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  :المدخل

  أو��:اللغة؛المفهوم والمستويات.       

ثانيــا:القراءات القرآنية؛مصــدرا ل#�خت#ــ�ف اللغــوي المــؤثر فــي       

  المعنى.

  ثالثا:مصطلحات وتراجم.      

  رابعا:فرش ا��خت#�فات بين الروايتين.          

  



  
  
  
  
  

  

  

  الفصل ا�>ول: البنى ا�9فرادية.

  المبحث ا�>ول: المستوى المعجمي:  

  المبحث الثاني:المستوى الA@في:  

  ا��خت#�فات من حيث ا��شتقاق والجمود:-المطلب ا�>ول:      

                                      ا��خت#�ف في صيغة الفعل.      -المطلب الثاني:       

ا��خت#�ف بين البناء للفاعـل والبنـاء لمـا لـم -المطلب الثالث:       

  يسم فاعله.                       

  ا��خت#�ف في المفاعلة والتضعيف-المطلب الرابع:        

         ا��خت#�ف في العدد.                         -المطلب الخامس:        

  ا��خت#�ف في التخفيف والتثقيل.-المطلب السادس:        

  

  

  الفصل الثاني: البنى التركيبية:

  المبحث ا�>ول:المستوى ا�9عرابي:



  توطئة:    -              

  المطلب ا�>ول:ا��خت#�فات في الع#�مة ا�9عرابية:              

المطلب الثاني:ا��خت#�فات في ا�9ضافة وعدمها               

  والتنوين وحذفه:

 المطلب الثالث:ا��خت#�فات في الحروف:                 

  المبحث الثاني:المستوى ا�>سلوبي:

  توطئة:-           

  المطلب ا�>ول:ا��خت#�ف من حيث ا��لتفات:           

  ت#�فات المتعلقة بالخبر وا�9نشاء:المطلب الثاني:ا��خ           

  المطلب الثالث: ا��خت#�فات المتعلقة با��ستئناف:           

  

                      Λنشكر وعرفا ϑ  
  

الحمد \،والص#�ة والس#�م على رسول هللا،وعلى آله وصحبه -
  ومن وا��ه وبعد:

فأبتدئ حمدي وشكري \ رب العالمين،ثم أتبع قول الرسول 
القائل:"�� يشكر هللا من �� يشكر -عليه الص#�ة و الس#�م-محمد

  الناس"؛فأوجه شكري وعرفاني إلى كل من:
  
ان بوصفه عميدا لكلية العلوم ــا�>ستاذ الدكتور:محمد خ-

 إذأستاذي المg@ف  ��جتماعية وا�fداب واللغات،وا�9نسانية وا
  مابخل علي بنصحه ووقته في سبيل إنجاح هذا العمل.



  
وعلى رأسها:ا�>ستاذ الدكتور -دابهااللغة العربية وآ أj@ة قسم -

على ما وفرته لنا من إمكانات تأطيرية وعلمية -ودةـالح مفقـــص
  نحو ا�>فضل.بنا تتقدم 

  
اسين،إذ كانت إرشاداته ـا�>ستاذ الدكتور:عبد الرحمن تيبرم-

  العلمية وا�>دبية توجهنا في كل حين.
  
  ة على عطفه وكرمه و توجيهاته.ـدف اسمـــالدكتور:أبو الق-
على كرمها وسعة بالها  اري زينب"القرآن الكريم"مز  علومأستاذة-

قدر عليه من نذ بدايات هذا البحث تمدنا بما تإذ كانت عونا م
  النصح والمراجع العلمية.

  
ا�>ستاذ لحلوحي؛الذي أفادنا بمراجع جد مهمة،أغاثنا بها في -

  الوقت المناسب.
  
 يجعل  -دائما- بة الكلية وعلى رأسها أمينها الذي كانأj@ة مكت-

اللوائح والتنظيمات في خدمة الطالب �� العكس،ويقبل في كل 
  ن أداء المكتبة.ـــحين مقترحاتنا التي أردنا منها تحسي

  
أj@ة المركز الثقافي ا�9س#�مي،مديرا وعما��،وبصفة -

  خاصة:ا�>ستاذ علوي يزيد.
  
سلمين الجزائريين،شعبة و��ية بسكرة؛إذ أj@ة جمعية العلماء الم-

  تحمسوا كثيرا لموضوع البحث.
  
  وقت وحين. مكتبها في كلدونية التي فتحت لنا ـالجمعية الخل-
  



إلى الخال وأ�>خ الكبير بدري كما أتوجه بالشكر الخاص والحار -
  �>نه كان نعم المعين في هذه المرحلة.

  
من ساهم من قريب أو وابتداء وانتهاء،أتوجه بالشكر إلى كل -

       .ثـبعيد في إنجاز هذا البح

  

  

  
  

Π       

  
  

ـــــــِكي ( ـــــــ#�َتِي َوُنُس ـــــــِل إِنَّ َص ُق
ــــــاتِي ـــــــيَاَي َوَمَم ـــــِـه رَبِّ  َوَمْح  ِلَل

ــَذِلَك  ــِ@يَك  َلـُـه َوِب ــ�َ |َ ــاَلِميَن � الَع
ُل الُمْسِلِميَن.     )ُأِمرُْت َوأَناْ أَوَّ
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  مقدمة:
احلمــــــــــد هللا رب العاملني،والصــــــــــالة والســــــــــالم علــــــــــى ســــــــــيد املرســــــــــلني وعلــــــــــى آلــــــــــه وصــــــــــحبه    

  والتابعني،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،وبعد:
لقــــــد كــــــان القــــــرآن الكــــــرمي قَــــــَدَر هــــــذه األمــــــة،ومنهاجها،ونورها،ال تنفــــــك ترجــــــع إليــــــه،وحتتكم    

إىل شـــــــرائعه عنـــــــد االخـــــــتالف،وإىل حكمتـــــــه عنـــــــد احملنـــــــة،وإىل بيانـــــــه عنـــــــد الُعجمـــــــة،فكما كـــــــان 
معينــــــا ال ينضــــــب للفقهــــــاء واحلكمــــــاء،فهو البحــــــر الــــــذي متــــــده مــــــن بعــــــده ســــــبعُة أحبــــــٍر للغــــــويني 

ـــــه ِحطـــــة وُذّل.وقـــــد أدرك والبالغيـــــني وال ـــــه رفعـــــة وِعّز،وكـــــل بعـــــد من نحـــــاة واألدباء،فكـــــل قـــــرٍب من
ـــــه علومهم،ومعـــــارفهم الـــــيت  ـــــه، واســـــتخرجوا من ـــــه وخـــــدموه كـــــل مـــــن جهت القـــــوم هـــــذا فـــــانكبوا علي

  مألت الدنيا جالال ومجاال.
ـــــــــك كلـــــــــه االنبهـــــــــار ـــــــــذه اآليـــــــــة - إدراكـــــــــا منـــــــــا هلذا،ورغبـــــــــة يف التأســـــــــي مبـــــــــن َســـــــــَبق،وقبل ذل

نيــــــة،كل ذلــــــك دفــــــع إىل البحــــــث يف واحــــــة القــــــرآن الكــــــرمي.وألن مباحثــــــه واألبــــــواَب املعرفيــــــة الربا
ـــــــأن  ـــــــا ب ـــــــة؛اقتناعا من ـــــــاُر أن نبحـــــــث يف القـــــــراءات القرآني ـــــــيت طَرَقهـــــــا واســـــــعة جـــــــدا،كان االختي ال
ـــــــة النظـــــــر يف أصـــــــوهلا الفصـــــــيحِة األوىل؛مل يعـــــــد أمـــــــرا  ـــــــة؛من جهـــــــة حماول البحـــــــث يف اللغـــــــة العربي

االحتجاج،وايــــــــــة مرحلـــــــــــة الفصــــــــــاحة اخلالصـــــــــــة.وملا كانــــــــــت القـــــــــــراءات  متاحا،لنفــــــــــاد عصـــــــــــر
نزلـــــت مبــــــا يوافـــــق لغـــــات العـــــرب وهلجاا؛بأنظمتهـــــا املختلفــــــة،كل  -كمـــــا هـــــو معلـــــوم-القرآنيـــــة

ــــــــك ُمســــــــندا بالسلســــــــلة الصــــــــحيحة،وبالتوثيق املكتــــــــوب واملســــــــموع؛إىل أن يصــــــــل األمــــــــُر إىل  ذل
مــــــة وذاع؛إىل أن بلــــــغ حــــــد التواتر.فكانــــــت ،بشــــــكل شــــــاع يف األ-صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم-النــــــيب

هـــــذه القـــــراءات "عصـــــَر احتجـــــاٍج" بنفسها؛مســـــتغنية عـــــن غريها،وكـــــل باحـــــث يف أي بـــــاب مـــــن 
  أبواب علوم اللسان واجٌد مراَده فيها،وآخٌذ منها احلظ األوفَر.

ختَلـــــف فيهـــــا وإعـــــادة النظـــــر يف -
ُ
ولقـــــد كـــــان اهلـــــدف يف البدايـــــة البحـــــَث يف اجلوانـــــب النحويـــــة امل

كيفيــــــــة تأسيســــــــها،بالنظر إىل القــــــــراءات إحصــــــــاء واســــــــتقراء مبــــــــا خيــــــــدم تلــــــــك القضـــــــــايا،ولكننا 
وجـــــدنا أنـــــه مل يشـــــتد العـــــوُد بعـــــُد حـــــىت يقـــــوى علـــــى مثـــــل هـــــذه املباحث،فاستعضـــــنا عـــــن ذلـــــك 
بالبحــــــث يف تــــــأثري اخــــــتالف القــــــراءات القرآنيــــــة يف الداللــــــة،وما مــــــدى أثــــــر هــــــذا االخــــــتالف يف 

خــــــــتالف اللغــــــــوي باملعىن؟اتســــــــاعا وضــــــــيقا.كل ذلــــــــك مــــــــن أجــــــــل أن املعــــــــىن؟و يف عالقــــــــات اال
إىل مقاربـــــــــــــات منهجيـــــــــــــة جديـــــــــــــدة للبحـــــــــــــث يف الداللـــــــــــــة  -يف النهايـــــــــــــة-حنـــــــــــــاول الوصـــــــــــــول
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ــــــ"االختالف اللغــــــوي وأثــــــره يف ب -بإشــــــارة مــــــن أســــــتاذي املشــــــرف-واملعىن،وهلــــــذا ومسنــــــا البحــــــث ـ
  املعىن".

روايـــــة حفـــــص و إمهـــــاال لروايـــــة وقـــــد الحظـــــت يف ربوعنـــــا هـــــذه اجنـــــذاب كثـــــري مـــــن النـــــاس إىل -
مــــــن جهــــــة -ورش، ولعـــــل ذلــــــك ألن اجلانــــــب الصـــــويت مــــــن الروايــــــة األوىل أســــــهل منـــــه يف الثانيــــــة

؛لكــــــن مــــــاذا عــــــن اجلوانــــــب األخرى؟هــــــل فيهــــــا اختالفــــــات مــــــؤثرة يف -املــــــدود وأحكــــــام الــــــراءات
املعىن؟ومــــــــــــــا حجـــــــــــــــم تلـــــــــــــــك االختالفات؟ومــــــــــــــا هـــــــــــــــي املســـــــــــــــتويات الــــــــــــــيت مت فيهـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا 

ت:"دراســــــٌة بــــــني روايــــــيت ورش عــــــن نــــــافع وحفــــــص عــــــن عاصــــــم"تكملًة منطقيــــــًة االختالف؟فكان
للعنـــــوان وللبحث.هـــــذا مـــــن جهـــــة،ومن جهـــــة أخـــــرى،أّن زمـــــيال يل؛اختـــــار أن يبحـــــث يف"املـــــنهج 
اللغــــــوي لنــــــافع بــــــني راوييــــــه ورش وقالون."؛فــــــالتقى اهلــــــدفان علــــــى أمــــــر قــــــد ُقِدْر،واســــــتقر احلــــــال 

َ.و دعــــا إىل البحــــث ــــاليف هــــذ-علــــى مــــا بـُــــنيــــة والبحــــث فيهــــا -ا ا البعــــُد عــــن القــــراءات القرآني
مــــــــن الكثريين،استصــــــــعابا لألمــــــــر،و هــــــــو كــــــــذلك؛لكن الصــــــــعَب مــــــــا مل ُيكابــــــــد يبقــــــــى صــــــــعبا. 
والباحـــــــث ال يـــــــرى يف نفســـــــه أهليـــــــة للغـــــــوص يف هـــــــذا اللجـــــــاج ، لكـــــــن شـــــــجعه علـــــــى خوضـــــــه 

  األستاذ املشرف؛فتوكلنا على اهللا وأخذنا من أستاذنا بسبب. 
مــــــا نتيجــــــَة البحــــــِث األوّيل يف الفــــــروق بــــــني الــــــروايتني أن يكــــــون البحــــــث يف مــــــدخل وكــــــان لزا-

  وفصلني وخامتة؛ تسبقهما مقدمة.
إذ كــــــــان املدخل؛وســــــــيلة للتعريــــــــف بــــــــبعض املصــــــــطلحات املتكــــــــررة يف البحــــــــث،كي ال نعيــــــــد -

التعريـــــف ـــــا يف كـــــل مرة،مـــــع تـــــأطري منهجـــــي للمـــــراد مـــــن االخـــــتالف اللغـــــوي،واملعىن، وبعـــــض 
  االختالفات املوجودة بني الروايتني و ختمناه بعرضالبحث فيه. مناهج

ــــــك متابعــــــة ملــــــنهج - ــــــيت مت االخــــــتالف فيــــــه ،وذل ــــــا للبــــــىن اإلفراديــــــة ال وكــــــان الفصــــــل األول،حمتوي
ة مــــــــــن جهــــــــــة اإلفــــــــــراد أيب حيــــــــــان األندلســــــــــي يف تفســــــــــري البحــــــــــر احملــــــــــيط؛إذ يبحــــــــــث يف اآليــــــــــ

  والصريف.مها: املستوى املعجمي  مبحثني والرتكيب.وقد ضم
   فقد جاءت فيه املطالب التالية:تيجة تفرع البحث يف املستوى الصريفون
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  املطلب األول:االختالفات من حيث اجلمود واالشتقاق.   
  املطلب الثاين:االختالف يف صيغة الفعل.   
  .ني البناء للفاعل وملا مل يسم فاعلهاملطلب الثالث:االختالف ب   
  ختالف يف املفاعلة والتضعيفاملطلب الرابع:اال   
  املطلب اخلامس:االختالف يف العدد.   
  املطلب السادس: االختالف يف التخفيف التخفيف و التثقيل.   
    
وقــــــــــــــــد حبــــــــــــــــث املســــــــــــــــتويني:اإلعرايب وكــــــــــــــــان الفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــاين خمصصــــــــــــــــا للبــــــــــــــــىن الرتكيبية،-

  .واألسلويب
  إذ ضم املستوى األول  ثالثة مطالٍب هي:

  األول:االختالفات يف العالمة اإلعرابية.املطلب    
  املطلب الثاين:االختالفات يف اإلضافة وعدمها والتنوين وحذفه.   
  املطلب الثالث:االختالفات يف احلروف.   

   
  أما املستوى الثاين فقد ضم املطالب التالية:

  املطلب األول:االختالف من حيث االلتفات.   
  املتعلقة باخلرب واإلنشاء.املطلب الثاين:االختالفات    
  املطلب الثالث: االختالفات املتعلقة باالستئناف.    
  
  . امث أينا ذلك خبامتة ذكرنا فيها أهم النتائج اليت توصلنا إليه-
ـــــدجما يف اجلانـــــب التطبيقـــــي،حىت ال نفصـــــل - ـــــب النظـــــري من ـــــار أن يظـــــل اجلان كمـــــا كـــــان االختي

  ا. االختالف اللغوي عن املعاين اليت يوحي
وســــــيكون اخــــــتالف الــــــروايتني ســــــببا يف املوازنــــــة بينهما،وســــــيفرض تتبــــــُع االختالفــــــات اللغويــــــة -

،وتتبُع املعاين االستقصاَء املعتمد على االستقراء. التحليلي املنهَج الوصفي  
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ـــــــــالقرآن الكرمي،- ـــــــــب القـــــــــراءات أمـــــــــا املراجـــــــــع املعتمـــــــــدة فهـــــــــي كثـــــــــرية الرتباطهـــــــــا ب خاصـــــــــة كت
ــــــــة،مث اختيــــــــار مــــــــا وقــــــــد ســــــــبب القرآنية، ــــــــك صــــــــعوبة يف مالحقــــــــة املعــــــــاين ومنطلقاــــــــا اللغوي ذل

يناســــــب هـــــــدَف البحـــــــث وحجَمـــــــه والوقـــــــَت املخصــــــص لـــــــه.فكان أن ركزنـــــــا يف التفاســـــــري علـــــــى 
"البحــــــر احملــــــيط"أليب حيان"و"اجلــــــامع ألحكــــــام القــــــرآن" للقــــــرطيب و"التحريــــــر والتنــــــوير" للطــــــاهر 

  رءانية.بن عاشور،ألا كلها ركزت على القراءات الق
ويف اخلتــــــام ال أنســــــى أن أتوجــــــه بالشــــــكر اجلزيــــــل ألســــــتاذي الــــــدكتور حممــــــد خــــــان ،الــــــذي حنــــــا 

          على تلميذه صرب الوالد على ابنه. علي مدة هذا البحث،وصرب
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ف عر قدم له مبدخل نُ أن نُ املعىن"؛ قبل أن نشرع يف حبثنا عن" االختالف اللغوي وأثره يفريد ن     
يـــل عـــن ذكر كـــل مـــا قِ مراعـــاة أال نـــ معفيـــه بـــأهم املصـــطلحات واملفـــاهيم الـــيت ســـتتكرر يف ثنايـــاه؛

مبــا   ســنكتفي؛ولــذلك قتصــر علــى اجلانــب الــذي يــدخل يف البحثأو املفهــوم؛ولكن سن املصــطلح
  كان منه ذا صلة واضحة ومباشرة مبوضوع البحث .

تحـــدث عـــن غـــة ابتـــداء،مث نف باللّ عـــر أعاله؛فإنـــه يلزمنـــا أن ن املـــذكورَ  وضـــوعَ امل نـــاقـــد اختار  نـــاموماد
ت يغَ فواجــب إذا دراســتها يف ثــالث نقــاط ِصــي،مث أثــر هــذا االخــتالف يف املعىن،االخــتالف اللغــو 

  مت بالكيفية اآلتية :   د وقُ 
  أو	: اللغة : التعريف ومستويات ا	خت
	ف:

  تعريف اللغة:-1
مث اخــتالف ة؛بســبب الطبيعــة الغامضــة جــدا للغــة،ا كــان تعريــف اللغــة أمــرا يف غايــة الصعوبملــ     

تعريٍف ينسجم مع املوضوع املطروح،وهـو قتصر على ها؛فإننا سنيتعريفها باختالف ُمنطلقات ُمعرف
) املشــــهور؛ليس ألنــــه تعريــــٌف شــــائٌع ُمتــــداول يف األوســــاط اللســــانية ھ392تعريــــف ابــــن جــــين(ت

العربيـــة؛بل ألن املدونـــَة نفَســـها كانـــت هـــي الســـبَب نفَســـه الـــذي دعـــا هـــذا العـــامل إىل طـــرح تعريفـــه 
 بلهجاا املختلفـة يف صـورا التطبيقيـة؛ املتمثلـة يف؛ج عن دراسة لسانية للغة العربيـةللغة؛إذ أنه نات

ــــه تلك،قــــدم ــــا لكتابــــه التمث إالقــــراءات القرآنيــــة بكــــل أنواعهــــا، العــــام :  نظــــريي اللســــاينن نتيجت
  )1( »كل قوم؛ عن أغراضهم.أصوات؛ يُعرب ا؛ف أما حدها«"اخلصائص"؛إذ يقول فيه:
ومجــع بينهــا انطلق منهــا جــين الحــظ يف اللغــة أربعــة جوانــب؛ جنــد أن ابــنإذا متعنــا يف هــذا التعريف؛

  تتمثل هذه اجلوانب فيما يلي :لتأدية مفهومها عنده؛
 "فيزيــائي"؛ اجلانــب األول: 

ُ
الصــويت أو املســتوى غــوي األســاس،ج اللنــتَ وهي "األصــوات"؛اليت هــي امل

  كما هو اصطالح احملدثني.للغة،
ممثال يف وره؛ل اجلانــــب اإلنســــاين للغــــة يف أبســــط صــــتشــــك"تعبريي"؛وهــــو بدايــــة اجلانــــب الثــــاين:  

و أولواحقهــــا، الصــــيغ الصــــرفيةمشــــكلة  املفردة؛جمموعــــات صــــوتية مســــتقلة بــــذاا يف تأديــــة املعــــاين
وألننا نُعرب ا؛عليها أن تقوم بذلك يف مستويني: صريف وحنوي .                                                     الكلمات.

                                                      

  .1/33اخلصائص، -1
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رقـــة بـــني نظـــامني لســـانيني؛أنتجتهما ظـــروف افات الفـــ"اجتمـــاعي"؛وهي االختالاجلانـــب الثالـــث: 
ال ؛ةأو لغويـــ الفـــات هلجيـــة؛حـــدثت يف جمالـــه اخت"قوميـــة" خمتلفـــة،أو كـــان  النظـــام اللســـاين واحدا

والبحــث العلمــي هــو الــذي ويــة؛لكنها قــد تفعــل يف أحيــان أخرى،تســبب يف العــادة اختالفــات معن
  يؤكد هذه الفرضية أو يرفضها.   

فـــات اللغويـــة الـــيت تـــؤثر يف ؛إذ حيـــاول الكشـــف عـــن االختالإن حبثنـــا يضـــع نفســـه يف هـــذا الســـياق
  مهما كانت درجته.وسيسعى إىل استشعار كل تأثري ،املعىن

: "مرادايت"أو فلنقل "نفسي"؛وميثل األهداف املعنوية اليت يريـد منـتج اللغـة بلوغهـا؛يف اجلانب الرابع
مـــا يعـــرف أو نـــات النظــام الـــذي ينتمـــي إليــه؛وهو حــال تأديتـــه للكــالم ؛آخـــذا بعـــني االعتبــار مكو 

  )1(يتحقق يف املستوى الداليل؛ الذي يضم حتته املستوى األسلويب.
انب االجتماعي منهمـا؛ متمـثال يف قـراءة ؛أن اجلد هذا التعريف واملدونة املختارةإن العالقة بني إيرا
افع تنتمــي ألن قــراءة نــوفران جانبـا قوميــا زمخــاِ للغـة؛وقــراءة عاصـم بروايــة حفص؛يـُـنـافع بروايــة ورش،

مث إن عاصــــما و رية،هلــــا انتمــــاء إىل املدرســــة املصــــتضــــيف إىل املدرســــة  احلجازية،وروايــــة ورش هلــــا 
ولكـل مدرسـة مـن هـذه املـدارس مميـزات هلجيـة إىل املدرسة العراقيـة يف اإلقراء،حفصا كالمها ينتمي 

اشـــتهر  مث نُِقلـــت ُمســـندة إىل أن ُنســـبت إلـــيهم عنـــدمالقـــراءات القرآنيـــة ُمؤيـــدة هلـــا،ولغويـــة  نزلـــت ا
هنـــاك جانــب شـــيق أيضـــا مـــن  كـــانأخــذهم ـــا و إتقـــام هلــا،ومع هـــذا التنـــوع اللهجــي واللغوي؛

طبعـا ثت بينهمـا عالقـة التـأثري والتأثر؛فأحـدات األوىل،ت املعنوية اليت ارتبطـت باالختالفـاالختالفا
  التأثري اللغوي و التأثر املعنوي.

   الفرق بين اللغة واللهجة :-2
 الفــرق بينهمــا؛أردنا أن منيــز بــني اللغــة واللهجة،ونوضــح ؛د أن عّرفنــا اللغــة مــن منظــور لســاينبعــ   

  لينضبط مفهوم عنوان البحث عند القارئ.
؛إما عنـد الكـالم )1(وعلينا أن نُذكر هنا أن القدامى واحملدثني اختلفوا يف تعريف هذين املصطلحني

خــــتالف اللغــــوي أو اللهجــــي أو يف حــــال إعطــــاء مفهــــوم هلمــــا يُوضــــح عالقــــة االعــــن اشــــتقاقهما،

                                                      

  .80،81،صاحلديثة تأصول تراثية يف اللسانيا،كرمي زكي حسام الدين  :ينظر- 1
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بقدر ما يهمنا إبراز الفرق الـدقيق بـني املصـطلحني الفات،س يهمنا هنا ذكر تلك االختوليباملعىن،
ودة مـن محـ تعريـف األسـتاذ عبـد الوهـاب)2(لُيجعل ذلك يف خدمة البحث،وقد عد بعض البـاحثني

صــطلحني وقارمــا مبــن ســبقه وهــذا أمــر يالحظــه مــن قــرأ تفريقــه بــني املأدق مــا قيــل يف هــذا الباب،
  :-رمحه اهللا-يقول وحلقه؛إذ

إمالــة الفتحــة واأللــف أو تفخيمهــا،و  هــي أســلوب أداء الكلمــة إىل الســامع؛من مثــل :اللهجــة «
مثــل تســهيل اهلمــزة أو حتقيقهــا؛فهي حمصــورة يف جــرس األلفاظ،وصــوت الكلمات،وكــل مــا يتعلــق 

  وكيفية أدائها.باألصوات وطبيعتها،
ويــراد ــا النحــو؛  ف،:مــن أمســاء وأفعــال و حرو  املعــاينيــراد ــا األلفــاظ الــيت تــدل علــى  واللغــة :

يتعلــق باشــتقاق  وكذا يــراد ــا كــل مــاات وإعراــا للداللــة علــى املقصــود،وهــو طريــق تــأليف الكلمــ
  وبنية الكلمات ونسجها.الكلمات وتوليدها،

لــيت ترجــع إىل بنيــة الكلمــة ونســجها،أو معــاين بعــض غــري أن اللهجــة تتميــز بقليــل مــن اخلصــائص ا
ىت تصـبح اللهجـة لغـة ؛بعدت اللهجـة عـن أخواـا حـذه الصفاتالكلمات وداللتها،ومىت كثرت ه

كــــذلك اللهجــــة قــــد تســــتقل و تشــــيع وتثبــــت قائمــــة بــــذاا؛فكما أن اللغــــة تتشــــعب إىل هلجات؛
   )3(»أقدامها حىت تصري لغة.

؛بينما  ال تـرتبط ط بـاملعىن يف مسـتوياا املختلفـة؛أن اللغـة شـديدة االرتبـافتبني من هذا التفريـق    
وعليـه لـن ،)4(جة باملعىن ألا منحصرة يف جانب األداء مـن املسـتوى الصـويت للبُنيَـات اللسـانيةالله
انت التسمية راجعة وقد كلمه املسبق أال أثر له يف املعىن،؛لعرض حبثنا هلذا النوع من االختالفيتع

ونسـجها أو ومع ذلـك سنوضـح االختالفـات اللهجيـة الراجعـة إىل بنيـة الكلمـات إىل هذا السـبب،
  معاين بعض الكلمات وداللتها؛الرتباطها باملعىن كما بينه التعريف السابق .

                                                                                                                                                               

معجم الفصيح من اللهجات العربية وما وافق منها القراءات طالع على هذا االختالف أن ينظر:ملن شاء اال- 1
 20ا" لعبد الغفار هالل،ص.و:"اللهجات العربية :نشأة وتطور دهاوما بع13صمجران،ية"حملمد أديب عبد الواحد القرآن
  .28إىل ص 13لنحوي "لفتحي عبد الفتاح الدجين،ص.و"لغات العرب وأثرها يف التوجيه ا29إل·ص

 .24،ص"لغات العرب وأثرها يف التوجيه النحوي:"فتحي عبد الفتاح الدجين؛يف كتابه: هو- 2

 .5،4محودة،القراءات واللهجات، صد الوهاب عب- 3

  سنتكلم يف مواضع الحقة عن البىن اللسانية وعالقتها بالبحث.- 4
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  مستويات ا	خت
	ف اللغوي :-3
البُنَيـــات الـــيت علينـــا أن نفهـــم يف البدايـــة رف علـــى مســـتويات االخـــتالف اللغوي؛مـــن أجـــل التعـــ   

اليت   تصور واضح للمستوياتلنصل إىلة العالقات اليت تنشأ فيما بينها،و طبيعتتكون منها اللغة،
البنيــات اللســانية عــن بعضــها وال يكــون ذلــك إال بتجريــد اللغــوي،نــدرس مــن خالهلــا االخــتالف 

؛فتخرج لنـا نصـنف البنيـات داخـل  تلـك العالقـاتمث مالحظة العالقات املوجودة بينهـا،مث البعض،
-بـــد الســـالم املســـدي ويف هـــذا املقـــام يقـــول علـــيت يـــتم داخلهـــا االخـــتالف اللغـــوي،املســـتويات ا

  :-موضحا
، جمموعة من العالمات اليت تـرتابط فيمـا بينهـا ترابطـا عضـويا-يف مكوناا املبدئية-أما اللغة فهي«

والـرتابط،ومن االخـتالف العالمات َحتكمها عالقات مـن التوافـق  ومعىن الرتابط يف هذا السياق أنّ 
ائن تتجــــــاذب أطرافهــــــا أو كة مــــــن القــــــر ممــــــا يُنشــــــئ بينهــــــا شــــــبأو التضــــــاد،ومن التنــــــاظر والتباين؛

وديــا فــإذا هــي نســيج مكتمــل ؛فتتحول إىل نظــام مــن العالمــات تتجــاور أفقيــا وترتاكــب عمتتــدافع
أمـا فيمـا خيـص تصـنيفها ىن وفهـم العالقـات املوجـودة بينها؛،هـذا فيمـا يتعلـق بتجريـد البـ)1(»األبعاد

  فإنه يقول:
ــــة يطلــــق عواألصــــوات اللغــــة يف ركنهــــا األول أصوات،«.. ليهــــا مصــــطلح الصــــوامت أو عالمــــات دال

ســــجمة يف تكامــــل حبيــــث تشــــكل بنيــــة هي"البنيــــة الصــــوتية"،وكذلك وهي تــــرتابط منالفونيمــــات،
،واجلمــل إذ تفضـــي إىل "البنيـــة الرتكيبيــة"،ومن كـــل ذلـــك تنبـــع )2("البنيـــة املعجميـــة"األلفــاظ إذ تـَُولد
  )3(»"البنية الداللية".

تُـــدرس و ن آخـــرون مســـتًوى؛ألم ينظـــرون مـــن خاللـــه إىل اللغة،اه لســـانيو إن مـــا ُمســـي هنـــا بنيـــة مســـ
؛فلم البحـــث قـــام علــى التتبـــع واالســـتقراءإىل أن هــذا ه وعلينا أن نـَُنبّـــاالختالفــات الـــيت حتــدث فيـــه.

ولكنــــه تــــرك ذلــــك للمدونة،لــــذلك يات الــــيت ســــتحدث حتتهــــا االختالفات،يفــــرتض مســــبقا املســــتو 

                                                      

 .30اللسانيات  وأسسها املعرفية،ص- 1

  .15ص وهو ما سيظهر  الحقاية"ومعها"البنية الصرفية"البنية املعجمواحلقيقة أن األلفاظ تتولد منها"- 2
  .31املرجع نفسه،ص- 3
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تَ  تسنرجئ ذكر املسـتويا
ُ
َحصـل عليهـا يف موضـعها مـن البحـث؛لَريتبط اجلانـب النظـري باجلانـب امل

  )1(التطبيقي يف صورة ُمتناسقة؛ ُتَسهل تناول تلك االختالفات.
  ثانيا:القراءات ؛ مصدرا ل
	خت
	ف اللغوي الُمؤثر على المعنى:

حات الـيت بالقراءات القرآنية كـان علينـا أن نُعـرف بـبعض االصـطال كان للبحث عالقة ُوثقىملا     
اللغوي املـؤثر يف املعـىن؛ واآلليـات  فوَنذكر يف أثناء ذلك كيفية اسِتالِل االختالستتكرر يف ثناياه،

 وهــو القــرآن الـيت وفرــا العلـوم اإلســالمية للتعامـل مــع املعىن؛عنـد النظــر يف هـذا املصــدر العظـيم أال
  :-وباهللا التوفيق-وعليه يُقال راءات القرآنية،والق

  القرآن و القراءات:-1
                                                                                         القرآن:   -أ -1 

  إال ما له ال نريد يف حبثنا هذا ذكر اجلانب اللغوي من تعريف القرآن الكرمي؛ألنه ليس يهمنا

  -بذكر التعريف االصطالحي فقط،فـالقرآن إذن -من أجل ذلك-عالقة مباشرة مبدونتنا،فاكتفينا 
  هو:-كما عرفه العلماء

رة الفاحتـة املختـوم للبيـان واإلعجاز؛املبـدوء بسـو  –صلى اهللا عليـه وسـلم -"الوحي املنزل على حممد
؛ املتعبـــد )2(بـــالتواتر –صـــلى اهللا عليـــه وســـلم –املنقول عنـــه بســـورة النـــاس؛املكتوب يف املصـــاحف؛

              )3(بتالوته."
ألنـــه إلعجاز؛؛أُريد منـــه االـــذي يَفرضـــه القـــرآن علـــى ُمالحظـــه؛هو أنـــه وجـــود لســـاين فـــالواقع      

يوافق اخلصـائص اللسـانية  وإن نزل على مااألخرى بأنه كالم اهللا، ةاللساني تاختَـَلف عن املوجودا
-اهللا عليــه وســلمصــلى -يب عــريبوألنــه نــزل علــى نــيفتــه البيانية،جتعــل منــه مؤديــا لوظاليت البشــرية؛

ة األخـــرى هـــو اللســـاَن ياملختـــاُر مـــن بـــني األنظمـــة اللســـان نُ كـــان اللســـامبني، عـــريبُمرســـل بلســـان 
ؤهلـــة ألن تـَُتَتبـــَع و ؛ممدونـــة دائمة-منـــذ اكتمـــال نزولـــه–العريب،فـــَوفر القـــرآن للفكـــر اللغـــوي العـــريب

                                                      

 .6ص،البحث هذاينظر - 1

عـن مـثلهم مـن أول اإلسـناد إىل آخره،فيحصـل العلـم  -ال ميكن تواطؤهم على الكـذب–التواتر هو:"ما نقله رواة كثريون - 2
يث"بتصـحيح وشـرح :أمحـد حممـد الضروري بصدقهم ،وجيب العمل به من غري حبث يف رجاله."؛ألفية السيوطي يف علـم احلد

  .46شاكر،ص
ـــــوم - 3 ـــــوم القـــــرآن:1/318القـــــرآن:ينظر:الربهـــــان يف عل ـــــوم القرآن،صـــــبحي صـــــاحل 1/222،اإلتقـــــان يف عل ،مباحـــــث يف عل

  .17،47،48،مباحث يف علوم القرآن،مناع القطان ص:21ص
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جمموعة أو صنف منها َتطِرِ◌د يف كل  ُجترد الظواهُر املوجودُة فيه،لُتَصنف إىل جمموعات،مثُتسَتقرأ،
إذن للباحــــــث عــــــن هــــــذا العمــــــل فَوفر القــــــرآن ســــــتويات املنظــــــور فيهــــــا؛حبســــــب املقاعــــــدة لسانية؛

هــــي  ن صــــفته الــــيت نُقــــل ــــاذلك أالقواعــــد اللســــانية مصــــدرا ال ينضــــب،والباحــــث عــــن العقلي،
  ؛واليت جتعل اللساين واثقا من صدق املسموع يف أثناء أدائه لنشاطه التقعيدي.      التواتر

    القراءات ا لقرآنية: -ب -1
تطلع على التعريفات االصطالحية     

ُ
؛أا قد َتطـورت حبسـب القرآنية للقراءاتينبغي أن يتنبه  امل

علـم ؛ذلـك أن اللقـراءات والعلـم الـذي يَبحـث فيهاا؛ألن هناك فرقا بني علم القراءات القرآنيةتطور 
؛وليس هــو املبحــوث فيــه علــى احلقيقة،وقــد يقــع بعــض الدارســني يف هــو آلــة النظــر يف املبحــوث فيــه

؛وينســـى أن هــذا العلـــم موضـــوعه القـــراءات )1(هــذا اخللـــط فيـَُعـــرف القـــراءات بــالعلم الـــذي َيدُرســـها
  القرآنية اليت هي:
   2الوحي..يف احلروف وكيفيتها؛من ختفيف وتشديد وغريمها.""اختالف ألفاظ 

  أما علم القراءات القرآنية فإنه:
حلـــذف واإلثبـــات علـــم يُعـــرف منـــه إتقـــان النـــاقلني لكتـــاب اهللا واخـــتالفهم يف اللغـــة واإلعـــراب وا«

وغري ذلــك مــن هيئــة النطــق واإلبــدال مــن حيــث والتحريــك واإلسكان،والفصــل والوصــل واالتصــال،
  ع .السما 

واإلعـراب واحلـذف واإلثبـات والفصـل والوصـل مـن  ةأو علم يعرف منه اتفاقهم واختالفهم يف اللغـ
  حيث النقل .

  )3(».القرآن و اختالفهم معزوا لناقلته:علم بكيفية أداء كلمات أو هو
علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختالفـا مـع عـزو كـل «أو هو: 
         )4(»جه لقائله.و 

  نستطيع أن نرتجم املعلومات املتوفرة يف التعريفات السابقة  بالكيفية اآلتية:                 

                                                      

 .49لعالمة اإلعرابية بني ورش وحفص"،ص"اشوكت علي عبد الرمحن:ومن هؤالء مثال- 1

 .1/80اإلتقان،- 2

  .1/170لطائف اإلشارات،لشهاب الدين القسطالين،- 3
 .5لبدور الزاهرة،صعبد الفتاح القاضي،ا- 4
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  :بيهتم علم القراءات القرآنية 
  االختالف يف الكلمات القرآنية  من جهة:– 1
  املستوى املعجمي-اللغة،أو املوضوعات اللغوية،ويكون ذلك يف:-أ 
  واملستوى الصريف.-                                                

املستوى النحوي                                                      - :أواخر الكلمات أو اإلعراب،ويكون ذلك يف- ب
  املستوى النحوي-:يف -كذلك-ويكون ذف،اإلثبات واحل-ج
املستوى الصويت.                                                                -يكون ذلك يف:و التحريك واإلسكان،-د
  املستوى األسلويب؛- الوصل والفصل االتصال،ويكون ذلك يف: - ه

                                                   )1(املستوى الداليل- املنتمي إىل:                                     
      النقل الصويت للكلمات املختلف فيها:             -2

إن  ؤمتن الناقـل؛فال يـالفـات أـا نقلـت مسـموعة أو صـوتيةيف كل هـذه االخت إذ يالحظ          
ذين كــانوا يف وهــو مــا يبــني أن القــراء الــمل يأخــذ ذلــك عــن شــيخ مــتقن عــدل،مث جييــزه بنقلــه ذاك،

ي إال وســيلة أما الكتابــة فمــا هــأهــم مــا يف اللغــة جانبهــا الصــويت، فهموا أنأغلــبهم علمــاء لســان،
                   والدليل على ذلك أم عندما يضبطون تعريف املقرئ  يقولون:لتسجيل اللغة،أو رمز الرمز،

قـراءات؛فليس لـه أن العـامل بالقراءات،وقـد رواهـا مشـافهة،فلو حفـظ أي كتـاب يف ال هو:المقرئ
  )2(إن مل يأخذه عن شيخ مشافهة،ألن يف القراءات أشياء ال حتكم إال باملشافهة.يقرئ مبا فيه 

   التفسير والمعنى:-2
 ةمــــــن جهــــــة اللغــــــ-التفســــــري واملعــــــىنوضــــــح العالقــــــة املوجــــــودة بــــــني نُ نريــــــد مــــــن هــــــذا العنصــــــر؛أن 

  علماء العربية والتفسري فيذكر أن:،ويورد هذا أحد ؛لنقدم به للعنصر الذي بعده-واالصطالح
       التفسير:-أ-2
  ه.نتُ ه وبيّ احلديث أي أوضحتُ  رتُ يقال َفسّ لتبيني؛إليضاح واالغة: -1-أ-2 

  ؛على أقوال:واختلف يف اشتقاقه 
                                                      

ملتحصل عليها هي: املسـتوى الصـويت، املعجمـي لقد كانت النتيجة يف هذا البحث على هذا النحو؛إذ كانت املستويات ا- 1
  .،وذلك بعد أن جردنا االختالفات وصنفناها ودرسناهاواألسلويبالصريف،النحوي،

  .3منجد املقرئني،ابن اجلزري،ص- 2
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ر فكذلك املفس بيب يف البول لكشف العلة والدواء،واستخراج ذلك؛وهو نظر الط رةفسِ من التّ -1
من قول -2                                            ينظر يف اآلية الستخراج حكمها ومعناها.

  العرب:َفَسرُت الفرس وفسرتُه؛أي أجريته و أعديته إذا كان به ُحصر(وهو احتباس
 املعاينس فكره يف ميادين رَ وكأن املفسر ُجيري فَـ بطن ال خيرج) لينطلق بطنه،ه يف الالغائط وحنو 

  وحيل عقد إشكاهلا .ليستخرج شرح اآلية،
املرأة إذا كشـفت قناعهـا عـن وجهها،َسـَفرِت البيـَت إذا  رت فَ سَ مأخوذ من مقلوبه؛تقول العرب:-3

ـــَكَنســـته، ـــســـفر ويكشـــف عـــن أخـــالق الرجال،ألنه يُ فر؛فر َســـويقال للس ا فرة،ة ُســـفرَ ويقـــال للسأل
ـــبِح ِإذا أَ ســـفِ تُ  ون ،فعلى هـــذا يكـــ]؛أي أضـــاء43املدثر[﴾رَ فَ ْســـر فيظهـــر مـــا فيها،قـــال تعاىل:﴿والص

جبــــــــــذ،و مــــــــــا أطيبــــــــــه  وجذب وأصــــــــــل التفســــــــــري التســــــــــفري علــــــــــى قيــــــــــاس: صــــــــــعق و صــــــــــقع،
 بــاب التفعيــل للمبالغــة؛وكأن املفســر يتتبــع ســورة ســورة،وآية ونقلوه مــن الثالثــي إىلوأيطبــه،ونظائره،

   الستخراج املعىن آية،وكلمة كلمة، 
تغلق من املراد بلفظه،  :اصط
	حا -2-أ-2

ُ
                   وإطالق امللتبس عن الفهم به.كشف امل

   المعنى(لغة واصط
	حا):-ب-2
القصــد يقال:عنــاه أي أراده وقصــده،فيكون معــىن اآليــة مــا بــه تظهــر حكمــة احلكــيم يف نــزول -1

  :اآلية،وقيل اشتقاق املعىن من
فيكون املعـىن أن الباحـث عـن العناية أي:االهتمام باألمر؛يقـال فـالن َمعـين بكـذا أي مهـتم بـه،-2

  .له من اآليةاآلية يصرف عنايته واهتمامه إىل أن ينكشف املراد 
ملــا ليــه إال بكــد اخلــاطر ومشــقة الفكر؛واملعىن ال ميكــن الوصــول إالعنــاء؛و هــو التعــب واملشــقة؛ -3

  .)1(فيه من الدقة والغموض
القراءات والتحليل التفسيري(من مصدرية ا	خت
	ف اللغوي إلى -ج-2

التفسري علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ «أبو حيان:يقول       بلوغ المعنى ):
  القرآن الكرمي ومدلوالا؛

  

                                                      

 .1/79،78التمييز من لطائف الكتاب العزيز،بصائر ذوي الفريوزأبادي، ينظر:- 1
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  )1(.»و تتمات ذلكيها اليت حتمل عليها حال الرتكيب،ومعانوأحكامها اإلفرادية و الرتكيبية،
 أســـلوب إثرائـــه،الحـــظ أن أبـــا حيـــان يف تعريفـــه هـــذا ينطلـــق مـــن حتديـــد مفهـــوم التفســـري ليبـــني نُ    
دراســـــاته منطلقها لســـــانية حمكمـــــة؛ اللغـــــة نظـــــرة مث ينظـــــر إىلالـــــذي يتمثـــــل يف القـــــراءات القرآنيـــــة،و 

مشــــل  ربز اعتمــــاده علــــى النحــــو آلــــًة لغويــــًة،هلا الــــدور الكبــــري يف ملَ ويَ املوســــوعية الــــيت اتصــــف ــــا،
نيـات وذلك من خـالل البُ اللسانية على شكل مجلة هلا معىن،واليت هي هنا اآلية القرآنية، الوحدات

  واملدلوالت.وأثر اجتماعها على املعاين اإلفرادية والرتكيبية،
هج أيب حيان عند تعريفه للتفسري؛جيُده يالحظ الظواهر اللغوية أوال،مث دور إن املدقق يف من       

كبـــريا علـــى علـــم وملـــا كـــان اعتمـــاده  هـــا مركبـــة مـــع بعضـــها البعض،مث دورَ كـــل واحـــدة منهـــا منفـــردة،
ات الـيت ختضـع هلـا هـذه الفـفإنه سـيؤديه هـذا حتمـا إىل مالحظـة التغـريات واالختالقراءات القرآنية؛

  مث أثر ذلك التغيري أو االختالف على املعىن.الظواهر،
حـــــث مـــــن تقســــيمات أيب حيـــــان اللســـــانية،فجعلناه فصـــــلني،لتكون البنيـــــات لقــــد اســـــتفاد الب     

يـــــة مث جعلنـــــا املســـــتويات الصـــــوتية واملعجماإلفراديـــــة يف فصـــــل،والبنيات الرتكيبيـــــة يف فصـــــل آخـــــر،
  .واملستويات النحوية واألسلوبية منتمية للفصل الثايناألول، والصرفية منتمية للفصل

   القراءات والتفسير:  (درجة التعلق و التأثير في المعنى) : -3
  وأن ذلك مل يكن منف يف القراءات القرآنية  باملعىن،لقد الحظ املفسرون مدى تعلق االختال

   :-مثال-فيقول القسطاليناملتنوعة،اوزه إىل تأدية املعاين ولكنه جت فقط،أجل التيسري
مل تزل العلماء تستنبط من كل حـرف يقـرأ بـه قـارئ معـىن ال يوجـد يف قـراءة القـارئ اآلخـر ذلـك «

  )2(»املعىن..
إذ وجـــدوا أن للقـــراءات لـــق القـــراءات بالتفســـري قـــوة وضـــعفا،رون ملقـــدار تعمث راحـــوا بعـــد هـــذا يـَُنظّـــ

  حالتني: 
  فال تؤثر يف املعىن؛وهي أنواع:حبال؛ال تعلق هلا بالتفسري -/1

                                                      

 .1/14البحر احمليط،- 1

  .1/171لطائف اإلشارات،- 2
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، كمقـــــادير املـــــد واإلمـــــاالت،هـــــي اخـــــتالف القـــــراء يف وجـــــوه النطـــــق بـــــاحلروف واحلركات -أ/    
 ﴾عــذايب﴾ بســكون اليــاء و﴿عــذايبوالتســهيل،والتحقيق واجلهــر،واهلمس والغنــة،مثل ﴿ فوالتخفيــ
  .1*بفتحها

بفــــــــتح الم يقــــــــول  ]212ة[البقر ﴾حــــــــىت يقــــــــول الرســــــــول؛مثــــــــل ﴿تعــــــــدد وجــــــــوه اإلعراب-ب/  
إىل أــا حفظــت علــى أبنــاء العربيــة؛ما مل حيفظــه عائــدة ...ومزية القــراءات مــن هــذه اجلهة؛وضــمها
ان اخــتالف العــرب يف وبيخمارجهــا وصــفاا،يف حتديــد كيفيــات نطــق العــرب بــاحلروف؛وهو غريهــا،

الصـــحيحة،وهذا غــــرض آن مــــن الصـــحابة باألســــانيد بتلقـــي ذلــــك مـــن قــــراء القـــر  هلجـــات النطــــق،
  لعدم تأثريه يف اختالف معاين اآلي .مهم؛ولكن ال عالقة له بالتفسري،

  اختالف القراء يف حروف الكلمات:-/2
ـــــــــــــــدينمثـــــــــــــــل ﴿      ،و﴿ننشـــــــــــــــرها﴾ ]4[الفاحتـــــــــــــــة﴿مالك يـــــــــــــــوم الدين﴾و﴾ملـــــــــــــــك يـــــــــــــــوم ال

قـــــــد  ﴿،أوتشـــــــديد الذالب]110[يوســـــــف ﴾بواذ وظنـــــــوا أـــــــم قـــــــد كُ ﴿،و]59[البقرةو﴿ننشـــــــزها﴾
  بتخفيفه . ﴾بواذِ كُ 
وملا ضـرب ابـن مـرمي مـثال ؛الذي خيتلف معـه معـىن الفعل؛كقولـه:﴿وكذلك اختالف احلركات -/3

ىل مبعـــىن فاألو نـــافع بضـــم الصـــاد وقـــرأ محـــزة بكســـرها؛فقـــرأ ؛]57[الزخرف﴾إذا قومـــك منـــه يصـــدون
وهــي م،وكال املعنيــني حاصــل منهم،والثانيــة مبعــىن صــدودهم يف أنفســهيصــدون غــريهم عــن اإلميان،

راد مـن نظـريه ألن ثبـوت أحـد اللفظـني يف قـراءة قـد يبـني املـذه اجلهـة هلـا فريـد تعلـق بالتفسـري؛من ه
يكثــر املعــاين يف  وألن اخــتالف القــراءات يف ألفــاظ القــرآنيف القــراءة األخــرى،أو يثــري معــىن غــريه،

طـــاء كون الوبســـء املشـــددة واهلـــاء املشددة،بفـــتح الطـــا]222[البقرة﴾يطهرن﴿حنو:اآليـــة الواحـــدة؛
وجعلــوا ﴾مع قراءة﴿جعلــوا املالئكــة الــذين هــم عبــاد الــرمحن إناثــاوضــم اهلــاء خمففــة وحنــو قراءة:﴿و 
والظـــن أن الـــوحي نـــزل بـــالوجهني فـــأكثر تكثـــريا ،]19[الزخـــرف﴾املالئكـــة الـــذين هـــم عنـــد الرمحن

  للمعاين .
ا ملعـاين اآليـة غالبـا فيقـوم ألن يف اختالفهـا تـوفري ؛و على املفسر أن يبـني اخـتالف القـراءات املتـواترة

    2تعدد القراءات مقام تعدد الكلمات القرآن.
                                                      

  أينما وجد يف القرآن الكرمي.-  1

 .1/56،55،51التحرير والتنوير،- 2
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  ثالثا :مصطلحات و تراجم:
  الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه:  -1

لكي ال خنلــط بينهــا عنــد معــىن كــل اصــطالح مــن هــذه املصــطلحات؛مــن الضــروري أن نضــبط    
  النحو التايل:البحث وتكرار استعماهلا؛على معاناة هذا 
كــأن )1(»هــي كــل خــالف نســب إىل إمــام مــن األئمــة  العشــرة ممــا أمجــع عليــه الــرواة .« القــراءة:

  قراءة نافع أو عاصم .نقول:
ــة : أو روايــة كــأن نقول:بروايــة ورش عــن نــافع،)2(»هــي كــل مانســب للــراوي عــن اإلمــام .«الرواي

   حفص عن عاصم.

  )3(»لآلخذ عن الراوي وإن َسُفل. هي كل ماُنِسب«الطريق:
                                             من طريق أيب يعقوب األزرق. كأن نقول رواية ورش عن نافع 

هـو مـارجع فيـه إىل اختيـار القـارئ مـن االخـتالف يف القـراءات كـاليت تكـون علـى سـبيل «الوجه: 
  .)4(»التخيري واإلباحة كأوجه البسملة.

  لتعريف باNمام نافع وراويه ورش :ا-2
نا للبحــث قدموألن املدونــة املدروســة؛هي روايــة ورش لقــراءة نافع،وروايــة حفــص لقــراءة عاصــم،   

ف املطلـــع علـــى البحـــث مبنـــزلتهم وفضـــلهم ومكـــانتهم بـــني أقـــرام مـــن ؛ تُعـــر برتمجــٍة هلـــؤالء األعـــالم
  العلماء.     

  التعريف باNمام نافع :-أ-2
نـــافع بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب نعيم،وكنيتـــه أبـــو وهو:ه).70حـــدود الســـبعني مـــن اهلجـــرة( ولـــد يف 

مث الرمحن.وهـو مـوىل "َجعَونَـة"،وهو يف األصـل الرجـل القصـري، أبو عبـدرومي،وقيل:أبو احلسـن؛وقيل:
 ُوقيـل:حليف العبـاس ،ن جعونة حليـف محـزة بـن عبـد املطلبوكاي به الرجل وإن مل يكن قصريا،مس

  املطلب.بن عبد 
  شديد السواد.اللون  كان أسودوقد  من أصبهان. -رمحه اهللا–وأصله 

                                                      

  .56الزاهرة،ص البدورعبد الفتاح القاضي ،- 1
 مر ن،ص ن.- 2

 مر ن، ص ن.- 3

  .1/209اإلتقان،- 4
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بعني مـن التـابعني مـنهم أبـو جعفر،وشـيبة بـن نصاح،ومسـلم بـن جندب،ويزيـد تلقى القراءة عـن سـ
  وعبد الرمحن  بن هرمز األعرج.بن رومان،وحممد بن مسلم بن شهاب الزهري،

وعلى أيب ربيعــة املخزومي،وعلــى عبــد اهللا بــن عبــاس، عبــد اهللا بــن أيبجعفــر علــى مــواله  قــرأ أبــو-
  هريرة.                            

  وقرأ هؤالء الثالثة على أيب بن كعب.                          -
                        .بن ثابتو هريرة وابن عباس أيضا على زيد وقرأ أب

                                                       .-وسلم صلى اهللا عليه–على رسول اهللا  زيد وأيبّ  وقرأ
ع شــيبة القــراءة مــن وابن رومــان علــى عبــد اهللا ابــن عيــاش بــن أيب ربيعــة ، ومســوقــرأ شيبة،ومســلم، -

  .                                   عمر بن اخلطاب
  وقرأ الزهري على سعيد بن املسيب .          -

  ى ابن عباس وأيب هريرة.           سعيد عل وقرأ
  وعبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة.وقرأ األعرج على ابن عباس،وأيب هريرة،-

  وقرأ ابن أيب ربيعة وابن عباس وأبو هريرة على أيب بن كعب .                        
                           .وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت

  . -صلى اهللا عليه وسلم–يد وأيب على رسول اهللاقرأ عمر وز و 
من أنه تلقاها عن من سبعني التابعني،وهي متواترة يف قراءة نافع متواترة وليس أدل على تواترها و   

ألنه لـيس معـىن نسـبة قـراءة لشـخص معـني ال إا آحادية بالنسـبة للصـحابة،وال يقمجيع الطبقات،
بـــل املـــراد مـــن أن هـــذا القـــراءة مل تـــرو عـــن غريه، والالشـــخص ال يعـــرف غـــري هـــذه القـــراءة، أن هـــذا

س هلــا وأكثــرهم قــراءة وإقــراء ا،وهــذا ال مينــع أن إسـناد القــراءة إىل شــخص مــا أنــه كــان أضــبط النــا
  وأنه رويت عن غريه .يعرف غريها،

ندت وإن أســـمـــن الصـــحابة،كثـــري –صـــلى الـــه عليـــه وســـلم –فقـــراءة نـــافع  رواهـــا  عـــن رســـول اهللا 
، وهـذا ها أمم عن أمم إىل أن وصلت إلينـاورواها عن الصحابة مث روالبعض األفراد منهم ملا تقدم،

  ومنهم اإلمام عاصم . ل يف مجيع قراءات األئمة العشرة،التقرير يقا
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، وأمجـع اء ـا القراءة باملدينة،وانتهت إليه رياسـة اإلقـر إمام الناس يف –رمحه اهللا  -وكان نافع      
  والتابعني .                                                          ةالناس على قراءته واختياره بعد الصحاب

،وكان عاملـــا بوجـــوه القـــراءات متتبعـــا آلثـــار األئمـــة قـــراء والتعلـــيم أكثـــر مـــن ســـبعني ســـنةتصـــدى لإل
  املاضني يف بلده .                            

بن منصور: مسعت مالك بن أنس يقول:قراءة أهل املدينة سنة؛أي خمتارة،فقيل له قراءة سعيد  قال
  .                        نافع ؟ قال:نعم

ت تقـــرئ أتتطيب كلمـــا قعـــدإذا تكلـــم يشـــم مـــن فيـــه رائحـــة املســـك؛فقيل لـــه:وروي عنـــه أنـــه كـــان 
صـلى اهللا عليـه –يرى النائم أن النـيب  ولكين رأيت فيماالناس؟فقال:إين ال أقرب الطيب وال أمسه،

  .ك الوقت يشم من فمي هذه  الرائحةفمن ذل؛يقرؤ  يف يف –وسلم 
كيف ال أكـون كمـا ذكـرمت وقـد صـافحين رسـول أصـبح وجهـك وأحسـن خلقك،فقـال: وقيل له مـا

  وعليه قرأت القرآن يف النوم . -اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ستني سنة .-صلى اهللا عليه وسلم–صلى يف مسجد رسول اهللا وكان زاهدا جوادا،

اتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهللا ورسـوله ملا حضرته الوفاة قال له أبناؤه:أوصنا،فقال: قيل
  إن كنتم مؤمنني.

شـام ومصــر وغريهـا مــن روى القـراءة عنـه مساعــا وعرضـا طوائـف ال يــأيت عليهـا العـد مــن املدينـة والو 
امان مالـــك بـــن أنس،والليـــث بـــن ســـعد،ومنهم أبـــو عمـــرو بـــن اإلماإلســـالم،وممن تلقـــوا عنـــه:بـــالد 

  وسليمان بن مسلم بن مجاز وإمساعيل ويعقوب ابنا جعفر .العالء،واملسييب وعيسى بن وردان،
فهؤالء املــذكورون كلهــم أعــالم مـــربزون يف وإتقانــه،-رمحــه اهللا–وهــذا يــدل علــى فضــل اإلمــام نـــافع

  ءات واللغة.الفقه والقرا
  )1(.ه)199على الصحيح( ةسنة تسع وتسعني ومائ-رمحه اهللا -تويف اإلمام نافع

    التعريف بورش:-ب-2
ــــ   ،بقفــــط مــــن بــــالد صــــعيد مصر،وأصــــله مــــن ه)110للهجــــرة( ةولــــد ورش يف العاشــــرة بعــــد املائ

  .القريوان
                                                      

تر قـــــــــراءام ومـــــــــنهج كـــــــــل يف القراءة،عبـــــــــد الفتـــــــــاح عبـــــــــد القاضـــــــــي ،بتصـــــــــرف تـــــــــاريخ القـــــــــراء العشـــــــــرة ورواـــــــــم وتـــــــــوا- 1
  .2/320"،.و"غاية النهاية60،51ية الرواة املشهورين"،األندرايب،ص.وينظر:"قراءات القراء املعروفني بروا8،7،ص
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بـن العـوام، مـوىل آلل الـزبري  بـن عمـرو بـن سـليمان بـن إبراهيم،عثمـان بـن سـعيد بـن عبـد اهللاهو   
  ولقبه ورش.وكنيته أبو سعيد،

،فعرض عليـــه القـــرآن عـــدة  ختمـــات ســـنة مخـــس ومخســـني ومائـــة رحـــل إىل اإلمـــام نـــافع باملدينـــة   
  ه).155للهجرة(

  وكان إىل السمن أقرب منه إىل النحافة.كان أشقرا،أزرق العينني،أبيض اللون،قصريا،
الواو والراء ؛طائر يشبه احلمامة)خلفة حركته،وكان علـى قصـره بفتح قيل إن نافعا لقبه بالورشان (  

 أينوكــان نــافع يقول:"هــات يــا ورشــان،اقرأ يــا ورشــان،فإذا مشــى بــدت رجــاله .يلــبس ثيابــا قصــارا،
وقد قيل إن ورش الشـيء يصـنع منـه اللنب،لقـب بـه لبياضـه.و مث خفف فقيل:" ورش"، ،الورشان ؟"

،فيقول :" أســتاذي رف إال بــه،ومل يكــن  شــيء أحــب إليــه منــهىت صــار ال يعــلزمــه هــذا اللقــب حــ
  مساين به" .

ة يف زمانـــه ال ينازعـــه فيهـــا منـــازع،مع براعتـــه يف العربيـــة، انتهـــت إليـــه رياســـة اإلقـــراء بالـــديار املصـــري
يـه شـيخه .وله اختيـار خيـالف فومعرفته بالتجويـد،وكان حسـن الصـوت،جيد القـراءة،ال ميلـه السـامع

  .نافعا
  عن سبع ومثانني سنة.ه)197ورش مبصر يف أيام املأمون،سنة سبع و تسعني ومائة(تويف 

  وبعد أن تعرفنا على صاحب الرواية األوىل املدروسة وراويها؛سنتعرف اآلن على  صاحب 
  )1(الرواية الثانية وراويها.

  التعريف باNمام عاصم وراويه حفص :-3
  التعريف باNمام عاصم :-أ-3

بــــــو وقيــــــل اســــــم أبيــــــه عبــــــد اهللا وكنيتــــــه أالنجــــــود(بفتح النــــــون وضــــــم اجليم)، هــــــو عاصــــــم بــــــن أيب
  .عاصم بن دلةلذلك يقال له النجود.واسم أم عاصم "دلة "،و 

  وهو أسدي من الكوفة .وكنيته:أبو بكر،
رمي زر ،وعلى أيب مـبـن حبيـب بـن ربيعـة السـلمي الضـرير :أيب عبد الرمحن عبـد اهللاقرأ عاصم على-

  وعلى أيب عمرو سعد بن إلياس الشيباين.باشة  األسدي،بن حبيش بن ح
                                                      

،و"معرفـــة القـــراء 1/502،و"غايـــة النهايـــة"82فني"صراءات القـــراء املعـــرو بتصـــرف،وينظر:"ق10،9"تـــاريخ القـــراء العشـــرة"- 1
  .126الكبار":ص
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           ؛ء الثالثة على عبد اهللا بن مسعودوقرأ هؤال-
  .-رضي اهللا عنهم–وقرأ زر والسلمي أيضا على عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب -
  وقرأ السلمي أيضا على أيب بن كعب وزيد بن ثابت .-
  .-صلى اهللا عليه وسلم –وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي وأيب وزيد على رسول اهللا -

بـــن واحلـــارث يب رمثـــة رفاعـــة التميمي،فقـــد حـــدث عـــن أهـــو أحـــد القـــراء الســـبعة،وتابعي جليل،   
  .وكان هلما صحبة،حسان البكري

يف كتـاب وأمـا حديثـه احلـارث فهـو فهـو يف مسـند اإلمـام أمحـد بـن حنبل،أما حديثه عن أيب رمثة  
  .أيب عبيد القاسم بن سالم

ة،وقال ووثقــه أبــو زرعــة ومجاعــإلمــام أمحــد بــن حنبــل عــن عاصــم فقال:رجــل صــاحل خــري ثقة،ســئل ا
  .لصدق وحديثه خمرج يف الكتب الستةحمله اأبو حامت:

  . السلمي لكوفة بعد أيب عبد الرمحنوعاصم هو اإلمام الذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء با
صــاحة والتجويــد واإلتقــان والتحرير،وكــان مجع بــني الفليــه النــاس للقــراءة مــن شــىت اآلفــاق،ورحــل إ

  .أحسن الناس صوتا بالقرآن
مـا رأيـت أحـدا مـا مسعـت أبـا إسـحاق السـبيعي يقول::أحصـي -و هـو شـعبة–قال أبو بكـر عيـاش

  .حنويا فقيهارأ للقرآن من عاصم بن أيب النجود،وكان عاملا بالسنة لغويا أق
ما رأيت أحدا قط أفصح من عاصم إذا تكلم كاد وقال حيىي بن آدم:حدثنا حسن بن صاحل قال:

  يدخله خيالء.
مرضـــت ســنتني فلمـــا قمـــت قــرأت القـــرآن فمـــا أخطـــأت ل أبـــو بكـــر بــن عياش:قـــال يل عاصم:وقــا

  حرفا.
ويصــنع مثــل أيضــا شــهيد ورأيــت عاصــم بــن دلــة يعقــد رأيت حبيــب بــن الوقــال محــاد بــن ســلمة:

  .يع شيخه عبد اهللا بن حبيب السلميصن
ا أشـهر الـرواة عنـه،وأبان بـن ومهـعياش،وأبو بكـر شـعبة بـن روى القراءة عنـه حفـص بـن سـليمان،  

تغلب،ومحـــاد بـــن سلمة،وســـليمان بـــن مهـــران األعمش،وأبـــو املنـــذر ســـالم بـــن سليمان،وســـهل بـــن 
  وشيبان بن معاوية وخلق ال حيصون .شعيب،
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  واخلليل بن أمحد،وأمحد الزيات .حروفا من القرآن:أبو عمرو بن العالء،وروى عنه 
هم حتضـــر فجعلـــت أمسعـــه يـــردد هـــذه اآليـــة:"مث ردوا إىل اهللا مـــوالدخلت عاصـــم وقـــد اقـــال شـــعبة:

   .ألن جتويد القراءة صار فيه سجية" حيققها كأنه يف الصالة،.احلق
  )1(بالكوفة.ه) 127وتويف آخر سنة سبع وتسعني ومائة (

  :التعريف بحفص-ب-3
  ه).90ولد سنة تسعني للهجرة (

أي الثياب  -نسبة لبيع البز-هو حفص بن سليمان بن املغرية بن أيب داوود األسدي الكويف البزاز
  وكنيته أبو عمرو.

  أخذ القراءة عرضا وتلقيا عن عاصم.
وجـاور مبكـة فـأقرأ ا،أخذ قراءة عاصم على الناس تالوة،ونـزل ببغـداد فـأقرأ  وهو الذيقال الداين:

  ا.                        
وقــال أبــو هشــام الرفاعي:كــان حفــص أعلــم أصــحاب عاصــم بقــراءة عاصــم،فكان مرجحــا علــى 

  .شعبة بضبط احلروف
  هو يف القراءة ثبت ضابط .وقال الذهيب:

 ه يف احلفــظ فـوق أيب بكــر بـن عيــاش،وكـان األولــون يعدونـوقـال ابـن املنــادي:قرأ علـى عاصــم مرارا،
لقــراءة الــيت وكانــت اوف الــيت قرأهــا علــى عاصــم،وأقرأ النــاس ــا دهــرا طويال،ويصــفونه بضــبط احلــر 

  .-رضي اهللا عنه–إىل علي بن أيب طالب أخذها عن عاصم ترتفع.
 أقرأتــك مبــاأبــا بكــر بــن شــعبة خيــالفين يف القراءة،فقال::إن روي عــن حفــص أنــه قال:قلــت لعاصــم

  .-رضي اهللا عنه –أقرأين به زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود 
ئة وعشرون حرفـا يف : بني حفص وأيب بكر من اخلالف يف احلروف مخسماوقال اإلمام ابن جماهد

 يف قولـه تعـاىل يف سـورة وذكر حفص أنه مل خيالف عاصما يف شيء مـن قراءتـه إالاملشهور عنهما؛
ي" ضــــعفا " و"ضــــعفا " بضــــم قــــرأ حفــــص لفظــــعف "اآليــــة ؛الــــروم:" اهللا الــــذي خلقكــــم مــــن ضــــ

  وقرأ عاصم بالفتح .الصاد؛

                                                      

  .1/346،"غاية النهاية"،و95ص":قراءات القراء املعروفني:"،وينظر24،25ص:،بتصرف"تاريخ القراء العشر"- 1
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وروى القـــراءة عنـــه عرضـــا ومساعـــا أنـــاس كثـــريون مـــنهم حســـني بـــن حممـــد املـــروزي ؛ وعمـــرو بـــن    
  الصباح ؛ وعبيد بن الصباح ؛ والفضل بن حيىي األنباري ؛ وأبو شعيب القواس  .

           )1(على الصحيح.ه) 180(تويف سنة مثانني ومائة للهجرة 

  
    فرش ا	خت
	فات بين الروايتين:-رابعا

ننطلــق يف حبثنا،قمنــا يف البدايــة بعــرض االختالفــات املوجــود بــني الــروايتني مــن أول القــرآن قبـل أن  
الكــــرمي إل آخــــره لتكــــون املدونــــة املســــتهدفة للبحــــث، وبعــــد ذلــــك صــــنفنا االختالفــــات حبســــب 

  .   )2(دراسة املوضوع املستويات اللغوية لتسهل
  
  
  
  
  

ر�م 
ا����
  �ل

��  ��ص  ورش  ر�م ا

  َماِلكِ   َمِلكِ   04الفاتحة  01
  يَْخَدُعونَ   ونَ عُ ادِ خَ يُ   09البقرة  02
  َنْغِفرْ   ُيْغَفرْ   58  03
  َتْعَمُلونَ   يَْعَمُلونَ   85  04
  َخِطيَئُتهُ   َخِطيَئاُتهُ   81  05
  ُتْسأَلْ   َتْسأَلْ   119  06

                                                      

ـــــــــــــــراءات القـــــــــــــــراء املعـــــــــــــــروفني":.و 25،26"تـــــــــــــــاريخ القـــــــــــــــراء العشـــــــــــــــرة "،،بتصـــــــــــــــرف ،ص-- 1 ـــــــــــــــة 95صينظر:"ق ،و"غاي
  .116ص،و"معرفة القراء الكبار":1/254النهاية":

ـــــــــــــــــــــــيت ورش  -2 ـــــــــــــــــــــــة:"الفارق بـــــــــــــــــــــــني رواي ـــــــــــــــــــــــى املراجـــــــــــــــــــــــع اآلتي وقـــــــــــــــــــــــد اعتمـــــــــــــــــــــــدنا يف ختـــــــــــــــــــــــريج االختالفـــــــــــــــــــــــات عل
وحفص"للشنقيطي،و"التبصــــــــــــــرة"ملكي بــــــــــــــن أيب طالــــــــــــــب القيســــــــــــــي، و"النشــــــــــــــر"والتقريب"كالمها للجــــــــــــــزري،و "البــــــــــــــدور 

القــــــــــــرآن"لألخفش والفــــــــــــراء، "إحتــــــــــــاف فضــــــــــــالء البشــــــــــــر" للبنــــــــــــا ،و"إيضــــــــــــاح  معاين"الزاهرة"لعبــــــــــــد الفتــــــــــــاح القاضــــــــــــي،و
 الرموزومفتاح الكنوز" للقباقيب.  
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َخُذوا  125  07   واذُ خِ اتَّ وَ   َواتَّ
08  125  Z[ََوأَْو  Zَّ[َوَو  
  أَْم َتُقوُلونَ   أَْم يَُقوُلونَ   140  09

  ىَر يَ َوَلْو   ىَر تَ َوَلْو   165  10
  ُخُطَواتِ   ُخْطَواتِ   168  11
  رَّ البِ  سَ يْ لَ   رُّ البِ  سَ يْ لَ   177  12
  رَّ البِ  نَّ كِ لَ وَ   رُّ البِ  نِ كِ لَ وَ   177  13
 امِ عَ َط  ةُ يَ دْ فِ   184  14

  ينَ اكِ سَ مَ 
 امُ عَ َط  ةٌ يَ دْ فِ 

  ينٍ كِ ِمسْ 
  َفْ
dنَ   َفاَ	نَ   187  15
  رَّ البِ  نَّ كِ لَ وَ   رُّ البِ  نِ كِ لَ وَ   188  16
ْلمِ   208  17 ْلمِ   ِفي السَّ   ِفي الّسِ
  ولَ قُ ى يَ تَّ حَ   ولُ قُ ى يَ تَّ حَ   214  18
َهْرنَ   222  19   يَْطُهْرنَ   يَطَّ
  َقَدرُهُ   َقْدرُهُ   236  20
   ةً يَّ صِ وَ    ةٌ يَّ صِ وَ   240  21
  َويَبُْسُط   َويَبُْصُط   245  22
  هُ فَ اعِ ضَ يُ فَ   هُ فُ اعِ ضَ يُ فَ   245  23
  َعَسيُْتمْ   َعِسيُتُم و  246  24
  ُغرَْفةً   َغرَْفةً   249  25
  َوَلْوَ	 َدْفعُ   َوَلْوَ	 ِدَفاعُ   251  26
  ُنْنoُnَِها  ُنْنmُnَِها  259  27
  ِبَربَْوةٍ   ِبُربَْوةٍ   265  28
  ُأُكَلَها  ُاكَْلَها  265  29
  رُ فِّ كَ يُ وَ   رْ فِّ كَ نُ وَ   271  30
  َميmpََْةٍ   َميmpَُْةٍ   271  31
في جميع   32

  القرآن
  َتْحَسبُ   َتْحِسبُ 

ُقوا  280  33 ُقوا  َوأَْن َتصَّدَّ   َوأَْن َتَصدَّ
  ةً mَ اrِ حَ  ةً اَر جَ تِ   ةً mَ اrِ حَ  ةً اَر جَ تِ   282  34
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  ...رُ غفِ يَ فَ   ...رْ فِ غْ يَ فَ   284  35

  بُ ذِّ عَ يُ وَ   بْ ذِّ عَ يُ وَ   284  36

  مْ هُ نَ وْ رَ يَ   مْ هُ نَ وْ رَ تَ   13آل عمران  37
  اهَ لَ فَّ وكَ   اهَ لَ فَ كَ وَ   37  38
  ايَّ رِ كَ َز   اءُ يَّ رِ كَ َز   37  39
  اًر يْ َط   اًر ائِ َط   49  40
  مْ يهِ فِّ وَ يُ فَ   و مُ يهُ فِّ وَ نُ فَ   57  41
  ونَ مُ لِّ عَ تُ   ونَ مُ لَ عْ تَ   79  42
  مْ كُ َر مُ أْ 	 َي َ وَ   مْ كُ رُ امُ 	 َي َ وَ   80  43
  مْ كُ تُ ْي ا آتَ مَ لَ   مْ اكُ نَ ْي ا آتَ مَ لَ   81  44
  ونَ غُ بْ يَ   ونَ غُ بْ تَ   83  45
  ونَ عُ جَ رْ يُ   ونَ عُ جَ رْ تُ   83  46
  ِحجُّ البَْيتِ   َحجُّ البَْيتِ   97  47
  والُ عَ فْ يَ   والُ عَ فْ تَ   115  48
  وهُ رُ فَ كْ يُ   وهُ رُ فُ كْ تَ   115  49
50  120   َ	  مْ كُ x ُّmُ يَ  	َ   مْ كُ x ْmِ يَ  
  ينَ مِ وِّ سَ مُ   ينَ مِ وَّ سَ مُ   125  51
  واعُ اِر سَ وَ   واعُ اِر سَ   133  52
  لَ اتَ قَ   لَ تِ قُ   146  53
  ونَ عُ مَ جْ يَ   ونَ عُ مَ جْ تَ   157  54
  لَّ غَ يُ أن   لَّ غُ يَ أن   161  55
  كَ نْ زُ حْ يَ   كَ نْ ِز حْ يُ   176  56
  ونَ لُ ءَ آسَ تَ   ونَ لُ ءَ آسَّ تَ   01النساء  57
  ِقيَاًما  ِقيًَما  5  58
  ةً دَ احِ وَ   ةٌ دَ احِ وَ   11  59
  ُيوَ]Z  ُيوِ]|  12  60
  هُ لْ خِ دْ يُ   هُ لْ خِ دْ نُ   13  67
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  ُيْدِخْلهُ   هُ لْ خِ دْ نُ   14  68
  لَّ حِ أُ   لَّ حَ أَ   24  69
  ةً اَر جَ تِ   ةٌ اَر جَ تِ   29  70
71  31   ً	
  ُمْدَخ
	ً   َمْدَخ
  َعَقَدتْ   َعاَقَدتْ   33  72
  ةً نَ سَ حَ   ةٌ نَ سَ حَ   40  73
  ىوَّ سَ تُ   ىوَّ سَّ تَ   42  74
  َلْم َتُكنْ   يَُكنَلْم   73  75
َلمْ   94  76 
	مَ   السََّ   السَّ
  رُ يْ غَ   رَ يْ غَ   95  77
  أَن ُيْصِلَحا  أن يَصَّاَلَحا  128  78
  لَ زَّ نَ   لَ ّزِ نُ   140  79
َركِ   145  80 ْركِ   ِفي الدَّ   فيِ الدَّ
  مْ يهِ تِ ؤْ يُ   مْ يهِ وتِ نُ   152  81
وا  154  82 	َ َتْعُدوا  	َ َتَعدُّ  
	َ يَْحُزُنكَ   	 ُيْحزِنكَ   21المائدة  81  
  َوا�ُُذَن ِبا�ُُذنِ   َوا	ُْذَن ِبا	ُْذنِ   45  82
  يَُقولَ   يَُقولُ   53  83
  من يَرَْتدَّ   من يَرَْتِددْ   54  84
  هِ تَ الَ سَ ِر   هِ تِ ا	َ سَ ِر   67  85
  مثل اءٌ َز جَ فَ    اءُ َز جَ فَ   95  86
  ِمْثلُ   ِمْثلِ   95  87
  امُ عَ َط  ةٌ اَر فَّ كَ   امِ عَ َط  ةُ اَر فَّ كَ   95  88
  قَّ حَ تَ اسْ   قَّ حِ تُ اسْ   107  89
  َطيْرًا  َطائِرًا  110  90
  مُ وْ يَ   مَ وْ يَ   119  91
  همتنتُ لم تكن فِ   همتنتَ تكن فِ  مْ لَ   10ا�نعام  92
  ...كذبَ و	 نُ   ...كذبُ و	 نُ   27  93
  ونكونَ   ونكونُ   27  94
  كَ نُ حزُ يَ لَ   كَ نُ حِز ليُ   33  95
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96  33   َ	  ونكبُ كذِ يَ 	   بونككذِّ يُ 
  فأَنه  فإِنه  54  97
  سبيلُ   سبيلَ   55  98
  اانَ جَ نْ أَ   نايتَ نجَ أَ   63  99

يُكم  64  100   ُيْنِجيُكم  ُيَنّجِ
ونِي  80  101   أَُتحاُجوَننِي  أَُتحاجُّ
  درجاتٍ   درجاتِ   83  102
  الليلَ  وجعلَ   الليلِ  جاعلُ   96  103
  َوَخرَُقوا  َوَخرَُّقوا  100  104
105  111   ً	
  ُقُب
	ً   ِقبَ
  ُمَنزَّلٌ   ُمْنَزلٌ   114  106
  كَِلَمتُ   كَلماتُ   115  107
  َلُيِضلُّونَ   َليَِضلُّون  119  108
ـًتا  122  109   َميًْتا  َميِّ
  هُ تَ سالَ ِر   هسا	تِ ِر   124  110
  اجً رَ حَ   اجً ِر حَ   125  111
  مهُ n ُmُ حْ يَ   همmُ حnُ نَ   128  112
  َحَصاِدهِ   ِحَصاِدهِ   141  113
كَُرونَ   152  114   َتـَذكَُّرونَ   َتـذَّ
ًما  161  115   ِقيَاًما  َقيِّ
كَُرون  3ا�عراف  116   تـَـَذكَُّرونَ   تـَـذَّ
  لباسُ   لباسَ   26  117
  خالصةً   خالصةٌ   32  118
  ُبmًْnا  ُنmًnُا  57  119
  حقيٌق َعَلى  حقيٌق عليَّ   105  120
  َطيْرًا  َطائِرًا  110  121
فُ   117  122   َتْلَقفُ   َتَلقَّ
  َءامنتم  نتممَ اَءاَ   123  123
  َسُنَقّتِلُ   َسَنْقُتلُ   127  124
  كلماتُ   كلمةُ   137  125
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  ُيَقّتُِلون  يَقتُلون  141  126
  ِبرَِساَ	ِتي  برَِسالتي  144  127
ر لكم غفَ تُ   161  128

  كمخطيئاتُ 
ر لكم غفِ نَ 

  كميئاتِ طِ خَ 
  معذرةً   معذرةٌ   164  129
  بَئِيٍس   ِبيٍس   165  130
  مهِ تَ يَ رِّ ذُ   همياتِ رِّ ذُ   172  131
  همذرُ ـيَ   همذرُ ـنَ   186  132
133  190   ِ� ْm كاءَ �ُ   اًكm  
ِبُعوكم  	 يَْتبَُعوُكم  193  134 	 يَتَّ  
وَنهم  202  135 وَنُهم  ُيِمدُّ   يَُمدُّ
  فينردِ مُ   فينردَ مُ   09ا�نفال  136
يُكم  ُيْغِشيكم  11  138   ُيَغّشِ
  يدِ َك  نُ وهِ مُ      كيدَ   نٌ هِّ وَ مُ   18  139
  َحيَّ   َحِييَ   42  140
  بنحسَ يَ   بنحسِ تَ   59  141
  ن...َتــكنكــيَ   ...َتــكنكن يَـ  65  142
  َضْعًفا  ُضعًفا  66  143
  ن...يَــــكنكــيَ   ...يَــكنكن َتـــ  66  144
  أئمةَ   أيمةَ   12التوبة  145
  عزيرٌ   عزيرُ   30  146
  ُيَضاِهُئونَ   ُيَضاُهون  30  147
148  37   ُّ|pَِّالن  |pَِّءُ الن~  

  لُّ ضِ يُ   لُّ ضِ يَ   37  149
  ُأُذٌن قل ُأُذنُ   ُأْذٌن ُقل ُاْذنُ   61  150
  عفُ إن نَّ   عفَ إن يُ   66  151
  طائفةً  بعذِّ نُ   طائفةٌ  بعذَّ تُ   66  152
  ُقْربَةٌ   ُقُربَةٌ   99  153
  ك
	تِ صَ   كاتِ لوَ صَ   103  154
  والذين  الذين  107  155
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ع  110  156 عَ   أن ُتــَقطَّ   أن َتــَقطَّ
  زيغُ يَ   زيغُ تَ   117  157
  لَساِحرٌ   لِسحرٌ   02يونس  158
  لُ صِّ فَ يُ   لُ صِّ فَ نُ   05  159
  متاعَ   متاعُ   23  160
  كَِلمتُ   كَِلماتُ   33  161
	 يَِهّدِي  	 يََهّدِي  35  162  
  حmnهميَ   حmnهمنَ   45  163
  ءالئان  ءا	ن  51  164
وا  88  165 وا  ِليَِضلُّ   ِلُيِضلُّ
  كَِلمتُ   كَِلماتُ   96  166
يَت  َفَعِميَت  28هود  167   َفُعّمِ
  من ُكلٍّ   ِمن ُكلِّ   40  168
  َمجرَاها  ُمجرَايها  41  169
  يَوَمئِذٍ   يَوَمئِذٍ   66  170
  اْ ثمودَ   اثمودً   68  171
  يعقوبَ   يَعقوبُ   71  172
  أَص
	ُتك  أََصَلَواُتك  87  173
  َسِعُدوا  ُسِعُدوا  108  174
ا لمَ  ك
	�   وإنْ   111  175

  ليوفينهم
 ماك
	 لَّ   وإنَّ 

  ليوفينهم
178

+
179  

+10يوسف
15  

  َغيابَت  َغيَابَاتِ 

  يَرَتعْ   يَرَتعِ   12  180
  نِينُ حزُ يَ لَ   نِينُ حِز ليُ   13  181
  ىmnَ ا بُ يَ   mnايَ ا بُ يَ   19  182
  َهْيت  ِهيت  23  190
  َدأْبًا  دأْبًا  47  191
  لِفتياِنه  ِلِفْتيَِتهِ   62  192
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  َحاِفظاً   ِحْفًظا  64  193
   درجاتٍ   درجاتِ   76  194
  كـــــنَّ ءِ أَ   كـــــنَّ أَ   90  195
  وحينُ   وحىيُ   109  196
ُبوا  110  197   ُكِذُبوا  ُكّذِ
ي  َفُنْنِجي  110  198   َفُنّجِ
   ونخيلٌ  وزرعٌ    ونخيلٍ  وزرعٍ   04الرعد  199
  وغيرُ  صنوانٌ   وغيرِ  صنوانٍ   04  200
  سقىيُ   سقىتُ   04  201
  ءناأَ   ناإِ   05  202
  وقدونيُ   وقدونتُ   17  203
  دواوصُ   دواصَ وَ   33  204
  ُأ  ُكُلَها  ُأ  كُْلها  33  205
  َوُيْثِبتُ   َوُيَثبِّتُ   39  206
  الُكْفرُ   الكَافرُ   42  207
  ِهللا   ُهللا   03إبراهيم  208
يَاحُ   18  209 يحُ   به الّرِ   به الّرِ
  ل ّزِ نَ ما نُ   ل زَّ نَ ما تَ   08الحجر  210
  ئكةَ  م
	َ الَ   الم
	ئكةُ   08  211
  بmnونيُ   بmnونتُ   54  212
213  65   ِmَفا�   ِm�ََفأ  
  والنجومُ    والنجومَ   12النحل  214
  مسخراتٌ   مسخراتٍ   12  215
  ناْر مَ أَ   ناْر آمَ  16  216
  عوندْ يَ   عوندْ تَ   20  218
  ونَ شاقُّ تُ   ونِ اقُّ شَ تُ   27  219
  يهدِ 	 َي   ىهدَ 	 يُ   37  220
  يوحِ نُ   ىوحَ يُ   43  223
  ونُط فَر مُّ   ونُط فِر مُّ   63  224
  ُنسِقيكم  نَّسِقيُكم  68  225
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  َظْعنِــــكم  َظَعنـِــكم  80  226
  جزينلنَ   جزينليَ   96  227
  بالِقسطاس  بالُقسطاس  35اm�Nاء  228
  سيئهُ   سيئةً   38  229
  قولونــيَ   قولونــتَ   42  230
  سبحــتُ   سبحــيُ   44  231
  أِءنا لمبعوثون  إِنا لمبعوثون  49+93  232
  وَرِجِلك  وَرْجِلك  64  234
  ِخَ
	َفكَ   َخْلـــفك  76  235
رَ   90  236   يَْفُجر  ُتَفّجِ
  ِمرْفقا  َمرِْفقا  16الكهف  237
  َتزَاور  َتزَّاور  16  238
  و َلُمِلْئتَ   و َلُمّلِْئتَ   18  239
  َثَمرٌ   ُثُمرٌ   34  240
  اخيرا منهَ   امَ ـخيرا منه  36  241
  ُعْقبًا  ُعُقبًا  44  242
243  55   ً	
  ُقُب
	ً   ِقبَ
  ِلَمْهِلِكِهم  ِلُمْهَلِكِهم  59  244
  أنسانيهُ   أنسانيهِ   63  245
  َتسأَْلنِي  َتسأََلّنِي  70  246
  َز ِكيَّةً   زَاِكَيةً   74  248
  ُنكْرًا  ُنُكرًا  74  249
  َلُدّنِي  َلُدنِي  76  244
له  81  245   أن ُيبِْدله  أن ُيبَّدِ
بَعَ   85  246   َفأَْتبَعَ   َفاتَّ
  الحسنى جزاءً   الحسنى جزاءُ   88  247
يْنِ   93  248 دَّ يْن  السُّ دَّ   السَّ
  يأجوج..مأجوج  ياجوج...ماجوج  94  249
  دكَّاء  دك�ا  98  250
  ِعتِيَّا  ُعتِي�ا  8مريم  251
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  َنْسيًا  ايً سْ نِ   23  252
اَقط  25  251   ُتَساِقْط   َتسَّ
  قولُ   قولَ   34  253
  وإن هللا  وأن هللا  36  254
  ُمخَلصا  ُمخِلصا  51  255
  ِجثِيَّا  ُجثِيَّا  68  256
  ِصِليَّا  ُصِليَّا  70  257
  كادـــــتَ   كادـــيَ   90  258
  طًوى  طَوى  12طه  259
  َمْهًدا  ِمَهاًدا  53  260
  ُسًوى  ِسًوى  58  267
  فيَْسَحتكم  فُيسِحتكم  61  268
هذان  إنَّ   63  269

  لساحران
  هذان لساحران إنْ 

  َتْلَقف  َتَلقَّف  69  267
  َءاَمنتم  ءاَامنتم  71  268
  و أَنك  إِنكو   119  269
  القَ   لقُ   04ا�نبياء  270
  يوحِ نُ   يوحِ يُ   07  271
  وحينُ   وحييُ   25  272
  مثقالَ   مثقالُ   47  273
  يأجوج..مأجوج  ياجوج...ماجوج  96  274
  حصنكملتُ   حصنكمليُ   80  275
  للُكُتب  للِكتاب  104  278
  القَ   لقُ   112  279
  ثم ْليَقطع  ثم ِليَْقَطع  15الحج  280

  سواءً   سواءٌ   23الحج  281
  ثم ْليَقضوا  ثم ِليَقضوا  29  282
فه  31  283   فتخَطفه  فَتخطَّ
  َدفع  ِدفاع  40  284
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  لُهّدِمت  لُهِدمت  40  285
286  59  	
  ُمدخ
	  َمدخ
  دعونيَ   دعونتَ   62  287
  فلحأَ  قدْ   فلحاَ  قدَ   01المومنون  289
  َسيَْناء  ِسيَناء  20  290
  زوجين كلٍّ   زوجين كلِّ   27  291
  َربوة  ُربوة  50  292
  وإِن هذه  وأَنَّ هذه  52  293
  َتْهُجُرون  ُتْهِجرون  67  294
  عالمَ   عالمُ   92  295
  ِسْخِريا  ُسْخِريَّا  110  296
  أربعُ   أربعَ   06النور  297
  والَخاِمسةَ   والخامسةُ   07  298
  لعنةَ  أنَّ   لعنةُ  أنْ   07  299
  هللا بَ ضَ غَ  أنَّ   ب هللاضِ غَ  أنْ   09  300
  ُخُطوات  ُخْطوات  21  301
َناتٍ   ُمبَيََّناتٍ   34+46  302   ُمبَيِّ
ِقه  52  303 ْقه  ويَتَّ   ويَتَّ
  حmnهمـــيَ   حmnهمـــنَ   17الفرقان  304
  ستطيعونتَ   ستطيعونيَ   19  305
قُ   َتــشََّققُ   25  307   َتــَشقَّ
  ُبmًْnا  ُنmًnُا  48  308
  اْ وثمودَ   اوثمودً   38  309
  أَْرِجهْ   أرِجهِ   37الشعراء  310
فُ   45  311   َتْلَقفُ   َتَلقَّ
  َءامنتم  ءاَامنتم  49  312
313  52   ِmأِن ا�   ِm�َْأن أ  
  َحِذرون  َحاِذرون  56  314
  َفارِهين  َفرِهين  149  315
  ْلَئيكة  َليكة  176  316
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  بالِقسطاس  بالُقسطاس  182  317
  ِكَسًفا  ِكْسًفا  187  318
  توكلوَ   توكلـَــف  217  319
  قبس بشهابٍ   قبس بشهابِ   07النمل  320
  فمـَــــكَث  فَمـــُكثَ   22  321
  خفونتُ   خفونيُ   25  322
  علنونتُ   علنونيُ   25  323
  فأَْلِقهْ   فألِقهِ   28  324
  َمهِلك  ُمهَلك  49  325
  أنا دمرناهم  إنا دمرناهم  51  326
  mnكونيُ   mnكونتُ   61  327
  ُبmًْnا  ُنmًnُا  63  328
  أإذا كنا  إذا كنا  67  329
  أن الناس  إن الناس  82  330
  وكل أََتْوه  وكلٌّ َءاُتوه  87  331
   فزعٍ    فزعِ   86  332
  َجذوة  ُجذوة  29القصص  333
  من الرَّْهب  من الرََّهب  32  334
  معي رْدًءا  معي رًدا  34  335
ْقنِي  34  336 ُقنِي  ُيَصّدِ   ُيَصّدِ
  عونرجَ يُ   عونرجِ يَ   39  337
  ِسحران  َساحران  48  338
  جبىيُ   جبىتُ   57  339
  فسَ لخَ   فسِ لخُ   82  340
  كمبينِ  مودةَ   كمبينَ  مودةً   25العنكبوت  341
  اوثمودَ   اوثمودً   38  342
  دعونيَ   دعونتَ   42  343
  عاقبةَ   عاقبةُ   10الروم  344
  للعاِلــمين  للعاَلـــمين  22  345
  ربواليَ   ربوالتَ   39  346
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  َءاَثار  أََثرِ   50  347
  َضعف  ُضعف  54  348
349  57   		 َتنفع  يَنفع  
  هاويتخذَ   هاويتخذُ   06لقمان  350
  في ُأُذنيه  في ُأْذنيه  07  351
  مثقالَ   مثقالُ   16  352
ر  ُتَصاِعر  18  353   ُتَصّعِ
  دعونــيَ   دعونـــتَ   30  354
  أءنا لفي  إنا لفي  10السجدة  355
هَّرون  04ا�حزاب  356   ُتَظاِهرون  َتظَّ
	 ُمقام  	 َمقام  13  357  
  ُأسوة  إِسوة  21  358
  أن يَـــــكون  أن َتـــــكون  36  359
360  40   ِ   مـَــــوخات  ـــموخاتـ
  كبيرا  كثيرا  68  361
  عالمَ   عالمُ   03سبأ  362
  أليمٌ   أليمٍ   05  361
  ِكَسًفا  ِكْسًفا  09  362
  منَســأَته  منَساَته  14  363
  مْســــكَنِهم  مَســــاِكُنهم  15  364
  ُيَجازِي  ُيجازَى  16  365
  الكفورَ   الكفورُ   18  366
  َصدَّق  َصَدق  20  367
  حmnهميَ   حmnهمنَ   40  368
  يَــــقولُ   َنـــــــقولُ   40  369
  بينةِ   بيناتِ   40فاطر  370
  تنزيلَ   تنزيلُ   05يس  371
ا  09  372 ا  ُسد�   َسد�
  لمَّا  َلَما  32  373
  الميتةُ   الميتةَ   33  374
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  والقمرَ   والقمرُ   39  375
يَ   41  376 يَتِهم  اتهمذّرِ   ُذّرِ
مون  49  377 مون  يََخـــّصِ   يَِخّصِ
  في ُشُغل  في ُشْغلٍ   55  378
  ُنَنـــــكُِّسهُ   َنْنـــــــُكْسه  68  379
  عقلونيَ   عقلونتَ   68  380
  نذرليُ   نذرلتُ   70  381
  بزينةٍ    بزينةِ   06الصافات  382
َمعون  	 يْسَمعون  08  384 	 َيسَّ  
  لمبعوثون أءنا  إنا لمبعوثون  16  385
  إءنا لمدينون  إنا لمدينون  53  386
  كم وربَّ ــــربَّ  َهللا   كم وربُّ ـــربُّ  ُهللا و  126  387
  إل ياسين  ءال ياسين  126  388
  ْلئيكة  َلــيكة  13ص  389
  بخالصةٍ   بخالصةِ   46  390
اق  وغَساقٍ   57  391   وَغسَّ
  ِسخري�ا  ُسخريَّا  63  392
  والحقُّ  فالحقُّ   والحقَّ  فالحقَّ   84  393
  أمَّن  أَمن  09الزمر  394
  يَـــدعون  تـَـدعون  15  395
  يدعون  تدعون  20غافر  396
  يظهر نأَ  وْ أَ   ُيظِهر أنْ  وَ   26  397
  وُصدَّ   وَصدَّ   36  398
  فأطلعَ   فأطلعُ   37  399
  ذكرونـــــــتـتَ   ذكرونـــــتيَ   58  400
  َنِحَساتٍ   َنْحَساتٍ   06فصلت  401
  حmn يُ   حmn نَ   19  402

  أعداءُ   أعداءَ   19  403
  كادــــــــتَ   كادـــيَ   05الشورى  404
  تفعلون  يفعلون  25  405
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  بماــــــــفَ   بما  30  406
  الرياح  الريح  33  407
  يعلموَ   علميَ   35  408
  يرسلَ   يرسلُ   51  409
  اؤُ شَّ نَ يُ   اؤُ نشَ يَ   18  410
  فُيوحي  فيوَحى  51  411
  أن كنتم  إن كنتم  05الزخرف  412
  َمهدا  ِمهادا  10  413
  ُيَنشَّؤا  يَنَشؤا  18  414
  الرحمن ادعبَ   الرحمن دعنْ   19  415
  شهدواأُ   أشهدواأَ   19  416
  الـــقَ   لــــــقُ   24  417
  ناجاءَ   اناجاءَ   38  418
  أَْسِورة  أََساِورة  53  419
  يَِصدُّون  يَُصدُّونَ   57  420
  َءَءالهتنا  ءاَلهتنا  58  421
  وقيلهِ   وقيلهُ   88  422
  ربِّ   ربُّ   07الدخان  423
  يَــغلي  َتــغلي  45  424
  فاعتُِلوه  َفاعُتلوه  47  425
  َمقامٍ   ُمَقامٍ   51  426
  أليمٌ   أليمٍ   11الجاثية  427
  سواءً   سواءٌ   21  428
  نذرليُ   نذرلتُ   12ا�حقاف  429
  إِحسانا  ُحسنا  15  430
  ُكرًها  كَرْها  15  431
  عنهم  تقبلُ نَ   عنهم  تقبلُ يُ   16  432
  أحسنَ   أحسنُ   16  433
  تجاوزنَ   تجاوزيُ   16  434
  وفيهمليُ   وفيهملنُ   19  435
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  رى 	 يُ   رى 	 تَ   25  436
  همإ	 مساكنُ   همإ	 مساكنَ   25  437
  والُ تِ قُ   لوا قاتِ   4محمد  438
  َعَسيُْتم  َعِسيُتمُ   22  439
  إm�ِاُرهم  أm�َارَهم  26  440
  هللا عليهُ   َهللا  عليهِ   10الفتح  441
  ؤتيهفسيُ   فسنوتيه  10  442
  دخلهيُ   دخلهنُ   17  443
  عذبهيُ   عذبهنُ   17  445
ًتا  12الحجرات  446   َميًْتا  َميِّ
  قولــــنَ   قولـَـــي  30ق  447
  وأَدبار  وإِدبار  40  448
ق  44  449 ق  تــشَّقَّ   تـَـــَشقَّ
  تهمذريَّ   اتهمذريَ   21الطور  450
  هنَّ ندعوه إِ   هنَّ ندعوه أَ   28  452
  صعقونيُ   صعقونيَ   45  453
  اوثمودَ   اوثمودً   51النجم  454
  يَخُرج  ُيخَرج  22الرحمن  456
  و	 يَْنزِفون  و	 ُيْنزَفون  19الواقعة  457
  أءنا لمبعوثون  إنا لمبعوثون  47  458
  فُيضاعَفه  فيضاعُفه  11الحديد  459
  فإن هللا ُهَو الغني  فإن هللا الغني  24  460
هَّرون  02المجادلة  461   ُيَظاِهُرونَ   يظَّ
  ليَْحُزن  لُيحِزن  10  462
  السالمجَ   لسالمجْ   11  463
كَُّرون  49الذاريات  464 كَّرون  تــــَــذَّ   يَذَّ
  لفصِ يَ   لفصَ يُ   3الممتحنة  465
  ُأسوة  إِسوة  04  466
   متمٌّ    متمُّ   8الصف  468
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  هنوِر   هنوَر   08  469
  ِهللا  أنصارَ   �ا ِ أنصاًر   14  470
وا  َلَوْوا  05المنافقون  471   لوَّ
  رفِّ كَ يُ   رفِّ كَ نُ   9التغابن  472
  دخلهيُ   دخلهنُ   09  473
   بالغُ   بالغٌ   03الط
	ق  474
  همِر ا  همَر أَ   03  475
  ُنكْرا  ُنُكرًا  08  476
  ناتبيِّ مُ   ناتُمبيَّ   11  477
  دخلهيُ   دخلهنُ   11  478
هَّرا  04التحريم  478   َتَظاَهرَا  تـَــظَّ
ُلهُ   05  479 َلهأن   أَن ُيبّدِ   يبّدِ
  وُكُتِبه  وِكَتاِبه  12  480
َلنا  32القلم  481   أن يبِْدَلنا  أَن ُيبّدِ
  لُيزِلقونك  ليَْزِلقونك  51  482
  أْذن واعية  أُذن واعية  12الحاقة  483
  َتـــــَذكرون  َتــــــذَّكرون  42  484
  سأَل  َسال  01المعارج  485
  ئذيومِ   ئذمَ يو  11  486
  اعةً نزَّ   اعةٌ نزَّ   16  487
  هاداتهمبش  بشهادتهم  33  488
  ُنْصبٍ   َنْصبٍ   43  489
  َودَّا  ُودَّا  23نوح  490
  أنه تعالى  إنه تعالى  3الجن  491
  وأنه كان  وإنه كان  4  492
  وأنا ظننا  وإنا ظننا  5  493
  وأنه كان  وإنه كان  6  494
  وأنهم ظنوا  وإنهم ظنوا  7  495
  وأنا لمسنا  وإنا لمسنا  8  496
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  وأنا كنا  وإنا كنا  9  497
498  10  	  وأنا 	  وإنا 
  وأنا منا   وإنا منا   11  499
  وأنا ظننا  وإنا ظننا  12  500
  وأنا لما  وإنا لما  13  501
  وأنا منا  وإنا منا  14  502
  وأنه لما  وإنه لما  19  503
  يسلكه  نسلكه  17  504
  لـــــقُ   الـــــقَ   20  505
  هنصفَ   ه نصفِ   20المزمل  505
  هوثلثَ   هوثلثِ   20  506
  الرُّجز  الّرِْجزَ   05المدثر  507
  كرونذَّ ـــــيَ   كرونتـَــــذَّ   56  508
  بَِرق  بََرق  07القيامة  509
  منىيُ   منىتُ   37  510
  	ْ س
	س
َ   س
	س
	ً   4اNنسان  511
  اْ قواريَر   ا قواريًر   15  512
   اْ قواريَر   اقواريًر   16  513
  َعاِليَُهمْ   عاِليِهم  21  514
  أو ُنْذرا  أو ُنُذرا  06المرس
	ت  515
رْنا  23  516   فقَدرْنا  فقدَّ
  ِجمالة  ِجما	ت  33  517
  ُفتَِحت  ُفّتَِحت  النبأ  518
  ربِّ   ربُّ   37  519
  الرحمنِ   الرحمنُ   37  520
  أءذا كنا  إذا كنا  النازعات  521
  ىطوً   ىوَ ُط   16  523
  َتزَكى  َتزَّكَّى  18  524
  هفتنفعَ   هفتنفعُ   4عبس  525
  َتَصدَّى  َتصَّدَّى  06  526



                                                                                                                             وأثره في المعنى ا	خت
	ف اللغوي
                                                                          المدخل

 

43 
  

  أنا صببنا  نا صببناإ  25  527
  فعـــــَد  لك  َفـَعـــــدَّ  لك  07ا	نفطار  528
  فكهين  فاكهين  31المطففين  529
  ىلَ صْ يَ   ىلَّ صَ يُ   12اNنشقاق  530
  محفوظٍ   محفوٌظ   22البروج  531
  لمَّا عليها  لَما عليها  04الطارق  532
  ع فيهاسمَ تَ   فيها  عُ سمَ تُ 	  11الغاشية  533
	غيةً   	غيةٌ   11  534  
  َتَحاضُّون  َتُحضُّون  18الفجر  537
	 يخافوَ   
	 يخافَفــــــــ  15الشمس  538  
  البريَّة  البريَئة  06البينة  539
  حمالة  حمالة  4المسد  540
  كفًوا  كفًؤا  04اNخ
	ص  541
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  .المستوى المعجمي-المبحث ا��ول:
  توطئة:-

العربيـــــة يـــــأيت أوال يف ســـــلم حتقـــــق الداللـــــة ؛إذ املـــــادة  ةال شــــك أن املســـــتوى املعجمـــــي يف اللغـــــ   
ؤثرة عليه.املعجمية هي العنصر اخلام للمعىن ؛ولذلك جعلت يف مقدمة البىن 

ُ
  اإلفرادية امل

ولقد وصـل البحـث إىل أن الـروايتني املدروسـتني اختلفتـا لغويـا علـى هـذا املسـتوى يف أربعـة مواضـع 
؛ثالثة منها صحيحة النسـبة إىل هـذا املسـتوى ؛وواحـدة ملحقـة ـا ؛وهـي اآليـة التاسـعة عشـر مـن 

الـــرمحن" ؛فاختلفـــت القـــراءة : "عبـــاد كـــان االخـــتالف مـــن :" عنـــد الـــرمحن "إىلســـورة الزخـــرف ؛إذ  
الثانيـة علــى القــراءة األوىل بصــامت و صــائت ؛أو حــرف وحــرف مــد ،واألْوىل نظريــا أن ُجيعــل هــذا 
االخــــتالف يف املســـــتوى الصــــريف ؛ولكـــــن بعـــــد مالحظتــــه جيـــــدا ودراســـــة معنــــاه ؛ُوِجـــــد أن أصـــــل 

بــاد" مجعــا ؛وقــد قرئــت عنــد ورش "ع -الــذي جــاءت القــراءة ــا-االخــتالف بــني "عنــد" و"عبــد"
لعبــد ؛ فكــان التــأثري الــذي حلــق الداللــة لــيس بــني اإلفــراد واجلمــع ؛ولكــن بــني مــادة معجميــة هــي 

  :"العني و النون والدال "وأخرى هي "العني والباء والدال ".
  وبعد أن زال هذا اللبس ننطلق يف مناقشة االختالفات يف هذا املستوى واحدا واحدا .       

  ا��خت��فات بين الروايتين:دراسة -أو��
  ا��ول : فا��خت��
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أبــو جعفــر وابــن كثــري وأبــو عمــرو  وافقــه،و )1(ننشــرها  بــالراء املهملــة : روى ورش عــن نــافع
  ويعقوب ؛ووافقهم ابن حميصن و اليزيدي واحلسن.

  )2(ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف . وافقهننشزها بالزاي ،و  روى حفص عن عاصم :
  أثره في المعنى :

: أنظـر إىل عظـام محـارك الـيت قـد ابيضـت ننشـرها أي حنييهـا ؛فيكـون املعـىن في رواية ورش: 
  )3(من مرور الزمان عليها كيف حنييها.

وهو االرتفاع أي:يرتفع بعضها على بعض ونركبها عنـد  ننشزها ؛من النشز:في رواية حفص 
    )4(إرادة اخللق .

  تحليل ومناقشة :
أن هــذا االخــتالف لــه عالقــة وطيــدة بالســياق ؛ الــذي كــان الســؤاَل  -ابتــداء–يالحــظ -1       

﴿أنـى يحيـي هـذه  ن كيفيـة إحيـاء اهللا للمـوتى،إذ قـال نـيب اهللا عزيـر:بع من احلرية والدهشـة عـالنا
،وروايـــة حفـــص  )5(،وروايـــة ورش جـــاءت مبعـــىن إحيـــاء العظـــام ]259[البقـــرةاهللا بعـــد موتهـــا ﴾

؛فبينــت كيفيـــة اإلحيــاء ،وهلـــذا تكاملــت القراءتـــان يف  )6(جــاءت مبعـــىن ارتفــاع بعضـــها فــوق بعـــض
  ويف هذا يقول أبو حيان األندلسي: تأدية املعىن؛وكانت الثانية موضحة لألوىل، 

اي : حنركهـــا ونرفـــع بعضـــها إىل بعـــض ،وإمنـــا النشـــوز االرتفـــاع قلـــيال قلـــيال ومعـــىن  ننشـــزها بـــالز « 
،فكأنه وقـف علـى نبـات العظـام الرفـات (عنـد إرادة االخـرتاع) ؛ وانظـر إىل اسـتعمال العـرب جتـده 
مــــــا ذكــــــرت لــــــك مــــــن نشــــــز نــــــاب البعــــــري (أي نبــــــت) ،والنشــــــز مــــــن األرض علــــــى التشــــــبيه مــــــن 

أي ارتفعـوا شـيئا فشـيئا كنشـوز النـاب ؛فبـذلك تكـون  ]11[اادلـة ﴾﴿وانشـزوا فـانشـزواذلك..
    )7(»التوسعة.

                                                      

  اتبعنا وصف احلرف على طريقة املتقدمني ؛ لنتأكد أنه مل يقع تصحيف أو حتريف.- 1
 2/174"النشر":- 2

  .3/295يب""تفسري القرط،7/36،"تفسري الرازي"86ت"ص"معاين القراءا- 3
  .86لقراءات ""معاين ا- 4

 .6/187":اللسان"-5

  .6/185: مرن -6
 .2/305"البحر احمليط":- 7



                           ا��خت��ف اللغوي وأثره في المعنى                                                  
 الفصل ا��ول       

58 
 

ـــراء" تـــأيت يف املعجـــم دالـــة علـــى فـــتح الشـــيء وتشـــعبه، و"النـــون والشـــني -2    "النـــون والشـــني وال
؛ إذا مـــا قارنــا املعـــىن فــزاد هــذا يف إيضـــاح كيفيــة اإلحيــاء؛ )1(والــزاي" تــأيت دالـــة علــى ارتفــاع وعلـــو

إذ تنفتح اخللية الواحدة إىل خليتني احلديثة لعملية اإلحياء اخللوية؛ تللمادتني باملشاهدا املعجمي
انفتـاح وتشـعب متواصـل حـىت يتكـون العضـو ح  إىل اثنتني ،وهكـذا دواليـك يف ، مث كل خلية تنفت

نقلــه أبــو  كمـا-احلـي عنــد اجلنـني ؛ وهكــذا أعضـاؤه كلهــا ، مث يـأيت بعــد عمليـة النشــر النشـز وهــو 
،وكـــأن عمليـــة اإلحيـــاء والتنشـــئة كلهـــا إنشـــار وإنشـــاز مـــن البـــاري ســـبحانه االرتفـــاع قليال -حيـــان 

  وتعاىل ملخلوقاته .
عند شـرح  )2(أن حديثا ذكر يف" اللسان" –اليت تذكر يف هذا املقام -ومن لطائف املوافقات -3 

ع إال مـــا أنشـــر اللحـــم وأنبـــت ال رضـــا :«  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-معـــىن النشـــر يقـــول فيـــه" النـــيب
،فتكــون  )3(؛أي شــده وقــواه مــن اإلنشــار :اإلحيــاء ؛قــال ابــن األثــري : ويــروى بــالزاي ."»العظــم.

روايـــة احلـــديث "أنشـــر اللحـــم "بـــالراء مبعـــىن : منـــوه وزيادتـــه ؛ أي انفتـــاح متشـــعب عنـــد اإلحيـــاء ، 
 تكــدس اللحــم فــوق بعضــه ويكــون إنبــات العظــم هــو اإلنشــاز ،أمــا روايــة احلــديث بــالزاي فبمعــىن

البعض بتفتله ويكـون إنبـات العظـم مـن بـاب ذكـر املـرادف ،فـنالحظ مـن احلـديث كيـف أنـه وافـق 
  اآلية لفظا ومعىن ،وحققت قراءاا املراد بإجياز وإعجاز. 

  ا��خت��ف الثاني :
42� ﴿يف قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــاىل :       ��� b$֠�/	0 �Ics���� 

ִ⌧-��tu��	0 0DQZdv Ni�j�3 Z�ִ1�� 

*$7$w�x�4�� 5 0nSyִ7 /0�zEM ZD(Y�֠�� 

	{3	ִ�ִs T|	�M$> 7-}^aMs �	�0��$� 

�D u�S� 	�Ta���K�8�9 $7E3 �\/	ִ☺a�	0 

	}^Z������8�9 *$7E3 �$� lmI\� 

$=��ִ☺S@�	0 � NO$�⌧�⌧� �t�a��� 

���'�4ִ☺a�	0 �=\g.Yִ2�� N�����B⌧��� +E�l ﴾ 
  ].57[األعراف :

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــاىل        �42 ﴿:ويف قول�� j�$֠�/	0 AIִs���� 

ִ⌧-��tu��	0 0DQZdv Ni�j�3 Z�ִ1�� 

                                                      

 .201":،و"نزهة القلوب678،679حمليط": ،وينظر"القاموس ا5/430"معجم مقاييس اللغة":- 1

2 -6/185.  
 .مادة نشز"النهاية يف غريب احلديث واألثر":- 3
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*$7$wִ☺Z7�� � 	�Ta���K���� ��$� 

$\/	ִ☺UU�	0 ☯\/	�� 0^�4#� + l ﴾  الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــان]
:48.[  

 �S��� �=F��$1Z#�� �E� $D-ִ☺2YF ﴿:ويف قولــــه تعــــاىل       

EuQִ�a�	0 t�,���a�	0�� ����� �Ics���� 

ִ⌧-��tu��	0 0DQZdv Ni�j�3 Z�ִ1�� 

�*$7$V�x�4�� g 7-��$\�� ִ�S� o/	0 � 

���-ִ2�� ./	0 	h☺�� N�4FBEQZd� +$tl ﴾  النمــــــــــــل]
:63      .[  
بالنون املضمومة والشني ،ومعه أبو جعفر و ابن كثري وأبـو  ﴿ ُنُشرا﴾ روى ورش عن نافع : 

  عمرو ويعقوب ووافقهم ابن حميصن واليزيدي .
بالبــاء املضــمومة وإســكان الشــني .وقــد قرأهــا عاصــم ﴿ ُبْشــرا﴾ : روى حفــص عــن عاصــم

  .   )1(فقط
  أثره في المعنى :

ونــزل ُنُشــرا مجــع نشــور وناشر،ونشــور مبعــىن ناشــر ومعنامهــا حنيي،كنــازل فــي روايــة ورش :
؛أي تبسـطها يف السـماء؛وهي ىن طاهر،وريح نشور :تنشـر السـحاب،وشارف و شرف كطهور مبع

  رض ؛أي حميية هلا ؛ إذ تأيت بالغيث الذي يكون منه النبات . أي الريح ناشرة لأل
ُبْشرا كنذير ونُُذر وهـي خمففـة مـن قـراءة الضـم ؛وقيـل هـي مجـع بشـرية كمـا  في رواية حفص :

       . ]57[األعـراف:﴿وهو الذي يرسل الريـاح مبشـرات بـين يـدي رحمتـه .﴾قال اهللا تعـاىل : 
  ،فتكون الرياح مبشرات مبعىن اليت ب بالسحاب وتبشر بالغيث . )2(قيل بشرا أي مبشرة 

  أن نشرا مبعىن حميية ، وبشرا مبعىن ُمبشرة. فالخ��صة :
  م��حظات ونتائج : 

سبَب االختالف املعجمي بني "النون" و"الباء" اختالفا يف املعىن بني الروايتني من اإلحياء إىل -1
  . -جل يف عاله- املراد من املوىلتأدية املعىنالتبشري ،وأدى ذلك إىل تكامل يف 

                                                      

  .2/202"النشر: - 1
،  6/186" اللسان"،و 560،2/561": القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام " ،و181" : معاين القراءات" ينظر - 2
  .45" : نزهة القلوب"و
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حتصل من القراءتني أن اهللا يبني أنه من دالئل قدرته إرساله الرياح مبشرة بقرب نزول الغيـث ، -2
        )1(حىت إذا محلت السحب املعبأة وجهها اهللا بقدرته إىل األماكن اليت ال حييي زرعها إال املاء .

معــىن بــني الــروايتني أن كــل واحــدة منهــا َأخــرج  فء فيهــا االخــتالنالحــظ مــن اآليــات الــيت جــا-3
  كل آية :  سياقمل يكن يف أختها بسبب اختالف  بعينه

  خنرج اإلحياء والتبشري بقدوم الرياح . فمن اآلية الثانية
 ،خنــرج اإلحيــاء والتبشــري بســوق الســحاب الثقــال الــذي حييــي بــه اهللا البلــد امليــت ومــن اآليــة األوىل

  ا َمَثٌل من اهللا لكيفية إحيائه املوتى .وأن هذ
أن اهللا يرسـل الريـاح املبشـرة يف ظلمـات الـرب والبحـر يف أوقـات  -واهللا أعلـم–ففيها  اآلية الثالثةأما 

حرجة قد تصل إىل املوت ، مما يستدعي من اإلنسان دعوة اهللا بإخالص وتوحيده حق التوحيد ، 
جديــد يف الــرب إذا كــان املكــان خاليــا مــن املــاء ،ويف البحــر إذا فتــأيت هــذه الريــاح مبشــرة باحليــاة مــن 

تاهت السفن أو سكنت الرياح اليت حتركها ومل يهتدي الناس إىل الرب ، مث بعد ذلك يعود اإلنسان 
-إىل الشـرك وينســى مــا كـان مــن أمــر إحيـاء اهللا لــه بعــد يقـني باهلالك،أإلــه مــع اهللا يصـنع مثــل هــذا

  .-واهللا أعلى وأحكم
  خت��ف الثالث:ا��

ـــــــه تعـــــــاىل  0	�0 ��ִ2�� ��� �$�-�ga	SkEM �/ ﴿:يف قول

h1������ �=�7� 0GQ�$2ִs +$ l ���$	E0-ִ� 

/	��Q$9 0^1�3�� 5 �| �k�1c#�` 	|�$��� A|�� 

0TQ�c��K +$El ���4�� �Y(Y�M2� �=#2�4���� 

�E�  �	ST�	0 �k4\�4FM�� /	�T}�a��Y-�� 

	}^�2��� �/	0 	�T�2����� u|4s��	0 

+$$l 504\�	�֠�� /	}^�3�� /	(KEM 

	�T�2��� 	�T��ִ�	ִs 	�K�\/0�Qִ�\��� 

	�K4:YC��8�9 #A⌧�E�UU�	0 +$�l /	}^�3�� 

�= �t0�\ l��j⌧��2c� N�$� ��0⌧�ִ2a�	0 

�=����ִ2a�	0�� 	^T�2�� 0TQ�E�⌧� +$l ﴾ 
  . ).]68إىل  64[األحزاب :(اآليات من:

  كثريا باملثلثة من الكثرة ؛ ووافقه الكل إال عاصما . روى ورش عن نافع :     
          )1( كبريا باملوحدة من الكرب ،وقرأ ا عاصم وحده. روى حفص عن عاصم :       

                                                      

  .1/220املتواترة من حيث اإلعراب واللغة والتفسري." :  تينظر: "املستنري يف ختريج القراءا- 1
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  أثره في المعنى : 
كثـــريا مـــرة بعـــد أخـــرى ،بـــدليل قولـــه تعـــاىل : ويلعـــنهم اهللا ويلعـــنهم  فـــي روايـــة ورش :      

  الالعنون. 
كبـريا أي أشــد اللعـن وأعظمــه ، ألن الكـرب مــن العظـم يف املعــىن؛  روايــة حفــص :فــي        

  فالكبري 
  

  .  2-كما ذهب إليه األزهري–والكثري معنامها متقارب 
  فنالحظ من خالل الروايتني أن رواية ورش بينت مقدار اللعن،بينما بينت رواية حفص كيفيته.

  ا��خت��ف الرابع :
��5042Yִ2ִ(: يف قولـــه تعـــاىل � ���g  (-�Yִ☺a�	0 

���$֠�/	0 �=2� 1-��$� +�-�x�4��	0 

	G¡-�KEM � 50�1E#⌧��� �=#�M9Yִ� � 
�Y�wgwִs �=��2ִ1-ִ#⌧� 

�k42Y�o,U��� +�rl](19:الزخرف[.  

فقرأهـا: بـالنون السـاكنة وفـتح الـدال بـال ألـف ظرفـا ؛ واملعـىن عنديـة الشـرف : ورش عن نافع 
   .قرب املسافة والرفعة ؛وليس يراد ا

قرأها باأللف املوحدة املفتوحة ورفع الدال مجع (عبـد) لقولـه تعـاىل  روى حفص عن عاصم:
"بــل عبــاد مكرمــون "يعــين املالئكــة ويف ذلــك تســوية بــني املالئكــة واآلدميــني يف أن الكــل عبــاد اهللا 

 أـم عبـاده دل بذلك على نفي قول من جعـل املالئكـة بنـات اهللا ألنـه خيـرب ،ومن جعله مجع عبد
   .يكون عبد أبيه قراءة تدل على تكذيب من ادعى ذلك ورد لقوله والولد ال

مـن قـرأ عبـاد الـرمحن فهـو مجـع عبـد ومـن قـرأ عنـد الـرمحن فمعنـاه الـذين هـم أقـرب  :"األزهـريقـال  
   )3(."إىل اهللا منكم

  
  المستوى الIJفي:-المبحث الثالث :

  :توطئة
                                                                                                                                                               

 .2/261"النشر":- 1

  .388،"ينظر:"معاين القراءات- 2
  .438مر ن،- 3
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الـــذي هـــو:"العلم الـــذي تعـــرف بـــه األبنيـــة املختلفـــة للكـــالم، ومـــا يشـــتق -يقـــوم علـــم الصـــرف   
منـــــــــــه؛كأبواب الفعل،وتصريفه،وتصـــــــــــريف األمساء،وأصـــــــــــل البناء(الفعـــــــــــل أو املصدر)،واملصـــــــــــادر 
بأنواعها،واملشــتقات بأنواعها(اســم الفاعل،واســم املفعول،والصــفة املشــبهة،وأفعل التفضــيل، وامســي 

بــالربط بـــني هـــذه األبنيــة ودالالـــا يف حـــال -)1(كان،واســـم اآللــة) والتصـــغري والنســـب."الزمــان وامل
أمهيــة املســتوى  اإلفــراد، مث يقــوم املســتوى اإلعــرايب بربطهــا بــدالالا يف مســتوى الرتكيب،هنــا تظهــر

؛فكـــل بنـــاء مـــن األبنيـــة الصـــرفية،يوحي مبعـــىن الصـــريف ،إذ يكـــون مقدمـــة للمعـــىن يف حـــال الرتكيب
-الصــيغة الــيت ُوضــع فيها؛وتغيرينــا للصــيغ هــو تغيــري للمعــىن والــدالالت؛فانتقلنا مــن صــيغة حبســب

-فَعَ◌َلَ◌ إىل "افـَْعل"؛هو انتقال من املاضي إىل األمر،وانتقالنـا مـن صـيغة فاعـل إىل مفعـول-مثال
هـــو انتقـــال مـــن الكـــالم عـــن الفاعـــل إىل الكـــالم عـــن املفعول،وهكـــذا دواليـــك ،وقـــد توصـــل -مـــثال

إىل أّن هنــاك تنوعــا يف الصــبغ بــني الروايتني،وقــد أدى ذلــك إىل التــأثري يف املعــىن بــدرجات البحــث 
متفاوتة،حاول الباحث اقتفاء أثرها والوصول إىل مقدار تغري املعاين فيها،مث مجع هذه االختالفـات 

تـــادة وهـــي عيف أصـــناف لتتبـــع اوعـــات اللغويـــة وعالقاـــا بـــاملعىن، ومل نُعـــرف بالصـــيغة بالطريقـــة امل
امليزان الصريف بل باسم الصيغة ليوحَي ذلك مباشرة باملعىن وال نضطر إىل اإلكثـار مـن الشـرح عنـد 

، ولكــي يكــون العمــل مكــتمال قــدمنا لــذلك باجلانــب النظــري املطلــوب الــروايتنيأخــذ النمــوذج مــن 
حــىت يربطــه املطلــُع علــى البحــث،بتوظيف هــذه الصــيغة يف اآليــة املختلــف يف روايتهــا، فكــان األمــر 

    على النحو التايل: 
      ا��خت��ف من جهة ا��شتقاق والجمود:-:المطلب ا��ول

؛ مسوهـا ية إىل مواد تعتـرب أصـال هلـاوعة من األلفاظ العربلقد أدرك اللغويون العرب رجوع جمم      
مصــادر ؛ ومــا خيــرج مــن هــذه املصــادر صــيغ مسوهــا مشــتقات ؛ لكــل مشــتق منهــا معــىن تــرتبط بــه 

  .)2(معاين األلفاظ املشرتكة مع األصل يف املادة اللغوية
اخذ مـن غـريه، قسمان جامد ومشتق؛فاجلامد: هو ما  -من هذا الباب-وقد وصلوا إىل أن االسم

(أي أنــــــــــه وضــــــــــع علــــــــــى صــــــــــورته احلاليــــــــــة ابتــــــــــداًء،فليس لــــــــــه أصــــــــــل يرجــــــــــع إليــــــــــه ،وينتســــــــــب 
له).مثل:شجرة،قلم،أســـــــد،حجر...ومثل :فهم،نبوغ،ذكاء،مساحة..فالقســـــــم األول مـــــــن األمســـــــاء 
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اجلامــدة "أمســاء  اجلامــدة:"أمساء ذات"؛ألــا دلــت علــى شــيء حمسوس،والقســم الثــاين مــن األمســاء
(أي معقـــول؛ال يـــدرك إال بالعقـــل وال يقـــع يف دائـــرة  دلـــت علـــى شـــيٍء عقـــٍل حمـــضٍ معـــىن"؛ ألـــا 

    )1(احملسوس؛فال يكون جمسما أو خمصوصا.).
أما املشتق: فهو ما أخذ من غريه ،بأن يكون له أصل ينسب إليه ،ويتفـرع منه،وقـد يـذكر املشـتق  

املشــتق أن يقــارب أصــله يف  أحيانــا باســم "الوصــف أو الصــفة"؛وال يــراد منهمــا النعــت،وال بــد يف
علـــى ذات أو شـــيء آخـــر يتصـــل -مـــع املعـــىن–املعـــىن،وأن يشـــاركه يف احلـــروف األصـــلية،وأن يـــدل 

بذلك الوجه من الوجوه،كأن تكون الذات هي اليت فعلته(كما يف اسـم الفاعـل)،أو هـي الـيت وقـع 
  عليها (كاسم املفعول)،أو غري ذلك من زمان أو مكان أو آلة.

صـــلية الـــيت تـــدل علـــى معـــىن وذات أو شـــيء آخـــر ســـبقه هـــي اســـم الفاعـــل ،واســـم واملشـــتقات األ
  املفعول،والصفة املشبهة،وأفعل التفضيل ،واسم املكان،واسم الزمان ،واسم اآللة.

وأمــا املصــدر الصــناعي ؛فهــو عنــد كثــري مــن النحــاة جامــد مــؤول باملشــتق،وأما املصــدر امليمي؛فإنــه 
يف املـراد مـن املشـتق حـىت يشـمل ثالثـة أشـياء أخـرى تـدل علـى ليس مـن املشـتقات ،ويتوسـع كثـريا 

  معىن وزمن جمردين من الذات وغريمها ،وهي: الفعل املاضي و املضارع واألمر.
هي اليت حتدد املراد من نوع املشتق ،أهو مما يدل على املعىن والذات معا؟ أم علـى املعـىن  والقرائن 

  )2(والزمان معا؟أم على املعىن وشيء آخر؟
ولــذلك أفردنــا لصــيغ األفعــال مطلبــا خاصــا ــا؛لتتميز عــن غريهــا ويعلــم أــا تلحــق باملشــتقات مــن 
بـــاب التوســـع،على أنـــه ينبغـــي أن نـــذكر أن امللحـــق باملشـــتقات ال يقصـــد ـــا األفعـــال بـــاختالف 
صـــيغها،ولكن يـــراد منهـــا بعـــض األمســـاء اجلامـــدة ؛فقـــد تلحـــق باملشـــتق الـــدال علـــى الـــذات واملعـــىن 

مى "األمساء اجلامدة امللحقة باملشتق"أو"املشتقة تأويال "؛ومنها اسم اإلشارة ،واالسم اجلامد ؛وتس
ـــــــدوءة مـــــــزة الوصـــــــل ،ويالحـــــــظ أن هـــــــذه  ـــــــر ألفـــــــاظ املوصول؛كاملوصـــــــوالت املب املصـــــــغر ؛وأكث
األمساء"امللحقــة باملشــتق" أو "املشــتقة تــأويال" إمنــا تكــون كــذلك يف بعــض حاالا؛وإمنــا تلحــق بــه 

                                                      

  .،بتصرف وحذف يسري.3/18النحو الوايف،- 1
  املرجع نفسه الصفحة نفسها.- 2



                           ا��خت��ف اللغوي وأثره في المعنى                                                  
 الفصل ا��ول       

64 
 

تكــون يف موضــع ال يصــلح فيــه إال املشــتق ؛كالنعــت مــثال ؛إذ األصــل يف النعــت أن يكــون  حيــث
    )1(مشتقا ؛وال مانع أن يكون لفظا ملحقا باملشتق كاأللفاظ السابقة.

وقد راعى اللغويون يف هذا الباب الناحيـة الدالليـة ؛ وهـي عالقـة اللفـظ بـاملعىن ؛ فصـب جمهـودهم 
ه يف املعــىن" ؛ مــا أداهــم للوصــول إىل مفهــوم االشــتقاق الصــغري يف حــول "االخــتالف اللغــوي وأثــر 

البدايــة؛مث االشــتقاق الكبــري بفضــل أيب علــي الفارســي وتلميــذه ابــن جــين؛ لكننــا ســنكتفي يف هــذا 
  )2(املبحث بدراسة االشتقاق الصغري ألن االختالفات املوجودة بني الروايتني من هذا الباب.

  
   :بنية المختلف فيهادراسة ا��ثر المعنوي ل��-أ

ف فيهـــا دائـــرة يف هـــذا املســـتوى؛وجدنا األبنيـــة املختلـــ -بـــني الـــروايتني-بعـــد اســـتقراء االختالفـــات 
صــــيغ املصدر،واســــم املصــــدر ،واســــم الفاعل،واســــم املفعول،والصــــفة املشبهة،واســــم املكــــان، بني:

  والفعل،والبناء للفاعل،والبناء ملا مل يسم فاعله ،واجلمع.
  بكل صيغة من هذه الصيغ ليتضح أثرها املعنوي من اجلهة النظرية.ولذلك سنعرف 

،ألننا وجدنا تغريا بني اسم الفاعل والفعل ؛فوجب أن نـتكلم وبدأنا هنا بذكر األثر املعنوي لالسم
عــن داللــة االســم وداللــة الفعــل،مث نــدخل يف الكــالم عــن داللــة أبنيــة املشــتقات الــيت ُوجــدت بــني 

  الزمن؛فقد أُرِجَئت إىل موضعها وهو التغري يف زمن الفعل.الروايتني،أما داللة 

  ا��سم:-1-أ
ـــــــــزمن جـــــــــزءا منه"    ،ويفيـــــــــد الثبـــــــــوت ال التجـــــــــدد االســـــــــم مـــــــــا دل ذات أو مســـــــــمى ولـــــــــيس ال

وثابت ويثبت؛وقائم ويقوم؛فاألول يفيد الثبوت والثـاين يفيـد التجـدد  واحلدوث،مثل:حافظ وحيفظ
  )3(واحلدوث."

  الفعل:-2-أ
يف الفعــــل مييــــزه عــــن االســــم  مــــا دل علــــى حــــدث مقيــــد بالزمان؛فــــالزمن عنصــــر أســــاس"الفعــــل   

  ويفيد الفعل التجدد واحلدوث يف زمن وقوعه.؛وهلذا قيل الفعل ما دل على زمن،واحلرف
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 .36"التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة"،-2
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نائمــا؛ودل الفعــل علــى  مثــل يقــوم حممــد؛أفاد حــدوث القيــام بعــد أن مل يكن؛فقــد كــان جالســا أو
  )1(ازال يف احلدث."يقوم وم التجدد فهو الزمن،وهو

  ):ه180وهلذا يقول سيبويه(ت
"...أمــا الفعل؛فأمثلتــه أخــذت مــن لفــظ أحــداث األمساء؛وبنيــت ملــا مضــى؛وما يكــون ومل يقع؛ومــا 

أمــا عــن الفــرق بــني معــىن االســم ومعــىن الفعــل فيوجــه ذلــك عبــد القــاهر  )2(هــو كــائن مل ينقطــع."
  قائــال:ه) 471اجلرجاين(ت

"إن موضوع االسم على أن يثبت به املعىن للشيء؛من غري أن يقضي جتدده شيئا بعـد شـيء،وأما 
الفعل فموضوعه على أنه يقتضي جتدد املعىن املثبت به شيئا بعد شيء.فإذا قلت:زيد منطلـق فقـد 
أثبــت االنطــالق فعــال لــه مــن غــري أن جتعلــه يتجــدد وحيــدث منــه شــيئا بعــد شــيئا فشــيئا،بل يكــون 

   )3( فيه كاملعىن يف قولك زيد طويل وعمرو قصري."املعىن
  الفرق بني اسم الفاعل والفعل يف املعىن فقال: ه)606(تالفخر الرازي وقد الحظ

"إن اســم الفاعــل يــدل يف كثــري مــن املواضــع علــى ثبــوت املصــدر يف الفاعــل ورســوخه فيــه والفعــل 
رب اخلمـــر"و"فالن نفـــذ أمـــره" املاضـــي ال يـــدل عليـــه كمـــا يقـــال:"فالن شـــرب اخلمـــر"و"فالن شـــا

و"فــــالن نافــــذ أمره"؛فإنــــه ال يفهــــم مــــن صــــيغ الفعــــل التكــــرار والرســــوخ ومــــن اســــم الفاعــــل يفهــــم 
  . 4ذلك."

ا ،رغم أننا وجدنا اختالفا يف الروايتني بـني فسنتكلم عنها يف املطلب املخصص هلأما داللة اجلمع 
  اجلمع واسم املصدر.

  :المصدر-3-أ 
كقولــه  ذلكو بــه؛ و مفعــول؛نــا اســتعمال الفعــل فيكــون لــه فاعــليســتعمل أحيا،ردهــو احلــدث اــ  

 {،قولــه تعــاىل:]14،15[ســورة البلــد،: ة يتيمــا ذا مقربــة }بتعــاىل :{ أو إطعــام يف يــوم ذي مســغ
 :و قول الشاعر، ].54:[البقرة،من اآلية }إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل
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ــــــــــــــــــــــــةِ الن  عيفُ َضــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــ خيــــــــــــــــــــــــالُ ه     أعــــــــــــــــــــــــداءَ  كاي جــــــــــــــــــــــــل.                                                                    راخــــــــــــــــــــــــي األَ يُ  راءَ الِف
[ســورة غــافر،  قــد يســتعمل اســتعمال األفعــال الالزمــة حنــو:{و مــا كيــد فرعــون إال يف تبــاب}و 

 )1(.]37من اآلية:

لذي يهمنا هنا املصدر الصريح ؛ألننا سنتكلم عن و املصدر يف العربية قسمان صريح و مؤول،و ا
  .)2(املصدر املؤول عند الكالم على "إن"و" أن" موضعه يف البحث

" املصـــدر األصـــلي" دون املـــؤول ،و دون  و إذا أطلـــق لفـــظ  املصـــدر عنـــد الصـــرفيني فإمنـــا يـــراد بـــه
نوعي املصـدر اآلخـرين اللـذين مهـا املصـدر امليمـي و الصـناعي ،و كـل واحـد منهمـا يتعلـق بـه شـبه 

  ،لذلك يعرفون املصدر أو املصدر األصلي بقوهلم:)3(مجلة
دها "بعـة"هو مـا يـدل علـى معـىن جمـرد ،و لـيس مبـدوءا "مبـيم زائـدة"،و الخمتومـا "بيـاء مشـددة زائد

 .)4(تاء تأنيث مربوطة."

  اسم المصدر:-4-أ
ه خبلوه من بعـض حـروف فعلـه لفظـا أو فهو ما ساوى املصدر يف الداللة على احلدث،وما خال   

  ،و ذلك كالعطاء و الثواب و السالم ،و الكالم،والعشرة...)5(تقديرا؛ دون تعويض
و بزيــادٍة حنــو:أعلم إعالما،فــإن وحــق املصــدر أن يتضــمن حــروف فعلــه باملســاواة؛حنو:تعلم تعلمــا؛أ
؛مثــل "ِشــرًْكا"املذكورة يف روايــة )6(نـَُقــَص عــن حــروف فعلــه دون عــوض أو تقــدير كــان اســم مصــدر

  ).190ورش من سورة األعراف(
فإعطــــاء مــــثال مصــــدر ألعطــــى ،وأمــــل العطــــاء فاســــم مصــــدر خــــال مــــن اهلمــــزة الــــيت يف أولــــه دون 

اســم مصــدر لــتكلم خــال مــن اهلمــزة الــيت يف أولــه عــوض،والتكلم مصــدر تكلــم ، أمــا الكــالم فهــو 
وقــد تقــول أن األلــف قبــل اآلخــر عــوض عــن التــاء ،غــري أن النحــاة ال يعــدون املــد  )7(دون عــوض.

                                                      

  .3/146معاين النحو،- 1
  بعدها وما 91ينظر:ص- 2
 .3/181النحو الوايف،- 3

 .الصفحة نفسها. املرجع نفسه- 4

 .2/287شرح األمشوين،" :ينظر- 5

  . املرجع نفسه،الصفحة نفسها: ينظر- 6
  .3/164معاين النحو، - 7
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الـــذي قبـــل اآلخـــر عوضـــا ألن العـــوض يكـــون يف األول ، أو يف اآلخـــر ، بـــدليل ثبوـــا يف املصـــدر 
  )1(دون تعويض كاالنطالق ؛ واإلكرام ؛ واالستخراج.

مـــن النحـــاة مـــن  يـــرى أن اســـم املصـــدر يـــدل علـــى احلـــدث كاملصـــدر ، فالعطـــاء عنـــدهم معنـــاه  و
  اإلعطاء، والعذاب معناه التعذيب ، ولذا عمل املصدر ، قال الشاعر:

  . رى بغريهم الوفاءَ منهم                         فال تَ  تعد  الكرامَ  بعشرتكَ      
   أي مبعاشرتك .

  ا."لوكانَ  ذاكَ  ، قلت صحيحٌ يشفيكَ         وهي مصغيةٌ  ك هندٌ كالمَ وقال اآلخر: "قالوا  
    )2(أي تكليمك . 

ومــنهم مــن فــرق بــني املصــدر واســم املصــدر يف أن املصــدر يــدل علــى احلــدث ،واســم املصــدر يــدل 
على الشـيء أو الـذات ،وحنـو ذلـك : العطـاء و اإلعطاء،فاإلعطـاء هـو احلـدث ،والعطـاء هـو اسـم 

                           )3(ملا يعطى، والُغسل فعل الغاسل ، أي احلدث ، والَغسل املاء الذي يغتسل به.
واســم املصــدر عنــد البصــريني ال يعمــل ،ألن أصــل وضــعه لغــري املصــدر ؛بــل لالســم، وإعمالــه رأي 

  .  )4(الكوفيني،وقد أخذ به النحاة املتأخرون ،ورجحه حممد فاضل السامرائي
ومــع ذلــك فقــد يســتعمل اســم املصــدر للداللــة أحيانــا علــى احلــدث ؛ كمــا أن املصــدر يســتعمل  

  .هلذا جاء يف "األصول" :)5(ه الداللة على احلدثأحيانا على االسم أصل
حكـــى قـــوم أن العـــرب قـــد وضـــعت األمســـاء يف مواضـــع املصـــدر ،فقـــالوا : عجبـــت مـــن طعامـــك «

  طعاما، يريدون : من إطعامك ،..وقال الشاعر :
  أظليم أن مصابكم رجال           أهدى السالم حتية ظلم.  

  ومنه قوله :
   )6(».أراد: بعد إعطائك. وبعد عطائك املائة الرتاعا 

                                                      

 ).2/287"الصبان"،(-  1
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فالراجح إذن أن أمسـاء املصـادر يف األصـل ال تـدل علـى األحـداث ، بـل تـدل أحيانـا علـى األمسـاء 
    )1(وقد تستعمل أحيانا للداللة على احلدث ، كما تستعمل املصادر يف الداللة على الذوات.

  اسم الفاعل:-5-أ
هـو اسـم مشــتق دل علـى معـىن جمــرد ، حـادث ، وعلـى فاعلــه ، فـال بـد أن يشــتمل علـى أمــرين    

  مها :
  وفاعله.-2    املعىن ارد احلادث.-1

مثـل كلمــة "زاهــد "و "عـادل" يف قــول القائــل : "جئـين بــالنمر الزاهــد ، أجئـك باملســتبد العــادل."؛ 
والــذات الــيت فعلتــه أو ينســب إليهــا ، كــذا   فكلمــة زاهــد تــدل علــى أمــرين معــا مهــا: الزهــد مطلقــا،

كلمة " عادل " تـدل علـى أمـرين معـا مهـا : العـدل مطلقـا ، والـذات الـيت فعلتـه أو ينسـب إليهـا . 
الثبـــــوت والـــــدوام ، وال  ومعـــــىن كونـــــه "حـــــادث"؛ أي عـــــارض ، يطـــــرأ ويـــــزول ؛ فلـــــيس لـــــه صـــــفة

قرينــة  إال إذا وجــدتللقلــة والكثــرة، صــاحلة أيوداللته علــى املعــىن اــرد داللــة مطلقــة ،يشــاهما؛
ــــــدائم؛-قلــــــيال-د يــــــدلألنــــــه قــــــتوجــــــه املعــــــىن ألحــــــدمها وحده، ــــــى املعــــــىن الدائم؛أوشــــــبه ال  :حنوعل

  )2(دائم،خالد،مستمر،مستدمي.
،فإذا كـــان الزمـــا اكتفـــى بفاعلـــه حنـــو: (أقـــادم حممـــد )،وإن كـــان واســـم الفاعـــل كالفعـــل الزم ومتعـــد

  ولكي ينصب مفعوال يشرتط له النحاة أن :أبوك أخاك؟)،مفعوال حنو (أضارب  متعديا نصب
يعتمـد نفــي أو اســتفهام، أو أن يقــع صـفة حــاال ،مســندا أو مســندا إليـه ،وأن يقــع بعــد حــرف -1

  نداء.
  أن يدل على احلال أو االستقبال ، حنو ( هو ضارٌب سعًدا اآلن أو َغًدا.).-2

كونــــــه للحــــــال أو االســــــتقبال ، فيصــــــح   وال يشــــــرتطون لعمــــــل الرفــــــع إال االعتمــــــاد،فال يشــــــرتطون
  . )3(قولك:(أحاضٌر الرجاُل أمِس؟)

       )4(:"أل" عمل يف مجيع األحوال تقول : (هو املكرُم أخاك أمِس أو غًدا.)بأما إن كان حملى 

                                                      

 .3/166"معاين النحو": - 1
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  ،2/222،221.وينظر:"شح الرضي على الكافية": 3/170"معاين النحو"،- 3
 .8/28،وبنظر:"املفصل": 3/170: "معاين النحو"- 4



                           ا��خت��ف اللغوي وأثره في المعنى                                                  
 الفصل ا��ول       

69 
 

ــــــى احلــــــال أو  ــــــني مــــــن هــــــذا؛ أن اســــــم الفاعــــــل ال يتعــــــدى إىل املفعــــــول إال إذا كــــــان داال عل ويتب
كذلك ال ينصب مفعوال ،وتقول :(أنا مكرٌم أخاَك ) واملقصـود بـه اآلن أو االستقبال،فإن مل يكن  

  مستقبال.
ي (أنــا مكــرم أخيــك) ، قــال تعــاىل: كــان ماضــيا بــل جيــب أن تقولــه بــاجلر؛أ  إذاوال نقــول ذلــك إال 

فخـــت فيـــه مـــن روحـــي فقعـــوا لـــه إين خـــالق بشـــرا مـــن صلصـــال مـــن محـــإ مســـنون فـــإذا ســـويته ون[
وإذ قـال ربـك للمالئكـة إين جاعـل يف األرض خليفـة [وقال سبحانه:،] 28[احلجر: ]ساجدين.

].وقــــال 30[البقــــرة:]قــــالوا أجتعــــل فيهــــا مــــن يســــفك فيهــــا وحنــــن نســــبح حبمــــدك ونقــــدس لَــــك 
مث []؛أي يوم القيامـة ،وقـال عـز وجـل:08[الكهف : ]وإنا جلاعلون عليها صعيدا جرزا .[تعاىل:

ــــــــــــوم فمــــــــــــالئون منهــــــــــــا إنكــــــــــــم أيهــــــــــــا الضــــــــــــالون املكــــــــــــذبون آلكلــــــــــــون مــــــــــــن شــــــــــــج ر مــــــــــــن زق
قل اهللا أعبد خملصا لـه [] ؛وهذه كلها لالستقبال ،وقال تعاىل :51،52،53[الواقعة:]البطون.

       )1(] وهو للحال.14[الزمر :] .ديين
  اسم المفعول:-6-أ

هـذا املعـىن؛فال بـد  يدل على معىن جمرد؛غري دائم؛وعلى الـذي وقـع عليـه اسم مشتق يدل على هو
أمرين معا ومها: املعىن ارد، وصاحبه الذي وقع عليـه؛ مثـل كلميت:"حمفوظ"و"مصـروع" يدل على 

يف قــوهلم: العــادل حمفــوظ برعايــة ربــه،والباغي مصــروع جبنايــة بغيــه.ف"حمفوظ" تــدل علــى األمــرين: 
  املعىن ارد (أي احلفظ) والذات اليت وقع عليها احلفظ،وكذلك "مصروع".

فهـي ال متتـد إىل املاضي؛واملسـتقبل؛ -أي علـى احلـال-ورة علـى احلـدوثوداللته على األمـرين متصـ
.أمـــا مـــن جهـــة إعماهلـــا فيقـــال فيهـــا مـــا يقـــال يف اســـم )2(وال تفيـــد الـــدوام إال بقرينـــة يف كـــل صـــورة

  الفاعل من حيث الشروط والداللة غري أنه ينسب للمفعول ال الفاعل كما قال ابن مالك:
  .)3(يعطى اسم مفعول بال كفاضل."    "وكل ما قرر السم الفاعل      

  الصفة المشبهة:-7-أ
  هي اسم مشتق،يدل على أمرين معا:   
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  معىن جمرد ولكنه دائم،أو كالدائم.-1
  و صاحب هذا املعىن.-2

  )1(فداللتها على الزمن شاملة أنواعها الثالثة،بسبب ذلك الدوام.
املشبهة مع سببها استعماالت متعددة لكل معـىن خـاص بـه ؛وهـذه االختالفـات  وتستعمل الصفة

  اللغوية هي:
قولــك:مررت برجــٍل حســِنٍ◌ وجُهــه،بإتباع الصــفة املشــبهة ملــا قبلهــا ورفــع الوجه،والصــفة ههنــا -1

فيها جانب احلدث غالبا،وهي قريبة من الفعلية،ولذا ارتفع بعها الفاعـل كالفعـل؛وحنو أن تقـول يف 
الســـيب:أكرمي احملمـــدان؟وما حســـٌن اخلالـــدان؟ كأنـــك قلـــت:مررت برجـــل َحُســـَن وجُهـــه،وَأَكُرَم  غـــري

  احملمدان؟ وما َحُسَن اخلَالدان.
ــــــى ذلــــــك أــــــا تســــــتعمل يف هــــــذا الوجــــــه اســــــتعمال األفعــــــال فتقول:(حممــــــد حســــــنة  ويــــــدلك عل

ل حســــــنا أمـــــه)و(الرجال حســــــن أبومهــــــا)خبالف اإلضــــــافة،مثال تقول(حممــــــد حســــــن األم)و(الرجــــــا
  فيها هو الغالب. األبوين) ألن اإلضافة جانب االمسية

مــررت برجــٍل حســٌن أبوه،برفــع الصــفة املشــبهة ومــا بعــدها وهــذا غلــى التقــدمي والتأخري،وأصــل  -2
  الكالم(مررت برجل أبوه حسٌن)،ف"حسٌن" خرب مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر،وقدم اخلرب لالهتمام.

احلــدث،فإا مل تســتعمل اســتعمال األفعــال ،فهــي تطـــابق وليســت الصــفة هنــا علــى إرادة تغليــب 
املبتــــدأ فتقــــول:(مررت برجــــٍل حســــنان أبــــواه) ومــــررت برجــــل حســــنون آباؤه)،وأصــــل الكالم(أبــــواه 
حســنان)و (آبــاؤه حســنون) ولــو أردت معاملتهمــا معاملــة الفعــل لقلــت:مررت برجــل حســَن أبــواه 

  وحسن آباؤه.
ىل الوجه،والصـفة هنـا مراعـى فيهـا جانـب اإلمسيـة ة إبإضـافة الصـف-ت برجل حسن الوجـه(مرر -3

أكثرمن احلدث خبالف التعبـري األول،وذلـك ألن اإلضـافة مـن خصـائص األمسـاء،مث إن الصـفة هنـا 
ا أيــا كــان صــاحبها احلقيقي،فتقــول: (مــررت برجــل معاملــة الفعل،بــل هــي تتبــع مــا قبلهــ ال تعامــل

(مـررت بـرجلني َحَسـينَِ اآلبـاِء) إتباعـا ملـا  ؤنثـة،وتقول:حسِن األم)فتُـذَكُر الصـفة وإن كانـت(األم) م
ــُه)و(مررت برجــل حَســٍن  قبلهــا وإن كان(اآلباء)مجعــا خبــالف مــا لــو قلــت:(مررت برجــل َحَســَنٍة أم

  آباؤمها).
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مـــررت برجـــل حســـن وجَهـــه أو حســـِن الوجَه؛بنصـــب الوجه،وهـــذا عنـــد النحـــاة للمبالغـــة مـــن -4
لرجـــــل عمومـــــا،مث خصصـــــت وجهـــــه فتكـــــون قـــــد مدحتـــــه ناحيتني،وذلــــك أنـــــك جعلـــــت احلســـــن ل

؛ومن ناحية أخرى أن يف هذا التعبري إيضـاحا وم شخصه ومرة لوجهه.هذا من ناحيةمرتني،مرة لعم
بعد اإلام،فإنـك عنـدما قلـت(مررت برجـل حسـن)ونونت الصـفة؛كنت كأنـك أيـت املـالم علـى 

               )1(إلام مزية.اإلام؛مث أوضحت جهة احلسن بعدما أمت،ولإليضاح بعد ا
  :والزمان اسم المكان-8-أ

  للفعل بقصد الداللة على أمرين معا،مها املعىن ارد  من املصدر األصلي انيصاغ انامس "مها
   .)2(وقوعه" أو زمان الذي يدل عليه ذلك املصدر؛مزيدا عليه الداللة على مكان

بتعبــريات أخــرى خاليــة مــن ،لكـن ميزتــه أنــه يــؤدي بكلمــة وتأديتـه للــدالالت املــذكورة ســابقا ممكنـة 
     .  )3(واحدة ما ال يؤديه غريه بكلمات متعددة

  دراسة ا��خت��فات بين الروايتين:-ب
يوضـح االختالفـات مـن هـذا  التـايل واجلـدول بين الصـفة المشـبهة واسـم الفاعـل:-1

    :النوع
تعـــــــــــــــــداد 

  ا��خت��ف
  حفص  ورش  رقم ا�Xية  رقم التسلسل

  َماِلكِ   َمِلكِ   04الفاتحة  01  01
  َحِذرون  َحاِذرون  56الشعراء   318  02
  َفارِهين  َفرِهين  149  319  03
  فكهين  فاكهين  31المطففين  529  04

 0	/	c�EY-�� $<�4�� �i�$m ﴿قولــــــه تعـــــــاىل : ومثالــــــه

+ l ﴾:04[الفاحتة[  
مجاعــة مــن الصــحابة مــن  "ملــك "قرأهــا بالقصــر علــى وزن فقــه،وقرأ ــاروى ورش عــن نــافع:

  )4(منهم ابن عباس وابن عمر ومروان ابن احلكم ،وهي صفة مشبهة.
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  املعىن :قاضي يوم الدين .،وامللك هو: املتصرف باألمر والنهي يف املأمورين من امللك بضم امليم.
قال أبو عمـرو ابـن العـالء :"ملـك جيمـع معـىن مالـك ،ومالـك ال جيمـع معـىن ملـك ألن مالـك يـوم 

ين معنـــاه مالـــك ذلـــك اليـــوم بعينـــه ،و ملـــك يـــوم الـــدين معنـــاه ملـــك ذلـــك اليـــوم مبـــا فيـــه ،فهـــو الـــد
   )1(."أعم

"مالك"،قرأهــا بــاأللف مــدا علــى أنــه اســم فاعــل مــن ملــك ملكــا :روى حفــص عــن عاصــم 
املعىن :مالك جميء يوم الـدين.واملالك (بـاأللف)هو املتصـرف باألعيـان اململوكـة كيـف و ،)2(بالكسر

شاء ،وألن مالك باأللف جيمع لفظ االسم ومعىن الفعل ؛فلذلك يعمل عمل الفعل فينصب كمـا 
ينصــب الفعــل .ولــذلك قيــل مالــك أمــدح مــن ملــك وأعــم ؛فتقــول هــو مالــك اجلــن واإلنــس والطــري 

ا إىل هذه األصناف ،و لك أن تقول:اهللا مالـك كـل شـيء وال تقـول هـو والدواب وال تضيف ملك
ملــك كــل شــيء ،فــدل ذلــك علــى أن مالــك أعــم وأمجــع للمعــاين يف املــدح وألن الزيــادة يف املبــىن 

    )3( زيادة يف املعىن .
قــال األزهــري :"مــن قــرأ ملــك يــوم الــدين فمعنــاه :أنــه ذو امللكــة يف يــوم الــدين، وقيــل معنــاه :أنــه  
  وأخربين املنذري عن أمحد بن حيىي أنه قال : والفراء ذهب إليه .،الك امللك يوم الدين م

  قال : واختار الكسائي مالك  مث قال :ناخرة وخنرة ،جيوز هذا وهذا.
قال :واعتل أبو عبيـد بـأن، اإلسـناد فيهـا أقـوى ،ومـن قـرأ ـا مـن أهـل العلـم أكثـر ،وهـي يف املعـىن 

]وقولـــه 114قولـــه تعـــاىل :"فتعـــاىل اهللا امللـــك احلـــق". [طـــه مـــن اآليـــة : أصـــح ،ويقـــوي هـــذه القـــراءة
  تعاىل:" قل أعوذ برب الناس ملك الناس " 

]. قــال وفيــه وجــه ثالــث يقويــه : وهــو قولــه تعــاىل :" ملــن امللــك اليــوم "[ســورة 1،2[ســورة النــاس :
لِـك املِْلـك ؛يقـال َملِـك ع16غافر من اآلية:

َ
ظـيم املِْلـك ،قـال :واالسـم ]، وإمنا اسم املصدر مـن امل

لك ال يكون إال مالكـا ،وقـد يكـون مالكـا ولـيس مبلـك 
َ
ْلك ،قال ومما يزيده قوة أن امل

ُ
من املالك امل

  ،فهو أمت الوجهني .
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قال أبو العباس :والذي أختـار "مالـك" ألنكـل مـن ميلـك فهـو مالـك ، ألنـه بتأويـل الفعـل (مالـك 
الـــدين) الـــذي ميلـــك إقامـــة يـــوم الـــدين ،ومنـــه قولـــه تعـــاىل الـــدراهم) و(مالـــك الثوب)و(مالـــك يـــوم 

  (مالك امللك) .
قال وأما "ملك الناس" و"سـيد النـاس" و"رب النـاس" ،فإنـه أراد :أفضـل مـن هـؤالء ،ومل يـرد ميلـك 
هـؤالء ،وقـد قــالوا :مالـك امللــك،أال تـرى أنــه ُجعـل مالكـا لكــل شـيء فهــذا يـدل علــى الفعـل ،قــال 

مــذهب صــحيح ،قــال أبــو منصــور : القراءتــان ثابتتــان بالســنة غــري أن :فكــال الــوجهني حســن لــه 
      )1(."مالك أحب إيل من ألنه أمت

 مث ، عطيـــة ابـــن قالــه كمـــا والضــبط الشـــد معــىن إىل تصـــاريفها ترجــع اللغـــة يف ملــك مـــادة فأصــل"
 متثيـل علـى تدل ألف بدون)  ملك(  وقراءة ، واالعتبار والتحقيق ، وااز باحلقيقة ذلك يتصرف

ِلك ألن السامعني نفوس يف اهليئة
َ
لك ذو هو الالم وكسر امليم بفتح امل

ُ
لـك امليم بضم امل

ُ
 أخـص وامل

لـــك إذ ، املِلـــك مـــن
ُ
 أمـــور بتـــدبري وخيـــتص واالســـتيالء املوجـــودات يف التصـــرف هـــو املـــيم بضـــم امل

 َملـــك:  يقـــال وال النـــاس َملِـــك:  يقـــال فلـــذالك ومـــَواطنهم وأفـــرادهم مجهـــورهم وسياســـة العقـــالء
  . غريه دون ومنافعها باألشياء االختصاص فهو امليم بكسر املِلك وأما ، الدراهم أو الدواب

 اهللا صـلى النـيبء عـن القـراءة هـذه ورويـت ألف دون الالم وكسر امليم بفتح)  ملك(  اجلمهور وقرأ
 علــى أبــو حكــى:  عطيــة ابــن قــال.  »الرتمــذي كتــاب« يف وعمــر بكــر أيب وصــاحبيه وســلم عليــه
 الســراج بــن بكــر أبــو فــرده احلكــم بــن مــروان)  الــدين يــوم َملِــك(  قــرأ مــن أول أن القــراء بعــض عــن
 وأمـا.  خمصـوص بلـد يف ـا قـرأ مـن أول أنـه أراد ذلـك قائـل فلعـل ذلـك تبطـل الـواردة األخبـار بأن

 ، وخلـف ويعقـوب والكسائي عاصم قراءة فهي الفاعل اسم بوزن امليم بعد بألف)  مالك(  قراءة
 ورواهــا ، والــزبري وطلحــة جبــل بــن ومعــاذ كعــب بــن وأيب مســعود وابــن وعلــي عثمــان عــن ورويــت
 صـحيحة وكلتامهـا.  أيضـاً  وصـاحباه وسـلم عليـه اهللا صـلى النـيبء ـا قـرأَ  أـا »كتابه« يف الرتمذي

 املفســـرون تصـــدى وقـــد.  السادســة املقدمـــة يف تقـــدم كمــا املتـــواترة القـــراءات شــأن هـــو كمـــا ثابتــة
 مـن بـاأللف)  مالـك(  وقـراءة ألـف بـدون)  ملـك(  قراءة من كل يف ما لبيان للقراءات واحملتجون

 عـن وغفلـوا ،)  مالـك(  كلمـة ومفهـوم ملـك كلمـة مفهـوم علـى النظـر َقْصـر حبسب خصوصيات
 أنـــه إفـــادة يف اســـتويا فقـــد الـــدين يـــوم إىل مضـــافة والكلمـــة فأمـــا ، الـــدين يـــوم إىل الكلمـــة إضـــافة
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(  إضـــافة يف التوســع اعتبــار عـــن حمــيصَ  وال.  مشــارك شــبهة دون اليـــوم ذلــك شــؤون يف املتصــرف
)  ملــك(  يف لغــة)  مالــك(  أن علــى.  الــدين يــوم شــؤون بتأويــل  )يــوم( إىل)  مالــك(  أو)  ملــك
  )1(. "»امللك ُذو وصاحب وكتف وكأمري«:  »القاموس« ففي

 

واجلـدول التـايل يوضـح االختالفـات املوجـودة مـن المفعـول:بين اسم الفاعـل واسـم -2
  هذا النوع:

  حفص  ورش  رقم ا�Xية  رقم التسلسل
  ينَ مِ وِّ سَ مُ   ينَ مِ وَّ سَ مُ   125  51

  فينردِ مُ   فينردَ مُ   09ا��نفال  136
  ُمفرَطون  ُمفرِطون  62النمل  328
  ُمبيِّنات  ُمبيَّنات  11الط��ق  477
  مستنِفرة  مستنَفرة  50المدثر  509
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  المعنى عند ورش عن نافع: 
على أا اسم فاعـل مـن َسـوَم ، أو مسـومني أنفسـهم ؛ أي املالئكـة ، فـأخرب  )2(قرأها بكسر الواو

عنهم أم سوما اخليل ، والسْوَمُة العالمة على الشيء بلون خيالف لونه ليعرف ا ، ويقوي ذلك 
  قال يوم بدر:"َسوُموا فإن املالئكة قد سومت."  -صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب

   )3(ملالئكة، وقد قيل إم كانوا بعمائم صفر مرخيات على أكتافهم.فأضاف الفعل إىل ا
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قــال أبــو منصــور األزهــري :"مــن قــرأ مســومني بالكســر فــاملعىن: معلمــني بالســومة،وهي العالمــة يف 
    )1(احلرب."

  المعنى عند حفص عن عاصم:
معـىن أن غـريهم مـن  ويكـون الفاعـل هـواهللا تعـاىل، أوغلـى على أا اسم مفعول ،و )2(قرأها بالفتح

  )3(املالئكة َسومُهم.
واجلـدول املوضـح أسـفله يبـني االختالفـات  ا��خت��ف بين المصدر و اسـم الفاعـل:-4

  املوجودة من هذا النوع:
  حفص  ورش  رقم ا�Xية  رقم التسلسل

  لَساِحرٌ   لِسحرٌ   02يونس  158
  َحاِفظاً   ِحْفًظا  64يوسف  193
  ِسحران  َساحران  48القصص  338
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  ورش عن نافع:
مـا هـذا اخلـارق إال سـحر لمعنـى:واعلـى املصـدر.  )4(قرأه بالسني وإسكان احلاء من غري ألـف 
  ذو سحر أو جعلوه نفس السحر كرجل َعْدٍل مبالغة،إشارة إىل القرآن.أو 

  حفص عن عاصم:

                                                      

 .110-109:"معاين القراءات"- 1

 .2/182"النشر":- 2

  مر ن،ص ن.- 5
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صـلى اهللا عليـه -علـى أنـه اسـم فاعل،إشـارة إىل النـيب )1(قرأها مبد السني وكسر احلـاء مـن غـري ألـف
  )2(.-وسلم

  

  وجاء فيه اختالف واحد بين اسم الفاعل و الفعل:-5

2ִִ��� +ִ	���DZ	ª  0$�	�9﴿قولـــــــــه تعـــــــــاىل:املثال:IA 

AIa���	0 	^T�gִs �Z☺«¬�	0�� ��ִ☺�Ma�	0�� 

	TK	��,U�7 � ִ�$��z ���$1aM�� 

 �� ©ִ2a�	0 �>�EYִ2a�	0 +r$l ﴾]:96األنعام.[  
  المعنى عند ورش:

علـــــــى "فالق"،وأضــــــاف،مبعىن مـــــــا قـــــــد مضـــــــى ،وثبت،فشـــــــاكل  )3(قــــــرأه علـــــــى عطـــــــف "جاعـــــــل"
ويقــــــوي ذلــــــك أن حكــــــم األمســــــاء أن تعطــــــف عليهــــــا أمســــــاء  .)4(بينــــــه وبــــــني مــــــا قبلــــــه يف اللفــــــظ

  .)5(مثلها
مـا جـاء  قرأه فعال ماضيا وعطفه علـى فـالق،معىن ال لفظـا، وشـاكله المعنى عند حفص:

]و"وهـو 98]و"وهوالـذي أنشـأكم"[اآلية:97الـذي جعـل النجوم"[اآليـة:بعده، يف قوله تعاىل:"وهو 
  ].99الذي أنزل"[اآلية:

ويقـــــوي ذلـــــك إمجـــــاعهم علـــــى نصـــــب الشـــــمس،وما بعـــــده علـــــى إضـــــمار"فعل"،ومل حيملـــــوه غلـــــى 
  . )6(فاعل،فيخفضوه،فأجرى ما قبله عليه للمشاكلة ملا بعده

  صيغة المصدر:ا��خت��ف في -7
   املوجودة بني الروايتني -من هذا النوع-واجلدول التايل يبني االختالفات

  حفص  ورش  رقم ا�Xية  رقم التسلسل
  َوَلْوَ�� َدْفعُ   َوَلْوَ�� ِدَفاعُ   251البقرة  26

  إِحسانا  ُحسنا  15الحج  431
                                                      

 مر ن،ص ن.- 1

 .105.و"الفارق"،60البشر"،"طالئع - 2

  .2/196"النشر": - 3
 .191ية بني ورش وحفص"،"العالمة اإلعراب- 4

 .442-1/440"الكشف": - 5

  .146"احلجة"، 6
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  ِقيَاًما  ِقيًَما  5النساء  58
َلمْ   94النساء  76 َ��مَ   السَّ   السَّ

  ِخَ��َفكَ   َخْلـــفك  76ا�Ilmاء  235
  َمْهًدا  ِمَهاًدا  53طه  260
  َمهدا  ِمهادا  10الزخرف  414
  إِحسانا  ُحسنا  15  431

  
4����ִ#�9�2= ﴿:قولـــــــه تعـــــــاىل  ]�azEE3 o/	0 AI�V�֠�� 
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  ورش عن نافع:

،مصـــدر(دفع) ثالثيـــا حنو:كتـــب كتـــاب،وجيوز أن يكـــون )1(قرأمهـــا بكســـر الـــدال وألـــف بعـــد الفـــاء 
-عنــد ذلــك-املفاعلــة قــد تــأيت مــن واحــد كعاقبــت اللــص واملعــىنمصــدر (دافــع) كقاتــل قتــاال،ألن 

  :دفع.
  حفص عن عاصم:

قرأمهــا بفــتح الــدال وســكون الفــاء؛  قيــل :مصــدر دفــع يــدفع ثالثيــا،ألن املفاعلــة الــيت مــن اثنــني ال 
   )2(معىن هلا هنا، ألن الدافع عن املؤمنني ال يدافعه أحد فيما يدفع. 

  والمصدر:بين اسم المكان أو الزمان -9

ـــــــــــال واحـــــــــــد يف  ـــــــــــه مث ـــــــــــه تعـــــــــــاىل:وفي  ���M	504☺ִs ֠�	�\504 ﴿قول
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+ rl ﴾:49[النمل.[  
  أهلك. مصدر منفهي )1(قرأها بضم امليم وفتح الالم المعنى عند ورش:

                                                      

 .2/173"النشر": - 1
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، فهـو اسـم مكـان أي الـس أو زمـان )2(قرأهـا بفـتح املـيم وكسـر الـالم المعنى عند حفص:
   )3(أي زمان اهلالك.

ــدر:-10 ــين الجمــع واســم المص   	9�Y�☺h﴿قولــه تعــاىل:وفيــه مثــال واحــد يف  ب
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  ]190[األعراف: 

  على املصدر،مبعىن الشريك. )4(قرأها"ِشرًكا"بكسر الشني :المعنى عند ورش
  )6(.وهي مجع السم املصدر،مثل خليط وخلطاء )5(قرأها"ُشرَكاَء" المعنى عند حفص:

  
  ا��خت��ف في صيغة الفعل:-:المطلب الثاني

  ا��فعال:دراسة ا��ثر المعنوي ��بنية -أ
،وســنتكلم يف هــذا املطلــب علــى داللــة الــزمن يف الفعــل،واليت تتغــري داللــة الفعللمــن قبــل تعرضــنا   

بتغري بناء األفعال،ومل يأت يف االخـتالف بـني الـروايتني تغـري بـني املضـارع واملاضـي أو بـني املضـارع 
  واألمر ولذلك سُيكتفى بالكالم عن صيغيت املاضي واألمر. 

1-:opالما  
يفيــــد املاضــــي وقــــوع احلــــدث أو حدوثــــه مطلقــــا ، فهــــو يــــدل علــــى التحقيــــق النقطــــاع الــــزمن يف 

  ه دل على حدوث الشيء قبل زمن التكلم،حنو: قرأ، جلس.ناحلال؛أل
وقد حيمل داللـة احلـال أو االسـتمرار واالسـتقبال،فيدل علـى احلـال يف حنـو قولـك: بعـت واشـرتيت 

واملـراد منهــا احلال؛ويـأيت ـا املـتكلم يف املاضـي للداللــة وأعتقـت وتزوجت،فهـذه الصـيغ يف املاضـي 
  على صدق املراد وتأكيد العزم عليه.

                                                                                                                                                               

  .2/254"النشر": - 1
 مر ن،ص ن.- 2

  .139"،،و"طالئع البشر119"الفارق"،ص- 3

  .2/205"النشر": - 4
  ن، ص ن . املرجع السابق- 5
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] أي كـان 96ويـأيت للداللـة علـى االسـتمرار يف مثـل قولـه تعاىل:"وكـان اهللا غفـورا رحيما."[النسـاء:
ل،قال الفعــل بلفــظ املاضــي وهــو يف احلــال أو مســتقب يــأيتكــائن اآلن جــل ثناؤه.وقــد   ويكــون ،وهــو

]، أي أنـــتم خـــري أمـــة اآلن زمـــن نـــزول 110تعـــاىل:"كنتم خـــري أمـــة أخرجـــت للنـــاس" [آل عمـــران:
  النص وبعده حىت يوم الدين إن شاء اهللا.

وقـــد يـــأيت الـــزمن يف املاضـــي و احلـــدث يف املســــتقبل للداللـــة علـــى التحقيق،مثـــل :"أتـــى أمــــر اهللا" 
]،وقولــــه عــــز وجل:"اقرتبــــت 01نبياء:]وقولــــه ســــبحانه:"اقرتب للنــــاس حســــام."[األ01[النحــــل:

]؛فهــذا جــاء يف املســتقبل وجــاء يف املاضــي للداللــة علــى تأكيــد 01الســاعة وانشــق القمر"[القمــر:
  حمالة.  وقوع احلدث ال

  ا��مر:
وهــو مـــا يطلـــب بــه حصـــول شـــيء بعـــد زمــن التكلم،وهلـــذا فهـــو يــدل علـــى االســـتقبال مطلقا؛قـــال 

]  وقولــه تعاىل:"قــل للمــؤمنني يغضــوا مــن 67إليك"[املائــدة:سـبحانه:"يا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل 
  ]. 30أبصارهم"[النور:

واجلـدول املبـني أسـفله يوضـح االختالفـات املوجـودة  دراسة ا��خت��ف بين الروايتين:-ب
  بني الروايتني يف هذا املطلب:

  حفص  ورش  رقم ا�Xية  رقم التسلسل
  القَ   لقُ   04ا��نبياء  270
  القَ   لقُ   112ا��نبياء  279
  الـــقَ   لــــــقُ   24الزخرف  418
  لـــــقُ   الـــــقَ   20  505

  
��I-�֠ �k ﴿تعـاىل:قوله مثاله و � 3\g��	0 l�ª��a¤		E3 g 
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بـالقول؛أي: -اهللا عليه وسلم صلى-،على األمر للرسول)1(قرأه بغري ألف"لمعنى عند ورش:ا

  قل يا حممد "يا رب احكم باحلق".
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ــــص: ــــد حف ــــى عن صــــلى -"قــــرأه بــــاأللف علــــى املاضــــي لإلخبــــار.عن قــــول الرســــولالمعن
   )1(:"يا رب احكم باحلق"-اهللا عليه وسلم

   
  :ا��خت��ف بين البناء للفاعل والبناء لما لم يسم فاعله:الثالث المطلب

  للفاعل ولما لم يسم فاعله:ا��ثر المعنوي للبناء -أ
الفاعــــل مث املفعــــول مث بالفعــــل مث أن تبــــدأ -كمــــا هــــو معلــــوم-إن أصــــل ترتيــــب اجلملــــة الفعليــــة    

)الــذي ه180وقــد الــدون النحــاة هــذه املالحظــة منــذ بــديات التــدوين؛مع ســيبويه(ت ،املفعــول بــه
  يقول:

وذلك حنو قولك:"ضرب عبد اهللا زيدا" فعبد اهللا مفعول "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إىل  
وانتصــب "زيــد" ألنــه كمــا شــغلت بــه ذهــب وشــغلت "ضــرب"به  كمــا ارتفــع يف ضــرب   ارتفــع ههنــا

  مفعول تعدى إليه فعل الفاعل.
فإن قدمت املفعـول و أخـرت الفاعـل جـرى اللفـظ كمـا جـرى يف األول؛وذلـك قولك:"ضـرب زيـدا 

ما؛ومل ترد به أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخرا يف اللفظ؛ عبد اهللا"ألنك إمنا أردت به مقد
فمن مث كان حد اللفظ أن يكون فيـه مقـدما،وهو عـريب جيـد كثري،كـأم إمنـا يقـدمون الـذي بيانـه 

         )2(أهم هلم وهم ببيانه أعىن،وإن كانا مجيعا يهمام ويعنيام."
ية كـان أسـاس نظـر علمـاء العربيـة إىل أسـرا تريـب اجلملـة وهذا التقرير من سيبويه لنظام اجلملة العرب

) هـذه الظـاهرة يف ه392،وقد رصـد ابـن جـين(ت)3(من جهة التقدمي والتأخري واإلظهار واإلضمار
عنـــــــــــــدما يــــــــــــتكلم عـــــــــــــن قــــــــــــراءة:"وُعلم آدُم األمســـــــــــــاَء   -القــــــــــــراءات القرآنيــــــــــــة فنجـــــــــــــده يقــــــــــــول

  :-ن "آدم"]؛بضم العني من "علم" ورفع امليم م41كلها"[البقرة:
"ينبغـــي أن يعلـــم مـــا أذكـــره هنـــا ، وذلـــك أن أصـــل وضـــع املفعـــول أن يكـــون فضـــلة،وبعد الفاعـــل، 
ك"ضــرب زيــد عمرا"؛فـــإذا عنــاهم ذكـــر املفعول:قــدموه علـــى الفاعــل فقالوا:"ضـــرب عمــرا زيـــد"فإن 

قــدموه علــى الفعــل النصــب،فقالوا:"عمرا ضــرب زيــد".فإن تظــاهرت العنايــة بــه  ازدادت عنــايتهم بــه
قــدوه علــى أنــه رب اجلملــة وجتــاوزوا بــه حــد كونــه فضــلة قــالوا:"عمرو ضــربه زيــد"فجاؤوا بــه جميئــا ع
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ينــايف كونــه فضــلة، مث زادوا علــى هــذه الرتبــة فقــالوا:"عمرو صــرب زيــد" فحــذفوا ضــمريه ونونــوه ومل 
ينصبوه علـى ظـاهر أمره؛رغبـة بـه عـن صـورة الفضـلة وحتاميـا لنصـبه الـدال علـى كـون غـريه صـاحب 

  ملة.اجل
غوا ذكر الفاعل له خمصوص به،وأنمث إم مل يرضوا له ذه املنزلة حىت صاغوا الفعل له وبنوه على أ

  مضمرا فقالوا:"ضرب عمرو"فاطرح ذكر الفاعل البتة. مظهرا أو
ـــــة ، وهـــــو قوهلم:"أولعـــــت بالشـــــيء" نعـــــم وأســـــندوا بعـــــض األفعـــــال  إىل املفعـــــول دون الفاعـــــل البت

كـــــذا،وقالوا:"ثـَُلج فـــــؤاد الرجـــــل" ومل يقولـــــوا ثلجـــــه كـــــذا،و"امتقع لونـــــه" ومل واليقولـــــون: أولعـــــين بـــــه  
  يقولوا:امتقعه كذا"وهلذا نظائر.

  البتة دليل على ما قلناه فاعرفه. اعل هنا البتة ، واعتماد املفعوليةفرفض الف
  وأظنين مسعت:"أولعين به كذا"،فإن كان كذلك فما أقله أيضا.

م بالفضــلة ،وإمنــا كانــت كــذلك ألــا جتلــوا اجلملــة وجتعلهــا تابعــة وهــذا كلــه يــدل علــى شــدة عنــايته
   )1(املعىن هلا."

واحلســن  عنــدما يوجــه قــراءة ابــن مســعود-وجنــده يقــول يف موضــع آخــر فيزيــد هــذه الفكــرة وضــوحا
  :-]30واألعمش:"يوم يُقال جلهنم"[ق:

بــه ، بــل ألن العنايــة "هــذا يــدل علــى أن قولنــا "ُضــرب زيــد" وحنــوه مل يــرتك ذكــر الفاعــل للجهــل 
انصرفت إىل ذكر وقوع الفعل بزيد، عـرف الفاعـل بـه أوجهـل ن لقـراءة اجلماعـة:"يوم نقـول" وهـذا 

  يؤكد عندك قوة العناية باملفعول به.
   )2(وفيه شاهد وتفسري لقول سيبويه يف الفاعل واملفعول:"وإن كانا مجيعا يهمام ويعنيام".

حيـدث بـني البنـاء للفاعـل وملـا مل يسـم فاعلـه فإمنـا يـراد بـه صـرف فيظهر إذن أن االختالف عنـدما 
  الفعل باملفعول،سواء عرف لنا الفاعل أم مل يعرف. وقوعالعناية إىل ذكر 

واجلدول اآليت يوضح االختالفات املوجودة بني الـروايتني  دراسة ا��خت��ف بين الروايتين:
  :يف هذا الباب

  حفص  ورش  رقم ا�Xية  رقم التسلسل
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  َنْغِفرْ   ُيْغَفرْ   58 البقرة  03
  ُتْسأَلْ   َتْسأَلْ   119البقرة  06
  لَ اتَ قَ   لَ تِ قُ   146آل عمران  53
  لَّ غَ يُ أن   لَّ غُ يَ أن   161آل عمران  55
  لَّ حِ أُ   لَّ حَ أَ   24النساء  69
  ىوَّ سَ تُ   ىوَّ سَّ تَ   42  74
  لَ زَّ نَ   لَ ّزِ نُ   140  79
  قَّ حَ تَ اسْ   قَّ حِ تُ اسْ   107المائدة  89

ـــــــــتُ   161ا��عراف  128 ـــــــــم غَف ر لك
  كمخطيئاتُ 

ـــــــــنَ  ـــــــــم غِف ر لك
  كميئاتِ طِ خَ 

  لُّ ضِ يُ   لُّ ضِ يَ   37التوبة  149
  عفُ إن نَّ   عفَ إن يُ   66  151
  ب طائفةً عذِّ نُ   ب طائفةٌ عذَّ تُ   66  152
ع  110  156 عَ   أن ُتــَقطَّ   أن َتــَقطَّ
سَ   110  157   أَسَّسَ   ُأّسِ
سَ   110  158   أَسَّسَ   ُأّسِ
  َسِعُدوا  ُسِعُدوا  108هود  178
  وحينُ   وحىيُ   109يوسف  198
  دواوصُ   دواصَ وَ   33الرعد  206
  يهدِ �� يَ   ىهدَ �� يُ   37النحل  224
  يوحِ نُ   ىوحَ يُ   43  225
  يوحِ نُ   ىوحيُ   07ا��نبياء  273
  وحينُ   وحىيُ   25  274
  عونرجَ يُ   عونرجِ يَ   39القصص  340
  فسَ لخَ   فسِ لخُ   82  343
  ُيَجازِي  ُيجازَى  16سبأ  369
  حIw يُ   حIw نَ   19  405
  ُيَنشَّؤا  يَنَشؤا  18الزخرف  417
  شهدواأَ   شهدواأُ   19  419
  عنهم  تقبلُ نَ   عنهم  تقبلُ يُ   16ا��حقاف  435
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  تجاوزنَ   تجاوزيُ   16  437
  رى �� يُ   رى �� تَ   25  439
  والُ تِ قُ   لوا قاتِ   4محمد  441
  صعقونيُ   صعقونيَ   45الطور  457
  يَخُرج  ُيخَرج  22الرحمن  459
  لفصِ يَ   لفصَ يُ   3الممتحنة  469
  ىلَ صْ يَ   ىلَّ صَ يُ   12ا�mنشقاق  533
  ع فيهاسمَ تَ   فيها  عُ سمَ تُ   11الغاشية  538
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  ].119[البقرة:﴾
  ورش:المعنى عند 

جزمــه بــال ــي -بــاجلزم-.قــال األزهــري:"من قــرأ:"وال تســأل)1(قرأها"تســأل" بفــتح التــاء وجــزم الــالم
ولــه معنيان:أحــدمها؛أن اهللا أمــره بــرتك املســألة عنهم،والثــاين؛أن يف النهــي تفخيمــا ممــا أعــده اهللا هلــم 

حـال مجيلـة  الـذي يعلـم أنـك حتـب أن ميـون مـن تسـأله عنـه يف-من العقاب،كما يقول لك القائـل
فيقـول:وال تسـأل عـن فـالن ،أي قـد صـار يف أكثـر ممـا تريـد،واهللا أعلـم -حبسـب السـياق-أو قبيحة
  مبا أراد.

–وحيتمــل وجهــا آخــر؛أن يكــون أمــره بــرتك املســألة عــنهم،ألن لآليــة ســببا يف نزوهلــا،إذ ســأل النــيب 
    )2(عن أبويه وموضعهما فنزلت هذه اآلية. -غليه الصالة والسالم

  لمعنى عند حفص:ا
"ال ُتسَأل" مبعىن:ولست تسأل عن أصحاب اجلحيم؛أي من باب النفـي ؛كـأن اهللا دعـاه إىل تـرك 

    )1(املسألة عنهم فيلتقي هذا الوجه بالوجه األول.
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                              ا��خت��ف في المفاعلة و التضعيف:-:لب الرابعالمط 

مـن بـني االختالفـات الـواردة بـني الـروايتني بـأن تكـون واحـدة منهـا  كان االخـتالف يف املفاعلـة     
بصيغة  باملفاعلة وأخرى بالتضعيف بتنويع االختالفات، فأيانا تنقل صـيغ الفعـل التضـعيف فقـط. 
ولــذلك مجعنــا اخلالفــني يف مطلــب واحــد و ســنتكلم هنــا عــن صــيغة املفاعلــة وآثارهــا النعنويــة ولــن 

معنـاه مـرتبط كثـريا بالسـياق الـذي  وضـع فيه.وسـندع ذلـك لدراسـة  نتكلم عن تضعيف الفعل ألن
  النماذج.  

  
  دراسة ا��ثر المعنوي لصيغة المفاعلة: -أ
سنذكر هنا معىن صيغة "فاعل" ألا الصيغة احليدة اليت جاء يها االختالف بني الروايتني،فـاملعىن  

ا فعال فيقابله اآلخر مبثله،وحينئـذ الغالب عل"فاعل" هوالداللة على املشاركة وهي أن يفعل أحدمه
و" حيــث نســب للبــادئ نســبة الفاعليــة للمقابــل نســبة املفعوليــة كقولك:"ضــارب زيــدا عمــرً  نســبي

أصـــــــل الفعـــــــل :"ضـــــــارب"وهو الضــــــــرب إىل زيـــــــد صـــــــراحة،ولكنه جيــــــــيء مـــــــن "عمـــــــرو" ضــــــــمنا 
  وانتصاب"عمرو" على أنه مشارك وليس على أنه مضروب.

ري ،حنوقولك:"ضـــاعفت الشـــيء"أي كثـــرت أضـــعافه،وكقولك:"ناعمه وجيـــيء " فاعـــل إلفـــادة التكثـــ
  اهللا"أي أكثر نعمته.

  ويقيد املوالة،ومعناها أن يتكرر الفعل يتلو بعضه بعضا حنو:"واليت الصوم"و"تابعت القراءة"
        )2(ويأيت مبعىن "فعل"ك"سافر وجاوز" ورمبا كانت املفاعلة بتنزيل غري الفعل منزلته.

  ا��خت��فات بين الروايتين:دراسة -ب
  واجلدول التايل يوضح االختالفات بني الروايتني:  التضعيف:-1

  حفص  ورش  رقم ا�Xية  رقم التسلسل
بون  09البقرة  03   يَــــكِْذبون  ُيــكَّذِ
  اهَ لَ فَّ وكَ   اهَ لَ فَ كَ وَ   37آل عمران  39
  ونَ مُ لِّ عَ تُ   ونَ مُ لَ عْ تَ   79  43
  ونكبُ كذِ يَ ��   بونككذِّ يُ ��َ   33ا��نعام  97

                                                                                                                                                               

 ن.مر نفسه،ص  - 1

 .43- 43"شذا العرف"، - 2
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يُكم  64  101   ُيْنِجيُكم  ُيَنّجِ
  َوَخرَُقوا  َوَخرَُّقوا  100  105
  ُمَنزَّلٌ   ُمْنَزلٌ   114  107
فُ   117ا��عراف  123   َتْلَقفُ   َتَلقَّ
  َسُنَقّتِلُ   َسَنْقُتلُ   127  125
  ُيَقّتُِلون  يَقتُلون  141  127
ِبُعوكم  �� يَْتبَُعوُكم  193  135   �� يَتَّ
يُكم  ُيْغِشيكم  11ا��نفال  139   ُيَغّشِ
  يدِ كَ  نُ وهِ مُ      كيدَ   نٌ هِّ وَ مُ   18  140
يَت  َفَعِميَت  28هود  170   َفُعّمِ
رَ   90ا�Ilmاء  239   يَْفُجر  ُتَفّجِ
  َتزَاور  َتزَّاور  16الكهف  241
  و َلُمِلْئتَ   و َلُمّلِْئتَ   18  242
  َتسأَْلنِي  َتسأََلّنِي  70  244
  َلُدّنِي  َلُدنِي  76  247
له  81  248   أن ُيبِْدله  أن ُيبَّدِ
  َفأَْتبَعَ   َفاتَّبَعَ   85  249
اَقط  25مريم  255   ُتَساِقْط   َتسَّ
  َتْلَقف  َتَلقَّف  69طه  270
فه  31الحج  286   فتخَطفه  فَتخطَّ
فُ   45الشعراء  314   َتْلَقفُ   َتَلقَّ
  لُهّدِمت  لُهِدمت  40  289
  َصدَّق  َصَدق  20سبأ  372
  ُنَنـــــكُِّسهُ   َنْنـــــــُكْسه  68يس  384
  لمَّا  َلَما  32  378
َمعون  �� يْسَمعون  08الصافات  388   �� يَسَّ
اق  وغَساقٍ   57ص  395   وَغسَّ
  ُيَنشَّؤا  يَنَشؤا  18الزخرف  418
ق  44ق  454 ق  تــشَّقَّ   تـَـــَشقَّ
وا  َلَوْوا  05المنافقون  475   لوَّ
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هَّرا  04التحريم  482   َتَظاَهرَا  تـَــظَّ
ُلهُ   05  483 َله  أَن ُيبّدِ   أن يبّدِ
َلنا  32القلم  485   أن يبِْدَلنا  أَن ُيبّدِ
  َتزَكى  َتزَّكَّى  18النازعات  528
  َتَصدَّى  َتصَّدَّى  06عبس  530
  ىلَ صْ يَ   ىلَّ صَ يُ   12ا�mنشقاق  534
  لمَّا عليها  لَما عليها  04الطارق  538

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: ومثال  �E� =E#E342Y2֠ ⌦±�²h³ ﴿قول

�=2�ִ�0���9 ./	0 	T����� 5 
,>#���� �0⌧��� �>�$��� 	ִ☺E3 

504K֠⌧� �k43��g�� +��l 

  ].10[البقرة:﴾
ـــد ورش: ـــى عن بُوَن" المعن ـــاقني،واملعىن بتكـــذيبهم األنبيـــاء و"مـــا" هنـــا )1(قـــرأ"ُ يَكـــذ هـــو والب

مصدرية.فالفعل هنا مضارع كذب املتعدي بالتضعيف مـن التكـذيب هللا ورسـوله،واملفعول حمـذوف 
تقديره يككذبونه،وأيضا فيه محل على قوله تعاىل:"يف قلوم مرض فزادهم اهللا مرضا" واملرض هنـا 

وكـذب بـه وجحـده فهـم  به منؤ ييقر بشيء فال الشك،ومن شك يف شيء ال يقر بصحته؛ومن ال
  مكذبون ال كاذبون.

جاء التضعيف هنا إبانـة هلـذا املعـىن ،وذلـك  أن كـل  وكذلك فإن التكذيب أعم من الكذب وهلذا
من كذب صادقا فقد َكَذَ◌َب قي فعله،وليس كـل مـن كـذب يف شـيء يكـون ُمكـذبا لغريه.فحمـل 

علــى مـا خيــص أحـد املعنيــني. ففهـم أن التضــعيف هنـا أفــاد اللفـظ هنـا علــى املعنيـني أوىل مــن محلـه 
   )2(التعميم.

  المعنى عند حفص:
قرأ"َيْكـــــِذبُون" بفـــــتح اليـــــاء وســـــكون الكـــــاف وكســـــر الـــــذال املخففـــــة،أي بكـــــذم مـــــن كـــــذب    

ومحـال علـى مـا قبلـه مـن قولـه  -كما أخـرباهللا تعـاىل عـنهم-الالزمة،وهومن الكذب الذي اتصفوا به

                                                      

 .2/156"النشر"- 1
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مبـــؤمنني" فـــأخرب اهللا أـــم كـــاذبون يف قوهلم"آمنـــا بـــاهللا وبـــاليوم اآلخـــر"أي مـــا هـــم  تعاىل:"ومـــا هـــم
بصـادقني يف قـوهلم هــذا،مث قـال تعــاىل:"وإذا لقـوا الــذين آمنـوا قــالوا آمنـا وإذا خلــوا لشـياطينهم قــالوا 

  .)1(إنا معكم." فحسن التخفيف ليكون الكالم على نظام واحد مطابق ملا قبله وملا بعده
وســنكتفي ــذا املثــال ألن املطلــب حيــوي عنصــري يبحــث فيهمــا ،و االختالفــات أحــدثت نفــس 

  التأثري.

وإليـــك اجلـــدول التـــايل الـــذي االختالفـــات املوجـــدة بـــني  بـــين المفاعلـــة والتضـــعيف:-2
   :الروايتني

  حفص  ورش  رقم ا�Xية  رقم التسلسل
ر  ُتَصاِعر  18لقمان  357   ُتَصّعِ
هَّرون  04ا��حزاب  360   ُتَظاِهرون  َتظَّ
هَّرون  02المجادلة  465   ُيَظاِهُرونَ   يظَّ
  َتَحاضُّون  َتُحضُّون  18الفجر  541

  
ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــاىل: �|A ﴿قول� N�4�r(-���� ������ $<	ִ2� 

l�jcg,U$☺a�	0 +�l ﴾]:18الفجر[  
، واملعىن ظـاهر )2(قرأها بفتح التاء وضم الضاد بغري ألف المعنى عند ورش: َحيُض من َحض

  أي تأمرون،وهو ما يفهم من املعىن املعجمي هلا. 
،واألصـــل )3(قرأهـــا "َحتَاضـــون"بفتح التـــاء وضـــم الصـــاد وألـــف قبلهـــا المعنـــى عنـــد حفـــص:

تتحاضون؛حذفت التاء الثانية أي: ال حيض بعضكم بعضـا علـى إطعـام املسـاكني ،وكـانوا يـأكلون 
لــــذلك قـــال تعاىل:"ويـــأكلون الــــرتاث أكـــال ملـــا"؛أي مــــرياث اليتـــامى يلفونــــه أمـــوال اليتـــامى ظلما،و 

  )4(لفا.
  

   ا��خت��ف في العدد:-المطلب الخامس:
                                                      

  .42،و"معاين القراءات"،22ينظر :"طالئع البشر":، - 1
  .2/299"النشر":- 2
  مر ن، ص ن. - 3
  .545-544،و"معاين القراءات"،192"طالئع البشر"،- 4



                           ا��خت��ف اللغوي وأثره في المعنى                                                  
 الفصل ا��ول       

88 
 

   دراسة ا��ثر المعنوي ل��خت��ف في العدد:-أ
مــــــا زاد علــــــى ثالثــــــة فمــــــا فوقها،وينقســــــم إىل نوعني:مجــــــع املــــــذكر -كمــــــا هــــــو معلــــــوم-واجلمــــــع  

زيـــد علـــى مفـــرده واو ونـــون أويـــاء أو يـــاء ونـــون ، أوكـــل مجـــع تغـــري فيـــه لفـــظ مفـــرد  الســـامل؛وهوما
،ويســمى مجــع التكســري ،ألن لفــظ الواحــد تكســر فيــه؛ ويفيــد الكثــرة وهوأبلــغ يف املعــىن مــن مجــع 
املــذكر الســامل ، واخلــالف يف داللــة أبنيــة مجــع التكســري ،إذ قســم النحــاة مجــوع التكســري إىل مجــوع 

كثــرة، ومجــوع القلــة مــا كــان مــن الثالثــة إىل العشــرة،فغن زاد علــى العشــرة فهــو مــن القلــة ومجــوع ال
مجــوع الكثــرة ، مثل:آالف،ألوف،فــآالف مجــع قلــة كقولــه تعاىل:"بثالثــة آالف مــن املالئكــة "[آل 

]،فإذا زاد العدد عن عشرة جاء التمييز ألوفا؛كما يف قوله تعـاىل:"خرجوا مـن ديـارهم 124عمران:
]،فدل مجع األلوف على أم على عشرة آالف،فاستدل العلماء بذلك 243لبقرة:وهم ألوف" [ا

على أن مجع أفعال للقلة،ومجع فعول للكثرة.وسنكتقي بذكر هذا النوع من الـدالالت انضـباطا مبـا 
    )1(جاء يف الروايتني.

  دراسة ا��خت��فات بين الروايتين:-ب 
  بين الجمع وجمع الجمع:-1

�-7(K�5⌧� D�Y? ﴿:قولــــــــه تعــــــــاىل اخــــــــتالف واحــــــــد يف وهــــــــوx£� 

⌦�a� +ttl ﴾]:33املرسالت[  
   :المعنى عند ورش

ــــــالم ــــــألف بعــــــد ال ــــــذي قرأها"ِمجَــــــاالٌت" بكســــــر اجلــــــيم وب ، علــــــى اجلمــــــع ؛ وهــــــي اإلبــــــل ؛  )2(ال
ــــــاَرٌة؛ مث جيمــــــع اجلمــــــل علــــــى  ــــــاٌر وذَِك ــــــٌر وذَِك ــــــٌة، كمــــــا يقــــــل ذََك ــــــٌة؛َمجٌَل و ِمجــــــاٌل وِمجَاَل مجــــــع ِمجَاَل

  ِمجَاَالٌت.
  :المعنى عند حفص

    )4(،فهو مجع وهي مفردها.)3(الذي قرأها"ِمجَاَلٌة"
  واجلدول املبني هنا يوضح االختالفات بني الروايتني يف هذا الباب. بين الجمع وا�mفراد:-2

                                                      

 . 118ينظر:"شرح ملحة اإلعراب"،- 1

  .2/297"النشر":- 2
  مر ن،ص ن.- 3
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  حفص  ورش  رقم ا�Xية  رقم التسلسل

  ينٍ كِ ِمسْ   ينَ اكِ سَ مَ   184البقرة  15
  اًر يْ َط   اًر ائِ َط   49آل عمران  41
  مْ كُ تُ يْ ا آتَ مَ لَ   مْ اكُ نَ يْ ا آتَ مَ لَ   81  45
  هِ تَ الَ سَ ِر   هِ تِ ا��َ سَ ِر   67المائدة  86

  هُ تَ سالَ ِر   هسا��تِ ِر   124ا��نعام  111
  مهِ تَ يَ رِّ ذُ   همياتِ رِّ ذُ   172ا��عراف  132
  بينةِ   بيناتِ   40فاطر  375
يَاتهم  41يس  381 يَتِهم  ذّرِ   ُذّرِ
  السالمجَ   لسالمجْ   11المجادلة  468

  
����I2֠ �y\µ ﴿قوله تعاىل:ومثاله \���� �=\��\/֠⌧��QFR 

���$֠�/	0 �k4��Z1�� �$� lk�� o/	0 

�E)�¯��� 0�z	�� 504FM�Yִ� ��$� +±��V!	0 
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N�4☺EY-�F�	0 =��J�2�3 	dr�2�3 �|EM 

0G��%&\� + �l﴾:40[فاطر.[  
-على اجلمع مبعىن كثـرة مـا جـاء بـه النـيب )1(الذي قرأها"بـَيـَناٍت" باأللف المعنى عند ورش:
  من اآليات والرباهني؛ على صحة صدقه ونبوته من القرآن.-صلى اهللا عليه وآله وسلم

الـذي قرأها"بـَيـنَـٍة" بـال ألـف علـى اإلفـراد مبعـىن: مـا يف كتـاب اهللا أو مـا المعنى عنـد حفـص:
  )2(من الرباهني. -صلى اهللا عليه وآله وسلم-يأيت به النيب

  بين ا�mفراد والتثنية: -3
 0nSyִ7 0�zEM ﴿بحــــــث مثــــــاال واحــــــدا وهــــــي قولــــــه تعــــــاىل:وقــــــد كانــــــت نتيجــــــة ال

	�K�\/ִ֠� �'	�֠ CDa��Y-�� n �a��3 
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�a�E��9 ��t��Ma�	0 +tl ﴾]:38الزخرف.[  
،أي العــائش عــن ذكــر الــرمحن هــو الكــافر )1(الــذي قرأها"جاءانا"بالتثنيــة المعنــى عنــد ورش:

  وقرينه الذي ُويلَ به.
الــذي قرأها"جاءنــا" بغــري ألــف والضــمري يعــود علــى العــائش عــن ذكــر  المعنــى عنــد حفــص:

  )2(أو الكافر وحده. الرمحن وحده
  

  ا��خت��ف في التخفيف والتثقيل:-:السابعالمطلب 
  دراسة ا��ثر المعنوي ل��خت��ف في التخفيف والتثقيل:-أ

  إّن:
  تأيت إن ملعاين عدة أشهرها:التوكيد والربط والتعليل:

  التوكيد:-1
:"أنـــــا راودتـــــه عـــــن نفســـــه وإنـــــه ملـــــن "وهـــــو األصـــــل فيهـــــا ويـــــدور معهـــــا حيـــــث وردت؛قـــــال نعاىل 

ــــــى أــــــا بالتوكيــــــد ، أــــــا جيــــــاب عليهــــــا بالقســــــم كقولــــــه 51الصادقني"[يوســــــف: ].ويســــــتدل عل
] وقــال ســبحانه:"أهؤالء الــذين أقســموا بــاهللا 72تعــاىل:"لعمرك إــم يف ســكرم يعمهــون "[احلــج:

] وقــــــــــــــــال "وقامسهمــــــــــــــــا إين ملــــــــــــــــا ملــــــــــــــــن 53جهــــــــــــــــد أميــــــــــــــــام إــــــــــــــــم ملعكــــــــــــــــم ."[املائــــــــــــــــدة:
]،وقــال ســبحانه 56]وقــال تعــاىل:"وحيلفون بــاهللا أــم ملــنكم ":[التوبــة: 21لناصــحني"[األعراف:ا

  )3(]"53وتعاىل:"قل إي وريب إنه حلق"[يونس:
أمــا عــن درجــة توكيــدها فقــد قيــل "إــا آكــد مــن الالم،ولفظهــا وثقلهــا يــوحي بــذلك ،وهــي قرينــة 

ا مســبوقة بـاهلمزة ،ومـن أوجــه الشـبه بينهمــا أن  الشـبه بنـون التوكيــد الثقيلـة الــيت تؤكـد الفعـل غــري أـ
كلتيهما للتوكيد ،وأن نون التوكيد يفتح معها الفعـل وهـذه تنصـب معهـا االسـم ،وأـا ختفـف كمـا 

  .  )4(ختفف تلك"
                                                      

 .2/276"النشر":- 1
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   الربط: -2

إن لربط الكالم بعضه ببعض ،فال حيسن سـقوطها منـه وإال كـان خمـتال غـري ملتـئم ،وذلـك  قد تايت
حنـــــــــــــو قولـــــــــــــه تعاىل:"قـــــــــــــالوا ســـــــــــــبحانك ال علـــــــــــــم لنـــــــــــــا إال ماعلمتنـــــــــــــا إنـــــــــــــك أنـــــــــــــت العلـــــــــــــيم 

]،وقولــــه:"فتلقى آدم مــــن ربــــه كلمــــات فتــــاب عليــــه إنــــه هــــو التــــواب الــــرحيم" 32احلكيم"[البقــــرة:
  لوددت الكالم خمتال نابيا.]،فلو أنك أسقطت إن 37[البقرة:

و لــــــو نظرنــــــا إىل قولــــــه تعاىل:"فــــــاعفوا واصــــــفحوا حــــــىت يــــــأيت اهللا بــــــأمره إن اهللا علــــــى كــــــل شــــــيء 
]،وقولــــــه تعـــــــاىل:"ومن يتــــــوهلم مـــــــنكم فإنــــــه مـــــــنهم إن اهللا ال يهــــــدي القـــــــوم 109قــــــدير."[البقرة:

النســــــــان لظلــــــــوم  ] وقولــــــــه تعــــــــاىل:"وإن تعــــــــدوا نعمــــــــة اهللا ال حتصــــــــوها إن ا51الظاملني"[املائــــــــدة:
  .      )1(]؛فسنجد أن الكالم غري ملتئم وال مرتبط 34كفار"[إبراهيم:

  التعليل:-3
  ]168و"ذلك يف مثل قوله تعاىل:"وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني."[البقرة: 

]وقولــه 173وقولــه تعــاىل:"فمن اضــطر غــري بــاغ وال عــاد فــال إمث عليــه إن اهللا غفــور رحــيم "[البقــرة:
] وقولـــه ســـبحانه:"ما أنـــا بباســـط يـــدي 87تعـــاىل:"وال تعتـــدوا إن اهللا ال حيـــب املعتدين."[املائـــدة:

تك ]وقولــه سبحانه:"وصــل علــيهم إن صــلوا28إليــك ألقتلــك إين أخــاف اهللا رب العاملني"[املائــدة:
]،وقولـــــه:"ما جئـــــتم بـــــه الســـــحر إن اهللا ســـــيبطله إن اهللا ال حيـــــب عمـــــل 103ســـــكن هلم"[التوبـــــة:
       )2(]."81املفسدين."[يونس:

  أّن:
َأن يف الكالم حبسب سياقها يف اجلملة؛لكن أهم وظيفة هلـا أـا توقـع اجلملـة موقـع  ختتلف معاين 

ة وحنـو ذلك،وذلـك حنـو أن تقـول :يعجبـين أنـك املفرد؛فتهيؤها لتكون فاعلة ومفعولة ومبتدأ وجمـرور 
  فزت،وأخشى أنك ال تعود،وأرغب يف أنك تكون معنا.

        
وال يــتم معــىن الكــالم إال مـــع ضــميم معهــا،خبالف (إّن) املكســورة،فقولك (إنـــك فــائز) كــالم تـــام 

  خبالف أنك فائز فإنه جزء من الكالم؛وهو ال يؤدي معىن حيسن السكوت عليه.

                                                      

  .212- 211.و"دالئل اإلعجاز"،ص:1/289ينظر "معاين النحو":-1
 .407-2/406،و"الربهان":1/156.وينظر:"اإلتقان":1/290النحو":"معاين  -2
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حملســـوس إىل املعقول،واملتشـــخص إىل ذهـــين،ألن احلـــرف املصـــدري جيعـــل مـــا بعـــده يف وهـــي حتـــول ا
وهـو معـىن ذهـين غـري متشـخص؛فثمة فـرق -ألن التأويـل يصـعب يف بعـض األحيـان-حكم املصدر

بـــني قولـــك:أرى حممـــدا واقفـــا وبـــني قولـــك: أرى أن حممـــدا واقـــٌف؛فألول موقـــف متشـــخص ورأي 
  بصري، والثاين موقف ورأي عقلي.

و أننا الحظنا اآليات القرآنية وجدنا ذلك،فقوله تعـاىل:"أمل تـر أن اهللا خلـق السـماوات واألرض ول
].وقوله تعاىل:"أمل تـر أن اهللا سـخر لكـم مـا يف األرض والفلـك جتـري يف احلـر 19باحلق":[إبراهيم:
ــــــا اهللا65بــــــأمره":[احلج: ــــــني هــــــذه واآليات:"أرن ــــــة تــــــدبر وتفكر،وفــــــرق ب ــــــا كلهــــــا رؤي  ] الرؤيــــــة هن

] وقولــــه:"قال رب أرين 55]وقولــــه ســــبحانه:"حىت نــــرى اهللا جهرة":[البقــــرة:153جهرة":[النســــاء:
  ].143أنظر إليك،قال لن تراين ":[األعراف:

كـد مـن قولنـا وتدل كذلك علـى التوكيـد إضـافة إىل املعـاين السـابقة؛فقولنا علمـت أن حممـدا قـائم آ
موقـع املفـرد؛أي علمـت هـذا األمر؛قـال تعـاىل:  ة إىل إيقـاع اجلملـة املؤكـدةعلمت حممدا قائم،إضاف

 أعلم بإميان فـإن علمتمـوهن منات مهاجرات فامتحنون واهللاأيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤ  "يا
]؛ومل يقـــــــل ســـــــبحانه: فـــــــإن علمـــــــتم إـــــــن 10منـــــــات فـــــــال ترجعـــــــوهن إىل الكفار":[املمتحنـــــــة:مؤ 

إال اهللا ولـــذلك قـــال ســـبحانه:"واهللا أعلـــم  مؤمنـــات،ألن اإلميـــان أمـــر قلـــيب ال يطلـــع علـــى حقيقتـــه
بإميــان" فــاكتفى باألمــارات والــدالالت الظــاهرة الــيت تــدل علــى اإلميــان،ومل يؤكــده ب(أّن) ألنــه ال 

  سبيل إىل اليقني القاطع.
] فجـــاء بـــأن ألنـــه علـــم 66وقـــال ســـبحانه:"اآلن خفـــف عـــنكم وعلـــم أن فـــيكم ضـــعفا":[األنفال:

  )1(مؤكد.
؛وهلـذا يقـول سـيبويه يف قولـه تعـاىل: "ومـا يشـعركم )2(مبعىن (لعل) بل قيل أا لغة فيهاد تأيت أّن وق

]:"وأهل املدينة يقولون أـا فقـال اخلليـل هـي مبنزلـة قـول 109أا إذا جاءت ال يؤمنون":[األنعام:
  )3(العرب (ائت السوق أنك تشرتي شيئا)أي لعلك"

                                                      

  267-295-1/293"معاين النحو"::ينظر- 1
 .1/156،و"اإلتقان":1/143،و"اهلمع":1/40ينظر:"املغين: - 2

  .3/123"الكتاب":- 3
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عـــىن لعل؛يقال:(ايـــت الســـوق أنـــك تشـــرتي لنـــا كـــذا قـــال ابـــن يعيش:"وقـــد تســـتعمل أّن املفتوحـــة مب
وكـذا) أي لعلك.وقيـل يف قولـه تعـاىل :"ومـا يشـعركم أـا إذا جـاءت ال يومنـون" علـى لعلها،ويؤيـد 
ذلــك قــراءة أيب "لعلهــا" كأنــه أــم أمــرهم فلــم خيــرب عــنهم باالميــان وال غــريه.وال حيســن تعليــق (أن) 

  ائط بن يعفر:ب(يشعركم) ألنه يصري كالعذر هلم؛قال حط
  أريين جوادا مات هزال ألنين       أرى ما ال ترين أو خبيال خملدا.

                  )1(قال املرزوقي:وهو مبعىن (لعل) وقد روي :لعلين أرى ما ترين."
يذكر النحاة ثالثة أحـوال ل(إّن):وجـوب الكسـر،ووجوب الفتح،وجـواز األمرين؛وضـابط ذلـك أنـه 
يتعني كسره حيث ال جيوز أن يسد املصـدر مسدها،ومسـد معموليهـا،وتتعني املفتوحـة حيـث جيـب 

          )2(ذلك،وجيوز األمران إن صح االعتباران.
ا هي تفسري هلذا الضابط؛وإيضاح ذلـك أّن (إّن) واملواطن اليت يذكر فيها النحاة وجوب واجلواز إمن

املكســورة ال تغــري معــىن اجلملــة،وإمنا تفيــد توكيــدها،وأما املفتوحــة فهــي ــيء اجلملــة ألن تقــع موقــع 
املفرد وجتعل مـا دخلـت عليـه غـري تـام الفائـدة بعـد أن كـان مفيـدا قبـل دخوهلا،فقولنا:(حممـد قـائم) 

تامة املعىن،أما إذا قلنا:(أن حممدا قـائم) بـالفتح فهـي ليسـت تامـة و(إن حممدا قائم) كلتا اجلملتني 
املعىن،وإمنا وقعت احلملة موقع املفرد،فمىت كان الكالم ال حيتمل اإلفراد وإمنا هو موطن اجللة تعني 
الكسر،ومىت كان الكالم ال حيتمل اجلملة وإمنا هـو مـوطن املفـرد تعـني الفتح،ومـىت جـاز االعتبـاران 

                        )3(ان.جاز الوجه
وهلــذا يقــول صــاحب "األصــول": "واملواضــع الــيت تقــع فيــه أن املفتوحــة ال تقــع فيهــا إن املكســورة  

فلـــيس معـــىن الكســـر )4(فمـــىت وجـــدما يقعـــان يف موقـــع واحـــد فـــاعلم أن املعـــىن والتأويـــل خمتلـــف"
  خمتلف. والفتح واحدا يف املواضع اليت جيوز فيها الوجهان،وإمنا املعىن

  إِْن:
إن"يف املعـاين احملتملـة الوقـوع واملشــكوك يف حصـوهلا واملوهومـة والنـادرة واملسـتحيلة وســائر تسـتعمل"

  االفرتاضات األخرى، فهي لتعليق أمر بغريه عموما.
                                                      

  .67-8/78":شرح املفصل"- 1
 .131-1/130، و"شرح ابن عقيل":1/299"معاين النحو": - 2

  .1/299النحو":"معاين - 3
4 -1/323. 
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].وقولـــه ســـبحانه: 191فمـــن املعـــين احملتملـــة الوقـــوع ، قولـــه تعاىل:"فـــإن قـــاتلوكم فـــاقتلوهم"[البقرة:
].وقوله عز وجـل: "وإن كنـتم 230حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه"[البقرة: "فإن طلقها فال

  ].06جنبا فاطهروا"[املائدة:
ومن املعاين املشكوك يف حصوهلا قوله سبحانه: "ولكن انظر إىل اجلبـل فـإن اسـتقر مكانـه فسـوف 

  ].143تراين."[األعراف:
ولــه :"قــل أرأيــتم إن جعــل اهللا علــيكم الليــل ومــن املعــاين املفرتضــة الــيت ال وقــوع هلــا يف املشــاهدة ق

  ].71سرمدا إىل يوم القيامة من إله غري اهللا يأتيكم بضياء"[القصص:
     )1(].81ومن املعاين املستحيلة قوله تعاىل: "قل إن كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين" [الزخرف:

  أَْن:
البــا حنو:(أريــد أن تــأتيين) وتــدخل تــدخل علــى اجلمــل الفعليــة ،فتصــرف املضــارع إىل االســتقبال غ
]،وتــدخل علــى األمــر حنــو:"وإذا 59علــى املاضــي حنو:"هــل تنقمــون منــا إال أن آمنــا باهللا"[املائــدة:

  ].86أنزلت سورة أن آمنوا باهللا وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم"[التوبة:
  .)2(وقد تفيد التعليل حنو:"عبس وتوىل أن جاءه األعمى

  
  دراسة ا��خت��فات بين الروايتين: -ب 

  فتح همزة "إّن" وك�Iها:-1
 STFB �$� �I���֠ �4��Z1�K 5	 KEM)	 ﴿قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل:

?7(KEM �42� ©Qִ�a�	0 ¹>�$7��	0 

+ql﴾:52[الطور.[   
علــى التعليـل أي" ألنــه هــو.."، والفــتح هنــا )3(الــذي قرأهـا بفــتح اهلمــزة  المعنــى عنــد ورش:

  الشيء ألجل شيء آخر ألن دعاءهم إياه كان ألنه بر رحيم باملؤمنني.فيه معىن فعل 
  

                                                      

 .1/149و"اإلتقان": ،9/4": املفصل،وينظر: "شرح 4/69"معاين النحو":- 1

  .3/335،154"معاين النحو": - 2
 .2/282"النشر":- 3
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 -كمـا قلنـا سـابق-الذي قرأها بالكسـر علـى االسـتئناف واالبتـداء؛وإن المعنى عند حفص:
    )1(حرف للتأكيد أن اهللا بر رحيم على كل حال باملؤمنني.

" الثقيلة وتخفيفها : -2   "أَنَّ
�0	2�CU$☺-��a¤ ﴿قولـه تعـاىل:� Sk�� CD�T�2�� o/	0 

$7a��Y�� kEM �k֠⌧� ��$� ��jE3��-�ga�	0 +�l 

  ]07النور:[﴾
وجعلهــا غــري عاملــة علــى رأي الكوفيني،ورفع"لعنــة" )2(الــذي قرأهــا "أْن" المعنــى عنــد ورش:

  على االبتداء.
    )3(الذي قرأها"أن" ونصب"لعنة" فجاء الكالم على أصل الوضع. المعنى عند حفص:

  "إن" وتضعيفها:سكون نون -4
�SkEM ﴿قولــه تعــاىل:� ִ⌧\� 	h☺�� �=��S���$_9�4���� 

ִ�©3�� ,>#�Y-ִ☺Z��� � ?7(KEM 	ִ☺E3 

�k42Yִ☺�2�� Q�E�ִ� +���l ﴾]:111هود.[  
،وأعملها، ألا عملـت لتشـبه الفعل،والفعـل )4(الذي قرأها "ِإْن"املخففة المعنى عند ورش: 

أعمـــــــــال"ِل"األمر و"ِع"القـــــــــول ،قتعمـــــــــل يف الفعـــــــــل مـــــــــع يعمـــــــــل تامـــــــــا وخمففا،فكـــــــــذلك جـــــــــاز 
  احلذف؛فكذلك جيوز إعمال "إن" مع احلذف.

  )5(الذي قرأها"إن" على أصلها وأعملها.المعنى عند حفص:
  فتح همزة"أَْن"وك�Iها:

ــــــــــــــه تعــــــــــــــاىل:ق  0	��t�Zr}^�9�� �=\gT�� ��®B$m֠/ ﴿ول

	G�a�C k�� ,>VTFB 	^��4�֠ Nij$9EQZh©� +El 

  ].05الزخرف:[﴾
  المعنى عند ورش:

                                                      

  .246.و"إمالء ما من به الرمحن"،9/572،وينظر: "البحر احمليط":465"معاين القراءات"،- 1
 .2/248"النشر":- 2

 .2/154و"إمالء ما من به الرمحن": ،2/134.والكشف": 260ينظر:"احلجة"،- 3

 .2/218"النشر":-  4

 .1/266،و"البحر": 1/536، و"الكشف": 350ينظر:"حجة القراءات"،-  5
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، جعله أمرا منتظرا، على معىن االستقبال،وأنه مل يقع؛ بدليل جعلـه"إن" )1(الذي قرأها"ِإْن"بالكسر
أـم  تعـريفهم-جـل وعـز-أرادفشرطية،والشرط أمر مل يقع،وجعله ما قبله من كـالم جـواب الشـرط،

  اإلنذار و اإلعذار إليهم. من غري مرتوكني
تحقـــق ،لثبـــوت األمـــر؛ كمـــا يقـــول األجـــري:"إن كنـــت الشـــرط الـــذي يصـــدر مـــن  املأو يكـــون مـــن 

عــامل بذلك،ولكنــه خييـل يف كالمــه أن تفريطــك يف اخلـروج عــن احلــق  عملـت لــك،فوفين حقي،وهـو
   ؛فعل من له شك يف االستحقاق ،مع وضوحه استجهاال له.

  المعنى عند حفص:
 ومــا مســرفنيعــنكم ذكــر االنتقــام مــنكم والعقوبــة لكم،بــأن كنــتم ق الــذي قرأهــا "َأْن"،أي؛ أفنضــرب

                                )2(،وقيل:الذكر ههنا العذاب.،أي أنه جعله أمرا قد كان وانقضى.

                                                      

 .2/275"النشر":-  1

  .2/227.و"إمالء": 645-644.و"حجة القراءات"؛320ينظر:"احلجة":  2
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  المبحث ا�&ول:المستوى ا�"عرابي:
  ::ا��خت��فات في الع��مة ا�"عرابية&ولالمطلب ا�

  توطئة:أو��:
الرتكيبيـة؛أننا وجــدنا  لقـد كانـت نتيجـة رصــد االختالفـات اللغويـة بـني الــروايتني يف مسـتوى البـىن   

فروقــا كثــرية بينهمــا مــن جهــة تغــري احلركــة اإلعرابيــة،وذلك يف حنــو مئــة ومثــاين آيــات؛أي مــا يقــارب 
نصف االختالفات املوجودة بيت الروايتني؛واليت هي :سـت ومخسـون ومائتـا آية؛وهلـذا شـرع العـدد 

ُحـــق لـــه أن يُعـــاجل يف حبـــث  لنفســـه أن جيعـــل التغـــري يف احلركـــة اإلعرابيـــة يف مســـتوى خـــاص بـــه؛بل
مســتقل بذاتــه،وملا كــان هــدف حبثنــا هــذا رصــد األمنــاط الــيت ختتلــف ــا املعــاين انطالقــا مــن اآللــة 
اللغويــة؛اكتفينا بــذكر أنــواع االخــتالف يف هــذا املســتوى مث دراســة مثــال يف كــل اخــتالف كمــا هــي 

ق التـَغَري املعنوّي نفَسه؛بقدر مـا حيـاول طريقتنا منذ البداية،مع التأكيد على أن هذا العمل ال ُيَالح
الكشـــــف عـــــن أســـــباب ومنطلقـــــات هـــــذا التغري،وكمـــــا هـــــي العـــــادة ســـــنقدم جبانـــــب نظـــــري خيـــــُدم 
املبحث؛حبيــــث نــــتكلم عــــن اإلعــــراب وعالقتــــه بــــاملعىن؛مث حماولــــة التعــــرف علــــى معــــاين عالمــــات 

  اإلعراب؛فيقال وباهللا التوفيق:                
  والمعنى:ا�"عراب -1

لقد كان اإلعراب منذ بديات التأسيس للعلوم اللغوية العربية؛ذا عالقة وطيدة باملعىن؛وما يُـروى    
ـــــــا األســـــــود  ـــــــى هـــــــذا،ذلك أن أب ـــــــل عل ـــــــم النحـــــــو دلي ـــــــيت أّدت إىل تأســـــــيس عل مـــــــن احلـــــــوادث ال

أنكـــــر علـــــى ابنتـــــه اســـــتعماهلا للحركـــــة الـــــيت تـــــدل علـــــى االســـــتفهام وهـــــي تريـــــد ه) 69(تالـــــدؤيل
ب؛فَتغيـَر املعــىن املــراد منهــا بتغــري احلركــة وفســدت بــذلك لغتهــا؛وكيف أن هــذا الفســاد انتقــل التعجــ

إن اهللا بـــريء مـــن «مـــن كـــالم النـــاس فيمـــا بينهـــا إىل كـــالم اهللا ســـبحانه وتعـــاىل؛ومسع رجـــال يقـــرؤ: 
لطعَن يف ]من الرفع إىل اجلر؛فأدى ذلك إىل إفساد املعىن بالكلية،بل ا03التوبة:»[املشركني ورسولُه

  .     )1(مقام الّنبوة و الرسول الكرمي 
وعلى الرغم من أن تعريفات هذا العلم وأسلوب تعامل املتأخرين معـه كانـت ُمسـتغرِقة يف الشـكلية 
إال أن بدايات الدرس اللغـوي كانـت واعيـة للمعـىن باألسـاس،فمراعام إلصـالح اللحـن الواقـع يف 

                                                      

  ).6،اهلامش:(31؛ينظر:"العالمة اإلعرابية"،ص-نه رضي اهللا ع-وقد نسبت هذه احلكاية إىل علي بن أيب طالب- 1
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املعـىن يفسـد بفسـاد احلركـة؛والروايات الـيت تـذكر سـبب ظهـور ألن  -ببساطة-احلركة اإلعرابية كان 
  . )1(اللحن كلها دالة على ذلك

أما عن سبب تسمية اإلعراب ذا االسـم وتعلـق ذلـك بتأديتـه للمعىن؛فقـد قـال بـه النحـاة منـذ    
،وسنســوق مــن املتأخرين-)3(وإبــراهيم أنــيس -املتقــدمني-مــن )2(القــدمي إال مــن شــذ مــنهم كقطــرب

  تأكيدا على عالقة اإلعراب باملعىن؛      -باختصار-قواهلم املتكاثرة يف هذا القضيةهنا أ
  ):ه134يقول األنباري(ت

  "أما اإلعراب ففيه ثالثة أوجه :
أحــدها أن يكــون مســي كــذلك ألنــه يبــني املعــاين املــأخوذة مــن قــوهلم:"أعرب الرجــل عــن حجتــه -1

  :"الثيب تعرب عن نفسها"أي تبينه وتوضحه..-وسلمصلى اهللا عليه -إذا بّينها ومنه قوله
:"عربـــت معـــدة الفصـــيل" إذا أن يكـــون مســـي إعرابـــا ألنـــه تغـــري يلحـــق أواخـــر الكلـــم مـــن قوهلم-2

فــــإن قيل:..معنــــاه الفســــاد وكيــــف يكــــون اإلعــــراب مــــأخوذا منــــه؟قيل:معىن قولــــك أعربــــت تغريت؛
كتـــــــــاب؛إذا أزلـــــــــت ربـــــــــه وهـــــــــو فساده،وصـــــــــار هـــــــــذا كقولك:أعجمـــــــــت الي أزلـــــــــت عالكـــــــــالم:أ

  عجمته؛وأشكيت الرجل إذا أزلت شكايته..وهذه اهلمزة تسمى مهزة السلب.
أن يكــون مســي إعرابــا ألن املعــرب للكــالم كأنــه يتحبــب إىل الســامع بإعرابــه مــن قــوهلم :"امــرأة -3

                )4(عروب إذا كانت متحببة."
اإلفصــاح ليوجــه املعــىن االصــطالحي ) مــن املعــىن اللغــوي الــذي هــو ه761وينطلــق ابــن هشــام(ت

  فيقول:
"...مث إن النحويني ملا رأوا يف أواخر األمساء واألفعال حركات تدل على املعـاين وتبـني عنهـا مسوهـا 

      )5(إعرابا أي بيانا وكأن البيان ا يكون..فاإلعراب احلركات عن معاين اللغة."
                                                      

أال يقرئ القرآن -رضي اهللا عنه-املذكورة سابقا باللحن؛فأمر عمر بن اخلطاب–إذ يروى أن أحد الناس أقرأ أعرابيا اآلية - 1
        .30املرجع السابق نفسه،صإال عامل باللغة،فأمر أبا األسود الدؤيل أن يضع النحو ؛ينظر:

 وما بعدها.69،و"اإليضاح يف علل النحو"؛86-1/84ينظر:"األشباه والنظائر":- 2

بل ال تعدو أن تكون -كما يزعم النحاة-إذ يقول:"مل تكن احلركات اإلعرابية حتدد املعاين يف أذهان العرب القدماء- 3
  .  142بعض."؛ينظر:"من أسرار اللغة"،احلركات اإلعرابية حركات ُحيتاج إليها يف الكثري من األحيان لوصل الكلمات بعضها ب

  .19- 18"أسرار العربية"،- 4
 .1/38،37:.و"شرح األمشوين"1/13.وينظر :"مهع اهلوامع":23ذهب."،صشرح شذور الشذرات على "- 5
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اين باأللفـاظ؛أال تـرى أنـك إذا مسعـت أكـرم )إذ يقول:"اإلبانـة عـن املعـه392ومثلهما ابن جـين(ت
ســعيد أباه؛وشــكر ســعيد أبــوه ؛علمــت برفــع أحــدمها ونصــب اآلخر؛الفاعــل مــن املفعول؛ولــو كــان 

        )1(شرجا واحدا الستبهم أحدمها من صاحبه." 
علـــى املعـــاين  ل)إذ يقـــول:"اإلعراب مـــا اختلـــف آخـــره ليـــده686ومـــثلهم الرضـــي االســـرتاباذي(ت

  .   )2(املعتورة عليه."
):"فـــإن قـــال قائل:قـــد ذكـــرت أن اإلعـــراب داخـــل عقـــب الكـــالم فمـــا ه347ومـــثلهم الزجـــاجي(ت

الــــــذي دعـــــــا إليـــــــه،واحتيج إليــــــه مـــــــن أجلـــــــه؟فاجلواب أن يقـــــــال:إن األمســــــاء ملـــــــا كانـــــــت تعتورهـــــــا 
بنيتهــــا أدلــــة علــــى املعــــاين؛وتكون فاعلــــة ومفعولــــة ومضــــافة ومضــــافا إليهــــا؛ومل يكــــن يف صــــورها وأ

لوا هـــذه ب فيهــا تنبـــئ عــن هــذه املعــاين...فجعاملعاين؛بــل كانــت مشــرتكة، جعلـــت حركــات اإلعــرا
املفعـــــول عنـــــد  احلركـــــات دالئـــــل عليهـــــا ليتســـــعوا يف كالمهـــــم وقـــــدموا الفاعـــــل إذا أرادوا ذلـــــك أو

          )3(احلاجة.."
ريــق بـــني املعــاين فقال:"فأمـــا ) أكــد علـــى أمهيــة وظيفــة اإلعـــراب يف التفه395وكــذا ابــن فـــارس(ت

 اإلعراب فبه متيز املعاين ويوقف على أغراض املتكلمني ،وذلك أن قائال لو قال:ما أحسن زيـدا أو
     )4(ما أحسَن زيٌد أبان باإلعراب عن املعىن الذي أراده."

):"وكــذلك لــو قــال قائــل: مــا أحســن زيــد،مل يــنب إلعــراب يف ذلــك،ومل ه637وكــذا ابــن األثــري(ت
التعجب من حسنه،أو يريد به االستفهام عن أي شيء منه  به يريدن أنا غرضه فيه إذ حيتمل علم

يف ذلــك لقــال: مــا  باإلعــراني أحســن، وحيتمــل أن يريــد بــه اإلخبــار بنفــي اإلحســان عنــه ،ولــو بَــ
كـل قسـٍم أحسَن زيدا، وما أحسُن زيٍد، وما أحسَن زيٌد،علمنا غرضه وفهمنا مغزى كالمه والنَفـَرَد  

فــة النحـــو إذ كـــان مـــن اإلعراب،فوجــب حينئـــذ بـــذلك معر  مــن هـــذه األقســام الثالثـــة مبـــا يعــرف بـــه
                 )5(ضابطا ملعاين الكالم حافظا هلا من االختالف."

                                                      

 .1/35"اخلصائص":- 1

 .1/18"شرح الرضي على الكافية":- 2

 .86- 1/84.و"األشباه والنظائر":69"اإليضاح يف علل النحو"،- 3

 . 309"الصاحيب"،- 4

  .1/30"املثل السائر":- 5
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 -لتعلـــق اإلعــراب والنحـــو بـــاملعىن-ويظهــر مـــن األمثلــة الـــيت ضــرا ابـــن فـــارس وابــن األثـــري ربطُهمــا
  بني أيب األسود الدؤيل وابنته والذي كان من أسباب وضع هذا العلم. باحلادثة اليت دارت

ويتبــني للباحــث مــن خــالل اســتقراء كــالم النحــاة عالقــة احلركــة اإلعرابيــة بــاملعىن وأــا مــدخل مــن 
  املداخل احملصلة للدالالت.

  معاني الحركات ا�"عرابية:-2

عىن؛بـل حـاولوا أيضـا ترتيـب قـوة كـل حركـة مبالحظة عالقـة احلركـة اإلعرابيـة بامل مل يكتف النحاة   
يف اسـتحواذها علــى املعــىن الــذي يــدور عليــه الكالم،فــرأى كثــري مــنهم أن الرفــع َعلَــُم الفاعليــة وبقيــة 
ــــة وبقيــــة املنصــــوبات ملحقــــة ــــا؛وأن اجلــــر علــــم  املرفوعــــات مشــــبه ــــا؛وأن النصــــب علــــم املفعولي

  )1(اإلضافة.
فــــالكالم عنــــد مــــن ذهــــب هــــذا املــــذهب أّســــه الفاعليــــة ولــــذلك ُجعلــــت (مرفوعــــة) بالضــــمة؛وبقية 
املرفوعــات كأــا فاعلــة هــي أيضا،ويســاندها يف حتقيــق أصــل املعــىن املفعــوالت الــيت وقــع عليهــا فعــل 
الفاعل فلذلك جعلت(منصـوبة) بالفتحـة؛ألا ال تقـوم بشـيء؛ولكن يقـع عليهـا القيـام؛ويلحق ـا 

ـا أيضــا،وألن املضـافات ليسـت أصــلية يف حتقيـق املعــىن وال يقـوم الكــالم  الشــبههاملنصـوبات بقيـة 
  عليها؛ولكنها تضيف له وجتر املعىن جرا جعلت (جمرورة) بالكسرة.

فمقتضى كالمهم أن املعىن يدور على فاعل قام به؛ومفعول قام عليه؛وُملحق مـا مضـاف إليهمـا 
  مكمل للمعىن قد يتخلى عنه.

  لفاعلية حقها الرفع وكذا ما يلحق ا؛وعالمتها الضمة أو ما ينوب عنها.فا
  واملفعولية حقها النصب؛وكذا ما يلحق ا؛وعالمتها الفتحة أو ما ينوب عنها.
  واإلضافة حقها اجلر؛وكذا ما يلحق ا؛وعالمتها الكسرة أو ما ينوب عنها.  

اه؛فــإم اختلفــوا يف تفاصــيل دقيقــة كأصــل ولــئن كــان مجهــورهم قــد ســارت أحاديثــه يف هــذا االجت 
  الكالم؛ما هو؟ ومن يقوم به؟

واخلـرب  املبتـدأ:بل -ه)316ت(وابن السراجه)180(توُنسب القول إىل سيبويه-فقد قال بعضهم
  )2(مها األول؛واألصل يف استحقاق الرفع وبقية املرفوعات حممولة عليها.

                                                      

 . 1/92،و"اهلمع":1/24،و"شرح الرضي على الكافية":1/50ملفصل":ينظر:"شرح ا- 1

  .1/92،و"اهلمع":1/72":املفصل"شرح - 2
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  .االمسيةاجلمل الفعلية والثاين يف اجلمل  ونستطيع التدقيق بني القولني فنجعل األول يف
            )1(وقد حاول آخرون حل اإلشكال فقالوا :"بل املرفوعات كلها أصول."

يف أقــــــــواهلم فجعـــــــل الكــــــــالم عمدة،وفضــــــــلة،وما بــــــــني العمــــــــدة  ه)672(توحقـــــــق ابــــــــن مالــــــــك
  والفضلة؛فاألول مرفوع والثاين منصوب والثالث جمرور،وفضل الكالم فقال:

شــبيه بــه لفظــا؛(ويعين بــه اســم كــان  "الرفــع علــم العمــدة: وهــي مبتــدأ أو خــرب أو فاعــل ونائبــه؛ أو
  وأخواا وحنوه.).

مقيــد(ويعين باملقيــد بقيــة املفاعيــل) أو مســتثىن أو  وأن النصــب علــم الفضــلة:وهي مفعــول مطلــق أو
  مشبه باملفعول حنو مررت حبسٍن الوجَه؛بنصب الوجه.   متييز أو حال أو

املضاف إليه...وأحلق من العمد بالفضالت املنصوب يف  وأن اجلر ملا بني العمدة والفضلة وهو
  .)2(باب كان وإن وال

ذهب إليه ابن مالك والرضي؛من أن  فقد اعتمد على ما دثنيإبراهيم مصطفى من احملأما  
                          )3(إن الضمة دليل اإلسناد.-ومن تابعه-عمدة فقاللالضمة دليل ا

  واعتمادا على أقوال السابقني حقق القول يف هذه املسألة فاضل صاحل السامرائي فرأى أن:
الرفـــع دليـــل اإلســـناد أو العمـــدة لـــيس يف العربيـــة اســـم مرفـــوع إال وهـــو طـــرف يف اإلســـناد أي -1"

  عمدة.
املسند إليـه مـا يعـدل حركتـه األصـلية  إن حق العمدة أن يرتفع ولكن قد يدخل على املسند أو-2

  املشبهة بالفعل واجلر باحلروف الزائدة. باألحرفإىل النصب أو اجلر كالنصب 
  النصب عالمة الفضلة.-3
قد يدخل على قسم من الفضالت ما يعدل حركتها إىل اجلر كقوهلم:مـا رأيـت مـن أحـٍد،ورب -4

  رجٍل أكرمت.
                                                                                                                                                               

  1/92.وينظر:"شرح الرضي على الكافية":1/92"اهلمع":-2
 .43-42"اجلملة العربية واملعىن"،- 3

 .41ينظر:مرن، ص- 4
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                           )1(ة إلسناد غري مباشر أو مفعولية غري مباشرة."اجلر دليل اإلضافة وأحيانا يكون عالم-5
أن اإلعـــراب شـــديد االرتبـــاط بـــاملعىن؛وإن كـــان ال يقـــوم بـــاملعىن كله؛فإنـــه يبـــني  ؛وحمصـــول احلـــديث

  أصل الكالم؛ومراتب املفردات ووظائفها لذلك أمجل النحاة وظيفته بقوهلم:
الكلمة مبينا للمعىن احلادث فيهـا بالرتكيـب مـن حركـة أو سـكون  "اإلعراب عبارة عن اعول آخر

يقــــوم مقامها؛فــــاإلعراب موضــــوع لإلبانــــة عــــن وظــــائف مفــــردات الرتكيــــب أو بيــــان منزلتهــــا  أو مــــا
صــــــوت يصــــــحب آخــــــر الكلمــــــة املعربــــــة يف الكــــــالم املنطــــــوق ورمــــــز أضــــــيف للحــــــرف  منــــــه،وهو

    )2(املكتوب."
  : )3(د��لة الع��مات على المعاني-3

األصـــل يف العربيـــة أن تـــدل العالمـــات(من ضـــمة و فتحـــة وكســـرة وســـكون مـــع بقيـــة العالمـــات    
الفرعيـة النائبــة عنهــا) علــى املعــاين،وأن اخـتالف األوىل يــؤدي إىل اخــتالف الثانية؛وقــد اســتثنوا مــن 

  هذا األصل مواطن منها:
  ع��مات البناء: -3-1

حنو:(أقبلـت هـذه املرأة،ورأيـت هـذه املرأة،ومـررت ـذه  ال تدل على معـانٍ  فعالمات البناء األصلي
املرأة.)؛فكســــرة"هذه"وحنو ذلــــك مــــن عالمــــات البنــــاء ال تــــدل علــــى معــــىن إذ هــــي ال تتغــــري بتغــــري 

  موقعها يف اجلملة.
؛ فهــي تفيــد معىن؛حنو:(يــا رجُل)و(ســقط احلجــُر مــن عــُل)و(ال رجــَل يف أمــا حركــة البنــاء العــارض

ل يدل ضم رجل على أنـه نكـرة مقصـودة،ويف املثـال الثالـث يـدل فـتح رجـل الدار)،ففي املثال األو 
-علـى نفــي اجلــنس تنصيصا،وضــم(عُل)يف املثـال الثــاين يــدل علــى تعيـني العلــو ألنــه علــو خمصــوص

  . -كما أوضحه النحاة يف مظانه
  اخت��ف اللغات:-3-2

نا:ال رجل يف الدار بالفتح؛ إن اختالف اللغات يف اللغة الواحدة يتبعه اختالف يف املعىن،كقول   
  وال رجل يف الدار بالرفع.

                                                      

  .44لة العربية واملعىن"،صم،و"اجل1/28"معاين النحو":- 1
 .152"التحليل اللغوي"،ص - 2

  وما بعدها؛بتصرف وحذف يسري.  44وما بعدها،و"اجلملة العربية واملعىن"؛ 1/28،"معاين النحو": ينظر:- 3
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أمــا إذا الحظنــاه يف العبــارة الواحــدة يف لغتــني؛إال أنــه ال يفيــد بالضــرورة اخــتالف املعاين؛حنو:(مـــا 
  .)1(حممٌد قائماً)و(وما حممٌد قائٌم)؛فاملعىن واحد؛واألوىل لغة احلجاز والثانية لغة متيم

  ا�"تباع والمجاورة:-3-3

اليت تكون يف احلركـات والكلمـات؛ويعود يف حقيقتـه إىل االنسـجام  من الظواهر فاإلتباع ظاهرة   
؛كقــــراءة مــــن قــــرأ: "احلمــــُد لُلــــِه" رب بضــــم الــــالم إتباعــــا لضــــمة الــــدال بــــني األصــــوات  املوســــيقي

  .)2(،و"احلمِد لِلِه" بكسر الدال إتباعا لكسر الالم
  غير إعرابي:حركة النقل وحذف الحركة لسبب -3-4 

 وذلــك بنقلهمــا مــن اهلمــزة )3() بفــتح املــيمأن كقــراءة مــن قــرأ "قــَد اَفلــح" بفــتح الــدال،و(أمل تعلــَم 
  ومنه قول الشاعر: ،بعدمها

 إىل البـاء "عجبُت والدهر كثري عجُبه     من عنزي سبين مل أضربُه." بنقل حركة اهلاء يف (أضـربه)
ألن الفعــل جمـزوم والضـمة هنــا ليسـت ذات داللــة علـى معــىن،  ؛وإال فهــي سـاكنة )4(السـاكنة قبلهـا

وال يقاس أمرها على ضمة املضارع اإلعرابية؛ ومنه رأي بعض النحاة يف قراءة من قرأ :"ومـن خيـرج 
مــــن بيتــــه مهــــاجرا إىل اهللا ورســــوله مث يدرُكــــه املــــوت فقــــد وقــــع أجــــره علــــى اهللا" بضــــم الكــــاف مــــن 

اهلـــاء كأنـــه أراد أن يقـــف عليهـــا مث نقـــل حركـــة اهلـــاء إىل  "يدرُكـــه"؛ قيـــل ضـــم الكـــاف منقـــول مـــن
  الكاف.

ا علـــــــــــــى ومــــــــــــن حــــــــــــذف احلركـــــــــــــة لســــــــــــبب غـــــــــــــري إعــــــــــــرايب قولــــــــــــه تعاىل:"مالـــــــــــــك ال تامنّــــــــــــ   
]؛واألصــل:"ال تامنـُنَــا" ألن الفعــل مرفــوع وإمنــا حصــل هنــا إدغــام فســكنت 11يوسف."[يوســف:

  األوىل ألجل اإلدغام.
  الحكاية):ع��مات الحكاية(حركة -3-5

    (أقبــل جــاد احلــق)وذلــك أن احملكــي ال تتغــري ســكناته وال حركاتــه بــل حيكــى بلفظــه وذلــك حنو
و(رأيت جـاد احلـق)و(مررت جبـاد احلـق) فهـو يـالزم حالـة تعبرييـة واحـدة، ومهمـا اختلفـت حاالتـه 

                                                      

  املسألة حبثا. -فيه-ينظر:حممد خان:"القراءات واللهجات"،فقد أشبع- 1
  وما بعدها. 139"،ت،و"القراءات واللهجا1/294ينظر:"املغين":- 2

  .1/20"اهلمع": ينظر: - 3
 .1/420ينظر:"الكشاف":- 4
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لتعبرييـة العامـة ،وإن كان أصله قد يكون جاريا على األسـس اىنعلى معاإلعرابية فال تدل عالماته 
  )1(يف اإلعراب والبناء.

  حركة التخلص من الساكنين:-3-6
  .اهللا يف قلوبكم خريا" وقوله تعاىل:"إن يعلمِ  حنو قوله تعاىل:"مل يكِن الذين كفروا"

  حركة الخفة:-3-7
  حنو : (مل يعد) وحنو قوله تعاىل:"من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم".

  المناسبة:حركة  -3-8
   )2(حنو: غالِمي،و"إن ِأيب يدعوك".

  الKLورة الشعرية:-3-9
) فهي لغة خاصة وأنه جيوز للشاعر ما ال جيوز لغريه وذلـك حنـو قولـه(أم مـن أم أوىف دمنـة مل تكلـمِ 

  وحنو قوله:( يوم الصليفاء مل يوفون باجلار).).مِ ل بكسر امليم من(تكَ 
  أن تعرْف لكم نسبا وابنا نزار فأنتم بيضة البلد. وحنو:تأىب قضاعة

  وغري ذلك من املواضع؛وكله ليس له عالقة بدالالت اإلعراب ومعانيه.
  عرض ا��خت��فات بين الروايتين:-ثانيا

يف حنو مائة ومخسة عشر آية،وقـد اختلـف  -كما أشرنا سابقا-اإلعرابيةجاء االختالف يف احلركة 
مــن الرفــع إىل النصــب، أو مــن الرفــع إىل اجلــر، أو مــن الرفــع إىل اجلــزم ، أو طريقــة التغــري يف احلركــة 

،ولـــذلك ســـنعرض اآليـــات املختلـــف فيهـــا عنـــد دراســـة منـــوذج مـــن كـــل  اجلـــر، أومـــن النصـــب إىل
  اختالف.

  دراسة نماذج:-ثالثا
  وقد جاءت االختالفات بني الروايتني يف املواضع اآلتية: من الرفع إلى النصب:-1

تعداد 
  خت��فا��

  حفص  ورش  رقم ا�Tية  رقم التسلسل

  َليَْس الِبرَّ   َليَْس الِبرُّ   177البقرة  13  01
  َوَلِكنَّ الِبرَّ   َوَلِكِن الِبرُّ   177  14  02
  َوَلِكنَّ الِبرَّ   َوَلِكِن الِبرُّ   188  17  03
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  َحتَّى يَُقولَ   َحتَّى يَُقولُ   214  19  04
  َوِصيًَّة   َوِصيٌَّة   240  22  05
  َفُيَضاِعفَهُ   َفُيَضاِعفُهُ   245  24  06
  تَِجارًَة َحاKbَِةً   تَِجارًَة َحاKbَِةً   282  35  07
  َوَ�� يَأُْمرَُكمْ   َوَ�� يَاُمُرُكمْ   80آل عمران  44  08
  َواِحَدةً   َواِحَدةٌ   11النساء  60  09
  تَِجارَةً   تَِجارَةٌ   29  71  10
  َحَسَنةً   َحَسَنةٌ   40  74  11
  َغيْرُ   َغيْرَ   95  78  12
  يَْومُ   يَْومَ   119المائدة  92  13
َلْم تكن   10ا�&نعام  93  14

  ِفتنَتهم
لم تكن 
  ِفتنُتهم

  و�� ُنكذَب...  و�� ُنكذُب...  27  94  15
  ونكونَ   ونكونُ   27  95  16
  سبيلُ   سبيلَ   55  99  17
  لباسُ   لباسَ   26ا�&عراف  118  18
  خالصةً   خالصةٌ   32  119  19
  إن نَّعفُ   إن ُيعفَ   66  152  20
  ُنعّذِب طائفةً   ُتعذَّب طائفةٌ   66  153  21
  بنيانَه  بنيانُه   110التوبة   159  22
  متاعَ   متاعُ   23يونس  163  23
  يعقوبَ   يَعقوبُ   71هود  175  24
  والنجومُ   والنجوَم   12النحل  218  25
  جزاًء الحسنى  جزاُء الحسنى  88الكهف  250  26
  قولُ   قولَ   34مريم  256  27
  مثقالَ   مثقالُ   47ا�&نبياء  278  28
  سواءً   سواءٌ   23الحج  284  29
  أربعُ   أربعَ   06النور  300  30
  أنَّ لعنةَ   أْن لعنةُ   07  302  40
  والَخاِمسةَ   والخامسةُ   07  301  45
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  عاقبةَ   عاقبةُ   10الروم  348  46
  ويتخَذها  ويتخُذها  06لقمان  354  47
  مثقالَ   مثقالُ   16  356  48
  الكفورَ   الكفورُ   18سبأ  371  49
  تنزيلَ   تنزيلُ   05يس  376  50
  والقمرَ   والقمرُ   39  380  51
ــكم   126الصافات  391  52 وُهللا ربـُّ

  وربُّ 
ـــكم  َهللا ربـَّ

  وربَّ 
  فالحقُّ والحقُّ   فالحقَّ والحقَّ   84ص  397  53
  فأطلعَ   فأطلعُ   37غافر  403  54
  َويعلمَ   ويَعلمُ   35الشورى  412  55
  يرسلَ   يرسلُ   51  413  56
  سواءً   سواءٌ   21الجاثية  432  57
  أحسنَ   أحسنُ   16ا�&حقاف  437  58
  إ�� مساكُنهم  إ�� مساكَنهم  25  441  59
  فُيضاعفَه  فيضاعفُه  11الحديد  463  60
  نزَّاعةً   نزَّاعةٌ   16المعارج  491  61
  فتنفعَه  فتنفعُه  4عبس  529  62
  ��غيةً   ��غيةٌ   11الغاشية  540  63
  حمالةَ   حمالةُ   4المسد  544  64
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lmnnT﴾ :177[البقرة         .[  
  .)1("ليس الرب"حفص: رأق"ليس الرب"بالرفع  و:ورش قرأ

تولـوا" ألن معناه:توليتكم،وذلـك ألن األصـل  اسـم لـيس ، واخلـرب"أن ؛ورشعنـد "الرب"  فتكونُ 
وهــي رتبــة غـــري -الفعـــل تقــدمي الفاعــل علــى املفعـــول، واســم لــيس كالفاعـــل، ورتبــة الفاعــل أن يلــي

  فاملعىن:"ليس الرب كله توليُتكم". رفعفلما َوِيلَ"الرب" ليس -حمفوظة
"وا" ألنه أعرف محفص عندويكون"الربن الـرب؛إذ الـرب كـان كاملضـمر ؛خرب ليس، وامسها"أن تـَُول

والرب يتنكر،واملصدر املؤول ال يتنكر،فيكـون املعىن:"لـيس تـوليتكم  يف أن ال يوصف،والرب يوصف،
  )2(وجوهم قبل املشرق واملغرب الرب كله."

  "بتخفيف النون وكسرها،ورفع الرب.وَلِكِن الِرب ":قرأ ورش ويف اآلية نفسها
  .)3(بتشديد النون وفتحها؛ونصب الربوَلِكن الِرب" وقرأ حفص:"

  فالمعنى عند ورش:
،علـــــى االبتـــــداء،فيكون "الرب"بـــــالتخفيف، وأتـــــى ـــــا لالســـــتدراك،ورفع  "لكن"الـــــذي أبطـــــل عمـــــل

التقــدير:(ولكن الــرب بــر مــن آمــن بــاهللا)،وجيوز أن يكــون:(ولكن ذو الــّرب مــن آمــن بــاهللا)،وجيوز أن 
رجــل عــدٌل ورضي.واملصــدر إذا منزلــة اســم الفاعــل فهــو  يقــال ،كمــا يكــون الــرب مبعــىن البــار والــَرب 

  والبد حممول على حذف املضاف.
  والمعنى عند حفص:
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.ا اسم لكنالذي أعمل"لكن" بالتشديد،ونصب "الرب" على أ  
والرب معىن من املعاين،فال يكون خربه للذوات إال جمازا،فإما أن جيعل(الرب) هونفس من آمـن؛ علـى 

،وإمـــا أن يكـــون علـــى حـــذٍف مـــن األول؛أي: ولكـــن ذا -عندئـــذ-غـــة؛واملعىنطريـــق املبال ولكـــن البار
-عـــز وجـــلّ -خرجـــه ســـيبويه؛إذ قـــال يف كتابـــه:"وقال  الـــرب،أو مـــن الثـــاين؛بر مـــن آمـــن ،وعلـــى هـــذا

    )1(:ولكن الرب من آمن، وإمنا هو:ولكن الرب بر من آمن باهللا."
  جاءت االختالفات بني الروايتني يف املواضع اآلتية.إذ  من الرفع إلى الجر:-2 

تعداد 
  ا��خت��ف

  حفص  ورش  رقم ا�Tية  رقم التسلسل

  وزرٌع ونخيٌل   وزرٍع ونخيٍل   04الرعد  202  01
  صنواٌن وغيرُ   صنواٍن وغيرِ   04  203  02
  ِهللا   ُهللا   03إبراهيم  211  03
  عالمَ   عالمُ   92المومنون  298  04
  عالمَ   عالمُ   03سبأ  366  05
  أليمٌ   أليمٍ   05  366  06
  أليمٌ   أليمٍ   11الجاثية  431  07
  ربِّ   ربُّ   37النبأ  524  08
  الرحمنِ   الرحمنُ   37  525  09
  محفوظٍ   محفوٌظ   22البروج  537  10
  

 ֠ E#P lo�p7q�� rs+t ﴿ومـــــــــــــــن أمثلـــــــــــــــة ذلـــــــــــــــك قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــاىل:

u��pT�,ִw�?x0 z,CDִ��� $. {0 

��$D�,>| ���ִp�} ��W~� �� 
 D��� ���⌧(�
  D���| 

GE+�S� ��3�ִ☺#4 e` =�� 

�-��⌧���� �8�R⌫��4 GL=�� 

����4 E#P T�N[�q�� G C#O E#P 

\� �+K Bz,��Wִ |5��+O �� 

\]��>	O��� lT  ﴾:4[الرعد.[  

                                                      

 .2/30و"البحر": 1/77و"إمالء": 1/256.وينظر:"الكشف":1/212"الكتاب":- 1



                                                                                                                                ا��خت��ف اللغوي وأثره في المعنى
 يالفصل الثان            

 

114 
 

  "وزرٍع وخنيٍل صنواٍن وغِري صنواٍن"؛:قرأها ورشإذ 
  ؛1"صنوانٍ  "وزرٌع وخنيٌل صنواٌن وغريُ :قرأها حفصو

  الذي جعلها جمرورة بالعطف على "أعناٍب"؛أن اجلنات من الزرع.:فالمعنى عند ورش
الذي جعلها مرفوعة بالعطف على"جناٌت" بتقدير: ويف األرض قطٌع :والمعنى عند حفص

متجاوراٌت وجناٌت وزرٌع وخنيٌل صنواٌن جمتمعٌة من أصل واحـد،وغري صـنوان غـري جمتمعـة مـن أصـل 
   )2(واحد.

  من الرفع إلى الجزم:-3
  إذ جاء االختالف بني الروايتني يف املواضع اآلتية:

تعداد 
  ا��خت��ف

  حفص  ورش  رقم ا�Tية  رقم التسلسل

  ُتْسأَلُ   َتْسأَلْ   119البقرة   07  01
رْ   271  31  02 رُ   َوُنكَّفِ   َوُيكَّفِ
  َفيَغِفُر...  َفيَْغِفْر...  284  36  03
بْ   284  37  04 بْ   َوُيَعّذِ   َوُيَعّذِ
آل عمران   51  05

120  
  ��َ يKLَُُُّكمْ   ��َ يKْLَُِكمْ 
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  ].120عمران:

  "ال يِضرُْكْم"بكسر الضاد؛و جزم الفعل.فقرأ ورش:
  .)1(ال يُضرُكم"بضم الضاد ورفع الفعل"وقرأها حفص:
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  فالمعنى عند ورش: 
ه؛ مــن ضــاره يضــريُه،وحذفت اليــاء اللتقــاء الســاكنني،ألنه ملــا حــذفت الضــمة مــن الــراء بقيــت َيضــرْ 
ســاكنة ،واليــاء ســاكنة،فحذفت الياء،وكانــت أوىل باحلــذف؛ألن مــا قبلهــا يــدل عليها،وكانــت الــراء 

يف األصــــــل"ال يِضــــــريُكم" مثل:"يضرُبكم"،فاســــــتثقلت علــــــى الياء،فنقلــــــت الكســــــرة إلىل الضــــــاد، 
فصــارت"ال يضــريكم" ودخــل اجلــزم علــى الراء،فــالتقى ســاكنان اليــاء والراء،فطرحــت اليــاء ،فصــارت 

  "ال يِضرْكم".
  والمعنى عند حفص:

"،وحرك الســــكون الــــذي قبلــــه، ألن احلــــرف املضــــعف مبنزلــــة حــــرفني،األول  يضــــر جعلــــه مــــن" ضــــر
منهما:ساكن،وأصله:يضـــــرركم،فنقل حركـــــة الـــــراء إىل الضاد،وأســـــكن الـــــراء األوىل ،ودخـــــل اجلـــــازم 

،فضـمه،وإن   فأسكن الثانية ،فصارتا راء مشددة وحركت اللتقاء الساكنني، فال عالمة للجزم فيهـا
كــــان جمزومــــا ألنــــه جــــواب الشــــرط ،ألنــــه ملــــا افتقــــر إىل التحريــــك حركــــه بالضــــم اتباعــــا لضــــمة مــــا 

.ومل يشد 2(قبله،كقوهلم:مل يرد(        
  من النصب إلى الجر:-4

  إذ جاء االختالف بني الروايتني يف املواضع اآلتية:
تعداد 

  ا��خت��ف
  حفص  ورش  رقم ا�Tية  رقم التسلسل

ٌن  كيَد     18ا�&نفال  140  01   ُموِهُن كَيدِ   ُمَوّهِ
  يَوِمــــئِذٍ   يَوَمـــــئِذٍ   66هود  173  02
  وقيِلـــــهِ   وقيَلـــهُ   88الزخرف  426  03
  نورِه  نورَه  08الصف  473  04
  يوِمئذ  يوَمئذ  11المعارج  490  05
  نصفَه  نصفِه   20المزمل  509  06
  وثلثَه  وثلثِه  20  510  07
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��  H �#�6 ֠��﴿ذلك قوله تعاىل:ومثاال على ,(�*	 
C#O  ��~N+<,ִ� ���+֠ �~ ��D 0+� 

lT $⌧⌧�$��+^ ������ ���֠�� 

⌦�,=>ִc G ����RS+^ ��☺=>$��� l�T 

  .]88الزخرف:[﴾
  .)1(:"وقيِلِه"باجلرقرأها حفص:"و ِقيَلُه"بالنصب،وقرأها ورش

  فالمعنى عند ورش:
ـــــــــه ـــــــــذي عطف"قيَل ]،فيكـــــــــون التقدير:نســـــــــمع ســـــــــرهم 80" على"ســـــــــرهم وجنـــــــــَواُهم"[الزخرف:ال

  وجنواهم،ونسمع قيله يارب.
  والمعنى عند حفص:

ويعلــم وقــت ،"يلــه يـا ربقعلم "،و"علــم السـاعة "هالـذي عطف"قيلِــه" علـى الســاعِة"والتقدير:وعند
  )2(الساعة،ويعلم قوله وتضرعه.

  والتنوين وحذفه: :ا��خت��فات في ا�"ضافة وعدمهاالمطلب الثاني
لقــد اســتعملت العــرب التنــوين للداللــة علــى معــىن خمــالف ملعــىن آخــر عنــد حــذف التنــوين؛ومن    

]؛بتنـوين عزير،وعلـى هـذا ف"ابــن 30أمثلـة ذلـك قولـه تعاىل:"وقالـت اليهـود عزيــٌر ابـُن اهللا"[التوبـة:
مهـــزة الوصـــل يف:"ابـــن" اهللا"خـــرب املبتـــدأ "عزير"،وقـــد أثبـــت هـــذا وجـــود التنـــوين يف: "عزير"وإثبـــات 

-صــلى اهللا عليــه وســلم-فســقوط التنــوين يعــين أن ابنــا صــفة بــني علمني،مثــل: (حممــد بــن عبــد اهللا
رســـول اإلســـالم.)و يصـــبح تقـــدير الكـــالم يف حالـــة ســـقوط التنـــوين : عزيـــُر ابـــن اهللا معبودنا،وهـــذا 

لنبـــــــوة مثلمـــــــا قـــــــال باطـــــــل؛ ألن مـــــــراد ادعـــــــاء اليهـــــــود أن ينســـــــبوه إىل اهللا تعـــــــاىل فـــــــاملراد إثبـــــــات ا
  .  )3(النصارى؛"املسيح ابن اهللا" غلوا فيه

ومثالـــه أيضـــا قـــول القائل:"هـــذا قاتـــٌل أخي"بتنـــوين" قاتل"،وهـــذا قاتـــُل أخـــي"دون تنـــوين علـــى أنـــه 
  مضاف 

  ومعىن األول:أنه مل يقتله،ومعىن الثاين:أنه قتله وعّرف به.
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  هن حواج بيت اهللا" إذا أردن احلــج.ومثاله أيضا:"هن حواج بيت اهللا"إذا كن قد حججن،و"
ومثالــه أيضــا:"هذا غالمــاً أحســُن منــه رجًال"يريــدون احلــال يف شــخص واحد،و"هــذا غــالٌم أحســُن 

  منه رجٌل"فهما شخصان.
    . )1(ومثاله:"كم رجالً رأيت؟"يف االستخبار،و"كم رجٍل رأيت" يف اخلرب يراد به التكثري

  .)2(كتب النحاةوغريمها من األمثلة املبثوثة يف  
  عرض ا��خت��فات بين الروايتين:- و��أ

  جاءت االختالفات بني الروايتني يف املواضع اآلتية:
تعداد 

  ا��خت��ف
  حفص  ورش  رقم ا�Tية  رقم التسلسل

ِفْديَُة َطَعاِم   184البقرة  15  01
  َمَساِكينَ 

ِفْديٌَة َطَعاُم 
  ِمْسِكينٍ 

  َفَجزَاٌء مثلُ   َفَجزَاُء مثلِ   95المائدة  87  02
ارَُة َطَعامِ   95  89  03 ارٌَة َطَعامُ   كَفَّ   كَفَّ
  درجاتٍ   درجاتِ   83ا�&نعام  103  04
ٌن  كيَد     18ا�&نفال  140  05   ُموِهُن كَيدِ   ُمَوّهِ
  عزيرٌ   عزيرُ   30التوبة  147  06
  من ُكلٍّ   ِمن ُكلِّ   40هود  171  07
  ثموَداْ   ثموًدا  68  174  08
  درجاٍت   درجاتِ   76يوسف  197  09
  كّلٍ زوجين  كّلِ زوجين  27المومنون  294  10
  وثموَداْ   وثموًدا  38الفرقان  312  11
بشهاِب   07النمل  323  12

  قبس
بشهاٍب 

  قبس
  فزٍع   فزِع   86  336  13
  مودَة بينِكم  مودًة بيَنكم  25العنكبوت  345  14
  وثموَدا  وثموًدا  38  346  15
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  بزينةٍ   بزينِة   06الصافات  387  16
  بخالصةٍ   بخالصةِ   46ص  394  17
  وثموَدا  وثموًدا  51النجم  459  18
  متمٌّ   متمُّ   8الصف  472  19
  بالُغ   بالغٌ   03الط��ق  478  20
  طًوى  ُطَوى  16النازعات  527  21
  
ـــــــــــه تعـــــــــــاىل:مو  ـــــــــــك قول  e^> ��� 3��D7�wIִ﴿ثـــــــــــاال علـــــــــــى ذل

3�ִa,X���+���� 1�� ��(�4#O GE=�� 

֠+��0 I H G ��(�^+s �ִp��ִ,zB 0C. 
��3�� ¡¢ � C#O \�k4�p }�6-�ִI 

���#>�£ l)T ﴾]:83األنعام[.                                  
                     "درجاِت" على حذف التنوين ،فنصب "درجاٍت"وأضافها إىل "من". :قرأها ورشإذ 

  .)1(نشاء درجاتٍ  "درجاٍت"بالتنوين، فكأنه نوى التقدمي والتأخري،أي:نرفع من:وقرأها حفص
  فاملعىن واحد لكن احلركة تغريت لتغري االهتمام بالدرجات أو "من نشاء".

 ��]� ��3���  ���� �K+﴿ك قوله تعاىل:وكذل
0�� . �⌧6�`  �����+,� (bP� 

lmT﴾:18[األنفال[  
ـــــــــــَن يـَُوهُن،مثـــــــــــل قـَتـــــــــــَل )2("ُمَوهٌن"بالتشـــــــــــديد والتنـــــــــــوين:قرأهـــــــــــا ورش  وأخـــــــــــذه من:َوه،

مـــــا ذكـــــره اهللا تعـــــاىل؛من تثبيـــــت أقـــــدام املـــــؤمنني والمعنـــــى:يـَُقتُل،وإمنــــا اختـــــاره لتكـــــرر الفعـــــل،
 -عـــــز وجـــــل-بالغيـــــث، وربطـــــه علـــــى قلوم،وتقليلـــــه إيـــــاهم يف أعيـــــنهم عنـــــد القتال،فـــــذلك منـــــه

شــــــيٌء بعــــــد شــــــيٍء،وحاٌل بعــــــد حــــــاٍل،يف وقــــــت بعــــــد وقــــــت ،فكــــــان األوىل بالفعــــــل أن يشــــــدد 
  نه أوقع الوهن بكيد الكافرين مرة بعد مرة.لرتدد هذه األفعال فكأ
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ــــص: ــــا حف ــــالتخفيف واإلضــــافة"وقرأه ــــوِهٌن" ب ــــوِهٌن،  )1(ُم ،أخــــذه مــــن أوهــــن يُــــوِهُن فهــــو ُم
مــــا ثبــــت ومضــــى مــــن الزمــــان،أو جــــاز أنــــه يريــــد :المعنــــىوقن، و وقن فهــــو ُمــــيقــــن يُــــمثــــل: أَ 

   )2(املاضي واالستقبال.
    المطلب الرابع:ا��خت��فات في الحروف

                                  ا��خت��فات بين الذكر والحذف:-1

 فيهــاــذا النــوع مــن االخــتالف؛إذ جنــد روايــة يــذكر  -يف األنســاق الرتكيبيــة-جــاءت الروايتــان     
؛وأن -كمــا هــي القاعــدة-؛ وال شــك أن الزيــادة يف املبــىن زيــادة يف املعــىنحــرف وأخــرى دون ذكــره

عنــدما ينــزل قــراءة بزيــادة حــرف وأخــرى حبذفــه؛فإن ذلــك ــدف حتقيــق هــدف اهللا ســبحانه وتعــاىل 
بالغي معني كان ُمنطلَق املخالفِة يف الرتكيب؛أما عن األثر النظري هلذا التغيري يف املعىن فقد تركناه 

وألن األحــرف كمــا هــو معلــوم التكتســب معناهــا مــن نفســه ولكــن مــع  مصــاحبا لدراســة النمــاذج
   ب؛ولذلك سيكون تعسفا أن جنازف بالتقدمي جبانب نظري. غريها داخل الرتكي

  دراسة ا��خت��فات بين الروايتين:-
وقــــــــــد توصــــــــــل البحــــــــــث يف الفــــــــــروق بــــــــــني الــــــــــروايتني إىل موضــــــــــعني إىل موضــــــــــعني مــــــــــن هــــــــــذا 
ــــــــــة الثالثــــــــــون مــــــــــن ســــــــــورة الشــــــــــورى،واآلية الرابعــــــــــة والعشــــــــــرون مــــــــــن ســــــــــورة  القبيل؛ومهــــــــــا اآلي

                               احلديد. 

0��3 ﴿:تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىلفقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه �� �N��e,R�� . {0 

0xZ-���8e ^+�#☺ִ� �⌧SR��z$ 
�4��� `��� ���N������ .� 

�
( �⌧� l)	T ﴾:30[الشورى[.  
  

  .)3("فبما كسبت بالفاءوقرأها حفص:"مبا كسبت"بغري الفاء،قرأها ورش:
تصبكم من مصيبة فبما كسبت قال األزهري:"من قرأ:(فبما) جعل الفاء جواب الشرط.واملعىن:ما 

   )1(أيديكم.وهذا أجود يف العربية وأمت عند النحويني،وحذف الفاء جائز عندهم."
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� ﴿وقوله تعاىل:Pb ֠�3�� \]��>ִ¤�e�� 

���¥¦^d���� �C�CD��� 
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l�T ﴾"24[احلديد.[  
ــــا  ــــص:"فــــإن اهللا الغــــين احلميــــد" بغري"هــــو"، ورش:قرأه ــــا حف "إن اهللا هــــو الغــــين وقرأه

  .)2(احلميد"بإضافة"هو"
 تكون"فهو"عمادا؛ويسميه البصريون فصال،ومعناه: إن اهللا هو؛على رواية ورشالمعنى ف

  .الغين دون اخلالئق؛ألن كل غين إمنا يغنيه اهللا،وكل غين من اخللق فقري إىل رمحة اهللا
يفتفــر  تكــون"إن اهللا الغــين احلميــد"معناها:إن اهللا الــذي ال؛علــى روايــة حفــصالمعنــى و

  )3(إلىل أحد و"احلميد" احملمود على كل حال.
  ا��خت��فات بتغيير ا�&حرف:-2
،وقــد الحظنــا أن بــني يف املعىن؛فــإن التغــري يف املبــىن تغــري يف املعىن كمــا أن الزيــادة يف املبــىن زيــادة   

  غيري األحرف؛وقد كان ذلك يف ثالثة مواضع؛هي:جهة ت الروايتني اختالفا من
  ]15،و[الشمس: ]26،و[غافر: ]217[الشعراء:

  دراسة ا��خت��فات بين الروايتين:-
ـــــــه تعـــــــاىل: �����+��� ﴿فقول� ��=E �����ִx�J 

	�� I�(��� l�mnT ﴾:217[الشعراء[  
  وُجعل متصال بالكالم الذي تقدمه كجزاٍء.  "فتوكل"بالفاء،قرأها ورش:

  )5(.)4("وتوكل"بالواو،عطف ا مجلة على مجلة. واملعنيان متقاربانوقرأها حفص:
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�﴿ وقولــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــاىل:F�+֠�� t]����( ^ ©p ���p+K 

��7�֠�� Grִª�0 �}$`�6���� 

�«Ik4�p � ©E#X¬#O �֠+q�� �� 
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l� T﴾:26[غافر.[  
خمافــة األمــرين معــا ومهــا تبــديل  :والمعنــى.)1("وأن يظهــر يف األرض الفســادَ ":قرأهــا ورش

  الدين وإظهار الفساد.
-خمافة أحـد األمـرين ألن"أو :والمعنى.)2("أو أن يظهر يف األرض الفسادَ وقرأها حفص:"

         )3(تأيت لشك املتكلم،أو قصده أحد األمرين. -يف االبتداء
� ﴿وقولــــــــه تعــــــــاىل:~�� ��+�+L �ִa,���O lm#T 

  ].15[الشمس:﴾
الــــــيت تصــــــل الــــــذي بعــــــدها بالــــــذي قبلهــــــا،وهو قولــــــه )4(فــــــال خياف"،بالفــــــاء "قرأهــــــا ورش:

:فسوى األرض عليهم؛فال خيـاف فيكون المعنى تعاىل:"فدمدم عليه رم بذنبهم فسواها."؛
  عقىب هلكتهم، وال يُقدر أن يرجعوا إىل السالمة بعد أن أزاهلا عنهم. 

ألن الواو مجعت الذي اتصل ا مع العقر إذا انبعث أشقاها  )5("وال خياف":و قرأها حفص 
  فعقرها وهو ال خياف عقىب عقرها ،

  
  )6(تنزل به من جهة عقره إياها. ال يقدر أن اهللكة ويكون المعنى:

  
  المبحث الثاني:المستوى ا�&سلوبي:

                                                      

 2/273"النشر":-  1

  مر ن، ص ن.-  2
 .326ينظر:"معاين القراءات"،ص-  3

 .2/300"النشر":-  4

  ن،ص ن. مر-  5
  .20/81.و"اجلامع ألحكام القرآن": 549-548 ينظر:"معاين القراءات"،- 6
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  ::ا��خت��ف من حيث ا��لتفاتالمطلب ا�&ول
  تعريف ا��لتفات:                                         - 1

العرب؛منــــــــــذ العهــــــــــود األوىل للبحــــــــــث اللســــــــــاين؛هذه الظاهرة؛وأولوهــــــــــا  الحــــــــــظ اللســــــــــانيون   
، وذلك عندما سـأل حممـدا )1(اهتمامهم،وقد عد بعض الباحثني األصمعي أول من ذكر املصطلح

  بن حيىي الصويل:أتعرف التفاتات جرير؟فأجابه:ال،فأنشد األصمعي عن جرير قوَله:
  ُسِقَي الِبَشامُ )2(ى                              ِبُعِود ِبَشاَمةٍ أَتـَْنَسى ِإْذ تـَُودُعَنا ُسَلْيمَ        

   )3(:"أال تراه مقبال على شعره،مث التفت إىل البشام فدعا له."-معلقا-وقال األصمعي
أن العــرب تنتقــل يف كالمهــا مــن  و هــذا النــوع مــن الكــالم حيــدث  أثــرا بالغيــا ؛إذ يــرى الزخمشــري

أســلوب إىل أســلوب وذلــك علــى عــادة افتننــام يف الكــالم وتصــرفهم فيــه ؛ وألن الكــالم إذا نقــل 
مــن أســلوب إىل أســلوب ؛ كــان ذلــك أحســن تطريــة لنشــاط الســامع ؛وإيقاظــا لإلصــغاء إليــه مــن 

  . )4(إجرائه على أسلوب واحد 
  ظرين هلذه الظاهرة البالغية أن يعرفوا االلتفات بأنه:وهذه املالحظة من األصمعي دعت بعض املن

أو :"العــــدول مـــن أســـلوب يف الكــــالم إىل أســـلوب آخــــر  )5("العـــدول مـــن أســــلوب إىل أســـلوب "
ـــع لـــه ؛ليشـــمل كـــل انتقـــال يف كافـــة مســـتويات )6( خمـــالف لـــألول." وهـــذا التعريـــف لاللتفـــات ُموس،

مــن بــاب االلتفات؛لكننــا رأينــا أن نـَّتبــع رأي مــن  اللغــة؛ولو جعلنــاه كــذلك ؛جلعلنــا حبثنــا هــذا كلــه
:"التعبــري عــن معــىن بأســلوب الــتكلم  أو اخلطــاب أو -كمــا قــالوا-حصــره يف أضــيق أنواعــه فنجعلــه

أو:"االنتقــال مــن الــتكلم أو اخلطــاب أو  )7(الغيبــة وذلــك بــالتعبري عــن املعــىن بأســلوب آخــر منهــا"
   )8(الغيبة إىل صاحبه".

                                                      

 .23طه رضوان طه،تلوين اخلطاب يف القرآن الكرمي،- 1

 البشام:شجر طيب الطعم والرائحة؛يستاك به،ينظر:اللسان،مادة:بشم.- 2

 .438ينظر: أبو هالل العسكري، الصناعتني،الكتابة والشعر،- 3

 .1/10الكشاف،- 4

 .3/361الربهان يف علوم القرآن، - 5

  .26"تلوين اخلطاب يف القرآن الكرمي"، - 6
  .157اإليضاح يف علوم البالغة،- 7
 .239جواهر البالغة،- 8
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ُضـيق ؛ فيــذكر الفــراء و قـد تــداول أئمـة ا
وســع وامل

ُ
لبــاحثني يف القـراءات القرآنيــة االلتفــات بصـنفيه امل

يف معانيـــه أشـــهر شـــاهد يف  هـــذا البـــاب وهـــو يوجـــه قولـــه تعـــاىل:"يروم مثلـــيهم رأي العـــني"[آل 
] إذ يقــول:"ومن قــرأ " تــروم" ذهــب إىل اليهــود ؛ ألنــه خــاطبهم ومــن قــال :"يــروم" 13عمــران:

  )1(.كما قال :"حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين م بريح طيبة"."فعلى ذلك
و عده ابن جين  من شجاعة العربيـة ؛ وذلـك عنـد حديثـه عـن  قولـه تعـاىل :"واتقـوا يومـا تـُْرَجُعـوَن 

ترك اخلطـاب إىل « ] ،فقد ُقرئ شاذا :"يـُْرَجُعوَن" بالياء ، قال ابن جين:281فيه إىل اهللا."[البقرة:
]؛ غـري أنـه 22قوله تعاىل :"حـىت إذا كنـتم يف الفلـك وجـرين ـم بـريح طيبـة "[يـونس:لفظ الغيبة ك

تصور فيه معىن  مطروقا هنا فحمل الكالم عليـه،وذلك كأنـه قـال:(واتقوا يومـا يرجـع فيـه لبشـر إىل 
اهللا)،فأضـــمر علـــى ذلـــك فقـــال :"ترجعـــون فيـــه إىل اهللا"..وقـــد إفردنـــا لـــه بابـــا يف كتابنـــا اخلصـــائص 

   )2(» اه بشجاعة العربية.ووَمسْن
وقــد قســمه ابــن النــاظم ســتة أقســام وهــي املختصــة بــالتكلم واخلطــاب والغيبــة ؛  والــذي ســار عليــه 

  ؛ وهي: -كما رأينا-قسم من البالغيني 
  األول: من احلكاية إىل اخلطاب .

  الثاين: نقل الغيبة إىل احلكاية.
  الثالث: نقل اخلطاب إىل احلكاية.

  بة إىل اخلطاب.الرابع: نقل الغي
  اخلامس: نقل احلكاية إىل الغيبة.

   )3(السادس: نقل اخلطاب إىل الغيبة.
يف -،وهـــو تغيـــري صـــيغة الفعـــل الـــروايتنيجـــاء يف الفـــروق بـــني  كمـــا أن هنـــاك نوعـــا مـــن االلتفـــات

مــن التــذكري إىل التأنيــث،وهو مــن األســاليب الــيت يُعتمــد عليهــا يف العربيــة؛إلخراج الكــالم  -الغيبــة
     )4(بليغا فيذكر االسم يف أول الكالم،و حيال إليه بصيغة املذكر تارة واملؤنث تارة أخرى.

                                                      

  . 1/195القرآن : معاين - 1

  .441- 1/360،واخلصائص: 1/145احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،- 2
 .30،"املصباح يف املعاين والبيان والبديع"- 3

 .146ينظر:تلوين اخلطاب يف القرآن،ص- 4
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  عرض ا��خت��فات:- 2
  ب االلتفات موزعة على النحو التايل:يف با جاءت االختالفات بني الروايتني

  موضعا هي: أربعنييف من الغيبة إلى الخطاب:- أ
تعداد 

  ا��خت��ف
  حفص  ورش  رقم ا�Tية  رقم التسلسل

  َتْعَمُلونَ   يَْعَمُلونَ   85البقرة  05  01
َخُذوا  125  08  02 ِخُذوا  َواتَّ   َواتَّ
  أَْم َتُقوُلونَ   أَْم يَُقوُلونَ   140  10  03

  َوَلْو يَرَى  َوَلْو َترَى  165  11  04
  يََرْوَنُهمْ   َتَرْوَنُهمْ   13آل عمران  38  05
  يَبُْغونَ   َتبُْغونَ   83  46  06
  ُيْرَجُعونَ   ُتْرَجُعونَ   83  47  07
  يَْفَعُلوا  َتْفَعُلوا  115  49  08
  ُيكَْفُروهُ   َتكُْفُروهُ   115  50  09
  يَْجَمُعونَ   َتْجَمُعونَ   157  55  10
  أَْنَجاَنا  أَنَجيَتنا  63ا�&نعام  100  11
  يَحَسبن  َتحِسبن  59ا�&نفال  142  12
  يَــكن...َتــكن  يَـكن ...َتــكن  65ا�&نفال  143  13
  يَــكن...يَــــكن  َتـــكن ...يَــكن  66  145  14
  إن نَّعفُ   إن ُيعفَ   66التوبة  152  15
  ُنعّذِب طائفةً   ُتعذَّب طائفةٌ   66الرعد   153  16
  ُيوقدون  ُتوقدون  17  206  17
  ما ُنَنّزِل   ما َتَنزَّل   08الحجر  213  18
  يَْدعون  َتْدعون  20النحل  223  19
  يَــقولون  َتــقولون  42ا�"�Kاء  234  20
  ُتــسبح  ُيــسبح  44  235  21
  يَدعون  َتدعون  62الحج  291  22
  َتستطيعون  يَستطيعون  19الفرقان  309  23
  ُتخفون  ُيخفون  25النمل  325  24
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  ُتعلنون  ُيعلنون  25  326  25
  ُي�Kكون  ُت�Kكون  61  330  26
  يَدعون  َتدعون  42العنكبوت  347  27
  ليَربوا  لَتربوا  39الروم  350  28
  يَــدعون  َتـــدعون  30لقمان  358  29
  أن يَـــــكون  أن َتـــــكون  36ا�&حزاب  363  30
  يَعقلون  َتعقلون  68يس  385  31
  لُينذر  لُتنذر  70  386  32
  يدعون  تدعون  20غافر  400  33
  َتـتـــــــذكرون  يَتـــــذكرون  58  404  34
  َتــــــــكاد  يَـــكاد  05الشورى  408  35
  تفعلون  يفعلون  25  409  36
  تعلمون  يعلمون  89الزخرف  427  37
  لُينذر  لُتنذر  12ا�&حقاف  434  38
  فسُيؤتيه  فسنوتيه  10الفتح  448  39
  يَـــــذَّكرون  تـَــــذَّكرون  56  513  40
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ـــــــذين" "يعملون"قرأهـــــــا ورش: بالياء؛عائـــــــدا على"يـــــــردون"، وعلـــــــى قولـــــــه تعـــــــاىل :أولئـــــــك ال
قلمـــا كـــان بلفـــظ الغيبـــة؛ُمحل صـــدر الكـــالم  )1(و"اشـــرتوا"و"عنهم"و"والهم"يف اآليـــة الـــيت بعـــدها.

  عليه.
علــــى مــــا تقــــدم مــــن اخلطــــاب يف قولــــه تعاىل:"أخــــذنا  ؛عائــــدا)2("تعملــــون"وقرأهــــا حفــــص:

  )3(ميثاقكم"
"ُخترجون"و"تظاهرون"و"يـــــــــــــــــــأتوكم أســـــــــــــــــــارى تفـــــــــــــــــــادوهم" ويف قولـــــــــــــــــــه تعاىل:"أنتم"و"تقتلون"و

                                        )4(و"عليكم"و"أفتؤمنون"و"تكفرون"و"منكم"،فلما كان كله بلفظ اخلطاب ُمحل عليه.
  عشرين موضعا هي: إحدى يفالغيبة إلى التكلم:من - ب- 3

تعداد 
  ا��خت��ف

  حفص  ورش  رقم ا�Tية  رقم التسلسل

رْ   271البقرة  31  01 رُ   َوُنكَّفِ   َوُيكَّفِ
  ُيْدِخلْهُ   ُنْدِخلْهُ   13النساء  68  02
  ُيْدِخلْهُ   ُنْدِخلْهُ   14  69  03
  ُيْؤتِيِهمْ   ُنوتِيِهمْ   152  82  04
  يَْحKُ�ُُهم  َنحKُ�ُهم  128ا�&نعام  113  05
  يَـذُرهم  َنـذُرهم  186ا�&عراف  133  06
لُ   05يونس  162  07 لُ   ُنَفّصِ   ُيَفّصِ
  يَح�Kهم  َنح�Kهم  45  166  08
  لَنجزين  ليَجزين  96النحل  230  09
  يَـــح�Kهم  َنـــح�Kهم  17الفرقان  308  10
  يَح�Kهم  َنح�Kهم  40سبأ   373  11
  يَــــقولُ   َنـــــــقولُ   40  374  12
  ُيح�K   َنح�K   19فصلت  406  13
  لُيوفيهم  لُنوفيهم  19ا�&حقاف  440  14

                                                      

  86البقرة:- 1
 .2/163"النشر":- 2

 .84البقرة:- 3

 .1/294،و"البحر":253-2/252ينظر:"الكشف":- 4
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  ُيدخله  ُندخله  17الفتح  449  15
  ُيعذبه  ُنعذبه  17  450  16
  َنــــقول  يـَـــقول  30ق  453  17
ر  9التغابن  477  18 ر  ُنكَّفِ   ُيكَّفِ
  ُيدخله  ُندخله  09  478  19
  ُيدخله  ُندخله  11الط��ق  482  20
  يسلكه  نسلكه  17الجن  508  21
  

0�° ��`I 23�� G � <^�\ ﴿قوله تعاىل:ومثاله �� 

�t s° ��3� ��p�c�3+�« �`$1-�^� 
Bz,CDִ� ±)($w+� . 0 �ִa 7++� 

(,ִa�7q�� \²b �#�,ִ1 �ִa� ^ G 
\� �+K�� ���⌧����� ³�� Nִ����� 

lm)T °�0�� T��� �3�� «�+3�c�p�� 

����?��ִ`/ =`��ִ=« �`$1-�^� 
�p��� �µ�#�,ִ1 �ִa6 ^ «�+3�� 

W�⌧6� ²Q#ax0 lmT ﴾]:14- 13النساء [  
  ،فبىن الفعل على اخلطاب، إخبارا عن اهللا تعاىل.)1("نُدخله....نُدخله":قرأها ورش

الفعل غلى الغيبة ليتسق الكالم مع الـذي فبلـه،ويف  فبىن،)2("يُدخله....يُدخله"وقرأها حفص:
                                          )3(نفس اآلية"ومن يطع اهللا...ومن يعص اهللا.على معىن يدخله اهللا.

  :املواضع التالية يف اثين من التذكير إلى التأنيث:-ج-3
تعداد 

  ا��خت��ف
  حفص  ورش  رقم ا�Tية  رقم التسلسل

  يَــكن...َتــكن  يَـكن ...َتــكن  65ا�&نفال  143  01
  يَــكن...يَــــكن  َتـــكن ...يَــكن  66  145  02
  يَزيغُ   َتزيغُ   117التوبة  160  03

                                                      

  .2/186"النشر":- 1
  ن،ص ن. السابق مر- 2

  .3/192،و"البحر":381-1/380:ينظر:"الكشف"- 3
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  ُيسقى  ُتسقى  04الرعد  204  04
  ُتــسبح  ُيــسبح  44ا�"�Kاء  235  05
  َتـــــكاد  يَـــكاد  90مريم  267  06
  لُتحصنكم  لُيحصنكم  80ا�&نبياء  280  07
  ُيجبى  ُتجبى  57القصص  343  08
  �� َتنفع  �� يَنفع  57الروم  353  09
  َتــــــــكاد  يَـــكاد  05الشورى  408  10
  يَــغلي  َتــغلي  45الدخان  429  11
  ُيمنى  ُتمنى  37  516  12
  

ـــــــــه تعـــــــــاىل: ـــــــــك قول ـــــــــال ذل  ֠ E#P�� lo�p7q�� rs+t ﴿ومث

u��pT�,ִw�?x0 z,CDִ��� $. {0 

|>,�D$�� }�pִ��� �� �~W�� 
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\� �+K Bz,��Wִ |5��+O �� 
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هــذه األشــياء  ُتسـقى:والمعنــىعائـدة علــى لفظ"جنــات" املؤنـث"؛،)1("ُتســقى"قرأهــا ورش:
  .]5ماء واحد،لتتسق مع اآلية بعدها؛يف قوله تعاىل:"ونفصل بعضها على بعض"[الرعد:من 

  الزروع واجلنات والنخل. فكما هذا على التأنيث فكذلك حتمل "ُتسقى"،وتتسق أيضا مع تأنيث
كل النبت يسقى من ماء واحد، لكن أكله خمتلف؛منه   :والمعنى،)2("ُيسقى"قرأها حفص:

                                      )3(مثل األنعام. احلامض واحللو.أو أنه جعل األعناب مما يذكر أو يؤنث
  

                                                      

  .2/223"النشر":- 1
  مر ن،ص ن.- 2

 .5/363و"البحر":2/19ينظر:"الكشف":- 3
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  المطلب الثاني:ا��خت��فات المتعلقة بالخبر وا�"نشاء:
ــــــــروايتني ذكــــــــرٌ     ــــــــة يف اهلمــــــــزة يف روايــــــــة دون أخرى؛فينقلــــــــب  ألداة ورد يف ال االســــــــتفهام املتمثل

األســـــلوب بـــــذلك مـــــن اخلـــــرب إىل اإلنشـــــاء؛ومل يـــــرد حتويـــــل األســـــلوب مـــــن اخلـــــرب إىل اإلنشـــــاء إال 
؛وبواســـــــطة تغيـــــــري الفعـــــــل مـــــــن املاضــــــــي إىل -يف املســـــــتوى الرتكيــــــــيب-بواســـــــطة مهـــــــزة االســـــــتفهام

موضــــــعه اخلــــــاص بــــــه؛وميزنا هــــــذا التغــــــري  ؛ولــــــذلك جعلنــــــا كــــــال يف-يف املســــــتوى الصــــــريف-األمــــــر
يف مطلـــــب خـــــاص بـــــه؛وتابع للمســـــتوى األســـــلويب ألنـــــه التغـــــري غـــــري مـــــن األســـــلوب؛وألن هـــــذه 

  الظاهرة تكررت يف تسع آيات بكيفية واحدة.  
  ا�&ثر المعنوي لهمزة ا��ستفهام:-1

ب يف يســـتغرب مـــن يطلـــع علـــى البحـــث يف هـــذه العنونـــة؛لكن الباحـــث ملـــا رأى أن الســـبوقـــد    
التغيري املعنوي كـان مهـزة االسـتفهام؛وأن النتيجـة كانـت تغيـري األسـلوب؛آثر أن يـتكلم عـن السـبب 

  : -وباهللا التوفيق-ال املسبب؛ولذلك يقال
أوســــع أدوات االســــتفهام اســــتعماال؛فهي تســــتخدم للتصــــور  )1( مهــــزة االســــتفهام كمــــا هــــو معلــــوم

  والتصديق.
  بالتعيني،حنو: (أحممد عندك أم خالد؟) فيجاب : (حممد) مثال.والتصور هو ما جياب عنه 

  والتصديق هو ما جياب عنه ب: (نعم)أو(ال)،حنو(أحضر القاضي؟) فتجيب :(نعم) مثال.
خبـــــالف أدوات االســـــتفهام األخرى،مـــــا عـــــدا (هـــــل)؛و (أم) املنقطعـــــة فإمـــــا تعمـــــالن للتصـــــديق 

  . )2(خاصة
  عرض ا��خت��فات:-

  :املواضع اآلتيةالروايتني يف  جاء االختالف بني 
تعداد 

  ا��خت��ف
  حفص  ورش  رقم ا�Tية  رقم التسلسل

  َءامنتم  َءاَاَمنتم  123ا�&عراف  124  01
ـــــك  90يوسف  198  02 ـــــك  أَنَّ   أَِءنَّ

                                                      

  .4/232ينظر:"معاين النحو":- 1
  .2/69،و"مهع اهلوامع"2/349ينظر:"املغين": - 2
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  أَءنا  إِنا  05الرعد  205  03
ا�"�Kاء   236+237  04

49+93  
أِءنا   إِنا لمبعوثون

  لمبعوثون
  َءاَمنتم  ءاَامنتم  71طه  271  05
  َءامنتم  ءاَامنتم  49الشعراء  315  06
  أإذا كنا  إذا كنا  67النمل  333  07
  أءنا لفي  إنا لفي  10السجدة  359  08
أءنا   إنا لمبعوثون  16الصافات  389  09

  لمبعوثون
  إءنا لمدينون  إنا لمدينون  53  390  10
أءنا   إنا لمبعوثون  47الواقعة  463  11

  لمبعوثون
  أءذا كنا  إذا كنا  11النازعات  527  12
  

 § ﴿ومثال ذلك قوله تعاىل:#O�� >ִw�+� �>ִwִ�+^ 
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،علـــى اخلـــرب؛ألن "إن"حـــرف توكيـــد ونصب؛و"نا"ضـــمري يف حمـــل نصـــب اســـم )1(قرأهـــا ورش:"إنـــا"

"إن"، فــأخرب يف هــذه واســتفهم يف األوىل:"أءذا"،فاســتغىن بلفــظ االســتفهام األول عــن االســتفهام 
  الثاين كداللة الثاين على األول.إذ داللة األول على الثاين،

،علـــى االســـتفهام؛فقد يكـــون الكـــالم علـــى أصـــله، يف التقريـــر واإلنكـــار،أو )1(نـــا"قرأهـــا حفص:"أء
                             .)2(يكون مبعىن التوبيخ؛فيكون للمبالغة والتوكيد

                                                      

  .2/223"النشر":- 1
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  المطلب الثالث: ا��خت��فات المتعلقة با��ستئناف:
  تعريف ا��ستئناف:- 1

  كما يقول -يف اجلمل )3(اجلمل؛واألصل االختالفات بني الروايتني من قبيل استئنافجاءت    
  

.واجلملــة االســتئنافية مــن )4(أال يكــون هلــا حمــل مــن اإلعــراب ألن األصــل أال تقــدر بــاملفرد-النحــاة
  اجلمل اليت ال حما هلا من اإلعراب؛وهي:

القــــــوي خــــــري وأحــــــب إىل اهللا مــــــن املــــــؤمن اجلمــــــل الــــــيت يفتــــــتح ــــــا الكالم؛كقولنــــــا:"املؤمن -1
  الضعيف"و"أخوك مسافر"و"حضر وحممود".

اجلمـــل املنقطعـــة عمـــا قبلهـــا؛أي أـــا تقـــع أثنـــاء الكالم؛حنـــو قولـــه تبـــارك وتعـــاىل:"إن العـــزة هللا -2
]،وهــي 103]،وقولــه عــز وجل:"وصــل علــيهم إن صــلواتك ســكن هلم":[التوبــة:65مجيعــا"[يونس:

  .)5(طلب واليت جاءت يف االختالفات بني الروايتنياملقصودة هنا يف هذا امل
وقد تسبق حبرف من حروف االستئناف أو مـا يسـمى حبـروف االبتـداء كـالواو و الفـاء و مث وحـىت 

  االبتدائية و أم املنقطعة و بل و لكن جمردة من الواو العاطفة.
  .)6(وقد تكون اجلملة استئنافية جوابا للنداء أم االستفهام 

ذلـــــــــك قولـــــــــه تعـــــــــاىل:"أمل تـــــــــر أن اهللا أنـــــــــزل مـــــــــن الســـــــــماء مـــــــــاء فتصـــــــــبح األرض  ومـــــــــن أمثلـــــــــة
  ].59].وقوله سبحانه:"خلقه من تراب مث قال له كن فيكون":[آل عمران:63خمضرة":[احلج:

]. وقولــه تعاىل:"ســريوا يف األرض فــانظروا  05وقولــه عــز وجــل:"ونقر يف األرحــام مــا نشــاء":[احلج:
  ].20النشأة اآلخرة"[العنكبوت:كيف بدأ اخللق مث اهللا ينشئ 

متابعــا فخــر الــدين  -مــن النحــاة احملــدثني-أمــا التقســيم الســابق فقــد ذهــب فاضــل صــاحل الســامرائي
النطـق؛  ون االبتدائيـة هـي املفتـتح ـا يفاالسـتئنافية؛ فتكـ قباوة؛ أن يفصل بني اجلملـة االبتدائيـة و

                                                                                                                                                               

  مرن، ص ن.- 1

 .2/21ينظر:"الكشف":- 2

 .187ينظر:"اجلملة العربية:تأليفها وأقسامها"،- 3

  .2/18.و"األشباه والنظائر":2/382ينظر:"املغين":- 4
  .2/382ينظر:"املغين: - 5
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اجلملـة الـيت تـأيت يف أثنـاء الكـالم منقطعـة عمـا االستئنافية هي القسم الثاين"ألن االستئنافية هي  و
قبلهـــا صـــناعيا الســـتئناف كـــالم جديـــد فهـــي ال بـــد أن يكـــون قبلهـــا كـــالم تـــام وقـــد تـــدخل عليهـــا 

  . )1(أحرف االستئناف...أم تكون جوابا للنداء أو االستفهام"
ف يف احلركـة ؛مضـمنا يف االخـتالوقد جاء هذا النمط من االختالف كثريا يف الفـروق بـني الروايتني

ولــذلك ســنذكر منــه منــوذجني فحســب؛لكثرة هــذا اإلعرابيــة،أو اخــتالف "إّن"وغريهــا مــن املواضــع؛ 

ـــــه  الـــــنمط يف املســـــتوى اإلعرايب.وإمنـــــا أردنـــــا التنبيـــــه علـــــى أن االخـــــتالف بـــــني الـــــروايتني يكـــــون في

  االستئناف الذي هو من باب تغيري األساليب.

  

﴿ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:#O ���`���� 

 z,+ִ֠`YZ��� �/☺ � D+^ �p � � #O�� 

�ִ��N�¤�� �ִ����+���� 

��3��(+ON����� ��a+^ 
�(ִ1 ��N��� G 

( ��+���� �N�D� . {0 

��N� ���2A6ִc � ¯3���� �ִ☺#4 

���>ִ☺�+� 
(#�ִ1 l�nmT﴾:271[البقرة.[   

،علـى موضـع"فهو خـري لكـم" الـذي موضـعه اجلزم،ألنـه جـواب )1("ُنكفْر"باجلزمإذ قرأها ورش:

 علــــــى ثــــــواب املتصــــــدقالشــــــرط،لَيخُلص معــــــىن اجلــــــزاء، ويعلــــــم بــــــأن تكفــــــري الســــــيئات إمنــــــا هــــــو 

  صدقته،وجزاء له.

                                                      

 مرن،ص ن.- 1
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ــُر"وقرأهــا حفــص: مرفوعــا علــى االســتئناف،فيكون إخبــارا عــن اهللا تعــاىل،وأن بعــده:  )2("ُيَكف

  )3("واهللا مبا تعملون خبري" .

  

0�� ¹3 ﴿وكذلك قوله تعاىل: E#P  ���,ִ☺SS��� 

��0�� E#P lo�p7q�� � #O�� 

���`�e�� ��0 ©E#P ��N�-SN���� ��� 

=�N�¤�� ����e-c�ִ�  I#4 ¯3�� � 
( ���6+^ .ִ☺ � ��3�� X� 

t*	�6ִ���� .�0 ��3�� X� � ¯3���� 

GE=�� T��N[ ��r⌧2 }(� `+֠ 

l�T﴾:284[البقرة[.  
  

أقرب  هو باجلزم عطفا على "حياسبكم به اهللا"،و)4(فيغفْر...ويعذْب":"قرأها ورشإذ 
  باملشاكلة بني أول اآلية وآخرها.

  
.،لتمــــــــــام الكـــــــــالم يف قولــــــــــه تعــــــــــاىل:"وإن )5("فيغفُر....ويعــــــــــذُب"قرأهــــــــــا حفــــــــــص: و

تبـــــــــدوا" الـــــــــذي هـــــــــو شرط،و"حياســـــــــبكم" الــــــــــذي هـــــــــو جـــــــــواب الشـــــــــرط،فالرفع جـــــــــا للقطــــــــــع 
دير؛(فهو يغفــــــــــــــــــر ويعــــــــــــــــــذب،وتكون مجلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ابتــــــــــــــــــداء واالســــــــــــــــــتئناف علــــــــــــــــــى تقــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                               

  .2/178"النشر":- 1
  مر ن،ص ن.- 2

  .2/325،و"البحر":1/316ينظر:"الكشف":- 3
  .2/172"النشر":- 4
   مر ن،ص ن.- 5
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وخرب؛معطوفـــــــــــة علـــــــــــى مجلـــــــــــٍة مـــــــــــن فعـــــــــــل و  فاعـــــــــــل ،وجيـــــــــــوز التقـــــــــــدير علـــــــــــى هـــــــــــذا:(فيغفر 
                                    )1(اهللا ملن يشاء ويعذب من يشاء).

                               
  
  
  
  

                                                      

 .2/360و"تفسري النهر املاد": ، 2/360،و"البحر":1/323ينظر:"الكشف": - 1
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  الخاتمة:
ا مل نُقدر له،من"االختالف اللغوي وأثره يف املغىن بـني روايـيت ورش بعد أن غمرنا البحث مب   

  وحفص"كانت أهم النتائج املتوصل إليها ما يلي:
  
الـــــــــــــــروايتني انســـــــــــــــحب علـــــــــــــــى أن االخـــــــــــــــتالف اللغـــــــــــــــوي املـــــــــــــــؤثر يف املعـــــــــــــــىن بـــــــــــــــني -1

  املستويات:املعجمية،الصرفية، اإلعرابية،واألسلوبية.
  
درجة تأثري االخـتالف اللغـوي يف املعـىن ،جـاءت بالرتتيـب املـذكور للمسـتويات يف العنصـر -2

  األول.

  
آيـــــة.؛وأقل  156مـــــن جهـــــة العـــــدد؛حاز االخـــــتالف اإلعـــــرايب علـــــى النصـــــيب األوفـــــر ب:-3

  آيات.04عجمي ب:اختالف كان يف املستوى امل
  
ــــأثري يف املعىن؛كــــان االخــــتالف املعجمــــي هــــو األقــــوى ،مث الصــــريف، مث -4 مــــن جهــــة قــــوة الت

  األسلويب ،وأخريا اإلعرايب.
  
االختالفــات الصــرفية؛حدت فيهــا تنوعــات لغويــة كثرية،بني(الصــفة املشــبهة واســم الفاعــل) -5

الفاعـــل والفعـــل) و(اســــم  و(اســـم الفاعـــل واســـم املفعـــول) و(املصـــدر واســــم الفاعـــل) و(اســـم
  الفاعل وصيغة املبالغة) و(يف صيغة املصدر) و(املصدر والفعل) و(اسم املصدر واجلمع).

  كما كانت هناك اختالفات يف صيغ الفعل، وبني(صيغة املفاعلة والتضغيف). 
  
االختالفـــــات يف املســـــتوى األســـــلويب أحـــــدثت آثـــــارا بالغيـــــة مـــــن قبيـــــل االلتفـــــات،وتغيري -6

األســـلوب مـــن اخلـــرب إىل اإلنشـــاء عـــن طريـــق مهـــزة االســـتفهام،و ظـــاهرة االســـتئناف؛ الـــيت وإن  
كانـــت يف األصـــل ظـــاهرة حنويـــة إال أـــا أحـــدثت اآلثـــار البالغيـــة الـــيت أحـــدثتها ســـابقاا مـــن 

    الظواهر األسلوبية.
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فقــد أضــر بالبحــث يف املعــىن، -وإن عــرف أســاليب االخــتالف اللغــوي-فصــل املســتويات-7

ألنه ال جيمع كل أساليب النظم يف بوتقة واحدة لبلـوغ املعىن.كمـا أنـه أضـر بالبحـث يف اآليـة 
  من جهة السياق.

  
  أن املستوى الصويت مل يكن ذا أثر يف املعىن،ولذلك استُبعد من البحث عندما ُحرر.  -8

وعليه يقر الباحث أن البحث ذه الطريقة كان مغامرة منه؛ يف أمـر مل يقـدر لـه حسـابَه؛ لـوال 
  أنه حدده بالشروط اليت وضعها لنفسه يف أثناء معاجلته هلذا البحث.

  
  ولذلك يوصي: 

   الظواهر املدروسة كل على حدة.بالبحث يف-1
جدا وما زالت ظواهره مل تدرس بالكيفية الالئقة باحلجم  اأن املستوى اإلعرايب كان شاسع-2

  الذي جاء به.
أن يركـــز علـــى اجلانـــب اإلحصـــائي مـــن البحـــث يف القـــراءات؛ ألن ذلـــك يبعـــث إىل معرفـــة -3

التقعيـد السـليم ملعـاين النحـو  ا يفالظواهر الشـائعة،وغريها مـن الشـاذ والقليـل،ليكون ذلـك سـبب
  أو النحو الوظيفي.

ويف األخري ال يسعين إال أن أذكر أن هذا البحث ما هو إال حماولة متواضعة يتقدمها عدم -4
رضى صاحبها مبا بذله فيه من جهد،أو مبا وصل إليه من نتائج؛كانت دون ما طمح إليه من 

  الناحية الشكلية أو املنهجية أو العلمية. 
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  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكريم:-
ـــــة- ـــــة اجلزائري ـــــد،رئيس اجلمهوري ـــــن جدي ـــــرئيس الشـــــاذيل ب ـــــة ال ـــــة ورش عـــــن اإلمـــــام نافع،برعاي  برواي

  م.1984ه_1405األمني العام جلبهة التحرير الوطين،طبع وزارة الشؤون الدينية، 

  ه.1،1413برواية حفص عن عاصم،دار علوم القرآن،دمشق،سوريا،ط-

-كمـــــــــــــا يوافـــــــــــــق مصـــــــــــــحف املدينـــــــــــــة النبويـــــــــــــة-املصـــــــــــــحف اإللكرتوين،بالرســـــــــــــم العثمـــــــــــــاين-

   اململكة العربية السعودية.،"word"شكل ملفات وورد ،على

  

أبــــــو الســــــعادات املبــــــارك جمــــــد الــــــدين بــــــن حممــــــد اجلــــــزري ،النهايــــــة يف غريــــــب  :األثيــــــر ابــــــن-1

  احلديث واألثر تح:طاهر الزواوي وحممد الطناجي،نشر املكتبة اإلسالمية،عمان،األردن.

  

ـــــر -2 ـــــن األثي :أبـــــو الفـــــتح ضـــــياء الـــــدين نصـــــر اهللا بـــــن حممـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــرمي ، الموصـــــلياب

لشــــــــاعر، تح:حممــــــــد حميــــــــي الــــــــدين عبــــــــد احلميــــــــد، املكتبــــــــة املثــــــــل الســــــــائر يف أدب الكاتــــــــب وا

  م.1990ه_1411العصرية،صيدا،بريوت،لبنان، 

  

    

:أبــــو احلســــن ســــعيد بــــن مســــعدة بــــن ســــعيد ااشــــعي البلخــــي البصــــري األخفــــش األوســــط-3

،معــاين القــرآن تقــدمي وتعليــق وحواشــي وفهــارس،إبراهيم مشــس الدين،منشــورات حممــد ه)215(ت

  م.2002ه_1،1423الكتب العلمية،بريوت_لبنان،طعلي بيضون،دار 

  

تـــــح و تع:أمحـــــد فريـــــد املزيدي،قـــــدم لـــــه ،ه)370:أبـــــو منصـــــور حممـــــد بـــــن أمحـــــد(تاألزهـــــري-4

وقرضــــــــــــه:د/فتحي عبــــــــــــد الــــــــــــرمحن حجازي،منشــــــــــــورات حممــــــــــــد علــــــــــــي بيضــــــــــــون،دار الكتــــــــــــب 

  م.1999ه_1،1420العلمية،لبنان،ط
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تح: إميــــــــل بــــــــديع يعقــــــــوب،دار :رضــــــــي الدين،شــــــــرح كافيــــــــة ابــــــــن احلاجــــــــب،االســــــــتراباذي-5

  ،بريوت،لبنان1الكتب العلمية،ط

  

:أبــــــو احلســــــن، علــــــي بــــــن حممــــــد بــــــن عيســــــى، شــــــرح األمشــــــوين علــــــى ألفيــــــة بــــــن األشــــــموني-6

  م.1970،القاهرة،3مالك، تع: حممد حميي الدين عبد احلميد،مكتبة النهضة املصرية،ط

  

  رتاث.:شهاب الدين السيد حممد،روح املعاين،دار إحياء الاآللوسي-7

  

،أســـــــــرار ه)577:أبـــــــــو الربكـــــــــات عبـــــــــد الـــــــــرمحن بـــــــــن حممـــــــــد بـــــــــن أيب ســـــــــعيد(تاألنبـــــــــاري-8

  م.1،1995العربية،تح: فخر صاحل قدارة ،دار اجليل،بريوت،ط

  

  املكتبة العلمية،بريوت،لبنان.،قراءات القراء املعروفني برواية الرواة املشهورين،األندرابي-9

  

ـــــــازمول-10 ـــــــة وأثرهـــــــا يف التفســـــــري واألحكـــــــام ب ـــــــن ســـــــامل،القراءات القرآني ـــــــن عمـــــــر ب :حممـــــــد ب

(نــــــــال ــــــــا الــــــــدكتوراه يف الشــــــــريعة اإلسالمية،إشــــــــراف:عبد الســــــــتار فــــــــتح اهللا ســــــــعيد،جامعة أم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى) دار اهلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة للنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والتوزيع،الرياض،اململكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربي

   م.1996ه_1417:1السعودية،ط

لكرمي،دراســــــــة لســــــــانية للمشــــــــتقات يف الربــــــــع األول،دار لغــــــــة القــــــــرآن ابلقاســــــــم:بلعــــــــرج -11

  العلوم،اجلزائر، دت ط.

   

ـــــا-12 م)،إحتـــــاف فضـــــالء البشـــــر يف القـــــراءات األربـــــع 1705ه_1117:أمحـــــد بـــــن حممـــــد(البن

وتقدمي:شــعبان حممــد إمساعيل،عــامل  عشر،املســمى:منتهى األمــاين واملســرات يف علــوم القــراءات،تح

  م.1987ه_1،1407الكتب،بريوت_لبنان،ط
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،مطبعة السعادة، القاهرة ،القراءات واللهجات،مكتبة النهضة املصريةحمودة:عبد الوهاب-13

  م.1948ه_1368_مصر،الطبعة األوىل،

  

  مشس الدين أيب اخلري حممد بن علي الدمشقي الشافعي.ابن الجزري:-

تقريـــــــب النشـــــــر يف القـــــــراءات العشر،وضـــــــع حواشـــــــيه عبـــــــد اهللا حممـــــــد اخلليلـــــــي منشـــــــورات -14

  م.2003ه_1423، 1حممد علي بيضون ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،ط

النشـــــــر يف القـــــــراءات العشـــــــر،قدم لـــــــه:علي حممـــــــد الضـــــــباع، خـــــــرج آياتـــــــه:زكريا عمـــــــريات،  -15

ــــــــــــــــــــــــــــــــة،بري  وت منشــــــــــــــــــــــــــــــــورات حممــــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــي بيضــــــــــــــــــــــــــــــــون، دار الكتــــــــــــــــــــــــــــــــب العلمي

  م.1998ه_1،1418لبنان،ط

  منجد املقرئني ومرشد الطالبني،دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان.-16

  

  ه)392:أبو الفتح عثمان.(تابن جني-

  اخلصائص،تح:حممد علي النجار،دار اهلدى،بريوت،لبنان.-17

:علي النجـــــــدي ناصـــــــف احملتســـــــب يف بيـــــــان وجـــــــوه شـــــــواذ القـــــــراءات واإليضـــــــاح عنهـــــــا،تح-18

  ه. 1389وزميليه، الس األعلى للشؤون اإلسالمية

  

  

:عبــد القاهر،دالئـــل اإلعجاز،تعليق:الســيد حممــد رشـــيد رضــا،دار املعرفـــة،بريوت، الجرجــاني-19

  م.3،2001لبنان،ط

  

أعمــر بــن حمــم بوبا،الفــارق بــني روايــة ورش وحفص،تح:حممــد األمــني الشــنقيطي، الجكنــي:-20

  ه.1416الفارق بقراءة نافع،وزارة اإلعالم ،املديرية العامة للمطبوعات:مع:إمتام 

حملمـــــد أديـــــب عبـــــد الواحـــــد،معجم الفصـــــيح مـــــن اللهجـــــات العربيـــــة ومـــــا وافـــــق  جمـــــران:-21

  م.2000ه_1421مكتبة العبيكان،الطبعة األوىل،منها القراءات القرآنية،
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ـــــــــــل، :هدى،جنهـــــــــــو يتشـــــــــــي-22 ـــــــــــة الصـــــــــــرفية ودالالـــــــــــا يف شـــــــــــعر عـــــــــــامر بـــــــــــن طفي األبني

   م.1995ه_1،1416ط دارالبشري،عمان،األردن،

  

،شــذا العــرف يف فــن الصــرف، ضــبط وشــرح وفهرســة:حممد أمحــد قاســم، الحمــالوي أحمــد-23

  م.1،2000املكتبة العصرية، صيدا، بريوت،لبنان،ط

  

  أبو حيان األندلسي:-

  م. 2،1983تفسري البحر احمليط،دار الفكر،ط-24

  ه2،1403النهر املاد،دار الفكر،ط- 25

  

ـــــــه-26 ـــــــن خالوي :احلجـــــــة يف القـــــــراءات الســـــــبع،تح وشـــــــرح:د/عبد العـــــــال ســـــــامل مكـــــــرم،دار اب

  م.1979ه_3،1399الشروق،بريوت والقاهرة،ط

  

،دار الفجــــــر، حممــــــد،اللهجات العربيــــــة والقــــــراءات القرآنية،دراســــــة يف البحــــــر احملــــــيط خــــــان-27

  م1،2002ط

  

ـــــــــدجني-28  عـــــــــامل: لفتحـــــــــي عبـــــــــد الفتـــــــــاح ،لغـــــــــات العـــــــــرب وأثرهـــــــــا يف التوجيـــــــــه النحوي،ال

  .م1998،بريوت،لبنان،الكتب

  

اململكـة  ،العالمـة اإلعرابيـة بـني روايـة ورش وحفص،عمـان:شـوكت علـي عبـد الرمحن،درويش-29

  م.2006ه_1427األردنية اهلامشية،دار يافا،

  

  ه):748الدين حممد بن أمحد  بن عثمان(ت: مشس الذهبي-
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ـــــــــــــــــــــني يف تـــــــــــــــــــــــراجم النحـــــــــــــــــــــــويني،تح:حيىي مـــــــــــــــــــــــراد،دار احلـــــــــــــــــــــــديث، -30    العقـــــــــــــــــــــــد الثمــ

  م).2005ه_1425القاهرة،(

غايــــــــة النهايــــــــة يف طبقــــــــات القــــــــراء،عين بنشره:برجسرتاســــــــر،دار الكتــــــــب العلمية،الطبعــــــــة -31  

  ه.1400الثانية،

  ه.1،1374عصار،مؤسسة الرسالة،بريوت،طمعرفة القراء الكبار على الطبقات واأل-32  

  

  دت.فخر الدين، التفسري الكبري،املطبعة البهية، مصر. :الرازي-33

  

:أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق، اإليضاح يف علل النحو،تح:مازن املبـارك،دار الزجاجي-34

  م.1979،بريوت،3النفائس،ط

  

يف علــوم القــرآن،تح: حممــد أبــو الفضـــل : بــدر الــدين حممــد بــن عبـــد اهللا، الربهــان الزركشــي-35

  م.1980ه_1400،دار الفكر،بريوت،لبنان،3إبراهيم،ط

  

، املفصـــل يف صـــنعة اإلعـــراب، تقـــدمي ه)538:أبـــو القاســـم حممـــد بـــن عمـــر(تالزمخشـــري-36

  م.1،1993وتبويب علي أبو ملحم ،دار ومكتبة اهلالل،بريوت، لبنان، ط

  

  :فاضل صاحل:السامرائي-

  م2000ه_1،1420ار الفكر،طمعاين النحو،د- 37

  م.2002ه_1،1422اجلملة العربية:تأليفها وأقسامها،ط- 38

  م.2000ه_1،1421اجلملة العربية واملعىن،دار ابن حزم،ط- 39

  

يف شـــرح غريـــب القـــرآن،دار الكتـــب العلميـــة،بريوت، نزهـــة القلـــوب :أبـــو داوود،السجســـتاني-40

 لبنان.



                                                                                                                             ا��خت��ف اللغوي وأثره في المعنى
         قائمة المصادروالمراجع  

 

147 
 

  

البغدادي،األصـــــول يف النحو،تح:عبـــــد احلســـــني أبـــــو بكـــــر حممـــــد بـــــن ســـــهل ابـــــن الســـــراج:-41

  م،بريوت،لبنان.1،1985الفتلي، مؤسسة الرسالة،ط

:أبــــو بشــــر عثمــــان بــــن قنرب،الكتــــاب ،تــــح وشــــرح:عبد الســــالم هــــارون،دار اجليــــل، ســــيبويه-42

 ، د ت ن.1بريوت،لبنان،ط

  

  :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،السيوطي-

تح: حممـــــــد عبـــــــد القـــــــادر الفاضـــــــلي،املكتبة العصرية،صـــــــيدا، األشـــــــباه والنظـــــــائر يف النحـــــــو،-43

  م .1،2000بريوت،لبنان،ط

اإلتقـــــــــــان يف علـــــــــــوم القرآن،تح:حممـــــــــــد أبـــــــــــو الفضـــــــــــل إبراهيم،املكتبـــــــــــة العصـــــــــــرية،بريوت،  -44

  م.1988ه_1408لبنان،

  م..2000، 1مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع،دار الكتب العلمية،ط-45

د ت   :أمحد حممد شاكر،دار الرجـاء،اجلزائر،بتصحيح وشرحديثألفية السيوطي يف علم احل-46

  ط.

  

:أبـــــــــو العرفـــــــــان حممـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي املصـــــــــري ، حاشـــــــــية الصـــــــــبان علـــــــــى شـــــــــرح الصـــــــــبان -47

 األمشوين،دار الفكر، دت.

  

ـــــــــوم القـــــــــرآن،طصـــــــــبحي صـــــــــالح-48 ـــــــــني ،بـــــــــريوت، 13،مباحـــــــــث يف عل ـــــــــم للمالي ،دار العل

  م.1981لبنان،

  

التوجيــــــــه اللغــــــــوي والبالغــــــــي لقــــــــراءة اإلمــــــــام عاصــــــــم،دار ،صــــــــبري المتــــــــولي المتــــــــولي-49

  م.1999ه_1،1420غريب،القاهرة،مصر، ط
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:تلــوين اخلطــاب يف القــرآن الكرمي،دراســة يف علــم األســلوب وحتليــل طــه رضــوان طــه رضــوان-50

النص،(حصــل ــا املِلــف علــى درجــة الــدكتوراه،حتت إشــراف:عبد الراجحــي،و حممــد بــدري عبــد 

  م.2007ه_ 1428:1الصحابة للرتاث بطنطا،مصر،طاجلليل،،دار 

  

  م.1984:التحرير والتنوير،الدار التونسية للنشر،ابن عاشور الطاهر-51

  

  النحو الوايف،مع ربطه بالساليب الرفيع واحلياة اللغوية املتجددة،ددن،دت ط.عباس حسن،-52

  

:اللهجــــــــــــــــات العربيــــــــــــــــة "نشــــــــــــــــأة وتطــــــــــــــــورا"،دار الفكــــــــــــــــر عبــــــــــــــــد الغفــــــــــــــــار هــــــــــــــــالل-53

  م.1998ه_1،1418ريب،طالع

  

:أبـو هـالل احلسـن بـن عبـد اهللا بـن سـهل ،الصـناعتني،الكتابة والشـعر،تح:د/مفيد العسكري-54

  م 1984ه_2،1404قميحة، دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط

  

،شــرخ ابــن ه):769ــاء الــدين عبــد اهللا بــن عقيــل العقيلــي املصــري اهلمــذاين(تابــن عقيــل-55

،ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيـل لــ: حممـد ه)672ك(تعقيل على ألفية بن مال

  م.1975ه_ 1395:17حميي الدين عبد احلميد،ط

  

: التحليـل اللغـوي يف ضـوء علـم الداللـة، دراسـة يف الداللـة الصـوتية والصـرفية محمودعكاشة-56

  م.2005ه_1،1426والنحوية واملعجمية ، دار النشر للجامعات،مصر،ط

  

،إمـالء مـامن بـه الـرمحن مـن ه)616البقاء عبد اهللا بـن احلسـني بـن عبـد اهللا(ت بو:أالعكبري-57

وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن،راجعه وعلق عليه جنيـب املاجدي،املكتبـة العصرية،صـيدا 

  م.2002ه_1،1423بريوت،ط
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  ،أبو احلسني أمحد:ابن فارس-

  الكتب العلمية،لبنان. ،تح:عبد السالم هارون ،دارمعجم مقاييس اللغة-58

الصــــــــــاحيب يف فقــــــــــه اللغــــــــــة وســــــــــنن العــــــــــرب يف كالمها،تح:مصــــــــــطفى الشوميي،مؤسســـــــــــة -59

  م.1964ه_1383بدران للطباعةوالنشر،بريوت،لبنان،

  

،معـــــــاين القرآن،تـــــــق و تـــــــع ه)207:أبـــــــو زكريـــــــا حيـــــــىي بـــــــن زيـــــــاد بـــــــن عبـــــــد اهللا (تالفـــــــراء-60

ـــــــــــب  ـــــــــــي بيضـــــــــــون،دار الكت وحواشـــــــــــي وفهـــــــــــارس:إبراهيم مشـــــــــــس الدين،منشـــــــــــورات حممـــــــــــد عل

  م.2002ه_1،1423العلمية_لبنان،ط

  

  الفيروزأبادي:-

،تح:أ/حممــــــــــد علــــــــــي النجار،املكتبـــــــــــة لطــــــــــائف الكتــــــــــاب العزيزيف بصــــــــــائر ذوي التمييــــــــــز -61

  م.1955،بريوت، لبنان،العلمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الرتاث،مؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -62 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب حتقي القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموس احمليط،تح:مكت

  م.1987ه_2،1407الرسالة،ط

  

  :عبد الفتاح القاضي-

البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريق الشـاطبية والـدرة، مكتبـة أنـس بـن مالـك، -63

  م.2002ه_1،1423مكة املكرمة،ط

ورواـــــــــــــم وتـــــــــــــواتر قـــــــــــــراءام ومـــــــــــــنهج كـــــــــــــل يف القـــــــــــــراءة،دار تـــــــــــــاريخ القـــــــــــــراء العشـــــــــــــر -64

  م.2004ه_1،1424السالم،القاهرة،مصر،ط

  

: حممد بن خليل بن أيب بكر مشس الـدين عبـد اهللا، إيضـاح الرمـوز ومفتـاح الكنـوز، القباقبي-65

  م.1995دراسة وحتقيق:فرحات عباس ،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،
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-ه1407اهللا حممــــــد بــــــن أمحــــــد األنصــــــاري،اجلامع ألحكــــــام القــــــرآن،:أيب عبــــــد القرطبــــــي -66

  م.1987

  

ـــــــــــي-67 ـــــــــــرمحن بـــــــــــن عمـــــــــــر، القزوين ـــــــــــدين أبـــــــــــو عبـــــــــــد اهللا حممـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد ال :جـــــــــــالل ال

اإليضـــــــــــــاح يف علـــــــــــــوم البالغة،خمتصـــــــــــــر تلخـــــــــــــيص املفتـــــــــــــاح، تـــــــــــــح: رحـــــــــــــاب عكـــــــــــــاوي ،دار 

  م.2000الفكر العريب ،بريوت،لبنان،

  

اإلشــــارات لفنــــون القراءات،تح:عــــامر الســــيد عثمــــان :شــــهاب الــــدين، لطــــائف القســــطالني-68

  .ه1392وزميله،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة،

  

حممـــــــــــــــد الصـــــــــــــــادق،طالئع البشـــــــــــــــر يف توجيـــــــــــــــه القـــــــــــــــراءات العشـــــــــــــــر،عامل  قمحـــــــــــــــاوي-69

  م،بريوت،لبنان2003-ه1،1424الكتب،ط

  

  :أبو حممد مكي بن أيب طالب،القيسي-70

الســـبع ،تح:د/حميـــي الـــدين رمضان،مؤسســـة الرســـالة،بريوت، الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات -72

  م.1981ه_2،1401ط

التبصــرة يف القــراءات تــح وتــع:د/حميي الــدين رمضان،منشــورات معهــد املخطوطــات العربيـــة، -73

  م.1985ه_1،1405املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،ط

  

  

  م.2،2000ديثة،مصر،طأصول تراثية يف اللسانيات احل،كريم زكي حسام الدين-74

  

:أبــــــــو العبــــــــاس حممــــــــد بــــــــن يزيد،املقتضــــــــب،تح:حممد عبــــــــد اخلــــــــالق عظيمــــــــة،عامل المبــــــــرد-75

  الكتب،بريوت،لبنان.



                                                                                                                             ا��خت��ف اللغوي وأثره في المعنى
         قائمة المصادروالمراجع  

 

151 
 

  

، املســتنري يف ختــريج القــراءات مــن حيــث اللغــة واإلعــراب والتفســري، محمــد ســالم محيســن-76

  م.1976ه_1396،دار الطباعة باألزهر،القاهرة،مصر:1ط

  

السالم:اللسانيات وأسسها املعرفية،املؤسسة الوطنيـة للكتـاب والـدار التونسـية ،عبد المسدي-77

  م.1986للنشر،

  

،مكتبــــــــة املعــــــــارف، الرياض،الســــــــعودية، 3،مباحــــــــث يف علــــــــوم القــــــــرآن،طمنــــــــاع القطــــــــان-78

  م.2000ه_1421

  

:مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقـي املصـري ،لسـان العرب،دارصـادر ابن منظور-79

  م.2000، 1ط وت،لبنان،بري 

  

  ابن الناظم:-

شــــــرح ألفيــــــة ابــــــن مالــــــك،تح وضــــــبط وشــــــرح وفهرســــــة: عبــــــد احلميــــــد الســــــيد حممــــــد عبــــــد -80

  م.1998ه_1419احلميد ،دار اجليل،بريوت،لبنان،

  و البيان والبديع،مكتبة اآلداب ،مصر،دت.املصباح املعني يف املعاين -81

  

:جـــواهر البالغة،ضـــبط وتـــدقيق وتوثيق:يوســـف الصـــميلي، املكتبـــة الهاشـــمي الســـيد أحمـــد-82

  م.2002ه_1424العصرية، صيدا بريوت،لبنان،

  

  :مجال الدين عبد اهللا بن يوسف:ابن هشام األنصاري-

شــــرح قطــــر النــــدى وبــــل الصــــدى،تقدمي ومــــيش وفهرســــة إميــــل بــــديع يعقــــوب،دار الكتــــب -83

  م.2000ه_2،1420العلمية،بريوت، لبنان،ط
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  م.6،1985مغين اللبيب عن كتب األعاريب،دار الفكر،ط-84

شــــذرات علــــى شــــرح شــــذور الذهب،عبــــد االمتعــــال الصــــعيدي،مكتبة ومطبعــــة حممــــد علــــي -85

  م.1961ه_1380صبحي وأوالده،ميدان األزهر مبصر،

  

احللـيب النحـوي،  : أبو البقاء موفـق الـدين يعـيش بـن علـي بـن أيب السـرايا األسـديابن يعيش-86

  .شرح املفصل ،عامل الكتب ،بريوت،لبنان دت ط
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الحمـــــــد هللا رب العالمين،والصـــــــالة والســـــــالم علـــــــى ســـــــيد المرســـــــلين وعلـــــــى آلـــــــه       
  وصحبه والتابعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،وبعد:

َقــــــــَدَر هــــــــذه األمــــــــة،ومنهاجها،ونورها،ال تنفــــــــك ترجــــــــع لقــــــــد كــــــــان القــــــــرآن الكــــــــريم    
ــــــه  ــــــة،وٕالى بيان ــــــه عنــــــد المحن ــــــى حكمت ــــــد االختالف،وٕال ــــــى شــــــرائعه عن إليــــــه،وتحتكم إل
ـــــــذي  ـــــاء والحكمـــــــاء،فهو البحـــــــر ال عنـــــــد الُعجمـــــــة،فكما كـــــــان معينـــــــا ال ينضـــــــب للفقهــ

ه تمـــــده مـــــن بعـــــده ســـــبعُة أبحـــــٍر للغـــــويين والبالغيـــــين والنحـــــاة واألدباء،فكـــــل قـــــرٍب منـــــ
رفعـــــة وِعّز،وكـــــل بعـــــد منـــــه ِحطـــــة وُذّل.وقـــــد أدرك القـــــوم هـــــذا فـــــانكبوا عليـــــه وخـــــدموه 
ــارفهم التــــــي مــــــألت الــــــدنيا جـــــــالال  كــــــل مــــــن جهتــــــه، واســــــتخرجوا منــــــه علومهم،ومعــــ

  وجماال.
إدراكــــــا منــــــا لهذا،ورغبــــــة فــــــي التأســــــي بمــــــن َســــــَبق،وقبل ذلــــــك كلــــــه االنبهــــــار بهــــــذه -

فــــــي واحــــــة القــــــرآن الكــــــريم.وألن مباحثــــــه اآليــــــة الربانيــــــة،كل ذلــــــك دفــــــع إلــــــى البحــــــث 
ـــا واســـــــــعة جـــــــــدا،كان االختيـــــــــاُر أن نبحـــــــــث فـــــــــي  واألبـــــــــواَب المعرفيـــــــــة التـــــــــي طَرَقهــــــ
القــــــراءات القرآنيــــــة؛اقتناعا منــــــا بــــــأن البحــــــث فــــــي اللغــــــة العربيــــــة؛من جهــــــة محاولــــــة 
ــــر فــــــــــي أصــــــــــولها الفصــــــــــيحِة األولــــــــــى؛لم يعــــــــــد أمــــــــــرا متاحا،لنفــــــــــاد عصــــــــــر  النظــــــ

كمــــــا -فصــــــاحة الخالصــــــة.ولما كانــــــت القــــــراءات القرآنيــــــةاالحتجاج،ونهايــــــة مرحلــــــة ال
نزلـــــــت بمـــــــا يوافـــــــق لغـــــــات العـــــــرب ولهجاتها؛بأنظمتهـــــــا المختلفـــــــة،كل  -هـــــــو معلـــــــوم

ذلــــــــك ُمســــــــندا بالسلســــــــلة الصــــــــحيحة،وبالتوثيق المكتــــــــوب والمســــــــموع؛إلى أن يصــــــــل 
،بشـــــكل شـــــاع فـــــي األمـــــة وذاع؛إلـــــى أن -صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم-األمـــــُر إلـــــى النبـــــي

تواتر.فكانـــــــت هـــــــذه القـــــــراءات "عصـــــــَر احتجـــــــاٍج" بنفسها؛مســـــــتغنية عـــــــن بلـــــــغ حـــــــد ال
غيرها،وكــــل باحـــــث فـــــي أي بـــــاب مـــــن أبــــواب علـــــوم اللســـــان واجـــــٌد مـــــراَده فيها،وآخـــــٌذ 
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ــــــف فيهــــــا - ــــــة الُمختَل ــــــب النحوي ــــــي الجوان ــــــة البحــــــَث ف ــــــي البداي ـــان الهــــــدف ف ــــــد كـــ ولق
القــــــراءات إحصــــــاء واســــــتقراء بمــــــا وٕاعــــــادة النظــــــر فــــــي كيفيــــــة تأسيســــــها،بالنظر إلــــــى 

ــــى مثــــل  ــــوى عل ــــى يق ــــم يشــــتد العــــوُد بعــــُد حت ــــك القضــــايا،ولكننا وجــــدنا أنــــه ل يخــــدم تل
هــــذه المباحث،فاستعضــــنا عــــن ذلــــك بالبحــــث فــــي تــــأثير اخــــتالف القــــراءات القرآنيـــــة 
ــــة،وما مــــدى أثــــر هــــذا االخــــتالف فــــي المعنــــى؟و فــــي عالقــــات االخــــتالف  فــــي الدالل

فـــــــي -عا وضـــــــيقا.كل ذلـــــــك مـــــــن أجـــــــل أن نحـــــــاول الوصـــــــولاللغـــــــوي بالمعنى؟اتســـــــا
إلـــــى مقاربـــــات منهجيـــــة جديـــــدة للبحـــــث فـــــي الداللـــــة والمعنى،ولهـــــذا وســـــمنا  -النهايـــــة
  ـ"االختالف اللغوي وأثره في المعنى".ب -بإشارة من أستاذي المشرف-البحث

ــر مـــــن النـــــاس إلـــــى روايـــــة حفـــــص و  وقـــــد الحظـــــت فـــــي ربوعنـــــا هـــــذه انجـــــذابَ - كثيـــ
ة ورش، ولعــــــــل ذلــــــــك ألن الجانــــــــب الصــــــــوتي مــــــــن الروايــــــــة األولــــــــى إهمــــــــاال لروايــــــــ

؛لكـــــــن مـــــــاذا عـــــــن -مــــــن جهـــــــة المـــــــدود وأحكـــــــام الــــــراءات-أســــــهل منـــــــه فـــــــي الثانيـــــــة
ــــي المعنى؟ومـــــــــا حجـــــــــم تلـــــــــك  الجوانـــــــــب األخرى؟هـــــــــل فيهـــــــــا اختالفـــــــــات مـــــــــؤثرة فـــــ
ـــــــي تـــــــم فيهـــــــا هـــــــذا االختالف؟فكانت:"دراســـــــٌة  ــــا هـــــــي المســـــــتويات الت االختالفات؟ومـــ

ـــــــــوان  بـــــــــين روايتـــــــــي ورش ـــافع وحفـــــــــص عـــــــــن عاصـــــــــم"تكملًة منطقيـــــــــًة للعن عـــــــــن نــــــ
ــــــــــار أن يبحــــــــــث  ــن جهــــــــــة،ومن جهــــــــــة أخــــــــــرى،أّن زمــــــــــيال لي؛اخت وللبحث.هــــــــــذا مــــــــ
ــــــى أمــــــر  فــــــي"المنهج اللغــــــوي لنــــــافع بــــــين راوييــــــه ورش وقالون."؛فــــــالتقى الهــــــدفان عل

البعــــُد -فــــي هــــذا المجــــال-قــــد ُقِدْر،واســــتقر الحــــال علــــى مــــا ُبــــيَن.و دعــــا إلــــى البحــــث
ــــــــرا ــــــــة والبحــــــــث فيهــــــــا مــــــــن الكثيرين،استصــــــــعابا لألمــــــــر،و هــــــــو عــــــــن الق ءات القرآني

ــــم ُيكابــــد يبقــــى صــــعبا. والباحــــث ال يــــرى فــــي نفســــه أهليــــة  كــــذلك؛لكن الصــــعَب مــــا ل
ـــــى خوضـــــه األســـــتاذ المشـــــرف؛فتوكلنا  للغـــــوص فـــــي هـــــذا اللجـــــاج ، لكـــــن شـــــجعه عل

  على اهللا وأخذنا من أستاذنا بسبب. 
فـــــي الفـــــروق بـــــين الـــــروايتين أن يكـــــون البحـــــث  وكـــــان لزامـــــا نتيجـــــَة البحـــــِث األولـــــيّ -

  في مدخل وفصلين وخاتمة؛ تسبقهما مقدمة.
ـــــــــطلحات المتكـــــــــــــررة فـــــــــــــي - إذ كـــــــــــــان المدخل؛وســـــــــــــيلة للتعريـــــــــــــف بـــــــــــــبعض المصــــ

ــــد التعريــــــف بهــــــا فــــــي كــــــل مرة،مــــــع تــــــأطير منهجــــــي للمــــــراد مــــــن  البحــــــث،كي ال نعيــ



2 

 

ــــــــاهج البحـــــــــــث فيـــــــــــه.وختمناه   بعـــــــــــرضاالخـــــــــــتالف اللغـــــــــــوي،والمعنى، وبعـــــــــــض منـــ
  االختالفات الموجودة بين الروايتين

،وذلــــــك  ى اإلفراديــــــة التــــــي تــــــم االخــــــتالف فيهــــــاوكــــــان الفصــــــل األول،محتويــــــا للبنــــــ-
ـــير البحــــــر المحــــــيط؛إذ يبحــــــث فــــــي  متابعــــــة لمــــــنهج أبــــــي حيــــــان األندلســــــي فــــــي تفســـ

مبحثـــــين همـــــا: المســـــتوى هـــــذا الفصـــــل اآليـــــة مـــــن جهـــــة اإلفـــــراد والتركيب.وقـــــد ضـــــم 
  المعجمي والصرفي.

ــــــــــع اختالفات؛ثالثـــــــــــة منهـــــــــــا أمـــــــــــا  المســـــــــــتوى المعجمـــــــــــي؛ فقـــــــــــد جـــــــــــاءت فيـــــــــــه أربـ
ــــــــي المـــــــــــــادة المعجميـــــــــــــة؛ وآخر تنتمـــــــــــــي إلـــــــــــــى هـــــــــــــذا المســـــــــــــتوى؛ألنها تختلـــــــــــــف فـــــ

ـــــــي المعنى؛كـــــــــــــان نتيجـــــــــــــة  ملحـــــــــــــق بها؛ألننـــــــــــــا وجـــــــــــــدنا أن ســـــــــــــبب االخـــــــــــــتالف فــــــ
ـــــو عليها"عنـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن عبـــــــــــــــاد -مادتـــــــــــــــه المعجميـــــــــــــــة؛ال صـــــــــــــــورته التـــــــــــــــي هــــــــــ

  ].17الرحمن"[الزخرف:
ــع عشــــــــــرة اختالفــــــــــا، ونتيجــــــــــةَ أمــــــــــا المســــــــــتوى   الصــــــــــرفي ؛فقــــــــــد ضــــــــــم مئــــــــــة وأربــــــــ

  المطالب التالية: البحث فيه ضم تفرعِ 
  المطلب األول:االختالفات من حيث الجمود واالشتقاق.   
  المطلب الثاني:االختالف في صيغة الفعل.   
  .ين البناء للفاعل والبناء لما لم يسم فاعلهالمطلب الثالث:االختالف ب   
  المطلب الرابع:االختالف في المفاعلة والتضعيف   
  المطلب الخامس:االختالف في العدد.   
  المطلب السادس: االختالف في التخفيف و التثقيل.   
  

ـــــــــن حيـــــــــــــــث الجمـــــــــــــــود الـــــــــــــــذي يبحـــــــــــــــث المطلـــــــــــــــب األول؛أمـــــــــــــــا  االختالفـــــــــــــــات مــــــ
ـــــــــى ب فلهواالشـــــــــتقاق. ـــــــــدأ بـــــــــه،إذ أن المعن د أن توصـــــــــَله عـــــــــكـــــــــل الحـــــــــق فـــــــــي أن يب

؛وهــــــــــي كمــــــــــا أســــــــــماها ابــــــــــن جني-المــــــــــادة المعجميــــــــــة،تقوم بــــــــــه الداللــــــــــة اللفظيــــــــــة
عـــــــــــــن  ج الداللـــــــــــــة اللفظيـــــــــــــةنـــــــــــــتُ وتَ ؛-قســـــــــــــيمة الـــــــــــــداللتين الصـــــــــــــناعية والمعنويـــــــــــــة

ــد،ثم تنــــــــــــــــــتج عنــــــــــــــــــه  ــدرها،الذي هــــــــــــــــــو جامــــــــــــــــ ـــــــــة إلــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــ إعــــــــــــــــــادة الكلمـــــــــ
ــــــــــــى  ــــــــــــة المصــــــــــــدر عل ــــــــــــة معينة،ودالل ــــــــل منهــــــــــــا بدالل المشــــــــــــتقات،التي يــــــــــــوحي كــــ



3 

 

الـــــــــــدالالت،كما رآه ابـــــــــــن جنـــــــــــي ومـــــــــــال إليـــــــــــه الباحـــــــــــث. وكـــــــــــان  المعنـــــــــــى أقـــــــــــوى
ـــب مـــــــــن االختالفــــــــــات ثالثــــــــــا وعشـــــــــرين اختالفا.توزعــــــــــت علــــــــــى  فـــــــــي هــــــــــذا المطلـــــــ

  العناصر اآلتية:
  في المصدر:(في ثمانية مواضع)-1
  بين المصدر واسم الفاعل:(في ثالثة مواضع)-2
  بين المصدر واسم الزمان أو المكان:(في موضع واحد).-3
  مع واسم المصدر:(في موضع واحد)بين الج-4
  بين الصفة المشبهة واسم الفاعل:(أربعة مواضع)-5
  بين اسم الفاعل واسم المفعول:(في خمسة مواضع)-6
  موضع واحد).بين اسم الفاعل والفعل:(في -7

ــــــــي القوة؛جعلناهــــــــ    ــــــــة الصــــــــناعية ثانيــــــــًة ف ـــــت الدالل ـــ ــــــــي اثــــــــم لمــــــــا كان ــــــــب  ف المطل
  صيغة الفعل.االختالف في الثاني؛وأسميناه 

ـــــيغتي الماضـــــــــــــــي واألمـــــــــــــــر  ـــــــــــــــروايتين اختلفتـــــــــــــــا بـــــــــــــــين صــــــــــ وقـــــــــــــــد وجـــــــــــــــدنا أن ال
ــــــي أربعــــــــــة مواضــــــــــع مــــــــــن فقــــــــــط ل واحــــــــــد عــــــــــفحســـــــــب،في ف هو"قال"و"قل"،وهــــــــــذا فــــ

ــــو ربـــــــــــي وال أشـــــــــــرك بـــــــــــه  ـــــــــــرآن الكريم،كنحـــــــــــو قولـــــــــــه تعالى:"قـــــــــــال إنمـــــــــــا أدعـــــــ الق
ــــــــــــرا عــــــــــــن 20[الجن:أحــــــــــــدا" ــــــيغة األمر"قــــــــــــل"،فيكون ســــــــــــبحانه إمــــــــــــا مخب ]،أو بصــــــ

ــــــد وقوعـــــــــه،أو آمـــــــــرا نبيـــــــــه أن يقـــــــــول كـــــــــذا  -صـــــــــلى اهللا عليـــــــــه وســـــــــلم-الحـــــــــدث بعـــ
ــي آيــــــــــة واحــــــــــدة بقــــــــــراءتين  ــــــون الجمــــــــــع بينهمــــــــــا فــــــــ وكــــــــــذا،على صــــــــــيغة األمر،ويكــــ

ـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم  ــــــــا للق ـــــــ ــــــــــــيس مـــــــــــــــن كـــــــــــــــالم ؛؛إعجـــــــــــــــازا بياني ـــ ـــــــــــــــه ل ـــــــــــــــى أن داال عل
ــــــــــه مــــــــــــــــن كمــــــــــــــــال  ـــــــــاز أنــــــــــــــــه خبــــــــــــــــر وٕانشاء؛وســــــــــــــــرد البشــــــــــــــــر،ويكون فيــــــ اإليجـــــــ

  وخطاب،الكل في آن واحد. 
ــــــا فـــــــــي المطلـــــــــب الثالـــــــــث؛ ـــاء للفاعـــــــــل والبنـــــــــاء لمـــــــــا االختالف بـــــــــثـــــــــم بحثنـــ ين البنــــــ

  لم يسم فاعله،وقد جاء في سبعة وثالثين موضعا.
ـــه االختالفــــــــــات مــــــــــن جهـــــــــــة تثــــــــــم أ ـــــــع؛ الــــــــــذي أوردنــــــــــا فيـــــــ  بعنــــــــــاه بالمطلــــــــــب الرابـــ

ذلـــــــــــــك فـــــــــــــي  رالتكثير؛فيـــــــــــــؤث  تضـــــــــــــعيفال؛إذ قـــــــــــــد يفيـــــــــــــد المفاعلـــــــــــــة والتضـــــــــــــعيف
ـــــــــــى،أو تُ  ـــــــــــركَ المعن ـــــــــــى بلفظهـــــــــــا،ثم  ت ـــــــــــى المعن ـــــــــــدل عل ـــــــــــى حالهـــــــــــا، فت الكلمـــــــــــة عل
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بــــــــــــــــــــين التضــــــــــــــــــــعيف  يكون االخـــــــــــــــــــتالفبـــــــــــــــــــالقرائن التــــــــــــــــــــي تحـــــــــــــــــــف بهــــــــــــــــــــا،أو 
والمفاعلة؛وقــــــــــــد جعلنــــــــــــا لكــــــــــــل تنــــــــــــوع مــــــــــــن هــــــــــــذه التنوعــــــــــــات عنصــــــــــــرا خاصــــــــــــا 

  به.فكان في هذا المطلب أحد عشر اختالفا. 
س؛الـــــــــــذي خصصـــــــــــناه لالخـــــــــــتالف فـــــــــــي العدد،وقـــــــــــد يلـــــــــــي ذلـــــــــــك المطلـــــــــــب الخام

  بين:اختالفاته تنوعت 
  الجمع وجمع الجمع؛في موضع واحد.-
  بين الجمع واإلفراد؛في تسعة مواضع-
  بين اإلفراد والتثنية؛في موضع واحد-

ـــن األكثـــــــــــر عـــــــــــددا إلـــــــــــى  وظـــــــــــاهرٌ  ــــى هـــــــــــذا النحـــــــــــو؛فهي مــــــــ ســـــــــــبُب ترتيبهـــــــــــا علـــــــ
  األقل عددا.

ـــــــــا فيـــــــــه   وقـــــــــد ـــــــــب الســـــــــادس؛الذي بحثن ــــــا هـــــــــذا الفصـــــــــل بالمطل ـــــــــفَ ختمنـــ و  التخفي
ـــــــــــــــى  التثقيـــــــــــــــلَ  ــــــتالف صـــــــــــــــرفي دال عل "، وهـــــــــــــــو اخـــــــــ و"أْن"و"أن،" بـــــــــــــــين"ِإْن"،و"إن،

ــــــــرف؛تنتج مـــــــــــدلوالت خاصـــــــــــة،ثم  المعنـــــــــــى بنفســـــــــــه،فكل حـــــــــــرف مـــــــــــن هـــــــــــذه األحـــ
ـــــــــــــة دلّ  مـــــــــــــن هـــــــــــــذه كـــــــــــــل أداة ـــــــــــــى الجمل ـــــــــــل عل ـــــــــــــة  األدوات إذا دخــ ـــــــــــــة نحوي دالل

  خرى.األلداللة ل مغايرة
ـــــــــــد ـــــــــــى  اقتصـــــــــــرنا وق ـــــــــــب عل ــي هـــــــــــذا المطل ـــــــــ ـــــــــــة ف ـــــــــــاأمثل ـــــــــــات بهـــــــــــا مثلن  لالختالف

ألنهــــــــــا كثيــــــــــرة فــــــــــي القــــــــــرآن الكــــــــــريم،ولم نعــــــــــدها عــــــــــدا،والحظنا هــــــــــذا  الموجــــــــــودة،
  االختالف بصفة خاصة في سورة الجن.

ـــى التركيبية،وقـــــــــــــــد بحـــــــــــــــث ف الفصـــــــــــــــل الثـــــــــــــــاني أمـــــــــــــــا- ـــــــــــان مخصصـــــــــــــــا للبنــــــــــــ كــــ
  المستويين:اإلعرابي واألسلوبي.

  ى األول  ثالثة مطالٍب هي:إذ ضم المستو 
  المطلب األول:االختالفات في العالمة اإلعرابية.   
  المطلب الثاني:االختالفات في اإلضافة وعدمها والتنوين وحذفه.   
  المطلب الثالث:االختالفات في الحروف.   
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ــــــــــــاط  ــــــــــــي"، لقناعــــــــــــة الباحــــــــــــث بارتب وســــــــــــمينا المســــــــــــتوى األول بالمســــــــــــتوى "اإلعراب
ـــــــــنُظم النحويـــــــــة إعرابـــــــــا لهـــــــــذه العالقـــــــــة، ويكفيـــــــــك أن  بالمعنى،وأنـــــــــه مـــــــــا ســـــــــمي ال

  اإلعراب يعني اإلفصاح و اإلبانة.
ــــــة تكلمنـــــــــا فيهـــــــــا عـــــــــن "اإلعـــــــــراب والمعنى"؛لنظهـــــــــر عالقـــــــــة  ـــــــــد وطئنـــــــــاه بمقدمـــ وق
ـــــــــــــة" مـــــــــــــن جهـــــــــــــة  ـــــــــــــالمعنى،ثم "معـــــــــــــاني الحركـــــــــــــات اإلعرابي ــــــــــــدرس النحـــــــــــــوي ب الـ

ـــــــــا كـــــــــل ـــــــــى، أتبعن ــــــى المعن ـــ ـــــــــي اســـــــــتحواذها عل ـــــــــوة كـــــــــل حركـــــــــة ف ـــــــــب ق ـــــــــك  ترتي ذل
ـــــــــــض الحركـــــــــــــات ال تـــــــــــــدل  ـــــــــــــى المعـــــــــــــاني"؛وكيف أن بعــ ــــــــــــــ"داللة العالمـــــــــــــات عل ب
ــــــــــت نتيجــــــــــــــة اخــــــــــــــتالف  ـــى ظــــــــــــــاهرة صــــــــــــــوتية كانــــ ـــــــــــ ــــــــــــــى المعنــــــــــــــى ،بــــــــــــــل عل عل
ــــــــاع والمجــــــــــــاورة؛و حركـــــــــــــة  ـــجام الصـــــــــــــوتي فــــــــــــي اإلتبـــــ اللغــــــــــــات؛أو طلبـــــــــــــا لالنســـــــــ

ــــــــــــــــــة الحكايـــــــــــــــــــــــة؛و ـــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــــــاكنين؛ النقـــــــــــــــــــــــل؛و عالمـــــ وحركة للـــــــــــــــــــــــتخلص بــــــ
لحركـــــــــــــات أن نميـــــــــــــز بـــــــــــــين ا الخفة؛وحركـــــــــــــة المناســـــــــــــبة،وكل ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن أجـــــــــــــل

ــــــــون الهـــــــــــــــدف منهـــــــــــــــا  المـــــــــــــــرتبط اختالفهـــــــــــــــا بـــــــــــــــالمعنى،من غيرهـــــــــــــــا التـــــــــــــــي يكـــــــ
  .-كما هو في الحاالت المذكورة آنفا-االنسجام الموسيقي فقط

ــــــــــياق العلمـــــــــــــي لهـــــــــــــذا  ــــــــى البحـــــــــــــث فـــــــــــــي الســـ ـــــ ـــــــــــــع عل وبعـــــــــــــد أن وضـــــــــــــعنا المطل
  المستوى،أخذنا نطلب االختالفات مطلبا مطلبا.

ــــنا فـــــــــــــي المطلـــــــــــــب األول؛االخت ـــي العالمـــــــــــــة اإلعرابيـــــــــــــة،وكانت فدرســـــــــ الفـــــــــــــات فــــــــــ
ـــــــن جهـــــــــة العـــــــــدد؛إذ ضـــــــــم  ـــــــــي المعنـــــــــى مــ ــة المـــــــــؤثرة ف ـــــــ ـــــــــات اللغوي أكثـــــــــر االختالف

  مئة وستة وخمسين اختالفا؛توزعت بين:
  الرفع والنصب؛في أربع وستين موضعا.-1
  والرفع والجر ؛في عشرة مواضع.-2
  والرفع والجزم ؛في خمسة مواضع.-3
  ع.والنصب والجر ؛في سبعة مواض-4

ـــــنا فـــــــــــي مطلـــــــــــب ثـــــــــــاٍن االختالفـــــــــــات مـــــــــــن جهـــــــــــة اإلضـــــــــــافة وعـــــــــــدمها  ثـــــــــــم درســــــ
ن التنـــــــــــــــــوين حركتـــــــــــــــــان اه عـــــــــــــــــن المطلـــــــــــــــــب األول؛علـــــــــــــــــى اعتبـــــــــــــــــار أ،وأخرنـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــى حــــــــــــــــرف واحد؛وانعــــــــــــــــدامهما ــــــــــــــــان عل ــــان ؛مجموعت ــــــــــــ ــــــــــــــــي بعــــــــــــــــض -إعرابيت ف
ــــــــــــــــــنظم الكلمــــــــــــــــــــي يفيــــــــــــــــــــد اإلضــــــــــــــــــــافة،و -الحــــــــــــــــــــاالت جودهما يفيــــــــــــــــــــد و فــــــــــــــــــــي الــ
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ـــــــــــدامها،فتجمعهما العالقــــــــــــــــــة العكســــــــــــــــــية؛ولذلك ســــــــــــــــــم ينا المطلــــــــــــــــــب بهــــــــــــــــــذا انعـــــــ
  االسم؛وكان عدد االختالفات فيه عشرين واختالفا واحدا.

ـــــــــــــب ؛بحثنـــــــــــــا فيـــــــــــــوخت ـــــــــا هـــــــــــــذا المســـــــــــــتوى بمطل ه االختالفـــــــــــــات مـــــــــــــن جهـــــــــــــة منــــ
ـــــــــــــان ـــــذفا؛وورد منهـــــــــــــا اختالف ــــــــــب  ؛أواســـــــــــــتبدل حـــــــــــــرف  الحروف؛ذكـــــــــــــرا وحــــــــ فحســـ

  قد ورد ذلك في ثالثة مواضع من الكتاب العزيز.مكان حرف؛و 
ــا المســــــــــتوى الثــــــــــاني مــــــــــن  ــــــذا المبحث؛فقــــــــــد خصصــــــــــناه لالختالأمــــــــ فــــــــــات فــــــــــي هــــ

ث انطالقــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن تغييــــــــــــــــــــر كلمــــــــــــــــــــة األســــــــــــــــــــاليب،وهي اختالفــــــــــــــــــــات تحــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــة أن يوصـــــــــــــف وصـــــــــــــفا صـــــــــــــرفيا، بأخرى، ـــــــــــــة النظري ــن الناحي ـــــــــــــه مـــــــــــ ـــــــــــــأولى ب ف

  ولكن لما كان األثر المعنوي أسلوبيا ؛أفردناه بمستوى درسناه فيه.
ـــــــم تلـــــــــــــــك األســـــــــــــــاليب أ ــــــــــذي خصصـــــــــــــــنا لـــــــــــــــه وكـــــــــــــــان أهــــــــ ســـــــــــــــلوب االلتفات؛الـــــ

ْفَنــــــــــــا ِبــــــــــــه فيــــــــــــه؛وذكرنا كيــــــــــــف نضــــــــــــج هــــــــــــذا المصــــــــــــطلح فــــــــــــي الفكــــــــــــر مطل با؛عر
  اللساني العربي ؛عند اللغويين والبالغيين والمفسرين.

ــــدامى لجعلـــــــــت مــــــــذكرتي هــــــــذه مع ـــــة بهــــــــذا العنــــــــوان ، لكنـــــــــي ولــــــــو تابعــــــــت القــــ نونــــ
ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  أردت أن ــــــــــى انطالق ـــــ ـــــــــــــــى المعن ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــي الدالل ــــــــــرب البحـــــــــــــــث ف أجـــــ

وصــــــــــــرفيها ونحويهــــــــــــا ثــــــــــــم بالغيهــــــــــــا أو المســــــــــــتويات اللســــــــــــانية األربع(معجميهــــــــــــا 
ــــــذا مــــــــــن أجــــــــــل أن نبــــــــــرز ــات أثــــــــــر االخــــــــــتالف اللغــــــــــوي  إبالغيها).كــــــــــل هــــ منطلقــــــــ

ـــــــــــى  ــــل عنصـــــــــــر مـــــــــــن العناصـــــــــــر المكونـــــــــــة للغـــــــــــة عل ـــــــــــة كـــــــ ــــــي المعنـــــــــــى ودالل فـــــ
المعنـــــــــى ؛مجـــــــــردا عـــــــــن غيـــــــــره ليظهـــــــــر أثـــــــــره ،فاكتفيـــــــــت بحصـــــــــر االلتفـــــــــات فـــــــــي 

  يره.بي ألنه أكثر ارتباطا بهذا المستوى عن غلو المستوى األس
  وقد تنوعت االختالفات في مستوى االلتفات على الشكل التالي؛

  من الغيبة إلى الخطاب؛ في أربعين موضعا.-1
  من الغيبة إلى التكلم؛في إحدى وعشرين موضعا-2
  عشرة موضعا. اثنيومن التذكير إلى التأنيث؛في -3

ــــات المتعلقـــــــــــــــة بـــــــــــــــالخبر  ـــــــــــــا فيـــــــــــــــه االختالفـــــــــــ أمـــــــــــــــا المطلـــــــــــــــب الثاني؛فقـــــــــــــــد بحثنــ
ـــاء،وقد ســــــــــــــــــبب هــــــــــــــــــذه االختالفــــــــــــــــــات ذكــــــــــــــــــر همــــــــــــــــــزة االســــــــــــــــــتفهام أو واإل نشـــــــــــــــ
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ـــــوي لهمـــــــــزة االســـــــــتفهام ثـــــــــم  عدمها.ولهـــــــــذا تكلمنـــــــــا فـــــــــي بدايتـــــــــه عـــــــــن األثـــــــــر المعنــــ
  عشر موضعا. ضنا مواضع االختالف التي كانت إثنيعر 

ـــــــــــا هـــــــــــذا المســـــــــــتوى  ـــــــــــذي خصصـــــــــــناه لالختالفـــــــــــات وختمن ـــــــــــث ،ال ـــــــــــب الثال بالمطل
ـــــــــــــق االخـــــــــــــتالف ــــــتئناف، ومنطل ـــــــــــــي،إال أن  المتعلقـــــــــــــة باالســـــــ ـــــــا نحـــــــــــــوي تركيب فيهــــــ

ـــــن النحــــــــــــــاة المعاصــــــــــــــرين مــــــــــــــن عــــــــــــــد هــــــــــــــذه  األثــــــــــــــر المعنــــــــــــــوي أســــــــــــــلوبي ،ومـــــــــ
ـــــــــــى هـــــــــــــذا المســــــــــــــتوى  ــــــتئناف ظــــــــــــــاهرة جمليـــــــــــــة بامتياز،فكــــــــــــــان انتمـــــــــــــاؤه إلـــ االســـــــ

  انتماء عضويا طبيعيا.
ــــــــــت  ــــــــــب وٕان كان ــــا فــــــــــي هــــــــــذا المطل ــــــــــف فيهــــــ ــــل المواضــــــــــع المختل ــــــــــم نتتبــــــــــع كــــــ ول

ــمنة فـــــــــي مســـــــــتويات أخـــــــــرى ،ولكنـــــــــا مثلنـــــــــا لـــــــــه بمثـــــــــ الين فحســـــــــب ؛لنؤكـــــــــد مضـــــــ
      على األثر الداللي لهذه الظاهر. 

ـــــــــــب - ـــــــــــي الجان ـــــــــــدمجا ف ـــــــــــب النظـــــــــــري من ـــــــــــار أن يظـــــــــــل الجان كمـــــــــــا كـــــــــــان االختي
  التطبيقي،حتى ال نفصل االختالف اللغوي عن المعاني التي يوحي بها.

ـــــد فرضــــــــته المدونــــــــة إذ كانــــــــت - ــــــــذي اســــــــتعملناه فقـــ أمــــــــا عــــــــن المــــــــنهج العلمــــــــي ال
ســـــببا فـــــي الموازنـــــة بينهما،وســـــيفرض تتبـــــُع االختالفـــــات  تيناالختالفـــــات بـــــين الـــــرواي

،وتتبــــــــُع المعــــــــاني االستقصــــــــاَء المعتمــــــــد علــــــــى  التحليلي اللغويــــــــة المــــــــنهَج الوصــــــــفي
  االستقراء.

ـــــب  عـــــن أمـــــا- ـــــالقرآن الكريم،خاصـــــة كت ـــــرة الرتباطهـــــا ب المراجـــــع المعتمـــــدة فهـــــي كثي
ـــراءات القرآنية،وقــــــــد ســــــــبب ذلــــــــك صــــــــعوبة فــــــــي مالحقــــــــة المعــــــــ اني ومنطلقاتهــــــــا القـــــ

اللغويـــــــــة،ثم اختيـــــــــار مـــــــــا يناســـــــــب هـــــــــدَف البحـــــــــث وحجَمـــــــــه والوقـــــــــَت المخصـــــــــص 
ــــــــي حيان"و"الجــــــــامع  ــــــــى "البحــــــــر المحيط"ألب ــــــــي التفاســــــــير عل ـــــــا ف ــــــــه.فكان أن ركزنـ ل
ألحكــــــام القـــــــرآن" للقرطبـــــــي و"التحريـــــــر والتنـــــــوير" للطـــــــاهر بـــــــن عاشـــــــور،ألنها كلهـــــــا 

  ركزت على القراءات القرءانية.
  . ا وهي كاآلتيخاتمة ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليهثم أنهينا ذلك ب-
ــــــــى -1 ــــــــروايتين انســــــــحب عل ــــــين ال ــــــــى بــ ـــــوي المــــــــؤثر فــــــــي المعن أن االخــــــــتالف اللغـــ

  المستويات:المعجمية،الصرفية، اإلعرابية،واألسلوبية.
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درجة تأثير االختالف اللغوي في المعنى ،جاءت بالترتيب المذكور للمسـتويات فـي -2
  ألول.العنصر ا

  
آيـة.؛وأقل  156من جهة العدد؛حاز االخـتالف اإلعرابـي علـى النصـيب األوفـر ب:-3

  آيات.04اختالف كان في المستوى المعجمي ب:
  
من جهة قوة التأثير في المعنى؛كان االختالف المعجمي هو األقوى ،ثـم الصـرفي، -4

  ثم األسلوبي ،وأخيرا اإلعرابي.
  
فيهـــا تنوعـــات لغويـــة كثيرة،بين(الصـــفة المشـــبهة واســـم  تثاالختالفـــات الصـــرفية؛حد-5

الفاعــــل) و(اســــم الفاعــــل واســــم المفعــــول) و(المصــــدر واســــم الفاعــــل) و(اســــم الفاعــــل 
والفعــل) و(اســم الفاعــل وصــيغة المبالغــة) و(فــي صــيغة المصــدر) و(المصــدر والفعــل) 

  و(اسم المصدر والجمع).
  كما كانت هناك اختالفات في صيغ الفعل، وبين(صيغة المفاعلة والتضغيف).

   مما ساهم في تلوين المعاني القرآنية انطالقا من الصيغ الصرفية.
  
االختالفـات فــي المســتوى األســلوبي أحــدثت آثـارا بالغيــة مــن قبيــل االلتفــات،وتغيير -6

م،و ظاهرة االسـتئناف؛ التـي األسلوب من الخبر إلى اإلنشاء عن طريق همزة االستفها
وٕان كانـــت فـــي األصـــل ظـــاهرة نحويـــة إال أنهـــا أحـــدثت اآلثـــار البالغيـــة التـــي أحـــدثتها 

  سابقاتها من الظواهر األسلوبية.  
  
فقـــد أضـــر بالبحـــث فـــي -وٕان عـــرف أســـاليب االخـــتالف اللغـــوي-فصـــل المســـتويات-7

علـى المعنـى مجتمعــة  تــدل المعنـى، ألنـه ال يجمـع كــل أسـاليب الـنظم فــي بوتقـة واحـدة
  .كما أنه أضر بالبحث في اآلية من جهة السياق.
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أن المســتوى الصــوتي لــم يكــن ذا أثــر فــي المعنى،ولــذلك اســتُبعد مــن البحــث عنــدما -8
ر.   ُحر  

وعليــه يقــر الباحــث أن البحــث بهــذه الطريقــة كـــان مغــامرة منــه؛ فــي أمــر لــم يقــدر لـــه 
  وضعها لنفسه في أثناء معالجته لهذا البحث.حساَبه؛ لوال أنه حدده بالشروط التي 

  : الباحث بما يلي ولذلك يوصي
  بالبحث في الظواهر المدروسة كل على حدة.-1
جدا ومـا زالـت ظـواهره لـم تـدرس بالكيفيـة الالئقـة  اأن المستوى اإلعرابي كان شاسع-2

  بالحجم الذي جاء به.
ءات؛ ألن ذلــك يبعــث إلــى ز علــى الجانــب اإلحصــائي مــن البحــث فــي القــراأن يركــ-3

معرفــة الظــواهر الشــائعة،وغيرها مــن الشــاذ والقليــل،ليكون ذلــك ســببا فــي التقعيــد الســليم 
  لمعاني النحو أو النحو الوظيفي.

  
ذكر أن هذا البحث ما هو إال محاولة متواضعة وفي األخير ال يسعني إال أن أُ -

صل إليه من نتائج؛كانت يتقدمها عدم رضى صاحبها بما بذله فيه من جهد،أو بما و 
 دون ما طمح إليه من الناحية الشكلية أو المنهجية أو العلمية.

  
الــدكتور محمــد  المشـرف األســتاذ  ال أنســى أن أتوجــه بالشـكر الجزيــل ألســتاذي وختامـا
  ى حنوه وأبوته وتواضعه ؛وعلى صبره إذ أرجو أال أكون قد أثقلت عليه؛لع خان ،

أن يكون بحثي هـذا خالصـا لوجهـه  -ببركة غرة األيام العشر-وأسأل اهللا جل في عاله
  ،مفيدا لخلقه ،وأن يجعله صائبا متقبال،إنه سميع مجيب.

                                              
  والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات.                                            

  وكتب يعرب إبراهيم العربي.                                 
  ه1429ذي الحجة  1                                 

  م2008من نوفمبر29الموافق لـ                                


