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 Abstract 

    The Quranic readings have got a great attention from the linguists and grammarians 

because they are considered an essential source of Arabic linguistically and grammatically. It 

is also the richest source in supporting the linguistic studies being the pure shelter to which 

the grammarians resort to give the grammatical examples for they consider it their typical 

model to show the various grammatical aspects. 
 ممخص البحث

فقػػد حظيػػت القػػراءات القرآنيػػة باىتمػػاـ كبيػػر مػػف لػػدف المغػػكييف كالنحػػكييف، فيػػي تعػػد مصػػدرا أصػػيبل مػػف مصػػادر المغػػة  
العربية كدراستيا نحكا كلغة، كمػا أنيػا أغنػى مػكاد المغػة فػي إثػراء الدراسػات النحكيػة، إذ ىػي المنيػؿ العػذب الػذم يرتػكم منػو 

الشكاىد النحكية، فقد جعمكىا نصب أعيػنيـ فػي تكجيػو الظػكاىر المغكيػة، كبيػاف الكجػكه النحكيػة عمماء النحك مادتيـ في إيراد 
 المختمفة. 

كعمػػػػى ىػػػػذا فقػػػػد جػػػػاء بحثػػػػي يحمػػػػؿ عنػػػػكاف ))القػػػػراءات القرآنيػػػػة فػػػػي سػػػػكرة ياسػػػػيف دراسػػػػة نحكيػػػػة(( تنػػػػاكؿ البحػػػػث 
فعكؿ المطمؽ، كالحاؿ، كاإلضافة، كالفعؿ المضػارع، المكضكعات التالية: األسماء كتشمؿ الخبر، كالفاعؿ، كالمفعكؿ بو، كالم

كالضػػمائر كتشػػمؿ بػػيف تػػاء الغيبػػة كتػػاء الخطػػاب، كبػػيف تػػاء الخطػػاب كيػػاء الغيبػػة، لٌمػػا بػػيف التشػػديد كالتخفيػػؼ، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ 
 ختمت البحث بتسجيؿ أىـ النتائج التي تكصمت إلييا. 

 المقدمة
بػالقراءات القرآنيػة عنايػة كبيػرة، فيػي تعػٌد مصػدرا أصػيبل مػف مصػادر  فقد عني عمماء العربية القػدامى كالمحػدثكف   

المغة العربية كدراستيا نحكا كلغة، كما أنيا أغنى مكاد المغػة فػي إثػراء الدراسػات النحكيػة، إذ ىػي المنيػؿ العػذب الػذم يرتػكم 
 منو عمماء النحك مادتيـ في إيراد الشكاىد النحكية. 

عنػػكاف ))القػػراءات القرآنيػػة فػػي سػػكرة ياسػػيف دراسػػة نحكيػػة(( تتبعػػت فيػػو القػػراءات كعمػػى ىػػذا فقػػد جػػاء بحثػػي يحمػػؿ 
القرآنية الكاردة في سكرة ياسيف، كالتي تشتمؿ عمػى ظػكاىر نحكيػة كتقسػيميا تقسػيما منيجيػا بحسػب مكضػكعاتيا النحكيػة مػف 

ضافة كنداء كما إلى ذلؾ مف المكضكعات النحكية المتنك   عة. مبتدأ كخبر، كمفعكؿ بو كا 
أما أىـ المصادر التي اعتمدت عمييا في دراسة ىذا المكضكع فقد تنكعت كتعددت ككػاف مػف بينيػا كتػب القػراءات 

 عامة، ككتب التفسير، ككتب إعراب القرآف كمعانيو، ككتب المغة كالنحك كغيرىا مف المصادر األخرل. 
 كالحمد  أكال كأخرا  

 األسماء
   ػػػػػػػ الخبر

[قاؿ تعالى: ]    (1) تىٍنًزيؿى اٍلعىًزيًز الرًَّحيـً
( بالنصػػب، كقػػرأ أبػػك حيػػكة   ( بػػالرفع، كقػػرأ البػػاقكف )تنزيػػؿى قػػرأ نػػافع كابػػف كثيػػر كأبػػك عمػػرك كأبػػك بكػػر كأبػػك جعفػػر )تنزيػػؿي

 . (2)كاليزيدم كشيبة )تنزيًؿ( بالجر
، (3)ا تنزيؿ العزيػز، أك ىػك تنزيػؿ العزيػزفالحجة لمف قرأ بالرفع أنو جعؿ قكلو )تنزيؿ( خبر لمبتدأ محذكؼ كالتقدير: ىذ 

 . (4)قاؿ الزجاج: كالمعنى عمى قراءة الرفع: الذم أنزؿ إليؾ تنزيؿ العزيز، أك تنزيؿ العزيز الرحيـ ىذا
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 كقد ذكر الطبرم كجييف لقراءة الرفع كىما:  
( كيككف تقدير الكبلـ: إنو تنزيؿ العزيز الرحيـ.   أألكؿ: أف يككف خبرا لػػػ )إفَّ

 . (5)كالثاني: أف يككف خبرا لمبتدأ محذكؼ، فيككف معنى الكبلـ: إنؾ لمف المرسميف ىذا تنزيؿ العزيز الرحيـ
كقػػػد أجػػػاز اآللكسػػػي كجيػػػا آخػػػرا كىػػػك أف يكػػػكف )تنزيػػػؿ( خبػػػرا لػػػػػػ )ياسػػػيف( إف جعػػػؿ اسػػػما لمسػػػكرة ))كالجممػػػة القسػػػمية  

 . (6)ا فبل يقاؿ: إف الكفار ينكركف القرآف فكيؼ يقسـ بو إللزاميـ((معترضة، كالقسـ لتأكيد المقسـ عميو كالمقسـ بو اىتمام
 . (7)كقد كجو بعضيـ قراءة الرفع بقكلو: ))كىك أف يككف مبتدأ خبره لتنذر كأنو قاؿ تنزيؿ العزيز لئلنذار(( 
( بالنصب ففييا كجياف:    كأما مف قرأ )تنزيؿى

، ))عمػى أنػو اسػتئناؼ مسػكؽ لبيػاف مػا ذكػر (8)ٌزؿ تنزيػؿ العزيػز الػرحيـأحدىما: أنو مفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ، كالتقػدير: نػ
 . (9)مف فخامة شأف القرآف، كعمى كؿ تقدير ففيو فضؿ تأكيد لمضمكف الجممة القسمية((

ميف كالثاني: أنو مفعكؿ بو لفعؿ محذكؼ تقديره: )أعني( ))فكأنو قاؿ: كالقرآف الحكيـ أعني تنزيؿ العزيز الرحيـ إنؾ لـ المرس
 . (10)لتنذر، كىذا ما اختاره الزمخشرم((

كالصكاب مف القػكؿ فػي القػراءتيف ػػػػ أعنػي الرفػع كالنصػب ػػػػػ عنػد الطبػرم أنيمػا قراءتػاف متقاربتػا المعنػى مشػيكرتاف فػي  
 .(11)قراءة األمصار كبأييما قرأ القارئ فمصيب الصكاب

ما عمى الكصؼ بالمصدر(( كأما مف قرأ )تنزيًؿ( بالجر فػػػ ))إما عمى البدؿ مف   . (12)القرآف، كا 
كأيمػا كانػػت القػراءة سػػكاء بػالرفع عمػػى الخبػر، أك بالنصػػب عمػػى المفعػكؿ المطمػػؽ، أك بػالجر عمػػى البػدؿ ))فيػػك مصػػدر  

ظيػار (13)بمعنى المفعكؿ عبر بو عف القرآف بيانا لكماؿ عراقتو في ككنو منزال مف عند ا عز كجؿ كأنو نفس التنزيػؿ(( ا ، كا 
لفخامتو اإلضافية ))بعد بياف فخامتو الذاتية بكصفو بالحكمة، كفي تخصيص االسميف الكريميف المعربيف عف الغمبة الكاممػة 
كالرحمة الفاضمة حث عمى اإليماف بو كترىيبا كترغيبا، كاستشعارا بأف تنزيمو ناش  عف غايػة الرحمػة حسػبما أشػار إليػو قكلػو 

ٍمنىاؾى إً تعالى  ا أىٍرسى مى []كى ةن ًلٍمعىالىًميفى الَّ رىٍحمى
 (14) ))(15) . 

 الفاعؿ: 
 ] كفى ري ًميعه لىدىٍينىا ميٍحضى ـٍ جى ةن كىاًحدىةن فىًإذىا ىي ٍيحى   (16) قاؿ تعالى: ]ًإٍف كىانىٍت ًإالَّ صى
 . (17)قرأ الجميكر )إال صيحةن( بالنصب، كقرأ أبك جعفر كمعاذ بف الحارث )إال صيحةه( بالرفع 
، كالتقػدير: مػا (18)جميكر )إال صػيحةن( بالنصػب فعمػى أف )كػاف( ناقصػة كاسػميا مضػمر، ك)صػيحة( خبرىػاأما قراءة ال 

 . (19)كاف عذابيـ إال صيحة كاحدة، أك ما كانت عقكبتيـ إال صيحة كاحدة
 . (20)كأما قراءة مف قرأ )إال صيحة( بالرفع فعؿ أف )كاف( تامة كالتقدير: ما كقعت كحدثت إال صيحة 
نمػػا كاأل  صػؿ فػي لغػة العػػرب أال تمحػؽ الفعػؿ تػػاء التأنيػث فػي مثػػؿ ىػذا التركيػب كنحػػكه، فػبل يقػاؿ )مػػا قامػت إال ىنػد( كا 

يقاؿ )ما قاـ إال ىند(، ألف الفعؿ إذا كاف مسندا إلى ما بعد )إال( مف المؤنث لـ تمحقػو عبلمػة التأنيػث، فػبل يجػكز أف يقػاؿ: 
 : (22)كأجازكا ذلؾ في الشعر كقكلو ،(21)ما قامت إال ىند بؿ ما قاـ إال ىند

 كما بقيت إال الضمكع الجراشع  
 : (23)كقكؿ اآلخر

 ما برئت مف ريبة كذـ في حربنا إال بنات العـ.  
ككذلؾ أجازه ))بعضيـ في الكبلـ لكنو عمى قمة، كمثمو قراءة الحسف، كمالؾ بف دينار، أبي رجاء، كالجحػدرم، كقتػادة،  

 . (25)بالتاء، كالقراءة المشيكرة بالياء(( (24)بمة )ال ترل إال مساكنيـ(كأبي حيكة، كابف أبي ع
كقد أنكر أبك حاتـ ككثير مف النحػكييف ىػذه القػراءة بسػبب التأنيػث ))قػاؿ أبػك حػاتـ: ينبغػي أال يجػكز ألنػو إنمػا يقػاؿ مػا  

، قػاؿ النحػاس: ))ال يمتنػع مػف ىػذا (26)جاءني إال جاريتؾ أم فمك كاف كما قرأ أبك جعفر لقاؿ: إف كانت إال صيحة كاحدة((
 . (27)شيء يقاؿ: ما جاءتني إال جاريتؾ بمعنى ما جاءتني إال امرأة أك جارية((
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نمػػا التقػػدير مػػا كقعػػت أك   كالكجػػو فػػي ىػػذه القػػراءة كمػػا قػػاؿ ابػػف عطيػػة ))أنيػػا ليسػػت كػػاف التػػي تطمػػب االسػػـ كالخبػػر، كا 
 . (28)حدثت إال صيحة كاحدة((

، (29)القراءة عند الباحث القراءة بالنصب كذلؾ ))إلجماع الحجة عمى ذلؾ، كعمى أف في كانػت مضػمرا((كالمختار مف  
فضبل عف ذلؾ أف القراءة بػالرفع أنكرىػا كضػعفيا أبػك حػاتـ ككثيػر مػف النحػكييف، ذلػؾ أف القيػاس كػاف يقتضػي تػذكير الفعػؿ 

 . (30)فظ كأف الصيحة في حكـ فاعؿ الفعؿ(())ألف المعنى ما كقع شيء إال صيحة، كلكنو نظر إلى ظاىر الم
 المفعوؿ بو: 

 ] كًف اٍلقىًديـً ادى كىاٍلعيٍرجي تَّى عى قاؿ تعالى: ]كىاٍلقىمىرى قىدٍَّرنىاهي مىنىاًزؿى حى
 (31)  

قرأ نافع، كابف كثير، كأبك عمرك، كالحسف )كالقمري قرناه( بالرفع، كقرأ الباقكف )كالقمرى قدرناه( بالنصب 
(32) . 

))ألنػو معطػكؼ عمػى اسػـ  (33)ما مف قرأ بالنصب فعمى إضمار فعؿ يفسػره مػا بعػده، فكأنػو قػاؿ : كقػدرنا القمػر قػدرناهأ 
 .(34)قد عمؿ فيو الفعؿ فحمؿ عمى ذلؾ((

قاؿ الفراء: ))كمف نصب أراد: كقدرنا القمر منػازؿ كمػا فعمنػا بالشػمس، فػرده عمػى اليػاء مػف الشػمس فػي المعنػى، ألنػو أكقػع 
مػا أكقػع عمػى الشػػمس، كمثمػو فػي الكػبلـ: عبػػد ا يقػـك كجاريتػو يضػربيا، فالجاريػة مػػردكدة عمػى الفعػؿ ال عمػى االسػػـ عميػو 

 . (35)لذلؾ نصبيا ألف الكاك التي فييا لمفعؿ المتأخر((
 . (36)(كالنصب في قكلو )كالقمر( ىك المختار عند أبي عبيد قاؿ: ألف ))قبمو فعؿ كىك نسمخ كبعده فعؿ كىك قدرنا( 
 كأما مف قرأ بالرفع ففيو ثبلثة أكجو:  

 . (37)األكؿ: الرفع عمى االبتداء كجممة )قدرناه( الخبر
 . (38)كالثاني: جكاز رفعو عمى أنو خبر لمبتدأ محذكؼ ك )قدرناه( في مكضع الحاؿ مف القمر

 . (39)كالثالث: الرفع عطفا عمى قكلو )كآية ليـ الميؿ( عطؼ جممة عمى جممة
لرفع في ىذه القراءة أعجب إلى الفراء مف النصب قاؿ: ))ألنو قاؿ )كآيػة ليػـ الميػؿ( ثػـ جعػؿ الشػمس كالقمػر متبعػيف كا 

 . (40)لميؿ، كىما في مذىبو آيات مثمو((
كعمؿ أبك جعفر النحاس إعجاب الفراء بالرفع فقاؿ: ))أىؿ العربية جميعػا فيمػا عممػت عمػى خػبلؼ مػا قػاؿ مػنيـ الفػراء  

نما كاف الرفع عندىما أكلى ألنو معطكؼ عمى ما قبمو فمعناه كآية القمر((قاؿ الر   . (41)فع أعجب إلٌي، كا 
 . (42)كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ عند الطبرم أنيما قراءتاف صحيحتا المعنى مشيكرتاف كبأييما قرأ القارئ فمصيب 

 المفعوؿ المطمؽ: 
ـه قىٍكالن ًمٍف رىبٍّ رىحً   [قاؿ تعالى: ]سىبلى   (43) يـو
قرأ الجميكر )سبلـه( بالرفع، كقرأ أبي، كعبد ا، كعيسى )سبلمان( بالنصب 

(44) . 
 أما قراءة الجميكر )سبلـي( بالرفع ففييا عدة أكجو:  

[األكؿ: أف يككف بدال مف )ما( التي فػي قكلػو تعػالى  ػا يىػدَّعيكفى ـٍ مى لىييػ ]كى
ػكّْز أيضػا ))أف ي(46)بػدؿ بعػض مػف كػؿ (45)  كػكف ، كجي

بػدؿ كػؿ مػف كػؿ عمػى تقػدير أف يػػراد بيػا خػاص، أك عمػى ادعػاء االتحػاد تعظيمػا، كال بػػأس فػي إبػداؿ ىػذه النكػرة منيػا عمػػى 
تقدير مكصكليتيا ألنيا نكرة مكصكفة بالجممة بعدىا، عمى أنو يجكز أف يمتـز جكاز إبداؿ النكرة مف المعرفة مطمقا مػف غيػر 

 . (47)قبح((
، (48)ػػػػ )مػػا( عمػػى أف تكػػكف )مػػا( نكػػرة كالتقػػدير: كليػػـ شػػيء يدعكنػػو سػػالـ أك ذك سػػبلمة ممػػا يكػػرهالثػػاني: أف يكػػكف صػػفة ل

 .(49)))كىذه الكصفية عمى تقدير ككف )ما( نكرة مكصكفة، كال يصح عمى تقدير ككنيا مكصكلة لمتخالؼ تعريفا كتنكيرا((
خبػر مقػدما فػي ىػذا الكجػو ))لتكػكف الجممػة عمػى أسػمكب ، كتقػدير ال(50)الثالث: أف يككف مبتدأ خبره محذكؼ أم: كليـ سبلـ

 . (52)، كقيؿ: خبره جممة )مف رب العالميف((51)أخكاتيا ال ليسكغ االبتداء بالنكرة، فإف النكرة مكصكفة بالجممة بعدىا((
 . (53)الرابع: أف يككف خبر لمبتدأ محذكؼ، كالجممة بعده صفة لو كالتقدير: ىك سبلـ أك ذلؾ سبلـ
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 . (54)س: يجكز أف يككف خبرا لػػ )ما( ك)ليـ( ظرؼ ممغىالخام
كالكجػػو الػػذم ىػػك أكلػػى بالصػػكاب عنػػد الطبػػرم مػػف الكجػػكه المػػذككرة ىػػك أف قكلػػو )سػػبلـ( خبػػر لقكلػػو )كليػػـ مػػا يػػدعكف(  

ا يػدعكف، فيككف التقدير ))كليـ فييا ما يػدعكف كذلػؾ ىػك سػبلـ مػف ا عمػييـ، بمعنػى تسػميـ مػف ا كيكػكف سػبلـ ترجمػو مػ
نمػا قمػت ذلػؾ أكلػى بالصػكاب لمػا حػدثنا بػو (55)كيككف القكؿ خارجا مف قكلو سبلـ(( ، ثـ يعمؿ اختيػاره ليػذا الكجػو بقكلػو: ))كا 

إبراىيـ بف سعيد الجكىرم قاؿ حدثنا أبك عبد الرحمف المقرئ عف حرممة عف سػميماف بػف حميػد قػاؿ سػمعت محمػد بػف كعػب 
ذا فزع ا مف أىؿ الجنة كأىؿ النار أقبؿ يمشي في ظمؿ مف الغماـ كالمبلئكة فيقؼ عمى يحدث عمر بف عبد العزيز قاؿ: إ

 . (56)أكؿ أىؿ درجة فيسمـ عمييـ فيردكف السبلـ كىك في القرآف سبلـ قكال مف رب رحيـ... الخ ((
 كلى بالصكاب. كيذىب الباحث مذىب اإلماـ الطبرم في ككف قكلو )سبلـ( خبرا لقكلو )كليـ ما يدعكف( ىك األ 
كأما قػراءة مػف قػرأ )سػبلمان( بالنصػب فيجػكز أف يكػكف مصػدرا، أك أف يكػكف فػي مكضػع الحػاؿ أم: كليػـ مػا يػدعكف ذا  

 . (57)سبلـ أك سبلمة أك مسمما
  الحاؿ:

نًَّة اٍليىٍكـى ًفي شيغيؿو فىاًكييكف[ ابى اٍلجى   (58)قاؿ تعالى: ]ًإفَّ أىٍصحى
 . (59)فع، كقرأ األعمش، كطمحة بف مصرؼ )فاكييف( بالنصبقرأ الجميكر )فاكيكف( بالر  
 : (60)أما قراءة الجميكر )فاكيكف( بالرفع ففييا كجياف 

(، كجممة )في شغؿ( متعمؽ بو، أك في محؿ نصب عمى الحاؿ.   أحدىما: أنو خبر لػػ )إفَّ
(، كجممة )في شغؿ( الخبر األكؿ.   كثانييما: أنو خبر ثاف لػػػ )إفَّ

)فػػاكيكف( عمػػى ىػػذه القػػراءة : أنيػػـ أصػػحاب فاكيػػة، يقػػكؿ اإلمػػاـ الطبػػرم: ))كمػػف قرأىػػا فػػاكيكف جعمػػو كثيػػر كمعنػػى  
 . (62)، كما تقكؿ البف كتامر كشاحـ كالحـ(61)الفكاكو صاحب فاكية((

 . (63)كأما قراءة مف قرأ )فاكييف( بالنصب فعمى الحاؿ، كجممة )في شغؿ( ىك الخبر 
 اإلضافة: 

[ قاؿ تعالى:  ـٍ ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّ كىانيكا ًبًو يىٍستىٍيًزئيكفى ا يىٍأًتيًي مىى اٍلًعبىاًد مى ٍسرىةن عى ]يىا حى
(64 ) 

قرأ الجميكر )يا حسرةن( بالنصب، كقرأ أبي ، كابف عباس، كعمػي بػف الحسػيف، كالضػحاؾ، كمجاىػد، كالحسػف )يػا حسػرة  
 .  (65)العباد( عمى اإلضافة

 : (66)حسرةن( بالنصب ففييا كجيافأما قراءة الجميكر )يا  
األكؿ: أنيا منادل منكر كأنو نادل الحسرة فقاؿ يا حسرة احضرم فيذا كقتؾ، ك)عمى( متعمقة بػػ )حسرة( فمػذلؾ نصػبت كمػا 

 نصب )ضاربا( في قكلؾ: يا ضاربا رجبل. 
 رة. كالثاني: أنيا مصدر كالمنادل محذكؼ كالتقدير: أتحسر حسرة، أك يا ىؤالء تحسركا حس

 . (67)كأكليا الطبرم عمى معنى: يا حسرة العباد عمى أنفسيـ، ثـ ذكر أنيا كذلؾ في بعض القراءات 
نمػػا يتجػػو أف يكػػكف المعنػػى تميفػػا عمػػى العبػػاد كػػأف الحػػاؿ   ككصػػؼ ابػػف عطيػػة تأكيػػؿ الطبػػرم ىػػذا بأنػػو ))لػػيس بػػالبيف كا 

فر، كتضػييعيـ أمػر ا تعػالى أف يشػفؽ كيتحسػر عمػى يقتضيو، كطباع كؿ بشر تكجب عند سماعو حاليـ كعذابيـ عمى الك
 . (68)العباد((

نو لك رفعت النكرة المكصكلة بالصمة كاف ذلؾ صكابا، ثـ استشيد بأمكر منيػا:   كزعـ الفراء أف النصب ىك االختيار، كا 
لنحػاس: ))كفػي ىػذا بطػبلف بػاب ، قػاؿ ا(69)أنو سمع مف العرب )يػا ميػتـ بأمرنػا ال تيػتـ(، كأنشػد: يػا دار غيرىػا البمػى تغييػرا

النداء أك أكثره، ألنو يرفع النكرة المحضة، كيرفع ما ىك بمنزلة المضاؼ في طكلو، كيحػذؼ التنػكيف متكسػطا، كيرفػع مػا ىػك 
، ثـ يعقب بعد ذلؾ عمى ما استشيد بو الفػراء مػف قػكؿ العػرب كمػا أنشػده مػف (70)في المعنى مفعكؿ بغير عمة أكجبت ذلؾ((

ؿ: ))فأمػػا مػػا حكػػاه عػػف العػػرب فػػبل يشػػبو مػػا أجػػازه، ألف تقػػدير يػػا ميػػتـ بأمرنػػا ال تيػػتـ عمػػى التقػػديـ كالتػػأخير، الشػػعر فيقػػك 
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كالمعنى يا أييا الميتـ ال تيتـ بأمرنا، كتقدير البيت يا أيتيا الدار، ثـ حكؿ المخاطبة أم يا ىؤالء غٌيػر ىػذه الػدار البمػى كمػا 
تَّى ًإذىا كيٍنتيـٍ قاؿ جؿ كعز  []حى ـٍ ٍيفى ًبًي رى ًفي اٍلفيٍمًؾ كىجى

(71) ))(72) . 
 : (73)كأما قراءة مف قرأ )يا حسرةى العباد( ففييا كجياف 

 األكؿ: أف يككف قد أضاؼ المصدر إلى الفاعؿ. 
 كالثاني: أف يككف قد أضاؼ المصدر إلى المفعكؿ كالمعنى: أتحسر عمى العباد. 

 الفعؿ المضارع: 
ا أى   [قاؿ تعالى: ]ًإنَّمى ٍمريهي ًإذىا أىرىادى شىٍيئنا أىٍف يىقيكؿى لىوي كيٍف فىيىكيكفي

(74)  
( بالرفع  ( بالنصب، كقرأ الباقكف )فيككفي  . (75)قرأ ابف عامر، كالكسائي )فيككفى
( بالنصػػب فخرجيػػا الزمخشػػرم بأنيػا معطكفػػة عمػػى قكلػػو يقػػكؿ ))كالمعنػػى: أنػػو ال يجػػكز عميػػو   أمػا قػػراءة مػػف قػػرأ )فيكػػكفى

يجكز عمى األجساـ إذا فعمت شيئا مما تقدر عميو مف المباشرة بمحاؿ القدرة، كاستعماؿ اآلالت كما يتبػع ذلػؾ مػف  شيء مما
المشقة كالتعب كالمغكب، إنما أمره ىك القادر العالـ لذاتو أف يخمص داعيو إلى الفعؿ فيتككف، فمثمو كيػؼ يعجػز عػف مقػدكر 

 . (76)حتى يعجز عف اإلعادة((
لكيو أف مف قرأه بالنصب فالحجة لو أنو كاقع في جكاب الفاء ))كليس ىذا مف مكاضع الجػكاب، ألف الفػاء كذكر ابف خا 

[ال تنصب إال إذا جاءت بعد الفعؿ المستقبؿ كقكلو  ـٍ مىى المًَّو كىًذبنا فىييٍسًحتىكي كا عى ]الى تىٍفتىري
، كمعنػاه فػإف تفتػركا يسػحتكـ، كىػذا (77)

[، ألف ا تعالى أكجد بيذه المفظة شيئا معدكما((ال يجكز في قكلو ]كيٍف فىيى     . (78)كيكفي
( بالرفع فكجيو أنيا جممة مف مبتػدأ كخبػر عمػى تقػدير: فيػك يكػكف، كىػي معطكفػة عمػى مثميػا   كأما قراءة الباقيف )فيككفي

 . (79)كىي قكلو )أمره أف يقكؿ لو كف(
يس بجػكاب كال مجػازاة إنمػا ىػك خبػر معنػاه إذا أراد ا شػيئا قػاؿ كذكر الزجاجي أف قكلو )كف فيككف( إنما رفع ))ألنو ل 

 . (80)لو كف فكاف كقكلؾ: أردت أف أخرج فيخرج معي زيد((
 الضمائر: 

 بيف ياء الغيبة وتاء الخطاب: 
 ] مىى اٍلكىاًفًريفى يىًحؽَّ اٍلقىٍكؿي عى يِّا كى ٍف كىافى حى قاؿ تعالى: ]ًلييٍنًذرى مى

(81)  
 . (82)عامر )لتنذر مف كاف حيا( بالتاء، كقرأ الباقكف )لينذر مف كاف حيا( بالياء قرأ نافع، كابف 
أما قراءة مف قرأ )لتنذر( بالتاء فعمى الخطاب كالمعنػى: لتنػذر يػا محمػد مػف كػاف حيػا، أم مػف كػاف مؤمنػا ألف المػؤمف  

 . (83)بمنزلة الحي في تمقيو ما ينفعو
 . (84)يقكؿ النحاس: ))كماؿ إلييا أبك عبيد قاؿ كالشاىد ليا إنما أنت منذر(( كىذه القراءة قد ماؿ إلييا أبك عبيد 
 : (85)كأما قراءة مف قرأ )لينذر( بالياء ففييا كجياف 

ا يىٍنبىًغي مى مٍَّمنىاهي الشٍّْعرى كى مىا عى  (86)[لىوي  األكؿ: أف يككف المنذر ىك النبي صمى ا عميو كسمـ، كيقكم ىذا الكجو أف قبمو قكلو ]كى
 ثـ قاؿ لينذر. 

كالثاني: أف يككف المراد أف القرآف ىك الذم ينذر أم: لينذر القرآف، كالكجو األكؿ أقرب إلى المعنى، كالكجو الثاني أقرب إلى 
المفظ ))أمػا األكؿ فػؤلف المنػذر صػفة لمرسػؿ أكثػر كركدا مػف المنػذر صػفة لمكتػب، كأمػا الثػاني فػؤلف القػرآف أقػرب المػذككريف 

 . (87)لو لينذر((إلى قك 
 كخبلصة القكؿ في القراءتيف أف المعنى فييما متقارب ألف المخاطب في القراءتيف ىك النبي صمى ا عميو كسمـ.  

 ػػػػػ بيف تاء الخطاب وياء الغيبة: 
[قاؿ تعالى:   ٍمًؽ أىفىبلى يىٍعًقميكفى ٍرهي نينىكٍّْسوي ًفي اٍلخى ٍف نيعىمّْ مى ]كى

(88) . 
 . (89)ف عامر )أفبل تعقمكف( بالتاء، كقرأ الباقكف )أفبل يعقمكف( بالياءقرأ نافع، كاب 
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، أم ))أنػػػو جعميػػػـ مخػػػاطبيف عمػػػى لسػػػاف نبيػػػو صػػػمى ا عميػػػو (90)أمػػػا قػػػراءة مػػػف قػػػرأ )تعقمػػػكف( بالتػػػاء فعمػػػى الخطػػػاب 
 . (91)كسمـ((

 . (92)يف عف ا عز كجؿ((كأما قراءة مف قرأ )يعقمكف( بالياء فعمى الغيبة، أم ))أنو جعميـ غيبا مبمغ 
لىػٍك نىشىػاءي كيرل الطبرم أف القراءة بالياء ))أشبو بظػاىر التنزيػؿ ألنػو احتجػاج مػف ا عمػى المشػركيف الػذيف قػاؿ فػييـ   ]كى

] ـٍ مىى أىٍعييًنًي ٍسنىا عى لىطىمى
[فإخراج ذلؾ خبػرا عمػى نحػك مػا خػرج قكلػو  (93) ـٍ مىػى أىٍعييًنًي ٍسػنىا عى ف كػاف اآلخػر غيػر أعجػب إلػي ك ]لىطىمى ا 

 . (94)مدفكع((
 )لّما( بيف التشديد والتخفيؼ:  
[قاؿ تعالى:   كفى ري ًميعه لىدىٍينىا ميٍحضى ٍف كيؿّّ لىمَّا جى ]كىاً 

(95) . 
ا( بالتخفيؼ  ف كؿ لمى ف كؿ لٌما( بالتشديد، كقرأ الباقكف )كا   . (96)قرأ ابف عامر، كعاصـ، كالكسائي )كا 
ف كػؿ لممػا جميػع أما القراءة بالتشديد فخرجي  ا الطبرم عمى كجييف: ))أحدىما: أف يككف الكبلـ عندىـ كاف مػرادا بػو كا 

 :  (97)ثـ حذفت إحدل الميمات لما كثرت كما قاؿ الشاعر
 غداة طفت عمماء بكر بف كائؿ كعجنا صدكر الخيؿ نحك تميـ  

 . (98)كاآلخر: أف يككنكا أرادكا أف تككف لما بمعنى إال((
ف بمعنػى مػا، حكػى ذلػؾ سػيبكيو فػي قػكليـ: سػألتؾ بػا لمػا  كقاؿ النحاس:  ))كفيو قكالف: أحدىما: أف لما بمعنػى إال كا 

ف كػؿ لمػف مػا، كىػذا قػكؿ الفػراء قػاؿ كحػذفت مػا كمػا  فعمت، كزعـ الكسائي أنو ال يعػرؼ ىػذا، كالقػكؿ اآلخػر: أف المعنػى: كا 
كقػػكؿ النحػػاس ىػػذا قريػػب أشػػد القػػرب لمػػا ذكػػره الطبػػرم غيػػر أنػػو  . (99)يقاؿ: عمماء بنك فبلف أراد بو: عمى الماء بنك فبلف((

 أضاؼ عميو قكؿ الفراء كما حكاه سيبكيو كزعمو الكسائي. 
ف )كػؿ( عكضػا   كأما عمى قراءة التخفيؼ فػإف مخففػة مػف الثقيمػة، كمػا بعػدىا مرفػكع عمػى االبتػداء كمػا بعػده الخبػر، كنػكّْ

تغيير لفظيا كلزمت البلـ الخبر لمفرؽ بيف المخففة كالثقيمة، قاؿ أبك عبيدة : ك)ما( عف المضاؼ إليو، كقد بطؿ عمؿ )إف( ل
ف كؿ لجميع  . (100)عمى ىذه القراءة زائدة كالتقدير: كا 

كالصػػػكاب مػػػف القػػػكؿ فػػػي القػػػراءتيف عنػػػد الطبػػػرم أنيمػػػا قراءتػػػاف متقاربتػػػا المعنػػػى مشػػػيكرتاف كبأييمػػػا قػػػرأ القػػػارئ فيػػػك  
 .  (101)مصيب
 الخاتمة

 بعد أف أشرؼ البحث عمى نيايتو ال بٌد لي أف أكجز أىـ ما تكصؿ إليو البحث مف نتائج كىي:  
ػػػػػ تعػػد القػػراءات القرآنيػػة مصػػدرا أصػػيبل مػػف مصػػادر االستشػػياد، فقػػد جعميػػا المغكيػػكف كالنحكيػػكف نصػػب أعيػػنيـ فػػي تكجيػػو 1

 الظكاىر المغكية، كبياف الكجكه النحكية المختمفة. 
ءات القرآنية ظاىرة ىامة جاء بيا القرآف الكريـ مػف نػكاح لغكيػة كنحكيػة كعمميػة متعػددة منيػا أف تعػدد الػتبلكة مػف ػػػ إف القرا2

ػٍرهي نينىكٍّْسػػوي ًفػػي  ػػٍف نيعىمّْ مى قػراءة إلػػى أخػػرل، كمػف حػػرؼ آلخػػر قػد تفيػػد معنػػى جديػدا، مػػف ذلػػؾ عمػى سػػبيؿ المثػػاؿ قكلػو تعػػالى: ]كى
 ] ٍمًؽ أىفىػبلى يىٍعًقميػكفى فقػد قػرأ )تعقمػكف( بالتػاء، ك)يعقمػكف( باليػاء، فػالقراءة بالتػاء عمػى الخطػاب أم أنػو جعميػـ مخػاطبيف عمػى اٍلخى

 لساف نبيو صمى ا عميو كسمـ، كالقراءة بالياء عمى الغيبة أم أنو جعميـ غيبا مبمغيف عف ا عٌز كجؿ. 
فييمػا متقػارب، مػف ذلػؾ عمػى سػبيؿ المثػاؿ قكلػو تعػالى: ػػ نجد أحيانا أف القراءة قد تختمؼ مف كجو إلػى آخػر لكػف المعنػى 3

[ فقد قرأ )تنزيؿ( بالرفع كالنصب كالقراءتاف مشيكرتاف كمعناىما متقارب.   ]تىٍنًزيؿى اٍلعىًزيًز الرًَّحيـً
ةن[ ىػػك المختػػار إلجمػػاع الحجػػة عمػػ4 ػػٍيحى ى ذلػػؾ، ػػػػ يػػرل الباحػػث أف النصػػب فػػي )صػػيحة( مػػف قكلػػو تعػػالى ]ًإٍف كىانىػػٍت ًإالَّ صى

 فضبل عف ذلؾ أف القراءة بالرفع قد أنكرىا أبك حاتـ كضعفيا كثير مف النحكييف. 
[ خبػرا لقكلػو )كليػـ مػا 5 ـه قىػٍكالن ًمػٍف رىبٍّ رىًحػيـو ػػ ذىب الباحث مذىب اإلماـ الطبرم في ككف قكلو )سبلـ( مف قكلو تعالى ]سىبلى

 يدعكف( ىك األكلى بالصكاب. 
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 ثبت المصادر والمراجع 
 القرآف الكريـ.  -
ىػػ(، مطبعػة مصػطفى البػابي 665إبراز المعاني مف حرز األماني، أبك شامة عبد الػرحمف بػف إسػماعيؿ المقدسػي )ت  .1

 ىػ. 1349بي، الحم
اث العربػي، بيػركت إرشاد العقػؿ السػميـ إلػى مزايػا القػرآف الكػريـ، أبػك السػعكد محمػد بػف محمػد العمػادم، دار إحيػاء التػر  .2

  .ت(.ػ)د
، مكتبػة النيضػة 3ىػػ(، تحقيػؽ د. زىيػر غػازم، ط338إعراب القػرآف لمنحػاس، أبػك جعفػر أحمػد بػف محمػد النحػاس )ت .3

 ـ. 1988العربية، 
، 1ىػ(، ط719ؿ كأسرار التأكيؿ )تفسير البيضاكم(، أبك سعيد ناصر الديف عبد ا بف عمر الشيرازم )ت أنكار التنزي .4

 ـ(.1988 -ىػ 1408دار الكتب العممية، بيركت، )
ىػػػػ(، مكتبػػػة كمطػػػابع النصػػػر الحديثػػػة، 745البحػػػر المحػػػيط، أبػػػك حيػػػاف أثيػػػر الػػػديف محمػػػد بػػػف يكسػػػؼ األندلسػػػي )ت  .5

 الرياض، )د.ت(.
ىػ(، تحقيؽ عمي محمد البجاكم، طبع بدار 616في إعراب القرآف، أبك البقاء عبد ا بف الحسيف العكبرم )ت  التبياف .6

 إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبي كشركاؤه، )د.ت(. 
، دار النشػر، 1تحبير التيسير في القراءات العشر، شمس الديف محمد بف محمد بػف عمػي ابػف يكسػؼ ابػف الجػزرم، ط .7

 ـ.  2000 -ىػ  1421 -األردف ػػػػػ عماف 
، المطبعػة البييػة، القػاىرة، 1ىػػ(، ط606التفسير الكبير، لئلماـ الفخر الرازم أبك عبد ا محمد بف حسيف الػرازم )ت  .8

 ـ. 1938
بعػة ىػػ(، مط710تفسير النسفي المسمى )مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ(، عبد ا بػف أحمػد ابػف محمػكد النسػفي( )ت  .9

 البابي الحمبي، مصر، )د.ت(. 
، مطبعػػة البػػػابي الحمبػػػي 2ىػػػػ(، ط310جػػامع البيػػػاف عػػف تأكيػػػؿ آم القػػرآف، أبػػػك جعفػػر محمػػػد بػػف جريػػػر الطبػػرم )ت  .10

 ـ. 1954كأكالده، مصر، 
، مصػػكر عػػف طبعػػة دار 3ىػػػ(، ط671الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف أحمػػد األنصػػارم القرطبػػي )ت  .11

 ـ. 1967صرية، دار الكتاب العربي الكتب الم
ىػػػ(، حققػػو كقػػد لػػو : د. عمػػي تكفيػػؽ الحمػػد، 337الجمػػؿ فػػي النحػػك، أبػػك القاسػػـ عبػػد الػػرحمف بػػف إسػػحاؽ الزجػػاجي )ت .12

 ـ.1988، مؤسسة الرسالة، دار األمؿ، بيركت، 4ط
، ط .13  ـ. 1977لشركؽ، بيركت، ، دار ا2الحجة في القراءات السبع، ابف خالكيو، تحقيؽ كشرح د. عبد العاؿ سالـ مكـر
حجة القراءات، أبػك زرعػة عبػد الػرحمف بػف زنجمػة )نيايػة القػرف الرابػع أك بدايػة القػرف الخػامس اليجػرم(، تحقيػؽ سػعيد  .14

 ـ. 1974، 1األفغاني، منشكرات جامعة بنغازم، ط
، إدارة 2(، طىػػػػ1270ركح المعػػػاني فػػػي تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ كالسػػػبع المثػػػاني، شػػػياب الػػػديف محمػػػكد اآللكسػػػي )ت  .15

 المطبعة المنيرية، )د.ت(. 
ىػػػ(، دمشػػؽ، 597زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير، أبػػك الفػػرج جمػػاؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد الجػػكزم )ت  .16

 ـ. 1965
شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، قاضي القضاة بياء الديف عبد ا بف عقيؿ العقيمػي اليمػداني المصػرم، تحقيػؽ:  .17

 ـ. 2010 ،، دار ابف كثير لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ1لديف عبد الحميد، طمحيي ا
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ىػػ(، دار 1250فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير، محمػد بػف عمػي بػف محمػد الشػككاني )ت  .18
   المعرفة، بيركت، )د.ت(. 

ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػؽ: عبػػػد الخػػػالؽ عضػػػيمة، عػػػػػالػػػػػػـ 285د )تالكامػػػؿ فػػػي المغػػػة كاألدب، أبػػػك العبػػػاس محمػػػد بػػػف يزيػػػد المبػػػر  .19
 الكتػػػػػػب، بيركت )دػػػػ ت(. 

 الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، الزمخشرم، دار المعرفة، لبناف، )د.ت(.  .20
ىػػ(، تعميػؽ 541طيػة االندلسػي )ت المحرر الػكجيز فػي تفسػير الكتػاب العزيػز، أبػك محمػد عبػد الحػؽ بػف غالػب ابػف ع .21

 ـ. 1974أحمد صادؽ المبلح، مطابع األىراـ التجارم، القاىرة، 
 ىػ. 1405، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1مشكؿ إعراب القرآف، مكي القيسي، تحقيؽ د. حاتـ صالح الضامف، ط .22
، عػػالـ 2تي، كمحمػد النجػار، طىػػ(، تحقيػؽ أحمػد يكسػؼ نجػا257معػاني القػرآف، أبػك زكريػا يحيػى بػف زيػاد الفػػٌراء )ت  .23

 ـ. 1988الكتب، بيركت، 
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