
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

االختالف بني صيغ املشتقات يف      

القراءات املتواترة وأثره على أقوال 

 املفسرين

 

 إعداد
 د. دالل بنت كويران السلمي

 األستاذ املساعد بقسم القراءات
  جبامعة أم القرى



   

         

 االختالف بني صيغ املشتقات يف القراءات املتواترة وأثره على أقوال املفسرين 

   

  

 املقدمة
فإن مباحث علم توجيه  األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف 

لوم  القراءات قد حظيت بإقبال كثير من علماء وباحثي اللغة العربية؛ وذلك لتطبيقاتها المتعددة على المباحث الصرفية والنحوية وغيرها من ع 
مما يسد ثغرة في هذا العلم  أن يتوجه له الباحثين المتخصصين بالقراءات والتفسير، بمقاربة تجمع بين التفسير والقراءات واللغة،   لاللغة. ولع

آني  ليأتي توجيه الكلمة متضمنا الجمع بين أقوال المفسرين موضحا للفروق بينها حسب القراءة، وبناء الكلمة، مهتما بالنظر إلى السياق القر 
أهمية البحث في الجمع بين علم الصرف، وبين توجيه القراءات والتفسير في عدة نقاط  زالمقصود. وتبر ال غنى عنه في توضيح وبيان الذي 
 منها:
: معالجة الموضوع بتأصيل المعاني التي تحملها المباني، وشرح الفروق بين الصيغ المختلفة فالصيغ الصرفية حاملة للمعاني، والقرآن  أوال

حينما يختار صيغة لكلمة ما فإنه يقصد ما تدل عليه تلك الصيغة من معنى فإذا كانت الكلمة تقرأ بأكثر من صيغة صرفية كانت  الكريم
 المعاني التي تدل عليها أوسع وأكثر.

يغها المختلفة، وتستخدم الربط بين المعاني الصرفية واللغوية وأقوال المفسرين؛ حيث تستخدم قواعد التفسير للجمع بين القراءتين بص ثانيا:
 قواعد الصرف واللغة إلبراز اللطائف المترتبة على ورود الكلمة على صيغتين صرفيتين.  

تقريب التوجيه للمختصين بالدراسات القرآنية، وهذا مما ينبغي أن يتقصده الباحثون المتخصصون في القراءات وعلومها والتفسير   ثالثا:
با منحى لغويا لطبيعته، والتبحر في اللغة وعلومها والصرف وأبوابه، مما قد ال يتحصله الكثيرون، لذا  كان   وأصوله، فعلم التوجيه ينحو غال

ة  تطور العلوم تدوينا وشرحا وتهذيبا وتقريبا، من الظواهر المالحظة في التدوين على مر العصور في كافة العلوم الشرعية واللغوية لمالئم
 فهام.حاجات العصر، ومناسبة تنوع األ

 وتتمثل أهداف البحث فيما يأتي:
 بيان معاني األبنية الصرفية موضوع الدراسة التي صيغت عليها القراءات القرآنية.

 التمثيل لألبنية المختلفة بأمثلة مختارة من القراءات ودراستها دراسة تفسيرية مع التحليل والتوجيه والمقارنة.
 يها األبنية المختلفة ومقارنتها بأقوال المفسرين .الجمع بين المعاني المختلفة التي تدل عل

: في بيان المعاني التي تدل عليها األبنية الصرفية في ضوء القراءات المتواتر، وتوضيح أثر ذلك على التفسير أما حدود البحث فتتمثل
 تارة من القراءات المتواترة.والمعاني وكيفية الجمع بين المعنين في ضوء السياق القرآني وأقوال المفسرين على أمثلة مخ

: أثر اختالف األبنية الصرفية على توجيه القراءات القرآنية وكيف يمكن معالجة ذلك بأسلوب تفسيري يعتمد أما إشكالية البحث فتتمثل في
ي قد طرق ذلك الجانب على إيضاح المعاني وبيان دالالتها، ويقرب المعنى لدارسي توجيه القراءات دون التركيز على التقعيد الصرفي الذ

 كثيرا.
 أسئلة البحث:

 ما معاني األبنية الصرفية موضوع الدراسة وعالم تدل؟ 
 ما فائدة التعبير بعدة أبنية للكلمة القرآنية الواحدة؟ 

 ما أثر تعدد األبنية على المعنى؟ وكيف يمكن الجمع بينها في ضوء السياق القرآني وأقوال المفسرين؟ 
 السابقة:الدراسات 

في   كما أسلفت كانت القراءات القرآنية مجاال خصبا لباحثي اللغة العربية الذين درسوا تعدد األبنية في القراءات إما على عموم القرآن، أو
 سور مختارة.

 ومن تلك الرسائل والبحوث:
 م.2012ديالي، رسالة ماجستير، في اللغة العربية وآدابها، اختالف البنية الصرفية في القراءات القرآنية، بشرى عبدهللا قدوري، جامعة  •
عبدهللا حامد النمري ، الجامعة اإلسالمية،    -دراسة نحوية -اختالف القراءات العشر في إعمال المصدر ومشتقاته في القرآن الكريم •

 ه.1434رسالة ماجستير، قسم اللغويات  
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رة وال عمران، دراسة صرفية تطبيقية، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير إدريس أبنية الصفة المشبهة باسم الفاعل في سورتي البق •
 م.2017أحمد يوسف فضل هللا، جامعة السودان، قسم اللغة العربية 

اختالف البنية الصرفية في القراءات السبع من طريق الشاطبية، توجيهه، وأثره على المعنى، رسالة ماجستير في اللغويات منصور   •
 ه. 1425راس جامعة أم القرى قسم النحو والصرف   سعيد أبو

تعدد األبنية االسمية في ضوء القراءات القرآنية دراسة صرفية في سورة البقرة، بحث منشور في مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم   •
 ه. 1435اإلنسانية، د. سلطانة الشهراني 

سلمان، رسالة ماجستير، بالجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا  االختالف الصرفي في القراءات العشر المتواترة، عبدالقادر بن  •
 م . 2006

ويالحظ أن كل هذه الرسائل، قد صدرت من أقسام اللغة والنحو والصرف في الجامعات المختلفة، وال ريب أن معالجة الموضوع تختلف   
ر عرض األمر من منظور ها العلم مع االرتكاز على  بحسب الباحث وتخصصه، لذا كان لزاما على المتخصصين في القراءات والتفسي

 العلوم اللغوية أذ أنها من األساسيات في التكوين العلمي للقارئ والمفسر.
ني وهذا البحث يسعى إليجاد تلك المقاربة بالتركيز على معاني األبنية وأقوال المفسرين وما يقتضيه سياق اآلية، بحيث يمكن الجمع بين معا 

 رق متعددة واستنباط اللطائف والهدايات من تغير الصيغ المختلفة. القراءات بط
 ويتكون البحث من تمهيد وأربعة مباحث:

 تمهيد: فائدة االشتقاق ومعناه
 المبحث األول: معاني المشتقات 

 المبحث الثاني:  أمثلة تنوع القراءات المتواترة بين المشتقات
 المبحث الثالث: فوائد دراسة اختالف المشتقات

 المبحث الرابع: دراسة تطبيقية على أمثلة مختارة
 هذا وهللا أسأل أن يوقع هذا البحث موقعا حسنا، وأن يجعله علما نافعا صالحا. 

 متهيد فائدة االشتقاق ومعناه:
ى ُمَتَقاِرَبة اْلَمْعنى ليدرك إن المتأمل ِفي اللَُّغة اْلَعَربيَّة َوَما يحصل ِفي بعض كلماتها من تفريعات، َوَما يتوّلد ِمْنَها من َأْلَفاظ ُمْخَتلَفة المبن 

.وإن كان من أبرز فوائد االشتقاق ربط آخر اللغة  (1)بوضوح قيَمة ااِلْشِتَقاق، الَِّذي ُيَعدُّ من أبرز الخصائص الَِّتي تميز اللغة وتوسع معانيها
  بأولها واستحداث أسماء وأوصاف بما يناسب العصر وتطوراته واختراعاته تجمع بين أصالة اللغة ومواكبة العصر، فإننا سنعرض اليوم لفائدة

ن االختالف القرائي في كلمة واحدة بين أنواع مهمة من فوائد االشتقاق وهي إبراز معان مختلفة للكلمة الواحدة، وتعظم هذ الفائدة إذا كا
معلوم  المشتقات مما يكسب التعبير القرآني توسعا في الداللة، وجمعا بين معان مختلفة في التفسير لم يكن ليبلغها لوال هذا االختالف. ومن ال

وأفعل ِبَمْعنى َواِحد َكَما اَل يكوَناِن على بناء َواِحد ِإالَّ َأن   أن "اختاَلف اْلعباَرات واالسماء ُيوجب اْخِتاَلف اْلمَعاِني، فاَل يجوز َأن يكون فعل
 (2) يجي َذِلك ِفي لغتين َفَأما ِفي ُلَغة َواِحَدة فمحال َأن يْخَتلف اللفظان َواْلمْعَنى َواِحد"

 تعريف االشتقاق
ْيء، َوِمْنَها  ْيء من الشَّ اأْلَْخذ ِفي اْلَكاَلم َواْلُخُصوَمة َيِمينا َوشَماالا َمَع ترك اْلَقْصد، واشتقاق اْلَحْرف  ِفي اللَُّغة: ُيطلق على مَعان ِمْنَها: َأخذ الشَّ

.ِفي ااِلْصِطاَلح: َأخذ كلمة من ُأْخَرى َمَع (3)من اْلَحْرف َأخذه ِمْنُه، َوَكَذِلَك َأخذ اْلَكِلَمة من اْلَكِلَمة، واشتقاق اْلَكاَلم: ِإْخَراجه أحسن مخرج
يَغة.ومن أبرز أنواع االشتقاق؛ اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، الصفة المشبهة، اتناسب َبين سم  هَما ِفي اْلَمْعنى َواْخِتاَلف ِفي الصِّ

.ولكل من هذه األبنية معان ودالالت، يجليها النص القرآني ويفتح الخالف بين القراءات فيها أفق  (4)التفضيل، اسم المكان، و اسم اآللة
معاني القرآنية لدالالت متقاربة المعاني يضيف كل منها على النص معنى ال يتم الوفاء به إال معه.وسنعرض هنا أوال لمعاني تلك ال

 المشتقات وداللتها ثم نعرض لفوائد ذلك االختالف لنماذج من الكلمات القرآنية التي وقع فيها الخالف المتواتر. 
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 املبحث األول: معاني املشتقات
 لب األول: اسم الفاعلالمط 

.ويقصد بالحدث معنى المصدر، وبالحدوث (6") قال ابن هشام : "ما دل على الحدث وفاعلة ،(5) يدل اسم الفاعل على الحدث والحدوث وفاعله
وث يستلزم ما يقابل الثبوت أي التغير فهو ليس وصفا مالزما لصاحبه، كما يدل ذات الفاعل، مثل: )قائم( تدل على حدث القيام، والحد

التغير،  وتدل على ذات الفاعل أي صاحب القيام. واسم الفاعل وسط بين الفعل والصفة المشبهة فالفعل يدل على التجدد والحدوث أما اسم  
مثل الفاعل فهو أدوم وأثبت من الفعل ولكنه ال يرقى إلى ثبوت الصفة المشبهة فمثال كلمة )قائم( أدوم وأثبت من )قام( لكنه ليس ثبوتها 

 َّ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ُّٱ. ولذا علل الزمحشري ورود كلمة ضائق على بناء اسم الفاعل (7)ثبوت )طويل ودميم(

.ومما يقاس على هذا أنه نهاه عن الضيق الدائم  (8) "ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت؛ ألن رسول هللا كان أفسح الناس صدرا"12هود: 
مع إثبات حصول بعض الضيق العارض المتجدد له     127النحل:  َّ  خل حل جل مك لك خك ُّٱٱُّ  المشبهة بقولهالوارد بصيغة الصفة 

ويأتي اسم الفاعل من الثالثي على وزن )فاعل(  ٩7الحجر:  َّ  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱالذي ال يرقى أن يكون صفة له 
مضارعه وذلك بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر نحو: )ناصر( من نصر، و )حاذر( من حذر، ومن فوق الثالثي على وزن 

 ماقبل اآلخر نحو: ) مردف( من )أردف( و )مخلص( من )أخلص(.
 املطلب الثاني: الصفة املشبهة

وصف يدل على معنى ثابت في الموصوف، أو للداللة على ثبوت الحدث فيمن اتصف به، والصفة المشبهة تدل على الثبوت واالستمرار 
وذلك على درجات بينها:فمنها: مايفيد الثبوت واالستمرار نحو: أبكم، أصم، ونحو: طويل وقصير، ومنها: ما تدل على وجه قريب   واللزوم،

.والغالب في الصفة المشبهة أنها تدل على  (٩) من الثبوت نحو: نحيف وسمين، ومنها ما ال يطرد في الثبوت في نحو: ظمآن وغضبان
ا الثبوت؛ لذا إن أردنا أن نحول الصفة المشبهة من الداللة على الثبوت إلى الحدوث حولناها إلى اسم الفاعل، فإذا أردنا ثبوت الوصف قلن

لكل بناء منها ما يميزه عن   .وأبنية الصفة المشبهة ليست ذات داللة واحدة بل هي مختلفة(10) حسن وإذا أردنا حدوثه قلنا حاسن 
 غيره.وشابهت الصفة المشبهة اسم الفاعل: أنها تدل على الحدث ومن قام به مثل اسم الفاعل، أنها تثنى وتجمع وتؤنث مثله ولهذه المشابهة

الصفة المشبهة .وتخالفه من وجوه منها: أن األصل في اسم الفاعل قصد الحدوث وقصد الثبوت طارئ، بخالف (11)حملت عليه في العمل
باسم الفاعل فهي تدل على الثبوت، وإذا قصد حدوث الصفة المشبهة في الماضي أو االستقبال حولت إلى اسم فاعل.وللصفة المشبهة صيغ 

ن الذي مؤنثه فعلى كعطشا فعالنالذي مؤنثه فعالء كأزرق، زرقاء، ويدل هذا البناء على لون أو عيب أو حلية.ومنها:  فعلعديدة: منها: أ
 .(12)وعطشى ويدل على خلو أو امتالء.ومنها: فعل ومؤنثه فعله كحذر وطرب يدل على أمر من األمور التي تعرض وتزول وتتجدد

 املطلب الثالث: اسم املفعول 
سم  ما دل على الحدث والحدوث وذات المفعول، كمقتول ومأسور. وال يفترق عن اسم الفاعل إال في الداللة على الموصوف، فإنه في ا

الفاعل يدل على ذات الفاعل كقائم ،وفي اسم المفعول يدل على ذات المفعول كمنصور، ويقال فيه ما قيل في اسم الفاعل من حيث داللته 
على الحدوث والثبوت، فهو يدل على الثبوت إذا ما قيس بالفعل ،وعلى الحدوث إذا ما قيس بالصفة المشبهة.ويصاغ من الثالثي على وزن  

 .(13)فوق الثالثي على صيغة مضارعه بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخرمفعول ومن 
 املطلب الرابع: صيغة املبالغة 

هي صيغ مشتقة تدل على الحدث ومن وقع منه او اتصف به على وجه المبالغة أي أنها تدل على ما دل عليه اسم الفاعل مع قصد التكثير 
.وغالب كتب اللغة تدرجها تحت اسم الفاعل ألنها مبالغة منه، جاء في شذا  (14)التنصيص على كثرة المعنى كما وكيفاوالمبالغة، فهي تفيد 

ل صيغة فاعل للداللة على الكثرة والمبالغة في الَحَدث، إلى أوزان خمسة مشهورة، ُتَسمَّى ِصيغ المبالغة، وهي َفعَّ  ال: بتشديد العرف:" وقد ُتحوَّ
. وألبنية صيغ المبالغة  (15) ال وشرَّاب. وِمفعال: كِمنحار. وَفُعول: كَغُفور. وَفِعيل: كسميع. وَفِعل: بفتح الفاء وكسر العين كحِذر  العين، كَأكَّ 

ر  صبو  معان متعددة بحسب مايراد منها، وقد بين العسكري ذلك في أول كتابه الفروق إذ قال: "َوِإذا َكاَن َقِويا على اْلِفْعل قيل: فعول مثل
ِفيد اْلُمَبالَغة َفَقط َوَلْيَس وشكور، َوِإذا َكاَن َذِلك َعاَدة َلُه قيل مفعال مثل معوان ومعطاء ومهداء، َومن اَل يَتَحقَّق اْلمَعاِني يظّن َأن َذِلك ُكله يُ 

 .(16)اأْلَمر كذلك بل ِهَي َمَع إفادتها اْلُمَبالَغة تِفيد اْلمَعاِني الَِّتي َذكرَناَها
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 لثاني: أمثلة تنوع القراءات بني املشتقات:املبحث ا
م  وقع االختالف في القراءات القرآنية في كثير من المواضع في سور القرآن الكريم، سواء كان التنوع بين أنواع المشتقات كالتبادل بين اس

مثلة في القراءات المتواترة ال على سبيل الفاعل والمفعول، أو تكون المشتقات أحد طرفي التنوع كالتبادل بين الفعل واسم الفاعل، ومن األ
 الحصر. 

السوووووووووووووووووووووووو     االية
 واآلية

 اخلالفات املت اتر 

ك(  4الفاتحة: َّ ين ىن من ُّٱ )مالككك(  بككاأللف عاصككم والكسككائي وبعقككوب، وقرأالبككاقون   )ملككِ
 (17)بالقصر.

يِن، وقكرأ   83البقرة :ٱَّ حط مض  خض  ُّٱ اِء َوالسكِّ ْتِح اْلحكَ وُب َوَخلكَف  ِبفكَ )َحَسنا( َحْمَزُة َواْلِكَساِئيُّ َوَيْعقكُ
 .(18)الباقون )ُحْسنا( بضم الحاء وإسكان السين

ِم َوَأِلٍف َبْعَدَها ابكن عكامر، وقكرأ البكاقون )ُموِليهكا(   148البقرة  َّٰر ٰذ يي ىي ُّٱ )ُمَوالها( َفْتِح الالَّ
 .(1٩)بكسر الالم وياء بعدها

 زث  رث  يت ىت نت مت زت ُّٱ

 َّ  مث

ال 
 125عمران:

َرَأ  َواِو، َوقككككَ ِر الككككْ م  ِبَكسككككْ ِريَّاِن، َوَعاصككككِ ُن َكِثيككككٍر، َواْلَبصككككْ )مسككككِومين( ابككككْ
 .(20)ااْلَباُقوَن )مسَومين(ِبَفْتِحهَ 

اِء، وقككرأ البككاقون )ُمبِينككة(   1٩النساء  َّخس  حس جس مخ جخ ُّٱ ْتِح اْليككَ ٍر ِبفككَ و َبكككْ ُن َكِثيككٍر َوَأبككُ َرَأ ابككْ )ُمبَينككة( فقككَ
 .(21)بكسرها

  مث  زث رث يت ىت نت مت ُّٱ

 َّ ىث نث 

اد، وقككككككككرأ البككككككككاقون   25النساء  ِر الصككككككككَّ اِئيُّ ِبَكسككككككككْ َرَأ اْلِكسككككككككَ نات( قككككككككَ )المحصككككككككِ
 .(22))المحَصنات( بفتحها(

 خئ حئ جئ يي  ىي  ُّٱ

 َّهئ مئ

اُقوَن   13المائدة: ِر َأِلٍف،اْلبكككَ ْن َغيكككْ اِء مككِ ِديِد اْليكككَ اِئيُّ ِبَتشكككْ َزُة َواْلِكسككَ َرَأ َحمكككْ )قسككّية( فكككَ
 .(23))قاسية(  ِباأْلَِلِف َوَتْخِفيِف اْلَياءِ 

 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ

 َّ رئ ّٰ ِّ  ُّ

ْيِن  ٩6االنعام : ْتِح اْلعككككَ وَن وِبفككككَ َرَأ اْلُكوِفيككككُّ ٍف )جعككككل الليككككَل( قككككَ ِر َألككككِ ْن َغيككككْ ِم مككككِ َوالككككالَّ
ِر  ِم ِمْن اللَّْيَل، َوَقَرَأ اْلَباُقوَن )جاِعُل الليِل( ِباأْلَِلِف َوَكسكْ َوِبَنْصِب الالَّ

ِم َوَخْفِض الالم من اللَّْيلِ   . (24)اْلَعْيِن َوَرْفِع الالَّ
 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱ

 َّ  لك

األعككككككككككككككككراف: 
201 

ْيَن   اِكَنٍة بكككَ اٍء سكككَ ، ِبيكككَ اِئيُّ ُن َكِثيكككٍر َواْلِكسكككَ ِريَّاِن، َوابكككْ َرَأ اْلَبصكككْ )طيكككف( قكككَ
َأِلٍف  اُقوَن )طكائف( بكِ َرَأ اْلبكَ َزٍة، َواَل َألكٍِف، َوقكَ الطَّاِء َواْلَفاِء ِمْن َغْيِر َهمكْ

 .(25)َبْعَد الطَّاِء، َوَهْمَزٍة َمْكُسوَرٍة َبْعَدَها
اِء  64يوسف:ٱَّ مه جه ين ىنمن خن حن ُّٱ َد اْلحكككَ َأِلٍف َبعكككْ ص  بكككِ ف  َوَحفكككْ اِئيُّ َوَخلكككَ )حافظكككا( قكككرأ حمكككزة وَ اْلِكسكككَ

ْن  اِء مكِ َكاِن اْلفكَ اِء، َوِإسكْ ِر اْلحكَ َوَكْسِر اْلَفاِء، َوَقَرَأ اْلَباُقوَن )حفظكا( ِبَكسكْ
 . (26)َغْيِر َأِلفٍ 

َرَأ الْ   62النحل: َّ مظ حط مض خض حض  جض مص ُّٱ ا )مفِرطككككككون( قككككككَ اُقوَن ِبَفْتِحهككككككَ َرَأ اْلبككككككَ ِر الككككككرَّاِء، َوقككككككَ َدِنيَّاِن ِبَكسككككككْ مككككككَ
َدَها َأُبو َجْعَفٍر َوَخفََّفَها اْلَباُقونَ   .(27))مفَرطون(، َوَشدَّ

َد الكككزَّاِي  74الكهف: َّ هئ مئ هي مي خيُّٱ ٍف َبعكككْ ِر َألكككِ اِمٍر َوَرْوح  ِبَغيكككْ ُن عكككَ وَن، َوابكككْ َرَأ اْلُكوِفيكككُّ )زكيكككة(، فقكككَ
 .(28)َوَتْشِديِد اْلَياِء، َوَقَرَأ اْلَباُقوَن )زاكية(ِباأْلَِلِف َوَتْخِفيِف اْلَياءِ 

َرَأ   56الشعراء:ٱَّ  هل مل خل ُّٱ اِء، وقكككَ َد اْلحكككَ َأِلٍف َبعكككْ َواَن بكككِ ُن َذككككْ وَن، َوابكككْ َرَأ اْلُكوِفيكككُّ )حكككاذرون( َفقكككَ
 .(2٩)اْلَباُقوَن )حذرون( بحذف األلف
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 املبحث الثالث: فوائد دراسة اختالف املشتقات يف القراءات املتواترة:

   راسة هذا التنوع وتلمس ثمرته على توجيه المعاني القرآنية ومن تلك الفوائد:  إن وجود هذا التنوع المتوافر في القراءات القرآنية مما يبين أهمية د
وضع القواعد التي تعين طالب القراءات على إلحاق النظير بنظيره، وتقريب التوجيه له، فوضع قواعد للتوجيه يساعده على فهم قاعدة   •

 اللغة العربية أوال، ثم موطنها بالتوجيه. 
ت المختلفة، دون أن تسقط حجة أخرى، وال تفضل قراءة عن أخرى، وهذا ما يميز الدارس لعلم القراءات عن  الجمع بين حجج القراءا •

 غيره، فالقراءة المتواترة عنده هي األصل الذي تتبعه القاعدة النحوية. 
م تكاد تنتصر لكل قراءة على األخرى،  وال ريب أن موجهي القراءات وعلماء اللغة يحتجون لكل قراءة بما يثبتها ويقويها؛ وكانت النقوالت عنه

وإن كانت المفاضلة مفهومة في أزمنة االختيار؛ إذ ال يتصور اختيار قراءة على أخرى دون ترجيح واطمئنان، فإنه في أزمنة من بعدهم: 
لقراء إبداء وجه القراءة توجيه، وجمع، وبيان لحجة كل قراءة، ولهذا قال اإلمام السخاوي في فتح الوصيد " اعلم أن الغرض بذكر حجج ا 

 .(30) بالعربية ال نصر إحدى القراءتين وتزييف األخرى ألن الكل ثابت صحيح متفق على صحته"
الجمع بين أقوال المفسرين، وعلماء التوجيه واللغة، وذلك مما يزيد فهم المعنى، وتجلية اللطائف من ورود القراءات على صيغ مختلفة،    •

 ح أثره على النص القرآني مما يظهر اتساع المعنى القرآني وشموله ألحوال متعددة. فلكل مبنى لطيفة معنى يتض
الربط بين اختالف المشتقات وصيغ   القراءات، وبين تعدد أقوال المفسرين فأحد أسباب تعدد األقوال في التفسير هو اختالف القراءات   •

 فقد يحمل كل قول على وجه من أوجه القراءات، وبيان وجه ذلك التنوع والترجيح أو الجمع بين األقوال بناء على ذلك.  
 تطبيقية على أمثلة خمتارة:املبحث الرابع: دراسة 

.من درس توجيه القراءات  (31)َقَرَأ َعاِصم َواْلكَساِئّي ِباأْللف َواْلَباُقوَن ِبَغْير الف 4الفاتحة: َّ  َّ  ين ىن من ُّٱ المثال األول: قوله تعالى
المفسرين وأهل اللغة، حت وصل القول فيها إلى  وأقوال الموجهين واللغوين والقراء يعرف أن توجيه قراءة )ملك ( و)مالك( مما أطنب فيه 

ِقط ترجيح إحدى القراءتين على األخرى، وفي هذا يقول السمين الحلبي: " قد رجَّح كلٌّ فريٍق إحدى القراءتين على األخرى ترجيحاا يكاد ُيسْ 
، ألنَّ كلتيهما متواترة " منحنى يجمع بين معاني القراءات، ويؤلف بينها، وبين ما ورد  .و لعلنا  هنا ننحو (32)القراءَة األخرى، وهذا غير َمْرِضيٍّ

 .(33)في اآلية من  أقوال السلف، ويبين الحكمة  في إيرادها على تلك المباني ، وما يفيده ويقرره كل  مبنى، مع االهتمام بسياق اآلية 
 الداللة اللغوية 

له إلى ملك بمعنى: شد وضبط، ثم يختص كل تصريف من اللفظة بنوع "الملك« و »الملك« بضم الميم وكسرها وما تصرف منهما راجع ك 
 . (35).وال خالف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب، أن الملك من "الُملك مشتق، وأن المالك من "الِمْلك" مأخوذ  (34)من المعنى

  (36) واسم الفاعل ) مالك( جاء الخالف هنا بين الصفة المشبهة التي صارت اسما ) ملك( وبين الداللة الصرفية :
 املعنى والتوجيه:

ا جبابرة ينازعونه الملك،   قراءة )َمِلك(:  ا دون جميع خلقه، الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكا قال الطبري: أي: أن هلل الُمْلك يوم الدين خالصا
َغرة األِذّلة ، وأّن له ويدافعونه االنفراَد بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية فأيقنوا بلقاء   -من ُدونهم، ودون غيرهم  -هللا يوم الدين أنهم الصَّ

فأخبر تعالى   16غافر:  َّ مل خل حل جلمك لك خك ُّٱ الُملك والكبرياء، والعزة والبهاء، كما قال جّل ذكره وتقدست أسماؤه في تنزيله:
صاُروا يوم الّدين مْن ُملكهم إلى ِذّلة وَصغار، ومن ُدنياهم في المعاد إلى  ذكره أنه المنفرد يومئذ بالُملك دون ملوك الدنيا، الذين 

قال ابن  17غافر:  َّيم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  ُّٱوثبوت الملك ولزومه ايذان بثبوت العدل ذلك اليوم، .(37)خسار"
( َفُهَو ُمْؤِذن  ِبِإَقاَمِة اْلَعْدِل َوَعَدِم  ُس اْلُمُلوَك اْلَهَواَدِة ِفيِه أِلَنَّ َشْأَن اْلَمِلِك َأْن ُيَدبَِّر َصاَلَح الرَِّعيَِّة َوَيُذبَّ َعْنُهْم، َوِلَذِلَك َأَقاَم النَّاعاشور: َفَأمَّا )َمِلك 

يِن َلَكاَن ِفيِه َمْطَمع  ِلْلُمْفِسِديَن َيِجُدوَن ِمْن َشْأِن الرَّبِّ  يِن(َ  َوْصف   َعَلْيِهْم. َوَلْو ِقيَل َربُّ َيْوِم الدِّ ا.وفي الوِصَف ِبَأنَُّه )َمِلُك َيْوِم الدِّ َرْحَمةا َوَصْفحا
ُل َأيَّاِم اْلُخُلوِد، َفَمِلُك َذِلَك الزَّمَ ِبَما ُهَو أَْعَظُم ِممَّا قبله أِلَنَُّه ينبىء َعْن ُعُموِم التََّصرُِّف ِفي اْلَمْخُلوَقاِت ِفي َيْوِم اْلَجَزاِء الَِّذي هُ  اِن ُهَو َصاِحُب َو َأوَّ

ُخوِل َتْحَت ُمْلِكِه، َوُهَو الَِّذي اَل َيْنَتِهي ُمْلُكُه َواَل َيْنَقِضي" فقد جاءت على بناء اسم   أما قراءة )مالك(. (38)اْلُمْلِك الَِّذي اَل َيِشذُّ َشْيء  َعِن الدُّ
الفاعل التي أفادت أن المالك  له التصرف مرة بعد مرة في شؤون خلقه فالحساب والجزاء في ذلك اليوم لكل فرد من الناس، يعرضون على  
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َّ  َّ ىل مل يك ىك مك لك ُّٱوقوله:  48َّ الكهف:  َّ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ُّٱٱربهم مصداقا لقوله تعالى
مما يفيده مبنى  )مالك( فاسم الفاعل  وصف يفيد الحدوث والتجدد مرة بعد مرة، ويجمع بين االسم والفعل،  تقول:  ملك وهذا  18الحاقة: 

اِء .وإ ذا كانت ملك مشعرة بالعدل فإن َماِلك  ِمْثُل ِتْلَك ِفي ِإْشَعاِرِه ِبِإَقاَمِة اْلَجزَ (3٩) يملك فهو مالك، فهذه الصفة اسم فاعل تجمع االسم والفعل
يقول: ال يملك أحد  في ذلك اليوم معُه حكماا  َّ  َّ  ين ىن من ُّٱَعَلى َأْوَفِق َكْيِفيَّاِتِه ِباأْلَْفَعاِل اْلُمْجَزى َعَلْيَها.وعن عبد هللا بن عباس: 

 .(41)عباده. كما أن اإلضافة إلى يوم الدين أفادت: مالك أحداثه وإيجاده، أو مالك الحكم بين (40)كِمْلِكهم في الدنيا
 ومما سبق يتضح: 

أن كال اللفظين يفيدان ملك هللا وتصرفه في ذلك اليوم، جاء أحدهما على صيغة )َفِعل( ليناسب دوام وثبوت ملك هللا في كل حين وحال،  
يوم الدين (  وجاء اآلخر على صيغة )فاعل( ليدل على عموم تصرفه في ذلك اليوم، ومجازاته لعباده ومحاسبتهم، وجاءت اإلضافة إلى )

وَن ِلْلِقرَ  ُروَن َواْلُمْحَتجُّ اَءاِت ِلَبَياِن َما ِفي ُكلٍّ لتوضح ذلك االختصاص، يقول ابن عاشور مبينا أهمية النظر لسياق اآلية: " وَقْد َتَصدَّى اْلُمَفسِّ
وِصيَّاٍت ِبَحَسِب َقْصِر النََّظِر َعَلى َمْفُهوِم َكِلَمِة َمِلِك َوَمْفُهوِم َكِلَمِة )َماِلِك(  ِمْن ُخُص  -ِباأْلَِلفِ  -َوِقَراَءِة )َماِلِك(  -ِبُدوِن َأِلفٍ  -ِمْن ِقَراَءِة )َمِلِك( 

يِن َفَقِد  يِن، َفَأمَّا َواْلَكِلَمُة ُمَضاَفة  ِإَلى َيْوِم الدِّ اْلُمَتَصرف ِفي شؤون َذِلَك اْلَيْوِم ُدوَن   اْسَتَوَيا ِفي ِإَفاَدِة َأنَّهُ ، َوَغَفُلوا َعْن ِإَضاَفِة اْلَكِلَمِة ِإَلى َيْوِم الدِّ
أمرين: وهو مستلزم   (43)وليس اآلخر؛ ألن  الدين  بمعنى الحساب أو الجزاء َّ  ين ىن ُّٱٱولعنا نرى هنا لطيفة اختيار .(42)ُشْبَهِة ُمَشاِرٍك"

يفيدها ثبوت ملكه، ومجازاة ومحاسبة على أتم كيفياته بفيدها لفظ )المالك( المتصرف بشؤون خلقه. وأما من أخذ يفضل بين القراءتين  لعد
فقال: المالك أعم من الملك فغلط، ألن القراءتين صحيحتان، وليس االحتجاج بصحيح؛ ألن هللا تعالى وصف نفسه بالمالك والملك فما وجه  

االحتجاج أيضا واه في   جائز، وهذا أن يقول أيضا أن ملك أولى من مالك، هذا كله غلط، والكل  هذا، والوليس لألحد أن يقول  هذا الترجيح
 .(44)نفسه من جهة أن ذلك إنما يكون لبني آدم، فأما الخالق تعالى فهو الملك والمالك فوصفه بالمالك ال يخرجه عن الملك

 يفيد تمام تصرفه.  والمالكلذا كان البد من مسلك الجمع بين الصيغتين فالملك يفيد تمام ملكه   
 والفائدة هنا من اختالف الصيغ ثبوت جميع األوصاف التي يقتضيها اللفظ للموصوف. 

 56الشعراء  َّ   َّ  هل مل خل ُّٱ المثال الثاني قوله تعالى: 
 .(45) والباقون بدون ألف )حذرون(  قرأ الكوفيون وابن ذكوان باأللف )حاذرون(،

 . (46) الثباتمشبهة تفيد  حذر( صفة)حاذر( باأللف اسم فاعل يفيد التجدد والحدوث و ) الصرفية:الداللة 
ِز َوالتََّيقُِّظ. ُيَقاُل َحِذَر َيْحَذُر َحَذراا. َوَرجُ الداللة اللغوية:  ، َوُهَو ِمَن التََّحرُّ : ُمَتَيقِّظ  قِرَئْت: الَحاُء َوالذَّاُل َوالرَّاُء َأْصل  َواِحد  ٱُّ ل  َحِذر  َوَحُذور  َوِحْذِرَيان 

ُبون، َو )َحِذُروَن(:َخاِئُفونَ  َّ   َّ  هل مل خل ُّٱ  . (47)َقاُلوا: ُمَتَأهِّ
: أن صيغة فاعل تعنيتنوعت أقوال الوجهين والمفسرين في بيان معنى اآلية، إال أن الضابط الذي ضبط هذه األقوال  معنى  والتوجيه:ال

َقاَل: ُمؤدْون .َوَقاَل الفّراء: "ُرِوي َعن اْبِن َمْسُعود أنَّه (48)متأهب معد َكَأنَُّه يحذر َأن يفاجأ. َأي معدون  وحاذرمستعدون، متأهبون، ذوو سالح.
الح ، ونقل عن ابن عباس و السدي والضحاك وابن جريج قريب من قول ابن مسعود  ما يبين أن )حاذر( تفيد  (4٩) َذُوو أداٍة من السِّ

.وتنوعت العبارات في وصف ذلك  (50)استعدادهم وتجهزهم للمطاردة مع تربصهم وترقبهم منهم ولهذا وصف الزمخشري فعلهم بك )يجدد حذره(
 .(51)نحو: جمعنا أمرنا، مؤودون، معدون للسالح والكراعب

 فتفيد: مترقبون، متيقظون، نخاف شرهم.  أما صيغة َفِعل )حذرون (
. قاَل اللَّْيث: َومن َقرَأ )َحِذرون(   (54" ) ، قال الفراء: "َوَكأن الَحِذر المخلوُق َحِذراا، اَل َتلقاُه ِإالَّ َحِذراا  (53)،المطبوع على الحذر(52)والحِذُر المتيِقظُ 

 .(55)فمْعناُه إنَّا نَخاُف َشرَُّهم
: أن قراءة اسم الفاعل ينطبق عليه حمل السالح فحمل السالح يستلزم ثبوت الفعل، ويفيد تجدده بحمل السالح واالنتباه لما نستخلص مايلي

هو قادم لهم، فالوصف ينطبق على حالهم أثناء مطاردتهم للمؤمنين مستعدين لهم بسالحهم. أما قراءة )حذر( على وزن َفِعل فتعني: 
مبنى يفيد الثبوت، فالحذر مالزمهم ومن شأنهم دائما، فهم هنا يتفاخرون بأن االستعداد لما هو قادم والترصد لمنع  متيقظون منتبهون؛ إذ أن ال

حاذرا وحذرا فحذره يلزم منه اْلَخْوُف ِمْن ُوُقوِع َشْيٍء َضارٍّ ُيْمِكُن ُوُقوُعُه،   عليها. والشخصوقوع ما يخافونه من شيمهم التي يحرص جميعهم 
ولعل من اللطائف القرآنية هنا أن هذا الحذر والترصد الذي هو من  ُد ِلَمْنِع ُوُقوِعِه وكونه حاذرا مستعدا بسالحه لدفع ما يخاف منه.َوالتََّرصُّ 
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إذ   ا؛طبعهم واستكمال العدد والعدة لمطاردة بني إسرائيل لم يمنعهم من عذاب هللا شيئا ، فلم يغن عنهم تيقظهم، وال سالحهم من أمر هللا شيئ
 تبعوا موسى في لجج البحر، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.فاختالف المشتقات بين اسم الفاعل والصفة المشبهة يمكن الجمع بين داللتهما

مع أن أحدهما وصف يفيد الثبوت واألخر يفيد التجدد والحدوث بانطباقهما على الموصوف بتنوع أحواله كما هنا، فلو جاءت على صيغة  
اعل فقط لم تفد أن الترصد والترقب لما يخشى منه أحد صفاتهم التي يفاخرون بها، ولو جاءت بالصفة المشبهة فقط،  لما أفادت  اسم الف

 معنى التجهز للمطاردة بحمل السالح والعدة والعتاد الذي يفيده وصف فاعل. 
 املثال الثالث: 

 .(56)والباقون بالياءقرأها ابن عامر باأللف ) موالها(   َّٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱُّ 
 بين )ُموِليها( اسم فاعل من فوق الثالثى، و)ُموالها( اسم مفعول من فوق الثالثي. الصرفية: الخالفالداللة 
: أن َيْحُصَل شيئان فصاعدا حصوال ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث ي: والتََّوالِ اللغويةالداللة 

ْيُت ة، ومن حيث الّدين، ومن حيث المكان ولهم َتَولَّى إذا عّدي بنفسه اقتضى معنى الَواَلَيِة، وحصوله في أقرب المواضع منه يقال: َولَّ الّنسب
 خئ حئ جئ ُّٱو التَّولية، تكون إقباالا، َوِمْنه قوُله جّل عّز:  .(57)سمعي كذا، وَولَّْيُت عيني كذا، وَولَّْيُت وجهي كذا: أقبلت به عليه

ه َوجهك َنحوه وتلقاَءه، َوكذلك َقْوله َتَعاَلى: 144اْلَبَقَرة:  َّهئ  مئ ، (58) 148اْلَبَقَرة:  َّٰر ٰذ يي ىي ُّٱ ، َأي: َوجِّ
 خت حت ُّٱٱ111آل عمران:  َّ  َّ رت يب  ُّٱَوُمَولِّيها: مستقبلها، يريد: موٍل وجهه إليها، والتولية ِفي هذا الموضع إقبال، وفي 

 .(5٩)انصراف  25التوبة:  َّ  َّ مت
 املعنى والتوجيه:

وُرِوَي َعْن   .بكسر الالم والبناء للفاعل، وعلى هذا تخريج القراءة (60) نفسهقال الربيع وعطاء وابن عباس: لكل صاحب ملة وجهة هو موليها 
، والربيع نحو ذلك يِّ دِّ اِك، َوَعَطاٍء، َوالسُّ حَّ هللا فمن قرأ: ُموليها: إن هللا  وكثير من أهل التوجيه يجعلون  )موليها( عائدة على  ، (61)ُمَجاِهٍد َوالضَّ

، و الضمير )ُهَو( السم هللا تعالى، تقديره: ولكّل وجهة، هللا موّليها له، ومعنى توليته لهم إياها: إنما هو (62)يولي أهل كل ملة القبلة التي يريد 
فكما أّن فاعل، )نوّليّنك( هللا  ،144البقرة:  َّىي ني مي ُّٱ أمرهم بالتوّجه نحوها في صالتهم إليها، يدّلك على ذلك قوله تعالى

ٱ  عّز وجّل، فكذلك االبتداء في قوله: ونقل السمين الحلبي ذلك االختالف في  .  (63)ضمير اسم هللا تعالى، والتقدير: هللا موّليها إياها َّ ٰر ٰذُّ
لفهِم  عود الضمير: " اخُتِلف في )هو( على قولين، أحَدهما: أنه يعوُد على لفِظ )كل( ال على معناها ولذلك ُأْفِرَد، والمفعول الثاني محذوف

ما لم ُيَسمَّ فاعُله، والثاني: أنه يعوُد على هللِا تعالى أي: هللا  المعنى تقديُره هو ُمَولِّيها َوْجَهه أو نفَسه، ويؤيد هذا قراءُة ابن عامر:)ُمَوالَّها( على
.ونالحظ أن أقوال السلف وغالب المفسرين جعلت المقصود نسبة الفعل للناس و)هو( يعود على المفهوم من )كل(  (64) ُمَولِّي القبلِة إياه، 

، وهذا هو  (65)فلكل صاحب ملة وجهة، هو موليها نفسه لى تلك الجهةوالمعنى: هوموليها وجهه، أي: وكل أهل وجهة هم الذين ولوا وجوههم إِ 
 األقرب للمعنى المقصود وللسياق الذي يحتمله الكالم.  

ه هللا إياها(66): فالمعنى: هللا موليها إياهم،أما )موالها( َها( فالمعنى: لكل إنسان ِقبلة والَّ .وروي عن ابن  (67)، قال الزهري: َوَمْن َقَرَأ: )ُهَو ُمَوالَّ
ه  نحوها. و  " حينئذ غير مسمًّى فاعله، ولو ُسمي فاعله، لكان الكالم:  ليكون "الكعباس وغيره أنهم قرأوها:" هو ُموالها"، بمعنى أنه ُموجَّ

هه إليها دين وملة، له وجهة يتوجه  .ومعنى  اآلية هنا باختالف قراءاتها: أن لكل أهل (68)ولكّل ذي ملة وجهة ، هللُا مولِّيه إياها، بمعنى: موجِّ
إلى  إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها األزمنة واألحوال، ويدخلها النسخ والنقل، من جهة 

نشور الوالية، وهو الذي إذا  جهة، ولكن الشأن كل الشأن، في امتثال طاعة هللا، والتقرب إليه، وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة وم
لم تتصف به النفوس، حصلت لها خسارة الدنيا واآلخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع 

 .(6٩) الشرائع، وهو الذي خلق هللا له الخلق، وأمرهم به
 ونستفيد باجلمع بني دالليت الصيغتني :

الفاعل تستلزم قيام اإلنسان باختيار وجهته وطريقه، أي: أن كل إنسان مول نفسه القبلة، فهو الذي يختار طريقه إما خيرا، أن القراءة باسم 
القراءة باسم المفعول تفيد وقوع الفعل عل اإلنسان فاهلل   اللخيرات. أموإما شرا، وعلى هذا كان التكليف باالتباع والطاعة واألمر باالستباق 



   

         

 االختالف بني صيغ املشتقات يف القراءات املتواترة وأثره على أقوال املفسرين 

   

  

فدلت الصيغتان بجموعهما 10البلد:  َّ  َّ جب  هئ  ُّٱٱوقوله:  20عبس: َّ  َّ ري ٰى  ين  ُّٱٱن قبلته، مصداقا لقوله تعالىيولي اإلنسا
وفي القرآن آيات كثيرة تفيد باختالف قراءاتها نسبة الفعل إلى هللا بحسب تقديره  على وقوع مشيئة هللا وإرادته، وعلى اختيار العبد وفعله.

حيث قرئت بالبناء للمعلوم تارة وبالبناء لما لم  (71)و)يدخلون((70)وقوعه منهم، ومن ذلك اختالف العشرة في ) ترجعون(وأمره، و للناس بحسب 
أن تنوع المشتقات في القراءات بين اسم الفاعل واسم المفعول دليل أيضا على تالزم أحدهما لآلخر وتعلقه به،   اأخرى. كميسمى فاعله تارة 

والمعنى: أن يوسف من عبادنا الذين أخلصناهم  24يوسف:  َّ  َّ زت رت يب ىب ُّٱر الالم وفتحها في ومن ذلك: القراءة بكس
ئاا غيرنا. وذلك أن  ألنفسنا، واخترناهم لنبّوتنا ورسالتنا، كما أنه  من عبادنا الذين أخَلصوا توحيدنا وعبادتنا، فلم يشركوا بنا شيئاا، ولم يعبُدوا شي

  فاختاره، فهو ُمْخِلص  هلل التوحيَد والعبادة، ومن أخلص توحيَد هللا وعبادته فلم يشرك باهلل شيئاا، فهو ممن أخلصه هللا من أخلصه هللا لنفسه 

. وال تناقض بين كون الشيء فاعال ومفعوال به إذ أن ذلك يحمل على إبراز وجه التعلق فمن جهة يكون فاعال ومن جهة يكون مفعوال (72)
الستقصاء تلك المواضع مما يطول وعسى أن يكون هذا البحث يلقي الضوء على أهمية ربط المباني بالمعاني، والجمع بين   مبه. والكال

 النص القرآني عليها جميعا. معاني القراءات ليدل
 اخلامتة

 الحمد هلل حمدا يليق بجالله وكماله والشكر له وحده على ما أنعم به علي لتيسير هذا البحث الذي كان من نتائجه:
 فهم معنى ودالالت الصيغ الحاملة للقراءات القرآنية مدخل لتوجيه القراءة. •
 له أثر على تعدد وتنوع أقوال المفسرين .إن اختالف وتنوع صيغ القراءات بين المشتقات كان  •
 إن الجمع بين هذه الصيغ لتوسيع معنى النص القرآني يؤدي للجمع بين أقوال المفسرين. •
أنه ال تناقض وال تعارض بين كون هذه الصيغ بداللتها تكون فكي نفكس الموصكوف وذلكك لةحاطكة بككل المعكاني الممكنكة واسكتيفائها، أو  •

 الختالف جهة الوصف.لتعدد أحواله أو 
 ويوصي البحث بما يأتي:

 البحث عما تضيفه تلك الصيغ بالغيا لمعنى النص القرآني. •
 ربط التوجيه بأقوال السلف والمفسرين وإعمال قواعدهم للترجيح والجمع بين المعاني. •
 مراعاة الصيغ المختلفة عن ترجمة معاني القرآن حتى ال يقتصر المعنى على قراءة واحدة. •

 خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.و آ
 املصادر واملراجع

 –هك(، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت 321االشتقاق، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت:  -1
 م. 1٩٩1 -هك   1411(،  1لبنان، ط )

 م. 1٩7٩ -هك 13٩٩(، 1محمد أبو سكين، مطبعة األمانة، ط )االشتقاق وأثره في النمو اللغوي، د. عبد الحميد  -2
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )ت:  -3

 هك(، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.761
 هك(، )ب. ط(. )ب.م( 373علوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: بحر ال -4
التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  -5

 هك. 1٩84تونس،   –لنشر هك(، الدار التونسية ل13٩3عاشور التونسي )ت: 
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي األزهري،  -6

(،  1لبنان، ط )-بيروت-هك(، المحقق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية ٩05زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد )ت: 
 م. 2000  -هك1421

تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم  -7
 هك. 141٩(، 3المملكة العربية السعودية، ط ) -هك(، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز 327)ت: 
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هك(، المحقق: علي  1270المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي )ت: روح   -8
 هك.1415(، 1بيروت، ط ) –عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

هك(، المحقق: أحمد 310جعفر الطبري )ت:  جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو -٩
 م. 2000 -هك   1420(،  1محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط )

هك(، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 370تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهر الهروي، أبو منصور )ت:  -10
 م. 2001(، 1بيروت، ط ) –

هك(، المحقق: عبد الرحمن بن  1376فسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي )ت: تيسير الكريم الرحمن في ت -11
 م. 2000-هك 1420(،  1معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط )

لكتاب هك(، المحقق: اوتو تريزل، دار ا 444التيسير في القراءات السبع، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )ت:   -12
 م. 1٩84  -هك 1404(، 2بيروت، ط ) –العربي 

بشير  -هك(، المحقق: بدر الدين قهوجي 377الحجة للقراء السبعة، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أبو علي )ت:   -13
 م. 1٩٩3 -هك  1413(، 2، ط )بيروت -دمشق  -أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث  -جويجابي، راجعه ودققه: عبد العزيز رباح 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت:    -14
 هك(، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.756

هك(، عبد الرزاق المهدي، دار  5٩7بد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج ع -15
 هك. 1422(، 1بيروت، ط ) –الكتاب العربي 

هك(، المحقق: نصر هللا عبد الرحمن نصر هللا، مكتبة الرشد  1351شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحمالوي )ت:  -16
 الرياض.

هك(، المحقق : محمد 76٩مالك، ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )ت: شرح ابن عقيل على ألفية ابن  -17
 م.  1٩80  -هك  1400(، 20القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه، ط ) -محيي الدين عبد الحميد، دار التراث 

هك(، تحقيق ودراسة: د. حازم سعيد حيدر ]أصل  440بن عمار المهدوي )ت: شرح الهداية )في توجيه القراءات(، أبو العباس أحمد  -18
 هك. 1415الرياض،  –الكتاب رسالة ماجستير بالجامعة اإلسالمية[، مكتبة الرشد 

هك(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  3٩3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:    -1٩
 م. 1٩87 - هك  1407(، 4بيروت، ط ) –ار العلم للماليين د

فتح الوصيد في شرح القصيد، علم الدين علي بن محمد السخاوي، تحقيق ودراسة: د. موالي محمد اإلدريسي الطاهري، مكتبة الرشد،    -20
 م. 2002 -هك 1423(،  1ط )
هك(، حققه وعلق عليه:  3٩5بن يحيى بن مهران العسكري )ت: نحو  الفروق اللغوية، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد  -21

 مصر.  –محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
هك(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  817القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى )ت:   -22

 م.2005 -هك  1426(، 8لبنان، ط ) –محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  الرسالة، بإشراف:
قراءة حمزة بن حبيب الزيات، دراسة نحوية وصرفية، حمودي زين الدين عبد المشهداني، دار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية،   -23

 م. 2006الطبعة األولى، 
هك(، دار صادر  711ب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي )ت: لسان العر   -24

 هك. 1414(، 3بيروت، ط ) –
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )ت:    -25

 هك. 1422( 1بيروت، ط ) –المحقق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية هك(، 542
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ه(، المحقككق: عبككد الحميككد هنككداوي، دار الكتككب 458المحكككم والمحككيط األعظككم، أبككو الحسككن علككي بككن إسككماعيل بككن سككيده المرسككي )ت: -26
 م.2000 -هك  1421(، 1بيروت، ط ) –العلمية 

 ه.1428، 2ربية، فاضل صالح السامرائي، دار عمار، عّمان، طمعاني األبنبة في الع -27
ك(، المحقكق: عبكد السكالم محمكد هكارون، 3٩5معجم مقاييس اللغة،  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتكوفى: -27 هك

 م.1٩7٩دار الفكر، 
هك(، المحقق : علي محمد  833محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى:  النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، -28

 هك( المطبعة التجارية الكبرى، القاهرة. 1380الضباع )المتوفى 
 هوامش البحث

 

اَلم َهاُرون لكتاب 307( ينظر: من ذخائر ابن مالك في اللغة مسألة من كالم اإلمام ابن مالك في االشتقاق )ص: (1  (، َوَتْقِديم عبد السَّ
 ، 26اِلْبِن ُدَرْيد ص ااِلْشِتَقاق 

 ( 22( الفروق اللغوية للعسكري )ص: (2 
 ،  القاموس )شقق( .171/  3( مقاييس اللَُّغة (3 
 . 15( ، االشتقاق وأثره ِفي النمو الّلَغِوّي ص315من ذخائر ابن مالك في اللغة مسألة من كالم اإلمام ابن مالك في االشتقاق )ص:   ((4 
 (. 2/65( ينظر: التصريح ) (5 
 (. 181/ 3( أوضح المسالك )(6 
 (. 41( معاني األبنية )ص: (7 
 (. 2/382( الكشاف ) (8 
 (. 65( معاني األبنية )ص:(٩ 

 (. 82/ 2(  التصريح )(10 
 ( 2/140( ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) (11 

 ( 83( معاني األبنية )ص:12)
 (. 216/ 3(، أوضح المسالك ) 2/80( التصريح ) 13)

 (   184/ 3( ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )(14 
 ( 62( شذا العرف في فن الصرف )ص: (15 

 (. 24( الفروق )ص:16)
 (. 1/217(، النشر )18( ينظر: التيسير )ص: 17)
 (. 2/218(، النشر )74( ينظر: التيسير )ص:18)
 (. 2/228(، النشر )77( ينظر: التيسير )ص: 1٩)
 (. 2/242(، النشر )٩0ير )ص: ( ينظر: التيس20)
 (. 2/248( النشر )٩5( ينظر: التيسير )ص: 21)
 (. 2/24٩(، النشر )٩5( ينظر: التيسير )ص: 22)
 (. 2/254(، النشر )٩٩( ينظر: التيسير )ص: 23)
 (. 260/  2(، النشر )105( ينظر: التيسير )ص: 24)
 (. 275/  2(، النشر )115( ينظر: التيسير )ص: 25)
 (. 2٩6/  2(، النشر )12٩التيسير )ص: ( ينظر: 26)
 (. 304/ 2(، النشر )138( ينظر: التيسير )ص: 27)
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 (. 313/ 2(، النشر )144( ينظر: التيسير )ص: 28)
 (. 2/335(، النشر )165( ينظر: التيسير )ص:2٩)
 (. 2/213( فتح الوصيد  ) 30)

 (. 271/ 1(، النشر )18( ينظر: التيسير في القراءات السبع )ص: (31 
 (. 48/ 1الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )( 32)
( وسنعرض صفحا عن أقوال المرجحين التي تكررت في معظم كتب التوجيه بتفضيل إحدى القراءتين أو بترجيح أحدهما عن األخرى، 33)

 لهدف الدراسة الجمع بين األقوال لزيادة معاني النص القرآني.
 (. 351/ 5( مقاييس اللغة البن فارس )34)
 (. 1/148تفسير الطبري )  (35)
 ( 1/175(  التحرير والتنوير ) 36)
 (. 14٩/ 1تفسير الطبري )( 37)
 (. 175/ 1( التحرير والتنوير )38)
 (. 1/16( شرح الهداية )3٩)
 (. 14٩/ 1( الطبري )2٩/ 1(تفسير  ابن أبي حاتم )40)
 (. 2/216( فتح الوصيد )41)
 (. 177/ 1( التحرير والتنوير )42)
 (. 1/47معاني القرآن )( ينظر: 43)
 (.217/  2/216( فتح الوصيد )44)
 (. 2/335(، النشر )165( ينظر: التيسير )ص:45)
 (. 81/  10( ينظر: تفسير األلوسي )46)

 (. 37/ 2( مقاييس اللغة )(47 
 (. 286/ 3( المحكم والمحيط األعظم )(48 

 (.280/ 2( معاني القرآن للفراء )4٩)
 (. 3/315( الكشاف ) 50)
 (.354/ 1٩الطبري )( تفسير 51)

 (.4/٩2( معاني القرأن للزجاج ) (52 
 (.232/ 4(المحرر الوجيز في )53)
 ( 280/ 2( معاني القرآن للفراء )54)
 (. 4/276(   تهذيب اللغة ) 55)
 (. 2/275(، النشر )77( ينظر: التيسير )ص:56)
 (. 886( المفردات في غريب القرآن )ص: 57)
 (. 324/ 15( تهذيب اللغة )58)
 ( 85/  1القرآن للفراء )( معاني 5٩)
 ( 224/ 1( المحرر الوجيز ) 60)
 (.3/1٩2(، الطبري )256/ 1(تفسير ابن أبي حاتم )61)
 (. 182/ 1( معاني القراءات لألزهري )62)
 (. 240/ 2( ينظر: الحجة للقراء السبعة ) 63)
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 (. 173/ 2( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )64)
 (. 224/ 1(، المحرر الوجيز) 1٩5/  3(، تفسير الطبري )225/ 1زجاج )( ينظر: معاني القرآن وإعرابه لل 65)
 ( 225/ 1( ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) 1٩3/ 3( تفسيرالطبري  )66)
 (. 182/ 1( معاني القراءات لألزهري )67)
 (. 1٩5/ 3( تفسير الطبري )68)
 (. 73( تيسير الكريم الرحمن )ص: 6٩)
وُب ِبَفْتِح َحْرِف اْلُمَضاَرَعِة َوَكْسِر )ُتْرَجُعوَن( َوَما َجاَء ِمْنُه ِإَذا َكاَن ِمْن ُرُجوِع اآْلِخَرِة، َسَواء  َكاَن َغْيباا، َأْو ِخَطاباا،ُ  َفَقَرَأ َيْعقُ ( اْخَتَلُفوا ِفي: 70)

 ( 208/ 2اْلِجيِم ِفي َجِميِع اْلُقْرآِن. النشر في القراءات العشر )
ٍر َوَرْوح  ِبَضمِّ اْلَياِء َوَفْتِح  َيْدُخُلوَن في النساء ، َوِفي َمْرَيَم َوَفاِطَر َوَمْوِضَعِي اْلُمْؤِمِن َفَقَرَأ اْبُن َكِثيٍر َوَأُبو َجْعَفٍر َوَأُبو َبكْ  (و اْخَتَلُفوا ِفي:71)

ِل ِمَن اْلُمْؤِمِن، َواَفَقُهْم ُرَويْ  وَرِة َوَمْرَيَم َواأْلَوَّ ِل اْلُمْؤِمِن، َوَقَرَأ اْبُن َكِثيٍر َوَأُبو َجْعَفٍر َوُرَوْيس  اْلَحْرَف الثَّاِنَي ِمَن  اْلَخاِء ِفي َهِذِه السُّ س  ِفي َمْرَيَم َوَأوَّ
 (. 252/  2اْلُمْؤِمِن، َوُهَو َقْوُلُه َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َكَذِلَك .النشر في القراءات العشر )

 ( 16/50( تفسير الطبري )72)


