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 المقّدمة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد هلل رّبِ العالمٌَن وأفضُل الصالةِ وأتمُّ التسلٌم على أشرِف الَخْلِك والمرَسلٌَن 

 محّمد األمٌن وآِلِه الُمَطّهرٌن المعصومٌَن ، وبعد :

وِمْن  .شتّى تخصصات   ة الحظوة عند الباحثٌن فًللمراءات المرآنٌ توما زال تكان

ال حصر لها ،  ربٌة ؛ فانبثمت من خاللها أسفار  ٌن بعلوم اللغة العبٌنِهم المتخصص

فأثّرت هذه المراءات على  .لها فً العربٌةِ  بتوثٌمها ونسبتها ثّم البحث عن وجوه   بدءا  

 هذا مدارُ  والنظر فً هذه االختالفات كان .تغٌّر المعنى ، وانتاجِ دالالت  مختلفة

لٌل بغض النظر عّما  فً سورة البمرةلمرآنٌة الواردة للمراءات ا إذ سٌعرض .البحث

ا أثر اختالف المراءات المرآنٌة اعتماد  تتبع وٌ .ن الحكم بصحة المراءة أو عدمهابشأ

ٌْها االختٌار ؛  ، المنهج الوصفًعلى  مظنة وجود تغاٌُر  لكونها لمراءات ولع عل

وممابلة المراءة المنسوبة ألحد المّراء مع المراءة المتواترة )لراءة  .فٌها داللً

وغالب ا ما كانت الممابَلة بمراءة  ، الجمهور( ومن ثَّم البحث عن وجوه التغاٌُر بٌنهما

وجمعت فً فمرة ا ، فمد لوبِلت أكثر من لراءة بمراءة الجمهور واحدة إاّل فً بعضه

ٌعرض ولد رّكز البحث على الجانب التطبٌمً ، حٌث  .؛ خشٌة التكرارواحدة 

المنتمٌة له ، مع وفك المستوى اللغوي على التطبٌك علٌها المراءة الموصوفة ، ثّم 

فً اْستجالء مساهمة للمحاولة فً بعض المواضع ، فً أو ترجٌح   تعلٌل  أو تحلٌل  

ولْم ٌهتْم البحث بترجمة المّراء ؛ لكثرتهم ولتكفُل كثٌر  من أهل  .المماصد المرآنٌة

سباب التً دعت الختٌار سورة البمرة ؛ فألنها أّما بخصوص األ .االختصاص بذلن

  . أطول السور وأكثرها فً عدد المراءات 

وفك خّطة  على وجدناها تصلح للبحِث ، وبعد جمع المراءات المرآنٌة للسورة 

 .منتظمة  فً أربعِة فصول  
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 ، ولد عرَض  بٌان أثر المراءات فً الداللة الصوتٌةوُل منها معنٌ ا بجاء الفصُل األ

: الهمُز والتسهٌُل ، والتضعٌُف والتّخفٌُف ، والفّن واإلدغاُم ، لظواهر صوتٌة ، وهً

 .إبداُل الحروف ، وإبداُل حركاِت البنٌةوالمّد والمصُر ، واإلبداُل بنوعٌه : 

: اإلفراد الصرفٌة من حٌث ، بدراسة أثر المراءات فً الداللةواْختّص الفصُل الثانً 

 ، واختالف األصل اللغوي  والتثنٌة والجمع ، والتذكٌر والتأنٌث ، واختالف الصٌغ

والتعرٌف  االسِم والفعِل ، الفروق الداللٌة بٌنو ، واالختالف بٌن المصدر واالسم 

 .والتنكٌر

: اختالف ً الفصل الثالث بتمصً أثر المراءات فً الداللة التركٌبٌة فٌما ٌخصُّ وُعن

، واالختالف فً إعراِب اسِم ال النافٌة ، واالختالف بٌن ال النافٌة والناهٌة  اإلعراب

لالزم ، والولف المتعّدي وا ، واختالف الجملة من حٌث الخبر واالنشاء ، والفعل

واإلضافة ، وإعمال اسِم الفاعِل  ، فً تغٌُر اإلعراب ، والعطف ، والتنوٌن ألثره

 .الفعل للمجهول ، وأسلوب االلتفات وإضافته ، وحذف الفاعل وبناء

، إذ  التحّول الداللًفً  وكده الولوف عند أثر المراءات الرابعفٌما جعل الفصُل 

والتمدٌِم والتكرار ، والزٌادةِ فً التركٌب ، المفردات المْستبدلة ،  لدالالتِ  عرضَ 

 .والتأخٌر ، والزٌادة التفسٌرٌّة

ل الجهد وغاٌة الوْسع وعشُت له النٌّّة ، وبذ َعَملً ال أزُعُم فٌِه سوى إخالصهذا و

ء وهللاُ ذو هللاِ ٌؤتٌِه مْن ٌشا لْد ُوفَّك لما أرٌد له ، فذلن فضلُ فإْن كان البحُث . وفٌه

وإْن لْم ٌكْن كذلن  .فضل  فً النصح والتوجٌه الفضِل العظٌم ، ولألْستاذ المشرف

 .وصعوبة المركب ً شفٌع ا محاولتً وللّة خبرتً وحداثة ِدْربتًفحسب

ا أرجو من المول ، فبنور ِعلمهم  لكرام أْن ٌُمّوموا األود وما شطّ ِمْن أساتذتِنا ا وختام 

 . أْن ٌوفِمَُهم لما ٌُحبُّ وٌرضىسائلٌن المْولى جّل وعال ، نَمتدي نهتدي ، وبخطاِهم 

لمصطفى وآله األطهار وآخُر دعوانا أْن الحمُد هلل رّبِ العالمٌن وصلّى هللاُ على دمحم ا

ا كثٌرا    .المنتجبٌن وسلّم تسلٌم 
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 تمهيد

 صطالحالقراءة والداللة في اللغة واال

: جمعه وضّمه أْي ضّم ولرأ الشًء ))لراءةً  –ٌمرأ  – لرأالمراءة فً اللغة: من 

((بعَضه إلى بعٍض ، ولرأُت الشًَء لرآنًا : جمعتُه وضممُت بعَضه إلى بعٍض 
(ٔ)

ٓ 

نطٌك بكالٍم ُمعٌٍّن مكتوٍب أو محفوٍظ على ظهر للب  ))والمراءة فً االصطالح: هً 

 ))
ٌَْرهُ ٌُمرئُه إلراًء  رجٌل لارٌئ من لوٍم لّراء ولرأة ))ومنه  (ٕ) ولارئٌن ، وألرأ غ

((ومنه لٌل فالٌن الممرئ 
(ٖ)

لبل الشروع فً فصول الدراسة ؛ لتمّصً أثر . و

تغٌّراٍت فً الداللة ، ال ضٌر فً ولفة على تعرٌف  المرآنٌة وما تُحدثُه من المراءات

ءات المراءات المرآنٌة ، وحجٌّتها وشروطها وما نتج عن هذه الشروط. فالمرا

ِعْلٌم بكٌفٌِة أداء كلمات المرآن  )): بأنّها (هـ3ٖٖت)المرآنٌة عّرفها ٱبُن الجزري 

((واختالفها 
(ٗ)

َذَهَب بْعُضهم إلى أّن المراءات تولٌفٌة. أّما حجٌّة المراءات فمد 
(٘)

  ،

وأنّها ُسنّة متّبعة
(ٙ)

أنَّ هللا تعالى لْد خٌّر المّراء فً جمٌعها  )). وَذَهب بعُضُهم إلى 

))
(7)

األحرف السبعة على أّن الممصوَد منها المراءات  (فً جمٌعها): ٌمصد بموِلهِ  

السبعة المشهورة
(3)

((المراءات المنمولة عن االئمة السبعة  )). وهً 
(9)

، أّما األحرف  

هـ( فً المرشد ٘ٙٙالسبعة فمد اختلفوا فً تحدٌد المراد منها ولد ذكر أبو شامة )ت

الوجٌز هذه االختالفات
(ٔٓ)

. وكان له رأٌي فً لول أّن المراد باألحرف السبعة هً 

وهذه الطرق المذكورة فً بٌاِن وجوِد السبعة األحرف )) المراءات ، وذلن بموله : 

                                                           
 .7ٖٓ/ٔ]لرأ[تاج العروس  (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖٓالتحرٌر والتنوٌر  (ٕ)
 .9ٕٔ/ٔ ]لرأ[لسان العرب (ٖ)
 .9منجد الممرئٌن ومرشد الطالبٌن  (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٔ البرهان: ٌنظر (٘)
 ٕٖٔ/ٔ المصدر نفسه: ٌنظر (ٙ)
 .ٓٙ/ ٔلمرآن األحرف السبعة ل(7)
 .ٖٓ – 7ٕ/ ٔ المصدر نفسهٌنظر:  (3)
 7ٕٖ/ٔالبرهان  (9)
 .7ٖٔ – 9ٔ/ ٔ: المرشد الوجٌز ٌنظر (ٓٔ)
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ت المشهورة كلّها ضعٌفة ؛ إْذ ال دلٌَل على تعٌٌن ما عٌّنه كلُّ واحٍد فً هذه المراءا

((منهم ، ومن الممكن تعٌٌن ما لم ٌُعٌّنوا 
(ٔ)

 هنان رٌخ المراءات ٌجُد أنّ . والمتتبع لتأ

أنّهم فً تزاٌُد واختالف ؛ مّما حدا  الجزري ٱبنُ  ذكرمن المّراء ، إْذ  كثٌرةً أعداًدا 

بأن ٌضعوا شروًطا ال بّد من توافرها ؛ لمبول  -على حّد تعبٌره-بعلماء األّمة 

المراءة
(ٕ)

: ها. والشروط أو الضوابط الموضوعة، أو الحكم علٌها بالصحة أو عدم 

للعربٌة وموافمتها ألحد المصاحف العثمانٌة ولو اْحتمااًل ، وموافمتها صّحة السند ، 

ولو بوجه
(ٖ)

. أّما الشرط األول فً صحة السند ، أو تواتر المراءة فمد ذكر الزركشً 

والتحمٌُك أنّها متواترة عن  ))اختالل شرطهم هذا بموِلِه :  (هـ79ٗت)الزركشً 

األئمة السبعة ، أّما تواترها عن النبً صلّى هللا علٌه ]وآله[ وسلّم ففٌه نظر ؛ فإّن 

هذه المراءات الّسبعة موجوٌد فً كتب المراءات ، وهً نمل إسناد األئمة الّسبعة ب

((الواحد عن الواحد ، لْم تكمل شروط التواتر فً اْستواء الطرفٌن والواسطة 
(ٗ)

 .

وأّما الشرط الثانً فً موافمة المراءة لرسم أحد المصاحف العثمانٌة التً خلت من 

فً  (خٌر)النمط فاعتماده ٌورث اللبس فً لراءة المفردة المرآنٌة. فإذا أخذنا مفردة 

ٌٌْر لكم)سٌاق  و ... وفً شرِطهم الثالث فً  (أو )جبر (خبر)فربّما تُمرأ  (ذلكم خ

ألنّه صار  ))وجه فمد فتح الباب أمام اللغوٌٌن والباحثٌن ؛ موافمتها للعربٌة ولو ب

عندهم مجااًل خْصبًا للتعلٌِل والتحلٌل الذي ٌتضمن فً الغالب تلّمس الوجوه اللغوٌة 

التً تجري علٌها ، وهً وجوهٌ تنّوعت بحسب تنّوع أوجه التّغاٌر المرائً ما بٌن 

ظٌفتها داخل تراكٌبها ، وصرفٌٍّة تتعلُّك وجوه نحوٌة تتعلُك بموالعِ الكلماِت وتغاٌُر و

بوزِن الكلمات واشتمالها ، وصوتٌة تتعلّك بطرق األداء ، وداللٌة تتّصُل بمدلوِل 

((اللفِظ فً سٌالِِه 
(٘)

ولجأوا إلى ممابلة المراءة موضع البحث بمراءة أخرى فً  

                                                           
 .7ٕٔ /ٔ الوجٌز المرشد (ٔ)
 .9/ٔ العشر المراءات فً النشر: ٌنظر (ٕ)
 9/ٔ نفسهالمصدر :  ٌنظر (ٖ)
 9ٖٔ/ٔالبرهان  (ٗ)
 .التوجٌه البالغً للمراءات المرآنٌة (٘)
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موضع آخر مشابهة لها
(ٔ)

، أو بهما معًا.  باللفظ دون المعنى ، أو بالمعنى دون اللفظ 

 وذلن ألنّهم على ِعْلٍم ودراٌة  بنظام اللغة العربٌة المتّسم بالدلّة

مصدر الدلٌل ، بالفتح  ))داللةً وهً  –ٌدلُّ  –أّما الّداللة فً اللغة : فهً من دّل 

((والكسر 
(ٕ)

ما ٌُتَوّصُل بِِه إلى معرفة الشًء كداللة األلفاظ على المعنى  ةُ الدالل ))و  

((لة اإلشارات والرموز والكتابة ... ودال
(ٖ)

دراسة  ))والداللة فً االصطالح: هً   

((كٌفٌة استعمال الكلمات وبٌاِن عاللاتها 
(ٗ)

عندما نتحدث عن معنى الكلمة ،  )).  فـ

((فإننا نتحدث عن عاللاتها مع الكلمات األخرى 
(٘)

هـ(  9ٕٖجنً )ت بنٱولد أشار  .

أطلك علٌه باب الداللة  فً كتابه الخصائص إلى الداللة فً كثٌٍر من أبوابه ، منها ما

المعنوٌةمنها الصناعٌة ومنها اللفظٌة و
(ٙ)

حٌث ( لام). ولد مثّل لهذه الدالالت بالفعل 

أنّه لد هُ على مصدره ، أي أنّه دّل على المٌام. ودّل بناُءه على زمانِِه ، أي دّل لفظُ 

َولََع فً زمِن ماٍض. ودّل معناهُ على فاعِلِه ، أي الفاعل المستتر فٌه تمدٌره هو
(7)

.
 

((مْن لفِظِه وصٌغتِِه ومعناه  فهذه ثالُث دالئل ))وعمّب بموِلِه : 
(3)

. وهذه الداللة تتغٌر. 

 (تِللُ )فلو للنا  (لَتَل)تتغٌر. فً حال تغٌّر اللفظ ، أو الصٌغة. ونأخذ مثااًل آخر: الفعل 

لم تتغٌّر ، لكن  (الماضً)وداللته على الزمن  (المتل)فداللة اللفظ على المصدر 

داللته على الفاعل تغٌّرت ؛ فالفعل مبنً للمجهول. ولألصوات دالالت مختلفة من 

حٌث المّوة والضعف
(9)

األصوات تابعة للمعانً فمتى ما لوٌت لوٌت ،  ))، فإّن  

: لََطَع ولَّطَع ، وَكَسَر وَكّسر. زادوا ٌكفٌن من ذلن لولُهمَضعُفَْت. و ومتى ما َضعُفَتْ 

((فً الصوت لزٌادة المعنى ، والتصدوا فٌه الْلتصاِدِهم فٌه 
(ٔٓ)

. فمّوة المعنى  تُمابِلُها 

                                                           
 9ٕ المرآنٌة للمراءات البالغً التوجٌهٌنظر:  (ٔ)
 .ٖٗ/ٕالعٌن  (ٕ)
 .3ٕٕ/ٔالمفردات فً غرٌب المرآن  (ٖ)
 .3٘ زوٌن علً ، الحدٌث اللغة وعلم التراث بٌن اللغوي البحث منهج (ٗ)
 .علً الخولًدمحم ،  ٕ٘علم الداللة  (٘)
 .ٓٓٔ/ٌٕنظر: الخصائص  (ٙ)
 ٓٓٔ/ٕالمصدر نفسه: ٌنظر (7)
 ٓٓٔ/ٕالمصدر نفسه: ٌنظر (3)
 ٖٙٔ/ٕالمصدر نفسه: ٌنظر (9)
 .ٕٓٔالمحتسب  (ٓٔ)
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على لّوة المعنى. فالصوت  لّوة اللفظ ، أو ٌمكن المول أّن استعمال اللفظ الموي ٌدلّ 

بارٌز فً  الممصود ، وللصٌغة الصرفٌة كذلن أثرٌ ى المعن له أثر مهم فً إظهار

تعٌٌن الداللة وفً حال تغٌّرت الصٌغة تغٌّر المعنى ، وتغٌّرت الداللة نحو : َكتََب ، 

ٌْب. فكل صٌغة من هذه  ٌْكتُُب ، اْكتُْب ، كاتب ، مكتوب ، ُكتّاب ، َكتَبة ، ِكتاب ، ُكتَ

، أو خرى. أّما داللة التركٌب الصٌغ لها داللة تختلف عن غٌرها من الصٌغ األ

فً الداللة له أهمٌّة كبٌرة ، فمن خالل اإلعراب الذي عّده  الداللة النحوٌّة فإّن أثرها

من العلوم الجلٌلة ؛ ألنّه من خالله ٌُعرف الفاعل من المفعول  (هـ9ٖ٘ت)ٱبُن فارس 

، والمضاف من المنعوت ، والتعجب من االْستفهام
(ٔ)

تارةً ٌتحمك  . وانكشاُف الداللة

عن طرٌك الحركات أو عن طرٌك مولع اللفظ فً التركٌب وأثره فً الداللة ، أو 

 نشاء ، أو التنوٌن ، والعطف وغٌرها ،من حٌث التمدٌم والتأخٌر ، أو الخبر واال

 إالّ  شٌئا النّظم لٌس )): فً نظرٌّة النظم فمال (هـ7ٔٗت)وهذا ما أشار إلٌه الجرجانً 

(( الكلم معانً بٌن فٌما وفروله ووجوهه وأحكامه النحو معانً توّخً
(ٕ)

. وبٌّن 

 إلحدى ٌكون ال )): بٌن من حٌث لّوة الداللة بموِلهِ الجرجانً الفرق بٌن تركٌ

 .لصاحبتها ٌكون ال تأثٌر المعنى فً لها ٌكون حتّى األخرى، على مزٌّة العبارتٌن

 هما بل واحد، معنى عن عبارتٌن فلٌستا ، تلن تفٌد ال ما هذه أفادت فإذا:  للت فإن

 الغرض به ٌراد ، هذا مثل فً المعنى نالولَ  إنّ :  لن لٌل. اثنٌن معنٌٌن عن عبارتان

: فتمول باألسد الرجل تشبٌه تمصد أن نحو ، ٌنفٌه أو ٌثبته أن المتكلم أراد والذي ،

 اأٌضً  تشبٌه فتفٌد ، األسد زٌدا كأنّ : فتمول بعٌنه المعنى هذا ترٌد ثم ، كاألسد زٌدٌ 

 من تجعله أن وهً األّول، فً تكن لم زٌادة به تشبٌهه معنى فً تزٌد أنن إالّ  باألسد،

 وال األسد، عن ٌتمٌز ال بحٌث ، شًء ٌروعه ال وأنه للبه، ولوة شجاعته فرط

ًّ  صورة فً أسد أنّه ٌتوّهم حتى ، عنه ٌمّصر (( آدم
(ٖ)

. فاستعمال كأّن للتشبٌه أبلغ 

من الكاف. فزٌادة الهمزة والنون على الكاف أفادت زٌادة فً المعنى. وعلٌه فإّن 

التغٌٌر الذي ٌطاُل الكلمة فً حركاتها أو صٌغتها أو مولعها سٌفضً بالنتٌجة إلى 

                                                           
 .ٌٖٗنظر: الصاحبً فً فمه اللغة  (ٔ)
 .ٖٖٗدالئل االعجاز  (ٕ)
 7ٓٔ المصدر نفسه (ٖ)



 ...................................................................................................تمهيد 
 

9 
 

المعانً  تغٌّر الداللة. وهذا التغاٌُر نجُده فً المراءات المرآنٌة التً أّدت إلى اختالف

واألحكام. فالتعبٌر بلفٍظ دون آخر بهٌأة معٌّنة ، أو صٌغٍة منتماة ، إنّما هو إلنتاجِ 

داللة خاّصة ، ال تتكشف إاّل بما اختٌر لها من أدوات ؛ لغرِض توصٌل الداللة إلى 

 المتلمً.
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 ةالداللة الصوتيّ 

نة للكلمة من َدور فً إطار المعنى هً ما تإدٌه األصوات المكوّ  )): ةالداللة الصوتٌّ 

))
(ٔ)

طرٌمة أدابها الصوتً ، ومظاهر هذا  ))، وتتحمك داللة األصوات من خبلل  

((األداء 
(ٕ)

، وما ٌطرأ علٌها من تؽٌُّرات كالحذؾ ، والتسهٌل ، واإلبدال ، واإلدؼام  

بها اللؽة العربٌة ، وهذه  الظواهر الصوتٌة ، التً انمازت ، والتضعٌؾ وؼٌرها من

ا المرآن الكرٌم فمْد اْختلؾ المّراء فً  .تختلؾ باْختبلؾ المبابل العربٌةالظواهر  أمَّ

وهذا االختبلؾ فً لراءة اللفظ ، ؼالبًا ما ٌعمبُهُ تَؽٌُّر ، صوتًٌا لراءة بعض األلفاظ 

التً ال بدَّ من وضوحها التؽٌُّر لْد ٌإثر فً معنى اللفظة المرآنٌة  فً الداللة ، وهذا

منها ما ٌخصُّ صفاِت هللاِ تعالى ، ومنها ما ف .وجبلِء معناها ، وبُْعِدها عن الؽموض

سل واألنبٌاء ع الداللة ، فٌجعل من اللفظ ٌحتمل أكثر من ومنها ما ٌُ  .ٌخصُّ الرُّ وّسِ

و ٌمابِله لراءة تُحدد الداللة ، أّما الحكم بترجٌح أحد المراءات على ؼٌرها ،  .معنى

بما ٌعٌُن علٌه السٌاق من المعنى العام ، أْو من خبلل ممابلتها ببمٌة المواضع التً ف

  .بمى محتمبًل ألكثر من داللةومنها ما ٌ فٌها المراءة التً هً مدار البحث.وردت 

 الهمز والتسهيل

الباحثون من المتمدمٌن والمتؤخرٌن عناٌة لد تفوق  الهمزة من الحروؾ التً عنً بها

تكمن فً اختبلؾ المبابل العربٌة فً  من الحروؾ وعلّة وجود هذه الظاهرة اؼٌره

التعامل معه كٌفٌة
(ٖ) 

ا ، وكان هذا ا كبٌرً تبع ذلن اختبلؾ المّراء فٌه اختبلفً  ))ولد 

الحرؾ شجى فً حلوق كثٌر من اللؽوٌٌن والنحوٌٌن استنفد منهم الجهود الجبارة 

وٌبدو  .ا من األذى ، وأشاع فً كتبهم مظاهر االضطراب والفوضىوسبّب لهم كثٌرً 

،  جذب أنظار الباحثٌن إلٌه سرٌعا( وربّما اختبلؾ المّراء خاّصة)أّن هذا االختبلؾ 

                                                           
كتابه الخصابص ، بو زٌد ساسً هادؾ ، بحث  الداللة الصوتٌة عند ابن جنً من خبلل (ٔ)

 .ٖٓٔمنشور فً مجلة حولٌات التراث ص 
 .ٖٓٔالمصدر نفسه (ٕ)
 . 2ٕصٌنظر: الظواهر الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة فً لراءة الجحدري  البصري  (ٖ)
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(( به   افعنو
(ٔ)

هم متملبة ال تثبت على فً نطك الهمزة ، فهً عند فالعرب اْختلفوا 

التحمٌك ولد ذهب أؼلب الباحثٌن إلى أنّه األصل،  :حال واحدة. وهذه األحوال هً

والحالة األخرى هً التخفٌؾ فتصٌر الهمزة بٌن  .وهو إعطاء الهمزة حمها من اللفظ

  .ومخرج الحرؾ الذي منه حركة الهمزةتجعلها من مخرج الهمزة  ))بٌن وهً أْن 

فإذا كانت مفتوحة جعلناها متوسطة فً إخراجها بٌن الهمزة وبٌن األلؾ ؛ ألّن 

((... الفتحة من األلؾ
(ٕ)

 وذكروا أّن السبب .، أو حذفها ا أو ٌاءً ا أو واوً أو ابدالها الفً  .

إّن  )) : فً كتابه (هـ8ٓٔت) ٌذكر سٌبوٌه ٌكمن فً صعوبة نطك هذا الحرؾ إذ

الهمزة إنّما فعل بها هذا من لم ٌخففها ؛ ألنّه بعد مخرجها وألنّها نبرة تخرج باجتهاد 

(( ا ، فثمل علٌهم ذلن ألنّه كالتهوع، وهً أبعد الحروؾ مخرجً 
(ٖ)

 ووصفها مكً .

حرؾ ثمٌل ، فؽٌرته العرب لثمله ، وتصرفت فٌه مالم تتصرؾ فً  ))بؤنّها ( هـ4ٖٗ)

جاءت  ، فؤتت به على سبعة أوجه مستعملة فً المرآن والكبلم ، ؼٌره من الحروؾ

ا ، ا ، ومثبتً  بؽٌره وملمى حركته على ما لبله ومحذوفً ا ، ومبدالً ا ، ومخففً به محممً 

(( بٌن حركته والحرؾ الذي منه حركته ومسّهبًل 
(ٗ)

ى إلى شٌوع وهذا االختبلؾ أدّ  .

باللؽة العربٌة فً تؤلٌؾ كتٍب ، لذلن فمد جّد المهتمون  األخطاء فً كتابته ولراءته

، ومنهم من  (هـٕ٘ٔت) صة بالهمز، ككتاب الهمز ألبً زٌد األنصاريّ متخص

ا ابً ولد عمد أب (هـٕٗٗت)ابن السكٌت ا خاصة بالهمز ، فنجد نوا كتبهم أبوابً ضمَّ 

ا لما ٌهمز وبابً  وترن همزها ، ا للكلمات المهموزة أصبًل ألحوال الهمزة فجعل بابً 

فٌكون له معنى فإذا لم ٌهمز صار له معنى آخر ، وباب للكلمات التً لم ٌتفك على 

...: عباءة وعباٌةعضهم ٌهمز، و بعضهم ال ٌهمز، مثلهمزها أو ترن همزها فب
 (٘)

 .

ٌذكر األخطاء التً شاعت أثر  (الخصابص)فً كتابه  (هـ2ٕٖت)ابن جنً و

 لحرؾ حٌث لّسم الكبلم المهموزعلىالتؽٌرات والتبدالت التً تطرأ على هذا ا

ذكر أنه ٌكون  : باب فً حذؾ الهمز وإبداله ، وباب فً شواذ الهمز، إذأبواب منها

                                                           
 . 2٘/ٔالمعجم العربً نشؤته وتطوره   (ٔ)
 .4ٕٗ/ ٗشرح السٌرافً  (ٕ)
 .8ٗ٘/ٖالكتاب  (ٖ)
 .2٘الرعاٌة  (ٗ)
 .ٖٕٔ -ٌٕٔٔنظر: إصبلح المنطك  (٘)
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فً كبلمهم على ضربٌن ، وكبلهما ؼٌر ممٌس ، أحدهما أن تَِمَر الهمزة الواجب  ))

((ا ال أصل له وال لٌاس ٌعضده همزً  واآلخر أن ترتجلَ  ، فبل تؽٌرهاتؽٌٌرها 
(ٔ)

. 

وهذه األحوال نجدها عند المّراء حٌث ٌحممون وٌسهلون بالبدل تارة وبالحذؾ أخرى 

فنجدهم ٌهمزون ماال همزة  ،أو ٌجعلونها بٌن بٌن  أو بإلماء حركتها على ما لبلها 

وهذا ما سنتولؾ  .؛ ما ٌإدي إلى تؽٌّر الداللة فٌه أو ٌبالؽون فً تسهٌل المهموز

منهم من همز ، من خبلل عرض بعض األلفاظ التً اختُلؾ فً همزها ، فعنده 

 .ومنهم من لْم ٌهمز

 أَْدنى –أَْدنَؤ 

ٌْر   ُهوَ  بِالَِّذي أَْدَنى ُهوَ  الَِّذي أَتَْستَْبِدلُونَ  لَالَ  :من لوله لرأ زهٌر . { ٔٙ} البمرة : َخ

(أدنؤ)الفرلبً 
(ٕ)

على إّما مهموًزا ،  (أدنؤ)وحجة من لرأ  (أدنى)ولراءة الجمهور ،  

لُِلب فجاء أفلع  مؤخوذ من الدون أي األحط ، فؤصله أدون ]على وزن[ أفعل ، )) أنَّه

((ت الواو ؛ لتطرفها بَ لِ ، ولُ 
(ٖ)

((الدناءة  ))أو على أنَّه مؤخوذ  من  .
(ٗ)

 )): والدنًء .

((: دنإ ، دناءةً وهو دنًء بالهمزة ، وٌُماُل هذا أْدنؤ منه ٌُمالُ  ..الخسٌس 
(٘)

وحجة   

نّه ن الدناءة ، بمعنى األخس إال أمهموز من الدنًء البٌّ  ))إّما على أنّه  (أْدنى)من لرأ 

(( خففت همزته
(ٙ)

وهو الدنًء الذي ال خٌر فٌه  اي ٌكون المعنى واحدً وعلى هذا الرأ 

فٌه 
(4)

على أنَّه مؤخوذ  من الدنو بمعنى المرب أو .
(8)

، ومن األدنى بمعنى األلل 
(2)

 .

األلل
(2)

((أنَّ المن والسلوى أرفع من الذي طلبتم  ))والمعنى . 
(ٔ)

أّما اْستبدالكم فبالذي  

                                                           
  .ٕٗٔ/ٖالخصابص  (ٔ)
 ٘ٗٔ/ٌٔنظر: الكشاؾ ،  88 ، ٌنظر: المحتسب البن جنًٕٗ/ٔمعانً المرآن للفراء  ٌنظر: (ٕ)

 . ٖٙ/ٔمعجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم مكرم وأحمد مختار عمر ، ٌنظر: 
 .4ٕ٘/ ٔالمعانً روح، ٌنظر: ٖ٘ٔ الوجٌز المحرر :ٌنظر (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٔالكشاؾ  (ٗ)
 .ٗٗٔ/ٔ للزجاج واعرابه المرآن معانً (٘)
  .ٖ٘ٔالمحرر الوجٌز  (ٙ)
، ٌنظر: العباب الزاخر]دنؤ[   82/ٔالمحتسب  ،ٌٕٔنظر: كتاب الهمز ألبً زٌد األنصاري  (4)
ٔ/٘ٙ.  
 .ٗٗٔ/ٔ واعرابه المرآن معانً: ٌنظر،  82ٌنظر: المحتسب  (8)
 .ٗٗٔ/ٔمعانً المرآن واعرابه للزجاج ٌنظر:  (2)



 ة....أثر القراءات في الداللة الصوتيّ .................................................. األّولالفصل  
 

ٔٗ 
 

((ألرُب وأللُّ لٌمة )) فبالذي 
(ٕ)

والدنو  .األرب منزلة وأدون ممدارً  ))فما طلبتموه بدٌبًل  

ا ٌعبّر : دانً المحل ولرٌب المنزلة ، كمالممدار فٌمالبهما عن للة  والمرب ٌعبّر

(( هو بعٌد المحل وبعٌد الهّمة ٌرٌدون الرفعة والعلو :بالبعد عن عكس ذلن فٌمال
(ٖ)

 

هً مة التً مّن هللا بها علٌهم أال بنً إسرابٌل حٌن جحدوا النعاآلٌة تتحدث على و

استبدالها بما هو أدنى ، نزول المن والسلوى وهو طعام مخصوص لهم فمد طلبوا 

فٌها هو ّن األصل نى الخسٌس الذي ال خٌر فٌه ، أي إفإن سلّمنا  أّن أدنى تحمل مع

المن والسلوى ؛ ألّن عن  طلبوه بدٌبًل ُوصؾ بها ما  الهمز  فهذه الخسة وعدم الخٌر

  عز ار هللاٌمابلها هو ما اختاره هللا لهم وحتما أّن اختٌارهم ال خٌر فٌه أمام اختٌ ما

أّما إذا أخذنا بالرأي المابل بؤنها مؤخوذة من  .شًء كلِّ ب  هُ مُ لْ عِ وجل وهو الذي أحاط 

فالمعنى ال ٌبتعد كثٌرا عن معنى أدنؤ إال أنّها ال  الدون بمعنى األدون أي األحط ،

ا لبالة المن والسلوى سواء أكان جدً  كانت ضبٌلةً  ا وإنْ تنفً صفة الخٌرٌة تمامً 

تعالى األفضل  هللاِ   ، أو ألّن اختٌارَ طاط لٌمة ما اختاروه بدٌبًل السبب فً انح

ذلن ألّن ما ف وأّما إذا كانت من الدنو بمعنى المرب ؛  .واألكمل وهذا مما ال شن فٌه

على العكس من المن والسلوى الذي لوال فضل هللا علٌهم ونعمته طلبوه لرٌب المنال 

وتنفً صفة الخٌرٌة  معنى الخسة والدناءة ،مراءة الهمز تحمل ف  .لما حصلوا علٌه

ولراءة الجمهور تجمع معنى األدون  عام الذي طلبوه من البمول وؼٌرها.من الط

واأللرب مع وجود صفة الخٌرٌة بنسبة ألل بكثٌر من الطعام الذي ُوِصؾ بؤنّه 

 )) والظاهر أّن لراءة الجمهور هً األرجح وذلن ؛ أّن أدنى اسم تفضٌل وهو .(خٌر)

(( ٌدّل على أّن شٌبٌن اشتركا فً صفة وزاد أحدهما على اآلخر فً تلن الصفة
(ٗ)

. 

وهذه الخٌرٌة ٌحتمل أن  )) .ض أن ٌشتركا فٌها هً صفة الخٌرٌةوالصفة التً ٌفتر

تكون بالنسبة إلى المٌمة ، أو امتثال األمر وما ٌترتب علٌه ، أو اللذة أو الكلفة أو 

                                                                                                                                                                      
 .ٖٗٔ/ٔ للزجاج واعرابه المرآن معانً (ٔ)
 .ٗٗٔ – ٖٗٔ/ٔ المصدر نفسه (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٔالكشاؾ  (ٖ)
 .ٔٙشذا العرؾ  (ٗ)
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((حلٌّّته وخلوصه  حٌث ال ٌدخله الحرام والشبهة 
(ٔ)

هللا  أو كل هذا وأكثر منه لعلم 

 تعالى بما فٌه صالح العباد.

 النبيئين  –النبيّين 

ٌْرِ  النَّبٌٌِِّنَ  َوٌَْمتُلُونَ  ّللاَِّ  بِآٌَاتِ  ٌَْكفُُرونَ  َكانُوا ِبؤَنَُّهمْ  َذِلنَ : من لوِلِه تعالى  اْلَحكِّ  ِبؽَ

(النبٌبٌن)لرأ نافع ولالون  .{ٔٙ}البمرة:
(ٕ)

وروي عْن  .(النبٌٌّن)، ولراءة الجمهور  

مواضعٍ أخرى من سورة البمرة بالهمز : أنبباء فً آٌة  نافع أنَّه لرأ فً خمس

(2ٔ)
(ٖ)

(ٖٙٔ)، النبٌبون فً آٌة  
(ٗ)

و ( ٔٙ) ، النبٌبٌن فً ثبلثة مواضع فً آٌة 

(ٔ44)
(٘)

(ٖٕٔ)و  
(ٙ)

.(4ٕٗ)، نبٌبهم فً آٌة  
 (4)

أنّه أتى به  ))من لرأ بالهمز وحجة  

((به على األصل ، ألنّه من النبؤ 
(8)

بؽٌر  (النبٌٌن)وللعلماء فً بٌان حجة من لرأ  .

من النبّوة أْي الّرفعة ، وسّمً نبًٌّا لرفعِة  )): المذهب األول أنّه مؤخوذ  همز ، مذهبان

 .[4٘]مرٌم: {َعِلًٌّا َمَكانًا َوَرفَْعنَاهُ : }المدلول علٌه بموِلِه تعالىاس ، محلِّه عْن سابِر الن

ًّ بؽٌر الهمز أْبلُػ من النبًء بالهمز ؛ ألنَّه لٌس كلُّ  ؤ رفٌع المدر والمحّل ؛ ُمنَبَّ ، فالنب

 : لسُت بنبًِء هللاِ : ٌا نبًَء هللاِ فمالَ  علٌه ]وآله[ وسلّم ِلَمْن لالَ لذلن لاَل صلّى هللا

ًُّ هللا ولكن نب
(2)

))
(ٔٓ)

من النّبؤ الذي هو الخبر ، كؤنّه  )). والمذهب الثانً أنَّه مؤخوذ  

                                                           
 .ٕٖٗ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (ٔ)
 ٖٕٗ/ ٔ المراءات وجوه عن الكشؾٌنظر:  ، 84/ٕ، أبو علً ٌنظر: الحجة للمراء السبعة  (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔرآنٌة لعبد اللطٌؾ الخطٌب معجم المراءات الم ٌنظر: ، ٕٗٗ –
 .84/ٔمعجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم وأحمد مختار عمر ، 8ٌٕنظر: ؼٌث النفع  (ٖ)
معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم وأحمد مختار عمر ، ٌنظر:  2ٖالنفع ؼٌث: ٌنظر (ٗ)
ٔ/ٔٔ2. 
 عمر مختار وأحمد سالم العال لعبد نٌةالمرآ المراءات معجم ، ٌنظر: ٓٓٔؼٌث النفعٌنظر:  (٘)
ٔ/ٖٔ8. 
 عمر مختار وأحمد سالم العال لعبد نٌةالمرآ المراءات معجم، ٌنظر:  8ٓٔؼٌث النفع ٌنظر:  (ٙ)
ٔ/ٖٔٙ.  
 عمر مختار وأحمد سالم العال لعبد نٌةالمرآ المراءات معجم، ٌنظر:  ٙٔٔؼٌث النفعٌنظر:  (4)
ٔ/ٔ2ٔ.  
 .ٕٗٗ/ ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (8)
ًُّ هللا  )): نص الحدٌث  (2)  ٕٔ٘/ٕ، المستدرن على الصحٌحٌن  ((لست بنبًء هللا ، ولكنًّ نب
 ،   ٕٗٙ – ٖٕٙ/ ٕمفردات فً ؼرٌب المرآن ال (ٓٔ)
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((المخبر عن هللا تعالى 
(ٔ)

أجراه على التخفٌؾ ؛ لكثرةِ دوره  )). وتِرن همُزه و 

َؼَم ما لبلها فً البدل ، من الهمزةِ حرفًا من جنِس ما لبلها ، وأدْ  واْستعماِلِه ، فؤْبدلَ 

ًّ والنبّوة): فمالَ  ولّما أتى الجمع المكّسر ، ولم ٌكن لبل الهمزةِ حرؾ  زابد  ، ( النب

وجب أْن ٌجري على األصول فً التخفٌؾ ، فؤْبدل منها ٌاًء مفتوحةً ؛ الْنكساِر ما 

... أّما الهمزة الثانٌة التً بعد األلؾ فهً همزة ثابتة ، بدل من  (األنبٌاء)لبلها. وذلن 

((كصدٌك وأصدلاء فبل اختبلؾ فً همِزه ( فعٌل)ٌاء 
(ٕ)

مع ما لٌل من أنَّ النبً . 

، ٌمرأ نافع بهمز  (ٌا نبًَء هللا)الكرٌم صلى هللاُ علٌه وآله أْنكر الهمز فً من دعاه 

كّل المرآن ماخبل موضعٌن النبً فً
(ٖ)

؟ علًما من أّن نافعًا ٌُسهل المهموز فً 

لراءته
(ٗ)

؟   (إْن صّحت الرواٌة) ثّم ماوجه إنكار النبً للهمز. ونافع لارئ المدٌنة ! 

ًّ )أللهمز فً لفظة  محذور شرعً؟ أم داللً؟ فلٌست لضٌّة همز أو تسهٌل. هل  (النب

ًّ ؛ للتفرٌك بٌن النبؤ والتنبؤ ؟ فالنبؤ  الخبر الذي له شؤن  عظٌم  ))النهً عن همز النب

))
(٘)

(( ربَ خْ المُ  ٌعلمه ال ))للخبر الذي ، وٌمال  
(ٙ)

، فٌُْنبًء به و ٌكون المنبًُء صادلًا  

صادلًا ال ٌحتمل الكذب
(4)

((النبؤ ذو فابدة عظٌمة  ))، و  
(8)

. أّما التنبّإ  فلٌس منه ؛ 

اّدعى النبّوة. وكان من حّك لفظه فً وضع اللؽة أْن ٌصَح اْستعماِلِه  ))لذلن ٌُماُل لمن 

لَه فتَجّمَل ،  ًّ ، إْذ هو مطاوع نبؤ كموِلِه: َزٌَّنَه فتَزٌّن ، وحبّله فتحلّى ، وَجمَّ فً النب

 لكن لّما تُعُورؾ فٌمن ٌّدعً النبّوةَ ّكِذبًا ُجنِّب اْستعمالُهُ فً الُمحّكِ ، ولْم ٌُْستعمل إالّ 

ٌْلمة نَُبٌُّا  ٌْلمة ، وٌُماُل فً تصؽٌر نبًء: ُمس فً المتمّول فً دْعواه كمولن: تنبّؤ ُمس

((سوٍء ، تنبًٌها أنَّ أْخباره لٌست من أْخباِر هللاِ تعالى 
(2)

. وأكثر أهل العلم أجمعوا 

ًّ على لراءة النبًء.  على إٌثاِر لراءة النب

                                                           
 .88/ٕ،أبو علً الحجة للمراء السبعة  (ٔ)
 .ٕ٘ٗ – ٕٗٗ/ ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٕ)
 .84/ٕ ،أبو علً السبعة للمراء الحجةٌنظر:  (ٖ)
 .ٖٓ/ٔ الخطٌب اللطٌؾ لعبد المرآنٌة المراءات معجم: ٌنظر (ٗ)
 . 2ٕ٘/ٔروق اللؽوٌة معجم الف (٘)
 .8ٕ٘/ٔالمصدر نفسه (ٙ)
 .2ٕ٘/ٔالمصدر نفسه: ٌنظر (4)
 .ٕٕٙ/ٕ نالمفردات فً ؼرٌب المرآ (8)
 .ٖٕٙ/ٕالمصدر نفسه (2)
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  نالصابي –الصابئين 

ابِبٌِنَ  َوالنََّصاَرى َهاُدوا َوالَِّذٌنَ  آَمنُوا الَِّذٌنَ  إِنَّ : من لوله تعالى  .{ٕٙ}البمرة: َوالصَّ

(الصابٌن)  لرأ نافع
(ٔ)

بٌاء  (الصابٌن)وحجة من لرأ  .(الصاببٌن)، ولراءة الجمهور  

ٌَْهمز ، أنَّه بٌاء ساكنة  ((أراد الهمز ، فلٌََّن وترن  ))ولْم 
(ٕ)

 ))تخفٌفًا ، فتوجٌُههُ أنَّهُ  

أْبدل منها ]الهمزة[ ٌاء مضمومة ]الصابٌون[، أْو واًوا مضمومة ]الصابوون[ ، فً 

الرفع ، فلّما اْنضمت الٌاُء إلى الواو أْلمى الحركة على الٌاء ، اْستثمااًل للضِم على 

وكذلن أْبَدَل  ...حرِؾ علّة ، فاْجتمع حرفان ساكنان ، فحذؾ األّوُل الْلتماء الساكنٌن 

ٌْن األولى منها ٌاء  ، فً النصب ، مكسورة ، ثمَّ َحَذَؾ الكْسرةَ ، الْجتماعِ ٌاء

مكسورة ، فاْجتمع لَهُ ٌاءان ساكنتان فحذؾ إْحداُهما الْلتماء الساكنٌن ، فمال : 

((الصابٌن 
(ٖ)

فٌكوُن فً االعتبلل ، لْد حَذَؾ الَمهُ فً  ))، أّما إذا كان من صبا ٌَْصبو  

صابٌن[، وهً واو مضمومة فً الرفع ، وٌاء  –صابون  –فً الجمعِ ]صابً 

مكسورة فً الخفض والنّْصِب ، فجرى االعتبلُل على إْلماِء حركة الواو على الٌاء ، 

وحَذَؾ الواو األولى لسكونِها وسكوِن واو الجمع أو ٌابِِه بْعدها ، فهً فً االعتبلل 

ٌُْت الؽازٌَن ، وهإالء الؽازوَن  ((مثل اعتبلِل لوِلَن : رأ
(ٗ)

 ، وذهب أبو علً 

ٌْسُهُل أْن تؤخَذهُ من صبا إلى كذا ؛ ألنَّه لْد ٌْصبو االنساُن  ))إلى أنَّه ال  (هـ44ٖت)

ٌْه  ِه إل ((إلى الدٌِن فبل ٌكوُن منهُ تدٌُّن بِِه مع ُصبُّوِ
(٘)

 (الصاببٌن)أّما حجة من لرأ  ٓ

((إلى دٌٍن أنَّهُ مؤخوذ  من ، صبؤ فبلن  إذا خرَج من دٌٍن  ))بالهمز ، 
(ٙ)

 ))، والصاببٌَن  

ّنِ والنَّجِم ، ٌُمالُ هم الخارجوَن من دٌٍن مشهوٍر إلى ؼٌره ، من ُصبُ  )) : صبؤت وِء الّسِ

                                                           
معجم  ٌنظر: ، 2ٖٓ/ٔالبحر المحٌط  ٌنظر: ، 2ٗ/ٕالحجة للمراء السبعة ،أبو علً ٌنظر: (ٔ)

 .4ٔٔ/ٔرآنٌة لعبد اللطٌؾ الخطٌب المراءات الم
 .8ٔ، ابن خالوٌهالحجة فً المراءات السبع  (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٖ)
 .4ٕٗ/ٔ المصدر نفسه (ٗ)
 .2ٙ/ٕ، أبو علً  للمراء السبعة حجةال (٘)
 .8ٔ الحجة فً المراءات السبع، ابن خالوٌه (ٙ)
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((النجوُم : طلعْت 
(ٔ)

والمراد  .صاببٌن –صاببون  –صابا  –، فاألصل من صبؤ  

 .بهم طابفة معٌّنة ُعرفت باسم الصاببة ، كما ُعرؾ النصارى بهذا االسم ، وؼٌرهم

 نَْنَسؤها –نُْنِسها 

ٌْرٍ  نَؤْتِ  نُْنِسَها أَوْ  آٌَةٍ  ِمنْ  نَْنَسخْ  َما: من لوِلِه تعالى  ّللاََّ  أَنَّ  تَْعلَمْ  أَلَمْ  ِمثِْلَها أَوْ  ِمْنَها بَِخ

ءٍ  ُكلِّ  َعلَى ًْ  وجماعة لرأ ٱبُن عباس وٱبن كثٌر وأبو عمرو {.ٙٓٔ}البمرة: لَِدٌر   َش

(نَْنَسؤها)
(ٕ)

    بالهمز أنَّه جعلها  (نَْنسؤها)وحجة من لرأ  .(نُْنِسها) ، ولراءة الجمهور 

ر نسخ لَ ِمَن التؤخٌر على معنى )) : نََسؤ هللاُ فً ْفِظها نؤِت بخٌٍر منها ، فهو من: أو نإّخِ

ر التنزٌل لآلٌة ، . وتؤخٌر النسخ على وجهٌنأّخر فٌه أَجِلن ، أيْ  : أحُدُهما أْن ٌإخَّ

: أْن ٌَْنِزَل المرآُن فٌُتلى ، وٌُعمل بِِه ، ثّم ٌإّخر والثانً .فبل ٌنزُل ِمَن اللوحِ المحفوظ

العمل اللفظ أو ٌُْنَسُخ العمُل بِِه واللفُظ ، أو ٌُْنَسُخ اللفُظ وٌبمى  دون ، فٌُْنَسخ العمل بِهِ 

))
(ٖ)

أنّه جعلها من النسٌان وفً بٌان معنى النسٌان فً اآلٌة  (نُْنِسها)وحجة من لرأ  .

 دلٌلنا ولالوا ، النسٌان من (ننسها أو) ، بعضهم لال ، لوالن )) ذكر الزجاج أّن هنان

ُ  َشاءَ  َما إال تَْنَسى فَبَل  َسنُْمِربُن} وجلَّ  عزَّ  لوله ذلن على [4،ٙ{ ]األعلى:ّللاَّ
 
 أعلم فمد 

 أنبؤ لد: وجلَّ  عزَّ  ّللاَّ  ألن لٌس بجابز، عندي المول وهذا ،ً ٌُْنسى أن ٌشاء أنه ّللاَّ 

ٌْنَا بِالَِّذي لَنَْذَهبَنَّ  ِشبْنَا َولَِبنْ } لوله فً  وسلم]وآله[علٌه هللا صلى النبً ٌْنَ  أَْوَح { إِلَ

 ]وآله[علٌه هللا صلى النبً إلى به أوَحى بالذي ٌذهب أن ٌشاء، ال إنَّه [8ٙ]اإلسراء:

ُ  َشاءَ  َما إال تَْنَسى فَبَل ] لوله وفً ، وسلم  عن حكٌنا الذي المول هذا ٌُْبطبلن لوالن [ّللاَّ

 وٌجوز أن تترن، ّللاَّ  شاءَ  ما إال تترن لست أي (تنسى فبل) أحدهما: اللؽة أهل بعض

 طرٌك على أنه لٌس ، بعد تذكر ثم ، بالبشرٌة ٌلحك مما هللا شاءَ  ما إال ٌكون أن

ً  - وسلم]وآله[  علٌه هللا صلى - للنبً السلب (( الحكمة من أوتٌه شٌبا
(ٗ)

ج الزجا وردّ  

 وهو آخر لول (نْنِسَها أو) فً ولٌل )) تركها فمال: ج على من لال أنّها بمعنى نالزجا
                                                           

 .8ٖٙ/ٔالبحر المحٌط  (ٔ)
 8ٕ٘/ٔ، ٌنظر: الكشؾ عن وجوه المراءات  8ٙٔ/ٌٕنظر: الحجة للمراء السبعة ،أبو علً  (ٕ)

 .4ٔٔ/ ٔت المرآنٌة لعبد اللطٌؾ الخطٌب معجم المراءا، ٌنظر:  2ٕ٘ –
  .8ٕ٘/ ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (ٖ)
 .2ٓٔ -82ٔ/ٔمعانً المرآن واعرابه للزجاج (ٗ)
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ً  خطؤ  أي أنسٌت ٌمال وال ، تركت إذا نسٌت فٌه ٌمال وهذا  انَتُْركه أو لالوا ، أٌضا

 معنى ما لابل فإِن لال بتركها، نؤمر أي هانَترك أو (ننسها أو) معنى وإنما ، تركت

 فً ٌؤتً النسخ أن ذلن فً والنسخ؟ فالجواب نالتر بٌن الفرق وما النسخ ؼٌر تركها

 اآلٌة تؤتً أن الترن ومعنى .باألولى العملَ  الثانٌةُ  فتُبِطل اآلٌة بآٌة نسخ فً الكتاب

((لبلَها  للتً ناسخة تَؤِْتً آٌة بؽٌر َذلن بترن المسلمون فٌإمرالعمل  من بضرب
(ٔ)

 .

فالمعنى أّن اآلٌة المنسوخة ، تمابلُها آٌة ناسخة لها أي بداًل منها. أّما اآلٌة المنسٌّة 

هذا ضرب  من )): ورّد أبو علً هذا الرأي بموِلهِ  المؤمور بنسٌانها فبل بدٌَل لها.

النسخِ. ولد ٌكوُن النسُخ لآلٌة والتبدٌل لها على ضروب أخر ، وما أعلُم فٌه رواٌةً 

وال لٌاًسا ٌدلُّ على ما ذكره .. وال ٌمتنُع أْن ٌسّمى الضرُب الذي سّماه أبو إسحاق 

(([ ترًكا نْسًخا (هـٖٔٔت)]الزجاج 
(ٕ)

إلى أنَّ معنى  (هـٕٓ٘ت)وذهب األصفهانً  

((حذُؾ ِذكرها عن الملوب بمّوة إلهٌة  ))هو  نُْنِسها
(ٖ)

فبل ٌبمى لها من ذكر فتُتْرن ،  

ترُن االنساُن ما اْستوِدع إّما لضعِؾ للبِِه ، وإّما عْن َؼْفَلٍة ، وإّما عْن  ))فالنسٌاُن هو 

((لَْصٍد حتى ٌنحِذؾ عن الملِب ِذْكُرهُ 
(ٗ)

. وفً هذه اآلٌة هللا تعالى هو الذي ٌُْنسً 

فللنسٌان فً المرآن معاٍن منها الترن ، وعدم الذكر والتذّكر، وللّة  .ٌة فتُْنسىاآل

االعتداد بالشًء
(٘)

:}نَْسًٌا َمْنِسًٌّا{ لوِلِه تعالى ))وهذا المعنى تحمّك فً تفسٌر  

: لْم ٌُنَس ولهذا َعمَبَه بموِلهِ أْي جارًٌا مجرى النِّسً الملٌل االعتداُد به وإْن  [ٖٕ]مرٌم:

ًَ لْد ٌُماُل لما ٌِملُّ االعتداُد بِِه وإْن لْم ٌُْنَس أل منسًٌا ((ّن النس
(ٙ)

عْوًدا على لوِلِه  .

((إزالة شًء بشًء ٌَتَعَمّبُهُ  )): ما نَْنسخ ... فالنسخ  تعالى
(4)

 لْد ٌراد بِهِ  (نُْنِسها)، و 

لُّ االعتداد بِِه نؤِت : ما نزٌل من آٌة أو نجعَلُها ممن ٌَمِ معنى لِلّة اإلعتداد بالشًء أي

بخٌٍر منها أو مثلها. كما فً  الصوم عن الكبلم ، الذي تحّدث عنه المرآن فً سورة 

 لٌََالٍ  ثبََلثَ  النَّاسَ  تَُكلِّمَ  أاَلَّ  آٌَتُنَ  لَالَ  آٌَةً  ِلً اْجعَلْ  َربِّ  لَالَ } :مرٌم فً لوِلِه تعالى
                                                           

 .2ٓٔ/ٔالمرآن واعرابه للزجاج ً معان (ٔ)
 .ٕٔٓ/ٕالسبعة ،أبو علً الحجة للمراء  (ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ ٕ المرآن ؼرٌب فً المفردات (ٖ)
 .ٖٗٙ/ ٕالمصدر نفسه (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ ٕالمصدر نفسه (٘)
 .ٖٗٙ/ ٕالمصدر نفسه (ٙ)
 .ٖٖٙ/ ٕالمصدر نفسه (4)
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ي َواْشَربًِ فَُكِلً[ ، و }ٓٔ{ ]مرٌم:َسِوًٌّا ٌْنًا َولَّرِ ا َع  فَمُوِلً أََحًدا اْلبََشرِ  ِمنَ  تََرٌِنَّ  فَإِمَّ

ْحَمنِ  نََذْرتُ  إِنًِّ فالصوم عن الكبلم لم  [.ٕٙ{ ]مرٌم:إِْنِسًٌّا اْلٌَْومَ  أَُكلِّمَ  فَلَنْ  َصْوًما ِللرَّ

 ستحباب.إلسبلم ال على نحو الوجوب وال االٌُذكر فً ا

 ُخطإات  –ُخُطوات 

ا ُكلُوا النَّاسُ  أٌََُّها ٌَا: تعالىمن لوِلِه   ُخُطَواتِ  تَتَِّبعُوا َوالَ  َطٌِّبًا َحبَلالً  اأْلَْرِض  فًِ ِممَّ

ٌَْطانِ   واألعرج وسبلم واألعمش لتادة لرأ .{8ٙٔ}البمرة: ُمبٌِن   َعُدو   لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ

(ُخُطإات) مٌمون بن عمرو
(ٔ)

وحجة من لرأ  .(ُخُطوات)ولراءة الجمهور ،  

أنَّه جعلها من الخطؤ (ُخُطإات)
(ٕ)

  خطؤة جمع أنها إلى المراءة بهذه ذهب ))، فمد  

))
(ٖ)

هو من لْم ٌتعّمد الفعل :والمخطا .
(ٗ)

تفك منه ؼٌره أنَّ من أراد شٌبًا فٱ ))ذلن ؛  

((ؼٌره ٌماُل : أْخطؤ وإْن ولع منه كما أرادهُ ٌُماُل : أصاَب 
(٘)

الخطؤ ٌصدر ممن ف 

ٌطان إال على الش ال ٌنطبكُ  حتمالٌة لصدور الصواب منه وهذا الوصؾُ ثّمة ٱ تكون

وذلن بعدم السجود آلدم علٌه  لترفه من خطؤ لبل الهبوط ،إذا كان الممصود هو ما ٱ

 َما لَالَ : }لال تعالى له ، دَ جَ سْ ألنه ٌرى أّن من ُخلك من طٌن ال ٌستحك أن ٌُ  السبلم ؛

ٌْر   أَنَا لَالَ  أََمْرتُنَ  إِذْ  تَْسُجدَ  أاَلَّ  َمَنعَنَ   لَالَ   ِطٌنٍ  ِمنْ  َوَخلَْمتَهُ  نَارٍ  ِمنْ  َخلَْمتَِنً ِمْنهُ  َخ

اِؼِرٌنَ  ِمنَ  إِنَّنَ  ْخُرجْ فَٱ فٌَِها تَتََكبَّرَ  أَنْ  لَنَ  ٌَُكونُ  فََما ِمْنَها ْهبِطْ فَٱ -ٕٔ]األعراؾ: {الصَّ

متثال وعدم اال (التكبر)فالخطؤ الذي الترفه وأوصله إلى ما وصل إلٌه هو  ٓ[ٖٔ

 عتباراتٍ فضلٌة واألدنوٌة بحساباته وٱباألسبحانه وتعالى وإصدار الحكم  ّللاّ  ألمر

متثال ألوامر ه وعدم االرِ حذوه فً تكبّ  وعلى هذا  ٌكون النهً عن احتذاءِ  فً نفسه. 

 (ُخُطوات)حجة من لرأ  أّما الحكم بما لٌس لنا به علم.نهً عن هللا عز وجل وكذلن ال

أنّه أراد جمع خطوة
(ٙ)

تكرر فً المرآن خمس مّرات ، فً موضعٌن هذا التعبٌر و. 

                                                           
 .ٖٕٔ/ٔات المرآنٌة لعبد اللطٌؾ الخطٌب معجم المراء، ٌنظر:  4ٌٔٔنظر: المحتسب  (ٔ)
 .4ٔٔنظر: المحتسب ٌ (ٕ)
 .4ٖٕ/ٔالمحرر الوجٌز  (ٖ)
 .ٕٔٓ/ٔفً ؼرٌب المرآن، ٌنظر : المفردات  8ٔٗ/ٔ ]خطؤ[ ٌنظر: العٌن (ٗ)
 .ٕٔٓ/ٔ فً ؼرٌب المرآن المفردات (٘)
 .4ٔٔ المحتسب: ٌنظر (ٙ)
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 فً نفسها فً اآلٌةتكرر و (ٕٗٔ)األنعام  سورة وفً (8ٕٓ، 8ٙٔ)سورة البمرة  فً

ففً  التً نُِسبت للشٌطان ، لم تذكر فً سٌالاتها هذه األخطاء. (ٕٔ)النور  سورة

تّباع الذٌن ٌدعون الناس إلى الضبلل وبٌان ورة البمرة ٌتضمن سٌاق اآلٌة ذّم ٱس

ٌَا أٌََُّها } :كل من الحبلل الطٌب لال تعالىم وأٌضا ٌتضمن دعوة الناس إلى األعالبته

َِّبعُوا ا فًِ اأْلَْرِض َحبَلاًل َطٌِّبًا َواَل تَت ٌَْطانِ  النَّاُس ُكلُوا ِممَّ إِنَّهُ لَُكْم َعُدو   ُخُطَواِت الشَّ

ألنعام فً الدعوة إلى من سورة ا وهذا المعنى تتضمنه اآلٌة .[8ٙٔ]البمرة: {ُمِبٌن  

ا ُكلُوا َوَفْرًشا َحُمولَةً  اأْلَْنعَامِ  َوِمنَ : }لال تعالى أكل الحبلل ُ  َرَزلَُكمُ  ِممَّ  تَتَِّبعُوا َوالَ  ّللاَّ

ٌَْطانِ  ُخُطَواتِ  واآلٌة من سورة البمرة تتضمن [. ٕٗٔ]األنعام:{ ُمِبٌن   َعُدو   لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ

ْلمِ  فًِ اْدُخلُوا آَمنُوا الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَالال تعالى: } ل فً اإلسبلم كافة.الدعوة إلى الدخو  الّسِ

َِّبعُوا َوالَ  َكافَّةً  ٌَْطانِ  ُخُطَواتِ  تَت أّما اآلٌة  من  [.8ٕٓ]البمرة: {ُمِبٌن   َعُدو   لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ

سورة النور فتتضمن زجر الذٌن ٌرمون المحصنات والذٌن ٌسمعونه وٌتناللونه 

 أٌََُّها ٌَا: }ال بالفاحشة ، حٌث لال تعالىبؽٌر علم ولد وصؾ هللا تعالى هذه األفع

ٌَْطانِ  ُخُطَواتِ  تَتَّبِعُوا اَل  آَمنُوا الَِّذٌنَ  ٌَْطانِ  ُخُطَواتِ  ٌَتَّبِعْ  َوَمنْ  الشَّ  ٌَؤُْمرُ  فَإِنَّهُ  الشَّ

ٌُْكمْ  ّللاَِّ  فَْضلُ  َولَْوالَ  َواْلُمْنَكرِ  بِاْلفَْحَشاءِ   ّللاََّ  َولَِكنَّ  أََبًدا أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َزَكى َما َوَرْحَمتُهُ  َعلَ

ً ُ  ٌََشاءُ  َمنْ  ٌَُزّكِ فالمراد من خطوات الشٌطان هو عدم  [ٕٔ]النور:{.َعِلٌم   َسِمٌع   َوّللاَّ

الناس ، وعدم الدخول فً  األكل مما أحّل هللا وفً هذا المورد كان الخطاب لكلّ 

وكذلن فً سورة  ،طان وهنا كان الخطاب للذٌن آمنوا اإلسبلم كافة من خطوات الشٌ

ومما  عة الفاحشة فهً من خطوات الشٌطان.النور خطاب للمإمنٌن فً عدم إشا

لم تستعمل كلمة الخطوات فً المرآن الكرٌم إاّل بالنسبة  ))شارة إلٌه هو أنّه تجدر اإل

((إلى الشٌطان 
(ٔ)

مع فعل ؼٌر اإلتّباع وٌستفاد من التعبٌر بالخطوات هو  ولم تؤتِ ،  

عدم اإلستمامة واإلستواء ، كما هو الشؤن فً الخطوات ، فإنّها ال تكون بمستوى ))

((واحد ، وإال لكان التعبٌر بالصراط ونحوه 
(ٕ)

وهذه الخطوات وهمٌة ٌرسمها  .

كمثل الشٌطان إْذ لال لئلنسان اكفر } :لوله تعالىالشٌطان لٌضل بها اإلنسان ، بدلٌل 

                                                           
 .ٖٖٓ/ٕمواهب الرحمن  (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕالمصدر نفسه (ٕ)
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نًّ أخاؾ هللا ربَّ العالمٌن{فلّما كفر لال إنًّ بريء  منن إ
 

وهذا ٌدلنا  [.ٙٔ]الحشر:

  ءة الجمهور هً األَْولى واألرجح.على أّن لرا

 قران –قرآن 

لرأ ٱبُن كثٌر  .{8٘ٔ}البمرة: اْلمُْرآنُ  فٌِهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهرُ : من لوِلِه تعالى

(لَران)
(ٔ)

 ))ولم ٌهمز ، إّما أنَّهُ أراد  (لَُران)وحجة من لرأ  .(لرآن)، ولراءة الجمهور  

: بؤْن تُْنمل حَرَكتُها إلى ما لبلَها ، وتُحذُؾ الهمزة من لرآن ، وتخفٌفُها ههناتخفٌؾ 

كة وما لبلها ساكن ، فٌبمى بعد حذؾ الهمزة لران بؽٌِر همز  الهمزةُ ؛ ألنَّها ُمتَحّرِ

))
(ٕ)

: هذا على وزنُهُ  فٌكونُ  ، الشٌبٌن بٌن لََرْنتُ  ِمنْ  عنده مشتك   هُ أنَّ  ))، أو على  

(( والمواِعظِ  والِحَكمْ  واآلٌاتِ  السورِ  بٌن فٌه لُِرنَ  لد أنه وذلن ... فُعاالً 
(ٖ)

، وعلٌه  

((: لرنُت الشًَء إلى الشًِء : ضممتُه النون أْصلٌة من ))فإنَّ 
(ٗ)

أّما حجة من لرأ  

ٌْنَ  َما َعلَى َوأُْطِلكَ  ... لُْرآنًا لََرأَ  َمْصَدرُ  ))أنَّهُ  فعلى بالهمز (قُْرآن) ٌْنِ  َب  َكبَلمِ  ِمنْ  الدَّفَّتَ

 ِ (( َذِلنَ  َعلَى َعلًَما َوَصارَ  ، َوَجلَّ  َعزَّ  ّللاَّ
(٘)

، ووزنُه فَْعبلن 
(ٙ)

  ، فالنون زابدة. 

      تؤّمموا – تيّمموا

ا َكَسْبتُمْ  َما َطٌِّبَاتِ  ِمنْ  أَْنِفمُوا آََمنُوا الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَا من لوله تعالى:  ِمنَ  لَُكمْ  أَْخَرْجنَا َوِممَّ

ُموا َواَل  اأْلَْرِض  ٌَمَّ (تؤّمموا)لرأ عبد هللا بن مسعود . {4ٕٙ}البمرة: اْلَخبٌِثَ  تَ
(4)

 

((ا سمً  وٱفعبًل  .واألم : المصد ))بؽٌر الهمز.  (تٌّمموا)بالهمز ولرأ الجمهور
(8)

والفرق  

المراد بالتٌمم مجرد المصد والتوجه ،  )) ته هو أنّ مْ مّ ته وٌَ مْ : أمّ والفرق بٌن لولنا

                                                           
 .4ٗٔ/ٕعبد اللطٌؾ الخطٌب معجم المراءات المرآنٌة ل ، ٌنظر:8ٕٓ/ٌٕنظر: الدر المصون  (ٔ)
 .4ٖٔ/ ٔ البن أبً مرٌمالموضح (ٕ)
 .8ٕٔ/ٕ المصون الدر: ٌنظر (ٖ)
 .4ٗٔ/ٕالبحر المحٌط  (ٗ)
 .4ٗٔ/ٕالمصدر نفسه  (٘)
 .8ٕٔ/ ٕ: الدر المصون ٌنظر (ٙ)
لعال سالم مكرم وأحمد معجم المراءات المرآنٌة لعبد ا، ٌنظر:  ٖٗٔ/ ٌٔنظر: الكشاؾ  (4)

 8ٕٓ/ٔمختار عمر
 .82/ٔ]أمم[العٌن  (8)
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((به المصد المستمٌم وهو التوجه نحو ممصود  رادُ بخبلؾ التؤمم أو األّم فإنّه ٌُ 
(ٔ)

ولد 

 استشهد الخلٌل ببٌت من الشعر لتوضٌح الفرق بٌنهما:

  حالٌكِ الزَّ  ال لعبُ  هذي المروءةُ          هُ لَ  تُ لْ لُ  مَّ ا ثُ رً زْ شَ  حَ مْ الرُّ  هُ تُ ّممْ ٌَ 

: بٌت أّممته فمد أخطؤ ، ألنّه لالومن لال فً هذا ال .: لتل مثلن هو المروءةٌمول

(( ا وال ٌكون الشزر إاّل من ناحٌة ولم ٌمصد به أمامهشزرً 
(ٕ)

واآلٌة هنا تنهى عن  .

والخبٌث الذي تنهى اآلٌة عن الكسب. مجرد المصد والتوجه لئلنفاق من خبٌث 

((والخبٌث ممابل الطٌب  الرديء المنفور. ))لصده هو 
(ٖ)

وا الخبٌث أي ال تمصد 

لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى : }لذلن لال تعالى من أردأ ما تملكون ؛ ألجل التصّدق ، فتنفموا

ا تُِحبُّونَ  {تُْنِفمُوا ِممَّ
 

هو المال الحرامثمة معنى آخر للخبٌث وو [.2ٕ]آل عمران:
(ٗ)

 

ُ  ٌَتَمَبَّلُ  ِإنََّما:}لال تعالى ل التصّدق ؛ ألنّه ال ٌُمبل منه.الحرام ألجأي لصد المال   ّللاَّ

{اْلُمتَِّمٌنَ  ِمنَ 
 

[4ٕ]المابدة:
ٓ 

فهذه دعوة إلى اإلنفاق من الكسب الطٌب أي المال  

 الذي ٌشمل الرديء والمال الحرام. الحبلل ، والنهً عن اإلنفاق من الخبٌث

   .؛ لما تمّدم من أّن النهً عن مجرد المصد لراءة الجمهورالمراءة المرّجحة هً و

 التضعيف والتخفيف 

هو تضعٌؾ الحرؾ ، والشَّدَّة هً  )): هو أحد الظواهر الصوتٌة ، و التضعٌؾ

((عبلمة الحرؾ المضعَّؾ 
(٘)

ر ، نحو، والحرؾ ال  : مضعَّؾ هو الحرؾ الُمكرَّ

ر حر : ضعَّؾ ، فالشدَّة التً فوق العٌن عبلمة ٌُْكتَبُ ُؾ العٌن ، إاّل أنَّهُ ضْععَؾ ، تكرَّ

جعلوا  ))ٌِك داللٍة معٌّنة ،  منها أنّهم تْكرٌره ، وهذا التضعٌؾ ٌإتى بِِه لؽرض تحم

تكرٌر العٌن فً المثال]ٌمصد به البناء[
(ٙ)

: َكسَّر ، وا، دلٌبًل على تكرٌر الفعل ، فمال 

علوا األلفاظ دلٌلة المعانً فؤلوى اللفظ ٌنبؽً وذلن ؛ أنَّهم ج .ولطَّع ، وفتَّح ، وؼلَّك

                                                           
 .ٗٓٙ/ ٕاءات الشاذة دراسة صوتٌة داللٌة المر (ٔ)
 .82/ٔ]أمم[ العٌن (ٕ)
 .4ٖٙ/ٗمواهب الرحمن  (ٖ)
 .ٙٓٗ/ٗ المصدر نفسهٌنظر:  (ٗ)
  .ٖٔٔمعجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة  (٘)
 .٘٘ٔ/ٕ (ٔرلم ) : هامش الخصابصٌنظر (ٙ)
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((أْن ٌمابََل بِِه لّوة الفعل 
(ٔ)

ة الفعل ، و  .  ))فالتضعٌُؾ ٌدلُّ على تكرٌر الفعل ، ولوَّ

((للتكثٌر
(ٕ)

((المبالؽة  ))، و 
(ٖ)

ة ، الفعل تكرٌر على ٌدلُّ  فالتضعٌؾُ ،    ، الفعل ولوَّ

تشٌُع  )) ظاهرة صوتٌّة  أّما التخفٌؾ فمد ُعدّ   .وتكثٌِرِه وٌدلُّ على المبالؽة فً الفعل

 .فً اللؽة العربٌة ، وهو حالة ٌُْلجا إلٌها ثمل  ظاهر  فً كلمٍة ما ، أو تركٌٍب معٌنٍ 

ولْد  .: الحذؾ أو اإلبدال أو التسهٌلخفٌؾ اللؽوي بؤحد األمور التالٌةوٌؤتً الت

((ٌعة اللؽة ورؼبة أْهِلها فً تحمٌِك تناسك أْلفاِظها وتواُزِنها التضتهُ طب
(ٗ)

، والتخفٌُؾ 

  .نَّ عدم تكرٌر الحرؾ ٌُعدُّ تخفٌفًاد هنا هو ٌُمابُل التضعٌؾ ، أْي إوالتخفٌُؾ الممصو

 يَُخّدعون -يَْخَدعون 

ٌَْخَدُعوَن  من لوله تعالى: َ َوالَِّذٌَن آََمنُوا َوَما  إِالَّ أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَْشعُُرونَ ٌَُخاِدُعوَن ّللاَّ

بضم الٌاء وتشدٌد الدال ولراءة  (ٌَُخّدعون)لرأ لتادة ومورق العجلً  .{2}البمرة :

بفتح الٌاء وتشدٌد الدال (ٌَخّدعون)أخرى لمورق العجلً 
(٘)

،  المضعؾ خّدع من 

واآلٌة فً  .لثبلثًبفتح الٌاء وتخفٌؾ الدال من َخَدَع ا (ٌَْخَدعون)ولراءة الجمهور 

ا ن من عدم اإلٌمان باهلل وبالٌوم اآلخر ظنً ما ٌبطنه المنافموسٌاق ٌُبٌّن فٌه تعالى ، 

المخادعة مع هللا والمإمنٌن تكون  ))هم ٌخادعون هللا والذٌن آمنوا وهذه منهم أنّ 

السّر بالنسبة إلى المنافك ، ال بالنسبة إلى الوالع إذ ال معنى لمخادعة من هو عالم 

(( والخفٌات
(ٙ)

هم ؼافلون عن حمٌمة هو ألنّ ؛  أنفسهم : وما ٌخدعون إالّ ولوله تعالى .

م هذا هِ فبالنتٌجة هم المخدوعون بعملِ  .: وما ٌشعرونتعالى هللا عز وجل بدلٌل لوله

(( هم فهم المخدوعونإلٌْ  م راجع  هِ عملِ  رَ رَ ضَ  )) أو أنّ 
(4)

         ولراءة التشدٌد تفٌد  .

                                                           
 .٘٘ٔ/ٕ الخصابص (ٔ)
 .2ٖٔ/ٔعن وجوه المراءات  الكشؾ :، ٌنظر2ٗالمفتاح فً الصرؾ ٌنظر:  (ٕ)
 .ٓٙٗأدب الكاتب ٌنظر:  (ٖ)
 .4ٙمعجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة  (ٗ)
سالم مكرم وأحمد معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال ، ٌنظر:  2ٖ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (٘)

  .ٕ٘/ٔمختارعمر
 .ٕٔٔ/ٔمواهب الرحمن  (ٙ)
 .44ٕ/ٔ، ٌنظر: التحرٌر والتنوٌرٕٕٔ/ ٔالمصدر نفسه  (4)
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(( المبالؽة فً الخدع ))
(ٔ)

هم نتٌجة نّ إو م ٌكثرون وٌكررون خداع أنفسهم ،هُ نّ أي إ 

 .عملهم جعلتهم هم المخدوعون

بونَ  –يَْكِذبوَن   يَُكذِّ

ُ  فََزاَدُهمُ  َمَرض   لُلُوِبِهمْ  فًِ :تعالى لوله من  َكانُوا بَِما أَِلٌم   َعَذاب   َولَُهمْ  َمَرًضا ّللاَّ

 جماعةولرأ نافع وابن كثٌر وأبو عمرو وابن عامر  .{ٓٔ:البمرة} ٌَْكِذبُونَ 

(ٌُكذّبون)
(ٕ) 

بالتشدٌد  وحّجة من لرأ .ٌَْكِذبون بتشدٌد الذال ولراءة الجمهور بالتخفٌؾ

مضارع كّذب من التكذٌبأنّه جعلها 
(ٖ)

لٌم ّن هللا تعالى توعدهم بالعذاب األ، أي إ

ل واستد .وكذّبوا بآٌات هللا هم الممصودونفالذٌن كفروا لتكذٌبهم الرساالت السماوٌة 

َوِمَن النَّاِس من لوله تعالى: }. {}وماهم بمإمنٌن :اصحاب هذه المراءة بموله تعالى

ٌَْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم ِبُمْإِمنٌِنَ  ِ َوبِاْل فالكبلم هنا ٌكون [ 8:{ ]البمرةَمْن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

محمول على  ما لبله
(ٗ)

والتشدٌد ، ب نّها من الكذِ لهذه المراءة هو أوالوجه اآلخر . 

من  بَ ذَ أّما المراءة بالتخفٌؾ فهً محمولة على أنّه مضارع كَ  .ةبالؽدّل على الم

بذِ الكَ 
(٘) 

 :على ما لبله ؛ وذلن بموله تعالى أنّه محمول ووجه المراءة بالتخفٌؾ ،

آمنا باهلل وبالٌوم اآلخر فمال:  :فؤخبرهم أنّهم كاذبون فً لولهم )) وماهم بمإمنٌن

(( وماهم بمإمنٌن
(ٙ)

من لوله  وصفهم أنهم ٌكذبون محمول على ما بعدها حٌنماو 

أاََل إِنَُّهْم ُهُم  إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحونَ َوإَِذا لٌَِل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض لَالُوا : }تعالى

 :الكاذبة وهً لولهمهم وذكر ألوالَ  .[ٕٔ-ٔٔ:{ ]البمرةاْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل ٌَْشعُُرونَ 

ولولهم للمإمنٌن إذا  تعالى بموله أنهم هم المفسدون ، أنّهم مصلحون فكذّبهم هللاُ 

َوإَِذا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوا إِلَى َشٌَاِطٌِنِهْم : }من لوله تعالى : آمنالموهم

                                                           
 .2ٔالمحرر الوجٌز (ٔ)
معجم ، ٌنظر:  ٓٙ/ٌٔنظر: البحر المحٌط ،  4ٕٕ/ٌٔنظر: الكشؾ عن وجوه المراءات  (ٕ)

 .ٕٙ/ٔمختار عمرالم مكرم وأحمد المراءات المرآنٌة لعبد العال س
 .ٔٓ٘/ ٌٔنظر: المراءات وأثرها فً علوم العربٌة  (ٖ)
 .4ٕٗ-ٕٙٗ، ٌنظر: الموضح البن أبً مرٌم 2ٖ-2ٌٕنظر: المحرر الوجٌز  (ٗ)
 .ٔٓ٘/ٌٔنظر: المراءات وأثرها فً علوم العربٌة  (٘)
 .8ٕٕ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٙ)



 ة....أثر القراءات في الداللة الصوتيّ .................................................. األّولالفصل  
 

ٕٙ 
 

: هم  بمولهتعالى إٌمانَ هللا فمد نفى .[ٗٔ:{ ]البمرةلَالُوا إِنَّا َمعَُكْم إِنََّما َنْحُن ُمْستَْهِزبُونَ 

لن التوعد للكاذبٌن وللمنافمٌن وذ فمراءة التخفٌؾ تحتمل أن ٌكونَ  .وماهم بمإمنٌن

فالراجح هً لراءة التخفٌؾ  نفى أن ٌكونوا من المإمنٌن انّه بٌّن كذب المنافمٌن و

 .بناًء على ما لبل اآلٌة وما بعدها

 يَُسفّك –يَْسفك 

لَاالُوا أَتَْجعَاُل َوإِْذ لَااَل َربُّاَن ِلْلَمبَلبَِكاِة إِنِّاً َجاِعال  فِاً اأْلَْرِض َخِلٌفَاةً  :من لوله تعالى

ُس لَاَن لَااَل إِنِّاً أَْعلَاُم َماا الَ  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَن َونُمَّدِ  فٌَِها َمْن ٌُْفِسُد فٌَِها َوٌَْسِفُن الّدِ

(ٌَُساافّن) لاارأ أبااو حٌااوة {.ٖٓ}البماارة: تَْعلَُمااونَ 
(ٔ)

 (ٌَْسااِفن)بالتشاادٌد ولااراءة الجمهااور  

م المبلبكاة بالطبٌعاة البشارٌة ، المباركة ما ٌدّل علاى علا فً مضمون اآلٌةبالتخفٌؾ. 

ٌوحً لول المبلبكة هذا بؤنّه كان لدٌهم من شواهد الحال ، أو من تجارب ساابمة  )) إذ

هااذا  فااً األرض ، أو ماان إلهااام البصااٌرة ، لمااا ٌكشااؾ لهاام عاان شااًء ماان فطاارة

ٌعرفاون أو ٌتولعاون المخلوق ، أو من ممتضٌات حٌاتاه علاى األرض ، وماا ٌجعلهام 

(( أنّااه سٌفسااد فااً األرض ، وأنّااه سٌساافن الاادماء
(ٕ)

أّمااا مااا ٌخااصُّ المااراءة ، فمااراءة  .

: ٌفساد وٌسافن ؛ عبٌر بالفعل المضارع فاً لولاهأوثر الت )) خفٌفا فمد  (ٌَْسِفن) الجمهور

ألّن المضارع ٌادّل علاى التجادد والحادوث دون الادوام ، أي مان ٌحصال مناه الفسااد 

((وسفن الدماء تاارة ألّن الفسااد والسافن لٌساا بمساتمرٌن مان البشارتارة 
(ٖ)

 والماراءة ٓ

إاّل أنّااه مشاادد والتشاادٌد ٌاادّل علااى  نفسااه الفعاال المضااارع المشاادد ، (ٌَُساافّن) األخاارى

، والماااراءة  ٌااادّل علاااى التجااادد والحااادوث نّاااهٌااار وتكرٌااار الفعااال أي إالمبالؽاااة والتكث

المرّجحة هً لراءة التخفٌؾ ؛ لداللتها على التجدد والحادوث دون الادوام ، هاذا ولاد 

فً حٌن فساد اإلنسان فً األرض أكثر من سافكه خفٌفًا  (ٌُفِسدُ )عبّر بالفعل المضارع 

 .سفن الدماء لْم ٌحصل بعد فضبًل عن أنّ  )ٌُفّسد(فلم تمل المبلبكة  ، للدماء

                                                           
 . ٔٙ/ٌٔنظر: الكشاؾ  (ٔ)
 .ٙ٘/ٔظبلل المرآن فً  (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٔالتحرٌر والتنوٌر (ٖ)



 ة....أثر القراءات في الداللة الصوتيّ .................................................. األّولالفصل  
 

ٕ4 
 

 كونتَُسفِّ  – تَْسفكون و مثلُهُ :

 ِمنْ  أَْنفَُسُكمْ  تُْخِرُجونَ  َوالَ  ِدَماَءُكمْ  تَْسِفُكونَ  الَ  ِمٌثَالَُكمْ  أََخْذنَا َوإِذْ  :تعالى لوله من

  .{8ٗ:البمرة} تَْشَهُدونَ  َوأَْنتُمْ  أَْلَرْرتُمْ  ثُمَّ  ِدٌَاِرُكمْ 

 أَوفِّ  –أوِف 

ًَ  اْذُكُروا إِْسَرابٌِلَ  بَِنً ٌَا: من لوله تعالى ٌُْكمْ  أَْنَعْمتُ  الَّتًِ ِنْعَمِت  ِبعَْهِدي َوأَْوفُوا َعلَ

(أَوؾِّ )لرأ الزهرّي . {ٓٗ}البمرة: فَاْرَهبُونِ  َوإٌَِّايَ  ِبعَْهِدُكمْ  أُوؾِ 
(ٔ)

، ولراءة  

فعَّلت  ألنَّ  ))بالتشدٌد أنه أراد معنى المبالؽة  (أَوؾِّ )وحجة من لرأ  .(أوؾِ )الجمهور 

على أوفوا بعهدي أبالُػ فً توفٌتكم ، كؤنَّه ضمان  منه  أْفعلت ، فٌكونأبلػ من 

 بِاْلَحَسنَةِ  َجاءَ  : }َمنْ ذلن كموله سبحانه ٌُعطً الكثٌَر عن الملٌل ، فٌكونسبحانهُ أْن 

((، وهو كثٌر [ ٓٙٔ]األنعام: أَْمثَاِلَها{ َعْشرُ  فَلَهُ 
(ٕ)

مجرًدا ففٌه وعد   (أوؾِ )أّما لراءة  .

من هللا تبارن وتعالى على إٌفاء العهد ، ووعُد هللاِ حك  وال شنَّ فً إْنجازه ؛ إاّل أنَّ 

فمراءة )أوؾ( من ؼٌر تشدٌد هً األرجح  إٌفاء العهِد هنا مشروط  بإٌفابهم لعهودهم

 ؛ ألّن ثمة اشتراًطا باألمر.

ل –تَْحِمل ومثلهُ فً معنى المبالؽة :     تَُحّمِ

ٌْنَا تَْحِملْ  َوالَ : من لوله تعالى ل) لرأ أبًَ .{8ٕ}البمرة:  إِْصًرا َعلَ (تَُحّمِ
(ٖ)

 بالتشدٌد  

 .(تَْحِمل) الجمهور ولراءة ،

 

 

 

 
                                                           

 .8ٖٕ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ، ٌنظر: الكشاؾ  8ٔالمحتسب   (ٕ)
 .ٖٖٖ/ٔ الكشاؾ (ٖ)
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 يُذبّحون -يَْذبحون

ٌْنَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن ٌَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعََذاِب ٌَُذبُِّحوَن  :من لوله تعالى أَْبنَااَءُكْم َوإِْذ نَجَّ

و ابان لرأ الزهري  .{2ٗ}البمرة:َوٌَْستَْحٌُوَن نَِساَءُكْم َوفًِ ذِلُكْم بَبَلء  ِمْن َربُِّكْم َعِظٌم  

(بحونٌَذْ )محٌصن 
(ٔ)

علاى المبالؽاة ))  بالتشادٌد  (حونبِّ ٌُاذَ )بالتخفٌؾ ولراءة الجمهاور  

))
(ٕ) 

((بمطلااك الفعاال  المجااّرد اكتفاااءً  حَ بَااا ماان ذَ ٌااْذبحون خفٌفًاا )) اّمااا لااراءة 
(ٖ)

فالفعاال  

(( للملٌال والكثٌاار ، والتشادٌد ٌخااّص الكثٌار ٌصاالحُ   ))باالتخفٌؾ 
(ٗ)

فمااراءة التشادٌد تاادّل  

   ا بؤنّاه على تكرار الفعل لذلن علال البااحثون فاً ببلؼاة المارآن اساتعمال الفعال مشاددً 

فت عٌنه على كثرة ماا حادث مان المتال مصورً ( ذبّح)لد اختار  )) ا به ما حدث ، وُضعِّ

ولم تاذكر لصاة بناً إسارابٌل إاّل بصاٌؽة الكثارة فاً هاذا ... فً أبناء إسرابٌل ٌومبٍذ 

علااى  (ٌصاالّب)و (ٌْمتاال)علااى  (ٌمتّاال)و  (ٌااْذبح)علااى  (ٌااذبّح)الفعاال ، ولااد اسااتمر إٌثااار 

(( وذلان فاً سارد الخبار ، أو علاى لساان فرعاون (ٌْمطاع)علاى  (ٌمّطاع)و (ٌْصلب)
(٘)

. 

اا ،  التشدٌدفمراءة  هً األرجح ؛ ألنّها أكثر مناسبةً مع ذكر لفظة )أبناءكم( جمعًا عامًّ

علاى وهاً تادّل  (ٌَُساوُمونَُكْم ُساوَء اْلعَاَذابِ وللداللة على بطش فرعاون بداللاة لولاه: )

 .بنً إسرابٌل ولع علىتصور عظم الببلء الذي وكثرة وتكرار الفعل ، 

 فَّرْقنا –فََرْقنا 

ٌْنَاُكْم َوأَْؼَرْلنَا آََل فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَْنُظُرونَ  :من لوله تعالى َوإِْذ فََرْلنَا بُِكُم اْلبَْحَر فَؤَْنَج

(فَّرْلنا)لرأ األخفش والزهرّي  .{ٓ٘}البمرة:
(ٙ) 

 (فََرلنا)ولراءة الجمهور  بالتشدٌد ،

                                                           
البحر المحٌط ٌنظر:  ،8ٖٔ/ٔالكشاؾ ٌنظر: ، 4ٖٔ/ٔاعراب المرآن للنحاسٌنظر:  (ٔ)
 .ٗ٘/ٔوأحمد مختار عمر، ٌنظر: معجم المراءات لعبد العال سالم مكرم 8ٖٕ/ٔ
 .ٓٗٔ/ٔالمحرر الوجٌز (ٕ)
 .8ٖٕ/ٔالبحر المحٌط  (ٖ)
 .8ٙٗ/ٔالموضح البن أبً مرٌم  (ٗ)
 .، أحمد أحمد بدوي8٘: من ببلؼة المرآن نظر، ٌ،أحمد ٌاسوؾ ٕٔ٘جمالٌة المفردة المرآنٌة  (٘)
 /ٔعمر مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  8ٌٕنظر: المحتسب  (ٙ)

٘٘. 
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((المطعة المنفصلة  قرْ الفِ  ))و .بالتخفٌؾ
(ٔ)

بها على بنً  هللاُ  انعمَ  معجزة   البحرِ  قُ رْ وفَ  

معنى فّرلنا أي  ))أّن  والفرق بٌن المراءتٌن هو .سرابٌل لٌُنّجٌهم من فرعوَن وجنوِدهإ

ومن ...  وَفّرْلنا أشد تبعٌضا من فََرْلنا : شممنا بكم البحر ،جعلناه فَِرلاً ، ومعنى فََرْلنا

((فَِرلا  هُ جعلتُ  أيْ  هُ فِرلٌن ، وفّرلت شعرَ  هُ جعلتُ  أيْ  هُ شعرَ  تُ لْ رَ ذلن فَ 
(ٕ)

فمراءة  .

التخفٌؾ تدلُّ على فرق ولراءة  .البحر إلى أكثر من شكشك  التشدٌد تحتمل داللة

  .البحر وانشماله ببل تعدد

 يُقَتّلون –يَْقتُلون 

ٌِْهُم  :من لوله تعالى ِ َذِلَن بِؤَنَُّهْم َوُضِربَْت َعلَ لَّةُ َواْلَمْسَكَنةُ َوبَاُءو ِبؽََضٍب ِمَن ّللاَّ الذِّ

ٌِْر اْلَحّكِ َذِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدونَ  ِ َوٌَْمتُلُوَن النَِّبٌٌَِّن ِبَؽ ٌَْكفُُروَن بِآٌََاِت ّللاَّ  َكانُوا 

(ونَ ٌُمتِّل)لرأ أبو نهٌن الزهري . {ٔٙ}البمرة :
(ٖ)

 (ْمتُلونٌَ )الجمهور بالتشدٌد ولرأ  

 هللا ؼضب إّن سٌاق اآلٌة ٌتضمن الحدٌث عن بنً إسرابٌل وأنّهم استحموا. بالتخفٌؾ

لد نهى هللا و  .أفعالهم أشنع من هللا أنبٌاء على الجرأة وهذه األنبٌاء ولتلهم لكفرهم

 من أنبٌاءِ  نبًٍ  لتلَ وٌمٌنا أّن  عز وجل عن المتل بؽٌر الحك فكٌؾ بمتل أنبٌاء هللا ؟!

ٍ  .األنبٌاء ٌمثلون الحك بؽٌر حك ؛ وذلن ألّن كلَّ  هو لتل   هللاِ  ًّ ٌكفً واحد  وأّن لتل نب

لون من سَ رْ لعظم شؤنهم وعلو ممامهم ، وهم ٌعلمون أنهم مُ  ألن ٌؽضب هللا علٌهم ؛

تدل على فعل المتل مع المبالؽة فمراءة التشدٌد .هللا سبحانه وتعالى لِ بَ لِ 
(ٗ)

والتكثٌر  

}وٌمتلون النبٌٌن{  المبالؽة فً اآلٌة هو لوله تعالى: ما ٌإٌد معنى والتكرٌر ولعلّ 

المراءة تشٌر إلى أنّهم لتلوا كثٌر من  على تكرار فعل المتل وكؤّن هذه وهً تدلّ 

لراءة التخفٌؾ تشٌر إلى . و بحك األنبٌاء علٌهم السبلمالنبٌٌن وهذا ما حصل فعبًل 

 هللاوأّن . بمجرد الفعلذلن ألّن هللا تعالى ؼضب علٌهم  مطلك الفعل من ؼٌر مبالؽة 

                                                           
 .88ٗ/ٕالمفردات فً ؼرٌب المرآن  (ٔ)
 .8ٕالمحتسب  (ٕ)
العال سالم مكرم وأحمد مختار معجم المراءات لعبد ٌنظر: ، 8ٕٖ/ٌٔنظر: البحر المحٌط ج (ٖ)

 .٘ٙ/ٔعمر
 .8ٕٖ/ٔ المحٌط البحر: ٌنظر (ٗ)
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تعالى ٌؽضب على كل من ٌتجاوز على نبً من أنبٌابه ولو بكلمة أو رفع الصوت 

ا فإّن المتل لم ٌكن فً حادثة واحدة ، وأٌضً  وؼٌرها ممن حذّر هللا تعالى عباده منها

ا كما فعل فِْرعون بهم ، إنّما هم من ملّة ا واحدً لت واحد والماتل لم ٌكن شخصً أو و

 واحدة من بنً إسرابٌل.

 ُغلَّف – ُغْلف

ُ  لَعََنُهمُ  بَلْ  ُؼْلؾ   لُلُوبُنَا َولَالُوا: تعالى لوله من          ٌُْإِمنُونَ  َما فَمَِلٌبًل  ِبُكْفِرِهمْ  ّللاَّ

(لَّؾؼُ ) محٌصن ابن لرأ .{88:البمرة}
(ٔ)

 (ُؼْلؾ) الجمهور ولراءة ، البلم بتشدٌد 

 للوبنا أي ، ؼبلؾ جمع )) أنّها على ، البلم بتشدٌد (ُؼلّؾ)لراءة و .البلم بسكون

(( ؼٌره عن عندنا بما مستؽنون فنحن للعلم أوعٌة
(ٕ)

ألعلم ، وال فهم ٌزعمون أنّهم ا 

أنّها أوعٌة العلم فكٌؾ  تََسع شٌبًا أو، فملوبهم مملوءة ِعْلًما فبل حاجة لهم لعلٍم آخر 

ٌتَّبعون األمً
(ٖ)

، مثل ُحْمر  على وزن أَْفعَل ؾأَْؼل جمع أنّها فعلى (ُؼْلؾ)أّما لراءة .

ْؼلَؾومنه : سٌؾ  أ جمع أَْحَمر،
(ٗ)

 ال بؤؼطٌة مؽشاة وجبلة خلمة ))فالمعنى أنّها  ، 

.(( تفمهه وال وسلّم[وآله] علٌه هللا صلى دمحم به جاء ما إلٌها ٌتوصل
 (٘)

    :واألْؼلؾ 

مشتك  ِمْن ؼلَّفَه إذا جعل له ؼبلفًا ، وهو الوعاء الحافظ للشًء  الشدٌُد الؽبلؾ. ))

وهذا الكبلم لصدوا به التّهّكم ، ولْطَع َطَمِعِه ... والساتر لهُ ِمْن وصول ما ٌُْكَرهُ لهُ 

فً إْسبلمهم وفً الكبلم توجٌه   ؛ ألّن أصَل األؼلؾ أْن ٌكون محجوبًا عّما ٌبُلبمه 

ِمْن فهم  ن الفهم ، وٌُرٌدون أنَّها محفوظةفهم ٌَُخٌِّلون أنَّ للوبَهم مستورة ع ...

رون الخطاب بمعنى أنّها ال تعً ما تمول]ذن  : إنّه مإالضبلالت ؛ ولذلن لال المفّسِ

((للنبً[ ولو كاَن حمًّا لََوَعتْه 
(ٙ)

ٌَْنَسجم مع معنى تمام اآلٌة فً لوله  . وهذا المعنى 

                                                           
 الخطٌب اللطٌؾ عبد المرآنٌة، المراءات معجم، ٌنظر:  4ٗٔ/ٌٗنظر: بصابر ذوي التمٌٌز  (ٔ)
ٔ/ٔٗ2. 
 .ٗٙٔ/ٔ الكشاؾ (ٕ)
 .2ٖٔ/ٌٔنظر: روح المعانً  (ٖ)
 .٘٘ٔ/ٕ، أبو علً  للمراء السبعة حجةال: ٌنظر (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ الكشاؾ (٘)
 .22٘/ٔ التحرٌر والتنوٌر (ٙ)
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ُ  َلعََنُهمُ  }َبلْ  :تعالى ((الطَّرد واإلبعاد ِمَن الخٌر  )): ِبُكْفِرِهْم{ والّلعن ّللاَّ
(ٔ)

نّهم ، أي إ 

ن واإلبعاد عن الرحمة والخٌر فحرمهم التوفٌك عالبهم هللا باللع ))نتٌجة كفرهم 

لى والتَّبصر فً دالبل ِصدق الّرسول ، فاللعنة حصلْت لهم عمابًا على التّصمٌم ع

وفً ذلن رد  لما أْوَهموه َمْن أنَّ للوبهم ُخِلمْت . الكفر وعلى اإلعراض عن الحكِّ 

((بعٌدة عن الفهم 
(ٕ)

وعلٌه فمراءة التشدٌد ذات معنًى ٌْنسجم مع طبٌعة الٌهود ، من . 

من الحّكِ  -تكبّر وإعراض وجحود إاّل أنّه بعٌد  عن سٌاق اآلٌة ، لما جاء من رّدٍ 

ُ  لَعََنُهمُ  }َبلْ بمْوِلِه : تبارن وتعالى   .ُؼْلؾ   على لولهم : لُلُوبُنَا  - {ِبُكْفِرِهمْ  ّللاَّ

 أَمتّعُه –أْمتِعُه 

َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ اْجَعْل َهَذا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت  :من لوله تعالى

هُ إِلَى َعَذابِ  ٌَْوِم اآْلِخِر لَاَل َوَمْن َكَفَر فَؤَُمتِّعُهُ لَِلٌبًل ثُمَّ أَْضَطرُّ ِ َواْل  َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاَّللَّ

(فؤُْمتِعُه)وجماعة لرأ ابن عامر وابن عباس  .{ٕٙٔ:}البمرةاْلَمِصٌرُ  النَّاِر َوبِبْسَ 
(ٖ)

 

((: المنفعة المتاع))و  .بالتشدٌد (فؤُمتّعُه)بالتخفٌؾ ولراءة الجمهور 
(ٗ)

والمتاع هنا كل  

، والرزق المعنوي من الجاه  كل ما أوجده هللا من الرزق المادي من أموال وأوالد

،  وهذا المعنى ٌدل علٌه سٌاق اآلٌة .هللا  بها على اإلنسانوالصحة وؼٌرها مما أنعم 

َرّبِ اْجَعْل َهَذا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن } :للمإمنٌن (علٌه السبلم) من دعاء الخلٌل

{ وهنا أخبر الرحمن أّن رحمته شملت المإمن والكافر وانّه ٌمتع الكافر فً الثََّمَراتِ 

وهو للٌل لبالة الرزق تاع الملٌل ألن هذا المتاع ٌزول ر عنه بالمالحٌاة الدنٌا وعبّ 

على  ٌزول نعٌمها ولراءة التشدٌد تدلّ  الدابم للمإمنٌن فً الحٌاة األخروٌة التً ال

الهمزة فً أمتع ٌجعل الشًء صاحب ما صٌػ  ))ؤّن بهبة هللا من الرزق  للكافر؛ ذلن 

: ٌجعل وكذلن التضعٌؾ فً متَّع هو... َمتاع  جعلتُهُ صاحبَ  منه: أَْمتَْعُت زًٌدا ،

                                                           
 .2ٕٙٔ/ٙ الصحاح (ٔ)
 .ٓٓٙ/ٔ والتنوٌر التحرٌر (ٕ)
 .8ٗٔفضبلء البشر  ، ٌنظر: اتحاؾ 8ٖٗ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (ٖ)
 .4ٕٙالماموس المحٌط  (ٗ)
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((عّدلته  الشًء بمعنى ماصٌػ منه نحو لولهم:
(ٔ)

 .وجّهزته أي جعلتُهُ صاحب جهاز 

أنّه ٌحمل معنى التكرار والمبالؽة ، فعطاء هللا تبارن وتعالى ال حدود له فضبًل عن 

عٌم اآلخرة هو إنما ن وإن كان للكافر ألن ِنعَم الدنٌا ال تختص بالمإمنٌن ،

 مخصوُص للمإمنٌن عطاًء ؼٌر مجذوذ.ال

 يَطَّّوف –يَطوف 

َؾ بِِهَمااا :ماان لولااه تعااالى ااِه أَْن ٌَطَّااوَّ ٌْ ااَت أَِو اْعتََمااَر فَاابَل ُجنَاااَح َعلَ ٌْ  فََمااْن َحاالَّ اْلبَ

(ٌَُطاااااوؾ)لااااارأ أباااااو حمااااازة  {8٘ٔالبمااااارة }
(ٕ)

، ولاااااراءة الجمهاااااور  باااااالتخفٌؾ 

 وهاااو ، الشاااًء حاااول الااادوران هاااو ))والطاااواؾ:  ،بتشااادٌد الطااااء والاااواو (ٌّطاااّوؾ)

((ه ِلاااأوّ  إلاااى هآخااارُ  ٌنتهاااً الاااذي الساااٌر
(ٖ)

 إشاااارة باااالتخفٌؾ ٌُطاااوؾ طااااؾ ومناااه  

تكااارار  ففٌاااه داللاااة بالتشااادٌد ٌّطاااّوؾ أّماااا .والماااروة بالصااافا الطاااواؾ فعااال إلاااى

)) الفعااال لاااذلن
  

 والرجاااوع إلاااى مبتدباااها باعتباااار تكاااّرره سااامً الساااعً بٌنهماااا تطّوفًااا

))
(ٗ)

هاااً الكثااارة وهاااذا المعناااى بٌناااه خااارى للتشااادٌد فاااً هاااذا الموضاااع والداللاااة األُ  

 كثاااارة اردت إذا فعَلاااات علااااى فعّلاااات وتاااادخل  )): لااااال إذْ  هااااـ(4ٕٙ)ت اباااان لتٌبااااة

 لاااام فااااإذا ؛ فٌهااااا والجااااوالن التطااااواؾ كثاااارة أردت إذا وطّوفاااات تمااااول ... العماااال

(( طفاااات: للاااات الكثاااارة تاااارد
(٘)

بااااٌن  السااااعً حمٌمااااة تُعبّاااار عاااان التشاااادٌد مااااراءةف  

                                                                                                                                                  .تكرار من وما فٌه  الصفا والمروة

 

 

 

                                                           
 .ٖ٘٘/ ٔالبحر المحٌط  (ٔ)
 .ٗٓٔ/ٔ الكشاؾ ، 4٘ٗ/ٔ المصدر نفسه (ٕ)
 .8ٕٖ/ٔ المٌزان (ٖ)
 .4ٕٗ/ٕ الرحمن مواهب (ٗ)
 .ٓٙٗ  الكاتب أدب (٘)
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  الميّتة – المْيتة

ِ  :من لوله تعالى ٌِْر ّللاَّ ٌْتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلِخْنِزٌِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلؽَ ٌُْكُم اْلَم َم َعلَ إِنََّما َحرَّ

(تةالمٌّ )رأ أبو جعفر بن المعماع ل .{4ٖٔ:البمرة}
(ٔ)

لجمهور ولراءة ا، الٌاء  تشدٌدب 

: ثم ٌخفؾ فٌمال .: مٌوت على فٌعل ثم أُدؼمأصل مٌّت )) .الٌاء سكونب (تةالمٌْ )

ٌْت واستعمل المرآن  .(( : إنّه مابت عن للٌل ومٌّت: ٌمال لمن لم ٌمتلال الفّراء... م

بالتخفٌؾ والتشدٌد إاّل أنّه فّرق بٌنهما من حٌث الداللة وذلن أنّه  (مٌت)الكرٌم 

ٌْتًا } :ٌؾ لمن ال حٌاة له ، كموله تعالىاستعمل اللفظ  بالتخف نَاهُ أََوَمْن َكاَن َم ٌْ  {فَؤَْحٌَ

ٌْنَاَها} :ولوله تعالى .[ٕٕٔ]االنعام: ٌْتَةُ أَْحٌَ  وؼٌرها .[ٖٖ]ٌس: {َوآٌَة  لَُهُم اأْلَْرُض اْلَم

الحٌاة كما فً لوله تعالى  ومازال على لٌدِ  ٌمتْ  ، واستعمل المٌّت بالتشدٌد لمن لمْ 

.[ٖٓ]الزمر: {َمٌِّتُونَ  َوإِنَُّهمْ  َمٌِّت   إِنَّنَ } :ه الكرٌما رسولَ مخاطبً 
 
،  آلٌة تخاطب أحٌاءً فا

سٌموت وأّن خصومه وتخبره أنّه ، م وسلّ  هِ لى هللا علٌه وآلِ ص تخاطب الرسول

الكفار سٌموتون
(ٕ) 

حً بؤنّه  التؤكٌد إلى كلّ  أو أّن لفظة )مٌّت( بالتشدٌد تحمل معنى

أّما من مات فبل ٌحتاج إلى هذا التؤكٌد  .الموت ذابمة   نفٍس  ا ، فإّن كلَّ سٌموت حتمً 

هً األرجح  فً هذه اآلٌة التً هً مدار البحث ، فمراءة التخفٌؾ فالموت لد حّل به

 .؛ ألنّها فً سٌاق من مات وال حٌاة له

قوَنهُ  – يُْطِوقوَنهُ  –يُطيقونَهُ    يَطَّوَّ

لرأ  .{8ٗٔ}البمرة: ِمْسِكٌنٍ  َطعَامُ  فِْدٌَة   ٌُِطٌمُونَهُ  الَِّذٌنَ  َوَعَلى:من لوله تعالى

ٌْد   لونَه) مجاهد ولرأ (ٌُْطِولونَهُ )ُحَم لونَه) عباس ٱبنُ  ولرأ (ٌَطَّوَّ  عابشة ولرأت ، (ٌَُطوَّ

لونَه) دٌنار بنُ  وعمرو وطاووس ومجاهد  عْكرمة منهم فرلة ولرأت ، (ٌَُطّوِ

 (ٌَّطٌّمونَهُ )
(ٖ)

ْن م )) (ٌُْطِولونَهُ )ووجهُ المراءة بالفعل  .(ٌُطٌمونَهُ )، ولراءة الجمهور  

                                                           
 المحٌط البحر،  ٌنظر:  8ٖٔ/ٖالطبري  تفسٌر، ٌنظر: ٕٓٔ /ٌٔنظر: معانً المرآن للفراء  (ٔ)
ٔ/ٗ8ٙ. 
 .ٗٙ لرآنٌة لطابؾ (ٕ)
 .88ٔ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٖ)
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((كموِلهم أطوَل فً أطال  .أْطوق
(ٔ)

أنّهُ جاء باألصل ؛ أْي على أنَّ ٌُطٌمونَهُ ،  على 

أْصلُهُ ٌُْطِولونَهُ 
(ٕ)

نُِملَْت حركة الواو إلى الطاء ، ولُِلبْت ٌاًء الْنِكساِر ما  ))حٌُث  ، 

((لَْبلَها 
(ٖ)

لونَهُ )، أّما لراءة   : كمولن .فٌتفعّلونه منه ))بتشدٌد الطاِء والواو  (ٌَطَّوَّ

لونَهُ  ((ٌتكلّفونه وٌتجّشمونَه وأْصلُه ٌَتََطوَّ
(ٗ)

َق على وزن  ))من   َق ، وأْصلُهُ تََطوَّ اطَّوَّ

((تَفَعَّل ، ثُّم  أْدَؼموا التاَء فً الطاِء ، فاْجتَلبوا فً الماضً واألمر همزة الوصل 
(٘)

 

ْلتَُن الشًَء ، إذا كلَّْفتَُكهُ  ))ن و هو م ((طوَّ
(ٙ)

، فمراءة الفعل بالواو من الطْوق ، على  

معنى التكلٌؾ ، أْي تكلٌؾ الصوم  وٌَتْبَُع هذه المراءة بالمعنى بمٌَّة المراءات التً 

لونَه)والمراءات هً لُربت بالواو سواًء ما كاَن منها مبنًٌا للمفعول أو للفاعل   (ٌُطوَّ

((ٌُْجعُل كالطوِق فً أْعنالِِهم  ))بمعنى أنّه 
(4)

لونَهَ )، و  من اطّوق وأْصلُهُ تََطّوق  )) (ٌُطّوِ

((تََطّوق على وزن تََفعّل 
(8)

فؤْصلُه  ...على وزن تَْفعٌل من الطْوق  )) (ٌَّطٌّمونَه)، و 

ٌَْوُق[ اْجتَمَعت ٌاء وواو وُسبِمَْت إْحداُهما  ٌَتََط ٌَْوَق  بالسكون]الٌاء[ تَْطٌولونَهُ ]تََط

((: تََطٌَّك ٌَتََطٌُّك وأْدِؼَمت فٌها الٌاء فمٌل فؤْبِدلت الواو ٌاءً 
(2)

أّما لراءة الفعل  .

إلى أنَّه من ٌُْطِولونَه فحدَث إعبلل  فٌه بالٌاء ، فمد ذهب بعُضهم (ٌُطٌمونَهُ )
(ٔٓ)

. 

اْسم  لمْمداِر ما ٌُْمكُن لئلنساِن أْن ٌَْفعلَهُ  ))وَذهَب آخرون إلى أنّهُ من الطالة وهً 

((بَمَشمَّه 
(ٔٔ)

وعلى الذٌَن ٌُطٌمونَهُ ، أْي وعلى الذٌَن ٌَْمِدروَن على  )): ، فمعنى لولُهُ  

دة والمَشمّة  ((الصوم مع الّشِ
(ٕٔ)

أطاَق الفعَل ، أْي كاَن فً َطْولِِه أْن ٌَْفعَلَهُ )) ، فهو من  

((درجاِت المُْدرةِ إلى مرتبة العجز، والطالةُ أْلَرُب 
(ٖٔ)

اُل فً العُرِؾ ال ٌُم ))؛ لذلن  

                                                           
 .ٔٗ/ٕ البحر المحٌط (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ الوجٌز المحرر، ٌنظر:  42إعراب المرآن للنحاس : ٌنظر (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٔ الوجٌز المحرر (ٖ)
 .8ٔٔالمحتسب  (ٗ)
 .8ٔٔ، ٌنظر: المحتسب   88ٔ/ٕالبحر المحٌط  (٘)
 .ٕٔ٘/ٕ]طوق[ المنٌر المصباح:  ٌنظر ، ٖٖٗ/ٖ]طوق[  اللؽة مماٌٌس (ٙ)
 .8ٔٔالمحتسب  (4)
 .ٔٗ/ٕالبحر المحٌط  (8)
 .ٕٗ/ٕالمصدر نفسه (2)
 .ٕٕ٘/ٔ الوجٌز المحرر: ٌنظر (ٓٔ)
 .4ٓٗ فً ؼرٌب المرآن المفردات (ٔٔ)
 .8ٕٗ/٘مفاتٌح الؽٌب  (ٕٔ)
 .ٙٙٔ/ٕوالتنوٌر التحرٌر  (ٖٔ)



 ة....أثر القراءات في الداللة الصوتيّ .................................................. األّولالفصل  
 

ٖ٘ 
 

: إنّه ٌُطٌُك هذا الفعل ألنَّ هذا اللفظ ال ٌُْستَْعمُل إاّل فً حّكِ من ٌَْمدُر للماِدِر الموّيِ 

((علٌه مع ضرٍب من المشمَّة 
(ٔ)

، وفّسَر بعُضهم الطالة بالمدرة 
(ٕ)

اآلٌة  ))نَّ ، أْي إ 

((تدلُّ على أنَّ الذي ٌْمدُر على الصوِم لهُ أْن ٌُعَّوِضه باإلطعام 
(ٖ)

وهذا المعنى بعٌد  .

ُب الصٌام على كّلِ من اْجتمعت فٌه شرابط التكلٌؾ ،  عن األدلة الشرعٌة التً تَُوّجِ

فمراءة الجمهور )ٌُطٌموَنهُ( هً المراءة الراجحة ؛ ألّن اآلٌة فً صدد الحدٌث عن 

حة عدم الصوم لضرورات ، منها: عدم المدرة على الصوم بداعً الكبر أو إبا

  .المرض أو السفر

ْرَن  –يَْطُهْرَن   يَطَّهَّ

 اْلَمِحٌِض  فًِ النَِّساءَ  فَاْعتَِزلُوا أَذًى ُهوَ  لُلْ  اْلَمِحٌِض  َعنِ  َوٌَْسؤَلُونَنَ : من لوِلِه تعالى

ٌْثُ  ِمنْ  فَؤْتُوُهنَّ  تََطهَّْرنَ  فَإَِذا ٌَْطُهْرنَ  َحتَّى تَْمَربُوُهنَّ  َوالَ  ُ  أََمَرُكمُ  َح َ  ِإنَّ  ّللاَّ  ٌُِحبُّ  ّللاَّ

ابٌِنَ  ِرٌنَ  َوٌُِحبُّ  التَّوَّ {. لرأ ٱبُن كثٌر ونافع وأبو عمرو وٱبُن ٕٕٕ}البمرة: اْلُمتََطّهِ

ْرنَ )عامر  (ٌَطَّهَّ
(ٗ)

ْرنَ ). فمراءة (ٌَْطُهْرنَ )، ولراءة الجمهور   من التََّطهُّر ،  (ٌطَّهَّ

ٌَْطُهْرَن من الطُّهر و
(٘)

الُطْهُر بضم الطاء مصدر  ، معناهُ النَّماُء من الوسخ  ))و  

والمذر وفْعلُهُ َطُهَر بضم الهاء ، وحمٌمة الطُّْهِر نماُء الذاِت ، وأْطِلَك فً اْصطبلح 

((لمْسلم بسبب الشَّْرعِ على النماء المعنوي ، وهو طهُر الحدث الذي ٌُمدَّر حصولهُ ل
(ٙ)

 

))
(ٙ)

((تََطهَّر إذا اْكتََسَب الطهارةَ بفْعِلِه حمٌمةً  ))، والتطهُّر من  
(4)

. فالحجة لمن لرأ 

ْرنَ ) ((ولع فٌها إْدؼاُم التاِء فً الطاِء  ))أنَّهُ َجعَلَهُ من التََّطهُّر حٌث  (ٌَطَّهَّ
(8)

، أْي  

لتَْطهٌر بالماء ، دلٌلهُ إْجماعهم على التشدٌد على معنى ا ))ٌْكتَِسْبَن الطَّهارةَ بِفْعِلِهنَّ ، 

                                                           
 . 8ٕٗ/٘مفاتٌح الؽٌب  (ٔ)
 .ٕٕٙ/ٔالكشاؾ  :ٌنظر (ٕ)
 .ٙٙٔ/ٕالتحرٌر والتنوٌر  (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕللمراء السبعة ، أبو علً حجة ٌنظر: ال (ٗ)
 .4ٖٙ/ٕ والتنوٌر التحرٌرٌنظر:  (٘)
 .4ٖٙ/ٕالمصدر نفسه  (ٙ)
 .4ٖٙ/ٕالمصدر نفسه  (4)
 .4ٖٙ/ٕالمصدر نفسه  (8)
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ْرنَ )فً لوِلِه:  ((فَُحِمَل األَول على الثانً  (فإذا تََطهَّ
(ٔ)

فٌها  ))، ولراءة التشدٌد لٌس  

((دلٌل  على أنَّ اْنمطاَع الدِم شرط  للوطء 
(ٕ)

 ))بالتخفٌؾ  (ٌَْطُهْرنَ ). أّما حجة من لرأ 

ْرَن ، ٌعنى أنّهُ أراد حتى ٌْنمَِطع الدم  ، ألنَّ ذلن لٌس من ِفْعِلهن. ثمَّ لال: فإذا تََطهَّ

((بالماء. ودلٌلُهُ على ذلن لوُل العرب : َطُهَرْت المرأةُ من الحٌِض ، فهً طاهر 
(ٖ)

  ،

جواز إتٌان الحابض  ))، فالُطْهُر ٌَتَحمك بعد اْنمطاع الدم ، فمراءة التخفٌؾ تُبٌّن حكم 

((، إذا اْرتفع عنها الدم 
(ٗ)

، أّما التطهُّر فمد دلَّ علٌه لولُهُ تعالى: فإذا تَطّهْرَن ، أْي  

أنَّ األولى بمعنى النماء فً حاِل اْنمطاع الدم ، والثانٌة بمعنى التَّطهُّر بالؽسل
(٘)

 

أْن توطؤ الحابض ، إذا تََطهَّرت ، وإْن لْم ٌنمطُع  ))وؼٌره. والتشدٌُد ٌوهُم بجواز 

((عنها الدم 
(ٙ)

 ه فإنَّ لراءة التخفٌؾ هً األرجح.. وعلٌ

 يَُمّحق      – يَْمُحق

 يَُربّي –يُْربي 

ُ  ٌَْمَحكُ  :من لوله تعالى بَا ّللاَّ َدلَاتِ  َوٌُْربًِ الّرِ ُ  الصَّ  أَِثٌمٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  ٌُِحبُّ  اَل  َوّللاَّ

(ٌَُربًّ)و (ٌَُمّحك)لرأ ابن الزبٌر . {4ٕٙ}البمرة :
(4)

بالتشدٌد ، ولراءة الجمهور  

ءِ  نُْمَصانُ  اْلَمْحكُ   ))و .بالتخفٌؾ (ٌُْربً)و (ٌَْمَحك) ًْ  اْلَمَحاقُ  َوِمْنهُ  ، َحالٍ  بَْعدَ  َحاالً  الشَّ

(( اْلِهبَللِ  فًِ
(8) 

ٌكون بإذهاب بركته ألنّه مال حرام ، أو إهبلكه  ونمصان المال لدْ 

(( نّه ٌمحك كّل شًء وٌحرلهٌوم ماحك ، أي شدٌد الحر ، أي إ)) ومنه 
(2)

وهذا المعنى 

إاّل أّن لراءة التشدٌد تحمل داللة المبالؽة وتكرٌر  المراءتٌن المعنى مستفاد من كلتا

                                                           
 .2ٕٗ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٔ)
 .2ٕٗ/ٔ المصدر نفسه (ٕ)
 .2ٙابن خالوٌه فً المراءات السبع ، حجة ال (ٖ)
 .2ٕٗ/ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (ٗ)
 .2ٖٙ/ٕوالتنوٌر التحرٌر: ٌنظر (٘)
 .2ٖٕ/ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (ٙ)
 مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  4ٔٓ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (4)

 .ٕٙٔ/ٔ عمر
 .4/8ٓمفاتٌح الؽٌب  (8)
  .ٖ٘٘ٔ/ٗ]محك[الصحاح  (2)
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الفعل
(ٔ)

بَا ))من الربا و (ٌُْربً)أّما   ٌَاَدةِ  َعنِ  ِعبَاَرة   اللُّؽَةِ  فًِ الّرِ وزٌادة المال ((  الّزِ

الشكور للمتصدلٌن وهذا المعنى بجعل البركة فٌه والحفاظ علٌه جزاء من الحمٌد 

 (هـ2ٖ٘ت ) من رّب ، ولد ذكر ابن فارس   (ٌَُربًّ)أّما  . معنى المحك بخبلؾ

: رّب فبلن ضٌعته إذا ٌمال مٌام علٌه ...اصبلح الشًء وال)): دالالت لهذا الجذر منها

(( لام على إصبلحها
(ٕ)

ور أنّها بمعنى الحفظ والرعاٌةوذكر ابن منظ 
(ٖ)

على هذا و. 

هذا المعنى فإّن هللا عّز وجل ٌحفظ أموال المتصدلٌن من التلؾ أو الضٌاع ؛ ألن 

،  المتصّدق لم ٌؽفل حموق المحتاجٌن التً فرضها هللا سبحانه وتعالى فً أمواله

للمال المتحصل من  (ٌَْمحكُ )ولراءة التخفٌؾ هً األرجح لما تمّدم من موافمة معنى 

 .للمال المتصدَّق منه وهو الزٌادة (ٌُْربً)الربا وهو النمصان ، لمعنى 

 الفك واإلدغام

التضعٌؾ واإلدؼام بٌن حرفٌِن  حلّ  ))من الظواهر الصوتٌة للؽة العربٌة ، فالفّن هو 

ٌِْن لد أْدؼما بالتشدٌد ، مثل الدال فً مدَّ ، والباء فً حبَّ   .والبلم فً حلَّ  ، متماثِل

وذلن نحو : َملَْلت ،  .هما بإزالة التضعٌؾ ، وفصل كل منهما عن اآلخروٌكوُن فَكّ 

((ورددت ، وشددت 
(ٗ)

: خاُل الشًَء فً الشًِء ، ٌُمالُ فً اللؽة إدْ  ))، أّما اإلدؼام فهو  

((: أْدؼمُت الثٌاَب فً الوعاِء ، إذا أْدَخْلتُها ٌُمالُ 
(٘)

إْسكاُن  ))هو فْصطبلح أّما فً اال،  

. الحرِؾ األول ، وإْدراُجهُ فً الثانً ، وٌُسّمى األول ُمْدؼًما ، والثانً ُمْدؼًما فٌه

((: مّد ، وعّد ِه ممداُر إْلباِث الحرفٌن ، نحو: هو إْلباُث الحرِؾ فً مخرجِ ولٌل
(ٙ)

  ،

أّما أْسباب وجود هاتٌن الظاهرتٌن فمد ُعزٌت إلى اْختبلؾ اللهجات العربٌة
(4)

، أْو  

لؽرض تحمٌك االْنسجام الصوتً ، وإنَّ اْستعمال المرآن الكرٌم للصٌؽتٌن ، جاء لكً 

                                                           
 .ٖٖٗمن حرز األمانً ٌنظر: ابراز المعانً  (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ]ربب[ ، الصحاح8ٖٔ/ٕمماٌٌس اللؽة ]رب[  (ٕ)
 ٔٓٗ/ٔ ]ربب[ ٌنظر: لسان العرب (ٖ)
 .42ٔمعجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة  (ٗ)
 .ٗٔالتعرٌفات  (٘)
 .ٗٔ لمصدر نفسها (ٙ)
،  ٌنظر: دراسات فً فمه اللؽة ،  ٙٙ – ٖٙفً اللهجات العربٌة ، إبراهٌم أنٌس : نظرٌ (4)

 .8ٔصبحً الصالح 
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((ٌكوَن الكتاُب الكرٌُم صفحةً لؽوٌةً تجُد فٌِه كلُّ لبٌلٍة ِمْن أْلفاظها الخاّصِة بها  ))
(ٔ)

  ،

أنَّ هذا الملمح  )) ذكر الدكتور مهدي حارث الؽانمًوهذا التعلٌل فٌه نظر ؛ حٌث 

لتفرٌِك الداللً ، وإْنتاُج اللؽوي لٌس سمةً لْهجٌةً ، وإنَّما هو فً الؽالب ، أْسلوب  فً ا

المعانً ؛ فنحُن نَْلحُظ وحدة الحدث ، عددًٌا مع الشّدة والمطع أحٌانًا فً  ضبلل

 فٌما نَْلحظ التكرار العددي والتدرج الحدثً ، مع الرفك واللٌن ، فً الفن .اإلدؼام

د الكبلم التً جاءت على هذٌن األمرٌن كفٌلة بذلن ، وإْن كان هذا ومبلحظة موار

 فمد لال تعالى ، فً معرِض حدٌِث لممان وهو ٌوصً ابنه: .الملحظ ؼالبًا ، ال الزًما

(([ 2ٔ{ ]لممان:َصْوتِنَ  ِمنْ  َواْؼُضضْ }
(ٕ)

وصٌّة )) فمد ورد الفعل بالفن فً سٌاق  .

تمتضً الرفك واللٌن ، وأّن اإلؼضاء متدرج ومتكّرر ، ألّن فعل الكبلم متكّرر ، 

((فكؤنّه ٌموُل له اؼضْض من صوتن فً كّل مرة ال مرة واحدة 
(ٖ)

وهذا المعنى  .

ا ، ولد لما هو أطول زمنً  ))الفن ٌُْستعمل  لصده الدكتور السامرابً حٌن ذكر أنّ 

((ٌستعمله فً ممام اإلطالة والتفصٌل 
(ٗ)

 اَل  آَمنُوا الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَا: }فً لوله تعالىو .

ِ  َصْوتِ  فَْوقَ  أَْصَواتَُكمْ  تَْرفَعُوا ًّ  أَنْ  ِلبَْعٍض  بَْعِضُكمْ  َكَجْهرِ  بِاْلمَْولِ  لَهُ  تَْجَهُروا َوالَ  النَّبِ

ِ  َرُسولِ  ِعْندَ  أَْصَواتَُهمْ  ٌَؽُضُّونَ  الَِّذٌنَ  إِنَّ  تَْشعُُرونَ  الَ  َوأَْنتُمْ  أَْعَمالُُكمْ  تَْحبَطَ   أُوَلبِنَ  ّللاَّ

ُ  اْمتََحنَ  الَِّذٌنَ  ستعمل ٱ .[ٖ-ٕ{ ]الحجرات:َعِظٌم   َوأَْجر   َمْؽِفَرة   لَُهمْ  ِللتَّْمَوى لُلُوَبُهمْ  ّللاَّ

أنّه ٌُستعمل فً سٌاق  ذُكر من مازٌادة على  اإلدؼامو .التعبٌر المرآنً الفعل ُمدؼًما

(( للمبالؽة فً الحدث واإلكثار منه ))ٌُْستعمل  وحدة الحدث والشّدة والمطع فهو
(٘)

؛  

وسٌاق اآلٌة العام تتحمك فٌه داللة المبالؽة والتؤكٌد على إلزاِم ؼّض الصوت فً 

ٌِْر خْلِك هللا صلى هللا علٌه وآله ٌدّل داللة أخرى تضاؾ هً أّن اإلدؼام و .حضرة خ

((على الخفاء والمساترة  ))
(ٙ) 

((على الظهور والمجاهرة ))وٌدّل الفن 
(4)

وعلٌه ٌمكن  ، 

، على الصٌؽة الممابلة لها التً هً  ٌمكن المول بؤنَّ إٌثار اْستعمال صٌؽة اإلدؼام
                                                           

 .28ٕ/ٔ الجندي الدٌن علم أْحمد،  اللهجات العربٌة فً التراث (ٔ)
 ، مهدي حارث الؽانمً. ٖٙٔ-ٕٙٔ لؽة لرٌش (ٕ)
 .ٖٙٔالمصدر نفسه (ٖ)
 .ببلؼة الكلمة (ٗ)
 .ٖٗ المصدر نفسه (٘)
 .4ٗٔدالالت الظاهرة الصوتٌة فً المرآن الكرٌم  (ٙ)
 . 4ٗٔ المصدر نفسه (4)
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ٌَْكشُؾ عنها السٌاق العا؛ الفن  م الذي لبٌان داللة معٌَّنة ال تتحمك إاّل من خبلِلِه ، و

ولد وردت لراءات خالفت لراءة الجمهور التً وردت  .اْستُْعِملْت فٌِه الصٌؽة

  .بالصٌؽتٌن ، سنحاول توظٌؾ ما ذُكر من دالالت لهاتٌن الصٌؽتٌن

 المّطّهرين –الُمتََطّهرين 

 فَإَِذا ٌَْطُهْرنَ  َحتَّى تَْمَربُوُهنَّ  َوالَ  اْلَمِحٌِض  فًِ النَِّساءَ  فَاْعتَِزلُوا: تعالى لوله من

ٌْثُ  ِمنْ  فَؤْتُوُهنَّ  تََطهَّْرنَ  ُ  أََمَرُكمُ  َح ابٌِنَ  ٌُِحبُّ  ّللاََّ  إِنَّ  ّللاَّ ِرٌنَ  َوٌُِحبُّ  التَّوَّ  اْلُمتََطّهِ

(المّطّهرٌن) ؾصرِّ مُ  بن طلحة لرأ. {ٕٕٕ:البمرة}
(ٔ) 

باإلدؼام ، ولراءة الجمهور 

فؤُبدلت التاء طاًء وأُدؼمت فً ، الفعل اّطّهر، أصله تطّهرو .بالفن (المتطّهرٌن)

الطاء
(ٕ)

ولد أشار الدكتور فاضل السامرابً إلى داللة الفعل تََطّهر بالفن فً هذه ،  

لحٌض والتطهر منه ، وهو متكرر الطهر من ا))  اآلٌة الكرٌمة التً تتحّدث عن

هذا من ناحٌة ، ومن  .ول فً العمر ، فجاء به على صٌؽة الفن ألنّها أطولاطمت

((بدنً بالنسبة إلى النساء والرجال أمر  ٌة أخرى أّن التطهر...ناح
(ٖ) 

وطهارة البدن 

ظاهرة ومنكشفة
 

، فداللة الظهور والمجاهرة متحمّمة فً هذا
 

ولْد أوضح  .الموضع

فً سورة اآلٌة ٌن من خبلل ممابلة هذه اآلٌة بالسامرابً الفرق بٌن داللة الصٌؽت

سَ  لََمْسِجد  }لال تعالى: التوبة:  لِ  ِمنْ  التَّْمَوى َعلَى أُّسِ  فٌِهِ  فٌِهِ  تَمُومَ  أَنْ  أََحكُّ  ٌَْومٍ  أَوَّ

ُروا أَنْ  ٌُِحبُّونَ  ِرَجال   ُ  ٌَتََطهَّ ِرٌنَ  ٌُِحبُّ  َوّللاَّ {اْلُمطَّّهِ
 

حٌث استعمل  .[8ٓٔ -4ٓٔ]التوبة:

فً   ألنّها نزلتوالتطهر فٌها منظور إلى التطهر الملبً أوالً  ))،  الصٌؽة المدؼمة

ا لمن ا بٌن المإمنٌن وإرصادً ا وتفرٌمً ا وكفرً ا ضرارً المنافمٌن الذٌن اتخذوا مسجدً 

ثم ذكر ... حارب هللا ورسوله ، وهذا من فساد الباطن وسوء السرٌرة ودنس الملب 

بإزاء أولبن المنافمٌن أصحاب الملوب الدنسة رجاال آخرٌن ، وهم أصحاب الملوب 

ُروا أَنْ  ٌُِحبُّونَ  ِرَجال   فٌِهِ : }مال فٌهمفالمنٌبة إلى ربّها الطاهرة  ُ  ٌَتََطهَّ  ٌُِحبُّ  َوّللاَّ

                                                           
 معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم مكرم وأحمد، ٌنظر:  4ٕٗ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٔ)

 . 4ٕٔ/ٔمختار عمر
 .ٓٗ: ببلؼة الكلمة  ٌنظر (ٕ)
 .ٓ٘ نفسهالمصدر  (ٖ)
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ِرٌنَ  مل التطهر فً اآلٌة فاستعنّه ٌحب الذٌن ٌبالؽون فً التطهر. : أ{ ومعناهاْلُمطَّّهِ

((للبدن واستعمله فً اآلٌة الثانٌة للملب وهو أبلػ  -آٌة البمرة  -األولى 
(ٔ)

فً اآلٌة  

ٌَتََطّهروا( دالة على الصبلة ، والصبلة ال  من سورة التوبة استعمل الصٌؽتٌن ؛ ألّن )

تكون إاّل بالوضوء والتطهر البدنً وهو ظاهر فجاء بالفن. والصبلة توصل إلى 

وربّما تتحمك داللة الخفاء  .الّطهر الملبً أي صفاء الملب ونماءه فجاء باإلدؼام

وعلٌه بما أّن اآلٌة فً سٌاق التطّهر  .حده ٌعلم بما تخفً الصدورألنه ووالمساترة ؛ 

  البدنً فمراءة الفن هً األولى.

 يَسَّنَّه –يَتََسنَّه 

ًَ  لَْرٌَةٍ  َعلَى َمرَّ  َكالَِّذي أَوْ : من لوله تعالى  ٌُْحًٌِ أَنَّى لَالَ  ُعُروِشَها َعلَى َخاِوٌَة   َوِه

ُ  َهِذهِ  ُ  فَؤََماتَهُ  َمْوِتَها َبْعدَ  ّللاَّ  َبْعضَ  أَوْ  ٌَْوًما لَِبثْتُ  لَالَ  لَِبثْتَ  َكمْ  لَالَ  َبَعثَهُ  ثُمَّ  َعامٍ  ِماْبَةَ  ّللاَّ

لرأ  .{2ٕ٘}البمرة: ٌَتََسنَّهْ  لَمْ  َوَشَرابِنَ  َطعَاِمنَ  إِلَى فَاْنُظرْ  َعامٍ  ِماْبَةَ  َلبِثْتَ  َبلْ  لَالَ  ٌَْومٍ 

بإدؼام التاء فً السٌن (لم ٌَسَّنَّه) أُبًَ
(ٕ)

وفً  .بالفن (لم ٌَتََسنَّه) ، ولراءة الجمهور 

(( ٌستعمل بناء ٌتفعل لما هو أطول زمنا )) لراءة الفن نجد أّن المرآن
(ٖ)

وهذا المعنى  

متحمك فً هذه اآلٌة ألّن الحدٌث عن الطعام والشراب الذي بمً مابة عام ولم ٌتؽٌر 

لد ٌإتى به فً اللؽة للداللة على  ))ت )ٌتفعل( أنّه طوال هذه المّدة ، ومن دالال

((التدرج أي الحدوث شٌبا فشٌبا
(ٗ)

، وهذا الوصؾ ٌنطبك على لراءة الفن ؛ ألّن  

الظهور  )) داللة الفن علىفضبًل عن أّن  ل ،تؽٌر الطعام والشراب ٌحدث بالتدرٌ

(( والمجاهرة
(٘)

ٌَتََسنَّْه{ فالرإٌة  لَمْ  َوَشَراِبنَ  َطعَاِمنَ  إِلَى : }فَاْنُظرْ ة إذ لال تعالىمتحمم 

 .البصرٌة متحممة لما هو ظاهر أمام عٌنٌه

                                                           
 .ٓ٘ببلؼة الكلمة  (ٔ)
 .4ٖٓ/ٔالكشاؾ ٌنظر:  (ٕ)
 .ٖٗببلؼة الكلمة  (ٖ)
 .ٔٗ المصدر نفسه (ٗ)
 .4ٗٔدالالت الظاهرة الصوتٌة فً المرآن الكرٌم  (٘)
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 نِْعَم ما –نِِعّما 

َدلَاتِ  تُْبُدوا إِنْ : من لوله تعالى ا الصَّ ًَ  فَنِِعمَّ  فَُهوَ  اْلفُمََراءَ  َوتُْإتُوَها تُْخفُوَها َوإِنْ  ِه

ٌْر   ُ  َسٌِّبَاِتُكمْ  ِمنْ  َعْنُكمْ  َوٌَُكفِّرُ  َلُكمْ  َخ لرأ عبد . {4ٕٔ}البمرة :   َخِبٌر   تَْعَملُونَ  بَِما َوّللاَّ

(نِْعَم ما هً) هللا
(ٔ)

فً لراءة الفن و .باإلدؼام (نِِعّما هً) ، ولراءة الجمهوربالفن  

(( الظهور والمجاهرة )) ٌتحمك معنى
(ٕ)

: الفن بدلٌل لوله تعالى دالالت من ٌُعد الذي 

 لما ))إْن تبدوا الصدلات{ ولد ٌنطبك على لراءة الفن استعمال المرآن لهذه الصٌؽة }

(( ازمنً  أطول هو
(ٖ)

 ٌمدح الذٌن ٌداومون الصٌؽة هذه فً تعالى هللا أنّ  معنى على ، 

الخفاء  ))أّما لراءة اإلدؼام فٌتحمك من خبللها معنى . على إعطاء الصدلات

((والمساترة 
(ٗ)

والشًء المخفً والمستور هو خلوص النٌة فً العمل الذي ٌراد به   

وجه هللا ، وخلّوه من الرٌاء ، والنٌة للبٌة ال ٌعلم بها إال عبلم الؽٌوب ، فالمدح 

والمعنى اآلخر الذي لد  .بصٌؽة اإلدؼام لمن َخلُصت نٌّته فً إعطاء الصدلات

((ة فً الحدث واإلكثار منه المبالؽ ))ٌنطبك على  لراءة اإلدؼام هو داللة 
(٘)

بدلٌل  

 ذكر الصدلات بصٌؽة الجمع.

 المد والقصر

: إطالة الصوت بحرٍؾ من المط والزٌادة وفً االصطبلح هو)) : فً اللؽة المد

((حروؾ المد 
(ٙ)

:  إثبات حرؾ المد وفً االصطبلح ..فً اللؽة الحبس )): والمصر .

((المد فمط 
(4)

 .زٌادةأْي من ؼٌر ،  

                                                           
العال سالم مكرم معجم المراءات المرآنٌة لعبد ، ٌنظر:  ٌٕٗنظر: مختصر شواذ المراءات  (ٔ)

 .ٕٔٔ/ٔ وأحمد مختار عمر
(ٕ)

 .4ٗٔدالالت الظاهرة الصوتٌة فً المرآن الكرٌم  
 .ٖٗ الكلمة ببلؼة (ٖ)
(ٗ)

 .4ٗٔدالالت الظاهرة الصوتٌة فً المرآن الكرٌم  
 .ٖٗببلؼة الكلمة  (٘)
 .8ٕ٘، ٌنظر: مختار الصحاح  4ٔٙالمختصر المفٌد فً أحكام التجوٌد  (ٙ)
 .ٕٕٗ الصحاح مختار: ٌنظر،  ٕٙٙ/ٔ الباري كبلم تجوٌد إلى الماري هداٌة (4)
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 آيَْدناه –أيَّْدناه 

ٌْنَا: من لوله تعالى  .{84}البمرة: اْلمُُدِس  بُِروحِ  َوأٌََّْدنَاهُ  اْلبٌَِّنَاتِ  َمْرٌَمَ  اْبنَ  ِعٌَسى َوآتَ

(آٌَْدناه)لرأ مجاهد وجماعة 
(ٔ)

وذهب بعُضهم إلى أنَّ  .(أٌَّْدناه)، ولراءة الجمهور  

آٌْدناه على وزن أفعْلناهُ 
(ٕ)

((أٌَّْدناهُ : فَعَّْلناهُ  ))، و
(ٖ)

: ِمْن أٌد ، وكبلهما من أصُل واحد 

((الهمزةُ والٌاُء والداُل أصل  واحد ، ٌدلُّ على المّوة والحفظ  ))و 
(ٗ)

، وداللة المّوة فً  

: التؤٌٌدُ : أٌّدتُهُ ، والمصدرمثِل لولِ فً 
(٘)

. وداللة الحفظ  من مصدر اإلٌاد
(ٙ)

وكلُّ  

((والًٌا لشًٍء فهو إٌاُدهُ  ))ما كان 
(4)

فهو ٌدلُّ على الحفظ  ، فإْن كان من آٌَْدناهُ إٌاًدا ، 

د تؤًٌٌدا وكذلن أٌَّد ، لْد ٌكوُن من أٌَّ  ، ْدناهُ تؤًٌٌدا فهو ٌدلُّ على المّوة، وإْن كان من آٌ

ٌْناهُ ، وأٌَّْدناهُ  ر تْكبًٌرا وإْكباًرا. ولٌل أنَّ آٌْدناهُ بمد األلؾ بمعنىأو إٌاًدا ، مثل َكبّ  لوَّ

بمصر األلؾ بمعنى التؤٌٌد والنصر
(8)

من )) . وذهب بعُضهم إلى أنّهما بمعنى واحد  

ٌْد ، وهو المّوة  ((األ
(2)

. واآلٌة فً سٌالها تحتمل أنَّ اللفظة ٌراُد بها الموة والنصر 

ٌْناه ، ونَصْرناه ، وحفظناهُ بر وح المدس ، فكلُّ والحفظ ، بمعنى آتٌناه البٌِّنات ولوَّ

 الدالالت التً َذكرها الباحثون لْد تَدلُّ علٌها ، مفردةُ أٌَّْدناه ، وآٌَْدناهُ.

 أتْيتُم – آتْيتُم

ٌُْكْم إَِذا َسلَّْمتُْم َما من لوله تعالى : }َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْواَلَدُكْم فَبَل ُجنَاَح َعلَ

ٌْتُْم بِاْلَمْعُروِؾ{ َ ٌْتُم)لرأ ابن كثٌر  .{ٖٖٕ:}البمرة آَت (أتَ
(ٔٓ)

بمصر األلؾ ، ولراءة  

ٌْتُم)الجمهور ٌْتُم)بالمد. وحجة من لرأ  (آتَ من المجًء. ))بمصر األلؾ ، أنَّه جعله  (أت

                                                           
 .8ٗٔ/ٔ، ٌنظر: معجم المراءات المرآنٌة لعبد اللطٌؾ الخطٌب  8ٓٗ/ٔ: البحر المحٌطٌنظر (ٔ)
 .2ٌ٘نظر: المحتسب   (ٕ)
 .2٘ المصدر نفسه (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔمماٌٌس اللؽة ]أٌد[ (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ، ٌنظر: مماٌٌس اللؽة ]أٌد[ ٘ٓٔ/ٌٔنظر: العٌن ]أٌد[ (٘)
 .ٖٙٔ/ٔاللؽة ]أٌد[ مماٌٌس: ٌنظر (ٙ)
 .٘ٓٔ/ٔالعٌن ]أٌد[ (4)
 .8ٓٗ/ٔالبحر المحٌط  (8)
 .2٘ المحتسب (2)
 .2ٓ٘/ٕ المحٌط البحرٌنظر:  (ٓٔ)
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((، فنابْت َعْنهُ لْولُهُ : بالمعروؾ ( بِهِ )ووزنُهُ : َفعَْلتُم ، وفٌه إْضمار  معناهُ : 
(ٔ)

لَهُ  . وأوَّ

لَهُ  فَعَْلتم معنىبْعُضُهم بوأوَّ
(ٕ)

: أتى جمٌبًل ، أْي ٌُمالُ جبْتُموهُ وفَعَْلتُموهُ ،  )) :، والتمدٌر 

ٌِْه ، إْحسانًا فَعَلَهُ  ((أْي فَعَلَهُ ، وأتى إلَ
(ٖ)

. بمعنى فبل ُجناَح علٌكم إذا سلَّْمتُم ما جبتُموهُ 

ٌْتُم) لرأ من حجة أّماوفعَْلتُموهُ بالمعروؾ.   االعطاء من ))  جعله أنَّه ، األلؾ بمد (آتَ

(( باإلعطاء إالّ  ٌكون ال والتسلٌم ، سلّمتم إذا: لوله ودلٌله ، (لتمأْفع) هُ ووزنُ 
(ٗ)

  ،

ٌْكم من أجرة اإلْرضاع  ٌُْكم ُإذا سلَّمتُم ما أْعطٌتُم وهو ما عل بمعنى: فبل ُجناَح عل

 وتَكلُّؾ. بالمْعروؾ. فمراءة المد تْكُشُؾ عن المعنى من ؼٌر حاجة إلى تؤوٌل

 فآذنوا – فؤذنوا

ِ  ِمنَ  بَِحْربٍ  فَؤَْذنُوا تَْفعَلُوا لَمْ  فَإِنْ :تعالى لوله من  ُرُءوسُ  فَلَُكمْ  تُْبتُمْ  َوإِنْ  َوَرُسوِلهِ  ّللاَّ

(فآذنوا)جماعة لرأ حمزة و .{42ٕ:البمرة} تُْظلَُمونَ  َوالَ  تَْظِلُمونَ  اَل  أَْمَواِلُكمْ 
(٘)

بالمد  

اإلذن ، وإذا أذن المرء فً )) والفعل من . بالمصر (فؤْذنوا) الجمهوربالمد ، ولراءة 

((شًء فمد لّرره وبنى مع نفسه علٌه
(ٙ)

: اْعلَموا. ولراءة الفعل بالمصر بمعنى
(4)

على .

اْعلَموا
(4)

ٌعلموا ذلن هم أْنفسهم  أُمروا أنْ  .أنّه أمر للمخاطبٌن بترن الربا ))على .

فهم الممصودون بؤن  .من هللا ورسوله: فإْن لم تتركوا الربا فؤٌمنوا بحرب فالمعنى

((ٌَعلموا ذلن فً أْنفِسهم ، إْن لم ٌتركوا الربا 
(8)

: فالمعنى لراءة الفعل بالمد ، أّما

أْعِلموا ؼٌركم
(2)

أْن ٌُْعِلموا بذلن ؼٌرهم ، ممن هو على مثل  ))نّه تعالى أمر أي إ. 

((حالهم فً الممام على الربا 
(ٔٓ)

ًّ علً  ولد ذهب أبو . إلى أّن  (ـه44ٖت)الفارس

                                                           
 .24 خالوٌه ابن فً المراءات السبع، حجةال (ٔ)
 .2ٓ٘/ٕ المحٌط البحر: ٌنظر (ٕ)
 .2ٓ٘/ٕ المصدر نفسه (ٖ)
 .24 خالوٌه ابن فً المراءات السبع، حجةال (ٗ)
العال سالم مكرم معجم المراءات لعبد ، ٌنظر:  ٗٓٗ/ٕالحجة للمراء السبعة، أبو علً ٌنظر:  (٘)

 .4ٕٔ/ٔمكرم وأحمد مختار عمر
 .4ٖ٘المحرر الوجٌز  (ٙ)
 .ٗٓٗ/ٕللمراء السبعة، أبو علً  حجةال (4)
 .8ٖٔ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (8)
 .ٖٔٗ/ٕظر: الحجة للمراء السبعة، أبو علً  ٌن (2)
 .8ٖٔ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٓٔ)
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 ذلن ؛ بؤّن معلبًل  (هـ4ٖٗت) وتابعه على ذلن مكً لراءة المد آكد من لراءة المصر،

إذا أعلموا ؼٌرهم بالحرب من هللا ورسوله فمد  المد ٌتضمن معنى المصر ألنّهم ))

علموا هم ذلن ، إْن ألاموا على فعل الربا ، ولٌس فً علمهم ذلن ، ألنفسهم داللة 

إْن لم ٌتركوا الربا فً أنفسهم ،  فالمد أعم وآكد فً أنّهم ،  .إعبلم ؼٌرهم على

وٌتركه ؼٌرهم ، ممن هو على مثل حالهم فالحرب من هللا ورسوله الزم لهم ، نازل 

((علٌهم ، وعلى من هو مثلهم 
(ٔ)

 تعالى وفً العودة إلى سٌاق آٌات الربا نجد أّن هللا .

َ  اتَّمُوا آََمنُوا الَِّذٌنَ  أٌََُّها }ٌَا :تعالى لد خاطب المإمنٌن بموله ًَ  َما َوَذُروا ّللاَّ بَا ِمنَ  َبِم  الّرِ

{... فَؤَْذنُوا تَْفعَلُوا لَمْ  فَإِنْ  ُمْإِمِنٌنَ  ُكْنتُمْ  إِنْ 
 

: فإْن تبتم فلكم ولوله. [48ٕ -48ٕ]البمرة:

وهذا الخطاب  .دلٌل على أنّه أمر للمخاَطبٌن بؤْن ٌعلموا هم أنفسهم .رإوس أموالكم

فاهلل سبحانه لد أمر المإمنٌن باألمر  ٌلؽً مهمة المإمن فً إعبلم ؼٌره. ال

أّن المرآن هو دستور المسلمٌن وواجب عروؾ والنهً عن المنكر ناهٌن عن بالم

 .، فمراءة المصر هً المرّجحة بنهٌهعلى كل المسلمٌن أْن ٌؤتمروا بؤمره وٌنتهوا 

 بدالإلا

((ُل شًٍء مكاَن آخر َجعْ  )): هو اإلبدال
(ٕ)

 (الحروؾ)واإلبدال ٌحصل بٌن الصوامت  .

واإلبدال بٌن الصوامت  .(الحركات الثبلث)، وبٌن الصوابت المصٌرة  (الحروؾ)

ٌِْره  )): هو ((َجْعُل حرٍؾ مكاَن حرٍؾ َؼ
(ٖ)

واإلبدال بٌن الصوابت المصٌرة  .

 لراءات وردت ولدْ فً بنٌة الكلمة بؤْن تُبدَل حركة  بحركٍة أخرى  (الحركات الثبلث)

 إلى اإلبدال هذا فؤدى ؛وحركاتها  حروفِها بعضُ  أْبدلت لمفردات البمرة سورة فً

 .المفردة داللة تَؽٌّر

 الصوامتبين بدال اإل

                                                           
/ ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  ٌنظر:،  ٖٔٗ/ٕالحجة للمراء السبعة، أبو علً  ٌنظر:  (ٔ)

ٖٔ8. 
 .2ٗ/ٔالمفردات فً ؼرٌب المرآن  (ٕ)
 .24ٔ/ٖشرح شافٌة ابن الحاجب  (ٖ)
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 غشية  –غشوة  –عشاوة  –ِغشاوة 

ُ  َختَمَ : من لوله تعالى  َولَُهمْ  ِؼَشاَوة   أَْبَصاِرِهمْ  َوَعلَى َسْمِعِهمْ  َوَعلَى لُلُوِبِهمْ  َعلَى ّللاَّ

بالعٌن (عشاوة)بعضهم لرأ  . {4}البمرة: َعِظٌم   َعَذاب  
(ٔ)

 .(ِؼشاَوة)ولراءة الجمهور  

ِ ، وهو شبه العمى فً العٌن  ))أنّه جعله  (عشاوة)وحجة من لرأ  ًّ ((من العش
(ٕ)

  ،

: ال تُْبِصر ما ونالة َعْشواء ...الذي ال ٌبصُر باللٌِل وهو بالنهار بصٌر  ))واألْعشى 

أو وهدةٍ ؛ ألنها ال تتعاهد موضَع  كلَّ شًٍء بٌدها ، أو تمع فً ببرأمامها فَتَْخبُِط 

((أخفافِها 
(ٖ)

: إّما أنَّه تعالى جعلهم ٌُْبِصرون فً بعض األولات ، لى هذا فالمعنىعو .

أو أنهم كالنالة العشواء ،  .أولات أخرى كمن أصابه العشووال ٌبصرون فً 

من  (ِؼشاوة)و (ِؼْشٌة)و (ِؼشوة)أّما لراءة  .ٌتخبطون وال ٌهتدون إلى الطرٌك السلٌم

الؽطاء
(ٗ)

معنى  : ٌصاغُ له وزُن فِعالة بكسر الفاءومما  ))وِؼشاوة على وزن فِعالة  . 

((: العمامة والعبلوة واللفافة االشتماِل على شًء مثلمعنى 
(٘)

والمعنى على  .

فالفرق بٌن  .أبصاِرهم ؼشاوة تحجبهم عن البصر والتبصر ، فهم كمن ال ٌُْبصر أبًَدا

بالعٌن ، تجعلهم كمن ٌبصر جزبًٌا ، أو كمن لدٌه خلل  (عشاوة)المراءتٌن أّن لراءة 

: ٌبصرون كموله تعالى ا أنَّهم لدتنفً تمامً  (ِؼشاوة)ولراءة  .فً وضوح الرإٌة

ٌْلَ  ٌُْؽِشً} ((ٌُذهُب اللٌُل نوَر النهاِر  ))، أي  [ٗ٘]األعراؾ:{النََّهارَ  اللَّ
(ٙ)

فبل ٌبمى من  

ولراءة ؼشاوة لعلّها األرجح لمناسبة معنى الؽشاء على  .النوِر شًء  بسبب الؽشاء

فالنتٌجة هً انعدام التدبر والسمع والبصر  .البصر ، لمعنى الختم على الملب والسمع

    .تماًما

 الثوم  –الفوم 

                                                           
 .8ٕ/ٔ: البحر المحٌط ، ٌنظر ٖ٘/ٔالكشاؾ ٌنظر:  (ٔ)
 .8ٕ/ٔ المحٌط البحر (ٕ)
 .ٙٙٔ/ٖالعٌن ]عشى[ (ٖ)
 .2ٕٔ/ٔلمرطبً ، ٌنظر: الجامع ألحكام المرآن = تفسٌر ا 8ٗ/ٔ: الكشاؾ ٌنظر (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٔالتحرٌر والتنوٌر (٘)
 .ٙٙ/٘البحر المحٌط  (ٙ)
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 ٌُْخِرجْ  َربَّنَ  لَنَا فَاْدعُ  َواِحدٍ  َطعَامٍ  َعَلى نَْصبِرَ  لَنْ  ُموَسى ٌَا لُْلتُمْ  َوإِذْ : من لوله تعالى

ا لَنَا َّابَِها بَْمِلَها ِمنْ  اأْلَْرضُ  تُْنبِتُ  ِممَّ لرأ  .{ٔٙ}البمرة: َوبََصِلَها َوَعَدِسَها َوفُوِمَها َولِث

(ثومها)عبد هللا بن مسعود 
(ٔ)

 (ثومها)ولراءة  .بالفاء (فومها)بالثاء ، ولراءة الجمهور  

للعََدِس والبََصِل أْوفَك  )) ولٌل هو الثومالممصود هو  بالثاء حدَّدْت الداللة ، على أنَّ 

))
(ٕ)

نّه الثوم ولْد أبدلت الثاُء فاًء : إبالفاء ، ففٌها ألوال  عّدة : لٌل (فومها)، أّما لراءة  

كما فً جدث وجدؾ
(ٖ)

((: اْخبزوا ومنهُ َفّوموا لنا ، أيْ  .: الحنطةالفوم )) :، ولٌل 
(ٗ)

 

، ولٌل هو الحبوُب التً تإكل ، ولٌل هو السنبلة ، ولٌل هو الحبوب التً تُْخبَز ، 

ولٌل هو الخبزُ 
(٘)

كلُّ عمدةٍ فً البصل ، وكلُّ لطعٍة عظٌمٍة فً اللحم ،  ))، ولٌل هو  

((، وكلُّ لُْممٍة كبٌرةٍ ، ولٌل إنَّهُ الِحمَّص 
(ٙ)

فالفوم ، إّما الثوم ، أو الحنطة ، أو  .

 .الِحمَّص ، أو الحبوب

  نُْنشيها –نُْنِشُرها  –ْنِشُزها نُ 

ٌْؾَ  اْلِعَظامِ  إِلَى َواْنُظرْ من لوله تعالى:  .{2ٕ٘}البمرة: َلْحًما َنْكُسوَها ثُمَّ  نُْنِشُزَها َك

(نُْنِشُرها) وؼٌرهم بُن عباسٱبُن عامر وٱلرأ نافع وٱبُن كثٌر وأبو عمر و
(4)

، ولرأ 

(نُْنشٌها)أبً بن كعب 
(8)

بالراء  (ُرهانُْنشِ )وحجة من لرأ . (نُْنِشُزها)، ولراءة الجمهور  

فالمعنى أنَّ  .وأْنَشَره هللاُ أْي أْحٌاه حٌاء ...اإلجعله من النشور ، وهو أنّه  ))بالراء 

بُهُ مْن إْحٌابه الموتى بْعد فناِبهم ْن ٌكون على شّنٍ من ذلن ولْد كان لارب أ .هللاَ ٌَُعّجِ

فؤراه هللاُ لْدَرتَه على ذلن فً نفسه ، فؤماتَهُ  .: أنّى ٌحًٌ هذه هللاُ بعد موتِهاإْذ لال

مابة عاٍم ثمَّ أْحٌاه ، فؤراه وجود ما شنَّ فٌه فً نفسه ، ولم ٌكن شن  فً رفع العظاِم 
                                                           

 .4ٖٙ/ٔ، ٌنظر: البحر المحٌط  ٘ٗٔ/ٔالكشاؾ ٌنظر:  (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ الكشاؾ (ٕ)
 .4ٖٙ/ٔ المحٌط البحر: ٌنظر (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٔ الكشاؾ (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٔ المحٌط البحرٌنظر:  (٘)
 .ٖ٘٘/ٔ المصدر نفسه (ٙ)
معجم المراءات المرآنٌة لعبد اللطٌؾ ، ٌنظر:  42ٖ/ٕحجة للمراء السبعة، أبو علً الٌنظر:  (4)

 .4ٕٖ/ٔالخطٌب 
 .4ٖٖ/ٔ الخطٌب اللطٌؾ لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر: 4ٖٙ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (8)
ٔ/ٖ4ٖ. 
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((عند اإلحٌاء ، فٌرٌه رفعها ، إنَّما شنَّ فً اإلحٌاء 
(ٔ)

 (نُْنشٌها)، وحجة من لرأ  

((نَْخلمها أيْ  ))بالٌاء أنَّه جعله من الفعل َخلََك 
(ٕ)

أنّه  ))بالزاي  (نُْنِشُزها)حجة من لرأ و .

ْنظر إلى ٱوهو المرتفع من األرض ، أْي و (النشز)أنّه َحَملَهُ على معنى الرفع من 

 لٌِلَ  َوإَِذا: }لوله ومنهالعظام كٌؾ نرفع بْعضها على بعض فً التركٌب لئلحٌاء 

((اْرتَِفعوا أي{ اْنُشُزوا
 (ٖ)

 لَُكمْ  لٌِلَ  إَِذا آَمنُوا الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَا}: تعالى وهذه من لوله 

ُ  ٌَْفَسحِ  فَاْفَسُحوا اْلَمَجاِلِس  فًِ تَفَسَُّحوا ُ  ٌَْرفَعِ  فَاْنُشُزوا اْنُشُزوا لٌِلَ  َوإَِذا لَُكمْ  ّللاَّ  الَِّذٌنَ  ّللاَّ

ُ  َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوتُوا َوالَِّذٌنَ  ِمْنُكمْ  آَمنُوا : فمال .[ٔٔ]المجادلة:{َخبٌِر   تَْعَملُونَ  بَِما َوّللاَّ

افسحوا ٌفسح هللاُ لكم ، وانشزوا ٌرفع هللاُ الذٌن آمنوا منكم ، فكؤنَّ من ٌطٌُع أمر 

((أْي انهضوا فً المجلس للتفسُّح  ))الرسول وٌرتفع عن مجلسه ، ٌرفعه هللاُ ، 
(ٗ)

. 

المراءة بالزاي بمعنى اإلحٌاء ، والعظام ال تحٌا على االنفراد ، حتى  ))أنَّ  فضبًل عن

فالزاي أْولى بهذا المعنى ، إْذ هً بمعنى االْنضمام دون  .ٌضمُّ بعضها إلى بعض

: هذا لعظام على اْنفرادها ، ال ٌُمالُ فالموصوؾ باإلْحٌاء هو الرجل ، دون ا .اإلْحٌاء

  ً إلى العظام كٌؾ نرفعها مْن أماكنها من األرِض إلى  رٱْنظ: وفإنَّما المعنى .عظم  ح

((جسم صاحبها ؛ لئلحٌاء 
(٘)

: ثُمَّ ْنِشُزها بمعنى نَْرفَعُها لولهومما ٌُعضد لراءة نُ  .

فمد أراه هللاُ جلَّت لدرتُه  .نَْكسوها لحًما ، فبعد رفع العظام للتركٌب ، ٌَْكسوها لَحًما

  .مها من رفع العظام ثمَّ إكسابها لحًماكٌفٌة اإلحٌاء ، والمراحل التً تسب

 

 الصوائتبين بدال اإل

ْلم   السَّلَم -السَّْلم  -الّسِ

                                                           
 .ٖٔٔ/ٔالكشؾ عْن وجوه المراءات  (ٔ)
 .4ٖٙ/ٕالبحر المحٌط  (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٔ المراءات وجوه عنْ  الكشؾ (ٖ)
 .4ٕٔ/ٓٔالبحر المحٌط  (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٔ  المراءات وجوه عنْ  الكشؾ (٘)
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ْلمِ  فًِ اْدُخلُوا آََمنُوا الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَا: من لوله تعالى َِّبعُوا َوالَ  َكافَّةً  الّسِ  ُخُطَواتِ  تَت

ٌَْطانِ  لرأ نافع وٱبن كثٌر والكسابً وأبو  .{8ٕٓ}البمرة: ُمِبٌن   َعُدو   لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ

(السَّْلم)جعفر وٱبن محٌصن واألعرج وشٌبة وشبل 
(ٔ)

بفتح السٌن المشّددة وسكون  

(السَّلَم)البلم ، ولرأ األعمش 
(ٕ)

بفتح السٌن المشّددة وفتح البلم ، ولراءة الجمهور  

ْلم) متماربة فً األحرؾ ،  ))وهذه الكلمات . بكسر السٌن المشّددة وسكون البلم (الّسِ

((وفً الحركات ، وفً المعنى ، ومع ذلن هنان فروق بٌن كّلٍ منها 
(ٖ)

اتّضحت إذ  

لد وردت كلُّ واحدةٍ منها  ))ؤّن هذه الكلمات بذلن ذه الفروق فً التعبٌر المرآنً ، ه

((فً سٌاٍق ؼٌر سٌاِق ؼٌرها ودلّت على معنًى خاٍص بها فً المرآن 
(ٗ)

الت والدال .

أوالّسلم الذي هو ضد الحرب ، : اإلسبلم ، والصلح التً تحملها هذه الكلمات هً

ستسبلم واال
(٘)

لُم فً هذه اآلٌة ٌُراُد به اإلسبلم ، بدلٌل السٌاق الذي ٌتضمن .  والّسِ

ألّن المإمنٌن لم ٌإمروا لط  ))أمًرا من الحّكِ جلَّ وعبل بالدخول فٌه كافّة ؛ وذلن 

((ل فً المسالمة باالنتداب إلى الدخو
(ٙ)

ومعنى اإلسبلم متحمك فً حال كون المراد  

من لوله )كافّة( أنّها تعنً جمٌع المإمنٌن وجمٌع أجزاء الشرع ، أو أنَّها ألجزاء 

الشرع فمط
(4)

ْلم الذي هو ضد   الحرب ، فمد تحمّك فً لوله ، أّما معنى الصلح والّسِ

ِ  َعلَى َوتََوكَّلْ  لََها فَاْجنَحْ  ِللسَّْلمِ  َجَنُحوا : }َوإِنْ تعالى اْلعَِلٌُم{  السَِّمٌعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  ّللاَّ

وهذه اآلٌة جاءت بعد األمر اإللهً لئلعداد  للحرب وإظهار لّوة  ، [ٔٙ]األنفال:

 ِمنْ  اْستََطْعتُمْ  َما لَُهمْ  : }َوأَِعدُّوااداتهم لرهب األعداء. لال تعالىالمسلمٌن ، واستعد

ةٍ  ٌْلِ  ِربَاطِ  َوِمنْ  لُوَّ ُكمْ  ّللاَِّ  َعُدوَّ  بِهِ  تُْرِهبُونَ  اْلَخ  {...ُدوِنِهْم  ِمنْ  َوآَخِرٌنَ  َوَعُدوَّ

                                                           
 عمر مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  ٕٕ٘/ٌٔنظر: الكشاؾ  (ٔ)
ٔ/ٔ٘8. 
عمر    مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر: ٕٕ٘/ٔ الكشاؾٌنظر:  (ٕ)
ٔ /ٔ٘8. 
 .4ٓٔلطابؾ لرآنٌة  (ٖ)
 .4ٓٔ المصدر نفسه (ٗ)
 . ٖٓ٘ -2ٖٗ: دلابك الفروق اللؽوٌة ٌنظر (٘)
 .8ٕٕ/ٔالمحرر الوجٌز  (ٙ)
 .8ٕٕ/ٔ المصدر نفسه :ٌنظر (4)
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((وإنّما جاء مع الّسلم ضمٌر التؤنٌث ؛ ألنّه بمعنى المسالمة ))   ، [ٔٙ]األنفال:
(ٔ) 

 ،

ُ  اأْلَْعلَْونَ  َوأَْنتُمُ  السَّْلمِ  إِلَى َوتَْدُعوا تَِهنُوا فَبَل وفً لوله تعالى: }  ٌَِتَرُكمْ  َولَنْ  َمعَُكمْ  َوّللاَّ

أي ال تضعفوا عن جهاد المشركٌن ، وتدعوهم إلى الصلح  )) [ٖ٘]دمحم: {أَْعَمالَُكمْ 

((والمسالمة 
(ٕ)

 اْعتََزلُوُكمْ  فَإِنِ  : }نتلّمُسه فً لوله تعالى (ستسبلماال)والمعنى الثالث  .

ٌُْكمُ  َوأَْلمَْوا ٌُمَاتِلُوُكمْ  فَلَمْ  ُ  َجعَلَ  فََما السَّلَمَ  إِلَ ٌِْهمْ  لَُكمْ  ّللاَّ  ٌَْعتَِزلُوُكمْ  لَمْ  فَإِنْ  ...  َسِبٌبًل  َعلَ

ٌُْكمُ  َوٌُْلمُوا ٌِْدٌَُهمْ  َوٌَُكفُّوا السَّلَمَ  إِلَ ٌْثُ  َواْلتُلُوُهمْ  فَُخذُوُهمْ  أَ  [2ٔ -2ٓ]النساء: ثَِمْفتُُموُهْم { َح

((أي استسبلمهم العملً الذلٌل  ...االستسبلم الذلٌل  ))، وٌمكن وصفه بؤنّه 
(ٖ)

الذي  

من  فً لبالة لّوة المسلمٌن ، ولدرتهم على أْن ٌنالوا .ٌعكس ضعؾ المشركٌن

ستسبلم الذي ٌظهر م )بفتحتٌن( مختص للتعبٌر عن االالمشركٌن ، فالتعبٌر بالسَّلَ 

 تَتََوفَّاُهمُ  : }الَِّذٌنَ لوله تعالىلمعنى ٌتحمك أًٌضا فً وهذا ا .عجز المستسلم وضعفه

 َمثَْوى فَلَبِبْسَ  فٌَِها َخاِلِدٌنَ  َجَهنَّمَ  أَْبَوابَ  فَاْدُخلُوا ... السَّلَمَ  فَؤَْلمَُوا أَْنفُِسِهمْ  َظاِلِمً اْلَمبَلبَِكةُ 

[2ٕ -8ٕ]النحل اْلُمتََكبِِّرٌَن{
 

، ففً هذه اآلٌة تصوٌر حال المشركٌن ، من الضعِؾ 

ر لحال المتّمٌن ، لال تعالى: والذِلّ والهوان ، وبالممابل فً اآلٌة التً تلٌها تصوٌ

ٌُْكمُ  َسبَلم   ٌَمُولُونَ  َطٌِّبٌِنَ  اْلَمبَلبَِكةُ  تَتََوفَّاُهمُ  الَِّذٌنَ }  تَْعَملُوَن{ ُكْنتُمْ  ِبَما اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا َعَل

ٌُْكمُ ٌَمُولُوَن َسبَل : }بمولهفالتعبٌر  .[ٖٓ]النحل: { ٌعكس حالة االطمبنان و فرحة م  َعلَ

ْلم  .الفوز بالجنان من ربّهم الرحمن ، الحنّان ، المنّان أّما خارج النّص المرآنً فالّسِ

لم الذي هو ضّد الحرب بكسر السٌن وسكون البلم فٌستعمل لمعنى الّسِ
(ٗ)

، فالمإمن  

ْلم  لمن خطابه لؤلبمة علٌهم السبلم ٌمول فً  )) .سالمكم ، وحرب  لمن حاربكم: أناْ ّسِ

ْلم الذي البمرة ، فهو بمعنى السبلم ، واإلسبلم لد ٌسمى ِسْلًما سورة فً  أّما الّسِ

بالكسر ، ولد ٌُروى فٌه الفتح ، كما روي فً الّسْلم الذي هو الصلُح الفتُح والكسُر، 

ز أبو علً أْن ٌكوَن الّسلُم ههنا  إاّل أّن الفتَح فً الّسْلم الذي هو اإلسبلم للٌل  ، وجوَّ

هو الذي بمعنى الّصلح ؛ ألنَّ االسبلَم ُصلح  على الحمٌمة ، أال ترى أنّه ال لتاَل بٌن 

                                                           
 .2ٖ/ 8لمرطبً = تفسٌر ا الجامع ألحكام المرآن، ٌنظر :  ٖٓ٘دلابك الفروق اللؽوٌة  (ٔ)
 .ٖٓ٘ اللؽوٌة الفروق دلابك (ٕ)
 .ٓٔٔلطابؾ لرآنٌة (ٖ)
 .ٕٖٔالموضح : ٌنظر (ٗ)
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((أهله ، وأنّهم ٌد  واحدة  على من سواهم 
(ٔ)

. ، هذا ما ٌنبؽً أْن ٌكوَن علٌه المسلمون

 ٌدلّ ٌمة ، وتخصٌص كل مفردة لمعنى لكن ما توّصل إلٌه الباحثون من فروق دل

 .علٌه السٌاق ، ٌرّجح ما لرأ به الجمهور

 َكْره –ُكْره 

ٌُْكمُ  ُكتِبَ : من لوله تعالى ٌْبًا تَْكَرُهوا أَنْ  َوَعَسى لَُكمْ  ُكْره   َوُهوَ  اْلِمتَالُ  َعلَ ٌْر   َوُهوَ  َش  َخ

ٌْبًا تُِحبُّوا أَنْ  َوَعَسى لَُكمْ  ُ  لَُكمْ  َشر   َوُهوَ  َش  .{ٕٙٔ}البمرة : تَْعلَُمونَ  الَ  َوأَْنتُمْ  ٌَْعلَمُ  َوّللاَّ

(َكْره)لرأ معاذ بن مسلم والسلمً 
(ٕ)

بضم  (ُكْره)بفتح الكاؾ ، ولراءة الجمهور  

، فما ٌُْحَمل علٌه  مّة التً تناُل االنساَن من خارجالمش ))والَكْره بفتح الكاؾ  .الكاؾ

((بإكراه 
(ٖ)

((ألامنً فبلن  على َكرٍه بالفتح ، إذا أْكرهن علٌه  ))ومنه  
(ٗ)

والُكْره بضم  .

هُ ، وذلن على ضربٌن ، ما ٌناله ]االنسان من مشمّة[ من ذاته  وهو ٌَعافُ  ))الكاؾ 

؛  ما ٌُعاؾ من حٌُث العمل والشرع : ما ٌُعاُؾ من حٌُث الطبع ، والثانًأحُدُهما

، بمعنى أنًّ  هُ هُ رَ وأكْ  هُ : إنًّ أُرٌدُ الشًء الواحد نساُن فًٌموَل اإل ولهذا ٌصحُّ أنْ 

 من حٌُث العمل هُ لشْرع ، أو أُرٌدُ من حٌُث العمل أو ا هُ هُ رَ ع وأكْ بْ من حٌُث الطّ  هُ رٌدُ أُ 

ٌُْكمُ  ُكتِبَ } :، ولوله عبْ وأكرهه من حٌُث الطّ أو الشرع  { أي لَُكمْ  ُكْره   َوُهوَ  اْلِمتَالُ  َعلَ

ٌْبًا تَْكَرُهوا أَنْ  َوَعَسى} :الطبع ثّم بٌّن ذلن بمولهحٌُث تكرهونه من  ٌْر   َوُهوَ  َش { لَُكمْ  َخ

((حاَله  هٌته للشًء أو محبته له حتى ٌعلمأنّه ال ٌجُب لئلنسان أْن ٌعتبَر كرا
(٘)

ففً  

ٌمكن التعبٌر  (بضم الكاؾ)اللفظتٌن داللة المشمّة إاّل أّن المشمّة التً فً الُكره  كلتا

عنها بؤنّها المشمّة الُمَرّؼب علٌها ، لفابدتها
(ٙ)

 ؼٌر (الكاؾ بفتح) الَكره فً والمشمّة 

معنى الكراهة ، أي  علٌها ، فضبًل عن أّن كلٌهما ٌحملُ  ُمْكره   وصاحبها مرؼوبة

                                                           
 .ٕٖٔالموضح  (ٔ)
 مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  42ٖ/ٕبحر المحٌط الٌنظر:  (ٕ)

 .ٙٙٔ/ٔ عمر
 .ٗ٘٘المفردات فً ؼرٌب المرآن  (ٖ)
 .4ٕٕٗ/ٙالصحاح ]كره[ (ٗ)
 .ٗ٘٘ فً ؼرٌب المرآن المفردات (٘)
 .8ٕلطابؾ لرآنٌة ٌنظر:  (ٙ)
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على النفس  شاق   المتالِ  إنَّ تكلٌؾَ  ))ـكراهة المشمّة التً هً فً الفعل ، كالمتال ، ف

ولكن النفس المطمبنة تنِفُر إلٌه وتموم به وتمارسه ، أي إنّها تطلبه وترٌده رؼم ... 

لما ٌترتب علٌه من آثار ونتابل وثمار وإٌجابٌات فً الدنٌا ... مشمته وصعوبته 

((واآلخرة 
(ٔ)

عن حمل المرأة  (بضم الكاؾ)لذا نجد أّن المرآن الكرٌم لد عبّر بالُكره  .

ٌْنَاعالى، لال ت ْنَسانَ  : }َوَوصَّ ٌْهِ  اإْلِ هُ  َحَمَلتْهُ  إِْحَسانًا ِبَواِلَد  {ُكْرًها َوَوَضعَتْهُ  ُكْرًها أُمُّ

المرأة فً الحمل والوضع ، فالمرآن ٌشٌر إلى المشمّة التً تواجه  .[٘ٔ]األحماؾ:

ٌشٌر إلى رؼبة المرأة باألمومة  نفسه الولتوفً 
(ٕ)

فمد  (بفتح الكاؾ)أّما الَكره . 

استعمله المرآن فً المواضع التً تدّل على اإلكراه و الكراهٌة المطلمة ، وؼٌر 

المرؼوبة 
(ٖ)

 النَِّساءَ  تَِرثُوا أَنْ  لَُكمْ  ٌَِحلُّ  الَ  آَمنُوا الَِّذٌنَ  : }ٌَا أٌََُّهاكما فً لوله تعالى 

ٌْتُُموُهنَّ  َما بَِبْعِض  ِلتَْذَهبُوا تَْعُضلُوُهنَّ  َكْرًها َوالَ  وهذا الفعل  .[2ٔ]النساء: {...آتَ

  .مكروه وؼٌر ممبول ، وٌدّل على اإلكراه من لِبَل الرجل ، والكراهة من لَِبل المرأة

ْشد  َشد  –الرُّ  الرَّ

ٌنِ  فًِ إِْكَراهَ  ال: }تعالى لوله من ِ  ِمنَ  ْشدُ الرُّ  تَبٌََّنَ  لَدْ  الّدِ ًّ    لرأ .{ٕٙ٘:البمرة{ }اْلؽَ

َشد)أبو عبد الرحمن والشعبً ومجاهد  (الرَّ
(ٗ)

بفتح الراء والشٌن ، ولراءة الجمهور  

ْشد) َشد)والحجة لمن لرأ  .بضم الراء وسكون الشٌن (الرُّ أنّه  ))بفتح الراء والشٌن  (الرَّ

 َرَشًدا{ أَْمِرنَا ِمنْ  لَنَا }َوَهٌِّاْ  ودلٌله لوله تعالى: .أراد به الصبلح فً الدٌن

((، أْي صبلًحا  [ٓٔ]الكهؾ:
(٘)

ْشد)وحجة من لرأ  .  ))بضم الراء وسكون الشٌن  (الرُّ

 ِمنَ  الُرْشدُ  تَبٌََّنَ  : } لَدْ ودلٌله لوله تعالى .أنَّه أراد به الهدى التً هً ضد الضبلل

ًُّ ها هنا : الضبلل  ِ{ ، والؽ ًّ ((اْلؽَ
(ٙ)

أنهما لؽتانإلى وذهب بعضهم  .
(4)

، وأنَّ إٌثار  

                                                           
 .8ٖ- 8ٕ لطابؾ لرآنٌة (ٔ)
 .8ٖ ٌنظر: المصدر نفسه (ٕ)
 .8٘ – 8ٗالمصدر نفسه : ٌنظر (ٖ)
 العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  8ٕٙ/ٌٔنظر: اعراب المراءات الشواذ للعكبري  (ٗ)

 .2ٙٔ/ٔعمر مختار وأحمد مكرم سالم العال
 .ٗٙٔابن خالوٌه  فً المراءات السبع، حجةال (٘)
 .ٗٙٔ مصدر نفسهال (ٙ)
 .ٌٗٙٔنظر: المصدر نفسه  (4)
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إٌثار استعمال المرآن إلحداهما على األخرى ٌحكمه تناسب الكلمات الوالعة فً 

 (.. َصْبًرا ، ُخْبًرا ، أْمًرا) :هلرابن الفواصل ، بدلٌل إٌثار استعمال ُرْشدا لٌناسب لولَ 

الكهؾ سورة فً
(ٔ)

 (َعَدًدا ، أَمًدا): ثر استعمال َرَشًدا لٌناسب لولَهوآ. 
(ٕ)

سورة فً  

نالكهؾ ، على أنَّهما مترادفا
(ٖ)

شد ،  ))وذهب بعضهم إلى .  َشد أَخُص ِمَن الرُّ أنَّ الرَّ

َشُد ٌُماُل فً األمور األخروٌة  ْشَد ٌُماُل فً األمور الدنٌوٌة واألخروٌة ، والرَّ فإنَّ الرُّ

(( ال ؼٌر
(ٗ)

من  ستعمال ، وهذه الدلّة سمة بارزةثمة فرق  دلٌك  بٌنهما فً االوعلٌه ف .

  .من سمات التعبٌر المرآنً المعجز

 ِصْر ُهنَّ  –ُصْرُهنَّ 

ٌْرِ  ِمنَ  أَْربَعَةً  فَُخذْ : من لوله تعالى ٌْنَ  فَُصْرُهنَّ  الطَّ  ِمْنُهنَّ  َجبَلٍ  ُكلِّ  َعلَى اْجَعلْ  ثُمَّ  إِلَ

وسكون الراء بكسر الصاد (فَِصْرُهنَّ )لرأ حمزة  .{ٕٓٙ}البمرة: ُجْزًءا
(٘)

، ولرأ  

بضم الصاد وكْسرها وتشدٌد الراء (فَُصّرُهنَّ )ٱبُن عباس 
(ٙ)

ًٌْضا أنَّه لرأ  ، وعنه أ

ُهنَّ ) تح الصاد وتشدٌد الراء وَكْسِرهابف (فََصّرِ
(4)

بضم  (فَُصْرُهنَّ )ولراءة الجمهور  

      أنّه  وسكون الراء بكسر الصاد (فَِصْرهُنَّ )وحجة من لرأ  .الصاد وسكون الراء

ْعِهنَّ ، واْجَمْعِهنَّ إلٌن ومعناه .: إذا جمعأَخَذهُ من صاَر ٌصٌرُ  )) ((: فمّطِ
(8)

، وحجة  

ه إذا  ))أنّه أخذه من ،  بضم الصاد وكسرها (فَصّرُهنَّ )من لرأ  هُ وٌَِصرُّ ه و ٌَُصرُّ َصرَّ

هُ : نَْحوَ  ،َجَمعَهُ  هُ  َضرَّ هُ  ٌَُضرُّ ((َوٌَِضرُّ
(2)

َصْرَصْرُت الماَل َصْرَصَرةً ، إذا  ))، ومنهُ  

((َجَمْعتَهُ وَرَدْدَت أطراؾ ما اْنتَثََر ِمْنهُ 
(ٔٓ)

ةُ اسم  ِلما ٌَُصُر من الدراِهم  . رَّ والصُّ

                                                           
 ٓٓٓ 2ٙ- 8ٙ -4ٙ -ٙٙمن سورة الكهؾ  (ٔ)
 .ٕٔ -ٔٔ- ٓٔمن سورة الكهؾ  (ٕ)
 .4ٕٙ/٘ٔالتحرٌر والتنوٌر  :ٌنظر (ٖ)
 .ٕٓٙ المرآنالمفردات فً ؼرٌب  (ٗ)
 .ٙٗٙ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر: ،  ٖٓٔ/ٔ الكشاؾٌنظر:  (٘)
 .ٙٗٙ/ٕ المحٌط البحرٌنظر:  ، ٖٓٔ/ٔ الكشاؾٌنظر:  (ٙ)
 .ٙٗٙ/ٕ المحٌط البحرٌنظر:  (4)
 .ٔٓٔابن خالوٌه  فً المراءات السبع، حجةال (8)
  ٖٗٓ/ٕٔتاج العروس ]صرر[: ، ٌنظر ٖٓٔ/ ٔ، ٌْنظر الكشاؾ  ٙٗٙ/ ٕ البحر المحٌط (2)
 . ٖٗٔ/ٕٔ]صرر[ العروس تاج (ٓٔ)
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والدنانٌر
(ٔ)

أْي ما ٌُجمع فً لطعِة لماش وٌَُشدُّ بخٌٍط ونحوِه ، وحجة من لرأ  

ُهنَّ ) ((مُع التْصرٌة وهً الج)) أنَّه أخذهُ من  (فََصّرِ
(ٕ)

 بضم (فَُصْرُهنَّ ) لرأ من وحجة ، 

(( وعطؾ مال إذا ٌصورُ  صار من أخَذهُ  أنَّه  )) الصاد بضم
(ٖ)

لى أنَّ وذهب بعُضُهم إ 

ٌْن ((اْضُمْمُهنَّ إلٌن  )): أنَّ معنى  فَُصْرُهنَّ إل
(ٗ)

ٌْهِ  )): ، ومنه لولهم  : َصرَّ الفََرُس أذَُن

ُهما إلى رأِسه (( إذا َضمَّ
(٘)

((أْوثِْمِهنَّ  ))ولٌل هً بمعنى  
(ٙ)

َصَرْرُت  )): ومنه لولُُهم

ةَ : شَدْدتُها  رَّ ((الصُّ
(4)

ُهنَّ ): ، فالتعبٌر بموِله  ٌُْعطً معنى الجمع ، والضم ،  (فَُصرَّ

 ُكلِّ  َعلَى اْجَعلْ  ثُمَّ : ]عنى التْمطٌع ٌَدلُّ علٌه لولُهُ والوثاق ، واإلمالة ، والعطؾ ، وم

 (ُهنَّ فَُصرْ ): فمعنى لولُهُ  ٌعنً أنَّها مَمطَّعة. [ ، فتجزبة األعضاءُجْزًءا ِمْنُهنَّ  َجَبلٍ 

ة ، وجمع ما اْنتَثَر منها ، وهذا الجمع فً  ٌَْجمعها كجمع الدراهم فً الصُّرَّ ُربَّما أنَّه 

ةٍ واحدة ٌجعُل األعضاءَ   ُكلِّ  َعلَى اْجَعلْ  ثُمَّ }: تختلُط ببعضها ؛ لعلّه لذلن لال ُصرَّ

فٌد التراخًالحرؾ ثمَّ ٌو {ُجْزًءا ِمْنُهنَّ  َجَبلٍ 
(8)

عملٌة الجمع  شٌُر إلى أنَّ بٌن، فهو ٌ 

ٌْتَِة  والتجزبة ، ولتًا  .؛ فبعد التجزبة ٌَْجعَُل على كّلِ جبٍل جزًءا من األجزاء الم

 

 

 

 

                                                           
 .ٕ٘ٗ/ٗلسان العرب ]صرر[ :ٌنظر (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ الكشاؾ (ٕ)
 .ٔٓٔ خالوٌه ابنفً المراءات السبع،  حجةال (ٖ)
 .ٙٗٙ/ٕ المحٌط البحر (ٗ)
 .ٖٗٓ/ٕٔ]صرر[ تاج العروس (٘)
 .ٙٗٙ/ٕ المحٌط البحر (ٙ)
 .ٕٖٓ/ٕٔ]صرر[ العروس تاج،  ٕ٘ٗ/ٗ]صرر[ العرب لسان  (4)
 .ٕٙٓ/ٖمعانً النحوٌنظر:  (8)



 

 

 

 

 

 

 انيالفصل الث  

أثر القراءات في

 ةرفي  اللة الص  الد   
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 ةالداللة الصرفيّ 

((بنٌة الكلمة ، وصٌغتها  )): هً الداللة الُمْستََمدَّة من ةالداللة الصرفٌّ 
(ٔ)

وتتحمك  .

فراد ، واألوزان ، واإل (الجذر اللغوي)ل ك معرفة األصٌعن طرة الداللة الصرفٌّ 

ولكّلِ صٌغٍة  .بنٌة الكلمة حركات، والتذكٌر والتؤنٌث ، واختبلف والتثنٌة والجمع 

فاالختبلف فً الصٌغة ٌتبعه اختبلف فً الداللة بها ،  خاّصة   داللة  
(ٕ)

. 

 والجمع – والتثنية – اإلْفراد

جنس ذلن المفرد ، وجنس )) اإلفراد ما دّل على واحد ، ولد ٌُستعمل للداللة على 

((الشًء دال  علٌه سواء أكان مفرًدا أم جمعًا 
(ٖ)

والمثنى ما دّل على اثنٌن ، والجمع  

((ٌنمسم إلى جمع للّة وجمع كثرة  ))ما دّل على أكثر من اثنٌن و 
(ٗ)

فالجمع فً  .

العربٌة له عدة صٌغ
(٘)

على الرغم من تعدد الجموع للمفرد الواحد ظاهرة )) و  

ها فً نٍص واحٍد متجانٍس ال ٌمكن أْن ٌُنسب فً اللغة العربٌة ، فإّن استعمال شابعة

بّد أْن ٌفتش وراء هذا  إلى اختبلف اللهجات ، أو تعدد اللغات وحده ؛ بْل ال

عن أسباب فنٌّة اْستوجبت اختٌار الجمع المعٌّن فً المولع المعٌّن دون  االستعمال

ص لد اْستجمع كل ممومات الببلغة ، وبلغ الذروة فً غٌره ، فما بالن إذا كان النّ 

((اعجازه الفنً ، وهو المرآن الكرٌم 
(ٙ)

. 

 

 

                                                           
  .9ٙٔمعجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب  (ٔ)
 .ٙفً العربٌة ٌنظر: معانً األبنٌة  (ٕ)
 .ٕٙٓالدروس الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة فً المراءات المرآنٌة  (ٖ)
 .ٖٕ٘المفصل فً صنعة اإلعراب  (ٗ)
 .ٖٕ٘ المصدر نفسهٌنظر:  (٘)
 .ٖٕٓدراسات لغوٌة فً المرآن الكرٌم ولراءاته  (ٙ)
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 أْسماِعهم –سْمِعهم 

ُ  َختَمَ : من لوله تعالى  َولَُهمْ  ِغَشاَوة   أَْبَصاِرِهمْ  َوَعلَى َسْمِعِهمْ  َوَعلَى لُلُوِبِهمْ  َعلَى ّللاَّ

(أسماعهم)لرأ ابن أبً عبلة . {7}البمرة: َعِظٌم   َعَذاب  
(ٔ)

 (سمعهم)، ولراءة الجمهور

((المشاكلة أو المناسبة بٌنه وبٌن الملوب واألبصار  ))من لرأ بالجمع فؤلجل أّما 
(ٕ)

. 

إلى  للملٌل والكثٌر، وأٌضا فلّما أضٌفمصدر ٌمع  ))ولراءة االفراد على أّن السمع 

ضمٌر جماعة دّل المضاف إلٌه على المراد ، وٌحتمل أن ٌرٌد مواضع سمعهم 

((فحذف وألام المضاف إلٌه ممامه 
(ٖ)

ألّن متعلك السمع األصوات وهً حمٌمة  ))أو  

واحدة ، ومتعلك البصر األلوان واألكوان وهً مختلفة ، فؤشارت كل منهما إلى 

((متعلمه 
(ٗ)

حدة لما ٌُسمع ، ولكن النظر لد ٌختلف من ، فالكل ٌتفك على حمٌمة وا

شخص آلخر ، فربّما ٌرى الشخص شٌبا ال ٌراه اآلخر، وبالعكس بسبب اختبلف 

، فالفهم تتفاوت درجته (بمعنى العمل)االهتمامات والمٌول ، وكذلن الحال مع الملوب 

  .من شخص آلخر

 تجاراتهم -تجارتهم

بَللَةَ  اْشتََرُوا الَِّذٌنَ  أُولَبِنَ من لوله تعالى :  َكانُوا َوَما ِتَجاَرتُُهمْ  َربَِحتْ  فََما بِاْلُهَدى الضَّ

(تجاراتهم)لرأ ابن أبً عبلة  .{ٙٔ}البمرة:ُمْهتَِدٌنَ 
(٘)

 .(تجارتهم)، ولراءة الجمهور 

((تجارة  واحدٍ  أّن لكلّ  ))الحجة التً ألجلها لُربت بصٌغة الجمع هً و
(ٙ)

واآلٌة  

م المعنى مع اإلشارة ووجه االفراد فً لراءة الجمهور فهْ  )) تتحدث عن مجموعة.

                                                           
 .ٕٕ/ٔالعال سالم مكرم وأحمد مختار عمرمعجم المراءات لعبد ، ٌنظر:ٖ٘/ٌٔنظر: الكشاف  (ٔ)
 .ٕٖ-ٖٔ/ٔ، ٌنظر: اعراب المراءات الشواذ للعكبري 7٘ٔجٌه الببلغً للمراءات التو (ٕ)
 .88/ٔالمحرر الوجٌز (ٖ)
: ، ٌنظر 97٘/ٖ فً اعجاز المرآن معترن األلران: ، ٌنظر7٘ٔللمراءات التوجٌه الببلغً  (ٗ)

 .9ٖٕ-9ٕٕ/ٔعلى تفسٌر البٌضاويحاشٌة الشهاب ٌنظر:  ، ٖٕ٘/ٔفً علوم المرآناالتمان 
 .ٖٓ/ٔالعال سالم مكرم وأحمد مختار عمرمعجم المراءات لعبد ، ٌنظر:7ٓ/ٌٔنظر: الكشاف  (٘)

 .ٖٓ/ٔعمر
 .ٖٙٔ/ٔروح المعانً (ٙ)
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((هم وإْن تعدّدت فهً من سوق واحدة وهم شركاء فٌها أّن تجارات
(ٔ)

التجارة  أنّ  أو. 

: }ٌا أٌّها الذٌن آمنوا هل أُدلُُّكم على تجارةٍ تُْنجٌُكم ِمْن  واحدة بدلٌل لوله تعالىفعبًل 

، جارة الرابحة هً اإلٌمان باهلل فالت .[ٔٔ -ٓٔ]الصف: {.. َعذاٍب ألٌم تإمنون باهلل 

والتعبٌر باإلفراد أدّق من التعبٌر بالجمع ؛ ألّن شراء الضبللة بالهدى تجارة واحدة 

الضبللة ، على  همٌثارال تنّوع فٌها ، فبما أّن الشراء واحد فالتجارة واحدة ، وهً إ

  .الهدى

 ُظْلمة -ُظلَمات   -ُظلُمات 

ا نَاًرا اْستَْولَدَ  الَِّذي َكَمثَلِ  َمثَلُُهمْ : تعالىمن لوله  ُ  َذَهبَ  َحْولَهُ  َما أََضاَءتْ  فَلَمَّ  ّللاَّ

(ُظْلمة)لرأ الٌمانً  .{7ٔ}البمرة: ٌُْبِصُرونَ  الَ  ُظلَُماتٍ  فًِ َوتََرَكُهمْ  بِنُوِرِهمْ 
(ٕ)

، ولرأ  

(ُظلَمات) أشهب العمٌلً
(ٖ)

 (ُظْلمة)والحجة لمن لرأ  .(ماتلُ ظُ )، ولراءة الجمهور  

((لٌطابك بٌن إفراد النور والُظْلمة  ))باإلفراد 
(ٗ)

بفتح البلم  (ُظلَمات)، وحجة من لرأ  

((أبدل من الضمة فتحة ؛ ألنَّها أخف  ))ففٌه وجهان : األول : أنّه 
(٘)

: ، والوجه الثانً 

 َجْمعٍ  َجْمعُ  َهَذا َعلَى فَُظلَُمات  . ُظْلَمةٍ  َجْمعُ  ُهوَ  الَِّذي ُظلٍَم، َجْمعُ  )): أنّه أراد به الثانً

))
(ٙ)

بضم الظاء  (ُظلُمات)حال من لم ٌستضٌبوا بالنور، ولراءة بٌان ربّما للمبالغة فً  

هُ، ُظْلَمة   لَهُ  َواِحدٍ  ُكلَّ  أِلَنَّ  ))الظاء والبلم على الجمع  ٌْثُ . ِلَذِلنَ  فَُجِمعَتْ  تَُخصُّ  َولَعَ  َوَح

 الظُّلَُماتِ  َوَجْمعِ  النُّورِ  إِْفَرادِ  ِمنْ  اْلَمْنَزعِ  َهَذا َعلَى َجاءَ  اْلمُْرآنِ  فًِ َوالظُّْلَمةِ  النُّورِ  ِذْكرُ 

))
(7)

فالنور واحد وجمع الظلُمات ٌُشٌُر إلى شدتها وكثافتها ، للداللة على كثافة  .

وإنّما تُشٌر ،  اْنعدامه الظبلم ، وتؤكٌد انعدام اإلبصار ؛ فالظلمة الواحدة لْد ال تعنً

إلى للّته ، أّما فً حال تكاثف الظلمات بعضها فوق بعض ، صارت دلٌبًل على عدم 

  .اإلبصار

                                                           
 .ٖٙٔ/ٔروح المعانً  (ٔ)
 .7٘/ٔالكشاف ٌنظر:  (ٕ)
 .ٖ٘/ٔ الخطٌب اللطٌف لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  ٖٔٔ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (ٖ)
 .ٖ٘/ٔمعجم المراءات المرآنٌة لعبد اللطٌف الخطٌب ، ٌنظر:  ٖٔٔ/ٌٔنظر: البحر المحٌط (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔتفسٌر المرطبًالجامع ألحكام المرآن =  (٘)
 .ٖٔٔ/ٔالبحر المحٌط  (ٙ)
 .ٕٖٔ -ٖٔٔ/ٔالمصدر نفسه(7)
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 ِعباِدنا –َعْبِدنا 

ٌْبٍ  فًِ ُكْنتُمْ  َوإِنْ من لوله تعالى :  ا َر ْلَنا ِممَّ  ِمثِْلهِ  ِمنْ  بُِسوَرةٍ  فَؤْتُوا َعْبِدنَا َعلَى نَزَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  ُشَهَداَءُكمْ  َواْدُعوا لرأ ٌزٌد بن لطرب  .{ٖٕ}البمرة : َصاِدلٌِنَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  ّللاَّ

(ِعباِدنا)
(ٔ)

 ))بالجمع أنَّه أراد  (ِعبادنا)والحجة لمن لرأ  .(َعْبِدنا)، ولراءة الجمهور  

((رسوَل هللاِ صلى هللاُ علٌه ]وآله[ وسلّم وأّمتَهُ 
(ٕ)

لِ نَالمُ  َجْدَوى ألنَّ  ))؛ وذلن    زَّ

(( لهم حاصل  
(ٖ)

ءَ  ٌُبَاِشر لَمْ  َمنْ  فٌِهِ  ٌُْجَعلُ  اْلَمَجازِ  ِمنَ  َنْوع  َذِلنَ  ))، على أنَّ   ًْ  إَِذا الشَّ

(( بَاَشرَ  َمنْ  َمْنِزلَةَ  بِهِ  ُمَكلَّفًا َكانَ 
(ٗ)

النبٌٌن الذٌن أُْنِزَل علٌهم الوحً  ))أو أنّه أراد  .

والكتب ، والرسوُل أوُل ممصوٍد بذلن ، وأْسَبُك داِخٍل فً العموم ، ألنَّه هو الذي 

((طلب معاندوه بالتحدي فً كتابِِه ، وٌكُن ذلن خطابًا لمنكري النبّوات 
(٘)

أّما لراءة  .

ه وآله ، وفٌها تحدي لمن باإلفراد فالممصود هو الرسول دمحم صلى هللاُ علٌ (َعْبدنا)

هم أهل الفصاحة والببلغة والبٌان ، على أْن ٌؤتوا بسورة من مثله
(ٙ)

فهذا التحدي  .

الذي أْنزلَهُ على للِب المصطفى صلى هللاُ علٌه  شّكن بكتاب هللا ، المرآن الكرٌم.لمن 

    .، فالمراد هو ال غٌر ، فمراءة اإلفراد هً األرجح وآله

 ْينِ رَّ ضا – ينَ رِّ ضا

لُونَ  َما ِمْنُهَما فٌََتَعَلَُّمونَ : من لوله تعالى ٌْنَ  بِهِ  ٌَُفّرِ ٌنَ  ُهمْ  َوَما َوَزْوِجهِ  اْلَمْرءِ  بَ  بَِضاّرِ

ِ  بِإِْذنِ  إِالَّ  أََحدٍ  ِمنْ  بِهِ  ٌْنِ )لُِرئ  .{ٕٓٔ}البمرة: ّللاَّ (بضارَّ
(7)

، ولراءة الجمهور  

ٌنَ ) ٌْنِ )وحجة من لرأ  .( بِضاّرِ ٌِْن  ))،  أنّه أراد (بِضارَّ ((التثنٌة ، ٌُشٌُر إلى الَملََك
(8)

  ،

                                                           
 وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  9ٙٔ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (ٔ)

 .8ٖ/ٔعمر مختار
 .97/ٔالكشاف  (ٕ)
 .99ٔ/ٔالدر المصون  (ٖ)
 .9ٙٔ/ٔالبحر المحٌط  (ٗ)
 .9ٙٔ/ٔالمصدر نفسه (٘)
 .ٖٓٔ/ٔللطوسً التبٌانٌنظر:  (ٙ)
معجم المراءات المرآنٌة لعبد ، ٌنظر:  9ٗٔ/ٔكبريءات الشواذ للعااعراب المرٌنظر:  (7)

 .ٙٙٔ/ٔاللطٌف الخطٌب
 .9ٗٔ/ٔبريكللع الشواذ ءاتاالمر اعراب (8)
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ٌْنِ  َعلَى أُْنِزلَ  َوَما: }فً لوله تعالى ،  [ٕٓٔ]البمرة: {َوَماُروتَ  َهاُروتَ  بِبَابِلَ  اْلَملََك

وهذا ٌْبعث على التساإل ، هل لُِرئ  على ضمٌر التثنٌة فً ٌُعَلِّماِن.َرّدهُ وُربَّما 

ٌِْن ، أْم لُِرئ بضمٌر التثن بِضمٌر ٌة ؟ أْي ، وما ُهما الجمع ؟ أْي ، وماُهْم بِضارَّ

ٌِْن. َذَكر أنّهُ لُرئ على التثنٌة ، بعد ِذْكِره لمراءة  (هـٙٔٙت) فالعُْكبريّ  بِضارَّ

الجمهور على الجمع
(ٔ)

ٌِْن فمط.  وصاِحب الُمْعجم َذَكر بضارَّ
(ٕ)

. ، ولم ٌَْذُكر الضمٌر 

ٌنَ )وحجة من لرأ . الضمٌر : ُهْم ، الضمٌَر الذي هو ))على الجمع ، أنَّهُ َجعََل  (بِضاّرِ

ٌِْهم ضمٌُر َفٌَتَعَلَّموَن  ((عابِد  على السحرة ، الذٌَن عاَد َعلَ
(ٖ)

، وذلن أنَّ مْن تعَلّم  

 .السحر ، وأراد به الضرر ، لْم ٌمع الضرر إاّل بإذِن هللاِ تعالى

 الثمرة  –الثَّمرات 

 لَُكمْ  ِرْزلًا الثََّمَراتِ  ِمنَ  بِهِ  فَؤَْخَرجَ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزلَ : لوله تعالى من

وحجة  .(الثَّمرات)، ولراءة الجمهور ( ٗ)على التوحٌد (الثَّمرة) دمحم بُن السمٌفع لرأ  .{ٕٕ}البمرة:

ولولهم  .ثمرةُ بستانِِه ، ٌرٌدوَن ثماره: فبلن  أْدِرَكْت الجمع كمولهم ))أنّه أراد به  (لثّمرةا)من لرأ 

((، ال ٌرٌدون بذلن اإلفراد  للمصٌدةِ : كلمة ، وللمرٌِة مدرة
 ه من باب تسمٌة الكلّ نَّ ، أْي إ( ٘)

فهذه  .فمد عبّر بالجمع على الحمٌمة وهو الممصود (الثَّمرات)أّما لراءة بالجزء. 

 .المراءة ال تحتاج إلى تؤوٌل ؛ لوضوح الممصد

  نِدًّا –أْنداًدا 

 َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزلَ  بِنَاءً  َوالسََّماءَ  فَِراًشا اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي: من لوله تعالى

 .{ٕٕ}البمرة: تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  أَْنَداًدا لِِلَِّ  تَْجعَلُوا فَبَل  لَُكمْ  ِرْزلًا الثََّمَراتِ  ِمنَ  بِهِ  فَؤَْخَرجَ 

(نِدًّا)لرأ دمحم بن السمٌفع 
(ٙ)

وحجة من بالجمع.  (أْنداًدا)باإلفراد ، ولراءة الجمهور  

                                                           
 .9ٗٔ/ٔللعكبري الشواذ ءاتاالمر اعراب: ٌنظر (ٔ)
 .ٙٙٔ/ٔج الخطٌب اللطٌف لعبد المرآنٌة المراءات معجمٌنظر:  (ٕ)
 .ٕٖ٘/ ٔالبحر المحٌط  (ٖ)
 .ٓٙٔ/ ٔ، ٌنظر : البحر المحٌط  9ٗ/ٔ الكشافٌنظر:  ((ٗ

 .ٔٙٔ/ٔ المحٌط البحر ((٘ 
 .9ٙ/ٔالكشاف ٌنظر:  (ٙ)
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((: العموم رد  فً سٌاق النهً ، فالمراد منهمف ))على أنَّه  (انِدًّ )لرأ 
(ٔ)

، أي أنَّ النهً  

(( لط ند   له ٌكونَ  أن ٌصح اللمن  ))عن اتخاذ عموم األنداد 
(ٕ)

 (اْندادً أ)وأّما لراءة  .

النهً عن اتخاذ األنداد بصورة الجمع هو على حسب الوالع ألنَّهم لْم ٌتَّخذوا  ))فإنَّ 

له تعالى نِدًّا واحًدا ، وإنَّما جعلوا له أْنداًدا كثٌرة ، فجاء النهً على ما كانوا اتخذوه 

))
(ٖ)

فالمراءة بالجمع جاءت مطابمة للوالع ، حٌث أنّهم جعلوا لهم آلهة متعددة  .

 .وتركوا دٌن التوحٌد

 َمثابات –َمثابَة 

ٌْتَ  َجعَْلنَا َوإِذْ : من لوله تعالى األعمش لرأ  .{ٕ٘ٔ}البمرة:  َوأَْمنًا ِللنَّاِس  َمثَابَةً  اْلبَ

(مثابات) وجماعة
(ٗ)

 إذا ٌثوبُ  ثاب )) من مثابة وأصل .(َمثابة)، ولراءة الجمهور  

(( رجع
(٘)

 هِ ثابوَن بحجِّ ٌُ  ثوابٍ  موضعُ  ))ألنَّه ولٌل أْطِلك على البٌت الحرام مثابة ؛  ، 

(( هِ مارِ تِ عْ ٱو هِ بحجِّ 
(ٙ)

(( إلٌه ٌثوبُ  من لكثرة ؛ للمبالغة))  والتاء 
(7)

الثواب  أو لكثرةِ  

مثابة لهم على معنى  ل من معنى فحجة من أفرد فبوصفهوفً ضوِء ما لٌ .علٌه

(( إلٌه ٌثوبونَ  ثمَّ  عنه ٌتفرلون ، والعّمار للحجاج عًاجمر ))اْي الرجوع 
(8)

 وحجة .

((ألنَّه مثابة  لكّلٍ من الناس ال ٌختصُّ به واحد  منهم  ))بالجمع  (مثابات) لرأ من
(9)

 ، 

فهو وإْن كاَن واحًدا بالذات إاّل إنّه متعدد باعتبار اإلضافات ، ولٌل الجمُع  ))   وذلن 

((بتنزٌِل تعدد الرجوع منزلة تعدد المحل أو باعتبار أنَّ كل جزء منه مثابة 
(ٔٓ)

. 

ٌْه على أنّه ممصود بمراءة الجمع ، متحمك فً لراءة اإلفراد ،  وهذا التعدد المشار إل

                                                           
 .ٔٙٔ/ٔالبحر المحٌط  (ٔ)
 .9٘/ٔ الكشاف (ٕ)
 .ٔٙٔ/ٔ المحٌط البحر (ٖ)
 وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  8ٓٙ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (ٗ)

 .ٔٔٔ/ٔعمر مختار
 .ٕٔٔ/ٔ للعكبري فً اعراب المرآن التبٌان (٘)
 .٘ٓٔ/ٔأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل تفسٌر البٌضاوي (ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٔلؤلخفش المرآن معانً:  ٌنظر ، 7ٓٙ/ٔ المحٌط البحر (7)
 .8٘ٔ/ٔالكشاف (8)
 .8٘ٔ/ٔالمصدر نفسه (9)
 .77ٖ/ٔالمعانًروح  (ٓٔ)
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مراءة اإلفراد ، لذا ف ة الرجوع ، والرجوع ٌشٌر إلى التعددفمد تبٌّن أّن معنى مثاب

 .أنسب ألنها مطابمة للبٌت الواحد ، بمعنى جعلنا البٌت مرجعًا للناس

 ُمْسِلِمينَ  –ُمْسِلَمْيِن 

ٌْتِ  ِمنَ  اْلمََواِعدَ  إِْبَراِهٌمُ  ٌَْرفَعُ  َوإِذْ : من لوله تعالى  إِنَّنَ  ِمنَّا تَمَبَّلْ  َربَّنَا َوإِْسَماِعٌلُ  اْلبَ

ٌْنِ  َواْجعَْلنَا َربَّنَا اْلعَِلٌمُ  السَِّمٌعُ  أَْنتَ  ٌَِّتنَا َوِمنْ  لَنَ  ُمْسِلَم ةً  ذُّرِ  َمنَاِسَكنَا َوأَِرنَا لَنَ  ُمْسِلَمةً  أُمَّ

ٌْنَا َوتُبْ  ابُ  أَْنتَ  إِنَّنَ  َعلَ ِحٌمُ  التَّوَّ  عباس ابن لرأ .{8ٕٔ–7ٕٔ}البمرة الرَّ

(مْسِلمٌنَ )
(ٔ)

ٌْنِ ) الجمهور ولراءة ، الجمع على  لراءة الجمع  ))و .التثنٌة على (ُمْسِلَم

ٌمكن ادراجها فً باب حمل الكبلم على المعنى ، وهو باب واسع فً العربٌة ، أي 

ء غٌر خاص  ، وحٌنبٍذ ٌكون الدعا (نالْ عَ اجْ )و  (تمبّل منّا)على لفظ  (مسِلمٌنَ )بحمل 

ً ذّرٌّتبإبراهٌم و إسماعٌل ]علٌهما السبلم هما ، وٌإٌّد ذلن [ فمط ، بل ٌشمل أٌضا

ةً ُمْسِلَمةً لَنَ ): لوله جّل جبلله ٌَِّتنَا أُمَّ وٌكون حمل الكبلم على ما لبلها وما  .(َوِمْن ذُّرِ

((بعدها 
(ٕ)

لكن على هذا الرأي ٌكون المعنى أّن النبً إبراهٌم كرر الدعاء للذّرٌّة ،  

: اجعلنا على الفعل: اجعلنا ، وتمدٌر الكبلمح من خبلل عطف ما بعده وهذا ٌتّض

تثنٌة تدّل على أّن الدعاء ولراءة ال .وذّرٌّتنا مسلِمٌَن لن ومن ذّرٌّتنا أّمةً مسلمة لن

ٌْنِ ): بموله خاص بإبراهٌم وإسماعٌل علٌهما السبلم ، وشمول بعض  (واجعلنا مسلَم

ةً ُمْسِلَمةً لَنَ َوِمْن ): بالدعاء ٌتبٌن من خبلل عطف لوله الذرٌّة ٌَّتِنَا أُمَّ : على لوله (ذُّرِ

ٌِْن لن واْجعل من ذّرٌّتنا أمةً مسلمةً  وتمدٌر الكبلم (نِ نا مْسِلَمٌْ لْ عَ واجْ ) : واْجعَْلنا مْسِلَم

  .لن

 بأْشياء –بَِشْيٍء 

                                                           
 مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  ٕٓٙ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (ٔ)

 .ٗٔٔ/ٔعمر
 ، )رسالة ماجستٌر(.98  ( أنموذجاالتوجٌه الببلغً للمراءات )سورة البمرة (ٕ)
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ءٍ  َولََنْبلَُونَُّكمْ : من لوله تعالى ًْ  َواأْلَْنفُِس  اأْلَْمَوالِ  ِمنَ  َونَْمٍص  َواْلُجوعِ  اْلَخْوفِ  ِمنَ  بَِش

رِ  َوالثََّمَراتِ  ابِِرٌنَ  َوبَّشِ (بؤشٌاء)لرأ الضحان  .{٘٘ٔ}البمرة: الصَّ
(ٔ)

، ولراءة  

أْن  وهذه المراءة تحتملُ  الجمعَ  أنَّه أرادَ  (بؤشٌاء)وحجة من لرأ  .(بشًءٍ )الجمهور 

((ضروبًا من كّلِ واحد مما بعده  ))بها  رادَ ٌُ 
(ٕ)

أي ضروبًا من الخوف ، وضروبًا  

 باإلفراد (بشًءٍ )أّما لراءة  .لْد ٌصلح فً سٌاق العموبة وهذا المعنى ...من الجوع 

ِة، اْلعَاِلٌَةِ  اأْلَْجنَاِس  أَْسَماءِ  ِمنْ  (شًءٍ ) كلمة ألنَّ  ))فتدلُّ على التملٌل   أُِضٌفَتْ  فَإَِذا اْلعَامَّ

ءٍ ) َكِلَمةَ  َزادَ  َما اْلُمتََكلِّمَ  أَنَّ  ُعِلمَ  ِبهِ  بٌُِّنَتْ  أَوْ  ِجْنٍس  اْسمِ  إِلَى ًْ  ِإالَّ  اْلِجْنِس  َذِلنَ  اْسمِ  لَْبلَ  (َش

(( التَّْمِلٌلِ  ِلمَْصدِ 
(ٖ)

 ...: وَلنَْبلّونّكم  بملٌل من الخوف والجوع ونمٍص والمعنى على هذا 

لٌإذن أنَّ كلَّ ببلٍء أصاب االنسان وإْن جلَّ ففوله ما ٌملُّ إلٌه ،   ))ولد أخبر بهذا 

ولٌخفف علٌهم وٌرٌهم أنَّ رحمته معهم فً كّلِ حال ال تزاٌلهم وإنَّما وعدهم ذلن لبل 

((َكْونِِه ؛ لٌوّطنوا علٌه نفوسهم 
(ٗ)

لهم البشرى ؛ وٌنالوا الجزاء  ؛ لتكونَ وٌصبروا  

   .األوفى

 الرياح –الريح 

ٌْلِ  َواْخِتبَلفِ  َواأْلَْرِض  السََّمَواتِ  َخْلكِ  فًِ إِنَّ : من لوله تعالى  الَّتًِ َواْلفُْلنِ  َوالنََّهارِ  اللَّ

ُ  أَْنَزلَ  َوَما النَّاسَ  ٌَْنَفعُ  بَِما اْلبَْحرِ  فًِ تَْجِري  اأْلَْرضَ  بِهِ  فَؤَْحٌَا َماءٍ  ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  ّللاَّ

ٌَاحِ  َوتَْصِرٌفِ  َدابَّةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِفٌَها َوبَثَّ  َمْوتَِها بَْعدَ  رِ  َوالسََّحابِ  الّرِ ٌْنَ  اْلُمَسخَّ  السََّماءِ  َب

حمزة والكسابً واألعمش وخلف لرأ  .{ٗٙٔ}البمرة: ٌَْعِملُونَ  ِلمَْومٍ  آَلٌََاتٍ  َواأْلَْرِض 

(الرٌح)
(٘)

أنّه جعلها  ))من لرأ باإلفراد على وحجة .( الرٌاح)ولراءة الجمهور  ، 

                                                           
 .ٗ٘/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٔ)
 .ٗ٘/ٕ المصدر نفسه (ٕ)
 .٘٘-٘ٗ/ٕالتحرٌر والتنوٌر (ٖ)
 .7ٕٓ/ٔالكشاف (ٗ)
لعال سالم مكرم وأحمد معجم المراءات المرآنٌة لعبد ا، ٌنظر:  8ٔ/ٕ ٌنظر: المصدر نفسه (٘)

 .ٖٔٔ/ٔمختار عمر



 ةالصرفيّ الداللة .............أثر القراءات في .................الفصل الثاني ........................
 

ٖٙ 
 

اال رٌحً  اللهم اجعلها رٌاًحا :لٌه ]وآله[عذابًا واستدل بمول النبً صلى هللا ع
(ٔ)

))
(ٕ)

أو  

اسم للجنس فهو أخف فً االستعمال ، مع ثبات معنى الجمع  ))على أّن الرٌح مفردة 

((فٌه 
(ٖ)

وعلى هذا  .والدرهم الدٌنارُ  أهلن الناسَ  ))سم الجنس كما فً لول ٱ، فعبّر ب

ٌنبغً أْن ٌُحمل التوحٌد للرٌح ، ألّن كل واحدة مثل األخرى فً وضع االعتبار لها 

((واالستدالل بها 
(ٗ)

واحدة ، أو ألّن رٌح العذاب تؤتً من جانب واحد فهً إذن
(٘)

 .

فّرق بٌن رٌاح الرحمة ، ورٌاح العذاب ، فجعل ما أفرده  )) ومن لرأ بالجمع فمد

((للعذاب ، وما جمعه للرحمة 
(ٙ)

هً أكثر فجهات كّل ال، وأّن رٌاح الرحمة تؤتً من 

الجمع ، وذلن أّن كل ... : )وتصرٌف الرٌاح( األبٌن فً لوله ))من واحدة ، لذلن 

انٌة وتسخٌرها لٌنتفع واحدة من هذه الرٌاح مثل األخرى فً داللتها على الوحد

الناس بها بتصرٌفها ، وإذا كانت كذلن فالوجه أْن ٌجمع لمساواة كل واحدة منها 

((األخرى 
(7)

وبتتبّع المواضع التً وردت فٌها الرٌح مفردة. 
(8)

، نجد أنّها جاءت  

ٌَْن ِبِهْم مخصوصة أي ألشخاص معٌنٌن أو بؤولات معٌنة كما فً لوله تعالى :} َوَجَر

[.9ٗ]ٌوسف: {إِنًِّ أَلَِجُد ِرٌَح ٌُوُسفَ : }ولوله ٓ[ٕٕ]ٌونس: {بِِرٌحٍ َطٌِّبَةٍ 
 

ولوله: 

َها َشْهر  َوَرَواُحَها َشْهر  } ٌَح ُغُدوُّ ٌَْماَن الّرِ فهذه المواضع ال تدل على  [ٕٔ]سبؤ: {َوِلُسلَ

خاصة ألشخاص ، ومنها مخصوصة بولت ، فرٌح واحدة و العذاب لكنّها رٌح

خاصة ، ولم ٌشعر بها سوى أبوه ٌعموب علٌه السبلم ، والرٌح  ٌه السبلمعل ٌوسف

رت له مخصوصة ، والرٌح الطٌّبة  المرسلة للنبً سلٌمان علٌه السبلم التً ُسّخِ

نّها طٌبة ، لوله: للسفن برحمة من هللا تعالى مخصوصة ، بدلٌل لوله بعد وصفها بؤ

ن هً مخصوصة بالسفٌنة وبولت ً الحالٌ، وف[ ٕٕ:ٌونس] {َجاَءتَْها ِرٌح  َعاِصف  }

                                                           
اللهم اجعلها رحمةً وال تجعْلها عذابًا  ))نص الحدٌث: ،  89ٔ/٘معرفة السنن واآلثار ٌنظر:  (ٔ)

 .((، اللهم اجعْلها رٌاًحا وال تجعْلها رًٌحا 
 .9ٔابن خالوٌه فً المراءات السبع ، حجة ال (ٕ)
 .7ٕٔ/ٔالكشف عن وجوه المراءات  (ٖ)
 .ٕٙ٘/ٕللمراء السبعة ، أبو علً  حجةال (ٗ)
 المراءات وجوه عن الكشف: ٌنظر ، 9ٔ خالوٌه ابن السبع المراءات ًف الحجة: ٌنظر (٘)
ٔ/ٕ7ٔ. 
 .ٓٔ – 9/ ٗ، ٌنظر: البرهان 9ٔابن خالوٌه  السبع المراءات ًف الحجة (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٕعلً أبو للمراء السبعة ، حجةال (7)
 .ٕٖٙالمعجم المفهرس أللفاظ المرآن الكرٌم ٌنظر:  (8)
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ب ، أو فً أولات وكذلن مواضع العذاب مخصوصة أللوام استحموا العذا محدد.

ٌُح فًِ ٌَْوٍم َعاِصفٍ معٌنة كموله: } أّما المواضع التً  [.8ٔ]إبراهٌم: {اْشتَدَّْت بِِه الّرِ

، فالرٌاح لها وظابف وفوابد عدٌدة  تحمل داللة عاّمةفهً وردت فٌها الرٌاح بالجمع 

والمراءة بالجمع فً  .نزول الغٌثو فً لماح النبات منها ما ذكره المرآن كوظٌفتها

اآلٌة من سورة البمرة رٌاح عاّمة غٌر مخصوصة بشخص أو ولٍت أو صفة معٌّنة ، 

 وهً األنسب باعتبار التصرٌف الذي تتحّدث عنه اآلٌة.

 خرىأُ  –َخر أُ 

 أَُخرَ  أٌََّامٍ  ِمنْ  فَِعدَّة   َسفَرٍ  َعلَى أَوْ  َمِرًٌضا ِمْنُكمْ  َكانَ  فََمنْ : الىمن لوله تع

على لفظ الواحد (ْخرىأُ )لُِرئ . {8ٗٔ}البمرة:
(ٔ)

وحجة  .(َخرأُ )، ولراءة الجمهور  

معاملة المفردة المإنثة ، وهذا  (أٌام)أنَّه عامل جمع غٌر العالل  (خرىأُ )من لرأ 

: غٌروهً فً موضع صفة ألٌّام ، بمعنى جابز،
(ٕ)

، أْي من كان مرًٌضا أو على 

أّما لراءة  .شهر رمضان بعدد أٌّام السفر أو المرض مسفٍر فعلٌه صٌام أٌّام غٌر أٌّا

فمد عامل جمع غٌر العالل معاملة جمع المإنث وهذا أًٌضا جابز (َخرأُ )
(ٖ)

لكّن . 

،  ، فبل ٌُدرى أهو وصف  ِلِعدَّةٍ  (فَِعدَّة  )فةً لموله : ٌُْلبس أْن ٌكوَن ص ))الوصف بالمفرد 

فإنّه نص  فً أنَّه  .َخرَ : أُ عراب لكونه ممصوًرا ، بخبلف، وذلن لخفاء اإل أْم ألٌّامٍ 

((صفة  ألٌّاٍم الختبلف إعرابه مع إعراب فِعدَّة  
(ٗ)

، فالمراءة بالجمع ٌتضح من خبللها 

 .خبللها الممصود ، بخبلف المراءة بالمفرد

 َمساكين  –ِمْسكين 

                                                           
المراءات المرآنٌة لعبد اللطٌف معجم  ، ٌنظر:ٖٕٓ/ٌٔنظر: اعراب المراءات الشواذ للعكبري (ٔ)

 .ٕٓ٘/ٔالخطٌب
 .7ٔٔ، ٌنظر: أمالً ابن الحاجب 8٘ٔ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٕ)
 .8٘ٔ/ٕ المحٌط البحر: ٌنظر (ٖ)
 .8٘ٔ/ٕالمصدر نفسه (ٗ)
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لرأ نافع . {8ٗٔ}البمرة: ِمْسِكٌنٍ  َطعَامُ  فِْدٌَة   ٌُِطٌمُونَهُ  الَِّذٌنَ  َوَعلَى: من لوله تعالى

(مساكٌن)و ابُن عامر 
(ٔ)

 (مساكٌن)وحجة من لرأ  .(مسكٌن)، ولراءة الجمهور  

((أنَّهُ جعل الفدٌةَ عن أٌّاٍم متتابعة ال عن ٌوٍم واحٍد  ))بالجمع 
(ٕ)

رّده على  ))، أو أنّه  

: }وعلى الذٌن{ فكلُّ واحٍد من هذا ٌلزمه إذا ؛ ألنَّ ما لبلَهُ جمعًا فً لولهما لبله 

أْفَطر طعاُم مسكٌن ، فالذي ٌلزم جمٌعهم ، إذا أْفطروا إْطعاُم مساكٌن كثٌرة ، على 

((كّلِ واحٍد عن كل ٌوم أْفطره ِمْسكٌن 
(ٖ)

فهو ٌعنً جماعة الشهر  ))فمن لرأ بالجمع  .

((ألنَّ لكّلِ ٌْوٍم مْسكٌنًا 
(ٗ)

فإنَّما أْخبَر ما ٌلَزُمهُ  ))باإلفراد  (مْسكٌن)أّما حجة من لرأ  .

((فً ترن الٌوم الواحد 
(٘)

((على كّلِ واحٍد طعاُم مْسكٌٍن ؛ فلهذا أْفرد )) نَّ  ، أْي إ 
(ٙ)

  ،

ٌَْوٍم واحٍد أْفطر ، فٌكوُن لْد بٌََّن  ما ٌلزم عنْ  ))، فمراءة اإلفراد ٌتّضح من خبللها  كّلِ 

ًٌْضا فإنَّ التوحٌَد ٌفٌُد الحكَم الذي على كّلِ من أْفطر  بِِه ما على َمْن أْفطَر ٌَْوًما. وأ

وإنَّما  ُم عْن كّلِ ٌْوٍم أْفطره الواحد.وإذا لرأ بالجمعِ لْم ٌمع فٌِه بٌاُن ما ٌَْلزَ  .ٌْوًما

 طروا ، طعاُم مساكٌن ، فبل ٌُْدرىفٌه أنَّ على الجماعِة ، إذا أفْ  الجمُع ُمْبَهم  ؛ أْخبَر

((ما على كّلِ واحٍد أْفطَر ٌْوًما ، من لفظ الجمع ، فالتوحٌُد فٌه بٌاُن ذلن 
(7)

، وعلٌه  

 .هً األرجح مراءة اإلفرادِ ف

 الَمْسِجد  –الَمساِجد 

لرأ أبو  .{87ٔ}البمرة: اْلَمَساِجدِ  فًِ َعاِكفُونَ  َوأَْنتُمْ  تُبَاِشُروُهنَّ  َوال: من لوله تعالى

(المسِجد)عمرو ومجاهد واألعمش 
(8)

وحجة من لرأ  .(الَمساِجد)، ولراءة الجمهور  

((خصَّ به بٌَت هللاِ الحرام )) باإلفراد أنّه  (الَمسِجد)
(9)

هم أنّه للجنسوذهب بعضُ  .
(ٔٓ)

 ،

                                                           
 .7ٖٕ/ٕللمراء السبعة ، أبو علً حجةالٌنظر:  (ٔ)
 .9ٖابن خالوٌه فً المراءات السبع ، حجة ال (ٕ)
 .8ٖٕ/ٔالكشف عن وجوه المراءات  (ٖ)
 .9ٙٔ/ٔمعانً المرآن لؤلخفش (ٗ)
 .9ٙٔ/ٔالمصدر نفسه (٘)
 .7ٖٕ/ ٕللمراء السبعة ، أبو علىحجة ال (ٙ)
 .8ٖٕ/ٔ المراءات وجوه عن الكشف (7)
معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم مكرم وأحمد مختار ، 9ٔ خالوٌه ابن: مختصر ٌنظر (8)

   .   7ٗٔ/ٔمختار عمر
 .9ٔمختصر ابن خالوٌه  (9)



 ةالصرفيّ الداللة .............أثر القراءات في .................الفصل الثاني ........................
 

ٙٙ 
 

للجنس
(ٔ)

 ))بالجمع فمد دلَّت على  (َمساِجد)أّما لراءة  .، أْي ال تختص بمسجٍد معٌن

((أنَّه ال ٌختصُّ االعتكاف بمسجٍد ، بْل كلُّ مسجٍد هو محل  لبلعتكاف 
(ٕ)

فهذا الحكُم  .

 .الحكُم عام  فً مسؤلة االعتكاف ، وال ٌختصُّ بمسجٍد دون آخر

 أراد –أرادا 

ٌْنِ  أَْواَلَدُهنَّ  ٌُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ :من لوله تعالى ٌْنِ  َحْولَ  ٌُتِمَّ  أَنْ  أََرادَ  ِلَمنْ  َكاِملَ

َضاَعةَ   اَل  ُوْسعََها إاِلَّ  نَْفس   تَُكلَّفُ  الَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوتُُهنَّ  ِرْزلُُهنَّ  لَهُ  اْلَمْولُودِ  َوَعلَى الرَّ

 َعنْ  فَِصاالً  أََراَدا فَإِنْ  َذِلنَ  ِمثْلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى بَِولَِدهِ  لَهُ  َمْولُود   َواَل  بَِولَِدَها َواِلَدة   تَُضارَّ 

ٌِْهَما ُجنَاحَ  فَبَل  َوتََشاُورٍ  ِمْنُهَما تََراٍض  لرأ ٌحٌى بن ٌعمر  .{ٖٖٕ}البمرة : َعلَ

(أراد)
(ٖ)

         و . بإسناد الفعل إلى ألف االثنٌن (أرادا)باإلفراد ، ولراءة الجمهور  

: الفطام لبل تمام والمولود له ، والفصالى الوالدة : أرادا عابد  علالضمٌر فً ))

إذا ظهر استغناإه عن اللبن ، فبل بدَّ من تراضٌهما ، فلو رضً أحدهما و . الحولٌن

]ولٌل[ الفصال أْن ٌفصل كلُّ واحٍد منهما المول مع صاحبه ... أبى اآلخر لم ٌُجبر

((بتسلٌم الولد إلى أحدهما ، وذلن بعد التراضً والتشاور 
(ٗ)

 المعنٌٌن تكون وفً كبل

: }عن تراٍض منهما مولود له ، بدلٌل لوله تعالىاإلرادة مشتركة بٌن الوالدة وال

{ وتراٍض ، وتشاوٍر على وزن ) تفاُعل( ، ومن معانٌه هو التشارن وأْن وتشاور

بٌن اثنٌن والع   ٌكونَ 
(٘)

أّما المراءة التً ضمٌرها المستتر مفرد فتشٌر إلى أّن لرار  .

 .طرف واحد ، ولكن سٌاق اآلٌة ٌشٌر إلى التشارن بٌن اثنٌنلرار الفصال من 

 ِكتابِه –ُكتُبِه 

                                                           
 .98ٕ/ٕالدر المصون ، ٌنظر:  ٕٕٔ/ٕ المحٌط البحرٌنظر:  (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٕالبحر المحٌط  (ٕ)
معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم مكرم وأحمد ، ٌنظر: 7ٓ٘/ٌٕنظر: المصدر نفسه  (ٖ)

 .79ٔ/ٔر عمرمختا
 .7ٓ٘/ٕالبحر المحٌط  (ٗ)
 .7ٓ٘/ٕالمصدر نفسه: ٌنظر (٘)
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ُسولُ  آََمنَ  : من لوله تعالى ٌْهِ  أُْنِزلَ  بَِما الرَّ  بِالِلَِّ  آََمنَ  ُكل   َواْلُمْإِمنُونَ  َربِّهِ  ِمنْ  إِلَ

قُ  الَ  َوُرُسِلهِ  َوُكتُبِهِ  َوَمبَلبَِكتِهِ  ٌْنَ  نُفَّرِ  َربَّنَا ُغْفَرانَنَ  َوأََطْعنَا َسِمْعنَا َولَالُوا ُرُسِلهِ  ِمنْ  أََحدٍ  بَ

ٌْنَ  لرأ حمزة والكسابً وخلف واألعمش وابن عباس  .{8ٕ٘}البمرة: اْلَمِصٌرُ  َوإِلَ

(كتابه)وعبد هللا بن مسعود 
(ٔ)

من لرأ بالجمع.  (ُكتُبِه)باإلفراد ، ولراءة الجمهور  

أنّه أراد المرآن ، ألّن أهل األدٌان المتمّدمة لد اعترف بعضهم  ))باإلفراد فعلى 

((لبعض بكتبهم وآمنوا بها إاّل المرآن فإنّهم أْنكروه فلذلن أْفِرد 
(ٕ)

وهذا التوجٌه  .

ٌَْستِ  اْلٌَُهودُ  َولَالَتِ }غرٌب لموِله تعالى: ءٍ  َعلَى النََّصاَرى لَ ًْ  النََّصاَرى َولَالَتِ  َش

ٌَْستِ  ءٍ  َعلَى اْلٌَُهودُ  لَ ًْ ُ  لَْوِلِهمْ  ِمثْلَ  ٌَْعلَُمونَ  الَ  الَِّذٌنَ  لَالَ  َكَذِلنَ  اْلِكتَابَ  ٌَتْلُونَ  َوُهمْ  َش  فَالِلَّ

َنُهمْ  ٌَْحُكمُ  ٌْ وهل آمن هإالء [. ٖٔٔ]البمرة: {ٌَْختَِلفُونَ  فٌِهِ  َكانُوا فٌَِما اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  َب

( : )وُرُسِلهه ؟! ؛ فجمع بمولها بما فٌهم الرسول دمحم صلى هللا علٌه وآلبالرُسل جمٌعً 

، بمعنى أنّهم آمنوا بالكتب السماوٌة ما خبل المرآن ، وآمنوا بالُرُسل جمٌعاً من دون 

 ٌجحدون بالكتب السماوٌة المنزلة. استثناء ، والحدٌث هنا عن المإمنٌن ، وهم ال

ً  الكتاب نٌكو ، الجمع أراد أنّه ))ولٌل  ((للجنس  اسما
(ٖ)

وٌُرّد هذا التوجٌه ألنّه ال  

ألنّه شاكل بٌن اللفظٌن ، وحمّك  )) ـفومن لرأ باإلفراد  .توجد فٌه )ألـ( الجنسٌة

ً وأرسل رسبلً  ((المعنى ؛ ألّن هللا تعالى لد أنزل كتبا
(ٗ)

والمعروف أّن اإلٌمان . 

جاء فً هذه اآلٌة إشارة إلى هذه من أركان اإلٌمان ، وما كافة بالكتب السماوٌة 

  .، فمراءة الجمع هً المراءة المرجحة األركان

 عة الجمصيغ االختالف في

 خطئاتُِكم -خطيئاتكم  -خطاياكم

                                                           
لعال سالم معجم المراءات لعبد ا، ٌنظر:  ٘٘ٗ/ٌٕنظر: الحجة للمراء السبعة ، أبو علً  (ٔ)

 .ٖٕٔ/ٔمكرم وأحمد مختار عمر
 .٘ٓٔابن خالوٌه  فً المراءات السبع ، حجةال (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٔالكشف عن وجوه المراءات  (ٖ)
 .٘ٓٔ خالوٌه ابن فً المراءات السبع ، حجةال (ٗ)
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ٌْثُ  ِمْنَها فَُكلُوا اْلمَْرٌَةَ  َهِذهِ  اْدُخلُوا لُْلنَا َوإِذْ  :من لوله تعالى  َواْدُخلُوا َرَغًدا ِشبْتُمْ  َح

ًدا اْلبَابَ   لرأ .{8٘:البمرة} اْلُمْحِسِنٌنَ  َوَسنَِزٌدُ  َخَطاٌَاُكمْ  لَُكمْ  َنْغِفرْ  ِحطَّة   َولُولُوا ُسجَّ

الحسن ولرأ  (خطٌبتكم)ولتادة واألعمش  ، ولرأ الجحدري (خطٌباتكم)أبو حٌوة 

(خطباِتُكم)البصري 
(ٔ)

 خطٌبة جمع وخطٌبات خطاٌاو. (خطاٌاكم)، ولراءة الجمهور  

(( المتعّمدة الذنوب بمعنى )) ،
(ٕ)

ممصودٍ  غٌرُ  فعل   والخطؤ ، خطؤة جمع وخطبات. 
(ٖ)

 

لكن وجب علٌه االستغفار وطلب العفو من  ، هُ ٌمصدْ  لم فعلٍ  على ٌُإاخذ ال العبدف ،

 .اعمدً  ال خطؤ المإمن كمتل عنها ، التكفٌر توجب وثمة أخطاء .هللا تبارن وتعالى

خطاٌا جمع تكسٌر وغالباً ما ٌرد للداللة على الكثرة ما عدا األربعة أبنٌة التً هً  ف

ا ما ٌرد للداللة على الملّة، والجمع السالم غالبً  (أفعل ، وأفعال ، وأفعلة ، وفعلة)
(ٗ)

. 

تعالى بها على بنً إسرابٌل ، فالتعبٌر  هللاُ  نَّ والممام هنا هو ممام تعداد النعم التً مَ 

 ألن الممام للتكرٌم ، بدلٌل لوله: و سنزٌد المحسنٌن.بخطاٌا الدال على الكثرة أبلغ 

ومن البلبك بجوده غفران الذنوب الكثٌرة
(٘)

ً ما ٌكون غٌر .  أّما الخطؤ فغالبا

ممصود
(ٙ)

  .له عذر ال المذنب لكن ، ٌُعَذر لد فالمخطا ،

 خطاياه -خطيئاته  –خطيئته 

 النَّاِر ُهمْ  أَْصَحابُ  فَؤُولَبِنَ  َخِطٌبَتُهُ  ِبهِ  َوأََحاَطتْ  َسٌِّبَةً  َكَسبَ  َمنْ  بَلَى ومن لوله تعالى:

ولرأ بعض المراء  ، (خطٌباته)لرأ نافع وأبو جعفر  .{8ٔ:}البمرةَخاِلُدونَ  فٌَِها

(خطاٌاه)
(7)

حمله على معنى اإلحاطة  ))من لرأ بالجمع  .(خطٌبته)، ولراءة الجمهور 

، واالحاطة إنّما تكون بكثرة المحٌط ، فحمله على معنى الكبابر ، والسٌبة الشرن 

                                                           
لعال سالم مكرم وأحمد مختار معجم المراءات لعبد ا، ٌنظر:  ٕٗ٘/ٌٖنظر: مفاتٌح الغٌب  (ٔ)

 .ٔٙ-ٓٙ/ٔعمر
 . ٘ٔٔ/ٔفً االعجاز اعرابا وتفسٌر بإٌجازببلغة المرآن  (ٕ)
 .ٕٔٓ/ٔفً غرٌب المرآن المفردات:  ٌنظر ، 8ٔٗ/ٔ]خطؤ[العٌن: ٌنظر (ٖ)
 .8ٖ/ٔ مبلن التؤوٌل (ٗ)
 .8ٕٙ/ٔالمعانًٌنظر: روح  (٘)
 .ٕٔٓ/ٔفً غرٌب المرآن المفردات: ٌنظر (ٙ)
لطٌف الخطٌب معجم المراءات لعبد ال، ٌنظر:  9ٕٗ/ٔالكشف عن وجوه المراءات  ٌنظر: (7)
ٔ/ٖٔٙ. 
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))
(ٔ)

، وعلى هذا المعنى فالجمع  ...، بمعنى أّن من كسب شركاً وأحاطت به كبابره 

ومن لرأ باإلفراد فعلى أّن معنى الخطٌبة  .بنوعٌه السالم والتكسٌر ٌراد بهما الكثرة

((الكفر وهو واحد  ))هو 
(ٕ)

 (السٌِّبة)على لفظ  (الخطٌبة)أنّه عطف لفظ  ))أو على  

أو ألن الخطٌبة والسٌّبة وإن انفردتا  ...لبلها ، ألّن الخطٌبة سٌّبة ، والسٌّبة خطٌبة 

ً فمعناهما الجمع ، ودلٌله على ذلن أّن اإلحاطة ال  تكون لشًء مفرد ، وإنّما لفظا

((تكون لجمع أشٌاء 
(ٖ)

، مصود هنا هو إساءة االنسان لنفسهوالسٌبة من اإلساءة والم .

  .، ونتٌجة هذه اإلساءة هً الذنوب التً ال مفر من العماب علٌهالنفسه

 سارى     أُ  – ْسرىأَ 

ٌِْهمْ  تََظاَهُرونَ  ِدٌَاِرِهمْ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  فَِرٌمًا َوتُْخِرُجونَ : من لوله تعالى ثْمِ  َعلَ  َواْلعُْدَوانِ  بِاإْلِ

م   َوُهوَ  تُفَاُدوُهمْ  أَُساَرى ٌَؤْتُوُكمْ  َوإِنْ  ٌُْكمْ  ُمَحرَّ لرأ حمزة  .{8٘}البمرة:إِْخَراُجُهمْ  َعَل

(أسرى)وابن وثّاب وطلحة وابن أبً إسحاق وعٌسى واألعمش والنخعً 
(ٗ)

، ولراءة 

المراءتٌن جمع أسٌر على وزن فعٌل ، وهو ٌجمع  وكلتا .(سارىأُ )ولراءة الجمهور 

المكاره ))  بناء فعلى  ٌستعمل للداللة علىأسرى ، و -: أسٌر على فعلى ، نحو

((واآلفات والببلٌا 
(٘)

، كما فً جرٌح وجرحى ، ولتٌل ولتلى 
(ٙ)

، واألسر بٌد العدو  

 -ٌتامى ، وأسٌر -: ٌتٌم وٌُجمع فعٌل على فعالى نحو .العدو ٌُعدُّ من المكاره و الببلٌا

، أي جمع الجمع ، ولٌل هً جمع أسرىأسارى 
(7)

لها  استعما كثر )) ، وبنٌة فعالى

((فُرادى  -سكارى -: كسالىفً معنى الضعف والتعب ، نحو
(8)

وٌتامى وأسارى  

تكثر فً جمع  (فعالى)بنٌة  ))و. ٌعانون من الضعف والتعبما ا فالٌتٌم واألسٌر غالبً 

                                                           
 .9ٕٗ/ٔالكشف عن وجوه المراءات  (ٔ)
 . 8ٓغٌث النفع  (ٕ)
 .8ٖ، ابن خالوٌه  السبع المراءات فً الحجة (ٖ)
، ٌنظر: معجم المراءات لعبد العال سالم مكرم وأحمد  ٖٗٔ/ٕللمراء السبعة ٌنظر: الحجة  (ٗ)

 .8ٕ/ٔمختار عمر
 .ٖٗٔمعانً األبنٌة  (٘)
 .ٌٕٗٔنظر: المصدر نفسه (ٙ)
 .98ٌٕنظر: دلابك الفروق اللغوٌة  (7)
 .٘ٙٗفً المرآن الكرٌم معجم الفروق الداللٌة  (8)
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وبنٌة فعبلن تدلُّ على حرارة الباطن واالمتبلء ، وحملوا األسارى جمع ... فعبلن 

((أسٌر على جمع فعبلن ؛ ألنه ال ٌخلو من حرارة الجوف 
(ٔ)

ولد أشار بعضهم إلى . 

األسرى الذٌن جاإوا مستَؤِْمنٌن  ))الفرق بٌن الصٌغتٌن فً جمع أسٌر ، على أنَّ 

((ا ا لسرً واألسارى الذٌن فً الوثاق و السجون أُخذو
(ٕ)

 لسٌاق مناسب المعنى وهذا. 

 علٌهم تظاهرون: }تعالى لال حٌث إسرابٌل بنً عدوانٌة إلى ٌشٌر الذي اآلٌة هذه

 بدلٌل ، له أمان ال إسرابٌل بنً فً واألسٌر ،{ .. أسارى ٌؤتوكم وإنْ  والعدوان باإلثم

 معاناة على ٌدلُّ  بؤسارى فالتعبٌر .من التحرٌم الذي خالفوه اآلٌة هذه فً ورد ما

 فً[ الجمهور لراءة على] أسارى بْنٌة ترد ولم .له اآلسرٌن معاملة وسوء األسٌر،

الموضع هذا غٌر
(ٖ)

 فمد أسرى بْنٌة أّما .اسرابٌل بنً أسٌر حال إلى ٌشٌر الذي ، 

موضعٌن فً وردت
(ٗ)

 المسلمٌن و النبً أٌدي فً الذي األسٌر إلى شٌرٌ وكبلهما ،

ٌْه وآِلِه وسلّم(  ال األسرى وهإالء ،)الذٌن ساروا على نهج نبٌّهم األكرم صلى هللا عل

 هللا صلى)  دمحم الرسول معاملة خبلل من ٌتّضح األمر وهذا ؛ مستؤِمنٌن أنّهم شن

 .السٌرة النبوٌة كتب تناللتها التً ، لؤلسرى(  وآله علٌه

 التذكير والتأنيث

 َعَرَضها -َعَرَضُهن  –َعَرَضُهم 

َوَعلََّم آََدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمبَلِبَكِة فََماَل أَْنِببُونًِ  : من لوله تعالى

(َعَرَضُهن)لرأ عبد هللا بن مسعود . {ٖٔ}البمرة: بِؤَْسَماِء َهُإاَلِء إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌِنَ 
(٘)

 

 ًْ (َعَرَضها)، ولرأ أُبَ
(ٙ)

 ))والفرق بٌن هذه المراءات  .(َعَرَضهم)، ولراءة الجمهور  

                                                           
(ٔ)

 .99ٕدلابك الفروق اللغوٌة  
(ٕ)

 .ٕٕ٘/ٔعن وجوه المراءاتالكشف  
 .ٖٖ الكرٌم المرآن أللفاظ المفهرس المعجم: ٌنظر (ٖ)
 .ٖٖ المصدر نفسه: ٌنظر (ٗ)
لعال سالم مكرم وأحمد معجم المراءات المرآنٌة لعبد ا، ٌنظر:  ٖٕٙ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (٘)

 .ٕٗ/ٔمختار عمر
لعال سالم مكرم وأحمد المرآنٌة لعبد امعجم المراءات ، ٌنظر:  ٖٕٙ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (ٙ)

  . ٕٗ/ٔمختار عمر
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الضمٌر ٌعود إلى أصحاب  (َعَرَضهم): ففً لراءة الجمهور ٌكمن فً عودة الضمٌر

واسم اإلشارة  ...{ أَْنبِبُوِنً بِؤَْسَماِء َهُإاَلءِ : }والدلٌل فً ذلن لوله عّز وجلّ األسماء 

ًّ ، الضمٌر عابد   ٌعود إلى األشخاص (هإالء) وفً لراءة عبد هللا بن مسعود وأَُب

(( (األسماء)إلى االسم الذي لبله وهو 
(ٔ)

فمراءة الجمهور تدلُّ على أنَّ هللا تعالى  .

ضمٌر النصب فً َعَرَضُهم  ))َعَرض على المبلبكة أسماء أشخاص وذلن ؛ ألّن 

ًُّ باألسماء ، أسماء  ٌعود على المسمٌات وظاهره أنّه للعمبلء ، فٌكون إذ ذان المعن

((العاللٌن 
(ٕ)

لُِصَد األسماُء ببل  ))( فعلى أنّه َعَرَضُهن)أّما لراءة عبد هللا بن مسعود  .

((شخوص 
(ٖ)

ًّ وهذه األسماء ربّما تكون للعمبلء ، وربّما لغٌرهم ، و  لراءة أُبَ

لؤلسماء دون الشخوص ، وللشخوص دون  )))َعَرَضها( لد ٌكوُن المصُد فٌها 

((األسماء 
(ٗ)

م ، وٌموي هذا المذهب والظاهر أنَّ الضمٌر ٌعود إلى أشخاص بعٌنه .

ا أَْنبَؤَُهْم بِؤَْسَمابِِهمْ : }لوله تعالى ولد  .[ٖٖ]البمرة: {. .. لَاَل ٌَا آََدُم أَْنبِبُْهْم بِؤَْسَمابِِهْم فَلَمَّ

وسلّم واألبمة مْن وْلده ، صلى هللا علٌه وآله أسماء دمحم  ))أّن هذه األسماء هً  ورد

((وفٌه أحادٌث مروٌة 
(٘)

ٌلٌُك إاّل بالمسمٌات دون  ))وذلن ألّن فً لوله }عَرَضهم{ ال  

دون األسماء ؛ ألّن هذه الكناٌات ال تلٌُك باألسماء ، وإنّما تلٌُك بالعُمبلِء مْن أصحاِب 

((األسماء 
(ٙ)

 (سمابهمأ ، َعَرَضُهم) فٌه تكّرر العمبلء على ٌدلُّ  الذي بالضمٌر فالتعبٌر 

 .للعمبلء الضمٌر أنَّ  على آخر دلٌل{ َهُإاَلءِ  أَْسَماء} بموله والتعبٌر (سمابهمأ

 اختالف الصيغة

 يخدعون –يخادعون 

                                                           
 .9٘التوجٌه الببلغً للمراءات المرآنٌة )سورة البمرة أنموذجا(  (ٔ)
 .ٖٕٙ/ٔلبحر المحٌط ا (ٕ)
 .ٕٙ/ٔمعانً المرآن للفّراء  (ٖ)
 .ٕٙ/ٔالمصدر نفسه  (ٗ)
 .ٓٓٗ/ٔتفسٌر الشرٌف المرتضى  (٘)
 .7٘/ٌٕنظر: أمالً المرتضى ، ٘ٓٗ/ٔالمصدر نفسه  (ٙ)
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َ  ٌَُخاِدُعونَ : من لوله تعالى      ٌَْشعُُرونَ  َوَما أَْنفَُسُهمْ  إاِلَّ  ٌَْخَدُعونَ  َوَما آََمنُوا َوالَِّذٌنَ  ّللاَّ

(ٌَْخَدعون) . لرأ عبد هللا بن مسعود{9}البمرة :
(ٔ)

       .(ٌخادعون)، ولراءة الجمهور  

أّن فاعل هنا بمعنى فَعَل فٌما فّسره أهل اللغة ، فإذا كانا  (ٌَْخَدعون)وحجة من لرأ  ))

جمٌعا بمعنى ، وكان فََعل أولى بفعل الواحد من فاَعل من حٌث كان أخص به ، كان 

مر أن ٌكون لفاعلٌن إذ كانوا لد األولى ألٌك بالموضع من فاعل الذي هو فً أكثر األ

((ستعملوهما جمٌعا ٱ
(ٕ)

لحك تبارن وتعالى من فعل  الخداع. أّما فهذه المراءة تنّزه ا .

إذا كان  (فاَعل)ومعنى  ))من خاَدع على وزن فاَعل ،  (ٌخادعون)لراءة الجمهور 

نٌن ، أو أكثر ؛ وذلن ألنّن تمول: ضربت ، ثم أنَّ الفعل من اث (فَعَل)داخبل على 

((ان منن فتخبر أنّه لد كان إلٌن مثل ما ك .: ضاربتتمول
(ٖ)

كثر فداللة هذا الوزن أ 

ٌجازٌهم جزاء  فمخادعة هللا إٌّاهم أن))  ثنٌن ،تكون للداللة على أّن الفعل من ٱ ما

{: }نسوا هللا فنسٌهمخدعهم كما لال
 

(( [7ٙ]التوبة:
(ٗ)

 هـ(ٙٗ٘)ت ونمل ابن عطٌة. 

ٌمال خادع من واحد ألّن فً المخادعة مهلة ،  )): أنّه لال هـ(7ٓٔ)ت عن الخلٌل

وهذا من دلٌك نظره  ...[مال عالجت المرٌض لمكان المهلة ]انتهى كبلم الخلٌلفكما ٌ

إلى االثنٌن ، وال بد من حٌث ما فٌه مهلة ومدافعة ومماطلة ، فكؤنّه  لَ وكؤنّه ٌرد فاعَ 

((ٌماوم فً المعنى الذي تجًء فٌه فاعل 
(٘)

هل ٌجوز خداع هللا؟ فالجواب : ، فإن لٌل 

اْن ٌكون ذلن ترجمة عن معتمدهم وظنّهم أّن هللا ممن ٌصح خداعه  )): فالجواب هو

ألّن من كان ادعاإه اإلٌمان باهلل نفالا لم ٌكن عارفا باهلل وال بصفاته ، وال لذاته تعلما 

((بكل معلوم 
(ٙ)

هللَا ٌن ٌُخادعون : }إّن المنافملد وردت صٌغة فاعل فً لوله تعالىو. 

فمراءة )ٌخادعون( هً األرجح بداللة آٌة سورة  [ٕٗٔ]النساء: {هللاَ وهو خادُعُهم

 .النساء

                                                           
 .ٕٗ/ٔعمر مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم،ٌنظر: 8٘/ٔالكشاف  ٌنظر:( ٔ)
 .7ٖٔ/ٔللمراء السبعة ، أبو علً حجةال (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔالممتضب  (ٖ)
 .ٗٙاعراب المراءات البن خالوٌه  (ٗ)
 .9ٕ – 9ٔ/ٔالمحرر الوجٌز (٘)
 .7٘/ الكشاف  (ٙ)
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 ب صاي –َصيِّب 

ٌَْجعَلُوَن أََصابَِعُهْم  َوبَْرق   َوَرْعد   ُظلَُمات   فٌِهِ  السََّماءِ  ِمنَ  َكَصٌِّبٍ  أَوْ : من لوله تعالى

َواِعِك َحَذَر اْلَمْوِت  ُ ُمِحٌط  بِاْلَكافِِرٌنَ فًِ آَذانِِهْم ِمَن الصَّ لُِرئ  .{9ٔ}البمرة: َوّللاَّ

(َكصاٌب ، وكصابب)
(ٔ)

اسم فاعل من  ))صاٌب و .(َكَصٌِّب)، ولراءة الجمهور  

((صاَب ٌصوب 
(ٕ)

ٌْنَ  ٌُوَحى َما َبْعضَ  تَاِرن   فَلَعَلَّنَ ، كضابك من لوله تعالى: }   إِلَ

 أنه على لٌدل ؛...  ضابك إلى كضٌّ  عن عدل ))فمد  .[ٕٔ]هود: {َصْدُرنَ  بِهِ  َوَضابِك  

 أفسح كان وسلم]وآله[  علٌه هللا صلى هللا رسول ألنّ  ، ثابت غٌر عارض ضٌك

(( اصدرً  الناس
(ٖ)

 وزن غٌر على واالستمرار للثبوت الثبلثً من ٌُْبنى ما كلُّ  )) و ، 

ٌْه ُردَّ  ، فاعل (( الحدوث معنى اُرٌد إذا إل
(ٗ)

ٌِْعل   . وأصله  ))أّما َصٌِّب على وزن فَ

ٌِْوب ، اجتمعت الٌاء والواو وُسبمت إحداهما ]الٌاء[ بالسكون فَمُلبت الواو ٌاًء  َص

((وأْدِغمت ، كما فعلوا فً مٌِّت وسٌِّد 
(٘)

ٌِْعل  من أوزان الصفات المشبّهة  ))، و فَ

ومن األوزان الخاصة بالمعتل  وهً أْبلغ من اسم الفاعل لداللتها على معنى الثبوت

((وفٌه مبالغة 
(ٙ)

 من جهة  ))ذلن فإنَّ صٌِّب ٌحمل داللة المبالغة عن  ، فضبًل  

((التركٌب ألنه من الصوب ، وهو غزارة المطر 
(7)

 فالفرق بٌن داللة الوزنٌن هو  .

على وزن فاِعل ٌَدلُّ على عدم الثبوت واالستمرار فهو عارض  ، وصٌِّب  أنَّ صاٌب

ٌِْعل ٌدلُّ على الثبوت واالستمرار ٌُماُل للسحاب وللمطر وإْن  ))وَصٌِّب  .على وزن فَ

((كان فً السحاِب أكثر ، والصوُب ٌُماُل فً المطر 
(8)

ٌِّبَ  ))نَّ : إولٌل .  تَْشِبٌه   الصَّ

ْعدَ  الظُّلَُماتِ  َوأَنَّ  ِلْلمُْرآنِ   َوُهمُ  أَْلَواًما تَُسرُّ  بِؤَنََّها اْلَوِعٌدِ  ِلَنَواِزعِ  تَْشِبٌه   َواْلبَْرقَ  َوالرَّ

ٌْثِ  اْلُمْنتَِفعُونَ  ٌْرَ  اْلُمَسافِِرٌنَ  َوتَُسوءُ  بِاْلغَ  تَُسرُّ  اآْلٌَاتُ  فََكَذِلنَ  الدَّاِر، تِْلنَ  أَْهلِ  َغ

                                                           
 .ٗ٘/ ٔات المرآنٌة لعبد اللطٌف الخطٌبمعجم المراء، 9ٖٔ/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (ٔ)
 .9ٖٔ/ٔ المحٌط البحر (ٕ)
 .8ٕٖ/ٕالكشاف  (ٖ)
 .9ٕٔ/ٙ المحٌط البحر (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٔالجامع ألحكام المرآن = تفسٌر المرطبً  (٘)
 .ٕٔٓ/ٔ لطف األزهار (ٙ)
 .ٕٔٓ/ٔ المصدر نفسه (7)
 .7ٓٔ/ٔاألصفهانًتفسٌر الراغب  (8)
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ٌِْهمْ  تَِحكَّ  أَنْ  ِمنْ  نَاِجٌنَ  أَْنفَُسُهمْ  ٌَِجُدونَ  إِذْ  اْلُمْإِمِنٌنَ   ٌَِجُدوَنَها إِذْ  اْلُمنَافِِمٌنَ  َوتَُسوءُ  َعلَ

(( أَْحَواِلِهمْ  َعلَى ُمْنَطبِمَةً 
(ٔ)

وعلى هذا المعنى فمراءة صٌّب األرجح لداللتها على  .

ة الثبوت ؛ ألنَّ المرآن على الدوام نور  وشفاء  لما فً صدور المإمنٌن ، وزٌاد

 .خسراِن الظالمٌن

 َوَعْدنا –ْدنا واعَ 

لَةً  أَْربَِعٌنَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوإِذْ : من لوله تعالى ٌْ   َوأَْنتُمْ  بَْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اتََّخْذتُمُ  ثُمَّ  لَ

(َوَعْدنا){. لرأ أبو عمرو وجماعة ٔ٘}البمرة:َظاِلُمونَ 
(ٕ) 

 ولراءة الجمهور، 

وحده كان لموسى ]علٌه  الوعد من هللاِ ))  داللة على أنّ  (َوَعْدنا)فً لراءة  .(واَعْدنا)

ا فإّن ظاهر وأٌضً ... [ ، فهو منفرد بالوعد والوعٌد وعلى ذلن جاء المرآن السبلم

اللفظ ، فٌه وعد من هللا لموسى ، ولٌس فٌه وعد من موسى ، فوجب حمله على 

((وحده  إلى هللاِ  مضاف   الواحد بظاهر النص ألّن الفعلَ 
(ٖ)

أّن المواعدة أكثر ما ))  ، أو 

((ما تكون بٌن المخلولٌن 
(ٗ)

           ، على وزن فاعل الذي ٌدّل على  (واعدنا)أّما لراءة  .

((التشارن بٌن اثنٌن  ))
(٘)

أّن هللا تعالى وعد موسى علٌه ))  ، فالمعنى إّما أْن ٌكون

فاعلت ألنّه بنٌّة فعل االثنٌن ا فٌه ، فجاء الفعل ب، فصار شرٌكً السبلم وعدا فمبله 

))
(ٙ)

لى لد كان منه وعد لموسى ]علٌه السبلم[، وال ٌخلو موسى من اأّن هللا تع ))  ، أو

فبل إشكال فً وجوب المراءة  من أْن ٌكون لد كان منه وعد  ؛ فإْن كان منه وعد  

ٌْن ، كما لال:لثبات ا... بواعدنا ا} لتواعد من الفاِعلَ  {َولَِكْن اَل تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّ

ا كان الوعد من الخاطب والمخطوبة ، ومما ٌإكد ُحْسن المراءة لمّ  [ٖٕ٘]البمرة:

فإْن كان الوعد من  ...عافاه هللا : لد ٌجًء من فعل الواحد نحو (فاَعل)بواعدنا ، أّن 
                                                           

 .8ٖٔ/ٔالتحرٌر والتنوٌر (ٔ)
 مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر: ٙ٘/ٕالحجة للمراء السبعة ، ابو علًٌنظر:  (ٕ)

 ٘٘/ٔعمر مختار وأحمد
 .9ٖٕ/ٔالكشف عن وجوه المراءات  (ٖ)
 .77ابن خالوٌه  فً المراءات السبع ، حجةال :، ٌنظر 9ٖٕ/ٔالمصدر نفسه (ٗ)
 .ٖٔشذا العرف  (٘)
، ٌنظر: كتاب المراءات ألبً عبٌد الماسم بن  77ابن خالوٌه  فً المراءات السبع ، حجةال (ٙ)

 .7ٕٔسبلم )جمع  ودراسة( 
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وإْن كان من  .هللا سبحانه ، ولم ٌكن من موسى]علٌه السبلم[ كان من هذا الباب

ن ، فإذا كان منهما لم ٌكن نظر  فً حسن واعدنا ٌْ لَ موسى موعد  ، كان الفعل من فاعِ 

))
(ٔ)

ٌْه السبلم المراءة بواعدنا ف . تدّل على أّن الوعد من هللا تعالى ، ومن موسى عل

  .فمراءة )واعْدنا( هً األرجح الطاعة والمبول

 تَْفدوهم –فادوهم تُ 

ثُمَّ أَْنتُْم َهُإاَلِء تَْمتُلُوَن أَْنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِرٌمًا ِمْنُكْم ِمْن ِدٌَاِرِهْم : من لوله تعالى

ثِْم َواْلعُْدَوانِ  ٌِْهْم بِاإْلِ لرأ  .{8٘}البمرة : تُفَاُدوُهمْ  أَُساَرى ٌَؤْتُوُكمْ  َوإِنْ  تََظاَهُروَن َعلَ

ابن كثٌر وأبو عمرو وابن عامر وحمزة ومجاهد وابن محٌصن واألعرج وشبل 

(تَْفدوهمولتادة وأبو عبد الرحمن )
(ٕ)

إّن أصل  .، ولراءة الجمهور )تُفادوُهم( 

التشارن بٌن اثنٌن فؤكثر،  ))ستعمل للداللة على ا ما ٌُ فادوهم من فاَعل الذي كثٌرً ت

((أحدهما بصاحبه فعبلً ، فٌمابله اآلخر بمثله  وهو أْن ٌفعلَ 
(ٖ)

وعلٌه فالمفاداة على  ،

ألّن كل واحد من الفرٌمٌن ٌدفع َمْن عنده من  ))هذه المراءة لد تكون من الفرٌمٌن 

األسارى وٌؤخذ َمْن عند اآلخرٌن من األسرى فكل واحد مفاٍد فاعل ، والفاعبلن 

((بابهما المفاعلة 
(ٗ)

ى فرٌك بؤسرى الفرٌك اآلخر محتمل ، أو ربّما ، فمبادلة أسر 

من كل واحد من الفرٌمٌن فِْعبلً ، فمن اآلسر دفع األسٌر ، ومن  )) تدل على أّن 

((المؤسور منهم دفع  لفدابه 
(٘)

ألّن المفاعلة  ))، وُربّما تشٌر إلى أّن الفعل من واحد ؛ 

((لد تكون من واحد 
(ٙ)

على  ))فهً تشٌر إلى أّن الفعل من واحد  (تَْفدوُهم)أّما لراءة  .

 اآلخر، بماٍل أو غٌره ، من َعرض. أّن أحد الفرٌمٌن ٌفدي أصحابه من الفرٌك

فالفعل من واحد من  .وكذلن العادة فً المغلوب ، هو ٌفدي ما أخذ له الغالب

                                                           
 .7ٙ/ٕللمراء السبعة ، ابو علً حجةال (ٔ)
العال سالم مكرم وأحمد مختار معجم المراءات لعبد ، ٌنظر:  ٖٗٔ/ٕمصدر نفسه الٌنظر:  (ٕ)

 .8ٖ/ٔعمر
 .ٖٔشذا العرف  (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٔالكشف عن وجوه المراءات  (ٗ)
 .8ٗٔ – 7ٗٔ/ ٕللمراء السبعة ، أبو علًحجة ال (٘)
 .ٕٕ٘/ٔالكشف عن وجوه المراءات (ٙ)
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((ا الفرٌمٌن غالبً 
(ٔ)

، وهذا الرأي فٌه نظر ؛ ألّن المفاداة حدث  صادر  من كبل  

الطرفٌن ، إّما بالمال وتسلٌم األسٌر أو بمبادلة األسرى ، وهذا ٌدفع بالمول أّن لراءة 

 .)تفادوهم( هً الراجحة

 تقتلون –تقاتلون 

ٌْثُ  َواْلتُلُوُهمْ : من لوله تعالى ٌْثُ  ِمنْ  َوأَْخِرُجوُهمْ  ثَِمْفتُُموُهمْ  َح  َواْلِفتْنَةُ  أَْخَرُجوُكمْ  َح

 فَاْلتُلُوُهمْ  لَاتَلُوُكمْ  فَإِنْ  فٌِهِ  ٌُمَاتِلُوُكمْ  َحتَّى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  تُمَاتِلُوُهمْ  َوالَ  اْلمَتْلِ  ِمنَ  أََشدُّ 

 .. وال تمتلوهم )وجماعة لرأ حمزة والكسابً  .{9ٔٔ}البمرة:اْلَكافِِرٌنَ  َجَزاءُ  َكَذِلنَ 

(فإْن لَتَلوكم .. حتى ٌمتلوكم 
(ٕ)

..  ٌُمَاتِلُوُكمْ  َحتَّى .. تُمَاتِلُوُهمْ  َوالَ  )، ولراءة الجمهور 

بمتل من ))  تصّدرت اآلٌة بؤمر من هللا عّز وجل ٓ(.. تماتلوهم)لراءة  .(لَاتَلُوُكمْ  فَإِنْ 

((ٌُعثر علٌه منهم وإْن لم ٌكن فً ساحة المتال
(ٖ)

، فاألمر بمتلهم أٌنما ُوجدوا ، والمتل 

والمماتلة مفاعلة  ))لتهم عند المسجد الحرام ، ٌكون من جانب واحد، ونهاهم عن ممات

((وهً حصول الفعل من جانبٌن 
(ٗ)

على منعهم من أْن  ))، والنهً عن المماتلة ٌدل 

ٌمتلوا أحداً من المشركٌن دون لتال عند المسجد الحرام بداللة لحن الخطاب أو 

{ فٌِِه فَإِْن لَاتَلُوُكْم فَاْلتُلُوُهمْ َحتَّى ٌُمَاتِلُوُكْم : }وجعلت غاٌة النهً بموله ب ،فحوى الخطا

تنبٌه على اإلذن بمتلهم حٌنبٍذ ولو فً غٌر اشتبان  {فالتلوهم}: وفً لوله تعالى ...

معهم بمتال ، ألنّهم ال ٌإَمنون من أْن ٌتّخذوا حرمة المسجد الحرام وسٌلة لهزم 

المتل بدون لتال ،  فالتلوهم ألنّه ٌشمل :ن ؛ وألجل ذلن جاء التعبٌر بمولهالمسلمٌ

((والمتل بمتال 
(٘)

وربّما دلّت المفاعلة على فعل الواحد. 
(ٙ)

أنّهم نهوا عن  ))بمعنى  

                                                           
 .ٕٕ٘/ٔالكشف عن وجوه المراءات  (ٔ)
معجم المراءات لعبد العال سالم مكرم ، ٌنظر:  8ٕ٘/ٕالحجة للمراء السبعة ، ابو علًٌنظر:  (ٕ)

 .ٓ٘ٔ -9ٗٔ/ٔوأحمد مختار عمر
 .ٕٔٓ/ٕالتحرٌر والتنوٌر (ٖ)
 .ٕٓٓ/ٕمصدر نفسه ال (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٕالمصدر نفسه  (٘)
 .ٕٓٗ/ٔ: الكشف عن وجوه المراءات ٌنظر (ٙ)
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((لصدهم بالمتال حتى ٌكون االبتداء منهم 
(ٔ)

، فالنهً  (...وال تمتلوهم) أّما لراءة .

وال تمتلوهم عند المسجد الحرام حتى ٌمتلوا بعضكم فإن لتلوا  ))عن المتل ، أي 

((بعضكم فالتلوهم 
(ٕ)

وصف المإمنٌن بالمتل فً سبٌل هللا  ))وذهب بعضهم إلى أّن . 

((أبلغ فً المدح والثناء علٌهم 
(ٖ)

ز للمإمنٌن مماتلة المشركٌن  . فمراءة الجمهور تجّوِ

أّن الكافرٌن هم من  (حتى ٌماتلوكم)عند المسجد الحرام ، لتال دفاع ، على أّن معنى 

، ولراءة  من المإمنٌن أحد   ، حٌنها وجب لتالهم ولتلهم ، وإن لم ٌُْمتَلْ  بدأوا بالعدوان

ز لتالهم ، ولتلهم إ (...وال تمتلوهم) ، والحال أّن  اّل إذا لتلوا بعض المإمنٌنال تجّوِ

  .من الواجب للمسلم الدفاع عن نفسه فمراءة الجمهور هً األرجح

 تُماسُّوهنَّ  –تََمسُّوهنَّ 

ٌُْكمْ  ُجَناحَ  الَ : وله تعالىمن ل  لَُهنَّ  تَْفِرُضوا أَوْ  تََمسُّوُهنَّ  لَمْ  َما النَِّساءَ  َطلَّْمتُمُ  إِنْ  َعلَ

 َما فَنِْصفُ  فَِرٌَضةً  لَُهنَّ  فََرْضتُمْ  َولَدْ  تََمسُّوُهنَّ  أَنْ  لَْبلِ  ِمنْ  َطلَّْمتُُموُهنَّ  َوإِنْ  فَِرٌَضةً 

 َواَل  ِللتَّْمَوى أَْلَربُ  تَْعفُوا َوأَنْ  النَِّكاحِ  ُعْمَدةُ  ِبٌَِدهِ  الَِّذي ٌَْعفُوَ  أَوْ  ٌَْعفُونَ  أَنْ  إاِلَّ  فََرْضتُمْ 

َ  إِنَّ  نَُكمْ بٌَْ  اْلفَْضلَ  تَْنَسُوا  حمزة لرأ .{7ٖٕ -ٖٕٙ}البمرة : بَِصٌر   تَْعَملُونَ  بَِما ّللاَّ

(َوالتُماسُّوهنَّ )وجماعة  والكسابً
(ٗ)

لمن لرأ  والحجة( تََمسُّوُهنَّ َوال)، ولراءة الجمهور 

، وفاعل  ٌمتضً اشتران الزوجٌن فً ... أنّه مضارع ماسَّ ، فاَعل  )) تُماّسوهنَّ لرأ 

((المسٌس 
(٘)

((ألنَّ بدَن كّلٍ منهما ٌبللً اآلخر  ))  ؛ وذلن 
(ٙ)

 . فالفعل مسند للزوجٌن.

 ٌَْمَسْسنًِ َولَمْ  }الفعل للرجال ودلٌله لوله:))  فبإسناد تََمسُّوُهنَّ أّما لراءة  للزوجٌن.

} (( [ٕٓ]مرٌم: بََشر 
(7)

((  ألّن الغشٌان إنّما هو من فعل الرجال ))؛ وذلن   
(8)

. 

                                                           
 .9ٙٔ/ٔمعانً المراءات لؤلزهري (ٔ)
 .8ٕٔألبً زرعة  المراءات حجة (ٕ)
 .8ٕٔ المصدر نفسه (ٖ)
 مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  7ٖٔحجة المراءات ألبً زرعة ٌنظر:  (ٗ)

 .8ٖٔ/ٔعمر مختار وأحمد
 .8ٕ٘/ٕالبحر المحٌط  (٘)
 .8ٗ/ٔلطف األزهار (ٙ)
 .98ابن خالوٌه الحجة فً المراءات ،  (7)
 .8ٖٗ/ٔاألزهار لطف (8)
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والواضح من سٌاق اآلٌة أّن الخطاب موّجه للرجال ، فالرجل هو صاحب المرار فً 

: تسمٌة المراد بالفرٌضة هنا ))على أّن . الطبلق ، وعلٌه دفُع ما فرضه  من مهر

((المهر
(ٔ)

 هً األْولى باألخذ بها. تََمسُّوُهنَّ وعلٌه  فمراءة  

 تَناَسْوا – تَْنَسْوا

ٌْنَُكمْ  اْلفَْضلَ  تَْنَسُوا َوالَ من لوله تعالى:  َ  إِنَّ  بَ  ٓ{7ٖٕ: البمرة} بَِصٌر   تَْعَملُونَ  بَِما ّللاَّ

(وال تناسِوا)لرأ مجاهد وأبو حٌوة وابن أبً عبلة 
(ٕ)

 .(تَْنَسُوا َوالَ ) ، ولراءة الجمهور

ً  عن النسٌان على اإلطبلق  ))نَّ : إولٌل   تَناَسِواو الفرق بٌن المراءتٌن ، أّن تنَسوا نه

ً  عن فعلهم الذي هم اختاروه ، كمولن تغافل وتعامى ، إذا سعى فً ذلن ،  نه

وأسرع فٌه ، وأظهره من فعله وتعاطاه وتظاهر به ، وزاد فً حسنه ، أّن المؤمور 

((هنا جماعة وتفاعل البك به ، كتماطعوا ، وتواصلوا وتماربوا ، وتباعدوا 
(ٖ)

فالفعل  

 ))، أي التّظاهر بالنسٌان الذي ٌدلَّ على  ختٌارهمبا ٌمعفالفعل على لراءة تَناسوا 

(( الشًء إغفال
(ٗ)

 حمٌمةً  ال ، ومثله من ٌّدعً الَمَرض وٌتظاهر بؤنّه مرٌض إّدعاءً  

((مجاز ، أي  تتركوا  ))مٌل أنّه فأّما لراءة تَْنَسُوا ،  فهو ُمتَمارض.
(٘)

أي أنَّ المراد  

((النسٌان لٌس فً الوسع حتى ٌْنَهه عنه  ))لٌس هو عدم التّذكر وذلن ؛ ألّن 
(ٙ)

  ،

فؤُِمروا فً هاته اآلٌة بؤْن ٌتَعاهدوا الفَْضل وال  ))فالنهً عن تعّمد ترن ذكر الفضل 

ففً تعاهِده عون  كبٌر  على اإلْلف و  ...ٌْنَسوه ؛ ألنَّ نسٌانَه ٌباعُد بٌنهم وبٌنه ، 

والنسٌان هنا مستعار ... إاخاة التحابب ، وذلن سبٌل  واضحة  إلى اإلتحاد والم

((لئلهمال وللّة االعتناء 
(7)

 ))والخطاب بالنهً عن تناسً أو نسٌان الفضل موّجه  .

((للرجال والنساء معًا 
(8)

وذهب بعض المفّسرٌن إلى أّن الخطاب للزوجٌن 
(ٔ)

، ولعلّه 

                                                           
 .89ٕ/ٔفتح المدٌر (ٔ)
 مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  ٓٗ٘/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٕ)

 .8ٗٔ/ٔعمر
 .8ٕ٘/ٔاألزهار لطف (ٖ)
 .ٕٔٗ/٘ اللغة مماٌٌس (ٗ)
 .8ٕ٘/ٔاألزهار لطف (٘)
 .8ٕ٘/ٔالمصدر نفسه  (ٙ)
 .٘ٙٗ/ٕالتحرٌر والتنوٌر (7)
 .8ٕ٘/ٔاألزهار لطف (8)
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ًّ الزوجة أ  ُعْمَدةُ  بٌَِِدهِ  الَِّذي ٌَْعفُوَ  أَوْ ًٌضا ، الحتمال المراد من لوله }ولعلّه ٌشمل ول

ًُّ الزوجةالنَِّكاحِ  { هو ول
(ٕ)

: األزواج ، والزوجات ، . فٌكون الخطاب موّجه للثبلثة

واألولٌاء
(ٖ)

أْن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ،  ))والفضل هنا لد ٌراد به  .

 وٌتفّضل الّرجل علٌها بإكمال المهر ، وهو إرشاد للرجال والنساء من األزواج إلى

ترن التمّصً على بعضهم بعًضا ، والمسامحة فٌما ٌستغرله أحدهما على اآلخر 

فِمْن رعاٌِة حمِّها ومعرفتِها حّك معرفتها الحرص  ...للوصلة التً لد ولعت بٌنهما 

((منهما على التسامح 
(ٗ)

، أو من اإلفضال بمعنى اإلحسان 
(٘)

واإلحسان ٌتحمك فً  

كّلِ عمٍل فٌه خٌر  لآلخرٌن ، فٌشمل العفَو ، والتخلُّك باألخبلق الفاضلة من حفظ 

ل أو إهمال األْعراض ، وعدم التشهٌر وغٌرها ؛ لذلن ورد النهً عن ترن أو إغفا

لتزام به خٌر  كثٌر ٌعود بالنّفع على الفرد ففً ذكره واالهتمام واال الفضل.

 امع أّن هنان تماربً  هً األلرب. تّْنَسْواهذا ٌدفع بالمول بؤّن لراءة  ولعلّ  .والمجتمع

 المراءتٌن لداللتهما على اإلغفال.بٌن  اداللًٌّ 

 يَُضعّفه –يُضاِعفه 

َ لَْرًضا َحَسنًا  :من لوله تعالى     أَْضعَافًا لَهُ  فٌََُضاِعفَهُ  َمْن َذا الَِّذي ٌُْمِرُض ّللاَّ

ٌِْه تُْرَجعُونَ َكِثٌَرةً  ٌَْبُسُط َوإِلَ ُ ٌَْمِبُض َو لرأ ابن عامر وٌعموب  .{ٕ٘ٗالبمرة :}َوّللاَّ

(فٌََُضعّفَهُ )
(ٙ)

 الَِّذٌنَ  َمثَلُ : ومن لوله تعالى .(فٌَُضاِعفَهُ )بالتشدٌد ، ولراءة الجمهور  

ِ  َسِبٌلِ  فًِ أَْمَوالَُهمْ   ٌُْنِفمُونَ   َحبَّةٍ  ِماْبَةُ  ُسْنبُلَةٍ  ُكلِّ  ِفً َسنَابِلَ  َسْبعَ  أَْنَبتَتْ  َحبَّةٍ  َكَمثَلِ  ّللاَّ

 ُ ُ  ٌََشاءُ  ِلَمنْ  ٌَُضاِعفُ  َوّللاَّ لرأ ابن كثٌر وابن عامر . {ٕٔٙ}البمرة:َعِلٌم   َواِسع   َوّللاَّ

                                                                                                                                                                      
 .ٓٗ٘/ٌٕنظر : البحر المحٌط  ،  9ٕٕ/ٔفتح المدٌر: ٌنظر (ٔ)
 .7ٖ٘/ٕ المحٌط البحر (ٕ)
 .7ٖ٘/ٕ المصدر نفسه (ٖ)
 .9ٕٕ/ٔالمدٌر فتح (ٗ)
 .8ٓ٘/ٗ]فضل[مماٌٌس اللغة  (٘)
 مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  ٖٓٓ/ٔالكشف عن وجوه المراءاتٌنظر:  (ٙ)

 .89ٔ/ٔعمر مختار وأحمد
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(ٌَُضعّفُ )وأبو جعفر وٌعموب 
(ٔ)

بالتخفٌف  (ٌُضاِعفُ )بالتشدٌد ولراءة الجمهور  

بابه  ))ضعّف على وزن فعّل مشدد العٌن ، وأنّه جعله من  لرأ)ٌضعّفه(وحجة من 

(( تكثٌر الفعل
(ٕ)

((التكرٌر ومداومة الفعل  ))فضبًل عن  
(ٖ)

حجة من لرأ أّما  .

إاّل أّن ضاعفت  ))ا للتكثٌر ٌضً أ من ضاعف على وزن فاعل ،فمد جعله  (ٌضاعفه)

العرب تمول: ضعّفت درهمن ،  ... أكثر من ضعّفت ألن ضعّفت معناه مرتان ، و

: ضاعفته أي جعلته أكثر من درهمٌن ، وهللا ٌعطً ته درهمٌن ، وتمولأي جعل

((بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمابة ضعف فضاعفت أولى به لكثرة المضاعفة 
(ٗ)

  ،

 أْضعاف كثٌرة جًدا لابلة للزٌادة وغٌر محدودة جزاءً  ، وسٌاق اآلٌتٌن ٌتحدث على

 .وعلٌه فمراءة )ٌضاعف( هً األرجح ههنا .للمنفمٌن أْموالهم فً سبٌل هللا

 ِدفاع   –َدْفع 

ِ  َدْفعُ  َولَْوالَ : من لوله تعالى َ  َولَِكنَّ  اأْلَْرضُ  لَفََسَدتِ  ِبَبْعٍض  بَْعَضُهمْ  النَّاسَ  ّللاَّ  ذُو ّللاَّ

(ِدفاع)لرأ نافع  وٌعموُب وسهل   .{ٕٔ٘}البمرة: اْلعَالَِمٌنَ  َعلَى فَْضلٍ 
(٘)

، ولراءة  

((أنّه أراد المصدر من دافع ِدفاًعا  )) (ِدفاع)والحجة لمن لرأ  .(َدْفع)الجمهور 
(ٙ)

. 

وصٌغة المفاعلة ال ٌُراُد بها معنى المفاعلة التً ٌشترُن فٌها اثنٌن
(7)

هً بل . 

(( مبالغة  فً َدْفعدافع الذي هو  الدفاَع مصدرُ ))  للمبالغة ؛ وذلن ألنَّ 
(8)

 ، أو أنَّ دفاع 

من المصادر التً تجًُء ٌكوُن مصدًرا ِلفََعل ، كالكتاب واللِّماء ، ونحو ذلن  ))لْد 

كؤنَّ معنى َدفََع ودافََع  ...نحو الَجماِل والَذهاِب  كما ٌجًُء على فَعال .على فِعال

                                                           
 مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  9ٌٔٔنظر: غٌث النفع  (ٔ)

 .ٕٗٓ/ٔعمر
 .ٖٓٓ/ٔالكشف عن وجوه المراءات (ٕ)
 .98ابن خالوٌه فً المراءات السبع ، الحجة  (ٖ)
 .98ابن خالوٌه فً المراءات السبع ، الحجة  :، ٌنظر ٖٓٓ/ٔ الكشف عن وجوه المراءات (ٗ)
 .9ٗ٘/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (٘)
 .99خالوٌه ابن  فً المراءات السبع ، حجةال (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٕ للمراء السبعة ، أبو علً  حجةال: ٌنظر (7)
 .ٓٓ٘/ٕالتحرٌر والتنوٌر (8)
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((سواًء 
(ٔ)

((أنَّه أراد المصدر من َدفََع َدْفعًا  ))فحجة من لرأ بها  (َدْفع)أّما لراءة  .
(ٕ)

. 

الحماٌة من والِدفاع الدْفعو
(ٖ)

أنَّ هللاَ لّما أعاَن أولٌاإه على مدافعة أْعدابِِه  ))والمعنى . 

((أْعدابِِه حتى هزموهم ، َحُسَن إضافة الدفاع إلٌه ، لما كان من معونتِِه وإرادتِِه له 
(ٗ)

 

))
(ٗ)

، أنَّ هللاَ تعالى ٌدافع وٌحامً الناس  (ِدفاع)وعلى هذا فالمعنى على لراءة  

، أنَّ هللاَ تعالى ٌْدفُع الناس لحماٌة الناس وذلن بالجهاد  (َدْفع)ببعضهم ، وعلى لراءة 

لذلن فإنَّ  .وغٌره ، ألنَّ أمر الجهاد من هللا تعالى فهو بإرادته والغَلبة تكوُن بمعونته

الوالعة فً النوع اإلنسانً ، كما  االجتماعٌة. اآلٌة المباركة تُبٌُِّن ُحْكًما من األحكام ))

 .تذُكُر وجًها من وجوه الحكمة فً مشروعٌة المتال والجهاد مع أعداء هللا تعالى

: ولوال َدْفُع هللِا أهَل البغً والشّرِ والظلم بؤهل الصبلح واإلٌمان ، لعمَّ والمعنى

((الطغٌاُن والفساُد األرَض وأهلَها 
(٘)

بغلبة المإمن على الكافر  ))ُع فمد ٌتحمك الدفْ  

وربّما ٌتحمُك  ...و بدْفعِ هللاِ العذاَب عن األشرار والفّجار بسبب األبرار  ...المفسد 

وٌمكن تعمٌم دفُع هللاِ الناَس بعضهم ببعض بمطلك اإلرشاد  ...بدفع الظالم بالظالم 

((إلى الحّكِ ، سواء كان بالمول أو بالعمل أو العلم 
(ٙ)

المعنى تذٌٌل اآلٌة  هذافناسب  .

فمراءة )َدْفُع هللاِ( هً المراءة  {اْلعَالَِمٌنَ  َعلَى فَْضلٍ  ذُو ّللاََّ  َولَِكنَّ : }بموله تعالى

 .المرجحة

 ِضعاف  –ُضعَفاء 

 تَْحِتَها ِمنْ  تَْجِري َوأَْعنَابٍ  نَِخٌلٍ  ِمنْ  َجنَّة   لَهُ  تَُكونَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أٌَََودُّ : من لوله تعالى

ٌَّة   َولَهُ  اْلِكبَرُ  َوأََصابَهُ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  فٌَِها لَهُ  اأْلَْنَهارُ   لرأ .{ٕٙٙ}البمرة: ُضعَفَاءُ  ذُّرِ

(ِضعاف)ٌعموب 
(7)

َضعُف ٌَْضعُُف َضْعفًا و ُضْعفًا  ))و . (ُضعَفَاءُ )، ولراءة الجمهور 

                                                           
 .ٖٖ٘ – ٕٖ٘/ٕللمراء السبعة ، أبو علًحجة ال (ٔ)
 .99 خالوٌه ابن فً المراءات السبع ، حجةال (ٕ)
 .7ٕٕفً غرٌب المرآن  المفردات: ٌنظر (ٖ)
 .ٖٔٓ/ٕالتبٌان للطوسً (ٗ)
 .7٘ٔ – ٙ٘ٔ/ ٗمواهب الرحمن  (٘)
 .8٘ٔ/ٗالمصدر نفسه  (ٙ)
 وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر: 7ٖٙ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (7)

 .7ٕٓ/ٔ عمر مختار
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ْعُف ]بالفتح[ فً . وٌمالوالضُّْعُف خبلف المّوة  العمل والرأي ، والضُّْعفُ : الضَّ

((]بالضم[ فً الجَسد 
(ٔ)

فً موضع واحد ، فً  (ِضعاف)ستعمل المرآن صٌغة ٱولد  

ٌَْخشَ : }لوله تعالى ٌَّةً  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  تََرُكوا لَوْ  الَِّذٌنَ  َوْل ستعمل ٱو .[9{ ]النساء:ِضعَافًا ذُّرِ

ٌْسَ : }فً لوله تعالى (ُضعَفاء)صٌغة  عَفَاءِ  َعلَى لَ  َعلَى َوالَ  اْلَمْرَضى َعلَى َوالَ  الضُّ

ِ  َوبََرُزوا: }[ ، ولوله تعالى9ٔ{ ]التوٌة:َحَرج   ٌُْنِفمُونَ  َما ٌَِجُدونَ  الَ  الَِّذٌنَ   َجِمٌعًا لِِلَّ

عَفَاءُ  فَمَالَ  ونَ  َوإِذْ : }[ ، ولوله تعالىٕٔ{ ]إبراهٌم:اْستَْكبَُروا ِللَِّذٌنَ  الضُّ  النَّارِ  فًِ ٌَتََحاجُّ

عَفَاءُ  فٌََمُولُ  ت والبلف واآلٌة التً هً مدار البحث. .[7ٗ{ ]غافر:اْستَْكبَُروا ِللَِّذٌنَ  الضُّ

للنظر هو اختبلف المراءة فً موضعٌن فمط ، حٌث وردتا وصفًا للذرٌّة ، ولعّل 

حجتهم هً أّن الذرٌَة الضعفاء أو الِضعاف ممكن وصفهم بضعف الجسد على أنَّهم 

والفرق  .حاجة إلى من ٌُرِشُدهموممكن وصفهم بضعف العمل ؛ ألنهم لهم صغار ، 

ًُّ أمِرهم ، بٌن اآلٌتٌن : هو أنَّ الذرٌة فً سورة البمرة ال زال موجوًدا مْن هو ول

بخبلف الذرٌَّة فً سورة  وة البدن مفمودة لِكبَِره وصغرهم.فموة العمل موجودة ول

ِ أمِرهم فهم لهم عفهم بعد وفالنساء فالحدٌث عن حالة ض ًّ َن حاجة إلى أْن ٌعٌّ اة ول

 الجسدبومن حٌث فمدان الولً وصًٌا علٌهم ٌتولّى شإونهم ، فهم ضعفاء بالعمل 

 .لصغرهم

ل     أْنَزل –نَزَّ

ٌْبٍ  فًِ ُكْنتُمْ  َوإِنْ : من لوله تعالى ا َر ْلنَا ِممَّ لرأ ٌزٌُد  .{ٖٕ}البمرة:  َعْبِدنَا َعلَى نَزَّ

(أْنَزْلنا)بُن لطٌب 
(ٕ)

ْلنا)، ولراءة الجمهور   واْختُِلف فً تحدٌد الفرق بٌن داللة  .(نَزَّ

الفرَق بٌَن اإلْنزال والتنزٌل فً وصِف المرآن  ))الصٌغتٌن فذهب بعُضهم إلى أنَّ 

لًا ومّرةً بعَد  والمبلبكة ، أنَّ التنزٌَل ٌْختصُّ بالموضع الذي ٌشٌُر إلٌه ، إْنزالُهُ ُمفَرَّ

((، واإلْنزاُل عام  أْخرى 
(ٖ)

            ، والتعبٌر بلفظ التنزٌل دون اإلْنزال داللة على أنَّ  

                                                           
 .7ٔ/ٖ ]ضعف[ العٌن (ٔ)
 .7ٙٔ/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٕ)
 .ٖٔٙفً غرٌب المرآن المفردات  (ٖ)
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((: النزوُل على سبٌل التدرٌجِ والتْنجٌم المرادُ  ))
(ٔ)

 ))وذهب بعُضُهم إلى أنَّ فً  .

((التشدٌد معنى التكرٌر فً النزول ؛ ألنَّ التشدٌَد ٌدلُّ على التكرٌر 
(ٕ)

ى ، وٌَُردُّ عل 

((أنَّ تَْضعٌف العٌن للتعدي ، ولٌس ٌُراُد ِبِه الكثرة  ))هذا 
(ٖ)

لٌس التْضعٌُف  ))، و  

((هنا دااًل على نزوِلِه ُمنَّجًما فً أولات ُمْختَِلفة 
(ٗ)

لغتان فً متعّدي  ))؛ وذلن أنّهما  

((نََزَل 
(٘)

إاّل أنَّ التعبٌر المرآنً دلٌك  فً اْستعماله للصٌغ المختلفة ذات المعنى  .

وهذا ما دفََع أْهُل  .لئلشارة إلى وجوِد فرٍق بٌنهما .الواحد وإٌثار لفظٍة على أْخرى

فتوصلوا إلى  .اللغِة إلى البحِث فً هذا الباب ، ومحاولة الكشِف عْن بعِض أْسراره

: من التدرٌج ، والتفصٌل ، و مجرد الكثرة ، لُجملة معانٍ  )) لفظ التنزٌل ٌُْستعملأّن 

((واالهتمام 
(ٙ)

وذلن بحسب السٌاق الذي ٌَرُد فٌه ، والتعبٌُر بلفظ التنزٌِل فً هذه  .

ٌَما فً  اآلٌة لْد ٌُراُد مْنه كلُّ ما ذُِكر من المعانً ، فً وصف المرآن الكرٌم ، ال س

  .وا بِسورةٍ من ِمثِلهممام التحّدي للمشركٌن فً أْن ٌؤت

لونَ  –تَْستَْبدلوَن    تُبَّدِ

 ٌُْخِرجْ  َربَّنَ  لَنَا فَاْدعُ  َواِحدٍ  َطعَامٍ  َعَلى نَْصبِرَ  لَنْ  ُموَسى ٌَا لُْلتُمْ  َوإِذْ من لوله تعالى: 

ا لَنَا َّاِبَها بَْمِلَها ِمنْ  اأْلَْرضُ  تُْنبِتُ  ِممَّ  الَِّذي أَتَْستَْبِدلُونَ  لَالَ  َوبََصِلَها َوَعَدِسَها َوفُوِمَها َولِث

ٌْر   ُهوَ  بِالَِّذي أَْدَنى ُهوَ  لون)لرأ أبًَ  .{ٔٙ}البمرة:َخ (تُبَّدِ
(7)

، ولراءة الجمهور 

لون من التَْبدٌل .(تَْستَْبدلون) وتُبَّدِ
(8)

 ِمنَ : }بَدَّل على وزن فعّل ، لال تعالى، من  

َ  َعاَهُدوا َما َصَدلُوا ِرَجال   اْلُمْإِمِنٌنَ  ٌْهِ  ّللاَّ  ٌَْنتَِظرُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  نَْحبَهُ  لََضى َمنْ  فَِمْنُهمْ  َعَل

لُوا َوَما ((: تغٌٌُر الشًء عن حاله التبدٌل ))و  .[ٖٕ]األحزاب: {تَْبِدٌبًل  بَدَّ
(9)

فالمرآن  .

                                                           
 .8ٖٗ/ٕ، ٌنظر: مفاتٌح الغٌب  9ٙ/ٔالكشاف  (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٔالكشف عن وجوه المراءات  (ٕ)
 .ٔٙٔ/ٕحجة للمراء السبعة ، أبو علًال (ٖ)
 .7ٙٔ/ٔ المحٌط البحر (ٗ)
 .7٘ٔ/ٌٔنظر: شرح الهداٌة للمهدوي ،  9ٕٓالموضح البن أبً مرٌم  (٘)
 .ٕٙ٘دلابك الفروق اللغوٌة  (ٙ)
 .77ٖ/ٔلمحٌط البحر اٌنظر:  (7)
 .77ٖ/ٔ ٌنظر: المصدر نفسه (8)
 .ٖٖٔالفروق اللغوٌة معجم  (9)
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بدَّلت  ))و تتغٌّر حالهم هذه. صدلوا ، أنَّهم لم تتبّدل أوالمإمنٌن الذٌن  الكرٌم مدح

بالتشدٌد إذا غٌّرت هٌبته والعٌن واحدة ، وٌمولون: بدَّلُت ُجبَّتً لمًٌصا أْي َجعَْلتُها 

((لَمًٌصا 
(ٔ)

ٌحصل غٌُرهُ مكانَه رفع الشًء بؤْن  بدال:واإل ))أّما تْستَْبدلون من أْبدل ،  .

ٌْنًا بعٌنٍ  : التبدٌل التغٌٌر ٌُماُل: أبدْلُت الشًَء بالشًِء إذا أَزْلتَ مكانَه ولال بعُضُهم  .ع

((لٌل: َعْزُل األمٌِر باألمٌِر الُمْبَدِل 
(ٕ)

َوإِْن أََرْدتُُم اْسِتْبَداَل َزْوجٍ }وفً لوله تعالى:،  

ٌَْستَْبِدْل لَْوًما }له تعالى:[ ولوٕٓ{]النساء:َمَكاَن َزْوجٍ  ْبُكْم َعَذابًا أَِلًٌما َو إاِلَّ تَْنِفُروا ٌُعَذِّ

ٌَْرُكمْ  ٌَْرُكْم ثُ لوله تعالى:}و[ 9ٖ]التوبة: {َغ مَّ اَل ٌَُكونُوا َوإِْن تَتََولَّْوا ٌَْستَْبِدْل لَْوًما َغ

[ دلٌل على ما لٌل من أّن معنى استبدل هو رفع الشًء أو العٌن 8ٖ{ ]دمحم:أَْمثَالَُكمْ 

واْستَْبَدل على وزن اْستَْفعَل ، وله دالالت منها الطلبعنه.  وجعل آخر بدٌبًل 
(ٖ)

  ،

((َجعَلوا اْستَْفعَل فً أكثر األمر للطلب ، نحو اْستَْسمى  ))حٌث 
(ٗ)

 ، فاْستَْبدَل: طلب 

َص لهم  ، وإْبداله  (المن والسلوى)اإلبدال ، فالمعنى أنَّهم طلبوا رفع الطعام الذي ُخّصِ

  .وعلٌه فإنَّ لراءة تَْستَْبدلون هً األرجح .بالنبات المطلوب

ل ومثلُهُ فً المعنى :    يُْبِدل –يُبَّدِ

ٌْنَاُهمْ  َكمْ  إِْسَرابٌِلَ  بَِنً َسلْ : من لوِلِه تعالى لْ  َوَمنْ  َبٌِّنَةٍ  آٌَةٍ  ِمنْ  آتَ ِ  ِنْعَمةَ  ٌُبَّدِ  بَْعدِ  ِمنْ  ّللاَّ

َ  فَإِنَّ  َجاَءتْهُ  َما (ٌُْبِدل)لرأ الكسابً  .{ٕٔٔ}البمرة: اْلِعمَابِ  َشِدٌدُ  ّللاَّ
(٘)

، بالتخفٌف من 

  .من التبدٌل (ٌُبَّدِل)من اإلْبدال ، ولراءة الجمهور 

 اذّّكروا –اْذُكروا 

                                                           
 .ٖ اللغة فرابد (ٔ)
 .ٖالمصدر نفسه  (ٕ)
ٌنظر:  ، 7ٕٔ/ٔالكبٌر فً التصرٌف البن عصفور، ٌنظر: الممتنع  7ٓ/ٗ: الكتاب ٌنظر (ٖ)

  .ٕٓٓتسهٌل الفوابد وتكمٌل الماصد 
 .ٖ٘ٔ/ٕالخصابص  (ٗ)
معجم المراءات المرآنٌة لعبد ، ٌنظر:  ٖٔ٘/ ٕالبحر المحٌط ، ٌنظر:  ٕٗ٘/ٌٔنظر الكشاف  (٘)

 .ٕٙٔ/ٔختار عمرلعبد العال سالم مكرم وأحمد م
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ٌْنَاُكمْ  َما ُخذُوا الطُّورَ  فَْولَُكمُ  َوَرفَْعنَا ِمٌثَالَُكمْ  أََخْذنَا َوإِذْ  :من لوله تعالى َ ةٍ  آَت  بِمُوَّ

(اذّّكروا)لرأ المطوعً  .{ٖٙ}البمرة : تَتَّمُونَ  لَعَلَُّكمْ  فٌِهِ  َما َواْذُكُروا
(ٔ)

بتشدٌد الذال  

ٌحتمل أْن ٌراد به  ))الفعل بالتخفٌف و .بالتخفٌف (أْذُكروا)والكاف ، ولراءة الجمهور 

(( الذكر اللسانً والملبً واألعم منهما
(ٕ)

وما ٌترن من أثر على صبلح العباد فٌكون  

الذكر مجازا عن االمتثال أي اذكروه عند عزمكم على األعمال حتى تكون  ))

والمإذن  (فً)أعمالكم جارٌة على وفك ما فٌه ، أو المراد بالذكر التفهم بدلٌل حرف 

(( بالظرفٌة المجازٌة أي استنباط الفروع من األصول
(ٖ)

: أّما الفعل بالتشدٌد َأْصلُهُ  .

من التذّكر الذي ٌراد به التدبر وأخذ العظة والعبرة بما . الذَّال فًِ التَّاء فَؤُْدغم ٌَتََذكَُّر،

جاء فٌه من اآلٌات
(ٗ)

. 

 يَْذُكر -يذَّكَّر  :ومثلُهُ 

ًَ  فَمَدْ  اْلِحْكَمةَ  ٌُْإتَ  َوَمنْ  ٌََشاءُ  َمنْ  اْلِحْكَمةَ  ٌُْإِتً: من لوله تعالى ًٌْرا أُوِت  َوَما َكثًٌِرا َخ

بالتخفٌف (ٌَْذكر)حٌُث لُرئ الفعل  {.9ٕٙ}البمرة :اأْلَْلبَابِ  أُولُواْ  ِإالَّ  ٌَذَّكَّرُ 
(٘)

  ،

وفً لراءة التشدٌد داللة على المبالغة والتكثٌر  .بالتشدٌد (ٌّذّكر )ولراءة الجمهور

والتكرٌر إضافة لما ٌدّل علٌه الفعل المضارع من الحدوث والتجدد ، وهذا الوصف 

العمول الخالصة عن شوابب الوهم والركون  ذوو )) وهم ٌنطبك على أولً األلباب

((إلى متابعة الهوى
(ٙ)

هذا دأبُُهم ا وعلى جنوبهم فا ولعودً ؛ ألنّهم ٌذكرون هللا لٌامً  

 ودٌدنُهم.

ر   تُْذِكر –تَُذّكِ

                                                           
العال سالم مكرم وأحمد مختار معجم المراءات المرآنٌة لعبد ، ٌنظر:  7ٗٔ/ٌٔنظر: الكشاف  (ٔ)

 .ٙٙ/ٔعمر
 .8ٕٔ/ٔروح المعانً  (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٔالتحرٌر والتنوٌر (ٖ)
 .ٓٙ/ٔالبٌضاوي : تفسٌر ٌنظر (ٗ)
 .9ٕٖ/ٔمعجم المراءات لعبد اللطٌف الخطٌب ، ٌنظر:  ٌٕٗنظر: مختصر شواذ المراءات  (٘)
 .ٓٙ/ٔتفسٌر البٌضاوي  (ٙ)
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ٌْنِ  َواْستَْشِهُدوا :من لوله تعالى ٌْنِ  ٌَُكونَا لَمْ  فَإِنْ  ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهٌَد  فََرُجل   َرُجلَ

نْ  َواْمَرأَتَانِ  رَ  إِْحَداُهَما تَِضلَّ  أَنْ  الشَُّهَداءِ  ِمنَ  تَْرَضْونَ  ِممَّ  اأْلُْخَرى إِْحَداُهَما فَتَُذّكِ

(تُْذِكر) لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو وٌعموب وابن محٌصن والٌزٌدي .{8ٕٕ}البمرة:
(ٔ)

 

ر)بالتخفٌف ولراءة الجمهور     أّن  (هـ7ٕٓت) ونمل مكً عن الفّراء .بالتشدٌد (تَُذّكِ

: إّن المرأة الثانٌة إذا والمعنى .من خفّف فهو من الذَّكر ، الذي هو ضد األنثى ))

شهدت مع األولى ذّكرتها ، أي جعلتها كالذَّكر ، أي كالرجل الذي ال ٌحتاج إلى 

((غٌره فً الشهادة 
(ٕ)

فانضمام المرأة لؤلخرى ٌجعلهما كالرجل فً شهادته ، أّما  

و من التذكٌر الذي هو ضد النسٌانالتشدٌد فه
(ٖ)

ر إف)) ، بمعنى   حداهما األخرى تَُذّكِ

ر ومَذكَّر به الشهادة. (( والتذكٌر ٌحتاج إلى مَذّكِ
(ٗ) 

وذهب مكً إلى أّن التخفٌف 

إاّل أّن فً التشدٌد معنى التكثٌر ، على معنى تذكٌر بعد  ))والتشدٌد بمعنى واحد 

(( تذكٌر
(٘)

إحداهما األخرى سواء أكان بسبب  تذكٌرعلى األرجح هو فالمراد  .

{ والَضبلُل خروج  عن الحك ولد أْن تضل}: بدلٌل لوله النسٌان أو ربّما سبب آخر

 ٌتحمك بؤكثر من سبب.

 أْنَجى –نَّجى 

ٌْنَاُكمْ  َوإِذْ : من لوِله تعالى  أَْبنَاَءُكمْ  ٌَُذبُِّحونَ  اْلعََذابِ  ُسوءَ  ٌَُسوُمونَُكمْ  فِْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  نَجَّ

ًُّ . {9ٗ}البمرة: َعِظٌم   َربُِّكمْ  ِمنْ  بَبَلء   َذِلُكمْ  َوفًِ نَِساَءُكمْ  َوٌَْستَْحٌُونَ  لرأ النَّخع

ٌْناُكمأ) (ْنَج
(ٙ)

ٌْناُكم)، ولراءة الجمهور   من أْنجى ، على وزن  (ْنجٌناكمأ)ولراءة  ٓ(نَجَّ

ٌْناُكم)أْفعَل ، ولراءة  ى ، مضعّف العٌن على وزن َفعَّل (َنجَّ واْختُِلف فً  .من نَجَّ

تحدٌد الفرق بٌن هذٌن الوزنٌن فً المرآن الكرٌم ، فذهب بعُضهم إلى أنَّ الفعل 

                                                           
العال سالم مكرم وأحمد معجم المراءات لعبد ، ٌنظر: ٕٖٓعن وجوه المراءاتٌنظر: الكشف  (ٔ)

  .ٕٕٗ/ٔمختار عمر
 .ٕٖٔ المراءات وجوه عن الكشف (ٕ)
 .8ٗ/ٔمعانً المرآن للفّراء : ٌنظر (ٖ)
  . ٕٖٔ/ٔ المراءات وجوه عنلكشف ا (ٗ)
 . ٕٖٔ/ٔ المصدر نفسه (٘)
 .7ٖٔ/ٔ : الكشاف، ٌنظر ٖٔٔ/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٙ)
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((فً الخبلص لبل الولوع فً المهلكة  ))أْنجى ٌُْستعمل 
(ٔ)

)) ، والفعل َنّجى ٌُْستَْعمل  

((فً الخبلص بعد الولوع فً المهلكة 
(ٕ)

ا المعنى ٌنطبك على اآلٌة التً هً وهذ .

سٌاق اآلٌة ؛ حٌث اْستَعمل الفعل َنّجى فً الخبلص بعد الولوع بدلٌل  مدار البحث

فً الشدة والهبلن من ذبح األبناء وغٌره من أْنواع العذاب ، واستعمل فً اآلٌة التً 

ٌْنَاُكمْ  اْلبَْحرَ  بُِكمُ  فََرْلَنا َوإِذْ : }ٌها الفعل أْنجى ، فً لوله تعالىتل  آلَ  َوأَْغَرْلنَا فَؤَْنَج

إاّل أنَّ كبل  .، فالنجاة من الغرق لم ٌمع معه هبلن [ٓ٘]البمرة:{تَْنُظُرونَ  َوأَْنتُمْ  فِْرَعْونَ 

الوزنٌن وردا فً غٌر هذٌن الموضعٌن ، فً سٌاق الخبلص لبل وبعد الهبلن
(ٖ)

 

ٌُْكْم إِْذ أَْنَجاُكْم ِمْن آِل َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلَموْ تعالى: } هللو منها ِ َعلَ ِمِه اْذُكُروا نِْعَمةَ ّللاَّ

فِْرَعْوَن ٌَُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلعََذاِب َوٌَُذبُِّحوَن أَْبنَاَءُكْم َوٌَْستَْحٌُوَن نَِساَءُكْم َوِفً َذِلُكْم بَبَلء  

وثمة رأي  ٌْذهُب إلى أنَّ  فَعَّل أكثُر مبالغةً من أْفعَل  .[ٙ:{ ]إبراهٌمِمْن َربُِّكْم َعِظٌم  

(ٗ)
، ٌُعَبِّر عن فَْضِل هللاِ تعالى ،  وعلٌه فالفعل نَّجى فً اآلٌة من سورة البمرة،  

، فناسَب هذا المعنى  وِعَظِم نْعَمتِِه على بنً إْسرابٌل ، وتخلٌِصهم من بطش فِْرعون

اآلٌة التً تتحدث عن تخلٌِصهم فً أْنجى الفعل ْستَْعمل ر بما هو للمبالغة ، وابؤْن ٌُعَب

ٌِْهم إاّل أنَّهم لْم ٌُعانوا ، مثل ما  ًٌْضا من نَِعِم هللاِ تعالى العظٌمة عل من الغرق ، وهً أ

  .عانَوا من فِْرعون

 أْوصى  –وّصى 

ٌَْعمُوبُ  َبنٌِهِ  إِْبَراِهٌمُ  بَِها َوَوصَّى: من لوِلِه تعالى ًَّ  ٌَا َو َ  إِنَّ  بَِن ٌنَ  لَُكمُ  اْصَطفَى ّللاَّ  الّدِ

(أْوصى) لرأ نافع  وٱبُن عامر .{ٕٖٔ}البمرة: ُمْسِلُمونَ  َوأَْنتُمْ  إاِلَّ  تَُموتُنَّ  فَبَل 
(٘)

  ،

((: وّصى وأْوصى بمعنى واحد لغتانِ  ))ولْد لٌل أنُّهما  .(وّصى)ولراءة الجمهور 
(ٙ)

  ،

                                                           
 .ٕٔٓ: الكلٌات ، ٌنظر ٕٕفرابد اللغة  (ٔ)
 .ٕٔٓ الكلٌات: ٌنظر ، ٕٕ اللغة فرابد (ٕ)
 .9ٓٙ – 89ٙ: المعجم المفهرس ألْلفاظ المرآن الكرٌم ٌنظر (ٖ)
 .8ٔ ٌنظر: المحتسب  (ٗ)
 .7ٕٕ/ٕ حجة للمراء السبعة ، أبو علًٌنظر: ال (٘)
 .ٕ٘ٙ/ٔ الكشف عن وجوه المراءات  (ٙ)
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، وذلن أنَّ فعّل وأْفعل لْد ٌشتركاِن فً المعنى
(ٔ)

أنَّ التشدٌَد ،  ))، وذهب بعُضهم إلى  

((فٌه معنى تكرٌر الفعل ، فكؤنَّهُ أبلُغ فً المعنى 
(ٕ)

، فكؤنَّ التعبٌر بالفعل وّصى  

مسكٌن و الثابتٌن أْن ٌكونوا من المتوٌعكس مدى مبالغة األنبٌاء فً وصٌِّة أْبنابِِهم ، 

فؤوثر استعمال صٌغة )فعّل( ألنها بنٌت على أمر معنوي عمابدي  لى دٌِن هللاع

 .فمراءة )وّصى( هً األرجح

َنُهمْ  فَؤَْصلَحَ  إِثًْما أَوْ  َجَنفًا ُموٍص  ِمنْ  َخافَ  فََمنْ : ومثلُهُ فً لوِلِه تعالى ٌْ ٌْهِ  إِثْمَ  َفبَل  بَ  َعلَ

َ  إِنَّ  ، من  (ُمَوّصٍ )لرأ حمزة والكسابً و أبو بكر  .{8ٕٔ}البمرة: َرِحٌم   َغفُور   ّللاَّ

وّصى
(ٖ)

من أوصى (موٍص )، ولراءة الجمهور  
(ٗ)

فً هذه اآلٌة الحدٌث عن أمر  

أنسب ؛ ألّن اآلٌة فً  أوصى()مادي فناسب سٌالها التعبٌر بصٌغة أفعل ، فمراءة 

 .صدد الحدٌث عن الوصٌة المادٌة

ل  – أْكَمل  َكمَّ

 اْلُهَدى ِمنَ  َوبٌَِّنَاتٍ  ِللنَّاِس  ُهًدى اْلمُْرآَنُ  فٌِهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهرُ  :من لوله تعالى

 أٌََّامٍ  ِمنْ  فَِعدَّة   َسفَرٍ  َعلَى أَوْ  َمِرًٌضا َكانَ  َوَمنْ  فَْلٌَُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  فََمنْ  َواْلفُْرلَانِ 

ُ  ٌُِرٌدُ  أَُخرَ  َ  َوِلتَُكبُِّروا اْلِعدَّةَ  َوِلتُْكِملُوا اْلعُْسرَ  ِبُكمُ  ٌُِرٌدُ  َوالَ  اْلٌُْسرَ  ِبُكمُ  ّللاَّ  َما َعلَى ّللاَّ

لرأ أبو عمرو وعاصم ولتادة واألعرج  .{8٘ٔ}البمرة : تَْشُكُرونَ  َولَعَلَُّكمْ  َهَداُكمْ 

(تَُكّملوا)وشعبة وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن وابن أبً اسحك الجحدري وٌعموب 
(٘)

 

(تَُكّملوا)
(٘)

ا من إّن أصل الفعل مشددً  .بالتخفٌف (تُْكِملوا)ولراءة الجمهور ، بالتشدٌد  

ا ما ٌستعمل كثٌرً )) و ا من أكمل على وزن أفعل.ل ، ومخففً كّمل على وزن فعّ 

((أحدهما موضع اآلخر 
(ٙ)

: التعدٌة هذٌن الوزنٌن هو ، والمعنى المشترن فً 
(7)

 .

                                                           
 . ٌٓٙٗنظر: أدب الكاتب  (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ المراءات وجوه عن الكشف (ٕ)
 .8ٙٔ/ٕالبحر المحٌط  (ٖ)
 .8ٙٔ/ٕ المصدر نفسه (ٗ)
 .ٗٗٔ/ٔعمر مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجمٌنظر:  (٘)
 .7ٕ٘-7ٕٗ/ٔالحجة للمراء السبعة ، أبو علً (ٙ)
 .ٖٔشذا العرف : ٌنظر (7)
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الوصول إلى تمام العّدة إذا ما أفطر الصابم فً شهر : وعلى هذا فالمعنى هو

فٌه معنى التؤكٌد والتكرٌر )) ا مشددً  (اتَُكّملو) الفعل .رمضان بسبب المرض أو السفر

))
(ٔ)

((تكرٌر فعل الصٌام فً الشهر إلى إتمام عّدته )) و التؤكٌد على إتمام العّدة ، .
(ٕ)

. 

أكملت وكّملت بمعنى واحد إاّل أّن فً التشدٌد مبالغة  ))فالمعنى المشترن هو التمام ، 

))
(ٖ)

ان عمًدا واحًدا ودلٌله لوله جعل شهر رمض ))على أنّه فا أّما الفعل أكملت مخففً  .

(( ملت لكم دٌنكم: الٌوم أكْ تعالى
(ٗ)

، واآلٌة تتحدث عن أداء ما فً الذمة من الصٌام  

 .، ولٌس فٌها مضاعفة الصٌام ، فمراءة التخفٌف هً األرجح

 ِشدوَن رْ يُ  –يَْرُشدوَن 

لُِرئ  .{8ٙٔ}البمرة: ٌَْرُشُدونَ  َلعَلَُّهمْ  بًِ َوْلٌُْإِمنُوا ِلً فَْلٌَْستَِجٌبُوا: من لوله تعالى

(ْرِشدونٌُ )
(٘)

بضم الٌاء      (ْرِشدونَ ٌُ )وحجة َمْن لرأ  .(ٌَْرُشدونَ )، ولراءة الجمهور 

(أْرَشدَ )وكسر الشٌن أنّه َجعَلَهُ من 
(ٙ)

ٌَْرُهم  ))بمعنى أنّهم   ((ٌُْرِشدوَن َغ
(7)

 ، أْي لَعَلَّهم 

ٌَْرُهم ِمَن الناس لَعَلَّهم وحجة َمْن لرأ  .باْستجابتهم لربِِّهم وإٌمانهم بِِه ٌُْرِشدون َغ

((َرَشَد  ))أنَّه َجعَلَهُ ِمْن  (ٌَْرُشدونَ )
(8)

أنّهم إذا اْستجابوا هلل وآمنوا به كانوا  ))، بمعنى  

ْشِد لهم ، وهو االهتداُء لمصاِلح دٌنِِهم وُدْنٌاُهم  ((على رجاٍء من حصوِل الرُّ
(9)

  ،

ًُّ والعبودٌةُ ا الصةُ هللِ تعالى ، لخفاالْستجابةُ ِلما أَمر بِِه الحكُّ تعالى واإلٌماُن الحمٌم

ْشِد والهداٌةِ  تَجعُل العبدَ  ٌَْهتدي بهديِ هللا ، وٌَْدعووالمإم .فً طرٌِك الحّكِ والرُّ  ُن 

ْشِد والهداٌةِ  : ُرْشُدُهم ٌَتَحمَُّك من خبلِلها المعنٌان (ٌَْرُشدونَ )فمراءة  .إلى طرٌك الرُّ

ٌَْرهم وإْرشاُدهم  .غ

                                                           
 .8ٖٕ/ٔعن وجوه المراءات  الكشف (ٔ)
 .9ٖابن خالوٌه  الحجة فً المراءات السبعة ،  (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٕللطوسً  التبٌان (ٖ)
 .9ٖابن خالوٌه الحجة فً المراءات السبعة ،  (ٗ)
 .9ٕ٘/ٔ، ٌنظر: معجم المراءات لعبد اللطٌف الخطٌب  9ٕٕ/ٌٕنظر: الدر المصون  (٘)
 .9ٕٕ/ٕ المصون الدر (ٙ)
 .9ٕٕ/ٕالمصدر نفسه  (7)
 .9ٕٕ/ٕ المصدر نفسه (8)
 .ٕٓٔ – 9ٕٓ/ ٕ المحٌط البحر (9)
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 تُْنِكحوا –تَْنِكحوا 

{. لرأ األعمش ٕٕٔ}البمرة: ٌُْإِمنَّ  َحتَّى اْلُمْشِرَكاتِ  تَْنِكُحوا َوالَ من لوله تعالى: 

(وال تُْنِكحوا)
(ٔ)

بضم  (وال تُنكحوا). وحجة من لرأ (وال تَْنِكحوا)، ولراءة الجمهور  

((من أْنَكَح  ))التاء أنَّه جعلها  
(ٕ)

لها بَعُضُهم أنَّها بمعنى   وال تُْنِكحوا أْنفَُسكم )) ، وأوَّ

((المْشِركات 
(ٖ)

((وال تَُزّوجوهنَّ من المْسلمٌن  ))، ولٌل هً بمعنى  
(ٗ)

. وحجة من 

((من نََكَح  ))بفتح التاء أنّها من أصل ثبلثً ،   (وال تَْنكحوا)لرأ 
(٘)

والمعنى أنَّ الحكَّ  

معنى األلرب لسٌاق جّل ُعبله نهى المإمنٌن ، عن أْن ٌَْنكحوا الُمشركات ، وهذا ال

ٌَْنكحوا المشركات ، ثُمَّ نََهت عْن  اآلٌة ؛ وذلن أنَّ اآلٌة َنَهت أّواًل المإمنٌن من أْن 

{ ٌُْإِمنُوا َحتَّى اْلُمْشِرِكٌنَ  تُْنِكُحوا َواَل نكاح المإمناِت للمشركٌن ، لال تعالى: }

نِسابِهم ، وال تُنكحوَنهم [ ، فالمعنى على لراءة الجمهور: ال تنكحوا ِمْن ٕٕٔ]البمرة:

من نسابكم.
(ٙ)

  

 اختالف األصل

 أُْعتَِدت –أُِعدَّْت 

 َواْلِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َولُوُدَها الَّتًِ النَّارَ  فَاتَّمُوا تَْفعَلُوا َولَنْ  تَْفعَلُوا لَمْ  فَإِنْ : من لوله تعالى

(أْعِتَدت) هللا عبد لرأ .{ٕٗ}البمرة : ِلْلَكافِِرٌنَ  أُِعدَّتْ 
(7)

 .(أُِعّدت) الجمهور ولراءة ، 

، أنّه أخذها من َعتَدَ  (أْعتَِدت)وحجة من لرأ 
(8)

((من العتاِد بمعنى العُدَّة  )) 
(9)

 ))، وعتَد 

                                                           
  .ٕٗٙ/ٔالكشاف ، ٌنظر:  ٙٔٗ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٔ)
 .ٙٔٗ/ٕالبحر المحٌط  (ٕ)
 .ٙٔٗ/ٕ المصدر نفسه (ٖ)
ٌْضاوي (ٗ)  .9ٖٔ/ٔتفسٌر الب
 ٙٔٗ/ٕالبحر المحٌط  (٘)
 وردت لراءات أخرى تنتمً لبللتفات لم تذكر ؛ لعدم الولوع فً التكرار (ٙ)
 .ٖٓٔ/ ٔ الكشافٌنظر:  (7)
 .ٖٖٙ: معجم الفروق الداللٌة فً المرآن الكرٌم ٌنظر (8)
 .ٖٓٔ/ ٔ الكشاف (9)
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((ٌدلُّ على حضوٍر ولرٍب  ))
(ٔ)

: الشًُء الُمعَدُّ ، أْعتَْدناهُ ، أْي أْعَدْدناهُ العتٌد ))، ومنه  

((أْعَدْدناهُ ألمٍر إْن حزب 
(ٕ)

هذا الفرُس َعتِد  ، أْي ُمعَد  متى ِشبَْت َركْبَت  ))، ومنه  

))
(ٖ)

ر  ؛ لذلن لال ، وهذا ُكلُّه ٌدلُّ على الشًِء الُمعَّدِ والمهٌؤ وهو لرٌب  وحاِض  

، والمتكؤ حاضر  ولرٌب  للنسوة فً  [ٖٔ]ٌوسف: ُمتََّكؤً{ لَُهنَّ  }أَْعتََدتْ      : تعالى

أنَّه أخذها من عدّ  (أِعدَّت)وحجة من لرأ  .بلملصة النبً ٌوُسف علٌه الس
(ٗ)

، وهو  

((: هٌؤتُهُ دََّخُر لهُ ، و أْعددُت الشًءَ : ما ٌُعَدُّ ألمٍر ٌَْحُدُث فٌُ العُّدةِ  ))من 
(٘)

فعل أَعدَّ فال .

ٌْحُدُث فٌُدَّخر له ، فالفرق بٌن للفعلٌن أنَّ أْعتََد ٌَُعبَُّر بها  أَعدَّ ٌدلُّ على تهٌؤة ألمر

للشًء المهٌؤ الحاضر والمرٌب ، وأعدَّ ٌُعَبَُّر بها للشًِء المهٌؤ الُمدَّخر ، فمعنى اآلٌة 

على لراءة أْعتِدت أنَّ النار مهٌؤة وحاضرة ولرٌبة ، وعلى لراءة أعّدت أنَّ الناَر 

ألرب للوالع ؛ ألنها تعبّر عن شًء  (أعدت)فمراءة  مدََّخرة للكافرٌنُمعَدَّة ومهٌّؤة و

 .معد ومّدخر لهم ٌوم المٌامة

 أزالَهما –أَزلَُّهما 

ٌَْطانُ  فَؤََزلَُّهَما: من لوله تعالى ا فَؤَْخَرَجُهَما َعْنَها الشَّ لرأ  .{ٖٙ}البمرة : فٌِهِ  َكانَا ِممَّ

(فؤزالهما) حمزة واألعمش واألعرج وطلحة وأبو رجاء
(ٙ) 

ولراءة  من الزوال ،

((من اإلزالة بمعنى اإلبعاد  ))والزوال  .من الزلل (فؤزلَّهما)الجمهور
(7)

، أي إبعادهما 

، فً ذلن مطابمة معنى ما لبله على الضد  )) أنّ  (فؤزالهما)عن الجنة ، وعلَّة من لرأ 

فؤمرهما  .[ٖ٘]البمرة: {اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَن اْلَجنَّةَ }تعالى آلدم:سبحانه ووذلن أنّه لال 

فسعى إبلٌس اللعٌن فؤزالهما بالمعصٌة عن  .الزوال :بالثبات فً الجنة ، وضد الثبات

                                                           
 .ٕٙٔ/ٗ]عتد[ مماٌٌس اللغة (ٔ)
 .9ٔ/ٖ]عتد[ العٌن (ٕ)
 .9ٔ/ٖالمصدر نفسه ]عتد[ (ٖ)
  .ٖٖٙ الكرٌم المرآن فً الداللٌة الفروق معجم: ٌنظر (ٗ)
 .8ٓٔ/ٖالعٌن]عدد[  (٘)

وأحمد العال سالم مكرم معجم المراءات لعبد ٌنظر: ،  ٗٔ/ٌٕنظر: الحجة للمراء السبعة  (ٙ)

 .7ٗ/ٔمختار عمر
 .ٖٗٗ/ٔالتحرٌر والتنوٌر (7)
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((المكان الذي أمرهما هللا بالثبات فٌه مع الطاعة ، فكان الزوال به ألٌك 
(ٔ)

، وهنان  

صرفهما عّما كانا علٌه من  ))وهو أنّه  (فؤزالهما الشٌطان) لمراءةمعنى آخر محتمل 

((الطاعة إلى المعصٌة 
(ٕ)

ٌكون اإلنسان ثابت المدم على ))   أّما الزلل فهو عندما .

(( عن ذلن الموضع فٌزّل عنه وٌصٌر متحوالً ، الشًء 
(ٖ)

، والثبات هنا على طاعة  

ما أمر به الحك تبارن وتعالى ، فالزلل بمعنى  الولوع فً الخطؤ
(ٗ)

الذي تسبب به  

؛ لذلن الشٌطان مما أّدى إلى الخروج مما كانا فٌه ، عن طرٌك الغواٌة والوسوسة 

أي أكسبهم الزلة ، فلٌس للشٌطان لدرة على زوال  )) (فؤزلّهما)اختار الجمهور لراءة 

ا إنّما لدرته على إدخال اإلنسان فً الزلل ، فٌكون ذلن سببً  .أحد من مكان إلى مكان

((إلى زواله من مكان إلى مكان بذنبه 
(٘)

فمد نُمل عنه أنّه اختار هـ(7ٕٓ)تأّما الفّراء  

دي إلى التكرار ؛ ألنّه لال ٌإ ))اختار لراءة الجمهور ؛ ألّن اختٌار لراءة أزالهما 

 .: فؤخرجهما الشٌطان عنها فؤخرجهمافٌصٌر تمدٌر الكبلم ((فؤخرجهما  ))بعد ذلن 

((وذلن ال ٌجوز 
(ٙ)

أّن لراءة الجمهور تجمع المعنٌٌن أي عدم الثبات  فضبُل عن 

والتحول عن الموضع وهو معنى الزلل ، واالبتعاد عن المكان الذي ُحدد لهم أي 

   .زوالهم عنه

 اختالف بين المصدر واالسم 

 ُوقوُدها –َوقوُدها 

الَّتًِ َولُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ  فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّمُوا النَّارَ  : من لوله تعالى

وعٌسى لرأ مجاهد وطلحة بن مصرف وأبو حٌوة  .{ٕٗ}البمرة: أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرٌنَ 

                                                           
 .ٖٕٙ -ٖٕ٘/ٔالكشف عن وجوه المراءات  (ٔ)
 .ٕٔٔالحمول الداللٌة فً المراءات المرآنٌة الصحٌحة  (ٕ)
 .٘٘ٗ/ٖ مفاتٌح الغٌب  (ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔ: التبٌان للطوسً ٌنظر (ٗ)
 .ٖٕٙ/ ٔالكشف عن وجوه المراءات  (٘)
 .ٔٙٔ/ٔالتبٌان للطوسً (ٙ)
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(ُولوُدها)ٱبن عمر الهمذانً 
(ٔ)

 .بفتح الواو (َولوُدها)بضم الواو، ولراءة الجمهور 

((اسم  ِلما ٌولَُد به  ))والَولوُد بفتح الواو 
(ٕ)

 ((الحطب)): أو بتعبٌر آخر 
(ٖ)

ما تُْرفَع ))، و 

((به النّار
(ٗ)

((فعُل النّاِر إذا َولََدْت  ))أّما الُولود بضم الواو فهو  
(٘)

((اإلتّماد  ))، أو   
(ٙ)

. 

))
(ٙ)

((المصدر  )): على أّن الُولود بضم الواو .
(7)

حذف مضاف ، أي  ))، على تمدٌر  

(( أي ذو َولوِدها ؛ ألّن الناس والحجارة لٌسا هما الَولود
(8)

، على انّهم أصحاب  

للَولود
(9)

فالنّار البّد لها من َولود من  .وهذه الصحبة تمتضً المبلزمة وعدم الفرلة  

والَولود على لراءة فتح الواو هما النّاس  .من حطٍب ونحوه ؛ لكً تتكون وتشتعل

: فبلن  فخُر بلِدِه ، وهذه النّار نفَس الَولود مبالغةً ، كما ٌمولُجِعلوا  )) ولد. والحجارة

(( ممتازة عن غٌرها بؤنّها تتّمد بالناس والحجارة ، وهما نفُس ما ٌُحرق
(ٔٓ) 

وعلى 

ٌُمال: صاحب لراءة ضم الواو بتمدٌر محذوف وهو )ذو( التً بمعنى صاحب ، فكما 

فكذلن النّاس والحجارة  فهما  .وهو ٌبلِزُم صاحبَهعود لصاحبِِه فالماُل ٌالمال ، 

؛ ألنّها بمعنى أنّهم ٌتحولون إلى ،والمراءة المرّجحة هً لراءة الفتح  مبلزمان للَولود

ولود فً النار وهذا المعنى أكثر رهبة وأردع عن المعصٌة لئلنسان من المراءة 

ِه صاحب أو مصاحب الثانٌة فمنظر كون اإلنسان ولوًدا أعظم فً النفس من كونِ 

 .للنار

 إْحسانًا -ُحْسنى  –َحَسنًا  –ُحْسنًا 

                                                           
العال سالم مكرم وأحمد مختار معجم المراءات المرآنٌة لعبد ، ٌنظر:  ٕٓٔ/ٌٔنظر: الكشاف  (ٔ)

 .8ٖ/ٔعمر
 .ٖٗٗ/ٔ التحرٌر والتنوٌر (ٕ)
 .    ٖ٘٘/ٌٕنظر: الصحاح ]ولد[،   9ٖٖمجمل اللغة ]ولد[ (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٔ الكشاف (ٗ)
 . 9ٖٖمجمل اللغة ]ولد[ (٘)
 .ٖ٘٘/ٕالصحاح ]ولد[ (ٙ)
 .7٘ٔ/ٔالبحر المحٌط  ، ٌنظر : ٕٓٔ/ٔالكشاف  (7)
 .7٘ٔ/ٔالمحٌط  البحر (8)
 .ٖٙ لمحتسب : اٌنظر (9)
 .7٘ٔ/ٔالمحٌط ر البح (ٓٔ)
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َ  إِالَّ  تَْعبُُدونَ  الَ  إِْسَرابٌِلَ  بَِنً ِمٌثَاقَ  أََخْذنَا َوإِذْ : عالىمن لوله ت ٌْنِ  ّللاَّ  إِْحَسانًا َوبِاْلَواِلَد

بَلةَ  َوأَلٌُِموا ُحْسنًا ِللنَّاِس  َولُولُوا َواْلَمَساِكٌنِ  َواْلٌَتَاَمى اْلمُْربَى َوِذي َكاةَ  َوآتُوا الصَّ  ثُمَّ  الزَّ

ٌْتُمْ  لرأ حمزة والكسابً و ٌعموب  .{8ٖ}البمرة: ُمْعِرُضونَ  َوأَْنتُمْ  ِمْنُكمْ  لَِلٌبًل  إاِلَّ  تََولَّ

(َحَسنًا)وخلف واألعمش 
(ٔ)

ًْ وطلحة بُن مصرف   (ُحْسنى)، ولرأ األخفش وأَُب
(ٕ)

  ،

(إْحسانًا)ولرأ الجحدري 
(ٖ)

بفتح  (َحَسنًا)والحجة لمن لرأ . (ُحْسنًا)، ولراءة الجمهور  

((الصفةَ مماَم الموصوف  فؤلام. : لواًل َحَسنًاأراد أنَّه ))الحاء 
(ٗ)

: لولوا للناِس لواًل يْ أ 

 ...: المصدر كالبشرى أحدهما )): ففٌها وجهان (ُحْسنى)أّما لراءة  لواًل َحَسنًا.

: أْن ٌكوَن صفةً لموصوف محذوف ، أْي ولولوا للناِس كلمةً ُحْسنى ، والوجه الثانً

((أو ممالةً ُحْسنى 
(٘)

، وفً حال كونها صفة فهً إّما أْن ٌراد بها التفضٌل 
(ٙ)

 ، ألنَّ  

((الُحْسنى تؤنٌث األحسن  ))
(7)

: ٌست للتفضٌل ، فٌكون معنى ُحْسنىأْن تكوَن ل ))أو  .

((، أْي ولولوا للناِس ممالةً َحَسنَةً  َحَسنَة
(8)

نعت   ))أنّه  (إْحسانًا)وحجة من لرأ  .

مصدر  مْن أْحسَن الذي همزته  (إْحسانًا)لمصدٍر محذوف ، أْي لواًل إْحسانًا ، و

: أْعَشبَت األرُض إْعشابًا ، أْي صارت أْي لواًل ذا ُحْسٍن ، كما تمولُ للصٌرورة ، 

((ذات ُعْشٍب 
(9)

ه مصدر  ، وأنّه كاَن فً فظاهره أنّ  ))بضم الحاء  (ُحْسنًا)ا لراءة أمّ  .

: لواًل َحَسنًا ، إّما على حذِف مضاٍف ، أْي ذا ُحْسٍن ، وإّما على الوصِف األصلِ 

بالمصدِر إلفراِط ُحْسنِِه ، ولٌل ٌكوُن أًٌضا صفةً ، ال أنَّ أْصله مصدر  ؛ بل ٌكوُن 

ٌِْن ...كون كالحلو والمّرِ ، فٌ المصدر من ولٌل انتصب على  الُحْسُن والَحَسُن لغَت

                                                           
 مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم،ٌنظر: 9٘ٔ/ٌٔنظر: الكشاف  (ٔ)

 .8ٓ/ٔعمر
 مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم،ٌنظر: 9٘ٔ/ٌٔنظر: الكشاف  (ٕ)

 .8ٓ/ٔعمر
 مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  9٘ٗ/ٌٔنظر : البحر المحٌط  (ٖ)

 .8/ٔعمر
 .8ٖابن خالوٌه  فً المراءات السبع ، حجةال (ٗ)
 .ٔٙٗ/ٔ المحٌط البحر (٘)
 .ٔٙٗ/ٔ مصدر نفسهال (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٕالسبعة ، أبو علًللمراء حجة الٌنظر:  ، ٖٕٓ/٘المصدر نفسه  (7)
 .ٔٙٗ/ٔ المحٌط البحر (8)
 .ٔٙٗ/ٔالمصدر نفسه  (9)
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((: ولٌَْحُسْن لولَُكم ُحْسنا المعنى ؛ ألنَّ المعنى
(ٔ)

عانً تنضُح منها م والُحْسُن صفة   .

 .هً المرّجحة (ُحْسنا)فمراءة  الَحَسن واألْحسن واإلْحسان

 أْكلها – أُُكلََها

ٌْنِ  أُُكلََها فَآتَتْ  َواِبل   أََصابََها بَِرْبَوةٍ  َجنَّةٍ  َكَمثَلِ : من لوله تعالى  .{٘ٙٔ}البمرة: ِضْعفَ

(أْكلَها)لرأ ٱبُن كثٌر وأبو عمرو ونافع  
(ٕ)

األُُكل  ))و  .(أُكلَها)، ولراءة الجمهور 

: ُل ، ٌدلُّ على ذلن لولُهُ تعالى: فهو المؤكوبًل ، وأْكلَةً ، فؤّما األُكلُ مصدُر أَكلُت أكْ 

: ولولهُ  ...منها  ، إنَّما هو ما ٌإَكلُ [ ٕ٘]إبراهٌم: {َربَِّها بِإِْذنِ  ِحٌنٍ  ُكلَّ  أُُكلََها تُْإِتً}

((: المؤكوُل ِن{ فٌه داللة  على أنَّ األُكلَ َها ِضْعفٌ}فآتَْت أُكلَ 
(ٖ)

، بمعنى أنَّ هذه الجنةُ 

األُكُل ما ٌإَكل ،  ))تإتً ما ٌإكُل منها ِضعفٌِن ، فالفرُق بٌَن األُُكُل واألْكُل هو أنَّ 

((: أَكْلتُهُ أْكبًل ، وأَكْلُت أْكلَةً واحدةً : الفعُل الذي ٌكوُن منن ، تمولُ واألْكلُ 
(ٗ)

وعلٌه  .

ى ؛ فالجنةُ تعطً ما ٌإكل ، وال فالمراءة بضم الكاف هً األرجح لما تحمُل من معن

 .ٌُصحُّ نسبةُ ِفْعِل األْكِل لها

 َغْرفَة –ُغْرفَة 

َ ُمْبتَِلٌُكمْ : من لوله تعالى ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد لَاَل إِنَّ ّللاَّ ِبنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ  فَلَمَّ

ٌَْس ِمنًِّ َوَمْن لَْم ٌَْطعَْمهُ فَإِنَّهُ ِمنًِّ إِ  لَِلٌبًل َمِن اْغتََرَف ُغْرفَةً بٌَِِدِه فََشِربُوا ِمْنهُ إاِلَّ  الَّ فَلَ

لرأ ٱبن كثٌر وأبو عمرو ونافع وٱبن عباس ومجاهد واألعرج . {9ٕٗ}البمرة: ِمْنُهمْ 

(ْرفةغَ )وأبان بن عثمان 
(٘)

 .بضم العٌن (ُغْرفة)بفتح الغٌن ، ولراءة الجمهور  

                                                           
(ٔ)

 .ٓٙٗ-9٘ٗ/ٔ بحر المحٌطال 
 .9ٖٗ/ٕ الحجة للمراء السبعة ، أبو علًٌنظر:  (ٕ)
 .9ٖ٘- 9ٖٗ/ٕ المصدر نفسه (ٖ)
 .9ٖ٘/ٕ الحجة للمراء السبعة ، أبو علً (ٗ)
العال سالم مكرم وأحمد مختار معجم المراءات لعبد ، ٌنظر: ٖٓ٘/ٕ مصدر نفسهٌنظر: ال (٘)

 .9ٕٔ/ٔعمر
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فهو للمّرةِ الواحدة (مصدر المّرة)والغَْرفةُ بفتح الغٌن المصدر 
(ٔ)

، نُصب على  

: إاّل من اغترف ماًء َغْرفَةً ، أي مرة ذوف ، تمدٌرهالمصدرٌة ، والمفعول به مح

واحدة
(ٕ)

والغُْرفة بضم الغٌن االسم. 
(ٖ)

عّدى الفعل إلى  ))ه ، والنصب على أنّ  

وإنّما جعلت هذا مفعول به ؛ ألّن الغُرفةَ  ... المفعول به ، ولم ٌُعده إلى المصدر

((: إاّل من اغترف ماءً . فهو بمنزلةالعٌُن المغترفةُ 
(ٗ)

اسم للمْدِر  ))، فالممصود أنّها  

(( المغترف من الماء
(٘)

((ملُء الٌِد  )) ، وذهب بعضهم إلى أّن الممدار هو 
(ٙ)

وهذا  .

فالغُْرفة بضم الغٌن اسم  {.إاِلَّ َمِن اْغتََرَف ُغْرفَةً ِبٌَِدهِ : }المعنى ٌدّل علٌه لوله

(( كان بإناء ))للمغترف بممدار معٌّن ، سواء كان ملء الٌد ، أو 
(7)

وجّوز  ونحوه. 

ملون االسم عمل أْن ٌكون َمْن ضمَّ جعله كالمصدر ، وألنّهم ٌُعْ  ))بعض النحوٌٌن 

ٌَتَن ، وِمْن َعطابِن الدراهمَ المصدر ، فٌجٌزون . والمصدر : عِجبُت ِمْن ُدْهنِن ِلْح

فعلى هذا المذهب تكون المراءتان بمعنى ، ٌراد  .: الُدْهن ، واإلعطاءالذي ٌعمل هو

((بهما المصدر على معنى مّرة واحدة 
(8)

: راءة بالفتح تحتمل معنى واحد وهو. فالم

 غرفة واحدة ، والمراءة بالضم تجمع داللة المّرة الواحدة ، وداللة االسم للممدار

 : إاّل من اغترف ُغرفةً واحدةً بممدار ملء الٌد. الُمْغتََرف من الماء. على معنى

 االسم والفعلالفروق الداللية بين 

  على معنى غٌر ممترن بزماٍن ُمحّصل ، من مضً أو  ))سم هو اللفظ الدال اٱل

((غٌره 
(9)

((ما دلَّ على معنًى فً نفِسِه ، داللة مجّردة عن االلتران  )). أو هو 
(ٔٓ)

 .

،  أّما الفعُل فؤمثلة  أِخَذت من لفِظ أحداث األسماء ))والفعل كما عّرفه سٌبوٌه بموِلِه 
                                                           

 ٖٗٓ/ٔ، ٌنظر: الكشف عن وجوه المراءات  ٖٔ٘/ٕللمراء السبعة ، أبو علً  حجةال :ٌنظر (ٔ)
          . ٖٖٙالموضح البن أبً مرٌم  ٌنظر: ،
 . ٖٔ٘/ٕالحجة للمراء السبعة ، أبو علً ٌنظر:  ، ٖٗٓ/ٔالكشف عن وجوه المراءات  (ٕ)
 .ٓٗٔ/ٔبً زرعة أل  المراءات ، ٌنظر: حجة ٖٗٓ/ٔ عن وجوه المراءات : الكشف ٌنظر (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٕعلً وأب للمراء السبعة ، حجةال (ٗ)
 .ٖٖٙالموضح البن أبً مرٌم  (٘)
 .ٓٗٔ/ٔبً زرعة المراءات أل حجة :، ٌنظر ٖٗٓ/ٔوجوه المراءات  الكشف عن (ٙ)
 .ٓٗٔ/ٔبً زرعة أل المراءات  حجة (7)
 .ٖٗٓ/ٔ المراءات وجوه عن الكشف (8)
 .٘ٔ/ٔشرح السٌرافً  (9)
 .8ٔ/ٔشرح المفّصل للزمخشري  (ٓٔ)
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((وما هو كابِن  لْم ٌنمطْع ولْم ٌمْع ،  وبنٌت لما مضى ، وِلما ٌكون
(ٔ)

. أْي إنَّ للفعل 

(الماضً والحال واالْستمبال)أزمنة هً  ثبلثَ 
(ٕ)

كلُّ كلمٍة تدلُّ على معنى  )). أو هو 

((فً نفِسها ممترنة بزماٍن 
(ٖ)

سم ال ٌمترن بزمان سم والفعل هو أنَّ اٱل. فالفرق بٌن اٱل

اللغوٌٌن لْد اْستدلّوا على أنَّ االسم  بزمان ، والفعل ٌكوُن ممترنًا بزمان. لذلن نجد أنَّ 

على الحدوث والتجدد على الثبوت ، وأّن الفعل ٌدلّ  ٌدلُّ 
(ٗ)

       . ولْد َذَهَب الجرجانً إلى 

ٌِْر أْن ٌَْمتَضً  سمأنَّ موضوَع اٱل ))       إلى  على أْن ٌَثْبَُت بِِه المعنى للشًِء من غ

ٌِْر  ٌْد  ُمْنطِلك  ، فمْد أثْبّت االنطبلَق فْعبًل لَهُ ، من غ ٌْبًا بْعد شًٍء. فإذا لُْلَت ز تَجّدِده ش

ٌْبًا ؛ بْل ٌكوُن المعنى فٌه كالم ٌْبًا فش : عنى فً لْوِلنأْن تْجعلَهُ ٌتجّدد وٌحدث منهُ ش

ٌْد  ط عمرو لصٌر  ، فكما ال تمِصُد هاهنا إلى أْن تَْجعََل الطوَل أو الِمَصَر وٌل  ، وز

((ٌتجّدد وٌحُدث ؛ بْل توِجبُُهما وتُثبِتُُهما فمط ، وتمضً بوجوِدِهما على االطبلق 
(٘)

 .

: لى الحمٌمة دون زمانها فإذا للتَ سم له داللة عاٱل ))أّن  هـ(ٙٓٙ)ت و ذكر الرازي

ٌْد   .ز ٌٍْد. وأّما الفعل فلهُ داللة على الحمٌمةلْم ٌفْد إاّل إسناد اإل منطِلك   ْنطبلق إلى ز

ٌْد  أفاَد ثبوت اإلٱ: وزمانها فإذا للتَ  ٌٍْد. وكلُّ ما كان نطلَك ز نطبلق فً زماٍن معٌٍّن لز

خباُر بالفعِل ٌفٌُد وراَء أصِل غٌُّر ُمْشعر  بالتجدد. فإذًا اإلزمانًٌا فهو متغٌّر. والت

. أفاَد سم ال ٌمتضً ذلن ... إذا لُْلنابوت كون الثابت فً التجدد واالالث ٌْد  منطلك  : ز

ٌِْر إْشعاٍر  ٌِْر إفادة لدوام ذلن الثبوت أو اْنمطاِعِه وِمْن َغ ٌٍْد مْن غ ثبوت االْنطبلق لز

((ِمْنهُ بالزمان المخصوص لذلن الثبوت 
(ٙ)

 (إفادة لدوام ذلن الثبوت). وفً لوِلِه 

إشارة إلى داللة الفعل  (أو اْنمطاِعهِ )لى داللة الفعل المضارع ، ولوِلِه إشارة إ

الماضً. وهذا ما أشار إلٌه الدكتور إبراهٌم السامرابً من أّن داللة الجملة على 

التجدد واالستمرار فً حال كوِن الفعل مضارًعا
(7)

 . 

                                                           
 .ٕٔ/ٔ الكتاب (ٔ)
 .8ٔ/ٌٔنظر: شرح السٌرافً  (ٕ)
 .ٕٗٓ/ٗشرح المفصل للزمخشري  (ٖ)
 .ٕٓٔ – 7ٔٔ/ ٌٔنظر: دالبل االعجاز  (ٗ)
 .8ٔٔ – 7ٔٔ/ ٔالمصدر نفسه (٘)
 .  ٖٗ – ٕٗ للرازي فً دراٌة االعجاز نهاٌة االٌجاز (ٙ)
 .ٕ٘ٓ - ٌٕٗٓنظر: الفعل زمانه وأبنٌته إبراهٌم السامّرابً  (7)
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 والصوُم  –والصياُم  –وأْن تصوموا 

 أٌََّامٍ  ِمنْ  فَِعدَّة   َسفَرٍ  َعلَى أَوْ  َمِرًٌضا ِمْنُكمْ  َكانَ  فََمنْ  َمْعُدوَداتٍ  أٌََّاًمامن لوِلِه تعالى: 

عَ  َفَمنْ  ِمْسِكٌنٍ  َطعَامُ  فِْدٌَة   ٌُِطٌمُونَهُ  الَِّذٌنَ  َوَعلَى أَُخرَ  ًٌْرا تََطوَّ ٌْر   فَُهوَ  َخ  َوأَنْ  لَهُ  َخ

ٌْر   تَُصوُموا ًّ 8ٗٔ}البمرة: تَْعَلُمونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ (والصٌاُم ، والصْومُ ){. لرأ أب
(ٔ)

 

فمد عبّر بالصٌغة  (والصٌام ، والصوم). ومن لرأ (وأْن تصوموا)، ولراءة الجمهور 

 (وأْن تصوموا)االسمٌة المتمثلة بالمصدر. من صاَم ٌصوُم صْوًما وصٌاًما. ومن لرأ 

ٌْر  لكم ، ومع  ))فمد آثر التعبٌر بالصٌغة الفعلٌة مع أنَّ  بنٌته األساسٌة هً : الصٌاُم خ

ذلن فإنَّ البناَء المنطوق ٌُفٌُد معنى آخر ال تُفٌُده البنٌة األساسٌة ، وهذا المعنى 

اإلضافً آٍت من صٌغِة الفعل وإْسناِدِه إلى واو الجماعة ، إْذ تُفٌُد التجّدْد والحدوث 

ٌْر  لكم لمداومة ، على خبلِف ما إذا لٌلَ والتكرار وا ((: الصْوُم خ
(ٕ)

. فإٌثار التعبٌر 

بالفعل دون االسم ٌتبلءم مع طبٌعة فرٌضة الصوم التً هً تتجّدد وتتكرر ما دام 

ٌِْد الحٌاة.   المْسلم على ل

 أثََّم قَْلبَهُ  –آثٌِم قَْلبُهُ 

ُ  لَْلبُهُ  آثِم   فَإِنَّهُ  ٌَْكتُْمَها َوَمنْ  الشََّهاَدةَ  تَْكتُُموا َوالَ ِمْن لْوِلِه تعالى:   تَْعَملُونَ  بَِما َوّللاَّ

(أثََّم لَْلبَهُ ) {. لرأ ٱبُن أبً عبلة8ٖٕ}البمرة: َعِلٌم  
(ٖ)

. (آثِم  لَْلبُهُ )، ولراءة الجمهور  

جعله فعبًل ماضًٌا ، ولْلبَه بفتح الباِء ، نْصبًا على  ))أنَّه  (أثََّم لَْلبَه)والحجة لمن لرأ 

((عَلَهُ آثًِما المفعول بؤثَّم ، أْي جَ 
(ٗ)

، والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌُرهُ هو ، ٌعود على  

إسناَد الِفْعِل إلى الجارحة التً ٌْعَمُل  ))أنَّ  (آثِم  لَْلبُه)َمْن ٌْكتُُم الشهادة. وحجة من لرأ 

: أْبَصَرتْهُ عٌنً ، وَسِمَعتْهُ أذُنً ، ووعاهُ لَْلبً ؛ ولُ بها ، أْبلَُغ وآكد ، أال ترى أنَّن تم

اْلترافِِه ، وَعْنهُ ٌُتَْرِجُم اللسان  إْذ هو ُمتَعلُك اإلثِْم ، ومكانفؤْسنَِد اإلثُْم إلى الملِب ؛ 

                                                           
معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم مكرم وأحمد ، ٌنظر: 9ٕٔ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٔ)

 .ٖٗٔ/ٔمختار عمر 
 .التحوٌلٌٌن ، ٌسري الصاوي الداللة التركٌبٌة بٌن النحاة العرب والتولٌدٌٌن (ٕ)
 .7ٗ7/ٕالبحر المحٌط  (ٖ)
(ٗ)

 .7ٗ7/ ٕالمصدر نفسه  
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))
(ٔ)

نة من مبتدأ وخبر ، على أنَّ . فالُجْملة اْسمٌة   (لَْلبُهُ )، و ممدَّم خبر (آثم  )، متكّوِ

مإخرمبتدأ 
(ٕ)

، والتعبٌر بالجملة اإلْسمٌة أْكثُر توكًٌدا من التعبٌر بالجملة الفعلٌة ؛  

ألنها تُفٌُد الثبوت
 

داللة التوكٌد ؛  فضبًل عن، أْي ثبوت اإلثِم على للِب كاتِم الشهادة ، 

 ألنَّه أسند اإلثَم إلى الملِب ، فؤْخبر بِِه ولدَّمه على المبتدأ.

 التعريف والتنكير 

 الحياة  –حياة 

 أََحُدُهمْ  ٌََودُّ  أَْشَرُكوا الَِّذٌنَ  َحٌَاةٍ َوِمنَ  َعلَى النَّاِس  أَْحَرصَ  َولَتَِجَدنَُّهمْ : من لوِلِه تعالى

رُ  لَوْ  ًّ . {9ٙ}البمرة: َسنَةٍ  أَْلفَ  ٌَُعمَّ (الحٌاة)لرأ أبَ
(ٖ)

معّرفة باأللف والبلم ، ولراءة  

، ربَّما أراد الحٌاة الدنٌا (الحٌاة)والمراءة بتعرٌف  .ُمنَّكرة (حٌاةٍ )الجمهور 
(ٗ)

؛ فعبَّر  

((بالتعرٌف ألنَّه للمعهود المعروف منها  ))
(٘)

أّما المراءة بتنكٌر الحٌاة فالنكرة تدلُّ  .

َنكَّر الحٌاة لصًدا للتنوٌع ، أْي  ))على العموم ، والمعنى على هذا أنَّ التعبٌر المرآنً 

ٌْفما كانت تلن ((الحٌاة  ك
(ٙ)

نَّهم أَْحرُص الناِس على للتحمٌر ، أْي إ ))، أو أنَّ التنكٌر  

((أْحمِر حٌاة 
(7)

ً  ))، وذهب الجرجانً إلى أنَّ للتعبٌر بالتنكٌر    ولطفَ  وروعةً  ُحْسنا

 األرٌحٌةِ  عن وتخرجُ  ، التعرٌفِ  مع ذلنَ  تَْعَدمُ  وتَِجُدنَ  ، لدُره ٌمادره ال مولعٍ 

 الحٌاة ال الحٌاةِ  منَ  االزِدٌاد على المعنى أنَّ  ذلن فً والسببُ  .خبلفِهما إِلى واألُْنس

، ِإالّ  علٌه ٌَْحِرصُ  ال أنه وذلن ، أصلها من ًُّ ا الح  منه ٌصحُّ  فبل للحٌاة العاِدمُ  فؤمَّ

 ولتجدنَُّهمْ : لٌلَ  كؤنه صارَ  ، كذلنَ  كانَ  وإِذا. غٌرها على وال الحٌاةِ  على الحْرصُ 

 ماضً فً حٌاِتهم إِلى ٌزدادوا أن على عاشوا، ما عاشوا ولو ، الناِس  أْحَرصَ 

 حٌاتِهم إِلى ٌزدادوا أن: ههنا تمول ال أننفكما  ٌَستْمبِل الذي فً حٌاةً  وراِهنِه، الولت

                                                           
 .7ٗٙ/ٕالبحر المحٌط  (ٔ)
 .9ٕٖ/ٔ : الكشافٌنظر (ٕ)
 .8ٙٔ/ٔالمصدر نفسه ٌنظر:  (ٖ)
 .8ٕٓ/ٕ: حاشٌة الشهاب على تفسٌر البٌضاوي ٌنظر (ٗ)
 .8ٕٓ/ٕحاشٌة الشهاب على تفسٌر البٌضاوي  (٘)
 .7ٔٙ/ٔوالتنوٌرالتحرٌر  (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔفتح المدٌر (7)
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 على الحٌاةُ  تُراد حٌثُ  ٌَْصلحُ  التعرٌفُ  كانَ  إِذا حٌاة: تمولُ  وإِنما ، بالتعرٌفِ  الحٌاةَ 

(( اإلطبلق
(ٔ)

رُ  لَوْ  أََحُدُهمْ  ٌََودُّ }: هو األلرب ؛ ِلموِلِه تعالىوهذا المعنى    أَْلفَ  ٌَُعمَّ

   .فالتعبٌُر بالتنكٌِر أعطى معانً تناسُب ممام الذَّم لهذا الِحْرص .{َسنَةٍ 

 

 

 

 

 

                                                           
 .89ٕ – 88ٕ/ٔدالبل اإلعجاز (ٔ)



 

 

 

 

 

 

 الثالث  الفصل 

أثر القراءات في

 ةالتركيبي  اللة الد   
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 ةالداللة التركٌبٌّ 

   و  .بعد المستوٌٌن الّصوتً والّصرفً للؽة ة المستوى الثالثتُمثل الداللة التركٌبٌّ 

: هً الداللة النّاشبة عن العاللة بٌَن وحدات التّْركٌب ، أو الُمْستمّدة الداللة التركٌبٌة)) 

((من ترتٌب وحداتِِه على نحٍو ما 
(ٔ)

    ى ، إذْ ولهذا الترتٌب أهمٌته فً إبراز المعن .

الجملة العربٌة أو هندستُها ترتٌبًا خاًصا لو اختّل أصبح من العسٌر أْن  ٌُحتّم نظامُ  ))

((ٌُفهم المراد 
(ٕ)

هنان  ))و  .ال بّد من خضوع التركٌب إلى نظاٍم معٌّنمن هنا  

 -ٔ: فً اللؽة هً محاور ترتكز علٌها الجملة التً تُعدُّ صحٌحة نحوًٌا وداللًٌا

مفردات ٌتّم  -ٕ .األساسً بالمعنى المنطوق تمدّ  أساسٌّة عاللات بٌنها نحوٌة وظابؾ

عاللات داللٌة متفاعلة بٌن  -ٖ .االختٌار من بٌِنها لشؽل الوظابؾ النحوٌّة السابمة

السٌاق الذي ترُد فٌه الجملة سواء أكان  -ٗ .المفردات المختارةالوظابؾ النحوٌّة و

((سٌالًا لؽوٌّا أْم ؼٌر لؽوي 
(ٖ)

     كبٌر فً بٌان الداللة ؛ وذلن ألّن  اق له أثر  فالسٌ .

 السٌاق ال ٌوّجه الداللة وٌُماربُها بكٌفٌة الرصؾ المفرداتً وعملٌة التنسٌك بهٌآت ))

لفظٌّة مرتّبة فحْسب ؛ لتظهر من خالِلها الداللة التً لْد تْبدوا ؼامضة فً البدء عند 

أمًرا أكثر أهمٌّة وأبلػ فً معرفة الداللة ، ولكن   -السٌاق  -بْعِضهم وإنّما ٌجلًّ لنا 

 ال بحٌثٌّة الترتٌب اللفظً ، وإنّما بحٌثٌة لاعدة الترتٌب الداللً تؤسًٌسا على معطٌات

(( بؾ النحوٌة للتركٌب السٌالًالوظا
(ٗ)

ال ٌكوُن النظم  ))نّه : إوعلٌه ٌمكن المول .

ٌْفما جاء واتّفك ، بْل ن على التعلٌك ومراعاة  ظم  لابم  التركٌبً نظًما لابًما على الضّم ك

حال الكالم بعضه مع بعض ، ثّم مراعاة الكالم لتماِم المراد منه ، من خالل تاللً 

الذي ٌمتضٌه العمل ، فالعبرة لٌست بالتوالً الّصوتً وإنّما  المعانً على الوجه

((العبرة بالتناسك الداللً 
(٘)

تتّسم بطابع التماسن وال ٌمكن فهم  ))والتراكٌب المرآنٌة  .

                                                           
 .6ٙ – 6ٙأثر الولؾ على الداللة التركٌبٌة  (ٔ)
 .4ٗ داللة األلفاظ  (ٕ)
 .ٕ٘النحو والداللة ، دمحم حماسة  (ٖ)
، سٌروان عبد الزهرة الجنابً ْنموذًجا فً اللؽة العربٌة النص المرآنً ا جدلٌة السٌاق والداللة (ٗ)

 .ٕٗ – ٔٗحٌدر جبّار عٌدان بحث منشور فً مجلة مركز دراسات الكوفة ، و
تراث حاكم مالن  ٓالمفردة بٌن الداللة الوظٌفٌة والتركٌبٌة عند عبد الماهر الجرجانً ، د (٘)

 .67، بحث منشور فً مجلّة المادسٌة فً اآلداب والعلوم التربوٌة  الزٌادي
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المكونِة معناها وممصدها إاّل بالوصول إلى إدران الترابط الداللً بٌن الكلماِت 

لداللً بٌن الجمل المكونة للنصوص المرآنٌة إلى الترابط ا للجمل أّواًل ، والوصول

((ثانًٌا 
(ٔ)

. 

  اإلعراب

 ِغشاوة   –ِغشاوةٌ 

 َولَُهمْ  ِؼَشاَوة   أَْبَصاِرِهمْ  َوَعلَى َسْمِعِهمْ  َوَعلَى لُلُوِبِهمْ  َعلَى ّللَاُ  َختَمَ : من لوله تعالى

بالنصب (ِؼشاوةً )المفضل لرأ .{6}البمرة: َعِظٌم   َعَذاب  
(ٕ)

، ولراءة الجمهور  

مع الواو فعاًل عطفهُ على أنَه أضمر  ))والحجة لمن نََصَب إّما على  بالرفع. (ِؼشاوة  )

((]والتمدٌر[ وجعَل على أْبصاِرهم ؼشاوةً  (ختم هللاُ على للوبِهم): لوِلهِ 
(ٖ)

   ، أْو أنَه  

 ، أْي بؽشاوة ، فلّما : وختََم على للبِِه ؼشاوة: أْحملها على الظاهر: كؤنًّ للتُ لال ))

حذؾ الحرَؾ َوَصَل الِفْعَل ، ومعنى َختََم علٌِه بؽشاوة مثل َجعَل على َبَصِرِه ؼشاوة 

واْستدَل على جواِز حمِل ؼشاوة  .؛ أال ترى أنَهُ إذا َختََمها بالؽشاوة فمْد َجعَلَها فٌها

 َوَسْمِعِهمْ  لُلُوِبِهمْ  َعلَى ّللَاُ  َطبَعَ  الَِذٌنَ  أُولَِبنَ : }هذا الظاهر ؛ بموِلِه تعالى (َختَمَ )على 

: َطبََع فً المعنى كَختََم ، ولْد ُحِملَْت األبصاُر على ، فمال [4ٓٔ]النحل: {َوأَْبَصاِرِهمْ 

(()َطبََع( فكذلن تُْحمُل على َختََم 
(ٗ)

 حذؾ على أو ، فعل تمدٌر إلى ٌحتاجُ  فالنصب .

،  (َختَمَ )على  رآى الؽشاوة لَْم تُحمل ))فألنَه  (ؼشاوة)أّما حجة من رفع  .جر حرؾ

 {ِؼَشاَوةً  َبَصِرهِ  َعلَى َوَجعَلَ  َولَْلبِهِ  َسْمِعهِ  َعلَى َوَختَمَ : }ال ترى أنَهُ لْد جاء فً األخرىأ

كذلن ال تُْحمل فً هذه التً فً  (َختَمَ )، فكما لْم تُحمل فً هذه على  [ٖٕ]الجاثٌة:

مرفوعة  لََطَعها عْنه ، وإذا لََطعها عْن َختََم كانت (َختَمَ )فإذا لَْم ٌَْحملها على  .مسؤلَتِنا

(( ْبتداءإّما بالظرؾ ؛ وإّما باال
(٘)

والممصود من لوله مرفوعة بالضرؾ هو أّن ،  

                                                           
 )رسالة دكتوراه(.،  ٖٗالداللة التركٌبٌة فً كتب معانً المرآن  (ٔ)
 .4ٔ/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٕ)
 .6ٙابن خالوٌه  فً المراءات السبع ، حجةال (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٔ علً وأب للمراء السبعة ، حجةال (ٗ)
 .7ٖٓ/ٔ المصدر نفسه (٘)
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  فألنّه االبتداء : إّما ب. ولولهخبر (على أبصارهم)شبه الجملة ومإخر، ؼشاوة  مبتدأ 

: وؼشاوة  وبالخبر التؤخٌر ، فكؤنَه لالَ  الكالَم مبتدبًا ، ونوى بِِه التمدٌم ،اْستؤنؾ  ))

((على أبصاِرِهم 
(ٔ)

((عاطفة جملة على جملة  )) . أّما الواو فتكون
(ٕ)

هذه  )) وتكون .

ناُد الجملة ، واسْ  : إْسناُد الجملة الفعلٌةٌة ؛ لٌشمَل الكالُم االْسنادٌنِ الجملة اْبتداب

حدوث ، واالْسمٌة تدلُّ لذلن آكد ألَن الفعلٌة تدلُّ على التجدد وا االبتدابٌة ، فٌكون

وفُِرَغ منه ، وتمدٌُم  وكاَن تمدٌُم الفعلٌة أْولى ألَن فٌها أَن ذلن لْد ولَعَ  .على الثبوت

الجزُء فٌه مطابمة  بالجملِة لبلَه ؛ ألنَه تمّدم فٌها  ... الذي هو على أبصاِرِهم المجرور

وهذه كذلن ، الجملتان تإوُل داللتُهما إلى معنى واحد ، وهو منعهم من  .المحكوُم بِهِ 

((اإلٌمان 
(ٖ)

 ، فمراءة الرفع ال تحتاج إلى إضمار أو حذؾ ، والداللة معها متحممة 

 .وعلٌه فمراءة الرفع هً األرجح

 كلماتٍ  ..آَدَم  –كلماٍت  ..آَدُم 

ٌْهِ  فَتَابَ  َكِلَماتٍ  َربِّهِ  ِمنْ  آَدمُ  فَتَلَمَى: من لوِلِه تعالى  الَرِحٌمُ  التََوابُ  ُهوَ  إِنَهُ  َعلَ

(كلمات   ..آَدَم ){ لرأ ٱبُن كثٌر6ٖ}البمرة:
(ٗ)

 .(كلماتٍ  ..آدُم )، ولراءة الجمهور  

         هً الفاعل ؛ ألنَها  (كلمات)وحجة من نََصَب آدم ، وَرفَع كلمات ، أنَه جعل 

وأًٌضا اْستنمذت آدم بتوفٌِك هللا لَهُ ، ِلمْوِلِه إٌّاها ، والدعاِء بها ، فتاَب هللاُ علٌه ، )) 

بتوفٌِمِه إٌّاهُ ِلموِلِه لها ، كانت فإنّه لّما كان هللا جّل ذكره ، من أجل الكلمات تاب علٌه 

اعلة ، وهو الُمْستَْنَمذُ بها وكان هً التً أْنمذتْهُ ، وٌََسرت لَهُ التوبة من هللاِ ، فهً الف

: فتلمّْت آدُم من ربِِّه كلمات  ، لكن لّما كان بُْعُد ما صل أْن ٌُماَل على هذه المراءةِ األ

المرآن ،  التؤنٌث ، وهو أصل  ٌجري فً كلِّ  بٌن المإنث وفِْعِلِه حُسَن حذُؾ عالمةِ 

رَ  .إذا جاء فعُل المإنث بؽٌِر عالمة ، ألنَه محمول  على المعنى ، ألَن  ولٌل إنَما ذُّكِ

ر َر ألَن تؤنٌثَ ولٌل .الكالَم والكلمات واحد  ، فُحِمَل على الكالِم فذُّكِ الكلمات ؼٌر  : ذُّكِ

                                                           
 .6ٙابن خالوٌه فً المراءات السبع ، حجة ال (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ علً أبو ، السبعة للمراء الحجة (ٕ)
 .4ٔ/ٔالبحر المحٌط  (ٖ)
 .ٖٕ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجةٌنظر:  (ٗ)
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((َر لها من لفظها حمٌمً ، إْذ ال َذك
(ٔ)

أنَه  (كلمات)، ونََصَب  (آدم)، أّما حجة من رفَع  

هو الذي تلمى الكلمات ، ألنَه هو الذي لَبِلَها ودعا بها ،  ))الفاعل ؛ ألنَه  (آدم)جعل 

على  (آدم)وفً تمدٌم .... فهو الفاعل لمبوِلِه الكلمات  .وعِمل بها ، فتاَب هللاُ علٌه

معناهُ : لَبِلَها ، فإذا كان آدُم  (فتلمى آدُم من ربِّه كلماتٍ ) ...  الكلماِت تموٌة  أنَه الفاعل

((ممبول  ، فهو المفعول وآدم الفاعل لابِاًل فالكالُم 
(ٕ)

الداللة فً لراءة الرفع أظهر و .

 .، وهً المراءة الراجحة ، حٌث ال تََكلُّؾ فً تحصُّل الداللة

 اْبتلى إْبراهٌُم َربَّهُ  –اْبتَلى إْبراهٌَم َربُّهُ 

لرأ ٱبُن . {ٕٗٔ}البمرة: فَؤَتََمُهنَ  ِبَكِلَماتٍ  َربُّهُ  إِْبَراِهٌمَ  اْبتَلَى َوإِذِ : من لوله تعالى

(اْبتلى إْبراهٌُم ربَه)عباس وأبو الشعثاء وأبو حنٌفة 
(ٖ)

اْبتلى )، ولراءة الجمهور  

على  (ربّه)الفاعل ، ونصب جعله أنَه  (إْبراهٌم)وحجة من لرأ برفع  .(إْبراهٌَم ربُّهُ 

ٌِْهّن والمعنى ))المفعولٌة  : أنَه دعاهُ بكلماٍت من الدعاء ، فِْعَل الُمْختَِبر ، هْل ٌُجٌبُهُ إلَ

((أْم ال ؟ 
(ٗ)

أُْطلك على ذلن اْبتالء  على سبٌِل المجاز ؛ ألَن فً الدعاِء  ))، أْو أنَه  

((طلب اْستكشاؾ لما تجري بِِه الممادٌُر على االْنسان 
(٘)

، أّما المراءة بنصب  

على أَن هللا تعالى هو الفاعل ، فتمّدم المفعول  (َربّه)على المفعولٌة ، ورفع ف (إْبراهٌم)

: لالهتمام ، إْذ لْد ثبت فً الصدور وتَمَّرَر فً على الفاعل ألْمرٌن: أحُدهما ))به ؛ 

. ، وإنَما تطلُب النفس وتشتهً مْعرفة الُمْبتلى ًتلِ بْ لنفوس أَن الرب تعالى هو المُ ا

: كون ضمٌر المفعول ُمتِّصاًل بالفاعل ، وذلن ٌوجب تمدٌم المفعول ، إْذ لو والثانً

ر والحالة هذه ألّدى إلى اإلضمار لبل الذكر ، وذلن ال ٌجوز  ((أّخِ
(ٙ)

، والمعنى أَن  

ًَ إذا اْمتُِحَن )) هللاَ تعالى ، اْبتلى نبٌَه ،  ((واْبتُِل
(6)

هُ ، ْختبَرَ اْبتالهُ ربُّهُ وا ))، وَبْعدما  

                                                           
 .6ٖٕ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٔ)
 .6ٖٕ/ٔ المصدر نفسه (ٕ)
 .ٓٓٙ/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٖ)
 .4ٖٔ/ٔالكشاؾ  (ٗ)
 .ٓٓٙ/ٔ المحٌط البحر (٘)
 .6ٖ٘/ٔالفرٌد فً إْعراب المرآن المجٌد  (ٙ)
 .ٗٙٔ/ٔ]بلى[العٌن  (6)
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((للناِس إماًما  فاْستحَك اْختٌاره واْصطفابه ، وتْنصٌبه
(ٔ)

، ومما ٌُمّوي هذا المعنى ،  

 {إَِماًما ِللنَاِس  َجاِعلُنَ  إِنًِّ لَالَ : }لْم ٌفصل بٌن لوِلهِ متَِصل  و الكالم ))هو مجًُء 

((وبٌن ما تمَدمه بواو  [ٕٗٔ]البمرة:
(ٕ)

نبٌّه ،  فدّل على أَن هللاَ تعالى بعد ما اْبتلى 

 .َجعَلَه للناِس إماًما

 ٌَْشَهُد هللاُ  –ٌُْشِهُد هللاَ 

 فًِ َما َعلَى ّللَاَ  َوٌُْشِهدُ  الدُّْنٌَا اْلَحٌَاةِ  فًِ هُ لَْولُ  ٌُْعِجبُنَ  َمنْ  النَاِس  َوِمنَ : من لوِلِه تعالى

(ٌَْشَهُد هللاُ )لرأ أبو حٌوة وٱبُن محٌصن  .{ٕٗٓ}البمرة: اْلِخَصامِ  أَلَدُّ  َوُهوَ  لَْلبِهِ 
(ٖ)

  ،

بفتح الٌاء ، ورفع لفظ الجاللة  (ٌَْشَهُد هللاُ )وحجة من لرأ  .(ٌُْشِهُد هللاَ )ولراءة الجمهور 

ٌَْعلَُم هللاُ ِمْنهُ خالَؾ ما والمعنى ))على الفاعلٌة ،   َوّللَاُ  : }لاَل ، وِمثْلُهُ لَْولُهُ تعالى: َو

[ٔ{ ]المنافمون:لََكاِذبُونَ  اْلُمنَافِِمٌنَ  إِنَ  ٌَْشَهدُ 
 

))
(ٗ)

بضم الٌاء  (ٌُْشِهُد هللاَ )وحجة من لرأ  .

أنَهُ ٌَْمِرُن ُحْسَن لَْوِلِه ، وظاِهَر  ))، ونصب لفظ الجاللة على المفعولٌة ، والمعنى 

تََودُِّده بإشهاِد هللاِ تعالى على أَن ما فً لَْلبِِه ُمطابِك  ِلما فً لَْفِظِه ، ومعنى إْشهاِد هللِا 

ٌَْعلَُم إنَهُ لصاِدق   أْشَهَد وإنَما أفاَد ما فً لَْلبِِه المطابمة ِلموِلِه ؛ ألنَهُ لّما  .َحِلفَهُ ، بؤَن هللاَ 

((هللاَ حٌَن لاَل كالًما ُحْلًوا تعٌَن أْن ٌكوَن ُمَدعًٌا أَن لَْلبَهُ َكِلسانِِه 
(٘)

؛ لذلن فمراءة  

((أْبلُػ فً الذّم  ))الجمهور 
(ٙ)

؛ ألنَها تَُبٌُّن صفةً ِمِن صفات المنافمٌن ، وهً الحدٌث  

هم أنَهُ ٌإمن بعْلِم هللاِ بما تُخفً على ما ٌُخفً ؛ لٌو هللابما ٌ ْعِجُب المإمنٌن ، وإْشهاد 

 .الصدور ؛ لٌُثبت ِصْدَق ما ٌّدعً

 

 

                                                           
 .ٔٔٔ/ٔفً ظالل المرآن  (ٔ)
 .ٙٗٗ/ٔالتبٌان للطوسً  (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٖ)
 .7ٖٕ/ٔفتح المدٌر (ٗ)
 .6ٕٙ/ٕالتحرٌر والتنوٌر (٘)
 .7ٖٕ/ٔفتح المدٌر (ٙ)
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 بََهَت  –بُِهَت 

 ِمنَ  ِبَها فَؤْتِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  ِبالَشْمِس  ٌَؤِْتً ّللاََ  فَإِنَ  إِْبَراِهٌمُ  لَالَ : من لوِلِه تعالى

لرأ ٱبُن  .{4ٕ٘}البمرة: الَظاِلِمٌنَ  اْلمَْومَ  ٌَْهِدي الَ  َوّللَاُ  َكفَرَ  الَِذي فَبُِهتَ  اْلَمْؽِربِ 

ٌْفع  (فَبََهتَ )السَُّم
(ٔ)

بفتح الباء  (فَبََهتَ )والحجة لمن لرأ  .(فَبُِهتَ )، ولراءة الجمهور  

وٌكوُن مفعولُه محذوفًا ، أْي فَبََهَت الذي َكفََر  ))والهاء ، أنَه جعََل الفاِعَل النَْمرود ،  

((إْبراهٌَم علٌه السالم 
(ٕ)

رام أْن  ))فذهب بعُضهم إلى تؤوٌِل هذه المراءة ، أَن المعنى  

ٌْه  ٌَْبَهَت إْبراهٌَم علٌه السالم ، إاّل أنَه لْم ٌْستِو لَهُ ذلن ، وكانت الؽلبة إلبراهٌَم عل

((الّسالم 
(ٖ)

أنَه بمعنى َسَب ولََذَؾ ، وأَن نمرود هو  ))اآلخر إلى  بعضهم ، وَذَهبَ  

((الذي سَب إْبراهٌَم حٌَن اْنمطع ، ولم تكن لَهُ حٌلة 
(ٗ)

أنَه  (فَبُِهت)أّما حجة من لرأ  .

 ذكر ال هذا المعنى فٌكونمبنًٌا للمفعوِل أْي فَبََهَت إْبراهٌُم الذي َكفََر ،   ))َجعَلَه 

 اإلخبار هو إنما للمفعول بنً إذا الفاعل المعروؾ هذا نحو فً الؽرضف ...الفاعل 

(( به أولعه من ذكر فٌه الؽرض ولٌس ، حسب به الفعل ولوع عن
(٘)

: ، ومعنى 

((ِهَش تَحٌَر ودُ  ))بُِهَت 
(ٙ)

ٌُماُل: رأى  .بُِهَت الّرُجُل ٌُْبَهُت بَْهتًا ، إذا حارَ  )): ومنهُ ٌُمالُ  

ٌَنُظُر نظَرةَ الُمتَعَّجِب شٌبًا فَبََهتَ   :))
(6)

، فصٌؽة الفعل بالبناء للمجهول تَِصُؾ حاِل  

وهو فً حٌرةٍ من أْمِره ؛ لَعْجِزِه عن الّرد ،  -بعد َسماِعِه الَمْطلَب  -مرود الن

واندهاِشِه لهذه المّوة اإلٌمانٌة ، التً تحلّى بها الخلٌُل علٌه السالم ، فالنمرود هو 

أْن تَفَعل باإلنسان  ))باهت هو الخلٌُل علٌه السالم ، ومعنى البَْهت هو المبهوت ، وال

((ما ٌُحٌُّره ، وسمً الكذب المْستَْمبل بِِه االنسان بُْهتانًا ؛ ِلتَحٌُِر صاِحبِِه فٌه 
(4)

  ،

ٌْفَه باّدعابِِه الربوبٌة ، والمُْدرة   .وعلٌه فالمعنى أنَه واَجهه ، وفَنَّد ُحَجَجه ، وأظهر َز

                                                           
 .7ٕٙ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٔ)
 .ٖ٘ٔ المحتسب  (ٕ)
 .ٖ٘ٔ  المصدر نفسه (ٖ)
 .6ٖٗ/ ٔالمحرر الوجٌز (ٗ)
 .7ٕٙ/ٕالبحر المحٌط  (٘)
 .ٕٕٙ/ٕ المصدر نفسه (ٙ)
 .٘ٙٔ/ٔالعٌن ]بهت[  (6)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر الراؼب االصفهانً  (4)
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 إعراب الفعل المضارع

 فٌَكونَ  –فٌَكوُن 

 ُكنْ  لَهُ  ٌَمُولُ  فَإِنََما أَْمًرا لََضى َوإَِذا َواأْلَْرِض  الَسَماَواتِ  بَِدٌعُ : ِلِه تعالىمن لو

(ُكْن فٌَكونَ )لرأ ٱبُن عامر  .{6ٔٔ}البمرة: فٌََُكونُ 
(ٔ)

 .(ُكْن فٌَكونُ )، ولراءة الجمهور 

جعل الفاء حرؾ جواب فنَصَب بها الفعل وحجة من لرأ بالنصب أنَه
(ٕ)

، وُرَد علٌه  

ت بعد لٌس هذا من مواضع الجواب ؛ ألَن الفاء ال ٌنصب إاّل إذا جاء ))علٌه بؤنَه 

: فإْن ، ومعناه [ٔٙ]طه: {فٌَُْسِحتَُكمْ  َكِذبًا ّللَاِ  َعلَى تَْفتَُروا اَل : }الفعل المْستمبل ، كموِلهِ 

؛ ألَن هللاَ تعالى أْوجد  (ُكْن فٌََكون): وهذا ال ٌجوُز فً لوِلِه تعالى .تَْفتروا ٌُْسِحتُْكم

ٌْبًا َمْعدوًما ((: ُكْن فكاَن الماضً فً موِضِعِه ، إذا لُْلتَ ودلٌلُهُ َحُسَن  .بهذه اللفظِة َش
(ٖ)

 

))
(ٖ)

اإلْخبار عْن شًٍء كَونَهُ هللاُ تعالى بمْدرتِِه ؛  والتعبٌر بلفظ الماضً ٌُراد بِهِ  ، 

ُد بِِه الخَبُر ، ُكْن ، وإْن كاَن على لفِظ األمر فلٌَس بؤمر ، ولكّن المرا ))َن : إلذلن لٌل

ُن فٌَكوُن كؤَن التمدٌر ((: ٌَُكّوِ
(ٗ)

ُكْن ): على امتناعِ النصب فً لوِلهِ  ))، واْستدلّوا  

ٌْهِ  أَن الجواَب بالفاِء ُمضاِرع  للجزاِء ، ٌدلُّ على ذلن أنَهُ ٌإولُ  (فٌََكون . فً المعنى إل

ٌْتَُن ، واألجود إنْ . معناهُ : اْذهب فؤعطٌنأال ترى أنَ  ٌْتَُن  : إْن تْذهب أْعَط َذَهبَت أْعط

: إْن ذهبَت َذَهبَت ، وهذا كالم  ال ٌفٌد ألَن المعنى ٌصٌرُ  .: اذهْب فتَْذهب، فال ٌجوزُ 

))
(٘)

َن األمَر موَجه  نَهُ بمُْدَرتِِه ، أْي إٌَُكوِّ  وجواُب أْمِر هللاِ تعالى بتكوٌِن ما أراَد أنْ  .

أّما لراءة  .فالفاُء ال ٌُراُد بها الجواُب هنا ، والمراُد هو اإلْخبار .للشًِء المراِد تكوٌنِهِ 

ُمْنَمِطعًا مّما لبله مْستؤنِفًا ، لما اْمتنع أْن  (فٌكون)أنَهُ جعل  ))الرفع فالحجة لمن لرأ بها 

                                                           
  علً أبو ، السبعة للمراء الحجة ، ٌنظر: 44خالوٌه  بنحجة فً المراءات السبع ،اٌنظر: ال (ٔ)
ٕ/ٕٖٓ. 
  علً أبو ، السبعة للمراء الحجة ٌنظر: ، 44 خالوٌه بنفً المراءات السبع ،ا حجةالٌنظر  (ٕ)
ٕ/ٕٓ٘. 
 .44ابن خالوٌه  فً المراءات السبع ، حجةال (ٖ)
 .ٕ٘ٓ/ٕ  علً أبو ، السبعة للمراء الحجة (ٗ)
 .ٕ٘ٓ/ٕ المصدر نفسه (٘)
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((: فهو ٌكوُن رفعهُ على االبتداء ، فتمدٌُرهُ  المعنى ،ٌكوَن جوابًا فً 
(ٔ)

وعلٌه فإّن  

  . لراءة الرفع هً األرجح

عَ مْن تَ  ع – َطوَّ ٌَطَّوَّ  من 

ٌْتَ  َحجَ  فََمنْ إَِن الَصفَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَاِبِر ّللاَِ : من لوله تعالى  فَاَل  اْعتََمرَ  أَوِ  اْلَب

ٌْهِ  ُجنَاحَ  ًٌْرا تََطَوعَ  َوَمنْ  ِبِهَما ٌََطَوؾَ  أَنْ  َعلَ . {4٘ٔ}البمرة: َعِلٌم   َشاِكر   ّللَاَ  فَإِنَ  َخ

ًٌْرا تََطَوعَ  فََمنْ : ولوِلِه تعالى ٌْر   فَُهوَ  َخ ٌْر   تَُصوُموا َوأَنْ  لَهُ  َخ  ُكْنتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخ

(ومن ٌَّطَوعْ )لرأ حمزة والكسابً  .{4ٗٔ}البمرة: تَْعلَُمونَ 
(ٕ)

، ولراءة الجمهور  

بالٌاء والطاء المشّددة وسكون العٌن ، أنَه  (ٌََطّوعْ )والحجة لمن لرأ  .(ومن تََطَوعَ )

جزم على الشرط
(ٖ)

ْستمبال فً اللفظ والمعنى ، وأْصلُه أنَه حملَه على لفظ اال ))، و  

...  واْدِؼَمت التاُء فً الّطاِء ؛ فُشّددت الطاء لذلن (َمنْ )ـفجزم بالشرط ب (ٌَتََطَوع)

لن بٌن وكان لفظ االْستمبال أْولى بِِه ؛ ألَن الشرط ال ٌكون إال بمْستَْمبل ، فطابك بذ

ًٌْرا فهو خٌر  له اللفظ والمعنى ، والتمدٌر ((: فمن تطَوع فٌما ٌُْستمبل خ
(ٗ)

أّما لراءة  .

اْستؽنى بحرؾ الشرط عن لفظ االْستمبال ؛ ألَن  ))، فإنَه  بالتاء وفتح العٌن (تََطَوعَ )

وٌجوُز فً هذه المراءة  ...حرؾ الشرط ٌدلُّ على االْستمبال ، فؤتى بلفظ الماضً 

كمعناه ، ماٍض  والماضً ، لفُظهُ  .بمعنى الذي (َمنْ )أْن تكوَن خبًرا ؼٌر شرط ، و

ًٌْضا ، والمعنى ((ا فإَن هللاَ شاكر  ِلِفْعِلِه علٌم  بِِه : فالذي تََطّوع فٌما مضى خٌرً أ
(٘)

. 

((ألنَها أعم ، إْذ تحتمل المعنٌٌن  ))واختٌرت لراءة التاء بلفظ الماضً ؛ 
(ٙ)

، معنى  

 .الماضً ، إْذ ٌدُل علٌه لفظ الفعل ، ومعنى المْستمبل بداللة )َمْن( الشرطٌة

 

                                                           
 .ٕٔٙ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٔ)
 .4ٙ/ٕ، ٌنظر: البحر المحٌط  4ٕٓ/ٔ، ٌنظر: الكشاؾ 7ٕٙ/ٔالمصدر نفسه ٌنظر:  (ٕ)
 .7ٕٙ/ٔ المراءات وجوه عن الكشؾٌنظر:  (ٖ)
 .6ٕٓ – 7ٕٙ/ٔ المصدر نفسه (ٗ)
 .6ٕٓ/ٔالمصدر نفسه  (٘)
 .6ٕٓ/ٔ المصدر نفسه (ٙ)



 ةالداللة التركٌبٌّ ...........أثر القراءات فً ....................................الفصل الثالث......
 

ٔٔٓ 
 

ٌَقولُ  –حتى ٌَقوَل   حتى 

 لَْبِلُكمْ  ِمنْ  َخلَْوا الَِذٌنَ  َمثَلُ  ٌَؤْتُِكمْ  َولََما اْلَجنَةَ  تَْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبتُمْ  أَمْ : من لوله تعالى

 نَْصرُ  َمتَى َمَعهُ  آَمنُوا َوالَِذٌنَ  الَرُسولُ  ٌَمُولَ  َحتَى َوُزْلِزلُوا َوالَضَراءُ  اْلبَؤَْساءُ  َمَستُْهمُ 

لرأ نافع واألعرج ومجاهد وٱبُن  .{ٕٗٔ}البمرة: ٌب  َلرِ  ّللَاِ  نَْصرَ  إِنَ  أاَلَ  ّللَاِ 

ٌَمولُ )محٌصن وشٌبة  (حتى 
(ٔ)

 .بالنصب (حتى ٌَمولَ )بالرفع ، ولراءة الجمهور  

وحجة من لرأ بالرفع أنَه جعلَهُ حكاٌة لما مضى
(ٕ)

الفعُل دال  على الحال التً  ))، و  

فلّما كان ما بعدها للحال لم تعمْل  .كان علٌها الرسول ، وال تعمل )حتى( فً حال

فحكى  .: متى نْصُر هللاِ فٌما مضى حتى إَن الرسوَل ٌمولُ والتمدٌر: وزلزلوا  .فٌه

(( ا الرسول لبلالحال ، التً علٌه
(ٖ)

، فالحادثة ولعت فً ولٍت لد مضى وذلن ألنَه  

رةً بحلوِل ِمثِْله آلٌةُ مخبرةً عن مّسٍ حَل بمن تمَدم من األمم ومنذلّما كانت ا ))

ٍة ، أْي أْن ٌُْعتَبَر لوُل رسوِل أَمٍة سابم (ٌمول)بالمخاَطبٌن ولَت نزوِل اآلٌِة فً فعل 

للعهد ، أْو حتى ٌموَل كلُّ رسوٍل ألّمٍة  (ألْ )ـالمزلَزلٌن ف وزلزلوا حتى ٌموَل رسولُ 

((، فٌكوَن الفعُل محكًٌا بِِه تلن الحالة  لإلْستؽراق (ألْ )َسبَمَْت فتكوَن 
(ٗ)

أّما حجة من  .

ْستمبالعل أنّه جعل الفعل داالا على االلرأ بنصب الف
(٘)

الْنتهاء الؽاٌة ، ولْد  (حتى)، و 

: وُزْلِزلوا إلى أْن ، والتمدٌر (إلى أنْ ): بمعنى .ُجِعلَت ؼاٌة الزلزلة ، فنََصبَت ))ولْد 

لخوِؾ أْصحابِِه ، أْي لَْم ٌزالوا خابفٌن إلى  ُل الرسوِل ؼاٌةُل ، فَُجِعَل لولاَل الرسو

((أْن لال الرسوُل 
(ٙ)

أْن ٌُْعتَبََر لوُل رسوِل المخاَطبٌَن علٌه  ))وٌجوُز فً هذا الوجه  .

: وزلزلوا وتَُزْلَزلوَن ِمثْلَُهم حتى ٌموَل الرسوُل فٌه للعهد ، والمعنى (ألْ )ـالسالم ف

((ا ألَن الموَل لّما ٌمع ولتبٍذ فٌكوَن الفعُل منصوبً 
(6)

فعلى لراءة الرفع ، لْد ٌكوُن  .

المابُل ، رسوَل أّمِة سابمة ، أو أْن ٌنطبك على ُكّلِ رسوٍل لألمم السالفة ، وفً كال 

                                                           
 .7ٕٔ-7ٕٓ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات ٌنظر:  (ٔ)
 .6ٖٓ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجة ، ٌنظر:  7ٙه ٌنظر: حجة ابن خالوٌ (ٕ)
 .47ٕ/ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٕالتحرٌر والتنوٌر (ٗ)
 .7ٙ خالوٌه ابن فً المراءات السبع ، حجةال: ٌنظر (٘)
 .47ٕ/ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٕوالتنوٌر التحرٌر (6)
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االحتمالٌن ، ٌكوُن حكاٌة عن ما مضى ، وعلى لراءة النصب ، الرسوُل هو 

ٌِْه وآِلهِ  نَكم ستََمَسكم البؤساء والضراء ، إلى أْي إ .وسلّم المصطفى دمحم صلّى هللاُ عل

. فمراءة النصب ؛ ولتها ستدخلون الجنةَ بصبِركم ، واْحتسابكم... أْن ٌموَل الرسوُل 

   .هً الراجحة

 ال النافٌة سمٱ إعراب

ٌَْب  ٌْبٌ  –ال َر ٌْب ا – ال َر  ال ر

ٌَْب فٌِِه : من لوِلِه تعالى ال )لُرئ  ٓ{ٕ}البمرة: ُهًدى ِلْلُمتَِمٌنَ َذِلَن اْلِكتَاُب اَل َر

ٌْبًا (َر
(ٔ)

ٌْب  )بالنصب ، ولرأ أبو الشعثاء   (ال َر
(ٕ)

ٌْبَ )، ولراءة الجمهور بالرفع    (ال َر

ٌْبًا)والحجة لمْن لرأ  .بالبناء على الفتح بفعل  ))بالنصب والتنوٌن أنَه نََصبَه  (ال َر

ٌْبًا  ((ممَدر ، أْي ال أِجُد َر
(ٖ)

ٌْب  )وحجة مْن لرأ  . عمل  (ال)بالرفع ، أنّه أْعمل  (ال َر

(لٌس)
(ٗ)

ٌْب ؛ ألَن لٌس  ال تنفً  ))، والنفً بلٌس ال ٌُفٌد النفً العام لكّلِ ضروب الر

((إاّل الواحد 
(٘)

ٌْبَ )أّما حجة من لرأ  . ال نافٌة  ))على أَن فبالبناء على الفتح ،  (ال َر

((للجنس 
(ٙ)

ٌْب بالكلٌّّ  ))، واْستعمال ال النافٌة للجنس ٌدلُّ على   ِة ، والدلٌل اْرتفاع الَر

ٌِْه أَن لولَهُ  ًَ كّلِ فَْرٍد من عل ٌْب ، ونفً الماهٌة ٌَْمتَضً نَْف ً  لماهٌة الر ٌَْب ، نَْف : ال َر

الماهٌّة ، وذلن ٌُنالض نفً أفراِد الماهٌّة ، ألنَه لْو ثَبََت فَرد  ِمْن أْفراِد الماهٌِة لثبتَْت 

ّرِ كان لْولُناالماهٌّ   .نَْفًٌا لجمٌع اآلِلهة سوى هللا تعالى (ال إله إاّل هللاُ ): ة ، ولهذا الّسِ

ٌْب  فٌه): وأّما لْولُنا ٌَْب فٌه): بالرفع ، فهو نمٌض  ِلمْوِلنا (ال َر وهو ٌفٌُد ثبوَت  (ال ر

                                                           
 .6ٙٔاتحاؾ فضالء البشر ٌنظر:  (ٔ)
 .ٖ٘/ٔالكشاؾ ٌنظر:  (ٕ)
(ٖ)

 .6ٙٔاتحاؾ فضالء البشر 
 .4ٕ/ٔلخطٌب عبد اللطٌؾ اٌنظر: معجم المراءات ل (ٗ)
 .4ٕٙ/ٔالكشؾ عْن وجوه المراءات  (٘)
 .4ٕ/ٔالدر المصون  (ٙ)
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ًُ ٌوجُب اْنتفاَء  ((جمٌع األفراد فرٍد واحٍد ، فذلن النف
(ٔ)

ٌْبَ )فمراءة  .  بالبناِء على (ال ر

ٌْب نفًٌا عاما  ٌْبالفتح ، تنفً الّر  .ا ، إْذ ال سبٌَل لوجود أّيِ نوعٍ ِمْن أنواع الّر

 ال َخْوفَ  –ال َخْوُف  –ال َخْوٌف 

ٌِْهمْ  َخْوؾ   فَاَل  ُهَدايَ  تَبِعَ  فََمنْ : من لوله تعالى  .{4ٖالبمرة:} ٌَْحَزنُونَ  ُهمْ  َوالَ  َعلَ

(فال َخْوؾُ )لرأ ٱبُن محٌصن 
(ٕ)

فال )، ولرأ الزهري وعٌسى الثمفً وٌعموب  

(َخْوؾَ 
(ٖ)

بالرفع من  (فال خوؾُ )والحجة لمن لرأ  .(فال َخْوؾ  )، ولراءة الجمهور  

 لكثرة اتخفٌفً  التنوٌن حذؾ لكنه ، لٌس عمل (ال) تعمل أن على ))ؼٌر تنوٌن إّما 

(( االستعمال
(ٗ)

((: فال الخوُؾ علٌهم ة األلؾ والالم ، فٌكون التمدٌرُ على نٌّ  ))، أو  
(٘)

 

))
(٘)

((: َخْوُؾ شًٍء أْن تكون اإلضافة ممَدرة ، أيْ  األحسن ))، أْو أَن  
(ٙ)

وحجة من  .

((التبربة ، وهً أْبلَُػ فً النفً  (ال)مبنًٌا على الفتح ؛ ألنَها  )) (فال خوؾَ )من لرأ 
(6)

. 

: مبتدأ ، وعلٌهم ))أَن ال نافٌة ؼٌر عاملة ،  (خوؾ   فال)وحجة من لرأ  : الخبر وخوؾ 

((، وجاء االبتداء بالنكرة لما فٌه من معنى العموم بالنفً الذي فٌه 
(4)

حت هذه  . وُرّجِ

: أنّه َعَطَؾ علٌه ما ال لوجهٌن: أحدهما ))المراءة على لراءة البناء على الفتح ؛ 

ال تعمُل فً المعارؾ ،  (ال): وال هم ؛ ألنّه معرفة ولهُ جوُز فٌه إاّل الرفع ، وهو لوٌ

: من والوجه الثانً ... علٌه كذلن ؛ لٌتشاكل الجملتانفاألولى أْن ٌُْجَعَل المعطوُؾ 

جهة المعنى ؛ وذلن بؤَن البناَء ٌدلُّ على نفًِ الخوِؾ عنهم بالكلٌَِِّة ، ولٌس المراُد 

((ذلن ؛ بْل المراُد َنْفٌُهُ عنهم فً اآلخرةِ 
(7)

       فالمعنى على لراءة البناء على الفتح  .

((فٌنفً كَل فَْرٍد من مدلوِل الخوِؾ  .أَن ذلن نصٌّ فً العموم ))
(ٔٓ)

الخوؾ فً ، و 

                                                           
 .ٕٙٙ/ٕمفاتٌح الؽٌب  (ٔ)
 .6ٕٗ/ٔ المحٌط البحرٌنظر:  (ٕ)
 .6ٕٗ/ٌٔنظر: المصدر نفسه  (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ المحرر الوجٌز (ٗ)
 .6ٕٗ/ٔالبحر المحٌط  (٘)
 .ٖٗٓ/ٔالدر المصون  (ٙ)
 .ٖٗٓ/ٔ مصدر نفسهال (6)
 .٘٘/ٔالتبٌان فً اعراب المرآن للعكبري  (4)
 .٘٘/ٔ المصدر نفسه (7)
 .6ٕٗ/ٔ المحٌط البحر (ٓٔ)



 ةالداللة التركٌبٌّ ...........أثر القراءات فً ....................................الفصل الثالث......
 

ٖٔٔ 
 

ءٍ  َولََنْبلَُونَُكمْ : }الحٌاة الدنٌا وارد ، لال تعالى ًْ  ِمنَ  َونَْمٍص  َواْلُجوعِ  اْلَخْوؾِ  ِمنَ  بَِش

رِ  َوالثََمَراتِ  َواأْلَْنفُِس  اأْلَْمَوالِ  [ ، فالخوؾ المنفً ، لْد ٘٘ٔ{ ]البمرة:الَصابِِرٌنَ  َوبَّشِ

علٌه من عداوة  ع الهدى ، ال خوؾدنٌا ، فمن ٌتّبٌكوُن المراد به فً الحٌاة ال

الشٌطان ، أْو لْد ٌراد به الخوؾ فً الحٌاة األخرى ؛ بدلٌل عطؾ اآلٌة التً بعدها 

 بِآٌَاتِنَا َوَكذَبُوا َكفَُروا َوالَِذٌنَ : }البة الذٌن كفروا لموِلِه تعالىعلٌها ، وفٌها بٌان ع

 .[7ٖ{ ]البمرة:َخاِلُدونَ  فٌَِها ُهمْ  النَارِ  أَْصَحابُ  أُولَبِنَ 

 ال َذلولَ  –ال َذلوٌل 

 اْلَحْرثَ  تَْسِمً َوالَ  اأْلَْرضَ  تُثٌِرُ  َذلُول   اَل  بَمََرة   إِنََها ٌَمُولُ  إِنَهُ  لَالَ : من لوِلِه تعالى

(ال َذلولَ )لرأ عبد الرحمن السلمً  .{6ٔ}البمرة: فٌَِها ِشٌَةَ  الَ  ُمَسلََمة  
(ٔ)

، ولراءة  

التً  (ال)بفتح الالم على أنّها  )) (ال َذلولَ )والحجة لمن لرأ  .(ال َذلول  )الجمهور 

((للتبربة ، والخبر محذوؾ ، تَمدٌره : ال َذلوَل ثََم ، أْو ما أشبهه 
(ٕ)

والمعنى على  

ل من البمرة نفًٌا عاّما ، والحٌوان على العموم ُمذلّل  هذه المراءة ، اْنتفاء صفة الذِّ

، أّما  [6ٕ]ٌس: {ٌَؤُْكلُونَ  َوِمْنَها َرُكوبُُهمْ  فَِمْنَها لَُهمْ  َوَذلَْلنَاَها} :لإلنسان ، لال تعالى

((على الصفة لبمرة  ))بالرفع ، فهً مرفوعة  (ال َذلول  )حجة من لرأ 
(ٖ)

، وذهب  

؛ ألنها نعت (َذلول)إلى أنَه ال ٌجوُز نصب  (هـٕ٘ٔت)األخفش 
(ٗ)

والممصود . 

ل ، بكسر الذال التً ذُلّلت بالعمل ، ٌُمالُ  ))بالذّلول ، هً  ((: بَمَرة  َذلول  بٌّنة الذِّ
(٘)

أْي  .

ٌَْها ٌُْحَرثَ  أَنْ  ِسنَ  تَْبلُػْ  لَمْ  نََهاإ ))أْي  َها ٌُْسَمى َوأَنْ  َعلَ ًَ  أَيْ  ِبَجّرِ    َهَذا لَاَربَتْ  ِعْجلَة   ِه

َن  ((الّسِ
(ٙ)

ل الذي ٌتَصؾ به الحٌوان ، وهو ِذلُّ   ، فالنفً هنا لنوع من أْنواع الذِّ

ٌْه فمراءة الرفع هً األرجح عند أْكثر أهِل العلم ؛ ولراءة النصب تنفً  .العمل وعل

ل تماًما ، وهذا ٌنافً  لإلنسان.طبٌعة الحٌوان الذي ُجِعَل َذلواًل  صفة الذِّ

                                                           
 .ٔ٘ٔ/ٔالكشاؾ ٌنظر:  (ٔ)
 .7ٕٗ/ ٔالدر المصون (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر المرطبً الجامع ألحكام المرآن =  (ٖ)
 .7ٕٗ/ ٔ المصون الدرٌنظر:  (ٗ)
 .7ٕٗ/ ٔ المصدر نفسه (٘)
 .٘٘٘/ٔالتحرٌر والتنوٌر (ٙ)
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 ..رفث ا ال ف  - .. ال رَفثٌ ف  -فال َرفََث وال فُسوَق وال ِجداَل 

 فُُسوقَ  َواَل  َرَفثَ  فَاَل  اْلَحجَ  فٌِِهنَ  فََرضَ  فََمنْ  َمْعلُوَمات   أَْشُهر   اْلَحجُّ : من لوِلِه تعالى

فال َرفَث  وال فسوق  وال )لرأ أبو جعفر  .{76ٔ}البمرة: اْلَحّجِ  فًِ ِجَدالَ  َوالَ 

(جدال  
(ٔ)

فال َرفَثًا وال )، بالرفع والتنوٌن فً الثالثة ، ولرأ أبو رجاء العُطاِردي  

(فسولًا وال جداالً 
(ٕ)

فال )، بالنصب والتنوٌن فً الثالثة ، ولرأ ٱبُن كثٌر وأبو عمرو  

(َرفَث  وال فُسوق  وال ِجدالَ 
(ٖ)

من ؼٌر  (ِجدال)وفتح  (َرفَث ، وفسوق)ع وتنوٌن برف 

بنصب الثالثة من ؼٌر  (ِجَدالَ  َوالَ  فُُسوقَ  َوالَ  َرفَثَ  فَاَل )تنوٌن ، ولراءة الجمهور 

ٌْرَ  ، الَ : َجعَلَ  فَإِنَهُ  الثاََلثَةَ  َرفَعَ  ))من أما حجة  .تنوٌن  َبْعَدَها َما ورفع َعاِملَةٍ  َؼ

((اْلَحّجِ  فًِ: َلْولُهُ  ُهوَ  اْلَجِمٌعِ  َعنِ  َواْلَخبَرُ  بِااِلْبتَِداِء،
(ٗ)

وأّما حجة َمْن َنَصَب ونون  .

: التَْمِدٌرُ  لَْفِظَها ، ِمنْ  أَْفعَال   فٌَِها َواْلعَاِملُ  اْلَمَصاِدِر، َعلَى َمْنُصوبَة   ))الثالثة فإنَه جعلها 

(( ِجَداالً  ٌَُجاِدلُ  َواَل  فُُسولًا، ٌَْفُسكُ  َوالَ  َرفَثًا، ٌَْرفُثُ  فَاَل 
(٘)

رفث )وحجة من رفع ونون  .

أنَهما لْد ٌكوناِن فً حاٍل من أْحواِل  ))من ؼٌر تنوٌن  (جدال)وفتح  (رفث ، وفسوق)

((على التبربة  (الحجّ )بمعنى لٌس فٌهما ، ونََصب الجدال فً  (ال)الحّجِ ، فجعل 
(ٙ)

 

األْحوال ؛ بْل تنفً فمط الجدال فً كّلِ  وق فً كلّ وهذه المراءة ال تنفً الرفث والفس

فاْرتفع االسم بعدها ؛ ألنَه اْسمها ،  (لٌس)بمعنى  (ال)أَن  ))األحوال ، فوجه الرفع 

 (فً الحّجِ )ودَل علٌه . والخبر محذوؾ ، وتمدٌره فلٌس رفث  وال فسوق  فً الحج

 (ال)باالبتداء و (فسوق ، رفث)وٌجوز أْن تُرفع  (وال جدال)الثانً الظاهر ، وهو خبر 

ًٌْضا ، وال ٌحسن أْن ٌكون  الظاهر خبًرا عن  (فً الحج)للنفً ، والخبر محذوؾ أ

 (وال جدال)مرفوع ؛ ألَن  (جدال)منصوب ، وخبر  (لٌس)سماء الثالثة ، ألَن خبر األ

                                                           
 .4ٕٔ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٔ)
 .4ٕٔ/ٕ ٌنظر: المصدر نفسه (ٕ)
 .4ٕٔ/ٕالمصدر نفسه ٌنظر:  (ٖ)
 .4ٕٔ/ٕ المصدر نفسه (ٗ)
 .4ٕٕ/ٕ المصدر نفسه (٘)
 .7ٗابن خالوٌه فً المراءات السبع ، حجة ال (ٙ)
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((اسم واحد ، فً موضع رفع باالبتداء ، وال ٌعمل عامالن فً اسم واحد 
(ٔ)

، أّما  

أنَه لصد التبربة بال فً الثالثة ، فبنى  ))حجة من لرأ بفتح الثالثة من ؼٌر تنوٌن 

((االسم مع الحرؾ ، فزال التنوٌن للبناء 
(ٕ)

التبربة ، هً ال التً  ، والممصود بال 

وق كما وجمٌع الفسلتدَل على النفً العام ، فنفى جمٌع الرفث ،  )) ؛ لنفً الجنس

؛  (ال)َل فً الداِر ، فتنفً جمٌع الرجال ، وال ٌكوُن ذلن إذا ُرفِع ما بعد : ال َرجُ تمول

وال تنفً إاّل الواحد ، والممصود فً اآلٌة نفً جمٌع  (لٌس)بمعنى  (ال)ألنّها تصٌر 

الرفث والفسوق ، فكاَن الفتح أولى بِِه لتضّمنِِه لعموم الرفث كلِّه ، والفسوِق كلِّه ؛ 

ص فً ضرب من الرفث ، وال فً ضرٍب من الفسوق ، كما لْم ٌَُرخص  ألنَه لْم ٌَُرّخِ

((فً ضرٍب من الجداِل ، وال ٌدلُّ على هذا المعنى إاّل الفتح ؛ ألنَه للنفً العام 
(ٖ)

 .

ًَ  َواْلِجَدالَ  َواْلفُُسوقَ  الَرفَثَ  نََفى لَدْ  ))فعلى هذه المراءة ٌكون المعنى أنَه   اْلِجْنِس  َنْف

 َعْنَها اْلَحاجُّ  ًنه لَدْ  َكؤَنََها ُجِعلَتْ  َحتَى اْلَحاّجِ، َعنِ  َوإِْبعَاَدَها َعْنَها النَْهًِ  فًِ ُمبَالَؽَةً 

(( أَْجنَاُسَها فَاْنتَفَتْ  فَاْنتََهى
(ٗ)

التً لنفً الجنس ؛  (ال)، فالتعبٌر المرآنً آثر اْستعمال  

 .المبالؽة فً النفًو داللة تحممت معها داللة النفً العام ، التً 

ٌْعٌ  الَ  ٌَْع فٌِِه َواَل ُخلَّةَ َواَل َشفاَعةَ  – َشفَاَعةٌ  َوالَ  ُخلَّةٌ  َوالَ  فٌِهِ  بَ  اَل َب

ًَ  أَنْ  َلْبلِ  ِمنْ  َرَزْلنَاُكمْ  ِمَما أَْنِفمُوا آَمنُوا الَِذٌنَ  أٌََُّها ٌَا: من لوله تعالى ٌْع   اَل  ٌَْوم   ٌَؤِْت  َب

لرأ ٱبُن كثٌر  .{ٕٗ٘}البمرة: الَظاِلُمونَ  ُهمُ  َواْلَكافُِرونَ  َشفَاَعة   َوالَ  ُخلَة   َوالَ  فٌِهِ 

ٌْعَ  اَل )وٌعموب وأبو عمرو  (َشفاَعةَ  َوالَ  ُخلَةَ  َوالَ  ِفٌهِ  بَ
(٘)

ٌْع   الَ )، ولراءة الجمهور    بَ

ٌْعَ  الَ )والحجة لمن لرأ  .(َشفَاَعة   َوالَ  ُخلَة   َوالَ  فٌِهِ  أنَه فتح  (َشفاَعةَ  َوالَ  ُخلَةَ  َوالَ  فٌِهِ  بَ

النافٌة للجنس (ال)الثالثة بالبناء على الفتح على أنّها اسم 
(ٙ)

أنَهُ أراد  ))، وذلن ؛  

                                                           
 .4ٕٙ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات (ٔ)
 .7ٗابن خالوٌه  فً المراءات السبع ، حجةال (ٕ)
 .4ٕٙ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٖ)
 .ٖٖٕ/ٕالتحرٌر والتنوٌر (ٗ)
 .ٙٓٙ/ٕ المحٌط البحرٌنظر:  (٘)
 .ٙٓٙ/ٕ المصدر نفسهٌنظر :  (ٙ)
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((النفً العام المْستؽرق لجمٌع الوجوه من ذلن الِصْنؾ 
(ٔ)

ٌْع   الَ )وحجة من لرأ  .  فٌِهِ  َب

عام ، بدلٌل تذٌٌل اآلٌة المراد هو النفً الأَن بالرفع ، على  (َشفَاَعة   َوالَ  ُخلَة   َوالَ 

ٌْع   الَ : لَْوِلهِ  َعنْ  َنَشؤَتْ  لَْصرٍ  ِصٌؽَةُ  الَظاِلُمونَ  ُهمُ  َواْلكافُِرونَ  )): بموِلهِ   ُخلَة   َوال ِفٌهِ  بَ

ًَ  َذِلنَ  أَنَ  َعلَى فََدلَتْ  َشفاَعة   َوال  التَْؽِلٌظِ  بِِزٌَاَدةِ  فَعَمَبَ  ِلْلُمْشِرِكٌنَ  َوتَْهِدٌد   تَْعِرٌض   النَْف

ٌِْهمْ   ّللَاُ  َظلََمُهمُ  فََما بُِمَكابََرتِِهمْ  أِلَْنفُِسِهمْ  َجلَبُوهُ  لَدْ  بِهِ  َواْلُمَهَددَ  التَْهِدٌدَ  َذِلنَ  بِؤَنَ  َوالتَْنِدٌدِ  َعلَ

))
(ٕ)

فال ٌنفعُهم ، أْي أنّهم فً حاٍل من الٌؤس والمنوط ، الكفار  ٌخصُّ  ، العام النفًف 

جعل  ))أْو ألنَه  .بٌع  أْو خلّة  أْو شفاعة  ؛ فهذا النفع للمإمنٌن ، وال حّظ للكافرٌن فٌه

((، وجعل الجواب ؼٌر عام  (لٌس)بمنزلِة  (ال)
(ٖ)

المراد بها خاص ،  ))َن ، أْي إ 

الكفِر باهللِ ؛ ألهِل : من لبل أْن ٌؤتً ٌوم  ال بٌع  فٌه وال خلّة  وال شفاعة  وإنَما معناه

((ٌمان به ، ٌشفُع بعُضُهم لبعٍض ألَن أهل والٌة هللاِ واإل
(ٗ)

، فلْم ٌْستعمل صٌؽة النفً  

النفً المْستؽرق لجمٌع وجوه البٌع والُخلّة والشفاعة ؛ ألَن فً المرآن الكرٌم 

 يالَذِ  َذا َمنْ }: بإذن هللا عّز وجّل ، لاَل تعالىنصوص تدلُّ على أَن الشفاعة تتحمك 

 ِلَمنْ  إاِلَ  ِعْنَدهُ  الَشفاَعةُ  تَْنفَعُ  َوال: }تعالى ولولُهُ  ،[ ٕ٘٘:البمرة{ ]بِإِْذنِهِ  إاِلَ  ِعْنَدهُ  ٌَْشفَعُ 

 .[ٖٕ:سبؤ{]لَهُ  أَِذنَ 

 ال النافٌة وال الناهٌة

  وال تَْسألُ  -ولَْن تَْسأَل  – وال تَْسألْ  –وما تُْسأُل  –وال تُْسأُل 

 اْلَجِحٌمِ  أَْصَحابِ  َعنْ  تُْسؤَلُ  َوالَ  َونَِذًٌرا بَِشًٌرا بِاْلَحكِّ  أَْرَسْلنَانَ  إِنَا: من لْوِلِه تعالى

(وال تَْسؤلْ )لرأ نافع  .{7ٔٔ}البمرة:
(٘)

(ْسؤلَ ولَْن تُ )، ولرأ عبُد هللا بن مسعود  
(ٙ)

  ،

                                                           
تفسٌر المرطبً ، ٌنظر: الجامع ألحكام المرآن =  ٖ٘ٓ/ ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٔ)
ٖ/ٕٙ6. 
 .ٙٔ/ٖ تحرٌر والتنوٌرال  (ٕ)
 .ٖ٘ٓ/ ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (ٖ)
 .4ٖٗ – 4ٖٖ/٘تفسٌر الطبري (ٗ)
ابن  فً المراءات السبع ، حجةال ، ٌنظر: 7ٕٓ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجةٌنظر:  (٘)

 .46خالوٌه 
 .4ٕٔ/ٔ الكشاؾٌنظر:  (ٙ)
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 ًُّ (وما تُْسؤلُ )ولرأ أبَ
(ٔ)

(ْسؤلُ وال تَ )، ولرئ  
(ٕ)

 .(تُْسؤلُ وال )لراءة الجمهور و،  

 َعْطؾُ  َوُهوَ  ِلْلُمَضاِرعِ  َجاِزم   َنْهًٍ  َحْرؾُ  (الَ ) أَنَ  ))  بالجزم والحجة لمن لرأ وال تَْسؤلْ 

عِ  ااِلْهِتَمامِ  فًِ ُمْستَْعَمل   ُهنَا َوالسَُّإالُ  َخبَرٍ  َعلَى إِْنَشاءٍ 
 َمَجاًزا اْلَحالِ  َمْعِرفَةِ  إِلَى َوالتََطلُّ

ءِ  اْلَمْعنَى أِلَنَ  اللُُّزومِ  بَِعاَللَةِ  ُمْرَساًل  ًْ ِعِ  بِالَش
 السَُّإالِ  ِمنَ  ٌَْكثُرُ  أَْحَواِلهِ  ِلَمْعِرفَةِ  اْلُمتََطلّ

رَ  إِنَ  َحتَى َواْلَكافِِرٌنَ  اْلُمْشِرِكٌنَ  أَْحَوالِ  فََظاَعةِ  َعنْ  ِكنَاٌَة   ُهوَ  أَوْ  ، َعْنهُ   فًِ اْلُمتَفَّكِ

 ٌَْبلُػُ  َوالَ  اْلَوْصؾُ  ِبَها ٌُِحٌطُ  الَ  أَْحَوال   أِلَنََها بَِذِلنَ  ااِلْشتِؽَالِ  َعنِ  ْنَهىٌُ  َحاِلِهمْ  َمِصٌرِ 

ًَ  أَنَ  َوَذِلنَ ،  َوَشنَاَعتَِها فََظاَعتَِها فًِ اْلعَْملُ  ُكْنِهَها إِلَى  ِلَمْعنَى ٌَِردُ  السَُّإالِ  َعنِ  النَْه

(( َعْنهُ  اْلَمْسبُولِ  أَْمرِ  تَْعِظٌمِ 
(ٖ)

، وحجة من لرأ بالرفع والنصب أنَهُ أراد الخبر 
(ٗ)

  ،

 تُْسؤَلُ  الَ  أَنَنَ  ااِلْستِبْنَاؾِ  َعلَى َواْلَمْعنَى ااِلْستِبْنَاُؾ، فٌَِها فٌََتَعٌََنُ  )) أّما لراءة النصب

ٌْسَ  َذِلنَ  أِلَنَ  ٌُْإِمنُوا، لَمْ  لَُهمْ  َما اْلُكفَارِ  َعنِ  ٌَْن، لَ ٌْنَ  إِنْ  إِلَ : لٌل فكؤنه ... اْلبَالغُ  إاِلَ  َعلَ

 َعنْ  ٌُْسؤَلُ  الَ  أََحًدا أَنَ  َعلَى َدِلٌل   َذِلنَ  َوفًِ. ُكْفُرُهمْ  ٌَْحُزْننَ  فَاَل  َعْنُهْم، مسإوال لست

(( أُْخرى ِوْزرَ  واِزَرة   تَِزرُ  َوال أََحٍد، َذْنبِ 
(٘)

بضم التاء على  (وما تُْسؤلُ )، ولراءة  

 هاتٌن فً ٌتجه ))بفتح التاء على الخطاب  (وال تَْسؤلُ )ولراءة  البناء للمجهول ،

 واآلخر ، عنهم هو ؤلُ سْ ٌَ  ال أو ، عنهم ؤلسْ ٌُ  ال أنه الخبر أحدهما: معنٌان المراءتٌن

 لوله على اعطفً  ، عنهم سابل ؼٌر أو مسإول وؼٌر: لال كؤنه الحال معنى ٌراد أن

(( َونَِذٌراً  بَِشٌراً 
(ٙ)

 ُمْستَؤْنَفَةً، اْلُجْملَةُ  تَُكونَ  أَنْ  ٌُْحتََملُ  )) الرفعب (تُْسؤلُ  وال)ولراءة ،  

(( اْلَحالِ  َمْوِضعِ  فًِ تَُكونَ  أَنْ  َوٌُْحتََملُ  اأْلَْظَهُر، َوُهوَ 
(6)

 اَل  أَيْ  ))، ومعنى ال تُْسؤُل  

 َوالسَُّإالُ  بِاْلَحكِّ  أَْرَسْلنانَ  إِنَا ِلَمْضُمونِ  تَْمِرٌر   َوُهوَ  اْلَجِحٌمِ  أَْصَحابِ  َعنْ  ّللَاُ  ٌَْسؤَلُنَ 

ٌْهِ  هللاُ  َصلَى لَْوله ِمثْلُ  َواللَْومِ  اْلُمَإاَخَذةِ  َعنِ  ِكنَاٌَة    َعنْ  مسإول وكلكم: َوَسلَمَ  ]وآِلِه[َعلَ

(( الَدْعَوةَ  َلُهمُ  بَلَْؽتَ  أَنْ  بَْعدَ  ُكْفِرِهمْ  َعلَى اْلَكافِِرٌنَ  بِبَمَاءِ  ُمَإاَخذًا لَْستَ  أَيْ  .َرِعٌَتِهِ 
(4)

. 

                                                           
 .4ٕٔ/ٔ كشاؾالٌنظر:  (ٔ)
 .ٕٗٓ/ٌٔنظر: المحرر الوجٌز (ٕ)
 .7ٕٙ/ٔالتحرٌر والتنوٌر (ٖ)
 .46ابن خالوٌه  فً المراءات السبع ، حجةالٌنظر:  (ٗ)
 .47٘/ٕالبحر المحٌط  (٘)
 .ٕٗٓ/ٔالمحرر الوجٌز (ٙ)
 .47٘/ٕالبحر المحٌط  (6)
 .7ٕٙ/ٔوالتنوٌرالتحرٌر  (4)
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ٌْسَ : }ده المرآُن الكرٌم ، لال تعالىوهذا المعنى أكَ  ٌْنَ  لَ  َمنْ  ٌَْهِدي ّللَاَ  َولَِكنَ  ُهَداُهمْ  َعلَ

[ ، 77{ ]المابدة:اْلبَاَلغُ  إاِلَ  الَرُسولِ  َعلَى َما: }[ ، ولولُهُ تعالى6ٕٕ{ ]البمرة:ٌََشاءُ 

 ِإنَا} :لراءة النهً ؛ ألنَها أكثُر مواءمةً مع لوِلهِ لراءة النفً على وعلٌه ترجح 

 .{ ؛  فما وصلوا إلٌه من سوء العالبة ، نتٌجة أعماِلِهمَوَنِذًٌرا بَِشًٌرا بِاْلَحكِّ  أَْرَسْلنَانَ 

 ال تُضارُّ  –ال تُضارَّ 

 َذِلنَ  ِمثْلُ  اْلَواِرثِ  َوَعَلى بَِولَِدهِ  لَهُ  َمْولُود   َوالَ  بَِولَِدَها َواِلَدة   تَُضارَ  الَ : من لوِلِه تعالى

ٌِْهَما ُجنَاحَ  فَاَل  َوتََشاُورٍ  ِمْنُهَما تََراٍض  َعنْ  فَِصاالً  أََراَدا فَإِنْ  لرأ  .{ٖٖٕ}البمرة: َعَل

(ال تُضارُّ ) ٱبُن كثٌر وأبو عمرو وأبان
(ٔ)

وحجة من  .(ال تُضارَ )، ولراءة الجمهور  

 الَ : }هُ أتْبعه ما لبلَهُ ِمْن لوِلهِ أنَه جعلَهُ نْفًٌا ال نَْهًٌا ، وأنَ )) بالرفع ،  (ال تُضارُّ )لرأ 

ًٌْضا فإَن النفً خبر ، والخبر لدْ  [ٖٖٕ]البمرة: {ُوْسَعَها إاِلَ  نَْفس   تَُكلَؾُ  ٌؤتً فً  ، وأ

 تُْإِمنُونَ  : }، ولوله [4ٕٕ]البمرة: {ٌَتََربَْصنَ  َواْلُمَطلَمَاتُ : }موِضع األمر ، نحو لوله

، فكذلن هذا أتى بلفظ الخبر ،  [ٔٔ]الصؾ: {ّللاَِ  َسِبٌلِ  فًِ َوتَُجاِهُدونَ  َوَرُسوِلهِ  بِاّلَلِ 

((ومعناه النهً 
(ٕ)

بالفتح أنَهُ جعلَهُ نَْهًٌا على ظاهر  )) (ال تُضارَ )وحجة من لرأ  .

((الخطاب ، فهو مجزوم 
(ٖ)

َرْر ، فؤْدَؼم الراَء ، األصَل فٌِه : ال تُضا ))؛ وذلن أَن  

((فً الراِء وفتح ؛ الْلتماِء الساكنٌن 
(ٗ)

َ  ))،واْلتماء الساكنٌن    الَراءِ  تَْسِكٌنِ  َعنْ  نََشؤ

ٌَتَؤَتَى اأْلَْولَى ْدَؼامُ  ِل (( ِلْلَجْزمِ  الثَانٌَِةِ  الَراءِ  َوتَْسِكٌنُ  اإْلِ
(٘)

، أْي ؛ لكً ٌتحمك االدؼام ال  

، وذلن فً التخلص من  (تُضاَررْ )بَد مْن تجاور الصوتان ، تجاوًرا مباِشًرا ، فً 

، تُحذؾ الحركة ، نتج عنه التماُء ساكنٌن ؛ فُحّركت الراء  (الفتحة)الفاصل ، وهو 

وخّصها بالفتح دون الكْسِر ؛ لتكوَن حركتها  ))الثانٌة بالفتح لمنع التماء الساكنٌن ، 

((موافمة لما لَبلَها وهو األلؾ 
(ٙ)

معنى النهً ، إاّل أَن المراءة  وكلتا المراءتٌِن تحمل .

                                                           
 .ٖٖٖ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجةٌنظر:  (ٔ)
 .7ٕٙ/ ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٕ)
 .7ٕٙ/ ٔالمصدر نفسه  (ٖ)
 .76ابن خالوٌه الحجة فً المراءات السبع ،  (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٕوٌرالتحرٌر والتن (٘)
 .7ٕٙ/ ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (ٙ)
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على أّن ال للنفً ، جاءت بلفظ الخبر ، والممصود منه النهً أّما لراءة النهً فمد 

النهً أَن بعده أْمًرا ، فً لوِلِه وٌُمّوي حملَهُ على  ))جاءت بلفظ النهً صرًٌحا ، 

(({ َذِلنَ  ِمثْلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى: }ىتعال
(ٔ)

 .، فمراءة النهً هً األرجح 

  ال ٌُضارُّ  –ال ٌُضارَّ ومثلُهُ : 

  .{4ٕٕ}البمرة: َشِهٌد   َوالَ  َكاتِب   ٌَُضارَ  َوالَ  : من لوِلِه تعالى

 التعدي واللزوم

 أْذَهَب هللاُ نوَرهم –َذَهَب هللاُ بنوِرهم 

 .{6ٔ}البمرة: ٌُْبِصُرونَ  اَل  ُظلَُماتٍ  فًِ َوتََرَكُهمْ  بِنُوِرِهمْ  ّللَاُ  َذَهبَ : من لوله تعالى

(أْذَهَب هللاُ نوَرُهم)لرأ الٌمانً 
(ٕ)

والفرق  )) .(بِنُوِرِهمْ  ّللَاُ  َذَهبَ )، ولراءة الجمهور  

وٌُماُل َذَهَب بِِه إذا  .: أزالَهُ َوَجعَلَهُ ذاِهبًاأْذَهبَهَ  بٌَن أْذهبَهُ وَذَهَب بِِه ، أَن معنى

: أخَذ هللاُ نوَرهم وأْمسَكهُ ، وما ٌُْمِسُن فال والمعنى ...اْستْصَحبَهُ ومضى ِبِه معه 

((ُمْرِسَل لَهُ ، فهو أْبلَػ من اإلْذهاب 
(ٖ)

أنَهُ  ))، أْي أَن التعدٌة بالباء ، تعطً معنى  

وأْمَسَكهُ عْن الرجوع إلى الحالة األولى ، وال كذلن أْذهبَهُ ، فالباء والهمزة  اْستْصحبَهُ 

وإْن اْشتََركا فً معنى التعدٌة ، فال ٌَْبعُُد أْن ٌنُظَر صاِحَب المعانً إلى معنى الهمزة 

((والباء األْصلٌٌن ، أْعنً اإلزالة والمصاحبة واإلْلصاق 
(ٗ)

 ))، لهذا ُعَد اْستعمال  

المعّدى بالباء أْبلَُػ من أْذهب المعّدى بالهمزة ، وهاتِِه المبالؽة فً التعدٌة بالباء  َذَهبَ 

ٌِْن فهو  نشؤْت من أصِل الوضع ؛ ألَن أْصَل َذَهَب بِِه أْن ٌدَل على أنَهما َذَهبا متالزم

َهبَهُ َجعَلَهُ [ ، وأذْ ٘ٔ: }فلّما َذَهبوا بِِه{ ]ٌوسؾ:كمْوِلهِ  بِ أشدُّ فً تحمٌِك َذهاِب المصاحِ 

ذاِهبًا بؤْمِرِه أْو إْرساِلِه ، فلّما كاَن الذي ٌُرٌُد إْذهاَب شخٍص إْذهابًا ال شَن فٌه ٌتولّى 

                                                           
 .7ٕٙ/ ٔ كشؾ عن وجوه المراءاتال (ٔ)
 .6ٗ/ٌٔنظر:الكشاؾ (ٕ)
 .6ٗ/ٔ المصدر نفسه (ٖ)
 .4ٙٔ -6ٙٔ/ٔروح المعانً  (ٗ)
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((ِحراَسةَ ذلن بنفِسِه حتى ٌولَِن بحصوِل اْمتثاِل أْمِرِه 
(ٔ)

ٌْه فمراءة الجمهور هً  . وعل

 أنَه تعالى أخَذ منهم نوَرُهم لُّ على األْولى بالترجٌح ؛ لما تمَدم من أَن التعدٌة بالباء تد

ٌْهم  .، وال سبٌَل لرجوِعِه إلَ

 أْذهَب بأْسماِعِهم –َذَهَب بَِسْمِعِهم : ومثلُهُ 

حٌث لرأ  .{ٕٓ}البمرة: َوأَْبَصاِرِهمْ  بَِسْمِعِهمْ  لََذَهبَ  ّللَاُ شاَء َولَْو : من لولُهُ تعالى

(ألْذَهَب بؤْسماِعِهم)ابُن أبً عبلة 
(ٕ)

والباء فً  .(بَِسْمِعِهمْ  لََذَهبَ )، ولراءة الجمهور  

((زابدة والتمدٌر : ألْذَهَب أْسماَعُهم  )) (ألْذهب بؤْسماِعِهم)لراءة 
(ٖ)

. 

 الخبر واإلنشاء

 اتََّخذوا –اتَِّخذوا 

ٌْتَ  َجعَْلنَا َوإِذْ : من لوله تعالى  إِْبَراِهٌمَ  َممَامِ  ِمنْ  َواتَِخذُوا َوأَْمنًا ِللنَاِس  َمثَابَةً  اْلَب

،لرأ  .{ٕ٘ٔ}البمرة: ُمَصلاى (واتََخذوا) َعاِمر َواْبنُ  نَافِع 
(ٗ)

، ولراءة الجمهور  

بفتح الخاء على الخبر ، عمن كان لبلنا من  )) (واتََخذوا)وحجة من لرأ  .(واتَِخذوا)

من الخبر  المإمنٌن ، أنَهم اتَخذوا من ممام إبراهٌم مصلى ، فهو مردود  على ما لبلَهُ 

: واْذكر ٌا ُمحمد]صلى هللا علٌه وآله وسلّم[ إْذ جعلنا البٌَت مثابة وما بْعده ، والتمدٌر

مماِم إبراهٌم مصلّى ، واْذكر إْذ عهدنا إلى  للناِس وأْمنًا ، واْذكر إْذ اتَخذ الناُس من

فكلّه خبر ، فٌه معنى التنبٌه والتذكٌر لما كان ، فُحمل على ما لبله وما بعده  .إبراهٌمَ 

األولى الظاهرة على  (إذْ )؛ لٌتّفك الكالم وٌتطابك ، فإْذ محذوفة مع كّلِ خبٍر ؛ لداللة 

((ذلن 
(٘)

((بعد أْن فعلوه  )) نَه تعالى أخبر عْن الناس، أْي إ 
(ٙ)

   ، فمراءة الفتح تُْخبر  

: أَن الخطاب ففٌها ...أَن مماَم إْبراهٌم علٌه الّسالم كاَن مصلّى حتى لبل االْسالم  ))
                                                           

 .ٖٓٔ/ٔالتحرٌر والتنوٌر (ٔ)
 .7ٗٔ/ ٔ، ٌنظر : البحر المحٌط  46/ٌٔنظر: الكشاؾ  (ٕ)
 .46/ٔ الكشاؾ : ٌنظر ،7ٗٔ/ ٔ المحٌط البحر (ٖ)
 .7ٓٙ/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجة ، ٌنظر:  ٖٕٙ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (٘)
 .46لحجة فً المراءات السبع ، ابن خالوٌه ا (ٙ)
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صادر  بالنسبة إلى جعِل الممام مصلّى من أول ما جعل الممام ، سواء كان فً 

ٌْتَ  َجعَْلنَا: }ً اإلسالم ، كما فً لوِلِه تعالىالجاهلٌة ، أو ف { ، َوأَْمنًا ِللنَاِس  َمثَابَةً  اْلبَ

َرا أَنْ  َوإِْسَماِعٌلَ  إِْبَراِهٌمَ  إِلَى َوَعِهْدنَا: }ولوِلِه تعالى ًَ  َطّهِ ِت ٌْ  َواْلعَاِكِفٌنَ  ِللَطابِِفٌنَ  َب

َكعِ  [ ، فإَن جمٌع ذلن فً مماِم بٌاِن صفات وخصوصٌات ٕ٘ٔ{ ]البمرة:السُُّجودِ  َوالرُّ

((هذا البٌت العظٌم 
(ٔ)

بكْسِر الخاء ، على أنَه أمر   (واتَِخذوا)، وحجة من لرأ  

 األمر ٌمع ولم أخبر وإذا ، اللزوم به ٌتحمك ألنه ، آكد...  واألمر افعلوا ))والتمدٌر 

 ناس ٌكون أن ٌجوز لد ألنه الفرض ؛ بذلن المخاطبٌن ٌلزم ال أن ٌجوز فمد  به

(( ؼٌرهم ٌلزم فال اتخذوه
(ٕ)

، وهً  فمراءة الكسر تتضمن األمر باتخاِذ الممام مصلّى 

 .المراءة المرّجحة

ُه  ..أَمتِّعُهُ  هُ  ..أْمتِْعهُ  –أْضَطرُّ  اْضطرَّ

 الثََمَراتِ  ِمنَ  أَْهلَهُ  َواْرُزقْ  آِمنًا بَلًَدا َهَذا اْجَعلْ  َربِّ  إِْبَراِهٌمُ  لَالَ  َوإِذْ : من لوِلِه تعالى

ٌَْومِ  بِاّلَلِ  ِمْنُهمْ  آَمنَ  َمنْ  هُ  ثُمَ  لَِلٌاًل  فَؤَُمتِّعُهُ  َكَفرَ  َوَمنْ  لَالَ  اآْلِخرِ  َواْل  َعَذابِ  إِلَى أَْضَطرُّ

(اْضطَرهُ  ..فؤْمِتْعهُ ){ لرأ ٱبُن عباس ومجاهد ٕٙٔ}البمرة: اْلَمِصٌرُ  َوبِبْسَ  النَارِ 
(ٖ)

 

هُ  ..فؤَمتِّعُهُ )، ولراءة الجمهور  بصٌؽة األمر  .. فؤْمتِْعهُ )والحجة لمن لرأ  .(أْضَطرُّ

 َدَعا لََما ))بصٌؽة األمر ، أنَه من كالم النبً إْبراهٌم علٌه السالم ، وأنَه  (اْضطَرهُ 

ْزقِ  ِلْلُمْإِمِنٌنَ  ْمتَاعِ  اْلَكافِِرٌنَ  َعلَى َدَعا ، بِالّرِ ْلَزازِ  اْلمَِلٌلِ  بِاإْلِ (( اْلعََذابِ  إِلَى َواإْلِ
(ٗ)

 

ٌعود على إْبراهٌم علٌه السالم (لال)فالضمٌر المستتر فً 
(٘)

وحجة من لرأ   .

هُ  .. فؤَمتِّعُهُ )     أنَه جعلَه على الخبر ، وأنَهُ تعالى أْخبر بذلن ، فالضمٌر فً  (أْضَطرُّ

((لال ، عابًدا على هللاِ تعالى  ))
(ٙ)

َن هللاَ تعالى ٌرُزُق هذه المراءة إشارة إلى أ ، وفً 

                                                           
 .ٕٙ/ٕمواهب الرحمن (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجة (ٕ)
 .4ٙٔ/ٔ، ٌنظر: الكشاؾ  ٗٔٙ/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٖ)
 .4ٙٔ/ٔ الكشاؾ: ٌنظر ، ٗٔٙ/ٔ المحٌط البحر (ٗ)
 .ٗٔٙ/ٔ المحٌط البحر (٘)
 .ٗٔٙ/ٔ المصدر نفسه (ٙ)
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 فال حَظ للكافِر من ِرْزِق هللا الدنٌا ، أّما فً الحٌاة اآلخرة المإمَن  والكافَر فً الحٌاةِ 

 .وعلٌه تُرجح لراءة الجمهور

 ْعلَمْ ٱ – أْعلَمُ 

ءٍ  ُكلِّ  َعلَى ّللاََ  أَنَ  أَْعلَمُ  لَالَ  لَهُ  تََبٌَنَ  فَلََما: من لوِلِه تعالى ًْ  .{7ٕ٘}البمرة: لَِدٌر   َش

(ٱْعلَمْ )لرأ حمزة والكسابً 
(ٔ)

 (ٱْعلَمْ )وحجة من لرأ  .(أْعلَمُ )، ولراءة الجمهور  

الفاعَل ضمٌر  ٌعوُد على هللِا تعالى ، أْو على الَملَن المابل  ))بصٌؽة األمر، على أَن 

((لَهُ عِن هللا ، وٌُناِسُب هذا الوجهُ األوامر السابمة ِمْن لَْوِلِه : وٱْنظر ، فماَل َلهُ ٱْعلَْم 
(ٕ)

 

معناه الخبر ، وذلن أنَه  ))فاألمر على هذا حمٌمً ، وذهب بعُضُهم إلى أَن األمر هنا 

طبها ، كما ٌُخاطب ؼٌَرهُ ، ن اإلْحٌاء وتٌمن ، أْنزَل نفسهُ منِزلة ؼٌِرِه ، فخالّما عاٌ

وجاء بلفظ  .: ٱْعلَْم ٌا نَْفس هذا الِعْلم الٌمٌن ، الذي لم تكونً تْعلَمٌنَهُ ُمعاٌنةً فمال

ٌَْبعدالتذك لَهُ أْمًرا من هللاِ جَل ِذْكُره ، ذلن أْن ٌكوَن  ٌر ؛ ألنَه هو المراُد بذلن ، و

ٌِْه لُْدَرةً وأراه أْمًرا تٌمَّن صّحته ، وألَر بالمُْدرة ، فال معنى ألْن  بالِعْلِم ؛ ألنَهُ أظهر إل

((ٌؤُمَرهُ هللاُ ِبِعْلِم ذلن ؛ بْل هو ٌؤمر نفَسهُ بذلن 
(ٖ)

أْخبر  ))أنّه  (أْعلَمُ )وحجة من لرأ  .

ٌابِِه الموتى ، فتٌمن ذلن بالمشاهدة ، فؤلَر عْن نَْفِسِه ، عندما عاٌََن ِمْن لُْدرةِ هللاِ فً إحْ 

ٌَْعلُم أَن هللاَ على كّلِ شًٍء لدٌر : أْعلُم هذا الضرب من العلم ، الذي لَْم أُكن أيْ  .أنَهُ 

((أْعلَُمهُ معاٌنة 
(ٗ)

حت لراءة  . على ظاهِر الكالِم  )) بلفظ الخبر ؛ ألنّها  (أْعلَمُ )ولْد ُرّجِ

((الكالِم 
(٘)

      .أراد الخبر ، فاْستعمل لفظ الخبرنَه ، أْي إ 

 التنوٌن

ا – ِمْصرَ   ِمْصر 

                                                           
 .4ٖٖ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجة ٌنظر: (ٔ)
 .ٔٗٙ/ٕالبحر المحٌط  (ٕ)
 .ٕٖٔ/ ٔاءات الكشؾ عن وجوه المر (ٖ)
 .ٕٖٔ/ ٔالمصدر نفسه  (ٗ)
 .ٖٖٔ – ٕٖٔ/ ٔالمصدر نفسه  (٘)
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لرأ طلحة  .{ٔٙ}البمرة: َسؤَْلتُمْ  َما لَُكمْ  فَإِنَ  ِمْصًرا اْهبُِطوا: من لوله تعالى

(ِمْصرَ )واألعمش وأبان بُن تَْؽلب 
(ٔ)

وحجة من لرأ  .(ِمْصًرا)، ولراءة الجمهور  

((مْصُر العلم ، وهً داُر فِْرعون  المرادَ  ))أَن  تنوٌنمن ؼٌر  (ِمْصرَ )
(ٕ)

نَه عٌَّن أْي إ 

البلد وهً بالد ِمْصَر المعروفة ، وِمْصَر من األسماء ؼٌر المصروفة ، وعلّة منِعها 

من الصرؾ أنّها اسم َعلَم أْعجمً ومإنث
(ٖ)

 فإنَه ))بالتنوٌن  (ِمْصًرا)، أّما لراءة  

، واْستدلوا باألمر بدخول المرٌة ، وبؤنَهم  َعٌَنٌعنً ِمْصًرا ِمن األْمصار ؼٌر مُ 

ٌِْرِه ال ٌكوُن إاّل فً األْمصار  ٌْه ، وبِؤَن ما سؤلوه من البمِل وؼ سكنوا الشام بعد الت

))
(ٗ)

الِمْصَر اسم  لكّلِ بَلٍَد ممصور  ))نَه لَْم ٌَُعٌِّن اسم البلد أو المكان ؛ وذلن ألَن ، أْي إ 

((أْي محدود 
(٘)

تنوٌَن  ))وهو هنا ؼٌر ممنوع من الصرؾ ، وذهب بعُضهم إلى أَن  ، 

: وهو التنوٌن الذي ٌَْلحُك النكرة ، تمًٌٌزا لها عن هو تنوٌن التنكٌر (ِمصًرا)تنوٌَن 

((وتنوٌن التنكٌر ٌدلُّ على عمومها  ...النكرة 
(ٙ)

 فتنكٌرها ، ٌُفضً إلى أنّها بلد   

ح ب  .ْسمهاٱمجهولة الهوٌة ، لَْم ٌَُصّرِ

 راِعن ا –راِعنا 

 َواْسَمعُوا اْنُظْرَنا َولُولُوا َراِعنَا تَمُولُوا الَ  آَمنُوا الَِذٌنَ  أٌََُّها ٌَا: من لوله تعالى

لرأ ٱبُن أبً لٌلى وأبو حٌوة وٱبُن محٌصن   ٓ{ٗٓٔ}البمرة: أَِلٌم   َعَذاب   َوِلْلَكافِِرٌنَ 

بالتنوٌن (راِعنًا)
(6)

جعلَهُ  ))والحجة لمن لرأ بالتنوٌن أنَهُ  .(راِعنا)، ولراءة الجمهور  

((صفة لمصدر محذوؾ ، أْي لَْواًل راِعنًا 
(4)

الَرعن وهو  ))من  وذلن أنَه مؤخوذ   

ن ؛ ألنَهُ الهوج ، أْي ال تمولوا لواًل راعنًا منسوبًا إلى الرعن ِرْعنًٌا ، كداِرع ، والبِ 

                                                           
 .٘ٗٔ/ٔ، الكشاؾ ج 64ٕ/ٔالمحٌط البحر ٌنظر:  (ٔ)
 .67ٖ/ٔالبحر المحٌط  (ٕ)
 .67ٖ/ٔ المصدر نفسه(ٖ)
 .64ٕ/ٔالمصدر نفسه (ٗ)
 .ٙٓٙ/ٕالمفردات فً ؼرٌب المرآن (٘)
 .6ٙلطابؾ لرآنٌة  (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (6)
 .ٖٗ٘/ٔالمصدر نفسه  (4)
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((: راعٌنا ، وكاَن سببًا فً الَسب ؛ اتَصؾ بالّرعن لما أْشبه لْولَُهم
(ٔ)

،  ولراءة  

 َرَعاهُ  فًِ ُمبَالَؽَة   َوُهوَ  ٌَُراِعٌهِ  َراَعاهُ  ِمنْ  أَْمر   راِعنا ))بال تنوٌن ، على أَن  (راِعنا)

 َمْصلََحةِ  ِحْفظِ  َعلَى َمَجاًزا َوأُْطِلكَ  ... َوالتَلَؾِ  اْلَهاَلنِ  ِمنَ  بِنََظِرهِ  َحَرَسهُ  إَِذا ٌَْرَعاهُ 

ْفكِ  الَشْخِص   َوِمْنهُ  ُعْرفٌَِةً  َحِمٌمَةً  َصارَ  َحتَى اْلَمَجازُ  َهَذا َوَشاعَ  نَْفِعهِ  َوُمَرالَبَةِ  بِهِ  َوالّرِ

[ِللنَبًِءِ  اْلُمْسِلِمٌنَ  فَمَْولُ  ، ِذَماَمهُ  َوَرَعى ّللَاُ  َرَعانَ  ًّ ٌْهِ  هللاُ  َصلَى ]للنب  َوَسلَمَ  ]وآِلِه[َعَل

ْفك أَيِ  اْلَمَجاِزّيِ  بِاْلَمْعنَى الَرْعًِ  ِمنَ  َطلَبٍ  ِفْعلُ  ُهوَ ( َراِعنَا)  اَل  أَيْ  َواْلُمَرالَبَة الّرِ

(( بِنَا كْ َواْرف َطَلبِنَا ِمنْ  تَتََحَرجْ 
(ٕ)

: مرالَبَتُهُ إلى ماذا نسان لألمرمراعاة اإل ))، ومنه  

ٌْتُهُ سمعً َجعَ  ...النجوم  ٌصٌر وماذا منه ٌكون ، ومنه راعٌتُ  ْلتُهُ راعًٌا وأْرع

((أْرِعنً َسْمعََن  :لكالِمِه ، ولٌل
(ٖ)

         :، ولعّل ما ٌُمّوي هذه المراءة ، لولُهُ تعالى 

 َوَعَددِ  َواْلَمَجازِ  اْلَحِمٌمَةِ  فًِ تَُساِوٌَها َكِلَمة راِعنا: بَِمْوِلِهمْ  أَبََدلَُهمْ  .ْنُظْرناٱ َولُولُوا ))

ٌْرِ  ِمنْ  َواْلَمْمُصودِ  اْلُحُروؾِ  [النَبًِءِ  أِلََذى اْلُكفَارُ  ِبَها ٌَتََذَرعَ  أَنْ  َؼ ًّ  هللاُ  َصلَى ]للنب

ٌْهِ   َوَصارَ  .َحَرسَ  :ِبَمْعنَى اْلَحِمٌمَةِ  فًِ ، َنَظرَ  فَإِن اْلبَاَلَؼة أَْبَدع ِمنْ  َوَهَذا َوَسلَمَ  ]وآِلِه[َعلَ

ْفكُ  ِمْنهُ  َواْلَمْمُصود ،النََظر ِمنَ  َهَذا اْلفُمََهاءِ  َلْولُ  َوِمْنهُ  ، اْلَمَصاِلحِ  تَْدِبٌرِ  َعلَى َمَجاًزا  الّرِ

ٌِْسٌرِ  فًِ َواْلُمَرالَبَةُ   َوأَنَهُ  الَظاءِ  َوَضمِّ  اْلَوْصلِ  َهْمَزةِ  ِبَضمِّ  ْنُظْرناٱ :لَْولَهُ  أَنَ  فٌََتَعٌََن التَ

((ااِلْنتَِظارِ  ِمنَ  الَ  النََظرِ  ِمنَ 
(ٗ)

 .بِهِ  وٌن أكثُر مواءمةً للموِل المبدل، فالمراءة بال تن 

 فِْدٌَةُ طعام –فِْدٌَةٌ طعام 

لرأ نافع  .{4ٗٔ}البمرة: ِمْسِكٌنٍ  َطعَامُ  فِْدٌَة   ٌُِطٌمُونَهُ  الَِذٌنَ  َوَعلَى: من لوِلِه تعالى

(فدٌةُ طعامِ )وٱبن ذكوان 
(٘)

فِْدٌَةُ )والحجة لمن لرأ  .(ِفْدٌَة  طعامُ )، ولراءة الجمهور  

،  (فِْدٌة)أنَهُ سّمى الطعام الذي ٌُْفدى بِِه الصٌام :  )) (فِْدٌة)إلى  (طعام)بإضافة  (طعامِ 

: خاتم باب إضافة بعٍض إلى كل ، مثل هذاثّم أضافهُ إلى الطعام ، وهو بَْعُضهُ ، من 

                                                           
 .6ٗٔ/ٔالكشاؾ  (ٔ)
 .ٔ٘ٙ/ٔالتحرٌر والتنوٌر (ٕ)
 .ٕٕٙ/ٔمفردات فً ؼرٌب المرآن ال (ٖ)
 .ٔ٘ٙ/ ٔالتحرٌر والتنوٌر  (ٗ)
 .4ٕٕ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات ٌنظر:  (٘)
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((حدٌد وثوٍب من خز 
(ٔ)

 اْسم   اْلِفْدٌَةَ  ))على صحة هذه المراءة ؛ أَن  واْستدَل بعُضُهم .

ًَ  ِلْلِفْعِل، ٌْرُ  َوِه : اْلمَابِلِ  لَْولِ  ِمنْ  َمْصَدر   اْلِفْدٌَةَ  أَنَ  َوَذِلنَ . الَصْوم بِهِ  اْلَمْفِدّيِ  الَطعَامِ  َؼ

ٌْتُ  ٌْتُ  ، ِجْلَسةً  َجلَْستُ : ٌُمَالُ  َكَما ، فِْدٌَةً  أَْفِدٌهِ  ، ِمْسِكٌنٍ  بَِطعَامِ  اْلٌَْومِ  َهَذا َصْومَ  فََد  َوَمَش

ٌُْرَها َوالَطعَامُ  ، فِْعل   َواْلِفْدٌَةُ  ، ِمْشٌَةً  ٌْنِ  أََصحَ  أَنَ  فَبٌََنَ  ، َكَذِلنَ  ذَِلنَ  َكانَ  فَإَِذا .َؼ  اْلِمَراَءتَ

ُ  َوَواِضح   ، الَطعَامِ  إِلَى اْلِفْدٌَةِ  إَِضافَةُ   إِلَى اْلِفْدٌَةِ  إَِضافَةِ  تَْرنَ  إِنَ : لَالَ  َمنْ  لَْولِ  َخَطؤ

 لَدْ : َذِلنَ  ِلمَاِبلِ  َفٌُمَالُ  .اْلِفْدٌَةُ  ُهوَ  ِعْنَدهُ  الَطعَامَ  أَنَ  أَْجلِ  ِمنْ  اْلَمْعنَى فًِ أََصحُّ  الَطعَامِ 

ٌَةُ  ُهوَ  الَطعَامُ  َكانَ  فَإِنْ  ، َوفِْدٌَةً  بِهِ  َوَمْفِدٌاا َمْفِدٌاا ُمْمتَِضٌَة   اْلِفْدٌَةَ  أَنَ  َعِلْمنَا  َوالَصْومُ  اْلِفْد

ٌْنَ  ، بِهِ  اْلَمْفِديُّ  ُهوَ  َ (( بٌَِّن   َخَطؤ   اْلمَْولَ  َهَذا إِنَ  ؟ فِْدٌَة   ُهوَ  الَِذي اْلُمْفتََدى فِْعلِ  اْسمُ  فَؤ
(ٕ)

. 

عطُؾ  ))   (طعام)، على أَن  (طعام)ورفع  (فِْدٌة)بتنوٌن  (فْدٌَة  طعامُ )وحجة من لرأ 

((بٌاٍن لفدٌة 
(ٖ)

؛ ألنَه نَْعتًاأَن الطعام هو الفدٌةُ ، وال ٌجوُز أْن ٌكوَن الطعاُم  ))؛ وذلن  

باإلضافة ، ألَن ( عامِ طفْدٌةُ )ه ٌجوُز على البدِل ، وأبٌَن من أْن ٌُمرأ جوهر  ، ولكنّ 

((: هذا ثْوب  خزٌّ عاِم وؼٌِره ، فصاَر مثُل لوِلنَ مبهمة تمع للط (فِْدٌة)
(ٗ)

فعلى لراءة  

ٌْها ، ولراءة الرفع على البدل ،  (فْدٌة)اإلضافة ، أَن  نكرة فعّرفها بإضافة الطعاِم إل

تَُبٌِّن أَن على من أفطر ٌوًما ، وجبت علٌه الفدٌة ، ثّم حّدد لََدر الفْدٌة ، الذي هو 

: على الذٌن ما ، فإذا لاللتمام المعنى بؤحدهإطعاُم ِمْسكٌن ، وٌُصح البدل هنا 

ٌُطٌمونَه فدٌة ، أو على الذٌن ٌُطٌمونه إطعاُم مْسكٌن ، المعنى واحد ، إاّل أَن المرآَن 

   .الكرٌم فّصل فً تبٌٌن ما ٌجُب على الُمْفطر

 سم الفاعل ٱ

ال ٌخلو اسم  )) و .ٌدلُّ على الذي فعل الفعلسم  مْشتَك  من الفعل ٱسُم الفاعل هو ٱ

فإْن كاَن ُمَجّرًدا َعِمَل َعَمَل فِْعِلِه ، من  .الفاعل من أْن ٌكوَن ُمَعّرفًا بؤْل ، أو ُمَجّرًدا

ٌَْعمل  ..الرفعِ والنصِب ، إْن كان ُمْستَْمبَاًل أو حااًل  فال .. وإْن كان بمعنى الماضً لْم 

                                                           
 .4ٕٕ/ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (ٔ)
 .7ٖٗ/ ٖلطبري تفسٌر ا  (ٕ)
 .ٙ/ٕللطبرسً  مجمع البٌان (ٖ)
 .46ٕ/ٕتفسٌر المرطبًالجامع ألحكام المرآن =  (ٗ)
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ٌٍْد أمس) :تمولُ  ٌٍْد أمس) :ولُ ، بْل ٌجُب إضافته ، فتم (هذا ضاِرب  ز  (هذا ضاِرُب َز

))
(ٔ)

((أَن الفعل لْد َولََع واْنمََطع  )) فإذا أضفَت اسم الفاعل فمد أخبرت  .
(ٕ)

َن أْي إ .

  َولم فٌِهِ  أَْنت َما معنى فًِ اْلفَاِعل اْسم جعلت ))وإْن   .الفعل ولع فً زمن مضى

(( َوتَْمِدٌره عمله فًِ اْلُمَضارع اْلِفْعل مْجرى جرى ٌَمع َولم بعد تَْفعَلهُ  َما أَو ٌَْنَمِطعْ 
(ٖ)

 

أْي جرى مجرى الفعل المضارع فً داللته على الحال واالْستمبال ، وفً عمِلِه فً 

ًٌْدا) :فتمول .الرفع والنصب وانت تُرٌُد أْن تُخبر بولوع الفعل فً حال  (هذا ضارب  ز

لْد ولع واْنمضى فهو  ))ألنّن إْن أردت أْن تُخبر بؤّن الفعَل  .التكلُّم ، أو فً المْستمبل

((بؽٌِر تنوٌٍن البتّة 
(ٗ)

((ماضًٌا فال تُنوْنهُ  ))، فإذا كان ما ولع  
(٘)

ومع ما ذُِكر من  .

اإلضافة لْد تُفٌد تؽلٌب  ))اختالؾ داللة اسم الفاعل فً حاِل إضافتِِه ، أو إعماِلِه فإَن  

انب الحدث فً اسم الفاعل ، بخالؾ النصب ، فإنَه ٌفٌُد داللته جانب الذات على ج

على الحدث ، فنحُن نْستعمل اسم الفاعل للداللة على الحدث أحٌانًا ، وأحٌانًا نمصُد 

به الداللة على االسم ، وذلن كالحارس والكاتب والسابك ، فمْد ٌُراُد بالحارِس ِصفَتُهُ 

فباإلضافة لْد ٌُراُد االسم ، وأّما  ...لكاتب والسابك ولْد ٌُْمَصُد بِِه شخُصه وكذلن ا

تموُل  .النصب فللداللة على الحدث فمط ؛ وذلن ألَن اإلضافة من خصابص األْسماء

باإلضافة وتُرٌُد بِِه  (هذا سابُك السٌّارةِ )أْي ٌسولُها ، وتموُل  (هذا سابك  السٌّارةَ )

َخَرَج حارُس )ٌحِرُسها ، وتموُل  أيْ  (هذا حارس  المدَرَسةَ )شْخَصه ، وتموُل 

ال ٌحرُس حارُس )و  (ال ٌسوُق سابُك السٌّارةِ )وتعنً بِِه شخَصه ، وتموُل  (المدِرَسةِ 

ٌْهما ولو كان الممصوُد الحدَث لتنالَض الموُل إْذ كٌؾ ال  (المدَرَسةِ  وتمِصُد بِِه شْخَص

((الشخُص ٌسوُق وهو ٌسوق ، وال ٌحرُس وهو ٌحرُس؟ ولكّن الممصوَد 
(ٙ)

. 

 

                                                           
 .ٓٓٔ/ٕشرح ابن عمٌل (ٔ)
 7ٗٔ/ ٖ، ٌنظر: معانً النحو 6ٔٔ/ٔالكتاب  (ٕ)
 .7ٗٔ/ٗ الممتضب (ٖ)
 .6ٔٔ/ٔالكتاب  (ٗ)
 .4ٗٔ/ٗ الممتضب (٘)
 .ٔ٘ٔ -ٓ٘ٔ/ٖمعانً النحو  (ٙ)
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 ُمْخِرجُ  –ُمْخِرٌج 

 تَْكتُُمونَ  ُكْنتُمْ  َما ُمْخِرج   َوّللَاُ  فٌَِها فَاَداَرأْتُمْ  نَْفًسا لَتَْلتُمْ  َوإِذْ : من لوِلِه تعالى

(ُمْخرُج ما)لرأ بعُضُهم . {6ٕ}البمرة:
(ٔ)

وحجة من  .(ُمْخرج  ما)، ولراءة الجمهور  

أّن الحدث لد  ودلّت اإلضافة على. أنَه أضافه ولْم ٌُْعِمْله تنوٌن بؽٌر  (ما ُمْخرجُ )لرأ 

التّكلّمزمِن لبل وانمطع ولع فً زمٍن مضى 
(ٕ)

بالتنوٌن فمد  (ُمْخِرج  ما) أّما من لرأ. 

؛ جعل الفعل دااًل على الحال أو االْسِتمبال
(ٖ)

نّه والع  فً زمن التكلّم أو سٌمع فً أْي إ 

ٌْثُ  ِمنْ  َكانَ  َوإِنْ  ، ٌَُضؾْ  َولَمْ  ، ُمْعَماًل  اْلفَاِعلِ  اْسمُ  َجاءَ  ))وتوجٌهها أنّه  .المْستمبل  َح

 ِلٌَُدلَ  ُهنَا َكانَ  َوَدَخلَتْ  .. التََداُرإِ  َوْلتَ  ُمْستَْمبَاًل  َكانَ  َما َحَكى أِلَنَهُ  ، َماِضًٌا اْلَمْعنَى

((اْلِكتَْماِن  تَمَدُّمِ  َعلَى
(ٗ)

فً ضوِء ما لٌل عن داللة الفاعل فً حاِل إضافِتِه ، أنَه ٌُرٌد  .

ٌُرٌد االسم
(٘)

الممّدسة وبٌاِن  َن التعبٌر المرآنً ٌُرٌُد اإلشارة إلى الذات اإللهٌةأْي إ 

أّما فً حاِل إعماِله ، فلإلشارة إلى الحدث أو الفعل .خراجِ ما كتموالُْدرتِِه على إ
(ٙ)

 

. ُمخرج  فً الحال ، أو االْستمبال ، أو فً الحاِل واالْستمبال معًااإلشارة إلى أنَه  مع

 لَعَلَُكمْ  آٌَاتِهِ  َوٌُِرٌُكمْ  اْلَمْوتَى ّللَاُ  ًِ ٌٌُحْ  َكَذِلنَ  بَِبْعِضَها اْضِربُوهُ  فَمُْلنَا: }لال تعالى

ٌدعم داللة  (ٌُرٌُكم)ٌمّوي داللة الحال ، ولولُهُ  (فمُْلنا)لولُهُ  .[6ٖ]البمرة: {تَْعِملُونَ 

ومّما ٌُموي لراءة اسم الفاعل بالتنوٌن أنَها فً سٌاق خطاِب هللا  .الحال واالْستمبال

، فداللة الحال واالْستمبال أكثَر مناسبةً وأعظُم  (ْنتُمكُ  ..اَداَرأْتُْم  ..لَتَْلتُم )تعالى لهم 

ُمخرج  ما تكتمون اآلن وفً : إَن هللاَ وِس المخاَطبٌن ؛ وذلن كؤنّه لالأثًرا فً نف

  .: إّن هللا أخرج ما كنتُم تكتمونَشّد ولعًا على النفس من لولِ ، وهذا أ المستمبل

 

                                                           
معجم المراءات المرآنٌة لعبد اللطٌؾ الخطٌب ،ٌنظر: ٘ٔمختصر شواذ المراءات  ٌنظر:(ٔ)
ٔ/ٕٔ4. 
 .6ٔٔ/ٔ الكتابٌنظر:  (ٕ)
 .7ٗٔ/ٗ الممتضبٌنظر:  (ٖ)
 .7ٔٗ/ٔالبحر المحٌط  (ٗ)
 .ٔ٘ٔ -ٓ٘ٔ/ٖ النحو معانً: ٌنظر (٘)
 .ٔ٘ٔ -ٓ٘ٔ/ٖ المصدر نفسه: ٌنظر (ٙ)
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 بِتاِبعِ قِْبلَتِِهم –بتابِعٍ قِْبَلتَُهم 

ٌْتَ  َولَبِنْ : من لوِلِه تعالى  أَْنتَ  َوَما لِْبلَتَنَ  تَِبعُوا َما آٌَةٍ  بُِكلِّ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا الَِذٌنَ  أَتَ

ِبتابِعِ )لرأ عٌسى بُن عمر  .{٘ٗٔ}البمرة: َبْعٍض  لِْبلَةَ  بِتَابِعٍ  بَْعُضُهمْ  َوَما لِْبلَتَُهمْ  بِتَابِعٍ 

(لِْبلَتِِهم
(ٔ)

على إضافة اسم  (بتابِعِ لِْبلَتِِهم)ولراءة  .(بتابِعٍ لِْبلَتَُهم)، ولراءة الجمهور  

ولوعِ الفعل فً زمٍن مضى وانمطعوإضافة اسم الفاعل تدلُّ على  .الفاعل
(ٕ)

ولْم  

فالمعنى على لراءة اإلضافة أنَه تعالى خاطَب َنبٌّه بؤنّه لْم ٌتّبْع لِْبلَتَهم أْي نفى  .ٌْستمرْ 

 َجعَْلنَا َوَما: }والمرآن أخبر بموِلهِ  ٌنافً الوالع ، هذاوعنه اتباَع لِْبلَتَهم فً الماضً 

ٌَْها ُكْنتَ  الَتًِ اْلِمْبلَةَ  ٌْهِ  َعلَى ٌَْنمَِلبُ  ِمَمنْ  الَرُسولَ  ٌَتَبِعُ  َمنْ  ِلنَْعلَمَ  إاِلَ  َعلَ  {َعِمبَ

وإعماُل اسُم  .على إعماِل اسم الفاعِل النصبَ  (بتابِعٍ لِْبِلتَُهم)ولراءة  .[ٖٗٔ]البمرة:

الفاعل ٌدلُّ على أَن الفعل والع  فً حاِل التكلّم ، أو أنّه سٌمُع فً المْستمبل
(ٖ)

 .

م فً هِ هللا تعالى نفى عن النبً اتّباع لِْبلَتِ  فالمعنى على لراءةِ إعمال اسم الفاعل أنَ 

ّن النفً هنا معناه النهً: إولٌل .أو فً كال الزمنٌن .الحال أو فً المْستَْمبل
(ٗ)

 أَيْ  ))،  

ٌْهِ  أَْنتَ  َما َعلَى الَدَوامُ : َوَمْعنَاَها لِْبلَتَُهْم، تَتَبِعْ  الَ  أَيْ   اتِّبَاعِ  َعنِ  َمْعُصوم   فَُهوَ  َوِإالَ  ، َعلَ

(( اأْلَْمرِ  ُوُرودِ  بَْعدَ  لِْبلَتِِهمْ 
(٘)

ومعنى النهً ٌُلؽً صّحة المراءة باإلضافة ؛ فكٌؾ  .

 (النهً)ٌُنهى عن فِْعٍل ولع وانمطع؟! وسواء أكان النفً على الخبر أو على الطلب

فمراءة الجمهور هً المراءة الصحٌحة ، ومعها ٌستمٌُم المعنى ، وذلن أّن النبً فً 

 ُهم ، وفً ما بعده لْن ٌتَِبعَها.زمِن نزول هذه اآلٌة لْم ٌتّبْع لِْبلَتَ 

 

 

                                                           
معجم المراءات المرآنٌة ، ٌنظر:  7ٕ/ٕ، البحر المحٌط  6ٌٔنظر: مختصر شواذ المراءات  (ٔ)

 .ٕٔٔ/ٔلعبد اللطٌؾ الخطٌب 
 .6ٔٔ/ٌٔنظر: الكتاب  (ٕ)
 .4ٗٔ/ٌٗنظر: الممتضب  (ٖ)
 .4ٕ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٗ)
 .4ٕ/ٕالمصدر نفسه  (٘)
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  االلتفات 

 َعّما ٌَْعَملونَ  –َعّما تَْعَملوَن 

ًَ  َذِلنَ  َبْعدِ  ِمنْ  لُلُوبُُكمْ  لََستْ  ثُمَ من لوله تعالى:   ِمنَ  َوإِنَ  َلْسَوةً  أََشدُّ  أَوْ  َكاْلِحَجاَرةِ  فَِه

ٌَْخُرجُ  ٌََشمَكُ  لََما ِمْنَها َوإِنَ  اأْلَْنَهارُ  ِمْنهُ  ٌَتََفَجرُ  لََما اْلِحَجاَرةِ   لََما ِمْنَها َوِإنَ  اْلَماءُ  ِمْنهُ  فَ

لرأ ٱبُن كثٌر وٱبُن  .{6ٗ}البمرة: تَْعَملُونَ  َعَما بِؽَافِلٍ  ّللَاُ  َوَما ّللَاِ  َخْشٌَةِ  ِمنْ  ٌَْهبِطُ 

(ٌَْعَملون)محٌصن 
(ٔ)

رَده )) وحجة المراءة بالٌاء أنّه  .(تَْعَملُونَ )، ولراءة الجمهور  

[6ٔ]البمرة: (وما كادوا ٌَْفعَلونَ ): على لوله تعالى
 
ه أًٌضا على ما بعده من وردَ  ،

فونَ ): ، ولوله (ولد كان فرٌك  منهم): لوله .[6٘]البمرة: (وهم ٌَْعلمون): ، ولوله (ٌَُحّرِ
 

((فلّما أتى ما لبله وما بعده ، على لفظ الؽٌبة ، أجراه على ذلن 
(ٕ)

وما  ))، والمعنى 

((هللاُ بؽافٍل عّما ٌَْفَعُل هإالء الذٌن التصصنا علٌكم أٌّها المسلمون 
(ٖ)

والمراءة بالتاء  .

فالتاء هنا حسن  ؛  ...لٌكوَن الخطاُب َمْعطوفًا على خطاِب مثِله  ))على الخطاب ؛ 

ٌْبٍة الخطابُ ...  ألّن المتمّدَم ِخطاب   ووجه ذلن أْن تَجمع  .وٌجوز فٌما كان لبله لفظ َؼ

ٌْها الخطاُب  ٌْبَةَ ٌَْؽِلُب َعلَ بٌن الؽٌبة والخطاب ؛ فتُؽلَّب الخطاَب على الؽٌبِة ؛ ألّن الؽَ

لٌِب المذكر على المإنث ، أال ترى أنّهم بدإوا بالخطاب على الؽٌبة فً فٌصٌُر كتَؽْ 

فإذا كان األمُر على هذا  ...: أعطاهوَن فمالوا: أعطاَكهُ ، ولم ٌمولوا ...باب الضمٌر

لخطاُب ا ؽٌَُب والمخاَطبوَن ، فٌُؽَلَب، أمكن فً الخطاب فً هذا النحِو أْن ٌُْعنى به ال

أي فٌجازي المحسن على  . بؽافٍل عّما تَْعملونهللاُ : مامعنىعلى الؽٌبِة وٌكون ال

((إْحسانِِه ، والمسًء على إساَءتِهِ 
(ٗ)

ْن فالمراءة بالتاء تحتمل الوجهٌن: أي أ وعلٌه .

                                                           
 سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  ٓٔٔ/ٕالحجة للمراء السبعة ، أبو علً ٌنظر:  (ٔ) 

 .6٘/ٔ عمر مختار وأحمد مكرم
 .4ٗٗ/ٔمراءات  الكشؾ عن وجوه ال (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجة(ٖ)
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕالمصدر نفسه  (ٗ)
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ًُّ  وهو أْن ٌُرادَ  ))ٌكون الكالم موّجًها للمخاطبٌَن ، أو للؽاببٌن  : ما بِه: لُْل لَُهم أٌُّها النب

((هللاُ بؽافٍل عما تعملون 
(ٔ)

 ن والمخاطبٌن.أو للؽاببٌ ، 

 أفٌََْطَمعونَ  -أفَتَْطَمعونَ 

 ثُمَ  ّللَاِ  َكاَلمَ  ٌَْسَمعُونَ  ِمْنُهمْ  فَِرٌك   َكانَ  َولَدْ  لَُكمْ  ٌُْإِمنُوا أَنْ  أَفَتَْطَمعُونَ  من لوله تعالى:

فُونَهُ  لرأ ٱبُن كثٌر و ٱبُن محٌصن  .{6٘}البمرة: ٌَْعلَُمونَ  َوُهمْ  َعمَلُوهُ  َما بَْعدِ  ِمنْ  ٌَُحّرِ

(أفٌََْطَمعونَ )
(ٕ)

والمراءة بالتاء على الخطاب ، وهو . (أَفَتَْطَمعُونَ )، ولراءة الجمهور 

((خاصة ، وخاطبه بلفظ الجمع تعظًٌما له )) إّما أْن ٌكوَن موجًها للرسول 
(ٖ)

أو أْن  .

ًّ ]صلألمة )) ٌكوَن الخطاُب موجًها  : أفتطمعوَن أٌُّها ى هللاُ علٌه وآله [ فكؤنَه لالالنب

((...المإمنوَن أْن ٌإمنوا لكم
(ٗ)

م هُ هم وشؤنُ فً إٌمانِ  )): أفٌطمع المإمنون بمعنى .

((الكذُب والتحرٌؾ 
(٘)

ءٍ  ُحُصولِ  تََرلُّبُ  ))والطمع هنا بمعنى  . ًْ  َوُهوَ  َمْحبُوبٍ  َش

(( اْلٌَؤِْس  ِضدُّ  َوُهوَ  الَرَجاءَ  ٌَُراِدؾُ 
(ٙ)

إّما أْن ٌكوَن  المراءة بالٌاء على الؽٌبةو .

أي الممصود بـ)لكم( هو  الرسولالؽٌبة هم المإمنون مخاطبًا  الممصود بضمٌر

وهداٌة الناس لطرٌك فالتمدٌر أفٌطمع المإمنون أْن ٌإمنوا لكم.  شخص الرسول

 لٌه وآله ، وٌرؼُب فً حصوِلِه.ع اإلٌمان مما ٌسعى له الرسول الكرٌم دمحم صلى هللاُ 

والمراءة بالتاء على الخطاب أولى وأرجح وال تكلّؾ  وكذلن الُخلّص من المإمنٌن

 .والؽاببٌن فٌها فً تحدٌد المخاَطبٌن

 أََوال تَْعلَمونَ  –أََوال ٌَْعلَموَن 

                                                           
 .ٗٔٔ/ٕ حجة للمراء السبعة ، أبو علًال (ٔ)
 .6٘/ٔ عمر مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجمٌنظر:  (ٕ)
 .4ٖٗ/ٔالبحر المحٌط  (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٔالتبٌان للطوسً  (ٗ)
 .4ٓ/ٔللعكبري  فً اعراب المرآن التبٌان (٘)
 .ٙٙ٘/ٔوالتنوٌرالتحرٌر  (ٙ)
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ونَ  َما ٌَْعلَمُ  ّللَاَ  أَنَ  ٌَْعلَُمونَ  أََوالمن لوله تعالى:   لرأ .{66}البمرة : ٌُْعِلنُونَ  َوَما ٌُِسرُّ

)أََوال تَْعلَموَن(محٌصن  ٱبنُ 
(ٔ)

ووجه المراءة . ٌَْعَلُموَن( )أََوال، ولراءة الجمهور  

ر والعالنٌة  خطاب  ))  بالتاء أنّه  للمإمنٌن ، وفٌه تنبٌه  لهم على جهل الكفّار بِعاِلم الّسِ

))
(ٕ)

عده ، ثَم وفابدته التنبٌهُ على سماع ما ٌؤتً ب ))، أو أَن الخطاب موّجه للمنافمٌن 

ونَ  َما ٌَْعلَمُ  ّللَاَ  : أَنَ فً لولهأْعرض َعْن ِخطابهم ] ٌُْعِلنُوَن[ وأعاَد الضمٌر  َوَما ٌُِسرُّ

((إلى الؽٌبِة إْهمااًل لَهم ، فٌكوُن ذلن ِمْن باب اإللتفات 
(ٖ)

، ووجهُ المراءة بالٌاء أنّه 

توبٌخ ِمَن هللا لهم ، أي إذا كان ِعلُم هللاِ محًٌطا بجمٌعِ أفعاِلِهم ،  ))عن المنافمٌن وفٌه 

ٌَْعلُم هللاُ  َوُهْم عاِلموَن بذلن ، فكٌؾ ٌَُسوغُ لَُهم أْن ٌُنافموا وٌتظاَهروا للمإمنٌَن بما 

 ّللَاَ  بِؤَنَ  أَيْ  ، بَِذِلنَ  اِلُمونَ عَ  أَنَُهمْ  لَُهمْ  تَْمِرٌر   أَنَهُ  ااِلْستِْفَهامِ  َهَذا َوَظاِهرُ ... ِمْنُهم ِخالفَه 

رَ  ٌَْعلَمُ   ٌَْعَلُمونَ  بَِما َوالتَْكِذٌبُ  النِّفَاقُ  ٌُنَاِسبُُهمُ  فَاَل  ، َذِلنَ  َعِلُموا لَدْ  أَيْ  ، َواْلعَاَلنٌَِةَ  الّسِ

ٌَْعلَُمونَ  التَفَكُِّر، َعلَى َوَحثٌّ  لَُهمْ  تَْمِرٌع   ذلن  :َوِلٌلَ  .اْلَحكُّ  أَنَهُ   أَنَُهمْ  َوَذِلنَ   .َذِلنَ  بِالتَفَكُّرِ  فَ

ٌْهِ  ّللَاُ  َصلَى ّللَاِ  َرُسولِ  نُبَُوةِ  َعلَى ٌَُدلُّ  َما َوفٌَِها ، التَْوَراةِ  اْعتََرفُوا بِِصَحةِ  لََما ]وآله[  َعلَ

بُوبٌَِةِ  ااِلْعتَِراؾُ  لَِزَمُهمُ  َوَسلََم، ((أَْلبَحُ  ِبَها، ِعْلِمِهمْ  َمعَ  اْلَمْعِصٌَةَ، أَنَ  َعلَى َوَدلَ  ، بِالرُّ
(ٗ)

 

على ؼٌر حمٌمته فهو إّما مجاز فً التمرٌر ، أي لٌسوا  ))فاالستفهام فً هذا الممام 

ٌَْعلَموَن ذلن والمراُد التمرٌر بِالزِمِه ، وهو أنّه إْن كان هللاُ ٌَْعلَُمهُ فَمَد َعِلَمه َرسولُهُ 

 ًّ ًٌّ فً الممام الخطاب ًٌّ اّدعاب أْو مجاز  فً التحضٌض ، أي هل  ...وهذا لزوم  ُعْرف

ون والمراُد كان وجوُد أْسرار دٌنِ  ٌَْعلَُم ما ٌَُسرُّ ِهم فً المرآن موجبًا ِلِعْلِمِهم أَن هللا 

الزُم ذلن ، أْي ٌَْعلَموَن أنَه ُمنَّزل  عن هللا ، أْي هاّل كان ذلن دلٌاًل على ِصْدق 

((الّرسول 
(٘)

   .، فالمراءة بالٌاء ألرب لسٌاق اآلٌة ؛ ألنها فً ممام ذم المنافمٌن 

 ال ٌَْعبُدونَ  –ال تَْعبُدوَن 

                                                           
 وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  ٖٗٗ/ ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٔ)

 .6ٙ/ٔعمر مختار
 .ٖٖ٘التوجٌه البالؼً للمراءات المرآنٌة  (ٕ)
 .ٖٗٗ/ ٔالبحر المحٌط  (ٖ)
 .ٖٗٗ/ ٔالمصدر نفسه  (ٗ)
 .6ٕ٘/ ٔالتحرٌر والتنوٌر  (٘)
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ٌْنِ  ّللَاَ  إاِلَ  تَْعبُُدونَ  الَ  إِْسَرابٌِلَ  بَِنً ِمٌثَاقَ  أََخْذنَا َوإِذْ : من لوله تعالى  إِْحَسانًا َوبِاْلَواِلَد

 ثُمَ  الَزَكاةَ  َوآتُوا الَصاَلةَ  َوأَلٌُِموا ُحْسنًا ِللنَاِس  َولُولُوا َواْلَمَساِكٌنِ  َواْلٌَتَاَمى اْلمُْربَى َوِذي

ٌْتُمْ  ًّ  .{4ٖالبمرة } ُمْعِرُضونَ  َوأَْنتُمْ  ِمْنُكمْ  لَِلٌاًل  إاِلَ  تََولَ لرأ ٱبُن كثٌر وحمزة والكساب

(ال ٌَْعبدونَ )وٱبُن محٌصن واألْعمش 
(ٔ)

،  (تَْعبُُدونَ  الَ )بالٌاء ، ولراءة الجمهور  

((معنى الؽٌبة  )) وحجة المراءة بالٌاء أنّها على
(ٕ)

لفظ الؽٌبة  رّدوه إلى ))وذلن أنّهم  

((تَْعبُُدوَن{  الَ  إِْسَراِبٌلَ  َبنًِ ِمٌثَاقَ  أََخْذنَا : }َوِإذْ الذي لبله ، فً لوله
(ٖ)

بنً  ))، على أَن 

((إسرابٌل لفظ ؼٌبة 
(ٗ)

على حكاٌِة ما خوطبوا  ))أّما حجة َمْن لرأ بالتاء فمد جعلوه  .

((به ، أي للنا ال تعبدون 
(٘)

مواجهة الخطاب فٌكون أخذُ المٌثاِق لواًل  ))فهً على ، 

((لهم 
(ٙ)

وحكمتُهُ اإللباُل علٌهم بالخطاب ، لٌكون أدعى  .االلتفات)) ، ولد ُعَد ِمْن باب 

((أدعى للمبول ، وألرب لإلمتثال ، إْذ فٌه اإللباُل ِمَن هللاِ على المخاَطِب بالخطاِب 
(6)

 

))
(6)

ٌْتُْم{ ولوله ثُمَ  : }على ما بعده من الخطاب فً لوله ))، وأًٌضا فمد حملوه    : }تََولَ

وولوع األمر بعَده ،  .[4٘]البمرة: َوَمْن ٌَْفَعْل ذلن ِمْنُكم{} :ُمْعِرُضوَن{ ولوله َوأَْنتُمْ 

 َوآتُوا الَصاَلةَ  َوأَلٌُِموا ُحْسنًا ِللنَاِس  }َولُولُوا :على لّوة الخطاب ، وذلن لوله ٌَدلُّ 

((الَزَكاةَ{ فجرى َصْدُر الكالِم فً ذلن على حكم آخره 
(4)

فالمراءة بالتاء تَْنمل نَص  .

المٌثاق الذي أَخَذهُ هللاُ تعالى على بنً إسرابٌل ، وتُصّور حالةَ إلباِل المعبوِد على 

 .عباِدِه ؛ تَحنُنًا ِمْنه َورحمة

 تَْعَملونَ  –ٌَْعَملوَن 

                                                           
معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم ، ٌنظر:  7ٕٗ/ٔعن وجوه المراءات الكشؾ  ٌنظر: (ٔ)

 . 64/ٔمكرم وأحمد مختار عمر 
 .4ٖالحجة فً المراءات السبع ، ابن خالوٌه  (ٕ)
 .7ٕٗ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٖ)
 .6٘ٗ/ٔالبحر المحٌط  (ٗ)
 .4ٖٓ/ٔالفرٌد فً اعراب المرآن المجٌد  (٘)
 .4ٖ خالوٌه ابن فً المراءات السبع ، حجةال (ٙ)
 .6٘ٗ/ٔ المحٌط البحر (6)
 .7ٕٗ/ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (4)
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 أََحُدُهمْ  ٌََودُّ  أَْشَرُكوا الَِذٌنَ  َوِمنَ  َحٌَاةٍ  َعلَى النَاِس  أَْحَرصَ  َولَتَِجَدنَُهمْ : من لوله تعالى

 ٌَْعَملُونَ  بَِما بَِصٌر   َوّللَاُ  ٌُعََمرَ  أَنْ  اْلعََذابِ  ِمنَ  بُِمَزْحِزِحهِ  ُهوَ  َوَما َسنَةٍ  أَْلؾَ  ٌُعََمرُ  لَوْ 

(تَْعَملونَ )لرأ لتادة واألعرج وٌعموب . {7ٙ}البمرة:
(ٔ)

. (ٌَْعَملُونَ )، ولراءة الجمهور 

على سبٌل االلتفات ، والخروج من الؽٌبِة إلى الخطاب ، وهذه  )) والمراءة بالتاء

(([ تتضمن التهدٌد والوعٌد ٌَْعَملُونَ  بَِما بَِصٌر   َوّللَاُ الجملة ]
(ٕ)

، وهذا التهدٌد موّجه  

((المتََوَعدٌَن من بنً إسرابٌل  ))إلى 
(ٖ)

فٌه شًء من التعمٌم ، فكؤنّه  ))وهذا العدول  

عدل عن الؽٌاب إلى الخطاب لٌشمل كَل من ٌَْسمع ، وٌصبح ٌنطبُك علٌه هذا الكالم 

))
(ٗ)

((على نسك الكالم السابك  ))أّما المراءة بالٌاء فمد جاءت . 
(٘)

فالسٌاق فً اآلٌات  .

مة جرت على نسك معٌن وهو خطاب النبً ، واخباره عن اآلٌات السابمة والالح

 .طبٌعة بنً إسرابٌل ، وهذا االخبار ٌمتضً التعبٌر بلفظ الؽٌبة

ٌْنَا  َمنَاِسَكنَا َوتُبْ  أَِرنَا ٌِْهم مناِسَكُهم أِرِهم -َعلَ  َوتُْب َعلَ

ٌْنِ  َواْجعَْلنَا َربَنَا} :من لوِلِه تعالى ٌَِتنَا َوِمنْ  لَنَ  ُمْسِلَم  َمنَاِسَكنَا َوأَِرنَا لَنَ  ُمْسِلَمةً  أَُمةً  ذُّرِ

ٌْنَا َوتُبْ  وأِرِهم )لرأ عبد هللا بن مسعود  .{4ٕٔ}البمرة: {الَرِحٌمُ  التََوابُ  أَْنتَ  إِنَنَ  َعلَ

ٌْهم (مناِسَكُهم وتُب َعلَ
(ٙ)

ٌْنا َوأَِرنَا)، ولراءة الجمهور   ففً لراءة  .(َمنَاِسَكنَا َوتُب َعلَ

((أعاد الضمٌر على الذّرٌّة ))عبد هللا بن مسعود 
(6)

، وفً لراءة الجمهور بضمٌر  

المراءة تشملهما  المتكلمٌن على لسان النبً إبراهٌم وإسماعٌل علٌهما السالم ، وهذه

سهم ، ٌدلن على ذلن ضمهم إلى نفسه ، فصاروا كالمتكلمٌن عن أنف )) وذّرٌّتَهما إذْ 

                                                           
 مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  ٙٓ٘/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٔ)

 .47/ٔعمر
 .ٙٓ٘/ٔالبحر المحٌط  (ٕ)
 .4ٕٔ/ٔالمحرر الوجٌز (ٖ)
 .موذًجالمراءات المرآنٌة سورة البمرة أنالتوجٌه البالؼً ل (ٗ)
 .ٙٓ٘/ٔ المحٌط البحر (٘)
 وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  ٕٕٙ/ٔالبحر المحٌط جٌنظر:  (ٙ)

 .٘ٔٔ/ٔ عمر مختار وأحمد
 .67/ٔ،ٌنظر: معانً المرآن للفّراء ٕٕٙ/ٔالبحر المحٌط ج (6)
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((رَجَع إلى الذّرٌّة خاّصة  [7ٕٔ]البمرة: َرُسواًل{ ِفٌِهمْ  َواْبعَثْ  }َربَنَا: لوله
(ٔ)

والفعل  .

ْرنا متعبداتَنا فً الحج ، أيْ  ...ِمْن رأى ، بمعنى أْبَصر أو َعَرؾ  ))أِرنا هو  : َوبَّصِ

فناها  ((أو َوَعّرِ
(ٕ)

و سٌاق اآلٌة ٌدعم لراءة الجمهور وهو أّن دعاء الخلٌل فً  .

الولت الذي كان وابنُه علٌهما السالم ٌمومان بتجهٌز بٌِت هللا الحرام ، والمناسن هً 

العبادات
(ٖ)

 ، والظاهر أنّها العبادات الخاّصة ببٌت هللا الحرام ، واجبها ، ومندوبها 

  .تشمل الجمٌعفضاًل عن أّن المراءة بضمٌر المتكلمٌن 

 ٌَقولونَ  –تَقولوَن 

أَْم تَمُولُوَن إَِن إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواأْلَْسبَاَط َكانُوا : من لوله تعالى

ِمَن ّللَاِ َوَما ّللَاُ ُهوًدا أَْو نََصاَرى لُْل أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَِم ّللَاُ َوَمْن أَْظلَُم ِمَمْن َكتََم َشَهاَدةً ِعْنَدهُ 

كثٌر وأبو عمرو وعاصم وأبو  بنٱلرأ نافع و .{ٓٗٔ}البمرة: بِؽَافٍِل َعَما تَْعَملُونَ 

(ٌَمولون)جعفر وٌعموب 
(ٗ)

والمراءة  ،، بتاء الخطاب  (تَمولون) ، ولراءة الجمهور 

ب ، فجرى ُؼٌَ على أنَه إخبار عن الٌهود والنّصارى ، وهم  ))األخرى بالٌاء للؽابب 

فإْن ) وأًٌضا فإَن لبله كالًما فً معناه بلفظ الؽٌبة وهو لوله: الكالم على لفظ الؽٌبة.

] البمرة (فََسٌَْكفٌَكُهُم هللاُ )...  (فإْن تولّوا فإنَما هم فً شماق)...  (فمد اهتدوا) ... (آمنوا

ٌْبَة ، إخباًرا عن الٌهود والنّصارى ، فجرى 6ٖٔ بالٌاء  ((أْم ٌَمولونَ ))[ كلّه بلفظ الؽَ

((على ذلن كلِّه
(٘)

((تكون أْم منمطعة ، أي : َبْل ٌَمولون  ))، وعلى هذه المراءة  
(ٙ)

  ،

لى فؤجرى الكالم ع ))أّما لراءة الجمهور بالتّاء فعلى أنّه خطاب للٌهود والنّصارى 

((نسك واحد فً المخاطبة 
(6)

وَننَا فًِ ّللَاِ َوُهَو  : }بموله تعالى ، حٌث ُسبِك  لُْل أَتَُحاجُّ

أتْبَعَه  ))، فـ[ 7ٖٔ]البمرة: { َربُّنَا َوَربُُّكْم َولَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َوَنْحُن لَهُ ُمْخِلُصونَ 

                                                           
 .67/ٔ للفّراء المرآن معانً (ٔ)
 .44ٔ/ٔالكشاؾ  (ٕ)
 .ٗٙٗ/ٔ: التبٌان للطوسً ٌنظر (ٖ)
معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم ، ٌنظر:  ٕٙٙ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات ٌنظر:  (ٗ)

 .ٕٓٔ/ٔمكرم وأحمد مختار عمر 
 .ٕٙٙ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (٘)
 .6ٕٔ/ٔفتح المدٌر  (ٙ)
 .ٕٙٙ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (6)
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((مالبله من الخطاب وما بعده 
(ٔ)

  { وعلى هذه المراءة لُْل أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَِم ّللَاُ  } :، بموله 

ونَنَا: هاهنا معادلةً للهمزةِ فً لوله تكون أمْ  )) ونَنَا: أي أَتَُحاجُّ فً هللِا أم تمولون  أَتَُحاجُّ

((إَن هإالء األنبٌاء على دٌنكم 
(ٕ)

ولراءة الجمهور أْلرب ؛ ألنّها تَصّور مولؾ  .

 .الرّد على الٌهود والنّصارى وما دار فٌه من الكالم ومن االحتجاج

 َعّما تَْعَملونَ  –َعّما ٌَْعَملوَن 

ٌَنََن لِْبلَةً تَْرَضاَها: من لوله تعالى فََوّلِ َوْجَهَن  لَْد نََرى تَمَلَُّب َوْجِهَن فًِ الَسَماِء فَلَنَُولِّ

ٌُْث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َوإَِن الَِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب  َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَح

ٌَْعَملُونَ  لرأ ٱبُن   .{ٗٗٔ}البمرة :  لٌََْعلَُموَن أَنَهُ اْلَحكُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما ّللَاُ بِؽَافٍِل َعَما 

(عّما تَْعَملون)مر وحمزة والكسابً وأبو جعفر وروح واألعمش عا
(ٖ)

، ولراءة  

ٌَْعَملون)الجمهور  على المخاطبة التً لبله  ووجه المراءة بالتاء ، أنّه أجراه )) .(عّما 

ٌُْث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ : }فً لوله ٌَعْ  ... َوَح : { أيَملُونَ َوَما ّللَاُ ِبؽَافٍِل َعَما 

ٌَتكم  ((ِمْن تَْوِل
(ٗ)

َوْعًدا ِمَن هللاِ  ))ٌكون الخطاب موّجه للمإمنٌن ،   ، وعلى هذا الرأي 

((هللاِ تعالى لهم على التّصدٌك والمبول واألداء 
(٘)

 وٌُحتمل أْن ٌكون الخطاب موجه  ، 

َوَوْجُههُ أّن فً خطابهم بؤَن هللاَ ال . أهل الكتاب ، فٌكون من باب االلتفات))لـِ  موجه 

ٌَْعملوا بِما َعِلموا من الحّكِ ؛ ألَن المواجهةَ  ٌؽفُل عن أْعماِلهم تحرًٌكا لهم بؤْن 

((بالشًء تمتضً شّدةَ اإلنكار وِعَظَم الشًء الذي ٌُنَكر 
(ٙ)

، أّما على لراءة الجمهور  

بد  على أهِل الكتاب لمجًء ذلن فً نسك فالظاهر أنّه عا ))                     الجمهور بالٌاء 

((واحد من الؽٌبِة 
(6)

، وإعالمهم بؤَن هللا لٌس بؽافل عن أعمالهم متضمن لمعنى 

                                                           
 .ٕٙٙ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٔ)
 .6ٕٔ/ٔ فتح المدٌر (ٕ)

العال سالم مكرم معجم المراءات لعبد ، ٌنظر:  4ٕٙ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات ٌنظر:  (ٖ) 

 .ٕٗٔ/ٔوأحمد مختار عمر
 .4ٕٙ/ٔالكشؾ عن وجوه المراءات  (ٗ)

 .ٖٙٗالتوجٌه البالؼً للمراءات المرآنٌة  (٘) 
 .ٕٙ- ٕ٘/ٕالبحر المحٌط  (ٙ) 
 .ٕٙ/ٕ المصدر نفسه(6) 
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التهدٌد والوعٌد
(ٔ)

فً ))؛ لما وصلوا له من الحال من العناد والمكابرة ، فالخطاب  

ٌُلمً فً نفوس متلمٌه ، باإلضافة إلى معنى التعظٌم والتفخٌم ،  ...ممام الوعٌد 

((إحساًسا بالتهدٌد والترهٌب والتخوٌؾ من سوء العالبة 
(ٕ)

؛ لكتمانهم وإنكارهم لما  

 .َعَرفوا من الحك

 بٌََّنَه –بٌََّنَّاه 

 َبٌَنَاهُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْلُهَدى تِ اْلبٌَِّنَا ِمنَ  أَْنَزْلنَا َما ٌَْكتُُمونَ  الَِذٌنَ  إِنَ من لوله تعالى: 

لرأ طلحة بن . {7٘ٔ}البمرة: الاَلِعنُونَ  َوٌَْلَعنُُهمُ  ّللَاُ  ٌَْلعَنُُهمُ  أُولَبِنَ  اْلِكتَابِ  فًِ ِللنَاِس 

(بٌََنَه)مصرؾ 
(ٖ)

َجعََله ضمٌر  ))أنّه  (بٌََنَه)وحجة من لرأ . (َبٌَنَاه)، ولراءة الجمهور

(( ، وهو التفات من ضمٌِر متكلم إلى ضمٌر ؼاببابب مفرد ؼ
(ٗ)

والضمٌُر عابد   .

((بمعنى بٌََنَه هللاُ )) إلى لفظ الجاللة 
(٘)

بضمٌر المتكلم العابد إلى رّبِ  (بٌََنَاه)ولراءة  .

(أْنَزْلنا): لموله ة  العزة جَل جالله ، مطابم
(ٙ)

((بنون العظمة))، والتعبٌر 
(6)

تَنضح منه  

داللة التعظٌم ِلُمْنِزل اآلٌات والبٌّنات ، وتعظٌم ما أْنِزل من اآلٌات والبٌّنات ، حٌث 

وداللة  .ٌستشعر المتلمً معنى التهوٌل والتعنٌؾ لمن ٌكتم ما أنزل هللاُ تبارن وتعالى

 لكتَب ؛على عباده بلطفه علٌهم أْن أرسَل لهم الرسَل ، وأنزل علٌهم امنّة المنّان 

 .،وعلٌه فمراءة الجمهور هً المرّجحة لٌهتدوا إلى سبٌل الرشاد

 َولَْو تَرى –َولَْو ٌَرى 

 َوالَِذٌنَ  ّللَاِ  َكُحبِّ  ٌُِحبُّوَنُهمْ  أَْنَداًدا ّللَاِ  ُدونِ  ِمنْ  ٌَتَِخذُ  َمنْ  النَاِس  َوِمنَ ِمْن لوله تعالى: 

ِ  اْلمَُوةَ  أَنَ  اْلعََذابَ  ٌََرْونَ  إِذْ  َظلَُموا الَِذٌنَ  ٌََرى َولَوْ  ّلِلَِ  ُحباا أََشدُّ  آَمنُوا  ّللاََ  َوأَنَ  َجِمٌعًا ّلِلَ

                                                           
 .ٕٙ/ٕ بحر المحٌطال: ٌنظر (ٔ) 
  .7ٖٗة المرآنٌ للمراءات البالؼً التوجٌه(ٕ) 
 وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  7ٙ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٖ)

 . 7ٕٔ/ٔ عمر مختار
 .7ٙ/ٕ بحر المحٌطال (ٗ) 
 .6ٕاعراب المرآن للنحاس  (٘)
 .7ٙ/ٕ المحٌط البحر ٌنظر: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٔلخطٌب عبد اللطٌؾ امعجم المراءات ل (6)
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لرأ نافع وٱبن عامر وٌعموب والذماري وشرٌح وأبو  .{٘ٙٔ}البمرة: اْلعََذابِ  َشِدٌدُ 

َولَْو )جعفر والنهروانً وٱبن وردان ولتادة وشٌبة وٱبن شبٌب والفضل بن شاذان 

(تَرى
(ٔ)

لنبً وحَجة َمْن لََرأ بالتاء أنّه َجعَلَهُ خطابًا ل .ٌَرى( َولَوْ )، ولراءة الجمهور 

إاّل أَن المراد هو سابر الناس
(ٕ)

، وَذَهب بعضهم إلى أنه خطاب  لَهُ صلى هللاُ علٌه  

[ الذٌن ظلموا إْذ عاٌَنوا وسلّم ولَْو تَرى ٌاُمحمد]صلى هللاُ علٌه وآِلهِ  ))وآِله بمعنى 

((العذاَب لََرِحْمتَُهم 
(ٖ)

أَن الفعل ُمْسنًَدا إلى الذٌن ظلموا تفٌد والمراءة بالٌاء .
(ٗ)

 ،

((أَن الُمتََوَعدٌن لَْم ٌَْعَلموا لَْدَر ما ٌُشاِهدوَن وٌُعاٌنوَن ِمَن العَذاِب  ))والمعنى 
(٘)

بدلٌل  

((ما ٌُتَْرن لعظٌم الموصوؾ إنَ  ألَن جواَب لو ))حذؾ جواب لو ؛ 
(ٙ)

وحّجتُهم على  

ٌْبة  ، فٌنبؽً أْن ٌكوَن  (َولَْو ٌَرى): أَن المتمدم لموله ))المراءة بلفظ الؽٌبة ؛  َؼ

 ّللاَِ  ُدونِ  ِمنْ  ٌَتِخذُ  َمنْ  النَاِس  المعطوُؾ علٌه ِمثْلَهُ ، وهو لَْولُهُ جَل وعَز: }َوِمنَ 

، والذٌن ظلموا  [ٔٙٔ]البمرة: {ُكفَار   َوُهمْ  َوَماتُوا َكفَُروا الَِذٌنَ  }إِنَ  :أَْنَداًدا{ بعد لوله

والذٌن كفروا هم المتخذون من دون هللا أْنداًدا ، فلفظ الؽٌبِة أْولى  ...هم الذٌن كفروا 

ا أْشبه بما َبْعده ، وهو من لفظ الخطاب مْن حٌث كاَن أشبه بما لَْبلَه ، وهو أٌضً 

(([ 6ٙٔ]البمرة: َحَسَراٍت{ أَْعَمالَُهمْ  ّللَاُ  ٌُِرٌِهمُ  }َكَذِلنَ  :كموله
(6)

فبعد الخسران األكبر  .

فالمراءة بلفظ الؽٌبة  ال حٌلة لهم سوى الندامة والتّحسر على ما فاتَُهم ؛ وسوء العالبة

  .أرجح ؛ ألّن محور الكالم عنهم تهدٌد  ، والتهدٌُد موّجه  لهم حصًرا

 ِلنَْحُكم  –ِلٌَْحُكم 

                                                           
 سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  4ٕ٘/ٌٕنظر: الحجة للمراء السبعة ، أبو علً  ( ٔ)

 .ٕٖٔ- ٖٔٔ/ٔ عمر مختار وأحمد مكرم
الحجة للمراء السبعة ، أبو علً  ، ٌنظر: 4ٖٕ/ٌٔنظر: معانً المرآن واعرابه للزجاج  (ٕ)
ٕ/ٕٕٙ. 
 .7ٔابن خالوٌه  فً المراءات السبع ، حجةال (ٖ)
  علً أبو ، السبعة للمراء الحجة:  ٌنظر ،7ٔ خالوٌه ابنفً المراءات السبع ،  حجةال ٌنظر: (ٗ)
ٕ/ٕٙٔ. 
 .ٕٕٙ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجة (٘)
 .4ٖٕ/ٔمعانً المرآن واعرابه للزجاج  (ٙ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجة (6)
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ِرٌنَ  النَِبٌٌِّنَ  ّللَاُ  فَبَعَثَ  َواِحَدةً  أَُمةً  النَاسُ  َكانَ : من لوله تعالى  َوأَْنَزلَ  َوُمْنِذِرٌنَ  ُمبَّشِ

ٌَْحُكمَ  بِاْلَحكِّ  اْلِكتَابَ  َمَعُهمُ  ٌْنَ  ِل لرأ عاصم  .{ٖٕٔ}البمرة: فٌِهِ  اْختَلَفُوا ِفٌَما النَاِس  بَ

(ِلنَْحُكمَ )الجحدري 
(ٔ)

 والمراءة بالنون تمتضً عود .(ِلٌَْحُكمَ )، ولراءة الجمهور  

: أْنَزَل ، َخَرَج ِمْن َضمٌِر الؽابِب فً على هللِا تعالى ، وٌكوُن ذلن التفاتًا إذْ ))الضمٌر 

((إلى ضمٌر المتكلم 
(ٕ)

َز أْن ٌكوَن الضمٌُر   أّما المراءة بالٌاء على الؽٌبة فمد ُجّوِ

ًٌّ ؛ ألنَه  ))عابًدا على هللاِ  ٌَْحُكَم بٌنهم ، إسناُد الحكِم مجاز  عمل أْي أْنَزَل هللاُ الكتاَب ل

((المسبب له واآلمر بالمضاء به 
(ٖ)

: عابًدا على الكتاَب أي ))، أو أْن ٌكوَن الضمٌُر  

: ْسنََد النُّطَك إلٌِه فً لولهلٌحُكَم الكتاُب بٌن الناِس ، ونسبةُ الحكِم إلٌه مجاز  ، كما أ

ٌُْكمْ  ٌَْنِطكُ  ِكتَابُنَا َهَذا} ؛ وألَن الكتاَب هو أصُل الُحْكِم ... [ 7ٕ]الجاثٌة: {بِاْلَحكِّ  َعلَ

((فؤسند إلٌه رًدا لألصل 
(ٗ)

ًَ الُمْنَزُل علٌه ))ٌكوَن الفاِعُل  ، أو أنْ   ((النب
(٘)

الكتاب ،  

ًُّ الُمْنَزُل علٌه الكتاب. وهللا تعالى ٌُْنزُل الكتاب لٌَحُكم به فالمراءة بالٌاء تشٌر إلى  النب

أَن هللاَ ٌحكم ، وأنَه ٌفصُل بٌَن الناس ، والكتاب ٌحُكُم باعتباره الدستور الذي ٌشتمل 

، فالراجح  على األحكام ، والنبً ٌحكُم بما فً الكتاب وما أْنَزَل هللاُ سبحانه وتعالى

نّه األشمل عموًما واألوفك انطبالًا للمراد على سبٌل لراءة )لٌحكم( على الؽٌبة ؛ أل

 .تعدد المصداق الذي ٌإدي كلّه إلى حمٌمة الحاكم

 تَُكفِّر  -نَُكفِّر   -ٌَُكفِّر 

ًَ  فَنِِعَما الَصَدلَاتِ  تُْبُدوا إِنْ : من لوله تعالى  فَُهوَ  اْلفُمََراءَ  َوتُْإتُوَها تُْخفُوَها َوإِنْ  ِه

ٌْر   لرأ ٱبُن  .{6ٕٔ}البمرة: َخِبٌر   تَْعَملُونَ  ِبَما َوّللَاُ  َسٌِّبَاِتُكمْ  ِمنْ  َعْنُكمْ  َوٌَُكفِّرُ  لَُكمْ  َخ

كثٌر وأبو عمرو وعاصم و ٌعموب وٱبُن محٌصن والٌزٌدي ولتادة وٱبُن أبً إسحاق 

                                                           
 .ٖٙٙ/ٕ المحٌط البحرٌنظر:  (ٔ)
 .ٖٙٙ/ٕ المصدر نفسه (ٕ)
 .4ٖٓ/ٕوالتنوٌرالتحرٌر  (ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ المحٌط البحر (ٗ)
 .ٕٙ٘/ٔالكشاؾ  (٘)



 ةالداللة التركٌبٌّ ...........أثر القراءات فً ....................................الفصل الثالث......
 

ٖٔ7 
 

(تَُكفِّرُ )ٱبُن هرمز وٱبُن عباس والمهدوي  ولرأ ، (نَُكفِّرُ )وعاصم الجحدري وشعبة 
(ٔ)

 

وحجة من لرأ بالنون أنَه جعل الضمٌَر عابًدا هلل تعالى .(ٌَُكفِّرُ )ولراءة الجمهور 
(ٕ)

  ،

((وعد  على إعطاء الصدلاِت ظاهرةً أو خفٌَةً  ))وذلن 
(ٖ)

أي أنه تعالى َوَعَد  

ا وعالنٌةً أْن ٌكفَر عنهم من سٌّباتهم ، وحجة من لرأ بالتاء أنّه جعل المتصدلٌن سرا 

((الفعل للصدلات  ))
(ٗ)

ر تُْطفا َؼَضب الَرب  ، فمد ورد فً األحادٌث أنَ   َصَدلَة الّسِ

السوء مٌتة وتمنع البالء، تدفع الصدلة أنو
(٘)

 ، فالصدلة هً الفاعل. أّما حجة من 

((فاألظهر أَن الفعَل ُمْسند  إلى هللاِ تعالى  ))لرأ بالٌاء 
(ٙ)

 ألنّه هو المَكفّرُ  ))؛ وذلن  

((حمٌمةً 
(6)

على الصرؾ ، أي صرؾ الصدلات ، وٌحتمل )) ، أو أّن الضمٌَر عابد   

أْن ٌُعََوَل على اإلخفاء ، أي: وٌَُكفُِّر إخفاُء الصدلات ونََسَب التكفٌَر إلٌه على سبٌل 

((المجاز ؛ ألنَه سبُب التكفٌر 
(4)

. فهذه المراءة ٌَتَعََدُد فٌها الفاعل ، فالفاعل األول 

لحمٌمً هو ربُّ العالمٌَن جَل جالله ، والفاعل بالسبب هو العمل. سواء كان وا

 .اإلعطاء علنًا أو ِخْفٌَةَ 

 المبنً للمجهول 

 ))ؾ فاِعلُهُ ، ظاهًرا ومضمًرا.  : مصطلح ٌُْطلك على الفعل الذي ُحذِ المبنً للمجهول

والمجرور ، وٌترتّب على هُ المفعول بِِه ، أو الظرؾ أو المْصدر أو الجار وألٌم ممام

و ذلن تؽٌٌر فً ِشْكل الفعل الذي ٌُماُل عنهُ فً هذه الحالة إنَهُ فعل مبنً للمجهول أ

                                                           
 وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  7ٔٙ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٔ)

 .ٖٕٔ/ٔ عمر مختار
 .ٔٔٙ/ٕ، ٌنظر: الدر المصون 7ٔٙ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٕ)
 .7ٙ/ٖالتحرٌر والتنوٌر (ٖ)
 .7ٕٙ/ٕالبحر المحٌط  ، ٌنظر:ٖٙٔ/ٔالكشاؾ للزمخشري  (ٗ)
 ٕٔٙ/4ٌنظر: المعجم الكبٌر للطبرانً  (٘)
 .7ٔٙ/ٕ المحٌط البحر (ٙ)
 .ٔٔٙ/ٕالمصون  الدر (6)
 .7ٕٙ/ٕ المحٌط البحر (4)
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((فاِعلُهُ  فعل مبنً لما لْم ٌُسم
(ٔ)

ولحذفِِه أْؼراض لفظٌة ، ومعنوٌة .
(ٕ)

ولْد ُجِمعت  

 هذه األؼراض فً بٌتٌن من النظم: 

 والوزِن والتحمٌِر واإلْعظاموحْذفُهُ للخوِؾ واإلٌهاِم        

والعْلم والجهِل واالْختصاِر    والسجعِ والوفاِق واإلٌثارِ 
(ٖ)

 

ا ابن جنًّ فمد فّصل المول فً بٌان أحد األؼراض المعنوٌة ، أال وهً العناٌة أمّ 

 فضلة ٌكونَ  أنْ  المفعول وضع أصلَ  نّ إ ))واالهتمام بالمفعول به دون الفاعل فمال : 

 ، الفاعل على لَدموه المفعول ذكر عناهم فإذا عمًرا، زٌد   بَ رَ كضَ ،  الفاعل وبعد

]ربّما الناصبِه الفعل على موهلدّ  به عناٌتهم ازدادت فإنْ  ، زٌد   عمًرا بَ رَ ضَ : فمالوا

 به العناٌة تظاهرت فإنْ  ، زٌد   بَ رَ ضَ  عمًرا: فمالوا ،األصح على الفعل الناصِب له[

 هُ بَ رَ ضَ  عمرو: فمالوا ، فضلة كونه حد به وتجاوزوا ، الجملة َربُّ  هأنّ  على عمدوه

 عمرو: فمالوا الرتبة هذه على زادوه ثم ، فضلة كونه ٌنافً مجٌبًا به فجاءوا ، زٌد  

 عن به رؼبة ؛ أمره ظاهرِ  على ٌنصبوه ولم وَنَووه ضمٌره فحذفوا ، زٌد   بَ رَ ضَ 

(( الجملة صاحب ؼٌره كون على الدال لنصبه وتحامًٌا ، الفضلة صورة
(ٗ)

 وهذه 

للعناٌة إنّما هو األمثلة التً ذكرها ابن جنً هً ، إلثبات أّن ما ٌُمدم وحمه التؤخٌر ؛ 

  لعناٌة واالهتمام فٌمول: الؽرض من البناء للمجهول أًٌضا ا ثم ٌثبت أنّ  ،واالهتمام 

 هأنّ  على وبنوه ، له الفعل صاؼوا حتى المنزلة بهذه له ٌرضوا لمْ  إنهم ثم ))

 عمرو، ُضرب: فمالوا ، مضمًرا أو مظهًرا الفاعل ذكر وألَؽْوا ، به مخصوص  

 ألبتة الفاعل دون المفعول إلى األفعال بعض وأسندوا ، نعم. ألبتة الفاعل ذكر فاطُّرح

 على ٌدلّ  كله وهذاكذا ...  له أولعنً: ٌمولون وال ، بالشًء أُولعت: لولهم وهو ،

 المعنى تابعة وتجعلها ، الجملة تجلو هاألنّ  كذلن كانت ماوإنّ  ؛ بالفضلة عناٌتهم ةشدّ 

 لَهُ  ٌَُكنْ  َولَمْ : }سبحانه هللا لول نحو فً الفضالت تمدٌم إلى دعاهم الذي وهذا...   لها
                                                           

 6٘معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة  (ٔ)
: حاشٌة الصبان على شرح األشمونً أللفٌة ابن مالن ، ٌنظر 4ٖ٘/ٔظر: همع الهوامع ٌن (ٕ)
 .46/ٕج
 .ٕٖ٘ٔ/ ٖارتشاؾ الضرب من العرب  (ٖ)
 .٘ٙالمحتسب   (ٗ)
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 الجفاة إن: سٌبوٌه لال ولذلن التؤخٌر؛ الالم موضع وإنما ،[ ٖ]اإلخالص: {أََحد   ُكفًُوا

(( أََحد   له ُكفًُوا ٌَُكنْ  َولَمْ : ٌمرإها المصحؾ فً هً كٌؾ ٌعلم ال ممن
(ٔ)

. ومن 

أاّل ٌتعلّك مراد المتكلّم بتعٌٌن فاعل ،  ))األؼراض المعنوٌة التً ذكرها النحاة هً 

ٌَْسر من الهْدي{ ]البمرة: ٌْتُم 7ٙٔكموِلِه تعالى: }فَإْن أْحِصْرتُم فما اْست [ ، و }وإذا ُحٌّ

[ ، و }إذا لٌَل لَُكم تَفَّسحوا فً المجاِلِس 4ٙبتحٌٍَة فَحٌّوا بِؤْحَسَن ِمْنها{ ]النساء:

(([ ٔٔفاْفَسحوا{ ]المجادلة:
(ٕ)

أّن المراد هو أّن هنان أكثر من فاعل ، لد ٌبنى  . أو

الفعل للمجهول للداللة على التكثٌر
(ٖ)

. 

 ُعلِّم  –َعلَّم 

 .{ٖٓ}البمرة: اْلَماَلِبَكةِ  َعلَى َعَرَضُهمْ  ثُمَ  ُكلََها اأْلَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعلَمَ : من لوِلِه تعالى

(ُعلِّم)لرأ الٌمانً وٌزٌد البربري 
(ٗ)

 (مُعلِّ )وحجة من لرأ  .(َعلَم)، ولراءة الجمهور  

، على أَن الؽرض من الحذؾ هنا  فالفاعل محذوؾ للمجهول ، اأنَه جعل الفعل مبنًٌ 

معنوي فالؽرض لد ٌكون للعناٌة واالهتمام بالمفعول به ؛ فؤْلؽً الحدٌث عن 

الفاعل
(٘)

((أنَه لْد َعَرفَها وَعِلَمها  )) ، فالتؤكٌد 
(ٙ)

، أو ألَن الفاعل معلوم 
(6)

، كما فً  

ٌُْكم المتاُل{)) : فً لوِلِه تعالى [ٕٙٔ]البمرة: } ُكِتَب َعلَ
 
للعلِم بؤَن فاِعَل ذلن هو هللا  ،

))
(4)

بالبناء للمعلوم على أَن الفاعل ضمٌر مستتر  (َعلَم)وحجة من لرأ  .جَل وعال 

معلوم الفاعل ، مناسب  (َعلّم)عل تمدٌره هو ، ٌعود على هللا سبحانه وتعالى ، والف

للفعل )َعَرَضهم( ، وهو من باب عطؾ المضمر على المضمر ، فجاء الفعلٌن على 

 .نسِك واحد

                                                           
 .٘ٙالمحتسب  (ٔ)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕشرح التْسهٌل البن مالن ج (ٕ)
 ومناهج المرآنً االعجاز مظاهر بٌن الحذؾ لصدٌة فً نظرات النص داللة علم فًٌنظر:  (ٖ)

 .6ٙ – ٓٙ العارضً جعفر دمحم ٓد ، اللؽوي لالتحلٌ
 .6ٗ/ٔمعجم المراءات لعبد اللطٌؾ الخطٌب ،  ٌٗٙنظر: المحتسب  (ٗ)
 .4٘/ٔاسرار العربٌة  ، ٌنظر : ٌٙٙنظر : المحتسب  (٘)
 .ٙٙ المحتسب (ٙ)
  .4ٖ٘/ٔ الهوامع همعٌنظر:  (6)
 .4ٖ٘/ٔ المصدر نفسه (4)
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 َزٌَّن –ُزٌِّن 

َوٌَْسَخُروَن ِمَن الَِذٌَن آَمنُوا َوالَِذٌَن الدُّْنٌَا اْلَحٌَاةُ  َكفَُروا ِللَِذٌنَ  ُزٌِّنَ : من لوِلِه تعالى

ٌِْر ِحَسابٍ  اتَمَْوا لرأ  .{ٕٕٔ}البمرة: فَْولَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوّللَاُ ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء ِبؽَ

ًّ بُن كعب و ٱبُن أبً عبلة  َزٌَن )مجاهد وحمٌد بن لٌس أبو حٌوة وٱبن محٌصن و أب

(الحٌاةَ  ..
(ٔ)

،  (الحٌاةَ  .. َزٌَن)والحجة لمن لرأ  .(الحٌاةُ  ..ُزٌِّن )، ولراءة الجمهور  

: َزٌّنَها لهم لوالن: لال بعُضُهم ))أنَه بنى الفعل للفاعل ، أّما فً تحدٌد الفاعل فهنان 

: معناهُ ولاَل بعُضُهم .ها متاعُ الؽُرورإْبلٌس ؛ ألَن هللاَ عَز وجّل لْد َزّهد فٌها وأْعلََم أنَ 

ها ، ٌْها الذٌَن كفروا بؤْكثََر من ِمْمدارِ أَن هللاَ عّز وجّل َخَلَك األشٌاء الُمْعِجبَةَ فنَظَر إلَ 

 َواْلمَنَاِطٌرِ  َواْلبَنٌِنَ  النَِّساءِ  ِمنَ  الَشَهَواتِ  ُحبُّ  ِللنَاِس  ُزٌِّنَ : }ودلٌُل هإالء لولُهُ تعالى

[ٗٔ]آل عمران: {َواْلِفَضةِ  الذََهبِ  ِمنَ  اْلُممَْنَطَرةِ 
 

))
(ٕ)

إلى  (هـ4ٖٖت)وذهب النحاس  .

الفاعل هنا ؼٌر جابز ؛ وذلن ألنّهُ لم ٌتمّدم ذكرهُ أَن تحدٌد 
(ٖ)

 .. ُزٌِّن)وحجة من لرأ . 

أاّل  ))فهو معنوي ؛ وذلن  رض من حذؾ الفاعلأنَه بناه للمفعول أّما الؽ (الحٌاةُ  ..

((ٌتعلّك مراد المتكلّم بتعٌٌن فاعل 
(ٗ)

لٌس  َن من ٌَُزٌّن الحٌاة الدنٌا للذٌن كفرواأْي إ 

 ...بالشٌطان والنفس األّمارة بالسوء و  شخًصا ُمَعٌّنًا ؛ اْبتداءً 

 تُْغَمضوا  –تُْغِمضوا 

ٌََمُموا َوالَ : من لوِلِه تعالى  فٌِهِ  تُْؽِمُضوا أَنْ  إاِلَ  بِآِخِذٌهِ  َولَْستُمْ  تُْنِفمُونَ  ِمْنهُ  اْلَخِبٌثَ  تَ

ًٌّ  ّللَاَ  أَنَ  َواْعلَُموا (تُْؽَمضوا)لرأ لتادة  .{6ٕٙ}البمرة: َحِمٌد   َؼنِ
(٘)

، ولراءة  

((: التؽافل عن األشٌاء الؽَْمضة ))و .(تُْؽِمضوا)الجمهور 
(ٙ)

ْض لً مِ : أؼْ ٌمال ))ومنه  .

من إؼماِض  ..وهو  .لً فٌما بعتنً ، كؤنّن ترٌُد الزٌادة منه لرداءته والحّط من ثمنه

                                                           
 .7ٕٓ/ٔ، معجم المراءات المرآنٌة لعبد اللطٌؾ الخطٌب  47ٌنظر : اعراب المرآن للنحاس (ٔ)
 .4ٕٕ/ٔمعانً المرآن و اعرابه للزجاج  (ٕ)
 .47: اعراب المرآن للنحاس ٌنظر (ٖ)
 .4ٖ٘/ٔ، ٌنظر همع الهوامع   ٕ٘ٔ/ٕالتسهٌل البن مالن جشرح  (ٗ)
 . 47ٖ/ٔمعجم المراءات لعبد اللطٌؾ الخطٌب ، ٌنظر:  7ٖٔالمحتسب (٘)
 .7ٕٔ/ٖالعٌن ]ؼمض[  (ٙ)
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((العٌن ، أْي اترْكه كؤنّن لْم تراه 
(ٔ)

أنَهُ جعل الفعل  (تُْؽَمضوا فٌه)لرأ  نوحجة م 

مبنً للمجهول
(ٕ)

(( عنه متؽاضٌن ُمْؽِمضٌن دواتوجَ  أن إال )): ، بمعنى 
(ٖ)

 أن إالّ  ))أو  

: هو علٌه وٌحملهم ، إلٌه ٌدعوهم الذي الشًء وذلن ، إلٌه بواذَ وتُجْ  فٌه لواخَ تُدْ 

لَ  أنْ  إال - أعلم وهللا - فكؤنه،  هِ لتناولِ  مهُ تُ بّ حَ ومَ  هِ أخذِ  فً همتُ بَ ؼْ رَ   هأَْخذَ  أنفُسكم مكُ لَ  تسّوِ

ن  علٌه تكرهكم فٌه الرؼبة تكادُ  حتى مكُ ٌمٌنِ  على هبشكّ  وتعترض ، لكم ذلن فتُحّسِ

)).
(ٗ)

أنتُم ال تؤخذونَه إاّل  ))فالفعل مبنً للمعلوم ، والمعنى  (تُْؽِمُضوا)أّما لراءة  

((فكٌؾ تُْعطونه فً الصدلة  .بوكس
(٘)

ال ٌكوُن إاّل فً الشًء  اإلؼماضُ  ))و  

: أّن معناه ال تتصّدلوا بما ال يء دوَن ما هو حرام ، وفٌه لوالن: أحُدُهماالرد

((فاإلؼماض ها هنا المساهلة  .تؤخذونَه عْن ُؼرمابكم ، إاّل بالمسامحة والمساهلة
.(ٙ)

 

تصدلوا به ، ولو : ال تمصدوا أهون وأدنى ما عندكم لتوفً ضوء ما ذُكر فالمعنى

ًَ لكم لم تؤخذوه إاّل إذا أؼفلتموه . لال ولد حّث تعالى على اإلنفاق من الطٌب. أْعط

فمراءة الجمهور  .[7ٕ]آل عمران: {تُِحبُّونَ  ِمَما تُْنِفمُوا َحتَى اْلبِرَ  تَنَالُوا لَنْ : }تعالى

أولى لوضوح الممصد من ؼٌر تكلّؾ ، وأكثُر تناسبًا مع السٌاق.
(6)

 

 واالبتداء الوقف

هو علم ٌعرؾ به كٌفٌة أداء لراءة المرآن بالولؾ على المواضع التى تتم  ))الولؾ: 

عندها المعانً واالبتداء من مواضع تستمٌم معها المعانً وتتفك مع وجوه التفسٌر 

(( حة اللؽةوص
(4)

. 

                                                           
 .7ٖٙ/ٗ ]ؼمض[ مماٌٌس اللؽة (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔالكشاؾ ، ٌنظر:  7ٖٔالمحتسب   (ٕ)
 .ٓٗٔ المحتسب (ٖ)
 .ٓٗٔ المصدر نفسه (ٗ)
 .ٖٓ٘/ٔالمرآن واعرابه للزجاج معانً  (٘)
 .ٙ٘ٔ/ٕمجمع البٌان للطبرسً  (ٙ)
 ثّمة لراءات أخرى بالبناء للمجهول والمعلوم لْم تذكر لتجنب التكرار (6)
 ٙٔالولؾ المرآنً وأثره فً الترجٌح عند الحنفٌة  (4)
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ٌْتَ  َحجَ  فََمنْ  ّللَاِ  َشعَاِبرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الَصفَا إِنَ : فً لوِلِه تعالى  فَاَل  اْعتََمرَ  أَوِ  اْلبَ

ٌْهِ  ُجنَاحَ  ًٌْرا تََطَوعَ  َوَمنْ  ِبِهَما ٌََطَوؾَ  أَنْ  َعلَ  .{4٘ٔ}البمرة: َعِلٌم   َشاِكر   ّللَاَ  فَإِنَ  َخ

(علٌِه أْن ٌََطّوَؾ بِِهما)، ثّم ابتدأ بمْوِلِه  (فال جناحَ )المّراء على لوِلِه  ولؾ بعضُ 
(ٔ)

  ،

 ، (ُجنَاحَ  فَاَل ): اْلَكاَلمِ  تََمامَ  ))والجمهور على الوصل. وحجة من ولؾ ، إّما على أَن 

ٌْهِ ): فٌََمُول ٌَْبتَِدئُ  ثُمَ   (الَ ) َخبَرُ  َهَذا َوَعلَى ، َواِجب   الَطَواؾَ  أِلَنَ ؛  (ٌََطَوؾَ  أَنْ  َعلَ

(( اْلَحّجِ  فًِ ُجنَاحَ  الَ  أَيْ  ؛ َمْحذُوؾ  
(ٕ)

ٌْهِ ) ٌكونَ  أن ))أو على    بابِ  من (ٌََطَوؾَ  أَن َعلَ

 إال ، لَزْمهٱ: أي زٌداً، علٌن ، كمولن نصبٍ  محلِّ  فً (ٌََطَوؾَ  أَنْ ) فٌكون ، اإِلؼراءِ 

ٌَْسنً رجالً  علٌه :سٌبوٌه حكى ، ضعٌؾ   الؽاببِ  إؼراءَ  أنَ  (( شاذ وهو: لال ، لَ
(ٖ)

 

ْؼَراءَ  أِلَنَ  ))وذلن ؛  (( اْلِخَطابِ  َمعَ  َجاءَ  إِنََما اإْلِ
(ٗ)

 (ال جناح)فالمراءة بالولؾ على  

على حذؾ الخبر تشٌر إلى وجوب الطواؾ. وحجة من وصل ، ولْم ٌمؾ لبل لوِلِه: 

(ال)خبر  (علٌه)أنّه جعل لوله  (بِِهما)
(٘)

. فالمعنى على هذه المراءة ، أَن من حّج 

بِهما ؛ بْل من تََطّوع بمصد المربة ، وزٌادةً  واْعتمر ، ال ُجناح علٌه فً أْن ٌَطّوؾَ 

فً الخٌر ، فإَن هللَا شاكر  لَسْعٌه ، والحكم على أّي المراءتٌن أرجح ٌحتم الرجوع 

 إلى أسباب نزول اآلٌة ، من أّن بعضهم كان ٌتحرج من التطواؾ ألسباب ذكرها

المفسرون
(ٙ)

 لى من ٌّطوؾ بهما. ، فنزلت هذه اآلٌة بنٍص صرٌح من أنّه ال ُجناح ع 

 بهما. 

 العطف 

 ٌَْعقوبَ  –ٌَْعقوُب 

                                                           
لعبد  عجم المراءات المرآنٌةم، ٌنظر:  ٖٓٔ/ٔالتبٌان فً اعراب المرآن للعكبريٌنظر:  (ٔ)

 .7ٕٔ/ٔاللطٌؾ الخطٌب 
(ٕ)

 .ٖٓٔ/ٔالتبٌان فً اعراب المرآن للعكبري 
 .47ٔ/ٕ المصون الدر (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٔ للعكبري المرآن اعراب فً التبٌان (ٗ)
 .47ٔ/ٌٕنظر : الدر المصون  (٘)
 4ٕٓ/ٌٔنظر: الكشاؾ  (ٙ)
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ٌَْعمُوبُ  َبِنٌهِ  إِْبَراِهٌمُ  بَِها َوَوَصى:من لوِلِه تعالى ًَ  ٌَا َو ٌنَ  لَُكمُ  اْصَطفَى ّللَاَ  إِنَ  بَِن  الّدِ

لرأ إسماعٌل بن عبد هللا المكً  .{ٕٖٔ}البمرة: ُمْسِلُمونَ  َوأَْنتُمْ  ِإالَ  تَُموتُنَ  فَاَل 

(ٌَْعموبَ )وطلحة والضرٌر عن ٌعموب وعمرو بن فابد اإلسواري 
(ٔ)

، ولراءة  

(بنٌه)بالنصب على أنَه مْعطوؾ  على  (ٌَْعموبَ )وحجة من لرأ  .(ٌَْعموبُ )الجمهور 
(ٕ)

 

((ٌْعموُب داِخاًل فٌمن أوصى  فٌكون ))
(ٖ)

وّصى بنٌه ، َن إبراهٌم علٌه السالم لْد أْي إ 

بالرفع فألنَه عطفَهُ على  (ٌعموبُ )أّما حجة من لرأ  .ووّصى ٌعموَب علٌه السالم

ٌعموُب  بمعنى أَن النبً إبراهٌم علٌه السالم ، وّصى بنٌه ، وكذلن النبً (إبراهٌم)

 علٌه السالم ، وّصى بنٌه.

 

 

 

 

 

                                                           
المرآنٌة لعبد اللطٌؾ معجم المراءات ، ٌنظر:  6ٕٓ/ٌٔنظر: اعراب المراءات للعكبري  (ٔ)

 .74ٔ-76ٔ/ٔالخطٌب 
، ٌنظر: الجامع ألحكام المرآن = تفسٌر المرطبً  6ٕٓ/ٌٔنظر: اعراب المراءات للعكبري  (ٕ)
ٕ/ٗٓ7. 
 .7ٓٗ/ٕ المرطبً= تفسٌر  المرآن ألحكام الجامع (ٖ)



 

 

 ابعالر   الفصل

في  ثر القراءاتأ

 الليالدّ  التحّول
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 ياللالدّ التحّول في  أثر القراءات

 التحّول الداللي

فتْحصٌل الداللة ٌتّم بمعرفة  .ة المرتبة األعلى من حٌث األهمٌةٌحتل علم الدالل

معنى الكلمة ، وتحدٌد وظٌفتها فً داخل التركٌب الذي ترُد فٌه ، وال تُؽفل أهمٌة 

دوٍر كبٌٍر فً التحلٌِل الداللً ألهمٌّته فً تعٌٌن لٌمة الكلمة ، )) السٌاق ، لما له من 

ٌفرُض السٌاُق لٌمة و .ففً كل مّرة تْستعمل فٌه الكلمة تَْكتِسُب معنًى محّدًدا مإلّتًا

ّل علٌه فً سٌاٍق معٌٍّن دون آخر ... ومعظم واحدة على الكلمة هً المعنى الذي تد

نة فً سٌالات خاصة معٌّنة ، ولكّن ذلن ال ٌمنع من وجود الكلمات فً اللؽة متضم  

((كلمات تفتمر إلى دعم سٌالً تْستولؾ المرء للتساإل عن معانٌها المحّددة 
(ٔ)

. 

ٌُحٌط بالكلمة من عاللات ، واالطالع على مة ٌحتاُج إلى النظر لما فتحدٌُد داللة الكل

هو المراءات المرآنٌة فً هذا الفصل وما سنتعّرض له  .السٌالات التً وردت فٌها

والمراءات التً ،  التً وردت باْستبدال لفٍظ بآخر، ممارب له بالمعنى أو بالشكل

ر المتمّدم خالؾ ما ورد من لراءة الجمهور ، والمراءات وردت بتمدٌم المتؤخر وتؤخٌ

ن ما تبع هذه التؽٌُّرات من وبٌاالتً جاءت بزٌادة ألفاظ وتكرار لجمل مع زٌادة ، 

لمعناه على أنّه  ر مماربأّما ما ورد من لراءات باْستبدال لفظ بآخ .فً الداللة تحّول

فمد شؽلت ظاهرة الترادؾ  .نهاعلى ما لٌل بشؤمن المترادفات فال بّد من الولوؾ 

فً اللؽة اهتمام الباحثٌن لدًٌما وحدٌثًا ، واأللفاظ المترادفة هً األلفاظ المختلفة التً 

وعّرفها سٌبوٌه على أنّها لسم من ألسام الكالم  .تُْستعمل للداللة على معنى مشترن

((اختالؾ اللفظٌن والمعنى واحد  ...علم أن  من كالمهم ٱو )): لال
(ٕ).

وأشار ابن جنً  

 أجزابها النفضاض بذلن سمٌت الفض ة: لولهم ذلن ومن ))لهذه الظاهرة لال فٌها 

. وتسبن وتهذب تَُصف ى لد بعد فٌما كانت وإنْ  أصلها كذا,  معدنها تراب فً وتفرلها

 ملتزلة   فٌه هامعدنِ  ترابِ  فً دامت ما هاألن   وذلن. نٌْ جَ لُ  لها لٌل كما فضة لها ولٌل

                                                           
 .4ٗ زوٌن علً ، الحدٌث اللؽة وعلم التراث بٌن اللؽوي البحث منهج (ٔ)
 .ٕٗ/ ٔالكتاب  (ٕ)
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نة   التراب فً ((به  متلّجِ
(ٔ)

فالترادؾ فً اللؽة ال سبٌل إلْنكاِرِه ، فمثاًل اسم اإلشارة  .

كلُّ لؽٍة تشتمُل على مترادفاٍت ، )) و  .لمعنى واحد كالهما تُْستعمل (هنان ، و ثَم  )

ٌْر أن  الترادؾ التام مما ٌستحٌُل كٌانُهُ ، وٌمتنُع فً  .وكلٍم فً المعنى متشابهاتٍ  ؼ

ٌُْر خارجٍة عن الطرٌمة  .والعربٌةُ داخلة  فً السنِّة التً ذكرناها ...الوْضعِ إتٌْانَه  ؼ

زاِخر  بالكِلِم  .طافح  باأللفاظ المتماربِة المعنى وإنّما هً بحر   .التً أوردناها

((المتشاكلِة فً المدلول والمؽزى 
(ٕ)

 التتبع شهد ))أّما الترادؾ فً المرآن الكرٌم فمد  .

 لفظ ٌإدٌها ال معٌنة بداللة اللفظ ٌستعمل أنه ، سٌالها فً المرآن أللفاظ االستمرابً

  األلفاظ من كثر أو لل   عدداً  التفسٌر وكتب المعاجم له تحشد الذي المعنى فً ، آخر

))
(ٖ)

ٌتؤنُّك  ))حٌُث   .[ٙ]النمل: {َعِلٌمٍ  َحِكٌمٍ  لَُدنْ  ِمنْ  اْلمُْرآنَ  لَتُلَم ى َوإِن نَ : }لال تعالى .

اسلوُب المرآِن فً اْختٌاِرِه أْلفاَظهُ ، وِلما بٌَن األْلفاِظ ِمْن فروٍق دلٌمٍة فً داللِتها ، 

ما ٌَْستَْخِدُم ُكاًل حٌُث ٌإّدي معناهُ فً دلٍّة فابمٍة ، تكاُد بِها تإِمُن بؤن  هذا المكان كؤنّ 

ٌِْنها ، وأن  كلمةً أْخرى ال تَْستطٌُع تْوفٌة المعنى الذي وفّت بِِه  ُخِلمت لَهُ تلن الكلمةُ بِع

ولذلن ال تَِجُد فً  .أْختُها ، فكلُّ لفظٍة ُوِضعت لتإّدي نَصٌَبها من المعنى أْلوى أداءً 

ٌْن معنًى جدًٌدا بٌن الكلماِت من فروٍق  وِلما .المرآِن تراُدفًا ؛ بْل فٌه كلُّ كلمٍة تْحمُل إل

تَْخَدُم لفظ  ، وِلما ٌبعثُهُ بعُضها فً النفِس من إٌحاءات خاّصة ، دعا المرآن أاّل ٌُسْ 

ا أَْسلَْمنَا لُولُوا َولَِكنْ  تُْإِمنُوا لَمْ  لُلْ  آَمن ا اأْلَْعَرابُ  لَالَتِ : }، فمالمكاَن آخر  ٌَْدُخلِ  َولَم 

ٌَمانُ  ، فهو ال ٌرى التهاون فً  اْستعماِل اللفظ ولكنّه  [ٗٔ]الحجرات: {لُلُوِبُكمْ  فًِ اإْلِ

ٌِْر لَْبٍس وال تموٌٍه  لِة   ...ٌرى التْدلٌَك فٌه لٌدل  على الحمٌمِة ِمْن ؼ فالمرآن شدٌُد الّدِ

((فٌما ٌَْختاُر مْن لفٍظ ٌإّدي بِِه المعنى 
(ٗ)

 ِكتَاب  : }لال تعالى فً وصِؾ المرآن 

لَتْ  ثُم   آٌَاتُهُ  أُْحِكَمتْ   .[ ٔ]هود: {َخِبٌرٍ  َحِكٌمٍ  لَُدنْ  ِمنْ  فُّصِ

 

                                                           
 .ٕ٘ٔ/ ٕالخصابص  (ٔ)
 .٘فرابد اللؽة  (ٕ)
 .ٕ٘ٔ – ٕٗٔاإلعجاز البٌانً للمرآن  (ٖ)
 .ٕ٘ – ٔ٘من بالؼة المرآن ، أحمد بدوي  (ٗ)
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 االستبدال 

أبدلُت الشًَء إذا أزلُت عٌنًا  ...رفُع الشًِء بؤْن ٌحصَل ؼٌُرهُ مكانَهُ  )): االْستبدال هو

((بعٌٍن 
(ٔ)

ول ، ونعنً به هنا هو رفُع اللفظ وإبداِلِه بلفٍظ آخر ٌختلؾ عن معنى األ .

 ٌجتمعان فً الداللة المركزٌة إالّ  فمد ٌُبدُل اللفُظ بآخر .ال أكان الفرُق للٌاًل أمسواء 

أو ٌحصُل اإلبدال بلفٍظ ال ٌجتمع  .أنّهما ٌفترلان فً الداللة الخاّصة للتعبٌر المرآنً

وفٌما ٌؤتً عرض للمفردات التً أبدلت من لبل المّراء ،  .واللفظ المبدل فً الداللة

  .ؽٌّر الداللةما أّدى إلى ت

وا –َمَشوا   َمَضوا   – َمرُّ

 فٌِهِ  َمَشْوا لَُهمْ  أََضاءَ  ُكل َما أَْبَصاَرُهمْ  ٌَْخَطؾُ  اْلبَْرقُ  ٌََكادُ : من لوله تعالى

وا فٌه){  لرأ أبًَ وابن مسعود ٕٓ}البمرة: (َمَضْوا فٌه)و  (َمرُّ
(ٕ)

، ولراءة الجمهور  

وا من المرور و .(َمَشْوا فٌه) ٌَمرُّ إذا مضى ))ولراءة مرُّ وَمرُّ الس حاِب  .مر  الشًُء 

((اْنسحابُهُ ومضٌِّه 
(ٖ)

ًّ وهو  . ((ومرور  ٌَدلُّ على نفاذٍ  ))، ومضى من المض
(ٗ)

 

ومضى َذهب
(٘)

((ٌَدلُّ على حركة االنسان وؼٌره  ))ومشى  .
(ٙ)

ٌمشً  ))، ومشى  

((مْشًٌا إذا كاَن على رجلٌه َسرٌعًا كاَن أو َبطٌبًا فهو ماٍش 
(1)

وعلى ضوء ما ذُكر  .

ًُ تحمل داللة الحركة المستمرة وعدم السكون إال من معاٍن  ًُّ والمْش فالمروُر والمض

ًَ عادةً ٌُْطلك على الحركة التً تطؤ األرض أّما المرور فٌُطلك على َمْن  .أن  المْش

م  من جهٍة ٌرٌُد جهةً أخرى فٌمرُّ بمكاٍن بٌن الجهتٌن على سبٌل المرور ال هو لادِ 

ٌْرها ، وأّما المضً فٌُعبُّر به عن ما  اإللامة وٌَُعبَُر به عن الحركة على األرِض وؼ

 .: َرَجَع ماشًٌاوٌصح لولنا .: َرَجَع ماِضًٌافال ٌُمالُ  .هو ذاِهب  وماٍض ونافذ  وُمتَمَّدم

                                                           
 .ٖفرابد اللؽة  (ٔ)
 .ٔٔ مختصر شواذ المراءاتٌنظر:  (ٕ)
 .1ٕٓ/٘ ]مر[مماٌٌس اللؽة  (ٖ)
 .ٖٖٔ/٘]مضى[ المصدر نفسه  (ٗ)
 .14ٓ/ٕ ]مضى[ المصباح المنٌرٌنظر:  (٘)
 .ٕٖ٘/٘ ]مشى[ اللؽة مماٌٌس (ٙ)
 .111/ٕ]مشى[ المنٌر المصباح (1)
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ٌِْه على األرض ، سواء فمراءة َمَشوْ  ا فٌه تُعَبِّر عن حركة االنسان وهو ماشًٌا برْجل

 .كان المشً إلى األمام أو إلى الخلؾ

 َخليقَة  –َخليفَة 

{. ٖٓ}البمرة: َخِلٌفَةً  اأْلَْرِض  فًِ َجاِعل   إِنًِّ ِلْلَماَلِبَكةِ  َربُّنَ  لَالَ  َوإِذْ من لوله تعالى: 

(َخلٌمة)لرأ أبو البرهسم عمران 
(ٔ)

. والخلٌمة و الَخلٌفة (َخلٌفة)، ولراءة الجمهور  

على وزن فَعٌلة وهذا الوزن ٌؤتً بمعنى الفاعل ، وٌؤتً بمعنى المفعول
(ٕ)

، و  

: الَخْلكالَخلٌمة
(ٖ)

بمعنى المفعول ؛ فاهللُ تعالى هو الخالُك ، بمعنى أن  هللاَ تعالى أخبر  

َمْن اْستُخِلَؾ مكاَن مْن )) فهو  (َخلٌفة)أخبر المالبكة بؤن ه جاعل  فً األرض َخْلمًا. أّما 

((لَْبلَهُ ، وٌموُم ممامه 
(ٗ)

هو الذي ٌتولّى َعَماًل ٌُرٌُده المْستَخِلُؾ مثل  ))، والخلٌفة  

والوصً ، أْي جاِعل  فً األرض مدبًِّرا ٌْعمُل ما نُرٌُده فً األرِض ...  الوكٌل

فاإلنسان هو الموجود الوحٌد الذي استطاع بما أْودع هللاُ فً خلمتِِه أْن ٌتصّرؾ فً 

((مخلولات األرض بوجوٍه عظٌمٍة ال تنتهً 
(٘)

، مّما جعله مإهاًل للخالفة ؛ وذلن  

 إِنًِّ ِلْلَماَلِبَكةِ  َربُّنَ  لَالَ  َوإِذْ  وعال  حٌث لال تعالى: } ألن  فٌه نَفخة ِمْن روحه جل  

ٌْتُهُ  فَإَِذا َمْسنُونٍ  َحَمإٍ  ِمنْ  َصْلَصالٍ  ِمنْ  بََشًرا َخاِلك    لَهُ  فَمَعُوا ُروِحً ِمنْ  فٌِهِ  َونََفْختُ  َسو 

عٌسى  [. وهذا النفخ اختص  به آدم علٌه السالم والنب4ًٕ-1ٕ{ ]الحجر:َساِجِدٌنَ 

ٌَمَ  اْبنُ  ِعٌَسى اْلَمِسٌحُ  إِن َماعلٌه السالم بدلٌل لوله تعالى: } ِ  َرُسولُ  َمْر  أَْلمَاَها َوَكِلَمتُهُ  ّللا 

{ِمْنهُ  َوُروح   َمْرٌَمَ  إِلَى
 

، وهذا ألن  آدم ُخِلك ابتداًء ، بال توالد ، وعٌسى  [1ٔٔ]النساء:

 علٌه السالم ُخِلك بمعجزة ، خالؾ التوالد البشري. 

 

 
                                                           

 .1ٖ/ٔالمراءات المرآنٌة لعبد اللطٌؾ الخطٌب معجم ، ٌنظر: 1ٕٕ/ٔالبحر المحٌط ج ٌنظر: (ٔ)
 .ٕٕٕ/ٔ المحٌط البحر (ٕ)
 .1ٖٗ/ٔالعٌن ]خلك[ٌنظر:  (ٖ)
 .1ٖٗ/ٔ]خلؾ[العٌن  (ٗ)
 .44ٖ- 41ٖ/ٔالتحرٌر والتنوٌر  (٘)
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 يَْعلَمون –يَظنّون 

ٌْهِ  َوأَن ُهمْ  َربِِّهمْ  ُماَللُو أَن ُهمْ  ٌَُظنُّونَ  ال ِذٌنَ : من لوِلِه تعالى   .{ٙٗ}البمرة: َراِجعُونَ  إِلَ

(ٌَْعلَمون)لرأ عبُد هللاِ بُن مسعود 
(ٔ)

 َوالظ نّ  اْلِعْلمُ و )) .(ٌظنّون)، ولراءة الجمهور  

 الن ِمٌِض  ِمنَ  َمانِع   َراِجح   اْلِعْلمَ  أَن   إاِل   َراِجًحا اْعتِمَاًدا ِمْنُهَما َواِحدٍ  ُكلِّ  َكْونِ  فًِ ٌَْشتَِرَكانِ 

ٌْرُ  َراِجح   َوالظ ن   ا الن ِمٌِض، ِمنَ  َمانِعٍ  َؼ  اْسمِ  إِْطاَلقُ  َصح   اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  اْشتََبَها فَلَم 

((اْْلَخرِ  َعلَى أََحِدِهَما
(ٕ)

أّما الَظّن فهو  .فالفعل َعِلم ٌدلُّ على الٌمٌن الذي ال شن  معه .

((الظ ّنِ والٌمٌن  ))من األفعال التً تُْستَْعمل فً معنى 
(ٖ)

فً كالم العرِب  ))، والظ نُّ  

ٌْه ، ولْد ٌولَُع الظ نُّ مولع الٌمٌِن فً األمور  لاِعَدتُه الش ن مع مٌٍل إلى أحِد ُمْعتَمََد

ٍ  ال تمولُ  .المتحممة ، لكنّهُ ال ٌوَلُع فٌما خرَج إلى الحّسِ  ًّ العرُب فً َرُجٍل مرب

ٌَْخُرْج إلى الحّسِ بعد : أظنُّ هذا إْنسانًا ، وإن ما نَِجُد االْستْعماَل فٌما لَ حاِضرٍ  ((ْم 
(ٗ)

. 

: األول أن  الظ ن  هنا بمعنى الٌمٌنلة الظ ن  فً هذه اْلٌة مذهبانوللمفسرٌن فً دال
(٘)

 

الٌمٌن
(٘)

ٌَُشنُّ أن هُ مالٍق رب هُ )) ؛ وذلن   ((ألن  من ُوِصَؾ بالخشوعِ ال 
(ٙ)

فالخاشعوَن  .

 ٌُْحَملَ  أَنْ  ))ر فٌذهُب إلى أّما المذهب اْلخ .فالخاشعوَن على ٌمٌٍن من لماِء هللاِ تعالى

(( الحمٌمً الظن وهو ظاهره َعلَى الل ْفظُ 
(1)

ألن  المإمنٌن حتى الصّدٌمٌّن  ))؛ وذلن  

((مازالوا َوجلٌَن خابِفٌَن النِّفاَق على أْنفُِسِهم 
(1)

فحاُل المإمِن بٌن خوٍؾ وَرجاء ،  

الظن هنا بمعنى  . أو أنّ خوفًا من َعْدِلِه وعمابِِه ، ورجاًء وطمعًا فً عفِوِه وثوابِهِ 

لّما ٌحصل ؛ فاإلعتماد فهم ٌعتمدون أنّهم ماللوا ربِِّهم ، وأنّهم إلٌه راجعون. أّما ٌمٌنًا 

 م إلٌه.هِ جوعِ ألّن العلَم الٌمٌن ٌحصُل عند لماِء هللاِ تعالى ور

                                                           
العال سالم مكرم وأحمد معجم المراءات المرآنٌة لعبد  ، ٌنظر: ٖٓٓ/ٔالبحر المحٌط جٌنظر:  (ٔ)

 .ٖ٘/ ٔمختار عمر
 .4ٔٗ/ٖ مفاتٌح الؽٌب  (ٕ)
 .ٕٗ٘/ ٔهمع الهوامع  (ٖ)
 .1ٖٔ/ٔ المحرر الوجٌز (ٗ)
 .ٖٓٓ/ٔ، ٌنظر: البحر المحٌط  ٖٗٔ/ٌٔنظر: الكشاؾ  (٘)
 .ٖٓٓ/ٔ المحٌط البحر (ٙ)
 .4ٔٗ/ٖ الؽٌب مفاتٌح (1)
 .ٕٗ٘/ ٔ الهوامع همع (1)
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 يُقَتِّلونَ  –يَُذبِّحوَن 

ٌْنَاُكمْ  َوإِذْ : من لوله تعالى  ٌَُذبُِّحونَ  اْلعََذابِ  ُسوءَ  ٌَُسوُموَنُكمْ  فِْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  نَج 

(ٌَُمتِّلون)لرأ عبُد هللاِ  .{4ٗ}البمرة: أَْبنَاَءُكمْ 
(ٔ)

والمراءة .(ٌَُذبِّحون)، ولراءة الجمهور  

ٌَتّضح بها كٌفٌة المتل ،  : لَتَلهُ إذا أماته بضرٍب أو َجْرحٍ أو ٌُمالُ  ))بالفعل ٌَُمتِّلون ال 

((ِعل ٍة 
(ٕ)

لطُع الحلموم  )): ، فالذْبحُ  كٌفٌة المتل أّما المراءة بالفعل ٌَُذبّحون فٌَت ضُح بها. 

((الحلموم من باطن عند الن صٌل 
(ٖ)

الفعل الذي كان وهذه المراءة تُصّور بشاعة  .

 .ٌُمارُسه آُل فِْرعوَن بؤبناِء بنً إْسرابٌل

 فاْقتالوا  –فأقيلوا  –فاْقتُلوا 

ٌْر   َذِلُكمْ  أَْنفَُسُكمْ  فَاْلتُلُوا بَاِربُِكمْ  إِلَى فَتُوبُوا: من لوله تعالى  فَتَابَ  بَاِربُِكمْ  ِعْندَ  لَُكمْ  َخ

ٌُْكمْ  ابُ  ُهوَ  إِن هُ  َعلَ ِحٌمُ  الت و  (فاْلتالوا)و (فؤلٌلوا)لرأ لتادة  .{ٗ٘}البمرة: الر 
(ٗ)

، ولراءة  

: أمر  من اإللالة ، وكؤن  المعنى فؤلٌلوا ... ))ومعنى لراءة  .(فاْلتلوا)ولراءة الجمهور 

أن  أْنفَُسكم لد تورطت فً عذاب هللاِ بهذا الفعل العظٌم الذي تعاطٌتموه من عبادة 

العجل ، ولد هلكت فؤلٌلوها بالتوبِة والتزام الطاعة ، وأزٌلوا آثاَر تلن المعاصً 

((بإظهار الطاعات 
(٘)

اْفتعل بمعنى اْستَْفعل ، أْي  ))فهً من  (فاْلتالوا)أّما لراءة  .

(( فاْستَمٌلوها
(ٙ)

ما ٌَْجترهُ االنساُن لنفِسِه من خٌٍر أو شّرٍ وٌَْمترحه  )): . ومعنى اْلتال

))
(1)

((اْستلٌنوا واْستعطفوا  ))بمعنى  ، 
(1)

 )) (التُلوا)أّما   ، أْي اطلبوا اللٌن والعفو لها. 

ا َحِمٌمَةً  َلتاًْل  أَْنفُِسِهمْ  بِمَتْلِ  َكل فَُهمْ  أَن هُ  َعلَى ٌَُدلُّ  فَُهوَ  ))  اْلِعْجلَ  َعبَدَ  َمنْ  ُكل   ٌَْمتُلَ  بِؤَنْ  إِم 

ا ... اأْلَْجَسامِ  فًِ ال تًِ اأْلَْرَواحَ  بِاأْلَْنفُِس  اْلُمَرادُ  فٌََُكونُ  نَْفَسهُ   ٌَْعبُُدوا لَمْ  َمنْ  ٌَْمتُلَ  بِؤَنْ  َوإِم 

                                                           
 .ٖٖٔ/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٔ)
 .4ٖ٘/ٖ]لتل[ العٌن (ٕ)
 .ٙٙ/ٕ ]ذبح[ المصدر نفسه (ٖ)
 .11ٖ/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٗ)
 .11ٖ/ٔالمصدر نفسه  (٘)
 .11ٖ/ٔالمصدر نفسه  (ٙ)
 .1ٗ المحتسب  (1)
 .1ٗ المصدر نفسه (1)
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 اْلمَتْلِ  َمْعنَى َعلَى ُهنَا لن ْفِس ا بِمَتْلِ  اأْلَْمرَ  َحَملَ  َمنْ  الن اِس  َوِمنَ  ... َعابِِدٌهِ  اْلِعْجلَ 

((َواْلمَْهرُ  التذلٌل َوُهوَ  اْلمَجاِزي
(ٔ)

: فالتلوا أنفسكم هو َذلّلوها ، لعّل المراد من لولهف .

الماؾ والتاء والالم أصل  صحٌح  ٌدلُّ على  ))إلى أن  ( هـ4ٖ٘ت)فمد ذهب ابن فارس 

((: تمَت لت الجارٌةُ للرجِل حتى عِشمها ، كؤن ها خضعت لهُ ... وٌُمالُ إْذالٍل وإماتٍة 
(ٕ)

  ،

((: ما ذل  وَمَرَن على العمل الممت ل من الدواب )): ، ومنه لولهم
(ٖ)

أْي توبوا إلى هللِا  

 .تعالى وذلّلوا أنفسكم وأْخِضعوها ومّرنوها على العمل بطاعة هللا ورسوله

 َسلْ  –اْدُع 

ًَ  َما لَنَا ٌَُبٌِّنْ  َرب نَ  لَنَا اْدعُ  لَالُوا: من لوِلِه تعالى ٌْنَا تََشابَهَ  اْلبَمَرَ  إِن   ِه  َشاءَ  إِنْ  َوإِن ا َعلَ

 ُ (َسلْ ) بن مسعود لرأ عبُد هللاِ  .{1ٓ}البمرة: لَُمْهتَُدونَ  ّللا 
(ٗ)

، ولراءة الجمهور  

((: الطلب السإال ))من  (َسلْ )ولراءة . (اْدعُ )
(٘)

من الدعاء ، بمعنى  (اْدعُ )، و لراءة  

((اْسؤْلهُ لنا  ))السإال ، أْي 
(ٙ)

ٌِْن ، هو أن  السإال و  . المسؤلة  ))والفرق بٌن االْستعمالَ

((ٌُماِرنُها الخضوع واالْستكانة 
(1)

الدعاء إذا كان هلل تعالى فهو مثل المسؤلة  ))أّما  .

َن معه خضوع ، وجاز أْن ال معه اْستكانة وخضوع ، وإذا كان لؽٌر هللاِ جاز أْن ٌكو

((ٌكوُن معهُ ذلن 
(1)

 لَنَا ٌُْخِرجْ  َرب نَ  لَنَا فَاْدعُ : }ورد كال اللفظٌن فً لوِلِه تعالىولد  .

ا  هُوَ  ال ِذي أَتَْستَْبِدلُونَ  لَالَ  َوبََصِلَها َوَعَدِسَها َوفُوِمَها َولِث ابَِها بَْمِلَها ِمنْ  اأْلَْرضُ  تُْنبِتُ  ِمم 

ٌْر   ُهوَ  بِال ِذي أَْدنَى ٌِْهمُ  َوُضِربَتْ  َسؤَْلتُمْ  َما لَُكمْ  فَإِن   ِمْصًرا اْهِبُطوا َخ ل ةُ  َعلَ  {َواْلَمْسَكنَةُ  الذِّ

فمد عب ر عن طلب موسى علٌه السالم بالدعاء ، وعب ر عن طلب بنً  .[ٔٙ]البمرة:

لة والمْسكنة[ ، والدعاُء  اْسرابٌل بالمْسؤلة التً أْعمبها لولُهُ تعالى ]وُضِربت علٌهم الذِّ

هلل تعالى ٌمٌنًا معه خضوع  واْستكانَة  ؛ إاّل أن  التعبٌر كان على لساِن بنً اْسرابٌل 

                                                           
 .ٖٓ٘/ٔالتحرٌر والتنوٌر (ٔ)
 .ٙ٘/ ٘]لتل[مماٌٌس اللؽة  (ٕ)
 . 4ٖ٘/ٖ]لتل[ العٌن  (ٖ)
 .٘ٓٗ/ٔالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٔالمصدر نفسه  (٘)
 .1ٖ٘/ٔالمصدر نفسه  (ٙ)
 .ٖٙٗ/ٔ لفروق اللؽوٌة امعجم  (1)
 .ٖٙٗ/ٔالمصدر نفسه  (1)
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ًّ موسى عند هللاِ تعالى ، فناسب التعبٌر بالدعاء مكانة النبً  وهم ٌْعلموَن لَْدر النب

   .اْسرابٌل من الذُّّلِ والمْسكنةموسى علٌه السالم ، وناسب التعبٌر بالسإال لحال بنً 

 َمِلَكْينِ  –َملََكْيِن   

ٌْنِ  َعلَى أُْنِزلَ  َوَمامن لوله تعالى:  {. ٕٓٔ}البمرة:َوَماُروتَ  َهاُروتَ  بِبَابِلَ  اْلَملََك

ٌْنِ ) وجماعةلرأ ٱبُن عباس والحسن البصري  (الَمِلَك
(ٔ)

ٌْنِ )، ولراءة الجمهور   . (اْلَملََك

((ٌْعنً به رجلٌِن من بنً آدم  ))وحجة من لرأ الَمِلَكٌِن بكسر الالم أن ه 
(ٕ)

،  وحجة  

((أن هما َملَكاِن من المالبكة  ))أن ه أراد  (الَملََكٌنِ )من لرأ 
(ٖ)

.             

 نَجئ –نَأِْت 

ٌْرٍ  نَؤْتِ  نُْنِسَها أَوْ  آٌَةٍ  ِمنْ  َنْنَسخْ  َما: من لوله تعالى {  ٙٓٔ}البمرة: ِمثِْلَها أَوْ  ِمْنَها بَِخ

(نَجا)لرأ أبً وابن مسعود 
(ٗ)

ولد فّرق الراؼُب  .(نَاْتِ )، ولراءة الجمهور  

اإلتٌان مجًء  بسهولٍة  ))بٌن اإلتٌان والمجًء فذهب إلى أن   (هـٕٓ٘ت)األصفهانً

وٌُماُل فً الخٌِر وفً الّشر وفً  .واإلتٌان ٌُماُل للمجًء بالذات وباألمر وبالتدبٌر ...

((األعٌان واألعراض 
(٘)

كاإلتٌان لكن المجًء أعم ؛ ألن  اإلتٌاَن  ))أّما المجًء فهو  .

اإلتٌاَن مجًء  بسهولة ، واإلتٌان لد ٌُماُل باعتبار المصد وإْن لم ٌكن منه الحصول ، 

وِلما ٌكوُن والمجًء ٌُماُل اعتباًرا بالحصول ، وٌُماُل جاء فً األعٌان والمعانً 

((... مجٌبُهُ بذاتِِه وبؤمِرِه ولمن لصد مكانًا أو عماًل وزمانًا 
(ٙ)

فموله أن  اإلتٌان  

أّما داللة  ))مجًء  بسهولٍة لْد ٌَْستدعً النظر فٌه ؛ حٌث رد ه أحد الباحثٌن بموله : 

لولُهُ  الٌِن متشابهٌن همااإلتٌان على المجًء بسهولة فٌنمُُضهُ تساوي اللفظٌن فً سٌ

                                                           
 وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  1ٕ٘/ٌٔنظر: البحر المحٌط  (ٔ)

 .4٘/ٔعمر مختار
 .ٗٙٔ/ٔلعبد اللطٌؾ الخطٌب  المرآنٌة المراءات معجم (ٕ)
 .1ٕ٘/ٔالبحر المحٌط  (ٖ)
 مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  4ٖٔ/ٔالمحرر الوجٌز ٌنظر:  (ٗ)

 .ٔٓٔ/ٔعمر
 .4 فً ؼرٌب المرآن المفردات (٘)
 .ٖ٘ٔالمصدر نفسه  (ٙ)



 التحّول الّداللي في ......أثر القراءات................................بع ................الفصل الرا
 

ٔ٘٘ 
 

َ  أَتَى َمنْ  إاِل  : }تعالى  بِمَْلبٍ  َرب هُ  َجاءَ  إِذْ [ ، ولولُهُ تعالى : }14{ ]الشعراء:َسِلٌمٍ  ِبمَْلبٍ  ّللا 

(([ 1ٗ{ ]الصافات:َسِلٌمٍ 
(ٔ)

ن  اإلتٌاَن ٌُماُل باعتبار المصد وإْن لم ٌكن منه ولولُهُ إ .

بدلٌل االستعمال المرآنً للمجًء  الحصول ، والمجًَء ٌُماُل اعتباًرا بالحصول ممبول  

لم ٌرد )جاء( فً التعبٌر المرآنً ن الماضً ، وهو حاصل  ٌَمٌنًا ، حٌث بسٌاق الزم

إاّل فعاًل ماضًٌا
(ٕ)

على لراءة الجمهور ، وفً سٌاق حصول الفعل ٌمٌنًا ال شن  فٌه ؛  

 َواَل  َمال   ٌَْنفَعُ  الَ  ْومَ ٌَ : }تٌان بملٍب سلٌم بعد لوله تعالىففً اْلٌتٌن السابمتٌن عبّر باإل

َ  أَتَى َمنْ  إاِل   بَنُونَ  [ ، وهذا وصؾ  عام  للناس لد 14-11{ ]الشعراء:َسِلٌٍم  بِمَْلبٍ  ّللا 

 ِمنْ  َوإِن  : }. وعبّر بالمجًء بعد لوله تعالىمعلى جمٌِعه ٌنطبُك على بعِضِهم ال

ْبَراِهٌَم إِذْ  ِشٌعَتِهِ  [ ، وهذا الوصُؾ مختص  1ٗ-1ٖ{ ]الصافات:َسِلٌمٍ  بِمَْلبٍ  َرب هُ  َجاءَ  إَلِ

بٌر أّما فً اْلٌة التً هً مدار البحث فالتع. بالخلٌل علٌه السالم وهو ٌمٌنًا حاصل  

، وهنا فً هذه اْلٌة ذُِكَر فعالن والبُد  من حصول  بالمجًء لفعٍل أو أمٍر حاصلٍ 

خة ، أو اإلتٌان بآٌة هً مثل اْلٌة أحَدهما وهما اإلتٌان بآٌٍة هً خٌر  من المنسو

المنسوخة بصفة الخٌرٌة ؛ لذلن فمد أوثر التعبٌر باإلتٌان على التعبٌر بالمجًء ، 

رب ما هذا ٌدفُع بالمول إلى أن  اإلتٌان ٌُستعمل لألمور التً لد تحصل ولد ال تحصل ، 

 .من دون شنٍّ أما التعبٌر بالمجًء فٌُعَب ُر به عن األمور التً تحصُل ٌمٌنًا 

 نَقََض  –نَبََذ 

 ٌُْإِمنُونَ  اَل  أَْكثَُرُهمْ  َبلْ  ِمْنُهمْ  فَِرٌك   نَبََذهُ  َعْهًدا َعاَهُدوا ماأوكلّ : من لوله تعالى

(نَمََضه)لرأ عبد هللا  .{ٓٓٔ}البمرة:
(ٖ)

: انتثار النَْمضُ  ))و  .(َنبََذه)، ولراءة الجمهور  

ومن نْمِض الحبِل والِعْمِد استُعٌر  ...العَمد من البناء والحبل والِعْمِد وهو ضد اإلبرام 

((نَْمُض الَعْهِد 
(ٗ)

ونمُض العهِد وَعَدُم الوفاِء بالعهِد صفة  مذمومة  ، وهً من أشهر  .

إْلماُء  )) أّما النبذ فهو ت فً المرآن الكرٌم وُعِرفوا بها.صفات بنً إسرابٌل التً ورد

                                                           
 .٘ٗٔالترادؾ فً المرآن الكرٌم بٌن النظرٌة والتطبٌك  (ٔ)
 .4ٔٔ – 11ٔ: المعجم المفهرس أللفاظ المرآن الكرٌم ٌنظر (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٔ، البحر المحٌط  1ٔٔ/ٔالكشاؾ ٌنظر:  (ٖ)
 .ٕ٘ٙالمفردات فً ؼرٌب المرآن  (ٗ)
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((الشًِء وَطْرِحِه ِلملّة االعتداد به 
(ٔ)

واستُعٌر من هذا المعنى َنْبذُ العهدِ  .
(ٕ)

 ))، بمعنى  

((ترُن العمِل بِِه أْو اْعتِزاِلِه 
(ٖ)

ربّما أوثر التعبٌر بالن ْبذ ؛ ألن ه تعالى أْخبَر أن  فرٌمًا . 

رٌَك اْلخر لم ٌتركوا العمل به  وذلن ؛ منهم تََركوا العمل به ، وهذا ٌدلُّ على أن  الف

ألن  التعبٌر بالنّمض ٌدلُّ على االنتثار ؛ ألن ه مستعار من نمض الحبل والِعْمِد فكما 

  ن العهد ، فالتعبٌر بالفعل نمََض ٌشملالِعْمُد بعد نَْمضه ال ٌُسمى ِعْمدا النتثاره فكذل

ال ٌشٌر  ذَ بَ نَآن. أّما التعبٌر بالفعل وهذا خالؾ ما أخبر به المر المعاِهدٌَن جمٌعًا ،

 إلى أنّهم جمٌعًا نبذوا العهد ؛ بْل فرٌك  منهم.

 قِبَلَه  –تِْلقاءه  –َشْطَره 

ٌْثُ  َوِمنْ : من لوِلِه تعالى ٌْثُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهنَ  فََولِّ  َخَرْجتَ  َح  َما َوَح

(لِبَلَه)لرأ عبد هللا بُن مسعود  .{ٓ٘ٔ}البمرة: َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  َفَولُّوا ُكْنتُمْ 
(ٗ)

ولرأ  

(تِْلماءه)ٱبُن أبً عبلة 
(٘)

من الممابلة أْي  (لِبَلَه)ولراءة  .(َشْطَره)، ولراءة الجمهور  

ٌت لِْبلة  إللبال الناِس علٌها فً صالتهم  ))المواجهة ، ومنه  ((المبلة سّمِ
(ٙ)

، أْي  

فََعَل ذلن لِبَاًل ، أْي مواجهةً  )) :ٌْستَمبلونها ، فتكوُن فً لبالة وجوِهِهم ، ومنه لولُهم

))
(1)

فهً من اللماء والماللاة واللٌتُه ، أْي لابلتُه وجًها لوجه (تْلماءه)أّما لراءة  .
(1)

. 

الش ْطُر ٌُْطلُك وٌراُد بِِه النصؾ  ))من الش ْطر ، وٌؤتً لعّدة معاٍن منها  (َشْطَره)ولراءة 

رٌن على أن  المراد بالشطر تِْلماإه وجانِبُه  ، وٌُْطلُك وٌراُد بِِه النحو ، وأكثُر المفّسِ

))
(4)

 ُهوَ  الش ْطرَ  أِلَن   َوُمْنتََصفُهُ، اْلَمْسِجدِ  َوَسطُ  ِمْنهُ  اْلُمَرادُ  ))، ومعنى النصؾ ،  

                                                           
 .ٕٔٙالمفردات فً ؼرٌب المرآن   (ٔ)
 .4ٔ٘/ٔ: البحر المحٌط ٌنظر (ٕ)
 .4ٔ٘/ٔالمصدر نفسه  (ٖ)
 .ٕ٘/ٕ المصدر نفسهٌنظر:  (ٗ)
 .ٕ٘/ٕ نفسهالمصدر  (٘)
 .ٕ٘/٘]لبل[مماٌٌس اللؽة  (ٙ)
 .ٕ٘/٘ ]لبل[ المصدر نفسه (1)
 .ٕٔٙ/٘]لمى[ المصدر نفسه: ٌنظر (1)
 .ٖٕ/ٕالبحر المحٌط  (4)
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(( اْلَمْسِجدِ  َوَسطِ  فًِ عَة  بُمْ  َواْلَكْعبَةُ  النِّْصُؾ،
(ٔ)

المراد هو مراعاة الشطر  ، ولْد ٌكون 

أّما على معنى الن ْحو ، فإن  اْلٌة تُْلِزم  فٌه الكعبة ممابِلة لوجه المصلً. الذي تكونُ 

 َداَللَة   ، اْلَكْعبَةِ  ِذْكرِ  ُدونَ  اْلَحَراِم، اْلَمْسِجدِ  ِذْكرِ  َوِفً ))بالتوجه إلى المسجد الحرام ، 

ٌْنَِها ُمَراَعاةُ  اَل  اْلَكْعبَِة، ِجَهةِ  ُمَراَعاةُ  ُهوَ  ٌَِجبُ  ال ِذي أَن   َعلَى (( َع
(ٕ)

 )). ومن معانً 

((: البُْعد الش ْطر
(ٖ)

المصلً  بِِه المرآن الكرٌم لٌناسب معنى البعد أْي بُعد رَ ، وُربّما َعبّ  

ٌْثُ : ]المصلً عن المسجد الحرام ؛ فمال [ ، َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  فََولُّوا ُكْنتُمْ  َما َوَح

فالشْطر ٌجمع بٌن هذه المعانً ، فتتضح من خالِلِه داللة وجوب توّجه المصلً نحو 

أّما  .، وشطر الكعبة ، حتى فً حال كونِِه فً مكاٍن بعٌد ، فتجُب مراعاة الت وّجِه لها

ْكثر ؛ فالممابلة واللماء بٌن )لِبَلَه ، وتِْلماءه( فالتعبٌر بها ٌناسب معنى المرب أ

   .المتماربٌن والمتواجهٌن

 القصص –القصاص 

 تَت مُونَ  لَعَل ُكمْ  اأْلَْلبَابِ  أُوِلً ٌَا َحٌَاة   اْلِمَصاِص  فًِ َولَُكمْ : لوِلِه تعالىمن 

ًُّ  لرأ أبو الجوزاء أوُس بُن عبدِ  .{14ٔ}البمرة: بع (المََصص)هللا الر 
(ٗ)

، ولراءة  

المرآن ، أْي ولكم فً  ))أن ه أراد بِِه  (المَصص)وحجة من لرأ  .(الِمصاص)الجمهور 

((المرآِن حٌاة  للملوِب 
(٘)

ٌُْكم من حكِم المتل  )): ولكم ، أْو أن ه على معنى فٌما لص  عل

((والِمصاص 
(ٙ)

.   

 

 

                                                           
 .ٖٕ/ٕالبحر المحٌط  (ٔ)
 .ٕٗ/ٕ المصدر نفسه (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔٔتهذٌب اللؽة  (ٖ)
 .ٗ٘ٔ/ٕ، البحر المحٌط  ٖٕٕ/ٔالكشاؾ ٌنظر:  (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٔ المصدر نفسه (٘)
 .ٗ٘ٔ/ٕ المحٌط البحر (ٙ)
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 َحْيفًا –َجنَفًا 

َنُهمْ  فَؤَْصلَحَ  إِثًْما أَوْ  َجنَفًا ُموٍص  ِمنْ  َخاؾَ  فََمنْ : من لوِلِه تعالى ٌْ ٌْهِ  إِثْمَ  فَاَل  بَ  ّللا َ  إِن   َعلَ

ٌْفًا)لُرئ  .{1ٕٔ}البمرة: َرِحٌم   َؼفُور   (َح
(ٔ)

 ))والحٌُؾ  .(َجنَفًا)، ولراءة الجمهور  

ٌِْه ٌَحٌُؾ ، إذا مالالمٌلُ    ومنهُ تََحٌّفُت الشًَء إذا أَخْذتُهُ من .: ٌُماُل حاَؾ عل

((جواِنبِهِ 
(ٕ)

 تُ فْ ٌ  حَ تَ  نَ لولِ  من هُ وأصلُ  ، صهمِ نْ ٌُ  حتى الشًءِ  على الحملوالحٌُؾ  ))،  

(( هِ حافاتِ  من هُ تنمصتَ  إذا الشًءَ 
(ٖ)

((البَْخس  ))، والحٌُؾ ٌُْعطً معنى  
(ٗ)

أّما الَجنَؾ  .

ٌُْل فً الحكِم والجنوحِ إلى أحِد الجانبٌِن  ))فهو  ((الم
(٘)

مٌل  عن االْستمامِة  ))، وهو  

((إلى الضالل 
(ٙ)

[ ))، ومنه   َجنََؾ إذا َعَدَل ]أْي َعَدَل عن الحّكِ
(1)

((وجاَر  
(1)

 ًوف .

ضوء ما ذُِكر من دالالت الحٌِؾ والَجَنِؾ ، ٌتّضح أن  الحٌَؾ مٌل  إلى أحِد  ًوف

ٌْل  فً الحكم ، وهو أْن ٌكوَن الحكُم جابر بعٌد  .الجانبٌن وإنماص اْلخر والَجنَُؾ م

ٌْفًا)فمعنى اْلٌة على لراءة  .عن االْستمامة : فمن خاؾ من موٍص مٌاًل إلى هو (َح

       : فََمن خاَؾ من موٍص (َجنَفًا)والمعنى على لراءة  .الممابلِة لهاجهٍة ، وإْنماص الجهة 

(( وعدوالً  ، الحكِّ  عن اجورً  ))
(4)

ٌْؾ   . والموصً صاحُب الحّكِ ، وال ٌماُل ِلِفْعِلِه ح

 .وٌُماُل َجنََؾ إذا جاَر فً حكِمهِ  اِصِه ، فال ٌُعَدُّ هذا بَْخًسا.ألخِذِه من ماِلِه وإْنم

 أقيموا  –أتِّموا 

وا اْلَحج  َواْلعُْمَرةَ لِِل ِ : من لوِلِه تعالى ٌَْسَر ِمَن اْلَهْديِ َواَل  َوأَِتمُّ فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَ

ٌَْبلَُػ اْلَهْدُي َمِحل هُ  لرأ علممة وٱبُن مسعود . {4ٙٔ}البمرة: تَْحِلمُوا ُرُءوَسُكْم َحت ى 

                                                           
معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم مكرم وأحمد ، ٌنظر:  1ٙٔ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٔ)

 . ٓٗٔ/ٔمختار عمر 
 .ٕ٘ٔ/ٕ ]حٌؾ[ مماٌٌس اللؽة (ٕ)
 .ٕٗٓ/ٔالفروق اللؽوٌة معجم  (ٖ)
 .4ٙ/ٕالبحر المحٌط  (ٗ)
 .1ٓٔ/ٔ لمفردات فً ؼرٌب المرآنا (٘)
 .1ٙٔ/ٔ المصدر نفسه (ٙ)
 .1ٙٗ/ٔ ( ]جنؾ[ٔرلم ) هامش مماٌٌس اللؽة (1)
 .1ٙٗ/ٔ ]جنؾ[ اللؽة مماٌٌس (1)
 .1ٖ/ٔ، ؼرٌب المرآن البن لتٌبة ٔٔٔ/ٔنً المرآن للفراء ا، ٌُنظر: مع ٙٙ/ٔ مجاز المرآن (4)
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(وألٌموا)وٱبُن عباس 
(ٔ)

من اإللامة ،  (ألٌموا)ولراءة  .(وأِتّموا)، ولراءة الجمهور  

سوق  : ألامت الؽزالةُ لام العوُد لّوَمهُ ، أو اإلدامةالتموٌم ، أ ))وهً إّما بمعنى 

راِب ، أْي أدامتها من ر والنّهوض من: لامت السّ الّضِ ((: لام باألمر وق ، أو الت َشمُّ
(ٕ)

. 

))
(ٕ)

((لها لابمة جعْ  ))ومنه إلامة الصالة أْي  .
(ٖ)

، وإطاللها على الصالة مجاًزا 
(ٗ)

  ،

فإلامة الصالة اْستعارة تبعٌ ة َشب هت المواظبة على الصلوات والعناٌة بها بجعِل )) ، 

((الشًِء لابًما 
(٘)

ٌرُد على النالِص  ))من اإلتمام والتتمٌم وهو أْن  (وأتّموا)لراءة و .

((والتماُم ٌمابُل نمصان األصل  ...فٌُتمُمهُ 
(ٙ)

ٌِْن  ))، وذلن من خالل   إتٌانهما تاّم

عه هللاُ عز  وجل  ، وشرحتْهُ السُّن ة ا لش رٌفة ، بؤجزابهما وشرابِطِهما ، بحسب ما شر 

وا}: وٌُْستفاُد من لوِلهِ  ْشتََرُط[ فٌهما لصد { أن هما عبادتاِن ٌُْعتَبَُر]ٌُ لِِل ِ  َواْلعُْمَرةَ  اْلَحج   َوأَتِمُّ

((الت مرِب هللِ تعالى ، فال ٌتّماِن إاّل ِلَوْجِه هللاِ عز  وجل  
(1)

فتماُم الحّج والعُمرة بؤداء  .

فؤلٌموا ، تحمل معنى  .األعمال الخاصة بهما ، وبنٌّة المربة لوجه الحّكِ جل  وعال

والعناٌة بهذه الشعابر ، التموٌم ، والدوام ، والنهوض بنشاط إللامة شعابر هللا ، 

بجعلها لابمة ، أّما فؤتّموا ، فهً تدلُّ على وجوب تَتْمٌم ما هو واجب من أْعمال فً 

وا( ؛ لمناسبة داللتها مع  مناسن الحّج والعمرة ، والمراءة المرجحة هً لراءة )وأتمُّ

اعة ، الشعٌرتٌن )الحج والعمرة( فمد تإدٌان مّرة واحدة فً حٌاة المإمن مع االستط

 .ولد ال تإدى مطلما ؛ لعدم االستطاعة

 الناسي  –الناس 

                                                           
الخطٌب معجم المراءات المرآنٌة لعبد اللطٌؾ ، ٌنظر:  ٕ٘٘/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٔ)
ٔ/ٕٙ1. 
 .٘ٙ/ٔالبحر المحٌط  (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔالتحرٌر والتنوٌر (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ المصدر نفسه :ٌنظر (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ والتنوٌر التحرٌر (٘)
 .4ٕٙالكلٌات  (ٙ)
 .ٙٙٔ/ٖمواهب الرحمن  (1)
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ٌْثُ  ِمنْ  أَفٌُِضوا ثُم  : من لوِلِه تعالى َ  إِن   ّللا َ  َواْستَْؽِفُروا الن اسُ  أَفَاضَ  َح  َؼفُور   ّللا 

، و)الناِس( (الناسً)لرأ سعٌد بُن جبٌر  .{44ٔ}البمرة: َرِحٌم  
(ٔ)

، ولراءة الجمهور  

لموِلِه ٌعنً آدم علٌه السالم ؛  )) ولد ُوّجهت لراءة )الناسً( على أنّه .(الناس)

تعالى
(ٕ)

ًَ  لَْبلُ  ِمنْ  آَدمَ  إِلَى َعِهْدنَا َولَمَدْ : } (( [٘ٔٔ]طه: {َعْزًما لَهُ  َنِجدْ  َولَمْ  فَنَِس
(ٖ)

على  

على أنّها صفة ؼالبة
(ٗ)

 فال لدٌم   شرع  عرفات من اإلفاضة أنّ  ٌعنى))  وِذْكُر آدم هنا .

(( عنه تخالفوا
(٘)

: ثّم أفٌضوا من حٌُث أفاَض آدم ، ولْم أْي أن  هللا تعالى أمر بموِلهِ  .

والسإال ما الؽرض من ذكر هذا الوصؾ إْن صح   .سمه بْل وصفه بالناسًٱٌذكر 

  ؟!... أن ه ٌنطِبُك على آدم علٌه السالم؟ وما مناسبتُهُ؟ وهل هو ممدوح  بها أْم 

أْن توصؾ المراءة باللحن ، ، ولكن بداًل من بالكسر كانت مراءة أّن ال وأؼلب الظنِّ 

بعٌنِِهم فً  فال توجد إشارة إلى تعٌٌن أشخاص   (الناس)أّما لراءة  .أّولت بهذا التؤوٌل

ل ومعلوم  أّن الحّج معروؾ  من زمن إبراهٌم علٌه السالم ، وهذا العلم متحصّ  .اْلٌة

َرا أَنْ  َوإِْسَماِعٌلَ  إِْبَراِهٌمَ  إِلَى َوَعِهْدنَا: }تعالىمن المرآن الكرٌم ، لال  ًَ  َطّهِ ِت ٌْ  َب

ك عِ  َواْلعَاِكِفٌنَ  ِللط ابِِفٌنَ  ّن فمراءة الجمهور أرجح ؛ أل [ٕ٘ٔ]البمرة: {السُُّجودِ  َوالرُّ

  .لبل اإلسالم الحج معروؾ عند الناس

 البشر –الناس 

ةً  الن اسُ  َكانَ : من لوِلِه تعالى ُ  فَبَعَثَ  َواِحَدةً  أُم  ِرٌنَ  الن بٌٌِِّنَ  ّللا   َوُمْنِذِرٌنَ  ُمبَّشِ

ًّ بُن كعب  .{ٖٕٔ}البمرة: (البشر)لرأ أب
(ٙ)

والفرق بٌن  .(الناس)، ولراءة الجمهور  

أن  لولُنا البشر ٌَْمتَضً حْسن الهٌبة وذلن أن هُ  ))التعبٌر بالبشر ، والتعبٌر بالناس هو 

                                                           
= تفسٌر  المرآن ألحكام الجامع، ٌنظر:  1ٕٗ/ٔالكشاؾ، ٌنظر: 4ٔٔ المحتسب ٌنظر: (ٔ)
الم مكرم معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال س، ٌنظر:  ٕٖٖ/٘، مفاتٌح الؽٌب 1ٕٗ/ٕ لمرطبًا

 .ٗ٘ٔ/ٔوأحمد مختار عمر 
 .1ٕٗ/ٕ لمرطبً= تفسٌر ا المرآن ألحكام الجامع (ٕ)
 .4ٔٔالمحتسب  (ٖ)
 .4ٔٔالمصدر نفسه  (ٗ)
 .1ٕٗ/ٔالكشاؾ  (٘)
، ٌنظر: معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم مكرم وأحمد  ٖٖٙ/ٌٕنظر: البحر المحٌط ج (ٙ)

 .ٕٙٔ/ٔوأحمد مختار عمر 
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ٌُماُل : رُجل  بشٌر  وامرأة  بشٌرة  إذا كان حَسُن  .ن البِشارةِ وهً ُحْسُن الهٌبةُمْشتَك  م

 :إن  لولَنا :فُسّمً الناُس بََشًرا ألن هم أْحَسُن الحٌوان هٌبةً ، وٌجوُز أْن ٌُمالُ  .الهٌبة

((بََشرة   :لظاِهر الجْلدِ  :بشر  ٌَْمتضً الظهور وسّموا بََشًرا لظهوِر شؤنِِهم ومنه لٌل
(ٔ)

 

ُخص  فً المرآِن )) ،  وٌإٌّد ما ذُِكر من أّن لفظ البشر ٌمتضً الظهور ، هو أن هُ لْد  

 ِمنَ  َخلَكَ  ال ِذي َوُهوَ : }بلفِظ البشر نحوكلُّ موِضعٍ اعتُبَِر من االْنساِن ُجثّتُهُ وظاِهُرهُ 

 [1ٔ]ص: {ِطٌنٍ  ِمنْ  بََشًرا اِلك  خَ  إِنًِّ، ولال عّز وجّل } [ٗ٘]الفرلان: {بََشًرا اْلَماءِ 

))
(ٕ)

((ُسّمً البََشُر بََشًرا لظهوِرِهم  )): ولذا لٌل .
(ٖ)

أّما لفظ الناس فهو عام  ٌعمُّ  .

الجمٌع
(ٗ)

ة من وسٌاق اْلٌة ال ٌتحّدث عن كوِن الناس أّمة واحد .، الظاهر وؼٌِره 

ٌْبة أو الصورة والشكل ؛ بْل معنى كونهم أّمة  واحدة من حٌث الدٌن حٌُث اله

وهذا الفرق بٌن االْستعمالٌن ٌُرّجح  .والمعتمد ، وهذا األمر لٌس جثمانًٌا وال ظاهًرا

 .لراءة الجمهور

 َكثير  –َكبير 

ٌِْسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  ٌَْسؤَلُونَنَ : من لوله تعالى  ِللن اِس  َوَمنَافِعُ  َكبٌِر   إِثْم   فٌِِهَما لُلْ  َواْلَم

(كثٌر)لرأ حمزة والكسابً  .{4ٕٔ}البمرة: نَْفِعِهَما ِمنْ  أَْكَبرُ  َوإِثُْمُهَما
(٘)

، ولراءة  

((فً الكمٌة المنفصلة كاألعداد  ))والكثرةُ تستعمل  .(كبٌر)الجمهور 
(ٙ)

نماء )) والكثرةُ  

((نماء العدد 
(1)

من الكثرة  ))بالثاء وصفًا لإلثم ؛ أن ه جعله  (كثٌر)وحجة من لرأ  .

فوجب أْن  ...حماًل على المعنى ؛ وذلن أن  الخمر تحدث مع شربها آثام كثٌرة 

((توصؾ بالكثرة 
(1)

على لوِله  (ومنافع للناس): أن  عطَؾ لوِله تعالى ، فضاًل عن 

                                                           
 ٔٓٔ/ٔاللؽوٌة الفروق معجم  (ٔ)
 -ٕٓٔ، ٌنظر: المعجم المفهرس أللفاظ المرآن الكرٌم  ٓٙ/ٔلمفردات فً ؼرٌب المرآن ا (ٕ)

ٕٔٔ  
 ٕٔ٘/ٔ]بشر[مماٌٌس اللؽة  (ٖ)
 1ٕ4 - 1ٕٙ الكرٌم المرآن أللفاظ المفهرس المعجم: ٌنظر (ٗ)
 1ٖٓ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجة (٘)
 ٓ٘٘فً ؼرٌب المرآن المفردات  (ٙ)
 ٕٔ/ٗ]كثر[العٌن  (1)
 ٕٕٙ/ٔ، ٌنظر : الكشاؾ  4ٕٔ/ٔوجوه المراءات الكشؾ عن  (1)
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(كثٌر)لراءة  ٌموي (إثم)
(ٔ)

فكؤن  اإلثم عودل به المنافُع ، فلّما عوِدَل بِِه المنافَع  ))؛  

فلّما صار  .: فٌه مضار  كثٌرة  ، ومنافعُ صَؾ بالكثرة ؛ ألن ه كؤن ه لالَحُسَن أْن ٌو

 فٌَِها َولَُكمْ : }ُن أْن توَصُؾ بالكثرة ، كما جاءاإلثُم كالمعاِدل للمنافعِ ، والمنافُِع ٌْحسُ 

((، كذلن َحُسَن أْن ٌوصُؾ الذي عوِدل به بالكثرة  [ٕٔ]المإمنون: {َكثٌَِرة   َمنَافِعُ 
(ٕ)

. 

ولد اْستَْعملوا فً الذنِب إذا كاَن  ))فمد ُوِصؾ اإلثم بالِكبَر ؛  (إثم  كبٌر  )أّما لراءة 

ثْمِ  َكبَابِرَ  ٌَْجتَِنبُونَ  ال ِذٌنَ  : }ا الكبٌر ، ٌدلُّ على ذلن لولُهموبِمً   {َواْلفََواِحشَ  اإْلِ

[ٕٖ]النجم:
 

))
(ٖ)

أْجمعوا على أن  شرَب الخمِر من الكبابر ، فوجب أْن  ))ولد  .

((ٌوصَؾ إثُمهُ بالِكبَر 
(ٗ)

الكثرة ووصُؾ اإلثِم بالِكبَِر ال بالكثرة ؛ ألنّه مفرد واحد ، و .

 الكثرة إنّما تكون للمتعدد.و

 يُْقِسموَن  –يُْؤلوَن 

َ ِلل ِذٌَن : من لوِلِه تعالى ٌُْإلُوَن ِمْن نَِساِبِهْم تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهٍر فَإِْن فَاُءوا فَإِن  ّللا 

ً  وٱبُن عباس . {ٕٕٙ}البمرة: َؼفُور  َرِحٌم   (ٌُْمِسمون)لرأ أبَ
(٘)

، ولراءة الجمهور  

ٌْماُن  ))( من المََسم ، وأْصُل المََسم )ٌُْمِسمونَ ولراءة  .(ٌُْإلُونَ ) من المسامِة ، وهً األ

ٌَمٌن[ تُْمَسُم على أْولٌاِء الممتوِل إذا اد عوا دَم َمْمتوِلِهم على ناٍس ات هموهم بِِه  ]جمُع 

))
(ٙ)

: الَحِلُؾ المْمتضً لتَْمصٌٍر فً األمر الذي اإلٌالء واألْلٌة ))من  (ٌُْإلُونَ )ولراءة  .

ٌِْه ، وُجِعَل اإلٌالُء فً الش رعِ للَحْلِؾ المانِعِ من جماع المرأة  ((ٌَْحِلُؾ عل
(1)

ونُِمل أن   .

ُجَل  ِ إَِذا لَالَ  ))أن  الر  ٌَِمٌن  ُمْطلَمًا َواَل ٌَُكوُن ِبَها ُموِلًٌا : أُْلِسُم بِالِل   ًَ َل: ، َوإِْن لَا ، فَِه

ً  ِصٌَاُم َشْهٍر أَْو َسنٍَة فَُهَو ُموٍل  ((َوإِْن َوِطبْتُِن فَعَلَ
(1)

تدلُّ على  (ٌُْمِسمون)، فمراءة  

التً تدلُّ على الَحِلِؾ الممتضً للتمصٌر ،  (ٌُْإلُونَ )خالؾ لراءة  ،فمط الَحِلؾ 

                                                           
 .ٖٗٔ/ٕ علً أبو ، السبعة للمراء الحجةٌنظر:  (ٔ)
 .ٖ٘ٔ – ٖٗٔ/ٕ المصدر نفسه (ٕ)
 .ٖٖٔ – ٕٖٔ/ٕ المصدر نفسه (ٖ)
 .4ٕٔ/ٔ المراءات وجوه عن الكشؾ (ٗ)
 .٘ٗٗ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (٘)
 .ٕٕ٘ فً ؼرٌب المرآن ، ٌنظر: المفردات 1ٙ/٘ ]لسم[ مماٌٌس اللؽة (ٙ)
 .1ٕفً ؼرٌب المرآن المفردات  (1)
 .1ٗٗ/ٕالبحر المحٌط  (1)
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، والتمصٌُر فً حّكِ  فالتعبٌر بِِه ٌُطابُِك الوالع ، وهو الَحِلُؾ الذي ٌنِطُك بِِه الّرجل

 .المرأة

 السراح  –الطالق 

َ  فَإِن   الط اَلقَ  َعَزُموا َوإِنْ : من لوله تعالى لرأ ٱبُن  .{4ٕٕ}البمرة: َعِلٌم   َسِمٌع   ّللا 

(الس راح)عباس 
(ٔ)

مْستعار  ِمْن تَْسرٌحِ  ))والس راح لفظ   .(الط الق)، ولراءة الجمهور  

((اإلبل 
(ٕ)

سرحُت اإلبَل أْصلُهُ أْن تُْرِعٌَهُ الس رَح ثم  ُجِعَل ِلكّلِ إْرساٍل فً  ))، ومنهُ  

((الرعً 
(ٖ)

: أْطلَْمُت البعٌَر من عماِلِه التخلٌة من الوثاِق ، ٌُمالُ  ))، أّما الطالُق فؤْصلُهُ  

ا : طل مُت المرأةَ نحو خلٌتُهطلك  بال لٌِد ، ومنهُ اْستُعٌرَ عماِلِه وَطلَْمتُهُ وهو طاِلك  و

((فهً طاِلك  أْي مخاّلة عْن حبالِة النِّكاح 
(ٗ)

، فالتعبٌر بلفظ الطالق الذي هو فً  

األصل التخلٌة من الوثاق ، ألرب لوصؾ الحالة الزوجٌة لبل حصول االنفصال 

 النَِّكاحِ  ُعْمَدةَ  تَْعِزُموا َوالَ التً عب ر عنها المرآن الكرٌم بعُْمدة الن كاح فً لوِلِه تعالى:}

أّما  ٌدلُّ على فّنِ الوثاق أو المٌد. ، فاْستعمل ما [ٖٕ٘]البمرة: {أََجلَهُ  اْلِكتَابُ  ٌَْبلُػَ  ت ىحَ 

تَانِ  الط اَلقُ : }مابِل اإلمسان ، فً لوِلِه تعالىالسراح فمد ورَد فً م  فَإِْمَسان   َمر 

 أَوْ  ِبَمْعُروؾٍ  فَؤَْمِسُكوُهن  } :، ولوِلِه تعالى [4ٕٕ]البمرة: {بِإِْحَسانٍ  تَْسِرٌح   أَوْ  بَِمْعُروؾٍ 

ُحوُهن   لٌة والترن ؛ التسرٌح كناٌة عن التخ ))، فاْستعمَل  [ٖٕٔ]البمرة: {بَِمْعُروؾٍ  َسّرِ

ٌِْن : إّما اإلمسان ، وهو كناٌة ألن  المعنى ٌكونُ  : الطالُق مرتٌِن ، فبعدهما أحُد أْمر

((التخلٌة عن الرّدِ ، وإّما التْسرٌح ، فٌكوُن كناٌة عن 
(٘)

، أّما فً اْلٌة مدار البحث  

 فَإِنْ  أَْشُهرٍ  أَْرَبَعةِ  تََربُّصُ  نَِسابِِهمْ  ِمنْ  ٌُْإلُونَ  ِلل ِذٌنَ  } :عن اإلٌالء ، لال تعالى فالكالمُ 

َ  فَإِن   فَاُءوا َ  فَإِن   الط اَلقَ  َعَزُموا َوإِنْ  َرِحٌم   َؼفُور   ّللا  -ٕٕٙ]البمرة: {َعِلٌم   َسِمٌع   ّللا 

((اإلٌالء ُ فً الشرعِ للَحْلِؾ المانعِ من جماع المرأة  ))و .[1ٕٕ
(ٙ)

شرع مدة ، فحّدد ال 

                                                           
 .ٓ٘ٗ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٕ ؼرٌب المرآنفً  المفردات (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕنفسه المصدر (ٖ)
 .44ٖ/ٕ  نفسهالمصدر  (ٗ)
 .1ٙٗ/ٕالبحر المحٌط  (٘)
 .1ٕ المرآن ؼرٌب فًالمفردات  (ٙ)
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((رجعوا إلى لرباِن النساِء  )): فإْن فاءوا ، أْي مدة أربعة أشهر ، وبعدها لال
(ٔ)

، ثم   

دلٌل  على شرِط محذوِؾ ، دل  علٌِه لولُهُ : فإْن  )): }وإْن عزموا الطالق{ وفٌه لال

ٌِْهم الطالق  ((فاءوا ، فالتمدٌُر : وإْن لْم ٌفٌبوا فمْد َوَجَب َعلَ
(ٕ)

، فالتعبٌر بلفظ الطالِق  

عن هذا الوضع الخاص للزوج المولً لزوجتِِه ، أنسب لما بٌنهما من وثاق الزوجٌة 

بعد حصول الطالق مّرتٌِن ؛ الذي هو كناٌة عن  والتعبٌر بالس راح .أو )عمدة النكاح(

  .الترن والتخلٌة

 حيمٌ فوٌر رَ غَ  –كيٌم زيٌز حَ عَ 

َ  أَن   فَاْعلَُموا اْلبٌَِّنَاتُ  َجاَءتُْكمُ  َما بَْعدِ  ِمنْ  َزلَْلتُمْ  فَإِنْ من لوِلِه تعالى :   َحِكٌم   َعِزٌز   ّللا 

(ؼفور  رحٌم  فاْعلموا أن  هللاَ )لُِرئ  .{4ٕٓ}البمرة:
(ٖ)

 أَن   فَاْعلَُموا)، ولراءة الجمهور  

 َ ً   فََسِمعَهُ  ، َرِحٌم   َؼفُور   ، لََرأَ  لَاِربًا أَن   ُرِويَ  ))فمد  .(َحِكٌم   َعِزٌز   ّللا   ، فَؤَْنَكَرهُ  أَْعَرابِ

 ٌَْذُكرُ  اَل  ، اْلَحِكٌمُ  َكَذا ٌَمُولُ  فَاَل  ّللا ِ  َكاَلمَ  َهَذا َكانَ  إِنْ : َولَالَ  ، اْلمُْرآنَ  ٌَْمَرأُ  ٌَُكنْ  َولَمْ 

لَلِ  ِعْندَ  اْلؽُْفَرانَ  ٌْهِ  إِْؼَراء   أِلَن هُ  ، الز   ال ِذي َوأَن   ، َهَذا َنْحوُ  َكْعبٍ  َعنْ  ُرِويَ  َولَدْ  ، َعلَ

َ  أَن   فَاْعلَُموا: أَْلَرأَهُ  ِمْنهُ  ٌَتَعَل مُ  َكانَ   َحِكٌم   َعِزٌز  : َسِمعَ  َحت ى فَؤَْنَكَرهُ  ، َرِحٌم   َؼفُور   ّللا 

(( ٌَْنَبِؽً َهَكَذا: فَمَالَ 
(ٗ)

َ  أَن   فَاْعلَُموا)أّما لراءة  .  ُهنَا َوْصِفهِ  فًِ ))فإن   (َحِكٌم   َعِزٌز   ّللا 

ةِ  ًَ  ال تًِ بِاْلِعز  نُ  ِه ٌْنِ  َواْلمُْدَرةَ  اْلؽَلَبَةَ  تَتََضم   ِلَمنْ  َشِدٌد   َوِعٌد   ، ااِلْنتِمَامُ  بِِهَما ٌَْحُصلُ  الل تَ

 َما َوأَن  : أَْفعَاِلهِ  إِتْمَانِ  َعلَى َداَللَة   بِاْلِحْكَمةِ  َوْصِفهِ  َوفًِ ، اْلَحكِّ  َمْنَهجِ  َعنْ  َوَزل   َخالَفَهُ 

َواِجرِ  ِمنَ  ٌَُرتِّبُهُ  ((الحكمة  ُمْمتََضى ِمنْ  ُهوَ  َخالَؾَ  ِلَمنْ  الز 
(٘)

 ال ؼالب))فهو بعّزته  

(( مكُ نْ مِ  االنتمامُ  هُ زُ جِ عْ ٌُ 
(ٙ)

(( بحك إال ٌنتمم ال ))وبحْكمتِِه  
(1)

. 

                                                           
 .1ٕٖ٘/ٕ والتنوٌر التحرٌر (ٔ)
 .1ٖٙ/ٕالمصدر نفسه  (ٕ)
لعبد رآنٌة معجم المراءات الم، ٌنظر: ٕٖٗ/ٕ، ٌنظر: البحر المحٌط  ٖٕ٘/ ٌٔنظر: الكشاؾ  (ٖ)

 .1ٕٗ/ٔاللطٌؾ الخطٌب 
 . ٕٖٗ/ٕ المحٌط البحر (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٕ المصدر نفسه (٘)
 .ٖٕ٘/ ٔ الكشاؾ (ٙ)
 .ٖٕ٘/ ٔالمصدر نفسه  (1)
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 فأْيِقنوا  –فأَذنوا 

ِ  ِمنَ  بَِحْربٍ  فَؤَْذنُوا تَْفعَلُوا لَمْ  فَإِنْ : }من لوِلِه تعالى  ُرُءوسُ  فَلَُكمْ  تُْبتُمْ  َوإِنْ  َوَرُسوِلهِ  ّللا 

ٌِْمنوا)البصري لرأ الحسن  .{14ٔ}البمرة:{ تُْظلَُمونَ  َوالَ  تَْظِلُمونَ  اَل  أَْمَواِلُكمْ  (فؤ
(ٔ)

  ،

ٌِْمنوا)فً لراءة  .(فؤَذنوا)ولراءة الجمهور  وهو إزاحةُ الشّنِ وتحمٌُك  ))من الٌمٌن   (فؤ

((األمِر 
(ٕ)

: فإْن لْم تَْفعَلوا فكونوا على ٌمٌن ، وعدم الشّن بحرٍب من هللاِ . فالمعنى

أّما الٌمٌُن  )): لبٌان معنى الٌمٌن فمال (هـ4ٖ٘ت) وَذَكر أبو هالل العسكري ، وَرسوِلهِ 

((فهو الٌمٌُن بالشًِء اْستْدالاًل بعد أْن كاَن صاِحبَه شاّكا فٌه 
(ٖ)

فهً  (فؤَذنوا)أّما لراءة  .

((األْذن بمعنى العلم  ))ومصَدُرهُ  ((أِذْنُت بِِه آَذُن إْذنًا إذا َعِلمُت بِِه  ))فهً من 
(ٗ)

. 

اإلْذِن ، وإذا أِذَن المرُء فً شًٍء فمد )) إلى أنّهُ ِمَن  (هـٙٗ٘ت) وَذَهَب ابن عطٌّة

ٌِْه ، فكؤن هُ لاَل لهملّرره وبنى مع َنفْ  ٌَْن هللاِ ورسوِلِه ، ِسِه عل ٌْنَُكم وَب : فمّرروا الحرَب بَ

ُمْلِزُمُهم ِمْن لَْفِظ اْلٌِة أن ُهم ُمْستَدعو الحرب والباؼوَن ِبها ، إْذ ُهم اْلِذنوَن بها وفٌها ، 

((وٌْنَدرُج فً هذا المعنى الذي َذَكْرتُهُ ِعْلُمُهم بؤن هم حرب وتٌَمّنُُهم لذلن 
(٘)

ومنه  .

((أِذَن لَهُ فً الشًِء إْذنًا أباَحهُ لَهُ  ))لولُُهم 
(ٙ)

ْوَبتِِهم كمن أعطى اإلِذن فً فهم بعدِم تَ  .

((أنّه سّوَؼهُ ومّكن مْنهُ  ))الحرِب علٌه ؛ أْي  بِْدء
(1)

وإٌذانِِهم هذا ٌْستدعً كونَهم  .

 .على ِعْلٍم بها ، فمراءة الجمهور أْشمل وأْولى

 تَصيرون  –تَُرّدون  –تُْرَجعون 

                                                           
معجم المراءات المرآنٌة ، ٌنظر:  1ٔٗ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر: ،  1/1ٌٗنظر: مفاتٌح الؽٌب  (ٔ)

 .ٙٓٗ/ٔلعبد اللطٌؾ الخطٌب ج
 .ٖٔٗ/ٗ]ٌمن[العٌن  (ٕ)
 .1ٖٗ – 1ٖٖ/ٔالفروق اللؽوٌة معجم  (ٖ)
 .11/ٔ]أذن[ : مماٌٌس اللؽةٌنظر (ٗ)
 .1ٖ٘/ٔالمحرر الوجٌز  (٘)
 .ٓٔ/ٖٔ ]أذن[ لسان العرب (ٙ)
 .1ٔ٘/ٕالبحر المحٌط  (1)
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 الَ  َوُهمْ  َكَسبَتْ  َما نَْفٍس  ُكلُّ  تَُوف ى ثُم   ّللا ِ  إِلَى فٌِهِ  تُْرَجعُونَ  ٌَْوًما َوات مُوا: }من لوِلِه تعالى

ًّ  .{1ٕٔ{ }البمرة:ٌُْظلَُمونَ  (تَصٌرونتَُرّدون ، و)لرأ أب
(ٔ)

، ولراءة الجمهور  

الردُّ َصْرُؾ الشًِء بذاتِِه أو بحالة مْن  ))من رّد و  (تَُردونَ )ولراءة  .(تُْرَجعون)

((أْحواِلِه 
(ٕ)

كرهت ال ٌجوُز أن ترّده إاّل إذا  ))، وَذَهب أبو هالل العسكري إلى أنّه  

ه ثّم ُربّما اْستُعملت إحدى رّد ًا ولم ٌُسّم َرْجعًا ، هذا أْصلُ  حالَه ، ولهذا ٌُسمى البهرج

((الكلمتٌن موِضع األخرى لمرِب معناهما 
(ٖ)

 ))من صار وهو  (تَصٌرون)ولراءة  .

((عبارة عن التنمل من حاٍل إلى حاٍل 
(ٗ)

لال  ))والفرق بٌن المرجع والمصٌر  

ٌْهالْد ٌُفّرق بٌنهما بؤن  المرِجعالطبرسً   .: انمالُب الشًِء إلى حاٍل لْد كاَن َعلَ

: انمالُب الشًِء إلى خالِؾ الحاِل التً هو علٌها نحو : مصٌُر الطٌِن َخَزفًا والمصٌر

((، وال ٌُماُل َرَجَع الطٌُن َخَزفًا ؛ ألن ه لم ٌكْن لبُل َخَزفًا 
(٘)

من  (تُْرَجعون)ولراءة  .

((العوُد إلى ما كاَن منه البَْدِء  ))الرجوع وهو 
(ٙ)

المصٌُر إلى الموضع الذي  ))، وهو  

((كاَن فٌه لبل  الذي لدْ 
(1)

ٌْهِ : }وفً لوِلِه تعالى . ِ  َوْعدَ  َجِمٌعًا َمْرِجعُُكمْ  إِلَ  إِن هُ  َحمًّا ّللا 

ِ  ِإلَى: }، ولوِلِه تعالى [ٗ]ٌونس: {ٌُِعٌُدهُ  ثُم   اْلَخْلكَ  ٌَْبَدأُ  ءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُهوَ  َمْرِجعُُكمْ  ّللا  ًْ  َش

 معنى الرجوع.ا ٌُعَّضد ما لٌل فً م [ٗ]هود: {لَِدٌر  

 أْنفُِسِهمبعض  ِمنْ  تَثْبيتًا - تَْبيينًا من أْنفُِسِهم -تَثْبيتًا ِمْن أْنفُِسِهم 

ِ  َمْرَضاتِ  اْبِتؽَاءَ  أَْمَوالَُهمُ  ٌُْنِفمُونَ  ال ِذٌنَ  َوَمثَلُ : من لوِلِه تعالى  أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  َوتَثِْبٌتًا ّللا 

ُ ِبَما َكَمثَِل َجن ٍة بَِرْبَوةٍ  ٌِْن فَإِْن لَْم ٌُِصْبَها َواِبل  فََطل  َوّللا  أََصابََها َوابِل  فَآتَْت أُُكَلَها ِضْعفَ

بعِض  ِمنْ  َوتَثِْبٌتًا)،  (أْنفُِسِهم من تَْبٌٌنًا)لرأ مجاهد  .{ٕ٘ٙ}البمرة: تَْعَملُوَن بَِصٌر  

                                                           
العال سالم مكرم وأحمد معجم المراءات المرآنٌة لعبد ، ٌنظر:  1ٔ4/ٌٕنظر: البحر المحٌط ج (ٔ)

 .ٕٕٔ/ٔمختار عمر
 .ٕ٘٘/ٔلمفردات فً ؼرٌب المرآن ا (ٕ)
 .4ٕٗ/ٔ اللؽوٌة الفروقمعجم  (ٖ)
 .14ٖ/ٕ المرآن ؼرٌب فً المفردات (ٗ)
 بن الدٌن نور للسٌد  اللؽات فروق"  كتاب من إضافةوما ذُِكر 4ٕٗ/ٔالفروق اللؽوٌة معجم  (٘)

 .الجزابري هللا نعمة السٌد
 .ٕٓ٘/ٔ المرآن ؼرٌب فً المفردات (ٙ)
 . 4ٕٗ/ٔ اللؽوٌة الفروقمعجم  (1)
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(أَْنفُِسِهمْ 
(ٔ)

باَن الشًِء وأباَن  ))من  (تبٌٌنًا)و .(أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  َوتَثِْبٌتًا)، ولراءة الجمهور  

((إذا اتّضَح واْنكَشَؾ 
(ٕ)

من الثبات وتؤتً بمعنى عدم الزوال ، والمّوة (تَثْبٌتًا)و .
(ٖ)

  ،

ٌْنَا أَْفِرغْ  َرب َنا} :منه لولهُ تعالىو  اْلمَْومِ  َعلَى َواْنُصْرنَا أَْلَداَمنَا َوثَبِّتْ  َصْبًرا َعلَ

{اْلَكافِِرٌنَ 
 

:  ٌُمالُ  الشًءِ  دوامُ  ))تدلُّ على  (ثبت)ومذهب ابن فارس أن   .[ٕٓ٘]البمرة:

(( وثبوتًا ثَباتًا ثَبَتَ 
(ٗ)

 أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  ٌُثْبِتُونَ  أَن ُهمْ  ))َوَذهب بعُضهم إلى أن  المراد هو  .

ٌَمانِ  َعلَى أَْمَواِلِهمْ  بِبَْذلِ   ٌَُكون أَوْ  ، َوتَْمِرٌنًا َوتَْدِرٌبًا لََها ِرٌَاَضةً  اْلِعبَاَداتِ  َوَسابِرِ  اإْلِ

ْساَلمِ  تَْصِدٌمًا: أَيْ  ، الت ْصِدٌكِ  بَِمْعَنى الت ثْبٌِتُ   اْختَلَؾَ  َولَدِ . أَْنفُِسِهمْ  ِجَهةِ  ِمنْ  نَاِشبًا ِلإْلِ

 ٌََضعُوا أَنْ  ٌَتَثَب تُونَ  أَن ُهمْ  َمْعنَاهُ : ِهد  َوُمَجا اْلَحَسنُ  فَمَالَ  ، اْلَحْرؾِ  َهَذا َمْعَنى فًِ الس لَؾُ 

: َمْعنَاهُ : َولٌِلَ  .َعب اٍس ٱبِن  َعنِ  َذِلنَ  ويرُ  ا،وٌمٌنً  اتصدٌمً  :َمْعنَاهُ : َوِلٌلَ  ، َصَدلَاتِِهمْ 

ًَ  بََصابُِر، لََها أَْنفَُسُهمْ  أَن  : َمْعنَاهُ : َولٌِلَ  لَتَاَدةُ  لَالَهُ  ، أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  اْحتَِسابًا  َعلَى تُثَبِّتُُهمْ  فَِه

ْنفَاقِ  ِ  َطاَعةِ  فًِ اإْلِ (( تَثِْبٌتًا ّللا 
(٘)

ً  المعنى ٌكون ))أو لْد  .  عند أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  َوتَثِْبٌتا

 من وتبٌٌنا: مجاهد لراءة وٌعضده ، فٌه مخلصة   اإلٌمانِ  صادلةُ  هاأن   المإمنٌن

(( أنفسهم
(ٙ)

على لراءة مجاهد ؛ لٌُبٌنوا  (تبٌٌنًا)، فعلى المول األخٌر ٌتّضح أّن معنى  

وتثبٌتًا من )وٌتّضح معنى لولُهُ  .بإنفالِِهم أنّهم صادلون ومخلصون فً إٌماِنهم

ا ))من خالِل السٌاق ، وذلن أنّه تعالى  (أنفُِسِهم  ِربَاءَ  َمالَهُ  أَْنَفكَ  َمنْ : َمثَلَ  َضَربَ  لَم 

ٌْرُ  َوُهوَ  الن اِس  ْهنِ  َمْحُسوٍس  بِتَْمثٌِلٍ  ِضد هُ  َذَكرَ  ُمْإِمٍن، َؼ رَ  َحت ى ، ِللذِّ  الس اِمعُ  ٌَتََصو 

ٌْنَ  َما تَفَاُوتَ  ٌْنِ  َب د  ا. اْلمُْرآنِ  فََصاَحةِ  أََساِلٌبِ  بَِدٌعِ  ِمنْ  َوَهَذا ، الّضِ  َصاِحبَ  َوَصؾَ  َولَم 

ٌْنِ  الن فَمَةِ  :  ِلَمْوِلهِ  ُممَابِل   ّللا ِ  َمْرضاتِ  اْبتِؽاءَ  :فموله بوصفٌن، ُهنَا َذِلنَ  لَابَلَ  ، بَِوْصَف

ً :  َولَْولُهُ  الن اِس  ِرباءَ  ِ  ٌُْإِمنُ  َوال: ِلمَْوِلهِ  ُممَابِل   أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  َوتَثِْبٌتا ٌَْومِ  بِالِل   أِلَن   اْْلِخرِ  َواْل

ٌْهِ  اْلُمَحافََظةِ  َعلَى الن ْفِس  تَْوِطٌنُ  بِالت ثْبٌِتِ  اْلُمَرادَ   َعنْ  إاِل   ٌَُكونُ  َوالَ  ٌُْفِسُدهُ، َما َوتَْرنِ  َعلَ

                                                           
معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم مكرم وأحمد ، ٌنظر:  ٙٙٙ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٔ)

 .ٕٙٓ – ٕ٘ٓ/ٔمختار عمر 
 .1ٕٖ/ٔ]بٌن[مماٌٌس اللؽة  (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٔلمفردات فً ؼرٌب المرآن ٌنظر: ا (ٖ)
 .44ٖ/ٔ]ثبت[ اللؽة مماٌٌس (ٗ)
 .1ٕٖ/ٔ فتح المدٌر (٘)
 .ٖ٘/ٕروح المعانً  (ٙ)
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(( بِاْْلِخَرةِ  ٌَِمٌنٍ 
(ٔ)

تدّل على االنكشاؾ وهذا المعنى بعٌد عن سٌاق  (تبٌٌنًا)فمراءة  .

تدلُّ على المّوة والثبات على طاعة هللا تعالى من خالِل اإلنفاق  (تثْبٌتًا)ولراءة  .اْلٌة

ابتؽاًء لمرضاتِه ، وتدلُّ على الدوام بؤنّهم ٌحافظون وٌواظبوَن على اإلنفاق فً سبٌِل 

 بذل من أن )) على أن  معنى التبعٌض هنا. (أْنفُِسِهم بعض ِمنْ  تَثْبٌتًا و)أّما لراءة .هللا

 كلها ثبتها الذي فهو معا وروحه ماله بذل ومن نفسه، بعض ثبت فمد ّللا   لوجه ماله

))
(ٕ)

. ولراءة  رٌّض:  ثبتَ  معنى وأنّ  ، للتبعٌض( من) أنّ  َذَهبَ  من لولِ  على هذا،  

     .الجمهور أولى ؛ ألّن اإلنفاق هنا والبذل منحصر  باألموال ال باألرواح

 إاّل على الذين – إلى الذين –أال الذين  –الذين  إالّ 

ٌْثُ  َوِمنْ : تعالى من لوِلهِ  ٌْثُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهنَ  فََولِّ  َخَرْجتَ  َح  َما َوَح

ٌُْكمْ  ِللن اِس  ٌَُكونَ  ِلباَل   َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  فََولُّوا ُكْنتُمْ  ة   َعلَ  فَاَل  ِمْنُهمْ  َظَلُموا ال ِذٌنَ  إِال   ُحج 

ٌُْكمْ  ِنْعَمتًِ َوأِلُِتم   َواْخَشْونًِ تَْخَشْوُهمْ  لرأ ٱبُن  .{ٓ٘ٔ}البمرة: تَْهتَُدونَ  َولَعَل ُكمْ  َعلَ

(أاَل الذٌن)عباس  ٱبنُ  زٌد وٌعموب و ٱبنُ  عامر و
(ٖ)

إلى )، ولرأ أبو بكر بُن مجاهد  

(الذٌن
(ٗ)

(إاّل على الذٌن)، ولرأ لطرب  
(٘)

وحجة من  .(إاّل الذٌن)، ولراءة الجمهور  

 المراءة هذه فً الولوؾ أن )) على .الالم وتخفٌؾ الهمزة بفتح (أال الذٌن)من لرأ 

ٌُْكمْ  ِللن اِس  ٌَُكونَ  ِلباَل  : }تعالى لوله على ة   َعَل  ال ِذٌنَ  أاَلَ : فمال ُمنبًِّها استؤنؾ ثم{ ُحج 

 وألبل عنه فؤعرض زٌد أال: مبتدبًا كمولن ، َواْخَشْوِنً تَْخَشْوُهمْ  فَال ِمْنُهمْ  َظلَُموا

،  ً  ِلباَل  : }تعالى هللا لمول رأى ماإنّ زٌد بُن علً[ الممصود هو ] السالم علٌه وكؤنه عل

ٌُْكمْ  ِللن اِس  ٌَُكونَ  ة   َعلَ  ال هألنّ  ؛ عنده معناه ٌموَ  لم{ َظلَُموا ال ِذٌنَ  ِإال  : }لال فلو ؛{ ُحج 

                                                           
 .٘ٙٙ/ٕالبحر المحٌط  (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔالكشاؾ  (ٕ)
معجم المراءات المرآنٌة لعبد ، ٌنظر:  ٕٗ/ٕالبحر المحٌط  ٌنظر:، ٕٙٓ/ٌٔنظر: الكشاؾ  (ٖ)
 .ٕٙٔ – ٕ٘ٔ/ ٔطٌؾ الخطٌب الل
 .ٕٙٔ/ ٔ الخطٌب اللطٌؾ لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  ٕٗ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (ٗ)

ٕٔٙ. 
 .ٕٙٔ/ ٔ الخطٌب اللطٌؾ لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  ٖٗ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (٘)

ٕٔٙ. 
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(( المطٌعٌن على للظالمٌن ةحجّ 
(ٔ)

 َحْرؾَ  َجَعلََها ))أنّه  (إلى الذٌن)وحّجة من لرأ ، 

، َلَها َجّرٍ ((َمَع  بَِمْعَنى َوتَؤَو 
(ٕ)

تؤتً  (إلى)، فمد ذكر ابُن جنً أّن ثّمة من ٌموُل أن  

 لذلن وٌحتّجون .مع بمعنى تكون إلى إنّ : ٌمولون أنهم وذلن )): فمال (مع)بمعنى 

ِ  إِلَى أَْنَصاِري َمنْ : }سبحانه هللا بمول  ندفع ولسنا ... هللا مع: أي[ ٕ٘]آل عمران: {ّللا 

 على موضع دون موضع فً بمعناه ٌكونُ  هُ إنّ : نمول لكنا,  لالوا كما ذلن ٌكون أن

 فال حالِ  كل وعلى موضعٍ  كلِّ  فً افؤمّ  ، له والمسوؼة ، إلٌه الداعٌة األحوال حسب

 أن  علٌه لزمن ممًٌّدا ال ، هكذا ؼفاًل  المول هذا بظاهرِ  أخذتَ  إنْ  أنن ترى أال ،

ِ  إِلَى أَْنَصاِري َمنْ } جاء ماإنّ  هلكنّ  ...معه : ترٌد وأنت,  زٌدٍ  إلى سرتُ : تمولَ   لما{ ّللا 

 وكذلن ، إلى هنا تؤتً أن لذلن فجاز,  هللا إلى نصرتً فً ٌنضاؾ من: معناه كان

 المّ  هلكنّ ,  كذا فً لن هل: تمولُ  ماإنّ  وأنت {تََزك ى أَنْ  إِلَى لَنَ  َهلْ : }اسمه عز لوله

 وأرشدن أدعون: تمدٌره صار وسلم ]وآِلِه[علٌه هللا صلى منه دعاء   هذا على كان

(( تزك ى أن إلى
(ٖ)

 ِللن اِس  ٌَُكونَ  ِلباَل  : َذَهَب إلٌه ابُن جنً فالتمدٌرُ  وفً ضوِء ما .

ٌُْكمْ  ة   َعلَ بمعنى فال ٌكوُن  .أي بإضافة الذٌن َظلموا إلى الناس (مع الذٌن ظلموا)ُحج 

ٌْهم الذٌن ظلموا حّجة ّم ؟ ثلكن لوله الناس أال ٌشمل الذٌن ظلموا .للناِس ومضافًا إل

: فال تْخشوهم واْخشونً ، ِلَم الخشٌة إذا لَْم ٌكْن للناس وللذٌن ٌؤتً بعده لوِلِه تعالى

 ٌَُكونَ  ِلباَل   اْلَمْعَنى ٌَُكونَ  أَنْ  ))  (على) بزٌادة (الذٌن على إالّ ) ولراءةظلموا حّجة؟! 

ٌُْكمْ  ِللن اِس  ة   َعلَ ٌُْكمْ  فًِ َواْلِمٌمِ  اْلَكاؾِ  ِمنَ  بََدل   فَال ِذٌنَ  َظلَُموا، ال ِذٌنَ  َعلَى إاِل   ُحج  (( َعلَ
(ٗ)

. 

فعلى االْستثناء (إاّل الذٌن)أّما لراءة الجمهور 
(٘)

{ ِمْنُهمْ  ال ِذٌَن َظلَُموا إِال  } )): فمولُهُ  

 فً فؤما ، علٌكم ةً حجّ  مهُ لَ  أن   ٌعتمدون منهم ظلموا الذٌن لكن: أي ؛منمطع   استثناء  

(( فال تعالى هللا وعند الحمٌمة
(ٙ)

ًّ )) فٌرى أنّه بمعنى  (هـٖٔٔ) أّما الزجاج  ما لََن عل

                                                           
 .٘ٔٔ  المحتسب (ٔ)
 .ٕٗ/ٕالبحر المحٌط  (ٕ)
 .ٕٖٔ – 4ٖٓ/ ٕالخصابص  (ٖ)
 .4ٙٔ/ٕلمرطبً الجامع ألحكام المرآن = تفسٌرا (ٗ)
 .٘ٔٔ  المحتسبٌنظر:  (٘)
 .٘ٔٔ  المصدر نفسه (ٙ)
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((ِمْن حّجة إاّل الظلم ، أْي إاّل أْن تَْظِلمنً 
(ٔ)

: فال ذا المعنى ُمناِسب لموِلِه تعالىوه .

  .أْي فال تْخشوا الظالمٌن من الناس .تَْخشْوهم

 زيادة ال

 أْن ال يَّطّوف –أْن يّطّوف 

فَا إِن  من لوِلِه تعالى:  ِ  َشعَاِبرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الص  ٌْتَ  َحج   فََمنْ  ّللا   فَاَل  اْعتََمرَ  أَوِ  اْلَب

ٌْهِ  ُجنَاحَ  ؾَ  أَنْ  َعلَ عَ  َوَمنْ  ِبِهَما ٌَط و  ًٌْرا تََطو  َ  فَإِن   َخ {. 1٘ٔ}البمرة: َعِلٌم   َشاِكر   ّللا 

ًّ وأنس بُن مالن وعطاء ومجاهد وشهر بُن  لرأ ابُن عباس وعبد هللا بن مسعود وأب

ًُّ بُن دمحم بُن سٌرٌن ومٌمون بُن مهران  (أْن ال ٌَط ّوَؾ بِِهما)حوشب وعل
(ٕ)

، ولراءة  

ٌَّطّوَؾ ِبِهما)الجمهور   أن ))إّما على  (ِبِهما ٌَط ّوؾَ  ال أنْ ). وفً توجٌه لراءة (أْن 

((زابدة  المراءة هذه على ال تكون
(ٖ)

(( ذلن ترنِ  فً هُ لَ  مفسوح   هُ أن   )). أو على 
(ٗ)

 .

ا  الت ْرنِ  فًِ اْلُجنَاحِ  َرْفعِ  ))فهذه المراءة تدلُّ على  ((نَصًّ
(٘)

 )). وهذه ال ٌإّخذُ ِبها ؛ ألن  

ٌْنهما  ٌْنهما فرض  عندنا فً الحّجِ والعمرة ... وعندنا مْن تََرن الطواَؾ ب الطواَؾ ب

ًدا ، فال حج  لَهُ حتى ٌعوَد َفٌَْسعى  ((متعّمِ
(ٙ)

. فالطواُؾ بٌن الصفا والمروة واجب  فً 

 الط َواؾِ  فِْعلِ  فًِ اْلُجنَاحِ  َرْفعِ  ))تدلُّ على  (أْن ٌّطّوؾ ِبِهما)الحّج والعمرة. ولراءة 

ا  ((نَصًّ
(1)

 . 

 الجملة وتكرارثم زيادة 

 وُزْلِزلوا ثّم ُزْلِزلوا –وُزْلِزلوا 

                                                           
 .1ٕٕ/ٔنً المرآن واعرابه للزجاج امع (ٔ)
 .4ٕٔ/ٔمعجم المراءات المرآنٌة لعبد اللطٌؾ الخطٌب ، ٌنظر: ٙٙ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٕ)
 .4٘/ٔ لفراءالمرآن ل معانً: ٌنظر،  ٙٔٔ  المحتسب (ٖ)
 .4٘/ٔ،  ٌنظر: معانً المرآن للفراء ٙٔٔالمحتسب   (ٗ)
 .ٙٙ/ٕالبحر المحٌط  (٘)
 .ٗٗ/ٕللطوسً التبٌان  (ٙ)
 .ٙٙ/ٕ المحٌط البحر (1)
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ا اْلَجن ةَ  تَْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبتُمْ  أَمْ : من لوِلِه تعالى  لَْبِلُكمْ  ِمنْ  َخلَْوا ال ِذٌنَ  َمثَلُ  ٌَؤْتُِكمْ  َولَم 

اءُ  اْلبَؤَْساءُ  َمس تُْهمُ  ُسولُ  ٌَمُولَ  َحت ى َوُزْلِزلُوا َوالض ر   نَْصرُ  َمتَى َمَعهُ  آَمنُوا َوال ِذٌنَ  الر 

 ِ ِ  نَْصرَ  إِن   أاَلَ  ّللا   ثمّ  وُزْلِزلوا)لرأ عبُد هللا بُن مْسعود  {.ٕٗٔ}البمرة: لَِرٌب   ّللا 

(ُزْلِزلوا
(ٔ)

. نشرع أواًل فً تمّصً داللة ثّم ، وبعدها (وُزْلزلوا)، ولراءة الجمهور 

ٌفٌد الترتٌب والتراخً ،  ))داللة تكرار الجملة الفعلٌة. ثُّم حرؾ من حروؾ العطؾ 

((ومعنى التراخً المهلة 
(ٕ)

أْي إنّه ٌوجُب وجود الثانً بعد األول بمهلة ، ومنه ما  

((روران مررُت برُجٍل ثّم اْمرأة ، فالمروُر هنا م ))لاله سٌبوٌه : 
(ٖ)

. وهذا ٌْستدعً 

فً لراءة ٱبن مسعود تفٌد أّن بالًء ثاٍن لْد ولع بعد بالٍء أّول سبمه فً  (ثُمّ )المول أّن 

، بمعنى أنّه تعالى ابتالهم بؤْن مَستهم البؤساء والضّراء فرفع  الزمن من بمّدةالولوع 

تكرار الجملة الفعلٌة فمد عنهم هذا البالء ثّم بعد مّدة ابتالهم مرة أخرى. أّما داللة 

تؤتً للتؤكٌد أو للتنبٌه أو للتعجب
(ٗ)

، وذكر الزركشً فً معرض حدٌثه عن داللة  

{تَْعلَُمونَ  َسْوؾَ  َكال   ثُم   تَْعلَُمونَ  َسْوؾَ  َكال  التكرار فً لوِلِه تعالى: }
 

إذ   [ٗ-ٖ]التكاثر:

لػ من األول ، وفٌه تنبٌه  على وذكُر ثّم فً المكّرر داللة على أّن اإلنذار أب ))لال: 

تكّرر ذلن مّرة بعد أخرى وإْن تعالبت علٌه األزمنة ال ٌتطرق إلٌه تؽٌٌر بْل هو 

((مْستمر  دابًما 
(٘)

. فالتكرار فً سورة التكاثر جاء لتؤكٌد أنّه سٌمع فً المْستمبل ألنه 

ولع من البالء عبّر بسوؾ والفعل المضارع ، فهل تكرار جملة ُزْلِزلوا ؛ لتؤكٌد ما 

 فً زمٍن مضى؟ أْم فمط لإلشارة إلى ولوع البالء مرتٌِن بٌنهما مهلة؟.  

 التقديم والتأخير

أسلوب من أسالٌب اللؽة العربٌة ولد حظً بعناٌة النحوٌٌن والبالؼٌٌن. وللتمدٌم 

كؤن هم إن ما  ))والتؤخٌر أسباب  و أؼراض  منها ما ذكَره سٌبوٌه فً كتابِِه حٌث لال : 

((ٌُمّدموَن الذي بٌانُهُ أهمُّ لهم وهم ببٌانِِه أْعنى ، وإْن كانا جمٌعًا ٌُِهماِنِهم وٌَْعنٌانِِهم 
(ٙ)

 .
                                                           

 .4ٕٗ/ ٔمعجم المراءات لعبد اللطٌؾ الخطٌب ، ٌنظر:  1ٖٖ/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٔ)
 .ٕٙٙ/ ٗ، ٌنظر : البرهان  ٕٙٓ/ٖمعانً النحو  (ٕ)
 .ٗٓٗ/ٌٔنظر : المفصل للزمخشري ،  1ٖٗ/ ٔالكتاب  (ٖ)
 .1ٔ – ٕٔ/ ٖالبرهان  (ٗ)
 .1ٔ/ ٖالمصدر نفسه  (٘)
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))
(ٔ)

. فالؽرض من التمدٌم هو العناٌة واالهتمام ، وأكّد هذا المعنى ابن جنً فً 

 أن ٌنبؽً ))معرض حدٌثِِه عن بناء الفعل للمجهول والدواعً التً دعت لذلن فمال : 

 ؛ الفاعل وبعد فضلة ٌكونَ  أنْ  المفعول وضعِ  أصلَ  أن   وذلن ؛ هنا أذكره ما ٌُعلم

 بَ رَ ضَ : فمالوا الفاعل، على لد موه المفعول رُ كْ ذِ  معناهُ  فإذا ، عمًرا زٌد   بَ رَ كضَ 

]ربّما األصح الفعل  الناصبِه الفعل على موهلد   هِ بِ  مهُ عناٌتُ  ازدادت فإنْ  ، زٌد   ًرامْ عَ 

(( زٌد ضرب ًرامْ عَ : فمالوا ،الناصب له[
(ٕ)

العناٌة  ))أّن ( هـٕٙٙت). وذكر السكاكً 

 ذلن فً الكالمِ  أصلُ  ٌكونَ  أنْ التامة بتمدٌم ما ٌُمّدم واالهتمام بشؤنِِه نوعان: أحُدهما 

 أنْ  وثانٌهما...  عنه العدولِ  على ٌدعو ما الحال ممتضى فً ٌكونُ  وال التمدٌمُ  هو

 التفاتَ  وأن   نَ عٌنِ  بَ صْ نُ  هِ نفسِ  فً هِ لكونِ  هِ بشؤنِ  واالهتمامِ  هِ بتمدٌمِ  العناٌةُ  تكونَ 

 هِ تِ خدمَ  فً نَ روحُ  نْ مَ  هَ وجْ  الهجرِ  لناعُ  وارى إذا نَ دُ جِ تَ  كما التزاٌد فً هِ إلٌْ  الخاطرِ 

(( فتمدم .ىأتمنّ  الحبٌبِ  هُ وجْ  :تمول ؟تتمنى الذي ما لن ولٌل ،
(ٖ)

. أّما الزركشً فمد 

توّسع فً الحدٌث عن التمدٌم والتؤخٌر وعّده من أسالٌب البالؼة التً تدلُّ على 

المدرة والتمكن على الفصاحة ، والتفنن بصٌاؼة الكالم
(ٗ)

. ولْد فصّل فً بٌان 

األسباب التً تْستدعً التمدٌم والتؤخٌر ، وذكر له أنواع  ، وأؼراض  عّدة
(٘)

. وكذلن 

حٌث فّصل فً ذكر األنواع واألؼراض( هـ4ٔٔت ) السٌوطً
(ٙ)

ألسلوب التمدٌم  

 والتؤخٌر.

 

 

 

                                                           
 .ٖٗ/ٔالكتاب  (ٔ)
 .٘ٙالمحتسب  (ٕ)
 .1ٖٕ - ٖٕٙ/ٔمفتاح العلوم  (ٖ)
 .ٖٖٕ/ٖ ٌنظر: البرهان  (ٗ)
 .11ٕ – ٖٖٕ/ٖ المصدر نفسه: ٌنظر (٘)
 .1ٗ – ٓٗ/ٌٖنظر: االتمان  (ٙ)
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 ما نُْنِسك من آية أو نَْنَسْخها –ما نَْنسخ من آية أو نُْنِسها 

 نجئ بمثِلها أو خْيٍر منها   –نأِت بخْير منها أو مثْلها 

َ َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها من لوِلِه تعالى:  ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَن  ّللا  نَؤِْت بَِخ

ٍء لَِدٌر   ًْ ما نُْنِسن من ){. لرأ األعمش وعبد هللا بن مسعود ٙٓٔ}البمرة: َعلَى ُكّلِ َش

(آٌٍة أو نَْنَسخها
(ٔ)

. والمعنى على (ما نَْنَسخ مْن آٌٍة أو نُْنِسها)، ولراءة الجمهور  

بن مسعود بتمدٌم فعل النسٌان وزٌادة كاؾ الخطاب ، ٌُشٌر إلى أّن  لراءة عبد هللا

المراد هو النسٌان الذي هو ضد الذكر ؛ ألنّه من أنسى ، ووزن أفعل ٌؤتً بمعنى 

النسٌان الذي هو ضد الذكر
(ٕ)

. فكؤّن أصحاب هذه المراءة ٌنِسبون النسٌان إلى 

الخطاب. أّما لراءة الجمهور  رسول هللا صلّى هللا علٌه وآِله بدلٌل زٌادة كاؾ

ًَ ؛ ألّن وزن فََعل ٌؤتً بمعنى  فاأللوى أّن النسٌان فٌها بمعنى الترن من َنس

الترن
(ٖ)

. ولد مّر ذكر األلوال فً معنى النسٌان فً هذه اْلٌة
(ٗ)

. 

(نجا بمثلها أو خٌِر منها) ولرأ عبد هللا بن مسعود
(٘)

ٌٍْر ) ، ولراءة الجمهور  نؤِت بخ

أنّه لّدمه لٌُناسب ما لّدمه فً لراءته  (بمثْلها). ولراءة تمدٌم لوله تعالى (ثلهامنها أو م

ٌٍْر منها). أّما لراءة الجمهور فمد ناسب تمدٌم لولُهُ تعالى (نُْنِسن) ، لٌعود  (نؤِت بخ

 (أو مثِلها)على النسخ ، أْي أّن الناسَخ خٌر  من المنسوخ. وناسب تؤخٌر لوله تعالى: 

ٌْرٌّة اْلٌة المتروكة. لٌعود على ا  لنسٌان ، أْي أّن ٌؤتً بآٌة فٌها خٌرٌة مثل خ

 ال تُْظلَموَن وال تَْظِلمونَ  –تُظَلمون  والال تَظِلموَن 

ِ  ِمنَ  ِبَحْربٍ  فَؤَْذنُوا تَْفعَلُوا لَمْ  فَإِنْ من لْوِلِه تعالى:   ُرُءوسُ  فَلَُكمْ  تُْبتُمْ  َوإِنْ  َوَرُسوِلهِ  ّللا 

 ال){. لرأ أبان والمفضل عن عاصم 14ٔ}البمرة: تُْظلَُمونَ  َوالَ  تَْظِلُمونَ  الَ  أَْمَواِلُكمْ 

                                                           
 .1ٓٔ/ٔ، ٌنظر: معجم المراءات لعبد اللطٌؾ الخطٌب  ٌٗٓٔنظر: المحتسب  (ٔ)
 .4ٕ٘/ٔالمراءات ٌنظر: الكشؾ عن وجوه  (ٕ)
 .4ٕ٘/ٔ المصدر نفسه: ٌنظر (ٖ)
 .1ٔص ( ننسؤها – ننسها) لراءة والتسهٌل الهمز ، األول الفصل: ٌنظر (ٗ)
 .1ٖٔ/ٔ الخطٌب اللطٌؾ لعبد المراءات معجم، ٌنظر:  1ٗٗ/ٌٕنظر: تفسٌر الطبري  (٘)
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(تَْظِلمونَ  وال تُْظلَمونَ 
(ٔ)

بتمدٌم الفعل المبنً للمفعول ، على الفعل المبنً للفاعل.  

بتمدٌم الفعل المبنً للفاعل على الفعل  (تُظلَمون وال تَظِلمونَ  ال)ولراءة الجمهور 

 فلكم: التمدٌر ، (لكم) من الحال على نصب ))المبنً للمفعول. والجملة فً محل 

 الذي الّربا متُ عْ ضَ وَ فَ  متُ بْ تُ  إنْ : والمعنى .مظلومٌن وال ظالمٌن ؼٌرُ  مكُ أموالِ  سُ رإو

 دٌنَ تَ سْ المُ  بواطالِ تُ  بؤنْ  مونلِ ظْ تَ  ال مكُ أموالِ  سُ رإو مكُ لَ فَ  النّاِس  عن هِ عِ ضْ وَ بِ  هللاُ  أمرَ 

(( بها لواطَ مْ تُ  أو. مكُ والِ أمْ  رءوسَ  سواخَ بْ تُ  بؤن مونلَ ظْ تُ  وال ، عنه الموضوع بالّربا
(ٕ)

 .

 عن روي الذي والتؤخٌر التمدٌم فً والتمدٌر المعنى؛ ))ولْد َذهب أبو علً إلى أن  

(( سواءعاصم ، 
(ٖ)

 الذي الفعل ألنّ  ، لبله بما أشكل بؤنّه تَْظِلُمونَ  ال: تمدٌم ))ورّجح   

 إلسناد لبله بما أشكل مونلِ ظْ فتَ  ، فَلَُكمْ  تُْبتُمْ  َوإِنْ :  لوله وهو ، فاعل إلى مسند لبله

(( به المفعول إلى الفعل فٌه المسند تظلمون من الفاعل إلى فٌه الفعل
(ٗ)

. مع ما َذَهَب 

ٌْه أبو علً ، فإّن تمدٌَم  بمعنى أنّكم  (وإْن تُْبتُم)مناسب  لتمدٌم لوِلِه  (تَْظِلمونال )إل

 (فَلَُكم رإوُس أمواِلكم)مناِسب  لتؤخٌر لوِلِه  (ال تُْظلَمونَ )بتْوَبتِكم لْن تَْظِلموا ، وتؤخٌَر 

ٌُْر مظلومٌن. فكؤنّه لاَل: وإْن تُْبتُم فؤنتم ؼٌُر  ، فبعودة رإوس أمواِلُكم ، أْنتُم ؼ

رإوُس أمواِلُكم ؼٌُر مظلومٌن. وفً تمدٌم نفً ظلم اْلخرٌن عناٌةً ظالمٌن ، ولكم 

(( ِبهِ  فَبُِدئَ  أََهمُّ  الظُّْلمِ  ِمنَ  َمْنَعُهمْ  أَن   ))ذلن  واهتماًما ؛
(٘)

 خٌر   أنّه إلى لإلشارة ُربّماو،   

 .ظاِلًما ال مظلوًما ٌكونَ  أنْ  للمإمن خٌر  

 اتَبَعوا من الذين اتُّبِعوا  –اتُّبِعوا من الذين اتََّبعوا 

أَ  إِذْ من لوِلِه تعالى:   ِبِهمُ  َوتَمَط عَتْ  اْلعََذابَ  َوَرأَُوا ات بَعُوا ال ِذٌنَ  ِمنَ  اتُّبِعُوا ال ِذٌنَ  تَبَر 

(اتُّبِعوا الذٌن من اتَبَعوا){. لرأ مجاهد ٙٙٔ}البمرة: اأْلَْسبَابُ 
(ٙ)

، ولراءة الجمهور  

                                                           
، ٌنظر:  1ٖٙ/ٕللطوسً التبٌان ٌنظر: ،  ٖٔٗ/ٌٕنظر: الحجة للمراء السبعة ، أبو علً  (ٔ)

 ،. ٙٓٗ/ٔمعجم المراءات المرآنٌة لعبد اللطٌؾ الخطٌب 
 .ٗٔٗ – ٖٔٗ/ٕ علً ، أبو السبعة للمراء الحجة (ٕ)
 .ٗٔٗ/ٕ المصدر نفسه (ٖ)
 .ٗٔٗ/ٕ المصدر نفسه (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٔالتبٌان للعكبري  (٘)
المراءات المرآنٌة لعبد معجم ، ٌنظر:  4ٔ/ٕالبحر المحٌط ٌنظر: ،  ٕٕٔ/ٌٔنظر: الكشاؾ  (ٙ)

 .ٖٖٔ/ٔالعال سالم مكرم وأحمد مختار عمر 
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إُ  )). (ات بَعوا الذٌن من اتُّبِعوا) ًَ  اْلبََراَءةِ  تََكلُّؾُ  َوالت بَرُّ  ِمنْ  ال ِذي اأْلَْمرِ  ِمنَ  الت بَاُعدُ  َوِه

ا ٌَُكونَ  أَنْ  لُْربِهِ  َشؤْنِ   أَوْ  ُمَحم مَةٍ  تَبِعَةٍ  ِمنْ  اْْلَخرَ  ُكل   أَْبعَدَ  إَِذا تبارءا ٌُمَال َولَذِلن ُمِضرًّ

(( ُمتََول عَةٍ 
(ٔ)

لراءة مجاهد أن  األتباع تبّرإا ممن اتّبَعوهم ، واألتباع هم . فعلى 

أّما المتبوعون فهم المتمتّعون بالسلطة  الُمْستضعَفون ، والبُسطاُء من الناس ،

والرٌاسة
(ٕ)

إُ  )).   إِذْ  ، ِعَباَدتِِهمْ  َعلَى َوالن َدمُ  َمتْبُوِعٌِهمْ  َعنْ  اْنِفَصالُُهمْ  ُهوَ  الت ابِِعٌنَ  َوتَبَرُّ

ٌْبًا اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  َعْنُهمْ  ٌُْجدِ  لَمْ  ِ  َعَذابِ  ِمنْ  َعْنُهمْ  ٌَْدفَعْ  َولَمْ  ، َش (( ّللا 
(ٖ)

أّما على لراءة  

الجمهور فإّن المتبوعٌَن هم من تبّرأ من األتْباع وهو الصحٌح ؛ ذلن ألّن التابع فً 

 ٌَْدُعونَ  َكانُوا أَن ُهمْ  اتُِّبعُوا: لَْولُهُ  أَْشعَرَ  فَمَدْ )) اتّباِعِه لرإسابه كان ٌؤَمُل منهم النُْصرة ، 

أَ } بَْعَدهُ  َلْولُهُ  َذِلنَ  أٌَ دَ ُمتَابََعتِِهْم  إِلَى ُإا َكما ِمْنُهمْ  فََنتَبَر   َعلَى نَُجاِزٌِهمْ  أَيْ  {ِمن ا تَبَر 

(( إِْخاَلفِِهمْ 
(ٗ)

 لَنَا أَن   لَوْ  ات بَعُوا ال ِذٌنَ  َولَالَ  . ومّما ٌإٌد لراءة الجمهور لوله تعالى: }

ةً  أَ  َكر  ُءوا َكَما ِمْنُهمْ  فَنَتَبَر  فمولُُهم هذا بعد أْن أعلَن المتبوعون  [.1ٙ{ ]البمرة:ِمن ا تَبَر 

براَءتِهم ممن اتّبعوهم ، فالمرآن ٌصّور حال الَمتْبوعٌَن بتنُصِلهم من المسإولٌة تجاه 

ن بتحّسِرِهم وأنّهم تمنّوا لو أّن لهم كّرة لٌعلنوا البراءة من اتّبَعوهم ، وحال التابعٌ

 منهم كما فعلوا ِبِهم. 

 القراءة بالتفسير

 فعّدةٌ من أياِم أَخَر متتابعات –فَِعّدةٌ من أياٍم أَخر 

 أٌَ امٍ  ِمنْ  فَِعد ة   َسفَرٍ  َعلَى أَوْ  َمِرًٌضا ِمْنُكمْ  َكانَ  فََمنْ  َمْعُدوَداتٍ  أٌَ اًمامن لوِلِه تعالى: 

ًّ 1ٗٔ}البمرة: أَُخرَ  (فعّدة  من أٌّاٍم أَخَر متتابعات){. لرأ أبَ
(٘)

 (متتابعات). بزٌادة 

ًّ أّن لضاء ما فات من صوِم رمضان ،  على لراءة الجمهور. فالمعنى على لراءة أبَ

                                                           
 .41/ٕ التحرٌر والتنوٌر (ٔ)
 .4ٖٕ/ٔ، ٌنظر: معانً المرآن واعرابه للزجاج  ٕٕٔ/ٔ الكشاؾٌنظر:  (ٕ)
 .4ٔ/ٕالبحر المحٌط  (ٖ)
 .41/ٕ والتنوٌر التحرٌر (ٗ)
معجم المراءات  ، ٌنظر: 11ٔ/ٕ، ٌنظر: البحر المحٌط  1ٕٗ/٘ ٌنظر: مفاتٌح الؽٌب  (٘)

 .ٔٗٔ/ٔسالم مكرم وأحمد مختار عمر المرآنٌة لعبد العال 
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أن  لولَهُ : فَِعّدة  ِمْن أٌّاٍم أَخر  ))إلى  (هـٙٓٙت)فً أٌاٍم متتابعة. ولد َذَهَب الرازي 

نَِكرة  فً سٌاِق االثبات فٌكوُن ذلن أْمًرا بَِصْوِم أٌّاٍم على عدد تِلن األٌاِم ُمْطلَمًا ، 

((فٌكوُن التمٌّد بالتتابع ُمخاِلفًا لهذا التعمٌم 
(ٔ)

. أْي إنّه ال بؤَس فً التفرٌك بٌن أٌّام 

 َوبِهِ  الت تَابُُع، لزمٌَ  ال هُ أنّ  أَُخرَ  أٌَ امٍ  ِمنْ  فَِعد ة  : تَعَالَى ْوِلهِ لَ  َظاِهر ))صوِم المضاء ؛ ألن  

َحابَةِ  ِمنَ  اْلعُلََماءِ  ُجْمُهورُ  لَالَ  (( اأْلَْمَصارِ  َوفُمََهاءِ  َوالت ابِِعٌنَ  الص 
(ٕ)

. وهو مناسب لموِلِه 

ُ  ٌُِرٌدُ تعالى: } [ فمد أْخبر ُسبحانه بؤنّه 1٘ٔ{ ]البمرة:اْلعُْسرَ  ِبُكمُ  ٌُِرٌدُ  َوالَ  اْلٌُْسرَ  ِبُكمُ  ّللا 

 ال ٌُرٌُد أْن ٌُشك  على عباده.

ًّ بُن كعب  (فصياُم ثالثة أيّاٍم متتابعات)ومثلُهُ لراءة أب
(ٖ)

 تََمت عَ  فََمنْ من لوِلِه تعالى:  

ٌَْسرَ  فََما اْلَحّجِ  إِلَى بِاْلعُْمَرةِ   اْلَحّجِ  فًِ أٌَ امٍ  ثاََلثَةِ  فَِصٌَامُ  ٌَِجدْ  لَمْ  فََمنْ  اْلَهْديِ  ِمنَ  اْستَ

{.4ٙٔ}البمرة:َرَجْعتُمْ  إَِذا َوَسْبعَةٍ 
(ٗ)

 

لَواِت والصَّالِة الوسطى  حافظوا على الصَّ

لََواتِ  َعلَى َحافُِظوامن لوِلِه تعالى:  اَلةِ  الص  ِ  َولُوُموا اْلُوْسَطى َوالص  لَانِِتٌنَ  لِِل 

ًّ وٱبُن عباس وعبٌد بن عمٌر وأم سلمة وعبد هللا بُن رافع 1ٖٕ}البمرة: {. لرأ أبَ

(والصالة الوسطى صالة العصر)وحفصة 
(٘)

والصالة )، ولرأت عابشة وحفصة  

(والصالة الوسطى وهً صالة العصر)،  (الوسطى وهً العصر
(ٙ)

ولرأ عبد هللا بن  

(وعلى الصالة)بن مسعود 
(1)

وعبٌد بُن عمٌر وعابشة وحفصة  عباس ٱبنُ ، ولرأ  

                                                           
 .1ٕٗ/٘  الؽٌب مفاتٌح (ٔ)
 .11ٔ/ٕ المحٌط البحر (ٕ)
 . 1ٕٓ/ٔمعجم المراءات لعبد اللطٌؾ الخطٌب ، ٌنظر:  ٕٕٗ/ٌٔنظر: الكشاؾ  (ٖ)
 ولراءات أخرى وردت تدخل فً باب المراءات التفسٌرٌة . (ٗ)
معجم المراءات المرآنٌة لعبد العال سالم مكرم وأحمد ، ٌنظر:  ٘ٗ٘/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (٘)

 .1٘ٔ/ٔمختار عمر 
 .1٘ٔ/ٔ عمر مختار وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجمٌنظر:  (ٙ)
 وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  1ٗ٘/ٕالبحر المحٌط ٌنظر:  (1)

 .1٘ٔ/ٔ عمر مختار
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(والصالة الوسطى وصالة العصر)
(ٔ)

لََواتِ  َعلَى َحافُِظوا) . ولراءة الجمهور  الص 

اَلةِ  صالة )أّن  (والصالة الوسطى صالة العصر). وتوجٌه لراءة (اْلُوْسَطى َوالص 

بدل (العصر
(ٕ)

على أن  الصالة الوسطى هً صالة العصر.  (الصالة الوسطى)من  

أن   ))على العطؾ والمعنى على العطؾ  (والصالة الوسطى وصالة العصر)ولراءة 

ٌْست العصر ؛ ألن  العطؾ ٌمتضً المؽاٌرة ((الوسطى ل
(ٖ)

فالمعطوؾ ؼٌر  

المعطوؾ علٌه. أّما بمٌّة المراءات فلم ٌَثْبت أنّها روٌت على أنّها لرآن ؛ بْل 

تفسٌرلل
(ٗ)

 والتوضٌح. وعلى لراءة الجمهور لم تُعٌَّن الصالة الموصوفة بالوسطى. 

 ال يَقوموَن َيْوَم الِقياَمةِ  –ال يَقوموَن 

بَا ٌَؤُْكلُونَ  ال ِذٌنَ من لوِلِه تعالى: } ٌَْطانُ  ٌَتََخب ُطهُ  ال ِذي ٌَمُومُ  َكَما ِإال   ٌَمُوُمونَ  الَ  الّرِ  الش 

ٌْعُ  إِن َما لَالُوا بِؤَن ُهمْ  َذِلنَ  اْلَمّسِ  ِمنَ  بَا ِمثْلُ  اْلبَ ُ  َوأََحل   الّرِ ٌْعَ  ّللا  مَ  اْلبَ بَا َوَحر   َجاَءهُ  فََمنْ  الّرِ

ِ  إِلَى َوأَْمُرهُ  َسلَؾَ  َما فَلَهُ  فَاْنتََهى َربِّهِ  ِمنْ  َمْوِعَظة    الن ارِ  أَْصَحابُ  فَؤُولَبِنَ  َعادَ  َوَمنْ  ّللا 

ال ٌمومون ٌوَم المٌامة ){. لرأ عبد هللا بن مسعود 1ٕ٘{ }البمرة:َخاِلُدونَ  افٌِهَ  ُهمْ 

(إاّل...
(٘)

تشٌر إلى  (ٌوم المٌامة). فالمراءة بزٌادة (ال ٌموموَن إالّ )، ولراءة الجمهور  

أن  لٌاَمهم على هذه الصفة ٌكون ٌوم المٌامة: إذا لاموا من لبوِرِهم ، وٌكون ذلن  ))

((إمارة ألهل المولؾ على أن هم آكلة الّربا 
(ٙ)

، أّما لراءة الجمهور من ؼٌِر زٌادة فمد  

تحتمل تشبٌه حال المابم بحرٍص وَجَشعٍ إلى  ))فمد ذّّهّب ابن عطٌّة إلى أّن ألفاظ اْلٌة 

هُ حتى تضطرب أْعضاإهُ تِجاَرةِ  الّربا بمٌاِم المجنون ، ألن  الطَمَع والّرؼبة تَْستَِفزُّ

))
(1)

 ٌَْمَحكُ ، ولد ذكر المرآن الكرٌم تبعات أكل الّربا فً الحٌاةِ الدنٌا ، فمال تعالى: } 

                                                           
 وأحمد مكرم سالم العال لعبد المرآنٌة المراءات معجم، ٌنظر:  1ٕٓ/ٌ٘نظر: تفسٌر الطبري  (ٔ)

 .1٘ٔ/ٔ عمر مختار
 .٘ٗ٘/ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٕ)
 .1ٖٖ/ٔلعبد اللطٌؾ الخطٌب  المرآنٌة المراءات معجمٌنظر:  (ٖ)
 .1ٖٖ/ٔ المصدر نفسه ٌنظر: (ٗ)
، ٌنظر: معجم المراءات  1ٓ٘/ ٕالبحر المحٌط ، ٌنظر:  1ٕٖ/ ٔالمحرر الوجٌزٌنظر:  (٘)

  .ٕ٘ٔ/ ٔالمرآنٌة لعبد العال سالم مكرم وأحمد مختار عمر
 .ٖٓٙ – 4ٖ٘/ٕالتبٌان للطوسً  (ٙ)
 .4ٖٖ/ٔ، ٌنظر: فتح المدٌر 1ٕٖ/ ٔالمحرر الوجٌز (1)
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 ُ بَا ّللا  َدلَاتِ  َوٌُْربًِ الّرِ َ  ات مُوا آَمنُوا ال ِذٌنَ  أٌََُّها ٌَا[ ، و}1ٙ{ ]البمرة:الص   َما َوَذُروا ّللا 

 ًَ بَا ِمنَ  بَِم ِ  ِمنَ  بَِحْربٍ  فَؤَْذنُوا تَْفعَلُوا لَمْ  فَإِنْ  ُمْإِمنٌِنَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  الّرِ  تُْبتُمْ  َوإِنْ  َوَرُسوِلهِ  ّللا 

{تُْظلَُمونَ  َوالَ  تَْظِلُمونَ  الَ  أَْمَواِلُكمْ  ُرُءوسُ  فَلَُكمْ 
 
ذان ، فمحك األموال واإلٌ [11-14]

بحرٍب ِمن هللاِ ورسوِلِه إنّما هو ٌحصل فً حٌاته الدنٌا. كما ذكر عموبتَهم فً الحٌاة 

 األْخرى فً ذٌِل اْلٌة المباركة بؤنّهم أصحاُب النّار هم فٌها خالدون. 
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 خاتمةال

 نتائج البحث بعضها عاّمة وشاملة وبعضها خاّصة بالبحث وهً:

لفظ حٌث ٌختار ال تَتّسم لغة المرآن الكرٌم بالدلّة وسعة التعبٌر عن المعنى ، -ٔ

 .المتكفلة بتوصٌل المعنىالخاّصة ،  داللةال؛ فً النظم والتركٌب ؛ إلنتاج المناسب 

إٌثاره صٌغة معٌّنة على أخرى مّما ٌُعطً المعنى  من ممٌزات التعبٌر المرآنً ،  -ٕ

 .ثراًء وسعةً فً بٌان الداللة

م ، مَوّظفًا المستوٌات اللغوٌة تنوع الخطاب المرآنً بحسب ما ٌمتضٌه المما -ٖ

 .تركٌبٌة ، والداللٌةالصوتٌة ، والّصرفٌة ، وال

ٌْه فً أصل  -ٗ الكلمة ، كما فً بعض المّراء ٌهمزون ؛ لإلشارة إلى ما ذهبوا إل

لراءة )أدنأ( ولراءة النبًء بالهمز، ولراءة )ننسأها( فً آٌة النسخ ؛ إلثبات مذهبهم 

فً أّن أصل الكلمة مهموز. ونجد لراءات ُحذفت همزتُها إلثبات أنّها غٌر مهموزة 

 األصل كما فً لراءة )الصابٌٌن( ، ولراءة )لران( بحذف الهمزة.

ز ومنهم نافع  ٌمرأ بتسهٌل الهمز ، وُعّدت هذه سمة بعض المّراء ٌسهلون الهم -٘

إذ وردت عنه بارزة فً لراءتِه ، ونجده فً مواضع معٌّنة ٌهمُز ما ال همزة فٌه 

من تسهٌل ، وٌُخالف الجمهور ، وٌُخالف السُّنة  عتادهٱ، فٌخالف ما لراءة )النبًء( 

 دٌنة الرسول!.؛ فمد روي أّن النبً نهى عن النبر باْسمه ، ونافع لارئ م

فإبدال  ، إّن لكّل حرٍف من حروف الكلمة دور مهم وأساسً فً تحدٌد الداللة -ٙ

حرف من الكلمة غالبًا ما ٌولد اختالف فً تغٌّر المعنى ، باألخص فً التعبٌر 

المرآنً المتسم بالدلة ، إذ ٌستعمل الكلمة التً تؤدي المعنى المطلوب ، بحٌث ال 

إبدال الغٌن  :منها ٌمكن أْن تحل محلّها كلمة أخرى وإْن كانت تحمل داللة مماربة لها

وة ، غشاوة( فالغشاء تنعدم معه الرؤٌة ، أّما العشاوة فالرؤٌة بالعٌن فً لراءة )عشا

التعبٌر ة )نُْنشرها ، نُْنشزها( فوكذا فً إبدال الراء بالزاي فً لراءغٌر منعدمة ، 
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التعبٌر  لمرآنً الذي هو بمعنى الرفع ، منبدلٌل االستعمال اأوفك للسٌاق بالنشز 

 .بالنشر الذي هو بمعنى االحٌاء

بنٌة جزء ال ٌتجّزأ من الكلمة ، ولها دور بارز وأساسً فً توجٌه حركة ال -7

كسر الصاد ٌعطً معنى اجَمْعُهن ، ف كما فً لراءة )ِصْرُهّن ، ُصْرُهّن( المعنى

وضم الصاد ٌعطً معنى االنضمام والوثاق واإلمالة والعطف ومن هذه المعانً 

وأوسع إْذ  بٌر بضم الصاد أدقومن نون النسوة ٌفهم أّن التعبٌر عن الجمع ، لذا التع

إبدال حركة من حركات البنٌة ٌفضً إلى انتاج داللة ف. ٌصور المشهد بتفاصٌله

 .مغاٌرة

متّحدة فً المعنى وهً أُْبِدلت حركات بنٌاتها ٌُخصص الخطاب المرآنً مفردات  -8

ْلم ، والسَّْلم  المركزي ؛ لدالالت تتّسم بفروق دلٌمة ، ٌكشُف عنها السٌاق ، منها )الّسِ

َشد()الَكْره ، الُكْره( وو ، والّسلَم( ْشد ، والرَّ  .)الرُّ

 الحجج عن ٌبحثون فطفموا ؛ بالغًا اهتماًما المرآنٌة بالمراءات اللغوٌون اهتم -9

 حٌث ، الواحدة للمفردة ، ومعنًى لفًظا المختلفة المراءات تعّدَدت وإنْ  ، والوجوه

 والفكرٌة اللغوٌة لمذاِهبِهم لالنتصار واسعًا مجاالً  والتعّدد االختالف هذا فً وجدوا

ٌُراد كإفراد الجمع فً لراءة )المسجد( على أنّه ٌراد به الجنس ، لتأكٌد أّن المفرد لد 

 .الجمع به

عدم صحة مذهب من ٌمول بأّن إفراد )الرٌح( مختصة توصل البحث إلى  -ٓٔ

ستعمال التعبٌر المرآنً للرٌح بسٌاق العذاب وجمعها مختص بسٌاق الرحمة ، بدلٌل ا

مفردة فً سٌالات مختلفة ، وإنّما وردت فً سٌالات العذاب ؛ ألنّها رٌح واحدة 

كالرٌح العمٌم ، والرٌح العاصف ، كما وردت فً سٌالات الرحمة كالرٌح الطٌبة ، 

  كرٌح ٌوسف ورٌح سلٌمان. معٌنٌن ووردت خاصة بأولات معٌنة  ، وألشخاص 

جمع ، وٌضعها التعبٌر المرآنً صٌغ معٌّنة فً اإلفراد والتثنٌة والٌخصص  -ٔٔ

خّصص صٌغة الجمع فً  أنّه لدما ذكره الباحثون من موضعها الخاص ، منها 
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وخّصص صٌغة الجمع )أْسرى(  .)أسارى( لتصوٌر حال األسٌر عند بنً إْسرائٌل

ٌْدي المْسلمٌن فالفرق بٌن الصٌغتٌن نبّه إ لى وجود الفرق بٌن لألسٌر الذي فً أ

 .الداللتٌن

فً التوجٌهات اللغوٌة ، واختالف  ااختالف المراءات المرآنٌة لْد ولّد اختالفً  -ٕٔ

نها مالداللة ، واختالف األحكام الشرعٌة ، مّما أّدى إلى ظهور االختالفات الفمهٌة ، 

 لراءة )ٌّطّهرن(.

ل دالالت غٌر ممبولة رفض أغلب المراءات والحكم بعدم صحتها ؛ ألنها تحم -ٖٔ

بأدلة لرآنٌة منها لراءة )بتابِعِ لِْبلَِتِهم( بإضافة اسم الفاعل ، إذ ٌدّل على ولوع الفعل 

فً زمٍن مضى أي تدل المراءة على نفً اتباع لبلة الذٌن أوتوا الكتاب ، والمرآن 

أّما لراءة الجمهور )بتابعٍ  .ٌصّرح خالف ذلن )وما جعلنا المبلة التً كنت علٌها(

فتدّل على انتفاء الفعل فً زمن التكلم والمستمبل وهذا ما لِْبلَتَهم( بإعمال اسم الفاعل 

نّص علٌه المرآن. وكذلن المراءات التً وردت خالف لراءة الجمهور كرفع اسم ال 

 أو نصبه فمد أثبت البحث انعدام ممبولٌتها لرآنًٌا.

بمرجعٌّتهم العمدٌّة ، فالمارئ ٌشٌُر إلى معتمِده من ًرا واضًحا تأثّ  تأثر المّراء -ٗٔ

التً تنسب النسٌان إلى )نُْنِسن(خالل المراءة ، كما فً لراءة عبد هللا بن مسعود 

ٌْه وآِلهِ   .رسول هللا صلّى هللا عل

المرآنٌة التً انعدام وجود الترادف التام فً المرآن الكرٌم ، فً المفردات  -٘ٔ

فالداللة تتحمك )مشوا ، مّروا ، َمَضوا( منها  فً سٌالات ومواضع مختلفة استعملها

 كذلن ، ومع لراءة )مشوا( وال ٌمكن استبدالها بمراءة )مّروا( أو لراءة )مَضوا( 

ّن التعبٌر المرآنً فّرق بٌنهما إاّل أ على الرغم من التمارب الداللً)ادع ، سل( 

أّما )ادع( فمد ٌأتً  للداللة على االستكانة والخضوع ،التعبٌر بـ)سل(  وردبٌنهما إذ 

)نبذ ، نمض( ، )َشْطَره وكذا الحال فً بمٌة المراءات منها  فً سٌاق االستكانة أو ال.

لمفردة المرآنٌة دالالت خاّصة ، ومعاٍن دلٌمة ال تسمح بالمول فل .....، تِْلماَءه ، لِبَلَه(

 فً المفردات المرآنٌة. بالترادف
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غٌر  وهً لراءاتبعض المراءات ُوّجهت وأّولت بتأوٌالت غٌر ممبولة  -ٙٔ

صحٌحة ، وعدم صحتها أو لحنها لٌس بالضرورة أن ٌكون سببها المارئ ، بل لد 

ّن اللغوٌٌن فمط كان هّمهم االنتصار للمراء والمراءات ، وإّن ٌكون السامع ، إالّ أ

التً  كمراءة )الناسً( ى العمٌدةأّدى هذا التأوٌل إلى مفاهٌم مغلوطة على مستو

ُوّجهت على أّن الممصود هو آدم علٌه السالم وهذا التوجٌه غٌر ممبول ؛ النعدام 

 .األدلة والمرائن السٌالٌة اللغوٌة وغٌر اللغوٌة

كانت لراءة الجمهور هً المراءة الراجحة على كل ما ورد من لراءات فً  -7ٔ

برجحانها ، فلم ٌكشف سورة البمرة ، حتى تلن التً لم ٌُِمْر بها البحث صراحة 

داللة الدلٌمة ومعها تتحمك ال،  البحث عن دلٌل ٌضعّف لراءة الجمهور مطلمًا

   .والواضحة بال تكلف
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 .المرآن الكرٌم      

 )أ(

- ًأبو الماسم شهاب الدٌن عبد الرحمن بن  ابراز المعانً من حرز األمان ،

هـ( ، دار الكتب 9::إسماعٌل بن إبراهٌم الممدسً الدمشمً المعروف بأبً شامة )ت 

 العلمٌة )د. ط( ، )د ، ت( . 

- احمد بن دمحم بن احمد بن  اتحاف فضالء البشر فً المراءات األربعة عشر ،

هـ( ، تح : أنس مهرة ،دار 551عبد الغنً الدمٌاطً ،شهاب الدٌن الشهٌر بالبناء )ت

 م . :600، لبنان ، 7، طالكتب العلمٌة 

- دمحم ٌوسف حبلص ، دار الثمافة العربٌة  أثر الولف على الداللة التركٌبٌة ،

 م.5997)د.ط( ، الماهرة 

- هـ( ، تح : دمحم الوابلً :61، ابو دمحم عبد هللا بن مسلم بن لتٌبة )ت أدب الكتاب

 )د.ط( ، )د.ت(. 0، مؤسسة الرسالة ، بٌروت

- أبو حٌان دمحم بن ٌوسف بن علً بن  ارتشاف الضرب من لسان العرب ،

هـ( ، تح: رجب عثمان دمحم ، مراجعة: 189ٌوسف بن حٌان أثٌر الدٌن األندلسً )ت

 م.5998، الماهرة  5تواب ، مكتبة الخانجً طرمضان عبد ال

- عبد الرحمن بن دمحم بن عبٌد هللا األنصاري ، أبو البركات  أسرار العربٌة ،

 م.5999،  5هـ( ، دار األرلم بن أبً األرلم ط911كمال الدٌن األنباري )ت

- هـ( ، 688، ابن السكٌت ، أبو ٌوسف ٌعموب بن إسحاق )ت صالح المنطكإ

 م .6006،  5تح : دمحم مرعب دار احٌاء التراث العربً ، ط
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- أبو عبد هللا بن أحمد بن خالوٌه الهمذانً  إعراب المراءات السبع وعللها ،

 هـ( ، تح: عبد الرحمن بن سلٌمان العثٌمٌن ، ، مكتبة الخانج710ًالنحوي الشافعً )ت

 م.5996،  5، الماهرة ، ط

- السٌد دمحم:  تح ،( هـ:5:ت) العكبري البماء أبو ، الشواذ المراءات عرابإ 

 .م:599  لبنان  – بٌروت ، الكتب عالم ، 5ط ، عزوز أحمد

- هـ( ، 778، أبو جعفر أحمد بن دمحم بن إسماعٌل النحاس )ت إعراب المرآن

  م.6008لبنان  –، بٌروت 6اعتنى به: الشٌخ خالد العلى ، دار المعرفة ، ط

- عبدالرحمن بن أبً بكر ، جالل الدٌن السٌوطً  اإلتمان فً علوم المرآن ،

 م.5918هـ( ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب )د.ط( 955)ت

-  عثمان بن سعٌد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدانً األحرف السبعة للمرآن ،

 هـ.8041، مكة المكرمة  5هـ( ، تح: عبد المهٌمن طحان ، مكتبة المنارة ، ط888)ت

-  دراسة لرآنٌة لغوٌة وبٌانٌة ، اإلعجاز البٌانً للمرآن ومسائل ابن األزرق ،

 ، مصر )د.ت(. 7معارف ، طعابشة عبد الرحمن بنت الشاطا ، دار ال

- عثمان بن عمر بن أبً بكر بن ٌونس أبو عمرو جمال  أمالً ابن الحاجب ،

 هـ( )د.ط( ، )د.ت(.:8:الدٌن ابن الحاجب الكردي المالكً )ت

- الشرٌف المرتضى علً بن ،  أمالً المرتضى غرر الفوائد ودرر المالئد

أبو الفضل إبراهٌم ، دار إحٌاء الكتب هـ( ، تح: دمحم :87الحسٌن الموسوي العلوي )ت

 م.5998، 5العربٌة ، ط

 )ب( 
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-  ثٌر الدٌن دمحم بن ٌوسف بن علً بن ٌوسف ابن حٌان الشهٌر أ ، المحٌطالبحر

 بأبً حٌان االندلسً الغرناطً ، تح: عبد الرزاق المهدي ، دار احٌاء التراث العربً

 م.5991،  5لبنان ، ط -بٌروت 

-  ً( هـ198دمحم بن عبدهللا الزركشً )ت، بدر الدٌن  علوم المرآنالبرهان ف

 م .5988مصر  -الماهرة  7مكتبة دار التراث ، ط تح : دمحم أبو الفضل إبراهٌم ،،

- بن  مجد الدٌن أبو طاهر دمحم،  بصائر ذوي التمٌٌز فً لطائف الكتاب العزٌز

المجلس األعلى للشبون ،  دمحم علً النجار ، تح: هـ(851 تٌعموب الفٌروزآبادى )

 م.5996، )د.ط(  لجنة إحٌاء التراث اإلسالمً، الماهرة -اإلسالمٌة 

- عبد الواحد  ، بهجت  بالغة المرآن الكرٌم فً االعجاز اعرابا وتفسٌر بإٌجاز 

 م .6005األردن  -، عمان  5مكتبة دندٌس ط لً ،الشٌخ

- 9، دار عمار ، ط السامرابً صالح ، فاضل فً التعبٌر المرآنً بالغة الكلمة 

 م.6008،عّمان 

 )ت(

 

- دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق الحسٌنً أبو  تاج العروس من جواهر الماموس ،

 هـ( ، دار الهداٌة )د.ط( ، )د.ت(.5609الفٌض الملمب بمرتضى الزبٌدي )ت

- تح : سعد  ، أبو البماء عبد هللا بن الحسن العكبري ،فً اعراب المرآن تبٌانال

 م .6005،  5كرٌم الفمً ، دار الٌمٌن ، ط
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- هـ( ، آغا 8:0، أبو جعفر دمحم بن الحسن الطوسً ،) فً تفسٌر المرآن تبٌانال

 لبنان )د.ت(. –بزرن الطهرانً ، دار احٌاء التراث العربً ، )د.ط( ، بٌروت 

- التونسٌة هـ( ، الدار 5797، دمحم الطاهر ابن عاشور )ت تحرٌر والتنوٌرال

 م.5988للنشر )د.ط( ، 

- دمحم نور الدٌن المنجد، دار ترادف فً المرآن الكرٌم بٌن النظرٌة والتطبٌك ،

 م.5991سورٌا  -، دمشك 5الفكر ط

- أبو  ، دمحم بن عبد هللا ابن مالن الطابً الجٌانً تسهٌل الفوائد وتكمٌل الماصد ،

هـ( ، تح : دمحم كامل بركات دار الكتاب العربً ، )د.ط( 16:عبد هللا ، جمال الدٌن ، )

 م.59:1الماهرة ، 

- ناصر الدٌن أبو سعٌد عبد  تفسٌر البٌضاوي أنوار التنزٌل وأسرار التأوٌل ،

هـ(، تح: دمحم عبد الرحمن المرعشلً 89:هللا بن عمر بن دمحم الشٌرازي البٌضاوي )ت

 هـ.5858، بٌروت  5دار إحٌاء التراث العربً ، ط ،

- ًأبو الماسم حسٌن بن دمحم المعروف بالراغب  تفسٌر الراغب االصفهان ،

جامعة طنطا ، -: دمحم عبد العزٌز بسٌونً، كلٌة االداب حهـ( ، ت906االصفهانً )ت 

 م. 5999،  5ط

- ٌن الموسوي ، نفابس التأوٌل ، علً بن الحس تفسٌر الشرٌف المرتضى

المعروف بالشرٌف المرتضى ، أشرف على جمعه : مجتبى أحمد الموسوي ، شركة 

 لبنان )د.ت(. –األعلمً للمطبوعات )د.ط( ، بٌروت 
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- دمحم بن جرٌر بن نوٌد بن  جامع البٌان عن تاوٌل آي المرآن -تفسٌر الطبري ،

أحمد دمحم شاكر ، هـ( ، تح : 750كثٌر بن غالب اآلملً ، أبو جعفر الطبري ، )ت

 م.6000،  5مؤسسة الرسالة ، ط

- هـ( ، تح : :61،أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن لتٌبه ، ) تفسٌر غرٌب المرآن

 م .5918 ، السٌد احمد صمر ، دار الكتب العلمٌة ، )د.ط(

- هـ( تح: 710دمحم بن احمد االزهري الهروي، أبو منصور )ت ،تهذٌب اللغة

 م. 6005، بٌروت، 5دمحم عوض مرعب، دار احٌاء التراث العربً، ط

- الماهرة  -داب حمد سعد دمحم ، مكتبة اآلأ،  نٌةآالبالغً للمراءات المره توجٌال

 ، )د.ت(. 6ط

 )ج( 

- ًأبو عبد هللا دمحم بن احمد بن ابً بكر  الجامع الحكام المرآن ، تفسٌر المرطب ،

، بٌروت   5( تح :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ، مؤسسة الرسالة طـه15:المرطبً )

 م.:600لبنان  -

- سورٌة  –دمشك  6دار المكتبً ط حمد ٌاسوف ،أ ، جمالٌة المفردة المرآنٌة

 م.5999

 )ح(

- الماضً وكفاٌة الراضً على  حاشٌة الشهاب على تفسٌر البٌضاوي = عناٌة

، شهاب الدٌن أحمد بن دمحم بن عمر الخفاجً المصري الحنفً  تفسٌر البٌضاوي

 هـ( ، دار صادر )د.ط( ، بٌروت )د.ت(.50:9)ت
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- أبو العرفان دمحم بن  حاشٌة الصبان على شرح األشمونً أللفٌة ابن مالن ،

لبنان  –، بٌروت  5هـ( ، دار الكتب العلمٌة ، ط :560علً الصبان الشافعً )ت

 م.5991

- ابو زرعة عبد الرحمان بن دمحم بن زنجلة ، تح : سعٌد  حجة المراءات ،

 م .5991 -، بٌروت  9االفغانً مؤسسة الرسالة ط 

- تح :عبد العال سالم مكرم دار  حجة فً المراءات السبع ، ابن خالوٌةال ،

 م.5919،  7الشروق ط

- هـ(، 711، أبو علً الحسن بن عبد الغفار الفارسً )تحجة للمّراء السبعةال

تح: بدر الدٌن لهوجً وبشٌر الحوٌجالً، راجعه: عبد العزٌز رباح واحمد ٌوسف 

 م.5988،  5الّدلاق، دار المأمون للتراث، ط

- احمد عارف حجازي عبد  لمراءات المرآنٌة الصحٌحةحمول الداللٌة فً اال ،

 م.6001،  5الماهرة ، ط -العلٌم ، مكتبة اآلداب 

 )خ(

- 8، أبو الفتح عثمان ابن جنً ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، ط الخصائص  ،

 )د.ت(.

 )د( 

- احمد بن ٌوسف المعروف بالسمٌن  در المصون فً علوم  الكتاب المكنونال ،

 دمشك )د.ط( ، )د.ت(. –هـ(، تح : د.احمد دمحم الخّراط ، دار الملم :19الحلبً )ت
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- بٌروت :5، صبحً الصالح ، دار العلم للمالٌٌن ، ط دراسات فً فمه اللغة ،

 م.6008

- أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ،  دراسات لغوٌة فً المرآن الكرٌم ولراءاته ،

 م.6005، الماهرة  5ط

- كتاب الموضح  دروس الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة فً المراءات المرآنٌةال ،

هـ( أنموذجا ، صالح 9:9فً وجوه المراءات وعللها البن ابً مرٌم الشٌرازي )ت بعد 

 م. 6059دٌوان الولف السنً ن  –، بغداد  5حٌدر علً الجمٌلً ، ط

- خالد لاسم بنً دومً ، عالم  دالالت الظاهرة الصوتٌة فً المرآن الكرٌم ،

األردن ،  –األردن ، جدار الكتاب العالمً )د.ط( ، عمان  –الكتب الحدٌث ، اربد 

 م.:600

- م.5988،  9، إبراهٌم أنٌس ، مكتبة األنجلو المصرٌة ، ط  داللة األلفاظ 

-  أبو بكر عبد الماهر بن عبد الرحمن بن دمحم  المعانًدالئل االعجاز فً علم ،

دار الكتب  تح : عبد الحمٌد هنداوي ، هـ( ،815الفارسً األصل ، الجرجانً )ت 

 م.6005لبنان  -، بٌروت  5العلمٌة  ط

 )ر( 

-  الرعاٌة لتجوٌد المراءة وتحمٌك لفظ التالوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها

ابً دمحم مكً لحركات التً تلزمها ،  وتغٌر معانٌها وتعلٌلها وبٌان اوصفاتها والمابها 

،  7( ، تح : احمد حسن فرحان ، دار العمادة ، طهـ871بن ابً طالب المٌس )ت

 .م:599
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-  ًشهاب الفضل أبو ، المثانً والسبع العظٌم المرآن تفسٌر فًروح المعان 

،  5، ط بٌروت ، الكتب العلمٌة دار ،( ـه5610ت) البغدادي اآللوسً محمود الدٌن

 هـ.5859

 )ش(

- مؤسسة  –، أحمد الحمالوي ، ضبط محمود شاكر  العرف فً فن الصرف شذا

 النبراس )د.ط( ، )د.ت(.

- بهاء الدٌن عبد هللا بن عمٌل العمٌلً الهمدانً المصري ، تح:  شرح ابن عمٌل

 هـ. 5785، 5دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ، الناشر: انتشارات استمالل ، ط

- دمحم بن عبد هللا ، ابن مالن الطابً الجٌانً ، أبو عبد هللا  شرح تسهٌل الفوائد ،

دمحم بدوي المختون ، هجر هـ( ، تح: عبد الرحمن السٌد ، 16:، جمال الدٌن )ت

 م.5990،  5للطباعة ط 

- رضً الدٌن دمحم بن الحسن االستراباذي النحوي  شرح شافٌة ابن الحاجب،

هـ( ، تح: دمحم نور الحسن ، دمحم الزفزاف ، دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ، دار :8:)ت

 م.5986لبنان  –الكتب العلمٌة )د.ط( ، بٌروت 

- أبو سعٌد السٌرافً الحسن بن عبدهللا بن المرزبان ،  ، شرح كتاب سٌبوٌه

، 5ط هـ( ، تح : احمد حسن مهدلً ، وعلً سٌد علً ، دار الكتب العلمٌة ،7:8)ت

 م.6008لبنان ،  –بٌروت 

- موفك الدٌن أبو البماء ٌعٌش بن علً بن ٌعٌش  شرح المفصل للزمخشري ،

 –، بٌروت  5هـ( ، تح: إمٌل بدٌع ٌعموب ، دار الكتب العلمٌة ط87:الموصلً )ت

 م. 6005لبنان 
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-  هـ( ، تح :حازم 880، ابو العباس احمد بن عماد المهدوي )تشرح الهداٌة

 سعد حٌدر )د.ط( ، )د.ت(.

 )ص(

- أحمد بن فارس  ئلها وسنن العرب فً كالمهاومسا الصاحبً فً فمه اللغة ،

هـ( ، الناشر : دمحم علً بٌضون ، 799ابن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ، أبو الحسٌن )ت

 م.5991،  5ط

- اسماعٌل بن حّماد الجوهري ، تح :احمد  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة ،

 م.5990لبنان  –، بٌروت  8عبد الغفور عّطار ، دار العلم للمالٌٌن ، ط

 )ظ(

- ت  الظواهر الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة فً لراءة الجحدري البصري(

،  5الماهرة ، ط –مكتبة الثمافة الدٌنٌة  –هادي حمادي العبٌدي ( ، عادل هـ568

 م.6009

 )ع(

- 90:،)ت ،رضً الدٌن الحسن بن دمحم الصغانً عباب الزاخر واللباب الفاخرال 

 م.5918،  5هـ( ، تح: لٌر دمحم حسن ، مطبعة المجمع العلمً العرالً ، ط

- )دمحم علً الخولً ، دار الفالح ، )د.ط( ، األردن ،  علم الداللة )علم المعنى ،

 م.6005



 ......................................................................ثبت المظان ..........................
 

598 
 

- هـ( مرتبًا على حروف المعجم ، 510حمد الفراهٌدي )ت، الخلٌل بن أ عٌنال

 م.6007لبنان  -بٌروت  5دار الكتب العلمٌة ، طتح : عبد الحمٌد هنداوي ، 

 )غ(

- الحسن النوري ، علً بن دمحم بن سالم ، أبو  غٌث النفع فً المراءات السبع

حمد محمود عبد السمٌع الشافعً أ ( تح:هـ5558المالكً ، )  الممرئ ًالصفالس

 .م6008، بٌروت  5لكتب العلمٌة ، طالمعنٌان دار ا

 )ف(

- هـ( 5690، دمحم بن علً بن دمحم بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً  ، )ت فتح المدٌر

 هـ .5858، دمشك ، بٌروت  5دار ابن كثٌر دار الكلم الطٌب ، ط

- األب هنرٌكوس المنس الٌسوعً ، مكتبة الثمافة  فرائد اللغة فً الفروق ،

 م .5999الدٌنٌة )د.ط( ،

- العالمة الحافظ الممرئ المنتجب الهمذانً  فرٌد فً إعراب المران المجٌدال ،

 .م:600،  5المدٌنة المنورة ، ط –( ، تح : دمحم نظام الدٌن الفتٌح هـ87:)ت

- م.5987،  7ط ، إبراهٌم السامرابً ، مؤسسة الرسالة فعل زمانه وأبنٌتهال 

- إبراهٌم أنٌس ، مكتبة األنجلو المصرٌة ، )د.ط( ،  فً اللهجات العربٌة ،

 هـ.6007

- م .6007، 76، سٌد لطب ، دار الشروق ، ط الل المرآنفً ظ 
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- ٌة الحذف بٌن مظاهر االعجاز المرآنً فً علم داللة النص نظرات فً لصد

 م.6056،  دمشك  5، دمحم جعفر العارضً ، تموز ط ومناهج التحلٌل اللغوي

 )ق(

- هـ(  ، تح : 851، مجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌروز آبادي ) الماموس المحٌط

راف دمحم نعٌم العرلوسً ، مؤسسة ٌك التراث فً مؤسسة الرسالة ، بإشمكتب تحم

 م6009لبنان  –، بٌروت   8الرسالة ،ط 

-  حمدي سلطان حسن احمد العدوي ،  صوتٌة وداللٌةدراسة المراءات الشاذة ،

 م . :600، طنطا ،  5دار الصحابه للتراث ،ط

- دمحم سالم محٌسن ، مكتبة الكلٌات  وأثرها فً علوم العربٌة المراءات المرآنٌة ،

 م.5988األزهرٌة ، )د.ط( ، الماهرة 

- هـ( ، تح: 955، جالل الدٌن السٌوطً )ت لطف االزهار فً كشف االسرار

 م.5998،  5لطر ، طاحمد دمحم الحمادي ، وزارة األولاف والشؤون اإلسالمٌة ، دولة 

 )ن(

- هـ( ،عبد 580، كتاب سٌبوٌه أبً بشر عمرو بن عثمان بن لنبر )تكتاب ال

 م .6009، الماهرة 9السالم دمحم هارون ، مكتبة الخانجً ، ط

- ( هـ:85ت) الجرجانً الشرٌف السٌد دمحم بن علً للعالمة التعرٌفات كتاب، 

 )د.ط( ، )د.ت(. الماهرة ، الفضٌلة دار ، المنشاوي صدٌك دمحم:  تح
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- جاسم دمحم الدلٌمً ،  كتاب المراءات ألبً عبٌد الماسم بن ساّلم جمع ودراسة ،

 م.6001دٌوان الولف السنً ،  –، بغداد  5ط

- أبو زٌد سعٌد بن أوس االنصاري ، نشر : األب لوٌس شٌنو  كتاب الهمز ،

 م .5955، )د.ط( ، بٌروت  الٌسوعً ، المطبعة الكاثوٌكٌة لآلباء الٌسوعٌٌن

- أبو الماسم جار هللا محمود بن عمر بن  لكشاف عن حمائك غوامض التنزٌال ،

 هـ.5801، بٌروت  7هـ(، دار الكتاب العربً ، ط978أحمد الزمخشري )

- ابو دمحم مكً بن ابً طالب  المراءات السبع وعللها الكشف عن وجوه ،

 رمضان ، مؤسسة الرسالة.  هـ( ، تح : محً الدٌن:98المٌسً )ت

- أٌوب بن موسى الحسنً  كلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌةال ،

م( ، تح : عدنان دروٌش ، دمحم المصري 5098المرٌمً الكفوي ، أبو البماء الحنفً )ت

 ، مؤسسة الرسالة )د.ط( ، بٌروت )د.ت( .

 )ل(

- ضل جمال الدٌن ابن منظور ، دمحم بن مكرم بن علً ، أبو الف لسان العرب

 هـ.5858، بٌروت  7هـ( ، دار صادر ، ط155األنصاري الروٌفعً اإلفرٌمً )ت

- 5دمشك ، ط –، صالح عبد الفتاح الخالدي ،دار الملم  لطائف لرانٌة  ،

 م.5996

- دراسة فً اللهجة واألداء ، مهدي حارث الغانمً ، دار الشؤون  لغة لرٌش ،

 م.6009، بغداد  5الثمافٌة العامة ،ط
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- أحمد علم الدٌن الجندي ، الدار العربٌة للكتاب ،  هجات العربٌة فً التراثالل ،

 م.5987)د.ط( ، 

 )م( 

 - أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن  مستدرن على الصحٌحٌنال ،

حمدوٌه بن نعٌم بن الحكم الضبً الطهمانً النٌسابوري المعروف بابن البٌع )ت 

 م.5990،  5بٌروت ، ط –هـ( ، تح: مصطفى عبد المادر عطا ، دار الكتب 809

 - أبو ، سلٌمان بن أحمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً  معجم الكبٌرال ،

 –هـ( ، تح: حمدي بن عبد المجٌد السلفً ، مكتبة بن تٌمٌة 7:0الماسم الطبرانً )ت

 ت(.، )د. 6الماهرة ، ط

 - أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الخسروجردي معرفة السنن واآلثار ، 

هـ( ، تح: عبد المعطً أمٌن للعجً ، نشر: 898الخراسانً ، أبو بكر البٌهمً )ت

بٌروت( ، دار  –باكستان( ، دار لتٌبة )دمشك  -جامعة الدراسات االسالمٌة )كراتشً

 م. 5995،  5الماهرة( ، ط -دمشك( ، دار الوفاء )المنصورة -الوعً )حلب

- صر هللا بن ٌاء الدٌن بن االثٌر ، ن، ض دب الكاتب والشاعرمثل السائر فً أال

حمد الحوفً ، و بدوي طبانه ، دار نهضة مصر ، الماهرة      هـ( ، تح: أ71:دمحم )ت

 )د،ط( ، )د،ت(.

- هـ( ، تح: 609تمعمر بن المثنى التمٌمً البصري )، أبو عبٌدة  مجاز المرآن

 . هـ5785ة الخانجً ، )د. ط( الماهرة دمحم فؤاد سزكٌن ، مكتب

- أبو علً الفضل بن الحسن الطبرسً ، دار  مجمع البٌان فً تفسٌر المرآن ،

 م.6009لبنان  –، بٌروت 5العلوم ط
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- (هـ790، ابو الحسٌن احمد بن فارس بن زكرٌا اللغوي ، )ت مجمل اللغة  ،

)د.ط( ،  زهٌر عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة فً الجمهورٌة لعرالٌة :تح

 )د.ت(.

- فالسً ٌم بن دمحم بن إبراهٌم المٌسً الس،إبراه مجٌد فً إعراب المرآن المجٌدال

هـ( ، تح: حاتم صالح الضامن ، دار ابن الجوزي ، 186، أبو إسحاق برهان الدٌن )ت

 هـ.5870، 5ط

- ابن جنً محتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ المراءات واالٌضاح عنهاال ، 

 هـ( ، )د.ط( ، )د.ت(.796)ت

- للماضً ابو دمحم عبد الحك بن غالب  محرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌزال ،

( ، تح : عبد السالم عبد الشافً دمحم ، دار الكتب العلمٌة هـ:98بن عطٌة االندلسً )تٱ

 .م6005،  5لبنان ، ط –، بٌروت 

- زٌن الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أبً بكر بن عبد المادر الحنفً  مختار الصحاح ،

، 9هـ( ، تح: ٌوسف الشٌخ دمحم ، المكتبة العصرٌة الدار النموذجٌة ، ط:::الرازي )ت

 م.5999بٌروت صٌدا 

- 5، مجهول المؤلف ، مؤسسة اإلٌمان ، ط مختصر المفٌد فً أحكام التجوٌدال 

 هـ.5806، بٌروت 

- ابن خالوٌه ، مكتبة  من كتاب البدٌع [ المراءاتً شواذ المرآن ]مختصر ف ،

 المتنبً ، ) د.ط ( ، الماهرة ) د.ت ( . 
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- أبو الماسم شهاب الدٌن عبد  مرشد الوجٌز إلى علوم تتعلك بالكتاب العزٌزال ،

هـ( ، 9::الرحمن بن إسماعٌل بن إبراهٌم الممدسً الدمشمً المعروف بأبً شامة )ت

 م.5919( ، بٌروت ٌار آلتً لوالج ، دار صادر ، )د.طتح: ط

- احمد بن دمحم بن علً  ، مصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر للرافعًال

: حمزة فتح هللا المفتش ، ثم دمحم حسنٌن الغمراوي بن ، هـ( ، تح110الفٌومً )ت

 م .5966، الماهرة  9المطبعة االمٌرٌة ، ط

 - 6، فاضل صالح السامرابً ، دار عمار ، ط ربٌةبنٌة فً العمعانً األ 

 عمان. م ،6001،

- ًت) منصور أبو الهروي األزهري احمد بن دمحم ، لألزهري المراءات معان 

العربٌة  المملكة ،5ط ، سعود الملن جامعة – اآلداب كلٌة فً البحوث مركز ،( هـ710

 .م5995 السعودٌة

- ر الدلٌمً الفراء ، أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد بن عبد هللا بن منظو معانً المرآن

،  7: احمد ٌوسف النجاتً و دمحم علً النجار ، عالم الكتب ، طهـ( ، تح601)ت 

 م . :598لبنان  –بٌروت 

- أبو الحسن المجاشعً بالوالء البلخً ثم البصري  معانً المرآن لألخفش ،

 ـ( تح: هدى محمود لراعة ، مكتبة الخانجً ،ه659المعروف باألخفش األوسط ) ت

 م . 5990، الماهرة  5ط

- إبراهٌم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج        عرابهمعانً المرآن وإ ،

 م . 5988، بٌروت  5هـ( ، تح: عبد الجلٌل عبده شلبً ، عالم الكتب ، ط755)ت
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 - 5، فاضل صالح السامرابً ، مؤسسة التارٌخ العربً ط معانً النحو 

 م.6001،

- بكر أبً بن الرحمن عبد الدٌن جالل ، المرآن اعجاز فً األلران معترن 

 )د.ط( ، )د.ت(.العربً الفكر دار ، الٌحاوي دمحم علً:  تح ،(هـ955ت) السٌوطً

- مؤصل بٌان العاللات بٌن  لفاظ المران الكرٌممعجم االشتمالً المؤصل ألال ،

، 5داب طا ، دمحم حسن حسن جبل ، مكتبة اآلالفاظ المران الكرٌم بأصواتها وبٌان معانٌه

 م6050الماهرة 

- م.5988، 8، حسٌن نصار ، مكتبة مصر ، ط  معجم العربً نشأته وتطورهال 

-  األلفاظ معجم الفروق الداللٌة فً المرآن الكرٌم لبٌان المالمح الفارلة بٌن

،دمحم دمحم داود ، دار غرٌب للطباعة  متماربة المعنى ، والصٌغ واالسالٌب المتشابهة

 )د.ط( ، )د.ت(. والنشر ، الماهرة

- أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد بن  معجم الفروق اللغوٌة ،

بري، هـ( وجزًءا من كتاب السٌد نور الدٌن الجزا799ٌحٌى بن مهران العسكري )ت

 هـ .5856، 5تنظٌم: بٌت هللا بٌات ، تح: مؤسسة النشر اإلسالمً ط

- دمشك  5، عبد اللطٌف الخطٌب ، دار سعد الدٌن ط معجم المراءات ،– 

 م .  6006سورٌة 

- احمد مختار  معجم المراءات المرآنٌة مع ممدمة فً المراءات وأشهر المراء ،

   م.5988،   6عمر و عبد العال سالم مكرم ، مطبوعات جامعة الكوٌت ، ط
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 - المهندس وكامل ، وهبة مجدي ، واالدب اللغة فً العربٌة المصطلحات معجم 

 0 م5988 بٌروت ، لبنان مكتبة ، 6 ط ،

- 5ط ، اللبدي نجٌب سمٌر دمحم د ، والصرفٌة النحوٌة المصطلحات معجم ، 

 0 م5989 بٌروت ، الرسالة مؤسسة

- مطبعة دار ً ، دمحم فؤاد عبد البال معجم المفهرس أللفاظ المرآن الكرٌمال ،

 ، )د.ط( ، )د.ت(.الكتب المصرٌة 

- ٌ( ، تح هـ790تحمد بن فارس بن زكرٌا )أبو الحسٌن أ،  اللغة سٌمعجم مما

 م.5919دار الفكر للطباعة  والنشر  :عبد السالم دمحم هارون ،

- أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن بن  مفاتٌح الغٌب = التفسٌر الكبٌر ،

هـ( ، دار إحٌاء :0:الحسٌن التمٌمً الرازي الملمب بفخر الدٌن خطٌب الري )ت

 هـ.5860، بٌروت  7التراث العربً ، ط

- ٌوسف بن أبً بكر بن دمحم بن علً السكاكً الخوارزمً  مفتاح العلوم ،

، بٌروت  6هـ( ، تح: نعٌم زرزور ، دار الكتب العلمٌة ، ط:6:الحنفً أبو ٌعموب )ت

 م . 5981لبنان  –

- سً ، أبو بكر عبد الماهر بن عبد الرحمن بن دمحم الفار مفتاح فً الصرفال

،  5الحمد ، مؤسسة الرسالة  ، ط: علً توفٌك هـ( ، تح815األصل الجرجانً )ت

 م.5981بٌروت ، 

- الراغب ، أبو الماسم الحسٌن بن دمحم المعروف ب مفردات فً غرٌب المرآنال

 .ط( .نزار مصطفى الباز ، ) د.ت( ، ) د ةهـ( ، مكتب906االصفهانً )ت
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- أبو الماسم محمود بن عمرو بن أحمد  مفصل فً صنعة اإلعرابال ،

، بٌروت  5هـ( ، تح: علً بو ملحم ، مكتبة الهالل ، ط978الزمخشري جار هللا )ت

 م.5997

- هـ( ، تح : دمحم عبد الخالك 689، أبو العبّاس دمحم بن ٌزٌد المبرد )ت ممتضبال

 –د.ط( ، الماهرة عضٌمة ، لجنة احٌاء التراث االسالمً ، مطابع االهرام التجارٌة ، )

 م. 5998مصر 

- ٌمن آي ل فً توجٌه المتشابه اللفظمالن التأوٌل الماطع بذوي االحاد والتعط 

هـ( ، تح: عبد 108، احمد إبراهٌم بن الزبٌر الثمفً الغرناطً أبو جعفر )ت التنزٌل

 لبنان )د.ت( . –الغنً دمحم الفارسً ، دار الكتب العلمٌة ، )د.ط( ، بٌروت 

- األشبٌلً ،  ، علً بن مؤمن بن دمحم الحضرمً ممتنع الكبٌر فً التصرٌفال

 م .  :599،  5هـ( ، مكتبة لبنان ، ط9::بن عصفور ) تٱأبو الحسن المعروف ب

- نهضة مصر للطباعة والنشر )د.ط( ،  –، أحمد أحمد بدوي  من بالغة المران

 )د.ت(.

- بن دمحم الجزري ابن الخٌر أبو الدٌن شمس،  منجد الممرئٌن ومرشد الطالبٌن 

 م.5999، 5، دار الكتب العلمٌة ، ط (هـ877ت) ٌوسف بن دمحم

- علً زوٌن ، دار  -، د منهج البحث اللغوي بٌن التراث وعلم اللغة الحدٌث

 م . :598، بغداد  5الشؤون الثمافٌة العامة ، ط

- السبزواري ، نكٌن ، عبد األعلى الموسوي  مواهب الرحمن فً تفسٌر المرآن

 م.6050، 9،منشورات دار التفسٌر ، لم ، ط
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- االمام نصر بن علً بن دمحم نٌة وعللها آموضح فً وجوه المراءات المرال،

( ، تح : هـ9:9بً مرٌم )تأحوي المعروف بابن نابً عبد هللا الشٌرازي الفارسً ال

 .ٌسًبمر حمدان الكع

- علمً  ، حسٌن الطباطبابً ، تح : حسٌن األ ، دمحم مٌزان فً تفسٌر المرآنال

 م.5991، بٌروت لبنان ، 5ط

 )ن(

- الماهرة ، 5، دمحم حماسة عبد اللطٌف ، دار الشروق ، ط النحو والداللة ،

 م.6000

- شمس الدٌن أبو الخٌر ابن الجزري دمحم بن دمحم بن  النشر فً المراءات العشر ،

 الضباع ، المطبعة التجارٌة الكبرى )د.ط( ، )د.ت(.( ، تح: علً دمحم هـ877ٌوسف )ت

- ( هـ:0:، فخر الدٌن دمحم بن عمر الرازي )ت فً دراٌة االعجاز نهاٌة االٌجاز

 . ـه5751مصر ،  –، مطبعة اآلداب والمؤٌد ، )د.ط( ، الماهرة 

 (هـ)

- عبد الفتاح بن السٌد عجمً بن السٌد  هداٌة الماري إلى تجوٌد كالم الباري ،

، المدٌنة المنورة  6هـ( ، مكتبة طٌبة ، ط5809العسس المرصفً المصري الشافعً )

 )د.ت(.

- جالل الدٌن عبد الرحمن بن ابً بكر  همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ،

لبنان  -هـ( ، تح : احمد شمس الدٌن ، دار الكتب العلمٌة ،  بٌروت955السٌوطً )ت

 م .5998 ، 5،ط
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 )و(

 - عزت شحاته كرار دمحم،  الولف المرآنً وأثره فً الترجٌح عند الحنفٌة  ،

 م.6007،  5ط ، الماهرة –سسة المختار ؤم

 الرسائل واألطارٌحــ 

 رسالة ماجستٌر(  ا(نموذج  توجٌه البالغً للمراءات المرآنٌة )سورة البمرة أال( ،

 م.6000، الجٌاللً بو عافٌه ، جامعة ابً بكر بلماٌد تلمسان ، 

 رسالة) ، الدوري خضر ٌاس ،دمحم المرآنً البٌان فً اللغوٌة الفروق دلائك 

 . بغداد جامعة فً(رشد ابن) التربٌة كلٌة ، (دكتوراه

  ومعانً المرآن الداللة التركٌبٌة فً كتب معانً المرآن ألبً جعفر النحاس

)رسالة دكتوراه( ، زهر الدٌن رحمانً ، كلٌة اآلداب واللغات ، لسم  للفراء

 -6058الجزابر ) – 6سطٌف  –اللغة العربٌة ، جامعة دمحم لمٌن دباغٌن 

 م(.6059

 البحوثــ 

 ا( المرآنً النص) العربٌة اللغة فً والداللة السٌاق جدلٌة  سٌروان ، أنموذج 

 مركز مجلة فً منشور بحث ، عٌدان جبار وحٌدر ، الجنابً الزهرة عبد

 .86 – 85 ص الكوفة دراسات

  الداللة التركٌبٌة بٌن النحاة العرب والتولٌدٌٌن التحوٌلٌٌن ، ٌسري الصاوي

،UGRU  journal , volume 2 , spring 2006 

 أبو زٌد ساسً  عند ابن جنً من خالل كتابه الخصائص الداللة الصوتٌة ،

/  9عدد هادف ، جامعة لالمة ، منشور فً مجلة ) حولٌات التراث ( ، ال

 .م ، مستغانم الجزابر6009
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 7، مدانً اٌمان ، بحث منشور، جامعة الجزابر  لضاٌا الداللة فً المرآن . 

 تراث  ٌة والتركٌبٌة عند عبد الماهر الجرجانًالمفردة بٌن الداللة الوظٌف ،

الزٌادي ، بحث منشور فً مجلة المادسٌة ، فً اآلداب والعلوم التربوٌة حاكم 

 .19ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction  

    The Qur anic readings were , and still are , a subject that has a Hractedv a 

great deal of a Hention and care from researchers from various fisciplines , 

including those specialised in Arabic language sciences . As a result of such a 

ttention and care , a huge litteraturevhas emerged to deal with the 

socamentation and a Hribution of thes readings and to inrestigatevtheirvvarious 

facets in Arabic language . These readings have resulted in meaning change 

and prodution of various significances . The point of coricern of this research is 

to look at these differences where it reviews the Quranic readings occurring in 

surat Al- Baqarah. After having compiled the related Quranic readings , we 

find them suitable for research according to a plan organised in four chapters . 

The first chapter is concerned with the phonological level and has focused on 

phonological phonomena such as : Hamz and elision ; gemination(doubling ) 

and degemination ; assimilation and dissimilation ; elongation and shortening ; 

and the two types of replacement , lelter replacement and haraka replacement . 

The second chapter is concerned with morphological level and investigation of 

morphogicsl significance in terms of : singular , dual , and plural ; feminine and 

masculine forms ; variance of noun and verb forms ; the difference in 

etymology . The third chapter is concerned with the syntactin level in relation 

to : difference of i rab in nouns and verbs ; difference of Irab of the negative 

particle laa ; difference between the negative particle laa and He prohibitive 

particle laa ; difference in sentence in ferms of statement ; question , reqmest , 

... etc ; transitive and intransitive verbs ; the pause as it influences irab; active 

participle and its actualisation ; ellipsis of the agentive subject , and the passive 

voice . The fourth chapter has tackled the semantic level . It discusses the 

significance of replaced vocabulary , the affixation , the fronting and 

postponement , the significoncoe of noun and verb , as well as the interpretive 

addition .  
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