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 :الممخص
يتناوؿ ىذا البحث فكرة التشديد والتخفيؼ إذ فييما التنوع في المعنى وىذا التنوع يزيد  

المعنى ويثريو ويكثر المعنى في اآلية الواحدة، فكؿ قراءة في التشديد أو التخفيؼ تزيد معنى 
القراءة األخرى، وبذلؾ جديًدا عف القراءة األخرى وكؿ قراءة تمقي الضوء عمى جانب لـ تبينو 

 تتسع المعاني وتتعّدد بتعّدد القراءات.
وكما ىو معروؼ في ظاىرتي التشديد والتخفيؼ مف الظواىر المغوية التي زادت في  

 ثراء المغة العربية مف جانب المعنى.
 : )التشديد، التخفيف، المعنى، الداللة(.الكممات االفتتاحية

The phenomenon of mitigation and stress and their impact on the 

multiplicity of meaning in the interpretation of Al-Bustan in 

expressing the problems of the Qur’an 

Iraqi University - College of Education - Department of Arabic 

Language 

Teacher - Emad Hamid Abdullah Obaid 
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Abstracts: 

This research deals with the idea of emphasizing and mitigating, as 

there is diversity in the meaning and this diversity increases the 

meaning and enriches it and increases the meaning in one verse. 

readings. 

And as is known in the two phenomena of stress and mitigation of 

linguistic phenomena that increased the richness of the Arabic language 

in terms of meaning. 

Opening words: (emphasis, mitigation, meaning, connotation). 
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 المقدمة:
الذي صاف المغة العربية وحفظيا بإنزالو كتابو العزيز الحكيـ بمساف  الحمد هلل 

عربي مبيف، والصالة والسالـ عمى أفصح مف نطؽ بالضاد، نبينا محمد وعمى آلو 
 وصحبو الغّر المياميف، ومف اتبع نيجيـ ومشى عمى دربيـ إلى يوـ الديف.

 أما بعد:

كبير وفضؿ مبيف يسر طالب إفَّ االنشغاؿ بكتاب اهلل سبحانو وتعالى شرؼ  
العمـ أف يخوض غماره ويمضي وقتو بالبحث في آياتو وكمماتو والتزود منو، فيو حبؿ 

 اهلل المتيف ونوره المبيف.

فيو عظمة لغتنا وعمـ التفسير مف أوثؽ العموـ صمة بالقرآف الكريـ تتجمى  
لمعرب الذيف نزؿ وسعتيا وسحرىا وفيو بياف عف إعجاز القرآف الكريـ، وتحد العربية 

بمغاتيـ المختمفة، فوقفوا أمامو عاجزيف مبيوتيف، معترفيف بعظمتو وتفوقو، مقريف 
عجابيـ بو.  بعجزىـ وا 

والقراءات القرآنية منيؿ ال ينضب يمد الدراسات المغوية بمادة عممية غاية في  
 القمة، ومآؿ ذلؾ تعدد واختالؼ القراءات الذي صحبو زخـ مف الظواىر الصوتية

 والصرفية والنحوية.

وليذا السبب أردت أف ينصب جيدي عمى ظاىرة التشديد والتخفيؼ وما  
ليجية وصوتية وداللية، وليذا كاف موضوع بحثي )ظاىرة تحمميما مف اختالفات 

التخفيؼ والتشديد وأثرىما في تعدد المعنى في تفسير البستاف في إعراب مشكالت 
 .القرآف(
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التي زادت في ثراء المغة العربية ىي ظاىرتي التخفيؼ ومف المسائؿ المغوية  
والتشديد فتنطؽ المفظة بصورة مخففة واألخرى مشددة وما يصاحبو مف تعدد في المعنى 
وقد يتغير معنى المفظة في التخفيؼ والتشديد ألغراض عدة كأف تكوف لتكرير الفعؿ أو 

 المبالغة أو غيرىا مف األغراض.

مف مدخؿ يسبقو مقدمة ويعقبيا خاتمة وقائمة المصادر فانتظمت ىذه الدراسة  
 والمراجع، وتناولت فييا:

 أواًل: في األفعاؿ.

 ثانًيا: في األسماء.

 مدخل:

واحدة في نطؽ ألفاظيـ تفيد إشارات المغوييف أفَّ العرب لـ يكونوا عمى طريقة  
مف حيث تشديدىا وتخفيفيا، وال شؾ أفَّ في التشديد وظيفة معنوية ليست موجودة في 

ية تميؿ إلى شدة األصوات، التخفيؼ، فالتشديد فيو غمظة تالئـ البداوة؛ ألفَّ القبائؿ البدو 
ومعموـ أفَّ الزيادة في المبنى قد تصحبيا زيادة في المعنى ما لـ تكف الزيادة لغرض 
لفظي، وكذا التشديد فإفَّ فيو وظيفة معنوية متأتية مف زيادة المبنى لفًظا لوظائؼ 

التجديد عف المبالغة والتكثير والتكرير والمداومة وتحروا صيغة معنوية عناىا لمتعبير 
. وتفيد (1)ألفَّ فييا زيادة في المعنى وتأكيًدا ال تؤديو الصيغة المخففة عمى األكثر

مالحظات القدماء مف المغوييف والدراسات المغوية الحديثة أفَّ التشديد سمة مف سمات 
النطؽ البدوي في حيف أفَّ أىؿ الحواضر واألمصار يميموف إلى التخفيؼ في نطؽ 

السبب في ذلؾ يعود إلى ميؿ القبائؿ البدوية إلى األصوات الشديدة  . ولعؿ(2)كالميـ
في نطقيا وىو أمر طبيعي يالئـ ما عرؼ عف البدو مف غمظة وجفاء في الطبع بحسب 
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طبيعة الحياة التي كانوا يعيشوف فييا؛ لذا اتسـ نطقيـ بسمسمة مف األصوات القوية 
، ىذا فضاًل عمى (3)خيـ والتغميظ والتشديدالسريعة؛ بسبب لجوء المتكمـ إلى استعماؿ التف

احتياجيـ إلى رفع الصوت والجير بو حتى ُتسمع أصواتيـ بسبب اتساع الرقة التي 
يعيشوف عمييا، وال تتضح في ىذا الفضاء الواسع، إال مف خالؿ التشديد و التفخيـ 

 .  (4)والجير في نطقيـ األصوات

لى جانب ىذا الكالـ يرى ابف جني )ت   ىػ( "أفَّ تكرير عيف الفعؿ دليؿ ٕٜٖوا 
عمى تكرير الفعؿ، وأفَّ قوة المفظ المتمثمة بتشديد العيف ال بد أف تعّبر عف قوة 

 .(5)الفعؿ"

ويكوف التشديد في األسماء واألفعاؿ إال أنَّو في األفعاؿ أكثر حدوثًا. وأىؿ  
و مف الميونة ما ينسجـ اليمف والقبائؿ المتحضر يميموف إلى التخفيؼ في النطؽ، ألفَّ في

، وينسب التشديد إلى بني تميـ وسفمى وقيس وربيعة، وقد ُينسب (6)مع بيئتيـ وطبيعتيـ
 .(7)أيًضا إلى قريش، وُينسب التخفيؼ ألىؿ الحجاز وقريش

وىنالؾ بعض القبائؿ البدوية تميؿ أحياًنا إلى التخفيؼ، كما تميؿ قريش إلى  
 . (8)التشديد أحياًنا

 التخفيؼ والتشديد في تفسير البستاف:وقد ورد  

 أواًل: في األفعال:

 ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ   ڌ ڍ چوفي قولو تعالى:  -ٔ

 [.ٜٙاألنبياء: ]سورة  چ  ڑ ڑ
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يقػػػػػػوؿ ابف األحنػػػػػػؼ اليمني: "قرأ ابف عامر )ُفتِّحت( بالتشديػػػػد عمى التكثير،  
  -وقرأ الباقوف

 .(10)"(9)بالتخفيؼ -يعقوب وأبو جعفر
فحجة مف قرأ بالتخفيؼ دؿ عمى أفَّ عممية الفتح تكوف مرة واحدة؛ ألفَّ الفعؿ  
 .(11)لـ يتكرر

وحجة مف قرأ بالتشديد دؿ عمى أفَّ عممية الفتح تتكرر وتكثير الفعؿ في الفتح؛ 
وىو بمنزلة قولو  (12)ألفَّ الفعؿ )ُفتِّحت( كاف سًدا وردًما يفتح، وذلؾ كثير في المعنى

 .(ٖٔ)چڳ ڳ ڳچتعالى: 
نستنتج مف خالؿ ظاىر التخفيؼ أفَّ عممية الفتح تكوف مرة واحدة، وفي 

 التشديد يكوف فعؿ الفتح متكرر.

 .[ٕ٘الفرقاف: ]سورة  چ ژ          ڈ  ڈ چوفي قولو تعالى:  -ٕ

عمى الفعؿ  يقوؿ ابف االحنؼ اليمني: "قرأ العامة )ُنزِّؿ( بنوف واحدة مع التشديد
)ُنْنِزُؿ( بنونيف مع التخفيؼ ونصب المالئكة مف: اإلنزاؿ،  (14)المجيوؿ، وقرأ ابف كثير

، كقولو (15)وجعؿ الفعؿ مف اإلنزاؿ والمصدر عمى )َفعَّؿ(؛ ألفَّ )َأْنَزؿ( مثؿ )َنزَّؿ(

 .(ٙٔ)چڇ ڇ   ڇ   چ تعالى: 

ٱ چ، قاؿ تعالى: (17)لغتػػػاف فمف قػػػػػػػرأ بالتشديد عمى أفَّ )نػػػزؿ( و)أنػػػػزؿ(

ٺ ٺ ٿ ٿ  ٺپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ پٻ ٻ پ ٻ ٻ

 فجاء بالمغتيف. (ٛٔ) چڤ ڦ  ڦ  ڤٹ ڤ ڤ ٿ  ٿ ٹ   ٹ ٹ

ڦ چودليؿ مف قرأ بالتخفيؼ عمى أنَّو حممو عمى )أنزؿ( ودليمو قولو تعالى: 

 .(20)، ولـ يقؿ: )نزؿ اهلل((ٜٔ) چڄ ڄ ڄ  ڄ 
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والتخفيؼ في )نزؿ( لغتاف مستعممتاف وقد نزؿ بيما وبيذا يتبيف لنا أفَّ التشديد 
، والقراءتاف ليستا بمعنى (21)القرآف الكريـ. والتشديد أبمغ؛ ألنَّو يدؿ عمى تكرير الفعؿ

 واحد.

]سورة  چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چفي قولو تعالى:  -ٖ
 [.ٔ٘القصص: 

وقرأه  ،(22)يقوؿ ابف األحنؼ اليمني: "قرأ الحسف: )َوَصْمنا( بتخفيؼ الصاد
عمى التكثير، وصمنا أصميا مف: َوْصؿ الجباؿ بعضيا إلى  (23)العامة بالتشديد

 ، قاؿ الشاعر:(24)بعض"

للللللللة  ق واُن ملللللللا بلللللللاُل  م   ُقللللللللم لبنلللللللي ُملللللللرم
 

لللللللل  ُملللللللعيف  ملللللللا ُيللللللل اُل ُيوُ للللللللُ     (25)وُحبم
ومعنى القراءتيف أفَّ القرآف الكريـ أتاىـ متتابًعا متواصاًل، وعًدا ووعيًدا وقصًصا  

. وذكر (26)وعبًرا، ومواعظ ونصائح، أو نزؿ عمييـ نزواًل متصاًل بعضو في أثر بعض
منا، وقيؿ:  صاحب البستاف أفَّ معنى )وصمنا( بالتخفيؼ والتشديد: َبيَّّنا، وقيؿ: َفصَّ

منا ليـ خير الدنيا بخير اآلخرة ، والقراءتيف مقبولتاف، وصحيحتاف في إيصاؿ (27)وصَّ
التشديد تفيد التكثير والمبالغة وتضيؼ إلى النص قوة المعنى مما  المعنى المراد، وقراءة

صمى اهلل  -يناسب الحاؿ؛ ألفَّ القرآف الكريـ تنزؿ عمى مدة طويمة عانى فييا الرسوؿ
منا(  -عميو وسمـ معاناة كبيرة في سبيؿ توصيؿ الوحي لمناس؛ لذلؾ أرجح قراءة )َوصَّ

واهلل  -ريؼ عمى قراءة التخفيؼ )َوَصمنا(المشددة وىي المثبتة في رسـ المصحؼ الش
 أعمـ.

 [.ٛٔلقماف: ]سورة  چ ىئ ىئ    ېئ ېئ چفي قولو تعالى:  -ٗ
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يقوؿ ابف األحنؼ اليمني: "قرأ النَّخعي ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وخمؼ واألعمش ويحيى وابف محيض: باأللؼ )ُتصاِعْر( بالتخفيؼ العيف، وقرأ الباقوف 

مف التَّْصِعير، ومعناه: ال تتكبر فُتَحقِّر الناس،  (28)بغير ألؼ مع التشديد)ُتّصعِّْر( 
وُتْعرض عنيـ بوجيؾ إذا َكمَّموؾ، وقيؿ: معناه: ال َتْعبْس في وجوه الناس، وقيؿ 

 .(29)التصعير: التشديؽ في الكالـ"

 .(30)والصعر ىو داء يصيب اإلبؿ في أعناقيا ورؤوسيا حتى تميؿ منو

]سورة  چ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے    ھ ھ ھ چفي قولو تعالى:  -٘
 [.ٜٗيس: 

يقوؿ ابف األحنؼ اليمني: "قرأ ابف كثير وَوْرش وأبو ُعبيد وأبو حاتـ بفتح الخاء 
وتشديد الصاد )يَخّصموف(، ومثمو روى ىشاـ عف أىؿ الشاـ، لما أدغموا نقموا حركة 

نافع بكسر الخاء مع تشديد الصاد، وقرأ التاء إلى الخاء، وقرأ حفص وأيوب وقالوف عف 
حمزة بتخفيؼ الخاء والصاد مكسورة، أي: يغمب بعضيـ بعًضا بالخصاـ، وىي قراءة 

إال أفَّ أبا بكر يكسر  (31)أَبيِّ بف كعب، وقرأ الباقوف بكسر الخاء وتشديد الصاد
 . (33)"(32)الياء

: )يختصموف( وأجود القراءة ىي فتح الخاء مع تشديد الصاد؛ ألفَّ األصؿ
، ومف قرأ (34)فأْلِقيْت حركة الحرؼ المدغـ وىو التاء عمى الساكف الذي قبمو، وىو الخاء

َكُو بالكسر اللتقاء الساكنيف، وعمى قراءة اىؿ المدينة جمع بيف  بكسر الخاء حرَّ
  . (35)ساكنيف
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 ،) فمف قرأ بالتخفيؼ عمى أفَّ المعنى: يخصـ بعضيـ بعًضا وىو مف )َخَصـَ
. وقراءة التشديد (36)يخصموف مف جادليـ، أي: يغمبوف في الخصاـ مف خاصميـأو 

 . (37)حمؿ عمى المعنى: أنت تخصـ، أي: تختصـ

 [.ٓٔالممتحنة: ]سورة  چ    ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ چفي قولو تعالى:  -ٙ

يقوؿ ابف األحنؼ اليمني: "قرأه العامة بالتخفيؼ مف اإلمساؾ )وال ُتْمِسكوا(، 
مجازه: وال ُتْمِسُكوا ِعَصـَ الكوافر، وقرأ الحسف وأبو عمرو ويعقوب ويكوف الباء صمة، 

مف التَّّمسُّؾ، يقاؿ: َمسَُّكُت بالشيء وَتَمسَُّكُت  (38)وأبو حاتـ: )وال َتَمسَُّكوا( بالتشديد
 .(40()39)بو"

، ودليؿ ذلؾ قولو (41)فحجة مف قرأ بالتخفيؼ تدؿ عمى أنَّو أخذه )أمسؾ يمسؾ(

 .(ٕٗ)چہ ھ چ تعالى: 

 واهلل تعالى أعمـ. -وقراءة التشديد اولى وأحسف

 [.ٓٔالتكوير: ]سورة  چ ڃ  ڃ ڃ ڄ چفي قولو تعالى:  -ٚ

يقوؿ ابف األحنؼ اليمني: "قرأ نافع وابف عامر وعاصـ )ُنِشَرْت( بتخفيؼ 

 .(45)"(ٗٗ)چڤ ڤ چ لقولو تعالى:  (43)الشيف، وقرأ الباقوف )ُنّشرت( بالتشديد

تكرار عممية النشر لممبالغة في تقريع أو تخويؼ العاصي فمف قرأ بالتشديد 

. في حيف أفَّ (ٚٗ)چ ڤ ڤ ڤ ٹ چ. ودليؿ ذلؾ قولو تعالى: (46)وتبشير المطيع

ڻ چ، ودليؿ ذلؾ قولو تعالى: (48)قراءة التخفيؼ تدؿ عمى أفَّ عممية النشر مرة واحدة

 .(50)، وقيؿ: التخفيؼ في ىذه األفعاؿ يصمح لمقيؿ والكثير(ٜٗ)چۀ ۀ ہ
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 [.ٚاالنفطار: ]سورة  چ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ چفي قولو تعالى:  -ٛ

يقوؿ ابف األحنؼ اليمني: "قرأ أىؿ الكوفة بتخفيؼ الداؿ، وقرأ الباقوف 
 .(52)"(51)بالتشديد

فحجة مف قرأ بالتخفيؼ حممو عمى معنى صرفؾ إلى أيِّ صورة شاء فال تفاوت 
 .(53)في الخمقة متناسب فييا

َمػػػػػَؾ في أحسف تقػػػػويـ وحجػػػػػػػػة مف قرأ  بالتشديػػػػػد حممو عمى معنى: أي َقوَّ
 . (54)معتدؿ الخمؽ

 .(٘٘)چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ چ بدليؿ قولو تعالى: 

فعمى قراءة التخفيؼ يكوف المعنى: صرفؾ عف صورة سائر الحيوانات إلى 
ذا ما ذكره ابف أحسف صورة، وعمى قراءة التشديد يكوف المعنى: قوَّمؾ، مف: التَّعديؿ، ى

 األحنؼ.

 [.ٕاليمزة: ]سورة  چ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چفي قولو تعالى:  -ٜ

يقوؿ ابف األحنؼ اليمني: "قرأ شيبة وابف كثير وأبو عمرو ونافع وعاصـ 
وأيوب بتخفيؼ الميـ )جمع(، واختاره أبو حاتـ، وقرأ ابف عامر وحمزة والكسائي 

 .(57))جّمع(، واختاره أبو عبيد..." (56)بالتشديد

فمف قرأ بالتخفيؼ فإنَّو مف )جمعت جمًعا(، أي: جمًعا واحًدا لماؿ واحد، وفيو 
 .(58)قد يكوف قرب وقت الجمع
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وحجة مف قرأ بالتشديد فإنَّو أراد الجمع والتكثير، أي: مداومة الجمع شيًئا بعد 
شيء، وجاء بعده فعؿ مشدد؛ لذلؾ شدد الميـ إذ جاء في سياؽ ليتناسب مع الكالـ 

 .(59)ظاـ واحد فشدد )جمع( لتشديد )عّدده(عمى ن

ف كاف مخفًفا يفيد الكثرة  .(60)ويجوز أف يتضمف الفعؿ المخفؼ الكثرة وا 

 فعمى قراءة التخفيؼ أراد الَجْمَع، وعمى قراءة التشديد أراد الكثرة.

 األسماء:في ثانًيا: 

 ۇئ وئ   وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې چفي قولو تعالى:  -ٔ 

 [.ٜالزمر: ]سورة  چ جئ ی ی      ی   ی ىئىئ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ

قاؿ ابف األحنؼ اليمني: "قرئ: أمف ىو قانت بالتخفيؼ والتشديد، قرأ نافع وابف  
 .(62)"(61)كثير وحمزة ويحيى واألعمش بالتخفيؼ، وقرأ الباقوف بالتشديد

ومف خفَّؼ فمو أيًضا وجياف، أحدىما: أف يكوف األلؼ في )أَمْف( بمعنى حرؼ  
النداء، تقديره: يا َمْف ىو قانت، والعرب تنادي باأللؼ كما تنادي بػ)يا(، فتقوؿ: يا زيد 

 .(63)أقبؿ، وتقوؿ: أزيد أقبؿ

والوجو الثاني: يكوف األلؼ في )أَمْف( ألؼ االستفياـ، وبمعنى اآلية: أىذا  
 .(64)كالذي جعؿ هلل أْنداًدا، فاكتفى بما سبؽ إْذ كاف معنى الكالـ مفيوًما

( صمة، ويكوف معنى   ـْ وحجة مف شدد فمو وجياف، األوؿ: أف تكوف الميـ في )أ
الكالـ االستفياـ، وجوابو محذوؼ، أي: أـ مف ىو قانت َكَمْف ىو غير قانت، والثاني: 
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أف يكوف بمعنى العطؼ عمى االستفياـ، تقديره: أىذا َخْيُر أـ َمْف ىو قانت؟ فحذؼ 
 .(65)لداللة الكالـ

]سورة  چ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ     ڦ  ڦ ڦ چ: قاؿ تعالى -ٕ 
 [.٘ٗص: 

يقوؿ ابف االحنؼ اليمني: "قرأه العامة باأللؼ عمى الجمع، وقرأ ابف كثير  
، وىي قراءة ابف عباس، ُروي عنو أنَّو كاف يقرأ: )واْذُكر َعْبَدَنا (66))َعْبَدَنا( عمى الواحد

عمييـ  -دلت قراءة التشديد الجمع عمى تعميـ العبودية ليؤالء األنبياء (67)إبراىيـ(
 الذيف ذكرىـ؛ ألفَّ صفة العبودية حاصمة في كؿ واحد منيـ عمى االنفراد. -السالـ

بالعبودية دوف غيره؛  -عميو السالـ -أما قراءة اإلفراد فإنَّو اختص إبراىيـ 
ؼ )إسحاؽ ويعقوب( عمى المفعوؿ بو، وىو تكريًما لو، وبياًنا لمنزلتو الرفيعة، وعط

 .(68))عبدنا(، كأنَّو قاؿ: واذكر عبدنا إبراىيـ واذكر إسحاؽ ويعقوب

 [.ٚ٘ص: ]سورة  چ ى ې ې ې  ې چقاؿ تعالى:  -ٖ 

يقوؿ ابف األحنؼ اليمني: "واختمؼ الُقراء فيو، فقرأ يحيى بف وثاب وحمزة  
 (69))َغسَّاؽ(، وقرأ الباقوف بالتخفيؼوالكسائي وخمؼ وحفص بتشديد السيف 

 .(70))َغَساَؽ("

فقراءة التشديد تدؿ عمى أفَّ )غساؽ( اسـ عمى صيغة )َفعَّاٍؿ( كالجّباف  
والقّذاؼ، ويجوز جعمو صفة لموصوؼ محذوؼ تقديره: )فميذوقوه شراب حميـ وشراب 

يسيؿ مف صديد غساؽ( فيكوف )فعااًل( مف )غسؽ( إذا سأؿ، والمراد: سّياؿ: وىو ما 
 .(71)أىؿ النار، وصيغة )فّعاؿ( في الصفات أكثر مف صيغة )فعاؿ(
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ومف قرأ بالتخفيؼ فحجتو أفَّ اسـ عمى )َفَعاؿ( وىو كثير في كالـ نحو:  
الشراب والعذاب، أي: جعمو اسًما لمصديد؛ ذلؾ افَّ زنة )َفَعاؿ( المخففة وىي واردة بكثرة 

 .      (72)ددةفي األسماء أكثر مف األفعاؿ المش

وقراءة التشديد أولى مف التخفيؼ لكثرتو وىي القراءة الصحيحة في رسـ 
 المصحؼ.

 [.ٕٖيس: ]سورة  چ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ        ڍ ڍ چقاؿ تعالى:  -ٗ

يقػػػػػػػوؿ ابف األحنؼ اليمني: "قػػػػػرأ ابف عامر وعاصـ وحمػػػػػزة واألعمش )َلمَّا( 
 .(74)"(73)بالتخفيؼالباقوف بالتشديػػػػد، وقرأ 

فحجة مف قرأ بالتشديد أنَّو جعؿ )لما( بمعنى )إْف(، و)إْف( بمعنى )ما( بمعنى 
(، تقديره: وما كؿ إالَّ جميع، كقوليـ: سألتؾ َلّما فعمت، أي: إالَّ  الجحد بمعنى )إالَّ

 .(75)فعمت

 وحجة مف قرأ بالتخفيؼ جعؿ )إْف( بمعنى )ما( لمتحقيؽ مخففة زائدة والالـ الـ
تأكيد دخمت في خبر )إف( لمفرؽ بيف الخفيفة بمعنى )ما( وبيف المخففة مف الثقيمة 
ف كانت لـ تعمؿ؛ ألفَّ معناىا قائـ في  بػ)إف( في حكـ الثقيمة؛ ألفَّ التثقيؿ أصميا وا 

ف كاًل لجميع محضروف  .(76)الكالـ وتقديره: وا 

 [.  ٗالطارؽ: ]سورة  چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ         ڀ ڀ چقاؿ تعالى:  -٘

يقوؿ ابف األحنؼ اليمني: "قرأ الحسف وأبو جعفر وعاصـ وابف عامر 
 .(78))لَّّما(، وقرأ اآلخروف بالتخفيؼ" (77)بالتشديد
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فحجة مف قرأ بالتشديد عمى أنَّو: ما كؿ نفس إال عمييا حافظ، وىي لغة ىذيؿ، 
( مع )إف( المخففة )لَّّما(، كأنَّو قاؿ: ما كؿ نفس  إال عمييا حافظ، وىـ يجعموف )إالَّ

ويقولوف: نشدتؾ اهلل لما فعمت، بمعنى إالَّ فعمت، وسألتؾ اهلل لما قمت، يعنوف: إالَّ 
 .(79)قمت

وحجة مف قرأ بالتخفيؼ فإنَّيـ جعموا )ما( صمة، أي: إْف كؿ نفس َلَعَمْييا حافظ، 

 .    (81)، إنما ىي: لجميع، و)ما( َلْغوُ (ٓٛ)چ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ        ڍ ڍچ وقاؿ تعالى:

 الخاتمة:

بعد ىذه الرحمة الشيقة في كنؼ أصوات القرآف الكريـ توصمت إلى النتائج  
 اآلتية:

إفَّ اختالؼ القراءات القرآنية ال يعني أفَّ فييا تنافًيا، أو تضاًدا، أو تناقًضا فيي  -ٔ
ضافتيا إلى قراء معينيف  جميًعا بمنزلة سواء في األسموب والغاية، وىي كميا معجزة وا 

، ال إضافة اختراع أو رأي.  إضافة اختيار، ودواـ لزـو

ظاىرة التشديد والتخفيؼ ىي لغتاف فصيحتاف ال يختمؼ فييما المعنى إال اختالًفا  -ٕ
بسيًطا كالمبالغة في المعنى، وحقيقة المعنييف ليست مختمفة وتصب في مجرى واحد 

 في الداللة.

ربية ىي ظاىرة التشديد والتخفيؼ، وقد ومف الظواىر التي زادت في ثراء المغة الع -ٖ
يتغير المعنى فييما ألغراض عدة كأف تكوف لتكرير الفعؿ أو المبالغة وغيرىا مف 

 األغراض.

 التشديد يكوف في األسماء واألفعاؿ، إال أنَّو في األفعاؿ أكثر حدوثًا. -ٗ
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اضر تبيف أفَّ التشديد سمة مف سمات النطؽ البدوي في حيف أفَّ أىؿ الحو  -٘
 واألمصار يميموف إلى التخفيؼ في نطؽ كالميـ.

تبيف مف خالؿ البحث أفَّ ظاىرة التشديد والتخفيؼ فييما تنوع في المعنى، وىذا  -ٙ
و ويكثر في اآلية الواحدة، فكؿ قراءة في التشديد أو يزيد المعنى ويثري التنوع في المعنى

 التخفيؼ تزيد معنى جديًدا عف األخرى.

 الهوامش
                                                           

، والميجات العربية ٗٙينظر: الظواىر المغوية في قراءة أىؿ الحجاز، ألبي جناح: ( ٔ)
  .ٙٙٙ/ ٕفي التراث: 

  .٘ٗ( ينظر: الظواىر المغوية في قراءة أىؿ الحجاز: ٕ)
  .ٚ٘ٙ/ ٕ، والميجات العربية في التراث: ٓٓٔ( ينظر: في الميجات العربية: ٖ)
لظواىر المغوية في قراءة الحسف البصري: ، وآٓٔ( ينظر: في الميجات العربية: ٗ)

ٖٙ.  
  .ٚ٘ٔ/ ٕ( الخصائص: ٘)
، والظواىر المغوية في قراءة أىؿ الحجاز: ٓٓٔ( ينظر: في الميجات العربية: ٙ)

ٗ٘ٗٙ.  
  .ٖٓٓ/ ٕ، والبحر المحيط: ٛ٘ٔ/ ٔ، والكشاؼ: ٖٙٔ/ ٔ( ينظر: المحتسب: ٚ)
  .ٕٚٚ، ٕ٘ٚ /ٕ( ينظر: المزىر في عمـو المغة، لمسيوطي: ٛ)
، والتيسير في القراءات السبع، ٖٔٗ( ينظر: السبعة في القراءات، البف مجاىد: ٜ)

 ، مكتبة المثنى بغداد عف طبعة استانبوؿ. ٙٗٔ، ٘ٗٔ، ٕٓٔلمداني: 
 . ٜٕٓ/ ٔ( تفسير البستاف في إعراب مشكالت القرآف: ٓٔ)
(ٔٔ ) 
 . ٕٕٙ/ ٘اث: ( ينظر: الحجة لمقراء السبعة، لمفارسي، المأموف لمتر ٕٔ)



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 

 

 

 
 

1134 

                                                                                                                                                      

 . ٓ٘( سورة ص: ٖٔ)
عراب القراءات السبع وعمميا، البف خالويو: ٗٙٗ( ينظر: السبعة في القراءات: ٗٔ) ، وا 
ٕ /ٕٔٓ . 
 . ٖ٘ٚ/ ٔ( تفسير البستاف: ٘ٔ)
 . ٛ( سورة المزمؿ: ٙٔ)
، والحجة ٕٙٔ/ ٕ: ٔ( ينظر: معاني القراءات، لألزىري، مطابع دار المعارؼ، طٚٔ)

 . ٕٔٔ، ٕٓٔ/ ٖ: ٔلمقراء السبعة، دار الكتب العممية، بيروت، ط
 . ٕٓ( سورة محمد: ٛٔ)
 . ٜٓ( سورة البقرة: ٜٔ)
 .  ٓٔ٘: ٗ( ينظر: حجة القراءات، مؤسسة الرسالة، طٕٓ)
 . ٕ٘/ ٔوعمميا، لمشيرازي: ( ينظر: الموضح في وجوه القراءات ٕٔ)
(ٕٕ ) 
(ٕٖ ) 
 . ٜٜٗ/ ٔ( تفسير البستاف: ٕٗ)
 ، ورواية الديواف: )فساِئُؿ بني مرواف(.ٖٕٓ( البيت مف الطويؿ، لألخطؿ، ديوانو: ٕ٘)
 .  ٖٔ٘/ ٗ( ينظر: الكشاؼ، لمزمخشري: ٕٙ)
 . ٜٜٗ/ ٔ( ينظر: تفسير البستاف: ٕٚ)
 . ٖٔ٘( ينظر: السبعة في القراءات: ٕٛ)
 . ٓٙ/ ٕفسير البستاف: ( تٜٕ)
عرابو، لمزجاج: ٕٚٔ/ ٕ( ينظر: مجاز القرآف، ألبي عبيدة: ٖٓ) / ٗ، ومعاني القرآف وا 

ٜٔٛ . 
، والنشر في القراءات العشر، البف الجزري: ٔٗ٘( ينظر: السبعة في القراءات: ٖٔ)
ٕ /ٖ٘ٗ . 
 . ٖٗ٘/ ٕ: والمصدر نفسو، ٔٗ٘: المصدر نفسو( ينظر: ٕٖ)
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 . ٖٕٛ/ ٕ( تفسير البستاف: ٖٖ)
عرابو، دار الحديث، طٖٗ)  . ٜٕٓ/ ٗ: ٔ( ينظر: معاني القرآف وا 
 . ٜٕٛ/ ٗ: ٔ( ينظر: المصدر نفسو، دار الحديث، طٖ٘)
 . ٘ٚٓٔ/ ٖ( ينظر: الموضح في وجوه القراءات وعمميا: ٖٙ)
 . ٕٗ/ ٙ: ٔ( ينظر: الحجة لمقراء السبعة، لمفارسي، دار المأموف لمتراث، طٖٚ)
 . ٖٗٙ( ينظر: السبعة في القراءات: ٖٛ)
 . ٙٙ/ ٖ: ٔ( ينظر: معاني القراءات، مطابع دار المعارؼ، طٜٖ)
 . ٜٖٓ/ ٖ( تفسير البستاف: ٓٗ)
 .  ٖٛ/ ٗ: ٔ( ينظر: الحجة لمقراء السبعة، دار الكتب العممية، بيروت، طٔٗ)
 .  ٜٕٕ( سورة البقرة: ٕٗ)
 . ٖٚٙ( ينظر: السبعة في القراءات: ٖٗ)
 . ٕ٘رة المدثر: ( سو ٗٗ)
 . ٖٔٔ/ ٗ( تفسير البستاف: ٘ٗ)
( ينظر: الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا، لمقيسي، مؤسسة ٙٗ)

عراب القرآف، لمنحاس، عالـ الكتب، مكتبة النيضة، ٖٖٙ/ ٕ: ٖالرسالة، ط ، وا 
 .   ٜ٘ٔ/ ٘: ٕط

 . ٕ٘( سورة المدثر: ٚٗ)
 .  ٖٖٙ: ٖ( ينظر: الحجة لمقراءات السبع، البف خالويو، دار الشروؽ، طٛٗ)
 . ٖ( سورة الطور: ٜٗ)
 . ٖٖٗٔ/ ٖ( ينظر: الموضح في وجوه القراءات وعمميا: ٓ٘)
 . ٗٚٙ( ينظر: السبعة في القراءات: ٔ٘)
 . ٕٖٙ/ ٗ( تفسير البستاف: ٕ٘)
/ ٗر البستاف: ، وتفسيٜٙٔ، ٛٙٔ/ ٘: ٕ( ينظر: إعراب القرآف، لمنحاس، طٖ٘)

ٖٕٙ ،ٖٕٚ   . 
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، ومعاني ٕٖٛ/ ٙ: ٔ( ينظر: الحجة لمقراء السبعة، دار المأموف لمتراث، طٗ٘)
 .   ٕٖٚ، ٕٖٙ/ ٗ، وتفسير البستاف: ٕٗٗ/ ٖالقرآف، لمفراء: 

 . ٗ( سورة التيف: ٘٘)
 . ٖٗٓ/ ٕ، والنشر في القراءات العشر: ٜٚٙ( ينظر: السبعة في القراءات: ٙ٘)
 . ٜ٘/ ٘( تفسير البستاف: ٚ٘)
 . ٕٛٛ/ ٘: ٕ( ينظر: إعراب القرآف، لمنحاس، مكتبة النيضة، طٛ٘)
 . ٜٖٚٔ/ ٖ( ينظر: الموضح في وجوه القراءات وعمميا: ٜ٘)
 . ٕٛٛ، ٕٚٛ/ ٘: ٖ( ينظر: إعراب القرآف، لمنحاس، طٓٙ)
 . ٔٙ٘( ينظر: السبعة في القراءات: ٔٙ)
 . ٖٖٗ/ ٕ( تفسير البستاف: ٕٙ)
عراب القرآف، لمنحاس، طٙٔٗ/ ٕ( ينظر: معاني القرآف، لمفراء: ٖٙ)  . ٘/ ٗ: ٖ، وا 
عرابو، لمزجاج: ٚٔٗ/ ٕ( ينظر: معاني القرآف، لمفراء: ٗٙ) / ٗ، ومعاني القرآف وا 

 . ٖٖٗ/ ٕ، وتفسير البستاف: ٖٚٗ
 . ٖٖٗ/ ٕ، وتفسير البستاف: ٘/ ٗ: ٖ( ينظر: إعراب القرآف، لمنحاس، ط٘ٙ)
 . ٖٔٙ/ ٕ، والنشر في القراءات العشر: ٗٗ٘بعة في القراءات: ( ينظر: السٙٙ)
 . ٕٖٓ/ ٕ( تفسير البستاف: ٚٙ)
، والموضح في ٕٔٙ( ينظر: حجة القراءات، ألبي زرعة، مؤسسة الرسالة، د. ط: ٛٙ)

 .  ٕٖٓ/ ٕ، وتفسير البستاف: ٕٓٔ/ ٖوجوه القراءات وعمميا، لمشيرازي: 
، والتيسير في القراءات السبع، دار الكتب ٘٘٘( ينظر: السبعة في القراءات: ٜٙ)

 . ٛٛٔ: ٔالعممية، ط
 .  ٕٖٚ/ ٕ( تفسير البستاف: ٓٚ)
 .  ٓٚٗ/ ٖ: ٖ( ينظر: إعراب القرآف، لمنحاس، طٔٚ)
/ ٕ، وتفسير البستاف: ٘ٓٔٔ/ ٖ( ينظر: الموضح في وجوه القراءات وعمميا: ٕٚ)

ٖٕٚ . 
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، والنشر في القراءات العشر: ٜٚ٘: ٗ( ينظر: حجة القراءات، مؤسسة الرسالة، طٖٚ)
ٕ /ٕٜٔ . 
 . ٖٕٓ/ ٕ( تفسير البستاف: ٗٚ)
/ ٕ: ٔ، ومعاني القراءات، لألزىري، دار المعارؼ، ط٘ٓٔ/ ٖ( ينظر: الكتاب: ٘ٚ)

 .  ٖٕٓ/ ٕ، وتفسير البستاف: ٖ٘ٓ
عرابو، لمزجاج: ٓٙٔ/ ٕ( ينظر: مجاز القرآف: ٙٚ) ، ٕٙٛ/ ٗ، ومعاني القرآف وا 

 . ٖٕٓ /ٕوتفسير البستاف: 
 . ٜٕٔ/ ٕ، والنشر في القراءات العشر: ٛٚٙ( ينظر: السبعة في القراءات: ٚٚ)
 . ٖٛٚ -ٖٚٚ/ ٗ( تفسير البستاف: ٛٚ)
، وتفسير ٖٛٔ/ ٖ، ومعاني القراءات، لألزىري: ٘ٓٔ/ ٖ( ينظر: الكتاب: ٜٚ)

 . ٖٛٚ/ ٗالبستاف: 
 . ٕٖ( سورة يس: ٓٛ)
 . ٖٛٚ/ ٗ، وتفسير البستاف: ٜٕٗ/ ٕ، ومجاز القرآف: ٜٖٔ/ ٕ( ينظر: الكتاب: ٔٛ)
 

 قائمة الم ادر والمراجع

 .القرآن الكريم 
إعراب القراءات السبع وعمميا، لبي عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف خالويو )ت  -ٔ

 -ىػ(، تحقيؽ: الدكتور عبد الرحمف بف سميماف العثيميف، مكتبة الخانجيٖٓٚ
 ـ.ٕٜٜٔ -ىػٖٔٗٔ، ٔة، طالقاىر 

ىػ(، ٖٖٛإعراب القرآف، ألبي جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس )ت  -ٕ
، ٖتحقيؽ: د. زىير غازي أحمد، عالـ الكتب ومكتبة النيضة العربية، بيروت، ط

 ـ.ٜٛٛٔ -ىػٜٓٗٔ
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ىػ(، ٖٖٛإعراب القرآف، لبي جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس )ت  -ٖ
ير غازي زاىد، عالـ الكتب، ومكتبة النيضة العربية، بيروت، تحقيؽ: الدكتور زى

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٕط
ىػ(، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ٘ٗٚالبحر المحيط، ألبي حياف األندلسي )ت  -ٗ

 ىػ.ٕٓٗٔدار الفكر، بيروت، 
البستاف في إعراب مشكالت القرآف، ألحمد بف أبي بكر بف عمر الجبمي المعروؼ  -٘

ىػ(، دراسة وتحقيؽ: الدكتور أحمد محمد عبد ٚٔٚبابف األحنؼ اليمني )ت 
، ٔالرياض، ط -الرحمف الجندي، مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث والدراسات اإلسالمية

 ـ.ٕٛٔٓ -ىػٜٖٗٔ
التيسير في القراءات السبع، لإلماـ أبي عمرو عثماف بف سعيد الداني، عني  -ٙ

 ـ.ٖٜٓٔبغداد، عف طبعة استانبوؿ،  -بتصحيحو: أوتو برتزؿ، مكتبة المثنى
التيسير في القراءات السبع، لمداني أبو عمرو عثماف بف سعيد الداني، دار الكتب  -ٚ

 ـ.ٜٜٙٔ، ٔلبناف، ط -العممية، بيروت
حجة القراءات، ألبي زرعة عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة، تحقيؽ: سعيد  -ٛ

 ـ.ٜٗٛٔ -ىػٗٓٗٔ، ٗاألفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة، تحقيؽ: سعيد حجة القراءات، ألبي زرعة  -ٜ

 ـ.  ٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔ، ٘لبناف، ط -األفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت
ىػ(، تحقيؽ: الدكتور عبد ٖٓٚالحجة في القراءات السبعة، البف خالويو )ت  -ٓٔ

، دار الشروؽ، بيروت، والقاىرة، ط  ـ.ٜٔٛٔ -ىػٔٓٗٔ، ٗالعاؿ سالـ مكـر
ىػ(، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ ٖٓٚعة، البف خالويو )ت الحجة في القراءات السب -ٔٔ

، دار الشروؽ، ط  ـ.ٜٜٚٔ، ٖمكـر
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ىػ(، عمؽ ٜٖ٘الحجة لمقراء السبعة، ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي )ت  -ٕٔ
عميو: مصطفى كامؿ الينداوي، منشورات محمد عمي بيضوف، دار الكتب العممية، 

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٔٗٔ، ٔبيروت، ط
ىػ(، تحقيؽ: بدر الديف قيوجي بشير ٜٖ٘السبعة، لمفارسي )ت الحجة لمقراء  -ٖٔ

، ٔحويجاني مر، عبد العزيز رياح، وأحمد يوسؼ الدقاؽ، دار المأموف لمتراث، ط
 ـ.ٜٗٛٔ

ىػ(، تحقيؽ: محمد عمي ٕٜٖالخصائص، ألبي الفتح عثماف بف جني )ت  -ٗٔ
 ـ.ٜٜٜٔ، ٗالنجار، الييأة المصرية العامة لمكتاب، ط

، ٔشرح: ميدي ناصر الديف، دار الكتب العممية، بيروت، ط ديواف األخطؿ، -٘ٔ
 ـ.ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔ

السبعة في القراءات، ألبي بكر بف مجاىد، تحقيؽ: الدكتور شوقي ضيؼ، دار  -ٙٔ
 ـ.ٜٓٛٔ، ٕالمعارؼ، القاىرة، ط

الظواىر المغوية في قراءة أىؿ الحجاز، لصاحب جعفر أبو جناح، مطبعة  -ٚٔ
 ـ.ٜٛٛٔجامعة البصرة، 

ر المغوية في قراءة الحسف البصري، لصاحب أبو جناح، مركز دراسات الظواى -ٛٔ
 ـ. ٜ٘ٛٔالخميج العربي، جامعة البصرة، 

، ٛفي الميجات العربية، لدكتور إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمو المصرية، ط -ٜٔ
 ـ.ٕٜٜٔ

ىػ(، تحقيؽ: عبد السالـ ٓٛٔالكتاب، لسيبويو عمرو بف عثماف بف قنبر )ت  -ٕٓ
 .ٔالجيؿ، بيروت، طمحمد ىاروف، دار 
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الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ، ألبي القاسـ  -ٕٔ
 ىػ(، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت.ٖٛ٘محمود بف عمر الزمخشري )ت 

الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا، لمكي بف أبي طالب القيسي  -ٕٕ
، ٗمضاف، مؤسسة الرسالة، بيروت، طىػ(، تحقيؽ: الدكتور محي الديف ر ٖٚٗ)ت 

 ـ.ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔ
الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا، لمكي بف أبي طالب القيسي  -ٖٕ

 ـ.ٜٗٚٔ، ٖىػ(، تحقيؽ: د. محي الديف رمضاف، مؤسسة الرسالة، طٖٚٗ)ت 
الميجات العربية في التراث، ألحمد عمـ الديف الجندي، الدار العربية لمكتاب،  -ٕٗ

 ـ.ٖٜٛٔا، ليبي
ىػ(، تحقيؽ: ٕٓٔمجاز القرآف، ألبي عبيدة معمر بف المثنى التميمي )ت  -ٕ٘

 ـ.ٜٛٛٔالدكتور محمد فؤاد سزكيف، مكتبة الخانجي، القاىرة، 
المحتسب في تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا، البف جني )ت  -ٕٙ

 ـ.ٜٜٜٔىػ(، وزارة األوقاؼ المجمس األعمى لمشؤوف اإلسالمية، ٕٜٖ
ىػ(، تحقيؽ ودراسة: الدكتور ٖٓٚعاني القراءات، ألبي منصور االزىري )ت م -ٕٚ

والدكتور عوض بف حمد القوزي، مطابع دار المعارؼ،  درويش، عيد مصطفى
 ـ.ٖٜٜٔـ ؤٜٜٔ -ىػٗٔٗٔىػ ؤٕٗٔ، ٔط
ىػ(، تحقيؽ: األستاذيف ٕٚٓمعاني القرآف، ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء )ت  -ٕٛ

محمد عمي النجار، دار السرور، القاىرة عف طبعة دار أحمد يوسؼ نجاتي، و 
 الكتب المصرية، د. ت.
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عرابو، ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف السري الزجاج )ت  -ٜٕ ىػ(، ٖٔٔمعاني القرآف وا 
 -ىػٗٔٗٔ، ٔتحقيؽ: الدكتور عبد الجميؿ عبده شمبي، دار الحديث، القاىرة، ط

 ـ.ٜٜٗٔ
اهلل نصر بف عمي بف محمد الموضح في وجوه القراءات وعمميا، ألبي عبد  -ٖٓ

ىػ(، تحقيؽ ودراسة: عمر ٘ٙ٘المعروؼ بابف أبي مريـ )ت  -الشيرازي الفارسي
 -ىػٗٔٗٔ، ٔحمداف الكبيسي، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآف الكريـ، جدة، ط

 ـ.ٖٜٜٔ
النشر في القراءات العشر، البف الجزري، صححو: األستاذ محمد الضباغ، دار  -ٖٔ

      ت.الفكر، بيروت، د. 

 


