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Research Summary 
Thankfully Rahman , home of the Koran , the language of the most beautiful and 

best statement , and peace and blessings be upon the Prophet Muhammad Hadi to the path 
of righteousness and his family and his companions good Mechanism and good friends 
and after  .  

It is preferred that God set me on the causes of good and pleased him and it was 
kind of the great good that I was pleased to serve the holy book read out and contemplate 
and savor the style and get to know some of the reasons for the inability of mankind and 
the jinn bring about his ideals , even if they for some hinterland  .  

Perhaps one of the miracles of this multiplicity of images and faces of readings and 
dependency meaning of this diversity for diversification or the intended meaning in the 
wider inclusion large space than required by the context of connotations and meanings  .  

In this sense embarked on this research brief titled ((denote variables in verbal 
readings)). 

May affect readings or the use of a single word in the subject while reading other 
use affect others in the same position so as to achieve a specific meaning , and this is 
evidence that the most important faces due to it ul- Quran is organized by the strange 
Budaiya  .  

And require the study to be in two sections , grabbed a in the first indication of 
variables grammatical indicating indication reading of the names to be lifted up and the 
monument and read out the monument and traction and read out lifting of the two sides, 
then said denote what was read from the Acts and then moved to the variables letters , 
while the second section has been where to significance of morphological variables and 
number, explaining the mysteries of variation in formulas and what lies where secrets and 
that between the act and the effective and efficient and effective ... and then said what the 
readings varied selection of individuals or Deuteronomy or a combination , then the 
conclusion of transcripts of the most important results  .  

 ملخص البحث

احلمد هلل الرمحن، منزل القرآن ، بأمجل لغة وأحسن بيان، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد اهلادي إىل طريق 

 اآلل وخري األصحاب وبعد.الصواب وعىل آله وأصحابه خري 

فمن فضل اهلل عيّل أن هيأ يل أسباب اخلري ويرس سبيلُه وإن من أنواع اخلري العظيم أن أسعدين بخدمة كتابه الكريم 

 بتالوته وتأمله وتذوق أسلوبه والتعرف عىل بعض أسباب عجز اإلنس واجلن عن اإلتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريًا.

ا اإلعجاز تعدد وجوه القراءات وتبعية املعنى هلذا التعدد عىل سبيل التنويع املقصود يف املعنى أو ولعّل من صور هذ

 اتساعه بشمول مساحة كبرية مما يقتضيه السياق من دالالت ٍ ومعاٍن.

 ومن هذا املنطلق رشعت يف هذا البحث املوجز حتت عنوان ))داللة املتغريات اللفظية يف القراءات القرآنية((.

فقد تؤثر القراءات القرآنية استعامل مفردة أو لفظة يف موضع بينام تؤثر قراءة أخرى استعامل غريها يف املوضع نفسه 

 ليها إعجاز القران هو نظمه العجيب البديع.إاهم الوجوه التي يرجع  أنوذلك لتحقيق معنى معني وهذا دليل عىل 

ء األول داللة املتغريات النحوية مبينا داللة املقروء من األسامفتناولت يف  مبحثني،تكون يف  أنواقتضت الدراسة 

ثم ذكرت داللة ما قرئ من األفعال ثم انتقلت إىل  ،ب واجلر وما قرئ بالرفع من وجهنيبالرفع والنصب وما قرئ بالنص

باين يف الصيغ ًا أرسار التمتغريات احلروف ، أما املبحث الثاين فقد تعرضت فيه إىل داللة املتغريات الرصفية والعدد، موضح

وما يكمن فيها من أرسار وذلك بني فعل وفاعل وفعال وُفعال...ثم ذكرت ما اختلفت فيه القراءات من اختيار األفراد أو 

 التثنية أو اجلمع، ثم اخلامتة التي دونت فيها اهم النتائج.



 

 

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

 ىلإوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد اهلادي ، بيانبأمجل لغة وأحسن ، منزل القرآن، احلمد هلل الرمحن

 طريق الصواب وعىل آله وأصحابه خري اآلل وخري األصحاب وبعد.

بخدمة  اخلري العظيم أن أسعدين أنواعفمن فضل اهلل عيّل أن هيأ يل أسباب اخلري ويرس سبيلُه وإن من 

ان بمثله أسباب عجز اإلنس واجلن عن اإلتيوالتعرف عىل بعض  أسلوبهكتابه الكريم بتالوته وتأمله وتذوق 

 ولو كان بعضهم لبعض ظهريًا.

ولعّل من صور هذا اإلعجاز تعدد وجوه القراءات وتبعية املعنى هلذا التعدد عىل سبيل التنويع املقصود 

 اتساعه بشمول مساحة كبرية مما يقتضيه السياق من دالالت ٍ ومعاٍن. أويف املعنى 

ت يف هذا البحث املوجز حتت عنوان ومن هذا املنطلق رشع

. 

تعامل غريها يف اس أخرىلفظة يف موضع بينام تؤثر قراءة  أوفقد تؤثر القراءات القرآنية استعامل مفردة 

هو  القران إعجازليها إاهم الوجوه التي يرجع  أناملوضع نفسه وذلك لتحقيق معنى معني وهذا دليل عىل 

 نظمه العجيب البديع.

وء تناولت يف األول داللة املتغريات النحوية مبينا داللة املقر، تكون يف مبحثني أنواقتضت الدراسة 

 ثم ذكرت داللة ما قرئ، من األسامء بالرفع والنصب وما قرئ بالنصب واجلر وما قرئ بالرفع من وجهني

فية املبحث الثاين فقد تعرضت فيه إىل داللة املتغريات الرص أما، متغريات احلروف إىلمن األفعال ثم انتقلت 

م وذلك بني فعل وفاعل وفعال وُفعال...ث أرسارموضحاً أرسار التباين يف الصيغ وما يكمن فيها من ، والعدد

 .ها أهم النتائجي دونت فيامتة التثم اخل، اجلمع أوالتثنية  أوذكرت ما اختلفت فيه القراءات من اختيار اإلفراد 

  

 سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم وصىل اهلل عىل

 

 

 



 

 

 

 

 

 أو "العلم الذي يدرس املعنى" أو، "دراسة املعنى": فبعضهم عرفها بأهنا، للداللة تعريفات متعددة

ذلك الفرع الذي يدرس الرشوط الواجب توافرها " أو " ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعنى"

  .(1)"حتى يكون قادرًا عىل محل املعنىيف الرمز 

تستعني  فكام، عالقته بعلم العربية فال يمكن فصل علم الداللة عن غريه من فروع اللغة العربية أما

، وظيفته نة هبذه العلوم ألداءاالستعا إىلعلوم اللغة األخرى بالداللة للقيام بتحليالهتا حيتاج علم الداللة 

الوظيفة  أويقدم بمالحظات تشمل مثالً اجلانب النحوي  أنولكي حيدد املتكلم معنى احلدث الكالمي عليه 

وكذلك الرتكيب الرصيف لكلمة وبيان املعنى الذي تؤديه ، النحوية لكل كلمة داخل تركيب اجلملة العربية

 .(2)العجالة املوجزة وهذا ما سأتناوله يف أثناء هذه، صيغتها

فقد وجدت  ،وما تؤديه من دالالت ومعانٍ ، فيام خيص املتغريات اللفظية احلاصلة يف القراءات القرآنية 

 ،املفرسين وأرباب اللغة والبيان قد عنوا بدراسة العالقات التي تربط ألفاظ النصوص القرآنية بعضها ببعض

اإلعرابية  فتعدد احلاالت، لغ يف الكشف عن املعنى الذي تعرب عنهبا أثرذلك ملا هلا من ، داخل السياق القرآين

قد  ،وكذا االختالف يف الصيغة بالنسبة للجانب الرصيف، هبا الفكر النحوي إنامظاهرة من الظواهر التي 

 انعكس هذا التباين عىل القراءات القرآنية معربًا عن معاٍن ودالالت خمتلفة.

  

                                                           

 م.2006هــ14276ط/، القاهرة، عامل الكتب، امحد خمتار عمر د.، 11: علم الداللة: ينظر (1)

هـ 1429، 1ط/، بريوت، دار الكتب العلمية، التميمي حيدر، 23: القرآن أحكامالتوجيه النحوي يف كتب : ينظر (2)

هـ 1427 1ط/، عامن، دار صفاء، اخلالدي، كريم حسني ناصح د.، 285: م. ونظرية املعنى يف الدراسة النحوية2008ـ

 م.2006-



 

 

 

 

 

 هم انفسهم األولوذلك الن النحاة ، النحاة منذ نشأة النحو أذهانتشغل القراءات القرآنية 

ولعل اهتاممهم هبذه القراءات وجههم ، كانوا قّراءًا كأيب عمرو بن العالء وعيسى بن عمر ويونس واخلليل

 . (1)الدراسة النحوية واللغوية ليالئموا بني القراءات والعربية إىل

ؤديه هذا ي وما، وينظوي يف هذا املضامر داللة املتغريات النحوية املختلفة بحسب القراءة القرآنية

ومهام يكن من يشء فقد كانت التوجيهات النحوية ، أخرىالتغاير من معنى ًخيتلف عام يدل عليه يف قراءة 

يام وقد رأيت ذلك واضحًا ف، يًا كانتأفاملعاين هي التي تسوغ الوجهة النحوية ، ءة تدور مع املعاينلكل قرا

فت داللته وما اختل، ما قريء بالنصب ثم قريء باجلر أو، أخرىبالرفع تارة وبالنصب تارة  األسامءقريء من 

وما تأرجح بني الرفع ، باجلزم وأخرىمقروءًا مرة بالرفع  األفعالبني مرفوعني وغري ذلك ثم ما ورد من 

 أرشتثم  ،مبينًا املعنى املختبيء وراء كل قراءة، مبنيًا للمجهول وأخرىوما قريء مبنيًا للمعلوم ، والنصب

 محله كل تركيب من داللة. ما طرأ من تغيري يف احلروف وما إىل

 : بني الرفع والنصب .أ

 ومن ذلك ما جاء يف قوله، ُأخرى رفعًا ونصباً  إىلختتلف الداللة باختالف احلكم النحوي من قراءة 

  عىل الفاعلية ونصب چ یچ برفع ، (2) چ   ىب مب خب حب يئجب ىئ     مئ حئ جئ ی یچ : تعاىل

. (3) چ   مئچ ورفع چ یچ ابن كثري بنصب  يف حني قرأ، عىل املفعولية وهذه قراءة اجلمهور چ   مئچ

 .(4) عليه باإلمجاع( واالختيار ما "فتلقى آدَم من ربه كلامت  ": )وقرأ ابن كثري: جاء يف معاين الزجاج

                                                           

، بريوت، 3ط، مؤسسة الرسالة، العال سامل مكرم عبد د.، 107: وأثرها يف الدراسات النحوية القراءات القرآنية: ينظر (1)

 م.1996-هـ1417

 .37: البقرة (2)

املطبعة التجارية ، عيل حممد الضباع: هـ( تح 833لشمس الدين ابن اجلزري )ت ، 1/19: النرش يف القراءات العرش: ينظر (3)

 ت(. -)د، الكربى

اجلليل عبده  عبد: تح، هـ(311الزجاج )ت إسحاق أيببن الرسي بن سهل  إلبراهيم، 1/116: وأعرابهمعاين القرآن  (4)

 م.1988-هـ 1408، 1ط/، بريوت، عامل الكتب، شلبي



 

 

 

 

 

ونصب  چ یچ )برفع : يقول، ان الداللة واحدة يف كال القراءتني رفعًا ونصباً  إىلالباقويل  أشاروقد 

واملنصوب املفعول والفعل يف اإلسناد ، فاملرفوع الفاعل چ     مئچ ورفع  چ یچ ونصب  چ     مئچ 

تلقيُت و، لقيُت زيدًا ولقيني زيد  : ترى أنك اذا قلت إال، اآلخر إىلكل واحد منهام يف املعنى كاإلسناد  إىل

الفاعل  ىلإ إسنادها أفعالفهذه ، الن كل َمْن لقيتَُه فقد لقيك، مل خيتلف معنامها، احلديث وتلقاين احلديُث 

 .(3)حيان  وأبو (2)وقال بذلك العكربي ، (1) املفعول( إىلكإسنادها 

ليه التلقي إيف عطف الفاء يف هذه اآلية إشعار بام استند ): وأضاف البقاعي تعليقًا يعضد ذلك قائالً 

يف إحدى  ويعاضد معناه رفع الكلامت وتلقيها آدم، من تنبيِه قلِب آدم وتوفيقِه أثبتُه لُه إمساك حقيقتِه عند ربه

فكانت متلقية  ،فكأنه تلقى الكلامت بام يف باطنه فتلقته الكلامت بام اقبل هبا عليه فكان مستحقًا هلا، القراءتني

 .(4) له بام مجعت القراءتان من املعنى(

قراءة ابن كثري  فوجه، ولكنني افهم من كالم الباقويل ومن تبعه انه ثمة تغاير  بني القراءتني يف املعنى

كأنه ، الكلامت وإيقاعه عىل آدم إىل چ   یچ هو عىل إسناد الفعل  إنام چ     مئچ ورفع  چ یچ بنصب 

راءة وجه ق أما، ومل يؤنث الفعل لكونه غري حقيقي ولوجود الفصل باجلار واملجرور، فجاءت كلامت  : قال

وبذلك يربز املعنى واضحًا جليًا ، آدم إىلفهو من إسناد الفعل  چ    مئچ ونصب  چ یچ اجلمهور برفع 

                                                           

: تح، هـ( 543)ت : احلسن عيل بن احلسن الباقويل أيبنور الدين  لإلمام، 32: املعضالت وإيضاحكشف املشكالت  (1)

 م.2011، 1ط/، لبنان-بريوت، دار الكتب العلمية، عبدالرحيم الطرهوينالشيخ 

، حممد حسني: هـ( وضع حواشيه616اليب البقاء عبداهلل بن احلسني العكربي )ت ، 1/52: القرآن أعرابالتبيان يف : ينظر (2)

 م.1998-هـ1419، 1ط/، بريوت، دار الكتب العلمية

، دار الفكر، حممد صدقي مجيل: تح، هـ( 745)ت  األندليساليب حيان حممد بن يوسف ، 1/259: البحر املحيط: ينظر (3)

 هـ.1420، بريوت

الرزاق  عبد: هـ( تح 885بن عمر بن حسن الرباط البقاعي )ت  إلبراهيم، 1/108: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (4)

 م.1990-هـ 1415، بريوت، دار الكتب العلمية، غالب مهدي



 

 

 

 

 

 أو (1)األخذوعىل قراءة اجلمهور بمعنى ، عىل قراءة ابن كثري من اللقاء چ یچ لكل قراءة فيكون معنى 

 .(2)بمعنى تعلَّم 

فقرأ  (3) چمئ  حئ جئ  ی ی ی یچ : من قوله تعاىل چ  یچ الرفع والنصب يف يضًا أومنه 

 .(4)اجلمهور بالرفع وقرأ نافع بالنصب 

ل الرازي القول يف هذه الظاهرة قائالً   ،بالرفع وقرأ نافع بالنصب  چ  یچ  قرأ مجهور القراء: وقد فصَّ

 : قال الزجاج، فَمْن قرأ بالرفع، عبيدة أبوواختاره 

عىل انه ظرف لقال : األول: النصب ففيه وجوه وأما، (5)هذا اليوم يوُم منفعِة الصادقني: التقدير

ع الصادقني هذا الصدق واقع يوم ينف: يكون التقدير أن: الثاين، هذا القول لعيسى يوم ينفعقال اهلل : والتقدير

ن هذا خطأ قال البرصيو ما ليس باسم فُبني عىل الفتح كام يف يومئٍذ. إىل أضيفيوم : (6)وقال الفراء، صدقهم

 : املبني لقول النابغة إىل أضيفُيبنى اذا  إنامالن الظرف 

باعىل حنَي عاتبُت   (7)املشيَب عىل الصِّ

                                                           

 هـ.1412، الباكستان، مكتب الرشدية، غالم بني التونيس: تح، ملحمد ثناء اهلل املظهري، 1/58: التفسري املظهري: ينظر (1)

، هـ( 741اليب القاسم حممد بن امحد بن حممد بن عبداهلل ابن جزي الغرناطي )ت ، 1/80: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر (2)

يف إعجاز  األقرانمعرتك : وينظر، هـ1416، 1ط/، بريوت، األرقم أيببن  األرقمرشكة دار ، اهلل اخلالدي عبد د.: تح

 م.1988-هـ 1408، 1ط/، بريوت، هـ( دار الكتب العلمية 911جلالل الدين السيوطي )ت ، 3/5: القرآن

 .119: املائدة (3)

، انس مهرة: هـ( تح1117بن حممد الدمياطي )ت  ألمحد، 1/258: عرش األربعةإحتاف فضالء البرش يف القراءات : ينظر (4)

 هـ.1427-م2006، 3ط/، لبنان، دار الكتب العلمية

 (.2/224: وأعرابهمعاين القرآن : ينظر (5)

، امحد يوسف النجايت وآخرون: هـ( تح 207اليب زكريا حييى بن زياد الفراء )ت ، 1/326: . ينظر معاين القرآن للفراء(6)

 ت(.-)د، 1ط/، مرص، دار املرصية

البن هشام ، 3/119: املسالك أوضح: وينظر، لبنان، بريوت، املكتبة الثقافية، ديوان النابغة الذبياين، 79: ديوانه: ينظر (7)

ورشح ، م2005هـ 1426، صيدا بريوت، املكتبة العرصية، حممد حميي الدين عبداحلميد: تح هـ( 761)ت  األنصاري

 م.2004دار الطالئع ن، حممد حميي الدين عبداحلميد: هـ( تح 769عبداهلل بن عقيل )ت لبهاء الدين ، 3/50: ابن عقيل



 

 

 

 

 

 إىلُبني إلضافته  (1) چھ  ھ  ھ  چ : املبني وهو الفعل املايض وكذلك قوله إىلبني )حني( إلضافته 

 اإلضافةوالفعل املستقبل معرب ف، فعل مستقبل "ينفع"معرب الن  إىلهنا فاإلضافة  أما، وهي مبنية   چھ    چ 

 .(3)وقد تابعه السمني احللبي (2) ليه ال توجب البناء واهلل اعلم(إ

 إىل ضيفأ)ومذهب البرصيني أنه ال جيوز فيام : ذلك ابن عقيل يف رشحه معلقًا عىل آية املائدة أكدوقد 

رت بمضارع لة فعلية مج إىلفيام ُأضيف  إالوال جيوز البناء ، األعراب إال، مجلة اسمية إىل أو، مجلة فعلية ُصدِّ

رت بامٍض(  .(4) ُصدِّ

 هذا يف: أي)هذا( ووجُه املعنى  هذا التفصيل يرتتب عىل قراءة الرفع )يوم( أن يكون خربًا لوبعد 

ا( َمْن قرأ بالنصب فإنه منصوب عىل الظرفية و)هذ أما، وتكون اجلملة يف حمل نصب مقول القول، اليوم ينفع

مول واقع يف يوم ينفع فهو مع هذا القول: أيويكون املعنى عىل هذه القراءة ، خربه متعلق الظرف، هو املبتدأ

 اخلرب.

جئ  چ : اجلملة وهي قوله إىلما يراه الفراء من ان )يوم( مبني عىل الفتح بحجة أنه مضاف  أما

، (5)"ومئذعذاب ي": املبني كقوله تعاىل إىل أضيفُيبنى اذا  إنامفهذا غلط الن املضاف من الظرف ، چحئ

ع( فهو مضاف )ينف أما املبني. إىلمبنيان الهنام مضافان  "حني"و "يومئذ"ـ )عىل حني أهلى( ف: وكقول النابغة

 .(6)ليه بل يعرب إ إلضافتهفال ُيبنى)يوم(، معرب وهو الفعل املضارع إىل

                                                           

 .19: االنفطار (1)

الرتاث  إحياءهـ( دار  606اليب عبداهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني الرازي )ت ، 12/468: التفسري الكبري: ينظر (2)

 هـ.1420، 3ط/، بريوت، العريب

 : هـ( تح756اليب العباس شهاب الدين امحد بن يوسف املعروف بالسمني احللبي )ت ، 3/30: ونالدر املص: ينظر (3)

 م.1993-هـ1414، 1ط/، دمشق، دار القلم، امحد حممد اخلراط د.

 3/50: رشح ابن عقيل: ينظر (4)

 .11املعارج  (5)

احلميد  عبد: تح، هـ(911الدين السيوطي )ت جلالل ، 2/231: ومهع اهلوامع، 1/376: القرآن إعرابالتبيان يف : ينظر (6)

 ت(.-مرص)د، املكتبة التوفيقية، هنداوي



 

 

 

 

 

     ی   ی ی ىئ ىئ  ىئ ېئچ : يضًا ما ورد من رفع )اخلامسة( ونصبها بالقراءتني يف قوله تعاىلأو

 .(1) چ   جئ ی

: جاء معنى كل قراءة يف كشف املشكالت ونصه، (2)بالنصب بينام قرأها الباقون بالرفعفقد قرأها عاصم 

كون حمموالً في، املرة اخلامسة: أي، فالواجب ان تشهد اخلامسة بان غضب اهلل عليها: نصبها فالتقدير)فمن 

: فأما َمْن رفع وقال (3) چۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ  ائچ : وجيوز أن تعطفه عل قوله، عىل املعنى

 .(4) فحذف املوصوف(، والشهادة اخلامسة: فالتقدير چ ېئچ 

 : بني النصب واجلر .ب

 ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پچ : قال تعاىل

فقراءة النصب هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم  بالنصب واجلر. "وأرجلكم"وردت قراءة ، (5) چٺٿ

ولكل قراءة معنًى ، (6)ومحزة وخلف ، بكر أيباجلر فهي رواية  قراءة أما، والكسائي ويعقوب، يف رواية حفص

 .وداللة

 ،فيقتيض ذلك وجوب غسل الرجلني واأليديعىل الوجوه  "وأرجلكم" فمن قرأ بالنصب فإنه عطف

 روي ذلك عن ابن عباس، فأجاز مسح الرجلني، "برؤوسكم": و َمْن قرأ باجلر فإنه جعله معطوفًا عىل قوله

                                                           

 .9النور  (1)

 ،دار الكتاب العريب، اليب عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمرو الداين، 1/108: يف القراءات السبع التيسري: ينظر (2)

احلسن النوري  أيبلعيل بن حممد بن سامل ، 1/420: م. وغيث النفع يف القراءات السبع1984-هـ1404، 2ط/، بريوت

 م.2004-هـ1425، 1ط/، دار الكتب العلمية، امحد حممود الشافعي احلفيان: هـ( تح1118)ت

 .8النور  (3)

 .18/165: والتحرير والتنوير، 2/62: التسهيل لعلوم التنزيل: . وينظر476: كشف املشكالت: ينظر (4)

 .6املائدة  (5)

سبيع محزة : تح، هـ(381بن احلسني بن مهران النيسابوري )ت ألمحد، 1/184: املبسوط يف القراءات العرش: ينظر (6)

 م.1981، دمشق، جممع اللغة العربية، حاكيمي



 

 

 

 

 

عىل  أنه خفض: احدها: جيب غسلهام وتأولوا قراءة اجلر بثالثة تأويالتاجلمهور ال جيوز مسحهام بل وقال 

 .(1)ان ذلك منسوخ بالُسنِّة: والثالث، انه يراد به املسح عىل اخلفني: والثاين، اجلوار ال عىل العطف

فأوجبوا الغسل إالّ أّنه فيه تقديم وتأخري وله  واأليديمعطوفة عىل الوجوه  إهناداللة َمْن بالنصب  إذن

ثم  چ ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆچ : نظائر من آي الذكر احلكيم ومن قوله تعاىل

     چ چچ : يضًا قوله تعاىلأومثله ، فعطف املحصنات عىل الطيبات، (2)چائ  ائ ىچ : قال

عىل الكلمة عىل الرغم من ان بينهام  األجلفعطف ، (3) چ  ڌ ڍچ : ثم قال چ  ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ

 .(4)يبه من تقديم وتأخ عىل ما واأليديعطف هبا عىل الوجوه  "وأرجلكم": فكذلك ذلك يف قوله تعاىل، كالم

كثرية يف هذا املعنى والتي تعرض هلا  أخباروالذي يرجح حكم الغسل عىل املسح هو ما ورد من 

 املفرسون يف مؤلفاهتم وال جمال لرسدها.

قد أوجد الزجاج دلياًل آخر عىل وجوب الغسل حيث يرى ان الدليل عىل ان الغسل هو الواجب يف و

ومل  چڀ  ڀ  چ  كام جاء يف حتديد اليد  چٺ  ٺچ : الرجلني وان املسح ال جيوز هو حتديد قوله

 . (5)بغري حتديد يف القرآن  چڀ  ٺ چ  :جييء يف يشء من املسح حتديد قال

، قد دل عىل ذلك چڀ  ڀ    چ: اجلر ان تكون عىل معنى واغسلوا الن قولهوقد تأول قراءة 

 : ونقيس بالغسل عىل املسح كام قال الشاعر

 (6)متقلدًا سيفًا ورحما يا ليت بعلك قد غدا

 : وقال اآلخر، متقلدًا سيفًا وحامالً رحماً : واملعنى

                                                           

 .1/224: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر (1)

 .5املائدة  (2)

 .129طه  (3)

دار ، األفغاينسعيد : تح، هـ(403ابن رنجلة )ت، يب زرعة، لعبدالرمحن بن حممد، 1/222: حجة القراءات: ينظر (4)

 ت(-)د، الرسالة

 .2/154: وأعرابهمعاين القرآن : ينظر (5)

 العال عبد .د: تح، (هـ911 ت)’جلالل الدين السيوطي ، 2/150: والنظائر األشباه: ينظر، البيت لعبداهلل بن االيعري (6)

 (ت-د)، بريوت، الرسالة مؤسسة ،مكرم سامل



 

 

 

 

 

 (2()1)علفتها تبنًا وماءًا بارداً 

 "برؤوسكم"من قرأ باخلفض عطف عىل قوله : )داللة الغسل حني قالوأورد ابن احلاجب تأكيد 

وإنام عىل االستغناء بأحد الفعلني عىل ، وليس اخلفض عىل املجاورة، واملراد اغسلوا أرجلكم، "أرجلكم"و

طفت وع، وكل واحد متعلق جّوزت ذكر احد الفعلني، والعرب اذا اجتمع فعالن متقاربان يف املعنى، اآلخر

ملحذوف عىل املذكور عىل حسب ما يقتضيه لفُظه حتى كأنه رشيكه يف اصل الفعل إجراًء الحد متعلق ا

  .(3)وعلفتها بالتني واملاء( ، تقلدُت بالسيف والرمح: املتقاربني جمرى اآلخر كقوهلم

 مل يأت اخلفض عىل اجلوار يف القرآن الكريم وال إذويرى الزخمرشي ان اخلفض عىل اجلوار ليس بجيد 

 .(4)فلتحمل اآلية عىل ما ذكر، هو شاذ يف كالم َمْن ال ُيْؤَبُه لُه من العرب وإناميف الكالم الفصيح 

الغسل  )و مل يوجه اجلر بام يشفي الغليل والوجه منه أن: يف حني تعقب ابن املنري توجيه الزخمرشي قائالً 

 فيسهل عطف املغسول عىل املمسوح...، من حيث ان كل واحد منهام إمساس بالعضو واملسح متقاربان

 .(5)وهبذا وجه احلُّذاق(، ونظائرُه كثري

ة فبعد ان فّصل القول يف توجيه قراء، يف بحثه هذه الظاهرة يف تبيانه أصابوارى ان العكربي قد 

وهو مشهور  ،)ويقرأ باجلر: الثاين يف قراءة اجلر إذ قالعطف مبنياً داللة الوجه ، النصب وبيان داللتها ومعناها

 : وفيها وجهان، كُشهرِة النصب، يضاً أ

فالرؤوس ممسوحة واألرجل ، واحلكم خمتلف، معطوفة عىل الرؤوس يف اإلعراب إهنا: احدمها

 القرآن فقد جاء يف، وليس بممتنع ان يقع يف القرآن لكثرته، وهو اإلعراب الذي يقال هو عىل اجلوار، مغسولة

                                                           

 : البيت لرؤبة وهو يف ديوانه (1)

 .1/259: القرآن للنحاس وأعراب، 2/154: وأعرابهمعاين القرآن : ينظر (2)

 دار الكتب املرصية.، 55: ابن احلاجب النحوية آمايل (3)

 هـ.1407، 3ط/، بريوت، دار الكتاب العريب، هـ( 538اليب القاسم حممود الزخمرشي )ت ، 1/610: الكشاف: ينظر (4)

دار الكتاب ، هـ( يف حاشية الكشاف 683)ت  اإلسكندريبن املنري  ألمحد، 1/610: االنتصاف فيام تضمنه الكشاف (5)

 هـ. 1407، 3ط/، العريب



 

 

 

 

 

پ   چ :وهو معطوف عىل قوله، (2)عىل قراءة َمْن جر (1) چڤ  ڤ    چ : فمن القرآن قوله تعاىل، والشعر

  :غةوقال الشاعر وهو الناب، يطوف عليهم ولدان خملدون بحور عني: إذ ليس املعنى، واملعنى خمتلف چپ  

 .(3)ُموَثق  يف حبال الِقدِّ جمنوُب  أو....... مل يبَق االّ أسري  غرُي ُمنفلٍت 

ث والتأني، بعض إىلوقلب احلروف بعضها ، واجلوار مشهور عندهم يف اإلعراب، والقوايف جمرورة

واليوم ، (4) چڍ  ڌ     ڌ  چ : ومن الصفات قوله تعاىل، فمن اإلعراب ما ذكرنا يف العطف، وغري ذلك

واليوم ليس بعاصف وإنام ، (5)چ وئ  وئ    ۇئ  چ: تعاىلليس بمحيط وإنام املحيط العذاب وكذلك قوله 

، واألصل موزورات "إرجعن مأزورات غري مأجورات": ومن قلب احلروف قوله ، العاصف الريح

وهي ، فحذفت التاء من )عرش(، (6) چک  گ  گ چ : ولكن ُأريد التآخي...ومن التأنيث قوله تعاىل

 .(7)ولكن ملّا جاورت األمثال الضمري املؤنث اجرى عليها حكمُه( ، وهي مذكرة، األمثال إىلمضافة 

عة وبنوا أقيستهم عىل جممو، فالنحاة مل حييطوا بكالم العرب، )وهذه القراءة مرجعها اللغة ال القياس

 من النصوص مل حتط بكل ما قال العرب.

غة ال واذا مل تنكره الل، اجلوار امرًا ال تنكرُه اللغة أنبنّي  إذالعكربي يف هذا البحث القيّم  أصابوقد 

 .(8) نزل بلغات العرب( ألنه، ينكرُه القرآن

                                                           

 .22الواقعة  (1)

 زهري زاهد ود. د.: هـ( تح 455)ت  األنصارياملقريء  إسامعيلاليب طاهر  185: العنوان يف القراءات السبع: ينظر (2)

 ت(-)د، 2ط/، النجف، مؤسسة املنار، العطيةخليل 

 هـ. 1293، املطبعة الوهبية، من جمموع مخسة دواوين، 12: ديوانه (3)

 . 84هود  (4)

 . 18 إبراهيم (5)

 . 16 األنعام (6)

 .4/210: الدر املصون: وينظر، 336 -1/335: القرآن إعرابالتبيان يف  (7)

-هـ  1417، 3ط/، مؤسسة الرسالة، العال سامل مكرم عبد د.، 125: الدراسات النحويةالقراءات القرآنية واثرها يف  (8)

 م بريوت.1996



 

 

 

 

 

ضعيف شاذ مل يرد  ألنهجمرورًا عىل اجلوار  چٺ چ : وقد ضّعف السيوطي ان يكون قوله

 .  (1)عىل ان املراد به مسح اخلف چٺ        چاحرف يسرية والصواب أنه معطوف عىل  إالمنه 

 چڀ  ٺ      چ الرتتيب السياقي لظاهر اآلية فإننا سنالحظ ان مجلة  إىلواذا ما رجعنا 

يف  الوضوء الن األصل أعضاءترتيب  إىل اإلشارةوالفائدة من هذا االعرتاض ، معرتضة بني املتعاطفني

ي حكمة الوضوء ه إذ، جيب ان تكون مغسولة فاألرجل، الرتتيب الذكري ان يدل عىل الرتتيب الوجودي

ضًا للوسخ فإن  ،النقاء والوضاءة والتنظف والتأهب ملناجاة اهلل تعاىل تقتيض ان يبالغ يف غسل ما هو اشد تعرُّ

يأمر بمبالغة الغسل  ولذلك كان النبي ، تالقي غبار الطرقات وتفرز الفضالت بكثرة حركة امليش األرجل

 . (2)"ويل  لألعقاب من النار": رجليه وقد نادى بأعىل صوته للذي مل حيسن غسل، فيها

 جب يئ ىئ مئ حئ  جئ یچ : ما يندرج يف قراءيت النصب واجلر ما ورد يف قوله تعاىل أمثلةومن 

حيتمل قراءتني النصب  چىت يتجث چ فقوله ، (3) چ يتجث ىت  مت خت حت  جت يب ىب مب خب حب

 ی جئ  حئ مئ ىئچ : حممول عىل قوله ) فالنصب: واجلر وقد وصفهام الباقويل باهنام حسنان حيث قال

ىب چ : حممول عىل قوله تعاىل واجلر،  چيئ جب حب خب مب ىب يب جت  حت خت مت  ىت يتجث 

 .(4)والوجهان حسنان جيدان( ، ومن الكفار چيب جت  حت خت مت  

                                                           

اهليئة ، إبراهيمالفضل  أيبحممد : تح، هـ( 911جلالل الدين السيوطي )ت ، 2/313: يف علوم القرآن اإلتقان: ينظر (1)

لشمس الدين حممد بن امحد اخلطيب  1/385: م. وتفسري الرساج املنري 1974-هـ 1394، املرصية العامة للكتاب

 هـ .1285( القاهرة األمرييةهـ( مطبعة بوالق ) 977الرشبيني )ت 

 . 6/130: التحرير والتنوير: ينظر (2)

 . 57املائدة  (3)

 . 216: كشف املشكالت (4)



 

 

 

 

 

. فوجه النصب العطف (1)عمرو والكسائي والنصب قراءة باقي السبعة أيبعلاًم ان قراءة اجلر هي قراءة 

 عىل املوصول چىت جث   چ: اجلر فوجهه عطف قوله وأما، لتتخذوا األولوهو املفعول  األولعىل املوصول 

 املجرور بِمْن .

ذلك الن معنى ،  چمئ ىئ يئ چ عطفًا عىل االسم املوصول يف  چىت چ وكأن حجة من نصب 

ىب چ : يف قوله چخت چ وجيوز ان يكون معطوفًا عىل موضع ، بمعنى الذي چىت چ والالم يف  األلف

 الن موضعه نصب.، چيب 

كذلك يف  ألنه، ومن الكفار: لفظًا يريد چىب يب چ : حجة من جر فهي انه عطفه عىل قوله أما

 . (2)حرف عبد اهلل وُأيب

 : بني مرفوعني. ج

 .(3) چۇئ  وئ     وئ ەئ  ەئچ : ورد يف قوله تعاىلما  أمثلةومن 

 چ ەئ  چ نائبًا عن املفعول وهذا يكون بحسب قراءة أويتحمل ان يكون فاعاًل  چ     وئچ : فقوله

عىل هذا هنُي الكاتب والشاهد  واملعنى چ ەئ  چ احتامل الفاعلية فذلك عىل تقدير كرس الراء املدغم من  فأما

، الشهادة وأاالمتناع من الكتابة  أو، يف النقصان منه أوالذي عليه احلق بالزيادة فيه  أويضار صاحب احلق  أن

احتامل الوجه اآلخر وهو ان يكون مفعوالً مل ُيسمَّ فاعلُه فعىل تقدير فتح الراء املدغمة ويقوي ذلك قراءة  أما

ويكون املعنى عىل هذا النهي عن اإلرضار بالكاتب ، بالتفكيك وفتح الراء "ال ُيضاَررْ " عمر بن اخلطاب 

 .(4)بالفعل  أووالشاهد بإذايتهام بالقول 

  ەئچ  حيتمل البناء للفاعل والبناء للمفعول والدليل عليه قراءة عمر  )والفعل: املعاينجاء يف روح 

بالفك والفتح واملعنى عىل األول هني الكاتب والشاهد عن  وقراءة ابن عباس ، بالفك والكرس چ ەئ

                                                           

، شوقي ضيف: هـ( تح 324بن موسى بن العباس التميمي البغدادي )ت  ألمحد، 1/245: السبعة يف القراءات: ينظر (1)

 هـ. 1400، 2ط/، مرص، دار املعارف

 . 1/132: احلجة يف القراءات السبع: ينظر (2)

 . 282: البقرة (3)

، اإلسالميةللشؤون  األعىلاملجلس  األوقافهـ( وزارة 392اليب الفتح عثامن بن جني )ت ، 1/148: املحتسب: ينظر (4)

 .1/140: والتسهيل لعلوم التنزيل 1/97: واحلجة يف القراءات السبع، م1999 -هـ1420



 

 

 

 

 

 وعىل الثاين النهي عن الرضار هبام بان، ما يطلب منهام وعن التحريف والزيادة والنقصان إىلترك اإلجابة 

ُه من اجلعل   .(1) حيمل الشاهد مؤونة املجيء من بلد( أويعجال عن مهم وال يعطى الكاتب حقَّ

 : بني الرفع والنصبأ. 

لظواهر اال يقترص التغيري النحوي عىل األسامء فحسب بل إن األفعال هي األخرى ترسي عليها نفس 

ومن ذلك ما جاء ماثالً يف ، وذلك بحسب القراءات القرآنية وما تعطيه كل قراءة من داللة او معنًى ، النحوية

 ڇ ڇ  ڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ    ڦ   ڦ ڦچ : قوله تعاىل

 گگ ک  ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ      ڈ ڈ   ڎ ڎ       ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ

 .(2) چ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ

جاء يف الكشف  فمرة جاء عىل النصب ومرة جاء عىل الرفع چ ڑ ڑچ وردت قراءتان يف الفعل 

،  چ ڃ ڃچ وال يأمركم بالنصب عطفًا عىل قوله : وعاصم ومحزة إسحاق أيب) قرأ احلسن وابن : والبيان

نقطاع االستئناف واالعىل إضامر أّن وهو عىل هذه القراءة مردود عىل البرش. وقرأ الباقون بالرفع عىل : وقيل

 .(3)من الكالم األول(

،  املذكورالبرش أومن قرأ عىل الرفع فمعناه أنه استئناف ويف هذه القــراءة يكون الفاعل اهلل تعاىل  إذن

والفاعل عىل ، چ ڃ ڃچ : قوله أو چ ڄ ڄچ : يف حال قراءة النصب فإن ذلك عطف  عىل قوله أما

 . (4)هذا هو البرش

                                                           

دار الكتب ، عيل عبدالباري عطية: هـ( تح 1270لشهاب الدين حممود بن عبداهلل اآللويس )ت ، 2/60: روح املعاين (1)

 هـ.1415، 1ط/، لبنان-بريوت، العلمية

 . 80: آل عمران (2) 

حممد بن  أيب اإلمام: هـ( تح427الثعلبي )ت  إبراهيمبن حممد بن  ألمحد، 3/103: الكشف والبيان عن تفسري القرآن(3) 

احلجة يف : م. وينظر2002-هـ 1422، 1ط/، لبنان، بريوت، الرتاث العريب اءيإحدار ، نظري الساعدي: مراجعة، عاشور

 1401، 1ط/، بريوت، دار الرشوق، العال سامل عبد د.: تح، هـ( 370للحسني بن امحد خالويه )ت ، 1/111: القراءات

 هـ. 

 . 1/157: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر (4)



 

 

 

 

 

وقد عقد ابن عاشور مقارنة بني القراءتني شكاًل ومضمونًا فإنه يرى أن قراءة الرفع عىل االبتداء هي 

إعادة حرف  ىلإاحتيج ، ثم انتقض نفيه بلكن، فإنُه مّلا وقع بعد فعل منفي، حرف النفي أعيد إذااألصل فيام 

ما كان لبرش ان يقول للناس كونوا : أيويكون املعنى عىل هذه القراءة واضح  "و ال يأمركم": النفي فقال

 إلخ.... وال هو يأمرهم ان يتخذوا املالئكة اربابًا.

   ڦ ڦ چ: زائدة لتأكيد النفي الذي يف قوله "ال "و  "ان يقول"عىل قراءة النصب فإنه عطف عىل  أما

 .(1)"ال ينبغي لبرش ُأويت الكتاب أاّل يأمركم ان تتخذوا: فيصري املعنى چ    ڦ

 الرفع واجلزم ب/بني

قراءتان ويكمن يف  چ  ۈئ ۈئ چ: وردت يف قوله، (2) چ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ چ: قوله تعاىلومنه 

 إىلبرفع الفعل مع ياء الغيبة والضمري عائد  چۈئ ۈئ   چ: فقد قرأ اجلمهور، خاصةكل قراءة معنًى وداللة 

 "ال"عىل ان  "وال ترشكْ "وقرأُه ابن عامر بتاء اخلطاب واجلزم  چۋ  ۅ  ۅ  چ : اسم اجلاللة يف قوله

 .(3)او اخلطاب لكل من يتلقاُه ، مراد به ُأمتُهُ  نـــــاهية واخلطاب لرسول اهلل 

 إىل أحداً تنسبّن : اي، عىل النهيبالتاء واجلزم  چ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ چ: جاء يف حجة القراءات

وقرأ ، چی  ىئ ىئچ : واملراد غريه ويقّوي التاء ما بعده وهو قوله علم الغيب فاخلطاب لرسول اهلل 

: (4)قال الزجاج، احداً  وال يرشك اهلل يف حكمه: واملعنى، بالياء وضم الكاف عىل اخلرب چ  ۈئ ۈئ چ: الباقون

 .(5) قد جرى ذكر علمه وقدرته فأعلم جّل وعّز أنُه ال يرشك يف حكمه مما خيرب به من الغيب أحدًا(

  

                                                           

 . 3/296: التحرير والتنوير: ينظر(1) 

 .26: الكهف(2)

 . 302: التحرير والتنوير: ينظر(3)

 . 2/101: القرآن أعرابالتبيان يف : وينظر، 3/280: معاين القرآن واعرابه: ينظر(4)

 .1/415: حجة القراءات(5)



 

 

 

 

 

 بني االسم والفعل. . ج

:  فقد ورد مثاهلا يف قوله خماطبًا نوحاً ، اذ لكل قراءة مدلوهلا، القراءة بني االسم والفعلتتنازع 

 ،فيه قراءتان فمرة يكون اساًم وأخرى يكون فعالً  چ پ چ: فقوله (1) چڀ  ڀ پ    پ پپ ٻ ٻ    ٻچ

 .(2)هي قراءة اجلمهور والثانية قراءة الكسائي فاألوىل

ن حتتمل ثالثة تأويالت  : فقراءة اجلمهور بلفظ االسم املنوَّ

ان يكون الضمري البن نوح  ، لسؤال نوح نجاة ابنه "إنه"ان يكون الضمري يف  

 :وعمل، ان يكون الضمري البن نوح ، إنه ذو عمل غري صالح: وحذف املضاف من الكالم تقديره

إنه لكثرة صيامِه املستمر صار الصيام صفة ثابتة يف ذاته : أي، رجل  صوم  : مصدر وصف به مبالغة كقولك

 ألجلعن اسم الذات باملصدر  اإلخباران الغرض األساس من القراءة بلفظ االسم هو  ظنوأ. (3)مبالغة 

اىل يف ابن تعقال ، ورد يف اللغة إخبار  من هذا القبيل )وقد: فاضل السامرائي يقول د.، الداللة عىل املبالغة

فأخرب باملصدر عن الذات  چپ        پ  چ  فقال عنه،  چٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀ چ : نوح

 : تصف ناقتها: وقالت اخلنساء، سري   أنت و إّنام، ورجل  فطر  ، رجل صوم  : ...وقالوا

 (4)فإنام هي إقبال  وإدباُر  اّدكرْت  .......ترتُع ما َرَتَعْت حتى اذا

هي  ناموإ، واإلقبال واإلدبار ال يكونان خربًا عن الناقة، هي إقبال وإدبار: فأخربت عن الناقة بقوهلا

هو املبالغة بجعل العني هو  اإلخبارفام معنى هذا اإلخبار وما الغرض منه؟ الغرض من هذا ، مقبلة  مدبرة

والناقة  ،ومل يبق فيه عنرص من عنارص الذات، عمل غري صالح إىلإن ابنَك يا نوح حتول : أياحلدث نفسه 

ومثل  ،وإنام هي حتولْت إقبال وإدبار، حدث جمرد من الذات فليس فيها ما يثقلها من عنرص الذات إىلحتولت 

                                                           

 . 46: هود(1)  

 . 2/289: والنرش يف القراءات العرش، 1/187: واحلجة يف القراءات السبع، 2/17: معاين القرآن للفراء: ينظر (2)

عجيبة اليب العباس امحد بن ، 2/298: والبحر املديد، 6/162: والبحر املحيط، 1/272: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر (3)

 هـ.1423-م2002، 2ط/، دار الكتب العلمية هـ( 1224)ت 

اليب العباس ، 3/530: ت( واملقتضب-)د"، 5بغداد ط/، مطبعة الديواين، متارض بنت عمرو بن احلارث، 50: يف ديواهنا(4)

، 2/135: واخلصائص، هـ1385، اإلسالميةللشؤون  األعىلاملجلس ، حممد عبداخلالق عضيمة: هـ( تح285املربد )ت

 ت(-)د، املكتبة التوفيقية، احلكيم بن حممد عبد: هـ( تح 392البن جني)ت 



 

 

 

 

 

(: هذا الوصف باملصدر نحو يوصف به يصبح  أوفعندما خيرب باملصدر عن اسم الذات  (1) اقبل رجل  عدل 

 .(2)املوصوف كأنه يف احلقيقة خملوق من الفعل لكثرة تعاطيه لُه واعتياده إياُه 

فأخرب عنه بفعله  عائد  البن نوح  "إنهُ " أما القراءة بلفظ الفعل من غري تنوين فيكون الضمري يف

ضمري البن نوح بال . وال(3)إن ابنك َعِمل عمالً غري صالح : صفة ملصدر حمذوف والتقدير "غري" وجعل

 إشكال.

ِه كأنه جعل نفس العمل واصلُه  األوىلمعنى القراءة  "وعىل أية حال فإن  و عمل غري 1املبالغة يف ذمِّ

 وغريه. (4)صالح ثم حذف املضاف وجعل نفس العمل كذا قال الزجاج

 . (5)"ابيهانه عمل عمال غري صالح وهو كفره ونكره ملتابعة : أيومعنى القراءة الثانية ظاهر 

وهذا اإلشكال ، خمالفة للمقاييس األصولهناك قراءات مشكلة ظاهرها يدل عىل أهنا متعارضة مع 

 وعدد مسائله حتى فاضت كتبه وامتألت باآلراء املتعددة.، واالختالف هو الذي اثرى النحو

تقرأ تقرأ مشددة تارًة و "إنّ "ومن هذا القبيل ما ورد يف احلروف من اختالف يف قراءهتا فرتى النون من 

، اللتهاإذ لكل قراءة د، "إنْ " و "إن" وكذلك ما يؤديه تباين القراءة بكرس اهلمزة وفتحها يف أخرىخمففة تارًة 

 : هذا ما سنعرضه فيام ييل

 ن )إّن وإْن(بيـــأ. 

 "إنَّ " فقراءة تشديد، (6) چ ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئچ : قال تعاىل

قرأ بكر و أيبقراءة ابن عامر ومحزة ونافع والكسائي ووافقهم عاصم برواية  چ وئچ يف  األلفوإبقاء 

بالياء جعلها اسم إنَّ فال  "هذين"هي املؤكدة العاملة فمن قرأ  "إن" الياقوت بتشديد النون عىل ان تكون

                                                           

 هـ1423، 2ط/، القاهرة، رشكة العاتك، فاضل السامرائي د.، 1/176: معاين النحو(1) 

، بنغازي، منشورات جامعة خان يونس، حممد خليفة املدناع د.، 151: والتطريز اللغوي، 2/135: اخلصائص: ينظر (2)

 م.1997، 1ط/

 .318: وكشف املشكالت، 1/341: حجة القراءات: ينظر (3)

 .3/55: وأعرابهمعاين القرآن : ينظر (4)

 ت(-)د، بريوت، دار الفكر، هـ( 125ملحمد بن عيل بن حممد الشوكاين)ت ، 2/502: فتح القدير (5)

 . 63: طه (6)



 

 

 

 

 

جاء عىل لغة من ُيلِزُم املثنى األلف يف األحوال  "إن" باأللف وهو اسم چ وئچ و قرأ آخرون ، إشكال فيها

 الثالثة.

كثري  يف حني قرأ ابن "هذين"وإثبات الياء يف ، "إن"عمرو بن العالء فإنه قرأها بتشديد نون  أبو أما

 .(1)"هذان"بتخفيف النون مع إثبات األلف مع تشديد النون يف 

إْن هذا  " :) قالوا يف قوله سبحانه: هلذا األشكال يف القراءات ومنهم ابن قتيبة الذي قال تعرض النحاة

وقبضت منه درمهان وجلست بني ، مررت برجالن: يقولون، حلارث بن كعباهي لغة  "لساحران 

 : يداه...وانشدوا

د ِمنَّا بني ُأْذناُه رضبةً   (2)هايب الرتاِب عقيم إىلدعته ......  تزوَّ

إن " عمرو بن العالء وعيسى بن عمر أبوفقراه ، عىل ان القراء قد اختلفوا يف قراءة هذا احلرف: قالثم 

 .(3) انه غلط من الكاتب كام قالت عائشة( إىلوذهبا  "هذين لساحران

ذلك لدخول الالم يف اخلرب وهو قليل يف ، خمففة بمعنى نعم "إنْ " فقد ضّعف كون األنباريابن  أما

 كالم العرب.

جييء يف  إنامالن هذا ، وفيه أيضًا َضْعف، إنُه زيد  ذاهب  : )إن( كام نقول إن اهلاء مضمر مع: وقيل

 الشعر.

وهذا ضعف من ، محلت التثنية عىل ذلك، مّلا مل يظهر اإلعراب يف واحدِه ومجعهِ  "هذان"ألن : وقيل

 الذي قبلُه.

                                                           

مهدي حممود  د.: هـ( تح 215املجاشعي البلخي البرصي )ت اليب احلسن ، 444-2/443: معاين القرآن لالخفش: ينظر(1) 

والكشف عن وجوه ، 1/419: والسبعة يف القراءات، م1990-هـ1411، 1ط/، القاهرة، مكتبة اخلانجي، قراعة

، دار احلديث القاهرة، الرحيم الطرهوين عبد: هـ( تح437طالب القييس )ت  أيباليب حممد مكي بن ، 1/204: القراءت

امحد حممود : تح، هـ(476)ت  األندليساهلل حممد بن رشيح الرعيني  لبي عبد، 157: والكايف يف القراءات السبعم. 2007

 م.2000، 1ط/، بريوت، دار الكتب العلمية، الشافعي

، 3هـ( دار صادر بريوت ط/  711ملحمد بن مكرم ابن منظور )ت ، 8/197: وهو يف اللسان، البيت هلوبر احلارثي (2)

 .هـ1414

، شمس الدين إبراهيم: تح، هـ( 276اليب حممد بن عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدنبوري )ت ، 1/37: تأويل مشكل القرآن (3)

 بريوت لبنان.، دار الكتب العلمية



 

 

 

 

 

 نامإخمففة من الثقيلة ومل يعملها ألهنا  "إنْ "تكون  أن: أحدمها: وَمْن قرأ بالتخفيف كان فيه وجهان

)إن(  ان تكون: فلام حذف منها النون وخففت ضعف وجه الشبه فلم تعمل والثاين، عملت لسبه الفعل

 .(1)خيرجان عىل مذهب الكوفيني  وهذان الوجهان، بمعنى)ما(

ثم ، هذان اسمها: )وقيل: نحاةذلك حيث قال بعد أن ذكر عدة آراء لغريه من ال: وقد ناقش ابن هشام

ملجد قد بلغاين ا: جاءت عىل لغة بلحارث بن كعب يف إجراء املثنى باأللف دائاًم كقوله: اختلف فقيل

وان قول األكثرين ، هذان مبني لداللته عىل معنى اإلشارة: وقيل، واختار هذا الوجه ابن مالك، (2)غايتاها

 واختاره ابن احلاجب.، يضاً أعرابًا إهذين جرًا ونصبًا ليس 

 لفألاألصل يف املبني ااّل ختتلف صيغُه مع أن فيها مناسبة  إذ، وعىل هذا فقراءة هذان أقيس: قلت

 .(4) فهي هنا أرجح ملناسبة ياء ابنتي( (3) چۈ     ۈ    ٴۇ  چ  ساحران وعكسُه الياء يف

سمها وا، خمففة من الثقيلة أهنافعىل  "إنْ " وجه قراءة أمابالياء ال إشكال فيها.  "ان هذين "إذن قراءة 

نى إن هنا بمع ": فقيل، "هذان"ورفع  "إنَّ "بتشديد  قراءة نافع وغريهُ  وأما، مرفوع باالبتداء "هذان" بعدها

 األمرإن  :اسم إن ضمري الشأن تقديره ُ: وقيل، بالرفع "أن احلمد": روي يف احلديث ومنه ما، نعم فال تنصب

ن جاء القرآن يف هذه اآلية بلغة بني احلارث ب: وقيل، وهذان لساحران مبتدأ وخرب يف موضع خرب إْن املخففة

 .  (5)حال النصب واخلفض باأللفكعب وهو إبقاء التثنية 

داعي  الواقع أنه ال) يراه الدكتور عبدالعال سامل مكرم من أن ما أرىوبعد هذا التفصيل والبيان فاين 

 وجتعل طالب النحو يعيش يف دوامٍة من، ويالت والتقديرات التي تشتت الفكر وحتري العقلهلذه التأ

ونوفر هذا  ،مِلَ ال ُنريُح انفسنا، التي يلمسها يف دراسة ملسائل هذا العلم األفكاراضطرابات اآلراء وتناقض 

، ةختضع هلذه املقاييس النحوي غنها لغة واللغة ظاهرة اجتامعية ال: ونقول، اهلدف إىلاملجهود الذي ال يوصل 

                                                           

 تفسري دار الكتب، 644خمطوط رقم ، األنباريالبن ، 257: القرآن أعرابالبيان يف غريب : ينظر(1) 

 األنصاريالبن هشام ، 76: وهو يف رشح شذور الذهب، اليب النجم العجيل: وقيل، النسب هذا الرجز لرؤبة بن العجاج (2)

 م.2004، القاهرة، دار الطالئع، حممد حميي الدين: هـ( تح 761)ت 

 . 27: القصص (3)

، 6ط/، دمشق، دار الفكر، وحممد عيلد. مازن مبارك : هـ( تح 761) ت  األنصاريالبن هشام ، 1/58: مغني اللبيب (4)

 م.1985

 .2/141: القرآن أعرابوالتبيان يف ، 2/10: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر (5)



 

 

 

 

 

ة بني احلارث لغ": إهناومل تكن لغة قبيلة واحدة بل ذكر بعض النحاة أهنا لغات قبائل متعددة كام قال ابن مجاعة 

  . (1)"وخثعم وزبيد ومهدان وبني العنرب وعذرة ومراد وغريهم

ونسوا أنه  ،يتأولون وخيرجون ثم يأيت النحاة بعد ذلك، تكون لغة هلذه القبائل املتعددة أنومن عجب 

 .(2) تؤخذ كام ُرويت وكام ُقرئْت هبا ( أنجيب 

( وفتحهابني  .ب  كرس مهزة )إنَّ

وقرأ نافع   چڇچ  قرأ السبعُة بفتح اهلمزة يف، (3) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ  :ومنه قوله تعاىل

 . (4)بكر بكرس اهلمزة أيبووافقُه عاصم برواية 

لة اهلمزة عىل عطف اجلم )فكرس: وقد رأيت ابن عاشور مفصالً معنامها قائالً ، معينةولكل قراءة داللة 

اذا وقعت يف حمكي القول  "إن" الن مهزة ، وقل إنُه ملا قام عبد اهلل يدعوه: والتقدير چٻ  ٻ       چعىل مجلة 

بتداءًا أُأخرى  أغراض إىلمقالة اجلن الن ذلك قد انقىض وتباعد وُنِقَل  وال يليق ان جيعل من حكاية، تكرس

 . (5)  چڃ   ڃ  ڃ  چ : من قوله

، ايلَّ أنه ملا قام عبد اهلل أي: وأوحي، (6) چٻ   ٻ  پ      چ  الفتح فعىل اعتباره معطوفًا عىل مجلة وأما

ضمري   چ   ٻچ  أوحى اهلل إيلَّ اقرتاب املرشكني من ان يكونوا لبدًا عىل عبد اهلل ملا قام يدعوا ربُه وضمريأي: 

 .(7)"آخرها خرب إىل  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ الشأن ومجلة 

  

                                                           

 . 1/277: حاشية ابن مجاعة عىل رشح الشافية (1)

 . 121: القراءات القرآنية واثرها (2)

 .19: اجلن (3)

 . 2/392: ينظر (4)

 . 18: اجلن (5)

 . 1: اجلن (6)

مد حممد حممد سامل حميسن ملح 2/62: القراءات واثرها يف علوم العربية: وينظر، 241/ 29: التحرير والتنوير (7)

 م.1984-هـ 1404، 1ط/، القاهرة، األزهريةمكتبة الكليات ، هـ(1422)ت



 

 

 

 

 

 بني فتح اهلمزة وكرسها يف ) أْن ( ساكنة النون. .ج

فتح ، قراءتان چۇ چ : ففي قوله (1) چڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ : وذلك يف قوله تعاىل

 "إمرأة"أنه بدل من : احدمها: وفيها وجهان، فأما قراءة الفتح فهي أليُّب واحلسن وعيسى، اهلمزة وكرسها

 .(3)وأحللنا لك هبَة املرأِة نفسها لك : فكأنه قيل، (2)وهذا ما ذهب إليه العكربي، بدل اشتامل

 .(4)ألن وهبت : أيفإنه عىل حذف الم العلة : اآلخر أما

، قد وقع ذلك: وقيل، إن وقع: أيبكرس اهلمزة  چۇ  ۇ    چ: قراءة اجلمهور): جاء يف التسهيل

 .(5) بفتح اهلمزة( چۇ  ۇ    چوهو عىل هذا القول قريء 

                                                           

 . 50: األحزاب (1)

 . 277/ 2: القرآن إعرابالتبيان يف : ينظر (2)

 . 9/135: الدر املصون: ينظر (3)

 . 22/58: و روح املعاين، 9/136: الدر املصون: ينظر (4)

 . 2/155: التسهيل لعلوم التنزيل (5)



 

 

 

 

 

شك فيه ان من يتتبع األلفاظ يف القراءات القرآنية ويقف عىل تباينها ويتأمل من السياق والنظم  مما ال

از وجييل جانبًا من جوانب اإلعج، واملزايافإنه سيكشف عن الكثري من األمثلة واألرسار ، الذي نسجت فيه

وهي  ،يف األسلوب احلكيم. ولذلك تعرضت لذكر بعض األمثلة لبعض الصيغ عىل سبيل التمثيل ال احلرص

 : كام ييل

 :بني ) َفِعل وفاعل( .ا

قرأ و، {مالك يوم الدين}: قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (1) چٺ  ٺ    ٺ     چ  :قال تعاىل

وقد رأيت ابا زرعة مفصاًل القول احسن تفصيل يف حجة القراءات لكل قراءة ، "ملك "الباقون بغري الف

 :لقراءة )ملك( بغري الف لكثرة ورود لفظ )امللك( يف التنزيل احلكيم فقال تعاىل األمر أولعىل حدة حمتجًا 

وينتقل اىل حجة ثانية ، (4) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ ،(3) چڌ  ڎ    چ  و (2) چپ  ڀ  چ 

الن الرجل قد يملك ، وليس كل مالك ملكاً ، عبيد القاسم بن ساّلم وهي ان كل ملك فهو مالكذكرها ابو 

 ال جيمع ملك جتمع مالكًا ومالك: عمر يقول أبووكان ، الدار والثوب وغري ذلك فال يسمى ملكًا وهو مالك

  :ان وصفه بامللك ابلغ يف املدح من وصفه باملالك وبه وصف نفسه فقال ثم يذكر حجة ثالثة وهي، ملكاً 

من غريه  وأوىلبه يومئٍذ فمدحه بام امتدح به احق  فامتدح بملك ذلك والقراءة (5) چېئ     ىئ    ىئىئ    چ

 بكرس امليم . "ملن امللك": هو من ملك ال من مالك النه لو كان مالكًا لقيل إناموامللك 

                                                           

 .4: الفاحتة (1)

 . 1: اجلمعة (2)

 . 2: الناس (3)

 . 116: املؤمنون (4)

 .16: غافر (5)



 

 

 

 

 

) مالك( حيث يرى ان حجة من قرأ مالك هي ان مالكًا حيوي باأللف ثم ينتقل لبيان وجه من قرأ 

فقد جعل امللك للاملك ، (1) چڈ      ڈ                 ژ    چ  :امللك مملوكًا لقوله عز و جل امللك ويشتمل عليه ويصري

سوى ما يتلوه من زيادة االلف التي هي  فصار مالك امدح و إن كان عىل ما يشتمل عليه امللك وعىل ملكه

 حسنة قد ضمن عنها عرش حسنات.

فقد اخرب انه اذا  (2) چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے چ : مالك( وهي قوله) لقراءة أخرىثم يذكر حجة 

 كان يملك فهو مالك.

هو  :سائر املخلوقات فيقال إىلاللفظ  وهي ان مالكًا يضاف يف األخفشذكرها  أخرىحجة  إىل وأشار

 هو ملك الريح واحليوان: ال يقالو، األشياءمالك الناس واجلن واحليوان ومالك الرياح ومالك الطري وسائر 

يملك مجيع ما ذكرنا وحتيط به قدرته  ألنه، فلام كان ذلك كذلك كان الوصف بامللك اعم من الوصف امُللك

 وحيكم يوم الدين بني خلقه دون سائر خلقه.

يكون امللك ابلغ يف املدح من مالك يف صفة املخلوقني الن احدهم يملك  إنامامؤنا قال عل أخرياً ثم ذكر 

 . (3)شيئًا دون يشء واهلل يملك كل يشء

ال جيوز و چپ  پ چ من قرأ ) مالك( باأللف فانه يدل من قوله  إىلالباقويل  أشارو قد 

االستقبال وكان مضافًا مل تكن اإلضافة فيه  أوالن اسم الفاعل اذا كان بمعنى احلال ، يكون صفة له أن

تًا ملا فأنه عىل هذا يكون نع "ملك "كام لو كان غري مضاف بخالف من قرأ ، بل كان يفيد التنكري، للتعريف

 (4)قبله

واحلق  ،و مالك( أجد ان القراءتني نصًا توفيقيًا فقرأ بكل منهام )ملك تعرضت لداللة قراءيت أنو بعد 

قوله : منها، ظاهرة يف القرآن الكريم أخرىاًم استقلت به هذه اآلية بل هو توكيد لنصوص ان ذلك ليس حك

                                                           

 . 26: آل عمران (1)

 19: االنفطار (2)

 . 79-1/77: حجة القراءات: ينظر (3)

 . 13: املشكالتكشف : ينظر (4)



 

 

 

 

 

استقلت هاتان القراءتان بجواز  وإنام، (2) چپ  ڀ  چ : وقوله (1) چڎ  ڈ      ڈ                 ژ  چ : تعاىل

 القيامة ومالك القيامة.هو سبحانه ملك : فتقول، يوم القيامة إىلهذين االسمني اجلليلني  إضافة

 :بني ) ُفعال وَفعال( .ب

) ُفواق( بضم الفاء وهي قراءة  ُقرأ (3) چجئ  حئ        مئ  ىئ      يئ  جب  حب  خب     مب   ىب   چ : قال تعاىل

 .(4)محزة والكسائي وخلف وقرأ الباقون بفتحها

بتي ومها بني حل، توقف مقدار فواقما هلا من : ) و ُقرأ بالضم: قال إذذكر الزخمرشي داللة قراءة الضم  

ا من ما هل: من الزمان... وعن ابن عباس يعني اذا جاء وقتها مل تستأخر هذا القدر، احلالب ورضعتي الراضع

 أهنا :يريد، رضعها إىلساعة ترجع الّدر : وفواق الناقة، الصحة إىلاملريض اذا رجع  أفاقمن ، رجوع وتزداد

 .(5) نفخة واحدة فحسب ال تثنى وتزداد(

ي احلالب بني حلبت حيان فانه يرى اهل اللغة جيرون الفواق بالضم والفتح عىل الزمان الذي ما أبو أما

انه ثمة فرق بني املضموم واملفتوح فذكرا ان املفتوح  إىلعبيدة والفراء ذهبا  أباولكن ، (6)ورضعتي الراضع

عندما تباينت القراءتان برز لنا معنى  إذن، (7)واملضموم اسم للمدة  اإلجابةبمعنى الراحة مثل اجلواب من 

 وهو عىل، الدنيا بعد هذه الصيحة إىلاهنم ال يرجعون  أيما هلا من رجوع : وداللة لكل قراءة فيكون املعنى

 :هي واحدة ال ثانية هلا. وكذا جيوز إنام: أي، ما هلا من ترداد: و جيوز ان يكون املعنى، ق من اإلفاقةهذا مشت

 ،ماهلا من تأخري وال توقف: أيالوقت واملدة وهذا ناتج عن قراءة الضم خاصة  إىلان يكون املعنى راجعًا 

 جيوز ان يكونا للقراءتني معًا واهلل أعلم.واعلم ان هذا املعنى جيري عىل الضم واألوالن ، مقدار فواق ناقة

                                                           

 26: آل عمران (1)

 . 23احلرش  (2)

 . 15ص  (3)

 2/361: النرش: ينظر (4)

 . 23/172: روح املعاين: . وينظر4/78: الكشاف (5)

 . 4/565: و املحرر الوجيز، 9/143: البحر املحيط: ينظر (6)

حممد : تح، هـ( 209معمر بن املثنى البرصي)ت اليب عبيدة ، 2/179: وجماز القرآن، 2/400: معاين القرآن للفّراء: ينظر (7)

 هـ. 1381، مكتبة اخلانجي القاهرة، فؤاد سزكني



 

 

 

 

 

 بني )ُتَفعِّل وَتَفعَّل( .ج

 . (1) چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ چ  :مثاله ما ورد يف قوله تعاىل

 ،(2)الالتاء والدال وقرأ الباقويل بضم التاء وكرس الد فقرأ يعقوب بفتح چک  گ  چ : اختلفوا يف قراءة

يف امليش والقيام بسائر األفعال وذلك عىل   والنهي عن التقدم عىل النبيى بحسب اختيار يعقوب واملعن

 تقدير حذف احدى تائي) تتقدموا( وهي فعل الزم.

يشمل ل، وقد حذف املفعول، قراءة اجلمهور فقد جاءت بفعل متعد من غري الترصيح باملفعول وأما

 ،انه مل يقصد قصد مفعول وال حذفه): الزخمرشيوثمة وجه آخر حلذف املفعول هنا أورده ، (3)كل قراءة نافعة

، (4)كم بسبيل( وال جتعلوه من، ال تقدموا عىل التلبس هبذا الفعل: نفس املتقدم كانه قيل إىلبل توجه بالنهي 

ل داللة واضحة تد هناافمقتىض اآلية هنا ، وهنا تظهر فائدة هذا التباين بني القراءتني فيام ظهر من معان جديدة

فعالً كام دلت قراءة يعقوب وعدم التقدم عليه قوالً كام دلت قراءة  عىل النهي عن التقدم عىل رسول اهلل 

 الباقني.

وعدم التقدم عليه و مشتملة عىل وجوب طاعته  فهي إذنا مشتملة عىل وجوب التزام األدب معه 

 واتباعه.

 من هذه اآلية االّ عندما تعددت القراءات فيها. وليس ثمة سبيل الستخالص هذين املعنيني 

 بني )ُتفِعل وَتفُعل(. د

قرأ نافع )هتجرون( بضم التاء وكرس  (5) چں   ں   ڻ  ڻ  چ : ومنه ما ورد يف قوله تعاىل

 هتذون.: وهبذا يكون املعنى، أهجر هيجر اذا هدى: اجليم وهو من

                                                           

 . 1احلجرات  (1)

 . 276-2/275: النرش: ينظر (2)

 . 2/294: التسهيل: ينظر (3)

 . 2/351: الكشاف (4)

 . 67املؤمنون  (5)



 

 

 

 

 

تقولون اهلجر بضم اهلاء وهو الفحش من : معناه: وقيل، ُيفهم بام ال أهجر املريض اذا تكلم.: وقالوا

: أي: فقال ابن عباس  تكلموا بالفحش وسبوا النبي  الكالم ألنه كان الكفار اذا سمعوا قراءة الرسول

 .(1)يأتون باهلجر واهلذيان وماال خري فيه 

هتجرون  يأمن اهلجر بفتح اهلاء : وقرأ الباقون بفتح التاء وضم اجليم فيكون معناه عىل هذه القراءة

 . (2)فشبه اهلل تعاىل من ترك القرآن والعمل به باهلاجر لرشده، وما يتىل عليكم من كتاب  النبي

من اهلجر بسكون  أهنااحدمها : وجهني من املعاين إىلو قد أكّد ابن عادل ذلك بإرجاعه قراءة اجلمهور 

: أي ،هجر املريض هجراً : يقال، اهلجر بفتح اجليم وهو اهلذياناهنا من : والثاين، اجليم وهو القطع والصد

 .(3)هذى فال مفعول له

 بني ) ُنَفعِّل وَنْفُعل( .هـ

ُقرأ  "لنحرقنه": فقوله، (4) چېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ی  چ : ومنه ما جاء يف قوله تعاىل

قراءة  أما ،التشديد هي قراءة اجلمهوروقرأ بفتح النون وضم الراء وكرسها وختفيفها فقراءة ، بتشديد الراء

) والعامة عىل ضم : احللبي معنى كل قراءة حيث قال وقد بني السمني(5)جعفر أيبختفيف الراء فهي قراءة 

أنه : من حّرقه بالنار والثاين أهنا: وفيها تأويالن أظهرمها، النون وكرس الراء مشددة من حّرقه حيّرقه بالتشديد

 :اذا وقع عض بعض أنيابه عىل بعض والصوت املسموع منه يقال له الرصيف واملعنى، من َحرق ناُب البعري

 لنربدّنه باملربد بردًا نمحقه به كام يفعل البعري بأنيابه بعضهام عىل بعض. 

                                                           

 . 1/489: حجة القراءات: ينظر (1)

 . 1/489: املصدر نفسه: ينظر (2)

الشيخ عادل : تح، هـ( 880اليب حفص عمر بن عيل ابن عادل الدمشقي )ت ، 14/240: اللباب يف علوم الكتاب: ينظر (3)

: والرساج املنري، م1998-هـ 1419، 1ط/، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، امحد والشيخ عيل حممد معوض

200/585. 

 . 97طه  (4)

ليوسف بن عيل بن ، 1/599: الزائدة عليها وأربعنيوالكامل يف القراءات العرش ، 1/188: فضالء البرش إحتاف: ينظر (5)

 م.2007ه 1428، 1ط/، سام، مجال بن السيد: تح، هـ( 465جبارة اهلبيل) ت



 

 

 

 

 

، اً من أحرق رباعي، جعفر)لنحرقنه( بضم النون وسكون احلاء وكرس الراء وأبووقرأ احلسن وقتادة 

ضّم الراء فيجوز ان يكون احرق وحّرق  ألنه جعفر لنحرقنّه كذلك ! وأبووعيسى وقرأ ابن عباس ومحيد 

 . (1) القراءة األخرية فبمعنى لنربدّنه باملربد( وأما، بمعنى كانزل ونّزل

قراءة من فتح النون وضّم الراء وخففها  أما، وعىل أية حال فان معنى قراءة اجلمهور ال إشكال فيه

ذاك الن  ،من هذا املعنى أهناوقد محل بعضهم قراءة اجلمهور عىل ، ربد كام تبني ذلكفهو عىل معنى برده بامل

 الذهب ال يفنى باإلحراق بالنار.

من ان املقصود بإحراقه بالنار هو إذابته وإفساد صورته  األندليسالصحيح ما ذكره ابن جزي  أنو أظن 

 .(2)وتغيريها فبهذا يصح محل قراءة اجلمهور عىل هذا املعنى

 بني اإلفراد واجلمع . أ.

قرأ عاصم )املجالس( بألف صيغة ، (3) چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ : قال تعاىل

 .(4))املجلس(األفراد يف حني قرأ الباقون بغري ألف عىل ، اجلمع

يف سائر املجالس  الناس انام اآلية خمصوصة يف جملس النبي  وقال بعض): قال ابن عطيه يف بيان ذلك

 يضًا الن لكل احد جملس يفأفذلك مرادُه  "يف املجالس" ومن قرا "يف املجلس"ويدل عىل ذلك قراءة من قرأ 

واحلكم يف سائر   العلم السبب جملس النبي أهلوموضعه فتجمع كذلك وقال مجهور  بيت النبي 

ذلك ف "يف املجلس" ومن قرأ " املجالسيف" املجالس التي هي للطاعات...ويؤيد هذا القول قراءة من قرأ

 . (5) عىل هذا التأويل اسم جنس(

                                                           

 . 2/147: القرآن أعرابالتبيان يف : وينظر، 8/100: الدر املصون (1)

 . 2/14: التسهيل: ينظر(2) 

 . 11املجادلة  (3) 

امحد حممد  د.: تح، هـ( 833اخلري ابن اجلزري )ت  أيبلشمس الدين ، 1/578: حتبري التيسري يف القراءات العرش: ينظر(4) 

 م.2000-هـ 1421، 1ط/، عامن، األردن، دار الفرقان، مفلح القضاة

 . 5/252: املحرر الوجيز (5)



 

 

 

 

 

هو عام يف مجيع املجالس؟  أو اختلفوا يف املجلس هل التفسح فيه مقصــود عىل جملس النبي  إذن

 اهنا عامة ويدل إىلوذهب اجلمهور ، باإلفرادأهنا خمصوصة ويدل عىل ذلك قراءة) املجلس(  إىلفذهب قوم  

ويتأول قراءة ) املجلس( عىل هذا بانه اسم جنس وبذلك  األظهروهذا هو ، عىل ذلك قراءة) املجالس( باجلمع

فأما قراءة) عبادي( باجلمع  (1) "فادخيل يف عبادي ": يتضمن نفس معنى اجلمع واهلل أعلم ومنه قوله تعاىل

يف جسده  ادخيل: )عبدي( فمعناه األفرادقراءة  وأما، الصاحلنيادخيل يف مجلة عبادي : فاملعنى يكون عىل هذا

 . (2) هو خطاب للنفس

 بني اإلفراد والتثنية .ب

 )زينتا( بالتثنية. وُقرأ باألفراد)زينة( : ُقرأ، (3) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ : ومنه قوله تعاىل

عال نفس ج إذ: فالتقدير، مصدر ألهناوان كانت خربًا عن بنني  "زينة" افرد إنام) : جاء يف الدر املصون

وسقطت الفها ، ةعىل التثني "زينتا احلياة "وقرا شاذاً ، بمعنى مزينتني أو، هبام حتصل الزينة إذ، املصدر مبالغةً 

 .(4) لفظًا اللتقاء الساكنني فيتوهم انه ُقرأ بنصب زينة احلياة(

ألن ، ادعىل قراءة اجلمهور باإلفر وهبذا نستطيع القول بان ذلك من اجلمع بني الشيئني يف خرب واحد

 الزينة هنا مصدرًا فجاز اإلخبار هبا باملصدر عن االثنني وهذا من أدوات الفصاحة والبيان واهلل أعلم.

                                                           

 .29الفجر  (1)

 . 2/482: والتسهيل، 4/756: الكشاف: ينظر (2)

 .46الكهف  (3)

 . 7/502: الدر املصون (4)



 

 

 

 

 

صحبه وعىل آله و، ومصباح الظالم األناموالصالة والسالم عىل سيد ، احلمد هلل يف البدء واالختتام

 األطهار واألعالم وبعد....

وهي ، ليهاإهذه العجالة املوجزة فقد دونت بعض النتائج التي توصلت  إمتاماهلل تعاىل عىل  إعانةفبعد 

 : فيام ييل

  تفاسريهم  ءأثنااملفرسون عناية كبرية يف  أوىلفقد ، القرآين اإلعجازاظهر هذا البحث شيئًا من وجوه

ويرون ان ما من حرف ، هي كانت يف نظمه العجيب إنام اإلعجازيف بيان فكرة مؤداها ان وجوه هذا 

 ىلإثم ان العقول البرشية تدرك بعضًا منها وال تصل ، وفيه داللة ومعنى إالوال حركة يف القرآن 

 قليال. إالمن العلم  اإلنسان أويتوما ، أكثرها

  اإلعرابية األوجهواضح يف تعدد  أثرللقراءات القرآنية واملعنى. 

 ت.للنص والنظرية فيه من عدة جها أوسعلداليل يف القراءات القرآنية يعطي رواية ان بيان التنوع ا 

  العرب ونثرهم بام ثبت عن الفصحاء واملوثوق بعربيتهم وذلك أشعارمن  أمثلةيرسد بعض اللغويني 

 .وإيضاحهالبيان بعض الدالالت 

  ة الذي يدل عىل رجاح األمر رآنكل قراءة لدى معريب الق أرسار إىل واإلشارةتعدد القراءات القرآنية

ج هلا علاًم ان هناك بعض الدالالت فيها تكلف ال، عقوهلم ولعل ذلك جاء مراعاة ملا يرونه من ، حموِّ

 حاجة النص.

 هلل رب العاملني احلمد أنوآخر دعوانا 
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