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 املستخلص
الداللدة يدديؽ التبددات  "هددم ةرآنيدةإلددم معال دة ة ددية لغؾيددة يهدد  هدداا الب د      
 وتكمدؽ أهميدة "ير لممؾرفيؼ المتغير في القراءات القرآنيدة فدي سدؾرة األنعدام يوالتغ

فددم تناولدد  و  بكتدداب   فددي تعمددض مؾ ددؾم  بعمددؼ لددديد ال ددمة هدداا الب دد  
 لم ددظمح يدددي  مددؽ م ددظم ات ممددؼ المغددة ال دددي  هددؾ م ددظمح " المددؾرفيؼ " 
الاي عهر فم إطار م اولة ممدؼ المغدة ال ددي  الؾصدؾل إلدم نغدام طمكدؽ تظبيقد  
ممم أكتر مدد ممكؽ مؽ المغات   إن لؼ طمكؽ تظبيق  ممم المغات كمها   ف داول 
أن طقسدددؼ البنددداء الكالمدددم إلدددم ويددددات يناويدددة بات معندددم   ومدددؽ  دددؼ يدددرز هددداا 

ؼ "المؾرفؾلؾجيددا " أو الم ددظمح ال ديددد وةددد درسدد  الم ددد ؾن ت ددل مددا سددمؾ  بعمدد
 ممؼ ال يغة   أو البنية .

مددة مناصدر صدؾتية ت ددد مالةدة الكممدة المؾرفيؼ غالبا ما طكؾن من درا أو و      
ؽ ييدد  بغيرهددا فددم تؾزيعهددا ال ددرفي مددؽ ييدد  االسددمية وال عميددة   وجنسددها مدد

مددؽ ييدد  اإلفددراد والتتنيددة وال مدد  وغيددر بلددػ   هدداا مددددها التدداكير والتينيدد    و 
إل افة إلم المعاني التدي تدديهدا السدؾايض والمؾايدض والددوامت المت دمة بال دي  با

الخظداب دون ةيدد داللدي  ال رفية   ولما كانل ها  المؾرفيمات تسدبح فدي ف داء
 رت دراستها في م ال زاد  لرفا تعمق  بالقرآن الكريؼ أال وهؾ م ال " آ أو ينيؾي 

وأ در فدي المؾرفيمدات  القدراءات القرآنيدةمدتال  اءات القرآنية " ف اولل رصدد االقر 
  ورأيددل امتيددار نمددؾبج لمدراسددة والب دد  فؾةدد   وتغيرهددا بلددػ ممددم  بددات الداللددة

مدؽ القدراءات فتناولدل فدي يداطدة الب د  ال ددي    اري ممم سؾرة " األنعام " امتي
مدؽ الؾيددات ال درفية " ال ددي     دؼ تناولدل القرآنية  ؼ التعريف بسؾرة األنعدام 

فدي سدؾرة األنعدام امدتال  القدراءات القرآنيدة   وبعد بلػ ت د ل مدؽ  "مؾرفيماتال
  الخظاب والغيبةمؾرفيؼ و   التاكير والتيني  مؾرفيؼ و   مؾرفيؼ ال م  واإلفراد  في
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Abstract 

    The purpose of this research is to address the issue of linguistic 
Quranic, which is the difference between the stability and change 
of the variable morphology in the Quranic readings in Surah Al-
An'am. The importance of this research is that it is related to the 
subject of a very close knowledge of the Book of God. In dealing 
with modern terminology, , Which emerged in the framework of the 
attempt to learn modern linguistics to a system that can be applied 
to as many languages as possible, if not applied to all languages, 
he tried to divide the construction speech to the units of 
constructive meaning, and then emerged this new term has been 
studied by modernists under What they call the science of 
"morphology" or science Formula or structure. 

  The morphine is often one or several vocal elements that 
determine the relationship of the word to the other in its 
morphological distribution in terms of nominal and actual, its 
gender in terms of recall and femininity, its number in terms of 
individuals, decency, pluralism, etc., in addition to the meanings of 
precedents, suffixes, The morphology of these morphology swims 
in the space of discourse without any symbolic or structural 
significance. Therefore, its study in the field of zadeh appreciated 
its relation to the Holy Qur'an, namely, the field of "Quranic 
readings." It attempted to monitor the difference in Quranic 
readings in morphology , And I saw the choice of a model for study 
and research, an optional sign on the surah "An'am". At the 
beginning of the research, I spoke about the Qur'anic readings and 
then the definition of Al-Anam. Then I spoke about the 
morphological units, and then I spoke about the different Quranic 
readings in Surat Al An'am in Morphim The morphology of speech 
and absence, the morphology of the constructor of the object and 
the object, the morphological morphology, the morphine of the 
weak eye, and the effect of this on the stability and significance of 
the signification, at the end of the research the most important 
findings of the research. 

Keywords: Morphim, Quranic Readings, Pronunciation, Meaning, 

Significance. 
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 املقذهت
ال مددد ر رب العددالميؽ   وال ددالة والسددالم ممددم ألددر  الخمددض والمرسددميؽ       

 نبينا الهادي األميؽ وممم آل  وص ب  أجمعيؽ.   أما بعد :

تمدام المسدمميؽ   يغيدل باهين دا  وب در ال ين د فالقراءات القرآنية معديؽ ال     
ا دؾا فدي غمراتهدا الددرس م  و منا ف ر اإلسدالم   فدانبرل لهدا الكتيدرمؽ الدارسديؽ

يتدددم جدددادت مقدددؾلهؼ وأفكدددارهؼ بمدل دددات مغيمدددة أصدددب ل م خدددرة تمدددؾ الددددرس  
  ومازالل ت غم باهتمامهؼ إلم ا لمدارسيؽ والبايتيؽ مؽ بعدهؼ لممسمميؽ ومرجع

وبلددػ رغبددة مددنهؼ فددي نيددت لددر  اإلسددهام فددي مدمددة القددرآن الكددريؼ و ددؾاب اآلن 
كنددؾز ال تنتهددي فهددي  ددرب مددؽ  ددروب  مددؽالب دد  فيدد    ولمددا الددتممل مميدد  

 لتي ان رد يها هاا الكتاب العغيؼ.اإلم از ا

وةددد  امتيددداري ممدددم هددداا  ول  دددؾل هدددا  الرغبدددة ونيدددت هددداا ال دددر  والتدددؾاب   
آ رت أن أسددهؼ ولددؾ يمبنددة صددغيرة فددي صددرح الدراسددات التددي تناولددل فدد المؾ ددؾ  

القددراءات القرآنيددة يتسدد  ولمددا كددان امددتال  القددراءات القرآنيددة بالدراسددة والب دد    
اإللمام بد  طظؾل ويتس  وال طمكؽ وتناولها كمها   وي مت جؾان  مديدة مؽ المغة 

د م دال الب د  وة در  ممدم دراسدة امدتالفهؼ فدي يدآ درت تقيفي ب   متدت هداا   
وألن المسددتؾل الددداللي هددؾ أممددم مسددتؾيات المغددة وأهمهددا   المؾرفيمددات فقدد    

في مدمت  ألن هدفها هؾ معرفة المعنم وإط اي    لداا فالمستؾيات كمها تت افر 
هدددؾ سدددؾرة األنعدددام . ا لمدراسدددة و امتدددرت نمؾبجدددآ دددرت أن تكدددؾن دراسدددتي فيددد    و 

ير لممؾرفيؼ المتغير ي" الداللة ييؽ التبات والتغت ل منؾان  مؾ ؾ هاا ال تناوللو 
  ." في القراءات القرآنية في سؾرة األنعام
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 حث :بأُوٍت ال    
 :في تكمؽ أهمية هاا الب       

وهدددؾ ممدددؼ القدددراءات  تعمدددض مؾ دددؾم  بعمدددؼ لدددديد ال دددمة بكتددداب    -ٔ   
 القرآنية .

تناول  لم ظمح جديد مدؽ م دظم ات ممدؼ المغدة ال ددي  وهدؾ م دظمح "  -ٕ   
 المؾرفيؼ " .

امددتال  المؾرفيمددات يدديؽ القددراءات القرآنيددة فددي سددؾرة  سددب   لتؾ ددي   -ٖ   
   الداللة .ممم أ ر هاا االمتال  مدل وبيان    األنعام

مساهمت  في رب  ال ا ر بالما ي   وتعزيز الت امت يينهما   مؽ مدالل  -ٗ   
ممؾرفيؼ وهؾ م ظمح جديد مؽ م دظم ات ممدؼ المغدة ال ددي  فدي إطدار ت  لدراس

 امتال  القراءات القرآنية   ورب  بلػ بالداللة .

 -  -ي أن القدراءات القرآنيدة رواهدا ال د ابة وإلكالية هاا الب   تكمؽ فد    
فدي  -  - م افهة  وهؾ الداي وصد     وتمقؾها مؽ في   مؽ الرسؾل 

( ٔ)  ِإْن ُهَؾ ِإالا َوْيٌي ُيؾَيم   َوَما َينِظُض َمِؽ اْلَهَؾل  التنزيت ال كيؼ بقؾل  تعالم : 
 هم : وهنا طختمج في ن س الباي  مدة تساؤالت

هدت المدتال  و  م درها الدؾيي  مادام القرآنية  كمة وراء تعدد القراءات ما ال    
لهدا أ در ممدم  وهدت إن وجدد الداللدة  رآنيدة فدي المؾرفيمدات أ در ممدم القراءات الق
    أم الإلم التنافر والت اد والتداف  ييؽ معاني اآلطات القرآنية  بلػ يدديالداللة س

                                                 

 ( . ٗ  ٖسؾرة الن ؼ : آطة )  (ٔ) 
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 أُذاف البحث :    
لمتؾا   والم اركة ال عالة في مدمة القرآن الكدريؼ ولغتد   ألن اإلسهام ا -ٔ    

 بلػ مؽ أجت األممال وأمغمها .

جؾانبها المتعددة وتؾ دح جانبا مؽ دراسة القراءات القرآنية دراسة تك ف  -ٕ   
 أهميتها مؽ مالل ك ف بماورها المغؾية .

ي  وهدؾ ؼ المغدة ال ددتسمي  ال ؾء ممم م ظمح جديد مؽ م دظم ات ممد -ٖ  
" المددؾرفيؼ "   وبيددان أندد  أف ددت أداة لت ميددت المغددة العربيددة إلددم أصددغر م ددظمح  

 بوات معانٍ .وبنيؾية ويدات صؾتية 

فيمات   وتؾ ديح أ در هداا في المؾر القراءات القرآنية  متال ييان مقاصد ا -ٗ  
ي   وم اولة الرد ب كت مممي ممم ال ب  الت وتغيرهاممم  بات الداللة االمتال  

 . يؾل تعدد القراءاتيتيرها أمداء اإلسالم 

 هٌِج البحث :    
سؾ  انتهج في هاا الب   المنهج االسدتقراوي فدي رصدد امدتال  المؾرفيمدات    

وامتمدد المدنهج الؾصد ي العممدي القداوؼ    فدي سدؾرة األنعدامييؽ القراءات القرآنية 
أ يت ميمهدا يدداكر آراء ممدم الت ميدت ييدد  سديةؾم يدداكر اآلطدة المختمددف فيهدا   وأيددد

  .العمماء فيها   ومناة ة ها  اآلراء والتعقي  مميها

بات تم ددؾر واجهتنددي جممددة مددؽ ال ددعؾ ب دد  أننددي أ ندداء تندداولي لهدداا ال ممددم   
بعمؼ القدراءات القرآنيدة   فدتن تناولهدا بالدراسدة والنغدر   أهمها في إرتباط مؾ ؾم

ا والت م دية   أةددم رجدال وأؤمدر أمدرل  فكندل   ميت أورث فدي داممدي مؾفدا لدديد 
. فاجتهدت ةددر اسدتظامتي فدتن أصدبل فمدؽ خظي   وزلت القمؼ   وة ؾر ال هؼ ال

     وإن أمظيت فمؽ ن سي وال يظان . 
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 البحث : خطت     
مباي  طسبقها مقدمة وتمهيدد  ستةمؽ مالل   مؾ ؾ هاا السؾ  أتناول        

   .ويتمؾها ماتمة
  سدددب  امتيدددار المؾ دددؾ    وأهميتددد    و دددح فيهدددا أفسدددؾ  أمدددا المقدمدددة :    

 .ومظت    وال عؾبات التي واجهل البايتة الب      منهج  و وأهداف  
 ت دث في  مؽ  ال ة م اور :أوأما التمهيد : فسؾ     
 .القرآنية  القراءاتالتعريف بالم ؾر األول :    
 . التعريف بسؾرة األنعام الم ؾر التاني:   
  ؾر التال : التعريف بالؾيدات ال رفية " المؾرفيمات" .الم   
ال م   ؼ طيتي  المب   األول : بعنؾان " امتال  القراءات القرآنية فم مؾرفيؼ    

 "واإلفراد
التددداكير المب ددد  التددداني : بعندددؾان " امدددتال  القدددراءات القرآنيدددة فدددي مدددؾرفيؼ و   

 "                        والتيني 
 "    الخظاب والغيبةلتال  : بعنؾان "امتال  القراءات القرآنية في مؾرفيؼ والمب   ا  
البنداء لم امدت والمب   الراب  : بعنؾان " امدتال  القدراءات القرآنيدة فدم مدؾرفيؼ   

        "والم عؾل
 "المؾرفيؼ االلتقاةي والمب   الخامس: بعنؾان "امتال  القراءات القرآنية فم   
 "ت عيف العيؽ: بعنؾان "امتال  القراءات القرآنية فم مؾرفيؼ دسساوالمب   ال  
 . أهؼ النتاوج التي تؾصت إليها الب    وت منل ؼ الخاتمة :   
  الم ادر والمراج  وفهرس المؾ ؾمات . ؼ فهرس   
أن ط عت مممي هاا مال ا لؾجه  الكريؼ   وأن  أسيل –تعالم  –وبعد ...فار    

 ل إن  سمي  م ي  .يرزةني في  القبؾ
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 التوٍِذ 
 القشآًٍت القشاءاثالتعشٌف ب:  احملْس األّل

 :  القشاءاث لغت ّاصطالحا      
القدراءات لغدة: جمدد  ةدراءة  وهددي م ددر مدؽ ةددرأ طقدرأ ةددراءة وةرآندا  ومعنددم       

  كممة "ةرأ" في المغة جم   طقال: ةرأت ال يء أي جمعت  وسمي القدرآن ةرآندا ألند
جمدد  الق ددص واألمددر والنهددي  والؾمددد والؾميددد  واآلطددات والسددؾر  بع ددها إلددم 

 .  (ٔ)بعض
المداكؾر  -امتال  أل دا  الدؾيي  ينها  : "الزرك ي ب هاعّرفاصظاليا : فأما      
 . (ٕ) " اموغيره تتقيتكي يتها مؽ تخ يف و  وأال رو   بة اكت في –
يدة أداء كممدات القدرآن وامتالفهدا بعدزو ومرفها ايؽ ال دزري بينهدا : " ممدؼ بكي    

 (ٖ" ) الناةمة
ممدددؼ طعمدددؼ منددد  ات ددداك النددداةميؽ لكتددداب   تعدددالم "ومرفهدددا الددددمياطي بينهدددا :   

وامتالفهؼ فدي ال دا  واإل بدات والت ريدػ والتسدكيؽ وال  دت والؾصدت  وغيدر بلدػ 
 (ٗ)  " يي  السما مؽ هيئة النظض واإليدال وغير  مؽ 

                                                 

لبنددان  -عدرب: اليدؽ منغددؾر  جمدال الدديؽ ك يدؽ مكددرم   مدادة ) ك ر أ (  ييدروتلسدان ال(ٔ) 
  مختددار ال دد اح   لمددرازي  مبددد القددادر   مددادة ) ك ر أ ( ت قيددض:  ٖٓٔ/ٔدار صددادر   

 .ٕٕٓم   ص ٜٜ٘ٔ-هد٘ٔٗٔلبنان  مكتبة لبنان نالرون  ط  -م مؾد ماطر  ييروت
 ٔ     يدر الديؽ ك يؽ مبد   يؽ يهادر الزرك دي مبد   أليي البرهان في ممؾم القرآن(ٕ) 
   : دار إييداء الكتد  العربيدة  ط الظبعة: األولم   : ك أيؾ ال  ت إيراهيؼت قيض   ٖٛٔ/

 .م ٜٚ٘ٔ -هد  ٖٙٚٔ
 ددمس الددديؽ أيددؾ الخيددر ايددؽ ال ددزري  ك يددؽ ك يددؽ   ل من ددد المقددرويؽ ومرلددد الظددالبيؽ(ٖ) 

 .ٜ/ ٔ   مٜٜٜٔ-هد ٕٓٗٔالظبعة: األولم    الكت  العممية: دار    طيؾسف 
يمدد يدؽ ك يدؽ أيمدد يدؽ مبدد الغندي   أل إت ا  ف الء الب ر في القراءات األربعة م در(ٗ) 

 –: دار الكتدد  العمميددة   ط : أنددس مهددرةت قيددض الدددمياطّي  لددهاب الددديؽ ال ددهير بالبندداء 
 . ٙ/ ٔ  هدٕٚٗٔ -م ٕٙٓٓالظبعة: التالتة     لبنان



 
 (21مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )

7171 

 : ْء القشاءاثأسباب ًش      
لتخ يدف ممدم   إلدم اممدم سدبعة أيدر القرآن الكدريؼ   ورودفي سب  يرج  ال     

هددددا وتؾسددددعة وريمددددة هددددا  األمددددة وإرادة اليسددددر يهددددا  والتهددددؾيؽ مميهددددا لددددرفا ل
كدددانؾا يبعتدددؾن إلدددم  -ممددديهؼ السدددالم  -ن األنبيددداء أل وبلػ وم ؾصدددية ل  دددمها 

ميدد  الخمددض أيمرهددا وأسددؾدها بعدد  إلددم ج -  -ةددؾمهؼ الخاصدديؽ يهددؼ  والنبددي 
لغددداتهؼ مختم دددة . مربيهدددا وم ميهدددا  وكاندددل العدددرب الدددايؽ ندددزل القدددرآن يمغدددتهؼ 

وألسنتهؼ لتم ويعسر ممم أيدهؼ االنتقال مؽ لغت  إلم غيرها  أو مؽ ير  إلم 
آمر  يت ةد طكؾن بع هؼ ال طقدر ممم بلػ وال بدالتعميؼ والعدالج  ال سديما ال دي  

فمدؾ كم دؾا العددول مدؽ لغدتهؼ  -  - رأ كتابدا كمدا ألدار إليد والمرأة  ومدؽ لدؼ طقد
فكان مؽ تيسير    (ٔ) . واالنتقال مؽ ألسنتهؼ لكان مؽ التكميف بما ال طستظا 

بين ُطْقِرئ كت أناٍس يمغتهؼ ومدا جدرت مميد  مدادتهؼ   -  - تعالم أن أمر نبي  
"بكسددر  سدددي  طقددرأ: " ِتعممددؾن  وِتْعَمددؼفالُهدَاِلي  طقددرأ "َمتاددم يدديؽ" يريددد: َيتاددم   واألَ 

 (ٕ).ير  الم ارمة   والتميمي يهمز والقرلي ال يهمز

إلم آمر ها  االمتالفات اليسيرة التي ليس مؽ يينها ما يددي إلدم التنداةض      
 والتنافي. 

ةدال   التيسدير والتؾسدعة   وإنما ل  يكمة  مؽ جؾهر اإلسالم ن س    وهدي     
:  ٍِكر ْكِر َفَهْت ِمْؽ ُمدا ْرَنا اْلُقْرآَن ِلماِّ  (ٖ)  َوَلَقْد َطسا

                                                 

 ت قيددض : ممددي ك ال ددبا    ط : المظبعددة  فددي القددراءات الع ددر   اليددؽ ال ددزري الن ددر  (ٔ) 
 . ٕٕ/ ٔ  الت ارية الكبرل 

تيويت م كت القرآن   مبد   يؽ ك يؽ مسمؼ يؽ ةتيبة   ت قيض :السيد أيمد صقر  ط : (ٕ) 
    ٖ٘صم ر    -إيياء الكت  العربية 

   ( .ٕٕ) سؾرة القمر أطة  (ٖ) 
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 (: 1)ّجٍْ االختالف يف القشاءاث القشآًٍت      
هددد( أندد  ةددال : )وةددد تددديرت وجددؾ  ٕٙٚ)ت -ريمدد     –مددؽ ايددؽ ةتيبددة      

 عة أوج ( :الخال  في القراءات فؾجدتها سب

هدا بمدا اليزيمهدا مدؽ واالمدتال  فدي إمدراب الكممدة   أو فدي يركدة ينا:  أّهلا     
َوَهددددْت ُنَ دددداِزي ِإالا  صدددؾرتها فددددي الكتددداب وال طغيددددر معناهددددا ن دددؾ ةؾلدددد  تعدددالم: 

 .) ِإالا اْلَكُ ؾر ىاز  ج  ي   َوَهتْ  ) (ٕ)اْلَكُ ؾرَ 

مدراب الكممدة ويركدات يناوهدا بمدا أن طكدؾن االمدتال  فدي إ:  الْجَ الثااًً     
 دْ امِ ا بَ نَ ّربا   طغير معناها   وال يزيمها مؽ صؾرتها في الكتاب   ن ؾ ةؾل  تعالم :

 .(ربنا َباَمَد ييؽ أس ارنا  )( وٖ)  انَ ارِ  َ أسْ  ؽَ يْ يَ 

أن طكؾن االمتال  في يرو  الكممة دون إمرايها  بما طغيدر :  الْجَ الثالث   
 َكْيدددفَ  َوانُغدددْر ِإَلدددم اْلِعَغددداِمصدددؾرتها  ن دددؾ ةؾلددد  تعدددالم :  معناهدددا وال يزيدددت

  .(ُنْنِ ُرَها  )و  (ٗ) ُننِ ُزَها 

                                                 

  ولمزيددد مددؽ الت  دديت فددي هددا   ٕٛ  ٕٚ  ٕٙيددؽ ةتيبددة   صالتيويددت م ددكت القددرآن    (ٔ) 
ف دداوت القددرآن :   ٕٛ ٕٚ/ٔالن ددر فددي القددراءات الع ددر : اليددؽ ال ددزري   الؾجددؾ  ينغددر : 

مقدددمات فددي   ٖٛم   ص ٜٜٚٔط : ييددروت داء إسددماميت يددؽ  القرلدي الدم ددقم أيدؾ ال دد
أيمددددد م مددددح الق دددداة  أيمددددد مالددددد لددددكر  ك مالددددد من ددددؾر   ط ممددددؼ القددددراءات :ك 

   القددراءات والمه ددات: د /مبددد الؾهدداب يمدددؾد   ط ٜٔ ٕٓ/ٔم ٕٔٓٓهددد  ٕٕٗٔاألولددم
 . ٕٓ:ٖٔهد ص ٖٛٙٔالسعادة   م ر 

 .  ٚٔ : آطةسبي   (ٕ) 
 .  ٜٔ : آطةسبي (ٖ) 
 .ٜٕ٘ : أطة البقرة  (ٗ) 
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أن طكؾن االمتال  في الكممة بمدا طغيدر صدؾرتها فدي الكتداب   :  الْجَ الشابع   
  . (كال ؾ   )( ؤ) ؾشِ ن ُ الِعْهِؽ المَ كَ  وال طغير معناها   ن ؾ ةؾل  تعالم : 

يدت صدؾرتها ومعناهدا   أن طكؾن االمتال  فدي الكممدة بمدا يز : ْجَ اخلاهسال   
 ( .ٕ)   ؾدٍ نُ  ما  حِ مْ طَ وَ  فم مؾ    ) وطم  من ؾد ) :ن ؾ ةؾل  

َوَجداَءْت  : ال  بالتقدطؼ والتيمير ن ؾ ةؾل أن طكؾن االمت:  الْجَ السادس    
 .  (سكرة ال ض بالمؾت  وجاءت )و ( ٖ)   ِباْلَ ضِّ       َسْكَرُة اْلَمْؾتِ 

وما )أن طكؾن االمتال  بالزيادة والنق ان ن ؾ ةؾل  تعالم : :  الْجَ السابع   
   . (ٗ)   َأْيِديِهؼْ  َمِمَمْت ُ  َوَما و       )مممل أيديهؼ

                    أًْاع القشاءاث القشآًٍت ّضْابطِا :     
واها جم  مؽ جم  ال طمكؽ تؾاطدهؼ ممدم هي التي ر :  القشاءة املتْاتشة -1    

 (  ٘) الكاب

ووافقددل العربيددة مظمقددا    ووافقددل أيددد الم ددايف العتمانيددة ولددؾ تقددديرا    وتددؾاتر 
  . (ٙنقمها ")

                                                 

  .  ٘: أطة القارمة  (ٔ) 
   .ٜٕ : أطة  اةعةالؾ   (ٕ) 
 .  ٜٔ: أطة  ك  (ٖ) 
 . ٖ٘ : أطة  طس (ٗ) 
مباي  في ممؼ القراءات م  ييان أصؾل رواطة ي ص  ك مبداس البداز   ط: دار الكممدة  (٘) 
 .ٗٗ/ ٔم   ٕٗٓٓهد    ٕ٘ٗٔالقاهرة   ط : األولم    -
 .ٛٔ/ ٔ  يؽ ال زري   ال من د المقرويؽ ومرلد الظالبيؽ(ٙ) 



 
 الداللة بين الثبات والتغيير للمورفيم المتغير في القراءات القرآنية 

7171 

وهدي مدا صدح سدندها ولدؼ تبمد  درجدة التدؾاتر ووافقدل :  القشاءة املشِْسة -2   
 ( . ٔم  وال مؽ ال اوب )العربية والرسؼ والتهرت مؽ القراء فمؼ طعدوها مؽ الغ

كّت ةراءة وافقل العربيدة  ولدؾ يؾجد   ووافقدل أيدد هي :  القشاءة الصحٍحت -3   
  .  (ٕ)الم ايف العتمانية ولؾ ايتماال  وصّح سندها

وهدم المخال دة لمرسدؼ العتمداني   والتدي لدؼ تتمقهدا األمدة :  القشاءة الشارة -4   
ا ايددؽ ال ددزري بقؾلدد  : " مددا وافددض العربيددة (   ويعرفهددٖبددالقبؾل  لعدددم است ا ددتها)

( وةددد سددمم يهددا مممدداء القددراءات كددت مددا وراء ٗوصددح سددند  ومددالف الرسددؼ " )
 .القراءات الع ر

 (.٘)المنسؾبة إلم ةاومها مؽ غير أصت هي القراءات:  القشاءاث املْضْعت -5   

 (.٘)أصت
 (.ٙ)هي القراءات التي زيدت ممم وج  الت سير:  املذسجتالقشاءاث  -6  
 ومؽ بلػ يتبيؽ لنا أن مقاييس القراءة ال  ي ة هي :   

 مؾافقة رسؼ أيد الم ايف العتمانية .:  أّال   
                                                 

: ك   ت قيدضل الدديؽ السديؾطي عبد الريمؽ يؽ أيدي بكدر  جدال ل: ان في ممؾم القرآن اإلتق(ٔ) 
 . ٕٓٓ/ٔ  م ٜٗٚٔهد/ ٜٖٗٔ   : الهيئة الم رية العامة لمكتاب  ط  أيؾ ال  ت إيراهيؼ

  ت قيض األصت  أيؾ ممي  : ال سؽ يؽ أيمد يؽ مبد الغ ار ال ارسيّ  ال  ة لمقراء السبعة(ٕ) 
:  ط دم دض / ييدروت -: دار المديمؾن لمتدراث   ط  ب ير جؾي دايي -ؾجي : يدر الديؽ ةه

 . ٕٔ  ص :  مٖٜٜٔ -هد  ٖٔٗٔالتانية  
م  ٜ٘ٛٔييدروت  -.ط: دار القمدؼ  القراءات القرآنية تاري  وتعريف  مبدد الهدادل ال  دمي (ٖ) 

 . ٜ٘  ٛ٘ص
 . ٜٔ/ ٔ  يؽ ال زري   ال من د المقرويؽ ومرلد الظالبيؽ(ٗ) 
 .ٖٕٗ/ٔلمسيؾطي تقان في ممؾم القرآن : اإل  (٘) 
 .ٗٗ/ٔمباي  في ممؼ القراءات م  ييان أصؾل رواطة ي ص :  (ٙ) 
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 مؾافقة المغة العربية .:  ثاًٍا   

 (ٔ. )النقت المؾ ؾك مؽ رسؾل   :  ثالثا    

 (:      2)القشاء     
 يرز في ممؼ القراءات رجال كتيرون  مؽ ألهرهؼ:    

 .( هد ٛٔٔ )تمبد َّللاا يؽ مامر يدم ض - ٔ    
 (. هد ٕٓٔ مبد َّللاا يؽ كتير بمكة )ت - ٕ    

 .( هد ٕٛٔ) ت  اصؼ يؽ أيي الن ؾد بالكؾفةأيؾ بكر م - ٖ    

 ( . هد ٙ٘ٔ) ت  زة يؽ يبي  الزيات بالكؾفةيم -ٗ    

 (. هد ٗٙٔ ت يؽ العالء المازني بالب رة )أيؾ ممر  -٘    

                                                 

القددراءات القرآنيددة تاريخهددا  بؾتهددا ي يتهددا وأيكامهددا  مبددد ال مدديؼ يددؽ ك الهددادي ةابدد    (ٔ) 
 ص:   ٜٜٜٔ ط : األولددم مراجعددة : م ددظ م سددعيد الخددؽ   ط : دار الغددرب اإلسددالمي   

ٔ٘ٙ .  
لرح طيبة الن ر في القراءات الع ر   لم مد يؽ ك يؽ ك  أيدؾ القاسدؼ  م د  الدديؽ   (ٕ) 

دددَؾْيري    ط: دار الكتددد  العمميدددة  ييدددروت   ت قيدددض: الددددكتؾر م ددددي ك سدددرور سدددعد  –الن 
وإت دا  ف دالء الب در فدي    ٗ ٖ/ٔم    ٖٕٓٓ -هدد  ٕٗٗٔباسمؾم   الظبعدة: األولدم  

  وينغدر فدي ترجمدة هددالء القدراء كتداب السدبعة ٓٔ/ٔاألربعة م ر : لمدمياطي    القراءات
م ددر   ط:  –فددي القددراءات : اليددؽ م اهددد   ت قيددض : لددؾةي  دديف   ط: دار المعددار  

  وإيراز المعاني مؽ يرز األماني : أليدي القاسدؼ لدهاب  ٖٕٔ:  ٖ٘/ٔهد   ٓٓٗٔالتانية 
ر ت بيدد   ٚ    ٙ/ٔقي   ط: دار الكتدد  العمميددة   الددديؽ مبددد الددريمؽ يددؽ إسددماميت الدم دد

التيسير في القراءات الع ر : ل مس الديؽ أيؾ الخير يؽ ال دزري   ت قيدض : د/ أيمدد ك 
 . ٗٔٔ: ٘ٓٔ/ٔ  م ٕٓٓٓهد   ٕٔٗٔم مح الق اة   ط: األولم 
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هدد(  وأمدا مند  أيدؾ سدعيد متمدان  ٚٙٔ ت ف  يؽ أيي ناف  بالمدينة )نا -ٙ    
 هد(  وهؾ الاي طقرأ ل  أهت المغرب. ٜٚٔ ت يؽ سعيد الم ري الممق  يؾرش )

 .( هد ٜٛٔ ) ت مي يؽ يمزة الكساوي بالكؾفةأيؾ ال سؽ م - ٚ   

وال ددب    وَهددُداَلِء هددؼ المعروفددؾن بددالقراء السددبعة الددايؽ فدداةؾا غيددرهؼ فددي اإلتقددان
 ويميهؼ في ال هرة:

 ( . هد ٖٓٔ ) ت ع ر يزيد يؽ القعقا  المدنيأيؾ ج -ٛ   

 ( . هد ٕ٘ٓ ) ت طعقؾب يؽ إس اك ال  رمي - ٜ   

 .( هد ٜٕٕ ) تممف يؽ ه ام البزار  -ٓٔ   

 وةراءات ما مدا َهُداَلِء الع رة ةراءات لابة.  

م أنددؾا  ال دداب منهددا  وب دد  وال ددض أن أول مددؽ تتبدد  وجددؾ  القددراءات  وتق دد    
لمؾ ددددؾ  هددددارون يددددؽ مؾسددددم القدددداري  أسددددانيدها وميددددز فيهددددا ال دددد يح مددددؽ ا

فهددؾ أيددؾ مبيددد القاسددؼ يددؽ سددالم  هددد(. أمددا أول مددؽ صددنف فددي القددراءاتٜٚٔ)ت
 (ٔ) هد(. ٕٗٗ)ت

                                                 

 . ٗ/ٔ   من َؾْيري ل:  لرح طيبة الن ر في القراءات الع ر(ٔ) 
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 احملْس الثاًً
 التعشٌف بسْسة األًعام

لها ممم أصؾل ايدة اللتمتميزت سؾرة األنعام بينها نزلل جممة وا      
ةال األصؾليؾن: ها  السؾرة امت ل ينؾميؽ مؽ ال  يمة. أيدهما: ".االمتقاد

  (ٔ) . "أنها ليعها سبعؾن أل ا مؽ المالوكة أنها نزلل دفعة وايدة  والتاني:

غير أننا ن د بعض الم ادر التي ت رد بعض اآلطات فت عمها مدنية       
ايؽ مباس وةتادة: هي مكية  نها ةؾل  ممستندة إلم آ ار واردة مؽ النبي 
( ٕ) َوَما َةَدُروا َّللااَ َيضا َةْدرِ ِ    :  ةؾل  تعالم  كمها إال آيتيؽ منها نزلنا بالمدينة

َوُهَؾ الاِاي  واألمرل  نزلل فم مالػ يؽ ال يف   وكع  يؽ األلر  اليهؾدييؽ  
 ايل يؽ ةيس يؽ  ( نزلل فيٖ)   َأنَ َي َجنااٍت ماْعُروَلاٍت َوَغْيَر َمْعُروَلاتٍ 

وةال ايؽ جريج: نزلل في معاب يؽ جبت وةال  الماوردي. وةال لماس األن اري  
َوَما َةَدُروا َّللااَ َيضا   التعمبي سؾرة" األنعام" مكية إال سل آطات نزلل بالمدينة

َم رَ  إلم آمر  الث آطات و  َةْدرِ ِ  إلم آمر  (ٗ)  ب ُكْؼ َمَمْيُكؼْ ُةْت َتَعاَلْؾا َأْتُت َما َيرا
ةال ايؽ مظية: وهي اآلطات الم كمات وبكر ايؽ العربي: أن ةؾل      الث آطات 

وفم الخبر أنها نزلل جممة    نزل بمكة يؾم مرفة  (٘)  ُةت الا َأِجدُ  تعالم:
آطة وايدة ا نا م ر  وايدة غير السل اآلطات   وليعها سبعؾن ألف ممػ م 

                                                 

ي    أليي مبدد   ك يدؽ ممدر يدؽ ال سدؽ يدؽ ال سديؽ التيمدي الدرازي    ط : م اتيح الغ(ٔ) 
 .ٔٚٗ/ ٕٔهد    ٕٓٗٔ -ييروت  الظبعة: التالتة  –دار إيياء التراث العربي 

 . " ٖٔسؾرة األنعام   اآلطة " (ٕ) 
 . " ٔٗٔسؾرة األنعام   اآلطة " (ٖ) 
 . " ٔٗٔسؾرة األنعام   اآلطة " (ٗ) 
 . " ٘ٗٔألنعام   اآلطة "سؾرة ا (٘) 
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( نزلؾا يها ليال في ٔ) َوِمْنَدُ  َمَ اِتُح اْلَغْيِ  ال َطْعَمُمَها ِإال ُهؾَ   وهم ألف ممػ
 ( ٕ).والت ميدلتسبيح بازجت 

لما تكرر فيها مؽ بكر ل ظ يهاا االسؼ سميل سؾرة األنعام :  اسن السْسة   
ِ ِمماا َبَرأَ  مرات مؽ ةؾل : األنعام سل  (ٖ)  ْرِث َواأْلَْنَعاِم َنِ يب ااْل َ  ِمؽَ  َوَجَعُمؾا َلِلِا
اُكؼُ   إلم ةؾل   .   (٘) (ٗ) َّللااُ ِيهاا ِإْب َوصا

وألن أكتر أيكامها المؾ  ة ل هاالت الم ركيؽ تقربا يها إلم أصنامهؼ     
  ألنها التممل ممما كتيرا مؽ دالوت ي ة  وتسمم ال ّ ة (ٙماكؾرة فيها .)

  (ٚ) النبؾة.

                                                 

 . "ٜ٘سؾرة األنعام   اآلطة " (ٔ) 
  ت قيض: أيمد البردوني وإيراهيؼ أط يش   ط : دار الكتد  لمقرطبي ال ام  أليكام القرآن  (ٕ) 

لبدددداب وينغددددر :    ٕٖٛ /ٙ  م  ٜٗٙٔ -هددددد ٖٗٛٔالقدددداهرة   ط: التانيددددة   -الم ددددرية 
ال ددي ي أيددؾ ممددي يددؽ ك يددؽ إيددراهيؼ يددؽ ممددر التيويددت فددي معدداني التنزيددت   لعددالء الددديؽ 

ييدروت   الظبعدة:  –ال سؽ  الم قض: ت  يح ك ممي لاهيؽ   ط :  دار الكت  العمميدة 
 . ٜٚ/ٕ   هد ٘ٔٗٔ -األولم 

 " ٖٙٔسؾرة األنعام مؽ اآلطة " (ٖ) 
 "ٗٗٔسؾرة األنعام مؽ اآلطة " (ٗ) 
يؽ ك الظاهر يدؽ مالدؾر التؾنسدي    ط :الددار  الت رير والتنؾير   لم مد الظاهر يؽ ك(٘) 

 .ٕٔٔ/ٚم   ٜٗٛٔتؾنس  –التؾنسية لمن ر 
ص ؾة الت اسير : لم مد ممم ال ايؾني   ط دار القرآن الكريؼ ييروت   لبنان   ط الرابعدة  (ٙ) 

م اسددؽ التيويددت   لم مددد جمددال الددديؽ يددؽ ك    ٖٚٚم   ا / ٜٔٛٔه    ٕٓٗٔالرابعددة 
: ك باسددت ميددؾن السددؾد   ط: دار الكتدد  ت قيددض ك القاسددمي    سددعيد يددؽ ةاسددؼ ال ددال 

 . ٖٛٓ/ ٗهد    ٛٔٗٔ -ييروت   الظبعة: األولم  –العممي  
 القدداهرة -الت سددير القرآنددي لمقددرآن   لعبددد الكددريؼ يددؾنس الخظيدد     ط : دار ال كددر العربددي (ٚ) 
 ٗ/ٔٔٙ . 
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  (ٔ) دد آطاتها ماوة وممسة وستؾن آطة م : ّكلواتِا ّحشّفِااتِا عذد آٌ   
  وكمها ي اج ممم الم ركيؽ  كمماتها  ال ة آال  وا نان وممسؾن كممة 

 (ٕ) ويروفها إ نا م ر أل ا وأربعماوة وم رون يرفا.

سددؾرة األنعددام مددؽ السددؾرة المكيددة الظؾيمددة التددي يدددور :  هضااوْى السااْسة   
لعقيددة وأصدؾل اإلطمدان  وهدي تختمدف فدي أهددافها ومقاصددها مدؽ م ؾرها يؾل ا
لؼ تعرض ل يء مؽ األيكام التنغيمية ل مامة المسمميؽ    فهي السؾر المدنية 

كال ؾم وال ج في العبادات  والعقؾبات في ال ناطات  والمداينة والربا في األمؾال  
ة مددض بالقتددال وم اربددلدديئا يتعلددؼ تدداكر   و  أيكددام األسددرة فددي األيددؾال ال خ دديةو 

مدؽ أهدت الكتداب مدؽ اليهدؾد والن دارل لؼ تت دث   و  الخارجيؽ مؽ دمؾة اإلسالم
أمالةهدددؼ السددديئة ومسدددالكهؼ وكدددالػ لدددؼ تت ددددث مدددؽ طؾاودددف المندددافقيؽ وال مدددؽ 

                                                 

لقرآن الم يد   أليي  ال سدؽ ممدي يدؽ الؾسي  في ت سير ا    ٖٚٚالمرج  السايض : ا /  (ٔ) 
ال ددي  مددادل أيمددد مبددد  أيمددد يددؽ ك يددؽ ممددي الؾايدددي  النيسددايؾري   ت قيددض وتعميددض:

  جام  البيان مؽ تيويدت آي القدرآن   لم مدد يدؽ جريدر يدؽ  ٕٓ٘/ٕ    وآمرون  المؾجؾد
 يددؽ مبددد يزيددد يددؽ كتيددر يددؽ غالدد  اآلممددي  أيددؾ جع ددر الظبددري    ت قيددض: الدددكتؾر مبددد  

الم سدددؽ التركدددي   ط : دار ه دددر لمظبامدددة والن دددر والتؾزيددد  واإلمدددالن   الظبعدددة: األولدددم 
 .ٗٗٔ/ ٜم   ٕٔٓٓ -هد  ٕٕٗٔ

الك ددف والبيددان مددؽ ت سددير القددرآن   أليمددد يددؽ ك يددؽ إيددراهيؼ التعمبددي  أيددؾ إسدد اك    (ٕ) 
يدر السدامدي   ط : دار ت قيض: اإلمدام أيدي ك يدؽ مالدؾر   مراجعدة وتددةيض: األسدتاب نغ

  ٖٔٔ/ٗ   ٕٕٓٓ -  هدد ٕٕٗٔلبندان   الظبعدة: األولدم  –إيياء التراث العربي  ييدروت 
السددراج المنيددر فددي اإلمانددة ممددم معرفددة بعددض معدداني كددالم ربنددا ال كدديؼ الخبيددر   ل ددمس 

  القداهرة –الديؽ  ك يؽ أيمد الخظيد  ال دربيني ال دافعي   ط : مظبعدة يدؾالك )األميريدة( 
 . ٛٓٗ/ٔهد   ٕ٘ٛٔ
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ارهؼ جمامددة ن ددد فيهددا مدد  بلددػ كمدد  نددداء وايدددا لممدددمنيؽ بامتبدد  ولددؼ  المغممددة
 (ٔ) . تنتغمها ويدة اإلطمان

إنما ركزت السؾرة الكريمة ممم العقاود األساسية التالث التي كان الم ركؾن و     
 يؾمئا يتنازمؾن فيها  وها  العقاود األساسية هي:

تؾييد  . ويت ت يهاا إةامة الددليت ممدم ويددة األلؾهّيدة  يم دل النغدر : أّال     
ها إبظال مقيدة إلم آ ار الربؾبية  وإلم ص ات   الخالض المت ر   كما يت ت ي

ال رك  ولدبهات الم دركيؽ  وتقريدر أن العبدادة والتؾّجد  والت دريؼ والت ميدت  إنمدا 
 ترج  إلم  .

اإلطمددان يرسددؾل  الدداي أرسددت  وكتابدد  الدداي أنددزل  وبيددان وعي ددة هدداا : ثاًٍااا     
 الرسؾل  ورد ال بهات التي تتار يؾل الؾيي والرسالة.

  (ٕ)". مر وما طكؾن في  مؽ  ؾاب ومقاب وجزاءطمان باليؾم اآلاإل: ثالثا     
مر ددل مددا مر ددل فددي أسددمؾبيؽ  فددي سددؾرة األنعددام أنهدداالنغددر  مددا يم ددلوم    

 بارزيؽ ال نكاد ن دهما يتمػ الكترة في غيرها مؽ السؾر:

أسمؾب التقرير  فهي تؾرد األدلة المتعمقة يتؾييد   وت رد   :األسلْب األّل      
والقدرة والقهر  فدي صدؾرة ال دين المسدمؼ الداي ال طقبدت اإلنكدار  بالممػ والت ر  

 ... أو ال دل

                                                 

ط : دار نه ددة م ددر لمظبامددة   الت سددير الؾسددي  لمقددرآن الكددريؼ   لم مددد سدديد طنظدداوي (ٔ) 
 . ٕٔ/  ٘  القاهرة   الظبعة: األولم –والن ر والتؾزي   ال  الة 

المؾسددؾمة القرآنيددة  م دداوص السددؾر   ل ع ددر لددر  الددديؽ    ت قيددض : مبددد العزيددز يددؽ (ٕ) 
 -ييدروت   الظبعدة: األولدم  –: دار التقري  ييؽ المااه  اإلسدالمية  متمان التؾي زي   ط

 . ٚ/ٖهد    ٕٓٗٔ



 
 (21مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )

7111 

أسددمؾب تمقديؽ ال  ددة  واألمددر بقددافها فددي وجدد  الخ ددؼ  : األساالْب الثاااًً     
يتددم تيمددا مميدد  سددمع   وتممددػ مميدد  ةمبدد   وت ددي  بدد  مددؽ جميدد  جؾانبدد  فددال 

 (ٔ) ...طستظي  الت مل منها  وال ط د يدا مؽ االستسالم لها

ومؽ هندا كاندل سدؾرة األنعدام يديؽ السدؾر المكيدة  بات لدين كبيدر فدي تركيدز     
بات امتيداز  فكاندلالدمؾة اإلسالمية  تقرر يقاوقها  وت ند لدب  المعار ديؽ لهدا  

 (ٕ) .ماص ال طعر  لسؾاها كما ةرر  جمهؾر العمماء 

                                                 

 . ٕٗ/ ٘الت سير الؾسي  لمقرآن الكريؼ   لم مد سيد طنظاوي  (ٔ) 
 . ٕ٘/ ٘المرج  السايض   (ٕ) 
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 احملْس الثالث
 فٍواث (التعشٌف بالْحذاث الصشفٍت  )املْس

طعني الدرس ال رفي ال دي    وهؾ فر  مدؽ فدرو  المسدانيات ومسدتؾل مدؽ       
مستؾيات الت ميت المغؾي   يتناول البنية التدي تمتمهدا ال دي  والمقداط  والعناصدر 
ال ؾتية التي تددي معاني صرفية أو ن ؾية . ويظمدض الدارسدؾن الم دد ؾن ممدم 

(   وهؾ ط ير مدادة إلدم Morphologieهاا الدرس م ظمح ) المؾرفؾلؾجيا ( )
( دون أن يتظدرك  Morphemesدراسة الؾيدات ال رفية أي ) المؾرفيمدات ( )

 ( .ٔ( )Syntaxeإلم مساوت التركي  الن ؾي ) 

فال ؾرة الم غيدة تت دمؽ من دريؽ أساسدييؽ: العن در األول هدؾ "المعندم"       
وهاا العن ر في ةؾلنا: "ال  رة  أو "المعاني" "أي ال قيقة المدركة أو "المت ؾرة" 

مزهرة" يتمتت في يقيقدة "ال د رة" وفدي يقيقدة "اإلزهدار"  هداا العن در طسدمم فدي 
  أما العن در التداني فهدؾ "العالةدة"  Semantemeاالصظالح المغؾي اإلن ميزي 

أو "العالةات" التدي تن دي يديؽ المددركات   "أو المعداني"  وهداا العن در طسدمم فدي 
. والنغددر فددي "المؾرفيمددات" طسددمم Morpheme  المددؾرفيؼ"مغددؾي "االصددظالح ال

بمعنددم  morphe"المؾروفؾلؾجيددا  وهدداا الم ددظمح مدديمؾب مددؽ الكممددة اليؾنانيددة 
"   والعن دددر "المدددؾرفيمي" فدددي "ال ددد رة "Form"لدددكت" "أو صدددؾرة" باإلن ميزيدددة 

ر مسدند إلدم مزهرة" يتمتدت فدي العالةدات القاومدة يديؽ "ال د رة" و"اإلزهدار"  فاإلزهدا
ال  رة  وهؾ مسند إليها بظريض اإل بات "ويقايت هداا اإل بدات بظريدض الن دي الداي 
يت قض في العربية بيكتر مؽ صيغة: "ال  رة غير مزهرة"  "ال  رة ليسدل مزهدرة"  

 إل مزهرة"  "ما ال  رة بمزهرة"  "ما ال  رة

                                                 

 ٘ٚٔ  صٕٜٛٔييدروت   ط -مع ؼ المغة النغري : ك ممي الخؾلي   ط مكتبة لبنان   (ٔ) 
  ٔٚٙ  . 
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هاا اإلسناد في أزمندة " وهؾ باإل افة إلم هاا مسند إليها في زمؽ التكمؼ "ويقايت 
غير زمؽ التكمؼ كالما ي في ةؾلندا: "كاندل ال د رة مزهدرة" و"أزهدرت ال د رة "فدي 
العام الما ي"  وكالمستقبت في ةؾلنا: "ستزهر ال  رة" و"سؾ  تزهدر ال د رة"  دؼ 
إن اإلزهار مسند ممم سبيت "اإلفراد" "ويقايدت هداا فدي العربيدة اإلسدناد ممدم سدبيت 

بيت ال م  في ةؾلنا: ال  رتان مزهرتان  و"ال د رات مزهدرات "أو التتنية  وممم س
"مزهرة"  "مزهرة" مسندة إلم "ال  رات" غير "مزهرة" مسندة إلم "ال  رة" ألنها فدي 

وتساوي "مزهرات" أمدا فدي ال الدة التانيدة فهدي ال الة األولم تت مؽ معنم ال م  
ويقايددت هدداا اإلسددناد ممددم "م ددردة"  وهددؾ فددي الؾةددل ن سدد  ممددم سددبيت "التينيدد " "

سبيت التاكير في ةؾلنا: "ال  ر مزهر"  وهاا اإلسناد كدالػ مبدري تقريدري "ويقايدت 
والتمندي "ليدل ال د رة   رة مزهدرة  "  و"آل د رة مزهدرة  "هاا االست هام: "هدت ال د

مزهرة" ... إل ". العن ر األول الاي ألرنا إلي   من ر "المعندم" أو "الماهيدة" أو 
ة" أو "الت دددؾر" يددددرس مدددادة ت دددل اسدددؼ "الم دددردات أو "الداللدددة" "  أمدددا "ال قيقددد

العن ر التاني من ر "المؾرفيمات"  فهؾ جزء مؽ النغدر فدي الن دؾ  وهدؾ يددرس 
 (ٔ) باسؼ "المؾرفؾلؾجيا".

ممدم  morphemeوممؼ المغة الؾص ي ال دي  ط  ت م ظمح "مدؾرفيؼ"        
لت دري ية  وال ددار  واألصدت. فبينمدا الن ددؾ الم دظم ات التقميدطدة متددت النهاطدات ا

ونهاطة ت ري ية ت يد  dogأنها ت تمت ممم أصت هؾ  dogsالتقميدي ةد ط ف 
كميهمدا ممدم أنهمدا  s  وdog  ط دف ممدؼ المغدة التركيبدي ال ددي  sال م  هي 

مؾرفيمددان  أو ويددددتان بواتدددا معندددم  ت مددت إيدددداهما المعندددم األساسدددي لمكممدددة  
كرة ال معية اإل افية  وممم كت يال فالت رةة ييؽ الم غديؽ  ربمدا وت مت التانية ف

"أي الاي  free morphemeتتؼ مؽ طريض تسمية. األول باسؼ المؾرفيؼ ال ر 

                                                 

   القاهرة  ٕ  ط دار ال كر العربي    طممؼ المغة مقدمة لمقاريء العربي: م مؾد السعران  (ٔ) 
 .ٜٚٔ :ٚٚٔص ٜٜٚٔ
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 bound" باسدددؼ المدددؾرفيؼ المت دددت sطمكدددؽ أن طسدددتعمت بم دددرد " والتددداني "
morpheme ( ."أي الاي ال طستعمت من ردا  وإنما مت ال بمؾرفيؼ آمر"ٔ.) 

والؾيدددة ال ددرفية ) المددؾرفيؼ ( هددي : صدديغة أو من ددر لغددؾي يدددل ممددم        
( . categories Grammaticalesالمعداني أو المقدؾالت ال درفية والن ؾيدة )

وبدهي  أن ها  الؾيدة ال صمة لها بالمع ؼ   إب ليسل لها داللة مرفية اجتمامية 
ة هدؾ األدندم واألصدغر  ألن . وياليظ أن مكان هدا  الؾيددة مدؽ السمسدمة الكالميد

أطددا مددؽ هددا  الؾيدددات ال طمكددؽ تقسدديم  إلددم أجددزاء أصددغر بات معنددم أو وعي ددة 
 (.ٕن ؾية أو صرفية )

   (morphemeوةد تعددت التعري ات مؽ ةبت ممماء المغة لهاا المدؾرفيؼ )      
 إلم مدد مؽ ها  التعري ات  : هنا وسؾ  ألير

طعددالج مالجددا  يندد  " اصددظالح تركيبددي يندداوي المددر  تمددام يسددان المددؾرفيؼ ب     
ن  ليس من را  صرفيا    ولكن  ويدة صرفية   في نغام مؽ إبهنيا غير لكمي   و 

 (.ٖالمتكاممة الؾعي ة  " ) morphemesالمؾرفيمات 

 ( ٗلغؾية بات معنم ") ةبين  " أصغر ويد تؾفيض ك لاهيؽ ومرف      

                                                 

 ٜٜٛٔه   ٜٔٗٔة : أيمددد مختددار ممددر  ط مددالؼ الكتدد    ط التامنددة غددأسددس ممددؼ الم (ٔ) 
 .  ٗ٘  ٖ٘/ٔم 
 ٜٚٔ  ص ٕٛٓٓط  دم ض   -مبادئ المسانيات : أيمد ك ةدور   ط دار ال كر  (ٕ) 
دار التقافدددة   د .ت    -منددداهج الب ددد  فدددي المغدددة : تمدددام يسدددان   ط الددددار البي ددداء   (ٖ) 

 .ٕٙٓص
  ٜٓٛٔ  ط القددداهرة مكتبدددة وهبددد   ط  ٔممدددؼ المغدددة العدددام : تؾفيدددض ك لددداهيؽ   ط   (ٗ) 

 .٘ٓٔص
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بينهدا :" مدا تتكدؾن مدؽ لدكت ومعندم أو مدؽ ات فعدر  المؾرفيمدمارتيني أما      
 (ٔدال ومدلؾل " )

 -هددا   غيدر أنالب د  المغدؾي ال ددي   ولممدؾرفيؼ تعري دات كتيدرة مندد مددارس    
 الؾيدة ال رفية أصغر ويدة  دّ عُ تت ض فم أنها تَ  :"كما طقؾل م مؾد فهمي ي ازي 

 .(ٕ) "لكممة في ينية ا وعي ة ن ؾيةلها ت مت معنم أو نية الكممة يفي 

بغددض النغددر مددؽ تمددػ ال ددروك  -أط ددا  – البركدداوي  مبددد ال تدداحالدكتؾر يقددؾل و    
 تت ض ممم ما يمي :ها غير أناليسيرة التي تغهرها ها  التعري ات مند هدالء 

 أن الت ميت المؾرفيمي ط مت الكممات والعبارات وال مت . -ٔ

تية وايدددة أو أن الؾيدددات ال ددرفية أو المؾرفيمددات ةددد تكددؾن : ويدددة صددؾ  -ٕ
 تتابعا مؽ تمػ الؾيدات .

 .(ٖ)أن الت ميت المؾرفيمي صالح لمتظبيض ممم كت المغات  -ٖ

   أًْاع املْسفٍواث :   
 : منها امتمف الم د ؾن في تقسيؼ المؾرفيمات فغهرت مدة تقسيمات    

 : (ٗ) ب س  االت ال واالن  ال المؾرفيمات إلم نؾميؽتقسيؼ    

                                                 

النمؾبجيددة    نؾلؾجيددا   م ددظ م يركددات   ط: المكتبددة الع ددرية   الدددارال ددؾتيات وال ؾ   (ٔ) 
 .ٛاألولم   ص 

  مبدادئ ٜٓالقداهرة ص  –مدمت إلدم ممدؼ المغدة : م مدؾد فهمدي ي دازي  ط : دار ةبداء  (ٕ) 
  . ٜٚٔالمسانيات : أيمد ك ةدور   ص 

داللة السياك ييؽ التراث وممؼ المغدة ال ددي  دراسدة ت ميميدة لمؾعداوف ال دؾتية والبنيؾيدة   (ٖ) 
يددة السددياك   د/ مبددد ال تدداح مبددد العمدديؼ البركدداوي    دار الكتدد  والتركيبيددة فددي  ددؾء نغر 

 . ٕٗٔ  ٖٕٔم ص ٜٜٔٔ
  . ٖ٘  ط: دار المعرفة ال امعية   ص دراسة لغؾية مع مية : يممي مميت الكممة(ٗ) 
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أي  Free Morpheme طمقددؾا مميدد  اسددؼ المددؾرفيؼ ال ددروأ:  الٌااْع األّل     
متددال بلددػ فددي المغددة   م  ب ريددة كؾيدددة مسددتقمة فددي المغددة الدداي طمكددؽ اسددتخدا

كت منهدا مدؾرفيؼ يدر مدؽ الممكدؽ أن طسدتعمت ...إل  ةام  –ريؼ  –العربية : رجت 
 مستقمة دون ياجة إلم مؾرفيمات أمرل . كممة

 Morpheme Boundميد  اسدؼ المدؾرفيؼ المقيدد وأطمقؾا م:  الٌْع الثاًً     
طمكؽ استخدام  من ردا   يت ط   أن يت ت بمؾرفيؼ آمر   سؾاء مؽ  أي الاي ال

  متت المؾرفيمات ال رة أم المقيدة . 

إلندداث   كمددا فددي كممددة ) مسددممات (   األلددف والتدداء   لمداللددة ممددم معنددم جمدد  ا
   تاكير   كما في كممة ) مسدممؾن (الالؾاو والنؾن   لمداللة ممم معنم ال م  و و 

ممددم الن ددؾ  ويمكددؽ تقسدديم اا النددؾ  كتيددر فددي المغددة العربيددة وغيددر بلددػ مددؽ هدد
 :  (ٔ)التالي

ما أل ض بيول الكممة وت درها  ليددي معنم صرفيا معيندا  ال دور : وهؾ  -أ   
يتعبير  مؽ مؾرفيؼ  أو ويددة صدرفية  وألدهر ال ددور فدي المغدة العربيدة يدرو  
الم ارمة  وهمدزة التعدطدة الم تؾيدة  وال ركدة التدي فدي أول االفتعدال   دؼ ال ركدة 
والنؾن السداكنة فدي أول االن عدال  وال ركدة والسديؽ والتداء فدي االسدت عال  والتداء 

 الم تؾية في ت عت وت امت  والتاء والميؼ في تم عت كتمنظض.

ا فيهدا  يندرفيا معسد  الكممدة  ليدددي معندم صدما جاء فدي و  : وهؾال  ؾ -ب   
أي ليعبر مؽ مؾرفيؼ أو ويددة صدرفية معيندة هدي وعي تد   وألدهر األي داء فدي 
المغددة العربيددة تدداء االفتعددال  والت ددعيف فددي م ددثف العدديؽ مددؽ التال ددي  وال دداء 

الكممة في أفعال متدت ديدرج المكررة في ن ؾ َهْد هَد  وما زيد زيادة يرة في وس  
 . مؽ درج

                                                 

    .ٛٛٔ   ٚٛٔ/ ٔ   : مكتبة األن مؾ الم رية  طتمام يسان   مناهج الب   في المغة(ٔ) 
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ا أل ض بآمر الكممة  فديدل معندم وعي يدا ن ؾيدا أو صدرفيا  م : وهؾالع ز -ج   
يتعبيددر  مددؽ مددؾرفيؼ مدداص  طعبددر مددؽ بدداب مددؽ أيددؾاب الن ددؾ أو ال ددر   فددتبا 

ألن يتقبمهدا   صدال ا الغاود  نمؾبجدا ماليدا مدؽ اإلم دازاتخانا صيغة المسند إلم 
اطددة  وجدددنا أن ألددهر األم دداز فددي المغددة العربيددة ال ددماور المت ددمة  ونددؾن الؾة

 ويركات اإلمراب  ويروف   ومالمة التيني  .

ويرل فندريس أن المؾرفيؼ أصال هؾ من ر أصؾاتي يتيلف مدؽ صدؾت وايدد      
أومقظ  أومدة مقاط  . وبناء ممم هاا طقسؼ فندريس المدؾرفيؼ إلدم  ال دة أةسدام 

 :  (ٔ)هي

يمات . المؾرفيمدددات ال دددؾتية الم دددافة إلدددم الؾيددددات الدالدددة أي السددديمانت -ٔ  
ة ددير ( فددي ةؾلنددا : ومنهددا مددا يتدديلف مددؽ صددؾت وايددد   ن ددؾ ال ت ددة ) صدداول 

 أكرمل أيمد .
المؾرفيمددددات ال ددددؾتية الت ري يددددة : وهددددي التددددي ال تكددددؾن مارجددددة مددددؽ  -ٕ  

السدديمانتيمات   يددت تكددؾن ت ري ددا لددبعض أصددؾاتها دونمددا زيددادة أونق ددان . مددؽ 
) األلدف ( فدي كممدة ) يمدار ( إلدم أمتمة بلػ في العربيدة ت دّؾل ال داول الظؾيدت 

صدداول طؾيددت آمددر هددؾ اليدداء   وبلددػ مندددما ت مدد  الكممددة وهددي ويدددة دالليددة 
 ة جم  تكسير فنقؾل : ) يمير ( .مع مي

المؾرفيمات الترتيبية   وهي ةميمة في العربية   ألنها تعتمد ممم العالمات  -ٖ   
فددي العربيددة أن نقدددم وندددمر  اإلمراييددة الممددم المؾاةدد  الترتيبيددة . ولددالػ نسددتظي 

مناصر كتيرة مؽ مناصر ال ممة امتمادا ممم ها  العالمات اإلمرايية   ن دؾ : ) 
مميَا أكرَم ياتُؼ ( فدد ) مميدا ( م عدؾل بد  وإن تقددم ممدم فاممد  وفعمد  .  والطمكدؽ 
أن طعرب مبتدأ يدمؾل أن  تقدم وايتدئ ب  الكالم .أما المغات التي ليس فيها متدت 

                                                 

 -يت ر   – ٕٕٓ: ٜٜٔت : أيمد ك ةدور    ص  مبادئ المسانيا (ٔ) 
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العالمددات كالمغددات األوربيددة ال ديتددة فددتن لمترتيدد  فيهددا دورا مهمددا فددي فهددؼ هددا  
   ناد وت ديد وعاوف الكممات في  .مؾاة  اإلس

إلددم  و مددة تقسدديؼ آمددر لمؾيدددات ال ددرفية ا المؾرفيمددات ر ةددد طكددؾن أةددرب     
وهددؾ تقسدديؼ الؾيدددات ال ددرفية إلددم تتابعيددة وغيددر طبيعددة األوزان فددي العربيددة   

 .(ٔ) تتابعية

هي الؾيددات  Sequential morphemesالؾيدات ال رفية التتابعية :  أّال  
ال رفية التي تكؾن مكؾناتها ال ؾتية مؽ ال ؾامل وال ركات متتابعة دون ف ت 

   في ال ماور المت مة بال عت .ن د ؾ  ط  ت ييؽ ها  المكؾنات   وهاا الن

 non-sequential morphemesالؾيدات ال رفية غير التتابعية :  ثاًٍا    
فهددي الؾيدددات ال ددرفية التددي تدديتي مكؾناتهددا ال ددؾتية مددؽ ال ددؾامل وال ركددات 
متتابعددة ممددم ن ددؾ غيددر مت ددت   ومعنددم هدداا أن الؾيدددت ال ددؾتية المكؾنددة لهددا 

لؾيدة صرفية أمرل . متال هاا كت ما يتعمض باألوزان فدي تتخممها ويدات صؾتية 
كدؾن مدؽ ويددتيؽ صدرفيتيؽ غيدر تتدابعيتيؽ   تتكدؾن العربية   فكممة ) كاتد  ( تت

ب ( وهدي ويددة صدرفية غيدر تتابعيددة    األولدم مدؽ ال درو  األصدؾل ) ك   ت
ألن هدا  ال دؾامل يددون يركددات ال تكدؾن  تتابعدا مت دال فددي أطدة كممدة مربيددة   
وتتكؾن الؾيدة ال درفية غيدر التتابعيدة التانيدة مدؽ فت دة طؾيمدة   كسدرة . وهدي 

تكؾن تتابعا مت ال فدي أطدة كممدة  دة صرفية غير تتابعية ألن أصؾاتها الكالػ وي
ال دؾتية لمعربيدة والمغدات السدامية  مربية .وبالػ تعد ال رو  األصؾل فدي البنيدة

األمرل ويدات صرفية غير تتابعية   وتعدد األوزان فدي هدا  المغدات أط دا ويددات 
 صرفية غير تتابعية أط ا . 

                                                 

 -يت ر   – ٖٜمدمت إلم ممؼ المغة : م مؾد فهمي ي ازي   ص  (ٔ) 
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ك ممم الخؾلي أن المؾرفيمات طمكدؽ تقسديمها إلدم ندؾميؽ كما يرل الدكتؾر     
فقددال : " فددي بعددض المغددات طغهددر يؾ ددؾح نؾمددان مددؽ المؾرفيمددات : الددتقاةية 

. ب  ن تض كممة جديدة مؽ كممة أمرل وت رفية . المؾرفيؼ االلتقاةي هؾ مؾرفيؼ 
تدؾب   مك’ متال مؽ ) كت  ( نسدتظي  أن ن دتض الكممدات اآلتيدة : كتابدة   كاتد  

مكت    وهي ممم وزن ِفَعالة   فامدت   م عدؾل   َم عدت ممدم التدؾالي ... ويمكدؽ 
أن نقؾل مدؽ وزن فامدت هدؾ مدؾرفيؼ الدتقاةي امتدزج مد  ) كتد  ( لتكدؾيؽ كممدة 
)كاتدد  ( وهكدداا ال ددال مدد  مكتددؾب وكتابددة ومكتدد  . وي دد  أن ناليددظ أن مددؾرفيؼ 

.ولكدؽ ..ت م عؾل وفعالة وم عت فامت متال يؾل ال عت إلم اسؼ   وكالػ مؾرفيما
انغر متال إلم : طكت    نكت    تكت    أكتد  ناليدظ أن )ي ( مدؾرفيؼ يددل ممدم 
الغاود  بغدض النغدر مددؽ العددد   ) ن ( مدؾرفيؼ يدددل ممدم جميد  المددتكمؼ   ) ت( 
مددؾرفيؼ يدددل ممددم المخاطدد  بغددض النغددر مددؽ العدددد   ) أ ( مددؾرفيؼ يدددل ممددم 

يدددات األربدد  مؾرفيمددات ت ددري ية ألن ال عددت بقددي فعددال   المددتكمؼ الم ددرد هددا  الؾ 
ألنهددا لددؼ تعدد  معنددم جديدددا تمامددا لم عددت . بددالظب  أ ددرت فددي المعنددم إبا يؾلددل 

 (ٔ)"الما ي إلم م ار  ولكؽ المعنم األساسي بقي  ايتا وال عت بقي فعال 

ولننغددر بعددد هدداا فددي العربيددة لددناليظ مددتال وجددؾد ويدددات صددرفية تدددل ممددم     
السدابقة " الدد " بتعريدف والتنكيدر  فدتبا ةمندا " الؾلدد " كندا ةدد دلمندا ممدم التعريدف ال

 (ٕ)وممم التنكير ينؾن التنؾيؽ . 

                                                 

  م ٕٕٓٓمدمت إلم ممؼ المغة   ك ممم الخدؾلي   ط: دار ال دالح لمن در والتؾزيد    ط: (ٔ) 
 يت ر  . -. ٖٚ: ٔٚص 

  ٜ٘مدمت إلم ممؼ المغة : م مؾد فهمي ي ازي   ص  (ٕ) 
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هدؾ تمدػ ال ركدة اإلمراييدة المتمتمدة فدي و المدؾرفيؼ اإلمرايدي  -أٌضا  –ٌُّاك     
(   فددداإلمراب مدددؾرفيؼ مدددؽ ٔال ت دددة أو الكسدددرة أو ال دددمة فدددي أوامدددر األسدددماء )

رفيمددات التددي تدددل ممددم المعنددم الددؾعي ي لمكممددة بددالنغر إلددم معدداني الكممددات المؾ 
 األمرل التي تتكؾن منها ال ممة وهؾ نؾمان : 

إمدا أن طسددتدل مميد  يترتيدد  الكممدات فددي ال ممدة   وهدداا الندؾ  طكددؾن فددي  -ٔ   
 paul frappeكال رنسدية مدتال ف دي ال ممدة  –غير المعربة  –المغات المؾةؾفة 

pierre  يؾل ط رب ييير ( نعر  أن المعندم الدؾعي ي لد ول ال امميدة ولمتداني (
الم عؾليددة مددؽ مددؾةعي الكممتدديؽ   ولددؾ تغيددر ترتيدد  ال ممددة يتغيددر معهددا المعنددم 

 الؾعي ي .

وإمددا طسددتدل مميدد  ب ركددات أو يددرو  معينددة تؾ دد  فددي نهاطددة الكممددة    -ٕ   
ف ددي ةؾلنددا ) هددزم العربددي  ال   وهدداا النددؾ  طكددؾن فددي المغددات المعربددة كالعربيددة مددت

( العددوبي ( هؾ ال اممية ولكممة )( نعر  أن المعنم الؾعي ي لكممة   ) العر العدوَ 
هددؾ الم عؾليددة وبلددػ يؾاسددظة ال ددمة   وال ت ددة   ولددؾ تغيددر ترتيدد  الكممددات مدد  

 (ٕ)ب ركاتها لؼ تتغير المعاني الؾعي ية .  كممة ايت ا  كت

يؼ اإلمرايددي طقددؾم يدددور مهددؼ دامددت المغددة العربيددة   إب أندد  والماليددظ أن المددؾرف   
  اصة في يال تقدطؼ ما يق  التيميرط دد المؾة  اإلمرايي لالسؼ في ال ممة   وم

متددت ) مدددش النمددر القدد  ( ف ددي هددا  ال ددال تبدديؽ ال ركددات اإلمراييددة ال امددت مددؽ 
 ركددات الم عددؾل أي الخددادش مددؽ المخدددوش   أمددا فددي يددال اسددت الة عهددؾر ال

                                                 

مؾرفيمددات المغددة العربيددة : ترتيبهددا وتنغيمهددا فددي الدددرس المغددؾي العربددي   مالددد متمددان (ٔ)  
  ب   من ؾر في م مة الدراسات المغؾيدة واألدييدة   العددد  ٕٗيؾسف   وزكريا ممر   ص

 م .ٕٔٔٓالخاص " لسانيات تظبيقية "   السنة التانية
ها في القدرآن الكدريؼ   د/ أيمدد سدميمان طداةؾت   عاهرة اإلمراب في الن ؾ العربي وتظبيق(ٕ)   
 . ٜٜٗٔ  ط: دار المعرفة ال امعية  ٕٗص 
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اإلمراييددة ممددم آوامددر األسددماء كمددا فددي جممددة ) يدددث ميسددم مؾسددم ( فينبغددي 
االلتزام بالترتي  المؾ عي ل سماء أي أن طيتي بعد ال عت ال امت  دؼ يمدي ال امدت 

 (ٔالم عؾل ب  . )

وسيتناول فيما يمي المؾرفيمات وفقا المتال  القراءات القرآنية فيها فدي  دؾء    
 .وتغيرها الداللة  بات أ ر بلػ ممم تؾ يح  سؾرة األنعام   م 

                                                 

مؾرفيمددات المغددة العربيددة : ترتيبهددا وتنغيمهددا فددي الدددرس المغددؾي العربددي   مالددد متمددان (ٔ)  
  . ٕٗيؾسف   وزكريا ممر   ص
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    املبحث األّل
 اجلوع ّاإلفشاداختالف القشاءاث القشآًٍت فى هْسفٍن 

 –سدماء وصد ات وأفعداال أمؽ أن تقسؼ الكممات  – كما نعر  – تخمؾ لغة ال     
نهددا تقسددؼ الكممددات إلددم م ددرد وجمدد  . وتمتدداز العربيددة وأمؾتهددا المغددات السددامية بي

 (ٔ).ة  ال ية هي: الم رد والمتنم وال م ةسم

ولمعربيددة تعبيددرات لددكمية ماصددة مددؽ الم ددرد والمتنددم وال مدد     فددي االسددؼ     
هدداا مدد  إلددم جمدد  ت دد يح   وجمدد  تكسددير و وال ددمير وال عددت   وتقسدديمات لم 

األمير إلم جم  كترة   وجم  ةمة   وإلم جم  ل  م رد   وجم  الم رد ل    وهمدؼ 
 (ٕ) .جرا

أما وجؾد مالمات أو لؾاصض ماصة بالعدد فهؾ مظرد في األسماء وال د ات      
واألفعال . فالعربية تقسؼ األسماء وال  ات إلم م درد وهدؾ الط تداج إلدم مالمدة   

معروفتان هما : األلف والنؾن والياء والنؾن . وإلم جم   وإلم متنم ول  مالمتان
نداث . أللف والتاء لل والنؾن لماكؾر   وا ل  مالمات إل اةية كالؾاو والنؾن والياء

إ افة إلم طريقة جم  التكسير وهي تغيير في ال يغة مؽ طريض إ افة مؾرفيؼ 
 . (ٖ) أو أكتر أو ياف  . ول  في العربية أوزان معروفة

سنؾ ح امتال  القدراء فدي هداا الندؾ  مدؽ المؾرفيمدات فدي سدؾرة األنعدام مدؽ    
 ة :مالل اآلطات القرآنية اآلتي

                                                 

 .ٖٕٙص   مباديء المسانيات   د/ أيمد ك ةدور (ٔ)   
 . ٜٕٔص   الب   في المغة   د/ تمام يسان  مناهج(ٕ)   
 .   ٖٕٛمباديء المسانيات   د/ أيمد ك ةدور   ص (ٖ)   
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دميُ   :قال تعاىل -ٔ َل ِلَكِمماِتدِ  َوُهدَؾ السا دَػ ِصددة ا َوَمددال  ال ُمَبددِّ َوَتمادل َكِمَمدُل َربِّ
 (ٔ)  الَعميؼُ 

" كممدة " فمدؽ القدراء مدؽ ةرأهدا ب ديغة  امتم ل القراءات القرآنية في صديغة      
 اإلفراد   ومنهؼ مؽ ةرأها ب يغة ال م  .

 مددل كممددات ربددػ ةددرأ  بالق ددر وهددؾ يددا  األلددفوتةددال ايددؽ ال ددزري : "       
 (ٕ)" الكؾفيؾن ويعقؾب  والباةؾن باأللف جمعا...تؾييدا

َوَتمادْل  ةرأ ماصؼ ويمزة والكسداوي " وبكر ايؽ زن مة ي ة القراءتيؽ فقال       
َوَتماْل وي تهؼ إجما  ال مي  ممم التؾييد في ةؾل    ممم التؾييد  َكِمَمُة َربَِّػ 

دَػ أَلَْمدَ َنا َجَهدناؼَ  (ٖ) ِإْسدَراِويتَ  ِمَمُة َربَِّػ اْلُ ْسَنم َمَمم َيِنيكَ   (ٗ) َوَتمادْل َكِمَمدُة َربِّ
ممددم  { كممددات ربددػ } وةددرأ البدداةؾن    فددردوا مددا امتم ددؾا فيدد  إلددم مددا أجمعددؾا مميدد 

مددم أن وي ددتهؼ فددي بلددػ أنهددا مكتؾبددة بالتدداء فدددل بلددػ ممددم ال مدد  وم  ال مدد  
وأمدرل أن الكممدات جداءت بعددها    ف د ف التي ةبت التاء امت رت فدي الماألل

وفيهددا إجمددا  فكددان ال مدد  فددي األول  (٘) ال مبدددل لكمماتدد  يم ددظ ال مدد  فقددال 
 (ٙ)" ألب  بال ؾاب لمتؾفيض يينهما إب كانا بمعنم وايد

                                                 

 . ٘ٔٔسؾرة األنعام : أطة (ٔ)   
زاد المسدير فدي ممدؼ   وينغدر :  ٕٕٚ/ٔ  يؽ ال زري   ال لرح طيبة الن ر في القراءات(ٕ)   

ممدي يدؽ ك ال ددؾزي   ت قيدض : مبددد الت سدير   ل مدال الددديؽ أيدؾ ال درج مبددد الدريمؽ يددؽ 
 .ٜٙ/ٕهد   ٕٕٗٔ -  الظبعة: األولم  ييروت -الرزاك المهدي  ط : دار الكتاب العربي 

 .  ٖٚٔاألمرا  : أطة سؾرة (ٖ)   
 . ٜٔٔهؾد : أطة سؾرة (ٗ)   
 . ٘ٔٔسؾرة األنعام : أطة (٘)   
يدؽ زن مدة   ت قيدض : سدعيد األفغداني   ي ة القراءات   لعبد الريمؽ يؽ ك  أيؾ زرمة ا(ٙ)   

 ٕٛٙ. / ٔط : دار الرسالة  
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مدا جدداء مدؽ ومددد ةددال أهدت المعدداني الكممدة والكممدات معناهمددا  الدرازي:" ةدالو      
 ؾلُ َقددالْ  لُ دا َبددا يُ َمدد ووميددد و ددؾاب ومقدداب فددال تبددديت فيدد  وال تغييددر لدد  كمددا ةددال: 

ر فمؽ ةرأ: كممدات بدال م  ةدال ألن معناهدا ال مد  فؾجد  أن ط مد  ٜٕاك: يا دَ لَ 
ومؽ ةرأ ممم الؾيدة ف نهؼ ةدالؾا الكممدة ةدد يدراد يهدا الكممدات الكتيدرة   في الم ظ 

   ة دديدت  كقدؾلهؼ ةددال زهيدر فدي كممتدد  طعندي  بؾطة ب دداب  وايدد إبا كاندل م د
وايددة فدي كؾند  يقدا  وةال ةس في كممت  أي مظبتد  فكدالػ م مدؾ  القدرآن كممدة

 (ٔ) " وصدةا ومع زا

ت أو متعمقاتها مدؽ الؾمدد والؾميدد. : " المراد بالكممات : العباراةال ال ؾكانيو     
ةيدت: المدراد   فغهر ال دض وانظمدس الباطدت و د والمعنم: أن   ةد أتؼ ومد  وومي

 (ٕ): القرآن "بالكممة أو الكممات

" امتال  القراء في مدؾرفيؼ ال مد  واإلفدراد فدي صديغة مما سبض يت ح أن و      
فهمددا إمددا   فال دديغتان بمعنددم وايددد    طكددؽ لدد  أي أ رممددم الداللددةلددؼ   " الكممددة
الكممدة كمدا أن أو بمعندم القدرآن     ما جاء مؽ ومد ووميد و دؾاب ومقداببمعنم 

 . ةد يراد يها الكممات الكتيرة إبا كانل م بؾطة ب اب  وايد

َوِإبا جداَءتُهؼ آَطدٌة ةدالؾا َلدؽ ُنددِمَؽ َيّتدم ُنددتم ِمتدَت مدا أوِتدَي   :قال تعاىل -ٕ  
 (ٖ)   َأمَمُؼ َييُ  َط َعُت ِرساَلَت ُرُسُت المادِ  المادُ  

" فمؽ القدراء مدؽ ةرأهدا ب ديغة  رسالت ت القرآنية في صيغة  " امتم ل القراءا    
 اإلفراد   ومنهؼ مؽ ةرأها ب يغة ال م  .

                                                 

مخدازن   ل   لبداب التيويدت فدي معداني التنزيدت  ٕٗٔ/ ٖٔ  لمدرازي ينغر : م اتيح الغيد  (ٔ)   
ٕ /ٜٔٗ . 
فتح القدير   لم مد يؽ ممي يؽ ك يؽ مبد   ال ؾكاني اليمني    ط : دار ايؽ كتير  (ٕ)   

 .ٚٚٔ/ٕ  هد ٗٔٗٔ -دم ض  ييروت   الظبعة: األولم  -ظي  دار الكمؼ ال
 . ٕٗٔسؾرة األنعام : أطة  (ٖ)   
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وايددؽ مددامر ويعقددؾب تم دؾا في:رسددالت   فقددرأ المددنيان ام" طقدؾل ايددؽ ال ددزري :    
وأيددؾ بكددر رسدداالت  بدداأللف ممددم ال مدد  وكسددر التدداء   وةددرأ البدداةؾن بغيددر ألددف   

 (ٔ)" لتؾييد ون   التاء ممم ا

  أممدؼ ةدرأ ايدؽ كتيدر وي دص } " : فقدال القدراءتيؽوو ح ايدؽ زن مدة ي دة     
جت  -وةرأ الباةؾن ممم ال م  وي تهؼ أن      { ممم وايد رَساَلت  َيْيُ  َطْ َعت

{ ومدا بعدد  َيّتدم ُنددتم ِمتدَت مدا أوِتدَي ُرُسدُت الماددِ   ةبمد  فقدال }  بكر الرسدت -ومز
ومددؽ ةددرأ بالتؾييددد اجتددزأ بالؾايددد     طكددؾن ال مدد  ليدديتمف الم ددظ والمعنددم ط دد  أن

  (ٕ) " مؽ ال مي 

فدي المعندم فمدنهؼ ما يددل ممدم مددم امدتال  القدراءتيؽ  بعض العمماء وبكر     
ومدنهؼ مدؽ ةدال  :  (ٖ)"  لما كان المراد ال نس اسدتؾل ال مد  والم درد.: "مؽ ةال

                                                 

  وينغر : معالؼ التنزيدت فدي ت سدير  ٕ٘٘/ٕاليؽ ال زري     الن ر في القراءات الع ر (ٔ)   
القرآن   لم يي السنة   أيؾ ك ال سديؽ يدؽ مسدعؾد يدؽ ك يدؽ ال دراء البغدؾي ال دافعي   

ييروت   الظبعة : األولم   -يض : مبد الرزاك المهدي  طبعة: دار إيياء التراث العربي ت ق
الت سدددير المغهدددري   ك  نددداء    ت قيدددض: غدددالم نبدددي التؾنسدددي  ط:   ٚ٘ٔ/ٕ  ٕٓٗٔ

  ب ر العمؾم  أليدم الميد  ن در ٕ٘ٛ/ٖ  هد ٕٔٗٔالباكستان   الظبعة:  -ة مكتبة الرلدط
  لم مدد رلديد .  ت سدير القدرآن ال كديؼ ٓٛٗ/ ٔ  راهيؼ السدمرةندييؽ ك يؽ أيمد يدؽ إيد

مددنال ممددي ممي ددة القممددؾني يددؽ ممددي ر ددا يددؽ ك لددمس الددديؽ يددؽ ك يهدداء الددديؽ يددؽ 
  الب ددر ٖٖ/ٛ   م ٜٜٓٔ  سددنة الن ددر: ط: الهيئددة الم ددرية العامددة لمكتدداب   ال سدديني

مدي يدؽ يؾسدف يدؽ ييدان أ يدر الدديؽ يؾسف يؽ مييان ك يؽ أليي    الم ي  في الت سير
 . ٖٛٙ/ هد. ٕٓٗٔييروت  ط:  -األندلسي  ت قيض: صدةي ك جميت ط:دار ال كر

 ٕٓٚ/ ٔي ة القراءات   اليؽ زن مة   (ٕ)   
 . ٘٘/ٛلظاهر يؽ مالؾر التؾنسي     االت رير والتنؾير (ٖ) 
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تددل ممدم مدا يددل مميد   أنهدا ل ممم الكتدرة  بمعندموالرسالة ممم ان راد ل غها تد"
 (ٔ)" القراءة التاليةم  ل ظ ال م   وبناء ممي  فها  القراءة تت د في المعنم 

إال فددي الم ددظ فقدد    أمددا  القددراءتيؽ  ال فددرك يدديؽ ومددؽ مددالل مددابكر ناليددظ أندد   
 راد اسددؼ جددنس ط ددمحرسددالت  ب دديغة اإلفدد  ييدد  إن متبددايؽ لمعنددم فؾايددد غيددرا

 كما أن الرسالة بالم رد تدل ممم ما تدل ممي  ل ظ ال م  .لمم رد وال م  .

ُةددت طددا َةددؾِم امَممددؾا َممددم َمكدداَنِتُكؼ ِإّنددي ماِمددٌت َفَسددؾَ   : قااال تعاااىل -ٖ     
 (ٕ)  َتعَممؾنَ 

في " ةرأ ماصؼ في رواطة أيي بكر }اْمَمُمؾا َمَمم مكاناتكؼ{ باأللف ممم ال م      
  (ٖ)وةرأ الباةؾن }َمَكاَنِتُكْؼ{ ممم وايدة " كت القرآن.

معنم القراءتيؽ فقال : " و ي ة ةراءة اإلفراد وال م  وبكر أيؾ ييان األندلسي     
 : والمكاندة   جمد  المخداطبيؽ بدال م    ومدؽ أفدرد فعمدم ال دنس ةايدتفمؽ جم  
م عددت  ويقددال: المكددان والمكانددة  وبمعنددم المكددان   فددالميؼ أصددمية    م دددر مكددؽ

مددؽ ممددم تمكددنكؼ : ي تمددت أن طكددؾن المعنددم ف. عمددة مددؽ الكددؾن فددالميؼ زاودددة وم 
 :أمركؼ وأة م استظامتكؼ وإمكانكؼ  ةال معنا  الزجاج  وي تمت أن طكؾن المعندم
ممدم جهددتكؼ ويددالكؼ التددي أندتؼ مميهددا  طقددال: ممددم مكانتدػ طددا فددالن إبا أمرتدد  أن 

   ال تن در  مند . وةدال ايدؽ مبداس:أندل مميد يتبل ممم يال  أي ا بدل ممدم مدا
والمعنم ما تن ؾن أي ما تق ددون مدؽ صدالح وطدالح. وةدال ايدؽ   ممم ناييتكؼ 

                                                 

: مكتبدددة الكميدددات  طؼ م يسدددؽم مدددد ك ك سددداللالقدددراءات وأ رهدددا فدددي ممدددؾم العربيدددة: (ٔ)   
 .  ٕٙٛ/ٔ م  ٜٗٛٔ -هد  ٗٓٗٔالقاهرة   الظبعة: األولم   –األزهرية 

 .ٖ٘ٔسؾرة األنعام : أطة  (ٕ)   
المبسددؾط فددي القددراءات الع ددر   أليمددد يددؽ ال سدديؽ يددؽ ِمْهددران النيسددايؾرّل  أيددؾ بكددر    (ٖ)   

 ٜٔٛٔم ددض   مددام الن ددر: د –ت قيددض: سددبي  يمددزة يدداكيمي  ط : م مدد  المغددة العربيددة 
 . ٕٕٚ/ٔ  ي ة القراءات   اليؽ زن مة    ٖٕٓ/ٔم 
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زيد: ممم يالكؼ. وةال طمان: ممم مااهبكؼ. وةال إسدماميت ال درير: ممدم ديدنكؼ 
. وهدددي أل دددا  لك دددار مكدددة إندددي مامدددت لهالككدددؼ مظابدددا   فدددي مندددازلكؼ لهالكدددي 

 ددري: ا بتددؾا ممددم ك ددركؼ ومددداوتكؼ فددي فددتني  ايددل ممددم . ةددال الزمخ..متقاربددة
 (ٔ)"  اإلسالم وممم م ايرتكؼ 

بدال م  ييد  كدان  أي:  ( مكانتكؼ ) ةرأ أيؾ بكر مؽ ماصؼ" : وةال البغؾي      
 .  (ٕ)"  ممم تمكنكؼ  ةال مظاء: ممم ياالتكؼ التي أنتؼ مميها

ِتُكْؼ( معنا  ممم نداييتكؼ التدي امترتمؾهدا  : " )َمَكاَناِتُكْؼ( و )َمَكانَ  الزجاج  ةالو    
 (ٖ)في العمؼ يها"  -مند أْنُ ِسكؼ  -وجهتكؼ التي تَمكْنُتْؼ 

هؾ االمتيدار ألن العمماء ةراءة اإلفراد فقال ايؽ زن م  : " التؾييد  بعضوأيد      
 (ٗ)الؾايد ينؾب مؽ ال م  وال ينؾب ال م  مؽ الؾايد " 

والؾجد  اإلفدراد ألند  م ددر والم دادر فدي  ": ؽ الؾايددي الدرازي نقدال مدَةاَل و     
  (٘)"ول.بعض األيؾال إال أن الغال  هؾ األ أكتر األمر م ردة وةد ت م  أط ا في 

                                                 

 .ٖ٘ٙ   ٕ٘ٙ/ٗالب ر الم ي  : أليي ييان األندلسي    (ٔ)   
 .ٔٙٔ/ ٕت سير البغؾي (ٕ)   
 –معدداني القددرآن وإمرابدد  لمزجدداج   ت قيددض : مبددد ال ميددت مبددد  لددمبي   ط: مددالؼ الكتدد  (ٖ)   

 .ٖٙ٘/ ٗم   ٜٛٛٔ -هد  ٛٓٗٔ ييروت   الظبعة: األولم
 . ٕٕٚ/ٔي ة القراءات   اليؽ زن مة   (ٗ)   
  المبداب فدي ممدؾم الكتداب أليدي ي دص سدراج  ٙ٘ٔ/ٖٔينغر : م اتيح الغي  لمرازي :  (٘)   

الديؽ ممر يؽ ممي يؽ مادل ال نبمي   ت قيض : ال ي  مدادل أيمدد مبدد المؾجدؾد وال دي  
هدد  ٜٔٗٔييروت / لبندان   الظبعدة: األولدم   -  العممية ممي ك معؾض   ط : دار الكت

 ٓٗٗ/ ٛم   ٜٜٛٔ-
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ةددراءة اإلفددراد أكتددر مددؽ ةددراءة ال مدد    كمددا يت ددح أن وممددا سددبض يت ددح أن     
   اِتُكْؼ( و )َمَكداَنِتُكْؼ()َمَكاَندفراد وال مد  فدي كممدة مؾرفيؼ اإل امتال  القراءتيؽ ييؽ

 د إلم امتال  الداللة   إب أن داللة اآلطة ممم القراءتيؽ وايدة لؼ تتغير .لؼ يد 

متال  القراء في مؾرفيؼ ال م  أن االمب   يت ح  اومؽ مالل ما ورد في ها   
 أي أ ر ممم الداللة   فالداللدة فدي جميد  األمتمدة الدؾاردة  ايتدةلؼ طكؽ ل  واإلفراد 
 لؼ تتغير .
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 املبحث الثاًً
 التزكري ّالتأًٍثاختالف القشاءاث القشآًٍت يف هْسفٍن 

طعددد النددؾ  أو ال ددنس مددؽ المقددؾالت ال ددرفية المهمددة التددي تبددرز فددي أكتددر       
مدن  المغات   منا أةدم الع ؾر   فقد ُمني معغؼ المغات بالت ريض ييؽ الماكر وال

ستعمال مالمدات دالدة ممدم أن هداا االسدؼ متميدز مدؽ باك مدؽ فا. (ٔ)دةيقا  ت ريقا
يي  ال نس أمر ت رص ممي  تمػ المغدات يرصدا بالغدا وأيياندا طكدؾن " ال دنس " 
 .(ٕ)هؾ المميز الؾييد ييؽ كممتيؽ مختم تيؽ معنم متما متيؽ مؽ النايية ال ؾتية

منهددا مددا ال يدددل ممددم تينيتدد  أي وإبا نغرنددا إلددم االسددماء العربيددة وجدددنا أن     
مالمدة ت د ب    وأن منهددا مدا طعدديؽ ممدم ت ديدد جنسدد  مالمدة تم قدد  هدي التددي 
نسدددميها مالمدددة التينيددد  : كالهددداء   وألدددف التينيددد  المق دددؾرة   وألدددف التينيددد  
الممدددوة   ولكددؽ هددا  العالمددات مدد  بلددػ ليسددل مالمددات م ددددة بظريقددة ةاطعددة   

 .(ٖ)ها  العالمات مدنتا فميس كت اسؼ مربي ينتهي ي

ويرل الدكتؾر م مؾد السعران " إن العالمة ال كمية التدي ت ددد تداكير االسدؼ      
أو تينيت  في العربية تت قض أساسا في " اإلسناد " و " ال د ة " فالداي يبديؽ أن " 
السماء ماكرة أو مدنتة هؾ وص ها كين تقؾل " السماء ال افية : ال "ال افي "   

 . (ٗ)بار منها كين تقؾل " أمظرت السماء " ال " أمظر " أو االم

ولم عت في العربية مالمات لمتيني    بع ها لؾايض . فال ماور كنؾن النسدؾة     
التددي تم ددض الما ددي والم ددار  واألمددر   ويدداء المخاطبددة التددي تم ددض الم ددار  

                                                 

 .   ٕٗٗمباديء المسانيات   د/ أيمد ك ةدور   ص (ٔ)   
 .   ٖٕٗممؼ المغة مقدمة لمقاريء العربي   د/ م مؾد السعران  ص (ٕ)   
   يت ر   . ٖٕ٘المرج  السايض  ص (ٖ)   

 .ٖٕٙالمرج  السايض   : ص (ٗ)   ا
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اكنة التي التم دض واألمر لمداللة ممم الم ردة المدنتة . والمؾايض كتاء التيني  الس
ن دددؾ : بهبدددتؽ .  –ليسدددل  دددميرا  –إال الما دددي   والندددؾن الدالدددة ممدددم النسدددؾة 

فالنؾن هنا مالمة اليق  لم مير لمداللة ممم النسؾة وليسل مبندم كندؾن النسدؾة 
 .  (ٔ)في ةؾلنا : النساء لاركؽ في يناء الم تم 

عهددار التؾافددض فددي ة مددؽ طددرك التقسدديؼ الن ددؾي   إلر والتينيدد  طريقددفالتدداكي    
السياك ليكؾن التماسػ وا  ا في  والتؾافض ييؽ المسند والمسند إلي  في التداكير 

فيما إبا وة  ال عت في جممة الخبر   ن ؾ " هند ةامدل "    فتقددم  اوالتيني  مظرد  
المدداكر أو المدندد  أو مددا فددي يكمدد  طقت ددي التؾافددض التددام فددي التدداكير والتينيدد  

الؾاةدد  فددي جممددة الخبدر   وكددالػ إبا تدديمر المسددند إليدد  فكددان  يينهمدا وبدديؽ ال عددت
فددامال   أو ناودد  فامددت   مدنتددا تينيتددا يقيقيددا   غيددر من  ددت مددؽ ال عددت   سددؾاء 

"   " ةامدل الهنددات " . فدتبا فقدد لدرط كان م ردا أو جمعا   ن ؾ " ةامل فاطمدة 
ت يين  وبيؽ فعمد  بال عت م ازيا أوجمعا أوف  مؽ بلػ   بين كان المدن  المت ت

    أما إبا كان ال  ت بتالال مس " بغير إال   فتيني  ال عت أرجح   ن ؾ " طمعل 
 (ٕ)فتاكير ال عت أرجح ن ؾ " ما ةام إالهند " 

فددي سددؾرة  لقددراءات القرآنيددة فددي مددؾرفيؼ التدداكير والتينيدد ويت ددح امددتال  ا     
 األنعام فيما طيتي : 

ََّأنَّقَاُلواََّواللمـِوَّرَبَِّناََّماَُّكنماَُّمْشرِِكيََّّثُمَّ  قال تعاىل : -1     نَـتـُُهْمَِّإَّلم     (3) ََلََّتُكنَِّفتـْ

ها بالتداء ممدم التينيد    ومدنهؼ أامتمف القراء في ةراءة " تكؽ " فمنهؼ مؽ ةر     
 ها بالياء ممم التاكير.أمؽ ةر 

                                                 

 . ٕ٘٘مباديء المسانيات   د/ أيمد ك ةدور   ص (ٔ)   
   -يت ر   - ٕٛٔمناهج الب   في المغة   د/ تمام يسان   ص(ٕ)   
 .ٖٕسؾرة األنعام : أطة  (ٖ)   
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بالتاكير ممم  ؽ فتنتهؼكُ طَ )طكؽ( طعني ةؾل  تعالم:  ؼ لؼ "طقؾل ايؽ ال زري :     
 (ٔ) " ن  ويعقؾب  والباةؾن بالتيني  ل غ  يمزة والكساوي ولعبة بخال  م

ةددرأ يمددزة والكسدداوي ويعقددؾب " طكددؽ "  : "فددي تؾجيدد  القددراءتيؽ  يقددؾل البغددؾي و    
بالتدداء لتينيدد   األمددرون باليدداء ألن ال تنددة بمعنددم االفتتددان   ف دداز تدداكير    وةددرأ 

  (.ٕ)ال تنة " 

ف عددت  هنددا أن مددؽ ةددرأ )طكددؽ ( بالتدداكير نغددر إلددم جاندد  المعنددممددؽ الماليددظ ف   
  أما مؽ ةرأها بالتيني  فنغر إلم جان  الم ظ . المعنم لمم در

أربعددة أةددؾال : أيدددها: أنهددا بمعنددم « ال تنددة»: " وفددي ال ددؾزي ايددؽ ويقددؾل      
اني: أنهدا المعدارة. الكالم والقؾل. ةال ايؽ مباس  وال  اك: لؼ طكؽ كالُمُهؼ. والت

امتداروا بمدا  ةال ةتادة  وايؽ زيد: لدؼ تكدؽ معدارتهؼ. ةدال ايدؽ األنبداري: فدالمعنم:
هدددؾ ُمْهِمدددٌػ لهدددؼ  وسدددب  ل  دددي تهؼ. والتالددد : أنهدددا بمعندددم البميدددة. ةدددال مظددداء 

مبيدد: لدؼ تكدؽ يميدتهؼ التدي ألدزمتهؼ ال  دة  راساني: لدؼ تكدؽ يميدتهؼ. وةدال أيؾ الخ
 (.ٖ)"ن. والمعنم: لؼ تكؽ ماةبة فتنتهؼراب : أنها بمعنم االفتتاوزادتهؼ الومة. وال

 دوتتعددمعانيهدا " ال تنة " تتنؾ  كممة السايض أن  ال ؾزي ايؽ ةؾل مؽ والؾا ح   
كمدا    وأييانا طكدؾن مدنتداكما في القؾل األول والراب  فيييانا طكؾن معناها ماكرا 
ممم التداكير ةدرأ " طكدؽ   ومدؽ يمدت   فمؽ يمت معناها في القؾل التاني والتال  

 معناها ممم التيني  ةرأ " تكؽ " .

ةددرأ ايددؽ كتيددر وايددؽ مددامر وي ددص } ددؼ لددؼ تكددؽ{ بالتدداء  يقددؾل ايددؽ زن مددة : "و   
ال عدت ألن أن مد    جعمؾا ال تنة اسؼ كان والخبر }إال أن ةالؾا{   رف  بال}فتنتهؼ{ 

                                                 

 . ٕٕٕ/ٔ  يؽ ال زري   ال لرح طيبة الن ر في القراءات(ٔ)  
 . ٚٔٔ/ٕ    لمبغؾي معالؼ التنزيت في ت سير القرآن    (ٕ)  

 . ٙٔ/ ٕ ؾزي   مزاد المسير في ممؼ الت سير   ل(ٖ)    
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وةدرأ نداف  وأيدؾ ممددرو    ؼهُ لَ ؾْ َةدد ر المعندم  ددؼ لدؼ تكدؽ فتندتهؼ إالفدي تقددير الم دد
جعمؾا ال تنة مبرا واالسدؼ }إال أن   ن   بالوأيؾ بكر } ؼ لؼ تكؽ{ بالتاء }فتنتهؼ{ 

طقددال لددؼ أندد  تكددؽ واالسددؼ    ؼهُ لُ ؾْ وتقدددير الكددالم  ددؼ لددؼ تكددؽ فتنددتهؼ إال َةدد  ةددالؾا{ 
وإنمددا    مدداكر ال ددؾاب إنمددا أندد  ألن ال عددت لمددا جدداء مالصددقا لم تنددة أندد  لتانيتهددا

جاز بلػ ألن ال تنة هي القؾل والقؾل هؾ ال تنة ف از أن ط ت م م  وال يد ر فدي 
الخبر إال فيما كان األول بعين  ن ؾ كان زيد أماك فالخبر هؾ االسؼ فكالػ ال تنة 
هي القؾل   وجؾاب آمر وهؾ أن الم در ةد طقدر مدنتا وماكرا التقدير  ؼ لؼ تكؽ 

باليدداء {  ددؼ لددؼ طكددؽ } ةددرأ يمددزة والكسدداوي   و  سددؼ مدندد فتنددتهؼ إال مقددالتهؼ واال
  }فتنددتهؼ{ ن ددبا جعددال }أن ةددالؾا{ االسددؼ التقدددير  ددؼ لددؼ طكددؽ فتنددتهؼ إال ةددؾلهؼ 

{ َفمددا كدداَن َجددؾاَب َةْؾِمددِ  ِإالا َأْن ةدداُلؾا  ةؾلدد  }وي تهمددا إجمددا  القددراء ممددم ن دد  
فهدداا دليددت ممددم { ؼ فمددا كددان فتنددته }وأمددرل وهددي أن فددي يددر  مبددد     (ٔ)

  (ٕ)التاكير" 

وزاد ممي  بين بكدر مدا يديدد  ما ةال م  ايؽ زن مة في مكي يؽ أيم طال وات ض    
آمدر وهدؾ ةدراءة " طكدؽ " بالتداكير  اكؾن " أن ةالؾا " اسؼ كان   كمدا أ دا  وجهد

مؽ ةرأ تكؽ بالتداء أند  لتينيد  : " ؼ كان والخبر " أن ةالؾا " فقال وجعت ال تنة اس
ومؽ ةرأ طكؽ بالياء ون      ل ظ ال تنة وجعت ال تنة اسؼ كان وأن ةالؾا مبر كان

ومدؽ ةدرأ تكدؽ بالتداء ون د  ال تندة    لؾا اسدؼ كدانجعمهدا مبدر كدان وأن ةدانة ال ت
ألن أن وما بعدها هؾ ال تنة في المعندم   جعمها مبر كان وأن  تكؽ ممم المعنم 
وجعدت أن   داممة ممم االيتدداء والخبدر ألن اسؼ كان هؾ الخبر في المعنم إب هي

اسؼ كان هؾ االمتيدار مندد أهدت النغدر ألنهدا ال تكدؾن إال معرفدة ألنهدا ال تؾصدف 
فيلبهل الم مر والم مر أمر  المعار  فكان األمر  اسؼ كان أولدم ممدا هدؾ 

                                                 

 .ٜٕ   ٕٗ  وسؾرة العنكبؾت : آطة ٙ٘سؾرة النمت : آطة (ٔ)    
 ٕٗٗ ٖٕٗ/ٔي ة القراءات   اليؽ زن مة   (ٕ)    
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دون  في التعريف إب ال تنة إنما تعرفل بت دافتها إلدم الم دمر فهدي دون تعريدف 
ومددؽ ةددرأ طكددؽ باليدداء ورفدد  ال تنددة بكددر ألن تينيدد  ال تنددة غيددر يقيقددي   أن بكتيددر

وألن ال تنة يراد يها المعارة والمعارة والعدار سدؾاء ف ممد  ممدم المعندم فداكر  ألن 
  (ٔ)"ال تنة هي القؾل في المعنم فاكر يمال ممم المعنم

جعددت  فتمددا ألندد    التدداء ممددم التينيدد بددين مددؽ ةددرأ "تكددؽ " بونخمددص مددؽ بلددػ     
ال عت ألن  أسند  إلم مدن  وهؾ    فين  ) أن ةالؾا (مبرها و (  اسما لكان ال تنة)

  وإما ألن  جعت )ال تنة ( مبرا لكان واسمها ) أن ةالؾا ( فين  ال عت يمدال ال تنة 
فعمدة التينيد  هندا هدي ألند  جداء مالصدقا لم تندة فيند  لتينيتهدا  ممم المعندم   أو

ن ( وال عت بعدها في تيويت م ددر والم ددر ةدد طقددر مدنتدا   أو ألن )أالم اورة 
 . فالعمة هنا أن  في معنم الم در وماكرا 

ومؽ ةرأ ) طكؽ ( بالياء ممم التاكير فتما ألن  جعت ال تنة مبرا لكان واسمها      
) أن ةالؾا ( فاكر ال عت ألن  أسند  إلم مداكر   وإمدا أند  جعدت ال تندة اسدما لكدان 

 أن ةالؾا ( فاكر ال عت ألن تيني  ال تنة غير يقيقي .ومبرها ) 

ويست سؽ أيؾ ممي ال ارسي ةدراءة تكدؽ بالتداء ورفد  ال تندة فيقدؾل : " مدؽ       
  كددان بلددػ يسددنا  تكددؽ بالتدداء ورفدد  ال تنددة " ددؼ لددؼ تكددؽ فتنددتهؼ إال أن ةددالؾا"ةددرأ: 

                                                 

م كت إمراب القرآن   أليي ك مكي يؽ أيي طالد  َيّمدؾش يدؽ ك يدؽ مختدار القيسدي (ٔ)    
األندلسدددي القرطبدددي المدددالكي    ت قيدددض د. يددداتؼ صدددالح ال دددامؽ   النالدددر: القيرواندددي  دددؼ 

الم درر الددؾجيز   وينغدر : .ٕٛٗ/ٔ ٘ٓٗٔييدروت   الظبعدة: التانيدة   –مدسسدة الرسدالة 
تمام يدؽ مظيدة في ت سير الكتاب العزيز  أليي ك مبد ال ض يؽ غال  يؽ مبد الريمؽ يؽ 

 –م مبدد ال ددافي ك  النالدر: دار الكتدد  العمميددة ت قيدض: مبددد السددال  األندلسدي الم دداربي
 .ٕٛٚ/ٕهد    ٕٕٗٔ -ييروت  الظبعة: األولم 
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ة مدنتددة يم اةهددا   وال تندد إليدد  ال تنددةإل باتدد  مالمددة التينيدد  فددي ال عددت المسددند 
 (ٔ)" مالمة التيني  

مؾرفيمدات التداكير والتينيد  فدي  الدور العغيؼ الاي تقؾم بد  يت حمما سبض و    
هؾ امتال  في ن االمتال  في اآلطة السابقة   وأاإللارة إلم المعاني وتؾ ي ها 

دي التناةض ييؽ القراءتيؽ وإنما يد وإن تعدد فاليددي إلم أما المعني    الم ظ فق 
 ويديد بلػ صاي  ت سير المنار يي  ةدال  في تكؾيؽ الداللة المرادة  إلم التكامت

م  فتن وال فرك ييؽ ها  القراءات في المعن: " بعد بكر القراءات الؾاردة في اآلطة 
وبع ها يدمر   وبع هؼ ياكر ال عدت وبع دهؼ يدنتد   وكدت بع ها طقدم اسؼ تكؽ 
 (ٕ)"  بلػ جاوز في العربية

  (3) وََكذِلَكَّنـَُفصُِّلَّاآلايِتََّولَِتسَتبَيََّسبيُلَّاملُجرِميَّ  قال تعاىل : -2     

ممددددم مددددنهؼ مددددؽ ةرأهددددا باليدددداء " فلقددددراء فددددي ةددددراءة " ولتسددددتبيؽ امتمددددف ا    
 . ممم التيني منهؼ مؽ ةرأها بالتاء و  التاكير
(  تبيؽولتسدد) أ ايددؽ كتيددر وأيددؾ ممددرو وايددؽ مددامر ةددر طقددؾل ايددؽ م اهددد : "      

 رفعا ( سبيت) بالتاء 
رواطددة أيددم بكددر ويمددزة والكسدداوم  وةددرأ ماصددؼ فدم  ... وكدالػ ي ددص مددؽ ماصددؼ

 (ٗ)"رفعا (سبيت) بالياء  (وليستبيؽ)

                                                 

ّي األصددت  أيددؾ ممددي   ال ارسددلم سددؽ يددؽ أيمددد يددؽ مبددد الغ ددار  ال  ددة لمقددراء السددبعة  (ٔ)  
أيمدد يؾسدف  -ب ير جؾي ايي   مراجعة : مبد العزيدز ربداح  -: يدر الديؽ ةهؾجي ت قيض

 -هدد  ٖٔٗٔدم دض / ييدروت   الظبعدة: التانيدة   -لنالر: دار المديمؾن لمتدراث الدةاك   ا
 .ٜٕٛ/ ٖم  ٖٜٜٔ

 . ٕٛٛ/ٚ  لم مد رليد يؽ ممي ر ا    ت سير القرآن ال كيؼ  (ٕ) 
 .٘٘سؾرة األنعام : أطة   (ٖ)   

   وينغددر : معدداني القددراءات ل زهددري  ٕٛ٘/ٔكتدداب السددبعة فددي القددراءات اليددؽ م اهددد   (ٗ)   
ٔ/ٖ٘ٛ 
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: " ةدرأ ايدؽ كتيدر وايدؽ مدامر وماصدؼ في تؾجيد  القدراءتيؽ يقؾل السمرةندي و     
ُةْت ألن السبيت مدن  كقؾل :   بالتاء وَسِبيُت بال ؼ  اطة ي ص: َوِلَتْسَتِبيؽَ في رو 

معنددددا : ليغهدددر لكدددؼ طريددددض ر و ٛٓٔيؾسدددف:  ا هدددِاِ  َسدددِبيِمي َأْدُمددددؾا ِإَلدددم َّللااِ 
وليسددتبيؽ باليدداء  الكسدداوي وماصددؼ فددي رواطددة أيددي بكددر:وةددرأ يمددزة و    الم ددركيؽ

 (ٔ)" ويدن . َسِبيُت اْلُمْ ِرِميَؽ بال ؼ ألن السبيت هؾ الظريض. والظريض ياكر

و التدداء  فدد ن السددبيت فمددؽ ةددرأ َوِلَتْسددَتِبيَؽ باليدداء أ ال ددؾزي : "ايددؽ ويقددؾل       
 (ٕ)" تاكر وتدن 

يتينيدد  ال عددِت يندداء  ممددم ( َتْسددَتِبيَؽ َسددِبيُت الم ددرميؽَولِ ): " السددعؾدويقددؾل أيؾ      
دددا ُيددداكِّرُ   وةدددرلء بالتددداكير ينددداء  ممدددم تددداكير     تينيددد  ال امدددت  فدددتن السدددبيَت مما

 (ٖ)"وُيدنا ُ 

فمدؽ القدراء  (َوِلَتْسدَتِبيؽَ ةدراءة )امتم دؾا فدي ومالصة األةؾال السابقة أن القدراء     
   لتينيد  السدبيتمدند  فيند  ال عدت  ألند  جعدت السدبيت لتسدتبيؽ ( بالتداءةرأ )مؽ 

ألن السدبيت ممدا لتداكير السدبيت   فداكر ال عدت  ) ليستبيؽ ( باليداء ومنهؼ مؽ ةرأ 
   .ياكر ويدن

فدي الم دظ فقد  ولديس ةراءتي التداكير والتينيد  أن االمتال  في  الظبري  ويرل     
 (سدبيت الم درميؽ) لتسدتبيؽ( باليداء )و " ييد  ةدال : وأن القراءتيؽ سدؾاء المعنم 

ولكددنهؼ ياكروندد . ومعنددم هدددالء فددي هدداا   يرفدد  السددبيت ممددم أن ال عددت لمسددبيت 
ورفدد  السددبيت وايددد  وإنمددا  (ولتسددتبيؽ )اء فددي: الكددالم  ومعنددم مددؽ ةددرأ بلددػ بالتدد
                                                 

 .ٕ٘ٗ/ٔب ر العمؾم   لمسمرةندي (ٔ)   
  وينغر : معالؼ التنزيت في ت سير القرآن  ٖ٘/ٕ ؾزي  لم زاد المسير في ممؼ الت سير  (ٕ)   

 .ٕٛٔ/ٕلمبغؾي   
  م اسدددؽ ٔٗٔ/ٖييدددروت   -ت سددير أيدددي السدددعؾد  النالدددر: دار إييدداء التدددراث العربدددي (ٖ)   

 . ٖٚٚ/ٗ سعيد يؽ ةاسؼ ال الك القاسمي  التيويت   لم مد جمال الديؽ يؽ ك
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ولتستبيؽ( )ةؾل :   وأما القراءة في ... االمتال  يينهؼ في تاكير السبيت وتينيتها
فسدؾاء ةروددل بالتدداء أو باليداء  ألن مددؽ العددرب مدؽ يدداكر السددبيت وهدؼ تمدديؼ وأهددت 

ومنهؼ مؽ يدند  السدبيت وهدؼ أهدت ال  داز  وهمدا ةراءتدان مست ي دتان فدي  ن د 
ء األم ار  ولغتان م هؾرتان مؽ لغات العرب  وليس في ةراءة بلػ بتيداهما ةرا

 (ٔ)"وج  المتيار إيداهما ممم األمرل  مال  لقراءت  باألمرل وال

 (ٕ): "أهت ال  از يدنتؾن السبيت   وبنؾ تميؼ ياكرون  "فقال الرازي وتبع     

 (ٖ") انوتيني  السبيت وتاكير  لغتان م هؾرتاأللؾسي : "  وةال 

د التداكير والتينيد  لدؼ يدد  ي مدؾرفيؼفد د سابقا يت دح أن امدتال  القدراءومما ور   
ممددم   فالداللددة  ايتددة   وإنمددا اةت ددر أ ددر  ممددم الم ددظ فقدد  الداللددة إلددم امددتال  
 لؼ تتغير .القراءتيؽ 

  (4)َّلَّيـَُفرِّطونَََّّحّّتَِّإذاَّجاَءََّأَحدَُكُمَّاملَوُتَّتـََوفمتُوَُّرُسلُناََّوُىم  : قال تعاىل -3    

 أهدداة ال عدت " تؾفتدد  " فمدنهؼ مددؽ ةر امتم دل القددراءات القرآنيدة فددي ةدراءة صدديغ    
 يم ظ التيني  . أهايم ظ التاكير   ومنهؼ مؽ ةر 

 ةرأ يمزة ويد  )َتَؾفاُ ( بيلف ممالة  وةرأها الباةؾن )َتَؾفاْتدُ (األزهري : " طقؾل     
 (٘)"  بالتاء

                                                 

 . ٕٙٚ/ٜ  ظبري   لم جام  البيان مؽ تيويت آي القرآن(ٔ)   
 . ٛ/ٖٔم اتيح الغي     لمرازي  (ٕ)   
 . ٙ٘ٔ/ٗ لؾسي  لروح المعاني في ت سير القرآن العغيؼ (ٖ)   

 .ٔٙسؾرة األنعام : أطة   (ٗ)   
: مركدز   ط د يؽ أيمد يؽ األزهري الهدروي  أيدؾ من دؾرم م  ل معاني القراءات ل زهري (٘)   

الظبعة: األولدم     المممكة العربية السعؾدطة جامعة الممػ سعؾد -الب ؾث في كمية اآلداب 
 . ٖٔٙ/ٔ م ٜٜٔٔ -هد  ٕٔٗٔ



 
 (21مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )

7111 

)تؾفتدد ( : طقددرأ بالتدداء ممددم تينيدد  قددراءتيؽ طقددؾل العكبددري : " وفددي تؾجيدد  ال    
 (ٔ)"   مة  وبيلف ممالة ممم إرادة ال م ال ما

: " ةدرأ يمدزة: تؾفدا  وتبع  في بلػ أيؾييان إال أن  امتمف مع  في الم ظ فقدال    
بيلف ممالة وعاهر  أن  فعت ماض كتؾفت  إال أن  بكر ممم معنم ال م   ومؽ ةرأ 

أن  ممم معنم ال مامة وي تمدت أن طكدؾن م دارما وأصدم  تتؾفدا  ف دافل تؾفت  
 (ٕ)" إيدل التاءيؽ ممم الخال  في تعييؽ الم اوفة. 

...   يتم إبا جاء أيدكؼ المؾت تؾفت  " وةال البغؾي في تؾ يح معنم اآلطة:    
  طعنددي: أمددؾان ممددػ المددؾت طقب ددؾن  فيدفعؾندد  إلددم ممددػ المددؾت فيقددبض رسددمنا 
ر  وةيت:األمؾان يتؾفؾن  ٔٔاالس دة:   ُةْت َيَتَؾفااُكْؼ َمَمُػ اْلَمْؾتِ  كما ةال: روي 

أراد  وةيدت: ط ددرون مدؽ أمدر   بيمر ممػ المدؾت  فكدين ممدػ المدؾت تؾفدا  ألنهدؼ
 (ٖ)" ت ويد   فاكر الؾايد يم ظ ال م بالرست ممػ المؾ 

 ومنهؼ :ومؽ العمماء مؽ بكر ما يدل ممم جؾاز القراءتيؽ      

إبا تقدم ِفعت ال مامة فينل ُمخير في تاكير ال عدت أو يي  ةال : " األزهري       
 (ٗ)تينيت   ول  نغاور في القرآن " 

                                                 

التبيددان فددي إمددراب القددرآن   أليددي البقدداء مبددد   يددؽ ال سدديؽ يددؽ مبددد   العكبددري     (ٔ)    
 . ٖٓ٘/ٔي ك الب اوي   ط : ميسم البايي ال مبي ولركا   ت قيض : مم

إمدراب القدرآن وينغدر :     ٓٗ٘/ٗالب ر الم ي  في الت سدير   أليدي ييدان األندلسدي  (ٕ)    
اس أيمد يؽ ك  ط: من دؾرات إسماميت يدؽ يدؾنس المدرادي الن دؾي   يؽ  أليي جع ر النا ا

 . ٗٔ/ ٕهد  ٕٔٗٔييروت   الظبعة: األولم  ك ممي يي ؾن  دار الكت  العممية  
 . ٖٓٔ/ٕ   مبغؾي   لمعالؼ التنزيت في ت سير القرآن (ٖ)    
 .ٖٔٙ/ٔمعاني القراءات ل زهري  (ٗ)    
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: " ةدددرأ يمدددزة تؾفدددا  يم دددظ التددداكير باإلمالدددة. وةدددرأ  والسدددمرةندي ييددد  ةدددال     
سؼ جاز أن يداكر الباةؾن: َتَؾفاْتُ  يم ظ التيني . ألن فعت ال مامة إبا تقدم ممم اال

 (ٔ)ويدن  "

ألن ال مامدة يم قهدا اسدؼ    الؾجهدان جميعدا جداوزان وايؽ زن مة يي  ةدال : "   
منهددا يم ددظ التدداكير كمددا طقددال وي ددؾز أن طعبر   التينيدد  ألن معناهددا معنددم جمامددة

 (ٖ) "  (ٕ) {َةْد جاَءْت ُرُسُت َربِّنا ِباْلَ ضِّ  والتيني  كما ةال }   جم  الرست

تيؽ فدي مدؾرفيؼ التداكير والتينيد  القؾل إن امتال  القدراء ناء ممم بلػ طمكؽوب  
  فمديس لد  ممم القارويؽ في الم ظ فق  الهد  من  التيسير والتؾسعة هؾ امتال 

  فمدددؽ ةدددرأ بالتددداكير أراد ال مددد    ومدددؽ ةدددرأ بالتينيددد  أراد أي أ دددر ممدددم المعندددم
 ال مامة .

َّ  قال تعاىل : -4     ََّعلىَُّقلََّأنَدعو ََّونـَُردُّ ََّوَّلََّيُضرُّان ََّّلَّيَنَفُعنا َّما َّاللمـِو ِمنَّدوِن
ََّأصحاٌبَّ ََّلُو ََّحرياَن َّاأَلرِض َِّف َّالشمياطُي ََّكالمِذيَّاسَتهَوتُو َّاللمـُو ََّىدااَن َِّإذ َّبَعَد َأعقابِنا

  (4)يَدعونَُوَِّإََلَّاهلَُدىَّائِتنا

التداكير   بمدؾرفيؼرأهدا امتمف القراء في ةراءة كممة " اسدتهؾت  " فمدنهؼ مدؽ ة    
 التيني  . بمؾرفيؼ ومنهؼ مؽ ةرأها 

 (٘)"ةال األزهري : " ةرأ يمزة )َكالاِاي اْسَتْهِؾي ( بيلف ممالة  وةرَأ الباةؾن بالتاء  

                                                 

لمبغدددادي        وينغددر : كتدداب السددبعة فددي القددراءات٘٘ٗ/ٔب ددر العمددؾم   لمسددمرةندي  (ٔ)  
 ٗٔ/ٕلن ؾي    إمراب القرآن   اليؽ يؾنس المرادي اٜٕ٘/ٔ
 . ٖ٘سؾرة األمرا  : أطة (ٕ)  
 ٕٗ٘/ٔي ة القراءات   اليؽ زن مة    (ٖ)   

 .ٔٚسؾرة األنعام : أطة (ٗ)   
    ٖٖٙ/ٔمعاني القراءات ل زهري   (٘)   



 
 (21مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )

7117 

دَياِطيؽُ )ةرأ يمزة ويد   ةال النيسايؾري : "و     باليداء. وةدرأ (  َكالاِاي اْسدَتْهَؾْتُ  ال ا
 (ٔ)" بالتاء(  اْسَتْهَؾْت ُ )  الباةؾن 

َكالاداي اسدتهؾت  ) َةدَرَأ َيْمدَزة وفي تؾجي  هاتيؽ القرأتيؽ طقؾل ايؽ زن مة : "       
ددَياِطيؽ دد (ال ا ِبالتادداِء  ( اسددتهؾت ) َياِطيؽ   َوَةددَرَأ اْلَبدداُةؾَن ِباْلَيدداِء بهدد  ِإَلددم جمدد  ال ا

َياِطيؽ "  (ٕ)َبَهُبؾا ِإَلم جَماَمة ال ا

ةرأ يمزة استهؾا  بيلف ممالة ممم التاكير والباةؾن بالتاء  الرازي : " ويقؾل      
ألن ال مدد  ط ددمح أن يدداكر ممددم معنددم ال مدد   وي ددمح أن يدندد  ممددم معنددم 

 (ٖ)"ال مامة

بديلف ممالدة بعدد « اسدتهؾا « »يمدزة»: " ةدرأ أيد البايتيؽ الم دد يؽ ويقؾل      
فالتاكير ممدم « ال ياطيؽ»  جم  تكسير وهؾ الؾاو  ممم تاكير ال عت لكؾن فامم

  (ٗ)(ةاَل ِنْسَؾٌة ِفي اْلَمِديَنةِ وَ ) جم  ال ياطيؽ وممي  ةؾل  تعالم: معنم ال م  أي 
بالتداء السداكنة مدؽ غيدر ألدف  ممدم تينيد  ال عدت  ممدم « استهؾت »وةرأ الباةؾن 

  (ٙ)"(٘)( ُسُمُهؼْ ةاَلْل رُ ) امة ال ياطيؽ وممي  ةؾل  تعالم: معنم ال مامة  أي جم

)(٘)"(ٙ)   
التددي تددؼ بكرهددا  أن مددؽ ةددرأ السددابقة وهكدداا فقددد تك ددف مددؽ مددالل التؾجيهددات    
لتينيد  فنغدر إلدم   وأمدا مدؽ ةدرأ بمدؾرفيؼ افيؼ التاكير نغرإلم جم  ال دياطيؽبمؾر 

                                                 

 . ٜٙٔ/ ٔ  منيسايؾرلّ   ل المبسؾط في القراءات الع ر(ٔ)   
 .ٕٙ٘/ٔي ة القراءات   اليؽ زن مة    (ٕ)  
 .ٕ٘/ٖٔاتيح الغي    لمرازي  م (ٖ)   
 . ٖٓسؾرة يؾسف : آطة (ٗ)   
 .ٓٔسؾرة إيراهيؼ  : آطة (٘)   
  والهادي لدرح ٜٙ/ٔالقراءات وأ رها في ممؾم العربية   لم مد ك ك سالؼ م يسؽ    (ٙ)  

 .ٖٜٔ/ٕلرح طيبة الن ر في القراءات الع ر   
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ألنددد  إبا تقددددم فعدددت ال مامدددة      وكالهمدددا سدددؾاء فدددي المعندددمجمامدددة ال دددياطيؽ
 فتاكير  وتينيت  سؾاء .

ُقلَّايََّقوِمَّاعَملواََّعلىََّمكانَِتُكمَِّإّّنَّعاِمٌلََّفَسوَفَّتَعَلموَنََّمنَّ  قال تعاىل : -5    
   (1)َتكوُنََّلُوَّعاِقَبُةَّالّداِرَِّإنمُوََّّلَّيُفِلُحَّالظّاِلمونَّ

امتمف القراء في ةراءة " تكؾن " فمنهؼ مؽ ةرأهدا باليداء ممدم التداكير ومدنهؼ     
 لتيني  .مؽ ةرأها بالتاء ممم ا

) ةدرأ ايدؽ كتيدر ونداف  وأيدؾ ممدرو وايدؽ مدامر وماصدؼ طقؾل ايؽ م اهد : "      
 (ٕ)" ( بالياء طكؾن َل ُ )  ( بالتاء ...وةرأ يمزة والكساوي مؽ تكؾن َل ُ 

َمْؽ َةَرَأ بالتاء فمتيني  العاةبة  طقؾل األزهري : "   وفي تؾجي  هاتيؽ القراءتيؽ    
 ن العاةبددة معناهددا: الَعِقددُ   وهددؾ مدداكر  وكددالػ مددا كددان مددؽ َوَمددْؽ َةددَرَأ باليدداء فدد

 (ٖ)الم ادر المدنتة  ط ؾز تاكير فعمها  متت: الريمة  والعافية  وما ألبههما" 
التدداكير  أندد  لدديس يتينيدد     ووجدد  ووجدد  التينيدد  الم ددظ"ال ددؾزي:ايددؽ يقددؾل و    

 . (ٗ) " يقيقي
در كالعافيدة وتينيتد  غيدر يقيقدي فمدؽ العاةبة م :"ةال الؾايدي:ويقؾل الرازي     

ْيَ ةُ  أن  فكقؾل : َوَأَمدَا الادِايَؽ  ر ومؽ بكر فكقؾل :ٔٗاالمدمنؾن:َفَيَمَاْتُهُؼ ال ا
ْيَ ةُ   (٘)" رٚٙهؾد:اَعَمُمؾا ال ا

                                                 

 .ٖ٘ٔسؾرة األنعام : أطة  (ٔ)   
   وينغدر : ال  دة لمقدراء السدبعة   ٕٓٚ/ٔعة في القراءات   اليؽ م اهدد    كتاب السب(ٕ)   

    ومعدالؼ التنزيدت فدي ت سدير القدرآن  ٛٓٗ/ٖلم سؽ يؽ أيمد يؽ مبد الغ ار ال ارسدّي    
   ٖٕٙ/ٕ   و الن ر في القراءات الع ر اليؽ ال زري  ٔٙٔ/ٕلمبغؾي    

 .ٖٚٛ/ٔمعاني القراءات ل زهري    (ٖ)   
 . ٓٛ/ٕد  زاد المسير في ممؼ الت سير لم ؾزي (ٗ)   
يدة   لم مدد القدراءات وأ رهدا فدي ممدؾم العرب: وينغدر   ٚ٘ٔ/ٖٔم اتيح الغي  لمدرازي    (٘)   

  . ٔٚ/ٕ  ك ك سالؼ م يسؽ
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  والتيني  سدؾاء فدي المغدة العربيدة وممي  فالقراءة في ها  اآلطة بمؾرفيؼ التاكير  
  ولكت ةراءة وجهتهدا فمدؽ ةدرأ بالتداء ط ؾز تاكير وتيني  فعمهادنتة فالم ادر الم

  ومدؽ ةدرأ باليداء رامدم معندم العاةبدة أند  ال عدت ارامم ل دظ العاةبدة ولكؾند  مدنتد
  وممم كت فالداللة في اآلطة وايدة لؼ تتدي ر غير يقيقي فاكر ال عت اوكؾنها مدنت

 . والتيني بامتال  الم ظ وتنؾم  ييؽ مؾرفيؼ التاكير 

ََّعلىََّوقال  :قال تعاىل -6     ََّوُُمَرمٌم َِّلذُكوِران َّخاِلَصٌة َّاألَنعاِم َّىـِذِه َّبُطوِن َّماِف وا
  (1)َأزواِجناََّوِإنََّيُكنََّميَتًةَّفـَُهمَّفيِوَُّشرَكاءَُّ

امتمف القراء في ةدراءة " طكدؽ " فمدنهؼ مدؽ ةرأهدا باليداء ممدم التداكير ومدنهؼ     
 .مؽ ةرأها بالتاء ممم التيني  

وتكدؽ   { رفد   ميتدة بالتداء }{ وإن تكدؽ } ةرأ ايؽ مامر طقؾل ايؽ زن مة : "     
وةدرأ ايدؽ كتيدر }وإن طكدؽ{    بمعنم ال ددوث والؾةدؾ  أي وإن تقد  أو ت ددث ميتدة

جعت أط دا طكدؽ بمعندم الؾةدؾ  إال أند  بكدر ال عدت ألن تينيد    بالياء }ميتة{ رف  
{  ميتدة} بالتداء  { وإن تكدؽ} ةرأ أيؾ بكر و    الميتة غير يقيقي فمالػ بكر ال عت

المعنم وإن تكؽ تمػ ال مؾل التي في البظؾن ميتدة وي دؾز أن تدرد ممدم    ن  
ومدؽ   ولدػ أن ترجد  مدؽ ل دظ مدا ومدؽ إلدم معناهمدا    األنعام أو ممم معنم مدا
وةدرأ نداف  ...ألن ل غهمدا وايدد ومعناهمدا ال مد  والتينيد    معناهما إلدم ل غهمدا 

ممرو ويمزة الكساوي وي ص }وإن طكؽ{ بالياء }ميتدة{ ن د  جعمؾهدا مبدر  وأيؾ
فددي  مددا المعنددم وإن طكددؽ  كددان واالسددؼ الم ددمر فددي }طكددؽ{ ردو  ممددم ل ددظ مددا 

 (ٕ)"البظؾن ميتة وإن طكؽ الاي في البظؾن ميتة 

                                                 

 .ٜٖٔسؾرة األنعام : أطة  (ٔ)   
 ٕٚٗ/ٔي ة القراءات   اليؽ زن مة      (ٕ)
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رف   بكر ( ميتة )بالتاء  (تكؽ)ةرأ ايؽ مامر وأيؾ جع ر: يقؾل البغؾي : "  و      
وةددرأ أيددؾ بكددر مددؽ ماصددؼ    ينيدد   ألن الميتددة فددي الم ددظ مدنتددةت بعالمددة التال عدد
وإن طكؽ ) ن    أي: وإن تكؽ األجنة ميتة  وةرأ ايؽ كتير ( ميتة )بالتاء ( تكؽ)
رفدد   ألن المددراد بالميتددة الميددل  أي: وإن طقدد  مددا فددي البظددؾن  ( ميتددة) باليدداء ( 

ن    رد  إلم )ما(   أي: وإن ( ميتة ) بالياء  ( وإن طكؽ) ميتا  وةرأ اآلمرون: 
 (ٔ)" طكؽ ما في البظؾن ميتة 

 والؾا ح مما سبض أن في ةراءة " تكؽ " بمؾرفيؼ التيني  وجهيؽ :    

  وتكدؽ بمعندم الؾةدؾ  وال ددوث   كدان ل ااسدموجعمها أيدهما : رف  " ميتة "     
 . فين  ال عت ألن  أسند إلم " الميتة " وهي في الم ظ مدنتة

ندد  أسددند لم دداو  يندد  ال عددت أل كددان   فل امبددر وجعمهددا ميتددة ":ن دد  " انيهما   
تمددػ ال مددؾل التددي فددي البظددؾن    أو وإن تكددؽميتددةجنددة مدندد  تقدددير  وإن تكددؽ األ

 .ممم األنعام أو معنم ما ألن  ردأو    ميتة

 أط ا :   -ناءة " طكؽ " بمؾرفيؼ التاكير وجهاوفي ةر    

الؾةدؾ  وال ددوث    يتة " ممم أنها اسدؼ لكدان   ويكدؽ بمعندمأيدهما : رف  " م   
 اكر ال عت ألن تيني  الميتة غير يقيقي   أو ألن المراد بالميتة الميل .ف

 انيهما : ن   : " ميتة " ممم أنهدا مبدر لكدان   واألسدؼ الم دمر فدي طكدؽ رد   
 إلم ل ظ " ما " .

طقدؾي ةدراءة التداكير  فقدال : "  مامؽ أيي ممرو يؽ العالء ونقت أيؾ ييان       
التدداكير ميتددة بالن دد  ممددم تقدددير وإن طكددؽ مددا فددي بوةددرأ بدداةي السددبعة وإن طكددؽ 

                                                 

  وينغددر : جددام  البيددان فددي تيويددت  ٖٙٔ/ٕت سددير القددرآن  لمبغددؾي  معددالؼ التنزيددت فددي (ٔ)    
 . ٓٙٔ/ٖٔ   مرازي ل  وم اتيح الغي   ٔ٘ٔ/ٕٔ   القرآن   لمظبري 
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بظؾنها ميتة. ةال أيؾ ممرو يؽ العالء: ويقؾي ها  القراءة ةؾل : فهؼ في  لركاء 
 (ٔ)ولؼ طقت فيها "

بكدرا كدان  ؼ ممض ممم بلػ فقال : " وهاا لديس ب يدد ألن الميتدة لكدت ميدل       
 أو أنتم فكين  ةيت: 

 (ٕ)وإن طكؽ ميتا فهؼ في  لركاء"

وبكر النيسدايؾري مدا يددل ممدم جدؾاز ةدراءة التداكير والتينيد  فقدال : " وإنمدا      
جاز تاكير ال عت وتينيت  ألن تيني  الميتة غيدر يقيقدي  أو ألن الميتدة لكدت ميدل 

ير إلي  ماكرا فدي ةؾلد : َفُهدْؼ مؾد ال مفكين  ةيت: ميل ولهاا جاز    و أنتم بكر أ
 (ٖ)لمتغمي  "  ِفيِ  ُلَركاُء وتاكير ال مير في ةؾل : َفُهؼْ 

م    فالداللة  ايتة لؼ تختمف  تعددت األوج  في تؾجي  القراءتيؽفعمم كتِّ وإن    
التداكير والتينيد  كدان لد  أ در   متال  القراء في مؾرفيؼ  إال أن االتاكير والتيني  
اإللددارة إلددم المعداني الباطنددة غيددر الغدداهرة فدي اآلطددة والداللددة مميهددا الؾا دح فددي 
 وتؾ ي ها . 

                                                 

 . ٕٙٙ/ٗ  األندلسي  الب ر الم ي  في الت سير   أليي ييان(ٔ)    
 المرج  السايض ن س  .(ٕ)    
ؽ ال سؽ يؽ ك يدؽ يسديؽ القمدي النيسدايؾري غراو  القرآن ورغاو  ال رةان   لنغام الدي(ٖ)  

 -ييدروت   الظبعدة: األولدم  –النالر: دار الكت  العممي       ت قيض: ال ي  زكريا مميرات
ٖ/ٔٚٗ. 
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ََّأوَََّيِتََّرَبَُّكََّأوَََّيِتََّبَعُضَّ :تعاىل قال -7     َّاملالِئَكُة ََّأنَََّتتِيَـُهُم َِّإَّّل َىلَّيَنظُروَن
 (1) آايِتَّرَبِّكَّ

ياء ممدم التداكير ومدنهؼ " فمنهؼ مؽ ةرأها بال امتمف القراء في ةراءة " تيتيهؼ    
 مؽ ةرأها بالتاء ممم التيني  .

والبداةؾن  ةدرأ يمدزة والكسداوي )إال أن طديتيهؼ المالوكدة( باليداء ةال األزهري : "    
   (ٕ)"  لتاءبا

ةددرأ ايددؽ كتيددر  وندداف   وماصددؼ  وأيددؾ ممددرو  وايددؽ مددامر: ال ددؾزي : "  ةددالو   
 (ٖ)بالياء"« هؼطيتي»بالتاء. وةرأ يمزة  والكساوي: « تيتيهؼ»

فعددت  يرَمددْؽ َةددَرَأ باليدداء فمتقددداألزهددري : " تيؽ طقددؾل اءتؾجيدد  هدداتيؽ القددر وفددي    
 (ٗ)ال مامة   ومؽ ةرأ بالتاء فمتيني  المالوكة " 

 ( َأن َطْيِتيهؼ اْلَماَلِوَكةَهت ينغُروَن ِإالا  )ةرأ يمزة والكساوي ويقؾل ايؽ زن مة : "    
لدم جمامدة المالوكدة وةرأ الباةؾن بالتاء بهبؾا إ...  الوكةإلم جم  الم ابالياء بهب

واممؼ أن   (ٙ) ( َوِإب َةاَلل اْلَماَلِوَكة )ؾل  وة (٘)(  ت مم  اْلَماَلِوَكة) وي تهؼ ةؾل  
ت مددد  وتدنتددد  ِإبا أردنددد  تددداكر  ِإبا ةددددرت اْل ويدَ فعدددت ال مدددؾ  ِإبا تقددددم يددداكر 

 (ٚ)"ال مامة
                                                 

 .ٛ٘ٔسؾرة األنعام : أطة  (ٔ)   
 . ٜٖٙ/ٔ   معاني القراءات ل زهري (ٕ)   
  ٕٓٔ/ ٓٔ: ت سير القرطبي    وينغرٜ٘/ٕد   زاد المسير في ممؼ الت سير   الل ؾزي (ٖ)   

 .                                    ٕٚ٘/ٙوالب ر الم ي  ال يؽ ييان أ ير الديؽ األندلسي   
 .ٜٖٙ/ٔ    زهري معاني القراءات   ل(ٗ)   
 . ٕٛٗسؾرة البقرة : آطة (٘)   
 . ٘ٗسؾرة آل ممران: آطة (ٙ)   
 . ٕٕٚ/ٔي ة القراءات   اليؽ زن مة   (ٚ)   
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جداز تداكير تيؽ فيقؾل:"اءم د يؽ ما يدل ممدم جدؾاز القدر ؽ الوياكر أيد البايتي   
جمد   جمد  تكسدير  وإبا كدان ال امدت« المالوكدة»مدت وهدؾال عت  وتينيت   ألن ال ا

 (ٔ)" والتيني تكسير جاز في فعم  التاكير 

ي مؾرفيمات التاكير والتيني  لؼ ف ومما ورد سابقا يت ح أن امتال  القراءتيؽ   
باليداء فال رك ييؽ القراءتيؽ ليس كبيرا   فمؽ ةدرأ الداللة    دد إلم االمتال  فيي

  ومميهمدا  إلدم جمامدة المالوكدة  ةرأ بالتداء بهد   ومؽ  الوكةإلم جم  الم به 
 المعنم وايد لؼ يتغير .

امدتال  القدراء فدي مدؾرفيؼ  جدت ومؽ مالل مدا ورد فدي هدا المب د  يت دح أن   
فقد    أمدا المعندم فغالبدا لدؼ يتدي ر   وإن  امدتال  فدي الم دظهدؾ التاكير والتينيد  

  إلدم التنداةض والت داد يديؽ القدراءات  بعض األييان فهاا التعدد لؼ يدد تعدد في
 إلم تقدطؼ صؾرة كاممة مؽ الداللة المرادة.    وإنما أدل

                                                 

  وينغددر :  ٗٚ/ٕ   ك سددالؼ م يسددؽالقددراءات وأ رهددا فددي ممددؾم العربيددة   لم مددد ك(ٔ)   
الهادي لرح طيبة الن ر في القراءات الع ر   لم مدد ك ك سدالؼ م يسدؽ  النالدر: دار 

 .ٕٕ٘/ٕم   ٜٜٚٔ -هد  ٚٔٗٔييروت   الظبعة: األولم   –ال يت 
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 املبحث الثالث :
 اخلطاب ّالغٍبتاختالف القشاءاث القشآًٍت يف هْسفٍن 

ر مدؽ المت ددث التعبيدفكدرة مدالل اا النؾ  مؽ المؾرفيمات سيتؼ تؾ ي   مدؽ ه  
ماتدد  الخاصددة فددي غاوبددا   ولكددت مالمت دددث مندد  الدداي ةددد طكددؾن يا ددرا أو أو ال

ف ي األسماء ن د  ماور المدتكمؼ والمخاطد  والغاود  كمدا فدي    األسماء واألفعال
مدد الن داة العدرب األسدماء  أنا وأنل وهؾ وما ت ر  منها في المتنم وال م    وةد

  .(ٔ)الغاهرة وأسماء المؾصؾل مؽ ةبيت الغاو  

ناليددظ أن   انغر مدتال إلددم : طكتد    نكتدد    تكتد    أكتدد  أمدا فددي األفعدال فدد   
مدؾرفيؼ يددل ممدم ( مؾرفيؼ يدل ممدم الغاود  بغدض النغدر مدؽ العددد   ) ن ( )ي

النغدر مدؽ العددد   ) أ (  ) ت( مؾرفيؼ يدل ممم المخاطد  بغدض جمي  المتكمؼ  
 (ٕ). مؾرفيؼ يدل ممم المتكمؼ الم رد 

الخظداب ومؽ اآلطات التي ورد فيها امتال  ييؽ القراءات القرآنية فم مدؾرفيؼ     
 في سؾرة األنعام ما يمي : والغيبة

                                                 

ؼ المغددة ال ددي  دراسددة ت ميميددة لمؾعدداوف ال ددؾتية والبنيؾيددة داللدة السددياك يدديؽ التددراث وممدد(ٔ) 
والتركيبيدددة فدددي  دددؾء نغريدددة السدددياك : د/ مبدددد ال تددداح مبدددد العمددديؼ البركددداوي  دار الكتددد  

  .يت ر   – ٔٙٔم   ص ٜٜٔٔ
م   ٕٕٓٓغة   ك ممم الخدؾلي   ط: دار ال دالح لمن در والتؾزيد    ط: مدمت إلم ممؼ الم(ٕ) 

 . ٖٚ: ٔٚص 



 
 (21مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )

7111 

نياَِّإَّّلََّلِعٌبََّوهَلٌوََّوَللّداُرَّاآلِخَرُةََّخريٌَّ: قال تعاىل -1    ِللمذيَنَّيـَتمقوَنَََّّوَماَّاحلَياُةَّالدُّ
    (1)َأَفالََّتعِقلونَّ

امتمف القراء في ةراءة صيغة ال عدت " تعقمدؾن " فقدرأ الدبعض " أفدال تعقمدؾن "     
 .  ممم الغيبة  بالياء " أفال طعقمؾن "    وةرأ الباةؾن ممم الخظاب بالتاء 

 ددص مددؽ : " ندداف   وايددؽ مددامر  ويعقددؾب  وي ةددرأ زي مدكدددا بلددػاةددال األهددؾ      
  (ٕ)الباةؾن: بالياء " و بالتاء   (  أفال تعقمؾن ماصؼ: )

( ٗ)ايدؽ مظيدة (   ٖ)وتبع  في بلػ الكتير مؽ الم سريؽ منهؼ : السدمرةندي     
    .( ٘)  والبي اوي 

  وباليددددداء معناهدددددا الغيبدددددة  لم ا دددددريؽ والقدددددراءة بالتددددداء معناهدددددا الخظددددداب    
بالتداء: أند  جعمهدؼ مخداطبيؽ   دة لمدؽ ةدرأفال :"  ايدؽ مالؾيدة طقدؾل منهؼمبار واإل

أن  جعمهؼ غّيبدا مبّمغديؽ مدؽ   مدز بالياء:  . وال  ة لمؽ ةرأممم لسان نبي  
 (ٙ)وجت"

                                                 

 .ٕٖسؾرة األنعام : أطة (ٔ)   
الؾجيز في لرح ةراءات القرأة التمانية أومة األم ار الخمسة   أليي ممي ال سؽ يؽ ممي (ٕ) 

 –يؽ إيدراهيؼ يدؽ يدزداد اأَلْهدَؾازي    ت قيدض : دريدد يسدؽ أيمدد   ط: دار الغدرب اإلسدالمم 
 .ٔٚٔ/ٔ  م ٕٕٓٓييروت   الظبعة: األولم  

 .  ٖٗٗ/ٔمرةندي   ب ر العمؾم   لمس(ٖ)   
الم رر الؾجيز في ت سير الكتاب العزيز   أليي ك مبد ال ض يؽ غال  يؽ مبد الدريمؽ (ٗ)   

يؽ تمام يؽ مظية األندلسي الم داربي   ت قيدض : مبدد السدالم مبدد ال دافي ك   ط : دار 
 .   ٕ٘ٛ/ٕهد    ٕٕٗٔ -ييروت   ط : األولم  -الكت  العممية 

 . ٜ٘ٔ/ٕتنزيت وأسرار التيويت لمبي اوي   أنؾار ال(٘)   
ييددروت   الظبعددة: الرابعددة   –ال  ددة فددي القددراءات السددب  اليددؽ مالؾيددة   ط: دار ال ددرك (ٙ)  

 . ٖٛٔ/ٔهد    ٔٓٗٔ
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: " ةرأ ناف  وايؽ مامر وي ص ) َأفال تعقمؾن ( بالتاء ممدم  ايؽ زن م يقؾل و     
 ( ٔ)منهؼ "  االخظاب   وةرأ الباةؾن بالياء إمبار  

: " ةددال الؾايدددي: مددؽ ةددرأ باليدداء  القددراءتيؽ فددي تؾ دديح معنددملددرازي ا يقددؾلو     
 معندددا : أفدددال طعقمدددؾن الدددايؽ يتقدددؾن أن الددددار اآلمدددرة ميدددر لهدددؼ مدددؽ هدددا  الددددار 

ط تددرون فددي طمدد  مددا  فيعممددؾن لمددا ينددالؾن بدد  الدرجددة الرفيعددة والنعدديؼ الددداوؼ فددال
مدؾن أيهدا المخداطبؾن قومؽ ةرأ بالتداء  فدالمعنم: ةدت لهدؼ أفدال تع يؾصت إلم بلػ 
 (ٕ)أن بلػ مير  " 

ريؽ مددؽ منكددري البعدد    يددرل أيددؾ ييددان أن القددراءة بالتدداء مظدداب لم ا ددو       
: " وةرأ  فقال   ماور الغيبة ةبم  وهؼ الم ركؾن  ممي مبار مؽ مؽ ماد وبالياء إ

ندداف  وايددؽ مددامر وي ددص أفددال تعقمددؾن بالتدداء مظدداب مؾاجهددة لمددؽ كددان ب  ددرة 
منكدري البعدد . وةدرأ البداةؾن باليدداء مدؾدا ممدم مددا ةبدت ألنهدا أسددماء  الرسدؾل مدؽ

غاوبددة والمعنددم أفددال تعقمددؾن أن اآلمددرة ميددر مددؽ الدددنيا   وةيددت: أفددال طعقمددؾن أن 
 (ٖ)األمر هكاا فيزهدوا في الدنيا"

مد  أيدي ييدان فدي تؾجيد  القدراءة باليداء   الت ريروالتنؾير صاي  كتاب وات ض     
مدا لمم دركيؽ   أو لممددمنيؽ إ فيهداأن الخظداب جي  ةدراءة التداء في تؾ  ولكن  يرل 
أي  –: "  الخظاب في ةؾل : أفال تعقمدؾن الت اتدا مدؽ ال ددي  مدنهؼ بالغيبدة فقال 

إلم مظايهؼ بالدمؾة   وي تمت أند  امتدراض بالتداييت ل كاطدة يدالهؼ  -الم ركيؽ 
ممدؼ السدام   ا فيهدا  هؼ: طدا يسدرتنا ممدم مدا فرطندفي اآلمرة  فتن  لما يكدم ةدؾل

أنهؼ فرطؾا في األمؾر النافعة لهؼ في اآلمرة بسدب  االنهمداك فدي زمدار  الددنيا  
فايت بلػ بخظداب المددمنيؽ تعري دا بقيمدة زمدار  الددنيا وتب ديرا لهدؼ بدين اآلمدرة 

                                                 

 . ٖٔٓ/ٔيؽ زن مة   الي ة القراءات   (ٔ) 
 . ٚٔ٘/ٕٔرازي    ل: ام اتيح الغي   (ٕ) 
    ٗٛٗ/ٗ  يان األندلسي ي   أليي الب ر الم ي  في الت سير(ٖ) 
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أفدال تعقمدؾن مظابدا مسدتين ا لممدددمنيؽ  هدي دار الخيدر لممددمنيؽ... في عدت ةؾلد :
وةدددرأ   تغدددرهؼ زمدددار  الددددنيا فتمهددديهؼ مدددؽ العمدددت ل مدددرة...ت دددايرا لهدددؼ مدددؽ أن 

  فهؾ ممم ها  القدراءة ماودد لمدا مداد إليد   دماور الغيبدة -يياء ت تية -الباةؾن 
 (ٔ)  واالست هام يينئا لمتع ي  مؽ يالهؼ "  ةبم 

نتج مدؽ التندؾ  فدي القدراءة بمدؾرفيؼ تنؾ  في المعاني القراءتيؽ وممم بلػ ف ي   
إلددم الت دداد والتندداةض فددي لكندد  تنددؾ  اليددددي والغيبددة مددرة أمددرل   الخظدداب مددرة

 مؾرفيمات الخظداب والغيبدة دورهدا فدي ةيدام كدت ةدراءة يتؾ ديح    فقد أدتالمعنم 
 . مرل لؼ تؾ    القراءة األمعنم 

ًةَّلَِئنَُّقلََّمنَّيـَُنّجيُكمَِّمنَّظُُلماِتَّالَبََِّّوالَبحِرََّتدعونَُوََّتَضرًُّعاََّوُخفيََّ  :قال تعاىل -2
  (2) َأجناانَِّمنَّىـِذِهَّلََنكوَننمَِّمَنَّالّشاِكرينَّ

" أن انا " باأللف   ومدنهؼ مدؽ ةراءة " أن انا " فمنهؼ مؽ ةرأ امتمف القراء في    
 .ةرأ " أن يتنا " بالتاء 

 بديلف (ندا الئؽ أن  )مزة والكساوي ةرأ الكؾفيؾن ماصؼ ويةال ايؽ م اهد : "     
 (ٖ)( "لئؽ أن يتنا)تير وناف  وأهت ال ام وأيؾ ممرو ان ايؽ كال  ازي وةرأ  

وجدد  ةددراءة األلددف االمبددار مددؽ الغاودد    ووجدد  ةددراءة التدداء أن  األزهددري  يددرل و   
َوَمدْؽ    أن يتنا( مخاطبة ر جتا ومدزا  وةؾل  )لئؽ: " فقال  -مزوجت– الخظاب ر

وتبعدد  فددي بلددػ  (ٗ)"  ار مددؽ فعمدد لددئؽ أن انددا    إمبدد َةددَرَأ )لددئؽ أن انددا( بمعنددا :
                                                 

 . ٕٜٔ/ٚلظاهر يؽ مالؾر    : االتنؾير ينغر : الت رير و (ٔ) 
 .ٖٙسؾرة األنعام : أطة  (ٕ)   
يمد يؽ مؾسم يدؽ العبداس التميمدي  أيدؾ بكدر يدؽ م اهدد   أل كتاب السبعة في القراءات(ٖ)   

تانيددددة  الظبعددددة: ال   م ددددر –: دار المعددددار    ط: لددددؾةي  دددديف  ت قيددددض  البغدددددادي 
 . ٜٕ٘/ٔ  هٓٓٗٔ

 .ٕٖٙ/ٔ   معاني القراءات ل زهري (ٗ)   
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  فداهبؾا إلدم مدا بهد  إليد  إال (ٖ)  وايؽ مظيد   (ٕ)  مةايؽ زن  و (ٔ)السمرةندي 
" ةددرأ ماصددؼ ويمددزة  فؾ ددح ي ددة القددراءتيؽ  فقددال :  أن ايددؽ زن مددة زاد ممدديهؼ 

بغيدر تداء ممدم ل دظ الخبدر مدؽ غاود  بمعندم  (لئؽ أن اندا مدؽ هدا   )والكساوي  
وي تهؼ أنها في م اي هؼ بغير تاء   وةرأ الباةؾن " لئؽ أن يتندا   لئؽ أن انا  

َلددِئؽ ) فددي يددؾنس وي ددتهؼ مددا   " بالتداء ممددم الخظدداب ر أي لددئؽ أن يتنددا طاربنددا 
تم ددؾا فيدد  إلددم مددا أجمعددؾا وهدداا م مدد  مميدد  فددردوا مددا ام (ٗ) (أن يتنددا مددؽ َهددِا 

 (٘)"ممي 

أن ةدددراءة رأل  دددة القدددراءتيؽ إال أنددد  ي –أط دددا  –ممي ال ارسدددي أيدددؾ  و دددحو     
فهدي  ( لدئؽ أن اندا) فيّما يّ ة مدؽ ةدرأ   : " يي  ةالاأللف أولم مؽ ةراءة التاء 

 تِ ُةد)   وكالػ ما بعد  (لئؽ أن انا( ) تدمؾن  )أّن  يمم  ممم الغيبة  وبلػ ةؾل : 
اء غيبدة  فين اندا أولدم   فها  كّمها أسم (ٚ) (رُ ادِ القَ  ؾَ ت هُ ةُ  و ) (ٙ)(  ؼيكُ  ِ نَ يُ   ُ 

أولم مؽ أن يتنا  لكؾن  ممم ما ةبم  وما بعد  مدؽ ل دظ الغيبدة  وإبا كدان م داكال 
ومؾ   تدمؾن  ن   ممم ال ال  تقدير : ةدت مدؽ    لما ةبم  وما بعد  كان أولم

ئؽ أن يتنددا تقدددير  دامدديؽ ينّ دديكؼ دامدديؽ وةدداوميؽ: لددئؽ أن انددا. وكددالػ مددؽ ةددرأ: لدد
ا مددا رامددا  الكؾفيددؾن مددؽ ا  فؾاجهددؾا بالخظدداب  ولددؼ يرامددؾ : لددئؽ أن يتنددوةدداوميؽ
  ِ ؽ هداِ ا ِمدنَ يتَ ن َ ؽ أَ ئِ لَ  ) ويقّؾي ةؾل مؽ مالف الكؾفييؽ ةؾل  في أمرل    الم اكمة

                                                 

  ٙ٘ٗ/ٔب ر العمؾم   لمسمرةندي    (ٔ)   
 . ٕ٘٘/ٔي ة القراءات   اليؽ زن مة   (ٕ)  

 . ٖٔٓ/ٕالم رر الؾجيز في ت سير الكتاب العزيز   اليؽ مظية   (ٖ)   
 . ٕٕسؾرة يؾنس : آطة (ٗ)  
 . ٕ٘٘/ٔزن مة   ي ة القراءات   اليؽ (٘)  

 . ٗٙسؾرة األنعام : آطة (ٙ)   
 .٘ٙطة  سؾرة األنعام : آ(ٚ)   
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ر. ةت   ين يكؼ  ف اء أن يتنا ممم الخظاب ٕٕايؾنس/  ( ريؽَ اكِ ال َ  ؽَ مِ  ؽَ ؾنَ لنكُ 
  .(ٖ)  والنيسايؾري (ٕ) تبع  في بلػ الرازي و  (ٔ)"  وبعد  اسؼ غيبة

د لمؾصدؾل إلدم المعندم المق دؾ   وت سديرات   بكر مؽ تقدديرات  مؽ مالل ما     
مؾرفيمات الخظاب والغيبدة امتال  القراء في ها  اآلطة في أن مؽ اآلطة   يت ح 

  أي  -  –  فمددؽ ةددرأ بمددؾرفيؼ الخظدداب جعددت ال عددت ر لددؼ يددد ر ممددم الداللددة 
ر تعددالم  -أط ددا  -ومددؽ ةددرأ بمددؾرفيؼ الغيبددة جعددت ال عددت    لددئؽ أن يتنددا طاربنددا 

 ولكؽ يم ظ الخبر مؽ غاو    أي لئؽ أن انا   .

َِّللّناِسَّقال تعاىل: -3    ََّوُىًدى َّنورًا َّموسى َّبِِو َّجاَء َّالمذي َّالِكتاَب ََّأنَزَل ََّمن ُقل
َتعَلمواََّأنُتمََّوَّلَّآابؤُُكمَُّقِلَّاللمـُوَّثُمَّماَََّلََّّاََّوُُتفوَنََّكثريًاََّوُعلِّمُتمََتَعلونَُوََّقراطيَسَّتُبدونَّ

 (4)لَعبونََّخوِضِهمَّيَََِّّفَذرُىمَّ

"   فمنهؼ مؽ ةرأ  ْبُدوَنَها َوُتْخُ ؾنَ امتمف القراء في ةراءة " َتْ َعُمؾَنُ  َةَراِطيَس تُ     
  ومددنهؼ مددؽ ةددرأ : "  ممددم الغيبددة " ط عمؾندد  َةددَراِطيس يبدددونها ويخ ددؾن " باليدداء

 .ممم الخظاب ؾن  َةَراِطيس تبدونها وتخ ؾن " بالتاء ت عم

ت عمؾندد  َةددَراِطيس تم ددؾا فددي اليدداء والتدداء مددؽ ةؾلدد  "ةددال ايددؽ م اهددد : " وام   
فقدرأ ايدؽ كتيدر وأيدؾ ممدرو " ط عمؾند  َةدَراِطيس يبددونها   تبدونها وتخ ؾن كتيرا " 

                                                 

 .  ٖٕٖ/ٖ  ممي ال ارسّي   أليي   ال  ة لمقراء السبعة(ٔ)   
 . ٜٔ/ٖٔم اتيح الغي    لمرازي   (ٕ)   
يؾري  ال سدؽ ممدي يدؽ أيمدد يدؽ ك يدؽ ممدي الؾايددي  النيسدا   أليدي التاْ ِسيُر الَبِسدْي (ٖ)   

   جامعة اإلمام ك يدؽ سدعؾد اإلسدالمية -: ممادة الب   العممي   ط ٕٔٓ/ٛ  ال افعي 
 . هد ٖٓٗٔالظبعة: األولم  

 .ٜٔسؾرة األنعام : أطة (ٗ)   
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ويمددزة والكسدداوي  ويخ ددؾن كتيددرا " باليدداء جميعددا   وةددرأ ندداف  وماصددؼ وايددؽ مددامر
 ( ٔبالتاء جميعا ")

وو ح ايؽ مالؾية ي ة القراءتيؽ فقال : " فال  ة لمؽ ةدرأ  باليداء: أند  رّد      
إلدددم ةؾلددد : )لمنددداس ط عمؾنددد (. وال  دددة لمدددؽ ةدددرأ  بالتددداء: أنددد  جعدددت الخظددداب 

 (ٕلم ا ريؽ. ودليم  ةؾل  تعالم: َوُممِّْمُتْؼ   ولؼ طقت: ومّممؾا " )

: " مدؽ ةدرأ  ي ة القراءتيؽ يي  ةدال –أط ا –فؾ ح  ممي ال ارسييؾ أ تبع و     
( ا الزمدر /  َوَمدا َةدَدُروا َّللااَ َيدضا َةدْدرِ ِ ) بالياء ف ّنهؼ غي   يدّلػ ممم بلدػ ةؾلد : 

ر في ممد  ٜٔوةؾلد  : مدؽ أندزل الكتداب ... ط عمؾند  ااألنعدام/      إب ةالؾار  ٚٙ
أط دا   ومدؽ ةدرأ بالتداء فعمدم الخظداب  ةدت لهدؼ: ممم الغيبدة  ألّن مدا ةبمد  كدالػ 

ت عمؾندد  ةددراطيس تبدددونها وتخ ددؾن كتيددرا   ومعنددم: ت عمؾندد  ةددراطيس: ت عمؾندد  
 ِإنا الاددِايؽَ بوات  ةددراطيس أي: تؾدمؾندد  إطاهددا  وتخ ددؾن أي: تكتمؾندد  كمددا ةددال: 

َناِت َواْلُهَدل   ويدكدد ةدراءة مدؽ ةدرأ  ر...ٜ٘ٔ/ االبقدرة  َطْكُتُمؾَن َما َأْنَزْلَنا ِمَؽ اْلَبيِّ
  ف اء ممم الخظداب   رٜٔااألنعام/  ؼ َتعَممؾا َأنُتؼ َوُممِّمُتؼ ما لَ  :  بالتاء ةؾل 
 (ٖطكؾن ما ةبم  مؽ ةؾل : ت عمؾن  ةراطيس تبدونها." ) وكالػ

وجعددت أيددؾ ييددان األندلسددي الخظدداب فددي ةددراءة مددؽ ةددرأ بالتدداء لبنددي إسددراويت      
  وعددداهر  أنددد  لبندددي إسدددراويت  التددداء ةدددراءة ال مهدددؾر فدددي التال دددة : " الييددد  ةددد

والمعنم: ت عمؾن  با ةراطيس  أي أوراةا وبظاوض  وتخ ؾن كتيرا كتم داوهؼ اآلطدات 
...  وتتناسدض ةدراءة وغيدر بلدػ مدؽ اآلطدات التدي أم ؾهداالدالة ممم بعتة الرسدؾل 

                                                 

  ال  ة لمقراء السبعة   أليي ممدي   ٕٕٙ/ٕكتاب السبعة في القراءات   اليؽ م اهد   (ٔ)   
 . ٖٗ٘/ٖال ارسي   

 . ٘ٗٔ/ٔفي القراءات السب    اليؽ مالؾية   ال  ة (ٕ)   
م داتيح الغيد  لمدرازي      ٖٗ٘/ٖينغر : ال  ة لمقراء السبعة   أليي ممدي ال ارسدي   (ٖ)    
ٖٔ/ٖٙ . 
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عددرب أو ك ددار ةددريش لددؼ طمكددؽ ومددؽ ةددال: إن المنكدريؽ ال  التداء مدد  ةؾلدد : مممددتؼ
جعدددت الخظددداب لهدددؼ  يدددت طكدددؾن ةدددد امتدددرض يندددي إسدددراويت فقدددال: مدددالل السددددال 
وال ؾاب: ت عمؾن  أندتؼ طدا يندي إسدراويت ةدراطيس ومتدت هداا يبعدد وةؾمد  ألن فيد  
ت كيكا لنغؼ اآلطة وتركيبها  يي  جعدت الكدالم أوال مظابدا مد  الك دار وآمدرا مظابدا 

ين ال مي  لما التركؾا في إنكار نبؾة الرسدؾل  جداء بعدض م  اليهؾد وةد أجي  ب
الكالم مظابا لمعرب وبع   مظابا لبني إسراويت  وةرأ ايؽ كتير وأيؾ ممدرو باليداء 

 (ٔ)التال ة "  ممم الغيبة في

هددا   مبددار مندد  فدديالغاودد  الدداي تددؼ اإلالقددراءة باليدداء وجعددت  الظبددري وأيددد      
" واألصدددؾب مدددؽ القدددراءة فدددي ةؾلددد : )َطْ َعُمؾَندددُ  :  ييددد  ةدددال هدددؼ اليهدددؾد قددراءة ال

َةددَراِطيَس ُيْبددُدوَنَها َوُيْخُ ددؾَن َكِتيددر ا(   أن طكددؾن باليدداء ال بالتدداء  ممددم معنددم: أّن 
 (ٕ" ) ها ويخ ؾن كتير االيهؾد ط عمؾن  ةراطيس يبدون

ومدؽ وأيد األزهري ةراءة التاء فقال: " مؽ ةرأ بالياء فعمدم الخبدر مدؽ الغاود       
 (   ٖةرأ بالتاء فعمم المخاطبة   وهي أجؾد القراءتيؽ " )

  وامدتال  القدراء فدي مدؾرفيؼ الخظداب والغيبدة  وايدد فمعنم القراءتيؽوممم كت   
  ولكدؽ غاطدة    ولدؼ يدد ر ممدم الداللدة  لؼ يدد إلم التبايؽ والتناةض فدي المعندم

   . يؽممم القارواألمر االمتال  في الم ظ فق  يهد  التيسير والتؾسعة 

                                                 

 . ٔٛ٘/ٗالب ر الم ي  في الت سير   اليؽ ييان األندلسي   (ٔ)    
    ٕ٘٘/ٔٔلمظبري    جام  البيان في تيويت القرآن(ٕ)   
 . ٖٔٚ/ٔمعاني القراءات ل زهري   (ٖ)   
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ُك الاداي َيديَؽ َيَدطدِ  َوِلُتندِاَر ُأما َوهد قال تعااىل:-4    داا ِكتداٌب َأنَزلنداُ  ُمبداَرٌك ُمَ ددِّ
 (ٔ) الُقرل َوَمؽ َيؾَلها

امتمددف القددراء فددي ةددراءة صدديغة " لتنددار " فمددنهؼ مددؽ ةرأهددا " لينددار" باليدداء       
  ومنهؼ مؽ ةرأها " لتنار " بالتاء .

 (ٕ)"  ماصؼ )ِلُيْندِاَر( باليداء  وةدرأ البداةؾن بالتداء ةرأ أيؾ بكر مؽاألزهري : " ةال 
 . (ٗ)  واألهؾزي  (ٖ)وتبع  في بلػ النيسايؾري 

فال  دة لمدؽ ةدرأ  بالتداء:  وو ح ايدؽ مالؾيدة ي دة القدراءتيؽ ييد  ةدال : "     
وال  ددة    م القددرل: مكددةوأ (٘) ِإنامددا َأْنددَل ُمْنددِارٌ :  ودليمدد  أندد  أراد بدد  النبددي 

 (ٙ)" لمؽ ةرأ  بالياء: أن  أراد: الكتاب المقدم بكر  وهؾ )القرآن(

: فؾ ح ال  ة وزاد فؾج  معنم كت ةراءة يي  ةدال ايؽ زن مةوتبع  في بلػ     
 (ٚ)َوهداا ِكتاٌب َأنَزلنداُ  ُمبداَرٌك   وي ت  ةؾل   {ولينار أم القرل } ةرأ أيؾ بكر " 

وةدرأ البداةؾن بالتداء أي لتندار أندل طدا ك أهدت مكدة    كتداب أهدت مكدةأي لينار ال
  (ٜ)"(ٛ) ِإناما َأْنَل ُمْنِاٌر  وي تهؼ ةؾل  

                                                 

 .ٕٜسؾرة األنعام : أطة (ٔ)   
 ٖٔٚ/ٔ  ل زهري  : معاني القراءات(ٕ)   
 .ٜٜٔ/ٔ   منيسايؾرلّ ل ر : المبسؾط في القراءات الع(ٖ)  
 .ٗٚٔ/ٔ   َ ْهَؾازي لالؾجيز في لرح ةراءات القرأة التمانية أومة األم ار الخمسة : (ٗ)  
 ( .ٚد : أطة ) سؾرة الرم (٘)  
 ٘ٗٔ/ٔال  ة في القراءات السب  : اليؽ مالؾية    (ٙ) 
 .٘٘ٔسؾرة األنعام : آطة  (ٚ) 

 ( .ٚسؾرة الرمد : أطة )  (ٛ)  
 .ٕٔٙ/ٔاءات : اليؽ زن مة   ي ة القر  (ٜ) 
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القدراءة باليداء ممدم الغيبدة إلدم الكتداب   والقدراءة  (ٔ)الم سدريؽكتير مؽ ورد     
 . بالتاء ممم الخظاب لرسؾل   

باليداء فيكدؾن الكتداب هدؾ « وليندار»ي  دا: ةدرأ ماصدؼ إال  قال ال دؾزي : " ف    
 (ٕ)"  وةرأ الباةؾن: بالتاء  ممم الخظاب لمنبي   المنار.

ةددرأ ماصددؼ فددي رواطددة أيددي بكددر لينددار باليدداء جعددت الكتدداب هددؾ ةددال الددرازي : " و    
المنار  ألن في  إناارا  أال ترل أن  ةدال: لينداروا بد  أي بالكتداب  وةدال: وأندار بد  

أناركؼ بالؾيي فال طمتن  إسناد اإلناار إلي  ممدم سدبيت االتسدا   وأمدا وةال: إنما 
البدداةؾن: فددتنهؼ ةددرءوا ولتنددار بالتدداء مظابددا لمنبددي و  ألن المدديمؾر والمؾصددؾ  

َوَأْندددِاْر ِبدددِ  الادددِايَؽ وةدددال:  (ٖ) ِإنامدددا َأْندددَل ُمْندددِاٌر  باإلنددداار هدددؾ. ةدددال تعدددالم: 
 (٘)" (ٗ)َطخاُفؾنَ 

يت ددح أن مؾرفيمددات الخظدداب والغيبددة سدداهمل ب ددكت وا ددح فددي  وممددؽ سددبض  
في تؾ ديح المعندم والؾصدؾل إليد    في ها اآلطة   كما ساهمل ت ديد المخاط  

فعمم القراءة بالياء طكؾن المق ؾد الكتاب   وممم القدراءة بالتداء طكدؾن المخاطد  
والتدراء ال  أدل إلدم التندؾ مد  اآلطدة فكت ةراءة و د ل معندم ت تم      لرسؾ

 . ت اد الو التناةض 

                                                 

هدد( الم درر الدؾجيز فدي ت سدير ٓٔ٘)المتؾفم : ٖٗٔ/ٕمعالؼ التنزيت : لمبغؾي   ينغر :  (ٔ) 
 ٕٕٖ/ٕلعزيز   اليؽ مظية  , الكتاب ا

 . ٗ٘/ٕزاد المسير في ممؼ الت سير : لم ؾزي    (ٕ) 
 ( .ٚسؾرة الرمد : أطة )  (ٖ)  
 ( .ٔ٘): أطة  األنعام سؾرة ا (ٗ)  
 . ٙٙ/ٖٔم اتيح الغي  : لمرازي     (٘) 
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َاَّ قال تعاىل :   -5      َوَأقَسمواَّاِبللمـِوََّجهَدََّأمياِنِمَّلَِئنَّجاَءهتُمَّآيٌَةَّلَُيؤِمُننمَِِّباَُّقلَِّإَّنم
اَِّإذاَّجاَءتََّّلَّيُؤِمنونَّ    (1)  اآلايُتَِّعنَدَّاللمـِوََّوماَُّيشِعرُُكمََّأنم

  ممم الغيبدة بالياء  ا" فمنهؼ مؽ ةرأهُيْدِمُنؾَن " كممة ف القراء في ةراءة امتم    
 . ممم الخظاب  ومنهؼ مؽ ةرأها بالتاء

ةال األزهري : " ةدرأ ايدؽ مدامر ويمدزة )ِإَبا َجداَءْت اَل ُتْدِمُندؾَن(   وةدرأ البداةؾن     
رأ بالتددداء فهدددي تددداء )ِإَبا َجددداَءْت اَل ُيْدِمُندددؾَن( باليددداء   ةدددال أيدددؾ من دددؾر: مدددؽ ةددد

 (ٕالمخاطبة  َوَمْؽ َةَرَأ بالياء فممغيبة " )

إبا جداءت  )ةدرأ يمدزة وايدؽ مدامر وو ح ايؽ زن مة ي ة القراءتيؽ فقال : "     
ومددا ) ةددال م اهددد ةؾلدد   (  ومددا ط ددعركؼ) وي تهمددا ةؾلدد    بالتدداء (  تدمنددؾن ال

  دريكؼ أنكدؼ تدمندؾن وما ي - -مظاب لمم ركيؽ الايؽ أةسمؾا فقال ( ط عركؼ
 ( ٖ) (َوُنَقمِّددُ  َأْفِئددَدَتُهْؼ َوَأْب دداَرُهؼْ ) باليدداء إمبددارا مددنهؼ وي ددتهؼ ةؾلدد وةددرأ البدداةؾن 
 (ٗ") ولؼ طقت أفئدتكؼ

 ةددال ال ددراء: وي ددؾز ممددم هددا  القددراءة: " ةددال الؾايددديوفددي تؾجيدد  القددراءتيؽ    
ا ط ددعركؼ أنهددا إبا جدداءت ومددصددمة فيكددؾن التقدددير: أن ت عددت ال القددراءة باليدداء را

                                                 

 .ٜٓٔسؾرة األنعام : أطة  (ٔ)   
رح طيبددة الن ددر فددي القددراءات الع ددر لدد  وينغددر :   ٜٖٚ/ٔمعدداني القددراءات ل زهددري   (ٕ)  

  الؾافي في لرح ال داطبية فدي القدراءات السدب    لعبدد ال تداح يدؽ مبدد  ٖٔٔ/ٕ  من َؾْيري ل
 -هدددد  ٕٔٗٔالغنددي يددؽ ك القا دددي    ط: مكتبددة السدددؾادي لمتؾزيدد    الظبعدددة: الرابعددة  

 .ٕٗٙ/ٔم    ٕٜٜٔ
 .ٓٔٔسؾرة األنعام : أطة  (ٖ)   

  وينغددر : القددراءات المتددؾاترة وأ رهددا فددي الرسددؼ   ٕٚٙ/ٔءات   اليددؽ زن مددة   ي ددة القددرا(ٗ)  
 ٜٔٗٔدم ض الظبعة: األولم   –القرآني واأليكام ال رمية   لم مد يبش   ط: دار ال كر 

 .ٕٚٓ/ ٔم    ٜٜٜٔ -هد 
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وةدرأ    اءت لؼ يدمندؾا  والخظداب لممددمنيؽوالمعنم ممم هاا أنها إبا ج   يدمنؾن 
ومدا ط دعركؼ لمك دار  يمزة: تدمنؾن بالتاء  والخظاب ممدم هدا  القدراءة فدي ةؾلد :

 (ٔ)"  وما يدريكؼ أنكؼ تدمنؾن إبا جاءتوهؾ ةؾل م اهد  ةال:    الايؽ أةسمؾا

بالتداء وهدي ةدراءة ايدؽ مدامر ويمدزة « تدمندؾن »ظي  : " فمؽ ةدرأ ةال ايؽ مو     
باليداء وهدي ةدراءة « يدمندؾن »استقامل لد  المخاطبدة أوال وآمدرا لمك دار  ومدؽ ةدرأ 

ايدؽ كتيدر ونداف  وأيددي ممدرو والكسداوي في تمددت أن طخاطد  أوال وآمدرا المدددمنيؽ  
ار مددددنهؼ وي تمددددت أن طخاطدددد  بقؾلدددد  ومددددا ط ددددعركؼ الك ددددار  ددددؼ طسددددتينف اإلمبدددد

 (ٕ)"لممدمنيؽ

ومدددؽ مدددالل ماسدددبض يت دددح االت ددداك ممدددم أن الخظددداب فدددي ةدددراءة "التددداء "     
مؽ الم دركيؽ   هؼ مؽ رأل أنها إمبدار فمنة "الياء " لمم ركيؽ أو الك ار   أما ةراء

 ددددركيؽ مؽ الماسددددتئنا  للمبددددار أو   لممدددددمنيؽ  أنهددددا مظددددابومددددنهؼ مددددؽ رأل 
وممم كدت فقدد تبديؽ مدؽ بقؾل  " وما ط عركؼ " ؽ لممدمنيؽ بعد أن ماط  الم ركي

الخظدداب والغيبددة فددي ت ديددد مددالل هددا  األطددة الدددور الدداي ةامددل بدد  مؾرفيمددات 
فكت ةراءة و  ل معنم هؾ مدؽ     وفي تؾ يح المعنم والؾصؾل إلي  المخاط 

 مراد   مزوجت دون تناةض أو ت اد .

                                                 

 ال سؽ ممي يؽ أيمد يؽ ك يؽ ممدي الؾايددي   أليي  الؾسي  في ت سير القرآن الم يد(ٔ)  
ت قيض وتعميض: ال ي  مادل أيمدد مبدد المؾجدؾد  ال دي  ممدي ك     ٖٓٔ/ٕالنيسايؾري 

معؾض  الدكتؾر أيمدد ك صديرة  الددكتؾر أيمدد مبدد الغندي ال مدت  الددكتؾر مبدد الدريمؽ 
 م ٜٜٗٔ -هدد  ٘ٔٗٔالظبعة: األولم     لبنان –: دار الكت  العممية  ييروت   ط مؾيس

. 
 .  ٕٖٖ/ٕ   يؽ مظية األندلسي الفي ت سير الكتاب العزيز    الم رر الؾجيز(ٕ)  
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  (1) اََّعِملواََّوماَّرَبَُّكَّبِفاِفٍلََّعّماَّيَعَملونََّوِلُكلٍََّّدرَجاٌتَّمَِّّ   قال تعاىل : -6    

  ومدنهؼ مدؽ  الغيبة ممم " فمنهؼ مؽ ةرأها بالياء َطْعَمُمؾنَ امتمف القراء في "     
 . ممم الخظاب  ةرأها بالتاء

ددا َتْعَمُمددؾنَ َوَمدد)  ةددال ايددؽ م اهددد : " ةددرأ ايددؽ مددامر ويددد        ( ا َربددػ بغافددت َمما
 (ٕ) رأ الباةؾن بالياء "ِبالتاء   وة

دد)ةددرأ ايددؽ مددامر السددمرةندي : "  وةددال        ممددم معنددم المخاطبددة( ا َتْعَمُمددؾَن َمما
  (ٗ)وتبعدد  ايددؽ مظيددة  (ٖ)"  ُمددؾَن باليدداء ممددم معنددم المغايبددةوةددرأ البدداةؾن: َطْعمَ 

 . (ٙ) الرازي   و  (٘)وال ؾزي 
ي ن س اآلطدة: َوِلُكدتٍّ َدَرجداٌت وج  الغيبة مناسبة الغيبة في ةؾل  تعالم ةبت فو     

 (ٚ)ِمماا َمِمُمؾا " 
ْندِس  وج  الخظابو      مناسبة الخظاب في ةؾل  تعدالم ةبدت: طدا َمْعَ دَر اْلِ دؽِّ َواإلِْ

دؾَن َمَمدْيُكْؼ آطداِتي َوُيْندِاُروَنكُ   /ْؼ ِلقداَء َيدْؾِمُكْؼ هداا )األنعدام َأَلْؼ َطْيِتُكْؼ ُرُسٌت ِمدْنُكْؼ َطُق  
ٖٔٓ .)"(ٛ) 

                                                 

 .ٕٖٔسؾرة األنعام : أطة  (ٔ)   
معدالؼ التنزيدت فدي  :وينغدر    ٔٙٔ/ٔت   اليدؽ م اهدد البغددادي   كتاب السبعة في القراءا(ٕ)

 .  ٔٙٔ/ٕت سير القرآن لمبغؾي  
 . ٖٛٗ/ٔ   مسمرةنديل  ب ر العمؾم (ٖ)
 . ٖٙٗ/ٕفي ت سير الكتاب العزيز   اليؽ مظية   الم رر الؾجيز  (ٗ)

زاد المسددير فددي ممددؼ الت سددير   جمددال الددديؽ أيددؾ ال ددرج مبددد الددريمؽ يددؽ ممددي يددؽ ك (٘)   
 . ٜٚ/ٕ  ال ؾزي 

 . ٖ٘ٔ/ٖٔم اتيح الغي  لمرازي   (ٙ) 
 .ٕٛٔ/ٕالهادي لرح طيبة الن ر في القراءات الع ر   لم مد ك ك سالؼ م يسؽ     (ٚ)
الؾافي في لرح ال اطبية في القراءات السب    لعبد ال تداح يدؽ مبدد الغندي يدؽ ك ينغر :  (ٛ)

 . ٕٙٙ/ٔالقا ي   
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مددنهؼ و  تؾ دديح معندم ةددراءة ) اليداء (وةدد ت دددل الكتيدر مددؽ الم سديريؽ ل       
" )َوَما َرب َػ ِبَغاِفٍت َمماا َطْعَمُمؾَن( ةال ايدؽ يي  نقت ةؾل ايؽ مباس فقال :الؾايدي 

 (ٔ)مباس: يريد: ممت الم ركيؽ  وهاا وميد لهؼ بال زاء ممم أممالهؼ "

ر والمعاصدي َرب َػ ِبغاِفٍت َمماا َطْعَمُمؾَن مختص بيهدت الك دوةال الخازن : " َوما      
 (ٕ) " ف ي  وميد وتهديد لهؼ

ومددا ربددػ بغافددت ممددا طعممددؾن أي لدديس بسددا  بخ ددي مميدد  ةددال أيددؾ ييددان : " و    
 (ٖ)"  مؽ األجؾر وفي بلػ تهديد ووميد مقادير األممال وما يترت  مميها

التدي أوردهدا الم سديريؽ لتؾ ديح معندم  ومؽ مالل ماسبض ن د أن جدت المعداني 
ض ممددم أن الغاودد  المخبددر تت ددإال أنهددا   وإن امتم ددل فددي الم ددظ (  اليدداء  ) ةددراءة

  لهؼ . اووميد امن  هؾ الم ركيؽ   أو أهت الك ر والمعاصي   وأن في بلػ تهديد

ييد  ةدال مميهؼ فؾ ح معنم ةراءة )التاء (وتبعهؼ ايؽ مالؾر في بلػ وزاد     
فيعدددؾد ال دددمير إلدددم أهدددت القدددرل   -ييددداء الغيبدددة -" ةدددرأ ال مهدددؾر: طعممدددؾن : 

م ركؾ مكة  فهدؾ لمتسدمية والتظمديؽ لدئال طسدتبظمء ومدد   بالن در   والمق ؾد
 -وةدرأ  ايدؽ مدامر   لمم دركيؽ مدؽ بداب: واسدمعي طدا جدارةوهؾ تعدريض بالؾميدد 

ؽ  فهددؾ ومددد ومددؽ معد  مددؽ المسددممي -  -  فالخظدداب لمرسددؾل -يتداء الخظدداب
بددال زاء ممددم صددالح أممددالهؼ  ترلددي ا لمتعبيددر بالدددرجات يسددبما ةدددمنا   ليكددؾن 
سالا لهؼ مؽ وميد أهت القرل أص اب الغمؼ  وكمتدا القدراءتيؽ مدراد   تعدالم فيمدا 

 (ٗ)أيس "

                                                 

 . ٕٖٗ/ٕمنيسايؾري   ل  الؾسي  في ت سير القرآن الم يد(ٔ)  
 .ٜ٘ٔ/ٕ لمخازن  لباب التيويت في معاني التنزيت(ٕ)  
 . ٔ٘ٙ/ٗ   األندلسي انيي   أليي الب ر الم ي  في الت سير(ٖ)  
 .ٕٛ/ٛيؽ مالؾر التؾنسي      الالت رير والتنؾير (ٗ)  
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مختم ددا مددؽ أن كددت ةددراءة مددؽ القددراءتيؽ ت مددت معنددم  ورد سددابقا يت ددحوممددا   
  فعمم القراءة المخبر من   في القراءتيؽ و المخاط  متال  الالقراءة األمرل تبعا 

وميدد لهدؼ   وممدم فدي بلدػ ويكؾن  الم ركؾن  طكؾن المخبر من  هؼ يياء الغيبة 
ومدددؽ معددد  مدددؽ  -  -لرسدددؾل لخظددداب طكدددؾن المخاطددد  هدددؾ االقدددراءة يتددداء ا

   وممم بلدػ تكدؾن  وتكؾن اآلطة ومد لهؼ بال زاء ممم صالح أممالهؼ  المسمميؽ
ن   ييد  أدورا بارزا في تنؾي  المعنم وتعددد   أدتةد مؾرفيمات الخظاب والغيبة 
  ولدديس امددتال  تندداةض أو  امددتال  تنددؾ  وتكامددتكددان االمددتال  يدديؽ القددراءتيؽ 

مدراد   وكمتاهمدا ت اد    فكت ةراءة و  ل معنم لؼ تؾ    القدراءة األمدرل   
 . كما ةال ايؽ مالؾر مؽ ةبت 

 لنا جميا الدور الكبير الداي تقدؾم بد الماكؾر في هاا المب   يت ح  لومؽ مال   
المعدداني الدةيقددة  لػ فددي ت ديددد   ونؾمدد    وكددا المخاطدد  المؾرفيمددات فددي ت ديددد

 . الكامنة في اآلطة 
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 شابعاملبحث ال
 البٌاء للفاعل ّاملفعْلاختالف القشاءاث القشآًٍت فى هْسفٍن 

يددا   ومددادة مهمددة فدي يندداء ال ممددة   وهددؾ مددؽ طعدد ال عددت فددي المغددة مدامال ةؾ     
لؾازم كت لغة راةية   ألن  م در التعبير مؽ أفكدار المت دد يؽ يهدا  المغدة   وهدؾ 
الم ظ الداي يؾجدد فدي المغدة لي دؾر الن داط وال ركدة ويعبدر مدؽ كدت مدا تمدؾج بد  

داال عدت  فدي المغدة إمدا أن طكدؾن مبنيياة الب ر مؽ فكر ووجددان   و  و لممعمدؾم أ ي 
ددد لمم هدددؾل   و دددراء أطدددة لغدددة باألفعدددال المبنيدددة لمم هدددؾل دليدددت ممدددم رةيهدددا  امبني 

وييؾيتها لما تددط  ها  األفعال مؽ أغراض تعبيرية دةيقة ط تاج لها اإلنسان في 
تظؾر يياتد    وبالمقايدت فدتن ةمدة هدا  األفعدال  أو انعددامها   أو ان سدارها دليدت 

م ردات األفعال   وهاا الغنم ينؾ  معداني ال عدت فقر وتراج   والمغة العربية غنية ب
 (ٔ) أكتر بكتير مما يؾجد في أطة لغة كانل مؽ ساور المغات السامية .

  والتداني هدؾ معمدؾمفاألفعال إبن تقسؼ إلم فعت مبني لمم هؾل وفعدت مبندي لم    
مدؼ فاممد    أي م هدؾل عْ المبني لمم هؾل هؾ كدت فعدت لدؼ طُ    وال عتما ممؼ فامم 

وينددؾب مندد  مددادة الم عددؾل بدد    ويكددؾن مرفؾمددا ويعددرب ناودد  فامددت   وإبا دمددت 
ممم جممة تسدمم جممدة مبنيدة لمم هدؾل   وهدؾ طديتي فدي ال عدت الما دي وال عدت 

 الم ار  ولكن  ال طيتي في فعت األمر مظمقا .

 البنداءومؽ اآلطات التي ورد فيهدا امدتال  يديؽ القدراءات القرآنيدة فدم مدؾرفيؼ     
 :في سؾرة األنعام ما يميامت والم عؾل لم 

                                                 

ال عددت المبنددي لمم هددؾل فددي المغددة العربيددة ) أهميتدد . م ددظم ات  . أغرا ددة ( : د/ مبددد  (ٔ)  
(  ط  ٕ ٔ  العدددد ) ٕٕال تدداح ك   ب دد  من ددؾر فددي م مددة جامعددة دم ددض   الم مددد 

 .  -يت ر   -  ٕٔ  ٕٓ   ٕٙٓٓ
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 (1) ممنَُّيْصَرْفََّعْنُوَّيـَْوَمِئٍذَّفـََقْدََّرِِحَُوََّوَذِلَكَّاْلَفْوُزَّاْلُمِبيَُّ  : قال تعاىل -1     

امتم ل القراءات القرآنية في اآلطة السابقة فدي صديغة " ط در  " فمدؽ القدراء     
لبنداء لمم هدؾل   ومدنهؼ مدؽ ةرأهدا مؽ ةرأها ب ؼ الياء وفدتح الدراء ممدم صديغة ا

 ب تح الياء وكسر الراء ممم صيغة البناء لممعمؾم .

: " امتم ؾا فدي فدتح اليداء و دمها مدؽ ةؾلد  " مدؽ مدكدا بلػ ةال ايؽ م اهد     
ط ددر  مندد  " فقددرأ ايددؽ كتيددر وندداف  وأيددؾ ممددرو وايددؽ مددامر " ط ددر  مندد  " 

مدؽ ط در  " م تؾيدة اليداء  "سداوي والك   وةدرأ يمدزةءم مؾمة الياء م تؾية الرا
" مؽ ط ر  " متت يمزة  مكسؾرة الراء   َواْمتمف مؽ ماصؼ فرول أيؾ بكر من  

  (ٕ)  ورول ي ص " مؽ ط ر  " متت أيي ممرو " 
: " امتمدف القدراء فدي ةدراءة بلدػ  فقرأتد  الظبدري طقؾل وفي تؾجي  القراءتيؽ       

ب دؼ اليداء وفدتح  (ؽ ط در  مند  يؾمئدامد)ة والب درة: مامة ةراء ال  از والمدين
الراء  بمعنم: مؽ ط ر  من  العدااب يؾمئدا. وةدرأ بلدػ مامدة ةدراء الكؾفدة: )مدؽ 
ط ر  من ( ب تح الياء وكسر الراء  بمعنم: مؽ ط ر    من  العااب يؾمئدا " 

إال أن  كان  -أط ا  –  وتبعهؼ الرازي  (ٗ)مكي يؽ أيي طال  تبع  في بلػ و  (ٖ)
: يي  ةال  لياء وكسر الراءط ر  ب تح ا نهؼ تؾ ي ا ل  ة وتقدير ةراءةأكتر م

وفامدت  " ةرأ أيؾ بكر مؽ ماصؼ ويمزة والكساوي ط ر  ب تح الياء وكسدر الدراء.
                                                 

 ( . ٙٔسؾرة األنعام أطة )  (ٔ) 
  وينغدر : ال  دة لمقدراء السدبعة    ٕٗ٘/ٔالسبعة في القراءات  اليؽ م اهد البغدادي    (ٕ) 

والؾجيز في لدرح ةدراءات القدرأة التمانيدة أومدة األم دار      ٕٙٛ/ ٖأليي ممم ال ارسي   
 .ٓٚٔ/ ٔ  الخمسة  اليؽ يزداد اأَلْهَؾازي 

 . ٛٚٔ/ ٜمؽ تيويت آي القرآن   لمظبري    جام  البيان  (ٖ) 
الهداطة إلم يمؾغ النهاطة في ممؼ معاني القرآن وت سير   وأيكام    أليي ك مكدي يدؽ أيدي (ٗ) 

كميدددددة ال دددددريعة  - ط : م مؾمدددددة ب دددددؾث الكتددددداب والسدددددنة  ٜ٘ٚٔ  ٜٗٚٔ/ٔطالددددد    
   م .  ٕٛٓٓ -هد  ٜٕٗٔجامعة ال ارةة   ط: األولم   -والدراسات اإلسالمية 
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ددي َأمدداُ  ِإْن ال ددمير العاوددد إلددم ربددي مددؽ ةؾلدد  ال ددر  ممددم هددا  القددراءة  ِإنِّ
ر  هؾ من  يؾمئا العدااب. وي دة ر والتقدير: مؽ ط ٘ٔااألنعام:  َمَ ْيُل َربِّي

ها  القراءة ةؾل  فقد ريم  فمما كدان هداا فعدال مسدندا إلدم  دمير اسدؼ   تعدالم 
وجدد  أن طكددؾن األمددر فددي تمددػ الم غددة األمددرل ممددم هدداا الؾجدد  ليت ددض ال عددالن  
وممم هاا التقدير: صر  العااب مسدندا إلدم   تعدالم  وتكدؾن الريمدة بعدد بلدػ 

 تعالم  وأما الباةؾن فتنهؼ ةرءوا مؽ ط در  مند  ممدم فعدت مدا لدؼ مسندة إلم  
 (ٔ)يؾمئا " امم   والتقدير مؽ ط ر  من  ماابطسؼ ف

ء  ومددنهؼ مددؽ أيددد ب ددؼ اليدداء وفددتح الددراؽ أيددد القددراءة وهندداك مددؽ العممدداء مدد    
 ب تح الياء وكسر الراء ولكت وجهة نغر في بلػ .القراءة 

: لم لما فيها مؽ ةمة اإل مار فقالرجح القراءة األو ن  أسيبؾي  قد نقت مؽ ف     
ألن اإل ددمار كممددا ةددت كددان أيسددؽ. فتقدددير مددؽ  ددؼ اليدداء: مددؽ ُط ددَر  مندد  "  

يؾمئددا َفقددد رِيَمدد  ُ   ف ددي }ُطْ ددَرْ { بكددر العددااب المتقدددم  وي ددمر االسددؼ بعددد 
 (ٕ))ريم (  وفي ال تح ط مر االسؼ والعااب جميعا  "

وأولم القدراءتيؽ فدي بلدػ بال دؾاب يي  ةال : "  القراءة التانية ظبري الورجح     
مندي  ةراءة مؽ ةرأ : )َطْ ِرْ  َمْنُ (   ب تح"الياء" وكسر"الراء"  لداللة ةؾل :"فقدد 
ريمدد " ممددم صدد ة بلددػ  وأّن القددراءة فيدد  يتسددمية فاممدد . ولددؾ كانددل القددراءة فددي 

م   كان الؾجد  فدي ةؾل :"فقدد ريمد " ةؾل :"مؽ ط ر "  ممم وج  ما لؼ طسؼا فام
أن طقال:"فقد ُرِيؼ" غير مسمم فامم . وفي تسمية ال امت في ةؾل :" فقد ريمد "  

وإبا كان بلػ هؾ الؾج     بلػ كالػ في ةؾل :"مؽ َط ر  من "دليت ييِّؽ ممم أن 

                                                 

 .    ٖٜٗ/ٕٔم اتيح الغي  : لمرازي  (ٔ) 
ال ددام  أليكددام القددرآن : لمقرطبددي    :  وينغددر ٜٗٚٔ/ٔالهداطدة : لمكددي يددؽ أيددي طالدد    (ٕ) 
ٙ /ٖٜٚ . 
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  مددؽ ممقدد  يؾمئددا ماابدد  فقددد مددْؽ ط ددر  مندد ألوَلددم بددالقراءة  فتيويددت الكددالم:ا
  (ٔ)"ريم 

ةددرأ أهددت الكؾفددة: َطْ ددِرْ    وةددال التعمبددي : "  (ٕ) وتبعدد  فددي بلددػ ايددؽ مظيدد     
ة مبيددر    مند  العدااب  وامتدار  أيؾ ب تح الياء وكسر الراء ممدم معندم مدؽ صد

دماواِت ت فيمدا ةبمد : يدوأيؾ ياتؼ لقؾل  مؽ   بين ة َواأْلَْرِض ُةدْت ِلَمدْؽ مدا ِفدي السا
   طقت: فقد ريدؼ  ممدم ال عدت الم هدؾل  ولقؾل  فيما بعد  َرِيَمُ  ولؼ  (ٖ) ُةْت َلِلِا 

 (ٗ)"  ولقراءة أيّي: مؽ ط رف    من 

" وايتج بع هؼ لقراءة مؽ فتح الياء أن  ةري  مدؽ وةال مكي يؽ أيي طال  :    
  وايددتج أط ددا   ( فقدد ريمدد اسدؼ    كددين تقدددير : مددؽ َط در  رّبددي )العددااب مندد 

الكالم ممدم أولد  أيسدؽ ) فقد ُريؼ(  ف ريان آمر  ولؼ طقت:(  َفَقْد َرِيَم ُ ) بقؾل : 
 (٘)ألول  "  مؽ مخال ت 

ييؽ العمماء في أي القدراءتيؽ أف دت مدؽ ييد   اهناك مالفأن وممم هاا ن د     
الم ظ فق    أما المعندم فمدؼ يتظدرك لمم ا دمة ييند  أيدد مدؽ العممداء   ويبددو أن 

يرج  إلم أن المعنم في القراءتيؽ وايد   ومما يدكد بلػ ما نقمد   السب  في بلػ
ايددؽ مظيددة مددؽ تعميددض ممددم تددرجيح بعددض العممدداء لمقددراءة التانيددة ممددم القددراءة 

                                                 

 . ٛٚٔ/ ٜالقرآن   لمظبري    جام  البيان مؽ تيويت آي  (ٔ) 
 . ٕٗٚ/ٕالم رر الؾجيز في ت سير الكتاب العزيز   اليؽ مظية   (ٕ) 
 . ٕٔسؾرة األنعام آطة (ٖ) 
/ ٗ  يمددد يددؽ ك يددؽ إيدراهيؼ التعمبددي  أيددؾ إسدد اك   أل الك دف والبيددان مددؽ ت سددير القدرآن(ٗ)

ٖٔٛ  ٖٜٔ . 
 ٜٗٚٔ/ٔالهداطة : لمكي يؽ أيي طال    (٘) 
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األولددم فقددال " ةددال القا ددي أيددؾ ك : وهدداا تؾجيدد  ل غددي تعمقدد  م يددف   وأمددا 
 (ٔ)بالمعنم فالقراءتان وايد "

ََّوَقدََّفصمَلََّلُكمَّماََّوماََّلكَّ  قال تعاىل: -2    ََّعَليِو َّاللمـِو َّذُِكَرَّاسُم َِّمّا مََّأَّّلَََّتُكلوا
 (2)َحرمَمََّعَليُكم

امتم ل القراءات القرآنية في اآلطة السابقة في ةؾل  تعالم: )وةد ف دت لكدؼ مدا    
م" بالبنداء لممعمدؾم    دَت" و"َيدرا يرم مميكؼ( فقرأ  بع هؼ ب تح أول ال درفيؽ مؽ"َف ا

ب دؼ ياود   ( َمدا ُيدرِّمَ ) َت( ب تح فاء"ف دت" وت دديد صداد  أ  بع هؼ )َوَةْد َف ا وةر 
َت  وت ديد راو  يبناء ال عت األول لممعمؾم والتاني لمم هؾل  وةرأ  بع هؼ "َوَةْد ُف ِّ
َلَكددْؼ" ب ددؼ فاودد  وت ددديد صدداد  "َما ُيددرَِّم َمَمددْيُكْؼ" ب ددؼ ياودد  وت ددديد راودد  بالبندداء 

ب ؼ "  َما ُيرِّمَ  "هؾل   وةرأ بع هؼ " وةد ف ت " يتخ يف ال اد وفتح ال اء لمم 
 . ياو  وت ديد راو  بالبناء لمم هؾل

َوةددد )  َ دداء وال دداء ون ددبهما مددؽ َةْؾلدد  يددؽ م اهددد : " اْمتمُ ددؾا فددم  ددؼ الْ اةددال   
َوةد ف ت لكؼ ) َمامر ير َوَأُيؾ َمْمرو َواْيؽ َفَقَرَأ اْيؽ كت ( ‘ ف ت لكؼ َما يرم َمَمْيُكؼ

َوةدد ف دت لكدؼ َمدا ) َرَأ َنداِف  َوَيْ دص َمدؽ َماِصدؼ  َوَةد م دمؾمتيؽ(  َما يرم َمَمْيُكؼ
َوةدد ) ة َأيدم بكدر َوَيْمدَزة والكسداوم َوَةدَرَأ َماِصدؼ فدم ِرَواَطد ين دبهما   ( يرم َمَمْيُكؼ
 (ٖ)ِبَ ؼ اْلَ اء" ( َما يرم َمَمْيُكؼ) ِبَ ْتح اْلَ اء (  ف ت لكؼ

وبكر ايؽ مظية القراءات السابقة وأ ا  مميهدا ةدراءة مظيدة العدؾفي فقدال : "   
ممدم ينداء ال عدت لم امدت وفدتح ال داد وتخ ي هدا  « وةد ف دت»وةرأ مظية العؾفي 

                                                 

   . ٕٗٚ/ٕالم رر الؾجيز في ت سير الكتاب العزيز   اليؽ مظية   (ٔ)
 . ( ٜٔٔسؾرة األنعام أطة )   (ٕ)
  وينغددر ال  ددة لمقددراء السددبعة  أليددي ممددي ٕٕٙ/ٔالسددبعة فددي القددراءات   اليددؽ م اهددد  (ٖ)

  معددالؼ التنزيددت فددي ت سددير القددرآن ٛٚٗ/ٔ  ب ددر العمددؾم لمسددمرةندي    ٜٖٓ/ٖال ارسددي  
 . ٔٚ/ٕ   لم ؾزي  ممؼ الت سير  زاد المسير في ٗ٘ٔ/ٕ   لمبغؾي 
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ممم يناء ال عت لمم عؾل  والمعنم ةد ف ت ال درام مدؽ ال دالل وانتزمد  « ما يرم»
 (ٔ)بالنبييؽ"

فمدؽ ةدرأ بدال تح فدي  ات وبيان ي تها طقدؾل الدرازي : " وفي تؾجي  ها  القراء    
َةددْد )أندد  تمسددػ فددي فددتح ةؾلدد : ف ددت بقؾلدد   : ال ددرفيؽ فقددد ايددتج يددؾجهيؽ األول

ْمَنا اآْلَطداتِ  َأْتدُت َمدا )ر وفدي فدتح ةؾلد : يدرم بقؾلد : ٕٙٔ  ٜٛ  ٜٚااالنعدام: ( َف ا
َم َرب ُكددؼْ  ِمّمددا ُبِكددَر اسددُؼ ) لتمسددػ بقؾلدد : والؾجدد  التدداني: ا   ر ٔ٘ٔااالنعددام:  ( َيددرا

َم َمَميُكؼ َت َلُكؼ ما َيرا في   أن طكؾن ال عت مسندا إلم ال امت (  المادِ  َمَميِ  َوَةد َف ا
وأمددا الددايؽ ةددرءوا بال ددؼ فددي ال ددرفيؽ ف  ددتهؼ ةؾلدد     لتقدددم بكددر اسددؼ   تعددالم

مُ ) َمْل َمَمْيُكُؼ اْلَمْيَتُة َوالدا وةؾل : يرمل ت  ديت لمدا أجمدت فدي   ر ٖ االماودة: ( ُيرِّ
َمدْل َمَمددْيُكُؼ اْلَمْيَتدةُ )هدا  اآلطدة فممدا وجد  فددي الت  ديت أن طقدال:  ب عدت مدا لددؼ ( ُيرِّ

وهؾ ةؾل : ما يدرم ممديكؼ ولمدا  بدل وجدؾب    طسؼ فامم  وج  في اإلجمال كالػ
م يرم ب ؼ ال اء فكالػ ط  : ف ت ب ؼ ال اء ألن هداا الم  دت هدؾ بلدػ الم در 

دال)وأط ا فتند  تعدالم ةدال:   الم مت بعين   (  َوُهدَؾ الادِاي َأْندَزَل ِإَلدْيُكُؼ اْلِكَتداَب ُمَ  ا
وأما مدؽ ةدرأ ف دت بدال تح ويدرم   ر وةؾل : م  ال يدل ممم ف ت ٗٔٔااالنعام: 

دْمَنا اآْلَطداتِ ) بال ؼ ف  ت  فدي ةؾلد : ف دت ةؾلد : وفدي ةؾلد : يدرم ةؾلد :  (َةدْد َف ا
َمْل )  (ٕ)" ( َمَمْيُكُؼ اْلَمْيَتةُ  ُيرِّ

ويددري ايددؽ زن مددة أن األف ددت أن طدديتمف ل ددظ ال عمدديؽ ممددم نغددام وايددد وال      
وهددا  طختمددف فبعددد أن بكددر ةددراءة ال عمدديؽ ممددم مددا لددؼ طسددؼ فاممدد  وي تهددا ةال:"

                                                 

  وينغدر الددر الم دؾن  ٜٖٖ/ٕزيدز   اليدؽ مظيدة  الم رر الدؾجيز فدي ت سدير الكتداب الع(ٔ) 
 . ٜٕٔ/٘  مسميؽ ال مبيلفي ممؾم الكتاب المكنؾن 

 .ٜٕٔ/ٖ  لمرازي ي  م اتيح الغ(ٕ) 
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تَ  )أيسؽ أمنم  لييتمف الم غان ممدم نغدام وايدد إب كدان الم  دت  ( ُيرِّمَ )و ( ُف ِّ
  (ٔ)الم غيؽ "    وال  رورة تدمؾ إلم المخال ة ييؽ  هؾ الم رم

فدة وأنهدا كمهدا معرو  ندممم ات اك ها  القراءات فم المعونقت الظبري ما يدل م    
ةال أيؾ جع ر: وال ؾاب مؽ القؾل في بلػ : "  ومست ي ة مدا ةراءة مظية فقال

لقددراءة التددي مندددنا أن طقددال: إن كددت هددا  القددراءات الددتالث التددي بكرناهددا  سددؾل ا
بكرنا مؽ مظية  ةراءات معروفات مست ي ٌة القراءُة يها في ةرأة األم دار  وهدؽ 

 (ٕ)مّت قات المعاني غير مختم ات  فبييِّ بلػ ةرأ القارئ فم يٌ  في  ال ؾاَب" 

البنددداء لم امدددت أو أن المعندددم ممدددم ةدددراءة  -أط دددا –تبعددد  األزهدددري فدددرأل و     
َم َمَمدْيُكْؼ(  فمعندا  بدال تح: ةدد  ؽ ةرأ: " مالم عؾل وايد  فقال َت َلُكْؼ َما َيرا )َوَةْد َف ا

َف ت لكؼ ال رام مؽ ال الل  أي: مياز وبياؽ  ومؾ   )ما( ن َ    ومؽ ةدرأ )َوَةدْد 
َت َلُكْؼ َما ُيرَِّم َمَمْيُكْؼ( فهدؾ ممدم مدا لدؼ ُطسدؼ فاممد    والمعندم وايدد   ألن    ُف ِّ

 (ٖ)"  هؾ الم  ت المَ رِّمُ 

ومما سبض يت دح لندا أن مؾرفيمدات األفعدال المبنيدة لم امدت والم عدؾل فدي هدا    
إلددم امددتال  المعنددم ألن المعنددم  إلددم امددتال  الم ددظ فقدد    و لددؼ تدددداآلطددة أدت 

   هؾ الم  ت الم رم .فكما ةال األزهري سابقا  وايد ممم كت 

                                                 

 .ٜٕٙ/ٔ  يؽ زن مة   الي ة القراءات (ٔ) 
 .ٓٚ/ٕٔمظبري   لجام  البيان في تيويت القرآن (ٕ) 
 .ٕٖٛ/ٔ  معاني القراءات ل زهري (ٖ) 
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  (1) ََّنَّاملُشرِكَيَّقَتَلََّأوَّلِدِىمَُّشرَكاُؤُىمَّوََكذِلَكَّزَيمَنَِّلَكثرٍيَّمَّ :قال تعاىل -3    

امتم ل القراءات القرآنية في اآلطة السابقة في صديغة " زيدؽ" فمدؽ القدراء مدؽ     
ةرأها ب ؼ الزي وكسر الياء بالبناء لمم عؾل   ومنهؼ مؽ ةرأها ب تح الدزاي واليداء 

 بالبناء لم امت .

وكدالػ زيدؽ لكتيدر مدؽ الم دركيؽ ةتدت )    وامتم ؾا فدم ةؾلداهدد:"طقدؾل ايدؽ م    
لكتيدر مدؽ ) يرفد  الدزال (  وكدالػ زيدؽ) فقرأ ايؽ مدامر ويدد  (  أوالدهؼ لركاؤهؼ
وةددرأ    ييدداء ( لددركاوهؼ)   الدددال ين دد( دهددؼ أوال )يرفدد  الددالم  (الم ددركيؽ ةتددت

 )ين د  الدالم  ( لكتيدر مدؽ الم دركيؽ ةتدت)  ين د  الدزال (وكدالػ زيدؽ)الباةؾن 
 (ٕ)" رفعا ( لركاؤهؼ) م  ا ( دهؼ أوال
فال  ددة لمددؽ ةددرأ ب ددتح وفددي تؾجيدد  هدداتيؽ القددراءتيؽ طقددؾل ايددؽ مالؾيددة : "     

الددزّاي: أندد  جعددت ال عددت لم ددركاء فددرفعهؼ بدد   ون دد  القتددت يتعددّدي ال عددت إليدد   
وم ض أوالدهؼ بت افة القتت إليهؼ. وال  دة لمدؽ ةدرأ  ب دؼ الدزاي: أند  دّل يدالػ 

ال عددت لمددا لددؼ طسددّؼ فاممدد . ورفدد  بدد  القتددت. وأ دداف  إلددم لددركاوهؼ ممددم يندداء 
 (ٖ)فخ  هؼ. ون   أوالدهؼ يؾةؾ  القتت مميهؼ "

َوَكاِلَػ َزياَؽ ِلَكِتيٍر ِمدَؽ اْلُمْ دِرِكيَؽ القراءتيؽ : " وةال السمرةندي مؾ  ا معنم     
ةرأ ...    ياطيؽ ةتت أوالدهؼكاؤهؼ وهؼ الَةْتَت َأْوالِدِهْؼ ُلَركاُؤُهْؼ طعني: زيؽ لهؼ لر 

ايددؽ مددامر ومددؽ تابعدد  مددؽ أهددت ال ددام َوَكدداِلَػ َزياددَؽ ب ددؼ الددزاي َةْتددَت ب ددؼ الددالم 
ةرئ َزياَؽ بال ؼ ممم فعت ما لدؼ طسدؼ  َأْوالِدِهْؼ ب تح الدال ُلَركاِوِهْؼ بالخ ض. وإنما

دهدددؼ فاممددد  ومعندددا : ةتدددت لدددركاوهؼ ممدددم معندددم التقددددطؼ  وهدددؼ أوالدهدددؼ ألن أوال
                                                 

  . ( ٖٚٔألنعام أطة ) سؾرة ا  (ٔ)
  وينغر معاني القراءات ل زهدري :  ٕٗ٘/ٔالسبعة في القراءات  اليؽ م اهد البغدادي     (ٕ)
 . ٖٕٙ  والن ر في القراءات الع ر  ٖٕٚ/ ٔ  وي ة القراءات اليؽ زن مة :  ٖٛٛ/ٔ

 .ٔ٘ٔ/ٔال  ة في القراءات السب  اليؽ مالؾية :  (ٖ)
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لركاؤهؼ في أمؾالهؼ  ف ار لركاؤهؼ نعتا  ل والد  وصار األوالد ن با  ممدم وجد  
الت سير. وةرأ البداةؾن َزيادَؽ بالن د  ألند  فعدت مداض ُلدَركاُؤُهْؼ بال دؼ ألند  جعدت 

  (ٔ)"ال ركاء ممم وج  ال امت.

(  ومددنهؼ مددؽ لددؼ ٕ) وامتمددف العممدداء فددي ةددراءة ايددؽ مددامر فمددنهؼ مددؽ أجازهددا   
فيجداز هؾ ال  ت ييؽ المت اط يؽ : " مندهؼ  مدم جؾازها  في بوالس(  ٖ زها )ط

الكؾفيدؾن فدي سدعة الكددالم ال  دت يديؽ الم دا  الددال هدؾ لدب  ال عدت والم ددا  
إلي  بما ن ب  الم دا  مدؽ م عدؾل بد  أو عدر  أو لدبه   وإلدم هداا بهد  ايدؽ 

ي ةؾلدد  تعددالم: مالددػ   وةددد وردت القددراءة بال  ددت يينهمددا بم عددؾل الم ددا  فدد
  ييد  ةدرأ ايدؽ مدامر ( وكالػ زيدؽ لكتيدر مدؽ الم دركيؽ ةتدت أوالدهدؼ لدركاؤهؼ )

)ةتدت( وجدّر )لدركاوهؼ( ممدم أند  م دا   دين   )أوالدهؼ( ممم أن  م عدؾل بد  لد
إليدد   وهددؾ مددؽ إ ددافة الم دددر إلددم فاممدد    ومتددت هدداا ال  ددت غيددر جدداوز منددد 

ض الزمخ رّي الب درييؽ فدي هداا  ورّد ةدراءة الب رييؽ إاّل في الّ عر مظمقا   وواف
 (ٗ)ايؽ مامر في اآلطة ال ري ة السابقة " 

                                                 

 . ٙٛٗ/ٔي : ب ر العمؾم لمسمرةند  (ٔ)
 . ٕٗٚ/ٔ    لمدمياطي ينغر: إت ا  ف الء الب ر في القراءات األربعة م ر    (ٕ)
  معدداني القددراءات ل زهددري  ٔٛ/ٕينغددر : زاد المسددير فددي ممددؼ الت سددير اليددؽ ال ددؾزي      (ٖ)
  الم تس  في تبييؽ وجؾ  لؾاب القراءات واإلط اح منها أليي ال تح متمان يدؽ  ٖٛٛ/ٔ 

 مٜٜٜٔ -هدددٕٓٗٔالم مددس األممددم لم ددئؾن اإلسددالمية   ط: -: وزارة األوةددا جنددي  ط 
 .ٖٕٙ/ٕ  يؽ ال زري ال    الن ر في القراءات الع ر ٖٖ/ٔ 
الكنز في القراءات الع ر لعبد   يدؽ مبدد المددمؽ يدؽ الؾجيد  يدؽ مبدد   يدؽ ممدم ايدؽ   (ٗ)

د. مالددد الم ددهداني   ط: مكتبددة  المبددارك الّتدداجر الؾاسددظّي المقددرئ تدداج الددديؽ   وت قيددض:
 ٓٛ/ٔم   ٕٗٓٓ -هد  ٕ٘ٗٔالقاهرة   ط: األولم   –التقافة الدينية 
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بعدد أن بكدر ةدراءة ايدؽ  أنها ةراءة ةبي ة ةميمة االستعمال فقال ال ؾزي ورأل      
 (ٔ)"  االستعمال   ةميت في وهاا ةبيح : "ومعناها   مامر

: " ووجدد  ةددراءة ايددؽ  امر فقدداللمدددفا  مددؽ ةددراءة ايددؽ مدد ايددؽ ال ددزرل  ت ددلو    
مامر مؽ يي  ف ت ييؽ الم افيؽ بالم عؾل الاي هؾ أوالدهدؼ  وةدد ورد ال  دت 
فدددي متدددت بلدددػ بدددالم عؾل فدددي ال  ددديح مدددؽ كدددالم العدددرب امتيدددارا  ولدددؼ طكدددؽ بلدددػ 

ةدؾل الزمخ دري وغيدر   مخ ؾصا ب رورة ال عر كما بكر بع هؼ  وال يمت ل إلم
 (ٕ)" في ت عي  

ويك ي في بلػ دلديال هدا  القدراءة ال د ي ة الم دهؾرة التدي  : " –ا أط –وةال   
يمغل التؾاتر كيف وةاروها ايؽ مامر مؽ كبار التابعيؽ الايؽ أمداوا مدؽ ال د ابة 

  وهدؾ مد  بلدػ مربدي صدريح مدؽ صدميؼ - -كعتمان يدؽ م دان وأيدي الددرداء 
كمؼ بد  فكيدف  العرب فكالم  ي ة وةؾل  دليدت ألند  كدان ةبدت أن يؾجدد الم دؽ ويدت

 (ٖ)"  وةد ةرأ بما تمقم وتمقؽ

: "  أن القددراءة ب ددتح الددزاي أيدديؽ مددؽ القددراءة ب ددمها فقددال ايددؽ مظيددةورأل    
 ( ةتت) ب تح الزاي  ( وكالػ زيؽ)اءة فقرأت ال مامة سؾل ايؽ مامر امتم ل القر 
 (ٗ)"    وها  أييؽ ةراءة ( لركاؤهؼ)  بكسر الدال ( أوالدهؼ) بالن   

                                                 

 .   ٔٛ/ٕزاد المسير في ممؼ الت سير لم ؾزي     (ٔ)
لددرح طيبددة الن ددر فددي القددراءات ل ددمس الددديؽ أيددؾ الخيددر ايددؽ ال ددزري  ك يددؽ ك يددؽ   (ٕ)

 .ٜٕٕ/ٔم   ٕٓٓٓ -هد  ٕٓٗٔت   ط: التانية  ييرو  –يؾسف   ط: دار الكت  العممية 
 . ٖٕٙ/ٕالن ر في القراءات الع ر اليؽ ال زري     (ٖ)
 . ٜٖٗ/ٕالم رر الؾجيز في ت سير الكتاب العزيز اليؽ مظية    (ٗ)
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وممددم الددرغؼ مددؽ امددتال  العممدداء يددؾل ةددراءة ايددؽ مددامر بالبندداء لمم هددؾل     
ومارآ  ايؽ مظية مؽ أن ةراءة البناء لم امت أيديؽ   أال أن المداكؾر سدابقا و دح 

األفعددال المبنيددة لم امددت  مددؾرفيؼفددي وب ددؾرة جميددة أن االمددتال  يدديؽ القددراءتيؽ 
   فالداللدة ولدؼ يدد ر ممدم معندم لم دظ فقد     در ممدم اأ والم عؾل في هدا  اآلطدة
 تتغير . ممم القراءتيؽ  ايتة لؼ

المب دد  يت ددح أن امددتال  القددراء فددي مددؾرفيؼ  اومددؽ مددالل مددا ورد فددي هددا   
األفعدال المبنيددة لم امدت والم عددؾل لدؼ طكددؽ لدد  أي أ در ممددم الداللدة   فالداللددة فددي 

هدؾ السدعة والتيسدير     ولكدؽ غاطدة االمدتال تتغيدرجمي  األمتمة الؾاردة  ايتة لؼ 
 ممم القارويؽ .
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 اهساملبحث اخل
 " اختالف القشاءاث القشآًٍت يف املْسفٍن االشتقاقً "

المؾرفيؼ االلتقاةي هؾ مؾرفيؼ ب  ن تض كممة جديدة مؽ كممة أمدرل . مدتال      
 مكتؾب   مكت    الكممات اآلتية : كتابة   كات  مؽ ) كت  ( نستظي  أن ن تض 

ويمكؽ أن نعبر   وهي ممم وزن ِفَعالة   فامت   م عؾل   َم عت ممم التؾالي ... 
 مؽ االلتقاةات السابقة كما طيتي :

مكتدؾب   كتد        كاتد    كتد    وزن م عدؾل         كت    وزن فامدت    
ويمكددؽ أن نقددؾل كتابددة   كاتدد    وزن م عددت      َمْكَتدد      وزن فعالددة       

) كتدد  ( لتكدؾيؽ كممددة )كاتدد  ( ت هدؾ مددؾرفيؼ الدتقاةي امتددزج مد  زن فامددمدؽ و 
. وي د  أن ناليدظ أن مدؾرفيؼ فامدت مدتال كاا ال ال م  مكتدؾب وكتابدة ومكتد وه

 (ٔ) يؾل ال عت إلم اسؼ   وكالػ مؾرفيمات م عؾل وفعالة وم عت .

رفيؼ ومدددؽ اآلطدددات التدددي ورد فيهدددا امدددتال  يددديؽ القدددراءات القرآنيدددة فدددم المدددؾ    
 االلتقاةي في سؾرة األنعام ما يمي :

 (2) َوالشممَسََّوالَقَمَرَُّحسباانََّّاِلُقَّاإِلصباِحََّوَجَعَلَّاللميَلََّسَكًناف :قال تعاىل -1  

ممدم صديغة ال عدت    "امتمف القراء في صيغة " جعت " فمنهؼ مؽ ةرأهدا " جعدت   
 ممم صيغة اسؼ ال امت . " جامت" ومنهؼ مؽ ةرأها 

وجامدت  كتيدر ونداف  وأيدؾ ممدرو وايدؽ مدامر:" ةدرأ ايدؽ أيدؾممي ال ارسدي: ةدال    
 (ٖ)بيلف. وةرأ ماصؼ ويمزة والكساوّي: وجعت الميت سكنا بغير ألف "الميت سكنا 

                                                 

  .  ٕٚ   ٔٚمدمت إلم ممؼ المغة   ك ممم الخؾلي   ص (ٔ) 
  . (ٜٙسؾرة األنعام أطة )   (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٖقراء السبعة : اليي ممي ال ارسي   ال  ة لم  (ٖ)
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طقدددؾل ايددؽ مالؾيددة : " فال  دددة لمددؽ أ بددل األلدددف القددراءتيؽ ولتؾ دديح ي ددة    
نم ما ةد م م  و بدل  وهدؾ وم ض: أن  رد ل ظ )فامت( ممم متم   وأ ا  بمع

األيسؽ  واأللدهر. وال  دة لمدؽ يدافها  ون د : أند  جعمد  فعدال ما ديا ومظ د  
  (ٔ)ممم فامت معنم ال ل غا كما مظ ل العرب اسؼ ال امت ممم الما ي" 

بغيدر  ( وجعدت الميدت سدكنا) مة : " ةرأ ماصؼ ويمدزة والكسداوي ويقؾل ايؽ زن     
فددالض )بدداأللف وكسددر الميددت وي ددتهؼ ةؾلدد   (الميددت وجامددت  )ألددف   وةددرأ البدداةؾن 

وي دة  ...ا تقدم  إب أتدم فدي سدياة  ممم ل ظ م(  جامت الميت)فيجروا(  اإلصباح
مظ ل ممي  جاءت يم ظ الما دي  هي أن األفعال التي (وجعت الميت سكنا)مؽ ةرأ 

َوُهَؾ الاِاي ) (ٖ)( ِاي َأنَ َيُكؼَوُهَؾ الا )(ٕ)(الاِاي َجَعَت َلُكُؼ الن ُ ؾمَ َوُهؾَ )وهؾ ةؾل  بعدها 
كددؾن مددا تقدددمها جددرل يم غهددا فدد ن تكددؾن معظؾفددة ممددم لددبهها وي (ٗ) (َأنددَزلَ 
 (٘)"أولم
ويقؾل الرازي : " ي دة مدؽ ةدرأ باسدؼ ال امدت أن المداكؾر ةبمد  اسدؼ ال امدت       

ر وجامددت أط ددا اسددؼ ٜٙ -ٜ٘وهددؾ ةؾلدد : فددالض ال دد  وفددالض اإلصددباح ااألنعددام: 
ل امددت. وي دد  كددؾن المعظددؾ  م دداركا لممعظددؾ  مميدد   وي ددة مددؽ ةددرأ ب دديغة ا

ال عت أن ةؾل : وال مس والقمر من ؾبان وال يد لهاا الن   مؽ مامت  وما بلػ 
إال أن طقددددر ةؾلددد : وجعدددت بمعندددم وجامدددت ال دددمس والقمدددر يسدددبانا وبلدددػ ط يدددد 

 (ٙ)المظمؾب " 

                                                 

 .ٙٗٔ/ٔ القراءات السب  : اليؽ مالؾية   ال  ة في (ٔ)
  . (ٜٚسؾرة األنعام أطة )   (ٕ)
  . (ٜٛسؾرة األنعام أطة )   (ٖ)
  . (ٜٜسؾرة األنعام أطة )   (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٔ  ي ة القراءات : اليؽ زن م   (٘)
 . ٛٚ/ٖٔ   م اتيح الغي  :  لمرازي   (ٙ)
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َكنا  طسكؽ إلي  التع  بالنهار السترايت  في  َوَجَعَت الماْيَت سَ البي اوي : " ويقؾل    
مؽ سكؽ إلي  إبا اطمين إلي  استئناسا  ب   أو طسكؽ في  الخمض مدؽ ةؾلد  تعدالم: 

في معنم الما ي.     فتن ب  ون ب  ب عت دل ممي  جامت ال (ٔ) ( ي ِ ِلَتْسُكُنؾا فِ ) 
م المعظؾ  ممي   فتن فالض ويدل ممي  ةراءة الكؾفييؽ َوَجَعَت الماْيَت يمال  ممم معن

بمعنم فمدض ولدالػ ةدرئ بد   أو بد  ممدم أن المدراد مند  جعدت مسدتمر فدي األزمندة 
ددْمَس َواْلَقَمددَر مظ ددا  ممددم م ددت الميددت  المختم ددة وممددم هدداا ط ددؾز أن طكددؾن َوال ا
وي ددهد لدد  ةراءتهمددا بددال ر واأليسددؽ ن ددبهما ب عددت مقدددرا. وةددرئ بددالرف  ممددم 

 (ٕ)  أي م عؾالن"االيتداء والخبر م او 

ويقددؾل ال ددؾكاني : " ةددرأ ال سددؽ وميسددم ايددؽ ممددر وماصددؼ ويمددزة والكسدداوي    
وجعت الميت سكنا يمال ممدم معندم فدالض مندد يمدزة والكسداوي  وأمدا مندد ال سدؽ 

وجامددت مظ ددا ممددم فددالض. وةددرئ فددالض يسددم فعظ ددا ممددم فمددض. وةددرأ ال مهؾر وم
 .(ٖ)« امت الميت ساكناوج»وجامت ين بهما ممم المدح. وةرأ طعقؾب 

لهؼ فددي تؾ دديح ي ددة انخمددص إلددم أن أةددؾ ومددؽ م مددت أةددؾل العممدداء السددابقة    
ةراءة مؽ ةرأ " جامت " ب يغة اسؼ ال امدت وإن امتم دل فدي الم دظ إال أنهدا ات قدل 
فددي المعنددم وهددؾ أن المدداكؾر ةبمدد  اسددؼ فامددت فؾجدد  كددؾن المعظددؾ  م دداركا 

ةدراءة مدؽ ةدرأ " جعدت    أمدا أةدؾالهؼ فدي ي دةلممعظؾ  ممي  إلن  أتم في سياة  
مظ دد  ممددم فامددت جعمدد  فعددال ما دديا و "ب دديغة ال عددت  فدديمكؽ تمخي ددها فددي أندد  

ن األفعال التدي مظ دل مميد  جداءت يم دظ الما دي   أو ألن أل   أو ل غا  معنم ال
ةؾل  وال مس والقمر من ؾبان واليد لهاا الن د  مدؽ مامدت فقددروا جعدت بمعندم 

 .س والقمر وجامت ال م

                                                 

  . (ٖٚأطة )  الق صسؾرة   (ٔ)
 . ٗٚٔ/ٕمبي اوي    ل أنؾار التنزيت وأسرار التيويت  (ٕ)
  .  ٖٙٔ/ٕفتح القدير : لم ؾكاني    (ٖ)
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لكت ةراءة مؽ القراءات السابقة ي ة مقبؾلة ينيل ةؾل أن وبناء ممي  طمكؽ أن أ 
لدؼ يندتج مند  االلدتقاةي فدي المدؾرفيؼ فدي هدا  اآلطدة امتال  القراء مميها   وأن 

تيسدير مر امتال  في الم دظ ندتج مند  ولكؽ غاطة األ  تناةض وت اد في المعنم 
  .وتؾسعة في القراءة 

ََّوُمسَتودَع قال تعاىل : -2        (1) َوُىَوَّالمذيََّأنَشَأُكمَِّمنَّنَفٍسَّواِحَدٍةََّفُمستَـَقرٌّ

 امتمدف القدراء فددي صديغة " فمسددتقر " فمدنهؼ مددؽ ةدرأ َفُمْسددَتَقر  بكسدر القددا       
 .ب يغة اسؼ المكان   ومنهؼ مؽ ةرأها ب تح القا  ب يغة اسؼ ال امت 

ر  َوُمْسددَتْؾَدٌ ( بكسددر رأ ايددؽ كتيددر وأيددؾ ممددرو )َفُمْسددَتقِ " ةددةددال األزهددري :        
 (ٕ)  وةرأ الباةؾن ب ت ها" القا 
ةدددرأ ايدددؽ كتيدددر وأيدددؾ ممدددرو وفدددي تؾجيهددد  القدددراءتيؽ طقدددؾل ايدددؽ زن مدددة : "      

تقدؾل    }فمستقر{ بكسر القا  جعال ال عت لد  أي فمدنكؼ مسدتقر ومدنكؼ مسدتؾد 
 :وي ددتهؼ بكرهددا اليزيدددي فقددال  عنددم وايددد ةددر ال دديء طقددر واسددتقر طسددتقر بم

هداا ولدد  :كمدا تقدؾل  فمستقر في الريؼ طعني الؾلد ومستؾد  في أصالب الرجال 
: ومددؽ ال سددؽ الب ددري ةددال   مسددتقر فددي ريددؼ أمدد  وأنددا مسددتقر فددي مكددان كدداا 

 : ةدال الزجداج    مستقر في القبر ومستؾد  فدي الددنيا يؾلدػ أن يم دض ب دايب 
فمستقر أي فمنكؼ مستقر في األيياء ومدنكؼ مسدتؾد  فدي التدرل  وجاوز أن طكؾن 

}فمسددتقر{ : وةددرأ البدداةؾن    ف عددت أيددؾ ممددرو المسددتقر فددامال والمسددتؾد  م عددؾال
بددال تح وي ددتهؼ إجمددا  ال ميدد  ممددم فددتح الدددال فددي مسددتؾد  ممددم معنددم أن   

كمدا هدؾ استؾدم  فكالػ مستقر مؾجد  إلدم أن   اسدتقر  فدي مقدر  فهدؾ مسدتقر 
   مسدددتؾد  فدددي مسدددتؾدم  وةؾلددد  }ويعمدددؼ مسدددتقرها ومسدددتؾدمها{ ط دددهد لم دددتح

                                                 

  . (ٜٛسؾرة األنعام أطة )   (ٔ)
 . ٜٜٔ/ٔ  المبسؾط في القراءات الع ر لمنيسايؾري  ٖٖٚ/ٔمعاني القراءات ل زهري    (ٕ)
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والؾجهان يتدامالن ألن   إبا أةر  اسدتقر وال لدػ أند  ال طسدتقر يتدم طقدر  فهدؾ 
أما رف  فمستقر ومستؾد  فعمم معندم لكدؼ مسدتقر  : ةال الزجاج   م عؾل وفامت

ؼ فدي األصدالب مسدتؾد  وجداوز أن ولكؼ مستؾد  أي فمكؼ في األريام مستقر ولك
 (ٔ)طكؾن مستقر في الدنيا ومستؾد  في األصالب لؼ طخمض بعد " 

ةددرأ ايددؽ كتيددر وأيددؾ ممددرو َفُمْسددَتَقر  بكسددر القددا   وةددرأ ويقددؾل السددمرةندي : "    
البدداةؾن بالن دد . فمددؽ ةددرأ بالن دد  فمعنددا  فمكددؼ مسددتقر ولكددؼ مسددتؾد  طعنددي: 

ةدرأ بالكسدر فعمدم معندم ال امدت طقدال َةدّر ال ديء  مؾ   ةرار ومؾ   إيدا  ومدؽ
 (ٕ)واستقر بمعنم وايد طعني كنتؼ مستقريؽ " 

  وايدددؽ (ٖ)الزمخ دددري  الم دددظفدددي  مدددامعه ؾاامتم ددد ؼإال أنهدددفدددي بلدددػ  ؼتدددبعهو    
 .(٘)والخازن   (ٗ)مظية

أيؾ ييان  إال أند  زاد ممديهؼ في دا  أن " مسدتقر " بدال تح  –أط ا  –وتبعهؼ    
ةددرأ  ن طكددؾن م دددرا ون ددم أن طكددؾن مسددتقر اسددؼ م عددؾل ييدد  ةددال : "طمكددؽ أ

ال مهؾر ب تح القا  جعمؾ  مكانا أي مؾ   استقرار ومؾ   استيدا  أو م درا 
أي فاسدتقرار واسددتيدا  وال طكدؾن مسددتقر اسددؼ م عدؾل ألندد  ال يتعددل فعمدد  فيبنددم 

ت وممدم هدا  من  اسؼ م عؾل  وةدرأ ايدؽ كتيدر وأيدؾ ممدرو بكسدر القدا  اسدؼ فامد
لما بكر إن داءهؼ بكدر انقسدامهؼ   القراءة طكؾن مستؾد  ب تح الدال اسؼ م عؾل 

 (ٙ)إلم مستقر ومستؾد  أي فمنكؼ مستقر ومستؾد   "

                                                 

 ٖٕٙ/ٔاليؽ زن مة     ي ة القراءات  (ٔ)
   ٓٚٗ/ٔب ر العمؾم لمسمرةندي  (ٕ)
 . ٓ٘/ٕالك ا  لمزمخ ري :   (ٖ)
 . ٕٖٙ/ٕ   اليؽ مظية : زيز الم رر الؾجيز في ت سير الكتاب الع(ٗ)
 . ٜٖٔ/ٕلباب التيويت في معاني التنزيت : لمخازن   (٘)
 .ٜٙ٘/ٗاألندلسي    ر الم ي  في الت سير : أليي ييانالب  (ٙ)
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كددان لدد  أ ددر   المددؾرفيؼ االلددتقاةي فددي ممددا سددبض يت ددح أن امددتال  القددراءو     
  فمدؽ ةدرأ ب ديغة ة في هدا  اآلطد في اإللارة إلم المعاني الدةيقة الكامنةالؾا ح 

اسؼ ال امت جعت المعنم منكؼ مستقر في األريام أو في القبدر   ومدؽ ةدرأ ب ديغة 
 . اسؼ المكان جعت المعنم لكؼ مقر أل مؾ   ةرار

أن امددتال  القددراء فددي ومددؽ مددالل المدداكؾر فددي هدداا المب دد  يت ددح جميددا     
دورا بدارزا  ياندا يدددي ر  ممدم الم دظ فقد    وأيأييانا طقت ر أالمؾرفيؼ االلتقاةي 

في اإللارة إلم المعاني الباطنة غير الغاهرة والتي ماكان لهدا أن تغهدر لدؾ كاندل 
 القراءة وايدة غير مختم ة .  
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 السادساملبحث 
 " هْسفٍن تضعٍف العني " اختالف القشاءاث القشآًٍت يف 

ت األصددمية طعددد مددؾرفيؼ ت ددعيف العدديؽ مددؽ المؾرفيمددات التددي تت ددت باألصددؾا    
وهي ترد إما ةبت وتسمم بالمؾاصض أو مؾرفيمات المؾاصض التي تدلف ينية الكممة 

زاودددة اصددظمح ممددم تسددميتها  لددكت مبددانٍ الكممددة أو بعدددها أو فددي وسددظها  ممددم 
  وهددي تددددي إلددم تغييددر المعنددم األساسددي لمكممددة بالسددؾايض والمؾايددض والدددوامت 

تددرج وسد  األصدؾات األصدمية لمكممدة ومؾرفيؼ ت عيف العديؽ مدؽ العناصدر التدي 
 وتسمم بالدوامت أو األي اء .

مدؾرفيؼ ت دعيف ومؽ اآلطات التي ورد فيها امتال  ييؽ القراءات القرآنية فم     
 : في سؾرة األنعام ما يمي العيؽ

بوَنَكََّولـِكنمَّالظّاِلمَيَِِّبايِتَّاللمـِوَّيَّ قال تعاىل :  -1      (1) َحدونَّفَِإنـمُهمََّّلَّيَُكذِّ

امتمف القراء في ها  اآلطة في ةراءة " طكايؾنػ " فمنهؼ مؽ ةرأها بدالتخ يف      
 ومنهؼ مؽ ةرأها بالت ديد .

ُيؾَنػَ )ةددرأ ندداف  والكسدداوي ةددال النيسددايؾري : "       وةددرأ   م ي ددة (  َفددِتناُهْؼ اَل ُطَكدداِّ
ايددؽ و    (ٖ) األهددؾازي  ػ مدد وهددؾ مت ددض فددي بلدد (ٕ)م ددددة"  ( ُيؾَنػَ ُطَكدداّ ) البدداةؾن 
 . (ٗ)ال زري 

فال  دة لمدؽ  : " وفي تؾجي  وتؾ يح ي ة هاتيؽ القراءتيؽ ةال ايؽ مالؾية     
لدد: أن  أراد: ال ط ددونػ كاببدا  ألنهدؼ مدا كدانؾا ط دكؾن فدي صددة   ولدالػ كدان 

                                                 

  . ( ٖٖسؾرة األنعام أطة )   (ٔ)
 . ٖٜٔ/ٔ    منيسايؾرلّ لالمبسؾط في القراءات الع ر     (ٕ)
 . ٔٚٔ/ٔاأَلْهَؾازي     الؾجيز في لرح ةراءات القرأة التمانية أومة األم ار الخمسة   (ٖ)
 . ٖٕٕ/ٔ    ايؽ ال زري   لرح طيبة الن ر في القراءات   (ٗ)
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نهؼ ال طديتؾن وةيدت معندا : فدت   مي فيهؼ باألميؽ  ولكدنهؼ طكدايؾن مدا جئدل بد يد
فتنهؼ ال طكايؾنػ في ن سدػ   وال  ة لمؽ مفف: أن  أراد:   يت يدل ممم كابػيدل

 (ٔ)"   كي  مؽ   مز وجتولكنهؼ طكايؾنػ فيما ت

ةدرأ بدالتخ يف فمعندا   : "  فمدؽ في تؾ ديح معندم القدراءتيؽ ةال السمرةنديو     
الكداب  وال  دونػ كاببا . ومؽ ةرأ بالت ديد فمعنا : أنهؼ ال ينسبؾنػ إلدمأنهؼ ال ط 

 (ٕ)طكايؾنػ في السر "

 ؼ نقت مدا طقدؾي  ونقت القرطبي امتال  العمماء يؾل امتيار إيدل القراءتيؽ     
  وامتدار أيدؾ مبيدد ةدراءة التخ يدف  وهدي ةدراءة ممدي فقدال : "  ةراءة الت ديد 

ُب َمدد: وروي مندد  أن أبددا جهددت ةددال لمنبددي  ُبَػ َوَلِكددْؽ ُنَكدداِّ   ا ِجْئددَل ِبددِ  ِإناددا اَل ُنَكدداِّ
وةدد مؾلدف أيدؾ مبيدد فدي  ةال الن داس:  " ُيؾَنَػ َفِتناُهْؼ اَل ُطَكاِّ فينزل   مز وجت" 

ُبػَ هاا. وروي:  ُيؾَنَػ . فينزل   مز وجت:" اَل ُنَكاِّ ". ويقؾي هاا أن رجال ةرأ اَل ُطَكاِّ
َفدددِتناُهْؼ اَل يدددؽ مبددداس:" " مخ  دددا فقدددال لددد  اَفدددِتناُهْؼ اَل ُطْكدددِاُيؾَنَػ ممدددم ايدددؽ مبددداس" 

ُيؾَنَػ   (ٖ)األميؽ "   " ألنهؼ كانؾا طسمؾن النبي ُطَكاِّ

أدت إلدددم د وإن ) طكدددايؾنػ ( بدددالتخ يف والت ددددي ةدددراءة وممدددا سدددبض يت دددح أن 
فددالمعنم وايددد كمددا نقددت المعنددم    امددتال  الم ددظ   إال أنهددا لددؼ تدددد إلددم امددتال 

   (ٗ)وم ددددا  ةيددت: همددا بمعنددم وايددد "" ) طكددايؾنػ( مخ  ددا القرطبددي ييدد  ةددال:
أما المعنم فمدؼ    دور  في تنؾي  الم ظ وامتالف  مؾرفيؼ ت عيف العيؽ أدل وهكاا
 . يتغير

                                                 

 . ٖٛٔ/ٔ   اليؽ مالؾية  سب ال  ة في القراءات ال  (ٔ)
 ٗٗٗ/ٔب ر العمؾم  لمسمرةندي :   (ٕ)
 . ٙٔٗ/ٙال ام  أليكام القرآن لمقرطبي :   (ٖ)
 .السايض ن س      (ٗ)
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 (1) فـََلّماََّنسواَّماَّذُكِّرواَّبِِوَّفـََتحناََّعَليِهمََّأبواَبَُّكلََِّّشيءَّ  قال تعاىل : -2  

   فمدنهؼ مدؽ ةرأهدا بددالتخ يف "فدي هدا  اآلطدة فددي ةدراءة " فت ندا  امتمدف القدراء  
 ومنهؼ مؽ ةرأها بالت ديد .

 ةددرأ ايددؽ مددامر فيمددا رول ايددؽ م اهددد )َفتاْ َنددا( يت ددديد التدداء ةددال األزهددري : "    
وةددددرأ البدددداةؾن  الدم ددددقي اليددددؽ مددددامر بددددالتخ يف  -وةددددرئ ممددددم أيددددي ال سددددؽ 

 (ٕ)"بالتخ يف

لت ددديد ممددم معنددم المبالغددة   السددمرةندي : " ةددرأ ايددؽ مددامر: َفَتْ َنددا باوةددال    
 (ٖ)والباةؾن بالتخ يف" 

األزهددري ي ددة القددراءتيؽ وأن كالهمددا جدداوز إال أن التخ يددف أكتددر فددي  وبكددر    
ال عت  مؽ لدد التاء مؽ )َفتاْ َنا( فمتكتير األيؾاب  ومؽ مفف ف ن": القراءة فقال 
 (ٗ)"جاوز  والتخ يف أكتر في القراءة وايد  وكت بلػ

: " ةدرأ ايدؽ مدامر )فت ندا  مؾ  ا ي دة القدراءتيؽ  -أط ا  – ايؽ زن مةل وةا   
فداكر األيددؾاب   تدد  ةؾلد  )أيدؾاب كدت لديء(ممديهؼ( بالت دديد أي مدرة بعدد مدرة وي

ومددد  األيدددؾاب ت ددددد كمدددا ةدددال )م ت دددة لهدددؼ األيدددؾاب(...وةرأ البددداةؾن بدددالتخ يف 
 (٘)وي تهؼ أن التخ يف ط مح لمقميت ولمكتير "

ةراءة التخ يف وهؼ وإن امتم دؾا فدي الم دظ كر الكتير مؽ الم سريؽ معنم وةد ب   
َفَتْ نددا َمَمددْيِهْؼ " ومعنددم )ومددنهؼ القرطبددي ييدد  ةددال : إال أنهددؼ ات قددؾا فددي المعنددم 

                                                 

  . ( ٗٗسؾرة األنعام أطة )   (ٔ)
 . ٖٗ٘/ٔ   معاني القراءات ل زهري   (ٕ)
 .  ٛٗٗ/ٔب ر العمؾم لمسمرةندي :  (ٖ)
 . ٖٗ٘/ٔ    زهري معاني القراءات ل    (ٗ)
 . ٕٓ٘/ٔي ة القراءات   اليؽ زن مة      (٘)



 
 (21مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )

7111 

  أي كترندا لهدؼ بلدػ. والتقددير مندد أهدت  أي مؽ الدنعؼ والخيدرات (َأْيؾاَب ُكتِّ َلْيءٍ 
 (ٔ)لي كان مغمقا منهؼ" العربية: فت نا مميهؼ أيؾاب كت 

مددؽ أنددؾا  الددنعؼ ( َفَتْ نددا َمَمددْيِهْؼ َأْيددؾاَب ُكددتِّ َلددْيٍء ): "  ييدد  ةددال البي دداوي و   
  (ٕ)"  مراوية مميهؼ ييؽ نؾبتي ال راء والسراء

دلنا مكان البيساء طعني ي( َفَتْ نا َمَمْيِهْؼ َأْيؾاَب ُكتِّ َلْيٍء ): "  يي  ةال الخازن و   
ومكان ال دراء ال د ة والسدالمة فدي األيددان    في الرزك والعيش الرماء والسعة
وبلددػ اسددتدراج مندد  لهددؼ. وةيددت: فت نددا ممدديهؼ أيددؾاب كددت لدديء مددؽ   واألجسددام 

 (ٖ)"  الخير كان مغمقا منهؼ

 تنمدان دل فإ فقد    ممدم ت سدير ةدراءة التخ يدفهاا واةت ار معغؼ الم سريؽ    
وأن ةدراءة التخ يدف تقدؾم  ةدراءة الت دديد  يدل ممدم أن ةدراءة التخ يدف أكتدر مدؽ 

وممددم أن   ألنهددا ت ددمح لمقميددت والكتيددر وتددددي ن ددس المعنددم مقددام ةددراءة الت ددديد
منددد  التندددؾ   كدددان الهدددد  مدددؾرفيؼ ت دددعيف العددديؽاالمدددتال  يددديؽ القدددراءتيؽ فدددي 

 .في المعنم  والتناةض مدم االمتال م  والتؾس  في الم ظ 

َّالَقوِمََّوإَِّ  قال تعاىل : -3       ََّمَع َّالذِّكرى َّبَعَد ََّتقُعد ََّفال َّالشميطاُن َّيُنِسيَـنمَك ّما
 (4) الظّاِلميَّ

" فمدنهؼ مدؽ ةرأهدا بدالتخ يف ومدنهؼ مدؽ ةراءة " ُيْنِسَيناَػ  امتمف القراء في       
 ةرأها بالت ديد .

                                                 

 . ٕٙٗ/ٙ   لقرطبي ال    ال ام  أليكام القرآن(ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕ  لمبي اوي  أنؾار التنزيت وأسرار التيويت (ٕ)
 . ٕٔٔ/ٕ     لمخازن   لباب التيويت في معاني التنزيت (ٖ)
  . ( ٛٙسؾرة األنعام أطة )   (ٗ)
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دددا ُيْنِسدددَوإِ ) ةدددرأ ايدددؽ مدددامر : "  مدكددددا بلدددػ ةدددال أيدددؾ بكدددر النيسدددايؾري        َيناَػ ما
ْيَظانُ   (ٔ)م يف " ( ُيْنِسَيناػَ ) م ددة. وةرأ الباةؾن  ( ال ا

فال  ة لمؽ لددد: أند  فدرك  : "ةال ايؽ مالؾية في تؾ يح ي ة القراءتيؽ و     
( لكؼ ؽا سُ ألَِ  مسا نَ أُ ييؽ نسي الرجت  ونّسا  غير . واستدل بقؾل  ممي  السالم: )إّنما 

ة لمؽ مفف أن  ةال: هما لغتدان تسدتعمت إيدداهما   ألن غير  نّسا . وال   ف دد
َ َفَنِسدَيُهْؼ( : مكان األمرل. واسدتدل بقؾلد  تعدالم  - و  أممدؼ -. يريدد ) َنُسدؾا َّللاا

   (ٕ): الترك " فتركهؼ مؽ التؾاب  ألن أصت النسيان   تركؾا   مؽ الظامة

بالت ددديد تقددؾل  ( ينػ ال دديظانوإمددا ينسدد)ايددؽ زن مددة : " ةددرأ ايددؽ مددامر ةددال و    
دد اَل )وي تدد  مددا جدداء فددي ال دددي    اني أط ددا غيددري ونّسددال دديء وأنسدداني  يلُ نسِّ

  وةرأ الباةؾن }وإمدا ينسدينػ{  (ٖ)( ُنِسيا  َطُقؾَلؽا َأَيُدُكْؼ َنِسيُل آَطَة َكَاا َوَكَاا َيْت ُهؾَ 
ربد { ولدؼ طقدت بالتخ يف مؽ أنساني غيري وي دتهؼ ةؾلد  }فينسدا  ال ديظان بكدر 

  (ٗ)فنسا  "

ْنِسددَيناػ ( يتخ يددف السدديؽ مددؽ ةددراءة العامددة: )يُ  "وةددال السددميؽ ال مبددي :        
 (ر ) َفَيْنَساُ  ال يظان ٖٙالكهف:  ا َمآ َأْنَساِنيُ  ِإالا ال يظان (وَ أنسا  ( كقؾل : ))

ددا »وةددرأ ايددؽ مددامر يت ددديدها ِمددْؽ  ر  ٕٗايؾسددف:  فددي هدداا  والتعددّدي جدداء« َنسا
ددت.  ددم  وأمهددت ومها ال عددِت بددالهمزة مددرة  وبالت ددعيف أمددرل كمددا تقدددم فددي أن ددم ون ا
دا ُيْنِسدَيناػ ال ديظان الداكَر أو  والم عؾل التاني م داو  فدي القدراءتيؽ  تقددير : وإما

                                                 

 .ٜٙٔ/ٔي القراءات الع ر : لمنيسايؾري   المبسؾط ف  (ٔ)
 ٕٗٔ/ٔال  ة في القراءات السب  : اليؽ مالؾية :  (ٕ) 
بكددر أيمددد يددؽ ممددرو يددؽ مبددد الخددالض يددؽ مددالد يددؽ مبيددد    أليددي الب ددر الزمددار:ينغددر : (ٖ) 

 -: مكتبدة العمدؾم وال كدؼ ط  : م  ؾ  الدريمؽ زيدؽ      ت قيض  المعرو  بالبزار العتكي
 . ٘ٔٔ/٘   ٜٛٛٔ: األولم  ط  لمدينة المنؾرةا
 ٕٙ٘/ٔي ة القراءات : اليؽ زن مة   (ٗ)
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دا ُيْنِسدَيناػ ال ديظان مدا ُأِمدْرت  ال ض ر ما يميدض بدالمعنم أي: وإما . واأليسُؽ أن تقدِّ
 (ٔ)"ْرك م الس  الخاو يؽ بعد تاكيرك فال تقعد بعد بلػ معهؼب  مؽ تَ 

ةددرأ ايددؽ مددامر ويددد  ويددرل األزهددري أن القددراءة بددالتخ يف أكتددر فيقددؾل : "      
دم بمعندم وايدد   َيناَػ( يت ديد السيؽ  ومفف الباةؾن. ةال: طقال: أنَسدم وَنسا )ُيَنسِّ

  (ٕ)متت: أن م وَن ام  والقراءة بالتخ يف أكتر" 

ويدرل ايدؽ مظيدة أن معنددم القدراءتيؽ وايدد إال أن ةددراءة الت دديد أكتدر مبالغددة     
يت ديد السيؽ وفتح الندؾن والمعندم وايدد  « ينسنػ»ةرأ ايؽ مامر ويد  فقال : " 

  (ٗ)  . التعالبي  في بلػ وات ض مع  (ٖ)" إال أن الت ديد أكتر مبالغة

ل دددظ فدددي تنؾيددد   دورا بدددارزا دلمدددؾرفيؼ ت دددعيف العددديؽ أ ومالصدددة مدددا مدددر أن   
وبتخ يددف  م ددار  ) نسددم ( م ددثف التال ددي  يت ددديد السدديؽ  فقددرأينسددينػ ( )

التعدي في األولم جداء بالت دعيف   والتعددي ف  السيؽ م ار  ) أنسم ( الربامي
تددر ك  إال أن القددراءة بالت ددديد أبمعنددم وايددد فددي التانيددة جدداء بددالهمزة   وكالهمددا 

 .ف أكتر استعماال مبالغة   وبالتخ ي

َأَوَمددؽ كدداَن َميت ددا َفَييَييندداُ  َوَجَعمنددا َلددُ  نددؾر ا َطم ددي ِبددِ  ِفددي  ةددال تعددالم:  - ٗ    
 (٘) الّناسِ 

ت ا " فمنهؼ مدؽ ةرأهدا بالت دديد   ومدنهؼ مدؽ     امتمف القراء في ةراءة صيغة " َميِّ
 ةرأها بالتخ يف.

                                                 

 . ٘ٚٙ/ٗ  مسميؽ ال مبي ل   الدر الم ؾن في ممؾم الكتاب المكنؾن   (ٔ)
  . ٖٖٙ/ٔمعاني القراءات : ل زهري    (ٕ)
 . ٖٖٓ/ٕ   يؽ مظيةال   الم رر الؾجيز في ت سير الكتاب العزيز  (ٖ)
 ٜٚٗ/ٕؾاهر ال سان في ت سير القرآن : ال  (ٗ)
  . ( ٕٕٔسؾرة األنعام أطة )   (٘)
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َمْيتددا  َفَيْيَيْيندداُ ر  طقددرأ بالت ددديد والتخ يددف ...  ةددال ايددؽ مالؾيددة : " اَأَوَمددْؽ كددانَ    
  (ٔ)والمعنم: أفمؽ كان ميتا بالك ر فيييينا  باإلطمان  !"

ا َميِّ )َأَوَمْؽ َكاَن ةرأ ناف  وال  رمي":ةال األزهري و      (ٕ)ومفف الباةؾن"ت ا( م دد 

ةرأ ناف  َأَو دي : " ورأل بعض العمماء أن القراءتيؽ معناهما وايد ةال السمرةن   
 (ٖ)َمؽ َكاَن َمْيت ا بالت ديد  وةرأ الباةؾن بالتخ يف  ومعناهما وايد " 

ا َةاَل َأْهُت الم َغِة: اْلَمْيُل وةال الرازي : "    ا َواْلَباُةؾَن ُمَخ ا   د  ت ا ُمَ دا َةَرَأ َناِفٌ  َميِّ
ا َتْخِ يُف َميٍِّل َوَمْعَناُهَما َواِيٌد  َف " ُمَخ ا    (ٗ)ُ قَِّت َأْو ُمفِّ

والمْيل:  المعنم في الميل والميِّل وايد  وأراد بالميِّل" وةال أيؾ من ؾر:   
ال "   (٘)الكافر ال ا

ومؽ مالل مابكر سابقا يت ح أن معنم القراءتيؽ وايد   وأن االمتال  ييؽ 
امتال  د إلم يد ولؼ  يد ر ممم الداللة  القراءتيؽ في مؾرفيؼ ت عيف العيؽ لؼ

 المعنم .

   (6)َوَمنَّيُرِدََّأنَُّيِضلمُوََّيَعلََّصدرَُهََّضيًِّقاََّحَرًجا  قال تعاىل: -5

ها بالتخ يف   ومنهؼ مؽ ةرأها " فمنهؼ مؽ ةرأ يقا امتمف القراء في صيغة "    
   بالت ديد .

                                                 

 ٜٗٔ/ٔال  ة في القراءات السب  : اليؽ مالؾي     (ٔ)
 ٖٖٛ/ٔمعاني القراءات ل زهري     (ٕ)
 ٜٚٗ/ٔب ر العمؾم لمسمرةندي  (ٖ)

 ٖٖٔ/ٖٔم اتيح الغي   لمرازي   (ٗ) 
 . ٖٖٛ/ٔمعاني القراءات ل زهري : (٘) 
  . ( ٕ٘ٔ) : أطة  سؾرة األنعام أطة   (ٙ)
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ا َيَرج  ةال النيسايؾري : "    { ساكنة اةرأ ايؽ كتير ويد  }َطْ َعْت َصْدَرُ  َ يِّق 
ا{ م ددة الياء ...وةرأ الباةؾن .. الياء.  (ٔ)" }َ يِّق 

وو ح ايؽ مالؾية ي ة القراءتيؽ فقال : " ال  ة لمؽ لدد: أن  أّكد     
ر فكين   يض بعد  ٖٔال يض. ودليم  ةؾل  تعالم: )َمكانا  َ يِّقا  ( ا ال رةان : 
م  الت ديد فخفف   يض. وال  ة لمؽ مّفف: أن  استتقت الكسرة ممم الياء

 (ٕ)وأسكؽ كما ةالؾا هّيؽ وهيؽ " 

القراءتيؽ بمعنم وايد فقال: "  الؾسي   في ت سير القرآن الم يدوجعت صاي     
ةرأ ايؽ كتير:  ْيقا ساكنة الياء  وهؾ مؽ باب: المْيل والمّيل  في أن المخفف 

 (ٖ)متت الم دد في المعنم" 

بالتخ يف ...   والباةؾن بالت ديد  «  يقا»ةرأ ايؽ كتير وةال البغؾي : "     
(   ٘)في بلػ ايؽ كتيروتبع    (ٗ)وهما لغتان متت: هيؽ وهيؽ وليؽ وليؽ" 

 . (ٙ)وال ؾكاني 

ومما سبض يت ح  أن امتال  القراء  في مؾرفيؼ ت عيف العيؽ في كممة "   
  يقا " أ ر ممم ل غها فق  ولؼ يد ر ممم معناها  . 

                                                 

  . ٕٕٓ/ٔ لمنيسايؾري     المبسؾط في القراءات الع ر  (ٔ)
     . ٜٗٔ/ٔاليؽ مالؾية   ال  ة في القراءات السب (ٕ)
اليدؽ الم رر الؾجيز وينغر :    ٖٕٔ/ ٕ لمنيسايؾري    الؾسي  في ت سير القرآن الم يد  (ٖ)

   . ٖٖٗ/ٕمظية  
 .ٛ٘ٔ/ٕ   هد(ٓٔ٘)المتؾفم :  لمبغؾي الؼ التنزيت مع  (ٗ)
: أيؾ ال داء إسماميت يؽ ممر يؽ كتير القرلدي الب دري  دؼ الدم دقي ت سير القرآن العغيؼ (٘)

: دار الكتدددد  العمميددددة    ط  : ك يسدددديؽ لددددمس الددددديؽ  ت قيددددض  هددددد(ٗٚٚ)المتددددؾفم: 
 .ٖٔٓ/ٖ   هد ٜٔٗٔ -الظبعة: األولم    ييروت –من ؾرات ك ممي يي ؾن 

 .ٕٛٔ/ٕ دلم ؾكاني    فتح القدير(ٙ)
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َِّفَّ  :قال تعاىل -6      ََّيصمعمُد ا ََّكَأَّنم ََّحَرًجا ََّضيًِّقا ََّيَعلََّصدرَُه ََّأنَُّيِضلمُو َوَمنَّيُِرد
 (1) السمماءَّ

امتمف القراء في ت ديد العيؽ وتخ ي ها  وإدمال األلف وإمراجها في صيغة      
 " ط عد "

ر مؽ ماِصؼ ةال األزهري : " ةرأ ايؽ كتير )َكَيناَما َطْ َعُد( م ي ة  وةرأ أيؾ بك  
عاُد( بالت ديد بال ألف. ةال أيؾ من ؾر:  اَمُد( م ددا بيلف  وةرأ الباةؾن )َط ا )َط ا
عاُد( فاألصت  اَمُد( أو )َط ا َمْؽ َةَرَأ )َطْ َعُد( فهؾ مؽ َصَعد َط َعد. ومؽ ةرأ )َط ا
ةم  يَتَ اَمد ويَتَ عاد  إال أن التاء أدغمل منهما في ال اد ف ددت المعنم: أن 

عاُد( في السماء نالكافر  ا مؽ اإلسالم وال كمة  ال َطْعمض ب  ليء ؾا بكين  )َط ا
منهما  وةيت معناُ : أن  كين  ُكمِّف أْن ط عد إلم السماء إبا ُدمي إلم اإلسالم 

بعد أن بكركت القراءات  -أط ا  –وةال ايؽ مالؾية  (ٕ)مؽ  يض صدر  من ." 
وبلػ كّم   إن كان ل غ  مؽ االرتقاء  وي  ها  :"  السابقة  التي وردت في اآلطة

فالمراد ب : الم قة والتكّمف. مؽ ةؾلهؼ: مقبة صعؾد: إبا كانل ال ترتقم إال 
 (ٖ)"  عتبم ّقة. والمعنم: أن الكافر لؾ ةدر ل يض صدر  أن يرتقي في السماء ل 

الػ ةم  : ك " فقال ممر :طة في ت سير ها  اآل -أط ا  – ةال التعمبيو     
ماِء طعني ط ض ممي   عاُد ِفي السا المنافض ال ط ت إلي  ليء مؽ الخير َكَيناما َط ا

 .(ٗ)"   ز من  كما ط ض ممي  صعؾد السماءاإلطمان  ويمتن  ويع

                                                 

  . ( ٕ٘ٔسؾرة األنعام أطة )   (ٔ)
 ٖ٘ٛ/ٔمعاني القراءات ل زهري  (ٕ) 
 . ٜٗٔ/ٔ     يؽ مالؾي  ال   ال  ة في القراءات السب (ٖ) 
 . ٛٛٔ/ٗ    لمتعالبي   الك ف والبيان مؽ ت سير القرآن(ٗ) 
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ض ممي  صعؾد السماء. ةال البغؾي : " طعني: ط ض ممي  اإلطمان كما ط و   
ر   ٚٔاالمد ر: ( هق  صعؾدا سير ) الم قة  ومن  ةؾل  تعالم: وأصت ال عؾد
 (ٔ)" أي: مقبة لاةة

ماِء كينما يزاول أمرا  غير ممكؽ  ألن ةال الزمخ ري : " و    عاُد ِفي السا َكَيناما َط ا
صعؾد السماء متت فيما طمتن  ويبعد مؽ االستظامة  وت يض من  المقدرة. 

صم : يت امد وةرئ: ط عد  وأصم  يت عد. وةرأ مبد  : يت عد. وي امد. وأ
  (ٕ)وي عد  مؽ صعد. وي عد مؽ أصعد "

والمعنم كين  ةد ُكمِّف أن َطْ َعَد إلم السماء إبا دمي إلم  ةال ال ؾزي : "و       
اإلسالم مؽ  يض صدر  من . وي ؾز أن طكؾن المعنم: كين ةمب  ط عد في 

فمؼ ط د إال  السماء ُنُبّؾا  مؽ اإلسالم وال كمة. وةال ال راء:  اك ممي  الماه  
عاد» يؾ ممي:ألسماء  وليس طقدر ممم بلػ. وةال أن ط عد في ا و « َط ا

مؽ الم قة  وصعؾبة ال يء  ومن  ةؾل ممر: ما َتَ عادني ليء « : َطّ امد»
 (ٖ)"  كاح  أي: ما لض مميا ليء م قتهاكما ت عدتني مظبة الن

إن  أةؾلأن  آلطة طمكؽسابقة وت سيرهؼ لها  اومؽ مالل تؾجيهات العمماء ال  
كت المعاني الؾاردة في ها  اآلطة مت قة في المعنم   وإن امتم ل في بعض 
األييان في الم ظ  وإن كت القراءات التي وردت في كممة " ط عد " وإن أ رت في 

وةيت: الم ظ إال أنها لؼ تد ر في المعنم ولعت هاا ما دف  ال ؾكاني أن طقؾل : " 

                                                 

 . ٛ٘ٔ/ٕ  بغؾي لممعالؼ التنزيت (ٔ) 
القاسؼ م مؾد يؽ ممرو يؽ أيمد  الزمخ دري   أليي  الك ا  مؽ يقاوض غؾامض التنزيت(ٕ) 

 . ٖٙ/ٕ   هد ٚٓٗٔ -الظبعة: التالتة    ييروت –: دار الكتاب العربي   ط جار   
 . ٘ٚ/ٕ  ال ؾزي    زاد المسير في ممؼ الت سير(ٖ)
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 (ٔ)"  مؽ اإلسالم ُنُبّؾا   عد إلم السماء قراءات: كاد ةمب  طالمعنم ممم جمي  ال
 .أي أن جمي  القراءات الؾاردة في ها  الكممة مت قة في المعنم 

اََّأمُرُىمَِّإنمَّا:قال تعاىل -7    لمذيَنَّفـَرمقواَّدينَـُهمَّوَكانواَِّشيَـًعاََّلسَتَِّمنُهمَِّفََّشيٍءَِّإَّنم
 (2) ِإََلَّاللمـوَِّ

اء في صيغة " فرةؾا" فمنهؼ مؽ ةرأ فارةؾا بديلف بعدد ال داء وتخ يدف امتمف القر    
ُةؾا يدون ألف وت ديد الراء   .أوبدون ألف وتخ يف الراء الراء.  ومنهؼ مؽ ةرأ َفرا

ُةددؾا ِديددَنُهْؼ{ بدداأللف ...      ةددال النيسددايؾري : " ةددرأ يمددزة والكسدداوي }ِإنا الاددِايَؽ َفرا
ُةؾا دِ   (ٖ)يَنُهْؼ{ يت ديد الراء "وةرأ الباةؾن }َفرا

إن الددايؽ  ): " ةددرأ يمددزة والكسدداوي فددي تؾجيدد  القددراءتيؽ وةددال ايددؽ زن مددة     
وةدد روي أن رجدال ةدرأ   أي زايمدؾا  : فارةؾاباأللف وفي الروم أط ا ومعنم  (فارةؾا

: فقال ممدي (  إن الايؽ فرةؾا دينهؼ)  -كرم   وجه  -مند ممي يؽ أيي طال  
أي تركدؾا ديدنهؼ ( إن الدايؽ فدارةؾا ديدنهؼ  ) ؼ ةدرأ     ما فرةؾ  ولكؽ فارةؾ ال و 

مددؽ  (ديددنهؼ فرةددؾا) وةددرأ البدداةؾن    ال ددض الدداي أمددرهؼ   باتبامدد  ودمدداهؼ إليدد 
أي صدداروا  (وكدانؾا لديعا)وي دتهؼ ةؾلد  بعدد   الت ريدض تقدؾل فرةدل المدال ت ريقدا 

 (ٗ) (ُكددت  ِيددْزٍب ِبَمدا َلددَدْيِهْؼ َفِرُيددؾنَ )ا ةؾلد  ا ةددال مبدد الددؾارث وت دددطقهأيزابدا وفرةدد
 (٘)"  يدلػ ممم أنهؼ صاروا أيزابا وفرةا 

وهي ةراءة ممي يؽ أيدي « فارةؾا دينهؼ»ةال ال ؾكاني : " ةرأ يمزة والكساوي و    
وةرأ الباةؾن: فرةؾا بالت دديد إال النخعدي فتند   طال  أي تركؾا دينهؼ ومرجؾا من .

                                                 

  . ٕٛٔ/ٕ    ال ؾكاني    فتح القدير  (ٔ)
  . ( ٜ٘ٔؾرة األنعام أطة ) س  (ٕ)
 ٕ٘ٓ/ٔالمبسؾط في القراءات الع ر   (ٖ)
 . ٕٖسؾرة الروم أطة   (ٗ)
 ٕٛٚ/ٔي ة القراءات:   (٘)
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ف. والمعنم: أنهؼ جعمدؾا ديدنهؼ مت رةدا  فيمداوا يبع د  وتركدؾا بع د   ةرأ بالتخ ي
 (ٔ)ةيت: المراد يهؼ اليهؾد والن ارل "

كممدة "  فدي  أن امدتال  القدراءات القرآنيدةةدؾل أوبناء ممم ما سبض طمكدؽ أن    
 –كممدة   كدان لد  الفي تعدد األل ا  الؾاردة فدي هدا   فرةؾا " كما كان ل  أ ر كبير

إال أند  تعددد تندؾ  ال تعددد    في تعدد المعداني الم هؾمدة منهدا وا ح أ ر –أط ا 
ييددد  ةدددال بعدددد أن بكدددر معندددم القدددراءتيؽ : " ويدكدددد بلدددػ ايدددؽ زن مدددة   امدددتال  

 (ٕ) " والمعنيان متقاربان ألنهؼ إبا فرةؾا الديؽ فقد فارةؾ 
ديًناَِّقَيًماَِّملمَةَِّإبراىيَمََّحنيًفاََُّّقلَِّإنمينََّىداّنََّرّّبَِّإَلَِّصراٍطَُّمسَتقيمَّ:قال تعاىل -8    

 (3) َوماَّكاَنَِّمَنَّاملُشرِكي

ب دددتح القدددا  وكسدددر اليددداء " فمدددنهؼ مدددؽ ةرأهدددا  ةيمدددا"  كممدددةامتمدددف القدددراء فدددي  
 .  وبكسر القا  وفتح الياء والتخ يف  ومنهؼ مؽ ةرأها  والت ديد

يددؽ كتيددر وندداف  وأيددؾ فقددرأ ا{ وامتم ددؾا فددم ةؾلدد  }دينددا ةيمدداةددال ايددؽ م اهددد : "   
وةدرأ ماصدؼ وايدؽ مدامر ويمدزة    ا{ م تؾيدة القدا  م دددة اليداءممرو }دينا ةيم  
 (ٗ)" ا{ مكسؾرة القا  م تؾية الياءوالكساوم }ةيم  

فال  دة لمدؽ لدّدد: أند  أراد: وو ح ايؽ مالؾية ي ة القراءتيؽ ييد  ةدال : "    
َمِة َوبِلَػ ِدي) دينا مستقيما مال ا. ودليم  ةؾل :  . وال  ة ر ٘(  ا البينة : ُؽ اْلَقيِّ

 (٘)" لمؽ مّفف: أن  أراد: جم  ةيمة وةيؼ كقؾلهؼ: )ييمة( و )ييت(
                                                 

 . ٕٛٓ/ٕ   م ؾكاني   ل فتح القدير (ٔ)
 ٕٛٚ/ٔي ة القراءات:   (ٕ)
  . ( ٔٙٔ) : أطة  سؾرة األنعام أطة   (ٖ)
المبسددؾط فددي القدددراءات   وينغددر :  ٕٗٚ/ٔ  اليددؽ م اهددد  كتدداب السددبعة فددي القددراءات  (ٗ)

  ٛٓٔ/ٔفدي القدراءات السدب    أليدي ممدرو الدداني  التيسير   ٕ٘ٓ/ٔالع رلمنيسايؾري   
  . ٕٚٙ/ٕالن ر في القراءات الع ر اليؽ ال زري   

ال  ة لمقراء السبعة اليدي   وينغر :  ٕ٘ٔ/ ٔاليؽ مالؾية     ال  ة في القراءات السب   (٘)
    ٜٖٗ/ٖارسي   اليي ممم ال 
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ةرأ ايدؽ مدامر وأهدت الكؾفدة }ديندا ةيمدا{ بكسدر القدا  أي يؽ زن مة : " اوةال     
اَل  }ةال الزجاج ةيؼ م در كال غر والكبر إال أن  لؼ طقت ةؾما متدت    مستقيما ما

ألن ةيما مؽ ةؾلػ ةام ةيامدا واألصدت ةدؾم ر. ٛٓٔ:  الكهفا {  ْبُغؾَن َمْنَها ِيَؾال  يَ 
 فقمبددل الددؾاو أل ددا لت ركهددا وان تدداح مددا ةبمهددا ف ددار ةددام فممددا امتددت ال عددت امتددت

َمدِة  وةدرأ البداةؾن بالت دديد وي دتهؼ ةؾلد  }  لم در فقيت ةديؼا ا  {َوبِلدَػ ِديدُؽ اْلَقيِّ
َمددةٌ فِ  }و  ر  ٘البينددة :  ةددال ال ددراء فددي هددا  الكممددة  رٖا البينددة : {  يَهددا ُكُتددٌ  َةيِّ

 (ٔ)"  لغات لمعرب تقؾل هاا ةيام أهم  وةؾام أهم  وةيؼ أهم  وةيؼ أهم 

ةدرأ أهدت الكؾفدة " :معنم القراءتيؽ وبكر أنهمدا لغتدان ييد  ةدال التعمبي و حو    
بدداةؾن: َةيِّمددا  ب ددتح القددا  ِةَيمددا  بكسددر القددا  وفددتح اليدداء مخ  ددا. وةددرأ ال وال ددام:

يُؽ اْلَقديُِّؼ ) وكسر الياء م ددا وهما لغتان وت ديض الت ديد ةؾل  تعدالم   (بِلدَػ الددِّ
وتبعد   (ٕ)"  : بلػ الديؽ القدؾيؼ المسدتقيؼمعناهما( وِدينا  ِةَيما  )  و ر ٖٓ: الروما

لتخ يدف بكسدر القدا  واةدرأ  الكؾفيدؾن وايدؽ مدامر ييد  ةدال :" القرطبي  في بلػ
وفتح الياء  م در كال ب  فؾصف ب . والباةؾن ب تح القا  وكسر الياء ولدها  

اليداء الدؾاو" ةيدؾم"  دؼ أدغمدل الدؾاو فدي اليداء كميدل. ومعندا  وهما لغتدان. وأصدت 
 (ٖ)"  دينا مستقيما ال مؾج في 

ةددرأ أهددت الكؾفددة وال ددام )ةيمددا( بكسددر القددا  وفددتح اليدداء  "  :  وةددال البغددؾي    
 ة  وةرأ اآلمرون ب تح القا  وكسر الياء م ددا ومعناهمدا وايدد وهدؾ القدؾيؼ م ي

 (ٗ)"المستقيؼ

                                                 

  ٜٕٚ/ٔي ة القراءات اليؽ زن مة     (ٔ)
  ٕٕٔ/ٗالك ف والبيان مؽ ت سير القرآن لمتعمبي    (ٕ)
  ٕ٘ٔ/ٚال ام  أليكام القرآن لمقرطبي     (ٖ)
  ٛٚٔ/ٕمعالؼ التنزيت : البغؾي     (ٗ)
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وهكاا ومؽ مالل ما بكر مؽ أةؾال العمماء    فقد و ح جميا أن معندم اآلطدة لدؼ  
يتي ر بامتال  القراء في مؾرفيؼ ت عيف العديؽ   فدالمعنم وايدد لدؼ يتغيدر وهدؾ : 

  المؾج في  .الديؽ القؾيؼ المستقيؼ الاي 

أن امتال  القراء في مؾرفيؼ ومؽ مالل الماكؾر في هاا المب   يت ح جميا     
 المسمؾمة   لكن  أييانا يددي إلدم  غالبا ممم األل ا ت عيف العيؽ  طقت ر أ ر  

 .وتناةض  ال تعدد امتال وتكامت تعدد المعاني الم هؾمة   إال أن  تعدد تنؾ  
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 اخلامتت
   

ددت فهددي سمسددمة وايدددة مت ددمة ن القددراءات القرآنيددة مهمددا تنؾمددل وتعددإ -ٔ   
ال  تكامدتتندؾ  و امدتال  يينهدا فدي الداللدة إن وجدد فهدؾ  وأن االمتال ال مقات   

فددي المعدداني  الامددتال  فددي األل ددا  المسددمؾمة  ألندد  امددتال  ت دداد وتندداةض 
تت دامؽ  فدي النهاطدة    لكنهافكت ةراءة تؾ ح معنم مؽ مراد     الم هؾمة 

   ييؽ أيدينا تكامال ييانيا وفكريا في المعداني المق دؾدة لتم  بع ها البعض   
 .تي ان رد يها هاا الكتاب العغيؼ  رب مؽ  روب اإلم از ال وهاا  جميعا 

الدداي عهددر فددم إطددار م اولددة ممددؼ المغددة ال دددي   إن م ددظمح المددؾرفيؼ -ٕ   
 الؾصؾل إلم نغام طمكؽ تظبيق  ممم أكتر مددد ممكدؽ مدؽ المغدات   إن لدؼ طمكدؽ

 تؾ دديح مالةددة الكممددات بغيرهدداقددؾم يدددور بددارز فددي طتظبيقدد  ممددم المغددات كمهددا   
لغؾية بات  ةأصغر ويدإلم أف ت أداة لت ميت المغة العربية    ويعدوت ديد معناها 

  .معنم

مددد ال دؾاهد المختمدف فيهدا يدديؽ القدراء فدي المؾرفيمدات فدي سددؾرة  ليمغد -ٖ   
 ها كاآلتي :وبيان وم ريؽ لاهدا   ااألنعام تسع

يمغدل  ال دة  ال مد  واإلفدرادفدم مدؾرفيؼ  لمختمف فيها ييؽ القراءمدد ال ؾاهد ا   
الخظداب في مدؾرفيؼ يمغل سبعة لؾاهد   و  التاكير والتيني في مؾرفيؼ   و لؾاهد 
فددي مددؾرفيؼ البندداء لم امددت والم عددؾل يمغددل  ال ددة يمغددل سددتة لددؾاهد   و والغيبددة 
فدي مدؾرفيؼ ت دعيف العديؽ   و  اةي  يمغدل لداهديؽفي المؾرفيؼ االلدتقلؾاهد   و 

 يمغل  مانية لؾاهد .
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فددي  اتددؼ طريهدد مددؽ التسدداؤالت التدديكافيددة للجابددة هددا  ال ددؾاهد وةددد جدداءت    
األنعدام كدان  فؾ  ل أن امتال  القراء في المؾرفيمات فدي سدؾرة  مقدمة الب  

األكبر ممم الم ظ  ر    فقد وة  أالتيسير والتؾسعة ممم القارويؽ الهد  من  غالبا
 تتغيدر الداللة  ايتدة لدؼالمختمف فيها ييؽ القراء   ف ي معغؼ ال ؾاهد دون المعنم

 .يتغير المؾرفيؼ المستخدم

مدتال  القددراء فدي مددؾرفيؼ ال مد  واإلفددراد ومدؾرفيؼ البندداء لم امددت فمدؼ طكددؽ ال     
 . فق  اةت ر أ ر  ممم الم ظ ولكؽ  أي أ ر ياكر ممم الداللةلم عؾل وا

امدددتالفهؼ فدددي مدددؾرفيؼ التددداكير والتينيددد  والمدددؾرفيؼ االلدددتقاةي ومدددؾرفيؼ أمدددا     
  إال أند  أ در فدي بعدض األييدان ممدم ممدم الم دظ جدت تدي ير فكدان ت عيف العديؽ 

واإللدارة   المختمدف فيهدا طداتدالالت بعدض اآلفقام يدور بارز فدي تنؾيد    المعنم
أن تغهدر ب دؾرة كاممدة لدؾ لهدا كدان مدا تدي والني الباطندة غيدر الغداهرة إلم المعا

 .ةرأت اآلطة بقراءة وايدة فق  

امتال  القراء في مؾرفيؼ الخظاب والغيبة فقد كان لد  فدي الغالد  أ در مؽ أما    
فسدداهؼ االمددتال  فددي هدداا المددؾرفيؼ ب ددكت وا ددح فددي ت ديددد   بددارز ممددم الداللددة

في تنؾي  المعاني وتعددها كما ساهؼ   وتؾ يح المعاني يدةة لديدة   المخاط  
لددؼ يدددد إلددم امددتال  المعدداني ألندد    تعدددد تنددؾ  وتكامددت التعدددد تندداةض وت دداد   

ة األمددر امتالفدا طسددب  ا ددظرابا وتناة ددا يدديؽ معداني اآلطددات القرآنيددة   وإنمددا غاطدد
 .وإيرازها بما طعمض المراد ويزيد  و ؾيا  المعانينؾي  ت

فم  ال مد أوال وآمرا   وعاهرا وباطندا   ونسديل   وأميرا فهاا مافتح المؾلم ب      
السداد والهداطة لما ط   وير م   وصمم   ممم نبينا ك وممم آل  وص ب    

 وسمؼ تسميما كتيرا .
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 فِشس املصادس ّاملشاجع
اإلبانة مؽ معاني القراءات : مكي يؽ أيي طال  القيسي   ت قيدض: د. مبدد  -ٔ 
 تاح إسماميت لمبي  ط: مكتبة نه ة م ر)د.ت(.ال 

القاسؼ لهاب الدديؽ مبدد الدريمؽ يدؽ  أيؾاز المعاني مؽ يرز األماني : إير   -ٕ 
   .إسماميت الدم قي   ط: دار الكت  العممية 

يؽ أيمدد يدؽ إت ا  ف الء الب ر في القراءات األربعة م ر : أيمد يؽ ك  -ٖ
ت قيدض : أندس مهدرة   ط: دار   يؽ ال هير بالبناءلهاب الد مبد الغني الدمياطيّ 

 هد .ٕٚٗٔ -م ٕٙٓٓلبنان   الظبعة: التالتة   –الكت  العممية 

مبد الريمؽ يؽ أيي بكر  جالل الدديؽ السديؾطي   : اإلتقان في ممؾم القرآن  -ٗ
هد/ ٜٖٗٔت قيض: ك أيؾ ال  ت إيراهيؼ   ط : الهيئة الم رية العامة لمكتاب   

 . م ٜٗٚٔ

أيؾ السعؾد العمادي ك يؽ ك :  إرلاد العقت السميؼ إلم مزاطا الكتاب الكريؼ -٘
 ييروت . –يؽ م ظ م النالر: دار إيياء التراث العربي 

هدد   ٜٔٗٔأسس ممؼ المغة: أيمدد مختدار ممدر  ط مدالؼ الكتد   ط التامندة  -ٙ
 م. ٜٜٛٔ

دداس أيمددد يددؽ ك -ٚ  يددؽ إسددماميت يددؽ يددؾنس إمددراب القددرآن : أيددؾ جع ددر النا ا
المرادي الن دؾي   ط: من دؾرات ك ممدي يي دؾن  دار الكتد  العمميدة  ييدروت   

 هد . ٕٔٗٔالظبعة: األولم  

أنؾار التنزيت وأسدرار التيويدت : ناصدر الدديؽ أيدؾ سدعيد مبدد   يدؽ ممدر يدؽ  -ٛ
دار إييداء  ك ال يرازي البي اوي   ت قيدض : ك مبدد الدريمؽ المرم دمي   ط :

 هد . ٛٔٗٔييروت   الظبعة: األولم  –التراث العربي 
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بكر أيمد يؽ ممرو يؽ مبد الخالض يؽ مالد يؽ مبيدد    أيؾر: الب ر الزما -ٜ
العتكي المعرو  بالبزار   ت قيدض : م  دؾ  الدريمؽ زيدؽ     ط : مكتبدة العمدؾم 

 .  ٜٛٛٔلمدينة المنؾرة   ط : األولما -وال كؼ 

الب ر الم ي  في الت سير: أيدؾ ييدان ك يدؽ يؾسدف يدؽ ممدي يدؽ يؾسدف  -ٓٔ
 -دار ال كددر : ط   يددؽ ييددان أ يددر الددديؽ األندلسددي  ت قيددض: صدددةي ك جميددت

 هد. ٕٓٗٔ:  ييروت  ط

البرهان في ممؾم القرآن: أيؾ مبد   يدر الديؽ ك يؽ مبدد   يدؽ يهدادر  -ٔٔ
 ددت إيددراهيؼ   الظبعددة: األولددم  ط : دار إييدداء الزرك ددي  ت قيددض : ك أيددؾ ال 

 م.ٜٚ٘ٔ -هد  ٖٙٚٔالكت  العربية   

تيويت م كت القرآن : مبد   يؽ ك يؽ مسدمؼ يدؽ ةتيبدة   ت قيدض :السديد  -ٕٔ
 م ر . -أيمد صقر  ط : إيياء الكت  العربية 

د   التبيددان فددي إمددراب القددرآن : أيددؾ البقدداء مبددد   يددؽ ال سدديؽ يددؽ مبدد -ٖٔ
 العكبري    ت قيض : ممي ك الب اوي   ط : ميسم البايي ال مبي ولركا  .

ت بير التيسير في القراءات الع ر : ل مس الديؽ أيؾ الخير يدؽ ال دزري    -ٗٔ
 ٘ٓٔ/ٔم   ٕٓٓٓهدد   ٕٔٗٔت قيض : د/ أيمد ك م مح الق اة   ط: األولم 

:ٔٔٗ . 

ر يؽ ك يؽ ك الظاهر يؽ مالدؾر التؾنسدي  الت رير والتنؾير : ك الظاه -٘ٔ
 م .ٜٗٛٔتؾنس  –  ط :الدار التؾنسية لمن ر 

الت سددير البسددي  : أيددؾ ال سددؽ ممددي يددؽ أيمددد يددؽ ك يددؽ ممددي الؾايدددي   -ٙٔ
جامعة اإلمدام ك يدؽ سدعؾد  -النيسايؾري  ال افعي    ط: ممادة الب   العممي 

 . هدٖٓٗٔاإلسالمية   الظبعة: األولم  
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ت سير القرآن ال كيؼ  : ك رلديد يدؽ ممدي ر دا يدؽ ك لدمس الدديؽ يدؽ  -ٚٔ
ك يهاء الديؽ يؽ منال ممي ممي ة القممؾني ال سيني   النالر: الهيئة الم رية 

 م . ٜٜٓٔالعامة لمكتاب 

ؽ كتيددر القرلددي ت سددير القددرآن العغدديؼ : أيددؾ ال ددداء إسددماميت يددؽ ممددر يدد -ٛٔ
  ت قيدددض : ك يسددديؽ لدددمس الدددديؽ   ط : دار الكتددد   يالب دددري  دددؼ الدم دددق

 هد . ٜٔٗٔ -ييروت   الظبعة: األولم  –العممية  من ؾرات ك ممي يي ؾن 

الت سددير القرآندددي لمقددرآن : مبدددد الكددريؼ يدددؾنس الخظيدد     ط : دار ال كدددر  -ٜٔ
 القاهرة . –العربي 

ؾر الماتريدي   ت قيض: ت سير الماتريدي: ك يؽ ك يؽ م مؾد  أيؾ من  -ٕٓ
هدد ٕٙٗٔييدروت  لبندان  ط األولدم   -د. م دي باسمؾم   ط دار الكت  العمميدة 

 م. ٕ٘ٓٓ -
الت سير المغهري : ك  ناء    ت قيض: غدالم نبدي التؾنسدي   ط: مكتبدة  -ٕٔ

 هد . ٕٔٗٔالباكستان   الظبعة:  -الرلدطة 

يد طنظاوي    ط : دار نه ة م در الت سير الؾسي  لمقرآن الكريؼ : ك س -ٕٕ
 القاهرة   الظبعة: األولم .  –لمظبامة والن ر والتؾزي   ال  الة 

التيسددير فددي القددراءات السددب  : متمددان يددؽ سددعيد يددؽ متمددان يددؽ ممددر أيددؾ  -ٖٕ
ييدددروت    –ممدددرو الدددداني   ت قيدددض : اوتدددؾ تريدددزل   ط : دار الكتددداب العربدددي 

 .  مٜٗٛٔهد/ ٗٓٗٔالظبعة: التانية  

جام  البيان في تيويت القرآن : ك يدؽ جريدر يدؽ يزيدد يدؽ كتيدر يدؽ غالد   -ٕٗ
اآلممددي  أيددؾ جع ددر الظبددري  ت قيددض: أيمددد ك لدداكر  ط مدسسددة الرسددالة  ط 

ت قيددض: الدددكتؾر مبددد   يددؽ مبددد الم سددؽ و  م.  ٕٓٓٓ -هددد  ٕٓٗٔاألولددم  
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مدددالن   الظبعدددة: األولدددم التركددي   ط : دار ه دددر لمظبامدددة والن دددر والتؾزيدد  واإل
 م .ٕٔٓٓ -هد  ٕٕٗٔ

ال ددام  أليكددام القددرآن : أيددؾ مبددد   ك يددؽ أيمددد يددؽ أيددي بكددر يددؽ فددرح  -ٕ٘
األن دداري الخزرجددي لددمس الددديؽ القرطبددي   ت قيددض: أيمددد البردونددي وإيددراهيؼ 

م  ٜٗٙٔ -هد ٖٗٛٔالقاهرة   ط: التانية   -أط يش   ط : دار الكت  الم رية 
. 

ل ددؾاهر ال سددان فددي ت سددير القددرآن : أيددؾ زيددد مبددد الددريمؽ يددؽ ك يددؽ ا -ٕٙ
مخمدؾ  التعددالبي    ت قيدض : ال ددي  ك ممدي معددؾض وال دي  مددادل أيمدد مبددد 

هدد  ٛٔٗٔ -ييدروت   الظبعدة: األولدم  –المؾجؾد   ط: دار إيياء التراث العربي 
. 

   ت قيض: د. مبدد ال  ة في القراءات السب  : ال سيؽ يؽ أيمد يؽ مالؾي -ٕٚ
 هد . ٔٓٗٔييروت: الرابعة  -العال سالؼ مكرم  ط: دار ال روك 

ي ة القراءات : مبد الريمؽ يؽ ك  أيؾ زرمة ايؽ زن مة   ت قيض: سعيد  -ٕٛ
 األفغاني      ط : دار الرسالة .

ال  ة لمقراء السبعة :ال سؽ يؽ أيمد يؽ مبد الغ ار ال ارسّي األصت  أيؾ  -ٜٕ
ب ددير جؾي ددايي   مراجعددة : مبددد العزيددز  -  ت قيددض : يدددر الددديؽ ةهددؾجي ممددي 
دم دض / ييدروت    -أيمد يؾسف الدةاك   النالر: دار المديمؾن لمتدراث  -رباح 

 م  .ٖٜٜٔ -هد  ٖٔٗٔالظبعة: التانية  

الدر الم ؾن في ممؾم الكتاب المكندؾن : لدهاب الدديؽ  أيمدد يدؽ يؾسدف  -ٖٓ
بالسميؽ ال مبي   ت قيدض: الددكتؾر أيمدد ك الخدراط  ط  يؽ مبد الداوؼ المعرو 
 .: دار القمؼ  دم ض 
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داللددة السددياك يدديؽ التددراث وممدددؼ المغددة ال دددي  دراسددة ت ميميددة لمؾعددداوف  -ٖٔ
ال ؾتية والبنيؾية والتركيبية في  ؾء نغرية السياك : د/ مبد ال تاح مبدد العمديؼ 

 م .ٜٜٔٔالبركاوي  دار الكت  

مسير في ممؼ الت سير : جمال الديؽ أيؾ ال رج مبد الريمؽ يؽ ممي زاد ال -ٕٖ 
ييروت  -يؽ ك ال ؾزي   ت قيض : مبد الرزاك المهدي  ط : دار الكتاب العربي 

 هد. ٕٕٗٔ -  الظبعة: األولم 

السراج المنير في اإلمانة ممم معرفة بعض معاني كالم ربنا ال كيؼ الخبير  -ٖٖ
أيمددد الخظيدد  ال ددربيني ال ددافعي  ط : مظبعددة يددؾالك  : لددمس الددديؽ  ك يددؽ

 هد. ٕ٘ٛٔالقاهرة   –)األميرية( 

لرح طيبة الن ر في القراءات : لمس الديؽ أيدؾ الخيدر ايدؽ ال دزري  ك  -ٖٗ
 -هدد  ٕٓٗٔييدروت   ط: التانيدة   –يؽ ك يؽ يؾسف   ط: دار الكت  العمميدة 

 م  . ٕٓٓٓ

ءات الع در : ك يدؽ ك يدؽ ك  أيدؾ القاسدؼ  لرح طيبة الن در فدي القدرا -ٖ٘
ييدروت   ت قيدض: الددكتؾر م ددي  -م   الديؽ الن َؾْيري   ط: دار الكت  العممية 

 م . ٖٕٓٓ -هد  ٕٗٗٔك سرور سعد باسمؾم   ط: األولم  

ك ممم ال ايؾني   ط دار القرآن الكريؼ ييروت   لبندان ص ؾة الت اسير :  -ٖٙ
 م .ٜٔٛٔ   ده ٕٓٗٔبعة   ط الرا

نؾلؾجيددا : م ددظ م يركددات   ط: المكتبددة الع ددرية   الدددار ال ددؾتيات وال ؾ  -ٖٚ
 النمؾبجية   ط: األولم .

عدداهرة اإلمددراب فددي الن ددؾ العربددي وتظبيقهددا فددي القددرآن الكددريؼ : د/ أيمددد  -ٖٛ
 . ٜٜٗٔسميمان طاةؾت   ط: دار المعرفة ال امعية 
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فيض ك لاهيؽ   ط األولم   ط القاهرة مكتبة وهب    ممؼ المغة العام : تؾ  -ٜٖ 
 . ٜٓٛٔط: 

ممؼ المغة مقدمة لمقداريء العربدي: م مدؾد السدعران   ط دار ال كدر العربدي   -ٓٗ
 . ٜٜٚٔالقاهرة  ٕط

غراودد  القددرآن ورغاودد  ال رةددان : نغددام الددديؽ ال سددؽ يددؽ ك يددؽ يسدديؽ  -ٔٗ
 –مميدددرات   : دار الكتددد  العمميددد  القمدددي النيسدددايؾري   ت قيدددض: ال دددي  زكريدددا 

 . ييروت   الظبعة: األولم

فتح القدير : ك يؽ ممي يؽ ك يؽ مبد   ال ؾكاني اليمني    ط : دار  -ٕٗ
 هد . ٗٔٗٔ -دم ض  ييروت   الظبعة: األولم  -ايؽ كتير  دار الكمؼ الظي  

م  ط : ييددروت ف دداوت القددرآن : أيددؾ ال ددداء إسددماميت يددؽ  القرلددي الدم ددق -ٖٗ
 م .ٜٜٚٔ
ال عت المبني لمم هؾل في المغة العربية ) أهميت . م ظم ات  . أغرا دة (  -ٗٗ

   ٕٕ: د/ مبددد ال تدداح ك   ب دد  من ددؾر فددي م مددة جامعددة دم ددض   الم مددد 
 . ٕٙٓٓ(  ط  ٕ ٔالعدد )

القددراءات روايتددا ورش وي ددص دراسددة ت ميميددة مقارنددة : يميمددة سددال   ط:  -٘ٗ
 م. ٕٗٔٓ -هد  ٖ٘ٗٔاإلمارات   الظبعة: األولم   –ا ح دار الؾ 

القددراءات القرآنيددة تاريخهددا  بؾتهددا ي يتهددا وأيكامهددا :مبددد ال مدديؼ يددؽ ك  -ٙٗ
ط : الهادي ةاب    مراجعدة : م دظ م سدعيد الخدؽ   ط : دار الغدرب اإلسدالمي   

 . ٜٜٜٔاألولم  

 -ال  ددمي  .ط: دار القمددؼ القددراءات القرآنيددة تدداري  وتعريددف: مبددد الهددادل  -ٚٗ
 .  مٜ٘ٛٔييروت 
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القراءات المتؾاترة وأ رها في الرسؼ القرآني واأليكام ال درمية : ك يدبش    -ٛٗ
   م  . ٜٜٜٔ -هد  ٜٔٗٔدم ض الظبعة: األولم   –ط: دار ال كر 

القددراءات وأ رهددا فددي ممددؾم العربيددة : ك ك ك سددالؼ م يسددؽ   النالددر:  -ٜٗ
 م .  ٜٗٛٔ -هد  ٗٓٗٔالقاهرة   الظبعة: األولم   –كميات األزهرية مكتبة ال

 هد .ٖٛٙٔالقراءات والمه ات: د /مبد الؾهاب يمؾد   ط السعادة   م ر  -ٓ٘

كتاب السبعة في القراءات : أيمد يؽ مؾسم يؽ العباس التميمي  أيدؾ بكدر  -ٔ٘
م دددر    –يدددؽ م اهدددد البغددددادي    ت قيدددض : لدددؾةي  ددديف  ط: دار المعدددار  

 هد  .ٓٓٗٔالظبعة: التانية  

القاسدؼ م مدؾد يدؽ ممدرو يدؽ  : أيدؾالك ا  مدؽ يقداوض غدؾامض التنزيدت  -ٕ٘
 -ييروت   الظبعة: التالتة  –أيمد  الزمخ ري جار     ط : دار الكتاب العربي 

 هد . ٚٓٗٔ
الك ددف والبيددان مددؽ ت سددير القددرآن : أيمددد يددؽ ك يددؽ إيددراهيؼ التعمبددي   -ٖ٘
قيددض: اإلمددام أيددي ك يددؽ مالددؾر   مراجعددة: األسددتاب نغيددر السددامدي ط: دار ت 

 م. ٕٕٓٓ - هد ٕٗٔلبنان  ط : األولم  -إيياء التراث العربي  ييروت

  الكممة دراسة لغؾية مع مية : يممي مميت   ط: دار المعرفة ال امعية. -ٗ٘

الؾجيد  يدؽ مبدد   الكنز في القراءات الع ر: مبد   يؽ مبد المدمؽ يؽ  -٘٘
يددؽ ممددم ايددؽ المبددارك الّتدداجر الؾاسددظّي المقددرئ تدداج الددديؽ   وت قيددض: د. مالددد 

 -هدددد  ٕ٘ٗٔالقددداهرة   ط: األولدددم   –الم دددهداني   ط: مكتبدددة التقافدددة الدينيدددة 
 م. ٕٗٓٓ

لباب التيويت فدي معداني التنزيدت :مدالء الدديؽ ممدي يدؽ ك يدؽ إيدراهيؼ يدؽ  -ٙ٘
ل سؽ  المعرو  بالخازن   ت قيض: ك ممي لاهيؽ  ط: دار ممر ال ي ي أيؾ ا
 هد . ٘ٔٗٔ -ييروت  ط األولم  -الكت  العممية 
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المباب في ممؾم الكتاب : أيؾ ي ص سدراج الدديؽ ممدر يدؽ ممدي يدؽ مدادل  -ٚ٘
ال نبمي   ت قيض : ال ي  مادل أيمدد مبدد المؾجدؾد وال دي  ممدي ك معدؾض   

 .مٜٜٛٔ-هد ٜٔٗٔالظبعة: األولم   ييروت / لبنان   -ط : دار الكت  العممية 

لسان العدرب: ايدؽ منغدؾر  جمدال الدديؽ ك يدؽ مكدرم    ط:  دار صدادر    -ٛ٘
 لبنان.  -ييروت

مباي  في ممؼ القراءات م  ييان أصؾل رواطدة ي دص: ك مبداس البداز    -ٜ٘
 . مٕٗٓٓهد    ٕ٘ٗٔالقاهرة   ط : األولم    -ط: دار الكممة 

دم دض    -  ط دار ال كدر  ٜٚٔمبادئ المسانيات :أيمدد ك ةددور   ص  -ٓٙ
 . ٕٛٓٓط 

المبسؾط في القدراءات الع در : أيمدد يدؽ ال سديؽ يدؽ ِمْهدران النيسدايؾرّل   -ٔٙ
دم دض    –أيؾ بكر   ت قيدض: سدبي  يمدزة يداكيمي    ط : م مد  المغدة العربيدة 

 م . ٜٔٛٔمام الن ر: 

: ك جمال الديؽ يؽ ك سعيد يؽ ةاسؼ ال دالك القاسدمي   م اسؽ التيويت -ٕٙ
ييدروت   الظبعدة:  –  ت قيض : ك باسدت ميدؾن السدؾد   ط: دار الكتد  العمميد  

 هد . ٛٔٗٔ -األولم 

الم تسدد  فددي تبيدديؽ وجددؾ  لددؾاب القددراءات واإلط دداح منهددا : أيددؾ ال ددتح  -ٖٙ
مددم لم ددئؾن اإلسددالمية   ط: الم مددس األم-متمددان يددؽ جنددي  ط : وزارة األوةددا 

 م .ٜٜٜٔ -هدٕٓٗٔ

الم رر الؾجيز في ت سير الكتاب العزيز: أيؾ ك مبد ال دض يدؽ غالد  يدؽ  -ٗٙ
مبد الريمؽ يدؽ تمدام يدؽ مظيدة األندلسدي الم داربي   ت قيدض: مبدد السدالم مبدد 

 .هدٕٕٗٔ -ييروت  الظبعة: األولم  – ال افي ك  النالر: دار الكت  العممية
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زيؽ الديؽ أيدؾ مبدد   ك يدؽ أيدي بكدر يدؽ مبدد القدادر مختار ال  اح :  -٘ٙ
لبنان  مكتبة لبندان نالدرون    -ت قيض: م مؾد ماطر  ط: ييروت  ال ن ي الرازي 

 م .ٜٜ٘ٔ-هد٘ٔٗٔ

مدمت إلم ممؼ المغة : ك ممم الخؾلي   ط: دار ال الح لمن در والتؾزيد     -ٙٙ
 م .ٕٕٓٓط: 

 القاهرة . –م ممؼ المغة : م مؾد فهمي ي ازي  ط : دار ةباء مدمت إل -ٚٙ

م ددكت إمددراب القددرآن : أيددؾ ك مكددي يددؽ أيددي طالدد  َيّمددؾش يددؽ ك يددؽ  -ٛٙ
مختار القيسي القيرواني  ؼ األندلسدي القرطبدي المدالكي   ت قيدض د. يداتؼ صدالح 

 ييروت   الظبعة: التانية . –ال امؽ   النالر: مدسسة الرسالة 

معددالؼ التنزيددت فددي ت سددير القددرآن : م يددي السددنة   أيددؾ ك ال سدديؽ يددؽ  -ٜٙ
مسعؾد يؽ ك يؽ ال راء البغؾي ال افعي   ت قيض : مبدد الدرزاك المهددي طبعدة: 

 .ٕٓٗٔييروت   الظبعة : األولم  -دار إيياء التراث العربي 

ؾر  ط: مركز معاني القراءات : ك يؽ أيمد يؽ األزهري الهروي  أيؾ من  -ٓٚ
جامعدددة الممدددػ سدددعؾد  المممكدددة العربيدددة السدددعؾدطة  -الب دددؾث فدددي كميدددة اآلداب 

 م.ٜٜٔٔ -هد  ٕٔٗٔالظبعة: األولم 

معاني القرآن وإمراب  : إيراهيؼ يؽ السري يدؽ سدهت  أيدؾ إسد اك الزجداج    -ٔٚ
ييدددروت  الظبعدددة: األولدددم  -ت قيدددض مبدددد ال ميدددت مبدددد  لدددمبي   ط مدددالؼ الكتددد  

 م. ٜٛٛٔ -هد  ٛٓٗٔ

ييدددروت    -ؾلي   ط مكتبدددة لبندددان مع دددؼ المغدددة النغدددري : ك ممدددي الخددد -ٕٚ
 .ٕٜٛٔط

م اتيح الغي  : أيؾ مبدد   ك يدؽ ممدر يدؽ ال سدؽ يدؽ ال سديؽ التيمدي  -ٖٚ
 هد . ٕٓٗٔ -ييروت  ط التالتة  -الرازي   ط: دار إيياء التراث العربي 
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يمد م مح الق داة  أيمدد مالدد لدكر  ك مقدمات في ممؼ القراءات : ك أ -ٗٚ
 هد .ٕٕٗٔمالد من ؾر   ط األولم

 دار التقافة  د . -مناهج الب   في المغة:د/ تمام يسان  ط الدار البي اء -٘ٚ
 م .ٜٜٓٔ  ط : مكتبة األن مؾ الم رية  ت 

من د المقرويؽ ومرلد الظالبيؽ : لمس الديؽ أيؾ الخير ايدؽ ال دزري  ك  -ٙٚ
-هدددد ٕٓٗٔ يدددؽ يؾسدددف    ط: دار الكتددد  العمميدددة   الظبعدددة: األولدددم يدددؽ ك
 م  .ٜٜٜٔ

مؾرفيمات المغة العربية ترتيبها وتنغيمها في الدرس المغدؾي العربدي : مالدد  -ٚٚ
  م مة الدراسات المغؾية واألدييدة متمان يؾسف   وزكريا ممر   ب   من ؾر في
 م  . ٕٔٔٓتانيةالعدد الخاص " لسانيات تظبيقية "   السنة ال

المؾسؾمة القرآنية  م اوص السؾر : جع ر لر  الديؽ    ت قيض : مبدد  -ٛٚ
  ييروت –  ييؽ المااه  اإلسالمية العزيز يؽ متمان التؾي زي   ط : دار التقري

 هد . ٕٓٗٔ -الظبعة: األولم 

الن ر في القراءات الع ر   ايؽ ال زري  ت قيض : ممي ك ال با    ط :  -ٜٚ
 .  المظبعة الت ارية الكبرل 

  : ك ك ك سدالؼ م يسدؽع درالهادي لرح طيبة الن ر فدي القدراءات ال -ٓٛ
 م . ٜٜٚٔ -هد  ٚٔٗٔييروت   الظبعة: األولم   –النالر: دار ال يت 

الهداطة إلم يمؾغ النهاطة في ممؼ معاني القرآن وت سير   وأيكام :  أيؾ ك  -ٔٛ
كميدددة ال دددريعة  - ط : م مؾمدددة ب دددؾث الكتددداب والسدددنة مكدددي يدددؽ أيدددي طالددد  
   م .  ٕٛٓٓ -هد  ٜٕٗٔجامعة ال ارةة   ط: األولم  -والدراسات اإلسالمية 
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الؾافي في لرح ال اطبية في القدراءات السدب  :مبدد ال تداح يدؽ مبدد الغندي  -ٕٛ
 -هدد  ٕٔٗٔيدؽ ك القا دي    ط: مكتبدة السدؾادي لمتؾزيد    الظبعدة: الرابعدة  

 م  . ٕٜٜٔ

الؾجيز في لرح ةراءات القرأة التمانيدة أومدة األم دار الخمسدة : أيدؾ ممدي  -ٖٛ
ال سؽ يؽ ممي يؽ إيراهيؼ يؽ يزداد اأَلْهَؾازي    ت قيض : دريد يسؽ أيمدد   ط: 

 م  . ٕٕٓٓييروت   الظبعة: األولم   –دار الغرب اإلسالمم 

سدؽ ممدي يدؽ أيمدد يدؽ ك يدؽ الؾسي  في ت سير القرآن الم يد : أيدؾ ال  -ٗٛ
ممي الؾايدي  النيسايؾري    ت قيض وتعميدض: ال دي  مدادل أيمدد مبدد المؾجدؾد  
ال ددي  ممددي ك معددؾض  الدددكتؾر أيمددد ك صدديرة  الدددكتؾر أيمددد مبددد الغنددي 

لبندان    –ال مت  الدكتؾر مبد الدريمؽ مدؾيس   ط: دار الكتد  العمميدة  ييدروت 
 م . ٜٜٗٔ -هد  ٘ٔٗٔالظبعة: األولم  

الؾقف القرآني وأ ر  في الترجيح مند ال ن ية :مزت ل ات  كرار ك    ط:  -٘ٛ
 م . ٖٕٓٓ -هد  ٕٗٗٔالقاهرة   الظبعة: األولم   –مؾسسة المختار 
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 بحثحمتٌْاث ال 

 املْضْع

 المستخمص

 المقدمة

 التمهيد  

 القرآنية . القراءاتالتعريف بالم ؾر األول : 

 . : التعريف بسؾرة األنعام الم ؾر التاني

 الم ؾر التال : التعريف بالؾيدات ال رفية " المؾرفيمات" .

 . ال م  واإلفرادالمب   األول :  امتال  القراءات القرآنية فم مؾرفيؼ 

                       . التاكير والتيني ال  القراءات القرآنية في مؾرفيؼ المب   التاني : امت

      . الخظاب والغيبةالمب   التال  : امتال  القراءات القرآنية في مؾرفيؼ 

.البناء لم امت والم عؾلالمب   الراب  : امتال  القراءات القرآنية فم مؾرفيؼ 
  

 .المؾرفيؼ االلتقاةي   القراءات القرآنية فم المب   الخامس: امتال

 .ت عيف العيؽ : امتال  القراءات القرآنية فم مؾرفيؼ سادسالمب   ال

 .الخاتمة 
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 .فهرس الم ادر والمراج 
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