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 عنوان البحث:

 {داللة القراءات القرآنية عند أبي عمرو بن العالء  }

 مخلص البحث بالعربي:

القرآنية، أبو عمرو  اتالقراء داللة،: الكلمات الدالة على البحث

 بن العالء.

 داللةالحديث في هذا البحث يبرز نماذج تطبيقية مؤصلة عن 

اإلمام أبي عمرو بن العالء البصري؛ وذلك  دعن القرآنية اتالقراء

بحقه الكبير، المتمثل بعنايته بكتاب هللا تعالى. كيف وهو  فاءمن الو

اء السبعة المعتبرين، وعلم من أعالم النحو المتقدمين،  أحد أئمة القُرَّ

 ،ولتحقيق الهدف المنشود فقد تنوعت تلك الدالالت بين تفسيرية

أظهرت عناية أبي عمرو بداللة القراءة وصرفية،  ،ونحوية ،ولغوية

 القرآنية على اختالف تنوعها.

* * * 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

.. أجمعينالهداية  نبي محمدعلى  الموالسَّ  والصالة ،العالمين ربهلل  الحمد

 ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك

 بعد: أما

 ءةقرا وتتبعوها ؛القراءات على اختالف تغايرها داللةب العلماءاعتنى  فقد

 ودراستها متنوعة، دالليةوجوه  من تحتملهببيان ما  وذلك ؛وجها اووجهً قراءة, 

 واالستشهاد عليها من كالم العرب. وتحليلها

هؤالء األعالم تبيَّن لي أن العالم النحوي أبا عمرو  لجهودخالل التتبع  ومن

في  سديدة صرفية،، وونحوية لغوية،تفسيرية، و دالالت البصري له ـالءبن الع

 -الدالالتخدمة لهذه  -مني  اوإسهامً تفيد الحصر والشمول،  ال ،بعض القراءات

دراسة تحليلية تطبيقية في إطار بحثي متكامل سائال هللا التوفيق  دراستهاأحببت 

 والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 :ارهاختي أسبابالموضوع و أهمية

 بشرفالموضوع بعلم شريف وهو علم القراءات، إْذ شرف العلم  تعلق -1

 المعلوم.
 ؛بن العالء البصري عمروالقراءة عند اإلمام أبي  داللةعلى   الوقوف -2

 وذلك من الوفاء بحقه الكبير، المتمثل بعنايته بكتاب هللا تعالى.
إطار بحثي . فأحببت جمعها في مظانها غير في مبثوثةً  الدالالت هذهكون  -3

 متكامل.
 تكاد المما  الدالالتواالستنباطات الدقيقة المترتبة من هذه  الفوائد إظهار -4
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 .غيره عند تجدها
 :البحث منهج

 .امعً  التحليليو  الوصفي المنهجهذا البحث  في اعتمدت -

الدراسة التحليلية القراءات العشر المتواترة من طريقي الشَّاطبية  شملت -

ة.  والدُّرَّ
كتابة اآلية المشتملة على اللفظ المقروء بأكثر من قراءة، بما يصح ب أكتفي -

في رسمها برواية حفص عن  زمتوالت معنى،به مناقشتها في الغالب لتمام ال

 عاصم.
اللفظ المراد دراسته، والقراءات فيه وتخريجها بذكر من قرأ بها؛  ذكرت -

 مع إيراد

 سلسلها الزمني.ومصادرها من كتب القراءات وشروحها حسب ت مظانها

قدر  اوتحريرً  اوضبطً  اوتخريجً  ازوً : عالعلميضوابط البحث  التزمت -

 المستطاع.
 البحث: خطة

 مباحث وخاتمة على النحو اآلتي: وأربعة وتمهيدالبحث من مقدمة  يتكون

 : وفيها مقدمة الموضوع والخطة التي سار عليها البحث.المقدمة

 رو بن العالء البصري.: ترجمة مختصرة ألبي عموفيه: التمهيد

 التفسيرية عند أبي عمرو بن العالء وأمثلتها الداللة: األول المبحث

 اللغوية عند أبي عمرو بن العالء وأمثلتها. الداللة :الثاني المبحث

 الداللة النحوية عند أبي عمرو بن العالء وأمثلتها. الثالث: المبحث

 بن العالء وأمثلتها. الداللة الصرفية عند أبي عمرو الرابع: المبحث
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 المترتبة من البحث. النتائج أهم: وفيها لخاتمةا
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 التمهيد

 :هوفي

 خمتصرة ألبي عمرو بن العالء البصري ترمجة

زبَّان بن العالء بن  هو: -رحمه هللا –العالء البصري  بنعمرو  أبو اإلمام

بن مرَّ  الحارث، بن عمرو بن تميم بنعمار بن العريان بن عبد هللا بن الحسين 

 أحدوهو  ة،بمكة سنة سبعين للهجر ولد ،(1)مضر بن معد بن عدنان نبن إلياس ب

اء السبعة المعتبرين، وعلم من أعالم النحو   ،بالبصرة نشأ المتقدمين،أئمة القُرَّ

 راءالقُ  فيفليس  ،والبصرة على جماعات كثيرة بالكوفة وقرأ ،بمكة والمدينة وقرأ

 والشعر،وأيام العرب  آنوالقر بالعربيةأعلم الناس  نوكامنه.  اشيوخً  أكثرالسبعة 

 .(2)والدينالصدق واألمانة  مع

عالمـًا بالقراءة ووجوهها، حسن االختيار، سهل القراءة  -أبو عمرو -وكان 

غير متكلف، يؤثر التخفيف ما وجد إليه سبيال، وكانت قراءته مقدَّمة عند كثير 

 .(3)من أهل العلم

 أبي عمرو بن العالء وأمثلتها دلداللة التفسيرية عناألول: ا المبحث

اختالف  على قيمةتفسيرية  بدالالت البصريأبو عمرو بن العالء  عني

                                                 
اء الكبار على الطبقات واألعصار للذهبي ) (1) (، وسير أعالم النبالء 1/100انظر: معرفة القرَّ

نهاية في طبقات القراء (، وغاية ال10/288(، والبداية والنهاية البن كثير )6/407للذهبي )

 (.292 -1/288البن الجزري )

اء الكبار ) (2) (، والنشر في القراءات العشر 1/293(، وغاية النهاية )1/104انظر: معرفة القرَّ

 (.1/107البن الجزري )

 (.81انظر: السبعة في القراءات البن مجاهد )ص  (3)
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 يلي: فيماذلك  وأمثلةالقراءة القرآنية 

]األعراف:  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک ژ: في قوله تعالى: األول المثال

201]. 

 الواردة في اآلية: القراءات

األلف  بحذف ژَطـْيف  ژ عمرو، والكسائي، ويعقوب ابن كثير، وأبو قرأ -

 التي بعد الطاء، وإثبات ياء ساكنة بعدها في مكان الهمزة. على وزن "ضيف".

اء العشرة وقرأ - وهمزة مكسورة بعد  الطاءبعد  بألف ژکژ  باقي القُرَّ

 .(1)الياء موضعاأللف في 

 القراءتين: داللة

 داللة ژکژ  و ،ژـْيف  طَ ژ القراءتين فيأفاد أبو عمرو البصري 

: ما يطوف حول الشيء، وهو هنا ما طاف به من الطائف)قال: ) حيثتفسيرية، 

ة والوسوسة الخطرة  .(2)((وسوسة الشيطان. والط ْيف: اللَّمَّ

من  جمع ژکژ  و ،ژَطـْيف  ژ للقراءتينوقد أخذ بهذه الداللة التفسيرية 

ِهي ا ،(3)المفسرين في تفاسيرهم  موافقة (1)لقراءات في كتب التوجيهوجلة من موج ِ

                                                 
المبسوط في القراءات العشر البن (، و301( انظر: السبعة في القراءات البن مجاهد )ص1) 

(، والنشر في القراءات العشر البن 2/585(، والتذكرة البن غلبون )218مهران )ص

(، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي 2/275الجزري)

 (.128)ص

(، ومفاتيح 225 -2/224(، ومعالم التنزيل للبغوي )4/319( الكشف والبيان للثعلبي )2) 

(، وانظر: جامع البيان عن 188األغاني في القراءات والمعاني ألبي العالء الكرماني )ص

 (. 2/289(، والنكت والعيون للماوردي )13/334تأويل آي القرآن )تفسير الطبري( )

(، 4/319(، والكشف والبيان للثعلبي )13/336( انظر: جامع البيان )تفسير الطبري( )1) 
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 لما قاله أبو عمرو البصري في القراءتين من معان.

العرب في فرق ما بين "الطائف"  مأهل العلم بكال واختلف)قال الطبري: )

 "الطيف.و

 أمابعض الكوفيين: "الطائف": ما طاف بك من وسوسة الشيطان. و قال

.  "الطيف": فإنما هو من الل مم والمس ِ

 .(2)((منهم: "الطيف": الل مم، و"الطائف": كل شيء طاف باإلنسان خرآ لوقا

باأللف: من طاف به إذا دار حوله فهو  طائف)في حجة القراءات: ) وجاء

وقال غيره: هو من طاف به من وسوسة الشيطان.  ،كذا قال الكسائي ،طايف

 .(3) ((من الشيطان" أي لمة وخطرة من الشيطان.. طيف" قرأو

 عليه: وبناء

 ،ژَطـْيف  ژ  تدل كل قراءة من القراءتين: ماأبو عمرو البصري  بيَّن فقد

المعنى  ويجلو منهماالمراد  يوضح تفسيريةفيهما داللة  وأفاد  ،ژکژو

 فيهما.

[، 208البقرة: ]  ژۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ژ في قوله تعالى:  الثاني: المثال

                                                                                                                            
(، وغريب 2/289(، والنكت والعيون للماوردي )225 -2/224التنزيل للبغوي )ومعالم 

(، وتفسير المشكل من غريب القرآن لإلمام مكي بن أبي 156القرآن وتفسيره لليزيدي )ص

(، وزاد المسير من علم التفسير 2/243(، وتفسير القرآن للسمعاني )88طالب القيسي )ص

 (.3/309البن الجوزي )

اء السبعة ألبي علي الفارسي )( انظر: 2)  (، وحجة القراءات البن زنجلة 4/121الحجة للقُرَّ

 (.1/487(، والكشف في وجوه القراءات لمكي )305)ص 

 (.13/334جامع البيان )تفسير الطبري( ) (2)

 (.305حجة القراءات البن زنجلة )ص (3)
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 [.61األنفال: ]  ژی  ی   ی  ژ وقوله: 

 الواردة في اآليتين: القراءات

 فيه قراءتان متواترتان؛ هما: -في آية سورة البقرة - ژڭ        ژ لفظ •

بفتح السين  ژالسَّْلِم  ژ قرأ نافع، وابن كثير، والكسائي، وأبو جعفر -

 وسكون الالم.

اء العشرة -  .(1)بكسر السين وسكون الالم  ژڭ        ژ وقرأ باقي القُرَّ

 فيه قراءتان متواترتان؛ هما: -سورة األنفال في آية - ژی   ژ     ولفظ •

 بكسر السين وسكون الالم. ژی   ژ     قرأ شعبة عن عاصم -

اء العشرة -  .(2)بفتح السين وسكون الالم ژ    ِللسَّْلمِ  ژ وقرأ باقي القُرَّ

 القراءتين: داللة

إلى  ژالسَّْلِم  ژ ، وژڭ       ژذهب أبو عمرو البصري في داللة القراءتين 

ْلِم( بكسر السين: اإلسالم، ولذلك قـرأ أ ، ژۓ   ۓ  ڭ    ڭژ ن )الس ِ

 بكسر السين. كأنه قال: ادخلوا في اإلسالم كافة.

ْلح أو الُمَسالَمة، فلذلك قـرأ  ی  ژ وذهب إلى أن )السَّْلم( بفتح السين: الصُّ

 بفتح السين [ 35محمد: من اآلية ]  ژڱ  ں      ں     ژ وقوله:  ،ژی   ی  

(3). 

                                                 
(، والتذكرة البن 145ص(، والمبسوط البن مهران )180( انظر: السبعة البن مجاهد )ص1) 

 (.48(، والبدور الزاهرة للقاضي )ص2/227(، والنشر البن الجزري )2/268غلبون )

(، والتذكرة البن 222(، والمبسوط البن مهران )ص308( انظر: السبعة البن مجاهد )ص2) 

(، وإتحاف فضالء البشر للبنا الدمياطي 2/227(، والنشر البن الجزري )2/354غلبون )

 .(201)ص

اس )1)  (، 74(،ومعاني القراءات لألزهري )ص3/167( انظر: معاني القرآن الكريم للنحَّ
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 وبناء عليه:

تفيد داللة  ژالسَّْلِم  ژ ، وژڭ       ژ فقد أفاد أبو عمرو أن داللة القراءتين

، (1)تفسيرية فيهما، وقد أخذ بهذه الداللة جلة من علماء التفسير في تفاسيرهم

 .(2)وموجهي القـراءات في كتب التوجيه

]النساء:  ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ في قوله تعالى:  :لثالثا المثال

19.] 
 [.15]األحقاف:  ژ  پ  پ  پ       پ   ڀژ وقوله تعالى: 

 الواردة في اآليتين: القراءات

                  قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وهشام راوي ابن عامر، وأبو جعفر -

 بفتح الكاف. ژ ڭ    ژ   

اء العشرة  -  .(3)بضم الكاف ژ ڀ     ژوقرأ باقي القُرَّ

 :القراءتين داللة

                                                                                                                            
 (.4/402(، والمخصص البن سيده )670وحجة القراءات البن زنجلة )ص

(، 12/41(، وتفسير الطبري )159(، َو)ص90انظر: غريب القرآن وتفسيره لليزيدي )ص (1)

( 39فسير المشكل من غريب القرآن )ص(، وت1726-5/1725وتفسير ابن أبي حاتم )

(، والبحر 2/260(، ومعالم التنزيل للبغوي )1/267(، والنكت والعيون للماوردي )93َو)ص

 (.126(، والتبيان في تفسير غريب القرآن للمصري )ص2/130المحيط ألبي حيان )

اء السبعة )76-1/75انظر: علل القراءات لألزهري ) (2) (، وحجة 295-2/293(، والحجة للقُرَّ

(، وشرح الهداية في 1/287(، والكشف لمكي )312( َو )ص130القراءات البن زنجلة )ص

(، والكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها البن أبي 1/196توجيه القراءات للمهدوي )

 (.321-1/320مريم )

ة البن غلبون  (، والتذكر177(، والمبسوط البن مهران )ص596( انظر: السبعة البن مجاهد )ص1)

(، 207(، وإتحاف فضالء البشر للدمياطي )ص2/248(، والنشر البن الجزري )2/554)

 (.295والبدور الزاهرة للقاضي )ص 
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الَكْره: )بقوله: ) ژ ڭ    ژ    ، وژ ڀ     ژوضح أبو عمرو داللة القراءتين 

، أي ما أَْكَرَهك عليه غيرك، والُكْره: المَشقَّة. االقَْهر، وهو ما أُْكِرْهَت عليه قهرً 

 .(1)وما َكِرْهتَه أنت((

  -نهمارضي هللا ع –وقد جاءت داللة أبي عمرو موافقة لما قاله ابن عباس 

 ژ ڭ    ژ   بالضم، أي بمشقة، ومن قرأ  ژ ڀ     ژمن قرأ )في داللة القراءتين: )

 .(2)( (، أي أجبر عليهابالفتح، أي إجبارً 

لضم: من فعل اإلنسان، :  )الُكره( با-رضي هللا عنهما –فقد جعل ابن عباس 

أكرهت و )الَكره( بالنصب: ما أكره عليه صاحبه، تقول: َكرهت الشيء ُكرها و

 .(3) اعلى الشيء َكرهً 

داللة أبي عمرو للقراءتين في أكثر   -رحمه هللا –كذلك وافق اإلمام الكسائي 

 أهل اللغة: وورد عنه وجهان في معنى القراءتين:

: هما لغتان، مثل: الضُّعف والضَّعف، والشُّهد والشَّهد الوجه األول
(4). 

ان على نفسه، وبالفتح ما حمل : الُكـره بالضم: ما حمل اإلنسالوجه الثاني

                                                 
(، وانظر: إعراب 2/684( َو )1/160المختار في معاني قراءات أهل األمصار البن إدريس ) (1)

اء السبعة )(، والحجة للقُ 1/131القراءات السبع وعللها البن خالويه ) (، وحجة 3/144رَّ

(، 2/248(، وشرح الهداية للمهدوي )664-663، َو ص196-195القراءات البن زنجلة )ص

 (.132(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص 1175-3/1174والموضح البن أبي مريم )

 (.195حجة القراءات البن زنجلة )ص  (2)

 ( بتصرف.195حجة القراءات البن زنجلة )ص  (3)

(، وهو قول األخفش األوسط 233معاني القرآن للكسائي: أعاد بناءه الدكتور عيسى شحاته )ص (4)

اس )1/171في معاني القرآن ) (، والتفسير الكبير 6/448(، وانظر: معاني القرآن الكريم للنحَّ

 (.  16/193(، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي )10/10أو مفاتيح الغيب للرازي )
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 .(1)وغضبًا  اعلى غيره، أي قهرً 

 وبناء على ما سبق:

ع القراءات المتواترة وسَّعت معنى اآلية، وزادت من معاني النَّص  فإن تنو 

 توضحالكريم، لذا فتوجيه أبي عمرو لداللة القراءتين تفيد داللة تفسيرية لغوية، 

 المعنى. جلوالمراد وت

 : الداللة اللغوية عند أبي عمرو بن العالء وأمثلتهايالثان المبحث

على اختالف  مةقي   لغوية بدالالت البصريأبو عمرو بن العالء  أهتم

 وأمثلة ذلك فيما يلي: ؛القرآنية اتالقراء

 [.85]البقرة:  ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  في قوله تعالى: المثال األول:
 الواردة في اآلية: القراءات

الهمزة وإسكان السين وحذف األلف بعدها  بفتح ژڦ   ژ حمزة   قرأ -

 .ژ أَْسرى ژهكذا 
اء العشرة باقي وقرأ - الهمزة وفتح السين وإثبات ألف  بضم ژڦ ژ  القرَّ

 .(2)بعدها

 القراءتين: داللة

 الفرقب ژ ڦژ و  ژ أَْسرى ژداللة القراءتين  البصريعمرو  أبو بيَّن

وما كان في  ،الَوثاق: فهم األُسارى كان في ما)فقال: ] ) اللغة،بينهما من حيث 

 اليِد: فهم األَْسَرى.

                                                 
(، دون زيادة "أي قهًرا وغضبًا"، والجامع ألحكام القرآن 5/276لعيون للماوردي )النكت وا (1)

 (.233(، وانظر: معاني القرآن للكسائي )ص16/193للقرطبي )

(، والبدور الزاهرة 2/277(، والنشر البن الجزري )191انظر: المبسوط البن مهران )ص  (2)

 (.35للقاضي )ص
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 ،األَْسرى فهم: اما جاء ُمْستأِسرً )عنه بعُضهم الفرَق بمعنى آخر فقال: ) ونَقَلَ 

 .(1) ([(وما صار في أيديهم: فهم األُسارى

وما لم يؤسر بعد منهم  ،أخذوا فهم عند األخذ أسارى إذا):  )-اأيضً  - وقال

 .(2) (([67األنفال: ]  ژۈ  ۈ           ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ : كقوله ،أسرى

(، شب هوه أسارى: )فقالوا ؛بين أُسارى وأَْسرى ايَْعرف أهُل اللغة فَْرقً  ولم

قرأ: )أسرى(،  من ألن ؛وَكَسالى. وقالوا: َكْسلَى فشب هوه بأسرى سالىبقولهم: كُ 

الذين قرءوا ذلك:)أُسارى(،  وأماإذ كان على"فعيل"،  ،فإنه أراد جمع"األسير"

فإنهم أخرجوه على مخرج جمع "فَعالن"، إذ كان جمع "فَعالن" الذي له "فَعلى" 

قد يشارك جمع "فعيل" كما قالوا: "َسكارى وَسكرى، وَكسالى وَكسلى"، فشبهوا 

 .(3)بذلك  -وجمعوه مرة "أسارى"، وأخرى "أسرى"  -"أسيرا" 

عدم صحة الفرق بين  ادً مؤك –حمة هللا عليه ر -ِلَذا قال اإلمام الطبري 

بعضهم يزعم أن معنى "األسرى"  وكان)اللغوية: ) الداللةالقراءتين من حيث 

مخالف معنى "األسارى"، ويزعم أن معنى "األسرى" استئسار القوم بغير أسر 

من المستأِسر لهم، وأن معنى "األسارى" معنى مصير القوم المأسورين في أيدي 

ما ال وجه له يفهم في لغة أحد من  وذلكهم وأخذهم قهرا وغلبة. اآلسرين بأسر

 .(4) ((العرب

                                                 
 (.482 -1/481لمكنون للسمين الحلبي )الدر المصون في علم الكتاب ا (1)

 (.104حجة القراءات البن زنجلة )ص (2)

(، ومعاني القرآن الكريم وإعرابه 2/311(، وتفسير الطبري )3/650انظر: الكتاب لسيبويه ) (3)

 -1/481(، والدر المصون للسمين )193(، ومفاتيح األغاني للكرماني )ص 2/425للزجاج )

482.) 

 ( .2/311ي )تفسير الطبر (4)
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هو  عمرووما قاله أبو  ة،واحد القراءتين داللةفإن  ،سبق ماعلى  وبناء

 .(1) أحد عليه افقهيو لم وإناجتهاد له حظ من النظر  ولكنه ؛اجتهاد منه

 [.249]البقرة:  ژ ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ   قوله تعالى:  في :الثاني المثال

 الواردة في اآلية: القراءات

 الغين. بفتح ژ َغْرَفةژ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر قرأ -

اء العشرة  وقرأ -  .(2)بضم الغين ژ   ُغْرفَة ژباقي القُرَّ

 القراءتين: داللة

د كان بالي ما)): ژ َغْرفَةژ  و ،ژ   ُغْرفَة ژ القراءتين داللةأبو عمرو في  قال

 .(3) ((مبالض رفةوما كان بإناء فهو غُ  ،بالفتح رفَةفهو غَ 

كنعت )فقعال: ) ،ژ َغْرفَةة ژ علعى قراءتعه اشععريً  اأبو عمرو يطلب شاهدً  وكان

 ينشد: افبينا أنا أطوف بالبيت إذ سمعت منشدً  ،من الحجاج اهاربً 

 نَ ِمععععع فُععععوسُ تَجعععععزُع النُّ  ربمععععا

   األْمــــ
 (4)قاللعِ فَْرَجة  كحل ِ ا لَهُ  ــــرِ 

 .اجله: ما الخبر؟ فقال: مات الحج   فقلت     

بقوله: فَرَجة ، أو بقوله:  ،كنت أفرح قوليه : فما أدري بأي  -أبوعمرو – قال

                                                 
 (.482 -1/481انظر: الدر المصون للسمين ) (1)

(، والتذكرة البن 149(، والمبسوط البن مهران )ص187( انظر: السبعة البن مجاهد )ص1) 

(، وإتحاف فضالء البشر للدمياطي 2/230(، والنشر البن الجزري )2/272غلبون  )

 (.207)ص

 (.140حجة القراءات البن زنجلة )ص  (3)

(، ونسب سيبويه هذا الشاهد إلى أمية بن أبي الصلت، وهو في ديوانه 1/270لكتاب لسيبويه )ا (4)

 (، والبيت من )البحر الخفيف(.50)ص 
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 .(1) ((مات الحجاج

 في اللغة: الغرف

 َغْرفًا يَْغُرفُه ونحوهما والَمَرقَ  الماءَ  َغَرفَ (: غرفجاء في معاجم اللغة: )

 ُغِرف، ما: والغُرفة والغَْرفةُ  َغْرفًا، بيدي الماء َغَرفتُ و منه، فَ واْغتَرَ  واْغتََرفَه

ة الغَْرفة: وقيل ٿ    ٿ  ژ    :العزيز التنزيل وفي اْغتُِرف، ما: والغُرفة الواحدة، المرَّ

. االسم وهو نفسه، يُْغتَرفُ  الذي الماء معناه: وُغْرفة وُغْرفة، َغْرفة ،ژٹ 

ة: والغَْرفة  َغْرفُك الغَْرف.. و اليد ِملء بالضم الغُرفة: ويقال در،المص من المرَّ

 .(2) بالِمْغرفة أَو باليد الماء

 عند المفسرين وعلماء توجيه القراءات: الغرف

 قاله ما (4)وعلماء توجيه القراءات في كتبهم ،(3)في تفاسيرهم المفسرون وافق

كسائي فيهما: ال قالهالقراءتين من معان، ومن ذلك ما  داللةعمرو في  أبو

والَغرفة: االغتراف،  ،الغُرفة بالضم: الذي يحصل في الكف من الماء إذا غرف))

                                                 
 (.2/251الزاهر في معاني كلمات الناس البن األنباري ) (1)

( 9/263( مادة: )غرف(، ولسان العرب البن منظور )8/109انظر: تهذيب اللغة لألزهري ) (2)

(، والكليات 3/159دة )غرف( بتصرف، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ للسمين )ما

 (.647للكفوي )ص

(، وبحر العلوم 1/77(، ومجاز القرآن ألبي عبيدة )6/154انظر: التفسير الكبير للرازي ) (3)

(، وتفسير القرآن للسمعاني 1/317(، والنكت والعيون للماوردي )1/189للسمرقندي )

(، وتفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين 353(، وغريب القرآن للسجستاني )ص1/252)

(1/248.) 

(، وحجة القراءات 1/87(، وعلل القراءات )82-81انظر: معاني القراءات لألزهري )ص (4)

(، والمختار في معاني 1/202(، وشرح الهداية للمهدوي )1/304(، والكشف )140)ص

(، وكشف المشكالت 3/1165(، والموضح البن أبي مريم )1/88القراءات أهل األمصار )

(1/294.) 
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 .(1)((والفتح المصدر ،فالضم اسم

اس وقال  ،في اللغة: ملء الكف أو المغرفة ْرفةالغُ ): )-رحمه هللا –النَّحَّ

 .(2)((الفعلة الواحدة رفةوالغَ

الضم: الشيء القليل الذي يحصل في ب الغُرفة): )-رحمه هللا  –الرازي  وقال

االغتراف مرة واحدة، ومثله األكلة واألكلة،  وهوبالفتح الفعل،  رفةالكف، والغَ 

 ابالضم، أي شيئً  كلةأكلت عندهم إال أُ  وما ،واحدة كلةيقال: فالن يأكل في النهار أَ 

 رفةوالغُ  ،يقع على قليل ما في يده وكثيره ،بالفتح مصدر رفةقليال كاللقمة،... وغَ 

 .(3)((بالضم: اسم ملء الكف أو ما اغترف به

 .فيهما جميةمع ةداللة لغوي اأبي عمرو للقراءتين بأنه داللة يتبين ،سبق مما

 [.283]البقرة:  ژ پ  ڀژ  : في قوله تعالى:الثالث المثال
 الواردة في اآلية: القراءات

 من غير ألف. بضم الراء والهاء ژفَُرُهنٌّ  ژقرأ ابن كثير وأبو عمرو  -

اء العشرة  - بكسر الراء وفتح الهاء وألف  ژپ  ژ وقرأ باقي القرَّ

 .(4)بعدها

 :القراءتين داللة

                                                 
(، وانظر: معاني القرآن للكسائي 1/231(، ومعالم التنزيل )2/216الكشف والبيان للثعلبي ) (1)

 (. 93)ص

اج )1/253معاني القرآن الكريم ) (2)  (.331-1/330(، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجَّ

 (.6/154مفاتيح الغيب )التفسير الكبير و (3)

(، والنشر البن 156(، والمبسوط البن مهران )ص194( انظر: السبعة البن مجاهد )ص3) 

(، والبدور الزاهرة للقاضي 214(، وإتحاف فضالء البشر للدمياطي )ص2/237الجزري )

 (.57)ص 
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ذلك  معلاًل  -عن القراءة األخرى -وضَّح أبو عمرو داللة القراءة التي قرأ بها 

 بقوله:

ي للفصِل بين الرهاِن في الخيِل وبين جمع )َرْهن( ف ژفَُرُهنٌّ  ژإنما قََرأت ))

 .(1)((غيرها

 ومعنى هذا الكالم:

؛ ألنه ژپ  ژ على قراءة  ژفَُرُهن   ژأبو عمرو هذه القراءةَ  (2)إنما اختار

ال يجوُز له أَْن يفعَل ذلك كما ذََكر دوَن ات ِباع رواية  
(3). 

في  اوهذا دليل على أن أبا عمرو متبع لألثر في الرواية، ولم يكن قياسيً 

الوجوه النحوية واللغوية، وإنما ذكر هذا اإليضاح لتفسير اختياره  للقراءات على 

 قراءته وبيان داللتها من حيث اللغة.

 :(4): في القراءتين داللتانوخالصة ما سبق

ُهن( في األموال، و): أن األولى - َهان)الرُّ  في الخيل. (الر ِ

َهان( جمع، و)الُرُهن( جمع الجمع، مثل: ثمار وثمر.والثانية -  : أن )الر ِ

 :الرابع مثالال

آل ]ژھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ  في قوله تعالى:

                                                 
 (.2/679(، وانظر: الدر المصون )152حجة القراءات البن زنجلة )ص (1)

اء العشرة المعتبرين ما هو األحسن عنده من االختي (2) ار في القراءة: هو أن يختار قارئ من القرَّ

وجوه القراءات المتواترة حتى ينفرد بقراءة فتشتهر، فتنسب إليه بلفظ االختيار. فيقال: اختياُر 

 (، و التبيان100فالن، أو قراءة فالن . ينظر: اإلبانة عن معاني القراءات لمكي القيسي )ص 

 (.121لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق اإلتقان لطاهر الجزائري )ص

ف.2/679انظر: الدر المصون للسمين ) (3)  ( بتصر 

(، 152(، وحجة القراءات البن زنجلة )ص1/366انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (4)

 .(1/359(، والنكت والعيون للماوردي )2/679والدر المصون للسمين )
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 [.27عمران:

 الواردة في اآلية: القراءات

 :(1)، فيه قراءتان متواترتان؛ هماافي اآلية معً  ژ   اْلَميِّتژ   لفظ

 - ژ اْلَمْيت ژقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وشعبة عن عاصم  -

اءحسب القراءات الواردة عند   بتخفيف الياء ساكنة. -القُرَّ

اء العشرة  -  بتشديد الياء مكسورة. امعً  ژ اْلَميِّت ژوقرأ باقي القُرَّ

 :القراءتين داللة

َق أبو عمرو بن العالء بين القراءتين •  اْلَميِّت ژ بالتخفيف، و ژ  اْلَمْيتژ   فَرَّ

ُمت، واستدلَّ التخفيُف لما قد مات، والتشديد لما لم يَ )بالتشديد، حيث قال: ) ژ

 .(2)(([30الزمر: ]  ژحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  ژ بقوله تعالى: 

كما دعَّم أبو عمرو بن العالء تفريقه ذلك بالشعر، حيث أنشد •
(3): 

 تَْعِقلُ قد فَسَّْرُت إِن ُكْنَت  فَُدونك َسائِلي تَْفِسيَر َمْيت  وَمي ِت   يا
  َمن إِلى القَْبِر يُْحَملُ الَمْيُت إاِلَّ  وما كان َذا ُروح  فذلك َمي ِت   فَمن

أبا عمرو البصري  -فارس ميدان علم القراءات –وقد وافق ابن الجزري  •

اء فيهما -فيما ذهب، حيث قال  واتفقوا على تشديد ما )) :-بعد أن ذكر خالف القُرَّ

                                                 
(، والنشر البن 140،141(، والمبسوط البن مهران )ص203انظر: السبعة البن مجاهد )ص (1)

(، والبدور الزاهرة 198(، وإتحاف فضالء البشر للدمياطي )ص225-2/224الجزري )

 (.61للقاضي )ص

(، وانظر: تفسير الطبري 1/114المختار في معاني قراءات أهل األمصار البن إدريس ) (2)

حيث نصَّ الطبري بمثل قول أبي عمرو في )مْيت وميَّت( وهو مذهبه، وانظر  (،6/310)

 (.1/198كذلك: البيان في غريب إعراب القرآن لألنباري )

(، مادة: )موت(، وانظر: بلغة السالك 5/100تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ) (3)

 (.1/31ألقرب المسالك ألحمد الصاوي )
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 حئ  مئ  ىئ  ژ و  ،[17اآلية  ن]إبراهيم: م ژ  ۈ  ۈ  ٴۇژ لم يَُمْت، نحو: 

 .(1)((قق فيه ِصفةُ الموِت بعُد،  بخالِف غيره؛ ألنه لم يتحژيئ   

إلى عدم التفريق  (3)، وعلماء القراءات(2)وذهب جمع كبير من علماء اللغة •

بين القراءتين في االستعمال، وأنه ال خالف بين )َمْيت، وَمي ِت( من حيث اللغة؛ 

مات، فهو  وأن من قال: المي ِت: ما لم يَُمْت ووجهه إلى الَمْوت، والمْيت: ما قد

خطأ, وإنما يقال للذي مات: َمي ِت وَمْيت، ولما َسيَُموت ولم يمت: َمي ِت وَمْيُت، 

 .فهما لغتان معروفتان في كالم العرب تعطيان معنى واحًدا

 :(4)واستدلوا بقول الشاعر

ما َمْن َماَت فَاْستََراَح بَِمْيت   لْيسَ   الَمْيُت َمي ُِت األْحيَـاءِ  إنَـّ
مثل )اْلَمي ِت(، أي جمع بين اللغتين فيما سيموت؛ ألن  اْيت( مخففً فجعل )اْلمَ 

أصل الكلمة "ميوت" على فيعل فقلبوا الواو ياء للياء التي قبلها فصارت ))

"مييتا"، فمن قرأ بالتخفيف فإنه استثقل تشديد الياء مع كسرها فأسكنها فصارت 

                                                 
 (.2/225النشر ) (1)

اس ) (2) (، ولسان العرب 14/244(، وتهذيب اللغة لألزهري )3/363انظر: إعراب القرآن للنحَّ

 (.5/102(، وتاج العروس للزبيدي )2/91البن منظور )

( كالهما لألزهري، والحجة 1/110(، وعلل القراءات )99-98انظر: معاني القراءات )ص (3)

اء السبعة ) (، 1/339(، و الكشف  لمكي )159زنجلة )ص(، وحجة القراءات البن 3/27للقُرَّ

(، وكشف المشكالت وإيضاح المعضالت في إعراب القرآن 1/216وشرح الهداية للمهدوي )

 (.1/325وعلل القراءات للباقولي )

الشاعر: هو عدي بن رعالء الغساني، ونسبة البيت لعدي في: األصمعيات: ألبي سعيد عبد  (4)

(، 2/161(، َو)1/149(، ومجاز القرآن ألبي عبيدة )152)صالملك بن قُريب بن عبد الملك 

اس ) اس )2/144ومعاني القرآن الكريم للنحَّ (، 5/207(، َو)3/363(، وإعراب القرآن للنحَّ

 (.5/101وتاج العروس للزبيدي )
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األصل؛ وذلك أنه في األصل  " وزنه فيل، ومن قرأ بالتشديد فإن التشديد هوا"ميتً 

"ميوت"، فاستثقلوا كسرة الواو بعد الياء فقلبوها ياء للياء التي قبلها ثم أدغموا 

 .(1)((الساكنة في الثاني فصارتا ياء مشددة

وال فرق بين التشديد والتخفيف )ِلَذا قال أبو حيَّان األندلسي في القراءتين: )

هين وهي ن. ومن زعم أن المخفف لما قد في االستعمال، كما تقول: لين ولي ن، و

 .(2)((مات، والمشد د لما قد مات، وِلَما لم يَُمْت، فيحتاج إلى دليل

 يتبي ن للباحث: مما سبق من أقوال،

أن دالالت أبي عمرو في بعض األحيان لم توافق أدلة تكن محل إجماع عند 

 علماء اللغة والتفسير والتوجيه.

 أبي عمرو بن العالء وأمثلتها عندلنحوية الثالث: الداللة ا المبحث

على أساس  ةالنحوية القائم بالداللةالبصري  العالءعمر بن  أبواعتنى 

ذلك  وأمثلةكل منها؛  داللةوبيان  ،اختالف الحركة اإلعرابية في القراءة القرآنية

 فيما يلي:

 [.33]األحقاف:  ژۀ  ۀ  ہ  ہ     ژ  في قوله تعالى:  األول: المثال

 الواردة في اآلية: لقراءاتا

 :(3)قراءتان متواترتان؛ هما فيه ژہ ژ لفظ   

                                                 
( كلهما لألزهري، والحجة 1/110(، وعلل القراءات )99-98انظر: معاني القراءات )ص (1)

اء السب (، 1/339(، و الكشف لمكي )159(، وحجة القراءات البن زنجلة )ص3/27عة )للقُرَّ

 (.1/325(، وكشف المشكالت للباقولي )1/216وشرح الهداية للمهدوي )

 (.2/439البحر المحيط ) (2)

(، والنشر 2/555(، والتذكرة البن غلبون )407( َو)ص373( انظر: المبسوط البن مهران )ص1)

(، والبدور الزاهرة 355، وإتحاف فضالء البشر للدمياطي )ص(2/469البن الجزري  )
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تحتية مفتوحة، وسكون  بياء ژ يَْقِدرُ  ژ يعقوب الحضرمي بقراءة انفرد -

 القاف بعدها، مع ضم الراء من غير تنوين على أنه فعل مضارع.

اء العشرة وقرأ - موحدة مكسورة، وفتح القاف  بباء ژہ ژ  باقي القُرَّ

 لف بعدها، مع كسر الراء منونة، على أنه اسم فاعل.وأ

 :القراءتين داللة

اَدَخلْت الباء هاهنا )): ژبِقَاِدر   ژ قراءة داللةالعالء في  بنقال أبو عمرو   لـمَّ

طال الكالم، وكان المعنى: أليس بقادر. وإنما َحُسنَت الباُء؛ ألنَّ في الكالِم حـرَف 

ا لم تَْحُسن الباُء، أال تَرى أنَّك ال تقول: َظنَْنُت زيًدا نفي، ولو كان الكالُم إخبارً 

، ويَْحُسُن أن تقوَل: ما َظنَْنُت زيًدا بقائم  .(1)((بقائم 

لتوضيح موقع  ،ژہ ژ التي اخنارها  لقراءةأبي عمرو هنا ل داللة تجاء

تخريج نَْحوي )إعرابي(  عتبرت فداللته: وعليهالباء في اآلية من حيث اإلعراب، 

 للقرآن، فاهم ألحكامه ومعانيه. رئمن إمام نحوي قا

 أبي عمرو: لداللة توضيح

تأتي تأكيًدا  إنمادخول الباء ِلَما تقدَّم في الكالم من معنى النفي؛ ألن هذه الباَء 

للنفي، فال تَجيء في اإلثبات، فعلى هذا ينبغي أْن ال يدخل الباء؛ ألن قاِدًرا خبُر  

() النفي، لكن الكالَم محمول  على المعنى، والمعنى  معنى( أَنَّ )وليس في  ،أَنَّ

أََو لَـْم يََرْوا أَنَّ )على النفي ألْجِل تقد ِم النفي في أوِل الكالِم، إْذ ال فْرَق بين قولك: 

(، وبين قولك:  ، فالمعنى واحد ، وهذا كما (أََرأَْوا أَنَّ هللا ليس بِقَاِدر  )هللا بِقَاِدر 

، وكذلك هذا تقول: زيًدا بقائ ؛ ألنه في تقديِر ظننُت أنَّ زيًدا ليس بقائم  ، وهو جائز  م 

                                                                                                                            
 (.296للقاضي )ص

 (. 2/687المختار في معاني قراءات أهل األمصار البن إدريس ) (1)
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أَلَْيَس هللا بقادر  على أْن يُْحيَِي الموتى؟ هتقدير
(1) .  

 [.23المرسالت: ]  ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ : في قوله تعالى: الثاني المثال

 الواردة في اآلية: القراءات

 الدال. ديدبتش ژ فَقَدَّرنَا ژ نافع، والكسائي قرأ -

اء العشرة  وقرأ -  .(2)الدال بتخفيف ژٺ  ژ  باقي القُرَّ

 :القراءتين داللة

 ،الدال بتشديد ژفَقَدَّرنَا ژ القراءتينأبو عمرو البصري  داللة نحوية في  أفاد

 فَنِْعمَ " لكان ژ فَقَدَّرنَا ژ لو كان)الدال، حيث قال: ) بتخفيف ژٺ  ژ  و

رون اسَم الفاعل من المخفف: قَاِدر،  ألن؛ ژٺ  ٿ     ٺ ژ  "، وإنما هوالُمقَّدِ

ر. ومعناه: فََملَْكنَا فَنِْعَم المالكون (قَدَّر)واسَم الفاعل من   .(3)((بالتشديد: ُمقَد ِ

إال أنه يتضح من  ،(4)األثر في قراءته يتبعقلت: رغم أن أبا عمرو البصري 

 .(5)القراءتين معنىكالمه هنا أنه يفاضل بين 

                                                 
 (.  ولزيادة توضيح في تخريج القراءة وإعرابها، انظر: 3/1179الموضح البن أبي مريم ) (1)

اء )       (، وعلل القراءات 449( َو )ص405القراءات )ص (، ومعاني3/56معاني القرآن للفرَّ

(، وإعراب القرآن 4/447(، كالهما لألزهري، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )2/629)

اس ) (، وكشف المشكالت للباقولي 2/670(، ومشكل إعراب القرآن لمكي القيسي )4/174للنحَّ

 (.2/1159(، والتبيان في إعراب القرآن ألبي البقاء العكبري )2/312)

( والنشر 457(، والمبسوط البن مهران )ص666، َوص368( انظر: السبعة البن مجاهد )ص3)

(، والبدور الزاهرة 567(، وإتحاف فضالء البشر للدمياطي )ص2/397البن الجزري )

 (.317للقاضي)ص

 (.2/783المختار في معاني قراءات أهل األمصار البن إدريس ) (3)

وال أنه ليس لي أن أقرأ إالَّ بما قرأُت، لقرأُت حرَف كذا: كذا، وحرف كذا: وذلك عندما قال: ))ل (4)

اء الكبار للذهبي )83كذا(( السبعة البن مجاهد )ص   (.103 -1/102(، وانظر: معرفة القرَّ

المفاضلة بين القراءات: هي اختيار قراءة متواترة على قراءة متواترة مثلها، أي مفاضلة اختيار  (5)
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 النحوية للقراءتين: داللةال توضيح

ر، و) ا( بالتشديد تقديرً قَدَّرإنَّ ) - فهما  ،فهو قادر ا( بالتخفيف قَْدرً قَدرفهو ُمقد ِ

.  لغتان بمعنى واحد 
 ألنه من قََدَر مخف فـًا. ؛ژٺ  ٿ    ژ  قرأ بالتخفيف فِلقوله تعالى: فمن -

َجادٌّ ُمِجدٌّ، وقد جاء قرأ بالتشديد فإلرادةِ الجمع بين اللغتين، كما قالوا:  وَمنْ 

، [17الطارق:]  ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ     ژ  التنزيل بمثل ذلك، قال هللا تعالى: في

ْلهم فجاء ل( لكان: َمه ِ باللغتين معًا، ولو كان على )فََمه ِ
(1). 

ژ  و ژفَقَدَّرنَا ژ أبي عمرو البصري للقراءتين داللة اتضحتسبق،  مما

 صرفية،داللة  -اأيضً  – فيهماية، كما أفاد نحو داللةوالذي أفاد فيهما  ،ژٺ  

هذه الداللة وضوًحا عند  تزاد كماالقراءتين،  معنىوقد لمسنا مفاضلته بين 

 بما في كتب إعراب القراءات وتوجيهها. امقارنته

 أبي عمرو بن العالء وأمثلتها عندالرابع: الداللة الصرفية  المبحث

في  تالفهااخ على الواردة القراءات أبو عمر بن العالء البصري بداللة اعتنى

 وأمثلة ذلك فيما يلي: ؛المستوى الصرفي وبيان وجه كل منها

 [.23]القصص: ژ  ڄ  ڄ  ڃژ في قوله تعالى:  األول: المثال

                                                                                                                            
اء  -تقديمها على غيرها لعلة يراهاالقراءة و سواء من حيث اللغة أو لكثرة من قرأ بها من القرَّ

 ال ترجيحها. إذ ترجيح القراءات المتواترة على غيرها اليجوز. -وغير ذلك من األسباب

(، والموضح البن أبي مريم 2/783المختار في معاني قراءات أهل األمصار البن إدريس ) (1)

(3/1328.) 

اء )ولزي  (، وإعراب القرآن 224-3/223ادة توضيح في داللة القراءة: انظر: معاني القرآن للفرَّ

اس  ) (، والحجة البن 2/428(، وإعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه )5/117للنحَّ

اء السبعة  )360خالويه )ص -743(، وحجة القراءات البن زنجلة )ص6/365(، والحجة للقُرَّ

 (.2/1264(، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري )2/358لمكي ) (، والكشف744
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 الواردة في اآلية: القراءات

بفتح الياء وضم  ژ يَْصُدرَ  ژ أبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر قرأ -

 الدال.
 .(1)بضم الياء وكسر الدال ژڄ  ژاء العشرة باقي القُرَّ  وقرأ -

 القراءتين: داللة

الياء، وضم  بفتح ژ يَْصُدرَ  ژ أبو عمرو البصري اختياره لقراءة وضَّح -

، أي: حتى يرجعوا من سقيهم  امضارع َصَدر، جعله ثالثيً  أنهالدال  غير ُمتَعد  

[ 6لة: ]الزلز ژڇ  ڍ  ڍ   ژ  الذي يسقون فيه المواشي، ودليله قوله:

 .(2)((الماء عن َعاءُ من ذلك حتى ينصرف الر ِ  المراد)الختياره بأن ) حتجَّ وا

داللة  وهي ژڄ  ژ ، وژ يَْصُدرَ  ژ  القراءتين فينوع الداللة  بيَّن ثم -

الوجه أن يذكر المفعول فيقول:  كان ژڄ  ژكان  ولو)حيث قال: ) ،صرفية

أنه غير  ِلمَ عَ  ،لم يذكر مع الفعل المفعول امَّ فل ،(اِشَيتَُهممَ  َعاءُ الر ِ  ْصِدرَ )حتى يُ 

َعآءُ  يَْصُدرَ  ژواقع، وأنه  جمع : ژ ڃژ  و ،: ينصرفون عن الماءبمعنى ژ الّرِ

 .(3)((راع، مثل: صاحب وصحاب

الياء وكسر الدال، أنهم جعلوه  بضم ژڄ  ژ قراءة في الداللي والوجه -

إذا رددتها من السقي،  (أصدرت اإلبل)رباعيًا متعديًا إلى مفعول محذوف، من 

                                                 
(، والتذكـرة البن 339(، والمبسوط البن مهـران )ص492( انظر: السبعة البن مجاهد )ص1) 

(، وإتحاف فضالء البشر للدمياطي 2/341(، و النشر البن الجزري )2/484غلبون )

 (.240(، والبدور الزاهرة للقاضي )ص594( َو )ص435)ص

 (.543حجة القراءات البن زنجلة )ص (2)

 (.543حجة القراءات البن زنجلة )ص (3)
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 .(1)والمعنى: حتى يُصِدر الرعاء إبلهم ومواشيهم من السقي

 [.2]الحشر:  ژۈ  ٴۇ  ژ في قوله تعالى:  المثال الثاني:

 الواردة في اآلية: القراءات

بُونَ  ژ انفرد أبو عمرو وحده بقراءة - اء. ژ يَُخّرِ  بفتح الخاء وتشديد الرَّ

اء العشرة  - اء ژۈ   ژ وقرأ باقي القُرَّ بإسكان الخاء وتخفيف الرَّ
(2). 

 :لقراءتينا داللة

 ، يُْخلُون: ژۈ ژ    )قال أبو عمرو البصري في داللة القراءتين ما نصُّه: )

بُونَ  ژ و ُمون: ژ يَُخّرِ بُوَن( من فعل التخريب، و. (3)((يَُهد ِ يُْخِربُوَن( )فـ )يَُخر ِ

 .(4) بالتخفيف أي: يتركوها خرابًا

ب بالتشديد: هدم وأفسد، وأخرب: )بي عمرو أنه قال: )وحكي عن أ - إن خرَّ

 . وهي داللة صرفية تفسيرية.(5)((وذهب عنه اترك الموضع خرابً 

اء؛ ألن  اإلخراب: ): )- اأيضً  –وقال أبو عمرو  - إن ما اخترت التشديد في الرَّ

                                                 
اج )2/173الكشف لمكي ) (1) (، وعلل القراءات 4/139(. وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجَّ

(، وإعراب القراءات السبع وعللها البن 276(، والحجة البن خالويه )ص2/502لألزهري )

-2/546، والمختار في معاني قراءات أهل األمصار البن إدريس )(170-2/169خالويه )

 (.2/197(، وكشف المشكالت للباقولي )980-2/979(، والموضح البن أبي مريم )547

(، والتذكرة البن 433(، والمبسوط البن مهران )ص632( انظر: السبعة البن مجاهد )ص3) 

اف فضالء البشر للدمياطي (، وإتح2/386(، والنشر البن الجزري )2/585غلبون )

 (.317(، والبدور الزاهرة للقاضي )ص537)ص

 (.2/737(، والمختار في معاني قراءات أهل األمصار البن إدريس )23/266تفسير الطبري ) (3)

 (.5/397تفسير القرآن للسمعاني ) (4)

 (.537إتحاف فضالء البشر  للدمياطي )ص (5)
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لوا لم يتركوا منازلهم فيرتح(1)ترك الشيء خرابًا بغير ساكن، وأن  بني النضير

بوها بالنقض والهدم . وهنا يتضح تصويره البالغي لموقف (2)((عنها، ولكن هم خر 

 الذين كفروا من أهل الكتاب. 

 وهنا تعددت الدالالت في القراءتين، وعليه يكون المعنى:

بالتخفيف، من اإلخراب، ومعنى القراءة: يُْخلُون المكان من  ژۈژ  -1

 الء والتَّْرك.السكان، أي يتركوها خرابًا، بمعنى اإلخ

بُونَ  ژ و -2 ُمون بيوتهم  ژ يَُخّرِ بالتشديد: من التخريب، ومعـنى القراءة: يَُهد ِ

 بأيديهم

 وأيدي المؤمنين.

هذا  فيالدالالت القرائية عند أبي عمرو  تعددتعلى ما سبق، فقد  وبناء

ر موقف الذين كفروا من  ،المثال، بين داللة صرفية، وتفسيرية، وبالغية إْذ صوَّ

هل الكتاب وهم في لحظة الهزيمة والهوان، تاركين منازلهم وأموالهم بسبب أ

فعالهم ونقضهم للعهد، كما هو معهود عنهم في كل زمان ومكان، إذ عمدوا إلى 

بوها وعط لوها لكي ال يستفيد منها المسلمون  بيوتهم التي أوشكوا على تركها فخر 

بوا فيها وعطلوابعدهم، فتركوا ديارهم التي بنوها وتحصنوا فيه ا وقد خر 
(3). 

                                                 
قيل: هم قوم من اليهود بالمدينة، دخلوا في العرب وهم على بنو النضير: حي من يهود خيبر، و (1)

نسبهم إلى هارون أخي موسى عليه السالم. انظر: السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون لعلي 

 (.2/559بن برهان الدين الحلبي )

 (، وحجة القراءات البن زنجلة9/269(، والكشف والبيان للثعلبي )23/266تفسير الطبري ) (2)

 (.18/4(، والجامع ألحكام القرآن للقرطبي )705)ص

 انظر: توضيح داللة القراءتين في: (3)

اء )        (، ومعالم التنزيل 5/500(، والنكت والعيون للماوردي )3/143معاني القرآن للفرَّ

(، 5/284(، والمحرر الوجيز البن عطية )4/499(، والكشَّاف للزمخشري )4/315للبغوي )
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* * * 

 

 

                                                                                                                            
اء 486(، ومعاني القراءات لألزهري )ص8/205ير البن الجوزي )وزاد المس (، والحجة للقُرَّ

(، والمختار في معاني قراءات أهل األمصار البن 2/316(، والكشف لمكي )6/283السبعة )

 (. 3/1259(، والموضح البن أبي مريم )2/737إدريس )
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 اخلامتة

المولى سبحانه وتعالى أن  هلل والصالة والسالم على رسول هللا، سائاًل  الحمد

 يحسن ختامنا.

فيه  تعرضتهذا البحث، وقد  دراسةمن هللا سبحانه وتعالى، فقد تمت  بتوفيق

ة على اختالف القرآني القراءةفي داللة  متنوعة إلى دراسة أحد عشر مثاالً 

 :ذلك وخالصةتغايرها، 

 بيانو المتواترةبعض القراءات  بداللةأبو عمرو بن العالء  اعتنى :أوالً 

ركائز؛  أربعللقراءات على  داللته في يعتمدعندها ويبي ِن وجوهها، و فيقفِعلَِلها، 

 هي:

 .التفسير -1
 .اللغة -2
 .النحو -3
 .الصرف -4

 .التطبيقيةو ليليةالتح بالدراسةما ظهر  وهذا    

 األثر في القراءة. إتباعه :اثانيً 

 للقراءات المتواترة بحملها بقراءات أخرى. داللته في يستعين :اثالثً 

 بالش عر من كالم العرب. دالالتهفي بعض  يستشهد :ارابعً 

وهي مفاضلة اختيار بين  دالالته؛بين القراءات في بعض  يفاضل :اخامسً 

 .القراءات معاني

السديدة الختالف  دالالتهبرغم  البصريالعالء  بنأن أبا عمرو  :اسادسً 

اء السبعة  ة،القراءات فهو مقرئ، وله اختيار في القراء كيف وهو أحد القُرَّ
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ومع ذلك تجده يختار  ،واإلتقان في نقل القراءة ةالمعتبرين والمشهورين باألمان

أو  التفسيري الجانبالوجه المختار، سواء في  بداللةقراءته ويوضح اختياره 

ثم يوضح الوجه اآلخر من القراءة ما  الصرفي،الجانب النحوي و في وأ اللغوي

وهذه تنم عن شخصية عالم مفسر  -وقد رأينا ذلك في األمثلة السابقة  –أمكن ذلك 

 نحوي، وقارئ فاهم ألوجه القرآن الكريم على اختالفها.

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وآخر

* * * 
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 املصادر واملراجع قائمة

 الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي. القرآن -1
فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: ألحمد بن محمد بن عبد  إتحاف -2

 -هـ(، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية1117الغني البنَّا الدمياطي )ت:

 م.1998هـ = 1419بيروت، الطبعة األولى، 
 لسبع وعللها: ألبي عبد هللا حسين بن أحمد بن خالويهالقراءات ا إعراب -3

 -بن سلمان العثيمين، مكتبة الخانجي  الرحمنهـ(، تحقيق: الدكتور عبد 370)ت

 م.1992هـ = 1413مصر، الطبعة األولى 
هـ(، تحقيق: 338القرآن ألبي جعفر أحمد بن محمد النحاس)ت: إعراب -4

هـ = 1409الطبعة الثالثة،  ،تبيرو -الدكتور زهير غازي زاهد، عالم الكتب

 م.1988
المحيط لمحمد بن يوسف الغرناطي الشهير بأبي حيَّان األندلسي  البحر -5

هـ(:، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 745)ت:

: الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي، والدكتور أحمد حقيقهمعوض، شارك في ت

هـ 1422لبنان، الطبعة األولى، سنة  -العلمية، بيروتالنجولي الجمل، دار الكتب 

 م. 2001=
من طريقي الشاطبية )الزاهرة في القراءات العشر المتواترة  البدور -6

ة هـ(، دار الكتاب العربي، 1403: للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي)ت:(والدُّر 

 م.1981هـ =1401لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت
هـ(، ضبطه 1241ب المسالك ألحمد الصاوي )ت:السالك ألقر بلغة -7

لبنان، الطبعة  -وصححه: محمد عبد السَّالم شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت
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 م.1995هـ = 1415األولى 
في غريب إعراب القرآن ألبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن  البيان -8

ه عبد الحميد هـ(، تحقيق: الدكتور. ط577أبي سعيد كمال الدين األنباري )ت: 

طه، مراجعة الدكتور. مصطفى السقا، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 م.2006الطبعة الثانية، 
العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي  تاج -9

هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، دون ذكر لتاريخ 1205)ت:

 وبلد الطبع.
بي البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا في إعراب القرآن أل التبيان -10

هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة مصطفى البابي 616العكبري )ت:

 القاهرة، دون تاريخ. –الحلبي وشركاه 
في تفسير غريب القرآن شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم  التبيان -11

للتراث  هـ(، تحقيق: فتحي أنور الدابلوي، دار الصحابة815المصري )ت 

 م.1992هـ= 1412مصر، الطبعة األولى:  -بطنطا 
الحسن طاهر بن عبد المنعم بن  أبيفي القراءات الثمان لإلمام  التذكرة -12

هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أيمن رشدي 399عبد هللا بن غلبون الحلبي )ت:

ـ ه1418(، 1سويد، طبعة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، الطبعة )

 م.1991= 
القرآن ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني  تفسير -13

هـ(:، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، 489)ت:

 م.1997هـ = 1418السعودية، الطبعة األولى،  -الرياض 
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لدين الغيب: لإلمام محمد بن عمر التميمي فخر ا أومفاتيحالكبير  التفسير -14

هـ 1421هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،606الرازي )ت:

 م.2000=
: ت(المشكل من غريب القرآن لإلمام مكي بن أبي طالب القيسي تفسير -15

 –هـ(، تحقيق: الدكتور علي حسين البواب، مكتبة المعارف 432

 م.1985هـ = 1406الرياض،
هـ(، 370زهري )ت:اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد األ تهذيب -16

بيروت، الطبعة  -تحقيق: محمد عوض مرعب،  دار إحياء التراث العربي

 م.2001األولى: سنة 
البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  جامع -17

هـ(، تحقيق وتعليق محمود محمد شاكر، 310)ت:  يغالب، أبو جعفر الطبر

د شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، مراجعة وتخريج أحاديثه أحمد محم

 م.2000هـ=  1420
بن أحمد بن أبي بكر القرطبي أبو عبد هللا  محمدألحكام القرآن:  الجامع -18

 ،2طالقاهرة،  -هـ(، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب671)ت:

 هـ.1372
 القراءات: لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبي زرعة، تحقيق: حجة -19

 م.1982هـ = 1402بيروت، الطبعة الثانية،  -سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة 
ة -20 اء السبعة ألبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  الفارسي  الحج  للقُرَّ

 -هـ( تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني، دار المأمون للتراث377)ت: 

 م.1993هـ = 1413دمشق، الطبعة األولى، 
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مصون في علوم الكتاب المكنون ألحمد بن يوسف السمين الحلبي ال الدُّر -21

اط، دار القلم، دمشق، الطبعة 756)ت:  هـ(، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخر 

 هـ.1407األولى، 
المسير في علم التفسير لإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن  زاد -22

هـ 1404عة الثالثة، بيروت، الطب -هـ(، المكتب اإلسالمي597محمد الجوزي )ت

 م.1984= 
في القراءات: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد  السبعة -23

القاهرة،  -هـ(، تحقيق: الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف324)ت: ديالبغدا

 هـ.1400(، 2الطبعة )
أعالم النبالء لإلمام شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن عثمان بن  سير -24

ومحمد نعيم العرقسوسي،  األرناؤوط،، تحقيق: شعيب هـ(748الذهبي )ت:

 هـ.1413بيروت، الطبعة التاسعة،  -مؤسسة الرسالة
أعالم النبالء لإلمام شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن عثمان بن  سير -25

ومحمد نعيم العرقسوسي،  رناؤوط،هـ(، تحقيق: شعيب األ748الذهبي )ت:

 هـ.1413ة، بيروت، الطبعة التاسع -مؤسسة الرسالة
الحلبية في سيرة األمين المأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي  السيرة -26

 هـ.1400بيروت،  –(، دار المعرفة 2/559)

ار المهدوي  شرح -27 الهداية في توجيه القراءات: ألبي العباس أحمد بن عمَّ

الرياض،   -هـ(، تحقيق ودراسة الدكتور حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد440)ت:

 .م1995هـ = 1416األولى، سنة  الطبعة
هـ(، 370القراءات ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري )ت: علل -28
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 هـ.1412تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة، الطبعة األولى، سنة 
اء: للحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن  غاية -29 النهاية في طبقات القُرَّ

 -ر الكتب العلميةهـ(، ُعني بنشره  ج. برجستراسر، دا833الجزري )ت:

 هـ.1400(،2) الطبعة بيروت،
القرآن وتفسيره ألبي عبد الرحمن عبد هللا بن يحيى بن المبارك  غريب -30

بيروت،  -هـ(، حققه وعلق عليه: محمد سليم الحاج، عالم الكتب237اليزيدي )ت:

 م.1985هـ = 1405الطبعة األولى، 
صر بن علي بن الموضح في وجوه القراءات وعللها: لإلمام ن الكتاب -31

محمد، أبي عبد هللا، الشيرازي، الفارسي الفسوي، النحوي، المعروف بابن أبي 

هـ(،  تحقيق ودراسة: الدكتور عمر حمدان الكبيسي، مكة 565مريم )ت:بعد 

 م.2005هـ = 1426المكرمة، الطبعة الثالثة  
عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: أبو  الكشاف -32

هـ(، تحقيق: عبد 538م محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي )ت:القاس

 بيروت. –الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 
 القراءاتالمشكالت وإيضاح المعضالت في إعراب القرآن وعلل  كشف -33

هـ(، تحقيق ودراسة 543لنور الدين أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي )ت:

ار عبد ال القادرالدكتور عبد  األردن، الطبعة األولى،  –رحمن السعدي، دار عم 

 م.2001هـ = 1421
عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها:ألبي محمد مكي بن  الكشف -34

هـ(، تحقيق الدكتور: محي الدين رمضان، مؤسسة 437أبي طالب القيسي)ت: 
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 م.1997هـ = 1418الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي  والبيان: ألبي الكشف -35

هـ(، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: 427النيسابوري )ت:

(: 1) طلبنان،  –األستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 م.2002 -هـ 1422
العرب لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري  لسان -36

 بيروت. -لطبعة األولى، دار صادرهـ(، ا711)ت:

الحسين بن مهران  نفي القراءات العشر ألبي بكر أحمد ب المبسوط -37

مجمع اللغة  اتهـ(، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، مطبوع381األصبهاني )ت:

 العربية بدمشق.
هـ(، 210القرآن صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي )ت: مجاز -38

 –لدكتور محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي عارضه بأصوله وعلَّق عليه: ا

 مصر، دون تاريخ.
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ألبي محمد عبد الحق بن  المحرر -39

هـ(، تحقيق:عبد السالم عبد الشافي محمد، 542غالب بن عطية األندلسي )ت:

 م.1993هـ = 1413لبنان، الطبعة األولى،  -دار الكتب العلمية
قراءات أهل األمصار للشيخ أبي أحمد بن عبيد هللا في معاني  المختار -40

أدريس، تحقيق الباحث عبد العزيز بن حميد بن محمد الجهني، رسالة  ابن

هـ، نسخة 1423كلية اللغة العربية، سنة  –دكتوراه ]مخطوطة[ بجامعة أم القرى 

 تركي بن سهو العتيبي. تورأستاذنا الدك
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القيسي، تحقيق: الدكتور حاتم إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  مشكل -41

 م.1984هـ = 1405بيروت، الطبعة الثانية:  –صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 
اء البغوي  معالم -42 التنزيل: ألبي محمد الحسين بن مسعود الفرَّ

هللا النمر، وعثمان جمعة  دهـ(، حققه وخرج أحاديثه: محمد عب510)ت:

هـ = 1417طبعة الرابعة، سنة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة، ال

 م.1997
هـ(، 370القراءات ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري )ت معاني -43

ظه: الدكتور فتحي عبد  حمدحققه وعل ق عليه: الشيخ أ فريد المزيدي، قدَّم له وقر 

هـ = 1420لبنان، الطبعة األولى،  -الرحمن حجازي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1999
اسن الكريم: ألبي جعفر أحمد بن محمد النَّ القرآ معاني -44 هـ(، 338)ت: حَّ

معهد البحوث العلمية  -تحقيق الشيخ محمد على الصابوني، نشر جامعة أم القرى

مكة المكرمة، الطبعة  -وإحياء التراث اإلسالمي، مركز إحياء التراث اإلسالمي

 م.1989هـ = 1410األولى، 
اء )ت: القرآن ألبي زكريا يحيى بن زي معاني -45 هـ(، بتحقيق: 207اد الفرَّ

الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، محمد علي النجار ومراجعة األستاذ علي 

 م.2001النجدي ناصف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 

هـ(، أعاد بناءه وقدَّم له: 189القرآن لعلي بن حمزة الكسائي )ت: معاني -46

القاهرة، سنة    –باء، عبده غريب الدكتور عيسى شحاته عيسى، نشر دار ق

 م.1998
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ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  اللغةمقاييس  معجم -47

هـ 1399هـ(، تحقيق: عبد السَّالم محمد هارون، دار الفكر، طبعة سنة 395)ت:

 م.1979= 
اء الكبار على الطبقات واألعصار: محمد بن أحمد بن عثمان  معرفة -48 القُرَّ

هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف و شعيب األرناؤوط 748:بن قايماز الذهبي )ت

 هـ.1404بيروت، الطبعة األولى، سنة  -و صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة
األغاني في القراءات والمعاني ألبي العالء الكرماني )ت:بعد  مفاتيح -49

هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الكريم مصطفى مدلج، دار ابن حزم، 563

 م.2001هـ = 1422ان، الطبعة األولى: لبن -بيروت
المقرئين ومرشد الطالبين: لإلمام العالمة محمد بن محمد بن  منجد -50

هـ( اعتنى به: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، المملكة 833الجزري)ت

 هـ.1419مكة المكرمة، الطبعة األولى،  -العربية السعودية
محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن في القراءات العشر: للحافظ  النَّشر -51

هـ(، أشرف على تصحيحه ومراجعته األستاذ علي محمد 833الجزري )ت:

 بيروت. -الضبَّاع، طبعة دار الفكر
والعيون )تفسير(: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي  النكت -52

علمية هـ(، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود  بن عبد الرحيم، دار الكتب ال450)ت:

 بيروت. –
* * * 
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 البحثموضوعات فهرس 

 الصفحة ................................................................... الموضوع

 343 ........................................................................... مقدمة

 345 .......................................................................... التمهيد

 345 ............................ مختصرة ألبي عمرو بن العالء البصري ترجمة

 345 ........ األول: الداللة التفسيرية عند أبي عمرو بن العالء وأمثلتها المبحث

 350 ........... الثاني: الداللة اللغوية عند أبي عمرو بن العالء وأمثلتها المبحث

 358 .......... الثالث: الداللة النحوية عند أبي عمرو بن العالء وأمثلتها المبحث

 361 ......... الرابع: الداللة الصرفية عند أبي عمرو بن العالء وأمثلتها المبحث

 365 ......................................................................... الخاتمة

 367 ...................................................... المصادر والمراجع قائمة

 375 ..................................................... البحثموضوعات  فهرس

* * * 
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