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ِّ أثر االختالف اللهجي وتعدد القراءات القرآنية واختالف املعاين يف تعدد
الصرفية
َّ الصيغ
 سهري سيِّد اخلليل يوسف.د
أستاذ النحو والصرف املساعد بقسم اللغة العربية
يف كلية العلوم واآلداب يف جامعة الباحة
:امللخص

ِّ تناولت
 وبيـا أ ثرـر، يف تعـدد ال ِّ ـي ال رـريية،  واخـالف اععـا، وتعـدد القـرااا القرآنيـة، ِّ الدراسة أثر االخـالف اللهجـ
، ال ــان انعع ــا قل ــت الق ـرااا وتن ــوع اعع ــا واخالفيه ــا، ه ــال ال ِّ ـي ال ــريية م ــا ه ـ إال ص ــور م ــا ص ــور اخ ـالف اللهج ــا
ِّ الدراسـةت ناليجـة الرغبـة ااـاد يف أ تعـو لبنـة تسـاهيف يف
ِّ وجـاا هـال
 وتفـاقف مـ اخخـريا يف هـاا اجملـالت،الدراسـا ال رـريية
ِّ ح ــس تسـ ـالري الرث ــة ال رـ ـريية مواثب ــة الرث ــة النَّوي ــة ال ــث أواله ــا الدرارس ــو والب ــاحرو اهال ام ــا أثر ــر م ــا
،الدراس ــا ال رـ ـريية
ِّ واش ـال لت هــال
 وثفثــة مباح ـ مت اش ـال ل اعبَّ ـ رأول قلــتمت تعــدد ال ِّ ـي-  للالعريــاب صل ِّ ـي ال ر ـريية- الدراســة قلــتمت يهيــد
 تعـدد األبنيـة ال رـريية يف، تعدد األبنية ال ر ريية يف االسيف الرفث اعزيـد،ال ر ريية وه مت تعدد األبنية ال ر ريية يف االسيف الرفث اجملرد
 واش ـال ل اعبَّـ الرـرا قلــتمت االخ ـالف اللهج ـ وتعــدد، أبنيــة األيعــال،  أبنيــة اع ـالقا، أبنيــة األملــاامت اع ــادر، اعفــرد واا ـ
.  وذُيِّل خباية م أهيف اع ادر واعراج،  ث ا اشال ل اعبَّ الررال قلتمت تنوع اععا،القرااا القرآنية
.الكلمات املفتاحيةمت أثرت االخالف اللهج ت القرااا القرآنيةت اخالف اععا ت ال ي ال ريية
The effect of The dialects differences and the multiplicity of Quranic readings and meanings
differences in the multiplicity of morphological formulas
Dr. Suhair Sayed Elkhalil Yousif
Assistant Professor of Grammar and Morphology, Department of Arabic Language
Faculty of Science& Arts - Albaha University

Abstract:
This study examined the effect of the dialectical difference, the multiplicity of Quranic readings, and
meanings, in the multiplicity of morphological formulas, and explaining that the multitude of these
morphological forms is one of the types of differences of dialects which is reflected in the readings and
the diversity of meanings and their abundance. The effect of the morphological formulas is reflected in
the rooting of the linguistic richness of the Arabic language, especially in terms of its morphological
formulas and showing the importance studying of dialects and its role in the development of the science
of morphology. This study was the result of serious desire to be a brick contributing in the studies of
morphology and interact with others in this area, so as to enable the morphological movement to go with
the grammatical movement, which was given by scholars and researchers more attention than the studies
of morphology.
Keywords: The effect, The Dialects Differences, Multiplicity of Quranic readings, Meanings
Differences, Morphological Formulas.

- 277 -

مقدمة:

د .سهري سيِّد اخلليل يوسابمت أثر االخالف اللهج وتعدد القرااا القرآنية واخالف اععا يف تعدد ال ِّ ي ال رريية

ميرل قليف الالر رياب ال ررر الررا لعلوم اللغة العربية ،الان ال ميعا االسالغناا قنهت يهوميرل رثنا مه ا لعل
لُغون ،وحنون ،ومجي ما يهاليف بعلوم العربية ،يبه تُعر أصول ثفم العرب ،ما جمرد ومزيد ،وجامد وم الق،
وغريها ،وقد أدرك قل اا العربية أمهية هاا العليفت يأولُول قنايالهيف ،وأث لوا بناال ،ود رونوا ييه م نفا ثرري تناولت
مسائله وقضاايل ،يقد ذخر ثالب القدماا هباا العليف االيل الان شعل ثراا قظي ا للغة العربيةت لاا البد ما
االسال رار يف هال الدراسةت لالأصيل قي ة هاا الرراا اللغون الان تال يز به اللغة العربية  -هال الودود الولود -
وربرها بدراسة اللهجا اعخاللفة والقرااا القرآنية اعالعدد  ،مما هل ا ما أثر ثبري يف تعدد اععا الث أ رد إىل
تعدد ال ِّ ي ال رريية ،ويف هال ِّ
البَّي أثر االخالف اللهج  ،والقرااا القرآنية ،واععا  ،يف تعدد
الدراسة سو ن ر
ال ِّ ي ال ريية وثررهتات األمر الان أدى إىل جدل واس بَّي الباحرَّي.
أسباب اختيار املوضوع:
بيا أمهية دراسة اللهجا العربية اعخاللفة ،والقرااا
ال ِّ ي ال رريية.

القرآنية اعالعدد  ،وأثر ذلك يف تنوع اععا وتعدد

مشكلة املوضوع:
تعدد ال ِّ ي ال رريية ،يعا االهال ام بدراسة اللهجا واخالفيها ،وتعدد القرااا القرآنية ،وتنوع
اععا ت ععرية أسباب هاا الالرعدد ،مما يعَّي قلت سهولة يهيف ِّ
الدرس اللغون ب فة قامة وال رريف ب فة خاصة.
أهداف ِّ
الدراسة:

 .1جتلية أثر اخالف اللهجا  ،والقرااا القرآنية ،واععا  ،يف تعدد ال ِّ ي ال رريية.
ِّ
ومسامهة م اخخريا يف هاا
 .2الرغبة اااد يف أ يعو هاا البَّ لبنة تساهيف يف الدراسا ال ررييةُ ،
اجملالت حس تسالري الرثة ال رريية مواثبة الرثة النَّوية الث أوالها الدرارسو والباحرو اهال اما أثرر -
برأي  -ما ِّ
الدراسا ال رريية.

أمهية املوضوع:
أتيت أمهية اعوضوع يف إبراز أثر االخالف اللهج  ،وتعدد القرااا القرآنية ،واععا يف تعدد ال ِّ ي
ال رريية ،وبيا أ ثرر هال ال ِّ ي ال رريية ما هو إال صور ما صور اخالف اللهجا الان انععا قلت
القرااا  ،وتنوع اععا وواخالفيها.
الدراسة :تنرلق هال ِّ
أسئلة وفروض ِّ
الدراسة ما الفروض اختيةمت
 .1هل يعف للهجا  ،والقرااا القرآنية ،واععا  ،أثر يف تعدد ال ي ال رريية؟
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 .2هل يؤدن هاا الالرعدد يف ال ِّ ي ال ررييةت إىل اخالف يف دالال اخاي ومعانيها ،وما حوته ما أحعام
شرقية ،بدراسة تعدد القرااا  ،أو أنه جمرد اخالف يف البنية ال ِّ ريية؟
الدراسة :تقوم هال ِّ
منهج ِّ
الدراسة قلت اعنهج الوصف .

الدراسة :اشال لت ِّ
حماور ِّ
الدراسة قلتمت يهيد  -لالعرياب ال ِّ ي ال رريية – وثفثة مباح مت
اشال ل اعبَّ األ رول قلتمت تعدد ال ِّ ي ال ريية وه مت تعدد األبنية ال رريية يف االسيف الرفث اجملرد ،تعدد
األبنية ال رريية يف االسيف الرفث اعزيد ،تعدد األبنية ال رريية يف االسيف الرفث اجملرد واعزيد ،تعدد األبنية ال رريية يف
اعفرد واا  ،أبنية األملاامت اع ادر ،أبنية اع القا  ،أبنية األيعال.
اشال ل اعبَّ الررا قلتمت االخالف اللهج وتعدد القرااا القرآنية.
اشال ل اعبَّ الررال قلتمت تنوع اععا .
اخلاية ،وأهيف اع ادر واعراج .
متهيد:
تعدد تعريفا ال ر  ،واخاللفت ،ما بَّي القدماا واحملدثَّي ،يعند القدماامت هو بناا ما مل تنرق به العرب
قلت مرال ما نرقت به ،1أو هو حتويل األصل الواحد إىل أمرلة خماللفة ععا مق ود  ،ال حت ل تلك اععا إال
هباا الالغيري ثاسيف الفاقل ،واسيف اعفعول ،وال فة اع بهة ،والالررنية واا وغريها .وحيالون هاا الالعرياب قلت
اهلد ما حتويل األصل الواحد وهومت االتيا مبعا مق ود  .أو "إنه قليف بقواقد تعر هبا أحوال أبنية العل ة
الث ليست إبقراب ،وال بناا" ،ياإلقراب والبناا خاص بعليف النرَّوث ا هومعلوم .وقند احملدثَّي هومت "دراسة ال ِّ ي
اللغوية ،وخاصة الث تعرتن صي العل ا يالَّدث معىن جديدا" 2أو هو "حتويل األصل الواحد إىل أمرلة خماللفة
ععا ٍ مق ود ال حت ل إال هبا" 3وهاا قُ رد معىن ق ليا ،وصاغوا معىن قل يا هومت "قليف أبصول تُعر هبا أحوال
أبنية العل ة الث ليست إبقراب وال بناا" .4وقيلمت "ال رر هو تغيري يف بنية العل ة لغرض معنون أو لفظ "،5
واعفحظ لالعريفا احملدثَّي جيد أهنا تالَّدث قا اععىن الان ينالج قا تغيري العل ة صرييا ،وه وظيفة مه ة
لعليف ال رر تنبه هلا القدماا ،يقد قرر ابا جين ( 392هـ) أ ر اخالف بنية العل ة يفض إىل اخالف
 /1انظرمت العالاب ،سيبويه ،أبو ب ر ق رو قر ا با قنرب ( 180هـ) ،حتقيقمت قبد السفم حم د هارو  ،اهليئة اع رية العامة للعالاب ،القاهر 1975م،242 /4 ،
الال رياب اعلوث البا جين ،حتقيق د .ديزير سفال ،ط ،1بريو دار الفعر العريب 1419هـ ،ص  ،12ال ايية يف قليف الال رياب البا الاجب حتقيق حسا أمحد
العر ا ط ،1معة اععرمة اععالبة اععية 1415هـ ،ص  ،6شرح ال ايية ج 1ص.1
 /2انظرمت أسا قليف اللغة ،ماريو صن ترمجة د .أمحد خمالار ق ر ط ،2القاهر قامل العالب  ،1983ص.43
 /3انظرمت يف ال رر العريب ،د .قبد الفالاح الدجين ،تقدمي قبد السفم هارو ط ،2العويت ،معالبة الففح 1403هـ ،ص 16
 /4انظرمت ال ي اإليرادية العربية ن أهتا وترورهامت د .حم د سعود اععيين الب ر جامعة الب ر 1982م ،ص .47
 /5انظرمت اعدخل إىل قليف النَّو وال ر د .قبد العزيز قاليق ،بريو  ،دار النهضة العربية ص .7
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معناهامت "اقليف أ ر ثل واحد ما هال الدالئل معالد ،مرقت ،مؤثر أهنا يف القو والضعاب قلت ثفث مراتبمت
يأقواها الدراللة اللفظية ،مث تليها ال ناقية ،مث تليها اععنوية ،ولناثر ما ذلك ما ي ح به الغرض ي نه مجي
األيعال ،يف ثل واحد منها األدلة الرفثة ،أال ترى إىل (قام) وداللة لفظه قلت م درل ،وداللة بنائه قلت زمانه،
وداللة معنال قلت ياقله ،يهال ثفث دالئل ما لفظه ،وصيغاله ،ومعنال" .1مفهوم ِّ
الداللة الالر ريفيةمت "...ه
األثر اععنون اعسالفاد ما بنية العل ة ،وما الالغيريا الث حتوهلا إىل أبنية خماللفة"2ت معىن هاا أ تعدد األبنية
وال ِّ ي وثررهتا يف العربية يولِّد تعددا يف اععا لاا يإ الدراللة الالر ريفية أوال ِّ ي ال رريية ه مظهر ما مظاهر
الغىن والرراا يف اللغة يعانت مسار اهال ام العل اا وال ررييَّي حي ق لوا قلت توضيَّها وإبراز الفوارق اععنوية
بَّي ال ِّ ي يف ثالبهيف وخمال راهتيف.3
لعليف ال ر ر قواقد وأصول نعر ما خفهلا أبنية العل ة ،واعق ود بالكت صيغها األصلية والعارضة ،وما
ِّ
معنون يف داللالها مرلمت النِّسبة ،والالر غري ،والالررنية ،واا والالأني  ،والالاثري يف األملاا.
يررأ قليها ما تغري
وثالك يي ا خيالص صأليعال ما تغيري يف الزما ،وما يررأ قليها ما تغريا صوتية ثالالرجريد و ِّ
الزايد واإلبدال
واإلقفل والا واإلدغام والقلب اععا وغريها.
تعدد ال ِّ ي ال رريية وصلالايل تعدد أبنيالها ،األمر الان يدقو إىل البَّ قا العوامل واألسباب الث
أد إىل هاا الالعدد مرل اخالف اللهجا وبسببه تعدد القرااا وتنوقت اععا .
املبحث األول :تعدد ِّ
الصيغ الصرفية
ال ِّ ي ال رريية قوالب اسالنبرها ال ررييو ت لي بوا ييها اعاد اللغوية الث يُ ِّعربو هبا ق ر ا جيول يف أيعارهيف
ما معا ٍ حمدرد  ،أن أ رهنامت "قوالب جمل وقة ال ح ر هلا ما األلفاظ الث ت ِّرُد قلت ألسنة اعالعلِّ َّي العرب"ت مبعىنمت
أ رهنيف ينرقو األلفاظ ،وال ينرقو القوالبت إذ إ ر هال القوالب أوال ي تُعد سياجا ،وص ام أما عا ينرقه
العرب ،ما حي ُ ال ِّ َّةُ وال رسفمة.4
هال القوالب تقال ر قلت بعض أقسام العليف ،ثاألملاا واأليعال دو غريها ثالرو  ،يقد حدرد ال ررييو
لألملاا ِّصيغا حمدرد  ،صقالبار جمردها ومزيدها ،ياالسيف اجملردمت إ رما ثفث  ،أورصق  ،أومخاس  ،حي جعلوا للرفث
اثنث ق ر صيغةت حي يعو مفالوح األول ،أومعسور  ،أومض ومةت ويعو اثنيه ساثنا ،أومفالوحا ،أومعسورا،
أومض ومات وأمرلالها ثالالرايلمت
 /1انظرمت اخل ائص ،البا جين ،حتقيقمت حم د قل النجار ،دار العالاب العريب ،بريو .98/3
 /2انظرمت داللة األلفاظ د .إبراهييف أنيا ،ط 7م ر ،معالبة اإلجنلو اع رية 1992م ،ص .47
 /3انظرمت ثالاب سيبويهمت  ،84 ،83 ،17،21 ،11،12 ،10/4واعقالضب .76 ،73 ،72 /1
https://vb.tafsir.net/tafsir16107/#.Wmq68LwjTIU /4
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ضدت (يِّ ْعل) مرلمت ِّح ْرب( ،يِّعل)
(يـ ْعل) مرلمت يـ ْلا( ،يـعل) مرلمت يـرس( ،يعِّل) مرلمت ثالِّاب( ،يـعُل) مرلمت ق ُ
مرلمت قنب( ،يِّعِّل) مرلمت إِّبِّل( ،يِّعُل) مرلمت ِّحبُك( ،يُـ ْعل) مرلمت قُـ ْفل( ،يُـعل) ث ُرد( ،يُعِّل) مرلمت ُدئِّل( ،يُـعُل)
مرلمت قُنُق.
ست صي ه مت (يـ ْعلل) ثج ْعفر( ،يِّ ْعلِّل) مرلمت ِّزبْرِّج( ،يِّ ْعلل) مرلمت ِّد ْرهيف( ،يُـ ْعلُل) مرلمت
وجعلوا للرصق
ر
بـُْرثُا( ،يِّعل) مرلمت ِّهزبْر وقِّ رْر( ،يُـ ْعلُل) مرلمت طُ َّْلُب.
للخ اس أرب صي ه مت (يـعلرل) مرلمت سف ْرجل( ،يـ ْعللِّل) مرلمت ج َّْ ِّرش( ،يُـعلِّل) مرلمت ُجز ْقبِّل،
وجعلوا ُ
(يُـ ْعلل) مرلمت قُـ ْرط ْعب.
ث ا وضعوا أيضا صيغا حمدرد لل در ،واسيف الرزما واسيف اععا  ،واسيف اعر  ،واسيف اهليئة ،واسيف اخلةت
يوضعوا المل الرزما اععا (م ْفعل) حنومت مرل وخمرج ،و(م ْفعِّل) حنومت م ِّنزلت والسيف اعر (يـ ْعلة) ،والسيف اهليئة
(يِّ ْعلة)ت أ رما اع در ،واسيف اخلة ي خاللاب ييه ا ،ووضعوا لل القا ثاسيف الفاقل ،واسيف اعفعول ،وصي اعبالغة،
وال ِّ فة اع برهة ،واسيف الالرفضيل ِّ -صيغا حمدرد معروية. 1
ثالك وضعوا لأليعال صيغا حمدرد صقالبارها جمرد  ،أومزيدا ييها حبر أوحريَّي أوثفثة أحر ت قلت
أساس أ ر هال األحر الزائد لواصق تدل قلت معا ٍ صرييرة معيرنة ،ختاللاب ق ا ِّ
يؤديه الفعل اجملرد.2
ُ
ُ
الفرق واضح بَّي ال ِّ يغة ال ررييرة ،واعيزا ال رريفت إذ إ ر األلفاظ اعنروقة قد ُختضعها ظرو القواقد الث
حتعيف نظام أتلياب األصوا  ،وجتاورها يف النرق ،إىل مغاير بِّْنية ال ِّ يغة الث ُوضعت هلا ،تبعا لظواهر اإلقفل
أواإلبدال ،أوالنرقل أوالا ت وحين ا خيض اللرفظ عغاير بِّْنية ال ِّ يغة ،ال يعو بينه ا الالروازن اعالوقر ما حي ُ
قدد الرو  ،ونسق الرثا  ،يلو أردن أ تُقابل أصوا اللرفظة ال رَّيَّة حبرو البِّْنية ،وأصوا حرثاهتا
ُ
صور بِّْنية
وسعناهتا حبرو وحرثا وسعنا البنية  -لالو ر
ص ْلنا إىل ت وير هيعل اللرفظ ت ويرا قد خياللاب قا ُ
ب) ،ولعنرنا إذا أخان
ال يغة ،مرال ذلكمت أ ر صيغة األمر ما صبمت (ضرب) – أنمت يـعل ،يـ ْفعِّل -مت ه ( ْ
اض ِّر ْ
الفعل (وقت) ،وهو ما أيعال هاا الباب ،وأردن أ ن وغ األمر منه ،لوجدن أنه ( ِّق) ،3يإذا أردن أ نقابل هاا
الر الوحيد الباق ما هاا الفعل بنظريل يف ال يغة (ايْعِّل) ،لوجدن أ ما يقاب إبزائه ما حرو ال يغة هو
الر ( ِّع) ،وحينئا نرى أ ر ال ريغة اعوضوقة لألمر مل يبق منها إالر الر ( ِّع) يقط ،معىن هاا أ ر ال يغة
ال رريية ه مبىن صريفُ ،ميرل القوالب الث ي ب ييها اعالعلِّ و اعاد اللغويةت ليدلوا هبا قلت معا ٍ معينة وحمدد
 /1انظرمت شاا العر يف يا ال رر  ،أمحد ال فون ،اععالبة الع رية صيدا – بريو 1426 ،ه – 2005م ،ص.84-79
 /2انظرمت شرح ال اييةمت الرض .43 /1 ،
 /3انظرمت شرح ابا ققيل قلت ألفية ابا مالك ،حم د حم الديا قبد ال يد ،دار الرفئ للن ر والالوزي  ،ج ،4ص  ،269شاا العر يف يا ال رر  ،ص ( 71مرج
سابق).
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ِّ
أمر بيا ال ور ال روتية
عا يدور خبلدهيف ،وجيول يف أذهاهنيف وأيعارهيف أ رما اعيزا ال رريف ،يهو مبىن صويتي يُناط به ُ
النِّهائيرة ،الث آلت إليها اعا رد اللغوية.1
اجملردمت
أبنية األفعال2مت أوالا :األفعال اجملردةمت الفعل الثالثي َّ
الفعل الرفث اجملرد له سالة أبواب ناليجة تقابل ثفثة أبنية يف اعاض وثفثة أبنية يف اعضارع ،وه مت
يـعل مضارقهمت يـ ْفعل ،يـ ْفعِّل ،يـ ْفعُل.
يعِّل مضارقهمت يـ ْفعل ،يـ ْفعِّل.
يـعُل مضارقهمت يـ ْفعُل.
اجملرد:
الفعل الرابعي َّ
ِّ
ِّج ،بـ ْعرـر ،يـُبـ ْعرُِّر ،زلْزل،
للفعل الرصق اجملرد م مضارقه صب واحد هومت يـ ْعلل يـُف ْعل ُل ومرالهمت د ْحرج ،يُد ْحر ُ
س.
يـُزلْ ُ
زل ،و ْسوس ،يـُو ْس ِّو ُ
اثنيا األفعال املزيدةمت الفعل املزيد نوعانمت
 /1مزيد الرفث  /2مزيد الرصق

أوالا :مزيد الرفث حبر مت وأييت قلت ثفثة أوزا مت
 /1أيْـعل مرالمت أثرم  -أنزل  -أم رد  -أوضح  -أياد  -أقرت  -أوحت.
 / 2يـ رعل مرالمت درب  -شول  -خرج  -لوث  -بدد  -برأ  -وىل.
 / 3ياْقل مرالمت قاتل  -قاو  -ساير  -آما  -واجه  -آزر.
اثنيا :مزيد الرفث حبريَّيمت وأييت قلت مخسة أوزا مت
 /1انْـفعل مرالمت انعقد  -اندي  -اهنار  -ان ق – امنَّت.
 /2ايْـالـعل مرالمت اجال  -ات ل  -اضرر  -ازدا – احالوى.
ض  -امحر  -اخضر – اقو رج.
 / 3ايْـع رل مرالمت ابي ر
 / 4تـفاْقل مرالمت تباقد  -تواصل  -تبارى – تعار .
 /5تـفعرل مرالمت تعلريف  -ترهر  -تو رسيف  -تبَّي – تعدد.

اثلثا :مزيد الرفث برفثة أحر مت وأييت قلت وز مت
اسالفعل مرالمت اسالع ر  -اسالورد  -اسالقام  -اسرتخت  -اسال رد.

 /1انظرمت اللغة العربيةمت معناها ومبناها ،حسا يام ،اهليئة العامة للعالاب ،القاهر 1973م ،ص .145
 /2انظرمت شاا العر يف يا ال رر  ،ص  ،47- 37وشرح ابا ققيل قلت ألفية ابا مالك ص .229 -227
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وهناك أوزا أقل شهر منها (ايْـع ْوقل) اعزيد صهل ز والواو وتضعياب العَّي مرلمت اق وشب  -اخ وشا -

اغرورق  -احدودب.

رابعا :مزيد الرصق حبر مت أييت قلت وز واحد
 تفعلل مرالمت تزلزل  -تدهور  -تبعرر.خامس ا :مزيد الرصق حبريَّيمت أييت قلت وز واحد
 ايْـعل رل مرالمت اط أ  -اق عر  -اثفهر  -امشئز.أبنية األمساء :أوالا :األمساء اجملردة:
هو االسيف اجملرد اخلايل ما حر زائد قلت أُصوله ،وهوثفثةمت
رجل ويس وله ق ر أوزا هال أمرلالهامت ظ ْب ،محل ،ر ُجل ،ثالِّاب ،قفلُ ،زحل ،قُنق،
 /1اجملرد الرفث مرلمت ُ
ِّح ْ اِّ ،قنب ،إِّبل .أما وز (يُعِّل) يقليل جدا مرلمت ( ُدئِّل) اسيف قبيلة ،ووز (يِّعُل) يعاد ال يوجد.
/2اجملرد الرصق أوزانه سالة وأمرلالهامت ج ْعفر ،بـُْرق  ،قِّ ِّرمز ،طُ َّْلبِّ ،د ْرهيف ،قِّ رْر.
 /3اجملرد اخل اس هال أمرلة أوزانه األربعةمت سف ْرجل ،قُا ْق ِّ ل ،ج َّْ ِّ
رشِّ ،ج ْرد ْحل.
اثني ا :األمساء املزيدة:

االسيف اعزيد هوما أُضياب إىل أُصوله حر أوأثرر.
لألملاا اعزيد أثرر ما ثفمثائة وز وال سبيل إىل إح اا مجي هال األوزا الث ختاللاب صخالف نوع
الر اعزيد وموضعه ،غري أ االسيف اعزيد ال يالجاوز سبعة أحر  .وينقسيف إىل ثفث  -ويعو مزيدا حبر  ،أو
حبريَّي ،أو برفثة أحر  ،أو أبربعة.
ورصق  -يعو مزيدا حبر  ،أو حبريَّي ،أو برفثة أحر – ومخاس ويعو مزيدا حبر واحد يقط،
والالعدد يف األملاا له أثرر ما جانب يإىل جانب األبنية هناك الالعدد يف اللفظ م توحد مدلوله ،وهو ما أغىن
اللغة العربية وأثقلها يف آ  ،يأملاا األسد  ،500وللداهية  ،400وللخ ر  200وللرعبا .......200اخل،1.
وتعدد اععا هاا هو أيضا ما أسباب تعدد ال ي ال رريية.
واخلف حول هاا النوع ما األملاا أتراد هو أم صفا حمفوظ يف ثالب اللغة .ويرري الالساؤل أيضا ما
اتفقوا يف داللاله ،ياللفظ الان جتوز ييه أثرر ما صيغة بداللة واحد يدقو للالوقاب مرل لفظ إصب يقد رويت
2
ييه قد روااي .
 /1انظرمت اعزهر يف قلوم اللغة وأنواقها ،السيوط  ،جفل الديا قبد الرمحا ،قنايةمت حم د جاد اعوىل وآخريا دار إحياا العالب العربية ،القاهر د 325/1 . .و،404
وال احب ،ابا يارس.44 ،
 /2انظرمت االقالضاب ،البرليوس  ،أبوحم د قبدهللا با حم د با السيد ،حتقيقمت م رفت السقا وحامد قبداجمليد اهليئة اع رية العامة للعالاب /القاهر 1981 ،م .321 /2
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 ثسر اهل ز وترلي حرثة الباامت إِّصب  ،إِّصبِّ  ،إِّصبُ . يالح اهل ز وترلي حرثة الباامت أصب  ،أصبِّ  ،أصبُ .ُصـبُوع.
 ضيف اهل ز وترلي حرثة الباامت أُصبُ  ،أُصبِّ  ،أُصب  .مث أ ْهال ال ور اللهجية تؤثد أ اللهجا العربية ثرية يف تعدد ال ِّ ي وما مث نقبل أ يس إِّصب وأُصبـِّ
ُ
قلت ما ييه ا ما انالقال ما ضيف إىل ثسر أو ما ثسر إىل ضيف .ذلك أ ثرر اسالخدام هاا االسيف أدى إىل
تعدد صيغه.
أنواع املصادر:1

 /1املصدر الثالثي :يُظا أ وزنه األصل (يـ ْعل) لعررته وأل قياس م در اعر اخيت بيانه هو(يـ ْعل).
وأوزانه ثرري وه ملاقية ،لعل يعل م در قلت وز خاص ،وهناك ضوابط غالبة (غري مررد ) تالب اععىن وإليك
بياهنامت
 /1الغالب يي ا دل قلت حرية أوشبهها أ يعو قلت وز (يِّعالة) مرلمت جتار  ،حداد  ،خياطة.
 /2الغالب يي ا دل قلت اضرراب أ يعو قلت وز (يـعف ) مرلمت يورا  ،غليا  ،جوال ،
 /3الغالب يي ا دل قلت امالناع أ يعو قلت وز (يعال) مرلمت إِّصاِّ ،مجاح ،نِّفار ،شراد.
ٍ
صداعُ ،دوار.
 /4الغالب يي ا دل قلت داا أ يعو قلت وز (يُعال) مرلمت ُزثامُ ،
 /5الغالب يي ا دل قلت سري أ يعو قلت وز (يعيل) مرلمت رحيل ،رسييف ،ذميل.
 /6الغالب يي ا دل قلت صو أ يعو قلت وز (يُعال) أو(يعيل) مرلمت قُواا ،نُباحُ ،موااُ.
ص ْفر ُ ،خضر  ،زرقة.
 /7الغالب يي ا دل قلت لو أ يعو قلت وز (يُـ ْعلة) مرلمت ُ
ويف غري هال اععا يغلب أ يعو م در اعالعدن ما صب (ن ر) و( ِّ
يهيف) قلت وز (يـ ْع ٍل) ثن ْ ٍر ويـ ْه ٍيف،
صعود ،نزولُ ،جلوس.
وم در الفزم ما (يعل) قلت وز (يُعول) مرلمت ُ
وم در الفزم ما (يعِّل) قلت وز (يـع ٍل) مرلمت ضجر ،برر ،قرش ،حور .وم در الفزم ما (يـعُل)

قلت وز (يُعولة) أو (يعالة) مرلمت صعوبة وسهولة ونباهة وشجاقة .وقد أيْيت للفعل الواحد م درا يأثرر.
 /2املصدر الرابعي :2م در الرصق قلت (يـ ْعللة) مرلمت دحرج دحرجة ،وقليف ما أيْيت قلت وز (يِّ ْعفل)
مرلمت ( ِّد ْحراج)ِّ ،يإ ثا مضعفا جاا منه الوزن قلت حد سواامت زلزل زلزلة ِّ
وزلْزاال.

 /1انظرمت شاا العر يف يا ال رر  ،أمحد ال فون ،اععالبة الع رية صيدا – بريو 1426 ،ه – 2005م ،ص ،84-79والنَّو الوايف ،قباس حسا ( 1398ه)
دار اععار  ،ط  ،15ص .231 ،223،225 ،213 ،202
 /2انظرمت شاا العر يف يا ال رر  ،ص  81وما بعدها (اعرج السابق نفسه) .والنَّو الوايف ،قباس حسا.
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أما م در الرفث اعزيد حبر مت ي در (يعل) هو(تفعيل) مرلمت ح رسا حتسينا .يإ ثا معالل اخخر جاا
اع در قلت وز (تـ ْفعِّلة) مرلمت زرثت تزثِّية ،يالالااُ قوض ما ايا تفعيل.
وم در (أيْعل) هو(إيعال) مرلمت أثرم إِّثراما.
وم در (ياقل) هو(مفاقلة) صطراد ،ولعرري ما األيعال م در آخر قلت وز (يِّعال) مرلمت نضل نضاال
ومناضلة ،حاور حماور ِّ
وحوارا.
 /3املصدر اخلماسي :1م ادرل ثلها قياسيةمت يالرصق اعزيد حبر (تـف ْعلل) أيْيت م درل دائ ا (تـف ْعلُف)

دحرج تد ْح ُرجا .والرفث اعزيد حبريَّي ما وز (ايْـالعل) م درل دائ ا قلت (ايالعال) مرلمت اجال
مرلمت ت ْ

اجال اقا.

والرفث اعزيد حبريَّي ما وز (انْفعل) م درل دائ ا قلت (انفعال) مرلمت انرلق انرفقا
والرفث اعزيد حبريَّي ما وز (تفعل) م در دائ ا قلت (تفعل) مرلمت تع رسر تعسرا .والرفث اعزيد حبريَّي
يارضا .والرفث اعزيد حبريَّي ما وز (ايْـع رل) م درل
ما وز (تفاقل) م درل دائ ا قلت (تفاقُ ٍل) مرلمت يارض ُ
دائ ا قلت (ايعفل) مرلمت اصفر اصفرارا.
 /4املصدر السداسي :م ادرل ثلها قياسية أيضامت ِّيإ ثا رصقيا مزيدا حبريَّي ي در (ايْعل رل) دائ ا
قلت (ايْعِّفرل) مرلمت اق عر اق عرارا وم در (ايعْنـلل) دائ ا قلت (ايْعِّْن ٍ
احرجنيف احرجناما.
فل) مرلمت ْ

وإ ثا ثفثيا مزيدا برفثة أحر ي در (اسال ْفعل) دائ ا قلت (اسالفعال) مرلمت اسالفهيف اسالفهاما
وم در (ايْ ر
عال) دائ ا قلت (ايعيعال) مرلمت اصفار ،وم در (ايْعوقل) دائ ا قلت (ايعيعال) مرلمت اق وشب
ِّ
اجلِّواذا .ويف مجي هال األوزا اخل اسية والسداسية
اق ي اص ،وم در (ايْع رول) دائ ا قلت (ايعوال) مرلمت اجلوذ ْ
ثسر الر الرال ما الفعل وزيد ألاب قبل اخخر ،إال اعبدوا بالاا زائد ي درل قلت وز ماضيه بضيف ما
قبل آخرلمت تقاتلوا تقاتُف ،تدحرج تدحرجا.
 /5املصدر امليمي :2يبدأُ مبييف زائد وهوما الرفث قلت وز (مفعل) مرلمت مضرب ،م رب ،م ْوقت أما
اعرال الواون احملاو الفاا يف اعضارع مرلمت (وقد) ي درل اعي قلت (م ْفعِّل) مرلمت موقد.
وما غري الرفث يعو اع در اعي قلت وز اسيف اعفعولمت أسأمين ُم ْرتـقب القرارمت ارتقاب.

 /6مصدر املرة :ي اغ للداللة قلت قدد وقوع الفعل وهوما الرفث قلت وز (يعلة) مرلمت أقرأُ يف النهار
قـراا وأثالب ثالبالَّي يأيرح يرحا ٍ ثفاث ،وي اغ ما غري الرفث إبضاية ٍ
اتا إىل اع درمت انرلق انرفقالَّي يف
ْ
اليوم ،يإ ثا يف اع در اتاٌ ،ر
دل قلت اعر صلوصاب ييقالمت أن ْلت إِّنلة واحد .
وإِّذا ثا للفعل م درا أتت م در اعر ما اع در األشهر واألقيا مرلمت زلزاال وزلزلة.
 /1انظرمت شاا العر يف يا ال رر  ،ص  81وما بعدها (اعرج السابق نفسه وال فَّا نفسها) .والنَّو الوايف ،قباس حسا (اعرج السابق نفسه).
 /2انظرمت شاا العر يف يا ال رر  ،والنَّو الوايف ،قباس حسا (مراج سابقة).
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 /7مصدر اهليئة :ي اغ للداللة قلت ال ور الث جرى قليها الفعل ،وهو ما الرفث قلت وز (يِّ ْعلة)
مرلمت مي ِّم ْ ية اعالعرب ،يإ ثا م درل قلت وز (يِّعلة) دللنا قلت م در اهليئة صلوصاب أو صإلضاية مرلمت
ين د نِّ د واضَّة ،نِّ ْ د تلهاب ،وليا لغري الرفث م در هيئة وإِّمنا يدل قليها صلوصاب أو ِّ
صإلضاية مرلمت
يالنقل تنقل اخلائاب ،ويسالفهيف اسالفهاما ُملَِّّا ،هاا وقد ش را جم اُ وز (يِّ ْعلة) ما غري الرفث  ،يقد مل لأليعال
ِّ
القبت نِّْقبة صرقة.
اختيةمت اخال ر اعرأ مخر حسنة ،وان ْ
 /8املصدر الصناعي :هو اع در الان يعو بزايد ٍ
ايا م دد قلت آخرل بعدها اتا ،مرلمت ِّ
اإلنسانية

الدميقراطية ،العاعية ،...ال يرق يف ذلك بَّي ااامد واع الق .قزا العل اا - 1السيوط وابا السعيت  -الالعدد يف
أبنية م ادر الرفث إىل الالعدد واالخالف يف أبنية أيعاهلا يقول اعربدمت "اقليف أ هاا الضرب ما اع ادر جي ا
قلت أمرلة ثرري بزوائد وغري زوائد ،وذلك أ جمازها جماز األملاا ،واألملاا ال تق بقياس ،إمنا اسالو اع ادر الث
جتاوز أيعاهلا ثفثة أحر  ،يجر قلت قياس واحد أل ر الفعل منه ال خياللاب ،والرفثية خماللفة أيعاهلا اعضارقة
2
واعاضية ،يلالك اخاللفت م ادرها وجر جمرى األملاا".
تالعدد أبنية اع در مما يؤدن إىل اشرتاك األبنية يف الدالال اعخاللفة ثاشرتاك اع در واا يف صيغث
(يِّعال) و(يُـعُول)مت حنا خنرب قِّياما ،حنا نريد ُحلوال ،حنا نن د ُحضورا وحيدد السياق نوع ال ِّ يغة م درا
أومجعا .ثالك اشرتاك اع در م اسيف اعر واهليئة الان مييز بينه وبَّي م درل صلالاا.
وأييت بناا (يـ ْعلة) يف أبنية اع در لغري الواحد مرلمت جند وقنو ولا وغفلة ،ومرله بناا (يِّ ْعلة) أييت لغري
اهليئة بل خيلص لل درية يف مرل ِّخيفةِّ ،حيلةِّ ،قار .
أ رما ِّ
(الفعال) يلعلها اع در األصل للفعل ،إذ تررد م م ادر اعزيدت يه تالب مسلك اعخالفة بَّي الفعل
وم درلت يالفعل مفالوح الفاا واع در معسور  .يالعَّي يف الفعل حرثالها ق ري  ،وه يف اع در حرثة طويلة.
3
ومل منهامت قِّـالال ،وقدها الفراا لغة ميانية.
وأ رما صيغة (الالِّفعال) يهت صيغة مالرور قا (الالفعال).
تبَّي ما خفل دراسة ظاهر تعدد اع ادر يف القاموس وحماولة تفسريها أ مثة أسباص معنوية ثانت وراا
تعدد اع ادر ،واعق ود هبا األسباب الث مرجعها اععا الث تدل قليها اع ادر ،سواا اخاللفت هال اععا  ،أو
اتفقت ،أو ثرر وغلبت حس صار هلا أبنية صريية خ ت للداللة قليها.

 /1انظرمت إصفح اعنرق ،البا السعيت ،ص .311
 /2انظرمت اعقالضب ،اعربد ،أبو العباس حم د با يزيد ،حتقيقمت حم د قبد اخلالق قضي ة ،اجمللا األقلت لل ؤو اإلسفميرة ،القاهر 1963م.124/2 ،
 /3انظرمت معا القرآ  ،الفراا أبو زثرايا حيىي با زايد (207هـ)مت حتقيقمت أمحد جنايت وحم د قل النجار ط ،1دار العالب اع رية ،القاهر 1955م ،229 /3 ،أبنية
اع در يف ال عر اااهل ومليرة اعن ور ،جامعة العويت ،العويت 1984م.227 ،
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املبحث الثَّاين :االختالف اللهجي وتعدد القراءات القرآنية
اللهجة :اللهجة 1ه جم وقة ما ال فا
مجي أيراد هال البيئة.
العفقة بَّي اللغة واللهجةمت العفقة بينه ا ه قفقة العام صخلاص ،أو ه قفقة اازا صلعل ،ياللهجة ه
جزا ما اللغة ،يلهجة قريش وهلجة يييف وهلجة ُهايل وهلجة ط ا ،تنال إىل لغة واحد ه اللغة العربية،
واخالفيها قلت اعسالوى ال ر ويت أو اعسالوى ال رريف أو النرَّون أو الداليلت هو السبب يف جعلها هلجا .
اسالخدم اللغويو القدماا م رلح اللسا  ،يقالوا لسا قريش ويييف ،وأحيان ثانوا يسالخدمو م رلح اللغة وهيف
يعنو به اللهجة وقد قريت اللغة العربية اخالف اللهجا منا الع ر اااهل يقد ثا لعل قبيلة ما قبائل
العرب مرلمت قريش ،يييف ،أسد ،غرفا  ،هايل ،ط ا ...هلجاهتا اعخاللفة .هنالك ارتباط وثيق بَّي لغة القرآ
وتعدد اللهجا يف اازير العربية يليف يعا القرآ بعل مجله ومفرداته قد نزل بلهجة قبيلة دو غريها وإمنا نزل
أبثرر ما هلجةت تيسريا وتسهيف ورمحة صلعباد ،وقد جاا خماطبا للب رية مجعاا بلغة منوذجية ،األصل ييها لغة
قريش الث ان هر هلجالها يف هلجا العرب اخخريا ،يال علت هلجة لقريش قلت مرور الزمات يعانت أي ح
ما أن هلجة أخرى م اقرتاهبا ما ثاية هلجا القبائل يف اازير العربية.2
أهيف م ادر دراسة اللهجا العربية ه مت القرااا القرآنية واععاجيف ،وثالب النوادر ،وثالب األمرال وثالب
النَّو ،وثالب اللغة ويرج أوجه اخلف بَّي هلجا القبائل إىل أربعة مسالواي  ،وه مت اعسالوى ال رويت ،اعسالوى
ال رريف ،اعسالوى النرَّون ،اعسالوى ِّ
الداليل ،اعسالوى ال رريف.
ق ل قل اا ال رر قلت مج ثل شارد ووارد صريية مما ملعول وما قاسوا قليه ووضعول يف الدرس ال ريف
بعد تبويبهت األمر الان أدى إىل تعدد ال ي ال رريية وثررهتا ،آخايا ما ثل هلجة صيغها واسالخداماهتا ممرا أدى
إىل هاا الالعدد ،ياألمر ثله يعود إىل تعدد القبائل واخالف اسالخداماهتا ،وما خ ص ما معىن ل يغة ومعىن
اللغوية الث تنال

إىل بيئة خاصة وي رتك يف هال ال فا

آخر لل يغة األخرى ي ردل لفخالف اللهج  ،وما جاا ما تعدد اع ادر يجله هلج  ،وذلك حَّي تسالع ل
قبيلة م درا لفعل ب يغة خماللفة قا ال يغة اعسالع لة يف قبيلة أخرى ،مما يؤدن إىل تعدد اع ادر ذا الفعل
الواحد ،وداخل األصل اللغون الواحد ،وما مثر تن أ صي م درية خماللفة يف اعبىن ،ومالفقة يف اععىن ،وقد تنبه
قل اا اللغة األوائل إىل أثر هاا االخالف قلت تعدد أبنية اع ادر ،وأشاروا إليه ،وما ذلك ما قاله اللي مت
"السقيف والسقيف ،وال رسقا لغا " 3.ثالك تعدد اا وع لل فرد الواحد يـُرد إىل أ الروا دونوا ما ملعول يف مناطق
ُ
 /1انظرمت اعخ ص ،أليب السا با سيدل ،دار العالاب اإلسفم  ،القاهر .270 / 13.
 /2انظرمت ي ول يف يقه اللغة ،د .رمضا قبد الالواب ط ،1دار ال ام للرباقة ،القاهر 1973م ،ص .77
 /3انظرمت هتايب اللغة ،أليب من ور األزهرن ،حتقيق جم وقة ما العل اا ،الدار اع رية للالألياب والرتمجة.424 /8 ،
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اللهج  ،يقبيلة ييل إىل اعرل ،وأخرى تالجه إىل

خماللفة ،وظواهر اع اثلة ال وتية ميعا أ تُـررد إىل االخالف
الالق ري.
ثا لفخالف اللهج أثر يف تعدد ال ِّ ي ويايز األبنية واألصوا وقد ظهر ذلك يف اخيت1مت

 /1أصوا احللقمت اهل ز واهلاا والعَّي والاا والغَّي واخلاا وتبَّي القرااا القرآنية اخالف اللهجا
العربية يف هال األصوا إسعان وحتريعا صلفالحت يقد قرأ ابا ثرري ،وأبوق رو ،وابا قامر "ما اععز" ،بفالح العَّي
وقرأ ني وقاصيف ومحز والعسائ إبسعاهنا .2وقرأ ابا ثرري "يدا أيب هلْ ٍ
ب" صسعا اهلاا وقرأ اخخرو بفالَّها،
وقرأ محز والعسائ قوله تعاىلمت "وأيمرو الناس صلبخل" بفالح الباا ويالح اخلاا وقرأ الباقو بضيف الباا وإسعا
اخلاا .واإلسعا يف ذلك ثله إمنا هو هلجة يييف وأسد ،أما الالرَّريك ييه ثله يلهجة أهل الجاز.

 /2اإلسكان والتحريكمت ختاللاب القرااا يي ا بينها يف إسعا قدد ما العل ا وحتريعها منهامت
"ال ُق ُدس" قرأها ابا ثرري إبسعا ال ردال للالخفياب ثيف تالواىل ض الا وقرأها الباقو صلضيف قلت األصل
"قد ُرل" قرأ ابا ذثوا وحفص ومحز والعسائ وأبوجعفر وخلاب العاشر بفالح الدال قلت األصل وقرأ الباقو
3
جزا ،حي ورد بضيف الزان وحتقيق اهل ز  ،وقرأ
جزااُ ،
صإلسعا " ،جزاا " قرأ شعبة بضيف الزان قلت األصل ُ
الباقو صإلسعا  ،وقرأ أبوجعفر بال ديد الزان وحا اهل ز "جيز ،جزا" ،وقرأ الباقو إبسعا الزان وحتقيق
جزاٌ" ،و"األُذُ صألذ " قرأ ني وحدل بسعو الاال وقرأ الباقو بض ها" ،أُثلها" قرأها ني وابا
جزااْ ،
اهل ز " ْ
ثرري وأبوق ر وإبسعا العا للالخفياب وقرأ الباقو صلضيف "رسلنا" قرأ أبوق ر وإبسعا السَّي والباقو
صلضيف" ،السَّت " قرأ ني وابا قامر وقاصيف ومحز وخلاب البزار صسعا الاا والباقو صلضيف قلت
األصل".ققبا " قرأ قاصيف ومحز وخلاب العاشر بسعو القا للالخفياب والباقو بض ها قلت األصل" .قسرا" قرأ
أبوجعفر بضيف السَّي قلت االصل والباقو صإلسعا " ،4نعرا" قرأ ني وابا ذثوا وشعبة وأبوجعفر ويعقوب بضيف
العا والباقو صإلسعا " ،خروا " قرأ ني وأبوق رو وشعبة ومحز وخلاب العاشر إبسعا الراا والباقو
صلضيف ،واإلسعا يف ذلك ثله إمنا هو هلجة يييف وأسد ،أ رما الالَّريك ييه ثله يلهجة أهل الجاز.

 /3االختالف يف أصوات اللني القصريةمت أصوا اللَّي الق ري يف اللغة العربية ثفثة ه مت الفالَّة والعسر
والض ة وأخاب هال األصوا الفالَّة تليها العسر يالض ة الث ه أثقلها وت ور القرااا اخالف اللهجا

 /1اعرج السابق نفسه.
 /2انظرمت ابا جماهد ،السبعة ص  ،271ابا اازرن الن ر  ،266/2الدمياط اإلحتا ص  ،219الس َّي اللب ،الدر اع و  ،203/3 ،الاليسري يف القرااا السب ،
أبو ق رو قر ا با سعيد با قر ا با سعيد با ق رو الدا  ،دار الن ر ،دار العالاب العريب  -بريو 1404 -هـ1984 /م ،ط.79/1 2
 /3انظرمت الن ر يف القرااا الع ر ،ابا اازرن ج 2مشا الديا أبو اخلري ابا اازرن ،حم د با حم د با يوساب ( مت  833هـ) ،حتقيقمت قل حم د الضباع (
1380هـ) ،اعربعة الالجارية العربى ،ت وير دار العالاب العل ية.
 /4انظرمت الوجول اعسفر يف القرااا الرفث ،ملري بسيو  ،ص  ،12ااام ألحعام القرآ  ،سور البقر  ،اخية رقيف .185
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العربية يف اسالع ال هال األصوا

وهو اخالف

قد يعو يف الفالح والعسر أو يف الفالح والضيف أو يف العسر

والضيف أو يف ثسر حر اعضارقة وقدمه.
أ .االختالف يف الفتح والكسر ،ما مظاهر هاا النوع ما االخالف اخالفيهيف يف العل ا اختيةمت
"حيسبهيف" قراها ابا ثرري وني وأبوق رو والعسائ بعسر السَّي يف القرآ ثله ،وقرأ ابا قامر وقاصيف
ومحز وأبوجعفر بفالح السَّي ييه ثله" ،قسياليف" 1قراها ني بعسر السَّي ويالَّها الباقو .
"للس ِّليف" قرأ قاصيف وحدل يف رواية أيب بعر بعسر السَّي والباقو يفالَّو " ،ينع ا" قرأ ابا ثرري وورش قا
ني وحفص قا قاصيف بعسر النو والعَّي وقرأ محز والعسائ بفالح النو وثسر العَّي وقرأ أبوق رو وني يف
سائر الروااي وقاصيف يف رواية أيب بعر بعسر النو واسعا العَّي" ،نـعيف " قرأ العسائ بعسر العَّي وقرأ الباقو
بفالَّها ،ويُعزا الفالح إىل قبائل الجاز والعسر إىل قبائل قيا ويييف وأسد وأهل جند ،والفالح – وهو أخاب ما
2
العسر – يرج إىل البيئة اعالَّضر يف الجاز ،والعسر إىل قبائل صدية ال تنفر طبائعهيف ما اخل ونة.
ب .االختالف يف الفتح والضممت ما مظاهر هاا النوع ما االخالف اخالفيهيف يف العل ا اختيةمت
"غرية" قرأ ابا ثرري وني وأبوق رو بفالح الغَّي وقرأ الباقو صلضيف" ،ينظر إىل ميسر " قرأ ني وحدل بضيف
السَّي وقرأ الباقو بفالَّها" ،قرح" قرأ ابا ثرري وني وأبوق رو وابا قامر بفالح القا وقرأ قاصيف ومحز والعسائ
بض ها" ،ثرها" قرأ ابا ثرري وني وأبوق رو وقاصيف وابا قامر بفالح العا وقرا محز والعسائ بض ها،
"الرهب" قرأ ابا ثرري وني وأبوق روبفالح الراا وقرأ قاصيف ومحز والعسائ وابا قامر بض ها ،والفالح ما ملا
هلجة أهل الجاز ومنهيف قريش والفالح أخاب أصوا اللَّي الرفثة ولالك مال إليه الجازيو سعا البيئة
اعالَّضر  ،أما الضيف يهو أثقل هال األصوا وقد شاع يف ثفم القبائل ذا البيئة البدوية ،ومنها يييف وأسد.
ج .االختالف يف الكسر والضممت ما مظاهر هاا االخالف اخالفيهيف يف قدد ما العل ا بَّي أملاا
وأيعالمت ي ا األملاامت "ورضوا " قرأ قاصيف وشعبة بضيف الراا والباقو بعسرها" ،خفية" قرأ قاصيف وحدل بعسر
اخلاا والباقو بض ها" ،جاو " قرأ محز وخلاب العاشر بضيف ااييف وقاصيف بفالَّها والباقو بعسرها" ،أسو " قرأ
قاصيف بضيف اهل ز وقرا الباقو بعسرها" ،يف بيوتعيف" قرأ ورش وأبوق رو وحفص وأبوجعفر ويعقوب بضيف الباا،
وقرأ الباقو بعسرها ،وما األيعال "ال يعزب قنه" قرأ العسائ وحدل بعسر الزان وقرأ الباقو صلضيف" ،ييَّل
"ييَّ رل" بضيف الاا "وما حيلُل" بضيف الفم ،وقرأ الباقو صلعسر
قليعيف غضب" و"ما حيلل" قرأ العسائ وحدل ُ

 /1انظرمت العايف يف القرااا السب لإلمام اعقرئ أيب قبد هللا حم د با شريح الرقيين اإلشبيل األندلس ( 476هـ) ،ص .325
 /2انظرمت اللهجا العربية يف القرااا القرآنية ،قبدل قل إبراهييف الراجَّ  ،ط 1بدار اععار صلرايض 1420هـ 1999م صدر العالاب أول مر بدار اععار اع رية
سنة 1968م ،ص .142
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ييه ا" ،مل ير رها" قرأ العسائ وحدل بضيف اعييف وقرأ الباقو صلعسر" ،يعرشو " قرأ قاصيف يف رواية أيب بعر
وابا قامر بضيف الراا ،وقرا الباقو صلعسر" ،يععفو " قرأ محز والعسائ بعسر العا  ،وقرأ الباقو صلضيف.
د .االختالف يف كسر حرف املضارعة "التلتلة" وعدمهمت أحر اعضارقة األربعة اهل ز والنو والياا
والالاا ،مض ومة يف اعضارع الرصق ومفالوحة يف اعضارع الرفث واخل اس والسداس  ،الفالَّة الث تسود حر
اعضارقة يف معظيف صي الفعل اعضارع ه أخاب أصوا اللَّي الق ري وأوضَّها ،ويبدوأ ثرريا ما القبائل
العربية مالت يف هلجالها إىل ثسر حر اعضارقة ،يف حَّي امالن أهل الجاز قا ذلك ،وحايظوا قلت الفالَّة.
وإذا ثا بعض اع ادر ينسب هال الظاهر الث ملوها صلاللاللة إىل هبراا الث ه ق ار ما قضاقة الي ينية يا
بعضا مه ا منها ينسبها إىل مجي العرب إال أهل الجاز .يقول سيبويهمت "صب ما تعسر ييه أوائل األيعال
اعضارقة لألملاا ث ا ثسر اث الر حَّي قلتمت يعِّل ،وذلك يف لغة مجي العرب إال أهل الجاز وذلك
قوهليفمت أنت تِّعليف ذاك ،وأن (إقليف) ،وه تِّعليف ،وحنا نِّعليف ،وثالك ثل ش ا ييه يعِّل ما بنا الياا الواو الث
يت يأن (إِّخ ت) ،وخلنا ينَّا
الواو والياا ييها الم أوقَّي واعضاقاب وذلك قولكمت شقيت يانت ت قت ،وخ ُ
ِّخنال ،وغضضنت يأننت تِّغضضا ،وأ ِّ
نت تِّغضَّي" .1ويقول صاحب اللسا 2مت "وتِّعليف صلعسر لغة قيا ويييف وأسد
وربيعة وقامة العرب ،وأما أهل الجاز وقوم ما اقجاز هواز وازد السرا وبعض هايل ييقولو تعليف ،والقرآ
قليها .وزقيف األخفش أ ثل ما ورد قلينا ما األقراب مل يقل اال تِّعليف صلعسر" ول ر ا ِّ
ثانت ال ِّ يغة ال رريية
الواحد صالة أل ْ أييت قليها أثرر ما اسيف واحدت ثاع در ،واسيف اعفعول ما غري الرفث  ،واسيف الرزما  ،واسيف
اععا  ،واعبالغةت يقد خياللاب توجيه القرااا القرآنية تبعا لالوجيه القارئ لل ِّ يغة ال رييرة مما يالولرد قنه اخالف ٌ يف
تفسري ِّ
النص القرآ  ،وال راهاب به إىل تفس ٍري قد خيالاب اععىن اعراد منه ،وما اعفحظ أ تعدد القرااا القرآنية
ما أسباب تعدد ال ي ال ريية.
الصرفية واختالف القراءات القرآنية ومظهره عند بعض القبائل العربية:
منوذج يوضح تعدد الصيغ َّ
الكلمة

الفعل اعضارع مفالوح ومعسور
(حعيف حر اعضارقة).3

القبيلة أو اللهجة

االخالف يف الرثا مت يف صي الفعل أ .مفالوحة بلغة قريش ما أهل الجاز وه
الف َّت ..ب .معسور بلغة غريهيف مامت قيا ويييف وربيعة ،وأسد .

 /1انظرمت العالاب ،سيبويه ،ج  4ص 110
 /2انظرمت لسا العرب ،ابا منظور ،ج  15ص .402
 /3انظرمت العالاب ،سيبويه .110/4
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مظهرها

ن ْسالعَّي بفالح النو
نِّسالعَّي بعسر النو

الصيغة الصَّرفية

نسالفعل
نِّسالفعل
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الكلمة

أ .بعسر قَّي الفعل اعاض .
ب .يالح قَّي الفعل اعاض .

ضيف وثسر قَّي اعضارع.

القبيلة أو اللهجة

مظهرها

قال تعاىلمت (وإِّ ْ أصابـالْهُ يِّْالـنةٌ انْـقلب قلت و ْج ِّه ِّه خ ِّسر الدنْـيا واخ ِّخر ) 1قرأها اا هورمت
(خ ِّسر) ب يغة اعاض  ،يالعو مجلةمت خ ِّسر الدنْـيا واخ ِّخر بدال ما مجلة انْـقلب قلت
وج ِّه ِّه وقرأها جماهد ،ومحيد با قيامت ِّ
(خاسر) ،ب يغة اسيف الفاقل ،وقليه تعو مجلة
ْ
2
(خاسر الدنيا واخخر ) من وبة قلت الالت أنمت انقلب قلت وجهه خاسرا
3
ِّ
ِّ
عل واحد
الضيف (يفعُل) لنجد والعسر (يفعل) للَّجاز مل خيرج قلت مضارع يـعُل يـ ْفعُل إال ي ٌ

زهد ِّ
ِّ
حقد
زهد حقد
خ ِّسر
ِّ
خاسر

وهو ُث ْد ُ تعاد وقدل اللغويو يعف شاذا 4.أو ما صب تداخل اللغا  5.ومعيار شاوذل أ
اععالل الواون ما األجو يعو قلت بنائَّيمت إ رما خ ِّسر مرل قال يقول أو يعِّل يـ ْفعل مرل خا

قال
ي ُقول
خا خيا

.الفعل

ومل يس ييه ما جاا قلت صب يعل يفعل ويفسر قلت أنه ما صب تداخل اللغا
الناقص الان ما صب (يعِّل ،يـ ْفعل) إىل (يـعل) مرلمت ِّ
رض ِّ
وهون تالَّول قند ط ا إىلمت رضت
وهوى بفالح العَّي. 6

اعضارع معسور العَّي أو
مض ومها.

أ رما األيعال الث اثنيها أو اثلرها ما حرو اللق وخرجت قا القياس وجاا مضارقها
قلت (يـ ْفعِّل) أو (يـ ْفعُل) يقد أُح ِّ منها يف القرآ يقط سبعة أيعال وه مت نعح ،نزع
رج  ،بل  ،قعد زقيف ،نفخ .ويفسر إبراهييف أنيا خروج هال األيعال قا القاقد أبهنا قد
غلبت قليها قاقد اعغاير  7ويرى إبراهييف أنيا أ تلك األيعال تنال

نعح نزع رج بل
قعد زقيف نفخ

يعِّل
يعل
يعِّل
ياقِّل
يـعل
يـ ْفعُل
يعِّل
يـ ْفعل

يـ ْفعِّل
يـ ْفعُل

إىل هلجة أخرى

غري اللهجة القرشية.
يالح ايا اعضارقة وثسرها.

الصيغة الصَّرفية

ض ِّل ِّمْن ُع ْيف وال رسع ِّة أ ْ يـُ ْؤتُوا أ ِّ
ُويل ال ُق ْرب) 8قرأها اا هورمت ال
قال تعاىلمت (وال أيْت ِّل أُولُو الف ْ
أيْت ِّل بزنة (يـ ْفالعِّ ْل)ت أنمت ال يق ر مامت ما ألو يف ثاات أنمت وقرأها قياش ،وأبو جعفر،
وزيد با أسليفمت (ال يـالأ رل) بزنة (يـالـفعر ْل)ت أنمت ال حيلاب ،مامت أتلريت قلت ثاا ،إذا
ُصبَِّّ را األ ْحقر
حلفت ،أن د األص ع مت قـُلْت تعل ْق يـْيـلقا ه ْوجف قجاجة هجاجة أت رىل أل ْ

أيْت ِّل
يـالأ رل

يـ ْفالعِّ ْل
يـالـفعر ْل

األذالر .أنمت ال حيلاب أولوا الفضل منعيف وال رسعة أالر يؤتوا أويل القرب 9تقول قريش
أوصد الباب بين ا تقول يييف آصد الباب ويف مرلمت سعد ،سعِّد ،سعُد تقول ُهايلمت
سعِّد ث ا نسبها إليها الفراا. 10

 /1سور الجمت آية (.)11
 /2انظرمت احملالسب ،أبو الفالح قر ا ابا جين ،حتقيق قل النجدن نصاب وآخريا ،القاهر مت اجمللا األقلت لل ئو اإلسفمية1386 ،ه ـ.75 / 2 ،
 /3انظرمت ال اييةِّ ،
الرض .157 /1 ،
 /4انظرمت العالاب ،سيبويه .40/4 ،ابا يعيش ،شرح اعف ل ِّ .154
الرض  ،شرح ال ايية .138/1
 /5انظر مت شرح شايية ابا الاجب ،لرض الديا االسرتاصذن ،حتقيق وشرح حم د نور السا ،وحم د الزيزا  ،وحم الديا قبد ال يد ،دار العالب العل ية ،بريو ،
1402هـ  138/1حاشية .1
 /6انظرمت ديوا األدب ،الفارايب ،أبو إسَّاق با إبراهييف (350هـ) حتقيقمت أمحد خمالار ق ر ،اهليئة العامة ل ؤو اعراب األمريية ،القاهر 1974م.138 /2 ،
 /7انظرمت ما أسرار اللغة ،إبراهييف أنيا ،ط  ،5معالبة األجنلو ،القاهر 1975 ،م.52 ،
 /8سور النور آية .22
 /9انظرمت احملالسب ،أبو الفالح قر ا ابا جين ،حتقيق قل النجدن نصاب وآخريا ،القاهر  ،اجمللا األقلت لل ئو اإلسفمية1386 ،هـ.106 /2 ،
 /10انظرمت الدر اع و للس َّي اللب ،حتقيق د .أمحد اخلراط ط ،1دم قمت دار القليف 1408 ،ه  ،389 /6ولـ (سعِّد) نظائر يف لغة ُهايل أتت ييها (يعِّل) مبعىن (أيْـعل)
لغة هايلمت د .قبد ااواد الريب صمت 266
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الكلمة

د .سهري سيِّد اخلليل يوسابمت أثر االخالف اللهج وتعدد القرااا القرآنية واخالف اععا يف تعدد ال ِّ ي ال رريية

مفالوح العَّي يف اعاض واعضارع.

مظهرها

القبيلة أو اللهجة

(قـنط يـ ْقنط) 1وقد ورد يف القرآ العرمي ،مث (أب أيب ،ورثا يرثا ،قلت يقلت ،بقت قـنط يـ ْقنط

الصيغة الصَّرفية

يـعل يـ ْفعل

يبقت ،يىن يفىن ،وغ ا يغ ت وشجا ي جت ،وسف يسف ،وق ا يع ت) 2معظ ها
منسوب إىل قبيلة ط ا.
ضيف قَّي اعاض واعضارع.

يقل شيوقه يف اللغة يليف أي منه يف القرآ إال األيعال ب ُر يب ُر 3بعُد 4وث ُقل ،5ب ُر يب ُر
ِّ
وحسا ،6ويرهر  ،7وثرب 8يعرب9ومل أي يف القاموس احمليط إال حنو ق ريا يعف ِّ 10.أدم ِّ
وشهب وسقيف
ُ
ُ
ُ
ُ
وسقيف 11يعل ويعِّل أيضا ،مرل نضر وطهر وجَب ونبِّه  .ينضر ييه نضر وطهر وجَب ونبِّه
وشهب ِّ
ِّ
يعِّل مرل أدم ِّ
ثفث لغا صلضيف وصلفالح وصلعسر .12ويف طهر وجَب لغالا صلضيف وصلفالح
قند أهل الجاز وقرأ السا الب رن 14مت ( ْجيعلُو أصابِّع ُه ْيف ِّيف آذ ِّاهنِّيف ِّما ال رواقِّ ِّق حار صاققة صاقعة
ط ِّصلْعايِّ ِّريا) ( )19البقر  ،ما "ال واق " (بالقدمي القا ) ،قال
اّللُ ُِّحمي ٌ
الْ ْو ِّ ۚ و ر

يـعُل يـ ْفعُل
يعِّل
يعل ،يعِّل

13

القلب اععا .

ياقِّلة يالِّعة

النَّاسمت وه لغة يييف وبعض بين ربيعة .ويقالمت صعقالهيف الس اا إذا ألقت قليهيف
ال اققة.

اإلدغام ويعه.

اإلدغام قلت لغة يييف ،وط ا وأسد ،أ رما الجاز يالسعا آخر يعل األمر حي يفك مل حيلل ،اردد ،اغضض
15
غض
احلُ ْل قُ ْقد ِّم ْا لِّساِّ ) 16وقالمت ( ْش ُد ْد بِّ ِّه مل حيل ،ررد ،ر
اإلدغام وقد قرئ هب ا .قال هللا تعاىلمت (و ْ
أ ْزِّرن) . 17الجازيو يفعو إدغام اعرلَّي يف اعاض قند إسنادل إىل ض ري الري حنومت

انفعل ،ايالعل
تفعل وتفاقل
وينعلل

ت .الجازيو يفعو إدغام اعضارع ييقولو مت مل
شدد ُ
وظللت يف حَّي تقول يييفمت ظلْ ُ
ُ
حيلل ،أما يييف يالقولمت مل حيل .الجازيو يفعو اإلدغام يف األمر يف مجي أحواله،
وش رد .وقد نزل القرآ
ييقولو مت اقدد وأقددل أما الال ي يو ييبقو االدغام ييقولو مت أق رد ُ
 /1سور الجر آية .56
 /2انظرمت نزهة الرر يف قليف ال ر  ،اعيدا  ،أمحد با حم د (518هـ)مت حتقيقمت حم د قبد اعق ود درويش ط ،1دار الرباقة الديرة ،القاهر 1982م103-100 ،
شرح ال ايية الرضت.125-124/1 ،
 /3سور طه آية 96
 /4سور الالوبة االاي ()42،49
/5سور األقرا ()8
 /6سور النساا (.)69
 /7سور البقر (.)222
 /8سور ال ورى ()13
 /9انظرمت دراسا ألسلوب القرآ العرمي ،قضي ة5 ،مت .145-144
 /10انظرمت ما أسرار اللغة إبراهييف أنيا.55 ،
 /11نظرمت ابا قاليبة.506 ،
 /12انظرمت لسا العرب ،ابا منظور (نضر).
 /13انظرمت هتايب اللغة األزهرن( ،طهر) ،ال َّاح ،ااوهرن( ،جَب).
 /14انظرمت شواذ ابا خالويه .4
 /15انظرمت اللهجا العربية يف القرااا القرآنية ص  ،133البَّر احمليط .218/1
 /16سور طه .27
 /17سور طه .31
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القبيلة أو اللهجة

الكلمة

بلهجة قريش حي

مظهرها

يقول هللا تعاىلمت (اشدد به ازرن) ،وقال تعاىلمت (وما حيلل قليه

غضب) ،وقال تعاىلمت (وال ينا تسالعرر)

ماثر
مؤنرة

االخالف يف الالاثري والالأني قال سيبويهمت و ِّ
وسيف وسامة ،وقال بعضهيفمت وساما يليف هال البقر ،هاا البقر
1
يؤن وقد ذثر ابا يارس ما وجول اخالف لغا العرب االخالف يف الالاثري و ِّسيف يوسيف وسامة
2
والالأ ني يإ ما العرب ما يقولمت هال البقر ومنهيف ما يقولمت هاا البقر وإ ثا ابا وساما
يارس مل ميرل أببنية م درية إال أنه يؤثد ثو االخالف يف الالاثري والالأني ما مظاهر
اخالف اللهجا مما يعين أ تعدد بعض األمرلة اع درية صلالاثري والالأني قد يرج
ش ا منها إىل اخالف اللهجا .

م روية

حاامِّ ،
ِّ
قرامِّ ،
رقاش
يف ال رر واعن ما ال رر مت
أ .الال ي يو مينعو ما ال ر ما جاا قلت وز يِّعال ما أملاا العليف وه أملاا مؤنرة .ظفار وهو اسيف بلد يف
الي ا ،أو وصر وهو
أما إ ُخاليف صلراا ،يإ غالبية يييف تبنيه قلت العسر مرلقا وأقلهيف مينعونه ما ال ر .
اسيف قبيلة ما العرب
ب .قريش تبين هاا ثله _ ما خاليف صلراا وما مل خياليف هبا _ قلت العسر
البائد
جـ .الال ي يو ي ريو اسيف يعل األمر وهل ا أما الجازيو يف يال ريو ييهمت جاا قلت
هلجالهيف قوله تعاىلمت "هل ريف شهدااثيف الايا ي هدو " وت ريفه ليا صلف يح قند أغلب " هل ريف " ييقولو هل ا،
هل وا ،وهل
العرب .أ اسيف الفعل اعاض "هيها " قند الال ي يَّي هو "ايها " قند الجازيَّي.

ممنوقة ما ال ر

مد اعق ور
وق ر اع دود

الصيغة الصَّرفية

وجاا بعض القرااا مبد اعق ور وق ر اع دود ي ر ا مد وهو مق ور (الزن) 3ونسبت زَن ِّزنا
تلك القراا إىل قبيلة يييف .يف القرااا القرآنية ق ر زثرايا ث ا ق ر سواا ،4ويف

يعِّل يـعالة
يِّعاال

يِّع ِّال

يـعل يُـعُول
يِّعال

اللغة ممرا يق ر وميد بعت وبعاا واعيىن واعيناا وال قا وال قاا ث ا تق ر أملاا الرو
مرال ص وصا واث واثا " 5.زَن" يعل ما صب "يـعل" الفزم ،والغالب يف م درل "يـُعُول"
ويعرر ييه "يِّعال"ت ألنه معالل الفم ،والوارد يف اععجيفمت ِّزَن ِّ
وزنا ،صلق ر واعد ،وقد نقل
ابا منظور قا اللَّيا قولهمت ِّ
"الزَن مق ور ،لغة أهل الجاز ،قال هللا تعاىلمت وال تـ ْقربُوا
7
6
ا ِّلزن إِّنره ثا ي ِّ
اح ة وساا سبِّيف ( ، )32و ِّ
الزنا ممدود لغة بين يييف"ِّ .زن إِّنرهُ ثا
ُ
9
ِّ 8
ي ِّ
اح ة وساا سبيف  ،واعد ألهل جند.

املبحث الثَّالث :اختالف املعاين ابختالف ِّ
الصرفية
الصيغ َّ
لل عا أثر يف األلفاظ ،ياععا تُؤدى صأللفاظ ،وقا طريقها ت ل إىل اعاللقَّي ،يقول ابا جين يف ذلكمت
" ...يأول ذلك قنايالها أبلفاظها يإهنا عا ثانت قنوا معانيها وطريقا إىل إظهار أغراضها ومراميها أصلَّوها
 /1انظرمت العالاب ،سيبويه.28/4 ،
 /2انظرمت ال احب ،ابا يارس.29 ،
 /3انظرمت زاد اعسري يف قليف الالفسري ااوزن ،أبو الفرج مجال الديا قبد الرمحا ( 597ه ـ) ،ط 1اععالب اإلسفم للرباقة والن ر 1967 -1964م.31/5 ،
 /4انظرمت الاليسري ،الدا .87
 /5انظرمت اعنقوص واع دود ،الفراا ،أبو زثرايا حيىي با زايد ( 207هـ)مت حتقيقمت قبد العزيز اعي ين الراجعويت ،دار اععار /القاهر 1967م.28 -27 ،
 /6سور مت ا إلسراا ،اخيةمت .32
 /7انظرمت لسا العرب ابا منظور ،مرج سابق( ،زَن).359 /14
 /8سور مت ا إلسراا ،اخيةمت .32
 /9انظرمت ال َّاح ،ااوهرن.218 /7 ،
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د .سهري سيِّد اخلليل يوسابمت أثر االخالف اللهج وتعدد القرااا القرآنية واخالف اععا يف تعدد ال ِّ ي ال رريية

ورتبوها وصلغوا يف حتبريها وحتسينها ليعو ذلك أوق هلا يف الس

وأذهب هبا يف الداللة قلت الق د .1وعا ثانت

األلفاظ ه وسيلة اععا وطريقها ،وهبا يفرق بَّي اععا  ،ويعرب قا دقائقها وتفاصيلهات لاا ثا الال ر ييها
صلالغيري ،والزايد والالجريد لالعو مواتية لل عا  ،مناسبة هلا ودالة قليها .تعدد األبنية وال ي ال ريية بسبب
اخالف اععا يقول ياضل السامرائ مت "والشك أنه لو مل خياللاب اععىن مل ختاللاب ال يغة ،إذ ثل قدول قا صيغة
إىل أخرى البد أ ي َّبه قدول قا معىن إىل آخر إال إذا ثا ذلك لغة" 2الخالف اععا أثر يف تعدد
اع ادر ،3وما مثة تعدد يف ال ي ال رريية هلا ،وثالك يف مجوع القلة والعرر وغريها  -وهاا أمر طبع أل
اع ادر لفظ ما األلفاظ " -مما يدل قلت قو أثر الوظيفة اععنوية يف تعدد أبنية الالعسري .إ الالفريق بَّي اععا ،
والال ييز بينها حاجةُ ملَّة يالرلبها مسالع ل اللغة ،وال يعاد يسالغين قنها تقول الدثالور وملية اعن ورمت "يإ
قوامل أخرى تع اب قا أتثريا ما خارج بنية ال يغة ،ثالداللة قلت معىن أواخالف اللهجا "" 4الحظ
النَّا أ اععا اعالقاربة أتيت م ادرها قلت بناا واحد ،يَّاولوا اسالخفص هال اععا اعالقاربة واألوزا الث
ت رتك ييها ،ولعل الباق الشرتاثها يف بناا م درن هوتقارب معانيها .ما اعفحظ أ ثرريا ما األوزا جت
5
بَّي معا ٍ خماللفة وثرريا ما اععا يؤدى هبا أبوزا مالعدد ".
إ ر اخالف اععا إ حتقق يف مسالوى ما االسالخدام ،يهوال يررد دائ ا يال ِّ ي الدالة قلت القلة تدخل
حس اع ادر تالداخل دالالهتا وت رتك ،وصي اعبالغة تلالبا صل فة اع بهة ،وما ثا ما
قلت صي العرر  ،ر
األيعال خم ا ععىن ي ارثه معىن آخر ،لاا نرى أ القول صخالف اععا قامل يف تعدد ال ِّ ي ييه ما
االتساع ما ال ميعا معه أ يعو قيدا قلت ارتباط ال ِّ يغة صععىن ،ياألمر خاض عسالوى االسالخدام واخاليار
اعسالخدم.
جدول ِّ
الصرفية بتعدد املعاين:
يبني تعدد الصيغ َّ
العل ة

ضرب ض ْرص

نوقها

يعل ٍ
ماض م در

اععا

ال ي ال رريية

ض ِّرب ذهبت تـبـالغِّ
ِّ
ض ُرب ْ
ْ ْ
ت ي ُدلُ ثع ُرم جاد ض ْرُهبا ،وضربت الررْريُ ت ْ ُ
األرض ضرص وضرصن خرج ِّ
ِّ
اتجرا أوغازاي،
الرْزق ،وقلت يديْ ِّه ْأمسك ويف
ِّ ْ
ِّ
يـعل ،يعف يعال
ثأضربِّ ،ضد ،والف َّْ ُل ِّضراص
أسرع ،أوذهب ،وبنـ ْف ِّسه األرض أقام ْ
أو ْ
6
نعح

 /1انظرمت اخل ائص ،ابا جين.215/1 ،
 /2انظرمت معا األبنية يف العربية ،ياضل صاحل السامرائ  ،ق ا مت دار ق ار للن ر والالوزي 2005 ،م6 ،
 /3انظرمت ت َّيح الف يح ابا دسالوريه.187 ،
 /4انظرمت ظاهر الالعدد يف األبنية ال ريية ،وملية قبد احملسا اعن ور ،جملة ثلية اخداب ،جامعة اإلسعندرية ،العدد  2005 ،54م.41،
 /5انظرمت الالرور النَّون للغة العربية برجسرتاسر ( ،)1933اعرثز العريب للبَّ والن ر ،القاهر 1981م.53 ،
 /6انظرمت القاموس احمليط ،الفريوزآصدن( ،ضرب .)107/
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العل ة

مرُ ،مرورا
ُمر ،مرار

نوقها

يعل ٍ
ماض م در

ِّأما ْاأل ْم ُا

يعل ٍ
ماض م در

ح ُرم

يعل ماض م در

اععا
ومرورا جاز ،وذهب ،مرلُ ،به جاز قليه قال هللا تعاىل( :يـل ر ا
مر مرا ُ
ِّ 1
ِّ
اسال ر ْ به .وأمرلُ قلت
تـغ راها محل ْ
ت محْف خفيفا ي ر ْ بِّه)  ،أنمت ْ
ااِّ ْس ِّر سلعهُ ييه ،وأمرلُ به جعلهُ ميُر به ،واعر ،صلضيفمت ِّضد الُْل ِّو ،مر
ُ
و"مرورا" م دريا
"
ا
ر
"م
ما
مير ،صلفالح والضيف ،مرار وأمر " .2يعد ثف
ُ
للفعل "مر" مبعىنمت جاز ،وذهب ،أما "مرار " يهوم در للفعل "مر "مبىن
صار ُمرا ،وهومت ِّضد الُلْ ِّو ،وقد اتفق بناا الفعل واخاللاب بناا اع در
الخالف اععنيَّي.
حمرث ِّ
وإمنا،
ِّضد اخل ْو ِّ ِّ ،أماْ ،أمنا وأمان ،بفالْ َِّّ ِّه ا وأمنا وأمنة ،ر
الَّيْ ،
صلعسر و ْاألمانةُ و ْاألمنةُمت ِّضد اخلِّيان ِّة ،وقد ِّأمنه ،ثس ِّ وأ رمنه ِّ
أتمينا
ُ
ُ
ِّ
ٍ
ثررما مت مأْمو ٌ به ثقةٌ
اسالأمنه ،وقد ُأما ،ثع ُرم ،يهو ٌ
وائْـال نه و ْ
أمَّي وأُرما ٌ ُ ،
3
ِّ
وإمنا قلت أهنا م ادر يعلها ِّأما،
ْاأل ْم ُا واخم ُا ،وأمان ،وأمنا وأمنةْ ،
بين ا ْاألمانةُ و ْاألمنةُمت ِّضد اخلِّيان ِّة ،ويعلهامت ِّأمنهُ ثس ِّ والفرق بينه ا أ
أ ِّما األول الزمت لاا مرل له بـ " يرِّح " ،والرا مالعدت لاا مرل له بـ" ِّمل
" "وجب ِّجيب وجوص ِّ
وجبة ل ِّزم .و ْأوجبه وو رجبه ،وأوجب لك البي ُمواجبة
ُ ُ
ِّ
ِّ
وجبا
ا ْ
ب ْ
ووجاص واسالـ ْوجبه اسالَّقره ووجب جي ُ
وجبة سقط ،وال ُ
وجبا ووجيبا ووجبان
ووجوص ْ
غابت ،و ُ
ب ْ
ُ
العَّي غار ْ  ،وقنه رردل ،والقلْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ظييف
ب النراقةُ الث يـْنـعق ُد اللبأُ يف ض ْرقها ثاعُوجب ،وسقااٌ ق ٌ
خفق والو ْج ُ
ا ،و ْاأل ْمح ُق ،واابا ُ  ،ثالو رج ِّ
اب والو رجابةُ ،م د ِّ
ما ِّجلْ ِّد تـْي ٍ
ردتَّي ،وقد
ْ
وجب ُو ُجوبة ،واخلرُر ،وهوال رسب ُق الان يُناض ُل قليه ،والو ْجبةُ ال رس ْقرةُ م
ُ
ِّ 4
اهل رد " .
وقبار وق رربها ي رسرها ،وأخرب ِّ
"قرب الرؤاي قربا ِّ
ول إليه ْأم ُرها،
آبخ ِّر ما يـ ُؤ ُ
ْ
ْ
اسالـ ْعربل رإايها سأله ق ْربها .وق ررب ق ا يف نفسهمت ْ
وْ
أقرب ،وق ررب قنه غريلُ
وقرب الو ِّادن ،ويفالح ِّ
ِّ
ِّ
شاطئُه،
ْ
ُ
يأقرب قنه ،واالسيفمت الع ْربُ والعبارُ ْ ُ
5
ِّ
ِّ
ونحيـالُه ،وقربل ق ْربا وقُبورامت قرعه ما ِّق ِّْربل إىل ِّق ِّْربل"...
ِّ
ِّ
صلضيف،
صلعسر الر ُام ج ُحُرٌم ،وقد ح ُرم قليه ،ثع ُرمُ ،ح ْرما،
الِّْرُم
َّاب ،وحرمه اّلل ْحترميا ،وحرم ِّ
وحراما ،ثس ٍ
ت ال ف ُ قلت اع ْرأ ِّ ،ثع ُرم،
ُ ُ
ُ
صلضيف وبض ر ِّ
ِّ
َّور
ُح ْرما،
الَّي ،وح ِّرم ْ
ت ،ثفرِّح ،حرما وحراما ،وثاا الس ُ
قلت ال ائيف ...وحرمه ال ا ،ثضربه وقلِّ ه ،حرميا ِّ
وح ْرمان ،صل ِّ
عسر،
ُ
ُ

 /1سور األقرا  ،اخية .189
 /2انظرمت القاموس احمليط الفريوزآصدن ،مرج سابق( ،مرر.)474 /
 /3انظرمت اعرج السابق( ،آما.)1176 /
 /4انظرمت القاموس احمليط ،الفريوزآصدن( ،وجب.)141 /
 /5الفريوزآصدن ،مرج سابق (قرب.)434 /
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يـعل ،يعول ،يـُ ْعل ،يـعالة

يعِّل يـ ْعف يـعاال

يِّ ْعل يـُ ْعل
يـعال
تفعيف
يِّ ْعلة

العل ة

د .سهري سيِّد اخلليل يوسابمت أثر االخالف اللهج وتعدد القرااا القرآنية واخالف اععا يف تعدد ال ِّ ي ال رريية

نوقها

قدم قُ ُدوما

يعل ماض م در

و ُسيف و ْملا

يعل
م در

صغُر
صغار ِّصغرا

يعل
م در

ثدر ثدر
وثدرا

ضعُاب ض ْعفا
يعل
ض ْعفا وضعاية
ُ
م در
ِّ
وضعايية

اععا
وحرما ِّ
ِّ
ِّ
بعسرِّمها ،وح ِّرما وح ِّرمة وح ِّرمية ،بعسر رائِّ ِّه رامت منـعه ....يعِّف
وح ْرمة،
ْ
اب ،و ِّ
ِّ
ِّ
الظلْ ِّ
الائْـبةُ ،يعِّلة
وح ِّرم ،ثفرِّحمت قُ ر ومل يـ ْق ُ ْر هو ،وَلر ،وحمك ،وذا ُ
ِّ
ِّ
ت ،يه ح ْرمت 1 "...يعِّيلة
ثاسال َّْرم ْ
والع ْلبةُ حراما ،صلعسرمت أراد الف َّْلْ ،
يعِّل
يـ ْعلت

اسالـ ْقدم ُهيفمت تـقدرم ُهيف وق ُدم ،قدامة
قدم الق ْوم ،ق ْدما وقُ ُدوما وقدرم ُهيف و ْ
دام ،ثغُر ٍ
وقِّدما ،ثعِّن ٍ
األم ِّرمت ش ُج ،
ب تقادم ،يهوقدميٌ وقُ ٌ
اب ،وأقْدم قلت ْ
وأقْدماله وقدرماله ،و ِّ
بمت ِّضد ال ِّ
َّيمت اع ِّ
دوث ،وبض ر ال ِّ
القد ُم ،ثعِّن ٍ
ض أمام
ُُْ ُُْ
ُ
ْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
أمام ،وهوميْ ِّ ال ُق ُدم وال ُق ُدميرة واليـ ْق ُدميرة والالرـ ْق ُدميرة والالرـ ْق ُدمةمت إذا مضت
يف الر ِّ
االس ُيفمت ال ُق ْدمةُ ،وق ِّدم ما
اسالـ ْقدم ،و ْ
ب وقد قدم ،وأقْدم وتـقدرم و ْ
ْ
ِّ
ِّ
سف ِّرلِّ ،قُدوما وق ْدمان ،صلعسرمت آب ،يهوقاد ٌم"...

ال ي ال رريية

يـعل ،يُـعُوال ،يـ ْعف ،يـعُل،
يـعالة ،يِّعف،تفاقل يُـعُوال
يِّ ْعفن.

يـعُل
الوسام و ِّ
سوم ،ومله ي ِّس ُ ه و ْملا وِّملة ياترسيف ،و ِّ
الس ةُ،
الو ْس ُيف أثـ ُر العيِّج ُو ٌ
ُ
يـ ْعف
ض ِّ
روب ...والوسامةُمت أثـ ُر الُ ْس ِّا ،وقد
بعسرمها ما ُو ِّسيف به اليوا ُ ما ُ
يعالة
2
سييف"...
و ُسيف ،ثع ُرم ،وسامة ووساما ،بفالَّه ا ،يهوو ٌ
يعِّيل
ٍ
ثعنب ،وال رغارُ ،صلفالح خف ُ العِّظ ِّيف ،أواألُوىل يف ااِّْرِّم ،يـعُل
ال ِّ غ ُر،
والرانيةُ يف الق ْد ِّر ،صغُر ،ثعرم ويرِّح ،صغار ِّ
وصغراٍ ،
ثعنب ،وصغرا ،يـعالة
ُ
ِّ
ِّ
وص ْغران ،صلضيف 3"...ما قل اا اللغة ما خي ص م در"ال غُر" يعف
حمرثةُ ،
صالسالع ال م اارم ،وم در "ال رغارُ" صلق ْدر ،ومنهيف ما يسون يـعف
يـُ ْعف
بينه ا.
"ثدر ،مرـلررة ِّ
حمرثة ،وُث ُدورا وُثدور وُث ْدر يـعل
الدال ،ثدار ثدر وثدرا ،ر
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قيض صفا ،وثدررلُ تعديرا جعلهُ ثدرا .يُـعُوال
بض ِّه را ،واثدر ا ْثدرارا ،وتعدرر ن ُ
وال ُع ْدرُ يف اللرو ِّ  ،وال ُعدورُ يف ِّ
اعاا و ِّ
العَّي .والعد ُر ،حمرثة يف ال ُع ِّل ."...يـُ ْعلة
ُ
ْ
ِّ
ر
ُخ ِّ ص م در "ال ُع ْدرُ" صسالع اله يف الل ْو  ،وخ ص م در "ال ُع ُدورُ ايعل
" صسالع اله يف ِّ
اعاا و ِّ
ال ُفعُولة
العَّي.
ِّ
ض ْعفا وضعاية يـعُل
اب ،ويُضيفُ ،
وحيرُك ِّضد ال ُق رو  .ضعُاب ،ض ْعفا ُ
"الض ْرع ُ
ِّ
وضعفااُ وضعفةٌ ض ْعفا
وضعايية ،يهو ٌ
ضعياب وضعو ٌ وض ْعفا ُ  ،ج ِّضعا ٌ ُ
اب يف الر ِّ
يـعالة
أن ،وصلضيف يف البد ِّ .4"...
وض ْعفت وضعاف ،أوالض ْرع ُ
"الع ْرلُ ،ويُضيف ِّ
اإلصاُ ،واع رقةُ ،أوصلضيف ما أ ْثرْهت نـ ْفسك قليه ،يـعالِّية

 /1انظرمت القاموس احمليط ،الفريوزآصدن( ،حرم.)1061/
 /2اعرج السابق( ،وسيف.)1166،1167 /
 /3انظرمت القاموس احمليط ،الفريوزآصدن( ،صغر.)424 /
 /4أنظرمت القاموس احمليط ،الفريوز آصدن ،ضعاب.1024 /
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العل ة

جند وقنو
ولا وغفلة
ِّحيلة،
ِّخيفةِّ ،قار
م ْرقت

ُمْن ـر
ُمْنرلق

نوقها

اععا

وصلفالح ما أ ْثرهك غريُك قليه .ث ِّرههُ ثس ِّ عهُ ،ث ْرها ويُضيف ،وثراهة
1
وثر ِّاهية ،صلالر ْخ ِّ
فياب ،ومعْرهة ،وتُضيف ر ُاؤلُ ،وتعرههُ"...

اشرتاك اع در م اسيف اعر واهليئة الان مييز بينه وبَّي م درل صلالاا يإذا
ثا السياق يخرا ياع در ال تعو داللاله مقيد بل مرلقة تناسب
املا اعر واهليئة
سياق الفخر .وأييت بناا (يـ ْعلة) يف أبنية اع در لغري الواحد .أييت لغري
اهليئة بل خيلص لل درية يف مرل

اع در اعي

يقول اعربدمت "اقليف أ اع ادر تلَّقها اعييف يف أوهلا زائد أل ر اع در
مفعول" .وم عف درس اع در اعي مالعدد ااوانب ي ا تعدد
أوزانه (م ْفعل) و(م ْفعِّل) إىل اشرتاثه م اسيف الزما واععا يف البناا.

ال ي ال رريية

يـ ْعلة

يِّ ْعلة
م ْفعل
م ْفعِّل

اخلامتة:

يف هال ِّ
تبَّي أثر االخالف اللهج  ،والقرااا القرآنية ،واععا يف تعدد ال ي ال ريية وثررهتات
الدراسة ر
تبَّي
حي ثا االسال هاد ببعض القرااا القرآنية الث ثا األساس يف اخالفيها تعدد اللهجا واخالفيها ،ث ا ر
أ ثرر هال ال ِّ ي ال ريية ما هوإال صور ما صور اخالف اللهجا الان انععا قلت القرااا وتنوع
اععا  ،ويالجلت أثر ال ِّ ي ال رريية يف أتصيل قي ة الرراا اللغون الان تال يز به اللغة العربية خاصة ما جهة
صريها وبيا أمهية دراسة اللهجا ودورها يف وض قليف ال رر  .يرل تعدد ال ِّ ي ال ريية يفمت تعدد األبنية يف
االسيف الرفث اجملرد ،واالسيف الرفث اعزيد ،ويف اعفرد واا  ،وأبنية األملاا واع ادر ،أبنية اع القا  ،أبنية
األيعال.
أهم النتائج والتوصيات:
َّ
توصلت هال ِّ
الدراسة إىل اخيتمت
 .1تبَّي ما خفل هال ِّ
الدراسة أثر اخالف اللهجا والقرااا القرآنية واععا يف تعدد ال ِّ ي ال رريية.
 .2ظهر جليرا أثر الالرعدد يف ال ِّ ي ال رريية يف اخالف دالال ومعا اخاي وما حوته ما أحعام شرقية
ما خفل دراسة تعدد القرااا .
املراجع واملصادر
 /1القرآ العرمي
 /2أبنية اع در يف ال عر اااهل  ،ومليرة اعن ور ،جامعة العويت ،العويت 1984م.
 / 1أنظرمت اعرج السابق( ،ثرل.)1252 /
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 /3إحتا يضفا الب ر صلقرااا األربعة ق ر ،أمحد با حم د البنا ،حتقيق ،شعبا حم د إملاقيل
قامل العالب  -معالبة العليا األزهرية.1987 - 1407 ،
 /4أثر اععىن يف تعدد أبنية الالعسري ،خالد إبراهييف الن لة ،جملة الدراسا اللغوية ،مرثز اعلك يي ل
للبَّوث والدراسا اإلسفمية ،اجمللد الراما ،العدد الرا  ،مايوـيوليه 2006م.
 /5أدب العاتب ،أبوحم د قبد هللا با مسليف ابا قاليبة (276هـ) ،شرحهمت قل ياقور ،بريو  ،دار العالب
العل ية1988 ،م ،وطبعة بريل /ليد 1900م بالَّقيقمت ماثا قرونر .
 /6إصفح اعنرق أبويوساب يعقوب با اسَّاق ابا السعيت ( ،)244اقالىن بال َّيَّهمت حم د مرقب،
بريو  ،دار إحياا الرتاث العريب2002 ،م.
 /7أسا قليف اللغة ،ماريوصن ترمجة د .أمحد خمالار ق ر ط ،2القاهر قامل العالب .1983
 /8االقالضاب ،البرليوس  ،أبوحم د قبدهللا با حم د با السيد (521هـ) حتقيقمت م رفت السقا وحامد
قبداجمليد اهليئة اع رية العامة للعالاب /القاهر 1981 ،م.
 /9ت َّيح الف يح وشرحه ،بد هللا با جعفر با حم د با درسالويه ابا اعرزص (347هـ) ،احملققمت حم د
بدون اعخالو  ،اجمللا األقلت لل ؤو اإلسفمية – م ر.2004 - 1425 ،
 /10الال رياب اعلوث البا جين ( 392هـ) ،حتقيق د .ديزير سفال ،ط ،1بريو دار الفعر العريب
1419هـ
 /11الالرور النَّون للغة العربية برجسرتاسر ( ،)1933اعرثز العريب للبَّ والن ر/القاهر 1981م/12 .
هتايب اللغة ،أليب من ور األزهرن ( 370ه) ،حتقيق جم وقة ما العل اا ،الدار اع رية للالألياب والرتمجة.
 /13هتايب اللغة ،أليب من ور األزهرن ،حتقيق جم وقة ما العل اا ،الدار اع رية للالألياب والرتمجة .
 /14الاليسري يف القرااا السب  ،قر ا با سعيد با قر ا با ق ر أبوق روالدا (444هـ)
حتقيق ،اوتوتريزل ،دار العالاب العريب – بريو  ،ط1404 ،2هـ1984 /م
 /15اام ألحعام القرآ (تفسري القرطب) ،حم د با أمحد األن ارن القرطب أبوقبد هللا ،حتقيق ،قبد هللا
با قبد احملسا الرتث  ،مؤسسة الرسالة2006 – 1427 ،م.
 /16اخل ائص ،ابا جين ( 392هـ) ،حتقيقمت حم د النجار ،م رمت دار العالب اع رية1952 ،م،
وطبعة م رفت اللب ،القاهر 1954م ،وطبعة ،دار العالاب العريب ،بريو .
 /17دراسا ألسلوب القرآ العرمي ،قضي ة (1404هـ1984/م) ،حم د قبد اخلالق ،ط 1مربعة
حسا القاهر د. .
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 /18الدر اع و للس َّي اللب (

 756هـ) ،حتقيق د .أمحد اخلراط ط ،1دم قمت دار القليف،

1408ه.
 /19داللة األلفاظ د .إبراهييف أنيا ،ط 7م ر ،معالبة اإلجنلواع رية 1992م.
 /20ديوا األدب ،الفارايب ،أبوإسَّاق با إبراهييف (350هـ) ،حتقيقمت أمحد خمالار ق ر ،اهليئة العامة ل ؤو
اعراب األمريية ،القاهر 1974م.
 /21زاد اعسري يف قليف الالفسري ااوزن ،أبوالفرج مجال الديا قبد الرمحا (597هـ) ،ط ،1اععالب
اإلسفم للرباقة والن ر 1967-1964م.
 /22ال ايية يف قليف الال رياب البا الاجب حتقيق حسا أمحد العر ا ط ،1معة اععرمة اععالبة اععية
1415هـ.
 /23شرح ابا ققيل قلت ألفية ابا مالك ،حم د حم الديا قبد ال يد ،دار الرفئ للن ر والالوزي  ،ج.4
 /24شرح شايية ابا الاجب ،لرض الديا االسرتاصذن(686هـ) ،حتقيق وشرح حم د نور السا ،وحم د
الزيزا  ،وحم الديا قبد ال يد ،دار العالب العل ية ،بريو 1402 ،ھ.
 /25شرح ثايية ابا الاجب ،لرض الديا االسرتاصذن (686هـ) ،حتقيق الدثالور يوساب حسا ق ر،
من ورا جامعة بنغازن.
 /26شاا العر يف يا ال رر  ،أمحد ال فون ،اععالبة الع رية صيدا – بريو 1426 ،ه – 2005م
 /27شرح اعف ل ابا يعيش ،مويق الديا يعيش با قل (364هـ) ،دار الرباقة اعنريية ،القاهر د. .
 /28شرح اهلداية لل هدون حتقيق د .حازم سعيد حيدر ط 1الرايضمت معالبة الرشد  1416ه.
 /29ال ـاحـب ـ  ،ألبـ يــارس ،طبـعــة اعـؤيد 1328هـ1910 -م ،وط بـيـرو 1382 ،هـ ـ 1964م
 /30ال َّاح اتج اللغة وصَّاح العربية ،إلملاقيـل با محاد ااـوهـرن ،أبون ر إملاقيل با محاد ااوهرن
الفارايب ( 393هـ) حتقيـق أمحد قبد الغفور قرار ،ط 2بريو  ،لبنا 1399 ،هـ.
 /31ال ي اإليرادية العربية ن أهتا وترورهامت د .حم د سعود اععيين الب ر جامعة الب ر 1982م.
 /32طبقا النَّويَّي واللغويَّي أليب بعر الزبيدن (  379هـ  989 /م) حققه حم د أبوالفضل إبراهييف
وطب صلقاهر  ،معالبة اخلاجن  ،مربعة السعاد سنة  1954م.
 /33ظاهر الالعدد يف األبنية ال ريية ،وملية قبد احملسا اعن ور ،جملة ثلية اخداب ،جامعة اإلسعندرية،
العدد 2005 ،54م.
 /34ي ول يف يقه اللغة ،د .رمضا قبد الالواب ط ،1دار ال ام للرباقة ،القاهر 1973م.
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 /35يقه اللغة مناهله ومسائله ،حم د أسعد النادرن ،اععالبة الع رية ،صيدا ،بريو  2009 ،م -
1430هـ.
 /36يف ال رر العريب ،د .قبد الفالاح الدجين ،تقدمي قبد السفم هارو ط ،2العويت ،معالبة الففح
1403هـ،
 /37يف اللهجا العربية ،إبراهييف أنيا ،ط  ،4معالبة األجنلواع رية1973 ،م.
 /38القاموس احمليط ،جمد الديا أبوطاهر حم د با يعقوب الفريوزآصدى (817هـ) ،حتقيق ،معالب حتقيق
العرقسوس  ،مؤسسة الرسالة للرباقة والن ر والالوزي  ،بريو –
الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إبشرا مت حم د نعييف
ُ
لبنا  ،ط 1426 ،8هـ  2005 -م.
 /39العايف يف القرااا السب لإلمام اعقرئ أيب قبد هللا حم د با شريح الرقيين اإلشبيل األندلس (
476هـ).
 /40العالاب سيبويه ،أبوب ر ق روقر ا با قنرب(180هـ) حتقيق ،قبد السفم حم د هارو  ،اهليئة اع رية
العامة للعالاب/القاهر 1975م.
 /41الع اب قا وجول القرااا السب عع ابا أيب طالب ،حتقيقمت د .حمي الديا رمضا  ،ط،5
بريو  ،مؤسسة الرسالة 1418ه.
 /42اللغة العربية مبناها ومعناها حسا يام ،اهليئة العامة للعالاب ،القاهر 1973م.
 /43لسا العرب ،ابا منظور ،حم د با معرم با قل با أمحد ( 711هـ) بريو د ،. .وط دار
صادر ،سنة الن رمت 2003م ،وطبعة ،دار إحياا الرتاث العريب ،ومؤسسة الالاريخ العريب ،بريو  ،ط ،1
1416ھ.
 /44اللهجا العربية يف القرااا القرآنية ،قبدل قل إبراهييف الراجَّ  ،ط 1بدار اععار صلرايض
1420هـ 1999م صدر العالاب أول مر بدار اععار اع رية سنة 1968م.
 /45هلجة يييف وأثرها يف العربية اعوحد  ،اعرلب ،غالب ياضل اعرلب ،بغدادمت دار الرية للرباقة،
1978م
 /46احملالسب ،أبوالفالح قر ا ابا جين ،حتقيق قل النجدن نصاب وآخريا ،القاهر  ،اجمللا األقلت
لل ئو اإلسفمية1386 ،هـ.
 /47اعخ ص ،ابا سيدل ،اعخ ص ،أليب السا با سيدل ،دار العالاب اإلسفم  ،القاهر .
 /48اعدخل إىل قليف النَّووال ر د .قبد العزيز قاليق ،بريو  ،دار النهضة العربية.
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 /49اعزهر يف قلوم اللغة وأنواقها ،السيوط ت جفل الديا قبد الرمحا(911هـ) قنايةمت حم د جاد اعوىل
وآخريا (دار إحياا العالب العربية /القاهر د). .
 /50معا األبنية يف العربية ،ياضل صاحل السامرائ  ،ق ا مت دار ق ار للن ر والالوزي 2005 ،م
 /51معا القرآ  ،الفراا الفراا ،أبوزثرايا حيىي با زايد (207هـ)مت حتقيقمت أمحد جنايت وحم د قل النجار
ط ،1دار العالب اع رية /القاهر 1955م.
 /52اعقالضب ،اعربد ،أبوالعباس حم د با يزيد (285هـ) ،حتقيق ،حم د قبد اخلالق قضي ة ،اجمللا األقلت
لل ؤو اإلسفميرة ،القاهر 1963م.
 /53ما أسرار اللغة ،إبراهييف أنيا ،ط ،5معالبة األجنلو ،القاهر 1975 ،م.
 /54اعن اب ،ابا جين ،حتقيقمت إبراهييف م رفت وقبدهللا أمَّي ،ط ،1م رفت البايب اللب ،القاهر
1954م.
 /55اعنقوص واع دود ،الفراا ،أبوزثرايا حيىي با زايد(207هـ)مت حتقيقمت قبد العزيز اعي ين الراجعويت دار
اععار /القاهر 1967م.
 /56نزهة الرر يف قليف ال ر  ،اعيدا  ،أمحد با حم د(518هـ)مت حتقيقمت حم د قبد اعق ود درويش
ط ،1دار الرباقة الديرة /القاهر 1982م.
 /57الن ر يف القرااا الع ر ،ابا اازرن مشا الديا أبواخلري ابا اازرن ،حم د با حم د با يوساب
( مت  833هـ) ،حتقيقمت قل حم د الضباع (  1380هـ) ،اعربعة الالجارية العربى ،ت وير دار العالاب
العل يةج.2
املواقع االلكرتونية:
https://vb.tafsir.net/tafsir16107/#.Wmq68LwjTIU/1
https://vb.tafsir.net/tafsir16107/#.Wmq68LwjTIU/2
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=12062/3
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