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 ملخص البحث
ن ثير ملقد كان القرآن الكريم وال زال محوًرا لدراسات متعددة وأساًسا النطالق ك

لفه للغوي المشهور الذي أالعلوم العربية واإلسالمية، ولسان العرب هو ذلك المعجم ا
ار ها مدابن منظور في القرن السابع الهجري ِلحْفِظ أصول اللغة وضبط بْنَيتَها، إذ علي

ات لقراءاالكتاب العزيز والسنة النبوية. ويتميز هذا المعجم باعتماده الكبير على  أحكام
 .القرآنية فيما يقدمه لنا من دالالت اللغة وقواعد النحو وبالغة التعبير

ب وهذا البحث محاولة إلظهار قضية القراءات القرآنية وكيف ترد في لسان العر 
ما كشاهد على جواز التعبير بأكثر من شكل، ومدى استفادة اللغة من تنوع القراءات و 

فكر اء التضيفه القراءة الثانية أو الثالثة أو حتى السابعة من معاٍن جديدة تسهم في إثر 
 رائها.وتزيد من خصوبة اللغة وث

وبعد: فأقول إن هذا البحث محاولة مخلصة لوضع لبنة في صرح المعرفة 
ن تكن األخ رى اإلنسانية الشامخ فإن أكن قد وفقت فذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، وا 

 فحسبي صدق المحاولة واإلخالص لها واهلل من وراء القصد.
Abstract  

The Holy Quran was, and is still, the core of various 

studies and the base for the start of many Islamic and 

Arabic sciences. Lisan AL-Arab is such a famous lexicon 

in the 7 th century For higar written to save the origin of 

language and to regulate its structure as it is the path of the 

Holy Quran and the prophetic Sunnah. This Lexicon is 

distinguisheol by its dependence on the Quranic Readings 

as it shows various linguistic denotations, syntactic rules 

and eloquence of expression. 

This research aims at eliminating the quranic studies and 

how they occur as a witness in the various possibilities of 

expressions and the extent to which language gets benefit 

from the various quranic studies as these readings add new 

meanings and expressions to enrich thinking and enlarge 

the abundance of language   
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ي بنى فأثر اختالف ال توظيف القراءات القرآنية في المعاجم العربيةظاهر من م))
 بحث في معجم لسان العرب(( – تعدد المعاني المعجمية

 :المقدمة
َذا ي الشاكِل َأَصااَب اللفاَظ َأْدَناى تغيار فا إن اللغة العربية لغة شااعرة وحساساة َواِ 

ِإلَاااى تحاااول فاااي الكلماااِة ياااؤدي فاااال بااادت أن يتبعاااه  تغيااار فاااي المعناااى، واخاااتالف الحركاااة 
 اصاااة بكااال صااايغة، خاااذ ماااثاًل لاااذلك ضاااربهالداللاااِة، كماااا ياااؤدي ِإلَاااى تحدياااد الداللاااة الخ

 العااالم اللغااوي اباان السااكيت فااي طإصااالح المنطااقع يزياادنا اقتناًعااا بمااا نقااول: إن لفااظَ 
 ى:ِه َتَعاالَ ِفاي َقوِلا يختلف عان طقَاْرحع بفتحهاا فاي قاراءتيِن لهاذا اللفاظ طق ْرحع بضمِّ القافِ 

 . يقاااااااااول ابااااااااان ١٤٠ن: آل عماااااااااراچ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ
 .ع١طالسكيت: "فهو بالضم ألم الجراحات أي وجعها، وبالفتح: الجراحات بأعيانها"

وتترتب على ذلك قاعدة داللياة مفادهاا أن صايغة طف ْعالع بضام الفااء تادل علاى 
. ع2طعلااى الجراحااة نفسااها األلاام الخاااص بالجراحااة، بينمااا تاادل صاايغة طَفْعاالع بفااتح الفاااء

ي وماان خااالل القااراءات القرآنيااة التااي ساايتم تناولهااا فااي ثنايااا البحااث نلحااظ أن التغياار فاا
 بنية األلفاظ المندرجة في ضمن القراءة القرآنية تمثل في صورتين:

انتفااااء التغيااار فاااي معااااني هاااذه األلفااااظ بسااابب أنهاااا مساااتعملة ضااامن لغاااات  إحدددداهما:
 تضاعيف البحث. العرب وهذا ما سنجده في

حصول التغير الداللي المترتاب علاى تغيار الصاي  وال شاك فاي أن الصاورتين  الثانية:
ثراء متنه بالمعااني والادالالت المتعاددة فضااًل عان لغاا ت سبيالن لغنى معجم اللسان وا 

 العرب.
وقاااد حفااال لساااان العااارب البااان منظاااور باااالقراءات القرآنياااة التاااي يتباااع اخاااتالف 

كماااا يقاااول ابااان  –تالفًاااا فاااي المعناااى، مماااا يؤكاااد أن القااارآن الكاااريم الحركاااات بينهاااا اخ
الجاازري: "قااد بلاا  نهايااة البالغااة وكمااال اإِلْعَجاااز وغايااة االختصااار، وجمااال اإِليَجاااز  
ِإذ كاال قااراءة بمنزلااة اذيااة ِإذ كااان تنااوع اللفااظ بكلمااة تقااوم مقااام آيااات ولااو جعلاات داللااة 

 .ع3طفي ذلك من التطويل"كل لفظ آية على حدتها، لم يخف ما كان 
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ِإلَاااى  التاااي سندرساااهاوقاااد اقتضااات منهجياااة البحاااث أن تقسااام القاااراءات القرآنياااة 
 ثالث مجموعات:

 اختالف الحركات للقراءات القرآنية بالتشديد والتخفيف. اأُلولى:
 اختالف القراءات في حركة ما قبل الحرف األخير.  الثانية:
 حرف األخير.اختالف القراءات في حركة ال الثالثة:

وسااانعره لهاااذه المجموعاااات فاااي إطاااار اخاااتالف الحركاااات ماااع تغيااار المعناااى 
وثبااات الصااورة العامااة للكلمااة، لكااي نقااف علااى األساارار البالغيااة أو الظااواهر النحويااة 

 المترتبة على اختالف القراءات في هذا المجال.
 المجموعة اأُلوَلى: التشديد والتخفيف

 ع.١٦: اإلسراءط  چ    ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چِفي َقوِلِه َتَعاَلى:  .1
 هي: ع٤طيورد ابن منظور لهذه اذية ثالث قراءات

 َأَمْرَنا بالتخفيف. .1
 َوآَمْرَنا بالمد. .2

 َوَأمتْرَنا بالتشديد. .3
وقااد أجاااد الرجاال عااره هااذه القااراءات وتفسااير العلماااء لكاال قااراءة إجااادة بالغااة 

 تدل على صفاء ذهنه وحضور بديهته وسعة اطالعه.
، ألن فالقراءة بالتخفيف معناها عند الفراء: "أمرناا مترفيهاا بالطاعاة ففساقوا فيهاا

 .ع5طالمترف ِإَذا أمر بالطاعة خالف ِإَلى الفسق"
اااا القاااراءة الثانياااة وهاااي طآَمْرَنااااع بالماااد، فقاااد فسااارها ابااان منظاااور بااااطأكثر   ع٦طناعأمت

 المترفين فيها.والمعنى على هذا: ِإَذا أردنا أن نهلك قرية أكثرنا عدد 
ا ويمكاان أن نقااول أن لهااذا المعنااى مااا يعضااده فااي دنيااا الواقااع، فااإن المتاارفين ِإذَ 

كثروا في بلد ما كانوا مصدًرا إلشاعة الفسق والفجور بين صفوف المجتمع مما ياؤدي 
 في النهاية ِإَلى تصدعه وانهياره.



 4 

ن ا ِإلَاى ابامنظاور تفسايرهوأخيًرا القراءة الثالثاة طَأمتْرَنااع بالتشاديد، فقاد نساب ابان 
ؤساَءها ففسقوا فيها"  .ع7طعباس، ِإذ ذكر أن معناها: "َسلتطنا ر 

وقااد فستاار اباان جنااي قااراءة التشااديد علااى معنااى المبالغااة والزيااادة فااي العاادد او 
ْرَنااا فقااد يكااون منقااواًل ماان: َأِمااَر القااوم أي كثااروا، كَ  َعلتمت ااه ، َعِلااَم وَ اإلمااارة فقااال: "وأمااا أمت

، إذا صاار أمياًرا، وَ  ليناا فااالن َأَماَر عوَ َساِلَم َوَسالتمت ه . وقاد يكاون منقاواًل مان: َأَ َمااَر الرجال 
ن شئت كام من األمِر واإلماَرِة" ن شئت كان َأمترَنا َكثترنا، وا   .ع8طإذا ولي. وا 

ن الحلبي قد وافق ابان جناي ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الموضع أن السمي
لتشااديد هم أمااراء، وخالفااه فااي أنااه رأى التشااديد للتعديااة فقااال: "َأمترَنااا باجعلنااا فااي معنااى

فيااااه وجهااااان، أحاااادهما: أن التضااااعيف للتعديااااة، عاااادتاه تااااارًة بااااالهمزة وأخاااارى بتضااااعيف 
ااَر. ذلاالزم ماان العاين، كَأْخَرْجت ااه  َوَخرتْجت اه ، والثاااني: أناه بمعنااى جعلنااهم أ َمااَراَء، وا لاك أ مِّ

َد ِحااٍد َبْعااوجااه لكااون َأمترنااا ماان اإلمااارة  ألنت رئاسااتهم ال تكااون  إال لوا قااال الفارسااي: ال
ن أَساالِّم  واِحااٍد، واإلهااالك إنمااا يكااون فااي مااددة واحاادة. وقااد ر دت علااى الفارسااي: بأنتااا ال ن  

. األمياار هااو المِلااك حتااى يلاازم مااا قلاات، ألن األمياار عنااد العاارب ماان َيااأم ر  وي ااؤتمر بااه
االَِّم ذلااك  ، ثاام ه َفَفَسااقَ ال يلاازم مااا قااال  ألنت المتاارف إذا َملَااَك َفَفَسااَق ثاام آخاار بعاادولاائن س 

 .ع9طكذلك َكث َر الفساد ، ونزل بهم على اذِخِر من ملوكهم"
أضاااافت إلاااى عوامااال انهياااار األمااام والحضاااارات   -فاااي رأياااي  –وهاااذه القاااراءة 

الملاااذات، وهاااذا عااااماًل مهًماااا وهاااو فسااااد القياااادات وانحاااراف أولاااي األمااار فاااي التااارف و 
 العامل َأيًضا له في التاريخ شواهد كثيرة قديًما وحديثًا.

وهكاااذا نااارى أن القاااراءات القرآنياااة تفاااتح المجاااال واساااًعا أماااا المزياااد مااان التااادبر 
ة    ذيااات اهلل والمزيااد ماان الثااراء فااي معاااني القاارآن الكااريم وساامو بالغتااه، ألن كاال قااراء

رغام اختالفهاا  –اإلشاارة ِإلَاى أن هاذه القاراءات ، ماع ع١٠طبمنزلاة آياة جديادة –كما قيال–
 ال تتصادم وال تتعاره بل يشد بعضها أزر بعه ويصدق بعضها بعًضا. –

وياازاد علااى هااذا أنهااا تمثاال سااجاًل باااال  األهميااة لماان يريااد دراسااة تطااور اللغاااة 
العربية وانتقالها مان طاور ِإلَاى طاور فاال عجاب إذن أن يعتبرهاا الادكتور عباد الصابور 
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هين ماااان العلااااوم التااااي ينبغااااي االعتماااااد عليهااااا فااااي دراسااااة العربيااااة الفصااااحى، ألن شاااا
رواياتها هي أوثق الشواهد علاى ماا كانات علياه ظواهرهاا الصاوتية والصارفية والنحوياة 

 .ع١١طواللغوية بعامة في مختلف األلسنة واللهجات

چ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ. ِفااااااااااااااي َقوِلااااااااااااااِه َتَعاااااااااااااااَلى 2

 ع8 – 7االنفطار: ط
، وقااااد اعتمااااد اباااان ع١2طوردت قراءتااااان فااااي الفعاااال طعاااادلكع: التخفيااااف والتشااااديد

 .ع١3طمنظور في توجيه هاتين القراءتين على ما نقله األزهري عن الفراء
مااا فوجددا التخفيددف : إمااا أن يكااون بمعنااى: صاارفك ِإلَااى أي صااورة شاااء، إمااا حساان وا 

ما طويل قبيح و  ما أن يكون المراد: َعَدَلكا  ما قصير. وا  هاي و من الكفار إلاى اإليماان  وا 
 نعمة.

َماَك وجعلاك معتاداًل معادتل الخلاق، وقاد ذكار األزها :أما وجا التشدديد ري عان فمعنااه َقوت
 هذا الوجه أنه أعجب الوجهين ِإَلى الفراء، وأجودهما في العربية.

ل: وفي محاولة لألزهري لتعليل إعجاب الفراء بقراءة التشديد وجودتها، ناراه يقاو 
أقااوى فااي العربيااة منهااا طفااي العاادلع، ألنااك  ع١٤طعااددلك ألن طفاايع فااي التركياابواختاارت 

َعاَدلت ك  تقول: َعَدلت َك ِإَلى كذا، وصرفتك ِإَلى كذا، وهو أجود في العربية من أن تقول:
 .ع١5طفيه وصرفته فيه

وكااان األزهااري ياارى أن تعديااة طَعاادتلع بالتشااديد إنمااا يكااون بحاارف الجاار طفاايع 
سااًبا اق الااوارد فااي القاارآن الكااريم ط.....َفَعاادتلك فااي أي صااورة...ع مناوبااذلك يكااون السااي

 للتشديد.
اق أماااا طَعاااَدَلع باااالتخفيف، فيناسااابها التعدياااة بااااطِإَلىع وهاااو ماااا لااام يااارد فاااي الساااي

يااة ماان القرآنااي، ألنااك تقااول َعااَدْلت َك ِإلَااى كااذا وصاارفتك ِإلَااى كااذا، فهااذا أجااود فااي العرب
 .قولك عدلتك فيه وصرفتك فيه

ويمكااان القاااول إن هاااذا التعليااال يااادل علاااى فهااام دقياااق ألسااارار التراكياااب العربياااة 
 وبالغة القرآن الكريم وأهمية توجيه القراءات القرآنية في ضوء هذا الفهم الدقيق.
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ولياات اباان منظااور اختااار مثلمااا اختااار ساالفه األزهااري أو أباادى رأيااه فااي هاااتين 
ساااعة اطالعاااه فقاااط، وال يظهااار آراءه  القاااراءتين، ولااام يكتاااف بمجااارد النقااال الاااذي يظهااار

 النقدية، ولو قد فعل ألضاف ِإَلى لسان العرب قيمة فوق قيمته.

ت: الصاافاط چ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ. ِفي َقوِلِه َتَعاَلى: 3
 ع55 – 5٤

 ع١٦طأن القااراء كلهاام بالتشااديد، إال مااا رواه طحسااين الجعفاايع يااذكر اباان منظااور
َعع بضام م م ْطِلع وَنع ساكنة الطاء مكسورة النون، طفَاأ ْطلِ عن أبي عمرو أنه قرأ طهل أنت

 األلف وسكون الطاء وكسر الالم.
كمااا يااورد رأي األزهااري فااي القااراءة بااالتخفيف، فاااألزهري يعتباار أن كساار النااون 
فااي طم ْطِلع ااونع شاااذ عنااد النحااويين أجمعااين، وأن وجهااه ضااعيف، وماان ثاام نااراه يوجااه 

ع بااال نااون كقولااك: هاال أنااتم آمااروه، وآمااِريت  اذيااة علااى معنااى طهاال أنااتم م   امااا و ْطِلعاايت
 قول الشاعر:

 ه اااااااااااام القااااااااااااائلون الخياااااااااااار واذمرونااااااااااااه

 إذا ماااااااااا َخَشاااااااااوا مااااااااان م ْحاااااااااَدِث األمااااااااار م عَظَماااااااااا  

   
مان  –في رأيه  –واذمرون به، وهذا  –عند األزهري َأيًضا  –فوجه الكالم فيه 

 .ع١7طشواذ اللغات
ن عدم حذف نون جمع المذكر السالم عناد اإلضاافة وكأن األزهري هنا يعتبر أ

أمار شاااذ وأنااه ِإَذا جااز مثاال ذلااك فااي الشاعر، فااال يجااوز فااي القارآن الكااريم، وماان اجاال 
 .ع١8طذلك اعتبر قراءة التخفيف طم ْطِلع وِنع شاذة

قال الفراء في حديثه عن هذه القاراءة: "وقاد قارأ بعاه القارداء طم ْطِلع اوَن فاأْطِلَعع 
ن. وهو شاذ  ألن العرب ال تختار على اإلضافة إذا أساندوا فااعاًل مجموًعاا فكسر النو 

بي. ويقولااون لالثنااين: عنااه. فماان ذلااك أن يقولااوا: أناات ضااار أو موحااًدا الااى اساام مكندااى 
بانني وال للجمياع: ، وال يقولاوا لالثناين: أنتماا ضاار أنتما ضاربي، وللجميع: أنتم ضاربيد 
ندمااااا تكااااون هااااذه الناااا ، مثاااال طضااااربوني ويضااااربني ضاااااربونني. وا  ون فااااي َفَعااااَل َوَيْفِعاااال 
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وضربنيع. وربما غلط الشاعر فياذهب الاى المعناى، فيقاول: أنات ضااربني، يتاوهم أناه 
نماا اختااروا اإلضاافة فاي االسام  ة... وا  أراد: هل تضربني  فيكون ذلك على غير صاحد

سااااتحبوا المكنااااى  ألنااااه يخااااتلط بمااااا قبلااااه فيصااااير الحرفااااان كااااالحرف الواحااااد. فلااااذلك ا
اإلضاافة فااي المكنااى، وقاالوا: همااا ضاااربان زياًدا، وضاااربا زيااد ألن زياًدا فااي ظهااوره ال 

 .ع١9طيختلط بما قبله  ألنه ليس بحرف واحد والمكنى حرف"
اااة  طم طتِلع اااونع بتشاااديد الطااااء مفتوحاااًة  بفاااتح و وقاااال السااامين الحلباااي: "وقااارأ العامت

 ن قوِلاَك:مامل أن يكون قاصًرا أي: م ْقِبل وَن النون... وطم ْطلع وَنع على هذه القراءة يحت
 أطتَلَع علينا فالٌن أي: أقبَل، وأن يكون متعدًيا، ومفعوله محذوف أي: أصحابكم.

وقااارأ أباااو البرهسااام وعماااار بااان أباااي عماااار: طم ْطِلع اااوِنع خفيفاااة الطااااء مكساااورة 
اءة مان حياث هذه القار  –ه أبو حاتم وغير  –النون، َفأ ْطِلَع مبنًيا للمفعول. وقد َردت الناس 

، واألصل: م ْطِلع و  ل ني، فأ بادالجمع بين النون وضمير المتكلم  إذ كان قياس ها م ْطِلِعيت
ههاا ابان جناي : طأوم ْخِرِجيت هامع وقاد وجت وأ دِغَم نحو: جاء م ْسِلِميت العاقلون، وقوله 

لنااااون مااااع علااااى أنااااه أجاااارى فيهااااا اساااام الفاعاااال مجاااارى المضااااارع، يعنااااي فااااي إثبااااات ا
 .ع2٠طالضمير"

وقااد شاادد علماؤنااا األفاضاال علااى ضاارورة احتاارام هااذه القاعاادة واعتبااروا الجمااع 
ن أبين النون واإلضافة من الضرورات الشاذة ولذلك وجدنا طأبا العباس المباردع يعتبار 

ما روى عان سايبويه فاي ذلاك مصانوًعا ومحماواًل علاى الضارورة ِإذ يقاول: "فلايس ألحاٍد 
 مفتشين أن يجيز ما رواه سيبويه من قول القائل:من النحويين ال

 ه ااااااااااام القاااااااااااائلون الخيااااااااااار واذمروناااااااااااه

 اإذا ماااااااااا َخَشاااااااااوا مااااااااان م ْحاااااااااَدِث األمااااااااار م عَظَمااااااااا       
   

 وقول القائل:
وَنه    َولَااااااااااااام َيرَتِفاااااااااااااْق والنااااااااااااااس  م ْحِضااااااااااااار 

 ه  َجميًعااااااااااااااا َوَأياااااااااااااادي الم عَتفاااااااااااااايَن َرَواِهق اااااااااااااا    
   

األزهاااري وابااان منظاااور القاااراءة الجيااادة الفصااايحة، : فهاااي عناااد وأمدددا القدددراءش بالتشدددديد
ومعناهااا: هاال تحبااون أن تطلعااوا فتعلمااوا أياان مناازلتكم ماان النااار  فاااطلع المساالم فاارأى 

 .ع2١طقرينه في سواء الجحيم أي في وسط الجحيم
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أن يطلااب المساالم ماان  –بعااد أن وضااحت الحقيقااة فااي يااوم الحااق  –فااال عجااب 
لمكذب المعاناد فتطلعاه المالئكاة فياراه فاي وساط المالئكة أن يطلعوه على مصير هذا ا

 الجحيم.
 .ع١٦اإلسراء: ط چ ٿ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ چعن قوله تعالى:  .4

مفرقًاا  ع قال: بيتنتاه، مان فَاَرَق َيْفار ق  ومان شادد قاال: أنزلنااهڀفمن خفف ط
 .ع22طفي أيام

ن قال الزمخشري: "وعن ابن عباس أنه قرأ مشدًدا، وقال: لم َيناِزْل فاي ياومي
يف وال فااي ثالثااٍة، باال كااان بااين أولااه وآخااره عشاارون ساانًة، يعنااي أنت طفَااَرَقع بااالتخف

 .ع23طيدل على فصل متقارٍب"
أماااا ابااان عاشاااور فقاااد قااارر المعناااى الساااابق ولكناااه أضااااف علياااه أن طفَااارتَقع 

ْقَناااا باااالتخفيف والتشااا ى ديد بمعنااابالتشاااديد فياااه عاااال  ومحاولاااة إذ قاااال: "َوَفَرْقَناااا َوَفرت
د، إذ التشديد يفيد تعدية، ومعناه الفصل بين أجازاء شام متصال األجازاء، غيار واح

، أن طفَاارتَقع ياادل علااى شاادة التفرقااة، وذلااك إذا كاناات األجاازاء المفرقااة أشااد اتصاااالً 
ه، وقااد قياال إن طفَاارتَقع لألجسااام، وطفَااَرَقع للمعاااني، نقلااه القرافااي عاان بعااه مشااايخ

لتشااديد لمااا فياه عااال  ومحاولااة، وأن المخفااف وهاو غياار تااام.... فالوجاه أن فاارق با
والمشاااادد كليهمااااا حقيقااااة فااااي فصاااال األجسااااام، وأمااااا فااااي فصاااال المعاااااني الملتبسااااة 
فمجاااااز. وقاااااد اتفقاااات القاااااراءات المتاااااواترة العشاااار علاااااى قااااراءة طَفَرقنااااااع باااااالتخفيف، 
والتخفياااااف منظاااااور فياااااه إلاااااى عظااااايم قااااادرة اهلل تعاااااالى، فكاااااان ذلاااااك الفااااارق الشاااااديد 

 .ع2٤طخفيًفا"
وقاااد تحااادث ابااان جناااي فاااي كتاباااه طالمحتسااابع عااان هاااذه القضاااية فاااي كاااالم 
طويل مؤاده أن الفعل المخفف قد ياؤدي معناى الفعال المشادد، إذ قاال: "ووجاه هاذا 
أن الفعَل عندنا موضوٌع على اْغِتراِق جنسه أال تارى أن معناى: قااَم زياٌد: كاان مناه 

والقعااود  جنسااان فالفعاال إذن  –نعلاام كمااا  –القيااام َوَقَعااَد: كااان منااه القعااود. والقيااام 
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علاى اْغتِاراِق جنسااه يادل علااى ذلاك عمل ااه  عنادنا فاي جميااع أجازاء ذلااك الجانس ماان 
 .ع25طمفرده َوم ثناه ومجموعه ونكرته ومعرفته وما كان في معناه"

مناساابة للسااياق،  –رغاام عاادم شااهرتها  –ويمكاان القااول أن القااراءة بالتشااديد 
كااون تأولااى أن  چ  ٿ ٺ  ٺ ٺ  ٺ چيااة وهااي: ألن العلااة التااي ذكاارت فااي اذ

 .علة لنزوله مفرًقا ومنجًما
اًل وهذه طائفة من القراءات القرآنية التي وردت بالتشديد والتخفياف، ال تثيار جاد

نمااااا يوردهاااا اباااان منظاااور ويااااورد لكااال قااااراءة المعناااى المترتااااب  وال تكثااار فيهاااا اذراء، وا 
 نى جديًدا ومثال ذلك: عليها. وغالًبا ما تضيف القراءة األخرى مع

ع قااااااااارد بالتشاااااااااديد ١2التكاااااااااوير: ط چ  ڇ ڇ چ چوفاااااااااي قولاااااااااه تعاااااااااالى:  .5
وبااااالتخفيف، وقااااد علااااق اباااان منظااااور علااااى هاااااتين القااااراءتين بقولااااه: والتشااااديد 

. ويفهم من تعليق ابن منظور ميلاه ِإلَاى القاراءة بالتشاديد ألنهاا تادل ع2٦طللمبالغة
الجحيم هناا مناسابة إلباراز أهاوال على المبالغة، والحق أن المبالغة في وصف 

 يوم القيامة.

 ع2الحشر: ط چ  ۋ ٴۇ ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ چوفي قوله تعالى:  .6

بوَنع بالتشديد، فمعناه: يهدمونها، ومن قرأ بالتخفيف، ف معنااه: فمن قرأ طي َخرِّ
 يخرجون منها ويتركونها، والقراءة بالتخفيف أكثر.

حينما حاصارهم  أن الرسول وبالرجوع إلى السيرة النبوية البن هشام نجد 
 أن يجلايهم بعد ما انكشاف تادبيرهم إللقااء الصاخرة علياه لقتلاه "ساألوا رساول اهلل 

ويكااف عاان دمااائهم علااى أن لهاام مااا حملاات اإلباال ماان أمااوالهم إال السااالح، ففعاال 
فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به اإلبال، فكاان الرجال مانهم يهادم بيتاه مان نجااف 

 .ع27طلتي بأعلى البابع فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به..."بابه طالعتبة ا
 ة. ومعنى ذلك أن القراءة بالتشديد بمعنى طيهدمونهاع سنًدا من السيرة النبوي



 10 

ويااااااذكر الزمخشااااااري أن اليهااااااود كااااااانوا يخربااااااون بااااااواطن البيااااااوت ويخاااااارب 
وال  اًراالمساالمون ظواهرهااا. لمااا أراد اهلل استئصااال شااأفتهم وأال يبقااى لهاام بالمدينااة د

هاا بمنهم ديااًرا، والاذي دعااهم ِإلَاى التخرياب حااجتهم ِإلَاى الخشاب والحجاارة ليسادوا 
وأن  –علااى بقائهااا مساااكن للمساالمين  –بعااد جالئهاام  –أفااواه األزقااة، وأال يتحسااروا 

ينقلااوا معهاام مااا كااان فااي أبنيااتهم ماان جيااد الخشااب، وأمااا المؤمنااون فااداعيهم إزالااة 
ِنهم وم ْمَتِنعَ   .ع28طهم وأن يتسع لهم مجال الحربم َتَحصد

 المجموعة الثانية: اختالف القراءات في حركة ما قبل الحرف األخير 
تحاااات هااااذه المجموعااااة نسااااتعره بعااااه القااااراءات القرآنيااااة التااااي أوردهااااا اباااان 
منظااور، وكااان وجااه اخااتالف القااراءات فيهااا هااو: اخااتالف حركااة اللفااظ فااي حاارف أو 

 أن اختالف الحركات هنا ليس اختالًفا إعرابًيا.حرفين قبل الحرف األخير، بمعنى 
نمااا يغياار معناهااا، ممااا يوسااع دائاارة  وهااذا االخااتالف ال يغياار صااورة الكلمااة، وا 

 المعنى في القرآن الكريم.
براز الوجه البالغي للمعنى الجديد.  وسوف نحاول هنا تقييم هذه القراءات وا 

 ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ چ: حكاياااااااة عااااااان اباااااااراهيم  –وفاااااااي قولاااااااه تعاااااااالى  .١

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پپ پ پ

 ع.2٦٠البقرة: ط چ  ڤ ٹ ٹ

اَور وهاو الميال: ع ٹطيستشهد ابان منظاور بكلماة  علاى معناى الصت
ااور:  ااور  ع ن ق ااه إلااى الشاام: إذا مااال نحااوه بعنقااه، وصااار وجهااه َيص  فالرجاال يص 

لياك،  إأقبل به ثم يورد قراءتين: األولى: بضام الصااد، بمعناى وجههان  َوَأِمْله انت 
ع بكسر الصاد، بمعنى: فقطعهن  .ع29طوالثانية: طَفِصْره نت

وقد أفاه علماؤنا األجالء فاي حاديثهم عان هاذه القاراءة ويتحصال مان 
 :ع3٠طكالمهم أن في معنى طصرهنع وجوًها يمكن إجمالها باذتي
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ع، وهااي مان: صاار يصااور  االول: ِ ْره انت أنهاا بضام الصااد وكساارها لغتاان طص 
.ويصير، والمع ْهه نت  نى: َوجِّ

، وبالكساااار ماااان  الثدددداني: ْهه اااانت ع ماااان يصااااور، بمعنااااى َوجِّ ااااْره نت أنهااااا بالضاااام طص 
.  يصير، بمعنى: َقطِّْعه نت َوَشِقْقه نت

اار ا: رباااط وشااد: بم الثالددث: ااارب صد ع مااان َصاارت َيص  اارته نت عناااى: أنهاااا فااي قاااراءة طص 
 شدهن واربطهن.

ع الرابع:  .ْح ِبِهنت من َصرت َيِصرب َصريًرا، بمعنى: صِ  أنها في قراءة طَفِصرته نت
ويزيااد القرطبااي وجهًااا خاِمًسااا علااى قااراءة لاام يااذكرها اباان منظااور فيقااول: 

ع بفااااتح الصاااااد وشااااد الااااراء مكسااااورة حكاهااااا المهاااادوي وغيااااره عاااان  ع3١ط"طِصاااارِِّهنت
، مااان قاااولهم: َصاااَرى َيصاااِري إذا حااابس، ومناااه الشااااة  عكرماااة بمعناااى فاحِبْساااه نت

 .ع32طة"المصرا
وقد ذكر الطبري في شرح القراءتين السبعيتين عارًضاا أقاوال البصاريين 
 والكوفيين ومرجًحا لرأي البصريين وتخريجهم علاى الكاوفيين اذ قاال: "ساواء قارأ

ع إذ كانات ع إليك أو كسارها طَفِصاْره نت ْره نت لغتاين  القارد ذلك بضم الصاد: طَفص 
ن كااان كااذلك، فااإن أحبدهمااا إلاايد أن ا  معااروفتين بمعنااى واحااد. غياار أن األماار و 

اْره نت إلياكع بضام الصااد  ألنهاا أعلاى اللغتاين وأشاهرهما، وأكث رهماا أقارأ باه طَفص 
 .ع33طفي أحياء العرب"

وقال السمين الحلبي: "اختلف في ذلك فقيل: القراءتان ي حتمل أن تكوناا 
ااوره ه وَيِصاايره، بمعنااى َقَطعااه أو احالاا بمعنااى واحااد وذلااك أنااه ي قااال: صاااَره َيص 

ا فاللغتاااان لفاااٌظ مشاااترٌك بااااين هاااذين المعنياااين، والقراءتااااان َتحَتملهماااا مًعاااا، وهااااذ
.  مذهب  أبي عليد
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اااا الكسااار  فمعنااااه  القطاااع  وقاااال الفاااراء: الضااام مشاااترك باااين المعنياااين، وأمد
ء فقط. وقال غيره: الكسر بمعنى القطاع والضام بمعناى اإلمالاة. ون قال عان الفارا

 .ع3٤طأيًضا أنه قال: َصاَره  مقلوٌب من قولهم: َصَراه عن كذا أي: قطعه عنه"
 –فاي نظاري  –وبالرغم من شهرة القاراءة بالضام إال أن القاراءة بالكسار 

اقرب ِإَلى سياق اذيات، ألن األمر بأخذ أربعاة مان الطيار  –بمعنى طقطعهنع 
ثاااام دعااااوتهن اليااااه،  وتقطاااايعهن إرًبااااا، وتوزيااااع أجاااازائهن علااااى كاااال جباااال جاااازًءا،

تياااانهن ساااعًيا، هاااذه العملياااة كلهاااا أنساااب ببياااان كيفياااة إحيااااء الماااوتى وأدعاااى  وا 
 .الطمئنان قلب ابراهيم 

ا  مان سايدنِفي َقوِلِه َتَعاَلى: تصويًرا لموقف المنافقين وزعايمهم عباد اهلل بان أ بايِّ  .2

 ک         ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ چ –ورساااااالته  - محماااااد 

 .8المنافقون: چ  گ
 يورد ابن منظور قراءتين:

ع بضم الياء وكسر الراء طمضارع أخر ع.األولى:   طَلي خِرَجنت
ع بفتح الياء وضم الراء طمضارع خر ع. :الثانية  طَلَيْخر َجنت

قد بيدن ابن منظور أن القراءة الثانية يترتب عليها محظاور نحاوي وهاو و 
بنكارة فيقاول باأن المعناى  مجم الحال معرًفا باأللف والاالم، ولاذلك نجاده يؤولهاا

على هذه القراءة هو: َلَيْخر َجنت اأَلَعزب ِمنها َذلياًل. وقاد ضاعف ابان منظاور هاذه 
القااراءة بساابب تعريااف الحااال ونااص علااى أن: "الحااال ومااا وضااع موضااعها ماان 

وتضااااعيف اباااان منظااااور هااااذه القااااراءة بساااابب  ،ع35طالمصااااادر ال يكااااون معرفااااة"
تفق مع ما قرره جمهور النحاويين مان أن األصال تعريفه الحال فيها وهو بهذا ي

فااي الحاااال أن تكاااون نكاارة، فاااال تكاااون معرفااة، وماااا ورد مااان عبااارات يبااادو مااان 
لفظهااا أن الحااال فيهااا معرفااة ال نكااارة، يؤولهااا النحاااة بااالنكرة أو يتخيلااون لفًظاااا 
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فاي  –منكًرا من معاني الفاظ الحال التي وردت معرفة وهاذا التأويال أو التخيال 
 هو وسيلة االتفاق بين القاعدة وبين ما ورد عن العرب من مثل  –النحاة  رأي

 وتأويلها: م َتَرتِّبينَ  -أدخلوا األول فاألول      
 وتأويلها: م َتَزاِحَمةً  -َوَأْرَسلها الِعَراك           
 ع3٦طوتأويلها: َجميًعا -وجاءوا الَجمتاء الغفير     

ه القراءة، ولم يوضح لنا سبب القوة وقد اكتفى ابن منظور بتضعيف هذ
ع.  في القراءة األولى طلي ْخِرَجنت

وأرى أن سااابب قاااوة وشااايوع القاااراءة األولاااى يرجاااع مااان جهاااة إلاااى عااادم 
معارضااتها لقواعااد النحااو، وماان جهااة اخاارى إلااى انسااجامها مااع مااا يمليااه سااياق 

ريخ: اذيااات التااي وردت فااي سااورة المنااافقين وموافقااة هااذا السااياق ألحااداث التااا
فالساااورة تتحااادث عااان المديناااة، وماااا كاااان يحملاااه زعااايمهم عباااد اهلل بااان أ بااايِّ فاااي 

حاااين لقاااي بناااي المصاااطلق علاااى طالم َريسااايعع      صااادره مااان حقاااد علاااى النباااي 
وهازمهم وقتاال ماانهم، ازدحام علااى الماااء طَجهجااه  باان سااعيدع  –وهاو ماااء لهاام  -

َهناايع حليااف لعباا د باان أ بااي، واقتااتال، وهااو اجياار لعماار يقااود فرسااه وطساانان الج 
فصاااارج جهجهاااااه: يااااا للمهاااااجرينل وصاااارج ساااانان: يااااا لألنصااااارلل فاستصاااارج 

 جهجهاه طجعالع وهو من فقراء المهاجرين ولطم سناًنا.
 فقال عبد اهلل بن أ بي لجعال: وانت هناكل وقال: ماا َصاِحبنا محماًدا إال

 .َك َيْأك لكَ ِلن لَطمل واهلل ما مثلنا ومثلهم إال كما قال األول: سمن َكلبَ 
اماااا واهلل لااائن رجعناااا َلي خاااِرَجنت االعاااز مناااا األذلت وعناااى بااااألعز: نفساااه، 

ثااام قاااال لقوماااه: ماااا فعلاااتم بأنفساااكم، احللتماااوهم بالدكااام  وبااااألذل: رساااول اهلل 
وقاساامتموهم أمااوالكم، أمااا واهلل لااو امسااكتم عاان جعااال وذويااه فضاال الطعااام، لاام 

وا عاانكم، فااال تنفقااوا علاايهم حتااى ينفضااوا ماان يركبااوا رقااابكم، وألوشااكوا ان يتحولاا
فقااال: أناات واهلل الااذليل  -وهااو حاادث–حااول محمااد. فساامع بااذلك زيااد باان أرقاام 

 القليل المبَغه في قومك ونحن في ِعزِّ ِمَن الرحمن وقوة من المسلمين.
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 .ع37طفقال عبد اهلل: اسكت فإنما كنت ألعب
لحظاااات الغااارور  فاااي لحظاااة مااان–إن عباااد اهلل بااان أ َباااي يرياااد أن يؤكاااد 

بأناااه وهاااو األعاااز  -والثقاااة باااالنفس مااادفوًعا بالحقاااد الااادفين علاااى محماااد ورساااالته
واألقااوى ساايخر  محمااًدا األذل واألضااعف ماان المدينااة. والفعاال فااي هااذا السااياق 

، ألن عبااد اهلل هنااا فااي موقااف متعااد والفاعاال: عبااد اهلل، والمفعااول بااه محمااد 
 اإلخرا . من يوحي لنفسه بأنه العزيز القادر على

اف ، وفيها اعتار أما القراءة الثانية: فالفعل فيها الزم، والفاعل: محمد 
ا من عبد اهلل بن أ بي لمحماد باالعزة فاي موقاف يرياد هاو أن يثبتهاا لنفساه وينفيها

عااان محماااد وأصاااحابه مااان أمثاااال طجعاااالع، ولهاااذا كانااات قاااراءة ضااايقة المعناااى 
هاااا َعااازب منلحاااال نكااارة: طَلَيْخااار َجنت األَ  ِإلَاااى التأويااال النحاااوي، كاااي ياااأتي اوم ْحوَجاااةً 
  ذلياًلع.

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چفاااااااااي قولاااااااااه تعاااااااااالى:  .3

 ع.3٦ق: ط چ  ٺ ٺ ڀ ڀ
ذكر ابن منظاور أن فاي الفعال طنقباواع ثاالث قاراءات، اعتماد فيهاا علاى 

 . ِإذ ذكر لها ثالث قراءات:ع38طما أورده الفراء في معاني القرآن
هاارب شااديدها بمعنااى: خرقااوا الاابالد فساااروا فيهااا طلًبااا للمبفااتح القاااف وت اأُلوَلددى:

 فهل كان لهم محيص من الموت 
لاابالد طَفَنقِّب ااواع بكساار القاااف طفعاال أماارع فإنااه كالوعيااد أي اذهبااوا فااي ا الثانيددة:
 وجيئوا.

وأغلااب الظاان أن القااراءة باااألمر تكااون مناساابة لةيعاااز ألهاال مكااة بااأن 
 كااانوا أشاد ماانهم بطًشااا ولاام يجاادوا لهاام محيًصااايبحثاوا فااي تاااريخ سااابقيهم الااذين 

 من َقَدِر اهلِل تعالى.
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، ولم يورد ابن منظور لهذه القاراءة معناى ع39ططَفَنقِّب واع وهي قراءة الحسن الثالثة:
، ولكاان الزمخشاااري ع٤٠طويَحاادِّد مااا ِإَذا كاناات باااالتخفيف مااع الفااتح أو ماااع الكساار

 أن َيَتَنقتاَب خاف البعيار قاال طماااذكار أنهاا بكسار القااف مخففاة مان النقاب، وهاو 
َنِقَبات دامهم، وَ َمستها من َنَقٍب وال َدَبرع والمعنى َفَنِقَبت أخفاف إبلهم أو َحِفَيات أقا

 .ع٤١طكما ت ْنَقب أخفاف اإلبل لكثرة طوفهم في البالد
ال  وأًياا مااا كاناات القاراءات فااي هااذه اذيااة فإنهاا جميًعااا تبااين أن قاادرة اهلل

فااي هاااالك المتجباارين الساااابقين ذكاارى لمااان كااان لاااه قلاااب أو يعجزهااا شااام وأن 
 ألقى السمع وهو شهيد.

 ع.٤3المعار : ط  چ ڄ ڄ ڦ      ڦ ڦ ڦ    ڤ  ڤ ڤ چفي قوله تعالى:  .٤
 ذكر ابن منظور قراءتين لكلمة طنصبع:

 بفتح فسكون. –َنْصب اأُلوَلى: 
 .ع٤2طبضمتين -ن ص ب  الثانية:

. فااي معنااى كاال قااراءة َفَماان قاارأ ع٤3طجااا ثاام أورد مااا قالااه َأب ااو إسااحق الز 
 باألولى: فمعناه إلى َعِلٍم منصوب يستبقون اليه.

 ٹ ٹ ٹ چوماااان قاااارأ بالثانيااااة: فمعناااااه إلااااى أصاااانام كقولااااه تعااااالى: 

 ع.3المائدة: ط چ  ٹ
وأرى أن كلتااااااا القااااااراءتين َسااااااَواٌء فااااااي تصااااااوير الااااااذكر الااااااذي سيصاااااايب 

ددوا هاااادًفا طعلًمااااا كااااان أو الخااااارجين ماااان األجااااداث سااااراًعا، كااااأنهم قااااوم قااااد حاااا
 صنًماع يتسابقون من أجل الوصول اليه.

 المجموعة الثالثة: اختالف القراءات في حركة الحرف األخير
أمااا المجموعااة الثالثااة التااي نحاان بصااددها فتتضاامن اخااتالف القااراءات القرآنيااة 

باي في حركاة الحارف االخيار، وغالًباا ماا يترتاب علاى هاذا االخاتالف باروز توجياه إعرا
 للفظ يختلف تبًعا الختالف الحركة. ومن الطبيعي أن يتبع ذلك تغيير في المعنى.
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 ع2١اإلنسان: ط چ  ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ چففي قوله تعالى:  .١

تختلااف القااراءات فااي طعاااليهمع فيااورد اباان منظااور رأي الفااراء فااي ذلااك 
وتعقيااب الزجااا  عليااه، ويقااف منهمااا موقفًااا محايااًدا، فااال ياارجح رأي أحااد منهمااا 

 ى اذخر.عل
 فالفراء يورد قراءتين ويعلل لهما:

 فقد قرد طعالَيهمع بفتح الياء.

 وقرد طعالْيهمع بسكون الياء.
فماان فتحهااا جعلهااا كالصاافة فااوقهم، فااالعرب تقااول: قومااك َداِخااَل الاادار 

 . ع٤٤طفينصبون طداخلع ألنه محل فاطعاليهمع من ذلك
ع٤5طثياب  سندسٍ وأما القراءة بالسكون، فرفعه باالبتداء، والخبر: 

.
 

فإناااه يساااتنكر علاااى الفاااراء إدخاااال طعااااليع فاااي الظاااروفع  أماااا الزجاااا 
 ويقول: ال تعرف طعاليع في الظروف ولو كان ظرًفا لم يجز إسكان الياء.

ثاااام يتشااااكك فااااي أن يكااااون الفااااراء قااااد نصاااابها علااااى الظااااروف وياااارى أن 
َتَعااااَلى: نصااابها علاااى الحاااال مااان شااايئين: أحااادهما مااان الهااااء والمااايم ِفاااي َقوِلاااِه 

 ع.١9اإلنسان: ط چ  ۋ ٴۇ ۈ ۈچ

أي: فااااااي حااااااال علااااااو الثياااااااب إياااااااهم.  چوئ  وئ ەئ چ: ثاااااام قااااااال
وثانيهاااا: يجاااوز ان يكاااون حاااااًل مااان الِولاااداِن، ثااام يضااايف: طوالنصاااب فاااي هاااذا 

 بيِّنع.
ولكاان الزجااا  يتفااق مااع الفااراء فااي أن القااراءة بالسااكون تكااون علااى أنهااا 

 .مرفوعة باالبتداء، والخبر: ثياب سندس
قاااااراءتين أخااااااريين  –وينقااااال عناااااه اباااااان منظاااااور  –كماااااا ياااااورد الزجااااااا  

 طعاااليَتهمع بالنصااب وطعاااليت ه مع بااالرفع، ولكنااه ياانص علااى أن القااراءة بهمااا ال
 تجوز لخالفهما المصحف.
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ويضيف ابن منظور أن تفسير نصب طعاليتاهع ورفعهاا كتفساير قراءتاي 
 .ع٤٦ططعاليهمع نصًبا ورفًعا

ساااواء أكاااان  –حاااال الاااذي يتمساااك باااه الزجاااا  وأرى أن النصاااب علاااى ال
يجعااااال مااااان طالثيااااااب الساااااندس  –صااااااحب الحاااااال هااااام المؤمناااااون أو الولااااادان 

واالساااتبرق وأسااااور الفضاااةع التاااي يتحلاااون بهاااا صااافة عارضاااة ال دائماااة، اذ إنت 
"الحاااااال المتنقلااااااة هااااااي األصاااااال فااااااي الحااااااال وهااااااي اكثاااااار شاااااايوًعا ماااااان الحااااااال 

 .ع٤7طالالزمة"
هااا يشااير إلااى أن هااذا النعاايم والملااك الكبياار هااو مااع أن سااياق اذيااات كل

بِّااِه مسااكيًنا ويتيًمااا وأساا –أظنااه دائًمااا  –جاازاء  يًرا، لماان ي طعمااون الطعااام علااى ح 
إطعاًما خالًصا لوجه اهلل خوًفا من يوم عبوس قمطرير... وهو ماا تتحادث عناه 

 سورة االنسان كلها تقريًبا.

 .ع7١هود: ط چ  ىئ    مئ حئ جئ    ی ی چفي قوله تعالى:  .2

 قراءتان: بالرفع والفتح. في طيعقوبع
أمااا القااراءة بااالرفع فلهااا تعلياال واحااد ذكااره اباان منظااور وهااو أن المعنااى: 

 ومن وراء اسحق يعقوب  م َبشتٌر به.
 وأما القراءة بالفتح فقد أورد ابن منظور ما دار حولها من جدال:

ه باالعطف فاي موضاع الخفا ع٤8طفأبو زيد واألخفش َزَعَما أنه منصاوب

أي طومان وراء إساحق بَيْعق اوَبع َبْياَد أن األزهاري يقاول إن ع     یطعلى قوله 
. فاااأبو العبااااس ع٤9طحاااذاق النحاااويين مااان البصاااريين والكاااوفيين ال يجيااازون ذلاااك

ثعلاابع ياارى انااه منصااوب بإضاامار فعاال آخاار، كأنااه قااال:  –طاحمااد باان يحيااى 
فيعقوب عناده فاي موضاع فبشرناها بإسحق ووهبنا لها من وراء إسحق يعقوب، 

 النصب بالفعل المضمر.
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ياااارى أنااااه منصااااوب بااااالعطف علااااى المعنااااى الموجااااود فااااي  ع5٠طوالزجااااا 
طفبشاارناهاع كأنااه قااال: وهبنااا لهااا إسااحق وماان وراء إسااحق يعقااوب، أي وهبناااه 

 .ع5١طَأيًضا
وقد رجعت ِإَلى معااني القارآن للفاراء فوجدتاه يعلال للنصاب تعليال ثعلاب 

 التعليل بالتمثيل بشعر طريف فيقول: والزجا  ولكنه يوضح 
 والنصب في يعقوب بمنزلة قول الشاعر:

 ِجئناااااااااي ِبِمثاااااااااِل بناااااااااي بااااااااادٍر ِلقَاااااااااوِمِهم

 أو مثااااااااااااِل أساااااااااااارِة َمنظ ااااااااااااوِر باااااااااااان َساااااااااااايتار  

   
 أو عاااااااااِمر باااااااان طفيااااااااٍل فااااااااي م َركتبِااااااااهِ 

 أو حاِرثًااااااااا يااااااااوَم نااااااااادى القااااااااوم  يااااااااا حاااااااااارِ   

   
 

 ثم يضيف أن بعه بني باهلة أنشده:
بِز لَاااااااااه  م َيستااااااااارً  لَاااااااااوْ   اجياااااااااَت باااااااااالخ 

 اوالَباااااااااااااايَه َمطبوًخااااااااااااااا َمًعااااااااااااااا َوالسبااااااااااااااكترَ   
   

 لاااااااااااااااااااااااام ي رِضااااااااااااااااااااااااِه ذِلااااااااااااااااااااااااَك حتااااااااااااااااااااااااى َيْسااااااااااااااااااااااااَكَرا

   
اااا لااام يظهااار الفعااال ماااع الاااواو  فنصاااب علاااى قولاااك: وجئاااَت بالساااكتِر، فلمت
نصااب كمااا تااأمر الرجاال بااالمرور علااى اخيااه فتقااول: أخاااك أخاااك تريااد: اماارر 

 .ع52طبه

 ع.١2لصافات: اط چ  ڱ ڱ ڳ چ .3

يتعاااره ابااان منظاااور لتفساااير معناااى العجاااب عناااد العلمااااء، وماااا يترتاااب 
أو إلااى ساايدنا محمااد  علااى هااذا المعنااى حااين يسااند الفعاال طَعِجااَبع إلااى اهلل 

:وينبني على هذا اإلسناد في اذية السابقة قراءتان ، 
ع بضم التاء. .١  طبل َعِجبت 

 طبل َعِجبَتع بفتح التاء. .2
منظااور هاااتين القااراءتين، يااورد مااا قالااه العلماااء فااي وبعااد أن يااورد اباان 

 تعليل القراءة بالضم على النحو اذتي:
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فاااالفراء، يااارى أن العجاااب إذا أساااند إلاااى اهلل فلااايس معنااااه مااان اهلل كمعنااااه مااان  -

ع5٤طچ ېئ ېئ ېئ چ، وقوله: ع53طچ  وئ ەئ ەئ چالعباد فذلك مثل: 
 . 

رأى مااا ينكااره ويقاال  والزجااا : ياارى أن أصاال العجااب فااي اللغااة أن اإلنسااان إذا -
 وعلى هذا معنى قراءة من قرأ بضم التااء، ألن –مثله قال: قد َعِجبت  من كذا 

قااد علاام مااا  االدمااي إذا فعاال مااا ينكااره اهلل جاااز أن يقااول فيااه عجباات، واهلل 
أنكااااره قباااال كونااااه، ولكاااان اإلنكااااار  العجااااب  الااااذي تلاااازم  بااااه الحجااااة  عنااااد وقااااوع 

 .ع55طالشم

ن القااراءة بالضاام معناهااا: أخباار اهلل عاان نفسااه بالعجااب، واباان األنباااري ياارى: أ -
 وهو يريد: بل جازيتهم على عجبهم من الحق، فسمى فعله باسم فعلهم.

ة، فلايس فيهاا غرابا أما القراءة بفتح التاء، وبإسناد الفعل طعجابع إلاى النباي  -
وال تحتااا  إلااى تأوياال ومعناهااا كمااا يقااول اباان منظااور: باال عظاام فعلهاام عناادك، 

قااااال تعااااالى:  –أخباااار اهلل عاااانهم فااااي غياااار موضااااع بالعجااااب ماااان الحااااق وقااااد 

، ع57طچ ڀ ڀ پ پ پ پ چ، وقااااااااااااااااااال: ع5٦طچ ڀ پ پچ

 .ع59عط58طچ  چ چ چچو

قااد  –ال الصااورة  –وهكااذا رأينااا أن اخااتالف القااراءات مااع تغياار المعنااى 
 فكان االخاتالف بالتشاديد –اتسع وتفرع إلى هذه الفروع الثالثة التي عرضناها 

وكااان فااي حركااة مااا قباال الحاارف االخياار، ثاام االخااتالف فااي حركااة والتخفيااف 
 الحرف االخير.

وهذا االختالف لم تتغير معه صورة الكلماة، ولكان تغيار معناهاا، ورأيناا 
فااي هااذا التغياار مااا رأيناااه ماان بالغااة فائقااة، أو توجيااه نحااوي أو حكاام شاارعي، 

فاي مادارس  –ان علاى امتاداد الزما –وكل ذلك قد أثرى الدراسات القرآنية وأثار 
واتجاهااااات وعلماااااء وباااااحثين َأثااااروا المكتبااااة العربيااااة بهااااذا التااااراث الهائاااال ماااان 

 البحوث.
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