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خال�صة البحث
يرتكز اهم جانب من جوانب البحث عىل الصيغة بأهنا اهليأة التي توضع عليها املادة اللغوية ,

والقالب الذي خترج منه األلفاظ مكتسبة شكل القالب  ,واملعنى الذي يشري اليه ذلك القالب.

فالصيغة ال تأيت بامدة جديدة  ,بل يأيت املعنى الوظيفي للصيغة حمموال عىل املادة مرتاكبا مع

الداللة املعجمية للفظة  ,وذلك عرب صورة اللفظ التي تتلبس به لتعطي صيغتها ومن ثم معناها.

ثم وقفنا عىل ما جيور وما ال جيوز استخدامه من الصيغ للداللة عىل معان بعينها  ,وبيان حدود

الصيغ الدالة عىل كل معنى من املعاين  ,عرب دراسة توجيه القراءة القرآنية يف دائرة الصواب  ,ملوافقة
الصيغة األكثر مالءمة ألداء وظيفتها  ,وبيان قصور الصيغة األخرى عن أداء ما تؤديه الصيغة األوىل

 ,عرب مطلبني:

املطلب األول :توجيه الصيغة يف القراءة القرآنية من حيث املعنى.

املطلب الثاين :توجيه الصيغة يف القراءة من حيث مطابقتها للقاعدة الرصفية وعدم خمالفتها هلا

واسميناه (القياس).

العدد الرابع /ج - 2ال�سنة الثانية2016 -م

23

البحوث املحكمة

نامذج من توجيه القراءات القرآنية توجيها رصفيا
Abstract

Models of directing the readings Quranic guidance the morphological
Dr.Hind Abbas Ali
Baghdad University College of Education for Girls
The most important aspect of the research is based on the formula as
the Commission labeled linguistic article, and the template that you just
can’t get out of words acquired form template, meaning which refers to that
template.
The wording does not come with the new material, but come on the career
of formula carried on the article were combined with lexical semantics of
the word, and the word image via its 1.4.5 given as and then its meaning.
Then we stood on what may and may not use formulas to denote the
specific meanings, and statement within the function formats each sense,
through the study of Koranic reading guidance in the right circle, for
approval by the most appropriate formula for the function, and the statement
of deficiencies other formula on the performance of the first version, the
first two axes: direct Quranic reading formula in terms of meaning, and II:
guiding formula in terms of reading matched morphological rule and have
not contravened the RNA (metering).
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خري من نطق بلسان ،وابدع من عرب ببيان وعىل

آله وصحبه امجعني.
اما بعد

فتعدَّ القراءة القرآنية من املعايري املهمة يف علوم العربية بجوانبها املختلفة الصوتية والرصفية

والنحوية والداللية يعتمد فيها الدارس عىل بيان وتوضيح القواعد واألقيسة والعلل واالحكام،
فاملصدر هو كتاب اهلل تعاىل ذكره ،إذ هو الرصاط املستقيم والدين املبني واحلبل املتني واحلق املنري.

فكان خيارنا ان ندرس من بني سائر جوانب العربية توجيه القراءة القرآنية توجيها رصفيا؛

َ
لنغرف منها ما نحتاجه من فهم ألحكام اللفظ من حركاته وسواكنه ،مطلعني عىل املعاين التي

ختتلف باختالف احلركات؛ لنفهم املراد من قوله تعاىل ،إذ بمعرفة توجيه القراءة ورشحها ت ُْع َرف
اإلشكال فتظهر الفوائد ويفهم اخلطاب ِ
أكثر املعاين وينجيل ْ
وتص ّح معرفة حقيقة املراد.

وقبل البدء يف بيان توجيه القراءات القرآنية كان لزاما علينا ان نبدأ بمفهوم الصيغة؛ ألهنا القالب

التي تصاغ فيه األلفاظ ،وحتدد به املعاين ،وتصاغ الكلامت عىل قياسه .وتتحدد عربها عدد حروف
الكلمة ،وترتيبها وضبطها ،واصالتها ،وزيادهتا ،واثباهتا او حذفها.

فاالجتاه الرصيف يف توجيه القراءات هو غايتنا؛ لبيان ما جيوز وما ال جيوز استخدمه من الصيغ

للداللة عىل معان بعينها ،وبيان حدود الصيغ الدالة عىل كل معنى من املعاين؛ لنقف يف توجيه
القراءة يف دائرة الصواب ،ووفق ما تواضعت عليه القواعد الرصفية ،فاملفاضلة بني الصيغ الرصفية،
والتحيز الحدامها بام تصلح أن يعرب هبا عن املعنى املراد هو غايتنا يف الوصول اىل توجيهات سليمة

وصحيحة ،وسندرس تلك الصيغ عرب مطلبني ،االول يدرس توجيه القراءة القرآنية من حيث

املعنى ،أي اختيار الصيغة حيصل بسبب دور معناها يف السياق القرآين .واملطلب الثاين يدرس توجيه
القراءة القرآنية من حيث مطابقتها للقواعد الرصفية ،واسميناه (القياس) ،أي اختيار الصيغة حيصل

بسبب مطابقتها للقاعدة الرصفية وعدم خمالفتها هلا.
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املبحث االول
تعريف ال�صيغة
ُ
أصوغه صياغة ،ويقال:
وصغْ تُه
الصيغة مصدر ُ
فعله (صاغ) يقال ،صاغ اليشء يصوغه صوغاُ ،

ورتَّـبه( .)1ويقال :صيغة االمر كذا وكذا ،أي :هيأته التي بنى عليها(.)2
صاغ شعرا كالما أي وضعه َ

بالداللة املعجمية لكلمة (الصيغة) يمكننا ان نحدد املعنى الذي تفيده فهي هلا هيأة حاصلة من

ترتيب معني ،ويصاغ عىل تلك اهليأة .ويشرتط يف الصيغة داللتها عىل معنى وظيفي ،وهو واضح
من تسميته للصيغة ب (املعنى الصناعي) ،اذ يقال يف باب الداللة اللفظية والصناعية واملعنوية:
((اعلم ان كل واحد من هذه الدالئل معتد مراعى مؤثر ،اال اهنا يف القوة والضعف عىل ثالث

مراتب :فاقواهن الداللة اللفظية ،ثم تليها الصناعية ،ثم تليها املعنوية .ولنذكر من ذلك ما يصح
به الغرض فمنه مجيع االفعال .ففي كل واحد منها االدلة الثالثة .اال ترى اىل (قام) وداللة ِ
لفظه

عىل مصدره وداللة بنائه عىل زمانه ،وداللة معناه عىل فاعله ،فهذه ثالث دالئل من لفظه وصيغته
ومعناه ،وانام كانت الداللة الصناعية اقوى من املعنوية من ِقبل أهنا وإن مل تكن لفظا فإهنا صورة

حيملها اللفظ)(.)3

مما تقدم يف نص ابن جني نجده قد جعل للكلمة ثالث دالالت :لفظية وصناعية ومعنوية،

وجعل الداللة الصناعية – وهي داللة الصيغة – اقوى من الداللة املعنوية؛ ألهنا  -أي املعنوية –
اشبه ما تكون بداللة اللزوم ،أما الداللة الصناعية  -وهي الوظيفة التي تدل عليها الكلمة هبيأهتا

– فهي أقوى من املعنوية من قبل أهنا مل تكن فإهنا صورة حيملها اللفظ(.)4

وهذا يعني أن الصيغة عند ابن جني هلا داللة وظيفية تدل عليها هيأة الكلمة وصورهتا ،كام تدل

((( ينظر لسان العرب( 442 /8 :مادة صوغ) ،والصحاح :اجلوهري.1324/4 :

((( ينظر قاموس املحيط.114 /3 :
((( اخلصائص.98 /3 :

((( ينظر االعجاز الرصيف يف القرآن الكريم.18 :
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بنيتها عىل معناها املعجمي او داللتها اللفظية؛ ولذا فهاتان الداللتان اقوى من الداللة املعنوية التي

يتوصل اليها باالستدالل لكوهنا ليست هلا صورة ظاهرة تدل عليها ،بل انام يتوصل اليها بداللة

اللزوم.

()1

ويلفت النظر ايضا تسميته لداللة الصيغة بالداللة الصناعية؛ ليشري اىل ما متتاز به الصيغة من

صناعة يف عملية التشكيل والصياغة واالشتقاق ،وهذا يؤدي اىل اشرتاط كون الصيغة مترصفة

ودالة عىل اصل اشتقاقي صيغت منه(.)2

ويدل ذلك ايضا عىل معنى الصياغة يف اللغة ،اذ ان املصوغ البد ان يكون له اصل قد صيغ منه.

وما دامت هذه الصيغة مشتملة عىل االصل الذي صيغت منه فهي صاحلة الن يصاغ منها غريها
كذلك وان حتول عن هيأهتا اىل هيأة اخرى تشرتك معها يف ذلك االصل االشتقاقي ،لذلك يشرتط

متتم حسان يف جعل املبنى صيغة ان ينتمي اىل اصول اشتقاقية ،وان يترصف اىل صيغ غري صيغتها(.)3

ونخلص اىل ان ماهية الصيغة هي القالب الذي تصاغ فيه االلفاظ ،وحتدد به املعاين ،وتصاغ

الكلامت عىل قياسه(.)4

بمعنى ان الصيغة هي اهليأة التي توضع عليها املادة اللغوية ،وتتحدد هذه اهليأة عربها عدد

حروف الكلمة وترتيبها ،وضبطها ،واصالتها ،وزيادهتا ،واثباهتا ،او حذف بعضها.

عىل ان نميز ونضع فارقا بني معنى الصيغة والبنية لقرهبا من حيث تشابه املصطلح ،وملا حيدث

من خلط واضطراب يف االستعامل( ،)5فالبنية مشتقة من البناء ،اي ضم بعضه اىل بعض( )6وهذا

يعني ان االصل الذي اشتقت منه الكلمة يدل عىل اهنا تعني معنى الضم والثبوت ال اهليأة والصورة،
((( ينظر املصدر نفسه.19 :
((( ينظر املصدر نفسه.18 :

((( ينظر اللغة معناها ومبناها.111 :
((( ينظر االعجاز الرصيف.19 :

((( فعىل سبيل خلط االسرتبادي يف رشحه لشافية ابن احلاجب يف تعريفه لبناء الكلمة بني البناء والوزن والصيغة واهليأة
فيجعلها شيئا واحدا ،اذ يقول( :املراد من بناء الكلمة وزهنا وصيغتها :هيئتها التي ان يشاركها فيها غريها ،وهي عدد
حروفها املرتبة وحركاهتا املعينة وسكوهنا ،مع اعتبار الزائدة واالصلية كل يف موضعه) رشح شافية ابن احلاجب.2 /1 :

((( ينظر مقاييس اللغة.302 /1 :
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فهي تشبه القالب الذي يضم اجزاء ما يصب فيه وجيعله متامسكا ،أما الصيغة فام خيرج من القالب
منظورا فيه اىل الشكل الذي خرج عليه ،واملعنى الذي يشري اليه(.)1

(فالصيغة اذن هي البنية بحركاهتا التي حتدد معناها ومتكن من وزهنا بان توضع يف قالب من

قوالب االبنية املقررة يف اللغة ،فاذا مل يكن ذلك اعتربت الكلمة بنية وليست صيغة)(.)2

وثمة فاصل بني الصيغة والبنية وهو (ان الصيغة البد ان تدل عىل معنى وظيفي او ما سامه ابن

جني باملعنى الصناعي وهو املعنى الذي تفيده هيأهتا وقالبها ،اما البناء او البنية كالظرف والضمري
واحلرف فهو وان ّ
دل عىل معنى وظيفي فهو انام يدل عليه بامدته ولفظه او عىل حد تعبري ابن جني

بداللته اللفظية وليس بداللة صناعية يدل عليها قالبها او صيغته ،فلام سقطت داللة صيغة او قالبه

مل يستحق ان يوصف بكونه صيغه؛ ألنه حينئذ وصف ال معنى له)(.)3

*

((( ينظر االعجاز الرصيف.25 :
((( املصدر نفسه.25 :
((( املصدر نفسه.26 :
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املبحث الثاين
مناذج من توجيه ال�صيغ ال�صرفية يف القراءات القر�آنية
من خصائص اللغة العربية كثرة الصيغ التي تستوعب املعاين التي تعرب عن الفكر االنساين،

فكان الترصيف هو السبيل للوصول اىل تلك الصيغ ،والتمييز بني املعاين التي تتحول بترصيف
صيغها من الضد اىل الضد عىل سبيل املثال ال احلرص.

فثمة قصة رويت عن عمرو بن املعتزيل مع ايب عمرو بن العالء تكشف عن خطورة عدم فهم الدقة

يف معرفة الصيغ  ،واخللط بني بعضها ،وعدم التفريق الدقيق بني دالالهتا ،فقد سأل عمرو بن عبيد( :يا

أبا عمرو :أخيلف اهلل وعده ؟ فقال ابو عمرو :ال .فقال عمرو :أ فرايت من وعده اهلل عىل عمل عقاب ًا،

أخيلف اهلل وعده ؟ فقال ابو عمرو :من العجمة اتيت ابا عثامن ،ان الوعد غري الوعيد)(.)1
فهنا قد ُخ ِلط بني الصيغتني فالوعد مصدر (وعد) ،والوعيد مصدر (أوعد) ،فالصيغة االوىل

مصدر لفعل ثالثي ،والثانية مصدر لفعل رباعي ،وهذا ما يدل عىل خطورة أمر الصيغ ،اذ ان اخلطأ

فيها حيول املعنى من الضد اىل الضد.

واليشء االخر ان الصيغ ال تأيت بامدة جديدة بل يأيت املعنى الوظيفي للصيغة حمموال عىل املادة

مرتاكبا مع الداللة املعجمية او اللفظية عىل ما حدده ابن جني ،ولذلك عرب صورة اللفظ التي تتلبس

به لتعطي للكلمة صيغتها للكلمة صيغتها ومن ثم معناها الوظيفي ،فضال عن ان املعنى الوظيفي ذاته

يتعدد ويرتاكب للصيغة الواحدة يف الوقت الواحد يف السياق الواحد .وان الصيغة الواحدة قد تشرتك

بني معان وظيفية عدة ،جتعل للكلمة الواحدة وجوها متعددة من الداللة ،تعمل عىل اثراء املعاين.

()2

هذا االمر قد ذكره علامؤنا فبينوا أن (كل لفظ له معنى لغوي يفهم من مادة تركيبه ،ومعنى

صيغي وهو ما يفهم من هيئته ،اي :حركاته وسكناته وترتيب حروفه؛ الن الصيغة اسم من املصوغ

الذي يدل عىل الترصف يف اهليئة ال يف املادة ،فاملفهوم من حروف (رضب) استعامل آلة التأديب حمل
((( طبقات النحويني واللغويني.39 :

((( ينظر االعجاز الرصيف.8 :
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قابل له ،ومن هيئته وقوع ذلك الفعل يف الزمان املايض ،وتوحيد املسند اليه وتذكريه وغري ذلك)

()1

وعند تطبيق دراسة الصيغ الرصفية يف جمال القراءات القرآنية عرب أخذ نامذج منها للوقوف عىل

الدالالت الدقيقة للصيغ ،والفروق بني املعاين مما يفيد يف توجيه القراءة عن االخرى ،وهذا حيتاج
اىل بذل جهد كبري يف الوقوف عىل تلك الصيغ يف سياقها القرآين ،حتى نستطيع الوقوف عىل طبيعة
الدور الذي تلعبه تلك الصيغ يف توجيه القراءة ،وبيان علة اختيارها عن غريها من القراءة.

تعد القراءة القرآنية من الروافد املهمة للدراسات القرآنية والعربية وباجتاهاهتا املختلفة الصوتية

والرصفية والنحوية والداللية ،فمنها يستمد الباحث املعارف اللغوية املتعددة ،وكيف ال ومنبعها
القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من لدن حكيم محيد.

فاذا وقفنا بوصفنا رصفيني فيام جيوز وما ال جيوز استخدامه من الصيغ للداللة عىل معان بعينها،

وبيان حدود الصيغ الدالة عىل كل معنى من املعاين ،بحيث نقف يف توجيه القراءة يف دائرة الصواب،
ووفق ما تواضعت عليه القواعد الرصفية ،فاملفاضلة بني الصيغ الرصفية ،والتحيز الحداها بام
تصلح ان يعرب هبا عن املعنى املراد ،انام هي غايتنا يف الوصول اىل توجيهات سليمة وصحيحة.

وسندرس نامذج من توجيه القراءات القرآنية عرب توجيه الصيغ الرصفية توجيها يقوم عىل

املوازنة بني الصيغ ،لبيان الصيغة األكثر مالءمة ألداء وظيفتها من جهة ،وقصور الصيغة األخرى

عن الصيغة األوىل بام تؤديه من معنى وظيفي ،وسندرس تلك الصيغ يف القراءات القرآنية عرب
حمورين :األول يدرس توجيه القراءة القرآنية من حيث املعنى ،اي اختيار الصيغة حيصل بسبب

دور معناها يف السياق القرآين .والثاين يدرس توجيه القراءة القرآنية من حيث مطابقتها للقواعد
الرصفية ،واسميناه (القياس) ،اي اختيار الصيغة حيصل بسبب مطابقتها للقاعدة الرصفية وعدم

خمالفتها هلا.

((( الكليات.716 -715 :
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املطلب االول
توجيه ال�صيغ ال�صرفية يف القراءة القر�آنية معن ًا

وسأذكر يف هذا املطلب نامذج من الصيغ اآلتية:

قاسية – قسية

قرأت صيغة (قاسية) يف قوله تعاىل﴿ :وجعلنا قلوهبم َق ِ
اسية حيرفون الكلم عن موضعه﴾(،)1
(قاسية) عىل زنة ِ
(قسية) عىل زنة ( َف ِع ْيلة) صفة مشبهة عند محزة والكسائي و ِ
(فاعلة) اسم فاعل عند
ّ
الباقني من القراء(.)2

إن حجة اختيار صيغة (فعيل)؛ ألهنا يف الذم أبلغ من فاعلة ،فهي يف القلوب التي مل خيلص إيامهنا

باهلل ،وخيالطها الكفر ،كالدرهم القسية ،التي خيالط فضتها من نحاس او رصاص وغري ذلك(.)3

وهناك من يرى ان صيغة (قسية) هي إما مبالغة قاسية ،وإما بمعنى رديئة من قوهلم :درهم

قيس ،إي رديء إذا كان مغشوشا له يبس وخشونة (.)4

ويعلل ابو عبيدة قراءة صيغة (قاسية) عىل وزن فاعل قياسا اىل قوله تعاىل ﴿ َف َو ْيل للقاسية
قلوهبم﴾(( ،)5و(( َف ْعل)) انام يأيت اسم الفاعل منه عىل ِ
(فاعل) يف اكثر العرب ،ومعنى (القاسية)
غليظة بائنة عن االيامن ،قد ُن ِزعت منها الرأفة والرمحة)(.)6

واذا عدنا اىل داللة كلتا الصيغتني ،فنجد أن داللة الصفة املشبهة تفيد الدوام والثبوت ،واسم

الفاعل يفيد احلدث والتجدد( ،)7وتطبيق اي من الداللتني عىل سياق اآلية نجد معنى الصيغتني
يتالءم مع وصف القلوب ،فقد يكون هو وصفا بثبات ودوام قسوة القلوب ،أو هو حدوث

((( املائدة.13 :

((( ينظر التيسري ،99 :والنرش.254 /2 :

((( ينظر الطربي ،495/4 :واجلامع الحكام القرآن.112 /6 :
((( ينظر تفسري ايب السعود.16/3 :
((( الزمر.22 :

((( كتاب القراءات اليب عبيد.181 :

((( ينظر املهذب يف علم الترصيف.277 :
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نامذج من توجيه القراءات القرآنية توجيها رصفيا
القساوة وجتددها يف القلوب.

البحوث املحكمة

وهذا يفيض اىل أن القاسية والقسية تعطي معنى واحدا( ،)1وهي وصف للقلوب التي قست

وغلظت بعدم اطاعة اهلل.
 .1السالم – السلم

قرأت صيغة (السالم) يف قوله تعاىل﴿ :وال تقولوا ملن ألقى السالم إليكم لست مؤمنا﴾(،)2
(الس َّلم) عىل وزن ( َف َّعل) عند محزة وابن عامر ،و(السالم) عىل وزن ( َفعال) عند الباقني من القراء(.)3
َ
يذهب الزجاج اىل ترجيح قراءة صيغة ( َف َّعل)؛ ألهنا جاءت عىل معنى االستسالم واالنقياد ،اذ

يقول( :والصواب من القراءة يف ذلك عندنا :ملن ألقى إليهم السلم بمعنى :من استسلم لكم مذعن ًا

هلل بالتوحيد  ...فمعنى السلم جامع مجيع املعاين التي رويت يف أمر املقتول الذي نزلت يف شأنه

هذه اآلية ،وليس ذلك يف السالم؛ الن السالم ال وجه له يف هذا املوضع اال التحية فلذلك وصفنا
-الس َّلم -بالصواب)(.)4

غري ان من اختار صيغة (فعال) يرى ان السالم مصدر َس ِلم يس َلم سالم ًا( )5وهي امجاع القراء

عىل معنى االسالم()6؛ ألن التقدير( :وال تقولوا ملن حياكم حتية االسالم لست مؤمنا فتقتلوه ،فدليله
أن رجال س ّلم عليهم فقتلوه ألهنم قدروا انه فعل ذلك خوفا)(.)7

وعليه نجد ان اختيار صيغة (السالم) عىل وزن َفعال هي االقوى؛ ألهنا اوضح من حيث املعنى

يف سياق اآلية الكريمة.

((( اجلامع ألحكام القرآن.112/6 :
((( النساء.94 :

((( ينظر التيسري.97 :

((( تفسري الطربي.223/4 :

((( ينظر لسان العرب( 289/12 :مادة سلم).
((( ينظر تفسري الطربي.223/4 :

((( كتاب القراءات اليب عبيد.174 :
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َ .2خ ْرج – َخراج

قرأت صيغة َ
(خرج) يف قوله تعاىل﴿ :فهل نجعل لك َخ ْرجا عىل أن جتعل بيننا وبينهم سدا﴾(،)1

(فـعال) عند محزة والكسائي َ
و(خ ْرجا) عىل زنة ( َف ْعل) عند الباقني من القراء(.)2
(خراجا) عىل وزن َ

اختيار صيغة (اخلراج) جاء ألهنم نحوا به االسم وعنوا به أجرة بناء السد؛ (ألن القوم – يف اآلية

– فيام ذكر عنهم انام عرضوا عىل ذي القرنني أن يعطوه من أمواهلم ما يستعني به عىل بناء السد)( ،)3ومل

يعرضوا جزية رؤوسهم ،فاخلراج :هو الغلة التي تؤدى يف كل سنة(.)4

يف حني اختيار صيغة َ
(خ ْرج) اجتهوا به نحو املصدر ،من خرج الرأس فهو اجلعل( ،)5اي ما

ندفعه من أموالنا عىل ان تبني بيننا وبينهم سد ًا( .)6ان الزيادة احلاصلة يف صيغة (اخلراج) عن صيغة

َ
(خ ْرج) ادى اىل كون اخلرج اخص يف املعنى من اخلراج( ،)7بمعنى ان الصيغة اخلرج خيرج املال مرة،
وبصيغة اخلراج حيصل بمرات متكررة.

()8

 .3دفع  -دفاع

قرأت صيغة (دفع) يف قوله تعاىل﴿ :ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض
(د َفاع) عىل زنة ِ
ولكن اهلل ذو فضل عىل العاملني﴾(ِ ،)9
عـال) عند نافع ويعقوب ،و( َد ْفع)عىل زنة
(ف َ

عـل) عند الباقني من القراء( ،)10اختار ابو عبيد صيغة (دفع)؛ ألنه يرى ان اهلل تعاىل ال يغالبه
( َف ْ

((( الكهف.94 :

((( ينظر التيسري.146 :

((( تفسري الطربي.279/8 :

((( ينظر املصدر نفسه.279/8 :
((( ينظر املصدر نفسه.279/8 :
((( ينظر روح املعاين.39/ 16 :

((( ينظر اجلامع ألحكام القرآن.53/11 :
((( ينظر روح املعاين.39 /16 :

((( البقرة.251 :

( ((1ينظر التيسري.82 :
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احد( ،)1ورد النحاس هذا االختيار لسببني:

البحوث املحكمة

االول :ان دفع ودفاع بمعنى واحد.

الثاين :قول سيبويه ان صيغة (دفاع) هي مصدر ( َدفع) ،كام يقال :حسبت اليشء حساب ًا ولقيته لقاء(.)2

ان الذي حيسم االمر يف اختيار اي من الصيغتني ،ان صيغة دفع ودفاع مها مصدران للفعل

( َد َف َع) ،وهذا مذهب سيبويه( ،)3وكالمها يؤديان املعنى ذاته سواء أكان دفع ام دفاع بصيغة دفاع.
 .4حرام -حرم

(ح َرام) يف قوله تعاىل:
(ح َرم)
َ
قرأت صيغة َ
﴿وح َرام عىل قرية اهلكناها أهنم ال يرجعون﴾(َ ،)4

(حرام) عىل زنة ( َف َعال) عند الباقني من القراء(.)5
(فـعل) عند محزة والكسائي ،و َ
عىل زنة َ
جاء يف لسان العرب ان ِ
(احل ْرم بالكرس واحلرام نقيض احلالل ومجعه ُح ُرم)( ،)6وعليه ذهب ابن

عباس اىل القول :ان معنى اآلية ،وجب اهنم ال يرجعون اي :ال يتوبون( ،)7وهنا كان معنى الرجوع:
التوبة .ويرى النحاس ان (هذا بينّ يف اللغة ،ورشحه ان ُح ّرم اليشء ُح ِظر و َمنِع منه)(.)8
وعليه فان كلتا الصيغتني متفقة يف املعنى ،الن احلرم هو احلرامَ ،
واحل َرام هو احلرم كام هو احلل هو

احلالل ،واحلالل هو ّ
احلل ،فالصيغتان ذات معنى واحد ،وبأي الصيغتني قرأ القارئ فهو مصيب(.)9

 .5نخرة – ناخرة
(ناخرة) عىل زنة ِ
قرأت صيغة ( َن ِخرة) يف قوله تعاىل﴿ :أءذا ُك ّنا عظاما نخرة﴾(ِ .)10
(فاعلة) عند

((( ينظر اعراب القرآن.328/1 :

((( ينظر اجلامع ألحكام القرآن.145/3 :

((( ينظر الكتاب ،154 -135 /1 :واجلامع ألحكام القرآن.245 /3 :
((( األنبياء.95 :

((( ينظر التيسري.155 :

((( لسان العرب( 119 -112 :مادة حرم).
((( ينظر اعراب القرآن.382 /2 :
((( ينظر املصدر نفسه.382 /2 :
((( ينظر تفسري الطربي.82/9 :
( ((1النازعات.11 :
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(فـ ِ
عـلة) عند
ايب عمرو وابن عباس وابن مسعود وابن الزبري واحلزة والكسائي ،و ( َن ِخرة) عىل زنة َ

الباقني من القراء

()1

يذهب من خيتار صيغة ( َف ِ
ـعـلة) اىل ان معنى نخرة :بالية؛ الن اآلثار التي تذكر فيها العظام
نظرنا فيها فرأينا َن ِخرة ال َن ِ
اخرة ،وهو قول ايب عبيد(.)2
اما صيغة ِ
(ناخرة) فتأيت بمعنى اهنا جموفة تنخر الرياح يف جوفها اذا مرت هبا(.)3

وبالرغم من ان كلتا الصيغتني ختتلف يف الوزن الرصيف ،ووجود الزيادة يف صيغة ( َف ِ
اعلة)

اال ان اهل العلم بكالم العرب يرون ان الناخرة والنخرة سواء يف املعنى بمنزلة الطامع والطمع

والباخل والبخل(.)4
 .6مهد – مهاد

قرأت صيغة ( َم ْهد) يف قوله تعاىل﴿ :الذي جعل لكم االرض ِم ْهدا﴾(َ ( ،)5م ْهدا) عىل زنة ( َف ْعل)،

ويف قوله تعاىل ايضا﴿ :الذي جعل لكم االرض َم ْهدا وجعل لكم فيها سبال لعلكم هتتدون﴾( )6عند
و(مهادا) عىل زنة ِ
الكوفينيِ ،
(فعال) عند الباقني من القراء(.)7
علل النحاس اختيار اي من الصيغتني ،فمن اختار صيغة (مهدا) عىل انه مصدر حذف منه

تقديره :ذات مهد ،او (ان يكون مصدرا كالفرش اي َم َهدَ لكم االرض مهدا)(.)8

يف حني ان معنى (مهادا) هو الفراش ،وقد جتوز ان يكون صيغة (املهاد) مجع (مهد) ،فيستعمل

استعامل االسامء.

()9

((( ينظر الطربي ،428 :واجلامع ألحكام القرآن.428/12 :

((( ينظر اجلامع ألحكام القرآن ،173 /19 :وتفسري البيضاوي.446 /1 :
((( ينظر الطربي.428/12 :

((( ينظر تفسري الطربي.428 /12 :
((( طه.55 :

((( الزخرف.10 :

((( ينظر اجلامع ألحكام القرآن.189/11 :
((( املصدر نفسه.189 /11 :

((( ينظر املصدر نفسه.189 /11 :
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البحوث املحكمة

واذا عدنا اىل لسان العرب نجد ان («مهد» الفراش َم ْهدا بسطته ووطأته يقال للفراش مهاد

لوثارته)(.)1

فتدل كلتا الصيغتني عىل معنى الفراش ،اال ان صيغة املهاد يف داللتها عىل الفراش امجع من داللة

صيغة املهد( ،)2وحينام تذكر صيغة املهد او املهاد يف اآليات عىل حساب مناسبة سياق اآلية ،فاذا اريد
فراش ًا او مكانا سهال ُذ ِكرت صيغة (املهد) ،وان اريد الفراش القايس املوجع ُذ ِكرت صيغة (املهاد).
زكية – زاكية
ّ .7

قرأت صيغة (زكية) يف قوله تعاىل﴿ :قال أقتلت نفسا زكية بغري نفس﴾(( ،)3زاكية) عىل زنة

ِ
(زكية) عىل زنة (فعيلة) عند الكوفيني(.)4
(فاعلة) عند عامة قراء أهل احلجاز والبرصة ،و ّ

اختيار صيغة (زاكية) عىل ان معناها :النفس التي مل تذنب قط؛ لصغرها ،ومل تبلغ احللم ،او انه

مل يرها قد اذنبت من قبل(.)5

اما صيغة (زكية) فعىل اهنا تفيد معنى التائبة املغفورة هلا ذنوهبا ،اي التي اذنبت ثم غفر هلا(.)6

ان صيغة (فعيلة) ابلغ من صيغة (فاعلة) يف املعنى؛ زكية افادت معنى الطهر( ،)7وهذا ما اراد

السياق القرآين بيانه؛ لذلك اختيار صيغة (فعيلة) اقوى .يف حني هناك من يرى ان (زكية) و (زاكية)

بمعنى واحد( ،)8وهذا مردود ألن الزيادة يف الصيغة تؤدي اىل زيادة يف املعنى ،مما جيعلها تفيد معنى
املبالغة او اخلصوصية يف املعنى ذاته.

((( لسان العرب( 410 /3 :مادة مهد).
((( ينظر املصدر نفسه.410 /3 :
((( الكهف.74 :

((( ينظر تفسري الطربي ،258 /8 :وتفسري البيضاوي.513 /1 :
((( ينظر تفسري البيضاوي.513 /1 :
((( ينظر تفسري الطربي.258 /8 :

((( ينظر تفسري البيضاوي.513 /1 :
((( ينظر املصدر نفسه.513 /1 :
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املطلب الثاين
()1
توجيه ال�صيغ ال�صرفية يف القراءة القر�آنية قيا�سا

وسأذكر يف هذا املطلب نامذج من الصيغ اآلتية:

القيام – القيم

قرأت صيغة (القيام) يف قوله تعاىل﴿ :وال تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل اهلل لكم قياما
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هلم قوال معروفا﴾( ( ،)2قيام) عىل وزن ِ
(ف َعل) بغري الف عند نافع

وابن عامر ،و(قياما) بألف عىل وزن ِ
(ف َعال) عند الباقني(. )3

ان توجيه القراءة بصيغة (القيام)؛ ألهنا جاءت بصيغة املصدر عىل معنى :اموالكم التي تقيمكم

اي مالكه( ،)4ومثله قوله تعاىل « :جعل اهلل الكعبة
طلبها ومجعها ،وهو من قول العرب :هذا قوام االمر ّ

البيت احلرام قياما للناس»( ،)5اي قواما ،واصل صيغة القيام :قوام قلبت الواو ياء النكسار ما قبلها(.)6
اما من ذهب اىل القراءة بصيغة (قيام) بغري الف ،فانه يوجه القراءة عىل اهنا (قيام) مجع (قيمة)

وليس بمصدر ،لو كان مصدرا مل يعتل كعوض وحول؛ وعىل هذا يكون املعنى يف اآلية :اموالكم

التي جعل اهلل لكم قيمة ألمتعتكم ومعايشكم( ،)7ومن قال :ان (قيام) مجع فلم يوفق ،وقد خطأ ابو

عيل النحوي هذا الراي كام نقله القرطبي ،اذ قال( :هي مصدر كقيام وقوام واصلها قوم ولكن

شذت يف الرد اىل الياء كام شذت قوهلم :جياد يف مجع جواد ونحوه وقوما وقواما وقياما معناها ثباتا
يف صالح احلال ودوما يف ذلك)(.)8

إن توجيه القراءة يف هذه اآلية ال يعني ان اختيار احداها هو االقرار بخطأ او فساد القراءة

((( ينظر املقدمة ملعرفة القصد من لفظة القياس هنا.
((( النساء.5 :

((( ينظر السبعة ،226 :والتيسري ،94 :والنرش.247 /2 :
((( ينظر معاين القراءات.119 :
((( املائدة.97 :

((( ينظر البيان يف غريب اعراب القرآن.243 /1 :
((( ينظر تفسري النسفي.207 /1 :

((( اجلامع الحكام القرآن.30 /5 :
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الثانية ،وقد يكون اختيار صيغة (قياما) يعود لكوهنا األشهر عند القراء( ،)1واالمر االخر الذي ظهر
اثناء البحث يف هذه اللفظة ،انه حكي فيها ثالث لغات :القوام ،والقيام ،والقيم ،بمعنى واحد(.)2
 .1الصاعقة – الصعقة

ِ
(الص ِ
الصاعقة وهم
اعقة) يف قوله تعاىل﴿ :فعتوا عن أمر رهبم فأخذهتم
قرأت صيغة
َّ

(الص ْعقة) عىل وزن ( َف ْعلة) ،بغري الف وسكون العني عند الكسائي وابن حميص،
ينظرون﴾(َ ،)3
و(الصاعقة) بألف عىل وزن ِ
ِ
(فاعلة) ،وهي قراءة عمر بن اخلطاب ،وعثامن بن عفان ،وعيل بن ايب

طالب  ،bوآخرين(.)4

اعقة)؛ ألهنا بصيغة اسم فاعل عىل وزن ِ
(الص ِ
(فاعلة) عىل نسق:
ان توجيه القراءة بصيغة ّ
ِ
ِ
الص ِ
ِ
والرادفة،
الراجعة،
اعقة املجرى نفسه.
والطامة( ،)5فجميعها جاءت بصيغة اسم فاعل ،فجرت ّ

(الص ْعقة) فجاءت عىل اهنا مصدر مرة ،اي مرة واحدة ،بداللة قوله
اما توجيه قراءة صيغة َّ

تعاىل يف االعراف (فأخذهتم الرجفة)( ،)6وقوله يف العنكبوت « :ومنهم من أخذته الصيحة»(،)7
(الص ْعقة) فهي بمعنى الزجرة ،وهي الصوت الذي يصحب
بمعنى اهنا حدثت مرة واحدة وكذلك َّ

الصاعقة عند نزوهلا ،وقيل هي الصيحة(.)8

ما بني الصيغتني اختالف فاألوىل اسم فاعل ،وهي بمعنى كل عذاب مهلك ،او هي التي تنزل

من السامء وحترق ،والثانية مصدر مرة ،بمعنى الصوت الذي يصحب الصاعقة او هي الصيحة(.)9

وكال الطرفني من القراء كان له احلجة يف توجيه قراءته ،واالختيار ما ذهب اليه مجهور القراء.
((( ينظر تفسري الطربي.586 /3 :

((( ينظر معاين القرآن ،الفراء.257 /1 :
((( الذاريات.44 :

((( ينظر السبعة ،609 :والتيسري ،203 :والبحر املحيط.141 /8 :
((( النازعات.34 ،726 :

((( االعراف.78 :

((( العنكبوت.40 :

((( ينظر البحر املحيط.141 /8 :

((( ينظر جامع االحكام.51 / 17 :
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 .2قادر – مقتدر

قرأت صيغة (القادر) يف قوله تعاىل﴿ :أو مل يروا ان اهلل الذي خلق السموات واالرض ومل َي ْعي
بخ ِ
َ
لقهن بقادر عىل ان يحُ ِي املوتى بىل إنه عىل كل يشء قدير﴾(َ ( ،)1ي ْقدر) بال الف واسكان القاف
عند يعقوب من العرشة واخرين ،و ِ
(قادر) عىل وزن فاعل عند اجلمهور(.)2

توجيه صيغة (قادر) عىل زنة فاعل بصيغة اسم الفاعل؛ ألهنا يدل عىل احلدث واحلدوث

وصاحبه( ،)3اما صيغة ( َي ْقدر) ففعل مضارع دال عىل االستمرار(.)4

فاختيار صيغة اسم الفاعل عند اجلمهور اقوى من الفعل املضارع ،يف القراءة االوىل داللة

معنوية اكثر من القراءة الثانية.
 .3واعد – وعد

(و َعدنا) بغري الف عىل
قرأت صيغة (واعد) يف قوله تعاىل﴿ :واذ واعدنا موسى اربعني ليلة﴾(َ ،)5

(واعدْ نا) عىل وزن فاعل عند الباقني من القراء(.)6
وزن ( َف َعل) عند ايب عمرو وايب جعفر املدين ،و َ

وهنا ذهب ابو عبيد اىل اختيار صيغة ( َف ْعل) ،اذ قال( :انام املواعدة تكون من البرش ،فأما اهلل عز

وجل فهو املنفرد بالوعد والوعيد ،عىل هذا وجدنا القرآن كقوله تعاىل (ان اهلل وعدكم وعد احلق)(،)7

وقوله تعاىل ﴿وعد اهلل الذين أمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة واجرا عظيام﴾(.)9( )8

(و ْعدنا) ،اي جيوز ان تكون املواعدة من اهلل
يف حني يرى املربد ان صيغة (واعدنا) هي بمعنى َ

((( االحقاف. 33 :

((( ينظر جامع االحكام ،219 /16 :البحر املحيط ،86 /8 :النرش.355 /2 :
((( ينظر اوضح املسالك.248 /2 :
((( ينظر روح املعاين.31 /26 :

((( البقرة.51 :

((( ينظر التيسري.73 :
((( ابراهيم.22 :
((( الفتح.29 :

((( كتاب القراءات اليب عبيد.215 :
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تعاىل وحده ،إذ تأيت صيغة املفاعلة من واحد يف كالم العرب ،كقوهلم :سافرت ،عافاه اهلل(.)1
بينام نجد النحاس يف اعراب القرآن الكريم غ َّلط ابا عبيد يف اختيار صيغة (واعدنا) ،ألنه ادخل

(واعدْ نا موسى) من باب املوافاة وليس من باب الوعد
بابا يف باب وانكر ما هو احسن واجود؛ الن َ

والوعيد يف يشء ،وانام هو من قولك :موعدك يوم اجلمعة ،موعدك موضع كذا ،والفصيح يف هذا
واعدْ ته(.)2
ان يقالَ :

ورجح ابو حيان هذا االختيار ايضا؛ ألنه حيتمل ان تكون صيغة املفاعلة ،بمعنى ان اهلل عز

وجل وعد موسى عليه السالم بالوحي ،وموسى وعد اهلل باملجيء ،وقبول الوعد يشبه الوعد(.)3
أوص
َ .4و ىَّص – ىَ

﴿وو ىّص هبا ابراهيم بنية ويعقوب﴾(( ،)4اوىص) عىل وزن
(وص) يف قوله تعاىلَ :
قرأت صيغة ىَّ

(وص) ثالثي مزيد بتضعيف العني عند
(أفعل) ثالثي مزيد بحرف واحد عند نافع وابن عامر ،و ىّ
الباقني من القراء(.)5

حتمل كلتا الصيغتني زيادة يف املبنى ،وهلذا الزيادة معاين الن القاعدة الرصفية تذهب اىل ان كل

(فعل) ابلغ من صيغة (افعل)؛ (الن اوىص
زيادة يف املبنى تؤدي اىل زيادة املعنى ،فتضعيف يف صيغة ّ
جائز ان يكون ،قال هلم مرة واحدة.
و(وص) ال تكون اال ملرات كثرية)( ،)6وتفيد اهلمزة معنى
ىّ
االستحقاق والتعويض ،ويفيد التضعيف املبالغة والتكثري ،وعليه
(وص) اقوى من صيغة (اوىص).
يكون اختيار صيغة ىّ

((( كتاب املقتضب.73 -72 :

((( ينظر اعراب القرآن.174 /1 :
((( ينظر البحر املحيط.217 :

((( البقرة.132 :

((( ينظر النرش.211 /2 :

((( معاين القرآن واعرابه.211/1 :
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 .5طوع – طاوع

قرأت صيغة (طوع) يف قوله تعاىلَ ) :ف َط ّوعت له نفسه قتل أخيه((( ،)1طاوعته) عىل زنة

ِ
(طوعت) عىل زنة ( َف ْعل) عند الباقني من القراء(.)2
(فاعل) عند احلسن البرصي وزيد بن عيل ،و َّ

جاء اختيار صيغة (طاوعته)؛ الن ما بني الصيغتني اتفاق باملعنى ،فقد ذكر سيبويه ان القياس يف

صيغة ( َف ّعل) وصيغة (فاعل) يأتيان بمعنى واحد(.)3

واالمر االخر يف توجيه قراءة (طاوعته) ان صيغة (فاعل) تأيت بمعنى املطاوعة ،فيكون املعنى

انه دعا نفسه اىل االقدام عىل قتل أخيه فطاوعته ومل متتنع(.)4

(فعل) املبالغة والتكثري ،اذ
ولكن اختيار صيغة ( َف ّعل) اوىل من صيغة (فاعل)؛ الن من معاين َّ
فعلت  -بتضعيف العني – عىل َف َع َلت ال يرشكه يف ذلك افع ْل ُت
يقول سيبويه( :هذا باب دخول ّ

كرسته ّ
ومزقته)(.)5
وقطعته ّ
تقول :كرسهتا وقطعتها ،فاذا اردت كثرة العمل قلتّ :

وعليه تكون صيغة ( َف ْعل) اوفق يف القراءة؛ ألنه بالغ يف مطاوعة نفسه يف قتل أخيه اكثر من مرة.

((( املائدة.30 :

((( ينظر البحر املحيط ،464 /3 :وروح املعاين.100 /6 :
((( ينظر الكتاب.68 /4 :

((( ينظر البحر املحيط.464 /3 :
((( الكتاب.64 /4 :
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اخلامتة
ان اهم االفكار التي تداوهلا البحث هي:

 .1تعريف معنى الصيغة ،وحدودها ،وما هلا من داللة وظيفية تظهر يف عملية تشكيل وصياغة

اللفظة ،فهي القالب الذي تصاغ فيه االلفاظ وحتدد به املعاين ،وتصاغ عربه الكلامت.

بالصيغة نضع املادة اللغوية عليها ،فتتحدد عربها عدد وترتيب حروف الكلمة ،وضبطها،

واصالتها ،وزيادهتا ،واثباهتا ،او حذف بعضها.

 .2التمييز بني مصطلح الصيغة والبنية؛ لتقارهبا من حيث املعنى ،وملا حيدث من خلط واضطراب

يف االستعامل.

فمصطلح البنية هو ما يضم اجزاء القالب وما يصب فيه وجيعله متامسكا ،اما مصطلح الصيغة

فام خيرج من القالب منظورا فيه اىل الشكل الذي خرج عليه واملعنى الذي يشري اليه.

 .3درس البحث نامذج من توجيه القراءات القرآنية عرب توجيه الصيغ الرصفية توجيها يقوم عىل

املوازنة بني الصيغ؛ لبيان الصيغة االكثر مالءمة ألداء وظيفتها الداللية من جهة ،وقصور الصيغة
االخرى عن اداء ما تؤديه من معنى وظيفي الصيغة االوىل.

ودرسنا الصيغ يف القراءات القرآنية عرب حمورين مهمني :االول يدرس توجيه القراءة القرآنية

من حيث املعنى ،أي اختيار الصيغة عرب دورها يف املعنى ضمن السياق القرآين .والثاين يدرس
توجيه القراءة القرآنية من حيث مطابقة الصيغة يف اآلية للقواعد الرصفية ،واسميناه (القياس)،

بمعنى اختيار الصيغة التي تنطبق عليها القاعدة الرصفية وال ختالفها.
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امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي
 .1االعجاز الرصيف يف القرآن الكريم ،عبد احلميد امحد اهلنداوي ،املكتبة العرصية ،ط،1

بريوت.2001 ،

 .2اعراب القرآن الكريم ،ابو جعفر النحاس (ت  338هـ) حتقيق :زهري غازي زاهد ،جلنة

احياء الرتاث االسالمي ،مطبعة العاين ،بغداد.1977 ،

 .3اوضح املسالك اىل آلفيه ابن مالك ،ابن هشام عبد اهلل بن يوسف االنصاري (ت 761هـ)،

حتقيق :حميي الدين عبد احلميد ،بريوت.1966 ،

 .4البحر املحيط ،ابو حيان االندليس (ت 754هـ) ،دار الفكر ،بريوت.1978 ،

 .5البيان يف غريب اعراب القرآن ،ابو الربكات االنباري (ت  577هـ) ،حتقيق :طه عبد احلميد

طه ،مراجعة مصطفى السقا ،دار الكتب املرصية.1969 ،

 .6تفسري ايب السعود (ارشاد العقل السليم اىل مزايا الكتاب الكريم) ،ابو السعود حممد بن حممد

(ت  982هـ) ،دار الفكر ،د.ت.

 .7تفسري البيضاوي (انوار التنزيل وارسار التأويل) ،البيضاوي نارص الدين ابو سعيد عبد اهلل

بن عمر الشريازي (ت  685هـ) دار جيل ،بريوت ،د.ت.

 .8تفسري الطربي (جامع البيان يف تفسري) ،الطربي ابو جعفر حممد بن جرير (ت  310هـ) ،دار

املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت.1972 ،

 .9تفسري النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) النسفي عبد اهلل بن أمحد بن حممود (ت

 710هـ) حتقيق :عبد املجيد طعمه احللبي ،ط ،1بريوت.200 ،

 .10التيسري يف القراءات السبع ،ابو عمرو الداين (ت  444هـ) ،حتقيق :اوتوبرتزل ،مطبعة

الدولة ،استانبول .1930،

 .11اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ابو عبد اهلل حممد بن امحد (ت  671هـ) ،ط ،3دار القلم،
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 .12اخلصائص ،ابن جني ابو الفتح عثامن (ت  392هـ) ،حتقيق :حممد عيل النجار ،بغداد،

.1990

 .13روح املعاين يف تفسري القرآن الكريم العظيم والسبع املثاين ،االلويس شهاب الدين حممود

(ت  1270هـ) ،بريوت.1985 ،

 .14السبعة يف القراءات ،ابن جماهد ابو بكر امحد بن موسى (ت  324هـ) ،شوقي ضيف ،ط،3

مرص.1988 ،

 .15رشح شافية ابن احلاجب ،ريض الدين االسرتبادي حممد بن حممد احلسن (ت  686هـ)،

حتقيق :حممد نور احلسن ،وحممد الزفزاف ،حممد حميي الدين عبد احلميد ،بريوت.1975 ،

 .16الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ،اجلوهري اسامعيل بن محاد (ت  393هـ) حتقيق:

امحد عبد الغفور عطار ،ط ،3بريوت.1979 ،

 .17طبقات النحويني واللغويني ،الزبيدي شمس الدين حممد بن عيل (ت  945هـ) ،حتقيق:

عيل حممد عمر ،ط ،1القاهرة.1972 ،

 .18القاموس املحيط ،الفريوزابادي جمد الدين حممد بن يعقوب (ت  817هـ) ،عامل الكتب،

بريوت ،د .ت.

 .19كتاب سيبويه ،ابو برش عمر بن عثامن بن قنرب (ت  180هـ) حتقيق :عبد السالم هارون،

ط  ،3القاهرة.1988 ،

 .20كتاب القراءات اليب عبيد القاسم بن سالم ،جاسم احلاج جاسم ،ط ،1بغداد.2007 ،
 .21الكليات ،ابو البقاء الكفوي ،ط  ،2دمشق.1981 ،

 .22لسان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم (ت  711هـ) ،دار صادر ،بريوت.1968 ،
 .23اللغة العربية معناها ومبناها ،متام حسان ،مرص.1673 ،

 .24معاين القراءات ،االزهري (ت  370هـ)ى حتقيق :امحد فريد املزيدي ،ط ،1بريوت،

.1999

 .25معاين القرآن ،الفراء ابو زكريا حييى بن زياد (ت  207هـ) حتقيق :حممد عيل النجار وامحد
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يوسف نجايت ،ط  ،2بريوت.1980 ،

 .26معاين القرآن واعرابه ،الزجاج ابو اسحاق ابراهيم بن الرسي (ت  311هـ) ،حتقيق :عبد

اجلليل عبده شييل ،ط ،2بريوت.1988 ،

 .27مقاييس اللغة ،امحد بن فارس ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار الكتب العلمية ،ايران.

 .28املقتضب ،املربد ابو العباس حممد بن يزيد (ت  285هـ) ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمه،

بريوت.1963 ،

 .29املهذب يف علم الترصيف ،هاشم طه شالش ،وآخرون ،بيت احلكمة ،بغداد.1985 ،

 .30النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري (ت  833هـ) ،ارشف عىل تصحيحه ومراجعته:

عيل حممد الضباع ،بريوت ،د.ت.
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