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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
أوال :المقدمة:

انطالقا من أهداف هذا املؤمتر املتمثل يف تدبر القرآن الكرمي ،وأثره يف حياة األمة ،فإن الباحث قد أعد هذا
امللخص يف حموره الثاين املتمثل يف أثر تدبر القرآن الكرمي يف االرتقاء باألمة ،عرب اقرتاح دراسة ذات صلة،
وعنواهنا:

أثر القراءات القرآنية في تعميق تدبر القرآن وفهمه
وهبذا العنوان يأمل الباحث أن يسرب أعماق القراءات القرآنية يف التعرف إىل األثر العملي والواقعي الذي
تركته القراءات القرآنية يف زيادة التدبر للقرآن الكرمي ،كون القرآن الكرمي قد نزل بلغة العرب وهلجاهتم،
وحفظه الصحابة -رضوان اهلل عنهم -كما ورد من نبعه النقي عن النيب حممد  ؛ لذا كانت هذه الدراسة
يف سياق شريف مؤداه قول الرسول (  :خريكم من تعلم القرآن وعلمه ) .
ثانيا :مبررات البحث وأسبابه:

يأمل الباحث أن يضيف شيئا جديدا يهدف خدمة القرآن الكرمي وتدبره ؛ لذلك جاء اختيار املوضوع

لألسباب اآلتية:
 اهتمام الباحث بالقراءات القرآنية عرب نشر األحباث املتصلة بالقراءات القرآنية ،وعرضها يف مؤمتراتعلمية داخلية وخارجية ،وقد ذكرها الباحث يف سريته الذاتية.
 -2البحث خيدم القرآن الكرمي ،والدراسة ترتبط بعلوم القرآن الكرمي ؛ ولذلك فهي تتخذ جانبا من
التوجيهات اللغوية املتمثلة يف اجلانب الصريف والنحوي والداليل للقراءات القرآنية ،وأثرها يف تعميق
التدبر للقرآن الكرمي ،عرب الوقوف على مناذج ذات داللة تتصل مبؤمتركم املوسوم.
 -3غدت روايات القرآن الكرمي خمصصة يف احللقات الضيقة يف املساجد ،ومل تعد تلك الروايات تنتشر يف
البالد العربية سوى رواية حفص وورش وقالون والدوري عن أيب عمرو ،وأصبحت تشكل استغرابا ملن
يقرأ هبا أمام العامة.
 -4القراءات القرآنية ال زالت تشكل ميدانا أصيال للبحث اللغوي ،وحتتاج إىل دراسة مستفيضة.
 -5رغبة الباحث يف جتميع التطبيقات املشتتة للقراءات يف حبث واحد ؛ لزيادة التدبر للقرآن.
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 -6إن تعدد القراءة للحرف الواحد يؤدي إىل معان جديدة يف التفسري ،ودرء االختالف اللغوي أو
الفقهي.
ثالثا :أهداف البحث :يأمل الباحث أن حيقق البحث األهداف اآلتية:

 نقل القراءات من كوهنا حمصورة يف املساجد إىل أحباث ودراسات ذات صلة. -2بيان أمهية القراءات القرآنية يف إعادة األمة إىل أصوهلا وسلفها الصاحل.
 -3إطالع املهتمني والباحثني بالقراءات القرآنية تعليما ونشرا ،على هذه الدراسة ،كون اختالف
القراءات يؤدي إىل معان جديدة ،تزيد من فهم املسلم وتعمقه يف تدبر القرآن الكرمي.
 -4جعل القراءات القرآنية أكثر متعة وحيوية ،وزيادة االهتمام اإلنساين هبا .
 -5الوقوف عند مصادر القراءات ومراجعها اليت توجه القراءات القرآنية توجيها خيدم الباحثني
والدارسني لعلوم القرآن ما يبحثون عنه يف بطون الكتب املتناثرة من القراءات القرآنية.

رابعا :خطة البحث :سارت هذه الدراسة وفق املنهج العلمي احلديث بدءا باملنهج الوصفي ،وذلك بتتبع

الظواهر اللغوية املختلفة للقراءات القرآنية السبع من طريق الشاطبية ،ولذلك مت االعتماد عليها يف الدراسة،

عرب قصيدة الشاطيب" :حرز األماين ووجه التهاين" ،مث إدخال املنهج التحليلي القائم إىل التعرف على
احلروف اليت ورد فيها اختالف ،مث إدراج اآلراء وحتليلها ومناقشتها ،وذلك اعتمادا على مصادر كتب
القراءات ومراجعها ،ولم تخرج الدراسة عن القراءات السبع من طريق الشاطبية ،عدا قليل من األحرف
الواردة يف قراءة احلسن البصري اليت ختدم البحث ،أو تؤيد الشاهد القرآين ،وقد خرجت الدراسة بتوصيات

من شأهنا تعميق زيادة الفهم والوعي بالقرآن الكرمي ،وذلك عرب مستويات اللغة العربية من جوانبها الصرفية
والنحوية والداللية ،دون الدراسة للجانب الصويت كون هذا املبحث يتعلق بلهجات العرب ونطقهم ،وغالبا
ال يؤدي إىل زيادة يف تعميق فهم القرآن ،فالرتدد يف نطق اهلمز بني التحقيق والتسهيل والنقل واإلدخال
واحلذف مرده إىل القبائل البدوية ،مثل :متيم وقيس وبين أسد ومن جاورها ،وذكر ذلك ابن خالويه فقال:
"تتسع العرب يف اهلمزة ما ال تتسع يف غريه ،فتحقق وتلني وتبدل وتطرح"  ،ومثلها كذلك ظواهر اإلمالة
وياءات اإلضافة ،وغريها من الظواهر الصوتية ؛ إذ ال ضرورة إىل الوقوف يف هذا البحث إىل تباين القراءة
فيها كوهنا ال ت ؤثر يف معىن الكلمة ،مما يرتتب عليه دراستها دراسة صوتية نابعة من لغات العرب وهلجاهتا،
ويدخل يف السياق ذاته ما ورد من أحكام التجويد كاإلدغام واإلخفاء ،والوقف على العارض واملدود
وغريها.
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المقدمة:

تتخذ هذه الدراسة جانبا من املستوى اللغوي يف القراءات القرآنية السبع من طريق الشاطبية ،عرب الوقوف

على حروف بعينها للتعرف إىل أثرها يف تعميق تدبر القرآن وفهمه ؛ إذ نلحظ ورود اختالف للحرف نفسه
يف القراءة ،مما يؤدي إىل معان جديدة ،تتغري وفق السياق اجلديد الذي جاءت فيه ،ونستطيع تقسيم هذا
البحث إىل ثالثة مباحث ،فقد احتوى املبحث األول على أثر القراءات القرآنية من الناحية الصرفية في
تعميق فهم القرآن وتدبره  ،مث احتوى املبحث الثاين والثالث على العنوان نفسه ولكن الدراسة تعدت

املستوى الصريف إىل املستوى النحوي مث الداليل ،ونشري هنا إىل ورود بعض هذه احلروف يف املتواتر من طريق
الشاطبية ،أو بالقراءات الثالث املتممة للسبع ،أو قُرئ هبا بالقراءات الشاذة.
واهلل الموفق

الباحث

Summary of Research Results :
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المبحث األول :أثر اختالف المستوى الصرفي للقراءات القرآنية في تعميق فهم القرآن وتدبره
أوال :في بنية الفعل:
معلوم أن أفعال العربية منظومة يف قوالب خمصوصة ،ولكل قالب معان صرفية ،وقد تباينت قوالب بعض
األفعال بني القراءات ،فقد يأيت الفعل على صيغة "فاعل" يف قـراءة ،وعلى صيغة "فعل" يف قراءة أخرى يف
اآلية نفسها ،مما يعطي معان جديدة تزيد من فهم املعىن وتعميقه وتدبره ،ولعل يف األمثلة اآلتية فضل بيان
جيلي ما تقدم.
بيــن التشديد والتخفيف في صيغتي :فَع ـَل وفَـعَّــل:

تدل صيغة "فَـ َعل" على معان عدة ،كاجلمع والتفريق واإلعطاء واملنع ،وذكر األسرتاباذي بأن "(فَـ َع َل) لفته

مل خيتص مبعىن من املعاين بل استُعمل يف مجيعها ؛ ألن اللفظ إذا َخف كثر استعماله واتسع التصرف فيه" ،

فقوله –تعاىلﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [التحرمي ، ]3 :فقد قرأها الكسائيَ ( :عَرف) بوزن فَـ َع َل ،

وقُرئت عند غريه بالتشديد( :عرف) ،2ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
3
ف ُرفالَ
َوبالتخفيف َعر َ
ومعىن فَـ َعل يف قراءة الكسائي  :اجملازاة أو اجلزاء ،4إذ جازى رسول اهلل  على بعض ،وأعرض عن بعض

تكرما وحلما ،فنقول" :أنا أعرف ألهل اإلحسان وأعرف ألهل اإلساءة ،أي :أجازيهما" ،وال تعين العلم ؛
ألن الرسول  كان عاملا باجلميع ،ومل يكن يعرف بعضا وجيهل بعضا ،5ولعل ما يؤيد هذا القول قراءة
قول احلق َ { :ع َّرفَها لَ ُهم} [حممد ]6 :بالتخفيف ،أيَ " :عَرفَها" ،لتعين اجملازاة ،6وأما" :فَـ َع َل" يف
ابن حميصن َ

بعض ذلك ،واملفعول األول حمذوف  ،والقصة كما وردت
اآلخرين فتفيد التعدية ،5أي عرف
ُ
حفصةَ َ
الرسول َ
يف كتب التفاسري أن النيب  أسر إىل حفصة – رضي اهلل عنها – سراً ،إال أهنا أخربت به عائشة – رضي
 شرح الشافية.52/ ، - 2ينظر :الداين ،التيسري ، 52 ،وابن اجلزري ،النشر.3 /2 ،
 - 3الشاطبية ، 6 ،البيت. 254 :
 - 4ينظر :ابن خالوية ،احلجة ،34 ،وابن أيب مرمي ،املوضح. 25 /3 ،
 - 5ابن أيب مرمي ،املوضح. 25 /3 ،
 - 6ينظر :أبو حيان ،تفسري البحر ،56/ ،والبنا ،اإلحتاف.456/2 ،
 - 5ينظر :ابن عصفور ،املمتع ، 29 ،ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،622/2 ،للمحقق.
 ينظر :ابن أيب مرمي املوضح ، 25 /3 ،والعكربي ،التبيان. 229/2 ،5

اهلل عنها– ،فغضب الرسول  لذلك ،مث دعاها وأخربها ببعض ما قالت  ،واألمر نفسه يشار إليه يف
قول احلق :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [آل عمران ، ] 69:

فقد قرأها ابن عامر بالتشديد ،وقراءة غريه بالتخفيف ،2وقال الشاطيب:
3
يد لََّب َوبـَع َدهُ َويف احلَج للشامي َواآلخ ُر َكمالَ
مبَا قُتلُوا التشد ُ
وتباين القراءتني بني التخفيف والتشديد على التقليل والتكثري ،4وقد يكون التخفيف والتكثري لغتني وردتا
5
يث ِم َن الطَّيِّ ِ
ب} [آل عمران  ، ] 59:فقد قُرئت "ي َيز"
عن العرب  ،كقول احلق َ { :حتَّى يَ ِم َيز ال َخبِ َ

بالتخفيف ،و" ُيَيـَز" بالتشديد ،ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
6
َي َيز َم َع األنـ َفال فَاكسر ُس ُكونَهُ َو َشددهُ بَـع َد ال َفتح َوالضم ُشل ُشالَ
والتشديد والتخفيف كذلك يف قوله تعاىل { :الَّ ِذي َج َم َع َم ااال َو َع َّد َدهُ} [اهلمزة  ،]2:فقد قرئتَ ( :مجع)
بالتشديد ،وقرئت ( َمجَع) بالتخفيف ،5ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
َو َمج َع بالتشديد َشافيه َكمالَ
ووجه قراءة التشديد (فَـعل) تفيد املبالغة والتكثري ،9فاملعىن" :مجع شيئا بعد شيء ،ومن هنا ومن هنا"، 2
قال النحاسَ " :مجع ال يكون إال للتكثري"  ،وأما قراءة التخفيف فإن (فَـ َعل) تدل على اجلمع ،حنوَ :ح َشد

3
2
الفؤاد} [النجم  ،] :وقد
ب
ُ
وح َشر  ،ومثلها كذلك قراءة هشام "كذب" يف قول احلق{ :ما َك َذ َ
َ

ينظر :القرطيب ،اجلامع ، 22/ ،وأبو حيان ،تفسري البحر ، 2 6/ ،والشوكاين ،فتح القدير.2 4/5 ، - 2الداين ،التيسري ،56 ،والسفاقسي ،الغيث52 ،
 - 3الشاطبية ،46 ،البيت،556 :
 - 4ينظر :القيسي ،الكشف.425/ ،
 - 5ينظر :القيسي ،الكشف.4 2-429/ ،
 - 6الشاطبية ،46 ،البيت.5 2 :
 - 5ينظر :الداين ،التيسري ، 2 ،وابن اجلزري ،النشر.423/2 ،
 الشاطبية ، 9 ،البيت. 5 : - 9ينظر :ابن عصفور ،املمتع ، 29 ،واألسرتاباذي ،شرح الشافية92/ ،
 - 2ابن أيب مرمي ،املوضح ، 395/3 ،والعكربي ،إعراب القراءات.542/2 ،
 النحاس ،إعراب القرآن.2 /5 ، - 2ينظر :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،622 /2 ،للمحقق.
 - 3ينظر :الداين ،التيسري ، 66 ،والسفاقسي ،الغيث.56 ،
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يرتتب على التشديد والتخفيف اختالف الفاعل ،فقول احلق{ :وَك َّفلَ َها َزَك ِريَّا} [آل عمران  ،] 35:فقد
قُرئت بالتخفيف وبالتشديد  ،ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
2

َوَكفلَهاَ ال ُكويف ثَقيالً
ووجه التشديد إضافة الفعل إىل اهلل ،فأخرب عن نفسه أنه ألزمه كفالتها ،وقدر عليه ذلك ،ويسر له ،ووجه
التخفيف بإسناد الفعل إىل زكريا ،بأنه هو من توىل كفالتها ،والقيام بذلك ،بعد أن استهموا على الكفالة.3

بــين فَع ـَل وفاع ــل:

وذلك قوله تعاىل  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ [النساء  ، ]95 :فقد
قرأ محزة والكسائي( :تَقتُلوهم ،يَقتُلوكم ،قَـتَلوكم) ،وقُرئت عند غريمها :بزيادة ألف ،4ويسند ذلك إىل قول
الشاطيب:

5

اع َواْنَالَ
وهم بـَع َدهُ يـَقتُـلُوُك ُمو فَإن قَـتَـلُوُكم قَص ُرهاَ َش َ
َوالَ تَـقتُـلُ ُ
ووجه القراءة دون ألف أهنا من الفعل (قتَل) ،وتدل فَـ َعل هنا على الغلبة ،حنوَ :ملـك وقَهر ،6وأما وجه
فاعل هنا على املشاركة" ،5وهذا نص على األمر بالقتال"  ،وليس
اآلخرين ،فإهنا من الفعل( :قاتل) ،وتدل َ

وليس خيفى أن فرقاً بني معىن "فعل" ،و"فاعل" ،وقد انبىن عليه فرق داليل يف القراءتني( :قتلوكم)،
و(قاتلوكم).
بــين فَـ َّعــل وأَفـ َعــل :

 ينظر :الداين ،التيسري ،53 ،والسفاقسي ،الغيث. 33 ، - 2الشاطبية ،44 ،البيت.552 :
 - 3ينظر :القيسي ،الكشف.3 5-3 4 ،
 - 4ينظر :الداين ،التيسري ،6 ،والسفاقسي ،الغيث. 26 ،
 - 5الشاطبية ،4 ،البيت524 :
 - 6ينظر :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،622/2 ،للمحقق.
 - 5ينظر :ابن عصفور ،املمتع ، 2 ،واحلمالوي ،شذا العرف.42 ،
 القيسي ،الكشف.335/ ،7

تفيد صيغة "فَـعل" معاين عدة ،كالتكثري والتعدية والسلب  ،فقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [البقرة  ، ] 2فقد قرئت ( ُم َوص) بفتح الواو وتشديد
الصاد ،وقرئت ( ُموص) بالتخفيف ،2ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
3
صح ُشل ُشالَ
َوُم َوص ثقلُهُ َ
4

وعلى قراءة التشديد تكون الكلمة من الفعل (وصى) املشدد  ،ومثله يف القرآن قوله تعاىل :ﭽ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [يس  ،]52:ويفيد الفعل هنا التكثري ،5وأما قراءة التخفيف فهي من
الفعل (أوصى) ،6قال القرطيب" :التخفيف أبني" ،5والقراءتان لغتان ،كقولنا َكرَم وأَكرم ،وكالمها مبعىن واحد ،
واحد  ،ومثلها كذلك قراءة "تكملوا" بالتشديد ،وهي قراءة شعبة ،وذكرها الشاطيب بقوله:
9
يم ثـَقالَ
َويف تُكملُوا قُل ُشعبَةُ الم َ
ت لَ ُكم ِدينَ ُكم}[املائدة ،]3:والتشديد فيه معىن التأكيد والتكرير، 2
فالتخفيف كقول احلق{ :اليَـو َم أَك َمل ُ
ومثله قراءة قوله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﭼ [الكهف ،]5 :فقد قرأها احلسن البصري( :لتُـغَر َق) بالتشديد  ،وقرئت يف التواتر بالتخفيف ،ووجه
قراءة احلسن بأن الصيغة (فَـعل) تفيد التكثري ، 2ووصفها العكربي بقوله" :وهو ظاهر" ، 3وأما وجه قراءة

 ينظر :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل.62 /2 ، - 2ينظر :أبو زرعة ،احلجة ،93 ،والبنا ،اإلحتاف.2 3/ ،
 - 3الشاطبية ،42 ،البيت.499 :
 - 4ينظر :ابن أيب مرمي املوضح ،3 5/ ،وحممد حميسن ،املغين.232/ ،
 - 5ينظر :ابن عصفور ،املمتع ، 29 ،والقرطيب ،اجلامع. /2 ،
 - 6ينظر :ابن أيب مرمي املوضح ،3 5/ ،وحممد حميسن ،املغين.232/ ،
 - 5القرطيب ،اجلامع. /2 ،
 ينظر :األخفش ،معاين القرآن ،432/ ،والعكربي ،التبيان. 4 / ، - 9الشاطبية ،42 ،البيت.522 :
 - 2القيسي ،الكشف.333/ ،
 ينظر :األهوازي ،مفردة احلسن البصري ،229 ،وابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن، - 2ينظر :ابن عصفور ،املمتع ، 29 ،األسرتاباذي ،شرح الشافية.92/ ،
 - 3العكربي ،إعراب القراءات ،2 /2 ،والتبيان. 56/2 ،
8

.

التواتر فإن الصيغة (أَفـ َعل) تدل على التعدية  ،واألمر نفسه يشار إليه يف قول احلق :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [البقرة ،] 32 :فقد قُرئت

"وأوصى" ،وقرئت "ووصى" ،2ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
3
صى ب َوصى َك َما اعتَالَ
أَو َ
ووجه القراءة بأن الصيغة (فَـعل) تفيد التكثري ،4وأما وجه قراءة الصيغة (أَفـ َعل) فتدل على التعدية ،5وقد فسر
فسر القيسي القراءتني بقوله " :فالقراءتان متوافقتان غري أن التشديد فيه معىن تكرير الفعل فكأنه أبلغ يف
6

املعىن  ،ومثل ذلك قل احلق  :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ

[األعراف ، ] 52:فقد قرئت بالتشديد والتخفيف ،5ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
ص َفا والَ
َو َخفف ُيس ُكو َن َ
ووجه قراءة شعبة بالتخفيف من الفعل "أمسك" ،وقراءة الباقني بالتشديد على التكثري والتكرير.9
ثاني ـ ـا :في بنية االسم.
 -اإلفراد والجمع:

يرتدد يف القراءات القرآنية كلمات تُقرأ بني صيغ اإلفراد والتثنية واجلمع ،فقوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ [املائدة  ،]65 :فقرئت( :رساالته) باجلمع ،و(رسـالته)
باإلفراد ، 2وبذلك قال الشاطيب:
ص َفا
ر َسالَتَهُ امجَع َواكسر التا َك َما اعتَالَ َ
 انظر :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،622/2 ،واحلمالوي ،شذا العرف. 4 ، - 2ينظر :الداين ،التيسري ،66 ،والسفاقسي ،الغيث.93 ،
 - 3الشاطبية ،39 ،البيت.4 6 :
 - 4ينظر :ابن عصفور ،املمتع ، 29 ،وابن احلاجب ،شرح الشافية.92/ ،
 - 5ينظر :شرح ابن عقيل ،622/2 ،احلمالوي ،شذا العرف.4 ،
 - 6الكشف.3 5/ ،
 - 5ينظر :الداين ،التيسري ،94 ،والسفاقسي ،الغيث.256 ،
 الشاطبية ،56 ،البيت.525 : - 9ينظر :القيسي ،الكشف.62-6 /2 ،
 - 2ينظر :ابن جماهد ،السبعة ،346 ،وأبو طاهر ،العنوان. ،
 الشاطبية ،52 ،البيت624-623 :9

وختمت برسالة سيدنا حممد  ،فإذا مل
وقد ُوجهت قراءة اجلمع باعتبار الشرائع كلها قد اجتمعت ُ
يُبلغها فرضا فكأنه قصر يف تبليغ الرساالت كلها  ،والرسائل خمتلفة ،فيجوز أن ُجتمع كما جيوز مجع أاماء

األجناس ،فنقول :رأيت منورا كثرية ،ونظرت إىل علوم كثرية ،وبذلك ُجتمع أاماء األجناس إذا اختلفت
ضروهبا ،2والرسالة :اسم لإلرسال ،وهو مصدر ،واملصدر جنس ،فوقوعه على الكثرة أصل فيه" ،3قال أبو
ُ
4
زرعة" :رساالته على اجلمع ،جعلوا لكل وحي رسالة ،مث مجعوا فقالوا :فما بلغـت رساالته"  ،وأما قراءة
اإلفراد فتدل على الكثرة وإن مل ُجتمع ،كما تدل عليها األلفاظ املوضوعة للجمع ،ومما يدل على ذلك قوله
تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [الفرقان  ،] 4:فوقع االسم الشائع على
اجلمع كما يقع على الواحد ،فكذلك الرسالة ،5وعند أيب زرعة وابن كثري اعتبار النظرة إىل الرسالة احملمدية،6
6
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فأوعدين أن أبلغها أو يعذبين"  ،ومن ذلك أيضاً :قوله تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﭷ ﭼ [البقرة  ،] 5:فقد قُرئت( :أسرى) ،و(أُسارى)  ،ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
9
ُسارى
َو َمحَزةُ أَسرى يف أ َ

وجريح وجرحى ، 2وأصل
وتوجيه ذلك فإن( :فَعيل) جتمع على (فَـعلى) ،حنو :أَسري وأَسرى ،وقَتيل وقَتلى َ
ذلك إمنا يكون ملا كان مبعىن مفعول ،وقد ُمحل عليه أشياء وقعت مقاربة له يف املعىن ،حنو :مرضى وموتى
وهلكى ،وملا كان هؤالء مبتلني هبذه األشياء اليت وقعت على غري اختيارهم ُشبهوا باجلرحى والقتلى إذ كانوا

بسكارى
أيضاً كذلك"  ،وأما قراءة اآلخرين فوجهها ابن أيب مرمي بقولهُ " :مجع هاهنا على أُسارى ،تشبيها ُ
 ينظر :البنا ،اإلحتاف ، 542/ ،للمحقق. - 2ينظر :أبو زرعة ،حجة القراءات ،232 ،وابن أيب مرمي ،املوضح ،44 / ،والعكربي ،التبيان.452/ ،
 - 3ابن أيب مرمي ،املوضح.44 / ،
 - 4أبو زرعة ،حجة القراءات.232 ،
 - 5ينظر :األخفش ،معاين القرآن ،2 5/ ،وابن خالويه ،حجة القراءات ، 33 ،والبيضاوي ،تفسريه. 255/ ،
 - 6ينظر :أبو زرعة ،حجة القراءات ،232 ،وابن كثري ،تفسريه .62 /2 ،
 - 5ينظر :ابن راهويه ،مسند ابن راهويه ،422/ ،واألصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء.222/5 ،
 ينظر :ابن خالويه ،احلجة ، 4 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات ، 24 ،والبنا ،اإلحتاف.42 / ، - 9الشاطبية ،3 ،البيت.466 :
 - 2ينظر :سيبويه ،الكتاب.3 9/4 ،
 ابن أيب مرمي ،املوضح.2 / ،11

وب ُكساىل  ،ملا كان األسري ممنوعاً من الكثري من تصرفه ُشبه بالكسالن الذي يتنع عن ذلك مبا فيه من
العادة املذمومة اليت هي الكسل ،فلما أشبهه يف املعىن شاركه يف اجلمع على فُعاىل" ،2وفرق أبو عمرو بني
اجلمعني بقوله" :ما صار يف أيديهم فهم األسارى ،وما جاء مستأسراً فهم األسرى" ،3والظاهر أن (أسرى)

مجع( :أسري) ،و(أُسارى) مجع اجلمع ،كقولنا :أيدي وأيادي ،واألمر نفسه يف قول احلق :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭼ [األنفال ،]52 :فقد قرئت "أسارى" ،4ويتضح ذلك من قول الشاطيب:
5
ُسارى ُحالً َحالَ
َوأَنث ان يَ ُكو َن َم َع األَسَرى األ َ
كما ورد اختالف القراءات بني اإلفراد واجلمع يف قول احلق{ :وتَص ِ
الرياح} [البقرة ، ] 64 :وآيات
ريف ِّ

أُخر كذلك ،فقد قُرئت باإلفراد بغري ألف "الريح" ،وقُرئت باجلمع بألف "الرياح" ،6وقال الشاطيب:
5
يح َوح َدا َويف ال َكهف َمع َها َوالشر َيعة َوصالَ
َويف التاء يَاءٌ َش َ
اع َوالر َ
الدينار
الناس
ُ
وقراءة اإلفراد يف معىن اجلمع فهو اسم جنس يصدق على القليل والكثري ،كقولنا :أهلك َ
الدرهم  ،أي الدنانري والدراهم  ،وقراءة اجلمع ،الختالف أنواع الرياح يف هبوهبا جنوبا ،واماالً وصباً ،ودبوراً،
وحارة ،وباردة ،وال فرق يف املعىن بني القراءتني وإن كان (الرياح) أبني حلديث الرسول ( :اللهم اجعلها
9
الرياح بُشرا} [األعراف:
رياحاً وال جتعلها رحياً)  ،فقد دل بأن الرياح للرمحة  ،ذهاباً إىل قوله تعاىلِّ { :
 ،]55والريح للعذاب :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [الذاريات  ، ]4 :قال أبو زرعة" :والعرب
تقول :جاءت الريح من كل مكان ،فلو كانت رحياً واحدة ،جاءت من مكان واحد ،كقوهلم من كل مكان،
وقد وحدوها ،يدل على أن املراد بالتوحيد معىن اجلمع" ، 2ومثة أمر يكن أن نشري إليه وهو اإلفراد للريح

 ينظر :النحاس ،إعراب القرآن  ، 244/ ،وأبو حيان ،تفسري البحر ،459/ ،والشوكاين ،فتح القدير. 29/ ، - 2ابن أيب مرمي ،املوضح.2 / ،
 - 3ينظر :القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،62/ ،للمحقق ،والقرطيب ،اجلامع. 6/2 ،

 - 4ينظر :السفاقسي ،الغيث.26 .
 - 5الشاطبية ،55 ،البيت.523 :
 - 6ينظر :ابن خالويه ،احلجة ،9 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات9 ،
 - 5الشاطبية ،42-39 ،األبيات.492-492 :
 .أخرجه أبو يعلى يف مسنده برقم ( . 34 /4 )2456وضعفه األلباين يف الضعيفة برقم (. 22 /9 )42 5 - 9ينظر :ابن خالويه ،احلجة ،9 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات.9 ،
.
 - 2حجة القراءات،
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يقرتن يف الفلك ألن ريح إجراء السفن إمنا هي واحدة متصلة ،مث وصفت بالطيب ،يف قوله :ﭽ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [يونس:
 ،]22فزال االشرتاك بينها وبني ريح العذاب ،واهلل أعلم .
 القصر والمد :ومن أوجه افرتاق القراءات :تباين هيئة االسم من حيث القصر واملد ،فمنه ما قُرئ مقصوراً ،ومنه ما قرأه
ممدوداً ،2كقوله تعاىل َ { :وَك َّفلَها زكريا} [آل عمران ،]35 :وقال الشاطيب:
3

اب
َوقُل َزَكريا ُدو َن َمهز َمجيعه ص َح ٌ
ووجه القراءتني أن القصر واملد لغتان ،وأهل احلجاز يدون (زكرياء) ويقصرونه ،كما يشري إىل ذلك الزجاج
والنحاس والقرطيب ،4وأهل ْند حيذفون منه األلف ويصرفونه ،فيقولون( :زكري) ،5ويف القراءات الشاذة قرأ
الربا} [البقرة ،]255 :باملد واهلمزة (الرباء) ،ووجه القراءة بأهنا
الذين يأكلو َن ِّ
احلسن البصري قول احلقَ { :

لغة ،أو مصدر (راىب) يُرايب رباء ،ومثله (زاىن) وزناء ،6وأما قراءة القصر ؛ ألهنا من ذوات الواو ،والتثنية
ربوان ،وعند سيبويه تكتب باأللف ،وأما عند الكوفيني فهي من ذوات الياء.5
اسم الفاعل واسم المفعول :

وقد تتباين الصيغ اليت جاءت فيها األلفاظ ،فمنها ما يُقرأ على كونه اسم فاعل ،ومنها ما يُقرأ على كونه
اسم مفعول ،فقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ [النساء ،]24:
احملصنات)  ،ويسند ذلك إىل
فقد قرأها الكسائي يف غري هذا املوضع( :احملصنات) بكسر الصاد ،وقرئت ( َ
قول الشاطيب:
 ينظر :الفارسي ،احلجة ،25 /2 ،وأبو حيان ،تفسري البحر.64 / ، - 2ينظر :ابن خالويه ،احلجة ، 2 ،والبنا ،اإلحتاف.456/ ،
 - 3الشاطبية ،44 ،البيت.553 :
 - 4ينظر :الزجاج ،معاين القرآن ،9422/ ،والقرطيب ،اجلامع.46/4 ،
 - 5ينظر :األخفش ،معاين القرآن ،2 5/ ،للمحقق ،وأبو زرعة ،حجة القراءات. 6 ،
 - 6ينظر :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ، 5 ،وعبد الفتاح القاضي ،القراءات36 ،
 - 5ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،34 / ،والقيسي ،مشكل إعراب القرآن. 6/ ،
 ينظر :الداين ،التيسري ،59 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات ، 96 ،والقيسي ،التبصرة.456 ،12

صنَات اكسر لَهُ َغيـَر أَوالَ
صنَات فاكسر الص َاد َراويًا َويف املُح َ
َويف ُحم َ
أحصن أنـ ُف َس ُهن بالعفاف أو
وقد ُوجهت قراءة الكسائي بإسناد الفعل ،وهو اإلحصان ،إىل النساء ،إي َ
باحلرية أو بالرتويج أو باإلسالم ،وهو إسناد الفعل إىل الفاعل املعلوم ،وأشار إىل هذا املعىن العكربي بقوله:
"احملصنات بكسر الصاد على تسمية الفاعل" ،2وأما قراءة اآلخرين فقد ُوجهت على إسناد الفعل إىل الفاعل
صنَـ ُهن غريُُهن كالزوج أو الويل ،3ويتضح عُمق الفهم للقرآن وتدبره يف هذه اآلية ؛
الفاعل اجملهول ،أي :أح َ
إذ ال خالف بني القراءات يف فتح الصاد يف اآلية السابقة ؛ ألن املراد فيه الزوجات ذوات األزواج فأزواجهن
أحصنوهن فهن مفعوالت 4وهبذا يصبح املعىن " ُحرمت العفيفة" ،فيرتتب عليه فساد يف املعىن ،ومثله قوله
تعاىل{ :إَِّال أَن يأتِين بَِف ِ
ش ٍة ُمبَـيِّـنَ ٍة} [النساء ، ] 9 :فقرئتُ ( :مبينة) بفتح الياء( ،مبينة) ،5قال الشاطيب:
اح َ
َ َ

الشاطيب:

6

يحا
َويف ال ُكل فَافـتَح يَا ُمبَـيـنَة َدنَا َ
صح ً
وقد ُوجهت قراءة الفتح على اسم املفعول ،كأنه قال :بـُينت الفاحشةُ فهي ُمبَـينة ،5ومثله يف القرآن قوله:

من يدعيها " ،وتكون
{قد بَـيَّنا لَ ُكم اآليات} [آل عمران:
]  ،وهنا يكون الفعل متعديا تقديره بيـنَها َ
"وتكون مفعوال به يف املعىن ،والفاعل حمذوف ،والتقدير :هو بـَينها ،9وأما قراءة الكسر فقد وجهت معىن
وإعرابا ،فأما على املعىن فهي :املظهرة واملكشوفة ،يقال :بان الشيء وأبان وتبني واستبان فهو واحد ، 2قال
ِ ِ
كتاب ُمبين} [املائدة ، ] 5 :وأما على اإلعراب ،فهي من الفعل الالزم،
نور و ٌ
جاءكم م َن اهلل ٌ
تعاىل{ :قَد َ

 الشاطبية ،4 ،البيت.596 : - 2العكربي ،إعراب القراءات ،355/ ،والتبيان.245/ ،
 - 3ينظر :ابن خالويه ،حجة القراءات ، 22 ،والنحاس ،إعراب القرآن ،445/ ،وأبو زرعة ،حجة القراءات. 96 ،
 - 4ينظر :القيسي ،الكشف ،424/ ،والسفاقسي ،الغيث. 6 ،
 - 5ينظر :الداين ،التيسري ،54 ،واألهوازي ،الوجيز.253 ،
 - 6الشاطبية ،4 ،البيت.595 :
 - 5ينظر :ابن خالويه ،احلجة ، 2 ،والنحاس ،إعراب القرآن ،444/ ،،والقرطيب ،اجلامع.64/5 ،
 ينظر :حممد حميسن ،املغين.424/ ، - 9أبو زرعة ،حجة القراءات. 96 ،
 - 2ينظر :أبو زرعة ،حجة القراءات ، 96 ،والعكربي ،إعراب القراءات ،355/ ،والتبيان.34 / ،
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ِ ِ
المخلَصين} [يوسف:
يقال :بان الشيء ،وهي الفاعلة أي :تبني حال مرتكبها  ،ومثله { :إنَّه من عبادنا ُ

 ، ]24فقد قُرئت (املخلَصني) بفتح الالم ،وبكسرها( :املخلصني ،2ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
3

ني ال ُكل حص ٌن َجتَمالَ
َويف َك َ
اف فَـت ُح الالم يف ُخملصاً ثـَ َوى َويف ال ُمخلص َ
ووجه قراءة الفتح على اسم املفعول من (أخلَص) ؛ ألن اهلل –تعاىل -أخلصهم ،أي :اختارهم لعبادته

وألداء رسالته ،4ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [ص ،]46 :وأما قراءة
الكسر فقد ُوجهت على اسم الفاعل من (أخلص) ؛ ألهنم أخلصوا أنفسهم لعبادة اهلل –تعاىل ، -والقراءة
وحذف املفعول به بداللة ما ظهر فيه "الدين".5
يف هذا املعىنُ " :خمل َ
صني دينَهم"ُ ،
المبحث الثاني :أثر اختالف المستوى النحوي للقراءات القرآنية في تعميق فهم القرآن وتدبره

 -أثر الوقف واالبتداء في تعميق الفهم :

ورد عن الصحابة أهنم كانوا يتعلمون ما ينبغي الوقوف عنده من القرآن الكرمي كما يتعلمون القرآن ،فقد
قال علي " : الرتتيل معرفة الوقوف ،وجتويد احلروف" ،6وقد اهتم القراء بالوقف واعتنوا به" ،وكانت هلم
جوالت فيه وفصول مستقلة يف كتبهم  ،مل يكتفوا فيها بكيفية الوقف على الكلمة ... ،بل عرضوا ملواضع
الوقف من آيات القرآن الكرمي ،"5وكان هلم به مذاهب متعددة ،كما ميزوا بني الوقف والسكت بُغية "خدمة
"خدمة النص القرآين ،ودفع التوهم املفسد للمعىن ،ولتفصيل بني متباين املعاين"  ،وكلمة( :وقف) يف اللغة:
الكف عن الفعل والقول ،9وأما يف علم القراءات ،فهي" :قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية
بنية استئناف القراءة ،إما مبا يلي احلرف املوقوف عليه ،أو مبا قبله" ، 2وأما عند النحاة فهو" :قطع النطق

 ينظر :ابن أيب جامع ،املوضح ،4 2/ ،والقرطيب ،اجلامع.64/5 ، - 2ينظر :ابن جماهد ،السبعة ،34 ،والقيسي ،التبصرة ،545 ،واألهوازي ،الوجيز.32 ،
 - 3الشاطبية ،62 ،البيت.559 :
 - 4ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،323/2 ،،والعكربي ،التبيان ،529/2 ،والقرطيب ،اجلامع. 2/9 ،
 - 5ينظر :ابن خالويه ،احلجة ، 64 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات ،35 ،وابن أيب مرمي ،املوضح.55/2 ،
 - 6ابن اجلزري ،النشر.225/ ،
 - 5إبراهيم أنيس ،من أسرار اللغة.222 ،
 إاماعيل الطحان ،دور الوقف.5 3 ، - 9ينظر مادة (وقف) عند :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة 35/6 ،وابن منظور ،اللسان.
 - 2ابن اجلزري ،النشر ،249/ ،والبنا ،اإلحتاف.3 3/ ،
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عند آخر الكلمة"  ،وبذلك يتفق النحويون والقراء بأن الوقف هو قطع الصوت عند آخر الكلمة ،وأنه
يكون اختيارياً واضطراريا ،واختلف القراء يف األخذ به ما بني مضطر إليه ،أو مستحب ،أو متعمد ،فكان

محزة يقف مضطراً عند انقطاع النفس ،يف حني كان ابن كثري يتعمد الوقوف يف أواسط آي بعينها ،وما
عداها فعلى رؤوس اآليات ،أما أبو عمرو فكان يستحب الوقف على رؤوس اآليات مطلقاً ،والبقية من
السبعة يراعون املعىن يف الوقف ،ولو كان ذلك يف وسط اآلي2؛ وذلك أن الوقف إن قُصد لذاته فاختياري،
وإن مل يُقصد أصال ،بل قُطع النفس عنده فاضطراري ،3والوقف واالبتداء يف التنزيل العزيز مطلب له خطره

يف إقامة املعاين ،ويرتتب عليه فوائد كثرية" ،واستنباطات غزيرة ،وبه تتبني معاين اآليات ويُؤمن االحرتاز عن
الوقوع يف املشكالت" ،4وقد قال عنه القسطالين :وال مرية يف أنه مبعرفتهما تظهر معاين التنزيل ،وتُعرف
مقاصده ،وتستعد القوة املفكرة للغوص يف حبر معانيه ،على ُدرر فوائده ،وقد قال اهلذيل" :الوقف حلية
وفخر للعامل ،وبه يُعرف الفرق بني املعنيني املختلفني،
التالوة ،وزينة القارئ ،وبالغ التايل وفه ٌم للمستمعٌ ،
والنقيضني املتباينني ،واحلكمني املتغايرين" ،5وقد تعددت أقسام الوقف ،ومن أشهرها التام ،والكايف،
6

واحلسن ،والقبيح  ،ولعل يف املثال التايل فضل بيان ألمهية الوقف .قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [األنعام ،]36 :فوجود الوقف الصويت بعد قوله" :يسمعون
واملوتى" يعمل على بيان املعىن ،فيظهر عند هذا أن املعىن تام عند الوقف ،مث استؤنف بكالم جديد مؤتلف
من مبتدأ وخرب ،5وال خيفى أن تغييب الوقف التام املفصل يف ذلكم السياق الشريف يؤذن باشتباه ،والوقف
واالبتداء بني يف القراءات القرآنية كقول احلق :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [النمل ،]22 :فقد قرأها الكسائي( :أال يا) ووقف ،وابتدأ بـ(اسجدوا هلل) ،وقُرئت

 األاموين ،شرح األاموين.545/3 ، - 2ينظر :إاماعيل الطحان ،التغريات الصوتية.329 ،
 - 3ينظر :مصطفى النحاس ،الفواصل الصوتية. 26 ،
 - 4الزركشي ،الربهان.342/ ،
 - 5القسطالين ،لطائف اإلشارات.249/ ،
 - 6ينظر :الداين ،املكتفى ، 26 ،والزركشي ،الربهان.352/ ،
 - 5الزركشي ،الربهان.353/ ،
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عند اآلخرين (أال يسجدوا) بتشديد الالم  ،على أن أصلها (أن ال) وأُدغمت النون يف الالم ،والتقدير:
(ألن ال يسجدوا) ،2وقد عرب الشاطيب عن ذلك بقوله:
3
لى أَالَ َوياَ َواس ُج ُدوا َوأب َدأهُ بالضم ُموصالَ
أَالَ يَس ُج ُدوا َراو َوقف ُمبتَ ً

وتوجيه قراءة الكسائي باعتبار (أال) :حرف للتنبيه وافتتاح الكالم ،و(يا) حرف النداء حذفت منه األلف
اللتقاء الساكنني ،وسقطت ألف الوصل من قوله (اسجدوا) لكوهنا يف حالة الوصل ،واملنادى حمذوف،
تقديره :أال يا هؤالء ،أو يا قوم اسجدوا ،4كقول الشاعر" :الطويل"
ك ِبُطبَة فقلت :اميعاً فَانطقي وأَجييب
َوقالت أَالَ يا اامع نَعظ َ

أراد :يا هذا اامع ،5والدراسة الصوتية احلديثة تفرق بني املقاطع املشتملة على حرف مد ،وبني اليت تتضمن
حرفا مشكال بالسكون" ،6ويف حالة الوقف على (أال يا) ترد األلف ،5فيطول الصائت الذي قصر ،وتثبت

وتثبت ألف الوصل من (اسجدوا)؛ ألن الفعل مبتدأ به ،وألف الوصل تثبت يف االبتداء  ،وقد استشهد
القرطيب والشوكاين بقول الكسائي" :ما كنت أامع األشياخ يقرؤوهنا إال بالتخفيف على نية األمر" ،9ويتجلى
ويتجلى كذلك أثر الوقف واالبتداء يف تغيري املعاين النحوية يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [األنعام ،]54:فقد رفع احلسن البصري الراء يف
2
ووجهت قراءة احلسن بالرفع على النداء ،وتقديره( :يا آزر) ،
كلمة (آزر) ،وقراءة اآلخرين بالنصب ُ ،
آزر)" ،وهي يف مصحف أُيب( :يا آزر اختذت آهلة)، 2
ويقتضي ذلك الوقف على (ألبيه) ،واالبتداء بـ( ُ
 ينظر :القيسي ،التبصرة 632 ،والداين ،التيسري. 36 ، - 2ينظر :الفراء ،معاين القرآن 292/2 ،واألخفش ،معاين القرآن.465/2 ،
 - 3الشاطبية ،54 ،البيت.934:
 - 4ينظر :ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ،223 ،وابن خالويه ،احلجة.252 ،
 - 5ابن أيب مرمي ،املوضح ،954/2 ،والشاعر هو النمر بن تولب.
 - 6إبراهيم أنيس ،من أسرار اللغة.25 ،
 - 5ينظر :القيسي ،مشكل إعراب القرآن 45/2 ،والداين ،املكتفي.255 ،
 ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح.954/2 ، - 9القرطيب ،اجلامع ، 24/ 3 ،والشوكاين ،فتح القدير. 33/4 ،
 - 2ينظر :القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،253/ ،والعكربي ،التبيان.5 2/ ،
 ينظر :األخفش ،معاين القرآن 324/ ،والنحاس ،إعراب القرآن.56/2 ، - 2أبو حيان ،تفسري البحر . 69/4 ،
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وقراءة اآلخرين على البدل من (أبيه) ،أو عطف بيان  ،وهو ممنوع من الصرف ،فيقتضي ذلك منع الوقف
على (ألبيه) ملا يرتتب عليه قطع البدل عن املبدل منه ،ويؤيد ذلك قول أيب عمرو" :فإن وقفت على (آزر)
بالضم على النداء جاز الوقف على (ألبيه) للفرق بني القراءتني" ،2ويتجلى أثر الوقف واالبتداء يف قوله

الحج والعمرَة هلل} [البقرة  ،] 96:فقد قرأ احلسن البصري( :العمرة) على الرفع ،وقراءة
تعاىل{ :وأتموا
َّ
3
ووجهت القراءة بالرفع على االبتداء ،وخربه (هلل) ،4وذلك يقتضي الوقوف على (احلج)
اآلخرين بالنصب ُ ،
(احلج) لتمام املعىن املراد ،5وأما قراءة النصب فتفيد أن (العمرة) معطوفة نصبا ،بإيقاع الفعل املتقدم عليها
عطفا على احلج ،6وقد استُدل بقراءة احلسن على عدم وجوب العمرة ؛ إذ إهنا مل تدخل يف حيز األمر
باحلج ،وبذلك تكون العمرة مستحبة ،وعلى قراءته فإن الفعل (أمتوا) يفيد الفصل بني احلج والعمرة ،فال يأيت
بالعمرة يف غري أشهر احلج.5
 التردد بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول :ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ [املمتحنة ،]3 :فقد قرأها
صل)  ،ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
عاصم( :يـَفصل) بفتح الياء وكسر الصاد ،وقرئت( ،يـُف َ
9

ص ُل فَـت ُح الضم نَ ٌّ
ادهُ ب َكسر ثَوى َوالثـق ُل َشافيه ُكمالَ
صُ
ص َو َ
َويـُف َ
وقد ُوجهت قراءة عاصم على بناء الفعل للفاعل ،و(هو) ضمري اسم اهلل –تعاىل ، 2-ويدل عليه قوله
تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ [املمتحنة ،] :وكذلك ما بعده ،وهو قوله
تعاىل{ :واهللُ بما تَعملون بَصير} [املمتحنة ،]3 :وقد ورد املعىن نفسه يف قوله تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ين الفعل يف اآلية الكرية للفاعل
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [السجدة ، ]25 :فقد بُ َ
 ينظر :النحاس ،إعراب القرآن 56/2 ،وابن أيب مرمي ،املوضح.455/ ، - 2األنصاري ،املقصد.34 ،
 - 3ينظر :العكربي ،إعراب القراءات ،235/ ،والبنا ،اإلحتاف.433/ ،
 - 4ينظر :العكربي ،إعراب القراءات 235/ ،والتبيان.59/ ،
 - 5ينظر :إاماعيل الطحان ،دور الوقف.545 ،
 - 6ينظر :العكربي ،إعراب القراءات ،236/ ،والتبيان. 59/ ،
 - 5ينظر :الزجاج ،معاين القرآن.266/ ،
 ينظر :الداين ،التيسري ، 52 ،والقيسي ،التبصرة ،69 ،وابن اجلزري ،النشر. 3 5/2 ، - 9الشاطبية ، 6 ،البيت. 269 :
 - 2ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،4 2/4 ،وحممد حميسن املغين. 29 /3 ،
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املعلوم ،وهو اهلل –تعاىل ، -وأما قراءة املشار إليهم قبال ،فقد ُوجهت على بناء الفعل ملا مل يُسم فاعله ؛
ألن هذا الفعل ال شك يف أن فاعله هو اهلل –تعاىل ،-فالنتفاء االلتباس بُين الفعل ملا مل يُسم فاعله ،وأسند
2
ِ
مور} [ البقرة] 22 :
إىل الظرف ،فأقيم مقام الفاعل  ،ومثله كذلك قوله جل ذكره{ :وإلى اهلل تُ َ
رج ُع األُ ُ
 ،فقد قُرئت( :تَرجع) بفتح التاء وكسر اجليم ،وقُرئت (تُرجع) بضم التاء وفتح اجليم ،3ويسند ذلك إىل قول
الشاطيب:
4
ث تَـنَـزالَ
ور َامَا نَصا َو َحي ُ
يم تَـرج ُع األ ُُم ُ
َويف التاء فَاض ُمم َوافـتَح اجل َ

وتوجيه القراءتني على اعتبار الفعل مبنياً للفاعل ،و(رجع) الزماً ،بكون الفعل مبنياً للمفعول به ،و(رجع)
5
الجنَّة} [النساء ، ] 24 :فقد قُرئت بالبناء إىل الفاعل وبالبناء
متعدياً  ،ومثله كذلك { :فأولئك يَ ُ
دخلون َ
وبالبناء إىل املفعول ،6ومثله كذلك قوله تعاىل{ :واتَّقوا يوم ا تُرجعون ِ
فيه إلى اهلل} [البقرة ، ]2 :فقد
َ
تفرد أبو عمرو بقراءهتا( :تَرجعون) على البناء للفاعل ،5رغم ورود نظرياهتا يف القرآن إلفادة املعىن نفسه،
دت إِلى َربِّي} [الكهف،]36 :
كقوله تعاىل{ :ثم ُردوا إلى اهلل} [األنعام ،]62 :وقوله تعاىل{ :ولَئِن ُرِد ُ
ويشري ابن جين إىل القراءة بأنه خطاب بأمر عظيم يستهل ذكره املطيعني العابدين ،وهو فضل حتذير
للمؤمنني نظراً هلم واهتماماً مبا يعقب السالمة حبذرهم  ،ومثله يف القرآن قوله تعاىل{ :وإِنا إِلَي ِه ر ِ
اجعُو َن}
َ
[البقرة ،] 56 :وقولهَّ { :
إن إِلينا إيابَهم} [ الغاشية. ]25 :
المعظم نفسه :
 -بناء الفعل إلى الفاعل ُ

ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

ﯠ ﭼ [آل عمران:

] ،فقد قرأها نافع( :أتيناكم) ،وقراءة غريه (آتيتكم) ،9وذكره الشاطيب بقوله:

 عبد القادر اهلييت ،ما انفرد به كل من القراء السبعة.65 ، - 2ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،4 2/4 ،وابن خالويه ،إعراب ،362/2 ،وابن أيب مرمي ،املوضح. 26 /3 ،
 - 3ينظر :الداين ،التيسري ،6 ،وابن اجلزري ،النشر. 22 /2 ،
 - 4الشاطبية ،4 ،البيت.525 :
 - 5ينظر :ابن خالويه ،احلجة ،95 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات. 32 ،
 - 6ينظر :الداين ،التيسري ،5 ،والسفاقسي ،الغيث. 23 .
 - 5ينظر :الداين ،التيسري ،5 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات، 49 ،
 ينظر :ابن جين ،احملتسب. 45/ ، - 9ينظر :الداين ،التيسري ،55 ،وابن اجلزري ،النشر.24 /2،
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َوبالتاء آتَـيناَ َم َع الضم ُخوالَ
والتوجيه أن اهلل –تعاىل -يقتضي مقامه دائماً مقام التفخيم والتعظيم ،وجاء مثله يف التنزيل كقوله تعاىل:

الحكم} [مرمي ،] 2 :ومن شأن امللوك إذا أخربوا عن
{ َوآتَـينا َداود} [النساء ] 63 :وقوله{ :وآتيناه ُ
أنفسهم أن يأتوا بلفظ اجلمع إيذاناً بأن َمن حتت أمرهم يفعلون كفعلهم  ،فخاطبهم سبحانه باملتعارف فيما
2

بينهم " ،فطريقه أنه ورد مع لفظ اجلماعة من النبيني جاء أيضاً جمموعاً تعالياً يف اللفظ ،كقوله تعاىل :ﭽ

بت) مل تبلغ يف امو اللفظ وتعاليه" ،3وقراءة
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [إبراهيم ،]45 :ولو كانت (وضر ُ
تاء املتكلم هلل –تعاىل ،4-ومثله  :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [الكهف. ] :
 -بناء الفعـل إلى الفـاعـل الغـائـب :

ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [النحل ، ]22 :فقد

قرأها عاصم( :يَدعون) بالياء ،وقراءة غريه (تَدعون) بالتاء ،5ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
6
يَدعُو َن َعاص ٌم
وتوجيه الغيبة بإسناد الفعل إىل الفاعل الغائب ،وأنه أخرب عن املشركني وهم غُيب ،كأنه قال :والذين
يدعوهم هؤالء الكفار ال خيلقون شيئاً" ،5يقول القيسي" :وحجة من قرأه بالياء أنه مل حيسن أن خياطَب

بذلك املؤمنون ،كما خوطبوا بقوله( :تسرون)  ،وعلى هذه القراءة يكون التفات من الطاب إىل الغيبة،
وذلك ضرب من ضروب البالغة ،9وقراءة التاء إسناد الفعل للمخاطب ،وجريًا على السياق ،ومناسبة
للخطاب املتقدم يف قوله :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [النحل ، ] 9 :فجرى الكالم على
نسق واحد ، 2ومثله :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ [البقرة ، ] 25 :فقد قُرئت( :واختَذوا) على
 الشاطبية ،45 ،البيت.564 : - 2ينظر :ابن خالويه ،إعراب القراءات ، 6/ ،والعكربي ،التبيان ،255/ ،وابن أيب مرمي ،املوضح.359/ ،
 - 3ابن جين ،احملتسب. 64/ ،
 - 4ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،39 / ،وأبو زرعة ،حجة القراءات. 69 ،
 ،وابن اجلزري ،النشر.323/2 ،
 - 5ينظر :الداين ،التيسري،
 - 6الشاطبية ،64 ،البيت. 2 :
 - 5ابن أيب مرمي ،املوضح.533/2 ،
 القيسي ،مشكل إعراب القرآن،36/2 ، - 9ينظر :العكربي ،إعراب القراءات ،526/ ،وحممد حمسن ،املغين.322/2،
 - 2ينظر :أبو زرعة ،حجة القراءات ،3 5 ،وعبد القادر اهلييت ،ما انفرد به كل من القراء السبعة.6 ،
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اإلسناد إىل الفاعل الغائب ،وقرئت( :واختذوا) بكسر الاء على األمر  ،وتوجيه قراءة الغيب بالعطف على
قوله  :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ يف اآلية نفسها ،وهو إخبار ،وما بعده إخبار ،وهو( :وعهدنا)،

فلما وقع بني خربين كان األحسن عنده فيه أن يكون خرباً ،2وعلى القراءة هذه يكون فعالً ماضياً قُصد به
اإلخبار ،وأما قراءة( :واختذوا) فقد ُوجهت على أنه فعل أمر ،3وقد اختُلف يف املأمور ،فقيل :سيدنا إبراهيم
إبراهيم وذريته ،وقيل :نبينا حممد  وأمته ،واألمر للندب وليس للوجوب ،فرتكه ال يفسد حجة ،4ومثل
كذلك قول احلق :ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [الشورى ،]3 :فقد قُرئت بفتح
احلاء وكسرها ،5وقال الشاطيب:
6
َويُوحى ب َفتح احلَاء َدا َن
فبناء الفعل للمفعول به ،وهو ما أُوحي إليه من السورة ،واملعىن :كذلك يوحي هذا الكالم ،فقد جاء يف
التفسري أن هذه السورة قد أُوحيت إىل األنبياء قبل حممد  ،فيكون الذي أسند الفعل عليه ضمري الكالم،
أو الوحي أو القرآن ،5وجيوز أن يكون الفعل مسنداً إىل اجلار مع اجملرور ،وهو قوله( :إليك) يف موضع رفع؛

ألنه مفعول ما مل يُسم فاعله ،وهو قوله( :اهللُ العز ُيز احلكيم) يرتفع بإضمار فعل ،هذا فاعله ،والتقدير:
يوحيه اهلل ،كما قرئ يف قوله تعاىل :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﭼ [النور ]36 :بفتح الباء من (يسبح) على ما مل يُسم فاعله ،مث ارتفاع( :رجال) بفعل مضمر ،كأنه
قال :يُسبح رجال ،والقراءة بكسر احلاء ؛ ألنه مضارع :أوحي ،والفعل مسند إىل الفاعل وهو اهلل ،أي:
يوحي اهلل إليك وإىل الذين من قبلك .
 -بناء الفعـل إلى الفـاعـل المخـاطـب :

 ينظر :الداين ،التيسري ،65 ،واألهوازي ،الوجيز ، 95 ،وابن اجلزري ،النشر.222/2 ، - 2ابن أيب مرمي ،املوضح.299/ ،
 - 3ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،259/ ،وأبو زرعه ،حجة القراءات ، 2 ،والعكربي ،التبيان. 2/ ،
 - 4ينظر :القرطيب ،اجلامع ،56/2 ،والبيضاوي ،تفسري البيضاوي. 6/ ،
 - 5ينظر :الداين ،التيسري ، 55 ،السفاقسي ،الغيث.525 ،
 - 6الشاطبية ، 2 ،البيت. 2 :
 - 5ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح ، 35/3 ،والبنا ،اإلحتاف.44 /2 ،
 ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح ، 35/3 ،والفارسي ،احلجة. 25- 26/6 ،21

ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [اإلسراء ، ]2 :فقد قُرئت( :تتخذوا) بالتاء
على الطاب ،وقرأها أبو عمرو الذي قرأها (يـَتخذوا) بالياء  ،وذكرها الشاطيب بقوله:
2

ب َحالَ
َويـَتخ ُذوا َغي ٌ
وتوجيه قراءة التاء جبواز الرجوع إىل الطاب بعد الغيبة ،كما جوزوا أن يكون على معىن األمر ،فيكون
الكالم حمموالً على املعىن ،حنو :أمـرت فالنـاً أال تفعل ،فـإن األمـر خطاب ،3كما جيوز "أن يكون على
النهي ،والتقدير :قُلنا هلم ال تَـتخذوا" ،4وأما قراءة أيب عمرو فقد ُوجهت على لفظ الغيبة ؛ ألن ما قبله على

على الغيبة ،وهو قَوله :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ واملعىن :هديناهم لئال يتخذوا ،أو هديناهم إىل ترك
5

االختاذ  ،ومثل ما تقدم قوله تعاىل  :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ

[آل عمران ، ] 3 :فقد قرأها نافع( :تروهنم) بالتاء ،وقُرئت عند غريه (يروهنم) بالياء ،6وقد ُوجهت قراءة
نافع على إسناد الفعل إىل الفاعل املخاطب ؛ ألن ما قبله خطاب ،وهو( :قد كان لكم)" ،وإحلاق الكالم
املتأخر مبا تقدم أوىل ،"5واملعىن :تروهنم -أي املشركني -أيها املسلمون مثلي املسلمني ،فالقياس مثالكم،
ولكن ملا كان املخاطبون هم الفئة املقاتلة أعاد الضمري إليهم  ،وأما قراءة الياء فقد ُوجهت بأن بعد الطاب
الطاب غيبة ،وهو قوله تعاىل( :فئة تقاتل) ،و(أخرى) ،و(يروهنم مثليهم) ،أي الفئة املقاتلة يف سبيل اهلل
الفئة الكافرة مثال أنفسهم ،فتكون اهلاء وامليم للمسلمني.9

 -تردد الفعل بين التأنيث والتذكير :

 ينظر :القيسي ،التبصرة ،565 ،واألهوازي ،الوجيز.344 ، - 2الشاطبية ،65 ،البيت. 6 :
 - 3ينظر :ابن خالويه ،إعراب القراءات ،363/ ،وأبو زرعة ،حجة القراءات.396 ،
 - 4ابن أيب مرمي ،املوضح،54 /2 ،
 - 5ينظر :النحاس ،إعراب القرآن 4 4/2 ،والقيسي ،مشكل إعراب القرآن ،25/2 ،والعكربي ،التبيان/2 ،
 - 6ينظر :الداين ،التيسري ،52 ،والقيسي ،والتبصرة ،456 ،وأبو طاهر ،العنوان.5 ،
 - 5عبد القادر اهلييت  ،ما انفرد به كل من القراء السبعة.29 ،
 ينظر :ابن جين ،احملتسب ، 54/ ،والقرطيب ،اجلامع ، /4 ،وحممد حميسن ،املغين.3 / ، - 9ينظر :القيسي ،مشكل إعراب القرآن. 2 / ،
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.

الفعل تاءٌ ساكنة "تدل على كون الفاعل مؤنثاً ،وال فرق يف ذلك بني احلقيقي واجملازي ،حنو :قامت
تلحق َ

هند ،وطلعت الشمس  ،وذلك كقوله تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [القيامة ،]35 :فقد قرأها

حفص عن عاصم( :يىن) بالياء ،وقراءة اآلخرين بالتاء على التأنيث (متىن) ،2وذكر ذلك الشاطيب بقوله:
3
ُي َىن َعالَ َعالَ
وتوجيه القراءة بالتذكري بأنه حممول على "مين " وصفة له ،وتذكري الفعل املضارع إمنا هو ألجل تذكري املين،
والصفة على هذا تتبع املوصوف وتتلوه ،وال حيجز بينهما شيء ،4ومثة أمر أخر تفرد بذكره الشوكاين وهو
قراءة احلسن البصري (تك) بالفوقية على االلتفات إليه توبيخا له" ،5وقراءة التأنيث للنطفة ؛ ألن ( ُمتىن)
6

خلق منها  ،ويؤيد ذلك قوله تعاىل يف موضع آخر :ﭽ
صفة لـ(نطفة) ؛ ألهنا هي اليت أخرب تعاىل أن اإلنسان ُ
ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [النجم ، ]46 :ومثله :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [األنفال،]66 :

فقد قرئت( :يكن) بالياء على التذكري ،وبالتاء (تكن) ،5والتأنيث يف املئة غري حقيقي ،كما فَصل بني الفعل
وفاعله كلمة (منكم) فَ َح ُس َن التذكري  ،ويؤيد ذلك أن املراد باملئة( :رجال) ،فهو يف املعىن كجمع املذكر
السامل ،9وأما قراءة التاء لتأنيث لفظ املئة ؛ ألن لفظها مؤنث ألجل اهلاء اليت فيه ،فالظاهر تأنيث الفعل
2

املسند إىل املؤنث  ،وكقوله تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [يوسف ، ] 5 :فقد قرأها احلسن البصري( :تلتقطه) بالتاء  ،وبالقراءات املتواترة

 ابن عقيل ،شرح ابن عقيل.456/ ، - 2ينظر :الداين ،التيسري ، 56 ،ابن جماهد ،السبعة ،662 ،وأبو طاهر ،العنوان.222 ،
 - 3الشاطبية ، 5 ،البيت. 292 :
 - 4ينظر :العكربي ،التبيان ، 256/2 ،وابن خالويه  ،احلجة  ،35 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات.535 ،
 - 5الشوكاين ،فتح القدير.342/5 ،
 6ينظر :الفراء ،معاين القرآن ،2 3/3 ،وابن أيب مرمي ،املوضح ، 322/3 ،والقرطيب ،اجلامع.56/ 9 ،
 - 5ينظر :الداين ،التيسري ،96 ،والقيسي ،التبصرة ،524 ،واألهوازي ،الوجيز. 29 ،
 ينظر :أبو زرعة ،حجة القراءات ،3 3 ،وابن أيب مرمي ،املوضح.5 4/2 ، - 9ينظر :ابن عقيل ،شرح ابن عقيل( ،4 2/ ،للمحقق).
 - 2ينظر :أبو زرعة ،حجة القراءات ،3 3 ،وابن أيب مرمي ،املوضح.5 4/2 ،
 ينظر :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن ،2 ،وأبو حيان ،تفسري البحر ،2 5/5 ،والبنا ،اإلحتاف. 4 /2 ،22

بالياء ،وقد ُوجهت قراءة احلسن على جواز تأنيث الفعل الذي أضيف فاعله املذكر إىل مؤنث  ،ويؤكد هذا
املعىن سيبويه بقوله" :ورمبا قالوا يف بعض الكالم ذهبت بعض أصابعه ،وإمنا أنث البعض ألنه أضافه إىل

مؤنث هو منه ،ولو مل يكن منه مل يؤنثه" ،2وهبذه القراءة يكون التأنيث محال على املعىن ؛ ألن بعض السيارة
السيارة سيارة ،3وعلل ابن خالويه ذلك بقوله" :ألنك لو قلت ذهبت أصابعه ،أو تلتقطه السيارة فأحللت
األول حمل الثاين كان صوابا" ،4وأما قراءة التواتر فقد وجهت بأهنا محل على لفظ البعض ،5ومن مثل ما
تقدم قوله تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [األنعام  ] 39:فقد قرئت:
(تَ ُكن) ،6ويؤنس ذلك يف قول الشاطيب:
5

َوإن يَ ُك َن أنث ُكف َؤ صدق َوَميتَةٌ َدنَا َكافيًا
والتأنيث كون الفاعل "ميتة" ،مؤنث ،والتذكري على اعتبار الكلمة نفسها مؤنثة تأنيثا غري حقيقي ،وكذلك
على اعتبار "ميتة ،وميتا" ،مبعىن واحد  ،واألمر نفسه يكن ان يشار إليه يف قول احلقَ { :وَال يُـقبَ ُل ِمنـ َها
اعةٌ} [البقرة ،]4 :فقد قُرئت بالتذكر والتأنيث "تقبل" ،9وعرب عن ذلك الشاطيب بقوله:
َش َف َ
2
َويـُقبَ ُل األُوىل أَنـثُوا ُدو َن َحاجز
فوجه التأنيث للفظ الشفاعة ،وهي مؤنثة ،ووجه التذكري للفصل بني الفعل والفاعل ،وكون الشفاعة مؤنثة
تأنيثا غري حقيقي ،والشفاعة والشفيع مبعىن واحد ،وقد ورد عن ابن عباس وابن مسعود –رضي اهلل عنهما-

 ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،3 6 ،62/2 ،وحممود الصغري ،القراءات. 3 3 ، - 2سيبويه ،الكتاب. 5 / ،
 - 3ينظر :العكربي ،إعراب القراءات ، 5/ ،والتبيان.524/ ،
 - 4ابن خالويه ،إعراب القراءات ،32 / ،وقد استشهد بقول جرير :
َكما أخ َذ السرار من اهلالل(الوافر)
َخذ َن مين
أرى مر الس َ
نني أ َ
والسرار :ليلتان تبقيان من الشهر ،ينظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة (سر) . 65/3
 - 5ينظر :ابن خالويه ،إعراب القراءات ،32 / ،والعكربي ،إعراب القراءات ،6 5/ ،والتبيان.524/ ،
 - 6ينظر :الداين ،التيسري ، 9 ،والسفاقسي ،الغيث232 ،
 - 5الشاطبية ،53 ،البيت.655 :
 ينظر :القسي ،الكشف.35-34/2 ، - 9الداين ،التيسري ،63 ،والسفاقسي ،الغيث.54 ،
 - 2الشاطبية ،35 ،البيت.452 :
23

القول :ذكروا القرآن ،فإنه أكثر ما جاء يف القرآن ،وإذا اختلفتم يف الياء والتاء فاجعلوها ياء  ،وتظهر مجال
القراءة عند أيب عمرو يف قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﭼ [األنفال ،]65 :فقد قرأه بالتذكري (يكن) ،وبالتأنيث يف اآلية اليت تليها ،وعلل ذلك ابن
خالويه بقوله " :أما أبو عمرو فقد أتى باللغتني مجيعا ،ليُعلم أن هذه جائزة وهذه جائزة " ،2مع األخذ بأن
أبا عمرو ال يُعلم أحداً؛ ألن القرآن ُسنة متبعة ال يعدل عنها ".3
 -تعاور القول بين كان التامة والناقصة :

يرتدد يف القراءات القرآنية تباين القول بني اعتبار كان تامة تكتفي بفاعلها ،واعتبارها ناقصة حتتاج إىل اسم

وخرب ،ومن مثل قوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﭼ [األنعام ] 39 :فقد قُرئت :رفعا ونصبا ،4ويؤنس ذلك يف قول الشاطيب:
5
َوإن يَ ُك َن أنث ُكف َؤ صدق َوَميتَةٌ َدنَا َكافيًا

والرفع على اعتبار (كان) مبعىن حدث ،فال حتتاج إىل خرب ،وأما توجيه النصب فعلى اعتبارها ناقصة ،فهي
6
سنَةا} [النساء ،]42 :فقد قرئت
حتتاج إىل خرب ،واامها مضمر ،ومثلها كذلك قول احلق َ { :وإِن تَ ُ
ك َح َ
رفعا ونصبا ،5ويؤنس ذلك يف قول الشاطيب:
َويف َح َسنَه حرمي َرفع
 -تعاور القول بين اسم كان وخبرها :

واملواضع يف هـذا املبحـث تتعلـق يف رفـع اسـم كـان يف حـال كـون الـرب مصـدراً مـؤوالً مـن (أن والفعـل)،
أو مــن (أن واامهــا وخربهــا)  ،أو يف حــال التبــاين يف تقــدير الــرب ،وقــد أجــاز ســيبويه وقــوع خــرب كــان مصــدراً
 ينظر :القيسي ،الكشف ،29 / ،والنحاس ،إعراب القرآن. 5 / ، - 2ابن خالويه ،إعراب القراءات.225/ ،
 - 3ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح ،5 3/2 ،وابن اجلزري ،النشر.255/2 ،
 - 4ينظر :الداين ،التيسري ، 9 ،والسفاقسي ،الغيث232 ،
 - 5الشاطبية ،53 ،البيت.655 :
 - 6ينظر :القيسي ،الكشف.35-34/2 ،
 ، - 5انظر :الفارسي ،احلجة ، 62/3 ،وابن أيب مرمي ،املوضح  ، 4 6/ ،وأبو حيان ،تفسري البحر.262/3 ،
 الشاطبية ،4 ،البيت.622 :24

مــؤوالً ،إذا كــان اامهــا معرفــة ،فقــال" :وإذا كانــا معرفــة فأنــت باليــار"  ،مستشــهداً بقول ـه تعــاىل  :ﭽﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [اجلاثيــة ]25 :مث قــال" :ق ـرأ بعــض القـراء بــالرفع ،فقــول احلــق :ﭽ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [األنعام ،]23 :قُرئت رفعا ونصبا ،2فالرفع على أهنا
اســم (تكــن) واملصــدر املــؤول (أن قــالوا) يف موضــع الــرب  ،وأمــا ق ـراءة النصــب فالوجــه فيهــا بــأن (فتــنهم) خــرب
3

4

مقــدم  ،و وقــد أجــاز الزجــاج الق ـراءتني  ،وكــذلك قولــه تعــاىل :ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ

[اإلس ـراء ، ]3 :فقــد قُرئــت (ســيئُهُ) بضــم اهلمــزة واهلــاء علــى أهنــا اســم كــان ،وقرئــت( :ســيئةً) بنصــب تــاء

التأنيــث ،5علــى أهنــا خــرب كــان ،واامهــا ضــمري يعــود علــى كــل ،واسـم اإلشــارة (ذلــك) عائــد علــى مــا ذُكــر مــن
النـواحي الســابقة ،6وعلــى قـراء الرفــع يكــون املعــىن :كــل مــا ذُكــر ممــا أُمـرمت بــه وُهنيــتم عنــه خاصــة مكــروه ،5ويف
اآليــات الســابقة توجيهــات متعــددة عنــد ســيبويه والف ـراء والنحــاس وابــن جــين والقيســي والعكــربي ،فمــنهم مــن
أجاز ،ومنهم من مل ُحيَبذ ،ومنهم من اشرتط ،ومنهم من محل على الشذوذ .
المبحث الثالث :أثر اختالف المستوى الداللي للقراءات القرآنية في تعميق فهم القرآن وتدبره :

ويف هذا املبحث حيدث أن ختتلف القراءات يف اللفظ ،مما يؤدي إىل توسيع املعىن ،وزيادة يف فهم القرآن

وتعميق تدبره ،ويكن أن نشري إىل العناوين اآلتية:
-االختالف في اإلعجام والتنقيط ،وأثره في تعميق تدبِّر القرآن وفهمه :

وحيدث أن تتماثل صور الكلمات عندما تكون خلواً من النـقط ،ولكن اإلشكال يرفع عند إعجامها ،كقوله:

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ [النساء ، ]94 :ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:

 سيبويه ،الكتاب.49/ ، - 2ينظر :الداين ،التيسري. 4 ،
 - 3ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،62/2 ،والزجاج ،معاين القرآن ،352/2 ،والقيسي ،مشكل إعراب القرآن262/ ،
 - 4ينظر :الزجاج ،معاين القرآن.352/2 ،
 - 5ينظر :الفراء ،معاين القرآن 24/2 ،والنحاس ،إعراب القرآن.242/2 ،
 - 6ينظر :أبو زرعة ،حجة القراءات 422 ،والعكربي ،التبيان 22/2 ،والبنا ،اإلحتاف. 9 /2 ،
5
ضح ،55 /2 ،والقرطيب ،اجلامع. 52/ 2 ،
املو َ
 ينظر :ابن أيب مرميُ ، ينظر :سيبويه ،الكتاب ،52/ ،والفراء ،معاين القرآن 235/ ،و ،352والنحاس ،إعراب القرآن ،4 / ،وابنجين ،احملتسب ، 5/2 ،والقيسي ،مشكل إعراب القرآن ،262/ ،والعكربي ،إعراب القراءات.242/2 ،
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ت ال َفتح قُل فَـتَثَبتُوا م َن الثبت َوالغَيـ ُر البَـيَان تَـبَدالَ
َوف َيها َوَحت َ
فقد قرأمها الكسائي ومحزة" :فتثبتوا" ،2وهي من الفعل (ثـَبَت) ،وتعين :التأين وعدم االستعجال ،3وعلى هذه

هذه القراءة يكون املعىن :ضرورة التثبيت يف القتل يف احلضر والسفر ،4وقراءة اآلخرين" :فتبينوا" ،5وهي من
من الفعل (بان) ،وتعين :التكشف والوضوح ،6وعلى هذه القراءة يكون املعىن قريباً من التثبت مع حصول
علم ومعرفة ،5وال فرق يف املعىن بني احلرفني عند الفراء والعكربي والقرطيب  ،ويوجه التوجيه نفسه يف املوضع
املوضع الثاين يف اآلية السادسة من سورة احلجرات ،وكقوله تعاىل  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [األحزاب ، ]6 :وقد قال الشاطيب:
9
ت نـُفالَ
َوَكثرياً نـُقطَةٌ َحت ُ
فقد قرأها عاصم" :كبريا" ، 2وهي من الفعلَ " :كبُـَر" ؛ إذ يدل على العظم ،وهو خالف الصغر  ،وعلى
هذه القراءة يكون املعىن :بكون اللعن عظيماً وشديداً ، 2وقراءة اآلخرين" :كثرياً" ،وهي من الفعلَ " :كثُر"،
وهو خالف القلة ، 3وعلى هذه القراءة يكون املعىن بكون اللعن مرة بعد مرة" ، 4وقد يتعاقب الكبري
كبير} [البقرة  ، ]2 6:وقرئ
إثم ٌ
والكثري على شيء واحد بنظريين خمتلفني ،كما يف قوله تعاىلٌ { :
"كثري" ، 5،ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
 الشاطبية ،4 ،البيت.624 : - 2ينظر :القيسي ،التبصرة ،4 2 ،وأبو طاهر ،العنوان. 5 ،
 - 3ينظر مادة (ثبت) عند :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،399/ ،وابن منظور :اللسان.
 - 4ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح ،423/ ،والقرطيب ،اجلامع.2 5/5 ،
 - 5ينظر :الداين ،التيسري ، 2 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات.229 ،
 - 6ينظر :مادة (بان) عند ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،32 ،وابن منظور ،اللسان.
 - 5ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح ،423/ ،والقرطيب ،اجلامع.2 5/5 ،
 ينظر :الفراء ،معاين القرآن ،2 3/ ،والنحاس ،إعراب القراءات ،3 2/ ،والقرطيب ،اجلامع.2 5/5 ، - 9الشاطبية ،5 ،البيت.954 :
 - 2ينظر :الداين ،التيسري ، 45 ،وأبو طاهر ،العنوان. 55 ،
 ينظر :مادة "كرب" عند ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة، 53/5 ،وابن منظور ،اللسان. - 2ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح 242/2 ،والعكربي ،إعراب القراءات.3 /2 ،
 - 3ينظر :مادة "كثر" عند :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ، 62/5 ،وابن منظور ،اللسان.
 - 4ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح ، 242/2 ،وحممد حميسن ،املغين. 55/3 ،
 - 5ينظر :الداين ،التيسري..6 ،
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اع بالثا ُمثَـلثًا َو َغيـ ُرُمهَا بالَبَاء نـُقطَةٌ اس َفالَ
َوإمثٌ َكبريٌ َش َ
فالكثرة محل على املعىن ،كون المر حتدث يف شرهبا آثام كثرية من لغط وسب وعداوة ،وأما قولنا "كبري"،
فهي يف معىن العظم ،وشرب المر من الكبائر ،فالكثري مقابل القليل ،والكبري مقابل الصغري ،2ويظهر

اإلعجام وتركه يف قول احلق{ :يقص الحق} [األنعام ،]55 :فقد قرئت "يقص" ،و"يقض" ،3وأصل

نحن نقص عليك}
الالف منحصر يف نقط اإلعجام ،فاألوىل :مضارع من القصص ،كقوله تعاىلُ { :
فعل مضارع ،غري أنه من القضاء ،وفيه تقصري للصائب ؛ ألن األصل:
[يوسف ،]3 :والثانية( :يقض) ٌ
(يقضي) ،ويتضح مجال القراءة ؛ إذ ال خالف يف إعراب( :احلق) بالنصب ،4فيمكن نصب (احلق) على
أهنا صفة ملصدر حمذوف مفعول به ،والتقدير :يقض القضاءَ احلق ،وقد استعرض أبو حيان هذا احلرف،
وذكر التوجيهات املختلفة لـه ،وحكى أن أبا عمرو بن العالء ُسئلُ :أه َو يقص احلق ،أو يقضي ،فقال :لو
كان يقص احلق لقال :وهو خري القاصني ،أقرأ أحد هبذا ؟ وحيث قال :وهو خري الفاصلني ،فإمنا يكون
الفصل يف القضاء ،5ومثله كذلك{ :تَـبـلُو} [يونس ،]32 :فقد قُرئت بتاءين من التالوة وبالباء من البالء،6
البالء ،6وكذلك{ :لَنَبـ ِّوئَـنَّـ َهم} [العنكبوت ،]5 :وقرئت{ :لَنَثويِنَّـ ُهم} ،وذلك من الثواء مبعىن اإلقامة ،ومن
ومن التبوء باملعىن نفسه.5

 -2االختالف في الحركات "الصوائت" ،وأثره في تعميق تدبر القرآن وفهمه ،واملقصد يف هذا العنوان
أنه قد حيدث أن تتشابه كلمتان يف ثوب ظاهري شكلي ،ولكنهما تفيئان إىل أصلني اشتقاقيني متغايرين مع
احتاد القراءتني يف املعىن العام ،أو اللفظني أحياناً ،واألمثلة اآلتية جتلي ما تقدم:

قوله تعاىل :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ وقد قرئت :يضركم ،ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
 الشاطبية ،4 ،البيت.52 : - 2ينظر :القيسي ،الكشف.342/ ،
 - 3ينظر :الفارسي ،احلجة ،3 /3 ،وابن أيب مرمي ،املوضح452/ ،
 - 4ينظر :ابن خالويه ،احلجة ، 42 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات.254 ،
 - 5ينظر :أبو حيان ،تفسري البحر ، 46/4 ،ونذكر هنا بأن قراءة الصاد وردت يف املتواتر ،وقرأ به شيخ أيب عمرو ،وهو
ابن حميصن ،ففي الرواية إعادة نظر ،وقد قال –تعاىل{ :-إنه لَ َق ٌ
ول فَصل)} (الطارق .) 3

 - 6ينظر :القيسي ،الكشف.94/2 ،
 - 5نفسه.2 4/2 ،
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ضم الغَيـ ُر َوالراءَ ثـَقالَ
يَضرُكم ب َكسر الضاد َمع َجزم َرائه َاماَ َويُ َ
2
ضري" ،وتعين
فقد قرأ نافع واملكي والبصري بالتخفيف ،وقراءة غريهم بالتثقيل  ،وقراءة التخفيف من الفعل " َ

4
3
يضره،
يضوره ،وضره ُ
وضاره ُ
يضريهُ ،
ضارةُ يضريه  ،وذكر ابن جين أربع لغات هلا هيَ :
الضرر  ،فنقولَ :
ضاره ُ
َ
5
6
5
يضره ،وضره يضره  ،وأما قراءة التشديد فهي من الفعل "ضر  ،وهي ضد النفع وسوء احلال  ،وعلى ذلك
ُ
ذلك يتضح أن الالف بني القراءتني هو خالف يف األصل االشتقاقي ،ولكنهما يلتقيان يف املعىن نفسه،
وهلذا املعىن أشار ابن منظور بقوله" :ال يضريك ،أي :ال يضرك  ...وقرأ بعضهم –وذكر اآلية -جيعله من

ضري وال ضور ،وال ضر وال ضرر  ...مبعىن واحد"  ،وكقوله تعاىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
الضري ،يقال :ال َ

ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [التوبة ،] 2:فقد قرأها ابن عامر "إيان" ،بكسر اهلمزة ،9ويسند ذلك إىل قول
الشاطيب:

2

َويُك َس ُر الَ أَيَا َن عن َد ابن َعامر
وهي من الفعل "أمن" ،ومنه األمن ،ضد اليانة  ،فيكون املعىن بأهنم ال يوفون ألحد بأمان يعقدون، 2
بدليل قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﭼ [التوبة ، ] 2:ويبعد أن
يكو َن اإليا ُن الذي يعين التصديق ؛ ألن اهلل تعاىل وصفهم بالكفر ،وأما قراءة اآلخرين فهي من الفعلَ :ي َن،
واجلمع أيان ،مبعىن :القسم واحللف

3

؛ ألن املعاهدة تكون باأليان  ،قال تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ

 الشاطبية ،46 ،البيت.565 : - 2ينظر :الداين ،التيسري،55 ،
 - 3ينظر مادة (ضري) عند :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،359/3 ،وابن منظور ،اللسان.
 - 4ينظر :الفراء ،معاين القرآن ،232/ 6 ،والقيسي ،مشكل إعراب القرآن. 56/ ،
 - 5ينظر :احملتسب.222/ ،
 - 6ينظر :حممد حميسن ،املغين.359/ ،
 - 5ينظر مادة (ضر) عند ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،362/3 ،وابن منظور ،اللسان.
 ابن منظور ،اللسان مادة (ضري). - 9ينظر :الداين ،التيسري ، 96 ،والقيسي ،التبصرة.526 ،
 - 2الشاطبية ،55 ،البيت.525 :
 ينظر مادة "أمن" عند :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ، 33/ ،وابن منظور ،اللسان. - 2ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح ،5 /2 ،وحممد حميسن ،املغين.22 /2 ،
 - 3ينظر :مادة (ين) عند ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ، 5 /6 ،وابن منظور ،اللسان.
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [التوبة ، ] 3:واألمر نفسه يف قوله تعاىل{ :وما أَلتناهم من َع َملِهم من شيء}
[الطور ، ]2 :فقد قرأها ابن كثري" :ألتناهم" ،2ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
3
َوَما أَلَتـنَا اكس ُروا دنياً

الت يليت ،
وهي من الفعل :الت ،وتعين :النقص ،4وعلى هذه القراءة يكون
ُ
احلرف فعالً ماضياً من َ
5
كقولناَ :
بيع  ،وأما قراءة اآلخرين فهي من الفعل :أَلَت ،وتدل على النقصان كذلك ،فنقول :ألتَه يَألتُهُ
باع يَ ُ
6
ضَرب يَضرب ،ويكون
ت حنوَ :
ت يَأل ُ
 ،أي :نـَ َقصه  ،وعلى هذه القراءة يكون احلرف فعالً ماضياً من أَلَ َ
املعىن :وما أنقصناهم من عملهم من شيء ،5وال فرق يف املعىن بني القراءتني :إذ وجه القراءتني ابن خالويه
ت ومعناه نقصناهم"  ،واألمر نفسه يف قراءة قول
تو َ
بقولهَ " :
ت يَأل ُ
ليت َوأَل َ
أالت يَ ُ
ت يَل ُ
يليت َوَول َ
الت ُ
احلق{ :ال يَلِت ُكم} [احلجرات ] 4 :فقد قُرئت :بغري مهز وال ألف ،وهلا التوجيه نفسه.9
 -3اختالف الكلمة اختالفا كليا ،وأثر ذلك في تعميق تدبر القرآن وفهمه:

وهنا خيتلف احلرف اختالفا كليا يف الشكل ،إال أن الرسم واحد ،أعىن موافقة رسم املصحف ،ويظهر
جبالء يف قوله تعاىل :ﭽﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ [يونس ،]22 :ويسند ذلك إىل قول الشاطيب:
2

يُ َسيـ ُرُكم قُل فيه يـَن ُش ُرُكم ك َفى
فقد قرأها ابن عامر "ينشركم"  ،وهي من الفعل" :نَ َشر" ،وتعين :التشعب والفرقة  ،واملعىن يبثكم ويفرقكم
يف الرب والبحر ،وقد ُرامت كذلك يف املصحف الشامي ،2وأما قراءة اآلخرين فهي من الفعل" :سار" ،وتعين:
 ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح ،5 /2 ،والبنا ،اإلحتاف. /2 ، - 2ينظر :الداين ،التيسري ، 65 ،والبنا ،اإلحتاف.496/2 ،
 - 3الشاطبية ، 4 ،البيت. 245 :
 - 4ينظر :مادة (الت) عند ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،223/5 ،وابن منظور ،اللسان.
 - 5ينظر :الفراء ،معاين القرآن ،92/3 ،وأبو زرعة ،حجة القراءات.6 2 ،
 - 6ينظر :مادة (ألت) عند :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ، 32/ ،وابن منظور ،اللسان.
 - 5ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح ، 3 3/3 ،والعكربي ،التبيان. 52/2 ،
 خمتصر يف شواذ القرآن. 46 ، - 9ينظر :ابن جين ،احملتسب ،292/ 2 ،وأبو حيان ،تفسري البحر. 45/ ،
 - 2الشاطبية ،59 ،البيت.546 :
 ينظر :القيسي ،التبصرة ،534 ،والبنا ،اإلحتاف. 25/5 ،29

وتعين :املضي واجلريان ،فنقول :سار يسري سرياً ،ويكون ليالً وهنارا ،3واملعىن على هذه القراءة :حيملكم على
5

4

كم منه  ،ووصف الفراء القراءتني بقوله" :وكل صواب"  ،وكذلك قول احلق :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ
السري وُيَكنُ ُ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ [يوسف ،] 2 :فلها قراءات عديدة ،وما نريده يف هذا املبحث هو
اإلضافة إىل ياء املتكلم لتغدو (نرتعي) ،وبكسر العني ،والقراءة بسكون العني ،والوجه باإلسكان ؛ ألنة
جمزوم واقع يف جواب األمر مضارع( :رتعنا) ،وهو (أرسله) ،وأما كسرها :فإنه نفتعل من الرعي ،وهو مضارع
وحذفت منه الياء للجزم كذلك  ،وهو عند احملدثني تقصري الصائب الطويل ،وبذلك خيتلف األصل
ارتعيناُ ،
االشتقاقي باختالف القراءة ،فبإسكان العني يكون من الفعل "رتع" ،مبعىن اللهو ،وبكسر العني يكون من
5

الفعل "رعي" ،من الرعي  ،ويظهر اختالف األصل االشتقاقي باختالف القراءة يف قول احلق :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [التكوير ،]24 :فقد قُرئت بالضاد والظاء  ،والوجه يف الظاء مبعىن التهمة" ،ظن"،
فمحمد  ليس متهما يف إتيان زيادة أو أن ينقص فيما يوحى إليه ،وقراءة الضاد :مبعىن البخل ،فهو كذلك
ال يبخل يف تبليغ ما أوحي إليه.9

نتائج البحث:
مت االنتهاء من هذا البحث بتوفيق من اهلل وعونه ،وهذه إشارة إىل أهـم النتائج اليت توصل الباحث إليها:
 يستطيع الباحثون إجراء دراسات أخرى للقراءات الثالث املتممة للسبع ،وكذلك للقراءات الشاذةلتعميق فهم القرآن وتدبره.
 -ينظر :مادة (نشر) عند :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،432/5 ،وابن منظور ،اللسان.

 - 2ينظر :ابن أيب مرمي ،املوضح ،622/2 ،والعكربي ،التبيان.669/2 ،
 - 3ينظر :مادة "سار" عند :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ، 22/3 ،وابن منظور ،اللسان.
 - 4ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،252/2 ،وابن أيب مرمي ،املوضح.622/2 ،
 - 5ينظر :معاين القرآن.462/ ،
 ينظر :الفارسي ،احلجة ،422/4 ،وابن أيب مرمي ،املوضح ،652/2 ،وأبو حيان ،تفسري البحر.2 6/5 ، - 5ينظر :القيسي ،الكشف. /2 ،
 ينظر :الداين ،التيسري. 54 ، - 9ينظر :القيسي ،الكشف.463/2 ،
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 -2إن املستويات الصرفية والنحوية للقراءات القرآنية تزيد من تعميق فهم القرآن وتدبره ؛ وذلك لتعدد
الصيغ الصرفية النحوية للحرف الواحد.
 -3رغم اختالف القراء للحرف الواحد ،وخاصة يف الظواهر املعجمية ،إال أن الداللة الكلية ،واملعىن اللغوي
قد يتقارب أحياناً ،كاالختالف يف التشديد والتخفيف ،أو اإلعجام والتنقيط ،وغريه.
 -4للوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي أمهية يف زيادة تعميق فهم القرآن وتدبره ،ويستطيع الباحثون إقامة
دراسة عميقة عن ذلك.
قائمــة المص ــادر والمراجـ ــع

 .إبراهـيم أنيس ،من أسرار اللغة ،مكتبة األْنلو املصرية ،ط 6 .القاهـرة 9 5 ،م.

 .2األخفش ،سعيد بن مسعدة( ،ت 2 5هـ) ،معاين القرآن ،حتقيق :هـدى قراعة ،مكتبة الاْني،
ط ، .القاهـرة 992 ،م 4 -هـ.)2- ( ،
 .3األسرتاباذي  ،حممد بن احلسن ( ،ت 6 6هـ)  ،شرح شافية ابن احلاجب  ،حتقيق  ،حممد نور
حسن  ،وآخرون  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  9 2 ،م 422-هـ ( ،د.ط) .)4- ( ،
 .4األاموين  ،علي نور الدين بن حممد ( ،ت 922هـ تقريبا) ،شرح األاموين ،حتقيق :حميي الدين عبد
احلميد  ،دار الكتاب العريب  ،ط ، .بريوت  955 ،م 355-هـ .)3- ( ،
 .5األصبهـاين ،أمحد بن عبد اهلل( ،ت 432هـ) ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،دار الفكر ،بريوت،
(د.ط)  ،و(د.ت) ( ،اجلزء .)5
 .6األنصاري ،زكريا بن حممد( ،ت 926ه ـ ـ) ،املقصد لتلخيص ما يف املرشد ،ط ،2.دمشق،
 9 5م 425-هـ.
 .5األهـوازي ،احلسن بن علي( ،ت 446هـ) ،مفردة احلسن البصري ،حتقيق ودراسة :تقي الدين عبد
الباسط ،رسالة ماجستري ،جامعة الليل ،فلسطني222 ،م  422هـ.
 .األهوازي ،احلسن بن علي( ،ت 446هـ) ،الوجيز يف شرح قراءات القرأة الثمانية ،حتقيق :دريد
حسن أمحد( ،رسالة ماجستري)جامعة بغداد. 9 5 ،
 .9البنا ،أمحد بن حممد( ،ت  5هـ) ،إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ،حتقيق :شعبان
حممد إاماعيل ،عامل الكتب ،ط ، .بريوت 9 5 ،م 42 -هـ.)2- ( ،
البيضاوي ،ناصر الدين( ،ت 6 5هـ) ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،املعروف بتفسري
. 2
البيضاوي ،دار الكتب العلمية ،ط ، .بريوت 9 ،م 42 -هـ.)2- ( ،
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ابن اجلزري ،حممد بن حممد( ،ت  33هـ) ،النشر يف القراءات العشر ،إشراف ومراجعة:
.
علي حممد الضباع ،دار الفكر للطباعة والنشر( ،د.ط) ،و(د.ت).)2- ( ،
ابن جين ،عثمان( ،ت 392هـ) ،احملتسـب يف تبييـن وجـوه شـواذ القـراءات ،حتقيق :علي
. 2
النجدي ،وآخرون ،القاهـرة 994 ،م 4 4-هـ( ،د.ط).)2- ( ،
احلمالوي ،أمحد ،شذا العرف يف فن الصرف ،املكتبة الثقافية ،بريوت( ،د.ط) ،و(د.ت).
. 3
أبو حيان ،حممد بن يوسف( ،ت 545هـ) ،تفسيـر البحـر احمليـط ،حتقيـق :عادل عبد
. 4
املوجود ،دار الكتب العلمية ،ط ، .بريوت 993 ،م 4 3-هـ.) - ( ،
ابن خالويه ،احلسني بن أمحد( ،ت 352هـ) ،احلجـة فـي القـراءات السبـع ،حتقيـق :عبد
. 5
العال سامل مكرم ،مؤسسة الرسالة ،ط 992 ،5.م 4 2-هـ.
ابن خالويه ،احلسني بن أمحد( ،ت 352هـ) ،خمتصر يف شواذ القرآن  ،نشر:
. 6
ج.براجسرتاس  ،دار اهلـجرة ( ،د.ط)  ،و(د.ط).
الداين ،عثمان بن سعيد( ،ت 444هـ) ،التيسيـر فـي القـراءات السبع ،تصحيح :أوتويرتزل،
. 5
دار الكتب العلمية ،ط ، .بريوت 996 ،م 4 6-هـ.
الداين ،عثمان بن سعيد( ،ت 444هـ) ،املكتفى يف الوقف واالبتدا  ،حتقيق :جايد
.
خملف ،مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،العراق 9 3 ،م( ،د.ط).
ابن راهويه ،إسحق بن إبراهيم( ،ت 2 3هـ) ،مسند ابن راهويه ،مراجعة :عبد الغفور
. 9
عبد احلق ،مكتبة اإليان ،املدينة املنورة( ،د.ط) ،و(د.ت)( ،اجلزء ).
الزجاج  ،إبراهيم بن السري( ،ت 3هـ) ،معاين القرآن وإعرابه ،حتقيق :عبد اجلليل
.22
شليب ،دار احلديث ،ط ، .القاهـرة 994 ،م 4 4-هـ.)5- ( ،
أبو زرعة ،عبد الرمحن بن حممد( ،ت القرن 5هـ) ،حجة القراءات ،حتقيق :سعيد األفغاين،
.2
مؤسسة الرسالة ،ط ،4 .بريوت 9 4 ،م 424-هـ.
هــ ،غيث النفع يف القراءات السبع ،حتقيق:
السفاقسي ،علي النوري بن حممد ،ت
.22
أمحد احلفيان ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2224 ، .م 425 -هـ.
سيبويه ،عمرو بن عثمان 2( ،هـ) ،الكتاب ،حتقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة
.23
الاْني ،ط ،3 .القاهـرة 9 ،م 42 -هـ.)5- ( ،
الشاطيب ،القاسم بن فريه ،ت 592هـ ،حرز األماين ووجه التهاين ،ضبط وتصحيح :حممد
.24
متيم الزعيب ،ط 996 ،3 .م 4 5-هـ.
32

الشوكاين ،حممد بن علي( ،ت  252هـ) ،فتح القدير ،عامل الكتب ،بريوت( ،د.ط)،
.25
و(د.ت).)5- ( ،
أبو طاهر ،إاماعيل بن خلف( ،ت 455هـ) ،العنـوان يف القراءات السبع ،حتقيق :زهـري
.26
زاهـد وآخرون ،عامل الكتب ،ط ، .بريوت 9 5 ،م 425-هـ.
الطحان ،إاماعيل ،التغريات الصوتية يف الوقف ،حولية كلية الشريعة ،جامعة قطر ،العدد
.25
 9 5 ،5م 425-هـ.)22 - 43( ،
الطحان ،إاماعيل ،دور الوقف يف خدمة النص القرآين ،جملة حبوث السرية ،جامعة قطر،
.2
العدد  9 5 ،2م 425-هـ.)555-5 3( ،
عبد الفتاح القاضي ،القراءات الشاذة ،دار الكتاب العريب ،ط ، .بريوت 9 ،م-
.29
 42هـ.
عبد القادر اهلـييت ،ما انفرد به كل من القراء السبعة ،جامعة قار يونس ،بنغازي ،ط، .
.32
 996م.
ابن عصفور ،علي بن مؤمن( ،ت 669هـ) ،املمتع الكبري يف التصريف ،حتقيق :فخر
.3
الدين قباوة  ،مكتبة لبنان ،ط ، .بريوت 996 ،م.
ابن عقيل ،عبد اهلل( ،ت 652هـ) ،شرح ابن عقيل ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد
.32
احلميد ،دار اللغات( ،د.ط) و(د.ت).)2- ( ،
العكربي ،عبد اهلل بن احلسني( ،ت 6 6هـ) ،إعـراب القـراءات الشـواذ ،حتقيـق :حممد
.33
السيد عزوز ،عامل الكتاب ،ط ، .بريوت 996 ،م 4 5-هـ.)2- ( ،
العكربي ،عبد اهلل بن احلسني( ،ت 6 6هـ) ،التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق :علي
.34
البجاوي ،دار اجليل ،ط ،2 .بريوت 9 5 ،م 425-هـ.)2- ( ،
ابن فارس ،أمحد( ،ت 395هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هـارون ،مطبعة
.35
مصطفى احلليب ،ط ، 2 .مصر 952 ،م 392-هـ.)6- ( ،
الفارسي ،احلسن بن عبد الغفار( ،ت 355هـ) ،احلجة للقراء السبعة ،حتقيق :بدر الدين
.36
قهوجي ،وآخرون ،دار املأمون للرتاث ،ط ، .دمشق 9 5 ،م 425-هـ.
ابن قتيبة ،عبد اهلل( ،ت 256هـ) ،تأويل مشكل القرآن ،شرح :السيد أمحد صقر ،املكتبة
.35
العلمية ،ط ،3 .بريوت 9 ،م 42 -هـ.
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القرطيب ،حممد بن أمحد( ،ت 65هـ) ،اجلامع ألحكام القرآن ،دار الكتب العلمية ،ط.
.3
 ،بريوت 9 ،م 42 -هـ.)22- ( ،
القسطالين ،شهـاب الدين( ،ت 923هـ) ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،حتقيق:
.39
عامر عثمان ،وآخرون ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهـرة 952 ،م( ،د.ط) ( ،اجلزء ).
القيسي ،مكي بن أيب طالب( ،ت 435هـ) ،التبصـرة يف القراءات السبع ،حتقيق :حممد
.42
غوث الندوي ،الدار السلفية ،ط ،2 .بومباي 9 2 ،م 422-هـ،
القيسي ،مكي بن أيب طالب( ،ت 435هـ) ،مشكل إعراب القرآن ،حتقيق :ياسني
.4
السواس ،دار املأمون ،ط( ،2 .د.ط) و(د.ت).)2- ( ،
القيسي ،مكي بن أيب طالب( ،ت 435هـ) ،الكشف عن وجوه القراءات وعللها ،حتقيق:
.42
عبد الرحيم الطرهوين ،دار احلديث ،القاهرة2225 ،م 42 -هـ.
ابن جماهـد ،أمحد بن موسى( ،ت 324هـ) ،السبعة يف القراءات ،حتقيق :شوقي ضيف،
.43
دار املعارف ،ط ،3.القاهـرة( ،د.ت).
حممد حميسن ،املغين يف توجيه القراءات العشر املتواترة ،دار اجليل ،ط ،2 .بريوت،
.44
 9م 42 -هـ.)3- ( ،
حممود الصغري ،القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي ،دار الفكر ،ط ، .دمشق 999 ،م.
.45
ابن أيب مرمي ،نصر بن علي( ،ت 565هـ) ،املوضح يف وجوه القراءات وعللها ،حتقيق:
.46
عمر الكبيسي ،اجلماعة الريية لتحفيظ القرآن ،ط ، .جدة 993 ،م 4 4-هـ.)3- ( ،
ابن منظور ،مجال الدين( ،ت 5هـ) ،لسان العرب ،دار صادر ،ط ، .بريوت،
.45
 992م 4 2-هـ.) 5- ( ،
النحاس ،أمحد بن حممد( ،ت 33هـ) ،إعراب القرآن ،حتقيق :زهري عابد ،عامل الكتب،
.4
ط ،3 .بريوت 9 ،م 429-هـ .)5- ( ،
النحاس ،مصطفى ،الفواصل الصوتية يف الوقف ،اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية ،الكويت،
.49
( .) 59-
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