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 الممخص:
كقؼ عندىا محمؿ النص القرآني، إذ لتي مة اميعمـ القراءات القرآنية مف العمـك ال عدٌ        

، فيي رافد مف ف ييحمؿ النص القرآني بمعزؿ عف تنكع قراءاتويمكف أ نو الإلى أشارة تجدر اإل
فقد رصد البحث العبلقة  نصي لمقرآف الكريـ كبياف مقاصده،معنى الركافد التي تعيف عمى فيـ الال

لككف القراءات تثرم  ،العبلقة الكثيقة إظيار تمؾ عمى مركزان  ،القراءة القرآنية كالداللة فالكثيقة بي
ت القرآنية كقفان لتنكع النص القرآني بنكع مف التكثيؼ الداللي المنطكؽ مكضحة تنكع السياقا

قراءة ، فكاف لكتاب اتحاؼ فضبلء البشر كجية خاصة في بياف تمؾ الداللة كارتباطيا بالالقراءة
 سراره.لعبلئقي فيو كاستجبلء أثر اؾ األالقرآنية مما جعمنا نتكجو إلى بياف ذل

 الكممات المفتاحية: )الداللة، القراءات القرآنية، اتحاؼ، فضبلء البشر(.
Significance in Quranic readings 

The union of human virtues is a model 

Hoda Sobeih Mohammed 

Dhi Qar University/ College of Agriculture and the Marshes 

 

Abstract: 

      The science of Qur’anic readings is considered one of the important 

sciences that the Qur’anic text analyst stood at. The document is the 

house of Qur’anic reading and significance, focusing on showing that 

close relationship, because the readings enrich the Qur’anic text with a 

kind of verbal semantic condensation, explaining the diversity of 

Qur’anic contexts in accordance with the diversity of reading. That is 

the relational effect on it and reveal its secrets. 

Keywords: (significance, Quranic readings, sympathy, virtues of 

human beings). 
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 :مةمقدّ 

 ، عمى نعمًو التي الالحمد  أقصى مبمغ الحمد، كالشكر لوي مف قبؿ كمف بعد     
، الكريـمبلئكة الحافكف حكؿ عرشًو تعد كال تحصى، كسبحانوي بعدد ما سبح ال

د ا )صمى ا عميو كآلو بف عب  عمى أفضؿ الخمؽ كالمرسميف محمدكصمى ا
يف عمي بف أبي كصياء كعمى آىؿ بيتًو الطيبيف الطاىر نبياء كسيد األ( خاتـ األكسمـ

 .ييا السبلـ( كاألئمة المعصكميف( كالزىراء البتكؿ )عمطالب )عميو السبلـ

 كبعد ...  

نية منبع غزير كثرم بالتكجييات المغكية التي تعمؿ عمى بياف آالقراءات القر    
ا، ،المعاني القرآنية كتاب فقد بذلكا جيكدىـ في دراستيـ ل كلككف القراء نحكيكف أيضن

كقد انتقت  ،القرآني تكجيو القكاعد النحكية خدمة لمعاني النٌص  فيا العزيز 
ة عشر لمعبلمة الشيخ شياب ربعاألتحاؼ فضبلء البشر في القراءات الدراسة ًكتاب ا

ق( عينة لبحثيا ُُُٗحمد بف محمد بف عبد الغني الدمياطي المتكفى )الديف أ
 داللة ثر المترتب فييا عمىالمغكية في القراءات القرآنية، كاأللمعرفة التكجييات 
اءتيـ مكر التي حرص عمييا القراء في قر أىـ األتكضيح ك  ،سياؽ النص القرآني

 .القرآنية

 المبحث األول
 التوجيه الصوتي في القراءة القرآنية

 ربعةكية بفركعيا األكلى في مجاؿ الدراسة المغمحطة األصكات الدراسة األ تعد      
، لى إدراؾ معاني النصكص، كىي أقرب إ (، كالداللية، النحكيةالصرفية ،)الصكتية
 .تعبيرية ليا كقعيا في األذفقيمة يقاع المكسيقي لمفكنيمات اإلدراسة تعد    في حيف
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 بدال اإل -1

النصكص الكاردة فييا بنكع مف  إثراء  عممت فيبداؿ ظاىرة صكتية ؿ اإلمثٌ    
الحس الفني كالذائقة المغكية التي تجذب القارئ كتشده نحك التأمؿ في مثؿ ىذا النكع 
مف التبدالت الصكتية التي تدؿ عمى إقامة حرؼ مكاف حرؼ في بعض الكممات 

ؿ ابدا  ك  تككف ىذًه الكممات مشتركة في حرفيف مثبلن إذ  ،بقاء الحركؼ األخرل مع
)المبارؾ الحرؼ الثالث في إحداىا بحرؼ آخر قريب في المخرج كقد يككف بعيدان 

صكات المبدلة عدة حسب نكعية األبداؿ يأتي لمعافو فنمحظ أف ىذا اإل ،( ٔٔ،دت،
 .يمتيا الصكتية كداللتيا السياقيةكق

بداؿ الصكتي االختبلؼ في بلؼ القراءة القرآنية في جانب اإلكمف أمثمة اخت      
َخَتَم المَُّه َعَمى ُقُموِبِهْم َوَعَمى َسْمِعِهْم َوَعَمى لفظة )غشاكة(  في قكلًو تعالى : ﴿
فقرأىا الحسف بعيف ميممة ،  (ٕ)البقرة :﴾َأْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

عمى كفؽ تمؾ القراءة ، فجاءت داللتيا  (ُٗٔـ،ُٖٗٗ)الدمياطي ،  "مضمكمة 
ة عشكاء ...عشي عف تي تعترض العيف فيقاؿ رجؿ أعشى كامرأمعنى "الظممة الب

ٍكر الرٍَّحمًف﴾ )الزخرؼ ﴿ كمىٍف يىٍعشي عٍف ذً  :تعالى كمنو قكلو ،كذا نحك عمي عنو
البصر بالميؿ كالنيار  ، كالعشي ىك سكء (ّّٔ-ّّٓاالصفياني ،دت، ) ( "ّٔ/

ا سكء يضن كىك ذىاب البصر، كيككف أ كيككف في الناس كالدكابِّ كاإلبؿ كالطير
)ابف يبصر بالميؿ ، كفي الذم يبصر بالنيار كالالبصر مف غير عمى

كنجد أف المعنى عمى تمؾ القراءة محمكؿ عمى المجاز بأف ،  (ِِٓمنظكر،دت،
نفاذ اإليماف كالحؽ كاإلرشاد إلييا كجعؿ في عدـ  -أم عقكليـ-قمكبيـ  عمى  جعؿ

كجعؿ أعينيـ في عدـ االنتفاع بما  ،يات كالنذرأسماعيـ في استكاكيا عف سماع اآل
-ِْٓ/ُ، جُْٖٗ)ابف عاشكر،ترل مف المعجزات كالدالئؿ ككأنيا مختكـ عمييا 
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بصارىـ إبصار غفمة العبرة كأنيـ اليركف آيات ا تعالى في ظممات ، فإ (ِٓٓ
، كىي مف اآليات التي تبيف  (ُّٕ/ُ)االلكسي،دت،جرىـ كلك زالت ألبصركىاكف

 . تماثؿ صفات المنافقيف الظاىرية كالباطنية كتطابقيا

ا عمى  قراءة الجميكر بالغيف المعجمة المكسكرة )ًغشاكة( عمى معنى فعالة أمٌ      
يصاغ لو عمى كزف ًفعالة بكسر الفاء معنى  كمما ،مف غشاه كتغشاه إذا حجبتو

 ( ِْٓ/ُ، جُْٖٗ)ابف عاشكر،االشتماؿ عمى شيء مثؿ الًعمامة كالًعبلكة كالًمفافة 
ة منيا  لمداللة عمى نكع مف كجاء التنكيف في اآلية المباركة الحتماالت عدٌ ، 

 بمعنى مداللة عمى التعظيـاالغطية غير الذم ىك متعارؼ لدل الناس ، أك ل
ة كالتعظيـ كما ىك أم النكعي ،عمى المعنييف ، أك يككف محمكالن (غشاكة  أمٌ  غشاكة)

غطاء ، فالغشاكة  ( ُّٕ/ُ)االلكسي،دت،جفقد كذبت رسؿه﴾: ﴿في قكلو تعالى
)بف عثيميف لى الحؽ كلك نظرت لـ تنتفعيحكؿ بيف اإلبصار كبيف النظر إ

 .(ّٕ/ُ،دت،ج

ف      يبدك أف القراءتيف تظيراف المعنى السياقي لمنص القرآني في منحى كاحد كا 
صكت العيف كالغيف كالتبايف  فٌ ، إال أة مختمفة لكؿ منيماالمعجميكانت الداللة 

كترابطيا  داخؿ البنية الصرفية األخرلصكات ي فيما بينيما كارتباطيما مع األالصكت
 النصية ايدلكجية االرتباط السياقي لمبنىنا كضح ل مع مايجاكرىا مف مفردات قرآنية

 .في داللة النصكص ثرهكأ

  اإلشمام -2

مف الظكاىر الصكتية التي اختصت في المرفكعات كالمضمكـ مف الحركات      
مف الشفتيف كفييما  ، كالكاك تخرجف الكاكدكف غيرىا مف الحركات االخرل ألنيا م
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ـ، َََِ)الداني ،حالتي الكقؼ كالكصؿشماـ يشمؿ تعالج ، أضؼ إلى ذلؾ أف اإل
كىك  مصدر مف الفعؿ أشَـّ أم مخالطة صكت الحرؼ صكتان آخر عند  .(ّٕ/ُج

)العبيدم تشكيمو فيك حركة بالشفتيف تيرل بالعيف المجردة كالييسمع ليا صكت
 .(ِْـ،ََِٕ،

تيا ف العرب استعممق( " إّْٔئية كما يعمميا القيسي)تسبب ىذًه الظاىرة القرا     
ظير لمحركة مف بييف الحركة كيؼ كانت في الكصؿ كأصؿ الركـ أفي الكقؼ لت

شماـ يرل كاليسمع فمف راـ الحركة أتى أصؿ اإلشماـ ألف الركـ يسمع كيرل كاإل
شـ الحركة أتى بدليؿ بدليؿ قكم عمى أصؿ حركة الكممة في الكصؿ ، كمف أ

 .(ُِِ/ُ، جُْٖٗ)القيسي، "ضعيؼ عمى ذلؾ

المسائؿ التي عالجيا القراء في ىذا الجانب ىي إشماـ حرؼ بحرؼ آخر مف      
: ، كمنوشماـ،  كىذا يعد  أحد أنكاع اإلأم خمط صكت بصكت مقارب لو في المخرج

َلَقْد َأنَزْلَنا آَياٍت مَُّبيَِّناٍت َوالمَُّه َيْهِدي َمن (إشماـ الصاد بالسيف في قكلو تعالى : 
طريؽ ابف مجاىد كركيس  مفقنبؿ  إذ قرأىا بالسيف .(ْسَتِقيمٍ َيَشاء ِإَلى ِصرَاٍط مُّ 

عركؼ أف حرفي ، ككما ىك م (ُّْـ،ُٖٗٗالدمياطي ،) شماـ خمؼ عف حمزةكباإل
تراف صكات المثكية الميمكسة التي عند النطؽ بيما  ينفرج الك الصاد كالسيف مف األ

ثناء مركر اليكاء مف الرئتيف بحيث يسمحاف لو الصكتياف بعضيما عف بعض في أ
مف ثـ اليتذبذب الكتراف عتراض في طريقو ك مف دكف أف يقابمو أم ابالخركج 
فعند النطؽ بالسيف يقترب رأس المساف مف منطقة المثة العميا كيبلمسيا  ،الصكتياف

خص في كيككف مجكفان كسطو طكالن كعمى األبحيث يترؾ منفذان ضيقان لميكاء المزفكر 
كيفترؽ عنو صكت الصاد أنو يرجع  يككف المنفذ صغيران كمدكران  ، إذمكضع النطؽ

يرتفع مؤخره تجاه الحنؾ طباؽ أك التفخيـ ك يؤدم إلى اإل لى الخمؼ قميبلن مماإ
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 الدغاـبا( بالسيف عند قنبؿ ك لفظة )صراط ، لذلؾ كانت قراءة (ُِّ)بركة،دت،الميف
بيف  ممتزجبيف السيف كالصاد في قراءة خمؼ عف حمزة ككأف ىناؾ صكت  ما

 ، يضان غير أنو اليمثؿ أحد الصكتيفالصكتيف )السيف كالصاد ( كيككف ميمكسان أ
راط" لغة في السرط كالصاد أعمى لمكاف  كالصراط ىك السبيؿ الكاضح إذ الصِّ

،كألف العربية  (ُّّ/ٕمنظكر،دت،جابف ) ف كانت السيف ىي األصؿ "ا  المضارعة ك 
تميؿ إلى االنسجاـ أثناء النطؽ حتى ال ينتقؿ المساف مف صكت مٌد إلى صكت مٌد 

،كلذلؾ أخذ نفر مف بمعنبر  (ُّٖ، ُْٖٗ)المطمبي ، آخر مغاير لو في النطؽ
يصيركف السيف صادان إذا كانت في المقدمة كجاء بعدىا أحد ىذًه الحركؼ ) طاء أك 

ف أك خاء(، كألف الطاء حرؼ يككف مكضع المساف عند النطؽ فيو قاؼ أك غي
)ابف منظكر، دت الحنؾ فينطبؽ الصكت كتقمب السيف صادان صكرتيا صكرة الطاء

، لذلؾ انتقؿ النطؽ عند مف قرأىا بالسيف لبلنسجاـ الحاصؿ بيف  (ُّّ/ ٕ،ج
 صكتي السيف كالصاد كاتحاد المخرج بينيما مع فارؽ بسيط.  

األنكاع األخرل لئلشماـ، اإلشماـ بالحركات أم خمط الحركة بأخرل،  كمف   
كيحدث ىذا النكع  بالرفع كالضـ ال غير؛ ألنيما مف الكاك كالكاك تخرج مف الشفتيف 

ديكا، كقكلو تعالى: ) (ٕٗ-ٔٗ، َََِ)الداني ،كفييما ٍذ قيٍمنىا ًلٍممىبلًئكىًة اٍسجي ( كىاً 
بضـ التاء كلو مف ركاية ابف كرداف إشماـ  (، فقد قرأىا أبك جعفرَٓ)الكيؼ /

 .(ّٖٔ ،ُٖٗٗالدمياطي ،) الكسرة الضـ كالكجياف صحيحاف

فينا عمى قراءة اإلشماـ نجد  صكتنا مختمطنا يترجح نطقو بيف الكسرة كالضمة     
كأف النطؽ بالكسرة كاف متأت مف أف المساف كاف قد أخذ كضع النطؽ بالكسرة إال 
أف الشفتيف استدارتا ككأنيما تريداف النطؽ بالضمة فنتج مف جراء ذلؾ ىذا الصكت 

 .  (َُٕ، ُْٖٗ)المطمبي،المشمـ
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ف حصؿ في الكممة غير أنو لـ يفًض إلى تغير المعنى كى   ذا النكع مف اإلشماـ كا 
النصي في اآلية المباركة،  ألف السجكد كماؿ الخضكع بحيث اليبقى اثر مف 
االنانية فكاف حالة تامة كىك اليجكز لغير ا تعالى ، كجاء السجكد ىنا ألدـ بأف 

فاتمركا  -اكالد آدـ–بمصالحًو كمصالح اكالده  يتخذكه قبمة كقيؿ أيًمركا بالتذلؿ كالقياـ
إال ابميس لجيمو حقيقة الحاؿ في السجكد كاغفالًو فمـ يتكجو الى الركح التي ينفخ 
فييا ا تعالى مف ركحو بؿ تكجو الى الظاىر الجسماني المادم لذلؾ أبى 

، فالسجكد ىنا ىك سجكد تحية (ُ) (ٓٔ-َٔ/ٓ، جُّٖٓ)المصطفكم ،كاستكبر
ك راـ كتعظيـ  تعالى كاعتراؼ بفضمو فكاف االشماـ في ىذا المكضع أكلى كا 

 لتكظيؼ المعنى القرآني  .

 المبحث الثاني

 التوجيه الصرفي لمقراءات القرآنية

ثاني المستكيات المغكية التي يقؼ عمييا المحمؿ  ىك المستكل الصرفي
لبنى الصرفية المغكم الذم يمكف أف يعينو عمى فيـ النص كمراده بكاسطة ا

كماتحممو مف قيـ داللية معبرة تدؿ عمييا األكزاف كالصيغ المقررة لكؿ عنصر لغكم، 
 إذ المفردات المغكية تحمؿ في مكنكناتيا كأنكيتيا معاني خاصة صرفية كسياقية.

 التنكع الداللي لمبنى الصرفية: -ُ
صرفيان  أكسب الصيغة كمف أمثمة القراءات القرآنية التي كجيت فييا القراءة تكجييا 

الصرفية كجكىا داللية عدة الختبلؼ القراءة القرآنية فييا، قكلو تعالى :﴿ كأىنَّوي 
﴾ ٍفره الىته صي ( فذىب :،  )(ّّ)المرسبلت :ًجمى ماالىتي  إذ اختمؼ في قراءة )جى

حفص كحمزة كالكسائي كخمؼ بكسر الجيـ ببل ألؼ أم )ًجمالىت( بكزف   -ُ
 ع )جمؿ( كحجر حجارة كقيؿ اسـ جمع. رسالة ككافقيـ األعمش جم
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( كىي حباؿ غميظة مف  -ِ كقرأ ركيس بضـ الجيـ كبألؼ بعد البلـ أم )جيماالته
 ًحباؿ السفينة. 

كمف قرأىا بكسر الجيـ مع األلؼ عمى الجمع إبؿ أما جمعان لًجمالة القراءة  -ّ
 األكلى أك لجماؿ فيككف جمع الجمع.

تغير الحركة اإلعرابية بيف الضـ كالكسر  كنمحظ تغير داللة المفظة القرآنية مع
كالصيغة الصرفية بيف )ًفعالت( ك)فيعاالت( ك)ًفعاالت(، إذ تشير كؿ صيغة صرفية 
إلى معنى خاص بيا يختمؼ عما تدؿ عميو الصيغة األخرل، إذ معنى اآلية فيو 
تشبيو لمشرر المتطاير في حجمو كلكنو كحركتًو في تطايره بجماالت صفر فأف 

لما فيو مف النارية يككف أصفر كقيؿ أسكد، ألف سكاد اإلبؿ يضرب إلى  الشرر
الصفرة كاألكؿ في تشبيو العظـ كىذا في المكف كالكثرة كالتتابع كاالختبلط كالحركة 

 . (ُٖ/ٗ، ابك السعكد ،دت،جّْٕ/ِٗج،ُْٖٗ)ابف عاشكر ،

فنرل قراءة)ًجماالت( بكسر الجيـ جمع )ًجمالة( كىي اسـ جمع لطائفة مف        
الًجماؿ أم تشبيو طكائؼ مف الجماؿ متكزعة فرقان كىذا تشبيو مركب، ألنو تشبيو في 

 .(ّْٕ/ِٗ، جُْٖٗ)ابف عاشكر،ىيئة الحجـ مع لكنو كحركتوً 

ماالت( بضـ الجيـ كألؼ بعد البلـ جم      ع جمالة كىي حباؿ تشيٌد أما قراءة  )جي
بو السفينة أم قمكس السفينة حباليا ككاحده )القىٍمس( بقاؼ مفتكحة كالـ ساكنة  كىك 
جىر كًحجارة  أم  كأف  مىؿ نحك حى ىنا جمع ًجمالة بكسر الجيـ مكحدة كأنو جمع جى

)ابف الكاحدة منيا جمالة فجاء التشبيو ىنا في امتداده كالتفافوً 
،ابك السعكد  ُِٓ/ُِ، ََِٔالقرطبي ، ،ّْٖ/ِٗ،جُْٖٗعاشكر،
 .(ُٖ/ٗ،دت،
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كفي قراءة  )ًجمالت( بكسر الجيـ مف دكف األلؼ بعد البلـ عمى كزف رسالة       
ر كًحجارة كىي قراءة حمزة كالكسائي كحفص عف عاصـ كخمؼ  جى مىؿ نحك حى جمع جى

، كمعناىا أم ما بمغ  (ّْٖ/ِٗ، ابف عاشكر ،دت، ٖٔٓ،  ُٖٗٗ)الدمياطي ،
حٌد النياية كمرتبة كمالو في العظـ كالكبر كالنظـ كالتجمع كليس مخصكصان باإلبؿ 

 .(ُُّ/ِ، ُّٖٓ)المصطفكم،أك القمس

كاف جميع االبنية الصػرفية لممفػردة القرآنيػة تػؤدم معنػى داللػي قرآنػي كاحػد يفيػد بيػاف 
شػػرر التيكيػػؿ كالتخكيػػؼ ككجػػكه العػػذاب ألنػػو مػػف يسػػمع قكلػػو تعػػالى ) إنيػػا ترمػػي بال

ذا سػمع  كالقصر( يتسارع إلى ذىنًو إف المراد إثبػات ًعظمػة تمػؾ الشػرارت المتطػايرة كا 
يتسػارع إلػى ذىنػًو اف المػراد منيػا كثػرة تمػؾ  (ىا قكلو تعالى )كأنيػا جمػاالت صػفربعد

الشػرارات كتتابعيػا كلكنيػػا أمػا مػػف يسػمع )إف الشػػرارات كػالطراؼ ( يبقػػى ذىنػو متكقفػػا 
بالتشػػبيو اثبػػات الًعظػػـ أك إثبػػات المػػكف فالتشػػبيو بػػالطرؼ كالمجمػػؿ فػػي إف المقصػػكد 

)الرازم كالتشػػػػػبيو بالقصػػػػػر كالجمػػػػػاالت الصػػػػػفر كالبيػػػػػاف كالتفصػػػػػيؿ كالمكػػػػػرر كالمؤكػػػػػد
، كىنػػا تتضػػح الصػػكرة القرآنيػػة لمكقػػؼ العػػذاب بمػػا تحممػػو تمػػؾ  (ِٖٕ/َّ، ُُٖٗ،

ـ مكسػػيقي مكثػؼ يبعػػث االبنيػة الصػرفية مػػف دالالت عميقػة اثػػرت الػنص القرآنػػي بػنغ
تظيػػر دقػػة التحميػػؿ لمػػنص قػػؼ ، فاليمػػع كالفػػزع فػػي نفػػس المتمقػػي مػػف شػػدة ىػػكؿ المك 

المفػػردة القرآنيػة ًبعػٌدىا المبنػػة االساسػية فػػي تشػكيؿ السػػياؽ فػػي انتقػاء القرآنػي كالػتفطف 
القرآني كتكظيفيا داخؿ الػنص القرآنػي قصػدان لمحػددات دالليػة كجماليػة ، فالكممػة مػف 

كحػػػدات الدالليػػػة التػػػي يجػػػب عمػػػى محمػػػؿ النصػػػكص الكقػػػكؼ عمييػػػا  كمعرفػػػة أىػػػـ ال
داللتيا كما تؤديو مف معافو داخؿ السياقات الكاردة فييا كاف يمتمس الدقة كالركعة في 

 كحركاتيا . تخير مفرادتو كتنكعيا في بنيتيا الشكمية
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ْم َوُتْخِرُجوَن َفِريًقا مِّنُكم مِّن ثُمَّ َأنُتْم َهُؤالء َتْقُتُموَن َأنُفَسكُ ﴿كفي قكلو تعالى:      
ن َيْأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم  ِدَيارِِهْم َتَظاَهُروَن َعَمْيِهم ِباإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواِ 

ن َيْفَعُل َذِلَك َعَمْيُكْم ِإْخرَاُجُهْم َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكتَاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجزَاء مَ 
ِفٍل ِمنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما المَُّه ِبَغا

( محط نظر أيسىارىل، إذ كانت المفردة القرآنية المباركة )( 58﴾)البقرة /َعمَّا َتْعَمُمونَ 
كذلؾ الختبلؼ القراءة القرآنية فييا، إذ ذىب " حمزة بفتح اليمزة النحاة كالمغكييف 

كسككف السيف مف غير الؼ ) أىٍسرل( باإلمالة عمى كزف فعمى جمع )أسير( بمعنى 
مأسكر كافقو األعمش ككذا الحسف لكنو بالفتح كقرأ الباقكف بضـ اليمزة كفتح السيف 

 كارل( كقيؿ جمع )أسير("سكرل( ك)سك))أيسىارل( عمى كزف )فعمى( جمع أسرل 
 .(ُْٖ، ُٖٗٗ)الدمياطي،

إٌف لفظة أسارل ىنا حاؿ مف الضمير في يأتككـ، كلما كاف األسير محبكسا      
عف التصرؼ في األمكر أشبو السكراف كالكسبلف، ألنيما كالمحبكسيف عف التصرؼ 

بيف  ، كفٌرؽ أبك عمرك (ِّْ/ُ، ََِٗ)الزحيمي، الستيبلء السكر كالكسؿ عمييما 
األسرل كاألسارل، فاألسارل الذيف في كثاؽ أما األسرل الذيف في اليد كأنو يذىب 
إلى أف أسارل أشٌد مبالغة كقاؿ عمي بف عيسى االختيار أسارل باأللؼ؛ ألف عميو 

، ُُٖٗ)الرازم ، أكثر األئمة كألنو داؿ عمى معنى الجمع إذا كاف يقاؿ بكثرة فيو 
ّ/ُٖٓ). 

غير البنى الصرفية لمكممة الكاحدة كاختبلؼ الحركات اإلعرابية يتبيف لنا أف ت    
يؤدم إلى تغير الداللة السياقية لمكممة ذاتيا، كىذا نابع مف تعدد كجكه القراءات 
القرآنية لممفردة القرآنية، إذ إف تعدد األبنية االسمية كاختبلفيا في النص القرآني 

الداللة كىذا االختبلؼ ال يؤدم بنا  مرتبط بكجكه القراءات مما يشير إلى اختبلؼ
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إلى التناقض إنما ىك اختبلؼ نابع مف تعدد الميجات في القراءة القرآنية لككف القرآف 
 قد نزؿ بسبعة أحرؼ.

 التشديد والتخفيف -2

مثمت القراءات القرآنية مجاالن رحبان ال ينضب في الدراسات المغكية، فنمحظ في     
عالـ القراءات ميؿ القبائؿ البدكية إلى الشدة في الكبلـ؛ لما في طبعيا مف جفاءو 
كغمظة، لذلؾ تميز نطقيـ بسمسمة مف الفكنيمات القكية غير أف أىؿ المدف يميمكف 

، ُّٖٗ)الجندم ،انسجاما ن مع بيئتيـ كطباعيـإلى الميف كالرقة في كبلميـ 
، كمف ىنا نجد أف العرب آنذاؾ اختمفت ألسنتيـ في النطؽ تبعان لما في  (ٕٓٔ/ِ

النفكس مف معاف مرادة، فتارة يميمكف إلى الشٌدة في الكبلـ لما فيو مف القكة كالتأكيد 
األصكات تابعة  عمى الفعؿ، كتارة أخرل يميمكف إلى الرٌقة كالتخفيؼ؛ كذلؾ ألف"

لممعاني فمتى قكيت قكيت كمتى ضعفت ضعفت ... زادكا في الصكت لزيادة 
ككما جاء في قكلو  (ِْٖ، َُٖٗ)النعيمي،المعنى كاقتصدكا فيو القتصادىـ فيو"

﴾تعالى :﴿ ، فقد اختمؼ القراء في  (َٔ)الحجر :ًإالَّ اٍمرىأىتىوي قىدٍَّرنىا ًإنَّيىا لىًمفى اٍلغىاًبًريفى
ة )قدٍَّرنا(، فقرأ أبك بكر بتخفيؼ الداؿ  مف القدرة كقرأ الباقكف بتشديدىا كىما قراء

، كمعناىا في التخفيؼ أم  (ّْٕ، ُٖٗٗ)الدمياطي،لغتاف بمعنى التقدير أم كتبنا
( الباقيف مع الكفرة لتيمؾ معيـ فقدرنا غبكرىا معيـ كذىابيا )قىدىٍرنىا ًإنَّيىا لىًمفى اٍلغىاًبًريفى 

، أما قراءة  (ِٔ/ُْ، ُْٖٗ، ابف عاشكر،ّٖ/ٓ)ابك السعكد،دت، كىبلكيا
الجميكر فكانت بالتشديد عمى معنى التقدير كالقضاء إذ يقاؿ قدَّر اإللو كذا 

كىالًَّذم قىدَّرى ، كمثمو في قكلو تعالى : ﴿ (ْٕ/ٓ)ابف منظكر،دت ، تقديران 
ي بتخفيؼ الداؿ مف قرأىا الكسائي كابك عبد الرحمف السمم (ّ)االعمى :﴾فىيىدىل

ق(  بالتشديد لبلجماع عميو كىي مف التقدير َِٕالقدرة اما الباقكف كالفراء )ت
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، فالتقدير  (ِٔٓ/ّ، ُّٖٗ،الفراء ، َٖٓ، ُٖٗٗ)الدمياطيكالمكازنة بيف االشياء
المشار إليو في اآلية مصدره كيراد بو اعطاء المقدار كالحٌد لمشيء كلكؿ شيء 

)الصدر  سبحانو فيك الذم أعطى المقدار كالحٌد لكؿ الخمؽمقداره كحدٌّ إالَّ ا
أم قدَّر لكؿ حيكاف مايصمحو فيداه إليو كعٌرفو كجو االنتفاع بًو  (ٔٗ/ّ، َُُِ،

كىدايات ا تعالى لبلنساف إلى مااليحٌد مف مصالحًو كما اليحصر مف حكائجًو في 
لياـ البيا ئـ كالطيكر كىكاـ االرض باب أغذيتو كأدكيتو كفي أبكاب دنياه كدينو كا 

ك ىذا فرؽ كاضح يبدك جميان لمناظر  (ُٕٕٓ/ْ، ََِٗ)الزمخشرم، كاسعه كبعيد
بيف المعنييف في القراءة يتبعو فرؽ بيف البنيتيف الصرفيتيف إذ التقدير بمعنى القضاء 

كالقدىر فيبلحظ  ،كاإلتماـ بالحكـ القاطع الذم مف جانب ا تعالى إذا تـ كانقضى
و مرتبة بعد مرتبة القضاء كىي عبارة عف تعٌمؽ الحكـ كتحققو في الخارج في

بخصكصيات خارجية فالنظر في القضاء إلى جية الحكـ القاطع مف حيث ىك كفي 
 (َِّ/ٗ، ُّٖٓ)المصطفكم ،التقدير إلى جية تحققًو كتميزه بخصكصيات معينة

 ،كاثره في داللة السياؽ، فقد كظؼ القرآف الكريـ الحركة كاظير بكاسطتيا المعنى 
  .قراء عند قراءتيـ كىذا ماتنبو اليو ال

ًديثنا فىمىمَّا نىبَّأىٍت ًبًو كىأىٍظيىرىهي    ٍذ أىسىرَّ النًَّبي  ًإلىى بىٍعًض أىٍزكىاًجًو حى كفي قكلو تعالى :﴿كىاً 
ٍف أىنبىأىؾى ىىذىا قىاؿى  وي كىأىٍعرىضى عىف بىٍعضو فىمىمَّا نىبَّأىىىا ًبًو قىالىٍت مى مىٍيًو عىرَّؼى بىٍعضى المَّوي عى

ـي ا ًبيري نىبَّأىًنيى اٍلعىًمي ، ففي النص االليي المبارؾ ذىب القراء مذىبيف  (3التحريم:) ﴾ٍلخى
في قراءة المفردة القرآنية )عرَّؼ( ذىب  " الكسائي بتخفيؼ الراء عمى معنى المحازاة 
أم حاز عمى بعض كأعرض عف بعض تكرمان كعممان كالباقكف بتشديدىا فالمفعكؿ 

، ُٖٗٗ،)الدمياطي افعمت "األكؿ محذكؼ أم عرؼ الرسكؿ )ص( حفصة بعض م
كلفظة )عرىؼ ( بالتخفيؼ  في داللتيا المعجمية تدؿ عمى أصؿ المعرفة  (ْٖٓ
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)ابف ًعرفانان كمعرفة كىذا أمر معركؼ كالًعرفاف فتقكؿ :عىرىؼ فبلفه فبلنان 
، أما داللتو السياقية في التشديد ىي عمى معنى المجازاة   (ُِٖ/ْ، ُٕٗٗفارس،

نىٍعتى أم " جازل عميو كما  ًممتي ما عًمٍمتى كقد عىرٌفتي ما صى تقكؿ ًلمف تتكعَّديهي : قد عى
ًممت فقط  كمثمو قكلو تعالى :  قتأكيمو :فسأجازيؾ عميو ال أنؾ تقصد إلى أنؾ قد عى
ٍير يىٍعمىٍموي المَّوي ﴾ فتأكيمو يعممو المَّو كيجازم عميو . فإف ا يعمـ  ﴿ كى مىا تىٍفعميكا ًمٍف خى

، كتظير  (ُِٗ/ٓ،ُٖٖٗ)الزجاج،"أم جازل عمى بعض الحديث ييفىعؿ. كؿ
سيميكطيقيا الحركة بصكرة جمية في التأكيد عمى مسار الداللة داخؿ السياؽ النصي 
بما يتبلئـ مع الحركة إذ كاف لمحركة قدرة في تكجيو المعنى مركزة عمى التبايف 

يان إذ تتناسب الشدة في الراء الداللي في القراءة بيف التشديد كالتخفيؼ كارتباطيما دالل
مع معنى المجازاة لما يصدر مف االفعاؿ ،كالخفة تتناسب مع االصؿ المغكم في 
المعرفة ،كبالتالي يمكف الحكـ عمى اف القراء يركزكف عمى الحركات كيكظفكنيا 
داخؿ المفردة بما تحممو مف أصؿ معجمي كتجاكز ىذا كصكالن بيـ الى تكظيؼ 

 ردة بما تحممو مف ًظبلؿ سياقية تتناسب مع الفضاء النصي . الحركة داخؿ المف

 المبحث الثالث
 التوجيه النحوي لمقراءات القرآنية

ال جـر أف القراءة القرآنية مف أىـ عمكـ العربية التي ساعدت عمى إغناء الدرس    
النحكم في مجاؿ التقعيد ، كتعدد األكجو اإلعرابية لكؿ قراءة، الذم بدكره أثرل 
الدرس النحكم بالعديد مف القكاعد النحكية التي يستكجب الكقكؼ عمييا كتسميط 

 اختبلؼ القراءات القرآنية فييا. الضكء عمى اختبلؼ الداللة فييا مع

إٌف أبرز ما يميز الجانب النحكم  ىك تغير الحركات اإلعرابية في الحرؼ     
الكاحد عند اختبلؼ القراءات  الذم يفضي إلى تغير الداللة، فالحركة اإلعرابية 
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ظيارىا لممتمقي، كدكرىا يتحمؿ سيم ائية خاصة، إذ ليا عبلقة كطيدة بالمعاني كا 
في تشكيؿ الكممات كبياف صكرتيا كرسـ الحدكد النطقية ليا، كلككف المغة  البارز

العربية لغة دقيقة في انتقاء المفردات التي تعٌبر عف المعاني المضمرة كالظاىرة فقد 
أكلت اىتمامان بارزان في الحركات اإلعرابية، كبٌينت نكع العبلقة بيف الحركة كالحرؼ، 

ف الحركات اإلعرابية كالمعاني لكؿ منيا، في حينيا أف كمف ثـ نجد الفارؽ الكبير بي
، كفي الكقت ذاتو  (ٕٔ، ُِٗٗ)السييمي،الحركة "صكت خفي مقارف لمحرؼ "

 يعمؿ ىذا الصكت الخفي عمى كشؼ الداللة لمنصكص.

كينتج عف ىذا التبايف اإلعرابي تباينان في الداللة القرآنية مع اختبلؼ األكجو       
ة الكاحدة، إال أٌف ذلؾ االختبلؼ الداللي ال يتناقض مع ما يكجبو اإلعرابية لآلي

، أك القرآف الكريـ مف دالالت معينة كىي إما النصح أك اإلرشاد ، كالتنبيو كالتحذير
 ... إلخ مف الدالالت العامة كالخاصة كمف أمثمة ذلؾ االختبلؼ:الكعد كالكعيد 

 التبايف اإلعرابي بيف الرفع كالنصب  -ُ

ـي ًمف التكجيو النحكم ماجاء في قكلو تعالى: ﴿فالتبايف في مة ذلؾ كمف أمث تىمىقَّى آدى
ـي  مىٍيًو ًإنَّوي ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي بًِّو كىًممىاتو فىتىابى عى . اختمؼ في قراءة اآلية،  (ّٕ)البقرة:﴾رَّ

فذىب ابف كثير عمى نصب )آدـ( ، كرفع )كمماًت( أم عمى إسناد الفعؿ إلى 
يقاعو عمى آدـ فكأنو قاؿ )فجاءت كمماتي مف ربو عمى آدـ(، أماالباقكف  الكممات كا 
يقاعان عمى  فعمى قراءة الرفع آلدـ كنصب )الكممات( بالكسرة أم إسنادان آلدـ كا 

. كحجة مف (ُٕٔ،ُٖٗٗ)الدمياطي:ى )أخذىا بالقبكؿ كدعا بيا (الكممات كالمعن
رفع )آدـ( أف ا لما عٌمـ آدـ الكممات أمره بيف فتمقاىف بالقبكؿ، كلما نصب آدـ  
ليدؿ عمى  أف ماتمقاؾ فقد تمقيتو كما نالؾ فقد نمتوي كىذا مايسميو النحكيكف 

كالفراء  ق(ُٕٔت)، كيرل القرطبي  (ٕٓ/ُ، ُٕٗٗ)ابف خالكيو،بالمشاركة
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ق( أف القراءتيف ترجعاف إلى معنى كاحد؛ ألفَّ آدـ إذا تمقى الكممات فقد تمقتَّو َِٕ)
 ََِٔ، القرطبي ،ِٖ/ُ،  ُّٖٗ)الفراء،أم إف مالقيؾ فقد لقيتو كمانالؾ فقد نمتو

، فالمسند إليو يككف مرفكعان دائمان بأثقؿ الحركات كىي الضمة لذا رفع  (ْْٖ/ُ،
و الفاعؿ لقٌمتو كنصب المفعكؿ لكثرتو كليقؿ في كبلميـ مايستثقمكف كيكثر المسند إلي

، كرغـ ذلؾ التبايف في  (ْٗ/ُ، ََِٔ  )ابف جني،يستخفكف في كبلميـ ما
ف كانتا ترجعاف إلى  القراءتيف بيف الرفع كالنصب إال أٌف الداللة تتضح لكؿ منيما كا 

 معنى كاحد .

 بيف الرفع كالجر: -ِ
القرآنية لآليات الكريمة مع ظيكر الحركات اإلعرابية كتكجيييا نحكيا تتضح الداللة 

في اآليات المباركة كمف اختبلؼ المعاني مع تكجيو القراءة بيف الرفع كالجر ما 
كىاٍلحىب  ذيك اٍلعىٍصًؼ يمكف أف نستشفو مف قراءة النص المبارؾ ﴿

افي  ٍيحى   (ُِٗ)الرحمف:﴾كىالرَّ
)الدمياطي ارؾ قراءتاف لممفردة القرآنية )الريحاف(كردت في النص القرآني المب

،ُٖٗٗ ،ِٓٔ) : 
قرأىا حمزة كالكسائي بالجر عطفان عمى) العصؼ( ككافقيـ في تمؾ القراءة  -ُ

 األعمش.
قرأىا الباقكف بالرفع عطفان عمى المرفكع قبميا أم : فييا فاكية كفييا الحب  -ِ

 ك)ذك( صفتو.

لحب ذك العصؼ الذم ىك عمؼ األنعاـ قيرئ )الريحاًف( بالكسر كمعناه ا    
، إذ الكسرة حركة  (ََُٕ/ِٕ، ََِٗ)الزمخشرم:كالريحاف الذم ىك مطعـ الناس

( لكف مقدمة المساف تككف أقؿ ارتفاعنا نحك Iأقرب ما تككف إلى الحركة المعيارية )
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الغار )الحنؾ الصمب( مف الحركة المعيارية األكلى كأعمى نقطة في ىذا الجزء مف 
 ساف نحك الخمؼ قميبلن مف الحركة األكلى كبذلؾ فالكسرة تعٌد حركة أمامية الم

، كعمى ىذا التكجيو يككف )الريحاف( مجركران معطكفان  (ُِْ،  ََِٖ)بينساكم،
)الرازم عمى ماقبمو كىك )ذك العصؼ( كتقدير الكبلـ ) ذك العصًؼ كالريحاًف(

 . (ّّٖ، ُٕٗٗ، ابف خالكيو ،ٓٗ/ِٗ، ُُٖٗ،

ق( إلى أنو معطكؼ عمى الحب، كيبيف َٔٔكفي قراءة الرفع يذىب الرازم )     
أنو يحتمؿ كجييف ىما: "أحدىما أف المراد مف الريحاف المشمكـ فيككف مغايران  
قامة  لمحب فيعطؼ عميو، كالثاني أف يككف التقدير )ذك الريحاف( بحذؼ المضاؼ كا 

، كىذا مناسب المعنى (ِِ)يكسؼ /ما في )كأساؿ القرية( المضاؼ إليو مقامو ك
، كيرل الزمخشرم بالضـ عمى )ذك الريحاف(  (ٓٗ، ُُٖٗ)الرازم، الذم ذكرنا "

الذم يشـ  فحذؼ المضاؼ كأقيـ المضاؼ إليو مقامو. كقيؿ معناه كفييا الريحاف
كالحب ذك العص كالريحاف( أم كخمؽ الحب كالريحاف أك كفي مصاحؼ أىؿ الشاـ )

اف، كيجكز أف يراد )كذا الريحاف( فيحذؼ المضاؼ كيقاـ أخص الحب كالريح
 .(ََُٕ/ِ،  ََِٗ)الزمخشرم ،المضاؼ إليو مقامو

عمى ىذًه القراءة يككف )الريحاف( مرفكعان عطفان عمى ماتقدـ عميو مف قكلو      
( كالمعنى )فييا فاكية كفييا الحب ذك العصؼ كفييا الريحاف ( )بف تعالى )كالحب 

( غير أف u، فالضمة أقرب ما تككف إلى الحركة المعيارية ) (ُٗٔ ،ُٕٗٗزنجمة،
الجزء الخمفي مف المساف يككف أقؿ ارتفاعان نحك الحنؾ الرخك المطبؽ مف الحركة 
المعيارية كأعمى نقطة في ىذا الجزء مف المساف تككف أماـ أعمى نقطة لمحركة 

، كالفارؽ بينيا كبيف  (ُِْ، ََِٖ)بينساكم،الثامنة فتككف الضمة حركة خمفية
الكسرة أف فجكة الفـ تككف في الضمة أكبر عند النطؽ منيا في نطؽ الكسرة؛ ألف 
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الفؾ األسفؿ يككف أشد انخفاضان بحيث يسمح لمساف أف يرتد إلى الخمؼ، أما 
 ركة)بالشفتاف فأنيما تككناف مفتكحتاف بالكاد كمتقدمتيف نحك األماـ بشكؿ مدكر

 . (ُِّ، دت،

ف الكجكه األخرل التي قيرئت بيا )الريحاف( ىي النصب، فقرأه ابف عامر م      
كحجة النصب فييا أنو عطفيف عمى)األرض( حمبلن عمى معنى  بالنصب في الثبلثة

عيا لؤلناـ( فػ)كضعيا( يدؿ عمى )خمقيا(  الناصب )األرض( في قكلو )كاألرض كضى
مؽ الحبَّ ذا ا مقيا، كخى الحب( ما ف)لعصؼ كالريحاف، ككأنو قاؿ: كخمؽى األرض خى

 .(ِٗٗ/ِ،ُْٖٗ)القيسي،يؤكؿ ك)العصؼ( الكرؽ كقيؿ ىك: التيف، كالريحاف الكرؽ

نمحظ في ذلؾ كمو أف اختبلؼ األكجو اإلعرابية يتبعو تغير في المعاني      
السياقية لمنص القرآني مما يدعك ذلؾ إلى التدبر كالتأمؿ عند كؿ كجو إعرابي 

 .حركة بتجديد المعنى عمى كجكه عدةكاثر ال كداللتو الخاصة بو

 بيف الكسر كالفتح  -ّ

المتأمؿ في اختبلؼ القراءة القرآنية في الحركات اإلعرابية لمحرؼ الكاحد يكلد    
دالالت عدة قد تختمؼ فيما بينيا  أك تتفؽ لبعض النصكص المقدسة، فقد اختمؼ 

ن نََّكُثوْا َأْيَماَنُهم مِّن َبْعِد َعْهِدِهْم وَ ﴿القراء في قراءة )ال إيماف ليـ( في قكلو تعالى:  اِ 
)التكبة ﴾َوَطَعُنوْا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتُموْا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم اَل َأْيَماَن َلُهْم َلَعمَُّهْم َينَتُهونَ 

، "فذىب ابف عامر بكسر اليمزة مصدر )آمف( كالباقكف بالفتح جمع  (ُِ:
، فداللة الحركات اإلعرابية في المفظة القرآنية  (َِّ، ُٖٗٗ)الدمياطي،)يميف("

كأثره عمى تغير معنى النص القرآني كاضح، إذ نجد داللة المفظ في حركة  الكسر 
عمى معنى أنيـ كفرة ال إسبلـ ليـ فيـ ليسكا بمؤمنيف كمف ال إيماف لو ال عيد لو 
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، كمف ثـ  (َُّ/َُ، ُْٖٗ،ابف عاشكر، ِْٓ/ُ، ُّٖٗ)الفراء،النتفاء الكازع
تككف عمى معنييف بالكسر أما أنيـ كفرة ال إيماف ليـ أك أنيـ ال يعطكف أمانان فيك 

 ىنا مصدر بمعنى إعطاء األماف أم ال سبيؿ إلى أف تعطكىـ أمانان بعد ذلؾ.

التي تعٌد مف أخؼ الحركات التي يستحبيا العرب  جاءت داللة القراءة بالفتح     
إيذانا بمعنى نقضيـ عيدىـ الذم عقدكه بأىيمانيـ فيـ عمى الحقيقة ال يراعكنيا كال 
ف نكثكا كطعنكا كما ىك المتكقع  ف أجركىا عمى السنتيـ كا  يعدكف نقضيا محذكران كا 

تاؿ المأمكر بًو المستفاد منيـ، إذ ال إيماف ليـ حقيقة حتى ال ينكثكىا أك الستمرار الق
مف سياؽ الكبلـ كأنو قيؿ فقاتمكىـ إلى أف يؤمنكا أنيـ ال أىيماف ليـ حتى يعقد معيـ 

 .(ْٖ/ْ، ابك السعكد،دت،ّْٓ/ِ)الماكردم ،دت،عيدان آخر

ىنا تتضح الداللة النصية في النصكص المباركة كاختبلؼ القراءة القرآنية       
لنص القرآني، كفي الكقت ذاتو عمؿ ىذا االختبلؼ بتمكف الحركات لممفردة في ا

عمى بياف المعنى الداللي ككف الحركات إحدل القرائف التي يستعيف بيا القارئ لفيـ 
 النص عند غياب القرائف األخرل. 

 المبحث الرابع

 التوجيه الداللي لمقراءات القرآنية

بيا القراء لمكشؼ عف عٌد الجانب الداللي مف أىـ الجكانب المغكية التي عنى     
ظيار المعاني  المعنى الذم تؤديو النصكص القرآنية كفقان لمقراءات المتعددة كا 

براز أثر القراءة في بكساطة الربط بيف القراءة كتعميميا كفقان لتخريجاتيـ  الداللية كا 
 تغير الداللة: 
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 السياؽ  -ُ

كاف السياؽ محكران أساسيان مف محاكر عمـ المعاني، لككف الداللة جزءنا مف    
السياقات النصية ال يمكف أف تفترؽ عف المككف السياقي، لذلؾ كاف لمسياؽ أثر في  
تحديد داللة الكممات داخؿ النص، كال يخفى أف لمحركات اإلعرابية أثرنا فاعبلن في 

ىمت الحركات اإلعرابية عمى إبراز الداللة لمعديد تكجيو الداللة داخؿ النص، إذ سا
مف النصكص، كىذا ما يمكف أف نممسو في كتاب اتحاؼ فضبلء البشر، إذ كجيت  
بعض القراءات القرآنية التي كردت فيو تكجييان دالليان ساعد عمى فيـ النص القرآني 

 بحسب  الحركات اإلعرابية.

ٍالةى( مف قكلو جٌؿ كمف أمثمة التكجيو الداللي الختبلؼ الق مَّ راءة ماكرد في قراءة )حى
طىبً كعبل: ﴿ مَّالىةى اٍلحى )الدمياطي، إذ كردت فييا قراءتاف (ْ)المسد:﴾كىاٍمرىأىتيوي حى
ُٖٗٗ ،َٔٔ) : 

النصب عمى الذـ كقيؿ عمى الحاؿ مف )كامرأتو( ألنيا فاعؿ لعطفيا عميو ك)حمالة(  -ُ
 ي النار كافقو ابف محيصف .حينئذ نكرة أريد بيا االستقباؿ أم حاليا ف

الرفع ألنيا حينئذ تعرب خبر محذكؼ أك خبر امرأتًو كفي جيدىا خبر ثاف، كمف  -ِ
جعميا صفة المرأتو قدر المضي فييا ألنو قد كقع عمى الحقيقة فتتعرؼ حينئذ 

 باإلضافة، كجعميا بعضيـ بدؿ كؿ مف كؿ.
ة لمذـ ال لمتخصيص فعمى قراءة عاصـ بالنصب؛ ألنيا اشتيرت بذلؾ فجاءت الصف

، أك أنيا عمى الحاؿ مف  (11)االحزاب :﴾﴿ مَّْمُعوِنيَن  َأْيَنَما ثُِقُفوا: كقكلو تعالى
امرأتو بناءن عمى أف اإلضافة غير حقيقية، إذ المراد أنيا تحمؿ يكـ القيامة حزمة مف 
حطب جينـ كالزقكـ كالضريع، أك أنيا مع كثرة ماليا كانت تحمؿ الحطب عمى 
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)القرطبي ظيرىا لشدة بخميا فعيٌيرت بالبخؿ، لذا كاف النصب فييا عمى الشتـ
 . (ُُِ/ٗابك السعكد ،دت ، ّٓٓ/ِِ،ََِٔ،

أما عمى الرفع فعمى كجييف: الكجو األكؿ )سيصمى نار جينـ ىك كامرأتو حٌمالةي 
 الحطب(، كىنا تككف نعتان ألمرأتو، فيحتمؿ أنيا صفتيا في جينـ، أما الكجو اآلخر
)كامرأتو حمالةي الحطب في النار(، أم إنيا صفتيا التي كانت تعمؿ في الدنيا بجمب 
حطب العضاة لتضعو في طريؽ الرسكؿ )ص( عمى طريقة التكجيو كاإليماء إلى 

، ُّٖٗ، الفراء،َٔٔ/َّ،  ُْٖٗ)ابف عاشكر ،تعميؿ ذلؾ كتعذيبيا بذلؾ
)في جيدىا حبؿ مف مسد( أك الرفع عمى كجو االبتداء  كحمالة نعتيا   (ِٖٗ/ِ

، كنستشؼ مف ىذا التكجيو في  (ّٕٓ/ٓ، ُٖٖٗ)الزجاج،يككف خبر االبتداء
القراءة لمنص القرآني كاختبلفو مابيف الرفع كالنصب تبايف الداللة مابيف النصب 

،فممحركات  عمى الحاؿ ذمان ليا كبيف الرفع بأنيا صفتيا التي كانت تتصؼ بيا
تكثيؼ المعنى كاظياره بصكرة مناسبة لممعنى القرآني  شعاعات داللية تعمؿ عمىا

لما فيو مف تركيز داللي داخؿ البنية الصرفية كالتي تندرج مع الداللة السياقية لمنص 
 . االليي المبارؾ

كمف أمثمة االختبلؼ في القراءة القرآنية كأثره عمى تغير المعنى النصي قكلو تعالى 
نىاتي ًمفى  : ـٍ كىأيًحؿَّ لىكيـ مَّا كىرىاء ﴿كىاٍلميٍحصى مىٍيكي ـٍ ًكتىابى المًَّو عى انيكي مىكىٍت أىٍيمى النِّسىاء ًإالَّ مىا مى

ٍيرى ميسىاًفًحيفى فىمىا اٍستىٍمتىٍعتـي ًبًو ًمٍنييفَّ فىآتيكىيفَّ  ـٍ أىف تىٍبتىغيكٍا ًبأىٍمكىاًلكيـ م ٍحًصًنيفى غى ذىًلكي
نىاحى  ةن كىالى جي كرىىيفَّ فىًريضى ًة ًإفَّ المَّوى كىافى  أيجي ٍيتـي ًبًو ًمف بىٍعًد اٍلفىًريضى ا تىرىاضى ـٍ ًفيمى مىٍيكي عى

ًكيمنا﴾ ًميمنا حى مماجاء في اتحاؼ فضبلء البشر اختبلؼ القراءة في  (ِْ)النساء :عى
لفظة )المحصنات(  قراءىا "الكسائي بكسر الصاد ألنيف يحصف أنفسيف بالعفاؼ 

نا كقراءه بالفتح ألف المراد بو المزكجات )كعف( أك فركجيف بالحفظ إال االكؿ ى
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الحسف  الكسر في الكؿ كالباقكف بالفتح أسند األحصاف الى غيرىف مف زكج أك كلي 
، كيعكد االصؿ المغكم لمفضة الى   (ِّٗ،ُٖٗٗ،)الدمياطي أك ا تعالى "

الثبلثي المجرد )حصف ( أم كؿ مكضع حصيف ال ييكصؿ إلى مافي جكفو  أم 
، كنمحظ اختبلؼ الداللة السياقية عند كؿ قراءة  (ُُٗ/ُّ)ابف منظكر ،دت،المنع

إذ تشير الداللة المعجمية بفتح الصاد إلى ذكات االزكاج البلتي احصنيف أزكاجيف  
)ابف أما في الكسر فيي تعني إلى أنيف أسممف فأحصف أنفسيف فيف ميحًصنات

سياقية لقراءة الفتح مكافقة لمداللة ، فجاءت الداللة ال (َُِ-ُُٗ/ُّمنظكر ،دت،
المعجمية مشيرة الى ذكات االزكاج البلتي احصنيف التزكج أك االزكاج كأعفيف عف 
الكقكع بالحراـ كصيغ عمى أسـ الفاعؿ ليدؿ عمى أنيف احصف فركجيف عف غير 
أزكاجيف أك أحصف ازكاجيف فجاء الفتح محمكالن عمى الشذكذ كما في نضيريو ممقح 

، يتضح أف لمحركة اثر كبير  (ُّٔ/ِ)ابك السعكد،دت، مف ألقح كأسيبكمسيب 
ف كاف ىناؾ  في تحديد معنى المفظة داخؿ السياؽ كتكجيو المعنى الكمي لمسياؽ كا 
تقارب في الداللة مابيف التكجيييف كىي في االحصاف كالمنع سكاء كاف ىذا 

ظة بما احتكتو مف االحصاف مف ذكات االزكاج أك مف انفسيف دكف زكاج ، فالمف
صكائت تعد قرائف يمكف اف يستند عمييا السياؽ في تحديد كجيتًو الداللية تحمؿ 
معنى متنكع كىك المعنى المعجمي الكارد في المعجمات المغكية كمعنى ميقىدَّر داخؿ 

 السياؽ عممت الحركة في تقديره كتحقيقو .

 االلتفات -2
ي يظير فييا أثر الجانب الداللي بشكؿ كمف المسائؿ لمتكجيو في القراءات الت   

بارز في النص،  إذ تتغير داللة السياؽ النصي تباعان لتغير الحركات اإلعرابية 
مسألة االلتفات التي يراد بيا االنتقاؿ في الكبلـ مف أسمكب إلى آخر، أم إنو 
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االنزياح في الخطاب عما ىك متعارؼ عميو، كمنو ما عالجو القراء حسب ىذًه 
ٍعتييىا أينثىى كىالمَّوي أىٍعمىـي ًبمىا : ﴿ ىرة قكلو تعالىالظا عىٍتيىا قىالىٍت رىبِّ ًإنِّي كىضى فىمىمَّا كىضى

يَّتىيىا ًمفى  ذيرِّ نِّي أيًعيذيىىا ًبؾى كى ـى كىاً  ٍريى نِّي سىمٍَّيتييىا مى لىٍيسى الذَّكىري كىاألينثىى كىاً  عىٍت كى كىضى
  (ّٔالشٍَّيطىاًف الرًَّجيـً ﴾)اؿ عمراف/

إذ نممس تغير داللة السياؽ لمنص القرآني مابيف اختبلؼ الحركة اإلعرابية لمفظة 
( ما بيف الرفع كالنصب، إذ قرأىا ابف عامر كأبك بكر كيعقكب  القرآنية )كضعتى
( عمى أنيا مف كبلـ أـ مريـ، أما الباقكف فعمى  بسككف العيف كضـ التاء )كضٍعتي

لمتأنيث الساكنة )كضعىٍت( عمى أنيا مف كبلـ البارم عز قراءة الفتح لمعيف كالتاء 
 . (ِِِ، ُٖٗٗ)الدمياطي ، كجؿ

( مف جممة كبلميا  إذ إف معنى النص القرآني في تكجيو الرفع يدؿ عمى أف )كضعتي
فالكبلـ متصؿ كفيو معنى التسميـ  كالخضكع كالتنزيو لو أف يخفى عميو شيء إذ 

ا عالـ في كؿ شيء قد تقرٌر في نفس المؤمف  لـ تقمو عمى طريؽ األخبار ألف
 . (َُِ/ٓ، ََِٔ)القرطبي ،دائمان إنما قالتو عمى سبيؿ التعظيـ كالتنزيو 

أما معنى السياؽ في تكجيو النصب فيدؿ عمى مف كبلـ ا تعالى كالضمير راجع 
مراد بوً أنو إلى امرأة عمراف كىك حينئًذ ليس كبلميا المحكي، إٌنما ىك كبلـ ا كال

أعمـ منيا بنفاسة ماكضعت، كأنيا خير مف مطمؽ الذكر الذم سألتو، فالكبلـ إعبلـ 
ألىؿ القرآف بتغميطيا كتعميـ بأف مف فكض أمره الى ا الينبغي أف يتعقب 

نِّي ، فالكبلـ ىنا قيٌدـ كتقديره التأخير بعد ) (ِّّ/ّ، ُْٖٗ)ابف عاشكر ،تدبيره َواِ 
يََّتَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيمِ ُأِعيُذَها ِبَك وَ  ،  كىنا  (َُِ/ٓ، ََِٔ)القرطبي ، (ُذرِّ
كاتب النص اذا اراد لفت النظر الى بعض المكاطف في نصو كيسعى يضير أف "
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الى مراقبة القراءة فعميو اف يعتمد في العبارة عمى غير المألكؼ كأف يضع اطمئناننان  
اه بأف يبرز في السياؽ عنصران لـ نكف ننتظر المغكم الحاصؿ في حرج مثير لبلنتب

اف يبرز أك أف نسبة تكقع بركزه ضعيفة بالمقارنة بنسبة تكقع عناصر أخرل 
 .(ُٗٔ، ُٖٖٗ)صمكدم ،"

كىنا نجد أف الحركة اإلعرابية كانت المحكر األساس في اختبلؼ الداللة كتبايف 
ئف اليامة التي يمجأ إلييا المعاني السياقية لمنص القرآني، كاليخفى أنيا مف القرا

 المحمؿ المغكم عند افتقار النص إلى القرائف األخرل.

يىٍعمىـي كمنو قكلو تعالى :﴿  ٍبءى ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كى ديكا ًلمًَّو الًَّذم ييٍخًرجي اٍلخى أىالَّ يىٍسجي
﴾)النمؿ / مىا يٍعًمنيكفى ا يٍخفيكفى كى فعميف )يخفكف ( ، فقد اختمفت القراءة في الِٓمى

كيعمنكف(، إذ ذىب حفص كالكسائي عمى قراءتيما بالتاء عمى الخطاب كأما الباقكف 
كقراءتيا بالياء يؤذف بعمكـ صفة  (ِْٖ-ِْٕ، ُٖٗٗ)الدمياطي ، فقرأكىما بالياء

العمـ، أما في قراءة حفص كالكسائي ففييا نكع مف االلتفات في الخطاب القرآني 
 لغيبة الى التكمـ أم : كالتحكؿ  في الكبلـ مف ا

 يسجدكا ، يخرجي ،يعمـ ي                            تخفكف ، تعمنكف  

ىذا النكع مف التحكؿ في صيغ الخطاب في بينى األفعاؿ الكاردة في النص       
المبارؾ يظير القيمة الفنية ألسمكب االلتفات "فأف الكبلـ إذا نقؿ مف أسمكب إلى 

يقاظان لئلصغاء إليو مف إجرائو عمى أسمكب كاف ذلؾ  أحسف تطرية لنشاط السامع كا 
لذلؾ عرؼ السياؽ في ضكء االلتفات   (ِٗ/ُ، ََِٗ)الزمخشرم ،أسمكب كاحد"

( ُٗٔ، ُٖٖٗ)صمكدم، بأنو "بنية لغكية يقطع نسقيا عنصر غير متكقع "
ني  تقكـ عمى فمعالجة القرآف الكريـ لبلساليب التعبيرية كتنكعيا داخؿ السياؽ القرآ
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أساس ابراز الداللة عند تحميؿ النصكص القرآنية كمعرفة االسباب الكامنة كالمعاني 
كىذا النكع مف التنكع االسمكبي في الخطاب القرآني  المبتغاة  مف كراء ذلؾ كمو

ماتنبو لو القراء كحاكلكا بياف اسراره كالكقكؼ عمى اثره في داللة النص القرآني كبنية 
 كمية .

 الخاتمة

لى تعدد القراءات القرآنية إالنظر في النص القرآني كقراءاتو القرآنية كالتنبو  فٌ إ   
بالمعاني النصية لمقرآف ، الرتباطو إلى تدبر كتأمؿلممفردة القرآنية الكاحدة يحتاج 

 في قكلو جؿٌ ، كألف القرآف الكريـ أينزؿ بمساف العرب كقد بيف ا تعالى ذلؾ الكريـ
محط نظر  لذا أصبح النص القرآني، (ُٓٗ()الشعراء /َرِبيٍّ مُِّبينٍ ِمَساٍن عَ بِ كعبل )
المغكية بمستكياتيا  ، كأف نزكلو بالمساف العربي قد كجو الدراساتآنذاؾلمعرب 

عجازهإلى ربعة األ  اجتيدت، فظيرت لنا ثمة مف الكتب التي دراسة أساليب نظمو كا 
لى المعاني القرآنية السامية كمف ىذًه إسراره بغية الكصكؿ أعمى دراستو كاستجبلء 

ربعة الدراسات كتابنا نمكذج البحث )المسمى اتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األ
حمد بف محمد بف عبد ا المعركؼ بالبناء أعشر( لمشيخ شياب الديف 

ا مادة ثرية ، الذم يعٌد مف كتب القراءات القرآنية التي حكت بيف دفتيي(قُُُٕت)
 .ظيـ كداللتوخدمة القرآف الع المغكية القرآنية التي تسعى الى بالتكجييات

مد مع كمف أىـ النتائج التي كقؼ عمييا البحث كاستشفيا في رحمتو القصيرة األ 
 :الكتاب
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، إذ رآني تضع الداللة محكران أساسيان القراءة القرآنية في تكجيييا لمنص الق فٌ إ -ُ
القرآنية كمراعاة التبايف في الحركات  كصقراءتيـ لمنصيعمد القراء في 

 .الداللة عرابية إلى بيافاإل
التعامؿ مع النص القرآني كقراءاتو يضع بيف أيدينا أرث لغكم كبير لما  فٌ إ -ِ

تنتجو القراءات القرآنية مف كـ ىائؿ مف القكاعد النحكية لككف القرآف الكريـ 
التي يجب الكقكؼ تشياد النحكم كؿ مف مصادر االسمصدر االستشياد األ

 .عمييا كاعتمادىا
عرابية عرابي كالمعنى لككف الحركة اإلعمد القراء عمى الربط بيف الكجو اإل -ّ

يمكف أف تأتي  خرل فبلقرينة مف القرائف التي يمجأ إلييا عند غياب القرائف األ
ة دكف أف تككف ىناؾ غاية كفائدة مرجك مف عرابية في المفردات الحركات اإل

فتكظيؼ القراف الكريـ لمحركة لو اسرار عجيبة في المعنى  تياف بيامف اإل
 .اليمكف اف تظير في أم نص اخر غير القراف 

ذ إ ،سس التي قامت عمييا القراءة القرآنيةكاف الربط بيف المعنى كالقراءة أحد األ -ْ
 . يعمد القراء عمى بياف العمة في اختيارىـ لمقراءة القرآنية

القراء في قراءتيـ القرآنية مسائؿ لغكية متعددة منيا الصكتية كالصرفية عالج  -ٓ
 .أغمب القراء ىـ مف النحاةكذلؾ لككف  ،كالنحكية كالداللية

 :القرآنية في مجاالتثر القراءة أتنبو القراء إلى اختبلؼ الداللة  -ٔ
لي ثر دالأصكات كىؿ ىناؾ مف بداؿ في األاألصكات كتخيرىا مابيف األ - أ

شماـ ككنيا أحد كما عالجكا ظاىرة اإل التبايف في تخير األصكاتحكؿ 
أثر مة التي استحكذت اىتماـ القراء كاختصاصيا بحالة الرفع ك الظكاىر المي
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، إذ يعد الصكت أصغر كحدة تركيبية تعمؿ المزج بيف الحركات في المعاني
 .الفكنيـ مف خصائص صكتية خاصة بوً عمى بياف المعنى لما يحممو ذلؾ 

المستكل الصرفي ىك ثاني المستكيات المغكية التي تعمؿ عمى بياف  فٌ إ - ب
 ،ي ذاتيا معافو خاصةككنيا تتألؼ مف فكنيمات صغرل كتحمؿ ف ،المعاني

فداللة  ،خرليمكف أف تؤدييا البنية األ صرفية داللة خاصة ال إذ لكؿ ًبنية
إلى ذلؾ  ، أضؼأف تماثؿ داللة )مفعكؿ( ك)فعىاؿ( كىكذايمكف  )فاعؿ( ال
لفاظ القرآنية كتركيز لى ظاىرة التشديد كالتخفيؼ في بعض األإالتفاتيـ 

الداللة في كؿ منيما حيث تتركز الداللة كتقكل المعانى المرادة عند الشدة 
كالتركيز عمى الحرؼ داخؿ الصيغة المفردة عمى العكس منيا في حالة 

 .التخفيؼ
ف ا  التي تتضح فييا المعاني ك ل التركيبي مف المستكيات اليامة يعد المستك  -ٕ

المعاني السطحية كالمعاني العميقة كما عبر عنيا  عمىكانت تنقسـ بدكرىا 
، كأكضح المعنى(، معنى عجاز )المعنىعبد القاىر الجرجاني في دالئؿ اإل

ؿ النحكية إذ نجدىـ عالجكا العديد مف المسائ ،ذلؾ القراء في دراستيـ القرآنية
تحممو  كماعرابي فييا ذلؾ كمو عمى تغير الكجو اإلفي كبينكا أسبابيا كعكلكا 

ة داخؿ التركيب النصي كتكجيو المعاني ميممف دالالت  اإلعرابيةالحركات 
في العربية ىي ثبلث مرتبة مف  ككما نعمـ أف الحركات ،تباعان لكؿ حركة منيا

عرابية مخرجيا إ( كلكؿ حركة الضمةك الكسرة، ك ثقؿ )الفتحة، لى األإخؼ األ
ككثيران ماتأتي الحركة الثقيمة لبياف القكة كالصبلبة  ،الذم تنبع منو الخفة كالثقؿ

كقد تـ  في الداللة عمى عكس الحركة الخفيفة التي يرافقيا الميف كالضعؼ
 .اختيار الحركات في المفردات كفقان لمقاصد داللية كنفسية جمالية في آف كاحد
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لييا الدارسكف قديمان إالجانب الداللي مف أىـ الجكانب المغكية التي يسعى  يعدٌ  -ٖ
و الفائدة المرجكة مف ساس الذم يحمؿ عمى عاتقككنيا المحكر األ ؛كحديثان 

بيا المغكيكف في  ي، كقد تنكعت الظكاىر الداللية التي عنإيجاد النص
السياؽ النصي كتغير ثرىا داخؿ أعرابية ك ككاف مف أىميا الحركة اإل ،دراساتيـ

لى ظاىرة إ يـيتنبيضان أيخفى  ، كاللة النص بتغير الحركة اإلعرابيةدال
نكا التي تنبو ليا القراء كع االلتفات التي تعد مظيران مف مظاىر االنزياح النصي

 .كالنفسية بيا كبينكا المقاصد الداللية
 

 المصادر : 
اتحاؼ فضبلء البشر في القراءات االربعة عشر : لمشيخ شياب الديف احمد  -ُ

ق ، منشكرات محمد عمي ُُُٕبف محمد بف عبد ا المعركؼ بالبناء ت
 ـ( .د.طُٖٗٗ-قُُْٗلبناف ،)–،بيركت بيضكف ، دار الكتب العممية 

أرشاد العقؿ السميـ الى مزايا الكتاب الكريـ : أبي السعكد محمد بف محمد  -ِ
 .د.طلبناف –( .دار احياء التراث العربي ،بيركت ھِٖٗالعمادم )ت

التجديد في االتقاف كالتجكيد ، ابي عمرك عثماف بف سعيد الداني االندلسي ،  -ّ
 قُُِْ-ـ َََِعماف ، –عمار ، دار  ُطتح غانـ قدكرم الحمد ، 

( .الدار ھُّّٗالتحرير كالتنكير .الشيخ محمد الطاىرابف عاشكر)ت -ْ
 د.ط.مُْٖٗتكنس، سنة  –التكنسية 

 ُالتحقيؽ في كممات القراف الكريـ :العبلمة المصطفكم . مطبعة اعتماد .ط -ٓ
 . مركز نشر اثار العبلمة المصطفكم ُّٖٓ. 

الغيب :محمد الرازم فخر الديف ابف العبلمة ضياء  التفسير الكبير كمفاتيح -ٔ
 ق.ُُٖٗ-ق َُُْ، ُق( ،دار الفكر ،ط َْٔ-قْْٓالديف عمر )
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التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج :كىبة الزحيمي ،دار الفكر ،  -ٕ
 ـ . ََِٗ –ق َُّْ،  َُط

ق( ُِٕركح المعاني ، شياب الديف السيد محمكد االلكسي البغدادم )ت -ٖ
 لبناف.–طباعة المنيرية ،دار احياء ،بيركت 

الجامع ألحكاـ القرآف. ابي عبد ا محمد بف احمد بف ابي بكر القرطبي  -ٗ
(  .تح: عبد ا بف عبد المحسف، محمد رضكاف عرقسكسي . ھُٕٔ)ت 

 .ـ ََِٔ – ھ ُِْٕ،  ُمؤسسة الرسالة . ط
. تح : سعيد  حجة القراءات :ابي زرعة عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة -َُ

 ـُٕٗٗ -ق ُُْٖ. ٓاالفغاني .مؤسسة الرسالة . ط
الحجة في القراءات السبع : ابف خالكيو ، تح عبد العاؿ سالـ مكـر :دار  -ُُ

 ـ. ُٕٗٗ-ق ُّٗٗبيركت ، –الشركؽ 
 ََِٔالخصائص ،ابي الفتح عثماف بف جني ،تح محمد عمي النجار ، -ُِ

 القاىرة .–الييئة العامة لقصكر الثقافة 
الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني :حساـ سعيد النعيمي ، دار  -ُّ

 ـ.د.ط.َُٖٗالرشيد ،
 -قُِْٗ، ِعمـ االصكات ،حساـ بينساكم ، مكتبة الثقافة الدينية ، ط -ُْ

 ـ.ََِٖ
عمـ االصكات العاـ  اصكات المغة العربية ،بساـ بركة ، مركز االنماء  -ُٓ

 رأس بيركت.–القكمي ، لبناف 
لمغكية دراسة في اصكات المد العربية ،غالب فاضؿ في االصكات ا -ُٔ

 ـ .ُْٖٗبغداد  –المطمبي، دار الحرية لمطباعة 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

809 

 

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ : جار ا أبي  -ُٕ
–،دار المعرفة ،بيركت  (ھّٖٓالقاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم )ت 

 ـ .ََِٗ -قَُّْ،  ّلبناف ،ط
جكه القراءات السبع كعمميا كحججيا .أبي محمد بف أبي طالب الكشؼ عف ك  -ُٖ

ق( ، تح :محمد محيي الديف رمضاف ،مؤسسة ّْٕ –ق ّٓٓالقيسي )
 ـ .ُْٖٗ –ق َُْْ،   ّالرسالة ، ط

لساف العرب .ابي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر .دار  -ُٗ
 بيركت . د.ط–صادر 

ـ الديف الجندم ، الدار العربية لمكتاب الميجات العربية في التراث :احمد عم -َِ
 ...ـ ، د.ط ُّٖٗ،

( . ھُُّمعاني القراف  كاعرابو.ابي إسحاؽ إبراىيـ بف السرم الزجاج)ت  -ُِ
 ُتح : د.عبد الجميؿ شمبي . عالـ الكتب .ط

(  .عالـ الكتب ھَِٕمعاني القراف .ابي زكريا يحيى بف زياد الفراء ت) -ِِ
 .ـ ُّٖٗ – ھَُّْ، ّ.ط

 ُق ،طُِْٖ-ـََِٕالصكتيات ،رشيد عبد الرحمف العبيدم فمعجـ  -ِّ
 مركز البحكث كالدراسات االسبلمية .

مفاتيح الغيب :االماـ الرازم فخر الديف ابف العبلمة ضياء الديف محمد  -ِْ
 َُُْ/ ُلبناف ،ط–بيركت –، دار الفكر لمطباعة ق( َْٔ-ق ْْٓ)
 ـ(ُُٖٗ-ق

ق( تح عبد ّٓٗبف زكريا ت)مقاييس المغة ، ابي الحسيف احمد بف فارس  -ِٓ
 ق(ُّٗٗ -) ـُٕٗٗالسبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر 
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نتائج الفكر في النحك :البي القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا السييمي  -ِٔ
ق(، تح : عادؿ أحمد عبد المكجكد ، عمي محمد معكض ، دار ُٖٓ)ت

 ـ.ُِٗٗ-ق ُُِّ/ُلبناف . ط–بيركت  –الكتب العممية 
سير الماكردم : ابي الحسف عمي بف محمد بف حبيب النكت كالعيكف تف -ِٕ

ق( ، تح :عبد المقصكد بف عبد الرحيـ َْٓ-ق ّْٔالماكردم البصرم )
 لبناف .د.ط.–.دار الكتب العممية ، بيركت 

الكجو كالقفا في تبلـز التراث كالحداثة .حمادم صمكدم ، الدار التكنسية  -ِٖ
 ـ.ُٖٖٗلمنشر ،

 


