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   ملخص البحث

: مدرس بؼسؿ الؼراءات وطؾقمفا بؽؾقة الؼرآن قاينُطؾْ  د.محؿد مسعقد   

 الؽريؿ بطـطا

  MohamadOlwany8642.el@azhar.edu.eg       : اإليؿقؾ  

،  الصالة والسالم طؾك سقدكا رسقل اهللهلل رب العالؿقـ، والحؿد  

 وآه، وبعد. وطؾك آلف وصحبف وَمـ

قدراً:  مـ أجّؾ العؾقم "تقجقف الؼراءات الؼرآكقة"فال شؽ أن طؾؿ 

ٓرتباصف بالؼراءات الؼرآكقة، وتعّؾؼف بعؾقم التػسقر والؾغة بػروطفا الؿتعددة، 

، وقراءاتف مـ جقاكب إطجاز الؼرآن الؽريؿ ًاجاكب إضافة إلك كقكف ُيبقـ

  .سرٍّ مـ أسرار بقاكفُيػِصُح طـ و

اإلكتاج القفقر الذي أكتجتف قرائُح طؾؿاء تقجقف الؼراءات طؾك مّر  ومع

العصقر، فال يزال ططاُء الؼراءات الؼرآكقة غزيراً وفقراً، وٓ زالت ِمـَُحفا 

طـ كؾ  -إن شاء اهلل  -مستؿرًة، وهداياها متقاصؾًة، ولـ يـؼطع هذا العطاء 

ـٍ يف كتاب رب العالؿقـ.  كاضرٍ باحٍث متَؿعِّ

 :باهلل تعالك كان طؾؿ تقجقف الؼراءات بفذه الؿـزلة، استعـُت  ولؿا

وكان مـ  ،لخقض غؿار البحث يف دقائؼ وأسرار الؼراءات وطالقاتفا

  إسباب التل دطت إلك الؽتابة يف هذا الؿقضقع:

محؾ - العالقات بقـ الؼراءات الؼرآكقةمحاولة إبراز إسرار و –

قـ معاين الصقغ التل ذكرها الؾغقيقن، التلصقؾ والربط ب، وكذلؽ  -البحث

 طؾؿاء التػسقر وتقجقف الؼراءات، مع التركقز طؾكوالؿعاين التل ذكرها 

استـباط بعض الؿعاين واإلشارات مـ الؼراءات الؿتعددة يف إصار الؼقالب 

 الصقغقة التل استؼّر طؾقفا العؾؿاء.

mailto:MohamadOlwany2468.el@azhar.edu.eg
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مة وتؿف اقتضت صبقعةُ وقد  قد، هذا البحث أن يتؽّقن مـ مؼدِّ

 ، وخاتؿة. فصؾقـو

أهؿقة الؿقضقع، وأسباب الؽتابة فقف، وهدف  تـاولتالؿؼدمة: 

 البحث وخطتف ومـفجف، وإجراءات معالجة هذا الؿقضقع.

وأما التؿفقد: فجعؾتف لتعؾقؾ وأهؿقة البحث طـ الؿعاين وإسرار بقـ 

ع الؼراءات باٌب مـ أبقاب اإلطجاز، وبقان أن الؼراءات الؿتـقطة    .تـقُّ

بؽسر ] َؾ ـعِ ـأسرار التبادل بقـ صقغتْل فَ : »بعـقانالػصؾ إول جاء و

 ة مباحث:ثالث، وفقف  «َعَؾ يف الؼراءات الؿتقاترةـتَ ـ[ وافْ العقـ

قغل بقـ قراءتْل:  ٓ  –ٓ َيتَّبعقكؿ »الؿبحث إول: التبادل الصِّ

 «.فُؿ الغاوونتْبعُ ـيَ  -بُعفُؿ الغاوونـََّيت» كذا بقـ قراءتلْ ، و«َيتْبعقكؿ

قغل بقـ قراءتْل:   «.تَِخذَت ـلَ  –ّٓتخذَت »الؿبحث الثاين: التبادل الصِّ

قغل بقـ قراءتْل:   «.  فتَخطَُّػف -فتْخطَُػف »الؿبحث الثالث: التبادل الصِّ

 َؾ ـعَ ـأسرار التبادل بقـ صقغتْل فَ »ـَْقكُت لف بـ: ـعَ فَ  الػصؾ الثاينأما و

 ، وفقف أربعة مباحث:«يف الؼراءات الؿتقاترة َعَؾ ـتَ ـ[ وافْ بػتح العقـ]

قغل بقـ قراءتْل:  وا –تْعدوا »الؿبحث إول: التبادل الصِّ  «.تْعدُّ

قغل بقـ قراءتْل:  يــ ٓ يَ أمّ »الؿبحث الثاين: التبادل الصِّ ـ ٓ أمّ  -ِفدِّ

 «.ْفِديـيَ 

قغل بقـ قراءتْل:  ؿقنـيَ »الؿبحث الثالث: التبادل الصِّ  -ِخصِّ

 «.  ِصؿقنْخ ـيَ 

قغل بقـ قراءتْل:  طقنـتَ »الؿبحث الرابع: التبادل الصِّ  «.قنْدطُ ـتَ  -دَّ

، وكشاف وفقفا أهؿ الـتائج التل تؿّخض طـفا البحث، ثؿ الخاتؿة

 لؾؿصادر، وآخر لؾؿقضقطات. 

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،صؾك اهلل طؾك سقدكا محؿدو
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 )باإلكجؾقزية(  ملخص البحث

Email: MohamadOlwany8642.el@azhar.edu.eg 
All thanks and praise be to God, and the peace and blessings of 

Allah upon our Prophet, his Household, his Companions and those 
who follow his footsteps; having said that: 

There is no doubt that the science of “directing Qur’anic 

readings” for the sake of science is a measure, because it is 

related to Qur’anic readings, its relation to language sciences, 

interpretation, grammar, and rhetoric, and that it shows an 

aspect of the miracle of the Holy Quran and its readings, and 

discloses a secret of its manifestation. 

Despite the abundant production produced by the slides of 

scholars who direct readings throughout the ages, the Qur’anic 

readings are still abundant, and its grants and gifts are still 

continuous, and this gift - God willing - will not be interrupted 

by every careful researcher in the Book of the Lord of the 

Worlds 

As the science of directing the readings was in this status, I 

sought the help of God Almighty to navigate the search in 

minutes and secrets of the readings and their relationships, 

and one of the reasons that led to writing in this topic :- 

Attempting to highlight the secrets and relationships between 

the Qur’anic readings - the subject of research - as well as 

rooting and linking the meanings of formulas mentioned by 

linguists, and the meanings mentioned by the mentors and 

interpreters, with an emphasis on eliciting some meanings and 

references from multiple readings within the framework of the 

formulas that scholars have settled on.The nature of this 

research required that it consist of an introduction and a 

preamble, two chapters and a conclusion. 

As for the introduction: I talked about it about the 

importance of the topic, the reasons for writing about it, the 

goal of the research, its plan and methodology, and the 

procedures that I took in addressing this topic. 
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As for the introduction: I made it to explain and the 

importance of searching for meanings and secrets among the 

various readings, and to show that the diversity of readings is 

a section of miracles.The first chapter came under the title: 

“Secrets of the exchange between the two formulas, so do 

[break the eye] and do it in recurring readings.” It contains 

three topics: 

The first topic: The formal exchange between my reading: 

“They do not follow you - they do not follow you.” As well as 

between my reading, “The Gao follows them - the Gao 

follows them”. 

The second topic: The formal exchange between my 

reading: "You have not taken - you have taken".The third 

topic: the formal exchange between my reading: "You kidnap 

it - you kidnap it". 

As for the second chapter, I entitled to him: “Secrets of the 

exchange between two formulas, and he did [opening the eye] 

and he was fabricated in frequent readings.” It contains four 

topics: 

The first topic: The formal exchange between my reading: 

"Go ahead - go beyond ".The second topic: The formal 

exchange between my reading: "Security does not guide me - 

Security does not guide me". 

The third topic: the formal exchange between my reading: 

"discount - discount".The fourth topic: The formal exchange 

between my reading: "You claim - you claim".Then the 

conclusion, and the most important results of this research. 

Then I was researched with the most important necessary 

findings, which are: A- Index of sources and references. B- 

Find out the topics.May God bless our master Muhammad, his 

family, and all his companions. 
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 مةّدـــالـمق
 

، الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك سقدكا رسقل اهلل

 وطؾك آلف وصحبف وَمـ وآه.

 وبعــــــــــد،،،

فنذا كاكت العؾقم تْػُضُؾ وتشُرُف بحسب ُقْربِفا أو بُْعِدها مـ أشرف 

مـ  "تقجقف الؼراءات الؼرآكقة"الؽتب: الؼرآن الؽريؿ، فال شؽ أن طؾؿ 

العؾقم قدرًا، وأغالها مفراً، وأطالها مـزلًة وذكرًا، وما ذلؽ إٓ لتعؾُّؼف  أجّؾ 

وارتباصف بالؼراءات الؼرآكقة : َوْحِل اهلل الـازِل مـ السؿاء: ففق طؾٌؿ يبقّـ 

وجقَه الؼراءة، وُيققُِػ الـاَس طؾك جاكب مـ جقاكب إطجاز الؼرآن الؽريؿ، 

، فضالً بًاقـ الؼراء وورثة إكبقاء كسوسرٍّ مـ أسرار بقاكف، ويجعؾ بقـفؿ وب

طـ ما بقـف وبقـ التػسقر وطؾقم الؾغة: الـحق والبالغة وغقرها مـ َوِشقَجٍة 

 وَرِحٍؿ. 

ومع اإلكتاج القفقر الذي أكتجتف قرائُح طؾؿاء تقجقف الؼراءات طؾك مّر 

ُحفا العصقر، فال يزال ططاُء الؼراءات الؼرآكقة غزيراً وفقراً، وٓ زالت ِمـَ 

طـ كؾ  -إن شاء اهلل  -مستؿرًة، وهداياها متقاصؾًة، ولـ يـؼطع هذا العطاء 

ـٍ يف كتاب رب العالؿقـ.  كاضرٍ باحٍث متَؿعِّ

ولؿا كان طؾُؿ تقجقف الؼراءات بفذه الؿـزلة، استعـُت باهلل تعالك: 

لخقض غؿار البحث يف دقائَؼ وأسراِر الؼراءات وطالقاتفا، وخاصة 

جاء التـّقع فقفا كتقجة آختالف يف الصقغة الصرفقة، ولؽــل  الؼراءات التل

قَغ التل يجب أن ُتتَـَاول بالدراسة يف مجال التقجقف كبقٌر،  وجدتُّ أّن باب الصِّ

والؼراءاُت التل تدخؾ تحتف كثقرة: لذا رأيُت أن أقتصر يف هذه الصػحات 
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تعالك إلك الؽتابة طؾك بعض الصقغ. وبعد آستخارة وآستشارة هداين اهلل 

يف أسرار التـّقع الِؼرائّل بقـ صقغتل: )َفَعـَِؾ( بػتح العقـ وكسرها، وصقغة 

 )افتعؾ(، فؽان هذا البحث بعـقاٍن:

 )افتعل( الصرفية من متواتُر القراءات
  «ع أسرارها الدالليةيف تنّو دراسٌة» 

افة إض -وكان مـ إسباب التل دطتـل إلك الؽتابة يف هذا الؿقضقع 

 ما يلتل: -إلك ما تؼدم

قـاطتل أن بقـ وجقه الؼراءات الؼرآكقة طالقات كثقرة، وتحؿؾ  – 1

  يف ثـاياها فقائَد طظقؿًة، وأسراراً جؾقؾة.

يف  محاولة إبراز إسرار والعالقات بقـ الؼراءات الؼرآكقة القاردة – 2

 .  هذا البحث

ُة الؿقضقع، فجِ  – 3 َمـ َجَؿع هذه ب طؾؿل لؿ أطثر طؾك حَس بدَّ

 يف بطقن الؽتب. اً مـفا متـاثر الؿادة يف كتاب مستؼؾ، وإن كان كثقرٌ 

بقـ  –مـ خالل الؼراءات القاردة يف هذا البحث– التلصقؾ إرادةُ  – 4

الؿعاين التل بقـفا وبقـ معاين الصقغ التل ذكرها الؾغقيقن، والربط 

 .وطؾؿاُء تقجقف الؼراءات ذكرها الؿػسرون

ستـباط بعض الؿعاين واإلشارات مـ الؼراءات الؿتعددة محاولة ا -5

 التل استؼّر طؾقفا العؾؿاء. ةِ قّ قغِ يف إصار الؼقالب الصِّ 
 

 منهج البحث
 :اطتؿدتُّ يف هذا البحث طؾك

، حقث تتبعُت جُ  -1 أهؾ  تَب ما كَ  أغؾَب  وأ ؾَّ الؿـفج آستؼرائلَّ

 .حقل الؼراءات محؾ الدراسة التقجقفر وقػستالو ةالؾغ
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يف الؿـفج التحؾقؾل، حقث قؿت بتحؾقؾ الـصقص التل اصؾعُت طؾقفا  -2

أثـاء جؿع الؿادة العؾؿقة لؾؽؾؿات والؿػردات محؾ الدراسة، محاوٓ 

 .بقـ الؼراءات مـفا والعالقاِت  إسرارِ  استـباطَ 
 

 هذف البحث
ـس العَ  ،يفدف البحث إلك إبراز إسـرار القـات بـقـ الؼـراءات وتؾؿُّ

القاردة يف كطاق الصقغتقـ محؾ الدراسـة، يف محاولـة لؾتلكقـد طؾـك  الؼرآكقة

 وجقد تؾؽ إسرار والعالقات، وأكفا بداية لدراسة صقغ أخرى.
 

 خطت البحث

مة وتؿفقد، وفصؾ عؿؾاقتضت صبقعة هذا ال  ، وخاتؿة. قـأن يتؽّقن مـ مؼدِّ

ة فتحّدثُت فقفا طـ أهؿقة الؿقضقع، وأسباب الؽتاب فأما املكدمة:

واإلجراءات التل سؾؽتفا يف معالجة  ،فقف، وهدف البحث ومـفجف، وخطتف

 هذا الؿقضقع.
فجعؾتف لتعؾقؾ وأهؿقة البحث طـ الؿعاين وإسرار بقـ  وأما الثنهيد:

  الؼراءات الؿتـقطة.
بكسر ] َلـع ـ ـَف أسـزار الثاـادل بـي تـيػ ِ    »الفصل األول عِيَوىُج له بــ:  و

 ة مباحث:ثالثوفقف ، «الكزاءاح املثواتزة َعَل يفـَثـواِف [العين

ــقغل بــقـ قراءتــْل:  ٓ  –ٓ َيتَّبعــقكؿ »الؿبحــث إول: التبــادل الصِّ

 «.تْبُعفُؿ الغاوونـيَ  -بُعفُؿ الغاوونـََّيت» كذا بقـ قراءتلْ ، و«تْبعقكؿـيَ 

قغل بقـ قراءتْل:   «.تَِخذَت ـلَ  –ّٓتخذَت »الؿبحث الثاين: التبادل الصِّ

قغل بقـ قراءتْل: الؿبحث     «.فتَخطَُّػف -فتْخطَُػف »الثالث: التبادل الصِّ
 َلـَعـ ـأسـزار الثاـادل بـي تـيػِ  فَ    »ِيَوىُج له بـ: ـَعَفـ الفصل الثاىيأما و

 ، وفقف أربعة مباحث:«َعَل يف الكزاءاح املثواتزةـَثـواِف  [بفتح العين]
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قغل بقـ قراءتْل:  وا –وا ُد تعْ »الؿبحث إول: التبادل الصِّ  «.تعدُّ

قغل بقـ قراءتْل:  يــ ٓ يَ أمّ »الؿبحث الثاين: التبادل الصِّ ـ ٓ أّمـ -ِفدِّ

 «.ْفِديـيَ 

ـــقـ قراءتـــْل:  ـــقغل ب ـــادل الصِّ ـــ»الؿبحـــث الثالـــث: التب ؿقنـَي  -ِخصِّ

 «.  ْخِصؿقنـيَ 

قغل بقـ قراءتْل:  طقنـتَ »الؿبحث الرابع: التبادل الصِّ  «.ْدطقنـتَ  -دَّ
، وفقفــا أهــؿ الـتــائج التــل تؿّخــض طـفــا هــذا البحــث ،ثــؿ الخاتؿــة

 .اف لؾؿصادر، وآخر لؾؿقضقطاتوكّش 

      
 

 إجزاءاتي يف عزض املىضىع :
ِسْرُت يف طـرض ومـاقشـة هـذا الؿقضـقع طؾـك خطـقات محـّددة تـتؾّخص 

 معالؿفا يف الـؼاط أتقة:

العثؿـاينّ وفـؼ بالرسـؿ   -محؾ الدراسة –التزمُت كتابة أيات الؼرآكقة - 1

رواية حػص، وطزوتفا إلك سقرها، ووضـعتفا بـقـ ققسـقـ هاللقـقـ، 

 وأرقامفا بجاكبفا بقـ معؽقفتقـ.

 ضبطُت بالشؽؾ إلػاظ التل قد تؾتبس طؾك الؼارئ. - 2

ؼقل التل ذكرتفا مـ مظاكفا. - 3  وثَّؼُت جؿقع الؼراءات والـُـّ

 تشفدًا بؽالم الؾغقيقـ.قؿُت بتحؾقؾ الؾػظة الِؼرائقة لغقيًا، مس  -4

لّؿا كان البحُث يف حاجة لؾتحؾقؾ الصقتل لؾحروف: حقـث يــتج طــ   -5

ذكـرُت الؿعــاين  -وإن كـان لــقس بشـؽؾ مطّـرد -ذلـؽ بعـض الؿعـاين

ِؼـب ذكـري الصقتقة لحروف أصقل إلػاظ الِؼرائقة محـؾ البحـث، طَ 

 كالَم طؾؿاء التقجقف.

س معـك دٓلّل أو صقت -6  ّل زائد غقر ما ُذكر يف كتب السابؼقـ.حاولُت تؾؿُّ
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س واستـباط  العالقة بقـ الؼراءتقـ، مستعقـًا يف ذلؽ  -7  بعد –حاولُت تؾؿُّ

 .والؿػسريـ الؾغقيقـ بنشارات -وتقفقؼف تعالك اهلل

 أثبتُّ طالمات الترققؿ وفؼ الؼقاطد التل قّررها طؾؿاء هذا الشلن . - 8

ـ بعض الؽؾؿات والُجَؿؾ الغامضة التل ترُِد بقَّـُت يف الحاشقة الؿراد م - 9

 يف الـؼؾ طـ بعض العؾؿاء، وطؾَّؼت طؾك ما يستقجب التعؾقؼ.

، فــلذكُر (1)التزمـُت ذكــَر اســؿ الؿصــدر دون مملِّػـف، إٓ طـــد التشــابف - 11

 الؿصدر مشػقطًا بصاحبف: لؾتؿققز.

رُت ِذْكَر بقاكات الؽتب والؿصادر التل رجعت إلقفـا - 11 إلـك كشـاف  أخَّ

 الؿصادر العؾؿقة: تالشقًا إلثؼال الحقاشل.

           
 الذراساث السابقت:

التطابُؼ التام بقـ فؽرة ومضؿقن واسِؿ هذا البحث لؿ أجده طـد أحٍد 

مؿـ سبؼـل، لؽــل بالبحث تبقّـ لل وجقد طددٍ مـ إبحاث والؽتب التل 

 قد تتؼارب معف، وهل:

 ة مـ القجفة البالغقة، أ.د. فضؾ حسـ طباس.الؼراءات الؼرآكق - 1

 التقجقف البالغل لؾؼراءات الؼرآكقة، د. أحؿد سعد محؿد. -2 

البالغة الؼرآكقة يف الؼراءات الشاذة طـد ابـ جـل، لـعبد الؿـعؿ  - 3

 إشؼر.

 التقجقف البالغل لؾؼراءات الؼرآكقة، لعبد اهلل حسقـ طؾققه. - 4

إبحاث السابؼة اّتضح أن الؿعالجات  وبعد آصالع طؾك مضامقـ

كؾفا فقفا جاءت مـ الـاحقة البالغقة، أما هذا البحث فؾؿ أتطرق فقف إلك 

                                                

لؾػراء،  "معاين الؼرآن"لؾطبري، والداين، واإليجّل، و "جامع البقان"( مثؾ: 1)

 ذلؽ، فعـدئٍذ يجب التؿققز.  وإخػش، وكحق
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مباحث طؾؿ البالغة، وإكؿا جاءت الؿعالجة مـ جفة الؾغة والتػسقر، 

والؿعاين التل تستـبط مـ خاللفؿا، وإن كان بعض تؾؽ إبحاث لؿ يَـْخُؾ 

  هذا البحث.مـ ُكتٍَػ أفدُت مـفا يف

 وأكثر ما وجدتف متؼاربًا مع بحثل:

جامعة صقبة، بالؿديـة الؿـقرة  -رسالة ماجستقر بؽؾقة التربقة – 1

، لـ: طائشة بـت "دراسة بالغقة –الؼراءات العشر يف سقرة البؼرة "بعـقان: 

هؾقؾ الجفـل، وقد طبّرت الباحثة طـ مقضقع رسالتفا هذه وهدففا بؼقلفا: 

الرسالة تتبّع آختالفات الِؼرائقة يف سقرة البؼرة يف محاولة  وغايُة هذه"

ولق بؿؼدار -الؿترتب طؾك كؾ اختالف، والؽشػ  البالغللػفؿ إثر 

. "طـ بعض أسرار اإلطجاز البالغل الذي تؿقّز بف الؼرآن الؽريؿ -يسقر

تـصبُّ طؾك الؼراءات الؿتقاترة يف  -بؿا وضح مـ اسؿفا -وهذه الدراسةُ 

ة البؼرة فؼط، وتقجقف آختالفات الِؼرائقة القاردة فقفا تقجقفا بالغقًا، سقر

 ومحاولة الؽشػ طـ الؼقؿة البالغقة يف كؾ اختالف.

بحث طؾك مؾتؼك أهؾ التػسقر طؾك الشبؽة العـؽبقتقة بعـقان:  – 2

،  لألستاذ إياد "آختالف يف الؼراءات الؼرآكقة وأثره يف اتساع الؿعاين"

َؾ يف الؿبحثقـ  (1)ل، والذي جاء يف مؼّدمة وثالثة مباحثالسامرائ أصَّ

وبقّـ جفؾ بعض الؿستشرققـ  لعدم وجقد تـاقض بقـ الؼراءات الؿتقاترة،

 يف هذا الؿقضقع وهؿ يصػقن آختالف يف الؼراءات الؼرآكقة بآضطراب.

فا طؾك َدلّؾ ب، ثؿ طالج يف الؿبحث الثالث خؿسة كؿاذج مـ الؼراءات

ن اإلكثار مـ الؿعاين أبؾ تعدد الؿعاين واتساطفا، والؼراءات سبقٌؾ مـ ُس  أن

                                                

والثاين: . ( جاء أّولُفؿا بعـقان: كشلة الؼراءات الؼرآكقة والؿراحؾ التل مّرت بفا1)

وأما الثالث، فؼد طـَْقَن لف بـ : . مػفقم آختالف يف الؼراءات الؼرآكقة طـد العؾؿاء

 الؼراءات والؿعـك.
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 أية القاحدة هق مؼصد مـ مؼاصد آختالف يف الؼراءات الؼرآكقة، وهذه يف

 يجب اإليؿان بفا كؾفا.، والؼراءات التل يتغاير فقفا الؿعـك كؾفا حؼ

 هل:   بحثَفُ والـؿاذج الخؿسة التل ضّؿـفا الباحُث 

ْ يَۡكِذةُِن)ققلف تعالك:  ِا ُ ٓ إِثۡه  )، [01البقرة:] (ةَِىا ََكً  قُۡل ػِيَُِىا
ََا)، [902 البقرة:] (َكتِي   ۡه ََل ُيَفرُِّطِنَ )، [952البقرة: ] (َكيَۡف ًُنِِشُ َُ  (َو

َِ لََعَ ٱمَۡغيِۡب ةَِظٌِين )[، 10 الأنعام:] َُ   .[92 التكوير:] (َوَوا 
ؿاذج التل استشفد بفا الباحث طؾك فؽرتف بعقدة وواضٌح أن جؿقع الـ

ُت بفا ُت وطالْج تؿامًا طـ مقضقع هذا البحث، وطـ الطريؼِة التل تـاولْ 

 .فُ كؿاذَج 

ع أسرار تـقّ "وأما الؿشروع الذي تعتـل بف كؾقتـا الؿباركة وهق: 

ففق أشؿؾ وأطّؿ بؽثقر مـ بحثل هذا، وإن كاكت فؽرة بحثل  "الؼراءات

إضافًة إلك أكف لؿ يخرج بعُد إلك  ،(1)ؾك مقالد هذا الؿشروعهذا سابؼة ط

الـقر، وأسلل اهلل تعالك أن يتؿَّ كعؿتف طؾقـا وطؾك الزمالء الؽرام الؿسّجؾقـ 

 فقف بنتؿامف وكؿالف وخروجف يف أبفك حؾة، وأجؿؾ صقرة. 

 

           
 
 
 

                                                
حػظف  -طبد الحؽؿ صالح سالمة ( وفؽرُة بحثل هذا هل مـ اقتراح أستاذي الدكتقر1)

مـذ ما يؼرب مـ  -أستاذ أصقل الؾغة الؿتػرغ، ومشريف طؾل رسالة الدكتقراه  - اهلل

وقد أفدتُّ كثقرا جدًا يف إكضاجفا وإتؿامفا مؿا كتبف إستاذ  خؿس سـقات.

يف  ِسْػرِِه الؼقّؿ:  -رحؿف اهلل رحؿة واسعة -الدكتقر محؿد طبد الخالؼ طضقؿة

 ٕسؾقب الؼرآن الؽريؿ.دراسات 
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 التمهـــــيذ      
 

 

 اإلعجاس( )تيوُّع الكزاءاح باٌة مً أبواة
 

 

اهلل  أبقاب رحؿة مـ ًااسعو ًاالؼرآن طؾك سبعِة أحرٍف باب كان كزوُل 

طؾك طباده يف قراءتفؿ لؽتابف الؿجقد،  ، وتقسقرًا مـف تعالك أمة حبقبف 

وٓ يخػك طؾك الؿتخصصقـ يف مجال الؼرآن وطؾقمف آختالُف الؽبقُر يف 

دْت فقف مئات بقان معـك السبعة أحرف والؿراد مـفا، والذي ُس  قِّ

فؼد ذكر العؾؿاء حتك الؼرن العاشر الفجرّي ما يزيد طـ  ،(1)الصػحات

، ثؿ زاد العدد بعد ذلؽ يف الؿراد بالسبعة يف حديث الـبّل  (9)أربعقـ ققًٓ 

 . (6)بؿا أضافف أساتذُتـا وطؾؿاؤكا الُؿْحَدثقن
ب إلقف ــــؾ يف تػسقر هذا الحديث ما ذهـــــر ما ققـولعؾ ِمـ أشف

ـُ  ةـإئؿ  ر ـــــوأبق بؽ، (6)ؾ الرازيّ ــــــــأبق الػضو ،(4)قريّ ـــــــقتقبة الديـ : اب
                                                

، آكتصار 44 -29( يـظر: طؾك سبقؾ الؿثال: تلويؾ مشؽؾ الؼرآن، ٓبـ قتقبة: 1)

، 77 -1، إحرف السبعة لؾؼرآن، لؾداين: 393 - 1/353لؾؼرآن، لؾباقالين 

، الـشر يف 137 -87الؿرشد القجقز إلك طؾقم تتعؾؼ بالؽتاب العزيز، ٕبل شامة 

، اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، 39-1/21بـ الجزريالؼراءات العشر، ٓ

 .82 -1/63الؼراءات، لؾؼسطالين  اإلشارات لػـقن، لطائػ 177 -1/163لؾسققصل

 وما بعدها. 1/164( يـظر: اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن 2)

( كؾٌّ طؾك حسب تخصصاتف الؾغقية أو الصقتقة أو البالغقة أو غقرها. يـظر: مباحث 3)

 .119، 118د. صبحل الصالح: يف طؾقم الؼرآن، 

 .31( يـظر ققلف يف: تلويؾ مشؽؾ الؼرآن: 4)

الذي سقلتل -.  ومذهُب الرازي 331( يـظر كؼؾف يف كتابف: معاين إحرف السبعة: 5)

هق الؿشفقر طـف، وإن لؿ يرّجحف، ولؽـف ققٌل ذكره يف كتابف  -ذكره بعد قؾقؾ

حرف السبعة. ولعؾ سبب اشتفاره كتلويؾ مـ التلويالت التل يحتؿؾفا حديث إ

 =ما أحاط بف الرازي هذا التلويؾ مـ طبارات ُيػفؿ مـفا أحدهنا:طـ الرازي أمران، 
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  .(6)، وأبق الخقر ابـ الجزريِّ (9)، وأبق طؿرو الداين(1)الباقالينّ 
لؽـ يبؼك ما ذكره أبق الػضؾ الرازّي هق الؼقل الذي تؿقؾ إلقف 

التغاير بعة يف الحديث سبعة أوجٍف مـ أن الؿراد بالس (6)، وقد ذَكرَ (4)الـػس

 تـحصر يف: والتـّقع وآختالف يف إلػاظ

                                                                                                          

فؿـ التلويالت التل "تؼديؿف هذا الؼقل طؾك غقره، كتصديره الؽالم بؼقلف: =

ففذا أطّؿ وجف، لؿ "، وتعؼقبف بؼقلف: "ولؿ يتؼدم طؾك كظامف تلويؾيحتؿؾفا الخبر، 

وكذلؽ سائر الؽالم ٓ يـػؽ "وققلف:  ،"ـتُْف شلء مـ اختالف الؾػظ بحالَيػُ 

فنن وافؼ هذا التلويؾ معـك "، وققلف: "اختالفف مـ هذه إجـاس السبعة الؿتـقطة

الخبر )حديث إحرف السبعة(: حذوًا بحذٍو، فؼد أصاب مـ اتخذ بف، وإن لؿ 

.  "وإن لؿ يؽـ مرّتبا طؾقفا جقهفال شؽ يف دخقل معـك الخبر تحت هذه القيقافؼف 

كصُّ بعض إئؿة الثؼات كابـ حجر، والسققصل، والزرقاين وغقرهؿ    األمز الثاىي:

ـُ حجرٍ الؽالَم بؼقلف:  َر اب طؾك أن هذا هق مذهب أبل الػضؾ الرازي، وقد صدَّ

إول:  يخرج طـ سبعة أوجف يف آختالف، الؽالم ٓ"وقال أبق الػضؾ الرازي: "

الف إسؿاء مـ إفراد وتثـقة وجؿع أو تذكقر... الخ. وكذلؽ فعؾ السققصل، اخت

مـ بقـ تؾؽ الؿذاهب وأراء  -بـقر اهلل وتقفقؼف-والذي كختاره "وقال الزرقاينُّ: 

. يـظر: فتح "هق ما ذهب إلقف اإلمام أبق الػضؾ الرازي يف الؾقائح إذ يؼقل: ...

 . 1/119العرفان ، مـاهؾ 1/166، اإلتؼان 9/29الباري 

 وما بعدها. 1/385( يـظر ققلف يف: آكتصار لؾؼرآن 1)

 . 27( يـظر ققلف يف كتابف: إحرف السبعة لؾؼرآن: 2)

 .1/26( يـظر ققلف يف: الـشر 3)

 . 1/119( وهق أيضا اختقار الشقخ الزرقاين. يـظر: مـاهؾ العرفان 4)

هق الؼراءة بؿا ثبت مـ قراءات،  ثحديمذهب الرازي الذي يعتؼده يف ال( وإن كان 5)

فلما ما "وتجـُّب جحقد وإكؽار شلء ثابت مـ الؼراءات، وقد طبّر طـ ذلؽ بؼقلف: 

أطتؼده يف الخبر مـ وراء ما ذكرتف: وهق أسؾؿ الؿذاهب: هق التقصؾ إلك ما ُكؾِّػـا 

 .352. يـظر: معاين إحرف السبعة: "بفذه إخبار، واإلمساك طؿا ُكػقـا مـفا
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 اختالف إسؿاء مـ إفراد وتثـقة وجؿع وتذكقر وتلكقث.    - 1

   .(1)اختالف تصريػ إفعال مـ ماض ومضارع وأمر -2
 .   (9)الـؼص والزيادة -4                      راب.    ــوجقه اإلط -3

 دال.   ــــــــــــــــــــاإلب -6                      لتؼديؿ والتلخقر.   ا -5

اختالف الؾغات كالػتح واإلمالة، والترققؼ والتػخقؿ، واإلدغام  -7           

 .(6)واإلضفار وكحق ذلؽ
 :التقسقر باديٌة فقف ؽؿةَ حِ  الؿقؾ إلك ترجقح هذا الؿذهب أنّ  وسبُب 

يُفِؿؾ اختالف الؾفجات الذي يستقطب أكثر كؾؿات  لؿ مام الرازيّ ٕن اإل

 الؼرآن الؽريؿ، وربؿا يؽقن هق إحّؼ بنرادة التقسقر الذي صؾبف الـبّل 

ْن طؾك أمتل...  "بؼقلف أكثر مـ مرة:    .(4)"فرددُت إلقف: أن هقِّ
أما بؼقة إققال التل رأت أن الؿراد بفا سبعة أوجف مـ آختالف، 

ـُ الجزرّي وغقُرهؿا، فلرى أن ذهب إلقف ا طؾك ـُ قتقبة واب الـص فقفا  طدمب

كاإلضفار واإلدغام والػتح واإلمالة  )الؾغات( طؾك أوجف اختالف الؾفجات

مـ أهّؿ إسباب يف طدم رجحان أيٍّ مـ هذه  ،(6)وباقل أبقاب إصقل

                                                

 يعؾؿقن(. -يف هذا القجف أيضًا اختالف إفعال بقـ التاء والقاء يف مثؾ: )تعؾؿقن( ويدخؾ 1)

(2. ـُ  ( والبعض ُيعبُِّر طـ هذا بـ: )بالحذف واإلثبات(، وأراه َأْوَفُؼ وأحس

 .1/166( يـظر: اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن 3)

إن ربل أرسؾ إللَّ أن "فقف: الطقيؾ، والذي  ( ُأِشقُر بفذا إلك حديث ُأبّل بـ كعب 4)

: أِن أقرأ طؾك  ن طؾك أمتل، فلرسؾ إللَّ أقرأ الؼرآن طؾك حرف فرددُت إلقف: أن َهقِّ

ْن طؾك أمتل: فلرسؾ إللَّ أن اقرأه طؾك سبعة أحرف . "حرفقـ، فرددُت إلقف: أن هقِّ

 .21171، حديث رقؿ: 112/ 35مسـد اإلمام أحؿد 

و الؼقاطد أواحد،  ـٍ ـَ حؽؿف وجرى طؾك َس  دَ رَ ما اصَّ  إصقل يف اصطالح الؼراء:  (5)

يـظر: سراج الؼارئ الؿبتدي:  .الؽؾقة التل تـطبؼ طؾك ما تحتفا مـ الجزئقات

 .27: مختصر العبارات لؿعجؿ مصطؾحات الؼراءات ،171، 169
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وهل  -إققال: لعدم ضفقر الحؽؿة مـ كزول الؼرآن طؾك سبعة أحرف

 .يف هذه إققال -التخػقػ والتقسعة طؾك إمةالتقسقر و

العرب الذيـ كزل فقفؿ الؼرآن كاكقا فصحاء بؾغاء  إنّ  حقث

بسؾقؼتفؿ، ومثؾ همٓء ٓ يعجز القاحد مـفؿ، حتك ولق كان شقخًا فاكقًا، 

أو طجقزًا، أو غالمًا، أو جارية، أو رجالً لؿ يؼرأ كتابًا قط، ٓ يعجز أحد 

ػظًة بتاء الخطاب وهل قد كزلت أول ما كزلت بقاء مـ همٓء أن يـطؼ ل

، وٓ يعجز كذلؽ أن يـطؼ لػظًة بالرفع وهل قد كزلت (1)الغقبة، أو العؽس

وٓ يعجز كذلؽ أن يـطؼ لػظًة  ،(9)أول ما كزلت بالـصب، أو العؽس

، أو يعجز أن (6)بالتشديد وهل قد كزلت أول ما كزلت بالتخػقػ، أو العؽس

َٰرُ )ع سقرة التقبة: يـطؼ ويؼرأ مقض ًَۡه
َ
ا ٱۡۡل َُ ٓ ، (وِيۡ )بزيادة   (ََتۡرِي ََتۡتَ

سقّؿا وأكف معتاٌد طؾك ذلؽ يف جؿقع الؼرآن، وهؽذا باقل أوجف آختالف يف 

يف جؿقع الؼرآن، لؽـ بعض همٓء العرب قد يعجز  (4)كؾ الؽؾؿات الػرشقة

ك تحؼقؼفا، أو بعد أن اطتاد طؾ (6)طـ أن يـطؼ بتسفقؾ الفؿزات -وٓ شؽ-

                                                

( مثؾ الؼراءات التل اختؾػ الؼراء فقفا بقـ الخطاب والغقبة، كـ: )طؿا تعؾؿقن( 1)

 [، وكحقهؿا.83[، )ٓ يعبدون إٓ اهلل( ]البؼرة: 74رة: ]البؼ

( مثؾ الؼراءات التل اختؾػ الؼراء فقفا بقـ الرفع والـصب كـ: )لقس البر( ]البؼرة: 2)

 [ وكحقهؿا.241[، )وصقٌة( ]البؼرة: 177

[، )فقضاطػف( ]البؼرة: 11( مثؾ الؼراءتقـ التالقتقـ: )بؿا كاكقا يؽذبقن( ]البؼرة: 3)

 ، وغقرهؿا.[245

مذكقرة  ، ففل مػروشة أيره مـ حروف الؼراءات الؿختؾػ فقفاوْ ما قّؾ دَ الَػْرُش:  (4)

ٕن إصؾ القاحد مـفا يـطقي طؾك  :بخالف إصقل، يف أماكـفا مـ السقر

مختصر العبارات لؿعجؿ ،  171. يـظر: سراج الؼارئ الؿبتدي ص:  الجؿقع

 . 86: مصطؾحات الؼراءات

 أي بقـ الفؿزة والحرف الذي مـف حركتفا.  ،الفؿزة بقـ بقـ ُؾ عْ َج  :هـا ُؾ التسفق (5)
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 ـبعض الحروف بعد أن اطتاد طؾك فتحفا، أو يعجز ط (1)إمالة ـيعجز ط

 إدغام حرف يف آخر بعد أن اطتاد طؾك إضفارهؿا، وهؽذا.
فؽان مـ تقسقر اهلل "يميد ويشفد لؿا ذهبُت إلقف ققل اإلمام ابـ قتقبة: 

ادتفؿ ... ققم بؾغتفؿ وما جرت طؾقف ط بلن ُيِؼرَئ كؾَّ  رسقلف  رَ مَ أن أَ 

َِدُّ ) وإسدّي يؼرأ: تِعؾؿقن وتِعؾؿ ِه  َوتِۡس لَۡه )و، (وُُج
َ
ِ أ ۡد إََِلُۡكهۡ إ َُ ، (ۡع

ُُهۡ ـِ ِإَوذَا قُ ) والتّؿقؿّل يفؿز، والؼرشّل ٓ يفؿز، وأخر يؼرأ َ ،  (يَل ل
 (دَّۡت إََِلٌَۡا  َهَِٰذهِۦ ةَِضََٰعتٌَُا رُِِ)وبنشؿام الضؿ مع الؽسر،  (يَض ٱلَۡىآءُ ـِ وَغُ )

 َوالََك ََل تَ )وبنشؿام الؽسر مع الضؿ، 
ۡ
 بنشؿام الضؿ مع اإلدغام،  (ٌَّاَ۬مأ

  وهذا ما ٓ يطقع بف كؾ لسان.
ِمَر أن يزول طـ لغتف، وما جرى طؾقف فريؼ مـ همٓء أُ  كؾَّ  ولق أنّ 

اطتقاده صػالً وكاشئًا وكفالً ٓشتد ذلؽ طؾقف، وطظُؿت الؿحـة فقف، ولؿ 

ة لؾـػس صقيؾة، وتذلقؾ لّؾسان، وقطع لؾعادة، فلراد اهلل يؿؽِـْف إٓ بعد رياض

أن يجعؾ لفؿ متّسعًا يف الؾغات، ومتصّرفًا يف الحركات،  -برحؿتف ولطػف -

أن يلخذوا  كتقسقره طؾقفؿ يف الّديـ حقـ أجاز لفؿ طؾك لسان رسقلف 

باختالف العؾؿاء مـ صحابتف يف فرائضفؿ وأحؽامفؿ، وصالتفؿ 

 .(9)"فؿ وحّجفؿ، وصالقفؿ وطتؼفؿ، وسائر أمقر ديـفؿوصقامفؿ، وزكات
ـُ  بف اإلمامُ  َؾ ـثَّ فقالَحُظ أّن كؾَّ ما مَ   قتقبة هـا يـتؿل إلك الؾفجات، أو  اب

 ما يدخؾ ضؿـ أبقاب أصقل الؼراءات.

                                                

، وهل قسؿان: محضة، أْن َتـُْحَق بالػتحة كحق الؽسرة وبإلػ كحق القاء :اإلمالةُ  (1)

بقـ الؾػظقـ، وغقر محضة، وهل الؿعبَّر طـفا بـ:  طْح،بَ لاواإلضجاع، ويعبَُّر طـفا ب

  .2/24يـظر: الـشر  بقـ. وبقـ ،والتؾطقػ ،والتؼؾقؾ

 .32( تلويؾ مشؽؾ الؼرآن: 2)
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ن الحؽؿة إوطـدما أققل وأرّدد هـا ما ذكره العؾؿاء قديؿًا وحديثًا 

ل التقسقر طؾك إمة، فنكـل أققِّد هذا مـ إكزال الؼرآن طؾك سبعة أحرف ه

أبقاب "الؼقل وأخصصف بؿا أصؾؼ طؾقف طؾؿاُء الؼراءات يف مملػاتفؿ: 

خاصة، ويؾحؼ بفا بعض الؿقاضع الػرشقة: ٕكف مـ الؿؼبقل  "إصقل

طؼالً أن يجد العربلُّ الؼديؿ صعقبة يف كطؼ كؾؿاٍت باإلمالة يف حقـ أكف كشل 

يجد صعقبة يف اإلدغام يف حقـ أكف كشل لساكف طؾك واطتاد طؾك الػتح، أو 

 الـطؼ باإلضفار، أو يجد صعقبة يف تسفقؾ بعض الفؿزات: ٕكف شبَّ وشاَب 

طؾك الـطؼ بالتحؼقؼ، أو العؽس، وهؽذا يف باقل أبقاب إصقل مـ 

اختالس بعض الحركات وإشؿامفا، وقصر بعض الفاءات وإسؽاكفا 

ؾ حركاتفا وحذففا، وتؼؾقؾ إلػات وإشباطفا، وإبدال الفؿزات وكؼْ 

وإمآتفا وغقر ذلؽ،  وأبقاُب إصقل تؿثُِّؾ الجزَء إكبر مـ الؼرآن الؽريؿ 

ع وآكتشار، فال تخؾق آية  مـ وجقد طدد قؾَّ أو  -تؼريبًا –مـ حقث التقزُّ

كثُر مـ أبقاب إصقل فقفا، بقـؿا تخؾق آيات كثقرة مـ الؽؾؿات الػرشقة 

 فقفا بقـ الؼراء.الؿختؾػ 

أكبر طـد تَذكُّر أن الـاصؼقـ لؽؾؿات  بشؽؾ وتتجؾك حؽؿة التقسقر

، الذي كزل الؼرآن طؾقف الؿعاصريـ لؾـبلّ ـ الؼرآن الؽريؿ والتالقـ ٔياتف 

لؿ يؽقكقا كؾفؿ قّراء أو كاتبقـ أو ـ  بسبعة أحرف ٕجؾ التقسقر طؾقفؿ

ء ُكفقًٓ وكساًء وَمـ لؿ يؼرأ شبابًا، بؾ كاكت شريحة كبقرة جداً مـ همٓ

، يضاف إلك ذلؽ العصبقة الؼبؾقة التل كاكقا يعقشقكفا، وكاكت كتابًا قطّ 

  متجذرًة يف أغؾب الداخؾقـ يف اإلسالم.

وما ققؾ يف أبقاب إصقل يؼال أيضًا ويـطبؼ طؾك بعض الؽؾؿات 

 وأن وأخقاتفؿا، وقراءة اإلسؽا (وَِغيَض )و (ؼِيَل ) الػرشقة، مثؾ إشؿام
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ُّۡدِي) ،(ًِۡعىَّا) يف (1)آختالس ُىِنَ ) ،(َِٓي  وتشديدوكحقها،  (ََيّۡصِ
( َٰ ْ َػَىا ٱۡسطَّ ِٓا ََۡل تََّربَُّصِنَ )و، (ُع

ٍُ ) (9)وبابفا، وإشؿام ( ًۡ ُ وِي ) (ّوِي َّلَّ
ّنِ  ُ رًَِا) واختالس، (َّلَّ

َ
 .وأخقاتفا، وغقر ذلؽ الؽثقر (ةَارِئُِكه)و (َوأ

تقسقر بشؽؾ كبقر يف أغؾب الؽؾؿات الػرشقة، هذا ال رُ لؽـ ٓ ُيتصقَّ 

التل يدور الخالف فقفا بقـ الحذف واإلثبات، والغقبة والخطاب، واإلفراد 

والجؿع، والتشديد والتخػقػ، والرفع والـصب وغقرهؿا مـ حركات 

 اإلطراب والبـاء، وسقى ذلؽ مؿا سبؼت اإلشارة إلقف قبؾ قؾقؾ. 

إكزال الؼرآن الؽريؿ طؾك سبعة  وهـا يـبغل الؼقل أن الحؽؿَة مـ

اإلطجاُز  ،(6)هل اإلطجازُ  -يف أبقاب وسقر الػرش أو أغؾبف  -أحرف 

يف: التغاير وآلتػات مـ صقغ الغقبة والخطاب والتؽؾؿ، اإلطجاُز يف 

اإلطجاُز يف التغاير بقـ الؼراءة ، (4)الحذف واإلثبات، والػّؽ واإلدغام

التشديد والتخػقػ، أو حركات اإلطراب والبـاء، وغقر باإلفراد والجؿع، أو 

                                                

اإلتقان ببعض الحركة يف القصؾ، وهق يدخؾ جؿقع أكقاع الحركـات مــ فـتح وهق  (1)

ر ال  .)اإلخػاء(يرادفف:ذوف مـ الحركة بالثؾث والؿـطقق بالثؾثقـ، وؿحوضؿ وكسر، ُويؼدَّ

 .14: ؾحات الؼراءاتمختصر العبارات لؿعجؿ مصط، و265، 2/177الـشر يـظر: 

وهـق هـــا طبــارة ضــؿ الشــػتقـ مــع الـدال مـــ غقــر كطــٍؼ. لطــائػ اإلشــارات لػـــقن  (2)

 .6/2745الؼراءات 

( سبؼـل يف اإلشارة إلك هذا الشقُخ مـاع الؼطان يف كتابف: مباحث يف طؾقم الؼرآن ص: 3)

لـا  أثـاء تدريس فضقؾتف -رحؿف اهلل-، وأستاذكا الدكتقر/ محؿد حسـ جبؾ 161

 يف مرحؾة الدراسات العؾقا، وغقرهؿا.

( حقث تتجؾك يف كحق ذلؽ الؼاطدة الؿشفقرة: زيادة الؿبـك تدل طؾك زيادة الؿعـك. 4)

، روح الؿعاين  2/154، الخصائص 2/211تـظر اإلشارة إلقفا يف: الؿحتسب 

 ، وغقرها.9/21
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ذلؽ، وقد أشار إلك ذلؽ اإلطجاز اإلماُم ابـ الجزرّي طـد بقاكف فقائد تـّقع 

ـَ أ الؼراءات بذلؽ: حقث ّن كؾَّ قراءة بؿـزلة آية مستؼؾة، وتـقع الؾػظ بقِّ

يَْخَػ بؽؾؿة تؼقم مؼام آيات، ولق ُجعؾت دٓلُة كؾ لػظ آية طؾك حدتفا لؿ 

 .(1)ما كان يف ذلؽ مـ التطقيؾ
يف الؼراءات الؼرآكقة يستؾزم أن يؽقن  -الذي أطتؼده  -وهذا اإلطجاُز 

يف كؾ قراءة إضافة ومعـك غقر الؿقجقد يف الؼراءة إخرى، وإٓ لَـَؿا ضفر 

اهؿ الؼرآن وجف اإلطجاز، ولََقَجْدكا مـ العرب الُؿبِْغضقـ الذيـ تحدّ 

يف طصر الـبقة أو بعده مـ طصقر آحتجاج مـ ُيَؼؾِّؾ مـ  الؽريؿ، أو غقرهؿ

شلن تؾؽ إوجف التل كزل بفا الؼرآن )الؼراءات( ويطعـ فقفا، وأكفا ٓ 

لؽـ لّؿا لؿ  -وهؿ كاكقا أحرص ما يؽقكقن طؾك مثؾ ذلؽ -إضافة فقفا

يقجد ذلؽ طؾؿـا أكفؿ كاكقا يدركقن تؿاما ويؾؿسقن الػروق الؾغقية 

 ضقػفا كؾ وجٍف إلك أخر، وكؾ قراءة إلك إخرى.التل يُ والدٓلقة 

ك أمثالل مـ الؿـتسبقـ إلك هذا العؾؿ وطؾَ  مـ هـا وجدت لزامًا طؾلَّ  

أسلل اهلل  –الشريػ الجؾقؾ البْحث يف هذا الؿقضقع، يف محاولة مـل 

                                                

الؿتقاترة، رغؿ أن وهذا تعدٌد لقجقه اإلطجاز بالؼراءات   .1/47( يـظر: الـشر 1)

إطجاز الؼرآن الؽريؿ ثابت بآيات أخرى كثقرة.  وبفذا ٓ يؽقن هـاك تعارض بقـ 

ص يف الؼراءة بلكثر مـ وجٍف  )حديث إحرف  -مـ خالل ما كزَل  -إمر بالترخُّ

السبعة(، وبقـ كقن اإلطجاز ثابت يف الؼرآن الؿؽّل: ٕن  حديث إحرف السبعة 

يف العفد الؿدين، والؼرآُن الؿؽلُّ كزل ابتداًء طؾك وجف واحد،   -طؾك الراجح -كان 

 رسقَل اهلل  وإكؿا تعددت القجقه الِؼرائقة فقف طـ صريؼ إطالم سقدكا جبريؾ 

يلخذ طؾقف يف كؾ  فؽان جبريؾ "بفا أثـاء الؿعارضات الرمضاكقة، قال الداين: 

إن : »ػة، ولذلؽ قال مـ هذه إوجف والؼراءات الؿختؾ وقراءةٍ  طرضة بقجفٍ 

وأباح ّٕمتف الؼراءة بؿا شاءت مـفا مع  ،«الؼرآن أكزل طؾقفا وإكفا كؾفا شاف كاف

 .1/119 لبقان يف الؼراءات السبعجامع ا ".اإليؿان بجؿقعفا واإلقرار بؽؾفا
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س هذ –التقفقؼ فقفا  الػروق بقـ الؼراءات الؼرآكقة، وإبراز بعض  هإلك تؾؿُّ

اكب وأسرار هذا التـقع بقـ الؼراءات، وخاصة الصقغ الصرفقة التل جق

 الؼرآكقة. الؼراءاتبعض تـقطت يف كطاقفا 

وٓ شّؽ أن التغاير بقـ الؼراءات يف كطاق الصقغ الصرفقة، والعدول 

مـ صقغة إلك أخرى أكثر مـفا حروفًا إكؿا يؽُؿـ وراءه سرٌّ مـ إسرار، 

 د. ويـطقي طؾك معـك جؾقؾ مؼصق

ـُ إثقر:  مـ إوزان ثؿ  اطؾؿ أن الؾػظ إذا كان طؾك وزنٍ "يؼقل اب

مـف فال بّد مـ أن يتضؿـ مـ الؿعـك أكثر مؿا تضؿـف  ؼؾ إلك وزن آخر أكثرَ كُ 

يف إلػاظ  يَد أّوٓ: ٕن إلػاظ أدلّة طؾك الؿعاين، وأمثؾة لإلباكة طـفا، فنذا زِ 

لبقاكف، وهذا الـقع ٓ  :كزاع فقف أوجبت الؼسؿة زيادة الؿعاين، وهذا ٓ

 يستعؿؾ إٓ يف مؼام الؿبالغة.

دون معـك  ـَ ِش ، فؿعـك َخ ـَ َش قْ َش واْخ  ـَ ِش فؿـ ذلؽ ققلفؿ: َخ 

، َؾ طَ قْ عَ ؾ وافْ عِ فَ  :كحق ،ا فقف مـ تؽرير العقـ وزيادة القاوؿَ : لِ ـَ َش قْ َش اْخ 

 شقشب.ب قالقا: اطْش ، فنذا رأوا كثرة العُ وكذلؽ ققلفؿ: أطشب الؿؽانُ 

أققى مـ معـك  (اقتدر)، فؿعـك رَ َد واقتَ  رَ َد قَ  :ومؿا يـتظؿ بفذا السؾؽ

 "رٌ دِ تَ ؼْ مُ "ـف. [24]القمر:(   ۈ ۈ ٴۇ ۋ... ) قال اهلل تعالك: (قدر)

ل إلقف لؾدٓلة طؾك تػخقؿ إمر وشدة إخذ دِ هفـا أبؾغ مـ قادر، وإكؿا طُ 

بسطة الؼدرة، فنن  الذي ٓ يصدر إٓ طـ قّقة الغضب، أو لؾدٓلة طؾك

، رَ َد تَ اسؿ فاطؾ مـ اقْ  الؿؼتدر أبؾغ يف البسطة مـ الؼادر، وذاك أن مؼتدراً 

 .وٓ شؽ أن اْفتََعَؾ أبؾغ مـ َفَعَؾ ، رَ دَ اسؿ فاطؾ مـ قَ  وقادرٌ 

 طؾك هذا ورد ققل أبل كقاس:

 حّؾت لف كؼؿ فللػاها طـّل طػق مؼتدر  فعػقَت 
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ٓ يرّده شلء طـ إمضاء  ،الؼدرةـ متؿؽّ  قادرٍ  طـل طػقَ  أي: طػقَت 

 .(0)"مـ التقكقد ٍب إلقف لضرْ  دُ عؿَ وهذا وما يجري مجراه إكؿا يُ ... قدرتف
مـ التـبقف طؾقفا، وذلؽ أن ققة الؾػظ  دّ ؽتة ٓ بُ وهفـا كُ "ثؿ يؼقل: 

لؼقة الؿعـك ٓ تستؼقؿ إٓ يف كؼؾ صقغة إلك صقغة أكثر مـفا، كـؼؾ الثالثل 

لؿعـك فنكف ٓ يراد  مقضقطةً  نذا كاكت صقغة الرباطل مثالً إلك الرباطل، وإٓ ف

لك مثؾ تؾؽ الصقغة، أٓ ترى أكف إذا ققؾ يف إريد مـ كؼؾ الثالثل بف ما أُ 

فنن  -بتشديد التاء -"قتّؾ"ثؿ كؼؾ إلك الرباطل فؼقؾ  "َؾ تَ قَ "الثالثل 

 .د مـف كثقراً جِ وُ  الؼتَؾ  الػائدة مـ هذا الـؼؾ هل التؽثقر: أي أنّ 

طؾك  لؿ تؽـ دالةً  ؾٍ وهذه الصقغة الرباطقة بعقـفا لق وردت مـ غقر كؼْ  

فنن كّؾؿ طؾك وزن قتّؾ، ، "ؿ اهلل مقسك تؽؾقؿاوكؾّ "التؽثقر، كؼقلف تعالك: 

أو  ولؿ يرد بف التؽثقر، بؾ أريد بف أكف خاصبف، سقاء كان خطابف إياه صقيالً 

ولقس لفا ثالثل كؼؾت طـف إلك  ، وهذه الؾػظة رباطقة،أو كثقراً  ، قؾقالً قصقراً 

الرباطل، لؽـ قد وردت بعقـفا ولفا ثالثل ورباطل فؽان الرباطل أكثر 

أن تؽقن كّؾؿ مـ الجرح: أي جّرح،  وأققى فقؿا دل طؾقف مـ الؿعـك: وذاك

مخػػا: أي جرح: فنذا وردت مخػػة دلت طؾك  ؿَ ؾَ ولفا ثالثل وهق كَ 

 دلت طؾك التؽثقر.الجراحة مرة واحدة، وإذا وردت مثؼؾة 

« رّتؾ»فنن لػظة  ،[2]املزَّمل:(   ٿ ٿ ٿ  ...)وكذلؽ ورد ققلف تعالك: 

طؾك وزن لػظة قتّؾ، ومع هذا لقست دالة طؾك كثرة الؼراءة، وإكؿا الؿراد بفا 

أن تؽقن الؼراءة طؾـك هقئـة التـلين والتـدبر، وسـبب ذلـؽ أن هـذه الؾػظـة ٓ 

وإكؿا هل رباطقة مقضقطة لفـذه الفقئـة  ثالثل لفا حتك تـؼؾ طـف إلك رباطل،

                                                

 . 57، 2/56( يـظر: الؿثؾ السائر يف أدب الؽاتب والشاطر، ٓبـ إثقر 1)
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الؿخصقصة مـ الؼراءة: وطؾك هذا فال يستؼقؿ معـك الؽثرة والؼقة يف الؾػظ 

 .(1)"والؿعـك إٓ بالـؼؾ مـ وزن إلك وزن أطؾك مـف، فاطرف ذلؽ
ـُ جـل بشؽؾ صريح أن ما كان طؾك ِزكة  هق  تحديداً  «افتعؾ»ويؼّرُر اب

 َفَعؾ(، فقؼقل طـد تقجقفف قراءة أبل َحقَْقة:طؾك زكة )ن ؿا كاأققى معـك م

َُارِ يَدَّ ) قال: ، حقث بتشديد الدال مػتقحة، وبؽسر الراء ،[22سبأ: ]  (ُسَِن

ا) هذا يػتعؾقن مـ الدرس، وهق أققى معـك مـ" َُ وذلؽ أن  :(يَۡدرُُسَِن

   .(9)"ؾعَ مـ فَ  افتعؾ لزيادة التاء فقف أققى معـكً 
ـُ  ـُ إثقر يعّضده ما ورد طـ سقبقيف  وهذا الذي ذهب إلقف اب جـل واب

 فؼال لف ،(ـخِش ( طـ )اخشقشـأكف سلل الخؾقَؾ طـ سبب زيادتفؿ يف بـاء )

: كلكفؿ أرادوا الؿبالغة والتقكقد، كؿا أكف إذا قال: اطشقشبت الخؾقُؾ 

كف قد يجلء أكؿا  ... إرض فنكؿا يريد أن يجعؾ ذلؽ كثقرا طاما، قد بالغ

عؾت وافتعؾت وكحق ذلؽ، ٓ يػارقف بؿعـك، وٓ يستعؿؾ يف الشلء طؾك أف

  ..(6)الؽالم إٓ طؾك بـاء فقف زيادة
)ثعؾب(، حقث كؼؾ  أحؿد بـ يحقكهذا مرِويٌّ أيضًا طـ  ُؾ ثْ ومِ 

 .(4)لؽؾ زائد مـ معـك ّد بُ  ٓيرى أكف أكف إستراباذي طـف 
                                                

 . 2/59أدب الؽاتب والشاطر، ٓبـ إثقر  الؿثؾ السائر يف (1)

 .3/268، الخصائص 2/195( يـظر: الؿحتسب 2)

 . 76، 75/ 4يـظر: الؽتاب  (3)

. ومؿـ تعّرض لفذا 1/67( يـظر: شرح شافقة ابـ الحاجب، لؾرضل إستراباذي 4)

ـُ جـل والزمخشريُّ والسبؽل  الؼاطدة أيضًا: )زيادة الؿعـك لزيادة الؿبـك( اب

. يـظر: الؿحتسب وا وما بعدها، الؽشاف  2/154، الخصائص 2/211ٕلقسلُّ

 .9/21، روح الؿعاين  1/67، طروس إفراح يف شرح تؾخقص الؿػتاح 2/211، 1/8
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زيادة سللة )ومع اتػاق اإلمام تاج الديـ السبؽل مع غقره يف هذه الؿ

(، إٓ أكف خالػفؿ يف أن الؽؾؿة إقّؾ معـًك وحروفًا الحروف لزيادة الؿعـك

، ويبؼك دور السقاق والؿؼام يف (1)ربؿا تؽقن يف سقاقفا أفصح مـ إخرى

القققف طؾك ما بقـ الؿبـك والؿعـك مـ طالقة وصقدة، مع بقان مؼدار هذه 

ك لزيادة الؿبـك ففق يحتاج إلك استؼراء العالقة، أما الؼقل باّصراد زيادة الؿعـ

واسع لسقاقات لغة العرب، مع آلتػات إلك كافة العقامؾ التل يؿؽـ أن 

 .(9)تمّثر يف زيادة الؿعـك وكؼصاكف

، (6)وكؿا هق معؾقم لدى الؿتخصصقـ أن الزيادة ٓ تؽقن إٓ لغرضٍ 

ومعاٍن  ( إٓ ٕغراضٍ عَؾ أحرفًا طؾك صقغة )فَ  لتزيدَ  فؾؿ تؽـ العرُب 

تؼصدها، وقد كزل الؼرآن الؽريؿ بفذه الؾغة التل يعرفقن ققاكقـفا وكظامفا، 

كزول الؼرآن  تفؾؿ تتـقع الؼراءة إٓ ٕغراض ومعان كان العرب وق

س هذه الؿعاين،  -جاهديـ –يؾؿسقكفا ويتذوققكفا. وكحـ الققم كحاول  تؾؿُّ

ادة مـ خالل والقققف طؾك بعض ما ترمل إلقف هذه إغراض يف الزي

 الؼراءات الؼرآكقة.

                                                

 .69،  1/67( يـظر: طروس إفراح يف شرح تؾخقص الؿػتاح 1)

 .46( يـظر: اإلطجاز الصريف يف الؼرآن الؽريؿ، د. طبد الحؿقد هـداوي: 2)

( مـ هذه إغراض: الزيادة لؿعـك، وتؽثقر حروف الؽؾؿة، والتعقيض طـ 3)

محذوف، وإمؽان آبتداء بساكـ، أو الققػ طؾك الؽؾؿة التل بؼقت طؾك حرف 

، 13واحد، ولبقان الحركة أو الحرف، وغقر ذلؽ. يـظر: الؿـصػ ٓبـ جـل: 

غـل يف تصريػ ، والؿ3/458وهؿع الفقامع يف شرح جؿع الجقامع، لؾسققصل 

 .63إفعال: 
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وقبؾ القلقج يف تػاصقؾ هذا الؿقضقع تجدر اإلشارة إلك معاين 

صقغة )اْفتََعَؾ(، الؿستعؿؾة يف الؾغة: ٕن هذه الصقغة مـ الصقغ الصرفقة 

 :(1)ة معاٍن هلطشرالثرية بؿعان طديدة تدل طؾقفا، لؽـ الؿشتفر فقفا 

 م، اتخذ لف خاتًؿا، وخادًما.: اختتؿ زيد، واختد آّتخاذ، كـ-1

ــػ آجتفــاد والطؾــب - 2 : اكتســب، واكتتــب، أي اجتفــد  كـــ ،(9)والتؽؾُّ

 وصؾب الؽسب والؽتابة.

 الؿشاركة، كاختصؿ زيد وطؿرو: اختؾػا.   - 3

 اإلضفار، كـ: اطتذر واطتظؿ، أي أضفر الُعذر، والَعظَؿة. - 4

ة.: اقتدر وارتّد  الؿبالغة يف معـك الػعؾ، كـ - 5  ، أي بالغ يف الؼدرة والردَّ

                                                

، الؿؿتع الؽبقر يف التصريػ، 74، 1/73( ُتـظر هذه الؿعاين يف: الؽتاب، لسقبقيف 1)

، ارتشاف الضرب 263، 1/118، شرح شافقة ابـ الحاجب 131ٓبـ طصػقر: 

، شذا العرف يف فـ 3/315، هؿع الفقامع 3/456، شرح التسفقؾ 1/175

زهة الطرف شرح بـاء إفعال يف طؾؿ ، ك33، 32الصرف، لؾحؿالوي ص: 

 . 63الصرف، د. صادق محؿد البقضاين، ص: 

وتلتل هذه الصقغة أيضًا: بؿعـك: استػعؾ، وتػاطؾ. ولؾدٓلة طؾك زيادة الؿعـك كـ: 

كسب واكتسب، وطؿؾ واطتؿؾ، وبغقر ذلؽ. يـظر: الؽـاش يف فـل الـحق 

 .2/71والصرف، لعؿاد الديـ إسؿاطقؾ بـ طؾل 

ف. يـظر: شرح شافقة ابـ الحاجب،  ( 2) وبعض العؾؿاء يعبِّر طـ هذا الؿعـك بـ: التصرُّ

 "التسبب". وبعضفؿ يعبر طـف بـ3/315،  هؿع الفقامع 1/111لألستراباذي 

كاطتؿؾ: تسبب يف العؿؾ. يـظر: ارتشاف الضرب مـ لسان العرب، ٕبل حقان 

 .3/455، شرح التسفقؾ، ٓبـ مالؽ 1/175
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 أكصػتف فاكتصػ.، و: َطَدلتف فاطتدل، وَجَؿعتف فاجتؿع ، كـ(1)الؿطاوطة- 6

 التخققر: كـ: اكتَخَب، واكتَؼك، واصطػك. –7

َؾ "أن تؽقن بؿعـك  - 8 َؾ وَتَدلََّج."َتَػعَّ لَج، تريد: َتدخَّ َخَؾ ادَّ  : كؼقلؽ: ادَّ

 : اكتََزَع واستََؾَب.ـ: ك(ذ بُسرطةْخ )إ الَخطػة -9

ـَؼ مــ  -11 البحث طـ حؼائؼ إمقر، كـ: امتحـ إستاُذ التؾؿقـَذ، إذا تحؼَّ

 ففؿف ومذاكرتف.
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

، كـ: اْجتََقروا واْشتََقُروا، بؿعـك: "تػاطؾ"ـَعـَؾ، َأْفـَعـَؾ. ويلتل كذلؽ لؿقافؼة ( لـ: فَ 1)

كـ: ارتاح واستراح، واحتؿك واستحؿك.  "استػعؾ"تجاوروا وتشاوروا، ومقافؼًة لـ

 .3/456يـظر: شرح التسفقؾ 
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 الفصل األول 
 : 
ْ
 من أسزار التبادل بني صيغتي

 
َ
عِل

َ
 يف القزاءاث املتىاتزة [بكسر العين] ف

َ
ل
َ
ع
َ
ت
ْ
 واف

 

بِع(، ادل الصيغي يف الفعلالتباملبحث األول:  
َ
 وفقف مقضعان:  )ت

﮳﮴   )  :قىل اهلل تعاىلاألول:  ﮲    [.193إطراف:   (...ے ۓ ۓ 
[224]الشعراء:  (ۇ ۆ ۆ)   :الثاني: قىله تعاىل

 (1)
.
  

  القزاءاث املتىاتزة الىاردة يف املىضعني:- 1
التاء مشددة قرأ كافع بنسؽان التاء وفتح الباء فقفؿا. وقرأ الباققن بػتح 

  .(9)وكسر الباء يف الؿقضعقـ
  التحليل اللغىي:– 2

أن الؼراءتقـ لغتان بؿعـك واحد، قال طؾك  (6)الؾغقيقـ جؿفقر

... واإلّتباع، يتبَعف: يتؾقه. َتبَِعف َيتْبَُعُف َتبَعًا ... وَتبِْعُت شقئًا، "الخؾقُؾ: 

 . (4) "واتَّبْعُت سقاء
                                                

 مـذكر يف هذا البحث مـ كتائج واستـباصات هل إشارات لساداتـا ( أغؾب ما سقُ 1)

وغقرهؿ، وبعض هذه آستـباصات هل مـ  تقجقف الؼراءاتر وقػسوالت الؾغة طؾؿاء

َفتِْح اهلل تعالك طؾك ُطبَقِْدِه الباحِث، كتقجة التلمؾ الطقيؾ يف كصقص العؾؿاء، والربط 

بقـفا، وٓ يؿؽـ لف الجزم بَِحـتِْؿـقّـتفا، وإكؿا هل مؿا تحتؿؾفا أية أو الؾػظة 

 .إن شاء اهلل ا يؿؽـ أن يؽقن صقابًاالِؼرائقة، وهل مؿ

( يـظر: غاية آختصار يف قراءات العشرة أئؿة إمصار، ٕبل العالء الفؿذاين 2)

 .2/274، الـشر 2/511

( وكذا طدٌد مـ الؿػسريـ. يـظر طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر: بحر العؾقم، 3)

لؾبغقي ، معالؿ التـزيؾ، 2/435لؾقاحدي  ،، القسقط1/575لؾسؿرقـدي 

 .2/488، الؿحرر القجقز  2/259

 .78/ 2( العقـ 4)
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 : َع فاَلٌن فاَلكًا واتَّبعف... قال أبق ُطبقد: أْتبَعت يَُؼال: َتبِ "وقال إزهريُّ

الَؼْقم ِمثَال أْفَعؾت: إذا كاكقا قد سبؼقك فؾِحْؼتَفؿ. قال: واتَّبَْعتَفؿ مثؾ 

وا بؽ فؿضقَْت معفؿ، وَتبِْعتفؿ َتبَعًا مثؾف ... وقال الؾَّقُْث:  اْفتََعؾَت: إذا مرُّ

 .(1)"تبِعت فاَلكًا واتَّبَْعتف َسَقاءٌ 

: و بَع أثره وَأْتبَعف زاده. وَأْتبَع الؼقَم: "قال الزمخشريُّ َتبَِعف َتبَعًا... واتَّ

 .(9)"سبؼقه فؾحؼفؿ. يؼال: َتبِْعتُفؿ فلَْتبَْعتُفؿ أي تؾقتفؿ فؾحؼتفؿ

وا بقـ )َتبِعَ فقُ  اتَّبََع(  -ؾحظ يف كؾ الـصقص السابؼة أن أصحابفا سقَّ

 يف الؿعـك ولؿ يػّرققا بقـفؿا.

لطَرف أخر كجد ِمـ الؾغقيقـ َمـ يػّرق بقـ هذيـ الػعؾقـ: وطؾك ا

ـُ (6)اتَّبََع( يف الؿعـك  –)َتبَِع  ـِ فارس الذي يؼقل: التاُء والباُء والعق ، كاب

واحٌد ٓ يَِشذُّ طـف مـ الباب شلٌء، وهق التُُّؾقُّ والَْؼْػُق، يؼال: َتبِْعُت فالكًا إذا 

                                                

، الؿحؽؿ والؿحقط 4/95الؿخصص . وكذا: 168، 2/167( يـظر: تفذيب الؾغة 1)

 .11/41 )فصؾ التاء( ، تاج العروس2/56 ("تبع")مؼؾقب  إطظؿ

 .89/ 1( أساس البالغة 2)

إمقـ الفرري.  يـظر: ( وتبـّك هذا الرأَي بعُض الؿػسريـ، كلبل حقان، ومحؿد 3)

. وَجَؿَع بعُضفؿ 11/287، حدائؼ الروح والريحان 249، 5/248البحر الؿحقط 

بقـ الؼقلقـ السابؼقـ كالؼرصبل، والسؿقـ الحؾبل، والشقكاين، ومحؿد صديؼ 

، فتح الؼدير 5/537، الدر الؿصقن 7/342خان. يـظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن 

 .115/ 5الؼرآن ، فتح البقان يف مؼاصد 2/316
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َْصُؾ  وَأْتبَْعتُُف إذا لَِحْؼتَفُ  َتَؾْقَتُف، واتَّبَْعتَفُ  ْٕ ُققا أَكَُّفؿْ  َغقْرَ  َواِحٌد، َوا ـَ  َفرَّ  (1)الَْؼْػقِ  بَقْ

  .(9)"َتْغقِقرٍ  أَْدَكك الْبِـَاءَ  َفَغقَُّروا ،َوالؾُُّحقِق 

ـُ  رىفق مَشك أي: ُه، َتالف: َتبِعَ فرقًا بقـ الػعؾقـ، فؿعـك  فارس اب

مَشك خؾػف ، أي: فُ ؼَ أما اتَّبعف فؿعـاه: لَحِ ، وخؾػف، سقاء أدركف أم لؿ يدركف

 .وأدركف ولِحؼ بف

ـُ أما و فؼد تقّسَط وجؿع بقـ ققلْل َمـ سبؼقه، فـجده أوًٓ  مـظقر اب

َتبَِع الشلَء َتبَعًا وَتباطًا فِل إَفعال، وَتبِْعُت "قؼقل: يػّرق بقـ الػعؾقـ ف

وَتطؾَّبف ُمتَّبعًا  ْتبََعف وتتَبَّعف: َقَػاهُ الشلَء ُتبقطًا: ِسْرُت يف إِْثرِه: واتَّبََعف وأَ 

 .(6)"لَفُ 

فإول مـفؿا معـاه: سار يف إْثرِه  ،(4)اتَّبَع( -)َتبِعَ فق هـا قد فّرق بقـ ف

 واجتفد يف صؾبف وإدراكف،فؾؿ يدركف ولؿ يؾحؼ بف. والثاين معـاه: َقَػاُه وَتطؾَّبف 

 أو لحؼ بف وأدركف.

                                                

( الَؼْػُق هق: إْتباع شلء لشلء، فؽلكؿا لَِحؼ أو التصؼ بف. يـظر:  مؼايقس الؾغة 1)

 .1/197، الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 5/112

الالُم والحاُء والؼاُف ". وقال يف مقضع آخر، باب )لََحَؼ(: 1/362( مؼايقس الؾغة 2)

بَْعتُفُ أصٌؾ َيُدلُّ طؾك إدراك شلٍء وبؾقغِف إلك غقر . "ه... وُربَّؿا قالقا: لَِحْؼتُُف: اتَّ

بَع بؿعـك: 5/238مؼايقس الؾغة  . ففذا الـص يمكد ما سبؼ أطؾك الصػحة أن اتَّ

 لََحَؼ.

 .27/ 8( لسان العرب، )فصؾ التاء( 3)

( وكذا: أستاذكا الدكتقر/ محؿد حسـ جبؾ يف: الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 4)

 .414/ 2، فتح الؼدير342/ 7ع ٕحؽام الؼرآن . ويـظر أيضًا: الجام1/197
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 الَْؼْقمَ  وَتبِْعت..."ـ يف الؿعـك فقؼقل: ثؿ كجده يسّقي بقـ الػعؾق 

وا أَو َخْؾَػُفؿْ  َمَشقَْت  إِذا بِالَْػتِْح، وَتباطًة، َتبَعًا  وَتبَِعف ...َمَعُفؿْ  فؿَضقَْت  بَِؽ  َمرُّ

  .(1)" .َمَعفُ  فؿَضك بِفِ  مرَّ : واتَّبَعف َتبَعًا
الـُؿِضلِّ وهـا كراه َيْؼُصُر معـك الـَؿْشِل َخْؾَػ شخٍص، أو الؿرور بف و

 -معف طؾك الػعؾ )َتبَِع(، ثؿ ما يؾبَُث أن يجعؾ هذا الؿعـك لؾػعؾقـ )َتبِعَ 

 اتَّبََع(، فقُسّقي بقـفؿا.

  :(9)التىجيه – 3

طؾك ُخطَك الؾغقيقـ سار طؾؿاُء التقجقف، فبقـؿا كجد طدداً مـفؿ 

رًا أكفؿا بؿعـك واحد، كلبل مـصقر إزهرّي، ى بقـ الػعؾقـ، مؼرِّ وأبل  يسقِّ

، كجد آخريـ (4)، وغقرهؿ(6)طؾل الػارسّل، وابـ أبل مريؿ، والبـا الدمقاصلّ 

ققن بقـفؿا، أو يجؿعقن بقـ الؼقلقـ ومؽّل بـ أبل  ،(2)كابـ خالقيف (6)يػرِّ

                                                

. ويـظر أيضًا: الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 27/ 8( لسان العرب، )فصؾ التاء( 1)

1/197. 

يف بؼقة الؿقاضع فعؾُت سلقتصر فقف طؾك ِذْكرِ كالم طؾؿاء التقجقف خاصة، وهؽذا ( 2)

 التل طالجتُفا يف هذا البحث.

، الؿقضح 114، 113/ 4، الحجة لؾػارسل 1/432( يـظر: معاين الؼراءات 3)

 .294، اإلتحاف: 133، إطراب الؼراءات السبع وطؾؾفا: 2/568

( يـظر: الجامع لؼراءات إئؿة العشرة بعؾؾفا ووجقهفا، لـ : كصر بـ طبد العزيز 4)

، قالئد الػؽر يف تقجقف  الؼراءات العشر، لؼاسؿ 1/499هـ( 461الػارسل )ت: 

 .59قؿحاوي:  الدجقي، والصادق

قن طؾك التػريؼ بقـفؿا يف 5) قن طؾك أن الؼراءتقـ لغتان بؿعـك واحد، ثؿ يـصُّ ( أي: يـصُّ

 الؿعـك.

.  ورغؿ أكف ابـ خالقيف قد ذَكَر التػريؼ بقـ الػعؾقـ 169( يـظر: الحجة لف ص: 6)

 =والتسقية بقـفؿا يف الؿعـك، إٓ أكف خالػ جؿفقر العؾؿاء فعَؽَس الؿعـك وجعؾ
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 فقذهبقن إلك ،(1)والؼسطالينّ صالب، وإصبفاينِّ، وأبل طبد اهلل الػاسل،

مَضك خؾػف فلدركف،  :ؿعـكبأن الؿشدد  أكفؿا لغتان بؿعـك واحد. أو

 والؿخػػ بؿعـك: مَضك خؾػف فؾؿ يدركف.

 .(9)أو أن الؿخػػ بؿعـك: اقتػك أثره، والؿشدد بؿعـك: اقتدى بف

 التحليل الصىتي والذاليل: - 4
إن القققف طؾك معـك وتقجقف الؼراءتقـ الػرشقتقـ القاردتقـ يف هذه 

ُسؽَّ  قـتؾّ اكك الصقغتقـ الأية الؽريؿة بشؽؾ صحقح يُسِفؿ فقف َفْفُؿ مع

بََع  َتبَِع( دٓلقًا، ومعرفة تركقب حروففؿا صقتقًا،  –فقفؿا هذان الؾػظان )اتَّ

وٓ شؽ أن معرفة دٓلة الحروف صقتقًا يساطد بشؽؾ كبقر طؾك ففؿ 

 الؿراد مـفا دٓلقًا.

فؿـ الـاحقة الصقتقة: التاُء: تعبِّر طـ ضغط دققؼ )يمدي إلك حبس 

وتتؽقن صقتقًّا بالتؼاء صرف  .غقر شديد، وقد يمدي إلك قطع(ضعقػ، أو 

                                                                                                          

الؿشدد بؿعـك: سار يف أثره، والؿخػػ بؿعـك: لِحَؼُف، وأغؾب الظـ أن هذا =

تحريػ مـ الـاسخ أو سفق مـ الؿحؼؼ، وٓ يؼصد ابـ خالقيف هذا: ويدل طؾك 

ومـف ققل العرب: اّتبعف: إذا سار يف "ذلؽ أكف استشفد طؾك ما ذهب إلقف بؼقلف: 

ؼقل طـ طؾؿاء الؾغة يف معـك هذيـ ، وهذا خالف ما هق مـ"أثره، وَتبِعف: إذا لحؼف

 الػعؾقـ، إٓ أن يؽقن هذا ققل اكػرد بف ابـ خالقيف وهق ثؼة يحتج بؼقلف.

، إطراب الؼراءات السبع 2/65، الؽشػ 169( يـظر: الحجة ٓبـ خالقيف: 1)

، لطائػ 2/834، الملئ الػريدة يف شرح الؼصقدة، لؾػاسل 133وطؾؾفا: 

 .5/2231اإلشارات 

. 5/2231، لطائػ اإلشارات 2/834لئ الػريدة يف شرح الؼصقدة، لؾػاسل ( الم2)

 .3/1633ويـظر: كـز الؿعاين لؾجعبري 
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الؾسان )وهق دققؼ( بلصقل الثـايا العؾقا التؼاًء يحبس الـَػس، وهق حبٌس 

 .(1)ضعقػ لدقة كؼطة آلتؼاء
مع تالصٍؼ ما، وصقُت الباء -والباُء: تعبّر طـ تجؿٍع تراكؿلٍّ رخٍق 

ا يف كؼطة أقرب إلك باصـفؿا مـ كؼطة  يتؽّقن باكطباق الشػتقـ اكطباًقا تامًّ

 .(9)التؼائفؿا حقـ كطؼ الؿقؿ

ن  : تعبُِّر طـ رخاوة ِجْرم مؾتحؿ )اتساطًا أو امتدادًا(. ويتؽقَّ ـُ والعق

صقتفا يف وسط الحؾؼ، بؿرور زمقر الجفر بقـ الؿضقؼ مـ أثـاء السد البؾقؾ 

الرخق الرخق الذي يعترضف مـ تراجع جذع الؾسان مع الغشاء العريض 

إلك الجدار الخؾػل الرخق، وبسبب كػاذ الصقت مـ ذلؽ  -الذي يتصؾ بف

التجؿع الرخق يشعر الـاصؼ بتؾؽ الرخاوة الؿؾتحؿة، ويؽتسب الصقت 

 .(6)ِطَرض صداه ورّقتف وكصقطف
 : بني القزاءتني والفزق ،العالقت– 5

َؾ لـا مـ خالل ما ُكِؼؾ مـ كالم الؾغقيقـ أّن لفؿ يف هذا ال جذر تحصَّ

مذهبقـ، أحدهؿا: أن )َتبَِع( ، )اتَّبَع( بؿعـك واحد. وأخر أن لؽؾ مـفؿا 

الؿذهب الثاين أصقب  معـك غقر معـك الثاين، وطـد التدققؼ كجد أن

لُحقق الشلء بؿتؼدم أو "الؿذهبقـ، وإن كان يجؿعفؿا الؿعـك الؿحقرّي:  

 ما يؾل: يفيتضح والػرق بقـ الؼراءتقـ  ،(4)سابؼ بال فصؾ )مع رقة ولقـ(

                                                

ؾ 1)  .1/27( يـظر: الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصَّ

 .26/ 1( السابؼ 2)

ؾ  (3)  .33/ 1الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصَّ

ـَ َخْؾؼفا فَسِؿـَ "( يؼال: 4) ر –ت، والتُبَّع تابََع الَؿْرَتُع الؿاَل: َسؿَّ ـٌ الظِؾُّ : كُسؽَّ ، وُغْص

ـَ فقف ـَ إكابقب،"متتابٌع: إذا كان مستقًيا ٓ ُأبَ  =، )إُبَـ: الُعَؼد كالتل تؽقن بق
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ْ ) قراءة التخػقػ - 1 تـػل آّتباع الحؼقؼل أو  ( ُعُِكهۡ تَ ََل يَت

﮴ ) الباصـّل، وقراءة التشديد ، وكلن الؿعـك تـػل آّتباع الظاهريّ  (﮳

ٕن اإلضفار مـ هق أحد الؿعاين التل تػقدها  فقفا: ٓ يُظِفرون آّتباع لؽؿ:

﮴ ) ة التشديدصقغة )افتعؾ(، والتل جاءت طؾقفا قراء فالؿعـك ، ( ﮳

فؽلن الؼراءتقـ  ،(1)والَعظَؿة أضفر الُعذر، ( مثالً:اطتذر واطتظؿيف الػعؾقـ )

 .(9)تؽؿالن الؿعـك، فبؿجؿقطفؿا يـتػل آّتباع كؾقًّة باصـقًا وضاهريًا

 تـػل كؿال آّتباع، وقراءة التخػقػ  (  ﮳﮴ ) قراءة التشديد - 2
( ْ ػل أصؾ آّتباع، فؼد يتقهؿ متقهٌؿ أن الؿشركقـ ربؿا تـ  (ُعُِكۡه  تَ ََل يَت

وأصحابف يف ديـفؿ، أو يف شلء مـ تعالقؿف، فجاءت قراءة  اتَّبعقا الـبّل 

التخػقػ لتـػل أصؾ هذا آّتباع تؿامًا، ففمٓء الؿشركقن الذيـ َطؾِؿ اهلل 

                                                                                                          

ـِ الؿؼطقِع(. يـظر: لسان العرب = ، )فصؾ التاء(، 8/31والتل تؽقن مؽاَن الغص

ؾ  قتف طؾك الؾحؿ . كؿا يتربك الشْحؿ مع ر197/ 1والؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصَّ

ويؾحؼ بف، وكاّصراد امتداد الغصـ مع استقائف، فذلؽ لحقق ٕولف بال فصؾ، 

وآستقاء رقة ولقـ: ٕن إَُبـ غؾقظة، وكالظؾ َيْؾَحؼ لطقًػا بلصؾف ٓ يـػصؾ طـف، 

 )يؼػق أمف وٓ يػارقفا(. "التَبِقع: ولد البؼر أول سـة "ومـف: 

 .33: ( يـظر: شذا العرف يف فـ الصرف1)

( ويؿؽـ أن ُيستلكس لفذا الؿعـك بؿا ُرِوي يف التػسقر مـ التقجقف والجؿع بقـ 2)

بُقكؽ( ]إكعام:  -الؼراءتقـ الؿتقاترتقـ: )فنكفؿ ٓ ُيْؽِذبُقكؽ  [ 33ٓ ُيَؽذِّ

بالتخػقػ والتثؼقؾ، حقث حؽك الـؼاش أن أية كزلت يف الحارث بـ طؿرو بـ 

ب يف ال عالكقة ويصّدق يف السر، ويؼقل: كخاف أن تتخطػـا كقفؾ، فنكف كان يؽذِّ

ـَ  – ففق. 2/286 القجقز الؿحرر: يـظر. "العرب وكحـ أكؾة رأس  غقره َكَؽثِقري

ُب  كان–  .فؼط الظاهر يف الـبلّ  يَؽذِّ
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يتْبعقه، فال إلك الفدى فؾـ  تعالك أزًٓ أكفؿ لـ يفتدوا، مفؿا دطاهؿ الـبلُّ 

ٌؾ أكفؿ سقتبعقن الفدى يقمًا ما. ـّ ُمَممِّ َؾ ، وٓ ُيَممِّ ـّ ضانٌّ  يظـ

وهذا الؿعـك السابؼ مستػاٌد مـ معـك كؾ صقغة مـ صقغتل هذيـ 

الػعؾقـ، فؼد سبؼ كالم الؾغقيقـ أن معـك )َتبَِع(: تاله، وسار يف إْثره فؾؿ 

 أو قػاه وتطَؾَّبف متّبعًا لف.  يدركف ولؿ يؾحؼ بف، و)اتَّبََع(:لحؼ بف وأدركف،

قراءة التشديد فقفا إشارة إلك كػل الؿبالغة يف آّتباع الؿستػاد مـ  - 3

معـك الصقغة، فؿـ معاكقفا الؿبالغة، وكلكف اتِّباع فقف حرص وققة. وقراءة 

 التخػقػ يػقد َجْرسفا طدم آتباع مع طدم حرص أو متابعة.

لؼراءتقـ تلصقؾ لؿعـك مـ الؿعـققـ قد يؽقن يف كؾ قراءة مـ ا  - 4

ـِ ذكرهؿا الؿػسرون، حقث إن الضؿقر يف ققلف تعالك:   (ے ۓ)الَّذْي

الؿعـك: وإن دطقتؿ أيفا والخطاب لؾؿشركقـ، و إصـام، يحتؿؾ َطْقده إلك

إلك يحتؿؾ َطْقده ٓ يتبعقكؿ. و رشادٍ  ؽؿ إلك سبقؾِ الؿشركقن أصـامَ 

الؿعـك: وإن تدع يا محؿد همٓء ابف، ووأصح والخطاب لؾـبّل الؽػار، 

  .(1)الؿشركقـ إلك الفدى ٓ يتَّبعقكؿ

لؾدٓلة طؾك حصقل  -غالبًا –تلتل مادة )اّتبع( يف الؼرآن الؽريؿ  - 5

الؿراد بؿشؼة طاجؾة )حسقة أو معـقية(، أو لؾدٓلة طؾك شؼاء آجؾ، فؿـ 

آل ]    (   ...ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) إول أيات التالقة:

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   )، [019عمران

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   )، [095النساء]   (... ڱ ڱ 

                                                

 .3/46، أكقار التـزيؾ  2/179( يـظر: زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر، ٓبـ الجقزي 1)
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 ،[24   طه:]    ( ېئ ىئ ىئ ىئ ی ... ) ،[01 المائدة:]    (...ژ ڑ

 . (1)وغقرها، [093   طه:]   (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ... )

وٓ شؽ أن اّتباَع الؿرء، وسْعقَُف يف إمقر التل ُترضل اهلل فقف مشؼة 

مخالػة لؾـػس ولحظقضفا، ويف هذه الؿخالػة مشؼة طاجؾة، يميد ذلؽ و

فؿخالػُة الفقى وحظِّ الـػس  ،(9)"ُحّػت الجـة بالؿؽاره": ققلف 

يصاحبفا مشؼة حسقة أو معـقية، إلك أن يللػ الؿرُء الطاطَة، وما يقصؾف إلك 

 رضقان اهلل تعالك.

ہ   ) أيات التالقة: أما الـقع الثاين، وهق ما فقف شؼاء آجؾ، فؿـف 

﮲  ﮳   ،[041الأعراف: ]    (...ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
 ...   )، [001 هود]    ( ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ... )

، [92 ال كهف]    (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[01 طه]    ( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

وهذه الؿشؼُة العاجؾُة أو الشؼاُء أجُؾ يصّقره التشديد الحاصؾ يف 

الؿادة، الؿتؿثؾ يف حرف التاء الؿشّدد، فؽلن قراءة التخػقػ فقفا دٓلة هذه 

بؿجرد أن يدطَق الؽػاَر إلك الفدى فنكفؿ لـ يتْبعقه مـ  طؾك أن الـبّل 

، القهؾة أو الؾحظة إولك، ففؿ قد وصَّـقا أكػسفؿ وأقـعقها بؿعاداتف 

ؿ فقفؿ الفقى والشقطا ؿ، ففق وُجبِؾت قؾقبُفؿ طؾك ذلؽ، وتحؽَّ ن كؾ تحؽُّ

  ٓبقكف، و بؿجرد أن يػتح َفاُه الشريُػ بدطقتفؿ فنكفؿ سرطان ما يؽذِّ

 ُيتقحقن ٕكػسفؿ فرصة التػؽقر يف كالمف وآستؿاع إلقف. 

                                                

 .183ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ ص: ( يراجع الؿعجؿ الؿػفرس 1)

 .2822، كتاب الجـة وصػة كعقؿفا وأهؾفا، حديث رقؿ: 4/2174( صحقح مسؾؿ 2)
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أما قراءة التشديد فػقفا إشارة إلك الؿشؼة والؿجفقد الذي يبذلف الـبّل 

 ه، وهذه الؿشؼة التل يف دطقتفؿ إلك الفدى، ولؽـفؿ مع ذلؽ لـ يتَّبِعق

يف دطقتفؿ سقؼابؾفا شؼاء ومشؼة يؽابدوكفا يف أخرة، وهذا  بذلفا الـبّل 

الؿعـك مستػاد مـ التشديد الحاصؾ طؾك حرف التاء.  وكِؾتا الؼراءتقـ 

ولـ يتْبعقه، سقاء  تعاضد إخرى، ففؿا تػقدان أن الؽػار لـ يتَّبِعقا الـبلَّ 

 لؿ يبذل.بذل جفدًا يف دطقتفؿ أو 

وهذا الؿعـك الؿتؼّدم يـسحب أيضًا طؾك ققل مـ قال مـ الؿػسريـ 

إن الضؿقر يعقد طؾك إصـام، أي: إْن دطقتؿ أيفا الؿشركقن أصـامؽؿ إلك 

سبقِؾ رشادٍ ٓ َيتْبَعقكؿ، سقاء بذلتؿ جفداً أو لؿ تبذلقا: ٕكفؿ جؿادات ٓ 

ؿ، ولـ َيتَّبِعقكؿ لؽقكؽؿ ، ففؿ لـ َيتْبَعقكؿ لؿجرد أن دطقتؿقه(1)يعؼؾقن

 أجفدتؿ أكػَسؽؿ يف دطقتفؿ. واهلل أطؾؿ. 

يحتؿؾ أن يؽقن الؿعـك يف قراءة التشديد: ٓ يُْجِفدون أكػَسفؿ  - 6

، (9)يف اتِّباطؽؿ، بـاًء طؾك أن مـ معاين صقغة افتعؾ: آجتفاد والؿبالغة

أَقؾُّفا. ويعّضد ما والؿعـك طؾك قراءة التخػقػ: ٓ َيتْبَعقكؿ أدكك متابعة أو 

ومـ معاكقفا: التؽؾُُّػ،  ،(6)سبؼ أن صقغة )افتعؾ( تلتل أيضًا بؿعـك )تػعَّؾ(

 .(4)ؾؿتؽؾَّػ الصبر والحِ ، أي: كتصبّر وتحّؾؿ

                                                

 .2/179( يـظر: زاد الؿسقر 1)

 . 32، شذا العرف: 4/441، شرح الؿػّصؾ1/263ابـ الحاجب ( يـظر:شرح شافقة2)

جتفاد إٓ أكفؿا يشتركان يف وإن كان هـاك فرق يف الؿعـك الدققؼ بقـ اإلجفاد وآ          

الؿعـك الؿحقري لؿادة )َجَفَد(، وهق: إفراُغ ُققة الشلء، وبذل الُقْسع فقف. يـظر: 

 .1/349الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 

 .3/316( يـظر: هؿع الفقامع 3)

 .32( يـظر: شذا العرف يف فـ الصرف: 4)
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قد يؽقن الؿعـك طؾك قراءة التخػقػ: ٓ َيتْبَعقكؿ بلكػسفؿ.  - 7

مـ معاين  وطؾك قراءة التشديد: ٓ يتّخذون معفؿ تابعقـ لؽؿ غقرهؿ: ٕنّ 

، فقؽقن )اتَّبع( (1)صقغة افتعؾ: آّتخاذ، كاختتؿ زيد، أي: اّتخذ لف خاتؿًا

 هـا بؿعـك: اتَّخذ معف تابعًا. 

يحتؿؾ أن تؽقن قراءة التخػقػ دالًة طؾك أن الخطاب لؾؽػار،  - 8

وإن تدطقا هذه إصـام "وضؿقر الؿػعقل طائد طؾك إصـام، والؿعـك: 

أو إلك أن يفدوكؿ كؿا تطؾبقن مـ اهلل الفدى  ،ادإلك ما هق هدى ورش

أي لقست فقفؿ هذه  ،بقكؿقوٓ يج ،عقكؿ طؾك مرادكؿبَ تْ والخقر ٓ يَ 

، يميد ذلؽ أن قراءة التخػقػ ملخقذة مـ (9)"ٕكفا جؿاد ٓ تعؼؾ :الؼابؾقة

ؿ ث. (6)َتبَِع، التل معـاها يف الؾغة: تاله، وسار يف إْثره فؾؿ يدركف ولؿ يؾحؼ بف

والؿممـقـ، وضؿقر الؿػعقل  تلتل قراءة التشديد لتػقد أن الخطاب لؾـبل 

فدطاؤكؿ  ،وإن تدطقا الؽػار إلك الفدى ٓ يؼبؾقا مـؽؿ"لؾؽػار، والؿعـك: 

ٕن قراءة  :(4)"أي لقست فقفؿ قابؾقة قبقل وٓ هدى ،وصؿتؽؿ سقان

فد مستػاد مـ )يتَّبِعقكؿ( بؿا فقفا مـ تشديٍد دالٍّ طؾك مبالغة وحصقل ج

الصقغة كػسفا )افتعؾ( يتـاسب مع صبقعة الؽػار. أما التخػقػ يف قراءة 

 )َيتْبَعقكؿ( ففق يتـاسب مع إصـام باطتبار أكفا جؿادات ٓ تعؼؾ.

يحتؿؾ أن يؽقن الؿعـك طؾك قراءة التخػقػ يف آية سقرة  - 9

أي: يطؾبقكفؿ فقضقعقكفؿ، أي  ( ۇ ۆ ۆ) الشعراء:

يف ضقاطفؿ، فنن الؿدح كؿا يؽقن مـ الشعراء لؾؿؾقك يؽقكقن سببًا 

                                                

 .3/315، هؿع الفقامع 1/263( يـظر: شرح شافقة ابـ الحاجب 1)

 .5/248( يـظر: البحر الؿحقط 2)

 .7/342، ثؿ : الجامع ٕحؽام الؼرآن 8/27لسان العرب )فصؾ التاء( ( يـظر: 3)

 .5/248( يـظر: البحر الؿحقط 4)
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وإغـقاء بغقة  الؿال والؿؽاكة، ففق يؼع أيضًا مـ العامة والغاويـ لؾشعراء 

فقؽقن هذا الؿدح سببًا يف زيادة ومبالغة الشعراء يف الؽذب والؿدح بغقر 

حؼ، أو تتَـبُّع العقرات أو هجاء ضعقػ، أو التشبقب بؿسؾؿة أو غقر ذلؽ 

مؿا قد يؽقن سببًا يف هالك الشعراء ، وهذا الؿعـك السابؼ مستػاٌد مـ 

إِنَّ َهَذا : »قال أكف إشعريّ  مقسك أبل الؼقاس طؾك تػسقر العؾؿاء لحديث

ـٌ َطَؾقُْؽْؿ ِوْزًرا، َفاتَّبُِعقا الُْؼْرآَن 
ـٌ لَُؽْؿ ذِْكًرا، َوَكائِ

ـٌ لَُؽْؿ َأْجًرا، َوَكائِ
الُْؼْرآَن َكائِ

 َٓ ـْ َيتْبَْعُف َو ـْ يَتَّبِِع الُْؼْرآَن يَْفبِْط بِِف َطَؾك ِرَياِض الَْجـَِّة، َوَم ُف َم  يَتْبَْعُؽْؿ، َفنِكَّ

 . (1)«الُْؼْرآُن يَُزخَّ فِل َقَػاُه َفقَْؼِذْفُف فِل َجَفـَّؿَ 

َٓ يتبعـَّؽؿ الُْؼْرآن»َؼْقلف: ف َٓ « َو بعض الـَّاس يحؿؾُف طؾك معـك: 

قال أبق  عة.صاحبف بالتبِ  ْرآن بتضققعؽؿ إّياه، كؿا يطْؾب الرجُؾ يطؾبـؽؿ الْؼُ 

إن هذا الؼرآن شافع »يصّدقف الحديث أخر:  ـٌ َس طبقد: وهذا معـك َح 

ق ع، وَماِحؾ مصدَّ فجعؾف يؿحؾ بصاِحبِِف إذا لؿ يتّبع ما فِقِف.  ،(9)«مشػَّ

اِطل. والؿاحُؾ   : السَّ

يؼقل:  "وٓ يتَّبعـؽؿ الؼرآن" ققلف: ،آخر هق أحسـ مـ هذا وفقف ققٌل 

ُمَقافَؼة  وهق أشّد  ،قا الَعَؿؾ بف فتؽقكقا قد جعؾتؿقه َوَراء ضفقركؿطُ َد ٓ تَ 

َكَّف إذا اتبعُف كان بقـ يََدْيفِ  :لؾؿعـك إول  .(6)وإذا خالػف كان َخْؾػف ،ِٕ

                                                

(، شعب اإليؿان 31114، حديث رقؿ:  )6/126( مصـّػ ابـ أبل شقبة 1)

 (.1866، حديث رقؿ: )3/396لؾبقفؼل

،  1/332(، صحقح ابـ حبان 31152، برقؿ: ) 6/131( مصـػ ابـ أبل شقبة 2)

 (.124برقؿ: )

، )تبع(، تفذيب الؾغة، لألزهري 4/173( يـظر: غريب الحديث، لؾؼاسؿ بـ سالم 3)

 ، باب: العقـ والتاء مع الباء.2/171
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 قد تؽقن قراءة التشديد بؿعـك )يطالبقكؽؿ(، مـ ققلف  تعالك: - 11 

 جّؾ  فققلو ،مطالبًا :َأي، [96اإلرساء: ]    ( ڈ ڈ ژ ژ ڑڎ ڎ     )

 .(1) [871: لبقرة]ا   (ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ) :وطزّ 

أكفؿ  الؿعـك:هـا يؽقن الخطاب لؾؿممـقـ، وضؿقر الغقبة لؾؽػار، وو

، وٓ يطالبقكؽؿ بـَـْػِعفؿ، بعد أن الفدى والرشاد ٓ يطالبقكؽؿ بدطقتفؿ إلك

ٓ يـػعقكؽؿ، وٓ هؿ مـؽؿ سبقالً، وأكفؿ  استؼّر يف أكػسفؿ أكفؿ أهدى

والتل هل  «َطَؾك»وقد يشفد لفذا استعؿال الؼرآن هـا لػظ  .يـتػعقن مـؽؿ

 .(9)أي: سقاء طـدهؿ، (سقاٌء طؾقؽؿ)يف ققلف تعالك بعدها:  ديةـْ بؿعـك العِ 
الؿعـك قد يؽقن الخطاب لؾؿشركقـ، وضؿقر الغقبة لألصـام، وو

أيفا الؿشركقن إلك أن يرشدوكؿ إلك  تدطقا إصـامَ وإن  طؾك هذه الؼراءة:

 ،بعقكؿ إلك مرادكؿـَّتقن بف طـ الؿؽاره ٓ يَ ُج ــْ أو تَ  ،ؾقن بف الؿطالَب حصِّ ما تُ 

 .(6)وٓ يؼدرون طؾك ذلؽ ،جقبقكؿوٓ يُ 

أكفؿ ُربّؿا يحتؿؾ أن يؽقن الؿعـك طؾك قراءة التخػقػ  - 11

يف أغؾبفا، أما قراءة التشديد فتػقد  اّتبعقكؿ يف بعض إمقر ولؿ يتْبعقكؿ

 ، مبالغة يف طدم آتِّباع.ءأكفؿ ٓ يتَّبعقكؿ مطؾؼًا يف أي شل

ويف مقضع الشعراء أيضًا: ُيؾَؿـُح مـ قراءة التخػقػ أن  - 12

ٌر بفؿ، أو لعّؾفؿ  الغاويـ يتْبعقن الشعراء، ويسقرون يف إثرهؿ، إما ٕكفؿ مَغـرَّ

 يـالف الشعراء.يـالفؿ بعض الـقال الذي 

                                                

م اّتباع بالؿعروف، أي: الؿطالبة بالِدية، وطؾك الؼاتؾ 1) ( والؿعـك: طؾك صاحب الدَّ

 .2/168حسان. يـظر: تفذيب الؾغة َأَداء إلقف بن

 .8/391، التحرير والتـقير 9/438( يـظر: تػسقر الؿـار 2)

 .9/143( يـظر: روح الؿعاين 3)
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وأما قراءة التشديد فتػقد أن الغاويـ يتّبعقن الشعراء قؾبًا وقالبًا، 

يػعؾقن فعؾفؿ، ويسؾؽقن مسؾؽفؿ، ويتّبعقن صريؼتفؿ، ويسقرون طؾك 

كفجفؿ وأهقائفؿ، حقث كاكقا يؼقمقن برواية الشعر الذي يؼقلف الشعراء يف 

  .(1)، ومـ معف مـ الؿسؾؿقـهجاء الـبل 

، (9)ـر طؾؿاء التصـريػ أّن )افتـعَؾ( تلتل بؿعـك )تػاطَؾ(ذك – 13

الـقُؾ، وتقاردت  َد تزايَ ـ: حصقل الشلء تدريجقًا، كومـ معـــاين )تػاطَؾ( 

 .(6)حصؾت الزيادة بالتدريج شقئًا فشقئًا ي:اإلبؾ: أ

، ومـ معاين )تػّعَؾ( (4)وكذا ذكروا أّن )افتعَؾ( تلتل بؿعـك )تػّعَؾ( 

الؿاء جْرطة  شربُت  ي:الؿاء، وتحػَّزت العؾؿ: أ طُت تجرَّ ـ: ، كًاأيض التدريج

. وطؾقف قد يؽقن الؿعـك يف (6)ظت العؾؿ مسللة بعد أخرىبعد أخرى، وحػِ 

قراءة التخػقػ: ٓ َيتْبَعقكؿ جؿؾة وكؾقًّة، والؿعـك يف قراءة التشديد ٓ 

ج شقئًا فشقئًا  .َيتَّبِعقكؿ بتدرُّ

ٓ يؼتدوا يؽقن الؿعـك يف قراءة التشديد:  وأخقرًا.. يحتؿؾ أن - 14

  واهلل أطؾؿ. .(2)هاعقبَ يتْ وٓ  آثاركؿيؼتػقا ٓ  يف قراءة التخػقػ:بؽؿ، و
وبذلؽ تؽقن كؾ قراءة مـ الؼراءتقـ قد أفادت معـًك مختؾػًا طؿا 

أفادتف الؼراءة إخرى، مع طدم آختالف أو التضاد، وكلن كالًّ مـفؿا قد 

                                                

 .845( يـظر: اإلطجاز يف الؼراءات الؼرآكقة والجؿع بقـفا: 1)

 .3/316( يـظر: هؿع الفقامع 2)

 .34( يـظر: شذا العرف: 3)

 .3/316( يـظر: هؿع الفقامع 4)

 .34( يـظر: شذا العرف: 5)

، الدر الؿصقن 249، 5/248، البحر الؿحقط 2/834( يـظر: الملئ الػريدة 6)

 .287/ 11، حدائؼ الروح والريحان 5/2231، لطائػ اإلشارات 5/537
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ة مستؼؾة، وهذا إطجاز قرآينّ دّل طؾقف ذلؽ اإليجاز مع طدم حؾَّْت محؾ آي

 اإلخالل. 

           
 
 

 املبحث الثاني:
خذ)التبادل الصيغي يف الفعل 

ّ
 (ات

 

 [.77]الؽفػ:   (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ...) :وفقف مقضع واحد هق 

  القزاءاث املتىاتزة الىاردة فيه:- 1
ـُ  ( بتخػقػ التاء وكسر  َت ۡ  ذخِ تَ لَ  ) وأبق طؿرو ويعؼقب: كثقر قرأ اب

   .(1) وقرأ الباققن بتشديد التاء وفتح الخاء .الخاء

 التحليل اللغىي: – 2
بؾ  ،(6)إلك أن الؼراءتقـ لغتان بؿعـك واحد (9)ذهب كثقٌر مـ الؾغقيقـ

 .«أخذ» هل يف إصؾ مـ مادة واحدة، «َتِخَذ  –اتََّخَذ »: ـقالػعؾإن 

                                                
 .2/314، الـشر 2/557( يـظر: غاية آختصار 1)

جامع البقان، لؾطبرّي ( وكذا كثقٌر مـ الؿػسريـ. يـظر طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر: 2)

، الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن، 2/357، بحر العؾقم، لؾسؿرقـدي 18/81

، معالؿ 1/673، غرائب التػسقر وطجائب التلويؾ، لؾؽرماين 17/224لؾثعؾبل

 .16/7، روح الؿعاين لأللقسل 3/219التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن 

ػفؿ مـ كالم أبل طؾل الػارسل . وي5/348( يـظر: تاج العروس، )فصؾ الفؿزة( 3)

أن الؼراءتقـ بؿعـك واحد، حقث كؼؾ ققل أبل زيد: اتَّخذكا مآ فـحـ كتَِّخذه 

 .2/71اتِّخاذا، وَتِخذُت َأْتَخذ َتْخذًا. يـظر: الحجة لؾػارسّل 
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وَتِخْذُت مآً  ،ل آتِّخاذ مـ َتِخَذ َيتَْخُذ َتَخذاً ويؼا... "قال الخؾقُؾ:  

 ،تعالك وإصؾ مـ إَْخذ إن شاء اهلل ،َكَسبْتُف، ُألِزَمِت التَاَء كلكفا أصؾقة :أي

  .(1) "...  (ڇ ڍ ڍ ) ويف الؼرآن:

 : َذ وَتخِ ، ُيؼال: اتََّخَذ فالٌن ماَل اهلل ُدَوًٓ َيتِِّخُذه اتَِّخاذاً "وقال إزهريُّ

كؿا قال اهلل جّؾ  ،أُلْزَمِت التاُء الحرَف كلكفا أصؾقَّةٌ .. . َيتَْخُذ َتَخذًا: بَؿْعـاه

[77]اْلَكْهف:  (  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ) وطّز:
(9). 

ـُ مـظقر إٓ أكف  ،(6)ذوآتِّخاذ: افتعاٌل أيضًا مـ إَْخ  ...": وقال اب

ا  ُأدغؿ بعد َتْؾققـ الفؿزة وإبدال ُؿقا التاِء، ثؿ لَؿَّ ْفتَِعاِل َتَقهَّ
ِ

َكثَُر استعؿالُُف طؾك لػظ آ

(   ۡذَت خِ َلَ   ) قالقا: َتِخَذ َيْتَخذ، وُقِرَئ: ،أن التاء أصؾقة َفَبـَْقا مـف َفِعَؾ َيْػَعُؾ 
(4). 

اْئتََؾَف َيلَْتِؾُف، فلُدغؿت الَْقاُو فِل التَّاِء  :إصؾ ..."وقال يف مقضع آخر: 

َؾَف يَتَّ  :َفِؼقَؾ  َتِخَذ َيتَْخُذ وَتِؼَل  :تؾَِف َيتَْؾُف، َكَؿا َقالُقا :ِؾُف، ُثؿَّ ُحِذَفِت التَّاُء َفِؼقَؾ اتَّ

. فقاضح مـ هذا الـص (6)"واتََّؼك يتَّؼل ،اتََّخَذ َيتَِّخذ :، وإَصؾ فِقِفَؿالَيتْؼِ 

 .«َأَخذَ »، وإصؾ فقفؿا هق الػعؾ «اتََّخَذ »ملخقذ مـ  «َتِخَذ » أكف جعؾ

ِمـ َتِخَذ َيتَْخُذ، اْجتؿع فِقِف التاُء « اتََّخذَ »... " تاج العروس: وجاء يف

ـِ إكثرون طؾك أّن  ، لؽ ـٌ إصؾلُّ وتاُء آفتعال فلُْدغؿا، وهذا ققٌل َحَس

وٓ يخؾق هذا مـ َخَؾٍؾ، ٕكف لق كان  ،أصؾف مـ إْخذ، وأن الؽؾؿة مفؿقزةٌ 

                                                

. ويـظر أيضًا: الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة، لؾجقهري 298/ 4( العقـ 1)

 .14، مختار الصحاح لؾرازي: 5/468يف، لؾسقرايف ، شرح كتاب سقبق2/559

 .218/ 7( تفذيب الؾغة  2)

 .67( يـظر: الؿػردات يف غريب الؼرآن، لؾراغب إصػفاين: 3)

، 7/218.  ويـظر: تفذيب الؾغة لألزهري 3/474( لسان العرب، )فصؾ الفؿزة( 4)

 . 1/341مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس 

 .13/481لؿثـاة فققفا(، ( لسان العرب،)فصؾ التاء ا5)
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. ومعـك ـتَؿر وائْ ـقـ، طؾك ققاِس ائْ بفؿزت« تََخَذ ـائْ »كذلؽ لؼالقا يف ماضقف  ـَ تََؿ

ى إلك  ...إَْخِذ والتَّْخِذ واحٌد، وهق َحْقُز الشْلِء وتحصقُؾف  وآتِّخاُذ ُيَعدَّ

 .(1)"مػعقلقـ ويُْجَرى ُمْجَرى الَجْعؾِ 

لقسا بؿعـك واحد،  «َتِخَذ  –اتََّخَذ »الػعؾقـ:  ذهب آخرون إلك أنبقـؿا 

ـُ ِسقده: «ذَ َأَخ »ولقس هؿا مـ إصؾ  فؿ إلك أن تاء ذهب بعُض "، فؼال اب

َن  :ولقس كذلؽ، «َأخذ»بدل مـ القاء الؿبدلة مـ الفؿزة يف  «اّتَخْذَت » ِٕ

 ،واّتلسوإّكؿا تبدل التاء مـ القاء الَْؿْحَضة كاّتسر  ،تؾؽ لقست يف حؽؿ البََدل

   .(9) (  ۡذَت خِ َلَ   ) :وطؾقف قراَءة بعضفؿ... «تِخذ»افتَعؾ مـ « اّتخذ»وإكؿا 
ـُ إثقر:  ڇ ڇ   ) يف حديث مقسك والخضر طؾقفؿا السالم"وقال اب

يؼال: َتِخَذ يَتَْخُذ، بقْزن َسِؿع َيْسَؿع، ِمثُْؾ أخذ  ،(ڇ ڇ ڍ ڍ

فلدغؿ  ،«ذَ خِ تَ »مـ  َؾ تعَ وهق افْ ، (ڇ)و  (ۡذَت خِ َلَ ) :ئَ رِ وقُ  ،يلخذ

نن آفتعال مـ أخذ يف شلء، ف« أخذ»إحدى التاءيـ يف إخرى، ولقس مـ 

خاذ، : آتّ قهريُّ دغؿ يف التاء. وقال الَج ٓ تُ  والفؿزةُ  ،اْئتََخَذ: ٕن فاءها هؿزةٌ 

 .(6)"وأهؾ العربقة طؾك خالف ما قال الجقهريُّ ...  مـ إخذ افتعاٌل 

ويمّكُد أبق طؾّل الػارسّل طؾك أكفؿا لقسا مـ أصؾ واحٍد، وطؾك خطل 

، لؿ أصؾف مـ: أخذَت « ذَت خِ تَ »ومـ زطؿ أّن  ..."مـ يؼقل بذلؽ، فقؼقل: 

، ب ذلؽ طؾقف لؿ يجد فصالً ؾِ يؽـ هذا الؼقل بؿستؼقؿ وٓ قريب مـف، ولق قُ 

  .(4)"بدلت مـفابدل مـ التاء، وٓ التاء أُ أٓ ترى أّن الفؿزة لؿ تُ 

                                                

 . 5/348(  تاج العروس، )فصؾ الفؿزة( 1)

 .3/445( الؿخصص 2)

. 1/183( الـفاية يف غريب الحديث وإثر، ٓبـ إثقر )باب التاء مع الخاء(، 3)

 .5/352، )فصؾ التاء( 5/348ويـظر: تاج العروس، )فصؾ الفؿزة( 

ـُ جـل . وإلك ِمثْؾ هذا ذهب2/71( الحجة لؾػارسّل 4)  .2/289الخصائص  يف اب
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 التىجيه: – 3
 ـِ قْ البصريَ كادت كؾؿة طؾؿاء تقجقف الؼراءات تتػؼ طؾك أن قراءة 

ـِ  ، ففل فِْعٌؾ أصؾ هذا الػعؾ مـ غقر زيادةجاءت طؾك « ذتخِ تَ لَ »كثقر  واب

 َذ خِ تَ  ، يؼال:ُب رَ ْش يَ  َب رِ َش ، مـ باب: َطِؾَؿ َيْعَؾُؿ، ك«َيْػَعُؾ  -َفِعَؾ »ماٍض طؾك وزن 

ق و ،(1)عُ بَ تْ يَ  عَ ـبِ تَ  :مثؾ ،الػعؾ فاءُ  فالتاءُ  ،ذاً ْخ تَ  ُذ َخ تْ يَ  استشفدوا لفا بؼقل الؿؿزَّ

 الَعبْدّي:

 (9)امُلَطزِِّق الَكطاة  َكُأِفُحوِص َىس يفّا،  َغِزِسها َجِيب  ِإىل ِجليِر َتخ َذِح َوَقِد
بػتح « ذَت َخ ٓتَّ »ـ قالباق وكادت كؾؿتفؿ تتػؼ أيضًا طؾك أن قراءة

، لؽـفؿ افترققا بعد ذلؽ فريؼقـ، فذهب إوُل «َت ؾْ عَ تَ افْ » وزن الخاء طؾك

يف إولك  التاءُ ف ،«َتِخذَ »مـ الػعؾ  «افتعؾ»: هذه الؼراءة طؾك وزن أنإلك 

، «افتعؾ»هل تاء  ،الثاكقة زائدةٌ  والتاءُ  هل فاء الؽؾؿة، أصؾقةٌ « َذ َخ اتَّ »

 .(6)خذتْ يَ  ذتخِ وإصؾ  ،«اتََّخَذ »فلُدغؿت التاء إصؾقة يف تاء آفتعال فصار 

                                                
 . 18/81( ذكر اإلمام الطبريُّ أن هذه الؼراءة لغة هذيؾ. يـظر: جامع البقان 1)

( البقُت مـسقٌب إلك الؿؿّزق الَعبْدّي: شاس بـ كفار يف: الحققان، لؾجاحظ 2)

الحجة ٓبـ  يف: وييظز هذا الثوجيه .  7/63، لسان العرب )فصؾ الػاء(، 2/298

، حجة 2/289، الخصائص 2/68، الحجة لؾػارسل 229، 228خالقيف: 

، 2/793، الؿقضح 2/177، الؽشػ 426، 425الؼراءات، ٓبـ زكجؾة: 

، التبقان يف إطراب الؼرآن، 236إطراب الؼراءات السبع وطؾؾفا، ٓبـ خالقيف 

 .371، اإلتحاف: 2/857لؾعؽبري 

، 425ة ابـ زكجؾة: ، حج2/289، الخصائص 68/ 2يـظر: الحجة لؾػارسل  (3)

، غرائب التػسقر 2/399، شرح الفداية، لؾؿفدوي 2/177، الؽشػ 426

، 2/857،  التبقان يف إطراب الؼرآن 2/741، الؽشاف 1/673وطجائب التلويؾ 

، بصائر ذوي التؿققز يف لطائػ الؽتاب 3/289أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ 

يف تقجقف  ، قالئد الػؽر16/7روح الؿعاين  ،371، اإلتحاف: 2/57العزيز، لؾػقروزآبادي 

 . 2/386،الؿغـل يف تقجقف الؼراءات العشر، د. سالؿ محقسـ 91الؼراءات العشر: 
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لػعؾ مـ ا «افتعؾ»هذه الؼراءة طؾك وزن  إلك أّن: الثاينذهب الػريؼ و 

: اءً ي الفؿزةُ ثؿ أُبدلت  ،«َذ َخ ـتَـئْ اِ  »، وإصؾ: هؿزةٌ  فقف الػاءف ،(1)«ذَ َخ أَ »

حرفًا مـ  أبدلقا القاءَ ، ثؿ « ذَ َخ يـتَـاِ  »لسؽقكفا واكؽسار ما قبؾفا، فصار 

التاء الؿبَدلة يف تاء  ثؿ أدغؿقا ،«َذ َخ ْتـتَـاِ  »، فصار تاءال جـس ما بعدها، وهق

 .(9)« َذ َخ ـتَّ اِ » آفتعال، فصار 

 ثؿ هؿزة، مـ مبدلة واو إصؾ أن: وجفًا ثالثًا هق الؿفدويُّ وذكر 

 .(6)التاء يف وأدغؿت تاء القاو قؾبت

َؾ أّن  أققال: أحدها: التاء إولك أصؾ. الثاين:  ثالثة «خذاتّ  »يف فتحصَّ

 .(4)أكفا بدل مـ تاء أبدلت مـ هؿزة. الثالث: أكفا مـ واو أبدلت مـ هؿزة

أغؾب الؾغقيقـ ذهبقا إلك أن  ٕن التقجقف شؽؾلٌّ  يفرى أن الخالف وأ

 ،(6) «أخذ»كػسفا أصؾفا  «تِخذ»، بؾ إن «أخذ»مـ  «افتعؾ»طؾك ِزكة  «اتَّخذ»

ا َكثُر ـِ الفؿزة وإبداِل التاء، ثؿ لَؿَّ استعؿالُف طؾك لْػِظ   إٓ أكف ُأْدِغَؿ بعد َتْؾقق

ؿقا أنَّ الت ْفتَِعاِل َتَقهَّ
ِ

 َيتَْخُذ.« َتِخذَ »اء أصؾقٌة َفبَـَْقا مـف َفِعَؾ َيْػَعُؾ فؼالقا آ

                                                

 .18/81( ومؿـ ذهب إلك هذا مـ الطبرّي، وتبعف كثقرون.  يـظر: جامع البقان 1)

، 229الحجة ٓبـ خالقيف:  ،2/117( يـظر: معاين الؼراءات ٕبل مـصقر إزهري 2)

 . 236، إطراب الؼراءات السبع: 2/177، الؽشػ 426، 425حجة ابـ زكجؾة: 

 . 2/399( يـظر: شرح الفداية 3)

. وزاد يف البحر الؿحقط وجفًا 1/318( يـظر: البحر الؿحقط يف التػسقر، ٕبل حقان 4)

رابعًا كسبف إلك ابـ الـحاس: محؿد بـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ أبل كصر الحؾبل، 

 . 1/317أكفا بدل مـ واو أصؾقة، وإصؾ )َوَخَذ(. السابؼ وهق: 

َق، فجعؾ أصؾ )َتِخْذ( مـ أَخَذ، وأصؾ )اَتَخذ( مـ 5) ( وبعض الؾغقيقـ كالزجاج فرَّ

 . 317/ 3اْئتَخَذ.  يـظر: معاين الؼرآن وإطرابف لؾزجاج 
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 التحليل الصىتي والذاليل: - 4
 هذا الضغط ويتؿثؾ، : تعبّر طـ ضغطٍ (1)الفؿزةُ مـ الـاحقة الصقتقة: 

صقتقًّا يف تؽقيـ الفؿزة بضغط الزمقر أثـاء خروجف مـ القتريـ الصقتققـ يف 

باقفؿا وتققػ الزمقر، أو بضغط الزمقر آَن الحـجرة ضغطًا يمدي إلك اكط

 .(9)اكطالقف مـ القتريـ طـد اكػتاحفؿا بعد إغالق

أو غقر شديد،  ،)يمدي إلك حبس ضعقػ دققٍؼ  ر طـ ضغطٍ : تعبِّ والتاءُ 

وقد يمدي إلك قطع(، وتتؽقن صقتقًّا بالتؼاء صرف الؾسان )وهق دققؼ( 

 .(6)لدقة كؼطة آلتؼاء وهق حبٌس ضعقٌػ الـَػس،  سبلصقل الثـايا العؾقا التؼاًء يحب

ر طـ تخؾخؾ تعبِّ  أو ر طـ تخؾخؾ وكحقه يف أثـاء ِغَؾظ،: تعبِّ اءُ خوال

بارتػاع أقصك  صقتقًا تؽقنوتأي فراغ واكسداد متقالققـ،  ،يف جقف الشلء

، مع  ًٓ الؾسان حتك يؿاّس أقصك الحـؽ الرخق صاكًعا حاجًزا رخًقا ُمتخال

ا بف، فقتؿقّ مرور هقاء َكَػِس  ج جاكباه الخاء متخؾال ذلؽ التجؿع الرخق محتؽًّ

 .(4)ج: خاءً لرخاوتفؿا، وُيسَؿع صدى ذلؽ آحتؽاك برخق يتؿقّ 

ـٍ  ن تؽقّ ، وتأو غض )محتقى( يـػذ ٍب رصْ  والذال: تعبِّر طـ ثخق

صرف الؾسان مستعرًضا حتك يتقسط ما بقـ الثـايا العؾقا  دِّ ؿَ بِ  ًاقصقت

 .(6)ؾقال، ويخرج صقتفا مجفقرا، طؾك ذلؽوالسػؾك، فقبرز ق

                                                

ف: أن قراءة ( وإكؿا أدخؾُت الفؿزَة هـا مراطاة لؼقل مـ قال مـ أهؾ الؾغة والتقجق1)

 التشديد ملخقذة مـ الػعؾ )أخَذ(.

ؾ 2)  .1/26( يـظر: الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصَّ

 .1/27( الؿصدر السابؼ 3)

ؾ  (4)  .518، 1/28الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصَّ

 .1/29( الؿصدر السابؼ 5)
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 : بني القزاءتني والفزق ،العالقت - 5
يؿقؾ الباحث إلك الؼقل بلن الؼراءتقـ لقستا بؿعـك واحد، بغض الـظر 

، أو أن كالً مـفؿا أصؾ «أخذ»طـ ققل مـ قال إن كؾقفؿا ملخقذ مـ إصؾ 

يتجّؾك ، وت والػروقطددًا مـ العالقا بقـ هاتقـ الؼراءتقـإلك أّن ، وبـػسف

 ل:لتفقؿا ي بقاكفا

 «َفِعَؾ »طؾك زكة  «َتِخَذ »مـ الػعؾ   (  ۡذَت خِ َلَ   ) قراءُة التخػقػ  - 1

أّي أجر مـ  بلن يطؾب الَخِضر  فقفا إشارة إلك قـاطة سقدكا مقسك 

أهؾ الؼرية، سقاء كان هذا إجر صغقرًا أو كبقرًا، فليُّ مؼابؾ يعطقكفؿ إياه 

ه، فقؽػل ما يشترون بف صعامًا،  طؾك بـاء الجدار فؾقس طؾك الَخِضر أن يَُردَّ

 ُروَي طـ سقدكا ابـ طباس ففؿا يف إصؾ ما صؾبا إٓ الطعام والضقافة،

كان ققُل مقسك يف السػقـة والغالم لربِّف، وكان ققلف يف الجدار "أكف قال: 

ح هذا الؿعـك ويميده  ومؿا .(1)"لـػسف: لطؾب شلء مـ الدكقا يؿؽـ أن يرجِّ

وأكفا  ،(ڍ ڍ  ۡذَت خِ َلَ  ...  )  مـ ققلف تعالك:  ( ڍ  )التـؽقر يف كؾؿة 

ُ  َت ئْ ِش  قْ لَ »بـ كعب:  بلّ حرف أُ يف    .(9)«راً جْ أَ  فِ قْ ؾَ طَ  قَت وتِ َٕ

 «افتعؾ»طؾك ِزكة  «اتََّخَذ »مـ الػعؾ  (ڇ  ) أما قراءة التشديد

 فػقفا إشارة إلك أمريـ:

أن يطؾب أجرًا  أكف يـبغل طؾك الَخِضر  أولفؿا: قـاطة مقسك 

طؾك بـاء الجدار، وأن يؽقن هذا إجر كبقراً يتـاسب مع حجؿ الجدار 

وضخامتف، ويتـاسب كذلؽ مع مؼدار دكاءة وطدم مروءة أهؾ هذه الؼرية 

                                                

 .3/112( يـظر: زاد الؿسقر 1)

 .3/534( يـظر:  الؿحرر القجقز، ٓبـ ططقة 2)
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كعتًا  (ڇ  ) ، فؽلنَّ يف قراءة التشديد(1)الذيـ أبَـْقا أن يضقِّػقهؿا

حذوفًا، والتؼدير: أجراً كبقرًا، أو طظقؿًا، أو كثقرًا، أو ما شابف ذلؽ، يشفد م

)التل جاءت طؾقفا قراءة  "افتعؾ"لذلؽ ما ذكره أبق حقان أن صقغة 

 .(9)معـك الؽثرةالتشديد( فقفا 

ُر  مػعقًٓ  «كبقراً، أو طظقؿًا»ويجقز أن يؽقن ذلؽ الؿحذوُف الؿؼدَّ

ى إلك مػعقلقـ، ولقس شلٌء مـ ، «اتََّخَذ »ثاكقًا لؾػعؾ  الذي يصّح أن يتعدَّ

، الذي ٓ يتعّدى إٓ إلك «َتِخَذ »هذا يف قراءة التخػقػ الؿلخقذة مـ الػعؾ 

ى إٓ إلك تعدَّ « ُت ْذ خِ تَ »ولؿ أطؾؿ "مػعقل واحد، قال أبق طؾّل الػارسّل: 

 ي طؾك ضربقـ: أحدهؿا: أنفنكف يف التعدِّ « خذُت اتَّ »مػعقل واحد، فلما 

 . (6)"... يتعدى إلك مػعقل واحد. وأخر: أن يتعدى إلك مػعقلقـ

َة شـوَثـ َم، أٓ وهـؾك ما تؼـدل طـر يــلء آخــؿَّ اصؾ ــؽقر الحــق التــدَّ

 ، (4)قؿـــثقر والتعظـــقر لؾتؽـــذا التـؽـــث إن هــحق  ، (ڍ  ) ؿةــيف كؾ

                                                

ؾ لرأى الَعَجَب، ولؽـف أخذتف ": ( قال 1) رحؿُة اهلل طؾقـا وطؾك مقسك، لقٓ أكف طجَّ

ل  ـْ لَُدكِّ ـْ َشْلٍء بَْعَدَها َفاَل ُتَصاِحبْـِل َقْد بََؾْغَت ِم مـ صاحبف َذَمامٌة قال: )إِْن َسلَلْتَُؽ َط

، كتاب: الػضائؾ، باب 4/1851. صحقح مسؾؿ "ُطْذًرا(، فؾق صبر لرأى العجب

، حدائؼ الروح والريحان يف روابل 2381ؾ الخضر طؾقف السالم، حديث: مـ فضائ

 .17/9طؾقم الؼرآن، لؿحؿد إمقـ الفررّي 

 .1/175( يـظر: ارتشاف الضرب 2)

، وتاج العروس 2/57، وبصائر ذوي التؿققز  68/ 2( يـظر: الحجة لؾػارسل 3)

 .5/348)فصؾ الفؿزة( 

مـ الؼرآن إلفادة التؽثقر والتعظقؿ. يـظر: مػاتقح ( والتـؽقُر يلتل يف مقاضع كثقرة 4)

، غرائب الؼرآن 7/261، إرشاد العؼؾ السؾقؿ 291، 289، 26/269الغقب 

 ، وغقرها.3/91، فتح الؼدير 31/142، روح الؿعاين 5/539ورغائب الػرقان 
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 أي: أجراً طظقؿًا، أو ضخؿًا، أو كبقراً.

 (1)والصارمة والثقريةالؼقية  صبقعة شخصقة سقدكا مقسك ثؿ إن  

رها طدم صبره طؾك ما فعؾ الَخِضر مـ َخْرِق السػقـة، وَقتِْؾ  التل يصقِّ

 ، وما حؽاه الؼرآن الؽريؿ طـف مـ أَْخِذهِ بِؾِْحقَِة سقدكا هارون(9)الغالم

 ،[69]طه:   ( ...  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) ورأسف يف ققلف تعالك:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ) وققلف:

 [851]األعراف:   (...ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

د هذا الَؿـَْحك، وهق قـاطة سقدكا مقسك  بلهؿقة وضرورة أن  ربؿا تعضِّ

 يؽقن إجر كبقرًا. 
بؿا ذكره الؿػسرون طـ حجؿ  -أيضًا –وُربّؿا يستلكس لؿا تؼّدم 

ؿائة ذراع، وقامتف مائتل كان صقلف خؿس ققؾ:»ذلؽ الجدار وضخامتف، 

، وققؾ كان صقل الجدار يف السؿاء مائة ذراعوذراع، وطرضف أربعقـ ذراًطا، 

، َفبِؿا أن الجدار كان كبقراً، (6)«وبـاه فُ َض كؼَ أطظؿ مـ ذلؽ، والخِضر قد 

                                                

رَ "، و"َأثاَر إَرَض: َقَؾبَفا طؾك الَحبِّ " ( مـ ققلفؿ:1) ثَُف، واستؼَصك : بََح "إَْمرَ  َثقَّ

، معجؿ الصقاب الؾغقي 6/156َمضاِمقـَُف. يـظر: تاج العروس )فصؾ الثاء( 

1/217. 

وصػفؿ بلكفؿ: )كاكقا أهؾ قرية لئامًا(. يـظر:  ( ورد يف الحديث الصحقح أّن الـبّل 2)

، كتاب: الػضائؾ، باب مـ فضائؾ الخضر طؾقف السالم، 4/1851صحقح مسؾؿ 

 .2381حديث:  

، 7/199، تلويالت أهؾ السـة، لؾؿاتريدي 18/67ـظر: جامع البقان لؾطبري ( ي3)

، فتقح الغقب يف 27/ 11، الجامع ٕحؽام الؼرآن 17/218الؽشػ والبقان، 

، فتح الباري، ٓبـ 9/531الؽشػ طـ قـاع الريب )حاشقة الطقبل طؾك الؽشاف( 

 .17/9، حدائؼ الروح والريحان 8/421حجر 
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أن  والعؿؾ فقف كان شاقًا، فالؿـاسب مـ وجفة كظر سقدكا مقسك 

كبقرًا، وهذا ما َألَْؿَحْت لف قراءة التشديد  يطؾب ويتَِّخذ الَخِضر طؾقف أجراً 

بصقغة آفتعال، ٕن هذه الصقغة مـ معاكقفا: الؿبالغة والعؿؾ  (ڇ)

 .(1)الؿبالغة يف معـك الػعؾالزائد، أو 

أن لف يف هذا إجر الؿستحؼ  وثاكقفؿا: اإلشارة مـ سقدكا مقسك

ـ معاكقفا: الؿشاركة م «افتعؾ»كصقبًا، وأكف مشارك لؾَخِضر فقف: ٕن صقغة 

، فؼراءُة اختؾػ، اقتتؾ، اصطحب، اجتؿع، اصطؾح، اصطدم، اقتسؿكحق: 

وقـاطتف بلكف مشارك وشريٌؽ  التشديد تشقر إلك رؤية سقدكا مقسك 

لؾَخِضر يف هذا إجر الؿستََحؼ، كؿا كان مشاركًا وشريؽًا لف يف بـاء 

  الجدار.

أققاٍل لُِؾغقيقـ تػقد أن طددًا ومؿا يشفد لفذا أيضًا ما سبؼ كْؼؾف مـ 

، ومقضع الشاهد هـا ققُل «اْئـتََخذ» «اتََّخذ»كبقراً مـفؿ يرى أن أصؾ 

آختطاف " بؿعـك "َػ قُّ زَ التَّ "مستدًٓ طؾك أّن  -صاحب الؾسان 

ا اْصطَػَّ الصّػاِن يقَم  ويف حديث": -"وآستالب بقرِ: أكف قال لَؿَّ ابـ الزُّ

 :فؼؾُت  ،تََخْذكا َفَقَقْعـا إلك إرضائْ مـفؿ ف (9)ر َزَقَػـلالَجَؿِؾ: كان إَشت

مـ  اْختَطََػـل واْستََؾبَـل ِمـ بقـفؿ: وآْئتِخاُذ: اْفتِعاٌل  :اْقتُُؾقين ومالِؽًا، أَي

 .(6)"واحٍد مـّا صاِحبَف أََخَذ كؾُّ  :أي ،إَخذ بؿعـك التػاُطؾ

                                                

 .33لعرف: ( يـظر: شذا ا1)

الػائؼ يف  .ة الخؾسة مـ آختالسبؿـزل ،ـك آختطافبؿع :مـ آزدقاف: َػ قَ زَ  (2)

 .2/118 لؾزمخشري غريب الحديث

( ومؿا يشفد لفذا أيضًا ما سبؼ كْؼؾف مـ أققاٍل لؾغقيقـ تػقد أن طددًا كبقرًا مـفؿ يرى 3)

مستدًٓ طؾك  -ب الؾسان، ومقضع الشاهد هـا ققل صاح«اْئـتََخذ« »اتََّخذ»أن أصؾ 

َػ "أن  بَقْرِ: أكف": -"آختطاف وآستالب"بؿعـك  "التََّزقُّ  =ويف حديث ابـ الزُّ
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. فقف دٓلة "بؿعـك التػاُطؾ ِمـ إَخذ وآْئتِخاُذ: اْفتِعاٌل "فؼقلف:  

 طؾك معـك الؿشاركة والتشارك.

 وتعبقر الؼرآن الؽريؿ بصقغة التثـقة يف سقاق الؼصة كؾفا يف ققلف: 

   (  ڃ ڃ ڃ ... ڦ ... ڤ ڦ ... ىب يب  ... ۉ ې ... ڤ)

ـِ يف كؾ هذه إفعال، فنذا ما طبَّر  يشقر إلك أكفؿا كاكا متالزمقـ مشترَكقْ

 -واهلل أطؾؿ –ففذا يعـك    ( چ) بصقغة اإلفراد يف ققلف:الؼرآن الؽريؿ 

اشتراكفؿا أيضًا يف هذا الػعؾ، بدٓلة سقاق الؼصة، ثؿ دٓلة أن هذا العؿؾ 

أن يؼقم بف الخضر وحده دون مساطدة مقسك لف فقف،  -طؼالً -الشاّق ُيستبعد 

رية وجاء يف كالم بعض الؿػسريـ أن الخضر أقام الجدار بؿعاوكة أهؾ الؼ

ڃ ڃ ) لف، قال الشقخ محؿد أبق زهرة طـد تػسقره لؼقل اهلل تعالك:

قد  ا جداراً َد جَ مقسك والعبد الصالح وَ  أي أنّ " ( ڃ ڃ چ چ چ

فلقامف مع "فؼقلف:  ، (1)"أو آل لؾسؼقط فلقامف مع أهؾفا ،لالكفقار كتداطَ 

اق، يػقد أن أهؾ الؼرية قد شاركقا يف هذا العؿؾ، وبؿا أكف طؿؾ ش "أهؾفا

ويستغرق وقتا صقيال، وقد شارك فقف أهُؾ الؼرية الخِضَر، فال ُيعؼؾ مـ 

وهق  -مقسك أن يترك َمـ هق يف مؼام أستاذه، وَمـ َسَعك إلقف لقتعؾؿ مـف

 أن يؼقم بفذا العؿؾ وحده، وٓ يساطده يف إكجازه. -الخِضر

                                                                                                          

ا اْصطَػَّ الصّػاِن يْقَم الَْجَؿِؾ: كان إَشتر َزَقَػـل ِمـُْفْؿ فاْئتََخْذكا َفَقَقْعـا إلك = قال لَؿَّ

ـْ َبقْـِِفْؿ: وآْئتِخاُذ: إرض، َفُؼْؾُت: اْقتُُؾقين ومالِؽًا، َأي: اْختَطَ  َػـل واْستََؾبَـل ِم

ـَ إَخذ بَِؿْعـَك التػاُطؾ، َأي: َأَخَذ كُؾ َواِحٍد ِمـّا صاِحبَف . لسان العرب "اْفتِعاٌل ِم

ـَ إَخذ بَِؿْعـَك التػاُطؾ". فؼقلف: 9/138 . فقف معـك "وآْئتِخاُذ: اْفتِعاٌل ِم

 الؿشاركة والتشارك.

 .4566/ 9سقر ( زهرة التػا1)
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راد يف وٓ َيرُِد طؾك هذا الؼقل أّن الؼرآن الؽريؿ قد طبّر بصقغة اإلف 

 فِْعَؾْل الحادثتقـ السابؼتقـ وهؿا: َخْرق السػقـة، وَقتْؾ الغالم، فؼال:

بصقغة اإلفراد: ٕن مثؾ هذيـ الػعؾقـ الجاكُب الظاهريُّ    ( جت -ې)

فقفؿا، والؿتباَدر إلك الذهـ مـفؿا، هق جاكب الشّر والضرر، فال شؽ أن 

كذا قتْؾ وإزهاق كػٍس خْرق سػقـة يف وسط البحر َمظِـّة تعرضفا لؾغرق، و

بشريٍة بغقر ذكب يف ضاهر كؾ مـفؿا شرٌّ متحؼؼ، وضرٌر متقؼَّـ، فغقر مستبَعٍد 

يف فعؾ أيٍّ مـفؿا، إضافة إلك طدم استغراق كؾقفؿا  أٓ يشترك مقسك

، وهذا بخالف بـاء الجدار، ففق يف ضاهره خقر وإحسان إلك (1)وقتًا يذكر

إكؿا كان طؾك مؼابؾة لُْمم أهؾ  سك أهؾ تؾؽ الؼرية، ووجف اطتراض مق

هذه الؼرية بفذا اإلحسان، إضافة إلك استغراق بـاء هذا الجدار وقتًا صقيال 

قد شارك يف بـاء هذا  طْؼالً: لذا يػترض طْؼالً أن يؽقن سقدكا مقسك 

الجدار، وإن لؿ يؽـ مؼتـعًا بذلؽ مـ داخؾف، فجاءت قراءة التشديد لتشقر 

  .(9)إلك هذا

يؿؽـ أن كؾؿح مـ هاتقـ الؼراءتقـ معـًك آخر، هق أن قراءة  - 2

وطرض  صؾب مـ الَخِضر  تػقد أن مقسك  (ۡذَت خِ َلَ ) التخػقػ

                                                

فؾؿا ركبا يف ": ( وورد يف الحديث أن الخِضر فاَجلَ الجؿقَع بَخْرق السػقـة، قال 1)

. صحقح "السػقـة لؿ َيْػَجلْ إٓ والَخِضُر قد َقَؾَع لَْقحًا مـ ألقاح السػقـة بالؼدوم 

وإذ قال مقسك لػتاه ٓ أبرح حتك أبؾغ مجؿع البحريـ أو "، باب: 89/ 6البخاري 

 .4725، حديث رقؿ: "حؼبا أمضل

وحده ٕكف هق الػاطؾ يف أية الخضر  "فلقامف"( وربؿا يؽقن ُأسـد الػعؾ 2)

كان فؼط مساطدًا ومعاوكًا، فـُسب الػعؾ إلك الخضر  الحؼقؼل، ومقسك 

وحده، وربؿا يؽقن مـ باب الؿجاز طؾك حّد ققلفؿ: بـك إمقر الؿديـة، أي أمر 

 ببـائفا. واهلل أطؾؿ.
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 طؾقف أن يطؾب مـ أهؾ الؼرية مؼابؾ بـائف الجدار. وقراءَة التشديد

َض الخِضر وَألَحَّ طؾقف وبالغ يف تحريضف طؾك   (ڇ) تػقد أن مقسك حرَّ

، «ٓتََّخذت»بؼريـة التشديد الحاصؾ يف حرف التاء صؾب الؿؼابؾ، 

 ذلؽ تحريضًاقال   مقسك فاستعؿال هذه الصقغة هـا فقف إشارة إلك أن

طؾك فعؾف، إلكػاقف يف ثؿـ  -إجر  -عؾ ذ الُج لف طؾك أْخ  ًار، وحثّ لؾخِض 

  .(1)الطعام والشراب وسائر مفام الؿعقشة

قف معـك: آجتفاد ويعّضد ما سبؼ أن بـاء صقغة )افتعؾ( ف

  .(6)وزيادة الؿبـك تدل طؾك زيادة الؿعـك ،(9)والؿبالغة

وُربّؿا يؽقن ذلؽ التحريض واإللحاح والؿبالغة فقف مـ سقدكا 

لقُؼـعف بلْخِذ أو صؾب  قد َمثَّؾ ضغطًا ما طؾك سقدكا الخضر مقسك

 ذلؽ إجر، وهذا الضغط يشقر إلقف حرف التاء، وتؽرار الطؾب مـ مقسك

: صقتقًا التاءواإللحاح مـف ُيشقر إلقف تؽرار حرف التاء: وذلؽ ٕن حرف 

أو غقر شديد، وقد يمدي  ،يمدي إلك حبس ضعقػ، دققٍؼ  ر طـ ضغطٍ عبِّ ي"

 .(4)"إلك قطع

وقد يزداد تصّقُر هذا الضغط حال إضافة صقت الَفؿزة )إلػ( يف 

ا مقجقدة يف تؽقيـ الػعؾ الػعؾ )اّتخذ( وإن لؿ ُيْؾَػْظ بفا حالة القصؾ، لؽـف

                                                

، حدائؼ الروح 16/7، روح الؿعاين 3/294( يـظر: البحر الؿديد، ٓبـ طجقبة 1)

 .17/11والريحان 

 .76،  4/75(  يـظر: الؽتاب 2)

، 17/21، 61، 1/59، روح الؿعاين 2/211، الؿحتسب 4/64(  يـظر: الؽتاب 3)

29/155. 

 .1/27( الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 4)
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والفؿزُة أيضًا صقتقًا تعبّر طـ ضغٍط،  ،(1))اّتخذ( وأصٌؾ مـ أصقلف

بضغط الزمقر أثـاء خروجف مـ القتريـ الصقتققـ يف الحـجرة  وتتؽّقن

 .(9)ضغطًا يمدي إلك اكطباقفؿا وتققػ الزمقر

لؿا رأى طدم اقتـاع سقدكا الَخِضر بؿا طرضف  ولعؾ سقدكا مقسك

مـ أن يطؾب إجرَة والؿؼابؾ طؾك بـاء الجدار الؿستػاد مـ قراءة  طؾقف

وتؽراره  التخػقػ، جاءت قراءة التشديد لتػقد مبالغة سقدكا مقسك 

ران الحالَة والجقَّ  وإلحاحف طؾك الَخِضر يف صؾب إجرة، فالؼراءتان تصقِّ

 ، فؽلن سقدكا مقسكالذي دار فقف ذلؽ الحقار بقـ مقسك والخضر

ؿا رأى بادئ إمر طدم اقتـاع الَخِضر بؿا طرضف طؾقف مـ أْخذ إجر طؾك ل

فعؾف، اضطر إلك التؽرار واإللحاح والؿبالغة يف صؾبف آّتخاذ، وهق الؿستػاد 

 مـ قراءة التشديد.

خَْذتَ ) يضاف إلك ما تؼدم: أن قراءة التشديد - 3 فقفا إشارة  (لَاّتَّ

هدم ذلؽ الجدار العظقؿ ثؿ بـاه،  أيضًا إلك ترجقح الؼقل بلن الخضر

حقث ذكر الؿػسرون ققلقـ يف هذه الؿسللة، وأسـد اإلماُم الطبريُّ الؼقل 

، والؼقَل بلن الخِضر: ابـ طباس إلك سقدكا "ثؿ قعد يبـقف فُ مَ َد هَ ": بلكف

 -، ثؿ قالسعقد بـ جبقرإلك  "فاستؼام ، أو أشار إلقفرفع الجدار بقده"

مـ الؼقل يف ذلؽ أن ُيؼال: إن اهلل طّز ذكره أخبر أن  والصقاُب ": -حؿف اهللر

مقسك،  ا جداًرا يريد أن يـؼّض فلقامف صاحُب دَ مقسك ومقسك وجَ  صاحَب 

                                                

، فالفؿزة )إلػ( تؼابؾ ألػ افتعؾ يف الؿقزان، "عؾافت"طؾك ِزكة  "اّتخذَ "( ٕن 1)

باطتبار كؾ حرف يؼابؾ حرفًا، وٓ أطـل مراطاة الحروف الؿجردة وطدم احتساب 

 الزوائد.

. أو: بضغط الزمقر آَن اكطالقف مـ القتريـ طـد 1/26( الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 2)

 اكػتاحفؿا بعد إغالق. الؿصدر السابؼ.
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بعد  أن يؽقن كان ذلؽ بنصالٍح  وجائزٌ  .بؿعـك: َطَدل مقؾف حتك طاد مستقيًا

بؼدرة اهلل، وزال طـف  مـف لف بقده، فاستقى عٍ أن يؽقن كان برفْ  هدم، وجائزٌ 

ذلؽ  وٓ خبر لؾعذر قاصع بليّ  ،َمقُْؾف بؾطػف، وٓ دٓلة مـ كتاب اهلل

ففذا طدم ترجقح مـ شقخ الؿػسريـ ٕحد الؼقلقـ، لؽـ يؿؽـ أن 

: ُيْؾَؿح مـ قراءة التشديد ترجقُح الؼقِل إوِل الؿسـَِد إلك ابـ طباس

تل طؾقفا هذه الؼراءة بؿا تػقده مـ معـك الؿبالغة والتعظقؿ، ٕن الصقغة ال

ـِ  والذي يتـاسب مع مدلقل هذا الؼقل، وربؿا يُْستَلْكُس يف هذا بؼقل اإلماِم اب

هدمف وقعد  :فؼالت فرقةٌ   ( چ) :واختؾػ الؿػسرون يف ققلف"ططقة: 

ـِ  ڇ ڇ   )ف: مسعقد، ويميد هذا التلويؾ ققل يبـقف، ووقع هذا يف مصحػ اب

مسحف  :، وقال سعقد بـ جبقريستحؼ أجراً  ٕكف فعٌؾ  : ( ڇ ڍ ڍ

  .(9)"بقده وأقامف فؼام
ن طؾك   - 4 ّٓ كاِل الؼراءتقـ بؼدر ما يف كؾٍّ مـفؿا مـ معـك الصقغة يد

لؾخِضر بلْخذ  مؼدار اإلكؽار الذي يتضؿـف السمال والطؾب مـ مقسك

                                                

 .17/223. ويـظر: الؽشػ والبقان 18/81ان لؾطبري (  جامع البق1)

.  وقد 1/374.  ويـظر: تاريخ الرسؾ والؿؾقك لؾطبري 534/ 3( الؿحرر القجقز 2)

جاء يف كالم الطاهر ابـ طاشقر ما يػقد أن الخِضر قام بعؿٍؾ، وهذا العؿؾ كان 

قم يتضؿـ ...وهذا الؾ"يـبغل طؾقف أن يشارصفؿ طؾقف قبؾ البْدء فقف، حقث قال: 

سمآ طـ سبب ترك الؿشارصة طؾك إقامة الجدار طـد الحاجة إلك إجر، ولقس 

. وأيضًا فنن اطتراض 16/9. التحرير والتـقير "ف مجاكاهق لقمًا طؾك مجرد إقامت

سقدكا مقسك طؾك طدم أْخذ الخِضر مؼابَؾ البـاء يدل طؾك أكف قام بعؿؾ معؾقم 

ـُ بطال قال الؿفؾب: إكؿا جاز آستئجار طؾقف لؼقل ": استحؼ طؾقف إجر، قال اب

. "، وإجر ٓ ُيتخذ إٓ طؾك طؿؾ معؾقم"لق شئت لتخذت طؾقف أجراً "مقسك: 

 .6/392شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال 
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فقفا دِٓلة طؾك أن مؼدار  (َت ذۡ خِ َلَ ) إجر طؾك صـقعف، فؼراءة التخػقػ

صـقع  اإلكؽار الذي وجده سقدكا مقسك يف كػسف طـدما قابؾ الخِضرُ 

كان أقّؾ مـ الؿؼدار الذي  -أهؾ تؾؽ الؼرية الؾئام ببـاء ذلؽ الجدار العظقؿ

ره قراءة التشديد  بؿا فقفا مـ معـك آفتعال، يؼقل اإلمام  (ٓتَّخذت)ُتصقِّ

وجقه آطتراضات، فاإلكؽار والتخطئة أطظؿ  ال أقّؾ السمإّن "ابـ ططقة: 

ـف ؿْ وإن لؿ يؽـ سمآ فػل ِض  ( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ) :مـف، وققلف

ذ إجر، ويف ذلؽ تخطئة ترك اإلكؽار لػعؾف، والؼقل بتصقيب أْخ 

  .(1)"إجر

قد تؽقن كؾ قراءة مـ الؼراءتقـ تؿثُِّؾ جاكبًا زمـقًا مـ جقاكب  – 5

ربؿا يستػاد مـف أّن  (ۡذَت خِ َلَ  ) قػ الحاصؾ يف قراءةهذه الؼصة، فالتخػ

كان يف ابتداء بـاء الجدار، أو طـدما َهؿَّ الخِضُر  هذا الؼقل مـ مقسك

  أن يبـقَف، حقث رأى مقسك  أن هذا العؿؾ سقؽقن فقف كػٌع وستُبـك

ڍ  ۡذَت خِ َلَ ڇ ڇ   ) طؾقف ثؿراٌت ٕهؾ هذه الؼرية الؾئام، فؼال لؾخضر:

  .(ڍ

 دما ــفاء مـ بـائف، طــفؽاكت بعد آكت (ڇ) أما قراءة التشديد

                                                

:  .3/534(  يـظر:  الؿحرر القجقز 1) تََّخْذَت "وقال اإلمام البقضاويُّ َٓ قاَل لَْق ِشئَْت 

ريضًا طؾك أخذ الُجْعؾ لقـتعشا بف، أو تعريضًا بلكف فضقٌل: لؿا يف تح "َطَؾقِْف َأْجرًا 

مـ الـػل،كلكف لّؿا رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغالف بؿا ٓ يعـقف لؿ  "لَقْ "

، التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ، 3/289.  أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ "يتؿالؽ كػسف

 .5/237، إرشاد العؼؾ السؾقؿ 1/472ٓبـ ُجَزّي 
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الجداَر أمامف مـتصبًا قائؿًا طظقؿًا، وقد استَغرق وقتًا،   رأى مقسك

 .  واهلل أطؾؿ.(1) ( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ) وبُِذَل فقف جفٌد، فؼال:
           

 

 املبحث الـثالث
 )خطف(التبادل الصيغي يف الفعل 

 

 ف تعالك:هق ققل ،واحٌد  ف مقضعٌ وفق 
 .[30]الحج: (...ٺ ٺ ...)

  القزاءاث املتىاتزة الىاردة فيه:- 1
ٍُ طَّ َػتَخَ ) قرأ الؿدكقان بػتح الخاء وتشديد الطاء . وقرأ الباققن ( ُف

(ٺ) بنسؽان الخاء وتخػقػ الطاء
(9).   

 التحليل اللغىي: – 2
وٓ فرق  ؿعـك واحد،ك أن الؼراءتقـ لغتان بطؾ (6)الؾغقيقـ طامةُ 

 بقـفؿا.
الرأس،  يخطَُػ  وسقٌػ  ،يف آستالب ُذ ْخ : إَ ُػ طْ الَخ »قال الخؾقُؾ:  

 ... (4)"حكة بالضُّ بّ رَ ان الشَّ زّ يَُخطَُّػ َخ " قال: ،الضريبة ُمخطَُّػ  وكارٌ 

                                                
 -( َأَفدتُّف مـ أستاذي الدكتقر طبد الحؽؿ سالمة5( ما ذكرتف يف هذه الػؼرة )رقؿ: 1)

 ، أثـاء حقاري مع فضقؾتف طـ ثؿرات هاتقـ الؼراءتقـ. فجزاه اهلل خقرًا.-حػظف اهلل

 .2/326، الـشر 2/578( يـظر: غاية آختصار 2)

الؿثال ٓ الحصر: الؽشػ  ( وهق مذهب طدٌد مـ الؿػسريـ أيضًا. يـظر طؾك سبقؾ3)

 .3/339، معالؿ التـزيؾ 18/355والبقان 

َوقد َحَجرْت ِمـَْفا َثعالُِب . )..، وطجزه: َيِصُػ ُطؼابًاهذا صدر بقت ٓمرئ الؼقس ( 4)

، 2/291 الؿخصص، 1/74 ، ٕبل بؽر إكباريالؿذكر والؿمكثيـظر:  .أْوراِل(

بخاء وزاءيـ  "ززَخ "جؿع  "انزّ خ".      و15/774 )فصؾ القاو( تاج العروس

طؾك  ؿٌ ؾَ الؿقحدة: طَ  بشدّ  :ةُ بّ رَ الشَّ و الذكر مـ إراكب،، وهق: درَ معجؿات كَص 

شرح كػاية الؿتحػظ تحرير الرواية يف  . يـظر:: دخؾت يف جحرهارَت َح َج مقضع، و

 .345: محؿد بـ الطقب الػاسل ، تؼرير الؽػاية
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ـْ َخطَّ »وكان الحسـ يؼرأ:  ...وَخطَّػ يخطُِػ، وَخطَِػ يخطَُػ  َّٓ َم َػ إِ

ك تلويؾ: اختَطََػ اختِطافًة، جعؾ الؿصدر طؾك بـاء َخطَِػ طؾ« الَْخطَْػةَ 

 .(1)«يخطَُػ َخطْػًة كؿا تؼقل مـ آختِطاف اختِطافةً 

فالؿػفقُم مـ كالم الخؾقؾ أكفؿا بؿعـك واحد: ٕكف لؿ يػّرق بقـ  

 «يَُخطَُّػ »، وأصُؾ «الضريبة ُمخطَُّػ و ،يَُخطَُّػ خزان، والرأس يخطَُػ »

، «مْػتَِعُؾ »طؾك  «ُمْختطُِػ » «َخطَُّػ مُ »، وأصُؾ «يػتعُؾ »طؾك زكة  «يختطػ"

 ثؿ إن كالمف يف بقان قراءة الحسـ يػقد ذلؽ.

، كؿا واحداً  ، يريدون شقئًاواقترأُت  وقالقا: قرأُت "وقال سقبقيف: 

وكذلؽ قؾع واقتؾع، .. ػ.طَ تَ واْخ  َػ طَ ومثؾف َخ ، ه واستعالهاَل قالقا: طَ 

 .(9)"ب بؿعـًك واحدٍ ذَ ب اجتَ َذ وجَ 

ـُ ِسقَدْه:  َخطَِػف، ، فِل ُسرطة واستالب ذُ ْخ : إالَخطُْػ  "وقال اب

 ،(ٺ ٺ)وَتخطّػف، َوفِل التَّـِْزيؾ:  ف، واختطػف،وَخطَػف، يخطِػُ 

لُِِۡه  َويُتَ )َوفِقف:  ِۡ ُف ٱنلَّاُس وِۡي َح قال ِسقبََقْيف:  ...[67]العـؽبقت: ، (َخطَّ

 .(6)"واكتزطفػف واختطػف، كؿا قالقا: َكَزطف طَ َخ 
ـُ إثقر:  : استالب الشلء وأخذه بسرطة، يؼال ُػ طْ الَخ "وقال اب

 رأيتؿقكا إن» :دٍ حُ أُ  حديث ومـف...  خطػ الشلء يخطػف، واختطػف يختطػف

 .(1)"الفالك يف مبالغة وهق بـا، وتطقر تستؾبـا أي «تبرحقا فال الطقر تختطػـا

                                                

. ويـظر: الصحاح: تاج الؾغة وصحاح 4/221، ( العقـ )باب الخاء والطاء والػاء(1)

 .4/1352العربقة 

 .1/142. وكحقه يف معاين الؼراءات لألزهري 74/ 4( الؽتاب 2)

 .12/176العروس)فصؾ الخاء( تاج ،119، 5/118( الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ 3)

 .2/49( الـفاية يف غريب الحديث وإثر 1)
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ـِ إثقر إخقر ُيػقد أن  يف  "خطِػ"تزيد طؾك  "اختطػ"وكالُم اب

 الؿعـك، حقث إكفا تػقد الؿبالغة.

ـُ مـظقر:  خطػ: الَخطُْػ: آْستاِلُب، َوقِقَؾ: الَخطُْػ "وقال اب

ـْ رْفع " . َوفِل الَْحِديِث:.. إَْخُذ فِل ُسْرطٍة واْستاِلٍب  َـّ َأْققاٌم َط لقَـْتَِفقَ

اَلِة َأو لتُْخ  َؿاِء فِل الصَّ َـّ َأبصاُرهؿَأبصاِرهؿ إِلَك السَّ ـَ الَخطْػ "طََػ : ُهَق ِم

ْلِء وأَْخِذه بُسرَطة إِْن رَأيتؿقكا َتْختَطُِػـا " د:حُ أُ َوِمـُْف َحِديُث  ،استاِلِب الشَّ

وَخطَِػ  ،َتْستَِؾبُـا َوَتطِقُر بِـَا، َوُهَق ُمبالغة فِل الَْفاَلكِ  :أَي، "الطقُر َفاَل َتبَْرُحقا

 .(1)": اْستََرَقفالشقطاُن السْؿَع واْختَطََػف

 التىجيه:  – 3
تـاول طؾؿاُء التقجقف هاتقـ الؼراءتقـ تقجقفًا لفجقًا وصرفقًا ببقان 

ق لؾحديث بشؽؾ صريح طـ  أصؾفؿا، ووزكفؿا، وتصريػفؿا، دون التطرُّ

 اتحاد الؿعـك أو اختالفف طؾك كؾتا الؼراءتقـ.

 وقد ذهب بعضفؿ طؾك أن قراءة الؿدكققـ لقست مـ هذا الباب

، "َػ طَّ ـَخ تَ "مضارع  ، ففل"تػّعـَؾ "أصالً، وإكؿا هل مـ باب  "افتعؾ"

 .(1)"ؿُ ّؾـؽَ تَ " ذفت إحدى التاءيـ طؾك حّد حُ  ،"فُ ػُ ـطَّ َخ ـتَ تَـف"وإصؾ 

                                                

 "اختطَػ "و "خطَِػ "طدم التػريؼ بقـ  . ويف9/76( لسان العرب )فصؾ الخاء( 1)

، أساس البالغة 571/ 2يف الؿعـك يـظر: الغريبقـ يف الؼرآن والحديث، ٕبل طبقد 

، 816، الؼامقس الؿحقط ص: 1/261، الؿغرب يف ترتقب الؿعرب 1/256

 .1/244الؿعجؿ القسقط 

 ، الؽتاب الجامع لؼراءات2/222، الؽشػ 1/391( يـظر: الحجة لؾػارسل 1)

، الؿقضح 2/194إئؿة العشرة بعؾؾفا ووجقهفا، لؾػارسل كصر بـ طبد العزيز 

، وهق أحد الؼقلقـ يف 3/51، الؿغـل لؿحقسـ 2/431، شرح الفداية 2/879

 .398، اإلتحاف: 4/1998كـز الؿعاين لؾجعبري 



  

 

 

 
 

 طا ــــم  بطنــرآن الكريـــة القـــة لكليــة العلميـــاجملل

 

  م9112هـ = 1441 إصدار مس :  العدد اخلا

191 

 ،"افتـعَؾ "طؾك وزن  "َػ طَ ـتَ اْخ "مضارع  وذهب بعضفؿ إلك أكفا

لؼقت حركة التاء الطاء، وأُ  يف آفتعال تاءُ  تؿدغِ أُ  ،"فػُ طِ ـتَ ْخ ـفتَ "صؾ إو

 ففل "ُػفطَ ـَفتَْخ " أما قراءة التخػقػ ؾ التضعقػ.ؼَ لثِ : طؾك الخاء فُػتِحت

ـْ َخطَِػ الَْخطَْػةَ "ققلف تعالك: ، وكظقرها ُػ يَخطَ  َػ طِ مضارع َخ  َّٓ َم ، "إِ

  .(1)والؼراءتان لغتان

وجؿع بعُضفؿ بقـ الؼقلقـ إخقريـ يف تقجقف قراءَة التشديد 

ـَؾ  "َػ طَّ ـَخ تَ "مضارع ، ففل طـده تحتؿؾ أن تؽقن "فطَّػُ ـَفتََخ " أو  ،تػعَّ

 .(9)"افتـعَؾ "طؾك وزن  "َػ طَ ـتَ اْخ "مضارع 

 :  ."َػ طِ َخ "مضارع أكف  "َفتََخطَُّػف" وجف تخػقػ"قال الجعبريُّ

 ،"فُ ػَ ـطَّ َخ ـتَ تَـف" ف، وأصؾ"فُ ػَ طَّ َخ تَ "مضارع ووجف تشديده: أكف 

أصؾف  ،"فُ ػَ طَ ـتَ اْخ "أو مضارع  ."ؿُ ّؾـؽَ تَ " ذفت إحدى التاءيـ طؾك حدّ ُح ف

 يف الطاء دغؿتأُ وعال إلك الخاء، تفتاء آ ؼؾت فتحةُ ـُ ف ،"فػُ طِ ـتَ ْخ ـفتَ "

َخطَِػ الشلء: ". وقبؾفا بؼؾقؾ قال: "ؾ التضعقػؼَ تحت لثِ وفُ  لالشتراك،

 .(1)"لؾؿبالغة فُ ػَ طَ ـتَ اْخ و،  لؾتؽثقر فُ ػَ طَّ َخ تَ أخَذه بسرطة، و

وبقـ  "َخطَِػ "مف إخقر أكف يػّرق يف الؿعـك بقـفقمخذ مـ كال

 التل تػقد الؿبالغة، وهذا يتػؼ مع سبؼ مـ كالم ابـ إثقر. "َػ طَ ـتَ اْخ "

 

                                                

، حجة ابـ 253، الحجة ٓبـ خالقيف: 2/181، 1/142( يـظر: معاين الؼراءات 1)

، وهق الؼقل الثاين لؾجعبري والدمقاصل، يـظر: كـز الؿعاين 476 زكجؾة :

 .398، اإلتحاف: 4/1998

، لطائػ اإلشارات 3/45، شرح الطقبة لؾـقيري 4/1999( يـظر: كـز الؿعاين 2)

 .398، اإلتحاف: 4/2598، شرح الطقبة لؾترمسل 7/2973

 .1999، 4/1998كـز الؿعاين  (1)
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 التحليل الصىتي والذاليل: - 4
، اء: تعبّر طـ تخؾخؾ وكحقه يف أثـاء ِغَؾظٍ لخامـ الـاحقة الصقتقة: 

أقصك الحـؽ الرخق بارتػاع أقصك الؾسان حتك يؿاّس  صقتفا نتؽقّ وي

، مع مرور هقاء َكَػِس الخاء متخؾال ذلؽ  ًٓ صاكًعا حاجًزا رخًقا ُمتخال

ا بف، فقتؿقّ  ج جاكباه لرخاوتفؿا، وُيسَؿع صدى ذلؽ التجؿع الرخق محتؽًّ

 .(1)آحتؽاك برخق يتؿقج: خاءً 

 ة مخالطة.ّد مع حِ  ؾٍ ؼَ وثِ  ظٍ ؾَ غِ ر طـ كقع مـ الضغط بِ والطاء: تعبّ 

ة ثَ ولِ  ًضا بؿا فققف مـ الحـؽم الؾسان مستعرِ بالتؼاء ضفر مؼّد تفا ويتؽّقن صق

الثـايا العؾقا، مع ارتػاع أقصك الؾسان )استعالء(، فتؽقن هـاك بقـ وسط 

 ةيضطر ةِحّد ) الؿجفقر الفقاء مـ صبؼةٌ  الحـؽ مـ فققف وما رالؿتؼعِّ  الؾسان

 .(9)(مضغقصة

رد واإلبعاد( إلك ضاهر تعبّر طـ الـػاذ بؼقة )كالطأما الػاء ففل 

 بقـ بؼقة الفقاء بدفعويتؽّقن صقتفا  مع اتساع الـافذ أو اكتشاره. ،الشلء

فف السػؾك، الشػة بباصـ العؾقا الثـايا بالتؼاء ضالؿعترِ  الؿضقؼ  عُ ْض وَ  ويقجِّ

 يمكد وهذا ،الخارج إلك الفقاء بدفع الشعقر وُيؾحظ. لف بالـسبة العؾقا الشػة

 .(1)واإلبعاد درْ الطَّ  معـك طـ التعبقر

 : بني القزاءتني والفزق ،العالقت – 5
ُػف"بدايًة.. تجدر اإلشارة إلك أن الظاهر يف قراءة التشديد    "َفتَـَخـطَـّ

تاء أكفا طؾك ِزكة )تَػّعَؾ( ولقس )اْفتََعؾ(، لؽـ هذه الؼراءة مؿا ُقِؾبت فقفا 

كؿا هق الشلن يف  ،إدغامفا فقفاُثؿ تّؿ آفتعال إلك حرف مـ جـس العقـ 

                                                
ؾ ( يـظر: الؿعجؿ آشتؼاق1)  .28/ 1ل الؿمصَّ

 .1/32يـظر: الؿصدر السابؼ  (2)

 .34/ 1الؿصدر السابؼ  (1)



  

 

 

 
 

 طا ــــم  بطنــرآن الكريـــة القـــة لكليــة العلميـــاجملل

 

  م9112هـ = 1441 إصدار مس :  العدد اخلا

196 

 إصؾو فلصؾفؿا )اختصؿ واهتدى(، (،يدِّ ـفِ ـيَ ) (،ؿقنـصِّ ـِيخ): الؼراءتقـ

طـ  لَ ـِ غْ فا إلك الخاء فاستُ تُ َفـتَْح وكؼؾت  صاءً  بت التاءُ ؾِ قُ  ،"اختطػ": هـا

 .(1)دغؿت الطاء يف الطاءثؿ أُ  ،هؿزة القصؾ

 :وبقان الػرق بقـ الؼراءتقـ يتضح مـ خالل ما يلتل  

الؼراءة بالتشديد فقفا دٓلة طؾك الؿؼصقد الذي يتـاسب مع ِطظَؿ  – 1

 "تَخطّػف"، وزيادة الؿبـك تدل طؾك زيادة الؿعـك، وباهلل الشرك ةوخطقر

قف فعُ ؼطِّ ـتُ بؿعـك  :  ،وتؿزِّ ۡيُ » ومعـك"قال الؼرصبلُّ ٍُ ٱمطَّ ف عُ طِّ ؼَ أي تُ « َػتَۡخَطُف

بالتشديد أكبر  "فعُ ؼطِّ ـتُ "قد يف ، وٓ شّؽ أن الؿعـك الؿقج(9)"بؿخالبفا

لدٓلة طؾك بالتخػقػ: إذ مـ معاين صقغة )افتعؾ(: ا "فعُ طَ ؼْ ـتَ "الؿقجقد يف 

فا فؽلك والؿبالغة فقف، كؿا تؼدم مـ كالم ابـ إثقر والجعبرّي، زيادة الؿعـك

 ، وأهؾؽتف غاية اإلهالك، فَخطُْػفا فقف ققة وشدة.ٍق قتف كؾ مؿزَّ مزَّ 

لؽ إلك ققة ذلؽ آختطاف وشّدتف ما ِزيَد يف أصؾ هذه ويشقر كذ

، ومـ صػاِت الفؿزةِ: الجفُر والشدُة، (1)الؾػظة مـ حريف الفؿزة والتاء

                                                

، 253، الحجة ٓبـ خالقيف: 3/425( يـظر: معاين الؼرآن وإطرابف، لؾزجاج 1)

ـّ 5/118، الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ، ٓبـ ِسقده 1/61الؿحتسب  ، إمالء ما م

، لسان العرب 8/271، 1/179، الدر الؿصقن 1/23بف الرحؿـ، لؾعؽبري 

ب الؼرآن الؽريؿ ، دراسات ٕسؾق398، اإلتحاف: 9/75)فصؾ الخاء( 

4/519 ،511  ،563 . 

 . 7/4884. واكظر: الفداية الك بؾقغ الـفاية 12/55( تػسقر الؼرصبل 2)

( حقث إّن الػعؾ )اختطػ( الذي هق أصؾ قراءة التشديد، يزيد طؾك )خطػ( الذي 1)

بإلػ )الفؿز( والتاء. والفؿُز يف الؾغة يعبّر طـ ضغط، هق أصؾ قراءة التخػقػ 

 =يتؿثؾ هذا الضغط صقتقًّا يف تؽقيـ الفؿز، حقث يتؽّقن بضغط الزمقر أثـاء
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وكالهؿا مـ صػات الؼقة، وأما حرف التاء فؿـ صػاتف: الشدُة، وهل تدل 

 .(1)بؿـطققفا طؾك مػفقمفا

ؿقٌس، حرٌف مف -"اختطػ"الزائد يف  -ورغؿ أّن حرف التاء 

والفؿُس مـ صػات الضعػ، إٓ أن ذلؽ الضعػ تحّقل إلك ققة بندغامف يف 

الطاء )وهل أققى الحروف: ٕن كؾ صػاتفا صػاُت ققة(، والحرف الذي 

دغؿ يف حرف أققى مـف استحال لػظ الؿدغؿ إلك لػظ الؿدغؿ أُ  بف َضْعٌػ إذا

 .(1)كؿا يؼقل ابـ جـل فقف فؼقي لؼقتف،

لؾؿشرك باهلل  مثالً فقفا تعالك  اهللُ  ضرب ؽريؿةُ هذه أيُة ال – 2

بخالف ما ضرب لؾؿممـ يف  ،أضفره يف غاية السؼقط وآكبتات مـ الـجاة

 َفَؼِد اْستَْؿَسَؽ بِالُْعْرَوةِ الُْقْثؼك" :ققلف
ِ
ـْ بِاهلل ـْ يَْؽُػْر بِالطَّاُغقِت َوُيْمِم  "َفَؿ

                                                                                                          

خروجف مـ القتريـ الصقتققـ يف الحـجرة، ضغطًا يمدي إلك اكطباقفؿا وتققػ =

ؿؾقة الزمقر، وكطؼ الفؿز يحتاج جفدًا طضؾقًا: ٕكف صقت شديد مجفقر، وط

، شرح 3/548الـطؼ بف محؼؼا مـ أشؼ العؿؾقات الصقتقة وأشّدها. يـظر: الؽتاب 

، يف الؾفجات العربقة: 5/426، لسان العرب )فصؾ: الفاء(، 5/265الؿػصؾ 

، خصائص 1/26، الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 21، مشؽؾة الفؿزة العربقة: 77

إلك الؼقة  -أحقاكًا-رة . فؽلن يف كطؼ هذا الحرف إشا58لفجتل تؿقؿ وقريش: 

  والشدة الؿقجقدة يف إلػاظ التل يدخؾ يف تؽقيـفا.

شرح التسفقؾ تلتل صقغة )افتََعَؾ( بؿعـك )استَـْػعَؾ( ]  ومـ باب آستئـاس: (1)

ُل مـ حال إِلك حال: كحق: استَـَقَق  [ ، ومـ معاين )استَـْػعَؾ(:3/456 التحقُّ

اةُ  ،الَجَؿُؾ  وطؾقف: يجقز أن   [.132الؿؿتع الؽبقر يف التصريػ: ] واستَتقَسِت الشَّ

تؽقن قراءة التشديد )فتـَخطّـُػف( فقفا إشارة إلك ققة آختطاف وآستالب، فؽلكف 

ل أجسادهؿ إلك أشالء مؿّزقة.  َخطٌْػ ققيٌّ جدًا، مـ قّقتف وشّدتف حقَّ

 .1/59( يـظر: الؿحتسب 1)
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اءتقـ لتصقير جزء مـ حالة ذلؽ فجاءت كؾُّ قراءة مـ الؼر ،(1)[951]البقرة: 

الذي كلكف خرَّ مـ السؿاء، فبعَد خروره هق أحد رجؾقـ، إما أن يؽقن طؾك 

صقرة الؿقت ولؽـ فقف بؼقة حقاة، ففذا ٓ تتسارع إلقف الطققر، بؾ تلتقف 

فتْخطَُػُف وتسؾُب أجزاءه رويدًا رويدًا. وإما أن يؽقن مات بالػعؾ ففذا 

  .(9)طَُّػُف وتستؾبف وتؼطّعف إربًا إربًاتتسارع إلقف الطققر فتَخ 
وطؾقف تؽقن والطؾب،  تفادُ مـ معاين )افتعؾ( يف الؾغة: آج – 3

قراءة التشديد )فتـَخطّـُػف( قد أَْكَسبَِت الؾػظَة معـًك جديدًا، ففل تصّقُر أن 

الطقر تبحث طـ ذلؽ الؿشرك وتجتفد يف صؾبف أثـاء ُهِقّيِف وُخُروِرِه مـ 

وكلكف مطؾقٌب لفا لتػتؽ بف، ففل ٓ تـتظر وصقلف إلك إرض، بؾ  السؿاء،

ُسُف يف الفقاء، وتطؾبف وتبحث طـف بجدٍّ واجتفاد، ويف هذا تصقيٌر لحالة  تتؾـؿَّ

ذلؽ الؿشرك الذي ٓ يؼتصر طذابف طؾك ارتطامف بإرض، بؾ يَطقلُُف 

 العذاب حتك وهق يف الفقاء قبؾ وصقلف إلك إرض.
تاء  ُأدغؿتثؿ  "فتَـْختَـطُِػف"التشديد بؿا أن أصؾفا  قراءةُ  - 4

آفتـعال يف الـخاء، فنن هذا اإلدغام بؿعـاه الؾغقي )اإلدخال( ُربؿا يشقر إلك 

أن الطققر تتؾّؼُػ ذلؽ الؿشرك أثـاء أو بعَد ُخروِرهِ مـ السؿاء، فتؼطّعف 

ف مـ أجزاء ذلؽ وتؿّزقف بؿخالبفا ومـاققرها، ثؿ تلكؾف، ُمْدِخؾًة ما تؼطّع

 الؿشرك يف حقاصؾفا.

                                                

 .4/121( يـظر: الؿحرر القجقز 1)

نََّىا َخرَّ وَِي ) :يف ققلف تعالكالؿراد بالؿثَؾ ػسرون طؾك أن الؿ (2)
َ
ِ فََكأ َوَوي يُۡۡشِۡك ةِٱَّللَّ

ۡيُ  ٍُ ٱمطَّ َىآءِ َػتَۡخَطُف ه طـ الفدى دِ ـعْ أحدهؿا: أكف شبَّف الؿشرك باهلل يف بُ   ققٓن:  (ٱلسَّ

أكف ٓ يؿؾؽ لـػسف الثاين: أكف شبَّف حال الؿشرك يف  وهالكف، بالذي َيِخرُّ مـ السؿاء. 

 .[3/236زاد الؿسقر ] كػعًا وٓ دفع ضر يقم الؼقامة، بحال الفاوي مـ السؿاء

 وطؾقف: فقجقز أن تؽقن كؾ قراءة مـ الؼراءتقـ إشارة إلك أحد هذيـ الؼقلقـ.
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أما قراءة التخػقػ فؾقس فقفا معـك اإلدخال وٓ تشقر إلقف، وكلن 

أثـاء أو بعَد ُخروره مـ السؿاء، فتؼطّعف  الطققر تْخطَُػ ذلؽ الؿشرك 

وتؿّزقف، ثؿ ُتْؾؼل تؾؽ الؼطع يف إرض غقر طابئة بفا، وهذا غاية يف اإلهاكة، 

شرك أن تلكؾف الطققر وُتْدِخَؾ شقئًا مـ لحؿف وشحؿف إذ ٓ يستحؼ ذلؽ الؿ

 يف حقاصؾفا. واهلل أطؾؿ.

بعض حروف هذه الؿادة )خطػ( تشقر وتصّقر الحالة التل  – 5

مـ  ر طـ كقعٍ الطاء: تعبّ يتعامؾ بفا الطقُر مع ذلؽ الؿشرك باهلل، حقث إن 

، ففل تؾتفؿف بشؽؾ قةتعبّر طـ الـػاذ بؼ، والػاء ةٍ ّد مع حِ  ؾٍ ؼَ وثِ  ظٍ ؾَ الضغط بغِ 

فقف ِحّدةٍ وضغٍط )والضغُط هـا مجاز طـ العـػ(، وُتـِػُذ مخالبفا ومـاققرها 

يف أحشائف وجسؿف، وكلكف طدوٌّ لفا تريد أن ُتَؿـثَِّؾ بف، وهذا الؿعـك حاصؾ يف 

يف قراءة التشديد )التل أصؾفا  (1)كاِل الؼراءتقـ، إٓ أّن إضافة حرف التاء

لك مزيٍد مـ الضغط والعـػ يف تعامؾ الطقر مع ذلؽ ( يشقر إ"اختطػ"

 الؿشرك، ضغٌط يمّدي إلك تؼطقع أجزائف وتؿزيؼفا.

لعؾ قراءة التخػقػ تشقر إلك مجقئ الطقر لف مـ جفة واحدة،  – 6

وقراءة التشديد تػقد مجقئفا مـ طدة جفات، أو: قراءة التخػقػ لؾػعؾ 

 .(9)واهلل أعله. (1)اكػسف، وقراءة التشديد لؾطريؼة التل وقع بف

                                                
 .1/27الؿمصؾ  آشتؼاقل قطع.يـظر:الؿعجؿ إلك يمدي طـ ضغط دققؼ، تعبّر التاء:( 1)

، وقت -حػظف اهلل -لؿعـك مـ أستاذي الدكتقر طبد الحؽؿ سالمة( َأفدتُّ هذا ا1)

 قراءتل هذا البحث طؾك فضقؾتف.

ـَؾ( ] (2) ، 1/175ارتشاف الضرب ومـ باب آستئـاس: تلتل )افتعؾ( بؿعـك )َتَػـعَّ

ـَؾ(: التؽؾُّػ،3/456شرح التسفقؾ   =ربَّ وتَص  ؿَ تحؾّ كحق:  [، ومـ معاين )َتَػـعَّ

بْر والشجاطة وكان غقرَ تؽّؾػ الحِ إِذا  ،عجَّ وتَش = هؿع ] مطبقع طؾقفا ؾؿ والصَّ

[. وطؾقف.. فؼراءة التشديد تشقر إلك أّن الطقر تتؽؾَُّػ ذلؽ التعامؾ 3/315الفقامع 

 =بؼسقة وشّدة وِغؾظة مع ذلؽ الؿشرك، وإن كاكت يف صبقعتفا غقر مجبقلة طؾك
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 الفصل الثاني
 
ْ
 من أسزار التبادل بني صيغتي

 
َ
 ـف

َ
 ـع

َ
 يف القزاءاث املتىاتزة  [بفتح العين]  ل

َ
ل
َ
ع
َ
ت
ْ
 واف

 
 

ا( التبادل الصيغي يف الفعلاملبحث األول:  
َ
ذ
َ
 :)ع

ـــالك: ـــقل اهلل تع ـــق ق ـــد ه ـــع واح ـــف مقض  وفق
ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ...)

 .[052]النساء:   (...ی

  تىاتزة الىاردة فيه:القزاءاث امل- 1
ْ دُّ ََل َتعَ ) قرأ ورٌش بػتح العقـ، وتشديد الدال -أ  .(وا
يف أحد القجفقـ طـف بنسؽان العقـ،  قرأ أبق جعػر وقالقنُ  -ب  

ْ ََل َتۡعدُّ ) وتشديد الدال  .(وا
باختالس العقـ، وتشديد  -ف طـيف القجف أخر  –قرأ قالقن  -ج 

ْ ََل تَعدُّ ) الدال   .(وا
ْ ) باقل الؼراء بنسؽان العقـ وتخػقػ الدال قرأ -د  (ََل َتۡعُدوا

 (1).  

                                                                                                          

دًا هق أّكف حتك الطققر القديعة تؾؽ الؼسقة، فتؽقن قراءة التشديد أفادت معـًك زائ=

الفادئة تتعامؾ مع ذلؽ الؿشرك بؿـتفك الؼسقة والشّدة: اكتؼامًا مـف، وتـؽقالً بف، 

 متؽؾِّػًة ذلؽ: ٕكفا غقر مطبقطة طؾقفا. 

ـَؾ( أيضًا:  ـَؾ(، فؿـ معاين )َتَػـعَّ وتؽؿقالً لؿا سبؼ مـ مجلء )افتعؾ( طؾك )َتَػـعَّ

، شرح 199سفقؾ الػقائد وتؽؿقؾ الؿؼاصد ٓبـ مالؽ: ت] مقاصؾة العؿؾ يف مفؾة

ؾ 3/452التسفقؾ  فؽلن الطققر تتقاصؾ وتتعاقب طؾقف،  ،[4/437، شرح الؿػصَّ

وتؽرر طقدها إلقف، فدلت قراءة الجؿاطة طؾك أكفا تـفشف وتفؾؽف وتؼطّعف مـ أول 

واإلياب،  مرة، أما قراءة الؿدكققـ فتدل طؾك مقاصؾتفا الغّدو والرواح، والذهاب

 .وتؽرار ذلؽ الػعؾ مـ الطققر، وكلكفا تعقد إلقف الؿرة بعد الؿرة

 .2/191، الـشر 2/468( يـظر: غاية آختصار 1)
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 التحليل اللغىي: – 2
ـُ فارس:  ـُ والداُل والحرُف الُؿعتَؾُّ أصٌؾ واحٌد  :)َطَدَو("قال اب العق

ٍم لَِؿا  صحقٌح يَْرِجُع إلقف الػروُع كؾُّفا، وهق يُدلُّ طؾك تجاُوٍز يف الشلِء وَتَؼدُّ

 .(1)"طؾقف يـبغل أن ُيْؼتََصرَ 

ـُ فارس، حقث يرى أن  ـُ مـظقر بعقدًا طؿا ذهب إلقف اب ولؿ يذهب اب

 إلكأَصؾف أمر هذه الؿادة )طدا( يدور طؾك الظؾؿ والَجـْقر، والذي يعقد يف 

ـِ  ،وَطَدا َطْدوًا: َضَؾَؿ َوَجارَ "، فقؼقل: دِّ ـالَح يف تجاُوِز ال ويف حديث قتادَة ب

وأصؾف ِمـ الَعاِدي: الظّالُؿ،  ..َأي ُسرَِق مالُف وُضؾَِؿ.الـُّعؿان: أكف ُطِدَي طؾقف، 

 (َوََل ََعدن  َػَىِي ٱۡطُطرَّ َغۡيَ ةَاغن ) ... وققلُف تعالك:دِّ يف الشلءِ ـتجاُوِز الَح 

قال يعؼقُب: هق فاطٌؾ ِمـ َطَدا يَْعُدو إذا َضَؾؿ وجاَر... وَطَدا طؾقف َطْدوًا 

ى واْطتََدى، كؾُّف: َضَؾؿفوَطَداًء وُطُدّوًا وُطْدواكًا وطِ   .(9)"ْدواكًا وُطْدَوى وَتَعدَّ
 يُعتبرُ  آلتئام، فتارةً  ومـافاةُ  زُ التّجاوُ : الَعْدوُ َطَدا: ": قال الراغُب و

 بالؿشل، فقؼال لف: الَعْدُو، وتارةً  بالؼؾب، فقؼال لف: الَعَداَوُة والُؿَعاَداُة، وتارةً 

قال تعالك:  ،ؼال لف: الُعْدَواُن والَعْدوُ يف اإلخالل بالعدالة يف الؿعامؾة، فق

َ َعۡدَوَۢا ةَِغۡيِ ِعنۡمن  ) ْ ٱَّللَّ ِا ، فقؼال رِّ ؼَ بلجزاء الؿَ  ، وتارةً [118 :]إكعام (فَيَُستُّ

... أي: غقر متالئؿ إجزاء، (1)يؼال: مؽان ذو ُطَدَواءٍ  ،لف: الُعَدَواءُ 

  .(9)"الحّؼ  مجاوزة :وآْطتَِداءُ 

                                                

 .249/ 4مؼايقس الؾغة ( 1)

 .15/33( يـظر: لسان العرب )فصؾ العقـ الؿفؿؾة( 2)

 .6/2422دا( )ط لؾجقهري يـظر:الصحاح، مـ َقَعَد طؾقف. يطؿئـ ٓ الذي الؿؽان أي:(1)

 .553الؿػردات يف غريب الؼرآن:  (2)
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 التىجيه:  – 3
ْ ) مـ قرأ كغزا -بتخػقػ الدال ففق مـ: )َطَدا َيْعُدو  (ََل َتۡعُدوا

  ففق َطاٍد(، إذا جاوز الحّد، والؿصدُر: )ُطْدوان(.  -يْغُزو
وإصؾ فقف: )َتْعُدُووا( بقاويـ: إولك ٓم الؽؾؿة، والثاكقة ضؿقر 

ْذففا الػاطؾقـ، فاستُثِؼؾت الضؿُة طؾك ٓم الؽؾؿة َفُحِذَفْت، فالتؼك بَح 

ساكـان، فُحِذَف إول وهق القاو إولك، وبؼقت واو الػاطؾقـ، فقزكف: 

 .(1)َتْػَعقا
 (ڭ ڭ ڭ ڭ) وحجتفؿ ققلف تعالك يف كػس الؼصة:

، [4]المؤمنون:  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)، وقوله: [ 013]الأعراف: 
 .[92]القصص:  (ی جئ حئ) وققلف:

فق ُمْعتٍَد(، والؿصدر ومـ قرأ بالتشديد ففق مـ )اْطتََدى يَْعتَِدي ف

 ( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) )اْطتَِداء(، وحجتفؿ ققلف تعالك:
هذه الؼّصة بعقـفا، ففق )افتعؾ( مـ الػعؾ )َطَدا(،  فجاء يف، [15]البقرة: 

: لتجاُكس تاء آفتعال يف الدال دغؿتأُ ولؼصد التخػقػ  وإصؾ: َتْعتَُدوا،

 فُؼرِئ، ـ وُقؾبت دآً وأدغؿتفـُِؼَؾْت حركتُفا إلك العق الحرفقـ مخرجًا،
ْ دُّ ََل َتعَ ) ى((وا  .(1). وققؾ إن هذه الؼراءة مـ الػعؾ )َتـَعـدَّ

ـَ مع التشديد فؼرأ  ـَ العق ـْ أْسَؽ ْ ََل َتۡعدُّ )  وَم شّدَد الدال فؼد ، (وا

ساكـًة طؾك أصؾفا  -بعد اإلدغام –أبَؼك العقـ لؽـف فقفا، و صؾبًا إلدغام التاء

 كؿا كاكت قبؾف.

                                                
 .4/141( الدر الؿصقن 1)

 .1/418( يـظر: إطراب الؼراءات الشقاذ لؾعؽبري 1)
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ـِ اختؾَس   الحركة طارضٌة وأن بلن  إيذاكًافنشارًة وحركة العقـ  وأما َم

 .(1)أصؾفا السؽقن
 التحليل الصىتي والذاليل: - 4

ـُ  توتيّا:  م مؾتحؿ )اتساطا أو امتدادا(.رْ ر طـ رخاوة جِ عبِّ تُ  العق

نوي يف وسط الحؾؼ، بؿرور زمقر الجفر بقـ الؿضقؼ مـ أثـاء  صقتفا تؽقُّ

ع الؾسان مع الغشاء العريض ذْ ق الذي يعترضف مـ تراجع جِ ْخ قؾ الرِّ ؾِ السد البَ 

 .(9)قِ ْخ إلك الجدار الخؾػل الرِّ  -ق الذي يتصؾ بفْخ الرِّ 
والدال: تعبّر طـ امتدادٍ صقلل دققؼ مع اكحصار، أي احتباس طـ  

ـِ مؼـبالترج صقتفا ـويخ الِعَرض. ِم الؾـؼاء مت  ف مـ ـسان إلك صرفف بؿا فققـدَّ

 .(1)ؼػ الحـؽ حتك أصقل الثـايا العؾقاس
ن باستدارة الشػتقـوت والقاو: تعبِّر طـ اشتؿال واحتقاء. مع ، تؽقُّ

  .(9)ارتػاع يف أقصك الؾسان
 والفزق بني القزاءتني : ،العالقت – 5

ْ دُّ ََل َتعَ )الـفلُّ يف قراءة التشديد -0 يُراد بف  التل هل مـ آطتداء (وا

ْ َتۡعدُ )ا يف قراءة التخػقػ ترك آصطقاد خاصًة، أم  وِ دْ ـالعَ  والتل هل مـ (وا

                                                
، الحجة، 128، الحجة، ٓبـ خالقيف: 15/87( يـظر: جامع البقان لؾطبري 1)

، شرح الفداية 1/441، الؽشػ 218، حجة ابـ زكجؾة: 3/61لؾػارسل 

، إبراز الؿعاين 87، إطراب الؼراءات السبع وطؾؾفا: 1/431 ، الؿقضح2/261

، البحر الؿحقط 725، الملئ الػريدة: شرح الػاسل طؾك الشاصبقة: 1/424

، التحرير والتـقير 1/585، البحر الؿديد 4/141، الدر الؿصقن 4/122

ٓ ". ومـ العؾؿاء مـ يرى أن جؿقع قراءات هذه الؾػظ بؿعـك واحد هق 6/16

 .1/498. يـظر: تػسقر السؿعاين "وايتعد

 .1/33( الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 2)

 .1/28( الؿصدر السابؼ 1)

 .1/38( الؿصدر السابؼ 2)
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طـ العؿؾ والؽسب يقم السبت، كلكف  الـفلُ  :الؿراد بفف، (1)رِ ْض بؿعـك الُح 

ققؾ لفؿ: اسؽـقا طـ العؿؾ يف هذا الققم، وقد قال ططاء طـ ابـ طباس يف 

تۡتِ )ققلف:  ْ ِِف ٱلسَّ ؿال يقم يريد ٓ تعؿؾقا شقئًا مـ إط": (ََل َتۡعُدوا

 .(9)"ؽؿ رغًداقُ أرزُ  اُق وا يف مـازلؽؿ فلكا الرزّ دُ السبت صغقًرا وٓ كبقًرا، اقعُ 

ْ دُّ ََل َتعَ )قد يؽقن الؿراد مـ قراءة التشديد   -2 كفقفؿ طـ  (وا

آطتداء ومخالػة أمر اهلل تعالك بآصطقاد يف يقم السبت. والؿراد مـ قراءة 

ْ ََل َتۡعدُ ) التخػقػ قر إلك البحر يف ذلؽ الققم، سقاء كفقفؿ طـ الحض (وا

اصطادوا أو لؿ يصطادوا، طؾك جفة الؿبالغة، لَِؿا َطـِؾؿ اهلل مـفؿ َسؾػًا أكفؿ 

مـ معاين مادة )َطَدا(، قال  (1)ققم محتالقن: وذلؽ بـاًء طؾك أن الُحْضرَ 

ُجُؾ والػرُس َوَغقُْرُه يَ : الُحْضرُ ا: الَعْدوُ دَ طَ "صاحب الؾسان:  ْعُدو . َطَدا الرَّ

ى: أَْحَضر  َطَؾك َحَؿؾف إَِذا :َأْطَداه َوَقدْ ...  َطْدواً وُطُدّواً وَطَدواًكا وَتْعداًء وَطدَّ

 .(9)"الُحْضر

                                                

الُحْضُر بالضؿ: الَعْدُو: يؼال: َأَحَضَر الػرُس إحضارًا واْحتََضَر، "( قال الجقهرّي: 1)

 .2/632. الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة )حضر( "أي طدا

، لباب التلويؾ يف 11/257، مػاتقح الغقب 7/178( التػسقر البسقط لؾقاحدّي 2)

، غرائب الؼرآن 7/117، الؾباب يف طؾقم الؽتاب 1/443معاين التـزيؾ، لؾخازن 

 .2/525ورغائب الػرقان 

( الُحْضُر يف إصؾ: هق َطْدُو الَػَرِس، أي اكتؼالف بؼقة وسرطة مـ مؽاٍن إلك مؽاٍن، 1)

بؿعـك الؿجلء هق أيضًا اكتؼاٌل بؼقة مـ مؽاٍن إلك مؽاٍن، ومادُة )َحَضَر(  والحضقرُ 

بؽثافة  اكتؼاٌل "التل مـفا الُحْضُر والُحُضقُر يجؿعفا كؾفا الؿعـك الؿحقرّي أتل: 

: "الَعْدَوى". ومادُة )َطَدَو( فقفا أيضا معـك آكتؼال، كـ"َمْجَؿٍع يدوم إلكأو ققة 

، أْي َكَؼَؾ الؿرَض إلقف. يـظر: الؿعجؿ "َدى الشلَء أجازهَأطْ "اكتؼال الؿرض، و

 .3/1418،  1/451آشتؼاقل الؿمصؾ 

 .15/31( يـظر: لسان العرب )فصؾ العقـ الؿفؿؾة( 2)
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قد يؽقن الؿعـك الؿراد يف قراءة التخػقػ: َكْفُل اهلل لفؿ طـ  -3

اإلسراع يف اّتباع هقاهؿ ومخالػة أمره الذي كفاهؿ فقف طـ آصطقاد يف ذلؽ 

ا سبؼ مـ طؾؿ اهلل فقفؿ أكفؿ سقسارطقن يف مخالػة أمره: وأكفؿ لِؿَ  :الققم

ُمْؽثرون مـ هذه الؿخالػة: ٕن مـ معاين هذه الؿادة )َطَدَو(: اإلسراع، 

. الَعْدو فِل َتباَرْوا: الؼقمُ  وَتَعاَدى... "وكذلؽ الؽثرة، قال صاحب الؾسان: 

ـْ  أَول الَعِديّ : َوقِقَؾ  هِ،َوَكْحقِ  لِِؼتال يَْعدون الؼقمِ  جؿاطةُ : والَعِديُّ   يَْحؿؾ َم

ـَ  الة، ِم جَّ  َفرٌس ... ".  وقال أيضا: "الَعْدوَ  يُْسرُِطقنَ  َٕكفؿ َوَذلَِؽ  الرَّ

 الـَّاسِ  َطَؾك َيْعُدو َكانَ  إَِذا َطَدوانٌ  وذْئٌب  ،الَعْدو َكثِقرَ  َكانَ  إَِذا :َطَدوانٌ 

اءِ   .(1)"والشَّ
، وأصؾفا مـ آطتداء )افتعال( قراءة التشديد بؿا فقفا مـ تثؼقؾ  -4

ولقس العدوان، تشقر إلك ُقبْح ما فعؾقه وُجْرم ما ارتؽبقه، حقث خالػقا كْفَل 

اهلل لفؿ، واجتفدوا يف تحصقؾ هذا آطتداء وخطّطقا لف: ٕن مـ معاين 

صقغة )افتعؾ( آجتفاد والطؾب، ففق اطتداء مع سبؼ اإلصرار، استحؼقا 

وزيادة الؿبـك تدل طؾك  ،يحّقلفؿ إلك قردة وخـازيرطؾقف أن يؿسخفؿ اهلل و

 زيادة الؿعـك.

ْ ََل َتۡعدُ ) قد يؽقن الـفل يف قراءة التخػقػ -5 خاص بآصطقاد  (وا

ْ دُّ ََل َتعَ )والتؾبُّس بالػعؾ يف القاقع، بقـؿا الـفُل يف قراءة التشديد  واقٌع  (وا

، ففق (1)خطقط وغقرهحتك طـ الفؿِّ والعزم والتػؽقر فقف وآستعداد لف بالت

                                                

 .15/32( يـظر: لسان العرب )فصؾ العقـ الؿفؿؾة( 1)

طقن إلق1) فا ( ُرِوي أكفؿ كاكقا يحػرون حقاضًا طـد البحر يقم الجؿعة، ويشرِّ

الجداول، فؽاكت الحقتان تدخؾفا فقصطادوكفا يقم إحد، فذلؽ الحبس يف 

 .3/541الحقاض هق اطتداؤهؿ. يـظر: مػاتقح الغقب 
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كْفٌل طـ التدرج يف إمر ابتداًء مـ الفّؿ بف والتػؽقر فقف وصقًٓ إلك اقتراف 

الػعؾ ومالبستف، فػل قراءة التشديد كفٌل طـ صقد الحقتان يقم السبت، أو 

ذلؽ  الؿحظقراتجؿقع ارتؽاب أْكِؾفا أو التعّرض لفا، وفقفا كفٌل طـ  

 .(1)الققم، ولقس آصطقاد فؼط

ومؿا يعّضد ذلؽ أن ِمـ الؿػسريـ َمـ فّسر الـفل يف قراءة التخػقػ  

: أي: ٓ تظؾؿقا  ،(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )" طؾك هذا الـحق، قال الثعؾبلُّ

: "باصطقادكؿ الحقتان فقفا  (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی) "، وقال القاحديُّ

، فؼَصَراه طؾك آصطقاد دون (1)ٓ تعتدوا باقتـاص السؿؽ فقف أي:

 .(9)فآستعداد ل
وقد ُرِوَي طـ ابـ طباس ما ُيػفؿ مـف كحق ذلؽ، حقث كؼؾ الطبريُّ طـف 

ويقم  ،يعـل: مـ كؾ مؽان ،إذا كاكقا يقم يسبتقن تلتقفؿ شرًطا... "أكف قال: 

ٓ يسبتقن ٓ تلتقفؿ، وأكفؿ قالقا: لق أكا أخذكا مـ هذه الحقتان يقم تجلء ما 

وقالت  ،ققم مممـقن وكفقهؿيؽػقـا فقؿا سقى ذلؽ مـ إيام! فقطظفؿ 

                                                

، الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر 1/362( يـظر: تػسقر العز بـ طبد السالم 1)

2/726. 

معالؿ التـزيؾ . ويـظر أيضا: 7/176، التػسقر البسقط 11/65( الؽشػ والبقان 1)

، إرشاد العؼؾ 131، تػسقر الجاللقـ: 1/427، جامع البقان لإليجل 1/718

 .6/11، تػسقر الؿراغل 2/251السؾقؿ 

. ويـظر أيضا: معالؿ التـزيؾ 7/176، التػسقر البسقط 11/65( الؽشػ والبقان 2)

، إرشاد العؼؾ 131، تػسقر الجاللقـ: 1/427، جامع البقان لإليجل 1/718

 .6/11، تػسقر الؿراغل 2/251ؾقؿ الس
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واهلل  قا بلمر لقسقا بؿـتفقـ دوكف،ؿُّ ـقد هَ  ققم صائػة مـ الؿممـقـ: إن همٓء

 .(1)"مخزيفؿ ومعذبفؿ طذابًا شديًدا

َؾ( -1 ومـ معاين )تَػّعَؾ(:  ،(9)تلتل )افتََعَؾ( يف الؾغة بؿعـك )تَػعَّ

 التشديد وبـاًء طؾقف: فقجقز أن يؽقن الؿعـك يف قراءة ،(6)التؽؾُّػ
وا) َ عَ ّدُّ أكفؿ تؽّؾػقا يف ُطدواكفؿ، وبذلقا أقصك ما يستطقعقن يف : (ت

احتقالفؿ طؾك َكْفل اهلل لفؿ، وتحصقؾ الحقتان التل ُكفقا طـ اصطقادها، 

وقرأ ورش "ولعؾ يف كالم الشفاب ما يشقر إلك الؿعـك السابؼ حقث قال: 

َ )طـ كافع  َ  لا ت وا ع  (تعتدوا)أصؾفا و ... د الداليعـل بػتح العقـ وتشدي (ّدُّ

تِۡت ) لؼقلف: ْ وٌُِكۡه ِِف ٱلسَّ فنكف يدل طؾك أكف مـ  ،[15]البقرة:  (ٱۡعتََدۡوا

ؼؾت حركتفا فلريد إدغام تائف يف الدال فـُ  ،دوانمـ العُ  وهق افتعاٌل  ،آطتداء

 .(1)"دغؿتؾبت دآً وأُ إلك العقـ وقُ 
، وطؾقف فربؿا ذ بُسرطةْخ وإ الَخطػةتلتل )افتعَؾ( أيضًا بؿعـك  -4

َ لا ) جاءت الؼراءة بالتشديد َ  ت وا ع لتصقير الحالة التل كان طؾقفا  (ّدُّ

ر أكفؿ كاكقا يخطػقن  الؿعتدون يقم السبت حال اطتداءهؿ، ففل تصقِّ

 الحقتان، ويجؿعقكفا ويتؾّؼػقكفا مـ الحقاض بسرطة.

                                                

وقد يستلكس لؾؿعـك السابؼ بؿا ورد مـ مجقئ  .13/187( جامع البقان لؾطبري 1)

بؿعـك )تػاَطَؾ(، وتَػاَطَؾ مـ  -التل جاءت طؾقفا قراءة التشديد  -صقغة )افتعؾ( 

، شرح 131، 125الؿؿتع الؽبقر يف التصريػ: تدريجقًا ] ءمعاكقفا: حصقُل الشل

الـقُؾ، وتقاردت  كتزايدَ [، 3/315، هؿع الفقامع 1/256الحاجب ابـ  شافقة

 .حصؾت الزيادة بالتدريج شقئًا فشقئًا ي:: أاإلبُؾ 

 .131( يـظر: الؿؿتع الؽبقر يف التصريػ : 2)

 .1/259( يـظر: شرح شافقة ابـ الحاجب، لُركـ الديـ آستراباذي 3)

 .3/183. ويـظر: روح الؿعاين 3/195( حاشقة الشفاب طؾل تػسقر البقضاوي 1)
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لؿا الؼراءة بالتشديد فقفا إشارة إلك استحالل همٓء الؿعتديـ  -2

فعؾقا مـ آصطقاد ومخالػة أمر اهلل لفؿ بآمتـاع طـف، وقد صّرح الراغُب 

ڑ ... ) ... قال تعالك: ،مجاوزة الحّؼ  وآْطتَِداُء:"بذلؽ الؿعـك فؼال: 

 ذهؿ الحقتان طؾك جفةفذلؽ بلْخ  ،[15 :]البقرة (ڑ ک ک

 .(1)"آستحالل

التل استدّل بفا  وكذا صّرح بف السؿرقـديُّ طـد بقاكف أية كػسفا

 :ويؼال ،يعـل اصطادوا (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) الراغُب :
وهذه أية طؾك معـك التحذير  ...ذ الحقتان يقم السبتأْخ  قاؾُّ ـاستَح 

السؿؽ يف  َذ قا أْخ ؾُّ ـفؽلكف قال إكؽؿ تعؾؿقن ما أصاب الذيـ استَح  ،والتفديد

 . (1)"فؿفاحذورا كقال يصقبؽؿ مثؾ ما أصاب ،يقم السبت مـ العؼقبة

ؼال: يحتؿؾ أن يُ و"الرازيُّ أحد احتؿالقـ يف الؿسالة فؼال:  (9)وجعؾف

وا ٕكفؿ دّ وا يف ذلؽ آصطقاد فؼط، وأن يؼال: إكؿا تعَ دّ إكفؿ إكؿا تعَ 

 .(6)اصطادوا مع أكفؿ اْستََحؾُّقا ذلؽ آصطقاد

يؿؽـ الؼقل: أن قراءة التشديد جاءت لؾؿـع مع وجقد أسباب  - 9

فؿ يف آصطقاد، مـ كثرة الحقتان لدرجة أكفا تؽقن طؾك الشاصئ. اإلغراء ل

                                                

. فجعَؾ ما كان طؾك صقغة آفتعال 554( يـظر: الؿػردات يف غريب الؼرآن: 1)

 )آطتداء( طؾك جفة آستحالل.

طـد بقاكف  "آستحالل". ويالحظ أكف ذكر 378،  99،  1/87( يـظر: بحر العؾقم 1)

ْػظَِة التل هل طؾك صقغة آفتعال أيضًا )اطتدى   اطتداًء(.لِؾَّ

 ( أي آستحالل.2)

 .3/541( يـظر: مػاتقح الغقب 3)
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أما قراءة التخػقػ فجاءت لؾؿـع مطؾؼًا طؾك الحالة الطبقعقة يف آصطقاد، 

 .(1)فؼد يؽقن كؼقرًا وقد يؽقن قؾقال
واْ ) قراءة التشديد فقفا أمر اهلل الؿباشر لبـل إسرائقؾ بلن ٓ  (َتـَعـدُّ

ما أمرهؿ بف مـ تجـّب الصقد يقم السبت، أما قراءة  يػتعؾقا آطتداء طؾك

فػقفا بقان الـتقجة التل سقف يترتب طؾقفا ذلؽ  (َتـْعـُدواْ ) التخػقػ

آطتداء، وهل ضؾؿ أكػسفؿ بؿا سقترتب طؾقف مـ طؼاب: لتجاوزهؿ حدود 

 ، واطتداؤهؿ طؾك حرمات اهلل.(9)ما أمر اهلل

رآكقة إشارة لتعدد أوجف الجرائؿ ويف تعدد الؼراءات يف هذه الؾػظة الؼ

 .(1)التل اقترففا الؿْعتَُدون مـ بـل إسرائقؾ  يف حؼ أكػسفؿ ويف حؼ غقرهؿ
واـعَ ـتَ ) ة التشديدقراء دالتان  (وادُّ ـعْ ـتَ ) وكذلؽ قراءة اإلسؽان ،(دُّ

تعالك كفاهؿ طـ أصؾ آطتداء ومجاوزة  والتحذير، فاهللُ  طؾك زيادة الـفل

ّق يف آطتداء ـؾُ ـكفاهؿ طـ الغُ ثؿ ، (َتـْعـُدواْ ) التخػقػيف قراءة  الحدّ 

واـعَ ـتَ ) تلكؿا هق معـك قراء فقف والزيادة واـعْ ـتَ )، (دُّ (دُّ
واهلل تعالك     .(9) 

 أطؾك وأطؾؿ.
           

 

                                                

بعد  -حػظف اهلل -( أفادين بف أستاذي الدكتقر/ سامل هالل9ما ورد هـا )يف الرقؿ:  (1)

 .قرائتف هذا البحث لتؼققؿف. فجزاه اهلل طـل خقراً 

ُيؼتَصَر طؾقف. ( وسبؼ أن مادة )َطَدَو( تدور حقل التجاُوز فِل الشلِء الذي يـبغل أن 2)

 .4/249يـظر: مؼايقس الؾغة 

 .125/ 3( يـظر: تػسقر الؼرآن بالؼراءات الؼرآكقة العشر 1)

 .241( يـظر: اإلطجاز يف الؼراءات الؼرآكقة والجؿع بقـفا: 2)
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 املبحث الـثاني: 
ي(التبادل الصيغي يف الفعل 

َ
ذ
َ
 )ه

  .[35]يونس: (... چ چ چ...)  ققل اهلل تعالك: :وفقف مقضع واحد 

  القزاءاث املتىاتزة الىاردة فيه:- 1
 قراءات:  ورد يف هذا الؾػظ ستُّ 

َُ  ) إولك: بػتح القاء والفاء، وتشديد الدال، وهل قراءة  (ّدِيٓ َي

 ورش وابـ كثقر وابـ طامر، وأحد القجفقـ طـ أبل طؿرو.
ّدِيٓ  ) الثاكقة: ُۡ ديد الدال، وهل بػتح القاء، وإسؽان الفاء، وتش (َي

 قراءة ابـ وردان، وأحد القجفقـ طـ قالقن وابـ جؿاز.
دِ  ) الثالثة: ُۡ بػتح القاء، وإسؽان الفاء وتخػقػ الدال، وهل  (يٓ َي

 قراءة حؿزة والؽسائل وخؾػ.
 قعؼقب وحػص.لبػتح القاء وكسر الفاء وتشديد الدال،  (ّدِيٓ يَُِ  ): الرابعة

ِ  ) الخامسة:  شعبة.ل اء والفاء وتشديد الدالبؽسر الق (ّدِيٓ ُِ ي

بػتح القاء، واختالس فتحة الفاء، وتشديد  (يَُّدِيٓ  ) السادسة:

الدال، وهل قراءة قالقن وأبل طؿرو وابـ جؿاز يف أحد 

 . (1)القجفقـ طـفؿ

 التحليل اللغىي: – 2
الجؿفقر مـ الؾغقيقـ طؾك أن الؼراءتقـ: بتخػقػ الدال 

العرُب تؼقُل: قد َهَدى فالٌن، "ل الػراُء: بؿعـك واحد،  قا (9)وتشديدها

                                                
ـُ الجزري يف صقِّبتف، )أبقات 2/283، الـشر 2/515( يـظر: غاية آختصار 1) . قال اب

ُفْؿ ، َوَيا اْكِسْر ُصرَِفا .  َوالَْفاَء َكْؾ ... "(:  683 -681رقؿ:  َشَػا * َٓ َيْفِد ِخػُّ

ـْ َذا بََدا * ُخْؾُػُفَؿا َشَػا ُخِذ، اإلْخَػا َحَدا ُخْؾٌػ بِف ُذْق ...
 ."َضْؾؿًا، َوَأْسؽِ

 ( وتشديُد الدال يشؿؾ قراءة جؿقع الؼراء طدا حؿزة والؽسائل وخؾػ العاشر.2)
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اُء:  ـ »واْهتََدى، بؿعـًك واحٍد، وهؿا جؿقًعا يف أهِؾ الحجاِز، وقد قرأ الُؼرَّ َأمَّ

َّٓ َأن يُْفَدى : ٓ يَْفتَِدي، فنذا أرادوا: -واهللُ أطؾؿ-، والؿعـك «َّٓ َيْفِدي إِ

 .(1)"َيْفتَِدي، ثؿ أدغؿقا
ـِ ِس  قَدْه والػقروز آبادي وتؿثقِؾِفؿا أن الؼراءات وُيػفُؿ مـ كالم اب

ـُ ِسقَدْه:   ضد: الُفَدى"القاردة يف هذا الؾػظ كؾفا بؿعـك واحد، حقث قال اب

الل َٓ يَفْ ...الضَّ َٓ َيْفِدي الطَّرِيؼ، َو ي، وقد َوُفاَلن  َٓ َيِفدِّ ي َو َٓ يََفدِّ تَِدي، َو

ي»رَئ: قُ  َٓ يََفدِّ ـْ   .(9)"«يَٓ يَِفدِّ »و « أمَّ
َهداُه ُهًدى وَهْديًا وِهَدايًَة وِهْديًَة، بؽسرهؿا: "وقال الػقروز آبادي: 

وهق ٓ يَْفدي ..وإلقف. ،فُ لَ وَ  وَهداُه اهللُ الطَّريَؼ،َفَفَدى واْهتََدى،  أْرَشَدُه،

ي الطَّريَؼ، ي، وٓ يِِفدِّ  .(1)"وٓ يَْفتَِدي، وٓ يََفدِّ
ـُ مـظقر:  َفنِنَّ اهللَ »وققلُُف تعالك:  ًك،ْهتََدى بؿعـوَهَدى وا..."وقال اب

ـْ يُِضُؾ  َٓ َيْفتِدي«َٓ َيْفِدي َم اُء: ُيرِيُد  ـْ قرَأ ... : قال الػرَّ َٓ يَْفِدي»َوَم ـْ  « أَْم َم

  .(9)"أَي اْهتََدى ،ُيؼاُل: َهَدْيتُف َفَفَدى ،خػقػًة، فؿعـاه يَْفتَِدي َأيضًا

                                                

. وبـحق ما قال الػراُء قال الطبريُّ يف جامع البقان  73لؼرآن: ( كتاب فقف لغات ا1)

 . 2/116، والسؿرقـدّي يف بحر العؾقم 15/88

ال والقاء( 2) . ويـظر:  4/372( الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ، )فصؾ الفاء والدَّ

، اإلباكة يف الؾغة العربقة، لـ: سؾؿة بـ مسؾؿ 2/636الؿصباح الؿـقر )هـ د ي( 

 "العقـ". وهق الؿػفقم أيضًا مـ كالم الخؾقؾ يف: 4/585صؾ الفاء( العقتبل )ف

 .4/78)باب الفاء والدال(، 

 .1345( الؼامقس الؿحقط: 1)

. وبؿثؾ هذا قال الزبقديُّ يف: تاج العروس 15/354( لسان العرب )فصؾ الفاء( 2)

21/328. 
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 ،استرشد :ىدِّ فِ َدى يَْفتَِدي َويْفِدي ويَ اْهتَ " :(1)الؿعجؿ القسقطويف 

ِْزيؾ الَْعِزيز  ل التَـّ
َّٓ »وفِ َٓ يفدي إِ َأَفَؿـ يفدي إِلَك الْحؼ َأَحؼ َأن يتبع أم مـ 

َٓ يَ مَ »َوُقرَِئ « َأن يفدى  .«يدِ فْ ـ 

فقمخذ مؿا سبؼ مـ كالم الؾغقيقـ أّن َهَدى واهتدى كالهؿا بؿعـك 

 بؿعـك ىدَ هَ  إن: ؼالف هذا أكؽر الؿبّرد، حقث واحد، ولؿ يخالػ يف هذا إٓ

 .(9)عرفيُ  ٓ هتدىا

 التىجيه:  – 3
قراءة كّؾ مـ شّدَد الدال يف ُيػفؿ مـ كالم طؾؿاء التقجقف أن إصؾ 

 ،(1)، ولؿجاكسة التاء لؾدال أُدِغؿت فقفا"َيـْػـتَـِعُؾ "، طؾك ِزكة «َيـْفتَِدي»
ْت فتحُة حرِ صُ  ِؿ، ولئال يجتؿع ساكـانوطـد اإلدغام ٓبّد مـ تسؽقـ الُؿدغَ 

ي»وَمـ معف  ورش )وهل قراءة، (9)الفاءالتاء طؾك   (.«َيـَفـدِّ

                                                

(1 )2/978 . 

، حاشقة الشفاب 6/55الؿحقط  ، البحر5/3265( يـظر: الفداية الك بؾقغ الـفاية 2)

 .11/114، روح الؿعاين 5/26طؾل البقضاوي 

( َيَرى سقبقيف أّكف إذا كان الحرفان مـ مخرج واحد، أو تؼارب الؿخرجان َقِقَي 1)

ؿقن يف يختصؿقن، ويِفّدي يف  ، ومثََّؾ لذلؽ بلمثؾٍة مـفا: يخصِّ ـَ اإلدغاُم وحُس

ي الحر ـُ ذلؽ، وهـا يفتدي. ومتك كان اإلدغاُم ُيؼقِّ  =إضافة _َف الؿْدَغَؿ فقحُس

فالتاُء مفؿقسة والطاُء مجفقرة، والؿجفقُر  -إلك أن الحرفقـ مـ مخرج واحد=

أققى صقتًا مـ الؿفؿقس، وطـد اإلدغام يتحّقل لػُظ الؿدَغِؿ إلك لػظ الؿدَغِؿ فقف 

 .1/59، الؿحتسب4/474فقَْؼَقى لؼّقتف. يـظر: الؽتاب 

ن حركَة الحرف الذي ُيراُد إدغامف إلك ما قبؾف إن كان ساكـًا، مثؾ ( والعرُب يـؼؾق2)

، وأصؾفؿا: ُمـْعِدٌد وُمـْؿِدٌد. يـظر: الحجة لؾػارسل  ، 4/277ققلفؿ: ُمـِعدٍّ وُمـِؿدٍّ

 .2/624الؿقضح 
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وَمـ  قالقن أحد القجفقـ طـ قوهوكذلؽ َمـ اختؾَس حركَة الفاِء )

ي»معف  اختؾسفا ولؿ ، ولؽـف الفاء(، فنكف أيضًا َألَؼك فتحَة التاء طؾك «َيـفـدِّ

وإشارة  أكفا حركة لغقر الفاء، ـَ بقِّ ـقُ ـصؾ طؾك الفاء، ولِ إذ لقست بل :فاعْ بِ ْش يُ 

إلك أّن الفاء لقس أصُؾفا الحركة بؾ السؽقن، وإكؿا حركتفا طارضة، 

بقـ حالتقـ، كالذي يؼرأ متقسطًة  حالةً وآختالُس يف ُحؽؿ الحركة، ولؽـف 

 .يف الحروف الؿؿالة بقـ الؾػظقـ

طؾك إصؾ يف التخؾص مـ وذهب البعُض إلك تحريؽ الفاء بالؽسر 

هل قراءة هذه و) (1)قال أبق حاتٍِؿ: هل لَُغُة ُسْػِؾلِّ ُمَضرَ  التؼاء الساكـقـ،

ي»يعؼقب وحػص   .(1)(«يَـِفـدِّ
يف  لقعؿؾ الؾسان : صؾبًا لؾؿجاكسةلؾفاء يف الؽسر القاءَ بعُضفؿ  عَ بَ ـتْ أَ و

ي» شعبةوهل قراءة ) ،واحداً  طؿالً  ثالث كسراٍت  (، وققؾ: هذه طؾك «يِـِفـدِّ

 .(9)وأسٍد وققٍس وربقعةَ لغِة تؿقٍؿ 
فاجتؿع  م التاء يف الدالادغن َتـبَْؼك الفاُء ساكـة بعد إأواختار البعُض  

ي» وَمـ معف وهل قراءة ابـ وردان، )ساكـان ك سقبقيف أكفا ؽَ وقد حَ (، «َيـْفـدِّ

   .(6)مثؾفا قد ُيتؽؾؿ بف لغة، وأن

                                                
 .6/55، البحر الؿحقط 8/342( الجامع ٕحؽام الؼرآن 1)

جاء كتقجة التؿاثؾ الرجعل: حقث أثََّرْت ( ويرى بعُض الُؿْحَدثقـ أّن كْسَر الفاء 1)

حركُة الدال طؾك حركة الفاء: فتؿاثؾت كسرة مثؾفا. يـظر: أثر الؼراءات الؼرآكقة يف 

 . 54الصـاطة الؿعجؿقة، تاج العروس كؿقذجًا، د.طبد الرازق حؿقدة: 

 .3/15، حاشقة زادة طؾك البقضاوي 8/341، 1/146( الجامع ٕحؽام الؼرآن 2)

. قال الػراء: سِؿَع 2/44، معاين الؼراءات 3/19ظر: معاين الؼرآن وإطرابف ( يـ3)

ي"الؽسائلُّ مـ العرب  ، وأّكد الؽسائلُّ ذلؽ "بسؽقن الفاء وتشديد الدال "َيـْفدِّ

 .4/1715. كـز الؿعاين لؾجعبرّي  "يجؿعقن بقـ ساكـقـ"بؼقلف: 
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ففل مضارع « يَْفِدي»ف بتخػقػ الدال وأما قراءة حؿزة وَمـ مع

 ذلؽ إحُد  طؾك ِزكة َفَعَؾ، والؿعـك: أّمـ يَْفِدي أحداً إٓ أن ُيْفَدى «َهَدى»

 .(1)مـ طـد اهلل بفدايةٍ 

العرُب "، قال الػّراُء: (9)أيضًا "يفتدي"ويجقز أن تؽقن بؿعـك 

يف أهِؾ  تؼقُل: قد َهَدى فالٌن، واْهتََدى، بؿعـًك واحٍد، وهؿا جؿقعًا

 ،ذٍ َذ ي إٓ بثالث قُ دِ فْ ـإن السفؿ ٓ يَ  :يؼقل فصقٌح  أطرابلٌّ  عَ ؿِ وُس  ،"الحجازِ 

 .(1)يدِ تَ فْ ٓ يَ  :أي

 التحليل الصىتي والذاليل: - 4
 الفاءُ أصقل هذا الػعؾ )هـ د ي(، ولؽؾ حرٍف مـفا دٓلٌة صقتقٌة، ف

بنخراج هقاء  فاتصق نُ تؽقّ ، ويأو إفراغ ما فقف بؼقة ،تعبِّر طـ فراغ الجقف

 الرئتقـ دفعة كبقرة إلك الخارج بال طائؼ: إذ يؽقن مجرى الفقاء متسًعا

 بنفراغ الفقاء مـ الجقف بؼقة.فقسؿُح 

                                                

 .3/119( يـظر: الؿحرر القجقز 1)

ٓ ُيعرف: حقث لؿ  "اْهتََدى"بؿعـك  "َهَدى"ما قالف الؿبّرُد: أن ( وٓ التػات إلك 2)

 .5/26ُيَسؾَّْؿ لف بؿا قال. يـظر: حاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضاوي 

، معاين 3/19، معاين الؼرآن وإطرابف 1/323( يـظر: معاكك الؼرآن لألخػش 1)

، 276، 4/275، الحجة لؾػارسل 181، الحجة ٓبـ خالقيف: 2/44الؼراءات 

، شرح الفداية 2/95، الؽشػ 331، حجة الؼراءات: 1/59، الؿحتسب 278

، شرح الطقبة 2/624، الؿقضح 547/ 2، التػسقر القسقط لؾقاحدي 2/341

. وقال الؿبرد: ٓ 313، اإلتحاف: 6/2381، لطائػ اإلشارات 2/372لؾـقيري 

 .3265/ 5ة . الفداية الك بؾقغ الـفاي"اْهتََدى"بؿعـك  "َهَدى"ُيعرف 
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: تعبّر طـ امتداٍد صقلل دققؼ مع اكحصار، أي احتباس طـ الداُل و" 

ِم الؾسان إلك  وهذا يؾتؼل مع الشعقر بخروج الدال بالتؼاء، الِعَرضِ  ـِ مؼدَّ مت

 صرفف بؿا فققف مـ سؼػ الحـؽ حتك أصقل الثـايا العؾقا.

، : تعبِّر طـ اتصال الؿؿتد شقئًا واحًدا، وطدم تػرقف أو تسقبفالقاءُ و

ا ومعـك القاء هذا يؾتؼل مع الشعقر بتؽقُّ  دون أن -كفا بامتداد الزمقر، مارًّ

زيف مـ م الؾسان، مؼتربًا مؿا يقامـ الؿضقؼ الذي يسببف ارتػاع مؼدّ  -يـؼطع

 .(1)الحـؽ
 : بني القزاءتني والفزق ،العالقت - 5

قد يؽقن يف الحركات إشارٌة إلك بعض الؿعاين، فؼد يمخذ مـ  – 1

ي»حركة فتح الفاء يف قراءة  إشارٌة إلك اكػتاح صريؼ الضالل أمام  «َيـَفـدِّ

مـ ": الػارسلّ  قال أبق طؾلهمٓء الذيـ يتخذون إصـام آلفة مـ دون اهلل، 

يف  غاية الذهاب طـ الحّؼ والّزيغ طـف فؼد كسبفؿ إلك« يّد فَ ـٓ يَ »أ: قر

 .(1)"...معادلتفؿ ألفة بالؼديؿ سبحاكف
واختطاٌف لفا( قد  بالحركة إسراعوكذلؽ آختالس )باطتبار أكف 

يؽقن إشارة إلك ما يـبغل أن يؽقن، وهق سرطة الحسؿ والجقاب بلن اهلل 

هق إحؼ بآتباع، وأكف ما يـبغل لعاقؾ أن تعالك الذي يفِدي إلك الحؼ 

يتردد أو يتؾعثؿ بلن هذه إصـام ٓ َتْفِدي أحداً إلك الحؼ وٓ تفتدي يف 

كػسفا، أما اهلل تعالل ففق الذي َيفدي إلك الحؼ، ولقس ذلؽ بَـقَـِد أحٍد إٓ 

 هق سبحاكف، لذلؽ ففق إحؼ بلن ُيـتّبـَع.

ققل كثقر مـ الؾغقيقـ والـحقيقـ طؾك  -أما قراءة اإلسؽان ففل 

إشارة إلك استحالة أن تفتدي  -الذيـ يرون استحالة الجؿع بقـ ساكـقـ 

                                                

 . 39، 37، 1/28( الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 1)

 . 276، 4/275( الحجة لؾػارسل 1)
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إصـام أو َتْفِدَي أحداً، وطؾك ققل َمـ يُجقزوكف هل إشارة إلك استحالة 

ذلؽ أيضًا، وقد ُطبِّر طـ هذه آستحالة بشلء فقف صعقبة، وهق الجؿع بقـ 

 هؿا. ساكـقـ طؾك غقر َحـدِّ 

يفتدي يؿؽـ أن بؾ ٓ  ،فذه الصقغة تػقد أكف ٓ يفتدي إٓ بصعقبةف

 .(1)ولق جاءه أهدى الفدى أصالً 
وقراءة أبل بؽر شعبة باإلْتباع إشارة إلك استحالة ذلؽ أيضًا حتك ولق 

  .(1)اتخذ همٓء معفؿ أتباطًا يساكدوكفؿ ويعاوكقكفؿ
طربقٌة فقفا جقاز كسر  ُحِػظْت لفجةٌ  -قراءة اإلتباع–وبفذه الؼراءة 

 ؾِ ؼَ ثَ لِ  :الؿضارطة لغةً ياء يرى جقاز كسر  ٓ سقبقيفياء الؿضارطة: ٕن 

 ،(9)"وهذه الؼراءة حجة طؾقف"قال الشفاب الخػاجّل:  الؽسرة طؾقفا،
ـُ بعد أن كَؼَؾ رأَْي سقبقيف:  وهذا فقف َغضٌّ مـ قراءة أبل بؽر، ولؽـف "السؿق

   .(6)"ق مؼبقلفف ،قد تقاَتَر قراءةً 

 مبالغة يف ذمّ كؿا أن فقفا  ،(4)أبؾغ يف آحتجاج قراءة التشديد – 2

ى، وهذه غاية الـؼص دَ فْ إٓ أن تُ  تدي يف أكػسفافْ الؽػار وآلفتفؿ أكفا ٓ تَ 

بع أم مـ ٓ ه إلك الحؼ أحؼ أن يتّ دي غقرَ فْ والضعػ، والؿعـك: أفؿـ يَ 

                                                

 . 7/3566( يـظر: زهرة التػاسقر 1)

( هذه اإلشارة معـقية، ولفذا اإلْتباع غرض صقتّل هق: تحؼقؼ آكسجام والتؿاثؾ يف 1)

 إصقات. 

 .11/114ؿعاين ، روح ال5/26( حاشقة الشفاب طؾل تػسقر البقضاوي 2)

 .6/199( الدر الؿصقن 3)

 .1/356( التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ4)
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تدي إلك كػع أكػسفا فْ ا كاكت ٓ تَ دى، ففل إذفْ تدي يف كػسف إٓ أن يُ فْ يَ 

 .(1)إلك شلء ي أحداً دِ فْ ى أن ٓ تَ رَ ْح لَ فَ 
 -يف قراءة التشديد، قد يؽقن اختقار الؼرآن الؽريؿ هذه الؾػظة  – 3 

لف  -التل أصؾفا )اهتدى(، والتل هل أصقل مـ حقث الؿبـك مـ )َهَدى(

شارة إلك امتداد اإل -دٓلتف مـ حقث الؿعـك، بحقث يؽقن الؿراد واهلل أطؾؿ

طدم قدرتفؿ طؾك آهتداء أو هداية أحد إلك يقم الؼقامة، أي أكفؿ لؿ يفتدوا 

ولـ يفتدوا، وما َهُدواْ أحدًا، ولـ يستطقعقا ذلؽ طؾك َمـرِّ إزمان وَكـرِّ 

الدهقر، فتؽقن زيادة الؿبـك دلقالً طؾك زيادة الؿعـك، وقد يؽقن آستثـاء 

قريـة طؾك ذلؽ، حقث ذهب بعض  (يَُِّدِيٓ ) الذي جاء بعد كؾؿة

 : فنن ققؾ: ما معـك "الؿػسريـ إلك أن ذلؽ يقم الؼقامة، قال الؿاتريديُّ

َدىَٰ  ) ]أي يف ققلف تعالك: آستثـاء ُۡ ن ُي
َ
ٓ أ ٓ  يَ دِ وهق وإن هُ  [ (إَِلَّ

  .تدي؟فْ يَ 
 «ا َتْعبُُدونَ َما ُكـْتُْؿ إِيَّاكَ »شبف أن يؽقن هذا صؾة ما تؼدم مـ ققلف: ققؾ: يُ 

يقم الؼقامة، فقشفدون طؾقفؿ أكفؿ لؿ يلمروهؿ  طزَّ وجؾَّ  فؿ اهللؼُ ـطِ يُ  ،[92]آية:

ن ) هؿ إلشراكفؿ يف العبادة، فقؽقن ققلف:قْ طَ وٓ دَ  ،بالعبادة لفؿ
َ
ٓ أ إَِلَّ

َدىَٰ   ُۡ ...  طقاويجقبقن إذا دُ  ،دوالؿا أن يجعؾفؿ اهلل بحقث يفتدون إذا هُ   (ُي

َُۡدىَٰ  ): وجؾَّ  طزَّ  وققلف ن ُي
َ
ٓ أ ٓي إَِلَّ وَّي َلَّ يَُِّدِ

َ
ن ) :بعُضُفؿ قال (أ

َ
ٓ أ إَِلَّ

َدىَٰ   ُۡ  .اإلكسان مـف الؿراد ي،ولؽـدِ هُ  وإن آهتداء والقثـ الصـؿ يحتؿؾ ٓ(ُي

                                                

.  وجاز أن ُيْخبر طـفا بلكفا تفتدي إذا ُهِديت، وهل مقاٌت: ٕكفؿ 2/95( الؽشػ 1)

طبدوها فلقامقها مؼام مـ يعؼؾ، فُعبِّر طـفا كؿا ُيَعبَّر طؿـ يعؼؾ، طؾك مذهبفؿ 

ْفتِد إٓ أن ُتْفَدى، وهل يف الؿعـك ٓ َتفتدي وإن فقفا، أي: لق كاكت مؿـ يعؼؾ لؿ تَ 

 ُهديت، ٕكفا حجارة. الؿصدر السابؼ.
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َُۡدىَٰ  ) :بعُضُفؿ وقال  ن ُي
َ
ٓ أ  فلما ويقضع، الصـؿ يحؿؾ أن إٓ :(إَِلَّ

 يتؽؾؿ بحقث هرَ صقَّ  إذا أكف ذكركا ما حتؿؾي لؽـ فال، بـػسف هق فتدييَ  أن

 .(1)"وآهتداء اإلجابة احتؿؾ الـطؼ يف لف نَ ذِ وأَ  يـطؼ ما جـس ومـ
الذي   (يَُِّدِيٓ ) قد يؽقن إيثار الؼرآن الؽريؿ اختقار هذا الؾػظ – 4

: لإلشارة إلك أكف يُراد بف معـك آخر غقر الؿتبادر مـ "يػتعؾ"أصؾف طؾك 

 ،آكتؼاُل  :معـك الفداية يف حؼ إصـام"حقث إن  ،(9)لػظ الفداية

ؾ ؿَ ْح أي: أكفا ٓ تـتؼؾ مـ مؽان إلك مؽان إٓ أن تُ  ]وآكتؼاُل افتعاٌل[

ما  :فائاهتداب الؿراد يؽقن و، أعجز إصـامويف هذا مزيد بقان ل ،(1)ؾـؼَ وتُ 

  .(9)"ذكر اهلل مـ تسبقح الجؿادات
ي»لؾػظ فؽلن إيثار الؼرآن الؽريؿ لفذا ا إشارة إلك أن معـاه  «يـِفـدِّ

 .(6)، ولقس اإلرشاد أو التقفقؼتسبقح الجؿاداتهـا: آكتؼاُل، أو 

                                                

 . 6/41( تلويالت أهؾ السـة، لؾؿاتريدي 1)

( الفداية: الدٓلة بُؾطٍػ طؾك ما يقصؾ إلك الؿطؾقب، وهل لإلكسان طؾك أربعة 2)

والػطـة، والؿعارف  أوجف: إول: الفداية التل َطؿَّ بجـسفا كؾ مؽؾػ مـ العؼؾ،

الضرورية، الثاين: هدايُة اهلل لؾـاس إلك الديـ والحؼ طؾك ألسـة إكبقاء، الثالث: 

هداية التقفقؼ واإلرشاد، الرابع: الفداية يف أخرة إلك الجـة. والؿعـك الؿحقري 

ـُ القجفة، أو تبققـفا بالتؼّدم أو الؽشػ. يـظر: التعريػات: "َهِديَ "لؿادة  : تبقُّ

 . 4/2293، الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 2/467الؼرآن غريب يف ، الؿػردات256

 .1/464( يـظر: معاين الؼرآن لؾػراء 1)

، الؽشاف 2/133. ويـظر أيضا: جامع البقان، لإليجل 2/419( معالؿ التـزيؾ 2)

، لباب التلويؾ 8/341، الجامع ٕحؽام الؼرآن 3/119، الؿحرر القجقز 2/346

 .11/163، التحرير والتـقير 2/443ـزيؾ يف معاين الت

، القسقط 5/3266، الفداية إلك بؾقغ الـفاية 14/213( يـظر: الؽشػ والبقان 3)

 .3/112، أكقار التـزيؾ 2/547لؾقاحدي 
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الؿعـك يف قراءة التخػقػ: يْفِدي غقره، ويف قراءة التشديد:  – 5

يْفتِدي هق كػُسُف، فؽلن الؼراءتقـ تآزرتا يف تلكقد كػك الُفدى طـ إصـام يف 

 أكػسفا ولغقرها.

ـْ ُطبَِد مـ دون اهلل  (1)ؾ أن تؽقن قراءة التخػقػويحتؿ إشارة إلك َم

بدٓلة التعبقر مرتقـ  ،(9)مـ العؼالء، كعقسك طؾقف السالم، وُطَزيرٍ والؿالئؽة

ـْ "يف أية بؿا ُيعبَُّر بف طـ العؼالء وهق  ، ففؿ ٓ يؿؾؽقن هداية غقرهؿ "َم

 .(1)إٓ بتقفقؼ مـ اهلل لفؿ ولؾؿفتدي

التشديد ففل إشارة إلك إصـام، فنذا كاكت ٓ تفتدي يف أما قراءة 

كػسفا فلحَرى أٓ تستطقع هداية غقرها، فقؽقن مجؿقع الؼراءتقـ قد َكَػك 

 الفداية طـ كؾ ما سقى اهلل تعالك مـ الؿعبقدات. واهلل أطؾؿ.

ي َلَّ ) قد ذكر الؿػسرون يف أن الؿراد مـ ققلف تعالك:  - 6 وَّ
َ
أ

 الؽػر رؤساءإصـام، وهق ققل الجؿفقر مـفؿ، أو  إّما (يَُِّدِيٓ 

 .(9)والؿضؾِّقـ

ُْ  ) وطؾقف.. فتؽقن قراءة تخػقػ الدال إشارة إلك العؼالء مـ  (ّدِيٓ َي

إشارة إلك إصـام، وهل   (يُّدِيٓ  )الرؤساء والؿضؾقـ، وقراءة التشديد 

 قراءة أغؾب الؼراء.

                                                

 ، وهل قراءة حؿزة وَمـ معف."َيـْفـِدي"( 1)

 .3/112، أكقار التـزيؾ 18/538( يـظر: جامع البقان لؾطبري 2)

...لؿ يسؾؿ مـ الغؾط إٓ إقؾقن، فقجب أن الفداية وإدراك الحؼ "ازي: ( قال الر1)

 .17/249مػاتقح الغقب."سبحاكف وتعالك وهدايتف وإرشادهبنطاكة اهلل  ٓ يؽقن إٓ

، الجامع ٕحؽام الؼرآن 17/251، مػاتقح الغقب 2/331( يـظر: زاد الؿسقر 2)

8/341. 
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مـ  ،ىَد فْ ي إٓ أن يُ دِ تَ فْ  يَ أم الذي ٓ"التؼديُر يف قراءة التشديد:  - 7

: والؿعـك ،هتديابؿعـك  ٓزمٌ  ىدَ هَ ـ: ف ،(1)"ىدَ تَ ي بـػسف إذا اهْ دَ هَ  ققلفؿ:

، وهق اهللُ سبحاكف أََحؼُّ َأْن يُ " ـْ يَْفِدي الـاَس إلك الحؼِّ تَّبََع ويُْؼتََدى بف، َأِم ـَأَفَؿ

ـْ ٓ َيفْ ـإحؼُّ بلْن يُ  َّٓ أَْن يَْفِديَُف غقُرُه فضالً تَّبََع وُيْؼتََدى بف َم طـ  تَِدي بـػسف إ

إكؿا ِجلَء بفذا الػعؾ طؾك هذه الصقغة هؽذا: و ،(9)"أْن يَْفِدَي غقَرُه؟

ي»  بؿـ ٓ يفتدي يف كػسف هي غقرَ دِ فْ تسقية مـ يَ  ِل ػْ كَ "لؾدٓلة طؾك  «يـَِفـدِّ

 .(1)"ؾفا مـ غقرهوحصَّ  الفدايةَ  َب ؾَ إٓ إذا صَ 
أن هذا الذي يعبده الؿشركقن مـ دون اهلل، ٓ يستطقع  إشارة إلك"أو 

حاجة إلك مـ يؼقده  ، ففق يفأن يفتدى مـ تؾؼاء كػسف إلك خقر أو حؼ أبداً 

طا، ٓ يستجقب استجابة كامؾة لؿـ ويفديف، وحتك مع هذا، هق بطلء الُخ 

الذي هق بؿعـك يفتدى، ولؽـ فقف « يفّدى»وهذا ما يدل طؾقف لػظ  ،يفديف

 .(9)"واضطراٌب  ٌؾ ؼَ ثِ 
« يفّدي»يف  تضعقػ الدال أو مبالغة يف طدم اهتداء همٓء، حقث إنّ 

  .(6)يػقد الؿبالغة
لقست  ، وهلطـ إصـام حّدثهـا يتوبقان ذلؽ: أن الؼرآن الؽريؿ 

الفداية طـ  لُ ػْ يف الؼرآن كَ  دْ رِ ولؿ يَ  ،ٕكفا غقر قادرة طؾك فعؾ شلء :كالبشر

                                                

 . 3/112( أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ 1)

 .5/26. ويـظر: حاشقة الشفاب طؾل البقضاوي  2/516( فتح الؼدير لؾشقكاين 2)

 .5/26( حاشقة الشفاب طؾل تػسقر البقضاوي 1)

 .6/1111( التػسقر الؼرآين لؾؼرآن، لعبد الؽريؿ الخطقب 2)

 .693( يـظر: لؿسات بقاكقة يف كصقص مـ التـزيؾ، د. فاضؾ السامرائل، ص: 3)
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 ،الفداية طـ البشر لُ ػْ يف كؾ الؼرآن كَ  ، وإكؿا القارد(1)ةإصـام إٓ يف هذه أي

ولّؿا كان الحديث هـا طـ  ،"ويَْفِدي يفتدي وتفتدي"ظ الػلبذلؽ  فجاء

كْػِل الفداية طـ إصـام، إْذ كقػ تفتدي أو َتْفدي أحداً وهل جؿادات؟ 

 .(9)«يفّدي»بفذه الصقغة الؿبالغة يف طدم الفداية  جاءت

ُْ  ) ة التخػقػتػقد قراء – 8 أن معبقدات همٓء الؿشركقـ  (يٓ دِ َي

ٓ يؿؽـفا هداية أحد، أما قراءة التشديد فػقفا إشارة إلك أّن همٓء 

الؿشركقـ قد بؾغقا يف ُحبِّ هذه إصـام وطبادتفا مبؾغًا طظقؿًا، وكلن 

ُحبّفا وتعظقؿفا ُأْشرِبَتُْف قؾقبفؿ، ولذلؽ ففؿ ُيـزلقكفا ويعامؾقكفا معامؾة 

، فجاء التعبقر طـ هذا بندغام التاء (1)العؼالء، ويصػقكفا بلوصاف َمـ يعؼؾ

: ٕن اإلدغام إدخاٌل، فُعبِّر بفذا «يفدِّ ـيَ »فصار  "يفتدي"يف الدال مـ 

ـف مـفا،  اإلدخال طـ إدخال ُحّب هذه إصـام يف قؾقب الؿشركقـ وتؿؽُّ

مـ هذه الؿعبقدات التل  فنذا كَػك اهلل الفداية طـفا كان ذلؽ غاية التـؼُّص

 أحبُّقها.
يف الدال:  تاء آفتعال مبالغة يف التـؼُّص مـ معبقداتفؿ ُأدِغؿتو

إلك اكتػاء جؿقع أسباب الفداية حتك أداكقفا، فنن التاء طـد أرباب  إيؿاءً "

الؼؾقب معـاه: اكتفاء التسبب إلك أدكاه، والؿعـك: إٓ أن يُْفَدى فال يَْفتدي، 

                                                

، باستثـاء آية واحدة 827 -823جؿ الؿػفرس ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ: ( يـظر: الؿع1)

 (. الؿصدر السابؼ.148فؼط يف سقرة إطراف، )آية: 

 .الؿصدر قبؾ السابؼ( 2)

 .6/56البحر الؿحقط  ،4/275( يـظر: الحجة لؾػارسل 1)
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َمـ كان، وهذا يُعّؿ كؾ ما ُطبِد ِمـ دون اهلل، َمـ  دٍ غقره كائـًاأي َيفديف ها

   .(1)"يعؼؾ وَمـ ٓ يعؼؾ

لك ققة يشقر إ -يف الدال آفتعال تاء إدغام –كذلؽ فنن هذا اإلدغام 

أما  ،التاء حرف مفؿقس: ٕن لفمٓء الؿشركقـ  كالخطاب مـ اهلل تعال

فؽان هذا إشارة إلك قف ققة، ؿجفقر، والفؿس فقف ضعػ والجفر ففالدال 

لفمٓء الؿشركقـ، وامتـاع جؿقع أسباب الفداية   كققة الخطاب مـ اهلل تعال

طـفؿ حتك أداكقفا، واستخدام الحركتقـ: الػتحة والؽسرة، ثؿ السؽقن 

  .(1)د هذا الؿعـكيعّض 

ُۡدِ  ) الؼراءة بالتخػقػ – 9 ُكظَِر فقفا إلك إصؾ، فاكتُِػَل فقفا  (يٓ َي

ل إصؾ طـ كػل سائر الػروع: ٕن إصؾ يف الػعؾ التجّرُد. ويُشار بفا بـػ

دِ ) بــ: إلك أّن الَؿْفِديَّ  ُۡ   الؿخػػة هدايتف يسقرة. (يٓ َي

ِع حركة الفاء مـ إسؽان واختالٍس  أما الؼراءة بتشديد الدال، مع تـقُّ

قَر بفا إلك وفتٍح وكسرٍ، وكذلؽ حركة القاء مـ كسرٍ وفتٍح فـُظَِر فقفا، وُأِش 

ع إغراض، فؿـفؿ مـ يُِحبُّفا ُحبًّا  ِع الـاس يف ُحبِّ إصـام، وإلك تـقُّ تـقُّ

 طاديًا، ومـفؿ مـ يُِحبُّفا يخالط قؾبف ويؿأل فماده وأركاكف.

أيًّا ما )بالتشديد   (يَُِّدِيٓ  ) كؿا أّن دٓلة طؾك أّن الؿشار إلقف بـ

 .(9)حقؾة ومـ رابع الؿستحقالتكاكت حركة الفاء أو القاء( هدايتف مست
           

                                                

 .9/118( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر 1)

 . 4/314، تػسقر الؼرآن بالؼراءات العشر 1/59( يـظر: يـظر: الؿحتسب1)

 -( َأَفدتُّف مـ أستاذي الدكتقر طبد الحؽؿ سالمة9( ما ذكرتف يف هذه الػؼرة )رقؿ: 2)

 ، أثـاء قراءة هذا البحث طؾك فضقؾتف. فجزاه اهلل طـل خقرًا.-حػظف اهلل
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 املبحث الــثالث 
 )التبادل الصيغي يف الفعل 

َ
م
َ
ص
َ
 (خ

 [.22]يس:   ( ۓ﮲   ...) وفقف مقضٌع واحٌد هق ققلف تعالك:  

  القزاءاث املتىاتزة الىاردة فيه:- 1
 ورد يف هذا الؾػظ ستُّ قراءات:

ُىِنَ ََيَ ) إولك: لخاء، وتشديد الصاد وكسرها، بػتح القاء وا ( ّصِ

وهل قراءة ورش وابـ كثقر، وأحد القجفقـ طـ أبل طؿرو 

 وهشام، وأحد إوجف الثالثة طـ قالقن.
بػتح القاء، وإسؽان الخاء وتخػقػ الصاد، وهل  (  ُىِنَ ََيۡصِ ) الثاكقة:

 قراءة حؿزة.
ُىِنَ ) الثالثة: د، بػتح القاء، وإسؽان الخاء، وتشديد الصا ( ََيّۡصِ

 وهل قراءة أبل جعػر، وأحد القجفقـ طـ قالقن.
ُىِنَ َِيِ ) الرابعة:  بؽسر القاء والخاء، وتشديد الصاد وكسرها،  ( ّصِ

 وهل قراءة شعبة، يف أحد القجفقـ طـف.
ُىِنَ ََيِ ) الخامسة: بػتح القاء، وكسر الخاء، وتشديد الصاد،  ( ّصِ

ـِ ذكقان، وحػص، والؽسائل ويعؼقب  وهل قراءُة اب

  وخؾٍػ العاشر، والقجف أخر طـ هشام وشعبة.
ُىِنَ ) السادسة:  بػتح القاء واختالس فتحة الخاء، وتشديد (  ََيّصِ

الصاد وكسرها، وهل قراءة قالقن الثالثة، والقجف الثاين طـ 

 .(1)أبل طؿرو

                                                
ـُ الجزري يف 2/354، الـشر 2/631( يـظر: غاية آختصار 1) ...      -875  :صقِّبتف . وقال اب

ُؿقا اْكِسْر ُخْؾَػ َصافِل، اْلَخا لَِقا ا ـــَويَ  ـْ ُضبًك، ـ  876   / َيَخصِّ ُخْؾٌػ َرَوى َكْؾ ِم

ـْ َبَخَساــبِاْلُخْؾِػ ُح    ..َساــَواْخَتؾَ 
ُػقا فِـَا ـ  877 /ْط َبْدًرا، َوَسؽِ ك َثبٍْت، َوَخػَّ

 بِاْلُخْؾِػ فِ
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 التحليل اللغىي: – 2
اختصَؿ(،  -لؿ تتػؼ كؾؿة الؾغقيقـ طؾك معـك هذيـ الؾػظقـ )خَصؿَ 

ويمخذ مؿا ذكروه أن قراءة حؿزة بالتخػقػ أصؾفا َخَصَؿ، بؿعـك: َغَؾبَُف، 

قال  ،(1)وقراءة الباققـ بالتشديد مـ اختصَؿ، بؿعـك: تـازطقا وتجادلقا

ـْ بَاِب َضَرَب َأْي: َغَؾبَُف فِل « َفَخَصَؿفُ « »َخاَصَؿفُ »...و"الرازي:  ِم

ۡه ََيۡصِ ): الُْخُصقَمِة، ... َوِمـُْف قَِراَءُة َحْؿَزةَ  َُ ـْ َقَرأَ ، [22]يس:    (ُىِنَ َو ا َم  َوَأمَّ
أََراَد يَْختَِصُؿقَن َفَؼَؾَب التَّاَء َصاًدا َوَأْدَغَؿ َوَكَؼَؾ َحَرَكتَُف إِلَك  (ُىِنَ ّصِ ََيِ )

 .(1)"الَْخاِء...
ـُ مـظقر:  خاَصَؿف ِخصامًا وُمخاَصَؿًة َفَخَصَؿُف يَْخِصؿُف "وقال اب

ـَ التَّخاُصِؿ وآْختِصاِم.  َخْصؿًا: َغَؾبَفُ  ْسُؿ ِم
ِ

ِة، والُخصقَمُة آ بِالُْحجَّ

والَخْصُؿ: َمْعُروٌف، واْختََصَؿ الؼقُم وَتخاَصؿقا، وَخْصُؿَؽ: الَِّذي 

 .(9)"ُيخاِصُؿَؽ 
 : : الَجَدُل ... َفَخَصَؿُف َيْخِصُؿُف، "وقال الزبقديُّ ؿِّ الُخصقَمُة، بالضَّ

: ومـف َقَرَأ  بالؽْسرِ، ِمـ َحدِّ َضَرَب  : َغَؾبَُف... قاَل الجْقَهرِيُّ وٓ يؼاُل بالضؿِّ

اِد... واْختََصؿقا: «وهؿ َيْخِصؿقنَ »َحْؿَزُة:  ، أَي بسؽقِن الخاِء وكْسرِ الصَّ

 .(6)"َجاَدلُقا، ِمثْؾ َتخاَصُؿقا، وآْسُؿ مـفؿا الُخصقَمةُ 
ؾبف غَ  :وخصقمة وخصامًا خصؿًا ؿفَخَص " :(4)الؿعجؿ القسقطويف 

 قَ ـــادل َففُ ـــقَمة وجـــأحؽؿ الُْخُص  :وخصامًا )خصؿ( خصؿًا، فِل الِخصام

                                                

 .1/653، معجؿ الؾغة العربقة الؿعاصرة 1/112قاب الؾغقي ( يـظر: معجؿ الص1)

 .91( مختار الصحاح، )خصؿ(: 1)

 .12/181( لسان العرب )فصؾ الخاء(، 2)

 .16/215( يـظر: تاج العروس )فصؾ الخاء( 3)

(4 )1/239. 
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تف طؾك َخصؿف لقغؾبفلؼّ  :)أخصؿ( فاَلكا، خصؿ   ."ـف حجَّ

 التىجيه: – 3
َ هِ ّدِي)  هذا الؾػظ ُيْشبف (ي

دةِ الصادِ كؾِّفا  ،(1) وأصؾف يف الؼراءات مشدَّ

 بؾ هل فِل قراءة أُبَّل بـ كعب، (1)"ُؾقنَيـْػـتَـعِ "طؾك ِزكة  «َيـْختَِصُؿقنَ »
(يَـْختَِصُؿقنَ )

ـِ (9) وطـد  ،(6)، ثؿ أُدِغؿت التاء يف الصاد لتؼارب الـَؿْخرَجق

َكَؼَؾ فتحَة  (ُىِنَ ّصِ ََيَ ) اإلدغام ٓبّد مـ تسؽقـ الُؿدَغِؿ، فَؿـ فتََح الخاء

، «ٍش وَمـ معفوهل قراءُة ور»التاِء إلك الخاء الساكـة: لئال يجتؿع ساكـان، 

  وهذا القجف هق إجقد طـد الزجاج.
فعؾك إصؾ يف التخؾُِّص مـ التؼاء  (ُىِنَ ّصِ ََيِ ) وَمـ كَسَر الخاءَ 

وهذه قراءة ابـ ذكقان ومـ »الساكـقـ، وهذا القجف أكثر وأجقد طـد الػراء، 

 .(4)«معف
ـَ الخاءَ  ـْ أْسَؽ  عد اإلدغام تَرَكفا ساكـًة طؾك حالفا ب (ُىِنَ ََيّۡصِ ) وَم

                                                

ـّ بف الرحؿـ 1)    .2/214( يـظر: إمالء ما م

، معاين 4/291لؼرآن وإطرابف ، معاين ا121( يـظر: كتاب فقف لغات الؼرآن: 1)

 .2/316، الؽتاب الجامع 2/321، الؽشػ 2/319الؼراءات 

، الجامع ٕحؽام 5/512، معاين الؼرآن لؾـحاس 2/379( معاين الؼرآن لؾػراء 2)

 .15/38الؼرآن 

( إذ التاء تخرج مـ: صرف الؾسان، وأصقل الثـايا العؾقا، والصاد تخرج مـ صرف 3)

ـايا السػؾك، كؿا أّن الحرفقـ مشتركان يف ِصَػتل الفؿس الؾسان، وأصراف الث

ي اإلدغاَم  واإلصؿات. وسبؼ أن سقبقيف يَرى أّن تؼاُرَب الؿخرجقـ مؿا ُيَؼقِّ

ـف. يـظ   .4/474ر: الؽتاب ويحسِّ

َرْت 4) ( وطـد بعض الُؿْحَدثقـ أّن كْسَر الخاء جاء كتقجة التؿاثؾ الرجعل: حقث أثَّ

ة الخاء: فتؿاثؾت كسرًة مثؾفا. يـظر: أثر الؼراءات الؼرآكقة حركُة الصاد طؾك حرك

 . 54يف الصـاطة الؿعجؿقة: 
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كؿا كاكت قبؾف، وإْن أدَّى ذلؽ إلك الجؿع بقـ ساكـقـ، وقد َحَؽك سقبقيف 

 «.وهذه هل قراءة أبل جعػر ومـ معف»، (1)أكفا لغة، وأن مثؾفا قد ُيتؽؾؿ بف
ـْ َكَسَر القاءَ  فؼد َأْتـبََع حَرَكتَفا لحركِة الخاِء  (ُىِنَ ّصِ َِيِ )  وَم

الؾسان يف ثالث كسراٍت طؿالً واحداً،  الؿؽسقرة: صؾبًا لؾؿجاكسة لقعؿؾ

 «.وهل قراءة شعبة، يف أحد القجفقـ طـف»

ـِ اختَؾَس حركَة الخاِء َفِؾـبقان أن أصؾ الخاِء السؽقُن، وأّن ُجزَء  وَم

الحركة الذي طؾك الخاء طارٌض، وهق يف إصؾ مـ حركة الصاد، وهربًا 

 «.ووهل رواية طـ قالقن وأبل طؿر»مـ اجتؿاع ساكـقـ، 

ـَ الخاَء وخػََّػ الصادَ  ـْ أسَؽ ففل مضارع  ، (ََيِۡصُىِنَ ) وأما َم

، طؾك معـك َيْػِعؾقن مـ «وهل قراءة حؿزة»طؾك ِزكة َفَعَؾ، « َخَصؿَ »

الخصقمة كلكف َقاَل: وهؿ يتؽؾؿقَن، أو: وهؿ فِل أكػسفؿ يَـْخِصُؿقَن مـ 

 .(1)َوَطَدهؿ الساطةَ 

 التحليل الصىتي والذاليل: - 4
ن تؽقّ . وتاء: تعبّر طـ تخؾخؾ وكحقه يف أثـاء ِغَؾظلخا تيّا:تو

بارتػاع أقصك الؾسان حتك يؿاّس أقصك الحـؽ الرخق صاكًعا حاجًزا رخًقا 

ا بف،  ، مع مرور هقاء َكَػِس الخاء متخؾال ذلؽ التجؿع الرخق محتؽًّ ًٓ ُمتخال

                                                

 . 2/44، معاين الؼراءات 3/19( يـظر: معاين الؼرآن وإطرابف 1)

، معاين الؼرآن 1/363، معاكك الؼرآن لألخػش 2/379( يـظر: معاين الؼرآن لؾػراء 1)

، حجة ابـ 6/42الحجة لؾػارسل  ،2/319، معاين الؼراءات 4/291وإطرابف 

، شرح الفداية 8/3469، لطائػ اإلشارات 2/321، الؽشػ 611زكجؾة: 

 .3/179، الؿغـل 467، اإلتحاف: 3/1174، الؿقضح 2/486



 

 

 

 
 

 رارها الدالليةــــع أسيف تنّو دراسٌة  :تواتُر القراءات من افتعل الصرفيةم 
 

 ــعىد عذ مســمـــد.حم
 
 ـ
ْ
 ىانيــل

 

164 

قج: فقتؿقج جاكباه لرخاوتفؿا، ويُسَؿع صدى ذلؽ آحتؽاك برخق يتؿ

 .(1)خاءً 
 والصاد: تعبِّر طـ كقِن الشلء غؾقظًا ققيًّا يف ذاتف خالًصا مؿا يخالطف.

بخروج هقاء الزفقر ُحْزَمًة كثقػة )غؾقظة( مؿتدة بقـ الؾسان الذي وتتؽّقن 

يتؼعر حقـئذ، وأطؾك الحـؽ الذي يصقر كالطبؼ لف، فقحس الـاصؼ بفا حزمة 

يخالطفا زمقر الجفر، يـػذ مـ الػؿ كثقػة )غؾقظة( مـ الفقاء الخالص، ٓ 

 .(1)بلثر اإلصباق
 ر طـ تضامٍّ أو استقاٍء ضاهريٍّ لشلء أو طؾك شلء.والؿقؿ: تعبّ 

مع خروج زمقر  -بالتؼاء الشػتقـ يف كؼطة أقرب إلك ضاهرهؿاوتتؽّقن 

 .(9)الجفر مـ إكػ

 : بني القزاءتني والفزق ،العالقت –5

قف بعض طؾؿاء الؾغة وتقجقف الؼراءات ٓ يتػؼ الباحث مع ما ذهب إل

مـ أكف ٓ فرق بقـ هذه الؼراءات القاردة يف هذه الؽؾؿة، وما تبـّاه صاحب 

كؾفا  هذه الؽؾؿة قراءاتمـ أن  (6)رسالة: تػسقر الؼرآن بالؼراءات العشر

، لتخػقػ يف الـطؼؿجرد ابؿعـك واحد، وهذه الػروق يف الحركات هل ل

 قًا بقـفا، وبقان تؾؽ يف الػروق مـ خالل ما يلتل:ويمكد طؾك أن هـاك فرو

، لؽـ ُأدِغَؿت التاء يف «قنَ ؿُ ِص تَ ْخ ـيَ »سبؼ أن أصؾ هذا الؾػظ  - 1

الصاد، فؼد يؽقن هذا اإلدغام إشارة إلك سرطة حدوث الـػخة أو الصقحة، 

                                                

 .1/28( يـظر: الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ 1)

 .1/31( الؿصدر السابؼ 1)

 .1/37( الؿصدر السابؼ 2)

 .11/139ان، ُتـظر رسالتف الؿذكقرة أطاله ( وهق الباحث: سامل خؾقؾ رضق3)
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 : ﮲ ) وققلف:"قال الؿاُتريديُّ طـ سرطة ققام  رُ بِ ْخ يُ  (ۓ ۓ

ڳ ڳ )    ،أي: فجلةً  (گ ڳ ڳ ) فا: كؼقلف:الساطة وغػؾة أهؾفا طـ

خُرف:(ڱ  "[66]الزُّ
قال:  ،ويف حديث أبل هريرة ما يشقر إلك ذلؽ . (1)

ُجاَلِن َثْقبَُفَؿا بَقْـَُفَؿا، َفاَل ...» :قال رسقل اهلل  اَطُة َوَقْد َكَشَر الرَّ َـّ السَّ  َولَتَُؼقَم

َٓ يَطِْقَياكِِف، َولَتَُؼق ،تَبَايََعاكِفِ ي ـِ لِْؼَحتِِف َفاَل َو ُجُؾ بَِؾبَ اَطُة َوَقِد اْكَصَرَف الرَّ َـّ السَّ َم

اَطُة  َـّ السَّ اَطُة َوُهَق يُِؾقُط َحْقَضُف َفاَل َيْسِؼل فِقِف، َولَتَُؼقَم َـّ السَّ َيطَْعُؿُف، َولَتَُؼقَم

ما  بـ طؿرو طبد اهللويف حديث  .(9)«َوَقْد َرَفَع أُْكَؾتَُف إِلَك فِقِف، فاَل يَطَْعُؿَفا

ـّ يف الصقر، والـاس يف صرقفؿ وأسقاقفؿ »، قال: يشقر إلك ذلؽ أيضًا لقُـَْػَخ

ومجالسفؿ، حتك إن الثقب لقؽقن بقـ الرجؾقـ يتساومان، فؿا يُرسؾف 

أحدهؿا مـ يده حتك ُيـَػخ يف الصقر، وحتك إن الرجؾ لقغدو مـ بقتف فال 

قر، وهل التل قال اهلل ھ ھ ھ ے ے ) :يرجع حتك يـػخ يف الصُّ

 .(6)«... أية (ڭ ڭ ۇ ۓ ۓ﮲ 

قد يؽقن اإلدغاُم وما فقف مـ تشديد وتثؼقؾ إشارًة إلك شدة ما يؼع  - 2

ـَ وثَِؼِؾ الجَدِل القاقع بقـفؿ  .بقـ الؿتخاصِؿق

                                                

 . 8/526( تلويالت أهؾ السـة 1)

 . 6516، باب: صؾقع الشؿس مـ مغربفا، برقؿ: 8/116( أخرجف البخاريُّ 2)

ْجاَلِن ».  وَوَرَد أيضًا : 21/528( يـظر: جامع البقان لؾطبري3) اَطُة َوالرِّ َتُؼقُم السَّ

 َٓ ُجُؾ َيْحُؾُب َفاَل َيتَبَاَيَعاِن الثَّْقَب َو اَطُة َوالرَّ َٓ َيتَبَاَيَعاكِِف، َحتَّك َتُؼقَم السَّ َيطِْقَياكِِف َو

اَطةُ  َكاَء َطَؾك فِقِف َحتَّك َتُؼقَم السَّ ، 2/645أخرجف: كعقؿ بـ حؿاد يف الػتـ «. َيَضُع اإْلِ

 .3/126، والسؿرقـديُّ يف بحر العؾقم 1819برقؿ: 
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أن الصقحة : كؿعـال قراءُة حؿزة التخػقُػ فقفا يدل طؾك أن - 3

طدهؿ مجلء الساطة، وققام طـد أكػسفؿ يَْخِصُؿقن َمـ و ؿْ هُ وَ " ستؽقن

 .(1)"الؼقامة، ويغؾبقكف بالجدل يف ذلؽ

أن يؽقن الؿراد مـ قراءة التخػقػ: الخصقمة يف البققع  يحتؿؾ - 4

 ُؾ بْ طؾك ما كاكقا طؾقف مـ قَ  ؿْ الساطة تؼقم وهُ  وأنّ "والؿعامالت وكحقها، 

وكلكفا إشارة إلك أن تؾؽ  ،(9)"طات والخصقمات والؿـازطةقيف البق

باطتبارها محؾ  ،(6)ؿ خاصةهمتاجرفِل أسقاقفؿ وخصقمة أثـاء وجقدهؿ ال

نُِِهۡ )التجؿعات غالبًا، ويميدها ما جاء بعدها وهق ققلف تعالك:  َۡ َ
 َوََلٓ إََِلٰٓ أ

يؿقتقن مؽاكفؿ، بؾ مـ أسقاقفؿ إلك أهؾفؿ،  قنٓ يرجع، أي: (يَرِۡجُعِنَ 

اد مـ قراءة التشديد: التخاصؿ وأّن الؿر .(4)اختقار الطبريّ و قتادة ققل  وهق

يختصؿقن يف الساطة والبعث أكفا ٓ تؼقم وٓ "أي: ، الساطة والبعثيف أمر 

 وهق أطّؿ مـ كقكفؿ يف إسقاق وغقرها. .(6)"تؽقن: ٕكفؿ كاكقا يـؽروكفا

 كلّن اإلدغاَم ـ واإلدغام  -وأصؾفا )يختصؿقن( -قراءة التشديد  - 5

                                                

 . 21/531بري ( يـظر: جامع البقان لؾط1)

 . 8/526( يـظر: تلويالت أهؾ السـة 2)

، 3/428، جامع البقان، لإليجلّ 4/47( يـظر: تػسقر الؼرآن العزيز ٓبـ أبل زمـقـ 3)

 . 4/21الؽشاف 

، زاد الؿسقر 9/6148، الفداية الك بؾقغ الـفاية 21/531( يـظر: جامع البقان 4)

3/527 . 

 . 4/21، الؽشاف 8/526( يـظر: تلويالت أهؾ السـة 5)
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لؾتاء يف الصاد فقفا إشارة إلك أن الساطة تلتقفؿ وهؿ  معـاه يف الؾغة: اإلدخال ـ

 .(1)أدخؾ ما يؽقكقن يف الغػؾة، ولَْفِقهؿ واكشغالفؿ ببقعفؿ وشرائفؿ
ُىِنَ ) إدغام التاء يف الصاد يف قراءة - 6 بالتشديد إشارة إلك أّن  (َيّصِ

خصامفؿ قد بؾغ غايتف ومـتفاه، وهذا دلقؾ طؾك شدة غػؾتفؿ طـ أمر 

فنّن مـ يتققع الؼقامة يستِعدُّ لفا، أما همٓء فؼد كسقها وغػؾقا طـفا الساطة، 

 :  ـَ وبقَّ ... "أشد الغػؾة وما اختصامفؿ إٓ دلقؾ طؾك ذلؽ، قال البؼاطلُّ

َُهۡ ) هؿ بؼقلف:غرورَ  ُىِنَ  َو يتخاصؿقن يف  :أي ،يختصؿقن :أي (َيّصِ

باإلدغام الالزم طـف  بذلؽ إشارة رَ بِّ معامالتفؿ طؾك غاية مـ الغػؾة، ولعؾف طُ 

 مزيد ٓ دٍّ حَ  إلك، التشديد إلك تـاهل الخصام بنقامة أسبابف أطالها وأدكاها

 ذلؽ وكؾ ،(6)أدكاه إلك التسبقب اكتفاء :(9)اهلل أهؾ طـد معـاه التاء ٕنّ  :طؾقف

 إطراضفؿ ٕن مـفا إمان أطظؿ يف يؽقكقن الصعؼ وقت يف أكفؿ إلك إشارة

 .(4)"طؾقفا مزيد ٓ غاية إلك بؾغ طـفا
 بؾغت نإو خصقمتفؿقراءة التشديد اإلدغاُم فقفا يشقر إلك أّن  - 7

، الصقحة إلك بالـسبة الخػاء غاية يفلؽـفا يف الققت كػسف  ة،الشّد  يف الـفاية

ويشقر اإلدغام أيضًا "وقد طبّر اإلمام البؼاطّل طـ ذلؽ وزاد وأفاض بؼقلف: 

ن بؾغت الخصقمة إبالـسبة إلك الصقحة، وإلك أن خصقمتفؿ يف غاية الخػاء 

                                                

: إشارة خاصػة إلك 4/9، ولباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ 3/526( يف زاد الؿسقر 1)

 هذا الؿعـك الؿستـبط. 

أهؾ التصقف. واهلل أطؾؿ، وكؿا هق معؾقم أن البؼاطل يف  "أهؾ اهلل"( يؼصد بـ: 2)

 اطتـك كثقرًا بعبارات ومصطؾحات أهؾ التصّقف.  "كظؿ الدرر"

قُب معـاه: القصقل إلك الشلء بسبب، وسبََّب إمَر: جعَؾ لف سببًا. يـظر: ( التسب3)

 . 5/2931شؿس العؾقم ودواء كالم العرب مـ الؽؾقم 

 . 16/139( كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر 4)
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باإلضفار إشارة إلك أكف ٓ يؼع « يختصؿقن» الـفاية يف الشدة، ولؿ يؼرأ أحٌد 

قبؾ  ؿ الصقحةُ فُ فؾؽُ بؾ تُ  ،حتك تؽقن ضاهرة كامؾةٌ  ةٌ يف ذلؽ الققت خصقم

 -فلوجزوا  فُ صحابُ أفقف  أَ َد استقػاء الحجج وإضفار الدٓئؾ، فؿـفا ما كان ابتَ 

ومـفا ما  ،-أشارت إلقف قراءة حؿزة بنسؽان الخاء وكسر الصاد مخػػًابؿا 

بؿا أشار إلقف تشديد الصاد مع اختالس  - ؾقٌّ وطُ  كان متقسطًا وفقف خػاءٌ 

بؿا أشار إلقف  -ومـفا ما هق كذلؽ وهق إلك الجالء أقرب  ،-فتحة الخاء

سر ، وأشار مـ قرأه كذلؽ مع ك-إخالص فتحة الخاء مع تشديد الصاد

 .(1)"الخاء إلك التقسط مع الخػاء والسػقل، واهلل أطؾؿ

ُىِنَ ) :ــبالتعبقر  – 8 الؿشدد أققى يف الدٓلة طؾك الؿؼصقد  (َيّصِ

ٕن الؿؼام مؼام شدة وققة وسرطة، وبؼاء  :(9)"يختصؿقن"بـ مـ التعبقر

ضاهراً ٓ يتـاسب مع هذا الؿؼام،  -وهق التاء-الحرف الؿرقؼ الؿفؿقس 

، فصار الـاصؼ -وهق الصاد-َؿ ذلؽ الحرف الضعقػ يف حرف ققيٍّ فلُدغِ 

، ولقس بتاء وصاد، فؽان هذا الَجْرُس لؾؽؾؿة أققى يف  ـِ كلكف يـطؼ بصاَدْي

 .الدٓلة طؾك الؿؼصقد مـ غقره مـ إلػاظ. واهلل تعالك أطؾؿ
           

                                                

 . 16/141( كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر 1)

ومؿا يدغؿ: إذا كان الحرفان مـ "ف: ( وقد طبَّر سقبقيف طـ هذه الؼقة الؾغقية بؼقل2)

مخرج واحد، وإذا تؼارَب الؿخرجان، ققلفؿ: يطّّقطقن يف يتطقطقن، ويّذّكرون يف 

عقن يف يتسؿعقن،  ؿَّ ، إْذ كان يؽقن يف اإلدغاُم يف هذا أققىيتذكرون، ويسَّ

آكػصال، والبقان فقفؿا طربٌل حسـ: ٕكفؿا متحركان، كؿا حسـ ذلؽ يف 

، "يطقروا بؿقسك "تدون. وتصديؼ اإلدغام ققلف تعالك: يختصؿقن ويف

 .4/474. الؽتاب "يذكرون"و
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 املبحث الـــزابع 
 )دعا(التبادل الصيغي يف الفعل 

 هق ققل اهلل تعـالك: واحٌد  مقضعٌ  وفقف 
ڀ ... ) ڀ ڀ ڀ  پ     (پ 

   [.27]الُؿؾؽ:

  القزاءاث املتىاتزة الىاردة فيه:- 1
  . (1)قرأ يعؼقب بنسؽان الدال مخػػة . وقرأ الباققن بػتحفا مشّددة

 التحليل اللغىي: – 2
قراءة التشديد تحتؿؾ طـد الؾغقيقـ أن تؽقن بؿعـك الدطاء، وأن 

ّدطاء، وقد كؼؾ سقبقيف طـ العرب ققلفؿ: الؾفؿ أشركـا يف تؽقن مـ آ

ڇ  ...) َدْطَقى الؿسؾؿقـ، أي: دطائفؿ، واستشفد بؼقل اهلل تعالك:

، (9)، أي: وآخر دطائفؿ[11]يقكس:   (  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
 وبؼقل الراجز )بشقر بـ الـِّْؽث(:

 .(6)"َولَّْت وَدْطَقاَها َكثقٌر َصَخبُفْ "
يريد: َتْدُطقَن،  ( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ) قلف:وق"وقال الػراء: 

ّكرون، وتخبرون وتختبرون، والؿعـك  وهق مثؾ ققلف: َتْذُكرون، وَتذَّ

 .(4)"واحد
ْغبة إلك اهلل طز وجؾ، َدَطاُه ُدطاًء "وقال ابـ ِسقده:  طاُء: الرَّ الدُّ

وَدْطَقى، حؽاها سقبقيف يف الؿصادر التل يف آخرها ألػ التلكقث... وفِل 

                                                

 .2/389، الـشر 2/687( يـظر: غاية آختصار 1)

 ، )صغق(. 38/495، تاج العروس 15/33( جامع البقان لؾطبري 2)

،  الؾسان )فصؾ: العقـ 2/319، معاين الؼرآن وإطرابف 4/41( يـظر: الؽتاب 3)

 .4/594الؿفؿؾة( 

 . 3/171( معاين الؼرآن لؾػراء 4)



 

 

 

 
 

 رارها الدالليةــــع أسيف تنّو دراسٌة  :تواتُر القراءات من افتعل الصرفيةم 
 

 ــعىد عذ مســمـــد.حم
 
 ـ
ْ
 ىانيــل

 

121 

معـاه: ما َيتََؿـَّْقَن، وهق راجع إلك معـك  [57]يس:    ( ٿ ٿ ٹ  ) :التـزيؾ

طاءِ    .(1)"الدُّ
جاء يف  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) وققلف تعالك:"وقال أيضًا: 

ُطقن  التػسقر: تْؽِذبقن، وتلويؾف فِل الؾغة: هذا الذي كـتؿ مـ أجؾف َتدَّ

لذي فالؿعـك: هذا ا بالتخػقػ، (ۓ ) إباصقؾ وإكاذيب. ومـ قرأ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ) كـتؿ بف تستعِجُؾقن وَتْدُطقن اهلل، يف ققلفؿ:

ُطقن( ،   (...ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ويجقز أن يؽقن )يَدَّ

طاِء ومـ الّدْطَقى  .(9)"َيْػتَِعُؾقن مـ الدُّ

ـِ ِسقَد  ـُ مـظقٍر كالَم اب ِف وزاد طؾقف ققلف:  هْ وكؼؾ اب وققُل اهلل طزَّ "بـصِّ

قرأ أبق    ( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) وجؾَّ يف سقرةِ الُؿْؾؽ:

(6)طؿرٍو
ِطل    (ڀ) ـْ ققلؽ: َتدَّ ـُ َتْؽِذبقن ِم َرُه الَحَس َؾًة، وفسَّ ، ُمثَؼَّ

ُطقَن  ـْ أجؾف َتدَّ ِطل ما ٓ يؽقُن، تلويؾف يف الؾُّغِة: هذا الذي كـتؿ ِم الباصَؾ وَتدَّ

اُء: يجقُز أن يؽقن   بؿعـك    (ڀ)إباصقَؾ وإكاذيَب، وقال الَػرَّ

ـْ قرأ َػًة، ففق ِمـ: َدَطْقُت َأْدُطق (ۓ ) )َتْدُطقن(، وَم   .(4)"ُمَخػَّ

                                                

 .326، 2/325( الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ 1)

 .2/327( الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ 2)

ـِ مـظقر الؼراءَة بالتشديد ٕبل طؿرو فقف تجّقٌز، ففل كؿا سبؼ قراءة الؼراءة  (3) كسبُة اب

خالػت قراءتف العشرة إٓ يعؼقَب، ولعؾف خّص أبا طؿرو بالذكر لؽقكف بصريًا ف

 .قراءة البصري أخر وهق يعؼقب

، 19/416، )فصؾ الدال الؿفؿؾة(. ويـظر: تاج العروس 14/261( لسان العرب 4)

 )فصؾ الدال(.
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إما لغتان بؿعـك  -مـ ِوْجفة كظر الؾغقيقـ  -وبالتالل فالؼراءتان  

متؼارب، فلصؾفؿا واحد إٓ أن التشديد يشتؿؾ طؾك  واحد، وإما أن معـاهؿا

َطاء، والتشديد ْطَقى معـك العؿقم، وإما أن التخػقػ مـ الدُّ  .(1)مـ الدَّ
 التىجيه:  – 3

حذا طؾؿاُء التقجقف َحْذَو طؾؿاء الؾغة، فذهبقا إلك أن الؼراءة 

مـ الدطاء، والؿعـك: هذا الذي كـتؿ تستعجؾقكف  ( ۓ) بالتخػقػ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ) وَتْدطقن اهلل أن يققعف بؽؿ، تؼقلقن:

 .( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

طاء أيضًا، أو مـ َتػْ  ( ڀ  ) الؼراءُة بالتشديدو تَِعؾقن مـ الدُّ

ْطقى، أي: ُطقَن إباصقَؾ  الدَّ ُطقَن أكؽؿ إذا مِ وإكاذيَب  َتدَّ ؿ وُكـتْؿ تُّ ، أي: َتدَّ

ُطقنَ ، أو خرُجقنُتَرابًا أكؽؿ ٓ تُ   ڀ  ) وققؾ: معـكأكف ٓ جـة وٓ كار،  َتدَّ

َمَنّ  يؼال ادَِّع طؾلَّ ما شئت،، نقْ أي: َتؿـَّ   (  .(9)"ئتما ش أي: ت

 التحليل الصىتي والذاليل: - 4
ٓ "سبؼ ذكر معاين أصقات هذا الؾػظ طـد الحديث طـ لػظ 

 َدَطَق(. -، مع مراطاة ومالحظة ترتقب حروف الؾػظقـ: )َطَدَو "تْعُدو

 : بني القزاءتني والفزق ،العالقت - 5
حتك تظفر العالقُة بقـ الؼراءتقـ، ويتضح الػرق بقـفؿا، يحُسـ 

، العذاَب ى الؽػاُر لؿا رأف طؾك الؿعـك اإلجؿالّل لفذه أية، وهق أكف الققق

 :أي (ۡت  َٔ ِسٓي )، حاضراً ، أو: طقاكًا أو:، ربًاػة: أي قُ لْ وهق الؿقطقد بف، زُ 

                                                

 .58( يـظر: التقجقف البالغل لؾؼراءات الؼرآكقة، د. أحؿد سعد محؿد: 1)

 .161، قالئد الػؽر: 3/1284، الؿقضح 3/81( معاين الؼراءات 2)
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كؿـ  قادُ فا السَّ قَ ِش ، وغَ والؽآبةُ  قءُ فؿ، وضفر فقفا السُّ ف وجقهَ ساءت رؤيتُ 

پ ) خفؿقبِّ ـ يُ ومَ  فؿ الزباكقةُ تؼقل ل :، أي"وققؾ لفؿ" ،ساق إلك الؼتؾيُ 

 .(1)  ( ڀ ڀ ڀ ڀ

طاء،  (ۓ ) وجؿفقُر الؿػسريـ طؾك أن قراءة التخػقػ مـ الدُّ

طقن، " الػراء:، قال (9) ( ڀ )وكذا قراءة التشديد  ُطقَن مـ َتْد  :يريدتدَّ

طاء ُطقَن َواِحٌد  َتطُْؾبُقنَ  :أي ،الدُّ  ،فِل الؾَُّغةِ  َوَتْستَْعِجُؾقَن بِِف، َوَتْدُطقَن َوَتدَّ

كَُّرونَ  :ِمثُْؾ  ِخُرونَ و َوَتْدَخُرونَ  ،َتْذُكُروَن َوَتذَّ   .(6)" ََتدَّ

وبعُض الؿػسريـ يضقػ إلك ما تؼدم احتؿآً آخر، وهق جقاز كقن 

أن  الحسـفؼد ُكِؼؾ طـ  ولقس الدطاء، قىطْ الدَّ قراءة الجؿفقر بالتشديد مـ 

، وذهب (4)قن أكف ٓ جـة وٓ كارطُ دَّ : تَ الؿعـك يف قراءة الجؿفقر بالتشديد

ُطقَن إباصقؾ " :يف الؾغة اتلويؾفالزجاج إلك أن  هذا الذي كـتؿ مـ أجؾف َتدَّ

                                                

 .11/229ـظر: البحر الؿحقط ( ي1)

 .221، 18/221( يـظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن 2)

. ويـظر أيضًا 31/597، مػاتقح الغقب 4/331( يـظر: التػسقر القسقط لؾقاحدي 3)

، تػسقر 5/128، معالؿ التـزيؾ 23/519التػاسقر التالقة: جامع البقان لؾطبري 

، الفداية الك 27/122والبقان  ، الؽشػ5/16الؼرآن العزيز، ٓبـ أبل زمـقـ 

،  583، 4/582، الؽشاف 1119، القجقز لؾقاحدي: 12/7616بؾقغ الـفاية 

، أكقار التـزيؾ 221، 18/221، الجامع ٕحؽام الؼرآن 8/324زاد الؿسقر 

/ 15، روح الؿعاين 5/371، فتح الؼدير 9/11، إرشاد العؼؾ السؾقؿ 5/232

 ، وغقر ذلؽ.4/311، ثؿ: إطراب الؼرآن لؾـحاس 23

، البحر 5/343، الؿحرر القجقز 7616/ 12( يـظر: الفداية الك بؾقغ الـفاية 4)

 .11/395، الدر الؿصقن 11/229الؿحقط
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وطظامًا أَكَُّؽْؿ ٓ  طقن أكؽؿ إَذا ِمتُّؿ وكـتؿ ترابًاأي تدَّ ، وإكاذيب

 .(1)"ُتْخَرُجقنَ 

ابًا، بؾ صق -متطابٍؼ تؿامًا -ولقس الؼقل بلن الؼراءتقـ بؿعـك واحٍد 

إضافة وزيادة طـ إخرى،  ويف إحداهؿاكعتؼد أن بقـ الؼراءتقـ فرقًا، 

 ويتبقـ ذلؽ مؿا يلتل: 

  ( ڀ ) قراءُة التخػقػ تميد أحد الؿعـققـ يف قراءة – 1

طقى طاء ولقس الدَّ حف، وهق أكف مـ الدُّ  .(9)بالتشديد، أو تشقر إلقف وترجِّ

فؿ يْدُطقن بتعجقؾ العذاب، قراءُة التخػقػ أفادت أكفؿ بجؿؾت – 2

ولؽـ قراءة التشديد فقفا معـك زائد إضايفّ، حقث أفادت أكفؿ كاكقا 

يتقاَصْقن بذلؽ استؽباراً، واستبطاءاً لـزول العذاب، أي: يتداطقن بقققطف، 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) وهق مثؾ ققلفؿ:

طقن أي: كاكت الدطقى بقققطف فاشقة مـؽؿ، فؿعـك ، ( ...ۉ ( هـا: )تدَّ

طاء، ،(6)تتداطقن ْطقى، مـ الدُّ  قال الشاطر: ولقس مـ الدَّ

ِطل"  .(4)"َفَؿا بَرَِحْت َخقٌْؾ َتثُقُب َوَتدَّ

 .(6)"أي: َتتََداَطك بقـفا: يا لػالن! وكحق ذلؽ 

                                                

 .5/211( معاين الؼرآن وإطرابف 1)

، فتح الؼدير 11/229، البحر الؿحقط 18/221( يـظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن 2)

5/316. 

 .38/47فؿ بعًضا حتك يجتؿعقا.  تاج العروس ( تداَطك الؼقُم: دطا بعض3)

. يـظر: "ويؾحؼ مـفا ٓحؼ وتؼطّع"( هذا صدر بقت لـ: أوس بـ حجر، وطجزه: 4)

 .2/3، ويـظر أيضًا: أساس البالغة )ف ت أ(، 2/25مجاز الؼرآن، ٕبل طبقدة 

 .2/325( الؿحتسب 5)
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، وهق أكفؿ (1)فؽلن قراءة التشديد جاءت لتػقد هذا الؿعـك الزائد

لؽقكفؿ  :(9)ستعجؾقكفوي فطؾبقكوي كاكقا يتداطقن بقققع العذاب

يستبطئقكف، وهذا آستعجال والتداطل الذي ُتبْرِزه قراءة التشديد غقر ضاهرٍ 

  يف قراءة التخػقػ.
قراءة التشديد أفادت معـًك إضافقًا آخر، هق أكفؿ لؿ يؽقكقا  – 3

يؽتػقن بلن َيْدطق كؾُّ واحد مـفؿ بؿػرده باستعجال العذاب، بؾ كان يتّخذ 

طقن معف، وهذا مـ شدة آستفزاء واإلكؽار مـفؿ، ويستػاد معف آخريـ َيدْ 

هذا الؿعـك السابؼ مـ معاين صقغة )افتعؾ(، إذ مـ معاكقفا: آّتخاُذ، 

والؿشاركة، أي: اّتخذ كؾُّ واحد مـفؿ آخر، أو آخريـ معف يَْدطقن 

باستعجال العذاب، ويشتركقن يف الدطاء، فؼراءة التخػقػ يػفؿ مـفا أكفؿ 

فؿ كاكقا َيْدطقن، لؽـ ُفرادى غقر مجتؿعقـ وٓ متقاصقـ بذلؽ، أما بجؿؾت

قراءة التشديد فقػفؿ مـفا أكفؿ كاكقا َيْدطقن بشؽؾ جؿاطّل، أخذاً مـ معـك 

ـِ مـ صقغة )افتعؾ(.  الؿشاركة وآّتخاذ الؿستػادْي

قراءُة التخػقػ تػقد أكفؿ كاكقا يَْدطقن باستعجال العذاب دون  – 4

الغة مـفؿ يف صؾب ذلؽ، لؽـ قراءة التشديد تػقد هذا آجتفاد اجتفاد ومب

 والؿبالغة، وهؿا مؿا يستػادان مـ معـك الصقغة )افتعؾ(.

                                                

و إصؾ، وهذا رأيٌّ ( وطبارتل ربؿا يػفؿ مـفا أن قراءة التخػقػ هل إسبؼ أ1)

ـُ أبل زمـقـ:  والتشديُد ملخقٌذ مـ التخػقػ، )َتْدطقن( "لبعض الؿػسريـ، قال اب

طقن( تػتعؾقن ُمْشتَؼَّة مـف . تػسقر الؼرآن العزيز ٓبـ أبل زمـقـ "تْػَعؾقن، و )تدَّ

5/16. 

 .11/229( يـظر: البحر الؿحقط 2)



  

 

 

 
 

 طا ــــم  بطنــرآن الكريـــة القـــة لكليــة العلميـــاجملل

 

  م9112هـ = 1441 إصدار مس :  العدد اخلا

126 

حؼقؼة، وفقفؿ مـ يعتؼد  ربّؿا كان يف الؽػار مـ يؽّذب الـبل  – 5

صدقف، ولؽـف كان يؽّذبف ضاهريًا فؼط: تُؽبراً مـف أن يتَّبِعف، وفقفؿ مـ كاكقا 

ن بـزول العذاب حؼقؼة، ومـفؿ مـ كان يدطق بذلؽ ضاهريًا فؼط: َيْدطق

مقافؼًة لؾؼقم، لؽـف يف حؼقؼة كػسف يخشك هذا العذاب: لؽقكف يعتؼد صدق 

ـَ الػعؾ الـبل  فجاءت  ،(1)"تَؽّذبقن"هـا معـك  "تّدطقن"، وقد ُضؿِّ

ب  ران حال الػريؼقـ، مـ كان يؽذِّ الؼراءتان بالتشديد والتخػقػ تصقِّ

ب ضاهريًا وباصـقًا: ٕن )افتعؾ( تلتل بؿعـك  ضاهريًا فؼط، ومـ كان يؽذِّ

)تػاَطَؾ(، ومـ معاين )تػاطَؾ(: التظاهر بالػعؾ دون حؼقؼتف، أي أن مـفؿ مـ 

كان يتظاهر بفذا الدطاء، ومـفؿ مـ كان يدطق بف حؼقؼة، فؽؾُّ قراءة مـ 

 الؼراءتقـ تؿثِّؾ فريؼًا مـ الػريؼقـ وتشقر إلقف.
قراءُة التخػقػ تشقر إلك أن مـفؿ مـ كان يطؾب كزول العذاب  – 6

جؿؾًة ودفعة واحدًة، وطؾك جؿقع الؼقم، مبالغة وكـاية طـ اإلكؽار 

أما قراءة التشديد فػقفا إشارة إلك أن مـفؿ  ،(9)وآستفزاء، والتفّؽؿ والعـاد

ما مـ كان يطؾب كزول العذاب بشؽؾ تدريجّل ولقس دفعة واحدة، وهذا 

الَِّذي ُكـتُؿ  هذا"فؼقؾ لفؿ حقـ رأوا العذاب ..."يشقر إلقف ققل إخػش: 

ُطقنَ  "و ،خػقػة "بِِف َتْدُطقنَ  وهق  ،ثؼقؾة قرأه الـاس طؾك هذا الؿعـك "َتدَّ

ومؿا يمكد ذلؽ أن )افتعَؾ( تلتل  ،(6)"ٕكف شلء بعد شلء ؛أجقد وبف كؼرأ

                                                

  .  29/51( يـظر: التحرير والتـقير 1)

 .29/51، التحرير والتـقير 15/23وح الؿعاين ( ر2)

، 18/221. ويـظر أيضًا: الجامع ٕحؽام الؼرآن 2/546( معاين الؼرآن لألخػش 3)

 .5/316فتح الؼدير 
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ج، أو بؿعـك )تػاطَؾ(، وكذا بؿعـك )تػّعؾ(، وكال هؿا مـ معاكقف: التدرُّ

  .(1)حصقل الشلء تدريجقًا

طاء بـزول العذاب كان شائعًا  – 7 قراءُة التشديد أفادت أن أمر الدُّ

بقـفؿ، فاشقًا مـفؿ، بخالف قراءة التخػقػ، والؿعـك حقـئذ طؾك قراءة 

ْطقى بقققطف فاشقًة »العامة بالتشديد:  َتتََداَطْقن بقققطف، أي: كاكت الدَّ

أي: ٓ  [،11]الحجرات: ( جبمئ ىئ يئ  ) مـؽؿ، كؼقلف يف معـك العؿقم:

هـا مـ ادِّطاء الحؼقق أو   (ڀ) َيْػُش هذا فقؽؿ، ولقس معـك

بؿعـك: تتداطقن مـ الدطاء ٓ مـ  (ڀ) الؿعامالت، إكؿا

ْطقى   .(9)«الدَّ

أفادتا أن    (ۓ ) والتخػقػ   (ڀ) الؼراءتان بالتشديد - 8

وا العذاب وزطؿقا طدم وققطف تعّجؾقه بالدطاء والتؿـل: الؽػار لّؿا أكؽر

 .(6)زيادة يف اإلكؽار والجحقد
 واهلل تعاىل أعله.

 

           
 
 
 

                                                

، شرح 1/175، ارتشاف الضرب 131، 126، 125( يـظر: الؿؿتع الؽبقر: 1)

 .34، 33، شذا العرف: 3/316، هؿع الفقامع 3/456التسفقؾ 

 . 2/325ؿحتسب ( ال2)

 .  13/73( تػسقر الؼرآن بالؼراءات الؼرآكقة العشر 3)
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ّ هَ ُحْسنَها)اخلامتة  (أسأُل الل 
 

، وطؾك آلف الحؿُد هلل، والصالُة والسالم طؾك سقدكا رسقل اهلل 

 وصحبف ومـ وآه، وبعُد،،،،

َد هذه الجقلة الؿباركة يف تقجقف ومعاين الؼراءات الؿتقاترة التل فبَعْ 

س وإدراك العالقات والػروق بقـفا  جاءت طؾك صقغة افتعؾ، ومحاولة تؾؿُّ

فؼد تبقّـ لـا كثرة هذه العالقات وتؾؽ الػروق، وأن طددًا كبقراً مـفا قد 

كؿا أن طدداً مـفا  صّرح بف، أو أشار إلقف وألْؿَح إلقف الؾغقيقن أو الؿػسرون،

كان مـ فتِْح اهلل طؾّل، وقد تؿّخَض هذا البحث طـ طدد مـ الـتائج، أُْجِؿُؾفا 

 فقؿا يلتل:

جالُء اإلطجاز يف الؼراءات الؼرآكقة التل تؼقم الؾػظة فقفا مؼام  - 0

 أية الؽامؾة بؾ وأيات الؿتعددة. 

ؿا الصقغ الصرفقة الؼراءات الؼرآكقُة ثريّة جداً بالؿعاين، وٓ ِسـقَّ  - 9

 مـفا.

السقاق العام الذي وردت فقف الؾػظة الِؼرائقة لف دور مفؿ جدًا يف  - 3

 إبراز الػروق الؾغقية والدٓلقة بقـ الؼراءات.

بعض الؼراءات تتجّسد فقفا الدٓلة طؾك معـك معقـ مؼصقد مـ  - 2

: إضافة إلك كقن تؾؽ الحركات (1)خالل حركة بعض حروففا

 ات ولفجات.إشارات إلك لغ

                                                

 وكحقهؿا. "يخّصؿقن"، "يفّدي"(مثؾ 1)
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طؾك َحده، ويف جؿقع  (1)التلكقد طؾك وجقد دٓلة يف كؾ قراءة – 5

الؿستقيات إربعة الؿشفقرة، وخاصة الؿستقى الصريفّ، وٓ طبرة 

 بؼقل مـ يـػل ذلؽ.

الربط بقـ معاين الصقغ الصرفقة التل ذكرها الؾغقيقن، ومعاين  – 1

لف أهؿقتف الؽبرى، وتقجقف إلػاظ الِؼرائقة التل اختؾػ فقفا الؼراء 

ويـتج طـف الؽثقر مـ الؿعاين وآرتباصات بقـ الؼراءات، ويتجّؾك بف 

 مظفر مـ مظاهر اإلطجاز يف تؾؽ الؼراءات.

ر –هذه الؿحاولة  - 4 قد تؽقن  -وإن كاكت محاولة العاجز الؿؼصِّ

بداية لؿحآت جادة أخرى لدراسة هذا الجاكب مـ الؼراءات، 

 طؾك مـقالفا. لدراسات أخرى طؾك مصراطقف ؾ أن يـػتح البابوآمُ 

 

 
 

           
 
 
 
 

                                                

تشقر  "كحقية"تشقر إلك لفجة معقـة، وقد تؽقن  "لفجقة"( قد تؽقن هذه الدٓلة 1)

ُؾ لفا، وقد تؽقن غقر ذلؽ، والؼراءاُت يف كؾ إحقال  إلك قاطدة معقـة وتمصِّ

 صقّاتفا معـك معقّـًا مؼصقدًا. تحؿؾ بقـ
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 كشاف املصادر
إبراز الؿعاين مـ حرز إماين يف الؼراءات السبع، ٕبل شامة: طبد الرحؿـ  -1

 –بـ إسؿاطقؾ، تحؼقؼ: إبراهقؿ ططقة، مؽتبة مصطػك البابل الحؾبل 

 لؼاهرة، بدون تاريخ.ا

ت إربعة طشر، لؾبـا الدمقاصل: أحؿد بـ إتحاف فضالء البشر يف الؼراءا -2

بقروت، ط: الثاكقة،  -محؿد، تحؼقؼ: أكس مفرة، دار الؽتب العؾؿقة 

 م.2116

اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، لؾسققصل: طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، تحؼقؼ:  -3

محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، صبعة سـة: 

 م.1974

لؼرآكقة يف الصـاطة الؿعجؿقة: تاج العروس كؿقذجًا، د. طبد أثر الؼراءات ا -4

كؾقة أداب، جامعة  -الرازق حؿقدة، رسالة دكتقراه بؼسؿ الؾغة العربقة

 م.2111حؾقان، كققشت طام 

إحرف السبعة لؾؼرآن، لؾداين: طثؿان بـ سعقد، تحؼقؼ: د. طبد الؿفقؿـ  -5

 هـ.1418لك، مؽة الؿؽرمة، ط: إو -صحان، مؽتبة الؿـارة 

اإلحسان يف تؼريب صحقح ابـ حبان، ٓبـ حبان: محؿد بـ حبان بـ  -6

 -أحؿد البُستل، تحؼقؼ وتعؾقؼ: شعقب إركموط، ممسسة الرسالة

 م.1988بقروت، ط: إولك، 

ارتشاف الضرب مـ لسان العرب، ٕبل حقان: محؿد بـ يقسػ، تحؼقؼ:  -7

تبة الخاكجل بالؼاهرة، رجب طثؿان، مراجعة: د. رمضان طبد التقاب، مؽ

 م.1998ط: إولك، 

إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ، ٕبل السعقد: محؿد بـ  -8

 ، بدون تاريخ.بقروت –محؿد بـ مصطػك، دار إحقاء التراث العربل 

أساس البالغة، لؾزمخشري: محؿقد بـ طؿر، تحؼقؼ: محؿد باسؾ طققن  -9

 م.1998ولك، السقد، دار الؽتب العؾؿقة، ط: إ

اإلطجاز الصريف يف الؼرآن الؽريؿ، دراسة كظرية تطبقؼقة، د. طبد الحؿقد  -11

 .م2118 بقروت، –هـداوي، الؿؽتبة العصرية 
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إطراب الؼراءات السبع وطؾؾفا، ٓبـ خالقيف إصبفاين: محؿد بـ أحؿد،  -11

 م.2116بقروت، ط: إولك،  -دار الؽتب العؾؿقة

ؾُعؽبري: طبد اهلل بـ الحسقـ، تحؼقؼ: محؿد إطراب الؼراءات الشقاذ ، ل -12

 . هـ1417 إولك: ط ، بقروت –السقد طزوز، طالؿ الؽتب 

إمالء ما مـ بف الرحؿـ مـ وجقه اإلطراب والؼراءات، لؾُعؽبري: طبد اهلل  -13

 ٓهقر،  باكستان. -بـ الحسقـ، تحؼقؼ: إبراهقؿ ططقة،  الؿؽتبة العؾؿقة

محؿد بـ الطقب، تحؼقؼ: د. محؿد طصام آكتصار لؾؼرآن، لؾباقالين:  -14

ان، دار ابـ حزم  -الؼضاة، دار الػتح   .م2111  إولك،: ط بقروت، –َطؿَّ

أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ، لؾبقضاوي: طبد اهلل بـ طؿر، تحؼقؼ: محؿد  -15

 هـ.1418بقروت، ط: إولك،  –الؿرطشؾل، دار إحقاء التراث العربل 

ث السؿرقـدي كصر بـ محؿد، تحؼقؼ: د. محؿقد بحر العؾقم، ٕبل الؾق -16

 .تاريخ بدون بقروت، –مطرجل، دار الػؽر 

البحر الؿحقط يف التػسقر، ٕبل حقان: محؿد بـ يقسػ، تحؼقؼ: صدقل  -17

 .هـ 1421: سـة صبعة بقروت، –جؿقؾ، دار الػؽر 

البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد، ٓبـ طجقبة: أحؿد بـ محؿد،  -18

حؿد الؼرشل رسالن، الـاشر: د. حسـ طباس، الؼاهرة، ط: تحؼقؼ: أ

 هـ. 1419

بصائر ذوي التؿققز يف لطائػ الؽتاب العزيز، لؾػقروز آبادي: محؿد بـ  -19

يعؼقب، تحؼقؼ: محؿد طؾل الـجار، الؿجؾس إطؾك لؾشئقن 

 لجـة إحقاء التراث اإلسالمل، الؼاهرة. -اإلسالمقة

زبقدي: محّؿد بـ محّؿد بـ طبد تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، لؾ -21

 .هـ 1414إولك،: الطبعة بقروت، –الرّزاق، دار الػؽر 

 بقروت،–تاريخ الرسؾ والؿؾقك، لؾطبري: محؿد بـ جرير، دار التراث -21

 هـ.   1387ط:الثاكقة، 

تلويؾ مشؽؾ الؼرآن، ٓبـ قتقبة: طبد اهلل بـ مسؾؿ، تحؼقؼ: إبراهقؿ شؿس  -22

 ، بقروت، بدون تاريخ.الديـ، دار الؽتب العؾؿقة
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تلويالت أهؾ السـة، لؾؿاتريدي: محؿد بـ محؿد، تحؼقؼ: د. مجدي  -23

 م. 2115باسؾقم، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط: إولك، 

التبقان يف إطراب الؼرآن، لؾعؽبري: طبد اهلل بـ الحسقـ، تحؼقؼ:  طؾل  -24

 الؼاهرة، بدون تاريخ. -البجاوي، مطبعة طقسك البابل الحؾبل

 سـة تقكس، –التحرير والتـقير، لؾطاهر بـ طاشقر، الدار التقكسقة لؾـشر  -25

 .هـ1984:الـشر

التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ، ٓبـ ُجَزّي: محؿد بـ أحؿد، تحؼقؼ: د. طبد اهلل  -26

 .هـ 1416 - إولك: ط بقروت، –الخالدي، دار إرقؿ 

، الؼاهرة –عربل التػسقر الؼرآين لؾؼرآن، لعبد الؽريؿ الخطقب، دار الػؽر ال -27

 بدون تاريخ.

تػسقر الؼرآن بالؼراءات الؼرآكقة العشر، لعدد مـ الباحثقـ، )مجؿقطة  -28

رسائؾ ماجستقر يف قسؿ التػسقر وطؾقم الؼرآن، بؽؾقة أصقل الديـ، 

بػؾسطقـ(، مـشقرات الجامعة اإلسالمقة ورابطة  –الجامعة اإلسالمقة 

 طؾؿاء الؿسؾؿقـ. 

قر إزهري: محؿد بـ أحؿد، تحؼقؼ: محؿد تفذيب الؾغة، ٕبل مـص  -29

 .م2111 إولك،: ط بقروت، –طقض مرطب، دار إحقاء التراث العربل 

 -التقجقف البالغل لؾؼراءات الؼرآكقة، د. أحؿد سعد محؿد، مؽتبة أداب -31

 م.2119الؼاهرة، ط: الرابعة، 

عزيز الجامع لؼراءات إئؿة العشرة بعؾؾفا ووجقهفا، لـ: كصر بـ طبد ال -31

الؼاهرة، ط:  -الػارسل، تحؼقؼ: خالد أبق الجقد، مؽتبة أوٓد الشقخ

 م.2117إولك، 

فاب طؾك تػسقر البقضاوي= طـايُة الؼاضل وكػايُة الراضل طؾك  -32 حاشقة الشِّ

 –تػسقر البقضاوي، لؾشفاب الخػاجل: أحؿد بـ محؿد، دار صادر 

 بقروت، بدون تاريخ.

د الرحؿـ بـ محؿد، تحؼقؼ: سعقد حجة الؼراءات، ٓبـ زكجؾة: طب  -33

 م.2111بقروت، ط: الخامسة،  -إفغاين، ممسسة الرسالة
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الحجة يف الؼراءات السبع، ٓبـ خالقيف: الحسقـ بـ أحؿد، تحؼقؼ:  د.  -34

 هـ 1411 الرابعة،: ط بقروت، –طبد العال سالؿ مؽرم، دار الشروق 

أحؿد، تحؼقؼ: بدر الحجة لؾؼراء السبعة، ٕبل طؾل الػارسّل: الحسـ بـ  -35

دمشؼ / بقروت، ط:  -بشقر جقيجابل، دار الؿلمقن -الديـ قفقجل 

 م.1993الثاكقة،  

حدائؼ الروح والريحان يف روابل طؾقم الؼرآن، لؿحؿد إمقـ الفررّي،   -36

 م. 2111دار صقق الـجاة، بقروت، ط: إولك، 

ار الحققان، لؾجاحظ: طؿرو بـ بحر، تحؼقؼ: طبد السالم هارون، د -37

 م.1996بقروت، صبعة سـة:  -الجقؾ

الخصائص ٕبل الػتح طثؿان بـ جـل، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، ط:  -38

 بدون تاريخ. -الرابعة

روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين، لأللقسل: شفاب  -39

 بقروت، بدون تاريخ. -الديـ محؿقد بـ طبد اهلل، دار إحقاء التراث العربل

اد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر، ٓبـ الجقزي طبد الرحؿـ بـ طؾل، الؿحؼؼ: ز -41

 1422 - إولك: ط بقروت، –طبد الرزاق الؿفدي، دار الؽتاب العربل 

 .هـ

زهرة التػاسقر، ٕبل زهرة: محؿد بـ أحؿد بـ مصطػك، دار الػؽر   -41

 العربل، الؼاهرة، بدون تاريخ.

ؿد بـ محؿد ، تحؼقؼ: كصراهلل شذا العرف يف فـ الصرف، لؾحؿالوي: أح -42

 الرياض، بدون تاريخ. -طبد الرحؿـ، مؽتبة الرشد

شرح الؿػّصؾ، ٓبـ يعقش: يعقش بـ طؾل بـ يعقش، دار الؽتب العؾؿقة،  -43

 م. 2111بقروت، ط: إولك، 

شرح الفداية، لؾؿفدوي: أحؿد بـ طؿار، تحؼقؼ: د. حازم حقدر، مؽتبة  -44

 هـ.1415الرياض،  -الرشد

فقؾ الػقائد، ٓبـ مالؽ: محؿد بـ طبد اهلل، تحؼقؼ: طبد شرح تس  -45

الؼاهرة، ط: إولك،  -الرحؿـ السقد، محؿد الؿختقن، دار هجر

 م.1991
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هـ،  715شرح شافقة ابـ الحاجب، لالستراباذي: حسـ بـ محؿد  ت:  -46

تحؼقؼ: د.طبد الؿؼصقد محؿد، مؽتبة الثؼافة الديـقة، الؼاهرة، ط: إولك، 

 م.2114

شافقة ابـ الحاجب، لؾرضل اإلستراباذي: محؿد بـ الحسـ، ت:  شرح -47

هـ،  تحؼقؼ: محؿد محقك الديـ طبد الحؿقد وآخرون،  دار الؽتب 686

 .م1975: الـشر طام بقروت،–العؾؿقة 

شرح صحقح البخاري، ٓبـ بطال: طؾل بـ خؾػ، تحؼقؼ: ياسر إبراهقؿ،  -48

 م.2113 -هـ 1423الرياض، ط: الثاكقة،  -مؽتبة الرشد

شرح كتاب سقبقيف، لؾسقرايف: الحسـ بـ طبد اهلل، تحؼقؼ: أحؿد حسـ،  -49

 م. 2118طؾل سقد طؾل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط: إولك، 

شعب اإليؿان، لؾبقفؼل: أحؿد بـ الحسقـ، تحؼقؼ: د. طبد العؾل طبد  -51

بقمباي،  -الرياض بالتعاون مع الدار السؾػقة  -الحؿقد، مؽتبة الرشد 

 م.2113 -هـ 1423فـد، ط: إولك، ال

الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة، لؾجقهري: إسؿاطقؾ بـ حؿاد،  -51

 الرابعة،: ط بقروت، –تحؼقؼ: أحؿد طبد الغػقر، دار العؾؿ لؾؿاليقـ 

 .م1987

صحقح البخاري، تحؼقؼ: محؿد زهقر، دار صقق الـجاة، ترققؿ: محؿد  -52

 هـ.1422فماد طبد الباقل، ط: إولك، 

غاية آختصار يف قراءات العشرة أئؿة إمصار، ٕبل العالء الفؿذاين:  -53

الحسـ بـ أحؿد، تحؼقؼ: د. أشرف فماد صؾعت، الجؿاطة الخقرية 

 م.1994لتحػقظ الؼرآن الؽريؿ بجدة، ط: إولك، 

غرائب التػسقر وطجائب التلويؾ، لؾؽرماين: محؿقد بـ حؿزة، دار الؼبؾة  -54

 .بقروت –جدة، ممسسة طؾقم الؼرآن  -لؾثؼافة اإلسالمقة 

غريب الحديث، ٕبل ُطبقد الؼاسؿ بـ سالم، تحؼقؼ: د. محؿد طبد  -55

الدكـ، ط:  -الؿعقد خان، مطبعة دائرة الؿعارف العثؿاكقة، حقدر آباد

 م.1964 -هـ  1384إولك، 
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قالئد الػؽر يف تقجقف  الؼراءات العشر، لؼاسؿ الدجقي، ومحؿد الصادق  -56

 م.1992ة قطاع الؿعاهد إزهرية، قؿحاوي، صبع

الؽتاب الجامع لؼراءات إئؿة العشرة بعؾؾفا ووجقهفا وزيادة طؾقفا،  -57

لؾػارسل: كصر بـ طبد العزيز الشقرازي، تحؼقؼ: خالد أبق الجقد، مؽتبة 

 م.2117الؼاهرة، ط: إولك،  -أوٓد الشقخ

سالم هارون، الؽتاب، لسقبقيف: طؿرو بـ طثؿان بـ قـبر، تحؼقؼ: طبد ال -58

 م.1988مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، ط: الثالثة، 

الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ، لؾزمخشري: محؿقد بـ طؿر، دار  -59

 .هـ1417 الثالثة،: ط بقروت، –الؽتاب العربل 

الؽشػ طـ وجقه الؼراءات السبع وطؾؾفا وحججفا، لؿؽل بـ أبل  -61

: سـة صبعة الؼاهرة، –ث صالب، تحؼقؼ: طبد الرحقؿ الطرهقين، دار الحدي

 . م2117

الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن، لؾثعؾبل: أحؿد بـ إبراهقؿ، تحؼقؼ:  -61

طدد مـ الباحثقـ، بنشراف: د. صالح  باطثؿان، وآخريـ، الـاشر: دار 

 م.2115التػسقر، جدة، ط: إولك، 

الؽـاش يف فـل الـحق والصرف، لعؿاد الديـ إسؿاطقؾ بـ طؾل، تحؼقؼ:  -62

 م.2111ض حسـ الخقام، الؿؽتبة العصرية، بقروت، صبعة سـة: ريا

كـز الؿعاين يف شرح حرز إماين، لؾجعبري: إبراهقؿ بـ طؿر، تحؼقؼ:  -63

مصر، ط: إولك، بدون  -الجقزة -فرغؾل طرباوي، مؽتبة أوٓد الشقخ

 تاريخ.

الملئ الػريدة يف شرح الؼصقدة، لؾػاسل: محؿد بـ الحسـ، تحؼقؼ: طبد  -64

 هـ.1421 - طبد الؿجقد كؿـؽاين، رسالة ماجستقر بجامعة أم الؼرىاهلل

لباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ، لؾخازن: طؾل بـ محؿد، تحؼقؼ: محؿد  -65

 .هـ 1415 إولك،: ط بقروت، –طؾل شاهقـ، دار الؽتب العؾؿقة 

: ط بقروت، –لسان العرب، ٓبـ مـظقر: محؿد بـ مؽرم، دار صادر  -66

 .ـه1414 الثالثة،
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لطائػ اإلشارات لػـقن الؼراءات، لؾؼسطالين: أحؿد بـ محؿد، تحؼقؼ:  -67

 هـ.1434الؿديـة الؿـقرة،  -مركز الدراسات الؼرآكقة بؿجؿع الؿؾؽ ففد

بقروت،  -مباحث يف طؾقم الؼرآن، د. صبحل الصالح، دار العؾؿ لؾؿاليقـ -68

 م.2111ط: الرابعة والعشرون، 

 الحادية:ط الؼاهرة، –ن، مؽتبة وهبةمباحث يف طؾقم الؼرآن، مـاع الؼطا -69

 م2111 طشرة،

الؿثؾ السائر يف أدب الؽاتب والشاطر، ٓبـ إثقر: كصر اهلل بـ محؿد بـ  -71

 –محؿد، تحؼقؼ: محؿد محل الديـ طبد الحؿقد، الؿؽتبة العصرية 

 .هـ1421:الـشر طام بقروت،

د فقاد مجاز الؼرآن، ٕبل طبقدة البصري: معؿر بـ الؿثـك، تحؼقؼ: محؿ -71

 .هـ1381: سـة صبعة الؼاهرة، –سزگقـ،  مؽتبة الخاكجل 

الؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات واإليضاح طـفا، ٕبل الػتح  -72

طثؿان بـ جـل، تحؼقؼ: طؾل الـجدي كاصػ، د.طبد الػتاح شؾبل، صبعة 

 م.1999 -هـ1421الؿجؾس إطؾك لؾشئقن اإلسالمقة بؿصر، سـة: 

تػسقر الؽتاب العزيز، ٓبـ ططقة: طبد الحؼ بـ غالب، الؿحرر القجقز يف  -73

 إولك،: ط بقروت، –تحؼقؼ: طبد السالم طبد الشايف،دار الؽتب العؾؿقة

 .هـ1422

الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ، ٓبـ ِسقده أبل الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ،  -74

: الطبعة بقروت، –تحؼقؼ: طبد الحؿقد هـداوي، دار الؽتب العؾؿقة 

 .م2111 - هـ1421 إولك،

مختار الصحاح، لؾرازي: محؿد بـ أبل بؽر، تحؼقؼ: يقسػ الشقخ،  -75

  الخامسة،: ط صقدا، –الدار الـؿقذجقة، بقروت  -الؿؽتبة العصرية 

 .م1999

الؿخصص، ٓبـ ِسقده: أبل الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ، تحؼقؼ: خؾقؾ  -76

 هـ1417 إولك،: الطبعة بقروت، –جػال، دار إحقاء التراث العربل 

 .م1996
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الؿرشد القجقز إلك طؾقم تتعؾؼ بالؽتاب العزيز، ٕبل شامة: طبد الرحؿـ  -77

 .م1975 بقروت، –بـ إسؿاطقؾ، تحؼقؼ: صقار آلتل ققٓج، دار صادر 

مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، تحؼقؼ: شعقب إركاؤوط، وآخرون،  -78

 هـ.1421بقروت، ط:إولك،  -ممسسة الرسالة

لؽتاب الؿصـػ يف إحاديث وأثار، ٕبل بؽر مصـػ ابـ أبل شقبة= ا -79

 –بـ أبل شقبة، طبد اهلل بـ محؿد، تحؼقؼ:كؿال الحقت، مؽتبة الرشد 

 .1419 إولك،: ط الرياض،

معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن، لؾبغقي: الحسقـ بـ مسعقد، تحؼقؼ: طبد  -81

 ـ.ه1421 إولك،: ط بقروت،–الرزاق الؿفدي، دار إحقاء التراث العربل 

معاين إحرف السبعة، ٕبل الػضؾ الرازي: طبد الرحؿـ بـ أحؿد،  -81

تحؼقؼ: د. حسـ ضقاء الديـ طتر، صبعة وزارة إوقاف والشمون 

 م.  2111قطر، ط: إولك،  -اإلسالمقة

معاين الؼراءات، ٕبل مـصقر إزهري: محؿد بـ أحؿد، مركز البحقث  -82

 م.1991، ط: إولك، جامعة الؿؾؽ سعقد -يف كؾقة أداب 

الؿعجؿ آشتؼاقل الؿمصؾ ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ، د. محؿد حسـ جبؾ،  -83

 .م 2111 إولك،: ط الؼاهرة، –مؽتبة أداب 

الؿغـل يف تقجقف الؼراءات العشر، د. محؿد سالؿ محقسـ، دار الجقؾ  -84

 هـ.1418ط: الثاكقة ،  -بقروت، ومؽتبة الؽؾقات إزهرية الؼاهرة 

الغقب = التػسقر الؽبقر، لؾػخر الرازي: محؿد بـ طؿر، دار إحقاء  مػاتقح -85

 .هـ1421 الثالثة،: ط بقروت، –التراث العربل 

الؿػردات يف غريب الؼرآن، لؾراغب إصػفاين: الحسقـ بـ محؿد،  -86

: ط بقروت، دمشؼ، –تحؼقؼ: صػقان طدكان، دار الؼؾؿ، الدار الشامقة 

 .هـ1412 - إولك

ة، ٕحؿد بـ فارس، تحؼقؼ: طبد السالم هارون، دار الػؽر، مؼايقس الؾغ  -87

 م.1979صبعة سـة: 

الؿؿتع الؽبقر يف التصريػ، ٓبـ طصػقر: طؾل بـ مممـ، مؽتبة لبـان،  -88

 .1996ط:إولك، 
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الؿـصػ ٓبـ جـل، شرح كتاب التصريػ، ٕبل طثؿان الؿازين، دار  -89

 م.1954بقروت، ط: إولك،  -إحقاء التراث الؼديؿ

الؿقضح يف وجقه الؼراءات وطؾؾفا، ٓبـ أبل مريؿ: كصر بـ طؾل،  -91

 جدة، –تحؼقؼ: د. طؿر حؿدان، الجؿاطة الخقرية لتحػقظ الؼرآن الؽريؿ 

 .م1993 إولك،: ط

 كزهة الطرف شرح بـاء إفعال يف طؾؿ الصرف، د. صادق محؿد البقضاين. -91

د بـ أحؿد، الـشر يف الؼراءات العشر، ٓبـ الجزري: محؿد بـ محؿ -92

 تؼديؿ: الشقخ طؾل الضباع، الؿطبعة التجارية الؽبرى، بدون تاريخ.

رر يف تـاسب أيات والسقر، لؾبؼاطل: إبراهقؿ بـ طؿر، دار  -93 كظؿ الدُّ

 الؽتاب اإلسالمل،الؼاهرة.

الـفاية يف غريب الحديث وإثر، ٓبـ إثقر: الؿبارك بـ محؿد، تحؼقؼ:  -94

بقروت، صبعة سـة:  -ل، الؿؽتبة العؾؿقة صاهر الزاوي، محؿقد الطـاح

 م.1979

هؿع الفقامع يف شرح جؿع الجقامع، لؾسققصل: طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر،  -95

 ، بدون تاريخ.مصر –تحؼقؼ: طبد الحؿقد هـداوي، الؿؽتبة التقفقؼقة 
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 كشاف املوضوعاح

 الصفحة املوضوع و

 62 ملخص الاحث 
 67 املكدمة 0

 74 الثنهيد 9

َعَؾ يف الؼراءات ـتَ ـوافْ  َؾ ـعِ ـأسرار التبادل بقـ صقغتْل فَ »الفصل األول:  3

 «الؿتقاترة
88 

قغل بقـ قراءتْل:  املاحث األول:         2 ٓ  –ٓ َيتَّبعقكؿ »التبادل الصِّ

 «.تْبُعفُؿ الغاوونـيَ  -بُعفُؿ الغاوونـََّيت»، و«تْبعقكؿـيَ 
88 

قغل بقـ قراءتْل املاحث الثاىي:           5 –ّٓتخذَت »التبادل الصِّ

 «تَِخذَت ـلَ 
102 

قغل بقـ قراءتْل: املاحث الثالث:            1  -فتْخطَُػف»التبادل الصِّ

   «فتَخطَُّػف
118 

َعَل يف الكزاءاح ـَثـواِف َلـَعـأسزار الثاادل بي تيػِ  َف»: الفصل الثاىي 4

 ة مباحث:وفقف أربع ،«املثواتزة
127 

قغل بقـ قراءتْل:  املاحث األول:              2 وا –وادُ تعْ »التبادل الصِّ  127 «تعدُّ

قغل بقـ قراءاملاحث الثاىي:               2 يـٓ يَ أّمـ »ت:االتبادل الصِّ  137 «ِفدِّ

قغل بقـ قراءتْل:  املاحث الثالث:                01 ؿقنـيَ »التبادل الصِّ  -ِخصِّ

 «ْخِصؿقنـيَ 
150 

قغل بقـ قراءتْل  املاحث الزابع:                 00 طقنـتَ »التبادل الصِّ  -دَّ

 «ْدطقنـتَ 
159 
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