اختالف أبنية الفعل يف ضوء القراءات القرآنية
دراسة صرفية يف سورة البقرة

ورد البحيف يف 1342/9/11دت د .سلطانة بنت حممد الشهراني

وقُبل للنشر يف 1342/6/2دت

اختالف أبنية الفعل يف ضوء القراءات القرآنية
دراسة صرفية يف سورة البقرة

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وصالة وسالماً على املبعوث رمحةً للعاملني ،وبعد..
أحسب أني قد وفقتُ إىل اختيار موضوعٍ جديرٍ بالدراسة ،وعنوانه( :اختتالف
أبنية الفعل يف ضوء القراءات القرآنية؛ دراسة صترفية يف ستورة البقترة) ،ذلت

أن

البحتتيف يف علتتوم القتترآن النتتريف متتل أ تترف العلتتوم وأجلهتتا ،وال ختتالف يف أن
االختتالف يف املستتوى الرتتريف واحتد متل ااوجتته املعتتالة يف اختتالف القتتراءات
القرآنية.
وحدوده :اابنية الررفية يف اافعال اليت تعددت يف ضتوء القتراءات القرآنيتة
السبع اليت مجعها ابتل جمادتد؛ أمحتد بتل موستى بتل العبتا

(ت463دتت) يف كتابته

(السبعة).
واملقرود بتعدد أبنية الفعل يف دذا البحيف دو :تعاقب أكثر مل صيغة صترفية
على الفعل الواحد يف ضوء القراءات القرآنية السبع الواردة فيه.
والقراءات :مجع قراءة ،ودي مردر مساعي مل :قَرَأ يَقْترأ قرآنتاً وقتراءة ،ويف
االصطالح دي" :علف بنيفيات آداء كلمات القرآن ،بعزوِ الناقلة ( .)1وال خالف يف أنّ
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رفع احلرج والتيسري على اامة واحد مل أدف مقاصد تعدد قراءات القترآن النتريف؛
نظراً الختالف لغاتها ،وتعدد هلجاتها (.)6
وتتمثل املعاجلة العلمية يف الوقفة املعجمية اليت مل أنها كشف املعنى اللغوي
امثلة الدراسة ،يليها توجيه للقراءتني ،مع دراسة اخلرائص الررفية للبنية فيهما،ثفّ
الوقوف على تفسري اآلية يف ضوء القراءتني؛ لتحديد وجه االختالف بينهما ،وبيان إن
كان يف البنية والداللة معاً،أمْ أنه يف البنية دون الداللتة ،وتُتتتف بوضتع متا ورد متل
ااقوال واآلراء واملذادب يف ميزان النقاش.
وتالز أدميتته يف كونته ميثتل اجلانتب التطبيقتي يف مستألة اختتالف القتراءات
القرآنية ،يف مواضع بعينها ،ويف املستوى الرريف حتديداً ،على حنو منهجي تتناغف فيته
النظرية مع التطبيق ،السيما وقد ثبت يف الواقع العلمي أنّ عالقتة القتراءات القرآنيتة
باملستوى الرريف عالقة قوية حينمها الثراء نوعا وكما.
أما أهدافه فأهمها:
 كشف أوجه العالقة الداللية بني أبنية الفعل املتتلفة يف املستوى الرريف.
 ستال أغتوار مواضتع ستورة البقترة بالدراستة الرترفية حتلتيالً وتوجيهتاً ونقا تاً
وترجيحاً.
 جتلية أثر اختالف أبنيتة الفعتل يف توجيته داللتة اآليتات القرآنيتة علتى ااحنتام
الشرعية املتتلفة.
 االنترار العلمي للقراءات اليت نال منها قلف الردّ أو اإلننار أو التضعيف.
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إشكالية البحث:
تتمثل يف طبيعة اختالف القراءات القرآنية يف املستوى الرريف ،ويف بنية الفعل
حتديداً ،وما مينل أنْ يرتتب عليه مل تنوع يف الوظائف الداللية اليت حتتملها اآلية
النرمية يف ضوء القراءات الواردة فيها ،وحقيقة العالقة بني تل الدالالت.
األسئلة اليت جييب عنها البحث:
أ – دل يفضي دذا االختالف يف أبنية الفعل الواحد إىل اختالفٍ يف داللة اآليات
على ااحنام الشرعية املتتلفة؟أم أنه اختالف ظادري ال جياوز البنية الررفية؟
ب -ما دي الثمرة احلقيقية مل وراء دذا االختالف؟
ج -ال يُترور أنْ يرتتب على اختالف أبنية الفعل تضارب يف املعاني اليت تؤديها،
فنيف مينل التوفيق واجلمع بينها؟
د -ما موقف العلماء مل القراءات املتتلفة يف بنية الفعل الواحد؟
الدراسات السابقة:
ال أعلف أنّ دراسة صترفية أفتردت ابنيتة اافعتال يف ستورة البقترة يف ضتوء
القراءات السبع الواردة فيها ،ومثة دراسات عديتدة اذتذت متل القتراءات القرآنيتة
ميداناً لدراسة االختالف الرريف ،منها:
 االختالف الرريف يف القراءات العشر املتواترة " ،عبدالقادر بل سلمان؛ رسالة
ماجستري ،باجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا6112 ،م ،دراسة املة للقرآن
النريف ،معنية باالختالف الرريف يف اامساء واافعال.
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" اختالف البنية الررفية يف القراءات السبع مل طريق الشاطبية؛ توجيهه وأثتره يف
املعنتتى" ،منرتتور ستتعيد أمحتتد أبتتو را ؛ رستتالة ماجستتتري ،ةامعتتة أم القتترى،
1362دت ،دراسة املة للقرآن النريف ،معنيتة بتاالختالف الرتريف يف اامستاء
واافعال واملشرتك بينهما.
وتتنون خطة البحيف اليت سرتُ عليها مل ثالثة مباحيف يوطئ هلا مقدمةٌ،
وتقفودا خامتة وثبت باملرادر واملراجع.
 املقدمة تتناول :سبب اختيار املوضوع ،وأدميته ،وأددافه ،ومنهجه ،ومشنلته.
املبحيف ااول :اختالف البنية مع اتفاق الداللة.
املبحيف الثاني :اختالف البنية مع جواز اتفاق الداللة واختالفها.
املبحيف الثاليف :اختالف البنية مع اختالف الداللة.
 اخلامتة :تتضمل أبرز النتائج والتوصيات اليت أسفرت عنها الدراسة.
وقد اتبعت املنهج الوصفي القائف على استقراء مواضع تعدد اابنية الفعلية يف
سورة البقرة ،ثف حتليلها صرفياً ،ومعاجلتها لغوياً ،وإثباتها يف أماكنها.
ومل اجلدير بالذكر دنا بيان موقف البحيف مل مسألة الرتجيح بني القراءات
املتواترة؛ وذل

على النحو التالي:

اوالً :مذدب مجهور علماء املسلمني:
أنّ القراءات املتواترة بنقل الثقات عل التن صتلى اهلل عليته وستلف ال يرتح
تفضيل واحدة منها على غريدا؛ ملا يفضي إليه دذا مل تضعيف القتراءة املفضتولة أو
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رددا أو إنناردا مما ال جيوز احدٍ أن يفعله؛ ان كل واحدة مل دتذه القتراءات دتي
قرآن يف ذاتها ،فلها ما للقرآن مل قدسية وحجية ،فرتجتيح إحتدى القتراءات الستبع
على أختها دو خالف ما أُمجع عليه.
وقد انالى خنبة مل العلماء لنقد دذا املسل

وبيتان عتواره؛ يقتول أبتو جعفتر

النحا ؛ أمحد بل حممد بل إمساعيل (ت442دت) :الستالمة عنتد أدتل التديل – إذا
صحت القراءتان – أال يقال :إحدادما أجود؛ انهما مجيعاً عل الن صتلى اهلل عليته
وسلف ،وكان رؤساء الرحابة يننرون ذل ( ،)4ويقول السمني احلل (ت252دت) يف
أثناء توجيه القراءتني الواردتني يف (مال )( )3يف قولته تعتاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ(:)5
"وقد رجّح كلّ فريقٍ إحدى القراءتني على ااخترى ترجيحتا ينتاد يُسْتقألخ ااخترى،
ْضيٍّ؛ انّ كلتيهما متواترة ،ويدل على ذل
ودذا غري مَر أل

ما رُوي عل ثعلب أنّه قتال:

إذا اختلف اإلعراب عل السبعة مل أُفضِّل إعراباً على إعراب يف القرآن ،فإذا خرجتتُ
إىل النتالم كتالم النتتا

فَضّتلتُ ااقتتوى "(،)2ثتف ستتاق قتول أبتتي تامة املقدستتي

(ت225دت) " :وقد أكثر املرنفون يف القتراءات والتفاستري متل الرتجتيح بتني دتاتني
القراءتني ...وليس دذا مبحمود بعد ثبتوت القتراءتني وصتحة اترتاف التربّ تعتاىل
بهما(.)2
"
ثانياً :الرواب فيما يتعلق باختالف القراءات املتواترة دو توجيه القراءتني على
حدّ اجلمع والتوفيق ،ال على حدّ االختيار والرتجيح ،ودو ما سيتتذ منه دذا البحيف
منهجاً بعون اهلل.
دذا ،وقد رجعت إىل طبعتني خمتلفتني مل كتتاب " البحتر اطتيخ " ابتي حيتان
ااندلسي حممد بل يوسف (ت 235دت)؛ ااوىل طبعة املنتبة التجارية مبنتة املنرمتة،
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والثانية طبعة دار النتب العلمية ،وميزت بينهما بإطالق ااوىل ،وتقييد الثانية بت (دار
النتب)
واهللَ أسأل أن جيعل عملي دذا خالراً لوجهه النريف ،واحلمد هلل محداً يليق
ةالل وجهه وعظيف سلطانه.
املبحث األول
اختالف البنية واتفاق الداللة
( - 1فَعَل) و (فَعألل)
املوضع

رقف اآلية

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

632

القراءة
عَسَيْتف

عَسأليْتف

قرأ السبعة عدا نافعاً( :عَسَيْتف) بفتح السني ،وقرأ نافع( :عَسألتيْتف) بنستردا(.)2
عسى( :)9فعل جامد ،معناه :اإل فاق والطمتع ،وفيته لغتتان ،فتتح الستني ،وكستردا
وااوىل دي اللغة الفا ية.
واالختالف يف القراءتني ظادري ال يرتتب عليته اختتالف يف املعنتى ،فتاملعنى
فيهما( :)11أنّ الن الذي سألوه أ ْن يبعيف هلف ملناً يقاتلوا يف ستبيل اهلل قتال هلف:دتل
تَعألدون إ ْن ُف ِرضَ علينف القتال أال تفوا مبا وعدمت! ومينل توجيه القراءتني على النحو
التالي:
 قراءة فتح السني :جاءت على ااصل يف الفعل ،ودو (فَعَلَ) ،مثل رمى ،وستعى،
ومحى.
 قراءة كسر السني:واُحْتُج هلا بأنها جاءت على لغة أدل احلجاز(.)11
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ومع ما تراه مل اتفاق القراءتني داللة ً ،ومع ثبوت الظادرة اللهجيتة يف قتراءة
النسر ،فقد عال صتوت االختيتار والرتجتيح حتداً بلت ردا إحتدادما؛ فتأكثر القتوم
اختاروا قراءة الفتح ،لنونها اللغة املشهورة ،وعليها أكثر القراء( .)16وأمّا قراءة النسر
فقد ردّدا غري واحد متل أئمتة اللغتة والنحتو ،فهتذا أبتو عبيتد؛ القاستف بتل ستالم
(ت663دتتت) يقتتول عنهتتا :لتتو كتتان (عسألتتيتف) بالنستتر( )14لقتتر  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭼ()13يعين بالنستر ،وأعجتب منته متا ُر ِوي عتل أبتي حتامت؛ ستهل بتل حممتد
السجستاني (ت 651دتت) متل قولته معلقتاً علتى قتراءة (عَسألتيْتف) :ولتيس للنستر
وجه(.)15
نقاش:
يظهر لي أنّ يف ترجيح قراءة الفتح على قراءة النسر تنلفاً ال خيفى ،وما كان
أغنى القوم عل ردِّ قراءة سبعية ،السيما مع االتفاق على أن القراءتني حينمهما مبدأ
ااصلية واللهجية ،ومينل الردّ عليهف مل وجوه:
أحددا :ترجيح إحدى القراءتني بدعوى هرتها وكثرة القراء بها مسل ٌ غري
مقبول؛ ذل

أنّ القراءة إمنا تستمد حجيتها مل تواتردا بنقل الثقات عنه صلى اهلل

عليه وسلف ،ال مل عدد قرائها ،وال مل هرتها على لسان الناطقني بها ،فليس كثرة
القراء مبسوغ للرتجيح ،كما أن قلتهف أو انفراد واحد مل السبعة بها اليُسوِّغُ ردّدا أو
إنناردا.
الثاني :قول أبي إسحاق السجستاني رمحه اهلل السالف الذكر عجيب ،وال أجدُ
طريقاً أبل يف الردّ عليه مل ذكر الوجوه اليت تُسوِّغ النسر ،ودي كثرية منها:
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 -1أن النسر لغة حجازية يف (عسي) إذا جاء مسنداً لضمري؛ أعنى تاء الفاعل مطلقاً،
و(نا) الفاعلني ،ونون النستوة ،ويفتحتون متا عتداه ،يقولتون :عسألتيت وعسألتيتف
وعسألينا وعسألينت بالنسر جوازاً ،فاذا قالوا :عسَاه أو عسَادف أو عسَانا أو عسَتاكف
فليس إال الفتح(.)12
 -6جتويز بعض النحاة قيا

ما أُسند منه للظادر على ما أُسند للضمري يف كسر سينه،

جاء يف لسان العرب:أن العرب تقول :عسيت أ ْن أفعل ذل  ،بالفتح والنسر(.)12
ل
 -4قول العرب :دو عَسٍ بذل ( )12حييف اسف الفاعل منه منستور ،وبهتذا اُسْتُتدأل ا
على كسر سني ماضية ،ونظريه :حرٍ و جٍ ،مل ح ِريت و جأليت ،فنتذل

عتسٍ

ملل قال( :عسأليت).
 - 3ثبت يف الدر
ذل

الرريف أنّ النسر والفتح يتعاقبان على (فَعَل) ملعنى واحد ،ومل

قوهلف :نَقَمتُ ونَقألمتُ ،ووَرَي الزند ووَ ِريتُ ب

الزند(.)19

الثاليف :أمّا قول أبي عبيد رمحه اهلل السابق ذكره فلف أقف له علتى دليتلٍ ،وال
أعلفُ أحداً قال به غريه ،وعداه أبو حيان رمحه اهلل " :جهل مل أبي عبيد بهذه اللغتة"

()61

يعين لغة كسر سني (عسى) مع املضمر خاصة.
( - 6فَعألل) و (فألعألل) و(فأل ْعل)
املوضع

رقف اآلية

ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ
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القراءة
نَعألف

نألعألف

نأل ْعف

قرأ ابل عامر ومحزة والنسائي( :نَعألما) بفتح النون وكسر العني ،وقرأ ابل كثري
وعاصف عل حفص ونافع عل ورش( :نألعألما) بنسر النون والعني ،وقرأ أبو عمرو
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وعاصف عل أبي بنر ،ونافع عل املفضل( :نأل ْعما) بنسر النون وإسنان العني ،وكلهف
دد امليف(.)61
نعف :فعل ماض يستعمل للمدح ،وضده (بئس) للذم ،ودما فعالن جامدان،
حنى اجلودري؛ إمساعيل بل محاد (ت494دت) يف(نعف) أربع لغات(:)66
نَعألف ،بفتح فنسر ،على ااصل.
نألعألف بنسر فنسر ،باتباع النسرة كسرة.
نأل ْعف بنسر فسنون ،بطرح النسرة الثانية.
نَ ْعف ،بفتح فسنون ،باإلبقاء على فتحة ااول.
ومل الظادر دنا اتفاق الداللة؛ فاملعنى واحد يف القراءات الثالث ،وملترته:
ثناء على إبداء صدقة التطوع ،ثف حنف بأنّ اإلخفاء خري منه؛ انّه مظنة اإلخالص(.)64
وكذل

(ما) فيهل ننرة مبعنى ( يء) ،يف موضع نرتب متييتز لفاعتل (نعتف)

املضمر ،والتقدير :نعف يئاً إبداؤدا

()63

ومينل توجيه القراءات الواردة على النحو التالي:
 قراءة فتح ااول وكسر الثاني( :نَعألما) :جاءت على ااصل( )65يف (نعف) فهو مل
باب (فَعألل) بفتح فنسر ،ومثله :عَلألف ،و َت ِهد ،ولَعألتب ،وضَتحأل  ...اخل وعليته
قول طرفة بل العبد:
خَتتتتاليت و التت تنا ْفسُ قألتتتدْماً أنّهتتتتف

َن ألع َف السّتاعُونَ فألتي القَتوْمِ الشطتطُرْ

()62

 قراءة كسر ااول والثاني( :نألعألما) :كسرت فيهتا الفتاء إتباعتاً( )62لنسترة العتني،
حييف إنّ عني الفعل حرف حلقي جاء منسوراً ،فنسرت الفاء لنسره .ومل دذا
العدد اخلامس عشر – 3416هـ – 1035م

665

اختالف أبنية الفعل يف ضوء القراءات القرآنية :دراسة صرفية يف سورة البقرة

القبيل قوهلف :أل ِهد ،ولألعألب يفِ َ :هد ولَعألب وحنى ااخفش ااكال؛ أبو اخلطتاب
عبد احلميد بل عبد اجمليد (ت 122دت) أنها لغة دذيل(.)62
وقد ذدب قوم مل النحاة إىل توجيه آخر هلذه القراءة مفاده:
أنّ أصلها (نأل ْعفَ) ،فلما دخلتْ عليها (ما) وُأدغمت امليمان ،كسرت العني؛ منعاً
اللتقاء الساكنني ،وذل

حنو (يَ ِهدّي) يف قوله تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ ( ،)69وكان أصلها (يهتدي) بإسنان اهلاء ،فلما أُدغمت التاء
يف الدال لتقاربهما كُسرت اهلاء؛ملنع التقاء الساكنني :اهلاء وأول احلرفني املدغمني.
ودذا التوجيه حمل نظر عند كثري مل أئمة اللغة ،يقول سيبويه رمحه اهلل؛ عمرو
بل عثمان (121دت) راداً دذا التوجيه يف (نعما) يف سورة النساء " :وأما قول بعضهف
يف القراءة :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ

()41

فحرك العني فليس على لغة مل قال( :نأل ْعفَ)

فأسنل العني ،ولننه على لغة مل قال( :نألعألف) فحرك العني " (.)41
وبيال أبو علي الفارسي (ت422دت) رمحه اهلل أنّ كسر العني مل أجل اإلدغام
احلاصل يف الم النلمة إمنا جيوز فيما كان يف كلمة واحدة ،وميتنع فيما وقع يف
كلمتني( )46كما يف (نعف ما).
ويظهر لي أنّ توجيهها وفق الظادرة اللهجية ،أعين اإلتباع على هلجة دذيل
أوىل مل تنلف القول باإلدغام ،السيما مع وجود النظري مل كالم العرب.
 قراءة إسنان العني( :نأل ْعما) وفيها مجع بني ساكنني دما العني وامليف ااوىل املدغمة
يف مثلها ،ولذا تباينت مواقف النحاه منها بني القبول والرفض والتتتريج ،ودتذا
إمجال بيانه كالتالي:
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 أننر كثري مل النحاة دذه القتراءة؛ متستناً باحلتدِّ التذي وضتعوه لقبتول اجتمتاع
الساكنني ،فهو إمنا جيوز عنددف إذا كان أول الساكنني حرف مدٍّ أولني ،انّ ما يف
دذه احلروف مل املدِّ يقوم عوضاً عل احلركة ،فيسوغ اجلمع بينما ،ومل الشوادد
اليت انضوت حتت حدِّدف دذا حنو :دآبة ،و آبة ،ومتوّد الثوب ،وُأصيّف.
ت دذه القراءة عل احلدِّ املذكور ردطودا دي وما ماثلها مل قراءات،
ومل اتا ندّ ْ
يقول أبو علي الفارسي عل القراءة اليت بني أيدينا " :مَلْ قرأ (فنعْما) بسنون العني مل
(نألعألما) مل ينل قوله مستقيماً عند النحاة"( ،)44ويعقب مني بل أبي طالب القيسي
(342دت) عليها قائالً " :وليس بشيء ،وال قرأتُ به ،انّ فيه مجعاً بني ساكنني...،
وذل

غري جائز عند أحد مل النحويني " (.)43
أما أبو إسحاق الزجاج ،إبراديف بل السرى (ت 411دت) فيقول يف معرض

حديثه عل قراءة محزة لقوله تعاىل :ﭽ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﭼ( )45بتشديد الطاء

()42

"وأما مل قرأ باإلدغام فالحل خمطئ"(.)42
ويقول ابل جمادد رمحه اهلل معلقاً على القراءة عينها " :ودذا غري جائز؛انه قد
ساكنة(.)42
"
مجع بني السني ودي ساكنة والتاء املدغمة ودي
كما عقب أبو جعفر النحا

على قراءة نافع وأبي عمرو لقوله تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ

به(.)31
ﭼﭼ( )49بإسنان اهلاء وتشديد الدال بقوله " :ودذا ال جيوز وال يقدر أحد ينطق "
وظادر مما سلف أنّ موقف النحاة يف دذه املسألة مرده إىل عاملني :صناعي
يتمثل يف خمالفة القاعدة النحوية ،وصوتي ميثله عدم القدرة على إتيانه.
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 دذا وقد مال مجاعة مل النحاة اىل ذريج دذه القراءة ذرجياً يرترفها عتل اجلمتع
بني ساكنني ،إىل اإلخفاء ،يقول أبوعلي الفارسي رمحه اهلل معقباً على دذه القراءة
" لعل أبا عمرو أخفى ذل  ،كأخذه باالخفاء يف( :بَارألِئنُفْ)()31و(يَأْمُ ُركُفْ)( )36فظل
السامعُ االخفاءَ إسناناً للطف ذل

يف السمع وخفائه"(.)34

واإلخفاء مسل ٌ يلجأ إليه القار ؛ ذلراً متل التقتاء الستاكنني ،ودتو النطتق
بأكثر احلركة وبإذداب أقلها ،ويقع يف احلركات الثالث ،ومعنتاه دنتا أن القتار قترأ
بنسر النون واختال

كسرة العني ،فأصله :نألعألتفَ ال نألعْتفَ ،ومثلته قتراءة أبتي عمترو

كسرة اهلمزة( )33يف قوله تعاىل ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﭼ ،واختال

باختال

ضمه الراء

()35

يف قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﭼ.
نقاش..
ال خيفى أنّ خمالفة القاعدة النحوية دي ااسا

الذي بنى عليه القوم متوقفهف

مل القراءة سواءً بالرفض أم بالرتجيح ،وما أ دا عج متل اتفتاق دتذه النتبتة متل
العلماء رمحهتف اهلل علتى ردِّ قتراءات متتواترة عتل الستبعة حبجتة خمالفتهتا للقاعتدة
النحوية!! وجيدر بنا الوقوف على دذه املسألة ،ثفّ معاجلة ما حنل بردده ،وذل

على

النحو التالي:
أوالَ :ردط قراءة متواترة بدعوى خمالفتها لقاعتدة حنويتة دتو ختالف الرتواب،
وخمالف ملا انعقد عليه اإلمجاع مل أنّ القراءة سنة متبعة ،فالقراءة ال تُرحح بالعربيتة،
بل العربية تُرحح بالقراءة؛ "انها مسموعةُ مل أفرح العرب بإمجاعٍ ودو نبينتا صتلى
اهلل عليه وسلف ومل أصحابه ومل بعددف" ( ،)32ومل أحسل ما وقفتُ عليته يف حتريتر
دذه املسألة قول جالل الديل السيوطي رمحه اهلل (ت 911دت)" :كان قوم متل النحتاة
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املتقدمني يعيبون على عاصف ومحزة وابل عامر قراءاتٍ بعيدةً يف العربية وينسبونهف إىل
اللحل ،ودف خمطئون يف ذل  ،فإنّ قراءاتهف ثابتةٌ بااسانيد املتواترة الرحيحة اليت ال
دليل على جوازه يف العربية ،وقد ردّ املتأخرون -منهف ابتل

مطعلَ فيها ،وثبوت ذل

مال  -على مَلْ عاب عليهف بأبل ردٍّ ،واختار ما وردتْ به قراءاتهف يف العربيتة ،وإنْ
منعه ااكثرون مستدالَ به " (.)32
الثاني :ال

عندي يف أنّ موقف بعض النحاة الرافض لقراءات تواترت عل

السبعة باجلمع بني ساكنني مع خمالفته لإلمجاع ،متنلف ،والرواب دو جتواز اجلمتع
بني الساكنني ،واادلة كثرية منها:
 -1أنّها وردتْ عل العرب ،وأمجع السبعة عليها يف مواضع خمتلفة ،تواترت القراءات
وغريدا عليه ،فما مل قار مل اائمة السبعة وغريدف إال ثبت عنه اجلمع بني
الساكنني على غري حدّ النحاة

()32

ومل املواضع الثابتة عنهف يف دذا قوله تعاىل:

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ( ،)39يف قراءة نافع وأبي عمرو بنسر النون وإسنان العني وتشديد
امليف( ،)51وقوله تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ( ،)51يف قراءة نافع بتسنني
العني وتشديد الدال(.)56
وكذا قوله عزّ مل قائل :ﭽ ﮱ ﯓﭼ

()54

يف قراءة نافع بإسنان اخلاء

وتشديد الراد(.)53
 -6وروده عل الن صلى اهلل عليه وسلفُ ،روي عنه أنه قال لعمرو بل العاص رضي
اهلل عنه( :نأل ْعمّا املال الراحل للمرء الراحل)(.)55
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 -4أن الساكل الثاني ملا كان اللسان عنده يرتفع عنه وعل املدغف ارتفاعة واحدة،
صار مبنزلة املتحرك ،فنأن الساكل ااول قد وَلأليَ متحركاً(.)52
ثالثاً :مل خيلُ الواقع اللغوي مل موقف متّسق مع دذا اإلمجاع؛ فثمة فريق ال جيد
(نعْما):
غضاضةً يف قبوهلا؛ يقول أبو عمرو الداني؛ عثمان بل سعيد (ت333دت) عل أل
"وجيتتوز إستتنانها ،وبتتذل

ورد التتنصط عتتنهف" ( )52أمتتا الرفاقستتي؛ علتتي النتتوري

(ت1112دت) فيقول " :فاحلاصل أنّ احلقّ الذي ال

فيه ،والتحقيق الذي ال تعويل

إال عليه ،أنّ اجلمع بني الساكنني جائز لورود اادلة القاطعة به "(.)52
رابعاً :فيما يتعلق مبوضع سورة البقرة فإنّ القرآن حجة على اللغة ،وما دام قد
صحا نقلها عل الثقات فليس اىل احتمال اخلطأ فيها سبيل ،وما أحسلَ قولَ أبي حيان
ااندلسي راداً على مننريها" :إننار أولئ

فيه نظر؛ ان أئمة القراءة مل يقرؤوا إال

بنقل عل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلف ،ومتى تطرق اليهف الغلخ فيما نقلوه مل
مثل دذا ،تطرق اليهف فيما سواه)( ،)59ويقول الرفاقسي رمحه اهلل" :وغاية ما فيه
اجلمع بني الساكنني ،وليس أوهلما حرف مدا ولني ،ودو جائز قراءةً ولغةً ،وال عالة
مبل أننره ،ولو كان إمام البررة " (.)21
خامساً :مع أن القول باالختال

يبدو موقفاً معتدال مل القراءة ،فإنّ مثة متل

يراه مرجوحاً ال راجحاً متسناً ةواز اجلمع بني الساكنني ،يقول ابل اجلزري رمحه اهلل؛
حممد بل حممد بل على (ت 251دت) يف معرض حديثه عل دتذه القتراءة " :واُختلألتف
عل أبي عمرو وقالون وأبي بنر فروى عنهف املغاربة قاطبة إخفاء كسرة العني ،لتيس
إال ،يريتتدون االختتتال
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واملشرقيون قاطبة اإلستنان ،وال يبتالون متل اجلمتع بتني الستاكنني لرتحته روايتةً،
ووروده لغةً " (.)21

( - 4يفْعألل) و(يفْعَل)
املوضع

رقف اآلية

ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ

624

القراءة
حيسألبهف

حيسَبهف

قرأ ابل كثري ونافع وأبو عمرو والنسائي( :حيسألبهف) بنسر السني ،وقرأ ابل
عامر وعاصف ومحزة( :حيسَبهف) بفتحها(.)26
(حيسب) مل :حسألتب حيسألتب و حيسَتب( ،)24واالختتالف يف القتراءتني فتحتًا
وكسراً لفظي ،فليس ثَف اختالف يف املعنى فاملراد مل اآلية( :)23أن أولئت املتذكوريل
حيسبهف اجلادل أغنياءَ مل تعففهف عل املسالة ،وتركهف التعرض ملا يف أيتدي النتا ،
صالاً على الضراء ،فهما متفقتان داللةً وجيمعهما يف التوصيف اللغتوي أنهمتا لغتتان
فريحتان ،وتوجيههما مل منطلق القياسية والسماعية على النحو التالي:
 القراءة بفتح السني( :حيسَبهف) جاءت وفق ااصل()25؛ فالفعل (حسألب) منسور
العني يف املاضي ،وقيا مضارعه أنْ يأتي علتى (يفعَتل) بتالفتح قياستاً مطترداً،
لتحقيق املتالفة يف حركة عني الفعل ماضياً ومضارعاً طلباً للتفة ،فهو مل بتاب
(فعألل يفعَل) ومل نظائره :علألف يعَلف ،ومسألع يسمَع وفرِح يفرَح ...اخل .ودي لغة
متيف ،ودي اا هر وااقيس.
 القراءة بنسر السني( :حيسألبهف) ،جتاءت وفتق لغتة أدتل احلجتاز( )22ودتي وإن
ذّت عل القيا إال أنه قد ورد بها السماع ،فاطفوظ مل كالم العرب فتح عني
(فعألل) يف املضارع كما سلف ،إال يف أربعة أحرف جتاءت نتوادر أعتين :حسألتب
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(حيسألب) ،و نعألف ينعألف ،وبئألس يبئألس ،ويبألس ييتبألس ،وقتد سُتمألعتْ عتنهف بتالفتح
والنسر( .)22دذا يف الرحيح ،أما املعتل مل (فعألل) فيأتي مضارعه على (يفعألتل)
أي أنّ عينه منسورة ماضياً ومضارعاً( ،)22ومل ذلت قتوهلف :ومألتق ميتتألق ،ورِث
يرِث ،وورِع يرِع ...،اخل.

املبحث الثاني
اختالف البنية مع جواز اتفاق الداللة واختالفها
( -1فعَل) و(أفعل)
املوضع

رقف اآلية

القراءة

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ

112

نَنَسخْ نُنْسألخْ

قرأ ابل عامر( :ما نُنْسألخ) بضف النون ااوىل وكسر السني ،وقرأ الباقون (ما
نَنْسَخْ) بفتحهما(.)29
النسخ :رفع حنف رعي بدليل رعي مرتاخٍ عنه ( ،)21ونسخ النتاب :إزالة
احلنف حبنف يتعقبه(.)21
ويف داللة الريغتني قوالن متفاوتان قوةً وضعفاً:
 ااول :أن الريغتني جتمعهما داللة واحدة ،والقراءتان مل قبيل ما اختلتف بينيتةً
واتفق داللةً ،فالقراءة بالريغة اجملردة :مضارع (نسَخ)على (فعَل) مل باب (فعَتل
يفعَل) ،ومعنادا دو املعنى املذكور للنسخ ،والقراءة بالريغة املزيدة على (نُفْعألتل)
مضارع (أَ ْفعَلَ) وداللتها دهنا دي :وجدته منسوخاً ،مثل :أخبلته،إذا وجدته خبيالً،
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وأمحدته إذا وجدته حمموداً ،وينون معنى اآلية( :)26ما نغري مل حنف آية فنبدله أو
نرتكه دون تبديل نأتي خبري منه حنماً ،أو مثله مل حييف اخلفة والثقل،
وااجر والثواب .وعلى دذا تنون القراءتان مبعنى واحد وإن اختلفتا بنيةً،
ودذا دو مذدب جُل اائمة(.)24
 الثاني مفاده :انّ القراءتني مما اختلف بنيةً وداللةً؛ فالريغة اجملردة على بابها ،أمتا
املزيدة فهمزة (أفعل) فيها للتعدية( )23حنو ضرب وأضربته ،وقام وأقمتته ومعنتى
أنسخ :أنزل ،فيؤول املعنى إىل :ما ننزل علي

يا حممد مل آية أو ننسها نأت خبتري

منها ،واختلف الزخمشري؛ حممود بل عمر (ت242دت) وابل عطية؛ عبد احلق بل
غالب (ت536دت) يف تقدير املفعول االول ،ويف معنى اإلنستاخ؛ فتاملفعول عنتد
الزخمشري دو جاليل عليه السالم ،واإلنساخ عنده معناه :اامر بالنسخ(.)25
وابل عطية جعل الضمري العائد على الن صلى اهلل عليه وستلف دتو املفعتول
ااول ،واإلنساخ :إباحة النسخ ( )22له صلى اهلل عليه وسلف.
نقاش:
قبل وضع القولني السابقني يف ميزان النقاش ،ال مناص مل الوقوف على أمر
دام ،ودو موقف ابل جرير الطالي (ت411دت) رمحه اهلل مل قراءة ابل عامر اليت بني
أيدينا؛ فقد خرج على إمجاع العلماء فتطأدا وردّدا مجلة وتفريالً؛ يقول عنها" :وذل
خطأ مل القراءة عندنا خلروجه عما جاءت به احلجة مل القرأة بالنقل املستفيض"(،)22
ودو موقف يبدو غريباً مل إمام املفسريل ،فمل غري املعقول أنْ يردّ قراءة متواترة بنقل
الثقات عنه صلى اهلل عليه وسلف ،و الواقع أنه إمنا ردّدا؛ انه يرى أن قراءة ابل عامر
()22

غري مترلة السند

أصالً ،ودذا املوقف منه رمحه اهلل وغفر له مع خمالفته إلمجاع
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العلماء الذيل تلقوا قراءة ابل عامر بالرضا والقبول جيالً بعد جيل ،متنلف مفتقر
للدليل ،فال دليل على خروجها على سَنل القراءة أو العربية.
وفيما يتعلق بتوجيه القراءتني اتفاقاً واختالفتاً فال ت

عنتدي أنّ الوجتهَ دتو

ااول ،وال خيفى ضعف القول الثاني وال أعلف أحداً قَبألله ،حييف يرتتب عليه أنّ كتل
آية أُنزلت يُؤتى خبري منها ،ودذا فيه إدعاءُ أنّ القرآنَ كلَّه منسوخ ،ودذا خالف احلق،
فإنه مل ينسخ منه إال اليسري.
وأضعف منه القول بأنّ (نسخ) و(أنستخ) لغتتان معنادمتا واحتد ،حنتو :حتلا
وأحل ،وبدأ ،وأبدأ ،وضعّفه مجاعتة متنهف أبتو علتي الفارستي( ،)29ومنتي بتل أبتي
طالب( )21رمحهما اهلل ،ان أحداً مل حينه ،وال رواه عل أحد.
( -6فَعَل) و (فَاعَل)
( َفعَل) و(فَاعَل) صيغتان خمتلفتان كما ترى؛ ااوىل جمردة والثانية مزيدة،
وتعاقبُهما على الفعل الواحد مألوف يف الدر

الرريف ،حنو :قتَل وقاتَل.

وقد اعتنى النحاة منذ سيبويه رمحه اهلل حتى يومنا دذا بريغة (فاعَل) مثلما
اعتنوا بسائر الري اجملردة واملزيدة ،منهف مل تناوهلا يف مواضع حمددةٍ ،ومنهف مَل أفرد
هلا باباً مستقالَ كما صنع ابل قتيبة ،عبداهلل بل مسلف الديل وري (ت 622دت) يف
كتابه (أدب الناتب) ،ويف العرر احلدييف قامت حوهلا دراسات منها (صيغة فاعَل؛
دراسة لغوية) ودي رسالة ماجستري أعدتها :فوزية سليمان احلسيين.
واملتأمل للمعاجلة الررفية اليت حظيت بها دذه الريغة مل قألبتل النحتاة قتدمياً
وحديثاً يلحظ أمريل دامني :أوهلما :أنّهف وجهوا جلّ عنايتهف للوظائف الداللية التيت
تؤديها.
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الثاني :أنّ دذه املعاجلة رمست مالمح العالقة الداللية بني ( َفعَتل) و (فَاعَتل)؛
فقد أثبتوا هلا معانيَ عديدة أدمها  -ودو ما يعنينا دنا -اثنان دما:
 -1املشاركة ،ويتفق النحاة مجيعهف على إثبات دذا املعنى هلا ،بل دو ااصل يف بتاب
املفاعلة ،والفعل دنا يقع مل اثنني كلّ منهما يفعل براحبه الفعتل نفسته ،يقتول
سيبويه رمحه اهلل " :اعلفْ أنّ
من

إذا قلتَ :فاعَلته ،فقد كان مل غتريك مثتل متا كتان

إليه حني قلتَ فاعَلته .ومثل ذلت  :ضتاربته ،وفارقتته ،وعتازني وعاززتته،

وخاصمين وخاصمته"(.)21
 -6معنى اجملرد :أي أنّ الريغتني تؤديان املعنى نفسه ،ومل أمثلته املشهورة يف الدر
الرريف:طارقت النعل ،وعاقبت اللصّ ،وسافرت ،والفعل دهنا يقع متل واحتد،
يقول سيبويه رمحه اهلل بُعيد كالمه السابق" :وقد جتيء فاعَلتت ال تريتد بهتا عمَتل
اثنني ،ولننهف بنوا عليه الفعل كمتا بنتوه علتى أفعلتت ،وذلت

قتوهلف :ناولتته،

وعاقبته ،وعافاه اهلل ،وسافرت"(.)26
وال أعلف أحداً أننر دذا املعنى هلا إال ما كان مل أبي القاسف السهيلي رمحه اهلل
(ت521دت) ،الذي ردّ أمثلة (فاعَل) كلهتا إىل معنتى املشتاركة ،يقتول" :واملفاعلتة ال
تنون إال مل اثنني ...والبدّ يف دذا الباب مل فعلني لفاعلني ،إمتا متتفقني يف اللفتظ،
وإما متفقني يف املعنى ،وظلّ أكثر أدل اللغة أنها قد تنون متل واحتد ،حنتو :عاقبتت
العبد ،وطارقت النعل ،وسافرت ،وعافاه اهلل ،فنقول :أمّا عاقبت العبد فهتي معاملتة
بين

وبينه ،عامل

بالذنب ،وعاملته بالعقوبة.)24( "...

ودنذا جعل يُرجع تل

اامثلة إىل معنى املشاركة.
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ويغلب على ظين أنّه مل يوفق للرواب يف رأيه دذا ،فهو متع خمالفتته ملتا أُمجتعَ
عليه ال خيلو مل التنلف ،وخيرمه عدم االطراد.
وقد تعاقبت ( َفعَل) و(فَاعَل) على قراءات السبعة يف مواضع كثرية ،يعنينا منها
مواضع سورة البقرة:
املوضع
ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﭼ
ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ
ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭼ
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭼ
ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭﭼ

القراءة

رقف اآلية
9

تدع
يَ ْ

ُيتادألع

51

وَ ْعدنا

وَاعَدنا

25

تَ ْفدودف ُتفَادودف

191
642

تَ ْقتلودف ُتقَاتلودف
يَ ْقتلوكف ُيقَاتلوكف
تَمسّ

تُمَا ُ

 خدع وخادع
قرأ عاصف وابل عامر ومحزة والنسائي( :يَتدع) بفتح الياء دون ألف ،وقرأ
نافع وابل كثري وأبوعمرو( :يُتادع) ،بضف الياء( )23وألف بعد اخلاء.
القراءة ااوىل :مضارع خدع علتى (فعَتل) ،والثانيتة :مضتارع (ختادع) علتى
(فاعَلَ) ،ودما مل (خ.د.ع) خيدع خألدْعاً وخديعةً ،ودو إظهار الشتص خالف ما خيفيه(.)25
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واخلداع :إنزال الغري عمّا دو بردده بأمرٍ يبديه على خالف ما خيفيه( .)22ويف
توجيه داللة الريغتني قوالن:
أحددما :أن (فعَل) و (فاعل) دنا هلما الداللة نفسها ،فت (خيادعون) معناه:
(خيدعون)( ،)22فهما يف املعنى سواء ،وإىل دذا القول ذدب كثري مل أدل اللغة.
الثاني :أنّ (فاعَل) تزيد داللةً على (فعَل) ،فت (خدع) معناه :خدع غريه،
ومعنى (خادع) :خدع غريه ،وغريه خدعه ،ويف دذا القول متس ٌ بااصل يف (فاعَل)؛
حييف إن باب املفاعلة دو املشاركة ،وال تنون إال مل اثنني ،وذل

حنو:

ضاربت أخاك ،وجالست أباك.
وممل قال به أبو علي الفارسي ،وتابعه أبو البقاء العنالي؛ عبد اهلل بل احلستني
(ت212دت) رمحهما اهلل ،يقول الثاني موضحاً وجه املفاعلتة يف خمتادعتهف انفستهف":
وأصل املفاعلة أنْ تنون متل اثتنني ،ودتي كتذل

دنتا ،انهتف يف ختداعهف ينزلتون

أنفستتهف منزل تة أجتتن يتتدور اخلتتالف بينهمتتا ،فهتتف خيتتدعون أنفستتهف ،وأنفستتهف
ذدعهف"(.)22
ودذا اامر ،أعين تنزيل النفس منزلة اآلخر ،غري ضيّقٍ يف كالم العرب(،)29
ومنه قول النميت:
ل أنتتى ومتتل أيتتلَ تتربُه
تَتتذكر مألتت ْ

امر نَ ْفسألتيه كَت ألذى اهلجمتةأل اابتلِ
ُي َؤ أل

ومع اتساق دذيل الوجهني مع ما استقرَ يف الدر
سل

غري واحد مل اائمة طريق الرتجيح بني تل

()91

الرريف كمتا ستلف ،فقتد

القراءتني؛ فهذا ابل جرير الطالي

رمحه اهلل يرجح القراءة بالريغة اجملردة بدعوى أنّها أصح معنًى متل القتراءة بالرتيغة
املزيدة؛ يقتول " :فالواجتب إذن أ ْن ينتون الرتحيح متل القتراءة (ومتا خيتدعون إال
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أنفسهف) دون (وما خيادعون) ،انّ لفظ املتتادع غتري موجتبأل تثبيتت خديعتةٍ علتى
صحة ،ولفظ خادع موجبأل تثبيت خديعةٍ علتى صتحة"( .)91ويقتول يف موضتعٍ آخترَ
حمتجاً لرأيه" :ومل اادلة أيضاً على أنّ قراءة مل قرأ (وما خيدعون) أوىل بالرحة متل
قراءة مل قرأ (وما خيادعون) :أنّ اهلل جلّ ثنتاؤه قتد أختال عتنهف أنهتف خيتادعون اهلل
واملؤمنني يف أول اآلية ،فمحال أنْ ينفي عنهف ما قد أثبت أنهف قد فعلتوه؛ انّ ذلت
تضاد يف املعنى ،وذل

غري جائز مل اهلل عزّ وجلّ"(.)96

ومثله صنع مني بل أبي طالب القيسي؛ حييف يقول" :وقراءة مل قرأ بغري ألف
أقوى يف نفسي؛ انّ اخلداع فعل قد يقع وقد ال يقع ،واخلدع فعل وقع بال

"(.)94

نقاش:
دهنا أمران المناصَ مل الوقوف عليهما:
أوهلما :الوظيفة الداللية لت ( َفعَل) و (فَاعَل) يف دذا املوضع ،ويرتجتح عنتدي
أنهما متفقان داللةً ،استناداً إىل املعطيات التالية:
 موافقته ملا جرى على لسان العرب مل استعمال (فَاعَل) مبعنى ( َفعَل) كما سبق.
 قوله تعاىل يف اآلية نفستها قبتل دتذا املوضتع :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ،وقتد
اتفق السبعة على صيغة (فاعَلَ) فيها ،ومعنادا عند النتثري :خيتدعون( ،)93أي(:)95
خيدعون اهلل واملؤمنني به ،وذل
قلوبهف مل الش

مبا يظهرونته بألستنتهف متل الترتديق متع متا يف

والتنذيب فت (خادع) دنا أي (خدع) ،إذ اخلداع واقع منهف كما

دلّ قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ( ،)92أمتا املتوىل تبتارك
وتعاىل ومل دف مؤمنون به فال يقع منهف مثل ذل .
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ونظري ذل

قول الشاعر:

ت ا َملنياتت ت َة َعنْتت ت
وخَادَعْتت ت ُ

سألتت ت ّرًا

فَتتتال جَتتت َز َع ااَ َوانُ وال رُ َواعَتتتا

()92

وملا كان اامر كذل  ،أعين استواء الريغتني معنىً ،كان ممتا اُحْتُتج بته لقتراءة
(خيدعون) القول بأنها محلت على معنى (خيادعون) ال على لفظها(.)92
ومعنى(( )99خيدعون أنفسهف) ،أنّ خداع املنافقني لربهف واملؤمنني به إمنا يفضي
بهف إىل خديعة صحيحة انفسهف،ملا يوقعهف فيه مل اهلالك بعد إفساد العمل.
 نصّ مني بل أبي طالب القيسي رمحه اهلل على":أن أدل اللغة حنوا :خادع وخدع
مبعنى واحد"(.)111
 يؤكد ماسبق االستعمالُ املعجميط؛ جاءيف لسان العرب مانره":جاز (يفاعألل) لغتري
اثنني ،انّ دذا املثال يقع كثريا يف اللغة للواحد"(.)111
ثانيهما :مسألة الرتجيح بني القراءتني:
سبق بيان املوقف احلق مل ترجيح القراءات املتواترة على بعضها مبا يغين عتل
إعادته ،وما يعنينا دنا دو معاجلة مسألة الرتجيح استناداً إىل صحة املعنى؛ وذل

على

النحو التالي:
 ال يُترور عقالً وال رعاً أن تنون إحدى القراءتني دون أختهتا يف تأديتة املعنتى،
انّ القراءتني كلتيهما ثابتةٌ بالتواتر عنه صلى اهلل عليه وسلف ،فنل واحدة منهمتا
قرآن يف ذاتها ،وهلتا متا اختهتا متل القداستة ،واحلجيتة ،والداللتة علتى املعنتى
املقرود.
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 ما ذدب إليه الطالي ومني رمحهما اهلل ،وجعاله سندا لرأيهمتا دنتا؛ ودتو داللتة
(خدع) على حتقق وقوع الفعل ،وعدمه يف (خادع) ال دليتل عليته ،وال أعلتف لته
أصالً ،ومل أقف عليه عند غريدما.
 الثابت عندي أنّ القراءتني إمّا تؤديان املعنى نفسه ،وإما تؤديان معنيني متناملني ال
تضارب بينهما وال تضاد ،بل دي الرورة البيانية الناملة اليت تتضافر القراءتان يف
رسف أجزائها؛ فقراءة الريغة اجملردة منظور فيهتا إىل حتال املتؤمنني التذيل يعمتل
املنافقون على خداعهف ،وفيها تطمني هلتف بتأنّ ختداع املنتافقني ستينقلب علتيهف
أنفسهف ال حمالة ،وقراءة الريغة املزيدة منظور فيها إىل حتال املنتافقني ومتا يتدور
داخل نفوسهف مل اضطراب وقلق()116؛ نتيجةً ملا يعتملها مل خداع متبتادل ،ويف
دذا التنامل ضرب مل اإلعجاز ال خيفى.
 وعد وواعد
قرأ السبعة عدا أبا عمرو( :واعدنا) بألف بعد الواو ،وقرأ أبو عمرو( :وعتدنا)
دون ألف(.)114
ظادر أنّ مجهور السبعة قرأوا بالريغة املزيدة (فاعَل) ،وانفرد أبو عمرو بقتراءة
الرغية اجملردة (فعَل) ،وذَكَر كثري مل النحاة وجهني جائزيل يف داللة الريغتني:
أحددما :أن (وعد) و(واعتد)مبعنى واحتد ،فهمتا متفقتتان داللتةً ،وإن زادت
ااوىل مبنىً وتالوةً ،وإمنا ساغ دذا الوجه مل جهتني(:)113
 ما ثبت يف لسان العرب مل جميء (فاعَتل) متل فاعألتل واحتد ،وقتد ستلف بيانته،
وعندئذ تنون مبعنى اجملرد.
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 أن املوىل تبارك وتعاىل متفرد بالوعد والوعيد ،فال يترور مل أحد أن يواعده.
واملعنى على دذا الوجه يدور حول وعد اهلل تعاىل نبيه موسى عليه السالم عند
الطور لتنليمه ومناجاته( ،)115فاملواعدة الواقعة مل طرفني دما اهلل تعاىل وموسى عليه
السالم غري واردة دنا ،ان مثلها إمنا ينون بتني املتلتوقني املتنتافئني ،يقتع متل كتل
واحد منهما وعد لراحبه ،وأكثر ما يف القترآن النتريف متل الوعتد بالرتيغة اجملتردة
كقولتتتتتتتتته تعتتتتتتتتتاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

َع ْدكُفْ رَطبنُفْ َوعْدًا حَسَنًا)(.)112
ﯲﭼ( ،)112وقوله عزّ مل قائل( :قَالَ يَا قَوْمِ أَلَفْ ي أل
اآلخر :أنّ (واعَد) تزيد داللةً،كما تزيد مبنىً ،على (وعَد) ،وعليه ينون الوعد
يف قراءة أبي عمرو واقعًا مل فاعل واحد دو املوىل تعاىل كما سبق ،وتنون املواعدة يف
قراءة باقي السبعة واقعة مل فاعلني اثنني دما املوىل عز وجل وموسى عليه السالم.
نقاش:
يرتجح عندي دهنا أنّ الفعلني خمتلفان داللةً ،وأنّ (فاعَتل) علتى بابهتا؛ أعتين
املشاركة ،فثمة وعد مل اهلل تعاىل ،وآخر
مل موسى عليه السالم ،مع اختالف يف طبيعة وعد كل منهما( ،)112فاهلل وعتد
موسى ما وعده على احلقيقة ،أما موسى عليه السالم فنان منه قبول هلذا الوعد وعزم
على الوفاء به ،فقام دذا االمر مقام الوعد ،دون أن ينون منه وعد على احلقيقتة هلل،
إذ املفاعلة دنا بابها الطرفان املتنافئان.
ومما يؤكد ما ذدبتُ إليه:
 ااصل أن يف زيادة املبين زيادةً يف املعنى.
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 ما جاء يف لسان العرب ،ونرّته أنته يقتال" :واعتدت زيتاداً ،إذا وعتدك ووعدتته،
ووعدت زيداً إذا كان الوعد من

خاصة"(.)119

 استعمال (فاعَل) مع الطرفني املتنافئني ،متل املواعتدة الواقعتة متل طترفني قولته
تعتتاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ( ،)111حيتتيف جتتاء الستتياق القرآنتتي بالرتتيغة
املزيدة ،حييف كان الوعد املنهي عنه واقعًا مل طرفني دما اخلاطب واملتطوبة(.)111
 يُفْدي – يُفَادي
قرأ ابل كثري وأبو عمرو وابل عامر ومحزة( :تفدودف) بفتح التاء مل غري ألف،
وقرأ الباقون( :تُفادودف) بضف التاء وبألف( )116بعد الفاء.
يدور اختالف السبعة حول الريغة اجملردة (تفدودف) مضارع (فدى) والريغة
املزيدة (تفادودف) مضارع (فادَى) ،ويف داللة الريغتني الوجهان اجلائزان يف (وعد –
وواعد) وذل

على النحو التالي:

ااول :أنّ الريغتني متفقتتان معنتىً،وإن اختلفتتا مبنتىً ،فمعنتى (يُفَتادودف):
يَ ْفدودف(.)114
والفداء مل فديت الرجل مبالي ،إذا ا رتيته وفديته بنفسي( ،)113واملعنى" :أننف
يتتا معشتتر اليهتتود إن أتتتاكف التتذيل أخرجتم تودف متتننف متتل ديتتاردف فتتديتمودف،
فاستنقذمتودف"( ،)115وعلى دذا تنون املفاعلة دنا مل واحد ،فاملعتاد أنّ املغلتوب متل
الفريقني دو الذي يفدي أسراه مل الغالب.
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اآلخر :أن الريغتني ذتلف إحدادما عل ااخرى داللةً ،كما اختلفت مبنىً،
فالريغة املزيدة على بابها ،أعين املفاعلة الواقعة مل اثنني.وعليه فت (تفادودف) واقع
مل فاعلني كل منهما يفدي أسراه(.)112
واملفاداة :أن تدفع رجالً وتأخذ رجالً( ،)112واملعنى أننف تفدونهف ممل أسردف،
ويفدي مننف الذيل أسرمت( ،)112فنل واحد مل الطرفني مفادٍ.
والفعالن (فدى) و(فادى) كلّ منهما متعدٍ إىل مفعولني ثانيهما حبرف اجلر،
حنو :فديت وفاديت نفسي باملال.
نقاش:
الذي يظهر لي أن يف (يفادي) زيادة معنى على (يفدي) على النحتو الستالف؛
متسناً بااصل ،واعتداداً باالستعمال املعجمي الذي سبق ذكره وفيه متييتز بتني فتدى
وفادى ،ثفّ إنّ القراءتني تُنمّل إحدادما ااخرى ،وتتعاضتدان معتاَ يف رستف أجتزاء
صورة كلية واحدة؛ حييف جاءت اآلية النرمية حتني حال اليهود ،وقد كانتت قريظتة
حلفاء ااو  ،والنضري حلفاء اخلزرج ،وكان اهلل تعاىل أخذ علتيهف أربعتة عهتود يف
التوراة:
أن ال يقتتل بعضتتهف بعضتاً ،وال يُتتترج بعضتتهف بعضتاً متتل ديتتاردف ،وتتترك
املظادرة ،وفداء أسرادف ،فأعرضوا عل كل ما أُمروا به إال الفتداء ،فتوخبهف اهلل علتى
ذل

توبيتا يُتلى بقوله :أفتؤمنون ببعض النتاب وتنفرون ببعض !!
وفداء ااسرى  -ودو ما التزموا به -له صور عديدة غري مقرورة على الفدية

وحددا أو املفاداة ،بل تستوعبهما معا،
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فاحلرب قد تفضي إىل فريق منترر وآخر مغلوب ،فيقوم املغلوب بفدية أستراه
مل الغالب ،وقد تنون سجاالَ ال غالب وال مغلوب ،فيقوم كل فريق مبفاداة أسراه.
ومثة موطل آختر تتعاضتد الرتيغتان يف تعتيني مالحمته ،أال ودتو سُتبُلُ فتداء
ااسرى مل الطرفني ،وذل

على النحو التالي:

( فديته) ينون باملال ،و(فاديت) ينون بااسري ،أي :أسري بأسري آخر(.)119
( تفدودف) بالرلح ،و(تفادودف) بالعنف.
 الريغة اجملردة معنادا :راء ااسري مل العدو ،أما املزيدة فترياد بهتا :متا كستتُ
العدو يف الثمل ،وماكسَين فيه .واهلل وحده أعلف.
 يَقْتُل ويُقاتألل
قرأ محزة و النسائي( :ال تقتلودف) و (حتى يقتلوكف) بغري ألف ،وقرأ البتاقون
(وال تقاتلودف) و(حتى ُيقاتلوكف) بألف(.)161
مل اجللي أنّ القراءة ااوىل قد جاءت بالريغة اجملردة (يقتُل) مضتارع (قَتَتل)،
كما جاءت الثانية بالريغة املزيدة (يقاتل) مضارع (قاتَل) ،وقد وجّته كتثري متل أئمتة
اللغة داللة الريغتني وفق ااصل فيهما وذل

على النحو اآلتي:

 قراءة الريغة اجملردة:جاء فيها الفعل مل باب (فعَل يفعُل) ،ودو مل القتتل التذي
دو "إزالة الروح عل اجلسد"( ،)161ودليلها إمجاع السبعة ( )166على الريغة اجملردة يف
فعل اامر ،يقول تعاىل امسه يف اآليتة نفستها :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩﭼ وذلت

متل

قبيل ردِّ ما اُختُلألف فيه إىل ما اُتفق عليه ،واملعنى( :)164نهي املؤمنني عل أن يبدؤوا
املشركني بقتلٍ يف املسجد احلرام حتى يبدؤودف به.
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 قراءة الريغة املزيدة:والفعل فيها مل القتال الذي دو "اطاربة وحتتري القتتل"(،)163
ودو على بابه ،أعين املفاعلة الواقعة مل اثنني .ووجته دتذه القتراءة( )165اتفتاقهف
على صيغة (فاعَل) مل فعل اامر يف قوله تعاىل ُبعَيد دذه اآليتة :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺﭼ( ،)162واملعنى( :)162نهي املؤمنني عل قرد املشركني بالقتال يف املسجد
احلرام حتى ينونوا دف أول مل يبدأ.
نقاش:
الذي يظهر لي أنّ القراءتني متقاربتان يف الداللة ،تقارباً جيعل إحتدادما تتؤدي
إىل ااخرى ،دون نظر إىل مسألة وقوع إحدادما مل فاعلٍ واحد ،ووقوع ااخرى مل
فاعلني اثنني؛ أال ترى أنّ القتل يُفضي إىل املقاتلة يف الغالب ،كما أنّ املقاتلة يقع فيهتا
القتل ال حمالة.
يقول ابل خالويه؛ احلسل بل أمحد رمحه اهلل (ت421دت)" :معنادما قريب"(.)162
و يقول مني بل أبي طالب القيستي":والقراءتان حستنتان متتداخلتان ،ان متل قاتتل
قتل ،فبعد قتالٍ قتل"(.)169
وعليه مينل القول إنّ القراءتني معاً تؤديان معنىً كلياً ،دتو النهتي عتل القتتل
واملقاتلة معاً ،يقول القرط رمحه اهلل؛ أبو عبداهلل أمحد بل حممد (ت 221دت) بعتد أن
ذكر أن قراءة "وال تقتلودف" نص،وأما قتراءة "وال تقتاتلودف" فتنبيته" :انته إذا نُهِتي عتل
القتال الذي دو سبب القتل كان دليالً بيّناً ظادراً على النهي عل القتل"(.)141
ويرى أبو البقاء العنالي رمحه اهلل أن الريغة اجملردة فيها نهي عل القتل نفسه،
ويف الريغة املزيدة نهي عل مقدمات القتال (. )141
العدد اخلامس عشر – 3416هـ – 1035م

635

اختالف أبنية الفعل يف ضوء القراءات القرآنية :دراسة صرفية يف سورة البقرة

 ميس وميا
قرأ ابل كثري ونافع وعاصف وأبو عمرو وابل عامر( :مامل تَمَسودل) بفتح التتاء
بغري ألف ،وقرأ محزة والنسائي( :مامل تُماسودل) بضف التاء وألف(.)146
املس مل مسسته أمسه مساً ومسيساً ،ودو مس

الشيء بيدك( )144والفرق بينه

وبني اللمس ،أنه يقال فيما ينون معه إدراك حباسة اللمس ،أمتا اللمتس فهتو لطتب
الشيء وإن مل يوجد

()143

وقد جاءت القراءة ااوىل( :متسودل) بالرغية اجملردة ،مضارع (مسّ) وجاءت
الثانية بالرغية املزيدة (تُماسودل) مضارع (ما ّ) ،ويف داللة الريغتني قوالن:
أحددما :أنّ (مسّ) غري (ما ا)؛ فالثانية تزيد على ااوىل معنتىً ومبنتىً(،)145
اعتداد بااصل فيهما ،فالريغة اجملردة واقعة مل فاعل واحد دو الرجتل أعتين

وذل

الزوج ،انّ الوطء إمنا يقع منه دون املرأة ،والدليل دو ما يلي:
 إمجاع السبعة على الريغة اجملردة يف قوله تعاىل(:قَالَتْ رَبألّ أَناىٰ َينُتونُ لألتي وَلَتد
وَلَفْ يَمْسَسْنألي بَشَر)(.)142
 أن اافعال املستعملة يف غشيان الرجل أكثردا ثالثية جمردة حنو:طميف كما يف قوله
تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ( )142وكذا ننتح يف قولته عتز متل قائتل:
ﭽﮛ ﮜ ﮝﭼ(.)142
أما الريغة املزيدة فبابهتا املفاعلتة أعتين أنهتا واقعتة متل فتاعلني دمتا التزوج
والزوجة ،فهما مشترتكان يف املستيس ،فتالوطء متل الرجتل ،والتتمنني متل املترأة،
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وكالدما يلتذ به ،واُحتُج هلا باتفاقهف على الرتيغة املزيتدة (تَفَاعَتل) يف قولته تعتاىل:
ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ (.)149
وردّ أبو علي الفارسي دذا االحتجاج؛ انته ال دليتل فيته ،وذلت

أن املفاعلتة

مقرودة يف آية اجملادلة ،حييف أُخألذ على كل واحد منهما أال ميس صاحبه(.)131
الثاني :أن الريغتني متفقتان معنىً( ،)131وإن اختلفتا مبنىً ،وذلت

اعتتداد مبتا

يعرض يف بابهما مل جميء إحدادما مبعنى ااخرى ،ومثلهما( :فعل) و(استفعل) حنو:
قرّ واستقر ،و عجب واستعجب ،وعليه تنون داللة (ما ) دي نفسها داللة (مس)
واملعنى( )136على القراءتني يتوجه إىل املطلقة قبتل املتس و فترض املهتر ،فتإن
املوىل تعاىل فرض هلا املتعة.
نقاش:
يغلب على ظتين أن مثتة عالقتةً بتني الفعلتنيُ ،تفضألتي بأحتددما إىل اآلختر،
فت(مس) منظور فيه إىل الرجل ،مل حييف كان دتو املتاطتب يف اآليتة ،ودتو طالتب
النناح عادةً ،فينون املس ابتداءً منه ،ثف ينون مل الزوجة قبتول وا ترتاكٌ ،وعندئتذ
يقع مل كل واحد منهما مماسة لراحبه .واهلل وحده أعلف.
 ذدب غري واحد مل اائمة إىل اختيار القتراءة بالرتيغة اجملتردة ،ان عليهتا أكثتر
القراء ،وانها "أصح يف املعنى املقرود إليه( ،)" 134دذا ما قاله مني بل أبتي طالتب
القيسي رمحه اهلل.
وال أراه مريباً فيما ذدتب إليته؛ فرتحة املعنتى ليستت مرتبطتة برتيغة دون
أخرى ،كيف وقد ثبت أن القراءتني متواترتان بنقل الثقات عنه صلى اهلل عليه وسلف،
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وما أحسل قول الطالي يف دذا" :والذي نرى يف ذل

أنهما قراءتان صحيحتا املعنتى،

متفقتا التأويتل وإن كتان يف إحتدادما زيتادة معنتى غتري موجبتة اختالفتًا يف احلنتف
واملفهوم"(.)133
( -4فعّل) و(أَ ْفعَل)
(فعّل) و(أَ ْفعَل) صيغتان مزيدتان حبرف واحد ،ااوىل مزيدة بتاهلمزة يف أوهلتا،
والثانية بتنرير عينها ،وال خيفى على متترص تعاقب داتني الرتيغتني علتى الفعتل
الواحد ،حنو :خبّر وأخال ،وفرّح ،وأفرح ،وكمّل ،وأكمل...اخل ،وملا كان دتذا اامتر
ائعاً على لسان العرب ،فقد تنبه له النحاة منذ سيبويه رمحه اهلل ،واحلدييف عنه يعود
إىل أوىل مراحل التقعيد النحوي ،يقول سيبويه يف باب عقده بعنوان" :دذا باب افرتاق
فعالت وأفعلت يف الفعل للمعنى"" :وقد جييء الشيء على (فعالتتُ) فيشترك (أفعلتتُ)
كما أنهما قد يشرتكان يف غري دذا ،وذل

قول  :فترح ،وفراحتته ،وإن تئت قلتت:

افرحته ،وغرِم ،وغرّمته ،وأغرمته إ ْن ئت ،كما تقول :فزّعته ،وأفزعته "(.)135
وتبألع سيبويه مل جاء بعده مل النحاة ،وأخذ احلدييف عل دتذه الظتادرة علتى
أيديهف نالً أكثر نضجاً وأدق معاجلةً(.)132
أما العالقة الداللية بني داتني الرتيغتني اتفاقتاً واختالفتاً فتيمنل متييتز ثالثتة
أ نال منها عند النحاة:
أوهلا :االتفاق يف املعنى :يذدب كثري مل النحاة إىل أن (فعّل) و(أفعتل) لغتتان
فريحتان متساويتان معنىً ،ااوىل حجازية ،والثانية متيمية ،يقتول ستيبويه رمحته اهلل:
"وقد جييء (فعّلت) و(أفعلت) املعنى فيهما واحد ،إال أن اللغتني اختلفتا "()132ويقتول
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يف موضعٍ بعده " :وقد جيتيء فعّلتت وأفعلتت يف معنتى واحتد مشترتكني ...،وذلت
وعزّت إليه وأوعزت إليه ،وخبّرت وأخالت ،ومسّيت وأمسيت"(.)132
ويقول ابل السراج؛ حممد بل ستهل (ت412دتت)" :وينتون (أفعتل) يف معنتى
(فعّل) يف لغتني خمتلفتني حنو قتلته وأقتلته وأ باه ذل

كثري"

()139

الثاني :اختالفهما معنى :رصد النحاة مواضع ذتلف فيها (فعّل) عتل (أفعتل)
معنىً ،وتنفرد كل واحدة منهما مبعنى ال تدل عليه أختها ،يقول سيبويه مستأنفاً كالمه
السابق الذكر" :وقد جييئان مفرتقني ،مثل :علمته وأعلمته ،فعلمتُ :أدّبتُ ،وأعلمتتُ:
آذنت ...،وآذنت :النداء والترويت بإعالن"(.)151
ويقول ابل خالويه عنهما" :وتأتيان واملعنى خمتلف كقول  :أفرطتت :جتتاوزت
احلد ،وفرّطت :قررت ،وتأتي (فعّلت) مبا ال تأتي (أفعلت) كقول  :كلمت زيداً ،ال
يقال أكلمت وأجلست زيداً"

()151

الثاليف :تضاددما معنىً:ودو أقل مل سابقيه ،ويأخذ االختالف بينهمتا تنالً
أبعد ما ينون ،إذ تدل كل صيغة على معنى معاكس اختها ،يقول ستيبويه" :وتقتول:
ت عينيه ،أي
أمرضته أي :جعلته مريضاً ،ومرضته ،أي قمت عليه وولأليتُه ،ومثله :أقذي ُ
جعلتها قألذيَة ،وقذّيتها :نظ ْفُتها"(.)156
وقد ثبت عل السبعة اختالفهف بني (فعّل) و(أفعل) يف مواضع كثرية يف القرآن
النريف يعنينا منها ما يلي-:

العدد اخلامس عشر – 3416هـ – 1035م

639

اختالف أبنية الفعل يف ضوء القراءات القرآنية :دراسة صرفية يف سورة البقرة

املوضع

القراءة

رقف اآلية

ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ُينَ ِّزل

91

ُي ْن ِزل

ﮀﭼ
ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ

162

فأُمَِّتعه

فأُ ْمتألعه

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

146

وصّى

أوصى

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﭼ
ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ

125

ولتُنَ ِّملوا ولتُ ْنمأللوا

626

ُتذَكِّر

ُتذْكألر

ُ ينَ ِّزل ويُنْزِل
قرأ ابل كثري وأبتو عمترو( :يُنْتزِل) بتتفيتف التزاي ،وقترأ البتاقون( :يُنتزِّل)
بتشديددا(.)154
 قراءة التشديد (يُنزِّل) على (يفعال) مضارع نزّل على(فعّل).
 قراءة التتفيف( :يُنْزِل) على (يُفْعألتل) مضتارع (أنتزل) علتى (أَ ْفعَتلَ) ،والفعتالن
كالدما متعدٍ ،ااول بتنرير عينه ،والثتاني بتاهلمزة ،أمتا جمرددمتا (نتزل) فتالزم
كجلس وقعد ووقف.
ويف توجيه القراءتني قوالن ال خيرجان عل أ تنال العالقتة الدالليتة الستالفة
الذكر.
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أوهلما :أن القراءتني خمتلفتان معنىً ،فقراءة التشديد تدل علتى تنترار النتزول
ومداومته ،وقراءة التتفيف معنادا ماليس كذل ( )153وذل

كما يف قوله تعاىل :ﭽﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ( ،)155فلمّا كان نزول القترآن
على فرتات اُستعمألل معه (نزّل) ،واستعمل (أنزل) مع التتوراة واإلجنيتل حيتيف كتان
نزوهلما دفعة واحدة.
ثانيهما :أن القراءتني متفقتان معنًى ،فهما لغتان داللتهما واحدة.
نقاش:
يغلب على ظين اتفاق القراءتني داللةً استناداً إىل اامور التالية:
 -1اجلانب التقعيدي ،فقد استقر يف الدر

الرريف أنّ (فعّل) و(أَ ْفعَل) مل دذا املثال

متفقا الداللة؛ يقول سيبويه رمحه اهلل بعد أنْ ذكتر أنّ (فترّح) و(أفترح) مبعنتى ً:
"ومثل فرّحت وأفرحت أنزلت ونزّلت"(.)152
 -6داللة (فعّل) على ما يتنرر وقوعه ،وداللة (أفعل) على ماال يتنرر غري مطتردة،
وإذا كانت سائغة يف آية سورة آل عمران اليت سلف ذكردا ،فإنه مل يتفق عليها يف
حنتتو قولتته تعتتاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ( )152حيتتيف
استعمل (فَعّل) مع قوله( :مجلة واحدة).
 _4استعمال مردر أحتد الفعلتني متع اآلختر؛ انظتر إىل قولته تعتاىل :ﭽ ﮈ ﮉ

ﮊﭼ( )152على قراءة ابل كثري (وننزل) بنونني ،مع ذفيف التزاي( ،)159تترى
كيف مجع بني مضارع (أنزل) ومردر (نزال).
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ص غري واحد مل أئمة اللغة على أن الفعلتني متستاويان معنتىً ،جتاء يف لستان
 _3ن ا
العرب ما نره( :وننزله ،وأنزله ،ونزله مبعنى)(.)121
ويف تضعيف القول بانعقاد تل

الداللة يقول ابل أبتي متريف؛ نرتر بتل علتي

الشريازي (ت525دت)" :ودما لغتان يف متعدي (نزل) أعين نزلتته وأنزلتته ،وبعضتهف
جيعل املشدد ملتا يتنرر إنزاله ،واملتفف فيما ال يتنرر ،وقد ضعفه اطققون"( ،)121دذا
واهلل وحده أعلف.
 متاع ،وأمتع:
قرأ السبعة عدا ابل عامر( :فأُمَِّتعه) بفتح امليف وتشديد التتاء ،وقترأ ابتل عتامر
(فُأمْتألعه) ،بتسنني امليف وذفيف التاء( ،)126ومينل توجيه القراءتني على النحو التالي:
 قراءة( :أُمَتّع) :مضارع (متّع) ،على (فعّل)،وعليها جُل القرأة ،ودتي اختيتار

()124

أئمة اللغة كأبي عبيد وأبي حامت ،وأبتي علتى الفارستي ،ومنتي بتل أبتي طالتب
القيسي ،ويقويها إمجاعهف على التشديد يف حنو قولته تعتاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ( ،)123وعامة ما يف القرآن مل دذا الفعل جتاء مشتدداً،
والخالف يف أن ردّ ما أُختلف فيه إىل ما أُتفق عليه أوىل.
 قراءة (أُمْتألع) :مضارع (أمتع) على (أفعل) ،واحلجتة فيهتا أن (أمتتع) لغتة( )125يف
(متاع) مثل فراح وأفرح.
نقاش:
جلط أدل اللغة على أن القراءتني مبعنىً ،وزاد ابل خالويه( ،)122ومني بل أبتي
طالب القيسي( ،)122يف قراءة التشديد معنى التنرير ،وال أتفق معهما فيما ذدبتا إليته،
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ويرجح عندي أنّ القراءتني جتمعهما رؤية داللية واحدة؛ فتحليلهما يف إطار الظتادرة
اللهجية أوفق ،يؤكد ذل

عندي ما يلي:

 -1جاء يف لسان العرب ما يؤكد مذدب اجلمهور ،ونره" :ومتع اهلل به فالنتاً متتيعتاً،
وأمتعه به إمتاعاً مبعنى واحد"(.)122
 -6كلمة (قليالً) الواردة يف اآلية نفسها ،حييف تبعد معها داللة التنثري والتنرير.
ومعنى اآلية( ،)129أن املوىل تبارك وتعاىل قال:ومل كفتر بتي فتإني أرزقته متل
الثمرات قليال يف الدنيا إىل أن يأتيه أجله.
 وصاى وأوصى
قرأ ابل كثري وعاصف وأبو عمرو ومحزة والنسائي( :وصّى) بتشديد الراد دون
دمزة ،وقرأ نافع وابل عامر(أوصَى) بتتفيف الراد ودمزة( )121يف أول الفعل.
ظادر أن القراءة ااوىل جاء فيهتا الفعتل علتى (فعّتل) ويف الثانيتة جتاء علتى
(أفعل) ،واُحُتج للقراءة ااوىل بإمجاع السبعة على (فعّتل) يف حنتو قولته تعتاىل :ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ( ،)121كما اُحْتُتج للثانيتة بإمجتاعهف علتى
مضارع (أفعل) يف قوله تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ(.)126
نقاش:
جُلّ أدل اللغة على أنهما لغتان( )124مبعنى واحد ،ودو :عهد إلتيهف ،أي(:)123
عهد إبراديف عليه السالم إىل بنيه بامللة أو بالنلمة اليت دي قوله تعاىل قبل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (.)125
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وذدب الطالي( )122ومني بتل أبتي طالتب القيستي( )122إىل أنهمتا وإن كانتتا
لغتني ،فإن يف قراءة التشديد معنى التنرير ،فينون املعنى :عهد إليهف عهداً بعد عهد.
وأجدني أميتل إىل رأي اجلمهتور ،حيتيف نتصّ غتريُ واحتد متل اائمتة علتى
استوائهما معنًى ،يقول أبو علي الفارسي رمحه اهلل" :ال أرى متل تدد ذدتب فيته إىل
التنثري ،وإمنا وصّى مثل أوصى"( )122ويؤكد دذا االستعمالُ املعجميط ،جتاء يف لستان
العرب ما نره" :وأوصيه ووصيته إيراءً وتوصية مبعنىً"(.)129
 تُنْمألل وتُنَمِّل
قرأ الستبعة( :ولتُ ْنمأللتوا) بتتفيتف املتيف ،وقترأ عاصتف يف روايتة أبتي بنتر:
(ولتنمِّلوا) بتشديددا( )121والنمال دو التمام
وإكمال العدة( )121دنا :صيام ما أُفطألر مل رمضان ملرض أو سفر.
(ولتنملوا) ودي مضتارع (أكمتل) ،وحيتتجط هلتا ( )126بإمجتاعهف علتى صتيغة
(أفعل) يف قوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ( ،)124زد على ذلت

متا فيهتا متل

اخلفة.
أما قراءة التشديد( :ولتنمّلوا) مضارع (كمّل) فيُحتجّ هلا ( )123بقوهلف" :تنملتة
الثالثني".
نقاش:
غري خافٍ اتفاق معظف القراء على صيغة (أفعل) ،وانفراد عاصف بريغة (فعّل)
يف رواية ،ومع االتفاق على خفة ااوىل دهنا ،فالذي أراه دو اتفاقهما داللةً ،غاية متا
يف اامر أنّ ااوىل منظور فيها إىل أن عقدَ هر رمضان عقد واحد ،والثانية نُظألر فيهتا
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إىل تنرير فعل الريام ،يف الشهر إىل إكمال عدته( ،)125ومما يؤكد متا ذدبتتُ إليته متا
يلي:
 استعمال (فعّل) موضع (أفعل) مسل ٌ مألوف يف الدر
ذل

الرريف ،والعرب تفعل

كثرياً ،ومنه قول النابغة:

ت مائتت تةً فيهتتتتا محامتُهتتتتا
فنمّلتت ت ْ

وأَسْتت َر َعتْ حألسْتتبةً يف ذل ت العَ ت َد ألد

()122

 نصا غري واحد على أنهما لغتان مبعنىً(.)122
 جاء يف لسان العرب أنّ أكمله واستنمله وكمّله :أمته(.)122
 تُذْكألر و تُذكِّر
قرأ أبو عمر وابل كثري( :فتُتذكألر) بتتفيتف النتاف ،وقترأ البتاقون( :فتُتذَكألّر)
بتشديددا(.)129
 الذِّكرُ :حفظ الشيء ،والذِّكْر والذكرى :نقيض النسيان( ،)191ودو ضتربان :ذكتر
القلب ،وذكر اللسان(.)191
ومينل توجيه القراءتني على النحو اآلتي:
 القراءة بريغة (فعّل)( :تُذكألّر) مضارع (ذكر) على (فعّل) ،ومعنادا :التذكري(،)196
والفعل متعد بالتضعيف إىل مفعولني ،ااول متذكور ودتو (ااخترى) ،والثتاني
حمذوف تقديره :الشهادة.



القراءة بريغة (أ ْفعَلُ)ُ( :تذْكألر) مضتارع (أذكتر) علتى (أفعتل) ،والفعتل متعتدٍ
باهلمزة إىل مفعولني.
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ويف داللة القراءتني قوالن:
ااول :احتاد الداللة يف (ُتذَ ِّكر) و(ُتذكألر) ،فنالدمتا متل التتذكري ،و القراءتتان
مبعنى واحد ،دو :فإن مل ينل الشاددان رجلني فرجل وامرأتان ،كي تُتذَ ِّكر إحتدادما
ااخرى إن ضلت( ،)194وتنون داللة (أفعل) (وفعّل) إمجاالً دي دي.
الثاني :اختالف الداللة ،ومضمونه اختالف داللة (ُتذكألر) عتل أختهتا؛ فلتيس
معنادا مل التذكري،بل مل (ال اذكَر) الذي دو ضد اانثى ،أي أنها تُريار أختها ذَكَراً يف
احلنف( ،)193و املعنى :أنّ إحدى املرأتني إذا هدتْ مع أختها ،جعلتها كالرجل الذي
ال حيتاج إىل غريه يف الشهادة ،والفعل على دذا متعدٍ إىل مفعول واحد دو (ااخرى).
نقاش:
ال

عندي يف أنّ ااول دو الوجه ،استناداً لألمور التالية

 موافقته ملا اُ تهر يف الدر

الرريف مل جميء (فعّل) و (أفعل) مبعنًى واحد.

 الضالل يف قوله تعاىل( :أن تضل) ،فُسِّر بت (النسيان)( )195ويناسبه أن يقابله ما دو
ضده ،ودو التذكري.
 جاء يف لسان العرب :أن أذكرته غريي وذكرته مبعنىً(.)192
وأمّا الوجه الثاني فلعلّ مل قال به اعتدّ بقول العرب :أذكترت املترأة فهتي
ُمذكألر إذا ولدت ذَكَراً ( )192ويعتوره الضعف مل وجهني:
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 ضعفه يف ذاته مل حييف ُُب ْعد املعنى؛ أال ترى أن نهوض املرأتني بالشهادة ال جيعل
منهما رجلني يف احلقيقة ،ولذا تظل احلاجة قائمة إىل رجلٍ إلنفتاذ الشتهادة (،)192
يقول عنه الطالي رمحه اهلل" :تأويل خطأ ال معنى له"( ،)199وُيعلق عليه
أبو علي الفارسي رمحه اهلل بقوله" :وليس دو يف املعنى بالقوي" (.)611
 ضعفه مل حييفُ قلة القائلني به،وخمالفته ملا أَمجع عليته اائمتة ،متع عتدم التدليل
والنظري.
( -3فعّل) و (فاعَل)
املوضع
ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﭼ

رقف اآلية
635

القراءة
يضعِّف

يضاعألف

قرأ ابل كثري وابل عامر( :فيضعِّفه) بتشديد العتني دون ألتف ،وقترأ البتاقون:
(فيضاعفه) بتتفيف العني( ،)611وألف قبلها.
القراءة ااوىل( :فيضعفه) :على (يُفَ ِّعل) مضارع (فعّلَ)
القراءة الثانية( :فيُضاعألف) :على (يُفَاعألل) مضارع (فاعَل)
ويف توجيه داللة القراءتني قوالن:
أوهلما :أن القراءتني جتمعهما رؤية دالليتة احتدة ،والفعتالن ممتا اختلتف بنتاءً
واتفق معنىً ،فهما لغتان مبعنى واحد( ،)616وهلذا نظتائر كتثرية منهتا :عليتت الرجتل
وعاليته ،وبعّد ،وباعد ،وصعّر خده ،وصاعر .....اخل ،وإىل دتذه القتول ذدتب جتل
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أئمة اللغة كأبي علي الفارسي وأبي منرور اازدري ،أمحد بل حممتد (ت 421دتت)،
وابل قتيبة.
الثاني :أن القراءتني خمتلفتان داللةً ،والفعالن مما اختلف بناءً ومعنىً ،فت (فعّل)
منهما يدل على التنرير ومداومة الفعل يئاً بعد يء ،ودو ااصل يف باب (فعّل)،
يقال :غلق اابواب ،إذا فعل ذل

يئاً بعد يء( ،)614وغلَق إذا فعله مرة واحدة.

أما (فاعَل) منه فيدل على تنثري الفعل ،فهتو متل بتاب املفاعلتة الواقعتة متل
واحد ،وإىل دذا القول ذدب ابل خالويته()613ومنتي بتل أبتي طالتب القيستي(،)615
رمحهما اهلل ،وذكر الثاني حناية أبي عمرو :أن (ضتاعف) أكثتر متل (ضّتعف) ،ان
(ضعّفت) معناه :مرتان.
واُحتُج بقول العرب :ضعفت دردمت  ،أي جعلتته دردمتني ،وضتاعفته ،أي
جعلته أكثر مل دردمني.
ويرى مل ذدب إىل دذا القول أن (يضاعف) أوىل مل (يضعِّف)( ،)612ملناستبة
ااول للمزية اليت جاءت بها الشريعة اإلسالمية ودي مضتاعفة ااجتر علتى احلستنة
الواحدة كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ (.)612
نقاش:
الذي يظهر لي صوابه دو قول اجلمهور يؤيده عندي ما يلي:
 جريانه على ما استقر يف الدر

الرريف مل تعاقب الريغتني على املعنى الواحد؛

يقول ابل قتيبة ما نره" :وقد تأتي (فاعَلت) و(فعّلت) مبعنى واحد ،قالوا :ضعّفت
وضاعفت.)612(..
"
652

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .سلطانة بنت حممد الشهراني

 نصط غري واحد مل أئمة اللغة على أنهمتا مبعنًتى ،يقتول أبتو منرتور اازدتري:
"يضاعألف و ُيضَعّف معنادما واحد"(.)619
كما جاء يف لسان العترب ....( :وضتعّفته وأضتعفته وضتاعفته مبعنتىً)(،)611
فالفعالن يدالن على الزيادة يف ااجر،
ريةً) .واهلل وحد أعلف
ضعَافًا كَثأل َ
 إفادة معنى التنثري جاءت مل النعت يف قوله بعدُ(:أَ ْ
( - 5إفعُلْ) و (إِفعأللْ)
املوضع

رقف اآلية

ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

621

القراءة
فرُردل

فرألردل

قتترأ الستتبعة عتتدا محتتزة( :فرُتتردل) بضتتف الرتتاد ،وقتترأ محتتزة بنستتردا

()611

ل مل (ص.و.ر) والنظرة املعجمية هلذا اجلذر تنشف عل دورانه حول
(صألردل) :األ ْفعَ ْ
معنيني اثنني دما(:)616
 - 1اإلمالة :فالرور :امليل ،والرجل يرور عنقه إىل الشيء إذا مال حنوه بعنقه،
والنعت :أصور صوراء ،واجلمع صُور ،وصاره يرُوره ويرألريه أي :أماله.
 - 6التقطيع ،يقال :صرت الشيء ،إذا قطعته وفرلته.
ودو فعل أمر ،وأصل (صردل) :اصْوُردل ،فنقلت ضمة الواو إىل الراد،
فسقطت دمزة الوصل ،انه إمنا جيء بها للتوصل إىل النطق بالساكل ،فالتقى
ساكنان :عني النلمة (الواو) والمها (الراء) ،فحذفت العني،انها حرف مدّ ،فرار
الفعل على ( ُفلْهل)(.)614
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والضف والنسر يف دذا الفعل لغتان مبعنى واحد( ،)613والقراءتان كالمها
حيتمل معنيني(:)615
أحددما :اإلمالة ،أي :اضتممهل إليت ( )612و(إليت ) – وفتق دتذا -متعلتق
بتت(صردل) ويف النالم حذف تقديره :فأملتهل إليت

ثتف قطعهتل ،فحتذف اجلملتة

لداللة النالم عليها ،ومل استعماله بهذا املعنى قول إبراديف بل درمة:
اهللُ َي ْعلَتتتتتتفُ أننتتتتتتا يف تَ َلفتنألتتتتتتا

حَبابألنتتا صُ ت ْو ُر
يتتومَ الفأل تراقِ إىل أَ ْ

()612

صور واحده :أصور ،ومعناه:مائلني.
ُ
اآلخر :التقطيع ،أي :قطعهل ،و(إلي ) عندئذ متعلق بت (خُذ) ،وال حذف وال
إضمار يف النالم ،وعلى دذا املعنى
قول توبة بل احلمري:
فلمّتتا دخل تت احلب تلَ أط تتْ ُنستتوعُهُ

وأطتترافُ ألعيتتدانٍ َتتديدٍ أسُتتورُدا

فمتتدتْ لتتي ااَسْ تَبابَ حتَ تى بَلغْتُهتتا

()612

برِفْقألي وقَ ْد كتا َد ارْألتقَتائي يَرُتورُدا

أي يقطعها.
ل أدل اللغة ،ونقل مني بل أبي
جط
وعلى دذا ،أعين استواء القراءتني معنىًُ ،
طالب القيسي دون نسبة ذريص كل واحدة منهما مبعنىً ،فالتقطيع لقراءة النسر،
واإلمالة لقراءة الضف(.)619
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املبحث الثالث:
اختالف البنية مع اختالف الداللة
( - 1فعَل) و(فعّل)
املوضع

رقف اآلية

ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

11

القراءة
يَ ْنذألب

يُنذِّب

قرأ عاصف ومحزة والنسائي (يَنذألبون) بفتح الياء وذفيف الذال،وقرأ الباقون
(يُنذّبون) بضف الياء وتشديد الذال(.)661
جلي أن الريغة اجملردة (يَ ْنذألبون) مضارع ( َكذَب) على (فعل) مل باب (فعَتل
يفعألل) ،أما الرغية املزيدة (يُنَ ِّذبون) فهتي مضتارع (كتذاب) علتى (فعاتل) ،وبينهمتا
اختالف ظادر يف املعنى ،فالنذب دو( )661فعتل التذات ،والتنتذيب نستبة الغتري إىل
النذب صادقاً كان أم كاذباً ،وما ورد يف القرآن منه مل قبيل تنتذيب الرتادق(.)666
ومينل توجيه القراءتني على النحو التالي:
القراءة بالريغة اجملردة:معنادا :كَذَب( )664املنافقون يف قوهلف :آمنا باهلل واليتوم
اآلخر ،ويف اآلية وعيد مل اهلل تعاىل هلف بالعذاب االيف بسبب كذبهف يف قوهلف دتذا،
و(ما) الداخلة على الفعل مردرية ،أي( :)663وهلف عذاب أليف بنذبهف ،والفعل غتري
متعدٍ ،ويف استعمال الريغة اجملردة دنا مطابقة( )665النالم ملا قبله وما بعده فقتد قتال
تعاىل قبل دذا :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ( )662فتأخال
أنهف كاذبون يف قوهلف ذل  ،كما قتال بعتده :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ( )662ففي قوهلف للشياطني( :إنا معنف) دليل علتى كتذبهف
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يف إدعاء اإلميان ،ثف إن املوىل تبارك وتعاىل حنَف بنتذبهف حيتيف قتال فتيهف :ﭽ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (.)662
 القراءة بالريغة املزيدة :مضمونها :تنتذيب( )669املنتافقني حممتداً صتلى اهلل عليته
وسلف فيما جاء به مل عند اهلل ،وينون الوعيد يف اآلية هلف بالعذاب االيف بسبب
تنذيبهف ،والفعل متعدٍ ،ومفعوله حمذوف ،لفهف املعنى ،أي( :)641وهلف عذاب أليف
بسبب تنذيبهف ملا جاء به نبيهف صلى اهلل عليه وسلف مل عند ربه.
ويف القراءة بهذه الريغة مطابقة( )641هلا مبتا قبلتها ،حيتيف يقتول تعتاىل :ﭽ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ( ،)646فهف منذِّبون ،انّ مَل كان يف قلبه مترض ودتو
الش  ،ال حمالة سيفضي به إىل اجلحد والتنذيب.
نقاش:
ظادر أنّ القراءتني خمتلفتان بنيةً وداللةً ،مع أنّ املراد بهما واحد دو املنتافقون،
وقد عقد أبو عمرو الداني باباً مساه" :اختالف اللفظ واملعنى مجيعاً مع جواز اجتمتاع
القراءتني يف يء واحد مل أجل عدم تضاد اجتماعهما فيه" ()644
والذي يظهر لي أنّنا أمام صورة مل صور اإلعجتاز اللغتوي؛ يتجلتى دتذا يف
داللة القراءتني على معنيني خمتلفني دون أدنى تضتارب أو تنتاقض ،بتل دتو التنتوع
والتغاير ،زدْ على ذل

ما أضفاه دذا االختالف مل توسطع داللتي حلاصتل القتراءتني

مفاده :أنّ املنافقني هلف عذاب أليف بسبب كذبهف وتنذيبهف معاً .ويف دذا إ ارة لطيفة
إىل أنّ املنافقني قد مجعوا بني اامثني :النذب والتنذيب ،يقتول تيخ اإلستالم ابتل
تيمية؛ أمحد بل عبداحلليف (ت 262دت) رمحه اهلل موضحاً حقيقة مجعهف بني اامتريل:
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"فإنّهف كذبوا يف قوهلف( :آمنا باهلل وبتاليوم اآلختر) ،وكتذًبوا الرستول يف البتاطل وإنْ
صدقوه يف الظادر" ( ،)643ويقول ابل كثري؛إمساعيل بل عمر الدمشتقي (ت 223دتت)
رمحتته اهلل عتتنهف " :وقتتد كتتانوا مترتتفني بهتتذا ودتتذا ،فتتإنّهف كتتانوا َكذَبتتة وينتتذِّبون
بالغيب"(.)645
ويغلب على ظين أنّ سرّ دذا اإلعجاز ينمل يف أن الريغتني جتمعهما عالقتان
خمتلفتان يف آنٍ واحد :إحدادما :عالقة العموم واخلروص؛ فالتنذيب أعفط مل
النذب( ،)642أال ترى أن كل مل كذّب صادقاً فقد كذَب يف فعله ،وليس كلط مل
كذَب مُنذألباً ،ثف إن املوىل عز وجل قد حنى ما وقع مل تنذيب الرسل ،حييف يقول:
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (.)642
ااخرى :عالقة التقارب والتداخل بينهما؛حتى أنهما ترجعان إىل معنى واحد"،
ان مل كذّب رسالة الرسل وحجة النبوة ،فهو كاذب على اهلل ،ومل كذب على اهلل
وجحد تنزيله فهو ُمنذِّب مبا أنزل اهلل"( .)642واهلل وحده أعلف
( - 6فعل) و(تفعّل)
املوضع

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ

رقف اآلية
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القراءة
َيطْهُر

َيطَّهار

قرأ ابل كثري ونافع وأبو عمرو وابل عامر وعاصف يف رواية حفص (ي ْطهُرن)
خمففة الطاء مضمومة اهلاء ،وقرأ محزة والنسائي وعاصف يف رواية أبي بنر واملفضل:
(يطهارن) مشددة الطاء مفتوحة اهلاء(.)649
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طهْراً وطهارةً :خالف طمثت ،والطهارة
القراءتان مل طهُرت املرأة تطهر ُ
نوعان ،طهارة جسف ،وطهارة نفس(.)631
وقد جاءت القراءة ااوىل (يطْهُترن) بالرتيغة اجملتردة ،مضتارع (طهُتر) علتى
(فعُل) مل باب (فعُل يفعُتل) ،وجتاءت الثانيتة (يطهاترن) بالرتيغة املزيتدة ،مضتارع
(ت َطهّر) على (ت َفعّل) وأصلها :يتطهرن ،ثف أدغمت التاء يف الطاء ،لقرب خمرجيهمتا،
وبني القراءتني اختالف يف املعنى ،يضيق حيناً ويتسع حيناً آخر ،بيانه كالتالي:
 الريغة اجملردة( :ي ْطهُرن) معناَدَا :انقطاع الدم بعد احليض(.)631
املعنى( )636يسألون

عتل احلتيض ،قتل دتو أذى ،فتال تقربتوا نستاءكف وقتت

حيضهل حتى ينقطع عنهل الدم ويطْ ُهرن .وإمنا ينعقد دذا املعنتى ،وتتتف الفائتدة متل
جممتتوع الفعلتتني( :حتتتى يطهتترن) و (فتتإذا تطهّتترن) ،حيتتيف يقرتتد بتتااول انقطتتاع
الدم،وبالثاني التطهر باملاء ،ودما الشرطان الواجتب حتققهمتا لتوطء احلتائض ،فقتد
انعقد اإلمجاع كما ذكر الطالي رمحه اهلل على أنه حيرم على الرجل أن يَ ْقرب امرأته إذا
انقطع دم حيضها حتى تغتسل باملاء ،ومل دنا كانت املترأة حتال انقطتاع دم احلتيض
عنها دون غسل يف حنف احلائض مل حيتيف :منعهتا عتل الرتالة والتتالوة ،وجتواز
مراجعة زوجها هلا إذا كانت مطلقة ،و منع اجلماع.
وعليه فإن احلنف املذكور مل ينل لينعقتد بتذكر الفعتل اول دون الثتاني؛ ان
ذل

سيفضي إىل القول ةواز وطء احلائض حال انقطتاع التدم وإن مل تتطهتر باملتاء،

ودو خالف اجملمع عليه.

623

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .سلطانة بنت حممد الشهراني

واُستدل( )634علتى دتذه القتراءة بقتول العترب :طهُترت املترأة فهتي طتادر،
واختاردا غري واحد ،منهف مني بل أبي طالب القيسي رمحه اهلل ،مبيناً أنها متتتاز عتل
القراءة بالريغة املزيدة بأنّ فيها دليالً على( )633أنّ انقطاعَ الدم رطٌ للوطء املذكور.
 الريغة املزيدة( :يطهرن) :معنادا االغتستال باملتاء( ،)635ودليلتها إمجتاعهف علتى
(تفعال) يف قوله تعتاىل يف اآليتة نفستها ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ،
ويؤكددا أيضا إمجاعهف على الريغة عينها لنل بفعل اامر يف قوله عزّ مل قائل:
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ(.)632
واملعنى ...:وال تقربوا نساءكف وقت حيضهل ،حتى يغتسلل فيتطهرن مل
احليض بعد انقطاعه.
فالريغة املزيدة تدل بذاتها ليس مبجموعها مع فعل آخر على مضمون اإلمجاع
السالف الذكر ،ودو حرمة وطء احلائض قبل الغسل ،وهلذا اختاردا مجاعة منهف:
الطالي( ،)632وأبو علي الفارسي ،يقول" :انها ما مل تتطهر يف حنف احليض"(،)632
وجلي أن دذه الريغة ذلو مل رط انقطاع الدم.
نقاش:
بني القراءتني اختالف يف الداللة ظادر؛ وليس دذا بالذي يُسوّغ احدٍ اختيار
قراءة على أخرى ،وال مشاحة يف أنّ مل ذدب دذا املذدب قد جانب الرواب،
والثابت عند املفسريل أنّه يتحرّل مل جمموع القراءتني أمران اثنان (:)639
ااول :أنّه ال جيوز للزوج أنْ يقرب زوجته احلائض حتى حيرل انقطاع الدّم.
الثاني :انّه ال جيوز له قربانها حتى تتطهر باملاء.
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والذي يغلب على ظين أنّ القراءتني تضافرتا معاً يف تقرير احلنف الفقهي يف
دذه املسألة؛ غاية ما يف اامر انّ قراءة التتفيف منظور فيها إىل أصل الطهر ،ودو
انقطاع الدّم ،والذي يتبعه ال حمالة التطهر باملاء ،بدليل استعمال الفاء ،والريغة اجملردة
(تفعّل) اليت تدل على التطهر يف قوله تعاىل بعدُ :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﭼ ،أمّا قراءة التشديد فمراعًى فيها ابتداءً التطهر باملاء الذي يسبقه ال حمالة انقطاع
الدّم .يؤكد دذا عندي ما ذكره ابل عطية ،ومفاده :أن كل واحدة مل داتني القراءتني
حتتمل أ ْن ُيراد بها انقطاع الدم وأنْ ُيراد بها التطهر باملاء (.)651
وبهذا حترّل مل جمموع القراءتني الشرطني اللذيل وضعهما العلماء جلواز
وطء احلائض؛ أعين انقطاع الدم والتطهر معاً ،ويف دذا مل اإلعجاز ما ال خيفى واهلل
وحده أعلف.
امت حبمد اهلل
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اخلامتـــة
احلمد هلل محداً يليق ةالل وجهه وعظيف سلطانه على ما أنعف به مل تيسري
إعداد دذا البحيف الذي أسفر عل نتائج أدمها ما يلي:
 -1اذذت العالقة بني البنية والداللة يف أبنية الفعل املتتلفة ثالثة أ نال رئيسة،
دي :اختالف البنية مع اتفاق الداللة ،واختالف البنية مع جواز اتفاق الداللة
واختالفها ،واختالف البنية مع اختالف الداللة.
 -6ا تملت الدراسة اإلحرائية على عشرة مواضع الختالف أبنية الفعلية ،ميثلها
مثانية عشر مثاالً ،اندرج معظمها حتت اختالف البنية مع جواز اتفاق الداللة
واختالفها.
 -4أثبتت الدراسة فعلياً أنّ كلّ واحدة مل القراءات الواردة يف أبنية الفعل حجة يف
ذاتها ،وما ملْ قراءة رُدتْ أو ضُعفت مل أي وجه مل الوجوه إال وثبت هلا يف
الواقع العلمي ما اختها مل كمال الرحة ومتام احلجية.
 -3اختالف القراءات القرآنية يف أبنية الفعل اختالف تنوع للمعنى وإثراء للداللة ،ال
تضارب فيه وال تناقض البتة.
 -5يُحقألق اختالف أبنية الفعل وظيفة داللية غاية يف اادمية؛ ودي توسيع املعنى و،
واجلمع بني ااحنام الفقهية املتتلفة.
 -2حتقق يف كثري مل أمثلة الفعل اختالفُ الداللة مل جهة واتفاقها مل جهة أخرى
يف الفعل نفسه ،ودذا ضرب مل اإلعجاز البياني.
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 -2توصي الدراسة بتعقب املؤلفات اليت اذذ أصحابها مواقف سلبية مل القراءات
القرآنية ،ووضعها يف امليزان العلمي ،وذل

يف املستويات :النحوية ،والررفية،

والروتية ،والداللية.
 -2توصي الدراسة بالبحيف يف أثر اختالف القراءات القرآنية يف املستويات ااربعة يف
التفسري عموماً ،ويف توجيه ااحنام الفقهية حتديداً.
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ثبت املصادر واملراجع
 القرآن النريف
 الدوريات :جملة البحوث اإلسالمية ،العدد اخلامس والثالثون ،مل ذي القعدة إىل
صفر 1314-1316دت.
 النتب:
 اآلمدي ،املؤتلف واملتتلف يف أمساء الشعراء،حتقيق :كرننو ،ط( ،)1دار اجلليل،
بريوت1311 ،دت 1991-م.
 ابل ااثري ،النهاية يف غريب احلدييف و ااثر ،أ رف عليه :علتي حستل فتاعور،
ط ،1دار ابل اجلوزي ،الدمام1361 ،دت
 اازدري؛ الشيخ خالد ،الترريح مبضمون التوضيح ،دار الفنر ،بريوت.
 اازدري؛ أبو منرور ،معاني القراءات ،حتقيق :عيد مرطفى درويتش و عتوض
بل حممد القوزي ،ط(1316 ،)1دت 1991-م.
 اإلسرتاباذي ،رح افية ابل احلاجب ،حتقيق :حممتد نتور احلستل ورفيقيته ،دار
النتب العلمية ،بريوت
 ااصفهاني؛ الراغب ،املفردات يف غريب القترآن النتريف ،حتقيتق :حممتد ستعيد
النيالني ،دار املعرفة ،بريوت.
 ااصفهاني؛ أبو فرج ،ااغاني ،دار النتب املررية.
 اانباري؛ أبو الالكات ،اإلنراف يف مستائل اخلتالف بتني النحتويني :البرتريني
والنوفيني ،حتقيق :حممد حمي الديل عبد احلميد ،دار الفنر1926 ،م.
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 اانراري؛ أبو زيد ،النوادر يف اللغة ،حتقيق :حممد عبد القادر أمحتد ،ط( ،)1دار
الشروق ،بريوت1311 ،دت 1921 -م.
 البتاري؛ اادب املفرد ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،املطبعة السلفية ،القتادرة،
1425دت.
 صحيح اادب املفرد ،بقلف حممد ناصر الديل االباني ،ط ،1منتبة دار الرتديق،
اجلبيل الرناعية1313 ،دت 1993-م.
 صحيح البتاري ،دار الفنر ،بريوت.
 البغدادي ،خزانة اادب ولب لباب لسان العرب ،طبعة بوالق1699 ،دت.
 البنا؛ أمحد حممد ،إحتاف فضالء البشر بتالقراءات ااربعتة عشتر ،حتقيتق :تعبان
حممد إمساعيل ،عامل النتب ،بريوت.
 البيلي؛ أمحد ،االختالف بني القراءات ،ط ،1دار اجليل ،بريوت1312 ،دت1922-م.
 توبة بل احلمري،ديوانه ،حتقيق :خليل إبراديف العطيتة ،ط ،1دار صتادر ،بتريوت،
1992م.
 ابل تيمية ،جمموع الفتاوى ،مجتع :عبتد الترمحل بتل حممتد القاستف ،ط ،1مطبعتة
الرسالة ،سوريا1492 ،دت1922-
 ابل اجلزري ،منجد املقرئني ومر د الطالبني ،دار النتب العلمية ،بريوت1311 ،دت.
 النشر يف القراءات العشر ،حتقيق :علي حممد الضباع ،دار النتب العلمية ،بريوت.
 اجلندي؛ أمحد علف الديل دراسة ،يف صيغيت (فعّل) و(أفعل) ،حبيف منشور يف جملة
اللغة العربية القادرة عدد1924 ،41 :م.
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 ابل جين ،اخلرائص ،حتقيق ،حممد علي النجار ،دار النتاب العربي ،بريوت.
 اجلودري ،الرحاح (تاج اللغتة وصتحاح العربيتة) ،ط ،3دار العلتف للماليتني،
بريوت1991 ،م.
 ابل خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،حتقيق :عبد العتامل ستامل منترم ،ط ،4دار
الشروق ،بريوت1499 ،دت 1929-م
 اخلراط؛ أمحد حممد ،معجف مفردات اإلبدال واإلعالن يف القرآن النريف ،ط(،)1
دمشق ،دار القلف1319 ،دت 1929 -م
 احلسيين؛ فوزية سليمان ،صيغة فاعَل دراسة لغوية ،رستالة ماجستتري ،جامعتة أم
القرى1315 ،دت1995-م
 ابل حنبل؛ أمحد ،مسند أمحد بل حنبل ،املنتب االسالمي.
 أبو حيان ااندلسي؛ البحر اطيخ ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وآخرون ،ط،1
دار النتب العلمية ،بريوت1314 ،دت 1994-م.
 البحر اطيخ يف التفسري ،املنتبة التجارية ،مرطفى أمحد الباز ،منة املنرمة.
 الداني؛ أبو عمرو ،ااحرف السبعة ،حتقيق :عبداملهيمل طحان ط ،1منتبة املنارة،
منة املنرمة1312 ،دت1922-م.
 التيسري يف القراءات السبع ،حتقيق :اتو برتزل.
 جامع البيان يف القراءات السبع( ،مل سورة ااعراف إىل سورة القرص) حتقيق:
سامي عمر الربة ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى1366 ،دت.
 الذد ؛ مشس الديل ،معرفة القراء النبار على الطبقات وااعرار ،حتقيق :طيار
آلتى فوالج ،استانبول1312 ،دت 1995-م.
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 أبو را ؛ منرور سعيد أمحد ،اختالف البنيتة الرترفية يف القتراءات الستبع متل
طريق الشاطبية؛ توجيهه وأثره يف املعنى ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى1362 ،دت.
 الزجاج؛ أبو إسحق ،معاني القرآن وإعرابته ،حتقيتق :عبتد اجلليتل عبتده تل ،
ط( ،)1عامل النتب ،بريوت1312 ،دت 1922 -م.
 الزرقاني؛ حممد عبد العظيف ،حتقي :فواز أمحد زمرلي ،منادتل العرفتان يف علتوم
القرآن ،ط( ،)1دار النتاب العربي ،بريوت1315 ،دت1995-م.
 الزخمشري؛ أبو القاسف ،املستقرى يف أمثال العرب ،ط ( ،)1دار النتب العلمية،
بريوت1492 ،دت 1922-م.
 النشاف عل حقائق التنزيل وعيون ااقاويل يف وجوه التأويل.
 ابل زمول؛ حممد بل عمر بل سامل ،القراءات وأثردا يف التفسري وااحنام ،رسالة
دكتوراه ،جامعة أم القرى1314-1316،دت.
 ابل الستراج ،ااصتول يف النحتو ،حتقيتق عبتد احلستني الفتلتي ،ط  ،1مؤسستة
الرسالة ،بريوت1999 ،م.
 ابل السنيت ،إصالح املنطق ،حتقيق :امحد اكر ،وعبدالسالم دتارون ،ط ،4دار
املعارف ،القادرة1921 ،م
 ابل سلمان؛ عبد القادر؛ االختالف الرريف يف القراءات العشر املتتواترة ،رستالة
ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزيا6112 ،م.
 السمني احلل  ،الدر املرون يف علوم النتاب املننون ،حتقيتق :أمحتد اخلتراط،دار
القلف ،دمشق ،ط (1312 ،)1دت

626

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .سلطانة بنت حممد الشهراني

 السهيلي ،الروض اانف يف رح السرية النبوية البل دشام ،حتقيتق :عبتدالرمحل
الوكيل ،ط ،1دار النرر للطباعة1422 ،دت1922-م
 سيبويه ،النتاب ،حتقيق :عبد السالم حممتد دتارون ،ط  ،4دار النتتب العلميتة،
بريوت1312 ،دت 1922-م.
 السيوطي؛ جالل الديل ،اإلتقان يف علوم القرآن ،طبعة بريوت1224 ،م.
 دمع اهلوامع يف رح مجتع اجلوامع،عنايتة :الستيد حممتد بتدر التديل النعستاني،
ط( ،)1مطبعة السعادة ،القادرة1362 ،دت.
 الشافعي؛ مسند اإلمام الشافعي ،دار النتب العلمية ،بريوت.
 الرفاقسي ،غييف النفع يف القراءات السبع ،حتقيق :سامل بتل غترم اهلل الزدرانتي،
رسالة دكتوراه ،جامعة أم القري1362،دت.
 الطالي؛ أبو جعفر ،تفسري الطالي (جامع البيان يف تاويتل آي القترآن) ،حتقيتق:
عبد اهلل بل عبد اطسل الرتكي ،ط ،1دار دجر ،القادرة1366 ،دت 6111-م.
 طرفة بل العبتد ،ديوانته ،حتقيتق :مهتدي حممتد ناصتر التديل ،ط ،6دار النتتب
العلمية ،بريوت136 ،دت611-م
 العباسي ،معادد التنريص يف رح وادد التلتيص ،دار البهية1412 ،دت.
 عبد الباقي؛ حممد فؤاد ،املعجف املفهتر

الفتاظ القترآن النتريف ،دار احلتدييف،

1312دت 1922-م
 ابل عرفور ،املمتع يف الترريف حتقيق :فتر التديل قبتاوة ،ط( ،)1دار املعرفتة،
بريوت1312 ،دت 1922-م.
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 ابل عطية ،اطرر الوجيز يف تفسري النتاب العزيتز ،عنايتة :جمتدي منتي،دار ابتل
حزم1364 ،دت.
 العنالي؛ أبو البقاء ،التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق :حممتد علتي البجتادي ،دار
احياء النتب العربية ،عيسى البابي احلل و ركاه
 أبو على الفارسي ،احلجة للقتراء الستبعة ،حتقيتق :بتدر التديل قهتوجي ،وبشتري
حوجياتي ،ط ،1دار املامون للرتاث ،دمشق1313 ،دت 1923-م.
 ابل عماد احلنبلي ،ذرات الذدب يف أخبار مل ذدب ،بريوت1499 ،دت 1929-م.
 الفراء ،معاني القرآن ،ط ،4عامل النتب ،بريوت1314 ،دت1924 -م.
 ابل قتيبة؛ أدب الناتب ،حتقيق :حممد الدالي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 القرط ؛ أبو بنر ،اجلامع احنام القرآن النريف ،حتقيق :عبد اهلل بل عبد اطستل
الرتكي ،ط ،1مؤسسة الرسالة بريوت1362 ،دت 6112-م.
 القيسي؛ مني بل أبي طالب ،التبررة يف القراءات السبع ،عنايتة القتار  :حممتد
غوث الندوي ،الدار السلفية ،مب .
 النشف عتل وجتوه القتراءات الستبع وعللتها وحججهتا ،حتقيتق :حمتي التديل
رمضان ،ط ،3مؤسسة الرسالة ،بريوت1312 ،دت 1922-م.
 ابل كثري؛ إمساعيل بل عمر الدمشقي ،تفسري القرآن العظيف (تفسري ابتل كتثري)،
ذريج وتعليق :مازن اجلرلي ،ط ،1مجعية إحيتاء الترتاث اإلستالمي ،النويتت،
1365ه6113-م.
 املتالّد؛ أبتتو العبا ،املقتضتب،حتقيق:حممد عبتتد اخلتالق عظيمتتة ،ط()6القتتادرة،
1499دت 1929-م.
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 ابل جمادد،السبعة يف القراءات ،حتقيق :وقي ضيف ،ط ،4دار املعارف ،القادرة.
 حميسل؛ حممد سامل،املغين يف توجيته القتراءات العشتر املتتواترة ،ط ،6دار اجليتل،
بريوت1312،ه1922-م.
 ابل أبي مريف ،املوضح يف وجوه القراءات وعللها ،حقيق :عمر محدان القبيستي،
رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى 1312دت.
 مسلف ،صحيح مسلف ،دار إحياء النتب العربية ،القادرة1995 ،م.
 أبو مغلي؛ عماد عادل ،أسباب الرتجيح بني القراءات املتواترة؛ دراسة ونقد ،جملة
جامعة القد

املفتوحة لألحباث والدراسات  -العتدد الثالثتون ( - )6حزيتران

6114م.
 ابل منظتور ،لستان العترب ط ،1دار إحيتاء الترتاث العربتي ومؤسستة التتاريخ
العربي ،بريوت1312 ،دت 1995-م.
 النابغة الذبياني؛ ديوانه ،ترح وتقتديف :عبتا

عبتد الستاتر ،ط ،4دار النتتب

العلمية ،بريوت1312 ،دت 1992-م.
 النحا ؛ أبو جعفر ،إعراب القران ،حتقيق :زدري غازي زادد ،ط ،6عامل النتتب
1925-1315م
 النيسابوري ،املستدرك على الرحيحني ،حيدر آباد1443 ،دت 1436-دت.
 دارون؛ عبد الستالم حممتد ،معجتف الشتوادد العربيتة ،ط( ،)1منتبتة اخلتاجني،
القادرة1496 ،دت 1926-م.
 ابل درمة؛ إبراديف ،ديوانه ،حتقيتق :حممتد نفتاح وحستني عطتوان ،جممتع اللغتة
العربية ،دمشق.
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 اهليثمي؛ احلافظ نور الديل ،جممع الزوائتد ومنبتع الفوائتد ،ط ( ،)4دار النتتاب
العربي ،بريوت1316 ،دت 1926-م.
 ودبة؛ جمدي وكامل املهند  ،معجف املرتطلحات العربيتة يف اللغتة واادب ،ط
( ،)1منتبة البيان ،بريوت1923 ،م
 ابل يعيش ،رح املفرل ،عامل النتب ،بريوت.
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اهلوامـش والتعليقـات:
 )1ابل اجلزري ،منجد املقرئني و مر دالطالبني21 :
 )6انظر :حميسل؛ حممد سامل ،املغين يف توجيه القراءات العشر املتواترة26 :
 )4انظر :جالل الديل السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن621/1 :
 )3قرأ عاصف والنسائي بإثبات ألف بعد امليف ،وقرأ الباقون حبذفها .انظر :السبعة113:
 )5سورة الفاحتة ،اآلية3 :
)2السمني احلل  ،الدر املرون يف علوم النتاب املننون32/1 :
 )2املرجع السابق39/1 :
 )2انظر:ابل جمادد ،السبعة ،122 :القيسي؛ مني بل أبي طالب ،التبررة626:
 )9انظر:ابل منظور ،لسان العرب( :ع. .ي)
 )11انظر :الطالي ،تفسري الطالي ،336/3 :القرط  ،اجلامع641/3 :
 )11انظر :الفارسي؛ أبو علي ،احلجتة للقتراء الستبعة ،451/6 :القيستي؛ منتي بتل أبتي طالتب،
النشف ،414/1 ،أبو حيان ،البحر اطيخ521 – 521/6 :
 )16انظر :احلجة للقراء السبعة ،451/6 :النشف  ،414/1ابل أبتي متريف ،املوضتح،445 /1 :
العنالي؛ أبو البقاء ،التبيان ،192/1 :البحر اطيخ521/6 :
 )14انظر :قوله يف :البحر اطيخ521/6 :
 )13جزء مل آية يف :سورة اإلسراء ،اآلية ،2:وسورة التحريف ،اآلية2 :
 )15انظر :قوله يف :النشف414/1 :
 )12انظر :احلجة للقراء السبعة ،451/6 :النشف ،414/1 ،الدر املرون ،512-515/6 :البحر
اطيخ521 – 521/6 :
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 )12انظر لسان العرب (ع.

 .ي).

 )12انظر :احلجة للقراء السبعة ،451/6 :املوضح ،445 /1 :التبيان192/1 :
 )19انظر :احلجة للقراء السبعة ،451/6 :املوضح445 /1 :
 (61البحر اطيخ.521/6 :
 )61انظر :السبعة ،19 :التبررة621:
 )66انظر:اجلودري ،الرحاح( :ن .ع .م)
 )64انظر :احلجة للقراء السبعة ،499/6 :اجلامع ،426/3 :البحر اطيخ.222/6 ،
 )63انظر احلجة :للقراء السبعة499/6 :
 )65انظر :ابل خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،114 :احلجة للقراء السبعة ،492/6 :النشتف:
 ،412/1الدر املرون ،212/6:املوضح ،432 /1 :التبيان ،661/1 :البحر اطيخ229/6 :
 )62البيت مل حبر الوافر ،يف ديوان الشاعر ،35 :والشادد يف كتتاب ستيبويه ،331/3:املقتضتب:
 ،131/6احلجة للقراء السبعة ،492/6 :اخلرائص ،662/6 :اإلنراف يف مستائل اخلتالف
بني النحويني :البرريني والنتوفيني ،166/1 :ترح املفرتل ،162 /2 :اخلزانتة،111/3 :
لسان العرب (ب.ر.ر)
ويف البيت رواية أخرى دي:
ت قَدَمَاي إنّهف
مَا أَقَلَّ ْ

نَعألفَ السّاعُو َن فألي ااَ ْم ِر املُالّ .

 )62انظر :احلجة للقراء السبعة ،492/6 :الدر املرون212/6:
 )62انظر :كتاب سيبويه331/3 :
 )69سورة يونس ،اآلية45 :
 )41سورة النساء ،اآلية52 :
 )41كتاب سيبويه331- 349/3 :
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 )46انظر :احلجة للقراء السبعة492/6 :
 )44احلجة للقراء السبعة492/6 :
 )43النشف412/1 :
 )45سورة النهف ،اآلية92 :
 )42انظر :السبعة ،311 :وقراءة الباقني بتتفيف الطاء.
 )42معاني القرآن وإعرابه.416/4 :
 )42السبعة.311 :
 )49سورة يونس ،اآلية45 :
 )31إعراب القرآن653/6 :
 )31سورة البقرة ،اآلية53 :
 )36سورة البقرة ،اآلية22:
 )34انظر :احلجة للقراء السبعة492/6 :
 )33انظر :السبعة155 :
 )35انظر :املرجع السابق :نفسه
 )32غييف النفع يف القراءات السبع156 :
 )32االقرتاح يف علف أصول النحو.42 :
 )32انظر السبعة462 :
 )39سورة النساء ،االية52 :
 )51انظر :السبعة191:
 )51سورة النساء :اآلية153 :
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 )56انظر :السبعة ،631 :وقراءة الباقني بتتفيف الدال.
 )54سورة يس ،اآلية39:
 )53انظر :السبعة ،531 :وقراءة الباقني بتحري

اخلاء.

 )55جزء مل حدييف ذكره البتاري يف اادب املفرد ،192/3 :واحلاكف يف مستدركه 6/6 :وقتال:
صحيح عل رط مسلف ،وقال يف  :342/6صتحيح علتى ترطيهما ،وصتححه االبتاني يف
صحيح اادب املفرد.162:
)52انظر:أبتتا عمتترو التتداني ،جتتامع البيتتان يف القتتراءات الستتبع (متتل ستتورة ااعتتراف إىل ستتورة
القرص)312 :
 )52التيسري يف القراءات السبع ،حتقيق23:
 )52غييف النفع يف القراءات السبع366/1:
 )59البحر اطيخ29/6 :
 )21غييف النفع يف القراءات السبع332/1:
 )21النشر.642-645/6 :
 )26انظر :السبعة ،191 :التبررية621:
 )24انظر لسان العرب (ح.

 .ب)

 )23انظر :تفسري الطالي ،42/5 :اجلامع ،426/3 :البحر اطيخ.292/6 :
 )25انظر :احلجة يف القراءات الستبع ،114 :احلجتة للقتراء الستبعة ،613/6 :النشتف ،412/1
الدر املرون ،52-52/6 :التبيان ،666/1 :البحر اطيخ.292/6 :
 )22انظر :النشف  ،412/1الدر املرون ،219/6 :البحر اطيخ.292/6 :
 )22انظر :احلجة للقراء السبعة ،613/6 :النشف  ،412/1التبيان.666/1 :
 22انظر لسان العرب (ح.
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 )29انظر :السبعة ،122 :التبررة652 :
 )21انظر :الزرقاني ،منادل العرفان يف علوم القرآن142/6:
 )21انظر :ااصفهاني؛ الراغب ،املفرادات يف غريب القرآن391:
 )26انظر :تفسري الطالي ،316/6 :اجلامع412/6 :
 )24انظتتر :احلجتتة يف القتتراءات الستتبع ،22 :احلجتتة للقتتراء الستتبعة ،122- 125/6:النشتتف
 ،652 ،652/1املوضح ،693 /1 :التبيان ،113/1 :البحر اطيخ (دار النتب)516/1 :
 )23انظتتر احلجتتة للقتتراء الستتبعة ،152/6 :النشتتف ،652/1 :التتدر املرتتون ،52/1 :اجلتتامع:
 ،412/6البحر اطيخ (دار النتب)516/1 :
 )25انظر :الزخمشري ،النشاف414/1 :
 )22انظر :ابل عطية ،اطرر الوجيز161 :
 )22تفسري الطالي492/6:
 )22انظر :جملة البحوث اإلسالمية ،العدد اخلامس والثالثتون ،متل ذي القعتدة إىل صتفر -1316
1314دت ،ص 613
 )29احلجة للقراء السبعة125/6:
 )21النشف652/1:
 )21كتاب سيبويه ،22/3 :وانظر :ابل السنيت ،إصالح املنطق ،133 :ابتل قتيبتة ،أدب الناتتب:
،323ابل السراج ااصول ،119/4:الزخمشري ،املفرل.621:
 )26كتاب سيبويه22/3 :
 )24الروض اانف32/4 :
 )23انظر :السبعة ،131 :التبررة632:
 )25انظر :لسان العرب( :خ.د.ع)
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 )22انظ :املفردات يف غريب القرآن134 :
 )22انظر :أبا منرور اازدري ،معاني القراءات ،144/1 :احلجة يف القراءات السبع ،22 :احلجتة
للقراء الستبعة ،413/1 :النشتف ،665/1 :املوضتح ،635-633 /1 :البحتر اطتيخ (دار
النتب)125/1:
 )22التبيان62/1 :
 )29انظر :احلجة للقراء السبعة412/1:
 )91البيت مل حبر الطويل ،للشتاعر ،يف ديوانته ،652 :وانظتر :تفستري الطتالي ،624/1 :احلجتة
للقراء السبعة ،412/1:لسان العرب( :أ.ب.ل)
 )91تفسريالطالي625/1 :
 )96املرجع السابق :نفسه
 )94انظر :النشف663/1 :
 )93انظر :احلجة للقراء السبعة ،413/1 :النشف ،663/1 :ويرى الطتالي رمحته اهلل أنهتا علتى
بابها،يقول راداً على مل قال :إنّ (خيادع) فيها مبعنى (خيدع)" :وليس القول عندي كالذي قال،
بل ذل

مل التفاعل الذي الينون إال مل اثنني كسائر مايعرف مل معنى (يفاعألل) و (مفاعألل)

يف كالم العرب"
ثف بيال أن اخلديعة واقعة مل الطرفني؛ فتديعة املنافقني تقع مبا سلف ذكره ،وخديعتة اهلل هلتف
تنون خبذالنهف عل حسل البررية مما فيه جناتهف .تفسري الطالي624/1 :
 )95انظر :تفسري الطالي ،629/1 :اجلامع692/1 :
 )92سورة اانفال ،اآلية26 :
 )92البيت مل حبر الوافر ،أنشده أبو زيد مع أبيات أخرى ونسبها ل ُعرْفَطة بل الطرمتاح يف :النتوادر
يف اللغة ،422 :ودو يف :احلجة للقراء السبعة 415/1 :بال نسبة.
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 )92انظر :النشف663/1 :
 )99انظر :تفسري الطالي ،625/1 :اجلامع 692/1
 )111النشف663/1:
( )111خ.د.ع)42/3 :
 )116انظر:أبو مغلي؛ عماد عادل ،أسباب الرتجيح بني القراءات املتواترة؛ دراسة ونقد464:
 )114انظر :السبعة ،155 :التبررة651:
 )113انظر معاني القراءات ،151/1 :احلجتة للقتراء الستبعة ،22/6 :النشتف،631 ،649/1 :
املوضح ،623 /1 :التبيان ،26/1 :البحر اطيخ (دار النتب) ،452/1 :اجلامع 111/6
 )115انظر :تفسري الطالي224/1 :
 )112سورة املائدة ،اآلية9 :
 )112سورة طة ،اآلية22 :
 )112انظر احلجة يف القتراءات الستبع ،22 :احلجتة للقتراء الستبعة ،22/6 :النشتف،631/1 :
املوضح ،623/1 :التبيان ،26/1 :البحر اطيخ (دار النتب) ،452/1:اجلامع.111/6 :
( )119و.ع.د)
 )111سورة البقرة ،اآلية645 :
 )111انظر :احلجة للقراء السبعة ،22 – 22/6:النشف631/1 :
 )116انظر :السبعة ،123 :التبررة655 :
 )114انظر :معاني القراءات ،124/1 :احلجة للقراء السبعة ،132/6 :املوضح656/1 :
 )113انظر :لسان العرب( :ف.د.ي)
 )115تفسري الطالي613/1 :
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 )112انظر :احلجة يف القراءات الستبع ،23 :احلجتة للقتراء الستبعة ،32/1 :النشتف،656/1 :
املوضح ،629/1 :التبيان ،22/1 :البحر اطيخ (دار النتب) ،321/1 :اجلامع.631/6 :
 )112انظر :لسان العرب (ف.د.ي).
 )112انظر :تفسري الطالي613/1 :
)119انظر:املوضح ،629/1 :البحر اطيخ (دار النتب)321/1 :
 )161انظر :السبعة ،121- 129 :التبررة622 :
 )161املفردات يف غريب القرآن494:
 )166انظر:معاني القراءات 192 – 195/1 :احلجة للقراء الستبعة ،625/6 :النشتف ،625/1
املوضح ،419 /1 :التبيان52/1 :
 )164انظر :تفسري الطالي ،695/4 :اجلامع635/4 :
 )163املفردات يف غريب القرآن494:
 )165انظتتر :معتتاني القتتراءات ،192/1 :احلجتتة للقتتراء الستتبعة ،625/6 :النشتتف،625/1 :
املوضح419 /1 :
 )162سورة البقرة ،اآلية194 :
 )162انظر :تفسري الطالي695/4 :
 )162احلجة يف القراءات السبع93:
 )169النشف625/1 :
 )141اجلامع635/4:
 )141انظر التبيان52/1 :
 )146انظر :السبعة ،123- 124:التبررة621:
 )144انظر :لسان العرب (م) . .
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 )143انظر :املفردات يف غريب القران322 :
 )145انظر :تفسري الطالي ،622/3 :احلجة يف القراءات السبع ،92 :معاني القراءات- 612/1 :
 ،612احلجتتة للقتتراء الستتبعة ،442/6 :النشتتف ،92/1 :املوضتتح،641 – 669 /1 :
التبيان ،122/1 :البحر اطيخ562/6 :
 )142سورة آل عمران،اآلية32 :
 )142سورة الرمحل ،اآلية52:
 )142سورة النساء ،اآلية65 :
 )149سورة اجملادلة ،آية4:
 )131انظر :احلجة للقراء السبعة442 – 442/6:
 )131انظر :احلجة للقراء السبعة ،442/6:النشف ،692/1املوضح ،641/1 :التبيان122/1 :
 )136انظر :تفسري الطالي ،622/3:اجلامع25/3 :
 )134النشف692/1 :
 )133تفسري الطالي622/3:
135النتاب55/3:
 )132وذل

بوضع مرنف خاص بها ،مل دؤالء قطرب ،أبو علي حممد بل املستنري(ت 612دتت)،

والفراء؛ أبو زكريا حييى بل زياد (ت 612دت) ،والزجاج.
وخرص بعض العلماء هلا باباً أو فرالً يف مرنفاتهف ،منهف علتى ستبيل املثتال :ابتل قتيبتة
ال يف كتابته (أدب الناتتب) مستاه( :فعلتت وأفعلتت باتفتاق املعنتى):
الذي أفرد بابتًا طتوي ً
ص 333-344وآخر عنون له بت (فعلت وأفعلتت باتفتاق املعنتى واختالفهمتا يف التعتدي)
انظر :ص ،332-333واستمر االدتمام بها إىل عرترنا احلاضتر ،فأقيمتت حوهلتا دراستات
وأحباث منها "دراسة يف صيغيت (فعّل) و(أفعل)" ( )132امحد علف الديل اجلندي ،ودو حبتيف
منشور يف جملة جممع اللغة العربية بالقادرة ،عدد  ،41عام  1924م ص .114- 115
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 )132كتاب سيبويه26/3 :
 132كتاب سيبويه26/3 :
 )139ااصول يف النحو.112/4 :
 )151النتاب26/3 :
 )151احلجة يف القراءات السبع22:
 )156النتاب26/3 :
 )154انظر السبعة 122 – 123 :التبررة652-655:
 )153انظر :احلجة يف القراءات السبع ،25 :النشف.654/1 :
 )155سورة آل عمران ،اآلية4 :
 )152النتاب55/3:
 )152سورة الفرقان اآلية46 :
 )152سورة الفرقان ،اآلية65:
 )159انظر :السبعة ،323 :وقراءة الباقني( :وُنزال) بنون واحدة وزاي مشدد.
( )121ن.ز.ل)
 )121املوضح691/1 :
 )126انظر السبعة ،121 :التبررة621 :
 )124انظر احلجة للقراء السبعة ،661/6 :النشف625/1 :
 )123سورة دود ،اآلية4 :
 )125انظر احلجة للقراء السبعة ،661/6 :النشف625/1 :
 )122انظر :احلجة يف القراءات السبع22 :
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د .سلطانة بنت حممد الشهراني

 )122انظر النشف625/1 :
 )122لسان العرب (م.ت.ع)
 )129انظر :تفسري الطالي ،535/6:اجلامع425/6 :
 )121انظر :السبعة ،121 :التبررة626 :
 )121سورة اانعام ،اآلية.133 :
 )126سورة النساء ،اآلية16 :
 )124انظتتر :احلجتتة للقتتراء الستتبعة ،626/6 :النشتتف ،625/1 :املوضتتح ،416 /1 :التبيتتان،
 ،112/1اجلامع.312/6 :
 )123انظر :تفسري الطالي ،526/6 :اجلامع312/6 :
 )125سورة البقرة ،اآلية141:
 )122انظر تفسري الطالي523/6 :
 )122انظر النشف625/1 :
 )122احلجة للقراء السبعة626/6 :
( )129و.ص.ي)
( )121انظر :السبعة ،122 :التبررة621:
( )121انظر :تفسري الطالي661/4 :
 )126انظر :احلجة يف القراءات الستبع،94 :احلجتة للقتراء الستبعة ،623/6 :النشتف،624/1:
معاني القراءات.194/1 :
 )124سورة املائدة ،اآلية4 :
 )123انظر :حجة القراءات162 :
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 )125انظر :احلجة يف القراءات السبع94 :
 )122البيت مل حبر البسيخ ،يف ديوان الشاعر :ص  ،12وانظتر احلجتة للقتراء الستبعة،625 /6 :
الترريح مبضمون التوضيح ،للشيخ خالد االزدري ،دار الفنر ،بريوت665/1 :
 )122انظر :النحا  ،إعتراب القترآن ،612/1 :النشتف  ،624/1معتاني القتراءات،194/1 :
اجلامع126/4 :
 )122انظر :لسان العرب(:ك.م.ل)
 )129انظر :السبعة ،194 :التبررة621 :
 )191انظر :لسان العرب( :ذ.ك.ر)
 )191انظر :املفردات يف غريب القرآن129 :
 )196انظر:تفسري الطالي91/5 :
 )194انظر :تفسري الطالي22/5 :
 )193دذا الوجه نسبه مني بل أبي طالب القيسي إىل الفراء يف النشتف ،461/1 :ومل أقتف عليته
يف كتاب معاني القرآن ،للفراء 123/1 :حييف ذكر الوجه ااول فقخ.
 )195انظر :تفسري الطالي91/5 :
 )192لسان العرب( :ذ.ك.ر)
 )192انظر :لسان العرب (ذ.ك.ر)
 )192انظر :احلجة للقراء السبعة ،346/6 :النشف ،461/1 :التبيان669/1 :
 )199تفسري الطالي91/5 :
 )611احلجة للقراء السبعة344/6 :
 )611انظر :السبعة ،125 ،123 :التبررة621-621:
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 )616انظر :لسان العرب( :ض.ع.ف)
 )614انظر :كتاب سيبويه24/3 :
 )613انظر :احلجة يف القراءات السبع92 :
 )615انظر:النشف411/1 :
 )612انظر :تفسري الطالي ،346/3 :النشف411/1 :
 )612سورة اانعام ،اآلية12 1:
 )612أدب الناتب325 :
 )619معاني القراءات611/1 :
( )611ض.ع.ف)
 )611انظر :السبعة ،191:التبررة622 :
 )616انظر :لسان العرب( :ص.و.ر)
 )614انظر:اخلراط؛ أمحد ،معجف مفردات اإلبدال واإلعالل يف القرآن النريف366 :
 )613انظر :لسان العرب (ص.و.ر)
 )615انظر :احلجة يف القراءات السبع ،111 :احلجتة للقتراء الستبعة ،494 – 496/6 :النشتف:
 ،414/1التبيان ،616/1 :البحر اطيخ132/6 :
 )612انظر:تفسري الطالي245/3 :
 )612البيت مل حبر البستيخ ،يف ديتوان الشتاعر ،624 :وانظتر :اخلرتائص412/6 :و ،143/4
اإلنراف ،63/1 :خزانة اادب ،161/1 :دمع اهلوامع يف رح اجلوامع.152/6:
 )612البيتان مل حبر الطويل ،يف ديوان الشاعر :ص  ،45وانظر تفستري الطتالي ،245/3 :اجلتامع
415/3
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 )619انظر النشف414/1 :
 )661انظر :السبعة ،134 :التبررة632 :
 )661انظر :لسان العرب( :ك.ذ.ب)
 )666انظر :املفرادات يف غريب القرآن362 :
 )664انظر :معاني القراءات43/1:
 )663انظر :تفسري الطالي ،694/1:اجلامع 411/1
 )665انظر :احلجة للقراء السبعة ،442/1 :النشف ،622/1 :املوضح632 /1 :
 )662سورة البقرة ،اآلية2 :
 )662سورة البقرة:اآلية 13
 )662سورة املنافقون،اآلية1:
 )669انظر :معاني القراءات143/1 :
 )641انظر :تفسري الطالي694/1:
 )641انظر :النشف662/1:
 )646سورة البقرة ،اآلية11:
 )644ااحرف السبعة32 :
 )643جمموع الفتاوى126/2 :
 )645تفسري القرآن العظيف22/1 :
 )642انظر النشف ،662/1 :املوضح632 /1 :
 )642سورة اانعام ،اآلية43:
 )642النشف ،669/1 :وانظر احلجة يف القراءات السبع ،29 :البحر اطيخ (دار النتب)191/1 :
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د .سلطانة بنت حممد الشهراني
 )649انظر :السبعة ،126 :التبررة629 :
 )631انظر :املفرادت يف غريب القرآن412:
 )631انظر :معاني القراءات ،616/1 :احلجتة يف القتراءات الستبع ،92 :احلجتة للقتراء الستبعة:
 ،466/6النشف ،694/1 :املوضح ،462 /1 :التبيان ،22/1 :البحر اطيخ363/6 :
 )636انظر تفسري الطالي241/4:
 )634انظر :تفسري الطالي246/4 :
 )633انظر :احلجة يف القراءت السبع92:
 )635انظر :معاني القراءات ،616/1 :احلجة للقتراء الستبعة ،464 466/6:النشتف،693/1 :
املوضح ،462 /1 :التبيان ،22/1 :البحر اطيخ ،363/6 :اجلامع322/4 :
 )632سورة املائدة ،اآلية2 :
 )632انظر :تفسري الطالي426/4 :
 )632احلجة للقراء السبعة466/6 :
 )639انظر :القراءات وأثردا يف التفسري وااحنام135 :
 )651اطرر الوجيز.192 :

العدد اخلامس عشر – 3416هـ – 1035م

691

