من مظاهر مرونة الكلمة في العربية (نماذج من القرآن الكريم)
د .هاجر عبدهللا علي البشكار ــ كلية التربية الزاوية ــ جامعة الزاوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة :
مايقصده عنوان هذا البحث هو اختالف ضبط الكلمة داخليًّا من يينث الحركنا
والسكنا  ،مع داللتها علي معن ًّى واي ٍد  ،وأمثلةُ ذلك كثيرة في المعاجم العربية فألفنا
(ال َّز ْع ِم ُّ
والز ْع ِم ِّ
والز ْع ِم) معناها واي ٌد(.)1
زن)( )3وغير ذلنك من افلفنا التني
وأيضاًّ(الرُّ ْهبُ وال َّر ْهبُ )( )2وكذا (الح ُْز ُن
َ
والح ِ
تتح ُد في المعنني  ،وهني كثينرة
تختلف في أوجه بنيتها ونظام ضبط الحروف ؛ ولكنها ِ
يَصعبُ يصرها في هذا البحث إال أن بعن اللونويي جمعهنا فني كتنب كمنا فعن ذلنك
اب السكيت (244هـ) في كتابة إصالح المنطق .
وهي اهرة م واهر اتساع اللوة ،فكما أن هناك كلما ٍ في العربية تعبنر عن
المعنى الوايد بألفا ٍ مختلفة هناك ألفا وايدة مختلفة البنية تعبنر عن معنن ًّى وايند ،
أما إذا كان لك وجه معننى مختلنف عن ا خنر فنان هنذا اليندخ ضنم مروننة الكلمنة
يتى وإن كانت المعاني متقاربة تدخ في نفس الحق الداللي  ،مث :
البــــننننننـِر ضنننننند العقننننننو ( ، )4والبــَــــــــــننننننـر بننننننالفتر خننننننالف البحننننننر (، )5
والبُـــــــــــــر بضم الباء كلمة يطلقها العرب على القمر والشعير (. )6
والحــــــــنـم
والح َمـــــ بالفتر  :ما كان فني بطن أو علنى رأج ةن رة ،
ِ
ماكان على هر أو رأج (.. )7
وال َّشـــــــــر

بالكسنر :

مكان الشرو ( ، )8وال َّشــــــــر الش ا والوصة ()9

ولع السبب في اختالف الضبط الداخلي للكلمنة الوايندة منع داللتهنا علنى معننى
وايد يرجنع إلنى اخنتالف الله نا يينث كاننت كن مبيلنة تمين إلنى منا يوافنق عاداتهنا
النطقية (.)10
و اخترنننا أن نقنندم نمنناذن لمرونننة الكلمننة العربيننة م ن القننراءا القر نيننة  ،فن
النص القر ني نص موثق م جميع جوانبه اللووية الصوتية والصرفية والنحوية  ،منع
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اإلةارة إلى أن هذه ال وانب هي افساج في اختالف القراءا القر نية  ،ييث تشنك
القراءا القر نية مصدرًّا مه ًّما م مصادر السماع .

 التعريف بالقراءات :
خنص العلمناء القننراءا بتعريفنا ٍ عنندة  ،مننهم من جعن تعريفننه ةنامالًّ لفننروع
العلم دون تخصيص كالزركشي عندما مال  :القراءا اختالف ألفا الوعي_المنذكور
()11
_ في الحروف وكيفيتها م تخفيف وتشدي ٍد وغيرهما
ويعننرف ابنن ال ننزرا علننم القننراءا بأنننه  :علننم بكيفيننة أداء كلمننا ِ القننر ن
ًّ
معزوا لنامله (.)12
واختالفها
النبني
فمعني هذا أن القراءا ِ عل ٌم بصورة نطق ألفا القنر ن الكنريم  ،كمنا مرأهنا
َ
صلى هللا عليه وسلم  ،أو كما نطقت أما َمهُ ومرأها .
وذهب النحويون إلي أن منا جناء من افلفنا ِ المختلفنة البنناء والتني تندل علنى معنن ًّى
َ
(. )13
وايد إنما هو ناتج ع اختالف الله ا ِ وتدا ُخلها بي القبائ
أسس االختالف بين القراءات :

ذهب اللوويون إلى أن اختالف القراءا يرجع أساسًّنا إلنى م موعنة من الظنواهر
()14
اللووية في جوانبها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية
ييث نزل القر ن الكريم على سبعة أيرف  ،كمنا منال سنيد الخلنق علينه أفضن الصنالة
()15
والسالم  (( :إن هذا القر ن أنزل على سبعة أيرف  ،فامرأوا ماتيسر منها ))
وهذا يعني أن القر ن نزل على سبعة أوجه من اللونا  ،وفني رأا ابن ال نزرا
ينول ضننابط القننراءا يقنول  :كن مننراءة وافقنت العربيننة ولننو بوجنه  ،ووافقننت أينند
المصايف العثمانية ولو ايتماال فهي القراءة الصنحيحة التني الي نود ردهنا  ،واليحن
إنكارها  ،ب هي م افيرف السبعة التي نزل بها القر ن  ،ووجب على الناج مبولهنا
سواء كانت ع افئمة السبعة أم العشنرة أم عن غينرهم من افئمنة المقبنولي (، )16
وأوجه االتفا واالختالف بي القراءا تكم في ا تي (: )17
 _ 1أن يكون االختالف في إعراب الكلمنة أو يركنة بنائهنا بمنا اليوينر معناهنا واليزين
ال يَنا مَنوْ ِم ُهَن ُا َال ِء بَنَناتِي هُن َّ أَ ْ
ُهَن ُر لَ ُكن ْم ق فَناتَّقُوا َّ
هللاَ َو َال
صورتها  ،نحو موله تعالى  (:مَ َ
()18
َّةي ٌد )
ض ْيفِي ق أَلَي َ
ون فِي َ
ْس ِمن ُك ْم َر ُج ٌ ر ِ
تُ ْخ ُز ِ
ييث مرأ عمرو ب العالء (أُه َر ) بالنصب
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( )19

 _2االختالف في إعراب الكلمة أو يركة بنائها بمنا يوينر معناهنا واليزين صنورتها
ارنَا َو َلَ ُمنوا أَنفُ َسنهُ ْم فَ َ َع ْلنَناهُ ْم
في الكتاب نحو موله تعالى  (:فَقَالُوا َربَّنَنا بَا ِعن ْد بَن ْي َ أَسْنفَ ِ
()20
أَ َيا ِد َ
ور)
يث َو َم َّز ْمنَاهُ ْم ُك َّ ُم َم َّز ٍ ۚ إِ َّن فِي ُ َذلِكَ َ يَا ٍ لِّ ُك ِّ َ
َّار َة ُك ٍ
صب ٍ
ييث مرأ بعضهم ( ربُّنا باعد )
 _ 3أن يكون االخنتالف فني ينروف الكلمنة دون إعرابهنا بمنا يوينر معناهنا نحنو مولنه
تعالى :
نال أَ ْعلَن ُم أَ َّن َّ
نى
هللاَ َعلَ ُ
نش ُزهَا ثُ َّم نَ ْكسُوهَا لَحْ ًّما ۚ فَلَ َّمنا تَبَنيَّ َ لَنهُ مَ َ
( َوانظُرْ إِلَى ْال ِعظَ ِام َك ْيفَ نُ ِ
()21
ُك ِّ َة ْي ٍء مَ ِديرٌ)
(وتَ ُك ُ
ون ْال ِ بَنا ُل
 _4االختالف في الكلمة بما يزي صورتها ومعناها مث موله تعالى َ :
وش ) ( ، )22ييث مرأ بعضهم (( :كالصوف )).
َك ْال ِع ْه ِ ْال َم ْنفُ ِ
(و َجنا َء ْ َسن ْك َرةُ ْال َمنوْ ِ بِ ْ
نال َح ِّ
ق ق ُ َذلِنكَ
 _ 5االختالف بالتقديم والتأخير نحو موله تعالى َ :
()23
َما ُكنتَ ِم ْنهُ ت َِحي ُد )
أما الواية والورض م هذا االختالف بي أصحاب القراءا فالورض منه التسهي
والتيسير  ،كما ذكر ذلك السيوُي فني مولنه  :لنيس المنراد بالسنبعة يقيقنة العندد  ،بن
التسهي والتيسنير  ،ولفنا السنبعة يطلنق علنى إرادة الكثنرة فني ا يناد  ،والينراد العندد
المعي (. )24
وستكون افمثلة التي يعتمدها هذا البحث ماورد في القر ن الكريم المستمد م
القراءا ِ القر نية  ،ذلك فنها تشك مصدراًّ مه ْما م مصادر السماع .



اإلعراب والداللة:
ُ

يعنند اإلعننراب م ن أهننم خصننائص اللوننة  ،ويعرفننه اب ن جننني بأنننه اإلبانننة ع ن
المعاني بافلفا ( ، )25فاإلعراب هو الذا يبي أغراض المتكلمي ومقاصدهم .
وفي المقاب هناك اختالف يركا الكلمة والضبط الداخلي للحروف المكونة لهنا  ،أا
بناء الكلمة وهو ما يضارع عند علماء الصرف (الصيوة)أو (الودن)أو(الهيئة).
ومما ينبوي أن نشير إليه هو ورود اللفا الوايد بأبنين ٍة تختلنف بنالمعني نفسنه لنيس
محصوراًّ في افسماء فقط كما ورد في افمثل ِة السنابقة  ،بن ورد أيضنا ًّ فني اففعنال ،
أبنواب الفعن  ،إال أنننا أةنرنا
ويتضر ذلك م خالل مواعد علماء الصرف فيما يخصُّ
َ
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أن يكون أساجُ هذا البحث هو بنية افسماء لكثرتها وانتشارها ولتسناه اللونويي فيهنا
 ،على اختالف بني ِة اففعال التي تعد مليلةًّ ومحصورةًّ .

نمادج لمرونة بناء الكلمات في القرأن الكريم:

ماقرئ على فَ َّعل وفُ َّع َل :

َصنيبًّا
نام ن ِ
مُ ِرئ مولُه تعالى في سنورة افنعنام َ (:و َج َعلُنوا ِ ََِّ ِم َّمنا َذ َرأَ ِمن َ ْال َحنرْ ِ
َ َو ْافَ ْن َع ِ
ص ُ إِلَنى َّ
هللاِ ق َو َمنا َكنانَ ِ ََِّ
فَقَالُوا ُهَ َذا ِ ََِّ بِزَ ْع ِم ِه ْم َو ُهَ َذا لِ ُش َر َكائِنَا ق فَ َما َكانَ لِ ُش َر َكائِ ِه ْم فَ َال يَ ِ
ص ُ إِلَ ُى ُة َر َكائِ ِه ْم ۗ َسا َء َمنا يَحْ ُك ُمنونَ ) ( ، )26بِفنتر النزائ فني (بنزَ ْعمهم) وضنمها
فَه َُو يَ ِ
(بِ ُز ْعمهم) .
مال اإلمام أبو درعة  :منرأ الكسائي(بِ ُزعمهم)بضنم النزاا  ،ومنرأ البنامون
بننالفتر وهمننا لوتننان ( ،)27ومننال الشننيم أيمنند ب ن محمنند البنننا  ،فالكسننائي بضننم الننزاا
فيهما -يقصد( ُدعمهم) في ا ية  138-136م سورة افنعنام -لونة بنني أسند  ،ووافقنه
الشنبوذا  ،والبامون بفتحها فيهما لوة أهن الح نارة( ،)28وأةنار الفنراء إلنى لونة ثالثنة
ودعمهنم  ،ثنالَ لونا ولنم
بالكسر  ،ييث مال  :وموله (هذا َ بزَ عمهم) وبن ُزعمهم ِ
يقرأ بكسر الزائ أي ٌد نعلمه (.)29
ففنني هننذه الكلمننة ثن ُ
نالَ لوننا ٍ أا ثالث نةُ أوجننه كلهننا بننالمعنى نفسننه  ،ممننا يسننم ُر
باستعمال أا واي ٍد م هذه افوجه  ،وهنذا منا ياكند منو ُل الفنراء  :والعنربُ مند ت عن ُ
الحرف في مث هذا فيقولون  :الفَتك والفُتك والفِ ْت ُ
والود في أةنبا ٍه لهنا ،
ك  ،وال ُود
والود َ
ِ
وأجو ُد ذلك ما اختار ْته القراء الذي ياثَ ُر عليهم القراءة (.)30
اللذان
فاللوة العربية تستسي ُغ في هذه الحال ثالثة أوجه اختار القرا ُء منها اثني هما
ِ
ث لكنننانَ ذلنننكَ جنننائزاًّ وسنننائوا ًّ  ،يقنننول
وافقنننا القيننناج  ،ولنننو ثبتنننت نسنننبة الوجنننه الثالننن ِ
()31
العكبرا وي ود فتر الزائ وكسرها وضمها وهي لوا ٌ
.
ومما مُرئ أيضا ًّ بفتر الفاء وضمها موله تعالى َ (:وهُ َو الَّ ِذا أَننزَ َل ِمن َ السَّن َما ِء َمنا ًّء
ضرًّا نُّ ْخ ِر ُن ِم ْنهُ َيبًّا ُّمت ََرا ِكبًّا َو ِم َ النَّ ْخ ِ ِم
فَأ َ ْخ َرجْ نَا بِ ِه نَبَا َ ُك ِّ َة ْي ٍء فَأ َ ْخ َرجْ نَا ِم ْنهُ خَ ِ
َُ ْل ِعهَا مِ ْن َو ٌ
ب َوال َّز ْيتُونَ َوالرُّ َّمانَ ُم ْشتَبِهًّا َو َغي َْر ُمتَ َشابِ ٍه ۗ انظُنرُوا
ان دَانِيَةٌ َو َجنَّا ٍ ِّم ْ أَ ْعنَا ٍ
إِلَ ُى ثَ َم ِر ِه إِ َذا أَ ْث َم َر َويَ ْن ِع ِه ۚ إِ َّن فِي ُ َذلِ ُك ْم َ يَا ٍ لِّقَوْ ٍم ي ُْا ِمنُونَ ) (، )32
(وي ْنعننه ،
يقننول الفراء ....يقننول انظننروا إليننه أو َل َمايعقن ُد (وين ِعننه) بلو ِغننه  ،ومنند مرئننت َ
ويَانِ ِعه)  ،فأما موله (:وين ِعه) فمث نض ه ويان ِعه مث نَاض ه وبال ِوه (.)33
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والقراءة بضم باء(ينعنه)هي منراءة ابن محيصن  ،منال صنايبُ اإلتحناف  :وعن ابن
محيص (وينعه) بضم الباء لوة (.)34

ماقرئ على فَ ْعل وفِ ْعل....

وم ذلك (نَسياًّ) في موله تعنالى ( :فَأ َ َجا َءهَنا ْال َمخَ ناضُ إِلَ ُ ْ
ع النَّ ْخلَن ِة مَالَ ْ
نت يَنا
نى ِجنذ ِ
لَ ْيتَنِي ِم ُّ
ت مَ ْب َ ُهَ َذا َو ُك ُ
نسيًّا ) (.)35
نت نَ ْسيًّا َّم ِ
أنسى
مال أبو درعة مرأ يمزة ويفص (:نَسيا ًّ ) بفتر النون مصدر (نَسيت
َ
()36
نَسيا ًّ ونَسيَانا ًّ ) مث ( َغ َش ْيتُه غَشيا ًّ وغشيانا ًّ ) ،ومرأ البامون بالكسر وهو االسم .
أما مكي ب أبي ُالب القيسي فقال  :موله(نَسياًّ)مرأه يمزة ويفص بفتر الننون
و َك َسرها البامون  ،وهما لوتان ومعننى النسني أننه الشنيء الحقينر النذا ال ميمنه لنه و ال
يُحتان إليه ( ، )37وما ذهب إليه القيســـــي في هذا يوافق ما ذهــــــنـب إلينه الفنراء من
ني والنِّ ِسنني لوتننان  ،وأنننه لننيس أينندهما مصنندراًّ وافخننر اسننما ًّ ؛ يقننول الفننراء
أن النَّ ْسن َ
..... :وأصحابُ عبدهللا مرؤوا نَسيا ًّ بفتر النون  ،وسائــــــــــنـر العنرب تكسنر الننون ،
والننو ْتر ،
والننوتر
ننر ،
،والح ْ ننر
وهمننا لوتننان مثنن ال َ ْســــننـر وال ِ سْـــــــــننـر
والح ْ َ
َ
ِ
َ
ِ
رمي به لم ي َُرد  ،وهو اللــــقى
والنِّ ْس ُي َ :ماتُ ْلقيه المرأة م ِخر ِ اعتاللـــــها ؛ فنه إذا
َ
فقصور  ،وهو النسْي  ،ولو أر ْد بالنسْني مصندر لنسنيان كنانَ صنوابا ًّ ( ، )38وعلنى
هذا فاذا اعتبرنا النسْي و النِّسْي لوتي في الشيء الحقير الذا ال ميمة لنه فسنيكون
تعامنب الكسننرة والفتحننة فني النننون من بناب التوسننيع فنني الكنالم والتسننامر فيننه ،أمننا إذا
اعتبرننا افول مصنندراًّ والثناني اسننما ًّ فلن يكننون من بنناب التوسنيع فنني المعننى  ،وإنمننا
ننوم ُر
الحمننن ُ
َ
سنننيكون ممنننا اختلنننف فينننه المبننننى الخنننتالف المعننننى ومثالنننه ِ
والح ْمننن والن َ
()40
.
والو ْم ُر( ، )39ويت ه أكتر أئمة القراءا إلى اعتبارهما لوتي
ِ
نال َربِّ السِّن ْ ُ أَ َينبُّ
وأما الي ود يمله على التوسيع في الكالم فقراء ِة موله تعالى ( :مَ َ
نر ْ
ف َعنِّني َكيْن َدهُ َّ أَصْ نبُ إِلَن ْي ِه َّ َوأَ ُكن ِّمن َ ْال َ نا ِهلِي َ )
إِلَ َّ
ي ِم َّمنا يَن ْد ُعونَنِي إِلَيْن ِه ق َوإِ َّال تَصْ ِ
()42
()41
 ،بكسر السي وفتحهنا  ،فالسن بكسنر السني المحنبس  ،وبفتحهنا المصندر ،
وسيا ُ ا ية يحتم المعني معا ًّ .

ماقرئ على فَ ْعلَه وفُـ ْعلَه وفِ ْعلَه :

(و َمثَ ن ُ الَّ ن ِذي َ يُنفِقُننونَ أَ ْمن َنوالَهُ ُم ا ْبتِ َوننا َء
ومنهمننا مننراءة (ربننوة) فنني مولننه تعننالى َ :
ضا ِ َّ
صابَهَا َوابِ ٌ فَآت ْ
ضن ْعفَ ْي ِ فَناِن
هللاِ َوت َْثبِيتًّا ِّم ْ أَنفُ ِس ِه ْم َك َمثَ ِ َجنَّ ٍة بِ َرب َْو ٍة أَ َ
َمرْ َ
َنت أُ ُكلَهَنا ِ
()43
ُص ْبهَا َوابِن ٌ فَطَن ۗ َو َّ
 ،بفنتر النراء وضنمها وكسنرها ،
صني ٌر )
هللاُ بِ َمنا تَ ْع َملُنونَ بَ ِ
لَّ ْم ي ِ
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والمعنـــــــى وايد في جميعــــــــها  ،منال مكني القيسني  :منرأه عاصنم وابن عنامر
بفننتر الننراء .....وضننمها البننامون  ،وهمننا لوتننان مشننهورتان ( ، )44وداد اإلمننام أبننو
درعننة أن فننتر الننراء لوننة بننني تمننيم  ،وضننمها لوننة مننري ( ، )45وأمننا مننراءة (ربننوة)
بكسر الراء فقد نسبها اب خالـــــــويه إلي اب عبناج( ،)46ولخنص أبنو البقناء العكبنرا
ك هذا بقوله  :والربوة بضم النراء وفتحهنا وكسنرها ثنالَ لونا ٍ ....ومند منرئ بنذلك
كله ( ،)47تقول العرب َربْوة و ُربْوة و ِربْوة كلها لمعني وايد(.)48
ُنول
ومما مرئ بوجهي كلمة(أسوة) في نحو موله تعالى  (:لَّقَ ْد َكانَ لَ ُكن ْم فِني َرس ِ
هللاَ َو ْاليَوْ َم ا ْ ِخ َر َو َذ َك َر َّ
هللاِ أُس َْوةٌ َي َسنَةٌ لِّ َم َكانَ يَرْ جُو َّ
َّ
هللاَ َكثِيرًّا ) ( ،)49وكنذا فني مولنه
()50
تعننالى  (:مَن ْد َكانَن ْ
 ،ومنند مننرأ عاصننم
نرا ِهي َم َوالَّن ِذي َ َم َعنهُ )
نت لَ ُكن ْم أُ ْسن َنوةٌ َي َسننَةٌ فِنني إِ ْبن َ
(أُسوة) بضم الهمزة ووافقه افعمن  ،ومنرأ البنامون (إِسنوة ) بالكسنر  ،وذكنر القيسني
أنهما لوتان وافسوة القدوة (.)51
ومننال اإلمننام أبودرعننة  :وهمننا لوتننان ،ومعنننى أسننوة أا منندوة تقتنندون بهننا (،)52
ومال العكبرا الكسر والضم لوتان (.)53

ماقرئ على فِ ْعل وفُ ْعل :

م ن ذلننك مولننه تعننالىَ (:والرُّ جْ ننزَ فَننا ْه ُر )ْ ( )54بكسننر الننراء وضننمها فنني (الرجننز)،
والضم مراءة عاصم في رواينة يفنص  ،وكنذلك منرأ أبنو جعفنر ويعقنوب ووافقهنم ابن
محيصن والحسن ( ،)55منال اإلمنام أبنو درعنة  :منرأ يفنص (:والرُّ جْ ن ُز فناه ر) بضننم
الراء ،يعني الصنم  ،وكذا مال الحس البصرا  ،ومنرأ البنامون (الرِّ جْ ِز)بالكسنر يعنني
العذاب ( ، )56وي نتهم مولنه تعنالى َ (:ولَ َّمنا َومَن َع َعلَن ْي ِه ُم الرِّ جْ ن ُز مَنالُوا يَنا ُمو َسنى ا ْد ُ
ع لَنَنا
ْنرائِي َ )
َربَّكَ بِ َما َع ِه َد ِعندَكَ ق لَئِ َك َش ْفتَ َعنَّا الرِّ جْ زَ لَنُ ْنا ِمنَ َّ لَنكَ َولَنُرْ ِسنلَ َّ َم َعنكَ بَنِني إِس َ
( )57يعننني العننذاب  ،ومعننني الكننالم اه ننر مننا يادِّيننك إلننى عننذاب  ،مننال الزجــــــــننـان
 :هما لوتان ومعناهما وايد (.)58
ويمي أكثر أئمة اللوة والقنراءا إلنى اعتبنار (الرِّ جْ نزَ والرُّ جْ نزَ )بنفس المعننى ،
مال الفراء ....وفسر م اهد :والرُّ جْ ز افوثان  ،وفسر الكلبي :الرِّ جْ زَ العنذاب  ،وننر
()59
أنهما لوتان وأن المعنى فيهما وايد

ما قرئ على فَعال وفُعال :

اين َدةًّ َّمنا
م ذلك مراءة (فوا ) في موله تعالى َ (:و َما يَنظُ ُر ُهَن ُا َال ِء إِ َّال َ
صني َْحةًّ َو ِ
لَهَا ِم فَ َوا ٍ ) ( ،)60بفتر الفاء وضمها والمعنني وايند  ،منال الفنراء  :ومولنه َ (:مالَهَنا
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ِم ْ فَ َوا ِ) م راية وال إفامة  ،وأصله م اإلفامنة فني الرضناع إذا ارتضنعت البهيمنة
()61
أمها ثم تركتها يتي تُنزل ةيئا ًّ م اللب فتلك اإلفامة والفوا بوير همز
ومرأها الحس وأه المدينة وعاصنم ابن أبني الن ود(فَوا )بنالفتر  ،وهني لونة
جيدة عالية  ،وضم يمزة ويحيي وافعم والكسائي( ،)62ومال العالمة أيمد ب محمد
البنا  :فحمزة و الكسائي وخلف بضنم الفناء  ،وهني لونة تمنيم وأسند ومنيس ووافقهنم
افعم والبامون بفتحها  ،لوة الح اد (.)63
صهُ و ُي َ ا ُم المكوك
صا ُ
وذكر مكي القيسي أن فَ َوا وفُ َوا ُكقَصاص الشعر ومِ َ
و ِي َ امهُ ( )64وفي مث هذه المزدوجا والمثلثا اللفظية يقول الدكتور فودا الشايب
 :فاذا كانت المماثلة تعم على التقريب بني المتننافرا والمتنامضنا  ،فنان المخالفنة
تعم إلى التفرينق بني افمثنال والمتقاربنا  ،والواينة من عمن هنذه وتلنك هنو تيسنير
النطق وتقلي ال هد بالنسبة فعضائه (.)65

ماق ِرئ على فَعال وفِ َعال :

نر َم ْعرُو َةننا ٍ
م ن ذلننك مولننه تعننالى َ (:وهُن َنو الَّ ن ِذا أَن َشننأ َ َجنَّننا ٍ َّم ْعرُو َةننا ٍ َو َغ ْين َ
نر ِه
َوالنَّ ْخ َ َوال َّزرْ َع ُم ْختَلِفًّا أُ ُكلُهُ َوال َّز ْيتُونَ َوالرُّ َّمانَ ُمتَ َشنابِهًّا َو َغي َ
ْنر ُمتَ َشنابِ ٍه ۚ ُكلُنوا ِمن ثَ َم ِ
ْنرفِي َ ) ( ،)66بفنتر الحناء
إِ َذا أَ ْث َم َر َو تُوا َيقَّهُ يَوْ َم َي َ
ْرفُوا ۚ إِنَّهُ َال ي ُِحنبُّ ْال ُمس ِ
صا ِد ِه ق َو َال تُس ِ
في (يصاده) وكسرها  ،والفتر مراءة أبي عاصم واب عامر والحضرمي واليزيدا ،
رام  ،مال الفراء
والكسر مراءة البامي  ،مال أبو درعة وهما لوتان مث الصَّرام والصِّ ِ
 :بالكســـر ي ادية وأهـــــ ن ـــــــــ ٍد وتميم بنالفتر ( ،)67ومنال ابن خالوينه  :وهمنا
والحصا ُد وال َ ذا ُذ وال ِ َذا ُذ (.)68
:الحصا ُد
لوتان فصيحتان َ
ِ

قراءة فُعُل وفَ ِعل وفَ َع َل بالتثقيل والتخفيف :

والمقصننود بننالتخفيف تسننكي الثنناني ليصننبر فُ ْع ن و فَ ْع ن  ،وممننا مننرئ بالتثقي ن
(فُ ُع )والتخفيف (فُعْن ) كلمنة (عربناًّ) فني مولنه تعنالى  (:فَ َ َع ْلنَناهُ َّ أَ ْب َكنارًّا (ُ )36ع ُربًّنا
أَ ْت َرابًّا ) ( ،)69وهي جمع (ع ُروب) ،بمعني المتحببة إلي دوجها  ،ومرأ بتسنكي النراء
أبنننو بكنننر عننن عاصنننم ويمنننزة وننننافع فننني رواينننة إسنننماعي  ،ومنننرأ البنننامون ( ُعرُبننناًّ)
بضمتي (.)70
مال الفراء  :ويدثني ةي ٌم ع افعم مال :كنت أسمعهم يقرءون(عُرْ بنا ًّ أترابنا ًّ )
بالتخفيف  ،وهو مث مول الر ْس والك ْتبُ في لوة تميم وبكر بنالتخفيف  ،والتثقين وجنه
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القراءة فن ك فعُول أو ف ِعي أو ف َعال جمع على هذا المثال  ،فهو مثقن منذكراًّ كنانَ أو
مانثا ًّ  ،والقراء على ذلك (.)71
وذكر اإلمام أبو درعه والقيسي أن الضم هو افص وأن اإلسكان سائ ٌغ على سبي
التخفيف( ،)72كما جاد تخفيف ( ُعرُباًّ) جاد تخفيف ( ُخ ُشب) في موله تعالى َ (:وإِ َذا
َرأَ ْيتَهُ ْم تُ ْع ِ بُكَ أَجْ َسا ُمهُ ْم ق َوإِن يَقُولُوا تَ ْس َم ْع لِقَوْ لِ ِه ْم ق َكأَنَّهُ ْم ُخ ُشبٌ ُّم َسنَّ َدةٌ ق يَحْ َسبُونَ ُك َّ
صي َْح ٍة َعلَ ْي ِه ْم ۚ هُ ُم ْال َع ُد ُّو فَايْ َذرْ هُ ْم ۚ مَاتَلَهُ ُم َّ
هللاُ ق أَنَّ ُى ي ُْافَ ُكونَ ) ( ،)73ومرأ بتسكي الشي
َ
()74
أبو عمرو والكسائي .
هذه بع النماذن الختالف الحركا الداخلية لبنية الكلمة مع داللتها على معننى
واينند دل عليننه السننيا  ،كمننا أن علمنناء القننراءا يتفقننون علننى مبننول كن مننراءة صننر
سننندها  ،فن صننحة السننند عننندهم هنني افصن  ،يقننول ابن ال ننزرا  :فكننم من مننراءة
أنكرها بع أه النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم ؛ ب أجمع افئمة المقتد بهم
م السلف على مبوله (.)75
ويزيد الداني  :وأئمة القراء التعم في ةيء م ينروف القنر ن علنى اففشنى فني
()76
اللوة وافميس في العربية  ،ب افثبت في افثر وافصر في النق والرواية

الخاتمة والنتائج :
 _ 1للقنراءا القر نينة أثنر جلني وواضنر فنني إنتنان الندالال اللووينة  ،فيكنون المعنننى
مكتنزاًّ بالعديد م افلفا الدالة على المعنى ذاته م خالل توينر البنناء النداخلي للكلمنة
الوايدة .
 _2ليس معنى وجود القراءا كعلم هو االختالف والمخالفنة فني المعننى بالضنرورة ،
فقد يكون وجودها م باب التعدد أو التوسع في المعنى .
 _3في مقاب الصرامة والتشندد فني منا يتعلنق بخنواتم الكلمنا يوجند تعندد الكلمنا أو
افوجننه التنني تحتملهننا الكلمننة فداء المعنننى  ،والننذا يمك ن أن يكننون م ن بنناب التوسننع
والرخصة والمرونة التي تتركها اللوة العربية لمستعمليها على مسنتو البنناء النداخلي
للكلمة .
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 .34إتحاف فضالء البشر 25/2،
 .35سورة مريم ا ية ()23
 .36الح ة في القراءا 441 ،
 .37الكشف ع وجوه القراءا السبع ،للقيسني ( تحقينق :محيني الندي رمضنان ،ماسسنة الرسنالة ،
بيرو  ،الطبعة الرابعة 1987 ،م) 86/2 ،
 .38معاني القر ن 165/2 ،
 .39ينظر :إصالح المنطق 4-3 ،
 .40ينظر  :إتحاف فضالء البشر 235/2 ،
 .41سورة يوسُف ا ية ()33
 .42ينظر  :إتحاف فضالء البشر 146/2،
 .43سورة البقرة م ا ية ()265
 .44الكشف ع وجوه القراءا 313/1 ،
 .45الح ة في القراءا 146 ،
 .46إعراب القراءا السبع وعللها 61 ،
 .47إمالء ما م به الريم م وجوه اإلعراب والقراءا 105، 104 ،
 .48ينظر  :معاني القر ن للفراء  305/2 ،ومابعدها
 .49سورة افيزاب 21 ،
 .50سورة الممتحنة  ،ا ية ()4
 .51الكشف ع وجوه القراءا 196/2،
 .52الح ة في القراءا 575 ،
 .53إمالء ما م به الريم 436 ،
 .54سورة المدثر ا ية ()5
 .55ينظر  :إعراب القراءا السبع 472 ،
 .56ينظر :إتحاف فضالء البشر 571/2 ،
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 .57سورة افعراف ( )134
 .58الح ة في القراءا .733 ،
 .59معاني القر ن 201/3 ،
 .60سورة ص ( )15
 .61معاني القر ن 400/2 ،
 .62المصدر السابق الموضع السابق.
 .63إتحاف فضالء البشر 419/2 ،
 .64الكشف ع وجوه القراءا .231/2
 .65أثر القواني الصوتية في بناء الكلمة للشايب ( عالم الكتب الحديث  ،افردن  ،الطبعنة افولنى ،
2004م) 398 ،
 .66سورة افنعام ا ية ()141
 .67الح ة في القراءا 245 ،
 .68إعراب القراءا السبع وعللها 108 ،
 .69سورة الوامعة ا ية ()37_36
 .70ينظر  :الكشف ع وجوه القراءا 305 _304 /2،
 .71معاني القر ن 125/3 ،
 .72ينظر  :الح ة في القراءا 696 ،
 .73سورة المنافقون ا ية ()4
 .74ينظر  :إتحاف فضالء البشر539/2 ،
 .75النشر في القراءا العشر 10/1 ،
 .76المصدر السابق 10،11/1 ،
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