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:إهداء    

الذين كانا سببا في  إلى أعّز ما في الوجود، والدّي الكريمين   
اهلل عليه ، ودعا   وجودي وانضوائي تحت لواء العلم الذي حض ّ
الخلق كافّة إليه مخاطباً رسوله األكرم صلى اهلل عليه وسلم في  

إلى إخوتي جميعاً، وأخص منهم  ، ﴾ماً ل  ني ع  د  ز    وقُ ل رَّب  ﴿:قوله  
                             .الدكتور عبد اهلل، و الدكتورة نعيمة

ر طريقي بالعلم، إلى كلّ من علمني حرف ا من  إلى كل من نوّ 
.الكتّ اب إلى الجامعة  

.هم في هذا العمل من قريب أو بعيدأسإلى كلّ من    

.اعتراف ا وامتنانا ووف اء لهم  المتواضع  أهدي هذا الجهد  
 



 

 

                                    :             شكر و تقدير  

                                                                                                     فضل اهلل تعالى الذي وعد به عباده الشاكرين  طمعا لمزيد   

من ال يشكر النّ اس ال يشكر  } :وتأسيا بأدب رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم في قوله
أرى لزاماً علَي أن أقدم جزيل امتناني وعظيم شكري وتقديري لكل من  ف إنّني  .  {اهلل

.                                                    منحني من وقته الثمين، أو أف ادني بعلمه وتوجيهاته الّصائبة  
،أطال اهلل عمره في طاعته، " رالدينسيب خي"وأخّص بالشكر شيخي وأستاذي الدكتور

وألبسه ثياب العافية والّسعادة في الدارين، ف لم يدخر وسعاً في الّنصح و االرشاد  
والتوجيه، ف لقد تشرفت بقبوله اإلشراف على بحثي، وسعدت بصحبته مّدة إنجازي  

فضل اهلل  حتى هيّ أ اهلل تعالى إلّي األسباب ف استوى على سوقه وآتى ثماره ب... لهذاالعمل
ف اللهم وفقه  . وبرحمته ثّم بما أوالنيه فضيلته من رَحابة الصَّدر وكريم العناية واإلحتضان

                                                             .                                                                          وسدد خطاه

الذين تفضال بقبول مناقشة هذه    المناقشينستاذين  بالشكر الجزيل لأل  كما أتوجه       
ف اللهم اجعل عملهما هذا  . المذكرة، وبذال من وقتهما وجهدهما، وسهرا على تصويبها

 .والحمد هلل رب العالمين. في ميزان حسناتهما
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 .احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وإمام الغر احملجلني      

 :بعدأما 

فإن من أعظم ما أكرم اهلل به األمة املسلمة، أن جعلها من خري أمة أخرجت للناس، حيث بعث       
كتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وحفظه   أفضل رسول، وخصها خبري كتاب،فيها 

 ا اتصلأشرف العلوم م ، وكاناذا التتاب احملفو،، فحفو ولذلك كان املتعلِّق هب. وتبديلمن كل حتريف 
وما انفك  ،وأصبح علما قائما بذاته بالقرآن الترمي، وقد حاز علم القراءات القرآنية هذا الشرف العظيم

ودراستها بالقراءات القرآنية،  االعتناءيف  فون يف هذا العلم، ويصبون جهودهمقدميا وحديثا يؤل العلماء
لغوية والصوتية والبالغية وغريها، ولعل القراءات املتواترة قد حازت قصب السبق من خمتلف اجلوانب، ال

جماال هذه األخرية  بقيتلتن ونالت من البحث والتمحيص والدراسة، ما مل حتظ به القراءات الشاذة، 
فلذلك حاولت أن أعاجل يف هذه املذكرة موضوعا يف القراءات الشاذة، وكان . خصبا للبحث والدراسة

توجيه القراءات الشاذة في سورة الحج وأثرها في  ":عنوانه بعد استشارة األستاذ املشرف موسوما بـ
لتشف عن بعض املعاين املتناثرة يف كتب القراءات والتفسري، سائال املوىل عز من أجل ا، ، "التفسير

 .وجل التوفيق والسداد

 :وقد كان الختيار هذا املوضوع أسباب جنملها فيما يلي

 :أسباب اختيار الموضوع: أوال

  :ذاتية 1-

اهتمامي باالضطالع مبادة القراءات القرآنية  مث ،ن الترمي منذ الصغرالقرآحبفظ تعلقي  تنبع من مدى -
 .وجمال التخصص يف الدراسات القرآنية

 :موضوعية -2

 .تتعلق بإبراز القيمة العلمية للقراءات الشاذة، وما هلا من األثر يف تفسري القرآن الترمي وجتلية معانيه -

 لتنه مل ينل من االهتمام يف الدراسات أن القراءات الشاذة جمال خصب ومهم يف الدراسات القرآنية، -
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   .املعاصرة ما ناله جمال القراءات املتواترة

 .ما تتميز به القراءات الشاذة من الثراء اللغوي -

       :اإلشكالية: ثانيا

 :لعل اإلشتالية اليت تطرح نفسها يف هذا البحث بقوة حملاولة اإلجابة عنها، تتمثل فيما يلي            

 ؟واحتجت هلا وجهتها كتب القراءات والتفسريسورة احلج؟ وكيف ما هي احلروف الشاذة الواردة يف  *

 ؟وإثراء التفسري املعاين إجالء يفهذه القراءات إسهام وما مدى 

 :أهداف الدراسة: ثالثا
 مع عزوها ألصحاهبا الشاذة يف السورة القراءاتمجع  -

 " احلج"لقراءات الشاذة يف سورة وجيه لتأنواع الج من مناذ  -

 .إبراز توسعة املعاين بالشواذ يف القراءات -

 :الدراسةأهمية : رابعا
، ملا إنه مما ال خيتلف فيه اثنان، هو مدى أمهية دراسة القراءات الشاذة يف علم القراءات القرآنية      

فقد متنت هذه  ويعني على تفسريه،مستمد من هلجات عربية يثري لغة القرآن  تزخر به من ثراء لغوي
ولذلك ازدادت احلاجة إىل  إضافة معان جديدة،عها أو بيان املعاين وتوسيالقراءات املفسرين من 

وهذا ما سأحاول أن أعاجله  .توجيهها واالحتجاج هلا، وقد تصدى لذلك كبار القراء والنحاة واللغويني
      .اءات الشاذة يف تفسري هذه السورةيف هذا البحث املتواضع، لنرى ما أسهمت به القر 

 :الدراسات السابقة: خامسا
بعد البحث واالّطالع الذي تيسر وخاصة يف املتتبات اجلامعية تبني يل أنه توجد بعض الدراسات -

 إال أنين مل أقف على دراسة خاصة تتناول القراءات الشاذة وتوجيهها يف . السابقة يف القراءات الشاذة

 . بشتل خاص مع بيان أثرها يف التفسري "احلج"سورة 
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 :ومن هذه الدراسات بعض الرسائل اجلامعية

أيب بتر بلقايد  –رسالة دكتوراه، جبامعة تلمسان  -الظواهر اللغوية يف القراءات الشاذة دراسة لغوية -1
وقد تناولت . عبد اجلليل مرتاض .د.أ:بن امحد بن على، وإشراف:من إعداد كلية اآلداب واللغات،  –

مدخال نظريا عرف فيه بالقراءات الشاذة، واالحتجاج هبا، مث أربعة فصول تطبيقية، درس فيها الظواهر 
املستوى الصويت، وأما الثاين : الفصل األول -:اللغوية يف منادج من القراءات الشاذة وفق مستويات هي

ومل يتعرض فيها للمستوى . وى الداليلفللمستوى الصريف، مث الثالث للمستوى النحوي، واألخري للمست
 . البالغي ومل يوضح أثرها يف التفسري

رسالة ماجستري، جبامعة -كتاب احملتسب البن جين أمنودجا–االحتجاج النحوي للقراءات الشاذة  -2
: وقد عاجل فيها -خري الدين سيب. د.أ:فحمد عمري، إشراف: إعدادتلمسان، كلية اآلداب واللغات، 

يه يف الفصل األول، وأما الفصل الثاين فتان يف القراءات الشاذة ومواقف النحاة منها، مث علم التوج
د ركز فيه على الفصل الثالث وكان تطبيقيا يف كتاب احملتسب البن جين واحتجاجه للقراءات الشاذة، وق

 .اجلانب النحوي منه، وعملي هو االحتجاج بالقراءات يف السورة لتوضيح املعاين

 :كما أنه كانت هناك دراسات أخرى متثلت يف رسائل ماسرت يف قسم العلوم اإلسالمية وهي

وقد تعرضت يف :توجيه القراءات الشاذة يف سورة األنفال هلوارية رملي رسالة ماسرت جامعة تلمسان -
 .يا وبالغيادراستها لبيان القراءات الشاذة يف السورة وحصرها وتصنيفها، مث توجيهها صوتيا وصرفيا وحنو 

وقد تناولت : توجيه القراءات الشاذة يف سورة يوسف للعمارية محياين رسالة ماسرت جامعة تلمسان -
 .فيها بالبحث إىل تصنيف القراءات الشاذة وبيان مصادرها يف السورة وتوجيهها صوتيا وصرفيا وحنويا

  جامعة تلمسانتوجيه القراءات الشاذة يف سورة النساء ملعتوش خدجية رسالة ماسرت -

وقد تعرض : توجيه القراءات الشاذة يف سورة األعراف ملصطفي شاوش رسالة ماسرت جامعة تلمسان -
يف دراسته لبيان القراءات الشاذة وتصنيفها معزوة إىل أصحاهبا وقد خص يف دراسته القراء األربعة ابن 

التوجيه النحوي :ه الواردة يف السورةفحيصن واألعمش واحلسن البصري واليزيدي، مث تناول أنواع التوجي
 .والتوجيه الصريف والتوجيه الصويت والتوجيه البالغي
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وإن دراسيت هلذه السورة يف هذا البحث سينصب حول تصنيف القراءات الشاذة فيها وتوجيهها صوتيا 
 .وصرفيا وحنويا وبالغيا مع بيان أثر هذه القراءات يف تفسري السورة

 :استعنت يف إجناز هذا البحث مبجموعة من املصادر واملراجع من أمهها وقد      

،ومن كتب القراءات لسان العرب البن منظور و معجم القراءات لعبد اللطيف اخلطيب: املعاجم -
إعراب القراءات الشواذ  ،وذ القرآن البن خالويةاخمتصر شو و احملتسب البن جين  :الشاذة والتوجيه

احملرر ف: كتب التفسري  وأما عن .ت الشاذة وتوجيهها يف لغة العرب لعبد الفتاح القاضيوالقراءا ،للعتربي
، وجامع البيان يف تأويل آي لزخمشريل التشاف ، وانحي يبألالبحر احمليط تفسري  ،والبن عطيةالوجيز 

 .وغريها.القرأن للطربي

 :الصعوبات: سادسا
 :جناز هذا البحثثناء إمن الصعوبات اليت اعرتضتين أ        

  .بعض اآلراء وصعوبة الرتجيح بينها، مع قلة زادي يف ذلكاختالف  -

 .صلة هذا املوضوع بالقرآن الترمي، وما يستوجب ذلك من االحتياط الشديد خشية الوقوع يف اخلطأ -

جهدا  اتطلب يف حد ذاهتاليت يستخدمها القدامى يف مؤلفاهتم،فهي ت واللغة الراقية األسلوب الصعب -
 .يف بعض األحيان اوحبثا للتشف عن معانيه

 .قلة الدراسات احلديثة اليت تدرس تلك التتب القدمية -

 :منهج البحث:سابعا
املنهج الوصفي التحليلي، مستعينا بأداة اإلحصاء وقد اقتضت مين طبيعة املوضوع أن أعمل       

واترة ليتضح أثر املت القراءة بيان معىناملقارنة يف بأداة و للوقوف على الفرشيات الواردة يف القراءات الشاذة 
 .الشاذة فيه
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 :المنهجية

نظرا ألن طبيعة املوضوع هي معاجلة سورة معينة، وحىت ال تتثر اإلحاالت يف اهلامش آليات       
يف املدخل فقط حبتم أنه كان يف تصنيف القراءت الشاذة يف  مباشرة بعد نص اآلية أثبتتهاالسورة 
يف التوجيه على احلروف اليت يظهر فيها  يف اهلامش،كما ركزتمجيعا  فأثبتها يف باقي البحث، أما السورة

 .األثر جليا، مع إمتان ذكر حروف ليس فيها أثر من باب التوجيه فحسب

 :خطة البحث: ثامنا
ادته العلمية أن أوزع م ق نتائجه، اقتضت طبيعتهوحتقيجبوانب هذا املوضوع،  اإلحاطةومن أجل      
تصنيف القراءات  :ن بعنوانمقدمة ومدخل وفصلني وخامتة، فأما املدخل فتا: خطة اشتملت علىوفق 

املنسوبة إىل :وثانيا القراءات املنسوبة للصحابة، :األول:الشاذة يف السورة، وجعلته يف ثالثة عناصر
 اجلوانبفقد تناولت فيه  األول الفصلوأما . القراءات غري املنسوبة: التابعني وتابع التابعني، وثالثا

يف التوجيه الصويت وأثره، وقد :األول: تضمن مبحثني، و يف التفسري السورة وأثرها الصوتية والصرفية يف
والثاين يف التوجيه الصريف وأثره، . املد مث اإلبدال مث اإلدغام: على التوايل تضمن ثالثة مطالب هي

اجلوانب فعاجلت فيه لفصل الثاين أما او  .فعال وثانيهما يف األمساءأوهلما يف األ: وقسمته إىل مطلبني
األول للتوجبه النحوي وأثره، : ، وقسم أيضا إىل مبحثنييف التفسري السورة وأثرها  النحوية والبالغية يف
 ي وأثرهللتوجيه البالغ:والثاين.اجملرورات: املرفوعات أوال، واملنصوبات ثانيا، وثالثا: هي وفيه مطالب ثالثة

مث .اخلروج عن مقتضى الظاهر: املبالغة والثالث: االلتفات والثاين: األول بعنوان:وهو على ثالثة مطالب
 .ج املتوصل إليهاتوجت البحث خبامتة مجعت فيها أهم النتائ

إىل املشرف على هذه املذكرة، األستاذ  ، إال أن أجدد شتري وتقديريمقدميتيسعين يف هناية وال     
خري الدين سيب، الذي كان يل الشرف التبري أن أكون تلميذا بني يديه، كيف ال وهو الذي : الدكتور

مل يأل جهدا يف توجيهي وتقدمي اإلرشادات الالزمة بتل إخالص وفحبة، كيف ال وهو الذي كّرس حياتة 
ويبارك يف  ويعينهحيفظه وال زال يف خدمة كتاب اهلل يف جمال ختصصه، فأسأل اهلل العظيم أن يوفقه و 

وإىل جلنة املناقشة الذين صربوا واجتهدوا يف تنقيح هذه   املذكرة، وإىل كل من . عمره ويف أهله علمه و
وأخريا فما  . وساعدين من قريب أو من بعيد يف إجناز هذا البحث، فإليهم مجيعا وفائي وامتناين أسهم
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ا كان فيه غري ذلك فهذا جهد  وحده، ومكان يف هذا العمل من صواب فهو بتوفيق من اهلل ومن اهلل
 .بشري، واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى اهلل على سيدنا فحمد وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 أمحــــــــــــــد بن جعفـــــــــــــــر: الطالب                                                                      

 ه1341شعبان 21:فتاح يفعني 

 م2812جوان 80املوافق لـ                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القراءات المنسوبة للصحابة: أوال  

 القراءات المنسوبة للتابعين وتابعيهم: اثاني            

 المنسوبةغير القراءات : ثالثا
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 :وردت يف السورة قراءات شاذة ميكن تصنيفها حسب عزوها إىل قارئها     
 :القراءات المنسوبة للصحابة:أوال

 :هيذكرت مصادر القراءات يف بطوهنا حروفا شاذة منسوبة للصحابة      
وتُ َرى :"قرأ أبو هريرة :-2-احلج﴾..     .﴿قول اهلل تعاىل *

  2فتح السني فيهماو  باأللف" َسَكاَرى:"وقرأ أيضا .1يف الناسبالتاء مبنيا للمفعول، والنصب " الناسَ 
" ويُ َقر  :"قرأ ابن مسعود: -5-احلج﴾ ...     ﴿:قول اهلل تعاىل*

 3"ومنكم من يكون شيوخا:"وعنه. بالياء مبنيا للمجهول
 بدون الم" يدعو َمن َضر ه:"قرأ ابن مسعود.:-35و31-احلج﴾ ...  ﴿:قوله تعاىل*

 4"فْليَ ْقطَْعُه مث ْليَ ْنظُرْ :"وعنه أيضا ،باهلاء وسكون الالم"مث ْليَ ْقطَْعهُ :"وعنه
قرأ ابن .:-21و31-احلج﴾...       ﴿:قوله تعاىل*

 من "أْسوِرَ :"قرأو .ءبفتح الياء والالم وسكون احلا" ََيَْلْونَ ": قرأ ابن عباس. 5على التثنية" اختصما:"مسعود
 6".أساوير:" وقرأ ابن مسعود .بالياء "لِيِليا  :"وعنه  ،غري ألف

                                  
-19:ص-ت.د-ط.د-مكتبة املتنيب.القاهرة.مصر-خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع-عبد اهلل احلسني  أبو. ابن خالويه:ينظر -1

 .وهي قراءة،أيب زرعة وأيب هنيك
-م3111.ه3131-3:ط-دار الكتب العلمية.بريوت.لبنان-عادل أمحد عبد املوجود وآخرون:ت-البحر احمليط-انأبو حي: ينظر - 2

 .أيب هنيك وعيسىهي قراءة :وقال.125:ص-9:ج
 1،4:،ص5:ج-م3181ه،1،31،1:ط-لبنان،بريوت،املكتب اإلسالمي-زاد املسري يف علم التفسري-الفرج البغدادي، أبو - 3

 8:ص-21:ج-م3183.ه31،3-3:ط-دار الفكر.بريوت.مفاتيح الغيب لبنان-فخر الدين.الرازي
هجر .القاهرة.مصر-عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي:ت-جامع البيان عن تأويل آي القرآن-جعفر حممد بن جرير أبو.الطربي:ينظر -4

-عبد الشايف حممد:ت-احملرر الوجيز-حممد ابن عطية،أبو -149:ص-39:ج-م3،،2.ه3122-3:ط-للطباعة
 .333:ص-1ج-م3،،2ه،3122-3:ط-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية

 134:،ص5:ج-زاد املسري-الفرج ي، أبوالبغداد :ينظر -5
وابن  -44:،ص2:ج-م3111ه،3131-ط.د-مصر،القاهرة-النجي ناصف وإمساعيل شليب:ت-احملتسب-جينابن :ينظر -6

التبيان يف -الطوسيو -باهلاء"أسورة:"وذكر335:ص-1:ج-احملرر الوجيز-وابن عطية،-14:ص-صر يف شواذ القرآنخمت-خالويه
 1،5:  ص-34:ج-4:مج-ت.د-ط.د-دار إحياء الرتاث العريب-يحبيب قصري العاملأمحد :ت-تفسري القرآن
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قرأ ابن : 24-احلج﴾          ﴿:قوله تعاىل*
، بضم الراء وتشديد اجليم" ُرّجاال  :"بضم الراء وختفيف اجليم، وعنه أيضا وعن ابن عباس"ُرَجاال:"مسعود

وقرأ ابن  .بضم الراء وختفيف اجليم وتشديدها وإضافة ألف التأنيث"ُرّجاىل"و" ُرَجاىل: "وعن ابن عباس أيضا
 1.عني، وهي لغة متيمبتقدمي امليم على ال" َمعيق"بالواو، و" ياُتون:"مسعود

واملقيمني الصالَة :"عودقرأ ابن مس: 19-احلج﴾    ......﴿:قوله تعاىل*
بالنون والنصب على  "َصَواِفنَ ":وعنه وابن عباس.وفاء خمففة بياء"َصَوايفَ "وعنه 2.الصالةالنون ونصب ب"

 :"ابن عباس قرأو  3احلال
ُ
 4ودون الياء بالياء" ْعرَتِ امل

 .5باملاضي" قاَتَلوا:" قرأ ابن مسعود :11-احلج﴾    ﴿:قوله تعاىل*

 6"فإنه ال تَ ْعمى:"قرأ ابن مسعود: 19-احلج﴾    ﴿:قوله تعاىل*

 7"وال نيبٍّ وال حُمَدَّث  :قرأ ابن عباس: 52-احلج﴾    ﴿:قوله تعاىل*

 8"اهلل مسَّاكم املسلمني:"قرأ أيبّ  :48-احلج﴾   ﴿ :قوله تعاىل*

 :القراءات المنسوبة للتابعين وتابعيهم:ثانيا
  ...      ...... ﴿:قوله تعاىل*

 ...﴾قرأ زيد بن و  9"كلّ " بضم التاء وكسر اهلاء ونصب" ُتْذِهُل كلَّ :"قرأ  وابن أيب عبلة: 1و1و2-احلج

                                  
 ."،118:ص-9:ج-البحر احمليط-وأبو حيان-41:،ص2:ج-احملتسب-ابن جين:ينظر. الضحاك وابن أيب عبلة:هي قراءة"ياُتون -1
 .األعمش:،وذكر أهنا قراءة112:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيانو  :ينظر-2
 83:،ص2:ج-احملتسب-جينابن  :ينظر -3
 .أيب رجاء: ،وذكر أهنا قراءة111:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان: ينظر -4
 "أذن:"وطلحة واألعمش إال أهنما فتحا مهزة قراءة ُأيَب يف مصحفهوذكر أهنا .321:ص-1:ج-احملرر الوجيز-ابن عطية -5
 ،15:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان -6
 .121:ص 31:ج -القرآناجلامع ألحكام -قرطيبال -7
 11:ص-صر يف شواذ القرآنخمت-ابن خالويه -8
 125:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان:وهي قراءة أبو عمران اجلوين واليماين،ينظر -9
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 :احلسن قرأو ،الناسرفع و بالبناء للمفعول :وقرأ الزعفراين .بضم التاء وكسر الراء" وتُرِي الناس:"علي
وقرأ أبو عمران  .من غري تشديد التاء من تَِبعَ  "يْتبع":قرأ زيد بن عليو . بضم السني فيهما"ُسْكرى"

 1.بالبناء للمعلوم، أي كتب اهلل" َكَتبَ ":اجلوين
       ...      ﴿:قوله تعاىل*

          ...  ﴾5-احلج: 
بالياء، وعنه " ليُبنِي :"بنصب أواخرمها، وعنه" وغريَ  خملَّقة  :"رأ ابن أيب عبلةقو  .بفتح عني البعث :قرأ احلسن

" ويُِقرَّ :"حامت وعن أيب.فتح الياء والراء وكسر القافب"ويَِقرَّ :"زيد النحوي وعن أيب.بالياء والرفع" ر  يُقِ :"أيضا
" مث ُُيْرُِجُكم:"وقرأ ابن أيب عبلة.بكسر النون" ِنَشاءُ :"وقرأ َيي بن وثاب.ب الراء بالياء وكسر القاف ونص

وهي  "يُتوّفَّ " ياءبفتح  :قرأ األعمشو .بسكون اجليم" مث ُُيْرِْجكم" :رأ الوليد بن حسانوق.. بالياء والرفع
2.قراءة ابن عمرة

بالكسر وطاء "ِعطِِفه:"واألعرج.احلسن بفتح العنيقرأ  .1:احلج﴾ ... ﴿:قوله تعاىل*
 3.هبمزة املتكلم" وأُذيُقه:"قرأ زيد بن عليو. مشددة

اسم فاعل منصوبا " خاسَر الدنيا واآلخرةِ :"جماهدقرأ . 33:احلج﴾    ﴿:قوله تعاىل*
بالتنوين " خاسرا  الدنيا واآلخرةَ :"وقرأ محيد األعرج خرة،وجر اآلخرة،وهي قراءة ابن حميصن ولكن بنصب اآل

 .4ونصب اآلخرة
 5.بكسر الالم" فَِلَيمُددْ :"قرأ السلمي. 35:احلج﴾ ﴿:قوله تعاىل*

                                  
 129و 125 :ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان:ينظر -1
روح -الفضل أبو.واأللوسي -128و 124:ص-9:ج-البحر احمليط-وأبو حيان- 3،4:ص-1:ج-احملرر الوجيز-ابن عطية :ينظر-2

 314و319:ص-34:ج-ت.د-ط.د-دار إحياء الرتاث العريب.بريوت.لبنان-املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين
 121:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان -19:ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه :ينظر-3
 88:،ص9:ج-ت.د-ط.د-دار سعد الدين-اخلطيب،معجم القراءاتوعبد اللطيف -،11:ص-9:ج-املرجع نفسه-4
 ،1:،ص9:ج-وعبد اللطيف اخلطيب،معجم القراءات -14:ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه -5
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            ﴿:قوله تعاىل*

  ﴾منونا " َحق  :"وقرأ أيضا."وكبري:"جناح بن حبيشو .التخفيفب" والدَّوابُ :"قرأ الزهري .38:احلج
 1بفتح الراء على املصدر" ُمْكَرم من:"وقرأ ابن أيب عبلة .بالرفع

قرأ و .بتخفيف الطاء" ُقِطَعت:"قرأ الزعفراين  :-،2و31:احلج﴾...  ﴿:قوله تعاىل*
 2بتشديد اهلاء" ُيَصهَّرُ :"احلسن

 3.وهي قراءة تفسري وبيان" ُرد وا فيها:"قرأ األعمش22-::احلج﴾ ﴿:قوله تعاىل*

وقرأ . ا ،مث قلب الثانية واواقلب اهلمزتني واو " ولوليا  :"قرأ الفياض. 21:احلج﴾  ﴿:قوله تعاىل*
 4.قاض  "قلب اهلمزتني واوين، مث قلبت ضمة الالم كسرة والواو ياء، مث أُِعلَّ إعالل " ُلول  :"طلحة

" سواء  العاكفِ :قرأ األعمش :-25:احلج﴾   ...   ﴿:قوله تعاىل*
 5".ومن يُرِد فيه إحلاَده:"قرأ احلسنو  .بنصب سواء وجر العاكف

 .6بالياء ونصب الكاف "أن ال ُيْشرِكَ :"قرأ عكرمة -: 29:احلج﴾   ﴿:قوله تعاىل*

املد ب"آِذنْ :" وعنه. بالتخفيف "وأِذنَ :"احلسنقرأ  -:24:احلج﴾    ﴿:قوله تعاىل*
 7.بكسر احلاء" باحِلجِ :"وقرأ.وختفيف الذال

                                  
 12:،ص9:وعبد اللطيف اخلطيب،معجم القراءات ج -111:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان:ينظر-1
 .115:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان :وينظر-.14:ص-القرآنخمتصر يف شواذ -ابن خالويه -2
 14:ص-املرجع نفسه-3
  .119:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان :ينظر -4
وعند ابن -11:ص-1:ج-م3185ه،31،5-2:ط-عامل الكتب-زهري غازي زاهد:ت-إعراب القرآن-جعفر النحاس،أبو:ينظر -5

عبد اللطيف اخلطيب،معجم  -14:ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه: ينظر".فيه"من غري " ومن يرد إحلاَده بظلم:"خالويه
 3،2:،ص9:القراءات ج

 14:ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه:ينظر-وهي قراءة أيب هنيك-6
 14:ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه و-118:ص-9:ج-البحر احمليط-حممد بن يوسف. أبو حيان :ينظر -7
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 1.بكسر الالم وتشديد الفاء" ولِيُ َوف وا " :قرأ األعشى -:21:احلج ﴾   ﴿:قوله تعاىل*

، هافتح و كسر التاء واخلاء والطاء املشددةب" فِتِخطُِفهُ :"احلسنقرأ  -13:احلج﴾  ﴿: قوله تعاىل*
 2.لكن بكسر الطاء املشددة ونصب الفعلو  كاملتواترة" فَتَخِطَفه:"وقرأها املطوعي

 3.باإلفراد واإلضافة" واملقيَم الصالةِ :"قرأ الضحاك  :-19:احلج﴾  ﴿:قوله تعاىل*

 4.بسكون الدال ورفع آخره" والُبْدنُ :"قرأ احلسن: 19:احلج﴾﴿:"تعاىلقوله *

 5.بدون ألف" الَقِنعَ :"قرأ أبو رجاء -19:احلج﴾﴿:قوله تعاىل*

بالرفع  عليقرأ زيد بن - 14:احلج﴾...       ﴿:قوله تعاىل*
 . 6ونصب حلومها ودماءها، وبناء يُناله للمفعول" اهلل:"يف
وردت وجوه متعددة فيها، وقد ذكر ابن جين أن أقواها قراءة العامة،  -،1:احلج ﴾﴿:قوله تعاىل*

   .7، وما عداها فمحرف"ِصْلوات"، "ُصَلوات"، "ُصُلوات:"مث يليها ما كان عربيا وهي

 8.بالتخفيف يف الطاء: قرأ اجلحدري -15:احلج﴾ ﴿:قوله تعاىل*

 9.بسكون العني" ُمْعِجزِين:"ابن الزبريقرأ  -53:احلج﴾ ﴿:قوله تعاىل*

 
                                  

 111:،ص2:ج-ت.د-ط.د-أمين رشدي سويد:ت-التذكرة يف القراءات الثماين-احلسن غلبون،أبوابن  -1
 113:ص-9:ج-البحر احمليط-حممد بن يوسف. أبو حيان :ينظر-2
-2:ج-م3181.ه31،1-1:ط-عامل الكتببريوت،.لبنان-معاين القرآن-زكريا أبو.والفراء-112:ص-9:ج:املرجع نفسه-3

 238:ص
 14:ص-يف شواذ القرآن خمتصر-ابن خالويه -4
 82:،ص2:ج-احملتسب--ابن جين -5
 111:ص-9:ج-البحر احمليطتفسري -أبو حيان -6
 81:،ص2:ج-احملتسب--ابن جين:ينظر-7
 85:ص-2:ج-املرجع نفسه-8
 112:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان -9
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 1.بالتنوين" هلاد  :"أيب عبلةابن قرأ -51:احلج﴾   ﴿:قوله تعاىل*

 2.مبنيا للمفعولبضم الياء " يُْدَعْون:"41:قرأ اليماين هنا وآية -92:احلج﴾   ﴿:قوله تعاىل*

 3.قرأ السلمي بالرفع على االبتداء  95:احلج﴾﴿:قوله تعاىل*

  4قرأ أبو السمال بكسر اهلمزة والرفع يف الفعل -95:احلج﴾    ﴿:قوله تعاىل*

 5النزعدون ألف من بفتح الياء "فال يَنزُِعنَّك:"رأ الحق بن محيدق -  ﴾-94﴿:تعاىل قوله*

" املنكرُ ...يُ ْعَرفُ :"عمرقرأ عيسى ابن  - ...... ...﴾-42﴿:قوله تعاىل*
 6.قرأ األعشى بالصاد بدل السني .من غري تنوين"بشر"و مرفوعفعول واملنكر مبنيا للم بالياء
  :القراءات غير المنسوبة:ثالثا

 : اذكرت مصادر القراءات جمموعة من احلروف الشاذة من غري عزوها إىل أصحاهبا، وفيما يلي ذكره      
 7ورفع االسم بعدمهاللمفعول  قرئ الفعالن -  ...  ﴾-2 ﴿:قوله تعاىل* 

 8.بفتح الياء وضم القاف وفتحها:قرئ - ﴾-5﴿:قوله تعاىل*

 9"وأنه باعث" ذكر الرازي أنه قرئ -4:احلج﴾   ﴿:قوله تعاىل*

                                  
 .112:ص-9:ج-املرجع السابق-1
 .11و18:ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه :ينظر-2
 .18:ص-املرجع نفسه-3
 .113:ص-ت.د-ط.د-لبنان،بريت،مؤسسة البالغ-مشران العجلي:ت-شواذ القراءات-الكرماين،رضي الدين-4
 .85:،ص2:ج-احملتسب-ابن جين -5
خمتصر -ابن خالويه و.118:،ص2:ج-الثماينالتذكرة يف القراءات -وابن غلبون-158:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان :ينظر-6

 18:ص-القرآنيف شواذ 
 .41:،ص9:معجم القراءات ج-عبد اللطيف اخلطيب:ينظر-7
 83:ص-9:ج-املرجع نفسه-8
 129:ص-شواذ القراءات-الكرماين و.8:،ص21:ج-مفاتيح الغيب-الرازي:ينظر-"وأن اهلل باعث:"أليب الربهسم: ونسبها الكرماين-9

 .85ص-9:ج-معجم القراءات-وعبد اللطيف اخلطيب–
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 1.مرفوعا باالسم"خاسرُ :"وأيضا. اآلخرةجبر  قرئ  :33:احلج﴾    ﴿:قوله تعاىل*

 2.بالتنوين" َحقًّا:"بضم احلاء فعال مبنيا للمفعول، و" ُحقَّ :"قرئ :34-احلج﴾   ﴿:قوله تعاىل*

 مبنيا "َُيَْلْونَ "و .باهلمز وتشديد النون"َهّذَأنِ "قرئ  :21و31-احلج﴾ ... ﴿:قوله تعاىل*
 3.للمفعول

ورفع  .بفتح الواو وألف بعدها"تَ ْهَوى"قرئ  :12و13-احلج﴾ ... ﴿:قوله تعاىل*
 4.القلوب

 "َعلَّْرض"وعلى وزن َمْفَعَلة " ةخَمَْضرَ :"قرئ :95و91-احلج﴾  ...  ﴿:قوله تعاىل*
 5باإلدغام

 6.بألف ونون خمففة" فال يُ َنازُِعْنكَ :"قرئ :94-احلج﴾   ﴿:قوله تعاىل*

واحدا وسبعني حرفا من غري الوجوه املختلفة للحرف لقد بلغت القراءات الشاذة يف السورة           
للتابعني ،ومخسة وأربعون حرفا منسوبا % 28.39:الواحد، منها عشرون حرفا منسوبا للصحابة بنسبة

 %.8.15:وأما غري املسندة فستة حروف بنسبة% 91.18:بنسبة وتابعيهم
 

                                  
 .88:ص-9:ج-نفسهاملرجع -1
 .11:ص-9:ج-املرجع نفسه-2
 14:ص-املختصر:ينظر.يف املختصر البن خالويه،وإمنا أشار احملقق هلا يف اهلامش"هذأنّ "ومل أجد.19و 11:ص-9:ج-املرجع نفسه -3

 113:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان و-333و،33:،ص9:معجم القراءات ج-عبد اللطيف اخلطيب:ينظر -4
 .42:،ص3:ج-احملتسب-ابن جين و-159:ص-9:ج-البحر احمليط-حيانأبو  :ينظر-5
 313:،ص9:معجم القراءات ج-عبد اللطيف اخلطيب و-158:ص-9:ج-البحر احمليط-أبو حيان -6
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يه القراءات الشاذة يف السورة لبيان بعض النمادح لتوج فيهما تتعرض والذي يليه،هذا الفصل    
ال حيس القارئ و  بيان وجه القراءة املتواترة ليتضح الفرق،مع  توضيح األثر مباشرة بعد توجيه احلروف،و 

ه اإلشارة إىل أنه قد تتداخل بعض أنواع التوجي وجتدر وهو يطالع املباحث بانفصام بني التوجيه واألثر،
 .، فأشري إىل ذلك ما أمكنين حىت ال تفوت تلك املعاين وأيضا حىت ال حيدث تكراريف بعض

 :الشاذةد بتعريف موجز للتوجيه وللقراءة أن منه من املناسب قبل الشروعو   

 :مفهوم التوجيه:أوال

  :لغة 
مستقبله، ويأيت أيضا : وجه كل شيء: التوجيه مصدر للفعل وّجه وهو من الوجه، جاء يف اللسان  

املوضع الذي تتوجه إليه وتقصده، واملواجهة املقابلة، : مرادا به املعىن، ومنه اجلهة والوِجهة والُوجاه والتُّجاه
  1.إذا ساقته جيهاتو  وجهت الريح احلصى: ويقال

 .املقابلة، والقصد، واملعىن: وعليه فمعناه اللغوي يدور حول 

 :اصطالحا
   2".هو فن جليل، وبه تعرف جاللة املعاين وجزالتها:"عرفه صاحب الربهان بقوله  

ولعل من أوضح .ر أن تعريفه ليس دقيقا يف مفهومه وليس شامال جلميع معاين التوجيههويظ 
هو بيان الوجه املقصود من القراءة، أو تلمُّس األوجه :"يف ذلك ما عرفه به أمحد سعيد حممد التعاريف

  3"القرائي يف مواضعه، سواء كانت هذه الوجوه نقلية أم عقليةاحملتملة اليت جيري عليها التغاير 

                                                           

 –د،ت-د،ط -مصر،القاهرة،دار املعارف -عبد اهلل علي الكبري وغريه:ت –( وجه)مادة –لسان العرب  -ابن منظور:ينظر- 1
أمحد عبد الغفور :ت-(وجه)مادة-تاج اللغة وصحاح العربية-إمساعيل بن محاد:واجلوهري-5777و5771:ص-15:ج -6:مج

 .5511و 5515:ص -6:مج-م5991 -5:ط -دار العلم للماليني -بريوت -لبنان -عطار
ه، 5515 -3:ط -دار الرتاث -القاهرة -مصر-أبو الفضل إبراهيم:ت-الربهان يف علوم القرآن-الزركشي، بدر الدين- 2

 .355:ص-5:ج-م5995
 53:ص -ت.د-ط.د-مصر، القاهرة، مكتبة اآلداب -التوجيه البالغي للقراءات القرآنية -أمحد سعيد حممد - 3
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باعتماد أحد  هو تبني وجه قراءة ما واإلفصاح عنه،:"وكذلك ما عرفه به عبد الرمحان املسؤول   
 1".األدلة اإلمجالية للعربية من نقل وإمجاع وقياس واستصحاب حال وغريها

وال خيفي على املتأمل وجه العالقة بني التعريفني االصطالحيني واألصل اللغوي، إذ يبقى هذا   
 ما فيه أو املعىن املقصود، وأيضابا يف املفهوم االصطالحي، من أنه الكشف عن الوجه ح  ص  ست  األخري مُ 

  .من مقابلة الوجوه ببعضها

                                                                                            : الشاذة القراءة مفهوم:ثانيا

  : لغة

                                                                           . والقلة ،والندرة، والتفرق حي،والتن االنفراد،: حول تدور معان على اللغة يف الشاذّ  معىن يرد 
 شاّذ، فهو منفرد شيء وكل...وندر اجلمهور عن انفرد : شذوذا   ويشذُّ  شذ   :اللغة معاجم يف جاء فقد

اذُ                                             .2القالل والشذاذ متنح، أي شاذ ويقال متفرقوهم، : الّناس وُشذ 
                                         .3"والتفرد التفرق فهو كالمهم يف "ذ ذ ش" مواضع وأّما" : جيّن  ابن قال

 "الشاذه أي" التسمية هبذه كفى :" السخاوي قال اللغوي، املعىن عن ينفك ال االصطالحي واملعىن
                                                                   .4"اجلمهور عليه اعمّ  وخروجه الشاذ فرادإ على تنبيها

   : اصطالحا

                                                                      . 5" سنده يصح مامل هو الشاذّ  " :االتقان صاحب عّرفه 
                                              . 6" يتواتر مل ألنّه بقرآن ليس فالشاذّ  املتواتر هو رآنالق كان إذا " : السخاوي وقال

                                                           

-م5117ه،5559-5:ط-ر، القاهرة، دار السالممص -مصطلحات علم القراءات القرآنيةمعجم  -عبد العلي املسؤول - 1
 .511:ص

 -القاموس احمليط-جمد الدين،والفريوز آبادي –5551و5559ص-55ج-5مج-مادة شذذ-لسان العرب-نظورابن م:ينظر - 2
ش ذ :مادة-و احمليط احملكم -وابن سيده –315:ص 5:ج-م5979،ه5399-3ط-يةة املصرية العامة للكتاباهل-شذّ  :مادة

 . 555ص-7ج- م5113ه،5555-5:ط-مصر،القاهرة،معهد املخطوطات العربية-إبراهيم األبياري وغريه:ت -ذ
 .96ص-5ج-ت.د-ط.د-دار الكتب املصرية-حممد النجار:ت-اخلصائص-أبو الفتح-ابن جيّن  - 3
ه، 5519-5:ط-املدينمصر،القاهرة،مطبعة -علي حسني البواب:ت-مجال القراء وكمال االقراء -،علي بن حممدالسخاوي - 4

 .535ص-5ج-م5997
 .79ص-5ج-ت.د-ط.د-مصر، القاهرة، مطبعة حجازي-االتقان يف علوم القرآن-جالل الدين،السيوطي - 5
 .536ص-5ج-مجال القراء وكمال اإلقراء-السخاوي - 6
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 من أدق الثاين التعريف كان وإن والتواتر ةالصح جهة من السند قضية على التعريفني كال ركز وقد
                     . 1السند ليس فيها الشذوذ ووجه شاذة، لكّنها سندها صح قراءات هناك ألنّ  األّول،

 مقدمته يف املعاين إبراز صاحب ذكره ما هو القراءة، يف الشذوذ لقضية ضابط تعريف أوضح ولعلّ 
 عليه يُعتمد ما متييز يف حسنا   ضابطا للقراءة العلم أهل من احملققون وذكر" : قال الشاطبية، شرح ىعل
 على وجميةها فيها، النقل صحة مع املصحف خط ساعدها قراءة كل : فقالوا يطرح، وما القراءات من

 تلك على أطلق الثالثة األركان هذه أحد اختل فإن معتربة، صحيحة قراءة فهي العرب لغة من الفصيح
                                   . 2"وضعيفة شاذة أّّنا القراءة

                                                                                    : فقال الّنشر طيبة يف اجلزري ابن هذا نظم وقد

                                                  .ويـــَيحْ  اْحتَماالا  للرَّْسم َكانَ  وَ     ** ويـــــــــَنحْ  َوْجهَ  وافقَ  ما ل  َفك  
َهذه    **  الق ْرآنْ  ه وَ  ْسَناداا إ حَّ ـــــــــوصَ                                                                                   . اأَلرْكـــــــــــــــــــَانْ    لثَّاَلَثة  ا    فـَ
                                                             3ةعَ ــــــــــبالسَّ  في أنَّه   لو و هذوذَ ش     **  تْ ــــــــــ  بأثْ  كن  ر   تل  خْ يَ  مايث  وحَ 

 من أنّ  القاضي الفتاح عبد ذكر قد حني يف فحسب، السند صحة اشرتاط اجلزري ابن عند ويظهر
 وأّما إمجاعا ، السبع القراءات يف إالّ  يتحقق مل فإنّه تضييق، التواتر اشرتاط ففي ،4التواتر شروطها

                                                                   . السبع غري قراءات لدخول ، توسيع ففيه السند صحة اشراط

 بأّّنا اجلزري، ابن عند لصحيحةا القراءات شروط على سيب الدين خري الدكتور عّلق وقد 
 من السبعة القراءات من عددا خيرج و الصحيحة، القراءات يف ةيالسبع ريغ القراءات من كثريا   ستدخل
                                                                                                                  .التواتر دون السند لصحة اشرتاطه إىل يشري هذا يف ولعّله ،5الشذوذ إىل الصحة

                                                           

 31:ص5 :ج-م5116ه،5557-5:ط-دار الصحاب للثرات-مصر-ات الشاذة دراسة صوتية ودالليةالقراء -محدي سلطان- 1

 .11ص-ت.د-ط.د-دار الكتب العلمية-إبراهيم عطوة عوض:ت-من حرز األماين إبراز املعاين -،عبد الرمحنأبو شامة - 2
، البيت 5111، 5551، 5ب العلمية، طكتلبنان، بريوت، دار ال-طيبة النشريف القراءات العشر-شهاب الدين،ابن اجلزري - 3

 .17، ص55،51،56رقم
-م5995ه،5515-ط.د-لبنان،بريوت،دار الكتاب العريب-ت الشاذة وتوجيهها يف لغة العربفتاح القاضي، القراءاعبد ال - 4

 7:ص
، 5ط-سوريا،دمشق،دار الكلم الطيب-ت القرآنية دراسة صوتية تباينيةاألسلوب و األداء يف القراءا -ين سيبخري الد - 5

 .39ص-م5117،ه5559



الجوانب الصوتية والصرفية في السورة وأثرها في التفسير              :    الفصل األول  

 

19 
 

                    :     وأثره الصوتي التوجيه: المبحث األول
 وما حيدث بينها من ظواهر التفاعل عند التجاور ملستوى الصويت بدراسة األصوات اللغويةيُعىن ا 

وما قد تزيده يف محل األفكار  ،وما هلا من تأثري يف املعىن واألداء، والتقارب يف املخارج واألصوات مثال
فرع من علم اللغة يبحث يف نطق  ":وات على أنهفقد جاء تعريف علم األص. 1والتعابري من وضوح
 2."وإدراكها انتقاهلااألصوات اللغوية و 

 .اإلبدال واإلدغاماملد و : على اآليت تية اليت تضمنتها سورة احلج وقفتمن بني هذه املسائل الصو و  

 المد: المطلب األول

 .املد أعرفالبدء يف دراسة النمادج املندرجة حتت هذه املسألة أن  ال بأس قبل

 :لغةتعريفه 
وواد كذا ميد يف ّنر  ...النهر، وامتد احلبل مد: املد كثرة املاء أيام املدود، يقال":جاء يف هتذيب اللغة

  3."وامتد النهر، ومّد إذا امتأل...أي يزيد فيه،: كذا

 .الكثرة والزيادة يف الشيء واالمتالء :ومن خالل ما سبق يتضح أن معاين املد اللغوية تدور حول

 :ه اصطالحاتعريف
هو زيادة مطِّ يف حروف املد وال يكون إال لسبب، والسبب إما لفظي :" عرفه ابن اجلزري بقوله 

 4"وهو مهز أو سكون، وإما معنوي وهو قصد املبالغة يف النفي
 .ويبدو من هذا التعريف أن للمد أغراضا يؤديها يف املعىن 

                                                           

مصطفى :إشراف -دكتوراه -القراءات القرآنية يف معجم هتذيب اللغة لألزهري يف ضوء علم اللغة احلديث -إبراهيم عبد اهلل سامل - 1
 5:ص -م5999ه،5559 -جامعة طنطا، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية-الصاوي اجلويين و عبد الرحيم حممود زلط

 .555:ص-م5996ه،5516-5:ط-معجم علم األصوات -د علي اخلويلحمم - 2
 ه،5395-ط.د-مصر، القاهرة،الدار املصرية للتأليف-يعقوب عبد النيب:ت -مد: مادة -هتذيب اللغة-منصور وأب-األزهري - 3

 95:ص -55:مج -م 5965
 75:ص -لقراءات العشرشرح طيبة النشر يف ا -ابن اجلزري - 4
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 :جذ النما
 :من اآليات الوردة يف السورة اليت تضمنت املد مايلي

    ﴾1﴿:قول اهلل تعاىل

 : القراءات الوردة

 2.بتشديد الذال مع قصر اهلمزة" أذِّن:"القراءة املتواترة

الذال، وعنهما أيضا بالقصر باملد وختفيف " آِذن  :"فوردت عن احلسن وابن حميصن: القراءة الشاذة
 3.وختفيف الذال

 :التوجيه واألثر

 :فبالنسبة للقراءة املتواترة ذكر العلماء يف توجيهها

  .4"يُ ق رأ بالتشديد والتخفيف واملد، أع ِلم الناس باحلج" وأذِّن(: "ه656:ت)قال العكربي 

 .اإلعالم: ءتني مبعىن واحد، وهوفقد جعل كال القرا

وآذن باملد ...هو بالتشديد مبعىن ناد،:" وجاء يف حاشية الشهاب يف تعليقه على قراءة اجلمهور
ِقع اإليذان: أع ِلم، قيل وكان ينبغي أن يتعدى بنفسه ال بفي، ولدا قيل مبعىن: والتخفيف مبعىن  5"أو 

                                                           

 57:احلج، اآلية سورة- 1

-أمحد حممد اخلراط:ت-الدر املصون -،أمحدالسمني احلليب و-337:ص -6:ج –البحر احمليط  -انأبو حي: ينظر - 2
 .563:ص -9:ج-ت.د-ط.د-سوريا،دمشق،دار القلم

 -القاضي، عبد الفتاح -و-563:ص -9:ج -الدر املصون -السمني احلليب -و-79:ص-5:ج -احملتسب -ابن جين: ينظر - 3
 .69:ص-القراءات الشاذة وتوجيهها يف لغة العرب

 .553:ص -5:ج-ت.د-ط.د-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية-إمالء ما من  به الرمحن -البقاء والعكربي، أب - 4
لبنان، بريوت، دار  -عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاوي:حاشية الشهاب املسمى -شهاب الدين -اخلفاجي - 5

 .511:ص-6:ج -م5997ه، 5559 -5:ط -الكتب العلمية
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أعلم  : والتخفيف، أيباملد " وآذن..."، أي ناد فيهم "أذِّن يف الناس:"ومثله ما جاء يف روح املعاين
ِقع اإليذان ألنه على األول كان ينبغي أن يتعدى بنفسه : كما قال البعض، وقال آخرون املراد به هنا، أ و 

 2.وكذلك ذكر هذا صاحب الدر املصون. 1"ال بفي

 :أعلمته، ويُقال: آذنته األمر، وآذنته به:" وبالرجوع إىل معاجم اللغة، جند أنه جاء يف لسان العرب
واألذان واألذين والتأذين، ...أعلمته، وأّذنُت أكثرت اإلعالم: قد آذنته بكذا وكذا، أوذنه إيذانا وإذنا
 .3"النداء للصالة، وهو اإلعالم هبا وبوقتها

النداء والتصويت بإعالن، : أعلمت، وأذ نت: آذنت، وآذنت: وأعلمت(: "591:ت)وقال سيبويه 
 .4"رى مسّي ُت وأمس  ي تُ جم وبعض العرب جُي ري أذ نت وآذنت

باملد " آذن"ناد، و: بالقصر والتشديد، وهي مبعىن" أذِّن"ويظهر مما سبق أن هناك من فر ق بني 
 .اإلعالم: أعلم، وهناك من جعلهما مبعىن واحد، وهو: والتخفيف مبعىن

ذين، فيها رفع ومصدرها التأ" أّذن:"وإن املتبادر مما ذكر يف لسان العرب، يف التفريق بينهما، أن
 :أذ ن املؤذ ن للصالة، وعلى شاكلته قوله تعاىل: للصوت بإعالن يُراد تبليغه، ومنه أذان الصالة، فيقال

﴿     ﴾5 ،فهو على وزن فاعل ومصدره إيذان، " آذ ن  "و
اسم التأذين، كالعذاب اسم التعذيب، قال ابن : واألذان:"اإلعالم، قال يف لسان العربوهو مبعىن 

آذ ن يؤذن إيذانا، وأذ ن يُ ؤ ذِّن : وهو اإلعالم بالشيء يُقال منهوقد ورد يف احلديث ذكر األذان، : األثري
                     .                    6"تأذينا، واملشدد خمصوص يف االستعمال بإعالم وقت الصالة

يف اللسان، يصب يف نفس قول سيبويه السابق ذكره، بأّن أذ ن فيها  ويبدو أن قول ابن األثري الذي نقله

                                                           

 .553:ص -57:ج-املعاينروح  -األلوسي - 1
 .565:ص-9: ج -الدر املصون -السمني احلليب، أمحد بن يوسف - 2
 .15و15:ص-5:ج-5:مج -أذن:مادة -لسان العرب -ابن منظور- 3
 .65:ص -5:ج -ت.د -ط.د -مصر، القاهرة، مطبعة املدين -عبد السالم حممد هارون: ت -الكتاب-بشر وسيبويه، أب - 4
 71: سورة يوسف، اآلية - 5
 .13:ص -5:ج-5:مج -أذن:مادة -لسان العرب -ابن منظور- 6
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التصويت مع الداللة على الكثرة، وأضاف ابن األثري ختصيصه باألذان من باب كثرة االستعمال 
 .افعال متعدي" آذ ن"فعال الزما، و" أّذن"واالعتياد، ويكون 

وميكن القول أن بني القراءتني تكامال وال تعارض بينهما، فقد صّورتا لنا نداء إبراهيم عليه السالم  
به القراءة املتواترة، وتعضده األحاديث، فقد جاء  وهذا ما جاءت. باحلج، فكان باألذان ورفع الصوت

: فقال إبراهيمُ : ل م ا ب ىن إبراهيُم البيت  أ و حى اهللُ إليه أن  أ ذِّن  يف الناس باحلج قال ":عن ابن عباس قال
ع ُه ِمن ح ج ٍر  أال  إن   ت جاب  له ما مسِ  ذ  بيتا وأمر كم أن  حُتجُّوا، فاس  ٍة أو تراٍب رب ُكم قد اخت  أو شج ٍر أو أ ك م 

ملا فرغ إبراهيم عليه :"يشهد على أن املراد رفع الصوت، قالويف رواية البيهقي ما .1"لبيك اللهم لبيك
: رب وما يبلغ صويت، قال: أذِّن يف الناس باحلج، فقال: رب فرغت، فقال: البيت، قالالسالم من بناء 

 2..."أذِّن وعلي  البالغ

هلذه  يف توجيهه( 396ت)فقد ذكر ابن جين بالقصر وختفيف الذال، " أ ِذن  :"وأما القراءة الشاذة
 3"وإذ بو أنا إلبراهيم مكان البيت وأِذن:"فكأنه قال" بّوأنا"معطوف على " أِذن:"القراءة قوله

 .4"فعل ماض" وأِذن(: "371ت)وقال ابن خالويه 

زمن املاضي على سبيل واضحا أن هذه القراءة قد غرّيت زمن األمر وفعل الطلب إىل  ومن هذا يبدو
" وإذ بّوأنا"وهو عطف على :"وأورد صاحب البحر احمليط نقال عن الرازي يف اللوامح قوله .اإلخبار

 5"وطهِّر:"جزما على جواب األمر الذي هو" يأتوك"فيصري يف الكالم تقدمي وتأخري، ويصري 

                                                           

 -املستدرك على الصحيحني -احلاكم النيسابوري، أيب عبد اهلل -هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خُي رجاه: أخرجه احلاكم وقال - 1
-من األنبياء واملرسلني كتاب تواريخ املتقدمني-م5115ه،5555-5:ط-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية-عبد القادر عطا:ت

-بكرو البيهقي،أب:ينظر-بلفظ قريب منه وأخرجه البيهقي يف سننه-615:ص-5:ج-5156:رقم احلديث-ذكر إبراهيم:باب
دخول مكة :باب-كتاب احلج-م5113ه،5555-3:ط-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية-عبد القادر عطا:ت-السنن الكربى

 . 597:ص-1:ج-9933:وحديث رقم-9935:يثرقم احلد-بغري إرادة احلج وال عمرة
 .597:ص-1:ج-9933:رقم احلديث-دخول مكة بغري إرادة احلج وال عمرة:باب-كتاب احلج  -املرجع نفسه- 2
 79:ص-5:ج-احملتسب-ابن جين - 3
 97: ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه- 4
 .339:ص-6:ج-البحر احمليط-أبو حيان- 5
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 :، مجلة اعرتاضية بني مجلتني، وتقدير الكالم يكون"وأِذن يف الناس باحلج:"فعلى هذا تصبح مجلة 
  (.يأتوك رجاال  -يف الناس باحلج وأِذن  -ذ بو أنا إلبراهيم مكان البيت وإ)

على هذه القراءة وعلى توجيه ابن جين وابن خالويه هلا، ورأى أّنا " شريف استيتية"وقد ع ق ب 
باملد هي الراجحة ألّنا متسقة مع قراءة اجلماعة، ومع سياق " آِذن"مرجوحة عن احلسن، وأن  قراءة 

أصبحت على هذا مجلة اعرتاضية، وال توجد أي صلة بينها " وأِذن يف الناس باحلج:"بدليل أّن  .اآلية
وإذا قيل إن :"وأما مبا قبلها فيقول 1.وبني ما بعدها وال بني ما قبلها، فأما عدم صلتها مبا بعدها فواضح

 ..."بو أناوإذ :"ة سابقة وهي ومجل" يف الناسوأِذن :"الصلة على القول بقراءة الفعل ماضيا قائمة بني مجلة
ن االعرتاض يكون عقب ما يعرتض به عليه، ال بعد أن تنقضي إذ إما أبعد الرامي من الرمية، : قلنا

 2"فائدته

 3.تصحفت على ابن جين" أذن"بأن قراءة  هبذا يؤيد قول ابن عطية "ستيتيةالشريف إ"وكأن  

دنا إبراهيم وأنه أمر كل حال فلعله ميكن القول أن القراءة بالفعل املاضي، إخبار عن سي  وعلى
ملن قبلنا، ونكون خماطبني بشرع من قبلنا إذا مل يرد الدليل على إلغائه أو باحلج، وهو شرع  الناس قبلنا

 4.نسخه

باحلج، وهذا ما يوضح وقد جاءت القراءة املتواترة، والقراءة الشاذة على أسلوب الطلب، لتأمرا 
 .ني مع القراءة املتواترةتتكامل القراءتني الشاذ

هو موجه هل " أذن"وال بأس أن نشري هنا إىل أن العلماء قد اختلفوا يف قضية اخلطاب هنا؟ يف آية 
 :ازي يف تفسريه أن يف املسألة قولنيفقد ذكر الر  ؟إىل سيدنا إبراهيم عليه السالم أم إىل سيدنا حممد 

، ويؤيد هذا حديث وهو قول أكثر املفسرين أن اخلطاب موجه لسيدنا إبراهيم عليه السالم:األول منهما

                                                           

-م5111-ط.د-عامل الكتب احلديث-اربد-األردن-القراءات القرآنية بني العربية واألصوات اللغوية-استيتيةمسري شريف :ينظر - 1
 359:ص

 359:ص-املرجع نفسه- 2
 .557:ص-5:ج-احملرر الوجيز-ابن عطية: ينظر - 3
-5:ط-فكرسوريا، دمشق،دار ال-لبنان،بريوت،دار الفكر املعاصر-أصول الفقه اإلسالمي-وهبة الزحيلي:ينظر - 4

 .959:ص-5:ج-5996ه،5556
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أنه موجه : والثاين. 1..."ن يف الناس باحلجإبراهيم البيت أوحى اهلل إليه أن أذّ بىن ملا :"ابن عباس قال
كن محله على املخطاب هو وذلك يف حجة الوداع، مث حبجة أن ما جاء يف القرآن وأم لسيدنا حممد 

 2.فذاك أوىل الرسول

" أِذن  "، بالقراءة الشاذة ويف هذا املقام لعله ميكن االستةناس للقول األول بأن اخلطاب ألبراهيم
 .  يف املاضي على سبيل اإلخبار، واهلل أعلم

 اإلبدال: المطلب الثاني

 :جدير بالباحث أن يعرف اإلبدال لتوضيح األمر

 :لغة:اإلبدال تعريف
األصل يف اإلبدال جعل الشيء مكان شيء آخر، كإبدالك من الواو تاء يف ":العرب جاء يف لسان

 3"تغيريه: الشيءوأبدلت الشيء بغريه، وبدله اهلل من اخلوف أمنا، وتبديل : تاهلل، وفيه أيضا

 :اصطالحا 

  :عند الصرفيين
 4"مكان حرف آخر مطلقاهو يف االصطالح جعل حرف :"قال يف حاشية الصبان

 :عند اللغويين
 ويالحظ يف التعريفني االصطالحيني عند . 5"جعل حرف مكان آخر أو حركة مكان أخرى:"هو

                                                           

 55:ص-سبق خترجيه- 1
 .59و59:ص-53:ج-م5995ه،5515-5:ط-لبنان،بريوت،دار الفكر-مفاتيح الغيب-،فخر الدينالرازي: ينظر - 2
اجلزائر،عني مليلة،دار -خمتار الصحاح-الرازي،أبو بكر:ينظر -و.535:ص-1:ج-5:مج-بدل: مادة-لسان العرب-ابن منظور- 3

 .37:ص-م5991-5:ط-اهلدى
-5:ج-ت.د-ط.د-املكتبة التوفيقية-طه عبد الرؤوف سعد:ت-حاشية الصبان شرح األمشوين على ألفية بن مالك-األمشوين- 4

 .395:ص
 .،نقال عن اللهجات العربية إلبراهيم حممد جنا561:ص-5:ج-القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية-محدي سلطان- 5
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الصرفيني وعند اللغويني أّنما يأخذان معىن اإلبدال من التعريف اللغوي، كما أن التعريف 
حبيث يزيد يف معىن اإلبدال، إبدال احلركات، على  االصطالحي عند اللغويني أوسع منه عند الصرفيني،

 .إبدال احلروف املتفق عليها

ويذكر كمال بشر يف هذا الصدد أن احلركات القصرية مل تلق االهتمام الكبري كما لقيته احلروف، إال 
 1(األلف والواو والياء)بطريق غري مباشر من خالل اهتمامهم باحلركات الطويله 

 :جذ النما

 :األول النمودج

       ﴾2﴿: قول اهلل تعاىل

 :القراءات الواردة

 3.بكسر العني وطاء ساكنة" ِعط ِفهِ :"القراءة املتواترة

 4.بفتح العني وسكون الطاء، وهي قراءة احلسن" ع ط ِفه:"القراءة الشاذة

 5.بكسر العني وطاء مشددة مكسورة "ِعطِّفه:"وقرأ األعرج

    :واألثر التوجيه 

 :يُدر ك الفرق ويظهر األثرونبدأ بتوجيه القراءة املتواترة حىت      

 شاخما : الويا عنقه بقبح، والضحاك: متكربا، وجماهد: فقال ابن عباس:" جاء تفسريها عدة أقوال

 

                                                           

 55:ص-ت.د-ط.د-مصر،القاهرة،دار غريب-األصواتعلم -كمال بشر:ينظر-1
 9: سورة احلج،االية- 2
 .536:ص-9:ج-الدر املصون-السمني احلليب - 3
 .351:ص-شواذ القراءات-الكرماين،رضي الدين-و-96:ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه- 4
 .96:ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه: ينظر- 5
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 1."معرضا عن احلق: بأنفه، وابن جريج

واملتأمل يف هذه األقوال جيدها تعرب عن تفسري للمراد من اآلية على سبيل الكناية، ويؤكد هذا ما 
والعامة على كسر العني، وهو اجلانب، كىن به عن ...أي معرضا( :"ه716:ت)قاله السمني احلليب 

 2"التكرب

: قال األزهري. املن ِكب :انصرف، والِعط فُ : يعِطف ع طفا -عطف:"وقد جاء يف لسان العرب 
: جانباه عن ميني ومشال، وثىن ِعطفه: منكب الرجل ِعط فه، وإبطه ِعط ُفه، وِعطفا الرجل والدابة

: حناه وأماله، وشاة عاطفة: وع ط ف الشيء يعطفه عطفا وُعطُوفا فانعطف، وع ط فه فت  ع ط ف... أعرض
 .3"تثين عنقها لغري علة

االنصراف واالحنناء واإلمالة و اإلعراض، ومعىن الِعط ف : اللغوية تدور حول "ع ط ف"فمعاين مادة 
اجلانب واملنكب، وال خيفى ما بني هذه املعاين مجيعا من العالقة، فاجلانب واملنكب وإمالتهما مها : هو

 .والتكرب عالمة اإلعراض

ان، األول نقله عن ويف تفسري فتح القدير ما يدلل على ذلك، حيث ذكر أن له معنيان أو وجه
 4.معرضا عن الذكر: اإلعراض أي: من يلوي عنقه مرحا وتكربا، والثاين: الزجاج، واملراد به

والصواب :"جامعا بينها (675:ت) وهذه املعاين املتواردة غري متعارضة فيما بينها، فقد قال القرطيب
لم أنه من كربه إذا دعي إىل اهلل من القول يف ذلك أن يقال إن اهلل وصف هذا املخاصم يف اهلل بغري ع

 .5"أعرض عن داعيه، ولوى عنقه عنه ومل يسمع ما يقال له استكبارا

                                                           

تفسري القرآن -ابن كثري،أبو الفداء-و-569:ص-6:ج-جامع البيان-الطربي:وينظر-359:ص-6:ج-احمليطالبحر -أبو حيان- 1
 .399:ص-1:ج-م5999ه،5551-5:ط-السعودية،الرياض،دار طيبة-سامي حممد السالمة:ت-العظيم

 .536:ص-9:ج-الدر املصون-السمني احلليب- 2
 .5996:ص-35:ج-5:مج-عطف:مادة-لسان العرب-ابن منظور- 3
-ت.د-ط.د-عبد الرمحن عمرية:ت-فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري-الشوكاين،حممد بن علي:ينظر- 4

عبد اجلليل عبده :ت-معاين القرآن وإعرابه-والزجاج،أبو إسحاق-556:ص-5:ج-معاين الفراء-الفراء-و-911:ص-3:ج
 .555:ص-3:ج-م5999ه،5519-5:ط-لبنان،بريوت،عامل الكتب-شليب

 557:ص-56:ج-جامع البيان عن تأويل آي القرآن-الطربي،أبو جعفر- 5
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ثاين ع طفه، بفتح :"بفتح العني، فقد ذكر يف توجيهها صاحب الكشاف ما يلي وأما القراءة الشاذة
 .1"مانع ت  ع طُّفه: العني أي

ه: عليهيف تفسريه، وزاد ( 557:ت)وهذا ما ذكره األلوسي   2.وتر محُّ

وأضاف عبد الفتاح القاضي . 3"هو مصدر مبعىن التعطُّف، وصفه بالقسوة:"ويف الدر املصون
 4.الرب:معىن( ه5513:ت)

التعطُّف والرمحة والرب وهي معان غري : يدور حول" ع ط فه"وهبذا يتضح من هذه األقوال أن معىن 
 .متعارضة فيما بينها، بل ميكن اجلمع بينها

وقرأ احلسن :"يعّلق على هذه القراءة مضيفا معىن آخر بقوله( ه156:ت)ننا جند ابن عطية مث إ 
 5".ألن صاحبه يت  ع ط فه، أي يصله جبنبه بفتح العني، والعطف السيف" ع طفه"

 .يف القراءة املتواترة" اجلانب "وكأنه هبذا التفسري يشري إىل معىن 

رجل :"التفسري، يف معاجم اللغة، فقد ذكر يف اللسانوقد جاءت هذه املعاين اليت ذكرها علماء 
رق  هلا، ورجل عاطف : حيمي املنهزمني، وتعط ف عليه وصله وبره، وتعّطف على رمحه: عطوف وعطّاف

العطّاف اجلل حسن اخللق، العطوف على الناس : عائد بفضله، حسن اخللق، قال الليث: وعطوف
           6".السيف، ألن العرب تسميه رداء: افوالِعط...أشفق: وتعط ف عليه...بفضله،

                                                           

-5:ط-السعودية،الرياض،مكتبة العبيكان-عادل أمحد عبد املوجود وغريه:ت-الكشاف-الزخمشري،جار اهلل- 1
 .579:ص-5:ج-م5999ه،5559

 .555:ص-56:ج-روح املعاين-األلوسي:ينظر- 2
 .536:ص-9:ج-الدر املصون-احلليب السمني- 3
 .69:ص-القراءات الشاذة وتوجيهها يف لغة العرب-القاضي،عبد الفتاح- 4
 .551:ص-5:ج-احملرر الوجيز-ابن عطية- 5
بصائر ذوي التمييز يف -الفريوزآبادي،جمد الدين:ينظر-و-5996:ص-35:ج-5:مج-عطف:مادة-لسان العرب-ابن منظور- 6

 .77:ص-5:ج-ت.د-ط.د-املكتبة العلمية-بريوت-لبنان-حممد علي النجار:ت-العزيزلطائف الكتاب 
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وخالصة القول يف هذه املسألة، أن ما جاءت به القراءة الشاذة قد وسع املعىن، حيث أضافت  
معاين جديدة، فكأن القراءتني معا املتواترة والشاذة تصوران لنا حال هذا اإلنسان اجملادل واملخاصم بغري 

 .مانع لرمحته وعطفه وبره عن اآلخرينفهو مع ما فيه من كرب وإعراض عن احلق، فهو أيضا  علم،

يف ( 371:ت)بكسر العني وتشديد الطاء املكسورة، فقد ذكرها ابن خالويه " ِعطِّفه"وأما قراءة 
 .ومل أقف على توجيه هلا فيما حبثت فيه مما بني يدي من مصادر القراءات الشاذة 1خمتصره،

 :ومن صور اإلبدال، إبدال الصوامت  :ج الثانيذ و النم

      ﴾2 ﴿:قال اهلل تعاىل

 :القراءات الواردة

 3.بالسني" يسطون:"قرأ العامة

 4.بالصاد، عن األعشى" يصطون:"وقرئت شاذة

  :واألثر التوجيه

من الس طو، وهو القهر بالبطش، وسطا " يسطون"بالنسبة للقراءة املتواترة، جند يف معاجم اللغة أن 
 5.صال، وفالن يسطو على فالن، أي يتطاول عليه: عليه وبه سطوا وسطوة

 6.يبطشون، وهو قول ابن عباس وجماهد: ويف تفسري الطربي مبعىن

                                                           

. وأما يف معجمي القراءات فبكسر الطاء -96:ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه:ينظر. ُضبطت  يف املختصر بفتح الطاء- 1
-معجم القراءات القرآنية-أمحد خمتار عمر وسامل مكرم-و-96:ص-6:ج-معجم القراءات-عبد اللطيف اخلطيب:ينظر

 .567:ص-5:ج-م5999-ه5519-5:ط-مطبوعات جامعة الكويت-الكويت
 71:اآلية-سورة احلج- 2
 .555:ص-6:ج-معجم القراءات-عبد اللطيف اخلطيب- 3
 .559:ص-5: ج-التذكرة يف القراءات الثماين-ابن غلبون- 4
-معجم العني-الفراهيدي،اخلليل بن أمحد-و-5151:ص-35:ج-3:مج-سطو:مادة-العربلسان -ابن منظور: ينظر- 5

 .577:ص-7:ج-ت.د-ط.د-مهدي املخزومي،وإبراهيم السامرائي:ت-سطو:مادة
 .633:ص-56:ج-جامع التأويل-الطربي:ينظر- 6
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 .التطاولفالسطو يأيت مبعىن القهر والبطش و 

بالصاد فلم أعثر على توجيه هلا فيما بني يدي من املصادر، فقد ذكرها ابن وأما القراءة الشاذة 
يف التذكرة، وأشار إليها أيضا صاحب تفسري البحر احمليط، لكن من غري توجيه ( ه399:ت)غلبون 

  1.هلا

: معجم هتذيب اللغة ذكر أن مادةوبالرجوع إىل معاجم اللغة مل أعثر على مادة الكلمة بالصاد، ويف 
 2.مهمل" ص ط"

مث إنه بالعودة إىل كتب الصوتيات، جند أن من ضروب اإلبدال عند العرب؛ إبدال السني إذا وقعت 
يف  تلتقي مع السني الصاد قبل حروف االستعالء صادا، ومن ذلك إبداهلا إذا وليتها الطاء، وذلك أن

 3.اخي الطاء يف اإلطباق واإلستعالءاهلمس والصفري، وهي يف نفس الوقت تؤ 

 وَسْبع  ع ْلٍو خ صَّ َضْغٍط ق ْظ َحَصرْ .** ...:........................قال يف نظم اجلزرية

 .............................. ** 4وَصاد  َضاد  طَاء  ظَاء  م ْطبَـَقهْ                     

والعرب تكره اخلروج من تسفُّل إىل تصعُّد،وتستخف اخلروج من تصعُّد إىل تسفُّل، فمن قرأ بالسني 
فهو على األصل يف الكلمة، وأما من قرأ بالصاد فألنه أخف على اللسان، وأحسن يف السمع؛ فالصاد 

 5.قريبة من الطاء، وأما السني فبعيدة لضعفها باهلمس

فأما :"يقول ابن جين يف هذا املقام. قة األصوات مبعانيها وداللتها عليهاوجتدر اإلشارة هنا إىل عال 
مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواهتا من األحداث، فباب عظيم واسع، وّنج ُمت  ل ةبُّ عند عارفيه مأموم، 

                                                           

 .567:ص-5:ج-البحر احمليط-أيب حيان-و-559:ص-5: ج-التذكرة يف القراءات الثماين-ابن غلبون:ينظر- 1
 .555:ص-5:ج-ص ط:مادة-هتذيب اللغة-األزهري- 2
عبد الرمحن بن :ت-إعراب القراءات السبع وعللها-ابن خالويه،أيب عبد اهلل-و-591و579:ص-5:ج-الكتاب-سيبويه:ينظر- 3

 .59:ص-5:ج-م5995ه،5553-5:ط-مصر،القاهرة، مكتبة اخلاجني-سليمان العثيمني
ه، 5559-5:ط-مصر،القاهرة،دار ابن اهليثم،ودار ابن اجلوزي-جامع شروح املقدمة اجل ز رية-ابن اجلزري،حممد بن حممد- 4

 .55و51:ص-م5119
-5:ط-سوريا،دمشق،دار املأمون للثرات-بدر الدين قهوجي وبشري حوجيايت:ت-احلجة للقراء السبعة-الفارسي،أبو علي:ينظر- 5

 .وقد فصل القول يف املسألة ،15و11و59:ص-م5995ه،5553
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تذوّنا وذلك أّنم كثريا ما جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث املعرب هبا عنها، فيعدِّلوّنا هبا، وحي
بالصاد، وأن الصاد قوهتا يف " الوصيلة"بالسني و" الوسيلة:"مث ضرب على ذلك مثاال ب  1."عليها

           2.، والسني لضعفها ناسبت املعىن األضعف يف الوسيلةاستعالئها، فناسبت بذلك قوة املعىن يف الوصيلة

وما فيه من االستعالء ناسب القراءة  ،"بسطون:"وميكن القول أن معىن البطش والتطاول يف 
لى اللسان، ملا فيه من اخلفة ع ثانياو  ،هذا أوال بالصاد، ملا يف هذا احلرف أيضا من القوة واالستعالء

الصاد حرف وسط ما بني السني والطاء فقد مجع بني صفات ف بتة للطاء،سواحلسن يف السمع ملنا
، ومن جهة أخرى تبقى طباق واالستعالء، هذا من جهةالسني، الصفري واهلمس، وبني صفات الطاء، اال

 .السني هنا يف الفعل هي األصل والقراءة بالصاد هي الفرع

 :اإلدعام: المطلب الثالث

 :تعريفه لغة
وهو أيضا مبعىن التغشية . أدغم الفرس اللجام، إذا أدخله يف فيه: يأيت اإلدغام مبعىن اإلدخال، تقول

 3.دغم الغيث األرض يدغمها وأدغمها، إذا غشيها :والقهر، يقال

 :اصطالحا

إدخال احلرف يف احلرف ودفنه فيه حىت ال يقع بينهما فصل بوقف وال :"عند القراء وأهل العربية
حركة، ولكنك تعمل العضو الناطق هبما إعماال واحدا فيكون احلاصل منهما يف اللفظ حرفا واحدا 

 .4"مشددا

 .حلدوث عملية اإلدغاموهذا تعريف مفصل 

                                                           

 .517:ص-5:ج-اخلصائص-ابن جين- 1
 561:ص-5:ج-املرجع نفسه- 2
-(غ م د:)مادة-احملكم واحمليط األعظم-ابن سيده-و-5395:ص-51:ج-5:مج-دغم:مادة-لسان العرب-ابن منظور:ينظر- 3

 .579:ص-1:ج
-عادل أمحد عبد املوجود وغريه:ت-الدر النثري والعذب املنري:شرح كتاب التيسري للداين املسمى-،عبد الواحد بن حممداملالقي- 4

 .575:ص-م5113ه،5555-5:ط-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية



الجوانب الصوتية والصرفية في السورة وأثرها في التفسير              :    الفصل األول  

 

31 
 

هو اللفظ حبرفني حرفا (:"ه515:ت)ومن التعاريف القريبة من هذا تعريف أيب عمرو بن العالء 
 2.وذكر مثله صاحب النكت احلسان 1".واحدا مشددا

وأما عند علماء األصوات، فيتوسعون يف معىن اإلدغام، بدل حصره يف احلرف املشدد، حبيث يدخل 
ما  -أي اإلدغام-ونعين به :"بني صوتني متجاورين، فقد وضحه إبراهيم أنيس بقوله فيه كل تأثري أو تأثر

، ويسمى يف علم األصوات 3..."يشري إليه احمل د ثون من تأثر األصوات بعضها ببعض حني تتجاور
وفيه يتأثر الصوت األول بالثاين، وهذا األكثر شيوعا يف : رجعي:األول: املماثلة، وتنقسم إىل قسمني

 4.وفيه يتأثر الصوت الثاين باألول: تقدمي:والثاين. عربية وعند علماء القراءةال

 :جذ النما

 :إدغام التاء في الطاء:أوال

   ﴾5 ﴿:قول اهلل تعاىل

 :القراءات الواردة
 6.والباقون بدون تشديد ع الطاء املشددة عن نافع،بثالث فتحات بعد الفاء م:القراءة املتواترة

 7.بثالث كسرات متتابعات بعد الفاء مع تشديد الطاء" فِتِخطُِّفه:"قرأ احلسن: القراءة الشاذة

 :واألثر التوجيه

 مث حذفت إحدى التاءين ختفيفا التفاق " تتفع ل"على وزن " فتتخ ط فه:" فأما قراءة نافع فأصلها
                                                           

املخطوطات والرتاث الكويت،منشورات مركز -عبد الكرمي حممد حسني:ت-اإلدغام الكبري يف القرآن الكرمي-املازين،أبو عمرو- 1
 .55:ص-ت.د-ط.د-والوثائق

 .571:ص-م5991ه،5511-5:ط-لبنان،بريوت،مؤسسة الرسالة-عبد احلسني الفتلي:ت-النكت احلسان-أبو حيان- 2
 65:ص-ت.د-ط.د-مصر،القاهرة،مطبعة أبناء وهبة حسان-يف اللهجات العربية-إبراهيم أنيس- 3
 .65:ص-املرجع نسفه- 4
 35:احلج،اآليةسورة - 5
 .576:ص-1:ج-احلجة يف القراءات السبع وعللها-الفارسي،أبو علي:ينظر- 6
 69:ص-القراءات الشاذة وتوجيهها يف لغة العرب-القاضي،عبد الفتاح:ينظر- 7
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 1.وأما التشديد فهو للمبالغة حركتهما،

ت ِطُفه: "فاألصل هو: وبالنسبة للقراءة الشاذة ، فعرض إدغام التاء يف الطاء فُسكِّنت التاء "فت خ 
 2.لإلدغام، فلزم حتريك ما قبلها حبركة التقاء الساكنني، وهي الكسرة، وكسرت التاء إتباعا لكسرة اخلاء

 :وصورة املسألة بيانيا

ت ِطُفه         طِّفه                        ت ِطفه          فت خ  فت خ   فِتِخطِّفه        فت خ 

                                                                              

 :التعريفإدغام الم على في الم  :ثانيا

 :جذ النما

          ﴾3  ﴿:قول اهلل تعاىل

 :القراءات الواردة

 "على األرض:"من دون إدغام يف : القراءة املتواترة

وهذه القراءة  4"ع ل رض:" الشكليف الم التعريف فتنطق على هذا  "على"بإدغام الم :القراءة الشاذة
وجدت أن من قرأ مثله يف  وأمثلته، من اإلدغام غري منسوبة، وإنه بعد املالحظة والتتبع يف هذا النوع

بإدغام .  ﴾5 ﴿:فقد قرأ يف سورة األنفال".حميصنابن "مواضع متعددة هو

بإدغام الم على     ﴾7 ﴿:قوله تعاىليف و . 6"عل نفال:"النون يف الالم

                                                           

 . 519:ص-6:ج-معجم القراءات-عبد اللطيف اخلطيب-و-579:ص-5:ج-الدر املصون-السمني احلليب:ينظر- 1
 .579:ص-5:ج-الدر املصون-السمني احلليب-و-559:ص-5:ج-البحر احمليط-أبو حيان:ينظر- 2
 61: سورة احلج- 3
 .73و75:ص-5:ج-احملتسب-ابن جين: ينظر- 4
 5: سورة األنفال،اآلية- 5
 .115:ص-5:ج-الكشاف-الزخمشري- 6
 35:سورة الكهف، اآلية- 7

االتباع في الخاء  في الطاء إدغام التاء تسكين التاء لإلدغام         األصل
 والتاء
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أدغم النون يف     ﴾2 ﴿:ويف قوله تعاىل. 1"ع ل رائك:"على يف الم التعريف

     ﴿:قوله و.     ﴾4﴿ :ويف قوله تعاىل 3".عل ِهّلة:"الالم

﴾5 .وقوله أيضا:﴿   ﴾6 يف الم " بل"والم " من"و الم على ونون أدغم
 7.التعريف

 .فيظهر أن هذا اإلدغام مما اختص به ابن حميصن

 :التوجيه
اتفق العلماء يف طريقة توجيه هذا، ولعل توجيه ابن جين كان أدق وأكثر تفصيال، حيث 

، "عل ل رض"فحذفت مهزة أرض ختفيفا، وألقي حركتها على الالم وهي ساكنة كما ترى فصارت ":قال
 8"ع ل رض"وىل وأدغمها يف الثانية فصارت فكره اجتماع الالمني متحركتني، فأسكن الالم األ

 :ثيلها بيانياوميكن مت

   عل رض           عل ل رض                عل ل رض             رضعلى اال          على األرض

    

 

 
                                                           

 .557:ص-5:ج-البحر احمليط-أبو حيان: ينظر- 1
 599:،اآليةسورة البقرة- 2
-احتاف فضالء البشر-البنا،أمحد بن حممد-و-69:ص-5:ج-البحر احمليط-أبو حيان:ينظر-ورويت عن ورش شاذة أيضا- 3

 .535:ص-5:ج-م5997ه،5517-5:ط-لبنان،بريوت-شعبان حممد إمساعيل:ت
 5:سورة اإلنسان،اآلية- 4
 519:سورة املائدة، اآلية- 5
 55:سورة القيامة، اآلية- 6
 535:ص-5:ج-املرجع نفسه- 7
 .73و75:ص-5:ج-احملتسب-ابن جين- 8

حذف الهمزة ونقل 
 حركتها إلى الالم    

يكره اجتماع المين 
 متحركتين

تسكين الالم  األصل
 األولى

 إدغام
 الالمين
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      التوجيه الصرفي وأثره:الثاني المبحث

قد يلحقها من زيادة أو  من حيث أصالة حروفها، وماالدرس الصريف يهتم بدراسة بنية الكلمة، 
 1.، ومن فوائده حصول املعاين املختلفة املتشعبة عن املعىن الواحدإعالل وشبه ذلك

 األفعال: األول المطلب

 :األول جذ النمو 

     ﴾2 ﴿:قول اهلل تعاىل

 :القراءات الواردة
 3.وترى أنت أيها املخاطب الناس: القراءة املتواترة بالبناء للمعلوم، واملعىن

 :وأما وجوه القراءة الشاذة اليت جاءت مبنية للمجهول فهي

 .هول، مع نصب الناس، وأيضا بالرفعبالتاء مبنيا للمج: تُ ر ى الناس-

 4.بالياء مبنيا للمجهول، مع رفع الناس: الناسُ ى يُ ر  -

 :التوجيه واألثر
قرئ :"املسألة األوىل: وفيه مسائل:" يف توجيه قراءة التاء مبنيا للمجهول( ه615:ت)قال الرازي 

بالضم تقول أريتك قائما، أو رأيتك قائما، والناس بالنصب والرفع، فأما النصب فظاهر، وأما ( وترى)
 5"ل الناس اسم ما مل ُيسم  فاعله، وأنثه على تأويل اجلماعةالرفع فألنه جع

                                                           

-شرح ابن الناظم على ألفية بن مالك-عبد اهلل ابن الناظم،أبو-و-599:ص-5:ج-الربهان يف علوم القرآن-الزركشي:ينظر- 1
 .195:ص-م5111ه،5551-5:ط-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية-حممد باسل عيون السود:ت

 5:اآلية سورة احلج،- 2
 .351:ص-6:ج-البحر احمليط-حيان أبو:ينظر- 3
 351:ص-6:ج-املرجع نفسه:ينظر- 4
 1:ص-53:ج-مفاتيح الغيب-الرازي،فخر الدين- 5
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وجه جيد، وذلك يف مثل " وتُ ر ى الناس  "أن ( ه517:ت)الفراء  ذكرهويوافق هذا التوجيه ما 
وهي حتتاج إىل مفعولني، فهي على " ظن  : "رُئيُت أنك قائم، ورُئيُتك قائما، وعلى هذا فهي مبعىن:قولك

 1.سكارى: الناس، والثالث: الضمري يف ترى، الثاين: األول:  ثالثة مفاعيلنصب الناس، تتعدى إىل

 2.، فهي على أنه نائب فاعل"الناس"وأما القراءة برفع 

أّنا خطاب لكل واحد من املخاطبني  يف توجيهه لقراءة اجلمهور،( ه351:ت)وقد ذكر الطربي 
يف املرئي ال يف برؤية الزلزلة،ألن املراد هنا هو بيان حال من عدا املخاطب منهم، ومدى تأثري الزلزلة

وأضاف . الرائي، ووصف هذا بأنه أبلغ يف التهويل، وإن كان جو ز البعض أن يكون اخلطاب للنيب 
مبعىن : اس مفعوهلا، كما جّوز أن تكون الرؤية غري بصرية، أيبصرية، والن: أن الرؤية يف قراء اجلمهور

مع جواز أيضا محل الكالم على . الظن والتخيل، فيكون سكارى مفعوال ثانيا، و الناس مفعول أول
 3.احلقيقة، أو على التشبيه

ع القراءة وهبذا يتبني أن قراءة اجلمهور جاءت حمتملة ملعاين عدة على ما فصله الطربي، مث باملقارنة م
الشاذة، جندها قد عضدت ما احتملته املتواترة من املعاين، ومتماشية مع سياق اآلية الذي يبني شدة 

وهو الناس : فالبناء للمجهول يف الشاذة فيه زيادة اهتمام باملفعول وحاله .هول الزلزلة وتأثريها يف الناس
د مراحل االهتمام باملفعول عند هذا األمر، بعد أن عدّ ( ه396:ت)وسكرهم، فقد ذكر ابن جين 

هبذه ( يعين املفعول)مث إّنم مل يرضوا له :العرب، إىل أن ترقى به إىل أعلى تلك الدرجات واملراحل، فقال
ُضِرب  :املنزلة حىت صاغوا الفعل له، وبنوه على أنه خمصوص به، وألغوا ذكر الفاعل ظاهرا أومضمرا فقالوا

 4".لم أنه ُمنض ر ب وليس الغرض أن يُعل م م ن ضربهوإمنا الغرض منه أن يُع ...عمرو

                                                           

لبنان، -حممد السيد أمحد عزوز:ت-إعراب القراءات الشواذ-البقاء ،أبوالعكربي-و-551:ص-5:ج-معاين القرآن-الفراء: ينطر- 1
 .551:ص-5:ج-م5996ه،5557-5:ط-بريوت،عامل الكتب

-ت.د-5:ط-لبنان،بريوت،دار إحياء الرتاث العريب،ومؤسسة التاريخ العريب-أنوار التنزيل وأسرار التأويل-البيضاوي،ناصر الدين- 2
 .65:ص-5:ج

 .553و555:ص-56:ج-جامع البيان-الطربي:ينظر- 3
 .66و61:ص-5:ج-احملتسب-ابن جين- 4
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. الظن، وهو من املعاين الواردة يف القراءة املتواترة: فإن القراءة الشاذة جاءت مبعىنومن جانب آخر 
وترى الناس كأّنم سكارى، يدل عليه قراءة أيب زرعة  :وقال أهل املعاين(: "ه675:ت)قال القرطيب 

 1"أي تظن وخييل لك "وتُرى الناس:"

 .وهبذا يتضح أن القراءة الشاذة قد سارت يف نسق اآلية، وخدمت املعىن بتأييده وتعضيده

 :ج الثانيذ النمو 

      ﴾2 ﴿:قال اهلل تعاىل

 :القراءات الواردة
 3.باأللف ونون التوكيد الثقيلة "فال يُنازُِعن ك":القراءة املتواترة

الثقيلة مع حذف األلف، وفتح ياء  بنون التوكيد" فال ي  ن زُِعن ك:"وأما القراءة الشاذة فوردت
 4.املضارعة

 :التوجيه واألثر
تاج  ويف. من نازع ينازع، ومنه املنازعة، على وزن فاعل يفاعل مفاعلة الفعل يف القراءة املتواترة

خصومة يف حق، : نازعته منازعة ونزاعا، إذا جاذبته يف اخلصومة، وبينهم نزاعة بالكسر والفتح أي:"اللغة
 5"التخاصم: والتنازع

 6.جماذبة احلجج: عة يف اخلصومةغالبتين، واملناز : نازعتين نفسي إىل هواها نزاعا: ويف اللسان

                                                           

-م5116ه،5557-5:ط-لبنان،بريوت،مؤسسة الرسالة-عبد احملسن الرتكي:ت-ألحكام القرآن اجلامع-القرطيب،أيب عبد اهلل- 1
 .355:ص-55: ج

 61:سورة احلج،اآلية- 2
 315:ص-9:ج-الدر املصون-السمني احلليب- 3
 .91:ص-5:ج-احملتسب-ابن جين-و-99:ص-خمتصر يف شواذ القرآن-ابن خالويه:ينظر- 4
 .5599:ص-3:مج-نزع:مادة-اللغة وصحاح العربيةتاج -اجلوهري،إمساعيل بن محاد- 5
 .5391:ص-59:ج-6:مج-نزع:مادة-لسان العرب-ابن منظور:ينظر - 6
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فإذا ذهبنا إىل كتب . اجملاذبة واخلصومة واملغالبة :ويالحظ هنا أن معاين نازع يف اللغة تدور حول
  ﴿:مبعىن اجملادلة، بدليل سياق اآلية بعدها" يُنازعّنك"التفسري والتوجيه،فالزجاج ذكر أن 

     ﴾1 مث إن الفعل جاء على وزن فاعل، وهذا يقتضي أن ،
 2.كون بني اثنني، فإذا قلت ال جُيادلن ك فالن، فهو مبنزلة ال جتادلنهت

نزعت الشيء من : نزع، تقول بالرجوع إىل معاجم اللغة، فالفعل فيها منأما القراءة الشاذة، فو 
 3.اجلذب والقلع: قلعته، وأصل النزع: مكانه أنزعه نزعا

الغلبة واالستخفاف واإلخراج :والتفسري، حوليف كتب التوجيه " فال ينزُعن ك"ودارت معاين 
 4.واإلزالة

وظاهر هذا فال يستخفُّن ك عن دينك إىل أدياّنم، فيكون بصورة املنزوع :" قال صاحب احملتسب
     ﴾5 ".6 ﴿:عن شيء إىل غريه، ومنه قوله تعاىل

استخفه عن : ويقال...استخفه فالن إذا استجهله فحمله على اتباعه يف غيِّه،: العربويف لسان 
 فيتضح أن من معاين . 7"رأيه واستفزّه عن رأيه،إذا محله على اجلهل، وأزاله عما كان عليه من الصواب

باتا ال أي اثبت يف دينك ث:"وهذا ما ذكره الرازي يف معىن القراءة الشاذة فقال. االستخفاف اإلزالة
 8".يطمعون أن خيدعوك لُيزيلوك عنه

                                                           

 66:اآلية.سورة احلج- 1
 .537:ص-3:ج-معاين القرآن وإعرابه-الزجاج: ينظر- 2
-59:ج- 6:مج-العربلسان -ابن منظور-و-5599:ص-3:مج-نزع:مادة-تاج اللغة وصحاح العربية-اجلوهري: ينظر- 3

 .5396و5391:ص
 .511:ص-5:ج-إعراب القراءات الشواذ-و-636:ص-3:ج-فتح القدير -الشوكاين،حممد بن علي: ينظر- 4
 61:سورة الروم، اآلية- 5
 91:ص-5:ج-احملتسب-ابن جين- 6
 .5555:ص-53:ج-5:مج-لسان العرب-ابن منظور- 7
 61:ص-53:ج-مفاتيح الغيب -الرازي- 8
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وذلك  وبالنظر إىل ما سبق يالحظ أن القراءة املتواترة احتملت أن خطاب النهي موجه للنيب
وهذا ما تؤيده القراءة الشاذة ."1فلفظ النهي هلم ومعناه له :" مستقى من صيغة املفاعلة، ويف احملتسب

وباملقابل فقد وسعت املعىن بإضافتها معاين جديدة،  . ة، هذا من جهحبيث وجهت اخلطاب للنيب 
 .كاإلخراج واإلزالة واالستخفاف، وتقاطعت معها يف معىن الغلبة

 األسماء: الثاني المطلب

   االشتقاق: أوال

 : جذ النمو 

       ﴾2 ﴿:قول اهلل تعاىل      

 :الواردة القراءات

بوجه متواتر ووجوه شاذة، قد أشرنا هلا يف فصل التصنيف، فأما املتواتر فبفاء " ص و اف  "وردت قراءة 
بالياء عن ابن مسعود، " ص وايف  "عباس، و بالنون عن ابن" ص واِفن  : "مفتوحة مشددة، وأما الشاذة فهي

عن بتخفيف الفاء وتنوينها بالكسر، " صوافٍ "وصوافيا ، "ومثلها مع التنوين بالفتح عن عمرو بن عبيد 
فهي " صوافيا  "و" صوافٍ "أما " صوايف"و" صوافن: "ولعل اليت تستحق التوجيه من الشاذة هي. 3احلسن
 ".صوايف"مبعىن 

   :واألثر التوجيه

 صّفت اإلبل قوائمها، :"جاء يف القاموس احمليط فهي مجع صاّفٍة،": صواف  "القراءة املتواترة  

 4.مصطفة: مصفوفة وقيل: ي صاف ة، وصواّف، أيفه

                                                           

 96:ص-5: ج-احملتسب-ابن جين- 1
 36:سورة احلج، اآلية- 2
 .95و95:ص-5:ج-احملتسب-ابن جين:ينظر- 3
-هتذيب اللغة-منصور األزهري،أبو:ينظر-و-519:ص-3:ج-صف:مادة-القاموس احمليط-الفريوزآبادي،جمد الدين- 4

 .559:ص-55:ج-صف:مادة
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ويف قول ابن عمر هذا . 1"قائمة قد صّفت أيديها بالقيود:"ويف تفسري البحر احمليط عن ابن عمر
أي (: "ه5571:ت)ووافق هذا قوُل األلوسي . القيام مع التقييد: فيه معنيني يف الصّف ومها جند

 2"قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن

هي مجع صافنة، وهي تستعمل يف اخليل : بالنون" صوافن"وأما إذا نظرنا يف القراءة الشاذة، فقراءة 
     ﴿:، ومنه قوله تعاىلحني يثين ويرفع إحدى رجليه

﴾3 4.مث استعمل يف اإلبل أيضا 

كل صاف قدميه قائما : فبعض الناس يقول:" وجاء يف معجم هتذيب اللغة، أن الصافن له تفسريان
من اخليل، الذي قد قلب  أن الصافن:" ، وهذا قريب من معىن صواّف، وأما القول الثاين"فهو صافن

 معقولة إحدى يديها على ثالث" الصافن:"، وعن ابن عباس5"أحد حوافره، وقام على ثالث قوائم
 6"قوائم

الوقوف على أربع مع : األولوعلى هذا فيمكن القول أن وجه الفرق بني الّصّف والّصفن، أن 
  7.قول جماهد وهوفوقوف على ثالث ورفع الرابع مقيدا، : التقييد، وأما الصفن

: فصوايف مجع .بالياء، فمعناها يغاير متاما ما سبق، إال أنه ال يُعارضه" صوايف"وبالنسبة لقراءة 
 8.صافية، أي خوالص هلل تعاىل، وال يشرك فيها بشيء

وبعد هذا التوجبه والبيان للقراءة املتواترة والقراءات الشاذة، يت ضح جليا، ثراء املعىن الذي جاءت به 
الشاذة، ومما يذكر يف هذا املقام أنه ال تعارض بني هذه الوجوه من القراءات، بل إن الشاذة تضمنت 

، ومنها ما يضيف لقضية النحر معىن ال ينفك عنه "صوافن: "فق املتواترة، وهي قراءةمعاين منها ما يوا
                                                           

 .355:ص-6:ج-البحر احمليط-حيان أبو- 1
 .516:ص-57:ج-املعاينروح -األلوسي- 2
 35:سورة ص، اآلية- 3
 95:ص-5:ج-احملتسب-ابن جين:ينظر- 4
 .517و516:ص-55:ج-صفن:مادة-هتذيب اللغة-األزهري- 5
 .517:ص-55: ج-املرجع نفسه- 6
 .516:ص-57:ج-روح املعاين-األلوسي: ينظر- 7
 .95:ص-5:ج-احملتسب-ابن جين:ينظر- 8
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، زد على أّنا "صوايف"أبدا حبكم أنه عبادة، وهو أن تكون خالصة لوجه اهلل، وهذا ما دلت عليه قراءة 
 .وافقت سياق اآلية يف أمرها بذكر اسم اهلل عند النحر

كيفية حنر اهلدي، بعد ذكره للقراءات الواردة، وجعلها يف : ب وقد ذكر ابن العريب مسألة عنون هلا 
 مع تقييدها: والثاين. وهو ما دلت عليه القراءة املتواترة ،تنحر قائمة وال يعقلها: األول: ثالثة أقوال هي

وهذا  يعرقبها: والثالث". صوافن"أوعقلها، وهو ما دلت عليه القراءة املتواترة يف أحد معانيها، وقراءة 
  1.مل يرد على أي وجة من القراءات املذكورة

  اسم الفاعل:ثانيا

        ﴾2 ﴿:قال اهلل تعاىل

 اهر ثأو  اههيجتو :القراءات الواردة
رِم:"القراءة املتواترة  ، بإبدال حرف "أكرم"على وزن اسم الفاعل من الفعل غري الثالثي ": ُمك 

 3.املضارعة ميما مضمومة، وكسر ما قبل آخره

 4.من مكرِم ُيكرِمه: فما له من إكرام، وقيل: واملعىن

 أما القراءة الشاذة فهي على وزن اسم املفعول بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل 

 5.، وهو اسم مصدر، وقد يكون مصدرا ميميا أو اسم مكان"ُمكر م"آخره 

                                                           

 .573:ص-3:ج-م5115ه،5555-5:ط-مصر،القاهرة،دار املنار-القرآنأحكام -ابن العريب،أبوبكر:ينظر- 1
 .59:سورة احلج،اآلية- 2
-5:ط-لبنان،بريوت،دار الكتاب العريب-هادي حسن محودي:ت-شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك-ابن عقيل:ينظر- 3

 71:ص-5:ج-م5995ه،5555
 .559:ص-5:ج-القرآنمعاين -الفراء-و-95:ص-3:ج-إعراب القرآن-النحاس:ينظر- 4
-ابن عقيل-و-557:ص-9:ج-الدر املصون-السمني احلليب-و-555:ص-5:ج-إمالء ما من به الرمحن-العكربي:ينظر- 5

 .76:ص-5:ج-شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
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أن املتواترة هي اسم فاعل، ومعناها واضح، وأما الشاذة فهي على وزن اسم : يف هذا وخالصة القول
فما له حمل يكرم : ، فيكون املعىن"اسم مكان:"املفعول، وميكن توجيهها على احتمال أن هذه الصيغة 

 .فيه

املهان، فالقراءتان تتكامالن يف املعىن، وقد زادت الشاذة املعىن اتساعا، فكأن هذا الشقي وهبذا 
  1.ليس له مكرم يكرمه، وال حمل يكرم فيه، فيكون قد حرم اإلكرام كله

 

                                                           

حممد ولد :إشراف-ستريرسالة ماج-توجيه القراءات عند الفراء من خالل كتابه معاين القرآن-إبراهيم بن عبد اهلل الزهراين:ينظر- 1
 .355و353:ص-ه5557-جامعة أم القرى-السعودية-سيدي احلبيب
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               .    النحوي وأثره التوجيه :المبحث األول
النحوُُوُ-املُنظريةُالعُ–عىنُالتوجيهُالنحويُبرتاكيبُاجلملُمنُحيثُتغريُحركاهتاُاإلعرابيةُيُ      

اُعنايةقدُاعتىنُبهُعلمُو.1"الكلمُالعربيةُإفراداُأوُتركيباُبأحكامالعلمُ:"هو فُهذهُنسنصُو.ُاءُالتوجيهُأَّيم
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُُُُاألحرفُبالنظرُإىلُاحلركاتُاإلعرابيةُحسبُالقراءةُالتواترةُ

:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُالنماذجُيفُالسورةُيفُهذاُاجملالُنوردُمايليُُو
                                                                           المرفوعات  :المطلب األول
                            : الّنموذج األّول 

              . ُُ ﴾2﴿ُ:قولهُتعاىلُ     

                                                                                         :ارهثأو ا ههجيتو  :ةاردالو اءات قر لا

ُ.3"لنبني"يعطفُعلىُقولهُُ،ُفالليسُعلةُملاُقبلهنمهُمستأنفُُوأل، فالعاممةُعلىُرفعُالفعلُُُُُ

:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبُوالبقيةُبالرفعوجوه،ُواحدُبالنمصُةةُالشاذةُفقدُجاءتُعلىُأربعأمماُالقراءُوُُُُ
ُيَقُ "ُُ-1 ُكسرُالقافُ"ُرم .ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبالياءُوالنصبُو
ُي قُ "ُُ-2 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُُُُُُُبالياءُوكسرُالقافُوُضمُالراءُ"ُرُّ
4-ُُ"ُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُبالياءُوالبناءُللمفعولُ"ُي  َقرُّ
4ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.الراءُبالياءُوضمُالقافُُو"ُُيَ ق رُُّ"ُُ-3

                                  
ه،1341ُ-1:ط-لبنان،بريوت،مؤسسةُالرسالة-عبدُاحلسنيُالفتلي:ت-النكتُاحلسانُيفُشرحُغايةُاإلحسانُ-أبوُحيانُ- 1

ُ.41ُ:صُ-م1891
ُ.41:احلج،ُاآليةُ- 2
ُ.241ُ:صُ-4ُُ:ج–الدراملصونُُ-السمنيُاحلليبُ:ينظرُ- 3
ُ.429:ص-6:ج-البحرُاحمليط-وأبوُحيان-349:ص-1:ج-زادُاملسري-البغدادي:ُينظر- 4
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أمماُالقراءةُبالنمصبُستئناف،ُُوملُعلىُااليُموافقةُللقراءةُاملتواترةُُباحلبالرفعُفهُالشاذةُفأمماُالقراءاتُُُُُُ
 .1التعليلعلىُتقديرُالمُ"ُلنبني"ُعلىُالعطفُعلىُفهيُحممولةُ

،ُفقدُذكرُ(اليتُبالنمصبُ)والشاذةُُ،لقراءتنيُاملتواترةكلُمنُامعىنُُُتوجيهُسيتغايرالذاُعلىُهُوُُُُُ
ُيفُاألرحامُماُفقراءةُالرفعُهيُإخبارُبأنمهُي  قَُ"ُ:الزخمشريُيفُبيانُأثرُالرفعُوُالنصبُفيهماُ أنُ"شاءُنرُّ

بالنمصبُتعليلُُالقراءةُوُه،ُأسقطتأجلُمسممىُ،ُوماملُيشأُإقرارهُجمتهُاألرحامُأوُيقرهُمنُذلكُإىلُ
أنُ:ُأنُنبنيُقدرتنا،ُوالثاينُ:ُمعناهُخلقناكمُمتدرجنيُهذاُالتدرجُلغرضني،ُأحدمهاُمعطوفُعلىُتعليل،ُُو

ُ.2ُُُ"غواُحدُالتكليفُفأكلفهمنقرُيفُاألرحامُمنُنقر،ُحىتُيولدواُوُينشؤواُوُيبل

سياقُاآليةُسبُمعُالتعليلُُوعلىُالعطفُالُيتناولُبأنمُاملعىنُيردُالق(ُه616:ت)ولكنمُالعكربيُُُُُُ
للتعليل،ُوالالمُ"ُلنبني"قرئُبالنمصبُعلىُأنُيكونُمعطوفاُيفُاللفظ،ُواملعىنُخمتلفُألنمُالالمُيفُُو"ُ:فقال

ُللصريورةُ علىُُطفوالفرقُواضحُبنيُمعىنُالتعليلُومعىنُالصريورة،ُوعليهُفالنمصبُبالع.3ُ"املقدرةُمعُن قرُّ
يضاُداخلةُيفُهذا،ُوتكونُهيُأ"ُنقر"اُاليتُجاءتُيفُسياقُالتعليلُوبيانُالسبب،ُجيعلُأيض"ُلنبني"

ُُُُُُُُُُُُُ﴿:ُسبباُوعلةُملاُسبقُيفُقولهُ

ُُُُُُُُُُُ﴾4ُُوعلىُهذاُفسياق،
قرارُيفُالرحمُهوُمرحلةُمنُمراحلُاخللق،ُوهيُالُتصلحُألنُتكونُسبباُوتعليال،ُيستقيم،ُألنمُاإلُيةُالاآل

ُلكم"مجلةُُأنُمُ(ه136:ت)ُويؤكدُهذاُماُذكرهُابنُعطية.5وهبذاُيتعذرُالنمصبُ ةُيفُمجلةُمعرتض"ُلنبنين
ُنوقدُعقمبُعلىُهذاُالقولُيفُحاشيةُالشهاب،ُبأنمُالغرضنيُالذينُذكرمهاُالزخمشريُيدفعاُ.6الكالمنيُ

                                  
ُ.429ُصُُ-6جُ-البحرُاحمليطُ-أبوُحيانُُ:ينظر- 1
ُ.61ُصُ-3ج-أنوارُالتنزيلُ-البيضاوي:ُوينظرُُ-،111ُصُ-3جُ-لكشافاُ-الزخمشريُ- 2
ُ.134ُص-2ج-إمالءُماُمنمُبهُالرمحان-العكربيُ- 3
ُ.41احلج،ُاآليةُ- 4
ُ.381ُ،ُص6حاشيةُالشهاب،ُجُ-اخلفاجي:وهذاُقولُالبنُاحلاجب،ُينظرُُ- 5
ُ.149،ُص3ج-ُاحملررُالوجيز-ابنُعطية:ُُنظريُ- 6
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أض ُكونُأنمُإدخالُاإلقرارُوماُيليهُيفُالتعليلُألنمهُمنُمقدماتُالغرضُالثاين،ُمثُم افُأنمُقراءةُالرفعُهذا،
ُ.1ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمشكلة،ُوُقراءةُالنمصبُأوضحُمنهاُ

الرفع،ُوهذاُماُنقلهُالنمحاسُعنُأيبُ(ُه411:ت)ُوذكرُالزجاجُُُُُ أنمُهذهُالقراءةُالُجيوزُفيهاُإالُن
ُ.2ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعليلُإسحاقُألنمُاملعىنُهناُالُحيملُعلىُالت

:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيبدوُأنمُيفُاملسألةُأقواالُجنملهاُفيماُيليُُوُُُُُ
ُ"أنمُالعطفُعلىُُسياقُاآلية،ُحيثُباملعىنُُوالقولُبعدمُجوازُالننصبُألنمُفيهُإخالالُ-1 جيعلُ"ُلنبنين
.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُداخلةُيفُالتعليل،ُوهوُقولُالزجناج"ُونقر"

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُجوازُقراءةُالنمصبُعلىُالعطفُوهوُقولُالزخمشريُ-2
فرنقُالعكربيُبنيُالمُالتعليلُوالمُالصريورة،ُووافقُالزنجاجُعلىُعدمُاحتمالُاملعىنُللتعليلُوُأجازهُُ-4

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.3علىُمعىنُالصريورةُ
ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقولُوسطُبنيُالقولنيُُولعلنُقولُالعكربي

وهذاُماُأ شريُُ-إعماالُلرأيُاجمليزينُللنصب–فيالحظُهناُأننُالقراءةُالشاذةُأضافتُمعانُووسعتهاُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.4ُُُُُُُُُُإليهُيفُحاشيةُالشهابُبأننُقراءةُالرنفعُمشكلةُوقراءةُالننصبُأوضح

والُيفوتناُهناُأيضاُأنُننبهُعلىُالقراءةُالشاذةُبالبناءُللمجهولُ،ُفيهاُدليلُعلىُاالهتمامُباحلدث،ُُُُُُ
ثُعنُيوهوُاإلقرارُيفُاالرحامُوفقُمشيئةُاهلل،ُبياناُلعظمتهُوقدرتهُوهوُيناسبُسياقُاآلية،ُفألغيُاحلد

هذاُالفعلُليسُُاءُداللةُعلىُشهرةُالفاعل،ُفاستغىنُعنُذكره،ُألنُنالفاعل،ُومنُجانبُآخرُيفُهذاُالبن
ألحدُأنُيفعلهُغريُاهللُوحده،ُوهوُماُجاءتُبهُالقراءةُاملتواترةُبضمريُاملتكلم،ُوهذاُمنُاألغراضُاملعنويةُ

                                  
ُ.381،ُص6حاشيةُالشهاب،ُج-اخلفاجي:ينظرُ- 1
ُ.91صُ-4جُ-إعرابُالقرآن-والننحاسُ-321صُ-4ج-معاينُالقرآن-جالزجُاُ- 2
-3:ج-الكشاف-ريالزخمشُ-321ص-4ج-معاينُالقرآنُ-والزنجاجُ–134ُصُ-2جُ-بهُالرمحانُإمالءُمامنُنُ-العكربيُ- 3

ُ.91ُصُ-4ج-إعرابُالقرآن-النحاسُ–111ُ:ص
ُ.381،ُص6حاشيةُالشهاب،ُجُ- 4
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.1ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُحلذفُالفاعلُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:الّنموذج الثاني 

        .ُُُُُُُ2:قالُاهللُتعاىلُُُُُ

                                                    :هاثر أو ا ههيوجت :دةار و الت ءارالقا

.3ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعلىُأننهُفاعل"ُحلومها"وُتأخريُ"ُاهلل"علىُتقدميُاملفعولُبهُ:ُقراءةُاملتواترةال     
اُيرفعُإليهُال:ُفيكونُاملعىنُ تقوىُوهوُماُأريدُبهُوجهُاهلل،ُوالبحرُلنُترفعُإىلُاهللُحلومهاُوالُدماؤها،ُوإّنن

،ُفهذهُالقراءةُأسندُالفعل4ُ"لنُيصيبُرضاُاهللُاللحومُاملتصدقُهبا،ُوالُالدماءُاملراقةُبالنحر:"ُاحمليطُ
ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُللمعلومُ

فعولُبهُعنُالفاعلُداللةُعلىُاإلهتمامُبهُوكأننُالقصدُمنهُالرتكيزُعلىُقضيةُاالخالصُويفُتقدميُاملُُُُ
اُيقدمونُالذيُبيانهُأهمُ:"هللُتعاىلُوتنزيههُعمناُيعتقدُاملشركون،ُقالُسيبويهُعنُتقدميُاملفعولُ مُإّنن كأّنن

ُيفُاحملتسبُفقال5ُ"هلمُوهوُببيانهُأعىن عناهمُذكرُاملفعولُقدموهُعلىُُفإذا:ُ"،ُوهذاُالذيُذكرهُابنُجّنن
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.6ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"ُالفاعل

ُوأمناُالقراءةُالشاذةُفجاءتُعلىُأصلُترتيبُاجلملةُالفعلية،ُوهيُقراءةُزيدُبنُعلي،ُفاهللُمرفوعُعلىُُُُُُ

                                  
اجلزائر،عنابة،دارُ-القواعدُاألساسيةُللغةُالعربيةُ-وأمحدُاهلامشي-.66:ص-1:ج-و-193ص-2جُ-احملتسبُ-ابنُجّننُ:ُُينظرُ- 1

ُكاملُسعودُاخلساويُ-121:ص-ت.د-ط.د-الرجاء رسالةُُ-ذةُعندابنُجّننُءاتُالقرآنيةُالشاالتوجيهُالنحويُللقراُ-وغامن
ُ-م2448،ه1344ُ-بيةقسمُاللغةُالعُر-كليةُاآلداب-جامعةُالكوفة-بدُالكاظمُحمسنُالياسري،ُالعراقع:ُإشراف-دكتوراه

ُ.121ُو124:ص
ُ.41:احلج،ُاآليةُ- 2
ُ.134،ُص2ج-إعرابُالقراءاتُالشواذُ-العكربي:ُُينظرُ- 3
ُ.343ص-1ج-زادُاملسريُ-البغداديُُ:وينظرُ-،434صُ-6جُ-البحرُاحمليطُ-أبوُحيانُ- 4
ُ.43صُ-1ج-الكتابُ-سيبويه:ُينظرُ- 5
ُ.61صُ-1جُ-احملتسبُ-ابنُجّننُُ- 6
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،ُوعندُاأللوسيُأننُقراءةُزيد1ُوبُعلىُأننهُمفعولُبه،ُوفيهاُاسنادُالفعلُإىلُاهللأننهُفاعلُوحلومهاُمنص
ُُُُُُُُ.2للمجهولُورفعُاهللُعلىُأننهُنائبُفاعل،ُونصبُاللحومُعلىُأننهُمفعولُبه"ُي نال"جاءتُببناء

حتقرياُلهُنظراُُداللةُواضحةُعلىُإمهالُالفاعلُ،ُوعدمُاالهتمامُبهُأننُيفُالبناءُللمجهولُويظهرُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُللفعلُالذيُيصدرُمنه،ُفيكونُيفُذلكُأيًضاُحتقريًاُللفعلُنفسه

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالمنصوبات : المطلب الثاني
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ :النموذج األّول

ُ:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوقدُوردتُفيهُأمثلةُنقتصرُعلىُبعضهاُممناُلهُأثريفُاملعىنُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُ﴿:قولهُتعاىلُُُُُُُ

﴾3  

                                                                                 هاثر وأا ههيوجت:القراءات الواردة 
".ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأنُن"أوُعلىُاسمُُ"ما"بنصبُالفلَك،ُعلىُأننهُمعطوفُعلىُ:ُاملتواترةُُالقراءة

.4ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"إنُن"أوُعلىُاسمُ"ُما"وهيُعطفُعلىُ:ُقالُالبيضاوي
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوُجتريُحالُهلا"ُما"،ُهذاُعلىُالعطفُعلى"وسخرُالفلك..."فيكونُاملعىن

ابُاألخريُ،ُوقدُعقنبُعلىُهذاُاإلعُر5خربها"ُجتري"وُ"وأننُالفلك:ُ"فاملعىن"ُأنُن"وأمناُالعطفُعلىُاسمُ

                                  
ُ.291صُ-9ج-الدرُاملصون-السمنيُاحلليب:ُُينظرُ- 1
ُ.119ُص-11ج-روحُاملعاينُ-األلوسي:ُينظرُ- 2
64ُ:سورةُاحلج،ُاآلية- 3
ُ.19صُ،3جُ-أنوارُالتنزيلُوأسرارُالتأويل-البيضاويُ- 4
-وحميُالدينُدرويشُ-.442صُ-4جُ-الدرُاملصون-والسمنيُاحلليبُ-.141ص-4ج-وإعرابهمعاينُالقرآنُ-الننحاس:ُُينظرُ- 5

ُكثري-إعرابُالقرآنُوبيانه ُ.311،ُص6جُ-م1882ه،1316-4:ط-سوريا،دمشق،دارُابن
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.1ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"وهوُإعرابُبعيدُعنُالفصاحة:"يفُالبحرُاحمليطُوقال
حالُمنهاُأوُخرب،ُوجيوزُأنُ"ُجتريُيفُالبحر"فهيُبالرفعُعلىُاالبتداءُواالستئناف،ُوُوأمناُالقراءةُالشاذة،

ونزُذلكُحنو"أنُن"يكونُمعطوفًاُعلىُاسمُ حالُ"ُجتري"وتكونُهبذاُ"ُإننُزيًداُوعمروُقائمان:"ُ،ُعندُمنُجي 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.2ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهلا

يرتتبُعلىُقراءةُالرفعُ،ُقضيةُالوقفُواالبتداء،ُفيوقفُعلىُاألرضُويستأنفُبالفلك،ُألننُاملعىنُوممناُُُُُ
ُكافًيا،ُلتعلقُماُبعدهُمباُقبلهُمنُجهةُاملعىنُدونُاللفظ .3ُُُُُُُتام،ُوأمناُعلىُقراءةُالننصبُفالوقفُفيهاُيكون

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:الّنموذج الثاني 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُُُُُُُُ﴾4ُ﴿:ُقولهُتعاىلُُُُُ

                                                                            ارهثأو  ههاجيتو :الواردة القراءات 
،إمناُأنُ"أنُتقع"ونصبُالفعلُاملضارعُبعدها،ُوهذهُاجلملةُ"ُأن"بفتحُاهلمزةُمنُ:ُُالقراءةُاملتواترة    

اُعلىُتقديرُحرفُاجلرُ علىُتقديرُاملصدر،ُأوُُ"منُالوقوع"،ُأوُ"منُأنُتقع"تكونُيفُحملُجرُألّنن
،ُوإمناُأنُتكونُيفُحملُنصبُعلىُ"وَّيسكُوقوعهاَُّينَ ع ه"تكونُبدالُمنُالسنماءُبدلُاشتمالُوالتقديرُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.5ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعلىُتقديرُالكوفيني"ُلئالُتقع"،ُعلىُتقديرُالبصريني،ُأو"كراَهَةُأنُتقع"تقديرُاملفعولُألجلهُ

                                  
ُ.411،ُص6ج-البحرُاحمليط-أبوُحيانُ- 1
أنوارُُ-والبيضاوي.138ُ:ص-2جُ-إعرابُالقراءاتُالشواذُ-والعكربيُ.442،ُص4جُ-الدرُاملصون-السمنيُاحلليب:ُُينظرُ- 2

ُ.19صُ-3:ج-التنزيل
يوسفُعبدُ:ت-املكتفيُيفُالوقفُواالبتداءُ-اينوأبوُعمروُالدُ-.138،ُص2جُ-إعرابُالقراءاتُالشواذُُ-العكربي:ُُينظرُ- 3

القراءاتُ-حممودُعبدُالرزاقُوتغريد.134و134:،ُصم1891،ه1341ُ-2ط-لبنان،بريوت،ُمؤسسةُالرسالة-الرمحانُاملرعشلي
معةُاجلا-غزة-فلسطنيُ-أمحدُإبراهيمُاجلدية:ُإشرافُ-رسالةُماجستريُ-ينُمنُالقرآنُالكرميُدراسةُحنويةالشاذةُيفُالنصفُالثا

ُ.44ُصُ-م2412،ه1344ُ-قسمُاللغةُالعربية-كليةُاآلداب-اإلسالمية
61ُ:سورةُاحلج،ُاآلية- 4
ُ.444،و442صُ-9جُ-الدرُاملصونُ-والسمنيُاحلليبُ–.411ُص-6جُ-البحرُاحمليطُ-أبوُحينان:ُُينظرُ- 5
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،ُورفعُالفعلُبعدها1ُ"تقع"ورفعُالفعلُاملضارعُ"ُإن"أليبُالسمالُوحدهُبكسرُاهلمزةُيفُالقراءةُالشاذةُو
اُخففتُمنُ .2ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالثقيلة،ُفيهملُعملهاُغالًبا"ُإنُن"ألّنن

:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمعانُمنهاُُةُتأيتُبعدةبكسرُاهلمُزُ"إنُ "و
                                               . ُُُُ﴾3ُ﴿:فتكونُحرفُشرطُجازمُمثالهُقولهُتعاىلُ:ُالشرطُُ-1

ومنُدخوهلاُعلىُ،ُُُُ﴾4ُ﴿:ومثالهُقولهُتعاىلُ"ُما"وُتكونُمبعىنُ:ُالنفيُ -2

، ُُُُ﴾6﴿:وقوله.ُُُُ﴾5ُ﴿:ُاجلملةُالفعلية،ُقولهُتعاىل

اُتفيدُ:ُيفُأكثرُاالحوال،ُواختلفُيفُعملهاُفقيلُهوُنادر،ُوقيل"ُإالُن"مبعىنُ"ُملاُن"أو"ُإالُن"وتصاحبناُ أّنن
اُآكدُمنُ ُكثرياًُيفُاإلنكار"ُما"نفيُاحلالُألّنن ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.7يفُالننفي،ُوتستعمل

اُهناُليستُللشرط،ُفتكونُوُُُُُُ ،ُومثالهُقولهُ"ما"عندئذُللنفيُمبعىنُُالذيُيظهرُمنُسياقُاآليةُأّنن
ُ"ُإنُتقع"وتكونُعلىُهذاُمجلةُ، ُُُُُُُُ﴾8ُ﴿:ُتعاىلُ

ُ

ُ
                                  

ُ.441ص-شواذُالقراءات-،رضيُالدينُالكرماينُ- 1
ُ-موسوعةُمعاينُحروفُالعربيةُ-وعليُجاسمُسليمانُ–.166ُصُ-القواعدُاألساسيةُللغةُالعربيةُ-أمحدُاهلامشي:ُينظرُُ- 2

ُ.11ُصُ-ت.د-ط.د-أسامةدارُُ-األردن
ُ.124آلُعمران،ُاآليةُ- 3
ُ.24امللك،ُاآليةُ- 4
ُ.141التوبة،ُاآليةُ- 5
ُ.41الكهف،ُاآليةُ- 6
ُكتبُاألعاريب-ابنُهشام:ُينظرُ- 7 وعليُجاسمُُ-.126و121ص-1ج-ت.د-ط.د-عبدُاللطيفُاخلطيب:ت-مغّنُاللبيبُعن

ُم1883ه،1311-4:ط-عبدُاخلالقُعطية:ت-املقتضبُ-العباسُأبوواملربد،ُ-.16و11موسوعةُاحلروفُالعربية،ُص-سليمان
ُ.418،ُص2ج

ُ.34فاطر،ُاآليةُ- 8
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بإذنه"مجلةُمستقلة،ُبتقديرُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.1"ُما"وتكونُآكدُيفُالننفيُمنُورمباُجازُمحلهاُعلىُاحلال،ُُ،"ُماُتقعُإالُن

وبالتايلُالقراءةُالشاذةُتتالقىُوتتكاملُمعُالقراءةُاملتواترةُيفُمعناها،ُوذلكُيفُتأكيدُمنعُوقوعُُُُُُ
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُالسماءُعلىُاألرض

                                                                            المجرورات : المطلب الثالثُُُُ
                                              :                                  النموذج األّول 

                                                                                              .ُ﴾2﴿ :قالُاهللُتعاىل    

                                                                           ارهأثو  اههجيتو :القراءات الواردة 
اُمضافُإليهُحبذفُالننونُوكسرُالصالة:ُاترةُالقراءةُاملتُو    .3ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعلىُأّنن

حذفتُالننونُ:"ُقالُالفرناء ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.4ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"خفضتُالصالة،ُملاُن
،ُعلىُ"واملقيميُالصالةُ"عدُ علىُبُ ُوجيوزُأيضاًُ...املقيمنيُالصالَة،:ُوجيوز(:"411ُت)وقالُالزجناجُ

ُ.5ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"حذفُالننونُونصبُالصالةُلطولُاالسم

راءةُالشاذةُالبنُمسعود،ُباثباتُالننونُونصبُالصالة،ُوجاءتُالقراءةُالشاذةُعنُوهبذاُيشريُإىلُالقُُُُ
اُ:"ُسببُنصبُالصالةُفيقولُويعللُالفرناء"ُاملقيمُالصالةَُ"الضحاكُأيضاًُباألفرادُونصبُالصالة،ُ وإّنن

بالننصب،ُفيقولون ه ،ُحقُنهوُاآلخذُ:ُجازُالنصبُمعُحذفُالننونُألننُالعربُالُتقولُيفُالواحدُإالُن

                                  
لنحويةُلقراءةُالتوجيهاتُاُ-وعبدُاهللُبنُعويقلُالسلميُ-.11،16صُ-موسوعةُاحلروفُالعربيةُ-عليُجاسمُسليمان:ُُينظرُ- 1

ُ.114،ُصه1321ُ-2:عددال-مامُالشاطيبُللدراساتُالقرآنيةجملةُمعهدُاإلُ-أيبُالسمالُالعدوي
ُ.41احلج،ُاآلية- 2
ُ.321صُ-4جُ-معاينُالقرآنُوإعرابهُ-الزجاج:ُينظرُ- 3
ُ.221،ُص2جُ-معاينُالقرآن-الفرناءُ- 4
ُ.321،ُص4جُ-ُمعاينُالقرآنُوإعرابهُ-الزجناجُ- 5
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ُُو ذفُالنون،ُنيُواجلميعُعلىُالواحد،ُفنصبواُحبالننونُمفقودة،ُفبنواُاالثنفينصبونُاحلق،ُاليقولونُذلكُإالن
ُُُُُُُُُُُُُ.1"والوجهُيفُاالثننيُواجلمع،ُاخلفض،ُألننُنوّنماُقدُتظهرُإذاُشئت،ُوحتذفُإذاُشئت

فهوُاسمُفاعل،ُصيغُمنُغريُالثالثيُعلىُقلبُ"ُيماملق"باجلمعُأوُاملفردُ"ُاملقيمني"وبالننظرُإىلُاالسمُُُُُُ
ُكانُُ:أقام:ُاُمضمومةُوكسرُماُقبلُآخرهحرفُاملضارعُميم م قيٌم،ُواسمُالفاعلُيعملُعملُفعلهُمتعدياًُ

ُكماُهوُاحلالُيفُاآليةُفإننهُيعملُبالُشرط ُ.2ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"هذاُالفعلُأمُالزماً،

اُفهذهُاألوجهُيفُنصبُالصالةُأوُخفضهاُفعيُأوجهُمقبولة،ُوأمناُقراءةُابنُمسعودُباثباتُوعلىُهذُُُُُ
الننونُونصبُالصالة،ُفهيُعلىُاألصل،ُولعلهَُّيكنُالقولُأننُهذهُالقراءاتُالشاذةُقدُوافقتُالعربيةُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.3بوجهُمنُالوجوه
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:النموذج الثاني 

         . ُُُُُ﴾4﴿:ُقالُاهللُتعاىلُُُُُُ

                                                    :اهر ثأو  اههجيتو  :ةدر او لات ءارالقا

.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"بإحلاد"يفُ"ُالباء"يذكرُفيهُتعديةُالفعل،ُإىلُاملفعولُبهُحبرفُاجلرُ:ُالقراءةُاملتواترةُ     
:ُُُُُُُُُُُُُمنهاُوجهنيناُوالذيُيهمُاءةُمنُاجلانبُالنحويُأوجها،وقدُذكرُاملفسرونُيفُتوجيهُهذهُالقُر

واقعانُموقعُحالنيُمرتادفني،ُعلىُتقديرُ ﴾ُُ﴿:ُننُاملفعولُبهُحمذوفُوقولهُتعاىلأ:ُأوال
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُبدلُ:ذقهُمنُعذابُأليم،ُوقيلُبظلمنفيهُمراداًُما،ُملحداًُظاملاً،ُُومنُيرد

 

                                  
ُ.221،ُص2معاينُالقرآن،ُجُ-الفرناءُ- 1
ُ.414صالقواعدُاألساسيةُللغةُالعربية،ُُ-أمحدُاهلامشيُ- 2
ُ.89،ُص2إعرابُالقرآن،ُجُ-الننحاس:ُُينظرُ- 3
24ُ:ُاحلج،ُاآلية- 4
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 .        ُُ﴾ 2ُ﴿:ُكقولهُتعاىلُُُ،1وُالتاءُزائدة"ُبإحلادُ"أننُاملفعولُبهُهوُ:ُثانيا

إننُممناُالُينبغيُأنُي غفلُذكرهُهن        للوجهُاألولُيفُالتوجيهُالننحويُإذُيظهرُُهوُالتوجيهُالبالغيُامثُن
ُكلُماُيقعُيفُُألقىُعلىُمفهومُاآليةُظالالُواسعةفقدُُبقونةُيفُحذفُاملفعولُبه، منُاملعاين،ُليعمنُالننهي

يكونُفيهُإحلادُأوُظلم،ُفيكونُهذاُالوجهُأشدُبالغةُوحسناً،ُذكرهُالزخمشري .3ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالننفس،ُمماُن
القراءةُالشاذنةُجاءتُحبذفُ ،ُبتعديةُ"إحلادهُبظلمُومنُيرد"،ُ"ُاهلاء"معُإضافة"ُالباء"ُو"فيه"وأماُن

.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمفعولُبه"ُإحلادا"بنفسه،ُو"ُيرد"الفعل
،ُواملعىنُومنُيردُإيقاعُإحلادُفيهُباإلضافةالصحيحةُعلىُاالتنساعفيُ"ومنُيردُإحلادهُبظلم:ُ"الرنازيُقالُ

رُالليلُوُا"ُالظرفُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.4ُ"لننهارَكَمك 

وبالننظرُإىلُماسبقُيفُتوجيهُالقراءتنيُاملتواترةُوالشاذنة،َُّيكنُالقولُأننُالقراءةُالشاذنةُوافقتُالقراءةُُُُُُ
عُاملعىنُحبذفُاملفعولُبه،ُفالشاذةُاملتواترةُوأيدهتا،ُعلىُالقولُبزيادةُالباءُفيها،ُوكذلكُيفُالقولُباتنسُا

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.5ُجاءتُحبذفُالباء،ُوأيضاًُعلىُاالتنساعُيفُالظرف
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:الّنموذج الثالث 

 .                                                                                                  ُُُُ﴾6ُ﴿:ُقالُاهللُتعاىلُ

 

                                  
-والزخمشريُ–.264ُو218،ُص9صون،ُجالدرُاملُ-والسمنيُاحلليبُ–.446ُ،ُص6يط،ُجالبحرُاحملُ-وُحينانأب:ُُينظرُ- 1

ُ.146و141،ُص16جامعُالبيان،ُج-والطربيُ–.113ُ،ُص1الكشاف،ُج
ُ.181البقرة،ُاآليةُُ- 2
ُ.113،ُص1الكشاف،ُج-الزخمشري:ُُينظرُ- 3
ُ.21،ُص24مفاتحُالغيب،ُج-الرنازيُ- 4
ُ-والسمنيُاحلليبُ–.68ُغةُالعرب،ُصالقراءاتُالشاذنةُوتوجيههاُيفُل-اضيوالقُ-.113،ُص1ج-الكشافُ-الزخمشريُ:ُينظرُ- 5

ُ.264،ُص9جُ-الدرُاملصون
ُ.42احلج،ُاآليةُ- 6
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                                                                        ارهثأو  اههيوجت:القراءات الواردة 
.1ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،ُوهيُواضحةُبأننُالقلوبُمضافُإليه"القلوب"خبفض :القراءةُاملتواترة     

اُفاعلةُ"ُوقرئُالقلوبُ :"ُفقدُجاءتُبالرفع،ُجاءُيفُاحملررُالوجري:ُأمناُالقراءةُالشادنةُ بالرنفعُعلىُأّنن
ُكانُحملىُبفالرف.2ُ"تقوى"باملصدرالذيُهوُ "ُأل"عُعلىُأننُاملصدرُيعملُعملُفعله،ُتعدياًُولزوماً،ُسواء

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأوُمضافاً،ُأوُجمرداًُمنها،ُوأكثرُماُيعملُمضافاًُ

:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيفُألفيتهُقالُابنُمالكُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.3ُمَضافاً أو ُمَجرَّداً أو َمَع َألْ ** ْق في الَعَمْل بفعله المْصَدَر أَْلح  

ءتني،ُفاخلفضُعلىُاإلضافةُوهيُنسبةُاسمُإىلُآخرُوفيهُداللةُعلىُأننُلقراويبدوُأننهُالُتعارضُبنيُاُُُُُ
"ُالتقوىُههناُ:ُ"ُواستأنسُالقرطيبُهلذاُحبديثُالننيبُصلىُاهللُعليهُوسلنمُ،4ُحقيقةُالتقوىُيفُالقلب

ُُُُُُُُُُُُُُُُ.5ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"وأشارُإىلُصدره

الرفعُعلىُأننهُُُُُ فالفاعلُللتقوىُهوُالقلب،ُُ،6فيهُداللةُعلىُاسنادُالفعلُللفاعلفاعلُللمصدر،ُفُوأماُن
هوُاالسمُاملرفوعُالذيُ:ُالقلب،ُفهوُالذيُيتصفُهبذاُالفعلُومنهُينبعث،ُوهذاُمعروفُعلىُأننُالفاعلُ

 .تتكامالنُيفُتأديةُاملعىنوعليهُفالقراءتانُ.ُلفعلُأوُاتصفُبهمنُقامُباُيدلُعلى

                                  
ُ.434ص-6جُ-البحرُاحمليطُ-أبوُحينان:ُُينظرُ- 1
ُ.498ص-13ج-القرآناجلامعُألحكامُُ-والقرطيبُ–.121ُ،ُص3ج-احملررُالوجيزُ-ابنُعطيةُ- 2
القواعدُ-وأمحدُاهلامشيُُ–.281ُو286،ُص323:ُرقمُالبيتُ-حُابنُالناظمُعلىُألفيةُابنُمالكشُرُ-بدُاهللعُوأبُ،ابنُالناظمُ- 3

ُ.441ص-األساسيةُللغةُالعربية
ُ.498صُ-13جُ-اجلامعُألحكامُالقرآنُ-القرطيبُ- 4
ُ-ينظرُصحيحُمسلمُ-،ُأخرجهُمسلم..."الُحتاسدوا:"ُلمقالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوس:ُُجزءُمنُاحلديثُرواهُأبوُهريرةُقالُ- 5

:31ُكتابُ-م1881،ه1312-1ط-علمية،ُدارُإحياءُالكتبُالعربيةلبنان،ُبريوت،ُدارُالكتبُالُ-حممدُفؤادُعبدُالباقيُ:ت
ُ.1896ُ:ُصُ-2163:رقمُاحلديث-واحتقارهُودمهُوعرضهُومالهحترميُظلمُاملسلمُوخذلهُ:14ُ:الربُوالصلة،ُباب

ُ.44،ُصم1811ُ-ط.د-عمان،ُدارُجمدالويُللنشر-مسيحُأبوُمغلي:ُتُ-اللمعُيفُالعربيةُ-ابنُجّننُ 6
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  .التوجيه البالغي وأثره: الثاني المبحث 
رة إىل الوجوه واللفتات البالغية، يف اآليات القرآنية و أساليبها، باإلشا جتاه يُعىناالتوجيه البالغي هو       

.                           1اختالفها سواء بوصفها متواترة أم بوصفها شاذة ويظهر جليا يف تغاير القراءات و 
.                   ما مدى أثرها يف املعاين فيها من التوجيهات البالغية، و  إلظهار ما يلي عرض لبعض النماذج فيماو 

 لتفاتاال: المطلب األول

                                                                                      :لغة: تعريفه:أوال

لفت وجهه : " سان العربمن جهة إىل أخرى ففي ل حول معىن الصرف و اللي   االلتفاتتدور معاين       
ء عن جهته، ولَفتي فالنا عن رأيه ،أي صرفته عنه، الشي َلي : صرفه و التفت التفاتا، واللفت: عن القوم 

                                                                                              2"ومنه االلتفات
                                                                       :اصطالحاتعريفه :ثانيا

أعين من التكلم إىل اخلطاب ، نقل الكالم من أسلوب إىل آخر: االلتفات: " قال صاحب اإلتقان     
                    .                               3"إىل آخر منها بعد التعبري األول الغيبةأو 

، الذي يدل على ف عن املفهوم الواسع له يف اللغةال خيتل لاللتفات االصطالحيويبدو أَن املفهوم      
    .           أخرى التحول من جهة إىل الصرف و 

اخلطاب التكلم أو : عىن بإحدى هذه الطرقت هو التعبري عن املور البالغيني اقتصروا على أَن االلتفامجهو     
 .            4إليه يف األسلوبني هو نفسه  ، على أن يكون املسندة بعد التعبري عنه بطريق آخر منهأو الغيب

                                  
 .  03ص -ت.د-2:ط-مصر،القاهرة،مكتبة اآلداب-وجيه البالغي للقراءات القرآنيةالت -حممدأمحد سعيد :ينظر - 1
 .5344:ص-55ج -مادة لفت -لسان العرب -ابن منظور - 2
 . 54ص-2ج-ت .د-ط .د -القاهرة ، مطبعة حجازي ،مصر –ن يف علوم القرآن اإلتقا -جالل الدين ،السيوطي - 3
 . 03 :ص–نقال عن املصباح البن الناظم  ،002:ص -جيه البالغي للقراءات القرآنيةالتو - أمحد سعيد حممد: ينظر - 4
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         .  1من البالغيني من توسع يف موضوع اإللتفات ليشمل كل حتول من أسلوب إىل آخر مغاير لهو        
هو نقل الكالم من أسلوب إىل آخر، تطرية للسامع، وجتديدا ": (ه495:ت) ركشياإلمام الز  عرفهفقد 

                       .2"، بدوام األسلوب الواحد على مسعه وصيانة خلاطره من املالل و الضجر لنشاطه،
                                                                          .لعل هذا التعريف أوسع و أمشل و 

                                                                                             :النماذج:ثالثا
 :ج األولذ النمو 

           ﴾ .3 ﴿ :تعاىلقوله      

                                              توجيهها وأثرها: القراءات الواردة

و أظمر الفاعل الشتهاره و أنَه ، 4، أي ميوت قبل بلوغ األشدتواترة  بالياء و البناء للمجهولالقراءة امل    
                 ". يتوفَ "و يؤيد هذا القراءة الشاذة بالبناء للفاعل  ال يقدر على هذا إالَ اهلل وحده ،

بفتح ( قرئ يَ َتوفَ )و:" ية للفاعل ، جاء يف حاشية الشهاباملبن" يَ َتوفَ " يه هذه القراءة الشاذة يف توجو     
لضمري املسترت جيوز كون ا، و ذوف، و مفعوله حمففيه التفات ،"اهلل"الياء وصيغة املعلوم وفاعله ضمري 

.                                                                                    5"ويف مدة عمره و هو كناية عن املوتتاملعىن أنه يس، و "من": ل
                          .                     لكنه مل يوضح وجه االلتفات فيهو 

                                  
لتفات يف البالغة أسلوب اال -حسن طبل: ينظر . األصبع املصري ابن رشيق القريواين و الرازي وابن أيب  :و من هؤالء البالغيني - 1

 . 23:ص– م4995-ه4545- 4ط-القاهرة ، دار الفكر العريب . رمص -القرآنية
 .045الربهان يف علوم القرآن ،ص  -الزركشي - 2
 4:سورة احلج، اآلية- 3
 .45ص -44ج -روح املعاين -األلوسي: ينظر - 4
 .592 :ص– 6:ج -حاشية الشهاب-اخلفاحي - 5
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يظهر أَن االلتفات املقصود من سياق اآليات هو التفات من اخلطاب إىل الغيبة حيث كان اخلطاب و     
    : ، يف قوله تعاىلقبلُ 

   : بعده انتقل إىل الغيبة ، بقوله ، و 1

﴾ 2 ، اليت يعيشها  اآليات أن اخلطاب يف البداية كان ملراحل يف احلياةميكن أن نستشف من سياق و

يث عن آخر مرحلة يف حياة ىل احلدا فناسب فيها استخدام تاء اخلطاب، فلما انتقل إيشهدهاإلنسان و 
، ناسب فيها استخدام ياء الغيب الذي ال يعلمه إال اهلل وال يقدر عليه إال اهلل كانت من عاملاإلنسان، و 

 . بة الغي

 :ج الثانيذ النمو 

             ﴿ :قوله تعاىل     

 ﴾3        

                                           :توجيهها وأثرها: القراءات الواردة

للمتكلم، سريا على " النون "، "خنرجكم –نقر  –لنبني "يف هذه األفعال حبرف املضارعة املتواترة القراءة     
                                                                     4.نسق اآليات قبلها وبعدها

حبرف املضارعة الياء "خُيرجكم  –يُقر  –ليبني " وأما القراءة الشاذة فقد وردت عن ابن أيب عبلة     
           .             5"ليبني لكم اهلل " للغائب، والضمري يعود يعود على اهلل أي 

                                  
 4:سورة احلج،اآلية- 1
 4:سورة احلج،اآلية- 2
 4:سورة احلج،اآلية- 3
  .024:ص-6:ج-احمليطالبحر -أبو حيان: ينظر-4

 . 246 :ص-2 :ج-معاين القرآن-لفراءا:ينظر - 5
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ولعل . لتفات هنا، ومل يفسر وجه اال1"ليبني بالياء على طريق االلتفات: "وقد ذكر األلوسي يف توجيهها    
  ﴿: االلتفات من التكلم إىل الغيبة، فقد سبقت اآلية بقوله تعاىل: االلتفات املقصود هنا هو

   ...﴾2 حكمتههلل وحده إظهارا لقدرته و  قد يكون فيه داللة على نسبة الفعل، و، 
ة، فإَن مثل هذا النوع من االلتفات مل حيظ بالتحليل الكايف، بل اكتفى أو أنَه من باب التنوع يف الفصاح

    .                       3فيه املوجهون باإلشارة إليه، أو أنه من قبيل تلوين اخلطاب، والتصرف يف الكالم 
         .                                        وأيًا كان فإن يف هذا االلتفات ملسات بالغية 

وترك املفعول لتفخيمه كمًّا : " ومن اللفتات البالغية يف هذه اآلية، حذف املفعول به، قال األلوسي     
وكيًفا، أي خلقناكم على هذا النمط البديع لنبني لكم ما ال حتصره العبارة من احلقائق و الدقائق اليت من  

فإن من تأمل فيما ذكر من اخللق التدرجيي جزم بأن من قدر على خلق البشر أوال من  مجلتها أمر البعث،
، و يف هذا اتساع للمعىن ، يوقع يف النفس استعظاما 4"القياسفهو قادر على إعادته بل هي أهون يف  تراب

            .                                                                           للخالق 

                                                                                          ة المبالغ: المطلب الثاني
                    :                                                   تعريفها لغة: أوال

تهاه أو مراده، فهي من بلغ الشيء يبلغ بلوًغا و بالًغا ، بالشيء إىل منالوصول  حول يدور معناها     
الفصاحة ورجل بليغ حسن الكالم، : وصل وانتهى ، و تبلغ بالشيء؛ وصل إىل مراده، ومنه البالغة

      5.فصيحه

                                  
 .444:ص -44:ج–روح املعاين -األلوسي - 1
  4:سورة احلج،اآلية- 2
 . 046ص -التوجيه البالغي للقراءات القرآنية- أمحد سعد حممد:ينظر - 3
 444:ص -44:ج–روح املعاين -األلوسي - 4
 .056و054:ص -0:ج -4:مج  -مادة بلغ -لسان العرب -ابن منظور:ينظر - 5
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                                                                        :اصطالحا:ثانيا

حبق املعىن أو الوصول به إىل أقصى  ولعل معناها يدور حول الوفاء تعريفات العلماء للمبالغةتعددت      
 .                       1غاياته، وتنضوي حتتها أساليب كثرية كاحلذف واإلطناب والتشبيه واجملاز وغريها 

.                      التشديد والتخفيف ومن األساليب البالغية اليت تنشأ عن تغاير صيغ الكلمات املفردة مسألة    
 التشديد و التخفيف                                                                                               : ثالثا

 :جذ النمو 

 .         ﴾2 ﴿: قوله تعاىل 

                                                                                                           :توجيهها وأثرها: القراءات الواردة
                                                                             .القراءة املتواترة بالتخفيف يف اهلاء

 .                                       3لنار أنضجتهإذابة الشحم، وصهرته با: الصهر: ويصهر

أي يؤثر من فرط حرارته يف باطنهم تأثريه يف ظاهرهم، فتذاب به (: "ه694:ت)قال البيضاوي       
             .                                                                                    4"أحشاؤهم كما تذاب به جلودهم 

.                                                             5وأما القراءة الشاذة فهي بفتح الصاد و تشديد اهلاء وهي قراءة احلسن

                                  
 .566:ص -التوجيه البالغي للقراءات -أمحد سعيد حممد- 1
 49:سورة احلج،اآلية- 2
 .2446 :ص-24:ج -5:مج-صهر :مادة-لسان العرب-ابن منظور:ينظر - 3
 . 65: ص– 5:ج-أنوار التنزيل -البيضاوي - 4
 .452:ص-2:ج-الرمحن إمالء ما مَن به-العكربي:ينظر- 5
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وقد جاء يف الدر املصون يف توجيه القراءة أهنا بالتشديد يف اهلاء للمبالغة و التكثري، وعند البيضاوي 
 1.للتكثري

حيث بني املبالغة يف شدة الّصهر مع الكثرة والتكرار فيه،  ،لتشديد وظيفته معنويةلهذا أن يظهر من و      
 .                                  ﴾ 2﴿: مصداقا لقوله تعاىل

أهَنا دليل على تكرير الفعل، " فَعل و تفَعل : يان تعليله لتكرير عني الفعل مثل يف ب إىل هذا يشري ابن جينو 
كَسر و قَطع ،وذلك أهنم ملا جعلوا األلفاظ دليلة املعاين، فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قَوة : فقالوا 

.                         3..."الفعل، و العني أقوى من الفاء والالم، و ذلك ألهنا واسطة هلما و مكنوفة هبما
وعليه فالقراءة الشاذة يف هذا املقام زادت يف معىن القراءة املتواترة باملبالغة و الكثرة يف العذاب مع التكرار 

.                                                                                                          فيه
       روج عن مقتضى الظاهر         الخ: لثالثالمطلب ا

عَما يقتضيه الظاهر يف صياغة الكالم، ويكون يف ذلك العدول غرض بالغي، به  قد تعدل العربية      
يتوصل إىل حقيقة املعىن، وهي تسلك يف سبيل العدول ضروباً وأساليب، فتعرب باملظهر عن املضمر ،و تضع 

                   4.و املفرد موضع اجلمع والعكس و ينزل غري العاقل منزلة العاقل إىل غري ذلك  موضع املضارع ، املاضي
 :                                                                                ولعَل من بني هذه الضروب اليت تضمنتها سورة احلج ما يلي

 

 

                                  
إعراب شواذ  -و العكربي - 65: ص -5:ج-أنوار التنزيل -و البيضاوي- 259ص -5ج-الدر املصون -السمني احلليب:ينظر - 1

 .  402: ص -2:ج-القرآن
 . 46: سورة النساء األية - 2
 . 65:ص -5:ج-الكتاب-سيبويه: و ينظر -444ص-2: ج -اخلصائص-ابن جين  - 3
 . 446ص-التوجيه البالغي للقراءات القرآنية-أمحد سعيد حممد:ينظر - 4
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 :ضمر وقوع المظهر موقع الم :أوال
                                                                           : 1من أمثلة ذلك التعبري باسم الفاعل بدل فعلهو  

 :النموذج

 .            ﴾2 ﴿:قوله تعاىل 

                                                                                       :توجيهها وأثرها: القراءات الواردة

و توجيهها على أهَنا فعل ماض اإلعرايب، إَما االستئناف و إَما احلال من فاعل  "خسر"قرأ العامة        
                                                                                                 . 3انقلب وإَما البدل

بالنصب و التنوين على التوال " خاسرًا "و" خاسرَ "وأَما القراءة الشاذة فقد قرأت بصيغة اسم الفاعل 
                                                                                                             4.بالرفع" خاسُر "و
                                               5.أَما املنصوبة فهي على أهَنا حال من انقلب : توجيهها و 

:  ل بأن يكون فاعال: أَما األول : "وأَما املرفوع ففيه وجهان على حسب ما ذكره صاحب الدر املصون 
انقلب "، و يكون من وضع الظاهر موضع املضمر ، أي انقلب خاسُر الدنيا و اآلخرة ، واألصل " انقلب"

 .6"هو

                                  

شواذ -رماينالك:ينظر-"باعث:"، فقد قرئ باسم الفاعل4:احلج﴾      ﴿:  يف قوله تعاىل املشابه له و املثال- 1
 026:ص-القراءات

 44:سورة احلج،اآلية- 2
 -السمني احلليب-و –. 003:ص -6:ج-البحراحمليط-أبو حيان-و –.903ص-2ج-تفسري القرآنالتبيان يف -الطوسي:ينظر - 3

 .  204:ص-5:ج-الدر املصون
 .003:ص-6:ج-البحر احمليط-وأبو حيان-44:ص-2:ج-احملتسب-ابن جين:ينظر- 4
 .453: ص-5ج-الكشاف-والزخمشري-.44:ص-2:ج-احملتسب-وابن جين-.09: ص-0:ج-إعراب القرآن -النحاس: ينظر - 5
 . 205:ص -5: ج-الدر املصون-السمني احلليب - 6
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  . 1" وهو وجه حسن :" الذي ساقه الزخمشري يف تفسريه و قال عنه  هو وهذا 
.  2"خسرانهوالرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع املضمر تنصيصا على : "ويف تفسري البيضاوي قال     

                .ويف قوله إشارة إىل بالغة هذا املقام بأَن فيه تنصيصا على اخلسران و زيادة تأكيد 

و فيه : " وعلق صاحب حاشية الشهاب على قول البيضاوي و الزخمشري مبينا وجه البالغة فيه بقوله     
فعدل ليفيد تعليل " من "فاعله ضمري وضع الظاهر موضع املضمر حينئذ ألَن مقتضى الظاهر أن يكون 

.                         3"انقالبه خلسرانه، وقيل إنَه من التجريد ففيه مبالغة، ولذا قال الزخمشري فيه وجه حسن 
تنصيصا على خسرانه أي على خسران املنقلب و هو على الفاعلية : وقوله :" أَما عن قول البيضاوي فقال 

.                                                                                        4"أظهر فيه و أبلغ 
وأَما الوجه الثاين الذي ذكره صاحب الدر املصون يف التوجيه للقراءة الشاذة فهو الرفع على اخلربية و مبتدؤه 

 .5هو: حمذوف تقديره

ه القراءة الشاذة، جندها تتقاطع وتتكامل مع القراءة املتواترة يف فإنَه بالنظر يف توجي: وخال صة املسألة     
جندها تلتقي مع املتواترة يف معىن احلالية، ولذلك قال الفراء يف توجيه " خاسر"ففي قراءة نصب . املعىن

 .                                               6"وكل صواب و املعىن واحد: "القراءة

.                7النسبة لوجه الرفع فهي أيضا تؤيد املتواترة و تلتقي معها يف داللتها على االستئناف وأَما ب     
 وزد على هذا فقد أضافت القراءة الشاذة و جها بالغيا فيه داللة على الثبوت، للخسران يف الدنيا واآلخرة 

                                  
 .  453: ص-5:ج-الكشاف-الزخمشري - 1
 .  66: ص-5: ج-أنوار التنزيل -البيضاوي- 2
 .  594: ص– 6: ج-حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي -اخلفاجي،شهاب الدين- 3
 594: ص– 6: ج-املرجع نفسه-اخلفاجي - 4
 .  205: ص-5: ج-الدر املصون -احلليبالسمني :ينظر  - 5
 .  244: ص-2: ج-معاين القرآن-الفراء - 6
 . 205: ص-5: ج-الدر املصون -السمني احلليب:ينظر  - 7
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                                                     .                                      واملبالغة يف إظهاره 

                                             :  تنزيل غير العاقل منزلة العاقل:ثانيا
 مع أَن الظاهر كان يقتضي أن يكون االستعمال اللغوي للعاقل لكنقد ينَزل غري العاقل منزلة العاقل ، و     

 .                                                   1يُعدل عنه لغرض بالغي ، حيدده سياق الكالم

 :    النموذج

               : قوله تعاىل     

  ﴾ 2 

 :توجيهها وأثرها: القراءات الواردة

أيضا، على "رجاال "، و قيل يشمل "كل ضامر"ياتني بالؤَنث يعود الضمري فيها على: القراءة املتواترة    
                                                                            .                                  3تقدير اجلماعات والرفاق 

لطيفة  هذا ، و يف4تغليبا للعقالء " رجاال "يعود فيها الضمري على " ياتون : " ءة الشاذة فوردت أَما القراو 
 ".  كل ضامرا " على "  رجاال" بالغية يف الداللة على أفضلية احلج راجال بدل الركوب ، و يؤيده تقدمي 

بالنظر إىل القراءة املتواترة ، فعود الضمري فيها على غري العاقل ، و إَن فيه أيضا لفتة بالغية يقصد من و     
و املسألة هنا أيهما أفضل املشي أم الركوب، .  5خالهلا تكرمة هذه اإلبل اليت قصدت احلج مع أرباهبا 

                                  
 .  454ص -جيه البالغي للقراءات القرآنية التو  -أمحد سعيد حممد: ينظر - 1
 24:سورة احلج،اآلية- 2
 .  220: ص– 2:ج-معاين القرآن-و الفرَاء- 005 :ص-6: ج-البحر احمليط-أبوحيان: ينظر  - 3
 . 005ص  - 6ج  -البحر احمليط -حيان  أبو:  ينظر - 4
أمحد و  -. 060ص - 45ج -اجلامع ألحكام القرآن -و القرطيب  –.  260ص  - 0ج -أحكام القرآن -ابن العريب :  ينظر - 5

  . 450ص  -للقراءات القرآنية  التوجيه البالغي -سعيد حممد
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صلي اهلل عليه وسلم حج الركوب أفضل ، و ذلك ألَن النيب  خالفية ، فذهب مالك و الشافعي إىل أنَ 
             .                         1ملا فيه من تعظيم شعائر اهلل راكبا، و 

حج النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه :"وذهب آخرون إىل أَن املشي أفضل حلديث أيب سعيد قال     
       .   2ة لَ وَ ر  اهلَ  طَ ل  ى خ  شَ ومَ " مكُ ر  زُ أُ م ب  كُ اطَ سَ وا أو  طُ ب  ر  ا  " :مشاًة من املدينة إىل مكة، وقال

 .                                             وهبذا فالقراءة املتواترة يستفاد منها أفضلية املشي، أَما القراءة الشاذة فيستفاد منها أفضلية الركوب      

 

                                  
 . 060ص - 45ج  -اجلامع ألحكام القرآن -القرطيب:ينظر - 1
السعودية، الرياض، مكتبة -سنن ابن ماجه-عبد اهلل ، أبوابن ماجه: ينظر -عن أيب سعيد اخلدري أخرجه ابن ماجه و ابن خزمية - 2

 أبو وابن خزمية، – 429: ص ،0449: رقم احلديث -435:رقم ،ت، كتاب املناسك ، باب احلج ماشيا. ، د4:املعارف، ط
كتاب املناسك ، باب   -م2330ه،4525 -0:ط-املكتب اإلسالمي -حممد مصطفى األعظمي: ت-ابن خزميةصحيح  -بكر

قال  –42و44:ص -2:ج– 2404:رقم احلديث  - 24 :استحباب ربط األوساط باألزر وسرعة املشي إذا كان املرء ماشيا رقم
اسناده ضعيف ، و فيه محران ابن : و قال األلباين  -هو ضعيف منكر : الذهيب ، وقال الدمريي صحيح اإلسناد ووافقه : احلاكم 

سلسلة األحاديث -األلباين،حممد ناصر الدين: ينظر –ليس بثقة: وقال النسائيليس بشيء،: ويف،قال فيه ابن معنيأعني الك
: ص -6:ج -2405: رقم احلديث  -م4992ه ،4542 -4ط -السعودية ، الرياض ، مكتبة املعارف  -الضعيفة و املوضوعة

244  . 



 

 

 

 

 

 

 

 



:                                                                                                          خـــــاتمة  
 

                    :   ملتوصل إليها، يف النقاط التاليةهذا البحث املتواضع، ميكن أن نسجل بعض الّنتائج ا خامتة ويف      
التوجيه : و قد اخرتنا أمثلة لكل نوع و هي للقراءات الشاّذة يف سورة احلج تعددت أنواع التوجيه:  أولا 

وهذه التوجيهات كثرياً ما تتداخل مع . لتوجيه البالغيا –التوجيه النحوي  –التوجيه الصريف  –الصويت 
                                     .                                                        بعضها البعض

                                     .شكل واضح يف إثراء املعاين وتوسيعهابالقراءات الشاّذة يف السورة سامهت :  ثانياا 
القراءات الشاّذة ال تتعارض مع معاين القراءات املتواترة، بل تكملها و توضحها يف كثري من :  ثالثاا 

.                                                                                                    األحيان
 .  رت القراءات الشاّذة يف السورة جوانب بالغية وأخرى صوتية جعلتها جماال خصبا للدراسةلقد أث  :  رابعاا 

لقد وجد العلماء يف توجيهاهتم اللغوية وجوها ملوافقة هذه القراءات الشاذة للغة العربية فتبني أن : خامسا 
 .املخالفة لرسم املصحف التواتر وصحة السند أو: وجه الشذوذ فيها كان لفقداهنا أحد الركنني اآلخرين

   :اقتراحات

: تبقى القراءات الشاذة بصفة عامة ويف سورة احلج بصفة خاصة جماال خصبا للدراسة وأخص هنا اجملاالت*
 .ةوالداللي ةوالبالغي ةالصوتي

 . أثر القراءات الشاذة يف التفسري ببياناالهتمام *

املتواضع، فما كان فيه من صواب فمن اهلل وحده، وما  هذا ما تيسر يل يف هذا البحث ويف اخلتام،       
وصلى . نسأل أن يوفقناواهلل .هذا جهد بشري، ولكل شيء إذا مت نقصانكان فيه من التقصري أو اخلطأ، ف

 .، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيأمجعنيوعلى آله وصحبه  اهلل وسلم على سيدنا حممد
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 اآلية رقمها الصفحة

 البقرةسورة 
33 971 ﴿    ﴾ 

51 911 ﴿   ﴾ 

 سورة آل عمران
49 921 ﴿     ﴾ 

 

 سورة النساء
57 16 ﴿     ﴾55 

 سورة المائدة
33 916 ﴿     ﴾ 

 سورة األنفال
32 9 ﴿   ﴾13 

 
 سورة التوبة

49 917 ﴿    ﴾64 
 

 سورة يوسف
21 71 ﴿   

 سورة الكهف
49 1 :﴿    ﴾ 
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32 39 ﴿    ﴾13 
 سورة الحج

1-93 2 ﴿  ...﴾ 
8-1-93-

34 
2 ﴿ ...﴾ 

1 3 ﴿...﴾  

1 4 ﴿  ﴾

8-91-93-

43-44 
56-57- 

1 ﴿      ...﴾ 

93 7 ﴿   ...﴾ 

37 68 ﴿       ﴾ 
91-25 1 ﴿  ﴾ 

91-60    99 ﴿  ﴾ 

8 93 ﴿  ﴾ 

91 91 ﴿  ﴾ 

8 91 ﴿   ﴾ 

99-40 98 ﴿        

     ﴾ 

8-94 91 ﴿   ﴾ 
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99 91 ﴿   ﴾ 

99-11 21 ﴿  ﴾ 

8-99-94 23 ﴿   ...﴾ 

99-19 21 ﴿        ﴾ 

99 26 ﴿     ﴾  

99-1-21-

62 

27 ﴿     ﴾ 

92 21 ﴿ ﴾ 

92-94-

39 

39 ﴿      ﴾ 

94-12 32 ﴿   ﴾ 

1-92-11 31 ﴿  ﴾ 

92-1-38 36          

        

     ...﴾ 

92-46 37 ﴿    ...﴾ 

1 31 ﴿   ﴾ 

92 41 ﴿   ﴾ 

92 19 ﴿     ﴾ 

1 12 ﴿    ﴾ 
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93 14 ﴿    ﴾ 

93 62 ﴿     ﴾ 

94 63 ﴿   ﴾ 

93-47 61 ﴿             

    ﴾ 

93-94-

32-48 

61 ﴿     ﴾ 

93-94-

36 

67 ﴿    ﴾ 

93-28 72 ﴿       

﴾ 

93 72 ﴿  ﴾ 

93 73 ﴿   ﴾ 

1 78 ﴿   ﴾ 

 سورة الروم
37 61 :﴿     ﴾  

 
 سورة فاطر

41 41 ﴿         ﴾ 
 سورة ص  
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31 39 ﴿       ﴾  

 سورة الملك
41 21 ﴿    ﴾ 

 
 القيامة سورة

33 94 :﴿   ﴾ 
 سورة اإلنسان

33 9 ﴿    ﴾ 
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 راثآلاو  فهرست األحاديث: ثانيا

  

 الصفحة الراوي رقمه طرف الحديث
 63 مسلم 4652 "...نااه  ى ه  و  ق  الت   "
 54 ابن ماجة 3113 ."..كمط  اس  وا أو ط  ارب  "

 ابن خزمية 4636
 44 احلاكم 2245 ..."البيت   إبراهيم   ىنا ب  ل  " 

 البيهقي 3434
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 فهرست األشعر والمنظومات: ثالثا

 الصفحة قائله  البيت
 وَسْبُع ُعْلٍو ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ َحَصرْ :............................** 

 ** ..............................وَصاُد َضاٌد طَاُء ظَاٌء ُمْطبَ َقْه  
 

 92 ابن اجلزري

ِ    تْ  رُكنٌ  ََيْتل   وَحيُثما ب          َعة يف أنَّهُ  لو و ُشذوَذه   **  أْثب        81 ابن اجلزري السَّ

 35 ابن مالك ُمَضافاً أو ُُمَرَّداً أو َمَع َألْ ** بفعله املْصَدَر َأْلِْْق يف الَعَمْل 

 81 ابن اجلزري                                                                                  . اأَلرْك                   َانْ    الثَّاَلَثةُ     فَ َهذه    **  الُقْرآنْ  ُهوَ  إْسَناداً  وَص         حَّ 

 81 ابن اجلزري ََيْ   وي اْحتَمالً  للرَّْسم َكانَ  وَ     ** ََنْ         وي َوْجهَ  وافقَ  ما َفُكل  
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 فهرست المصادر والمراجع: رابعا

 نبرواية ورش عن نافع بالرسم العثما: القرآن الكريم 
 الكنب المطبوعة

 .ت.د-ط.د-مصر،القاهرة،مطبعة أبناء وهبة حسان-يف اللهجات العربية-إبراهيم أنيس-1

- ت.د-ط.د-اجلزائر،عنابة،دار الرجاء-القواعد األساسية للغة العربية -أحمد الهاشمي-2

 ت.د-2:ط-مصر،القاهرة،مكتبة اآلداب-التوجيه البالغي للقراءات القرآنية -أحمد سعيد محمد-3

-مطبوعات جامعة الكويت-الكويت-معجم القراءات القرآنية-أحمد مختار عمر وسالم مكرم-4
 م1811-ه1441-2:ط

ر املصرية مصر، القاهرة،الدا-يعقوب عبد النيب:ت -مد: مادة -هتذيب اللغة-أيب منصور-هزهر األ-5
 م1894ه،1314-ط.د-للتأليف

املكتبة -طه عبد الرؤوف سعد:ت-حاشية الصبان شرح األمشوين على ألفية بن مالك-شمونياأل-9
 .ت.د-ط.د-التوفيقية

السعودية ، الرياض ، مكتبة  -سلسلة األحاديث الضعيفة و املوضوعة-حممد ناصر الدينلباني األ-7
 .م1882ه ،1412 -1ط -املعارف 

دار إحياء الرتاث .بريوت.لبنان-روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين-أيب الفضل.لوسياأل-1
 .ت.د-ط.د-العريب

 ه،3،1444:ط-اإلسالمي لبنان،بريوت،املكتب-زاد املسري يف علم التفسري-، أيب الفرجبغداد ال-8  
.م1814  
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-1:ط-لبنان،بريوت-حممد إمساعيلشعبان :ت-احتاف فضالء البشر-أمحد بن حممد بنا ال-14
 .م1817ه،1447

،ومسسسة لبنان،بريوت،دار إحياء الرتاث العريب-أنوار التنزيل وأسرار التأويل-ناصر الدين ،بيضاو ال-11
 .ت.د-1:ط-التاريخ العريب

-3:ط-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية-عبد القادر عطا:ت-السنن الكربى-،أيب بكربيهقيال-12
 .م 2443 ه،1424

، 2لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ط-طيبة النشريف القراءات العشر-شهاب الدين ،جزر ابن ال-13
 .م2444، ه1424

مصر،القاهرة،دار ابن اهليثم،ودار ابن -جامع شروح املقدمة اجَلَزرية-حممد بن حممد-جزر ابن ال-14
 م2441ه، 1428-1:ط-اجلوزي

 م1877 -ط.د-عمان، دار جمدالوي للنشر-مسيح أبو مغلي: ت -اللمع يف العربية -جّنيابن -15

 ت.د-ط.د-دار الكتب املصرية-حممد النجار:ت-اخلصائص-أيب الفتح-جّنيابن -19

  .م1884ه،1414-ط.د-مصر،القاهرة-النجي ناصف وإمساعيل شليب:ت-احملتسب-جنيابن --17
 -لبنان -أمحد عبد الغفور عطار:ت-اج اللغة وصحاح العربيةت-إمساعيل بن محاد-جوهر ال-11

 م1884 -4:ط -دار العلم للماليني -بريوت

-2:ط-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية-عبد القادر عطا:ت -املستدرك على الصحيحني-حاكمال-18
 م2442ه،1422

- 1ط-القاهرة ، دار الفكر العريب . مصر -أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية -حسن طبل-24
 م1881-ه1411
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-1:ط-دار الصحاب للثرات-مصر-القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية -حمد  سلطان-21
 م2449 ه،1427

لبنان،بريوت،مسسسة -عبد احلسني الفتلي:ت-النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان -حيانأبو -22
 م1815ه، 1445-1:ط-الرسالة

-دار الكتب العلمية.بريوت.لبنان-آخرونعادل أمحد عبد املوجود و :ت-البحر احمليط-حيانأبو -23
 .م1883.ه1413-1:ط
-مكتبة املتنيب.القاهرة.مصر-خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع-أيب عبد اهلل. خالويهابن -24 
 .ت.د-ط.د

-عبد الرمحن بن سليمان العثيمني:ت-إعراب القراءات السبع وعللها-،أيب عبد اهللخالويهابن -25
 م1882ه،1413-1:ط-مكتبة اخلاجني مصر،القاهرة،

 -3:ط-حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي: ت-صحيح ابن خزمية -، أيب بكرابن خزيمة-29
 م2443ه،1424

   عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري :حاشية الشهاب املسمى -شهاب الدين -خفاجيال-27
 م1887ه، 1411 -1:ط -لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية -البيضاو -21

سوريا،دمشق،دار -األسلوب و األداء يف القراءات القرآنية دراسة صوتية تباينية -خير الدين سيب-28
 م2447ه،1421، 1ط-الكلم الطيب

 م1884-4:ط-اجلزائر،عني مليلة،دار اهلدى-خمتار الصحاح-،أبو بكرراهز ال-34

 م 1811ه،1441-1:ط-الفكرلبنان،بريوت،دار -مفاتيح الغيب-،فخر الدينراهز ال-31

-لبنان،بريوت،عامل الكتب-عبد اجلليل عبده شليب:ت-معاين القرآن وإعرابه-أيب إسحاق ،زجاجال-32
 م1811ه،1441-1:ط
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 -دار الرتاث -القاهرة -مصر-أبو الفضل إبراهيم:ت-الربهان يف علوم القرآن-، بدر الدينزركشيال-33
 -م1814ه، 1444 -3:ط

السعودية،الرياض،مكتبة -عادل أمحد عبد املوجود وغريه:ت-الكشاف-جار اهلل ،زمخشر ال-34
 م1881ه،1411-1:ط-العبيكان

مصر،القاهرة،مطبعة -علي حسني البواب:ت-مجال القراء وكمال االقراء -علي بن حممد ،سخاو ال-35
 م1817ه،1441-1:ط-املدين

عامل الكتب -اربد-األردن-واألصوات اللغويةالقراءات القرآنية بني العربية -سمير شريف استيتية-39
 م2445-ط.د-احلديث

-أمحد حممد اخلراط:ت-يف علوم الكتاب املكنون صونالدر امل -أمحد بن يوسف-سمين الحلبيال-37
 .ت.د-ط.د-دار القلم-دمشق-سوريا

 -ط.د -القاهرة، مطبعة املدينمصر،  -عبد السالم حممد هارون: ت -الكتاب-، أيب بشرسيبويه-31
 .ت.د

-مصر،القاهرة،معهد املخطوطات العربية-إبراهيم األبياري وغريه:ت -احملكم و احمليط -سيدهابن -38
 م2443ه،1424-2:ط

 ت.د-ط .د -مصر، القاهرة ، مطبعة حجازي –اإلتقان يف علوم القرآن  -، جالل الدينسيوطيال-44

-دار الكتب العلمية-إبراهيم عطوة عوض:ت-إبراز املعاين من حرز األماين -عبد الرمحن ،شامةأبو -41
 .ت.د-ط.د

عبد الرمحن :ت-فسريفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم الت-حممد بن علي ،شوكانيال-42
 .ت.د-ط.د-عمرية
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عبد اهلل بن عبد احملسن :ت-جامع البيان عن تأويل آي القرآن-جعفر حممد بن جرير أبو .طبر ال-43
 م2441.ه1422-1:ط-هجر للطباعة.القاهرة.مصر-الرتكي

دار إحياء الرتاث -أمحد حبيب قصري العاملي:ت-التبيان يف تفسري القرآن-أيب جعفر .الطوسي-44
 .ت.د  -ط.د-عريبال

-مصر، القاهرة، دار السالم -معجم املصطلحات علم القراءات القرآنية -عبد العلي المسؤول-45
- م2447ه،1421-1:ط

- ت.د-ط.د-دار سعد الدين-،معجم القراءاتعبد اللطيف الخطيب-49

 م2442ه،1422-1:ط-مصر،القاهرة،دار املنار-أحكام القرآن-أبوبكر ،عربيابن ال-47

-1:ط-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية-شايف حممدعبد ال:ت-احملرر الوجيز-،أيب حممدعطيةابن -41
 م2441ه،1422

لبنان،بريوت،دار الكتاب -هادي حسن محودي:ت-شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك-عقيلابن -48
 م1881ه،1411-1:ط-العريب

 -ت.د-ط.د-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية-إمالء ما منَّ به الرمحن -، أيب البقاءعكبر ال-54

-لبنان، بريوت،عامل الكتب-حممد السيد أمحد عزوز:ت-إعراب القراءات الشواذ-،أيب البقاءعكبر ال-51
 م1889ه،1417-1:ط

 ت.د-ط.د-دار أسامة -األردن -موسوعة معاين حروف العربية -علي جاسم سليمان-52

لبنان،بريوت، -املرعشلييوسف عبد الرمحان :ت-املكتفي يف الوقف واالبتداء -عمرو الداني أبو-53
 م1817ه،1447 -2ط-مسسسة الرسالة

 ت.د-ط.د-أمين رشدي سويد:ت-التذكرة يف القراءات الثماين-،أيب احلسنغلبون ابن-54
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سوريا،دمشق،دار -بدر الدين قهوجي وبشري حوجيايت:ت-احلجة للقراء السبعة-،أيب عليفارسيال-55
 م1882ه،1413-1:ط-املأمون للثرات

 م1813ه،1443-3:لبنان،بريوت،عامل الكتب،ط-معاين الفراء-أيب زكرياء ،فراءال-59

 ت.د-ط.د-مهدي املخزومي،وإبراهيم السامرائي:ت-معجم العني-ليل بن أمحداخل ،فراهيد ال-57

 م1878 ه،1388-3ط-اهليئة املصرية العامة للكتاب-القاموس احمليط-،جمد الدينآباد  فيروهزال-51

-حممد علي النجار:ت-بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز-الدينجمد  ،فيروهزآباد ال-58
 ت.د-ط.د-املكتبة العلمية-بريوت--لبنان

-ه1441-ط.د-بريوت-لبنان-القراءات الشاذة وتوجيهها يف لغة العرب-،عبد الفتاحقاضيال-94
 م1811

-لبنان،بريوت،مسسسة الرسالة-الرتكيعبد احملسن :ت-اجلامع ألحكام القرآن-أيب عبد اهلل ،قرطبيال-91
- م2449ه،1427-1:ط

-السعودية،الرياض،دار طيبة-سامي حممد السالمة:ت-تفسري القرآن العظيم-،أيب الفداءكثير ابن-92
 م1888ه،1424-2:ط

 ت.د-ط.د-لبنان،بريت،مسسسة البالغ-مشران العجلي:ت-شواذ القراءات-رضي الدين ،كرمانيال-93

 ت.د-ط.د-مصر،القاهرة،دار غريب-صواتعلم األ-بشر كمال-94

 ت،. ، د1:السعودية، الرياض، مكتبة املعارف، ط-سنن ابن ماجه-، أيب عبد اهللماجه ابن-95

الكويت،منشورات -عبد الكرمي حممد حسني:ت-اإلدغام الكبري يف القرآن الكرمي-،أيب عمروماهزنيال-99
 ت.د-ط.د-مركز املخطوطات والرتاث والوثائق



                     فهرست المصادر و المراجع :رابعا                                                 :رساالفه 
 

82 

 

عادل :ت-الدر النثري والعذب املنري:شرح كتاب التيسري للداين املسمى-،عبد الواحد بن حممدمالقيال-97
 م2443ه،1424-1:ط-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية-أمحد عبد املوجود وغريه

 م1884ه،1415-3:ط-عبد اخلالق عطية:ت-املقتضب -،أيب العباسمبردال-91

 م1819ه،1449-1:ط-معجم علم األصوات -الخولي علي محمد-98

 1882-ه1412-3:ط-اليمامة-بريوت-دمشق-إعراب القرآن و بيانه -الدرويش الدين محي-74

لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، دار  -حممد فساد عبد الباقي :ت -ينظر صحيح مسلم -مسلم-71
 م1881ه،1412-1ط-إحياء الكتب العربية

 د،ت-د،ط -صر،القاهرة،دار املعارفم -عبد اهلل علي الكبري وغريه:ت – لسان العرب -منظور ابن-72

-حممد باسل عيون السود:ت-شرح ابن الناظم على ألفية بن مالك-،أيب عبد اهللناظمال ابن-73
 م2444ه،1424-1:ط-لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية

 م1815ه،1445-2:ط-عامل الكتب-زاهدزهري غازي :ت-إعراب القرآن-،أيب جعفرنحاسال-74

 .ت.د-ط.د-عبد اللطيف اخلطيب:ت-مغين اللبيب عن كتب األعاريب-هشام ابن-75

-سوريا، دمشق،دار الفكر-لبنان،بريوت،دار الفكر املعاصر-أصول الفقه اإلسالمي-الزحيلي وهبة-79
 1889ه،1419-1:ط

 فهرست الرسائل الجامعية: ثانيا

رسالة -توجيه القراءات عند الفراء من خالل كتابه معاين القرآن-الزهراني اهلل عبد بن إبراهيم-1
 ه1427-جامعة أم القرى-السعودية-حممد ولد سيدي احلبيب:إشراف-ماجستري
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 -القراءات القرآنية يف معجم هتذيب اللغة لألزهري يف ضوء علم اللغة احلديث -سالم اهلل عبد إبراهيم-2
جامعة طنطا، كلية اآلداب، قسم -اجلويين و عبد الرحيم حممود زلط مصطفى الصاوي:إشراف -دكتوراه

 م1888ه،1418 -اللغة العربية

-رسالة دكتوراه -التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة عندابن جيّن  -الخساو  سعود كامل غانم-3
 -العربيةقسم اللغة -كلية اآلداب-جامعة الكوفة-عبد الكاظم حمسن الياسري، العراق: إشراف
 .م2448ه،1434

رسالة  -القراءات الشاذة يف النصف الثاين من القرآن الكرمي دراسة حنوية-محمود الرهزاق عبد تغريد-4
قسم اللغة -كلية اآلداب-اجلامعة اإلسالمية-غزة-فلسطني -أمحد إبراهيم اجلدية: إشراف -ماجستري

 .م2412ه،1433 -العربية
 المجالت: ثالثا

جملة معهد اإلمام  -التوجيهات النحوية لقراءة أيب السمال العدوي -السلمي عويقل بن اهلل عبد-1
 .ه1427 -2:العدد-الشاطيب للدراسات القرآنية
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 فهرست الموضوعات: خامسا

 الصفحة الموضوعات
  إهداء

  شكر وتقدير
 أ مقدمة

 41-8 تصنيف القراءات الشاذة في السورة: مدخل
 8 القراءات املنسوبة للصحابة

 9 القراءات املنسوبة للتابعني وتابعيهم
 41 القراءات غري املنسوبة
 14-41 الجوانب الصوتية والصرفية في السورة وأثرها في التفسير :الفصل األول

 41 مفهوم التوجيه
 41 مفهومه لغة

 41 مفهومه اصطالحا
 41 مفهوم القراءة الشاذة

 41 مفهومها لغة
 41 مفهومها اصطالحا

 49 التوجيه الصوتي وأثره: المبحث األول
 49 املد: املطلب األول

 49 تعريفه لغة
 49 تعريفه اصطالحا

 02 النمادج
 02 القراءات الواردة

 02 واألثر التوجيه
 01 اإلبدال: املطلب الثاين
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 01 تعريفه لغة
 01 تعريفه اصطالحا

 01 تعريفه عند اللغويني
 01 تعريفه عند الصرفيني

 02 النماذج
 02 النموذج األول

 02 القراءات الواردة
 02 واألثر التوجيه

 08 النموذج الثاين
 08 القراءات الواردة

 08 واألثر التوجيه
 12 اإلدغام: املطلب الثالث

 12 تعريفه لغة
 12 تعريفه اصطالحا

 14 النماذج
 14 إدغام التاء يف الطاء: أوال

 14 القراءات الواردة
 14 واألثر التوجيه

 10 إدغام الم على يف الم التعريف: ثانيا
 10 النماذج

 10 القراءات الواردة
 11  التوجيه

 11 التوجيه الصرفي وأثره: المبحث الثاني
 11 األفعال: املطلب األول
 11 :النموذج األول
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 11 القراءات الواردة
 11 التوجيه واألثر
 11 النموذج الثاين

 11 القراءات الواردة
 11 التوجيه واألثر
 18 األمساء: املطلب الثاين

 18 االشتقاق: أوال
 18 النموذج 

 18 القراءات الواردة
 18 واألثر التوجيه

 12 اسم الفاعل: ثانيا
 12 توجيهها وأثرها: القراءات الواردة

 10-11 الجوانب النحوية والبالغية في السورة وأثرها في التفسير: الفصل الثاني
 11 التوجيه النحوي وأثره: المبحث األول

 11 املرفوعات :املطلب األول
 11 النموذج األول 
 11 توجيهها وأثرها: القراءات الواردة

 11 النوذج الثاين
 11 توجيهها وأثرها: القراءات الواردة

 11 املنصوبات: املطلب الثاين
 11 النموذج األول

 11 توجيهها وأثرها: القراءات الواردة
 18 النموذج الثاين

 18 توجيهها وأثرها :القراءات الواردة
 22 اجملرورات: املطلب الثالث
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 22 النموذج األول
 22  توجيهها وأثرها: القراءات الواردة
 24 النموذج الثاين

 24 توجيهها وأثرها: القراءات الواردة
 20 النموذج الثالث
 21 أثرهاتوجيهها و : القراءات الواردة

 10-21 التوجيه البالغي وأثره: المبحث الثاني
 21 االلتفات: املطلب األول

 21 تعريفه لغة
 21 تعريفه اصطالحا

 22 النموذج األول
 22 توجيهها وأثرها: القراءات الواردة
 21 النموذج الثاين

 21 توجيهها وأثرها: القراءات الواردة
 21 املبالغة: املطلب الثاين

 21 تعريفها لغة
 28 تعربفها اصطالحا

 28 والتخفيف التشديد
 28 النموذج

 28 توجيهها وأثرها: القراءات الواردة
 29 اخلروج عن مقتضى الظاهر: املطلب الثالث

 29 وقوع املظهر موقع املضمر: أوال
 29  النموذج

 29 توجيهها وأثرها: القراءات الواردة
 10 تنزيل غري العاقل منزلة العاقل:ثانيا



 الفهارس
 

89 
 

 10 النموذج
 10 توجيهها وأثرها: الواردةالقراءات 

 12 الخاتمة
 11 الفهارس العامة

 11 فهرست اآليات القرآنية
 11 فهرست األحاديث النبوية

 11 فهرست األشعار 
 18 فهرست املصادر واملراجع

 82 فهرست املوضوعات
 



 ملخص المذكـــــــــــــــــــــــــــــرة

تناولت المذكرة بالدراسة  توجيه القراءات الشاذة في سورة الحج مع بيان أثرها في 
 .مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة: التفسير، واقتضت طبيعة الموضوع أن يقسم إلى

اختياره، وأما ففي المقدمة كان بيان اإلشكالية ومنهج البحث وأهمية الموضوع وأسباب 
المدخل فجعلته جانبا نظريا لتصنيف القراءات الشاذة في السورة حسب عزوها لقارئها، 

الجوانب  ماالفصلين فكانا بمثابة الجانب التطبيقي للبحث، حيث فصلت فيه بالنسبةو 
، الواردة في السورة، بدراسة بعض النماذج وتوجيهها، الصوتية والصرفية والنحوية والبالغية

 .قوف على أثرها في التفسير وتوسيع المعانيللو 

ثم كانت الخاتمة بيانا ألهم النتائج المتوصل إليها من خالل الدراسة وإجابة على 
اإلشكالية المطروحة، حيث أن القراءات الشاذة في السورة وسعت المعاني وأْثرتها، وأكََّدت 

 .أنها مجال خصب للبحث والدراسةعلى 

 :الكلمات المفتاحية

 لقراءة الشاذة ـــــــــــ التوجيه ـــــــــــ األثر في التفسير ــــــــ سورة الحجا
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