القراءات القرآنية يف األفعال وأثرها الداللي


صغرى خاكم
مؼدمة

احلؿد هلل رب افعادغ وافصالة وافسالم ظذ أذف ادرشؾغ وظذ آفف وأصحابف أمجعغ ،وبعد:
ؾعؾؿ افؼراءات ظؾؿ جؾقؾ افؼدر  ،رؾقع ادؽاكة وافػضؾ فتعؾؼف بؽالم اهلل تعاػ  ،وهق أؾضؾ
ـتاب وأصدق حديث .وافؼراءات ادتقاترة ـالم اهلل ووحقف وؿرآكف ،وؿد ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :
"خرـؿ مـ تع ّؾؿ افؼرآن وظؾؿف"( ).
وؿد حتدى اهلل تعاػ افعرب افػصحاء بلن يلتقا بؿثؾ هذا افؼرآن افذي كزل بؾغتفؿ ،ؾؼال اهلل
تعاػ يف افؼرآن افؽريؿ :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﰀﰁ

ﰂﰃ

ﰄﮊ( ) و ظجز افعرب وؽر افعرب أن يلتقا بؿثؾف ،وما هذا إٓ ٕن افؼرآن افؽريؿ هق ادعجزة
افعظؿك فـبقـا حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

كرى أن افؼر آن افؽريؿ حيتق ي ظذ أظذ مراتب افػصاحة

وافبالؽة ،وكجد يف هذا افصدد اهتامم ادػرسيـ وادحدثغ وافػؼفاء ،وافؾغقيغ وإصقفقغ بافؼراءات
ً
اشتدٓٓ هبا ،وتقجقفا دشؽؾفا بـاحقة افـحق وافكف وافدٓفة.
إيرا ًدا ا

* أشتاذة مساظدة،

ـؾقة افؾغة افعربقة ،اجلامعة اإلشالمقة افعادقة ،إشالم آباد ـ باـستان.

 -أبق حػص ظؿر بـ حمؿد بـ بجر افبجري

 ،فضائل الؼرآن  ،وهق :جزء مـ مستخرجف ظذ صحقح اإلمام

افبخاري ،حتؼقؼ :حمؿد بـ بؽر إبراهقؿ ظابد ،ج  ،1ص  ،53مؽتبة افعؾقم واحلؽؿ  ،ادديـة ادـقرة  ،دار افعؾقم
واحلؽؿ ،دمشؼ ،ط1430 ،1هـ 2009/م.
 -شقرة افبؼرة،

أيتان.24-23 :

هذا ادقضقع "افؼراءات افؼرآكقة يف إؾعال وأثرها افدٓيل " ،يقضح مـ خالفف روظة افبقان
افؼرآين ،وتـقع ادعاين فؾؿقضقع افقاحد .ترجع أمهقة هذه افدراشة إػ تـقع أشافقب افؼرآن ؾقام ُؿرئ بف مـ
ؿراءات خمتؾػة ،ؾفق إصؾ يف ؾفؿ افؼرآن افؽريؿ وتدبره ،وافقؿقف ظذ معاكقف .وهؽذا افقؿقف ظذ أثر
أيضا .وـذفؽ تقضقح مقؿػ
اختالف ؿراءات إؾعال يف افؼرآن افؽريؿ ظذ اإلظراب وتلثر ادعـك ً
ادػرسيـ مـ افؼراءات افؼرآكقة ادتقاترة وافشاذة وتقجقفاهتا .شتؽقن آشتػادة مـ ظؾقم ـثرة ـافتػسر،
وافبالؽة ،وافـحق ،وافكف حسب ضبقعة افبحث .وترـقز افدراشة ظذ أيات افؼرآكقة ،افتل حتتقي ظذ
أوجف افؼراءات فصقغ إؾعال وـشػ أوجف آختالف بقـفا ،باإلضاؾة إػ افسمجة فؾؼراء ادشفقريـ .
شقف تعتؿد افدراشة ظذ ادـفج آشتؼرائل افتحؾقع.
والتساؤٓت ؾقف :هؾ افتحقل بافؼراءات افؼرآكقة يف صقغ إؾعال مـ افغقبة إػ اخلطاب أو إػ
افتؽؾؿ أو بافعؽس أمر تـاوفف ادػرسون؟ وهؾ هذا إمر ظـد ادػرسيـ يمثر ظذ افدٓفة أم ٓ ،إذا تلثرت
ؾؽقػ ذـروا آرائفؿ إذا كاؿشقا؟ أما افدراشات افسابؼة ؾفل ـأيت:


آفتػات مـ افغقبة إػ اخلطاب يف افؼرآن افؽريؿ،

وأيضا آفتػات يف
ظادل افصعديً ،

افؼراءات افؼرآكقة ،حمؿد افزؽقل.


افؼراءات وأثرها يف ظؾقم افعربقة ،ادمفػ :حمؿد حمؿد حمؿد شامل حمقسـ.



افؼراءات افؼرآكقة وأثرها يف تػسرافؼرآن افؽريؿ ،مصباح اهلل ظبد افباؿل.



آفتػات كحقيا يف افؼراءات افؼرآكقة ،صقـت ظع ظبد افرمحـ درويش ،وافؼراءات افؼرآكقة
فألؾعال ادضارظة (دراشة كحقية) صابريـ مخقس افؾقفم ،إذاف :أمحد إبراهقؿ اجلدية.



أشؾقب آفتػات يف افؼرآن افؽريؿ وجفقد أصفر افؾغقيغ وافـحاة يف دراشتف،

ظدكان

ظبدافؽريؿ خؾقػات.
هذه افدراشات افسابؼة إن ـاكت ؿريبة افصؾة بادقضقع مـ جفة أهنا تدرس افؼراءات
وآفتػات ؾقفا إٓ أهنا بعقدة ظام شقؽقن افبحث بدراشة افؼراءات ادتقاترة خاص ًة يف ـؾ ـتاب اهلل
أيضا.
ظزوجؾ .وبقان اجلاكب افدٓيل ادستب ظذ افؼراءة افؼرآكقة وظالؿة ذفؽ بسقاق افـص ً
أما خطة افبحث فحتتق ي ظذ أربعة مباحث وخامتة.
ادبحث األول:

الؼراءات الؼرآكقة

واصطالحا:
مػفقم افؼراءات افؼرآكقة فغ ًة
ً
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الؼراءات لغ ًة
افؼراءات :مجع ممكث شامل ومػردها :ؿرأ ،ومصدرها :ؿراء ًة .أ ي :مجع إصقاء ،ـام ؿال افزبقدي
يف معجؿف" :ؿرأ (افقء :مجعف وضؿف) أي  :ضؿ بعضف إػ بعض ،وؿرأت افقء ؿرآكا :مجعتف وضؿؿت
بعضف إػ بعض ...ويسؿك ـالم اهلل تعاػ افذي كزفف ظذ كبقف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ـتا ًبا وؿرآكًا وؾرؿاكًا؛

ٕكف جيؿع افسقر ؾقضؿفا ،وؿقفف تعاػ :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ( ) أي :مجعف ،وؿراءتف ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﮊ( ) أي :ؿراءتف"( ).
اصطالح ًا
ؿال افزرـق" :افؼراءات اختالف أفػاظ افقحل يف احلروف أو ـقػقتفا مـ ختػقػ وتشديد
وؽرمها"( ) .أبان ظبد افػتاح أن " :هق ظؾؿ يعرف بف ـقػقة افـطؼ بافؽؾامت افؼرآكقة ،وضريؼ أدائفا اتػاؿا
وضح
واختالؾا مع ظزو ـؾ وجف فـاؿؾف .ـؾامت افؼرآن مـ حقث أحقال افـطؼ هبا ،وـقػقة أدائفا .وـذفؽ ّ
أيضا يف ـتابف .وهل:
ؾائدة افؼراءات ً

"افعصؿة مـ اخلطل يف افـطؼ بافؽؾامت افؼرآكقة ،وصقاكتفا ظـ

افتحريػ وافتغقر ،وافعؾؿ بام يؼرأ بف ـؾ مـ أئؿة افؼراءة ،وافتؿققز بغ ما يؼرأ بف وما ٓ يؼرأ بف"( ).

 -شقرة

افؼقامة ،أية.17 :

 -شقرة

افؼقامة ،أية.18 :

حمؿد بـ ظبد افرزّ اق افزبقدي،
حمؿد بـ ّ
ّ -

تاج العروس من جواهر الؼاموس  ،حتؼقؼ :جمؿقظة مـ ادحؼؼغ ،دار

ا داية ،ج  ،1ص  ،370واكظر :حمؿد ظبد افعظقؿ افزرؿاين  ،مـاهل العرفان يف عؾوم الؼرآن ،مطبعة ظقسك افبايب
احلؾبل وذـاه ،ط ،3ج  ،1ص  ،412وأبق افؼاشؿ احلسغ بـ حمؿد ادعروف بافراؽب إصػفاين  ،ادػردات يف
غريب الؼرآن ،حتؼقؼ :صػقان ظدكان افداودي ،دار افؼؾؿ،

دمشؼ ،افدار افشامقة  ،بروت ،ط 1412 ،1هـ،

ص.669-668
 -حمؿد بـ هبادر بـ ظبد اهلل افزرـق،

الزهان يف عؾوم الؼرآن ،حتؼقؼ :حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ ،دار ادعرؾة  ،بروت،

1391ه ـ ،ج  ،1ص .318
 -ظبد افػتاح افؼايض،

البدور الزاهرة يف الؼراءات العرش ادتواترة من ضريؼي الشاضبقة والدرة،

افؼراءات افشاذة

وتقجقففا مـ فغة افعرب ،دار افؽتب افعريب ،بروت ،ج  ،1ص  ،7واكظر :صؿس افديـ أبق اخلر ابـ اجلزري،
مـجد ادؼرئني ومرصد الطالبني ،دار افؽتب افعؾؿقة ،ط 1420 ،1هـ1999/م ،ص  ،9و مـاهل العرفان يف عؾوم
الؼرآن ،ج  ،1ص .412
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يف رأي افدمقاضل  " :ظؾؿ افؼراءة ظؾؿ يعؾؿ مـف اتػاق افـاؿؾغ فؽتاب اهلل تعاػ واختالؾفؿ يف
احلذف واإلثبات وافتحريؽ وافتسؽغ وافػصؾ وافقصؾ وؽر ذفؽ مـ هقئة افـطؼ واإلبدال وؽره  ،مـ
حقث افسامع  ،أو يؼال :ظؾؿ بؽقػقة أداء ـؾامت افؼرآن ،واختالؾفا معزوا فـاؿؾف

"( ) .كرى أن افؼراءات

ختتؾػ يف افؾفجات و أفػاظ افقحل افذي كزل ظذ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ .وـؾ ؿراءة صحقحة .وأخذ
وضح ابـ اجلزري يف ـتابف الـرش وهل" :ـؾ ؿراءة واؾؼت
ظؾامء افؼراءات ادؼبقفة متػؼ ظؾقفا بقـفؿ ،ـام ّ
ً
احتامٓ ،وصح شـدها ،ؾفل افؼراءة افصحقحة"( ).
افعربقة وفق بقجف ،وواؾؼت رشؿ أحد ادصاحػ ،وفق
كشلة الؼراءات
كجد ظالؿة وثقؼة بغ كشلة افؼراءات وبغ إحرف افسبعة ـام جاء يف احلديث "أكزل افؼرآن ظذ
شبعة أحرف "( ) هذا احلديث يدل ظذ أن افؼرآن افؽريؿ كزل ظذ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بافقحل مع
إحرف افسبعة ،وهل إحرف افتل حتتقي ظذ افؼراءات افؼرآكقة.
مػفوم األحرف السبعة
لغ ًة :ؿال ابـ مـظقر يف لسان العرب (" :احلرف) إداة افتل تسؿك افرابطة ٕ ،هنا تربط آشؿ
بآشؿ وافػعؾ بافػعؾ واحلرف باحلرف ــ ) :ظـ وظذ( وكحقمها .وـؾ ـؾؿة بـقت أداة ظارية يف افؽالم
فتػرؿة ادعاين واشؿفا حرف ،وإن ـان بـاؤها بحرف أو ؾقق ذفؽ مثؾ( :حتك ،وهؾ ،وبؾ ،وفعؾ) وـؾ
ـؾؿة تؼرأ ظذ افقجقه مـ افؼرآن تسؿك حر ًؾا.

تؼقل هذا يف ؿراءة ابـ مسعقد ابـ شقده و

(احلرف)

افؼراءة افتل تؼرأ ظذ أوجف"( ).
 -أمحد بـ حمؿد بـ ظبد افغـ

ي افدمقاطي ،احتاف فضالء البرش يف الؼراءات األربعة عرش ،دار افؽتب افعؾؿقة ،بروت،

1422هـ2001/م ،ص .6
 -صؿس افديـ أبق اخلر ابـ اجلزري،

الـرش يف الؼراءات العرش ،حتؼقؼ  :ظع حمؿد افضباع ،ادطبعة افتجارية افؽزى،

ج  ،1ص  ،9واكظر :حمؿد بـ شقدي حمؿد حمؿد إمغ ،اإلشـاد عـد عؾامء الؼراءات ،اجلامعة اإلشالمقة بادديـة
ادـقرة ،افعدد  ،129 :افسـة 1425 - 37هـ ،ص .164
 -ظالء افديـ ظع بـ حسام افديـ،

كـز العامل يف شـن األقوال واألفعال ،حتؼقؼ  :بؽري حقاين ـ صػقة افسؼا،

ممشسة افرشافة ،ط1401 ،5هـ1981/م ،ج  ،2ص  ،53رؿؿ احلديث ،3084 :واكظر :أبق احلسـ كقر افديـ
ظع بـ أيب بؽر بـ شؾقامن ا قثؿل  ،جمؿع الزوائد ومـبع الػوائد  ،حتؼقؼ :حسام افديـ افؼدد ،مؽتبة افؼدد،
افؼاهرة1414 ،هـ1994/م ،ج  ،7ص  ،150رؿؿ احلديث.11564 :
 -حمؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إؾريؼل،

لسان العرب  ،دار صادر  ،بروت ،ط  ،1ج  ،9ص  ،41واكظر :حمؿد بـ أمحد

150

وضح أبق ظؿرو افداين رمحف اهلل ( ) مظـك إحرف افتل أرادها افـبل صذ اهلل ظؾقف
اصطالحاّ :
ً
وشؾؿ هـا ،ؾنكف يتقجف إػ وجفغ:
أحدمها" :أن افؼرآن أكزل ظذ شبعة "أحرف شبعة" أوجف مـ افؾغات ٕ ،ن إحرف مجع حرف يف اجلؿع
افؼؾقؾ مثؾ ؾؾس وأؾؾس  ،واحلرف ؿد يراد بف افقجف ،بدفقؾ ؿقفف تعاػ :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ( ) ادراد باحلرف هفـا افقجف افذي تؼع ظؾقف
افعبادة"( ).
الوجه الثاين  :مـ معـك إحرف أن يؽقن صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ شؿك افؼراءات أحرؾا ظذ ضريؼ افسعة ،
ــحق ما جرت ظؾقف ظادة افعرب يف تسؿقتفؿ افقء باشؿ ما هق مـف وما ؿاربف وجاوره ،وـان ـسبب مـف
شؿى افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
وتعؾؼ بف رضبا مـ افتعؾؼ وتسؿقتفؿ اجلؿؾة باشؿ افبعض مـفا  ،ؾؾذفؽ ّ
افؼراءة حرؾا وإن ـان ـالم ًا ـثر ًا مـ أجؾ أن مـفا حرؾا ؿد ؽر كظؿف أو ـرس أو ؿؾب إػ ؽره أو أمقؾ أو
زيد أو كؼص مـف ظذ ماجاء يف ادختؾػ ؾقف مـ افؼراءة  ،ؾؾام ـان ذفؽ كسب صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افؼراءة
وافؽؾؿة افتامة إػ ذفؽ احلرف ادغر ادختؾػ افؾػظ مـ افؼراءة ؾسؿل افؼراءة إذ ـان ذفؽ احلرف مـفا
حرؾا ظذ ظادة افعرب يف ذفؽ واظتامدا ظذ اشتعام ا كحقه "( ) .كرى يف هذا افصدد إوجف خمتؾػة يف

بـ إزهري أبق مـصقر  ،هتذيب الؾغة  ،حتؼقؼ :حمؿد ظقض مرظب ،دار إحقاء افساث افعريب  ،بروت ،ط ،1
2001م ،ج  ،5ص  ،11وإشامظقؾ بـ محاد اجلقهري ،الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة  ،حتؼقؼ :أمحد ظبد
افغػقر ظطار ،دار افعؾؿ فؾؿاليغ  ،بروت ،ط 1407 ،4هـ 1987/م ،باب حرف ،ج  ،4ص .1342
( 444 - 371هـ =  981 -1053م) "ظثامن بـ شعقد بـ ظثامن ،أبق ظؿرو افداين ،ويؼال فف ابـ

 -أبق ظؿرو افدّ اين

افصريف ،مـ مقايل بـل أمقة :أحد حػاظ احلديث ،ومـ إئؿة يف ظؾؿ افؼرآن ورواياتف وتػسره .مـ أهؾ "داكقة"
 Daniaبإكدفس ،وتقيف يف بؾده .فف أـثر مـ مئة تصـقػ ،مـفا "التقسر يف الؼراءات السبع  ،و قراءات ،و ادؼـع يف
رشم ادصاحف وكؼطفا ،واالهتدا يف الوقف واالبتدا  ،وادوضح ادذاهب الؼراء ،صغر ،وجامع البقان يف الؼراءات،
وضبؼات الؼراء وؽر ذفؽ " .خر افديـ افزرـع ،األعالم ،دار افعؾؿ فؾؿاليغ ،ط  ،15أيار/مايق  2002م ،ج،4
ص .204
 -شقرة احلج،

أية.11 :

 -أبق ظؿرو افداين

 ،األحرف السبعة لؾؼرآن  ،حتؼقؼ :ظبد ادفقؿـ ضحان ،مؽتبة ادـارة  ،مؽة ادؽرمة ،ط 1408 ،1هـ،

ص .28-27
-
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ادصدر افسابؼ ،ص .28

إحرف افسبعة وهل:
أوجه اختالف األحرف السبعة
ّبغ افداين أوجف اختالف إحرف افسبعة :ؾنكف يؽقن يف أوجف ـثرة مـفا:
تغر الؾػظ كػسه وحتويؾه وكؼؾه إىل لػظ آخر
ـؼقفف تعاػ :ﮋﭞ ﭟ ﭠ

ﮊ( ) ،بغر أفػ و مالِل ِل
ك بلفػ ،و(افرساط) بافسغ و
َم

ﮋﭨﮊ( ) بافصاد ،و ﮋ ﯵ ﯶﮊ( ) بافزاي و (كـؼها) بافراء ،وما أصبف ذفؽ.
اإلثبات واحلذف
ـؼقفف تعاػ :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ( ) ،ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ( ) بافقاو وبغر
واو ،و ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮊ( ) بافباء وبغر باء ،و ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮊ( ) بِـ" :ا اء" وبغر هاء ،و
ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ( ) بـ " :مـ" وبغر "مـ" و ﮋﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ( ) بـ" :هق" وبغر
"هق" ،وما أصبفف.
تبديل األدوات
ـؼقفف تعاػ :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ( ) بافقاو و ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ بـ" :أو" ؿبؾ أن.
التوحقد واجلؿع
ـؼقفف ظزوجؾ  :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﮊ( ) و "افرياح" و ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮊ( ) و"رشائؾ" و
 -شقرة افػاحتة،

أية.4 :

 -شقرة افػاحتة،

أية.6 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.259 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.116 :

 شقرة آل ظؿران، شقرة ؾاضر، شقرة يس، شقرة افتقبة، شقرة احلديد، شقرة ؽاؾر، -شقرة إبراهقؿ،

أية.133 :
أية.25 :
أية.35 :
أية.89 :
أية.24 :
أية.26 :
أية.18 :
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ﮋﮃ ﮄﮊ( ) ،وآية ،و ﮋﭫ ﭬ ﭭﮊ( ) وافؽتب ،وما أصبف ذفؽ"( ).
التذكر والتلكقث
ـؼقفف شبحاكف وتعاػ  :ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ( ) بافقاء وافتاء ،و ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ
بافقاء وافتاء وـذا ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮊ( )و ﮋﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﮊ( )

ﮊ( ) ،و ﮋﯤ

ﯥﮊ( ) بافتاء وافقاء وما أصبف ذفؽ.
اإلشتػفام واخلز
ذه ْبتُؿ و إِن ـ َ
َان باخلز
ـؼقفف :ءأظجؿل ،و أذهبتؿ ،و ءأن ـان ،باإلشتػفام و "أظجؿل" و َأ َ
وـذفؽ ءإكؽؿ ،وإن فـا ،وإكؽ ،وإذا متـا ،وإكا دخرجقن ،باإلشتػفام ،وإِ َّكؽُؿ و إِن فـا َوإكَّؽ و أئذا متْـا و
إِكَّا هبؿزة مؽسقرة ظذ اخلز ،وـذفؽ ما أصبفف.
التشديد والتخػقف
ـؼقل اهلل تعاػ :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮊ( ) بتشديد افذال وختػقػفا ،و ﮋﭜ ﭝ ﮊ( ) و
ﮋﯠ ﯡﮊ( ) بتشديد افـقن.
وختػقػفا و ﮋﭪ ﭫﮊ( ) و ﮋﭷ ﭸﮊ( ) "تذـرون" وخرؿقا فف ،وإن ـال دا ،و
 -شقرة ادائدة،

أية.67 :

 -شقرة يقشػ،

أية.7 :

 -شقرة إكبقاء،

أية.104 :

-

األحرف السبعة لؾؼرآن ،ص .34-33

 شقرة افبؼرة، -شقرة آل ظؿران،

أية.48 :
أية.154 :

 -شقرة إكعام،

أية.55 :

 -شقرة إكعام،

أية.158 :

 -شقرة ادعارج،

أية.4 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.10 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.102 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.177 :

 -شقرة افروم،

أية.18 :

 -شقرة إكعام،
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أية.152 :

ﮋﮣ ﮤ ﮊ و ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ( ) "مجع" وصبفف بتشديد افظاء وافذال وافراء وادقؿ وافدال
وختػقػفـ"( ).
اخلطاب واإلخبار
ـام يف ؿقفف تعاػ :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ( ) و ﮋﮭ ﮮﮊ( ) و ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﮊ( ) و
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮊ( ) و ﮋﮓ ﮔ ﮊ( ) و ﮋﭷ ﭸ ﮊ( ) و ﮋﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮊ( ) و
ﮋﮔ ﮕ ﮖﮊ( ) و ﮋﯽ ﯾ ﯿﮊ( ) وما أصبف ذفؽبافتاء ظذ اخلطاب وبافقاء ظذ اإلخبار.
اإلخبار عن الـّػس واإلخبار عن غر الـّػس
ـؼقفف شبحاكف وتعاػ  :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ( ) بافـّقن و ﮋﮆﮊ بافقاء ،و ﮋﭺ

ﭻﮊ( ) بافـّقن وافقاء ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ( ) "كُـبت" بافـّقن وافقاء و ﮋﯝﮊ( ) بافـّقن اهلل
تعاػ خيز ظـ كػسف وبافقاء إخبار ظـ افؾبقس وما أصبف ذفؽ.

 شقرة ا ؿزة،-

أية.2 :

األحرف السبعة لؾؼرآن ،ص .37-36

 -شقرة افبؼرة،

أية.74 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.44 :

 -شقرة إظراف،

أية.38 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.272 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.80 :

 -شقرة آل ظؿران،

أية.12 :

 -شقرة إظراف،

أية.27 :

 -شقرة افشقرى،

أية.7 :

 -شقرة افـحؾ،

أية.71 :

 -شقرة يقشػ،

أية.56 :

 -شقرة افؽفػ،

أية.48 :

 -شقرة افـحؾ،

أية.11 :

 -شقرة إكبقاء،

أية.80 :
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التؼديم والتلخر
ـؼقل اهلل ظزوجؾ  :ﮋﯦ ﯧ ﮊ و ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ( ) و ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ وما أصبف
ذفؽ( ).
الـػي والـفي
ـؼقفف تعاػ  :ﮋﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ( ) باجلزم ظذ افـفل ،ﮋﰅ ﰆ ﮊ بافرؾع ظذ
افـػل ،ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ( ) افتَّاء واجلزم ظذ افـفل ،ﮋﯴ ﯵﮊ بافقاء وافرؾع ظذ افـػل.
أاألَممر واإلخبار
ـؼقل تعاػ :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ( ) بؽرس اخلاء ظذ إمر و ﮋﯣﮊ بػتح اخلاء ظذ
ه
اإلخبار و ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﮊ( ) و ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮊ( ) و ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ( ) ظذ ْإَمر و ﮋﮅﮊ ظذ
اخلز ،وـذفؽ ما أصبفف.
تغقر اإلعراب وحده
ـؼقفف شبحاكف  :ﮋﭰ ﭱ ﮊ( ) بافـّصب وافرؾع و ﮋﯞ ﯟ ﮊ( ) بافـصب
وافرؾع و ﮋﭟ ﭠ ﭡ
 شقرة إكعام،-

أية.137 :

األحرف السبعة لؾؼرآن ،ص .38

 -شقرة افبؼرة،

أية.119 :

 -شقرةافؽفػ،

أية.26 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.127 :

 -شقرة اإلرساء،

أية.93 :

 -شقرة افؽفػ،

أية.22 :

 -شقرة اجلـ،

أية.20 :

 -شقرةافبؼرة،

أية.240 :

 شقرة افبؼرة، شقرةادائدة، -شقرة آل ظؿران،
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أية.282 :
أية.6 :
أية.28 :

ﮊ( )

بافـّصب واجلر و ﮋﯟ ﯠ

ﮊ( )

بافـّصب واجلر

ﮋﭫ ﭬﮊ( )

بافرؾع واجلر ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
بافرؾع واجلر و ﮋﯰ ﯱ ﮊ( ) ّ

ﮎ ﮏﮊ( ) بافرؾع واجلزم و ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﮊ( ) بافرؾع واجلزم و ﮋﮰ ﮱ ﮊ( ) باجلر وافـّصب و ﮋﯓ

ﯔ ﯕﮊ( ) و ﮋﯳ ﯴ ﯵﮊ( ) بافرؾع واجلر ،وما أصبف ذفؽ( ).
تغر احلركات الؾوازم
 :ﮋﮔ ﮕ ﮊ( ) بؽرس افسغ وؾتحفا و

ـام ؿال ظزوجؾ

ﮋﭵ ﭶ ﮊ( ) وﮋﮆﮊ( )

افراء وافؽاف وبضؿفام،
بؽرس افـّقن وؾتحفا و ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﮊ( ) و ﮋﭗ ﭘ ﮊ( ) بؽرس َّ
افقفقة ،بؽرس افقاو وبػتحفا ،وما أصبف ذفؽ.
التحريك والتسؽني
 :ﮋﯱ ﯲ ﮊ( ) بضؿ اف ّطاء وبنشؽاهنا و ﮋﮰ ﮱ ﮲ ﮳

ـام جاء يف افؼرآن

افراء وبػتحفا
﮴ﮊ( ) بػتح افدّ ال وإشؽاهنا و ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ( ) بنشؽان ّ

ﮋﮯﮊ( )

ﮋﮱﮊ( ) بنشؽان َّ
افالم وبؽرسها وـذفؽ ما أصبف.

 -شقرة افقاؿعة،

أية.22 :

 -شقرة اإلكسان،

أية.21 :

 شقرة افبؼرة، -شقرة ضف،

أية.284 :
أية.69 :

 -شقرة إكعام،

أية.76 :

 -شقرة افزوج،

أية.15 :

 شقرة افزوج ،آية:-

.22

األحرف السبعة لؾؼرآن ،ص .39

 -شقرة آل ظؿران،

أية.169 :

 -شقرة احلجر،

أية.56 :

 -شقرة افروم،

أية.36 :

 -شقرة إظراف،

أية.137 :

 -شقرة إظراف،

أية.138 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.168 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.236 :

 -شقرةافـساء،

أية.145 :

 -شقرة احلج،

أية.29 :
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اإلتباع َموتَمركه
ـام كص شبحاكف وتعاػ :ﮋﮙ ﮚﮊ( ) و ﮋﯕ ﯖ ﯗﮊ( ) و ﮋﮑ ﮒﮊ( )و ﮋﭞ

ﭟﮊ( ) وصبفف بضؿ افـّقن وافدال وافتاء ٓفتؼاء افساــغ إتباظا فضؿ ما بعدهـ وـرسهـ فؾساــغ
أيضا مـ ؽر إتباع( ).
ً
الرصف وتركه
كما ؿال ظزوجؾ :ﮋﭮ ﭯ ﮊ( ) و ﮋﮰ ﮱ ﮲ ﮊ( ) بافتـقيـ وترـف وـذفؽ

ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ( )

و ﮋﯾﮊ و ﮋﰖ ﮊ( ) و ﮋ ﰖ ﮊ وما أصبف ذفؽ( ).
اختالف ال ّؾغات
وافراء مع ا ؿز مـ ؽر مد
ـؼقففِ :لج أ ِلزيل بؽرس اجلقؿ مـ ؽر مهز وبػتحفا ـذفؽ و "جزئؾ" بػتح اجلقؿ َّ
وبا ؿز وادْدّ و ﮋﮆ ﮇ ﮊ( )و "ياجقج وماجقج " و ﮋﭽﮊ( )و "افتـاوش" و ﮋ

ﮇﮊ( ) و "مقصدة" با ؿز وبغر مهز وـذفؽ ما أصبف.
الترصف يف ال ّؾغات
كحق :اإلطفار واإلدؽام واددّ وافؼك وافػتح واإلمافة وا ؿز وختػقػف باحلذف وافبدل واإلشؽان

 -شقرة احلج،

أية.29 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.173 :

 -شقرة ادائدة،

أية.117 :

 -شقرة إكعام،

أية.10 :

 -شقرة يقشػ،

أية.31 :

-

األحرف السبعة لؾؼرآن ،ص.40

 شقرة ؾصؾت، -شقرة هقد،

أية.13 :
أية.68 :

 -شقرة افـؿؾ،

أية.22 :

 -شقرة افـؿؾ،

أية.44 :

-

األحرف السبعة لؾؼرآن ،ص .42-41

 شقرة افؽفػ، شقرة شبا، -شقرة افبؾد،
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أية.94 :
أية.52 :
أية.20 :

افساــ ؿبؾ ا ؿز وما أصبف ذفؽ.
وافروم واإلصامم ظـد افقؿػ ظذ أواخرافؽؾؿ وافسؽقت ظذ ّ
التوققف
افتقؿقػ ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هبذا افرضب مـ اإلختالف وأذن ؾقف ٕمتف يف إخبار
ادتؼدمة ...وظـ حذيػة ؿال :ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

"اؿرؤوا افؼرآن بؾحقن افعرب

وأصقاهتا" .ؿال أبقظؿرو" :حلقهنا وأصقاهتا مذاهبفا وضباظفا"( ).
اختالف ادعاين الختالف األلػاظ يف األحرف السبعة
وضح افداين اختالف ادعـك ٓختالف إفػاظ يف هذه إحرف افسبعة" ،ؾنكف يشتؿؾ ظذ ثالثة
ّ
معان حيقط هبا ـؾفا.
أحدها :اختالف افؾػظ وادعـك افقاحد .ؾـحق ؿقفف

بافصاد
وافكاط ّ
"افرساط" بافسغ ر َ

و َظ َؾ ْق ِفؿ وإِ َف ْق ِفؿ وفدهيؿ بضؿ ا اء مع إشؽان ادقؿ وبؽرس ا اء مع ضؿ ادقؿ وإشؽاهنا"( ).
والثاين" :اختالف افؾػظ وادعـك مجقع ًا مع جقاز أن جيتؿعا يف ٍ
رء واحد فعدم تضاد اجتامظفام
ؾقف .ؾـحق ؿقفف تعاػ :ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ بلفػ و مؾك بغر أفػ ...ؾؼد اجتؿع فف افقصػان مجقع ًا ؾلخز
تعاػ بذفؽ يف افؼراءتغ .وـذا ؿقفف تعاػ :ﮋﯵ ﯶﮊ بافراء وبافزاي ٕن ادراد هباتغ افؼراءتغ
مجقع ًا هل افعظام  ،وذفؽ أن اهلل تعاػ أكؼها أي :أحقاها وأكشزها ،أي رؾع بعضفا إػ بعض ،ؾلخز
شبحاكف أكف مجع ا هذيـ إمريـ مـ إحقائفا بعد ادامت ورؾع بعضفا إػ بعض فتؾتئؿ

ؾضؿـ تعاػ
ّ ،

ادعـقغ يف افؼراءتغ تـبقفا ظذ ظظقؿ ؿدرتف.
والثالث :اختالف افؾػظ وادعـك مع امتـاع جقاز أن جيتؿعا يف رء واحد ٓشتحافة اجتامظفام
ؾقف"( ).
دالئل إلكزال الؼرآن يف األحرف السبعة باألحاديث
تقجد إحاديث افؼيػة افصحقحة افؽثرة افتل ّ
تدل ظذ كزول افؼرآن ظذ إحرف افسبعة

 -ادرجع افسابؼ ،ص

 ،43-42واكظر :أبق حمؿد ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبة افديـقري  ،تلويل مشؽل الؼرآن  ،حتؼقؼ:

إبراهقؿ صؿس افديـ ،دار افؽتب افعؾؿقة ،بروت  ،ص .32-31
-

األحرف السبعة لؾؼرآن ،ص .47

-

ادصدر السابق ،ص .55-47
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دٓفة سحية .ومـفا:
احلديث األول" :أخرج افبخاري يف صحقحه ظـ ظبقد اهلل بـ ظبد اهلل بـ ظتبة بـ مسعقد ،ظـ ابـ ظباس
ريض اهلل ظـفام أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال :أؿرأين جزيؾ ظذ حرف ؾراجعتف ؾؾؿ
أزل أشتزيده ويزيدين حتك اكتفك إػ شبعة أحرف"( ).
احلديث الثاين  :و أخرج أيض ًا ظـ ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف يؼقل" :شؿعت هشام بـ حؽقؿ ريض اهلل
ظـف( ) يؼرأ شقرة افػرؿان يف حقاة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ،ؾاشتؿعت فؼراءتف  ،ؾنذا هق
يؼرأ ظذ حروف ـثرة مل يؼرئـقفا رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ،ؾؽدت أشاوره يف افصالة ،
ؾتصزت حتك شؾؿ  ،ؾؾببتف بردائف  ،ؾؼؾت  :مـ أؿرأك هذه افسقرة افتل شؿعتؽ تؼرأ؟ ؿال :
أؿرأكقفا رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؼؾت  :ـذبت  ،ؾنن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿد
أؿرأكقفا ظذ ؽر ما ؿرأت ،ؾاكطؾؼت بف أؿقده إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؼؾت

 :إين

شؿعت هذا يؼرأ بسقرة افػرؿان ظذ حروف مل تؼرئـقفا ؾؼال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :
أرشؾف ،اؿرأ يا هشام ،ؾؼرأ ظؾقف افؼراءة افتل شؿعتف يؼرأ  ،ؾؼال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ :
ـذفؽ أكزفت ،ثؿ ؿال :اؿرأ يا ظؿر .ؾؼرأت افؼراءة افتل أؿرأين  ،ؾؼال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ :ـذفؽ أكزفت إن هذا افؼرآن أكزل ظذ شبعة أحرف ؾاؿرؤوا ما تقرس مـف "( ) .كرى أن
افؼراءات افؼرآكقة تساظد ٕداء افـطؼ واحلروف بافسفقفة.
أقسام الؼراءات
افؼراءة ادشفقرة افتل ا أكقاع متـقظة ـام ذـرت يف اإلتؼان وهل" :افؼراءة تـؼسؿ إػ متقاتر
وآحاد وصاذ ،ؾادتقاتر  :افؼراءات افسبعة ادشفقرة  ،وأحاد الؿراءات افثالثة افتل هل متام افعؼ  ،ويؾحؼ

-

صحقح البخاري ،باب أكزل افؼرآن ظذ شبعة أحرف ،ج  ،4ص  ،1909رؿؿ احلديث.4705 :

-

"(هشام بـ حؽقؿ بـ حزام بـ خقيؾد افؼرر ا ٕشدي بعد 15هـ = بعد  636م) :أشؾؿ يقم ؾتح مؽة.وهق
صاحب اخلز مع ظؿر ظـ افؼراءة .وـان هشام مـ ؾضالء افصحابة وخقارهؿ .وـان ظؿر بـ اخلطاب إذا بؾغف أمر
يـؽره ،يؼقل :أما ما بؼقت أكا وهشام بـ حؽقؿ ؾال يؽقن ذفؽ " .افزرـع ،األعالم ،ج  ،8ص .86-85

-

احلديث،6537
:
البخاري ج ،4ص ،1909رؿؿ احلديث ،4706:باب ما جاء يف ادتلوفغ،ج ،6ص ،2541رؿؿ
،
صحقح
تقرس ،6،ص ،2744رؿؿاحلديث.7111:
باب ؿقل اهلل تعاػ :ؾاؿرؤوا ما ج

159

هبا ؿراءة افصحابة  ،وافشاذ  :ؿراءات افتابعغ ـإظؿش وحيقك بـ وثاب وابـ جبر وكحقهؿ "( )" .وأ ّما
اإلمام ابـ افجزري ؾؼد أتؼـ هذا افػصؾ جد ًا ،وؿد حترر يل مـف أن افؼراءات أكقاع ،وهل:
األول:

ادتواتر
وهق " ما كؼؾف مجع ٓ يؿؽـ تقاضمهؿ ظذ افؽذب ظـ مثؾفؿ إػ مـتفك افسـد

وضح
"( ) .و ّ

افزرـق ؾؼال " :افتحؼقؼ أهنا متقاترة ظـ إئؿة افسبعة  ،أما تقاترها ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾػقف
كظر ،ؾنن إشـادهؿ هبذه افؼراءات افسبعة مقجقد يف ـتب افؼراءات  ،وهل كؼؾ افقاحد ظـ افقاحد "( ).
وـذا يف مقضع آخر ؿالَ " :أ ّن افؼراءات مل تؽـ متؿقزة ظـ ؽرها إٓ يف ؿرن إربعامئة  ،مجعفا أبقبؽر ابـ
جماهد ومل يؽـ متسع افرواية وافرحؾة ـغره،

و هؽذا ادراد بافؼراءات افسبع ادـؼقفة ظـ إئؿة

افسبعة"( ).
الثاين:

ادشفور
وهق ما صح شـده ومل يبؾغ درجة افتقاتر وواؾؼ افعربقة وافرشؿ واصتفر ظـ افؼراء ؾؾؿ يعده مـ

افغؾط وٓ مـ افشذوذ ويؼرأ بف .وأيد ابـ اجلزري و أبق صامة ما اختؾػت افطرق يف كؼؾف ظـ افسبعة  ،ؾرواه
بعض افرواة ظـفؿ دون بعض ،وأمثؾة ذفؽ ـثرة يف ؾرش احلروف مـ ـتب افؼراءات( ).
الثالث :اآلحاد
صح شـده وخافػ افرشؿ أو افعربقة أو مل يشتفر اإلصتفار وٓ يؼرأ بف
وهق ما ّ

 ،وؿد ظؼد

افسمذي يف جامعف واحلاـؿ يف مستدرـف فذفؽ باب ًا أخرجا ؾقف صقئا ـثر ًا صحقح اإلشـاد

 ،مـ ذفؽ ما

أخرجف احلاـؿ مـ ضريؼ ظاصؿ اجلحدري ظـ أيب بؽر أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿرأ :ﮋﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ .وأخرج مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـف أكف ؿرأ :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ .وأخرج ظـ ابـ ظباس ريض اهلل ظـف أكف ؿرأ :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

-

اإلتؼان يف عؾوم الؼرآن ،ج  ،1ص .258

-

ادصدر افسابؼ ،ج  ،1ص .264

-

الزهان يف عؾوم الؼرآن ،ج  ،1ص .318

-

ادصدر افسابؼ ،ج  ،1ص .327

-

اإلتؼان يف عؾوم الؼرآن ،ج  ،1ص .264
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ﮰﮊ( ) بػتح افػاء.
الرابع:

الشاذ
وهق ما مل يصح شـده  ،وؾقف ـتب ممفػة مـ ذفؽ ؿراءة :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﮊ بصقغة ادايض

وكصب "يقم" و ﮋ ﭢ ﭣﮊ ببـائف فؾؿػعقل.
اخلامس :ادوضوع
ـؼراءات اخلزاظل.
السادس :يشبفه من أكواع احلديث املدرج
وهق ما زيد يف افؼراءات ظذ وجف افتػسر ،ـؼراءة شعد بـ أيب وؿاصَ " :و َف ُف َأ ٌخ َأ ْو ُأ ْخ ٌت ِم ْـ ُأ ٍّم
"أخرجفا شعقد بـ مـصقر .وؿراءة ابـ ظباس ريض اهلل ظـف  :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺﮊ( ) يف مقاشؿ احلج"( ).
وضح ابـ اجلزري ؿقل أيب افؼاشؿ ا ذيل يف ـامؾف:

"وفقس ٕحد أن يؼقل ٓ تؽثروا مـ

افروايات ويسؿك ما مل يصؾ إفقف صاذا ٕ ،ن ما مـ ؿراءة ؿرئت وٓ رواية رويت إٓ وهل صحقحة إذا
واؾؼت رشؿ اإلمام ومل ختافػ اإلمجاع"( ).
الؼراءات ادتواترة
أخز أبق اخلر اجلزري ؾؼال " :اظؾؿ أن ادؼرئغ هبا ـثرون ٓ حيصقن  ،اشتقظبتفؿ يف ـتاب
ضبؼات الؼراء فؽـ أذـر هـا مـ أؿرأ بؼراءة افثالثة افذيـ هؿ أبق جعػر ويعؼقب وخؾػ  ،أو بقاحد مـفؿ
ٍ
"( ).
شؾػ فقعؾؿ أهنا وصؾت إفقـا متقاترة
مـ ادشاهر دون ؽرهؿ ظذ حسب ضبؼاهتؿ خؾػ ًا ظـ
و"ـاكت افؼراءات افعؼ بزيادة ؿراءات :يعؼقب وأيب جعػر وخؾػ ،ظذ ؿراءات أوفئؽ افسبعة .وـاكت
افؼراءات إربع ظؼة بزيادة أربع ظذ ؿراءات همٓء افعؼة وهل ؿراءات احلسـ افبكي وابـ حمقصـ

 -شقرة افتقبة،

أية.128 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.198 :

-

اإلتؼان يف عؾوم الؼرآن ،ج  ،1ص .266-265

-

الـرشيف الؼراءات العرش ،ص .37

-

مـجد ادؼرئني ومرصد الطالبني ،ص .29
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وحيقك افقزيدي وافشـبقذي"( ).
ادبحث الثاين:

الؼراءات الشاذة لغ ًة واصطالح ًا والػرق بني الؼراءات ادتواترة والشاذة

يفثباهتا وشـدها،ويف هذا ادجال اهتؿالظؾامء
افشاذة افتل مل تبؾغ ظذ درجة صحقحة إ
:
ادراد بافؼراءة
ادمفػات افؼقؿة .وـذفؽ كاؿشقا مقاضـ
اهتؿقب
افؼراءات افشاذة مـ حقث إثبات افشذوذ وافضعػ ؾقفا ،ثؿ ا
ب
مػفقمفغ ًة واصطالح ًا وأؿسامفا بافتػصقؾ.
افشذوذ ؾقفا وحؽؿ افؼراءة هبا .أن كتحدث ظـ افؼراءة افشاذة ها
الشاذ لغ ًة
ؿال اخلؾقؾ بـ أمحد افػراهقديّ " :
صذ افرجؾ مـ أصحابف أي :اكػرد ظـفؿ  ،وـؾ رء مـػرد
صذ ظـف َي ِش ُّذذ و َي ُش ُّذذ صذوذ ًا  :اكػرد ظـ اجلؿفقر وكدر  ،ؾفق صاذ ،و َأ ُّذ
ؾفق ...وـؾؿة صاذة "( )ّ " .
صذه ؽر ه؛
وصذوذ ًا كدر ظـ مجفقره َ
افقء َي ِش ُّذذ َص ّذ ًا ُ
وص َّذه هق َي ُش ُّذذه ٓ ؽر و َأ َص َّذ ُه "( ) .وـذفؽ ـؾ
ابـ شقده َ :ص َّذ َّ
رء يـػرد ؾفق صاذ.
اصطالحا
ً
ظـد افزرؿاين "ما مل يصح ؾقف كؼؾ ؾفق أؿؾ مـ أن يسؿك صاذا وفق واؾؼ افعربقة وافرشؿ .بؾ هق
ؿراءة مؽذوبة يؽػر متعؿدها"( ).
تقجد صؾة وثقؼة بغ افؼراءات افؼرآكقة وتػسر افؼرآن افؽريؿ ـام ؿال مصباح اهلل ظبد افباؿل يف
مؼافتف" :وتظفر وثاؿة صؾة افؼراءات افؼرآكقة بافتػسر وأمهقتفا دـ يػرس افؼرآن افؽريؿ مـ مـفج إئؿة
ادػرسيـ وافعؾامء ادعتؿديـ يف تػاشرهؿ ،ؾنهنؿ ؿد افتزمقا أن يرجعقا إػ افؼراءات بـقظقفا ادتقاترة
وافشاذة ؿبؾ ـؾ رء ظـد تػسرهؿ ٔية مـ آيات افؼرآن افؽريؿ وبقـقا وجقهفا ،ويظفر ذفؽ مـ صـقع
بعضفؿ وسح بف أخرون"( ).

-

مـاهل العرفان يف عؾوم الؼرآن ،ص .417

 أب و ظبد افرمحـ اخلؾقؾ بـ أمحد افػراهقدي ،كتاب العني ،حتؼقؼ :مفدي ادخزومل وإبراهقؿ افسامرائل ،دار ومؽتبةا الل ،ج  ،6ص .215
-

لسان العرب  ،ج  ،3ص  ،494واكظر :حمؿد بـ أيب بؽر بـ ظبدافؼادر افرازي ،خمتار الصحاح  ،دارافؼبؾة فؾثؼاؾة
اإلشالمقة ،جدة ،باب افشغ ،ط1986 ،1م ،ص.354

-

مـاهل العرفان يف عؾوم الؼرآن ،ج  ،1ص .468

 -مصباح اهلل ظبد افباؿل،

"افؼراءات افؼرآكقة وأثرها يف تػسر افؼرآن افؽريؿ " ،حولقة اجلامعة اإلشالمقة العادقة،
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الػرق بني الؼراءات ادتواترة والشاذة
وجد ؾرق بغ افؼراءات ادتقاترة وافشاذة  ،وؿد ذـر افبقضل يف ـتابف من روائع الؼرآن  ،فؿال:

ي

" ثؿ اظؾؿ أن أؿؾ ما متتاز بف هذه افؼراءات افعؼ ظـ افؼراءات افشاذة افتل تليت مـ ورائفا ،هق افتقاتر
وافشفرة .ؾفذه افؼراءات افسبع ثؿ افثالث إخرى يتقؾر ؾقفا إػ جاكب افضابط افذي ذـركا ،افتقاتر أو
افشفرة ،وهق أؿؾ ما تػؼده افؼراءات إخرى .هذا وٓ بد أن يؽقن أصؾ افؼراءة افثابتة متقاترا يف افسـد
ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ؾلما ـقػقتفا ومؼايقسفا افتطبقؼقة ،ؾؼد تؼك ظـ درجة افتقاتر ،وإن
تقؾرت ا افصحة وأشباهبا .وذفؽ ـاختالف افؼراءات يف تؼديرات بعض اددود ،ؾؿـفؿ مـ أضا ا ومـفؿ
مـ ؿكها ومـفؿ مـ بافغ يف افؼك"( ).
أشامء األئؿة الؼراء األربعة عرش ورواهتم
مػصالً ،وـؾ ؿارئ فف روايتان و ام
ّ
وضح افدمقاضل أشامء افؼراء ورواهتؿ وضرؿفؿ يف ـتابف ّ
افطرق ،وهل:


كاؾع مـ روايتل ؿافقن وورش ظـف.



ابـ ـثر مـ روايتل افبزي وؿـبؾ ظـ أصحاهبام ظـف.



أبق ظؿرو مـ روايتل افدوري وافسقد ظـ حيقك افقزيدي ظـف.



ابـ ظامر مـ روايتل هشام وابـ ذـقان ظـ أصحاهبام ظـف.



ظاصؿ مـ روايتل أيب بؽر صعبة بـ ظقاش وحػص بـ شؾقامن ظـف( ).



محزة مـ روايتل خؾػ ّ
وخالد ظـ شؾقؿ ظـف.



ظع بـ محزة افؽسائل مـ روايتل أيب احلارث وافدوري ظـف.



أبق جعػر يزيد بـ افؼعؼاع مـ روايتل ظقسك بـ وردان وشؾقامن بـ مجاز ظـف.



يعؼقب بـ إشحاق احلرضمل مـ روايتل رويس وروح ظـف.



خؾػ بـ هشام افبزار مـ روايتل إشحاق افقراق وإدريس احلداد ظـف.
افعدد افعاذ1423 ،ه ـ2002/م ،ص .56

 -حمؿد شعقد رمضان افبقضل،

من روائع الؼرآن  :تلمالت عؾؿقة وأدبقة يف كتاب اهلل ع ّز وجل  ،مؤشسة افرشافة ،

بروت1420 ،هـ1999/م ،ص .106-105
-
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احتاف ،ص .10



ابـ حمقصـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ ادؽل مـ روايتل افبزي افسابؼ وأيب احلسـ بـ صـبقذ.



افقزيدي حيقك بـ ادبارك مـ روايتل شؾقامن بـ احلؽؿ ،وأمحد بـ ؾرح باحلاء ادفؿؾة.



احلسـ افبكي مـ روايتل صجاع بـ أيب كك افبؾخل ،وافدوري.



إظؿش شؾقامن بـ مفران مـ روايتل احلسـ بـ شعقد ادطقظل وأيب افػرج باجلقؿ افشـبقذي
افشطقي"( ).

قسم متػق عذ تواتره وال خالف بني العؾامء عؾقه،وهو قراءات األئؿة السبعة وهم


ظبد اهلل بـ ظامر (ادتقىف 118 :هـ).



ظبد اهلل بـ ـثر (ادتقىف 120 :هـ).



ظاصؿ بـ أيب افـجقد (ادتقىف :شـة  128/127هـ).



كاؾع بـ أيب كعقؿ (ادتقىف 169 :هـ).



أبق ظؿرو بـ افعالء (ادتقىف 157/154 :هـ).



محزة بـ حبقب (ادتقىف 158 :هـ).



ظع بـ محزة افؽسائل (ادتقىف ()189 :هـ).

قسم خمتؾف فقه والصحقح ادشفور أكه متواتر وهو قراءات األئؿة الثالثة


أبق جعػر يزيد بـ افؼعؼاع إمام ادديـة افـبقية (ادتقىف 130 :هـ).



أبق حمؿد يعؼقب بـ إشحاق احلرضمل (ادتقىف 205 :هـ).



أبق حمؿد خؾػ بـ هشام افبزار (ادتقىف 229 :هـ).

-

ادصدر افسابؼ ،ص ،10واكظر :الـرش يف الؼراءات العرش ،ج  ،1ص .54

 -شؿر أمحد ظبد اجلقرو ،ـتاب

التخرجيات الـحوية والرصفقة لؼراءة األعؿش  ،مطبعة احلسغ اإلشالمقة ،ط،1

1411هـ1991/م ،ص .22
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ادبحث الثالث :تعريف الداللة لغ ًة واصطالح ًا وأقسامفا

الداللة لغ ًة
( ّ
دل) افدال وافالم أصالن :أحدمها إباكة افقء بلمارة تتعؾؿفا ،أ ي :دفؾت ؾالكًا ظذ افطريؼ.
وافدفقؾ :إمارة يف افقء .وهق بغ افدّ َٓفة وافدر ٓفة( ).
ّ
ودل ّ
دل يدل إذا هدىّ ،
ّ
افػراء:
يدل إذا م ّـ بعطائف،
وإدل ادـّان بعؿؾف ...ابـ افسؽقت ظـ ّ
دفقؾ مـ افدٓفة وافدٓفة بافؽرس وافػتح .وؿال أبق ظبقد :افدفقؾ مـ افدٓفة .وؿال صؿر :دفؾت هبذا
افطريؼ دٓفة ،أي ظرؾتف ،ودفؾت بف أدل دٓفة( ).
"ومـ ادجاز( :افدال ظذ اخلر ـػاظؾف)( .ود ّفف ظذ افكاط ادستؼقؿ) .ويل ظذ هذا دٓئؾ.
ّ
واشتدل بف ظؾقف .واؿبؾقا هدى اهلل ودفقاله"( ).
وتـاست أدفة افعؼؾ ،وأدفة افسؿع.
افدٓفة :ما يتقصؾ بف إػ معرؾة افقء ،ـدٓفة إفػاظ ظذ ادعـك ،ودٓفة اإلصارات،
وافرمقز"( ).
دل يدل يدل دٓفة ،ودفقفة ـؾفا صحقحة وٓ يػرق يف ادعـك .ومعـاها :هدى ،ورصد أ

ي:

اإلرصاد إػ افقء أو يف افعؾؿ أو إػ افطريؼ واإلباكة ظـف.
الداللة اصطالح ًا
أيضا بلكف افعؾؿ افذي هيتؿ بدراشة افؼوط
ويعر ُ
ف ً
هيتؿ بدراشة ادعـكّ ،
ظؾؿ افدٓفة هق "ظؾؿ ّ
ؿادرا ظذ محؾ ادعـك"( ).
افقاجب تقؾرها يف افرمز حتك يؽقن ً
ؿال اجلرجاين " :هل ـقن افقء بحافة يؾزم مـ افعؾؿ بف افعؾؿ بقء آخر ،وافقء إول هق
افدال ،وافثاين هق اددفقل ،وـقػقة دٓفة افؾػظ ظذ ادعـك باصطالح ظؾامء إصقل حمصقرة يف ظبارة

-

معجم مؼايقس الؾغة ،ج  ،2ص .259

-

هتذيب الؾغة ،باب :افدال وافالم  ،ج  ،14ص  ،48واكظر :تاج العروس من جواهر الؼاموس  ،ج  ،28ص ،502
ولسان العرب ،ؾصؾ افدال ادفؿؾة ،ج  ،11ص .248

 -أبق افؼاشؿ حمؿقد بـ ظؿرو بـ أمحد افزخمؼي جار اهلل

 ،أشاس البالغة  ،حتؼقؼ :حمؿد باشؾ ظققن افسقد ،دار

افؽتب افعؾؿقة ،بروت ،ط1419 ،1هـ1998/م ،ج  ،1ص .295
-

ادػردات يف غريب الؼرآن ،ص .316

 -اكظر :أمحد خمتار ظؿر،
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افـص ،وإصارة افـص ،ودٓفة افـص ،واؿتضاء افـص"( ).
ؿال أمحد خمتار ظؿر يف ـتابف:

"بقجقد ظالؿة رضورية بغ افؾػظ وادعـك صبقفة بافعالؿة

افؾزومقة بغ افـار وافدخان "( ) .وهؽذا حسب آظتبار افعالؿة افؾزومقة يف احلدث  ،ـام وضح افس ّقد
افعريب يقشػ َأ ّن" :احلدث افذي يؼسن ؾقف افدال باددفقل ؾنذا جاز بقء مـ افتسامح ،أن كؼقل إن
افرضب اتصال افضارب بادرضوب ،جاز ؿقاشا ظذ ذفؽ أن كؼقل :إن افدٓفة هل اتصال افدال باددفقل
أو افعالؿة بقـفام"( ).
كجد ثؿة افعالؿة افقثقؼة بغ افدال واددفقل ّ
ٕن )افدّ ال( يؽقن فػ ًظا وأ ّما )اددفقل( ؾفق معـ ًى.
افدّ ال دون اددفقل ٓرء ،آرتباط بقـفام مثؾ افروح واجلسد .ويستخدم مصطؾح فؾػظ وادعـك يف دٓفة
افدال واددفقل كحق أيت:
الدال:

"هق صقغة صقتقة معقـة حيدده افـظام افكيف فؾغة ما  ،فؽل يشر إػ معـك حمدد ،وظؾقف ؾافدال

يعد مثرا ددفقل ما ،أي :صقرة ذهـقة ،ؾافدال مبـل ظذ إصقات ذات ضابع ؾقزيائل ،حقث تقاضع ظؾقف
أظضاء اجلامظة افؾغقية ٓشتدظاء ادعـك ادؼصقد.
اددلول :هق افصقرة افذهـقة افتل يستدظقفا افدال مشؽال معـك معقـا يف ذهـ ادتؾؼل .وترتبط دٓفة
افؾػظ يف آصطالح بدٓفتف يف افؾغة  ،حقث اكتؼؾت افؾػظة مـ معـك افدٓفة ظذ افطريؼ ،وهق معـك
ظؼع جمرد"( ).
حز إػ معـك افدٓفة ظذ معاين إفػاظ ،وهق معـك ٌ
ّ
أكواع الداللة
ّبغ ظؾامء اف ّؾغة أربعة أكقاع لفدٓفة ؾقام يع:
افدٓفة افصقتقة.

-1

 -ظع بـ حمؿد بـ ظع اجلرجاين

 ،كتاب التعريػات  ،حتؼقؼ :ضبطف وصححف مجاظة مـ افعؾامء بنذاف ،دار افؽتب

افعؾؿقة ،بروت ،ط1403 ،1ه ـ1983/م ،ص .104
-

عؾم الداللة  ،ص  ،19واكظر :مـؼقر ظبد اجلؾقؾ ،عؾم الداللة أصوله ومباحثه يف الساث العريب  ،مـشقرات،
دمشؼ2001 ،م ،ص .14

 -افسقد افعريب يقشػ،

"افدٓفة وظؾؿ افدٓفة  :ادػفقم وادجال وإكقاع " ،اإلهداء مـ افشبؽة افعـؽبقتقة :مقؿع

إفقـة ،ص.2
"داللة األلػاظ عـد ابن جـي من خالل كتاب اخلصائص " ،جامعة مقفقد معؿري  ،تقزي وزو خمز
 ضارق بقمقد،ادامرشات افؾغقية ،جمؾة ادامرشات الؾغوية ،افعدد :افتاشع2012 ،م ،ص .7-6
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-2

افدٓفة افكؾقة.

-3

افدٓفة ادعجؿقة وآجتامظقة.

-4

افدٓفة افـحقية وافسـقبقة.

-1

الداللة الصوتقة

هذا افـقع مـ افدٓفة ّ
تدل ظذ ضبقعة إصقات ،ومـ أجؾ ذفؽ تطؾؼ ظؾقفا اشؿ افدٓفة
افصقتقة .وؿد أورد ابـ جـ ي أمثؾة متعددة يف ـتابف اخلصائص ،ومـفا َ :خ ِضؿ ِ
وؿ ِضؿ .صقت اخلاء
ّ
وافؼاف تدل ظذ معاين خمتؾػة كحق" :اخل ْضؿ" يدل ظذ "إـؾ افر ْضب " ـافبِ ّطقخ ِ
وافؼ َّثاء" ،واف َؼ ْضؿ"
َ
َّ
يدل ظذ "الصفب افقابس " .ويف اخلز ؿد ُيػفؿ اخلَ ْضؿ باف َؼ ْضؿ أي ؿد يدرك افرخاء بافشدّ ة وافؾغ
ِ
َ
وافؼاف
َ
فؾر ْضب
بافش َظػ .وظؾقف ؿقل أيب افدرداءَ :
خيضؿقن وكؼضؿ وادقظد اهلل "ؾلخذوا اخلاء فرخاوهتا َّ
فصالبتفا فؾقابس َح ْذو ًا دسؿقع إصقات ظذ حمسقس إحداث .وـذفؽ :افـضح فؾامء وكحقه و
"افـضخ" أؿقى مـ افـضح ،ؿال اهلل شبحاكف وتعاػ :ﮋﯺ ﯻ ﯼﮊ( ) ؾصقت احلاء فر ّؿتفا فؾامء
افضعقػ ،واخلاء ِ
فغ َؾظفا ،دا "اخلاء" أؿقى مـف( ).
َ
تغر
ؿال افدـتقر إبراهقؿ أكقس ظـ هذا افـقع" :ومـ مظاهر هذه افدٓفة افصقتقة "افـز" ؾؼد ت
تستعؿؾاشام" إذا ـان افـز ظذ ادؼطع إول
"
افدٓفة باختالف مقؿعف مـ افؽؾؿة .ؾبعض افؽؾامت اإلكجؾقزية
إؾعال( ).
"
أصبحتؾعال" وتستعؿؾ حقـئذ اشتعامل
"
مـفا ،ؾنذا اكتؼؾ افـز ظذ مؼطع آخر مـ افؽؾؿة
وضح ابـ جـل ؾؼال " :ذهب بعضفؿ إػ َأ ّن أصؾ افؾغات ـؾفا إكّام هق مـ إصقات
ّ
ادسم وظات ـدو ّي افريح وحـغ افرظد وخرير اداء وصحقج احلامر وكعقؼ افغراب وصفقؾ افػرس وكزيب
افظبل وكحق ذفؽ ،ثؿ وفدت افؾغات ظـ ذفؽ ؾقام بعد ،وهذا ظـدي وجف صافح ومذهب متؼبؾ"( ).
"أصغر وحدة .. .تظفر تعارض إصارتغ خمتؾػتغ ،ويػسض هذا آختالف وجقد تضاد بغ
افقحدات ادؿقزة ،إذ أكف فقس بنمؽان أي ؾقكقؿ تلدية وطقػة متققزية إٓ إذا ـان مضادا فػقكقؿ آخر ،مثؾ

 شقرة افرمحـ، -اكظر:

أبافػتح ظثامن بـ جـل ،اخلصائص ،حتؼقؼ  :حمؿد ظع افـجار ،ظامل افؽتب ،بروت ،ج ،2ص.158-157
و

 إبراهقؿ أكقس،-
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أية.66 :
داللة األلػاظ ،مؽتبة إكجؾق ادكية ،ط1976 ،3م ،ص .46

اخلصائص البن جـي ،ج  ،1ص .47-46

ـؾؿة :تاب ،كاب ،ؾقجقد تضاد صقيت بغ افػقكقؿغ افتاء وافـقن ،مقز بغ

افتاء وافـقن ومقز بغ دٓفة

افؽؾؿتغ ،وظؾقف رـز ظذ أن مػفقم افػقكقؿ يليت مـ مػفقم افتغاير وافتضاد يف ادجال افصقيت"( ).
-2

الداللة الرصفقة
هذا كقع مـ افدٓفة حيتق ي ظذ افصقغ وبـقتفا ،ـام وضح افدـتقر إبراهقؿ أكقس أن:

"ختر

ـذاب" بدٓ مـ "ـاذب"ٕ ،ن " ّ
ادتؽؾؿ " ّ
ـذاب" جاءت ظذ صقغة جيؿع افؾغقيقن افؼدماء ظذ أهنا تػقد
بادبافغة .ؾؽؾؿة "ـذاب" تزيد يف دٓفتفا ظذ ـؾؿة "ـاذب" وؿد اشتؿدت هذه افزيادة مـ تؾؽ افصقغة
ادعقـة ،ؾاشتعامل ـؾؿة "ـذاب" ،يؿدّ افسامع بؼدر مـ افدٓفة مل يؽـ فقصؾ إفقف أو يتصقره فق أن ادتؽؾؿ
اشتعؿؾ "ـاذب"( ).
معاين افصقغ تدل ظذ إؾعال حسب افسقاق ـام أصار ابـ جـل إػ افربط بغ افدال واددفقل
وأيضا صقغ
وـذفؽ ّبغ البـاء افكيف فؾؽؾؿة كحق :صقغ إؾعال وادصادر مثؾ :ؾعؾؾ ،ؾعالن ،و ؾعذ ً
افصػات وادشبفات وصقغ ادبافغة وصقغ أشامء افزمان وادؽان وؽرها .هذه افصقغ وبـائفا ودٓفتفا فقس
ؾؼط فذاهتا بؾ تليت حسب افسقاق خمتؾػة يف ادعاين ،افتل ترد ؾقفا تغر وتقشقع أو تضققؼ مدفقٓهتا ( ) .ـؾ
ٍ
وأيضا "ؾ ّعؾ" و"ؾاظؾ"
افصقغ افكيفة ا
معان ظديدة مثؾ "أؾعؾ" بحرف واحد يدل ظذ معان ـثرة ً
وهؽذا كجد صقغة اشتػعؾ يالحؼ هبا إفػ وافسغ وافتاء تدل ظذ افطؾب مثؾ

"اشتغػراهلل" وفؽـ

أحقاكا ٓ يراد يف معـك افطؾب .فـؾ افصقغ ودٓ ٓفتفا تتغر وتتبدل حسب افسقاق.
-3

الداللة ادعجؿقة واالجتامعقة
وؿد يستؿد يف ظؾؿ افؾغة احلديث أن" :ادعـك إشاد أو إوػ أو ادرـزي ويسؿك أحقاكا

ادعـك افتصقري أو ادػفقمل

meaning

 ،conceptualأو اإلدراـل  .cognitiveوهذا ادعـك هق افعامؾ

افرئقز فالتصال افؾغقي ،وادؿثؾ احلؼقؼل فؾقطقػة إشاشقة فؾغة ،وهل افتػاهؿ وكؼؾ إؾؽار"( ).
"ـؾ ـؾؿة مـ ـؾامت افؾغة ا دٓفة معجؿقة أو اجتامظقة ،تستؼؾ مما يؿؽـ أن تقحقف أصقات هذه
آجتامظقة
"( ).
افؽؾؿة أو صقغتفا مـ دٓٓت زائدة ظذ تؾؽ افدٓفة إشاشقة ،افتل يطؾؼ ظؾقفا افدٓفة
 كعامن بقؿرة، إبراهقؿ أكقس، -اكظر:

اددارس الؾساكقة ادعارصة  ،مؽتبة أداب ،ظـابة  ،اجلزائر ،ص .93
داللة األلػاظ ،ص .47

مؼافة" :دٓفة إفػاظ ظـد ابـ جـل مـ خالل ـتاب اخلصائص " ،ص .13

 -أمحد خمتار ظؿر،

عؾم الداللة ،ص .36
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وزّ ع ابـ جـل كقع افدٓفة افـحقية إػ ثالثة أؿسام ؾفل :افدٓفة افؾػظقة وافصـاظقة وادعـقية:
فيؼقل" :ا ظؾؿ أن ـؾ واحد مـ هذه افدٓئؾ معتد مراظل ممثر ،إٓ أهنا يف افؼقة وافضعػ ظذ ثالث
مراتب :وأؿقاهـ افدٓفة افؾػظقة ثؿ تؾقفا افصـاظقة ثؿ تؾقفا ادعـقية ...،ؾؿـف مجقع إؾعال ؾػل ـؾ واحد
مـفا إدفة افثالثة :أٓ ترى إػ ؿام ودٓفة فػظف ظذ مصدره ودٓفة بـائف ظذ زماكف ودٓفة معـاه ظذ
ؾاظؾف ،ؾفذه ثالث دٓئؾ مـ فػظف وصقغتف ومعـاه ،وإكام ـاكت افدٓفة افصـاظقة أؿقى مـ ادعـقية مـ ؿبؾ
أهنا وإن مل تؽـ فػظا ؾنهنا صقرة حيؿؾفا افؾػظ وخيرج ظؾقفا ويستؼر ظذ ادثال ادعتزم هبا"( ).
مـ ادعؾقم أن فؽؾ ـؾؿة صقر متـقظة ،وفؽـ جذرها واحد مث ً
ال" :درس" هذا جذر واحد
وفؽـ ا صقر خمتؾػة بعد افتغقر أو افتؼؾقب مـ حقث افزمـ أو احلدث ،وـذفؽ مـ حقث افتذـر
وافتلكقث ،ومـ حقث ادعؾقم إػ ادجفقل أو افعؽس ،ومـ حقث افتحقيؾ ؿد يؽقن يف احلضقر وافغقاب
أيضا ،كحق :تدرس ـ يدرس ،يؽقن ـ تؽقن ،كخرج
أو افعؽس ،مـ ادجرد إػ ادجرد ،ومـ ادزيد إػ ادزيد ً
كبغ ،تستبغ ـ يستبغ ،وكستدرجفؿ ـ يستدرجفؿ ...وؽرها ،وهذا افتحقيؾ
تبغ ـ ّ
ـ خيرج ،ويف ادزيدّ :
حيؿؾ ادعاين ادتعددة حسب افسقاق مـ حقث افطبقعة واحلدث مع افدٓفة يف آتػاق أو آختالف ،أن
كتحدث ظـ افتحقيؾ يف افؼراءات فدى افؼراء يف افػعؾ ادضارع مـ حقث اخلطاب وافغقبة أو افعؽس.
وكعرض إمثؾة فتغقر إؾعال يف افؼراءات افؼرآكقة مع افتقجقف ودٓفتفا.
ادبحث الرابع:

الدراشة والتحؾقل
اآليات ادختارة ب

أوضح بعض افـامذج بافدراشة وافتحؾقؾ حسب تغقر إؾعال يف افؼراءات
يف هذا افصدد ّ
وأثرها افدٓيل وأخذت افؼراءات ادتقاترة وهل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭢ ﭤ ﭥﮊ( ).
ﭣ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﮋ ﭠﮊ

 -إبراهقؿ أكقس،

داللة األلػاظ ،ص .48

 -أمحد كعقؿ افؽراظغ،

عؾم الداللة بني الـظر والتطبقق  ،ادمشسة فؾدراشات وافـؼ وافتقزيع ،بروت ،ط،1

1413هـ1993/م ،ص.83
 -شقرة افبؼرة،
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أية .58 :ـذفؽ كجد كػس افؼراءة و كػس أية يف شقرة اإلظراف :ص .162-161

الؼراءات الواردة
"ت ِ
َغػر" ؿرأت ضائػة( ) بافتاء مػتقحة وـرس افػاء.
ـ
" َيغ ِْػ ْر" ؿرأ إظؿش واحلسـ بافقاء مػتقحة وـرس افػاء.
ـ
" َكغ ِْػ ْر" ؿرأ افباؿقن بافـقن مػتقحة وـرس افػاء( ).
ـ
ـ

" ُي ْغ َػ ْر" ؿرأ كاؾع وأبق جعػر بافقاء مضؿقمة وؾتح افػاء.

ـ

"تُغ َػر" ؿرأ ابـ ظامر و أبقحقاة بافتاء مضؿقمة وؾتح افػاء( ).

توجقه الؼراءة وداللتفا
ِ
اؽْػ ْر ثقبؽ يف افقظاء ،واصبغ ثقبؽ ؾنكف

اف َغ ْػ ُر :إفباس ما يصقكف ظـ افدّ كس ،ومـف ؿقؾ:
ِ
َأؽْ َػ ُر فؾقشخ ،واف ُغ ْػ َر ُ
يؿسف افعذاب .ؿال تعاػ:
ان وا مل َؽْػ َر ُة مـ اهلل هق  :أن يصقن افعبد مـ أن ّ

ﮋﮱ ﯓﮊ( ).
ِ
س ُه .وـؾ رء شستف ؾؼد َؽ َػ ْرتَف ...واف َغ ْػ ُر وادَغ ِْػ َر ُة :افتغطقة ظذ افذكقب
" َؽ َػ َر ُه َيغْػ ُر ُه َؽ ْػر ًاَ :ش َ َ
وافعػق ظـفا ،وؿد َؽ َػ َر اهللُ َذ ْك َب ُف َيغ ِْػ ُره َؽ ْػر ًا"( ).
وضح أبقحقان معـك افغػر وافغػران" :افسس ،وؾعؾف ؽػر يغػر ،بػتح افغغ يف ادايض وـرسها
ّ
يف ادضارع .وافغػرة :ادغػرة ،وافغػارة :افسحاب وما يؾبس بف شقة افؼقس ،وخرؿة تؾبس حتت اخلامر،

 كاؾع ،أبقبؽر ،اجلعػل ،إظؿش ،احلسـ. اكظر :أب و حقان أثر افديـ إكدفز  ،البحر ادحقط يف التػسر  ،حتؼقؼ :صدؿل حمؿد مجقؾ ،دار افػؽر  ،بروت،1420هـ ،ج  ،1ص  ،294وأمحد خمتار ظؿر وظبد افعال

شامل مؽر ،معجم الؼراءات الؼرآكقة مع مؼدمة يف

الؼراءات وأصفر الؼراء ،مطبقظات جامعة افؽقيت ،ط 1408 ،2ه ـ1988/م ،ج  ،1ص .60
 -اكظر :أبق ظؿرو

افداين ،التقسر ىف الؼراءات السبع  ،دار افؽتاب افعريب  ،بروت ،ط1404 ،2هـ1984/م ،ج ،1

ص  ،60و الـرش يف الؼراءات العرش  ،ص  ،287ومصطػك بـ ظبد افرمحـ بـ حمؿد اإلزمري  ،احتاف الزرة بام
شؽت عـه كرش العرشة ادسؿك بـ  :حترير الـرش  ،دراشة وحتؼقؼ :خافد حسـ أبق اجلقد ،دار أضقاء افسؾػ ،ط ،1
1428هـ2007/م ،ج  ،1ص .179
 أصػفاين-

 ،ادػردات يف غريب الؼرآن ،ص .609

تاج العروس من جواهر الؼاموس  ،ج  ،13ص .247-246
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بعضا مـ افؽثرة .وؿقل ظؿر دـ ؿال فف :مل حصبت
ومثؾف ادغػر واجلامء ،افغػر :أي مجاظة يسس بعضفؿ ً
ادسجد؟ هق أؽػر فؾـخامة ،ـؾ هذا راجع دعـك افسس وافتغطقة"( ).
الؼراءة بالـون مػتوحة وكرس الػاء
وضح افعؽزي يف تػسره أن :ؿقفف تعاػ:
ّ

ﮋﭠ ﭡ ﮊ "جقاب إمر وهق جمزوم يف

احلؼقؼة بؼط حمذوف تؼديره" :إن تؼقفقا ذفؽ كغػر فؽؿ "( ) .سح أبق مـصقر "مـ ؿرأ ﮋﭠ ﭡ

ﭢﮊ( ) بافـقن مػتقحة وـرس افػاء .ؾافػعؾ هلل جؾ جالفف " ،كغػر" كحـ ،وخطاياـؿ ظذ هذه
افؼراءة يف مقضع افـصب  ،فقؿقع افػعؾ ظؾقفا "( ) .وـذفؽ ذـر أبق زرظة يف ـتابف :ؿرأ افباؿقن كغػر
بافـقن وحجتفؿ يف ذفؽ أن كغػر بغ خزيـ مـ أخبار اهلل ظـ كػسف ؿد أخرجا بافـقن وذفؽ ؿقفف
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ َؾخرج ذفؽ بافـقن ومل يؼؾ وإذ ؿقؾ ؾقؼال

:

"تغْػر َويغْػر " وأخر ؿقفف :

أيضا إػ هذا ادعـك،
ﮋﭤ ﭥﮊ ومل يؼؾ وشقزاد ادحسـقن ،واظؾؿ أن مـ ؿرأ يغػر ؾفق يمول ً
ؾقعؾؿ مـ افػحقى أن ذكب اخلالئؼ وخطاياهؿ ٓ يغػره إٓ اهلل  ،ويؼقي هذا ؿقفف  :ﮋﮣ ﮤ ﮥ
-

البحر ادحقط ،ج  ،1ص .288

 أب و افبؼاء ظبد اهلل بـ احلسغ بـ ظبد اهلل افعؽزي  ،إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والؼراءات يف مجقعالؼرآن ،دار افؽتب افعؾؿقة بروت ،ط1399 ،1هـ1979/م ،ج  ،1ص  ،38واكظر :أبق إشحاق إبراهقؿ افزَّ َّجاج ،
معاين الؼرآن وإعرابه ،ظامل افؽتب ،بروت ،ط1408 ،1هـ1988/م ،ج  ،1ص .139
 -اكظر:

الؽشف عن وجوه الؼراءات السبع وعؾؾفا وحججفا

 ،ج  ،1ص  ،306و احلجة يف الؼراءات السبع ،

ص ،55وزاد ادسر ،ج  ،1ص  ،85وأيب بؽر أمحد بـ ظبقد اهلل بـ إدريس ،ادختار يف معاين قراءات أهل األمصار ،
ج  ،1ص  ،7واحلسغ ا ٕصبفاين افباؿقين ،الؽشف عن كؽت ادعاين واإلعراب وعؾل الؼراءات ادروية عن األئؿة
السبعة ،ادصدر ـتابخاكة جمؾس صقرى

إيراين ،تاريخ افـسخ927 :هـ ،ص  ،6و احتاف فضالء البرش  ،ج ،1

ص ،179والـرش ،ص ،287والتبرصة ،ج  ،1ص  ،51والتقسر ،ص  ،114 ،73واحلسـ بـ أمحد بـ ظبد افغػار
افػارد إصؾ ،أبق ظع  ،احلجة لؾؼراء السبعة  ،حتؼقؼ :بدر افديـ ؿفقجل وبشر جقجيايب ،راجعف ودؿؼف:
ّ
ظبدافعزيز رباح وأمحد يقشػ افدؿاق ،دار ادلمقن فؾساث  ،دمشؼ  ،بروت ،ط 1413 ،2هـ1993/م ،وتقجقفف
مـ :ص ،و زاد ادسر  ،ج  ،1ص  ،85و ادـتجب ا ؿذاين ،كتاب الػريد يف إعراب الؼرآن ادجقد ،إعراب ،معان،
قراءات ،دار افزمان فؾـؼ وافتقزيع ،ط 1427 ،1هـ2006/م ،حؼؼ كصقصف وظؾؼ ظؾقف :حمؿد كظام افديـ
افػتقح ،ج  ،1ص .267
 -إزهري،
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معاين الؼراءات ،ج  ،1ص .152

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ( ).
ؿال أبقحقان رمحف اهلل يف تػسره" :افؼراءة بافقاء مػتقحة وـرس افػاء ؾافضؿر ظائد ظذ اهلل
أيضا َيغ ِْػ ْر حتقل مـ ضؿر متؽؾؿ معظؿ كػسف إػ ضؿر افغائب ادػرد ،وحيتؿؾ أن
تعاػ جؾ جالفف .وؿال ً
يؽقن افضؿر ظائدً ا ظذ افؼقل افدال ظؾقف وؿقفقا ،أ ي كغػر افؼقل وكسب افغػران إفقف جمازً ا دا ـان شببا
فؾغػران مثؾ مـ ؿرأ بافـقن،وهل ؿراءة باؿل افسبعة،ؾفق اجلاري ظذ كظام ما ؿبؾف مـ ؿقفف:ﮋﭑ ﭒﮊ ،وما
بعده مـ ؿقفف :ﮋﭤﮊ ،ؾافؽالم بف يف أشؾقب واحد ،ومل يؼرأ أحد مـ افسبعة إٓ بؾػظ
ﮋﭢﮊ( ) .واؾؼ ادػرسون ظذ هذا افتقجقف ،وؿافقا :مـ ؿرأ بػتح افتاء أو افقاء أو بافـقن ،ـان ذفؽ
ً
وج ِز َم هذا افػعؾ ٕكف جقاب إمر .وؿد تؼدم افؽالم يف كظره يف ؿقفف تعاػ :ﮋﭷ ﭸ ﭹ
مػعقُٓ ،
ﭺﮊ( ).
الؼراءة بالقاء وبالتاء مضؿومة وفتح الػاء
ُي ْغ َػ ْر َفؽ ُْؿ َخ َطا َياـ ُْؿ بافقاء ،و

" ُت ْغ َػر" بافتاء مضؿقمة .ؿال أبق مـصقر :مـ ؿرأ ُي ْغ َػ ْر َفؽ ُْؿ

َخ َطا َياـ ُْؿ بافقاء مضؿقمة وؾتح افػاء ،ؾؾتؼدم ؾعؾ اجلامظة ،ومـ ؿرأ
ؾؾتلكقث اخلطايا ،وهل مجع خطقئة وخطايا

(

" ُت ْغ َػر" بافتاء مضؿقمة وؾتح افػاء

) ،ومـ ؿرأ بافتاء وافقاء ؾخطاياـؿ يف مقضع افرؾعٕ ،كف

 أب و زرظة ،حجة الؼراءات ،ص .98-

البحرادحقط ،ج  ،1ص .295

-

أبق حقان ،البحرادحقط ،ج  ،1ص  ،297واكظر :أيب افؼاشؿ حمؿقد افزخمؼي جار اهلل  ،الؽشاف عن حؼائق
وأبافسعقد افعامدي حمؿد بـ حمؿد
غوامض التـزيل ،دار افؽتاب افعريب  ،بروت ،ط1407 ،3هـ ،ج  ،1ص  ،94و
بـ مصطػك  ،تػسر أيب شعود  :إرصاد العؼل السؾقم إىل مزايا الؽتاب الؽريم  ،دار إحقاء افساث افعريب  ،بروت،
ج ،1ص  ،135و اإلمام ؾخر افديـ افرازي ،مػاتقح الغقب  ،دار افؽتب افعؾؿقة  ،بروت  ،ط 1421 ،1هـ/
2000م ،و حمؿد افطاهر بـ ظاصقر افتقكز  ،التحرير والتـوير  ،افدار افتقكسقة فؾـؼ  ،تقكس1984 ،هـ ،ج ،1
ص  ،514وحمؿقد بـ محزة افؽرماين ،غرائب التػسر وعجائب التلويل  ،دار افؼبؾة فؾثؼاؾة اإلشالمقة  ،جدة،
ممشسة ظؾقم افؼرآن ،بروت ،ج  ،1ص .143-142

 -واخلطايا هل:

"أثام افتل تعؿدها ـاشبفا .خطايا :ؾجؿع خطقة مشددة ظـد افػراء ،ـفدية وهدايا ،ومجع خطقئة

ادفؿقز ظـد شقبقيف واخلؾقؾ " .إعراب الؼرآن ابن شقدة ،ج  ،1ص .168
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مل يسؿ ؾاظؾفا ،واإلظراب ٓ يتؿقز ؾقفإ ،هنا مؼصقرة"( ).
ذـر افؼقز ظـ وجف افؼراءة بافتاء " ،أكف أكث ،فتلكقث فػظ "اخلطايا"ٕ ،هنا مجع "خطقة" ظذ
افتؽسر .وأما وجف افؼراءة بافقاء أكف دا حال بغ ادمكث وؾعؾف أي :ؾصؾ بغ افػعؾ وافػاظؾ ،وافعؾؾ يف
"وٓ يؼبؾ" حتسـ يف هذا ظذ ؿرءاة بافقاء ،وحسـ ؾقف افقاء وافتاء ،وإن ـان ؿبؾف إخبار ظـ اهلل جؾ جالفف
يف ؿقفف :وإذ قؾـا ٕكف ؿد ظؾؿ أن ذكقب اخلاضئغ ٓ يغػرها إٓ اهلل ،ؾاشتغـل ظـ افـقن ،ورد افػعؾ إػ
اخلطايا ادغػقرة( ).
خالصة ما شبق
ـ

ؽػر يغػر ؽ ّػار ؽػقر مغػرة ظذ وزن ؾعؾ ِ
يػع ُؾ مـ باب ؾ ّعال ؾعقل ،أي :مها مـ ادبافغة.

ـ

ؽػر يغػر مـ افػعؾ افثالثل ادجرد .يف افػعؾ ادايض ظغ افؽؾؿة مػتقحة ،أما يف افػعؾ ادضارع
ؾتؽقن ظغ افؽؾؿة بافؽرسة.

ـ

ؽػر معـاها افغطاء وافسس أي تغطقة ظذ افذكقب .أي :ضؾب ادغػرة مـ اخلافؼ.

ـ

افؼراءة بافتاء وبافقاء مضؿقمة وؾتح افػاء ُت ْغ َػ ْر و ُي ْغ َػ ْر ظذ افبـاء فؾؿػعقل ،ويف افؼراءة بافقاء
افضؿر فؾتذـر ويرجع إػ افػاظؾ اهلل أيُ :يغ َػر وؾقف افػعؾ فؾؿتؽؾؿ اجلؿع ،وأما افؼراءة بافتاء

 -حمؿد بـ أمحد بـ إزهري

أبق مـصقر  ،معاين الؼراءات  ،مرـز افبحقث يف ـؾقة أداب  ،جامعة ادؾؽ شعقد،

ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية ،ط 1412 ،1هـ1991/م ،ج  ،1ص  ،152واكظر :اإلمام أيب جعػر افـحاس  ،معاين
الؼرآن الؽريم  ،حتؼقؼ :افشقخ حمؿد ظع افصابقين ،ط 1408 ،1هـ1988/م ،ج  ،1ص  ،131وحسغ بـ أمحد
بـ خافقيف أبق ظبد اهلل  ،احلجة يف الؼراءات السبع  ،حتؼقؼ :ظبد افعال شامل مؽرم ،دار افؼوق  ،بروت ،ط ،4
1401هـ ،ص  ،80وظبد افرمحـ بـ حمؿد أبق زرظة ابـ زكجؾة  ،حجة الؼراءات  ،حتؼقؼ افؽتاب ومعؾؼ حقاصقف:
شعقد إؾغاين ،دار افرشافة ،ص .98
 أب و حمؿد مؽل بـ أيب ضافب افؼقز ،الؽشف عن وجوه الؼراءات وعؾؾفا وحججفا  ،حتؼقؼ :حمقل افديـ رمضان،ممشسة افرشافة ،بروت ،ط1404 ،3ه ـ1984/م ،ج  ،1ص  ،306واكظر :التبرصة ،ج  ،1ص  ،51وظثامن بـ
ظؿر أبق ظؿرو افداين  ،التقسر يف الؼراءات السبع  ،حتؼقؼ :أ وتقتريزل ،دار افؽتاب افعريب  ،بروت ،ط ،2
1404هـ1984/م ،ص  ،114 ،73والـرش ،ج  ،2ص  ،207واحلجة يف الؼراءات السبع  ،ص  ،55ومجال افديـ
أبق افػرج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد اجلقزي  ،زاد ادسر يف عؾم التػسر  ،حتؼقؼ :ظبد افرزاق ادفدي ،دار افؽتاب
افعريب ،بروت ،ط1422 ،1هـ ،ج  ،1ص  ،85وادختار يف معاين قراءات أهل األمصار  ،ج  ،1ص  ،7وأيب افبؼاء
افعؽزي ،إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والؼراءات يف مجقع الؼرآن  ،ج  ،1ص .38
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فؾتكقث ادجازي ،ؾافتؼدم فؾخطايا ٕ ،ن اخلطايا مجع افتؽسر ووحدها اخلطقئة ،أي :تغػرفؽؿ
أ
ـ

خطاياـؿ" .خطايا" يف حمؾ رؾع ظذ ما مل يسؿ ؾاظؾفا.
افؼراءة َكغ ِْػ ْر بـقن مػتقحة وؾاء مؽسقرة يف حمؾ افـصب ظذ افبـاء فؾػاظؾ.

ـ

يدل ظذ آشتؿرار.
َكغ ِْػ ْر صقغة كقن ادتؽؾؿ ادعظؿ ؾعؾ مبـل فؾؿعؾقم يدل ظذ افضؿر "كحـ" .وضؿر يرجع إػ

ـ

افػاظؾ "اهلل ظز وجؾ" ،ﮋﭠ ﭡ ﭢﮊ أي :اهلل يغػر فؽؿ خطاياـؿ وذكقبؽؿ.
َكغ ِْػ ْرفؽؿ هذا رد إمر أي يف تؼديره إن تؼقفقا ذفؽ كغػرفؽؿ .هذا جقاب افؼط ،كحق :إن

وافػعؾ ادضارع

تؽرمـل أـرمؽؿ.
وجف افؼراءة بافـقن مػتقحة ذفؽ افػعؾ افذي ما تؼدم يف أية وإذ قؾـا ـذفؽ يقجد اخلز ظـ

ـ

أيضا يستؿر افػعؾ شـزيد ادحسـني.
اهلل ؾقف .وبعد ذفؽ ً
خطاياـؿ إذا ـاكت افؼراءة بافـقن تؽقن اخلطايا يف حمؾ كصب ظذ افبـاء فؾؿػعقل.
ويف افؼراءة َتغ ِْػ ْر بافتاء و َيغ ِْػ ْر بافقاء مػتقحة وـرس افػاء ؾقفام افضؿر فؾغائب ،وافضؿر بافقاء

ـ
ـ

ظائد إػ اشؿ اجلالفة يف ؿقفف :يغػراهلل خطاياـؿ ٓ يغػر خطاياـؿ إٓ اهلل شبحاكف وتعاػ.
صقغة افـقن ادعظؿة تدل ظذ افتعظقؿ وهل أؿقى .وهذه تستخدم يف ـؾ افؼرآن ؾؼط هلل

ـ

شبحاكف وتعاػ.
حتقيؾ مـ افتؽؾؿ إػ افغقبة يمثر يف ادعـك افدٓيل وهق أن ادغػرة تؽقن خاصة مـ جاكب اهلل.

ـ

ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ( ).
ﮋﮝ ﮠﮊ

الؼراءات الواردة
ؼ ُه ْؿ و َي ُؼ ُ
قل ؿرأ محقد ويعؼقب ،وابـ حمقصـ ،وادطقظل ،بقاء افغقبة( ).
افؼراءة إوػْ َ :
حي ُ ُ

 شقرة إكعام،-

أية ،22 :وشقرة يقكس ،أية.28 :

إحتاف ،ج  ،1ص ،261واكظر :صؿس افديـ أبق اخلر ابـ اجلزري ،حتبر التقسر يف الؼراءات العرش  ،حتؼقؼ :أمحد
حمؿد مػؾح افؼضاة ،دار افػرؿان  ،إردن ،ط 1421 ،1هـ2000/م ،ص  ،353و البحرادحقط ،ج  ،5ص .113
أيضا بقاء افغقبة .وـذفؽ بـقن افعظؿة ؿرأ افباؿقن.
ؿرأ حػص يف شقرة يقكس ،أية ،28 :وشقرة شبا ،أيةً ،40 :
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ؼ ُه ْؿ و َك ُؼ ُ
قل ؿرأ افباؿقن بـقن افعظؿة( ).
افؼراءة افثاكقة :ك َْح ُ ُ
حي ِؼ ،بافؽرسَ ،ح ْؼ ًا ،إِذا مجع وشاق .ومـف يقم
حي ُؼَّ ،
بافض ّؿ ،و ْ
ؼـ َْ
ؼ " :ا َ
ا َ
جل ْؿ ُع" يؼالَ :ح َ َ
حل ْ ُ
"ادَ ْح َ ِ
ؼ"( ).
توجقه الؼراءة وداللتفا
ؿقفف تعاػ :ويقم كحؼهؿ وكؼقل ( ) احلجة دـ ؿرأ بافـقن :أكف جعؾف مـ إخبار اهلل تعاػ ظـ
كػسف تعظق ًام وختصقص ًا .احلجة دـ ؿرأه بافقاء :أكف أراد يا حمؿد  ،ويقم حيؼهؿ اهلل :ؾقفا افػاظؾ هق اهلل
تعاػ( ) .ؿقفف :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮊ يقم مـصقب بػعؾ مضؿر معـاه  :واذـر يا حمؿد يقم كحؼهؿ،
ب" :يؼقل" مضؿر ،وؿقفف مجق ًعا كصب ظذ احلال مـ ا اء وادقؿ يف كحؼهؿ
وؿقؾ :اكتصب ـ

(

) .أخز

افزخمؼي ظـ ذفؽ افققم هق افذي أدخؾ يف افتخقيػ ،وـقػ ـذبقا ،وؿقؾ :هق مػعقل بف دحذوف
تؼديره وفقحذروا يقم كحؼهؿ .وؿقؾ :هق معطقف ظذ طرف حمذوف ،وافعامؾ ؾقف افعامؾ يف ذفؽ
افظرف معؿقل فؼقفف ٓ :يػؾح افظادقن ( ) وافتؼدير ،أكف ٓ يػؾح افظادقن افققم يف افدكقا ويقم كحؼهؿ،
أيضا ،وكاصبف :احذروا أو اتؼقا يقم كحؼهؿ ،ـؼقفف :ﮋﮭ ﮮ ﮊ( ) .ؿال أبقحقان يف
أكف مػعقل بف ً

ؿقفف :ﮋﮜ ﮝ ﮊ ؿرأ ظاصؿ ىف رواية حػص ﮋﮜ ﮝ ﮊ بافـقن حرؾغ هفـا وىف شقرة يقكس ،28
وباقي افؼرآن بافقاء وروى أبق بؽر ظـ ظاصؿ ذفؽ ـؾف بافـقن وؿرأ افباؿقن ـذفؽ بافـقن إٓ أهنؿ اختؾػقا ىف شقرة
افػرؿان .السبعة يف الؼراءات ،ص .254
-

إحتاف ،ج  ،1ص  ،261واكظر :التقسر يف الؼراءات السبع ،ج  ،1ص  ،107والسبعة يف الؼراءات ،ص  ،254وحتبر
التقسر يف الؼراءات ،ص  ،353ومعجم الؼراءات الؼرآكقة ،ج  ،2ص  ،259وتػسر أيب السعود ،ج  ،2ص.344

-

تاج العروس من جواهر الؼاموس  ،افباب :حؼ ،ج  ،11ص .19

 -ؿقفف تعاػ

 :ﮋﮜ ﮝ ﮊ هق مػعقل بف ،وافتؼدير :واذـر يقم كحؼهؿ و ﮋ ﮞ ﮊ حال مـ ضؿر ادػعقل

ومػعقٓ ﮋ ﮧ ﮊ حمذوؾان :أي تزظؿقهنؿ ذـاءـؿ ،ودل ظذ ادحذوف ما تؼدم(.امالء ما مـ بف افرمحـ
ومـ وجقه ،ج  ،1ص .238
 -ابـ خافقيف،

احلجة يف الؼراءات السبع ،ص .137

 أب و حمؿد مؽل بـ أيب ضافب إكدفز  ،مشؽل إعراب الؼرآن  ،حتؼقؼ :حاتؿ صافح افضامـ ،ممشسة افرشافة ،بروت ،ط1405 ،2هـ ،ج  ،1ص .270
 شقرة إكعام، -شقرة فؼامن
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أية.21 :
 ،أية ،33 :ابـ شقده ،إعراب الؼرآن  ،ج  ،3ص  ،495اكظر :البحر ادحقط ،ج  ،5ص ،113

تػسره" :ؿرأ أبقهريرة ريض اهلل ظـف كحؼهؿ ظائد ظذ افذيـ اؾسوا ظذ اهلل افؽذب ،أو ـذبقا بآياتف
وجاء ثؿ كؼقل فؾذيـ أذـقا بؿعـك :ثؿ كؼقل ؿ وفؽـف كبف ظذ افقصػ ادستب ظؾقف تقبقخفؿ وحيتؿؾ
أن يعقد ظذ افـاس ـؾفؿ وهؿ مـدرجقن يف هذا افعؿقم ثؿ تػرد بافتقبقخ ادؼـقن .وؿقؾ :افضؿر ظائد
ظذ ادؼـغ وأصـامفؿ "( ) .ؿرأ افؼراء افعؼة ظدا يعؼقب كحؼهؿ ،كؼقل بـقن افعظؿة ؾقفام افتحقل
مـ افغقبة اػ افتؽؾؿٕ ،ن افسقاق مـ ؿبؾ يف ؿقفف تعاػ :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ يؼتيض افغقبة
ؾقؼال :ويقم حيؼهؿ مجقعا ثؿ يؼقل أي اهلل تعاػ وفؽـ افتػت إػ افتؽؾؿ ظذ أكف إخبار مـ اهلل تعاػ ظـ
كػسف بلكف شقعاؿب ادػسيـ افؽذب ظذ اهلل تعاػ ،وادؽذبغ بآياتف ،وادؼـغ بف ،بافعذاب إفقؿ يقم
افؼقامة ،ويػضحفؿ ظذ ر ؤس اخلالئؼ ويؼقل تقبقخ ًا ؿ و إكؽار ًا ظؾقفؿ :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮊ"( ).
خالصة ما شبق
ـ

حؼا مـ باب كك يـك ،بـاء فؾؿعؾقم ،مـ افػعؾ افثالثل ادجرد.
حيؼً ،
كحؼ مـ حؼ ُ ُ

ـ

كؼقل مـ ؿال يؼقل ،ؿقًٓ ،مـ باب كك يـك ،مبـل فؾؿعؾقم ،مـ افػعؾ افثالثل ادجرد.

ـ

تقجد كػس افؼراءة "كحؼهؿ وكؼقل " يف شقرة يقكس بافـقن ويف شقرة شبأ وشقرة افػرؿان
بؼراءة افقاء وفؽـ باؿل ـؾ افؼرآن بـقن ادتؽؾؿ.

ـ

يبدو ؾقفا افتحذير وافتقبقخ فؾؿؼـغ وـذفؽ هؿ افذيـ ـذبقا بآيات اهلل.

ـ

"كحؼ وكؼقل" ؾعؾ مضارع مبـل فؾؿعؾقم مػعقل بف مـصقب ،بـقن ادتؽؾؿ ادعظؿة ختصقص
فؾتعظقؿ وأخبار مـ اهلل ظزوجؾ ظـ كػسف تعظقام وختصقصا .وؾقف تؼدير:

"كحـ" أي :كحـ

كحؼهؿ يف ذفؽ افققم وكـبفؿ فؾتقبقخ .يمثر ادعـك افدٓيل فؾتقبقخ وافتؼريع وافتحذير.

والؽشاف ،ج  ،2ص  ،103وأيب حػص رساج افديـ ظؿر افـعامين  ،الؾباب يف عؾوم الؽتاب  ،حتؼقؼ :افشقخ ظادل
أمحد ظبد ادقجقد وافشقخ ظع حمؿد معقض ،دار افؽتب افعؾؿقة

 ،بروت  ،ط 1419 ،1هـ1998/م ،ج ،6

ص ،380و غرائب التػسر وعجائب التلويل  ،ج  ،1ص  ،356وأبق حمؿد ظبد احلؼ بـ ظطقة إكدفز ،ادحرر
الوجقز يف تػسر الؽتاب العزيز  ،حتؼقؼ  :ظبد افسالم ظبد افشايف حمؿد ،دار افؽتب افعؾؿقة

 ،بروت ،ط ،1

1422هـ ،ج  ،2ص  ،278ومػاتقح الغقب ،ج  ،12ص .150
-

والتـوير ج  ،7ص .175-174
،
أبحقان ،البحر ادحقط ،ج  ،5ص ،113واكظر:الؾباب ،ج  ،6ص ،380والتحرير
و
الؼراءات وأثرها يف عؾوم العربقة ،ج  ،2ص .116
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ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ( ).
ﮜ
ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮋﮕ ﮊ

الؼراءات الواردة
ادػتقحة وافسغ بافؽرسة.
افؼراءة إوػَ :حت ِْس َب َّـ ؿرأ كاؾع ،وابـ ـثر ،وأبق ظؿرو ،وافؽسائل بافتاء
حي َس َب َّـ ؿرأ هشام وافداجقين بافقاء ظذ افغقبة.
افؼراءة افثاكقةْ َ :
ؿرأ اجلؿفقرَ :حت َْس َب َّـ بافتاء ادػتقحة( ).
توجقه الؼراءة وداللتفا
َحت َْس َب َّـ ؾعؾ
ذـر إزهريَ :ح ِس ْب ُت افق َءَ :طـَـْتُف َأ ْح ِس ُبف و َأ ْح َسب ُف ،وافؽرس أجقد افؾغتغ.
مضارع مبـل ظذ افػتح ٓتصافف بـقن افتقـقد افثؼقؾة ،ح ِسب َ ِ
ب ِح َسا ًبا ،وؿالَ :ح ِس ْب ُت افق َء
حي َس ُ
حيس ُ
ب َْ
َ َ ْ
ِ
وح ْس َباك ًا ،وأكشد:
أح َس ُبف َحساب ًا ُ
وح َس ْب ُت افقء ْ
َأ ْح َس َبف حساب ًاَ ،
خاف صقئ ًا ضؿرها( )
َ
ظذ َض َؿ ٍع أو
ؾت
ذ ْ
ظذ اهلل ُح ْس َب ِاين إذا افـ ُ
ُ
َّػس َأ ْ َ
َوٓ َحت َْس َب َّـ افقاو اشتئـاؾقة "ٓ" كاهقة جازمة َحت َْس َب َّـ ؾعؾ مضارع مبـل ظذ افػتح يف حمؾ جزم
وكقن افتقـقد ٓ حمؾ ا وافػاظؾ أكت( ).
"حتسبـ" "مسـد إػ افػاظؾ ادخاضب ،وافذيـ ؿتؾقا ادػعقل إول ،وادػعقل افثاين ؿقفف:
"أمقاتا" .ؾؼد اشتقىف احلسبان ؾاظؾف ومػعقفقف

(

) .ذـر افسؿرؿـدي يف تػسرهَ :وٓ َحت َْس َب َّـ أي" :وٓ

تظــ افذيـ ؿتؾقا ىف شبقؾ اهلل أمقاتًا ـسائر إمقات بؾ أحقاء" ،يعـل :هؿ ـإحقاء ظـد رهبؿٕ ،كف يؽتب
 شقرة آل ظؿران ،أية: -اكظر :إزهري،
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معاين الؼراءات  ،ج  ،1ص  ،280و حتبر التقسر يف الؼراءات العرش  ،ج  ،1ص  ،330و احلجة

لؾؼراء السبعة  ،ج  ،3ص  ،98ظؿر بـ ؿاشؿ بـ حمؿد إكصاري افشاؾعل  ،ادؽرر يف ما تواتر من الؼراءات السبع
وحترر ويؾقه موجز يف ياءات اإلضافة بالسور  ،حتؼقؼ :أمحد حمؿقد ظبد افسؿقع افشاؾعل احلػقان ،دار افؽتب
افعؾؿقة ،بروت ،ط1422 ،1هـ2001/م ،ج  ،1ص .81
-

هتذيب الؾغة ،ج  ،4ص .192

 -أمحد ظبقد افدظاس

و أمحد حمؿد محقدان وإشامظقؾ حمؿقد افؼاشؿ ،إعراب الؼرآن الؽريم  ،دار ادـر ودار افػارايب ،

دمشؼ ،ط 1425 ،1هـ ،ج  ،1ص  ،170واكظر :حمل افديـ افدرويش،

إعراب الؼرآن وبقاكه  ،دار اإلرصاد

فؾشؤون اجلامعقة ،محص ،شقرية ،دار افقاممة  ،دارابـ ـثر ،دمشؼ ،بروت ،ط1415 ،4هـ ،ج  ،2ص .107
-
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احلجة لؾؼراء السبعة ،ج  ،3ص .110

ؿ أجرهؿ إػ يقم افؼقامة ،ؾؽلهنؿ أحقاء يف أخرة .ويؼال ٓ :تظـ ـام يظـ افؽػار هبؿ أهنؿ ٓ يبعثقن،
بؾ يبعثفؿ اهلل ويؼال" :أرواحفؿ يف ادـزفة وافؽرامة بؿـزفة افشفداء إحقاء "( ) .وؿرئ بافـصب َوٓ
َحت َْس َب َّـ ظذ معـك بؾ أحسبفؿ أحقاء "ظـد رهبؿ" ذوو زفػك مـف( ).
حي َس َب َّـ و يقجد معـك افغقب ؾقف وٓ حيسبـ افرشقل ،أو حاشب واحد ،أو يؽقن
ؿرأ هشام َوٓ َ ْ
"افذيـ ؿتؾقا " ؾاظال  ،وادػعقل إول حمذوف ،أي أكػسفؿ أمقاتا ،ظـد افزخمؼ ي جاز حذف ادػعقل
إولٕ ،كف ىف إصؾ مبتدأ ،ؾحذف ـام حذف ادبتدأ يف ؿقفف :بؾ أحقاء أ ي :بؾ هؿ أحقاء فدٓفة افؽالم
ظؾقفام ،وؿقفف ؽقبا :كصب ظذ احلال مـ حيسبـ ،وافعامؾ ؾقفا ما يتعؾؼ بف باخلؾػ ،أي ٓ :حيسبـ اشتؼرار
( )
افرس افدٓيل ؾقبدوا مـ ـالمف أن
باخلؾػ ؽقبا ،أ ي ذا ؽقب فف ،وٓ أ ي كك ،واهلل أظؾؿ "  .هذا هق ّ

"افتحقل مـ صقغة اخلطاب إػ افغقاب يدل ظذ أن احلاشب ٓ حيسب يف ؽقاب همٓء افشفداء أهنؿ ماتقا
بؾ هؿ أحقاء .وروى هشام ظـ أهؾ افشام :حيسبـ بافقاءَ .أ ْمقات ًا ـؿقت مـ مل يؼتؾ يف شبقؾ اهلل ،وكصب
َأ ْمقات ًا ظذ ادػعقل افثاينٕ ،ن احلسبان يتعدى إػ مػعقفغ ،ؾنذا ؿؾت :حسبت زيدا ٓ ،يؽقن ـالما تاما
حتك تؼقل :ؿائام أو ؿاظدا َ ،ب ْؾ َأ ْحقا ٌء  ،تؼديره :بؾ هؿ أحقاء "( ) .ؿال ابـ ظطقة" :أرى هذه افؼراءة بضؿ
َّاس وحيسبـ ،معـاه يظـ"( ).
حي َس َب َّـ افـ ُ
افقاء ،ؾادعـكَ :و َٓ ُ ْ

 -أبق افؾقث كك بـ حمؿد بـ أمحد افسؿرؿـدي

أب حمؿد ظبد افرمحـ بـ حمؿد
 ،بحر العؾوم ،ج  ،1ص  ،264واكظر :و

بـ إدريس ابـ أيب حاتؿ افرازي ،حتؼقؼ :أشعد حمؿد افطقب  ،مؽتبة كزار مصطػك افباز  ،ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية ،
ط 1419 ،3هـ ،ج  ،3ص .812
 -كاس افديـ أبق شعقد ظبد اهلل بـ ظؿر افبقضاوي،

أكوار التـزيل وأرسار التلويل  ،حتؼقؼ :حمؿد ظبد افرمحـ

ادرظشع ،دار إحقاء افساث افعريب  ،بروت ،ط 1418 ،1هـ ،ج  ،2ص  ،48واكظر :حمؿد ثـاء اهلل ادظفري  ،تػسر
رصقدي ،باـستان ،دار إحقاء افساث افعريب ،بروت،
ة
ادظفري ،حتؼقؼ :ؽالم كبي تقكز ،امل ـتبة ال

1425هـ/

2004م1412 ،هـ ،ج  ،1ص .169
 -ظبد افرمحـ بـ

إشامظقؾ بـ إبراهقؿ ،إبراز ادعاين من حرز األماين يف الؼراءات السبع  ،دار افؽتب افعؾؿقة  ،بروت،

ج  ،1ص .401
-

أبق إشحاق أمحد بـ حمؿد بـ إبراهقؿ افثعؾبل ،الؽشف والبقان عن تػسر الؼرآن  ،حتؼقؼ :اإلمام أيب حمؿد بـ
ظاصقر ،مراجعة وتدؿقؼ :إشتاذ كظر افساظدي ،دار إحقاء افساث افعريب ،بروت  ،ط 1422 ،1هـ2002/م،
ج  ،3ص .203

-

ادحرر الوجقز يف تػسر الؽتاب العزيز ،ج  ،1ص .540
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خالصة ما شبق
َوٓ َحت َْس َب َّـ فهيا افضؿر "تاء ادخاضبة " مبـل فؾػعؾ ادضارع معؾقم يدل ظذ احلارض .ويدور

ـ

افدور ا ام فتقصقؾ افؽالم إػ ادخاضب.
حتسب ّـ ؾعؾ مضارع مبـل ظذ افػتح ٓتصافف بـقن افتقـقد افثؼقؾة أ ي :افثؼقؾة تدل ظذ افؽثرة

ـ

وافشدة .ـام ذـر يف هذه أية ظـ صفداء بدر و أحد ،فهـاك مـ إصحاب ؿتؾقا ؾقفام ،وـذفؽ
افذي ؿتؾ يف شبقؾ اهلل هق مـ افشفداء ،وهق مـ إحقاء ظـد رهبؿ.
حي َس َب َّـ ؾقفا افضؿر "افقاء فؾغقبة " ؾادراد بف رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
افؼراءة افثاكقةَ :وٓ َ ْ

ـ

أو أحد مـ افسامع.
ـ

صقغة افغقبة تدل ظذ افعؿقم أي :جلؿقع افـاس ،أما صقغة ادخاضبة ؾتدل ظذ احلضقر ؾؼط.

ـ

افتحقل مـ صقغة اخلطاب إػ افغلبة يدل ظذ أن احلاشب ٓ يظـ ظـ افشفداء أهنؿ ماتقا بؾ هؿ
أحقاء.
يمثر ادعـك افدٓيل يف صقغة ادعـك إوشع ويرجع افضؿر يف افقاء إػ افـاس.

ـ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ( ).
ﮋ ﭘﮊ ﮋ

ﭛﮊ

الؼراءات الواردة
ؿرأ " َف ُق َب رقـُـَّ ُف" و " َي ْؽت ُُؿق َك ُف" ابـ ـثر ،وأبق ظؿرو ،وظاصؿ ،وصعبة ،وروح ،وزيد ،بافقاء ؾقفام
فؾغقبة.
ؿرأ " َف ُت َب رقـُـَّ ُف"و" َت ْؽت ُُؿق َك ُف" افباؿقن( ) بافتاء ؾقفام فؾخطاب( ).
 -شقرة آل ظؿران،

أية.187 :

 -ؿرأ كاؾع وابـ ظامر ومحزة وافؽسائل بافقاء ؾقفام وحػص ظـ ظاصؿ بافتاء.

ابـ جماهد ،السبعة يف الؼراءات ،

ص.221
-

معجم الؼراءات الؼرآكقة ،ج  ،2ص  ،94-93واكظر :احتاف ،ص  ،233وادبسوط يف الؼراءات العرش  ،ص ،173
أب جعػر أمحد بـ ظع بـ أحد بـ خؾػ إكصاري ،اإلقـاع يف الؼراءات السبع  ،دار افصحابة فؾساث،
واإلمام و
ص ،340وحمؿد إبراهقؿ حمؿد شامل  ،فريدة الدهر يف تلصقل ومجع الؼراءات  ،دار افبقان افعريب  ،افؼاهرة ،ط ،1

179

توجقه الؼراءة وداللتفا
يبغ تبقغ ،ومصدرها :افبقان ،ومعـاها :افؽشػ وافظاهر وظؽس افؽتؿ واخلػل.
ل ُت َمب ِّقـُـَّه مـ ّبغ ّ
قان فِؾـ ِ
ؿال افراؽب :إن "افؽالم بقاكا فؽشػف ظـ ادعـك ادؼصقد إطفاره  ،كحق :هذا َب ٌ
َّاس "( ) َوَٓ َت ْؽت ُُؿق َك ُف
"ا ْفؽِت َْام ُن :شس احلديث ،يؼالَ :ـت َْؿ ُت ُف َـ ْت ًام وـِت َْامك ًا .ؿال تعاػ :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﮊ( ) وافبقان :ما يتبغ بف افق ء مـ افدٓفة وؽرها .وبان افق ء بقاكا :اتّضح ؾفق ّبغ ،واجلؿع
افقءَ :و َض َح و َط َف َر .وتبقـتف أكا ،تتعدى
أبقـاء ،مثؾ هغ وأهقـاء .وـذفؽ أبان افق ء ؾفق مبغ ...وت َّبغ ّ
هذه افثالثة وٓ تتعدى .واف َت ْبقغ :اإليضاح ،وافقضقح"( ).
أظرب مؽل وؿال :ف ُت َب رقـُـَّف :ؾعؾ مضارع مرؾقع بثبقت افـقن ادحذوؾة
َّاس "هذا جقاب دا تضؿـف ادقثاق مـ افؼسؿِ .
تػسره ذه افؼراءة  ،ؿقففَ :ف ُت َب رقـُـَّ ُف فِؾـ ِ
ؿر َئ بافقاء فؾغقبة،
(

ؾرس ابـ ظادل يف
)ّ .

وبعدهَ " :ؾـَ َب ُذو ُه" وـذفؽ ُؿ ِرئَ بافتّاء  ،خطا ًبا ظذ احلؽاية ،تؼديره :وؿؾـا ؿ ،وهذا ـؼقفف :ﮋﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ( ) بافتّاء وافقاء .ؿقففَ :وَٓ َت ْؽت ُُؿق َك ُف حيتؿؾ وجفغ :أحدمها :واو احلال،
واجلؿؾة بعدها كصب ظذ احلال ،أ ي :فتبقـُـَّف ؽر ـامتغ .افثاين :أهنا فؾعطػ ،وافػعؾ بعدها مؼسؿ ظؾقف
أيضا ،وإكّام مل ُيمَ ـردْ بافـقن ٕ ،كف مـػل ،ـام ؿقؾ" :واهلل ٓ يؼق ُم زيدٌ " مـ ؽر كقن ،وؿال أبق افبؼاء:
ً
"ومل يلت هبا يف َت ْؽت ُُؿ َ
قن اـتػا ًء بافتقـقد يف إول َ ،ت ْؽت ُُؿق َك ُف تقـقد .وفق مل يؽـ بعد ممـد بافـقن فزم
تقـقده ،وفقس ـذ لك  ،وؿقففٕ :كف تقـقد ،يعـل أن كػل افؽتامن ؾفؿ مـ ؿقففَ :ف ُت َب رقـُـَّ ُف فِؾـ ِ
َّاس ؾجاء ؿقفف:
َوَٓ َت ْؽت ُُؿق َك ُف تقـقدً ا يف ادعـك .واشتحسـ أبقحقان هذا افقجف ،أظـل :جعؾ افقاو ظاضػ ًة ٓ حافق ًة ،ؿال:
إول حيتاج إػ إضامر مبتدأ ؿبؾ (ٓ) ٓ تدخؾ ظؾقف واو احلال
"وهذا افقجف أظرب وأؾصح َّ َٕ ،ن ّ

".

وؽره يؼقل :إكف يؿتـع إذا ـان مضارظًا ُم ْث َبتًا ،ؾقػفؿ مـ هذا َأ ّن ادضارع ادـػل بؽؾ كاف ٓ يؿتـع دخق ا
1424هـ2003/م ،ج  ،2ص  ،460والبدور الزاهرة ،ص  ،89والـرش يف الؼراءات العرش ،ج  ،2ص .281
 شقرةآل ظؿران، -شقرة افبؼرة،

أية .138 :ادػردات يف غريب الؼرآن ،ص .158
أية .140:ادػردات يف غريب الؼرآن  ،ص  ،702واكظر :الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة ،

باب :ادقؿ ،ؾصؾ افؽاف ،ج  ،5ص .2018
-

الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة ،باب :كقن ،ؾصؾ افباء ،ج  ،5ص .2083

-

مشؽل إعراب الؼرآن ،ج  ،1ص.141

 -شقرة افبؼرة،

أية. 83 :
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ظؾقف .وؿرأ ظبد اهلل " َف ُق َبقـقكَف" م ن ؽر تقـقد ،ؿال ابـ ظطقة" :وؿد ٓ تؾزم هذه افـقن ٓم افتقـقد " ؿال
شقبقيف :وادعروف مـ مذهب افبكيغ فزومفام م ًعا ،وافؽقؾققن جيقزون تعاؿبفام يف شعة افؽالم.
وأكشدوا:
ؽ ـ يا ش ْؾؿك ـ ِ
و َظق ِش ِ
ٕوؿ ُـ أكَّـل
َ ْ
َ َ
أخر :
وؿال
ُ

َي ِؿقـ ًا ٕ ْبغ َُض ـ َُّؾ ا ْم ِر ٍئ

دَِا ِصئ ِ
تؾ ،و َفق أ َّكف ا ْف َؼت ُْؾ( )
ْت مس ٍ
ُ ْ

َ ْ

ُ

ف َؿقًٓ وَٓ ي ْػع ُؾ( )
يزَ ْخ ِر ُ

ُ

ْ

َ

َ َ

ؿراءة ابـ ظباس "وا اء" يف َف ُت َب رقـُـَّ ُف فِؾـ ِ
وافسدي تعقد إػ
َّاس َوَٓ َت ْؽت ُُؿق َك ُف ؿال شعقد بـ جبر
ّ
حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وظذ هذا يؽقن افضؿر ظائدً ا إػ معؾقم ؽر مذـقر .وؿال احلسـ وؿتادة :تعقد
ظذ "افؽتاب" أي" :يبقـقن فؾـاس ما يف افتقراة واإلكجقؾ مـ افدٓفة ظذ صدق كبقة حمؿد صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ .ؾنن ؿقؾ :افبقان يضاد افؽتامن ،ؾؾام أمر بافبقان ـان إمر بف هن ًقا ظـ افؽتامن ؾام افػائدة يف ذـر افـفل
ظـ افؽتامن؟ ؾاجلقاب :أن ادراد مـ افبقان ذـر أيات افدّ افة ظذ كبقة حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ
افتقراة واإلكجقؾ  ،وادراد مـ افـفل ظـ افؽتامن أن ٓ يؾؼقا ؾقفا افتلويالت افػاشدة ،وافشبفات ادعطؾة.
ؿال ؿتادة :هذا مقثاق أخذه اهلل ظذ أهؾ افعؾؿ ،ؾؿـ ظؾؿ صقئًا

ؾؾقعؾؿف ،وإياـؿ وـتامن افعؾؿ ،ؾنكف

َه َؾؽَف( ) .ذـر أبق زرظة يف ـتابف ظـ افؼراءتغ بافتّاء وافقاء وؿال :افؼراءة

"فقبقــف فؾـاس وٓ يؽتؿقكف "

"بافقاء ؾقفام وحجتفؿ ؿقفف (ؾـبذوه) ومل يؼؾ ؾـبذمتقه وهبذا ـان حيتج أبق ظؿرو ويؼقل افؽالم أتك ظؼقبف
بؾػظ اخلز وهق ؿقفف فـبذوه ؾجعؾ ما ؿبؾف بؾػظف فقلتؾػ افؽالم ظذ كظام واحد وؿرأ افباؿقن بافتّاء بؾػظ
اخلطاب ،وحجتفؿ أكف حيؽل افؾػظ افذي خقضبقا بف يف وؿت أخذ ادقثاق ظؾقفؿ

 ،وادقثاق افذي أخذ

ظؾقفؿ هق بقان أمر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ "( ) .ؿقفف تعاػ" :فتبقــف وٓ تؽتؿقكف يؼرآن بافقاء ظذ افغققة

-

البحرالطويل.

-

البحرادتؼارب.

 -اكظر:

الؾباب ،ج  ،4ص  ،475-474و أبق حقان ،البحر ادحقط يف التػسر  ،ج  ،3ص  ،142وصفاب افديـ بـ

ظبد افدائؿ ،الدر ادصون يف عؾوم الؽتاب ادؽـون  ،حتؼقؼ :أمحد حمؿد اخلراط ،دار افؼؾؿ ،دمشؼ ،ج  ،3ص -523
 ،525و ابـ شقدة ،إعراب الؼرآن  ،ج  ،3ص  ،197و تػسر أيب السعود  ،ج  ،2ص  ،125و إزهري ،معاين
الؼراءات ،ج  ،1ص  ،287وادحرر الوجقز ،ج  ،1ص  ،551وشقبقية ،الؽتاب ،ج  ،4ص .233
-
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أبق زرظة ،حجة الؼراءات ،ص  ،186-185واكظر :أيب ظع افػارد ،احلجة لؾؼراء السبعة ،ج  ،3ص .116

ٕن افراجع إفقف افضؿر اشؿ طاهر وـؾ طاهر يؽـّك ظـف بضؿر افغقبة ويؼرآن بافتاء ظذ اخلطاب تؼديره
"وؿؾـا ؿ فتبقــف " ودا ـان أخذ ادقثاق يف معـك افؼسؿ جاء بافالم وافـقن يف افػعؾ ومل يلت هبا يف يؽتؿقن
اـتػاء بافتقـقد يف افػعؾ إول ٕن تؽتؿقكف تقـقد"( ).
خالصة ما شبق
َف ُت َب رقـُـَّ ُف و َت ْؽت ُُؿق َك ُف " َف ُق َب رقـُـَّ ُف" و " َي ْؽت ُُؿق َك ُف"
ؿرأ " َف ُق َب رقـُـَّ ُف" و " َي ْؽت ُُؿق َك ُف" ابـ ـثر ،وأبق ظؿرو ،وظاصؿ ،وصعبة ،وروح ،وزيد ،بافقاء ؾقفام

ـ

فؾغقبة.
ـ

وؿرأ َف ُت َب رقـُـَّ ُف و َت ْؽت ُُؿق َك ُف اجلؿفقر بافتاء ؾقفام فؾخطاب ٕخذ ادقثاق.

ـ

َف ُت َب رقـُـَّ ُف معـاها :افكيح ،ادبغ وظؽس اخلػل .وافالمٓ :م افؼسؿ تستخدم افالم وافـقن يف
افػعؾ فؾؼسؿ وافتقـقد .وأما "تؽتؿقكف" معـاه اختػاء ،خػل.
ترجع ا اء يف َف ُت َب رقـُـَّ ُف وٓ َت ْؽت ُُؿق َك ُف إػ افؽتاب "افتقراة واإلكجقؾ " افتل تدل ظذ صدق كبقة

ـ

شقدكا حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
أيت
"وٓتؽتؿقكف" وجفغ :أحدمها :يستخدم افقا و فؾحال وبعده مجؾة حافقة .ثاكقا :افقا و ت

ـ

أيت مرتغ يف اجلؿؾة.
فؾعطػ وبعده افػعؾ ؿد يؽقن مؼس ًام ظؾقف .افـقن افثؼقؾة ٓ ت
صقغة افتاء فؾؿخاضبة تعقد إػ افتحقل مـ صقغة اخلطاب إػ صقغة افغقبة ّ
افدٓيل
يدل ادعـك
ّ

ـ

ظذ افتـبقف.
ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞﮊ( ).
ﮋﮙﮊ( )

الؼراءات الواردة
ؿرأ " َي َط َّق َع"محزة ،وافؽسائل ،ويعؼقب ،وإظؿش ،وزيد ،ورويس بافقاء.
-

من به الرمحن ،ج  ،1ص  ،161واكظر :اهلادي رشح ضقبة الـرش  ،ج  ،2ص .132
إمالء ما ّ

 -شقرة افبؼرة،

تطقظا خرا .ومجؾة
أية" .158 :وؿقفف "خرا" :كائب مػعقل مطؾؼ ،وإصؾُّ :ذ

تطقع "
"ومـ َّ

حج افبقت" ٓ حمؾ ا" .مشؽل إعراب الؼرآن الؽريم ،ج  ،1ص .54
معطقؾة ظذ مجؾة "ؾؿـ َّ
 -افؼراءة إخرى

" َي َت َط َّق َع" ؿرأ ظبداهلل بـ مسعقد .معجم الؼراءات الؼرآكقة ،ج  ،1ص .129
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ؿرأ َت َط َّق َع اجلؿفقر بافتاء( ).
توجقه الؼراءة وداللتفا
ؾرضا ـان أو ً
كػال أو زاد ظذ
ؿقفف تعاػ :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮊ ؿال أبق افسعقد" :أي ؾعؾ ضاظة ً
خرا
ما ؾرض ظؾقف مـ حج أو ظؿرة أو ضقاف
وخرا حقـئذ كصب ظذ أكف صػة دصدر حمذوف أي تطقظًا ً
ً
أو ظذ حذف اجلار وإيصال افػعؾ إفقف أو ظذ تضؿغ معـك ؾعؾ وؿرئ

طقع" وأصؾف يتطقع مثؾ
" َي َّ

يطقف وؿرئ "ومـ َي َت َط َّقع ٍ
تطقع"" :تػعؾ مـ افطقع  ،وهق آكؼقاد "( ) ؿقفف :ﮋﮘ ﮙ
بخر "( )ّ " .
ﮚﮊ" ،ؾقحتؿؾ مـ أن يؽقن بؿعـك افذي ،وحيتؿؾ أن تؽقن ذضقة .ؿرأ محزة ،وافؽسائل :يطقع
خرا ظذ ادػعقل بعد
مضارظًا جمزو ًما بؿـ افؼضقة ،واؾؼفام زيد ورويس يف إول مـفام ،واكتصاب ً
إشؼاط حرف اجلر ،أي بخر ،وهل ؿراءة ابـ مسعقد ،ؿرأ :يتطقع بخر .ويطقع أصؾف :يتطقع ،ـؼراءة
خرا.
خرا كعتًا دصدر حمذوف ،أي ومـ يتطقع تطقظًا ً
ظبد اهلل ،ؾلدؽؿ .وأجازوا جعؾ ً

ﮋﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮊ :هذه اجلؿؾة جقاب افؼط .وإذا ـاكت مـ مقصقفة يف احتامل أحد وجفل مـ يف ؿراءة مـ ؿرأ
تطقع ً
ؾعال ماض ًقا ،ؾفل مجؾة يف مقضع خز ادبتدإٔ ،ن تطقع إذ ذاك تؽقن صؾة .وصؽر اهلل افعبد بلحد
ّ
معـقغ :إما بافثقاب ،وإما بافثـاء .وظؾؿف هـا هق ظؾؿف بؼدر اجلزاء افذي فؾعبد ظذ ؾعؾ افطاظة ،أو بـقتف
وإخالصف يف افعؿؾ .وؿد وؿعت افصػتان هـا ادقؿع احلسـٕ ،ن افتطقع باخلر يتضؿـ افػعؾ وافؼصد،
ؾـاشب ذـر افشؽر باظتبار افػعؾ ،وذـر افعؾؿ باظتبار افؼصد ،وأخرت صػة افعؾؿ"( ).

-

الؼرآكقة ج  ،1ص  ،129واكظر :البدور الزاهرة ،ص  ،53والـرش يف الؼراءات العرش ،ج  ،2ص،254
،
معجم الؼراءات
وظع بـ حمؿد بـ شامل ،أبق احلسـ ادؼرئ،

غقث الـػع يف الؼراءات السبع  ،حتؼقؼ  :أمحد حمؿقد ظبد افسؿقع

افشاؾعل ،دار افؽتب افعؾؿقة  ،بروت ،ط1425 ،1هـ2004/م ،ص  ،98و فريدة الدهر  ،ج  ،2ص ،205
والسبعة يف الؼراءات  ،ص  ،172وحمؿد ؾفد خاروف ،ادقرس يف الؼراءات األربع عرشة  ،مراجعة :حمؿد ـريؿ  ،دار
افؽؾؿ افطقب ،دمشؼ  ،بروت ،ط 1420 ،1هـ 2000/م ،ص  ،24و ادبسوط يف الؼراءات العرش  ،ص ،138
واإلقـاع يف الؼراءات السبع ،ص  ،328إزهري ،معاين الؼراءات ،ج  ،1ص .183
-

تػسر أيب السعود ،ج  ،1ص.181

-

البحرادحقط ،ج  ،1ص .628

-

البحرادحقط ،ج  ،1ص  ،633-632واكظر :ابـ شقده ،إعراب الؼرآن  ،ج  ،1ص  ،336و الدرادصون ،ج ،2
ص ،193-191والؾباب ،ج  ،2ص .222-221
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ؿقفف تعاػ  :ﮋ ﮌ ﮙ ﮚ ﮊ يؼرأ بافتاء وؾتح افعغ وبافقاء و إشؽان افعغ ؾاحلجة دـ ؿرأ
بافتاء وافػتح أكف جعؾف ؾعال ماضقا ظذ بـائف يف مقضع آشتؼبال ٕن ادايض يؼقم مؼام ادستؼبؾ يف افؼط
واجلقاب افػاء يف ؿقفف ؾفق خر فف واحلجة دـ ؿرأ بافقاء و

إشؽان افعغ أكف أراد يتطقع ؾلشؽـ افتاء

وأدؽؿفا يف افطاء وبؼك افقاء فقدل هبا ظذ آشتؼبال وجزمف بحرف افؼط( ).
ؿرأ محزة ،وافؽسائل ،وخؾػ افعاذ

"تطقع" يف ادقضعغ :مـ ؿقفف تعاػ :ﮋﮘ ﮙ

ﮚﮊ( ) ومـ ؿقفف تعاػ :ﮋ ﮌ ﮙ ﮚ ﮊ( ) "ي ّط ّقع" :بافقاء افتحتقة ،وتشديد افطاء ،وجزم افعغ،
وهق ؾعؾ مضارع جمزوم بؿـ افؼضقة ،وأصؾف "يتطقع" ؾلدؽؿت افتاء يف افطاء ،وذفؽ ٕهنام خيرجان مـ
تطقظا هلل
خمرج واحد وهق ضرف افؾسان مع أصقل افثـايا افعؾقا.ادعـك :خيز اهلل تعاػ أن مـ يػعؾ خرا ّ
تعاػ ،ؾفق خر ففٕ ،ن اهلل تعاػ شقثقبف ظذ ذفؽ يقم افؼقامة بافرضقان ،وإجر افعظقؿ .وهق يعؼقب
ادقضع إول( ) "ي ّط ّقع" مثؾ ؿراءة محزة ،ومـ معف ،وؿرأ ادقضع افثاين ( ) ت ْط ّق َع بافتاء افػقؿقة ،وختػقػ
افطاء ،وؾتح افعغ ،وهق ؾعؾ ماض ،يف حمؾ جزم "بؿـ" ظذ أهنا ذضقة ،أو صؾة "دـ" ظذ أهنا اشؿ
مقصقل .وؿرأ افباؿقن ادقضعغ "تطقع" بافتاء افػقؿقة ،وختػقػ افطاء ،وؾتح افعغ ،ظذ أكف ؾعؾ ماض.
"وافتطقع" يف إصؾ :تؽؾػ افطاظة"( ).
كستخؾص مما شبق
" َت َط َّق َع " " َي َط َّق َع"
وتطقع :ثالثل مزيد ؾقف بحرؾغ ـ افتّاء ؿبؾ
" َت َط َّق َع" بافتّاء مـ اخلطاب إػ افغقبة " َي َط َّق َع" بافقاء.
ّ

ـ

افعغ وافتضعقػ ما ؿبؾ إخر ـ مـ باب "تػ ّعؾ" وجذرها "ضقع" ،وهق آكؼقاد.
" َي َّط َّق ْع" يف إصؾ " َيتَطقع" ؾلدؽؿت افتاء يف افطاء وتؽقن افطاء بافتشديدٕ ،ن خمرجفا ؿريب مـفا.

ـ

ادايضٕكف يؼقم مؼام ادستؼبؾ ،ومعـاهافإلشتؼبال،
،
ومـ ؿر َأ " َت َط َّق َع" بافتاء وافـصب ؾفق محال ظذ فػظ
-

من به الرمحن ،ج  ،1ص .71-70
احلجة يف الؼراءات السبع ،ص  ،90واكظر :حجة الؼراءات ،ص  ،118وإمالء ما ّ

 -شقرة افبؼرة،

أية.158 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.184 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.158 :

 -شقرة افبؼرة،

أية.184 :

-

اهلادي رشح ضقبة الـرش ،ج  ،2ص .61-60
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ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ.
بسبب جزم افحرف إخر يؽقن ذضا واجلقاب بافػاء ،ـام ؿقفف تعاػ:
ـ

صقغة ادايض تدل ظذ افتحؼؼ وافثبقت ومعـك ادستؼبؾ ،أي :ادضارع يدل ظذ آشتؿرار وافدوام.

ـ

" َت َط َّق َع" يليت يف معـقغ "افػعؾ وافؼصد " أ ي :ظـدما يليت بؿعـك "افشؽر وافطاظة يؽقن حسب
افػعؾ ،وأما افؼصد ؾقليت بصػة افعؾؿ.

ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮊ( ).
ﮋﮃﮊ( ).
الؼراءات الواردة
ؿرأ " َوف ِ َق ْستَبِغَ " محزة ،وافؽسائل ،وظاصؿ ،وخؾػ ،وصعبة ،وإظؿش ،بافقاء افتحتقة َشبِ ُقؾ رؾعا.
ؿرأ "وفِتَستَبِغَ " افباؿقن( ) بِافت ِ
َّاء َشبِ ُقؾ بافرؾع"( ).
َ ْ
توجقه الؼراءة وداللتفا
ؿال أبق مـصقر" :آشتباكة :أن تبغ ويتبغ .مـ ؿرأ " َوفِت َْستَبِغَ َشبِ ُقؾ " ؾؿعـاه :وفِتَبِغ وافػعؾ
فؾسبقؾ ،وهل ممكثة ،ـؼقفف :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮊ .ومـ ؿرأ " َوفِ َق ْستَبِغَ َشبِ ُقؾ" بافقاء ؾنكف ذـر افسبقؾ ،ؿال
اهلل تعاػ :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﮊ ،وافسبقؾ وافطريؼ يذـران ويمكثان .وأما ؿراءة كاؾع " َوفِت َْستَبِغَ َشبِ َقؾ "
واش َت َبـْ ُت ُف بؿعـك
بافـصب ؾادعـكَ :وفِت َْستَبِغَ أكت يا حمؿد شبقؾ ادجرمغ يؼالَ :ت َبقـ ُْت إمر وافسبقؾ،
واحد .ؾنن ؿال ؿائؾ :أؾؾؿ يؽـ افـبل مستبقـا شبقؾ ادجرمغ؟ ؾاجلقاب يف هذا :أن مجقع ما خياضب بف
ادممـقن خياضب بف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾؽلكف ؿقؾ :فتستبقـقا شبقؾ ادجرمغ ،أ ي :فتزدا ُدوا اشتباكة،
ومل ُحيتَج إػ أن يؼقلَ :وفِت َْستَبِغَ شبقؾ ادممـغ ،مع ذـر شبقؾ ادجرمغٕ ،ن شبقؾ ادجرمغ إذا باكت ؾؼد

أية.55 :
 شقرة إكعام،ِ
ِ
ؿرأ أبقجعػر وكاؾع" َوفت َْستَبِغَ " بافتّاء " َشبِ َقؾ" بافـصب ،وؿرأ زيد ظـ يعؼقب" َوف َق ْستَبِغَ " بافقاء " َشبِ َقؾ" بافـصب.
 ابـ ـثر وابـ ظامر وأبق ظؿرو ،وحػص ظـ ظاصؿ ،ويعؼقب.-

معجم الؼراءات الؼرآكقة  ،ج ،2ص  ،273و السبعة يف الؼراءات  ،ص  ،258و التقسر يف الؼرءات  ،ص ،103
وادبسوط يف الؼراءات العرش  ،ص  ،195و حتبر التقسر يف الؼراءات  ،ص  ،356و فريدة الدهر  ،ج  ،2ص ،624
واحتاف ،ص ،264ومعاين الؼراءات ،ج ،1ص  ،358وأصػفاين ،إعراب الؼرآن ،ص ،116وإبراهقؿ بـ إشامظقؾ
إبقاري ،ادوشوعة الؼرآكقة ،ممشسة شجؾ افعرب1405 ،هـ ،ج  ،5ص .222
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باكت معفا شبقؾ ادممـغ"( ).
ؿرئ َوفِت َْستَبِغَ بافتّاء وافقاء مع رؾع افسبقؾ ٕهنا تذـّر وتمكّث .وبافتّاء ظذ خطاب افرشقل مع
كصب افسبقؾ .يؼال :اشتبان إمر وتبغ واشتبـتف وتبقـتف .وادعـك :ومثؾ ذفؽ افتػصقؾ افبغ كػصؾ آيات
افؼرآن وكؾخصفا يف صػة أحقال ادجرمغ( ).
ؿقففَ :وفِت َْستَبِغَ َشبِ ُقؾ ؿرأ إخقان وأبق بؽر:

"وفقستبغ" بافقاء مـ حتتُ " ،
شبقؾ" بافرؾع

وكاؾع" :وفتستبغ" بافتاء مـ ؾققَ " ،
شبقؾ" بافـصب ،وافباؿقن :بافتاء مـ ؾقق" ،شبقؾ" بافرؾع .وهذه
افؼراءات دائرة ظذ تذـر "افسبقؾ" وتلكقثف وتعدي "اشتبان" وفزومف .وإيضاح هذا أن فغة كجد ومتقؿ
تذـر "افسبقؾ" وظؾقف ؿقفف تعاػ :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮊ( ) ،فغة احلجاز افتلكقث ،وظؾقف :ﮋﮀ ﮁ ﮂﮊ( ).
وؿقففَ :خ رؾ افسبقؾ دَ ْـ يبـل ادـار هبا . . . . . . . . . ...
ُ
َ
ؾقؽقن متعدر ي ًا كحق :اش َت َبـ ُْت افق َء
اشتبان"
وأ َّما "

"ويؽقن ٓزم ًا " كحق :اشتبان افصبح:

بؿعـك بان ،ؾؿـ ؿرأ بافقاء مـ حتت ورؾع ؾنكف أشـد افػعؾ إػ

"افسبقؾ" ؾر ْؾ ُعف ظذ أكف مذـّر وظذ َأ ّن

افػعؾ ٓزم ،ومـ ؿرأ بافتّاء مـ ؾقق ؾؽذفؽ وفؽـ ظذ فغة افتلكقث .ومـ ؿرأ بافتّاء مـ ؾقق وكصب
َ
افسبقؾ" ؾنكف أشـد افػعؾ إػ ادخاضب وكصب
"

"افسبقؾ" ظذ ادػعقفقة وذفؽ ظذ تعدية افػعؾ أي:

وفتستبغ أكت شبقؾ ادجرمغ ،ؾافتاء يف "فتستبغَ " خمتؾػة ادعـك ،ؾنهنا يف إحدى افؼراءتغ فؾخطاب ويف
إخرى فؾتلكقث ،وهل يف ـال احلافغ فؾؿضارظة ،و "تستبغ" مـصقب بنضامر "أن" بعد ٓم ـل ،وؾقام
تتعؾؼ بف هذه افالم وجفان ،أحدمها :أهنا معطقؾة ظذ ظؾة حمذوؾة ،وتؾؽ افعؾة معؿقفة فؼقفف :ك َػ رص ُؾ
وادعـك :وـذفؽ كػصؾ أيات فتستبغ فؽؿ وفتستبغ .وافثاين :أهنا متعؾؼة بؿحذوف مؼدر بعدها أي:
ؾصؾـاها ذفؽ افتػصقؾ .ويف افؽالم حذف معطقف ظذ رأي ،أي :وشبقؾ
وفتستبغ شبقؾ ادجرمغ َّ
ادممـغ ،ـؼقفف تعاػ :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ( ) .وؿقؾ ٓ :حيتاج إػ ذفؽٕ ،ن ادؼام إكام يؼتيض ذـر
-

من به الرمحن ،ص .244
إزهري ،معاين الؼراءات ،ج  ،1ص  ،358واكظر :امالء ما ّ

تػسر الزخمرشي ،ج  ،2ص .29
أية.146 :
 شقرة إظراف، -شقرة يقشػ،

أية.108 :

 -شقرة افـحؾ،

أية.81 :
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حي ُص ُؾ بغه ما واشط ٌة
ادجرمغ ؾؼط ،إذ هؿ افذيـ أثاروا ما تؼدم ذـره وؿقؾٕ :ن افضديـ إذا ـاكا بحقث ٓ َ ْ
َت َخاصق ُة أحد افؼسؿغ باكت خاصق ُة افؼسؿ أخر ،واحلؼ وافباضؾ ٓ و ِ
اش َط َة بقـفام ،ؾؿتك
 ،ؾؿتك َباك ْ
َ
َّ
َّ
أيضا ٓ حمافة "( ) .افؼراءة بافتاء افػقؿقة إػ افػعؾ
اش َت َباك ْ
َت ضريؼة ادجرمغ ،ؾؼد اشتباكت ضريؼة ادُ َح رؼؼغ ً
ْ
فؾخطاب ،واخلطاب فؾـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وأما افؼراءة بافقاء افتحتقة ،ؾـ َ " :شبِ َقؾ" بِ َػت ِْح َّ
افال ِم ظذ
أكف بـاء فؾؿػعقل ،فِت َْستَبِغَ ؾافسغ وافتاء يف بداية افػعؾ يؽقكان فؾطؾب وفؽـ فقسا هـا فؾطؾب بؾ فؾؿبافغة
كحق فإلشتجاب .ؿرئ "شبقؾ" برؾع افالم ظذ أكف ؾاظؾ " َي ْستَبِغَ " أو "ت َْستَبِغَ " بسبب تاء افتلكقث يف
انَ :ب َ
اش َت َب َ
ان َؾـ َ " :شبِ ُقؾ"
افسبِ َقؾ"ظـد احلجاز ممكّثة ،ويف فغة متقؿ مذـّر ،ومعـك ْ
صقغة ادضارظةٕ ،ن " َّ
اف َػاظؾ فِت َْستَبِغَ  ،أي" :ف ِ َتت َِّض َح َشبِق ُؾ ُف ْؿ َفؽ َوف ِ ْؾ ُؿمْ مـِغَ "( ).
خالصة ما شبق
" َوفِت َْستَبِغَ "
ـ

" َوف ِ َق ْستَبِغَ "

اشتبان يستبغ مـ افػعؾ افثالثل ادزيد ؾقف بثالثة أحرف مـ باب اشتػعال" .واشتبان" يؽقن
ٓز ًما ومتعد ًيا.

ـ

اشتبان يستبغ معـاها :واضح ،سيح ،طاهر ،أبان.
افؼراءة " َوف ِ َق ْستَبِغَ " بافقاء افتحتقة " َشبِقؾ" رؾعا.
افؼراءة " َوفِت َْستَبِغَ " بافتاء " َشبِقؾ" رؾعا ،أي :افػعؾ يتعؾؼ بافسبقؾ.

ـ

ُ
َ
ؾقؽقن متعدر ي ًا كحق :اش َت َبـ ُْت افق َء ،ويؽقن ٓزم ًا كحق :اشتبان افصبح بؿعـك
اشتبان)
وأ َّما (

ـ
ـ

بان،
ؿبقؾة بـق متقؿ وأهؾ كجد يذـرون أي :افتذـر "افسبقؾ" وأما أهؾ احلجاز ؾعـدها ممكثا .وؿرأ
افؼراء ( َوفِت َْستَبِغَ ) بافتاء و "شبقؾ" بافرؾع( .وفقستبغ) بافقاء (شبقؾ) بافرؾع .ؾاشتبان ٓزمة

ـ

أي :تظفر شبقؾ ادجرمغ.

-

الدر ادصون ،ج ،4ص ،656-655واكظر :الؾباب ،ج ،6ص  ،465وتػسرالبحرادحقط ،ج ،4ص ،145-144
وادحرر الوجقز ،ج  ،2ص  ،298-297ومػاتقح الغقب ،ج  ،13ص  ،8وحمؿد ثـاء اهلل افعثامين ادظفري  ،التػسر
ادظفرى ،ص .1210-1209

 -اكظر:
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التحرير والتـوير ،ج  ،7ص  ،261-260والبحر ادديد ،ج  ،2ص .366-365

وؿرأ كاؾع ( َوفِت َْستَبِغَ ) بتاء اخلطاب " َ
شبقؾ" بافـصب ،ؾاشتبان هـا متعدية .ؾؼقؾ :هق خطاب

ـ

فؾرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ .وادراد أمة افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
ـ

هذه افؼراءات تدور حقل افتذـر وافتلكقث ؾؼط وٓ تمثر ادعـك ظذ أخر.

ـ

"اشتبان" يليت افسغ وافتاء يف بداية افػعؾ خاصة فؾطؾب كحق :اشتغػراهلل ،وفؽـ ٓ تستخدم
هـا فؾطؾب إٓ ادبافغة.

ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ( ).
ﮋ ﯦ ﯧﮊ( )

الؼراءات الواردة
ب" أبق ظؿرو ،وابـ ـثر ،وابـ ظامر ،وافقزيدي بافـقن مـ افػقق.
ؿرأ "ك َْرت َْع َو َك ْؾ َع ْ
ب اجلؿفقر بافقاء واجلزم ـؾقفام( ).
ؿرأ َي ْرت َْع َو َي ْؾ َع ْ
توجقه الؼراءة وداللتفا
ورتَاظًا ِ
الرت ُأع أصؾه :أـؾ افبفائؿ ،يؼالَ :رت ََع َي ْرت َُع ُرتُقظًا ِ
ور ْت ًعا ،ؿال تعاػ:
ؿال افراؽب يف ـتابف َّ
ﮋ ﯦ ﯧﮊ ،ويستعار فإلكسان إذا أريد بف إـؾ افؽثر"( ).
ؿقفف تعاػ :ﮋ ﯦ ﯧﮊ ،بافقاء وافـقن ،وبؽرس افعغ وجزمف .ؾؿـ جزمف ؾؿعـاه " َيلـُؾ"،

يؼال ر َتع ِ
ت ِ
اإلبِ ُؾ إذا رظت .ويؼال :يتامصا و َي ْؾ ُفق .ومـ ؿرأ بؽرس افعغ أي :كتحارس ويرظك بعضـا
َ َ
 شقرة يقشػ،-

أية.12 :
عب " ؿرأ ؿـبؾ ،وابـ صـبقذ ،ؿراءة ثافثة:
َعل و َك ْؾ ْ
"ك َْرت ْ

وكؾعب " ابـ ـثر ،وافبزي ،وؿـبؾ ،وؿراءة أخرى
"كَر َت ِع
ْ
ِ
عب " افعالء بـ
عب " و "كَرت ُّع
وكؾعب " ابـ حمقصـ ،وأبق رجاء ،وجماهد ،وؿتادة ،ؿراءة رابعة " َي ْر َت ِع و َي ْؾ ُ
ُ
" ُي ْرت ْع و ُي ْؾ ْ
ِ
عب" أبقظؿرو ،وأبقإشحاق،
ب " جماهد وؿتادة ،وابـ حمقصـ ،و "ك َْرت َْع و َي ْؾ ْ
ب " و " َي ْرتع و َك ْؾ َع ْ
شقابة ،و "ك ُْرت ْع و َك ْؾ َع ْ
ب " زيد بـ ظع ،و " َي ْرتَعل و َي ْؾعب " ؿـبؾ،
ويعؼقب ،وروح ،وزيد ،إظرج ،وإبراهقؿ افـخعل ،و " ُي ْرت َْع و ُي ْؾ َع ْ
ويؾعب " ابـ ـثر .معجم الؼراءات الؼرآكقة  ،ج  ،3ص  ،154-153و التقسر ،ص  ،90و حتبر التقسر ،
"كرت ِع
ْ
ص ،412و احتاف ،ص  ،329و البدور الزاهرة ،ج  ،1ص  ،161و الؽامل ،ص  ،82و ادبسوط ،ص ،245
والسبعة يف الؼراءات ،ص .345

-

الؼرآكقة ج ،3ص ،154-153واكظر :التقسر ،ص ،90وحتبر التقسر ،ص ،412واحتاف ،ص،329
،
معجم الؼراءات
الؼراءات ص .345
،
والبدور الزاهرة ،ج ،1ص ،161والؽامل ،ص ،82وادبسوط ،ص ،245والسبعة يف

 -أصػفاين
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بعضا ،أيَ :حيػظ"( ).
وكؾعب " بافـقن "أخز اإلخقة ظـ أكػسفؿ وحجتفؿ ذـرها افزيدي ؿال :وؿرأ
ؿرئ "كرتع
ْ
أهؾ ادديـة وافؽقؾة "يرتع ويؾعب" بافقاء إخبارا ظـ يقشػ وبذفؽ جاء تلويؾ أهؾ افتلويؾ يف ذفؽ ؿال
ابـ ظباس "يرتع ويؾعب " أ ي يؾفق ويـشط ويسعك وحجتفؿ يف ذفؽ أن افؼقم إكام ـان ؿق ؿ ذفؽ
فقعؼقب اختداظا مـفؿ إياه ظـ يقشػ إذ شلفقه أن يرشؾف معفؿ فقـشط يقشػ خلروجف إػ افصحراء
ويؾعب هـاك ٓ أهنؿ أرادوا إظالمف بام ؿ مـ افرؾؼ وافػائدة خلروجف"( ).
ؿال افزخمؼي :أن َي ْرت َْع أي" :كتسع يف أـؾ افػقاـف وؽرها .وأصؾ افرتعة :اخلصب وافسعة.
وؿرئ :كرتع ،مـ ارتعك يرتعك .وؿرئ :يرتع ويؾعب ،بافقاء ،ويرتع ،مـ أرتع ماصقتف .وؿرأ افعالء بـ
شقابة :يرتع بؽرس افعغ ،ويؾعب ،بافرؾع ظذ آبتداء .ؾنن ؿؾت :ـقػ اشتجاز ؿ يعؼقب ظؾقف افسالم
افؾعب؟ ؿؾت :ـان فعبفؿ آشتباق وآكتضال ،فقرضوا أكػسفؿ بام حيتاج إفقف فؼتال افعدو ٓ فؾفق ،بدفقؾ
ؿقفف :ﮋﭫ ﭬ ﭭﮊ وإكام شؿقه فع ًبا ٕكف يف صقرتف"( ).
ؾرس افسؿغ احلؾبل يف تػسره أن :ﮋ ﯦ ﯧ ﮊ "هذه افؼراءات أربع ظؼة ووضحفا
ّ
وفؽـ كذـر ؾقفا إٓ بافتحقل مـفا :ؿقفف تعاػ :ﮋ ﯦ ﯧ ﮊ "ؿراءة أيب ظؿرو وابـ ظامر "كرت َْع
-

مػاتقح األغاين ،ص. 220

-

أبزرظة حجة الؼراءات ،ص  ،356واكظر :تػسر الؼرضبي ،ج  ،15ص  ،572-569وافـحاس ،معاين الؼرآن ،ج
و
 ،3ص  ،402-401و إزهري ،معاين الؼراءات ،ج  ،2ص  ،46و احلجة لؾؼراء السبعة ،ج  ،4ص ،407-403
وفتح الؼدير ،ج  ،3ص  ،10-9و افػراء ،معاين الؼرآن ،ج  ،2ص  ،38و إعراب الؼراءات السبع وعؾؾفا  ،ج ،1
ص ،305-303وادؽل ،مشؽل إعراب الؼرآن ،ج ،1ص  ،381وزاد ادسر ،ج  ،2ص  ،417وأبق افزـات ظبداهلل
بـ أمحد بـ حمؿقد حاؾظ افديـ افـسػل ،مدارك التـزيل وحؼائق التلويل ،حؼؼف وخرج أحاديثف :يقشػ ظع بديقي،
ط1419 ،هـ1998/م ،ج ،2ص.98
راجعف وؿدم فف :حمقل افديـ ديب مستق ،دار افؽؾؿ افطقب ،بروت1 ،

-

افزخمؼي ،الؽشاف عن حؼائق غوامض التـزيل  ،ج  ،2ص  ،448واكظر :تػسر الرازي ،ج  ،18ص ،426
واكظر :البحر ادديد ،ج  ،3ص  ،357-356و التبقان تػسر غريب الؼرآن  ،ص  ،241و إبراز ادعاين  ،ج ،1
ص ،532-533و الؼراءات وأثرها يف عؾوم العربقة  ،ج  ،1ص  ،397و حؾقؿة شال ،الؼراءات روايتا ورش
وحػص الؼراءات روايتا ورش وحػص دراشة حتؾقؾقة مؼاركة  ،ؿدم فف :ظؿر افؽبقز وبصري شال ،دار افقاضح ،
اإلمارات ،ط1435 ،1هـ2014/م ،أصؾ افؽتاب :رشافة ماجستر  ،ختصص افتػسر واحلديث  ،جامعة افشارؿة،
ص.327-326
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ويؾعب " بافقاء مـ حتت وشؽقن افعغ
يرتع
ْ
وكؾعب" بافـقن وشؽقن افعغ وافباء .وؿراءة افؽقؾقغْ " :
ْ
وافباء ...وافػعالن يف هذه افؼراءات ـؾفا مبـل فؾػاظؾ .وؿرأ زيد بـ ظع " ُي ْرتَع و ُي ْؾ َعب " بافقاء مـ حتت
وكؾعب " بثبقت افقاء ورؾع افباء .وؿرأ ابـ أيب ظبؾة
مبـ ّقغ فؾؿػعقل .وؿرىء "كرتعل
ُ

"ك َْرظل وكؾعب "

شت يف افسبع ادتقاتر وثامن يف افشاذ .ؾؿـ ؿرأ بافـقن أشـد افػعؾ إػ إخقة
ؾفذه أربع ظؼة ؿراءةً ،مـفا ّ
يقشػ ظؾقف افسالم ،ومـ ؿرأ بافقاء أشـد افػعؾ إفقف دوهنؿ"( ).
كجد مما شبق:
ﮋ ﯦ ﯧﮊ مـ ؿقفف تعاػ :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ.
َي ْرت َْع رتع يرتع رتعا ورتقظا ؾفق راتع ظذ وزن ؾعؾ يػعؾ مـ افباب افثالثل ادجرد ،وافػعؾ

ـ

ادضارع بـاء فؾؿعؾقم.
ب فعب يؾعب ظذ وزن ؾعؾ يػعؾ مـ افباب افػعؾ افثالثل ادجرد ،وادضارع بـاء
َو َي ْؾ َع ْ

ـ

فؾؿعؾقم.
ـ

ب معـامها :يتامصا ويؾفق.
َي ْرت َْع َو َي ْؾ َع ْ

ـ

ب " بافـقن مـ ؾقق واجلزم ـؾقفام ،وهذا افتحقل مـ افغقبة إػ افتؽؾؿ ،كرتع ،أ ي:
"ك َْرت َْع َو َك ْؾ َع ْ
كرس .وؾقف اإلخبار مـ اإلخقة ظـ أكػسفؿ.
كتسع يف اخلصب ،وهذا مـ افرتعة .وكؾعبُّ :ذ
وحجتفا بافدفقؾ ظذ هذه أية يف ؿقفف تعاػ :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﮊ( ) أي :افضؿر بافـقن يرجع إػ إخقة يقشػ ظؾقف افسالم.
ب بافقاء واجلزم ـؾقفام .ومعـاه :يلـؾ .وؾقف ضؿر مستس وتؼديره" :هق" ظائد ظذ
َي ْرت َْع َو َي ْؾ َع ْ

ـ

أيضا ظـ شقدكا يقشػ ظؾقف افسالم.
شقدكا يقشػ ظؾقف افسالم .وؾقف اإلخبار ً
ـ

هذه افؼراءات أربعة ظؼ كق ًػا ومـفا شت متقاترة وأما بؼقة افثامكقة ؾقؽقن صاذا.

ـ

ـؾ افؼراءات حق ا مبـل فؾػاظؾ ،أما "يرتع ويؾعب" بافقاء مضؿقمة ؾفل مبـل فؾؿػعقل.

-

الدرادصون ،ج  ،6ص  ،451-449واكظر :الؾباب ،ج  ،11ص  ،33-31وظبد افرمحـ بـ أيب بؽر جالل افديـ
افسققضل ،الدرادـثور ،دار افػؽر ،بروت ،ج  ،8ص  ،204-203وافزجاج ،معاين الؼرآن وإعرابه ،ج  ،3ص،95
وادحررالوجقز ،ج  ،3ص  ،224-223والبحرادحقط ،ج  ،6ص .499

 -شقرة يقشػ،

أية.11 :
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ـ

تػقد صقغة افغقبة ما ٓ تػقد صقغة افتؽؾؿ وهل ترـقز ظذ ؾائدة شقدكا يقشػ ظؾقف افسالم يف
اخلروج فؾتـشقط وافؾعب.

اخلامتة
احلؿد هلل افذي شاظدين إلـامل هذا افبحث ادتقاضع بػضؾف ورمحتف وأما بعد  :ؾفذه أهؿ افـتائج
افتل تقصؾت إفقفا وهل:
ـ

تزز إحاديث افـبقية ظذ صاحبفا افصالة وافسالم أن افؼراءات افؼرآكقة يف احلؼقؼة متاثؾ
بإحرف افسبعة افتل كزفت بافقحل ظذ كبقـا حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وـذفؽ تؽقن يف
معـك واحد ومرادؾفا.

ـ

ظؾؿ افؼراءات هق ظؾؿ تـزه مـ إخطاء يف أداء افـطؼ باحلروف وجيب محايتفا وصقاكتفا يف ـؾ
إحقال.

ـ

افؼراءات افؼرآكقة ادتقاترة تساظد إمة يف ـقػقة افـطؼ وتالوة افؼرآن افؽريؿ

و فؾتقسر

وافتسفقؾ بسبب اختالف افؾفجات.
ـ

ؿد يمثر ادعـك افدٓيل يف افؼراءات افؼرآكقة حسب افسقاق.

ـ

إن افؼراءات افؼرآكقة ٓ تغر ادعـك إٓ بعد افتغقرات يف إؾعال أو افؽؾؿة أو احلرف ،أو
اإلظراب.

ـ

افتحقيؾ مـ افتحقل ويشؿك افعدول أو آفتػات ويؽقن مـ افتؽؾؿ إػ اخلطاب أو افغقبة ،أو
مـ اخلطاب إػ افتؽؾؿ أو افغقبة ،أو مـ افغقبة إػ افتؽؾؿ أواخلطاب وهذا مـ حماشـ افؽالم.

ـ

افػعؾ وافتحقل يف صقغتف يمثر يف تراوح بغ اخلطاب وافغقبة أو افعؽس يف افؼراءات افؼرآكقة.

ـ

صقغة افتؽؾؿ هل إـثر اشتخدام ًا يف افؼرآن افؽريؿ خاصة هلل شبحاكف وتعاػ فؾتعظقؿ
وأيضا يدل ادعـك افدٓيل ظذ افتقبقخ وافتؼريع وافتخقيػ وافتحذير.
وافعظؿةً ،

ـ

صقغة افـقن فؾتؽؾؿ ادعظؿ تؽقن محال ظذ افؾػظ فؾجامظة وأما يف ادعـك ؾقؽقن واحدا.

ـ

تقجد يف افؼراءات افؼرآكقة صقغة افغقبة مـ صقغة ادخاضبة أو افتؽؾؿ يف افغافب.
***
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