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امللخص
موضــوع هــذا البحــث: »اختــالُف ِجــْذر الِفعــل الختــالف قراءتــه – توجيــٌه 
صــريفٌّ َداليلٌّ«، يعتمــد علــى املنهــج التحليلــي التعليلــي القائــم علــى َرْصــد مجيــع 

األفعــال املالئمــة لعنــوان البحــث.

ومــن أهدافــه: إيضــاح املســائل الصرفيــة املتعّلقــة ابألفعــال موضــع البحــث، 
، واإلســهام يف إيضــاح  كحــْذف حــرف أو نْقــل حركــة حــرف، وبيــان ِعلّــة كلٍّ

هــذه األفعــال؛ ألهّنــا ليســت مــن شــواهد الّنحــاة والصرفيّــن.

ومــن نتائجــه: أن غالــب األفعــال املذكــورة يف هــذا البحــث فيــه قــراءاتن، 
وكلُّ قــراءة تكشــف عــن ِجــذر لغــوّي، لكــن قــد يكــون للفعــل ِجــذران لغــواين 
مــن خــالل ثــالث قــراءات، كمــا قــد يكــون للفعــل ثالثــة جــذور لغويــة مــن خــالل 

أربــع قــراءات.

كما أن األفعال املذكورة يف هذا البحث بقراءاهتا املختلفة متواترًة أو شاّذًة 
ال ختلو أن تكون:

مّتفقــة زمنًــا ووزاًن، متمثّلــًة يف ثالثــة عشــَر موضًعــا، بنســبة بلغــت ٥0%، وإمــا 
مّتفقة زمًنا خمتلفة وزاًن، متمثّلًة يف اثيْن عشــَر موضًعا، بنســبة بلغت ٤٥% تقريًبا، 
وإمــا خمتلفــًة زمنًــا مّتفقــًة وزاًن، متمثّلــًة يف موضــع واحــد، بنســبة بلغــت ٥% تقريبًــا.
وقد تكون القراءة الشاذة أوضح يف الداللة على املعى من القراءة املتواترة.
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The difference between the root of the verb and 
the difference in its reading - a morphological 

directive
Dr. Alsayed Ibrahim AL.mancy Sleem

Abstract:

The subject of this research is: “The difference between 
the root of the verb and the difference in its reading- a 
morphological directive”

It is based on the analytic analytical approach based on 
monitoring all actions appropriate to the title of the research.

Its objectives include:

1- Clarification of the morphological questions relating to the 
acts in question, such as the deletion of a character or the 
carriage of a character, and the statement of the cause of each.

2- Contribution to the clarification of these acts, because they 
are not the evidence of the sculptors and the bankers.

Among the results:

1- Most of the acts mentioned in this research are two 
readings, each reading reveals a linguistic root, but the verb 
may have two linguistic roots through three readings, and 
may have three linguistic roots through four readings. 
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2- The acts mentioned in this research by reading the dif-
ferent frequent or abnormal is not without being :

- Agreed time and weight, represented in thirteen locations, 
a rate of 50%.

- Twelve times the weight of a different time which is 
equivalent to about 45%.

- A different time-matched weight, represented in one 
place, at about 5%.

3- The abnormal reading may be clearer in the meaning of the 
meaning of the frequent reading.
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املقدمة:
موضــوع هــذا البحــث هــو: »اختــالف ِجــْذر الفعــل الختــالف قراءتــه – 

َداليلٌّ«. صــريفٌّ  توجيــٌه 

أَْتبعوهــا  الــيت ســّجلها املعجميّــون، مث  وَأعــين جِبــذر الفعــل حروفَــه األصليــة 
إثبــات  مــن  ذلــك  ُيصاحــب  ومــا  ســياقات خمتلفــة،  عليهــا يف  الــيت أييت  ابملعــاين 
وَحــْذف أو لــزوم وتعــدٍّ... إخل. قــال اجلوهــري: »اجلِــْذر: األصــل، وأصــُل كّل 

َجــْذره ابلفتــح عــن األصمعــّي، وِجــْذره ابلكســر عــن أيب عمــرو«)1(. شــيء: 

هــذا  –يف  تقــف  ال  الفعــل  ِجــذر  يف  اختــالٌف  يصاحبهــا  الــيت  والقــراءات 
البحــث– عنــد القــراءات العشــر املتواتــرة، بــل تتجاوزهــا إىل القــراءات األربــع 

منهــا: أذكــر  ألســباب  الشــاّذة؛ 

- َقول ابن جيّن: »إال أنّه –يعين الشاّذ– مع خروجه عنها –يعين القراءات 
املتواتــرة– انزٌع ابلثقــة إىل قـُّرائــه، حمفــوف ابلــرواايت مــن أمامــه وورائــه، ولعلّــه أو 

كثًرا منه مســاٍو يف الفصاحة للمجتمع عليه«)2(.

- وصوهُلا إلينا كاملة؛ إذ قيل: »ومل ينقل لنا من القراءات الشاّذة كاملة يف 
املصّنفــات إاّل قــراءة األئمــة األربعــة بعــد العشــرة، وهــي قــراءات متصلــة صحيحــة 

اإلســناد، ولكــن مل تتوفّــر فيهــا مجيــع أركان القــراءة الصحيحــة«)٣(.

ولذا خيرج من هذا البحث ما يلي:

ــا۠  نَ
َ
ــَنَّ أ ۡغلِ

َ
ُ َل ــَب ٱللَّ - الفعــل متـَّفــق علــى قراءتــه، ولــه ِجــذر واحــد، مثــل: ﴿َكَت

ــٞز ﴾]اجملادلــة: 21[. ــوِيٌّ َعزِي َ قَ ۚ إِنَّ ٱللَّ ــِيٓ َورُُس
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ــا بُِغُرورٖ﴾]األعــراف:  - الفعــل متَـَّفــق علــى قراءتــه، ولــه ِجــذران، مثل:﴿فََدلَّىُٰهَم
22[ ]ذلــك أهّنــا حمتملــة أن تكــون يف أصلهــا االشــتقاقي مــن )د ل و(، أو أن 

تكــون مــن )د ل ل([)٤(.

 ُ ُنَســرِّ اجلبــاُل–  »ُتَســيَـُّر  مثــل:  ِجــذر واحــد،  ولــه  قراءتــه،  الفعــل خمتـَلَــٌف يف   -
اجلبــاُل«)٥(. َتِســُر  اجلبــاَل– 

ــا ٱۡسَتۡي َُٔســواْ ِمۡنــُه﴾  - الفعــل خمتـَلَــٌف يف قراءتــه، ويُظــّن أّن لــه ِجذريــن، مثــل: ﴿فَلَمَّ
]يوســف: ٨0[ »إذ يقــال: يَئِــَس، فالفــاء ايء والعــن مهــزة، وفيــه لغــة أخــرى، وهــي 

القلــب بتقــدمي العــن علــى الفــاء، فيقــال: أَيِــَس«)6(.

ۡن  ِۡد بِِهــم مَّ - الفعــل خمتـَلَــف يف قراءتــه، لكنّــه يوّجــه صوتيًّــا ال صرفيًّــا، مثــل: ﴿فَــَرّ
َخۡلَفُهــۡم﴾ ]األنفــال: ٥7[ قــال ابــن جــيّن: »مل يــرر بنــا يف اللغــة تركيــب )ش ر ذ(، 
وأَْوجــه مــا ُيصــَرف إليــه ذلــك أن تكــون الــذال بــداًل مــن الــدال، كمــا قالــوا: حلــٌم 

َخــرادل و َخــراذل، واملعــى اجلامــع هلمــا أهنمــا جمهــوران ومتقــارابن«)7(.

ــه صوتيًّــا –كذلــك– الفعــُل يـُْهَمــُز يف قــراءة علــى األصــل، وتســقط  ومــا يوجَّ
ِيــَن َكَفــُرواْ﴾  مهزتــه يف قــراءة أخــرى ختفيًفــا)٨(، مثــل: ﴿يَُضِٰه ُٔــوَن قَــۡوَل ٱلَّ
ــآُء  ــن تََش ــرِۡج َم ــا﴾ ]التوبــة: 120[، ﴿تُ ــوَن َمۡوِطٗئ ]التوبــة: ٣0[، ﴿َوَل يََط ُٔ

﴾ ]األحــزاب: ٥1[. ــنَّ ِمۡنُه
َهــا َعــۡنَ ٱۡلَقِــِن﴾ ]التكاثــر:  ُونَّ ُونَّ ٱۡلَِحيــَم * ُثــمَّ لََتَ ومــا يُهَمــز ختفيًفــا ﴿لـَـَتَ

6، 7[ يف قــراءة احلســن البصــرّي)٩(.

ــُهۥ  ۡونَ ــٌف يف قراءتــه، لكنــه مــن غــر األربعــَة عَشــَر، مثــل: ﴿إِۡذ تَلَقَّ - الفعــل خمتـََل
ــنَتُِكۡم﴾ ]النــور: 1٥[)10(. لِۡس

َ
بِأ
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وتبدو أمهية هذا املوضوع يف:
- أنّه يف دائرة خدمة كتاب هللا تعاىل.

- اّتســاع مادتــه؛ إذ ال تقتصــر علــى القــراءات العشــر املتواتــرة، بــل تتعداهــا إىل 
القــراءات األربــع الشــواّذ.

ومع هذه األمهية مل أجد ابحثًا معاصًرا –فيما أعلم– تناول هذه الفكرة)11(؛ 
لــذا كان اختيــاري هلــذا املوضــوع الــذي توافــرت لــدّي أســباب لدراســته، وأهــداٌف 

أحاول حتقيقها مبعايشته؛ لتؤيت مثارها كّل حن إبذن هللا.

أّما أسباب دراسته فأذكر منها:
1- هذه الفكرة تثر تساؤالت تدعو إىل البحث، منها:

- هل تتوافق صيغة الفعلن يف القراءتن زمًنا ووزاًن؟

- هل يتوافق الفعالن يف القراءتن تعّداًي أو لزوًما؟

- هل تتوافق داللة الفعلن يف القراءتن دائًما؟

2- وْصــف القــراءة ابلشــذوذ قــد يدعــو إىل تركهــا ُرغــم أّن الشــاّذ »ضــارٌب يف 
صّحــة الروايــة جِبرانــه، آخــٌذ مــن مســت العربيــة مهلــة ميدانــه«)12(.

وأّما أهداف البحث فيتقّدمها:
- اإلجابة عن التساؤالت املذكورة سابًقا.

- إيضــاح املســائل الصرفيــة املتعّلقــة ابألفعــال موضــع البحــث، كحــْذف حــرف أو 
. نْقــل حركــة حــرف، وبيــان ِعلّــة كلٍّ
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- اإلسهام يف إيضاح هذه األفعال؛ ألهّنا ليست من شواهد الّنحاة والصرفّين.

منهج البحث وطريقيت يف عرض مادته:
أّمــا املنهــج املّتبــع يف هــذا البحــث فهــو املنهــج التحليلــي التعليلــي الــذي يعتمــد 

علــى َرْصــد مجيــع األفعــال املالئمــة لعنــوان البحــث وتقديهــا مــن خــالل:

- تقسيم األفعال إىل مبحثن.

1- مبحــث يضــّم اجِلذريــن، قــراءُة كلٍّ منهــا متواتــرٌة، واملذكــور أواًل قـُــّراؤه 
أقــّل عــدًدا.

شــاّذٌة،  اآلخــر  وقــراءُة  متواتــرٌة،  أحدمهــا  قــراءُة  اجِلذريــن،  يضــّم  مبحــث   -2
املتواتــر. هــو  أواًل  واملذكــور 

- ترتيب األفعال داخل املبحث ألفبائًيا َوفق اجِلذر األول.

- التنبيه على الفعل املكّرر مع نظره املشروح.

- التعقيب صرفيًّا ودالليًّا على كّل ِجذر.

- إيضاح العالقة بن القراءتن.
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املبحث األول
اجِلذران قراءُة كلٍّ منهما متواترٌة:

يتضّمــن هــذا املبحــث أحــَد عشــَر موضًعــا، منهــا موضــٌع ُذكــر مّرتــن، وآخــُر 
ُذكــر ثــالث مــّرات؛ لــذا فــإّن جممــوع أفعالــه أربعــَة عشــَر فعــاًل، وردت يف ســّت 

ــة َوفــق اجِلــذر املذكــور أّواًل. ُســوٍر، وســأذكرها مفّصلــة مرتّب

َ َورَُســوَلُۥ َل يَلِۡتُكــم ّمِــۡن  املوضــع األّول يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإَون تُِطيُعــواْ ٱللَّ
ا﴾ ]احلجــرات: 1٤[ إذ اختـََلــف الُقــّراء يف الفعــل الواقــع جــوااًب  ــۡي ًٔ ــۡم َش ۡعَمٰلُِك

َ
أ

للشــرط ﴿يَلِۡتُكــم﴾، فصــار لــه ِجــذران لغــواين )أَلَــَت – اَلَت(.

ــَت( يّتضــح يف قــراءة أيب عمــرو ويعقــوب واليزيــدي واحلســن  - اجِلــذر األول )أََل
)أَيْلِْتكم()1٣( هبمزة ســاكنة بن الياء والالم، لغَة غطفان وأســد)1٤(، فعاًل مضارًعا 
بزنــه )يـَْفعِــْل( مثــل: َضــَرَب َيْضــِرب، وَصــَدف َيْصــِدف، متعــدٍّ بنفســه)1٥(. قــال 

الزبيــدي: »ألََتــه مالَــه وحقَّــه أيلِتُــه أَْلًتــا مــن حــّد َضــَرب: نـََقصــه«)16(.

ــم﴾ بكســر الــالم مــن غــر  - اجلِــذر الثــاين )اَلَت( يّتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿يَلِۡتُك
مهــز، مــن التَــه يِليتُــه كباَعــه يِبيُعــه، لغــَة احلجــاز)17(، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يَِفْلكــم(، 
وأصله: يـَْلِيْتكم، اســتُثِقلت الكســرة على الياء )عن الكلمة( فُنقلت إىل الصحيح 

قبلهــا، فَســكنت، فُحذفــت؛ اللتقائهــا مــع التــاء الســاكنة عالمــًة للجــزم.

والفعــل يف هــذه القــراءة متعــدٍّ بنفســه –أيًضــا– قــال اجلوهــري: »أَلَتَــه حقَّــه 
أيْلِتُــه أَْلتًــا، أْي: نـََقصــه.. مثــل التَــه يِليتُــه، ومهــا لغتــان«)1٨(.

القراءاتن –إًذا– مبعى واحد، قال القيســي بعد أن ذكر لغة اثلثة)1٩( يف هذا 
املوضع: »فكله مبعى النقصان«)20(.
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تنبيه: ذكر الســمن وغره)21( يف قراءة ﴿يَلِۡتُكم﴾ ِجذًرا آخر: َوَلت، مثل: 
َوَجــد – َوَعــد، لكنــه موجــود يف بعــض املعاجــم؛ مثــل: لســان العــرب 2/10٨، 
اتج العروس ٥٩٤/1، وغر موجود يف بعضها، مثل: الصحاح، مقاييس اللغة.

ــلََفۡت﴾  ۡس
َ
ــآ أ ــٖس مَّ ــواْ ُكُّ َنۡف ــَك َتۡبلُ ِ املوضــع الثــاين يف قولــه تعــاىل: ﴿ُهَنال

]يونــس: ٣0[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل املضــارع، فصــار لــه جــذران لغــواين 
)تـََلــو – بـََلــو(.

- اجِلذر األول )تـََلو( يّتضح يف قراءة محزة والكســائي وخلف واألعمش )تـَتـُْلو(
)22(بتاءين، فعاًل مضارًعا بزنة )تـَْفُعل(، متعّداًي بنفســه، وال خيلو أن يكون)2٣(: 

1- مــن التــالوة، أّي: تقــرأ كل نفــس مــا عملتــه مســطًّرا يف مصحــف احلَفَظــة، 
 كَِتَٰبــَك﴾ ]اإلســراء: 1٤[ وقولــه ســبحانه: 

ۡ
دليــل ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿ٱۡقــَرأ

ــۡم  يِۡه ــلَُنا َلَ ــَرُءوَن كَِتَٰبُهــم﴾ ]اإلســراء: 71[، وقولــه : ﴿َورُُس ْوَلٰٓئِــَك َيۡق
ُ
﴿فَأ

ــوَن﴾ ]الزخــرف: ٨0[. يَۡكُتُب
فمــن أحســن  مــن عمــل،  أســلفت  مــا  نفــس  تـَتـْبَــُع كل  أي:  االتّبــاع،  مــن   -2
جــوزي ابحلســنات، ومــن أســاء جــوزي بــه. أْو ألّن عملهــا هــو الــذي يهديهــا إىل 
طريــق اجلنــة أو إىل طريــق النــار. دليــل ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿َمــۡن َعِمــَل َســّيَِئٗة فَــَا 
ْوَلٰٓئـِـَك 

ُ
نــَىٰ َوُهــَو ُمۡؤِمــٞن فَأ

ُ
ۡو أ

َ
ُيۡــَزىٰٓ إِلَّ ِمۡثلََهــاۖ َوَمــۡن َعِمــَل َصٰلِٗحــا ّمِــن َذَكــٍر أ

ــَة﴾ ]غافــر: ٤0[. ــوَن ٱۡلَنَّ يَۡدُخلُ
ــاع. يقــال:  قــال ابــن فــارس: »التــاء والــالم والــواو، أصــٌل واحــد، وهــو االتِّب

ــُع آيــًة بعــد آيــة«)2٤(. تـََلْوتُــه إذا تِبْعَتــه، ومنــه تــالوة القــرآن؛ ألنّــه يـُْتِب

- اجلــذر الثــاين )بـَلَــو( يّتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿َتۡبلُــواْ﴾ ابلبــاء، فعــاًل مضارًعــا بزنــة 



اختالف جذر الفعل الختالف قراءته

٢0٦                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)تـَْفُعــل(، متعــّداًي بنفســه. مــن االبتــالء، أْي: تطلّــع عليــه وتعلمــه. دليــل ذلــك قولــه 
ۡحــَرَۡت﴾ ]التكويــر: 1٤[.

َ
ــآ أ تعــاىل: ﴿َعلَِمــۡت َنۡفــٞس مَّ

قــال أبــو حيــان: »تبلــو: ختتــر مــا أســلفت مــن العمــل، فتعــرف كيــف هــو: 
أقبيــح أم حســن؟ أانفــع أم ضــاّر؟ أمقبــول أم مــردود؟ كمــا يتعــّرف الرجــُل الشــيَء 

ابختبــاره«)2٥(.
ويف مقاييــس اللغــة: »أبـَْليــُت فــالاًن ُعــْذًرا، أْي أْعلمتُــه وبـَيـّنـْتُــه فيمــا بيــين وبينــه، 

فــال لَــْوم علــّي بعــُد«)26(.
وأرى أّن حمّصلة الفعلن يف القراءتن واحدة؛ ألّن قراءة املرء ما أْســلف من 
عمل سبيُل تعّرفه عليه، حسًنا كان أم سيًئا، بل تعّرفه على مصره، جّنٍة أم انر.

ۡبُتۡم ِف َســبِيِل  ِيــَن َءاَمُنــٓواْ إَِذا َضَ َهــا ٱلَّ يُّ
َ
أ املوضــع الثالــث يف قولــه تعــاىل: ﴿َيٰٓ

ــواْ ﴾]النســاء: ٩٤[ إذ اختـََلــف الُقــّراء يف الفعــل الواقــع جــوااًب للشــرط  ِ َفَتبَيَُّن ٱللَّ
)تبينــوا( )27(، فصــار لــه ِجــذران لغــواين )ثـَبَــَت – بــَـَنَ(.

وَخلَــف واحلســن  الكســائي  و  قــراءة محــزة  يّتضــح يف  )ثـَبَــَت(  األول  اجلِــذر   -
واألعمــش )فـَتـَثـَبَـّتُــوا( )2٨( بثــاء مثلَّثــة بعدهــا ابء موّحــدة بعدهــا اتء مثنّــاة فوقيــة، 
ِفعــَل أمــر بزنــة )تـََفعَّلُــوا( متعــدٍّ حبــرف اجلــر. قــال اجلوهــري: »تثبَّــَت الرجــُل يف األمر 

واســتـَثـَْبَت مبعــًى«)2٩(.
- اجلِــذر الثــاين )بــَـَنَ( يّتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿َفَتبَيَُّنــواْ ﴾ ببــاء موّحــدة وايء مثنّــاة 

حتتيــة ونــون، ِفعــَل أمــر بزنــة )تـََفّعلُــوا( متعــدٍّ بنفســه.
قال اجلوهري: »وابن الشيُء بـََيااًن: اّتضح... وأَبـَنـُْتُه أان: أْوضْحُته، واستبان 
َ الشــيُء: وضــح وظهــر، وتـَبـَيَـّنـْتُــُه أان،  الشــيُء: وضــح، واســتـَبـَنـُْته أان: عرفتُــه، وتبــنَّ

تتعــدَّى هــذه الثالثــة وال تتعــدَّى«)٣0(.
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َ يف املواضــع الثالثــة مــن املتعــّدي، مبعــى: أتّملــوا األمــر وتدبّــروه غــر  »وتـَبـَــنَّ
ــا واضًحــا«)٣1(. متعّجلــن ليظهــر لكــم بيـًّن

قــال أبــو حيّــان: »وكالمهــا تـََفعَّــَل مبعــى اســتـَْفَعَل الــيت للطلــب، أْي: اطلبــوا 
إثبات األمر وبيانه، وال تُقِدموا من غر رويّة وإيضاح«)٣2(؛ ولذا قيل: القراءاتن 
متقاربتــان معــًى)٣٣(، بــل قيــل: مهــا ســواء؛ »ألّن تبــنُّ الرُجــل ال يقتضــي أّن الشــيء 

ابن لــه، بــل يقتضــي حماولــة اليقــن، كمــا أّن تثبُّتــه يقتضــي حماولــة اليقــن«)٣٤(.

بينمــا ذهــب آخــرون إىل التفريــق بــن القراءتــن، فمنهــم مــن قــال: »التثبّــت 
أشــّد اختصاًصــا هبــذا املوضــع«)٣٥(، والتثبّــت أفســح للمأمــور مــن التبــّن؛ ألّن كل 
مــن أراد أن يتثبّــت قَــَدر علــى ذلــك، وليــس كل مــن أراد أن يتبــّن قَــَدر علــى 
ذلــك)٣6(، ومنهــم مــن قــال: »وتبّينــوا يف هــذا أْوكــد، ألّن اإلنســان قــد يتثبّــت وال 

يتبــّن«)٣7(.

وأرى أّن حمّصلــة الفعلــن يف القراءتــن واحــدة، وهــي األمــان مــن ِفعــل خطــأ 
ينــدم عليــه فاعلــه.

نــَت َوَزوُۡجَك ٱۡلَنََّة 
َ
ـَٔــاَدُم ٱۡســُكۡن أ املوضــع الرابــع يف قولــه تعــاىل: ﴿َوقُۡلَنا َيٰٓ

ٰلِِمــَن  ــَجَرةَ َفَتُكونـَـا ِمــَن ٱلظَّ َوُكَ ِمۡنَهــا رََغــًدا َحۡيــُث ِشــۡئُتَما َوَل َتۡقَرَبــا َهـٰـِذهِ ٱلشَّ
ــا َكنـَـا فِيــهِ﴾ ]البقــرة: ٣٥-٣6[ إذ  ۡخرََجُهَمــا ِممَّ

َ
ــۡيَطُٰن َعۡنَهــا فَأ َُّهَمــا ٱلشَّ َزل

َ
٣٥ فَأ

اخَتلــف القــّراء يف الفعــل الواقــع يف َصــْدر اآليــة الثانيــة، فصــار لــه ِجــذران لغــواين 
)َزَوَل – َزلَــَل(.

- اجلِــذر األّول )َزَوَل( يّتضــح يف قــراءة محــزة واألعمــش )فََأزاهَلمــا()٣٨( أبلــف بعــد 
الــزاي وختفيــف الــالم، فعــاًل ماضًيــا بزنــة )أَفـَْعــَل( متعــّداًي ابهلمــزة إىل مفعــول، هــو 
الضمــر املّتصــل بــه )هــا(. قــال ابــن فــارس: »الــزاء والــواو والــالم أصــٌل واحــٌد يــدّل 
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على تنّحي الشــيء عن مكانه، يقولون: زال الشــيء زوااًل، وزالت الشــمس عن 
كبــد الســماء تــزول، ويقــال: أََزْلتُــه عــن املــكان وزّولتــه عنــه«)٣٩(.

وهــذا املعــى )التنّحــي( مطابــٌق معــى مــا قبلــه علــى الضــّد، ومطابــٌق مــا بعــده 
نــَت َوَزوُۡجــَك ٱۡلَنَّــَة﴾، وهــذا أمــٌر ابلثبــات، وِضــّد 

َ
يف املعــى؛ إْذ قبلــه ﴿ٱۡســُكۡن أ

ــهِ﴾ واخلــروج مــن املــكان هــو  ــا فِي ــا َكنَ ــا ِممَّ ۡخرََجُهَم
َ
الثبــات الــزوال، وبعــده ﴿فَأ

ــى، كقولــه تعــاىل:  الــزوال عنــه)٤0(. ويف التنّحــي داللــة علــى انعــدام إرادة املتنحَّ
ــرِي﴾ ]الكهــف: ٨2[. ۡم

َ
ــۡن أ ــُهۥ َع ــا َفَعۡلُت ﴿َوَم

َُّهَمــا﴾ بــالم مشــّددة بعــد  َزل
َ
- اجلِــذر الثــاين )َزلَــَل( يّتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿فَأ

الــزاي، فعــاًل ماضيًــا بزنــة )أَفـَْعــَل( متعــّداًي كســابقه، فيــه معــى التنّحــي، أو مــا يدفــع 
اإلنســان إىل التنّحــي، ولــذا قيــل: »َزلَّــت القــدم: زِلقــت واحنرفــت عــن موضعهــا... 

ــه: أزَلقــه أو أوَقعــه يف اخلطــأ«)٤1(. وأزّل

َُّهَمــا﴾  َزل
َ
فالقــراءاتن –إًذا– مّتفقتــان يف معــى التنّحــي، لكــن هــذه القــراءة ﴿فَأ

تنفــرد ببيــان ســبب التنّحــي، وهــو وسوســة الشــيطان هلمــا، أّي: تزيينــه هلمــا ِفعــَل 
املعصيــة؛ إذ »ليــس للشــيطان قــدرة علــى زوال أحــد مــن مــكان إىل مــكان، إمّنــا 
قدرتــه علــى إدخــال اإلنســان يف الزلــل، فيكــون ذلــك ســبًبا إىل زوالــه مــن مــكان 

إىل مــكان بذنبــه«)٤2(.

ــَك  ــۡرِ فَُصُۡهــنَّ إَِلۡ ــَن ٱلطَّ ۡرَبَعــٗة ّمِ
َ
املوضــع اخلامــس يف قولــه تعــاىل: ﴿فَُخــۡذ أ

 َ نَّ ٱللَّ
َ
تِيَنــَك َســۡعٗياۚ َوٱۡعلَــۡم أ

ۡ
ِ َجَبــٖل ّمِۡنُهــنَّ ُجــزٗۡءا ُثــمَّ ٱۡدُعُهــنَّ يَأ

ٰ ُكّ ُثــمَّ ٱۡجَعــۡل َعَ
َعزِيــٌز َحِكيٞم﴾]البقــرة: 260[ إذ اختـَلَــف القــّراء يف الفعــل املعطــوف ابلفــاء، 

فصــار لــه ِجــذران لغــواين )َصــَرى – َصــِوَر(.
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- اجلِــذر األول )َصــَرى( يّتضــح يف قــراءة محــزة وأيب جعفــر ورَويْــس وَخلــف 
﴾)٤٣( ِفعــَل أمــر بزنــه )ِفْعُهــّن( وال خيــرج معنــاه عــن اجلمــع  واألعمــش ﴿فَِصُْهــنَّ

واحلبــس. يؤيّــد ذلــك قــوالن:

أحدمهــا: للفــّراء: »ومهــا لغتــان. فأّمــا الضــّم فكثــر، وأّمــا الكســر ففــي ُهذيــل 
ْعُهــّن معروفــة  ْههــّن. ومل جنــد قطِّ وُســليم... ويفّســر معنــاه: قطِّْعهــّن، ويقــال: وجِّ
مــن هذيــن الوجهــن، ولكــين أرى –وهللا أعلــم– أهنــا إن كانــت مــن ذلــك أهنــا مــن 

َصَريْــُت تصــري، ُقّدمــت ايؤهــا، كمــا قالــوا: ِعثْــُت وَعثـَْيــُت«)٤٤(.
اآلخــر: البــن فــارس: »الصــاد والــراء واحلــرف املعتــل أصــٌل واحــد صحيــح 
اُة مــن الشــاِء  يــت املَصــرَّ يــدّل علــى اجلمــع، َصــَرى املــاَء يصريِــه، إذا مجعــه، ومسُِّ

اللــن يف أخالفهــا«)٤٥(. وغرهــا الجتمــاع 

- اجلِــذر الثــاين )َصــِوَر( يّتضــح يف قــراءة الباقــن )َفُصْرُهــنَّ( ِفعــَل أمــر بزنــة )فـُْلُهــنَّ(، 
وال خيــرج معنــاه عــن اإلمالــة والتوجيــه، بدليــل هــذا القــول: »والقــراءاتن يف الصــاد 
مــع ســكون الــراء مبعــًى واحــد مــن لغتــن يف الفْعــل، صــاره يصــوره ويصــره، مبعــى 

ْههــنَّ إليــك«)٤6(. أمالــه، أْي: وجِّ

ما سبق يتبّن أمران:

أحدمهــا: أّن القراءتــن مبعــًى واحــد هــو اإلمالــة واجلْمــع واحلْبــس؛ لــذا قيــل: 
ــه أَِمْلُهــنَّ تفســر للفعــل علــى كلٍّ مــن القراءتــن«)٤7(. »قول

اآلخــر: أّن التفريــق بــن القراءتــن)٤٨( فيــه نظــر؛ ألّن احلــّق –ســبحانه– أمــر 
إبراهيم  بعّدة أوامر، منها: ُصْرُهّن – اْجَعْل، وتبدو دّقة القرآن يف استخدام 
حــرف العطــف، فكانــت الفــاء قبــل )ُصْرُهــنَّ(؛ ألّن إمالــة الطــر ومجعــه وحبســه ال 
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حتتــاج إىل زمــن طويــل، فــكان الفعــل عقــب مــا قبلــه مباشــرة، أّمــا )اْجَعــْل( فُســبق 
بـــ )مثّ(؛ ألنــه يلزمــه زمــن أطــول يســتوعب ذْبــح الطيــور وتقطيعهــا وَخْلــط حلمهــا 

وريشــها وتقســيمها إىل أجــزاء ووْضــع كلِّ جــزء علــى جبــل.

املوضــع الســادس يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإَون تَۡصبـِـُرواْ َوَتّتَُقــواْ لَا يَُضرُُّكۡم َكۡيُدُهۡم 
ا﴾ ]آل عمــران: 120[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل الواقــع جــوااًب للشــرط،  َشــۡي ًٔ

فصــار لــه ِجــذران لغــواين )َضيــَـَر – َضــَرَر(.
- اجلِــذر األول )َضيـَــَر( يّتضــح يف قــراءة انفــع وابــن كثــر وأيب عمــرو ويعقــوب 
وابــن حمْيصــن واليزيــدي )َيِضْركــم()٤٩( بكســر الضــاد وســكون الــراء خمّففــًة، مــن 
ضــاَره َيِضــُره كباَعــه يبيُعــه، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يَِفْلكــم(، وأصلــه: َيْضِرْكــم، 
استُثقلت الكسرة على الياء )عن الكلمة( فُنقلت إىل الصحيح قبلها، فَسكنت، 

فُحذفــت؛ اللتقائهــا مــع الــراء الســاكنة عالمــًة للجــزم.
والفعــل يف هــذه القــراءة متعــدٍّ بنفســه. قــال ابــن فــارس: ]الضــاد واليــاء والــراء 
يُضــرُّين،  َيِضــرين كــذا، أي ال  ة، وال  الضَّــر واملَضــرَّ كلمــة واحــدة، وهــو مــن 
ا﴾)٥0(. وقــال  ــۡي ًٔ ــۡم َش ــۡم َكۡيُدُه ــواْ لَا يَُضرُُّك ــُرواْ َوَتّتَُق قــال هللا تعــاىل: ﴿ِإَون تَۡصبِ
الفــّراء: »وقــد قــرأ بعــض القــّراء ال َيِضْركــم جتعلــه مــن الَضــْر، وزعــم الكســائي أنــه 
مســع بعــض أهــل العاليــة يقــول: ال ينفعــين ذلــك ومــا يضــورين، فلــو قُرئــت َيُضْركــم 

علــى هــذه اللغــة كان صــوااًب«)٥1(.
- اجلِــذر الثــاين )َضــَرَر( يتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿يَُضرُُّكــۡم﴾ بضــّم الضــاد والــراء 
ه، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يـَْفُعْلكــم(، وأصلــه: )َيْضُرْركم()٥2(  ه َيُضــرُّ مشــددًة، مــن َضــرَّ
»نُقلــت حركــة الــراء األوىل إىل الضــاد، مث أُدغمــت يف الثانيــة، وُحّركــت الثانيــة 

ابلضــّم إتباًعــا حلركــة الضــاد«)٥٣(.
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ه  ه يُضــرُّ والفعــل يف هــذه القــراءة متعــٍد بنفســه –أيًضــا– قــال الزبيــدي: »َضــرَّ
َضــًرا، وضــاّره مضــاّرة وِضــراًرا ابلكســر مبعــًى، واالســم الّضــرر«)٥٤(.

وأقــول: لــكل قــراءة مــا يؤيّدهــا، فالقــراءة األوىل يؤيّدهــا قولــه تعــاىل: ﴿قَالـُـواْ 
﴾ ]الشــعراء: ٥0[ والقــراءة الثانيــة يؤيّدهــا جمــيء هــذا الفعــل بصيغــة  َل َضــۡرَ
املضــارع يف اثنــن وعشــرين موضًعــا)٥٥( يف القــرآن الكــرمي؛ ولــذا قــال أبــو علــّي 

الفارســي: »فكلتــا القراءتــن حســنة جمليئهمــا مجيًعــا يف التنزيــل«)٥6(.

ــَو  ۖ َوُه ــقَّ ــصُّ ٱۡلَ ِۖ َيُق ــُم إِلَّ لِلَّ املوضــع الســابع يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإِن ٱۡلُۡك
َخــۡرُ ٱۡلَفِٰصلـِـَن﴾ ]األنعــام: ٥7[ إذ اختـَلَــف الُقــّراء يف الفعــل املذكــور هنــا، فصــار 

لــه ِجــذران لغــواّين )َقَصــَص – َقَضــى(.

- اجلِــذر األول )َقَصــَص( يّتضــح يف قــراءة انفــع وابــن كثــر وعاصــم وأيب جعفــر 
﴾ بضّم القاف وبعدها صاد مهملة مضمومة مشــّددة، فْعاًل  وابن حميصن)٥7( ﴿َيُقصُّ
ۡحَســَن 

َ
مضارًعــا بزنــة )يـَْفُعــُل( متعــّداًي بنفســه، كقولــه تعــاىل: ﴿َنۡــُن َنُقــصُّ َعلَۡيــَك أ

ٱۡلَقَصــِص﴾ ]يوســف: ٣[. فــال خيــرج معنــاه هنــا عــن القــول.
الباقــن )يـَْقــِض( بقــاف ســاكنة  قــراءة  الثــاين )َقَضــى( فيتضــح يف  أّمــا اجلِــذر   -
وبعدهــا ضــاد معجمــة مكســورة خمّففــة، فْعــاًل مضارًعــا بزنــة )يـَْفــِع( ُحذفــت المــه 
)اليــاء( خطًّــا كمــا ُحذفــت لفظًــا اللتقــاء الســاكنن)٥٨(. قــال الفــّراء: »ُكتبــت بطــرح 
َبانَِيــَة﴾ ]العلــق: 1٨[ بغــر  اليــاء الســتقباهلا األلــف والــالم، كمــا ُكتــب ﴿َســَنۡدُع ٱلزَّ
واو، وكمــا ُكتبــت ﴿َفَمــا ُتۡغــِن ٱنلُّــُذُر﴾ ]القمــر: ٥[ بغــر ايء، علــى اللفــظ«)٥٩(.

والفعل يف هذه القراءة )يْقِض( مَتعدٍّ بنفسه أو ابلتضمن أو حبرف اجلر)60(، 
فيكون معناه على الرتيب: يْصنع، ينّفذ، حيُكم.
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ويف خامتــة اآليــة ﴿َوُهــَو َخــۡرُ ٱۡلَفِٰصلِــَن﴾ أتييــد لكلتــا القراءتــن؛ إذ الفْصــُل 
ــٞل﴾  ــۡوٞل فَۡص ــُهۥ لََق كمــا يكــون يف القضــاء يكــون يف القــول، لقولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ

ــِت﴾)61(. ــُل ٱٓأۡلَيٰ ]الطــارق: 1٣[ وقولــه : ﴿ُنَفّصِ

قــال أبــو حيّــان: ]وُحكــي أّن أاب عمــرو بــن العــالء ُســئل: أهــو يقــّص احلــق أو 
يقــض احلــق؟ فقــال: لــو كان يقــّص لقــال: وهــو خــر القاّصــن. أقــرأ أحــٌد هبــذا؟ 
وحيــث قــال: وهــو خــر الفاصلــن فإمنــا يكــون الفصــل يف القضــاء. انتهــى. ومل 
يبلــغ أاب عمــرو أنــه قُــرئ هبــا، ويــدل علــى ذلــك قولــه: أقـَــَرأ هبــا أحــٌد؟ وال يلــزم 
مــا قــال؛ فقــد جــاء الفصــل يف القــول، قــال تعــاىل: ﴿إِنَّــُهۥ لََقــۡوٞل فَۡصــٞل﴾، وقــال: 
ــِت﴾. فــال يلــزم مــن  ــُل ٱٓأۡلَيٰ ــۡت﴾، وقــال: ﴿ُنَفّصِ لَ ــمَّ فُّصِ ــُهۥ ُث ــۡت َءاَيُٰت ۡحِكَم

ُ
﴿أ

ــا لـــ )يقضــي([)62(. ِذْكــر الفاصلــن أن يكــون معيًن

ِت ِبَــۡرٖ 
ۡ
ۡو نُنِســَها نـَـأ

َ
املوضــع الثامــن يف قولــه تعــاىل: ﴿َمــا نَنَســۡخ ِمــۡن َءايـَـٍة أ

ۡو ِمۡثلَِهــآ﴾ ]البقــرة: 106[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل املعطــوف، فصــار لــه 
َ
ّمِۡنَهــآ أ

ِجــذران لغــواين )َنَســَأ – َنِســَي(.

وابــن حمْيصــن  عمــرو  وأيب  كثــر  ابــن  قــراءة  يّتضــح يف  )َنَســَأ(  األول  اجلِــذر   -
واليزيــدي )نـَْنَســْأها()6٣( بفتــح النــون األوىل والســن ومهــزة ســاكنة بعدهــا، فعــاًل 
مضارًعــا بزنــة )نـَْفَعــْل( متعــّداًي بنفســه إىل مفعــول واحــد هــو الضمــر املتصــل بــه 
)هــا(، ومعنــاه: نؤّخرهــا. قــال ابــن عطيــة بعــد أن ذكــر هــذه القــراءة: »فهــذه مبعــى 
يــن وغــره أُنســئه إنســاًء إذا أّخرتــه«)6٤(، وقــال  التأخــر. تقــول العــرب: أنســأُت الدَّ
ابــن فــارس: »النــون والســن واليــاء أصــالن صحيحــان...، وإذا مهُِــز تغــّر املعــى إىل 
أتخــر الشــيء، وُنِســئت املــرأُة: أتّخــر حيُضهــا عــن وقتــه فـَُرِجــَي أهّنــا ُحْبلــى«)6٥(.
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والتأخــر املــراد يف هــذه اآليــة لــه ُصــور مفّصلــة يف بعــض ُكتــب القــراءات 
وُكتــب التفســر)66(، أكثرهــا جممــوع يف قــول الزخمشــري: »كل آيــة نذهــب هبــا 
علــى مــا توجبــه املصلحــة مــن إزالــة لفظهــا وُحكمهــا مًعــا، أو مــن إزالــة أحدمهــا إىل 

بــدل أو غــر بــدل«)67(.

- اجِلذر الثاين )َنِسَي( يتضح يف قراءتن:

األوىل: لباقــي القــّراء مــا عــدا احلســن البصــري  ﴿نُنِســَها﴾ بضــّم النــون 
األوىل وكســر الســن مــن غــر مهــز، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )نـُْفِعهــا( حذفــت المــه 
)اليــاء( عالمــًة للجــزم عطًفــا علــى فعــل الشــرط ﴿نَنَســۡخ﴾ نُِقــل ابهلمــزة متعــّداًي إىل 
مفعولــن، ومهــا النــّي واهلــاء، لكــن اســم النــّي  مقــّدر، أي: نـُْنِســكها اي حممــد 

فــال تذكرهــا)6٨(.

الثانية: للحسن البصري  )تـَْنَسها()6٩( بفتح التاء والسن، فعاًل مضارًعا 
بزنة )تـَْفَعها( حذفت المه )الياء( عالًمة للجزم عطًفا على فعل الشــرط )نـَْنَســْخ( 
متعــّداًي بنفســه إىل مفعــول واحــد، هــو الضمــر املتصــل بــه )هــا(. قــال اجلوهــرّي: 

»والِنْســياُن بكســر النــون ِخــالُف الذِّْكــر واحلفــظ.. والِنْســيان: التــَـْرك«)70(.

  وأقول: النسيان هبذين املعنين يف قراءة اجلمهور﴿نُنِسَها﴾، أّما قراءة احلسن
. فالنســيان فيهــا ضــّد الذِّكــر فحســب؛ ألهنــا خطــاب للنــي

واملعــاين كلهــا مــرادة، ولــكّل معــى مــا ســبق مــا يؤيّــده، فالتأخــُر يؤيّــده قــول 
ابــن عبــاس : »خطبنــا عمــر  فقــال: إّن هللا يقــول: »مــا نـَْنســْخ مــن آيــٍة أو 
نـَْنَســْأها« أْي نؤّخرهــا، وهــذا يرّجــح روايــة َمــن قــرأ بفتــح أولــه ابهلمــز«)71(. أّمــا 

ــَيُهۡم﴾ ]التوبــة: 67[. َ فَنَِس ــواْ ٱللَّ التــّـْرك فيؤيّــده قولــه تعــاىل: ﴿نَُس
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بينمــا يؤيّــد املعــى الثالــث )ِخــالف الذِّكــر واحلِفــظ( مــا ُروي عــن عائشــة 
رضــي اللــه عنهــا قالــت: »مســع رســول هللا  رجــاًل يقــرأ يف ســورة ابلليــل، فقــال: 
يرمحــه هللا، لقــد أْذكــرين آيــة كــذا وكــذا ُكنــت أُنِســيُتها مــن ســورة كــذا وكــذا«)72(.
﴾ ــرِ ِ َوٱۡلَۡح ــَرّ ۡ ُُكۡم ِف ٱل ــّرِ ِي يَُس ــَو ٱلَّ املوضــع التاســع يف قولــه تعــاىل: ﴿ُه

]يونــس: 22[ إذ اخَتلــف القــراء يف الفعــل املذكــور هنــا، فصــار لــه ِجــذران لغــواين 
)َنَشــر – َســَر(.

- اجِلذر األول )َنَشــر( يّتضح يف قراءة ابن عامر وأيب جعفر واحلســن )يـَْنُشــُركم(
)7٣( فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يـَْفُعــُل( متعــّداًي بنفســه، مــن الّنْشــر ضــّد الطّــّي، أي: يبـُّثكــم 

 ِ
ــن ُكّ ــا ِم ــثَّ فِيَه ويفّرُقكــم يف الــر والبحــر أحيــاًء. دليــل ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿َوَب

﴾ ]البقــرة: 16٤[، ومــن هــذا يقــال: »نشــر النائــم إذا اســتيقظ وتقّلــب يف  ــةٖ َدآبَّ
عملــه، كأنــه كان مّيتــا، مث انبعــث ابليقظــة«)7٤(.

ُُكۡم﴾، فعــاًل مضارًعــا  - أّمــا اجلــذر الثــاين )َســر( فيّتضــح يف قــراءة الباقــن ﴿يَُســّرِ
ۡرِض﴾ 

َ
بزنة )يـَُفعِّل( جيمع بن الســر واملشــي)7٥(، لقوله تعاىل: ﴿قُۡل ِســُرواْ ِف ٱۡل

]األنعــام: 11[ وقولــه ســبحانه: ﴿فَٱۡمُشــواْ ِف َمَناكِبَِهــا﴾ ]امللــك: 1٥[. والفعــل 
يف هــذه القــراءة متعــدٍّ ابلتضعيــف؛ »ألّن ســار الرجــُل الزًمــا أكثــر مــن ســرُت 
الّرجــَل متعــّداي، فجْعلُــه انشــئا عــن األكثــر أحســُن مــن جْعلــه انشــئا عــن األقــل«)76(.
واْ  والقــراءاتن تتالقيــان حــول معــى االنتشــار، تنفيــًذا ألمــر هللا تعــاىل: ﴿فَٱنتـَـِرُ
ۡرِض﴾ ]اجلمعــة:10[. وإيضاًحــا لبعــض دالئــل قدرتــه؛ إذ هــو وحــده القــادر 

َ
ِف ٱۡل

علــى متكيننــا مــن االنطــالق يف كونــه.
املوضــع العاشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿َوٱنُظــۡر إَِل ٱۡلعَِظــاِم َكۡيــَف نُنِشَُهــا﴾ 
]البقــرة: 2٥٩[ إذ اختَلــف الُقــّراء يف الفعــل املضــارع، فصــار لــه ِجــذران لغــواين 

)َنَشــَز – َنَشــَر(.
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- اجلِــذر األّول )َنَشــَز( يّتضــح يف قــراءة ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي 
ــا﴾)77( ِفعــاًل مضارًعــا بزنــة )نـُْفِعــُل( متعــّداًي ابهلمــزة.  وَخلــف واألعمــش ﴿نُنِشَُه
قال الزبيدي: »وأْنَشَز عظاَم املّيت إنشاًزا: رفعها إىل مواضعها، ورّكب بعضها 
علــى بعــض«)7٨(. أّمــا )َنَشــَز( فــالزم، يقــال: »َنَشــَز أحــُد الزوجــن مــن اآلخــر: 

جفــاه ونَبــا عنــه، وَنَشــَز مــن مكانــه يْنُشــز ويْنِشــز نشــوًزا: هنــض منــه وقــام«)7٩(.

والفعل يف هذه القراءة يعين: الرفع والّنقل واالنضمام)٨0(. قال أبو السعود: 
ــا﴾ ابلــزاي املعجمــة، أْي نرفــع بعضهــا إىل بعــض، ونرّدهــا إىل  ــَف نُنِشَُه »﴿َكۡي

أماكنهــا مــن اجلســد، فنرّكبهــا تركيًبــا الئًقــا هبــا«)٨1(.

- اجِلذر الثاين )َنَشَر( يّتضح يف قراءتن:

األوىل: لباقي القّراء ما عدا احلسن البصرّي  )نـُْنِشُرها()٨2(.
الثانية: للحسن البصرّي  )نـَْنُشُرها(.

والفعــل يف القــراءة األوىل بزنــة )نـُْفعِــُل( مــن )أَْنَشــَر(، ويف القــراءة الثانيــة بزنــة 
)نـَْفُعُل( من )َنَشــَر( »يُقال: َنَشــْرُت املّيَت وأنشــْرتُه، فيجيء َنَشــر املّيُت ونشــرتُه. 
كمــا يقــال: َحَســَرِت الدابـّـُة وحســرهُتا، وغــاَض املــاُء وِغْضتُــه«)٨٣(. قــال أبــو البقــاء: 

»ويكــون )َنَشــَر( علــى هــذا مبعــى )أَْنَشــَر( فالــالزم واملتعــّدي بلفــظ واحــد«)٨٤(.

والفعــل يف القراءتــن حيتمــل أن يكــون لغــة يف اإلحيــاء، وحيتمــل أن يكــون 
ضــّد الطــّي، كأّن املــوت طــيٌّ للعظــام واألعضــاء، وكأّن اإلحيــاَء ومجْــَع بعضهــا إىل 

بعــض َنْشــٌر)٨٥(.

يتبــّن مــا ســبق أّن القــراءات الثــالث تتالقــى حــول مظهــر مــن دالئــل قــدرة 
هللا ، يتمثــل يف أمــور مراتبــة، أذكــر منهــا:
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وح وطيُّ األعضاء والعظام ابملوت. - صعود الرُّ
- آتكل اجلسم وبقاء عظامه أو بعضها.

ةٖ﴾  َل َمــرَّ وَّ
َ
َهآ أ

َ
نَشــأ

َ
ِٓي أ - مجْــع العظــام وإحياؤهــا. قــال تعــاىل: ﴿قـُـۡل ُيۡيِيَهــا ٱلَّ

]يــس: 7٩[.

َ َكَن  ۡو ُتۡعرُِضــواْ فَــإِنَّ ٱللَّ
َ
ۥٓاْ أ املوضــع احلــادي عشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإَون تَۡلــُو

بَِمــا َتۡعَملُــوَن َخبـِـٗرا﴾ ]النســاء: 1٣٥[ إذ اختلــف القــراء يف فعــل الشــرط، فصــار 
لــه ِجــذران لغــواّين )َويَل – لَــَوى(.

- اجلِــذر األول )َويَل( يّتضــح يف قــراءة ابــن عامــر ومحــزة واألعمــش)٨6( )تـَلُــوا( 
بضــّم الــالم وواٍو ســاكنة بعدهــا، علــى أنّــه فعــل مضــارع مــن »َويل يلــي واليــة«، 
قــال ابــن فــارس: »الــواو والــالم واليــاء، أصــٌل صحيــٌح يــدّل علــى قُــرب«)٨7(، 
وواليــُة الشــيء هــي اإلقبــال عليــه)٨٨(، وأصلــه: تـَْولِيُــون، مّت فيــه ثالثــة ُحــذوف:

1- َحــْذُف الــواو )فــاء الِفعــل( لوقوعهــا بــن ايء وكســرة، كمــا ُحذفــت مــن: 
ــُب)٨٩(. يَعِــُد – يَــِزُن – جيَِ

2- َحْذُف الياء )الم الِفعل( اللتقاء الساكنْن:

أّوهلما: الياء؛ استُثقلت ضْمتها فُنقلت إىل الصحيح قبلها، فَسكنت.
اآلخر: واو الضمر.

٣- َحْذُف النون عالمًة للجزم.
مل يبق من الفعل بعد احلذوف السابقة إاّل َعيـُْنه، فصار وزنه: تـَُعوا.

- اجِلذر الثاين )َلَوى( يّتضح من طريقن: 
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األول: يف القــراءة الســابقة علــى أنـّـه فعــل مضــارع مــن لــوى يلــِوِي ليًّــا وليَّــااًن، 
أْي: يُعــِرض ويتشــّدد)٩0(، وأصلــه: تـَْلِويـُـون، مّت فيــه ثالثــة ُحــذوف:

- َحْذُف النون عالمًة للجزم.

- َحْذُف الياء )الم الِفعل( اللتقاء الساكنْن:
أحدمها: الياء؛ ُحذفت ضّمتها استثقااًل، فَسكنت.

اآلخر: واو الضمر.

- َحْذُف الواو )عْن الِفعل( اللتقاء الساكنْن:

أّوهلمــا: الــواو )موضــع احلــذف( كانــت قــد ُضّمــت ألجــل واو الضمــر، 
فاســتثقلت ضّمتهــا، فُنقلــت إىل الصحيــح قبلهــا، فَســكنت.

اآلخر: واو الضمر.
ــوا. قــال  مل يبــق مــن الفعــل بعــد احلــذوف الســابقة إال فــاؤه، فصــار وزنــه: تـَُف

الســمن: »وذلــك إجحــاف ابلكلمــة«)٩1(.

ويــرى الفــّراء أّن الــواو )عــن الفعــل( مُهــزت النضمامهــا، مثّ نُقلــت حركتهــا 
إىل الصحيــح الســاكن قبلهــا، فســقطت اهلمــزة. يقــول: »ونــرى الذيــن قالــوا )تـَلُــوا( 
ــُؤوا( فيهمــزون الــواو النضمامهــا، مثّ يركــون اهلمــز، فيتحــّول إعــراب  أرادوا )تـَْل

اهلمــز إىل الــالم. فتســقط اهلمــزة«)٩2(.
ۥٓاْ﴾ إبســكان الــالم بعدهــا واوان، علــى أنـّـه  الثــاين: يف قــراءة ابقــي القــّراء ﴿تَۡلــُو
فعــل مضــارع مــن لــوى يلــوي، وأصلــه: تـَْلِويُــون، ُحذفــت النــون عالمــًة للجــزم، 

وُحذفــت اليــاء )الم الفعــل( كمــا ســبق، فصــار وزنــه: تـَْفُعــوا)٩٣(.
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يتبّن ما سبق أمران:

أحدمهــا: القــراءاتن تتفقــان يف الداللــة علــى معــى اإلعــراض، وتنفــرد قــراءة 
ابــن عامــر ومــن وافقــه يف الداللــة علــى اإلقبــال علــى الشــيء والقيــام بــه. قــال 
القيســي: »فالقــراءة بضــّم الــالم تفيــد معنيــن: الواليــِة واإلعــراض، والقــراءة بواويــن 

تفيــد معــًى واحــًدا وهــو اإلعــراض«)٩٤(.

اآلخــر: اختــالف مــآرب النــاس عنــد احُلكــم أو الشــهادة؛ لــذا كانــت خامتــة 
اآليــة وعيــًدا، كأّن هللا –تعــاىل– يقــول للشــهود وغرهــم: »وإن وليتــم األمــر أو 

أعرضتــم عنــه فــاهلل خبــر بفعلكــم ومقصدكــم منــه«)٩٥(.
َحــٖد﴾ ]آل عمــران: 

َ
ٰٓ أ تنبيــه: يلحــق هبــذا املوضــع قولــه تعــاىل: ﴿تَۡلــوُۥَن َعَ

1٥٣[ إذ قــرأه احلســن البصــري  )تـَلُــوَن(، بينمــا قــرأه الباقــون )تـَْلــُووَن()٩6(.

املبحث الثاين
اجِلذران قراءُة أّوهلما متواترٌة، وقراءُة اآلَخر شاّذٌة:

يتضّمــن هــذا املبحــث مخســَة عشــَر موضًعــا، منهــا موضــٌع ُذكــر مّرتــن، لــذا 
فــإّن جممــوع أفعالــه ســّتَة عشــَر فعــاًل، وردت يف أربــَع عشــرَة ســورًة، وســأذكرها 

مفّصلــة مرتّبــة َوفــق اجلِــذر املذكــور أّواًل.

 ِ ــَن ٱللَّ ــۡرٖب ّمِ َذنُــواْ ِبَ
ۡ
َّــۡم َتۡفَعلُــواْ فَأ ــإِن ل املوضــع األّول يف قولــه تعــاىل: ﴿فَ

ــوِلِ﴾ ]البقــرة: 27٩[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل الواقــع جــوااًب للشــرط،  َورَُس
ــَن(. فصــار لــه ِجــذران لغــواين )أَِذَن – يَِق

- اجِلذر األول )أَِذَن( يّتضح يف قراءتن متواترتْن)٩7(:
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األوىل: لشــعبة ومحــزة واألعمــش )فآِذنــوا( بفتــح اهلمــزة وألِــف بعدهــا وكســر 
الــذال، فعــَل أمــر بزنــة )فاِعلــوا( متعــّداًي ابهلمــزة إىل مفعــول بــه حمــذوف. قــال 
ابــن منظــور: »وآَذنَــه األمــَر وآَذنــه بــه: أْعَلمــه، وقــد قــرئ »فآِذنُــوا حبــرب مــن هللا 
ورسوله«، معناه: َأْعِلموا كلَّ َمن مل يرك الّراب أبنه حرب من هللا ورسوله«)٩٨(.

إبســكان  َذنُــواْ﴾ 
ۡ
﴿فَأ   البصــري  احلســن  عــدا  مــا  القــّراء  لباقــي  الثانيــة: 

اهلمــز وفتــح الــذال، فعــَل أمــر بزنــه )فـَْفَعلُــوا( مضّمًنــا معــى )أَْيِقنــوا( ليصــّح تعديتــه 
ابلبــاء)٩٩(. قــال ابــن عبــاس وغــره مــن املفّســرين: معنــاه: فاســتيقنوا احلــرب مــن هللا 

تعــاىل)100(.

ويف القراءتــن إعــالم لــكل مــن مل يــرك الــراب؛ إذ املخاطبــون مأمــورون أن 
يـَْعَلمــوا ويـُْعِلمــوا غرهــم مـّـن هــو علــى مثــل حاهلــم يف املقــام علــى الــراب مبحاربــة هللا 

ورســوله)101(.

- اجلِــذر الثــاين )يَِقــَن( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــري  )فَأَْيِقنــوا( )102( فعــل 
َذنـُـواْ﴾ ألنــه مضّمــن معنــاه كمــا ســبق. 

ۡ
أمــر بزنــة )أَْفِعلــوا( يقــّوي قــراءة اجلمهــور ﴿فَأ

وُرغــم هــذا قيــل إّن قــراءة املــّد )فآِذنــوا( أبلــغ وآكــد؛ لســببن)10٣(:

أهنــم إذا أُمــروا إبعــالم غرهــم َعلمــوا هــم –أيًضــا– ال حمالــة، ففــي إعالمهــم 
ِعْلمهــم، وليــس يف ِعْلمهــم إعــالم غرهــم.

أن قراءة املّد تقتضي َفْســًحا هلم يف االرتياء والتثّبت، أي: فَأعلموا نفوســكم 
هــذا، مث انظــروا يف األرجــح لكــم: تــْرِك الــّراب أو احلــرب.

والقــراءات الثــالث دالّــة علــى التخويــف والوعيــد لئــال يكــون للنــاس علــى هللا 
ُحّجــة، فــإذا حتّقــق هــذا فــال يلومــّن أحــٌد إال نفســه.
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ُ بَِمــا قَالـُـواْ﴾ ]املائــدة: ٨٥[،  َثَٰبُهــُم ٱللَّ
َ
املوضــع الثــاين يف قولــه تعــاىل: ﴿فَأ

ــا﴾ ]الفتــح: 1٨[ إذ اخَتلــف القــّراء يف  ــا قَرِيٗب ــۡم َفۡتٗح َثَٰبُه
َ
وقولــه ســبحانه: ﴿َوأ

الفعــل املذكــور يف َصــْدر املوضعــن، فصــار لــه ِجــذران لغــواّين )ثــَـَوَب – أَتَــى(.

  اجلِــذر األول )ثــَـَوَب( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)10٤( مــا عــدا احلســن البصــرّي -
َثَٰبُهــۡم﴾ فعــاًل ماضيًــا بزنــة )أَفـَْعــل(، متعّديــا إلــى مفعوليــن، ال يخــرج 

َ
َثَٰبُهــُم- َوأ

َ
﴿فَأ

معنــاه عــن الجــزاء.

ُُم_ َوَءاتَُٰهْم(  - أّما اجِلذر الثاين )أََتى( فيّتضح يف قراءة احلســن البصرّي  )فـََئاهتَٰ
مبــّد اهلمــزة واتء مثنّــاة فوقيــة بــال ابء مــن اإليتــاء، فعــاًل ماضيًــا بزنــة )أَفـَْعــل( متعــّداي 
إىل مفعولــن، ال خيــرج معنــاه يف آيــة املائــدة عــن اجلــزاء، أمــا يف موضــع الفتــح 
أبــو  قــال  القراءتــن.  بــن  املفاضلــة  فظاِهــُر معنــاه: أعطــى)10٥(، ولعــّل هــذا ســّر 
حيّــان: وقــرأ احلســن: فآاتهــم، مــن اإليتــاء، مبعــى اإلعطــاء، ال مــن اإلاثبــة، واإلاثبــة 
أبلــغ مــن اإلعطــاء؛ ألنــه يلــزم أن يكــون عــن عمــل، خبــالف اإلعطــاء؛ فإنــه ال يلــزم 
أن يكــون عــن عمــل، ولذلــك جــاء أخــًرا ﴿َوَذٰلـِـَك َجــَزآُء ٱلُۡمۡحِســنِيَن﴾ نبَّــه علــى 

أّن تلــك اإلاثبــة هــي جــزاء، واجلــزاء ال يكــون إال عــن عمــل«)106(.

وأرى أّن القراءتــْن تتالقيــان حــول معــى اجلــزاء، فهمــا متكافئتــان معــًى. فــإن 
قيــل: اإلاثبــة تكــون عــن عمــل، فكيــف بـــ )آتَــى(؟ قلــت: وهنــا –أيًضــا– عمــٌل 
)املبايَعــُة( َرِضــي هللا بــه عنهــم، ومــّن عليهــم مبــا شــاء، فــكان فيــه معــى اإلاثبــة، 
العقوبــة، وكان مفعوهلــا  أو  اإلاثبــة  دالّــًة علــى  )آتــى( وردت  أّن  ابإلضافــة إىل 
اتَۡيَنــا ٱّلَِذيــَن َءاَمُنــواْ ِمۡنُهــۡم  الثــاين نتيجــة عمــل صــاحل أو ســيء، كقولــه تعــاىل: ﴿َف َٔ
اتِِهــۡم َعَذاٗبــا ِضۡعٗفــا ّمِــَن ٱلّنَــارِ﴾  ۡجَرُهــۡم﴾ ]احلديــد: 27[، وقولــه ســبحانه: ﴿َف َٔ

َ
أ

]األعــراف: ٣٨[.
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ُســواْ﴾ ]احلجــرات: 12[ إذ  املوضــع الثالــث يف قولــه تعــاىل: ﴿َو اَل تََجّسَ
اختـََلــف القــراء يف هــذا الفعــل، فصــار لــه ِجــذران لغــواين، )َجَســَس – َحَســَس(.

- اجلــذر األول )َجَســَس( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)107( مــا عــدا احلســن البصــرّي 
ُســواْ﴾ فعــال مضارًعــا بزنــة )تفعَّلــوا( وأصلــه )تتجسَُّســوا( ُحذفــت   ﴿تََجّسَ
ــا زائــدة،  إحــدى التاْءيــن ختفيًفــا، والكوفيّــون يــرون أّن احملذوفــة اتء املضارعــة؛ ألهنَّ
وألّن الثّقــل حــَدث هبــا، أّمــا البصريـّـون فــرون أّن احملذوفــة اتء الفعــل؛ ألّن الزائــدة 
دخلــت ملعــًى، وهــو املضارعــة)10٨(. ورْأي البصريــن أَوىل ملوافقتــه نصــوص القــرآن 

الكــرمي.

والبــّزي يف روايتــه عــن ابــن كثــر يشــّدد التــاء وصــاًل؛ مراعــاًة لألصــل، بينمــا 
يقــرأ الباقــون بتخفيــف التــاء وصــاًل؛ مراعــاًة للرســم. والقــّراء مجيًعــا خيّففــون التــاء 

عنــد االبتــداء ابلفعــل)10٩(.

- اجلِــذر الثــاين )َحَســَس( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )حتسَّســوا(، يقــال 
فيه ما ُذكر ســابًقا، غر أّن احلســن: خيّفف اتءه وصاًل وابتداًء.

والفعل يف القراءتن متعدٍّ بنفســه؛ إذ يقال: »حتّسســُت األخبار وجتّسســُتها، 
أي: تفّحْصــُت عنهــا«)110(. ومعنامهــا طلــب األخبــار والبحــث عنهــا، يــدّل علــى 
ذلــك صيغــة )تفّعــل( الــيت فيهــا معــى الطلــب، ولــذا قيــل: املعنيــان متقــارابن)111(. 
قــال أبــو حيّــان: »ومهــا متقاربتــان، هنــي عــن تتبّــع عــورات املســلمن ومعايبهــم 
اخلــر  يســتعمل يف  الُعجيلــي: »وهــو  وقــال  ســروه«)112(،  عّمــا  واالستكشــاف 

والشــر كالتجســس ابجليــم علــى التحقيــق«)11٣(.

الســرية  الفاعــل  يلتــزم  إذ  حدوثهمــا؛  طريقــة  يف  ســواٌء  الفعلــن  أّن  وأرى 
واالحتيــاط، والتفريــُق بــن كــْون أحدمهــا للخــر أو للشــر راجــٌع إىل مــراد الفاعــل.
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ُ َمــا تَلَۡوتـُـُهۥ َعلَۡيُكــۡم َولَآ  املوضــع الرابــع يف قولــه تعــاىل: ﴿قُــل ّلَــۡو َشــآَء ٱلّلَ
املعطــوف علــى  الفعــل  الُقــّراء يف  إذ اخَتلــف  ۡدَرىُٰكــم بِــهِۦ﴾ ]يونــس: 16[ 

َ
أ

جــواب )لــو(، فصــار لــه ثالثــة جــذور لغويــة )َدَرى – َدَرأَ – نَــَذَر(.

- اجِلذر األّول )َدَرى( يّتضح يف قراءتن متواترتن)11٤(:

األوىل: البن كثر خُبْلف عن البّزي حبذف أِلف )َواَل( هكذا )َوأَلَْدَراُكم(.
عــن  واملطوعــي  واليزيــدي  حمْيصــن  ابــن  ووافقهــم  العشــرة،  لباقــي  الثانيــة: 
األعمــش، وهــو الوجــه الثــاين للبــّزي عــن ابــن كثــر، إبثبــات ألــف )وال( هكــذا 

ۡدَرىُٰكــم﴾.
َ
﴿َولَآ أ

والفعــل يف القراءتــن مــاٍض بزنــة )أَفـَْعــَل( متعــدٍّ إىل مفعولــن)11٥(، إىل األّول 
بنفســه، وهــو ضمــر اخلطــاب )ك(، وإىل الثــاين حبــرف اجلــر، وهــو )بــه(، غــر أنـّـه: 
1- مثبَــٌت يف القــراءة األوىل والــالم قبلــه هــي الم التأكيــد الــيت تقــع يف 

بــه علــى لســان غــري)116(. لَــْو، واملعــى: وأَلْعَلمكــم  جــواب 
2- منفــيٌّ يف القــراءة الثانيــة، و)ال( قبلــه مؤكِّــدة أّن الفعــل منفــيٌّ لكونــه 
معطوفًا على منفي)117( ﴿َما تَلَۡوتُُهۥ﴾، واملعى: وال َأْعَلمكم به على لساين 

أو لســان غــري.

- اجلِــذر الثــاين )َدَرأَ( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )َواَل أَْدَرأُْتُكــم( هبمــزة 
)أَفـَْعــل(، ومعنــاه –فيمــا  بزنــة  أصليّــة ســاكنة واتء مضمومــة)11٨(، فعــاًل ماضيًــا 

أرى– ال خيلــو أن يكــون:

1- من الّدْرء، وهو الّدْفع، أي: »وال جعلتكم بتالوته خصماء تدرؤونين 
ابجلدال وتكّذبونين«)11٩(.
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2- مــن الــدُّروء، وهــو املفاجــأة، قــال اجلوهــرّي: »وَدَرأ علينــا فــالن يــدرأ 
ــع مفاجــأة«)120(. ُدروًءا وانــدرأ، أي: طََل

وهنا تنبيهان:

أّن األصــل:  قــراءة احلســن كقــراءة اجلماعــة، أي  هــت  ُوجِّ التنبيــه األول: 
ــْأُت ابحلــّج، ورَثُْت زوجــي  أَْدَريـُْتكــم ابليــاء، فقلبــت مهــزة علــى لغــة مــن قــال: لّب

أببيــات، أي: لبـّْيــُت وَرثـَْيــُت)121(.

ويظهــر مــن كالم الفــّراء إنــكاره هــذا التوجيــه؛ إذ يقــول: »وقــد ُذكــر عــن 
احلســن أنّــه قــال: وال أَْدَرأُْتُكــم بــه، فــإن يكــن فيهــا لغــة ســوى َدَريْــت وأَْدَريْــت 
فلعــّل احلســن ذهــب إليهــا. وأّمــا أن تصُلــح مــن َدَريْــُت أو أَْدَريْــت فــال؛ ألّن اليــاء 
والــواو إذا انفتــح مــا قبلهــا وَســَكنتا صّحتــا ومل تنقلبــا إىل ألِــف، مثــل: َمَضْيــت 

ودَعــْوت«)122(.

التنبيــه الثــاين: مَثّــة قــراءاتن ذكــر الُعكــري إحدامهــا )وال أَْدَرْأُكــم بــه()12٣( 
ــه كمــا يف التنبيــه األول. واألخــرى قــال اجلوهــري عنهــا:  هبمــزة ســاكنة، وتوجَّ
»وقُــرئ: وال أَْدَرَأُكــم بــه، والوجــه فيــه تــرُك اهلمــز«)12٤(، ومــن مثَّ تكــون كقــراءة 

اجلماعــة.

- اجِلذر الثالث )َنَذَر( يّتضح يف قراءتن للشنبوذي عن األعمش )وال أَْنَذْرُتُكم(12٥(، 
)وألَْنَذْرُتُكم()126(.

أّن  وتؤّكــدان  املتواترتــن،  القراءتــن  كتوجيــه  َصرفيًّــا  توجَّهــان  والقــراءاتن 
إنذار النّي  املخاطبن أو عدَم إنذارهم مسألٌة مردُّها إىل هللا ، ويف إنذارهم 

إعالُمهــم.



اختالف جذر الفعل الختالف قراءته

٢٢٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

القــراءات الثــالث تتالقــى حــول إعــالم النــّي  املخاطبــن ابلقــرآن عنــد تالوتــه 
. عليهم، غر أّن قراءة احلسن تكشف رّد ِفعل املخاطبن وتكذيبهم الني

لِــَك ٱلَّــِذي يَــُدعُّ ٱۡلَيِتيــَم﴾ ]املاعــون: 2[ إذ  املوضــع اخلامــس يف قولــه تعــاىل: ﴿َفذَٰ
اختـَلَــف الُقــّراء يف الفعــل املذكــور هنــا، فصــار لــه ِجــذران لغــواين )َدَعــع – َوَدع(.

  اجلِــذر األول )َدَعــَع( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)127( مــا عــدا احلســن البصــرّي -
﴾ بضــّم الــدال والعــن مشــّددًة، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يـَْفُعــُل( متعــّداي بنفســه،  ﴿يـَـُدّعُ
معنــاه: الّدفْــع بعنــف. قــال اجلوهــرّي: »َدَعْعتُــُه أَُدعُّــُه َدعًّــا، أْي: َدفـَْعتُــه«)12٨(، وقــال 
ابــن عطيــة: »وَدعُّ اليتيــم: َدفـُْعــه بُعنــف، وذلــك إّمــا أن يكــون املعــى: عــن إطعامــه 

واإلحســان إليــه، وإّمــا أن يكــون: عــن حّقــه ومالــه، فهــذا أشــّد«)12٩(.

- اجلِــذر الثــاين )َوَدَع( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )يَــَدُع( بفتــح الــدال 
وختفيــف العــن، فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يَعِــُل( واألصــل: )يـَــْوِدُع(، حذفــت الــواو 
)فــاء الكلمــة( لوقوعهــا بــن فتــح وكســر، وإمنــا فتحــت الــدال )عــن الكلمــة( ملــكان 

حــرف احللــق، فالفتحــة إًذا عارضــة، والعــارض ال اعتــداد بــه)1٣0(.

والفعــل يف هــذه القــراءة متعــدٍّ بنفســه، معنــاه: يــرك ويتخلّــى. قــال ابــن فــارس: 
»الــواو والــدال والعــن: أصــٌل واحــد يــدّل علــى الــرك والتخليــة«)1٣1(.

وقــد ذهــب ابــن جــيّن إىل أن املعــى يف هــذه القــراءة صائــٌر إىل معــى القــراءة 
األوىل. يقــول: »معنــاه –وهللا أعلــم– يُعــِرض عنــه وجيفــوه، فهــو صائــٌر إىل معــى 

ــَم﴾ أْي: يدفعــه وجيفــو عليــه«)1٣2(. ــُدّعُ ٱۡلَيتِي القــراءة العامــة ﴿يَ

ُت ٱۡلَعزِيزِ 
َ
املوضــع الســادس يف قولــه تعــاىل: ﴿َوقَــاَل نِۡســَوةٞ فـِـي ٱلَۡمِديَنــةِ ٱۡمــَرأ

تـُـَرٰوُِد َفَتىَٰهــا َعــن ّنَۡفِســهۦِۖ قَــۡد َشــَغَفَها ُحّبًــا﴾ ]يوســف: ٣0[ إذ اختـَلَــف القــّراء 
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يف الفعــل املؤّكــد بـــ )قــد(، فصــار لــه جــذران لغــواين )َشــَغَف – َشــَعَف(.

- اجلِــذر األول )َشــَغَف( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٣٣( مــا عــدا ابــن حمْيصــن واحلســن 
البصــرّي ﴿َشــَغَفَها﴾ فعــاًل ماضيًــا بزنــة )فـََعَلهــا( متعــّداًي بنفســه، معنــاه: َخــَرق 
ــَغاف: غــالف القلــب، وهــو جلــدة دونــه  َشــَغاَف قلبهــا ووصــل إليــه)1٣٤(، والشَّ

كاحلجــاب)1٣٥(.
- أّمــا اجلِــذر الثــاين )َشــَعَف( فيّتضــح يف قــراءة ابــن حمْيصــن واحلســن )َشــَعَفها( فعــاًل 
ماضيًــا بزنــة )فـََعَلهــا( متعــّداًي بنفســه، معنــاه: أحــرق حبُّهــا لــه شــعافها)1٣6(. قــال ابــن 

عطيــة: ولذلــك وجهان:

أحدمهــا: أنــه عــال هبــا كّل مرتبــة مــن احلــّب وذهــب هبــا كّل مذهــب، فهــو 
مأخــوذ مــن َشــَعف اجلبــال، وهــي رءوســها وأعاليهــا... والوجــه اآلخــر: أن يكــون 

للشــعف لــّذٌة حبرقــة«)1٣7(.
ابــن  قــراءة  والقــراءاتن تتالقيــان عنــد وصــول حبــه إىل قلبهــا)1٣٨(، غــر أّن 
حمْيصــن واحلســن تشــر إىل أتثــر ســلّي حلــّب مبالــغ فيــه دفعهــا إىل ســلوكيات ال 

تتفــق وتصــّرَف العقــالء.

َشــآُء﴾]األعراف: 
َ
ِصيــُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
املوضــع الســابع يف قولــه تعاىل:﴿َعَذابـِـٓي أ

1٥6[ إذ اخَتلــف القــراء يف الفعــل الواقــع صلــًة للموصــول، فصــار لــه ِجــذران 
لغــواين )َشــَيأ – َســَوء(.

  اجلــذر األول )َشــَيأ( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٣٩( مــا عــدا احلســن البصــري -
َشــآُء﴾ فعــاًل مضارًعــا، بزنــة )أَفـَْعــُل( متعــّداي بنفســه، ُحــذف مفعولــه، وتقديــره: 

َ
﴿أ

ــَمَٰوِٰت  ــُك ٱلّسَ ــُهۥ ُمۡل َ لَ ّنَ ٱلّلَ
َ
ــۡم أ ــۡم َتۡعلَ َ ل

َ
تعذيبــه)1٤0(. وهــذا كقولــه تعــاىل: ﴿أ

ــآُء﴾]املائدة: ٤0[. ــن يََش ــُر لَِم ــآُء َوَيۡغفِ ــن يََش ُب َم ــّذِ ۡرِض ُيَع
َ
َوٱۡلأ
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- اجِلذر الثاين )َســَوَء( يّتضح يف قراءة احلســن البصري  )َأَســاَء( بســن مهملة 
وفتــح اهلمــزة الثانيــة، فعــاًل ماضًيــا بزنــة )أَفـَْعــَل(، متعــّداي ابهلمــزة ؛ إذ يقــال: ســاَء 
الشــيُء يســوُء َســْوًءا فهــو ســّيٌء إذا قـَُبــح)1٤1(، كمــا يقــال: أَســاَء الشــيَء: أْفَســَده 

ومل حُيِســْن عمَلــه... ويف املثــل: أَســاَء كارٌه مــا َعِمــَل)1٤2(.

احلســن  عــن  القــراءة  هــذه  تصــّح  »ال  قــال:  الــداين  عمــرو  أاب  أّن  وُرغــم 
وطــاووس«)1٤٣( إال أّن ابــن جــيّنّ قــال: »هــذه القــراءة أشــّد إفصاًحــا ابلعــدل مــن 
ــآُء﴾؛ ألّن العــذاب يف القــراءة الشــاذة مذكــوٌر  َش

َ
ــۡن أ القــراءة الفاشــية الــيت هي﴿َم

ِعلــُة االســتحقاِق لــه، وهــو اإلســاءة. والقــراءة الفاشــية ال يُتنــاول مــن ظاهرهــا ِعلــُة 
إصابــة العــذاب لــه«)1٤٤(.

وأقــول: لــكّل قــراءة مــا حُتمــل عليــه؛ فقــد ذَكــر القــرآن أّن مســألة التعذيــب 
ــُم َمــن  ــآُء َوَيرَۡح ُب َمــن يََش ــّذِ أو املغفــرة مرّدهــا إىل مشــيئة هللا، لقولــه تعاىل:﴿ُيَع
يََشــآُء﴾]العنكبوت: 21[ وعليــه حُتمــل قــراءة اجلماعــة. كمــا ذكــر أّن األصــل يف 
ــَن  ــزَِي ٱّلَِذي احلســاب اإلحســاُن إىل احملســن ومعاقبــُة املســيء، لقولــه تعاىل:﴿لَِيۡج
ۡحَســُنواْ بِٱۡلُحۡســَني﴾]النجم: ٣1[ وعليــه 

َ
ــَن أ ــواْ َوَيۡجــزَِي ٱّلَِذي ــا َعِملُ ــواْ بَِم ـُٔ َسٰٓ

َ
أ

. حُتمــل قــراءة احلســن

ــي  ــا لَفِ ءِنَّ
َ
ۡرِض أ

َ
ــي ٱۡلأ ــا فِ ءَِذا َضلَۡلَن

َ
ــوٓاْ أ ُ املوضــع الثامــن يف قولــه تعاىل:﴿َوقَال

لــه  فصــار  الشــرط،  فعــل  يف  الُقــّراء  اختلَــف  إذ  ﴾]الســجدة:10[  َجِديِدۢ َخۡلــٖق 
َصلَــَل(. )َضلَــَل–  لغــواين  ِجــذران 

  اجلِــذر األول )َضلَــل( يتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٤٥( مــا عــدا احلســن البصــرّي -
﴿َضلَۡلَنــا﴾ فعــاًل ماضيًــا بزنــة )فـََعْلنــا(، الزًمــا، معنــاه: ُغّيبنــا وِصــْران تــرااب. قــال 
القرطــي: »هــذا قــول منكــري البعــث، أي هلكنــا وِصــران تــرااب، وأصلــه مــن قــول 
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العــرب: َضــّل املــاء يف اللــن إذا ذهــب، والعــرب تقــول للشــيء َغَلــَب عليــه غــره 
حــى َخفــي فيــه أثــره: قــد َضــّل«)1٤6(.

)َصَلْلنــا(    البصــرّي  احلســن  قــراءة  يف  فيتضــح  )َصلَــَل(  الثــاين  اجلِــذر  أّمــا   -
فعــاًل ماضيًــا بزنــة )فـََعَلنــا(، الزًمــا، مأخــوذ مــن: َصــّل اللحــُم إذا أَنـْــَنَ وتغــّرت 
َيِصــلُّ وَيَصــلُّ بفتــح الصــاد وكســرها جملــيء  اللحــُم  رائحتــه)1٤7(، يقــال: »َصــلَّ 

ومكســورها«)1٤٨(. العــن  مفتــوح  املاضــي 
القــراءاتن تتالقيــان عنــد التغييــب يف األرض والــذوابن فيهــا، غــر أّن قــراءة 
احلســن تعــّر عــن إحــدى حــاالت اجلســد بعــد مــوت اإلنســان؛ لــذا كانــت قــراءة 

اجلماعــة أعــّم.

ۡغَشــۡيَنُٰهۡم َفُهــۡم لَا ُيۡبِصُروَن﴾ ]يــس: ٩[، 
َ
املوضــع التاســع يف قولــه تعاىل:﴿فَأ

إذ اختـَلَــف القــّراء يف الفعــل املاضــي، فصــار لــه جــذران لغــواين )َغِشــَي – َعِشــَي(.

- اجلــذر األول )َغِشــَي( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٤٩( مــا عــدا احلســن البصــرّي 
ۡغَشــۡيَنُٰهۡم﴾ فعــاًل ماضيًــا بزنــة )أَفـَْعــل(. يقــال: َغِشــَيه األمــُر، وتَغّشــاُه، 

َ
 ﴿فَأ

ۡغَشۡيَنُٰهۡم﴾ 
َ
وَأْغَشيـُْته إايه، وَغشَّيـُْته..« )1٥0( قال ابن جيّنّ: »وأّما قراءة العامة ﴿فَأ

فهــو علــى حــْذف املضــاف، أْي: فَأغشــينا أبصارهــم: جعلنــا عليهــا غشــاوة«)1٥1(.
- أّمــا اجلــذر الثــاين فيّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )فََأْعَشــْيناهم( فعــاًل 
ماضًيــا بزنــة )أَفـَْعــل( متعــدِّاي ابهلمــزة، مــن الَعَشــاء يف العــن، وهــو َضْعــف بصرهــا 
حــى ال تُبصــر ابلليــل. قــال ابــن جــيّنّ: »هــذا منقــول مــن َعِشــي يـَْعَشــى: إذا ضُعــف 

ــه«)1٥2(. بصــره، فَعِشــَي وَأْعَشــيُته كَعِمــَي وَأْعميـُْت

لــة الفعلــن يف القراءتــن واحــدة، و هــي عــدم اإلبصــار، ولــذا قيــل:  وحمصِّ
أعميناهــم«)1٥٣(. واملعــى  متقــارب،  »واملعــى 
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ٞن ُيۡغنِيــهِ﴾
ۡ
املوضــع العاشــر يف قولــه تعاىل:﴿لـِـُكّلِ ٱۡمــرِٕيٖ ّمِۡنُهــۡم يَۡوَمئـِـٖذ َشــأ

اء يف الفعــل املذكــور هنــا، فصــار لــه ِجــذران لغــواين  ]عبــس: ٣7[ إذ اختـَلَــف الُقــرَّ
)َغــيِن – َعــَى(.

- اجلِــذر األول )َغــيِن( يتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٥٤( مــا عــدا ابــن حمْيصــن ﴿ُيۡغنِيــهِ﴾ 
فعــاًل مضارًعــا بزنــة )يـُْفِعلُــه( متعــّداًي ابهلمــزة؛ إذا ماضيــه )َأْغــَى(، وال خَيــرج معنــاه 
عــن االنشــغال ابلشــيء عّمــا ِســواه. قــال الفــراء: »َيشــَغله عــن قرابتــه«)1٥٥(، وقــال 
الزخمشــري: »يكفيــه يف االهتمــام بــه«)1٥6(، وقــال ابــن عطيــة: »يُغنيــه عــن اللقــاء 

مــع غــره والفكــرة يف أمــره«)1٥7(.

- أّما اجِلذر الثاين )َعَى( فيّتضح يف قراءة ابن حمْيصن )يـَْعِنيه( فعاًل مضارًعا بزنة 
)يـَْفِعُله( متعداًي بنفسه، وقد اخُتِلف يف معناه على أقوال:

- أنّه من قولك: عناين األمر، أْي: قصدين وأرادين والزمين)1٥٨(.
- أنّه من َعناه األمر إذا أمهّه، أْي: أْوَقعه يف اهلّم)1٥٩(.

- أنّــه مبعــى االهتمــام ابلشــيء، قــال اجلوهــري: »وُعِنيــُت حباجتــك أُْعــَى 
لِتـُْعــَن  قلــت:  منــه  أَمــرَت  وإذا  مفعــول،  علــى  َمْعــيِنٌّ  هبــا  وأان  ِعنايــًة،  هبــا 

حباجــيت«)160(.

وأرى أّن القراءتــن تتالقيــان حــول معــى االنشــغال واالهتمــام؛ ولــذا صــّرح 
ابــن ِجــيّن أبّن قــراءة ابــن حمْيصــن حســنة. قــال: »وهــذه قــراءة حســنة أيًضــا، إاّل أّن 
الــيت عليهــا اجلماعــة أقــوى معــًى، وذلــك أّن اإلنســان قــد يـَْعنيــه الشــيُء وال يـُْغنيــه 
عــن غــره، وذلــك كأن يكــون لــه ألــف درهــم، فُيؤخــذ منهــا مائــة درهــم، فيـَْعنيــه 
أمرهــا وال يـُْغنيــه عــن بقيّــة مالــه أن يهتــّم بــه ويراعيــه. فأّمــا إذا أغنــاه األمــر عــن غــره 
فــإّن ذلــك أقــوى املطلبــَـْن، وأغلــى الفرَضــْن، فاعــرف ذلــك مــع وضوحــه«)161(.
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ــيَعتِهِۦ  ــن ِش ــِذي ِم ــَتَغَٰثُه ٱّلَ املوضــع احلــادي عشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿فَٱۡس
َعلَــي ٱّلَــِذي ِمــۡن َعُدّوِهِۦ﴾]القصــص: 1٥[ إذ اختـَلَــف الُقــّراء يف الفعــل املذكــور 

هنــا، فصــار لــه ِجــذران لغــواّين )َغــَوث – َعــَون(.

- اجلِــذر األول )َغــَوَث( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)162( مــا عــدا احلســن البصــرّي 
 ﴿فَٱۡســَتَغَٰثُه﴾ فعــاًل ماضيًــا، مزيــًدا بثالثــة أحــرف )األلــف والســن والتــاء( 
متعــّداي بنفســه، معنــاه: طلَــب غوثــه ونْصــره. قــال أبــو الســعود: »ســأله أن يُغيثــه 
ابإلعانــة كمــا يُنبــئ عنــه تعديتــه بـــ )علــى(، أو أنــه ُضّمــن معــى النصــر، ويؤيــده 

ۡمــِس﴾)16٣(.
َ
ــتَنَصَرهُۥ بِٱۡلأ قوله:﴿ٱۡس

- اجلِــذر الثــاين )َعــَون( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )فاســتعانه( فعــاًل 
ماضًيا، مزيًدا بثالثة أحرف )األلف والســن والتاء( متعّداًي بنفســه، معناه: طََلب 
منــه أن يُعينــه علــى َخصمــه)16٤(. قــال ابــن عطيــه: »هــي تصحيــف ال قــراءة«)16٥( 
وأنكــر أبــو حيّــان تصحيفهــا فقــال: »وليســت تصحيًفــا فقــد نقلهــا ابــن خالويــه عــن 
ســيبويه«)166(، وقــال الســمن: »نســبة التصحيــف إىل هــؤالء غــر حممــودة«)167(.

وأقــول: القــراءاتن تتالقيــان حــول معــى اإلعانــة والّنصــرة، ويف النّــّص القــرآين 
مــا يقــّوي كالًّ منهــا، أّمــا اإلعانــة فيؤيّدهــا تعديــُة )اســتغاثة( بـــ )علــى(، وقولــُه 
ــُروَن﴾ ]الفرقــان: ٤[. وأّمــا الّنصــرة فيؤيّدهــا  ــۡوٌم َءاَخ ــهِ قَ ــُهۥ َعلَۡي َعانَ

َ
تعــاىل: ﴿َوأ

ــَتۡصرُِخُهۥ﴾]القصص: 1٨[. ــِس يَۡس ۡم
َ
ــتَنَصَرهُۥ بِٱۡلأ ــِذي ٱۡس ــإَِذا ٱّلَ قولــه : ﴿فَ

ــواْ  ُ ــۡم قَال ــن قُلُوبِِه ــّزَِع َع ــٰيٓ إَِذا فُ املوضــع الثــاين عشــر يف قولــه تعاىل:﴿َحّتَ
َمــاَذا قَــاَل َرّبُُكۡمۖ﴾]ســبأ: 2٣[ إذ اختـَلَــف القــّراء يف فعــل الشــرط، فصــار لــه 

ِجــذران لغــواين )فَــِزَع – فـَــَرَغ(.
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- اجِلذر األول )َفِزَع( يّتضح يف قراءتن)16٨(:

َع( فعــاًل ماضًيــا بزنــة )فـَعَّــَل(  إحدامهــا: البــن عامــر ويعقــوب واألعمــش )فــَـزَّ
مبنيًّــا للفاعــل، وهــو ضمــر عائــد علــى اســم هللا تعــاىل.

ــّزَِع﴾ فعــاًل ماضًيــا  األخــرى: لباقــي القــراء مــا عــدا احلســن البصــري  ﴿فُ
بزنــة )فـُّعِــَل( مبنيًّــا للمفعــول، انئبــه الظــرف ﴿َعــن قُلُوبِِهــۡم﴾.

قلــوب  عــن  الفــزع  –تعــاىل–  هللا  أزال  أو  َكَشــف  القراءتــن:  يف  واملعــى 
هبــا)16٩(. يتكلــم  بكلمــة  هلــم  واملشــفوع  الشــافعن 

يؤيّد هذا املعى أمران:

عــت زيــًدا،  أحدمهــا: صيغــة )فـَعَّــَل(؛ ألهنــا أتيت ملعــاٍن، منهــا اإلزالــة، حنــو: فزَّ
دت البعــر، أْي: أزلــُت الُقــراد عنــه)170(. معنــاه: أزْلــُت الفــزع عنــه، وقــرَّ

ــّزَِع َعــن قُلُوبِِهــۡم﴾  ــٰيٓ إَِذا فُ اآلخــر: قــول ابــن منظــور: »وقولــه تعــاىل: ﴿َحّتَ
اه بِـــ )َعــْن(؛ ألنــه يف معــى ُكِشــَف الفــزع«)171(. عــدَّ

- اجلــذر الثــاين )فـَــَرَغ( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )فـُــرَِّغ()172( فعــاًل 
ماضيًــا بزنــة )فـُّعِــَل( مبنيًّــا للمفعــول، انئبــه الظــرف ﴿َعــن قُلُوبِِهۡم﴾، واملعــى –كما 
يقــول القرطــي– »فــّرغ هللا –تعــاىل– قلوهبــم، أي كَشــف عنهــا، أي فّرغهــا مــن 

الفــزع واخلــوف«)17٣(.

مــا ســبق يتبــّن أّن القــراءات الثــالث تتفــق يف املعــى. قــال الفــّراء: »وأّمــا قــول 
احلســن فمعنــاه: حــى إذا ُكشــف الفــزع عــن قلوهبــم وفـُرِّغــت منــه، فهــذا وجــه. 

ع فمعنــاه أيضــا: ُكشــف عنــه الفــزع«)17٤(. ومــن قــال فــُـزِّع أو فــَـزَّ
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ۡلَنـٰـُه  املوضــع الثالــث عشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿َولََقــۡد ِجۡئَنُٰهــم بِِكَتـٰـٖب فَّصَ
َعلَــٰي ِعۡلــٍم﴾ ]األعــراف: ٥2[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل الواقــع يف َصــْدر مجلــة 

النعــت، فصــار لــه ِجــذران لغــواّين )َفَصــَل – َفَضــَل(.

- اجِلذر األول )َفَصَل( يّتضح يف قراءة اجلميع)17٥( ما عدا ابن حمْيصن )فّصلناه( 
ــا بزنــة )فـَعَّــَل( متعــدِّاًي ابلتضعيــف)176(، معنــاه: بيَّنــاه ابألخبــار والوعــد  فْعــاًل ماضًي
والوعيــد)177(، أو: نّزلنــاه يف فصــول خمتلفــة)17٨(، كقولــه: ﴿َوقُۡرَءاٗنــا فََرۡقَنٰــُه﴾ 
]اإلســراء: 106[. قــال الزخمشــري: »فّصلنــاه عاملــن بكيفيــة تفصيلــه مــن أحــكام 

ومواعــظ وقصــص وســائر معانيــه«)17٩(.

- أّمــا اجلِــذر الثــاين )َفَضــَل( فيّتضــح يف قــراءة ابــن حمْيصــن )َفّضْلنــاه( فعــاًل ماضًيــا 
بزنــة )فـَعَّــَل(، متعــّداًي ابلتضعيــف)1٨0(، واملعــى: فّضلنــاه علــى مجيــع الكتــب عاملــن 
نَزنۡلَــآ إَِلۡــَك ٱۡلِكَتٰــَب 

َ
أبنــه أهــل للتفضيــل عليهــا)1٨1(؛ إذ يقــول ســبحانه: ﴿َوأ

ٗقــا لَِّمــا َبــۡنَ يََديـۡـهِ ِمــَن ٱۡلِكَتـٰـِب َوُمَهۡيِمًنــا َعلَۡيــهِ﴾ ]املائــدة: ٤٨[. ــّقِ ُمَصّدِ بِٱۡلَ
وأرى أّن بــن القراءتــن عالقــة تبــدو ســببّية؛ إذ إّن تبيــن الكتــاب وتفصيلــه 

وحفظــه جيعلــه مفضــاًل علــى غــره مــن الكتــب.

ــا  ۡخرَۡجَن
َ
ــۡم أ ــۡوُل َعلَۡيِه ــَع ٱۡلَق املوضــع الرابــع عشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإَوَذا َوَق

ّنَ ٱلّنَــاَس َكانُــواْ بَِٔاَۡيٰتَِنــا لَا يُوقُِنــوَن﴾ ]النمــل: 
َ
ۡرِض تَُكّلُِمُهــۡم أ

َ
ــَن ٱۡلأ لَُهــۡم َدآبّـَـٗة ّمِ

٨2[ إذ اخَتلــف القــّراء يف الفعــل الواقــع يف َصــْدر مجلــة احلــال، فصــار لــه ِجــذران 
لغــواين )َكَلــَم – َوَســَم(.

- اجلِــذر األول )َكلَــَم( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٨2( مــا عــدا احلســن البصــرّي 
 ﴿تَُكّلُِمُهــمَّۡ﴾ فعــاًل مضارًعــا بزنــة )تـَُفّعِــُل( متعــدٍّ بنفســه، وال خيلــو معنــاه 
أن يكــون مــن احلديــث أو مــن اجلَــْرح. قــال ابــن جــيّن: »ويشــهد ملــن قــال يف 
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ــمَّۡ﴾ أنّــه مــن الــكالم قــراءُة ُأيَبّ )تـُنـَبُِّئهــْم(... وإن شــئت كان هــذا  قولــه ﴿تَُكّلُِمُه
ــمَّۡ﴾: جترحهــم، أْي تفعــل هبــم ذلــك بكفرهــم  شــاهًدا ملــن ذهــب إىل أّن ﴿تَُكّلُِمُه
وزوال يقينهــم«)1٨٣(، كمــا ُســِئل ابــن عبّــاس عــن هــذا احلــرف كيــف هــو: ُتَكلُِّمهــم 
أو َتْكِلُمهــم؟ ُكالًّ وهللا تفعــُل، ُتَكلِّــم املؤمنــن وَتْكلِــم الكافــر، أي جترحــه، أي 

َتِســمه)1٨٤(.

الثــاين )َوَســَم( يّتضــح يف قــراءة احلســن البصــرّي  )َتِســُمهم( فعــاًل  - اجلِــذر 
مضارًعــا بزنــة )َتِعُلهــم( ُحذفــت فــاؤه لوقوعهــا بــن ايء وكســرة، كمــا ُحذفــت 
ــُب)1٨٥(، ومعنــاه: جتعــل علــى وجوههــم عالمــة. قــال أبــو  مــن: يَعِــُد– يَــِزُن– جيَِ
البقــاء: ]قولــه تعــاىل )َتْكِلُمهــم( يُقــرأ بفْتــح التــاء وإســكان الــكاف وكســر الــالم 
خمّفًفــا مبعــى َتِســُمهم وتـَُعلِّــم فيهــم، مــن َكَلمــه إذا َجَرحــه[ )1٨6(، وقــال ابــن عطيــة: 
ــده وتشــتمه ورمّبــا  »ُروي يف هــذا أهنــا متــّر علــى النــاس فَتِســُم الكافــر يف جبهتــه وتُرمِّ

َخَطَمْتــه، ورمّبــا متســح علــى وجــه املؤمــن فتبّيُضــه«)1٨7(.

القــراءاتن –إًذا– متفقتــان معــى؛ فالّدابـّـة تفعــل مــا تفعلــه مــّررة ذلــك بقوهلــا: 
ّنَ ٱلّنَــاَس َكانـُـواْ بَِٔاَۡيٰتَِنــا لَا يُوقُِنــوَن﴾ بــل إّن قــراءة احلســن  أشــّد وضوًحــا يف 

َ
﴿أ

تــْرك أثــر الفعــل مــن قــراءة اجلمهــور.

رِۡســلُوِن﴾
َ
وِيلـِـهِۦ فَأ

ۡ
نَّبُِئُكــم بَِتأ

ُ
نـَـا۠ أ

َ
املوضــع اخلامــس عشــر يف قولــه تعــاىل: ﴿أ

]يوســف: ٤٥[ إذ اختَلــف القــّراء يف الفعــل املضــارع، فصــار لــه ِجــذران لغــواين 
)نـَبَــَأ – أَتَــى(.

  ــَأ( يّتضــح يف قــراءة اجلميــع)1٨٨( مــا عــدا احلســن البصــري - اجِلــذر األول )نـََب
ــم﴾ فعــاًل مضارًعــا بزنــة )أُفـَعِّــُل(، متعــداًي إىل مفعولــن)1٨٩(، إىل األول  نَّبُِئُك

ُ
﴿أ

ــهِ﴾،  وِيلِ
ۡ
بنفســه، وهــو ضمــر اخلطــاب )ك(، وإىل الثــاين حبــرف اجلــر، وهــو ﴿بَِتأ
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واملعــى ]أخركــم ابلتلقِّــي عّمــن عنــده علمــه، ال مــن تلقــاء نفســي، ولذلــك مل يقــل 
ــلُوِن﴾[)1٩0(. رِۡس

َ
أان أُفتيكــم فيهــا، وعّقبــه بقولــه ﴿َفَأ

فعــاًل  )آتيكــم(    البصــرّي  احلســن  قــراءة  يّتضــح يف  )أَتَــى(  الثــاين:  اجلِــذر   -
مضارًعــا بزنــة )أَْفعِــُل(، واألصــل: أَأْتِيكــم، فأبدلــت اهلــزة الثانيــة ألًفــا، ومعنــاه: 
أَنُقــل أو ُأحِضــر. قــال اجلوهــري: ]وآاته، أْي: أتــى بــه، ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿َءاتَِنــا 

َغَدآَءنَــا﴾ ]الكهــف: 62[ أي: ائتنــا بــه[)1٩1(.
أرى  أيّن  غــر  امللــك،  إىل  الــرؤاي  تفســر  إيصــال  عنــد  تتالقيــان  والقــراءاتن 
ليــس مــن أطــراف  الــرؤاي  قــراءة احلســن أوضــح يف الداللــة علــى أّن مفّســر  أن 
تعقيبــه  لــوال  املتكلــم  هــو  الــرؤاي  فُتوهــم أبن مفّســر  قــراءة اجلماعــة  أّمــا  احلــوار، 
وِيلِــهِ﴾ يف هــذه القــراءة، بينمــا 

ۡ
ــلُوِن﴾، ومــن مثّ ال يوقَــف علــى ﴿بَِتأ رِۡس

َ
بقوله:﴿َفَأ

. البصــرّي  احلســن  قــراءة  ِويلِــِه﴾ يف 
ۡ
على﴿بَِتأ الوقــف  جيــوز 
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اخلامتة
توصََل البحث إىل عدة نتائج، لعلًً من أمهها:

1- غالــب األفعــال املذكــورة يف هــذا البحــث فيــه قــراءاتن، وكلُّ قــراءة تكشــف 
ثــالث  مــن خــالل  لغــواين  ِجــذران  للفعــل  قــد يكــون  لغــوّي، لكــن  ِجــذر  عــن 
قــراءات، كمــا قــد يكــون للفعــل ثالثــة جــذور لغويــة مــن خــالل أربــع قــراءات.

2- قــد تذكــر بعــض الكتــب ِجــذًرا لغــوايًّ لــه وجــود يف بعــض املعاجــم العربيــة، 
فأكتفــي ابلتنبيــه إليــه.

٣- األفعــال املذكــورة يف هــذا البحــث بقراءاهتــا املختلفــة متواتــرًة أو شــاّذًة ال ختلــو 
أن تكــون:

- مّتفقة زمًنا ووزاًن، متمثّلًة يف ثالثة عشَر موضًعا، بنسبة بلغت ٥0%.
- مّتفقة زمًنا خمتلفة وزاًن، متمثّلًة يف اثيْن عشَر موضًعا، بنسبة بلغت ٤٥% تقريًبا.

- خمتلفًة زمًنا مّتفقًة وزاًن، متمثّلًة يف موضع واحد، بنسبة بلغت ٥% تقريًبا.
٤- األفعــال املذكــورة يف هــذا البحــث بقراءاهتــا املختلفــة متواتــرًة أو شــاّذًة مجيُعهــا 
متعــدٍّ، إّمــا بنفســه أو ابلتضعيــف أو ابهلمــزة... إخل، مــا عــدا موضًعــا واحــًدا فعُلــه 

الزٌم.
٥- القــراءاتن أو القــراءات املذكــورة يف املوضــع الواحــد ال ختلــو أن تكــون مبعــًى 
واحــد، أو دائــرة حــول معــًى مــا، أو حمّصلــة الفعلــن يف القراءتــن واحــدة، ولــكّل 

قــراءة مــا يؤيّدهــا.
6- قد تكون القراءة الشاذة أوضح يف الداللة على املعى من القراءة املتواترة.
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اهلوامش والتعليقات:
)1( الصحاح 160/2. وينظر: مقاييس اللغة ٤٣6/1.

)2( احملتَسب 1٤. وينظر: اللهجات العربية 106.
)٣( َجاَلء َبَصري 6.

)٤( اختــالف األصــل االشــتقاقي يف العربيــة، جملــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة، العــدد العاشــر، 
ص٤٣.

)٥( إحتاف فضالء البشر ٥٥٥/2، امليّسر 2٩٩.
)6( الدر املصون 20٤/٤.

)7( احملتَسب 2٨1، وينظر: احملرر الوجيز ٣٤٨/6، البحر احمليط ٥0٩/٤.
)٨( الصحاح 60/1 – 2٣٥2/6، 2٤10، امليّسر 1٩1، 206، ٤2٥.

)٩( إحتاف فضالء البشر ٨66، َجالء َبَصري 1٨6، امليّسر 600.
)10( خمتصر يف شواّذ القرآن 102 – احملتَسب ٤61 – إعراب القراءات الشواّذ 177/2.

)11( مثـّـة دراســة عنواهنــا: اختــالف األصــل االشــتقاقي يف العربيــة – املواضــع والبواعــث – أمثلــة 
جزئيــة وموّجهــاٌت كليّــة، أ.د. مهــدي عــرار، جملــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة، العــدد 

العاشــر، لكنــه مل يتنــاول يف حبثــه شــيًئا مــن القــراءات القرآنيــة متواتــرة أو شــاّذة.
)12( احملتَسب 1٤، وينظر: اللهجات العربية 107.

)1٣( النشــر ٣76/2، إحتــاف فضــالء البشــر 7٨0/2، البــدور الزاهــرة ٨٥2/2، شــرح طيبــة 
النشــر ٣12،  امليّســر ٥17 . قــال الفــّراء عــن هــذه القــراءة: "ولســُت أشــتهيها؛ ألهنــا بغــر 
ألــف ُكتبــت يف املصاحــف، وليــس هــذا مبوضــع جيــوز فيــه ســقوط اهلمــز" )معــاين القــرآن 
7٤/٣( وأقــول: القــراءة ســّنة مّتبعــة، ومــا دامــت هــذه القــراءة متواتــرة فــال جمــال هلــوى النفــس 

معهــا.
)1٤( البحر احمليط 117/٨، الدر املصون 172/6، تفسر أيب السعود 12٤/٨.

العــروس  )اتج  نـََقــص  إذا  الشــيُء  ألَــَت  قالــوا:  الزًمــا،  اســتعملوه  "وقــد   الزبيــدي:  قــال   )1٥(
.)٥20/1

)16( اتج العروس ٥20/1.
)17( الكشاف ٥70/٣، إحتاف فضالء البشر 7٨0/2.

)1٨( الصحاح 2٤1/1. وينظر: احملرر الوجيز 1٣/٥1٩.
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)1٩( آَلَت ايَلُت، وهذه القراءة ليست من األربعة عشر.
)20( الكشــف عــن وجــوه القــراءات 2٨٤/2، وينظــر: إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن ٣٣7/٤، الــدر 

املصــون 172/6، انفــرادات القــّراء الســبعة ٣٨٣.

)21( الدر املصون 172/6، الفتوحات اإلهلية ٤/1٨6.
)22( النشــر 2٨٣/2، إحتــاف فضــالء البشــر ٤6٣/2، البــدور الزاهــرة ٣77/1، شــرح طيبــة 

النشــر 2٤٨، امليّســر 212.
)2٣( ينظــر: احلجــة يف علــل القــراءات 10٥٨/2، الكشــف عــن وجــوه القــراءات ٥17/1، احملــرر 
البشــر  الــدر املصــون 2٨/٤، إحتــاف فضــالء  البحــر احمليــط 1٥٣/٥،  الوجيــز 1٤2/7، 

٤6٣/2، الفتوحــات اإلهليــة ٣٤٥/2، ٣٤6، القــراءات وأثرهــا 1/٤٨٤.
)2٤( مقاييس اللغة ٣٥1/1.

)2٥( البحــر احمليــط 1٥٣/٥. وينظــر: الكشــاف 2٣٥/2، غيــث النفــع 2٤0، إحتــاف فضــالء 
البشــر 2/٤6٣.

)26( مقاييس اللغة 1/2٩٤.
)27( ورد يف ثالثــة مواضــع، موضعــان يف ]النســاء: ٩٤[، وموضــع يف ]احلجــرات: 6[، وثالثتهــا 

اختـَلَــف فيهــا القــراء علــى النحــو املذكــور يف املــن.
النشــر 2٥1/2،  إحتــاف فضــالء البشــر ٣2٤/1، البــدور الزاهــرة 207/1، شــرح طيبــة   )2٨(

النشــر 216، َجــالء َبَصــري ٥0، 160، امليّســر ٩٣، ٥16.
)2٩( الصحاح 1/2٤٥.

)٣0( الصحاح ٥/ 20٨٣. وينظر: معجم ألفاظ القرآن الكرمي 1/1٤٥ ، 1٤6.
)٣1( معجم ألفاظ القرآن الكرمي 1٤6/1.

)٣2( البحــر احمليــط ٣2٨/٣. وينظــر: الكشــاف ٥٥٤/1، الــدر املصــون ٤1٥/2، الفتوحــات 
اإلهليــة 1/٤1٤.

)٣٣( ينظــر: معــاين القــرآن 2٨٣/1، إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن ٣07/2، إحتــاف فضــالء البشــر 
.٣2٤/1

)٣٤( احملرر الوجيز 1٨٣/٤. وينظر: البحر احمليط ٣2٨/٣.
)٣٥( احلجة يف علل القراءات السبع 2/6٩٤.

)٣6( الكشف عن وجوه القراءات ٣٩٤/1. وينظر: القراءات وأثرها 1/٤٨٥.
)٣7( اجلامع ألحكام القرآن ٣٣٨/٥.
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)٣٨( النشــر 211/2، إحتــاف فضــالء البشــر 226/1، البــدور الزاهــرة 6٣/1، شــرح طيبــة النشــر 
172، امليّســر 6.

)٣٩( مقاييس اللغة ٣٨/٣. وينظر: الصحاح 1720/٤، البحر احمليط 1/1٥٩.
)٤0( ينظــر: احلجــة يف ِعلــل القــراءات 277/1، 27٨، الكشــف عــن وجــوه القــراءات 1/2٣٥، 

.2٣6
)٤1( معجم ألفاظ القرآن الكرمي ٥٤1/1.

)٤2( الكشــف عــن وجــوه القــراءات 2٣6/1. وينظــر: اجلامــع ألحــكام القــرآن ٣12/1، الــدر 
املصــون 1٩٣/1، النفحــات اإلهليــة 2٨1، انفــرادات القــّراء الســبعة 220.

)٤٣( النشــر 2٣2/2، إحتــاف فضــالء البشــر 270/1، البــدور الزاهــرة 12٨/1، شــرح طيبــة 
النشــر 1٩٩، امليّســر ٤٤.

)٤٤( معاين القرآن 17٤/1. وينظر: لسان العرب ٤60/1٤.
)٤٥( مقاييس اللغة ٣/٣٤6.

)٤6( معجــم ألفــاظ القــرآن الكــرمي ٩7/2. وينظــر: مقاييــس اللغــة ٣20/٣، إعــراب القــراءات 
الشــواذ 27٣/1، تفســر أيب الســعود 2٥6/1.

)٤7( الفتوحات اإلهلية 217/1.
ينظــر: احلجــة يف علــل  أَِمْلهــن وُضَمهــن.  الكســر مبعــى قطِّْعهــن، والضــّم مبعــى  إّن  قيــل:   )٤٨(
القــراءات ٥21/1، الكشــف عــن وجــوه القــراءات ٣1٣/1، إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن 

.٥06/1
)٤٩( النشــر 2٤2/2، إحتــاف فضــالء البشــر 2٩٥/1، البــدور الزاهــرة 16٩/1، شــرح طيبــة 

النشــر 20٩، امليّســر 6٥.
)٥0( مقاييس اللغة ٣7٩/٣.

)٥1( معــاين القــرآن 2٣2/1. وينظــر: احملــرر الوجيــز 2٩٣/٣. وأتكيــًدا لــكالم الفــّراء أقــول: ليــس 
عنــد اجلوهــري )َضيــَـَر( وإمّنــا أورد الــكالم الســابق يف )َضــَوَر( ينظــر: الصحــاح 2/72٣.

)٥2( قــال ابــن عطيــة: "وقــرأ ُأيّب بــن كعــب ال َيْضُرْركــم براءيــن، وذلــك علــى فــّك اإلدغــام، وهــي 
لغــة أهــل احلجــاز، وعليهــا قولــه تعــاىل: ﴿إِن َيۡمَسۡســُكۡم﴾، ولغــُة ســائر العــرب اإلدغــاُم يف 

مثــل هــذا كلــه". احملــرر الوجيــز 2٩٥/٣، وينظــر: البحــر احمليــط ٤٣/٣.
)٥٣( الفتوحــات اإلهليــة ٣0٨/1. وينظــر: الكشــف عــن وجــوه القــراءات ٣٥٥/1، الكشــاف 

٤60/1، اجلامــع ألحــكام القــرآن 1٨٤/٤، تفســر أيب الســعود 77/2.
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تنبيــه: قيــل إّن ضّمــة الــراء يف هــذه القــراءة ضّمــة إعــراب إّمــا علــى حــْذف الفــاء أو علــى نيّــة تقــدمي 
الفعــل. ينظــر: إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن 11٥/2، الــدر املصــون 1٩٩/2، النفحــات اإلهليــة 

.٣٣1
)٥٤( اتج العروس ٣٤٨/٣.

)٥٥( ينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ٤1٩.
)٥6( احلجة يف علل القراءات 612/1.

)٥7( النشــر 2٥٨/2، إحتــاف فضــالء البشــر ٣67/1، البــدور الزاهــرة 26٣/1، شــرح طيبــة 
النشــر 22٤، امليسَّــر 1٣٤.

)٥٨( حُتــذف اليــاء وصــاًل ووقًفــا عنــد مجيــع القــّراء إاّل يعقــوَب؛ فإنّــه يُثبتهــا وقًفــا. ينظــر: النشــر 
2٥٨/2، إحتــاف فضــالء البشــر ٣6٨/1، البــدور الزاهــرة 1/26٣.

)٥٩( معــاين القــرآن ٣٣7/1. وينظــر: الــدر املصــون 77/٣، إحتــاف فضــالء البشــر ٣67/1، 
القــراءات وأثرهــا ٤٩1/1. الفتوحــات اإلهليــة ٣7/2، 

)60( ينظر: الدر املصون 77/٣، إحتاف فضالء البشر ٣67/1، الفتوحات اإلهلية ٣7/2.
)61( ورد يف ســتة مواضــع مــن الكتــاب العزيــز. ينظــر: املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي 

.٥20
)62( البحر احمليط 1٤٣/٤. وينظر: احملرر الوجيز 21٩/٥، 220، الدر املصون 7٨/٣.

)6٣( النشــر 220/2، إحتاف فضالء البشــر 2٤0/1، البدور الزاهرة ٨6/1 ، شــرح طيبة النشــر 
1٨2، امليّسر 17.

)6٤( احملرر الوجيز 1/٤٣٥.
)6٥( مقاييس اللغة ٤22/٥. وينظر: الصحاح 76/1.

)66( ينظــر: احلجــة يف علــل القــراءات ٣٩2/1، الكشــف عــن وجــوه القــراءات 2٥٨/1، احملــرر 
الوجيــز ٤٣٨/1، الفتوحــات اإلهليــة ٩2/1.

)67( الكشاف ٣0٣/1. وينظر: تفسر أيب السعود 1/1٤٣.
)6٨( ينظــر: احلجــة يف علــل القــراءات ٣٩7/1. الكشــف عــن وجــوه القــراءات 2٥٩/1، إمــالء 

مــا مــّن بــه الرمحــن 22٣/1، اجلامــع ألحــكام القــرآن 2/6٨.
)6٩( إعــراب القــراءات الشــواذ 1٩٨/1، إحتــاف فضــالء البشــر 2٤0/1، َجــالء َبَصــري ٣٥،  

امليّســر 17.
)70( الصحاح 2٥0٨/6. وينظر: احلجة يف علل القراءات ٣٩2/1، مقاييس اللغة ٥/٤21.
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)71( فتح الباري 17/1٨.
)72( فتــح البــاري 102/1٩، 10٣ – حديــث رقــم ٥0٣7، ٥0٣٨ ، كتــاب فضائــل القــرآن، 

ابب نســيان القــرآن – مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل 62/6.
)7٣( النشــر 2٨2/2، إحتــاف فضــالء البشــر ٤62/2، البــدور الزاهــرة ٣76/1، شــرح طيبــة 

النشــر 2٤٨، امليّســر 211.
)7٤( معجم ألفاظ القرآن الكرمي 2/71٤.

)7٥( النفحات اإلهلية 1٥/٤.
)76( البحر احمليط 1٣٨/٥. وينظر: الدر املصون ٤/16.

)77( النشــر 2٣1/2، إحتــاف فضــالء البشــر 26٩/1، البــدور الزاهــرة 127/1، شــرح طيبــة 
النشــر 1٩٩، امليّســر ٤٣. )تنبيــه: مل يُذكــر َخلَــٌف ِضمــن قُــراء هــذه الروايــة يف النشــر وال 

يف البــدور الزاهــرة(.
)7٨( اتج العروس ٨6/٤. وينظر: القراءات وأثرها 1/٤٩٩.

)7٩( لسان العرب ٤1٨/٥، معجم ألفاظ القرآن الكرمي 716/2.
)٨0( اجلامع ألحكام القرآن 2٩٥/٣.

)٨1( تفسر أيب السعود 2٥٤/1. وينظر: الفتوحات اإلهلية 1/21٤.
)٨2( إحتاف فضالء البشر 26٩/1، َجالء َبَصري ٤0، امليّسر ٤٣.

)٨٣( ينظر: احلجة يف علل القراءات ٥16/1، احملرر الوجيز ٤11/2، البحر احمليط 2/2٩٣.
)٨٤( إمالء ما مّن به الرمحن ٥0٣/1. وينظر: الدر املصون 627/1.

)٨٥( ينظر: معاين القرآن 17٣/1، احملرر الوجيز ٤12/2.
البشــر ٣٣1/1،  النشــر 2٥2/2،  إحتــاف فضــالء  الشــواّذ 1/٤1٣،  القــراءات  إعــراب   )٨6(

البــدور الزاهــرة 21٤/1، شــرح طيبــة النشــر 217،  امليّســر 100.
)٨7( مقاييس اللغة 1٤1/6.

)٨٨( الكشف عن وجوه القراءات ٣٩٩/1 ، البحر احمليط ٣71/٣، القراءات وأثرها 1/٤٩٣.
)٨٩( ينظــر: اإلنصــاف، مســألة 112 – 7٨2/2، شــرح امللوكــي ٣٣٤ ومــا بعدهــا، احملــذوف 

املختـََلــف فيــه، جملــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة – العــدد 1٤، ٣٨٨.
)٩0( قــال ابــن عبــاس : هــو القاضــي يكــون لّيــه وإعراضــه عــن أحــد اخَلصمــن لآلخــر. ينظــر: 

احلجــة يف علــل القــراءات 70٣/2، لســان العــرب 1٥/ 26٥، الــدر املصــون ٤٤2/2.
)٩1( الدر املصون ٤٤2/2. وينظر: الفتوحات اإلهلية 1/٤٣٤.
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)٩2( معاين القرآن 2٩1/1. وينظر: احلجة يف علل القراءات 70٤/2، احملرر الوجيز 2٥٨/٤، 
إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن ٣٤٣/2، الــدر املصــون ٤٤2/2.

)٩٣( ينظر: إحتاف فضالء البشر ٣٣1/1، القراءات وأثرها ٤٩٣/1، النفحات اإلهلية ٣٥1.
)٩٤( الكشف عن وجوه القراءات ٣٩٩/1. وينظر: اجلامع ألحكام القرآن ٤1٤/٥.

)٩٥( احملرر الوجيز 2٥٩/٤.
)٩6( ينظــر: خمتصــر يف شــواذ القــرآن 2٩، إعــراب القــراءات الشــواذ ٣٥2/1، إحتــاف فضــالء 

البشــر 2٩٩/1، َجــالء َبَصــري ٤6، امليّســر 6٩.
)٩7( النشر 2٣6/2، إحتاف فضالء البشر 27٤/1، البدور الزاهرة 1٣٤/1، امليّسر ٤7.

)٩٨( لسان العرب 1٣/٩.
)٩٩( الفتوحات اإلهلية 1/22٨.

)100( ينظر: احملرر الوجيز ٤٩2/2، البحر احمليط 2/٣٣٩.
)101( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات ٣1٨/1، الدر املصون 666/1.

)102( َجالء َبَصري ٤1، امليّسر ٤7.
)10٣( احلجة يف علل القراءات ٥٣٥/1، احملرر الوجيز ٤٩2/2، ٤٩٣، البحر احمليط 2/٣٣٩، 

الدر املصون 666/1، 667.
َبَصــري  َجــاَلء  البشــر 776/2،  القــرآن ٤0، 1٤2، إحتــاف فضــالء  )10٤( خمتصــر يف شــواّذ 

.٥1٣  ،122 امليّســر   ،1٥٩
)10٥( ورد )آتَــى – آِت( ومــا يتصــل هبمــا مــن ضمائــر يف )1٥٩( موضًعــا يف القــرآن الكــرمي. 
ينظــر: املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي ٨، ٩، 10، ولــه معــاٍن، منهــا: أعطــى – 

َدفَــع – أََمــَر – َجــَزى – أْحَضــر. ينظــر: الصحــاح 2262/6.
)106( البحر احمليط ٨/٤. وينظر: الدر املصون 2/٥٩٨.

)107( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 1٤٤، إعــراب القــراءات الشــواّذ ٥0٣/2، إحتــاف فضــالء البشــر 
77٩/2، َجــالء َبَصــري 160، امليّســر ٥17.

)10٨( ينظــر: اإلنصــاف- مســألة ٩٣ – 6٤٨/2، شــرح التصريــح 761/2، حاشــية الصبــان 
٣٥1/٤، حاشــية الدســوقي ٣/٣٨6.

)10٩( انفرادات اإلمام ابن كثر وراوييه، د. الســيد إبراهيم املنســي ســليم، جملة جامعة أم القرى 
لعلوم اللغات وآداهبا– العدد 1٨، ٥1.

)110( الفتوحات اإلهلية 1٨٣/٤.
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)111( تفسر أيب السعود ٨/122.
)112( البحر احمليط 11٤/٨.  وينظر: امليّسر ٥17.

)11٣( الفتوحات اإلهلية ٤77/2.
)11٤( الّنشر 2٨2/2، إحتاف فضالء البشر ٤61/2، البدور الزاهرة ٣7٥/1، امليّسر 210.

ــُت بكــذا"  )11٥( قــال ابــن هشــام: ]واألكثــر يف َدَرى أن تتعــّدى إىل واحــٍد ابلبــاء، تقــول: "َدَرْي
قــال هللا تعــاىل: ﴿ول أدراكــم بــه﴾ وإمّنــا تعــّدت إىل الــكاف وامليــم بواســطة مهــزة النقــل[. 
شــرح شــذور الذهــب ٣60 – ٣61. وينظــر: شــرح التســهيل للمــرادي ٣76، شــرح 

التصريــح ٣60/1، ضيــاء الســالك ٣62/1.
)116( ينظر: احملرر الوجيز 11٩/7، تفسر اجلاللن ٣٣٨/2، النفحات اإلهلية ٤1٤.
)117( ينظر: البحر احمليط 1٣2/٥، الدر املصون 1٤/٤، الفتوحات اإلهلية 2/٣٣٨.

)11٨( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 61، إحتــاف فضــالء البشــر ٤61/2، َجــالء َبَصــري 77، امليّســر 
.210

)11٩( البحر احمليط 1٣٣/٥.
)120( الصحاح 1/٤٨.

)121( ينظر: احملتَســب ٣0٨، الكشــاف 22٩/2، البحر احمليط 1٣٣/٥، الدر املصون 1٤/٤، 
تفســر أيب الســعود ٤/1٣0.

)122( معاين القرآن 1/٤٥٩.
)12٣( إعراب القراءات الشواّذ 6٤0/1.

)12٤( الصحاح 6/2٣٣٥.
)12٥( خمتصر يف شواّذ القرآن 61، امليّسر 210.

)126( إحتاف فضالء البشر ٤61/2.
)127( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 1٨1، إعــراب القــراءات الشــواّذ 7٥0/2، َجــالء َبَصــري 1٨7، 

امليّســر 602.
)12٨( الصحاح ٣/1207.

)12٩( احملرر الوجيز ٥7٩/1٥ – تفسر اجلاللن ٤/٥٩2.
)1٣0( ينظــر: اإلنصــاف- مســألة 112- 7٨2/2، شــرح امللوكــي ٣٣٤ ومــا بعدهــا، احملــذوُف 
املختلَــف فيــه، د. الســيد إبراهيــم املنســي ســليم، جملّــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة، 

العــدد 1٤، ٣٨٩.
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)1٣1( مقاييس اللغة ٩6/6. وينظر: الكشاف 2٨٩/٤، تفسر أبو السعود 20٣/٩.
)1٣2( احملتَسب 720.

)1٣٣( إعــراب القــراءات الشــواّذ 6٩6/1، إحتــاف فضــالء البشــر ٤٩2/2، َجــالء َبصــري ٨٥، 
امليّســر 2٣٨.

)1٣٤( معاين القرآن ٤2/2، لسان العرب 17٩/٩.
)1٣٥( الصحاح ٤/1٣٨2.

)1٣6( امليّسر 2٣٨. وينظر: الصحاح 1٣٨2/٤، لسان العرب 17٨/٩.
)1٣7( احملرر الوجيز ٤٩0/7. وينظر: إعراب القراءات الشواّذ 6٩6/1- 6٩7.

)1٣٨( احملتَسب ٣٣6.
)1٣٩( خمتصر يف شواّذ القرآن ٥1، إحتاف فضالء البشر ٤06/1، َجالء َبَصري 70، امليّسر 170.

)1٤0( تفسر اجلاللن 1٩6/2.
)1٤1( لسان العرب ٩6/1.
)1٤2( لسان العرب ٩7/1.

)1٤٣( ينظــر: احملــرر الوجيــز ٩7/6، البحــر احمليــط ٤02/٤، الــدر املصــون ٣٥٣/٣، إحتــاف 
البشــر ٤06/1. فضــالء 

)1٤٤( احملتَسب 261.
)1٤٥( خمتصــر يف شــواذ القــرآن 11٩، إحتــاف فضــالء البشــر 67٨/2، َجــاَلء َبَصــري 1٣٤، 

امليّســر ٤1٥.
الوجيــز  احملــرر   ،٣٣1/2 القــرآن  معــاين  وينظــر:   .٩1/1٤ القــرآن  ألحــكام  اجلامــع   )1٤6(

.٥٣٣/11
)1٤7( احملتَسب ٥2٥، إعراب القراءات الشواّذ 2٩٥/2، إمالء ما مّن به الرمحن 1٨٤/٤.

)1٤٨( الدر املصون ٥/٣٩6.
)1٤٩( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 12٥، إعــراب القــراءات الشــواّذ ٣٥6/2، إحتــاف فضــالء البشــر 

702/2، َجــالء بصــري 1٤0، امليّســر ٤٤0.
)1٥0( لسان العرب 126/1٥.

)1٥1( احملتَسب ٥٥٣. وينظر: إمالء ما مّن به الرمحن 22٤/٤.
)1٥2( احملَتَسب ٥٥٣. وينظر: الفتوحات اإلهلية ٥0٤/٣، امليّسر ٤٤0.

)1٥٣( اجلامع ألحكام القرآن 10/1٥.
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)1٥٤( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 16٩، إعــراب القــراءات الشــواّذ 6٨0/2، إحتــاف فضــالء البشــر 
٨٥0/2، امليّســر ٥٨٥.

)1٥٥( معاين القرآن 2٣٨/٣. وينظر: اجلامع ألحكام القرآن 1٩/22٥.
)1٥6( الكشاف ٤/220.

البشــر  فضــالء  إحتــاف   ،٤٩1/٤ اجلاللــن  تفســر  وينظــر:   .٣27/1٥ الوجيــز  احملــرر   )1٥7(
.٨٥0/2

)1٥٨( احملــرر الوجيــز ٣27/1٥، إعــراب القــراءات الشــواّذ 6٨1/2، البحــر احمليــط ٨/٤٣0، 
الــدر املصــون ٤٨2/6، إحتــاف فضــالء البشــر ٨٥0/2.

)1٥٩( الكشاف 220/٤، تفسر أيب السعود 11٣/٩، امليّسر ٥٨٥.
)160( الصحاح 2٤٤0/6.

)161( احملتَسب 701.
)162( خمتصــر يف شــواّذ القــرآن 11٤، إعــراب القــراءات الشــواّذ 2٥٥/2، إحتــاف فضــالء البشــر 

6٤٩/2، َجــالء َبَصــري 127، امليّســر ٣٨7.
)16٣( تفسر أيب السعود 6/7. وينظر: الفتوحات اإلهلية ٣/٣٤0.

)16٤( البحر احمليط 7/10٩.
)16٥( احملرر الوجيز 11/27٥.

)166( البحر احمليط 7/10٩.
)167( الدر املصون ٣٣٥/٥.

)16٨( إحتاف فضالء البشر 6٩٣/2، امليّسر ٤٣1.
املصــون  الــدر   ،2٨٨/٣ الكشــاف   ،206/2 القــراءات  وجــوه  عــن  الكشــف  ينظــر:   )16٩(

.6٩٣/2 البشــر  فضــالء  إحتــاف   ،٤٤٤/٥
 ،٤٤٤/٥ املصــون  الــدر   ،27٨/7 احمليــط  البحــر   ،1٨2/12 الوجيــز  احملــرر  ينظــر:   )170(

.٤72/٣ اإلهليــة  الفتوحــات 
)171( لسان العرب ٨/2٥1.

)172( إعــراب القــراءات الشــواّذ ٣٣2/2، إحتــاف فضــالء البشــر 6٩٣/2، َجــاَلء َبَصــرى 1٣٨، 
َغ – فُــِرَغ، مث قــال:  امليّســر ٤٣1 )أْورَد ابــن جــيّن قــراءاٍت أخــرى للحســن: فُــِزَع – فـَــرَّ

املعــى يف مجيــع ذلــك: حــى إذا ُكِشــف عــن قلوهبــم( احملتَســب ٥٤1، ٥٤2.
)17٣( اجلامع ألحكام القرآن 2٩٨/1٤. وينظر: فتح الباري 1٨/1٥٨.
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)17٤( معاين القرآن ٣61/2.
)17٥( خمتصر يف شواّذ القرآن ٤٩، إحتاف فضالء البشر ٣٩2/1، امليّسر 1٥7.

)176( )َفَصــَل( أصلــه التعــدي إىل مفعــول، مث كثُــر حــذف هــذا املفعــول حــى صــار الفعــل كالقاصــر 
الدر املصون 1/60٤.

)177( تفسر اجلاللن 2/1٤٨.
)17٨( الدر املصون 27٨/٣.

)17٩( الكشاف ٨2/2. وينظر: البحر احمليط ٤/٣06.
)1٨0( )َفَضَل( أصله التعّدي بـ )على(، وقد يتعدَّى بـ )عن(، كما يف قوله ذي اإلصبع الَعْدواين:

ين فَتخُزوين الِه ابُن عمَِّك ال أْفَضْلَت يف َحَسبٍ   عيّن وال أْنَت َدايَّ  
ينظر: األزهية ٩7، األمايل الشجرية 1٣/2، اإلنصاف ٣٩٤/1، الدر املصون 1/21٣.  

)1٨1( الكشاف ٨2/2. وينظر: البحر احمليط ٤/٣06.

)1٨2( َجاَلء َبَصري 126- امليّسر ٣٨٤.

)1٨٣(احملتَسب ٥00.

)1٨٤( الكشف عن وجوه القراءات 167/2، البحر احمليط ٩7/7.

)1٨٥( ينظر: اإلنصاف- مســألة 112- 7٨2/2، شــرح امللوكي ٣٣٤ وما بعدها، احملذوُف املختَلف 
فيــه. جملّــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة – العــدد 1٤، ٣٨٨.

)1٨6( إمالء ما مّن به الرمحن ٤/1٤1.

)1٨7( احملرر الوجيز 2٤٥/11. وينظر: البحر احمليط ٩7/7.

)1٨٨( خمتصر يف شواّذ القرآن 6٨، إحتاف فضالء البشر ٤٩٤/2، َجالء َبَصري ٨٥، امليّسر 2٤1.

: األصــل يف كلٍّ منهــا أن يتعــدَّى إىل اثنــن، إىل األول بنفســه، وإىل  )1٨٩( أَنـْبَــَأ – نـَبَّــَأ – َأْخــَر – َخــرَّ
الثــاين حبــرف اجلــر، مــا مل يضّمــن معــى )َأْعلَــَم( اليقينيــة، فــإذا ُضّمنهــا تعــدَّى إىل ثالثــة مفاعيــل. 
ينظــر: شــرح التســهيل للمــرادي ٣٩7، الــدر املصــون 1٨2/1، شــرح شــذور الذهــب ٣76.

)1٩0( تفسر أيب السعود ٤/2٨2.

)1٩1( الصحاح 2262/6.
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املصادر واملراجع
- إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغين 
الدمياطــي الشــهر ابلبّنــاء )ت 1117هـــ(، حتقيــق/ مجــال الديــن حممــد شــرف، دار الصحابــة 

للــراث بطنطــا، د.ط.ت.

- اختــالف األصــل االشــتقاقي يف العربيــة. املواضــع والبواعــث، أ.د. مهــدي عــرار، جملــة 
جممــع اللغــة العربيــة مبكــة املكرمــة، العــدد العاشــر، 2016م.

- األزهيــة ي علــم احلــروف، علــي بــن حممــد اهلــَروي )ت٤1٥هـــ(، حتقيــق/ عبــد املعــن 
بدمشــق، 1٩٨1م. العربيــة  اللغــة  جممــع  مطبوعــات  امللوحــي، 

- إعــراب القــراءات الشــواّذ، أليب البقــاء الُعكــري )ت 616هـــ(، حتقيــق حممــد الســيد أمحــد 
عــّزوز، عــامل الكتــب، بــروت، لبنــان، ط1، 1٤17هـــ – 1٩٩6م.

- األمــايل الشــجرية، أليب الســعادات هبــة هللا بــن علــي بــن محــزة املعــروف اببــن الشــجري 
)ت ٥٤2هـــ(، دار املعرفــة، بــروت – لبنــان، د.ط.ت.

- إمــالء مــا مــّن بــه الرمحــن مــن وجــوه اإلعــراب والقــراءات يف مجيــع القــرآن، أليب البقــاء 
عبــد هللا بــن احلســن العكــري )ت 616هـــ(، هبامــش كتــاب الفتوحــات اإلهليــة، مطبعــة 

عيســى البــايب احللــي.

- اإلنصاف يف مسائل اخلالف بن النحوين البصـرين والكوفين، أليب الركات عبد الرمحن 
بــن حممــد بــن أيب ســعيد األنبــاري النحــوي )ت ٥77هـــ(، املكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، 

1٩٨7م.

- انفرادات اإلمام ابن كثر ورواييه، د. السيد إبراهيم املنسي سليم – جملة جامعة أم القرى 
لعلــوم اللغــات وآداهبــا، العــدد الثامــن عشــر، 2017م.

- انفــرادات القــراءات الســبعة )دراســة لغويــة(، خليــل رشــيد أمحــد، مكتبــة أمــر، العــراق، 
201٣م. ط1، 
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- البحــر احمليــط، حممــد بــن يوســف الشــهر أبيب حيَّــان األندلســـي الغرانطــي )ت 7٥٤هـــ(، 
لبنــان  بــروت،  والتوزيــع،  والنشـــر  للطباعــة  الفكــر  دار  مجيــل،  حممــد  صدقــي  مراجعــة/ 

1٩٩2م. 1٤12هـــ/ 
- البــدور الزاهــرة يف القــراءات العشـــر املتواتــرة، الشــيخ/ عبــد الفتــاح القاضــي، دار الســالم 

للطباعــة والنشــر، ط6 ، 201٣م.

- اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حممــد مرتضــى الزبيــدي )ت 120٥هـــ(، دار مكتبــة 
احليــاة، بــروت – لبنــان، د.ط.ت.

- تفسر أيب السعود املسّمى إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي، أليب السعود حممد 
بن حممد الَعمادي )ت ٩٥1هـ(، دار إحياء الراث العريب، بروت – لبنان، د.ط.ت.

- تفســر اجلاللــن، جــالل الديــن الســيوطي وجــالل الديــن احمللِّــي هبامــش كتــاب الفتوحــات 
اإلهليــة، مطبعــة عيســى البــايب احللــي – د.ط.ت.

- اجلامــع ألحــكام القــرآن، أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطــي )ت 671هـــ( 
مكتبــة الــرايض احلديثــة، د.ط.ت. 

- َجــاَلء َبَصــري يف قــراءة احلســن البصــري بروايــيت شــجاع البلخــّي والــّدوري مــن طريــق 
األهــوازي، توفيــق إبراهيــم ضمــرة، دار الصحابــة للــراث بطنطــا، ط1، 2011م.

- حاشــية الدســوقي، علــى مغــين اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، للشــيخ مصطفــى حممــد عرفــة 
الدســوقي )ت 12٣0هـــ( ضبطــه عبــد الســالم حممــد أمــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان، ط 1، ، 2000م.
ــان )ت 1206هـــ( علــى شــرح األمشــوين علــى ألفيــة ابــن مالــك، دار إحيــاء  - حاشــية الّصّب

الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللــي، د.ط.ت.

- احلجــة يف علــل القــراءات الســبع، أبــو علــي احلســن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار بــن حممــد 
بــن ســليمان بــن أابن الفارســي )ت ٣77هـــ(، حتقيــق/ حممــد إبراهيــم ســنبل وآخريْــن، دار 

الصحابــة للــراث بطنطــا، ط1 – 200٩م.
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- الــدُّرُّ املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، لإلمــام شــهاب الديــن أيب العبــاس بــن يوســف بــن 
حممــد بــن إبراهيــم املعــروف ابلســمن احللــي )ت 7٥6هـــ( حتقيــق وتعليــق الشــيخ علــي حممــد 

معــّوض وآخريــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1٩٩٤م.

- شــرح التســهيل للمــرادي، حتقيــق/ حممــد عبــد النــي حممــد أمحــد عبيــد، مكتبــة اإليــان 
2006م.  – ط1  ابملنصــورة، 

- شــرح التصريــح علــى التوضيــح، للشــيخ خالــد بــن عبــد هللا األزهــري )ت ٩0٥هـــ( حتقيــق/ 
حممــد ابســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان.

- شــرح امللوكــي يف التصريــف، ابــن يعيــش، حتقيــق/ د. فخــر الديــن قبــاوة، املكتبــة العربيــة، 
َحلَــب، ط1، 1٣٩٣هـــ / 1٩7٣م.

- شــرح شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العــرب، البــن هشــام األنصــاري، حتقيق/حممــد 
حميــي الديــن عبداحلميــد.

- شــرح طّيبــة النشــر يف القــراءات العشــر، لإلمــام شــهاب الديــن أيب بكــر أمحــد بــن حممــد 
بــن حممــد ابــن اجلــزري )ت ٨٣٥هـــ(، عّلــق عليــه الشــيخ/ أنــس مهــرة، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان – ط1، 1٩٩7م.
- الّصحاح– اتج اللغة وصحاح العربية، أتليف إمساعيل بن محّاد اجلوهري )ت ٣٩٣هـ(، 

حتقيق/ أمحد عبد الغفور عطّار، دار العلم للمالين، بروت، ط2، 1٣٩٩هـ / 1٩7٩م.

- ضيــاء الســالك إىل أوضــح املســالك، أ. حممــد عبــد العزيــز النجــار، مؤسســة الرســالة، 
1٩٩٩م. ط1،1٤1٩هـــ/ 

- غيث النفع يف القراءات السبع، لويل هللا سيدي علي النوري الصفاقسـي، هبامش كتاب 
سراج القارئ، مطبعة مصطفى البايب احللي، ط٣، 1٩٥٤م.

- فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، لشــيخ اإلســالم أيب الفضــل شــهاب الديــن أمحــد بــن 
علــي بــن حممــد بــن حجــر العســقالين الشــافعي )ت ٨٥2هـــ(، مراجعــة/ أ. طــه عبــد الــرءوف 

ســعد، أ. مصطفــى حممــد اهلــواري، مكتبــة القاهــرة، 1٣٩٨هـــ - 1٩7٨م.



اختالف جذر الفعل الختالف قراءته

٢٤٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

- الفتوحــات اإلهليــة بتوضيــح تفســر اجلاللــن للدقائــق اخلفيــة، ســليمان بــن عمــر العجيلــي 
الشــافعي الشــهر ابجَلَمــل )ت 120٤هـــ( مطبعــة عيســى البــايب احللــي.

- القــراءات وأثرهــا يف علــوم العربيــة، د. حممــد ســامل حميســن، مكتبــة الكليــات األزهريــة، 
1٩٨٤م.

- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، أليب القاســم جــار هللا 
حممــود بــن عمــر الزخمشــري اخلوارزمــي )ت ٥٣٨هـــ(، دار الفكــر، بــروت، د.ط.ت.

- الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وِعللهــا وِحججهــا، أبــو حممــد مّكــي بــن أيب 
القيســّي )ت ٤٣7هـــ( حتقيــق/ د. حميــي الديــن رمضــان، الرســالة العامليــة، ط 1،  طالــب 

201٣م.

والنشــر،  للطباعــة  بــروت  دار  دار صــادر،  منظــور )ت 711هـــ(  ابــن  العــرب،  لســان   -
1٩٥٥م.

- اللهجــات العربيــة يف القــراءات القرآنيــة، د. عبــده الراجحــي، مكتبــة املعــارف ابلــرايض، 
ط1، 1٩٩1م.

- احملتَســب يف تبيــن وجــوه شــواّذ القــراءات واإليضــاح عنهــا، أبــو الفتــح عثمــان بــن 
جــيّن املوصلــي )ت ٣٩2هـــ( حتقيــق/ حممــد بــن عيــد الشــعباين، دار الصحابــة للــراث بطنطــا، 

ط1، 200٨م.

- احملــذوف املختلــف فيــه، د. الســيد إبراهيــم املنســي ســليم، جملــة جممــع اللغــة العربيــة مبكــة 
املكرمــة، العــدد الرابــع عشــر، 2017م.

- احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن عطيــة األندلســـي، 
الدوحــة، ط1، 1٩٨٣م. إبراهيــم األنصــاري وآخريْــن،  بــن  حتقيــق/ عبــد هللا 

- خمتصر يف شواّذ القرآن من كتاب البديع – البن خالويه – عامل الكتب – د.ط.ت.

- مسند اإلمام أمحد بن حنبل، دار الفكر، د.ط.ت.



د. السيد إبراهيم المنسي سليم

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٢٤٩

ــرية للتأليــف  - معــاين القــرآن، الفــّراء )ت207هـــ(، حتقيــق: حممــد علــي النجــار، الــدار املصـ
والرمجــة. د.ط.ت.

- معجــم ألفــاظ القــرآن الكــرمي، جممــع اللغــة العربيــة، اهليئــة املصريــة العامــة للتأليــف والنشـــر، 
ط2، 1٣٩0هـــ- 1٩70م.

- املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي، أ. حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، مؤسســة مجــال للنشــر، 
بروت – لبنان، د.ط.ت.

- مقاييــس اللغــة أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكــراي )ت ٣٩٥هـــ( حتقيــق عبــد الســالم 
حممــد هــارون، دار اجليــل، بــروت، وحتقيــق شــهاب الديــن أبــو عمــرو، دار الفكــر – ط 1، 

1٤1٥هـــ – 1٩٩٤م.

- امليّســر يف القــراءات العشــر املتواتــرة مــن طريــق طيبّــة النشــر والقــراءات األربــع الشــاّذة 
وتوجيههــا، حممــد فهــد خــاروف، دار ابــن كثــر، بــروت – لبنــان، ط٥، 2016م.

- النشـــر يف القــراءات العشـــر، احلافــظ أبــو اخلــر حممــد بــن حممــد الدمشــقي، الشــهر اببــن 
اجلــزري )ت ٨٣٣هـــ( تصحيــح الشــيخ/ علــي حممــد الضبّــاع، دار الفكــر،  د.ط.ت.

- النفحــات اإلهليــة يف شــرح مــن الشــاطبية، للشــيخ حممــد عبــد الدائــم مخيــس، دار املنــار، 
القاهــرة، ط1 ، 1٤16هـــ – 1٩٩6م.


