكز اإلشماـ فتقمب  ,األفصح لتصبح قيؿ كبيع

ف        , كهؿ ينفىعي شىيئان ليتي  (6)ليتى شبابان بكعى فاٍشتىرٍيتي  لىٍيتى

                                                           
 )فعل(. 1043، القاموس المحٌط، )فعل(؛ والفٌروزآبادي، 11/528، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور،  1)
 . 1/12، الكتاب(  2)
 .1/5، كتاب األفعالقطاع ، ؛ وابن ال1/1، األفعال( ٌنظر: ابن القوطٌة ، 3)
 .259، فً علوم القرآن المفّصل( الّزمخشري،  4)
 .125-2/117، أوضح المسالك( ٌنظر: ابن هشام األنصاري،  5)
 .171 الّدٌوان،( رؤبة بن العجاج،  6)
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ػػ أخمػػصى  لممجهػػكؿً  ا بنػػاثي , فمٌمػػالعػػيفً  معتػػؿي  ةبلةػػيه  ه فعػػؿه )بػػكع( فإن ػػ هاهد فيػػإذ الٌشػػ     قمػػبى  ؛ إذٍ هً فائًػػ ـ  ضى
فٍ  األلؼى   العمػةً  فيػه حػرؼي  بي قمىػيي  المضػارعي  , كالمعتػؿي ثً آخػرً  ما قبػؿى  كفتحى  أكليهي  ـ  مضارعان ضي  الفعؿي  كافً  كاكان. كا 
 .(1)ألفان 

ها ال تخمك مػف ها عما كةرتً أن   جدان غيرى  فكةيرةه  لممجهكؿً  المبنيً  الفعؿً  كبناءً  الفاعؿً  حذؼً  ا أغراضي أمٌ    
 , كالمحافظػةي : فهػي: اإليجػازي إلػا المفػظً  ا ما يرجعي إلا المعنا: أمٌ  راجعةن  أك تككفى  إلا المفظً  راجعةن  تككفى  أفٍ 

ـي  ا األسػػبابي . أٌمػػعرمِّ الٌشػػ زفً عمػػا الػػك  , كالمحافظػػةي جعً عمػػا الٌسػػ , أك الجهػػؿ بػػه, بالفاعػػؿً  المعنكيػػة فهػػي: العمػػ
ـي امعً ه عف السٌ في إبهامً  غبةي الر  ك   .(2)عميه أك منه , أك الخكؼي ثي , أك تحقيري الفاعؿً  , أك تعظي

 بٌيفه  كاضحه  معمكـً لم المبنيِّ  في الفعؿً  فالفاعؿي  ,عددً عما الت   المجهكؿً  أيضان: داللة الفعؿً  هً كمف أغراضً    
القائميف,  عما تعددً  اللةى فيد الدٌ يي  إذٍ  عددى الت   فيدي لممجهكؿ في بعض صيغه فهك يي  د مع المبنيِّ ا اإلسناي , أمٌ محدده 

 المبنيٌ  الفعؿى  ألبسى  القرآني   السياؽن  به عما أف   ستدؿي أك اآلمريف, أك الناصحيف, أك الكاعظيف كهذا أحد ما يي 
 كػـً الحي  ةبػكتى  فيػدي يي  ؛ إذٍ بػاتً كالة   داللته عما االسػتقرارً  هً . كمف أغراضً ةً ه التعبيريٌ كنماءن في قيمتً ةراءن  لممجهكؿً 

اللة عمػا . كالدٌ هً حدكةً  كتأكيدً  الحدثً  اللة عما هكؿً . كالدٌ هكيؿً كالت   اللة عما معنا التعميـً . كالدٌ هً مع عمكميتً 
اللػة كالدٌ  ,عاءً اللة عما الػدٌ . كالدٌ اللة عما االستحياءً . كالدٌ ةً االستمراري  اللة عما . كالدٌ كالكجكبً  كالحتـً  االلتزاـً 

  .(3)كالتنبيه عما اإلبهاـً 

ـي األكؿ بنػػػػاء الفعػػػػؿ الةٌ  ػػػػـ المبحػػػػثي إلػػػػا قسػػػػميف تبعػػػػان ألقسػػػػاـ الفعػػػػؿ, إذ درسى القسػػػػ بلةػػػػي لممعمػػػػـك أك قسِّ
 المجهكؿ, في حيف درس الة اني بناء الفعؿ غير الةُّبلةٌي.

 

 

 

 

 

                                                           
ًّ للكافٌة. االستراباذي، 77-1/76، األصول فً النحوراج، ( ٌنظر: ابن السَّ  1) ، أوضح المسالكن هشام، .واب2/959، شرح الّرض

2/131-132. 
 .115-114، المصدر نفسه( ٌنظر: ابن هشام ، 2)
 .61-56، الفعل المبنً للمجهول(  ٌنظر: محمد )عبد الفتاح(  3)
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ُّاّّ  لممعموم أو المجهول.ب اء الفع -أولً   ل ال

َل( .1  ) زَل، ُ ِزل، ُ زِّ
 .(1) ِبَساَ ِتِهْم َفَساء َصَباُح اْلُم َذِرينَ  َ َزلَ َفِإَذا  : افاتف  سورة الصّ  تعالى هلو قف  

( ببنػػاًء الفعػػًؿ لمفاعػػًؿ, كقػػرأ ابػػفي مسػػعكدو )نيػػًزؿ( بضػػ     الػػٌزام  ِـّ الٌنػػكًف ككسػػرً الجمهػػكري عمػػا قػػراءًة )نػػزؿى
ـي الجى  , كعاصػػػ , كأبػػػك عمػػراف الجػػػكنيِّ ( ٍحػػعمػػا بنػػػاًء الفعػػًؿ لممفعػػػكًؿ. كقػػػرأ ابػػفي مسػػػعكدو درٌم, كابػػػفي يعمر)نيػػػزِّؿى

 .(2)مشددان مبنٌيان لممفعكؿً 

( الٌنػػكف كالػػٌزامأصػػؿي اشػػتق  : كالػػبٌلـ كممػػةه صػػحيحةه تػػدؿي عمػػا هبػػكًط شػػيءو ككقكًعػػًه, كنػػزؿى  اًقًه مػػف )نىػػزىؿى
ٍنػز الٌنزكؿ: الحمكؿ, كالمىنزىؿ: بفػتح المػيـ كالػٌزام: الٌنػزكؿ كهػك الحمػ الن. كنػزؿ المطػر كؿ, نقػكؿ: نزلػتي نيػزكالن كمى

: ينزؿ فيه كةير, كالتٌنزيؿ: ترتيب الشٌ   .(3)يء ككضعه منزلهمف الٌسماء نزكالن, كمكاف نىًزؿه

ـي عمػا ريد  الفعؿي في قراءًة )نىزؿ( مبنٌيان لمفاعؿ: لمعذاًب   عما أساًس الٌتشبيًه؛ إذ شٌبه العػذابى بجػيشو يهجػ
هػي اسػػتعارةه  :قػكـو كهػـ فػي ديػاًرًهـ بغتػةن فيحػؿي بهػا, ففػي الٌضػػميًر اسػتعارةه مكنٌيػةه, كفػي الٌنػزكًؿ تخيميػة كقيػؿى 

ؿ الٌرسػكؿ يػكـ كالمػرادي هنػا نػزك  إف  الٌضػميرى فػي )نػزؿ( لمٌنبػي :. كقيؿى (4)تمةيمٌيةه زادٍت اآليةى فصاحةن كركعةن 
ًربىػػٍت ا عنػدها... فمٌمػػا دخػػؿ القريػػة قػػاؿفصػػمين غػػزا خيبػػرى   .  فعػػف أنػػس أٌف رسػػكؿ اهلل (5)الفػتح : اهللي أكبػػري خى

ٍنًذريف  تبلها ةبلةان  باحي المي ًة قىٍكـو فىساءى صى ٍلنا ًبساحى ٌنا إذا نىزى , كا  ٍيبىري خى
(6). 

فعػػػؿ الـز ال يتعػػػٌدل إلػػػا مفعػػػكؿ؛ لػػػذلؾ تعمٌػػػؽ  (نػػػزؿ)فالفعػػػؿ إلػػػا العػػػذاًب  (نيػػػزِّؿى )كريد  الفعػػػؿي فػػػي قػػػراءًة  
هػؤالًء  أم نزؿى العذابي بهـ, ككاف عذابي  بالجارِّ كالمجركر بعدث )بساحتهـ( كالمعنا: نزؿى العذابي بساحًتًهـ:

 .(7)في الٌدنيا القتؿى 
                                                           

 .30/177 الّصافات:(  1)
، 1199، زاد المسٌرابن الجوزّي، ؛و7/292، ، عناٌة القاضًالّشهابٌنظر: (  2) ًّ ٌّان األندلس ؛ 7/364،  حر المحٌطالب؛ و أبو ح

 .1245، فتح القدٌروالّشوكانً، 
 
 )نزل(.11/656، لسان العرب)نزل(؛ وابن منظور ،5/417، مقاٌٌس اللّغةٌنظر: ابن فارس، (  3)
؛ وابن 7/292، المصدر الّسابق؛ والّشهاب، 5/21، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوّي، 917، تفسٌر الكّشافٌنظر: الّزمخشري، (  4)

 .23/197، الّتحرٌر والّتنوٌرعاشور، 
 .7/292، ، المصدر الّسابقوالّشهاب ؛7/45، تفسٌر القرآن العظٌم؛ وابن كثٌر، 917، المصدر الّسابقٌنظر: الّزمخشري، (  5)
 .104كتاب الّصٌة باب ما ٌذكر فً الفخذ، صحٌح البخاريأخرجه (  6)
جاج،2/396، معانً القرآنٌنظر: الفّراء، (  7) ؛ وابن كثٌر، 917، المصدر الّسابق؛ والزمخشري، 4/317، إعراب القرآن ؛ والزَّ

 . 7/45،  المصدر الّسابق
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( بالٌتشػديد كبنػاء الفعػؿ لممفعػكؿ, هػك فعػؿ متعػدٍّ بالٌتضػعيؼ , جعػؿ نائػب الفاعػؿ ضػمير كفي قراءًة )نيػزِّؿى
 .بهـ . أم: نىٌزؿ اهللي العذابى (1)العذاب كالمعنا: نيٌزؿ العذاب بساحتهـ

 )ُقِضَ ، َقضى( .2
َّ ُفَس ِ يَن َمْوِتَها َوال ِت  َلْم َتُمْت ِف  َمَ اِمَها َفُيْمِسُك ال ِت   : ف  سورة الّزمر قوله تعالىف   الم ُه َيَتَوف ى ا
ُّْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسم ى ِإن  ِف  َذِلَك َخَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفك ُرونَ  اْلَمْوتَ  َعَمْيَها َقَضى  .(2)  َوُيْرِسُل ا

؛ ألن ه سببه في اختبلًؼ اإلعػراًب فػي )المػكت(      ٍت هذث اآلية في باًب المبنيِّ لممجهكًؿ كلممعمكـً أيدًرجى
بيف الٌسبب كالمسبب فقد آةرت الباحةةي كضعىها في بػاًب الس ػبًب كهػك  بيف الن صًب كالر فًع, كلٌما جمعت اآليةي 

     البناء لمفاعؿ كلممفعكؿ.

ِـّ القػػػاًؼ كالكسػػػائيي  ,قرأهػػػا حمػػػزةي       ( بضػػػ , كطمحػػػةي, كعيسػػػا )قيًضػػػيى , كابػػػفي كةػػػابو , كخمػػػؼ, كاألعمػػػشي
ػػا(كرفػػع) المػػكت(. كقػػرأ البػػاقكف) ,  ككسػػًر الٌضػػاًد كبنػػاًء الفعػػًؿ لممفعػػكؿً  بفػػتح القػػاؼ كالضػػاد كنصػػب  قىضى

 .(3))المكت(

نفػاًذًث لجهتًػػًه,       قضػا: القػاؼي كالضػادي كالحػرؼي المعتػػؿي أصػؿه صػحيحه يػدؿي عمػا إحكػػاـً أمػرو كاتقانًػًه كا 
, كسيػػمي المػػكتي قضػػاءن ألن ػػه أمػػره ينفػػذي فػػي ابػػفً  ػػؿى ـى كفىصى ػػ كى : قضػػا يقضػػي قضػػاءن فهػػك قػػاضو إذا حى آدـى  ييقػػاؿي

: قضػػا نحبىػػهي كقضػػا الرُّجػػؿي إذا مػػات كغيػػًرًث مػػف . اتفقػػت القراءتػػاف بأن همػػا مػػف أصػػؿو كاحػػدو (4)الخمػػًؽ, كييقػػاؿي
 .في البناًء لممعمكـً أك لممجهكؿً ةبلةيٍّ معتؿِّ اآلخًر. كاختمفتا 

ـٍ يسـ  فاعمه أف  الكبلـى أتا عقيب ذلؾ, أم جاءى عما منكاًؿ ما تقدـى مػف      ةي مف قرأ بما ل ج  ؛  حي الكػبلـى
ؿو ميسىمًّا إذ سيًبقٍت بقكله تعالا : ةي مف قرأ بالبنػاًء لمفاعػًؿ أف  الكػبلـى أتػا عقيػب إخبػار اهلل  ًإلىا أىجى ج  . كحي

ف ا األىنفيػسى  : لػهعف نفًسًه, إذ أخبرى اهللي تعػالا عػف نفًسػًه فػي قك  ييٍرًسػؿي  ...فىييٍمًسػؾي  ...الم ػهي يىتىػكى فجػرل  ...كى
دى ذلؾ بمفًظ ما تقدمه مف ذكًر الفاعًؿ؛ ألن ه في سياًقًه, فالكبلـي مؤتمؼه عما نظاـو كاحدو الفعؿي بع

(5). 

                                                           
  .7/292، عناٌة القاضً( ٌنظر: الّشهاب، 1)
 . 42/ 39:  الّزمر(  2)
 لقراءاتاإلقناع فً ا؛ وابن الباذش، 384، المبسوط فً القراءات؛ واألصبهانً، 2/420، معانً القرآن( ٌنظر: الفراء،  3)

النشر فً القراءات ؛  وابن الجزري، 7/414،  البحر المحٌط؛ وأبو حٌان األندلسً، 5/44، أنوار التنزٌل؛ والبٌضاوي، 1/750
 . 2/430، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 563-562، الّسبعة فً القراءات؛ وابن مجاهد، 2/363، العشر

 . )قضً(. 187-15/186، لسان العربى(؛ وابن منظور، )قض 5/99، مقاٌٌس اللغة( ٌنظر: ابن فارس،  4)
 . 624، حجة القراءات؛ وابن زنجلة ، 310، ، الحجة فً القراءات( ٌنظر: ابن خالوٌه 5)
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( بضِـّ  فهك عما قراءةً  فعً الر   أٌما كجهي  , كهنا يككف : كجعؿ الفعؿ مبنٌيان لممجهكؿً الياءً  كفتحً  القاؼً  ) قيًضيى
, فمٌمػػا عميهػػا بػػالمكتً  لتٌقػػديري : قيًضػػيى الخػػافًض , كا , كهػػك عمػػا مراعػػاًة نػػزعً ( 1)ان مرفكعػػ فاعػػؿو  : نائػػبى المػػكتي 

ًذؼى الخاًفضي صارى االسـ اٌلذم كاف مجركران بمنزلًة المفعك  ًعؿى نائبان عف الفاعػؿً حي  . أك عمػا تضػميفًؿ به فجي
؛ فيكػكف لممعمػكـً  الفعؿً  كبناءً  القاؼً  )قىضا( بفتحً  فعما قراءةً  صبً أٌما كجه الن   .(2))قضي( معنا كتب كقٌدرى 

 .(3)لمفعؿ قضا مستترو  ضميرو  ( بإضمارً المكتى  ضا اهللي قدير)قى به لمفعؿ قضا, كالتٌ  مفعكالن  المكتي 

ًة أن        ج  حٍت قراءةي )قىضا( بحي ـٍ يقرأ ها أبيفي كأشبىهي بنسًؽ الكبلـً ريجِّ ( مبنٌيػةن لممجهػكؿً ؛ إذ ل , أحده )ييرًسػؿي
فاهللي هك اٌلذم يقضي المكتى 
(4). 

 َن، َزي َن()ُزيِّ  .3
َُظ ُّدُه َكاِذًبدا : ف  سورة غافر قوله تعالىف    ُزيِّدنَ َوَكدَذِلَك  َأْسَباَب الس َماَواِت َفَأط ِمَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َواِ  ِّد  َّ

 .(5) ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِمِه َوُصد  َعِن الس ِبيِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإل  ِف  َتَبابٍ 

( مبنٌيان لمفاعؿ       ي فى ـٍ ييسـ  فاعمه, كقيًرئ )زى ( بما ل قراءةي الجمهكًر)زييِّفى
(6). 

      ) ًف الٌشػػيًء كتحسػػيًنًه, فػػالز يفي نقػػيضي ٍسػػكاليػػاءي كالٌنػػكفي أصػػؿه صػػحيحه يػػدؿُّ عمػػا حي  الػػٌزام كممػػةي )زٌيػػفى
, : زٌينتي الٌشيءى تزيينان  الٌشيفي  .(7) ها عيشبيهااألرضي إذا حس نى  تً نأزي, ك ييقاؿي
: فاعؿي التٌػزييف هػك اهلل تعػالا عمػا الحقيقػًة, كالمعنػا: زٌيػف اهللي   ٌيف( اختيًمؼى في الفاعًؿ فقيؿى  في قراءًة )زي

قبػػيحى عمًمػػًه حتٌػػا سػػٌكلٍت لػػه نفسيػػهي بمػػكغى أسػػباًب الٌسػػماكاًت ًليٌطمػػعى إلػػا إلػػه ػػػػػ عميػػه كتمػػٌردى  عتػػا حػػيفى  ػػػػػ لفرعػػكف
 .(8)مكسا
ي فى الٌشيطافي لفرعكفى سكءى كقيؿى ال  مػف الٌشػرًؾ كالٌتكػذيًب فتمػادل فػي  هً عمًمػ فاعؿي هك الٌشيطافي كالمعنا: زى

طغياًنًه, كنسبة الفعؿ إليه بكاسطًة الكسكسًة, كبذلؾ تككفي نسبةي الفعًؿ إلا اهللً عما كجًه الٌتسبيب ألن ه مٌكف 
 .(9)الٌشيطافى كأمهمه

                                                           
 . 24/8،  روح المعانً؛ واأللوسً، 340 – 2/339، معانً القراءات( ٌنظر: األزهري،  1)

 .  24/26، الّتحرٌر والّتنوٌر( ٌنظر: ابن عاشور،  2)
، معانً القراءات؛ واألزهرّي،  2/239، عن وجوه القراءات الكشف؛ ومكً القٌسً، 24/5، روح المعانًٌنظر: األلوسً، (  3)

 ؛340- 2/339
 . 683، الموّضح فً وجوه القراءات؛ والّشٌرازي، 884، إعراب القرآن( ٌنظر: الّنحاس،  4)
 .40/37: غافر(  5)
ٌّان األندلسً،  ؛ و2/420، واذراءات الشّ إعراب الق(  ٌنظر: العكبري، 6)  . 7/446، البحر المحٌطأبو ح
ٌّن( . 3/41،  مقاٌٌس اللّغة( ابن فارس،  7)  )ز
 .  6/428، جامع البٌان؛ والّطبري، 18/359، امع ألحكام القرآنالج؛ واالقرطبً، 24/70، المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً،  8)
. 5/58، أنوار التنزٌل؛ والبٌضاوي، 957 الكّشاف، تفسٌر؛ والّزمخشري، 24/70، ّسابقالمصدر ال( ٌنظر: األلوسً،  9)

 .1301، فتح القدٌروالّشوكانً، 
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, فالميزيف لمٌشػيطاًف شػيطانان طافي فقيؿ: إٍف كافى المزٌيفي هك لفاعؿى هك الٌشيقاؿى إف  ا فٍ ريد  عما مى   الٌشيطافي
. كلٌمػػا بىطيػػؿى ذلػػؾ كجػػب انتهػػاء األسػػباًب  آخػػر كهنػػا لىػػًزـى إةبػػاتي الٌتسمسػػؿ فػػي الٌشػػياطيف أك الػػٌدكر كهػػك محػػاؿه

 .(1)كالمسٌبباًت إلا كاجًب الكجكدً 
( فقد ريد  ف  يها الفاعؿي إلا اهلًل تعالا كيىديؿُّ عميه قكله )إلا إله مكسا(, كقد جاءت القػراءة أٌما قراءةي )زييِّفى

ـٍ يغفٍؿ كيبٌلن  -سبحانه كتعالا  -داٌلة عما أٌف اهلل مف الٌتزييف كالٌصدِّ إاٌل ألف  فرعػكفى طمبػه بمسػاف اسػتعدادث  ل
ـٍ يسب حٍت هذث القراءةي ألن ه ل  .(2)ٍؽ سكل ذكرث تعالا دكفى الٌشيطافكاقتضا ذلؾ سكء اختيارث, كما ريجِّ

كقد بيني الفعؿي )زٌيف( لممجهكًؿ ألف  المقصكدى معرفةي مفعكًؿ الٌتزييًف ال معرفةي فاعًمًه, أم حصؿ له تزييف 
سكء عممه في نفًسًه فظف  الباطؿى حقان كالٌضبلؿى اهتداءن. كما رٌكز عما الفعػًؿ ألهمٌيتًػًه, فالٌضػار هػك التٌػزييف 

ـٍ يػػدؿ   .الفعػػؿ كالحػػدث الكاقػػع كهػػك التػػزييف. فقػػد أضػػمر الفاعػػؿ ألهمٌيػػة (3)مػػزٌيف الخػػاصال ال بنػػاءي الفعػػًؿ  كلػػ
ف اجتهد أهؿي العمـً فػي تقػديرث فقػد كػاف تقػديريثي فػي هػذا التركيػًب  لممجهكًؿ هنا عما مف الفاعؿ في الحقيقة كا 

 مربكان محيران.

 )َصد ، ُصد ( .4
 .(4) َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإل  ِف  َتَبابٍ  َوُصد  َعِن الس ِبيلِ ...  : فسهاف  الّسورة   قوله تعالىف  

, كنػػػافع      ـه, قػػػرأ أبػػػك جعفػػػرو ػػػٌد(. كقػػػرأ عاصػػػ , كأبػػػك عمػػػرك بفػػػتًح الٌصػػػاًد )صى , كابػػػفي عػػػامرو , كابػػػفي كةيػػػرو
, كي ٌد(كحمزةي, كالكسائيُّ  . (5)عقكب, كخمؼ بضِـّ الٌصاًد )صي

ٌد( في أصًؿ اال     . فالٌصػدُّ اإلعػراض  شتقاًؽ: )صى ـي بابػه يػؤكؿي إلػا إعػراضو كعػدكؿو الٌصادي كالٌداؿي معظػ
ػػدىدتي فيبلنػػان عػػف األمػػًر, إذا عىدىٍلتىػػهي. كمٌمػػا هػػك  ـ  تقػػكؿ: صى ػػٌد كهػػك ميػػؿه إلػػا أحػػًد الجػػانبيف. ةيػػ ػػد  يىصي : صى ييقػػاؿي

ًإذىا قىٍكميػؾى ًمٍنػهي يىًصػدُّكفى  .... كقػرأ قػكـه: صحيح كليس مف هذا الباًب قػكلهـ: صػد  يىًصػدُّ كذلػؾ إذا ضػج  
(6) 

. كالقراءتاف تختمفاف فػي حالػًة البنػاًء لممعمػكـً أك لممجهػكًؿ, كتتفقػاف فػي أٌنهمػا مػف الٌةبلةػيِّ (7) يضٌجكف :اقالك 
ٌد(الم .جرًد )صى  . كقد بني لممجهكؿ بضِـّ أكًلًه فقط؛ ألن ه فعؿه ةبلةي  مضٌعؼه

                                                           
ازي،  1)  . 27/68، الّتفسٌر الكبٌر( ٌنظر : الرَّ
ازي، 24/70، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً،  2)  . 27/68، المصدر الّسابق؛ والرَّ
 .24/147، الّتحرٌر والتنوٌر؛ وابن عاشور، 17/70، ّدررنظم ال( ٌنظر: البقاعً،  3)
 .40/37:  غافر(  4)
؛ 27/68، المصدر الّسابق؛ والّرازي، 690، فً وجوه القراءات الموضح؛ والّشٌرازي، 6/428،جامع البٌان( ٌنظر: الّطبري،  5)

 .  5/116، الجواهر الحسانوالّثعالبً، 
  .43/57: الّزخرف( 6)
 )صّد(.3/282، مقاٌٌس اللّغةس، ابن فار (  7)
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مفعكًؿ الٌصدِّ ال معرفةي فاعًمًه, أم حصؿ له صد  عػف بيني فعؿي )صي    ٌد( لممجهكًؿ؛ ألف  المقصكدى معرفىة ي
ػػًرؼى عػػف طريػػًؽ الهػػدل لتػػزييف الٌشػػ يطاف لػػه سػػكءى عمًمػػًه. كفػػي قػػراءًة سػػبيًؿ الهػػدل, كالمعنػػا: إٌف فرعػػكفى صي

ػػد ( أيسػػًندى الفعػػؿي إلػػا فرعػػكفى الٌصػػاد عػػف الٌسػػبيًؿ إذ رٌدكث عمػػا ذكػػ رث فػػي )كقػػاؿ فرعػػكف( كالمعنػػا: صػػرؼى )صى
. كالفعػؿ )صػٌد( جػاء (1)فرعكفي الٌناسى عف الٌديًف. أك أعرضى عف سبيًؿ اهلًل التي ابتيًعثى فيها مكسػا اسػتكباران 

. فقػػراءة المبنػػي لممجهػػكؿ مػػف المتعػػٌدم فقػػط, كقػػراءةي المبنػػٌي لممعمػػكـً تتحمػػؿي أٍف يكػػكف مػػف (2)الزمػػان كمتعػػٌديان 
, أم: أعرضى كتكٌلاالمتعٌدم كمفع  .(3)كله محذكؼ أم: صد  قكمىه عف الٌسبيؿ, كأٍف يككف مف البلـز

الذم يبدك أف  اختبلؼى الٌصيغتيف أفاد معنييف ال ترادؼ بينهمػا كال تنػاقض؛ فكػٌؿ صػيغة بٌينػٍت جانبػان     
ًث, كالقراءتػػاف كػػػاآليتيف مػػف شخصػػيًة فرعػػكفى كسػػػمكًكًه, فهػػك ضػػاؿ  فاسػػده فػػػي نفًسػػًه, كهػػك ميفًسػػده مضػػػؿ  لغيػػرً 

 الحتكاء كٌؿ كاحدة منهما خبران مف أخباًر فرعكف.

 

ُّاّّ  لممعموم أو المجهول. -ّا ياً   ب اء الفعل غير ال

 كمٌما جاء فيه:

 )ُترجعون، َترجعون( .1
َلْيِه   :ف  سورة يس قوله تعالىف   ُعونَ ُتْرجَ َفُسْبَ اَن ال ِذي ِبَيِدِه َمَمُكوُت ُكلِّ َشْ ٍء َواِ 

(4). 

 .(5)لمفاعؿً  ان بف عمٌي, )تىرجعكف( مبني كزيدي  ,, كقرأ يعقكبي )تيرجعكف( مبنيان لممفعكؿً  العاٌمةً  قراءةي 

ػعى: الػٌراء كالجػيـ كالعػيف أصػؿه كبيػره مطػرد مينقػاس, يػدؿُّ عمػا في )ترجعػكف( االشتقاؽً  أصؿي     :  رجى
ػع يىرًجػع ريجكعػان, إذا عػادى.  ػؿ امرأتىػه, كهػي الر جعػة كالرِّ رٌد كتكرار. تقكؿ: رىجى ػعى الٌرجي جعػةي, كالرُّجعػا: كراجى

 بلةػػػيً همػػػا مػػػف الةٌ فػػػي أن   , كتتفقػػػافً أك لممجهػػػكؿً  لممعمػػػكـً  البنػػػاءً  تختمفػػػاف فػػػي حالػػػةً  . كالقراءتػػػاف(6)الٌرجػػػكع 
عى( المجٌردً   .)رىجى

                                                           
؛ ومكً 632، حجة القراءات ؛ وابن زنجلة،315، الُحّجة فً القراءات؛ وابن خالوٌه، 24/70، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً،  1)

 .690، الموّضح فً وجوه القراءات؛ والّشٌرازي، 2/344،الكشف عن وجوه القراءاتالقٌسً، 
 .24/147، والّتنوٌر الّتحرٌر( ٌنظر: ابن عاشور،  2)
(3  ، ًّ  . 483\9،الّدّر المصون( ٌنظر: الّسمٌن الحلب
 . 36/83 ٌس:(  4)
، 7/333، البحر المحٌطان األندلسً، ؛ وأبو حٌّ 4/37، نزٌل، أنوار التّ ( ٌنظر: البٌضاويّ  5) ًّ ، المصدر الّسابق؛ والّسمٌن الحلب

الّنائطً )محّمد غوث(، ؛  و2/405 إتحاف فضالء البشر،؛ والبّنا، 2/356، فً القراءات العشر الّنشر؛ وابن الجزرّي، 9/287
 . 5/400، نثر المرجان

 . )رجع (.2/409،  مقاٌٌس اللّغة( ابن فارس،  6)
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 جػػكع قهػػران كبأسػػهؿً ف الرُّ المشػػركيف بكػػك  استصػػغارً  عمػػا غايػػةً  لممفعػػكؿً  بالبنػػاءً  الجماعػػةً  نٌبهػػت قػػراءةي  
ه عميػه سػبحانه, كأن ػ هً سػهكلتً  مػف شػٌدةً  جػكعً ـ فػي الرُّ هي انقيػادى  بأف   لمفاعؿً  بالبناءً  يعقكبى  أمر. كزادت قراءةي 

 . (1)هـ اختياران منهـهـ بأنفسً ناشئه عف فعمً 
أٌمػا  .(2)مػكتكـ ـ بعػدى كي أم: هػك يبعػةي  مف اهللً  فالمعنا في قراءة )تيرجعكف( أم: تيرجعكف قهران بأمرو     

عمػػػا سػػػهكلة األمػػػر عنػػػد اهلل  كذلػػػؾ دليػػػؿه  أنفسػػػهـ كاختيػػػاران مػػػنهـ؛ معنػػػا )تىرجعػػػكف( رجػػػكعهـ مػػػف تمقػػػاءً 
شارة إلا قدرتػه كعظمتػه سػبحانه, كهػك مػف بػاب الكعػدً  ,تعالا لممنكػريف هلل عػٌز كجػٌؿ, كالػكاك  كالكعيػدً  كا 

 في )تيرجعكف( نائب فاعؿ كفي )يرجعكف( فاعؿ.

 ِذفوَن، ُيقَذفون()َيق .2
َّْعَمددى  :افاتفدد  سددورة الّصددقولدده تعددالى فدد   ِمددن ُكددلِّ  ُيْقددَذُفونَ وَ  ل َيس ددم ُعوَن ِإَلددى اْلَمددِع ا
َجاِ بٍ 

(3). 

( بفتح الياء ككسر الذاؿ. كقػرأ البػاقكف )ييقػذى     ـ  فكف( عمػا قرأ محبكب عف أبي عمرك )يىقًذفكفى ـٍ يسػ  مػا لػ
 .(4)فاعمه

مي كالٌطرح. يقاؿ: قىػذىؼى .   فالقاؼ كالذاؿ كالفاء أصؿه يدٌؿ عما الر  (ؼى ذى في األصؿ مف )قى الفعؿ  شتؽي يي  
؛ لبعػدها تتراءى ٌيٍقذفيهي قىذفان, إذا رما بػهالشي ,أم: مػا بالٌسػفر. كمنػزؿه قىػذىؼه كقػذيؼ. كبمػدة قىػذكؼ أم: طػركحه

, كأنها رميت به   .(5)بعيد. كناقةه مقذكفةه بالٌمحـً

 :. كقيػػؿى بالككاكػػبً  ياطيفى الٌشػػ قػػذفكف إلػػا اهلل سػػبحانه كتعػػالا كالمعنػػا: يرمػػي اهللي هـ يي فػػي قػػكلً  عػػؿي الف د  ري  
رىسنػا  :فػي قكلػه تعػالا إليػهً  المشػارً المككمػكف بػالحفظ ً  المبلئكػةي  الفاعػؿي  ًمئىػٍت حى ػٍدنىاهىا مي ٍسػنىا الس ػمىاء فىكىجى كىأىن ػا لىمى

شيػػػهيبنا ػػًديدنا كى شى
ا . أٌمػػػجانػػػبو  مػػػف كػػؿِّ  ياطيفً عمػػػا الٌشػػ هػػػا تػػنقضُّ , ككأن  الككاكػػػبى  الفاعػػؿي  فى . كجػػٌكز أف يكػػػك (6)

 . (7)هـ بعضان بعضي  ؼي قذً يى  هـ, كالمرادي أنفسى  فكفى قذً كالتقدير: يى  ياطيفي قذفكف( فهـ الشٌ )يى  في قراءةً  الفاعؿي 

                                                           
 .185\16، نظم الّدرر( ٌنظر: البقاعً،  1)
  5/127، ، الّضوء المنٌرٌّة؛ وابن الجوز6/292،  جامع البٌان؛ والّطبرّي، 4/296، معانً القرآن( ٌنظر: الّزّجاج ،  2)
 . 37/8:  الّصافات(  3)
، 627، الكامل فً القراءات( ٌنظر: ابن عقٌل،  4) ًّ ٌّان األندلس  . 7/338، البحر المحٌط؛ وأبو ح
 . )قذف(. 5/67، مقاٌٌس اللّغة( ابن فارس،  5)
 . 72/8: الجن(  6)
، الّتسهٌل لعلوم القرآن. وابن جزّي الكلبً، 2/375، اب القراءاتإعر. والعكبري، 23/70، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً ،  7)

 .7/8، معجم القراءاتالخطٌب )عبد اللّطٌف(، . و23/92، الّتحرٌر والتنوٌر. وابن عاشور، 2/232
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ػػ  ػػ الفاعػػػؿى  أف   كالكاضػػحي  .(1)فيهػػا إلػػػا اهلل تعػػالا د  ري  الفعػػؿى  )ييقػػػذفكف(؛ ألف   قػػراءةى  القػػٌراءي ح ى رج  لعممػػػه  ؼى ذً قػػد حي
 كعظمته سبحانه كتعالا.

 )َيِضّمون، ُيِضّمون( .3
َّْرِض َفداْ ُكم َبدْيَن ال  داِس  :  ف  سورة ص قوله تعالىف   َيا َداُووُد ِإ  ا َجَعْمَ اَك َخِميَفدًة ِفد  ا

َعدن َسدِبيِل الم دِه َلُهدْم َعدَذاٌب  َيِضدمُّونَ ن  ال دِذيَن إً  ِباْلَ قِّ َول َتت ِبِع اْلَهَوى َفُيِضم َك َعن َسدِبيِل الم دهِ 
َشِديٌد ِبَما َ ُسوا َيْوَم اْلِ َسابِ 

(2). 
, عٌبػاسو  , كابػفي يعمػرو  , كقرأ أبك حيكة, كأبك نهيػؾ, كابػفي الياءً  ٌمكف( بفتحً )يىضً  الجمهكرً  قراءةي      

 .(3)الياء بضِـّ  (ٌمكفييضً )عنهما  بخبلؼو  كالحسفي 

(  هً اشػػتقاقً  أصػؿي      ػػؿ  الشػػيء  , كهػك ضػػياعي عمػػا معنػا كاحػػدو  يػػدؿُّ  صػحيحه  أصػػؿه  كالػبٌلـي  الٌضػػادي  مػف )ضى
 ,كالٌضػػػبلؿي  . (4) كذهابػػػه فػػػي غيػػػر حقػػػه. كيقػػػاؿ: رجػػػؿه ضػػػٌميؿ كمضػػػمؿ: إذا كػػػاف صػػػاحبى ضػػػبلؿو كباطػػػؿ

ػم ة ب ,كالٌضؿُّ  ,كالٌضبللةي  , كالضِّ ِـّ , كالٌضمضمة كاأليضمكلة, بالٌضػ ػمؿ محركػة ضػٌد الهػدل. كيضؿُّ الكسػر, كالضُّ
: ضػػػاع كمػػػات, كصػػػار ترابػػػان كالٌضػػػمكؿ: الٌضػػػاؿُّ  , كأضػػػؿ  فػػػبلفه البعيػػػر كالفػػػرس: ذهبػػػا عنػػػه. كضػػػؿ  يىضػػػؿُّ

. قراءة )يىضمكف( بفتح الياء مضارع )ضٌؿ( الةبلةي المجػٌرد, بينمػا قػراءة )ييضػٌمكف( فهػي مضػارع (5) كعظامان 
. )  الفعؿ المتعٌدم )أضؿ 

ن  ـ باتباعً هي ضمكف أنفسى كف( بمعنا: يى مٌ جاءت قراءة )يىضً      الهػكل  ؿى ًعػمػا جي هـ الهكل, كاهمالهـ التٌقػكل. كا 
ػػ الػػنفسى  إف   ـ  , ةيػػيطافً الٌشػػ إلػػا حضػػيضً  ضػػكافً الرٌ  مػػف أكجً  هي صػػاحبى  طي سػػقً ؛ ألٌنػػه يي مسػػٌببان لمٌضػػبلؿً  بت رً إذا ضي

 .(6)عف رٌدها عنه فضٌؿ بذلؾب صاحبها لها خمقان كغم عما اتباع ذلؾ الهكل صارى 

 ,هـكف غيػرى مٌ المعنػا فيهػا تقػديرث: ييًضػ بػه, كأصػبحى  إلػا المفعػكؿو  تعػدل الفاعػؿي  ٌمكف( فقدٍ )ييضً  أٌما قراءةي    
ُـّ  , فهػي قػراءةه هً ميٍستىمًزمىةه لمقراءة األكلػا, فإٌنػه ال ييضػؿُّ غيػرث إاٌل ضػاؿ  فػي نفًسػ كهذث القراءةي  مػف سػابقتها,  أعػ

 .(7)أكضح ءة الجمهكرً كلكف قرا

                                                           
 . 627،  الكامل فً القراءات( ٌنظر: ابن عقٌل ،  1)
 .8\39: الّزمر :ها،وٌنظر مثل38/26 :ص(  2)
، ، المحّرر الوجٌز؛ ابن عطٌة130، مختصر فً شواذ القراءات ؛ وابن خالوٌه،23/187، روح المعانً، ٌنظر: األلوسً (3)

4/502 . 
،)ضّل(.356\3، مقاٌٌس اللّغةفارس،     (

4
) 

 . )ضّل(.1024، القاموس المحٌطالفٌروزآبادي،  ( 5)
 .369-16/368، نظم الّدرر( ٌنظر: البقاعً،  6)
مٌن الحلبً، 7/379، البحر المحٌطلسً، ( ٌنظر: أبو حٌان األند 7)  . 9/373، الدّر المصون؛ والسَّ
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ضػااٌلن  إذا مػا أصػبحى  هً بطبًعػ في المعنا, ككٌضحت أٌف اإلنسػافى  زيادةن  إلا المجهكؿً  البناءً  أفادت قراءةي    
بعادً  هً هـ إلا طريقً غيرث مف الٌناس, كجذبً  ه يسعا إلا إضبلؿً فإن    .كالٌصكابً  الحؽً  هـ عف طريؽً كا 

 

 ر يوُم()لُي ِذَر يوَم، لُي ِذر يوُم، لُي ذَ  .4
وَح ِمدْن َأْمدرِِه َعَمدى َمدن  َرِفيعُ  : ف  سورة غافر قوله تعالىف   الد َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْمِق  الرُّ

 .(1) الت اقِ  ِلُي ِذَر َيْومَ َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه 

( الفعػػؿ مبنيػػػ قػػرأ الجمهػػػكري        ( بالن  , كلمفاعػػؿً  ان )ليينػػًذر يػػػكـى  كجماعػػػةه  ,بػػػف كعػػب بػػيُّ . كقػػػرأ أي صػػبً )يػػػكـى
 الفعػؿً  اليمػاني )ليينػذر يػكـي( ببنػاءً  بػف السػميقعً  . كقػرأ محمػدي فعً , ك )يػكـي( بػالر  لمفاعػؿً  ان )ليينذر يػكـي( الفعػؿ مبنيػ

)يكـي( رفعً , كبلممفعكؿً 
(2). 

: نػػػذاري : اإلقػػػاؿي . يي أك تخػػػكُّؼو  عمػػػا تخكيػػػؼو  تػػػدؿي  كممػػػةه  كالػػػٌراءي  اؿي كالػػػذٌ  النػػػكفي  )نىػػػذر(  الكممػػػةً  أصػػػؿي       
نػػًذر كالجمػػع النُّػػذير. كالٌنػػذيري اإلبػػبلغي  شػػتيؽ  مػػف فعػػؿو ةبلةػػيٍّ ا دٍ المضػػارع )ييٍنػػذر( قػػ الفعػػؿى  أف   بلحػػظي . ي(3) : المي

 .اآلخرً  ما قبؿى  أكله كفتحً  بضِـّ  ث لممفعكؿً مجردو فيككفي بناؤ 

 المسػػتترى  ميرى الٌضػ ألف  ؛ إلػا اهللً  نػذارً اإل فعػؿي  دى سػنً كأي  لمفاعػؿً  الفعػؿي  يى نًػبي  أك الجمهػكرً  العامػةً  فػي قػراءةً     
إلػا  الرُّسػؿى  هً عنػه, كالمعنػا: ليينػذر اهللي ببعةًػ ثي فهػك المتحػد   فىػاٍدعيكا الم ػهى  قكلػه : عميػه مػف عائده  (يينذر )في

كحى  كح مػػػف قكلػػػه: هػػػك الػػػرٌ  الفاعػػػؿي  بلؽ. كقيػػػؿى الػػػتى  يػػػكـً  ؽً الخبلئًػػػ  , كقيػػػؿى الػػػكحي كحً بػػػالرٌ  قصػػػدي كيي   ييٍمًقػػػي الػػػرُّ
ػػ ػػ :قكلػػه تعػػالاعمػػا  عائػػده  ميري الضى ػػشػػاء( كيي يى  فٍ )مى ,  سػػكؿً عمػػا الرٌ  يعػػكدي  ميري الٌضػػ كقيػػؿى  بهػػا األنبيػػاءي  دي قصى
ػػف( المكصػػكلة ف  ـ إهً لقػػكلً  ػػ: لينػػذر مػػف ألقػػي عميػػه الػػرٌ معنػػا )مى  سػػؿً الرُّ  اإلنػػذار دكفى  سػػكؿ بصػػدده. فالر  كح قكمى
( فإٌمػػػا عمػػػا الظرفي ػػػ ا نصػػػبي أٌمػػػ .مضػػػارعً ال مهػػػـ صػػػيغةي بلئً سػػػبقكا؛ إذ ال تي  ذيفى الٌػػػ نػػػذىري ةً )اليػػػكـى بػػػه  . كيكػػػكف المي

ٌمػػ : ليينػػذرى تقػػديرثي  ان محػػذكف  باالتسػػاعً  قصػػدي , كيي رؼً ا عمػػا المفعػػكؿ بػػه اتسػػاعان فػػي الظٌػػبالعػػذاًب يػػكـى الػػٌتبلؽ, كا 

                                                           
  .40/15 غافر:( 1)
، 7/437، البحر المحٌط( ٌنظر: أبو حٌان األندلسً،  2) ًّ مٌن الحلب  .1297، فتح القدٌر؛ والشوكانً، 9/463، الدّر المصون؛ والسَّ
 ، )نذر(.5/414، مقاٌٌس اللغةابن فارس،  (3)
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 رفػعى  , إاٌل أف  مػف تػأكيبلتو  إلػا مػا سػبؽى  الفعػؿي  ردُّ بػٌي كالجماعػة ييػأي  . كفي قراءةً (1)به رؼ المشبه بالمفعكؿً الظٌ 
 . (2)الٌناس العذاب يكـي الٌتبلؽ مجازان كالمعنا: لينذرى  ةً )اليكـي( عما الفاعمي  

 هي نصػبى  . كهػذث القػراءة تؤٌيػدي الفاعػؿً  ةً )يػكـي( عمػا إنابىػ عى فً كري  لممفعكؿً  ني الفعؿي )ليينذر يكـي( فبي  أٌما قراءةي      
 .به اتساعان  عما المفعكؿً  الجمهكرً  في قراءةً 

 َيْظَهر الفساُد، ُيظِهر الَفساَد، ُيظَهر الفساُد() .5
َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِ   َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َرب ُه ِإ ِّ  َأَخداُف  : ف  الّسورة  فسها قوله تعالىف  

َّْرِض  ُيْظِهرَ َأن ُيَبدَِّل ِديَ ُكْم َأْو َأن  اْلَفَسادَ ِف  ا
(3). 

, , كخمػؼ, كاألعمػشي , كالكسػائيُّ , كاألعػرجي , كحمػزةي أبػك بكػرو ك محيصػف,  , كابػفي عامرو  , كابفي كةيره  قرأ     
 فعً , ك)الفسػادي( بػالر  ان لمفاعػؿً ـز مبنٌيػمػف )ظىهىػر( الػبٌل  كالهػاءً  الياءً  , كعيسا )يىٍظهىر( بفتحً ابو كةٌ  , كابفي كالحسفي 

 , كنافعي درمُّ حٍ , كالجى , كأبك رجاءو , كقتادةي , كمجاهده  بً مسيٌ ال بف مالؾ, كابفي  كأنسي  كيعقكبي  فاعمه. كقرأ حفصه 
بف  ( مفعكالن به. كقرأ زيدي ادى سى كنصب)الفى  ان لمفاعؿً مف )أظهر( مبنيٌ  الهاءً  ككسرً  الياءً  )ييظًهر( بضِـّ  بك عمرو كأ

( بضِـّ  عميٌ   . (4))الفسادي( رفعان مبنيان لممفعكؿ ك الهاءً  كفتحً  الياءً  )ييظهىري

: الظٌػػاءي  ظى      ري يظهىػػ الٌشػػيءي  . مػػف ذلػػؾ ظهػػرى كبػػركزو  عمػا قػػٌكةو  يػػدؿُّ  كاحػػده  صػػحيحه  أصػػؿه  كالػػٌراءي  كالهػػاءي  هىػرى
 (رى هىػػظى ) غيػػر أٌف )يظهػر( مضػػارعي  . فالكممتػػاف متٌفقتػاف فػػي األصػؿً (5) كبػرزى  , إذا انكشػػؼى ظهػكران فهػػك ظػاهره 

بػرا فػي زيػادةً  مف أةرو  ةً ديى ما لمٌتعخفا لً المتعٌدم, كال يي  (أظهر))ييظهر( مف البٌلـز ك  جديػدو  عنصػرو ًز المعنػا كا 
 كهك المفعكؿ به. في الجممةً 

( ر الفسػادي هى ظٍ قراءة )يى فكرفعه به,  هً بفعمً  ثي ردى فى فأى  بديؿً عف التٌ  ثي كظهكرى  الفسادى  عى طى ه قى هذث القراءة أنٌ  ةي جٌ حي      
بػػه عمػػا الفاعمٌيػػة. كالمعنػػا: إذا  الفسػػادى  سػػادي( فرفػػعى كهػك )الف هً إلػػا فاعًمػػ دى سػػنً مػػف )ظهػػر( الػػبٌلـز كأي  الفعػػؿي  جػاءى 

المتعػٌدم كقػد تعػٌدل لمفعكلػه  (أظهػر)مػف  )ييظًهر الفسادى( فالفعؿي  . أٌما قراءةي بالتٌبديؿً  ر الفسادي ظهي يى  الٌديفي  ؿى دِّ بي 
 رى ظًهػف يي كالمعنػا: أ عمػا مكسػا  العائػدي  الضػميري  بػه كالفاعػؿي  عمػا أٌنػه مفعػكؿه  )الفسادى( كنصػب الفسػادى 

                                                           
مخشري ، 4/369،  معانً القرآن؛ والّزّجاج،  24/56، روح المعانًاأللوسً،  ( ٌنظر: 1) ؛ القرطبً، 952، الكّشاف تفسٌر؛ والزَّ

، 5/54، نزٌلأنوار التّ ؛ والبٌضاوي، 18/399، امع ألحكام القرآنالج ًّ ؛ وابن عاشور، 7/463، الّدر المصون؛ والّسمٌن الحلب
 .109-24/108، التحرٌر والتنوٌر

، 7/437، البحر المحٌط ٌنظر: أبو حٌان األندلسً، (  2) ًّ  . 7/463، المصدر الّسابق؛ والّسمٌن الحلب
  .40/26:غافر(3)
المصدر ؛ وأبو حٌان األندلسً، 389، فً القراءات، المبسوط؛ واألصبهانً، 24/63، المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً،  4)

 .2/436 إتحاف فضالء البشر،؛ والبّنا، 596، اءاتالّسبعة فً القر؛ وابن مجاهد، 7/41، الّسابق
 )َظَهَر(. 3/471، مقاٌٌس اللغة( ابن فارس،  5)
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في قػراءة )ييظهػرى  بما قبمه. هي ه أشبى ؛ ألن  الجميعً  إلا مكسا بإجماعً  الفعؿي  دى سنً . إذ أي الفسادى  مكسا في األرضً 
 . (1)مقاـ الفاعؿ هً لقيامً  الفسادي  عى فً كري  لممجهكؿً  ني الفعؿي ( بي الفسادي 

 )َسُيْدَخموَن، َسَيْدُخمون( .6
اَل َربُُّكُم اْدُعوِ   َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن  ال ِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن َوقَ : ف  الّسورة  فسها قوله تعالىف  

َجَه  َم َداِخِرينَ َسَيْدُخُموَن ِعَباَدِت  
(2). 

 ,عػػف أبػػي عمػػرك ميحيصػػف, كركيػػسي  , كابػػفي بػػف عمػػٌي, كأبػػك جعفػػرو  , كزيػػدي , كأبػػك بكػػرو كةيػػرو  قػػرأ ابػػفي     
(  كالمفٌضؿي  مكفى ـ  يي  عمػا مػا لػـٍ  الخاءً  كفتحً  الياءً  بضِـّ عف عاصـ: )سىييٍدخى مكف)فاعمػه. كقػرأ البػاقكف  سػ  (سػيدخي

 . (3)لمفاعؿً  عما البناءً  الخاءً  كضِـّ  الياءً  بفتحً 

( كهػك الكلػكج. يي  منقػاسه  مطػرده  أصػؿه  كالػبٌلـي  كالخاءي  الٌداؿي      ػؿى ؿي ديخػكالن قػاؿي مػف )دىخى ػؿى يىػدخي . مػف (4)  : دىخى
مكها, كقػػد دخي هػػـ ال يىػػء الفعػػؿ لممفعػػكؿ, كهػػك مضػػارع أيدًخمػػكا كالمعنػػا: أن  ببنػػا (سػػيىدخمكف)قػػرأ  مكنها حتػػا ييػػدخى

مكف((5)العػذاًب جهػنـ : سػيدخمهـ مبلئكػةي كالتقػديري  ,العذابً  إلا مبلئكةً  الفعؿي  دى سنً أي  ببنػاء  . أٌمػا مػف قػرأ )سىػيىدخي
ـى لهـ, عما معنػا سػكؼ  الفعؿى  عنهـ كجعؿى  خبرى الفعؿ لمفاعؿ فقد أى  ه ألن ػ فػعً الر   . كجػاءت قػراءةي يػدخمكف جهػن

 .(6)القرآفً  في سائرً  مةؿ ما جاءى  ثي ؤكدي بعدث ما يي  يأتً  لـٍ 

ـى  مكفى دخي هػػػػـ يىػػػػأن   ةي ٌجػػػػ)سػػػػيىدخمكف( كالحي  قػػػػراءةي  حػػػػتٍ جِّ كقػػػػد ري     هػػػػـ إذا أيدخمكهػػػػا فهػػػػـ الػػػػداخمكف؛ ألن  فػػػػ جهػػػػن
ميكا أىٍبكىابى جى ...بقكله تعالا: (7)بكفخاطى مي  ـى اٍدخي ...هىن 

(8). 

المشػػركيف النػػار يػػـك القيامػػة,  دخػػاؿً إب مككمػػكفى  العػػذابً  فمبلئكػػةي  ,عمػػا الفاعػػؿً  لممفعػػكؿً  البنػػاءً  قػػراءةي  دلٌػػتٍ 
ـ مػف تمقػاء دكف إلػا جهػن  , ككػأن هـ منقػالممشػركيفً  دخػاؿً اإل دة فعؿى سنً مي  ,به البناء لمفاعؿً  قراءةي  بينما صر حتٍ 

 .  أنفسهـ بقدرة اهلل

                                                           
؛ 630، ُحّجة القراءات؛ وابن زنجلة ، 314، ، الُحّجة فً القراءات؛ وابن خالوٌه3/7، معانً القرآن( ٌنظر: الفراء،  1)

؛  27/56، التفسٌر الكبٌر؛ الّرازي، 688، القراءات وجوه، الموضح فً ؛ والّشٌرازي954، الكّشاف تفسٌروالّزمخشري، 
 ، ًّ  . 24/126، التحرٌر والتنوٌر؛ ابن عاشور، 9/471، الّدّر المصونالّسمٌن الحلب

 .40/60: غافر(  2)
جوه و عن الكشفمكً القٌسً، ؛ و391 المبسوط فً القراءات العشر،؛ واألصبهانً ، 24/82، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً،  3)

؛ والبٌضاوي، 18/376، ألحكام القرآن الجامع؛ والقرطبً، 1/754، فً القراءات اإلقناع؛ وابن الباذش، 2/245، القراءات
 .2/439، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 5/62، أنوار التنزٌل

 . )دخل(.2/335، مقاٌٌس اللغةابن فارس،  (  4)
 .24/183، الّتحرٌر والّتنوٌر ؛ وابن عاشور،692 ،اتالموضح فً وجوه القراء( ٌنظر: الّشٌرازي،  5)
 .2/349، معانً القراءات؛ واألزهري، 335، حجة القراءات( ٌنظر: ابن زنجلة ،  6)
 .692 المصدر الّسابق،( ٌنظر: الّشٌرازي،  7)
 .40/76: غافر(  8)
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 َتعتبوا، ُيستعَتبوا()َيسْ  .7
دَن  : متف  سورة فصّ قوله تعالى ف   ن َيْسدَتْعِتُبوا َفَمدا ُهدم مِّ ًّْوى ل ُهْم َواِ  َفِإن َيْصِبُروا َفال  اُر َم

اْلُمْعَتِبينَ 
(1). 

ف يىٍسػػتىعتبكا( مبنٌيػػان لمفاعػػؿً  قػػرأ الجمهػػكري     , كأبػػك بػػف عبيػػد, كمكسػػا األسػػكارمٌ  , كعمػػركي , كقػػرأ الحسػػفي )كا 
ف ييستعتىبكا(بيد بف عيمير, كأبك العاليةع  .(2))كا 

: مػف ال يعمػؿ فيػه العتػاب, : العتكبي قاؿي فيها. يي  أصؿه  كالباءي  اءي كالتٌ  في)يستعتبكا( عتب: العيفي  األصؿي    
 يقٌمهػػـ, أم: لػػـٍ  كاسػػتعتبته فػػأعتبني أم: استرضػػيته فأرضػػاني, كقيػػؿ فػػي معنػػا اآليػػة: إف يسػػتعتبكا ربهػػـ لػػـٍ 

 .(3)ا الٌدنيايرٌدهـ إل
ر: فمػا هػـ مػف المعتبػيف, اسػـ مفعػكؿ قػديي كالتٌ  اهللً  فيها إلا أعداءً  الفعؿي  )يىستىعتبكف( ريد   الجمهكرً  قراءةي    

ف طمبػكا العتبػا لهػـ  كقيػؿ هػي الٌرجػكعي  ضػاكهػي الرِّ  - كالمعنا: إف يعتذركا فما هـ مف المعذكريف, كقيؿ: كا 
فيهػا:  قػديري )ييسػتىعتبكف( فالتٌ  ا قػراءةي عطاهػا كيسػتكجبها. أٌمػف يي فمػا هػـ مٌمػ -جزعان مٌما هـ فيػه  حبكفى إلا ما يي 

 إفٍ  :المعنػػا ف  إ كقيػػؿى  .هػػـ فمػػا هػػـ فػػاعمكفرضػػكا رب  يي  مػػنهـ أفٍ  بى ًمػػفمػػا هػػـ مػػف المعتبػػيف, اسػػـ فاعػػؿ: أم: طي 
 .(4)قاءً تعالا مف الشٌ  اهللً  لهـ مف عمـً  ما سبؽى لً  هً يعممكا بطاعتً  نيا لـٍ هـ إلا الدٌ كرد   أقالهـ اهللي 
تعالا  هـ يستعتبكف اهللى أن   :إليهـ ليككف المعنا فيها الفعؿي  دى سنً )يستعتبكف( قد أي  قراءةى  أف   ا سبؽى ممٌ يٌتضح ي 

القػػراءة الةٌانيػػة عمػػا عػػدـً جػػكع لعٌمهػػـ يعممػػكا حسػػنان كيكفػػركا عػػف سػػيئاتهـ, بينمػػا دلٌػػت كالرُّ  كيطمبػػكا رضػػكانه
 الٌطمب منهـ, فقد سبؽ عميهـ الٌشقاء.  غـى ري  -كجؿ   عز  -هـ هلل استرضائً 
ياًؽ مي ػة فػي الٌسػي  الفعالمبحثي مدل تػأةيًر اخػتبلًؼ الٌصػيظهري مف خبلًؿ ما تقدـى مف اآلياًت في هذا    

ة نفسػػها تنطػػكم عمػػا دالالتو متعػػددةو, مػػف خػػبلؿ الٌزيػػادًة فػػي المعنػػا, األمػػر الٌػػذم جعػػؿى اآليػػ القرآنػػيِّ سػػكاءن 
مػف دكف تنػافضو أك تضػادٍّ بػيف تمػؾ المعػاني, كهنػا تكمػفي الحكمػةي ياًؽ القرآنػٌي لمٌسػ  يؼ كؿُّ قراءةو معنان لتض

ًعمىت داللةي كؿِّ لفظةو آيػةن مسػتقمةن لى   البياني ةي كاإلعجازي المُّغكمُّ  حينهػا  القػرآفي  ـى سىػت  لكتاب اهلل عز  كجٌؿ. إذ لك جي
ػػيً  بػػالتركيًز عمػػا الفعػػًؿ كاالهتمػػاـً بكقػػكعً الحػػدًث إلبػػراًز  كمػػا.  اإليجػػازً  كعػػدـً  طكيػػؿً بالتٌ  أةػػر اخػػتبلؼي الصِّ

 أهمي ًة ذلؾ الحدث.
  

                                                           
 .41/24: فّصلت (1)
، البحر المحٌط؛ وأبو حٌان األندلسً، 18/111، جامع ألحكام القرآنال؛ والقرطبً، 24/118، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً،  2)

 . 9/522، الّدّر المصون؛ والّسمٌن الحلبً، 7/472
 . )َعَتب(. 24/17، القاموس المحٌط)َعَتب(؛  والفٌروزآبادي،  1/577، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور،  3)
.والقرطبً، 968، الكّشاف تفسٌر. والّزمخشري، 2/245، المحتسبجنً، . وابن 24/118، المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً،  4)

ٌّان األندلسً، 18/411، المصدر الّسابق ، 473-7/472، المصدر الّسابق. وأبو ح ًّ ، المصدر الّسابق.والّسمٌن الحلب
  .7/398، عناٌة القاضً.والشهاب،9/522
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 الث:المب ث الّّ 

 ها.وعدمِ  ئ باإلضافةِ ما ُقرِ 
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 ما ُقِرئ باإلضافِة وعدِمهاالمب ث الّّالث: 

إلػيهـ  ماؿي المي  بالقكًـ  : الممصؽي ضاؼي كدنا. كالمي  اؿى إليه: م : ضاؼى قاؿي يي  اإلسنادً  مطمؽي  : لغةً  اإلضافةي     
 .(1) ضيؼى إليه فقد أي  دى سنً كأي  إلا شيءو  ميؿى ما أي  منهـ, ككؿُّ  كليسى 

 أك مػػا يقػػػكـي  التنػػػكيفً  منزلػػةى  ؿً اني مػػػف األكٌ الةٌػػ عمػػا تنزيػػػؿً  ثً عمػػا غيػػػرً  اسػػـو  فهػػي إسػػػنادي  : اصدددطا اً ا أٌمػػ 
ػػػ  ألف   : اسػػػمان لسػػػببيف: األكؿإالٌ  ضػػػاؼي المي  : فػػػبل يكػػػكفي اإلضػػػافةً  شػػػرطي  يظهػػػري  عريػػػؼً التٌ  مػػػف خػػػبلؿً . ك 2 همقامى

ن   ضػػػاؼً بالمي  التعريػػػؼي  مػػػف اإلضػػػافةً  الغػػػرضى  أف   :, كالةػػػاني عمػػػا األسػػػماءً ؿ إالٌ دخي ال يىػػػ التنػػػكيفى   ؼي عػػػر  مػػػا تي كا 
 .(3)فبل تضاؼ لذلؾ ؼ األفعاؿي عر  كال تي  األسماءي 

 إذ أضػػاؼى  ,ـ( نحػك غػبلـي زيػػد, كالمعنػا غػبلـه لزيػدو بمعنػا )الػبٌل  عمػا ضػربيف: إضػػافةه  تػأتي اإلضػافةي    
ضافةه كغيرث بمعنا البٌل  إلا اسـو  ان اسم  كهنا أضاؼى  ,بمعنا )مف( نحك: ةكبي خزِّ بمعنا: ةكبه مف خزٍّ  ـ. كا 
ا أمٌ  ,ؿً فان لؤلكٌ اني كصالةٌ  يككفى  فيه أفٍ  ال يجكزي  ؿى األكٌ  بيف الضربيف أف   . كالفارؽي (4)هك بعضه إلا اسـو  ان اسم
فرفػع  ,: ةػكبه خػز  (ً خػزٌ  ةػكبي ) فػي نحػكً  تقػكؿى  أفٍ  , إذ يجػكزي ؿً اني كصػفان لػؤلكٌ الةٌػ يكػكفى  أفٍ  فيػه اني فيجكزي الةٌ 
 بيف ضربي اإلضافة. , كمف هنا يمكف التفريؽي (5)لةكب ه صفةه ألن   خزٌ 

رفػان اني ظالةٌػ فيػه , كهػذا يكػكفي ؿه : كهك عما معنا)في( كهػك قميػلئلضافةً  ةالثه  ضربه  هناؾى  ف  كقيؿ: إ   
 .(7)...مىٍكري الم ٍيؿً ...  :نحك (6)ؿلؤلكٌ 

ػػتي      . هػػي غيػػر المحضػػةً  فظيػػةي كالمٌ  هػػي المحضػػةي  فالمعنكيػػةي  ؛كلفظيػػةو  إلػػا قسػػميف: معنكيػػةو  اإلضػػافةي  ـي قسى
, معرفػػػػةن  كػػػػافى  إفٍ إليػػػػه  ضػػػػاؼً بالمي  ضػػػػاؼً المي  تعػػػػرؼى  فيػػػػدي : نػػػػكع يي فهػػػػي عمػػػػا نػػػػكعيف المعنكيػػػػةي  ا اإلضػػػػافةي أٌمػػػػ

مةمػػػػؾ  برجػػػؿو  . كقكلػػػػؾ مػػػررتي هً ًفػػػتعرُّ  دكفى  ضػػػاؼً المي  تخصػػػػيصى  فيػػػدي . كنػػػكع يي نكػػػػرةن  كػػػافى  بػػػه إفٍ  هً كتخصيًصػػػ
 . كمحضػػةه أمػػران معنكيػػان  هػػا أفػػادتٍ ألن   ؛معنكيػػةه  يت اإلضػػافةي مً . كقػػد سيػػفػػي اإلبهػػاـً  متكغػػؿ ضػػاؼفالمي  ,غيػػرؾأك 
 اسػـً  أضرب: األكؿ: إضافةي  فةبلةةغير المحضة أك المفظية  ةي ا اإلضافأمٌ  االنفصاؿً  خالصة مف تقديرً  :أم

 يتٍ مً فيه االنفصػاؿ لػذلؾ سيػ كالتقديري  ,زيدو اآلف نحك: هذا ضاربي  أك االستقباؿً  بمعنا الحاؿً  إذا كافى  الفاعؿً 
ػػ . كالةػػاني: إضػػافةي محضػػةو  غيػػري  ير كهػػي أيضػػان عمػػا تقػػد ,مةػػؿ: حسػػف الكجػػه الفاعػػؿً  باسػػـً  المشػػبهةً  فةً الص 

                                                           
 )ضٌف(.9/210،، لسان العربابن منظور( 1)

.68\ 3،حاشٌة أوضح المسالكد(، عبد الحمٌد)محمّ  (
2
 ( 

 .250،توجٌه الّلمع ؛وابن الخّباز،3/68، المصدر نفسه ، عبد الحمٌد)محّمد(( ٌنظر:  3)
 .250،المصدر الّسابق؛ وابن الخّباز، 279،، أسرار العربٌة( ٌنظر: أبو سعٌد األنباري 4)
 .280،المصدر الّسابق(ٌنظر: أبو سعٌد األنباري،  5)
 .3/71،المصدر الّسابق: ابن هشام، ( ٌنظر 6)
 .34/33:سبأ(  7)
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فضػيؿ إلػا مػا عػؿ التٌ الػث: إضػافة أف. كالةٌ الكجػهً  ؿو حسفى برج تكصؼ بها النكرة مةؿ: مررتي  اهاالنفصاؿ ألن  
 .(1): زيده أفضؿي القكـً هك بعض له نحك

 فػػي ؼى ًمػػعمػػا آيػػاتو اختي  هػػذا المبحػػثي كهػػذا مػػا يعنينػػا فػػي هػػذا المبحػػث؛ إذ قػػاـ  نػػكيفً التٌ  حػػذؼً  ا سػػببي أٌمػػ
 التنػكيفى  حػذؼى  ذلػؾ أف   كبيػافً  ,هً حذًفػأك  التنػكيفً  ها كالتػي بػدكرها أدت إلػا إةبػاتً كعػدمً  ها بيف اإلضافةً تً قراء
 التنػػكيفى  يجمعػػكا بينهمػػا؛ كذلػػؾ ألف   فمػػـٍ  عمػػا االتصػػاؿً  ؿي دٌ كاإلضػػافة تىػػ ,عمػػا االنفصػػاؿً  ؿي ه يػػدٌ ألن ػػ مػػا كػػافى إن  

 متصػػبلن منفصػػبلن فػػي حػػاؿو  الشػػيءي  كال يكػػكفي  ؿ عمػػا االتصػػاؿ.دٌ . كاإلضػػافة تىػػهً كتماًمػػ االسػػـً  بانقطػػاعً  يػػؤذفي 
 (مػف)كبمعنػا  (ـالػبٌل ): بمعنػا أضػربو  عمػا ةبلةػةً  ا كانػتٍ لٌمػ اإلضػافةى  فػؤلف   ,إليػه المضػاؼً  ا جػري د. أٌمػكاحو 

ـى  الجرً  حرؼي  ؼى ذً كحي  (في)كبمعنا  . إليه الجر كما يعمؿ حرؼ الجر ضاؼً في المي  مقامه فعمؿى  ضاؼي المي  قا
اآليػػػات  هفيػػػ كردتٍ  , إذٍ ـو غيػػػر مقس ػػػ المبحػػػثي  جػػػاءى  كقػػػدٍ  .(2)بػػػيف االسػػػميف مقػػػدرو  بحػػػرؼو  هػػػك مجػػػركره  :ؿيػػػكق

 إاٌل فػي آيػةو  تردٍ  لـٍ  إذٍ المعنكية  ؛ كذلؾ لقصر المادة المتاحة عف اإلضافةً اهللً  كركدها بكتابً  متسمسمة حسبً 
 :لتٌنكيف أك حذفه فيري اةبات اأة كيظهري  .اإلضافةً نكع ً  بحسبً  تقسيـ المبحثً  بى عي فصى  كاحدةو 

 بزي ٍة الكواكِب، بزي ٍة الكواكَب، بزي ِة الكواكِب() .1
 .(3) ِبِزيَ ٍة اْلَكَواِكبِ ِإ  ا َزي   ا الس َماء الدُّْ َيا  : ف  سورة الّصافات تعالى ولهقف  

 ,مسػػعكد ابػػف قػػراءةي  كهػػي ,ك)الككاكػػًب( بػػالخفضً  كحفػػص عػػف عاصػػـ )بزينػػةو( بػػالتنكيفً  ,قػػرأ حمػػزة      
 عػف عاصػـو  كقػرأ أبػك بكػرو  اب, كطمحػة., كابػف كةٌػكأبي زرعة بف عمرك, كابف جريػر ,عنه كمسركؽ بخبلؼو 

( بالن   كقرأ الباقكف  كأبي عمرك , كاألعمش, كمسركؽ, ,كةابو  ابف كهي قراءةي  ,صبً )بزينةو( منٌكنة ك)الككاكبى
 .(4))بزينًة الككاكًب( عما اإلضافة غير منٌكنة

, مػػف الشػػيءً  الشػػيءً  كهػػك بػػدؿي  ,هػػا هػػي الٌزينػػةي ؛ ألن  بػػدالن مػػف الٌزينػػةً  الككاكػػبً  عمػػا جعػػؿً  فضي فػػالخ     
؛ ألٌف )بزينػػػةو( فػػػي هػػػا بػػػدالن مػػػف محػػػؿ )بزينػػػًة(عمػػا أن   صػػػبي . كالن  الػػػٌدنيا بالككاكػػػبً  كالمعنػػا: إٌنػػػا زٌينػػػا الٌسػػػماءى 

 فنصػبى  ماءً كلػيس لمس ػ لمككاكػبً  ذ جعؿ الزينػةى , إزٌينا الككاكبى  : بأفٍ عما معنا بى صً ني  :كقيؿى , نصبو  مكضعً 

                                                           
ٌّة، ٌنظر: أبو سعٌد األنباري، ((1 أوضح ؛ وابن هشام، 254-252،توجٌه الّلمع؛ ابن الخّباز، 282-280أسرار العرب

 .77-3/73،المسالك
 .251،المصدر الّسابق ؛ وابن الخباز،279،المصدر الّسابقٌنظر، أبو سعٌد األنباري، (  (2
 . 37/6:  الصافات (3)
المحّرر ؛ وابن عطٌة، 2/221،الكشف عن وجوه القراءات؛ ومكً القٌسً، 375، فً القراءات المبسوط( ٌنظر: األصبهانً، 4)

 .  546،  الّسبعة فً القراءات؛ وابن مجاهد، 4/466، الوجٌز
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 ماءً أك بػدؿ مػف الس ػ. : إٌنػا زٌيٌناهػا )بزينػة( أعنػي الككاكػبى ه قػاؿكأن ػبػأعني  بى ًصػني  :. كقيػؿى الفعؿ عميهػا بكقكعً 
 .(1)الدنيا بدؿ اشتماؿ

ػػػكحي       ( مفعػػػ, ك)الٌزينػػػة( مصػػػدره  )زينة( إلػػػا )الككاكػػػًب( أف  مػػػف أضػػػاؼى  ةي ج  كالفاعػػػؿ  بهػػػا, كؿه )الككاكػػػبى
حسػػنة فػػي  نهػا مضػػيئةفػػي ككٍ  الككاكػػبى  ف اهللي زٌيػػ كالمعنػػا: بػأفٍ  بػػه. إلػا المفعػػكؿً  المصػػدرى  فأضػػاؼى  محػذكؼه 

. لمزينػةً  ان هنا بيان كتككف اإلضافةي  ,الككاكبً  زينةى  , تقديرث: بأف  إلا الفاعؿً  مضاؼه  هك مصدره  :, كقيؿى هاأنفسً 
مػا  فيػدي خػرل تي األي  ةى القػراءى  بيانػان لهػا. كمػا أف   به, فتقػع الككاكػبي  زافي ما يي  ما كؿِّ ع صادقةه  مبهمةه  الزينةى  فبما أف  

زالة البياف كالتأكيد كرفع اال فيدي كهك يي  بعد اإلبهاـً  هك اإليضاحي  مف البدؿً  القصدى  اإلضافة؛ ألف   ثي فيدي تي  لتباس كا 
, هػذا سػكل مػا أكيػد, لداللػة األكؿ عميػهرو مجػرل التٌ جػا فالبػدؿي  تكرار العامؿً  ه عما نيةً ألن  التكسع كالمجاز. ك 

 .(2)مف تحريؾ لمذهف ةـ تعظيـ ألمرها يضفيه إبهاـ الزينة كتنكيرها

)الككاكػػب( مػػف )زينػػًة( كحػػذؼ التٌنػػكيف مػػف )زينػػًة( لمنػػع التقػػاء الٌسػػاكنيف؛  ؿى بػػدً قػػد أي  يكػػكفى  أفٍ  كيجػػكزي     
كقػاؿ ابػف   .(3)صػب: )بػأف زٌينػا الككاكػب( كمػا فػي قػراءة الن  هنا, كالمعنا البٌلـ مف الككاكبً  كسككفً  هً لسككنً 

 .(4) الككاكبً  عباس: بضكءً 

ػػ ف  إ :كقيػػؿ    ـى  مػػا كجػػب لػػه؛ ألف   عمػػا أصػػؿً  قػػد أتػػا بػػالكبلـً  ضػػاؼى كأى  ف حػػذؼ التنػػكيفى مى إذا ألفػػا  االسػػ
 , ألف  أزاؿ التنػكيف كعمػؿ فيػه الخفػضعػدث اني كصفان لؤلكؿ كال بدالن منػه كال مبتػدأ بالةٌ  يكفٍ  كلـٍ  هً االسـ بنفسً 

 .(5)فمذلؾ ال يجتمعاف في االسـ لئلضافةً  معاقبه  التنكيفى 

الػػػٌدنيا بػػػأف زينتهػػػا  : إٌنػػػا زٌينػػػا الٌسػػػماءى عمػػػا معنػػػا الككاكػػػبً  برفػػػعً  إلػػػا هػػػذث القػػػراءات قػػػراءةه  ضػػػيؼى كأي     
, , كبأف زٌينت الككاكبي مػع  ر: هػك الككاكػبي قػديي كالتٌ  ,تػدأ محػذكؼو لمب ه خبػره عما أن ػ أك برفع الككاكبً  الككاكبي

 .(6)نهي عف قراءتهاالبياف عدـ قراءة أحد بها, ك 

 

                                                           
 .  7/79،  الّدّر المنثور؛ والّسٌوطً ، 902،  الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 4/298، معانً القرآن( ٌنظر: الّزّجاج ،  1)
 فً علوم البرهان؛ والّزركشً، 67-3/64، شرح المفّصل؛  وابن ٌعٌش، 298، أسرار العربٌة( ٌنظر: ابن سعٌد األنباري،  2)

 .150،  الّتوجٌه البالغًمحّمد )أحمد سعد(؛ و454- 2/453، القرآن
، ؛ والقرطب664ً، القراءات وجوه، الموضح فً ؛ والّشٌرازي2/221، اتعن وجوه القراء ، الكّشف( ٌنظر: مكً القٌسً 3)

، الّتسهٌل لعلوم الّتنزٌل؛ وابن جزي  الكلبً، 6-5/5، أنوار التنزٌل؛ والبٌضاوي ، 11-18/10،  امع ألحكام القرآنالج
 . 8/6، ( معجم القراءاتالخطٌب) عبد اللطٌف؛ و16/194، نظم الّدرر؛  والبقاعً، 2/232

 . 7/24، نزٌلمعالم التّ ( البغوي،  4)
 . 301، فً القراءات الحّجة( ٌنظر: ابن خالوٌه،  5)
 . 4/466، المحّرر الوجٌز؛ وابن عطٌة، 4/298، معانً القرآن( ٌنظر: الّزجاج،  6)
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 )لذائقوا العذاِب، لذائقوا العذاَب، لذائقوَن العذاَب( .2
َِّليمِ  َلَذاِئُقوا اْلَعَذابِ ِإ  ُكْم :  ورة  فسهاف  السّ  قوله تعالىف   ا

(1). 

العػذاب.  مػا بعػدث كجػرِّ لً  هً إلضػافتً  الـً الٌسػ رً ذكٌ الميػ مػف جمػعً  النػكفً  حػذؼً )لذائقكا العػذاًب( ب الجمهكرً  قراءةي 
( بحذؼً  , عف عاصـو , كأباف عف ةعمبةماؿي كقرأ السٌ   )لذائقكفى  . كقيًرئالعذاب كنصبً  النكفً  ) لذائقكا العذابى

( بإةباتً    .(2)العذابً  كنصبً  النكفً  العذابى

ػػ الجمهػػكرً  فػػي قػػراءةً  ا , أٌمػػباإلضػػافةً  مجػػركره  كالعػػذابي  ,إلػػا مػػا بعػػدث هً إلضػػافتً  الجمػػعً مػػف  النػػكفي  فتٍ ذً حي
ال  فأسػػػػػقطت النػػػػػكف لمتخفيػػػػػؼً  ,لػػػػػذائقكف العػػػػػذابى  :فهػػػػػي بتقػػػػػديرً  العػػػػػذابً  ( بنصػػػػػبً )لػػػػػذائقكا العػػػػػذابى قػػػػػراءة ي 

 )المتقارب(اعر: اؿ في قكؿ الشٌ . كما هك الح(3)لئلضافة

ٍيرى                            كال ذاًكًر اهللى إاٌل قىميبلن      ميٍستىٍعًتبو  فىأىٍلفىٍيتيهي غى
(4). 

ن   ,العربً  في كبلـً  هك قميؿه  :كقيؿى  ػ بػأؿ؛ كذلػؾ السػتطالةً  ؼً عػر  ذلػؾ فػي المي  رى ةيػما كى كا   ةً مة )أؿ( الداعٌيػالصِّ
السػاكنيف  اللتقاءً  ما كافى إن   النكفً  حذؼى  ف  إ . كقيؿى (5)هائً مف قارً  سهكان أك لحنان  هذث القراءةي  تٍ د  , لذا عي لمتخفيؼً 

ه ؛ فإن ػسً بُّ مىػ, أم: حػاؿ التى فػي الحػاؿً  حقيقةه  الفاعؿً  اسـى  ألف   ا إعماله فجازى . أمٌ (6)الساكنيف كليس لبلستخفاؼً 
ـي  ؿى ًمػػكذلػػؾ زمػػف حػػاؿو فػػي العػػرؼ العربػػي. فعى  ,فػػي العػػذابً  لهػػـ هػػذا كػػانكا مشػػرفيف عمػػا الكقػػكعً  ا قيػػؿى لٌمػػ  اسػػ

ػػكنى  هً فعًمػػ عمػػؿى  الفاعػػؿً  ( فهػػي عمػػا األصػػًؿ . أٌمػػبػػه ه مفعػػكؿه العػػذاب( عمػػا أن ػػ)بى صى ا قػػراءة )لػػذائقكف العػػذابى
 .(7)العذابً  كنصبً  النكفً  بإةباتً 

 

 

 
                                                           

 .37/38: الّصافات(  1)
ٌّان األندلسً، 905، فالكّشا تفسٌر؛ والّزمخشري، 128، مختصر فً شواذ القراءات( ٌنظر: ابن خالوٌه،  2) البحر ؛ وأبو ح

 .  1238، فتح القدٌروكانً، ؛ والشّ 7/343، المحٌط
؛ ومكً القٌسً، 837، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 5/9، أنوار التنزٌل؛ والبٌضاوي، 7/268، عناٌة القاضً( ٌنظر: الّشهاب،  3)

 . 612، مشكل إعراب القرآن
 .  123، الّدٌوان( أبو األسود الدؤلً،  4)
، المصدر الّسابق؛ والّشهاب، 1089، فً إعراب القرآن التبٌان؛  والعكبري، 4/471، المحّرر الوجٌز( ٌنظر: ابن عطٌة،  5)

7/268. 
 . 169، الكتاب( ٌنظر: سٌبوٌه،  6)
  .23/109،الّتحرٌر والّتنوٌر( ٌنظر: ابن عاشور، 7)
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 )بخالصِة، بخالصٍة( .3
 الد ارِ  ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرىِإ  ا َأْخَمْصَ اُهم  : ف  سورة ص قوله تعالىف  

(1). 

, كقػػرأ )بخالصػػًة ًذكػػرل( باإلضػػافةً  تنػػكيفو  بغيػػرً  ر, كشػػيبةي كأبػػك جعفػػ ,هشػػاـو  عػػف , كالحمػػكانيي عه قػػرأ نػػاف    
 .(2)اإلضافةً  كعدـً  الباقكف )بخالصةو ًذكرل(  بالتٌنكيفً 

, كالمعنػػػا: )إٌنػػػا مػػػف الٌنكػػػرةً  ) ذكػػػرل الػػػٌدار( بػػػدالن مػػػف )خالصػػػة( كهنػػػا بػػػدؿ المعرفػػػةً  ؿي ٍعػػػجى  التٌنػػػكيفً  كجػػػهي  
, ارً فيهػا كهػي ذكػرل الػدٌ  بى كٍ ال شى  خالصةو  خصمةو  بسببً  : جعمناهـ خالصيف لناأمأخمصناهـ بذكرل الٌدار( 

كال يبػيف  )هػي ذكػرل( رفعهػا بإضػمارً  ) أعنػي(, كيجػكزي  نصػبها عمػا إضػمارً  , كيجػكزي فمكضع ذكرل الجرٌ 
ػ كأجػازى  .(3)أنيػث فيهػا طرفػان ألػؼ التٌ  حمكؿً فيها إعراب لً   مفعػكؿً  نصػبً  )ذكػرل( فػي مكضػعً  تكػكفى  هـ أفٍ بعضي

بها, كالمعنا هنا: )بإخبلص ذكرل  ةن مصدران بمعنا اإلخبلص كذكرل منصكب ككف خالصةه خالصة, بذلؾ ت
ميػػػكصً  ميػػػصى لهػػػـ ذكػػػرل خى  , كالمعنػػػا هنػػػا: بػػػأفٍ الػػػٌدار( أك يكػػػكف )ذكػػػرل الػػػٌدار( رفعػػػان كالمصػػػدر بمعنػػػا الخي

 .(4)الٌدارً 

)خالصػػػة(  إذ جعػػػؿى  ذكػػرل ذكػػػرل كغيػػػر تكػػكفي  الخالصػػػةى  ؛ ألف  لمبيػػػافً  ينػػػٌكف فعمػػػا اإلضػػافةً  أٌمػػا مػػػف لػػـٍ  
ػػثً كال غيػػرً  إلػػا )ذكػرل( كالمعنػػا: بخالصػػًة ذكػرل ال يشػػكبها شػػيء مػف ريػػاءو  مضػافةن   خالصػػةي  تٍ د  . كهنػا إذا عي

 أخمصػػكا ذكػػرل الػػٌدارً  م: بػػأفٍ أ محػػذكؼه  , كالفاعػػؿي هً : يكػػكف مصػػدران مضػػافان لمفعكًلػػمعنػػا إخػػبلصمصػػدران ب
ػػ كتناسىػػكا عنػػدها ذكػػرى  هػػا أم: مً لفاعً  , فتكػػكف مضػػافةن مػػكصً )خالصػػة( مصػػدران بمعنػػا الخي  تٍ د  الػػٌدنيا. أٌمػػا إذا عي

مىصىتٍ  بأفٍ  إلػا  الشػيءً  كرل إضػافةً إلػا الػذٌ  تٍ ضيفى , كأي ةن )الخالصة( صف تككفى  أفٍ  . كيجكزي لهـ ذكرل الٌدارً  خى
 .(5)كالمعنا هنا: أخمىصناهـ بالخالصًة مف ذكرل الٌدارً  ,هً جنسً 

ًصػػػ) إٌنػػػا أخمصػػػناهـ بخا :كقيػػػؿى   ـهً عظمػػػتً  تنبيهػػػان عمػػػا سػػػببً  ,فكا بػػػه, كالبػػػاء لمٌسػػػببٌيةً لصػػػة( تعمػػػيبلن لمػػػا كي
 .(6)ها لمتٌفخيـً كتنكيني  فاعؿو  اسـي  كخالصةي 

                                                           
 .38/46: ص (1)
؛ وابن الجزري، 18/225، امع ألحكام القرآنالج؛ والقرطبً، 2/231، جوه القراءاتالكّشف عن و( ٌنظر:  مكً القٌسً،  2)

 .2/422، إتحاف فضالء الّبشر؛  والبّنا، 2/361، الّنشر فً القراءات العشر
بن ؛ وا306، الحّجة فً القراءات؛ وابن خالوٌه، 869، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 4/336، معانً القرآن( ( ٌنظر: الّزجاج،  3)

 .26/217، التفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 614-613، حّجة القراءاتزنجلة، 
 .2/211، إمالء ما منَّ به الّرحمن؛ العكبري، 675، الموّضح فً وجوه القراءات( ٌنظر: الّشٌرازي، 4)
، 675 ،المصدر الّسابق(  ٌنظر: الّشٌرازي،  5) ًّ ؛ 398-16/397، نظم الدّرر؛ والبقاعً، 9/383، الّدّر المصون؛ والّسمٌن الحلب

 .2/422، إتحاف فضالء البشروالبناّ، 
 .23/277، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 23/210، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً،  6)
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فٍ ـ خالصػػيف فالبػػاء سػػببية لمتعميػػؿً ـ بمعنػػا جعمنػػاهي أخمصػػناهي  إذا كػػافى  كقيػػؿى   أخمصػػناهـ بمعنػػا  كػػافى  , كا 
 .(1)الفعؿً  , فالباء لتعديةً خصصناهـ

 بَده، بكاف  عبِده()بكاٍف ع .4
ُفوَ دَك ِبال دِذيَن ِمدن ُدوِ دِه َوَمدن  ِبَكداٍف َعْبدَدهُ أََلْيَس الم ُه  : ف  سورة الّزمر قوله تعالىف   َوُيَخوِّ

 .(2 ) ُيْضِمِل الم ُه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 
بػػف أبػػي  , كسػػعدي كنيِّ , كقػػرأ أبػػك عمػػراف الجػػأبػػي عبيػػد اري كهػػي اختيػػ ,نكيفً )بكػػاؼو عبػػدث( بػػالتٌ  قػػرأ الجمهػػكري 
 .(3))عبًدًث( عما اإلضافةً  , كجرِّ الياءً  عبًدًث( بإةباتً  كقاص )بكافي

ػػ الجمهػػكرً  فػػي قػػراءةً    فػػي الكقػػؼً  ؼى حػػذى تي  أالٌ  األصػػؿي  ها, ككػػافى بعػػدى  التنػػكيفً  ها كسػػككفً سػػككنً لً  اليػػاءي  تٍ فى ذً حي
 ان لفظان منصػكب ان مجركر  ان : اسم(كاؼو ), كبذلؾ يككف ي الكصؿً ها كذلؾ فأن   ـى مى عٍ يي لً  تٍ فى ذً ها حي أن   إالٌ  التنكيفً  زكاؿً لً 

ـه  ةً المحذكفىػػ الكسػػرة المقػدرة عمػػا اليػػاءً  الجػػرِّ  , كعبلمػػةي لػيس ه خبػػري محػبلن عمػػا أن ػػ . ك)عبػػدث( منقػػكصه  فهػك اسػػ
 .(4)منصكب (كاؼو  ) مفعكؿ به السـ الفاعؿً 

)كػػافي(  )عبدث( إلػا لفػظً ضػػيؼى كأي  اليػاءي  تٍ ةبتىػأي  إذٍ  فقػػد جػاءت عمػا األصػػؿً  عمػراف, كسػعده  أبػػي ا قػراءةي أٌمػ 
.  كبػذلؾ تكػكف )كػافي( مضػافةن تخصيصػان كال تعريفػان  تفيدي  ال كهي إضافةه  ,ه مشتؽه ألن   ؛غير محضةو  إضافةن 

 .(5)فقط في الكقؼً  ها يككفي إةباتى  ف  إ . كقيؿى مضاؼ إليه مجركر (عبدث)ك
 .(6)األكلا )بكاؼو عبدث( القراءةي  حتٍ جِّ ؛ لذا ري ال تخالؼ سنةه  القراءةى  جيزت قراءة )كافي عبدث( كلكف  أي 
 

 )كاشفاُت ضرِّه... ممسكاُت ر مِتِه، كاشفاٌت ضر ه ...ممسكاٌت ر مِتِه( .5
َأْو َأرَاَدِ دد  ِبَرْ َمددٍة َهددْل ُهددن   َكاِشددَفاُت ُضددرِّهِ َهددْل ُهددن   ...: فدد  الّسددورة  فسددهاقولدده تعددالى فدد  

 .(7) ُقْل َ ْسِبَ  الم ُه َعَمْيِه َيَتَوك ُل اْلُمَتَوكُِّمونَ  ُمْمِسَكاُت َرْ َمِتهِ 

, , كابػف عػامر, كاألعمػشي كةيػر كابػفي , كنػافعه  ,اب, كأبك جعفرقرأ أبك عمرك, كيعقكب, كيحيا بف كةٌ 
كتػػػرؾ  , كحفػػػص عػػػف عاصػػػـ )كاشػػػفاتي ضػػػٌرًث... ممسػػػكاتي رحمتًػػػًه( عمػػػا اإلضػػػافةً , كالكسػػػائيُّ  كحمػػػزةي 

                                                           
(1  ، ًّ  . 2/257، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌل( ٌنظر: ابن جزي الكلب
 . 39/36: الّزمر(  2)
، 7/413،  ، البحر المحٌط؛ أبو حٌان األندلس410ً-2/409، الّشواذ إعراب القراءات( ٌنظر: العكبري،  3) ًّ الّدر ؛ والّسمٌن الحلب

 .1284، فتح القدٌر؛ والّشوكانً، 1231، زاد المسٌر؛ وابن الجوزي، 430-9/429،  المصون
، فً إعراب القرآن لالجدو؛ محمود صافً، 882، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 4/354، معانً القرآن( ٌنظر: الّزّجاج ،  4)

23/184 . 
 .2/410، إعراب القراءات الّشواذ؛  العكبري، 882، ، المصدر الّسابق( ٌنظر: الّنحاس 5)
 .4/354، المصدر الّسابق( ٌنظر: الّزّجاج،  6)
 .39/38: الّزمر (7)
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)ممسػػػػكات( فػػػػي )كاشػػػػفات( ك )كاشػػػػفاته ضػػػػر ث... ممسػػػػكاته رحمتىػػػػه( بػػػػالتنكيفً  قػػػػرأ الجمهػػػػكري . ك نػػػػكيفً التٌ 
 .(1)أبي عبيد كأبي حاتـ ) رحمته( كهي اختياري )ضرث( ك كنصبً 

 ه ممػا لػـٍ كشػفف ضػرث أك يمسػكف رحمتػه أم: إٌنػفي معنا: هػؿ يى  كاقعو  ه غيري أن   نكيفً مف قرأ بالتٌ  ةي ج  حي 
ر منتظهػػ ه أمػػره صػػب؛ أم أن ػػفالكجػػه فيػػه الن   الفػػاعميف أك كػػاف فػػي الحػػاؿً  أسػػماءً  يقػػع مػػف يقػػع بعػػد؛ كمػػالـٍ 

ذا نػٌكف ني فالتٌ  ـى  مػا بعػدث بػه؛ ألف   بى ًصػنكيف أصػمه؛ كا   كالحػاؿ يعمػؿي  بمعنػا االسػتقباؿً  إذا كػافى  الفاعػؿً  اسػ
لػا آخػر ب)عنػه( أم: )عنػي(هً بنفسً  كاحدو كيتعدل لً  الفعؿً  عمؿى  بػف  بػيٌ تمػيـ بػف أي كمةػؿ ذلػؾ قػكؿ .(2), كا 
  :) البسيط(مقبؿ

ـي      الكىاًسًريفى القىنا ًفي عىٍكرىًة الدُّبيرً يا عىٍيًف بىٌكي  يًِّه نيفىان رىٍأسى حى حى
(3) 

 لػـٍ  التٌنػكيفى  , كأف  قػد اسػتعممتها فػي الماضػي كالمنتظػرً  العػربى  ٌجتهػا أف  أٌما اإلضافة كتػرؾ التٌنػكيف فحي 
, الػكجهيف أصػبلن  بػأكةرً  ذى ًخػ, فمٌما كانا مسػتعمميف كقػد نػزؿ بهمػا القػرآف أي ةن خاصٌ  إاٌل في المنتظرً  يستعمؿٍ 

ـي  ضػػيؼى كالكجػه أٌنػه أي  ؛ فهػػي هنػػا مجازٌيػةه  كاإلضػافةي  ,لئلضػػافةً  التٌنػكيفي بػه فسػػقطى  إلػا المفعػػكؿً  الفاعػػؿً  اسػ
ن  لفظان كهي مرادةه  تٍ طى سقً أي  التٌنكيفى  فإف   التٌنكيفً  ةً عما ني   ػ لمٌتخفيؼً  ؼى ذً ما حي , كا  عاقػب  التٌنػكيفي  ؼى ذً كلٌمػا حي

 البسيط(. كمةمه قكؿ الشاعر: )(4))رحمته( مجركرتاف باإلضافةث( كاإلضافة التٌنكيف كجاء ب) ضرٌ 

ماـً ًشراعو كاًرًد الة ٌمدً كا يِّ ًإٍذ نىظىرىت    ًإلا حى ٍكـً فىتاًة الحى  (5)حكـ كىحي

تعريفػػػان إذ كصػػػؼ بهػػػا الٌنكػػػرة قبمػػػه  هي تكسػػػبٍ  ـٍ إضػػػافة غيػػػر محضػػػة, لػػػفقػػػد أضػػػاؼ )كارد( إلػػػا الٌةمػػػد 
)رحمتػػه( األمػػر الٌػػذم أدم ك أةػػرت اإلضػػافة كعػػدمها فػػي الكجػػه اإلعرابػػي لكممػػة )ضػػٌرث( .(6)كهي)حمػػاـ(

 بعػد فػأعطا صػفةى  يقػعٍ  لػـٍ  كاإلمسػاؾً  الكشؼً  فعؿى  عما أف   , فإةبات التٌنكيف دؿ  نااختبلؼو في المعإلا 
 ء الفاعؿ_ كاشفات, كممسكات_  فعممت بما بعدها كنصبته.ألسما كاالستقباؿً  الحاؿً 

 
                                                           

؛ 1/750، اإلقناع فً إعراب القرآن، ؛ وابن الباذش190، التٌسٌر؛  الّدانً، 384، المبسوط فً القراءات( ٌنظر: األصبهانً،  1)
، زاد المسٌر؛ وابن الجوزي، 7/413،  البحر المحٌط؛ وأبو حٌان األندلسً، 18/282، ألحكام القرآن امعالجوالقرطبً، 

 .562،الّسبعة فً القراءات؛ وابن مجاهد، 1231
، 310، الحّجة فً القراءاتخالوٌه، ؛  وابن 4/355، معانً القرآن؛ والّزّجاج، 1/168، الكتاب( ٌنظر: سٌبوٌه،  2) ًّ ؛ الفارس

، 4/262، الحّجة فً علل القراءات ًّ  .2/239، عن وجوه القراءات الكشف؛ ومكً القٌس

 .75: ( الّدٌوان 3)
؛ وابن زنجلة، 4/262، المصدر الّسابق؛ والفارسً، 883، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 2/420، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء،  4)

 .  2/430، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 682، فً وجوه القراءات الموّضح؛ الّشٌرازي، 623، ة القراءاتحجّ 
 . 23 الّدٌوان،( الّنابغة الّذبٌانً،  5)
 .1/168، المصدر الّسابق( ٌنظر: سٌبوٌه،  6)
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 )قمٍب ُمتكبٍِّر، قمِب ُمتكبٍِّر( .6
ال ِذيَن ُيَجاِدُلوَن ِف  آَياِت الم ِه ِبَغْيِر ُسْمَطاٍن َأتَداُهْم َكُبدَر َمْقتًدا  : ف  سورة غافرقوله تعالى ف  

َجب ارٍ  َقْمِب ُمَتَكبِّرٍ ُع الم ُه َعَمى ُكلِّ َكَذِلَك َيْطبَ  ِع َد الم ِه َوِع َد ال ِذيَن آَمُ وا
(1). 

, عػف هشػاـو  هً عػف أصػحابً  فػركل الػٌداجكانيُّ  عػامرو  عنه كاختمؼ عػف ابػفً  بخبلؼو  كاألعرجي  ,أبك عمرك قرأ
(, كقتيبةي ككافذ بفً ا كاألخفش عف (, كقرأها الباقكفمنٌكنةن  )قمبو ميتكبِّرو  . (2)تنكيفو  بغيرً  )قمًب ميتكبِّرو

 هي , كالمعنػػػا أٌف صػػػاحبى القمػػػبً  لصػػػاحبً  يكػػػكفي  الٌتكبػػػرى  ؛ ألف  ) المتكٌبػػػر( نعتػػػان لمقمػػػبً  جعػػػؿى  فى مػػػف نػػػك       
ٌنما كي (3)متكٌبره   هي محميػ كاالعتقػادي  ,هً نفًسػ لعظمػةً  هػك اعتقػاده  المتكٌبػرً  كبػرى  ؛ ألف  رً كالٌتجبُّػ لتكٌبرً بػا القمبي  ؼى صً , كا 
, هي بي لػػػه صػػػاحً  تكٌبػػػرى  إذا سػػػكنهي  الكبػػػرى  , ألف  الكبػػػرً  كمسػػػتقرُّ  البػػػدفً  ؾي ًمػػػه مى ألن ػػػ لمقمػػػبً  الفعػػػؿى  إذ جعػػػؿى  .(4)القمػػػب
      .(5)القمبً  لصاحبً  الصفةى  ؿي عى جٍ كتي  ,ذم قمبو متكبرو  أم: عما كؿِّ  ضاؼً المي  يككف عما حذؼً  أفٍ  كيجكزي 

 فهػك عمػا حػذؼً  اإلنسػافً  مػف صػفةً  رى الٌتكبُّ  ؛ ألف  رً إلا المتكبِّ  القمبى  قد أضاؼى  يككفي  كمف قرأ باإلضافةً  
 عي بػ: يطالمعنػا , كهنػا يكػكف قػد أضػاؼ )كػٌؿ( إلػا القمػب؛ ألف  متكٌبػرو  نسػافو إ قمػبً  , كالتٌقدير: كػؿٌ المكصكؼً 

 هػػك اإلنسػػافي  رى المتكبِّػػ تػػه فػػي ذلػػؾ أف  جٌ كحي  اني لمقػػراءةً الةٌػػ الكجػػهى  كرٌجػػح الٌزٌجػػاجي  .(6)عمػػا قمػػًب كػػؿِّ متكٌبػػرو  اهللي 
, أم: صاحبي  أفٍ  زى ك  كجى   . (7)متكبره  هي تقكؿ: قمبه متكٌبره

 فيػه حػذفان, فػإفٍ  رى , أك قػد  ثً عمػا ظػاهرً  الكػبلـى  رى قمًب متكٌبػرو  فقػد قػد   فقاؿ:   عما كؿِّ  مف أضاؼى  ف  إ كقيؿى 
كليس  .رً مف المتكبِّ  القمبً  عما جممةً  , أم: يطبعي رو متكبٌ  قمبً  عما كؿِّ  : يطبعي المعنا تركه عما ظاهرث كافى 

ٌنما المعنابالٌطبعً  فيعـٌ الجميعى  هً قمبً  عما كؿِّ  ه يطبعي راد أن  المي  , إذا كانت قمبان قمبان  عما القمكبً  ه يطبعي أن   :؛ كا 
 لػذا يكػكفي  مسػتقيـو  غيػري  ثً عمػا ظػاهرً  الكػبلـً  حمػؿى  كػالختـ عميػه, فػإف   القمػبً  فػي جممػةً  عبلمػةه  بعى الط   كبما أف  
؛ فيكػكف قمًب كٌؿ متكبػر عما كؿِّ  اهللي  , كذلؾ المحذكؼ إذا أظهرته: كذلؾ يطمعي حذؼ ـً في الكبل أف   األرجحي 

                                                           
 .40/35: غافر(  1)
 اإلقناع؛ وابن الباذش، 244-2/243،عن وجو القراءات الكشف ؛ ومكً القٌسً ،384 الغاٌة فً القراءات،( ٌنظر: األصبهانً،  2)

 . 2/365، فً القراءات العشر الّنشر؛ وابن الجزري، 7/446، البحر المحٌط؛ وأبو حٌان األندلسً، 1/753، فً القراءات
إمالء ما منَّ به ري، ؛  والعكب2/244، المصدر الّسابق؛  ومكً القٌسً، 314، الحّجة فً القراءات ( ٌنظر: ابن خالوٌه،  3)

حمن،  . 2/219 الرَّ
، الموّضح فً وجو القراءات؛ والّشٌرازي، 314، الحّجة فً القراءات، ؛ وابن خالوٌه2/407، معانً القرآن( ٌنظر: الفراء،  4)

 . 5/57، أنوار التنزٌل؛ والبٌضاوي، 689
 . 957، الكّشاف تفسٌر( ٌنظر: الّزمخشري،  5)
 .689، المصدر الّسابق ( ٌنظر: الّشٌرازي، 6)
 . 4/374، : معانً القرآنٌنظر (7)
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ـي رو متكبٌ  إذا كاف قمبان قمبان مف كؿِّ  المعنا: يطمع عما القمبً  ن  (1)عميه , كيخت مػا اسػتغنيت عػف تكػرار )كػؿ( . كا 
 : )المتقارب(كؿ الشاعر.كمةمه ق(2)عما المخاطبً  كلقٌمة االلتباسً  بذكرؾ إياها في أكؿ الكبلـً 

نارو تيكقىدي ًباٍلٌميًؿ نىاراى  أىكيؿ  اٍمًرئو تىٍحسىبيفى اٍمرىأن        كى
(3) 

, هػػؿ هػك القمػػب أك صػاحب القمػػب, كمػػا رً رباكػان فػػي تحديػػًد المتكبِّػاخػػتبلؼي القػراءًة فػػي هػذث اآليػػًة إ أحػدثى 
برازهػا لعنصػرو محػذكؼو ييكٌضػحي مػف ا اآلية, كا  خبلًؿ الٌزيادة في مبنإلا زيادةو في المعنا مف  أدت اإلضافةي 

     خبلله كيفية طبع التكبر عما قمًب اإلنساًف. 

فػي المعنػػا  ةري ييػؤ  اإلعرابٌيػػةً  مػف الناحيػةً  رآنٌيػةً الق القػػراءاتً  ف  اخػتبلؼى إ :مػف خػبلًؿ مػا سػػبؽ يمكػف القػكؿ 
 ,مػػا إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ متمػػةبلن بإيجػػازثا يػػٌدؿ عهػػي: تعػػدد المعنػػا لكػػؿِّ كجػػهو إعرابػػٌي مٌمػػ جكانػػبو  مػػف عػػٌدةً 

أك  ,ياؽفػػي المعنػػا مػػف خػػبلؿ إبػػراز عناصػػر محذكفػػة مػػف الٌسػػقمة. الٌزيػػادة هػػي بمةابػػة آيػػة مسػػت قػػراءةو  فكػػؿُّ 
,تأكيؿ مضمرو   ة.غة العربيٌ تقعيد قكاعد المٌ في  القراءاتً  أهمٌية اختبلؼً  إلا جانبً  يىعمؿي فيما ظهرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 4/275، الُحّجة فً علل القراءات( ٌنظر: الفارسً،  1)
 . 1/66، الكتاب( ٌنظر: سٌبوٌه،  2)
 .112، الّدٌوان( أبو دّواد،  3)
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ْرف ّ الفصل الّّ   ا  : الُمْسَتوى الص 
 ة.غير اإلعرابيّ ال ركات ِ  بتغيرِ  القراءاتِ  اختافُ : المب ث اّّول    

 تغيُر ال ركاِت غير اإلعرابّية ف  اّسماء. -أولً             

 تغيُر ال ركاِت غير اإلعرابّية ف  اّفعال. -ّا ياً             

 المع ى. ف  اختافِ  الب ية تغيرِ  المب ث الّّا  : أّرُ     

 اختاُف أب ية اّسماء. -أولً             

 اختاُف أب ية اّفعال. -ّا ياً             

              فدد  والتّأ يددِث  ،ذكيرِ تّددالو  ،جمددعِ الو  ،تّ يددةِ الو  ،فرادِ القددراءاِت بدداإل اخددتافِ  المب ددث الّّالددث: أّددرُ   
 المع ى. اختافِ 

 والجمِع. ،والتّ يةِ  ،ِت باإلفرادِ اختاُف القراءا -أولً  

 والتأ يِث. ،اختاُف القراءاِت بالتذكيرِ  -ّا ياً  
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ْرف ّ   الفصل الّّا  : الُمْسَتوى الص 

يىً  الٌصرفٌيًة في القرآًف الكريـً  كأةرها في اختبلؼ المعنا. كيقصد  ,ييعنا هذا الفصؿ بدراسًة اختبلًؼ الصِّ
ػػيىً  الٌصػػرفي   ػػيىً  المختمفػػًة اٌلتػػي ًة أك بالصِّ األبنيػػة:   الت صػػريؼي الن مىطػػيُّ المػػنٌظـي لؤلسػػماًء كاألفعػػاًؿ؛ لبيػػاف الصِّ

 .(1)تيشتؽي مف أصكًلها 

كقػػد حظيػػت األبنيػػةي الٌصػػرفٌيةي بعنايػػًة الٌنحػػاًة كاهتمػػامهـ, منػػذي المرحمػػًة األكلػػا لمتٌقعيػػًد الٌنحػػكٌم, كقػػد تنٌبػػه 
 ؛بنيًة الكممًة ييفضي إلا اختبلًؼ معناهػا لمعنكٌيًة, كأىقٌركا أف  اختبلؼى ًة الدِّاللًة االقدماءي إلا أهمٌيًتها مف ناحي

ـ   ن مػا تيعػدُّ الٌداللػةي الٌمفظٌيػةي أقػكاهف  ةػ تميهػا  إذ رأكا أف  لكؿِّ لفظًة ًداللىةن لفظي ةن كأخرل صناعٌية كةالةػةن معنكي ػةن, كا 
ـٍ  -كهي بنية الكممة -الدِّاللة الصناعٌية ف لػ ٌنما كانت الٌداللة الٌصناعٌية أقكل مف المعنكي ًة مػف ًقبىػًؿ أٌنهػا كا  كا 

ٍكًمػًه, كجػرٍت مجػرل  , فمٌمػا كانػٍت كػذلؾ لحقػٍت ًبحي تكٍف لفظان فإٌنها صكرةه يىحًمميها الٌمفظي, كيخرجي عميها كيستقري
 .(2)ي حٌيًز الٌضركرٌياتً الٌمفًظ المنطكًؽ به, كأٌما المعنا فإٌنما ًداللىتيهي الحقةه, كليست ف

يبحثي هذا الفصؿ في تعٌدًد القراءاًت القرآنٌيًة في بنيًة الٌمفظًة الكاحػدًة, كحقيقتهػا, كصػكرها, كمػا يمكػف    
أٍف يترٌتبى عميه مف اختبلؼو في المعاني اٌلتي تىحمميها اآليةي الكريمةي في ضكًء القراءاًت الػكاردة فيهػا, كحقيقػة 

 المعاني المختمفة.بلقة بيف تمؾ العى 

ـ  تفسيًر معناهػا  ًمدىٍت الباحةةي إلا ذكًر اآلياًت القرآني ًة الميختىمىًؼ في قراءًتها كتكضيًح االختبلًؼ فيها, ة عى
ـٌ تكضيح تكجيه القٌراء كالمفٌسريف لكٌؿ قراءة, كبياف أةر اختبلؼ كػٌؿ قػراءة عمػا معنػا اآليػة. كقػد  الٌمغكٌم, ة

ـى  ت فيهػا بعػض الحركػات غيػر األسماء كاألفعاؿ اٌلتا اختمفػجاء األكؿ ليدرس  ةة مباحثةبل إلا الفصؿقيسِّ
 يػػر البنيػػة الٌصػػرفٌية لؤلسػػماء كاألفعػػاؿ, كدرس الةٌالػػثي قضػػٌيةى غفػػي تاني ليبحػػث فػػي حػػيف جػػاء الةٌػػ ,ةاإلعرابٌيػػ

 , كالٌتذكير, كالتأنيث.كالجمع اختبلؼ القراءات باإلفراد, كالتٌةنية,

 

 

 

 

                                                           
ٌّة،  (مجدي)( وهبة (1  .228، معجم المصطلحات العرب
 .3/98، الخصائص( ٌنظر: ابن جنً، (2
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 .اإلعرابّيةمب ث اّّول: اختاُف القراءاِت بتغّيِر ال ركاِت غير ال

 تغّيُر ال ركاِت غير اإلعرابّيِة ف  اّسماِء. -أولً 

 تغّيُر ال ركاِت غير اإلعرابّيِة ف  اّفعال. -ّا ياً 
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 المب ث اّّول: اختاُف القراءاِت بتغّيِر ال ركاِت غير اإلعرابّية.

تبلفػػات البٌينػػة فػػي القػػراءات, االخػػتبلؼي فػػي حركػػاًت بعػػًض األسػػماًء كاألفعػػاًؿ, كلكن هػػا حركػػاته مػػف االخ
ػها إلػا تغيػرو فػي ًداللػًة الكممػًة  ن ما يػؤدم بعضي غيري إعرابٌية؛ إٍذ ال تىنقيؿ الكممةى مف مكقعو إعرابيٍّ إلا آخر, كا 

الكريمػػة, لػذا جػػاء هػذا المبحػػثي ليػدرسى تمػػؾى الظػػاهرةى, نفًسػها, لتضػػيؼى بػذلؾ تعػػددان بالمعػاني التٌفسػػيرٌية لآليػة 
 , كالةٌاني في األفعاًؿ.ا ضمف قسميف: األكؿي في األسماءً كقد درسىه

 اختاُف ال ركاِت غير اإلعرابّيِة ف  اّسماِء. -أولً 

االسػـ أك  ؿً اختمؼ القٌراءي في حركاًت بعًض األسماًء الكاردة في كتاًب اهلل, كهػي حركػاته قػد تػأتي فػي أكٌ 
ها ال تأتي في آخر األسماًء, فهي حركاته ال عبلقة لها باإلعراًب, كلكٍف لها دكران فػي احػداث كسطه, أم أن  

 , كمف أهـ ما جاء في ذلؾ:          تغيير في معنا الكممة, كخاصةن المعنا المعجمي

 )مالْ ، مالَ ( .1

َلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾َل َأْعُبُد ا َوَما ِل  ﴿قوله تعالى ف  سورة يس:ف    .(1)ل ِذي َفَطَرِ   َواِ 

(  , كقػرأ البػاقكفى اليػاءً  كيعقكب, كخمؼ, كهشاـ ًبخبلؼو عنػه كاألعمػش. )مػالٍي( بسػككفً  ,قرأ حمزة  )مػاليى
 .(2)مفتكحة الياء

 .(3) ليه أرجع, فمه مبدئي كمعادما  م: ك )كما( أم كأمُّ شيءو )لي( في أٌني )ال أعبد اٌلذم فطرني( أ 

ففىػٍت بالٌتسػكيًف؛  كجهي  الٌتسكيًف أف  الياء: هي ياءي الٌنفًس اٌلتي تيفتىحي كتيسكىفي إذا كافى ما قبمها متحركان كقػد خي
 هػيى  الٌضػميرً  فػي يػاءً  الفتحػةى  , فػإف  الفػتحً  , أٌمػا كجػهي الفتحػةً  مػفى  أخؼُّ  عما الياء, فالٌسككفي  ةقيمةه  ألف  الحركةى 

استةقاًؿ الٌضٌمًة كالكسرًة عميها. كقيؿ: إف  الفتحى ألٌنها اسـه فىكيًرث أٍف يككفى  ما الياءً , ألٌنها ال تيستىةقىؿ عاألصؿي 
 .(4), كاإلسكافي التصاًلها بما قبمهااسـ عما حرؼو كاحدو ساكنان 

ًة ًلنفًسػػهً  ػػحى  قيػػؿ: إف  الٌتسػػكيفى فػػي الكصػػًؿ هػػك مػػف بػػاًب الٌتمطٌػػؼي فػػي اإلرشػػاًد بػػإيراًدًث فػػي معػػرًض الميناصى
مىػؽى  محاض الٌنصًح, فهك تقريره لهـ عما جهًة الٌتكبيًخ في هذا األمًر اٌلذم يىشهىدي العقؿي بصػحًتًه فػإف  مػف خى  كا 

                                                           
 .22\36: ٌس ((1
ِِة، 14\7، معررالم الّتنزٌررل؛ والبغِِوّي، 818، إعررراب القرررآن( ٌنظِِر: الّنحِِاس، (2 ٌّ ِِن عط ٌِِرازّي،451\4المحررّرر الرروجٌز؛ واب  ؛ والّش

 .399\2، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 655، الموّضح فً وجوه القراءات
 .111\16، نظم الّدررالبقاعً،  ( (3
 .399\2، المصدر الّسابق؛ والبّنا، 655، الّسابق المصدر( ٌنظر: الّشٌرازي، (4
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بللىةى  , ككٌبخى كقر عى كبي فى جى مف العدـً هك اٌلذم يستحؽُّ أٍف ييعبىدى, فمٌما أمرى صريحان كنها تمكيحان, كرٌغبى كرٌهبى
ٍف يفمىٍف آمفى به كمىٍف كانكا سب عؿى غيرىثي باإلنكاًر عما نفًسهً بان في ذلؾ, أنكىرى عما مى

(1). 

ًة تسكيًنًه قكلػه تعػالا:  ػا ًلػيى ال أىرىل اٍلهيٍدهيػدى  ﴿سيًئؿى أبك عمرك بف العبلء عف ًحكمى مى
فػي سػكرًة الن مػًؿ  (2)

ا لكػاف كالمسػتأنًؼ ب)ال ال أعبد( هنا, فأجاب: أٌف الٌتسػكيفى ضػربه مػف الكقػًؼ, فمػك سىػك فى هنػ كفتحه )ماليى 
ٌف فتحها مف بػاًب قيػٍبًح االبتػداًء ب )ال أعبػد(, إذ فتحػكا كعميه فإ أعبد( كفيه ما فيه, كال كذلؾ مكضع الٌنمؿ 

اليػػاءى ليكػػكفى ذلػػؾ مبعػػدان عػػف صػػكرًة الكقػػًؼ عمػػا اليػػاء؛ ألن هػػـ لػػك سػػٌكنكا لكانىػػٍت صػػكرةي السػػككًف مةػػؿى صػػكرًة 
 .(3)تدأ بقكله ) ال أعبد( كفيًه ًمفى االستقباح ما ال خفاء فيهالكقًؼ, فيككفي كأن هي اب

, كذلػؾ أف  الفتحً فػي يػاًء )مػا يٌتضحي مٌما سبؽ ترجيحي قراءةً  المعنػا يختمػؼي فػي  لي( لغػرًض كصػًؿ الكػبلـً
لا: )ال جاء بها عما الكقًؼ, كاالستئناًؼ. فيككف قد استأنؼ فػي قكلػه تعػا , فمف أسكفى الياءى السُّككًف كالفتحً 

أعبػد( كفيهػا نفػيه لعبادتػػه هلل تعػالا لػذلؾ قػبحى الٌتسػػكيف هنػا, أٌمػا مػػف فػتحى اليػاءى فقػد كصػػؿى الكػبلـى كأٌكػدى عمػػا 
 عبادته هلل تعالا كجاء بأسمكًب الٌتكبيًخ المبٌطف بالٌنصح لمف ترؾ عبادته سبحانه كتعالا.

َور( .2  )الّصْور، الصُّ

دددددورِ  ُ ِفدددددَخ ِفددددد وَ  ﴿ورة  فسدددددها:قولددددده تعدددددالى فددددد  الّسدددددفددددد   َْجدددددَداِث  الصُّ َفدددددِإَذا ُهدددددْم ِمدددددَن اّْ
 .(4)﴾َيْ ِسُمونَ  َربِِّهمْ  ِإَلى  

كىر( بفتًح الكاك ,كأبك هريرة ,لكاًك, كقرأى األعرجي قرأ الجمهكري )الٌصٍكر( بإسكاًف ا  .(5)كقتادةي )الصُّ

كرة كؿِّ  كرة صي ػكىر: جمػع صػكرة الجمػعك  ,شػيء كهيئتػه يقاؿ: ًصكىرى يىٍصكىر, إذا ماؿ, كالصُّ ػكىر. كالصُّ , صي
ٍكر بالٌتسكيف: الٌنخؿ الٌصغار,   .(6)كقيؿ: هك البكؽ ينفخ فيه إسرافيؿكهي األركاح. كالص 

ًة, كمػف )الٌصٍكر( أرادى جعمها بمعنا )القرف( كهكى القرف اٌلذم ينفخي فيًه إسرافيؿي يػكـى القيامػ الكاك مف سٌكفى 
كىر(  ًر أم األركاًح. أم: نفخى جعمها عما أفتحى الكاكى )الصُّ كى كىر جمعي صكرىةو, كالمعنا: نيفخى في الصُّ  ف  الصُّ

                                                           
ٌّة، (1 ٌّة111\16، نظم الّدرر. والبقاعً، 266\4، أنوار الّتنزٌل. والبٌضاوّي، 451\4، المحّرر الوجٌز( ٌنظر: ابن عط ، . وابن الجوز

 .115\5، الّضوء المنٌر
 .20\27: الّنمل (2)

 .399\2 إتحاف فضالء البشر،ٌنظر: البّنا،  ((3
 . 51\36:  ٌس( (4
ٌّة، 824، إعراب القرآن( ٌنظر: الّنحاس، (5 ؛ والقرطبً، 896، تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشري، 457\4، المصدر الّسابق؛ وابن عط

 . 498\7، معجم القراءات،  (عبد اللّطٌف)؛ والخطٌب 461\17 الجامع ألحكام القرآن،
 ؛ و427، القاموس المحٌط؛ والفٌروزآبادي، 2524\27، لسان العربمنظور، ؛ وابن 320\3، مقاٌٌس اللّغة( ٌنظر: ابن فارس، (6

 .282-281، المعجم الموسوعً، (أحمد مختار )عمر 
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ًر بني آدـى فعادكا أحياءن كى في صي  
(1). 

, إٍذ جػػاءى بػػذلؾى الحػػديثي كالٌتكقيػػؼي عػػٍف يػػرل أف  الٌصػػحيح فيػػه أٌنػػه القػػرفي رٌجػػحى الٌزٌجػػاجي قػػراءةى الٌنصػػًب إذ 
 أهًؿ الٌمغًة مفى الٌرجًز: لعرًب أيضان, كأنشىد قكؿى كبلـً ا كذلؾى معركؼه في ملسو هيلع هللا ىلصرسكًؿ اهلل 

اًبحاًت في غيباًر الٌنٍقعىٍيف ٍيٍف       بالض  ـٍ غىدىاةى الغىًكرى  نىٍحفي نىطىٍحنىاهي

ٍيفً كٍ ًح الص  نىطحان شديدان ال كىنىط رى
(2). 

القيامػػًة بقكلػػه:  هػػكاًؿ يػػكـأل فػػي كصػػفهً  ملسو هيلع هللا ىلصكالمػػرٌجحي هػػكى قػػراءةي الٌسػػككًف التفاًقهػػا مػػٍع مػػا جػػاءى بػػًه الٌرسػػكؿي 
ٍبهىتى   نىا جى ـي كقد اٍلتىقىـ صاًحبي القٍرًف القىٍرفى كحى عي أٍف ييؤمىرى أٍف يىٍنفيخى فىيىٍنف هي كأٍصغىا سىٍمعىهي يىٍنتىًظري كيؼى أٍنعى

(3) . 

األمػكاًت  القػراءتيًف, فقػراءةي الفػتًح جػاءت بمعنػا: نفػخى فػي أركاحً  كاضحه جمػي  فػي كمتػاكاختبلؼي المعنييًف 
ٍف اختمفػا فقػد اتفقػا فػي  فأحياهـ, كقراءةي الٌسككًف جاءت بمعنا: نفخى إسرافيؿي بالبكًؽ يكـى القيامًة. كالمعنيػاًف كا 

 بياًف أهكاًؿ يكـً القيامًة ككيفيًة إخراًج الٌناًس مٍف قبكرهـ لمحاسبتهـ مفى الخالًؽ عٌز كجٌؿ.

 )ُدُ ورًا، َدُ ورًا( .3

 .4))﴾ َوَلُهْم َعَذاٌب َواِصبٌ  ُدُ ورًا  ﴿الّصافات:  قوله تعالى ف  سورةف  

 , , كابػفي أبػي عبمػةى, كأبػك رجػاءو ٍضػرميُّ , كيعقػكبي الحى ػمىميُّ , كالسُّ ػكران( كقػرأ عمػي  العاٌمةي عما ضِـّ الػٌداًؿ )ديحي
كران( بفتًح الٌداؿ , كأٌيكبي الٌسخستاني )دىحي  .(5)كأبك عبًد الٌرحمًف, كالٌضٌحاؾي

دىثي, كيقاؿ: شيئان ييدحر أم: ييهمؿ, كدىحػرث بػالفتح: دفعػهي دحرث: دىحى  ٍكران: دىفىعىهي كأىٍبعىدىثي كطىرى ران كديحي ريثي دىحي رىثي يىٍدحى
 .(6)ؿً كأبعدىثي, الد ٍحر: الٌدفعي بعنؼو عما سبيًؿ اإلهانًة كاإلذال

                                                           
ٌّة، 289\4، معانً القرآنٌنظر: الّزّجاج،  (1) -461\17، ألحكام القرآن امعالج؛ والقرطبً، 457\4، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

462. 

 .461\17، المصدر الّسابق؛ والقرطبً، 47، األمالً؛ والقالً، 289\4،  معانً القرآنالفّراء،  لم أقف على قائله ذكره (2)
 (.3243، حدٌث رقم )290\5، امع الكبٌرالجأخرجه الّترمذي،  ((3
 .9\37: الّصافات ((4
ٌّة219\2 المحتسب،؛ وابن جّنً، 127، مختصر فً شواذ القراءاتٌنظر: ابن خالوٌه:   ((5 ؛ 466\4، المصدر الّسابق، ؛ وابن عط

 .1235، فتح القدٌروكانً، ؛ والشّ 1183، زاد المسٌروابن الجوزي، 
، (أحمد مختار  )عمرو؛ 634\2، المعجم االشتقاقً، (محمد حسن )جبل و ؛1334-1333\2،لسان العربٌنظر: ابن منظور،   ((6

 .904، المعجم الموسوعً
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: األٌكؿ: أٍف يكػػكفى مفعػػػكالن لػػػه ػػػكران( عمػػا عػػػٌدًة أكجػػػهو هػػػيى ُـّ )ديحي , كالمعنػػا: يقػػػذفكفى لمػػػٌدحكًر كهػػػكى جػػاءى ضػػػ
؛ ألٌف معنػػا )يقػػذفكف( ييػػالطٌػػردي. كالةٌػػاني: أ : ييػػدحركفى دىحػػران, أك ييقػػذفكفى قػػذفان. ٌنػػه مصػػدره ٍدحركف, فكأٌنػػهي قيػػؿى

ػػػكران. كالٌرابػػػع: أٌنػػػه فػػػي مكضػػػًع الحػػػاًؿ أم: مػػػدحكريفى أك ذكم  ركفى ديحي الةٌالػػػث: أن ػػػهي مصػػػدره لمقػػػٌدرو أم: ييػػػٍدحى
. : هكى جمعي داحرو نحك: قاعد كقعكد؛ في ديحكرو  .(1)ككف حاالن بنفسًه مف غيًر تأكيؿو كقيؿى

ػبكًر  ػكران, كهػك كالص  , أم: قػذفان دىحي كران( ففيها ةبلةةي أكجػهو: أحػديهما: أن هػا صػفةه لمصػدرو مقػٌدرو أٌما فتحي )دىحي
لكًع.  كالةٌالث: أن ه اسـي فاعؿو أم: كيقذفكفى بما يىدحرهـ كالش ككًر. كالةٌاني: أن ه مصدره عما فىعيكؿ كالقىبكًؿ كالكى

ذفًت الباء, فانتصبى بنزًع الخافًض. ك  . ةـٌ حي ري , (2)الككفٌيكفى يستعممكفى هذا كةيران أم: ييقذفكفى بدىاحرو كبما ٌيٍدحى
 : )الكافر(كمةمهي قكؿي الٌشاعرً 

كفى الٌديارى  كا  تىميرُّ ـٍ تىعكجى ـي عمي             كل ـي  كبلميكي إذان حرا
(3). 

ـي الفاعػػًؿ بمعنػػا: رٌجػػحى الفػػٌراءي قػػراءةى  هػػت قػػراءةي الفػػتًح عمػػا أن هػػا اسػػ ػػكران( كحجتيػػه: أٌنهػػا لػػك كيجِّ ِـّ )ديحي الضػػ
, لكانت فيها الباء؛ كما تقكؿي ييقذفكفى بداحرو كبما يىٍدحى   .(4)جارًة, كال تقكؿ يقذفكفى الحجارة: ييقذفكف بالحري

ػػًة مػػف ردي كاإلالػػد حري إذان هػػك: الط ػػ بعػػادي عمػػا سػػبيًؿ اإلذالًؿ كاإلصػػغاًر, كقػػٍد جػػاءى اخػػتبلؼي المعػػاني الٌناتجى
اختبلًؼ القراءاًت, متكافقان كهذا المعنا مع زيادةو في بعًضها بالتٌقديًر كاإلضماًر, كما أة رى اختبلؼي القػراءاًت 

 تأةيران جمٌيان في الكجًه اإلعرابيِّ لمكممًة.

 لُمخِمصين()الُمخَمصين، ا .4

 .(5)﴾ اْلُمْخَمِصينَ ِإل  ِعَباَد الم ِه  ﴿قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف  

 . , كالحسفي )الميخمىصػيف( بفػتًح الػبٌلـً , كاألعمشي , كخمؼه , كنافعه, كأبك جعفرو قرأ عاصـه, كحمزةي, كالكسائيُّ
, كأبك , ك كقرأى أبك عمرك , كيعقكبي , كابفي كةيرو ميخًمصيف( بكسًر البٌلـً رجاء )الابفي عامرو

(6) . 

                                                           
؛ 12\18 الجامع ألحكام القرآن،؛ والقرطبً، 903، تفسٌر الكّشافوالّزمخشري، ؛ 296\6، جامع البٌانٌنظر: الّطبري،  ((1

؛ 293\9، الّدر المصون؛ والّسمٌن الحلبً، 232\2، لّتسهٌل لعلوم الّتنزٌل؛ وابن جزّي الكلبً، ا6\5، أنوار الّتنزٌلوالبٌضاوي، 

 .5028، محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 1236، فتح القدٌروالشوكانً، 

المصدر ؛ والقرطبً، 903، المصدر الّسابق؛ والّزمخشري، 833،إعراب القرآن؛ والّنّحاس، 383\2، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  (2)

 .1235، المصدر الّسابقوكانً، ؛ والشّ 6\5،المصدر الّسابق؛ والبٌضاوي، 12\18،الّسابق

ٌَّا.طر األّول: أتمضون الّرُسوَم وال ، الش416، الّدٌوانجرٌر ،  (3)  ُتَح

 .383\2، المصدر الّسابقٌنظر: الفّراء،  (4)

 .74و  40\37: الّصافات (5)
ٌّة،  ((6  .411\2، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا ، 111\23، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 471\4، المحّرر الوجٌزٌنظر: ابن عط
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ـى. كهك نفاذي الٌشػيًء  ًم ان كخىبلصان. إذا كافى قد نىًشبى ةيـ  نجا كسى ميكصى : خمىصى الٌشيءى, بالفتًح, يىٍخميصي خي ييقاؿي
ػػػػػهي كاختػػػػػارثي.  ػػػػػهي. كأخمىػػػػػصى هلل دينىػػػػػهي, أمحضى م صى ػػػػػه كخى نقٌيػػػػػان مػػػػػٍف أةنػػػػػاًء مػػػػػا كػػػػػافى ييخالطيػػػػػهي أك يشػػػػػكبه. كأٍخمىصى

: -عػػػػٌز كجػػػؿ-ف: الٌػػػػذيفى أخمصػػػهـ اهلل ا العبػػػادةى هلل تعػػػػالا. كالميخمىصػػػك ف: الٌػػػذيفى أخمصػػػػك خًمصػػػك كالمي  . كقيػػػػؿى
دكفالميخمىصكفى ال  .(1)مختاركف, كالمخًمصكف الميكحِّ

ػٍف أخمصػهـ اهلل أم اجتبػاهيـ  ـي مفعػكؿ, فكػافى المعنػا حينهػا: مى ٍف فىػتحى الػبٌلـ فػي )الميخمىصػيف( جعمهػا اسػ مى
ـى فاعػػػؿً كمػػػف كسػػػرى الػػػبٌل كاختػػػارهـ.  ( كالمفعػػػكؿي محػػػذكؼه  ـ فػػػي )الميخًمصػػػيف( فجعػػػؿى الٌمفظػػػةى اسػػػ مػػػٍف )أىٍخمىػػػصى

 .(2)عقيدتهـ مٍف كؿِّ شرؾو أك رياء كالمعنا: المخًمصيفى أنفسهـ أك دينهـ. المكٌحديف المنٌقيفى 
ًة لمكممػػًة األمػػري الٌػػذم أٌدل الحركػػاًت فػػي اآليػػًة الٌسػػابقًة قػػد أٌدل إلػػا اخػػتبلًؼ الٌصػػيغ بػػذلؾى يكػػكفي اخػػتبلؼي 

عػػٌز -كالفاعػػؿي اهلل  مفعػػكؿ,تبػػاًر الكممػػًة اسػػـ بػػدكرًث إلػػا اخػػتبلؼو فػػي المعنػػا, إٍذ جػػاءت قػػراءةي الفػػتًح عمػػا اع
, ليكػػكف المعنػػا بػػذلؾ: أخمصػػهـ اهلل أم اختػػارهـ. كجػػاءت قػػراءةي الكسػػر عمػػا جعػػًؿ الكممػػًة اسػػـ فاعػػ-كجػؿٌ  ؿو

 .دينهـ مفى الٌشرًؾ كأخمصكثي هلل عٌز كجؿٌ أنفسهـ اٌلذيفى قامكا بتنقيًة  ليككفى الفاعؿي بذلؾى العبادى 
 )ُمميم، َمميم( .5

 .(3)﴾ َفاْلَتَقَمُه اْلُ وُت َوُهَو ُمِميمٌ  ﴿قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف  
ـٌ المػػيـ. كقيػػ الجماعػػةً  قػػراءةي  مػػيـ( بضػػ مػػيـ( بفػػتح المػػيـئ رً )مي )مى

كالبٌلئمػػة: العىػػٍذؿي . المٌػػكـ كالٌمكمػػاءي كالمٌػػكمىا (4)
: أتا ما ييػبلـي  ميـه كمىمكـه. كأالـى  بلـعميػه. أك صػارى ذا الًئمػةو, كاسػت كالٌتكبيخ. كالـى لىٍكمان كمىبلمان كمىبلمةه: فهك مى

 .(5)إليهـ: أتاهـ بما يىمكمكنه عميه
. كبنػػاء )أفعػػؿ( )أىلػػكـ( لمػػدُّخكًؿ فػػي الٌشػػ ـي فاعػػؿو مػػف أالـى : اسػػ ِـّ المػػيـً ـي بضػػ مػػي يًء كالمعنػػا: داخػػؿه فػػي المي

ـي الميستىحؽُّ لمكـً اآل ًة, أك أتا بما ييبلـي عميه, فالممي ـي نفسً المبلمى . أم: جعؿى الٌناسى هً تي بما يبلـ عميه. أك ممي
: هك اٌلذم قٍد اكتسبى الٌمك  ـٍ ييمىـٍ الئميفى فهك أالمهـ عما نفًسًه. كقيؿى ٍف ل ـى كا 

(6) . 
 

                                                           
)أحمد )خلص(؛ وعمر  595، المعجم االشتقاقً، (ن محمد حس))خلص( ؛ وجبل 1227، لسان العربٌنظر: ابن منظور،  (1)

 )خلص( .  169، المعجم الموسوعً، (مختار
؛ والقرطبً، 136\26، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 907، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 307\4، معانً القرآنٌنظر: الّزجاج،  (2)

فتح ؛ والّشوكانً، 97\7، الّدّر المنثور؛ والّسٌوطً، 471، ستنوٌر المقبا؛ والفٌروزآبادي، 28\18، لجامع ألحكام القرآنا

 . 111\23، التحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 1239-1238، القدٌر
 .142\37: الّصافات( (3
ٌّان األندلسً، 18\5،أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 913، المصدر الّسابق( ٌنظر: الّزمخشري، (4  .359\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح
،  (أحمد مختار)؛ وعمر 1159، القاموس المحٌط؛ والفٌروزآبادي، 4101-4100\46، المصدر الّسابق( ٌنظر: ابن منظور، (5

 .1110، المصدر الّسابق
؛ وابن عاشور، 18\5، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 165\26، المصدر الّسابق؛ والّرازي، 393\2، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، (6

 .176\23، ابقالمصد السّ 
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كـ لخركًجػًه كهركبًػًه فػي الفيمػًؾ المشػحكًف المممػكًء مػف لمٌػ-عميػه الٌسػبلـ-كنسي أٌما سبب الٌمكـ, فقد تعرضى يػ
غيًر أٍف يأمرىثي اهللي بالخركجً الحمكلًة ب

(1). 

أٌما )مىميـ( بفتًح الميـً فقياسيهي مىميكـ؛ ألن ه مف ليمتيهي ألكميهي لكمان, فهك مف ذكاًت الكاك, كلكن هي جػيءى بػه عمػا 
. أٌمػػا المعنػػا فػػك )ألػػيـ( كمػػا قػػالكا: شيػػ ػػٍدعيكه , كالقيػػاس: مىشيػػٍكب كمى ػػٍدًعي  ٍبتي الش ػػيءى فهػػك مىشػػيب, كديعػػي فهػػك مى

ـى بالٌمسػاًف. كهػك مةػؿ قػكؿ  مػكـي بػالفتًح الٌػذم قػٍد لػي : المى ـٍ يستحؽ ذلؾ. كقيػؿى اٌلذم ييبلـي سكاءن استحؽ  الٌمكـى أك ل
. كبمػػا أٌف سػػبب المٌػػكـ لنبػػٌي اهلل يػػكنس قػػد (2)ؽي كالعطػػشي شػػان أٍم: عنػػدىؾى الحمػػالعػػرب: أصػػبحىتى ميٍحًمقػػان ميٍعطً 

ـٌ.كجد, فالمر  ح إذا قراءة )ميميـ( بالض   ج 

 )ُفواق، َفواق( .6

 .3))﴾ َفَواقٍ َوَما َي ُظُر َهُؤلء ِإل  َصْيَ ًة َواِ َدًة م ا َلَها ِمن  ﴿: عالى ف  سورة صقوله تف  

, كاألعمشي  , كخمؼه ـٌ قرأى حمزةُّ, كالكسائيُّ , كطمحةي, كأبك عبد الٌرحمًف, )فيػكاؽ( بضػ , كابفي كةٌابو , كالسُّمىميُّ
. كقرأ الباقكف )فىكاؽ(  .(4)بفتًح الفاًء كهي لغةي الًحجازً  الفاًء. كهي لغةي تميـو كأسدو كقيسو

ـ  تيتػػرىؾي سيػػكٍيعىةن يى  ٍقػػًت؛ ألن هػػا تيحمىػػبي ةػػ ـ  الفيػػكىاؽي كالفىػػكىاؽ: مػػا بػػيف الحٍمبىتػػيًف مػػف الكى ػػعيها الفصػػيؿي ًلتىػػدير  ةػػ  ٍرضى
. كفيبلفه يىفرؽ بنفًسًه  رًعها  لٌناقىًة كفكاقها, ريجكعي الٌمبففيؤكقان إذا كانت نىفسيهي عما الخركج. كفيكاؽ اتيحمبي في ضى

ػػمىهي ع ـ  أرسى ػػرًع ةػػ : إذا قىػػبىضى الحالػػبي عمػػا الض  مبتػػيًف إذا فتحػػت, كقيػػؿى : مػػا هػػك بػػيفى الحى نػػد بعػػدى حمًبهػػا. كقيػػؿى
مًب. كقيؿى  . ككػؿُّ مغشػا  :الحى مبىتىٍيًف مف الكقًت. كالفيكاؽي: ةاًئبي الٌمبًف بعػدى رضػاعو أك حػبلبو الفىكاؽي: ما بيفى الحى

: قٍد أفاؽى كاستفاؽى. مف )فىكاؽ( ما ذلؾ عنه. قيؿى  .(5)عميًه أك سكرافو معتكثو إذا انجى

: فىػكاؽه كفيػػكاؽه ه ًف بمعنػػا كاحػدو كهػك: مػػا لهػا مػف انقطػػاعو كعػكدةو, بػػؿ تػامػا ليغىتػاف, كبػػذلؾى تكػكفي المفظقيػؿى
سػب ال تةنػا كال تػردُّ, أٌمػا مػا يعنينػا هنػا فهػك القػكؿ الةٌػاني  هي مت ًصمىةه حتا تيهًمكىهيـ؛ فهػي صػيحةه كاحػدةه فىحى

ـً مف معنا فكاًؽ الن اقًة أم: انقطاعه كعكدةه ك  المعنا التفسيرٌم اٌلذم يرل أف  المعنييف مختمفاف؛ فالفيكاؽ بالض 

                                                           
، 325\6، جامع البٌان( ٌنظر: الّطبري، (1 ًّ  .5062، محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 241\2، الّتسهٌل لعلوم الّتنزٌل؛ وابن جزّي الكلب
، 851، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 393\3، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، (2 ًّ ٌّان األندلس  ؛ والّسمٌن359\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .331\9، الّدّر المصونالحلبً، 
 .15\38: ص (3)

؛ 304 الحّجة فً القراءات،؛ وابن خالوٌه، 400\2،  المصدر الّسابق؛والفّراء، 172\23، روح المعانًٌنظر: األلوسً،    ((4

فً  ّنشرلري، ا؛ وابن الجز231\2، عن وجوه القراءات لكشفالقٌسً، امكً |؛ و382، فً القراءات لمبسوطواألصبهانً، ا

ٌّة؛ والّسٌوطً، 361\2، القراءات العشر  .552، لّسبعة فً القراءات؛ وابن مجاهد، ا382\5،شرح الّشاطب
 ، )فوق(.1063، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار)، )فوق(؛ وعمر 3489\29، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، (5
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. كالفىكاؽي بالفتًح بمعنا اإلفاقة كالٌراحة أم: ال يىفيقكفى فيها كمػا  لآلية بحسب ما سبؽ هك: ما لها مف انتظارو
 . (1)يىفيؽي المريضي كالمغشا عميه

ـٍ ترجػٍع, كال تيػردُّ في )في  الٌضـإذان معنا  يحةى هي ميعادي عذاًبًهـ, فإذا جاءٍت لػ عػنهـ, كال  كاؽ( إف  تمؾى الص 
, كال تتكقػػػؼي مقػػػداري فػػػكاًؽ ناقىػػػةو, أٌمػػػا الفػػػتحي فػػػي )فىػػػ ػػػذيهـ تيصػػػرىؼي كاؽ( فيػػػأتي ليكضػػػحى حػػػاؿى المشػػػركيفى إٍذ تأخي

يحةي فبل يفيقكفى منها كما يف  عميه. يؽي المريضي أك المغشيُّ الص 

 )ُسْخري ا، ِسخري ا( .7

َّْبَصارُ  ْخِري اسِ َأت َخْذَ اُهْم   ﴿: قوله تعالى ف  الّسورة  فسها ف    .(2)﴾ َأْم زَاَغْت َعْ ُهُم ا

, كنػػافعه, كحمػػزةي,   , كاألعػػرجي , كشػػيبىةي, كخمػػؼه , كأبػػك جعفػػرو قػػرأ عبػػدي اهلًل, كأصػػحابيهي, كمجاهػػده, كالٌضػػحاؾي
, كالك , كهبيرةي, كيحيا, كاألعمشي ِـّ الٌسػيفً كالمفضؿي , كعيسػا, سػائيُّ )سيػخرٌيان( بضػ , كأبػك رجػاءو . كقػرأ الحسػفي

, كعاصـه, كأبك عمرك, كيعقكب )ًسخرٌيان( بكسر الٌسيف , كابف عامرو  .(3)كابف محيصف, كابف كةيرو

رٌيان. هىًزئ بػه؛ فالٌسػيفي كالخػاءي كالػٌراءي أصػؿه مطػرده مسػتقيـه سيخً كبه سىٍخران كسيخران كًسًخرٌيان ك : سىًخرى منه يقاؿ
. كسىًخٍرتي مف فبلفو هي ال رىٍت مف داب ػةو أك خػادـو يدؿي عما احتقارو كاستذالؿو ٌمغةي الفصيحةي. كالسُّخرةي: ما تىسخ 

. كهػك انقيػػاده بيسػػرو مػػع   عػدـً مقاكمػػة. كمنهػػا تسػػخيري اهلل األرضى كمػا فيهػػا كالٌشػػمسى كالقمػػربػبل أجػػرو كال ةمػػفو
رىثي تسػخيران: كم فىػػهي لآلدميػيف كهػك إجراؤهػا عمػا مػا ييػكاًفقيهـ كأٍف ينتفعػكا بهػػا ميذل مػةن لهػـ فضػبلن منػه تعػالا. كسىػخ  

ػـً مػف  : بالض  . كالسُّػخرمُّ ره هي مػف القهػًر فهػك ميسىػخ  مِّصي عمبلن ببل أجرةو, ككؿُّ مقهكرو مدبِّرو ال يممؾي لنفًسًه ما ييخى
: بالكسػػػًر مػػػف الهيػػػزءً الت سػػػخيًر.  , كأٌمػػػا مػػػف السُّػػػخرىًة كالسِّػػػخرمُّ فكاًحػػػديثي . كقػػػد يقػػػاؿ فػػػي الهيػػػزء سيػػػخرمه كًسػػػخرمه

ـي أجكدي م ضمكـه كالض 
(4). 

                                                           
؛ 920، لكّشافا تفسٌر؛ والّزمخشري، 613، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 173-172\23، روح المعانًٌنظر: األلوسً،  1)

 .346\16، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 58 \5، الجواهر الحسان؛ والّثعالبً، 1258، فتح القدٌروالّشوكانً، 

 .63\38: ص (2)

ٌّان األن33\5، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 381، فً القراءات المبسوطٌنظر: األصبهانً،  (3) ، البحر المحٌطدلسً، ؛ وأبو ح

 .424\2، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 556 الّسبعة فً القراءات،؛ وابن مجاهد، 389\7
المعجم )أحمد مختار()سخر(؛ وعمر 1964\22، لسان العرب، )سخر(؛ وابن منظور، 145\3، مقاٌٌس اللّغةٌنظر: ابن فارس،  (4)

 )سخر(.973\2، الشتقاقًالمعجم ا،  (محمد حسن))سخر(؛ وجبل 951،الموسوعً
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ػـً أرادى: نيسىػخِّ  ريهيـ أم: مػف قػرأ )ًسػخريا( بالكسػًر أرادى: نسػخري مػنهـ كنسػتهًزئي بهػـ, كمػف قػرأ )سيػخرٌيان( بالض 
ػعى  رىثي أم: كم فىػهي عمػبلن شػاٌقان كأخضى هي لمقيػاـً نىٍستىخًدميهيـ. فاألٌكؿ: مف سىًخرى منه أم: هىػًزئ بػه, كالةٌػاني: مػف سىػخ 

 .(1)به

القػػراءتيف تيفضػػي إلػػا حػاًؿ المػػؤمنيفى إٍذ كػػافى المشػػرككف يىسػػتهًزئكف بهػـ كيحتقػػركنهـ فػػي الػػٌدنيا. كمػػا  كمتػا
ركنىهيـ لمعمػًؿ لػديهـ كلخػدمًته ٍف  ـ قهػران كعػدكانان. فػإف  المعػاني الٌناتجػةكانكا ييسخِّ مػف اخػتبلًؼ الحركػاًت هنػا كا 

 حاًؿ المؤمنيف كمعاممة المشركيف لهـ في الٌدنيا. اختمؼ في التٌفسيًر, فقٍد اتفقٍت في تكضيحً 

 ) الَعْرش، الُعْرش( .8
 .(2)﴾...ِبَ ْمِد َربِِّهمْ  ُيَسبُِّ ونَ  َوَمْن َ ْوَلهُ  اْلَعْرَش ال ِذيَن َيْ ِمُموَن  ﴿قوله تعالى ف  سورة غافر:ف  

 .(3)ضِـّ العيفً ٍرش( بكجماعةه )العي  ,قراءةي الجماعًة )العىٍرش( بفتًح العيًف, كقرأ ابفي عٌباسو 

ػػٍرشه بفػػتحً  , كعى ـي ذاتو مػػف فىٍعػػؿى : سػػريري الممػػًؾ, كهػػك اسػػ ػػٍرشه كش. عمػػا كزًف العػػيف عى ػػري : البيػػت كجمعػػه عي
: العيػػرٍ  ػػقفيهي. كقيػػؿى ػػٍرش لمٌشػػيًء المسػػق ؼ فعػػٍرش البيػػت: سى ػػريشه جمػػعي عى : ًعػػٍرؽه فػػي أصػػًؿ العينػػًؽ, فىعػػكؿ. كعي شي

: تفرعه كانفر   .(4)مشتبكان في أعما اشه ييمسؾي كالمعنا المحكرمُّ

ـي الكرسٌي كما تحته بالٌنسبىًة إليًه  ( بفتًح العيًف أرادى به المفردى اٌلذم هك: جسـه عظيـه له قكاًئ مف قرأ )العىٍرشى
مىؽى اهللي تعالا العػرشى مػف جػكهرةو خضػراءى كبػيفى القػائمتيف مػف قكاًئًمػًه خفقػاف  : خى الٌطيػًر كحمقةو في فبلة. كقيؿى

: مف قرأ )العيٍرش( بضِـّ العيًف هك جمعي عى مسرًع ةمانيف ألؼ عاـال  .(5)ؼ كسىٍقؼشو كسيقي رٍ . كقيؿى

حي قػػراءةي المفػػرًد لعظػػـً  مػػف هنػػا كػػافى تغيػػري حركػػةو كاحػػدةو كفػػيبلن لنقػػًؿ الكممػػًة مػػف المفػػرًد إلػػا الجمػػًع. كتيػػرج 
 .كًعظىـً قدرًتهً  –سبحانه كتعالا -داللتها عما ضخامىًة عرًشًه 

 

 
                                                           

، ا340\4، معانً القرآن؛ والّزّجاج، 358\6، جامع البٌانٌنظر: الّطبري،  (1) ًّ ؛ 259\2، لعلوم الّتنزٌل لّتسهٌل؛ وابن جزّي الكلب

ٌّان األندلسً،   .293\23، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 411\16، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 389\7، البحر المحٌطوأبو ح

 .7\40: غافر (2)
ٌّان األندلسً، 951، تفسٌر الكّشاف ؛ والّزمخشري،46\24، روح المعانًٌنظر: األلوسً،   (3)  .433\7، المصدر الّسابق؛ وأبو ح

محمد )؛ وجبل 312، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار)، )عرش( ؛ وعمر 2881-2880،، لسان العربٌنظر: ابن منظور (4)

 .1444-1443\3، اقًالمعجم االشتق،  (حسن

ٌّان األندلسً، 951،المصدر الّسابق؛ والّزمخشري، 45-44\24، المصدر الّسابقٌنظر: األلوسً، (5)  ، المصدر الّسابق؛ وأبو ح

 .459\9، الّدّر المصونن الحلبً، ٌ؛والّسم433\7
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 َوقٌر، ِوْقٌر() .9

دا تَدْدُعوَ ا ِإَلْيدِه َوِفد  آَذاِ َ دا َوْقدٌر   ﴿قوله تعالى فد  سدورة فّصدمت: ف   َوَقداُلوا ُقُموُبَ دا ِفد  َأِك  دٍة مِّم 
 .(1)﴾ َوِمن َبْيِ َ ا َوَبْيِ َك ِ َجاٌب َفاْعَمْل ِإ  َ ا َعاِمُمونَ 

( بفتًح الكاك كسككًف الق قره ( بكسًر الكاكقراءةي الجماعًة )كى  .(2)اًؼ. كقرأ طمحةي بف مصرؼو )ًكٍقره

: ٍقري : هػك أٍف يػذهىبى الس ػمعي كيمُّػهي. كالةِّقىػؿي أخػؼي مػف ذلػؾى   الكى . كاألصػؿي فيػه 3 ةقؿه فػي األذًف, بػالفتًح, كقيػؿى
: ًحٍمػؿي  ماٌدم  مف تراكـً قذل األذًف فيها حٌتا يسٌدها. ةـ  صارى كنايةن. كىكًقرٍت أيذينيهي: بالكسػًر, ػم ٍت. كالػًكٍقري صى

ٍسؽي ًحٍمؿي البىعير ,ًحمارً البىٍغًؿ كال كالكى
(4). 

ًقرٍت أيذينيهي بفػتًح القػاًؼ ككسػًرها,  ٍقًر كالًكٍقًر أف  المفتكحى هك الةٌقؿي في األيذيًف, ييقاؿ منه: كى قيؿى الفرؽي بيفى الكى
: أذفه مىكٍ  قىػػػر قػػػكرةه, كهػػك عمػػا القيػػػاس, كفكالمضػػارعي تىًقػػر كتىػػػٍكقر بحسػػًب الفعمػػػيف. كيقػػاؿي يػػه دليػػػؿ عمػػا أٌف كى

ػػػٍكقىرىة. كالػػػًكٍقر الٌةبلةػػػيٌ  الًحٍمػػػؿي لمحمػػػاًر كالبغػػػًؿ كنحًكهمػػػا. مػػػف قكلػػػه   -بالكسػػػر-يكػػػكفي متعػػػٌديان. كسيػػػًمع أذف مي
اًمبلًت ًكٍقرنا ﴿تعالا: ن أم: كبهذا تككف قراءةي الجمهكًر بالفتًح كاضحةن أم: كجعمنا فػي آذانهػ  ,(5)  فىاٍلحى ـ ًةقػبلى

مىمان كقفبلن يمنع مػف االسػتماًع كهػي كنايػةه عػف اسػتةقاًلهـ لكػبلـً اهلًل ككػراهيتهـ لػه. أٌمػا قػراءةي طمحػةى فكأن ػه  صى
ـ   ًقرىٍت مف الص  كما تيكقىري الٌداٌبة بالحمؿً  جعؿ آذانىهـ كى

(6). 

قر( أرادى ًةقىؿى ات؛ فمف فتحى )ر الحركيت ًضحي اختبلؼي المعنا الٌدقيؽ مف خبلؿ تغيٌ  الس مًع أم: عاهة فػي  كى
. كهك كنايةه عف رفًض الكفاًر سماع دعكًة الحؽِّ. كمف كسػ رى األذف منعٍت صاحبىها مف الس مًع بشكؿو كاضحو

ًقػرتً  ـ لػدعكًة الحػؽِّ الٌداب ػةي أم ةىقيمػٍت مػف الًحمػًؿ كالمعنػا: ةىقيمػٍت آذانيهيػـ مػف سػماًعه )ًكقر( أخػذى المعنػا مػف كى
م ان.فأ  صبحكا صي

 

 

                                                           
 .5\41: فّصلت (1)
ٌّان األندلسً، 96\24، روح المعانًٌنظر: األلوسً،  (2) ٌّة، 463\7، بحر المحٌطال؛ وأبو ح ؛ 4\5، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

 .1309، فتح القدٌروكانً، ؛ والشّ 578\4، الّدر المصونوالّسمٌن الحلبً، 
،لسان العربابن منظور،   4889(وقر(. (

3
 ) 

 .1170، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار)؛ وعمر 1762، المعجم االشتقاقً، (محمد حسن )جبل ٌنظر:  (4)

 .2 \51:الّذارٌات (5)
؛ وابن 578\4، المصدر الّسابق؛ والّسمٌن الحلبً، 66\5، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 380\4، معانً القرآنٌنظر: الّزّجاج،  (6)

 ،.5187،محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 504، تنوٌر المقباس؛ والفٌروزآبادي، 161\7، القرآن العظٌم تفسٌر كثٌر، 
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 ال ركات ف  اّفعال اختاف القراءات بتغيُّرِ  -ّا ياً 

 ث, مٌمػا أدل بػدكرً هـ فػي األسػماءً ختبلفً اك األفعاؿً  لبعضً  ير اإلعرابٌيةً غ الحركاتً  في بعضً  القٌراءي  اختمؼى 
لمػرادة مػف اآليػة, كمٌمػا مػع المعػاني ا يتكافؽي  , كهك تغيره الكريمةً  لآليةً  في المعنا الضمنيِّ  تغيرو  حداثً إلا إ

 جاء ضمف ذٌلؾ:
 )ُيْ َزُفون، ُي ِزفون( .1

 .(1)﴾ ُي َزُفونَ ل ِفيَها َغْوٌل َول ُهْم َعْ َها  ﴿:قوله تعالى ف  سورة الّصافاتف  
فيػػ , )يينًزفػػكف( بكسػػًر الػػٌزاًم قػػراءةي الجمهػػكًر )ييٍنزى , كاألعمػػشي , كخمػػؼه كف( بفػػتًح الػػٌزاًم, كقػػرأ حمػػزةي, كالكسػػائيُّ

 . (2)تابعهما عاصـه في الكاقعةً ك 
كهػػكى أصػػؿه يػػدؿُّ عمػػا ذهػػاًب عظػػـً مػػا فػػي البػػاطًف كاألةنػػاء أك كمٌػػه مػػف مػػائعو كبػػبلؿو  يينزفػػكفى مػػٍف نىػػزىؼى 

دمػػان, إذا رعػػؼى فخػػرجى  يقػػاؿ: نىػػزىؼ الٌرجػػؿي  .(3) فهػػك أصػػؿه يػػدؿُّ عمػػا نفػػاًذ شػػيءو كانقطػػاع ,يمسػػكها أك يممؤهػػا
: الٌسػكرافي . كأنػزؼى القػكـدمهي كمٌػهي  , نفػذى شػرابهـ. كبئػره نىزيػؼه كنىػزكؼه قميمػةي المػاًء منزكفػةه. كالٌنزيػؼي كالمنػزكؼي

 . (4)ييٍنًزفكف يسكركفى كتذهبي عقكلهـالمنزكؼي العقًؿ. ك 
, أم: ال  فػػػكف( بفػػػتًح الػػػٌزام أن ػػػه جعمهػػػا عمػػػا معنػػػا ال تػػػذهبي عيقيػػػكلهـ لشػػػربهـ الخمػػػرى حٌجػػػةي مػػػٍف قػػػرأ )ينزى

: إذا ذهػػبى عقمػػه, أٌمػػا مػػٍف كسػػرى الػػٌزام فػػي )ينًزفػػكف( فيسػػكركفى إٍذ يي  قػػد تكٌسػػعى فػػي المعنػػا قػػاؿ: نػػزؼى الٌرجػػؿي
ًزفػػػكف( بمعنػػػا ال نآخػػػرى لسػػػياًؽ اآليػػػًة, فضػػػبلن عػػػف المعنػػػا الٌسػػػابًؽ إذ يجػػػكزي أف تكػػػكف )ال ي ليضػػػيؼى معنػػػان 

: ال تػػذهب خمػػكرهـ بػػٍؿ هػػيى يسػػكركفى كال تػػذهبي عقػػكلهـ, كمػػا يجػػكزي أف تكػػكفى بمعنػػا ال ينفػػذ شػػرابهـ, أم
باقيػػػةه أبػػػدان. إٍذ تكػػػكفي الكممػػػةي )أنػػػزؼ ييٍنػػػًزؼ( إذا سػػػكرى كيجػػػكزي أف تكػػػكفى مػػػف )أنػػػزؼ( إذا أنفػػػذى شػػػرابه, كرأل 

 .(5)هـٍف كسىرى أرادى ال ينفذي شرابي البعضي أٌف مٍف فتحى أرادى ال تزكؿي عقكلهـ كم

                                                           
 .47\37:  الّصافات (1)

، فً القراءات اإلقناعوابن الباذش،  ؛608، حّجة القراءاتوابن زنجلة،  ؛376،فً القراءات المبسوط ٌنظر: األصبهانً،  (2)

فً  الّنشرري، ؛ وابن الجز10\5، أنوار الّتنزٌلوالبٌضاوي،  ؛666، الموّضح فً وجوه القراءاتوالّشٌرازي،  ؛745\1

 . 411\2، إتحاف فضالء البشروالبّنا،  ؛547 بعة فً القراءات،السّ وابن مجاهد،  ؛357\2، القراءات

)نزف(.416\5، مقاٌٌس اللّغةابن فارس،     (
3
)  

محمِد ))نزف(؛ وجبِل  1134، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار))َنَزف(؛ وعمر  4398\49، لسان العربٌنظر: ابن منظور،  (4)

 .2179، المعجم االشتقاقً،  (حسن
؛ ومكًِِ 302، الحّجررة فررً القررراءات؛ وابِِن خالوٌِِه، 303\4، معررانً القرررآن؛ والّزّجِِاج، 385\2، معررانً القرررآنفِِّراء، ( ٌنظِِر: ال(5

؛ 305\7، الرّدر المصرون؛ والّسِمٌن الحلبًِ، 905،الكّشراف تفسرٌر؛ والّزمخشِري، 224\2، عن وجرو القرراءات لكشفالقٌسً، ا

الّتحرٌرر ؛ ابِن عاشِور، 411\2،المصردر الّسرابق؛ والبّنِا ، 231\16، لرّدررنظرم ا؛ والبقاعً، 318\2، معانً القرآنواألزهري، 

 . 114\23، والّتنوٌر
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فتيًف, كذلؾى أف  أهؿ الجٌنًة ال ينفذي شرابيهـ, كال يسكريهيـ في المعنا غير مختم قيؿى إٌف القراءتيًف صحيحتافً 
 .(1)شرابيهـ إٌياث, فييذهبي عقكلىهـ

( عمػػػا معنػػػا ال تغتػػػاؿي عقػػػكلهـ ًمػػػؿى )ال فيهػػػا غػػػكؿه ًمػػػ ,كقيػػػؿ: إذا حي  فػػػكف( عمػػػا: ال ينفػػػذي زً نٍ )ال يي  هي قكليػػػ ؿى حي
ممت )الكى سٍ لتجٌنب الٌتكرار في معنا )يى  ؛هـشرابي  ف حي ( عما ال تغتاؿي صػٌحتهـ كال تصػيبهـ  ركف( كا  فيها غكؿه

ممت )يي   .(2)فكف( عما أٌنهـ ال يسكىركفزً نٍ منها العمؿ اٌلتي تحدثي مف شيربها في الٌدنيا حي

ـه يػرل أف  معنػا الفػتًح الٌسػكري كذهػابي العقػًؿ, كمعنػا الكسػًر  انقسـى القٌراءي فػي هػذًث اآليػًة إلػا قسػميف: قسػ
فػػكف( بػػالفتًح بمعنػػا السُّػػكر فػػي حػػيف جعػػؿى )ينًزفػػكف( نفػػاذي الٌشػػراًب كالخمػػرً  ـي اآلخػػري يجعػػؿي كممػػة )ينزى . كالقسػػ

بالكىسًر تشمؿ المعنييف الٌسػكر كالٌنفػاذ ككبلهمػا ييفضػي إلػا معنػا الٌنفػاذ؛ فالٌسػٍكري يعنػي نفػاذي العٍقػًؿ كذهابػه, 
طػع, كهػك نقػي  ال الجٌنة فهك دائـه ال ينقلممسمميف في  ٍف شرابككبلهيما صفةه صحيحةه لما أعٌدثي اهلل تعالا مً 

.ييسكر مف يشربي   هي كال يصيبيه بالعٌمًة أك الٌصداًع أك غيرها مٌما يسٌببهي خمري الٌدنيا مف عمؿو

 )َيِزفُّوَن، ُيِزفُّوَن( .2

 .(3)﴾ َيِزفُّونَ َفَأْقَبُموا ِإَلْيِه  ﴿قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف  

, كالمفضػؿي عػف كفى فُّ قراءةي الجمهكر )يىزً  , كاألعمػشي , كمجاهػده, كابػفي كةٌػابو ( بفتًح الياء, كقرأ حمزةي, كخمػؼه
 .(4)( بضِـّ الياءكفى فُّ عاصـو )ييزً 

هػك الػٌركضي بػيف المشػي  :كقيػؿى  ,مف زٌؼ, زفؼ, كالز فيؼ: سيٍرعىةي المشًي مع تقػارًب الخطػكً  كفى فُّ زً أصؿي يى 
ف ان كزيفكف فيػًؼ الٌنعامػة, كهػك  أصػميه :ان كأزىؼى يككفي ذلؾى في الٌناًس كغيػرهـ, كقيػؿى كالٌطيراف. كزىؼ  يىًزؼُّ زى مػف زى

: حممػػهي أف  ابتػػداءي  ف ػػهي صػػاحبيهي كأزىؼ  البعيػػرى فيفػػان أم أىٍسػػرىعى, كأزى ـي كالبعيػػري يىػػًزؼُّ بالكسػػًر, زى عػػٍدًكها. كزٌؼ الظمػػي
ف ػػ . زى ِـّ , يىزفُّهػػا بالٌضػ ففػػتي العػركسى : يىػًزؼ  أم ييسػرع. كزى ف هػا: أهػػداها إلػا زكًجهػػا. كالمعنػا المحػػكرمُّ ان كًزفافػان كأىزى

مٍ تحرٌ   .(5)عي  في خٌفةو مع صكتو ماؾه جى

                                                           
 .304\6، جامع البٌانٌنظر: الّطبري،  ((1

 .302، الحّجة فً القراءات؛ وابن خالوٌه، 609-608، حّجة القراءاتٌنظر: ابن زنجلة،  (2)

 .94\37: الّصافات (3)
؛ وابن 376، فً القراءات لمبسوط؛ واألصبهانً، ا844، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 389-388\2، القرآنمعانً ٌنظر: الفّراء،   (4)

 . 144\23، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 548، فً القراءات لّسبعة؛ وابن مجاهد، ا745\1، فً القراءات اإلقناعالباذش، 
، (أحمِِد مختِِار ))زفِِف(؛ وعمِِر1843-1842، لسرران العررربن منظِِور، )زّف( ؛ وابِِ 395، مقرراٌٌس اللّغررةٌنظِِر: ابِِن فِِارس،  ((5

 .903، المعجم االشتقاقً، (محمد حسن )؛ وجبل 940، المعجم الموسوعً
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الظميـي كهك ذىكىر الٌنعاـ يىًزؼُّ أم: عدا بسرعةو. الياًء أن ه ميضارعي زىؼ  ًمٍف زىؼ  ( بفتًح كفى حٌجةي مٍف قرأى )يىًزفُّ 
: الٌزفيػؼي مشػيه فيػًه كالمعنا هنا: يحممكفى دكابىهـ عم ا الز فيًؼ. كهك سرعةي المشػًي مػع مقاربػة الخطػًك. كقيػؿى

شػيًة المشػركيفى إٍذ كػانكا فػي طمأنينػةو أف ينػاؿى فػي المشػًي كهػك كصػؼه لمً  شػيًة العػركس أك الٌتمهٌػؿاختيػاؿه كمً 
ا قد أخبرى عنهـ أنفسهـ بالٌزفيؼأصنامهـ شيءه لعٌزتهـ كقٌكتهـ. كيككف هن

(1) . 

ػٍف قػرأ )ييزً  أٌمػا الهمػػزةي لمصػيركرًة كالمعنػا: دخػؿى فػػي  كفيهػا كجهػاف: األٌكؿ: أٍف تعػدٌ ( فهػػي ًمػٍف أزٌؼ, كفى فُّػمى
الٌرجػػؿى أم: صػػٌيرتهي طريػػدان, كطردتٌػػه إذا  القػػراءًة كقػػكؿي العػػرًب: قػػد أطػػردتى الٌزفيػػًؼ كهػػكى اإلسػػراعي, كحػػاؿي هػػذث 

بمعنػػا جػػاءكا عمػػا هػػذًث الهيئػػًة بمنزلػػًة المزفكفػػًة عمػػا هػػذًث أنػػتى قمػػتى لػػه: اذهػػب عٌنػػا, كهنػػا يكػػكف )ييًزفٌػػكف( 
 :) الٌطكيؿ(. كمةمه قكؿ الٌشاعر(2)فتدخؿ األلؼالحاؿ 

 .(3)راقهى أى ؿ  كى د أىذى قى  فأٍضحا حيصيفه         سكدى ًجذاعىةي أف يى  يفه ا حيصى نٌ مى تى 

 فمعنا أقهر: صارى إلا القهًر.

كيكػػػكف قػػػد أخبػػػرى عػػػنهـ أٌنهػػػـ يحممػػػكفى غيػػػرهـ عمػػػا اإلسػػػراًع,  ,عديػػػةً كالكجػػػهي الةٌػػػاني: أف تكػػػكفى الهمػػػزةي لمتٌ 
ػػ , كالمعنػػا: فػػػأقبمكا إليػػػًه يحممػػكفى غيػػػرهـ عمػػا اإلسػػػراع أم: يحمػػػؿي بعضي هـ بعضػػػان عمػػػا فػػالمفعكؿي محػػػذكؼه

 .(4)اإلسراعً 

جػػاؤكا عمػػا حالػػةو كػػافى ٌجػػةي أٌنهػػا أدؿُّ عمػػا شػػٌدًة اإلسػػراًع لػػداللتها عمػػا أٌنهػػـ كف( كالحي فُّػػقػػراءةي )ييزً  حػػتٍ جِّ ري 
. فػي حػيف كانػت (5)مف شٌدة ما في نفكسػهـ مػف الكجػدً  هـ عميهسراًع كقاهران يقهر حامبلن يحممهـ فيها عما اإل

.قراءةي )يىزفكف( داٌلةن في إحدل معنييها عما طمأنينة المشركيفى كتم  ٌهمهـ في المشًي كهذا غيري صحيحو

كف ترجيح قراءة) ييًزفُّػكف( لػدالتها عمػا اضػراب الكفػار كخػكفهـ كمف خبلؿ التأكيبلت الٌسابقة لمقراءات يم
األمػر الػػذم جعمهػػـ يسػػرعكف فػػي العػكدة إلػػا أصػػنامهـ خكفػػان عميهػػا , عمػا العكػػس مػػف قػػراءة )يىزفػػكف( اٌلتػػي 

 دلت في إحدل معنييها عما طمأنينة المشركيف كتمهمهـ في المشي كالعكدة إلا أصنامهـ.

                                                           
ِِان األندلسًِِ، 14\5 أنرروار الّتنزٌررل،؛ والبٌضِِاوي، 225\2، عررن وجرروه القررراءات الكشررفٌنظِِر: مكًِِ القٌسًِِ،  (1) ٌّ البحررر ؛ وأبِِو ح

 .320\2، معانً القراءات؛ واألزهري، 320\7، الّدّر المصونالحلبً، ؛ والّسمٌن 351\7 المحٌط،
؛والّزمخشِري،  609، ؛حّجرة القرراءات؛ وابِن زنجلِة، 309\4، معرانً القررآن؛ والّزّجِاج، 389\2، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  (2)

ِِا ، 320\7، المصرردر الّسررابق؛ والّسِِمٌن الحلبًِِ، 538، الكّشرراف تفسررٌر ؛ وابِِن عاشِِور، 412\2 فضررالء البشررر،إتحرراف ؛ والبّن

 .144\23، الّتحرٌر والّتنوٌر
 .125، المخّبل الّسعدي حٌاته وما تبّقى من شعره، (حاتم )( الّضامن (3

، الّتفسرٌر الكبٌرر. والِّرازي، 666، فرً وجروه القرراءات الموّضرح. والّشٌِرازي، 225\2، المصردر الّسرابقٌنظر: مكًِ القٌسًِ،  (4)

26\148. 
 .257\16، نظم الّدررنظر: البقاعً، ٌ  ((5
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 )َتَرى، ُتِري( .3

َفَمم ا َبَمَغ َمَعُه الس ْعَ  َقاَل َيا ُبَ    ِإ ِّد  َأَرى ِفد  اْلَمَ داِم َأ ِّد  َأْذَبُ دَك  ﴿عالى ف  الّسورة  فسها:قوله تف  
اِبِريَن  َتَرىَفا ُظْر َماَذا   .(1)﴾َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِ   ِإن َشاء الم ُه ِمَن الص 

, كعبدي اهلًل بف قراءةي الجمهكًر )تىرى  , كخمؼه ل( بفتًح التٌاًء كالٌراًء فيصير بعدى الٌراًء ألفان, كقرأ حمزةي, كالكسائيُّ
ِـّ التٌػاءً  ـي )تيػًرم( بضػ بػراهي , كمجاهػده, كا  , كطمحػةي, كاألعمػشي , كاألسكدي بف يزيد, كابػفي كةٌػابو ككسػًر  مسعكدو

 .(2)الٌراًء فيصير بعدها ياءه 

: تيػػرم, رأ         ؤيىػػًة. كأرنػػي: مىكِّنػػي مػػف الن ظىػػًر ييقػػاؿي . كيىػػرىل: ييٍبًصػػري كييشػػاًهدي مػػف الرُّ ل, تيٍطمػػعي كتيظهػػري
, كراءيتيهي, شػاكرتيهي, كالٌرؤيػةي الن ظىػري بػالعيًف كالقمػ : االعتقادي جمعي آراءو معنػا المحػكرم: ًب, كالكاالٌطبلًع. كالٌرأمي

ؤيىػػةي العممي ػػةي, كهػػي: اعتقػػاده فػػي القمػػًب, أم: كجهىػػةه اتجاًههػػا إليػػًه, كمنهػػا أيًخػػ حػػاؿ لحػػظي العػػيف الٌشػػيء ذىٍت الرُّ
 .(3)ةه تككنٍت في القمًب عف أمرو ماًفكري  

, فهك مػف االعتقػاًد كلػيسى مػف رؤيىػًة العػيًف؛       الكىجهي في قراءًة الجمهكًر )تىرىل( أن ه مضارعي رىأٍيتى الر أمى
ـٍ يأمٍرثي أٍف ييبًصرى شػيئان  ػرىثي أٍف يػدبٌ بألن هي ل . كترت ػبى عمػا بصػًرًث, إن مػا أمى ػهي عميػه كهػك الػٌذبحي رى كيىعًقػؿى أمػران عىرضى

عىمى  هػػا اسػػمان كاحػػدان فػػي مكضػػًع ذلػػؾى أف  )تػػرل( تعػػٌدل إلػػا مفعػػكؿو كاحػػدو كهػػك )مػػا( فػػي قكًلػػًه: )مػػاذا تػػرل( إٍذ جى
ٌنمػ)ترل(. ألف  )ما( استفهاـه, كال يعمؿي فيها ما قبمها إٍذ لنصبو  ا يعمػؿي فيػه مػا بعػدىثي كهػك هػا حػؽُّ الٌصػدارىًة كا 
؛ ألن هي يمـز أٍف يتعٌدل إلػا مفعػكليف, كلػ)ترل( يسى فػي الكػبلـً غيػر . كال يىحسيفي هنا أٍف تككفى )ترل( مف العمـً

 .(4)مفعكؿو كاحدو 

ِـّ التٌػػاًء ككسػػًر الػػٌراًء, فإن ػػهي عمػػا أرادىًث اأٌمػػا كجػػهي قػػراءًة )تيػػًرم     ػػ قػػؿى مشػػكرًة بًػػًه, فاألصػػؿي )تيرائػػي( فنل( ًبضى
ػ كسرةى  : هػي مػف الػٌرأم أيضػان إاٌل أن ػه نيًقػؿى مػف  ؼى الهمػزةى ذى الهمزًة إلا الػٌراًء. كحى لسػككًنها, كسػككًف اليػاًء. كقيػؿى

                                                           
 .102\37: الّصافات  (1)
؛ و 15\5، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 157\26، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 377\1، فً القراءات المبسوطٌنظر: األصبهانً،  (2)

ٌّان األندلسً،  ، معانً القراءات؛ واألزهري، 357\2، فً القراءات العشر لّنشرري، ا؛ وابن الجز355\7، البحر المحٌطأبو ح

 .151\23، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 548، الّسبعة فً القراءات؛ وابن مجاهد، 320\2
)رأي(؛ وجبل  920-919، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار))رأى(؛ وعمر  1285، القاموس المحٌطٌنظر: الفٌروزآبادي،  (3)

 .735\2، المعجم االشتقاقً،  (محمد حسن)
، الكشف عن وجوه القراءات؛ ومكً القٌسً، 302 راءات،القالحّجة فً ؛ وابن خالوٌه، 310\4، معانً القرآنٌنظر: الّزجاج،  (4)

ٌّان األندلسً، 226\2  .413\2، اتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 355\7، المصدر الّسابق؛ وأبو ح
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, فهك مستقبؿ, كالمعنػا: أريتػه الش ػيءى إذا جعمتػه يعتًقػدىثي, أم: فػانظر مػاذا تحممنػي  عميػه مػف الػٌرأم الرباعي 
هك المشاكىرىةي في أمًر الٌذبحً  فيما قمتي لؾ هؿ تبصري أـ تجزعي. كالمعنا الٌضمنيي لهذا الكجه أيضان 

(1). 

: الحكمػػةي  : كيػػؼى لنبػػيِّ اهلل أٍف ييشػػاكرى إٍف قيػػؿى        مػػف مشػػاكىرىًة االبػػًف أٍف ييطًمػػعى ابنىػػهي  فتػػاثي بػػأمًر اهلًل, قيػػؿى
ـٍ يكػٍف في  ًهرى له صبريثي ظٍ عما الكاقعًة؛ ليي  ـي لبلبػًف, فمػ , كالٌةكابي العظػي ـى طاعًة اهلًل, فتككف فيه قٌرةي عيفو إلبراهي

, كهػؿ ييسىػرُّ بػذلؾى أـ ال, كهػك  ـى مػا عنػدى ابنًػًه مػف العػٍزـً ذلؾى منه مشاكرىةن البًنًه في طاعًة اهلل, كلكٍف كػافى لػيعمى
 .(2)ألحكاًؿ كمِّها ماضو ألمًر اهللً في ا

فػػػي تعػػػدًُّد ذلػػػؾى المعنػػػا المقصػػػكًد فػػػي اآليػػػًة. فػػػالمعنا  الحركػػػاًت عمػػػا المعنػػػا ؼً يظهػػػري أةػػػري اخػػػتبل   
. أٌمػا المعنػا فػي  المقصكدي مف قكًلًه تعالا: )تىرىل( بفتًح التٌاًء كالٌراًء: فانظر ما ترينػي مػف صػبًرؾى أك جزًعػؾى

ِـّ التٌػاًء, فإن هػا المشػػاكرةي فػي أمػػًر الػذ بًح, كالميشػاكرى مقكلػه )تيػرً   -عميػه الٌسػػبلـ - بلًع ابنػػهةي هنػػا بقصػًد اطػ( بضػػ
ن مػػا  ػػًة الػػذ بًح أك عدًمػػًه كا  عمػػا األمػػًر لػػيس إاٌل, فالمشػػاكرةي ليسػػٍت حقيقٌيػػةن كال يػػرادي منهػػا فصػػؿي القػػكًؿ فػػي إقامى

ـى  لىػػًدًث ا -عميػػه الٌسػػبلـ -المػػرادي منهػػا هنػػا: قػػٌرة عػػيًف إبػػراهي ـى بمكافقػػًة كلىػػًدًث عمػػا أمػػًر اهلًل, كنيػػًؿ كى لةٌػػكابى العظػػي
 المتةاًلًه ألمًرثً تعالا. 

 )َأْر ا، َأِر ا( .4

َوَقدداَل ال ددِذيَن َكَفددُروا َرب َ ددا َأِرَ ددا ال ددَذْيِن َأَضددا َ ا ِمددَن اْلِجددنِّ َواإِل ددِس :﴿ قولدده تعددالى فدد  سددورة فّصددمتفدد  
َّْسَفِمينَ   .(3)﴾ َ ْجَعْمُهَما َتْ َت َأْقَداِمَ ا ِلَيُكوَ ا ِمَن ا

, كعبػػدي الػػكارًث عػػف أبػػي عمػػركقػػرأ ي  ,كابػػف عػػػامرو  ,بيػػدو عػػف شػػبؿو عػػف ابػػف كةيػػرو كخمػػؼه عػػف عي  ,عقػػكبي
, كابػػػفي محيصػػػف,  ـه فػػػي ركايػػػًة أبػػػي بكػػػرو كالخفػػػاؽ كأبػػػك زيػػػد عػػػف أبػػػي عمػػػرك, كابػػػفي ذكػػػكاف, كركيػػػسه كعاصػػػ

. )أى  , كالمفضػػؿي , كحفػػصه كالسكسػػيُّ , كهشػػاـه فػػي  ٍرنػػا( سػػاكنة الػػٌراًء. كقػػرأ نػػافعه, كحمػػزةي, كالكسػػائيُّ عػػف عاصػػـو
 .(4)ًرنا( بكسًر الٌراءً كجًهًه الةٌاني, كأبك جعفرو ) أى 

                                                           
. 667،فً وجوه القراءت الموّضح؛ والّشٌرازي، 302،الُحّجة فً القراءاتالوٌه، ؛وابن خ 390\2، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  (1)

ٌّان األندلسً،   .745\7،البحر المحٌطوأبو ح
 .5050،محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 240\2 الّتسهٌل لعلوم الّتنزٌل،؛ وابن جزي الكلبً، 317\6، جامع البٌانٌنظر: الّطبري،  (2)

 .29\41: فّصلت (3)
معانً ؛ واألزهري، 222\2، لّنشر فً القراءات العشر؛ وابن الجزري، ا137-136، المبسوط فً القراءاتٌنظر: األصبهانً،   (4)

 .936 الّسبعة فً القراءات،؛ وابن مجاهد، 353\2، القراءات
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. كبمعنا الًعمـً تتعٌدل إلا مفعكليف, كأًرنا كأٍرنا مف رأم أم:  ؤيةي بالعيًف تتعٌدل إلا مفعكؿو كاحدو رأل: الرُّ
: الجٌنيُّ  ًئيُّ ؤيًة كالن ظًر. كالر ئيي كالرِّ . كأرني الأطًمعنا كمكِّنا مف الرُّ  .(1)ٌشيءى: عاًطنيهيىراث اإلنسافي

ػري ةي أم. فىحػر ؾى الػٌراءى مػف )أى مرل ييػرً مف قػرأ )أًرنػا( بكسػًر الػٌراًء أجػراثي عمػا أى  : ًرنػا(, كالمعنػا: الٌرؤيػةي البىصى
ػػرنا إبمػػيسى كقابيػػؿى المٌػػذي ػػنِّهـ لمكفػػًر كالقتػػًؿ. فقابيػػؿي قػػٍد أى . ًبسىػػف أضػػبٌلنابىصِّ بمػػيسي ف  القتػػؿى بقسى ػػأى  تًمػػًه أخػػاث, كا  ف  سى

: همػاالكفرى  تيػهي إبمػيسي كرؤسػاءي الكفػاًر. كمػف قػرأ )أى  , كقيػؿى ج  أف  األصػؿى كػافى )أىٍرًئنػا( فمٌمػا ٍرنػا( بسػككًف الػٌراًء حي
ن ما سىك فى لةقػًؿ الكسػرًة, كالمعنػا فيهػا االسػتعطاءي أم: أعطً  ًذفىٍت الهمزةي تيًركىٍت الٌراءي عما حاًلها. كا  نػا المٌػذيف حي

هيما فػي الػد رًؾ األسػفًؿ مػف الٌنػاًر لنشػهدى عػذابىهما, فػالمرادي نا انتقامان منهيما. كقيؿى نجعمأضبٌلنا ندكسيهيما بأقدامً 
نجعمىهمػػا فػػي الجهػػًة اٌلتػػي تحػػتى أقػػداًمنا. فػػإذا قمػػت: أًرنًػػي ةكبػػؾ بالكسػػر فهػػك اسػػتعطاء معنػػاث: أعطنػػي ةكبػػؾ 

 .(2)اإلعطاء كأصمه اإلحضار كنظيرث اشتهار اإليتاء في معنا

ػًة. فػإن هـ قػٍد  يٌتًضحي ترجيحي قراءة الكسًر, ػحي حػاؿى الكفٌػاًر يػكـى القيامى ـي سياؽى اآليػًة, كييكضِّ فالمعنا فيها يىخًد
ٍف أضم هـ مف الجفِّ كاإلنًس, عندى كقكًع العذاًب, كتمٌنكا أٍف يككفى عذابيهـ أشد  مف عذاًبهـ كأٍف غىًضبكا عما مى 

كػكفى مكػػانيهـ أسػػفؿى مػػف دركػاًتهـ, لمػػا لقػػكا مػػف الهػكاًف كألػػـً الٌنيػػراًف كعػػذاًب الحرمػاًف كالخسػػراًف بسػػبًبهـ. كمػػا ي
ػػ-عػػٌز كجػػؿٌ –كػػافى مػػنهـ إاٌل أٍف طمبػػكا مػػف اهلل  أضػػٌمكهـ ليمقػػكا بهػػـ تحػػتى أقػػداًمهـ فػػي الػػٌدرًؾ  فٍ أٍف ييعطػػيىهـ مى

 األسفًؿ مف الٌناًر.

الباحةةي مف خبلًؿ عرًضها لبعًض اآلياًت القرآني ًة كما صاحبىها مف اختبلؼو في  ما تكٌصمٍت إليه مف أهِـّ 
المعنا الٌناتًج مف اختبلًؼ بعػًض الحركػاًت غيػر اإلعرابٌيػة: أٌف القػراءاًت القرآني ػةى مػنهجه غنػي  بمغػاًت القبائًػًؿ 

كأف  تعػٌددى المعػاني الٌنػاتجى عػف  لغػات القبائًػًؿ, يعػكدي لتنػكُّعً  العربي ًة إٍذ كافى اخػتبلؼي الحركػًة فػي بعػًض اآليػاتً 
, إذ ال يكجػدي اخػتبلؼي تضػادو بػيف  االخػتبلًؼ فػي الحركػًة ييظًهػري لنػا كجهػان عظيمػان مػف كجػكث اإلعجػاًز القرآنػيِّ

لػًة الٌصػرفي ًة كمػا بػي فى البحػثي أف  لمٌدال .في سياًؽ الػن صِّ القرآنػيِّ  ٌنما جاءٍت المعاني كمُّها صالحةالقراءاًت, كا  
أةػػران كاضػػحان فػػي تغييػػًر الحركػػاًت فيهػػا, ممػػا يينػػًتجي تغييػػرات داللي ػػةن كاضػػحةن فػػي معػػاني المفػػردات  المطمىػػؽً فػػي 

 القرآني ًة.

 

 
                                                           

 )رأى(.920-919، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار))رأى(؛ وعمر 1544-1543، لسان العربٌنظر: ابن منظور،  (1)
؛ والّشٌرازي، 353\2، معانً القراءات؛ واألزهري، 464\6، جامع البٌان؛ والّطبري، 120\24، روح المعانًٌنظر: األلوسً،  (2)

ٌّان األندلسً، 121\27، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 695، فً وجوه القراءات الموّضح  .474\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح
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 .المب ث الّّا  : أُّر تغّير الب ية ف  اختاِف المع ى

 اختاُف أب يِة السم. -أّولً      

 يِة الفعل.اختاُف أب  -ّا ياً      
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 .المب ث الّّا  : أُّر تغّير الب ية ف  اختاِف المع ى

. كرٌبمػا ؼي بينيػًة الكممػاًت إٌمػا بتغػاير بينيتهػا كافى ًمٍف أكجًه تغاييًر القراءاًت القرآنٌيػًة اخػتبل بزيػادةو أك نقصػافو
قػػراءتيًف, كقػػد ييػػردُّ إلػػا معنيػػيًف ال كػػكفي المعنػػا حينئػػذو كاحػػدان فػػي كمتػػايرجػػعي ذلػػؾى الخػػتبلًؼ لهجػػاًت العػػرًب في

ميتغايريًف تبعان لمٌنسًؽ القرآنػيِّ الٌػذم كردت فيػًه الكممػةي. كقػد يكػكفي تغػايري القػراءاًت فػي بنيػًة الكممػًة غيػرى عائػدو 
ًة لمكممػػًة الكاحػػدًة إٍذ تتعاقػػػبي عمػػا الكممػػػًة يغى ًة, كيكةيػػر ذلػػػؾى فػػي اخػػتبلًؼ الٌصػػػإلػػا اخػػتبلًؼ الٌمهجػػػاًت العربٌيػػ

يً  اٌلتػي يىغمػبي عميهػا اخػتبلؼي معانيهػا. ص تيصػبحي الكممػةي ميتعػٌددةى المعػاني ًبحسػًب  إذٍ يغتاًف أك أكةر ًمفى الصِّ
 السِّياًؽ اٌلذم كىردت فيه.

ـٌ نيقؿى إلا كزفو آخرو أعمػا منػهي؛ فػبل  كمٌما قيؿى في ذلؾ:   اعمـ أف  الٌمفظى إذا كافى عما كزفو مفى األكزاًف ة
كجػبى  اظي األلفػمعػاني, فػإذا زيػدت عمػا ال أدٌلةه  ضٌمف مف المعنا أكةرى مٌما تضٌمنه أكالن؛ ألٌف األلفاظى بد  أٍف يت

 .(1)زيادةي المعاني ضركرةن 

ُـّ مػػف العمػػـً  كفائػػدةي الٌتصػػريًؼ حصػػكؿي  ـي بػػًه أهػػ المعػػاني الميختمفػػًة المتشػػٌعبة عػػف معنػػا كاحػػد, إٍذ يعػػدُّ العمػػ
 .(2)في عكاًرضها ٌنحك نظرعٌد النظره في ذاًت الكممة, بينما يي  كذلؾى ألف  الت صريؼى بالٌنحك في تعٌرًؼ الٌمغة, 

حػٌران, كقػد زيػدت عميهػا مكرفيمػاته مقٌيػدةه,  إٍذ تيعػٌد الكممػة مكرفيمػان  ؛فػي المعنػا نىػا زيػادةه فػإف  زيػادةى المبٍ  لذا
اتِّصػالها بهػذث المكرفيمػاًت اٌلتػي تػؤٌدم كظػائؼ  اٌلتي تكًسبي الكممة معنا مغػايران عنػدى كهيى ما ييعرؼي بالٌزكائًد 

 .(3)أك الٌصيركرةً  ,أك الٌتحكيؿً  ,أك المشاركةً  ,أك المطاكعةً  ,, قد تككفي داٌلةن عما الٌتعديةً ةصرفيٌ 

ختيمؼى في قراءتهػا مػف حيػث البنيػةي الٌصػرفٌيةي كقًد اشتمؿى هذا المبحثي عما عددو مفى اآلياًت القرآنٌيًة اٌلتي ا
بحيػثي يتنػاكؿ  ,كفعؿو فقػد آةػرت الباحةػةي تقسػيـ المبحػث إلػا جػزأيف ,كلٌما كاف الكبلـي ينقسـي إلا اسـو  ممًة.لمك

 البنا الٌصرفٌية لبلسـ, كيبحثي الةٌاني في اختبلؼ البنا الٌصرفٌية لمفعؿ. األٌكؿ

 

 

 

                                                           
 .34\3، البرهانالّزركشً،  (1)
 .297\1، المصدر نفسهالّزركشً،  (2)

 .211، فقه اللّغةمحمد سلٌمان ٌاقوت،    (3)
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 اختاُف أب يِة السم: -أولً 

 :كمٌما جاء فيه

 )بقادٍر، يقدر( .1

َّْرَض  ﴿فدد  سددورِة يددس: قولدده تعددالى فدد   َعَمددى َأْن َيْخمُددَق  ِبَقدداِدرٍ َأَوَلددْيَس ال ددِذي َخَمددَق الس ددَماَواِت َوا
َّْمُهم َبَمى َوُهَو اْلَخا ُق اْلَعِميمُ   .(1)﴾ِم

 قراءةي الجمهكًر )بقادر( بالباًء كبألؼو بعدى القػاًؼ كجػٌر االسػـ بالبػاًء الٌزائػدًة فػي النفػًي لتأكيػدًث. كقػرأ ركيػسه 
كأبػػػك بكػػػرو الٌصػػػديؽى )يقػػػدر(  ,درٌم, كابػػػفي أبػػػي إسػػػحاؽ, كاألعػػػرجي ٍحػػػعػػػف يعقػػػكب, كسػػػبٌلـه, كأبػػػك المنػػػذر, كالجى 

 .(2)بصيغة المضارع

ًة أم: الٌطاقػػػة, كيككنػػػاًف مػػػفى التٌقػػػديًر, رى دٍ , يككنػػػاًف مػػػفى القيػػػ-عػػػٌز كجػػػؿٌ -القػػػديري كالقػػػادر: ًمػػػٍف صػػػفاًت اهلل 
ـي فاعػؿو مػٍف قىػػدىرى يى  : اسػ , كالقىػٍدري كالقيػٍدرة كالًمٍقػدار: القػػٌكة كاالقتػدار عمػا الٌشػيء: القػدرةي عميػػه. أم: كالقػادري ٍقػًدري

ممكه. كاقتدرى الش يء: جعمه قىٍدران, كقىٌدرتي الٌشيء: أم هي ئته. أك قىًكمى عميه
(3). 

, مبػػدكءةن بالبػػاًء مػػٍف قػػرأى )بقػػادر( جػػاءى بالكممػػًة عمػػا صػػيغًة اسػػـً الفاعػػًؿ مػػٍف قػػدرى يىٍقػػًدر كهػػك خبػػري لػػيس
ـى كبرهمػا كعظمتهمػا  الٌزائدة. كالمعنا: أليسى اٌلذم قًدرى عما خمًؽ الٌسماكاًت كاألرض كأكجدهما مف العػدـً رغػ

إحيػػػاًء العظػػاـً كغيرهػػا بعػػػدى كعظػػيـً مػػا فيهمػػػا مػػفى المنػػافًع كالمصػػػانًع كالعجائػػًب كالبػػدائًع بقػػػادرو عمػػا إعػػادًة 
ها قػدرةه. أٌمػا قيقػان لؤلمػًر كتأكيػدان لمتٌقريػًر فقػاؿ: بقػادرو أم: بةابػتو لػهي قػدرةن ال يسػاكيكقد أيةبتى الجػارُّ تح ,هافنائً 

. كيٌتجه فيها المعنا نحكى تجديػًد (يىٍفًعؿ)فعؿه مضارعه عما كزف  الٌمفظةى أف  ( فجاءت عما ري دً قراءةي ركيسو )يىقٍ 
 .(4)تعميؽ القدرًة عما سبيًؿ االستمرار

ٌنما ريجِّحت قراء ا تبػٌيفى يػرٌم, فمٌمػتعالا بأسمكًب االسػتفهاـ التٌقر  ةي الجمهكًر لما فيها مٍف تأكيدو عما قدرتهً كا 
تو عظيمػةو عما إمكاًف خمًؽ أمةالها ارتيقيى في هذًث اآليًة إلا االستدالًؿ بخمًؽ مخمكقا االستدالؿي بخمًؽ أشياءى 

ـي التٌقريرٌم ألف  هذا ها. كجيءى في هذا الٌدليؿ بطريقًة العما إمكافو خمؽ ما دكن تٌقريًر اٌلذم دؿ  عميًه االستفها

                                                           
 . 81\36: ٌس (1)

ٌّان األندلسً، 1181، زاد المسٌر؛ وابن الجوزي، 830، إعراب القرآنٌنظر: الّنحاس،   (2) ؛ 333\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح

، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا ، 356\2، فً القراءات العشر الّنشرري، ؛ وابن الجز286\9، الّدّر المصونوالّسمٌن الحلبً، 

 .78\23الّتحرٌر والّتنوٌر، ؛ وابن عاشور، 405\2
 .1747\4، المعجم االشتقاقً، (محمد حسن ))َقدر( ؛ وجبل  3548-3545\5، لسان العربٌنظر: ابن منظور،  ((3

ٌّان األندلسً، . 78\23، المصدر الّسابق؛ وابن عاشور، 286\9، المصدر الّسابقّسمٌن الحلبً، ؛ وال333\7، المصدر الّسابق أبو ح ) ٌنظر: 
4
)  
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ػػٍف خمػػؽى الٌسػػماكاًت كاألرضى هػػكى عمػػا  قػػٌر إاٌل اإلقػػرارى بػػه. فالبديهػػةي قاضػػيةه بػػأف  مى الػػٌدليؿى لكضػػكحًه ال يسػػعي المي
 .  خمًؽ ناسو بعدى المكًت أقدري

: الٌػػػذ كيسػػػتدؿُّ عمػػػا تػػػرجيًح قػػػراءًة العاٌمػػػةً  م قػػػرأى بػػػًه الحضػػػرميُّ جٌيػػػده فػػػي بػػػاًب الٌنحػػػًك بقػػػكًؿ أبػػػي منصػػػكرو
 .(1)اء جٌيده عند حٌذاؽي الٌنحكٌييفكالعربٌية صحيحه كاٌلذم قرأى بًه القرٌ 

ٌجػًة عقمٌيػة  ٌجػًة أم: االحتجػاجي عمػا المعنػا المقصػكًد بحي كقد كانت هذًث اآليةي مف باًب إلجاـً الخصػـً بالحي
فػي  رث؛ كقػد أمكػفى هػك فاإلعػادةي أدخػؿي فػي اإلمكػاًف مػف غيػ أدخػؿي  كفى اند له فيه, فالمعنا: إٌف األهتقطعي المع

 .(2)اإلمكاًف مف بدًء الخمؽ

بلحػػظي االخػػتبلؼي الٌنػػاتجي مػػٍف اخػػتبلًؼ البنيػػًة الٌصػػرفٌيةي لمكممػػًة مػػٍف نػػاحيتيف: األكلػػا: الٌناحيػػةي الٌنحكيػػة إذ يي 
مهي فيها. كالةٌانيةي: الٌناحيةي الٌداللٌية: يدؿُّ الفعؿي عمػا تعاقبى اسـي الفاعًؿ كالفعًؿ عما اآليًة فعمؿى كٌؿ منهما عم

ـى كأةبتى مفى الفعًؿ. فاألمري  ,الٌتجدًد كالحدكثً  ـ  كانتها كةى  بينما يعتبري اسـي الفاعًؿ أدكى تى بي في اسـً الفاعًؿ قٍد ت
 لصاحًبًه.

 )الخّاق، الخاِلق( .2
َّْرَض ِبَقاِدٍر َعَمى َأْن َيْخُمَق َأَوَلْيَس ال   ﴿قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف   ِذي َخَمَق الس َماَواِت َوا

َّْمُهم َبَمى َوُهَو   .(3)﴾اْلَعِميمُ اْلَخا ُق ِم
ـه  , كعاصػ , كمالػؾه بػٍف دينػار, كزيػده بػفٍحػكالجى  ,قراءةي الجمهكًر )الخبٌلؽ( كقػرأى الحسػفي عمػٌي, كأبػي  بػف  درمُّ

 .(4)كعبو )الخاًلؽ(

كالمعنا: اٌلذم أكجػدى األشػياء بعػدى أٍف -عٌز كجؿٌ –كالخبٌلؽي مف أسماًء اهلل  ,هلل تعالا الخالؽي خمؽى ا  :يقاؿي 
ٍمؽي  ـٍ تكٍف مكجكدةن. فالخى ك اإلبػداعي فػالمعنا المحػكرمُّ لمكممػًة هػ . (5) : ابتداعي الٌشيًء عما مةاؿو لـ ييسبؽ إليهل

 .(6) كاإليجادي مفى العدـً 
                                                           

 .78\23، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 313\2، معانً القراءاتٌنظر: األزهري،  ((1
 .468\3، لبرهانٌنظر: الّزركشً، ا (2)
 .81\36:  ٌس (3)

ٌّة، 127، مختصر فً شواذ القراءاتوابن خالوٌه،  ؛56\23، روح المعانًٌنظر: األلوسً،   (4) ، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

ٌّان األندلسً، 1181، ، زاد المسٌر؛ وابن الجوزي464\4 ، الّدّر المصون؛ والّسمٌن الحلبً؛ 333\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .405\2، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 287\9

) .)خلق(1244-1243\3، لسان العربابن منظور، 
5
 ( 

 .899، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار)عمر (6)
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ًؿ كصػيغة المبالغػة عمػا اآليػًة الكريمػًة فمػٍف قػرأى )الخػبٌلؽ( أرادى صػيغة المبالغػة تعاقبى كػؿ  مػف اسػـً الفاعػ
كقد جاءى بصيغًة المبالغػًة لمٌداللػًة عمػا اسػـً  ,لكةرًة مخمكقاًت اهلل؛ فاهللي يخمؽي خبلئؽى كةيرةن ال تعدُّ كال تحصا

المزاكلػػة كالٌتجديػػد؛  )فٌعػػاؿ( تقتضػػي يغةى إضػػافةن إلػػا أف  صػػ ,فيػػه تأكيػػًد المعنػػا كتقكيتػػه كالمبالغػػةالفاعػػًؿ مػػع 
 .(1)ؼً عما صنعتًه مبلزـه لها. فالكزف )فٌعاؿ( ينسبي إلا الًحرى  الٌصنعة مداكـه  ألف  صاحبى 

خمًؽ اهلل تعالا لممخمكقػاًت فجػاءى باسػـً الفاعػًؿ  ةباتكا   ,الفعًؿ إلا اهلل تعالا إسناد كمٍف قرأى )الخالؽ( أرادى 
 احبًه كيؤٌكدي عما حدكًث الفعؿ.اٌلذم يةبتي األمرى لص

, كاختمفػا فػي داللػًة  اد كاإلبداعالمعنييًف في الٌداللًة عما الخمًؽ كاٌلذم يعني اإليج يبلحظي اتٌفاؽ مػف العػدـً
 .عٌز كجؿٌ )الخبٌلؽ( عما المبالغًة في الخمًؽ لكةرًة مخمكقاًت اهلل 

 )َبْعًا، َبْعاء( .3

 .(2)َوَتَذُروَن َأْ َسَن اْلَخاِلِقيَن﴾ َبْعاً َأَتْدُعوَن   ﴿قوله تعالى ف  سورة الّصافات: ف  

 .(3)بلءعٍ راء أم فى مٍ بلء( بالمدِّ عما كزًف حى عٍ )بى  ئرً بلن( كقي عٍ قراءةي الجمهكًر )بى 

: هػػػك الػػػٌذك ٌنمػػػا سيػػػ ري البىعػػػؿي بعػػػبلن؛ ألٌنػػػهي سػػػٌيديها كمالكهػػػا. كبىٍعػػػؿي  المػػػرأةً  زكجي  يى م  مػػػف الٌنخػػػؿ, كهػػػك الػػػٌزكج كا 
ػنىـه سيػالشٌ  ٌبهي كمالكيهي. كبعؿه كالبىٍعػؿي جميعػان: صى كالمعنػا المحػكرٌم:  . 4بػذلؾ لعبػادتهـ إٌيػاث كأٌنػه رٌبهػـ يى مِّ يًء: رى

يى زكجي المػػرأًة بعػػبلن. كبعػػؿه مِّ ذى معنػػا الٌسػػيادًة كبػػه سيػػًخػػاسػػتقبلؿي الٌشػػيء فػػي تحصػػيًؿ مػػا بػػه قكامػػة كمػػف ذلػػؾى أي 
 .(5) كبعبلء: اسـي صنـو عبدث قكـ إلياس

ـي عمػـو لصػنـو كػاف لمفينيقٌيػيف كمنػاًة كهيبػؿ. كقيػؿ: كػافى مػٍف ذهػبو  في قراءة )بعبلن( قكالف: أحدهما: أٌنػه اسػ
ككػػافى طكليػػه عشػػريفى ذراعػػان كلػػه أربعػػةي أكجػػهو, كفتنػػكا بػػه كعٌظمػػكثي. حتٌػػا عٌينػػكا لػػه أربعمائػػة سػػادفو كجعمػػكهـ 

ـي بشريعته الٌضبللي ة, كالسٌ أنبياءى. ككافى الٌشيطافي يدخؿي في جكًؼ بعؿو كيتك ,ٌم  دنة يحفظكنها كيعٌممكنها الٌناسى
كالقكؿ الةٌاني: أٌف البعؿى هك الٌربُّ بمغػة الػيمًف,  هـ ببعمبؾ.مدينتي  يتٍ م  بعمبؾ مف ببًلد الٌشاـ؛ كلذا سي  ؿي كهـ أه

ف أم: مػػف رٌبهػػا. كسيػػ ػػٍف بعػػؿي هػػذث الػػٌدارى نػػا. كعمػػا هػػذا التٌقػػديًر يكػػكفي بعػػبلن لهػػذا المع الػػٌزكجي  يى مِّ مػػف قػػكلهـ مى

                                                           
ٌّان األندلسً، 901، الكّشاف تفسٌرٌنظر: الّزمخشري،  ((1 ، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 333\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .99، الّصرف العربً، )محّمد فاضل(الّسامّرائً  ؛ و79\23
 .125\37: الّصافات (2)

ٌّان األندلسً، ٌن (3)  .284\16، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 327\9، الّدّر المصون؛ والّسمٌن الحلبً، 358\7، المصدر الّسابقظر: أبو ح

.148، المعجم االشتقاقً، (محمد حسن)وجبل  )بعل(؛ 316\1، لسان العربٌنظر: ابن منظور،   (
4
 ( 
 .837، المعجم الموسوعً، (أحمد مختار )عمر (5)
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: ًف كالمعنػػاالقػػكالًف صػػحيحي رى بًػػةػػكران. كاعتي  ٌنػػه كػػافى : إقػػاؿالمعنػػا: أتعبػػدكفى البعػػكؿى كتتركػػكفى عبػػادةى اهلل. كيي 
 .(1)أتدعكفى صنىمان عممتمكثي رٌبان 

ـي امػػػرأة أتػػػتهـ بضػػػبللةو  فاتٌبعكهػػػا. كالقػػػكؿ أٌمػػػا قػػػراءةي )بعػػػبلء( ففيهػػػا قػػػكالًف أيضػػػان: األٌكؿ: إٌف )بعػػػبلء( اسػػػ
الةٌاني: أٌنهي إشارةه إلا كةرًة حثِّ امػرأةي الممػًؾ عمػا عبػادًة بعػؿ كقتػًؿ إليػاسى عميػه الٌسػبلـ. كطاعػةي زكجهػا لهػا 

 .(2)لذلؾ فأٌنثى لكةرة مبلبستها له في ذلؾى فاستحؽ  التٌأنيثى 

يمػة, لتنقػؿ المعنػا مػف اسػـ الٌصػنـ أك عما اآليًة الكر  (كفىٍعبلء ,فىٍعؿ)ككفي قد تعاقب كؿ  مف كزًف بذلؾى ي
عمػا عبػادًة  ها بضبللةو فاتٌبعكها. أك امػرأةو ضػٌمت قكمهػا كزكجهػا الممػؾ كحةٌػتهـالٌربِّ إلا اسـً امرأةو أتت قكمى 

ـي مِّ كلذا سي  ,اهلل كقتؿ إلياسى فاستجابكا لها الٌصنـً كترًؾ عبادة  باسمها )بعبلء( كأيٌنثى نسبةن لها. يى ذلؾى الٌصن

 ّيدي، اّيِد، اّيادي()ا .4

ْسَ اَق َوَيْعُقوَب  اْذُكْر ِعَباَدَ ا ِإْبرَاِهيمَ وَ  ﴿قوله تعالى ف  سورة ص:ف   َّْيِديُأوِل  َواِ  َّْبَصاِر﴾ ا  .(3)َوا

, كالحسفي بف عمرو الةٌقفٌي, كأبك معٌمػر عػف عبػًد  قراءةي الجمهكًر )األيدم( بالياًء. كقرأ عبدي اهلل بف مسعكدو
, كابػػػفي أبػػػي الػػكارثً  عػػػف أبػػػي  ٌطرسكسػػػٌي, كمحبػػػكبال عػػػف األعمػػػًش مػػػف طريػػػؽ عبمػػػة, كعصػػػمة, كاألعمػػػشي
ئ )األيادم( كهك جمعي الجمعً رً ك, كالحسفي )األيًد( بغيًر ياء. كقي عمر 

(4). 

, كيقػاؿ: أيػدم كأيػادم: ًنعىػـ جمػعي )يػد( أم: الجسػـً أم الكػؼٌ  جمػعي يػدو كهػيى الجارحػةي مػف أجػزاءً األيػدم: 
 .(5)نا اإلنعاـ كاإلحساف. كقيؿ: اليىدي: القٌكة كالقدرة كالٌطاقة كمف قكؿ العرب: مالي له يدكؼ  بمع

 , كالمعنػا: هػي الٌنعمػةي أم هػـجمػعي )يػد( كالمػرادي بهػا الجارحػة أك الٌنعمػة ٍف قرأى )األيدم( بالياًء أراد بهػامى 
لٌنعـً كاإلحساًف ألٌنهـ قػد أحسػنكا كقػٌدمكا خيػران. اهلل عميهـ. كقيؿ: هـ أصحابي اأصحابي الٌنعـً أم اٌلذيفى أنعـى 

أك مػف بػاًب إجػػراًء  ,كمػٍف قػرأى )األيػًد( بحػذؼ اليػاء ففيػه كجهػاف: األٌكؿ: أٌنػه أرادى األيػدم كحػذؼى اليػاء تخفيفػان 

                                                           
ٌّان 161\26، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 913،تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشري،  84،إعراب القرآنالّنّحاس،  ٌنظر: ((1 ؛ وأبو ح

 .5059، محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 475، تنوٌر المقباس؛ والفٌروزآبادي، 358\7، البحر المحٌطاألندلسً، 

ٌّان األندلسً،   (2)  .327\9،المصونالّدر ؛ والّسمٌن الحلبً، 284\16، نظم الّدرروالبقاعً، ؛ 358\،المصدر الّسابقٌنظر: أبو ح

 .45\38: ص (3)
ٌّة، 406\2، معانً القرآن؛ والفّراء، 210\23، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، (4 ؛ وابن جزّي 509\4، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

ٌّان األندلس257ً\2، لعلوم الّتنزٌل لّتسهٌلالكلبً، ا معجم  (عبد اللّطٌف)الخطٌب؛ و385\7، المصدر الّسابق، ؛ وأبو ح
 .108\8القراءات،

، (محمد حسن )؛ وجبل 1178، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار)؛ وعمر 4953-4950\6، لسان العربٌنظر: ابن منظور، (5)
 .620، المعجم االشتقاقً
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راءةي )األيػادم( الكصًؿ مجرل الكقًؼ. كالكجهي الةٌاني: أٍف تككفى األيًد مفى التٌأييًد بمعنا القٌكًة في الٌديًف. أٌمػا قػ
 .(1)هي قراءةه تؤٌيدي قراءةى الجمهكرفهي جمعي الجمًع )أيدم( ك 

ػػػ ٌجػػػًة أٌف فيهػػػا قمقػػػان كتفسػػػيرها  (األيػػػد)قػػػراءةي  ٌعفتٍ ضي ػػػكفي  ,غيػػػرى مػػػتمٌكف بالتٌأييػػػًد بحي هـ األيػػػدم بػػػالجكارًح قػػػكلي  رى سِّ
هـ فػي ديػف اهلل. كتػركهـ المجاهػدة ارً هـ كأبصػحً جػكارً  فكري أم: تكبيخه لمػف تركػكا إعمػاؿى كالمعنا: األعماؿي كال

 .(2)مع ككنهـ متمٌكنيف منها كالتٌأمؿ

القػػراءتيًف تفضػػياًف إلػػا معنػػا القػػٌكة إاٌل أٌف قػػراءةى )األيػػًد( دلٌػػت عمػػا القػػٌكًة كالتٌأييًػػد لػػديًف اهلل مباشػػرةن كمتػػا 
عػؿى المعنػا المرسػػؿ فاأليػدم هػػي  المجػازً  يػدم( فقػد جػػاءت عمػا سػػبيؿً )األ فػػي )األيػد( التأييػػد. أٌمػا قػػراءةي  كجي

 القكم. عرؼي قٌكةي سببه في األعماؿ, أم أٌنه ذكرى الٌسبب كأرادى المسٌبب, فباليًد تي 

 )اْلَيَسَع، الّميَسع( .5

َّْخَيارِ  اْلَيَسعَ َواْذُكْر ِإْسَماِعيَل وَ  ﴿قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف    .(3)﴾ َوَذا اْلِكْفِل َوُكلٌّ مِّْن ا

, كعمي  بف أبقراءةي الج ـي مهكًر )اٍليىسىعى( ببلـو كاحدةو. كقرأى الكسائيُّ براهي , كا  , كابفي مسعكدو الٌنخعٌي,  ي طالبو
, كطمحػػػةي بػػػف سػػػميمافى الػػػٌرازٌم, كعيسػػػا الهمػػػذانٌي الكػػػكفٌي, كحمػػػزةي, كشػػػيبافي  كيحيػػػا بػػػف كةٌػػػاب, كاألعمػػػشي

, كأ  بػك إسػحاؽى الٌسػبيعٌي, كخمػؼ البػٌزار, كمحٌمػده بػفالٌنحكٌم, كعمٌي بف صالحو بػف حػٌي, كعبػدي اهلل بػف إدريػسى
ـى )ال عبًد العزيز الٌتميمٌي عف مغيرة  .(4)يسىع( ببلميفً مٌ بف إبراهي

الكجهي في قراءًة الجمهكًر )اٍليىسىع( أٌف االسـ )يىسىع( عما كزًف فىعىؿ. كهك اسـي عمـو أعجمٌي, فأدخمت عميه 
)الميسع( أٌف االسـى )ليسع( عما كزف فىيعؿ. كأدخمػت عميػه الـي الٌتعريػًؼ  الـي الٌتعريًؼ زائدةن. كالكجهي في قراءةً 

ـه كاألسػماءي كاألعػػبلـي األعجمٌيػةي ال يػػدخمها الـي الٌتعريػؼ ـى أعجمػي  عمػػ . إاٌل ةلػػذلؾى هػي زائػػد ؛الزائػدة؛ ألٌف االسػػ
رعايػةن لؤلصػًؿ فيهػا نحػك:  ـي لػبٌل يهػا اف تٍ مىػخً دٍ أي  أف  هذا االسـى أشبهي األسماًء اٌلتي هي صفاته في األصًؿ. كقػدٍ 

. فهػػك عمػػا كزف )فيعىػػؿ( كهػػذا الػػكزفي يػػأتي صػػفةن نحػػك حى  ة هػػذا االسػػـً بنحػػًك , فًمشػػبهى درٍيػػالعٌبػػاس, كالحػػارثي

                                                           
؛ 336\4، معانً القرآن؛ والّزجاج، 353\6، حكام القرآنأل معاالج؛ والّطبري، 406\2، معانً القرآن(  ٌنظر : الفّراء، (1

 .76\7، تفسٌر القرآن العظٌم؛ وابن كثٌر، 31\5، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 896، إعراب القرآنوالّنحاس، 
 .5110، محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 396\16، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 928؛ الكّشاف تفسٌر(  ٌنظر: الّزمخشري، (2

 .48\38: ص (3)
ٌّة، 104، لّتٌسٌر فً القراءات؛ والّدانً، ا197، فً القراءات المبسوطٌنظر: األصبهانً،  ((4 ؛ 501\4، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

، معجم القراءات، (عبد اللّطٌف ). والخطٌب 554،الّسبعة فً القراءات؛ وابن مجاهد، 31\5، المصدر الّسابقوالبٌضاوي، 

8\111. 
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الحارًث كالعٌباًس أدخمت عميًه الـي الٌتعريًؼ, إال أٌنها زائدةه فيه. كقيػؿى الةٌػاني أشػبهي بالٌصػكاًب بأسػماًء األنبيػاًء 
 .(1)ي إسرائيؿمف بن

مػا نػػتجى مػف اخػػتبلًؼ القػراءًة هػك اخػػتبلؼي كزفي االسػـً كأصػػمه, فقػراءةي الجمهػكًر جعمػػت أصػمه )يسػػع(  جػؿٌ 
 عؿ.سع( عما كزف فىيٍ يٍ كقراءةي الكسائيُّ جعمت األصؿى )لى 

 )كاذٌب كّفاٌر، كّذاٌب كّفاٌر، كذوٌب كفوٌر( .6

يُن اْلَخاِلُص َوال ِذيَن ات َخُذوا ِمن ُدوِ ِه َأْوِلَياء َما َ ْعُبُدُهْم ِإل  َأل ِلم ِه الدِّ  ﴿قوله تعالى ف  سورة الّزمر:ف  
ُبوَ ا ِإَلى الم ِه ُزْلَفى ِإن  الم َه َيْ ُكُم َبْيَ ُهْم ِف  َما ُهدْم ِفيدِه َيْخَتِمفُدونَ  َكداِذٌب ِإن  الم دَه ل َيْهدِدي َمدْن ُهدَو  ِلُيَقرِّ

 .(2)﴾ َكف ارٌ 

(, كقػػرأى أنػػسي لقػػراءةي ا ـي  جماعػػًة )كػػاذبه كفٌػػاره , كعاصػػ , كابػػف ٍحػػالجى  بػػف مالػػؾو , كاألعػػرجي , كالحسػػفي يعمػػرو درمُّ
( كقرأى زيد ( )كٌذابه كٌفاره  .(3)بف عمٌي )كذكبه ككفكره

ٌنمػا قيػؿى  . كقيؿى الكػذبي نقػصه فػي الٌشػيًء كا  الكذب: نقيضي الٌصدؽ. كرجؿه كاذبه ككٌذابه ككذكبه كتكذابه
, الكذبي مف  . ككٌذب: اٌتهـ. كقيؿ: كػٌذب: مىكىػرى ككىفىػر, كأعػرضى , بٍؿ فقده لممتكٌقًع مفى الكبلـً القكًؿ ألٌنه نقصه

 .(4)ككاًذب ككٌذابه كةيري الكذبً 

, كأف  كف ػػالكجػػهي فػػي قػػراءًة الجمهػػكًر أف  كاذ ـي فاعػػؿو مػػف كىػػذىبى كفىػػرى عمػػا كزف  فٍ صػػيغةي مبالغػػةو ًمػػ اران بػػان اسػػ
عػػف الكػػاذبيفى  -أم منػػعى الٌمطػػؼى تسػػجيبلن عمػػيهـ بػػأٍف ال لطػػؼى لهػػـ-: أٌف اهلل يمنػػعي الهدايػػةى . كالمعنػػا(فٌعػػاؿ)

, كهػك الفعػًؿ المتعػٌدم عمػا كزًف  ,كالكٌفاًر. أٌما القراءةي الةٌانيةي ) كٌذابه  ( فكٌذابه صيغةي مبالغةو مف كٌذبى ككٌفاره
( جػاءت صػي ,. كما أف  قراءةى زيدو )كػذكبه (فٌعاؿ) زيػادةن فػي المبالغػًة فػي  (عػكؿفى )غةي مبالغػة عمػا كزًف ككفػكره

ألف  الكػػذبى كػػافى قػػكلىهـ كافتػػراءىهـ عمػػا اهلل أٌف لػػهي كلػػدان كهػػذا  ؛الكػػذًب كالكفػػًر. كيػػرٌجحي قػػراءةي صػػيغًة المبالغػػةً 
 .(5)كذبه عظيـه 

                                                           
؛ 929 ،تفسٌر الكّشاف ؛ والّزمخشري،408-407\2، معانً القرآن؛ والفّراء، 211\23، روح المعانًر: األلوسً، ( ٌنظ(1

، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 315\7، عناٌة القاضً؛ والّشهاب، 676-675، فً وجوه القراءات الموّضحوالّشٌرازي، 

23\280. 
 .3\39: الّزمر( (2
ٌّان األندلسً، 131، مختصر فً شواذ القرآن، ٌنظر: ابن خالوٌه ((3  .399\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح
محّمد )؛ وجبل 1092-1090، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار))َكذب(؛ وعمر  3840\1، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، (4

 .1880، المعجم االشتقاقً،  (حسن
 .405\2، إعراب القراءاتكبري، ؛ والع933، المصدر الّسابق( ٌنظر: الّزمخشري، (5
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( عما الرٌ  الكفرى في قػكلهـ )كفٌػاره كلذا حممكا  ,اسًخ في الكذبً كقد حممكا الكاذبى في قكلهـ )كذكبه ككٌذابه
( عما كيفًر الٌنعـى دكف الكفر فػي االعتقػاد لقػراءة زيػد. كقيػؿ: إٌف اآليػة إٌمػا أف يكػكف معناهػا أٌف اهلل ال  ككفكره

ٌمػا أٍف يكػكفى  ـى اهلل  لفظيهػا العيمػكـى كمعناهػا الخصػكص يهدم الكاذبى الكٌفارى في حاًؿ كذبػًه ككفػرًث, كا  فػيمٍف خػت
ا في األزًؿ إٌنهي ال يؤمفي أبدان, كالمبالغةي إشارةه إلا المتكٌغػًؿ فػي الكفػًر, كالقاسػي فيػه الٌػذم عميًه بالكفًر كقض
 .(1)هنا: الٌرشدى إلا الٌديًف كاالهتداءى إلا الحؽِّ  يه. كعما هذا يككفي معنا الهدايةيظفُّ أٌنه مختكـه عم

ـٍ يمنػػع ٌنمػػا منعهػػا عااهللي الهدايػػةى عػػف الكػػٌذاًب, الٌػػذم يكػػذبي بػػأمكًر  فمػػ ػػلػػٌدنيا كا  كػػذبى كافتػػرل عميػػه, كمػػا  فٍ م 
ػػػمنعهػػػا عى  ك ممػػػيحو كالمجػػػكسي كمشػػػركك كفػػػر بػػػه كجحػػػد بربكبٌيتػػػه. كالمقصػػػكدي هنػػػا:  اليهػػػكدي كالٌنصػػػارل كبنػػػ فٍ م 
 .(2)العرًب 

( جػػاءت لتكٌضػػح أٌنػػه لػػيس كػػؿُّ  ( كقػػراءة )كػػٌذابه ككفٌػػاره ػػ قػػراءةي )كػػذكبه ككفػػكره نػػعى مػػفى الهدا فٍ مى يػػًة, كػػذبى مي
ن   حًدث لربكبٌيًة اهلل  فٍ عى مف افترل عما اهلل كمى نً ما مي كا   .عٌز كجؿٌ بال ى بكفرًث كجي

 )ساِلمٌا، ِسْممًا، َسَممٌا( .7

َّا ر ُجا ِفيِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجا  ﴿قوله تعالى ف  الّسورة  فسها: ف   لَِّرُجٍل  َسَمًماَضَرَب الم ُه َم
َُّرُهْم ل َيْعَمُمونَ  َهْل َيْسَتِوَيانِ  َّا اْلَ ْمُد ِلم ِه َبْل َأْك  .(3)﴾َم

, كالحسػػػفي بخػػػبلؼو عنػػػػه  , كعكرمػػػػةي, كمجاهػػػده, كقتػػػادةي, كالٌزهػػػرمُّ , كابػػػفي عٌبػػػاسو قػػػرأى عبػػػدي اهلل بػػػف مسػػػعكدو
ػػبلن ٍحػػكالجى  , كأبػػك عمػػرك, كأبػػاف بػػف عاصػػـو )رىجي , كابػػفي كةيػػرو , كابػػفي محيصػػف, كاليزيػػدمُّ , كيعقػػكبي ( ان  سػػاًلمدرمُّ

, كأبػػك العاليػػةي, كنصػػره )ًسػػٍممان( بكسػػًر الٌسػػيًف . كقػػرأى سػػعيده بػػف جبيػػًر, كعكرمػػةبػػاأللًؼ كهػػيى اختيػػاري أبػػي عبيػػد
مىمان( بفتًح الٌسيًف كالبٌلـً  . كقرأى الباقكفى )سى  .(4)كسككًف البٌلـً

ػػػػمىؼي كاالست ػػػػمىـ الس  , كالس  ػػػػٍمحي ـي: كالصُّ ـي: بالكسػػػػًر: الميسػػػػاًل ػػػػٍم ـى مػػػػف اآلفػػػػًة سػػػػبلمةه, السِّ ػػػػًم . كسى سػػػػبلـي كالٌتصػػػػالحي
مىصى له ـى له الٌشيءي: أم خى ًم : أم خم صهي, كسى م ـى الٌشيء لفبلفو  .(5)كتسالما: تصالحا, كسى

                                                           
ٌّة، 236\23، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، (1  .1274، فتح القدٌر. والشوكانً، 518\4؛ المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

 .485، تنوٌر المقباسالفٌروزآبادي،  (2)

 .29\39: الّزمر (3)
ٌّان األندلسً، 384،راءاتلمبسوط فً الق؛ واألصبهانً، ا419\2، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  ((4 ؛ 407\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح

، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 562، الّسبعة فً القراءات؛ وابن مجاهد، 362\2، لّنشر فً القراءات العشروابن الجزري، ا

 .401\23، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 429\2
 )سلم(. 1122-1121، القاموس المحٌطسلم( ؛ والفٌروزآبادي، ) 2071-2077، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، (5
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ػًمـ فهػك سػاًلـ. كالمعنػا: خالصػان ال شػركةى فيػه,  ًمػفٍ  )فاًعػؿ(كزًف  عمػا جاءٍت قراءةي )ساًلمان( اسػـ فاعػؿ سى
ػػةي لمػػٍف قػػرأى بهػػا قكلػػه تعػػالا فػػي اآليػػة نفسػػها:كأرادى بػػه المػػؤمفى المي  ج  ػػدى الٌػػذم أخمػػصى عبادىتىػػهي هلًل. كالحي ًفيػػًه  ﴿كىحِّ
ـي حػدثو كػذلؾ الٌػذم بإزائًػه ينبغػي أٍف يكػكفى    شيرىكىاء ميتىشىاًكسيكفى  فكمػا أف  الش ػريؾى عبػارةه عػف اسػـو كلػيس اسػ

. أٌما مف حذؼى البٌلـى  ػمىمان فاعبلن كال يككفي اسـى حدثو ػمـ سى ػمىمان( ك)ًسػٍممان( فقػد أرادى المصػدرى مػف قكلػؾى سى كقرأ )سى
ـى  ػذىؼى الميضػاؼى )ذا( كأقػا , فجػاءى الكصػؼي بالمصػدًر لممبالغػًة كحى مػكصو ػمىـو كسػبلمةو أم: ذك خي أم: رجؿه ذك سى

مىـ( مقامىهي. مىمان( بغيًر ألؼو كفتح البٌلـً هك مصدري )سً  الميضاؼى إليًه )سى ةي القراءًة به كقيؿى في )سى ج  مىمان( كحي مـ سى
ػػ ًصػػؼى مى هػػك ضػػدُّ هػػذث الحػػاًؿ مٌمػػف ال تنػػازعى فيػػه كال  فٍ قكلػػه : )متشاكسػػكف( ألف  معنػػاث: )متنػػازعكف( كقػػٍد كي

ػػمِّـ لرجػػؿو فمػػـ ـى ضػػدُّ التٌنػػازيًع   كالمعنػػا: رجػػبلن سي ػػم ػػمىمان لرجػػؿ( ككػػافى معمكمػػان أف  السِّ  اختصػػاـ. فقػػاؿ: )رجػػبلن سى
 .(1)هينازٍع في

, كقػاؿ آخػركف: ًسػٍمـه ههنػا ًخػبلؼي الميحػاًرًب,   كقيؿى في )ًسٍممان( أٌنه مف االستسبلـً كالمعنػا: ذك استسػبلـو
مًح إٍذ ال مكضعى لمحرًب في اآليًة الكريمةً  كريد  هذا التٌأكيؿي المفضي إلا معنا الصُّ
(2). 

ػػػمى  ـى الفاعػػػًؿ مػػػف سى ـى أم: خػػػالص. أٌمػػػا قػػػراءة سػػػمىمان كًسػػػٍممان فهمػػػا كالخبلصػػػةي أف  مػػػف قػػػرأ )سػػػالمان( أرادى اسػػػ
مصدراف كيًصؼى بهما عما سبيًؿ المبالغًة, أك حذًؼ مضاًؼ ما, أك عما إحبلًؿ المصدًر محٌؿ اسـً الفاعًؿ 

ػػمىـ( الٌصػػمح ففيػػه ي ختمػػؼ المعنػػا فتعػػكدي كػػالقراءًة األكلػػا مػػع زيػػادةو فػػي المعنػػا بالمبالغػػًة إاٌل مػػف أراد ب )السى
محو ليصبح: ر   .جؿ ذك صي

ّ هم مائتون( .8 ّ هم مّيتون، إّ ك مائت وا   )إّ ك مّيت وا 

 .(3)﴾ ِإ  َك َميٌِّت َواِ   ُهم م يُِّتونَ  ﴿قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف  

بيػػر, كعبػػدي اهللً بػػف أبػػي إسػػحاؽ, كعيسػػا  ٌنهػػـ مٌيتػػكف(, كقػػرأ عبػػدي اهلًل بػػف الزُّ قػػرأةي الجمهػػكًر )إٌنػػؾ مٌيػػت كا 
 , ار األسػػكارم, كابػػفي أبػػي كابػػفي محيصػػف, كمحمػػده بػػف الس ػػميقع اليمػػانٌي, كأبػػك الحسػػف مكسػػا بػػف سػػيٌ الةٌقفػػيُّ

, كابفي أبي عبمة, كابفي أبي ٌنهـ مائتكف( غكثو  .(4)عقرب )إٌنؾ مائت كا 

                                                           
؛ والّزمخشري، 622، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 352\4، القرآنمعانً ؛ والّزّجاج، 383\6، جامع البٌانٌنظر: الّطبري،  (1)

 .42\5، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 904، الكّشاف تفسٌر

، الموّضح فً وجوه القراءات؛ والّشٌرازي، 622، المصدر الّسابق؛ وابن زنجلة، 309 لقراءات،الحّجة فً اٌنظر: ابن خالوٌه،  (2)

565. 

 .30\39: الّزمر (3)
ٌّان األندلسً، 882، إعراب القرآنٌنظر: الّنحاس،  (4)  .429\2، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 408\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح
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: صػاًئره إلػا المػكتً  : فارؽى الحياة.ى كًمتُّ كميتُّ لغةه في ًمتُّ أم: فارؽى الحياةى. كمٌيته كمائًػته : مىاتى . يقػاؿه
. فالميِّػتي مػف اٌتصػؼى بػالمكًت  مىٍيت لمف فارؽى الحياةى حقيقةن. ك)مٌيت( لمػف مػاتى حقيقػةن كلمػا شػأنهي أٍف يمػكتى

 . (1)أم: زالت عنه الحياةي, كمةمه المٍيت بالت خفيؼً 

ػةى كقكلػػؾى الٌسػػٌيد. إٍذ تيٍشػػًعري القػػراءةي بػالةٌبكتً  ػػفةى البٌلًزمى يِّػػت أرادى الصِّ ٌيػػاهـ  مػف قػػرأ مى , كالمعنػػا: إٌنػػؾ كا  كالمُّػػزكـً
ػػد  محٌمػػػدن  . أم: أف  اهللى قػػػٍد عى ف كنػػتـ أحيػػاءن فػػػأنتـ فػػي ًعػػػداًد المػػكتا؛ ألف  مػػػا هػػك كػػػاًئفه فكأن ػػه قػػػٍد كػػافى  ملسو هيلع هللا ىلصكا 

ـي فاعػػؿو مػػف مػػاتى كهػػي صػػفةه حادةىػػةه  ـى عيًشػػهـ. أٌمػػا قػػراءةي )مائػػت( ك)مػػائتكف( فهػػي اسػػ كالمشػػركيف أمكاتػػان رغػػ
ها تيشًعري بحدكًث المكت, إٍذ ييفيدي حيدكثي المكًت لهـ في المستقبًؿ بكاًسطىًة القرينىةً بمعنا أن  

(2). 

 

َّْل صاِعَقِة، َصْعَقًة مِ  .9  َقة(َصعْ  لَ ّْ )صاِعَقًة ِم

ّْددَل  َصدداِعَقةً َفددِإْن َأْعَرُضددوا َفُقددْل َأ ددَذْرُتُكْم  ﴿قولدده تعددالى فدد  سددورة فّصددمت: فدد   َعددداٍد  َصدداِعَقةِ مِّ
 .(3)﴾َوَُّمودَ 

ػػ ػػ ؿى ٍةػػمً  ةن قى اعً قػػراءةي الجمهػػكًر )صى , كابػػفي ةً قى اعً صى , كالنُّخعػػيُّ ػػمميُّ بيػػًر, كالسُّ ...( بػػاأللًؼ فيهمػػا. كقػػرأ ابػػفي الزُّ
ٍعقىةن مةؿ صعٍ   .(4)بغيًر ألؼو فيهما, كسككف العيفً  قة(محيصف, )صى

ؿي غيشي عميًه كذه ًعؽى الر جي ًعؽى, كيقاؿ: صى . أك ماتى كأن ػه أصػابته بى عقميهي صاعقةه كصعقةه مف الفعًؿ صى
مف الس ماًء في رعدو شديدو فيحرؽي كؿ  ما يبلمسهي كق صاًعقةه, يؿ: الكقعي كالٌصاًعقةي: جسـه نارم  مشتعؿه يسقط ي

: الٌصاًعقةي ناره شدي اعقةي استعارةه لمعذاًب القاتًؿ,كقيؿ: الصٌ  الٌشديدي مف الر عًد,  .(5)دةه أك صيحةه ميهًمكةه كقيؿى

فقػػٍد أرادى بهػػا نػػاره تخػػرجي مػػف البػػرًؽ تىحػػًرؽي مػػا تيصػػيبهي, كتيطمػػؽي عمػػا  (فاًعمػػة)مػػف قػػرأ صػػاًعقةن عمػػا كزًف 
الكاقعًة الٌسريعًة اإلهبلًؾ, كلٌما كافى إهبلؾي ةمكد بالٌصاًعقًة فقػٍد كانػٍت إضػافةي الٌصػاًعقة إلػيهـ عمػا الحقيقػًة, 

ـٍ ييهمىكػكا بالٌصػاًعقًة إن مػا أهمكىهػـ اهللي بػالٌريحً  أٌمػا إضػافتيها إلػا عػادو فكانػٍت مجازي ػةن؛ ظي فجػاءى لفػػ ,كذلػؾ ألن هػـ لػ

                                                           
 2022، المعجم االشتقاقً،  (محمد حسن))موت(؛ وجبل  1124-1123، عجم الموسوعًالم،  (أحمد مختار)ٌنظر: عمر  ((1

 )موت( .
؛ وابن 42\5، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 278\26، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 940، لكّشافا تفسٌر( ٌنظر: الّزمخشري، (2

 .405\23، الّتحرٌر والّتنوٌرعاشور، 

 .13\41: فّصلت (3)

ٌّان األندلسً،  ٌنظر: (4)  .468\7، البحر المحٌطأبو ح
المصدر ،  (محّمد حسن)؛ وجبل 986، المصدر الّسابق،  (أحمد مختار)؛ وعمر 285\3، مقاٌٌس اللّغةٌنظر: ابن فارس،  (5)

 .1226، الّسابق
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ػاستعارةن لمٌداللالٌصاًعقًة  مى ػٍف قػاؿى أف  الٌصػاًعقةى كػؿُّ مػا أفسىػدى ًة عما العذاًب كالهػبلًؾ. كقػٍد جى عى بػيفى المعنيػيف مى
 .(1)ذابعني بها كقعة مف اهلًل كعالٌشيءى كغي رىثي عف هيئتًه؛ إذ 

ػػدكًث الفعػػًؿ ميبينػػان  )فىٍعمىػػة(أٌمػػا مػػف قػػرأ )صػػعقة( عمػػا كزًف  فهػػي عمػػا مصػػدًر المػػر ًة, كهػػك مػػا يىػػدؿُّ عمػػا حي
 فسػػػػػػػككف ٍعمىػػػػػػػة( بفػػػػػػػتحو بلةػػػػػػػيِّ عمػػػػػػػا كزف )فى عػػػػػػػددى مراتًػػػػػػػًه, إٍذ ييصػػػػػػػاغي لمٌداللػػػػػػػًة عمػػػػػػػا المػػػػػػػر ة مػػػػػػػف الفعػػػػػػػًؿ الةي 

مىػػسى جى   ذا مػػا كػػافى بنػػاءي مصػػدًرًث األكجى ػػة كاحػػدةو. صػػميِّ بالتٌػػاًء فيػػدؿُّ عمػػا المػػٌرًة بالكصػػًؼ. كػػرىحً ٍمسىػػة, كا  ـى رىٍحمى
ػػعقان كهػػك مػػف )فصػػعقة( مىصػػد ػػًعؽى صى ػػعىقتهي الٌصػػاًعقةي صػػعقان فصي : صى ػػعًؽ أك الًصػػعًؽ إٍذ يقػػاؿي ري مػػٌرةو مػػف الص 

إلا صعقًة ةمكدو باًب فعمته ف  .(2)فعؿ, كهي إشارة ه

إلػا المػراًد مػف اآليػة إذ المعنػا  فػضو ي المعنػا مػع تكافػؽو كتجػانسو مي القراءاتي لتدؿ  عما زيادةو فػ تً اختمف
مػػػكؿى صػػػاًعقة,المػػػرادي هنػػػا: أع سػػػكاءن أريػػػد بهػػػا العػػػذاب أك الٌنػػػار أك الهػػػبلؾ أك تخكيػػػؼ المشػػػركيف  ممػػػتيكيـ حي

عقًة كهبلًكهـ بها. دى بتذكيرهـ بما حؿ  بقكـً ةمك   مف الص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
؛ وابن عاشور، 5192، أوٌلمحاسن التّ ؛ والقاسمً، 966، تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشري، 911، إعراب القرآن ٌنظر: الّنحاس،  (1)

 .253\24، الّتحري والّتنوٌر
؛ وابن  111\27، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 966، المصدر الّسابق؛ والّزمخشري، 109\24، روح المعانًٌنظر: األلوسً،  ((2

، معجم المفّصل فً الّصرفال،  (راجً)؛واألسمر 119، شذا العّرف؛ والحمٌوي، 290\2، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌلجزي الكلبً، 

382. 
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 اختاُف أب يِة الفعلِ  -ّا ياً 

تتعػػدد أكزافي األفعػػاًؿ فمنهػػا مػػا هػػك ةبلةػػي مجػػرد, كمنهػػا المزيػػد بحػػرؼ أك أكةػػر, كبمػػا أف  كػػؿ   زيػػادةو فػػي 
ٍبنا تؤدم إلا زيادةو في المعنا فقٍد أدل اختبلؼي القيٌراء في قراءًة بعػض األفعػاؿ إلػا نقمهػا مػف بنيػة إلػا  المى

داللػي مكافػؽ لتفسػػيرات اآليػة القرآنٌيػة, إضػػافة  تبلؼو فػي المعنػا, أك اخػػ ث إلػا زيػػادةو أخػرل, ليػؤدم ذلػػؾ بػدكرً 
تضيفه الٌزيادة مف معافو ببلغٌية كالتعدٌية, أك الصيركرة, أك الٌتكةير, أك الٌدخكؿ في المكاف كالزماف, إلا ما 

 جاء ضمف ذلؾ: اكغيرها, كممٌ 

َّ ا، ِمْن َبْعِّ ا( .1  )َمْن َبَع

ْرَقدِدَ ا َهدَذا َمدا َوَعدَد الدر ْ َمُن َقداُلوا َيدا وَ  ﴿قوله تعالى فد  سدورة يدس :ف   ََّ دا ِمدن م  ْيَمَ دا َمدن َبَع
 (1)﴾َوَصَدَق اْلُمْرَسُمونَ 

ٍف بىعىةى قر  , كمجاهده, كأبك نهيؾ, كأبػك اءةي الجمهكًر )مى , كالٌضٌحاؾي , كابفي عٌباسو نا( كقرأ أميري المؤمنيف عمي 
 .(2)درمُّ )ًمٍف بىٍعًةنا(حٍ اصـي الجى رزيف, كع

ػػػمىهي كٍحػػػدىث. كا : بىعىػػػثى  فاٍنبىعىػػػث: أيقىظىػػػهي  مػػػف نكًمػػػًه بىعةػػػان  هي نبىعىػػػثى الٌشػػػيءي: انػػػدفعى, كبىعىةىػػػبىعىةىػػػهي يىٍبعىةيػػػهي بىٍعةىػػػان: أرسى
إزالةي ما كافى يىٍحًبسيهي عف الت صرًُّؼ كاالنبعاًث, كالبىعثي في كبلـً العرب إٌما اإلرساؿي  كتأكيؿ البىٍعًث:  ,3كأىهىب هي 
 .(4) بارؾو أك قاعدو  أك إةارةي 

, كبىعىةنػا: فعػؿه مػاضو عمػا كزفً  ٍف بىعىةىنا( فمعنا )مىٍف( اسـ استفهاـو . كالمعنػا: أن هػـ لٌمػا (فىعىػؿى  )مف قرأ )مى
نا( أم: أىبىعةنا اهللي البىعثى المكعػكدى بػه أـ كٌنػا ةى عى بى  فٍ بيًعةكا تذٌكركا ما كانكا يسمعكف مف الرُّسًؿ, فقالكا )ياكيمنا مى 

ض هذث القراءةى أن هػـ جعمػكا عضٌ نا( . كيي ةى عى بى  فٍ فاستفهمكا جريان عما عادًتهـ في الغباكًة فقالكا ) مى  ,يامان فنيٌبهنان
قاًد إشارة إلا أن هـ شٌككا في أن هـ كػانكا نيامػان فنيٌبهػكا أك كػانكا مػكتا ككػافى الغالػبي عمػا  مف القبًكر مكضع الرِّ

األمػريف. كمػف قػرأ )ًمػٍف بىٍعًةنػا( فعمػا أف  )ًمػٍف(: حػرؼي جػرو ك )بٍعًةنػا( مصػػدره  ظػنِّهـ هػك البعػثي فجمعػكا بػيفى 
, مػػػف بىٍعػػػث عمػػػا كزف  ػػػًب كالٌتحسُّػػػًر مػػػف حصػػػكًؿ (فىٍعػػػؿ)مجػػػركره . كاالسػػػتفهاـ جػػػاءى عػػػف فاعػػػًؿ البعػػػًث لمٌتعجُّ

                                                           
 .52\36: ٌس (1)

ٌّة، 825، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 21\23، روح المعانًٌنظر: األلوسً،   (2) ؛ وابن 458\4، المحّرر الوجٌز|؛ وابن عط

ٌّان األندلسً، 1175، زاد المسٌرالجوري،   .325\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح

.307\1،لسان العربابن منظور،   (
3
 ( 

 .143،المعجم االشتقاقً، (محمد حسن )جبل 4)
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ًب مػػف فاعًمػػًه؛ ألف  األفعػػاؿى البعػػث. فمٌمػػا كػػافى البعػػثي عنىػػدهـ ميحػػاالن كٌنػػكا عػػف الٌتعٌجػػًب مػػف حصػػكًلًه بالٌتعٌجػػ
 .(1)هي العقكؿي إلا معرفًة فاعًمهاالغريبةى تتكج  

كمػػػف قػػػرأ )ًمػػػٍف بىٍعًةنػػػا( فًمػػػٍف: حػػػرؼي جػػػرو البتػػػداًء الغايػػػًة, كسػػػككفي العػػػيًف ككسػػػر الةٌػػػاًء فػػػي )بعًةنػػػا( عمػػػا 
ٍرقىػػًدن فٍ بىٍعػػًث اهلًل ًإٌيانػػا ًمػػ فٍ . كالمعنػػا: قػػكلهـ يػػا كيمنػػا ًمػػ(2)المصػػدرً  ا, أم: أن هػػـ أقػػٌركا بالبعػػًث كاستشػػعركث, مى

 في نفكًسهـ. فالبعثي يقيفه لديهـ, فما عادى لمشؾِّ مكافه 

 أِن امشوا، َامشوا، َيمشوَن َأن اصِبروا( ) .2

َعَمددى آِلَهددِتُكْم ِإن  َهددَذا  َأِن اْمُشددوا َواْصددِبُرواَوا َطَمددَق اْلَمددَمُ ِمددْ ُهْم  ﴿قولدده تعددالى فدد  سددورة ص:فدد  
 .(3)﴾ُيرَادُ  َلَشْ ءٌ 

: )ًاٍمشيػػٍكا( ككسػػر همػػزًة الفعػػًؿ فػػي  قػػراءةي الجماعػػًة )أًف امشػػكا( بكسػػًر الٌنػػكًف لعػػدـً لػػزكـً الٌضػػٌمة فاألصػػؿي
, كابفي عٌباس  االبتداًء. كقرأ ابفي أبي عبمة )اىمشكا( بحذًؼ )أف( عما إضمار القكؿ. كقرأ عبدي اهلل بف مسعكدو

ـٍ ) ي ًمٍنهي ـٍ  مشكفى يى كىانطىمىؽى اٍلمىؤلى غيػر بصػكرًة المضػارعً كب  -هنػا مػرادىةي كهػي القػراءةي ال-( أىف اٍصػًبركا عمػا آًلهىػًتكي
 .(4)ركا(بً أف اصٍ  مشكفى : ) يى القراءة )أف( كزيادة )أف( قبؿ )اصبركا( لتصبح

, كىمشا تمشيىةن مىشى  حركًة األرجػًؿ أك . ككىةيرٍت ماشيتيهي. كاالسـ: الًمٍشيىةي بالكسًر كهك انتقاؿه با يىٍمًشي: مىر 
لىػًد. كأصػؿي  . كالغػنـ, كمشػت مٌشػاء: كىةيػرٍت أكالدهػا, كامػرأةه ماشػيةه: كةيػرةي الكى نحكًها ببل ًحػٌدة. كالماًشػيىةي: اإلبػؿي

ستمراري كالميداكمىةي عما األمرً المىشاًء النىماءي كالكةرةي كالتٌناسؿي كاالمتدادي كاال
(5). 

ػػهو: األٌكؿ: أٍف يكػػػكفى معنػػا )عػػػٌدًة أ مػػف قػػػرأ )امشػػكا( جػػػاءى المعنػػا فيهػػػا عمػػا : قػػػكؿي انطمػػػؽ المػػؤل( أمكجي
: انطمقػػكا عػػف مجمػػًس أبػػي طالػػبو بعػػدما بىك ػػتىهـ رسػػكؿي اهلًل  أشػػراؼ ػػ ملسو هيلع هللا ىلصقػػريشو هـ بػػالجكاًب العتيػػًد قػػائميف بعضي
ني: أٍف صبركا عمػا عبػادًة آلهػًتكـ. كالكجػه الةٌػا: )امشكا كاصبركا( أم: امضكا كاستمٌركا في ديًنكـ كا لبعضو 

يػػرادى بػػاالنطبلًؽ االنػػدفاًع فػػي القػػكًؿ كأن هػػـ قػػالكا )امشػػكا( أم: أكةػػركا كاجتمعػػكا, مػػف مىشػػٍت المػػرأةي إذا كىةيػػرىٍت 
كمنػه الماشػية لمتٌفػاؤًؿ. أٌمػا مػف قػرأ )يمشػػكف( فػالمعنا إٌمػا أٍف يكػكًف مػف المشػي الحقيقػيِّ المتعػػارؼ  ,كالدتيهػا

                                                           
فتح وكانً، ؛ والشّ 143\16، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 89\26، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 21\23، روح المعانًٌنظر: األلوسً،  (1)

 .37\23، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 1227، القدٌر
ٌّة، (2  .458\4، المحّرر الوجٌز( ٌنظر: ابن عط
 .6\38: ص ((3
 .919، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 399\2، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  ((4

حمد جبل))مشى(؛ و1335-1334، القاموس المحٌط)مشى(؛ والفٌروزآبادي،  4313-4312\6، لسان العربٌنظر: ابن منظور،  (5)

 .2083، المعجم االشتقاقً (،حسن
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كمقػػاالن عػػف مجمػػًس أبػػي  آمػػران لنفًسػػًه كلصػػاحًبه بالجػػدِّ فػػي المفارقػػًة حػػاالن عميػػه, كالمعنػػا: قػػائبلن كػػؿُّ مػػنهـ ك 
, كحثُّ  ـ. أم انصرفكا عف هػذا المكػاًف مكػافى المجادلىػًة ههـ بعضان عما الٌصبًر كالةٌباًت عما دينً بعضً  طالبو

: أٍف تككف)يمشػػػػكف( بمعنػػػػا يقكلػػػكف: أم ي قكلػػػػكف لبعًضػػػػهـ كاشػػػتغمكا بالةٌبػػػػاًت عمػػػا آلهػػػػًتكـ. كالكجػػػػهي اآلخػػػري
 .(1)اصبركا كاةبتكا عما دينًكـ

مػػك القػػراءة الةٌانيػػة مػػف أمػػًر االجتمػػاًع كالٌتكػػاةًر لمتٌفػػاكًض فيمػػا خي يكمػػفي فػػي كجػػهي االخػػتبلًؼ فػػي القػػراءتيف؛ 
, كاقتصاري األمر عما حثِّ بعضً حدثى في مجمًس أبي طا  ديًنهـ.هـ بعضان عما الةٌباًت كالٌصبًر عما لبو

 )ُقْل، قال( .3

ُّْمُكْم ُيوَ ى ِإَل   َأ  َما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِ ٌد  ُقلْ ﴿ قوله تعالى ف  سورة فّصمت:ف   ِإ  َما َأَ ا َبَشٌر مِّ
  .(2)﴾َفاْسَتِقيُموا ِإَلْيِه َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل لِّْمُمْشِرِكينَ 

, كالمىطكعيُّ )ققراءةي الجمهكًر )قيؿ( كقرأ ابفي كةٌا , كاألعمشي  .(3)اؿ(بو

: قيػػٍؿ يػػا محٌمػػػد ملسو هيلع هللا ىلصقػػراءةي الجمهػػكًر )قيػػؿ( عمػػا األمػػًر مػػف الفعًؿ)قػػاؿ(, كالمعنػػا: قػػاؿى اهللي تعػػالا لمحٌمػػدو 
لهػػؤالًء المعرضػػػيف عػػػف آيػػػاًت اهلًل مػػػف قكًمػػػؾ أٌيهػػػا القػػػكـي: مػػػا أنػػػا إاٌل بشػػػيره مػػػف بنػػػي آدـ مػػػةمكـ فػػػي الجػػػنًس 

. فػػاألمري مػػف اهللً  مىػػؾو  إٍذ أمػػرى الٌنبػػي  بإخبػػاًر المشػػركيف بأن ػػه بشػػره مػػةميهـ كهػػك تمقػػيفه كالٌصػػكرًة كالهيئػػًة لسػػتي ًبمى
ـى اهللي  ملسو هيلع هللا ىلصلمٌرسػػكًؿ  م ػػ مػػف اهلًل لئلجابػػًة عمػػا قػػكًؿ المشػػركيف: )فاعمػػؿ إننػػا عػػاممكف(. كقيػػؿ فػػي هػػذث القػػراءًة عى

( كبػػذلؾ يكػػكفي  رسػػكؿي اهلًل قػػٍد أخبػػرى  تعػالا محٌمػػدان الٌتكاضػػعى. أٌمػػا قػػراءةي )قػػاؿ( فعمػػا الماضػي عمػػا كزًف )فىعىػػؿى
 .(4)كهذا هك الٌصدعي بالٌتكحيًد كالٌرسالةً -عٌز كجٌؿ -المعرضيف بأن ه بشره دكفى أمرو مف اهللً 

أٌدل تعاقػػبي األزمنىػػًة عمػػا الفعػػًؿ )قػػاؿ( فػػي هػػذث اآليػػًة إلػػا اخػػتبلؼو فػػي المعنػػا دكفى إحػػداًث تضػػادٍّ فػػي 
ـى الٌتكاضػعى كلييمٌقنػهي مغزل اآليًة أك المراد منها. فقراءةي )قؿ( جاء ـى بها رسػكلىنا الكػري ٍت عما األمًر مف اهلًل لييعىمِّ

المشػػركيف بأن ػػه  ملسو هيلع هللا ىلصكيػػؼى يىػػرٌد عمػػا المشػػركيف, فػػي حػػيًف جػػاءٍت قػػراءةي )قػػاؿ( عمػػا الماضػػي بإخبػػاًر الٌرسػػكؿ 
 بشره مةمهيـ دليبلن عما صدًعه بالٌتكحيًد كالر سالًة.

                                                           
؛ وابن جزّي 24\5، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 919، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 321\4، معانً القرآنٌنظر: الّزّجاج،  (1)

؛ 53\7، تفسٌر القرآن العظٌم؛ وابن كثٌر، 358\9، ، الّدر المصون؛ والّسمٌن الحلب247ً\2الّتسهٌل لعلوم الّتنزٌلالكلبً، 

 .330\16، نظم الّدرروالبقاعً، 
 .6\41: فّصلت (2)
ٌّان األندلسً، 964، المصدر الّسابقلّزمخشري، ٌنظر: ا (3)  .441\2، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 464\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح

ٌّة، 453\6، جامع البٌان؛ والّطبري، 97\24، روح المعانًٌنظر: األلوسً،   (4) ؛ وابن كثٌر، 4\5، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

 .236\24،الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 144-143\17، لمصدر الّسابقا؛ والبقاعً، 164\7، المصدر الّسابق
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 ()ُيَمق اها، ُياقاها، َيْمقاها .4
ِإل  ُذو َ دددظٍّ ُيَمق اَهدددا ِإل  ال دددِذيَن َصدددَبُروا َوَمدددا  ُيَمق اَهددداَوَمدددا  ﴿قولددده تعدددالى فددد  الّسدددورة  فسدددها:فددد  
 .(1)﴾َعِظيمٍ 

, كابػػػفي كةيػػػرو فػػػي ركايػػػةو ) الجمهػػػكًر )ييمىقاهػػػا( فيهمػػػا, كقػػػرأ طمحػػػة بػػػف مصػػػرؼو ييبلقاهػػػا(, كقيػػػًرئ )مػػػا قػػػراءة ي
 .(2)يىٍمقاها(

: أٍلقا الييقا هي, كالٍ ؿي قا: الميٍمقا عما األرًض. كالٌتمقي: اسػتقباؿ مػا ييمقػا, كتىمقٌػاثي أم: اسػتقبمىهي, ش يءى: طرحى
ػدى. كييمقػا: ينػاؿي كييعطػا . كييبلقػي: ييصػيبي كييمقا أيضان: ييعم ـ كينب ه إلا الٌشيًء. كالٌمقػاء: المقابىمىػةي. كلىقػي: كىجى

. كيىمقا  .(3): يجدي كيناؿي
فػػي سػػياًؽ الٌسػػكرًة هػػي  لمػػذككرةى الػػٌدفًع باألحسػػًف ا مٌقاهػػا( مػػف الٌتمقٌػػي؛ ككػػأف  صػػفةى لجمهػػكًر )يي جػػاءٍت قػػراءةي ا

ذا  الٌطاعػاًت, صػاًرفان عػف الٌشػهكاًت,صمىةه شريفةه غائبةه فما يصادفها كيمقيها اهلل إاٌل لمف كافى صابران عمػا خى 
ف الميبلقاًة بمعنا المصادىفىًة, كأٌما قراءة ) يىٍمقاها( حظو عظيـو مف ًخصاًؿ الخيًر. أٌما مف قرأ )ييبلقاها( فهي م

دى. كقٍد جاءى بها عما المضارًع باعتباًر أف  المأمكرى بالٌدفًع باٌلتي هي أحسػف مػأمكره  فهي بمعنا لىًقيى أم: كىجى
ميػػؽ هػػا لمٌصػػابريفى أك ال يي  -عػػٌز كجػػؿ-هػػا( أم يكجػػديها اهللي . ؼ)ييمقا(4)بتحصػيًؿ هػػذا الخي عمػػـ كينٌبػػه لهػػا كيطرحي

)يىٍمقاهػػا( فهػػي بمعنػػا أٌف الٌصػػابرى يجػػديها كيتنٌبػػه إليهػػا كيسػػتقبميها مػػف تمقػػاًء  الٌصػػابريف . أٌمػػا )ييبلقاهػػا( كإالٌ 
 نفًسًه.

بلقػةى القػراءاًت القرآني ػًة بالمسػتكل الٌصػرفي مف أهـً ما تكٌصمٍت إليًه الباحةػةي مػف خػبلًؿ هػذا المبحػًث أف  عى 
بنيػػًة الكممػػاًت خاٌصػػةن عبلقػػةه قكي ػػةه, يحكميهػػا الةٌػػراءي نكعػػان ككٌمػػان؛ فػػالقراءاتي تغطٌػػي تشػػكيبلت عاٌمػػةن كاخػػتبلؼي 

عػػدًُّد األبنيػػًة الٌصػػرفي ًة فػػي تكجيػػه المعنػػا عمػػا الٌنحػػك اآلتػػي: تالػػٌدرس الٌصػػرفي جميعهػػا, كيمكػػف تجميػػة أةػػر 
, ال تنػٌكعو كةػر  بحث إلا اختبلًؼ المعنػا اخػتبلؼالأفضا تعٌددي األبنيًة في المكاضًع اٌلتي ذيًكرٍت في  -أكالن  اءو

, كهػذا ضػربه مػف اإلعجػاًز. ةانيػان  ةٌمػة مكاضػع  جػاءٍت فيهػا القػراءاتي بمعنػا  -اختبلؼ تضاربو أك تناقضو
؛ إٍذ اال كيعػػػكد ذلػػػؾ الخػػػتبلًؼ لهجػػػاًت العػػػرًب, أك طمػػػًب الٌتخفيػػػًؼ أك  خػػػتبلؼي فػػػي البنيػػػة دكف الدِّاللػػػًة,كاحػػػدو
األمػػر الٌػػذم منػػع الباحةػػةى مػػف رصػػًدها فػػي البحػػًث لخركًجهػػا  ؛ا الٌصػػيغتيف فػػي أصػػًؿ كضػػًع الٌمغػػةً اٌتحػػاًد معنػػ

.  عف مكضكًعًه األساسيِّ
                                                           

 .35\41: فّصلت ((1
ٌّان األندلسً، 124\24، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، (2  .477\7، البحر المحٌط؛ وأبو ح
محمد ))لقً(؛ وجبل  1108، المعجم الموسوعً، (أحمد مختار )عمر و)لقا( ؛  4067-4066،لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، (3

 )لقً( . 1991-1990، المعجم االشتقاقً، (حسن 
ٌّة، 124\24،المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً، (4 ٌّان األندلسً، 295\24، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط المصدر الّسابق، ؛ وأبو ح

7\477. 
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عمى اختاف  والتّأ يث ،والّتذكير ،والجمع ,والتّّ ية ,القراءات باإلفراد أّر اختاف المب ث الّّالث:
 المع ى.

 والجمع. ،والتّّ ية ،اختاف القراءات باإلفراد -أولً   

 والتّأ يث. ،اختاف القراءات بالّتذكير -ّا ياً    
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 عمى اختاف المع ى. والتّأ يث ،والّتذكير ،والجمع ,والتّّ ية ,القراءات باإلفراد أّر اختاف المب ث الّّالث:

ان يأخذي عما مقتضا الٌظاهًر إٍذ القرآًف الكريـً أاٌل يمتزـى في الٌتعبيًر نهجان كاحدان, فهك حين أساليبمف      
يىصكغي الكبلـى عمػا مػا يقتضػيًه ظػاهري الحػاًؿ ًمػٍف المطابقػًة كالكضػكًح. لتػؤٌدمى بػذلؾ معانيهػا اٌلتػي تػردُّ عميهػا 
كضعان كاستعماالن, كحينان يىذهبي مع المعنا, بعدكًلًه عف الٌظاهًر غير عابثو بما تستكًجبيهي سنف المطابقًة في 

 ,كالتٌػػذكيرً  ,كالجمػػعً  ,كالتٌةنيػةً  ,كمػف ذلػػؾى ظػاهرة اإلفػػرادً  ,صػػدان منػه إلػػا إشػارةو لطيفػػةو أك لمحػةو دقيقػػةو الٌتعبيػًر ق
ػػفي الٌسػػري  ,كالجمػػعً  ,كالمةٌنػػا ,إٍذ تىعاقبػػٍت عمػػا بعػػًض األلفػػاًظ صػػيغةي المفػػردً  .كالتٌأنيػػثً  ففػػي ذلػػؾ الٌتخػػالًؼ يىكمي

ليه يككفي المصيري حيفى التٌفكيًر فيه؛ لمنٌ   .(1)فاًذ إلا كينًهًه كمرماثكا 

فػػرادان  ,لػػذا جػػاءى هػػذا المىبحػػثي ليػػدرسى اخػػتبلؼى القػػراءاًت القرآنٌيػػًة جمعػػان       كتأنيةػػان  ,أك تػػذكيران  ,كتةنيػػة ,كا 
 ,ً بػػػيفى اإلفػػػراد القػػػراءاًت, مراكحػػػةي هػػػذث القػػػراءاتً كأةػػػري ذلػػػؾى فػػػي المعنػػػا, فًمػػػفى الظػػػكاهًر الممحكظىػػػًة فػػػي تنػػػكُّع ً 

كممة الكاحدة تيقرأ مفردةن في قراءةو, كتيقرأ بالجمًع في قػراءةو أخػرل, كنػادران مػا تيقػرأ بالتٌةنيػًة بػدالن مػف كالجمًع, فال
ًمػػدىٍت الباحةػػةي إ ـ   لػػا رصػػًد جميػػع اآليػػاًت الميختىمىػػؼالجمػػًع. كقػػد عى فػػي قراءًتهػػا ضػػمفى الغػػرًض المطمػػكًب, ةػػ
ًمػػدٍت إلػػا تقسػػيًمها: فجمعػػتٍ  بتسمسػػؿو لتحقيػػًؽ الكحػػدًة  هي تٍ سىػػدىرى كى  ,كجمػػعو  ,كتةنيػػةو  ,ًه بػػإفرادو مػػا اختيًمػػؼى ًبقراءتًػػ عى

دٍت اآلياًت الميختىمىؼً   .كالتٌأنيث لمغرًض نفًسهً  ,في قراءًتها ًمٍف حيثي الٌتذكير المكضكعي ةً. ةـ  رىصى

 والجمِع: ،والتّّ يةِ  ،اختاُف القراءاِت باإلفرادِ  -أولً 

 :ًها مٍف حيثي اإلفراد كالتٌةنية كالجمعراءتً اآلياًت اٌلتي اختيًمًؼ في قمف 

ُّْمره( .1 ََّمره،  ُُّمر،  ( 

 .(2)﴾ َوَما َعِمَمْتُه َأْيِديِهْم َأَفا َيْشُكُرونَ  ََّمرِهِ ِلَيْأُكُموا ِمن  قوله تعالى ف  سورة يس: ﴿ف  

     , ِـّ الةٌػاًء كالمػػيـً , كطمحػػةي, كابػفي كةٌػػابو )ةيميػرث( بضػػ ػرث( بفتًحًهمػػا.  قػرأ حمػػزةي, كالكسػائيُّ كقػرأ البػػاقكف )ةىمى
 .(3)كقرأ األعمش )مف ةيٍمرث( بضِـّ الةٌاًء كسككًف الميـً 

ػػرث( بضػػٌمتيف يجػػكزي أٍف يكػػكفى كاحػػدان كعي       ؽو, كأٍف يكػػكفى جمعػػان لةمػػارو أم: جمػػعي الجمػػًع, أك نيػػقػػراءةي )ةيمي
رةو. قى تيف فجمعي ةىمىرةو, كبى جمعان لةمرة كبيديفو لجمع بىدىنةو. أٌما قراءةي )الة مىر( بفتح رو لجمػع شىػجى رو لجمع بىقىػرةو. كشىػجى

                                                           
ًّ الّنجدي )ناصف  ؛ و297\1، المثل الّسائر ٌنظر: ابن األثٌر، (1)  .77، القرآن فً دراسة مستلهمةمع ، (عل

 .35\36: ٌس( (2
ٌّة،894 تفسٌر الكّشاف؛والّزمخشري، 8\23،روح المعانً ٌنظر: األلوسً، (3) ٌّان 453\4،المحّرر الوجٌز ؛وابن عط ؛ وأبو ح

 .1223، فتح القدٌر ؛ والشوكانً،343،المكّرر فٌما تواتر من قراءات؛ والّنشار، 320\7،البحر المحٌط األندلسً،
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ػػ بمنزلػػًة  ًب, كالٌةمػػرةي ر( بفتحتػػيف كضػػٌمتيف: مػػا يغم ػػهي الٌنخػػؿي كاألعنػػابي مػػف أصػػناًؼ الة مػػًر كأصػػناًؼ العنػػك)الة مى
ػًذفٍت الٌضػمٌ ث)ةيٍمػر  بًؿ. أٌمػا قػراءةي األعمػشالحبِّ لمسن ـٌ الةٌػاء كسػككف المػيـ, حي ةي فيهػا ًلًةقىًمهػا طمبػان لمخفٌػة, ( بضػ

كيجكزي أٍف يككفى )ةيٍمر( جمعى ةىمىرةو, مةؿ بىدىنة كما في قراءًة جمع الجمعً 
(1). 

 الغػرضى الكاضػػحى  صػيغتا الجمػًع كجمػػًع الجمػًع عمػا اآليػػة, ككػٌؿ منهمػا أفػادت الجمػػع, كلكػف   تٍ تعاقبػ    
 حصا.عدُّ كال يي ؛ فةمري اهلل ال يي كةرىًة فقطمف صيغًة جمًع الجمًع الٌداللةي عما المبالغًة كال

 )ّمرة، ّمرات( .2
دْن َأْكَماِمَهدا  ََّمدرَاتٍ ِإَلْيِه ُيَردُّ ِعْمُم الس اَعِة َوَما َتْخدُرُج ِمدن قوله تعالى ف  سورة فّصمت:﴿  ف  مِّ

ُشدَرَكاِئ  َقداُلوا آَذ  داَك َمدا ِم  دا ِمدن  َول َتَضدُع ِإل  ِبِعْمِمدِه َوَيدْوَم ُيَ داِديِهْم َأْيدنَ  َوَما َتْ ِمُل ِمدْن ُأ َّدى
 .(2)﴾ َشِهيدٍ 

, كالحسفي في ركايػًة طمحػةى, كاألعمػشي     , كأبك بكرو , كخمؼه , كالبصرياف, كحمزةي, كالكسائيُّ قرأ ابفي كةيرو
اري أبي عبيدةى ي. كهك اخت)ةمرة( باإلفراًد, كقرأ الباقكفى )ةمرات( بالجمعً 

(3). 

ةي مٍف أفر      ج  فإذا كػافى كػذلؾى اسػتيغًنيى بػه عػف الجمػًع كاسػتدٌلكا عمػا  ,دى أف  اإلفرادى هنا يدؿُّ عما الكةرةً حي
ػػا تىٍحًمػػؿي ًمػػٍف أينةىػػاذلػػؾى بقكلػػه تعػػالا:﴿  مى فكمػػا أيٍفػػًردى أنةػػا كػػذلؾى يىنبىغػػي أٍف يكػػكفى ًمػػٍف ةمػػرًة مفػػردة. كمػػا ( 4) كى

لكةػػرًة فاسػػتيغًني بهػػا بالكاحػػًد عػػف الجمػػًع, فػػاإلفرادي عمػػا احتجػػكا بػػأف  دخػػكؿى )مػػف( عمػػا )ةمػػرة( قػػد دؿ  عمػػا ا
اًمهىػػاالجػنًس الٌصػالحً لمقميػًؿ كالكةيػػًر, كييقػكم اإلفػراد أيضػػان قكلػه: ) ػٍف أىٍكمى ( فمػك كانػٍت مػػف ةمػراتو لكانػٍت مػػف مِّ

. كما احتجكا بأن ه في المصاحًؼ بالتاءً   .(5)أكماًمهف 

ػػػعى أف  الجمػػػعى صػػػحي  مى ػػػةي مػػػف جى ج  حه كالمعنػػػا عميػػػه؛ إذ ال يػػػرادي بهػػػا ةمػػػرة دكفى ةمػػػرةو, إن مػػػا يػػػرادي جميػػػعي كحي
ٍف كافى اإلفرادي قٍد يىدؿُّ عميػه, كليسػٍت الةمػرةي كاحػدةن, كمػا أف  قكلىػهي: ) سيفى الجمعي فيها, كا  ػا الٌةمراًت؛ كلذلؾ حى مى كى

إن مػػا هػػك أجنػػاسي اإلنػاًث, فكػػذلؾتىٍحًمػؿي ًمػػٍف أينةىػػا يكػػكفي المػػرادي أجنػػاسى الٌةمػػاًر. فػػالجمعي لكةػػرًة  ( ليسػػٍت بكاحػػدة و

                                                           
، امع ألحكام القرآنالج؛والقرطبً،656،فً وجوه القراءات الموّضح؛والّشٌرازي،598، حّجة القراءات ٌنظر: ابن زنجلة، (1)

 .13\23، الّتحرٌر والّتنوٌر ؛وابن عاشور،268\4، أنوار الّتنزٌل ؛ والبٌضاوي،474\8
 .47\41: فّصلت ((2

، فً القراءات العشر الّنشر؛ وابن الجزري، 481\7، البحر المحٌطان األندلسً، ؛ وأبو حٌّ 919، إعراب القرآن ٌنظر: الّنحاس، (3)

2\367. 
 .11\35:فاطر( (4

، ؛ و638-637،المصدر الّسابق؛ وابن زنجلة، 919، المصدر الّسابقٌنظر: الّنحاس،  (5) ًّ الكشف عن وجوه مكً القٌس

 .213\17،نظم الّدرر؛ والبقاعً، 249\2،القراءات
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بػػػػكًب  ـٍ كبيػػػػرةن. صػػػػالحةن أك فاسػػػػدةن مػػػػف الفكاًكػػػػًه كالحي أنػػػػكاًع الٌةمػػػػراًت الخارجػػػػًة مػػػػٍف ًغبلفاًتهػػػػا صػػػػغيرةن كانػػػػٍت أ
 .(1)كغيرها

عي أنػػػكاًع الٌةمػػػراًت إذان جػػػاءٍت قػػػراءةي الجمػػػًع لمٌداللػػػًة عمػػػا الكةػػػرًة كالٌتعػػػٌدًد إٍذ بي نػػػٍت أف  المقصػػػكدى جميػػػ     
ـى أحػػده أف  المقصػػكدى ةمػػرةه  صػػغيرها ككبيرهػػا, صػػالحها كفاسػػدها, مػػف الفكاكػػًه كالحبػػكًب كغيرهػػا, حتػػا ال يىتىػػكه 

 . ًر, كفي ذلؾ إظهاره لعظمًة اهلل عٌز كجؿدكفى ةمرةو أك نكعه معيفه مف الٌةما

ي َتهم( .3 ّياِتهم، ُذرِّ ّياِتهم، ِذرِّ  )ُذرِّ

ي َتهُ ف  سورة يس: ﴿ َوآَيٌة ل ُهْم َأ  ا َ َمْمَ ا قوله تعالى ف    .(2)﴾ِف  اْلُفْمِك اْلَمْشُ ون مْ ُذرِّ

ـٌ        , كسػهؿه )ذيرٌيػاًتهـ( بػالجمًع كضػ , كالحسػفي , كيعقػكبي , كأبػك جعفػرو , كاألعمػشي قرأ نافعه, كابفي عامرو
, كأبػافي بػف عةمػاف )ذً الٌذاؿ ككسػر التٌػاء. كقػرأ زيػ هـ( بػالجمًع مػع كسػًر الػذاًؿ كالتٌػاًء. كقػرأ ابػفي ٌيػاتً رِّ دي بػف عمػيو

ي تىهـ(  , كاألعمشي )ذيرِّ , كابفي محيصو , كطمحةي, كعيسا, كخمؼه , كحمزةي, كالكسائيُّ , كعاصـه, كأبك عمركو كةيرو
 .(3)باإلفراًد كفتًح التٌاءً 

األٌكؿ: أن هـ أكالديهيـ اٌلذيف يبعةػكنىهيـ اختيًمؼى في معنا ذٌرٌية في اآليًة؛ إذ جاءى فيها عٌدةي معافو هي:       
مىهـي اهللي في  مى إلا تجاراًتهـ, أك صبيانيهـ كنساؤهـ ألن هف  مزارعها. كالةٌاني قيؿ: الٌذٌرٌيةي هـي األبناءي كاألجدادي, حى

ن ما سىٌما اآلباءى ذري ةن  ؛ ألف  مػنهـ ذىرىأى األبنػاء. كالةٌالػث: سفينًة نكحو عميه الٌسبلـ, فاآلباءي ذري ةه كاألبناءي ذر يةه, كا 
, حممها اهللي تعالا في بطكًف  ػًة أن ػه ال النِّساًء تشبيهأف  الذُّري ةى الٌنطؼي ا بالفيٍمػًؾ المىشػحكًف. كريد  هػذا الػٌرأمي ًبحج 

يءو ال يدؿُّ عميه الٌمفظي ا شيصمحي ألن ه نكعه مف تفسيًر الباطنيًة كغبلًة المتصًكفىًة اٌلذيفى ييفٌسركفى كتابى اهلًل عم
ـى عف مكاًضًعهً  إذ مف جهاًت الدِّاللًة, جهةو ب يحٌرفكفى الكىًم

(4). 

ػعى؛ لػتىخميصى       مى مف قرأ )ذرياتهـ( بالجمًع؛ ألف  الٌذريةى لٌما كانٍت تقعي لمكاحًد أتا بمفظو ال يقػع لمكاحػًد فجى
ه شيءه كهك الجمعي, ألف  ظهكرى بني آدـى استيخًرجى منها ذرٌياته الكممةي إلا معناها المقصكًد إليه ال ييٍشًركيها في

ًمعى ًلهذا المعنا ـي عددهـ إاٌل اهلل فجي  .(5)كةيرةه متشابهةه, أعقابان بعد أعقابو ال ييعم

                                                           
 .249\2الكشف عن وجو القراءات،؛ ومكً القٌسً، 638-637،حّجة القراءاتن زنجلة، ٌنظر: اب (1

 .41\36: ٌس ((2
ٌّان االندلسً، 217، المصدر الّسابق؛ ومكً القٌسً، 371، فً القراءات المبسوطٌنظر: األصبهانً،  ((3 ، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .401\2، إتحاف فضالء البشرا، ؛ والبنّ 541، لّسبعة فً القراءات، وابن مجاهد، ا323\7

؛ والبٌضاوي، 895، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 19\5، النكت والعٌون؛ والماوردي، 379، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  (4)

ٌّان األندلس269ً\4، أنوار الّتنزٌل  .323\7، ، المصدر الّسابق؛ وأبو ح

ٌّان األندلسً، . وأبو 600، المصدر الّسابقٌنظر: ابن زنجلة،  (5)  .323\7، المصدر الّسابقح
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دى فػػؤلف  الذيرٌيػػػةى تكػػػكفي جمعػػان كتكػػػكفي كاحػػػدان, فمػػٍف أرادى جعمىػػػهي جمعػػػان: اسػػتغنا عػػػف جمًعػػػًه      أٌمػػا مػػػٍف أفػػػرى
بكقكًعًه عما الجميًع إٍذ يقكؿ: ال تخمك ًمٍف أٍف يككفى كاحدان, أك جمعان؛ فإٍف كاًف كاحػدان فػبل إشػكاؿى فػي جػكاًز 
ًمعىػػٍت نحػػك:  مػػكعى المكسػػكرة قػػٍد جي ػػةي فػػي ذلػػؾى أف  الجي ج  . كالحي سىػػفه معيػػهي أيضػػان حى ٍف كػػافى جمعػػان فجى الجمػػًع فيػػه, كا 

ػػذرات, أٌمػػ جٌ ا مػػف أرادى الطُّرقػػات, كالجي كالػػٌدليؿي قكلػػه  ,تػػه أن هػػا تقػػعي عمػػا الكاحػػًد كعمػػا الجميػػعً معنػػا اإلفػػراًد فحي
ي ػػػةن طىيِّبىػػػةن  ب ػػػهي قىػػػاؿى رىبِّ هىػػػٍب ًلػػػي ًمػػػف ل ػػػدينؾى ذيرِّ كىًري ػػػا رى ػػػا زى تعػػػالا: ﴿ هينىاًلػػػؾى دىعى
إٍذ المػػػرادي فػػػي قػػػكؿ )ذريػػػة( ( 1)

 .(2)الكاحد

ما كأف  الذرٌيػػةى تكػػكفي جمعػػان عػػدـ المٌػػبس فػػي المعنػػا الٌنػػاتج؛ السػػيٌ الكاضػػحي أف  مػػف قػػرأ )ذرٌيػػاتهـ( أرادى     
مىعى لذلؾ. كمػٍف أفػردى فحٌجتيػهي أف  الذري ػةى تكػكفي لمكاحػًد  كتككفي كاحدان, فأرادى إخبلصى المعنا فيها لمجمًع فقط فىجى

ًة لكةػرًة مػا يسيػتخرىجي مػٍف ظهػكًر كلمجمًع ككبلهما حسف في نظرث. كما تدؿُّ قراءةي الجمًع عما الٌتكةيًر كالمبالغػ
 بني آدـى مف ذرٌياتو متعاقبةو.

 )ِظٍل، ِظاٍل( .4

َرَاِئِك ُمت ِكُئونَ  قول تعالى ف  الّسورة  فسها: ﴿ف    .(3)﴾ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِف  ِظَاٍل َعَمى اّْ

بيػػدي بػػف   , كعي , كابػػفي مسػػعكدو , كخمػػؼه , ك  قػػرأ حمػػزةي, كالكسػػائيُّ , كاألعمػػشي ( يحيػػا بػػف كةاب)ًظػػعميػػدو ؿو
( بألؼو , كأبي عبد الٌرحمف, كالسممي كهي قراءةي طمحةى, كعبد اهلل ,بغير ألؼو   .(4), كقرأ الباقكف )ًظبلؿو

: بالكسر, نقيض الضِّ     , مػع, أك هك الفىيءي, أك هك بالغػداًة, كالفػيء بالعشػي. جحً الظِّؿُّ : ًظػبلؿ كظيمػكؿي
. كقػػكلهـ: هػػك فػػي ًظمػػه: أم: فػػي  : ذك ًظػػٌؿ. أك دائمػػه. كالظيمػػة: مػػا أظمػػؾ مػػف كأظػػبلؿه كىنىًفػػًه, كمكػػافه ظميػػؿه

: ًظػػػبلؿي مػػػعشػػػجر. أك شػػػيء كالٌصػػػفة يسػػػتتر بػػػه مػػػف الحػػػٌر كالبػػػرد كالٌشػػػمس. ج . كالًظػػػبلؿي : ظيمىػػػؿي كًظػػػبلؿه
 .(5)الجٌنة

كفى ًإال  أىف ب. كهي نظيري قكله تعالا:﴿ كقيرى  ةو ٍربى ؼ. كقي فىةو كغيرى رٍ )الظيمؿ( فجمعي )ظيم ة( كغي  قراءة هىٍؿ يىنظيري
اـً  يىٍأًتيىهيـي الم هي ًفي ظيمىؿو مِّفى اٍلغىمى
كأٌما قراءةي )ًظبلؿ( ففيها أمراف: األكؿ: يجكزي أٍف تككفى جمعي )ظيم ة(  ,(6)

                                                           
 .39\3: آل عمران (1)

 .600،حجة القراءات؛ وابن زنجلة، 379،معانً القرآنٌتظر: الفراء،  (2)

 .56\36: ٌس (3)
ن ؛ واب184، التٌسٌر فً القراءات؛ والّدانً، 372، فً القراءات بسوطمال؛ واألصبهانً، 35\23، روح المعانًٌنظر: األلوسً،  ((4

؛ 402\2 إتحاف فضالء البشر،؛ والبنا، 542، الّسبعة فً القراءات،وابن مجاهد، 355\2، فً القراءات العشر لّنشرالجزري، ا

 .1228، فتح القدٌروكانً، والشّ 
 )ظلل(.  1028، القاموس المحٌطوالفٌروزآبادي، )ظلل(؛ 2755، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، (5
 .210\2 البقرة:( (6
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. فيككفي عما هذا معنا القراءتيف كاحدان كهك: المبلبسي كالمراتبي مف الحجا ٍفرىةو كًحفارو ًؿ كعيٍمبة كًعبلب, كحي
, كهي  (, كنظيرها  زينةه. كالةٌاني: يجكزي أٍف يككفى كالستكًر كنحكها مف األشياًء التي تيظؿُّ )ظبلؿ( جمع )ًظمىؿى

اًئًؿ... في كتاب اهلل قكله تعالا :﴿ ... يىتىفىي أي ًظبلليهي عىفً   )الٌطكيؿ(كنظيرث قكؿ الٌشاعر:( 1) اٍليىًميًف كىاٍلش مى

عما طيريؽو كىأىٌنهيف  سيبيكبي         ًؿ عىًشي ةن عي أىٍفياءى الٌظبلى تىتىب  
(2). 

(, فجمػػ      ( جمػػعي )ظػػؿٍّ : )ظػػبلؿه , كذً بو كًشػػعٍ كةيػػر كشىػػ (عػػاؿو فً )عمػػا  (عػػؿفً ) عي كقيػػؿى ئػػاب, إٍذ بو كذً ٍئػػعابو
ن ما هكا ,فيها الجنة ال شمسى  ال شػمس فيهػا  جه كًرق ًت األسفاًر قبؿى طمػكًع الٌشػمًس, كبمػا أف  الجن ػةى سى جٍ ها سى ؤ كا 

فقٍد أيريًد بالٌظؿ معنا الكقايًة عف مكاًف األلـً أك مأمف مف الحركًر. فإف  الجالسى تحتى كفٍّ ال يخشا المطػرى 
, فكػذلؾ لهػـ فػي ظػؿِّ اهلًل مػا يقػيهـ األى  . كمػا يجػكزي حمػؿي كاءى ٍسػكال حر  الشمًس فيكػكف بػه مسػتبعدان لػدفًع األلىػـً

كما في قكله تعالا: ﴿ ًإف  اٍلميت ًقيفى ًفي ًظبلؿو كىعيييكفو  ,(3)عًة عما سبيًؿ الكنايةً الٌظبلؿ عما العز ًة كالمن
(4). 

كىعيييكفو 
(4). 
هػػػـ فػػػي حكفى كيجػػػكزي حمميػػػهي عمػػػا أكنػػػاًف القصػػػكًر. كقيػػػؿى المعنػػػا أن هػػػـ ال ييٍضػػػ    ًكػػػفٍّ ال  أم: هػػػـ كأزكاجي
 .(5)ي لها أهؿي الٌدنيا, ألٌنه ال شمسى فيهاحلشمسو كما ييضٍ  حكفى ييضٍ 

ُـّ كأشػمؿي فػي استرسػاًؿ المعػاني مػف قػراءًة )ظمػؿ( فػاأللؼي أبمػ ي    لػداللًتها عمػا أف  الظٌػؿى قراءةي )ظبلؿ(أعػ
كتدؿ تمؾ بداللة األلؼ عما أن ه أشٌد امتدادان, كيػدؿُّ اتٌفاقهػا فػي الجمػع عمػا أف  الظٌػؿى فيهمػا مختمػؼه  ,أكةىؼي 

 .(6)باختبلًؼ األعماؿً 

ؿ( أعـ  كأشمؿى مف قراءًة )الظمؿ( إٍذ دٌلٍت عما الكةرًة كالمبالغًة في امتداًد )الٌظؿ( كمػا جاءٍت قراءةي)الظبل
ـٍ تػػدؿ عميهػػا قػػراءةي )ظمػػؿ( إٍذ أشػػارٍت إلػػا ظػػؿِّ الجٌنػػةً  كظػػؿِّ اهلل تعػػالا الكاسػػع الٌػػذم  ,أشػػارٍت إلػػا تغٌيػػراتو لػػ

 كاء.سٍ كيقي أهؿى الجٌنًة مف األى  يشمؿ كؿ  شيءو 

 

                                                           
 .48\16:لّنحلا ((1

 .13؛ ٌوانالدّ علقمة بن عبده،  (2)

ٌِّة؛22\7، أنوار التنزٌل،والبغوي؛ 214-213ة فً القراءات،الحجّ  والفارسً،؛ 380\2،روح المعانًٌنظر: األلوسً،  (3) ، وابن عط

الفرٌرد فرً ذانً،والهمِ؛1085،الّتبٌران فرً إعرراب القررآن،والعكبِري،1176، زاد المسرٌر،وابن الجِوزي؛459\4ر الوجٌز،المحرّ 

 .360\5إعراب القرآن،

 .41\77المرسالت:  (4)
ٌّان 601، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 283\6، جامع البٌان؛ والّطبري، 380\2، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  (5) ؛ وأبو ح

 .5012، محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 327\7، البحر المحٌطاألندلسً، 

 .147\16؛ لّدررنظم اٌنظر: البقاعً؛  (6)
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 كا اتهم()مكا تهم، م .5
َ َشدداء َلَمَسددْخَ اُهْم َعَمددى َمَكدداَ ِتِهْم َفَمددا اْسددَتَطاُعوا  َوَلددوْ   :ورة  فسددهاقولدده تعددالى فدد  الّسددفد  

ُمِضي ا َول َيْرِجُعونَ 
(1). 

الجمهػػكًر )مكػػانتهـ( بػػاإلفرادً   , ككػػذا شػػيباف عنػػه. كقػػرأ ك  ,قػػراءة ي , كالمفضػػًؿ عػػف عاصػػـو هػػي ركايػػة حفػػصو
, بيش, كعاصـه في ركايًة أبي بكرو )مكاناتهـ( بالجمعً  الحسف, كالسُّمميُّ  .(2)كزر بف حي

, كالمصادري تيفرىدي في مكضًع الجمعً     ٌجةي مف أفردى أن ه مصدره ألن ه يرادي به الكةيري كمػا يػرادي فػي سػائًر  ؛حي
مىعكا المصاًدرى أ فٍ أسماًء األجناًس, كمى  مكـجمعى فؤلن هـ قٍد جى  .(3)كاأللباب يضان إذ قالكا: الحي

: المكانػػةي كالمكػػافي       فػػي تعاقػػًب المفػػرد كالجمػػع عمػػا لفػػًظ )المكانػػة( فػػي اآليػػًة عػػٌدةي أكجػػهو: األٌكؿ: قيػػؿى
, كالمعنػػا: البقعػػةي أم: لمسػػخناهـ مسػػخان يجمػػدهـ مكػػانىهـ الٌػػذم أظهػػركا فيػػه الٌتكػػذيبى  كاحػػده كالمقامػػًة كالمقػػاـً

ما خرجكا إليه كال رجكعان إلا ما أتكا منػه بػؿ لىًزمػكا مكػانىهـ؛ لػزكاؿ العقػؿ  بالرُّسًؿ فما استطاعكا انصرافان إلا
اإلنسػػانيِّ مػػنهـ بسػػبًب المسػػًخ. كالةٌػػاني: قيػػؿ: إف  المعنػػا المكػػافي الٌػػذم كػػافى قبػػؿى المسػػًخ كػػٌؿ شػػخصو مػػنهـ 

معنػا الجمػع فمكػؿِّ  شاغبلن لػه بجمػكسو أك قيػاـو أك غيػًرًث فػي ذلػؾ المكضػع خاٌصػة قبػؿى أٍف يتحػرؾى منػه. كهػك
 .(4)كاحد منهـ مكانة. فالجمع لتعددهـ, فالمكانة أخٌص مف المكاف

عما ذلؾ تككفي قراءةي الجمًع قٍد أفادت الٌتعٌددى كالٌتكةيرى في األماكًف. إٍذ دؿ  الجمعي عما كةػرًة األمػاكًف     
 اٌلتي كيذِّبى فيها الرُّسؿي عميهـ الٌسبلـ.

 

 

 

                                                           
 .67\36: ٌس(  1)
 ،فً القراءات الكامل ،لًذوابن عقٌل اله ؛107 ،فً القراءات الّتٌسٌر ،والّدانً ؛372 ،فً القراءات المبسوط ،( ٌنظر: األصبهان2ً)

 .230 ،فتح القدٌر ،والشوكانً ؛543 ،فً القراءات الّسبعة ،وابن مجاهد ؛1177 ،زاد المسٌر ،وابن الجوزي ؛548

ٌّان األندلسً ؛604-603 ،حّجة القراءات ،وابن زنجلة ؛216\4 ،فً القراءات الحّجة ،( ٌنظر: الفارس3ً)  ،البحر المحٌط ،وأبو ح

7\329. 

 ،وابن عاشور ؛159\16 ،نظم الّدرر ،والبقاعً ؛898 ،الكّشافتفسٌر  ،والّزمخشري ؛45\23 ،روح المعانً ،( ٌنظر: األلوس4ً)

 .52\23 ،الّتحرٌر والّتنوٌر
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 ا اِتكم()َمكاَ ِتُكْم، َمك .6
ِإ ِّ  َعاِمٌل َفَسْوَف  َمَكاَ ِتُكمْ ُقْل َيا َقْوِم اْعَمُموا َعَمى  قوله تعالى ف  سورة الّزمر: ف 

َتْعَمُمونَ 
(1). 

قيًصدى بالمكانىًة: الحالةي أم: عما حالًتكيـ اٌلتي أنتـ عميها كًجهىًتكيـ مف العداكًة اٌلتي تىمك نتـي فيها,  
ٍت مف المكاًف المحسكًس إلا الحالًة اٌلتي عميها الٌشخص كاستعيرت لها استعارة فإف  المكانىةى نيًقم

. كما هك الحاؿ في استعارة  لمٌزماف بجامًع الشُّمكًؿ كاإلًحاطًة,  (كهنا ,حيثي )محسكسو لمعقكؿو
ًتكيـ. أم: اعممكا أيُّها القكـي  ك زى أٍف يككًف المعنا اعممكا عما حسًب تمكًُّنكيـ كاستطاعى عما  كجى

 .(2)تمكًُّنكيـ مف العمًؿ اٌلذم تعممكفى كمنازلكـ
إذ اشػػتركت اآليػػة مػػع سػػابقتها فػػي إفػػادًة تعاقػػًب الجمػػًع كاإلفػػراًد عمػػا لفػػًظ )مكػػانتكـ( فػػالجمعي أفػػادى      

. كمػػا هػػـ عميػػه مػػف العػػداكًة كمناصػػبًة الحػػًؽ. كمػػا اشػػتركٍت معهػػا فػػي  الٌتعػػٌددى كالٌتكةيػػرى فػػي أحػػكاًؿ المشػػركيفى
ٌنػػه يشػػير إلػػا أٌنهػػـ إجمػػدكا عميهػػا؛ ألٌنهػػا جبمػػة لهػػـ, فعنػػا الجمػػكًد, إٍذ المعنػػا حػػالهـ اٌلتػػي ترتٌبػػكا عميهػػا ك م

, ال اختيػػارى لهػػـ كييعػػرِّ  ػػـً ـي كالحيكانػػات العىجى , كالمكانػػة اٌلتػػي محطهػػا الجمػػكد بػػأف  ضي بالعمػػًؿ الٌػػذم مبنػػاثي العمػػ
ن   , كا   .(3)اؼه ال اعتبارى لها كال كزفى لهاما هي جز أفعالىهيـ ليس فيها ما ينبني عما العمـً

 )كممُت ا، كمماُت ا( .7

ِلِعَباِدَ ا اْلُمْرَسِمينَكِمَمُتَ ا َوَلَقْد َسَبَقْت  قوله تعالى ف  سورة الّصافات:ف  
(4). 

 .(5)قراءةي الجمهكًر باإلفراًد )كممتنا( كقرأ الضحاؾي )كمماتينا( بالجمعً   

ٌجػةي مػٍف أفػػردى أف     رى عػػف ب ػ)الكممػةى( المػرادي بهػػا الكػبلـ أم: أرادى معنػا الجمػػًع عمػا صػيغًة المفػػرًد, إٍذ عٌ حي
فىشيػبِّه بالكممػًة الكاحػدًة  كاحػدو داؿو عمػا المقصػكًد ًداللػة سػريعة الكبلـً بكممةو, إشارة إلػا أن ػه منػتظـه فػي معنػا

يجػػػاًز الٌمفػػػًظ, كأيريػػػدى بهػػػذا الكػػػبلـ قكلػػػ ػػػمى الٍ  ـي هيػػػلى  ـٍ هيػػػن  إً ه تعػػػالا:فػػػي سػػػرعًة الدِّاللػػػًة كا  , كالمشػػػهكري أف  كفى ري ك نصي
طبلًؽ الجزًء عما الكًؿ, كقيؿ: الكممةي هي الٌسعادةي, كقيؿ: هي إمًة عما الكبلـً مجازه مرسؿه مف طبلؽى الكمإ

                                                           
 .39\39 الّزمر: (1)

 ،والبٌضاوي ؛941 ،تفسٌر الكّشاف، والّزمخشري ؛389\6 ،جامع البٌان ،والّطبري ؛6\24 ،روح المعانً ،ٌنظر: األلوسً (2)

 .20\24 ،الّتحرٌر والّتنوٌر ،وابن عاشور ؛43\5 ،أنوار الّتنزٌل

.514\16 ،نظم الّدرر ،( ٌنظر: البقاعً 3 ( 

 .171\37: لّصافاتا (4)

ٌّة؛156\23 ،المصدر الّسابق ،ٌنظر: األلوسً ( 5) ٌّان األندلسً ؛490\4 ،المحّرر الوجٌز ،وابن عط  . 363\7 ،البحر المحٌط ،وأبو ح
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ـ فػي اآلخػرًة الكعدي بعمكِّ المرسميف عما عدكًهـ في مقاماًت الًحجاج, كمبلحـً القتاًؿ في الٌدنيا, كعمػكًهـ عمػيه
ـٍ ييقتٍؿ مف الريسًؿ أصحاب الٌشراًئًع أحده قط ركف بأن ه ل  .(1)كاستدٌؿ عما أن هـ سىييٍنصى

, أٌمػا قػراءة اإلفػراًد      كعما هذا تككفي قراءةي الجمًع عما األصًؿ؛ لككًف الكبلـ يحتكم عمػا عػٌدًة كممػاتو
لا ذلػؾ الكػبلـ أيضػان, إلػا كالغمبة, كالكعد المفضي إفقد أفضٍت إلا عٌدًة معافو كهي الكبلـ كالقكؿ بالنصرة 

 ًتهـ كغمبًتهـ عما أعداًئهـ.نصر  لٌسعادًة اٌلتي تككفي نتيجةى ضافتها لمعنا اإجانًب 

ـى المفرًد في مكضًع الجمًع ٍقد أٌدل إلا زيادةو في المعنا ككةػرةو فػي  التٌفاسػيًر المتاحػًة  فيٌتضحي أف  استخدا
 .ا إلا إيجازو في الٌمفظفي معنا كاحدو كأفض - عٌز كجؿ–عما انتظاـً كبلـ اهلل  كما دؿ   ,مف خبلًلهً 

 

 ) كممة، كممات( .8
َربِّدَك َعَمدى ال دِذيَن َكَفدُروا َأ  ُهدْم َأْصدَ اُب  َكِمَمدتُ َوَكدَذِلَك َ ق دْت  قوله تعالى ف  سدورة غدافر:ف  
ال  ارِ 

(2). 

ـه,      , كعاصػػػ , كأبػػػك عمػػػركو , كقتػػػادةي,  قػػػرأ ابػػػفي كةيػػػرو , كأبػػػك رجػػػاءو , كخمػػػؼه , كيعقػػػكبي كحمػػػزةي, كالكسػػػائيُّ
, كنافعه, , كشيبةي, كأبك جعفرو , كاليزيدمُّ )كممة( باإلفراًد, كقرأ ابفي هيرميزو , كابفي محيصو , كاألعمشي  كالحسفي

 .(3)كابفي عامرو )كممات( عما الجمعً  

ةي مف قرأى بالٌتكحيًد أف  الكاحدى في مةًؿ هػذ     ج  ا يػدؿُّ عمػا الجمػًع؛ كالسػيما إذا أيريػدى بػه الجػنس كالقرينىػةي حي
أف  الٌضػػميرى المجػػركرى ب)عما(تعمػػؽ بفعػػًؿ )حقٌػػت( كهػػك ضػػميري جمػػعو فػػدؿ  عمػػا أف  الكممػػةى جػػنسه صػػادؽه 

تقػعي عمػا  ـ المتكع ػدة. كمػا احتٌجػكا بػأف  الكممػةى مفػردةه مػد كتعػٌدد األبالمتعٌدًد بحسًب تعٌدًد أزمػاًف كممػات الكعيػ
الكةرًة كقكلهـ: قاؿى قيسه في كممًتًه يعني خطبًتًه؛ إٍذ كقعى المفردي عما الكةرًة؛ كلذا أغنا عف الجمًع كالمعنا: 
كميػهي سػبحانه بػاإلهبلًؾ عمػا  كما كجب حكمهي تعالا باإلهبلًؾ عمػا هػؤالًء المتحػزبيف عمػا األنبيػاًء كجػبى حي

, كهـ كفاري قريهؤالًء ا  .(4)شو لمتحزبيف عميؾى
                                                           

 ،والماوردي ؛316\4 ،معانً القرآن ،والّزجاج ؛395\2،معانً القرآن ،والفّراء ؛156\23 ،روح المعانً ،( ٌنظر: األلوسً 1)

ٌّان األندلسً؛916 ،تفسٌر الكّشاف ،.والّزمخشري73\5 ،النكت والعٌون  .363\7،البحر المحٌط ،وأبو ح

 .6\40: غافر  (2)
ٌّان األندلسً ؛288 ،ً القراءاتف المبسوط ،ٌنظر: األصبهانً (3) فً  الّسبعة ،ابن مجاهد؛432\7،المصدر الّسابق ،وأبو ح

 .435\2 ،إتحاف فضالء البشر ،والبّنا ؛567 ،القراءات

ِعلل  فً  الحّجة؛ والفارسً، 148، بعالسّ  فً القراءات الحّجة؛ وابن خالوٌه، 44\24، المصدر السابقٌنظر: األلوسً،  (4)

 .88\24، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 448-447\1، عن وجوه القراءات الكشفالقٌسً، مكً ؛ و271\4، القراءات
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خبػارو     , كا  ةي مف جمعى أف  معنا )الكممات( هك ما جاءى مػف عنػًد اهلًل مػف كعػدو كعيػدو كةػكابو كعقػابو ج  كحي
عٌما كافى كعٌما يككف, كذلؾ كةيره فجمع )الكممات( لكةرًة ذلؾ. كالمعنا هنا: حقػٍت كممػةي ربِّػؾى أم: نىفىػدى قكلػه 

ٍف دل   ٍت عما الكةرًة إاٌل أن ها تيجمىعي إذا اختيًمفٍت أجناسها, كالسيما أف  كممات كحكمه. كما احتٌجكا بأف  الكممةى كا 
 .(1)اهلل قد اختمفٍت بيف كعدو ككعيدو كةكابو كعقابو كغيرها

بػالجمًع بػيفى القػراءتيف يتبػٌيف أف  اهللى تعػالا قػٍد هػددى كفٌػػارى قػريشو بعػذابو شػديدو مػف جػنًس العػذاًب الٌػػذم    
ـى  الٌسابقة, فتككف القراءةي الةٌانيةي )بالجمع( مبٌينةن لمقراءًة األكلػا بالٌتكحيػد, إٍذ أفػادٍت قػراءةي اإلفػراًد  أصابى األقكا

هـ, كأٌمػػا قػػراءةي الجمػػًع فػػدٌلٍت عمػػا أف  فػػي حػػًؽ مػػف قػػبمى  حػػؽِّ هػػؤالًء الكفٌػػاًر كمػػا ةىبيػػتى  أف  العػػذابى قػػٍد ةىبيػػتى فػػي
ي بها إلا الرُّسًؿ جميعان إلببلًغها أقكامهـ كاحدةه, فيككف المعنا: بمةػًؿ أخػًذ كمماًت الكعيًد كالٌتهديًد اٌلتي أكح

ـٍ ييقًمعكا عف كفًرهـالك  هـ حٌقت عما كٌفاًر قكًمؾى كمماتي اهلًل قكـ نكح كاألحزاب كغير  عيًد إذا ل
(2). 

مع المؤٌنػث الٌسػالـ, قػد ( الخاص بجتات( بزيادًة المكرفيـ المزدكج )ايٌتًضحي أف  قراءةى الجمهًكر )كمم     
دؿ  عما تنٌكًع ككةرًة كمماًت اهلًل تعالا إٍذ هػي متنٌكعػةه أمػران كنهيػان كتهديػدان ككعػدان كغيػر ذلػؾ. كمػا دلٌػٍت عمػا 
ػػٍدًؿ اهلل فػػي قضػػاًئه كحكًمػػه عمػػا الخػػارًج عػػف دينػػه, فالعػػذابي كاحػػده ككممػػاتي الكعػػًد كاحػػدةه لمسػػمًؼ كالحمػػًؼ  عى

 عما حٌد سكاء.

 وق، بالّساق(بالسّ ) .9
َّْعَ اقِ  ِبالسُّوقِ ُردُّوَها َعَم   َفَطِفَق َمْسً ا  قوله تعالى ف  سورة ص :ف   َوا

(3).  

قراءةي الجمهكًر )بالٌسكؽ( جمعي ساؽو, كقرأ زيدي بف عميو )بالٌساؽ( مفردان     
(4) . 

. سػكؽ كسػيقاف كأٍسػؤؽأعي )سػاؽ( لقػكائـً الحيكانػاًت. جمػقيؿ: سىكؽ كسيؤؽ لغة في سػكؽ. كهػك جمػعي     
, كسػػاؽي الٌشػػجرًة جػػذعها كقيػػؿ: السُّػػكؽ: مىكضػػعي البياعػػات, كالسُّػػكؽ ا ٌلتػػي يتعامػػؿ كهػػي مػػا بػػيفى الٌركبػػًة كالقػػدـً

 .(5): حٌيز يساؽ إليه ما ييعرض لمبيعتيذٌكر كتؤٌنث. كالسيكؽ بالٌضـ ,فيها

                                                           
الكشف عن وجوه  ،القٌسًمكً و؛ 627،حّجة القراءات ،وابن زنجلة ؛271\4 ،الُحّجة فً علل القراءات ،ٌنظر: الفارسً  (1)

 .448-447\1 ،القراءات

 .73،تفسٌر القرآن بالقراءات ،(عماد شعبان )( ٌنظر: الّشرٌف  2)

 .33\38: ص  (3)

ٌّان األندلسً ،926 ،الكّشافتفسٌر  ،والّزمخشري ؛198\23 ،روح المعانً ،( ٌنظر: األلوس4ً)  .381\7 ،البحر المحٌط ،وأبو ح

المعجم  ،(أحمد مختار)عمر و ؛)سوق( 895 ،القاموس المحٌط ،والفٌروزآبادي ؛)سوق(2154 ،لسان العرب ،( ٌنظر: ابن منظور5)

 .1032 ،المعجم االشتقاقً ،(محّمد حسن )وجبل  ؛965 ،الموسوعً
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د د كأيٍسػكأىسىػ ,مةػؿ دار كدكر (فىعىػؿ)اؽو عمػا كزف أرادى بها جمع سػ (فيٍعؿ)مىٍف قرأى )السُّكؽ( عما كزًف      
ـي الخيػػكًؿ. الجػػنس كأف  الجمػػعى فػػي )األعنػػاؽ( يػػدؿُّ عمػػا إرادىًة  ةي رادى إلحٌجػػة فػػي قػػراءًة اإلفػػراًد ا :كقيػػؿ أم: قػػكاًئ

 .(2)بسقرأ )الٌساؽ( عما المفرًد فقٍد اكتفا بالكاحًد عف الجمًع ألمًف المٌ  فٍ مى قيؿ: ك  .(1)اؽً الجمًع في السٌ 

كالحٌيز اٌلذم ييعػرض فيػه  كالٌظاهر أٌف الٌمبس المراد هنا هك أٍف يفهـ المعنا اآلخر لمٌسكؽ كهك المكضع 
عمػػا معنػػا مكضػػع البياعػػات كعمػػا جمػػع )سػػاؽ( كهػػك القػػكائـ. فػػي حػػيف جػػاءٍت  الٌسػػكؽً  إٍذ دٌؿ لفػػظي  ,لمبيػػعً 

ائـ الخيػػػكؿ أك اآليػػػة الكريمػػػة فالٌسػػػاؽ: جمػػػع قػػػك قػػػراءةي المفػػػرًد لتػػػدؿ  بشػػػكؿو مباشػػػرو عمػػػا المعنػػػا المػػػراد فػػػي 
 .ت ال غيرالحيكانا

 

 )الّريح، الّرياح( .11
ْرَ ا َلُه قوله تعالى ف  الّسورة  فسها: ف   يَح َفَسخ  َتْجِري ِبَأْمرِِه ُرَخاًء َ ْيُث َأَصابَ الرِّ

(3).  

, كقتػػا    , كأبػػك رجػػاءو , كأبػػك الجػػكزاء,قػػراءةي الجمهػػكًر )الػػٌريح( بػػاإلفراًد, كقػػرأ الحسػػفي كأبػػك  دةي, كأبػػك جعفػػرو
 .(4)المتككؿ )الٌرياح( بالجمعً 

ج  حجٌ    ـى جػنس. أٌمػا مػف قػرأ بػالجمًع فحي ُـّ ةي مف قرأ باإلفراًد أن ه بمعنا الجمع لككنًػًه اسػ ـً ظىػعً لً  ؛تيػهي أن هػا أعػ
ف كػاف ذلػؾ فػي  كالٌريػاح يحى تستعمؿي في الٌشػرً ما شاعى مف أف  الرٌ ل ؛مًؾ سميماف, كأف  الجمعى أكفؽي مي  الخيػًر, كا 

 .(5)ليس بمطردان 

ػػػخ رها اهلل تعػػػالا لسػػػيدنا سػػػميماف,     جػػػاءٍت قػػػراءةي الجمػػػًع لمٌداللػػػًة عمػػػا الٌتعظػػػيـً كالمبالغػػػًة لمػػػٌريًح اٌلتػػػي سى
قػراءةى  عكضان عف الخيًؿ؛ فالجمعي أعُـّ هنا مف المفرًد لداللته عمػا ًعظىػـً ميمػًؾ سػميماف عميػه الٌسػبلـ. كمػا أف  

ًصفىٍت هنا بأن هػا:  لٌينػة مػف الٌرخػاكة  الجمًع كافقت صفتها في اآلية الكريمة, فالٌرياحي تستعمؿي في الخيًر كقٍد كي

                                                           
  .396\2 ،إعراب القراءات الّشواذ ،بريعك( ٌنظر: ال1)
معانً  ،واألزهري ؛867 ،إعراب القرآن ،والّنحاس ؛331\4 ،معانً القرآن ،والّزجاج ؛347\6 ،جامع البٌان ،بريٌنظر: الطّ  (2)

 .327\2 ،القراءات

 .36\38: ص (3)

ٌّة ؛202\23 ،روح المعانً ،( ٌنظر: األلوس4ً) ٌّان األندلسً ؛506\4 ،المحّرر الوجٌز ،وابن عط  ؛381\7،البحر المحٌط ،وأبو ح

 .1215 ،زاد المسٌر ،وكانًوالشّ  ؛421\2 ،لبشرإتحاف فضالء ا ،والبّنا

ٌّان األندلسً ؛202\23 ،المصدر الّسابق ،( ٌنظر: األلوس5ً)  . 312\7،عناٌة القاضً ،والّشهاب ؛382\7 ،المصدر الّسابق ،وأبو ح
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. لذا تػرٌجح قػراءة الجمػع لمػا مػٌر مػف (1)خاًلؼي إرادته كالمأمكر المنقاد ال تزعزع كال تؤذم خبلؿى سيًرها. كال تي 
 تأكيؿ.

تممُّسى فرؽو معنكمو بيف إفػراًد كممػة )الػٌريح( كجمعهػا. فػرأكا أن هػا متػا أيفػًردٍت فهػي  حاكؿى بعضي العمماءً    
, إٍذ ك مػذهبى نىػلمعذاًب, كمتا كانٍت مجمكعةن فهي لممطًر كالر حمًة, كقػٍد بى  هـ هػذا عمػا تػكاتر مػف قػراءًة عاصػـو

ذابو قػرأث )ريػح(. كقػٍد اختمػؼ القػٌراءي فػي شاعى عنه أن ه كافى يقرأي ما كافى مف رحمػةو )الٌريػاح(, كمػا كػافى مػف عػ
ـٍ يختمفػػكا فػػي العػػذاب بػػالٌريح, كقػػد اختػػاركا  الٌرحمػػًة, فمػػنهـ مػػف قػػرأ )الػػٌريح( كمػػنهـ مػػف قػػرأ )الٌريػػاح( كلكػػن هـ لػػ
با كالجنكب كالٌشماؿ مف الٌةبلةة المعركفة. كأكةر مػا تػأتي  )الٌرياح( لمٌرحمة؛ ألٌف رياح الٌرحمة تككف مف الص 

مػػا تػػدكري عػػذاب كمػػاال مطػػر فيػػه الػػد بيكري ألف  الػػد بكر ال تكػػاد تيٍمقٌػػح فسػػميت ريحػػان مكٌحػػدة؛ ألٌنهػػا ال تػػدكري كبال
. كالمعنا أف   ذا هاجػٍت منهػا ريػح أةيػر لهػا مػف  الٌمكاقحى رياحى الر حمػًة مختمفػةي الٌصػفاًت كالماهيػاًت كالمنػافًع, كا 

اهلل الػٌريح العقػيـ فػي  امٌ ة, تنفع الحيكاف كالٌنبات كقد سىػهما ريح لطيفمقاًبًمها ما يكسر سكرتها, فينشأ مف بين
ـى  قكله تعالا : يحى اٍلعىًقي ـي الرِّ مىٍيًه ٍمنىا عى ادو ًإٍذ أىٍرسى ًفي عى كى

 .(3)به تٍ ما مر   ـي قً عٍ أم تي  (2)

 )عبد ا، عباد ا( .11

َّْيدِدي  يمَ ِإْبدرَاهِ  ِعَباَدَ دااْذُكدْر وَ  قولده تعدالى فد  الّسدورة  فسدها: ف   ْسدَ اَق َوَيْعقُدوَب ُأوِلد  ا َواِ 
َّْبَصارِ  َوا

(4). 

, ك      , كمجاهده, كحميدقرأ ابفي عٌباسو كري )عبادنػا( , كابفي محيص )عبدنا( بػاإلفراًد, كقػرأ الجمهػابفي كةيرو
 .(5)باأللًؼ عما الجمعً 

يكػػكًف مػػف قبيػػًؿ كقػػكًع المفػػرًد مكقػػًع احتممػػت قػػراءةي الٌتكحيػػًد فػػي اآليػػًة كجهػػيف مػػف المعنػػا: فإٌمػػا أٍف      
ٌمػا أٍف تكػكفى قػراءةي المفػرًد عمػا إرادًة إضػافًة (6)الجمًع لداللته عما الجنسً  . فتقػارب بػذلؾ معنػا القػراءتيف. كا 

ـى عميػػه الٌسػػبلـ كحػػدث, إٍذ أن ػػه تعػػالا اختٌصػػه باإلضػػافة عمػػا كجػػه الٌتكرمػػة لػػه كاالختصػػاص  العبكدي ػػًة إلبػػراهي
م ػة فػي قكلػه تعػالا:بالمنزلىًة  ـى … الٌرفيعًة. كما ييقاؿي في مٌكة: بيػت اهلل, ككمػا اخػتٌص بالخي ػذى الم ػهي ًإٍبػرىاًهي كىات خى

                                                           
 .30\5 ،أنوار الّتنزٌل ،( البٌضاوي 1)

 .41\51: الّذارٌات(  2)

 .10\4 ،فً علوم القرآن البرهان ،والّزركشً ؛269\2 ،انً القرآنمع ،ٌنظر: الفّراء (3)

 .45\38: ص (4)

ٌّان األندلسً ؛406\2 ،المصدر الّسابق ،( ٌنظر: الفّراء5) فً القراءات  الّنشر ،وابن الجزري ؛385\7 ،البحر المحٌط ،وأبو ح

 .421\2 ،ضالء البشرإتحاف ف ،والبّنا ؛554 ،فً القراءات الّسبعة ،جاهدموابن  ؛361 العشر،

 .395\16 ،نظم الّدرر ،والبقاعً ؛382\9 ،الّدر المصون ،والّسمٌن الحلبً ؛31\5 ،المصدر الّسابق ،( ٌنظر: البٌضاوي6)



- 109 - 
 

ًميبلن  ...خى
سحاؽ كيعقكب عطؼي بيافو عما إبراهيـ,  ,كيترٌتب عما ذلؾ ككف )إبراهيـ( بدالن مف )عبدنا(( 1) كا 

قكب. أٌما قراءة الجمع )عبادنا( فتعٌمـ صفة العبكدٌية لؤلنبيػاء ؽ كيعإبراهيـ كاذكر إسحكالتقدير: اذكر عبدنا 
ػةي أٌف غيػر إبػراهيـ مػف األنبيػاًء قػٍد أيجػرم عميػه هػذا الكصػؼ فجػاء فػي  ج  الٌةبلةة الٌػذيف ذكػركا فػي اآليػة, كالحي

مىٍيػػهً عيسػػا  ٍبػػده أىٍنعىٍمنىػػا عى ـى اٍلعىٍبػػدي ًإن ػػ   , كفػػي أٌيػػكب(2) ًإٍف هيػػكى ًإال  عى هي أىك ابه ًنٍعػػ
فيكػػكف التٌقػػدير  كغيرهػػا. (3)

 .(4)يـ كما عطؼ عميه بدؿ أك عطؼ بيافكيترٌتبي عما ذلؾ ككًف إبراه ,نا هؤالءهنا: كاذكر عبادى 

يٌتضحي أف  تعاقبى صيغتا الجمع كالمفرد عما اآلية قٍد أٌدل إلا اٌتساعو في المعنا إٍذ دؿ  عما تفضيًؿ    
ـى  عمػػػا مػػػا ذكػػػر مػػػف األنبيػػػاًء إٍذ مٌيػػػزث بصػػػفًة العبكدي ػػػًة, إٍذ عطػػػؼ عميػػػه -ميػػػه الٌسػػػبلـ ع-اهلل تعػػػالا إلبػػػراهي

 العبكدٌية ألٌنه أصؿي مف عيًطؼى عميه دينان كأبٌكة.

ـى     مىعى: أن ه أتا بػالكبلـً عمػا مػا أيكًجػبى لػه مػٍف تفصػيًؿ الجمػًع بعػدىثي أم: ذكػرى إبػراهي ةي مف جى ج  كقيؿ: حي
. كحي  سحاؽى كيعقكبى ةي مف كٌحدى: أن ه ابتدأ بمفًظ الكاحًد مف الجمًع لداللة ما يأتي عميهكا   .(5)ج 

ػػًة أن هػػا أبػػيف. كذلػػؾ إٌنػػؾ إذا قمػػت: رأيػػتي أصػػحابىنا زيػػدان كعمػػران كخالػػدان, فزيػػده     ج  حػػٍت قػػراءةي الجمػػًع ًبحي ريجِّ
ما صػاحبنا كليسػا بػداخميف كعمركه كخالده بدؿ منهـ. فزيد كحدث بدؿ كهك الٌصاحب, كعمرك كخالد عطؼ ع

اسػػػػحاؽ كيعقػػػػكب( داخػػػػؿ فػػػػي ) ك -عػػػػٌز كجػػػػؿٌ -فػػػػي المصػػػػاحبة إاٌل بػػػػدليؿ غيػػػػر هػػػػذا أٌنػػػػه قػػػػد عمػػػػـ أٌف قكلػػػػه 
 .(6)العبكدٌية

 )آخر، ُأخر( .12
َوآَخُر ِمن َشْكِمِه َأْزَواجٌ  قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف  

(7). 
, جبيػػػرو  , كابػػػفي درمُّ ٍحػػػ, كمجاهػػػد, كالجى الحسػػػفي  , كقػػػرأى عمػػػا اإلفػػػرادً  مػػػدٍّ  )آخػػػر( بهمػػػزةً  الجمهػػػكرً  قػػػراءةي     

) أيخػر(  سممة عػف ابػف كةيػرو  , كابفي , كحماده , كاليزيدمُّ عف عاصـو  , كالمفضؿي كعيسا, كأبك عمرك, كيعقكبي 
 .(8)عما الجمعً  قطعو  بهمزةً 

                                                           
 .125\4 الّنساء:(  1)

 .59\43 :الّزخرف( 2)

 44\38:ص (3)

، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 674، اتفً وجوه القراء الموّضحوالّشٌرازي، ؛ 928،الكّشاف تفسٌر( ٌنظر: الّزمخشري، 4)

 .2/276،الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 2/421، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 26/216
 .613، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 305 الحّجة فً القراءات،(  ٌنظر: ابن خالوٌه،  5)

 .18/223،ألحكام القرآن الجامع، والقرطبً، 869، قرآنإعراب ال؛ والّنحاس، 6/352، جامع البٌانٌنظر: الّطبري،   (6)

 .38/58: ص (7)
ٌّان األندلسً، 381، المبسوط فً القراءات( ٌنظر: األصبهانً، 8) فً  الّنشر؛ وابن الجزري، 7/388، البحر المحٌط؛ وأبو ح

إتحاف ؛ والبّنا، 555، لقراءاتفً ا لّسبعة؛ وابن مجاهد، ا2/331، معانً القراءات؛ واألزهري، 2/316، لعشرا القراءات

 .2/423، فضالء البشر
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 إذ فيػػػهً  الػػكزفً  سػػبً ب مصػػػركؼو  ؿ( غيػػرى )أىٍفعىػػ عمػػا كزفً  , عمػػا اإلفػػػرادً كالمػػدِّ  )آخػػر( بػػػالفتحً  مػػف قػػرأى      
 ذٌكؽه أك مػ ـ( كالمعنػا: كعػذابه )شػكمهي  يقػؿٍ  لػـٍ  ( إذٍ )شػكمهً  قكلػهي  دى ٌحػكى  مػفٍ  . كحٌجػةي الفعػؿً  كمةػاؿي  عٌمتاف: الٌصػفةي 

 عمػا قػراءةً  بي كيترت   عما الٌمفظً  دى فرً أي في المعنا. فى  كجمعه  في الٌمفظً  كاحده  كهكي  الٌزمهريري  المقصكدي : آخر, كقيؿى 
 عػػفٍ  بػػره خى  , كالجممػػةي يان)مػػف شػػكمه( خبػػر المبتػػدأ الةٌػػ, ك)أزكاج( مبتػػدأ ةػػافو , ك)آخػػر( باالبتػػداءً  فػػعي , ر اإلفػػرادً 

 كقيػؿى  .العػذابً  مػفى  كرتبه  هك درجاته  حيثي  الكاحدً  عفً  خبر بالجمعً يي  أفٍ  جازى  )أزكاج( إذٍ  خبرثي  )آخر(. كقيؿى 
. الٌصػفةً  ( فػي مكضػعً خبر )آخر( ك)مػف شػكمهً  جه أزكا :آخر(. كقيؿى  )كلهـ عذابه  تقديرثي  خبر )آخر( مقٌدره : 

ذا كػافى الكاحػدً  عػتً مػف ن ال تكػكفي  األزكاجى  أف   بها ظػف   قرأى  : مفٍ كقيؿى  ـي  , كا   ينعػت بػاالةنيفً  أفٍ  جػازى  عػبلن فً  االسػ
ػ ضػركبه  فػبلفو  , كقكلػؾ: عػذابي كالكةيرً   غٌسػاؽً لكا تػان لمحمػيـً عٍ نى  األزكاجً  عػؿي جى  جيػزى ختمفػاف. كأي مي  ربافً شػٌتا كضى

 .(1))اآلخر( بهً  أشبه. كقصدى  دو حً الك  ةن فى صً  جعمهي  كلكفٍ  ةبلةةه  كآلخر. فهف  
هػك أيضػان ال مع )أخػرل( كػالكبرل كالكيبػر. كى (, جى ؿٍ عى )في  عما كزفً  مقصكرةو  الهمزةً  ضِـّ )أيخر( بً  قرأى  كمفٍ    

ػػرِّ ـً كالػػبٌل  بػػاأللؼً  ؼى يعػػر   األصػػؿ أفٍ  إذٍ  عػػف قياسػػهً  ؿً دٍ لعىػػاك  عػػكضً لم صػػرؼي ني , رفيهي صػػ ؾى رً مػػا تيػػهً بغيرً  ؼى , فمٌمػػا عي
 العػػذابً  أصػػناؼً  لكةػػرةً  أزكاج, كذلػػؾى  يقػػؿٍ  لػػـٍ  كبػػيف قكلػػه )أزكاج( إذٍ  ينػػهي بى  بػػالجمعً  ؿى شػػاكى  هي أن ػػ جمػػعى  مػػفٍ  كحٌجػػةي 
 في الٌشٌدةً  مهً مة أم: مفٍ  ؽً كٌ ذهذا الم أيخر مف شكؿً  ته قاكٌ ذكالمعنا: م ٌساؽً غى كال ميـً الحى  ها غيرى بً  عٌذبكفى اٌلتي يي 

عطيه أشػد بػردان مػف بعػض, إذ هػك أجنػاس يي  ع؛ ألٌنهي مً جي  رير, كلكفٍ ب)أخر( الٌزمهى  رادى يي  أفٍ  . كيجكزي كالفظاعةً 
 , ك)مػف)أيخػر( عمػا االبتػداءً  رفعي  القراءةً  عما هذثً  كيترٌتبي  ,ككاحد في لفظه, فجمع عما المعنا في معناث,

عػػف الجمػػع كهػػك  رى خبىػػأى  أٌف الجمػػعى  االبتػػداء. رٌجحػػت هػػذث القػػراءة بحٌجػػةً  لممبتػػدأ, ك)أزكاج( خبػػري  ( صػػفةه شػػكمهً 
 .(2)ؽأليى 

 رٌدثي  بػالجمعً  قػرأى  مفػرد, كمػفٍ  لقكلػه تعػالا: )مػف شػكمه( فهػكى  رٌد ذلػؾى  قػرأ بػاإلفرادً  مػفٍ  :القكؿ خبلصةي ك     
. )اآلخػر( مػفى  المقصػكدً  ي تأكيػؿً فػ المفٌسػريفى  إلػا إربػاؾً  القراءةً  تعالا: )أزكاج( كقد أٌدل اختبلؼي  عما قكلهً 

 الكريمػػةً  لآليػػةً  اإلعرابػػيِّ  عمػػا الكجػػهً  , كمػػا أةٌػػرت القػػراءةي تكافقػػةً الٌػػذم أٌدل إلػػا اٌتسػػاع فػػي المعػػاني المي  األمػػري 
 .إعرابٌيةو  أكجهو  فيها عٌدةي  فجاءى 

 

 
                                                           

، عن وجوه القراءات الكشف؛ ومكً القٌسً، 360،الحّجة فً القراءات، وابن خالوٌه، 2/411، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  (1)

ٌّان األندلسً، 26/221، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 2/233 ، الّدر المصونالحلبً، ؛ والّسمٌن 7/388، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .2/423، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 9/391
؛ وابن 929، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 2/233، المصدر الّسابق؛ ومكً القٌسً، 306، المصدر الّسابق( ٌنظر: ابن خالوٌه، 2)

 ، ًّ  .2/423، المصدر الّسابق؛ والبّنا، 2/258، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌلجزّي الكلب
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 )مًّا، مّميِن( .13
َّا ر ُجا فِ  قوله تعالى ف  سورة الّزمر:ف   يِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجا َسَمًما َضَرَب الم ُه َم

َّالَِّرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن  َُّرُهْم ل َيْعَمُمونَ اْلَ ْمُد ِلم ِه بَ  َم  .(1) ْل َأْك

 .(2)بالمةٌنا (ًرئ )مةميفً , كقي )مةبلن( باإلفرادً  الجماعةً  قراءةي     

ػ أفردى  مفٍ  حٌجةي      ةىػؿي با مػةبلن كاحػرً أٌنهما جميعػان ضي  دى رً ٍفػك)مػةبلن( تمييػز كقػد أي  ,فيهػا بالٌتكحيػدً  دان, فجػرل المى
رىب اهللي مػةبلن( كلبيػافً  لرٌدثً  دى رً فٍ أي  أٌنهي  :أكالن, أم عميهً  ره صى تى قٍ ألٌنه مي  : هػؿ . كالتٌقػديري الجػنسً  عما قكله تعالا )ضى

 , فقػد ةٌنػي مػع أٌف المقصػكدى ٍيف( بالتٌةنيػةً أٌمػا قػراءة )ًمةمىػ ؿ.عػف الفاًعػ ؿه محػكٌ  مػا. فػالٌتمييزي ما كحالهي يستكم مةمهي 
 بػػذلؾى  . كطػػابؽى الٌنػػكعً  بمعنػػا زائػػد كهػػك اخػػتبلؼي  اإلشػػعارً  لقصػػدً  لػػبسو  مػػف غيػػرً  بػػاإلفرادً  حاصػػؿه  مػػف الٌتمييػػزً 

 رجػػؿو  : مةػػؿي فػي )يسػػتكياف( لممةمػػيف؛ ألٌف التٌقػديرى  الٌضػػميري  جػكاز أف يكػػكفى ذلػػؾ عمػػا  , كترتٌػبى الػػٌرجميفً  حػاليٌ 
 المعنا هؿ يستكيافً  كافى  العجيبةً  بمعنا الٌصفةً  , كلٌما كاف المةؿي جؿ أم: هؿ يستكم المةبلف مةميفً ر  كمةؿي 
 .(3)ماما كحاالهي ميف. كالمعنا: هؿ يستكم صفتاهي : كفا بهما رجي . كقكلؾى إلا الكصفٌيةً  رجعي فيما يي 

 نػا التٌفسػيرم لهػا؛ إذ دلٌػت قػراءةي الكريمػة زيػادة فػي المع اإلفػراد كالتٌةنيػة عمػا اآليػة قب صيفتيً ا تعاأفض
ًربى المةؿي بمٌ , أم اختبلؼ الرجميف الالٌنكعً  ةنية عما اختبلؼً التٌ  الكػافر  -عػز  كجػؿ  –مػا, إذ مة ػؿى اهلل هذيف ضي

كاحػد مػنهـ يسػتخدمه بقػدر  تشاكسكف, مختمفكف, متنازعكف, ككػؿٌ له شركاء م به اٌلذم يعبد آلهة شتا برجؿو 
, أم نصيبه كممكه فيه,  ؛ لذا عمد إلا مخمصان له, فاختمؼ حاؿ كٌؿ منهماكمة ؿى المؤمف برجؿ مسممان لرجؿو

 التٌةنية لمتأكيد عما ذلؾ االختبلؼ. 

 )أسوأ، أسواء( .14
ال ِذي َعِمُموا َوَيْجِزَيُهْم َأْجَرُهم  َأْسَوأَ ِلُيَكفَِّر الم ُه َعْ ُهْم  قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف  

ال ِذي َكاُ وا َيْعَمُمونَ ِبَأْ َسِن 
(4). 

م زٌ الب كايةً , ككذا رً كةيرو  ابفً  حيا عفٍ بف يى  دي , كحامً ـو قسابف م كقرأى  )أسكأ( عما اإلفرادً  الجمهكرً  قراءةي     
 .(5)سيكء جمعي  (أفعاؿ) عما كزفً  كالهمزةً  )أسكاء( بألؼ بيف الكاكً  عنهي 

                                                           
 .39/29: الّزمر (1)
ٌّان األندلس23/263ً، روح المعانًٌنظر: األلوسً،   (2)  .7/408، البحر المحٌط، ؛ وأبو ح
ٌّان 940، تفسٌر الكّشاف، ؛ والّزمخشري2/419، معانً القرآن؛ والفّراء، 23/263، المصدر الّسابقٌنظر: األلوسً،   (3) ؛ وأبو ح

 .16/498، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 9/426، الّدر المصونوالّسمٌن الحلبً، ؛ 7/408،  المصدر الّسابقاألندلسً، 
 .39/35: الّزمر( 4)
ٌّان األندلسً،  (5) ، فتح القدٌركانً، و؛ والشّ 9/429، المصدر الّسابق. والّسمٌن الحلبً، 7/412، المصدر الّسابقٌنظر: أبو ح

1283. 
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ـه  ,هي أك باطنىػػ الٌشػػيءً  ظػػاهرى  طي ( يخػػالرضه أك مػػ أك فسػػاده  )قػػبحه  أك نقػػصه  عيػػبه  الٌسػػكء: هػػكى   جػػامعه  كهػػك اسػػ
ػػػ : الٌشػػػرؾ. كأسػػػكاء: جمػػػعي . كسػػػكء كأسػػػكأ: أشػػػٌد قبحػػػان كسػػػكءان. كأسػػػكأ عممػػػهً كالػػػٌداءً  لآلفػػػاتً   كء بمعنػػػا: قبػػػيحه سى
 .(1)منكره 

ـي  أكجػػه: األٌكؿ: أف يكػػكفى  )أسػػكأ( فيهػػا عػػٌدةي  الجمهػػكرً  قػػراءةي       مػػرادي عمػػا أفضػػؿ كال تفضػػيؿو  )أسػػكأ( اسػػ
أسػػكأ أعمػػالهـ  رى فٌػػإذا كى  أٌنػػهي  المػػرادي  إذً  المبالغػػةً  بػػابً  مػػفٍ  ذلػػؾى  كيكػػكفي  الٌشػػرؾي  كهػػكى  ان سػػكء بأسػػكأ عممهػػـ أعظمػػهي 

شػعاران بػأٌنهـ السػتعظامهـ الػٌذنكبى  عمػا شػٌدةً  داللػةه  : هػكى ما هك دكنه أحرل. كقيؿى  فتكفيري   يحسػبكفى  إيمػانهـ كا 
أفعؿ:  الةٌاني: أفٍ  هك عندهـ األسكأ. كالكجهي  الٌصغائر كالٌزالت ط منهـ مفى فرٌ ما ي كأف   ذنبكفى ركف مي قصٌ أٌنهـ مي 

عممػكا.  الٌػذيفى  ئيِّ سػنػا: أم هي  , فكػذلؾى بنػي مػركاف, أم عػادؿه  أعػدؿي  جٌ : األشػكقكلؾى  , إٌنما هكى ليست لمتٌفضيؿً 
الٌشػيء إلػا مػا  كلكف مػف إضػافةً  عميها ؿي فضٌ تي يى الٌ  ممةً أفعؿ إلا الجي  إضافةً  نا ليست مفٍ هي  اإلضافةى  أم أف  

 شػائعه  )أسػكأ( عمػا مػا هػكى  يكػكفى  األٌكؿ عما أفٍ  الكجهي  . كرٌجحى كالٌتكضيحً  لمبيافً  تفضيؿو  هك بعضه مف غيرً 
ف  الٌػذيفى  هـ المتٌقػكفى األسكأ فػإنٌ  هكى  فري كالكي  ,ـ عمبلن سيئان كعمبلن أسكأأٌف لهي  المرادي  ؿ التٌفضيؿ, كليسى عً في أفٍ  كا 

 الكبلـي  ـ بؿٍ هً مدحً  قاـً ض لها في مى عرٌ التٌ  ناسبي , كال يي العظيمةً  الكبائرً  هـ مفى سيئاتي  ال تككفي  ـ سيئاته كانت لهي 
ذلػػؾ  ال أفٌ  غيػػرث أكلػػا بػػالٌتكفيرً  كػػافى  رى فِّػػ, فػػإٌف األسػػكأ إذا كي رهػػانيٌ بي  ـ بطريػػؽو هً سػػيئاتً  جميػػعً  كنايػػة عػػف تكفيػػرً 

 مػػفٍ  عػػنهـي  مػػا يصػػدري  كفٌػػر اهللي سػػكء, كالمعنػػا: يي  جمػػعي  (أفعػػاؿ) )أسػػكاء( فعمػػا كزفً  أٌمػػا قػػراءةي  مػػنهـ. صػػدرى 
 .(2)أعماؿو سيئةو 

ُـّ  ةي فاآليػػ اإلسػػبلـً  قبػػؿى  مػػا سػػبؽى  الٌتكفيػػري  بػػذلؾى  ريػػدى أي  ٌنػػه إفٍ إ :آخػػر قيػػؿى  نحػػكو كعمػػا       ػػ كػػؿ   تعػػ  صػػٌدؽى  فٍ مى
ضػافتهً  ككف الٌشرؾي ما قبمه كبذلؾ ي بُّ كافران. فاإلسبلـ يجي  كالقرآف بعد أف كافى  بالٌرسكؿً  إلػا )الٌػذيف  كاقعان كا 

أف يعممػػه أحػػده مػػنهـ مػػف الكبػػائر فػػي اإلسػػبلـ فيكػػكف  مػػا يمكػػفي  بػػذلؾى  أريػػدى  عممػػكا( إضػػافة حقيقيػػة, أٌمػػا إفٍ 
عظيـه  ةً حبالصُّ  فضؿى  رسكؿ اهلل فإف   ألصحابً  الٌتكفير خصكصٌيةن 

(3). 

 دكف إحػداثً  الكريمػةً  لآليػةً  الٌضػمنيِّ  فػي التٌفسػيرً  كزيػادةن اٌتساعان في المعنػا  لتفيدى  المفردً  قراءةي  جاءتٍ     
 قكا مػا أينػػزؿى كصػػدٌ  مػف آمنػػكا بػهً  تعػػالا لػذنكبً  اهللً  دت عمػػا تكفيػرً ٌكػ. فقػد ألآليػػةً  فػي المعنػػا األساسػيٌ  تضػادٍّ 

أكلػػا  غيػػرثي كػػاف  أسػػكأ األعمػػاؿً  رى إذا كفٌػػ فإٌنػػهي  األسػػكأ لممبالغػػةً  إذ خػػص   التٌفضػػيؿً  عمػػيهـ. مسػػتخدمان أسػػمكبى 
ـٌ  نػػكبهـ. أٌمػػا الٌصػػغائر كالػػٌزالت فػػي نظػػرهـ هػػي أسػػكأ ذي  كى دي ٍغػػيبلن عمػػا شػػٌدة إيمػػانهـ حتٌػػا تى شػػعاران كدلػػإبػػذلؾ. ةػػ

                                                           
محمد ))سوأ( . وجبل  963-962؛ المعجم الموسوعً؛  (أحمد مختار)عمر )سوأ(. و 2140؛ لسان العربٌنظر: ابن منظور؛  (1)

 )سوأ( . 937؛ المعجم االشتقاقً (حسن
 .16/507؛ نظم الّدرر. والبقاعً؛ 43-5/42؛ أنوار الّتنزٌل. والبٌضاوي؛ 941؛ الكّشاف تفسٌر( ٌنظر: الّزمخشري؛ 2)
 .24/10؛ لّتحرٌر والّتنوٌرا. وابن عاشور؛ 24/4؛ روح المعانً( ٌنظر: األلوسً؛ 3)
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إلػػا  أك اإلشػػارةً  التٌفضػػيؿً  دكفى  بػػهً  مػػف آمػػفى  ر اهلل تعػالا لػػذنكبً إلػػا تكفيًػػ تشػػيري  فجػػاءت بسػػيطةن  الجمػػعً  قػراءةي 
 األكلا. الةٌاني لمقراءةً  لمعنا الكجهى في ا كٌؿ الٌذنكب كهي تكافؽي  تكفيرً 

 )َعْبَده، ِعباَده( .15
ُفوَ كَ َعْبَدُه أََلْيَس الم ُه ِبَكاٍف  قوله تعالى ف  الّسورة  فسها: ف  ِبال دِذيَن ِمدن ُدوِ دِه َوَمدن  َوُيَخوِّ

 ُيْضِمِل الم ُه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 
(1). 

ٍبدىث(. كقرأ أبك  قرأ الجمهكري    , , كحمػزةي , كاألعمػشي , كخمػؼه , كطمحػةي ابو , كابػف كةٌػ, كمجاهػده جعفرو فيها )عى
 .(2), )ًعبادىث( باأللؼ عما الجمع, كشيبةي , كالٌسمميٌ كالكسائيٌ 

ػػ      ,ديػػا محٌمػػ فكنػػؾى خكٌ ( أم ي)يخٌكفكنػػؾى  فػػي قكلػػهً  كالحٌجػػةي  ,إلػػا الخطػػاب لمٌنبػػيٌ  اإلفرادً قػػرأ بػػ فٍ ذهػػب مى
, الكفٌػارً  أمػرى  يػا محٌمػده  يعنػي األصػناـ. أم: كافيػؾى  ,همػف دكنًػ كهـ يخكفكنؾى  اهلل بكافيؾى  فكاف المعنا: أليسى 

قرأ)عبػػادىث( فػػالمعنا: ألػػيس اهلل بكػػاؼو عبػػادث األنبيػػاء مػػف قبػػؿ. كمػػا  . أٌمػػا مػػفٍ الةٌػػاني فيهػػا محػػذكؼي  فػػالمفعكؿي 
ـى   قبمػػؾ. كفػػا هػػؤالء الٌرسػػؿى كمػػا  كافيػػؾى  فػػع إليػػه. فهػػك سػػبحانهي , كيػػكنس مػػا دي كنكحػػان الغػػرؽى  ,الٌنػػار كفػػا إبػػراهي

 .(3)في القراءتيف ان , فيككف المعنا كاحدجنسو  كاحدان ييراد به الجمع أم اسـي  يككفى  أفٍ  كيجكزي 

المعنػػا فػػػي  لصػػػحةً  ميصػػيبقػػػرأ القػػاًرئ  أٌيهمػػا, فباألمصػػارً  ٌنهمػػا قراءتػػػاف مشػػهكرتاف فػػي قػػػراءةً إ :قيػػؿى   
  .(4)القراءة بهما في قراءة األمصارً  فاضةكاست كميهما,

لتشػمؿ  الجمػعً  فػي قػراءةً  مع اٌتساعو  في المعنا الٌضمنيٌ  إلا الٌتكافؽً  كاإلفرادً  بالجمعً  القراءةً  أٌدل اختبلؼي 
كمػف  .فيها عما رسكلنا محٌمػد المؤمنيف جميعان, فمـ تقتصري  مفً  األنبياء كالمطيعيفى -عٌز كجؿٌ -كفاية اهلل 

 تعظيمان له. عميه بالجمعً  يدؿُّ  إذٍ  البشرً  فيه خيري  ـي ظ  عى يي  ان اعتبارث أسمكبان قرآنيٌ  مكفي أخرل يي  جهةو 

 

 

 
                                                           

 .39/36: الّزمر (1)
ٌّان األندلسً، 384 فً القراءات، المبسوط؛ واألصبهانً، 2/407، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، 2) ؛ 7/413، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .2/429، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 2/362، الّنشر فً القراءات العشروابن الجزري، 
؛ 941، تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشري، 623-622، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 4/261، فً القراءات ، الحّجةالفارسً( ٌنظر: 3)

 .2/429، المصدر الّسابق؛ والبّنا، 5/43، أنوار الّتنزٌل، ؛ والبٌضاوي682؛ ءاتافً وجوه القر الموّضح، والّشٌرازي
 .6/387، جامع البٌانلّطبري، ؛ وا2/408، المصدر الّسابق( ٌنظر: الفّراء، 4)
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 ) سرتى،  سرتاي( .16
َعَمى َما َفر طُت ِف  َج ِب الم دِه  َ ْسَرَتىَأن َتُقوَل َ ْفٌس َيا  : قوله تعالى ف  الّسورة  فسهاف  

ن ُك ُت َلِمَن الس اِخِرين َواِ 
(1). 

كرداف  كابػػفي  ,ازو جٌمػػ ابػػفي ك  ,فػػي ركايػػةو , كمعػػاذ ي . كقػػرأ أبػػك جعفػػرو فرادً )ياحسػػرتا( بػػاإل الجمهػػكرً قػػراءة ي      
 المػػتكٌمـً  أم: بػػيف يػػاءً  ضً عػػكِّ كالمي  جمعػػان بػػيف العػػكضً  أك سػػاكنةن  مفتكحػػةن  الٌتحتيػػةً  كاليػػاءً  )ياحسػػرتام( بػػاأللؼً 

إاٌل شػاذان قيػؿ: الكجػه  الكجػهذلػؾ  جػكازً  هـ )يػا حسػرتام( كلعػدـً في قكلً  عكضان عف الياءً  متٍ عً اٌلتي جي  كاأللؼً 
 .(2))حسرتام( مةنا الحسرةً  قراءةي  تككفى  أفٍ 

ـى كسػعديؾى  , عما نحك: لبيػؾى مبالغةن  ةٌنا الحسرةى  يككفى  أفٍ  التٌةنيةً  األكجه في قراءةً      ـ بػيف ظهػريهً  . كأقػا
 ه كػافى بأن ػ ضى رً ك كعيػ مع إبقاء المةنػا عمػا األلػؼ فػي األحػكاؿ كمهػا, ,بف كعبو  الحارثً  ـ عما لغةً كظهرانيهً 
. كالكجهي الةٌاني أٍف تككفى التةنيةي عما ظاهًرهػا اإلضافةً  في ياءً  صبً الن   ياءً  ( بإدغاـً )حسرتيٌ  يقاؿى  ينبغي أفٍ 

الجٌنػًة, كحسػرة دخػكًؿ الٌنػاًر, كاعتبػاًر الٌتكةيػر أكلػا؛ لكةػرًة حسػراًتهـ يػكـى  تمؾى المغًة, كالمرادي حسػرة فػكت عما
ـي ري الٌتحسٌ ف القيامًة, أبػي  الحػد بقػراءةً  هػذا الٌتحٌسػرً  عما تجػاكزً  ؿ  عميه. كدي  , كالتٌندـً عما ما فاتى  : هك االغتما

ر, أك الٌتكةيًػػػ اسػػػتدعا معنػػػا المبالغػػػةً  قػػػدٍ  بالتٌةنيػػػةً  يكػػػكف الٌتعبيػػػري  التٌقػػػديرً  كعمػػػا ذلػػػؾى  .(3)(جعفػػػر )حسػػػرتام
 دفعػػةن  بػػالجمعً  أك فػػي الٌتعبيػػرً  فػػي اإلفػػرادً  هي ال نحسُّػػ , كذلػػؾ معنػػاةو بعػػد كػػر   ةن كػػر   الٌشػػيءً  رً بػػه تكػػري  كالمقصػػكدي 

 .(4)كاحدةن 

ر إلا التٌقديً  د كالجمعً اإلفراً  عف لفظيِّ  عدلت القراءةي  ؛ إذٍ التٌةنيةً  لفظى  القرآنيِّ  الٌنظـً  ظاهري  افقد استدع    
ـى  , فأضاؼى التٌةنيةً  بمفظً  ـي  (. فػدؿ  )االتٌةنيػةً  كهػك عبلمػةي  الحالػةً  بهػذثً  الخاصى  المكرفي  عمػا كظػائؼو  هػذا المػكرفي
 . فها العاٌمةً كظائً  ر إلا جانبً كالٌتكةيو  في المبالغةو  تمٌةمتٍ  فرعٌيةو 

 

 

                                                           
  .39/56: لّزمر( ا1)
ٌّة، 385، المبسوط فً القراءات؛ واألصبهانً، 24/17، روح المعانًٌنظر: األلوسً،  (2) ؛ 4/538، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

، لقراءات العشرالّنشر فً ا؛ وابن الجزري، 5/465،فً إعراب القرآن الفرٌد؛ والهمذانً، 1234، زاد المسٌروابن الجوزي، 

 .24/45، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 16/538،نظم الّدرر؛ والبقاعً، 2/363
؛ 417\7،البحر المحٌط؛ وأبو حٌان األندلسً، 944، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 17\24،المصدر الّسابقٌنظر: األلوسً،  (3

 ، ًّ  .431-430\2،إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 538-537\16،الّسابق المصدر؛ والبقاعً، 435\9،الّدر المصونوالّسمٌن الحلب
 .63،أثر النحاة فً البحث البالغً، (عبد القادر)ٌنظر: حسن  (4)
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 )بمفازتهم، بمفازاتهم( .17
ل َيَمسُّدُهُم السُّدوُء َول  ِبَمَفداَزِتِهمْ َوُيَ جِّ  الم ُه ال دِذيَن ات َقدوا  قوله تعالى ف  الّسورة  فسها: ف  

ُ ونَ ُهْم َيْ زَ 
(1). 

, كقػرأ ر )بمفػازتهـ( عمػا اإلفػرادً عػامو  , كابػفي , كحفػص عػف عاصػـو , كأبػك عمػركو , كنػافعه كةيػرو  قرأ ابفي      
 )بمفػازاتهـ( بػألؼو  عػف عاصػـو  , كأبػك بكػرو , كالكسػائيُّ , كحمػزةي , كخمػؼه , كالحسفي , كاألعمشي , كاألعرجي الٌسمميُّ 

 .(2)عما الجمعً 

. يقاؿ: فازى بػه كالفبلحي  صري الن   :قيؿى ك , كالخيرً  فر باألمنيةً , كالظ  رً مف الش   جاةي ن  أم: ال مف الفكزً  المفازةي    
يت مِّ سيػ به. كقػدٍ  به, أم: ذىهىبى  بكذا كفازى  اهللي  ثي , كأفازى مف العذابً  كفازى  بالخيرً  . كيقاؿ: فازى فكزان كمفازان كمفازةن 

 ؛اسػـ المكػافً  , فاالسػـ عمػا صػيغةً ةي كىػهمً المي  المفػازةي  :كقيػؿ .منهػا كقطعهػا فػازى  مف خرجى  مفازة؛ ألف   حراءي الص  
 .(3)ار لهدأم االستق تأكيؿ اسمها ما يقتضي العبكرى  أف  فهي مكضع ذلؾ ك

 هً . كالةٌػاني: بمػا فػازكا بًػـ مػف الٌنػارً المعنا: بنجاتهً  هي: األكؿ: أف   تأكيبلتو  )بمفازتهـ( بعٌدةً  لفظي  ؿى كِّ أي    
 مف مفػازةً  مأخكذةه  الٌشاٌقةً  الٌطاعاتً  ككا فيه مفازى مى . كالٌرابع: بما سى ةً دارى ركا مف اإلفً ةٌالث: بما ظى ة. كالمف الٌطاعً 

كهػػػك دخػػػكؿ  ,الفػػػبلحً  سػػػببي  الٌصػػػالحى  العمػػػؿى  ألف  ؛ هػػػـفبلحً  بسػػػببً  يجػػػكزي  إذٍ  الٌصػػػالحةي  . أم: األعمػػػاؿي رً فى الس ػػػ
 .(4)هـمً ألٌنه سببها. كالخامس: بفضائً  مفازةن  هً بنفسً  الٌصالحي  سما العمؿي يي  أفٍ  الجٌنة. كلذا جازى 

 مصػدره  ةى المفػازى  . كأف  عادةي كهػك الس ػ مػف الفػكزً  مفعمةه  فالمفازةي  ؛عادةً الس   ةً ه بمنزلً أن   مف قرأ باإلفرادً  حٌجةي     
 جػاةى الن   فكػأٌف المعنػا: أف   ه,بمفظػ كةيػرً تكال عما التقميؿً  يدؿُّ  كالمصدري  ,الفكزً  كإفرادً  المفازةً  , فإفرادي مةؿ الفكزً 
ػػ ػػحى  ةً فػػي القيامى  ها. إذٍ عً هػػا كمكاًضػػبأكقاتً  عػػف الفػػكزً  بػػرى ع, فكالخيػػراتً  هـ فػػي الػػٌدنيا بالٌطاعػػاتً فػػكزً  بسػػببً  متٍ صى

ػيي   ,ؼً الطكائًػػ دً تعػدُّ بً  الفػكزً  ةً أمكنىػ , أك تعػػٌددً هً أنكاًعػ تعػٌددً  اعتبػارً بمنػه أك  الٌصػػادرً  تعػٌددً  باعتبػارً  المصػدري  عي جمى

                                                           
 .39/61: الّزمر (1)
ٌّان األندلسً، 385 ،المبسوط فً القراءاتٌنظر: األصبهانً،  (2) الّنشر فً ؛ وابن الجزري، 7/420، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .2/431، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 563، فً القراءات الّسبعة؛ وابن مجاهد، 2/363، ات العشرالقراء
محّمد ))فوز(؛ وجبل  1093، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار))فوز(؛ وعمر  3485-3484، ، لسان العربٌنظر: ابن منظور (3)

 )فوز( . 1668، ، المعجم االشتقاقً (حسن
، 946، تفسٌر الكّشافري، ٌنظر: الّزمخش (4) ًّ ، النكت والعٌون؛ والماوردي، 2/273، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌل؛ وابن جزّي الكلب

5/133. 
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هػػا لهػػـ كهػػي هـ أن  ممػػتي التػػي عى  المفػػازةي  :أم هػػا بهػػـ)الٌػػذيف اتٌقػػكا( لتعريفً  إلػػا ضػػميرً  المفػػازةً  إضػػافةى  كعميػػه فػػإف  
 .(1)الجٌنة

ػػكحي      ػػتي  قػػدٍ  المصػػادرى  أف   الجمػػعً  ةي ج   عػػف مفػػازةً  مفػػازة تختمػػؼي  كاحػػدو  لكػػؿً  ألف   ؛هاأجناسيػػ إذا اختمفػػتٍ  عي جمى
 .(2)في الٌدنيا بالٌطاعاتً  هً مفازتً  درً في اآلخريف عما قى  أحدو  كؿٌ  فمفازةي  ؛الفكزً  ابً أسب لتعددً  :. كقيؿى اآلخرً 

ػػ     ػػ . كارتفػػعى كأمػػكر القػػكـً  أمػػر القػػكـً  تبػػٌيفى  : قػػدٍ فػػي الكػػبلـً  تقػػكؿي  القػػراءتيف صػػكاب, إذٍ  تػػاكم تٍ د  عي  كتي الص 
ػػكالحي  ,كالمعنػػا كاحػػده  ,كاألصػػكاتي  ًميػػرً ًإف  أىنكىػػ...قكلػػه تعػػػالا:  ةي ج  ػػٍكتي اٍلحى رى األىٍصػػكىاًت لىصى

يقػػػؿ:  . كلػػـٍ (3)
 ها, كمػػا أفػػادى كاخػػتبلؼ أسػػبابً  جػػاةً الن   أنػػكاعً  تعػػٌددى  أفػػادى  فػػي )مفػػازة( قػػدٍ  الجمػػعى  أف   ككػػؿه صػػكاب. غيػػرى  ,أصػػكاته 

كمػا  ,الفػكزً  عمػا مكػافً  تػدؿُّ  المفازةى  أف   عما اعتبارً  ؼً كائً الط   دً بتعدُّ  الفكزً  أمكنةً  كتعٌددى  ,المفازاتً  أنكاعً  تعددى 
. فبقػدرً  بعد نجاةو  نجاةن  المتٌقيفى  لبعضً  جاةً الن   عى تتابي  فيدي تي  فػي الػٌدنيا مػف  مػا أتػا اإلنسػافي  كفكزهـ فػكزان بعػد فػكزو

 .ماالعي  عما الٌدرجاتً  كحصؿى في اآلخرة ً  نجا كفازى  الٌطاعاتً 

 )شيوخًا، شيخٌا( .18
ِذي َخَمَقُكم مِّدن تُدرَاٍب ُّدم  ِمدن  ُّْطَفدٍة ُّدم  ِمدْن َعَمَقدٍة ُّدم  ُهَو ال   قوله تعالى ف  سورة غافر: ف  

ُّم  ِلَتْبُمُغدوا َأُشدد ُكْم ُّدم  ِلَتُكوُ دوا  َوِمد ُكم م دن ُيتَدَوف ى ِمدن َقْبدُل َوِلَتْبُمُغدوا َأَجدا  اُشدُيوخً ُيْخِرُجُكْم ِطْفا 
 . (4)مَُّسم ى َوَلَعم ُكْم َتْعِقُمونَ 

 .(5)ئ )شيخان( عما الٌتكحيدً رً كقي  ,)شيكخان( عما الجمعً  الجمهكرً قراءة ي       

كمػا فػي طفػبلن. كفػي  الجػنسً  بيػافي  الغػرضى  ؛ ألف  عمػا الكاحػدً  االقتصػارً  مف بػابً  هي أن   مف أفردى  حٌجةي      
ػ قػدٍ  عبد اهلل )كمنكـ مػف يكػكف شػيكخان( يكػكفي  قراءةً  ـ   ,مىػف فعػؿى  دى كح  ػ ةػ كهػك  د مػف فػي الٌمفػظً لتكحيًػ شػيخان  دى كح 

 .(6)منكـ كاحدو  صكابان. كالمعنا هنا: كؿُّ 

ِـّ )شيػػيكخان( بً  الكةيػػرً  هػػك جمػػعي  فقيػػؿى  الجمػػعً  أٌمػػا قػػراءةي       , أشػػياخه  القميػػؿً  يكخان, كفػػي العػػددً كًشػػ الٌشػػيفً  ضػػ
ػػ كالٌشػػيخي   أف   بٌينػػت اآليػػةي  , كقػػدٍ عػػةن هـ جماكػػكنً  عمػػا األصػػؿً  جػػاءتٍ  الجمػػعً  إذان قػػراءةي  .سػػنةن  أربعػػيفى  جػػاكزى  فٍ مى

                                                           
الكّشف عن وجوه ؛ ومكً القٌسً، 624،حجة القراءات؛ وابن زنجلة، 21-20\24،روح المعانًٌنظر: األلوسً،  (1)

؛ وابن 543\16،نظم الّدرر ؛ والبقاعً،47\5،أنوار التنزٌلالبٌضاوي، ؛ و11\27،التفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 240\2،القراءات

 .53\24،لتحرٌر والتنوٌرعاشور، ا

 .424\2، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  (2)

 .19\31 :لقمان( 3)
 .67\40: غافر (4)

 .1306، فتح القدٌر؛ والّشوكانً، 5/63، المصدر الّسابق؛ والبٌضاوي، 961، تفسٌر الكّشافٌنظر: الّزمخشري،  (5)
 .5/63، المصدر الّسابق؛ والبٌضاوي، 961، المصدر الّسابق؛ والّزمخشري، 3/11، المصدر الّسابقٌنظر: الفّراء،  (6)
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ػػػ  جمػػػعي  :. كقيػػػؿالجػػػنسى  كمػػػا يتنػػػاكؿي  الػػػبعضى  . كهػػػك يتنػػػاكؿي الجػػػنسي  بى خاطىػػػالمي  ألف   كذلػػػؾى  ؛ه الػػػبعضبًػػػ رادى المي
ػػ)الٌشػػيكخ( يي  فػػي  عػػف معنػػا الٌتكحيػػدً  اإلفػػرادي  ُـّ ن, كيىػػدً عػػدٌ كالت  , عً نػػكٌ عمػػا الت   اللػػةً فػػي الدِّ  معنػػاثي  عمػػا ظػػاهرً  ؿي حمى

ػػ  إلػػا حالػػةو  اإلنسػػافي  صػػيري يى  ؛ إذٍ فػػي الخميقػػةً  انتكاسػػةه  -هػػامػػف أحكالً  عمػػا الغالػػبً - الٌشػػيخكخةى  ألف  ؛ فاتً الصِّ
ـي  ري كٍ ها الذِّ ري قرِّ يي  حقيقةه  با, كتمؾى أك الصِّ  الٌطفكلةً  حالةى  هي شبً تي  الحكي

ٍف نيعىمٍِّرثي نينىكٍِّسهي ًفي  في قكله تعالا :  (1) مى كى
ٍمؽً   . (2)... اٍلخى

فػػي  دٍ رً تىػػ , كلػػـٍ أك التٌةنيػػة أك الجمػػعً  اإلفػػرادى  الزمػػتٍ  قػػدٍ  القرآنػػيِّ  ظـً ألفػػاظ فػػي الػػن   هنػػاؾى  ف  إ :بلصػػةي الخ    
يرمػػي إلػػا  ضو ببلغػػيٍّ رى غىػػلً  ؛إلػػا أخػػرل عػػف صػػيغةو  القرآنػػيُّ  ظـي خػػرل عػػدؿ فيهػػا الػػن  أي خػػرل. كألفػػاظ ه أي  صػػيغةو 
. أك الجمػػعً  مكضػػعً  المفػػردً  كضػػعً  مػػف بػػابً  هػػذثً  كتكػػكفي  جمػػعً عمػػا ال الكاحػػدي  القرآنػػيُّ  ظـي يػػأتي الػػن   فقػػدٍ  ,تحقيقػػهً 
ػ ػعي , أك المةٌنػا مكضػع المفػردً  عي يضى ػ مكضػع المفػردً  الجمػعً  بصػيغةً  األلفػاظي  تيضى   ً يى أك المةٌنػا, منكعػان فػي الصِّ

فػػي  بى اقيػػالٌتع أف   فػػي هػػذا المبحػػثً  الػػكاردةً  عمػػا اآليػػاتً  ياؽ القرآنػػي. كالغالػػبي حسػب مػػا يقتضػػيه المعنػػا كالسِّػػ
كغيرهػػا  ,الجػػنسً  أك بيػػافً  ,أك الٌتعظػػيـً  ,أك الٌتكةيػػرً  ,المبالغػػةً  لغػػرضً  مػػا كػػافى إن  كالجمػػع ً  كالتٌةنيػػةً  اإلفػػرادً   ً يى ًصػػ

 .ةً الببلغي   مف األغراضً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

،  (أحمد سعٌد)؛ ومحّمد 17/110، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 904،  إعراب القرآن؛ والّنحاس، 3/11، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  (1)

 .162، بالغًالّتوجٌه ال

.68\36: ٌس   (2 )  
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 .والتّأ يث ،اختاف القراءات بالّتذكير -ّا ياً 

. قيػػاسو  , عمػػا غيػػرً كمػػذاكيرو  ذكػػكرو  األنةػػا. كالجمػػعي  خػػبلؼي  رً كى : هػػك مػػف الػػذ  لغددةً التٌػػذكيري كالتأنيػػثي     
ػالر   ةي . كذيٍكػرى ؼً ذيٍكػرىثي الس ػ : ذهبػتٍ قػاؿي كيي   قػاؿي مػف أنةػا, يي  ثي ن ػؤى ذكػران. المي  لػدتٍ كى  ت المػرأةي رى كىػًؿ أم: ًحػد تيهيما. كأذٍ جي
ٍمػ ث: ذىكىره ن  ؤى . كالمي : إذا كلدت اإلناثى ت المرأةي ةى نى آ , المػرأةي  شػبيهي  الميخٌنػثي  :ه األنيػث. أمًؽ أنةػا؛ كيقػاؿ لػفي خى

 .(1)هي لى  تأنيةان أم ًلٍينتى  أىنةتى : األنةا, كيقاؿ لمٌرجؿً  جماعةي  كاإلناثي 

 مػػف األحكػػاـً  ذلػػؾى  إليػػه؛ إلػػا غيػػرً مػػا, أك اإلشػػارة ً  عمػػا صػػفةو  عػػف الٌمفػػظً  : فهػػك اإلخبػػاري اصددطا اً أٌمػػا    
اإلخبػار عنهػا, كال اإلشػارة  حي صً , كأٌما األفعاؿ كالحركؼ فبل يى . كاختصاصها في األسماءً كاحدو  بكؿِّ  ةً الخاص  
 .(2)إليها

ن  عمػػا معنػػا فػػي نفًسػػ هػػا ال تػػدؿي فؤلن   كأٌمػػا الحػػركؼي      هػػا مػػف عمػػا معنػػا فػػي غيرً  مػػا تجػػيء لتػػدؿ  ها, كا 
 ياتو عمػا مسػم   دؿُّ تػ األسػماءى  أصػبلن؛ كذلػؾ ألف   ال يؤنػثي  الٌشػيءً  منهػا. كجػزءي  فهي كػالجزءً  كاألفعاؿً  األسماءً 
 . كلػيسى صػؼً أك الكى  باإلخبػارً  هػا تخػتصُّ منها, كما أن   دي ر  جى , أك تي التٌأنيثً  ها عبلمةي , فتمحقي كمؤٌنةةن  مذٌكرةن  تككفي 

 األفعػػػاؿي  . إذٍ أك المفعػػػكؿً  لمفاعػػػؿً  مػػػا هػػػك تأنيػػػثي فإن   الفعػػػؿً  كتأنيػػػثي  . كأٌمػػػا تػػػذكيري كالحػػػرؼي  هما الفعػػػؿي مػػػف شػػػأنً 
ها إلػػا اشػػتقاقً  رجػػعي ت, هػػا عمػػا الحػػدثً هػػا, كداللتي هػػا, أك مفعكلً مً إلػػا فاعً  الحػػدثً  ةً عمػػا نسػػبى  اللػػةً لمدٌ  ةه كضػػكعى مى 

ػػ ,منػػهي  ػػ , كالجػػنسي جػػنسه  ثي دى كالحى فػػي  يسػػتقري  قػػدٍ  كالتٌأنيػػثى  التٌػػذكيرى  إف   :. كقيػػؿى (3)ذكيرً عمػػا الت ػػ , فاألفعػػاؿي ذٌكره مي
 عمػػا تأكيػػؿً  ثي ؤن ػػكتي  ,الحػػرؼً  عمػػا تأكيػػؿً  ري فتيػػذك   ؛الكممػػةً  فػػظً . أك بمالحػػرؼً بمفػػظ ً  سػػميةً الت   ةً هىػػمػػف جً  الحػػركؼً 
 .(4)ها بعضه ري كِّ ذى كيي  ها بعضه ةي يؤنِّ  فيها, إذٍ  العربي  اختمؼى  , كقدٍ الكممةً 

ػػ ثي ؤنىػػغػػدا المي     ػػ أف   :, أمرً ك  ذى فرعػػان عمػػا المي  مػػف حاجػػةً  ال بػػد   لػػذا كػػافى  ؛ةً فػػي العربي ػػ هػػك األصػػؿي  رى ذك  المي
 استدؿ   كقدٍ  ,إلا عبلمةو  حتاجي فبل يى  اإلطبلؽً  عندً  ـي فهى ه يي فإن   ا األصؿي مٌ أ, ك عف األصؿً  ثي زى ميِّ تي  إلا عبلمةو  الفرعً 

ػ ُـّ عيػيى  رو ك  ذى ميػ هـ باسػـً بػأمريف: أحػدهما: مجيػئً  أصػؿه  رى ذك  المي  عما أف   كهػك )شػيء(. كالةٌػاني: , ثً ؤن ػكالمي  رً ذك  المي
إلػػا  فتقػػٍر تى  أصػػبلن لػـٍ  ا كانػتٍ لٌمػػة ً كػالٌنكرى  إلػا عبلمػػةو  فتقػػٍر يى  أصػبلن لػػـٍ  كلػك كػػافى  ؛إلػا عبلمػػةو  ري فتًقػػيى  ثى ن ػؤى المي  أف  

                                                           
 )ذكر(.937،)أنثى(و164 ،القاموس المحٌط؛ والفٌروزآبادي، )ذكر( 1509)أنثى(و 146-145، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، 1)
 .345-6/344، المقاصد الّشافٌةٌنظر: الّشاطبً،  ( 2)
  .345-6/344، المصدر الّسابقوالّشاطبً،  ؛89-5/88، شرح المفصل؛ وابن ٌعٌش، 3/266، الكتاب( ٌنظر: سٌبوٌه، 3)
 .3/25، المصدر الّسابق( ٌنظر: سٌبوٌه، 4)
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: بلثً الػة   ه مػا خػبل مػف العبلمػاتً ر أن ػذكُّ الميػ ؼى رِّ لػذا عيػ ؛إلػا عبلمػةو  فرعػان افتقػرتٍ  ا كانتٍ لمٌ  ةً فى عرً كالمى  ,عبلمةو 
 .(1)ف  فيه إحداهي  تٍ دى جً ما كي  ثي ؤن  , كالمي مكهذ ما كحمراءي كحب كأرضه  رفةه التٌاء كاأللؼ كالياء في نحك: غي 

 آيات هي: ستِّ  في كالمؤٌنثً  ذكرً مي صيغتا ال تعاقبتٍ  كقدٍ     

 )َرُكوُبُهْم، َرُكوَبُتُهُم( .1
َوِمْ َها َيْأُكُمونَ  َرُكوُبُهمْ َوَذل ْمَ اَها َلُهْم َفِمْ َها   :يسقوله تعالى ف  سورة ف  

(2). 

كػػكبهـ( عمػػا التٌػػذكيرً  الجمهػػكرً  ءةي قػػرا       ـي , كعائشػػةي بػػف كعػػبو  , كقػػرأ أيبػػيُّ )رى  بػػف عػػركة عػػف أبيػػهً  , كهشػػا
 .(3)عما التٌأنيثً  )رىكيكبىتيهيـي( بالتٌاءً  بف مسعكدو  اهللً  عركة, كعبدي 

ػػػ قػػػراءةي  تٍ جػػػاء       كػػػكبهـ( بفػػػتحً  ةً العام  مػػػكب أمأم: مىٍركػػػكبي  الػػػٌراءً  )رى . هـ. كمػػػا يقػػػاؿ: ناقػػػةه حى : محمػػػكبه
مكبػة. كالحى كاحػده  ةى ككبىػكالرُّ  كػكبى الر   فيهػا أف   ةي ج  كالحي  مػكب كالحى  : امػرأةه العػربي  تقػكؿي  مكلػة. إذٍ مػكؿي كالحى . مةػؿ الحى

ـي  رككبػةى  أف   :أم كالجماعػةً  لمكاحػدً  تكػكفي  ككبػةى الر   : إف  . كقيؿى هاءو  بغيرً  كشككره  صبكره  ال  كػكبي , كالر  جمػعو  اسػ
مكبه  رككبه  : ناقةه تقكؿي  . فالعربي الجمعً  لتذكيرً يككفي  , فعما هذاجماعةً إاٌل لم يككفي  مكبػةه  رىككبػةه  ,حى كبػاةه  ,حى  كرى
ٍمباةه  مىبكتي  تي ك كرىكىب ,حى  .(4)مىباكرىكىبا حى  ,حى

ػػكحي      كػػكبتهـ( أن   مػػف قػػرأى  ةي ج  ن  عائشػػة بالتٌػػاءً  فػػي مصػػحؼً  كردتٍ  هػػا عمػػا األصػػؿً )رى  التٌػػاءي  تي تىػػةبً مػػا أي , كا 
 )فعػػكؿ( المفعػكؿ(. فػكزفي )أم كاقعػان عميػه  الفعػؿي  مػا كػافى  , كبػػيفى (الفاعػؿي )أم  لػه الفعػؿي  مػا كػافى  بػيفى  لمتٌفريػؽً 

اء, كالةٌػػػاني: أٍف يكػػػكفى بمعنػػػا عمػػػا كجهػػػيف: أحػػػدهما: أٍف يكػػػكفى بمعنػػػا )فاعػػػؿ( فهػػػك الٌػػػذم ال تمحقػػػه التٌػػػ
مػا هػك إن  هنػا  مػف الهػاءً  المقصػدى  القصػديف. كالمعنػا أف   قػكا بػيفى فرِّ مطمقػان. ليي  التٌػاءي  هي مى تدخي  أفٍ  هي كمي حي فى  )مفعكؿ(

 ,: فمنهػا مػا يىٍركبػكفالمقصػدى  أف   لبيػافً  التٌأنيػثي  جاءى  إذٍ  ؛الحقيقي التٌأنيثى  كليسى  ,كالمفعكؿً  الفاعؿً  التٌفرقة بيفى 
فػاعبلن كأةبتكهػا  ا كافى عمٌ  فكا الهاءى حذ ها. إذٍ ككةرتً  ها في ذلؾى منافعً  هـ لعمكـً باتً ك مرك ألٌنها أعظـي  ؛كهي اإلبؿي 

 ) الكامؿ( . كما قاؿ الٌشاعر:(5)مفعكالن  ما كافى يف

                                                           
ٌّة؛ والّزمخشري، 3/241، الكتابٌنظر: سٌبوٌه،  (1) ؛ والّشاطبً، 5/88، شرح المفّصل؛ وابن ٌعٌش، 187، المفصل فً علم العرب

ٌّة  .346-6/345، المقاصد الّشاف
 .36/72: ٌس (2)
ٌّان األندلسً، 2/216، المحتسب؛ وابن جّنً، 829، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 2/381، معانً القرآناء، ٌنظر: الفرّ   (3) ؛ وأبو ح

 . 7/331، البحر المحٌط
؛ 899 الكّشاف، تفسٌر؛  والّزمخشري، 126، مختصر فً شواذ القراءات؛ وابن خالوٌه، 829، إعراب القرآن(ٌنظر: الّنحاس، 4)

 .4/273، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 17/487، كام القرآنألح معاالجوالقرطبً، 

ٌّان األندلسً، 17/487، المصدر الّسابق؛ والقرطبً، 4/295، القرآن معانًٌنظر: الّزجاج،   (5) . 7/331المصدر الّسابق،؛ وأبو ح

 .16/173، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 362-6/361، المصدر الّسابقاطبً، والشّ 
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مي  فيها اةنتافً  ـً خسيكدان كى      ةن كبى كأربعكف حى  .(1)افيًة الغراًب األٍسحى

 ة.حمكبى فأةبت الهاء ألٌف المعنا: مى 

إذا  (فعكؿ) في كزفً  التٌاءً  ها إةباتي مفادي  ةن نحكي   قاعدةن  تٍ دى أك   قدٍ  التٌاءً  بإةباتً  التٌأنيثً  قراءةي  تككفي  بذلؾى     
 المناسػبً  , كالتٌفسػيرى بالكممػةً  المقصكدى  تً حى . كما كض  بمعنا الفاعؿً  ها منه إذا كافى , كحذفي بمعنا مفعكؿو  كافى 
عرًب لمٌرككًب, ييستخدـي عند الما  عما جميعً  لتدؿى  عامةن  الٌتذكيرً  قراءةي  إضافة إلا ذٌلؾ جاءتٍ  ذلؾ. فؽلها ك 

, كذلٌػػؾ فػػي حػػيف جػػاءٍت قػػراءةي التٌ  ػػٍت اإلبػػؿى مٌمػػا يركبػػكفى أنيػػًث خاصػػةن إٍذ دلٌػػٍت عمػػا المعنػػا المقصػػكد, كخىص 
 ًداللة عما عمكـً منافعها ككةرتها.

 )اّخضِر، الخضراء( .2

َّْخَضِر َ ارً  قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف   ْ ُه ال ِذي َجَعَل َلُكم مَِّن الش َجِر ا ا َفِإَذا َأ ُتم مِّ
ُتوِقُدونَ 

(2). 

التٌػذكير لمراعػاة الٌمفػظ  . جػاءى (3))الخضػراء( عمػا التٌأنيػثً  ئرً , كقيػ( عما الٌتذكيرً )األخضرً  الجمهكرً  قراءةي 
ـي  الٌشػػػجري  صػػػؼى كي  إذٍ   فػػػظً لمٌ  مراعػػػاةن  ؛تأنيػػػثو  المعنػػػا ب)األخضػػػر( بػػػدكفً  كهػػػك مؤٌنػػػثي  شػػػجرةو  جمػػػعً  كهػػػك اسػػػ

فػػي معنػػا:  المعنػػا ألٌنػػهي  مراعػػاةً ل د, بينمػػا جػػاء التٌأنيػػثي ٍجػػأنيػػث فػػي لغػػة نى تٌ ال مػػف عبلمػػةً  بخمػػٌكث المكصػػكؼً 
بػػيف  كلػػذا أٌنػػث صػػفته )الخضػػراء( فالتٌفرقػػةي  ألٌنػػه فػػي معنػػا الٌشػػجرةً  :صػػفته. كقيػػؿى  تؤٌنػػثي  كالجمػػعي  ,األشػػجاري 
عمػا  هنػا داللػةن  ألحقػكا التٌػاءى ك  .األجنػاسً  رة. كغيرهػا مػف أسػماءً جى كشىػ ره جى كشىػ ,رةٍمػتى ر ك ٍمػتى نحك  كالجمعً  الكاحدً 
 كسػػائري  الٌشػػجرةي  ذلؾى كػػ. ك مؤٌنةػػةه  التٌأنيػػث, فػػالٌةمرةي  ذلػػؾى  , كيتبػػعي عمػػا الجػػنسً  هػػا يػػدؿُّ تركهػػا كعػػدـ إلحاقي ف, المفػػردً 
 حػدثي كا الممٌيػزً  الجػنسً  تأنيػثى  الحجػازً  أهػؿي  فيه الٌتذكير كالتٌأنيث. كقػد اختػارى  يجكزي  . كالجنسي الجنسً  مفرداتً 
 .(4)الٌنحكً  في كتبً  تتةنيإاٌل ألفاظان اسٍ  تذكيرثي  نجدو  أهؿي  . كاختارى بالتٌاءً 

ػػػالخي  : الٌشػػػجري لػػػك قيػػػؿى  الٌصػػػكابً  فى ًمػػػ أف   كيػػػرل الفػػػٌراءي  ٍفػػػرىؼو قكلػػػه تعػػػالا:  ر, كحٌجتػػػهً ضي مىػػػا رى ميت ًكئًػػػيفى عى
ٍضػػر ...و خي

فػػرؼي  لػػـ يقػػؿٍ  . إذٍ (5) مػػف  بالكاحػػدً  اجتماعػػان كأشػػبهي  أشػػدُّ  لٌشػػجري , كاالٌشػػجرً  مةػػؿي  ذكػػره  أخضػػر, كالر 

                                                           
 .80، الّدٌواناد، عنترة بن شدّ  (1)
 .36/80: ٌس (2)
ٌّان األندلس830ً، إعراب القرآن( ٌنظر: الّنحاس، 3)  .7/333،البحر المحٌط، ؛ وأبو ح
؛ وابن 6/374، المقاصد الّشافٌة؛ والّشاطبً، 901، تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشري، 23/55، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، 4)

 .77،/2؛الّتحرٌر والّتنوٌرعاشور، 

 .55/76: الّرحمن( 5)
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 انفػػرادً  مػػفً  فػػي الكػػبلـً  أكةػػرى  جمعػػهي  كغيػػرث. كلٌمػػا كػػافى  مػػرً ت  كالحصػػا كال العيشػػبً  الٌرفػػرؼ؛ فاجتماعػػه كاجتمػػاعً 
 حنطػةى  . كتقػكؿي جمػعو  فػي لفػظً  كاحػدةه  الٌسػمراء, كهػيى  نطػةى ر كما تقػكؿ الحً ضي الخي  الٌشجرى  تقكؿى  أفٍ  , جازى كاحدثً 
 .كيفردي  جمعي كما يي  كيذٌكري  يؤٌنثي  أٌف الٌشجرى  ذلؾى  . كمفادي (1)صكاب هي ككمُّ  سيمرو 

 فػػي قكلػػهً  سػػكاءه  )شػػجر( بػػالمفردً  اسػػـ الجمػػعً  كصػػؼى  إذٍ  ان,مفػػرد عمػػا أٌف كػػبٌلن منهمػػا جػػاءى  اتٌفقػػت القراءتػػافً 
)الٌشػجر(  ما اعتبارً ع مذٌكرةن  صفةن  )األخضر( قد جاءتٍ  . كاختمفتا في ككف قراءةي )األخضر( أك )الخضراء(

ـي   لػػذا أيٌنػػثى  شػػجرةو  األشػػجار جمػػعي  المعنػػا فيػػهً  بػػأف   ٌكؿى أي , أٌمػػا تأنيةػػه فىػػدو ٍجػػنى  عمػػا لغػػةً  تػػذكيرثي  فجػػازى  جػػنسو  اسػػ
 .في الجمعً  كاحدثي  الممٌيزى  الجنسى  ةكفى يؤنِّ  الحجازً  كأهؿي  جنسو  ألٌنه اسـي  عما المعنا. كقيؿى  الكصؼي 

 )ه ، هو( .3
ْلَ داُه ِ ْعَمدًة مِّ  دا َقداَل  الّزمر: ورةِ قوله تعالى ف  سف   َفِإَذا َمس  اإِل َساَن ُضرٌّ َدَعاَ دا ُّدم  ِإَذا َخو 

ََّرُهْم ل َيْعَمُمونَ  ِه َ ِإ  َما ُأوِتيُتُه َعَمى ِعْمٍم َبْل  ِفْتَ ٌة َوَلِكن  َأْك
(2). 

 .(3)في الٌضميرً  ئ )بؿ هك فتنة( عما الٌتذكيرً رً . كقي )بؿ هي فتنة( عما التٌأنيثً  الجماعةً  قراءةي       

هػا, لفظً  باعتبػارً  عمػةً لمنِّ  مػهي عى جى  )هػي( ألٌنػهي  ميرى الض   أٌنثى  : أحدهما: أٌنهي هو أكجً  ةً عما عد   التٌأنيثي  جاءى       
فٍ  جػائزه المعنػا  اعتبػارً  بعػدى  الٌمفػظً  المعنا, كاعتباري  في )أكتيته( لها أيضان باعتبارً  الٌضميري  كما كافى   كػافى  كا 
 )قػاؿ( عمػا طريقػةً  مػفٍ  المسػتفادً  القػكؿً  عمػا )هػي( عائػده  الٌضػميري  يكػكفى  الةٌػاني: أفٍ  العكس. كالكجػهي  األكةري 
(4) اٍعًدليكٍا هيكى أىٍقػرىبي ًلمت ٍقػكىل فعؿ كما في قكله تعالا: مفٍ  المأخكذً  عما المصدرً  الٌضميرً  إعادةً 

.  أٌنػثى إٍذ 
أك  فتنةو  سببي  القكؿى  كالمعنا: أٌف ذلؾى  بالكممةً  القكؿً  )فتنة( أك عما تأكيؿً  بمفظً  عنهي  إلخبارً ا باعتبارً  ثي ضميرى 

مؤٌنةػان أم )فتنػة(  ا كػافً لمٌ  . كالةٌالث: أٌف الخبرى عمةن نً  ه الفتنةى إتيانً  ـ أك المعنا: بؿٍ هً في نفكسً  عف فتنةو  سٌببه مي 
 الٌنعمػػةً  لضػػميرً  ا جػػاءت حاجتػؾ. كالٌرابػػع: أٌف التٌأنيػػثى مػػ :كقػػكلهـ فػي معنػػاثي  ألٌنػػهي  المبتػػدأ ألجمػػهً  تأنيػػثى  صػاغى 
 الختبػارثً  ؛فتنػةه  كالٌنعمػةي  العطيػةي  فػالمعنا بػؿً  إضػبللهً  أسػبابً  مػفٍ  ألٌنػهي  المعطا كحقارتهً  ذلؾى  عما شؤـً  داللةه 
ـى  أـ يكفرى  يشكرى  هؿٍ   لهػا بالٌنسػبةً  ران يقتح الٌضميرى  ثى كانت استدراجان؛ كأنٌ  أٌدت إلا الٌنارً  , فإفٍ الحٌجةي  عميهً  لتقا

                                                           
  .2/381، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، 1)
 .39/49: الّزمر (2)
 .943، تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشري، 2/420، المصدر نفسه( ٌنظر: الفّراء، 3)

  .8\5: المائدة  (4)
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ضػػميرها فػي قكلػػه )أكتيتػه( تعظيمػػان لهػػا  رى ٌكػأف ذي  بعػػدى  كألٌنهػا أٌدت إلػػا الغػركرً  -كتعػػالا سػبحانهي  -إلػا قدرتػػهً 
 .(1)كرهاشي  إليجابً 

 مػػفى  شػػيءو بً هػػا ذٌكػػرت لتأكيمً  إذٍ  ؛المعنػػا اعتبػػارً أيضػػان بً  لمٌنعمػػةً  يكػػكفى  : األٌكؿ: أفٍ فكجهػػا ففيػػهً  أٌمػػا التٌػػذكيري 
بهػػا المػػاؿ. كقيػػؿ: ألٌنهػػا  المػػرادى  ألف   :, كقيػػؿى كقيػػؿ: ألٌنهػػا بمعنػػا األنعػػاـً  ,عمػػا ذلػػؾ التٌنكيػػر ةي نػػريق, كالالػػٌنعـً 
كمػػا  األمػػري  كالمعنػػا: لػػيسى  ,لئلتيػػافً  التٌػػذكيري  جػػاءى  قيػػؿى كالةٌػػاني: المػػذٌكر.  غمػػبى فى  كمؤٌنػػثو  عمػػا مػػذٌكرو  مؿي تً تشػػ

 .(2)المبالغةً  لها لقصدً  مع أٌنه آلةه  بالفتنةً  عنهي  . كقد أخبرى ري يكفي  أـٍ  ري له أيشكي  فه ما أكتيته امتحا بؿٍ  :يقكؿي 

 تأكيبلتو  بعٌدةً  قراءةو  رت كؿُّ فسٌ  في المعنا, إذٍ  إلا اٌتساعو  عما اآليةً  كالمذٌكرً  المؤٌنثً  ضميرً  أٌدل تعاقبي 
 , فالٌنعمػةي تضػادو  اختبلؼي  كليسى  كاٌتساعو  ةراءو  ؼي اختبل جاءى  االختبلؼي  إذً  ؛اآليةً  لسياؽً  المعنا المرادؼً  ضمفى 
 ا كانػػت هػػػذثً , كلٌمػػلئلنسػػافً  -سػػبحانه -هها اختبػػػاران كبػػبلءن منيػػبعظمتهػػا كاٌتسػػاعً  -عػػٌز كجػػؿ-مػػف اهلل  كاقعػػةه 
 ضميرها تحقيران لها. أٌنثى  لمغركرً  ةن ديمؤ  الٌنعمةي 

 )قالها، قاله( .4
دا َكداُ وا  َهداَقالَ َقدْد   قولده تعدالى فد  الّسدورة  فسدها:فد   ال دِذيَن ِمدن َقدْبِمِهْم َفَمدا َأْغَ دى َعدْ ُهم م 

 . (3)َيْكِسُبونَ 

 .(4)كقيًرئ )قد قاله( عما الٌتذكيرً  )قد قالها( عما التأنيثً  الجماعةً  قراءةي 

مىا ًعٍمـو تعالا: ) في )قالها( عما قكلهً  الٌضميري  يعكدي  ا أيكًتيتيهي عى ذلػؾ  قػاؿى  , إذٍ كمهً كق قاركفى  قكؿي  ( كهكى  ًإن مى
ػػ بػػهً  كرضػػيى  ف ٌمػػف سػػمفكا ممٌمػػ الكػػافرةً  غيػػر المتػػدٌينيف أك جماعػػة مػػف األمػػـً  قػػد يكػػكف قػػكؿى  . كقيػػؿ: هػػكى هي قكمي

ـي عمٌ  أك الجممػػػة, كأٌمػػػا  الكممػػػةى  كالمػػػذككرة أ القكلػػػةى  بمعنػػػا قػػػاؿى  فقػػػد جػػػاءى  اهلل كمػػػنهـ قػػػاركف. كأٌمػػػا التٌأنيػػػثي  مهػػػ
أك الكبلـى  قكؿى ال قاؿى  فالمعنا فيهً  الٌتذكيري 

(5). 

                                                           
نظم ؛ والبقاعً، 5/45، أنوار الّتنزٌل ؛ والبٌضاوي،26/288، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 24/12، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، 1)

 .24/36، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 530-16/529، الّدرر
؛ وأبو 26/288، المصدر الّسابق؛ والّرازي، 943، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 24/12، المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً، 2)

ٌّان األندلسً،    .7/415، البحر المحٌطح
 .39/50: رالّزم (3)
ٌّان األندلسً، 5/45، المصدر الّسابق؛ والبٌضاوي، 2/421، معانً القرآنٌنظر: الفّراء،  (4)  . 7/416،المصدر الّسابق؛ وأبو ح
؛ والّرازي، 944، ، المصدر الّسابق؛ والّزمخشري885، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 24/12، المصدر الّسابقٌنظر: األلوسً،  (5)

المصدر ؛ وابن عاشور، 16/530، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 9/433، ، الّدر المصون؛ والّسمٌن الحلب26/288ً ،المصدر الّسابق

 .24/37، الّسابق
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تػػذكير  مػػفٍ  األصػػؿً  عمػػاف الجممػػة. أٌمػػا التٌػػذكيري  اٌلتػػي هػػيى  بالكممػػةً  القػػكؿً  عمػػا تأكيػػؿً  التٌأنيػػثي  يكػػكفي  بػػذلؾى 
مىا ًعٍمـو ) :قكلهـ هكى  فالمرادي  ,أكيؿي التٌ  اختمؼى  فٍ ا  القكؿ أك الكبلـ. ك  ا أيكًتيتيهي عى  ( ًإن مى

 جاءتِك...فكّذبِت...واستكبرِت...وك ِت(، جاءتَك...فكّذبَت...واستكبرَت...وك تَ ) .5
ِمدَن  َوُك دتَ  َواْسدَتْكَبْرتَ ِبَهدا  َفَكذ ْبتَ آَياِت   َجاَءْتكَ َبَمى َقْد   ها:قوله تعالى ف  الّسورة  فسِ ف   

اْلَكاِفِرينَ 
(1).  

( عمػػػػا التٌػػػذكيرً  قػػػراءةي  ...ككنتى ...كاسػػػػتكبرتى ...فكٌذبتى , درمُّ ٍحػػػػ, كالجى يعمػػػػر . كقػػػػرأ ابػػػػفي الجمهػػػػكر )جاءتؾى
بػف عيسػا فػي  , كمحٌمػدي عف ابف كةيرو  , كالٌشافعيُّ صالحو  , كأبك حيكة, كمسعكد, كابفي ـو مقس, كابف كالٌزعفرانيُّ 

بعػػػدها عمػػػا  كالتٌػػػاءً  الكػػػاؼً  )جاءتًؾ...فكٌذبًت...كاسػػػتكبرًت...ككنًت( بكسػػػرً  , كالعبسػػػيِّ صػػػيرو كعػػػف ني  ارثً يػػػاخت
ـٌ  عػفٍ  أنػسو  فٍ بػ الٌربيػعً  ركايػةي  كهػيى  ,عنهمػا اهللي  رضػيى  عائشػةى  , كابنتهي ديؽى الصٌ  أبي بكرو  . كهي قراءةي التأنيثً  أ
ؿ المعػد   ركايػةي  كهػيى  عػف الكسػائيِّ  فو شػاد كابػفً  ,أبػي سػريجو  كابػفً  ,بػف إيػاسو  ًكقاءو  . كقراءةي  بيٌ الن   عفً  سممةى 
 .(2)فمحيص ابفً  عفً 

 بػالٌنفسً  المػرادي  ؿ: أٌنهػا جػاءت عمػا المعنػا إذً : األك  جػهو أك  فجػاءت عمػا عػٌدةً  بالتٌػذكيرً  الجمهكرً  أٌما قراءةي 
فٍ  الٌشخصً   . كالةٌالػث: أٌف الخطػابى لمكافر ذم الػٌنفسً  جاءى  ان. كالةٌاني: أٌف الخطابى ها مؤٌنةان سماعيٌ لفظي  كافى  كا 
 جمػػعً  صػػيغةً  فػػي تغميػػبً  هـ كمػػامػػةمي  عمػػـ أٌف الٌنسػػاءى كيي  ,ككرى بهػػا الػػذُّ  يػػرادى  بػػة فػػي أفٍ بمعنػػا الػػٌذات المغمً  لمػػٌنفسً 
 كاألنةػا, فخكطػبى  كرً عمػا الػذ   إذ تقػعي  لمػٌنفسً  : أٌف الخطػابى يف(. كالٌرابعي الٌساخرً  ر في قكله تعالا: )مفً المذكِّ 
 .(3)كفالمذٌكر 

 الٌسػػكرةً  فػي سػػياؽً  الػػٌنفسى  رى كىػذى  هألٌنػػ ؛حسػفه  , كهػػك كجػػهه عمػػا الٌمفػظً  لمػٌنفسً  ث أٌف الخطػػابى فمػردٌ  أٌمػا التٌأنيػػثي 
كاألنةػػػا,  عمػػػا الػػػٌذكرً  تقػػػعي  : الػػػٌنفسي طابهػػػا. كقيػػػؿى فػػػي خً  الةٌػػػاني عمػػػا الػػػٌنفسً  خاطبهػػػا أكالن, فػػػأجرل الكػػػبلـى ف

 .(4)في هذث القراءة المؤٌنثي  بى فخكطً 

كمتػا القػراءتيف يىرًجػعي فيهمػا الًخطػابي لمػٌنفًس, كلكػف  االخػػتبلؼ يىكمػفي فػي تحميػًؿ الميػراد مػف الػٌنفًس, فقػػراءةي 
ػػرادى مػف الػٌنفًس هػػك الٌشػخص, أك الكػافر ذم الػٌنفسً التٌػذكيًر د طػػاب لهػا عمػا اعتبػػار , أك الخً لٌػٍت عمػا أف  المي

                                                           
 .39/59: الّزمر (1)
ٌّة، 2/324، معانً القرآن؛ والفّراء، 24/19، روح المعانً، ٌنظر: األلوسً (2) ٌّان 4/538، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط ؛ وأبو ح

 .8/179، معجم القراءات، )عبد اللّطٌف(؛ والخطٌب7/419، البحر المحٌط األندلسً،
ٌّان 5/39، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 4/360، معانً القرآن؛ والّزجاج، 24/19، المصدر الّسابقٌنظر: األلوسً،  (3) ؛ وأبو ح

 .2/49، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 7/419، المصدر الّسابقاألندلسً، 
 .945، ، تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشري4/360، المصدر الّسابق؛ والّزجاج، 2/423، المصدر الّسابقٌنظر: الفّراء،  (4)
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ككنػه  فعمػا اعتبػار لفػظ الػٌنفسً  التٌأنيػثً  , أٌمػا قػراءةي ثً عمػا المؤن ػ ذٌكرً المي  صيغةً  تغميبً  رادة الٌذككر مف بابً إ
 هنا.  ثى المؤن   خاطبى  كقدٍ  ثً ؤن  كالمي  رً ك  ذعما المي  يقعي  جنسو  اسـي  مؤنةان, كخاصة أف  الن فسى 

 )ي فع، ت فع( .6
الظ داِلِميَن َمْعدِذَرُتُهْم َوَلُهدُم الم ْعَ دُة َوَلُهدْم ُسدوُء  َي َفدعُ َيدْوَم ل   قولده تعدالى فد  سدورة غدافر:فد  
الد ارِ 

(1). 

ـه نػػػافعه  قػػػرأى  , , كاألعمػػػشي , كالحسػػػفي عػػػف أبػػػي جعفػػػرو  , كالشػػػنبكذمُّ , كخمػػػؼه , كالكسػػػائيُّ , كحمػػػزةي , كعاصػػػ
, عػامرو  , كابػفي كةيػرو  , كأبك عمرك, كابفي عما الٌتذكير. كقرأ أبك جعفرو  )ال ينفع( بالياءً  , كأبك رجاءو كطمحةي 
 .(2)عما التٌأنيث , كعيسا )ال تنفع( بالتٌاءً , كقتادةي كيعقكبي 

, كقػد ألٌنهػا مصػدره  مجػازم   مؤٌنثه  كهيى  ,عما المعذرةً  في )ينفع( عائده  الٌضميرى  أف   القراءةى  رى ك  ذى  فٍ مى  حٌجةي 
ػػكذلػػؾ لقػػكلهـ إف حى  ,ثي تػػذكيرى  لػػذا جػػازى  بػػالمفعكؿً  عػػف الفعػػؿً  فصػػؿى   حػػذؼي  , كػػافى كفاعمػػه حػػاجزه  ز بػػيف الفعػػؿً جى

)ينفع( كالفاعػؿ  )الٌظالميف( بيف الفعؿً  لفظي  نا حاؿى كهي  حذفها أحسفى  كافى  الحكاجزي  )التٌاء( حسنان. ككٌمما كةرتً 
عما  المنفعةً  عما نفيً  الٌضكءى  يككف قد سٌمطى  القراءةً  . كفي هذثً ثي منه كتذكيري  التٌاءً  حذؼي  فى سي ( لذا حى )معذرتهـ
فٍ  الظٌػػالميفى  المعػذرة مػػفى  كقػػكعى  فيػػنفعهـ, فتفيػػدي  اعتػػذاره  الظٌػالميفى  ال يقبػػؿ مػػفى  بحيػػثي  الظٌػالميفى  كانػػت قميمػػة.  كا 

 .(3)هاال تنفعهـ معذرتهـ لبطبلنً  كلكفٍ 

. معػذرةً مل الٌمفظػيٌ  لمتٌأنيػثً  الفعػؿً  أيضان كقد أٌنث ضػميري  عما المعذرةً  فعائدةه  )تنفع( عما التٌأنيثً  قراءةي أٌما 
 , إذٍ هػا لػـ تقػعٍ ألنٌ  المعػذرةي  تنفػعى  لػفٍ  نفسػها. بحيػثي  عمػا المعػذرةً  المنفعػةً  فػي نفػيً  الٌضكءى  قد سٌمطى  كفيها يككفي 

ـٌ نفيى  فٍ كمً  المعذرةً  نفيى  فيدي ت ـهي الٌظالميف فتنفعي  فى مً  المعذرةي  عما معنا: ال تقعي  ,فعةً المن ة
(4). 

طمقػان مي  الٌنفػعً  إاٌل أٌنهمػا اتٌفقتػا فػي نفػيً  الٌظالميفى  مفى  االعتذارً  كقكعً  اختمفتا في حقيقةً  قدً  أٌف القراءتيفً  غـى رى 
 ال. كقعت أـٍ  سكاءن  المعذرةً  طبلفً يعتذركا, كعما بي  اعتذركا أك لـٍ  سكاءن  لمٌظالميفى 

                                                           
 .40/52: غافر (1)
ٌّة، 192، لقراءاتا الّتٌسٌر فً؛ والّدانً، 390، المبسوط فً القراءاتٌنظر: األصبهانً،  (2) ؛ 4/564، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

 .2/438، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 691، وّضح فً وجوه القراءاتالموالّشٌرازي، 
المصدر ؛ والّشٌرازي، 2/245، عن وجوه القراءات ، الكشف؛ ومكً القٌس316ً، فً القراءات ، الحّجةٌنظر: ابن خالوٌه (3)

، تفسٌر القرآن، ( شعبان عماد) الّشرٌف ؛ و7/377، عناٌة القاضً؛ والّشهاب، 130، نتائج الفكر؛ والّسهٌلً، 691، الّسابق

93. 
. 2/168،الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 316، المصدر الّسابق؛ وابن خالوٌه، 24/77، روح المعانًٌنظر: األلوسً،  (4)

 .93، المصدر الّسابق، شعبان(عماد )والّشرٌف 
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 قػد يكػكفي  كالتٌػذكيرى  أٌف التٌأنيػثى  كالمؤٌنػثً  المػذٌكرً  تعاقبػت عميهػا صػي ي  آيػاتو  فٍ ًمػ ما جاءى  خبلؿً  مفٍ  يٌتضحي 
 المعنػػا, كمػػا أف  اٌتسػػاعان فػػي  أخػػرل, محدةػػةن  تػػارةن  كتؤٌنػػثي  تػػارةن  فتػػذٌكري  الكممػػةً  أك المعنػػا لػػنفسً  الٌمفػػظً  باعتبػػارً 

ما إذا كانػت مصػدران كال سػي   ,أخػرل فػي ألفػاظو  ان مجازٌيػ كقػد يكػكفي  ,األلفػاظً  ضً فػي بعػ ان حقيقٌيػ التٌأنيث قد يككفي 
 ه. كيٌتضػحي كفاعًمػ المؤٌنػثً  بػيفى  صػؿى كال سٌيما إذا في  فيهً  التٌأنيثً  ترؾً  كعندها يجكزي  ,ان فيككف التٌأنيث فيه مجازيٌ 

 اآليػةً  سػياؽً  حسػبى  قػراءةو  كػؿِّ  تأكيػؿً  ؿً كػاف جمٌيػان مػف خػبل القػراءاتً  اخػتبلؼً  عػفً  المعاني الٌناتجى  أٌف اختبلؼى 
 فيها. تضادٍّ  إحداثً  لها دكفى  المعنا األساسيِّ  كضمفى 
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وت ّ ا  لفصل الّّالث: الُمْستوى الص 
 .ف القراءات بالّتخفيف والّتشديدالمب ث اّّول: اختا

 اّسماء.ف  الّتخفيف والّتشديد  -أّولً 
 اّفعال.ف  ديد الّتخفيف والّتش -ّا ياً 

 
 المب ث الّّا  : اختاف القراءات بالهمز والّتسهيل.

 والّتسهيل ف  اّسماء. ّت قيقال -أّول
 والّتسهيل ف  اّفعال. ّت قيقال -ّا ياً 
 الّت قيق والّتسهيل ف  ال روف. -ّالّاً 
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وت ّ ا  لفصل الّّالث: الُمْستوى الص 

:ةً لغالٌصكتي  , كيقاؿي : كيم ػهي نػادل, قٍد صاتى يى  : الًجٍرسي ػك تى , كىصى ػٍكتىان كأصػاتى يصػاتي صى ػكتي كى صي
 .(1)كالجمع: أصكات

نجػرًة لػدل اإلنسػاف. كييعرؼي الٌصكتي اإلنسانيُّ بأن ه ما ينشأ مف ذبذباتو مصػدرها فػي الغالػًب الحى 
ِـّ أك  فعندى اندفاًع الن فىًس مف الٌرئتيف يمرُّ بالحنجرًة فييحًدثي تمؾى االهتزازاتً  اٌلتػي بعػد صػدكًرها مػف الفػ

 .(2)األنًؼ تنتقؿي خبلؿى الهكاًء الخارجيِّ عما شكًؿ مكجاتو حٌتا تصؿى إلا األذفً 
: فهك ما يدرس أصػكاتى الٌمغػًة, كيشػمؿي كػبل الٌنػكعيف المعػركفيف باسػـ عمػـً  أٌما المستكل الٌصكتيُّ

ـي األصػػػػكاتً (3)عػػػاـ, كعمػػػـ الفكنيمػػػػاتلاألصػػػكاًت ا ـي الٌػػػذم يػػػدرس ك  العػػػاـ فهػػػك:  .أٌمػػػا عمػػػ يحمٌػػػػؿ العمػػػػ
ٌنمػػا  يعنػػا باإلشػػارًة إلػػا  كيصػػٌنؼ األصػػكاتى الكبلمٌيػػة , كا  مػػف غيػػًر اإلشػػارًة إلػػا تطٌكًرهػػا التٌػػاريخيِّ

ـي الٌػػػذم يػػػدرس األصػػػكاتى الٌمغكٌيػػػةى مػػػف ناحيػػػًة كصػػػًؼ , تاًجهػػػا كانتقاًلهػػػا كاسػػػتقباًلهاكيفي ػػػًة إن فهػػػك العمػػػ
, كمػا يػدرس القػكانيفى مخارًجها ككيفي ًة حدكةً  ها كصفاًتها المختمفًة اٌلتي يتمٌيزي بها صكته عف صػكتو

 . (4) بعضها ببعضو عند تركيًبها في الكمماًت أك الجمؿً  خضعي لها هذث األصكات في تأةيرً اٌلتي ت
ـٍ ييعرؼٍ   ـي األصكاًت بهذا االسـ عندى العرًب إاٌل في مرحمةو الحقةو, ل مػف  ككػاف ابػف جٌنػي أك ؿ عم

ـٍ  أفػػرد المباحػػثى الٌصػػكتٌيةى بمؤلػػؼ مسػػتقؿ كذلػػؾ فػػي كتابػػه سػػٌر صػػناعة اإلعػػراب, كرغػػـ ذلػػؾ فإن ػػه لػػ
يغٍب عف مصػٌنفاًت المتقػٌدميف مػف عممػاًء العربي ػًة؛ ذلػؾ أن ػه داخػؿى عمكمػان كةيػرةن كػالٌنحك, كالٌصػرؼ, 

يد, كغيرها. فبل تكادي تقػعي عمػا كالعركض, كالببلغة, كالٌطب, كالحكمة, كالمكسيقا, كالقراءة, كالٌتجك 
-كتابو فيها يخمك مف كبلـو في عمـً األصكاًت أك آةػارو منػه. كيمكػف تصػنيؼ العمػكـ اٌلتػي أسػهمٍت 

: األكلػا: عمػكـ العربي ػة مػف الٌنحػًك كالٌصػرًؼ  -مػا كو حٍ كلك عما نى  فػي عمػـً األصػكاًت فػي زمػرو ةػبلثو
ًة كالفمسػػػفًة كالطٌػػػًب كالمكسػػػيقا. كالةٌالةػػػة: عمػػػكـي القػػػراءاًت كالببلغػػػًة...كغيرها. كالةٌانيػػػة: عمػػػكـي الحكمػػػ

 .(5)كالٌتجكيًد كالٌرسـً كالٌضبطً 
كلٌمػػا كػػافى المسػػتكل الٌصػػكتي  يبحػػثي فػػي الكػػبلـً المنطػػكًؽ كخصاًئصػػه كسػػماًتًه, فقػػٍد اشػػتمؿى هػػذا 

ـى الفصػػؿي إلػػا تيفصػػكتي   قضػػيتيفالفصػػؿي عمػػا  ػػ ـي األصػػكاًت, كقػػٍد قيسِّ يحمػػؿي كػػٌؿ  مبحةػػيف يدرسيػػها عمػػ

                                                           
 )صات(. 155، لمحٌط، القاموس ا)صوت(؛ والفٌروزآبادي2521، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، 1)
ٌّة، )إبراهٌم(( ٌنظر: أنٌس 2)  .8، األصوات اللّغو
 .43، أسس علم اللّغة، (أحمد مختار)( ٌنظر: عمر 3)
 .47-46، نفسهالمرجع ، (أحمد مختار)عمر ( 4)
ٌّة، (محّمد حّسان)( ٌنظر: الّطٌان 5)   .132،128، تحت راٌة العرب
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معينػػةن. فجػػاءى المبحػػثي األٌكؿي ليبحػػثى عػػددان مػػف اآليػػاًت المختمػػًؼ فػػي قراءًتهػػا  مبحػػثو قضػػٌيةن صػػكتي ة ن
 بسبًب الٌتخفيًؼ كالٌتشديًد, كجاءى المبحثي الةٌاني: ليبحثى في قضٌيًة الهمًز كالٌتسهيًؿ. 
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ف القراءات بالّتخفيف، والّتشديد.المب ث اّّول: اختا  

الّتخفيف والّتشديد ف  اّسماء. -أولً   

الّتخفيف والّتشديد ف  اّفعال. -ّا ياً   
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 المب ث اّّول: اختاف القراءات بالّتخفيف، والّتشديد.

ػػؼ   : مػػف خفػػؼ, لغددةً الٌتخفيػػؼي  ػػكًح, كخى ف ػػةي كىالًخف ػػةي: ًضػػدُّ الةِّقػػًؿ كالرُّجي ف ػػان كًخف ػػةن: صػػارى  الخى فيفػػان.  يىًخػػؼُّ خى خى
: كٌؿ شىيءو  : ًضدُّ الت ةقيؿً خى كالًخؼُّ ميهي. كالت ٍخفيؼي : فهك تسهيؿي ما يةقؿي عمػا الٌمسػاًف اصطا اً .أٌما (1) ؼ  مىٍحمى

 .(2)أك في الطِّباعً 

ػػػػبلب ةي, كهػػػػي الّمغددددةأٌمػػػا الٌتشػػػػديد فهػػػػك فػػػػي  ػػػػد ةي: الص  ػػػػد دى: كالشِّ ػػػػكاًهًر : مػػػػف شى نقػػػػيضي المٌػػػػيًف, تكػػػػكف فػػػػي الجى
ػػػػد دىثي: قػػػػٌكاث. فالٌشػػػػدُّ: يػػػػدؿُّ عمػػػػا قػػػػٌكًة الٌشػػػػيًء, كفركعػػػػه ترجػػػػع إليػػػػه. كالٌتشػػػػديد: ًخػػػػبلؼي  شى ػػػػد  كى كاألٍغػػػػراًض. كشى

 .(3)الٌتخفيؼ

: أمك  ػٌعؼى الحػرؼى : يعنػي ضى زادى  يعرؼي تشديدي الحرًؼ بأن ه تضعيفيهي, كًضٍعؼي الٌشيًء ًمةمػه كشىػد دى الحػرؼى
: هك تكراري الحرًؼ, كينطؽي بالحرًؼ الميشػد ًد حرفػان  : الٌتضعيؼي , كقيؿى عميه حرفان مف جنًسًه, مةؿ: كم ـى, كسم ـى

ٍف كانػػا حػػرفيف فػػي الٌتحقيػػؽ أكلهمػػا سػػاكف كةانيهمػػا م ؼ عػػف الةٌػػاني تحػػٌرؾ إاٌل أف  األٌكؿى لٌمػػا ضػػعكاحػػدان, كا 
ـٍ يمتنٍع أٍف يصػاًحبى الحػرؼى أمكف أٍف ييصاًحبىهي, كالحركةي أضعؼي  مف الحرًؼ الٌساكًف فم

, كعميػه  فالتشػديد (4)
كقيػؿ . (5) تضػعيؼ الٌصػامت ا في الٌدراسات الٌصػكتٌية الحديةػةسمٌ الٌنطؽي بالحرؼ مشد دان, كيي ك ه: اصطا اً 

 .(6) ك: أحمر  هك تضعيؼي أحًد أحريًؼ الفعًؿ األصمي ًة, عينه نحك قط ع, أك الميهي نح إٌف الٌتشديدى: 
 

اشػتمؿى هػػذا المبحػػثي عمػػا مجمكعػػةو مػػف اآليػػاتو اٌلتػػي اختىمىػػؼى القػػٌراءي فػػي قراءًتهػػا بػػالٌتخفيًؼ كالٌتشػػديًد, كقػػٍد 
ـى هػػذا المبحػػثي إلػػا قسػػميف بحيػػث  ػػ ي ناالةٌػػ درسيػػفػػي حػػيف  ,الٌتخفيػػؼى كالٌتشػػديدى فػػي االسػػـً  األٌكؿي  درسيػػقيسِّ

 الٌتخفيؼى كالٌتشديدى في الفعًؿ.
 
 
 
 
 

                                                           
 .1213-1212، لسان العرب(ابن منظور، 1)
 .5، الحرف بٌن الّتخفٌف والّتشدٌد، (محّمد فرج) ( ٌنظر: توفٌق2)
(. 3/179، مقاٌٌس اللّغة)شدد(؛ وابن فارس،  2214، المصدر الّسابق( ٌنظر: ابن منظور، 3)  )شدَّ
 .6/203، االمرجع الّسابق، (محّمد فرج)؛ وتوفٌق 1/63، اللّباب فً علل البناء واإلعرابالعكبري، ( ٌنظر: 4)

ٌّة، ول )عبد العلً(، المسئ .138-137معجم مصطلحات علم القراءات القرآن (
5
 ) 

 .155-154\7، شرح المفّصل ابن ٌعٌش، (6)
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 :اءسمالّتخفيف والّتشديد ف  اّ -أّولً 

اشتمؿى هذا القسـي عما عددو مف اآلياًت اٌلتي قيًرئ فيها بعضي األسماًء تارةن بتخفيًفها كتارةى أخرل بتشديًدها 
 كمف أهِـّ ما جاءى في ذلؾ:

 
 )الُمْكَرمين، الُمَكر مين( .1

 .(1) اْلُمْكَرِمينَ َوَجَعَمِ   ِمَن ِبَما َغَفَر ِل  َربِّ   قوله تعالى ف  سورة يس:ف  

ػػػر ميف( بتشػػػديًد الػػػٌراًء كفػػػتًح  سػػػكاف الكػػػاًؼ. كقيػػػًرئ )ميكى ٍكػػػرىميف( بػػػالٌتخفيًؼ فػػػي الػػػٌراًء كا  قػػػراءةي الجمهػػػكًر )مي
 .(2)الكاؼً 

ٍكػػ الفعػػؿ ـ. ك رى )مي ٍكػػرى اسػػـ مفعػػكؿ مػػف كػػٌرـ كجمػػع )ميكر ميف(الفعؿميف( اسػػـ مفعػػكؿ مػػف الفعػػؿ أكػػـر جمػػع مي
 ـ.ميكر  

ميف الجٌنػة. فمٌمػا  جاءى معنا )مٍكرىميف( بالٌتخفيًؼ في قكله )كجعمني مف الميٍكرىميف( أم: جعمني مػف الميػٍدخى
يىا لىٍيتى قىٍكًمي يىٍعمىميكفى  :(3)قاؿ دخؿى الجٌنةى كعايشى ما أكرمه اهللي به إليماًنًه كصبًرثً فيه

(4). 

كعمػػا ذلػػؾ يكػػكفي المعنػػا:  ت الٌتكةيػػرى فػػي الفعػػًؿ كالمبالغػػةفػػادأٌمػػا قػػراءةي الٌتضػػعيًؼ فػػي )ميكىػػر ميف( فقػػٍد أ
ـي الٌدرجاتى العما بقطًعهـ جميعى أعمارهـ في العبادًة. كيفيدي الٌتكةيػري فػي هػذث القػراءًة  جعمني مف اٌلذيفى أعطاهي

ػػهي حٌيػػان كمٌيتػػان؛ إذ يتمٌنػػا عممىهيػػـ بإكراًمػػًه تعػػالا لػػه ليعممػػك  ا مةػػؿى عمًمػػًه فينػػالكا مػػا ترغيػػبى قكًمػػًه إٍذ نصػػحى قكمى
 .(5)ناله

ػ ـً ظىػقراءةي )ميكىر ميف( هي األقربي في المعنا لسياؽ اآلية, إذ تدٌؿ عما عً  الػدنيا طمبػان  بػاعى  فٍ عطػاء اهلل لمى
بعد إعبلنه اإلسػبلـ كحةػه لقكمػه عميػه, فعك ضػه اهللي بػأف جعمػه مػف الميكػر ميف  هحياتى  الٌرجؿي  دى قى فى  إذلمرضاته, 

 قطعكا جميع أعمارهـ في العبادة فأعطاهـ اهلل الٌدرجات العما.اٌلذيف 

 

                                                           
 .42\37.الّصافات؛ وٌنظر مثلها: 36/27: ٌس( 1)
ٌّان األندلسً، 5/266، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 893، الكّشاف تفسٌر ( ٌنظر: الّزمخشري،2)  .7/317، البحر المحٌط؛ وأبو ح
 . 466، تنوٌر المقباس؛ والفٌروزآبادي، 4/283، معانً القرآن؛ والّزجاج، 6/272، جامع البٌان( ٌنظر: الّطبري، 3)

.26\36ٌس:  (
4
 ) 

 .16/114، نظم الّدرر(ٌنظر: البقاعً، 5)
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 )الَمْيَتُة، الَميَِّتُة( .2
َّْرُض  قولددده تعدددالى فددد  سدددورة يدددس:فددد   َأْ َيْيَ اَهدددا َوَأْخَرْجَ دددا ِمْ َهدددا َ ب دددا َفِمْ دددُه  اْلَمْيتَدددةُ َوآَيدددٌة ل ُهدددُم ا

َيْأُكُمون
(1). 

ٍيتىةي( بالٌتخفيقراءةي الجمهكًر )ال يِّتىةي( بالٌتشديدً  ًؼ. كقرأ نافعه مى كأبك جعفرو )المى
(2). 

المكتي ضدُّ الحياًة, كيقاؿي لفظي )مىٍيت( بسككًف اليػاًء لمػف فػارؽى الحيػاة حقيقػةن. ك)مٌيػت( بتشػديًد اليػاًء لمػف 
ـٍ يمػٍت بعػد. كالكلكػٍف سػ ,فيػه ركح ـٍ تيعىم ػر كاليمكت أم الٌػػذم لػ ـٍ تيػزرع كلػػ ػػكات: األرضي اٌلتػي لػ جػرل عميهػػا  مى

ٍيًكت عما  ـٌ أدغػـ, (ًعؿيٍ فى )ًمٍمؾ. كيقاؿ: أرضه مكات كمٌيتة إذا كانت خرابان ليست بمعمكرةو. كأصؿي مىٌيت مى , ة
ةـٌ خف ؼى فيقاؿ: مىٍيت
(3). 

.إاٌل أف  البقاعي  قٍد أكضحى الفارؽى (4)رٌد ابفي عاشكرو القراءتيف لممعنا نفسه فهما سكاءه في االستعماؿ لديهً 
ـٍ يكػٍف بهػا  ,يفى القراءتيفب ٍيتة( بالٌتخفيؼ عما معنا األرض اٌلتي ال ركح لها ألن ه ال نبات بها كلػ فقراءة )المى

ها يعني اختراع الٌنباًت فيها كخمقه كهي قراءةه أعُـّ مػف قػراءًة الٌتشػديًد. أٌمػا قػراءةي الٌتشػديًد ؤ حياا  ك , أصبلن  شيءه 
يِّتة( فهػي األرضي اٌلتػي كػافى ف حياؤهػا يكػكفي بإعادتًػه بسػبًب المطػًر ا  فىنًػيى فتفتػتى كصػارى ترابػان, ك  يهػا نبػاته )المى

 .(5)كما كافى قبؿى اضمحبلًله

حى أف  اهللى تعػالا إٌنمػا ضػربى بإحيػاًء األرًض الميتػًة مػةبلن عمػا إحيػاًء الٌنػاًس  كلٌما كافى سياؽي اآليًة قٍد كض 
يِّتػػة( لمػا فيهػا مػػف إعػادًة إحيػاءو لػػؤلرًض. إٍذ اآليػةي داللػػة  بعػدى مػكًتهـ, كػػافى المعنػا األقػربي كالمناسػػبي  هػك )المى

عادًته لخمًقه بعد فناًئهـ كهيئًتهـ قبؿى مماًتهـ حياًئه المكتا, كا   .(6)لهـ عما كجكًد الٌصانع كقدرًته التٌامة كا 

مػف خمًقػًه سػكاءن الٌنػاس أك  كعما ذلؾى تككفي قراءةي الٌتخفيًؼ داٌلةن عما قدرًة اهلًل عما إعادًة إحياًء مف ماتى 
, فمف كافى قػادران  األرض كالحيكاف, أٌما قراءةي الٌتشديًد فتدؿُّ عما قدرًتًه سبحانىهي عما خمًؽ مخمكقاًتًه مف العدـً
عما خمًؽ تمؾى الجناف في األرًض الجرداًء مف ماءو أنزله مف الٌسماًء بقدرتًػًه, لتتحػٌكؿى معػه الٌصػحارم القفػار 

                                                           
 .36/33:ٌس( 1)
؛ 5/267، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 656، اتفً وجوه القراء الموّضح؛ والّشٌرازي، 4/286، معانً القرآن( ٌنظر: الّزجاج، 2)

 .2/400، إتحاف فضالء البشروالبّنا، 
المعجم ، (محّمد حسن)جبل ؛ و4/537، بصائر ذوي الّتمٌٌز؛ والفٌروزآبادي، 705-704، البارع فً اللّغة( ٌنظر: أبو علً القالً، 3)

 .2022-2021، االشتقاقً
 .23/13، الّتحرٌر والّتنوٌر( ٌنظر: 4)
 .16/123، نظم الّدرر( ٌنظر: 5)
 .6/575، تفسٌر القرآن العظٌم؛ وابن كثٌر، 17/440، ألحكام القرآن الجامع؛ والقرطبً، 6/274، جامع البٌان( ٌنظر: الّطبري، 6)
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, فإن ه قػادره عمػا إعػادًة بعػًث الٌنػاًس يػكـى كاألراضي ا لجرداء إلا جنافو غٌناء متنٌكعًة الٌةماًر كاأللكاًف كالطيعكـً
 القيامًة كنشًرهـ.

ّدقين( .3  )الُمصدِّقين، المص 
 .(1) اْلُمَصدِِّقينَ َيُقوُل أَِإ  َك َلِمْن    قوله تعالى ف  سورة الّصافات:ف  

دِّقيف( بتخفيػًؼ الٌصػاًد. كقػرأ حمػزةي مػف ركايػًة عمػي بػف كيسػية عػف سػميـو عنػه, قراءةي الجمهكًر )مػف الميصػ
ٌدقيف( بتشديًد الٌصادً   .(2)كهي ركايةي بكرو بف عبد الٌرحمف القاضي كابف زكريا كبلهما عف حمزة )مف المص 

ـ  تكجٌ  , هي قػػراءًة الٌتخفيػػًؼ )المصػػٌدقيف( عمػػا معنػػا الٌصػػٍدؽ أم: أتيصػػدِّؽى بأن ػػؾ تي يػػتػػ بعػػثي بعػػدى مماتًػػؾى
ػػػدِّؽى بهػػػذا,  ـي مسػػػتعمؿه فػػي اإلنكػػػاًر, أم مػػا كػػػافى يحػػػؽُّ لػػؾ أٍف تيصى كتيٍجػػزل بعممػػػؾ, كتحاسػػب. كاالسػػػتفها
كسٌمط االستفهاـ عما حرؼ الٌتككيد إلفادًة أن ه بىمىغىهي تأٌكدي إسػبلـ قرينػه فجػاءى ينكػري عميػه مػا تحقٌػؽى عنػدىثي, 

 .(3)أن ه تحٌققه لما ظٌف به ذلؾ ؽ خبرث كلكالرث إسبلمه بعدى تحقٌ أم: إٌف إنكا

. كقػػٍد كٌجهػػػٍت هػػػذث القػػػراءةي  ػػػد ؽى إذان أعطػػا كتفٌضػػػؿى كأحسػػػفى ػػدِّقيف( فمػػػف تىصى أٌمػػا قػػػراءةي الٌتشػػػديًد )المص 
بقكًلهـ إٍنهما كانا شريكيف بةمانيًة آالؼ دينار فكافى أحديهما يعبػدي اهللى كيقصػري مػف الٌتجػارًة, ككػافى اآلخػري 

ـ  إٌنػه جعػؿى كٌممػا اشػترل  ,فران مقببلن عما ماًلًه فحػؿ  الشػركةى مػع المػؤمًف كبقػيى كحػدىثي لتقصػيًر المػؤمفكا ةػ
ػػهي عمػػا ذلػػؾى المػػؤمًف كفخػػر عميػػه بػػه. فيمضػػي المػػؤمفي عنػػدى  شػػيئان مػػف دارو كجاريػػةو كبسػػتافو كنحػػًكًث عرضى

ًة, فكػافى مػف أمًرهمػا فػي اآلخػرًة مػا تضػٌمنته ذلؾى كيتصٌدؽي بنحًك ذلؾى الٌةمف ليشترم بػه مػف اهلل فػي الجٌنػ
هػػػذث اآليػػػة.  كمنػػػه يمكػػػف تأكيمهػػػا بأن ػػػه أنكػػػرى عميػػػه الٌتصػػػٌدؽى بماًلػػػه لطمػػػًب الةٌػػػكاًب, كعمٌػػػؿ ذلػػػؾى باسػػػتبعاًد 
: نزلٍت في رجؿو تصٌدؽى بماًلًه لكجًه اهلًل فاحتاجى فاستجدل بعضى إخكانًػًه فقػاؿ: كأيػف مالػؾف  البعًث. كقيؿى

ٌدقت به ليعٌكضني اهللي به في اآلخرة خيػران منػه. فقػاؿ: أئٌنػؾ لمػف المصػٌدقيف بيػكـً الػٌديًف أك مػف قاؿ: تص
 .(4)المتصٌدقيف لطمًب الٌةكاًب كاهلل ال أعطيؾ شيئان 

ن ما المعنا كافى لي قػريفه يقػكؿي أئٌنػؾ مٌمػف ًة أن ه ال معنا لمٌصدقًة في اآليًة كا  حٍت قراءةي الٌتخفيًؼ بحج   ريجِّ
دِّؽ بالبعًث بعدى أٍف تىصيرى تيرابان   .(5)كعظامان  ,ييصى
                                                           

 .37/52: الّصافات( 1)
 .18/36، الجامع ألحكام القرآن؛ والقرطبً، 1187، زاد المسٌر( ٌنظر: ابن الجوزي، 2)
 . 4/473، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 6/305، جامع البٌانر: الّطبري، ( ٌنظ3)
ٌّة، 906، الكّشافتفسٌر  ؛ والّزمخشري،23/91، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، 4) ؛ 4/473، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

 .1241، فتح القدٌروالّشوكانً، 
ِِِِِِش، 5) ؛ 839، إعررررررراب القرررررررآن؛ والّنحِِِِِِاس، 4/304، عررررررانً القرررررررآنم؛ والّزجِِِِِِاج، 491، معررررررانً القرررررررآن( ٌنظِِِِِِر: األخف

 .1241، فتح القدٌروالّشوكانً، 
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ٍف كػػافى غيػػيبػػدك أف  كػػؿ  قػػراءةو مػػف القػػراءاًت الٌسػػابقًة قػػٍد أفضػػٍت إلػػا معنػػا م  رى خػػالؼو لممعنػػا اآلخػػر كا 
فقتا في ف عما كجكًد قريًف الٌسكًء اٌلذم ييحيدي صاحبىهي عف الحؽِّ, كما اتٌ اله كال مضاد إٍذ دٌلٍت القراءت مناقضو 

كضػػكًح اإلنكػػاًر لمبعػػًث. كاختمفتػػا فػػي ًداللىػػًة )الصػػدِّقيف( عمػػا إنكػػاًر تصػػديًقًه لمبعػػًث كالحسػػاًب يػػكـى القيامػػًة, 
يػػكـى البعػػًث معمٌػػبلن إنكػػارث  -عػػٌز كجػػؿ–كًداللىػػًة )الميٌصػػٌدقيف( عمػػا إنكػػاًر تصػػٌدًقًه بماًلػػه لطمػػًب الةٌػػكاًب مػػف اهلل 

 باستبعاًد البعًث.

 اق()غّساق، َغسَ  .4
 .(1)  َهَذا َفْمَيُذوُقوُه َ ِميٌم َوَغس اقٌ  قوله تعالى ف  سورة ص:ف  

 , , كاألعمػػشي , كطمحػػةي, كخمػػؼه , كحمػػزةي, كالكسػػائيُّ , كابػػفي أبػػي قػػرأ حفػػصه عػػف عاصػػـو كيحيػػا بػػف كةػػابو
, كابػػفي سػػعداف, كهػػاركف عػػف أبػػي عمػػرك, كعبػػدي اهلًل بػػف مسػػعكدو كعاٌمػػةي اسػػحاؽ أصػػحاًبًه , كقتػػادةي, كالمفضػػؿي

 , ـه فػػي ركايػػًة أبػػي بكػػرو , كعاصػػ , كنػػافعه, كأبػػك عمػػرك, كابػػفي عػػامرو )غٌسػػاؽ( بتشػػديًد الٌسػػيًف. كقػػرأ ابػػفي كةيػػرو
 .(2)كيعقكب, كأبك جعفرو )غىسىاؽ( بتخفيًؼ الٌسيًف. كهي اختياري أبي حاتـو 

ٍسػػقان ك  ٍينيػػهي تىٍغًسػػؽي غى ػػقىٍت عى ػػب ٍت, يمكػػفي اشػػتقاؽ كممػػة )غسػػاؽ( مػػف غىسىػػؽى أم: غىسى ػػقانان: دىمىعىػػٍت أك اٍنصى غىسى
: الغىس ػاؽي: كالغاًسػًؽ أم: الٌسػاًئؿ  تيػهي. كقيػؿى . كغىسىؽي الٌمٍيًؿ: ظيٍممى ٍرحي غىٍسقان أم: ساؿى منهي ماءه أٍصفىري كغىسىؽى الجي

: الغىٌساؽي: ما يىغًسؽي كيىسيؿي مف جي   .(3)حو كنحكثيمكًد أهًؿ الٌناًر كصديدهـ مف قككبلهيما صفةه غاًلبىةه. كقيؿى

تشػػديدي كقػػراءةي )غٌسػػاؽ( فيهػػا عػػٌدةي أكجػػهو: األٌكؿ: أن ػػه صػػفهه كالخٌبػػاًز كالضػػٌراًب عمػػا كزف فٌعػػاؿ, أم:     
ٍت منػػه ك قطػر غىسىػؽى يغسػؽ, أم: مػػا يسػيؿي مػف جمػػكًد أهػًؿ الٌنػاًر, ككصػػؼ ذلػؾى بقػكًلهـ: لػػ :سػٌياؿه مشػتؽه مػػف

: هك اسـي فاعػؿو نيًقػؿى إلػا فٌعػاؿ قطرة في المشرًؽ ألنتنٍت أهؿى المغرًب, ككذ لؾى لك سقطٍت في المغرًب, كقيؿى
: فميػذكقكث شػرابى حمػيـو كشػرابى  ـى المكصػكًؼ كالتٌقػديري ـى الٌصػفةى مقػا لممبالغًة نحك ضػٌراب, كبػذلؾى يكػكفي قػٍد أقػا

. كالةٌالث: أن   : الغٌساؽي: الٌزمهريري يحرقيهـ كما تحرقهـ الٌناري ٌعػاؿ( قمػيبلن ه لٌما كافى كزفي )فى غٌساؽو. كالةٌاني: قيؿى
: إف  هذا االسـى )الغٌساؽ( بهذا الكزف )فى   , كقكلػههي نى ٌعاؿ( أطمقىػهي القػرآفي عمػا سػائؿو كريػهو ييٍسػقىكٍ في األسماًء قيؿى

ْشِِِوي اْلُوُجِِوهَ  : تعػػالا ٌَ ِِِل  ِِاءك َكاْلُمْه ـٍ تكػػٍف م . كقػػٌدركا أف  (4) ِبَم عركفػػةن عنػػدى هػػذث الٌزنىػػةى مػػف هػػذًث المػػاٌدة لػػ
ليكػكفى اسػمان  فاألظهر أٌنه صي ى له هذا الكزف العرًب كهذا سببي اختبلًؼ المفٌسريف في الميراًد به. كعما ذلؾ

                                                           
 .38/57: ص( 1)
ِِِِان األندلسًِِِِ، 381، فررررً القررررراءات المبسرررروط( ٌنظِِِِر: األصِِِِبهانً، 2) ٌّ ِِِِو ح ِِِِن الجِِِِزري، 7/388، البحررررر المحررررٌط؛ وأب ؛ واب

 .555،ءاتفً القرا الّسبعة؛ وابن مجاهد، 2/361، فً القراءات العشر الّنشر
 )غسق(. 1580، المعجم االشتقاقً، (محّمد حسن ))غسق(؛ وجبل 3256-3255، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، 3)
 .18/29: الكهف( 4)
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, كلذلؾ سي  بالميهًؿ كالٌصديًد في آياتو أخرل. كالٌرابع: أٌنه عذابه ال يعممػهي  يى مِّ لشيءو يشًبهي ما يغًسؽ به الجرحي
ػا أيٍخًفػيى لىهيػـ   اسى أخفكا هلل طاعػةن فػأخفا لهػـ ةكابػان فػي قكلػه تعػالا:إاٌل اهللي تعالا, فإف  النٌ  ـي نىٍفػسه م  فىػبل تىٍعمىػ

ميػكفى  ػا كىػانيكا يىٍعمى زىاء ًبمى مِّف قير ًة أىٍعييفو جى
: هػك مػأخكذه مػف الظُّممػًة (1) .كأخفػكا معصػيةن فػأخفا لهػـ عقكبػةن, كقيػؿى
 .(2)ٌشراًب كرٌقتًه. كعما ذلؾ يككفي مشتؽه مف الغسًؽ كهك الظُّممةكالٌسكاًد, كهك ضدُّ ما يرادي مف صفاًء ال

أٌما قراءةي الٌتخفيًؼ فػي )غىسػاؽ( ففيهػا عػٌدة أكجػه أيضػان: األٌكؿ: أنِّػه اسػـه مكضػكعه عمػا هػذا الػكزًف مةػؿ: 
: هػك  : هػك شػرابه شػديدي البػركدًة يٍحػًرؽي مػف بىػرًدًث, كقيػؿى , قيػؿى اسػـ لمٌصػديًد, عذاب, كشراب, كفيػه عػٌدة معػافو

ػػةي فػػي ذلػػؾ أف  )فىعىػػاؿ( فػػي األسػػماًء كةيػػره كهػػك أكةػػري مػػف )فٌعػػاؿ( فػػي األسػػماًء؛ فهػػك أكلػػا القػػراءتيف  ج  كالحي
 . ـى مكصػػكؼو ػػًة صػػفة مقػػا حػػكا االلكةرتًػػًه كلتجنُّػػًب إقامى سػػمٌيةى لقػػراءًة الٌتخفيػػًؼ كػػافى تفسػػيري كالةٌػػاني: أٌنهػػـ لٌمػػا رج 

ـى  ُـّ كػؿِّ ذاًت ًحٌمػػةو مػف عقػربو كحٌيػػةو ييغمىػسي فيهػػا اآلدمػيُّ فيتسػػاقطي  كػكًف الغسػاًؽ عػػيف فػي جهػػٌن  يسػيؿي إليهػا سيػػ
ػػهي عػػف عظاًمػػًه أقػػربى  ػػفةً  جمػػديثي كلحمي ـ   ,إلػػا االسػػمي ًة منػػه إلػػا الصِّ لػػذا طػػابؽى هػػذث القػػراءةى. كالةٌالػػث: أن ػػه اسػػ

ابػػع: أف  مػػف خفٌػػؼى جعمىػػهي مصػػدران لغىسىػػؽى يىٍغًسػػؽي لصػػديًد أهػػًؿ الٌنػػاًر أك القػػيًح الٌػػذم يسػػيؿي مػػنهـ فيسػػقكنه. كالرٌ 
. كأف  المعنا: حميـه. كذك غساؽو, أم: كصديده ذك غساؽو أم ذك سيبلف غىسىاقان أم: ساؿى
(3) . 

عمػػا ذلػػؾ تكػػكفي القراءتػػاف قػػٍد دٌلتػػا عمػػا شػػٌدًة عقػػاًب اهلل تعػػالا لممشػػركيف كمػػا أعػػد ثي لمكفٌػػاًر مػػف العػػذاًب 
ًع, كقػػٍد أشػػارٍت قػػراءةي الٌتشػػديد )غٌسػػاؽ( إلػػا شػػٌدًة أمػػًر العػػذاًب فػػي جميػػع مػػا اسػػتعمؿ فيػػه مػػف الٌشػػديًد كالمتنػػكٌ 

, فػػي حػػيف ػػحى فيػػه الٌصػػفةي كالفعػػؿي رٌجحػػٍت قػػراءةي الٌتخفيػػًؼ  السػػيبلف كالبػػرًد كالٌسػػكاد؛ إضػػافة إلػػا أٌف الٌتشػػديد ريجِّ
ـى  ـى يجتىًمػػعي  ان اؽ اسػػم؛ لكػػكف الغٌسػػاالسػػ ٌمػػةو فيهػػا سيػػلعػػيفو فػػي جهػػٌن أك اسػػمان لصػػديًد أهػػًؿ النػػاًر أك  .ُـّ كػػٌؿ ذاًت حى

 القيًح اٌلذم يسيؿي منهـ فييسقكنه.

 

 

 

                                                           
 .17/ 32: الّسجدة( 1)
؛ 232، عن وجوه القراءات الكشف؛ ومّكً القٌسً، 615، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 4/339، معانً القرآن( ٌنظر: الّزجاج، 2)

؛ وابن 929، الكّشاف تفسٌر ؛ والّزمخشري،482، تنوٌر المقباسوالفٌروزآبادي، ؛ 107\5، النكت والعٌونوالماوردي، 

 .23/286، الّتحرٌر والّتنوٌرعاشور، 
آن تفسٌر القر؛ وابن كثٌر، 18/230، ألحكام القرآن معاالج؛ والقرطبً، 233-2/232، المصدر الّسابق( ٌنظر: مّكً القٌسً، 3)

، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 16/406، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 2/330، معانً القراءات؛ واألزهري، 79-7/78، العظٌم

2/423 . 
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 )الر شاِد، الر ّشاد( .5
َّْرِض َفَمدن َي ُصدُرَ ا ِمدن  قوله تعالى ف  سورة غافر:ف   َيا َقدْوِم َلُكدُم اْلُمْمدُك اْلَيدْوَم َظداِهِريَن ِفد  ا

الر َشادِ اَل ِفْرَعْوُن َما ُأِريُكْم ِإل  َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإل  َسِبيَل قَ  َبْأِس الم ِه ِإْن َجاَءَ ا
(1). 

, كالحسفي )الر ٌشاد( بتشديًد الشِّيفً   .(2)قراءةي الجماعًة )الر شاًد( بتخفيًؼ الش يًف. كقرأى معاذي بف جبؿو

, كرشىدى  ًشػدى, بػالفتًح يىٍرشػدي رشػدان  الرٍُّشدي كالر شىدي كالر شادي: نقيضي الغىيِّ ِـّ كرى ػ , بالفتًح يرشيديثي ريشدان بالض  اإلنسافي
كرشادان, فهك راشده كرشيده. كهك نقيضي الٌضبلًؿ إذا أصابى كجهى األمػًر كالط ريػؽ. كاإلرشػادي: الهدايػةي كالٌداللػةي, 

, كمراشدي الط ريؽً كالرُّشٍ   .(3)مخيًر كالٌداؿِّ عما طريًؽ الرُّشدً مقاًصديثي كالمرشد: الهادم ل دي: الص بلحي

ـي مػػفى قػػراءةي الت خفيػػًؼ )الر شػػاد( مػػف رشىػػدى كالمعنػػا: طريػػؽي الٌصػػكاًب كالٌصػػبلًح, أك مػػا أعممػػتكـ  إاٌل مػػا أعمػػ
ري منه شيئان كال أسرُّ عنكـ خبلؼى ما أيظهر يعني أف  لسػانىهي كقمبىػهي متكاطئػاًف عمػا مػا يقػكؿ, ٌدحً االٌصكاًب كال 

دى بطريًؽ كم تٌفقاًف عميًه, كقد كاف كاذبان؛ إذ كاف مستشعران لمخكًؼ الٌشديًد مف جهة مكسا عميه الٌسبلـ, كقصى
الٌصػكاًب قتػؿى مكسػػا عميػه الس ػػبلـ؛ الٌػذم يػػدفعي بػه تبػػدُّؿ الػٌديف كظهػػكر الفسػاًد فػػي األرًض بإظهػاًر أحكاًمػػًه. 

: هكى بمعنا أهديكـ, كالمعنا كما أهديكـ كأيش : مسػتعاره لمعمػؿ, اٌل بعمػؿو فيػه رشػاده. كالس ػبيؿي يري عميكـ إكقيؿى
ضافته إلا الر شاًد قرينةه   .(4)كا 

أٌما قراءةي الت شديًد)الر ٌشاد( فمها كجهاف: األٌكؿ: أف  ميعاذى بف جبؿو كافى ييفسِّرها بػ )سبيؿى اهلًل(, كقد ريد  عمػا 
, , فمعػػؿ  الت فسػػيري  ذلػػؾ بػػأف  المعنػػا ال يتسػػٌنا فػػي كػػبلـً فرعػػكفى لػػت بهػػذا المعنػػا فػػي قػػكًؿ المػػؤمنيفى ٌنمػػا أيكِّ كا 

ًشدى يىٍرشىدي بالكسًر كعػبٌلـ  -عز  كجؿ  –بسبيًؿ اهلًل  . كالةٌاني: أن هي فٌعاؿ لممبالغًة مف رى كافى فيًه دكفى كبلـً فرعكفى
بىدى يىٍعبيدي. كقد ـي, أك مف رىشىدى يىٍرشيدي, كعٌباد مف عى ـى يعمى ريد  المعنا فيه إلا أرشىدى؛ كذلؾ أف  المعنا راجعه  مف عم

فيما بعد إلا أن ه ميرشده؛ ألن هي إذا رًشدى أٍرشىدى كألف  اإلرشادى مف الرُّشًد فهكى مف باًب االكتفػاًء بػذكًر الٌسػبًب عػف 
: الميسىبًِّب. كما أيجيزى ذلؾى ألف  المبالغةى في الرُّشًد تكػكفي باإلرشػاًد كمػا قػد ر  كا فػي قىٌيػكـ كطىهػكر. كالةٌالػث: قيػؿى

ـٍ يجػئ إاٌل فػي عػد ًة أحػرؼو نحػك: دٌراؾ,  ًة أف  فٌعاالن مف أفعؿى ل ج  , كريد  ذلؾ بحي هك مف أرشدى كجٌبار مف أجبرى

                                                           
  .40/38،29: غافر( 1)
؛ وابن 2/241، المحتسب؛ وابن جّنً، 33، مختصر فً شواذ القراءات؛ وابن خالوٌه، 24/65، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، 2)

 ٌَّ  .4/557، ر الوجٌزالمحرّ ة، عط
 )رشد(. 803، المعجم االشتقاقً،  (محّمد حسن)جبل . )َرشَد(؛ و1650 -1649، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، 3)
؛ وابن 5165، محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 5/56، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 24/65، المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً، 4)

 .24/130، والّتنوٌر الّتحرٌرعاشور، 
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: رشىػدى بمعنػا اهتػدل فػالمعنا: مػا أهػديكـ إاٌل سػبيؿى مػًف اهتػدل  كحٌبار, كال يصحُّ القياسى عما القميؿ. كقيػؿى
ـى ريشديثي كعظي 

(1). 

؛ فقػػراءةي الت خفيػػًؼ تفس ػػري عمػػا أف  قػػكلىهـ سػػبيؿى الر شػػاًد, أم: ضػػخػػتبلؼي المعػػاني فػػي القػػراءتيًف كاا حه جمػػي 
سبيؿى الٌحؽِّ كالٌصكاًب, أٌما قراءةي الٌتشديًد فتفسِّريثي بأن ه بمعنا اإلرشاًد كالرُّشًد عما الميبالغًة أم: ال أهػديكـ إاٌل 

اهتدل كعظيـى ريشديثي كمػا دل ػت عمػا أف  المعنػا فيهػا سػبيؿي اهلًل كهػكى بعيػده؛ ألٌف فرعػكفى كػافى يػد عي سبيؿى مًف 
كمػع اخػػتبلًؼ المعػػاني فػػي القػػراءتيًف إاٌل , ؤمفى أك ينسػػبى األلكهي ػػةى هلًل عػػز  كجػػؿٌ األلكهي ػةى فمػػا يكػػكفي منػػهي أف يػ

مػػةن لمعنػػا تيشػػيري إلػػا كػػًذًب فرعػػكفى كخكفػػًه مػػف مكسػػا عميػػًه الس ػػبلـ؛ ك  ,اآليػػةً  أن همػػا تت فقػػاف؛ إًذ المعػػاني مكمِّ
 الستةارتًه لقكًمًه.

 )الت  اْد، الت  ادِّ( .6

الت َ ادِ َوَيا َقْوِم ِإ ِّ  َأَخاُف َعَمْيُكْم َيْوَم  قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف  
(2). 

, كأبػػك قػػرأ عمػػي  بػػف نصػػرو عػػف أبػػي عمػػرك )الت نػػاٍد( بسػػككًف الػػدٌ  , كالٌضػػحاؾي اؿ. كقػػرأ ابػػفي عٌبػػاسو
, كابػفي مقٌسػـ, كعكرمػةي, كسػعيده بػًف المسػيب, كابػفي جبيػر, كأبػك العاليػة,  , كالز عفرانيُّ صالح, كالكمبيُّ

 .(3)( بتشديًد الٌداؿفي زياد كبلهما عف حمزة )التنادِّ كأبك بكرو الٌصديؽ, كالقاضي, كاب

الدُّعاًء كالرُّغاًء, كقٍد ناداث كنادل به كناداث مناداةن كًنداءن, أم: صػاحى  الن داءي كالنُّداءي: الٌصكتي مةؿي 
 , ػػهـ بعضػػان. كنىػػد  البعيػػري يىنًػػدُّ نىػػد ان كنديػػدان كنيػػدكدان كنًػػدادان: شىػػرىدى كنىفىػػرى بػػه. كمنػػه تنػػادكا, أم: نػػادل بعضي

فرُّؽي كالتٌنافيري كذهبكا أناديدى كتناديدى: تفر قكا في كؿِّ كجهو, كالتٌنادُّ: الت  
(4). 

هـ بعضان, فيكـي الت ناًد هكى يكـي  جاءٍت قراءةي الت خفيًؼ )الت ناد( مصدري تنادل القكـي أم: نادل بعضي
ػػهـ بعضػػان عنػػدى الػػن فًخ؛ إٍذ  : األك ؿ: ألن ػػهي ينػػادم فيػػًه بعضي القيامػػًة كقػػد سيػػميى بػػذلؾى لعػػد ًة أسػػبابو هػػيى

ػه ذا كزىفى عمػؿى ـ بعضػان. كالةٌػاني: أف  الميػزافى يػكـى القيامػًة عنػدث ممػيذهبكف هػاربيف يينػادم بعضي ؾ, كا 
ٍف خػؼ   حالعبًد فرج نادل بأعما صكًتًه: أال قػٍد سػًعدى فػبلفه بػف فػبلفو سػعادةن ال يشػقا بعػدىها أبػدان. كا 

. كالةٌالث: ألف  الخمؽى يينادكف إلا المحشًر. كالرٌ  ابًع: لنداًء المؤمف: نادل: أال قد شىًقيى فبلفه بف فبلفو

                                                           
 .956، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 242-2/241، المحتسب؛ وابن جّنً، 24/65، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، 1)
 .40/32: غافر( 2)
 زاد؛ وابن الجوزي، 2/243، المصدر الّسابق؛ وابن جّنً، 897، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 3/8، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، 3)

ٌّان األندلسً، 1244، المسٌر  .7/444، البحر المحٌط؛ وأبو ح
 )ندد(. 322، القاموس المحٌط)ندى(؛ والفٌروزآبادي، 4388)ندد(،4381، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، 4)
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 ٍـي اٍقرىءيكا ًكتىاًبيىه فىيىقيكؿي هىاؤي
ـٍ أيكتى ًكتىاًبيىهٍ كلنداًء الكافًر:  (1) يىا لىٍيتىًني لى

. كالخػامس: أف  الت نػادم ( 2)
ابى الن ػػاًر أىف قىػػٍد  مػػا حكػػا اهللي تعػػالا فػػي سػػكرة األعػػراًؼ مػػف قكلػػه: ن ػػًة أىٍصػػحى ابي اٍلجى نىػػادىل أىٍصػػحى كى

ـٍ فىأىذ فى ميؤىذِّفه بىيٍ  قًّا قىاليكٍا نىعى ـٍ حى بُّكي دتُـّ م ا كىعىدى رى قًّا فىهىٍؿ كىجى بُّنىا حى ٍدنىا مىا كىعىدىنىا رى مىا كىجى ـٍ أىف ل ٍعنىةي الم ًه عى نىهي
الظ اًلًميفى 

ألصػكات . كالٌسادس: قيؿى يكـى تتنػادل المبلئكػةي كقػد أحػاطكا بػالةٌقميًف صػفكفان, إذ تعمػك ا(3)
ػهـ بالكيػًؿ كالةُّبػكًر, كتينػادم  هـ بالسُّركًر كبعضي جيًج بعضي بالت سبيًح كالت قديًس, كترتفعي األصكاتي بالض 
ألسيػػػػفي النِّيػػػػراًف: أيػػػػفى الجٌبػػػػاركف أيػػػػفى المتكبِّػػػػركف, كتينػػػػادم الجن ػػػػةي: أيػػػػفى الميشػػػػمِّركفى فػػػػي مرضػػػػاًة اهلًل 

: إٌنػه سيػمِّ  ؿِّ نػداءو لمجمػكًع ذلػؾى كمِّػه إذ يحتمػؿي أف يكػكفى الميػرادي التٌػذكير بكػيى بػذلؾى كالٌصابركف. كقيػؿى
ػػػهي  فػػػي القيامػػػًة فيػػػه مشػػػٌقة عمػػػا الكفٌػػػاًر كالعيصػػػاًة. كعمػػػا ذلػػػؾى تكػػػكفي القػػػراءةي شػػػاممةن لكػػػؿِّ نػػػداءو يكج 

رى في كتاًب اهللكً لممشركيفى يكـى القيامًة مٌما ذي 
(4). 

. أٌمػػا قػػراءةي الت شػػديد فهػػذا معنػػا آخػػر  لػػيسى مػػف النِّػػداًء, بػػؿ هػػكى مػػف قػػكلهـ: نػػد  البعيػػري إذا هػػربى
: سيػػػمِّ  , األٌكؿ: أف  اهلل تعػػػالا إذا كالمعنػػػا: يػػػكـى الت نػػػافيًر كالهػػػرًب كالفػػػراًر. كقيػػػؿى يى بػػػذلؾى لعػػػد ًة أسػػػبابو

ـي هػػ كؿى طػػكل الٌسػػماكاًت نزلػػٍت مبلئكػػةي كػػٌؿ سػػماءو فكانػػٍت صػػفان بعػػدى صػػؼو مسػػتديرةن, فػػإذا رأل العػػال
ـي عنقىها إلا أصحاًبها فر  الكيٌفاري كنػٌدكا مػدبريف إلػا كػؿِّ جهػةو فتػريدُّهـ المبلئكػةي  القيامًة كأخرجٍت جهن 

اًئهىػا إلا المحشًر, كأيكِّػدى ذلػؾى فػي قكلػه تعػالا فػي الٌسػكرة نفسػها: مىػا أىٍرجى مىػؾي عى ػاءى كقكلػه:  كىاٍلمى كىجى
فًّا فًّا صى بُّؾى كىاٍلمىمىؾي صى رى

ػٍرءي ًمػٍف أىًخيػهً  . كالةٌاني: أٌنه مف الفرار لقكلهـ:(5) يىٍكـى يىًفرُّ اٍلمى
 ,كالةٌالػث .(6)

الميرادي بًه يكـى االجتماًع مٍف ندا إذا اجتمعى  :قيؿى 
(7) . 

نػاداة فػي حػيف دل ػت القػراءةي الةٌانيػةي بالت شػديد  دل ت القراءةي األكلا بالت خفيًؼ عمػا معنػا النِّػداء كالمي
ا معنػػا الهػػرًب كالفػػراًر كالنُّفػػكًر, كمػػع اخػػتبلؼ المعػػاني فػػي القػػراءتيًف إاٌل أٌنهمػػا قػػد رسػػمتا معػػان عمػػ

, لتككفى تمػؾى الٌصػكرةي عبػرةن لمػف  صكرةن في خياًؿ الميتمٌقي عف يكـً القيامًة كما فيًه مف أهكاؿو كأحداثو
ث مػف عػذابو كأهػكاؿو افر بمػا ينتظػر يعتبر مف العباًد كعظةن لمف يػٌتعظ مػنهـ, إضػافةن إلػا ترهيبهػا لمكػ

 يـك القيامة.
                                                           

 .69/19: الحاّقة( 1)
 .69/25: الحاّقة( 2)
 .7/44: األعراف( 3)

؛ وابن 956، الكّشافسٌر تف. والّزمخشري، 155-5/154، الّنكت والعٌونوردي، ؛ والما24/67، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، 4)

ٌّة،   .5166، محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 17/62، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 4/558، ر الوجٌزالمحرّ عط
 .89/22: الفجر( 5)
 .80/34: عبس( 6)
تفسٌر ؛ وابن كثٌر، 5/57، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 3/8، رآنمعانً الق؛ والفّراء، 24/67، المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً، 7)

 .7/143، القرآن العظٌم
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مػػف  كالٌتشػػديدً  بػػالٌتخفيؼً  القػػراءاتً  اخػػتبلؼً يمكػػفي تحديػػد االخػػتبلؼ النػػاتج مػػف القػػكؿ:  خبلصػػةي 
جػػػانبيف: الجانػػػبي األكؿ هػػػك الجانػػػب الببلغػػػي بحيػػػث أدل الٌتشػػػديد فػػػي معظػػػـ اآليػػػات الػػػكاردة إلػػػا 

الٌتكةيػػر, أٌمػػا الجانػػب الةٌػػاني فهػػك الجانػػب المعجمػػي إذ أدل  إضػػافة معنػػا ببلغيػػان تمة ػػؿى بالمبالغػػة ك 
الٌتخفيػػؼ كالٌتشػػديد إلػػا نقػػؿ الكممػػة مػػف معنػػا إلػػا معنػػا آخػػر كمػػا هػػك الحػػاؿ فػػي قػػراءة ) الت نػػاد( 

 بتخفيؼ الٌداؿ كتشديدا.
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 الت خفيف والت شديد ف  اّفعال -ّا ياً 

مىبػت الًفعمي ػة عمػا الكممػاًت اٌلتػػي تعاقبػت  ِـّ مػا جػاء فػػي غى عميهػا قػراءةي الت خفيػًؼ كالت شػػديًد كمػٍف أهػ
 ذلؾ:

ز ا، َفعَزز ا( .1  )فعز 

َّْ ددْيِن َفَكددذ ُبوُهَما  قولدده تعددالى فدد  سددورة يددس:فدد   ْزَ دداِإْذ َأْرَسددْمَ ا ِإَلددْيِهُم ا ِبَّاِلددٍث َفَقدداُلوا ِإ  ددا ِإَلددْيُكم  َفَعز 
مُّْرَسُمونَ 

(1). 

زنػػ  ,كأبػػك حيػػكةى  ,كالحسػػفي ,كالمفٌضػػؿ عػػف عاصػػـو  ,ا( بتشػػديًد الػػٌزام. كقػػرأى أبػػك بكػػرو قػػراءةي الجمهػػكًر )فعز 
زنا( بالت خفيؼً   .(2)كأباف )فعزى

ػز    , بػالفتًح, إذا اشػتد   الًعز ةي: الشِّد ةي كالقيػك ةي, كييقػاؿ: عى ت ,يىعىػزُّ زى ٍزتي القىػٍكـى كأٍعػزى ػزى شىػد دتهيـٍ كىعى ٍيتيهـ كى  ,هيـي, قىػك 
 .(3)في الًخطاًب: غالىبىهي  كعىز ثي 

ػػز  يىعػػز بمعنػػا: قػػكم كاشػػتد . كهػػكى فعػػؿه الزـه تعػػدل بالت ضػػعيًؼ,  زنػػا( مػػف عى جػػاءت قػػراءةي الت شػػديًد )فعز 
, كالمفعكؿ به محذكؼه  يناهيـ ًبةالثو ٍينػا الر سػكليًف برسػكؿو  ما, كهكالمعنا: فقك  الر سكالًف األك الًف كالت قدير: قك 

. كت : هػػػي أنطاكيػػػة  -عميػػػه الس ػػػبلـ-أكيػػػؿ ذلػػػؾ أف  عيسػػػا ةالػػػثو قػػػد أرسػػػؿ رسػػػكليًف إلػػػا أهػػػًؿ قريػػػةو قيػػػؿى
يهمػػا, كقيػػؿى المعنػػا: كشػػددنا الرِّسػػالة بةالػػثو  ػػؿى إليهػػا برسػػكؿو ةالػػثو ليشػػد  مػػٍف أٍزًرًهمػػا كيقكِّ فكػػذ بكهما فأرسى

: الميرًسػؿ هػكى اهلل. كق يػؿى هػكى عيسػا كقػد أيسػندى فعػؿي اإلٍرسػاًؿ كعما ذلؾ يككف المفعػكؿ بػه الرِّسػالة. كقيػؿى
إلػػا اهلل ألف  عيسػػا عميػػًه الس ػػبلـ قػػد أرسػػؿ الميرسػػميف بػػأمرو مػػف اهلل. كاختمػػؼى بالمرسػػميف فقيػػؿ الميرسػػبلف 
: الةٌالثي هكى شىمعكف, كالمعنا: أٌنه لٌما كٌذب أصػحابي  األك الف هيما: صادؽه كصدكؽ كالةٌالثي شمكـ. كقيؿى

ليًف أرسؿ إليهـ برسكؿو ةالثو يىشيدُّ مٍف أٍزًرًهـ كييقكِّ القريًة الر    .(4)يهـسكليًف األك 

 . , كهػػػكى فعػػػؿه متعػػػدٍّ, كالمعنػػػا: فغمبنػػػاهيـ بةالػػػثو مػػػبى : بمعنػػػا: غي ػػػز  ٍزنػػػا( فًمػػػف عى أٌمػػػا قػػػراءةي الت خفيػػػًؼ )فىعزى
: فىغىمبنا أصػحابى  ػة الةٌالػث. كهػكى شػمعكف.  كالمفعكؿ محذكؼه أيضان كهكى الميرسؿي إليًهـ, كالت قديري ج  القريػًة بحي

                                                           
 .36/14: ٌس( 1)
ٌّان األندلسً، 369 ،فً القراءات المبسوط( ٌنظر: األصبهانً، 2) فً  الّسبعة؛ وابن مجاهد، 7/313، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .539، القراءات
(. 517، القاموس المحٌط)عزز(؛ والفٌروزآبادي،  2926 ،لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، 3)  )َعزَّ
جاج، 6/269، جامع البٌان( ٌنظر: الّطبري، 4) ؛ 6/569، تفسٌر القرآن العظٌم؛ وابن كثٌر، 4/282، معانً القرآن؛ والزَّ

 .2/398، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 465، تنوٌر المقباسوالفٌروزآبادي، 
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: كما في قكله تعالا: كىعىز ًني ًفي اٍلًخطىابً  كقيؿى
أم: غمىبني. كخيبلصةي القكًؿ فػي هػذث الًقػراءًة أن ػهي لٌمػا ( 1)

لػػػيًف أى  ػػػرٍ كػػػٌذبى أصػػػحاب القريػػػًة الر سػػػكليًف األك  ػػػًة لتحصػػػؿ لهػػػـ الغمبػػػةي عمػػػا القػػػكـً بحي  ان ةالةػػػ إلػػػيهـ رسػػػكالن  ؿى سى ج 
 .(2)الر سكًؿ الةٌالثً 

جػاءت بمعنػا  الت شػديدً  زنػا( إلػا اخػتبلؼو فػي المعنػا مفػادثي أف  قػراءةى أٌدل اختبلؼي القػراءًة فػي كممػًة )فعزٌ 
خفيػؼ ز همػا الر سػكالف األك الف أك الرِّسػالة. أٌمػا قػراءةي الت  عػز  ز بػه الر سػكؿي الةٌالػثي كالمي لقك ًة كالشٌِّدة فكػافى الميعػز  ا

ػػؿ إلػػيهـ كهػػـ أصػػحابي القريػػًة أٌمػػا الفاعػػؿي فهػػك  فجػػاءت بمعنػػا الغمبػػة كالقهػػر, كقػػد حػػدةت الغمبػػةي لمقػػكـً المرسى
 الر سكؿي الةٌالثي في الًقراءتيًف.

مون، َيْخِصمون( .2 مون، َيْخصِّ مون، َيَخصِّ  )َيِخصِّ

ُمونَ اِ َدًة تَْأُخُذُهْم َوُهْم َما َي ُظُروَن ِإل  َصْيَ ًة وَ قوله تعالى ف  الّسورة  فسها: ف   َيِخصِّ
(3). 

, كخمؼه عف يحيا بف آدـ عف أبي بك , كابفي عامرو , كالكسائيُّ , كابف ذكػكافقرأى حفصه عف عاصـو , رو
ػمكف( بفػتًح اليػاًء ككسػًر الخػاًء كتشػديًد الٌصػاًد.  كيس عف يعقكب )يىًخصِّ كهشاـ, مف طريًؽ الٌداجكانٌي, كري

, كقػػالكفى فػػي كجهػػه الةٌالػػثي ٍرش عػػف نػػافعو كقػػرأى ك  كهشػػاـه مػػف  ,كأبػػك عمػػرك فػػي كجهػػًه الةٌػػاني ,, كابػػفي كةيػػرو
, كمحٌمػد بػف حبيػب عػف األعشػا عػف  , كركح, كزيد عػف يعقػكبى , كالحسفي طريًؽ الحمكانٌي, كابفي محيصو

مكف( بفتحً  , كابفي قسطنطيف )يىخىصِّ , كشبؿه الياًء كالخاًء  أبي بكرو عف عاصـو كالٌشمكنٌي, كحٌماده, كاألعرجي
 , , كقالكفكتشديًد الٌصاًد. كقرأى أبك جعفرو ؼو عنهي كهيى ركايػةي العػراقٌييفى قاطبػة بخبل كنافعه بركايًة اسماعيؿى

سػكا مكف( بفػتًح اليػاًء كا  ك,  عًف الخػاًء كتشػديًد الٌصػاًد, فيجمػعف قالكف )يىٍخصِّ بػيفى سػاكنيف. كقػرأى أبػك عمػرو
, كاألعمػػشي كعميػػًه العراقٌيػػكفى قاطبػػةن )يىٍخًصػػمكف( بفػػتًح اليػػاًء كسػػككًف كقػػالكف, كحمػػزةي, كيحيػػا بػػف كةٌػػ ابو

 . (4)الخاًء كتخفيًؼ الٌصادً 

مىبىػػػهي  ٍصػػػمان: غى ػػػمهي يىٍخًصػػػٍمهي خى ػػػمىة فىخىصى ػػػمىهي ًخصػػػامان كميخاصى . خاصى ػػػدىؿي ػػػكمىةي: الجى ٍصػػػـ, الخيصي ييقػػػاؿ: خى
مٍ  ًة كخاصى ج  ٍمتيهي أٍخًصمبالحي متيهي فىفىعٍمتيهي, فإف  يىٍفعىؿي مٍنهي هي, تي فيبلنان فىخىصى بالكىسًر؛ ألف  ما كافى مٍف قكلؾى فاعى

                                                           
 .38/23: ص( 1)
؛ 892، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 597، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 298، ، الحّجة فً القراءاتنظر: ابن خالوٌه( 2ٌ)

 .2/398، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 5/264، أنوار الّتنزٌلوالبٌضاوي، 
 .36/49: ٌس( 3)
ٌّان األندلس371ً، فً القراءات المبسوط( ٌنظر: األصبهانً، 4) فً  لّنشر؛ وابن الجزرّي، ا7/325، البحر المحٌط، ؛ وأبو ح

 .402-2/401، المصدر الّسابق؛ والبّنا، 541، فً القراءات الّسبعة؛ وابن مجاهد، 2/354، العشر القراءات
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ػمتي فيبلنػان إذا  ػحيًح. كأٍخصى مًؽ مػف أمِّ بػابو كػافى مػفى الص  ـٍ تكيٍف حرؼه مف حركًؼ الحى ِـّ إذا ل ييٌردُّ إلا الض 
تىهي عما خىصًمهً ل ج   .(1)ق ٍنتيهي حي

مكف( فاألصؿي   فيها )يىٍختىًصػمكف( فحػذؼى حركػةى التٌػاًء فصػارت سػاكنةن, فػالتقا سػاكناف  مٍف قرأى )يىًخصِّ
كػػت الخػػاء بالكسػػًر عمػػا أصػػًؿ الًتقػػ رِّ فػػي الٌصػػاد. كمػػف قػػرأى  دغمػػًت التٌػػاءي أاًء الٌسػػاكناف, ك الخػػاءي كالتٌػػاء فحي

مكف( فأصميها أيضان )يىٍختىًصمكف( كلكٌنهـ نقمكا فتحةى التٌاًء إلا الخاًء السٌ  ـ  أدغمت التٌاءي فػي )يىخىصِّ اكنًة, ة
ػػمكف( فيجمػػعي بػػيفى سػػاكنيًف  . كمػػٍف قػػرأ )يىٍخصِّ الٌصػػاًد كهػػيى القػػراءةي الجيِّػػدًة كأحسػػفي الكجػػكًث عنػػدى الميفٌسػػريفى
تيػػهي أف  الٌسػػاكفى الةٌػػاني مػػدغـه فػػي الٌصػػاًد كهػػيى أشػػذُّ القػػراءاًت كأردؤهػػا. كالمعنػػا فػػي القػػراءات الٌةبلةػػة  ج  كحي

فاألصػػؿي فيػػًه يختىًصػػمكف أم يتنػػازعكفى كيتجػػادلكفى كالت قػػدير: إف  الٌصػػيحةى تبغػػتهـ كهػػـ فػػي  األكلػػا كاحػػده 
أمػػنًهـ كغفمػػًتًهـ عنهػػا ال ييخًطركنهػػا ببػػاًلًهـ ميشػػتغميفى بخصػػكماتهـ فػػي متػػاًجًرهـ كمعػػامبلًتًهـ كفػػي أسػػكاًقًهـ 

: المعنػػا: , يتكم مػكفى فػي أمػػكرهـ: المعنػػا كقيػؿى  ,كمعاًيًشػهـ كسػاًئًر مػػا يتخاصػمكفى فيػًه كيتشػػاجركف كقيػؿى
ػػعًؽ يككنػػكفى فػػي أعظىػػـً يتحػػاكركفى كيتراجعػػكفى األقػػكاؿى بيػػنىهـ. ككػػؿُّ ذلػػؾى إشػػارةه إلػػا أٌنهػػـ فػػي كقػػًت ال ص 

 .(2)منها؛ ألف  إعرابهـ عنها بمى ى إلا غايةو ال مزيدى عميها األماف

ـى ب ػػ , كفيهػػا تقػػديراف: أٌمػػا قػػراءةي )يىخًصػػمكف( بػػالت خفيًؼ فهػػيى مػػف خىصى ػػةى, كقيػػؿى جػػادىؿى ج  معنػػا: لق ػػفى الحي
ػػ ـي بعضػػهـ بعضػػان أم: ييمقِّػػفي بعضي هـ بعضػػان؛ إذ كػػانكا مجتمعػػيفى يتكمًّمػػكفى األك ؿ: أف يكػػكفى المعنػػا: يىٍخًصػػ

ػػًة فػػي  ج  ػػذيهـي الٌصػػعقةي كهػػـ عنػػدى أنفيًسػػًهـ يىخصػػمكف فػػي الحي أن هػػـ ال عػػًف البىعػػًث كحقيقتًػػًه. كالةٌػػاني: قيػػؿى تأخي
ػػيحةي قبػػؿى اسػػتيفاًء  يبعةػػكف. كهػػيى إشػػارةه إلػػا عػػدـً كقػػكًع خيصػػكمة كاممػػة فػػي ذلػػؾ الكقػػًت, إٍذ تيهًمكهػػـ الص 
ػػًج كالػػد الئًؿ فيمػػا بيػػنىهـ عمػػا إنكػػاًر البعػػًث فأخػػٌذتهـ  جى ظهػػاًر الػػد الئًؿ؛ إًذ ابتػػدأ القػػكـي بإظهػػاًر الحي ػػًج كا  جى الحي

يحةي كهـ يتجػادلكفى فػي تمػؾى  ػًج. كقيػؿى المعنػا فػي يخًصػمكفى يغًمبػكفى كالت قػدير: كهػـالص  جى فػي أنفيًسػًهـ  الحي
أم تأخػذيهـ الٌسػاعة ألٌف المعنػا: كهػـ عنػدى أنفيسػهـ يغمبػكفى مػف قػاؿى لهػـ:  ,ـ الٌساعةهي دى عى كى  فٍ يىٍخًصمكفى مى 

ػػػهيـ ػػػػًج  إف  الٌسػػػاعةى آتيػػػةه. كقيػػػػؿى المعنػػػا يغمبػػػػكفى فػػػي الخصػػػػاـً خصػػػكمىهـ أك يغًمػػػػبي بعضي جى بعضػػػػان فػػػي حي
 .(3)اإلنكارً 

                                                           
 )خصم(. 1103-1102، القاموس المحٌط)خصم(؛ والفٌروزآبادي،  1177-1176، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، 1)
؛ وابن جزّي  5/270، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 896، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 4/290، معانً القرآنجاج، ( ٌنظر: الزّ 2) 

 ، ًّ ؛ 5/15،الجواهر الحسان؛ والّثعالبً، 6/581، تفسٌر القرآن العظٌم؛ وابن كثٌر، 2/226، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌلالكلب

 . 16/140، نظم الّدرروالبقاعً، 
؛ 2/217، عن وجوه القراءات الكشف؛ ومّكً القٌسً، 601، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 2/379، معانً القرآن: الفّراء، ( ٌنظر3)

 . 16/140، المصدر الّسابق؛ والبقاعً، 896، المصدر الّسابقوالّزمخشري، 
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عمػػا ذلػػؾى فقػػد دل ػػت قػػراءةي الت شػػديًد عمػػا غفمػػًة الميشػػركيفى عػػف الٌصػػيحًة, كنيكػػرانهـ الٌشػػديًد لمبعػػًث حتٌػػا 
غدك ميطمئٌنيفى في أنفيًسًهـ ال يذكركفى البعثى كال يتحد ةكفى بًه, الهكفى في تجارًتًهـ كمتصر فاتًهـ يتجػادلكفى 

ػذيهـ كهػـ عمػا ذلػؾ الحػاؿ. فػي حػيف دلٌػت قػراءةي الت خفيػًؼ في أسكاًقًهـ ح ػعقًة فتأخي ٌتا يػأتي أمػري اهلًل بالص 
ػػًج البعػػًث كنيكرانهػػا كمحػػاكلًتًهـ  جى عمػػا اجتمػػاًع الكفٌػػاًر لمحػػديًث عػػف البعػػًث, كجػػدالهـ فيمػػا بيػػنهـ عمػػا حي

ًج إلنكارًهـ, كلكف  الٌصيحةى ال ت جى كمػا أضػافت قػراءة الت خفيػًؼ ذلػؾ فتأخػذهـ.  همهػـماإلتيافى بالد الئًؿ كالحي
جديدان كهكى معنا الغمبػًة, كالمعنػا عمػا ذلػؾى يكػكف: بػأن هـ متيٌقنػيفى فػي أنفيًسػًهـ أٌنهػـ الغػالبكفى لمػف  ان معن

 هـ.يقكؿي لهـ أٌف الٌساعة آتيةن, أك أن هـ يغمبكفى في الجداًؿ خصكمى 

 )َيد عون، َيْدعون( .3

َيد ُعونَ َلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَلُهم م ا  رة  فسها:قوله تعالى ف  الّسو ف  
(1). 

 .(2)قراءةي الجماعًة )يىد عكف( بتشديًد الٌداؿ, كقيًرئ )يىٍدعكف( بتخفيفها

نا يقاؿ: دىعا ديعاءن كدىٍعكىل كالدُّعاءي: الر غبةي إلا اهلل تعالا, كدىعا الر جؿي دىعكان كديعاءن: ناداثي. كييقاؿ: اٍدعي ل
. ـً فعاًلػًه: أم ييخبػري عػٍف نفًسػًه بػذلؾى ـى أن ػهي لػهي حقٌػان كبػاطبلن, كيػد عي ًبكىػرى ػ ب ػؾى , كاد عػا: زىعى ػٍؿ لنػا رى : أم سى  رب ؾى

 .(3)كاد عيتي الش يءى زعمته لي ,كيقاؿ: فيبلفه في خيًر ما اد عا: أم ما تمٌنا. كهك راجعه إلا معنا الدُّعاءً 

( بالت شػػديًد عمػػا أف  الفعػػؿى جػػاءت قػػراءةي )يىػػد ع ؿ: أن ػػهي مػػف  ميضػػارعي اد عػػا كفػػي معنػػاثي عػػد ةكفى أكجػػهو: األك 
 , : أم تمػػف  ػػتهـ أف  العػػربى تقػػكؿ: اٌدًع عمػػي  مػػا شػػئتى ج  , كحي اٌدعػػا كهػػكى افتعػػؿى مػػف دىعػػا, كالمعنػػا: يتمٌنػػكفى

فان مػػفى االدِّعػػاء. كالةٌػػاني: أٌنػػه جعمػػهي كفيػػبلفه فػػي خيػػًر مػػا يػػد عي أم: مػػا يتمٌنػػا, كبػػذلؾ يكػػكفي الفعػػؿي  متصػػرِّ
ؿى معناثي بأن هـ يدعكفى ذلؾ حٌقان لهـ, أم تتحد ثي أنفيسيهـ بذلؾى فيؤكؿي إلا معنا:  كاألٌكؿ مفى االٌدعاًء كلكٍف أكِّ

( عما كزًف يفت عمكف أصمه كيتمٌنكف في أنفسهـ دكفى احتياجو إلا أف يسألكا بالقكًؿ. كعما ذلؾى يككفي )يد عكفى
ـٌ عمػػا اليػػاًء ةقيػػؿه بعػػدى حػػذًؼ حركػػًة العػػيًف,  ػػ يػػدتىعييكف نيقمػػت حركػػةي اليػػاًء إلػػا العىػػٍيًف طمبػػان لمت خفيػػًؼ؛ ألف  الض 

فيػػد معنػػا اإلسػػناًد إلػػا الجمػػًع. كصػػي ى لمفعػػًؿ كزفي االفتعػػاًؿ يفبقيػػت اليػػاءي سػػاكنةه كبعػػدها كاك الجماعػػًة ألن ػػهي 
إف  المعنا مف اد عا مػنهـ شػيئان فهػكى لػهي, ألف  اهللى قػد طػبعهـ عمػا أف ال يػٌدعي أحػده  لممبالغًة. كالةٌالث: قيؿ

                                                           
 .36/57: ٌس( 1)
ٌّان األندلسً، 2)  .1229، تح القدٌرفوكانً، ؛ والشّ 7/327، البحر المحٌط( ٌنظر: أبو ح
 )دعا(. 1283-1282، القاموس المحٌط)دعا(؛ والفٌروزآبادي،  1387-1385، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، 3)
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ػػػؿي بػػػه أف يد عيػػػه, فمػػػا يػػػد عكفى أٌنػػػه لهػػػـ فهػػػكى لهػػػـ ال يػػػدفعكفى عنػػػه, كهػػػـ  مػػػنهـ شػػػيئان إاٌل كهػػػكى يحسيػػػفي كيجمي
 .(1)مصركفكفى عف دعكل ما ال يستحٌقكف

( بالت خفيؼً  فهيى مف دعا كفيها عد ة أكجهو: األك ؿ: أف يكػكف المعنػا: لهػـ مػا يشػتهكف.  أٌما قراءةي )يٍدعكفى
كالةٌاني: أف يككفى المعنا: لهـ ما يطمبكفى كيسألكف مف اهلل. كفيه أكجه: األٌكؿ: أف يككف دعاؤهـ فػي الػدُّنيا 

 مػكلا لهيػـ. فقػاؿى لهػـ فػي الجن ػًة مػا أم أن هـ كانكا يدعكف في الدُّنيا أف  لهػـ اهلل كهػكى مػكالهيـ كأف  الكػافريفى ال
في الدُّنيا, كأٌنه يقكؿ: في يكمنا هذا لكػـ يػا أيُّهػا الميؤمنػكفى غػدان  الدُّنيا, فتككف الحكايةي محكٌيةن يدعكفى به في 

, أم لهػػـ مػا كػانكا يطمبػكفى فػػي الػدُّنيا مػف الجن ػًة كدرجاًتهػػا. كالةٌػاني: أف  الٌطمػبى فػي ا آلخػػرًة, مػا تػدعكفى اليػكـى
: أم فػػػبل طمػػػبى لهػػػـ يًصػػػحُّ أف ييطمػػػبى إاٌل حاصػػػبلن لهػػػـ قبػػػؿى الط مىػػػًب أك أٍف يكػػػكفى الط مىػػػبي  كالمعنػػػا: يطمبػػػكفى
كاإلجابةي بالمعنا الحقيقي؛ كذلؾى ألف  الط مىػبى مػف اهلًل أيضػان فيػًه ًلػذ ةه كالمعنػا: مهمػا طمبػكا كجػدكا مػف جميػًع 

 .(2)لمعنا ما يدعكنه فيأتيهـ مف الدُّعاءأصناًؼ المبلذ. كالةٌالث: أف  ا

لمػػا يتمٌنػػا المػػؤمفي  -سػػبحانهي –أفػػادت قػػراءةي الت شػػديًد الميبالغػػةى كالت كةيػػرى إذ ظهػػرت الميبالغػػةي فػػي اسػػتجابًتًه 
 كتحقيقػػه لهػػـ قبػػؿى بػػكحهـ بػػه, كمػػا ظهػػرى الت كةيػػري فػػي الػػنِّعـ كالخيػػراًت الميتاحػػًة لهػػـ فمػػا تيحػػدِّةيهـ نفسػػهـ عنػػهي 
ري لهـ دكفى تعبو كما أشارت إلا تنزيًه اهلًل لممؤمنيفى يكـى القيامًة عف االدِّعاًء أك الز عـً فما يزعمكفى أن ه  يحضي
رى إليهـ دكفى منازعو عميه. أٌما قراءةي الت خفيًؼ:  ن ما يككف لهـ حٌقان فييحضى لهـ هك بكحيو مف اهلًل في نفكًسًهـ, كا 

ـي عمػػا فػػدل ت عمػػا أف  كػػؿ  مػػا  ـي سػػكاءن فػػي الػػدُّنيا أك اآلخػػرًة فهػػكى ميجػػابه لػػهي يػػكـى القيامػػًة, فالميسػػم يطمػػبي المسػػم
عادتًه يدعك رب هي في الدُّنيا ليناؿى الجن ةى كما فيها مف نعيـو أك درجاتو فذلؾى ميجابه له يكـى القيامًة. أٌما الػدُّعاءي 

؛ فحديةيهي كطمبػهي مػف اهلًل كالط مبي كالسُّؤاًؿ هلًل في اآلخرًة فيككفي شرف جابتػه عمػا الفػكًر  -عػز  كجػؿى –ان لمميسمـً كا 
اهلل تعػالا لممسػمميفى فػي القػراءتيًف دل تػا عمػا عظىػـ الةٌػكاًب الٌػذم أعػد ثي  تػاانهي لها لٌذةه فػي الػن فًس. ككممنهي سبح
 اآلخرة.

 

 

 

                                                           
؛ وابن جزّي 897، الكّشافتفسٌر ؛ والّزمخشري، 5/26، الّنكت والعٌون؛ والماوردي، 4/292، إعراب القرآن( ٌنظر: الّزجاج، 1)

 ، ًّ  . 23/43، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 2/227، ّتنزٌللعلوم ال الّتسهٌلالكلب
؛ وابن كثٌر، 5/271، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 26/93، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 5/26، المصدر الّسابق(  ٌنظر: الماوردي، 2)

 .468، تنوٌر المقباس؛ والفٌروزآبادي، 6/583، تفسٌر القرآن العظٌم
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 ُ َ كِّْسُه، َ ْ ُكْسُه() .4

ْرُه وَ  قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف   ِف  اْلَخْمِق َأَفا َيْعِقُمونَ  ُ َ كِّْسهُ َمْن ُ َعمِّ
(1). 

, كأبػك حفػص عمػ , ككذا أبك الٌربيع الٌزهرانٌي عف حفػصو , كحفص عف عاصـو ك بػف الٌصػباح ر قرأ أبك بكرو
, كالحسػػفي )نينىكٍِّسػػهي( مشػػٌدد الكػػاؼ مضػػمكـ النُّػػكف األكلػػا مفتػػكح  عػػف حفػػص عػػف عاصػػـ, كحمػػزةي, كاألعمػػشي

, كهبيػرةي عػف ال , كالكسػائيُّ ك, كابػفي عػامرو , كنػافعه, كأبػك عمػرو ( عمػا الٌتكةيػًر, كقػرأ ابػفي كةيػرو ةٌانية, مف )نىك ػسى
الن صر عف أباف عف عاصـ )نىٍنكيٍسهي( بفتًح الٌنكًف األكلا كتسكيًف الةٌانيًة كضِـّ ف حفصو عف عاصـو كعمي ب
)  .(2)الكاًؼ خفيفةن مف )نىكىسى

, كنىكىػسى رأسىػهي: أمالػهي كالن ػاكس: ييقاؿ: نىكىسى  , الن ٍكس قىٍمػبي الش ػيًء عمػا رأًسػًه, نىكىسىػهي يىٍنكيسيػهي نىٍكسػان فػاٍنتىكىسى
 : : النُّكيسي : معناثي قد عاكدتهي العم ةي بعدى الن قًه. كقيؿى الميطأًطئي رأسىهي كقد نيًكسى في مرًضًه نيٍكسان كنيٍكسي المريضي

 .(4)مفى الشُّيكًخ بعدى الهرـً  (3)كفى بضم تيًف الميدرىهمٌ 

مف قرأ )نينىكِّسيهي( بالت شديًد أرادى معنا نىكىسى أٍنكىسى كما في قكلهـ نكس الس هـى قيمبى رأسان عما عقب, كنكس 
ـي الٌرايًة أم قيمبى رأسان عما عقب, كالمعنا عمػا ذلػؾى مػٍف نيًطػٍؿ عيمػرىثي نيغيِّػري خمقىػهي كنجعمىػهي عمػا عكػسً  مػا  عم

ػعؼ كبػدؿى الٌشػباب  كافى عميًه أكالن مػف القػك ًة كالطٌػراكًة, أم مػف أطمنػا عمػرىثي نك سػنا خمقىػهي فصػارى بػدؿى القيػك ًة الض 
: هك نيفعِّؿي مٍف نىك ستي الش يء كهك بناء لما تيبال   , كقد دؿ  الٌتشديدي عما تفاكًت الٌناًس في الن كًس. كقيؿى الهرـً

. كقيؿى لمت كةيًر كبػذلؾى يكػكفي قػد نٌبػه عمػا تعػدًُّد الػر دِّ مػف الٌشػباًب إلػا فيه كالمعنا ني  تابع عميه نكسان بعد نكسو
: الٌنكسي حقيقتالكهكلة إلا الش يخكخًة إل . كقيؿى قمبي األعمػا أسػفؿ أك مػا يقػريب مػف األسػفؿ كيطمػؽي  هي ا الهرـً

فػي اآليػًة مجػازان فػي اإلذالًؿ بعػدى العػز ًة كسػكًء الحػاًؿ بعػدى  مجازان عما الٌرجكًع مف حاؿو حسنةو إلا سيِّئةو, كهػك
ػػتهـ فػي هػذا القػػكًؿ أف   زهكتهػا كالخمػؽي هنػا بمعنػػا الٌنػاس كبػذلؾى يكػػكف التٌأكيػؿي فجعمػهي ذلػػيبلن فػي الٌنػاس, كحج 

ـٍ يقٍع بجميػًع الٌتعميرى هنا بمعنا اإلبقاء مٌدة مف الحياًة تكفي المتأٌمًؿ, أٌما الٌتعمير بمعنا طكؿ الح ياة فهك ل
 .(5)أهًؿ الٌناًر اٌلذيفى خكطبكا بقكله: ) أكلـ نيعٌمركـ(

                                                           
 .36/68:ٌس( 1)
؛ وابن 372 فً القراءات، المبسوط؛ واألصبهانً، 2/381، معانً القرآن؛ والفّراء، 23/46، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، 2)

 .543، فً القراءات الّسبعة؛ وابن مجاهد، 2/355، فً القراءات العشر الّنشرالجزرّي، 
: الّساقط ِمَن اْلِكَبِر، وقٌل: هو الَكبٌُر الّسنِّ  اً كاَن. ٌنظر: ابن منظور، الُمْدَرِهمُّ ٌَّ )درهم(.1369؛ لسان العربأ (3)  

 )نكس(. 578،القاموس المحٌط)نكس(؛ والفٌروزآبادي، 4541-4540، المصدر نفسه( ٌنظر: ابن منظور، 4)
، الء البشرإتحاف فض؛ والبّنا، 660، فً وجوه القراءات الموّضح؛ والّشٌرازي، 299، الحّجة فً القراءات( ٌنظر: ابن خالوٌه، 5)

 . 23/54، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 2/404
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 ,ه( فيها كجهاف: األٌكؿ: أٌنها أشعر في هذا المقاـ كهذا المعنا مف نك ستي بالت شديدسٍ كي نٍ قراءةي الٌتخفيؼ )نى 
ال يسػػتعمؿ إاٌل لمػػا ييقمػػب فيجعػػؿ  المشػػٌددى  المسػػتعمؿ فػػي هػػذا المعنػػا هػػك المخفٌػػؼ دكف المشػػٌدد, فػػإف   :كقيػػؿ

ةي ذلؾ ج  أٌف الفعػؿ بمػا فيػه  أعبلث أسفمه, كقيؿ نكست بالٌتخفيؼ يجكز أف يتضٌمف معنا نك ٍستي المشد دة, كحي
أم ريد  فيػه: ية يحتمؿ القٌمة كالكةرة. كالةٌاني: أٌف المعنا مأخكذ مٍف قكلهـ: نىكىس في مرضه سمف معنا الجن

. كالةٌاني: بمعنا: نرٌدث عمػا يكالمعنا يحتمؿ كجه ف األٌكؿ: أٌنه بتقدير: نعيدث إلا أرذؿ العمر يريد به الهـر
قكاثي الحسي ة فيككف كالطِّفًؿ فبل يقدر عما شػيءو  تي أصعدناث فيها إلا أٍف تضمحؿ  عقبه نازالن في المدارج الٌ 

تنػاقص قػكاث كضػعؼ بنيتػه حتٌػا يرجػع فػي حػاؿ نٌكسػه بعمػرث ني  ؿٍ ًطػني  فٍ كالمعنكٌية فبل يعمـ شيئان. كالمعنا: مى 
راءة الٌتشػديد؛ يبكؿ كيتغٌكط كالٌطفػًؿ. كقيػؿ: هػي أبمػ ي مػف قػ قكاثالٌصبي في ضعؼ جسدث كقٌمة شبيهة بحاؿ 

هػي  :في تنكيس العمر كأٌف ذلػؾ ال يفعمػه إاٌل هػك تعػالا. كقيػؿ -تعالا–عما عظمة قدرته  ذلؾ ألٌنها دليؿه 
 .(1)تي تدؿُّ عما الٌتكةير كالٌتردادٌرة الكاحدة, عما عكس قراءة الٌتشديد الٌ المعنا فيها الم قراءةه 

 )َيس م عوَن، َيْسَمعوَن( .5

َّْعَمى َوُيْقَذُفوَن ِمن ُكلِّ َجاِ بٍ  َيس م ُعونَ ل قوله تعالى ف  سورة الّصافات: ف   ِإَلى اْلَمِع ا
(2). 

 , , كحمػزةي, ك قرأ ابفي عٌباسو بخبلؼو عنه, كابفي كةٌابو , كعبدي اهلل بف مسػمـ, كطمحػةي, كاألعمػشي الكسػائيُّ
, كخمؼ ( بشدِّ الٌسيف كالميـً كهيى اختيار أبي عبيدة. كقرأ عاصـه في ركايػًة  كحفصه عف عاصـو )يىس م عكفى

( خفيفة , كأبك عمرك)يىٍسمىعكفى , كنافعه, كابفي عامرو أبي بكر, كابفي كةيرو
(3). 

ـي, كسػػم عىهي سػػمع: الس ػػٍمعي ًحػػسُّ ا ػػٍمعان كًسػػٍمعان االسػػ ػػًمعىهي سى كىػػهي بحاس ػػًتًه, كقػػد سى ػػكت أدرى ػػًمعى الص  أليٌذًف كسى
 .(4)الص كتى كأىٍسمىعىهي: استىمىعى لهي. كتىسىم عى إليًه: أصغا, فإذا أىٍدغىٍمتى قمتى اس م عى إليًه أم تىسىم ٍعتي إليه

( أصػػميها يتى  سػػم عكفى عمػػا يىتىفع مػػكف مػػفى الت سىػػمًُّع فتماةمػػت التٌػػاء كالٌسػػيف لتقػػارًب قػػراءةي الت شػػديًد )يس ػػم عكفى
مخرجهػػا كًصػػفتها؛ إٍذ كبلهيمػػا صػػكته أسػػناني  مهمػػكسه غيػػرى أف  التٌػػاءى صػػكته انفجػػارٌم, كالٌسػػيف صػػكته 

ؾى هػػػكى طمػػػب رجعيػػػان؛ انقمبػػػت التٌػػػاءي سػػػينان كأيدغمػػػٍت بالٌسػػػيف. كالمعنػػػا عمػػػا ذلػػػ احتكػػػاكٌي, فكػػػافى الت ماةػػػؿي 
ػةي مػف ذىهىػبى إليهػا أٌف العػربى ال تقػكؿي  ج  : المعنا تسىم عتي إليه أم: أمىمتي سمعي إليه. كحي االستماع, كقيؿى

                                                           
، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 660، الموّضح فً وجوه القراءاتي، ؛ والّشٌراز300، الُحّجة فً القراءات( ٌنظر: ابن خالوٌه، 1)

ًّ 16/161، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 468، تنوٌر المقباس؛ والفٌروزآبادي، 5/272  . 5017، محاسن الّتأوٌل، ؛ والقاسم
 .37/8: الّصافات( 2)
ٌّان األندلسً، 1/745، اإلقناع فً القراءات( ٌنظر: ابن الباذش، 3) فً  الّنشر؛ وابن الجزرّي، 7/338، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 . 2/408، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 547، فً القراءات الّسبعة؛ وابن مجاهد، 2/365، العشر القراءات
 .960، المعجم الموسوعً،  (أحمد مختار)عمر )سمع(؛ و 2095، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، 4)
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سػػمعتي زيػػدان كتسػػكيت, إن مػػا تقػػكؿ: سػػمعتي زيػػدان يقػػكؿي كػػذا ككػػذا. كيقػػاؿ: هيػػـ يسػػمىعكفى كهػػـ ال يتىسىػػم عكفى 
, فمٌمػػا بيعػػثى  إشػػارةن إلػػا عػػدـ اسػػتراًؽ الٌسػػمًع كالمعنػػا أٌنهػػـ مينعػػكا مػػف الت سػػٌمع؛ إذ كػػانكا يتسػػم عكفى الػػكحيى

ـٍ  رسكؿ اهلل  ريمكا بالشيهيًب كمينعكا. كبما أف  الٌتسىٌمعى منفي  عنهـ؛ فالٌسماعي منتؼو ال محالػة؛ ألٌنهػـ إذا لػ
( بعػدث فقػالكا إتيانهػا يػدؿُّ يتسٌمعكا فكيػؼى يقػع اسػتماعيهـ, فهػذا أبمػ ي فػي المعنػا, كمػا احتٌجػكا بإتيػاًف )إلػا

ضمارو   .(1)عما أن ه )يتسىم عكف( ألف  )يسمع( ال يتعٌدل بػ)إلا( إاٌل عما حيمةو كا 

إرادةى اهلًل دكفى سػمًعًهـ رغػـ  أٌما مف قرأ بػالت خفيًؼ )يىسػمىعكف( فقػد نفػا عػًف الش ػياطيف الس ػمعى إٍذ خػالؼى 
لىًتًهـ استراؽ الإ ػةي مػف قػرأ بهػا: نصاتًهـ لمكىحًي كمحاكى ج  ػكتى فػبل يسػمىعكف. كحي س ٍمًع كلكن هيـ ال ييػدًرككفى الص 

: ذلػػؾى حتٌػػا  , كقيػػؿى ػػٌمًع لم شػػياطيف, فقػػٍد كػػانكا يتسػػم عكفى الػػكحيى أن ػػه قػػٍد أيةبػػتى فػػي كيتيػػًب الت فاسػػيًر صػػفةي الت سى
ًطػػؼى  قكلػػه تعػػالا: يكمنػػا هػػذا, كلكػػف  مػػف يقػػدر عمػػا االسػػتماع يهًمكػػهي اهللي كذلػػؾى كاضػػحه فػػي ػػٍف خى ًإال  مى

ٍطفىةى فىأىٍتبىعىهي ًشهىابه ةىاًقبه  اٍلخى
: المعنا: أف  الغىرىضى مفى الت سىمًُّع الس ماعي, فإذا نفيى الس ماع عػنهـ (2) . كقيؿى

ؿ: فقٍد نيفيى ما هك المقصكد. أٌما إتياف )إلا( بعدث فهك عما معنا )ال يميمكف أسماعىهـ إلػا المػؤل(. كقيػ
. فيتعٌدل الفعؿ مر ة بػ)إلا( كمٌرة بالبٌلـ هكى جائزه ألف  العربى تقكؿ: سمعتي زيدان كسمعتي إلا زيدو
(3). 

. قػراءةي الت شػػديًد تيفيػػد نفػػي الت سػػمع كالس ػػمع عػػًف الش ػياطيف؛ إذ مػػنعهيـي اهلل مػػف ذلػػؾ بعػػد بعػػًث الر سػػكؿً 
مش ياطيف, كتنفي قدرتىهـ عما الس مع فهـ يتىسػم عكف كيحػاكلكف اسػتراؽى بينما قراءةي الت خفيًؼ تيةبتي الت سٌمعى ل

 الس مًع كلكٍف ال يسمعكفى شيئان.

 )َصد ّق الُمرسمين، َصَدَق الُمرسمون( .6

َوَصد َق اْلُمْرَسِمينَ َبْل َجاَء ِباْلَ قِّ  قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف  
(4). 

د ؽى الميرس ػدىؽى قراءةي الجماعًة )صى ميف( بالت شديًد كنصًب المرسميف. كقرأ عبدي اهلل بف مسعكد, كالحسفي )كصى
الميرسمكف( بتخفيًؼ الٌداؿ, كرفع )المرسمكف( بالكاك
(5). 

                                                           
؛ ومكً 606، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 301، الُحّجة فً القراءات؛ وابن خالوٌه، 832، إعراب القرآن( ٌنظر: الّنحاس، 1)

شذا ، (أحمد)الحمٌوي  ؛ و664، لموّضح فً وجوه القراءاتا؛ والّشٌرازي، 2/222، عن وجوه القراءات الكشفالقٌسً، 

 .229، العرف

.10\37:الّصافات (2 ) 
؛ 222، الكشف عن وجوه القراءات؛ ومكً القٌسً، 605، المصدر الّسابق؛ وابن زنجلة، 6/295، جامع البٌان( ٌنظر: الّطبري، 3)

 . 2/306، معانً القراءات؛ واألزهري، 664، المصدر الّسابقوالّشٌرازي، 
 .37/37: الّصافات( 4)
 .2/411، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 128، مختصر فً شواذ القرآن( ٌنظر: ابن خالوٌه، 5)
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د ؽى المر  ػد   سميف( بالت شديًد أسند الفعؿى مف قرأى )صى ؽى محم ػده بمػا جػاء إلا رسػكًؿ اهلًل تعػالا؛ كالمعنػا صى
أيٍرًسػػمكا مػػف قبػػًؿ إذ هػػك كهػػـ عمػػا طريقػػةو كاحػػدةو فػػي دعػػكل األمػػـً إلػػا الت كحيػػًد كتػػرًؾ  فى الٌػػذيفى ك بػػًه المرسػػم
ـي الحكمػاًء  عقمػيٌ  يًرث. كالقراءةي تشػيري إلػا دليػؿو عبادًة غ ف يمكػف أ المفػادثي أف  الٌػذيف هػـ أعقػؿي األمػـً كأحكػ

يىقيكليػكفى أىًئن ػا لىتىػاًركيكا آًلهىًتنىػا ًلشىػاًعرو ف بقػكلهـ قبمهػا:ك كمػا يػد عي المشػرك فيت فقكا عما قكؿو مصػدرث الجنػك  كى
م ٍجنيكفو 

(1). 

دىؽى المرسػمكف فػي الت بشػيًر  دؽى إلا المرسميف كالمعنا: صى أٌما مف قرأ )صدىؽى المرسمكف( فقٍد أسندى الصِّ
دىؽى( بػالكاك بمحم دو كأن هي يأتي آخرهـ. كالمرسمكف هنا: رفعه عما الفاعمٌية لػ)صى
كذكػرى العكبػرمُّ أن ػه قيػًرئ  .(2)

ػدىؽى المرسػميف مػا جػاءكا بػه. كمػا تقػكؿ:  دىؽى المرسميف( بالت خفيؼ كنصًب ما بعػدىثي كالمعنػا فيهػا: صى )كصى
دىقتي  , أم في الحديث. فالقراءتصى  .(3)ًف عما ذلؾ سكاءاالحديثى

ػػدِّؽ هػػك محٌمػػدأفػػادى تعاقػػب الت شػػديًد كالت خفيػػًؼ عمػػا الفعػػًؿ تغيػػر فػػي فاعًمػػًه, فمػػٍف   ,شىػػد دى جعػػؿى الميصى
ٌدؽ المرسمكف.  كمف خف ؼى جعؿى الميصى

 )َقَدُروا، َقد روا( .7

َّْرُض َجِميًعددا َقْبَضددُتُه َيددْوَم اْلِقَياَمددِة  َقددَدُرواَوَمددا  قولدده تعددالى فدد  سددورة الّزمددر: فدد    الم ددَه َ ددق  َقددْدرِِه َوا
 .(4)  ْبَ اَ ُه َوَتَعاَلى َعم ا ُيْشِرُكونَ َوالس َماَواُت َمْطِوي اٌت ِبَيِميِ ِه سُ 

, كأبك نكفؿ, كأبك حيكة, كعيسا )قىد ركا( بالت شديدً  كا( بالت خفيًؼ. كقرأى الحسفي قراءةي الجماعًة )قىدىري
(5). 

. كقػد رتي الش ػيءى تقػديران, كقىػد ٍرتي الش ػٍيءى أىقىػديريثي  , كأىٍقػًدريثي قىػٍدران مػف الت قػديًر: ييقاؿ: اٍقدير: أٍبًصٍر كاٍعػًرؼ قىػٍدرىؾى
ٍبمىغيهي  , كقىٍدري كيؿِّ شيءو كًمٍقداريثي: مى أم الت عظيـً
(6). 

, كالت قػػدير: مػػف قػػرأى بػػالت خفيًؼ )قػػدركا( جػػاء بالٌمفظػػ ػػرؼى معرفتػػه. حيػػث  مػػاعرفكا اهلل حػػؽ  ًة عمػػا معنػػا عى
: مػػا عٌظمػػكث حػػؽ  أٌمػػا مػػف قػػرأ بالت شػػديًد )قػػد ركا( فقػػٍد جػػ جعمػػكا لػػه شػػريكان. ـى كالت قػػديري اءى بهػػا عمػػا معنػػا عظ ػػ

                                                           
ٌّان األندلسً، 1)  ،والّتنوٌر الّتحرٌر؛ وابن عاشور، 5035، محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 7/343، البحر المحٌط( ٌنظر: أبو ح

23/108. 
، 23/85، روح المعانً ( ٌنظر: األلوسً،2) ًّ  .2/234، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌل؛ وابن جزّي الكلب
 .2/377، إعراب القراءات الّشواذ( ٌنظر: 3)
 .39/67: الّزمر( 4)
ٌّان األندلسً، 132، مختصر فً شواذ القراءات ( ٌنظر: ابن خالوٌه،5)  .422-7/421، المصدر الّسابق؛ وأبو ح
 )قدر(.460، القاموس المحٌط)قدر(؛ والفٌروزآبادي، 3548-3547، العرب لسان( ٌنظر: ابن منظور، 6)
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ن ما كصفىهـ بهذا؛ ألن هػـ عبػدكا غيػرى اهلل, كأمػركا  ًتًه. كال كصفكث بصفاته, كال نفكا عنه ما ال يميؽ به, كا  عظمى
كؿ  تخميط, كقٍد  رسكلىهي بأٍف يككفى مةمهـ في الشِّرًؾ, كقيؿ: ألٌنهـ تكٌممكا في صفاًت اهلل فألحدكا كجس مكا كأتكا

, كقيؿ: قكـه مف اليهكًد تكٌممكا في صفاًت اهلل. كمنهـ مالؾه بف  اختمؼى في إسناًد الفعؿ فقيؿ: هـ كٌفاري قريشو
ٌف اهللى فقيره محتاجه يطمبي مٌنا القرض  .(1)الصيؼ إٍذ قاؿى يدي اهلًل مغمكلىةه كا 

شػػػد دى أرادى معنػػػا الٌتعظػػػيـ. كعمػػػا ذلػػػؾى  عمػػػا ذلػػػؾى فمػػػٍف خفٌػػػؼى أرادى بالقػػػدًر معنػػػا المعرفػػػًة. كمػػػفٍ 
ـٍ يقدِّركث كيعٌظمكث حٌؽ عظمًتًه بكصًفًه كتجسيًمًه أك اءًة الةٌانيًة كاقعةه, كلكٌنهـ فمعرفتهـ باهلًل في القر  ل

 باإلشراًؾ به.

 َمت، َفَصَمْت()ُفصِّ  .8

ًبيًّ  آيىاتيهي  ُفصَِّلت  ِكَتاٌب  قوله تعالى ف  سورة فّصمت:ف    .(2) ا لِّقىٍكـو يىٍعمىميكفى قيٍرآننا عىرى

ػمىٍت( بفػتح الفػاء كالٌصػاد  مىت( بضِـّ الفاًء كالٌصاد مشد دة مكسػكرة. كقيػًرئ )فىصى قراءةي الجماعًة )فيصِّ
 .(3)مخٌففة

 : الحاًجزي بيفى الش يئيًف, كالحؽُّ مفى القكًؿ, كالقضاءي بيفى الحػؽِّ كالباطػًؿ. كأكاخػري الت نزيػؿ:  الفىٍصؿي
ػػػرىجى منػػػه, كفىٍصػػػؿي الًخطػػػاًب: كًممػػػة أٌمػػػا بىعػػػد. أك البٌينػػػةي عمػػػا فكاصػػػؿه  ػػػؿى مػػػف البىمىػػػًد فيصػػػكالن: خى . كفىصى

: التٌبييفي  ؿى بيفى الحؽِّ كالباطًؿ, كالتٌفصيؿي  .(4) المىٍدعي, كاليميفي عما الميد عا عميه, أك هكى أٍف ييٍفصى

ػػػمت( أرادى معنػػػا بيٌينػػػٍت, كالت   قػػػديري كتػػػابه بيٌينػػػٍت آياتًػػػًه. أك حممػػػٍت أسػػػاليبى مػػػف قػػػرأ بالٌتشػػػديًد )فيصِّ
: تفصػيؿي آياتػه  مختمفةو, أك بييِّفى حبلليهي مف حراًمًه, كطاعتيهي مف معصيًتًه, أك كعديثي مف كعيًدًث, كقيػؿى
تمييزهػػا لفظػػان بفكاًصػػًمها كمقاًطًعهػػا كمبػػادئ الٌسػػكًر كخكاتمهػػا. كقيػػؿى التفصػػيؿ: التٌبيػػيف كاإلخػػبلء مػػف 

 .(5). أك الٌةكاب مف العقاًب, كقيؿى ال مانع مف الجمًع عما الكيؿِّ االلتباسً 

                                                           
ٌّة، 947، تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشري، 24/25، روح المعانً، ( ٌنظر: األلوس1ً) ؛ وابن جزّي 4/540، المحّرر الوجٌز؛ وابن عط

 ، ًّ  . 1290، فتح القدٌروالّشوكانً،  ؛492، تنوٌر المقباس؛ والفٌروزآبادي، 2/274، الّتسهٌل لعلوم الّتنزٌلالكلب
 .41/3: فّصلت( 2)
ٌّان األندلس964ً، المصدر الّسابق؛ والّزمخشري، 24/95، المصدر الّسابق( ٌنظر: األلوسً، 3) -7/462، البحر المحٌط، ؛ وأبو ح

463. 
 )فصل(.1043-1042، القاموس المحٌطالفٌروزآبادي، ( 4) 
؛ وابن عاشور، 17/136، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 504، المصدر الّسابق؛ والفٌروزآبادي، 24/9، المصد الّسابق( ٌنظر: األلوسً، 5)

 .24/230، الّتحرٌر والّتنوٌر



- 150 - 
 

مىت( فأرادى معنا: فىرىقىت كالمعنا: كتابه فرقت آياتًػًه بػيف الحػؽِّ كالباطػًؿ كقيػؿ  أٌما مٍف خف ؼى )فىصى
ػػها مػف بعػػضو أم: قيطِّعػٍت سػػكران  , أك فيًصػؿى بعضي  فصػؿ بػيف الن بػػيِّ كمػف خالفػػهي عمػا أف فصػػؿ متعػدو

عمػػا أن ػػػه الزـه بمعنػػػا انفصػػؿ كقكلػػػؾ: فصػػؿ مػػػف البمػػػد أم  ,كآيػػات, بػػػاختبلًؼ الفكاصػػؿ كالمعػػػاني
ػحت جكانػبى كةيػرةن  كأشمؿى  ؾى تككفي قراءةي الت شديًد أبم ى . كبذل(1)انفصؿ منه مف قراءًة الت خفيػًؼ إٍذ كض 

فاقتصرٍت عما الفصؿ بمعنػا التٌفرقػة بػيف  بي نها القرآفي الكريـ بأساليًبًه المختمفًة, أٌما قراءةي الت خفيؼً 
 الحؽِّ كالباطًؿ.

إف  تعاقبى الت شديًد كالت خفيًؼ عمػا الكممػًة يػؤدم إلػا تغيػًر  :مف خبلًؿ هذا المىبحث يمكفي القكؿ 
تبعػان لتػأةيرث عمػا  كيمكػف تحديػد ذلػؾ االخػتبلؼ ,راد مػف اآليػةً داللًة الكممًة مٌما يؤةري في المعنا المي 

؛ إٍذ دلػٍت قػراءةي الت شػديًد عمػا معنػا ؿى الكممةى مف معنا إلػا معنػا آخػرنا إلا قسميف: قسـه نقالمع
كهػػػذا بػػػدكرث أعطػػػا تفسػػػيراتو مختمفػػػةن لآليػػػًة, كلكن ػػػه  ,مغػػػاير لممعنػػػا الٌػػػذم تضػػػمنته قػػػراءةي الت خفيػػػؼً 

ـي اآلخػػػر جػػػاءى فيػػػه االخػػػتبلؼي  . كالقسػػػ عػػػف اخػػػتبلًؼ  جي النػػػات اخػػػتبلؼي تكافػػػؽو كلػػػيس اخػػػتبلؼ تضػػػادو
ببلغػػيٍّ  االقػػراءاًت ذ مػػف ظهػػاًر معػػافو ببلغي ػػة إً ديًد إلػػا إٍذ أدل الت عاقػػب بػػيف الت خفيػػًؼ كالت شػػ ,طػػابع و

 . ري كالت كةي أهمها المبالغةي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 964، تفسٌر الكّشاف؛ والّزمخشري، 24/9، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، 1) ًّ ؛ 2/288، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌل؛ وابن جزّي الكلب

 .1309، فتح القدٌروالّشوكانً، 
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 والت سهيل ،المب ث الّّا  : اختاُف القراءاِت بالت  قيقِ 

 ماِء.الت  قيق والت سهيل ف  اّس -أولً 

 الت  قيق والت سهيل ف  اّفعال.- ياً ّا

 الت  قيق والت سهيل ف  ال روف.-ّالًّا:
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 والت سهيل ،المب ث الّّا  : اختاُف القراءاِت بالت  قيقِ 

ػػًغمٍت الهمػػزةي حيِّػػػزان كبيػػران مػػػفى الت فكيػػًر المُّغػػػكمِّ العربػػيِّ كدارى حكلىهػػػا خػػبلؼه كبيػػػره بػػيفى الن حػػػكيِّ  يفى شى
كريها اٌلتي كردٍت عميها, كتجاكزى العربي فيها  كالقيٌراء, كتعد دٍت استعماالتيها كدالالتيها, كما تعد دٍت صي
فحػػذفكها أحيانػػان, كأبػػدلكها مػػف غيرهػػا أحيانػػان أخػػرل. كقػػٍد كردٍت ميفػػردةن, كاسػػتيعممت ميرك بػػةن مػػع غيرهػػا 

ػػركًؼ كاألدكاًت, كمػػا تعػػد دى رسػػميها اإلم بلئػػٌي حسػػبى المكضػػًع الٌػػذم تػػًردي فيػػه فػػي بينيػػًة الكممػػًة مػػفى الحي
. كهذا المبحثي ييمةِّػؿي ًكقفػةن مػع الهمػزًة كاسػتعماالًتها بػيفى الت حقيػًؽ كالت سػهيًؿ كمػا كردٍت فػي (1)العربي ةً 

.  القرآًف الكريـً

ػػسى ذلػػؾى عممػػاءي المُّغػػةً  . (2)القيػػداما كالمحػػدىةكف تكصػػؼي الهمػػزةي بأن هػػا مػػفى الحػػركًؼ الش ػػديدًة كقػػٍد لمى
هػػًد؛  فػػالهمزةي عنػػدى الز مخشػػرمِّ  نبػػرةه تخػػريجي مػػٍف أقصػػا الحمػػًؽ, كتفتقػػري فػػي تحقيقهػػا إلػػا شػػيءو مػػفى الجي

ػػركؼ فػػي الحمػػًؽ, كلهػػا نبػػرةه (3)كلهػػذا ةقيػػؿى عمػػيهـ نطقيػػهي  . كيػػرل صػػاحبي الٌشػػافيًة أف  الهمػػزةى أةقػػؿي الحي
. كيختمػؼي الميحػدةكفى (5)لذا ةىقيمٍت عما لساًف الميتمفًِّظ بها, فخف فها قػكـه , (4)كريهةه تجرم مجرل الت هكُّع

 .(6)ال مجهكر, كال مهمكسعًف القيداما في أن هـ يركفى أف  الهمزةى صكته 

ػكتياًت القيػداما كالميحػدةكف عمػا كصػًؼ الهمػزًة بالشِّػد ًة,  بناءن عما مػا سػبؽ فقػد ات فػؽى عممػاءي الص 
ا عمػا أف  فػي النُّطػًؽ بهػا مشػق ةن ككمفػػةن, األمػري الٌػذم دىفىػعى القبائػؿى العربي ػةى أٍف تنػتهجى طرائػػؽى كمػا ات فقػك 

, أك جعمػػًه بمنزلػػةو بػػيف الت حقيػػًؽ كالت سػػهيًؿ )بىػػ فى يٍ مختمفػػةن فػػي نطػػًؽ هػػذا الحػػرًؼ مػػٍف تحقيػػؽو كتسػػهيؿو
. كقػػػٍد درسى هػػػذا المبحػػػػثي (7)داًلها مػػػف غيرهػػػاف(, أك الت صػػػرًُّؼ فيهػػػا بإةباًتهػػػا أك بحػػػذًفها, أك بإبػػػػيٍ بىػػػ

ن ما عنكفى بالت حقيًؽ كالت سهيًؿ ألف  اآليات التي ديرست فيًه أكةريها عما ذلؾ.  الٌطرائؽى كم ها, كا 

أك الهىمػز أم: النُّطػؽ بػالهمزًة. أٌمػا الٌتسػهيؿي فهػك بمةابػًة الت خفيػًؼ. كيينسػبي  ييقصد بالت حقيًؽ الن بر
. كبعبػػارةو (8)ٌييف كأكةػػر الحجػػازييفى شػػييف يينسػػب الت سػهيؿي إلػػا القيرى يػؽ لمت ميمٌيػػيفى كالقيسػػٌييفى فػػي حػػالت حق

أكضػػح فػػالت حقيؽي هػػك إخػػراجي الهمػػزة بكػػؿِّ صػػفاًتها مػػف مخرًجهػػا مػػف أقصػػا الحمػػًؽ حيػػثي كقعػػٍت فػػي 

                                                           
 .5،، الهمزة بٌن الّتحقٌق والّتسهٌل(إبراهٌم )( ٌنظر: خفاجة 1)
 .90،األصول اللغوٌة، (إبراهٌم)؛ وأنٌس 4/433، الكتاب( ٌنظر: سٌبوٌه، 2)
 .10/134، المفّصل( 3)

م. ٌنظر: ابن منظور،   ع أي قاَء الدَّ ع تكلَّف الَقًء، وقٌل: َتهوَّ )هوع(.4721؛ ان العربلسالّتهوع: الّتَقٌؤ، وقٌل: َتهوَّ (4)  
 .3/31، شرح الّشافٌة( ٌنظر: اإلستراباذي، 5)

ٌّات اللغة العربٌة (محً الّدٌن)؛ ورمضان230، أثر القراءات فً األصوات، (عبد الّصبور)( ٌنظر: شاهٌن 6)  .65، فً صوت
 .91-90 ،الّسابق المرجع، (إبراهٌم)أنٌس ؛ و9،الّسابق المرجع، (إبراهٌم )( ٌنظر: خفاجة 7)
 .9/107، شرح المفّصل( ٌنظر: ابن ٌعٌش، 8)



- 153 - 
 

الكممة, ميفردةن كانٍت أك جاكرتها همزةه أخرل
عنػدى القيػٌراًء معنيػاف: األك ؿ: ميطمػؽي . أٌمػا الت سػهيؿي فمػه (1)

, فيشػػمؿ الحػػذؼى كاإلبػػداؿى كالت سػػهيؿى بػػيفى بػػيف. كالةٌػػاني هػػك الت سػػهيؿي بىػػ ف كيقصػػدي بػػه أٍف يٍ فى بىػػيٍ الت غييػػري
ًس لحركتها فينطؽي بالمفتكحًة بينها كبيفى األلًؼ, كبالمكسكرًة نلهمزًة بينها كبيفى الحرًؼ المجايينطؽى با
 .(2)يفى الياء, كبالمضمكمًة بينها كبيفى الكاكبينها كب

ـى المبحثي إلاقي  بحيثي بحػثى األٌكؿي ظػاهرةى الت حقيػًؽ كالت سػهيًؿ فػي األسػماًء, كدرسى  اـقسأ ةبلةة سِّ
  , كدرسها الةٌالثي في الحركًؼ.اني القضٌيةى نفسىها في األفعاؿً الةٌ 

 الت  قيُق والت سهيُل ف  اّسماء: -أولً 

 ا جاء فيه:مٌ كم

 )إلياس، الياس، اليأس، إيميَس، إدريس، إدراس( .1

ن   قوله تعالى ف  سورة الّصافات:ف   َلِمْن اْلُمْرَسِمينَ  ِإْلَياَس َواِ 
(3). 

( بتحقيًؽ الهمػزًة كجعمهػا همػزة قطػعو مكسػكرةو, كجػاءى كػذلؾ فػي مصػحًؼ  ٌف إلياسى قرأ الجمهكري )كا 
,  عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػعكد, كهػػػي ركايػػػةي ابػػػفً  ػػػةي كالحسػػػفي بخػػػبلؼو عنهمػػػا, كاألعػػػرجي . كقػػػرأى عكرمى عػػػامرو

, كابػفي ذكػكاف بخػ , كابفي محيصو بلؼو عنػهي, كهشػاـ بخػبلؼو عنػهي كالمطٌكعي, كأبك رجاء, كابفي عامرو
ف اف ا  )ك  ( بتسػػػهيًؿ الهمػػػزًة كجعمهػػػا همػػػزة كصػػػؿ. كقيػػػرئ )إف  اليػػػأس(. كقػػػرأ أيبػػػٌي بػػػف كعػػػب )كا  ليػػػاسى
( بهمػػزةو مكسػػكرةو إ سػػاكنة بعػػدها الـ مكسػػكرة بعػػدث يػػاء سػػاكنة كسػػيف مفتكحػػة. كهػػي  بعػػدها يػػاء يمػػيسى

, كالمنهػاؿي  ركاية أبك حاتـ عنه, كهي كػذلؾ فػي مصػحفه. كقػرأ ابػفي مسػعكد, كابػفي كةٌػاب, كاألعمػشي
كـي بف عيينة الككفٌي, كقتادة, كأبك العالية, كأبك عةماف الٌنهػدم )إدريػس( كهػي كػذلؾ  بف عمر, كالحى

ف إدراس( في مصحؼً   .(4)ابف مسعكد. كقيًرئ )كا 

                                                           
 .1/189، الّنطق بالقرآن،  (ضٌاء الّدٌن)( ٌنظر: الجماسً 1)
ٌّة، (عبد الفتاح )القاضً ٌنظر:  (2)  .61-60، الوافً فً شرح الّشاطب
 .37/123: الّصافات( 3)
ٌّان األندلسً، 5/17، نزٌلأنوار التّ ؛ والبٌضاوي، 26/161، الّتفسٌر الكبٌر( ٌنظر: الّرازي، 4) ؛ 7/358، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .360-2/357، فً القراءات العشر الّنشر؛ وابن الجزرّي، 327-9/326، الّدر المصونمٌن الحلبً، والسّ 
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ـه أعجمػػٌي, كاليػػأس كالي سػػةي: القنػػكطي, ضػػدُّ الٌرجػػاء, أك قطػػع األمػػؿ,   مىػػ أليػػاس: بالكسػػًر كالفػػتًح. عى
. كمػػف ال يىٍبػػرىحي  ػػؿى مِّ : البعيػػري يىٍحًمػػؿي مػػا حي : محٌركػػةه: الٌشػػجاعةي, كهػػك أٍلػػيىسي مػػف ًلػػيس. كاأللػػيسي كالمٌػػيسي

ٍنًزلىهي, كاألسىدي  ميًؽ كالشُّجاعي مى  .(1)  , كالحسىفي الخي

ـه  ـى اسػػ ـي نبػػٌي, كأف  هػػذا االسػػ ؿ: أن ػػهي اسػػ ( جعػػؿى فيػػًه عػػٌدًة أكجػػهو: األك  مػػف أسػػماًء مػػف قػػرأى )إليػػاسى
سػػحؽى, كاأللػؼي كالػػبٌلـي منػهي. كالةٌػػاني: أن ػؾى إذا جعمتػػهي عربٌيػان فهػػكى مػػفى إالعبرانٌيػًة, كقػػكلهـ:  , كا  سػماعيؿى

.  كالةٌالث: أن هي إلياسي بف ياسيف بف كلًد األٍليىس فتجع مهي إفعاالن مةؿ اإلفراًج كاإلدخاًؿ فييصرىؼي كينك في
هػكى مػف تبلعػًب العػرًب باألسػماًء  :قيػؿى  ,مكسػا كقػد بيعػثى بعػدهـ. كالٌرابػع هاركف عميه الٌسبلـ أخػي
بمػا ألفػكث مػف لسػاًنهـ. كمػف  -سػبحانىهي -تارةن ككصمكها أخرل؛ لذا خػاطبهـ العجمٌيًة, إذ قطعكا همزتىهي 

ػػة أٌف إدريػػسى  :قػػرأ )إدريػػس( قيػػؿى  ج  ألف  إليػػاسى هػػك إدريػػس كهػػي محمكلػػة عمػػا الت فسػػير, كريد  ذلػػؾ بحي
لعٌمه ال يصحُّ عنه؛ ألف  إدريسى في التٌاريًخ المنقكًؿ كافى قبؿى نكحو كقد ذيكر إلياسى عما أٌنه مف ذرٌيًة 

ـى أك مٍف ذري ًة نكح  ػا عما ما يحتممػه قكلػه تعػالا:إبراهي نيكحن يىٍعقيػكبى كيػبلًّ هىػدىٍينىا كى اؽى كى كىكىهىٍبنىػا لىػهي ًإٍسػحى
ػػػػػذىًلؾى نىٍجػػػػػًزم  كى كفى كى ػػػػػا كىهىػػػػػاري ميكسى ييكسيػػػػػؼى كى ػػػػػمىٍيمىافى كىأىيُّػػػػػكبى كى سي ي تًػػػػػًه دىاكيكدى كى ًمػػػػػف ذيرِّ هىػػػػػدىٍينىا ًمػػػػػف قىٍبػػػػػؿي كى

اٍلميٍحًسػػػًنيفى 
ؿى هػػػي لغػػػةه فػػػي إدريػػػس مةػػػؿ إبراهػػػاـ فػػػي إبػػػراهيـ. كمػػػف قػػػرأى أٌمػػػا قػػػراءةي )إدراس( فقيػػػ (2)

, كقيػػػؿى إليػػػاس: هػػػك إيميػػػاء مػػػف أنبيػػػاء بنػػػي إسػػػرائيؿ التٌػػػابعيفى  )إيمػػػيس( فعمػػػا أٌف إليػػػاسى هػػػك إدريػػػسى
 .(3)لشريعة الٌتكراة

ـ  أي  الهمزةى في )الياس( كجعمها همزة أٌما مف سٌهؿى  دخؿى عميه كصؿو فحٌجتهي أف  اسـى الن بٌي )ياسان( ة
ػؿى عميػًه األلػؼ ككذلؾ قيؿى في قراءًة )اليأس( فجعؿى اسـى الن بيِّ . األلؼ كالبٌلـ لمٌتعريؼً  ـ  أدخى )يأسػان( ةػ

, كقيػػؿى فػػي تأكيػػًؿ ذلػػؾى أن ػػه ال يبعػػد أٍف يكػػكفى الػػٌداعي إلػػا تسػػميًتًه بهػػذا االسػػـً أن ػػه يػػأسى مٌمػػف كالػػبٌلـ
 -سػػبحانهي  -ـى القيامػًة كمػػا معػػهي إاٌل الكاحػد أك االةنػػاف, فجعػػؿى يػدعكهـ إلػػا اهلل, فيكػػكفي مٌمػف يػػأتي يػػك 

اسمهي مناسبان ألمًرًث في قكًمًه بيأًسًه منهـ حيفى كذ بكثي كأرادكا قتمىهي ففر  إلا الجباًؿ مف شػرِّهـ, كيأًسػهـ 
ِـّ  عمػيهـ -اليىسىػع  مف القدرًة عما قتمًه فإن هـ اجتهدكا في ذلؾى حٌتا أعياهيـ. كالكبلـي هنا يككفي عػف عػ

                                                           
 )ٌأس(.582)لٌس(، 531)األَْلس(،531، القاموس المحٌط(الفٌروزآبادي، 1)
 .6/84: األنعام( 2)
، نظم ؛ والبقاع5/17ً، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي، 913، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 2/391، ً القرآنمعان( ٌنظر: الفّراء، 3)

 .23/166، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 5059، محاسن التأوٌل؛ والقاسمً، 16/284، الّدرر
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الٌػػػذم أرسػػػمه اهللي إلػػػا مػػػف كػػػافى فػػػي أرًض بعمبػػػؾ كنكاحيهػػػا فكيػػػذِّبى مػػػنهـ, فنػػػزعى اهللي عنػػػهي  -الس ػػػبلـ
 .(1)الش هكات اإلنسانٌيًة, كخمقهي باألكصاًؼ الممكٌيًة إذ أصبحى يطيري كالمبلئكة

لياس( إلا االختبلًؼ في اسـً الن بيِّ أٌدل اختبلؼي القراءًة كتعاقبي الت حقيًؽ كالت سهيًؿ عما همزًة )إ
ي ػػة هػػاركف  ,كنسػػًبًه كمػػف بيًعػػثى إلػػيهـ ـي يعػػكد لنبػػيٍّ اسػػمهي إليػػاس كهػػك مػػف ذرِّ ففػػي قػػراءًة الت حقيػػًؽ االسػػ

ف كافى إدريس  ـى أك نػكح. كقيػؿى هػك  -عميه الٌسبلـ-عميه الٌسبلـ, كقيؿى هكى إدريس كا  ي ًة إبػراهي مف ذيرِّ
اهلل لبنػي إسػرائيؿ, كمػا دل ػت قػراءةي الت سػهيًؿ عمػا سػبًب تسػمية الٌرسػكؿ بهػذا االسػـ إيمياء مٌمف بعةػه 

كهك اٌتساعه في المعنا الت فسيرمِّ لآليًة الكريمة بأقؿِّ األلفاًظ, فريد  االسـي فيها إلا نبيٍّ اسميهي باألصًؿ 
( كعيػرِّؼى فأصػبح )اليػأس( أٌمػا ياس كعيرِّؼى باأللًؼ كالبٌلـ فأصبح )اليػاس( كقيػؿى هػك باألصػًؿ )يػأس

 ا يقطنكفى أرضى بعمبؾى كنكاحيها.نسبهي فقيؿى هك عُـّ اليىسىًع, كقد بيعثى إلا قكـو كانك 

 )آل ياسين، الياسين، إْلياسين( .2

ِإْل َياِسينَ َساٌم َعَمى  قوله تعالى ف  الّسورة  فسها:ف  
(2). 

, كيعقكب قرأى زيد , كنافعه, كابفي عامرو بركايًة ركيس, كاألعرج, كشيبةي )عما آًؿ ياسػيف(  بف عميٍّ
, كأبػػك رجػػاء )الياسػػيف( بتسػػهيؿ الهمػػزة, كقػػرأ البػػاقكف  بفػػتًح الهمػػزًة كالمػػدِّ ككسػػًر الػػبٌلـ. كقػػرأ الحسػػفي

 .(3))عما ًإٍلياسيف( مكسكرًة الهمزة ساكنة البٌلـ

ؿى ذلؾى عمػا عػد ةً  : هػي  مف قرأى )آؿ ياسيف( بقطًع آًؿ مٍف ياسيف فقد أك  ؿ: قيػؿى أكجػهو: الكجػًه األك 
كقػد  قراءةي عاٌمًة المدينًة كالمعنا فيها: سبلـه عما آًؿ محم د. كبذلؾى يككفي الٌسبلـي عما أم ًة محم دو 

ػػًة إبػػراهيـ  :ريد  عمػػا ذلػػؾى بقػػكلهـ إف  سػػياؽى الكػػبلـً فػػي قٌصػػًة إليػػاس يمػػزـي أٍف تكػػكفى كمػػا هػػيى فػػي قص 
ـي كػػافى  كنػػكح كمكسػػا الٌػػذيفى  ػػًة كػػؿٍّ مػػنهـ, فالت سػػمي ـى عمػػيهـ فػػي نهايػػًة قص  ػػمِّ كردى ذكػػرهـ فػػي الٌسػػكرة, كسي

ـي عمػا غيػر إليػاس. كمػا قيػؿى إف  رسػكؿى  راجعان عميهـ, كال معنا لمخركًج عف مقصػكًد الكػبلـ كالت سػمي
إف  )إلياسػػيف( هػػك  ؿى يػػفيمػػا بينهػػا يػس. كبنػػاءن عمػػا ذلػؾ قاهلًل قػد قػػاؿى إف  لػػهي خمسػةى أسػػماءو كلػػـ يػذكر 

ـه ألبػػي  ـه إلليػػاس, كاسػػ إليػػاس المػػذككر, كعميػػه كقػػعى الت سػػميـ. الكجػػهي الةٌػػاني: قيػػؿى فيػػًه: إف  ياسػػيف اسػػ
إلياس ألٌنه إلياس بف ياسيف, كآؿ ياسيف تعني: كلد ياسيف كأصحابه. كقيؿى آًؿ الر جؿ أتباعه كأهمػهي 

                                                           
إتحاف ؛ والبّنا، 16/283، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 303، الحّجة فً القراءات؛ وابن خالوٌه، 2/392، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، 1)

 . 2/415، فضالء البشر
 .37/130: الّصافات( 2)
ٌّان األندلسً، 2/227، عن وجوه القراءات الكشف؛ ومّكً القٌسً، 849، إعراب القرآن( ٌنظر: الّنحاس، 3) ، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .2/415، المصدر الّسابق ؛ والبّنا ،2/360، فً القراءات العشر الّنشر؛ وابن الجزرّي، 7/358
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ػػػ ج  ة مػػػف قػػػاؿى بػػػه أف  الٌسػػػبلـى عمػػػا أهًمػػػه دكنػػػه, كتكػػػكفي كبػػػذلؾى يكػػػكف الٌسػػػبلـ عمػػػا أهػػػًؿ ياسػػػيف, كحي
: إٌنها لمجمًع فيككفي داخبلن في جممًتهـ فيككفي الس بلـي عميه كعميهـ  .(1)اإلضافةي إليه تشريفان له, كقيؿى

أٌمػػا مػػف قػػرأى )الياسػػيف( ففيػػًه كجهػػاف: األٌكؿ: أٌنػػه مػػف بػػاًب النِّسػػبًة؛ إذ يينسػػبي إلػػا الش ػػيًء بمفػػًظ 
ًمٍسػػمىع. كعميػًه يكػكف المعنػا: سػػبلـه كبنػي يًء, كمػا تقػكؿي المسػامعة كالمهالبػػة تيريػدي بنػي المهمػب الش ػ

عما كؿِّ رجؿو مػنهـ, إذ سػٌما كػؿ  رجػؿو مػنهـ بإليػاس, كريد  عمػا ذلػؾى بأٌنػهي لػك أريػد النىسػب كمػا فػي 
مػػعى يينك ػػر حتٌػػا المهالبػػة ألدخػػؿى األلػػؼى كالػػبٌلـى فكػػافى يقػػكؿ: سػػبلـه عمػػا اإللياسػػيف؛ أل ـى إذا جي ف  العمػػ

يػدييف. كالكجػهي الةٌػاني: أف  فيػًه لغتػيف اليػاس  : الز  ييعر ؼ باأللًؼ كالبٌلـ, كما تقكؿ في النِّسبًة إلػا زيػدو
 .(2)كالياسيف كما قاؿى ميكاؿ كميكائيؿ

تػػه المؤمنػػكف, ك  : كمعنػػاثي إليػػاسه كأم  : رأيػػتي أٌمػػا قػػراءةي )إلياسػػيف( فقيػػؿ هػػك جمػػعي إليػػاسو هػػذا كقكلػػؾى
معػػت  المحٌمػػديف أم: أرادى أٌنػػه عمػػا الٌنسػػبة كمػػا فػػي قػػراءة )الياسػػيف( مػػفى النِّسػػبًة إلػػا إليػػاس فمٌمػػا جي
فِّفػػت يػػاءي النِّسػػبًة بحػػذًؼ إحػػداهما كراهيػػة الت ضػػعيًؼ فػػالتقا سػػاكناف اليػػاء فيػػه كحػػرؼي العمٌػػة الٌػػذم  خي

ػذفت اللتقاًئهمػا. كقػٍد ريد  عميػه ب مةػؿ مػا ريد  عمػا مػف قػرأ )الياسػيف( بضػركرة دخػكؿ األلػؼ لمجمًع فحي
عمػا األنبيػاًء المػذككريفى كلػيسى عمػا آًلهػـ  فيػه كاف الٌسبلـي  الٌسكرةً  كالبٌلـ عميه لمٌتعريؼ, كبأٌف سياؽى 

ػػػحى الك  القػػػكؿي بػػػأف  االسػػػـ بمغتػػػيف: إليػػػاس  كجػػػهي الةٌػػػاني مػػػف هػػػذث القػػػراءًة, كهػػػكمػػػف تػػػبعهـ. كبػػػذلؾ ريجِّ
لياسػػيف ًة ذم هػػك )إيميػػا( عمػػا قاعػػدفػػي العمػػـ األصػػمٌي الٌػػ ؼً كػػٌؿ هػػذث القػػراءات مػػف الٌتصػػرُّ  :. كقيػػؿى كا 

 . (3)العربٌي في األعبلـ األعجمٌية

القػػراءتيف: ففػػي القػػراءة األكلػػا )آؿ ياسػػيف( كػػافى الس ػػبلـي مػػف اهلًل تعػػالا  تػػايختمػػؼ المعنػػا فػػي كم
اس كمف تبعهي. أٌما القراءةي الةٌانيػة )إلياسػيف أك الياسػيف( عما أم ًة محٌمدو كمف تبعىهي, أك عما أهًؿ إلي

ٌما عميًه كعما قكًمهً   عما سبيًؿ النِّسبة لػ )إلياس(. فالس بلـي فيها إٌما عما ياسيف بمفردث, كا 

 

 

                                                           
؛ 669، فً وجوه القراءات الموّضح؛ والّشٌرازي، 610، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 6/323، جامع البٌان( ٌنظر: الّطبري، 1)

 .18/91، ألحكام القرآن الجامع؛ والقرطبً، 112-111، عالمرٌف واألعالتّ لً، هٌوالسّ 
ٌّان األندلسً، 112، الّتعرٌف واألعالملً، هٌ؛ والسّ 4/312، اب القرآنإعر( ٌنظر: الّزجاج، 2)  .7/358، البحر المحٌط؛ وأبو ح
، 303، الحّجة فً القراءات؛ وابن خالوٌه، 2/207، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، 3) ًّ ، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌل؛ وابن جزّي الكلب

ٌّان األندلسً، 2/241  .5060، محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 7/358، ابقالمصدر السّ ؛ وأبو ح
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َّْيَكِة( .3  )َلْيَكَة، ا

َّْيَكةِ َوَُّموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصَ اُب  قوله تعالى ف  سورة ص:ف   َّْ زَابُ ُأْولَ  ا ِئَك ا
(1). 

, كأبػك جعفػر, كابػفي محػيصو )لىٍيكىػةى( بػبلـو مفتكحػةو, كبغيػًر ألػًؼ  , كابػفي عػامرو قرأى نافع, كابػفي كةيػرو
 .(2)كصؿو فيها كال همز بعدها مع فتًح التٌاء. كقرأ الباقكف )األيكةي( ببلـً الت عريؼً 

ػػػةي  , كالغٍيضى ٍمتىػػػؼُّ الكةيػػػري ري المي : الش ػػػجى ًر, أك األٍيػػػؾي ػػػدرى كاألراؾى كغيرىهػػػا مػػػف نػػػاعـً الش ػػػجى تينبًػػػتي السِّ
ًر حٌتا مفى الن خًؿ. الكاحدةي: أٍيكىةه  ماعىةي مف كؿِّ الش جى  .(3)الجى

ـي القريػػًة, اٌلتػػي بيعػػثى شيػػعيبه لقكمهػػا. كمػػف ذهػػبى إلػػا ذلػػؾى قػػاؿى األٍيكىػػةي:  مػػف قػػرأ )لٍيكىػػة( فهػػك اسػػ
ػػًة فصػػارت عمىمػػان بالغمبػػًة إفراديهػػا بتػػاًء الكحػػدًة عمػػا إرادًة  ـي الجمػػًع أٍيػػؾ, كاشػػتهرت باألٍيكى البيقعػػة كاسػػ

ذفت الهمزةي كأيلقيت حركتيها عما  قىعى فيًه تغييره ليككفى عمىمان شخصي ان فحي ـ  كى ميعر فان بالبٌلـً مةؿ العقبىًة, ة
ـى القريػػًة التػػي أيرسػػؿى إليهػػا شيػػ : إٌف اسػػ ـى الػػببلًد الـً الت عريػػًؼ كعمػػا ذلػػؾى فقػػد قيػػؿى عيبه كانػػٍت لىٍيكىػػة كاسػػ

كمِّهػا األٍيكىػػةي كمػػا هػػكى فػػي مٌكػػة كبٌكػػةى؛ فػػالٌتغييري ألجػًؿ الن قػػًؿ إلػػا العممٌيػػًة كارده بكةػػرةو, كقػػد اختيمػػؼى فػػي 
لػا  . كا  ػديفى أيرًسػؿى إلػيهـ شيػعيبه أصحاًب لىٍيكة هـ مىديىف أك هيـ قكـه آخركف ساكنكفى في لىٍيكػة جػكار مى

مفى الميفسِّريف, كلٌما كافى اسـي عمىـو كمؤٌنث منعى مفى الٌصرؼ هذا ماؿى كةيره 
(4). 

أٌمػػا مػػف قػػرأ )األٍيكىػػة( فجعػػؿى فيهػػا كجهػػاف: األٌكؿ: أٌنػػه جعمػػهي اسػػمان لمػػببلًد كٌمهػػا اٌلتػػي أيرسػػؿى إليهػػا 
 كػػة( هػػي اؿ الٌتعريػػؼ كبعػػدها همػػزةكمػػا تقػػٌدـ, كالةٌػػاني: أٌف )اؿ( فػػي )األي -عميػػه الٌسػػبلـ-شيػػعيب 
ػػػة كعمػػػا ذلػػػؾى  مفتكحػػػة فهػػػي تعريػػػؼي عهػػػدو أليكػػػًة مصػػػركفة, كاأليكػػػةي: الش ػػػجري الميمتػػػؼُّ كهػػػي الغىيضى

, كالجمػػػعي غيػػػاضه معنا: أصػػػحابي الغيضػػػةي, كالغيضػػػةي فػػػال مىغػػػيضي مػػػاءو يجتمػػػعي فينبػػػتي فيػػػه الش ػػػجري
. كقٍد كانٍت غيضتهـ مف شجًر الميقًؿ كيقاؿ له الٌركـ, كلٌما عيرِّؼى فقد  صيرِّؼ. كالةٌالث: أٌف كأغياضه

: شػػػجره ممتػػػؼ   أصػػػحابى األيكػػػًة: هػػػـ أهػػػؿي مػػػديفى كقػػػد نيسػػػبكا إلػػػا عبػػػادًة األيكػػػة كهػػػي شػػػجرةه, كقيػػػؿى

                                                           
 .38/13: ص( 1)
 .2/419، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا ،  290، المكّرر؛ والّنّشار، 2/361، فً القراءات الّنشر( ٌنظر: ابن الجزرّي، 2)
 )أٌك(.932، القاموس المحٌط)أٌك(؛ والفٌروزآبادي، 190، لسان العرب( ٌنظر: ابن منظور، 3)
، 6/127، معالم الّتنزٌل( ٌنظر: البغوي، 4) ًّ  ،       الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 71-16/70،ألحكام القرآن الجامع؛ والقرطب

19 /182-184.   . 
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بالغيضػػػًة كػػػانكا يعبدكنػػػه. كقيػػػؿى األيكػػػة: منطقػػػة مميئػػػةه باألشػػػجاًر كانػػػت فػػػي الغالػػػًب بػػػيفى الحجػػػاًز 
 .(1)بمعاف كفمسطيف حكؿى خميًج العقبة, كلعٌمها المنطقةي التي تيسٌما

مف أهـٌ الفركًؽ الٌناتجة مف اختبلًؼ القراءًة في لفػًظ األيكػًة أف  قػراءةى )لٍيكػة( بتسػهيؿ الهمػًز عػف 
طريًؽ حذفها دٌلت عما أٌنها اسـه لمقريًة أك لمبمدًة التي كاف قكـي شعيبو يقطنكنها. أٌما قراءةي )األيكػةي( 

ـه لمػػببلًد كمِّهػػا التػػي بي  عػػثى إليهػػا شيػػعيب عميػػه الٌسػػبلـ, كدلٌػػت عمػػا صػػفًة البيقعػػًة فكٌجهػػت عمػػا أن هػػا اسػػ
التي سكنها قكمه فهي منطقػةه مميئػةه باألعشػاًب الممتف ػًة, كمػا دلٌػت فػي بعػًض تفسػيراتها عمػا عبػادًة 
أكلئؾى الٌناس إذ كانكا يعبدكفى شجرةن تيدعا األيكةى. كقػد اٌدل اخػتبلؼي القػراءات فػي اآليػة إلػا اتِّسػاعو 

 فسيرٌية لآليًة بأقؿِّ األلفاظ.نا كتعدُّدو لممعاني الت  في المع

 َأْعَجم ، آْعجم ( )أأعجمّ ، أَعَجمّ ، .4

َمْت آَياُتُه  قوله تعالى ف  سورة فّصمت:ف    أََأْعَجِم ٌّ َوَلْو َجَعْمَ اُه ُقْرآً ا َأْعَجِمي ا ل َقاُلوا َلْول ُفصِّ
َوال ِذيَن ل ُيْؤِمُ وَن ِف  آَذاِ ِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَمْيِهْم َعًمى ُهًدى َوِشَفاء  َوَعَرِب ٌّ ُقْل ُهَو ِلم ِذيَن آَمُ وا

ُأْوَلِئَك ُيَ اَدْوَن ِمن م َكاٍن َبِعيدٍ 
(2). 

, كركح, كهشػػاـه, كابػػفي ذكػػػكاف فػػي ركايػػػةو,  , كخمػػػؼه , كأبػػك بكػػرو عػػػف عاصػػـو قػػرأى حمػػزةي, كالكسػػػائيُّ
مػػٌي( بهمػػزةو كاحػػدةو كاألعمػػشي )أأعجمػػٌي( بتحقيػػًؽ اله , كعمػػرك بػػف ميمػػكف )أعىجى مػػزتيف. كقػػرأى الحسػػفي

, كسػبٌلـ, كالٌضػحاؾ, كهشػاـه, كابػفي  غير ممدكدةو كفتح ٍحػدرمُّ , كأبك األسػكدي, كالجى العيًف. كقرأ الحسفي
, كابفي عامرو بخػبلؼو عنهمػا , كابفي عٌباسى , كنصري بف عاصـو , كأبك العالية, كالقٌكاسي كقنبػؿ,  ,ذككافى

, كهشػػاـه بػػاختبلؼو عػػنهـ, كالحمػػكانٌي مػػف طريػػًؽ ابػػًف عبػػداف, كأبػػك بكػػر الت مػػار, كالميغيػػػرةي, ك  ركيػػسه
مي( بهمزةو كاحدةو كالعيف ساكنة. كقرأ الباقكف )آٍعجمي( بهمزةو  كحفص, كابفي مجاهدو عف قندؿ )أىٍعجى

 .(3)كاحدةو كمد
مٌي( جعمهي مف تماـً كبلـً الكٌفاًر كجع فٍ مى  ؿى الهمزةى األكلا لبلسػتفهاـً اإلنكػارٌم, كالةٌانيػة قرأ )أأٍعجى

ألؼ القطًع كالمعنا في هذث القراءًة: أن ه لك كافى القرآفي أٍعجمٌيان لقالكا: قرآفه أعجمٌي كرسكؿه عربػٌي, 
ػػؿه إليػػه عربػػٌي. كقيػػؿى المعنػػا: أيكػػكفي هػػذا الر سػػكؿي عربٌيػػان  جمػػٌي هػػكى مػػٌيف كاألعٍ جى كالكتػػابي أعٍ  ,أك ميرسى

                                                           
؛ وابن 5/25، أنوار الّتنزٌل؛ والبٌضاوي،  16/71،الجامع ألحكام القرآن؛ والقرطبً، 6/338، جامع البٌان( ٌنظر: الّطبري، 1)

 .   184-19/182،الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور ، 6/158،تفسٌر القرآن العظٌمر، كثٌ
 .41/44: فّصلت( 2)
ٌّان األندلسً، 393، فً القراءات المبسوط( ٌنظر: األصبهانً، 3) فً  الّسبعة؛ وابن مجاهد، 7/480، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .291-8/290، لقراءاتمعجم ا، (عبد اللّطٌف )الخطٌب ؛ و577-576، القراءات
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ػه كال  فاألعجـي  ,ذم ال ييفصح كافى مف العرًب أك مف العجـً الٌ  ضػدُّ الفصػيًح كهػك الػذم ال ييبػيف كبلمى
 .(1)ييفهـ لمكنىًة أك لغرابىًة لغتًه, كزيدت الياء لمميبالغةً 

ٌنمػػػا قيػػػرأت بتحقيػػػًؽ همػػػزًة االسػػػتفهاـ  مػػػٌي( فهػػػيى أيضػػػان قػػػراءةه عمػػػا االسػػػتفهاـً كا  أٌمػػػا مػػػف قػػػرأ )أعىجى
ػـً كهػكى مػف عػدا العػرًب. كالمعنػا فػي هػذث القػراءة  كحذًؼ همزةً  ًمػٌي: المنسػكبي إلػا العىجى االسػـ كالعىجى

مػٌي كعىربػٌي أم: مخػتمطه جٌ أٌنهـ طعنكا فيًه لما فيًه مف الكممػاًت العجمٌيػًة كًسػ يف كاسػتبرؽ فقػالكا: أعىجى
مٌي كنحفي عربه ما لنا : المعنا قكلهـ أعىجى  .(2)كلمعجمة مف كبلـً العرًب كالعجـ, كقيؿى

ـً أٌما مف قرأ )أىٍعجمػٌي( فقػد جػاء بهػا عمػا اإلخبػاًر كلػيسى عمػا االسػتفهاـً فحػذؼى همػزةى االسػتفها
عػراب إف  هػػذا لشػػاذ, كقيػؿى هػػي عمػػا معنػػا إكحقٌػؽى همػػزةى االسػػـً كالمعنػا  مػػةن كا  خبػػارهـ كقػػكلهـ: أعىجى

ػػ ػػهي بيانػػان لمعجػػـً كبعضي عػػؿى بعضي هي بيانػػان لمعػػرًب, أم اقتػػراح الكفٌػػاري بتفصػػيًؿ قػػكلهـ هػػبٌل بيٌينػػت آياتيػػهي فجي
ها لمعربً   . (3)آياًت القرآًف فييجعؿ بعضها لمعجـً كبعضي

: إن هػػػـ كرهػػػكا الجٍمػػػعى بػػػيفى همػػػزتيًف فمي نػػػكا الةٌانيػػػة,  أٌمػػػا قػػػراءةي )آعجمػػػي( بهمػػػزةو كاحػػػدةو كمػػػد, فقيػػػؿى
فى يٍ مػٌي( كقياسيػها فػي الت خفيػًؼ الت سػهيؿي بىػفالهمزةي األكلا همػزةي االسػتفهاـً بعػدها مػدةه هػي همػزةي )أعج

ػػف أم كأن ػػهي هى يٍ بىػ الٌسػاكنة كال يجػػكز أف تكػػكف ألفػػان  التػػي بعػػدها تخفيفػان ييشػػبه األلػػؼ ؼى ف ػػزى األكلػا كخى مى
ػمت آياتػه أم: هػبٌل  خالصةن؛ ألف  بعدها ساكف كالمعنا فيها: كلك جعمنػا قرآنػان أعجمٌيػان لقػالكا لػكال فيصِّ

آياتًػػًه آعجمػػٌي كعربػػٌي أم: قػػرآفه أعجمػػٌي كنبػػي  عربػػٌي, كبهػػذا تكػػكفي هػػذث القػػراءةي شػػاممةن لكػػؿِّ  بي نػػتى 
ف جاءت عما االستفهاـً كليسى عما اإلخبار  .(4)القراءاًت الٌسابقة في المعاني كا 

جػػاءت عمػػا أمِّ طريقػػةو  -اهلًل تعػػالا-ف  المعنػػا المشػػترؾى بػػيفى القػػراءتيف أف  آيػػاًت أ الٌػػذم يبػػدك
ن مػا يت بعػكفى أهػكاءىهـ. أٌمػا االخػتبلؼي  ؛مكٌفار فقد كجػدكا فيهػا متعن تػان ل ألف  القػكـى غيػري طػالبيفى لمحػؽِّ كا 

في المعػاني فمػف حقٌػؽى الهمػزتيًف )أأعجمػٌي( جػاء بػالكبلـً عمػا االسػتفهاـً اإلنكػارٌم, كأٌمػا مػف سػٌهؿ 
 كقػػػراءة ,فهاـ. إضػػػافةن إلػػػا بيػػػاًف قػػػراءة المػػػدِّ سػػػتإحػػػدل الهمػػػزتيًف فقػػػد جػػػاء بأسػػػمكًب اإلخبػػػار ال اال

. )أٍعجمي( اقتراح الكٌفار أف ييفٌصؿ القرآف فيككفي   منهي آياته لمعرب كأخرل لمعجـً
 

                                                           
؛ وابن جزّي 17/134، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 971، الكّشافتفسٌر ؛ والّزمخشري، 6/472، جامع البٌان( ٌنظر: الّطبري، 1)

 ، ًّ  .24/314، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 2/294، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌلالكلب
، المصدر الّسابق؛ والّزمخشري، 2/248، عن وجوه القراءات الكشفومّكً القٌسً،  ؛24/129، ، روح المعانً( ٌنظر: األلوس2ً)

971 ، ًّ  .24/314، المصدر الّسابق؛ وابن عاشور، 2/294، المصدر الّسابق؛ وابن جزّي الكلب
؛ والّزمخشري، 637، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 4/389، معانً القرآن؛ والّزجاج، 3/19، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، 3)

 .7/184، تفسٌر القرآن العظٌم؛ وابن كثٌر، 971، المصدر الّسابق
معانً ؛ واألزهري، 637، المصدر الّسابق؛ وابن زنجلة، 24/129، المصدر الّسابق؛ واأللوسً، 3/549، الكتاب( ٌنظر: سٌبوٌه، 4)

 .352، القراءات
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 الّت قيق والّتسهيل ف  اّفعال: -ّا ياً 

جػػٌؿ مػػا جػػاء مػػف تحقيػػؽو أك تسػػهيؿو فػػي همػػزًة األفعػػاًؿ, جػػاءى لينقػػؿى الكػػبلـى مػػف أسػػمكًب االسػػتفهاـً 
 ا اإلخباًر كمٍف أهِـّ ما جاء ضمفى ذلؾ:إل

 )أصطفى، اصطفى( .1

اْلَبَ اِت َعَمى اْلَبِ يَن  َأْصَطَفى ات:قوله تعالى ف  سورِة الّصافف  
(1). 

, كحػذؼ همػزة الكصػًؿ. كهػي ركايػةي المسػيبي  قراءةي الجمهكًر )أصػطفا( بتحقيػًؽ همػزًة االٍسػتفهاـً
 ,عنػػه ب كرش عنػػه, ككػػذا المفضػػؿركايػػةي بعػػًض أصػػحا كقػػالكف كأبػػي بكػػرو بػػف أكس عػػف نػػافعو كهػػي

سػماعيؿ, كابفي المسيًب, ككرش مف طريؽ اكقرأ أبك هريرةى, كالز هرمُّ  عػٍف  ألصبهانٌي, كابفي جماز, كا 
, كاألصػػػػبهانيُّ عػػػػف كرش  كنػػػػافعو مػػػػف طريػػػػؽ المػػػػالكٌي, كأبػػػػ , كالمفضػػػػؿي , كشػػػػيبة, كاألعمػػػػشي جعفػػػػرو

ةبات ستفهاـً كهك مفٍ كالٌطرطكسي )اصطفا( بحذًؼ همزًة اال  .(2)همزًة الكصؿً  باًب الت سهيًؿ, كا 

 عحمؿي معنا االسػتبعاًد كالت قريػجاءٍت قراءةي الجمهكًر )أصطفا( عما االستفهاـً اإلنكارمِّ اٌلذم ي
كالت ػػػػكبيًخ لمميشػػػػركيف؛ إذ أنكػػػػرى اهللي عمػػػػيهـ قػػػػكلىهـ إف  المبلئكػػػػةى بنػػػػاتي اهلل. كاالصػػػػطفاء: أخػػػػذي صػػػػفكًة 

يء, كالمعنػػا: سػػٍمهيـ هػػؿ اصػػطفا البنػػات عمػػا البنػػيفف فاألصػػؿي فيهػػا )أاٍصػػطفا( دخمػػت همػػزةي الش ػػ
 .(3)االستفهاـ عما ألًؼ كصؿو فسقطت ألؼي الكصؿً 

ػذفت الهمػزةي  أأٌما مٍف قر  ن مػا حي )اصطفا( فعما عد ًة أكجهو: األك ؿ: قيؿى هػكى عمػا ني ػًة االسػتفهاـً كا 
زي ذلػػؾى قػػكلهـ قػػٍد تيطػػرحي ألػػؼي االسػػتفهاـً مػػف  لمعمػػـً باالسػػتفهاـً كذلػػؾى  بداللػػة )أـ( بعػػدها عميهػػا. كيعػػزِّ

الت ػػػكبيخ, فيسػػػتفهـ بهػػػا أك ال يسػػػتفهـ, كمعناهمػػػا جميعػػػان كاحػػػد. كالكجػػػهي الةٌػػػاني: عمػػػا اإلخبػػػاًر دكفى 
ةٌالػػث: االسػػتفهاـً كذلػػؾى بإضػػمارو لمقػػكًؿ كالمعنػػا: لكػػاذبكف فػػي قػػكًلهـ اصػػطفا البنػػات, أٌمػػا الكجػػه ال

مػػف )كلػػدي اهلل( فهػػيى بػػدؿ مػػف الجممػػة المحكٌيػػة بػػالقكًؿ قبمهػػا  فهػػك أٍف يكػػكفى )اصػػطفا البنػػات( بػػدالن 

                                                           
 .37/153: الّصاّفات( 1)
ٌّان األندلسً، 378، فً القراءات طالمبسو( ٌنظر: األصبهانً، 2) فً  الّنشر؛ وابن الجزرّي، 7/361، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .2/416، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 549، فً القراءات الّسبعة؛ وابُن مجاهد، 2/360، القراءات العشر
؛ وابن عاشور، 612، حّجة القراءاتزنجلة،  ؛ وابن4/314، معانً القرآن؛ والّزجاج، 6/327، جامع البٌان( ٌنظر: الطبري، 3)

 .23/182، الّتحرٌر والّتنوٌر
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كالمعنػػا: يقكلػػكف كلػػد اهلل, كيقكلػػكف اصػػطفا البنػػات عمػػا البنػػيف. كالكجػػه الٌرابػػع: أجػػازكا أف يكػػكف 
ن هـ لكاذبكف,   .(1)قالكا اصطفا البنات فحذؼ )قالكا(المعنا: كا 

الز مخشرٌم قراءةى )اصطفا( كقٍد أضعفها أف  اإلنكارى قٍد اكتنؼى هذث الجممةى مػف جانبيهػا, ضٌعؼى 
ن هػػـ لكػػاذبكف  ك  مػػالكـ كيػػؼ تحكمػػكف  فمػػف جعمهػػا لئلةبػػاًت فقػػٍد أكقعهػػا دخيمػػةن بػػيفى  كذلػػؾ قكلػػه:  كا 

بيف ألف  لها مناسبةن ظػاهرةن ذلؾ بقكًلًه إن ها ليسٍت دخيمة بيفى نسي األندلسي . كرد  أبك حٌياف(2)نسيبيف
ن هـ لكاذبكف( فهيى جممةي اعتراض بيفى مقالتي الكفرة جاءت لمت نديػًد  مع قكلهـ )كٌلدى اهللي( أٌما قكله: )كا 

كالت أكيًد في ككًف مقالتهـ تمؾى هيى مٍف إفكهـ
(3). 

ا االسػتفهاـ اإلنكػارٌم المكٌجػه حق ػؽى الهمػزةى فقػٍد جػاءى بػالكبلـً بمعنػ فٍ ف  مى إ :مٌما سبؽى يمكفي القكؿ
مكبِّخػػان لمكفٌػػػار, كأٌمػػػا مػػف قػػػرأ )اصػػػطفا( بتسػػهيؿ الهمػػػزة فقػػػد نقػػؿى الكػػػبلـى مػػػف  -عػػػٌز كجػػػؿ-مػػف اهلل

  قٍد اصطفا البنات عما البنيف.االستفهاـ إلا اإلخبار, كأخبرى عف الكٌفاًر كقكًلهـ بأف  اهلل

 )َأت َخذ اُهْم، ات خذ اهم( .2

َّْشرَارِ  سورة ص:قوله تعالى ف  ف    َأت َخْذَ اُهمْ  َوَقاُلوا َما َلَ ا ل َ َرى ِرَجال ُك  ا َ ُعدُُّهم مَِّن ا
َّْبَصارُ  ِسْخِري ا َأْم زَاَغْت َعْ ُهُم ا

(4). 

, كعبػدي اهلل بػف مسػعكدو  , كاألعمػشي , كخمػؼه , كحمػزةي, كيعقػكب, كاليزيػدمُّ قرأ أبك عمرك, كالكسائيُّ
. كهي اختيػاري أبػي عبيػدة كأبػي حػاتـ. كقػرأ كأصحابيهي )ات   خذناهـ( بتسهيًؿ الهمزًة كجعًمها همزة كصؿو

, كقتػادةي, كشػيبةي  , كالحسػفي , كحفصه عف عاصـ, كاألعرجي , كابفي عامرو أبك جعفر, كنافعه, كابفي كةيرو
 .(5)( بتحقيًؽ همزة االستفهاـ كحذًؼ همزًة الكصؿـٍ ناهي ذٍ خى ت  )أى 

)اتخػػذناهـ سػػخرٌيان( صػػفةه أخػػرل جػػاءٍت قػػراءةي الت   سػػهيًؿ )اتخػػذناهـ( عمػػا عػػد ًة أكجػػهو: األٌكؿ: أف 
لػ)رجاالن( كالمعنا: تساؤؿ الكفٌػار عػف فقػراًء المسػمميٌف الٌػذيف ال يؤبىػهي بهػـ كقػٍد سػٌمكهيـ ًمػفى األشػراًر, 

انكا باعتقػاًدهـ أشػراران. إٌما بمعنا األرذاؿ اٌلذيف ال خيرى فػيهـ, أك ألن هػـ كػانكا عمػا خػبلًؼ ديػًنهـ فكػ
                                                           

 .670، فً وجوه القراءات الموضح؛ والّشٌرازي، 612، حجة القراءات؛ وابن زنجلة، 2/394، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، 1)
 .915، الكّشافتفسٌر ( ٌنظر: 2)
 .7/361، البحر المحٌط( ٌنظر: 3)
 . 63-38/62:ص( 4)
ٌّان األندلسً، 2/411، المصدر الّسابق( ٌنظر: الفّراء، 5) فً القراءات  الّنشر؛ وابن الجزرّي، 7/389، المصدر الّسابق؛ وأبو ح

الّتحرٌر ؛ وابن عاشور، 424-2/423، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 556، فً القراءات الّسبعة؛ وابن مجاهد، 2/362، العشر

 .23/293، والّتنوٌر
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األشػػراًر كنىت خػػذهـ سيػػخرٌيان, فػػالكبلـي إذان مت صػػؿ كفيػػه رل ًرجػػاالن كيٌنػػا نىعيػػدُّهـ مػػف ى كالمعنػػا: مالنػػا ال نػػ
. كالةٌاني: أٌنه حاؿه مف قكله )رجاالن( كالمعنا: كقٍد يتيًف كعدـ الكقؼ عما )األشرار(كجبى كصؿي اآل

ه يحتػػاجي إلػا كصػًؿ اآليتػيًف كعػػدـ الكقػؼ. كالةٌالػث: أٌف االسػتغناء عػػف ات خػذناهيـ سػخرٌيان كهػك كسػابق
همػػزًة االسػػتفهاـً لمػػا دؿ  عميػػه الكػػبلـي مػػف التٌقريػػر كالتٌػػكبيخ, كبداللػػة )أـ( بعػػدث عمػػا الهمػػزًة. كالٌرابػػع: 

خرٌيان, لػػٌدنيا ًسػػٌنهػػـ قػػٍد عممػػكا أن هػػـ اٌتخػػذكا المػػؤمنيف فػػي اه )ات خػػذناهـ( خبػػران, ألجػػكازي أٍف يكػػكفى قكليػػ
ـٍ يعممػػػػػػكث, كدٌؿ عمػػػػػػا ذلػػػػػػؾ قكلػػػػػػه  ـٍ يسػػػػػػتخبركا عػػػػػػٍف أمػػػػػػرو لػػػػػػ فػػػػػػأخبركا عٌمػػػػػػا فعمػػػػػػكث فػػػػػػي الػػػػػػٌدنيا كلػػػػػػ

كيكفى تعػػالا: ـٍ تىٍضػػحى ػػٍنهي كينػػتـي مِّ ـٍ ًذٍكػػًرم كى ػػٍككي ت ػػا أىنسى ـٍ ًسػػٍخًريًّا حى ػػٍذتيميكهي فىات خى
ـٌ( إذا جعمتػػه  كتكػػكفي ( 1) )أ

قػػػدير: مالنػػػا ال نػػػرل رجػػػاالن كٌنػػػا نىعػػػٌدهيـ أشػػػراران اٌتخػػػذناهـ سػػػخريان لمضػػػمرو محػػػذكؼو كالتٌ  خبػػػران معادلىػػػةن 
: إٌنا ات خذناهيـ سخرٌيا . كيجكزي أٍف يككفى الت قديري  .(2)أمفقكدكف هـ أـ زاغٍت عنهـي األبصاري

قؽ الهمزةى كقرأ )أتخذناهـ( فقٍد حممىهي عما لفًظ االستفهاـً اٌلذم معنػاثي الت قريػر كا فٍ أٌما مى  لت ػكبيخ, حى
, بػٍؿ عممػكا أن هػػـ فعمػكا ذلػؾى فػػي الػدُّنيا, فػػالمعنا:  ـٍ ـٍ ييعمػػ كلػيسى هػك عمػػا كجػًه االسػتخباًر عػػف أمػرو لػ
ػػهـ بعضػػان عمػػا مػػا فعمػػكث فػػي الػػدُّنيا مػػف اسػػتهزاًئهـ بػػالمؤمنيف. فمةػػؿي هػػذا االسػػتفهاـ  أن هػػـ يػػكبِّخي بعضي

فصػػؿى اآليتػػيًف كالكقػػؼ عمػػا )األشػػرار( كالت قػػدير:  جػػائزه عػػف الش ػػيًء المعمػػكـ. كهػػذث القػػراءةي تتطم ػػبي 
 . ـٍ يدخمكا الٌنار, أـ ألجًؿ أٌنػه زاغػت عػنهيـي األبصػاري ألجًؿ أٌنا قٍد ات خذناهـ سخرٌيان كما كانكا كذلؾ فم

ػػػ مكف أنفسػػػهـ ككػػػأن هـ كػػػانكا إلػػػا تجػػػكيًز كػػػكنهـ فػػػي الن ػػػاًر معهػػػـ كمػػػنعهـ مػػػف رؤيػػػتهـ أميػػػؿ. إذ ييس 
نا عميهـ. كيجكزي أٍف يكػكفى المعنػا: أك كلكف: بالمحاؿ, كيق ـٍ يقٍع بصري لىعم هيـ معنا في جهن ـ, كلكٍف ل

أمُّ الفعمػػػيًف فعمنػػػا بهػػػـف السُّػػػخريةي مػػػنهـ أك االزدراء بهػػػـ, عمػػػا معنػػػا إنكػػػاًر األمػػػريًف عمػػػا أنفسػػػهـ 
 .(3)تحٌسران كندامةن عما ما فعمكث

همز كالٌتسهيؿ أٌدل إلا نقًؿ الكبلـً مٍف أسمكًب اإلخباًر اختبلؼي القراءات في قكله )اٌتخذناهـ( بال
إلػػا أسػػمكًب االسػػتفهاـً المتضػػٌمف لمعنػػا التٌػػكبيخ كالتٌقريػػع. فقػػراءةي )اتخػػذناهـ( جػػاءت ليخبػػرى الكفٌػػاري 
عػػػف أنفًسػػػهـ بػػػأن هـ قػػػٍد ات خػػػذكا المػػػؤمنيف فػػػي الػػػدُّنيا سػػػخرٌيان. أٌمػػػا قػػػراءةي )أتخػػػذناهـ( فجػػػاءت عمػػػػا 

ـً الٌػػذم معنػاثي الت ػػكبيخ كالتٌقريػر, كدٌؿ عمػػا إنكػاًر الكفٌػػاًر عمػا أنفسػػهـ كتػأنيبهـ لهػػا لسػػخرها االسػتفها

                                                           
 .23/110: نوالمؤمن (1)
، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 2/234، عن وجوه القراءات الكشف؛ ومّكً القٌسً، 4/340، معانً القرآن( ٌنظر: الّزجاج، 2)

ألحكام  الجامع؛ والقرطبً، 26/222، ، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي678-677، فً وجوه القراءات الموّضح؛ والّشٌرازي، 930

 .18/234، القرآن
، المصدر الّسابق؛ ومّكً القٌسً، 617-616، حّجة القراءات؛ وابن زنجلة، 307، الحّجة فً القراءات( ٌنظر: ابن خالوٌه، 3)

، 26/223، المصدر الّسابق؛ والّرازي، 2/234 ًّ ، محاسن الّتأوٌل؛ والقاسمً، 2/259، لعلوم الّتنزٌل الّتسهٌل؛ وابن جزّي الكلب

5116 . 
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هـ بعضػان عمػا مػا فعمػكث فػي ا عما معنا مف المؤمنيف: أك هك لػٌدنيا مػف اسػتهزاًئهـ أٌنهـ يكٌبخ بعضي
 بالمؤمنيف.

 ستْكبْرَت، استكبرَت، آستكبرَت()أ .3

َقدداَل َيددا ِإْبِمدديُس َمددا َمَ َعددَك َأن َتْسددُجَد ِلَمددا َخَمْقددُت ِبَيددَدي   سددها:قولدده تعددالى فدد  الّسددورِة  ففدد  
َأْم ُك َت ِمَن اْلَعاِلينَ  َأْسَتْكَبْرتَ 

(1).  

( بقطػػػًع الهمػػػزًة كتحقيًقهػػػا,  , كأهػػػؿي مٌكػػػةى )بً قػػػراءةي الجمهػػػكًر )بيػػػدم  أسػػػتٍكبٍرتى يىػػػدم  كقػػػرأ ابػػػفي كةيػػػرو
, كهػػي ركا ( بهمػػزًة كصػػؿو يػػةي الٌصػػكنٌي عػػف ركحو عػػف محٌمػػدو بػػف صػػالح عػػف شػػبؿو عػػف ابػػًف اسػػتكبرتى

. كركل الخػػٌزاز عػػف محٌمػػد بػػف يحيػػا مكػػةى )بيػػدم   عػػف عيبيػػدو عػػف شػػبؿو عػػف ابػػف كةيػػرو كأهػػؿ كةيػػرو
( كأن ها مكصكلة, فالهمزةي مخٌففة بىيفى بيف  .(2)آستكبرتى

( بتحقيػػػًؽ الهمػػػزًة فهػػػي همػػػزةي  ـي تػػػكبيخو  جػػػاءٍت قػػػراءةي الجمهػػػكًر )أسػػػتٍكبٍرتى اسػػػتفهاـ. كهػػػك اسػػػتفها
, كقػػٍد سىػػقطٍت ألجًمهػػا همػػزةي الكصػػًؿ لحركػػة ألػػًؼ االسػػتفهاـ, كلٌمػػا كانػػٍت  , فػػاأللؼي لبلسػػتفهاـً نكػػارو كا 

: أف  اهللى  , كالت قديري ـٍ يخاطػبي إبمػيسى عػف طريػًؽ الرُّسيػؿ إٍذ  -عز  كجؿٌ -األلؼي ألؼى استفهاـو عيكًدلىٍت بأى
ـٍ يسػػجٍد آلدـ فيقػػكؿ مىػٍت منزلتيػػؾى عػػًف السُّػػجكًد لمػف خمقتيػػهي أم: تعظ مػػتى عػػًف السُّػػجكًد لػ ـٍ عى : أتكب ػػرتى أ

ـٍ تكٍف مف الميتكبِّريف العاليفى قبؿى ذلؾ. أـ كينتى كذلؾ مف  , فتركتى الٌسجكدى له استكباران عميه, كل آلدـى
 .(3)ميسى قطعه بمعذرًتهً ؤاؿ إلا إب. كفي إلقاًء هذا السُّ ؾى قبؿي ذا عمكٍّ كتىكىبُّرو عما ربِّ 

فقػػٍد احتممػػٍت قراءتيػػهي كجهػػيف, أحػػدهما: أٍف  مػػزةى كقػػرأ )اسػػتكبرت( بػػألًؼ الكصػػؿأٌمػػا مػػٍف سىػػه ؿى اله
( كقكًؿ الٌشاعًر: ـٍ ـي ميرادان يىديؿُّ عميه )أى  )الٌطكيؿ( يككفى االستفها

, فىكاهللً  اًسبه نِّي لىحى ـٍ ًبةىمافً الجى  ًبسىٍبعو رىمىٍيتي          ما أٍدرم, كىا  ٍمرى أى
(4). 

ـى  كبػػذلؾ تتٌفػػؽي القراءتػػاف فػػي المعنػػا, أٌمػػا الكجػػهي الةٌػػاني: أٍف يكػػكفى الكػػبلـي خبػػران مىحضػػان ال اسػػتفها
ـٍ منقطعػػػةن لعػػػدـً شػػػرطها. كالمعنػػػا إخبػػػاري اهلل عػػػف إبمػػػيسى عمػػػا سػػػبيًؿ الت قريػػػًع,  فيػػػه, كعميػػػًه تكػػػكفي أ

 .(5)استخفافان به ؛يفى عندى نفسؾكالت قدير: اٍستكبرتى بٍؿ أنتى مفى العال
                                                           

 .38/75: ص( 1)
 .2/424، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 556، فً القراءات الّسبعة( ٌنظر: ابن مجاهد، 2)
، 679، فً وجوه القراءات الموضح؛ والّشٌرازي، 6/361، جامع البٌان( ٌنظر: الطبري، 3) ًّ لعلوم  الّتسهٌل؛ وابن جزّي الكلب

 .23/303، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 2/260، الّتنزٌل
 .362، الّدٌوانمر بن أبً ربٌعة، ( ع4)
ٌّان األندلسً، 679، الموّضح فً وجوه القراءات؛ والشٌرازي، 932، الكّشاف تفسٌر( ٌنظر: الّزمخشري، 5) البحر ؛ وأبو ح

 .9/399، الّدر المصون؛ والّسمٌن الحلبً، 7/392، المحٌط
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 -عػٌز كجػؿٌ –كعما ذلؾى تككفي قراءةي الت حقيًؽ )أستكبرت( قٍد جاءٍت عما االستفهاـً إٍذ يطػرحي اهللي 
فػػادي هػػذا السُّػػؤاؿ: هػػؿ اٍسػػتكبىٍرتى يػػا إبمػػيس اآلفى  سػػؤاالن عمػػا إبمػػيسى بكاسػػطًة المبلئكػػًة تكبيخػػان لػػهي, كمى

ٍد لػػػهي  ـٍ تسػػػجي ؾى مػػػفى االمتةػػػاًؿ ألمػػػرم عمػػػا آدـ فمػػػذا لػػػ ـٍ كينػػػتى عاليػػػان ميسػػػتكبران مػػػف قبػػػؿ فمنعػػػؾى عمػػػكِّ , أ
: األٌكؿ: أٍف تكػػػػكفى عمػػػػا االسػػػػتفهاـً فالت سػػػػهيًؿ )اسػػػػتكبرت( ففيهػػػػا كجهػػػػاكالٌسػػػػجكد آلدـف أٌمػػػػا قػػػػراءةي 

الٌسػػجكد  اًر إبمػػيسى كرفًضػػهً كالمعنػػا كاحػػده فػػي القػػراءتيًف, كالةٌػػاني: أٍف يكػػكفى قػػٍد أخبػػرى اهللي عػػف اسػػتكب
 .آلدـ

 

 الّت قيق والت سهيل ف  ال روف: -ّالّاً 

 كمٌما جاءى مٍف تحقيؽو كتسهيؿو في الحركًؼ:

 )أَإْن، أََأْن، َأْن، إْن، َأْيَن( .1

َقاُلوا َطاِئُرُكْم َمَعُكْم َأِئن ُذكِّْرُتم َبْل َأ ُتْم َقْوٌم مُّْسِرُفونَ  قوله تعالى ف  سورة يس:ف  
(1). 

, كركح, كيحيػػػػا )أىًإٍف( ًبتحقيػػػػًؽ قػػػػرأ ابػػػػفي عػػػػامر , كهشػػػػاـه, كخمػػػػؼه ـه, كحمػػػػزةي, كالكسػػػػائيُّ , كعاصػػػػ
الهمػػزتيف. كقػػرأى زٌر بػػف حبػػيش, كأبػػك رزيػػف, كالمطػػكعي, كطمحػػةي, كابػػفي الٌسػػميقع, كأبػػك جعفػػر, كأبػػك 

كم عنهي )أىأىٍف( بهمزتيًف ميحق قتيف مفتكحتيف. كقرأ الماجشكف )أىٍف( بهمزة كاحدة  عمرك في بعًض ما ري
, كزيػػده عػػف يعقػػكب, كابػػفي حكشػػب, أ خالػػده بػػف إليػػاسى مفتكحػػة. كقػػر  , كأبػػك عمػػرك, كقػػالكف عػػف نػػافعو

, كقتػػادةي, كعيسػػا الهمػػذانٌي الكػػكفٌي,  كالحسػػفي )ًإٍف( بهمػػزةو كاحػػدةو مكسػػكرةو. كقػػرأ أبػػك جعفػػر, كالحسػػفي
) , كعيسا ابف عمر الةٌقفي )أىٍيفى  .(2)كاألعمشي

الهمزتيف عما أف  الهمزةى األكلا همزةي استفهاـ, كالةٌانيةى المكسػكرة همػزةي )ًإٍف(  ( بتحقيؽً قراءةي )أىًإفٍ 
خػػبلًص العبػػادًة لػػه, قابمتمكنػػا  الٌشػػرطٌية كالمعنػػا فيهػػا: مػػف أجػػًؿ أٌنػػا ذك رنػػاكيـ كأمرنػػاكيـ بتكحيػػًد اهلل كا 

ػػدتمكنا كتهػػد دتمكناف فهػػك سػػؤاؿه مكجػػهه مػػف المرسػػميف إلػػ , كتكع  ا أقػػكاًمهـ. كقيػػؿى المعنػػا: بهػػذا الكػػبلـً
أٌمػػا . تفهاـ كالش ػػرطي فػػي هػػذث القػػراءةأألجػػؿ ًإٍف حصػػؿى لكػػـ تػػذكير بػػاهلل تطي ػػرتـ بنػػاف. فقػػد اجتمػػع االسػػ

                                                           
.19\36: ٌس  (1 ) 

؛ 17/427، ألحكام القرآن الجامع؛ والقرطبً، 370، فً القراءات المبسوطبهانً، ؛ واألص2/374، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، 2)

ٌّان األندلسً،  فً  الّسبعة؛ وابن مجاهد، 2/353، فً القراءات العشر الّنشر؛ وابن الجزرّي، 7/314، المصدر الّسابقوأبو ح

 .2/398، إتحاف فضالء البشر؛ والبّنا، 540،القراءات



- 165 - 
 

( بتحقيػػػػًؽ الهمػػػػزتيًف كفتحهمػػػػا, فػػػػاألكلا همػػػػزةي اسػػػػتفهاـ, كالةٌانيػػػػة: همػػػػزة )أٍف( الٌناصػػػػبة. فٍ أى قػػػػراءةي )أى 
قيػػػؿ أٍف الـى جػػػرٍّ مقػػػٌدرةو كالمعنػػػا: أأًلف ذيٌكػػػرتـ تطي ػػػرتـ. ف

ـي قػػػائـه فػػػي القػػػراءًة كلكػػػٍف دكفى (1) . فاالسػػػتفها
 الش رًط. 

( بهمزةو كاحدةو مفتكحةو, كتسهيؿ الهمزة األخرل بحذًفها, فهي )أٍف( المصػدرٌية قبمهػا أٌما قراءةي )أىفٍ 
أٌمػػا قػػراءةي )إٍف( كِّػػرتـ. تطي ػػرتـ ألىف ذي  الـ جػػرٍّ مقػػٌدرةو, كهػػي عمػػا اإلخبػػاًر فػػبل اسػػتفهاـ فيهػػا كالمعنػػي:

تطي ػرتـ كهػك  بهمزةو كاحػدةو مكسػكرة, كحػذؼ همػزة االسػتفهاـ فهػي )ًإٍف( الٌشػرطٌية كالمعنػا: إٍف ذيكِّػرتـ
ـى  ( بهمزةو مفتكحةو كياءو ساكنةو جرت بتسهيًؿ الهمزة بيفى بيف أم كأٌما قراءةي )أيٍ  فيه. إخباره ال استفها فى

, كفػي هػذث القػراءًة ييخفٌػؼي بيفى الهمزة كالياء؛ كفػتح ال ( ظػرؼي مكػافو ٌنػكف فهػي عمػا الظ رفٌيػًة؛ إٍذ )أيػفى
( كالمعنػػا: شػػؤميكـ معكػػـ حيػػثي جػػرل ذكػػركـ. كهػػي أبمػػ ي؛ ألف  مجػػٌردى ذكػػًرهـ إذا أةػػر  الفعػػؿي )ذيًكػػٍرتـي

 .(2)الٌشؤـ فكيؼى بكجكدهـ المشؤكـ

ؿ  القػراءاًت  قِّقػٍت الهمػزةي فيهػا سػكاءن منهػا قػراءةي )أإفٍ االختبلؼي البارزي بيفى القراءاًت أف  جي ( التػي حي
( قػػٍد جػػاءٍت عمػػا االسػػتفهاـً فجمعػػت األكلػػا بػػيفى االسػػتفهاـً كالٌشػػرًط, كجػػاءٍت الةٌانيػػةي عمػػا أك )أأفٍ 

االسػػتفهاـً دكفى الش ػػرط. أٌمػػا القػػراءاتي اٌلتػػي سيػػه مٍت فيهػػا الهمػػزةي سػػكاءن بحػػذًفها مةػػؿ: )إٍف( ك )أف( أك 
( فقٍد جاءٍت عما اإلخباًر دكفى االستفهاـ فجاءٍت األكلا )إٍف( شػرطٌية: ها بيفى بيفى مةؿ )أيٍ بتسهيمً  فى

( لتيخبػرى عػف تطيُّػرهـ دكف تشترطي تذكيرى الكٌفاًر بالٌمًه حٌتا يتطي ركا مف الرُّسًؿ, في حػيف جػاءٍت )أفٍ 
ٍف دؿ  الٌسياؽي عميػه. أٌمػا قػراءة)أيٍ  ( فجػاءشرًط تذكيًرهـ كا  فِّػؼ فى ٍت أبمػ ي مػف غيرهػا مػف القػراءاًت إٍذ خي

ؤمكـ معكػـ حيػػثي جػػرل معهػا الفعػػؿي )ذكػػرتـ( ليخػرج مػػف معنػػا إلػا معنػػا آخػػر فييصػبحى الت قػػديير: شيػػ
 ـ.كي ري كٍ ذً 

  

                                                           
 .16/109، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 6/570، ، تفسٌر القرآن العظٌم؛ وابن كثٌر4/282، عانً القرآنم( ٌنظر: الّزجاج، 1)
أنوار ؛ والبٌضاوي، 892، الكّشاف تفسٌر؛ والّزمخشري، 817، إعراب القرآن؛ والّنحاس، 2/374، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، 2)

ٌّان األندلسً، 5/265، الّتنزٌل  . 7/314، طالبحر المحٌ؛ وأبو ح
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 )أإذا...إّ ا، إذا...أإّ ا، أإذا...أإّ ا( .2

َلَمْبُعوُّونَ  َأِئ  اَظاًما ِمْتَ ا َوُك  ا ُترَاًبا َوعِ  َأِئَذا قوله تعالى ف  سورة الّصافات :ف  
(1). 

, كأبك جعفر, كيعقكب )أإذا...إٌنا(. كقػرأ ابػفي عػامر )إذا...أإٌنػا(. كقػرأ البػاقكف  قرأ نافعه, كالكسائيُّ
 .(2))أإذا...أإنا(

جاءٍت قراءةي )أإذا متنا...إٌنػا( عمػا تحقيػًؽ الهمػزتيف فػي )أإذا( كحػذًؼ همػزة االسػتفهاـً فػي )إٌنػا( 
في باالسػػتفهاـ فػػي األٌكؿ, كاإلخبػػار فػػي الةٌػػاني, فهمػػزةي )إنػػا( هػػي همػػزة )إف( باعتبػػار أٌنػػه كعميػػه يكػػك 

جكابي )إذا( الكاقعة في حٌيًز االستفهاـً فهك مف حٌيًز االستفهاـ. كالمعنا: أإذا متنا نيبعث. أٌما قراءةي 
باالسػتفهاـ فػي الةٌانيػة,  جػاءف سػابقتها؛ إٍذ أخبػر فػي األكلػا ك )أذا متنا... أإنا( فهي عما العكًس مػ

كهك استفهاـ إنكارٌم يحتكم عما أسمكب الٌشػرط, كقػٍد كػافى قكلػه )قػٍؿ نعػـ( جكابػان لقػكلهـ )أإذا متنػا( 
عمػػػػا طريقػػػػًة األسػػػػػمكًب الحكػػػػيـً بصػػػػرًؼ قصػػػػػدهـ مػػػػف االسػػػػتفهاـً إلػػػػػا ظػػػػاهًر االسػػػػتفهاـً فجعمػػػػػكا 

سػتفهـ عنػه. كعميػه يكػكفي المعنػا: )أنبعػث إذا كالسائميف: أيبعةكفف فقيؿى لهـ: نعـ. تقديران لمبعًث الم
متنا( أك: أئٌنا لمبعكةكف أحياءن مف قبكرًنا بعدى مماتنا. فقٍد عيدِّمى عػف الٌشػرًط كصػارى ظرفػان محضػان ال 

أٌمػػػا قػػػراءةي )أإذا... أإٌنػػػا( فهػػػي عمػػػا االسػػػتفهاـ فيهمػػػا. كالمعنػػػا: أإذا متنػػػا كصػػػرنا ترابػػػان  جػػػكابى لهػػػا.
 تكراري الهمزة لممبالغًة كالت شديًد في ذلؾ.. ك (3)أيةبت بعةنا

ٍف اختمفػػػت فػػػي األسػػػمكًب كالتٌنقػػػؿ بػػػيفى االسػػػتفهاـ إدلٌػػػت القػػػراءاتي عمػػػا  نكػػػاًر الكفٌػػػاًر لمبعػػػًث, كا 
ن   ػػػمنٌي كاحػػػد كا  مػػػا زادى االسػػػتفهاـ مػػػف إةبػػػات اإلنكػػػارٌم تػػػارةن كبػػػيفى اإلخبػػػاًر تػػػارةن أخػػػرل. فػػػالمعنا الضِّ

ًئهـ بالرُّسيًؿ القائميف بالبعث كما ساعد أسمكب االستفهاـ عما تحكيػؿ إنكػارهـ إنكارهـ لمبعًث كاٍستهزا
 تخفافان منهـ كمف إنكارهـ لمبعث.إلا استفهاـ حقيقٌي كحكارو مٍف سؤاؿ كجكاب اس

 

 

 

                                                           
 .37/16: الّصافات( 1)
 .2/409، إتحاف فضالء البشر، والبنا، 347، المكرر؛ الّنشار، 376-375، فً القراءات المبسوط( ٌنظر: األصبهانً، 2)

ٌّان 4/300، معانً القرآن؛ والّزجاج، 6/298، جامع البٌان؛ والّطبري، 23/77، روح المعانً( ٌنظر: األلوسً، 3) ؛ وأبو ح

 . 99-23/98، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 16/204، نظم الّدرر؛ والبقاعً، 7/340، البحر المحٌطسً، األندل
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 )أْو َأْن، وَأْن( .3

ب دُه ِإ ِّد  َأَخداُف َأن َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِ   َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيدْدُع رَ قوله تعالى ف  سورة غافر: ف  
َّْرِض اْلَفَسادَ  َأْو َأنُيَبدَِّل ِديَ ُكْم  ُيْظِهَر ِف  ا

(1). 

, كيعقػكب )أىٍك  , كالحسػفي , كخمػؼه , كاألعمػشي , كأبك بكرو , كحمزةي, كالكسائيُّ قرأى حفصه عف عاصـو
, ( بألؼو قبؿى الكاك. ككذلؾ هي في مصاحًؼ أهًؿ الككفًة, كهي اختياري أبي أىفٍ  عبيد, كقرأ ابفي كةيرو

( بحذؼ األلؼ فٍ كنافعه, كأبك عمرك, كابفي عامر, كأبك جعفر, كالٌسممي, كاليزيدٌم, كابفي محيص )كأى 
 . كهي ضربه مفى الت سهيًؿ في الهمزًة.(2)كجعمها بالكاًك فقط. كهي كذلؾ في مصاحًؼ أهًؿ المدينةً 

لمت رديػػًد بػػيفى األمػػريًف فػػالمعنا عمػػا هػػذث القػػراءًة: كأٌنػػهي  ( بػػػ)أك( المفيػػدةأىٍك أىف ييٍظًهػػرى أٌمػػا مػػف قػػرأى )
قاؿ إنِّي أخاؼي أٍف يفسدى عميكـ دينىكـ بدعكًتكـ إلا ديًنًه, أك يفسدى عميكـ دنياكيـ بما يظهر مف الفتًف 

ـي مػػف هػػذا أن ػػه ال بيػػد  مػػف كقػػكًع أحػػد األمػػريف الت بػػديؿ أك ظهػػكًر مػػا هػػكى عميػػًه مٌمػػ ا سػػٌماثي بسػػبًبًه, كييفهػػ
 .(3)فسادان 

( بػػالكاًك اٌلتػػي هػػيى لمعطػػًؼ كالجمػػًع بػػيفى األمػػريف, فيكػػكف المعنػػا: إٌنػػي رى ًهػػظٍ )كأٍف يي  أكأٌمػػا مػػف قػػر 
أخػػاؼي فسػػادى ديػػنكـ كدنيػػاكـ معػػان, فعمػػا هػػذث القػػراءة يبػػدم فرعػػكفي خكفىػػهي مػػف تبػػديًؿ الػػٌديف كظهػػكًر 

 .(4)فرعكف ؾى مٍ ٌدؿى اهلل دينهـ باإليماًف كأفسدى مي الفساد معان. كخكفه مف كقكع األمريف, كقٍد كقعا, فب

المزعػكميف عمػػا قكًمػًه مٌمػػا جػاءى بػػه مكسػا مػػفى  هي فرعػكف كخكفىػػ صػٌكرى اخػػتبلؼي القػراءتيًف ًحػػٍرصى 
الحؽِّ. فقػاؿى لهػـ: إنِّػي أخػاؼي عمػيكـ مػف مكسػا أمػريف: أٍف يبػٌدؿى ديػنىكـ, كأٍف يفسػدى دينيػاكـ بمػا جػاءى 

ًه قراءةي )كأف( كجاءت القراءةي األخرل )أكأف( لتؤٌكدى عما لسػاًف فرعػكف أٍف أحػدى به, كهذا ما تقضي ب
ٌنمػا قػاؿ فرعػكفي مػا  , كا  ػًمٍمتـ مػف كاحػدو فػاألخرل كائنػةن دكفى ريػبو هذيًف الش ريف ال محالة كاقعه, فإٍف سى

صػػػمحتهـ الٌدينٌيػػػة كليبػػػٌيف أٌنػػػه مػػػا يفعػػػؿ ذلػػػؾ إاٌل لم -عميػػػه الٌسػػػبلـ–قػػػاؿى ليجػػػدى مبػػػٌرران لقتػػػًؿ مكسػػػا 
,  ,كالدُّنيكٌيػػػة, كلػػػيسى فرعػػػكف فػػػي هػػػذا بػػػدعان بػػػيف الٌطغػػػاة فالطُّغػػػاة المػػػاكركف فػػػي كػػػٌؿ زمػػػافو كمكػػػافو

                                                           
 .40/26: غافر( 1)
، فً القراءات العشر الّنشر؛ وابن الجزري، 389، المبسوط فً القراءات؛ واألصبهانً، 3/7، معانً القرآن( ٌنظر: الفّراء، 2)

 .2/436، ء البشرإتحاف فضال؛ والبّنا، 2/365
ٌّان األندلسً، 27/56، الّتفسٌر الكبٌر؛ والّرازي، 630-629، القراءات، حّجة ( ٌنظر: ابن زنجلة3) ؛ 7/441، البحر المحٌط؛ وأبو ح

 .24/126، الّتحرٌر والّتنوٌر؛ وابن عاشور، 52-17/51، نظم الّدرروالبقاعً، 
، الكّشافتفسٌر ؛ والّزمخشري، 2/243، عن وجوه القراءات الكشفلقٌسً، ؛ ومّكً ا4/371، معانً القرآن( ٌنظر: الّزجاج، 4)

 .688، فً وجوه القراءات الموّضح؛ والّشٌرازي، 954
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ػػػًة  ـى العام  ـ  يزعمػػػكفى بعػػػدى ذلػػػؾى أمػػػا كالبسػػػطاء يضػػػربكف الحػػػؽ  بكػػػؿِّ سػػػبلحو مػػػف أسػػػمحتهـ الباطمػػػة, ةػػػ
 .(1)الحرًص عما مصالحهـ الٌديني ًة كالدُّنيكي ة أن هـ ما فعمكا ذلؾ إاٌل مف أجؿً  كالمغمكبيف عما أمرهـ

إف  العػربى قػد اختمفػكا فػي النُّطػًؽ بػالهمزًة, فتراكحػت بػيفى الت حقيػًؽ كالت سػهيًؿ, كقػٍد  :خيبلصةي القكؿ
, كقػٍد  جاءى تسهيؿي الهمزًة مت سقان مع طبيعًة العرب كرغبتهـ في الت خفيًؼ. كبه كردى االستعماؿي القرآنػيُّ
كافى تسػهيؿي الهمػزًة باإلبػداًؿ أك الحػذًؼ إحػدل مظػاهر الٌتخفيػؼ اٌلتػي جػنح إليهػا االسػتعماؿي الٌمغػكمُّ 

 عند عاٌمة العرب.

أٌمػػا  ,كقػػٍد كػػافى االخػػتبلؼي فػػي المعنػػا ظػػاهران فػػي تحقيػػًؽ الهمػػزًة كتسػػهيمها خاٌصػػة فػػي األسػػماءً  
ػػػهي عمػػػا نقػػػًؿ أسػػمكًب الكػػػبلـً مػػػف االسػػػتفهاـ إلػػػا  اختبلفيػػه فػػػي األفعػػػاًؿ كالحػػػركًؼ فقػػٍد انصػػػب  معظمي

 اإلخبار.

 

 

 

  

                                                           
ٌّد)طنطاوي ٌنظر:  (1)   .12/366، الّتفسٌر الوسٌط، (محّمد س
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 الخاتمة

كأةػػػرث فػػػي المعنػػػا فػػػي الجػػػزأيف الةٌالػػػث كالعشػػػريف كالٌرابػػػع  ,القػػػراءات اخػػػتبلؼً  مكضػػػكعى  ٍف تناكلػػػتي أبعػػػد 
ئ رً حػػكم مػػا قيػػفػػي المسػػتكل الن   ة, كدرسػػتي بلةػػالةٌ  الٌمغػػةً  مسػػتكياتً  إلػػامته كالعشػػريف مػػف القػػرآف الكػػريـ, كقٌسػػ

القػراءات بالحركػات اإلعرابٌيػة ؛ لقصػر المػادة  ة اخػتبلؼً مف قضي   صب كالٌرفع مف الكممات, كذلؾ كجزءو بالن  
تغيػر القػراءات ببنػاء الفعػؿ لممعمػـك كالمجهػكؿ, كقضػية اإلضػافة  تي فيهالمتاحة في غير ما درس, كما درس

كػػات غيػػر اإلعرابٌيػػة, كتغيػػر البنيػػة, اخػػتبلؼ القػػراءات بتغيػػر الحر المسػػتكل الٌصػػرفي  تي فػػيكعػػدمها, كدرسػػ
كتعاقػػب صػػي  اإلفػػراد, كالتٌةنيػػة, كالجمػػع, كالتٌػػذكير, كالتٌأنيػػث عمػػا األلفػػاظ. كدرسػػتي فػػي المسػػتكل الٌصػػكتي 

 إلا الٌنتائج اآلتية:  تكصمت الٌدراسةي  الٌتسهيؿ,قضية الٌتخفيؼ كالٌتشديد, كقضٌية الٌتحقيؽ ك 
 

 جمعى بيفى الببلغًة كالٌنحك كالٌصرًؼ كعمـً الٌداللًة كالٌصكتيات.القراءاتي القرآنٌيةي عمـه جميؿه  .1
تناقضو  ف دكفى اختبلؼو أكلمقراءات القرآني ًة أةره كاسعه في اإلنتاج الٌداللي, فاآليةي الكاحدة بمةابىًة آيتي .2

 .بينهما
3.  , كييعػػدُّ هػػذا مظهػػران مػػف حقيقػػةي االخػػتبلًؼ بػػيفى القػػراءات القرآنٌيػػًة هػػك اخػػتبلؼي تنػػكعو ال اخػػتبلؼي تضػػادو

 مظاهًر اإلعجاًز القرآني.
مػػف كػػؿِّ اخػػتبلؼو بػػيفى القػػراءتيف أٍف يكػػكفى لػػه أةػػر فػػي المعنػػا, كمػػا هػػك الحػػاؿ فػػي اخػػتبلًؼ  ال يمػػزـي  .4

, كالترقيًؽ, كاإلمالًة, كنحكها.  القراءاًت المتعمقًة بالتفخيـً
 ألسماء, كاألفعاؿ, كالحركؼ.شتمؿى اختبلؼي القراءاًت عما أنكاًع الكىًمـً الٌةبلةة: اا .5
قػـك  لكػؿِّ  حى مى سىػ دٍ قػ اهللً  , عما اعتبار أف  رسػكؿى ؿً القبائً  مف لغاتً  عما كةيرو  القرآنٌيةي  حافظت القراءاتي  .6

, كمػػػا يتكافػػػؽ مػػػع المصػػػحؼ هً أ بمػػػا يتناسػػػب كلغػػػة قكًمػػػكأف  كػػػؿ  مقػػػرئ قػػػر  ,هـبمغػػػتً  القػػػرآفى  يقػػػرأكا أفٍ 
 العربٌية كلك بكجه. العةماني في الٌرسـ, كيتكافؽ مع

فٍ  -الكممةً  ةً لاليعني الكةرة كالمبالغة في دً  الحركؼً  بأف  تضعيؼى  الجزـي   يمكفي ال .7 عمػا  األكةػري  كافى  كا 
فيػػه, كمػػا هػػك الحػػاؿ فػػي  عتٍ ًضػػالٌػػذم كي  ا الػػٌدالليِّ مػػف إطارًهػػ بالٌمفظػػةً  خػػركجً طريقػػان لم يكػػكفي  فقػػدٍ  -ذلػػؾ

 قراءة)تناد( بتشديد كتخفيؼ الٌداؿ.
 ف.يٍ بى  فى يٍ سقاط, كبى ها عٌدة أحكاؿ كهي: اإلبداؿ, كاإلالهمزة ل غيرات الٌصكتٌية بتخفيؼً التٌ  .8
مػػنهـ إلػػا أف  آخػػر  قسػػـه  بى هىػػ, كذى ؿً القبائًػػ عػػد  كةيػػره ًمػػفى القػػٌراًء كالمفٌسػػريف بعػػض القػػراءات لغػػة لػػبعضً  .9

 متعددةن لكؿِّ حركة في المفردة. انيهناؾ ًدالالت كمع
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لػا  مكػاف الكقػؼً  تحديػدً  إلػافي بعػض اآليػات  اتً القراء أدل اختبلؼي  .10 كاالبتػداء فػي اآليػة الكريمػة, كا 
ن ما يدخؿ  كصؿ الكبلـ أك استئنافه؛ كفي االستئناؼ معنا جديد, ال يعني انقطاع الٌصمة بما قبمه, كا 

 في اإلطار العاـ لمتناسب في الٌسكرة كعناصر مقصكدها.
 ه كتعالا ػػػ لذا كجبى الحذر كمراعاةسبحانعاني كبلـ اهلل ػػػػػ , فهك خكضه في مالٌدراسًة دقيؽه  مكضكعي  .11

الٌدقة فيه ؛ خاصة أف  بعضى القراءات تكدم إلا اخػتبلؼو فػي األحكػاـً الٌشػرعٌية _ كلػـ يػرد منهػا فػي 
 ف, كيىط هرف( بالٌتخفيؼ كالٌتشديد.ر كما هك الحاؿ في قراءة )يىٍطه ػػػػػػػػ البحث
 

 التوصيات:

ةي في مكضكع االختبلؼ كجدت بعض المكاضيع المتعمقة به التي منعني إطار بحةي مف خبلؿ بحمف 
 :اآلتيكلذا فإٌني أكصي ب ,الخكض فيها

 هً , فااللتفػػات بأقسػػامً تػػي درسػػتهاكخاصػػة ضػػمف األجػػزاء الٌ  ,دراسػػة مكضػػكع االلتفػػات فػػي القػػرآف الكػػريـ .1
 يؤدم إلا تغاير كاختبلؼ في داللة اآلية.

بػػػٌيف  الخػػػتبلؼ فػػػي القػػػراءات مػػػا جػػػاء بتغػػػاير الكممػػػة كاممػػػة, إذ االخػػػتبلؼ فيػػػهمػػػف أكضػػػح مظػػػاهر ا .2
 , كلذا أكصي بدراسته.يكضحه المعجـ الٌمغكم

 
الٌمغػػة,  لتقعيػػدً  ارسػػيفى كالدٌ  حػػاةً الني  مرجػػعى  كمػػازاؿى  ,لػػذا كػػافى  كةيػػرةه  ةي اٌلمغكي ػػ ثي كأسػػراري  ,كاسػػعه  اهللً  كأخيػػران فكتػػابي 

عجػازث, كهػك منهػؿي هً ألفاًظػ كنػكفً عف مى  كالكشؼً  غػة كغيػرهـ, كقػد كيتًػبى المٌ  إلصػحابً  العمػـً  , كسػرِّ صػناعته كا 
فيهػا, كأف يكػكفى عممػي هػذا خالصػان  فقػتي كي  قػدٍ  درس جزئٌيػة بسػيطة منػه, فػأرجك أٍف أكػكفى ٌمػف لي أٍف أكػكفى مً 
  لكجه اهلل تعالا.
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم 

 الٌطبعة؛مقدمتان ف  عموم القرآن ) مقّدمة كتاب المبا  ، ومقّدمة ابن عطية(جفرم, آرةر  .1
 ـ.1954األكلا, مصر: مكتبة الخانجي,

تحقيػؽ: أحمػد  ؛الّسائِر ف  أدِب الكاتِب والّشداعرِ  المّلُ هػػ(, 637ابف األةير, ضياء الٌديف) .2
 الحكفي كبدكم طبانة, )د.ط( القاهرة: دار نهضة مصر,)د.ت(.

تحقيػػؽ: عيػػد مصػػطفا  ؛معددا   القددراءاتهػػػ( 370األزهػرم, أبػػك منصػػكر محٌمػػد بػػف أحمػػد) .3
 ـ.1993 ف(,)د.ب( )د.األكلا, , كعكض بف حمد القكزم, الٌطبعةدركيش

 ؛شدرح الّرضد  لكافيدة ابدن ال اجدبهػ( 686الٌديف محٌمد بف الحسف )االستراباذم, رضي  .4
بػػػف سػػػعكد ااألكلػػػا, الٌسػػػعكدية: جامعػػػة اإلمػػػاـ محٌمػػػد  تحقيػػػؽ: يحيػػػا بشػػػير مصػػػرم, الطبعػػػة

 ـ.1996اإلسبلمٌية,

 لعبددددددد القددددددادر مددددددع شددددددرح شددددددواهده اجددددددبشددددددرح شددددددافّية ابددددددن ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
تحقيؽ: محٌمد نكر الحسف , كمحٌمد الٌرفراؼ, كمحٌمد عبد الحميد,)د.ط(  ؛هد(1193البغدادي)

 ـ.1982بيركت: دار الكتب العممٌية, 

مراجعػػػة: إميػػػؿ بػػػديع يعقػػػكب,)د.ط(  ؛المعجدددم المفّصدددل فددد  عمدددم الّصدددرف,  (راجػػػي)األسػػػمر  .5
 .ـ1996بيركت: دار الكتب العممٌية, 

قيػػؽ: محٌمػػد حسػػف آؿ تح ؛الددّديوانهػػػ( 69أبػػك األسػػكد الػػٌدؤلي, ظػػالـ يػػف عمػػرك بػػف سػػفياف) .6
 ـ.1964الةٌانية, بغداد: مكتبة الٌنهضة,  بعةياسيف, الطٌ 

ايددة فدد  القددراءات الغهػػػ( 381األصػػبهاني, الحػػافظ أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػف بػػف مهػػراف) .7
مددالت قتيبددةالعشددر يميدده بدداب  قيػػؽ: محٌمػػد غيػػاث تح ؛عددن الكسددائ  السددتعاذة والتسددمية وا 

 ـ.1990الةٌانية, السعكدية: دار الشكاؼ, بعةالجنباز, الطٌ 

دمشػػؽ:  )د.ط(تحقيػػؽ: سػػبيع حمػػزة حػػاكمي, ؛المبسددوط فدد  القددراءات العشددرػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ.1980مجمع المغة العربٌية, 
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روح المعا   ف  تفسير هػ(, 127أبك الفضؿ شهاب الٌديف الٌسيد محمكد البغدادم ) األلكسي,  .8
لبنػاف:  الةٌانيػة, الٌطبعة دارة الٌطباعة المنيرٌية,إتصحح كتعميؽ:  ؛القرآن العظيم والّسبع المّا  

 دار إحياء التراث العربي)د.ت(.

مكتبػػػػة األنجمػػػػك المصػػػػرٌية,  الخامسػػػػة, مصػػػػر: الٌطبعػػػػة ؛اّصددددوات الّمغوّيددددة, (إبػػػػراهيـ)أنػػػػيس  .9
 ـ.1975

كتاب اإلق اع هػ( 540ابف الباذش, أبك جعفر أحمد بف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصارم) .10
ـٌ القرل)د.ت(.  ؛ف  القراءات الّسبع  تحقيؽ: عبد المجيد قطامش,)د.ط( الٌسعكدية: جامعة أ

األكلػػا,  ٌطبعػػةال ؛صدد يح البخدداريهػػػ( 256البخػػارم, أبػػك عبػػد اهلل محٌمػػد بػػف إسػػماعيؿ,) .11
 ـ.2002دمشؽ: دار ابف كةير,

تحقيػػؽ:  ؛تفسددير البغوي)معددالم الت زيددل(هػػػ( 516البغػػكم, أبػػك محٌمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعكد) .12
 ـ.1992ٌمد النمر كعةماف خميرٌية كسميماف الحرش)د.ط( الٌرياض: دار طيبة, حم
  ت اسب اخيات  ظم الّدرر فهػ(, 885البقاعي, برهاف الٌديف أبك الحسف إبراهيـ بف عمر) .13

 ـ.1984)د.ط(, القاهرة: دار الكتب, ؛والّسور
تحقيػػؽ: محٌمػػد  ؛المددذكر والمؤ ددثهػػػ( 328أبػػك بكػػر األنبػػارم, محٌمػػد بػػف القاسػػـ بػػف بشػػار) .14

 ـ.1981مة,)د.ط( القاهرة: لجنة إحياء الترث, يعبد الخالؽ عض
ى: سدمّ ة عشدر المُ إت اف فضاء البشر بدالقراءات اّربعدهػ( 1117البٌنا, أحمد بف محٌمد) .15

األكلػا,  ؽ: شػعباف محٌمػد إسػماعيؿ, الٌطبعػةتحقيػ ؛م تهى اّما   والمسرّات ف  عموم القدراءات
 ـ.1987بيركت: عالـ الكتب,

عدروس اّفدراح فد  هػػ( 773بهاء الٌديف الٌسبكي, أحمد بف عمي بػف عبػد الكػافي بػف تمػاـ) .16
األكلا, بيػركت: المكتبػة العصػرٌية,  ةقيؽ: عبد الحميد هنداكم, الٌطبعتح ,شرح تمخيص المفتاح

 ـ.2003
البيضػػػػػػػػاكم, ناصػػػػػػػػر الػػػػػػػػٌديف أبػػػػػػػػي الخيػػػػػػػػر عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػد الشػػػػػػػػيرازم  .17

تحقيػػؽ: محٌمػػد  ؛أ ددوار الّت زيددل وأسددرار التّأويددل المعددروف بتفسددير البيضدداويهػػػ(, 691الشػػافعي)
 اريخ العربي,)د.ت(.عبد الٌرحمف المرعشمي)د.ط( , بيركت: دار إحياء التراث كمؤسسة التٌ 
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سددددد ن هػػػػػػ( 279الترمػػػػػذم, محٌمػػػػػد بػػػػػف عيسػػػػػا بػػػػػف سػػػػػكرة بػػػػػف مكسػػػػػا السػػػػػممي البػػػػػكغي,) .18
األكلػػػا, بيػػػركت: دار الغػػػرب  تحقيػػػؽ: بشػػػار عػػػكاد معػػػركؼ, الٌطبعػػػة ؛الترمدددذي)الجامع الكبيدددر(

 ـ.1996اإلسبلمية,
ّّعددداهػػػػ(, 875الٌةعػػػالبي, عبػػػد الػػػٌرحمف بػػػف محٌمػػػد مخمػػػكؼ أبػػػي زيػػػد المػػػالكي) .19 لب  تفسدددير ال
حمػد عبػد تحقيػؽ: عمػي محٌمػد معػكض كعػادؿ أ ؛ى بالجواهر ال سان فد : تفسدير القدرآنسمّ المُ 

 ـ.1997األكلا, لبناف: دار إحياء التراث العربي,  المكجكد كآخركف, الٌطبعة

 الٌطبعػػػة ؛المعجددم الشدددتقاق  المؤصدددل ّلفدداظ القدددرآن الكددريم (محٌمػػد حسػػػف حسػػف)جبػػؿ  .20
 .ـ2010األكلا, مكتبة اآلداب, 

 ـ.1986)د.ط( بيركت: دار بيركت,  ؛ديوان جريرهػ( 33جرير, ابف عطٌية الخطفي,) .21
م جد المقرئين ومرشد هػػ( 833الحافظ أبي الخير محٌمد بف محٌمد الٌدمشقي) ابف الجزرم, .22

قراءة: محٌمد حبيب اهلل الٌشقطي كأبك األشباؿ أحمد محٌمد شػاكر,)د.ط( مصػر: مكتبػة  ؛الّطالبين
 . ـ1932القدسي, 

تحقيػػؽ: عمػػي محٌمػػد الٌضػػباع,)د.ط(, لبيػػاف: دار الكتػػب  ؛الّ شددر فدد  القددراءات العشددرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 العممٌية, )د.ت(.

تحقيػػؽ:  ؛الّتسددهيل لعمددوم الّت زيددلهػػػ( 741ابػػف جػػزم الكمبػػي, أبػػك القاسػػـ محٌمػػد بػػف أحمػػد) .23
 العممية,)د.ت(.محٌمد سالـ هاشـ,)د.ط( لبناف: دار الكتب 

تحقيػػػؽ: محٌمػػد عمػػػي الٌنجػػػار, )د.ط(  ؛الخصددائصهػػػػ( 392ابػػف جنػػػي, أبػػك الفػػػتح عةمػػاف) .24
 مصر: دار الكتب المصرٌية, )د.ت(.

تحقيػؽ: محٌمػد بشػير األذلػي,  ؛ع هدا واإليضاحالم تسب ف  تبيين وجوه شواذ القراءات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  الةٌانية, )د.ت(. بعةالطٌ 

دمشػػؽ: مركػػز نػػكر  ,الٌطبعػػة األكلػػا ؛الّ طددق بددالقرآن العظدديم,  (ضػػياء الػػٌديف)الجماسػػي  .25
 اـ لمكتاب,)د.ت(.الشٌ 
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ابػػػػػػف الجػػػػػػكزم, أبػػػػػػك الفػػػػػػرج جمػػػػػػاؿ الػػػػػػٌديف عبػػػػػػد الػػػػػػٌرحمف بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف محٌمػػػػػػد القرشػػػػػػي  .26
,  بعػػػػةالطٌ  ؛زاد المسددددير فدددد  عمددددم الّتفسددديرهػػػػ( 597البغػػػدادم) األكلػػػا, بيػػػػركت: دار ابػػػف حػػػػـز

 .ـ2002

 ؛المسدتدرك عمدى الّصد ي ينهػػ( 405الحاكـ النيسابكرم, أبك عبد اهلل محٌمػد بػف عبػد اهلل) .27
 ـ.2002الةٌانية, بيركت: دار الكتب العممٌية, بعةؽ: مصطفا عبد القادر عطا, الطٌ تحقي

 ـ.1998)د.ط( القاهرة: دار غريب,؛أّر الّ  اة ف  الب ث الباغ  (عبد القادر)حسيف  .28

)د.ط( قػٌدـ لػه: ؛شدذا العدرف فد  فدن الّصدرفهػػ( 1315محٌمػد بػف أحمػد)الحمبلكم, أحمػد  .29
محٌمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد المعطػػػػػي, كخػػػػػٌرج شػػػػػكاهدث ككضػػػػػع فهارسػػػػػه: أبػػػػػك األشػػػػػباؿ أحمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػالـ 

 الناشر: دار الكياف,)د.ت(. )د.ب(المصرم,

تحقيػػؽ: عػػادؿ  ؛تفسددير الب ددر الم دديطهػػػ(, 745أبػػك حٌيػػاف األندلسػػي, محٌمػػد بػػف يكسػػؼ) .30
 مكجكد كعمي محٌمد معكض كآخركف,)د.ط( لبناف: دار الكتب العممٌية,)د.ت(.أحمد عبد ال

لُ ّجدددة فددد  هػػػػ( ا370ابػػػف خالكيػػػه, أبػػػك عبػػػد اهلل الحسػػػيف بػػػف أحمػػػد بػػػف حمػػػداف الهمػػػذاني) .31
, الٌطبعةتحقي ؛القراءات الّسبع  ـ.1979الةٌالةة, بيركت: دار الشركؽ, ؽ: عبد العاؿ سالـ مكـر

 )د.ط( القاهرة: مكتبة المتنبي)د.ت(. ؛مختصر ف  شواذ القرآن من كتاب البديعػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

توجيده الّممدع شدرح كتداب الّممدع ّبد  الفدتح ابدن  هػ(638ابف الخباز, أحمد بف الحسيف,) .32
 ـ.2007الةٌانية, القاهرة: دار الٌسبلـ,  ؽ: فايز زكي محٌمد دياب, الٌطبعةتحقي ؛ج  

األكلػػػػا, دمشػػػػؽ :دار سػػػػعد الػػػػٌديف,  عػػػػةبالطٌ  ؛معجددددم القددددراءات (بػػػػد الٌمطيػػػػؼع)الخطيػػػػب  .33
 ـ.2002

تحقيػػػؽ:  ؛الّتيسدددير فددد  القدددراءات الّسدددبعهػػػػ( 444الػػػٌداني, أبػػػك عمػػػر عةمػػػاف بػػػف سػػػعيد,) .34
 ـ.1984الةٌانية, بيركت: دار الكتاب العربي,  اكتكرنزؿ, الٌطبعة

ي تحقيػػؽ: أنػػكار محٌمػػد الٌصػػالح ؛يوانالدددّ هػػػ( 240اج,) أبػػك دكاد اإليػػادم, جاريػػة بػػف الحٌجػػ .35
 ـ.2010األكلا, سكريا: دار العصماء, كأحمد هاشـ الٌسامرائي, الطبعة
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تفسددير الددرّازي المشددتهر بالتفسددير هػػػ( 604الػػٌرازم, محٌمػػد فخػػر الػػٌديف ضػػياء الػػٌديف عمػػر) .36
 ـ. 1981األكلا, لبناف: دار الفكر, قٌدـ له: خميؿ الميس, الٌطبعة ؛الكبير ومفاتيح الغيب

شعار العرب وهو مشتمل عمى ديوان رؤبة بدن العّجداج وعمدى أمجموع  رؤبة بف العٌجػاج, .37
تصػحيح كترتيػب: كلػيـ بػف الػكرد البركنسػٌي,)د.ط( الككيػت: دار ابػف  ؛أبيات مفردة م سوبة إليده

 ـ.1996قتيبة,

كت: التٌاسػػعة, بيػػر  الٌطبعػػة ؛إعجدداز القددرآن والباغددة ال بوّيددة, (مصػػطفا صػػادؽ)الٌرفػػاعي  .38
 ـ.1973دار الكتاب العربي, 

)د.ط( عمػػػاف: مكتبػػػة الٌرسػػػالة  ؛فددد  صدددوتيات الّمغدددة العربّيدددة,  (محيػػػي الػػػٌديف)رمضػػػاف  .39
 ـ.1979الحديةة, 

عرابدددههػػػػ( 211الٌزجػػػاج, أبػػػك إسػػػحاؽ إبػػػراهيـ بػػػف الٌسػػػرم) .40 : عبػػػد تحقيػػػؽ ؛معدددا   القدددرآن وا 
 ـ.1988 األكلا, الناشر: دار عالـ الكتب, الجميؿ عبدث شمبي, الٌطبعة

 بعػػػةهػػػػ( الطٌ 1367)؛م اهدددل العرفدددان فددد  عمدددوم القدددرآن, (محٌمػػػد عبػػػد العظػػػيـ )الٌزرقػػػاني  .41
 .1443الةٌالةة, الناشر: مطبعة عيسا البابمي الحمبي,

تحقيؽ: محٌمد  ؛البرهان ف  عموم القرآنهػ( 794الٌزركشي, بدر الٌديف محٌمد بف عبد اهلل,) .42
 التراث,)د.ت(. أبك الفضؿ إبراهيـ, )د.ط( القاهرة: دار

تفسير الكّشداف عدن هػ( 538الٌزمخشرم, أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الخكارزمي) .43
 تحقيؽ: خميػؿ مػأمكف شػيما, الٌطبعػة ؛وه التأويلالت زيل وعيون اّقاويل ف  وج غواِمضِ   قائق

 ـ.2009الةٌالةة, بيركت: دار المعرفة,

األكلػػا, عمػػاف: دار  تحقيػػؽ: فخػػر صػػالح قػػدارة, الٌطبعػػة ؛المفّصددل فدد  عمددم العربّيددةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 ـ.2004عمار, 

تحقيػػػؽ: سػػػعيد  ؛ جدددة القدددراءاتهػػػ( 403ابػػف زنجمػػػة, أبػػػك زرعػػػة عبػػد الػػػٌرحمف بػػػف محٌمػػػد) .44
 ـ.1996الخامسة, بيركت: مؤسسة الٌرسالة, بعةاألفغاني, الطٌ 
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األكلػػا, دمشػػؽ: دار  الٌطبعػػة ؛ كددام ومعددانالّصددرف العربدد  أ (فاضػػؿ صػػالح )الٌسػػامرائي  .45
 ـ.1013ابف كةير,

الةٌالةػة, تحقيػؽ:  الٌطبعة ؛اّصول ف  الّ  وهػ( 316ابف الٌسراج, أبك بكر محٌمد بف سهؿ) .46
 ـ.1996عبد الحسيف الفتمي, بيركت: مؤسسة الٌرسالة, 

تحقيػؽ:  ؛بّيدةأسدرار العر هػػ( 577أبك سعيد األنبػارم, أبػك البركػات عبػد الػٌرحمف بػف محٌمػد) .47
 ـ.1957محٌمد بهجة البيطار, )د.ط( دمشؽ: مطبعة الترقي, 

تحقيؽ: أحمد  ؛الّدّر المصون ف  عموم الكتاب المك ونالٌسميف الحمبٌي, أحمد بف يكسؼ,  .48
 محٌمد الخٌراط,)د.ط( دمشؽ: دار القمـ,)د.ت(.

ام بمددا أبهددم فدد  الّتعريددف واّعدد،هػػػ(581الٌسػػهيمي, أبػػك القاسػػـ عبػػد الػػٌرحمف بػػف عبػػد اهلل) .49
األكلػػا, مصػػر: تجميػػد  ححه كراجعػػه: محمػػكد ربيػػع, الٌطبعػػةصػػ ؛القددرآن مددن اّسددماء واّعددام

 ـ.1938األنكار, 

؛ تحقيػؽ: عػادؿ عبػد المكجػكد كعمػي محٌمػد معػٌكض,  تائج الفكدر فد  ال  دودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 ـ.1992الكتب,الٌطبعة األكلا, بيركت: دار 

الدددّدر الم ّدددور فددد  الّتفسدددير هػػػػ( 911الٌسػػػيكطي, عبػػػد الػػػٌرحمف بػػػف الكمػػػاؿ جػػػبلؿ الػػػٌديف,) .50
 ـ.2011ضبط كصحح بإشراؼ دار الفكر,)د.ط( بيركت: دار الفكر,  ؛المأّور

قيؽ: عبد الٌسبلـ هػاركف, تح ؛الكتابهػ( 180سيبكيه, أبك بشر عمرك بف عةماف بف قنبر) .51
 ـ.1988قاهرة: مكتبة الخانجي, الةٌالةة, ال الٌطبعة

المقاصدد الّشدافية فد  شدرح الخاصدة هػػ(, 790الٌشاطبي, إبراهيـ بف مكسا أبػك إسػحاؽ) .52
األكلا, الٌسعكدية: جامعة أـ  سميماف العةيميف كآخركف, الٌطبعةتحقيؽ: عبد الٌرحمف بف  ؛الكافية
 ـ.  2007القرل, 

إبراز المعا   من  درز هػػ(665إبراهيـ,) أبك شامة الٌدمشقي, عبد الٌرحمف بف إسماعيؿ بف .53
تحقيػػػػػػػؽ: إبػػػػػػػراهيـ عطػػػػػػػكة  ؛ق(590)اّمدددددددا   فددددددد  القدددددددراءات الّسدددددددبع لعمدددددددام الّشددددددداطب 

 الناشر: دار الكتب العممية,)د.ت(.,)د.ب( عكض,)د.ط(
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االكلػا, القػاهرة:  الٌطبعػة ؛بد أّر القراءات ف  اّصوات والّ  و العر (عبد الٌصػبكر)شاهيف  .54
 ـ.1987مكتبة الخانجي,

تحقيػؽ: أحمػد الػزيف كمحمػكد أبػك الكفػا, نسػخة مصػكرة  ؛ديوان الهذليينالٌشعراء الهػذلييف,  .55
 ـ.1965عف طبعة دار الكتب, القاهرة: الٌدار القكمٌية, 

هػػػػ( 992اب, أحمػػػد بػػػف محٌمػػػد بػػػف عمػػػر شػػػهاب الػػػٌديف الخفػػػاجي المصػػػرم الحنفػػػي) هالٌشػػػ .56
) د.ط( ؛اضددد  عمدددى تفسدددير البيضددداوي اشدددية الّشدددهاب المسدددماه ع ايدددة القاضددد  وكفايدددة الرّ 

 بيركت: دار صادر)د.ت(.

فددتح القدددير الجددامع بددين ف ددّ  الّروايددة هػػػ( 1250الٌشػػككاني, محٌمػػد بػػف عمػػي بػػف محٌمػػد) .57
الٌرابعػػػة, بيػػػركت: دار المعرفػػػة,  تحقيػػػؽ: يكسػػػؼ الغيػػػكاش, الٌطبعػػػة ؛والّدراّيدددة مدددن عمدددم الّتفسدددير

 ـ.2007

 ؛الموضح ف  وجوه القدراءات وعممهداهػػ( 565ف محٌمد)الٌشيرازم, أبك اهلل نصر بف عمي ب .58
 ـ.2009األكلا, لبناف: دار الكتب العممٌية,  عبد الٌرحيـ الٌطرهكني, الٌطبعة تحقيؽ:

طبعة  ؛الجدول ف  إعراب القرآن وصرفه وبيا ه مع فوائد   وّية هاّمة,  كد(محم) صافي .59
 ـ.1995الةٌالةة, دمشؽ: دار الٌرشيد,  ةالعممٌية بدار الٌرشيد, الٌطبع مزيدة بإشراؼ: المجنة

 ـ.1965التٌاسعة, القاهرة: دار المعارؼ, الٌطبعة ؛الباغة تطّور وتاريخ,  (شكقي)ضيؼ  .60

هػػ( 469سػميماف بػف إبػراهيـ)طػاهر بػف بابشػاذ, أبػك الحسػف ظػاهر بػف أحمػد بػف داككد بػف  .61
الككيػت: المٌطبعػة العصػرٌية, األكلػا,  تحقيؽ: خالد عبد الكريـ, الٌطبعػة ؛شرح المقدمة الم سبة

 ـ.1977

تفسدير الّطبدري هػػ( 310بػف غالػب أبػك جعفػر,) رالٌطبرم, محٌمد بف جرير بف يزيد بف كةي .62
تحقيػػؽ: بشػػار عػػكاد معػػركؼ كعصػػاـ فػػارس  ؛مددن كتدداب جددامع البيددان عددن تأويددل آي القددرآن
 الحرساني,)د.ط( لبناف: مؤسسة الٌرسالة )د.ت(.

الةٌالةػػػة, مصػػػر: مكتبػػػة  الٌطبعػػػة ؛ير الوسددديط لمقدددرآن الكدددريمالّتفسددد( محٌمػػػد سػػػٌيد)طنطػػػاكم  .63
 ـ.1987الٌرسالة, 
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 الٌطبعػة ؛ت ت راية العربّية ب وث ومقالت فد  العربّيدة ورجالتهدا (محٌمد حٌسػاف)الٌطياف  .64
 ـ.2008األكلا, دمشؽ: دار الةٌقافة كالٌتراث, 

تػكنس: الػٌدار التكنسػٌية,  ؛رتفسدير الّت ريدر والّت دويهػ( 1393ابف عاشكر, محٌمد الٌطاهر,) .65
 ـ.1984

ميدددزان العتددددال فددد   قدددد هػػػػ( 748أبػػػك عبػػػد اهلل الػػػٌذهبي, محٌمػػػد  بػػػف أحمػػػد بػػػف عةمػػػاف,) .66
 ـ.1963تحقيؽ: عمي محٌمد البجاكم,)د.ط( بيركت: دار المعرفة, ؛الّرجال

الم ّرر الدوجيز فد  تفسدير هػػ( 546ابف عطية, أبك محٌمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي) .67
األكلػػا, بيػػركت: دار الكتػػب  ٌشػػافي محٌمػػد, الٌطبعػػةتحقيػػؽ: عبػػد الٌسػػبلـ عبػػد ال ؛تدداب العزيددزالك

 ـ.2001العممية,

الكامدل هػػ( 465ابف عقيؿ, أبك القاسـ يكسؼ بف عمػي جبػارة ابػف محٌمػد الهػذلي المغربػي,) .68
األكلػا,  ةجماؿ بف رفػاعي الٌشػايب, الٌطبعػ تحقيؽ: ؛ف  القراءات العشر واّربعين الزائدة عميها

 ـ.2007مؤسسة سما, 

بده الدّر من مدن وجدوه  إمداء مدا مدن  هػػ( 616العكبرم, عبػد اهلل بػف الحسػيف بػف عبػد اهلل) .69
 )د.ط( لبناف: دار الكتب العممٌية, )د.ت(.؛راءات ف  جميع القرآنقاإلعراب وال

األكلػػا, بيػػركت:  د الٌسػػيد أحمػػد عػػٌزكز, الٌطبعػػةحٌمػػتحقيػػؽ: م ؛إعددراب القددراءات الّشددواذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ـ. 1996عالـ الكتب, 

تحقيػػػػؽ: عمػػػػي محٌمػػػػد البجػػػػاكم, )د.ط( الناشػػػػر: عيسػػػػا  ؛الّتبيددددان فدددد  إعددددراب القددددرآنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ـ.1976البابمي,

, تحقيػؽ: عبػد اإللػه نبهػاف, الٌطبعػة الةٌانيػة, بيػركت: دار ابالّمباب ف  عمل الب اء واإلعر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ.2001الفكر المعاصر,

جمػػع كشػػرح:  ؽ.هػػػ(20)؛شددرح ديددوان عمقمددة الف ددلعمقمػػة الفحػػؿ, ابػػف ناشػػدة بػػف قػػيس,  .70
 ـ.1935األكلا, القاهرة: المطبعة المحمكدي ة,  أحمد صقر, الٌطبعة
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األكلػا,  الٌطبعػة ؛لقرآن الكريم وقراءاتدهالمعجم الموسوع  ّلفاظ ا,  (أحمد مختار)عمر  .71
 ـ.2002الٌرياض: مؤسسة سطكر المعرفة,

72. (  هػػػػ(,93عمػػػر بػػػف أبػػػي ربيعػػػة, عمػػػر بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف أبػػػي ربيعػػػة بػػػف المغيػػػرة بػػػف مخػػػزـك
 ـ.1996الةٌانية, بيركت: دار الكتاب العربي, بعةقٌدـ له: فايز محٌمد, الطٌ  ؛الّديوان

الٌرابعػة, بيػركت:  الٌطبعػة ؛الدّديوان ؽ.هػػ(,22ف قراد العبسػي)عنترة بف شداد, ابف معاكية ب .73
 ـ.1893المكتبة الجامعة,

تحقيػؽ: عبػد  ؛)د.ط(معجم مقاييس الّمغةهػػ( 395ابف فارس, أحمد بف زكريا أبك الحسف,) .74
 ـ.1979الٌسبلـ هاركف, 

 ؛ّجددة فدد  عمددل القددراءات الّسددبعال ُ هػػػ( 377الفارسػػي, أبػػك عمػػي الحسػػف بػػف عبػػد الغفػػار) .75
األكلػػا, بيػػركت: دار  عمػػي محٌمػػد معػػٌكض كآخػػركف, الٌطبعػػةتحقيػػؽ: عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد ك 

 ـ.2007الكتب العممٌية, 

الةٌالةػػة, بيػػركت: عػػالـ  الٌطبعػػة ؛معددا   القددرآنهػػػ( 207اد)الفػػٌراء, أبػػك زكرٌيػػا يحيػػا بػػف زيػػ .76
 ـ.1983الكتب, 

 بػد الحميػد هنػدارم, الٌطبعػػةيػؽ: عتحق؛,معجددم العدينهػػ( 170الفراهيػدم, الخميػؿ بػف أحمػد) .77
 ـ.2002األكلا, بيركت: دار الكتب العممٌية,

تحقيػؽ:  ؛مجمع البيان ف  تفسير القرآنهػػ( 548الفضؿ الطبرسي, أبك عمي بف الحسيف) .78
 ـ.1988هاشـ الٌرسكلي كفضؿ اهلل الطباطبائي, )د.ط( بيركت: دار المعرفة, 

الٌرابعػة, بيػركت: مركػز  الٌطبعة ؛يخ وتعريفالقراءات القرآ ّية تار ,  (عبد الهادم)الفضمي  .79
 ـ. 2009الغدير,

تحقيػؽ: محٌمػد  ؛ذوي الّتمييدز ربصدائهػػ( 817مجد الٌديف محمد بف يعقكب )الفيركزآبادم,  .80
 ـ.1992ث,إحياء التراالقاهرة: لجنة  عمي الٌنجار, الٌطبعة الخامسة,

األكلػػػا, لبنػػاف: دار الكتػػػب  الٌطبعػػة ؛ت ددوير المقبددداس مددن تفسدددير ابدددن عبدداسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ. 1992العممية,
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: تحقيػؽ: مكتػب تحقيػؽ التػراث فػي مؤسسػة الٌرسػالة, بإشػراؼ ؛القاموس الم يط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ.2005الةٌامنة, لبناف: مؤسسة الٌرسالة, العرقسكسي, الٌطبعة محٌمد نعيـ

 تحقيؽ: ؛م اسن التّأويل ىتفسير القاسم  المسمهػ( 133القاسمي, محٌمد جماؿ الٌديف)  .81
 ـ. 1957األكلا, دمشؽ: دار إحياء الكتب,  محٌمد فؤاد عبد الباقي, الٌطبعة

 الٌطبعػة ؛اطبّية فد  القدراءات الّسدبعالواف  ف  شرح الّشد (عبد الفتاح عبد الغني)القاضي  .82
 ـ.1999الخامسة, جٌدة: مكتبة السكادم,

ذيددل كتدداب اّمددال  مددع كتاب )هػػػ( 356القػػالي, أبػػك عمػػي إسػػماعيؿ بػػف القاسػػـ بػػف عيػػذكف) .83
األكلػا,  مػي, الطبعػةتحقيػؽ: صػبلح بػف فتحػي همػؿ, كسػٌيد بػف عبػاس الجمي ؛اّمال ، وال دوادر(

 ـ.2001ية,لبناف: مؤسسة الكتب الةٌقاف

األكلػػػػػػػا, بغػػػػػػػداد: مكتبػػػػػػػة  عػػػػػػػاف, الٌطبعػػػػػػػةتحقيػػػػػػػؽ: هاشػػػػػػػـ الطٌ  ؛البدددددددارع فددددددد  الّمغدددددددةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ـ.1975الٌنهضة,

شػػػرح: أحمػػػد  ؛تأويدددل مشدددكل القدددرآنهػػػػ( 548ابػػػف قتيبػػػة, أبػػػك محٌمػػػد عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػمـ) .84
 ـ.1973المكتبة العممٌية,)د.ب(صقر,)د.ط( 

الجدددامع ّ كدددام القدددرآن هػػػػ( 671أبػػػك عبػػػد اهلل محٌمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر ) القرطبػػػي, .85
 بػف عبػد المحسػف الٌتركػي, الٌطبعػة تحقيؽ: عبػد اهلل ؛والمبين لما تضّم ه من الّس ة وآي الفرقان

 ـ.2006األكلا, بيركت: مؤسسة الٌرسالة,

 الٌطبعػة ؛ب اّفعدالكتداهػػ( 515ابف القطاع, أبك القاسـ عمي بف جعفر الٌسػعدم الصػقٌمي,) .86
 ـ.1941األكلا, حيدرآباد: مطبعة دائرة المعارؼ العةمانية,

تحقيػػػػؽ: عمػػػػي  ؛اّفعددددالق( 367),, أبػػػػك بكػػػػر محٌمػػػػد بػػػػف عمػػػػر بػػػػف مػػػػزاحـابػػػػف القكطٌيػػػػة .87
 ـ.1953القاهرة: مكتبة الخانجي,  )د.ط(فكدة,

الٌدمشػػػػقي ابػػػػف القػػػػٌيـ الجكزٌيػػػػة, شػػػػمس الػػػػٌديف أبػػػػي عبػػػػد اهلل محٌمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر الزرعػػػػي  .88
تحقيػؽ: عمػػي الحمػػد المحٌمػد الصػػالحي)د.ط( الٌريػػاض:  ؛الضددوء الم يددر عمددى الّتفسدديرهػػ( 751)

 مؤسسة النكر كمكتبة دار الٌسبلـ)د.ت(.
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 ؛تفسددير القددرآن العظدديمهػػػ( 774ابػػف كةيػػر, أبػػك الفػػداء إسػػماعيؿ عمػػر القرشػػي الٌدمشػػقي) .89
 ـ. 1999سعكدية: دار طيبة,الةٌانية, ال بعةسامي بف محٌمد الٌسبلمة, الطٌ  تحقيؽ:

تدداريخ القددرآن وغرائددب هػػػ( 1400الكػػردم, محٌمػػد طػػاهر بػػف عبػػد القػػادر الممكػػي الخطػػاط,) .90
الةٌانيػػػػة, مصػػػػر: مطبعػػػػة مصػػػػطفا  ؛بعػػػػةراجعػػػػه: عمػػػػي محٌمػػػػد الضػػػػباع, الطٌ  ؛رسددددمه و كمدددده

 ـ.1953الحمبي,

, بيػركت: عػالـ الةٌامنػة , الٌطبعة (أحمد مختار)عمر ترجمة:  ؛أسس عمم الّمغةماريكيام,  .91
 ـ.1998الكتب, 

الّ كددددت والعيددددون تفسددددير هػػػػػ( 450المػػػػاكردم, أبػػػػك الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف محٌمػػػػد بػػػػف حبيػػػػب) .92
تحقيػػػػػؽ: الٌسػػػػػيد بػػػػػف عبػػػػػد المقصػػػػػكد بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػٌرحيـ,)د.ط( بيػػػػػركت: دار الكتػػػػػب  ؛المددددداوردي

 العممٌية,)د.ت(.

بعة فدد  كتدداب الّسددهػػػ( 936ابػػف مجاهػػد, أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف مكسػػا بػػف العبػػاس التميمػػي) .93
 تحقيؽ: شكقي ضيؼ, )د.ط(مصر: دار المعارؼ, )د.ت(. ؛القراءات

)د.ط( القػػػػػاهرة: مكتبػػػػػة ؛الّتوجيددددده الباغددددد  لمقدددددراءات القرآ ّيدددددة,  (أحمػػػػػد سػػػػػعد)محٌمػػػػػد  .94
 ـ.1997اآلداب,

مصػػر:  المسػػئكؿ)عبد العمػػي(, معجػػـ مصػػطمحات عمػػـ القػػراءات القرآنٌيػػة؛ الٌطبعػػة األكلػػا, .95
 ـ.2007دار الٌسبلـ,

تحقيػػػؽ: عػػػزت حسػػػف, بيػػػركت: دار الٌشػػػركؽ  ؛الدددّديوانهػػػػ( 37قبػػػؿ, تمػػػيـ بػػػف أبػػػٌي,)ابػػػف م .96
 ـ.1995العربي, 

)د.ط( الككيػػت:  ؛لقرآ ّيددة فدد  الّدراسددات الّ  وّيددةأّددر القددراءات ا(عبػػد العػػاؿ سػػالـ)مكػػـر  .97
 ـ.2009مؤسسة عمي جٌراح الٌصباح,

ه القراءات الّسدبع الكشف عن وجو  هػػ(437مكي القيسي, أبك محٌمد مكي بف أبي طالب)  .98
الةٌالةػػػػػػػة, بيػػػػػػػركت: مؤسسػػػػػػػة  الٌطبعػػػػػػػة تحقيػػػػػػػؽ: محيػػػػػػػي الػػػػػػػٌديف رمضػػػػػػػاف, ؛وعممهدددددددا و ججهدددددددا

 ـ.1984الٌرسالة,
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الةٌالةػػػة, بيػػػركت:  حقيػػػؽ: حػػػاتـ صػػػالح الضػػػامف, الٌطبعػػػةت ؛مشدددكل إعدددراب القدددرآن ددددددددددددددددددددددددددددددد   
 ـ.1984مؤسسة الٌرسالة,

لسددان , (711)لػػٌديف محٌمػػد بػػف مكػػـر األفريقػػي المصػػرمابػػف منظػػكر, أبػػك الفضػػؿ جمػػاؿ ا .99
 )د.ط( بيركت: دار صادر,)د.ت(.؛العرب

 ّددر  هػػػ(1238الٌنػػائطي, محٌمػػد غػػكث ابػػف ناصػػر الػػٌديف محٌمػػد بػػف نظػػاـ الػػٌديف الفػػاركؽ) .100
 ـ.1933مطبعة شمس اإلسبلـ,)د.ب(,  )د.ط(, ؛المرجان ف  رسم  ظم القرآن

محٌمػػد تحقيػؽ:  ؛الدّديوانؽ.هػػػ(  18كيػػة بػف ضػباب المػرم ) الٌنابغػة الػٌدبياني, زيػاد بػف معا .101
 الةٌانية, القاهرة: دار المعارؼ,)د.ت(. أبك الفضؿ إبراهيـ, الطبعة

تقػػديـ كجمػػع: مػػدحت  ؛مددع القددرآن الكددريم فدد  دراسددة مسددتمهمة,  (عمػػي الٌنجػػدم)ناصػػؼ  .102
 يكسؼ الٌسبع,)د.ط( القاهرة: دار المعارؼ)د.ت(.

: تحقيػؽ ؛لمصباح ف  المعا   والبيدان والبدديعهػ( ا686ف بف مالؾ,)ابف الٌناظـ, بدر الٌدي .103
 ـ.1989األكلا, مكتبة اآلداب,  حسني عبد الجميؿ يكسؼ, الٌطبعة

تحقيػػؽ: خالػػد  ؛إعددراب القددرآنهػػػ( 338الٌنحػػاس, أبػػك جعفػػر أحمػػد بػػف محٌمػػد بػػف إسػػماعيؿ) .104
 ـ.2008الةٌانية, بيركت: دار المعرفة,  العمي, الٌطبعة

المكددّرر فيمددا هػػػ( 938أبػػك حفػػص عمػػر بػػف قاسػػـ بػػف محٌمػػد المصػػرم األنصػػارم) شػػار,النٌ  .105
 ـ.2001األكلا, بيركت: دار الكتب العممٌية,  الٌطبعة ؛تواتر من القراءات الّسبع وت ّرر

106. (  تحقيػػؽ: مجيػػد طػػٌراد, الطبعػػة ؛الددّديوانؽ.هػػػ( 32أبػػك نكفػػؿ األسػػدم, بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز
 ـ.1994بي, األكلا, بيركت: دار الكتاب العر 

أوضح المسدالك هػػ( 761ابف هشاـ األنصارم, أبك محٌمد عبد اهلل جماؿ الٌديف بف يكسؼ) .107
ومعه كتاب عّدة الّسالك إلى ت قيق أوضح المسالك تأليف: م ّمدد م يد   ،إلى ألفّية ابن مالك
 ـ.2004)د.ط(, القاهرة: دار الٌطبلئع,؛الّدين عبد ال ميد
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هػػ( 395بد اهلل بف سهؿ بف سعيد بف يحيػا بػف مهػراف,)أبك هبلؿ العسكرم, الحسف بف ع .108
حٌمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراهيـ, تحقيػػؽ: عمػػي محٌمػػد البجػػاكم كم ؛كتدداب الصدد اعتين الكتابددة والّشددعر

 ـ.1952األكلا, الناشر: عيسا البابمي الحمبي,  الٌطبعة
 ؛المجيددالفريد ف  إعدراب القدرآن هػ( 643الهمذاني, منتجب الٌديف بف أبي العز بف رشيد) .109

 ـ.2006األكلا, السعكدية: دار الٌزماف,  د نظاـ الٌديف الفتٌيح, الٌطبعةتحقيؽ: محمٌ 

 الٌطبعػة ؛معجم المصطم ات العربّيدة فد  الّمغدة واّدب (كماؿ )كالمهندس  ,(مجدم)كهبة  .110
 ـ.1984الةٌانية, بيركت: مكتبة لبناف,

ؽ عميػػه: مشػػيخة عمٌػ ؛لمفّصددلشددرح اهػػػ( 643ابػف يعػػيش, أبػك البقػػاء مكفػػؽ الػٌديف األسػػدم) .111
 األزهر, )د.ط( مصر: إدارة الطباعة المنيرٌية,)د.ت(.

 

  :الّرسائل الجامعية 

تفسدير القدرآن بدالقراءات القرآ يدة العشدر مدن سدورة الّزمدر  (عمػاد شػعباف محٌمػد )ريؼالشٌ  .1
غزة: إشػػراؼ: ريػػاض محمػػكد قاسػػـ, , غيػػر منشػػكرة,) رسػػالة ماجسػػتير(؛ تددى  هايددة سددورة م ّمددد

 .ـ2007لجامعة اإلسبلمٌية,ا

 

 :المجات 
بغػداد, كمٌية العمكـ االسبلمٌية, جامعة مجٌمة:  ؛شديدال رف بين الّتخفيف والتّ , (محٌمد فرج )تكفيؽ  .1

 ـ.2015 ,42المجٌمد: 
مجمػػػة الٌدراسػػػات المغكيػػػة  ؛الهمدددزة بدددين الّت قيدددق والّتسدددهيل,  (إبػػػراهيـ محمػػػد أبػػػك اليزيػػػد)خفاجػػػة  .2

 ـ.2013لةٌاني, الٌسعكدية,كاألدبية, العدد: ا
بغػػداد: مجمػػة المػػكرد العراقٌيػػة,  ؛المخبددل الّسددعدي  ياتدده ومددا تبقددى مددن شددعره, (حػػاتـ )الضػػامف  .3

 ـ.1973المجمد: الةٌاني, العدد األكؿ,
 ؛)أهميتده، مصدطم اته، أغراضده( الفعل المب   لممجهول ف  الّمغة العربّيدة, (عبد الفتػاح )محٌمد  .4

 ـ.2006(, 2+1العدد), 22جمد: مجٌمة جامعة دمشؽ, الم
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 فهرس اخيات القرآ ّية .2

 الٌصفحة رقمها اآلية الكريمة كرقمها السُّكرة
 البقرة
2 

 كفى                            210 101...ًإال  أىف يىٍأًتيىهيـي الم هي هىٍؿ يىنظيري

 آؿ عمراف
3 

  ب هي  هينىاًلؾى دىعىا زىكىًري ا رى
 

39 
 

101 
 

 اءالٌنس
4 

 ٍف أىٍحسىفي ًديننا مِّم ٍف أىٍسمىـى كىٍجهىهي ًلم ه كىهيكى ميٍحًسفه كىات بىعى مى كى
ًميبلن  ـى خى ذى الم هي ًإٍبرىاًهي ًنيفنا كىات خى ـى حى  ًمم ةى ًإٍبرىاًهي

125 109 

 المائدة
5 

 ًٍقٍسًط كىالى يىا أىيُّهىا ال ًذيفى آمىنيكٍا كيكنيكٍا قىك اًميفى ًلم ًه شيهىدىاء ًبال
ـٍ شىنى في قىكٍ  ن كي  ...ـو يىٍجًرمى

8 121 

 األنعاـ
6 

 ا هىدىٍينىا ًمف نيكحن يىٍعقيكبى كيبلًّ هىدىٍينىا كى اؽى كى كىكىهىٍبنىا لىهي ًإٍسحى
ي ًتهً  ًمف ذيرِّ  ...قىٍبؿي كى

84 155 

 األعراؼ
7 

 ًابى الن ار ن ًة أىٍصحى ابي اٍلجى نىادىل أىٍصحى   44 138...كى

 الٌتكبة
9 

 ًجِّ  كىأىذىافه مِّفى الم ًه كىرىسيكًله   3... ًإلىا الن اًس يىٍكـى اٍلحى
 

8 

 الٌنحؿ
16 

 مىؽى الم هي ًمف شىٍيءو يىتىفىي أي ًظبلليهي عىًف ٍكا ًإلىا مىا خى ـٍ يىرى أىكى لى
  48...اٍليىًميفً 

 
102 

 
 الكهؼ
18 

ـٍ فىمىف شىاء بِّكي ؽُّ ًمف ر  قيًؿ اٍلحى مىف شىاء فىٍميىٍكفيٍر  كى فىٍمييٍؤًمف كى
اطى بً    29 134... ًهـٍ ًإن ا أىٍعتىٍدنىا ًلمظ اًلًميفى نىارنا أىحى

 فالمؤمنك 
23 

 ٍٍنهيـ كينتـي مِّ ـٍ ًذٍكًرم كى ت ا أىنسىٍككي ـٍ ًسٍخًريًّا حى ٍذتيميكهي فىات خى
كيكفى   تىٍضحى

110 162 

 الٌنمؿ
27 

تىفىق دى الط ٍيرى فىقىا ـٍ كىافى ًمفى كى ا ًليى ال أىرىل اٍلهيٍدهيدى أى ؿى مى
 اٍلغىاًئًبيفى 

20 67 

ٍكًتؾى كىاٍقًصٍد ًفي مىٍشًيؾى كىا لقماف   19 116... ٍغضيٍض ًمف صى
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31 
 الس جدة
32 

 ـي نىٍفسه م ا أيٍخًفيى لىهيـ مِّف قير ًة أىٍعيي   17 135...فو فىبل تىٍعمى

 سبأ
34 

 ٍقىاؿى ال ًذيفى اس كا بىٍؿ مىٍكري تيٍضًعفيكا ًلم  كى   33 54...الم ٍيؿ ًذيفى اٍستىٍكبىري

 فاطر
35 

 مىقىكيـ مِّف تيرىابو ةيـ  ًمف  ... نٍُّطفىةو كىالم هي خى
 ًمفى الن اًس كىالد كىابِّ كىاألىٍنعىاـً مي  ... ٍختىًمؼه أىٍلكىانيهي كى

11 
28 

99 
8 

 يس
36 

 ـي ٍمنىا ًإلىٍيًه ٍزنىااٍةنىيٍ ًإٍذ أىٍرسى ا فىعىز   ...ًبةىاًلثو  ًف فىكىذ بيكهيمى
ـٍ أىًئف ذيكٍِّرتـي ـٍ مىعىكي  ...قىاليكا طىاًئريكي
 عيكفى لىٍيًه تيٍرجى ا ًلي الى أىٍعبيدي ال ًذم فىطىرىًني كىاً  مى  كى
 ًميفى عىمىًني ًمفى اٍلميٍكرى بِّي كىجى  مىا غىفىرى ًلي رى
 ةن كى ٍيحى  ...اًحدىةن ًإف كىانىٍت ًإال  صى
 ًمىا اٍلًعبىاد ٍسرىةن عى  ...يىا حى
ٍيتىةي أىٍحيىٍينىاهىا  ...كىآيىةه ل هيـي األىٍرضي اٍلمى
 ًًرث  ...ًليىٍأكيميكا ًمف ةىمى
 نىاًزؿى  ...كىاٍلقىمىرى قىد ٍرنىاثي مى
 ًكف ي تىهيـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحي ٍمنىا ذيرِّ مى ـٍ أىن ا حى  كىآيىةه ل هي
 ميكفى مى ـٍ يىًخصِّ ـٍ كىهي ذيهي ةن كىاًحدىةن تىٍأخي ٍيحى كفى ًإال  صى  ا يىنظيري
كًر فىًإذىا هيـ نيًفخى ًفي الصُّ  ...كى
ٍيمىنىا مىف بىعىةىنىا ًمف م ٍرقىًدنىا   ...قىاليكا يىا كى
 ًن ة ابى اٍلجى  ...ًإف  أىٍصحى
 مىا األىرىاًئًؾ مي ـٍ ًفي ًظبلؿو عى هي ـٍ كىأىٍزكىاجي  ت ًكؤيكفى هي
 لىهيـ م ا يىد عيكفى ـٍ ًفيهىا فىاًكهىةه كى  لىهي
 سىبلـه قىٍكال ًمف ر بٍّ ر ًحيـو 
 ٍمىا مىكىانىًتًهـ ـٍ عى لىٍك نىشىاء لىمىسىٍخنىاهي  ...كى
 ٍمًؽ أىفىبل يىٍعًقميكفى ٍف نيعىمٍِّرثي نينىكٍِّسهي ًفي اٍلخى مى  كى
  ذىل ٍمنىاهىا لىهيـٍ فىًمٍنهىا رى ًمٍنهىا يىٍأكيميكفى كى  كيكبيهيـٍ كى

14 
19 
22 
27 
29 
30 
33 
35 
39 
41 
49 
51 
52 
55 
56 
57 
58 
67 
68 
72 

140 
164 
66 
131 
23 
24 
132 
98 
11 
100 
141 
67 
93 
25 
101,25 

143,32 
32 
145 

145,117 
119 
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ًر نىارنا ًر األىٍخضى عىؿى لىكيـ مِّفى الش جى  ...ال ًذم جى
  مىا أىٍف مىؽى الس مىاكىاًت كىاألىٍرضى ًبقىاًدرو عى لىٍيسى ال ًذم خى أىكى

ـي  بل ؽي اٍلعىًمي  يىٍخميؽى ًمٍةمىهيـ بىمىا كىهيكى اٍلخى
 مى افى ال ًذم ًبيىًدًث مى عيكفى فىسيٍبحى لىٍيًه تيٍرجى  كيكتي كيؿِّ شىٍيءو كىاً 
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 الٌصاٌفات
37 

ي ن ا الس مىاء ال  دٍُّنيىا ًبًزينىةو اٍلكىكىاًكبً ًإن ا زى
 اًنبو  األىٍعمىاال يىس م عيكفى ًإلىا اٍلمىئًل ييٍقذىفيكفى ًمف كيؿِّ جى  كى
 ـٍ عىذىابه كىاًصبه لىهي كرنا كى  ديحي
 ٍبعيكةيكفى كين ا تيرىابنا كىًعظىامنا أىًئن ا لىمى  أىًئذىا ًمٍتنىا كى
 كا ال ًذيفى ظىمىميكا كىأىٍزكىاجى  ...هيـٍ اٍحشيري
   ًميفى بىٍؿ د ؽى اٍلميٍرسى ؽِّ كىصى اءى ًباٍلحى  جى
 ًـٍ لىذىاًئقيكا اٍلعىذىاًب األىًليـ  ًإن كي
  ًإال  ًعبىادى الم ًه اٍلميٍخمىًصيفى 
  فيكفى ٍنهىا يينزى ـٍ عى  ال ًفيهىا غىٍكؿه كىال هي
  دًِّقيفى  يىقيكؿي أىًإن ؾى لىًمٍف اٍلميصى
 مىا ني  كحو ًفي اٍلعىالىًميفى سىبلـه عى
  فىأىٍقبىميكا ًإلىٍيًه يىًزفُّكفى 
  ًنىاـ   ...فىمىم ا بىمى ى مىعىهي الس ٍعيى قىاؿى يىا بينىي  ًإنِّي أىرىل ًفي اٍلمى
  ًميفى ف  ًإٍليىاسى لىًمٍف اٍلميٍرسى  كىاً 
  اًلًقيفى كفى أىٍحسىفى اٍلخى تىذىري  أىتىٍدعيكفى بىٍعبل كى
  ًليفى الم هى رى ـي األىك  ـٍ كىرىب  آبىاًئكي  ب كي
 مىا ًإٍؿ يىاًسيفى  سىبلـه عى
  ًميـه  فىاٍلتىقىمىهي اٍلحيكتي كىهيكى مي
  مىا اٍلبىًنيفى  أىٍصطىفىا اٍلبىنىاًت عى
  ًميفى لىقىٍد سىبىقىٍت كىًممىتينىا ًلًعبىاًدنىا اٍلميٍرسى  كى
  بى ـٍ فىسىاء صى ًتًه  احي اٍلمينذىًريفى فىًإذىا نىزىؿى ًبسىاحى
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 ص
38 

 كا ـٍ أىًف اٍمشيكا كىاٍصًبري ي ًمٍنهي  ...كىانطىمىؽى اٍلمىؤلى
  قىٍكـي ةىميكدي كى ابي األىٍيكىًة أيٍكلىًئؾى األىٍحزىابي  كى  ليكطو كىأىٍصحى
 ةن كىاًحدىةن م ا لىهىا ًمف ٍيحى ا يىنظيري هىؤيالء ًإال  صى مى  فىكىاؽو  كى
  كىالط ٍيرى مىٍحشيكرىةن كيؿ  ل هي أىك ابه 
 ةه كىاًحدىةه ًليى نىٍعجى ةن كى ًتٍسعيكفى نىٍعجى ًإف  هىذىا أىًخي لىهي ًتٍسعه كى
 قىاؿى أىٍكًفٍمًنيهىا كىعىز ًني ًفي اٍلًخطىابً فى 
  عىٍمنىاؾى خى  ...ًميفىةن ًفي األىٍرضً يىا دىاكيكدي ًإن ا جى
  ًليىتىذىك رى أيٍكليكا كا آيىاًتًه كى ٍلنىاثي ًإلىٍيؾى ميبىارىؾه لِّيىد ب ري ًكتىابه أىنزى

 األىٍلبىابً 
  ُّا ًبالس مىي  فىطىًفؽى مىٍسحن  كًؽ كىاألىٍعنىاؽً ريدُّكهىا عى
  ابى ٍيثي أىصى اءن حى يحى تىٍجًرم ًبأىٍمًرًث ريخى ٍرنىا لىهي الرِّ  فىسىخ 
  ٍسفى مى بو ٍلفىا كىحي ف  لىهي ًعندىنىا لىزي  كىاً 
  ٍدنىاثي ٍذ ًبيىًدؾى ًضٍغةنا فىاٍضًرب بًِّه كىال تىٍحنىٍث ًإن ا كىجى كىخي

ـى اٍلعىٍبدي ًإن هي أىك   اًبرنا ًنٍع  ابه صى
 ـى  ...كىاٍذكيٍر ًعبىادىنىا ًإٍبرىاًهي
  ًةو ًذٍكرىل الد ار اًلصى  ًإن ا أىٍخمىٍصنىاهيـ ًبخى
  اًعيؿى كىاٍليىسىعى  ...كىاٍذكيٍر ًإٍسمى
  ةن ل هيـي األىٍبكىابي ن اًت عىٍدفو مُّفىت حى  جى
 ًميـه كىغىس اؽه  هىذىا فىٍميىذيكقيكثي حى
  ري ًمف شىٍكًمًه  أىٍزكىاجه كىآخى
  اري ٍنهيـي األىٍبصى ـٍ زىاغىٍت عى ـٍ ًسٍخًريًّا أى ٍذنىاهي  أىت خى
  مىٍقتي ًبيىدىم دى ًلمىا خى قىاؿى يىا ًإٍبًميسي مىا مىنىعىؾى أىف تىٍسجي

ـٍ كينتى ًمفى اٍلعىاًليفى   أىٍستىٍكبىٍرتى أى
  ؽ  أىقيكؿي ؽُّ كىاٍلحى  قىاؿى فىاٍلحى
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39  ؽِّ فىاٍعبيًد الم هى مي ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى ا ل هي ًإن ا أىنزى ٍخًمصن
 الدِّيفى 
  ذيكا ًمف ديكًنًه أىٍكًليىاء مىا اًلصي كىال ًذيفى ات خى أىال ًلم ًه الدِّيفي اٍلخى

بيكنىا ًإلىا الم هً  ـٍ ًإال  ًلييقىرِّ ٍلفىا نىٍعبيديهي  ...زي
 قىاًئمنا  أىم ٍف هيكى قىاًنته آنىاء الم ٍيًؿ سىاًجدنا كى
  رىبى الم هي مىةىبل  …ر جيبلضى
  ن هيـ م يِّتيكفى  ًإن ؾى مىيِّته كىاً 
 ًمميكا ٍنهيـٍ أىٍسكىأى ال ًذم عى  …ًلييكىفِّرى الم هي عى
  فيكنىؾى كِّ ييخى ٍبدىثي كى  ...أىلىٍيسى الم هي ًبكىاؼو عى
  مىؽى الس مىاكىاًت كىاألىٍرضى لىيىقي لىًئف سىأىٍلتىهيـ م ٍف خى كليف  كى

 ...الم هي 
  مىا مىكىانىًتكيـٍ قي  ...ٍؿ يىا قىٍكـً اٍعمىميكا عى
 ـٍ تىميٍت ًفي ف ا األىنفيسى ًحيفى مىٍكًتهىا كىال ًتي لى الم هي يىتىكى

نىاًمهىا  ...مى
  ٍلنىاثي ًنٍعمىةن مِّن ا ك  انىا ةيـ  ًإذىا خى ر  دىعى فىًإذىا مىس  اإًلنسىافى ضي

مىا ًعمٍ  ا أيكًتيتيهي عى  ...ـو بىٍؿ ًهيى ًفٍتنىةه قىاؿى ًإن مى
 ٍقىٍد قىالىهىا ال ًذيفى ًمف قىٍبًمًهـ... 
 مىا تىا عى ٍسرى  ...أىف تىقيكؿى نىٍفسه يىا حى
 كينتى ًمفى اءىٍتؾى آيىاًتي فىكىذ ٍبتى ًبهىا كىاٍستىٍكبىٍرتى كى بىمىا قىٍد جى

 اٍلكىاًفًريفى 
  ًٍة تىرىل ال ًذيفى كىذىبيكا يىٍكـى اٍلًقيىامى مىا الم ًه كيجيكهيهيـ  كى عى

د ةه   ...مٍُّسكى
 ًٍتًهـ ي الم هي ال ًذيفى ات قىكا ًبمىفىازى يينىجِّ  ...كى
  كيف مٍِّف الش اًكًريفى  بىًؿ الم هى فىاٍعبيٍد كى
  ًؽ  قىٍدًرث كا الم هى حى ا قىدىري مى  ...كى
 ًعؽى كًر فىصى نيًفخى ًفي الصُّ  ...مىف ًفي الس مىاكىاتً كى
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 غافر

40 

بِّؾ ق ٍت كىًممىتي رى كىذىًلؾى حى  ...كى
  ال ًذيفى يىٍحًمميكفى اٍلعىٍرشى... 
 ًفيعي ال مىا مىف رى كحى ًمٍف أىٍمًرًث عى اًت ذيك اٍلعىٍرًش ييٍمًقي الرُّ د رىجى

 يىشىاء ًمٍف ًعبىاًدًث ًليينًذرى يىٍكـى الت بلؽً 
 نىاًجًر كىاًظًميفى ـٍ يىٍكـى اآلًزفىًة ًإًذ اٍلقيميكبي لىدىل اٍلحى  ...كىأىنًذٍرهي
 ٍليىٍدعي رى كًني أىٍقتيٍؿ ميكسىا كى قىاؿى ًفٍرعىٍكفي ذىري اؼي كى ب هي ًإنِّي أىخى

ـٍ أىٍك أىف ييٍظًهرى ًفي األىٍرًض اٍلفىسىادى   أىف ييبىدِّؿى ًدينىكي
  ـي اٍلميٍمؾي اٍليىٍكـى ظىاًهًريفى ًفي األىٍرًض فىمىف يىا قىٍكـً لىكي

رينىا ًمف بىٍأًس الم    ...هً يىنصي
  ًـٍ يىٍكـى الت نىاد مىٍيكي اؼي عى يىا قىٍكـً ًإنِّي أىخى  كى
   ـٍ كىبيرى ال اًدليكفى ًفي آيىاًت الم ًه ًبغىٍيًر سيٍمطىافو أىتىاهي ًذيفى ييجى
ٍقتن   ...ا ًعندى الم هً مى
 ىظينُّهي نِّي ألى أىٍسبىابى الس مىاكىاًت فىأىط ًمعى ًإلىا ًإلىًه ميكسىا كىاً 

كىذىًلؾى زييِّفى ًلًفٍرعىٍكفى سيكءي  ًمهً كىاًذبنا كى  ...عىمى
 مىٍيهىاالن اري ييٍعرى  ... ضيكفى عى
   ٍتيهيـ  ...يىٍكـى ال يىنفىعي الظ اًلًميفى مىٍعًذرى
 كفى عىٍف ـٍ ًإف  ال ًذيفى يىٍستىٍكًبري ـي اٍدعيكًني أىٍستىًجٍب لىكي بُّكي قىاؿى رى كى

ـى دىاًخًريفى  هىن  ميكفى جى  ًعبىادىًتي سىيىٍدخي
 ٌاًلؽي كيؿِّ شىٍيءو ال ـٍ خى بُّكي ـي الم هي رى  ًإلىهى ًإال  هيكى فىأىن ا ذىًلكي

 تيٍؤفىكيكفى 
  مىقىةو ةيـ مىقىكيـ مِّف تيرىابو ةيـ  ًمف نٍُّطفىةو ةيـ  ًمٍف عى هيكى ال ًذم خى

ـٍ  كي  ...ًطٍفبلييٍخًرجي
 بيكفى ـٍ كىالس بلًسؿي ييٍسحى  ًإًذ األىٍغبلؿي ًفي أىٍعنىاًقًه
 ـى هىن  ميكا أىٍبكىابى جى  ... اٍدخي
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 فٌصمت
41 

 ًبيًّا لِّقىٍكـو يىٍعمىميكفى مىٍت آيىاتيهي قيٍرآننا عىرى  ًكتىابه فيصِّ
 نىًذيرنا فىأىٍعرىضى  ...بىًشيرنا كى
 ًقىاليكا قيميكبينىا ف ًفي آذىاًننىا كى ي أىًكن ةو مِّم ا تىٍدعيكنىا ًإلىٍيًه كى

ٍقره   ...كى
 ٍـ ٍةميكي ا أىنىا بىشىره مِّ  ... قيٍؿ ًإن مى
 قىد رى ًفيهىا بىارىؾى ًفيهىا كى كىاًسيى ًمف فىٍكًقهىا كى عىؿى ًفيهىا رى كىجى

 أىٍقكىاتىهىا ًفي أىٍربىعىًة أىي اـو سىكىاء لِّمس اًئًميفى 
 اًعقىًة عىادو فىًإٍف ٍةؿى صى اًعقىةن مِّ ـٍ صى كا فىقيٍؿ أىنذىٍرتيكي أىٍعرىضي

ةىميكدى   كى
 ٍـ بُّكا اٍلعىمىا كىأىم ا ةىميكدي فىهىدىٍينىاهي ـٍ فىاٍستىحى كىأىم ا ةىميكدي فىهىدىٍينىاهي

بُّكا اٍلعىمىا  ...فىاٍستىحى
 ًف يىٍستىٍعت ـٍ كىاً  كا فىالن اري مىٍةكنل ل هي بيكا فىمىا هيـ مِّفى فىًإف يىٍصًبري

 اٍلميٍعتىًبيفى 
 ِّبل نىا ًمفى اٍلًجف ب نىا أىًرنىا ال ذىٍيًف أىضى كا رى قىاؿى ال ًذيفى كىفىري كى

 ...كىاإًلنسً 
ا ييمىق اهىا مى كا كى بىري ا ييمىق اهىا ًإال  ال ًذيفى صى مى  ...كى
 ًميًّا ل قىاليكا لى عىٍمنىاثي قيٍرآننا أىٍعجى لىٍك جى ًمي  كى مىٍت آيىاتيهي أىأىٍعجى ٍكال فيصِّ

ًبي    ...كىعىرى
 ا تىٍخريجي ًمف ةىمىرىاتو مٍِّف مى ـي الس اعىًة كى دُّ ًعٍم ًإلىٍيًه ييرى

اًمهىا  ...أىٍكمى
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 الٌزخرؼ

43 
 ًر لىم ا ضي ةىبل ًإذىا قىٍكميؾى ًمٍنهي يىًصدُّكفى كى ـى مى ٍريى  بى اٍبفي مى
 ًمىٍيه ٍبده أىٍنعىٍمنىا عى  ... ًإٍف هيكى ًإال  عى

57 
59 

45 
109 

 الٌذاريات
51 

 اًمبلًت ًكٍقرنا  فىاٍلحى
  ـى يحى اٍلعىًقي ـي الرِّ مىٍيًه ٍمنىا عى ادو ًإٍذ أىٍرسى ًفي عى  كى
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 الٌرحمف
55 

  ٍضرو ميت ٍفرىؼو خي مىا رى   76 120...ًكًئيفى عى

 الحاٌقة
69 

 ٍؤيكا ًكتىاًبيىه ـي اٍقرى ٍف أيكًتيى ًكتىابىهي ًبيىًميًنًه فىيىقيكؿي هىاؤي  فىأىم ا مى
 ـٍ أيكتى اًلًه فىيىقيكؿي يىا لىٍيتىًني لى ٍف أيكًتيى ًكتىابىهي ًبًشمى كىأىم ا مى

 ًكتىاًبيىهٍ 

19 
25 

138 
138 

 الجف
72 

 شيهيبنا رىسنا شىًديدنا كى ٍدنىاهىا ميًمئىٍت حى   8 47كىأىن ا لىمىٍسنىا الس مىاء فىكىجى

 المرسبلت
77 

 ًإف  اٍلميت ًقيفى ًفي ًظبلؿو كىعيييكفو 41 102 

 عبس
80 

 ًيىٍكـى يىًفرُّ اٍلمىٍرءي ًمٍف أىًخيه 34 138 

 الفجر
89 

 ًّف فًّا صى بُّؾى كىاٍلمىمىؾي صى اءى رى   22 138اكىجى
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 ريفةَ فهرس اّ اديث ال بوّية الشّ  .3

 الٌصفحة الحديث

 8 .راًئبىهي كا غى سي كا القرآفى كالتىمً بي رً عٍ   أى 

ٍنًذريف  باحي المي ٍلنا ًبساحًة قىٍكـو فىساءى صى ٌنا إذا نىزى , كا  ٍيبىري ًربىٍت خى  42 . اهللي أكبري خى

ا جبهتىهي كأصغا سىٍمعىهي ينتظر أٍف ييؤمىرى أف   كيؼى أنعـ كقد التقـ صاحبي القرف القٍرفى كجن
 .يىٍنفيخى فيىٍنفيخي 

68 
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 فهرس اّشعار: .4

  القائؿ البحر البيت
 الٌصفحة

 )ب(
 سيييكبي  .................... تتبع

 ة بف عبدثمعمق الط كيؿ
 

102 
 )ت(

 فاٍشتريتي  ................... ليت
 رؤية بف العجاج الٌرجز

 
40 

 )ر(
 الدُّبيرً  ..................... ياعيف

 ناران  ...................... أكؿه  
 أقهران  ...................... تمٌنا

 البسيط
 المتقارب
 الٌطكيؿ

 تميـ بف أبي مقبؿ
 أبك دٌكاد

 المخبؿ الٌسعدم

 
60 
62 
77 

 
 )ل(

 قميبلن ...... ................ فأىٍلفىٍيتيهي 
 

 المتقارب
 
 ألسكد الٌدؤليأبك ا

 
57 

 )م(
ـي  ...................... تمركف  حرا
 نيامان  ......................... فأٌما
ـً ........................ فيها  األٍسجى

 
 الكافر

 المتقارب
 الكامؿ

 
 جرير

 بشر بف أبي خاـز
 عنترة بف شٌداد

 
69 
22 

120 
 )ن(

 بةمافً .......................  فك اهلل
 الن ٍقعىٍيفً ........................  نحفي 

 
 الٌطكيؿ
 الٌرجز

 
 عمر بف أبي ربيعة
 مجهكؿ القائؿ

 
163 
68 

  (و) 
 الة مدً .......... ............ حكـكا

 الٌنابغة الٌذبيانيٌ  البسيط
 

60 
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 فهرس الم تويات .5
 الّصف ة

 أ............................................................................... اإلهداء......... 

 ب.......................................................................الشُّكر والت قدير..........  

 1....................................................................................... المقّدمة 

 3 ........................................................................................الت مهيد 

 .7........................................................... الفصل اّول: المستوى الّ  وّي 

 10................................................لمبحث األكؿ: ما قيًرئ بالن صًب كالر فًع.ا -

  11..................................ما قيًرئ بالن صب كالر فع مف األسماء. -أكالن 

  23................................ئ بالن صب كالر فع مف المشتقات.ما قيرً -ةانيان 

  32................................ما قيًرئ بالن صب كالر فع مف المصادر. -ةالةان 

 39............................: تغٌير القراءاًت ببناًء الفعًؿ لممعمكـً كالمجهكًؿ.نيالمبحث الةٌا -

  42.............................. لةُّبلةيِّ لممعمكـً أك لممجهكؿ.بناءي الفعًؿ ا -أكاله                                   

  46.........................مكـً أك لممجهكؿ.بناءي الفعًؿ غير الةبلةيِّ لممع -ةانياه 

 53.............................................المبحث الةٌالث: ما قيًرئ باإلضافًة كعدمها.-

  ّ ْرف   63..................................................الفصل الّّا  : الُمْسَتوى الص 

 65.........................ة.غير اإلعرابيٌ الحركات ً  بتغيرً  القراءاتً  المبحث األٌكؿ: اختبلؼي  -

  66............................تغيري الحركاًت غير اإلعرابٌية في األسماء. -أكالن 
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 75............................ركاًت غير اإلعرابٌية في األفعاؿ.تغيري الح -نيان ةا 

 81....................................المعنا. اختبلؼً  البنية في تغيرً  المبحث الةٌاني: أةري  -

  83...............................................اختبلؼي أبنية األسماء. -أكالن 

  93..............................................اختبلؼي أبنية األفعاؿ. -ةانيان 

 97.المعنا في اختبلؼً كالٌتأنيًث ,ذكيرتٌ الك  ,جمعً الك  ,تةنيةً الك  ,رادً فالقراءاًت باإل اختبلؼً  أةري المبحث الةٌالث: -

  98...........................كالجمًع. ,كالتةنيةً  ,اختبلؼي القراءاًت باإلفرادً  -أكالن 

  118................................أنيثً كالت   ,ذكيرً اختبلؼي القراءاًت بالت   -ةانيان   

  :126..................................................الُمْستوى الص وت ّ الفصل الّّالث 

 129...................................المبحث األٌكؿ: اختبلؼ القراءات بالٌتخفيؼ كالٌتشديد. -

  131.....................................ػاألسماء.الٌتخفيؼ كالٌتشديد في  -أكالن 

  140......................................األفعاؿ.يؼ كالٌتشديد في الٌتخف-ةانيان 

 151...................................كالٌتسهيؿ. بالٌتحقيؽالمبحث الةٌاني: اختبلؼ القراءات  -

 153.....................................كالٌتسهيؿ في األسماء.الٌتحقيؽ  -أكال 

  160.....................................سهيؿ في األفعاؿ.كالتٌ الٌتحقيؽ  -ةانيان 

  164.................................... ؿ في الحركؼالٌتحقيؽ كالٌتسهي -ةالةٌان 

 169.......................................................................................... الخاتمة 
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 171................................................................................د الفهارس الفّ ّية 

 172...............................................................فهرس المصادر كالمراجع. .1
 185....................................................................فهرس اآليات القرآنٌية. .2
 193................................................................ريفة.فهرس األحاديث الش   .3
 194.........................................................................فهرس األشعار. .4
 195 ......................................................................فهرس المحتكيات. .5
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Summary 

The difference in the readings is a subject that caught the attention of 

commentators and grammarians, so they filled their pens in it, and worked on 

studying it and explaining the various differences that resulted in it that led to a 

change in meaning, so this study came to complement the efforts of the former to 

study a branch of the different readings represented by the difference in the 

readings and its effect on the meaning in the twenty-third parts And the twenty-

fourth of the Holy Quran. 

The message came in an introduction and three chapters, whereby the 

introduction spoke about the Quranic readings, what they are and their causes, 

and the first chapter bore the title of the grammatical level as it examined three 

grammatical issues represented in accusative and elevation, verb construction for 

the known and unknown, addition and absence, and the second chapter studied 

three morphological issues that represent the change of readings With non-

syntactic movements and the effect of changing the structure on the different 

readings, and the different readings by singularity, ethnicity, pluralism, 

remembrance and femininity, the third chapter marked the phonemic level and 

studied two phonological issues: the issue of dilution and emphasis, and the issue 

of investigation and facilitation. 

The message is appended with a conclusion to the most important findings of the 

study, the most important of which are: The fact of the difference between the 

Quranic readings is a difference of diversity not a contradiction, and that the 

Quranic readings have a wide impact on semantic production. 

  



- 199 - 
 

Hebron University 

College of Graduate Studies 

The Arabic Language and Literature Program 

 

The difference in the readings and its impact on meaning in the 
twenty-third and twenty-fourth parts of the Noble Qur’an 

 

Prepare by: 

Sabreen Muhammad Abdulaziz Odwan 

 

Supervisor: 

Dr. Yasser Muhammad Al-Hroub 

 

This research was presented to complete the requirements for 
obtaining a master's degree in Arabic language and literature. 

 

2020-2021  


