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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  املقدمة

تبارك الَّذي  "، و"الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَٰى عبده الْكتاب ولَم يجعل لَّه عوجا"
"، والصالة والسالم على خري األنام، نزلَ الْفُرقَانَ علَٰى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا 

، معلمِ الناسِ اخلري، واهلادي إىل احلقِّ باحلق، الذي أنزل عليه ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا ونبينا حممد 
؛ إذ إنه مسك اخلتام، ملسو هيلع هللا ىلصثته القرآن على سبعة أحرف؛ تيسريا ألمته، وتتوجيا لبع

  وختام املسك.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه، و ارض اللهم عن آلِ بيته الكرام، و مجيعِ صحابته 
األعالم، أويل البصائر و األفهام، ومن تبعهم، واقتفى أثرهم، وترسم خطاهم إىل يوم 

  الدين!

ملحوظا يف إثراء اللسان  أثرا - متواترها و شاذها –وبعد، فإن للقراءات القرآنية 
العريب، كما أن هلا أثرا عظيما يف تيسري هذا الكتاب العزيز للذكر والتدبر واملدارسة ، 
ذلك بأن القرآن أنزل على أوجه متعددة من اللغات اليت ينطقها فصحاء العرب، فشاع 
 بينهم اختالف يف طرائق األداء، من فتح وإمالة، وترقيق وتفخيم، وحتقيق للهمزة
وختفيف هلا، وغري ذلك، مما يدخل يف دائرة األداء، كما اختلف العرب يف صياغة بعض 
الكلمات، من األمساء أو األفعال، فبعضهم يفتح فاء الكلمة وبعضهم يضمها أو 
يكسرها، وكذا عني الكلمة، و استنبط اللغويون من هذا وغريه، أبوابا يف اللغة والبناء، 

ركة العني فيه، ومصادر األفعال السماعية والقياسية، وغري كأبواب الثالثي، واختالف ح
  ذلك، مما يدخل يف التراكيب.  

ومن خالل حبثي يف دراسة سابقة حول تعدد املصادر للفعل الواحد لفت انتباهي 
اختالف القراءات القرآنية يف بعض هذه املصادر، يف بنيتها وصيغتها، فجمعت ما يتعلق 

املصادر ذواا، وأفردا هنا؛ لبيان أثر القراءات يف تعدد املصادر، بالقراءات القرآنية من 
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وعالقتها باملعىن، وكان ذلك من بركات االستخارة واالستشارة، فاحلمد هللا الذي أوالين  
  تلكم املنيحة، والشكر ملن أهداين تيكم النصيحة!

  ــد ــةَ واحـــــ ــى منيحـــــ  أقســـــــمت ال أنســـــ

ــاضِ قُرونِـــــــي       ــيطَ بالبيـــــ ــىت تخـــــ  حـــــ

     
  ، وهي كاآليت:صور، حسب استعمال القرآن الكرميوقد رأيت هلذه املصادر ثالث 

مصدر واحد، سواء تكرر ذكره أم مل  - يف القرآن - : أن يأيت للفعلالصورة األوىل
يتكرر، مث يقرأ هذا املصدر بأكثر من رواية،  حنو: (حرام وحرم)، و(حسوما وحسوما)، 

  ذلك، مما يؤدي إىل تعدد املصادر األصلية، وإثرائها.و(دحورا و دحورا) وحنو 

: أن يرد للفعل أكثر من مصدر، سواء أكان أصليا، أم معدوال والصورة الثانية
عنه إىل غريه من املصادر األخرى، كالعدول عن املصدر األصلي إىل اسم املصدر، أو 

  املصدر امليمي، لغرض يقتضيه السياق.

للفعل مصدر أو أكثر، واختلف يف بعضها، هل هو : أن يرد والصورة الثالثة
  مصدر أم اسم؟

ومن مث فقد حاولت إظهار أثر هذه القراءات يف املعىن، وأمهية مراعاا يف 
، القراءات القرآنيةتنوع مصادر الفعل الواحد يف  التفسري. فكان هذا املوضوع بعنوان: (

  املعىن).يف  ثرهو أ

لي حاولت إيضاح فكرة البحث، فجمعت أمثلة ويف ضوء املنهج الوصفي والتحلي
من مصادر الفعل الواحد، مث نظرت يف ما جاء فيها من قراءات قرآنية، و حاولت 

قدر –الوقوف على أقرب توجيه هلا، مث ربطته باملعىن، وبينت أثر اختالف هذه املصادر
ثة من غري تكلف أو تعسف، وقسمت البحث إىل مقدمة، و متهيد، و ثال - اإلمكان

  : مباحث، وخامتة، على النحو اآليت

  . املقدمة : ذكرت فيها أمهية املوضوع، وأسباب اختياره
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، وأمهيتها يف تفسري القرآن الكرمي، وخصائص  والتمهيد: فيه نبذة عن القراءات القرآنية 
  . املصادر من بني التراكيب

  وأثرمها يف املعىن.، القراءات: تعزيز املصدر الفذ بآخر من خالل  واملبحث األول

  : املصادر املتعددة يف القراءات الواردة، وأثرها يف املعىن. واملبحث الثاين

  يف القراءات . بني املصدرية واالمسيةمصادر الفعل  : واملبحث الثالث
  وفيها أهم نتائج البحث، وبعض التوصيات. واخلامتة :
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  دــــــالتمهي 
  القراءات القرآنية وعالقتها بتعدد مصادر الفعل

لعل من نافلة القول أن نسرد األدلة على أمهية القراءات القرآنية يف إثراء    
اللسان العريب، واالحتجاج ا على صحة اللغة؛ وذلك ألن القراءات هي الرافد 

، والصورة األنقى، يف توصيل اللسان األفصح عرب األجيال، األصفى، و السبيل األويف
  للقراءات القرآنية.يتوفر ألصل آخر من أصول اللغة ما توفر بوسيلة التلقي باملشافهة، فلم 

يف علوم العربية، ويف  -متواترها وشاذها - ومن مث فقد رأينا أثر هذه القراءات
اد الفعل بعدة مصادر خمتلفة يف بنائها، علوم القرآن على  حد سواء، ومن هذه اآلثار إمد

  وأوزاا، و طرائق أدائها.

وكثري من هذه املصادر يرجع سبب االختالف فيه إىل اللهجات القدمية، فقد ترى 
  كما سيأيت بعد.(شقوتنا)، الواحدة، حنو القراءات الواردة يف اللغتني والثالث معا يف الكلمة 

أوزان املصادر، حىت ينضبط نطقها، ويتجلى  وقد اهتم العلماء السابقون بتحرير
صوغها، وينجلي اللحن فيها، فاهتم أصحاب املعجمات العربية جبمع التراكيب 
ومشتقاا، و منها مصادر األفعال، ومن أهم املعاجم اليت اعتنت بذلك لسان العرب 

  البن منظور.

عية كما اهتم علماء التصريف بضبط مصادر األفعال، وذكر صيغها السما
  .تعىن ذا اليتمن معان، ومن أهم كتب التصريف والقياسية، وما تدل عليه الصيغ املقيسة 

كما ظهرت دراسات يف العصر احلديث أولت اهتمامها باألساليب والتراكيب 
واألدوات الواردة يف القرآن الكرمي، واإلشارة إىل ما فيها من قراءات على سبيل احلصر 

ع املهمة يف ذلك كتاب الشيخ عضيمة (دراسات ألسلوب القرآن أو اإلمجال، ومن املراج
  الكرمي).

وقد جتلت عناية العلماء احملدثني جبمع القراءات القرآنية الواردة يف كتب 
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القراءات والتوجيه واإلعراب والتفسري، ومن أهم تلك املراجع معجم القراءات القرآنية  
  للدكتور عبد اللطيف اخلطيب.

  راءات القرآنية الواردة يف املصادر املتعددة للفعلفائدة دراسة الق

إن دراسة املصدر تعىن معرفة املعىن األساس جلذر الكلمة، والذي منه  : أوالً
أخذت؛ إذ إن داللة املصدر على احلدث وحده من دون الزمن يقوي من التركيز عليه، 

الصوم: كان الشغل الشاغل  -مثال –فال يشغل املتلقي مبا دون احلدث، فإذا قلت 
للمتلقي هو معىن هذا املصدر وهو اإلمساك(أي التوقف) عن أشياء خمصوصة، فإذا 

اكتسب احلدث داللة الزمن  - مثال- أضيف إليه وقت أو زمن، فقلت : صوم رمضان
  املعروف من هذا القيد (وهو اإلضافة).

وحي بسر يف هذه املخالفة وتعدد مصادر الفعل الواحد( كالصوم والصيام) مثال ي
اليسرية، مع االتفاق يف املعىن االشتقاقي األصيل، وهو اإلمساك أو التوقف عن أشياء 

  خمصوصة. 

وال جمال ملعرفة سر التعبري ذا املصدر دون ذاك، إال بالنظر إىل السياق، ومجع 
  اآليات اليت وقع فيها، واملوقف الذي سيقت له هذه اآليات.

دراسة القراءات الواردة يف املصادر املتعددة صراطا سويا ملن أراد تعد  : ثانياً
  االطالع على معرفة طرائق العرب الفصحاء يف نطق هذه األلفاظ.

تعني دراسة القراءات القرآنية على فهم بعض األسرار السياقية يف اختيار  : ثالثاً
  بعض املصادر دون بعض، كما سيتضح ذلك يف البحث.

هذه الدراسة بعض الضوابط واملعايري أمام الباحثني يف معرفة الفروق تضع  : رابعاً
  بني املصادر املتعددة، وهي كاآليت:

 .الرجوع إىل االشتقاق اللغوي للكلمة، ملعرفة أصل التركيب 
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  .النظر يف الفروق اللفظية الدقيقة من زيادة أو حذف أو إبدال 
 .الوزن الصريف للكلمة، وداللته 
 للتركيب، ومراعاة املعاين الالزمة هلا. الداللة الصوتية 
 .القراءات الواردة يف الكلمة، وتتبع مواضعها يف القرآن الكرمي 
 .تناسب الكلمة مع السياق  

هذا، والعجيب أن كثريا من املفسرين مل يعولوا على هذه املصادر، ومل يوضحوا 
ان الفروق أسرار اختالفها من موضع آلخر، ومن قراءة ألخرى، مع اهتمامهم ببي

 ه)، والزخمشري٣١٠( ت الداللية بني األلفاظ اليت يظن ا الترادف، كاإلمام الطربي
ه)، فجميعهم ٧٩٤( ه)، والزركشي٧٧٤( ه)، وابن كثري٥٤١( ه)، وابن عطية٥٣٨(

  قد منعوا الترادف يف القرآن الكرمي.
  وال شك أن هلم العذر من وجهني :

هلذه املصادر، وتبادهلا يف لسان العرب، و خفاء : شيوع االستعمال اللغوي  أوهلما
الفروق الداللية بينها؛ نظرا التفاقها يف األصوات األصلية املركبة منها، فاجلدل واجلدال 

  مثال فيهما اجليم والدال والالم، خبالف القعود واجللوس، فأصواما خمتلفة.

  التأليف .: انشغاهلم بالقواعد العامة، واألسس الكربى يف  وثانيهما
فها هو ذا اإلمام الطربي الذي عرف عنه إنكار الترادف واالهتمام بالفروق 

  ) ١(اللغوية، يقول يف مصدري (القيل والقول) ومها مبعىن واحد.
والْوصف والصفَةُ في كَلَامِ الْعربِ واحد، وهما مصدران مثْلُ الْوزن ويقول: 

ةنالز٢( و(.  
                                                

تح/ عبد  ، ٧/٥٠٧ تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، البن جرير الطربيينظر:    )١(
 م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢اهللا بن عبد احملسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر 

 .٩/٥٨٩ينظر : املرجع السابق   )٢(
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بِمعنى: طُغيانِهِم، وهما   طَغواها  و يقول يف مصدري (الطغوى والطغيان) :  
 هذي هف اتُءوسِ الْآيرِ رائبِس هبى أَشوالطَّغ تُءوسِ الْآيِ، إِذْ كَانر نييقِ بفولتل انردصم

د رآخو} :هلقَو ريظن كذَلو ،ةوريونس: الس] {ماهو١٠عهِمائعد رآخى: ونع١(] بِم(.  

والذي تبني يل أن هؤالء األعالم ال يقصدون أن هذه املصادر واحدة يف املعىن 
باعتداد السياق، و لكنهم يريدون اتفاقها يف املعىن العام هلا، دون مراعاة السياق أو 

كرمي كتاب معجز، وقد حتدى اهللا به احلال، وإال فقد اتفقوا مجيعا على أن القرآن ال
  اإلنس واجلن، وال توجد كلمة يف لسان العرب حتل حمل لفظة قرآنية.

وأحاط يقول ابن عطية:" ووجه إعجازه أن اهللا تعاىل قد أحاط بكل شيء علما،  
بالكالم كله علما، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي 

 املعىن بعد املعىن، مث كذلك من أول القرآن إىل آخره، والبشر معهم اجلهل، وتبني ،األوىل
  .)٢("والنسيان، والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرا مل يكن قط حميطا

كتاب اهللا لو نزعت منه لفظة مث أدير لسان العرب يف أن يوجد أحسن  مث يقول:"
علينا وجهها يف مواضع لقصورنا عن منها مل يوجد. وحنن تبني لنا الرباعة يف أكثره وخيفى 

  .)٣("مرتبة العرب يومئذ يف سالمة الذوق وجودة القرحية وميز الكالم

وهذا هو الورع الذي منع بعضهم من اخلوض يف دقائق األلفاظ ، و إن مل ختل 
  مؤلفام من بيان بعض أسراره، وبالغة اختيار الكلمة يف موضعها.

  
   

                                                
 .٢٤/٤٤٨ينظر : تفسري الطربي   )١(
 -  ١، ط /  بريوت –دار الكتب العلمية  ، عبد السالم عبد الشايف ، تح/١/٥٢ينظر : احملرر الوجيز   )٢(

 هـ ١٤٢٢
 ينظر : املرجع السابق ذاته.   )٣(
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  ث األول ــــاملبح 
  ى ـــي املعنـا فـــوأثرمه ر، ـــذ بآخـــدر الفــاملصزيز ــتع 

  متما –متاما 

ثُم آتينا موسى الْكتاب تماما   ورد املصدر (متاما) مرة واحدة يف قوله تعاىل:
  ).١٥٤( األنعام/  علَى الَّذي أَحسن وتفْصيلًا لِّكُلِّ شيٍء

مصدر علَى  ،أَتممناه تماماً الْمفْعولِ لَه أَو علَى الْمصدرِ،وانتصب تماما علَى 
  .)١( الْمفْعولِ وكُلٌّ قَد قيلَإما من  إِما من الْفَاعلِ و ،حذْف الزوائد أَو علَى الْحالِ

تم الشيُء يتم تماً وتماً وتمامةً وتماماً وتمامةً وتماماً وتماماً وتمة وأَتمه يقال: 
وتمام الشيِء وتمامته وتتمته: ما  وتممه اللَّه تتميماً وتتمةً، غَيره وتممه واستتمه بِمعنى،

بِه م٢( ت(.  

 ،فالتام الذي استوىف الوقت الذي يسمى فيه جذَعاً ذَع التام التمم،ويروى اجلَ
  .)٣(ومثله خلْق عمم  والتمم التام اخللْق، وبلغ أَن يسمى ثَنِياً،

  القراءة الواردة يف املصدر، وأثرها يف املعىن:

  تاما. أي:، )٤(ألف قرئ:(متما) بغري

 :اججِسن،قَالَ الزلَى املُحماما عكُونَ تأَن ي وزجلَى  يع اللَّه نماماً مأَراد ت
                                                

بريوت  –أليب حيان، تح/ صدقي حممد مجيل، دار الفكر  ٤/٦٩٣ يف التفسري، احمليط البحر ينظر:   ) ١(
 .بتصرف يسري  هـ ١٤٢٠الطبعة: 

  هـ ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة  بريوت –دار صادر  ،١٢/٦٧ينظر: لسان العرب (مت)،   ) ٢(
 ينظر: املرجع السابق ذاته.  ) ٣(
 وإعراب القراءات الشواذ ،٤١ كما يف خمتصر ابن خالويه نسبت إىل حيىي والنخعي، هي قراءة شاذة،  ) ٤(

١/٥٢٢ . 

١٣٩



      
 ١٠ 

ويجوز  ويجوز تماماً علَى الَّذي أَحسنه موسى من طَاعة اللَّه واتباع أَمره، املُحِسنني، 
وكَذَلك وتفْصيلًا لكُلِّ  ه،وتماماً منصوب مفْعولٌ لَ تماماً علَى الَّذي هو أَحسن اَألشياء،

  .)١( الْمعنى: آتيناه لهذه العلَّة أَي للتمام والتفصيلوشيٍء؛ 

على من كان حمسنا  على الذي أحسن، وقال الزخمشري: متاماً للكرامة والنعمة،
  .) ٢(وتدل عليه قراءة عبد اهللا: على الذين أحسنوا ،جنس احملسنني :يريد صاحلاً،

  .، لنقصان حروفهم اسم مصدر على الراجحموالت فالتمام مصدر،

وذلك على قراءة متاما  والسياق هنا يرجح أن يكون (متاما) مفعوال ألجله،
وألن علة إتيان موسى الكتاب  وهو (تفصيال)، وأعقبه مصدر آخر، ألنه مصدر، باأللف؛
  التمام والتفصيل. أمران:

أي  فالراجح أنه حال من الفاعل أو املفعول، دون ألف،أما على قراءة (متما)  و
  آتيناه تاما ومفصال .

باإلضافة إىل اختالف الترجيح  املصدر، إىلوفائدة القراءة هنا إضافة معىن االسم 
كما أضافت القراءة  ،بيانه وما يترتب عليه من دالالت كما سبق يف إعراب الكلمة،

  تعدد اآليات.رتلة مبألن تعدد القراءات  اإلجياز؛معىن 

  حسوما –حسوما 
سخرها   : وذلك يف قوله تعاىل مرة واحدة، - بضم احلاء –ورد لفظ حسوما 

  ).٧(احلاقة/  علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوما

كشهود  ال خيلو من أن يكون مجع حاسم،»: واحلسوم«قال صاحب الكشاف: 
                                                

 . السابق ذاته  ) ١(
 –دار الكتاب العريب  ،٢/٨٠الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل، للزخمشري،ي الكشاف للزخمشر  ) ٢(

 هـ. ١٤٠٧ -، ٣بريوت،ط/

١٤٠



      
 ١١ 

فإن كان مجعا فمعىن قوله حسوماً: حنسات  مصدرا كالشكور والكفور، أو ،وقعود 
ما خفتت ساعة  أو: متتابعة هبوب الرياح، ،واستأصلت كل بركة حسمت كل خري،
كرة بعد  على الداء، ىمتثيال لتتابعها بتتابع فعل احلاسم يف إعادة الكَ حىت أتت عليهم،
  كرة حىت ينحسم.

مبعىن  أى: حتسم حسوما، نتصب بفعله مضمرا،فإما أن ي وإن كان مصدرا،
  .) ١( أو يكون صفة كقولك: ذات حسوم ،تستأصل استئصاال

،الْقَطْع :مقَطعه، احلَس :مسحماً فانسح هِسمحي همسح هقَطَع :قرالع مسوح،  ثُم
؛كواه ،همِسيلَ دئَلَّا يل ،ماحلَس وهو  مساِء،وحوبِالد هالداَء: قَطَع ،سوموأَيام ح  فَتصو

هعنمأَو ت اخلري قْطَعرِ: تدص٢( بِالْم(  

  قيلَ: والْحسوم مشتق من حسمِ الداِء بِالْمكْواة إِذْ يكْوى ويتابع الْكَي أَياما...
نكُونَ مى الثَّانِي: أَنْ ينعالْم ،الْقَطْع وهمِ وسلَةً الْحأْصتسةً مماسح أَي،  هنمو

،قْطَعي هأَنا لامسح فيالس يمس مهتمسح ا، ،أَيدأَح مهنقِ مبت نِ  فَلَمذَيلَى هعو
  أَو حالٌ منها.،  )سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ (الْمعنيينِ فَهو صفَةٌ لِ 

: أَنْ يكُونَ حسوم مصدرا كَالشكُورِ والدخولِ فَينتصب علَى  الْمعنى الثَّالثُ
  أَي سخرها علَيهِم لْاستئْصالهِم وقَطْعِ دابِرِهم. الْمفْعولِ لأَجله وعاملُه سخرها،

فَإِيثَار هذَا اللَّفْظ من تمامِ  معانِي صالح لأَنْ يذْكَر مع هذه الْأَيامِ،وكُلُّ هذه الْ
ازِهجإِعو آنالْقُر لَاغَة٣(ب(.  

                                                
 .٥٩٨/ ٤ينظر:تفسري الكشاف   )١(
                    هـ. ١٤١٤ - الثالثة بريوت، الطبعة:  –البن منظور، دار صادر ب، لسان العر ينظر:  ) ٢(

 .١٢/١٣٤ب
 .٢٩/١١٧التحرير والتنوير : ينظر  ) ٣(

١٤١



      
 ١٢ 

  القراءة الواردة يف املصدر، وأثرها يف املعىن: 

وهو حال من  وبناؤه على فَعول للمبالغة، بفتح احلاء، )١(قرأ السدي (حسوما)
  .)٢(كما ذكر العكربي سخرها عليهم مستأصلة، أي: الريح،

حسوما)  (حسوما و يتبني أثر السياق يف بيان الفرق بني لفظي ثَمومن 
أي أنه منصوب على  يكون مؤكدا الستئصاهلم،-على ضم احلاء–فإن املعىن  كمصدرين،

 أي ذات حسوم،أو صفة  مبعىن تستأصل استئصاال، والتقدير حتسم حسوما، املصدرية،
  وال خيفى أن الوصف باملصدر أبلغ من غريه.

 وبناء املصدر على فَعول للمبالغة، مستأصلة قاطعة، - على فتح احلاء –واملعىن 
وقد يكون الفتح والضم للتفرقة بني املصدر واالسم،  حاال من الريح. -حينئذ–وتعرب 

  كالوضوء، والوضوء، واهللا أعلم!
  دحورا –دحورا 

دحورا   : وذلك قوله تعاىل يف موضع واحد، -حورا) بضم الداللفظ (دورد 
باصو ذَابع ملَهو  /٩(الصافات.(  

  .)٣(دحره يدحره دحراً ودحوراً: دفَعه وأَبعده

و يدور معىن الد٤(ر حول: الدفع بقوة إلبعاده كراهة ونفوراح(.  
د) بصتانو(لَى  حورالِع طْلَقولٌ مفْعم هأَن) َقْذَفُوني (، ،فهو  نائب عن املصدر

                                                
 .٢/٦١٢ وإعراب القراءات الشواذ للعكربي ،١٦١- ١٦٠خمتصر ابن خالويه : ينظر هي شاذة،  ) ١(
 املرجع السابق ذاته. : ينظر  ) ٢(
 .٤/٢٧٨لسان العرب(دحر)  ) ٣(
، ألستاذنا الدكتور حممد حسن جبل، مكتبة اآلداب، ٢/٦٣٤املؤصل(دحر)املعجم االشتقاقي  : ينظر  ) ٤(

 م.٢٠١٠ط/األوىل،

١٤٢



      
 ١٣ 

  أي مدحورين. أو حال، أو مفعول له،،  )١( مرادفه 

   القراءة الواردة يف املصدر، وأثرها يف املعىن:

غري أن الزم معناه ال خيلو من  اسم مصدر، وهو ،)٢(وقرئ (دحورا) بفتح الدال
  وتأويله أحسن . مصدرا كالقَبول،وجيوز أن يكون  تكلف،

دحرته  كقولك: حورا) جعلها مصدرا،"فمن ضمها (أي الدال يف د قال الفراء:
(أي الفراء)قال يقذفون بداحر ومبا يدحر، كأنه قال: ومن فتحها جعلها امسا، حورا،د: 

 كما تقول: ألا لو وجهت على ذلك على صحة لكانت فيها الباء، ولست أشتهيها؛
  )٣(وهو جائز" يقذفون احلجارة، وال تقول: ون باحلجارة،يقذف

ونصبهما على  فتحها مصدرين،ب وأبضم الدال  حورا)والسياق يرجح كون (د
تنكيال  فهو مبني لنوعه، دحورا؛ ومها يف األصل صفته أي قذفاً أما مفعوالن مطلقان،

  هلم وإهانة وتوبيخا.

قذفون) يفيد يف (ي للمفعول أن بناء الفعل كما وفتح الدال يفيد املبالغة يف الدحر،
 مع أن القاذف هلم معروف وهم املالئكة، فهم يف حرية، ،أن القذف يأيت من كل جهة

  وتأكيد لقوته وكثافته.  وقوله (من كل جانب) زيادة يف الدحر،

  الشقاوة –الشقْوة 
ه يف موضع واحد يف قول - بكسر الشني وسكون القاف -  ورد لفظ الشقوة

  ).١٠٦(املؤمنون/  قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّني  : تعاىل
                                                

 .٢٣/٤٣،وما بني املعكوفتني من اجلدول ٢٣/٩٢التحرير والتنوير : ينظر  ) ١(
 ، نسبت إىل علي بن أيب طالب وأيب عبد الرمحن السلمي وأبن أيب عبلة وآخرين ، وهي قراءة شاذة  ) ٢(

 . ٢/٢١٩ واحملتسب ، ١٢٨ – ١٢٧ بن خالويهخمتصر ا : ينظر
 .٢/٣٨٣معاين القرآن للفراء   ) ٣(

١٤٣



      
 ١٤ 

شقي يشقَى شقاً وشقاًء  يمد ويقْصر، بِالْفَتحِ: ضد السعادة، الشقاُء والشقَاوةُ، 
  .)١(وشقَاوةً وشقْوةً وشقْوةً

  الواردة يف املصدر، وأثرها يف املعىن:القراءة 

 الكسائي من السبعة (شقاوتنا) بفتح الشني وباأللف بعد القاف، قرأ محزة و
  .)٢(وهي لغة احلجاز وسكون القاف كما يف قراءة عاصم، والباقون بكسر الشني،

(شقوتنا) بفتح الشني وسكون  ومها: كما أن هناك قراءتني أخريني يف الشواذ،
  . وهي لغة ،)٤( بكسر الشني وفتح القاف بعدها ألف و(شقاوتنا) ،)٣( القاف

ةذَاجالسو الَةزثْلَ الْجم الَةالْفَع ةيغلَى صع ردصقاوة بالفتح مالشو .  
 ةورِ مصدر جاء على زِنهمالْج اَءةري قف الْقَاف كُونسنيِ ورِ الشةُ بِكَسقْوالشو

  . الْهيئَة من الشقَاِء
" وهي يف  : كما قال اآللوسي ، وكذا ما قرئ يف الشواذ مل خيرج عن املصدرية

  .)٥( مجيع ذلك مصدر ومعناها ضد السعادة"

حيث إن املقام مقام اعتراف باستحقاق  وقد أفاد السياق من هذه القراءات،
ومد لفظ (شقاوتنا) يوحي  -  شقاومأو  وإبداء سبب تعذيبهم بغلبة شقْوم، العذاب،

كما أن قصرها وكسر شينها يوحي  والت حني مندم، - مبزيد التحسر وإظهار الندامة
  . باهليئة اليت كانوا عليها من االنغماس يف الشهوات و الضالل املبني

                                                
 .١٤/٤٣٨لسان العرب(شقي) : ينظر  ) ١(
 .١٦٠التيسري يف القراءات السبع ،٤٤٨ينظر: السبعة البن جماهد   ) ٢(
البن التذكرة  ونسبت إىل شبل وعمرو بن العاص وأيب رزين العقيلي وأيب رجاء العطاردي،ينظر:  ) ٣(

 .٢/٤٥٤غلبون
 .٦/٤٢٣البحر احمليط : ينظر نسبت إىل قتادة واحلسن يف رواية خالد بن حوشب عنه،  ) ٤(
 .٩/٢٦٦روح املعاين : ينظر  ) ٥(

١٤٤



      
 ١٥ 

  وال حيف فيه. هم فيه من العذاب عدل، بأن ما وهذه حجة عليهم ال هلم، 

 لسوء استعدادنا وتغلّب شهواتنا، هلا، دعلينا احلجة ومل ننقَأي: "قالوا قد قامت 
  ومل نتبع احلق. ومن مث ضللنا طريق اهلدى، ،وملا دسينا به أنفسنا من اآلثام واملعاصي

  ) .١١(غافر/  فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِىل خروجٍ من سبِيلٍ وحنو اآلية قوله 

 ولكن العادة وخشية الناس ملكتا علينا أمرنا، حلق،إنا كنا نعرف ا -واخلالصة
وما مثلنا إال مثل شاريب اخلمر والتبغ واملولعني حبب  فلم نقدر على اخلالص مما حنن فيه،

مث ال جيدون سبيال إىل  فإم يعرفون أضرارها، الكربياء والعظمة واملغرمني باإلسراف،
  .)١( تركها وال للبعد عنها"

  قساوة –قسوة 

ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَٰلك   : ورد لفظ (قسوة) مرة واحدة يف قوله تعاىل
فتأْوِيل  ). أَي غَلُظت ويبِست وعست،٧٤(البقرة/  فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً

: الصالبةُ من  لُ القَسوة. وأَص القَسوة يف القَلْبِ ذَهاب اللِّين والرحمة واخلُشوع منه
  .)٢( ٍء كلِّ شي

 قَسا، : مصدر قَسا القَلب يقْسو قَساء. والقَسوةُ: الصالبةُ في كُلِّ شيٍء. القَساء
   قَسوةٌ. قَساوةٌ، املصدر: قَسو، يقْسو،

كالصخر  ويدور تركيب (ق س و) حول صالبة األثناء مع حدة أو جفاف،
  )٣(واحلجر

                                                
 .١٨/٥٩تفسري املراغي : ينظر  ) ١(
 لسان العرب (قسو)  ) ٢(
 .٤/١٧٨٧املعجم االشتقاقي املؤصل  ) ينظر:٣(

١٤٥



      
 ١٦ 

  القراءة الواردة يف املصدر، وأثرها يف املعىن : 

ووقع متييزا  فكالمها مصدر للفعل الثالثي الالزم (قسا)، ،)١(قرأ أبو حيوة (قساوة)
 فإن قلت مل قيل أشد قسوة ،"كما قال صاحب الكشاف:  فهو أبلغ من أقسى، ألشد،

قلت: لكونه أبني وأدل على  وفعل القسوة مما خيرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب؟
وهو أن ال يقصد معىن األقسى ولكن قصد وصف القسوة  ووجه آخر، فرط القسوة ،

  . )٢(كأنه قيل اشتدت قسوة احلجارة وقلوم أشد قسوة " ،بالشدة

نع ربعالْم فُوسا النبِه فوصتو امسا الْأَجبِه فوصةُ تاوالْقَسةُ ووالْقَسا وه
لَة بِالْقُلُوبِ فَالْمعنى الْجامع للْوصفَينِ هو عدم قَبولِ التحولِ عنِ الْحالَة الْموجودة إِلَى حا

  ...تخالفُها
صي اتةَ الَّتاوأَنَّ الْقَس ةاوي الْقَسف ةارجلَى الْحالْقُلُوبِ ع لْكيلِ تفْضت هجوو فَت

 ةاوسِ الْقَسي جِنكَا فرتاش قَد ةارجالْح ةاوعِ قَسونا لايِرغا معوا ننِهكَو عم ا الْقُلُوببِه
الراجِعة إِلَى معنى عدمِ قَبولِ التحولِ كَما تقَدم فَهذه الْقُلُوب قَساوتها عند التمحيصِ 

أَشةاوقَس نم قِ  دفَرا بِالتهتدشا وهتلَابص نلُ عوحا الترِيهتعي ةَ قَدارجأَنَّ الْحل ةارجالْح
  .)٣(والتشقُّقِ وهذه الْقُلُوب لَم تجد فيها محاولَةٌ

لفظ (قساوة) فيه مد ف وال شك أن الزيادة يف املبىن تدل على الزيادة يف املعىن،
وصعود املد إىل  وهذا يشري إىل شدة قساوة قلوم؛ ولفظ (قسوة) ليس فيه مد، األلف،

  أعلى إشارة إىل ما ران على قلوب هؤالء من كرب وعناد وكفر.

  حرم –حرام 
  على النحو اآليت: (حرام) يف القرآن الكرمي ثالث مرات، لفظورد 

                                                
 .٢٦٣ والبحر احمليط ،١/٢٢٣الكشاف  : ينظر ، وهي شاذة  ) ١(
 .١/١٥٥ الكشاف للزخمشري : ينظر  ) ٢(
 .، باختصار  ١/٦٥٤التحرير والتنوير  : ينظر  ) ٣(

١٤٦



      
 ١٧ 

قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم من رزقٍ فَجعلْتم منه حراما وحلَالًا    : يف قوله تعاىل -١ 
 ).٥٩(يونس/  قُلْ آللَّه أَذنَ لَكُم أَم علَى اللَّه تفْترونَ

وهٰذَا حرام ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هٰذَا حلَالٌ   : يف قوله تعاىل -٢
  لِّتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ

  ).١١٦(النحل/
 ).٩٥(األنبياء/  وحرام علَٰى قَرية أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ  : يف قوله تعاىل -٣

،مررِ،بِالْكَ احللَالِ، سالْح يضقن :راماً  واحلَرامماً وحرُء حيالش هلَيع مرح قَدو
 بِالضم،حرمةً وحرمه اللَّه علَيه وحرمت الصلَاةُ علَى الْمرأَة حرماً وحرماً، وحرم الشيُء،

ي حةٌ فراماً: لُغماً وحرعليها ح ترِمت،وحمكَّةُ واملدينةُ. رم :مانواحلَر  

–كنطاق احلرم املكي واملدين  واملعىن احملوري يدور حول حيز ممنوع تابع لشيء،
  .)١(ومن ذلك استعمل التركيب يف املنع وله صور كثرية حفظهما اهللا تعاىل،

  القراءة الواردة يف املصدر، وأثرها يف املعىن:
فلم يقرأ أحد  والنحل هي القراءة وال خالف فيها،قراءة (حرام) يف آييت يونس 

  فيهما (حرم).

وأما يف آية األنبياء فقد قرأ (حرام) باأللف ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
  وأيب حامت. وهي اختيار أيب عبيد، وقالوا هو أفشى يف اللغة، وحفص عن عاصم واحلسن،

  .)٢(دون يوم القيامة فال يبعث حرم ذلك عليها؛ وقال اخلليل:
روجاء املصدر(ح،(ةيلَٰى قَرع امرحو )::حيث قرأ  م) يف قراءة متواترة يف قوله

                                                
 .١/٤١٦املعجم االشتقاقي املؤصل(حرم) : ينظر  ) ١(
 .١/٨٥٥كتاب العني  : ينظر  ) ٢(

١٤٧
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  .)١(بكسر احلاء وسكون الراء–وحرم  الكسائي وعاصم يف رواية أيب بكر: محزة و 

 .)٢(واجب عليهم حتم ال يرجعون إىل الدنيا بعد ما هلكوا أي: وقال اخلليل:
  السياق القرآين يف هذه اآليات الكرمية ما يأيت: أثرو من 

 كاحلل واحلالل. أن (حرام وحرم) مصدران، : أوال
 أو الشهر احلرام، ما جاء من لفظ احلرام معرفا باأللف والالم فهو وصف للكعبة، : ثانيا

ما عدا آية األنبياء فمعىن(حرام) أي  و ما جاء منكرا (حرام) فهو ضد احلالل،
أوىل من  وهذا سائغ و وأصل معناه: افتراض أن ما هو حرام جيب ضده، واجب،

 .)٣(للحرمة وهو املنع ساسوبقاء املعىن األ القول بزيادة (ال)،
وما مل يؤثر ال يقاس على  ما  ثر قرئ به،فما أُ األصل يف القراءة التلقي باملشافهة، : ثالثا

 .وإمنا باألثر فإن القراءة ال تؤخذ بالقياس، أثر،
يف آية  ومع هذا األصل الثابت فليس مثة حرج يف توجيه سبب جميء قراءة (حرم)

كما على حيث إنه يف آية األنبياء وقع لفظ (حرام) ح دون آييت يونس والنحل، األنبياء،
 فمنهم من أبقاها على معىن املنع، وقد اختلف يف معناها، أشخاص بأم ال يرجعون،

خبالف آييت يونس والنحل فإن  فقيل حرم وحرام، واجب،ومنهم من فسرها بالضد أي 
 فلم يرد فيهما حرم، وليس مثة خالف يف معىن (احلرام)، فيهما حكما على أشياء باملنع،

للتفرقة بني األشخاص  وشيء حرمي؛ رجل حرمي، كما يقال يف النسب إىل احلرم:
بالوجهني، وما مل خيرج عن املعىن  ، فكذا هنا ما كان حمتمال للمعىن وضده قرئواألشياء

  .األصل قرئ بوجه واحد 
                                                

 .١٧/٦٨،وتفسري الطربي٢/٣٢٤،والنشر ٤٣١السبعة البن جماهد : ينظر  ) ١(
 .١/٨٥٥كتاب العني  : ينظر  ) ٢(
 ،بتصرف يسري.١/٤١٨املعجم االشتقاقي املؤصل (حرم) : ينظر  ) ٣(

١٤٨
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كلمة (حرام) أكثر حروفا وأطول من كلمة (حرم) وجريا على قاعدة الزيادة يف  : رابعا 
فإن (احلرام) باملد أعم من (احلرم) ؛إذ األول  املبىن تدل على الزيادة يف املعىن،

واآلخر يف أهل قرية  اص،يقال ملا هو حمرم سواء من األشياء أو األشخ
وحمكوم عليهم بعدم الرجوع إىل اهللا تعاىل بالتوبة من  (خمصوصني) هالكني بالكفر،

 أو اهلالكة بالفعل هالكا حسيا واحملكوم عليهم بعدم الرجوع إىل الدنيا، الشرك،
  ألم منكرون للبعث. - مع أن اجلميع إىل اهللا راجع-وبيان خصوصية هؤالء

  الرفوث –الرفث 

  : مها ورد (الرفث) مصدرا يف موضعني،

 ).١٨٧(البقرة/  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَٰى نِسائكُم  يف قوله تعاىل: -١
الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا   : يف قوله تعاىل -٢

جي الْحالَ فلَا جِدو وقفُس  /١٩٧(البقرة.( 
 القراءة الواردة يف املصدر، وأثرها يف املعىن:

وهو مصدر  ،)١(يف املوضعني:(الرفوث)- قرأ عبد اهللا بن مسعود وزيد بن علي
  ونزول. (فُعول) حنو جلوس،على وزن 

،داحلٌ والثَّاُء أَصالْفَاُء واُء وارِه، الرإِظْه نا ميحتسكُلُّ كَلَامٍ ي وهو  لُهأَصو
  .)٢(وهو النكَاح الرفَثُ،

يلَ واملُغازلة يعنِي التقْبِ الرفَثُ: اجلماع وغَيره مما يكُونُ بين الرجلِ وامرأَته،
والرفَثُ أَيضاً: الفُحش من  ،وأَصله قَولُ الفُحش مما يكُونُ في حالَة الْجِماعِ، ونحوهما،

                                                
 .٢/٤٨،والبحر احمليط١/٢٥٧،والكشاف٩،والشوارد٥٨كتاب املصاحف للسجستاين : ينظر  ) ١(
 .٢/٤٢١ مقاييس اللغة (رفث) : ينظر  ) ٢(

١٤٩
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وهو أَيضا الفُحش  )١(وكَلَام النساِء في الْجِماعِ؛ تقُولُ منه: رفَثَ الرجلُ وأَرفَثَ الْقَولِ، 
  .)٢(وث بالضممن القَولِ كَالرفُ

ويطلق  (رفث)، وميكن أن خنلص من هذا أن الرفث والرفوث مصدران للفعل
والزيادة يف املبىن تدل على  والرفوث أكثر حروفا من الرفث، ودواعيه،ماع على اجل

وألنه  لزيادة معناه، ماعوقد يكون (الرفوث) أقرب إىل معىن اجل الزيادة يف املعىن،
كما أنه يشاكل لفظ  ،  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَٰى نِسائكُم املقصود يف آية 

وهذا يؤدي إىل جتانس  صوتيا،  فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق قوله (الفسوق) املذكور يف 
  .  األصوات وتناسبها

  غَشوة –غشاوة 

  مها: ورد لفظ (غشاوة) مصدرا مرتني،

  غشاوةٌ أَبصارِهم وعلَى سمعهِم وعلَى قُلُوبِهِم علَى اللَّه ختم  : يف قوله تعاىل -١
 ).٧(البقرة/

أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَٰهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَٰى علْمٍ وختم علَٰى   : يف قوله تعاىل -٢
 ).٢٣(اجلاثية/  بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَٰى

وعلَى بصره وقَلْبِه غَشو  ،: الغطاُء. غَشيت الشيَء تغشية إِذا غَطَّيته الغشاُء
؛ وغَشوةٌ وغُشوة وغشوة وغشاوةٌ وغَشاوة وغُشاوةٌ وغاشيةٌ وغُشية وغُشاية وغشايةٌ

،انِيينِ اللِّحالثَّلَاثُ ع هذطاٌء هةٌ،، أَي غشاوغ مصارِهلى أَبعالَى: وعقَالَ تو  :قُرِئو
 والْقراَءةُ الْمختارةُ الغشاوة، كأَنه رد إِىل اَألصل َألن الْمصادر كُلَّها ترد إِىل فَعلة، غَشوة،

شا كَانَ مكُلُّ مصابة،ومامة والعوالع ةاوشالغ وحن عالَةلَى فع مبين وِء فَهيلَى الشلًا عمت 
                                                

 .٢/١٥٣لسان العرب (رفث) : ينظر  ) ١(
 .٥/٢٦٣العروس للزبيدي(رفث)تاج  : ينظر  ) ٢(

١٥٠
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 صارةياطة والقاخل وحا نيها فلَى كلِّ مع ناعةمالِ الصتالش ناعاتأَمساُء الص ككَذَل١( و( .  

 القراءة الواردة يف املصدر، وأثرها يف املعىن:
  وهي كاآليت: ال ختلو من فائدة،، هذا احلرف عدة قراءات شاذةورد يف   

وهي  ، وهي قراءة اجلمهور ، على وزن فعالة مثل عمامة بكسر الغني، - غشاوة -  أ
  . )٢( املتواترة

  .)٣(على لغة ربيعة على وزن فَعالة مثل سحابة،-بفتح الغني - غَشاوة - ب
  )                               ٤(.مثل صحوة على وزن فَعلة، بفتح الغني وسكون الشني، - غَشوة -  ج

  )٥( بكسر الغني –غشوة  - د

  .)٦(بفتح الغني وسكون الشني وبالياء مكان الواو -  غَشية  - ـ ه

وهي  وصيغة (فعال وفعالة) تدل على االشتمال واإلحاطة حنو اللحاف والعمامة،
 تناسب التغطية احمليطة بأبصارهم.

بفتح الغني تشري إىل اعتالء هذا الغطاء األبصار.–شاوة كما أن الغ  

والغونقله صاحب  كما قال الليث، شية بالفتح مصدر مردود إىل أصله،شوة والغ
وإمنا هو متأصل  وفيه إشارة إىل أن الغشاء الذي يغطي أبصارهم ليس عارضا، اللسان،

  ا كان أكثر يف املبىن كان أكثر يف املعىن.وال شك أن م مينعهم من رؤية احلق، يف ذوام،
                                                

 .١٢٦/ ١٥لسان العرب (غشي) ينظر:  ) ١(
 . ١/٨٤ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج ،١٤٠السبعة  ينظر:  )٢(
 .١٢٨ واإلحتاف ، ٢ كما يف خمتصر ابن خالويه ونسبت إىل احلسن وأيب حيوة،  ) ٣(
 .١/١٣٦احمليط البحر  : ينظر ، ونسبت إىل عبيد بن عمري واألعمش وأيب حيوة  ) ٤(
 ،١/١٣٦ كما يف إعراب القرآن للنحاس ، وقراءة أيب حيوة وهي رواية شاذة عن أيب عمرو،  ) ٥(

 . ١/١٢٦ والكشاف
 .١/٤٩ والبحر احمليط ،١/١٥٨ كما يف احملرر الوجيز وهي قراءة عبد اهللا وأصحابه،  ) ٦(

١٥١
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  لَغوب –لُغوب  

  مها: مصدرا مرتني،–بضم الالم –ورد لفظ لغوب 

 ).٣٥فاطر/ (  ولَا يمسنا فيها لُغوب  : يف قوله تعاىل -١
أَيامٍ وما ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة    : يف قوله تعاىل -٢

  .)٣٨(ق/  لُّغوبٍ مسنا من

لُغةٌ  بِالْكَسرِ، لُغوباً ولَغباً ولَغب، بِالضم، لَغب يلْغب، ،اللُّغوب: التعب واِإلعياُء
  )١(.ضعيفَةٌ: أَعيا أَشد اِإلعياِء

  القراءة الواردة يف املصدر، وأثرها يف املعىن:
  وفيه توجيهان: ،)٢((لَغوب) بفتح الالم - املوضعنييف  –وقرئ 

 لوع.بول والوكالقَ–أيضا –أنه مصدر  : األول
كأنه يصف اللغوب  أي ال ميسنا فيه لُغوب لَغوب، صفة ملصدر حمذوف،: والثاين
  .)٣(وشعر شاعر موت مائت، كقوهلم: على املبالغة، أي أعىي وتعب، بأنه قد لغب،

ال خيلو من  - افيه من مبالغة يف املعىن، و ظُرف يف التوجيهعلى م  -  وهذا األخري
  تكلف.

وعليه فإن اللّغوب بضم الالم وفتحها يصلحان ألن يكونا مصدرين لفعل واحد 
وبالفتح يكون مساعيا كما ذكر أبو  غري أنه بضم الالم يكون مصدرا قياسيا، وهو لغب،

                                                
 .١/٧٤٢ (لغب) لسان العرب ينظر:  ) ١(
 ينظر: وسعيد بن جبري، وأيب عبد الرمحن السلمي، إىل علي بن أيب طالب، نسبت وهي قراءة شاذة،  ) ٢(

 ،٤/٢٧١ومعاين القرآن للزجاج ،٢/٣٧٠ومعاين القرآن للفراء ،١٢٤خمتصر ابن خالويه
 .٢/٢٨٥واحملتسب

 .٧/٣٩حاشية حميي الدين شيخ زاده على تفسري البيضاوي ينظر:  ) ٣(

١٥٢
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  .)١(حيان 

جعلنا اهللا وإياكم من –أهل اجلنة وهو مذكور يف آية سورة فاطر على ألسنة 
حيث إنه يف (ق)  ولذلك فإن السياق فيها خيتلف عن السياق يف سورة (ق)، - أهلها

 عن قدرته املطلقة يف خلق السماوات واألرض وما بينهما، - جل وعال- يتحدث العظيم
وم خلقها يف ستة أيام مث استراح يف الي-سبحانه وتعاىل-ويرد على مزاعم اليهود يف أنه

( وما  : فجاء قوله - تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا - ( على حد زعمهم)  السابع
  . مسنا من لُّغوبٍ)

والفرق واضح بني قول أهل اجلنة (ال ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها لغوب) 
والذي يفهم منه إصابتهم بالنصب البدين واللغوب  بالفعل املضارع املفيد لالستمرار،

( وما  : وبني قوله تعاىل عن نفسه العلية أي يف دار الدنيا، (التعب) النفسي يف املاضي،
 أي وما مسنا من تعب يف ذلك اخلَلْق العظيم، والْواو هي واو الْحالِ، ، مسنا من لُّغوبٍ)

  .ألن اخلالق لَا ينصب؛ الذي هو أعظم من خلق اإلنسان وأكرب

هذه السورة  األمسى منن الْغرض إإذ  غرض السورة واضح جلي؛وعالقة ذلك ب
  .  الْبعث قدرة اهللا تعاىل على بيانُ

  
  
  
  

   

                                                
 .٨/١٣٨البحر احمليط : ينظر  ) ١(

١٥٣
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  املبحث الثاين 
  املصادر املتعددة يف القراءات الواردة  وأثرها يف املعىن

  اخلطْأ –اخلَطَأ 

 مرتني يف موضع واحد،مصدرا يف القرآن الكرمي  -بفتح اخلاء والطاء–أ طَورد اخلَ
ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً  وما كَانَ لمؤمنٍ أَن يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً  : وذلك يف قوله تعاىل

  ).٩٢(النساء/  فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَٰى أَهله إِلَّا أَن يصدقُوا
و أخطَأَ و تخطَّأَ مبعىن  وقرئ ما قوله ( خطأ )، ،الصواب وقد ميداخلَطَأُ ضد  
واجلمع  ،وجيوز تشديدها ،واالسم اخلَطيئةُ ،الذنب وهو مصدر خطئَ بالكسر :واخلطُء
  .)١(املُخطئُ من أراد الصواب فصار إىل غريه و اخلَاطئُ من تعمد ما ال ينبغي  اخلَطَايا،

  . فهما مصدران لفعل واحدوعليه  ،)٢(فهو خاطئ وخطئ ،خطَأً وخطْئًا ،خطئَ يخطَأ

  . واسم الفاعل خمطيء ويرى آخرون أن اخلطأ بالفتح مصدر أخطأ،
 ويصيب أخرى قرا، كالمها مشتق من (اخلطْأ) وهي األرض اليت خيطئها املطر،

وأخطأ الرجل  يصب،مل  وخطأ السهم وأخطأ: رمت به، أي: وخطأت القدر بزبدها،
  عدل عنه. الطريق:

كاملطر  ختطي موقع الشيء أو جتاوزه باندفاع، ويدور معىن التركيب حول:
وكالسهم يتخطى اهلدف  وكزبد القدر يندفع منها خارجا عنها، يتخطى تلك األرض،

  )٣(.مبتعدا عنه

                                                
 لسان العرب (خطأ) ر:) ينظ١(
 ) ينظر الرائد (خطأ)٢(
 .١/٥٧٥،٥٧٦) املعجم االشتقاقي املؤصل (خطأ)٣(

١٥٤
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  القراءات الواردة و أثرها يف املعىن: 

 : يف قوله تعاىل مصدرا مرة واحدة، -  الطاء بكسر اخلاء وسكون –وورد اخلطْأ 
 اطْئًا كَبِريكَانَ خ ملَهإِنَّ قَت اكُمإِيو مقُهزرن نحلَاقٍ نةَ إِميشخ كُملَادلُوا أَوقْتلَا تو  

  ).٣١(اإلسراء/
وبيان  أما آية النساء ففي حترمي قتل املؤمن، وجيمع بينهما أنه وردا يف القتل،

وأما آية اإلسراء ففي النهي عن قتل األوالد خوف الفقر  كفارة القتل اخلطأ وأحكامه،
واخلطْأ هو  والفرق بينهما ظاهر أن اخلطأ فعل غري متعمد، كما كان حيدث يف اجلاهلية .

  الذنب املترتب على فعل متعمد.

  أثر السياق يف هاتني اآليتني:

  طْأ - والطاءبفتح اخلاء –وقع لفظا (اخلطأبكسر اخلاء وسكون الطاء) يف -واخل
 معرض احلديث عن حترمي القتل .

 ،ا من  إشارة إىل أمهية احملافظة على النفس، ورد كال اللفظني يف سورتني مكيتنيوأ
 الضروريات اخلمس اليت أمر اإلسالم باحملافظة عليها من أول العهد املكي.

 بكسر اخلاء وسكون  - ومعناه القصد،عدم –بفتح اخلاء والطاء -معىن املصدر
 ألنه عن عمد. اإلمث؛ الذنب أو -الطاء

   :طْأخ مصدر خط،فَرِح نزا، ىء بِوإِثْم ابإِذَا أَص ،دمع نإِلَّا ع كُونُ الْإِثْملَا يو 
 ] وقَالَ:٨ص: [الْقَص إِنَّ فرعونَ وهامانَ وجنودهما كانوا خاطئني   قَالَ تعالَى:
  ئَةخاط ةبكاذ ةيناص  :طَأ١٦[العلقا الْخأَمالطَّاِء - ] . واِء وحِ الْخبِفَت-  وفَه

دمالْع دئٌ، ،ضطخلِ مالْفَاع ماسطَأَ. وأَخ :لُهعفالَى: وعقَالَ ت   ناحج كُملَيع سلَيو
و بِه مطَأْتيما أَخف كُمقُلُوب تدمعا تم نلك  :ابز٥[الْأَح رس يفْرِقَةُ هالت هذهو . [

 الْعربِية وعلَيها الْمحقِّقُونَ من أَئمتها.
 ًطْأور خهمأَ الْجقَرةٌ -وزما ههدعالطَّاِء ب كُونساِء ورِ الْخا -  بِكَسإِثْم أَي  أَهقَرو .

١٥٥
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. والْخطَأُ  -  بِفَتحِ الْخاِء وفَتحِ الطَّاِء -  وأَبو جعفَرٍ خطْأً ، ابن ذَكْوانَ عنِ ابنِ عامرٍ 
  . أَي أَنَّ قَتلَهم محض خطَأ لَيس فيه ما يعذَر علَيه فَاعلُه ، ضد الصوابِ

ريٍ خكَث ناب أَهقَرةٌ  -  طَاًءوزمه هدعالطَّاِء ب دعب فأَلحِ الطَّاِء وفَتاِء ورِ الْخبِكَس
وكَأَنَّ الْفعالَ فيها  وهو لُغة في خطْء، ، . وهو فعال من خطىء إِذَا أَجرم-  ممدودا
ةالَغبلْم١( ل( .  

  سلَم - سلْم  -  سلْم –سالم 

:المبفتح الفاء وكسر العني، الس (ملس) مصدر ،بمثل لَع  لَمسي ملقَالُ: سي
السالم:  أو ومنه قيلٌ للْجنة: دار السالمِ َألا دار السالمة من الْآفَات، سالماً وسالمةً،

  ره (التسليم).ألن مصد (سلّم) مضعف العني؛ وحينئذ يكون فعله الاسم من التسليم،

  : القراءات الواردة و أثرها يف املعىن
وقد ورد مرة  منها اسم اهللا تعاىل (السالم)، ، )٢( وورد السالم اثنتني وأربعني مرة

  هو اللَّه الَّذي لَا إِلَٰه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلَام الْمؤمن  : واحدة يف قوله تعاىل
  ).٢٣(احلشر/

يا أَيها الَّذين   كما ورد لفظ (السلْم) بكسر السني وسكون الالم يف قوله تعاىل:
وهي قراءة أيب عمرو ومحزة وابن عامر  )،٢٠٨(البقرة/  آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً

عمش (السلَم) وقرأ األ (السلْم) بفتح السني وسكون الالم، )٣(وقرأ الباقون وعاصم،
  .)٤(بفتح السني والالم

وإِن جنحوا للسلْمِ   : وورد (السلْم) بفتح السني وسكون الالم يف قوله تعاىل
                                                

 .٢/٣٠٧والنشر  ،٣٨٠السبعة  وينظر يف هذه القراءات: ،١٥/٨٩التحرير والتنوير  ينظر:  ) ١(
 .٣٥٦املعجم املفهرس حملمد فؤاد عبد الباقي ص : ينظر  ) ٢(
 .٢/٢٢٧والنشر ،١٨٠السبعة  ينظر: جعفر، الكسائي و أبووهم نافع وابن كثري و   ) ٣(
 .٥/٢٠٦وتفسري الرازي ،٦٨والكايف للرعيين ،١/٢٦٨ينظر:الكشاف وهي قراءة شاذة،  ) ٤(

١٥٦
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 لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنفَاج  /وقوله )،٦١(األنفال:   ِلْموا إِلَى السعدتوا وهِنفَلَا ت
والباقون  ( للسلْم) بكسر السني، قرأ أبو بكر عن عاصمو ).٣٥(حممد/  وأَنتم الْأَعلَونَ

  .) ١(بفتحها 

ومعناها  وهذه قراءة اجلمهور، )،٩٠،٩١وورد (السلَم) يف سورة النساء (اآليتني/
  .)٢(بفتح فسكون وقرأ اجلحدري وقتادة (السلْم) االنقياد،

بفتح –األوىل إال السلم  ومل يرد يف اآلية )،٢٨،٨٧وسورة النحل (اآليتني/ 
  وأَلْقَوا إِلَى اللَّه يومئذ السلَم  وأما اآلية األخرى وهو قوله تعاىل: السني والالم،

(رواية  وقرأ يعقوب عن أيب عمرو ) فقد قرأ اجلمهور بفتح السني والالم،٨٧(النحل/
  .)٣(السني والالمبضم  –السلُم  وقرأ جماهد: بفتح فسكون، -  السلْم: شاذة)

) بلفظ قرأ الكوفيون ونافع ٢٩(الزمر/  ورجلًا سلَما لرجلٍ و يف قوله تعاىل: 
  .)٤(على فاعل» ساملًا«وقرأ الباقون  وابن عامر(سلَما)  أي ذا سلم لرجل،

قال: ألن  وهي اختيار أيب عبيد، ويروى أا قراءة ابن عباس واحلسن وجماهد،
  وال معىن للمحارب ها هنا. والسلَم: نقيض احلرب، املشترك،السامل نقيض 

فحمل  حيتمل معىن احلرب ومعىن خالص،» سلَما«وقال غريه: هذا ال يلزم ألن 
لكن معىن القراءتني أي ، ولو لزم ما قال: فالسامل الذي ال علقة به على أَوىل املعنيني به،
  خالصا من الشركة.

                                                
 .٢/٢٢٧،والنشر ٣٠٨السبعة  ينظر:  ) ١(
 .٣/٣١٨والبحر احمليط  ،٢٨خمتصر ابن خالويه  ينظر: وهي شاذة،  ) ٢(
 .٥/٥٢٧احمليطالبحر  ينظر:  ) ٣(
 .٢/٣٦٢والنشر  ،٥٦٢السبعة ينظر:  ) ٤(

١٥٧
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وسلْما وسلْماً  ،)٢(بفتح فسكون -سلْما وقرئ: ،)١(سلْما لرجلٍوقُرِئ ورجلًا  
  مصدران وصف بِهِما علَى معنى ورجلًا ذَا سلمٍ لرجلٍ.

  : ونلحظ على هذه املواضع ما يأيت

وذلك  وقع يف بعض املواضع اليت ذكر فيها لفظ (السالم) قراءات أخرى، : أوال
) فقد قرأ ٩٤(النساء/ وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً   : حنو قوله

ومعىن  بدون ألف بعد الالم وهو ضد احلرب،» السلَم«وخلف  ومحزة، وابن عامر، نافع،
وهو مشترك  ،باأللف» السالم«وقرأ البقية  ألقى السلَم أظهره بينكم كأنه رماه بينهم ،

أي من  فهي قول: السالم عليكم، ومعىن حتية اإلسالم ، ب،بني معىن السلم ضد احلر
 خاطبكم بتحية اإلسالم عالمةً على أنه مسلم .

 ) قرأ محزة و٥٢(احلجر/  إِذْ دخلُوا علَيه فَقالُوا سالما ويف قوله تعاىل: 
 سلْم،وقيل: معناه: أمري  قيل معناه: أي سالم، وهو رأي أيب عبيد، الكسائي: قال سلْم،

  أو حنن سلْم.

،داحو الموس لْماُء: وسلْم، قَالَ الْفَرلْم والسكاحلل  وقال الكسائي: الس
  . )٣(واحلالل

واهللا يدعو إىل   : وقوله )،١٢٧(األنعام/  هلم دار السالم  : يف قوله : ثانيا
 أمساء اهللا تعاىل،) جيوز أن يكون السالم مصدرا أو امسا من ٢٥(يونس/  دار السالم

 ه،واملراد به األمان الكامل الّذي ال يعتري صاحبه شيء مما يخاف من والسالم: األمان،
ألنها قرار أمن من ؛ ألنّ السالمة احلق فيها بذلك فيجوز أن يراد بدار السالم اجلنة مسيت

                                                
معاين القرآن وإعرابه  ينظر: ونسبت إىل سعيد بن جبري وعكرمة وأيب العالية، وهي شاذة،  ) ١(

 .٧/٤٢٥والبحر احليط ،٤/٣٥٢للزجاج
 .٢/٤٠٨من غري نسبة يف إعراب القراءات الشواذ للعكربي  ) ٢(
 لسان العرب (سلم). : ينظر  ) ٣(

١٥٨
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أي  من أمساء اهللا تعاىل، اسم وقيل: السالم، فتمحضت للنعيم املالئم، كلّ مكروه للنفس، 
  دار اهللا تعظيماً هلا كما يقال للكعبة: بيت اهللا.

 ومنهم القرطيب، ذهب كثري من العلماء أن السالم والسالمة مبعىن واحد، : ثالثا
 .)١(حيث يقول: فقل سالم عليكم السالم والسالمة مبعىن واحد

وفي الروضِ للسهيلي: " ذَهب أكثر أهلِ اللُّغة إِلَى أَن السالم والسالمة بِمعىن  
ولَو تأَملُوا كالم العرب وما تعطيه هاُء التأنِيث من التحديد  واحد كالرضاع والرضاعة،

الميماً...والسظهما فُرقاناً عنيا أَن بأَوالم "لرصال السة من خداحلة وصأي أن  ،)٢(ةُ: خ
  السالم أعم.                     

حيث  ما جاء يف سياق اآليات يقوي ما ذهب إليه أبو عمرو بن العالء، : رابعا
 .)٣(والسلْم بفتح السني هو املساملة يرى أن السلْم بكسر السني هو اإلسالم،

ملن وثقت بأن  هذه اآليات مبعىن: االنقياد واالستسالم بالكلية، السلَم ىف : خامسا
 يبقيك سليما.

 بفتحتني،سواء يف احلرب مبعىن االستسالم واالنقياد،–وهذا ينطبق على السلم 
أم كانت يف مثَل العبد الذي له مالك واحد؛ألن  وهي آيات سوريت النساء والنحل،

فال جيزئ عمله الثنني كحال العبد  فرق،خلوصه لسيد واحد يبعد عنه التشتت والت
وهذا مثل يف  بل يبقيه سليما ويستبقي جهده وبذله لواحد، اآلخر الذي ميلكه اثنان،

  أمسى درجات البالغة! 

املعىن احملوري هلذا التركيب يدور حول صحة جِرم الشيء والتئام  : سادسا
                                                

 .٦/٤٣٥ينظر : تفسري القرطيب   ) ١(
 دار إحياء التراث العريب، ،٢/٤٣٢هـ)٥٨١للسهيلي (ت:  )  الروض األنف يف شرح السرية النبوية،٢(

        .هـ ١٤١٢الطبعة: األوىل،. بريوت
 .٢/٢٧٦التحرير والتنوير : ينظر  ) ٣(

١٥٩
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 .)١(أو تفرع غريه منه أي عدم تصدعه، (ظاهره) يف ذاته، 
فالسالم مبعىن  مع الفروق الداللية بينها، وهذا متحقق يف األلفاظ املذكورة، قلت:

فيبقى صحيحا مل  أو ملن أُلقي عليه، ملن ألقى السالم، األمان فيه السالمة احلسية واملعنوية،
 وفيه معىن االنقياد وتسليم النفس هللا تعاىل، والسلْم بالكسر مبعىن اإلسالم؛ ميسسه سوء،

لم  ألنه مساملة، ضد احلرب؛ - بفتح فسكون - لموالس؛ألن فيه انقيادا  -بفتحتني–والس
  واستسالما ملن وثقت به يف بقائك سليما صحيحا موفور الكرامة.  

ما جاء يف املوضع الواحد من قراءة (السلم) بالفتح أو بالكسر أو بفتحتني  : سابعا
 ،ومفتاحها الدخول يف اإلسالم ،السالمةيشري إىل أن كل واحد من هذه املعاين يؤدي إىل 

وال يذلون إال له  فال ينقادون إال هللا تعاىل، الذي حييط الداخلني فيه بسياج من السالم،
  سبحانه وتعاىل.

"وخالصة ما سبق أن األلفاظ (سلْم ـ سلْم ـ سلَم) بينها تقارب دالىل؛ حيث 
  تشترك مجيعها ىف معىن اخللوص.

  الطاعة واإلميان والعمل هللا عز وجل.فالسلْم: خلوص 

  والسلْم: خلوص الرغبة ىف الصلح.

أو خلوص الشىء ملالكه فال يشركه فيه  والسلَم: خلوص االنقياد واالستسالم،
  .)٢(أحد"

  قيم –قيام 

 قاله الزجاج، والقيم: مصدر كالصغر والكبر، قام يقوم قَوما وقياما وقومة وقامة،
  ن: وقال حسا

                                                
 .٢/١٠٦٣(سلم)  املعجم االشتقاقي املؤصل : ينظر  ) ١(
 من موقع بيان اإلسالم  اختالف صيغة املصدر، : ينظر  )٢(

١٦٠
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 ـوأشـــــــــــــهد أنــــــــــــــك عنـــــــــــــد املليــــــــــــــ  

ــ    ــيم  ـــــــ ــدين قــــــ ــا بــــــ ــلت حقــــــ  ك أرســــــ

     
بكسر القاف وفتح الياء خمفّفة وهو من  قال: إال أن القيم مصدر مبعىن االستقامة،

 فهو وصف للدين مبصدر القيام املقصود به كفاية املصلحة للمبالغة، صيغ مصادر قام،
الكسرة على غري الغالب: ألنّ الغالب وقَلْب واوه ياء بعد  وهذه زنة قليلة يف املصادر،

فسواء يف خفّتها وقوعها على الواو أو على الياء ،مثل  فيه تصحيح المه ألنها مفتوحة،
  .)١(وهذَا كشذوذ جياد مجع جواد عوض وحول،

  القراءات الواردة و أثرها يف املعىن:

 : وهي ، ورد (قيام) مصدرا يف ثالثة مواضع
ولَا تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم   : يف قوله تعاىل:  املوضع األول 

 ).٥(النساء/  قياما
واملراد من قوله قياماً ما به القيام والتعيش. يقال فالن قيام أهله: أى يقيم شأم 

ويرجع إىل ضمري  أما املفعول األول جلعل فمحذوف ،ويصلهم. وهو املفعول الثاين جلعل
  . )٢(األموال 

على أنه مصدر مثل احلول ) الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قيماً( )٣(وقرأ نافع وابن عامر
بكسر القاف  - وقرأ ابن عمر واحلسن قواماً باأللف، ،)٤(قياما وقرأ الباقون: والعوض.

  .)٥(وبواو وألف

                                                
 . ١٢/٤٩٩ينظر : لسان العرب   ) ١(
 . ٣/٤٠ الوسيط  لطنطاوي التفسري ينظر:  ) ٢(
 . ٢٢٦السبعة البن جماهد : ينظر ، وهي قراءة سبعية  ) ٣(
 . ٢/٢٤٧والنشر ،٢٢٦السبعة  : ينظر وهي متواترة،  ) ٤(
 . ١/١٨٢واحملتسب  ،٢٤خالويه خمتصر ابن  : ينظر ، وهي شاذة  ) ٥(
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  قال اآللوسى: وفيه وجهان: 

األول: أنه مصدر قاومت قواما مثل الوذت لواذا فصحت الواو يف املصدر كما 
  )١(»والثاين: أنه اسم ملا يقوم به األمر وليس مبصدر صحت يف الفعل،

  جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما لِّلناسِ  يف قوله تعاىل::  املوضع الثاين
 ).٩٧(املائدة/

ويستعار  ويستعار للنشاط ، والقيام يف األصل مصدر قام إذا استقلّ على رجليه،
ألنّ شأن من يعمل عمالً مهماً أن ينهض له،... ومن هذا  من ذلك للتدبري واإلصالح،

فالقيام هنا مبعىن  االستعمال قيل للناظر يف أمور شيء وتدبريه: هو قيم عليه أو قائم عليه،
ما قراءة ابن عامر قيما } فهو مصدر ( قام ) على وزن فعل بكسر الصالح والنفع . وأ

وهذا القلب  ،وإنما أعلّت واوه فصارت ياء لشدة مناسبة الياء للكسرة ففتح مثل شبع،
وإثباته للكعبة من اإلخبار باملصدر ، نادر يف املصادر اليت على وزن فعل من الواوي العني

ألنّ الكعبة ملّا جعلها اهللا سبباً يف أحكام شرعية سابقة كان  وهو إسناد جمازي، للمبالغة،
جعلت الكعبة هي القائمة  ا صالح أهل مكة وغريهم من العرب وقامت ا مصاحلهم،

  .)٢(هلم ألنها سبب القيام هلم 

كما وهو مصدر على وزن فعل ، )٣( وقرأ ابن عامر(قيما) قراءة اجلمهور، وقياما:
  .)٤(مثل سيد اجلحدري (قَيما)وقرأ  .سبق

  فَما استطَاعوا من قيامٍ وما كَانوا منتصرِين  : يف قوله تعاىل املوضع الثالث :
 ).٤٥(الذاريات/

                                                
 . ٢/٤١٣ روح املعاين : ينظر  ) ١(
 . ٧/٥٦التحرير والتنوير : ينظر  ) ٢(
 . ٢/٢٤٧،والنشر٢٤٨السبعة ينظر: ومها قراءتان سبعيتان،  ) ٣(
 . ٤/٢٦والبحر احمليط ،٥/٥٧احملرر الوجيز البن عطية ينظر: وهي شاذة،  ) ٤(
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نه إحني نزل م العذاب؛ إذ  - تبارك وتعاىل- أي: ما استطاعوا وضا لعقوبة اهللا 
وما قدروا على القيام بعد أن كانوا  يهربوا منه،فما استطاعوا أن  أعجزهم عن احلركة،

  وما نصرهم من بأسنا ناصر. قاعدين،
  قُلْ إِننِي هدانِي ربي إِلَٰى صراط مستقيمٍ دينا قيما  وورد (قيما) يف قوله تعاىل:

  ).١٦١(األنعام/
فهو وصف  م،{ قيماً } بكسر القاف وفتح الياء خمفّفة وهو من صيغ مصادر قا

  للدين مبصدر القيام املقصود به كفاية املصلحة للمبالغة.
(قَيما) بفتح القاف وكسر  وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب:

  ال عوج فيه. أي مستقيما، ،)١(الياء مشددة

  أثر السياق يف هذه اآليات الكرمية:
 والزيادة يف املبىن تدل على الزيادة يف املعىن. القيام أكثر حروفا من القيم،أوال : 

  وحترير ذلك يتلخص فيما يأيت:

 . )٢( وقيامه كقامة اإلنسان، انتصاب الشيء إىل أعلى ثابتا، تركيب (ق و م) حول:يدور  - أ 
ألن ألفها  وجود األلف يف لفظ (قيام) أقرب إىل هذا املعىن احملوري من (قيم)؛ - ب

وتدبري األمور  ومن االنتصاب يؤخذ معىن النهوض، مرتفعة، حتاكي قامة اإلنسان
(فالن قامة) للتعبري عن طول :وقد استعري لفظ  قامة يف قولنا وتوليها وحنو ذلك،

  ومهارته. باعه يف ختصصه وإتقانه،

معناه:  -يبدو من خالل سياقات اآليات أن املصدر (قيم) بكسر القاف وفتح الياء -  ج
  فدل ذلك على أن القيام أعم. إحدى صور االنتصاب والثبات،وهي  االستقامة،

                                                
 . ٢/٢٦٧والنشر  ،٢٧٤السبعة  : ينظر  ) ١(
 .٤/١٨٣٦ املعجم االشتقاقي املؤصل (قوم) : ينظر  ) ٢(
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 يبدو من سياقات اآليات تفرد موضع سورة الذاريات مبصدر (القيام)،كما  : ثانيا 
فقد قرئ  النساء واملائدة لكل من املصدرين (القيام والقيم)، وصالحية كل من موضعي

 ومل يقرأ أحد (قيما)؛ ه إال القيام،وأما موضع الذاريات فليس في فيهما ما يف املتواتر،
 وال يشركه فيه لفظ آخر، وذلك ألن اللفظ جبرسه وصوته ووزنه ومعناه فَذٌّ يف موضعه،

وتناسق رنته  وهي نامجة عن حسن اختياره، وأعين باجلَرس رنة  تقع يف األذن عند مساعه،
اف بغلظها وثقلها تناسب حال كما أن صوت الق الصوتية مع باقي الكلمات يف السياق.

وصوت الفتحة الطويلة(األلف) الصاعدة القائمة تناسب  هؤالء امللْقَين على األرض،
أي  ودخول (من) يعرب عن هذا املعىن جبالء، ونفي االستطاعة، ولكنه منفي عنهم، القيام،

الالزم عن كما أن وزن فعال يعرب يف الفعل الثالثي  أم قد عجزوا عجزا كليا .
ومعناه: "من وض . وقيل: ما أطاقوا أن يستقلوا  أي أم مل يتلبسوا به. االشتمال،
ويدفعوه عن أنفسهم؛ تقول: ال أقوم هلذا األمر  ،ويقوموا به ،وأن يتحملوه ،بعذاب اهللا

  . )١(وقال ابن عباس: أي ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم يف العذاب"  ،أي ال أطيقه

 خاص مبوضع سورة األنعام، يبدو أن املصدر (قيما)  من دون ألف، كما : ثالثا
هكذا:(قَيما) بفتح  وإمنا فيه قراءة أخرى من دون ألف أيضا، (قياما)، فلم يقرأ أحد

فالسياق هنا  ،)٢(ومعنامها واحد وهو القومي املستقيم" وكسر الياء مشددة،" القاف،
فهو بدل من حمل "إىل صراط  بدال يرجح ذلك، "دينا" وإعراب يناسب معىن االستقامة،

كما يف قوله تعاىل  بنفسهى يتعدى دألن ه ؛"وهو املفعول الثاين للفعل هداين يف األصل
 (اهدنا الصراطَ الْمستقيم) أو حبرف اجلر كما يف اآلية الكرمية. 

ألن السياق  وورود املصدرين (قيما وقياما) يف آييت النساء واملائدة ؛ : رابعا
(جعل اهللا  يف اآليتني(جعل اهللا لكم قياما)، "جعل" مفعوالن للفعل فهما حيتملهما معا،

                                                
 .١٧/٥٢ تفسري القرطيب : ينظر  ) ١(
 .٣/٢١١ تفسري البغوي : ينظر  ) ٢(
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يف ذلك  وهو ماضٍ فويل اليتيم قائم على أمره وشؤونه، الكعبة البيت احلرام قياما)، 
ألنه سبب يف قوام ؛ كما جعل اهللا الكعبة البيت احلرام (قياما للناس) باستقامة وثبات،

ما هلم، م من األمن والرزق والدين،حيايم  كما جعلها قا سبب لرفعتهم وعلو شأأل
  ودميومة ذلك هلم.

و(قياما) أنه سبحانه أراد أن تكون  من هذين املصدرين (قيما) ستنبطي : خامسا
فهم يف خري وعافية يف(دينهم  الكعبة هي البيت احلرام ليحفظ على الناس قوام حيام،

إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ  وهم له قاصدون  ،نهم) مادام هذا البيت قائماورزقهم وأم
  ].٩٦[آل عمران:   لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا وهدى لِّلْعالَمني

وجلُع قياماً احلرامِ البيت والربكة ثبوت اخلري وكثرته  عد من بركاته،للناس ي
  البيت احلرام آثار عظيمة على العباد والبالد.ولربكة  وتعدد منافعه،

فبقاء البيت  فمن آثار بركة البيت احلرام أن بقاءه سبب يف بقاء حياة الناس،
أما إذا فقد ذلك فيوشك أن  وتعظيمه  جيعله شاخمًا يف القلوب قبل مشوخه يف األرض،

نه قال: مسعت النيب رضي اهللا عن أ -ويدل على ذلك حديث عياشِ بنِ أيب ربيعة  يرفع،
ال تزال هذه األمةُ خبري ما عظموا هذه احلُرمةَ حق  يقول: ( - صلى اهللا عليه وسلم- 

  . )١( ) فإذا تركوها وضيعوها هلكوا تعظيمها،
وبقاء الدين هو  أن بقاءه سبب يف بقاء دين الناس، ومن آثار بركة البيت،

  خلَقْت الْجِن واِإلنس إِالَّ ليعبدونوما  : - تعاىل –كما قال  األساس يف األرض،
فإذا ما انقطع أثره  كان ذلك آية  ]؛ فبقاء البيت بقاء هلذا الدين العظيم،٥٦[الذاريات:

 - ملسو هيلع هللا ىلص - عن النيب -رضي اهللا عنه - كما يف حديث أيب سعيد اخلدري  النهاية للعامل،
وروى ابن أيب حامت بإسناد صحيح  ،)٢( ) ال تقوم الساعة حىت ال يحج البيت قال: (أنه، 

                                                
 . وحسنه احلافظ ابن حجر، ط/ الرسالة ، ٣١/٣٩٥) ، ١٩٠٤٩برقم ( رواه أمحد،  ) ١(
 .٥/٥٥٦) ٢٤٣٠، برقم (واحلاكم وصححه األلباين ،١٥/١٥١) ، ٦٧٥٠، برقم ( رواه ابن حبان  ) ٢(

                         = 
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  جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما للناسِ :  عن احلسن البصري أنه تال هذه اآلية 
  . )١( ) ال يزال الناس على الدين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة فقال: ( ]،٩٧[املائدة:

  مهاد –مهد 

وقيل  وقيل هو اسم، اسم املفعول و(املهاد) مصدر كذلك، (املَهد) مصدر مبعىن
  التوطئة.  و مها مبعىن التليني و مجع مهد،

  .)٢(موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه ومهد الصيب:

ووطَّأْته. يقال للفراشِ: مهاد  واملهاد: الفراش. وقد مهدت الفراش مهداً: بسطْته،
يف الترتيل: هلم من جهنم مهاد ومن فَوقهِم غَواشٍ؛ واجلمع أَمهِدةٌ ومهد. لوِثارته. و
وأَصل املَهد التوثري؛  املهاد أَمجع من املَهد كاَألرض جعلها اهللا مهاداً للعباد، اَألزهري:

د لنفسه خرياً ومه يقال: مهدت لنفْسي ومهدت أَي جعلت هلا مكاناً وطيئاً سهالً،
   وامتهده: هيأَه وتوطَّأَه؛ ومنه قوله تعاىل: فَألنفسهم يمهدون؛ أَي يوطِّئُون

  القراءات الواردة و أثرها يف املعىن:

  ورد (مهد) مخس مرات:

 ).٤٦(آل عمران/   ويكَلِّم الناس في الْمهد وكَهلًا  يف قوله تعاىل: -١
 ).١١٠(املائدة/  تكَلِّم الناس في الْمهد وكَهلًا  يف قوله تعاىل: -٢
  صبِيا الْمهد في كَانَ من نكَلِّم كَيف قَالُوا إِلَيه فَأَشارت  يف قوله تعاىل: -٣

  ).٢٩(مرمي/
                                                                                                                   

مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،  ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها=   
 .١٩٩٥األوىل، ، ط/الرياض

 ٣/٤٩٠الدر املنثور  : ينظر  ) ١(
 .٤/٢١٣١ املعجم االشتقاقي املؤصل (مهد) : ينظر  ) ٢(
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 ).٥٣(طه/  الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فيها سبلًا  يف قوله تعاىل: -٤ 
 لَّعلَّكُم تهتدونَوجعلَ لَكُم فيها سبلًا الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا   يف قوله تعاىل: -٥

 ).١٠(الزخرف/
  على النحو اآليت: ، وورد (مهاد) يف سبعة مواضع

 ).٢٠٦(البقرة/  ولَبِئْس الْمهاد  يف قوله تعاىل: -١
 ).١٢(آل عمران/  وبِئْس الْمهاد  يف قوله تعاىل: -٢
 ).١٩٧(آل عمران/  وبِئْس الْمهاد  يف قوله تعاىل: -٣
 ).٤١(األعراف/  لَهم من جهنم مهاد  يف قوله تعاىل: -٤
 ).١٨(الرعد/ الْمهاد  وبِئْس ۖ◌ ومأْواهم جهنم   يف قوله تعاىل: -٥
 ).٥٦(ص/  جهنم يصلَونها فَبِئْس الْمهاد  يف قوله تعاىل: -٦
  ).٦(النبأ/  أَلَم نجعلِ الْأَرض مهادا  يف قوله تعاىل: -٧
  ومعناه ، عليه السالم–نلحظ ورود لفظ (مهد) ثالث مرات يف حق سيدنا عيسى  :

إذ  واملراد زمان املهد؛ مضجع الطفل أى املكان الذي يهيأ له وهو يف الرضاعة،
 العجب من تكلمه حال كونه يف فترة املهد.

 وذلك يف سوريت  ممهدة للسري والعمل، : كما ورد لفظ (مهد) مرتني ل(األرض) أي
وصفت  كما ،)١(ومها قراءتان متواترتان  وفيهما قرئ (مهادا) باأللف، طه والزخرف،

 .)٢(وهي قراءة شاذة وفيه قرئ (مهدا)، يف موضع النبأ، كذلك، األرض ب(مهادا)
                                                

إىل عاصم ومحزة والكسائي ويعقوب وروح  - موضعي طه والزخرفيف  نسبت قراءة "مهدا"  ) ١(
يف املوضعني إىل ابن كثري ونافع  "مهادا" كما نسبت قراءة واألعمش وطلحة وابن أيب ليلى، وخلف،

 . ٢/٣٢٠والنشر  ،٤١٨السبعة  : ينظر وأيب عمرو وابن عامر وأيب جعفر ورويس وزيد ويعقوب،
د وعيسى اهلمداين الكويف وعيسى بن عمر ـإىل جماه - ضع سورة النبأيف مو راءة "مهدا"ـنسبت ق  ) ٢(

                         = 
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  ،أَمجع من  لفظ املهاد أكثر من لفظ املهد يف احلروف فهو أكثر منه يف املعىن هادفامل
؛ يقال: مهدت لنفْسي  ريوأَصل املَهد التوث املَهد كاَألرض جعلها اهللا مهاداً للعباد،

 .  )١(جعلت هلا مكاناً وطيئاً سهالً :ومهدت أَي
 ،ا تشبه  يف االمتنان جبعل األرض مهادا إشارة لطيفة إىل هيئة األرض وشكلهاوكأ

فضال عن رقة السطح ويئته  الرضيع يف تقعره وإحاطته جبوانب مرتفعة، مهد
احمليط باألرض ارتفاعا عن سطحها فيزيد وقد يدخل الغالف اجلوي  وتوطئته،

 واهللا أعلم!، الصورة إيضاحا
 "مسبوقا بفعل الذم "بئس" واملخصوص بالذم "جهنم" على سبيل  اختص لفظ "املهاد

واختص من أمساء النار "جهنم" بالذات يف  التهكم والسخرية من هؤالء الكافرين،
لبعد قعرها - كالنار أو السعري دون غريها من األمساء أو الصفات، هذه املواضع،

وهو مناسب  - نعوذ باهللا منها ومما يؤدي إليها - وعمق جتوفه وإحاطته مبن فيه
للمهاد من حيث اخنفاضقعره عن سطح جوانبه.   ه عن حوافه وبعد 

 :بئس املهد. وكل ما جاء من ذم جهنم بقوله (بئس املهاد) مل يقرأ فيه أحد 
 وقد  واملهاد يكون يف الذم والوعيد كثريا، و االمتنان،املهد ال يكون إال يف املدح أ

  يأيت يف االمتنان.
  املهلك   - التهلكة 

 : فهو هالك هالكًا وهلوكًا ومهلَكًا ومهلكًا وتهلُكَةً وهلْكًا، هلَك يهلَك ويهلك،
  . مات وفين

                                                                                                                   
 واحملرر الوجيز ،٥/٢٧١ ومعاين القرآن للزجاج ،١٦٧ كما يف خمتصر ابن خالويه ، البصري=   
١٥/٢٧٨. 

 .٣/٤١٠ اللسان (مهد) : ينظر  ) ١(
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 ديبقَالَ أَبو ع قَالُ اهلَلْك واهلُلْكي : ،  لَكالكاًهلْكاً وهلْكاً وهه كلهي اتم : .  

  مبعىن اهلالك. ، مصدر ميمي -بفتح امليم والالم–ومهلك 

  القراءات الواردة و أثرها يف املعىن:

  وورد (املَهلك) مصدرا ميميا يف موضعني:

  أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لمهلكهِم موعدا وتلْك الْقُرٰى  : يف قوله تعاىل -١
  ).٥٩(الكهف/

لَكهالْمحِ اللَّامِ - وفَتيمِ والْم مبِض -  نم ييمم ردصم»لَكا  ،»أَهلْنعج أَي
حلَّ بِهِم الْهلَاك. هذه قراَءةُ الْجمهورِ. وقَرأَه  لإِهلَاكنا إِياهم وقْتا معينا في علْمنا إِذَا جاَء

علَى أَنه اسم زمان علَى وزن مفْعلٍ. وقَرأَه  - بِفَتحِ الْميمِ وكَسرِ اللَّامِ - حفْص عن عاصمٍ
  .)١(أَنه مصدر ميمي هللك علَى -بِفَتحِ الْميمِ وفَتحِ اللَّامِ -أَبو بكْرٍ عن عاصمٍ

  ).٤٩(النمل/  ثُم لَنقُولَن لوليه ما شهِدنا مهلك أَهله  يف قوله تعاىل: -٢
 قرأ حفص (مهلك) وهي حتتمل أن تكون مصدرا ميميا أو اسم زمان أو مكان،

هنا أبلغ من املصدر  وال شك أن املصدر امليمي ،)٢(و(مهلَك) وكذا قراءة (مهلَك)،
و صالحية املصدر  ألنه أقوى يف إثبات الصفة وتأكيدها من جهة، اهلالك؛ وهو األصل،

 واملكان بال تعارض. معىن امسي الزمان امليمي لقبول
ولَا تلْقُوا   : وذلك يف قوله تعاىل وورد لفظ (التهلكة) مصدرا يف موضع واحد،

لُكَةهإِلَى الت يكُمدبِأَي  /التهلكة من نوادر املصادر، قال اليزيدي:، )١٩٥(البقرة 
  ) ٣(وليست مما جيري على القياس

                                                
 . ٢/٦٥والكشف عن وجوه القراءات ملكي  ، ٢/٣١١والنشر ، ٣٩٣السبعة  : ينظر  ) ١(
 املرجعان السابقان. : ينظر  ) ٢(
 .٤/١٦١٦(هلك) معجم الصحاح : ينظر  ) ٣(
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ومثله ما حكاه  وحكي عن أيب عبيدة أن التهلكة واهلالك واهللك مبعىن واحد، 
واملشهور أنه ال فرق بني التهلكة  مبعىن املضرة واملسرة، سيبويه من التضرة والتسرة،

  .)١(واهلالك
 وقيل: واهلالك ما ال ميكن التحرز منه، التهلكة ما أمكن التحرز منه، وقال قوم:

  .)٢(وقيل هي الشيء املهلك التهلكة كل شيء تصري عاقبته إىل اهلالك،
قال ابن عاشور: ، )٣( أَنَّ الْخليلَ قَرأَها (التهلكَة) بِكَسرِ اللَّامِ» تاجِ الْعروسِ«وفي 

فَإِنَّ هذَا لَم يرو عن أَحد من الْقُراِء في الْمشهورِ ولَا  أَحِسب الْخليلَ قَرأَ كَذَلك،ولَا 
فَلَم يضبطْ من رواه  فَلَعلَّ الْخليلَ نطَق بِه علَى وجه الْمثَالِ، فَإِنْ صح هذَا النقْلُ، الشاذِّ،

 قح هنع،طبأْثُورٍ الضرِ مغَي فرآنَ بِحأَ الْقُرقْرأَنْ ي نلُّ ميلَ أَجل٤(فَإِنَّ الْخ(.  

 –إن هذه القراءة ثبتت عن غري واحد، وهي من القراءات الشاذة  قلت:  
إن جِلَّة ومعروف عن شيخنا الطاهر بن عاشور أنه ال يهتم مبا فوق القراءات العشرة، مث 

ه") قد أثبتوا هذه القراءة ١٢٠٥(قبل الزبيدي صاحب التاج "ت  احملققنيمن العلماء 
 والسمني احلليب ، ه)٦٥٠( والصغاين ،ه)٥٤١(  وابن عطية ،ه)٥٣٨(ت كالزخمشري

وهؤالء مل يثبتوها يف مؤلفام إال بعد حتقق  ،)٥( ه)١٠٦٩( والشهاب اخلفاجي ،ه)٧٦٥(
  وتثبت.

حنو رىب  إذا كان معتل الالم، املضعف على "تفْعلة"مث إم قاسوا مصادر الثالثي 
                                                

 ، بتصرف.١/٢٣٨ الكشاف للزخمشري : ينظر  ) ١(
 األوىل:  ط دار الكتب العلمية، ،٢/٤٧١حاشية حميي الدين شيخ زادة على تفسري البيضاوي : ينظر  ) ٢(

 . م١٩٩٩
 .٢٧/٤٠٠تاج العروس (هلك) : ينظر  ) ٣(
 .٢/٢١٤التحرير والتنوير : ينظر  ) ٤(
 ، ٩والشوارد للصغاين  ،٢/١٤٧ واحملرر الوجيز ،١/٢٦١ الكشاف : -على الترتيب املذكور –ينظر   ) ٥(

 .٢/٢٨٦ وحاشية الشهاب على البيضاوي ، ١/٤٨٣والدر املصون 
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حنو جرب  جميء الصحيح على "تفْعلة"، - حسب زعمهم –ويندر  تربية وزكى تزكية، 
، وذكَّر تذكرة وبصر تبصرة وفكَّر تفكرة وكمل تكملة وفرق تفرقة وكرم تكرمة جتربة،

ما أرى، بل إن وقوعها يف القراءات ليعد وهذه األمثلة وغريها خترجها من دائرة الندرة في
  شاهدا على ذلك.

 –هلَك الشيَء  : يقال -أي صوت الالم - وقد جاء "هلَّك" بتضعيف العني
بكسر الالم يعد مصدرا  فإذا صح ذلك عنهم فإن "لكة" وهلَّك وأَهلَك، -  بالنصب

ىل أن سبب اهلالك ويف سبب تعديته (وهو تضعيف عينه) إشارة إ للفعل هلَّك املتعدي،
  وفيه ما فيه من املبالغة . وليس من خارج اجلماعة املسلمة، ذايت،

وأما  خمفف الالم،–كة بضم الالم مصدر مساعي ل"هلك" أن التهلُ : واخلالصة
مشدد الالم. "هلَّك" بكسر الالم فهي مصدر قياسي للفعل –كة التهل  

بأنفسكم ففيه جماز مرسل عالقته ويؤيده أن مفعول "تلقوا" قوله:(بأيديكم)أي 
وال  : والتقدير أو أن املفعول حمذوف، حيث أطلق اجلزء وأراد األنفس كلها، اجلزئية؛

 .)١(واألول أوىل لعدم حاجته إىل تأويل تلقوا أنفسكم بأيديكم،
  أثر السياق يف هذه اآليات الكرمية:

  (مهلَك) بفتح امليم والالم فلفظ  امليمي عن املصدر األصلي،اتساع املعىن يف املصدر– 
وإيثار  ومل يرد يف القرآن الكرمي، واملصدر األصلي هو (اهلالك)، مصدر ميمي،

(ويتضح ذلك يف تحمله قراءتني أخريني  املصدر امليمي ألن اإلخبار به أوسع للمعىن
 . وألنه آكد يف إثبات املعىن كما سبق) فهو يشمل اهلالك ومكانه وزمانه،

  الظاهر(كهلم) وهو متضمن املصدر  بداللة السياق، اسم زمان؛ يف آية الكهف أن
وأما امسا الزمان واملكان فهما  كما أن الظاهر يف آية النمل أنه مصدر ميمي، امليمي،

                                                
 ! وأرجو أن يكون صوابا هذا التوجيه اجتهاد من الباحث،  ) ١(
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 و(مهلَك). خريني:(مهلَك)مستفادان من القراءتني اُأل 
 ،بل النجاة.أو ترك س يبدو من السياق أن التهلكة هي اختاذ أسباب اهلالك 

ومعنى النهيِ عنِ الْإِلْقَاِء بِالْيد إِلَى التهلُكَة النهي عنِ التسببِ في إِتلَاف النفْسِ أَوِ 
.ودقْصالْم هنى منتجأَنْ ي ونبِد لَاكقُّقِ الْهحت نمِ عالْقَو  

للْإِشارة إِلَى علَّة مشروعية الْإِنفَاقِ وإِلَى سببِ الْأَمرِ بِه وعطَف علَى الْأَمرِ بِالْإِنفَاقِ 
   فَإِنْ ترك الْإِنفَاقِ في سبِيلِ اللَّه والْخروج بِدون عدة إِلْقَاٌء بِالْيد للْهلَاك كَما قيلَ:

  )١( كَساعٍ إِلَى الْهيجا بِغيرِ سلَاحٍ"

  املآب –إلياب ا

عجإىل الشيِء: ر آب .وعجةً، ، اإلياب: الربةً وأَيبباً وإياباً وأوأَو وبؤعلى  ي
  )٢(عن اللحياين: رجع بالكسر، وإِيبةً ، الـمعاقبة،

وفيه زيادة تأكيد وتقوية للمعىن من املصدر  ومآب: مصدر ميمي مبعىن الرجوع،
  للفعل آب.وقد يكون اسم مكان  ،األصلي

  : ، وأثرها يف املعىن (إياب) القراءة الواردة يف املصدر

  ).٢٥(الغاشية/  إِنَّ إِلَينا إِيابهم  ورد (اإلياب) مرة واحدة يف قوله تعاىل: 
  وهو فيعالٌ من أَيب فَيعلَ. أَي: رجوعهم،

علَى معنى فَيعلَ  وهو مصدر أَيب إياباً، بِالتشديد، وقال الزجاج: قُرِئ إيام، 
 وانقَلَبت الْواو إِلَى الْياِء، فأُدغمت الْياُء في الْواوِ، واَألصل إِيوابا، من آب يؤوب، فيعالًا،

كُونبِقت بِسا س٣(َأل( .  
                                                

 .  ٢/٢١٤ والتنوير التحرير : ينظر  ) ١(
 .١/٢١٨ اللسان (أوب) : ينظر  ) ٢(
 .٥/٣١٩ معاين القرآن وإعرابه للزجاج ينظر:  ) ٣(
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  .)١(والقُراُء علَى إِيابهم ديد،بِالتش قَالَ اَألزهري: لَا أَدري من قرأَ إيام، 
وأوردها كثري من ) ٢(و قد نسبت إىل بعض القراء وقراءة (إيام) بشد الياء شاذة،

و فصل البطليوسي يف توجيهها  مبثل ما ذكره الزجاج، )٣(ووجهها العكربي. العلماء
  .)٤( صرفيا

  املعىن السياقي لآلية الكرمية:
وقعت هذه اآلية الكرمية يف ختام احلديث عن الفريق اآلخر من الكافرين املعرضني 

 أن ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا اخلتام خطاب له  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن اإلميان باهللا تعاىل ومبا أنزل على النيب 
فسوف يعذبه  فمن توىل منهم وكفر، وليس عليه أن يكرههم على اإلميان، ،ويبلغ يذكر

وأن حسام  اهللا بأن رجوعهم إليه ال إىل غريه، توعدهممث  اهللا العذاب األكرب يف جهنم،
  عليه وحده.

  : أثر السياق يف ذكر اإلياب يف اآلية الكرمية
وب من ؤاإلياب هو الرجوع إىل املكان الذي خرج منه اإلنسان.. كاملسافر ي

                                                
 .١٥/٤٣٦،٤٣٧ ذيب اللغة لألزهري (أوب)  ) ١(
كما يف خمتصر ابن  نسبت إىل أيب بن كعب و عائشة وعبد الرمحن وأيب جعفر وشيبة، هي قراءة شاذة،  ) ٢(

والبحر  ،٤٣٨وإحتاف فضالء البشر  ،٢/٤٠٠والنشر ،٢/٣٥٧واحملتسب  ،١٧٢خالويه
 .٨/٤٦٥احمليط

 .٢/٧٠٤وإعراب القراءات الشواذ ،٢/١٢٨٤التبيان للعكربي :ينظر  ) ٣(
 إواب، وأصله: أن يكون فعاال، أحدمها: "هذه القراءة حتتمل تأويلني: : فقد ذكر يف كتاب املثلثات أن  ) ٤(

فصار يف  فأبدل من الثانية ياء النكسار اهلمزة، لضعفها بالسكون، حاجزا،فلم يعتد بالواو األوىل 
وألنّ الواو األوىل  ،مث قلبت الواو األوىل ياء أيضا الجتماع ياء وواو وسكون إحدامها التقدير إويابا،

ل إعالل والثاين أن يكون فيعاالً وأصله إيواباً فأع إذا مل متنع من انقالب الثانية فهي أجدر باالنقالب،
والوجه األول أقيس ألم قالوا يف مصدره  ،وأصله أيوب كما ذكرنا سيد وفعله على هذا أيب،

ومع ذلك فقد قالوا: هو سريع األوبة واأليبة فكأم آثروا  التأويب والتفعيل مصدر فعل ال فيعل،
 ) .٨/٣٥٤حاشية الشهاب  : الياء خلفتها" (ينظر
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 سفره.. وىف هذا إشارة إىل أن البعث هو عودة إىل احلياة اليت فارقها اإلنسان ىف رحلته 
   .)١(اليت بدأت باملوت

على  الكرمية، يتناسب والسورةَ اآليةوهذا املعىن اخلاص يف السياق القرآين هلذه 
  : النحو اآليت

فاإلياب مبعىن الرجوع إىل املكان الذي صدر عنه يتفق  يناسب اجلو العام للسورة؛ : أوالً
يف  –تنبئ  مع ما حوته السورة من التذكري بيوم القيامة بصورة سريعة خاطفة،

شري كما ت عن سرعة زوال الدنيا وما فيها والرجوع إىل اهللا تعاىل، –قصر آياا 
وكأا أنفاس آيب من سفر  ذلك هاءات فواصلها املتتالية يف املطلع واملنتهى، إىل

حىت إذا ما وصل إىل املنتهى وجد اهللا عنده فوفاه  فهو يركض ويركض، بعيد،
يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَٰى ربك كَدحا   : الوصدق القائل جال وع حسابه،
يهلَاقفَم  /٦(االنشقاق.(  

ويف إضافته إىل ضمري  (من توىل وكفر)،ـ حيث إنه يتعلق ب خصوصية اإلياب؛ : ثانياً
ولكنه يف  فاإلياب يف معناه العام يشمل اجلميع، الغائبني إشارة أخرى إىل ذلك،

وتقدمي خربها واإلتيان  )إن(الكرمية خاص بالكافرين "ويف تصدير اجلملتني ب اآلية
املفيدة لبعد مرتلة احلساب يف  )مث( بضمري العظمة وعطف الثانية على األوىل ب

  . )٢(الشدة من اإلنباء عن غاية السخط املوجب لشديد العذاب ما ال خيفى"

 املكان الذي صدر عنه كان تذكريا بليغا مبآهلم،ملا كان اإلياب مبعىن الرجوع إىل  : ثالثاً
  يتفق و قوله:(فذكر إمنا أنت مذكر). 

وال  وذلك واضح جلي يف تشديد الياء يف القراءة الشاذة (إيام)، شدة اإلياب، : رابعاً
 من بداية خروج الروح، شك أن رجوع الكافر خيتلف عن رجوع املؤمن،

                                                
 .١٦/١٥٤٤لقرآنالتفسري القرآين ل : ينظر  ) ١(
 .١٥/٣٣١تفسري روح املعاين : ينظر  ) ٢(
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  يف اجلنة أو النار. وحضور املالئكة إىل اية القرار 

  كما ذكر(املآب) يف تسعة مواضع على النحو اآليت:

(آل   الْمآبِ حسن عنده واللَّه الدنيا الْحياة متاع ذَلك  : قوله تعاىلاألول : 
وهو مصدر على مثال " مفعل " من قول  وهي اجلنة، أي: "حسن املنقلب، ).١٤عمران/

 .)١(القائل: " آب الرجل إلينا " إذا رجع " فهو يئوب إيابا وأوبة وأيبة ومآبا "
" وهو هنا  ، ميكن أن يكون اسم مكان أو مصدرا ميميا واملآب هو املرجع،

ردصلٌ من آب يؤوب، ، مفْعم كَةُ الْورح لَتقن بأْوم لُهأَصو،ةزماوِ إِلَى الْه  تبقُلو
والْمقْصود من هذَا الْكَلَامِ بيانُ أَنَّ  .)٢( والْمراد بِه الْعاقبةُ في الدنيا والْآخرة الْواو أَلفًا،

نُ فيه عمارةٌ لمعاده من آتاه اللَّه الدنيا كَانَ الْواجِب علَيه أَنْ يصرِفَها إِلَى ما يكُو
،هترآخ ةادعا إِلَى سلُ بِهصوتيو  آبالْم فصآبِ وي الْمف يبغرالت ضرا كَانَ الْغلَم ثُم

 .)٣(باحلسن"
   لَهم وحسن مآبٍ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات طُوبٰى  : قوله تعاىلالثاين : 

وحسن مآبٍ فَالْمراد حسن الْمرجِعِ والْمقَر وكُلُّ ذَلك وعد من اللَّه  ).٢٩(الرعد/
 .)٤( بِأَعظَمِ النعيمِ ترغيبا في طَاعته وتحذيرا عنِ املعصية

 أَدعو إِلَيه ۚ◌ قُلْ إِنما أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه ولَا أُشرِك بِه   : قوله تعاىلالثالث : 
هإِلَيآبِ وم /٣٦(الرعد.(  ِرشةٌ إِلَى الْحارإِش وهآبِ وم هإِلَيوةاميالْقو ثعالْبرِ وشالنو)٥(.  

إليه مرجعي ومرجعكم فيثيبين على ما أنا عليه وينتقم منكم على  واملعىن:
                                                

 .٥/٢٦٧ تفسري الطربي  ) ١(
 .٣/١٨٣التحرير والتنوير  ) ٢(
 .٧/١٦٣تفسري الرازي  ) ٣(
 .١٩/٤١الرازي ينظر : تفسري   )٤(
 .١٩/٤٨ملرجع السابق ا  ) ٥(
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اد رأيكم يف إنكاركم ـيتبني فس ... ويت أو فحينئذـاع دعـإنكاركم وختلفكم عن اتب 
   .)١( شيئا منه

قل يف مقابلة إنكارهم: إين إمنا  -ألن املعىن وإمنا نسب املآب إليه ومل يذكر مآم؛
 ،به وإليه أدعو وإليه مرجعي فيما يعرض يل يف أمر الدعوة وغريه أمرين اهللا تعاىل مبا أمرين

٢(من رجع إليه فال أبايل بإنكاركم فإنه سبحانه كاف (. 
 وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَٰى وحسن مآبٍ :عليه السالم قوله تعاىل يف حق داودالرابع : 

أَي الْجنة يؤوب  وهو كَرامةٌ عند اللَّه يوم الْجزاِء،أَي لَه حسن رجوعٍ عندنا  ).٢٥(ص/
وروي عن  ،)٤(والظاهر أن له كرامة خاصة يف اجلنة ،كما ذكر اآللوسي وغريه  .)٣(إِلَيها

مالك ابن دينار أنه قال فيها: يقام داود عليه السالم يوم القيامة عند ساق العرش مث 
داود جمدين اليوم بذلك الصوت احلسن الرخيم الذي كنت يقول الرب عز وجلّ: يا 

متجدين به يف الدنيا فيقول: يا رب كيف وقد سلبته؟ فيقول: إين راده عليك اليوم فيندفع 
  .)٥(بصوت يستغرق نعيم أهل اجلنة

وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَٰى   قوله تعاىل يف حق نبيه سليمان عليه السالم:اخلامس: 
نسحآبٍ وم  /ةٌ ، )٤٠(صبقُر ةري الْآخا فندنع ا فَلَهيني الدف هلَيا عنمعإِنْ أَن :أَي

  .)٦( وحسن مرجِعٍ
 ).٤٩(ص/  هٰذَا ذكْر وإِنَّ للْمتقني لَحسن مآبٍ  قوله تعاىل:السادس: 

 عدن) وهو بدل من حسن مآب، (جنات واملرجع هنا هو اجلنة بدليل قوله بعدها:
                                                

 .٧/١٥٧روح املعاين  ) ١(
 السابق ذاته.  ) ٢(
 .٢٣/٢٤٢التحرير والتنوير   ) ٣(
 .١٢/١٧٧روح املعاين : ينظر  ) ٤(
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،٢، ط/دار طيبة للنشر والتوزيع ،سالمة تح/ ،٧/٦٢ينظر: تفسري ابن كثري/  ) ٥(
 .١٥/٢٠٧تفسري القرطيب  ) ٦(
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 والراجح أن (مآب) هنا اسم مكان. 
واملآب هنا هو  ).٥٥( ص/  هٰذَا وإِنَّ للطَّاغني لَشر مآبٍ  قوله تعاىل:السابع: 

 بدليل قوله بعدها:(جهنم يصلوا) فهو بدل من شر مآب، -  والعياذ باهللا –جهنم 
 والراجح أن مآب اسم مكان.

 ).٢١،٢٢(النبأ/  إِنَّ جهنم كَانت مرصادا. لِّلطَّاغني مآبا  ه تعاىل:قولالثامن: 
،وعجالر وهبِ وكَانُ الْأَوآباً: موم  ةٌ ثُماينك لُهكَنِ إِطْلَاقًا أَصسالْمو قَرلَى الْمع قأُطْل
  ومآب هنا اسم مكان.،  )١(الَّذي يستقر بِه الْمرُءشاع استعمالُه فَصار اسما للْموضعِ 

  ذَٰلك الْيوم الْحق فَمن شاَء اتخذَ إِلَٰى ربه مآبا  قوله تعاىل:التاسع: 
لأَنَّ الْمرَء إِذَا رجع فَيطْلَق علَى الْمسكَنِ  والْمآب يكُونُ اسم مكَان من آب، ).٣٩(النبأ/

،كَنِهسإِلَى م وبؤي ،بالْأَو وها وييما مردصكُونُ ميالَى: وعت هلكَقَو وعجأَيِ الر   هإِلَي
أَي  أَي فَلْيجعلْ أَوبا مناسبا للقَاِء ربه، أَي رجوعي، ] ،٣٦[الرعد:  أَدعوا وإِلَيه مآبِ 

  .)٢(أَوبا حسنا

  أثر السياق يف ذكر (املآب) يف اآليات السابقة:

  من خالل هذه اآليات القرآنية اليت ذكر فيها لفظ املآب نستنتج ما يأيت:

 وال يعين شدته أو قسوته، يف لفظ (املآب) داللة على قوة الرجوع وتأكيده، : أوالً
  :اآليت على النحو  -من خالل األمثلة السابقة- وميكن تفسري قوة املعىن وتأكيده

 جيء به للمقارنة بني ما عند اهللا لعباده املؤمنني ومتاع احلياة الدنيا. -  أ
  وبيان حسن مرجعهم. يف الثناء على أنبياء اهللا ، - ب
  ىل اهللا.يف املوعظة بالترغيب والترهيب والدعوة إىل اختاذ املرجع إ -  ج

                                                
 .٣٠/٣٦التحرير والتنوير  ) ١(
 .٣٠/٥٥السابقينظر: املرجع   ) ٢(
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يف مقام الرد   إِلَيه أَدعو وإِلَيه مآبِ  نسبة املآب إىل أعظم الدعاة يف قوله: - د 
إشارة لطيفة إىل مرونة لفظ (املآب) وسعته وسالسته ومناسبته للمقام  –على املنكرين 

  . الدعوي

الذي صدر حبيث يشمل الرجوع إىل املكان  إطالق معىن الرجوع يف لفظ املآب، :ثانيا 
  والرجوع إىل مكان مل يصدر عنه. عنه،

  سعة معىن لفظ املآب؛ حيث إنه حيتمل كونه اسم مكان أو مصدرا ميميا. :ثالثا 

 ،١٤ آل عمران/( : رجح السياق كونه مصدرا ميميا يف ستة مواضع هي : رابعا
كما رجح كونه اسم مكان يف املواضع  .)٣٩،النبأ/٢٥،٤٠،ص/٢٩،٣٦الرعد/
  .٢٢ النبأ ،٥٥ ،٤٩ ص اآلتية:

كما أن الراجح يف (مآب)  الراجح من لفظ املآب الواقع مصدرا جميئه يف اخلري، : اخامس
  الواقع اسم مكان جميئه يف اخلري والشر.

أن استعمال اإلياب وقع يف اآلية للداللة على –من خالل السياق –يلمح  : سادسا
ملآب وقع يف اآليات حمتمال وأن استعمال ا الرجوع القهري هلؤالء الغائبني،

  .   فَمن شاَء اتخذَ إِلَٰى ربه مآبا  االختيار كقوله:
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  :لثاملبحث الثا 
  يف القراءات وأثرها يف املعىن  بني املصدرية واالمسيةمصادر الفعل 

  أَذَان   -إِذْن 

االشتقاقي وأصله  بكسر اهلمزة وسكون الذال مصدر للفعل أذن، –اإلذن  
يقال: " أذن يأذن: إذنا وأذنا وأذانا وأذانة:  مأخوذ من اُألذن أداة السمع يف اإلنسان،

علم. وفي التنزِيلِ الْعزِيزِ: فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله؛ أَي كُونوا علَى علْمٍ...ويقَالُ: 
واستأْذَنت فُلَانا  بِكَسرِ الْهمزة وجزمِ الذَّالِ، نُ لَه إِذْناً،أَذنت لفالن في أَمر كَذَا وكَذَا آذَ

  .)١(استئْذاناً. وأَذَّنت: أَكْثرت اِإلعالم بِالشيِء

متباعدان يف  قال ابن فارس:" اهلمزة والذال والنون أصالن متقاربان يف املعىن،
  )         ٢(وعنهما يتفرع الباب كله" العلم، واآلخر: أذن كل ذي أذن، : أحدمها اللفظ،

وهذا  ويقصد بتقارب معنيي (اُألذُن والعلم) أن األخري متسبب عن األول، قلت:
فهو  -جل وعال - وخيرج من هذا اإلذنُ املنسوب إىل اخلالق خاص باخللق ممن له أذن،

  البصري).راجع إىل صفة العلم يف إطار قوله تعاىل( ليس كمثله شيء وهو السميع 
أذن  ولذا قيل: وفيه معىن القبول والرضا، استمع معجبا، أي: أذن له، ومن ذلك:

  .)٣(أي ال شهوة لرائحته وطعام ال أَذَنة له، اشتهاه، أي: لرائحة الطعام،

ومن  ،)٥(املرحب )٤(استمعت استماع املطيع أي: (وأذنت لرا وحقت) وقوله:
مع العلم بقدر ما مكن  اإلباحة أو القبول والتمكني،مبعىن  –بالكسر  - هذا جاء اإلذن

                                                
 . ، بتصرف ١٣/٩(أذن)لسان العرب ينظر:   )١(
 .١/٧٥مقاييس اللغة البن فارس، (أذن)  ) ٢(
 .١٣/٩،١٠العرب (أذن)  لسانينظر:    )٣(
 .١٩/٢٦٩تفسري القرطيب  ) ٤(
 .٢/٧٢٦أضافه أستاذنا الدكتور جبل يف املعجم االشتقاقي(أذن)   ) ٥(
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  أباحه. أي: فأذن له فيه، واستأذن فالنا يف أمر كذا، ،)١( منه 

اسم قام مقام املصدر "إيذان":  -من دون مد -بفتح اهلمزة املقطوعة واَألذانُ:
.المللفعل أذن يأذن باب فرح، ،)٢(اِإلع الفاء،... أو وزنه فَعال بفتح  أو مصدر مساعي

  .)٣(أعلمه به هو اسم مصدر من الرباعي آذن فالنا األمر وباألمر،

أي:  وأصله من األذن، أي: أعلمته، آذنته فأذن، يقال: ومنه األذان بالصالة،
  .)٤(أوقعته يف أذنه

كان كل من  –فإذا اعتددنا لفظ (األذان) مصدرا مساعيا للفعل (أذن) الثالثي 
فمىت يستعمل القرآن الكرمي أحد  وهو (أذن)، فعل واحد،أذان وإِذْن مصدرين ل

  واآلخر يف موضع آخر؟   املصدرين يف موضع،

  القراءة الواردة ، وأثرها يف املعىن:
وهو قوله  جاء يف القرآن الكرمي (أذان) مصدرا مبعىن اإلعالم يف موضع واحد، 
 و قرئ يف الشواذ أَي: إعالم، )،٣(التوبة/  وأَذانٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الناسِ تعاىل: 

  . وهو مصدر للفعل "أذن" كما سبق ، )٥(وسكون الذال ، بكسر اهلمزة (وإذْن) :

 فهو مبتدأ خربه (إىل الناس)، وإعراما واحد، وكالمها يدالن على معىن اإلعالم،
  (ما جاء يف اآليات) أذان . هذا : أي أو خرب ملبتدأ حمذوف،

                                                
 .٣/٢٩٥البحر احمليط  ) ١(
 اللسان (أذن)  ) ٢(
 .١٠/٢٧٩اجلدول  ) ٣(
 هـ ١٤١٧، ٤:  ط، دار طيبة للنشر والتوزيع،  ، ومن معهمد النمرحم ، تح/٤/١١يوتفسري البغ ينظر:  ) ٤(

 . م ١٩٩٧
وإعراب القراءات  ،٥١كما يف خمتصر ابن خالويه نسبت إىل الضحاك وعكرمة وأيب املتوكل ويزيد،  ) ٥(

 .٥/٦والبحر احمليط أليب حيان ،١/٦٠٧الشواذ للعكربي
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  من لفظ اإلذن ملا يأيت: –عن معىن اإلعالم  - األذان أقوى يف التعبريولفظ  

 والزيادة يف املبىن تدل على الزيادة يف املعىن. أن أذان أكثر حروفا من إذن،:  أوال
 وهو يدل وهو إىل االمسية أقرب منه إىل املصدرية، أذان ليس خالصا يف مصدريته، : ثانيا

وعدم تغيريه. وهذا ظاهر  يشري إىل ثبوت معناه،فهو  ، ءيعلى وصف ثابت يف ش
 .وتكراره يف دخول وقت الصالة إعالما ا املعروف بألفاظه، (األذان) جلي يف

 ألن ما حيمله من معىن صار عالمة مميزة له، أذان ليس فيه إشارة إىل الفاعل؛ : ثالثا
 وبذلك خرج عن رائحة الفعل إىل االسم. 

 يدل على استمراره و دوامه. بقاء االسم هكذا : رابعا
فيه إقامة احلجة على الناس مجيعا ذا اإلعالم الصادر من اهللا ورسوله،" وهذا  : خامسا

 انتقض. قد إعالم للمشركني الذين هلم عهد بأنّ عهدهم
،هولسراللَّه و نم رادأَذَانٌ ص اسِ أَيإِلَى الن هولسرو اللَّه نم :لهقَولٌ إِلَى  واصو

  .)١(كَقَولك: إِعلَام صادر من فُلَان إِلَى فُلَان" الناسِ،

ألنه تشريع وحكم يف مصاحل  وإضافة األذان إىل اهللا ورسوله دون املسلمني؛
فال يكون إالّ من اهللا على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهذا أمر للمسلمني  األمة،

  .)٢(لئال يكونوا غادرين ني ذه الرباءة،بأن يأذنوا املشرك
فكأنه  ألنه أقرب إىل الفعل، وأما املصدر(إذْن) فهو إعالم مشار فيه إىل الفاعل،

  قام مقام (أذن اُهللا ورسولُه الناس).
  اآليت:ونلحظ  ،)٣(مصدرا يف القرآن الكرمي يف مخسة وثالثني موضعا وقد ورد (إذْن)

                                                
 ه ١٤٢٠ - ٣، ط/بريوت –التراث العريب دار إحياء  ،١٥/٥٢٥تفسري الرازي  ينظر:   )١(
 .١٠/١٠٨التحرير والتنوير  ) ٢(
 .٢٥،٢٦ص حملمد فؤاد عبد الباقي (أذن) املعجم املفهرس، يراجع:  ) ٣(
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–(بإذن اهللا  : هكذا أو ضمريمها، أو الرب، ، اسم اجلاللة مجيعه ورد مضافا إىل:  أوال 
تنزلُ   حنو قوله تعاىل: بإذين)، –بإذنه  -بإذن رم- بإذن را - بإذن ربه

 ).٤(القدر/  الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ
 بإذن رم  ومنه قوله:  مجيع املواضع،وقع املصدر (إذن) جمرورا بالباء يف  : ثانيا

أي يترتلون بسبب إذن  متعلق ب { ترتل } إما مبعىن السببية ، فاجلار وارور
أي مصاحبني ملا  وإما مبعىن املصاحبة، فاِإلذن مبعىن املصدر، رم هلم يف الرتول،

هذا  حنو:  فاِإلذن مبعىن املأذون به من إطالق املصدر على املفعول أذن به رم،
 .)١(]  ١١[ لقمان:  خلْق اهللا 

ومنه  وما يرجع إىل ذينك املعنيني من ااز، يدور حول  معنيي:(األمر والعلم)، : ثالثا
  قُلْ من كَانَ عدوا لجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه  قوله:

 ).٩٧البقرة/(
ء إذا  فيقال: أذنت له يف الشي واإلباحة، )٢(اإلذن يف اللغة إطالق الفعل من معاين : رابعا

 وأطلقت له فعله. أحبته له،
ومل )٣(»هو فك احلجر وإطالق التصرف ملن كان ممنوعاً شرعاً«وقال ابن الكمال: 

والرخصة رفع املانع  الرخصة ،« خيرج الفقهاء يف استعماهلم لإلذن عن معناه اللغوي فهو
  )٤(»طرف اآلذن من

 - وهي (اُألذُن) والعالقة بني هذه املعاين الفقهية واألصل االشتقاقي لإلذْن،
 نإِلَى كَلَامِ م هى أُذُنغنَ إِذَا أَصلِ أَذعف نم قتشم لُهأَصلٍ وعف ةاحبِإِب طَابالْإِذْنُ: الْخو

،هكَلِّماَء  يغأَنَّ الْإِصومِ لاللُّز لَاقَةازِ بِعجالْم لَى طَرِيقَةلٍ ععف ةاحطَابِ بِإِبلَى الْخع قأُطْل ثُم
                                                

 .٣٠/٤٦٣التحرير والتنوير  ) ١(
 .١/٩(أذن)املصباح املنري  )٢(
 .۹/۱۱۹تاج العروس (أذن)  )٣(
    .١/٢٤٣ للوحيد البهبهاين حاشية جممع الفائدة،   )٤(
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 ،طْلَبِهةَ مابإِجو هلَيالَ عالْإِقْب لْزِمتسكَلِّمِ يتإِلَى كَلَامِ الْم عيالْإِذْنُ أَش ارى صتح كذَل اعشو 
وبِذَلك صار لَفْظُ الْإِذْن قَابِلًا لأَنْ يستعملَ مجازا في  في معنى الْخطَابِ بِإِباحة الْفعلِ،

ةاحطَابِ بِالْإِبالْخ اتابِهشم نم انع١(م(  
وسبق أن ذكرت  وهذا يدل على أن إضافة اإلذْن إىل غري اهللا تعاىل إضافة جمازية،

وهو  مجيع اإلذن(الواقع مصدرا) يف آيات القرآن الكرمي مضاف إىل اهللا تعاىل وحده،أن 
  مبعىن العلم على سبيل احلقيقة.

  الثَّبور –الثُّبور 

وثربه اهللا: أهلكه ، وقد ثرب يثرب ثبورا  كالمها: حبسه، ثرب: ثربه يثربه ثربا وثربة ،
وراه ! فيقال هلم: ال تدعوا اليوم فمن هنالك يدعو أهل النار: واثب إهالكا ال ينتعش،

قال الفراء: الثبور مصدر ولذلك قال ثبورا كثريا ؛ ألن  ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثريا،
أال ترى أنك تقول قعدت قعودا طويال وضربته ضربا كثريا ؟ قال:  املصادر ال جتمع،

عز وجل:  قوله وقال الزجاج يف !واندامتاه وكأم دعوا مبا فعلوا كما يقول الرجل:
ونصبه على املصدر كأم قالوا: ثربنا ثبورا ،مث قال هلم:  دعوا هنالك ثبورا؛ مبعىن هالكا،

  .)٢(مصدر فهو للقليل والكثري على لفظ واحد ال تدعوا اليوم ثبورا،

إال أن اهلالك من لوازم املعىن  بور يف جل التفاسري يفسر باهلالك،وإن كان الثُّ هذا،
  وهو التجمع يف ضغط وشدة. الدقيق له،اللغوي 

واملعىن الذي يتفق مع أصل االشتقاق هو أن املنع والصرف عن طاعة اهللا كان 
فقالوا: واصرفاه عن  - والت حني مندم–سببا فيما هم فيه من العذاب، كأم ندموا 

  طاعة اهللا! 
م فاملعىن احملوري للتركيب يدور حول جتمع الشيء انقباضا أو تقبضا وعد

                                                
 .٢/٣١٢التحرير والتنوير  ) ١(
 لسان العرب (ثرب) ينظر:  ) ٢(
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والنقرة تكون يف اجلبل  :احلفرة يف األرض، والثّربة جزر، "ثرب البحر: ومنه ،)١(انتشار 
 إذا دخلها املاء خرج فيها من غثائه و صفَا، متسك املاء يصفو فيها كالصهريج،
،هلَيةُ عاظَبورِ الْملَى الْأَمع (ُةرثَابالْم)فكأنه عكف عليه وحبس نفسه من أجله. و  

ينبغي ذكره يف هذا املعىن ما ذاع بني بعض العلماء والدعاة من أن موسى ومما 
إِني لَأَظُنك يا   عندما قال له فرعون: عليه السالم رد سب فرعون له بسبه كذلك،

)،أي ١٠٢(اإلسراء/  وإِني لَأَظُنك يا فرعونُ مثْبورا  فقال موسى:  موسٰى مسحورا
  أو خمبوال ال عقل لك. هالكا،

  وإِني لَأَظُنك يا فرعونُ مثْبورا وروى اخلليل عن ابن عباس يف قول اهللا تعاىل: 
  . )٢( قال: أي ناقص العقل

أنه مل خيرج عن القول اللني املأمور به  - رمحه اهللا- ذكر أستاذنا الدكتور جبل قدو
إين جئت  )،فيكون املعىن:٤٤(طه/  فَقُولَا لَه قَولًا لَّينا لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشٰى  يف قوله:

وأقرب لفظ  يعرب عن املعىن اللغوي ، واحلرمان منع وحبس ،)٣(أخشى أن حترم منه خبري،
  .)٥(الطربي ،)٤(ل(مثبورا) هو (ممنوعا من اخلري)،كما ذكره الفراء

  تناقضا بني األصل االشتقاقي للكلمة، وما عرب عنه املفسرون من لوازمه.وال أرى 

جيء به ليقابل ظن فرعون، وموسى  -عليه السالم–والصحيح أن ظن موسى 
نيب مرسل صادق يف ظنه، و فرعون كافر جمرم كاذب يف ظنه وقوله، ولئن كان موسى 

                                                
 .١/٢٣٠املعجم االشتقاقي املؤصل (ثرب) : ينظر   )١(
،  لبنان –دار إحياء التراث العريب، بريوت  ،بن عاشور تح، ،٦/١٣٩ينظر: الكشف والبيان للثعليب،   )٢(

 م ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢ ،١ط/
 .٦/١٣٩الكشف والبيان للثعليب، ينظر:  ) ٣(
 . ٢/١٣٢معاين القرآن للفراء  : ينظر  ) ٤(
 .١٧/٥٦٨تفسري الطربي ينظر:  ) ٥(
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 أَن نخاف إِننا ◌ٓ ربنا  : يف قوله  - يف أول أمره- قد أظهر خوفه من ظلم فرعون وعتوه 
)، فأمره اهللا وأخاه أن يقوال له قوال لينا، فإنه بعد ٤٥(طه/  يطْغٰى أَن أَو ◌ٓ علَينا يفْرطَ

ذلك قد اطمأن موسى الكليم حبماية اهللا تعاىل، و ازدادت ثقته بربه، وقويت حجته، 
وعلت نربته، لتتنوع دعوته، و تتعدد أساليبها، بني اللني والشدة، والترغيب والترهيب، 

ثبورا) ب(مهلَك) صحيح على ما سبق، وال ومن مث فإن تفسري كلمة (م  والدفع والزجر.
  يتعارض مع ما أمر به موسى وأخوه يف بداية األمر، واهللا أعلم. 

  وهي كاآليت: ، ورد لفظ الثُّبور مصدرا يف أربعة مواضعو

وإِذَا أُلْقُوا منها مكَانا ضيقًا   يف قوله تعاىل: يف سورة الفرقان ثالث مرات،
 (الفرقان/  مقَرنِني دعوا هنالك ثُبورا . لَّا تدعوا الْيوم ثُبورا واحدا وادعوا ثُبورا كَثريا

  ).١١(االنشقاق/  فَسوف يدعو ثُبورا  ومرة يف قوله تعاىل: . ) ١٤ ، ١٣
وهو مأخوذ من املعىن  هو احلبس، يعرب عن املعىن اللغوي للثبوروأقرب لفظ 

حىت يضيق  ولكن ليس كل حمبوس مثبورا؛ ألن احلبس انقباض وعدم انتشار، احملوري؛
  عليه ويعذب وال يتخلل ذلك العذاب راحة أو هوادة.

  القراءة الواردة يف املصدر، وأثرها يف املعىن:
إال أن املصادر  ومل خيرج عن مصدريته، ، )١( الثاءوقرئ يف الشواذ (ثَبورا) بفتح 

 مثل: ، )٢( وهذا منها كما قال السمني قليلة جدا، -  اليت جاءت على (فَعول) بفتح الفاء
  . والقَفول البتول،

- و(الثَّبور) هو املصدر للفعل "ثرب"،-بالضم-ومن خالل السياق يتبني أن (الثُّبور)
 وفيه من املبالغة يف احلالتني ما فيه، والطُّهور والطَّهور، ،اسم كالوضوء والوضوء–بالفتح 

                                                
 ،١٠٤ خمتصر ابن خالويه ينظر: وحممد بن السميفع، وعاصم اجلحدري، نسبت إىل عمر بن حممد،  ) ١(

 .١٨/٢٤٥وروح املعاين ،٦/٤٨٥والبحر احمليط
 .٥/٢٤٦املصونالدر  ينظر:  ) ٢(
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وعلى كونه  أي ثربنا ثبورا، فعلى املصدر يكون دعاؤهم "ثبورا" منصوبا على املصدرية، 
 فقالوا: يكون املعىن أم دعوا مبا فعلوه من أسباب وقوعهم فيما هم فيه من العذاب، اامس

  واندامتاه! كما تقول:! واصرفاه عن طاعة اهللا

هم فيه من العذاب احلسي  ومبجموع القراءتني يفهم من السياق شدة ما
  كله.مجع بني أنواع العذاب  - عياذا باهللا -ألقوا فيه من النارفاملكان الضيق الذي  واملعنوي،

  احلمل –احلَمل 

  حملَ الشيَء يحملُه حملًا وحمالناً فَهو محمول وحميل.

  أي أنه اسم. واحلمل بالكسر هو احملمول، باب ضرب،بالفتح مصدر محل من ل مفاحلَ
وذكر ابن دريد أن محل الشجر فيه لغتان: الفتح والكسر؛ قال ابن بري: أما محل 

وأما محل الشجر ففيه خالف ،منهم من يفتحه  البطن فال خالف فيه أنه بفتح احلاء،
فكل متصل حمل  مبا حيمل على الرأس،تشبيها حبمل البطن ،ومنهم من يكسره يشبهه 

وهو يشبه  وكل منفصل حمل ،فحمل الشجرة مشبه حبمل املرأة التصاله ،فلهذا فتح،
  . )١(وليس مستبطنا كحمل املرأة ،حمل الشيء على الرأس لربوزه

  القراءات الواردة، وأثرها يف املعىن:

  على النحو اآليت: بفتح احلاء  سبع مرات، –ورد احلَمل و
 ).١٨٩(األعراف/  فَلَما تغشاها حملَت حملًا خفيفًا فَمرت بِه  يف قوله تعاىل: - 

  .)٢( وقد قرئ (حمال) بكسر احلاء أيضا
  ).٢(احلج/  وتضع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها  ورد مرتني يف قوله تعاىل: - 

                                                
 لسان العرب (محل) باختصار. : ينظر  ) ١(
التقريب  : ينظر ونسبت إىل محاد بن سلمة عن ابن كثري من طريق الطرسوسي، هي قراءة شاذة،  ) ٢(

 .٤/٣٩والبحر احمليط ،١/٦٥٦وإعراب النحاس ،٣٢والبيان للصفراوي
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  )١٥(األحقاف/  وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا  ويف قوله تعاىل: -  

 ).٤(الطالق/  وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن  ويف قوله تعاىل: - 
  يضعن حملَهن وإِن كُن أُولَات حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتٰى  ومرتني يف قوله تعاىل: - 

 )٦(الطالق/
  : وهي كاآليت ، ثالث مرات –بكسر احلاء –كما ورد احلمل 

  قَالُوا نفْقد صواع الْملك ولمن جاَء بِه حملُ بعريٍ وأَنا بِه زعيم  يف قوله تعاىل: - 
 ).٧٢(يوسف/

 ).١٠١(طه/  وساَء لَهم يوم الْقيامة حملًا  يف قوله تعاىل:و - 
ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرٰى وإِن تدع مثْقَلَةٌ إِلَٰى حملها لَا يحملْ منه   يف قوله تعاىل:و - 

  ).١٨(فاطر/  شيٌء ولَو كَانَ ذَا قُربٰى
  أثر السياق يف هذه اآليات الكرمية:

 ،مل اسم مبعىن احملمول. أن (احلَمل) هو املصدرواحل 
 مل ما كان دون ذلك مما حيمل  خالف، احلَمل بالفتح ما كان يف البطن بالواحل

 سواء أكان على الظهر أو الرأس أو النفس.
 ،ململ وكل منفصل حوأضيف  صحة ما ذهب إليه ابن دريد من أن كل متصل ح

 كالشجرة وحنوها. جاز الوجهان يف كل ما حيتملهما، "حقيقة أو جمازا"؛ ولذا : إليه
  يف القراءات القرآنية إال يف آية األعراف وحدها؛ (ملاحلَمل واحل) مل يرد الوجهان

 ألن سياقها خيتص مبا يأيت:
  أو أن املراد به احملمول يف بطن األنثى . وهو مفعول مطلق، احتمال كونه مصدرا،  -  أ 

ووصف  اخلفة والثقل)، : أي طور احلَمل (من حيث الوزن،ذكرت آية األعراف ت - ب
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إشارة إىل أن  فلما صار ثقيال، : ومل يقل مث ذكر الفعل (أثقلت)، باخلفة أوال، 
  ولكنه يشمل الكيان كله. وهو البطن، الثقل ال يكون يف حيز احلمل وحده،

لأَنَّ الْمراد  الْخبر عن كُلِّ حملٍ في أَوله،ولَكنه  ولَيس الْمراد هنا حملًا خاصا، -  ج
وهي عبرةُ تطَورِ  فَهذه حكَايةُ حالَة تحصلُ منها عبرةٌ أُخرى، بِالزوجينِ جِنسهما،

  .)١(ا حتى يثْقُلَثُم يتزايد رويدا رويد الْحمل كَيف يبتدىء خفيفًا كَالْعدمِ،
مع أنه يف  ولعل السبب يف جواز إطالق (احلمل) على ما ذكر يف آية األعراف، -  د

فكأن املراد بداية  ا تشعر به،ألن وصفه بقوله:(خفيفا) يوحي بأن األنثى ملّ البطن؛
الفتح و(احلمل) بالكسر يشري إىل حالة تردد ب وتردد الكلمة بني (احلَمل) النطفة،

فكأن احلَمل ما كان مستقرا يف البطن وله  وعدم التيقن منه، األنثى يف هذه الفترة،
  فإطالقه على النطفة يف بدايتها جماز. ثقل ما،
  اخلَراج   –اخلَرج 

  : ج يف كتب اللغةراَج و اخلَرهناك خالف يف معىن كل من اخلَ

جفمن اللغويني من يرى أن اخلَر اجواخلَر  :ي واحدف ه القومرِجخٌء ييش وهو
إال أن اختالف الكالم أحسن ؛ قاله  فهما مبعىن واحد، السنة من مالهِم بقَدرٍ معلُومٍ،

  ومنهم من يرى اختالف املعىن على النحو اآليت:، األخفش

ه) عن ١٥٤(ت ه): سألت أبا عمرو بن العالء٢٠٣(ت وقال النضر بن مشيل -١
وعنه أن  واخلرج ما تربعت به، رج واخلراج فقال: اخلراج ما لزمك،الفرق بني اخل

والثاين  ه)،٤٢٧ذكر األول الثعليب(ت ،واخلراج من األرض اخلرج من الرقاب،
  .)٢(ه) ٤٥٠(ت املاوردي

                                                
 .٩/٢١٢التحرير والتنوير : ) ينظر١(
 تفسري القرطيب : ) ينظر٢(
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وقال قطرب:  ه): اخلراج هو االسم األصلي واخلرج املصدر،٢٠٧قال الفراء(ت -٢ 
 اخلرج اجلزية واخلراج يف األرض .

 واخلَراج علَى اَألرضني. ه): اخلَرج علَى الرؤوسِ،٢٣١(ت ابن اَألعرايب وقال -٣
 واخلراج العطاء .  ه): اخلرج اجلعل،٢٤٨(ت وقال أبو حامت -٤
 واخلراج االسم . ه): اخلرج املصدر،٢٨٦املربد( -٥
وقَالَ  ، واخلرج: الضريبة واجلزية الفيء ، : اخلراج: ه)٣١١(ت  وقال الزجاج -٦

وأما الذي وضعه عمر بن  واخلَراج: اسم لما يخرج، اخلَرج الْمصدر، أيضا:
اخلطاب على سواد وأرض الفيء فان معناه: الغلة ... وقيل للجزية اليت ضربت 

  على رقاب أهل الذمة خراج . ألنه كالغلة الواجبة عليهم.
: اخلراج يقع على الضريبة ويقع على مال الفيء ويقع  ه)٣٧٠(ت وقال األزهري -٧

 املصدرعلى اجلزية وعلى الغلة واخلراج اسم ملا خيرج من الفرائض يف األموال واخلرج 

  اخلراج غلة العبد واألمة واخلرج واخلراج: األتاوه تؤخذ من أموال الناس .  -٨

ضيني وملا يضرب واسم ملا خيرج من األر والثواب، واألجر، ومن معانيه الكراء، -٩
والسياق هو احلكم يف حتديد  وعلى هذا فان لفظ اخلراج يعد من املشترك، عليهما،

وقُرِئ: أَم تسأَلُهم خراجاً. وقَالَ الْفَراُء. معناه: أَم تسأَهلم أَجراً علَى ما  ،املعىن املراد
،بِه جِئْت .خري هابثَوو كبفأَجر ر 

كقولك خراج  والوجه: أن اخلرج أخص من اخلراج، شري قال:وعن الزخم - ١٠
زيادة اللفظ لزيادة املعىن ولذلك حسنت قراءة من قرأ:  وخرج الكردة، القرية،

، كبر اجرجاً فَخريعين ( أم تسأهلم على هدايتك هلم قليال من عطاء اخللق، خ 
، ومل خيرج الرازي عما ذكره الزخمشري، فنقله )١( فالكثري من عطاء اخلالق خري )

                                                
 .٢/٣١٥،والنشر البن اجلزري٤٠٠السبعة البن جماهد : ينظر  ) ١(

١٨٩
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  .)١(برمته  

ألن األول ال  أن اخلرج أعم من اخلراج؛ وهو يقصد العكس: الزخمشري ولعل
، و مما مسي به  فهو أعم، واملصدر حيمل املعىن على جهة اإلطالق، خالف يف مصدريته،

  . وعالال يتعارض هذا مع كون اخلراج أبلغ، ولذا نسب إىل الرب جل 

إذ يقول الطاهر بن  ؛ ذا عنديـووجدت يف التحرير والتنوير ما يقوي ه
والْوجه أَنَّ الْخرج أَخص من الْخراجِ (يرِيد أَنَّ الْخرج أَعم »: الْكَشاف«" وفي  عاشور:

 باحص هتاربع لَحا أَصكَم»دائالْفَر «قْلِ الطِّيبِيي نف جرخو ةيالْقَر اجرخ كلكَقَو (
 ةدالْكُر اء -الكردةكُون الرسم الْكَاف وع-بِضرض ذَات الزاَألر :" )٢(.  

اخلرج باجلعل واخلراج يف الرزق يف الدنيا والثواب يف اآلخرة ...  وفسر اآللوسي
واخلرج بإزاء الدخل يقال لكل ما خترجه إىل غريك واخلراج غالب الضريبة على األرض 

ولذلك عرب به عن عطاء اهللا تعاىل وكذا ما قيل من اخلرج  بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ،
 و م بالنسبة إليه تعاىل إمنا هو لفضل وعده عزواللزو ،لزمك ما تربعت به واخلراج ما

  .)٣(وذكر ذلك الراغب األصفهاين عم من اخلراج،أجل وقيل: اخلرج 

  واخلراج اخلرج املتكرر . ،املال خيرج مرة : اخلرج

ال يتعدى حدود املعاين اللغوية  (اخلراج واخلرج) أن املعىن القرآين للفظيت ظاهرالو 
  املفسرون .السابقة كما أشار إليه 

  القراءات الواردة، وأثرها يف املعىن:

  ورد اخلرج مصدرا يف القرآن الكرمي مرتني مها:
                                                

 .٢٣/١١٣ينظر : تفسري الرازي   )١(

 .١٨/٩٦التحرير والتنوير ينظر:  ) ٢(
 مفردات يف غريب القرآن (خرج) ينظر:  ) ٣(
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قَالُوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفِْسدونَ في الْأَرضِ فَهلْ   يف قوله تعاىل: -  ١ 
ا وننيلَ بعجلَٰى أَن تا عجرخ لُ لَكعجاندس مهنيب  /٩٤(الكهف.(  :جرالْخو

وهو .كللْمل فَعدي يالُ الَّذاِء - الْمالر كُونسو ةمجعاِء الْمحِ الْخبِفَت -  اَءةري قف
 والْكسائي، وكَذَلك قَرأَه حمزةُ، الْجمهورِ. ويقَالُ فيه الْخراج بِأَلف بعد الراِء،

لَفخ١( و(. 
  الرازِقني خير وهو خير ربك فَخراج خرجا تسأَلُهم أَم  يف قوله تعاىل: - ٢

املذكورة اخلراج مصدرا يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف اآلية وورد ، )٧٢(املؤمنون/
  من قراءات. (اخلرج واخلراج)باإلضافة إىل ما ورد يف لفظ  من سورة املؤمنون.

"وهذَا الَّذي  : -  بعد ما ذكر الفرق بني اخلرج واخلراج –قال الطاهر بن عاشور 
.فادرالت مدع ةي اللُّغلَ فأَنَّ الْأَصل هلَيوِيلُ ععي التغبني  
وقَرأَ ابن عامرٍ خرجا  ج ربك خير،هذَا وقَد قَرأَ الْجمهور: أَم تسأَلُهم خرجاً فَخرا

  .)٢(أم تسئلهم خراجا فَخراج ربك خير فَخرج ربك. وقَرأَ حمزةُ والْكسائي وخلف:

ا جرت علَى أَنه فَأَما قراَءةُ الْجمهورِ فَتوجِيهها علَى اعتبارِ ترادف الْكَلمتينِ، 
عنِ مةَ اللَّفْظَيادي إِعضقْتقَامِ الْمرِ الْمي غَيف اللَّفْظ ةادإِعا لبنجي الْكَلَامِ؛ تنِ ففَنبِ  التقُر

  إِلَّا علَى اللَّهقُلْ ما سأَلْتكُم من أَجرٍ فَهو لَكُم إِنْ أَجرِي  بِخلَاف قَوله تعالَى:  اللَّفْظَينِ،
  . ] فَإِنَّ لَفْظَ أَجرٍ أُعيد بعد ثَلَاثَة أَلْفَاظ٤٧[سبأ: 

وأَما علَى اعتبارِ الْفَرقِ الَّذي اختاره الزمخشرِي فَتوجِيهها بِاشتمالها علَى التفَننِ 
.ةالَغبنِ الْمسحلَى معو  

الْكسائي وخلَف فَتوجِيهها علَى طَرِيقَة الترادف  قراَءةُ ابنِ عامرٍ وحمزةَ و وأَما
                                                

 .٤٠٠ السبعة ينظر:  )١(
 .٢/٣١٥والنشر ،٤٠٠السبعة  ينظر:  ) ٢(
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 نِ. واثُلِ اللَّفْظَيمبِت ةجاوزحمسن الْم عال ممعتاسي الكَلِّمِ فتارِ الْميتلَى اخا عتدرا ومهلَا أَن
  .)١(رِيقَة الزمخشرِي"توجهان علَى طَ

  أثر السياق يف هاتني اآليتني الكرميتني:
 أوالمها سورة الكهف، ورد كل من لفظيت(اخلرج واخلراج) يف سورتني مكيتني، : أوال

ليبين هلم سدا  يف معرض احلديث عن قصة ذي القرنني عندما عرضوا عليه جعال؛
(ما مكين فيه ريب  منهم جعال وقال:فأىب أن يأخذ  يقيهم من شر يأجوج ومأجوج،

واألخرى سورة "املؤمنون" يف معرض  خري) أي خري مما تعرضونه علي من املال،
ن إإذ  وأنه ال يسأهلم على دعوته إىل اإلميان أجرا؛ ،  احلديث عن دعوة النيب

والرابط بني السورتني الدعوة إىل  ما آتاه اهللا إياه خري له من أي جعل مهما يكن.
 وهو مأجور من اهللا تعاىل، واإلعالم من قبل الداعي أن دعوته هللا خالصة، ميان،اإل

  وعليهم أن يستجيبوا له ويعينوه. وال يسأل الناس شيئا،
وعليه  و(اخلراج) امسا ملا خيرج، األقرب إىل السياق أن يكون(اخلرج) مصدرا، : ثانيا

 كما سبق. - رمحه اهللا–خبالف ما ورد عن الزخمشري  فاخلرج أعم،
ورود القراءات القرآنية يف لفظيت (خرج وخراج) يدل على تعدد املعاين يف  : ثالثا

، مع القول حبكمة القرآن يف كلٍ وصالحية السياق لذلك التعدد، املوضع الواحد،
  بل يتعاضد. وال يتعارض مع السياق،

  التقية  -التقاة  –التقوى 

 اُء يف لفظ (التقوى) بدلٌ من الْواوِ،والت التقاة والتقية مصدران لفعل واحد،
  والْواو بدلٌ من الْياِء.
  .)٢(احلفظ من األذى أو الضرر باختاذ حاجز دونه (وقى) حول: ويدور تركيب

                                                
 .١٨/٩٧التحرير والتنوير ينظر:  ) ١(
 ،بتصرف يسري.٤/١٧٢٢املعجم االشتقاقي املؤصل (وقى) ينظر:  ) ٢(
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 وقَولُه تعالَى: (إِلَّا أَنْ تتقُوا منهم تقاةً) يجوز أَن يكُونَ مصدرا وأَن يكُونَ جمعا، 
 وقد قرئت اآلية بالوجهني، وهو وجه، والْمصدر أَجود َألن في الْقراَءة اُألخرى: تقيةً،

وكسر  بفتح التاء، - :تقية)١(وقرأها آخرون فقرأها اجلمهور( إِلَّا أَنْ تتقُوا منهم تقَاةً)،
ةبِيري الْعالقاف إِال أَن اُألوىل أَشهر ف ،نقْوى  وذكر ابة والتيققاة والتاَألعرايب أن الت

،داحو قاء كُلُّهواالت ،مقْوى اسى، قَالَ: والتقْووأَصلها و اواِء والت عضوملى  وفَع يهو
،تقَيو نم ،تقَيو نى مقْوقوى أَصلها والت :رعٍ آخضوي مقَالَ فحت  وا فُتبت فَلَمقُل
ثُم ترِكَت التاُء في تصرِيف الْفعلِ علَى حالها في التقى والتقوى والتقية والتقي  الْواو تاًء،
  .)٢(والْواو مبدلَةٌ من الياِء  الْجوهرِي: التقْوى والتقى واحد، واالتقاِء،

  التعليق:

اتقَّى كَانَ في اَألصل “قال األزهري:  فتزاد التاء يف الفعل (وقَى)،يقال (اتقَى) 
وأما  فاملصدر (اتقاٌء)؛ ألن افْتعلَ مصدره افْتعالٌ، ،)٣(”والتاء فيها تاء االفتعال اوتقى،

حيح من حيث فهذا ص ،”التقاة والتقية والتقْوى واالتقاُء كلُّه واحد“قول ابن األعرايب 
وال من حيث التصريف؛ إذ  ال من حيث املعىن الدقيق الذي حيدده السياق، املعىن العام،

وأما االتقاء فهو  وقيل هي مصادر، فالتقاة والتقية والتقْوى أمساء مصدر، ليست بواحد،
  مصدر اتقى بال خالف.

للْفَرقِ بين  قَلَبوا ياَءها واوا، أَصلها تقيي،و إِذَا حذر شيئًا، التقْوى مصدر اتقَى،
،فَةالصمِ واسى، اليدصاِء كامرأة تقىي كخزىب وفَةُ بِالْيلَى  فَالصا ععرش قَتأُطْل قَدو

                                                
وأبو رجاء،  وجماهد ،والضحاك ، ومحيد بن قيس  ، واحلسن ، وابن عباس، يعقوب من العشرة،  ) ١(

عن  وكذلك روى املفضل، وتشديد الياء على وزن فعيلة ، وأبو حيوة: تقية بفتح التاء، واجلحدري ،
 .٢/٢٣٩النشر  ينظر: عاصم،

 لسان العرب(وقى) باختصار وتصرف. ينظر:  ) ٢(
 .٢٠٠: ٩ األزهري، ينظر: ذيب اللغة،  ) ٣(
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 يهاهوابِ ننتاجو رِهاماعِ أَوبالَى بِاتعت قَابِ اللَّهع نذَرِ م١( الْح(.  

بني التقوى والتقى بقوله: "التقوى خصلة من الطاعة حيترز ا  بعضهموقد فرق 
  .)٢(والتقى: صفة مدح ال تطلق إال على من يستحق الثواب" من العقوبة،

  وأَن تعفُوا أَقْرب للتقْوٰى  ومنه قوله تعاىل: ورد لفظ التقوى سبع عشرة مرة،
   ).٢٣٧(البقرة/

  (التقاة) يف موضعني:وورد لفظ 

 يفْعلْ ومن ۖ◌ لَّا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياَء من دون الْمؤمنِني   يف قوله تعاىل: - 
كذَٰل سفَلَي نقَاةً  مت مهنقُوا متٍء إِلَّا أَن تيي شف اللَّه ◌ۗ كُمذِّرحيو اللَّه هفْسإِلَى ۗ◌  نو 
اللَّه  ريصالْم /٢٨(آل عمران.( 

 إِلَّا وأَنتم مسلمونَاتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن يا أَيها الَّذين آمنوا   يف قوله تعاىل:و - 
 ).١٠٢(آل عمران/

ويذكر فال قال ابن مسعود رضي اهللا عنه يف معىن حق التقاة: أن يطاع فال يعصي 
 .)٣(ينسى وأن يشكر فال يكفر

  وورد يف القراءات القرآنية: تقية يف موضعني:

 )٨٦يف اآلية (: واآلخر  ) من سورة آل عمران كما سبق.٢٨يف اآلية (: األول 
بالتاء املثناة  - ، قرئت: تقية اهللا  بقيت اِهللا خري لكم  يف قوله تعاىل: من سورة هود،

                                                
 .٢/٢٣٧التحرير والتنوير ينظر:  ) ١(
احلاوي لكتاب أيب هالل العسكري وجزءا من كتاب السيد ، ١/١٣٧الفروق اللغوية معجم  ينظر:  ) ٢(

 ه١٤١٢،  ١مؤسسة النشر اإلسالمي، ط/، تح/الشيخ بيت اهللا بيات، نور الدين اجلزائري
هذَا حديثٌ  ، وقال: "٢/٣٢٣)، ٣١٥٩روي موقوفا ومرفوعا، فرواه احلاكم يف مستدركه برقم (  ) ٣(

اهرِجخي لَمنِ ويخيالش طرلَى شع يححص." 
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كما قال  ، وبقيت اللَّه: أي ما أبقاه سبحانه من احلالل بعد اإليفاء،)١(الباء من فوق بدل 
خير لَكُم مما جتمعون بالبخس، ويف رواية أخرى عن احلرب  - رضي اهللا عنهما- ابن عباس

  أنه فسر البقية بالرزق.

مراقبته وقال الفراء:  وقال مقاتل: ثوابه يف اآلخرة، وقال الربيع هي وصيته تعاىل،
  وقال احلسن: فرائضه سبحانه. وقال قتادة: ذخريته، عز وجل،

وزعم ابن عطية أن كل هذا ال يعطيه لفظ اآلية وإمنا معناه اإلبقاء وهو مأخوذ مما 
روي عن ابن جريج أنه قال: املعىن إبقاء اهللا تعاىل النعيم عليكم خري لكم مما حيصل من 

الشرط حمذوف يدل عليه ما قبله على ما ذهب وأيا ما كان فجواب  النقص بالتطفيف،
بالتاء واملراد تقواه سبحانه  - تقية اهللا - وقرأ احلسن إليه مجهور البصريني وهو الصحيح،

  .)٢( ومراقبته الصارفة عن املعاصي
واخلالصة أن هذه القراءة الشاذة كان هلا األثر يف العدول عن تركيب (بقي) إىل 

لسبب احلقيقي الذي مينعهم من التطفيف، و ينفعهم يف تركيب (وقى)؛ لإلشارة إىل ا
  اهللا.واآلخرة، و الذي بفقده خيسر اإلنسان حياته وسعادته يف الدارين، أال و هي تقية الدنيا 

  أثر السياق يف هذه اآليات الكرمية:

 ،(التقاة والتقية) وهي أعم منهما. التقوى أكثر ورودا من املصدرين اآلخرين 
 لى" وهو ممنوع من الصرف لفظ "تقوى" علىأللف التأنيث املقصورة،، وزن "فَع 

فكأا حالة من  وصوت األلف اللينة يف آخر الكلمة يوحي باالطمئنان والسكينة،
قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها  أمسى حاالت النفس املطمئنة،

                                                
وتفسري  ، ٦٠خالويهكما يف خمتصر ابن  نسبت إىل احلسن وجماهد وابن عباس، هي قراءة شاذة،  ) ١(

 .٢٥٩وإحتاف فضالء البشر ،٤٣/ ١٨الرازي
 ،باختصار.٦/٣١٢روح املعاين ينظر:  ) ٢(
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ترجو  نور من اهللا، على قالوا: و ما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة اهللا، بالتقوى، 
وهذا من  ختاف عقاب اهللا.." على نورٍ من اهللا، وأن تترك معصية اهللا، ثواب اهللا،

 أحسن ما قيل يف حد التقوى.
 وهذا يتناسب مع قوة املسلمني و  وردت التقوى يف السور املدنية أكثر من املكية؛

بناء عقيدم السليمة يف وإن كان  بناء كيان دولتهم بعد اهلجرة إىل املدينة املنورة،
 وال شك أن تقوى القلوب من أسس الدين. العهد املكي،

 ،من  ١٠٩ماعدا موضعا واحدا (يف اآلية وقعت التقوى معرفة يف مجيع املواضع
 وعظيم شأا يف الفرد واجلماعة املسلمة، وهذا يشري إىل قوة أثارها، سورة التوبة)،

أعظم أسباب من  -واجتناب نواهيه طاعته،بسلوك  فالوقاية من غضب اهللا وعقابه،
 احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة.

 ،ذا القيد اجلليل، وتنكريها يف موضع التوبة للتعظيم وهو  وتزداد عظمتها بوصفها
وقد جرى ذكرها معرفة يف اآلية السابقة هلا يف قوله:(ملسجد أسس  كوا(من اهللا)،
 على التقوى).

 لة استثنائية يف مواالة الكافرين،وقع لفظ "تقاة" كحا  (ةيقت)وجاءت القراءة األخرى
) من سورة آل عمران دون اآلية األخرى ٢٨يف اآلية( لتبني نوع هذه (التقاة)،

إىل اهللا تعاىل يف قراءة اآلية  )وأضيفت (التقية فلم يقرأ أحد فيها (تقية)، )،١٠٢(
 وهذا يشري إىل أمرين: ) من سورة هود،٨٦(
ألن التقاة تكون مع اهللا تعاىل كما يف قوله:(  أن التقاة و التقية متقاربان يف املعىن؛ : األول

،(هقَاتت قح قُوا اللَّها تكون مع غريه، اتوالتقية كذلك. كما أ  

وهي رخصة من فروع  أن "التقية" مبفهوم أهل السنة حالة استثنائية مع الكفار،:  واآلخر
  ن أصوله كما يزعم الرافضة.ال م الدين،

 ،اتقاء، يتقي، يقال: اتقى، وتقاة مصدران مبعىن الوقاية، وتقية اة،قَوت وتقة.ي 
١٩٦



      
 ٦٧ 

  ،قَاةلة«على وزن  تقَية«وأصلها  وفتح العني، بضم الفاء،» فُعمث أبدلت الواو  ،»و
 ».تقاة«مث قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت » تقَية«تاء فصارت 

وهي تدل على حالة من  حنو "حمية" و"وليجة"، و"تقية" على وزن "فَعيلة"،
وكالمها (أي ااهدة واالفتعال) يدوران حول املعىن اللغوي  االفتعال أو ااهدة،

"تقية الص وصدق، حنو قراءة وقد تكون بإخ من الضرر، تقيهم وهو اختاذ وقاية قوى،للت
  .دون انعقاد الضمري أو بغريه كإظهار مواالة الكفار، اهللا"،
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  اخلامتة 

 ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هللا أوال وآخرا، والصالة والسالم على خري الورى، سيدنا حممد    
األمي الذي ال ينطق عن اهلوى، الذي أُنزل على قلبه القرآن، وعلمه شديد القوى، 
فكان خري من تعلَّم و قَرا، صلَّى اُهللا وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابِه مصابيحِ 

  السرى...وبعد،

فر عن فقد تبني يل بعد هذه السفْرة املباركة أن مشقة السفر سببها بعد املسا    
حمبوبه، وملا كان البحث يف القرآن الكرمي (كالم الودود) مل تكن فيه تلكم املشقة املعروفة 
يف مجيع األسفار؛ إذ إن رحلة الباحث فيه هي عني احملبوب، ولو مل يكن له منها سواها 
لكفاه، وعلى قدر ما فيه من تعب أو نصب أو سهر تكون السعادة والفرح باملطلوب، 

والَّذين جاهدوا    ، إِنَّ مع الْعسرِ يسرا .فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا إمنا معه، ليس بعده و
ِسنِنيحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينف   أسأل اهللا أن جيعلنا من احملسنني يف ،

  أعماهلم و أحواهلم!
حسب طبيعة البحث، وما يرنو  -مجلها يف ثالثة حماوروبعد، فهذه نتائج البحث أ

  أضعها بني يدي القارئ الكرمي: -إليه

  : نتائج تتعلق بالقراءات القرآنية الواردة يف املصادر . أوالً

  تعدد القراءات اختالف القراءات يف بعض املصادر أدى إىل اإلجياز بالقصر؛ إذ إن
 .تعدد اآلياتمبرتلة 

  ،نسبة القراءات الشاذة الواردة يف مصادر الفعل 
   باإلضافة إىل اختالف الترجيح يف إعراب الكلمة، املصدر، إىلإضافة معىن االسم 

  .بيانه وما يترتب عليه من دالالت كما سبق

  تنوع القراءات يف ضبط بنية املصدر قد تؤثر على إعرابه ومعناه، كما يف حسوما
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 (بضم احلاء وفتحها). 
 بفتح جم (قَاوتناش) يء إحدى القراءات موافقة لبعض اللهجات املعاصرة، كما يف

يشري إىل العالقة الوثقى بني اللهجات والقراءات من  - الشني، وباأللف بعد القاف
جهة، وبني اللهجات القدمية واحلديثة من جهة أخرى، فهي امتداد هلا، وصورة 

 طور الصويت أو الداليل. صادقة ملالحمها، و إن حدث فيها شيء من الت
 . إثراء القراءات مصادر الفعل بثروة لغوية فائقة التوثيق والضبط 
  قراءة بعض املصادر بوجهني يف موضع، وقراءة املصدر ذاته بوجه واحد يف موضع

يشري إىل أن ما كان حمتمال ملعنيني قرئ بالوجهني، وما مل خيرج عن معناه  - آخر
مثل:( حرام وحرم) يف آية األنبياء، دون آييت  األصل قرئ بوجه واحد، وذلك

 يونس والنحل، فليس فيهما إال  قراءة (حرام).
  تردد الكلمة بني قراءتني قد يوحي إىل احتماهلا معنيني، أو أنه يشري إىل حالة املتكلم

أن كل متصل  وقد أشرت إىل يف تردده بني معنيني، كما يف قوله: (محال خفيفا)،
كالشجرة  حمل، ولذا جاز الوجهان يف كل ما حيتملهما،حمل وكل منفصل 

 وحنوها.
 يف القراءات القرآنية إال يف آية األعراف وحدها (ملاحلَمل واحل) ملا  مل يرد الوجهان

  ذكرته يف ثنايا البحث.

  ما جاء من مصادر يف القراءات، ومل يأت مثله يف القرآن الكرمي، فهو من قبيل
  النادرة، كما يف (التهلكة) بكسر الالم.املصادر السماعية، أو 

  نتائج تتعلق بتعدد مصادر الفعل الواحد . - ثانيا

  معرفة العلماء القدامى بالفروق الداللية بني املصادر املتعددة، وما أثر عن بعضهم من
القول باحتاد معانيها فوجهه : أم يعنون أا ترجع إىل أصل واحد يف التركيب و 
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املعىن املفرد، ال من خالل السياق، وإال فهم أقدر الناس على إظهار إعجاز القرآن  
 يف اختيار كل لفظة يف موضعها الذي هي فيه. 

  ،وقع خالف بني العلماء يف بعض املصادر، لصالحيتها أن تكون أمساء ال مصادر
 وكان للسياق أثره يف الترجيح بينها، أو التوفيق بني معانيها.

  الصيغ بني املصادر من أهم العوامل املساعدة على بيان املعىن وحتديده.اختالف 
  قد تشري ندرة االستعمال يف بعض املصادر إىل معان لطيفة، تفيد التفسري، كما يف

 (التهلكة)، ومل يستعمل (اهلالك) مصدرا يف القرآن الكرمي.
 املبين، و احتمال  قوة داللة املصدر امليمي عن داللة املصدر األصلي، سببها زيادة

صيغته للمكان والزمان واحلدث، حنو( مهلكهم)، والسياق هو الذي يرجح املعىن، 
 كما أنه حيدد جهة القوة فيه.

  نتائج تتعلق بأثر السياق يف اختالف القراءات، وتعدد مصادر الفعل. : ثالثا

 ه ضوابط يعد السياق أهم الضوابط يف معرفة الفروق بني املصادر املتعددة، مث تلي
أخرى مهمة، كاالشتقاق اللغوي، وهيئة الكلمة، و صيغتها، وأصواا وما تتحلى به 

 األصوات من صفات.
 .إظهار الفروق بني املصادر املتعددة من خالل السياق يعد وجها من وجوه اإلعجاز 
  قاعدة أغلبية حيكمها السياق ويضبطها، –الزيادة يف املبىن تدل على الزيادة يف املعىن 

 ليبني أوجه الزيادة يف املعىن.
 .أثر السياق يف تنوع املصادر بني أصلية، واسم مصدر، ومصدر ميمي 
 .يرجح السياق التوجيه األنسب للقراءة، كما (دحورا) بضم احلاء وفتحها 
  لْم  –يعني السياق على احلكم بتقارب املعىن، كما يف (الِسلْملَم).–والسّوالس 
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  لسياق أكثر من معىن، وتعدد القراءات، فإذا احتمل السياق العالقة بني احتمال ا
 - من مصدر يف املوضع الواحد، وافقه احلرف القرآين، فجاء مبا حيتمله السياق أكثر

حنو (قيما وقياما) يف سوريت النساء واملائدة، و(قياما)  - وهذا من عجائب القراءات
 وحدها يف سورة الذاريات.

  األغراض اليت يساق من أجلها بعض املصادر، وال تصلح يساعد السياق يف حتديد
مكاا غريها، كاملهد واملهاد، فإن املهد يستعمل يف املدح واالمتنان، و لكن املهاد 

  يستعمل يف االمتنان، كما يستعمل يف الذم والوعيد والتهكم والتوبيخ.

  : ومن توصيات البحث ما يأيت

 ًاللغوي إىل جذر آخر، كما يف (بقيت اهللا)، عدول بعض القراءات عن اجلذر  : أوال
و(تقية اهللا)،ظاهرة تستحق الدراسة، لشيوعها يف القراءات املتواترة والشاذة، 

 وتعلقها باملعىن. 
  كما أن أثر السياق يف الكشف عن حال املتكلَم أو املخاطب من خالل ما قرئ

ير بالبحث، ألنه يتعلق بوجهني من ألفاظ، حنو قراءيت (احلَمل واحلمل)، موضوع جد
 بعلم اللغة النفسي، و الداللة اللغوية، و داللة االلتزام، والسياق. 

 

  صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني! واحلمد هللا رب العاملني!
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  فهرس املصادر واملراجع 

 . القرآن الكرمي 
 يف القراءات األربعة عشر، للبناء الدمياطي، تصحيح/ الضباع،  إحتاف فضالء البشر

 .نشر/ عبد احلميد حنفي، ط.د.ت
 للعكربي، تح/ حممد عزوز، نشر مكتبة عامل الكتب، إعراب القراءات الشواذ ،

 م.١،١٩٩٦ط/
 م.١٩٧٧غازي، م مطبعة العاين، بغداد ، تح/ زهري إعراب القرآن للنحاس 
 بريوت –دار الفكر  ،صدقي حممد مجيليف التفسري، أليب حيان، تح/   البحر احمليط 

 هـ ١٤٢٠الطبعة: 
 بيديل ،من جواهر القاموس تاج العروسدار اهلداية ،جمموعة من احملققني ،لز ،

 .د.ت.
 اجلديد من تفسري الكتاب  حترير املعىن السديد وتنوير العقل=« التحرير والتنوير

 هـ. ١٩٨٤تونس:  –الدار التونسية للنشر  ،مد الطاهر بن عاشور، حمل»ايد
 تح أمين رشدي سويد، نشر اجلماعة البن غلبون يف القراءات الثمان، التذكرة ،

 م.١،١٩٩١اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، جبدة، ط/
  سري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تف =روح املعاينتفسري اآللوسي ،

 –دار الكتب العلمية ، علي عبد الباري عطية، تح/لوسيشهاب الدين حممود اآل
 . هـ ١٤١٥، ١، ط/بريوت

 /٤تفسري البغوي، تح/ حممد النمر، ومن معه، دار طيبة للنشر والتوزيع ط ،
 م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧

 دار إحياء  ،ر الدين الرازيفخ، لمفاتيح الغيب = التفسري الكبري تفسري الرازي
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 .هـ ١٤٢٠ -  ،٣، ط/بريوت –التراث العريب  
  دار الكتاب ، لزخمشريل ،الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل =زخمشريالتفسري

 هـ. ١٤٠٧ -  ،٣، ط/بريوت –العريب 
 عبد  /تح، بن جرير الطربي، ال= جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسري الطربي

 .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢دار هجر للطباعة والنشر، ، اهللا بن عبد احملسن التركي
 الناشر: دار الفكر العريب، عبد الكرمي يونس اخلطيب، التفسري القرآين للقرآن ،

 .القاهرة
  أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ، تح/تفسري القرطيب= اجلامع ألحكام القرآن ،

 م. ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤، ٢، ط/القاهرة –الناشر: دار الكتب املصرية 
 مطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده  ،أمحد بن مصطفى املراغي، تفسري املراغي

 م ١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥، ١، ط/مبصر
 ضة مصر ، حممد سيد طنطاوي ، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي الناشر: دار

 ، د.ت.١، ط/القاهرة –للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 
 للصفراوي يف معرفة شواذ القرآن، لتقريب والبيانا. 
 ،ذيب اللغة م.٢٠٠١، ١، ط/بريوت –دار إحياء التراث العريب  ،األزهري 
 الناشر: دار ، : اوتو تريزل، أليب عمرو الداين، تحالتيسري يف القراءات السبع

 م١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤، ٢، ط/بريوت –الكتاب العريب 
 دار الرشيد، دمشق  ،حممود بن عبد الرحيم صايف ،لكرمي اجلدول يف إعراب القرآن

 .هـ ١٤١٨، ٤، ط/مؤسسة اإلميان، بريوت - 
  ىاضفَايةُ الرى وكايةُ القَاضناة: عمساوِي، الْميضلَى تفْسريِ البابِ عهيةُ الشاشح

 ، ط.د.ت.بريوت –دار صادر  ،شهاب اخلفاجي، للعلَى تفْسريِ البيضاوي
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  صححه حممد عبد القادر شية حميي الدين شيخ زاده على تفسري البيضاويحا ،
 شاهني، دار الكتب العلمية، ط.د.ت.

  :دار ٢/٤٣٢هـ)٥٨١الروض األنف يف شرح السرية النبوية، للسهيلي (ت ،
 هـ.    ١٤١٢إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة: األوىل،

 الشيخ األلباين، مكتبة  وائدها،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وف
 .١٩٩٥ط/ األوىل، املعارف للنشر والتوزيع، الرياض،

 للحسن بن حممد الصغاين، تح/مصطفى حجازي، نشه جممع اللغة العربية الشوارد ،
 . ١٩٨٣، ١، مبصر، ط /

 دار  ،حققه وعلق عليه: حممد إبراهيم سليم، أليب هالل العسكري، الفروق اللغوية
 ، ط.د.ت.مصر –فة للنشر والتوزيع، القاهرة العلم والثقا

 مطبوع على هامش املكرر للنشار، نشر مكتبة للرعيين يف القراءات السبع، الكايف ،
 م.١٩٥٩ه/١٩٧٩مصطفى البايب احلليب،

  شوقي  ، تح/كتاب السبعة يف القراءات، السبعة يف القراءات البن جماهدكتاب
 .هـ١٤٠٠، ٢، ط/مصر –دار املعارف  ،ضيف

 احملقق: د مهدي ، املؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد، كتاب العني للخليل
 .الناشر: دار ومكتبة اهلالل، املخزومي، د إبراهيم السامرائي

 نشره آثر جفري، نشر املطبعة الرمحانية مبصر، كتاب املصاحف للسجستاين ،
 م.١٩٣٦ه/١،١٣٥٥ط/

 بن أيب طالب القيسي، تح/ حميي  ملكي السبع وعللها، الكشف عن وجوه القراءات
  م.٢،١٩٨١الدين رمضان، مؤسسة  الرسالة، ط/

 ،تح، بن عاشور، دار إحياء التراث العريب، ٦/١٣٩الكشف والبيان للثعليب ،
٢٠٤
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 .م ٢٠٠٢ - ، هـ ١٤٢٢، ١ط/ لبنان، –بريوت  
 هـ. ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة ، بريوت –دار صادر ،البن منظور،  لسان العرب 
  الفتح عثمان بن جين يبأل ،يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهااحملتسب، 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ، ط/الس األعلى للشئون اإلسالمية- وزارة األوقاف
 بريوت –، تح/عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية ١/٥٢احملرر الوجيز  ،

 هـ ١٤٢٢ -، ١ط/
 كتاب البديع، نشره براجستراسر، ط/  ، منابن خالويه - يف شواذ القرآن خمتصر

 م.١٩٣٤املطبعة الرمحانية 
 عادل مرشد، وآخرون -احملقق: شعيب األرنؤوط ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،

 .م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١، ١، ط/مؤسسة الرسالة
 بريوت.  -الناشر: املكتبة العلمية يومي،لف، لاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري 
 تح/حممد علي النجار وآخرين، طبع اهليئة املصرية العامة ن للفراءمعاين القرآ ،

 .١٩٧٢- ١٩٥٥للكتاب، 
 تح.عبد اجلليل شليب، ط/عامل الكتب بريوت، وإعرابه للزجاج معاين القرآن ،

 م.١٩٨٨ه/١،١٤٠٨ط/
 أللفاظ القرآن الكرمي، للدكتور حممد حسن جبل، مكتبة  املعجم االشتقاقي املؤصل

  م.١،٢٠١٠اآلداب، ط/
 بريوت،  - ، دار اجليلحملمد فؤاد عبد الباقي أللفاظ القرآن الكرمي، املعجم املفهرس

 ط .د.ت.
 عام ، دار الفكر ،عبد السالم هارون، البن فارس، تح/ مقاييس اللغة

 م.١٩٧٩/هـ١٣٩٩
٢٠٥
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  البن اجلزري، مراجعة الضباع، نشر املكتبة التجارية يف القراءات العشر النشر ،
  مبصر.

 أمحد عبد الغفور  ، تح/لجوهريل ،= تاج اللغة وصحاح العربية معجم الصحاح
 م . ١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧ ،٤، ط/بريوت –دار العلم للماليني ، عطار
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 ملخص حبث 
 . ) وأثره يف املعىنتنوع مصادر الفعل الواحد يف القراءات القرآنية،  (

، وأثره  تنوع مصادر الفعل الواحد يف القراءات القرآنية ( : هذا البحث بعنوان
، يدور حول ما ورد يف القراءات القرآنية من مصادر متنوعة للفعل الواحد،  ) يف املعىن

و أثر هذا التعدد يف إثراء املعىن، و يلقي الضوء على أمهية اختالف القراءات يف تعدد 
  . مصادر الفعل من جهة، ويف تنوع املعاين من جهة أخرى

و قد خلص البحث إىل  جميء املصادر على  ثالث صور، حسب استعمال القرآن 
  : الكرمي، وهي كاآليت

مصدر واحد، سواء تكرر ذكره أم مل  - يف القرآن - الصورة األوىل: أن يأيت للفعل
و: (حرام وحرم)، و(حسوما وحسوما)، يتكرر، مث يقرأ هذا املصدر بأكثر من رواية،  حن

  و(دحورا و دحورا) وحنو ذلك، مما يؤدي إىل تعدد املصادر األصلية، وإثرائها.
: أن يرد للفعل أكثر من مصدر، سواء أكان أصليا، أم معدوال  والصورة الثانية

، أو عنه إىل غريه من املصادر األخرى، كالعدول عن املصدر األصلي إىل اسم املصدر
  املصدر امليمي، لغرض يقتضيه السياق.

: أن يرد للفعل مصدر أو أكثر، واختلف يف بعضها، هل هو  والصورة الثالثة
  . ؟ مصدر أم اسم

هذا، وقد انتهى البحث إىل عدة نتائج من أمهها إثراء القراءات مصادر الفعل 
معرفة الفروق بني بثروة لغوية فائقة التوثيق والضبط، وأن السياق أهم الضوابط يف 

املصادر املتعددة، مث تليه ضوابط أخرى مهمة، كاالشتقاق اللغوي، وهيئة الكلمة، و 
صيغتها، وأصواا وما تتحلى به األصوات من صفات، إظهار الفروق بني املصادر 

  املتعددة من خالل السياق يعد وجها من وجوه اإلعجاز، واهللا أسأل التوفيق والسداد!
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 Research Summary 
This research is entitled: (The diversity of the sources 

of the single verb in the Quranic readings and its impact on 
the meaning). It revolves around what is mentioned in the 
Qur'anic readings from various sources of the same verb. 
The effect of this multiplicity in enriching the meaning, On 
the one hand, and in the diversity of meanings on the other. 

The research concluded that the sources came in three 
images, according to the use of the Holy Quran, as follows: 

The first picture: To come to the action - in the Koran - 
one source, whether repeated or not repeated, and then read 
this source more than a novel, about: (Haram and Haram), 
and (Hassuma and Hasuma), and (Dhura and Dhura) 
Leading to multiple original sources, and enriching them. 

The second is that the act is repeated more than one 
source, whether original or calculated from it to other 
sources, such as a change from the original source to the 
source name or the mimi source, for the purpose required by 
the context. 

And the third image: that the act is repeated one or 
more sources, and differed in some, is it a source or a name? 

The study ended with several results, the most important 
of which is the enrichment of the readings of the sources of 
the verb with a linguistic wealth that is highly documented 
and disciplined, and that the context is the most important 
controls in the knowledge of the differences between the 
multiple sources, followed by other important controls such 
as linguistic derivation, the word's body, its form, Sounds of 
qualities, show differences between multiple sources 
through the context is a face of miracles, and God ask 
success and repayment! 
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  احملتوياتفهرس  
  ٢..........................................................................  املقدمة

  ٥.......................................................................  التمهيـد
  ٥....................................  الفعل مصادر بتعدد وعالقتها القرآنية القراءات

  ٩..........................  املعى يف وأثرمها  بآخر، الفذ املصدر تعزيز:  األول املبحث
  ٩  ....................................................................  متما – متاما

  ١٠  .............................................................  حسوما – حسوما
  ١٢  ..............................................................  دحورا – دحورا
  ١٣  .............................................................الشقاوة – الشقْوة
  ١٥  ................................................................قساوة – قسوة
  ١٦  ..................................................................  حرم – حرام

  ١٩  ............................................................. الرفوث – الرفث
  ٢٠  ..............................................................  غَشوة – غشاوة
  ٢٢  ...............................................................  لَغوب – لُغوب

  ٢٤  ..................................................................  الثاين املبحث
  ٢٤  ............................  املعىن يف وأثرها  الواردة القراءات يف املتعددة املصادر

  ٢٤  .................................................................  اخلطْأ – اخلَطَأ
  ٢٦  ...................................................  سلَم -  سلْم -  سلْم – سالم
  ٣٠  ....................................................................  قيم – قيام
  ٣٦  ..................................................................  مهاد – مهد

  ٣٨  .............................................................  املهلك -  التهلكة
  ٤٢  ............................................................... املآب – اإلياب

  ٤٩  ...................................................................  أَذَان - إِذْن
  ٥٣  ................................................................  الثَّبور – الثُّبور

٢٠٩
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  ٥٦  ...............................................................  احلمل – احلَمل 
  ٥٨  ..............................................................  اخلَراج – اخلَرج
  ٦٢  .......................................................  التقية - التقاة – التقوى
  ٦٨  ........................................................................  اخلامتة
  ٧٩  ........................................................  واملراجع املصادر فهرس
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