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 ملخص البحث 

البحث عىل حرٍص   باإلفراد واجلمع من  يـحتوي هذا  ُقِرَئ  لـَِمـا  واستقراء، وجـمع ودراسة 

آخر سورة  إىل  التوبة  أول سورة  من  الـمعنى،  واتفاقهام واختالفهام يف  الـمتواترة،  القراءات 

اختالف واتفاق املعنى يف اإلفراد واجلمع يف القراءات املتواترة، من أول  "مريم، وجاء بعنوان:  

 . "رة مريم، جـمعًا ودراسةسورة التوبة إىل هناية سو

وفهرس   والتوصيات،  النتائج  أهم  نت  تضمَّ وخاتـمة  وقسمني،  مـة،  مقدِّ يف  البحُث  وجاء 

 للـمصادر والـمراجع. 

ُقِرَئ باإلفراد واجلمع   القسم األول: يشتمل عىل مبحثني، والقسم الثاين: هو مجع ودراسة ما 

 اية سورة مريم. من القراءات الـمتواترة من أول سورة التوبة إىل هن

مة:  مقدِّ

بالـهدى   رسوله  وأرسل  نذيرًا،  للـعالـمني  ليكون  عبده  عىل  الفرقان  ل  نزَّ الذي  َّللَّ  الـحمد 

وداعيًا إىل اَّللَّ بإذنه ورساجًا منريًا مبينًا، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عىل عبدك ورسولك مـحمد  

ين تسلياًم كثريًا. وعىل آله وصحبه، ومن اهتدى بـهديه   واستنَّ بسنته إىل يوم الدِّ

 أما بعد: 

أنزل  فإن اَّللَّ امتـنَّ عىل هذه األمة بنعم عظيمة، من أجلِّها قدرًا، وأعظمها منزلًة ورشفًا، أن 

عليها هذا الكتاب الذي فيه هدايتها، وبه سعادتـها يف الدنيا واآلخرة، وهوـ مع ما اشتمَل عليه  

ې ژ :ـجعله اَّللَّ بيّنا واضحًا، كام قال تعاىلمن الـهدى والنور   ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې 

[، هيأ اَّللَّ لـحفظه من اعتنى بتلّقيه غّضـًا طرّيـًا عن  174]النساء:ژې  ى  ى  ائ
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الـمتنوعة النبيِّ   ـ  القراءات  اه بـحروفه وقراءاتِه، ومرجع هذه  تلقَّ اه إىل من بعده كام  فأدَّ  ،

؛ ولذا عدَّ   ، فكلها راجعة إىل النقل الصحيح الـمتّصل سنده إليه  الـمختلفة ـ إىل النبيِّ 

 العلامء كل قراءة متواترة بـمثابة اآلية الـمستّقّلة.

ـا كانت القراءات مـختلفة يف ألفاظها، ومتنّوعة يف داللتها يف بعض الوجوه؛ كان لـهذا   ولـمَّ

 التنّوع واالختالف أثٌر يف معانيها. 

ومن االختالف يف القراءات: اختالف اللفظة القرآنية جـمعًا وإفرادًا، وكثرٌي من هذه األلفاظ  

 له أثره وتأثريه يف الـمعنى يف مـختلف العلوم: يف اللغة، والتفسري، والفقه، والعقيدة.  

ـ  جانب  وبعد استقراٍء لـهذه الـمواضع، واّطالٍع عىل أثرها يف الـمعنى، رأيُت أن أتناول هذا ال

يتُه:   بالبحث والدراسة، وعزمُت عىل الكتابة فيه، وسـَـمَّ

اختالف واتفاق املعنى يف اإلفراد واجلمع يف القراءات الـمتواترة، من أول سورة التوبة إىل هناية  )

 (.سورة مريم، مجعاً ودراسة

 أهـمية الـموضوع وأسباب اختياره:  ❖

 الكريم ارتباطًا كليًّا. / تظهر أمهية البحث يف ارتباط العنوان بالقرآن1

، وأثر اختالف القراءات (1)/ صنَّف العلامء قديـاًم وحديثًا يف علم توجيه القراءات، ومعانيها2

 
 (.40ـــ  27انظر: مقدمة كتاب شرح الـهداية)ص: (1)
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؛ إال أين لـم أقف عىل كتاٍب أو بـحث ـ  (4)، واللغة(3)،والعقيدة (2)، والفقه(1)يف العلوم: كالتفسري

اإلفراد واجلمع يف القراءات يف مجيع القرآن وبـنيَّ  حسب اّطالعي وبـحثي ـ تناول مجيع ألفاظ 

 اتفاقها واختالفها يف الـمعنى، مـاّم يعطي هذا البحث أمهيًة، وسببًا من أسباب اختياري له.

/ تـحوي القراءاُت عددًا كبريًا من االختالفات بسبب الـجمع واإلفراد يف الكلمة القرآنية، 3

ـا جعله سببًا أِلن أستقِرأَ    مواضعها وُأفردها يف بـحث مستقّل.ّمـمَّ

ُتبـَرز 4 يـجعلها  العلوم،  الـمعاين يف شتى  أثر يف  لـها  القراءات  اإلفراد واجلمع يف  ألفاظ   /

 .  وُتفَرد يف بـحث مستقلٍّ

 : خطة البحث ❖

مة، وقسمني، وخاتـمة.  مُت البحث إىل مقدِّ  قسَّ

ن أمهية الـموضوع وأسباب اختياره، و مة: وتتضمَّ  خطة البحث، ومنـهجي يف البحث. الـمقدِّ

 القسم األول: ويشتمل عىل مبحثني: 

 الـمبحث األول: تعريف األثر. 

د القراءات وتنّوعها، واختالف معانيها.  الـمبحث الثاين: فوائد تعدُّ

القسم الثاين: اختالف واتفاق الـمعنى يف اإلفراد واجلمع يف القراءات املتواترة، من أول سورة  

 اية سورة مريم.التوبة إىل هن

 
 مثل: كتاب: القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام، للدكتور/ مـحمد بن عمر ابزمول. (1)
 مثل: كتاب: أثر اختالف القراءات يف األحكام الفقهية، للدكتور/ عبداَّلله بن حسن الدوسري. (2)
 مثل: كتاب: االختالف يف القراءات وأثره يف تقرير مسائل العقيدة، للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي.  (3)
 حيسن.ـحمد سامل مـمثل: كتاب: القراءات وأثرها يف علوم العربية، للدكتور/ م(4)
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نت أهم النتائج والتوصيات.   ثـم الـخاتـمة، وتضمَّ

 : منهجي يف البحث ❖

 اتَّبعت يف هذا البحث الـمنهج االستقرائي الوصفي التحلييل، وقـمُت فيه بالـخطوات التالية: 

وقع / مجُع واستقراء مجيع ألفاظ اإلفراد واجلمع يف القراءات الـمتواترة يف هذا املقدار مـاّم 1

 فيه االختالف بني الـجمع، واإلفراد.

/ كتابة اآلية القرآنية التي ورد فيها االختالف، مرتبة حسب ورودها يف القرآن، ووضعها 2

 متبوعة باسم السورة ورقم اآلية بني قوسني ] [. ژ ژبني قوسني مزركشني 

قوسني هالليني  / كتابة القراءات الشاذة بالرسم اإلمالئي، وضبطها بالشكل، ووضعها بني3

 ) (، متبوعة باسم السورة ورقم اآلية.

 / كتابة موضع االختالف بالرسم العثامين لـجميع القراءات العرش الـمتواترة.   4

 بيان اختالف القراء يف الـموضع الـمراد دراسته، وتوثيقه من الـمصادر األصيلة. /5

فًا، والتوثيق من الـمصادر والـمراجع / دراسة أثر الـمعنى يف قراءة اإلفراد اتفاقًا واختال6

 األصيلة.

ـــــ،  7 السالم  عليهم  ـــــ  األنبياء  عدا  البحث؛  يف  ذكرهم  الوارد  لألعالم  الرتمجة   /

اء القراءات الـمتواترة.  والصحابة ـــــ ريض اَّللَّ عنهم ــــــ، وقرَّ

 قيم الالزمة. / كتابة البحث وفق قواعد اإلمالء الـحديث، واستخدام عالمات الرت8
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 القسم األول: ويشتمل عىل مبحثني:

 األثر:  فاألول: تعريالـمبحث  

 :(1)تدور مادة )أ ــــ ث ــــ ر( حول ثالثة أصول

 تقديـم اليشء، تقول: لقد َأَثْرُت بأن أفعَل كذا، تعني: هـممت. األول:

أنه   الثاين: غريي  عن  ُمـخربًا  حلفُت  ما  تعني:  ذاكرًا،  آثِرًا وال  َحَلْفُت  ما  تقول:  اليشء،  ذكُر 

 حلف، ولـم أذكر ذلك عن نفيس. 

[، أي: 4]األحقاف:ژۉ  ې  ې  ېژ  رسـُم اليشء، ومنه األثارة يف قوله تعاىل:  الثالث:

ة من علم.   بقيَـّ

 : (3)أن لألَثر ثالثة معانٍ (2)وذكر الـُجرجاين

 : بـمعنى: النتيجة، وهو الـحاصل من اليشء. ألولا

 : بـمعنى: العالمة. الثاين 

 : بـمعنى: الـجزء. الثالث 

 
القراءات وأثرها يف  (،  60،  3/59(، لسان العرب: مادة: أثر)57ــ    1/53انظر: معجم مقاييس اللغة)(1)

 (.1/485التفسري واألحكام)

عيل بن مـحمد بن عيل الـحسيني، الـمعروف بالرشيف الـجرجاين، فيلسوف من كبار العلامء بالعربية،  (2)

منها   مصنَّفًا،  مخسني  نـحو  العلوم"،  "التعريفات"له  الكشاف"،  "مقاليد  عىل  سنة "حاشية  تويف  وغريها،   ،

 (.5/7األعالم)هــ. انظر: 816

 (. 7انظر: التعريفات)ص:(3)
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وظاهُر أن هذه الـمعاين التي ذكرها الـُجرجاين كلها من األصل الثالث لــامدة )َأثر(، وهو: 

 . (1)"رسـم اليشء الباقي"، أو "بقيّـة اليشء"

ُقِرَئ ويف دراستي لـهذا   البـحث: فإنـام أريد بيان النتيجة الـحاصلة من اختالف واتفاق مـا 

 باإلفراد واجلمع من القراءات الـمتواترة، وتأثريها يف الـمعنى.

د القراءات وتنّوعها، واختالف معانيـها:  الـمبحث الثاين: فوائد تعدُّ

العظيم، ولـم يـجعل عىل عباده حرجًا يف دينهم، إن من رمحة اَّللَّ تعاىل بـهذه األمة إنزال القرآن  

وال ضيَّق عليهم فيـام افرتض عليهم، وكانت لغات من أنزَل عليهم القرآن مـختلفة، ولسان  

كلِّ صاحب لغة ال يقدر عىل ردِّه إىل لغة أخرى إال بعد تكلِّف ومئونة شديدة، فيّّس اَّللَّ عليهم  

متّ  بـمعاٍن  قراءاتِه  يسُهل  قراءَته باختالف  قوم عىل لغتهم، وعىل ما  ليقرأ كل  فقة ومـختلفة؛ 

وقوٌم  بالـهمز  عادُتـهم  جرت  فقوم  عادُتـهم،  به  َجَرت  ما  وعىل  غريهم،  لغة  من  عليهم 

لـهجاتـهم،  يف  واختالفه  اإلعراب  وكذلك  باإلمالة،  وقوم  بالفتح  وقوم  بالتخفيف، 

ح كل قوم، وقرأوا عىل طبعهم ولغتهم،  والـحركات واختالُفها يف لغاتـهم، وغري ذلك، فتفصَّ

 .(2)ولغة من َقُرَب منهم، وكان يف ذلك رفق عظيم بـهم، وتيسري كثري عليهم

وهذا االختالف يف القراءات هو اختالف تنّوع وتغاير، ال اختالف تضاّد وتناقض، فليس يف  

 و من ثالثة أحوال:، وهذا االختالف ال يـخل(3)يشٍء من القراءات تناٍف وال تضاّد وال تناقض

 
 (. 1/486انظر: القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام)(1)

 (. 92، 91انظر: اإلبانة)ص:(2)

 (. 227، 1/223(، النرش)111انظر: الـمرشد الوجيز)ص:(3)
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 اختالف اللفظ، والـمعنى واحد. األول:

 : اختالفهام مجيعًا، مع جواز اجتامعهام يف يشٍء واحد.الثاين

: اختالفهام مجيعًا، مع امتناع جواز اجتامعهام يف يشٍء واحد؛ بل يتّفقان من وجٍه آخر ال  الثالث

 . (1)يقتيض التّضادّ 

الـجزري ابن  اإلمام  وقال: فائد(2)وبنيَّ  عها،  وتنوُّ القراءات  اختالف  اختالف ››  ة  فائدة  وأما 

منا من سبب التـهوين والتسهيل والتخفيف   عها، فإن يف ذلك فوائد غرَي ما قدَّ القراءات وتنوُّ

ة:   عىل األُمَّ

: ما يف ذلك من نـهاية البالغة، وكامل اإلعجاز، وغاية االختصار، وجـامل اإليـجاز؛ إذ منها

ع اللفظ بـكلمة يقوم مقام آيات، ولو ُجِعَلت داللة كلِّ لفظ آيًة  كلٌّ   بـمنزلة اآلية، إذ كان تنوُّ

 عىل ِحَدتِـها لـم َيـْخَف ما كان يف ذلك من التطويل. 

: ما يف ذلك من عظيم الربهان، وواضح الّداللة؛ إذ هو ــــــ مع كثرة هذا االختالف  ومنها

إليه   يتطرق  لـم  ـــــ  عه  يعضًا، وتنوُّ بعضه  ق  ُيصدِّ كلُّه  بل  تـخاُلف؛  تناقض وال  تضاّد وال 

وَيشَهُد بعُضه لبعض عىل نـمط واحد، وأسلوب واحد، وما ذاك إالَّ آية بالغة، وبرهان قاطع  

 
 (.1/224انظر: النرش)(1)

ا (2) أبو  اجلزري،  يوسف بن  بن عيل بن  د  حممَّ د بن  حممَّ د بن  افعي، حممَّ الشَّ مشقي،  الدِّ ين،  الدِّ شمس  خلري، 

النافعة،   التَّصانيف  فيها  وصنَّف  القراءات،  يف  وَبَرَز  والقرآن،  احلديث  بطلب  َلـَهَج  احلافظ،  الـُمقرئ، 

(، 2/247ه. انظر: غاية النهاية )833، تويف سنة    "النرش يف القراءات العرش"وأشهر مؤلفاته كتابه العظيم  

 (.3/466إنباء الُغمر)
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 عىل صدق من جاء به × .

فة من البالغة والوجازة، ومنها  : سهولة حفظِه، وتيسري نقله عىل هذه األُّمة؛ إذ هو عىل هذه الصِّ

فإنه من يـحفُظ كلـمًة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إىل فـهمه وأدعى إىل قبوله من حفظِه  

ام فيـام كان خطُّه واحدًا،  ُجـَماًل من الكالم تؤدِّي معاين تلك القراءات الـُمختلفات، ال سيَـّ

 فإن ذلك أسهل حفظًا، وأيّس لفظًا.

غون ُجـهَدهم ليبلغوا قصدهم يف تتبُّع معاين  : إعظام أجور هذه األمة من حيث إنـهم ُيْفرِ ومنها

وخفيِّ   أرساره  كمني  واستخراج  لفظ،  كلِّ  داللة  من  واألحكام  الـِحَكم  واستنباط  ذلك، 

والتفصيل،   والرتجيح  والتعليل،  التوجيه  عن  الكشَف  وإمعانـهم  النظر  وإنعامهم  إشاراته، 

ٻ  پ  پ   ژ بقدر ما يبلغ غايُة علـمِهم، ويصل إليه نـهاية فهمهم: ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  

ة. 195]آلعمران:ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  [، واألجر عىل قدر الـمشقَّ

هذا ومنها ربـِّهم  كتاَب  يهم  تلقِّ حيث  من  األمم،  سائر  عىل  ورشفها  األمة  هذه  فضل  بيان   :

صيغة،   صيغٍة  عن  والكشف  لفظة،  لفظٍة  عن  والبحث  اإلقبال،  عليه هذا  وإقبالـهم  التَّلقي، 

صواب  التحريف، وبيان  خلل  من  َحـَموه  حتى  تـجويده،  وإتقان  تصحيحه،  وتـحرير  ه، 

ترقيقًا،   ُيـهملوا تـحريكًا وال تسكينًا، وال تفخياًم وال  الطُّغيان والتَّطفيف، فلم  وَحِفظوه من 

فات، مـاّم لـم   ات وتفاوت اإلماالت، وميَّزوا بني الـحروف بالصِّ حتى ضبطوا مقادير الـمدَّ

 كُر أمة من األمم، وال ُيوَصُل إليه إال بإلـهام بارِئ النََّسم.يـهتِد إليه ف

: ما ادَّخره اَّللَّ من الـَمنَقبَـة العظيمة، والنّعمة الـجليلة الـجسيمة لـهذه األمة الرشيفة  ومنها

يصة اَّللَّ تعاىل لـهذه األمة   من إسنادها كتاَب ربـِّها، واّتصال هذا السبب اإللـٰهي بسببها، خصِّ
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دّية، وإعظامًا لـقدر أهل هذه الـملَّة الـحنيفيّة، فكل قارئ ُيوِصل حروَفه ــــ بالنقل ال ـُمحمَّ

ــــ إىل أصله، ويرفع ارتياب الـُملِحِد قطعًا بوصلِه، فلو لـم يكن من الفوائد إالَّ هذه الفائدة  

يصة النبيلة  لَوَفْت.  الـجليلة لَكَفْت، ولو لـم يكن من الـخصائص إالَّ هذه الـخصِّ

البيان ومنها بأوىف  ل  الـمنزَّ العزيز، وصيانة كالمه  كتابه  حفَظ  تولِّيه  تعاىل يف  اَّللَّ  رّس  ُظهور   :

ة  والتمييز، فإن اَّللَّ تعاىل لـم ُيـْخِل عرصًا من األعصار، ولو يف ُقْطٍر من األقطار من إمام حـجَّ

وتصحيح وُجوِهِه وقراءاتِه، يكون وُجوده  قائـم بنقل كتاب اَّللَّ تعاىل، وإتقان حروفه ورواياته،  

بقاء القرآن العظيم يف   سببًا لوجود هذا السبب القويـم عىل مـمرِّ الدهور، وبقاؤه دلياًل عىل 

دور  . (1)‹‹الـمصاحف والصُّ

أول سورة  املتواترة، من  القراءات  واتفاق املعنى يف اإلفراد واجلمع يف  الثاين: اختالف  القسم 

 هناية سورة مريم.التوبة إىل 

األول تعاىلالـموضع  قال  ڑ  ژ::  ڌ  ڎ ڎ ڈڈژ  ژڑ  

 [. 17]التوبة:ژکک  ک گ گگ  گ ڳ  ڳ

كثري وابن  البرصيان  قرأ  اءذةءو{  القراءة:  اإل }اءذةءز  الباقونفرادعىل  وقرأ  ژ  ژ  ، 

 .(2)عىل الـجمعژژ

القراءة عىل الـمعنى معنى مجيع  أثر  الـجمع هنا عىل  قراءة  الـجمع  : دلَّت  الـمساجد، فلفظ 

 
 (. 232، 231، 1/230النرش)(1)

 (. 4/2342(، النرش)233انظر: التجريد)ص:)2(
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يشمل الـمسجد احلرام ــــ الذي دلَّت عليه قراءة اإلفراد ـــــ وغري الـمسجد الـحرام من  

الـمساجد؛ ألن الـمرشكني ليسوا بأولياء بـها، والـحكم يشمل الـجميع، إذ ليس للمرشكني 

 .(1) [18]ژڳ  ڱ  ڱ  ڱژ عـامرة يشء من مساجد اَّللَّ، ومـاّم يقّويه قوله بعده

الـمسجد   به  الـمقصود  وأن  اإلفراد  معنى  عىل  الـجمع  معنى  ين  الـمفّسِّ بعض  محل  وقد 

الـحرام، وتوجيه الـجمع مـحتمل ألمرين: إما ألن كل بقعة ومكان من الـمسجد الـحرام 

ُيقال لـها مسجد، وإما ألنه قبلة لسائر الـمساجد وإمامها، فكأن عاِمَره عامُر الـمساجد، فصحَّ  

 . (2)ُيطَلق عليه لفظ الـجمع لذلك أن

الثاين تعاىل:الـموضع  قال  چ  چچ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ   ڍ   ژ : 

ڑ   ژ  ڑ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎڈ   ڈژ  

کک  ک  ک گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

 [.  24]التوبة:ژڱ

بغري ألف عىل   ژڍ ژباأللف عىل الـجمع، وقرأ الباقون}اءذةأء{  القراءة: قرأ شعبة

 . (3)اإلفراد

: معنى الـجمع ووجهه أن لكل واحد من الـُمخاَطبني له عشرية، فإذا  أثر القراءة عىل الـمعنى

 
(، 316(، الـحجة البن زنـجلة)ص:1/352(، الكتاب الـمختار)174انظر: الـحجة البن خالويه)ص:)1(

 (. 2/589(، الـموضح)517(، رشح الـهداية )ص:1/500الكشف)

 (.10/43(، اللباب يف علوم الكتاب)14/164البحر)(، 2/143انظر: الكشاف))2(

 (. 4/2344(، النرش)120انظر: العنوان)ص:)3(
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من حيث كان الـمراد بـهم الـجمع، وهذه القراءة حـجة عىل من    "عشرياتكم"ُجـِمَعت قال:  

مجع تكسري،  "عشائر"، وإنـام ُتـجَمع عىل  "عشريات"قال بأن عشرية ال ُتـجمع باأللف والتاء  

 . (1)ن قرأ باإلفراد فألن العشرية تؤدي عن معنى اجلمعوم

الـثالث تعاىل:الـموضع  قال  ۀ      ژ        :  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ 

 [. 103]التوبة: ژۀ  ہ  ہہ  ھ  ھ

عىل اإلفراد مع فتح التاء، وقرأ    ژۀ   ۀ ژ  : قرأ محزة والكسائي وخلف وحفصالقراءة

، (3)، وورد االختالف كذلك يف موضع هود(2)عىل الـجمع وكّس التاء{اءذرءءاءذرءا }الباقون  

 . (4)والـمؤمنني

: الـمصادر إذا اختلفت رضوبـها جاز جـمعها؛ ألن الـامنع عن جـمع  أثر القراءة عىل الـمعنى

الـمصادر هو كونـها جنسًا يقع عىل القليل والكثري بشموله لـهام، فإذا اختلفت أنواعها خرج 

اللفظ من أن يكون مبنيًا عىل اختالفها، فـجاَز تثنيتها وجـمعها لذلك، والصالة هنا اسم جنس  

 
للفاريس))1( الـحجة  الكشف)4/180انظر:  الـهداية)ص:1/500(،  رشح   ،)517 ،)

 (.10/54(، اللباب يف علوم الكتاب)14/177(،  البحر)3/412(، زاد الـمسري)2/589الـموضح)

 (.4/2351، النرش)(271انظر: الغاية)ص:)2(

تعاىل)3( الباقون  87]ژہ  ہژ :قوله  وقرأ  باإلفراد،  وحفص  وخلف  والكسائي  محزة  قرأ   ،]

 (. 4/2379(، النرش)271بالـجمع. انظر: الغاية)ص:

الباقون  9]ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ژ:قوله تعاىل)4( [، قرأ محزة والكسائي وخلف باإلفراد، وقرأ 

 (. 4/2488(، النرش)333الغاية)ص:بالـجمع. انظر: 
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وه اإلفراد،  قراءة  أجناسه  عىل  تـختلف  الدعاء  وألن  التوبة؛  موضع  يف  الدعاء  بـمعنى  و 

الـجمع يف موضع   فـُجِمَع، أي: دعواتك سكٌن لـهم، ويقّوي  وأنواعه، وترداده ومعاودته، 

[، وهو كذللك يف موضع هود، عىل  99]ژائ  ەئژ التوبة اإلمجاع قبلها عىل مجع  

و فُجِمَع،  أجناسه  واختالف  الدعاء  أنواع  تعدد  الصالة؛  معنى  عبادة  بـمعنى:  َِعت قيل  ومجم

أنواعها وأما    لتعدد  مساجدك،  بـمعنى:  وقيل  قراءتك،  بـمعنى:  وقيل  ونفل،  فرض  بني  ما 

عىل إرادة الفرائض الـخمس، أو الفرائض والنوافل معًا،    فدلَّ جـمعهموضع سورة الـمؤمنني  

ٱ  ٻ  ژ   قوله تعاىل  بعكس قراءة اإلفراد التي دلَّت عىل جنس الصالة، ويقّوي الـجمع

 .(1)ومن أفرد فألنه مصدر يؤدي عن معنى الواحد واجلمع،[238]البقرة:ژ   ٻ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ژ:: قال تعاىلالـموضع الرابع ٹ   ٹ  

ڍ   ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ ڍ  

 [. 27]يونس:ژڌ

والكسائيالقراءة ويعقوب  كثري  ابن  قرأ  الباقون {اءرءاة }:  وقرأ  اإلفراد،  عىل  الطاء    بإسكان 

 
(، 1/506(، الكشف)177(، الـحجة البن خالويه)ص:12/547(، )11/663انظر: تفسري الطربي))1(

الـهداية)ص: الـموضح)522رشح  القرطبي)891،  2/604(،  البحر)11/193(، تفسري   ،)15/451  ،)

القراءات)ص: علل  يف  الكتاب)447الشفاء  علوم  يف  اللباب   ،)10/95( البن  14/174(،  الـمغني   ،)

 (.3/59(، )258، 2/215مـحيسن)
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 . (1بفتح الطاء عىل الـجمع) ژڃژ

ة وكَِّس، ژڃ ژ  أثر القراءة عىل الـمعنى: ّْسَ
بفتح الطاء مجع قِْطَعة، مثل: ِخْرَقة وِخَرق، وكِ

مُجَِع ذلك؛ ألن  وِدْمنَة وِدَمن، والـمعنى: كأنـام ُأغيَش وجه كل إنسان منهم قطعة من الليل، ثم 

فيصبح الـمعنى: كأنـام ُأغشيت وجوههم  ،  ژچ ژ  حال من  ژچ ژ، و الوجوه جـامعة

 .(2)قَِطعًا من الليل يف حال ظلمته، ومن أسكن الطاء عىل اإلفراد فأراد به واحد

ڍ   ڍ  ڌژ : الـموضع اخلامس: قال تعاىل  [. 7]يوسف:ژڇ  ڇ         ڇ  ڇ  

كثري  ابن  الباقون    {اءروأز }القراءة:قرأ  وقرأ  اإلفراد،  عىل  ألف  عىل بژڍ ژبغري  األلف 

 . (4) ، وورد االختالف كذلك يف موضع العنكبوت(3)الـجمع

الـمعنى عىل  القراءة  الـجمع:  أثر  قراءة  ـــــ    دلَّت  السالم  عليه  ـــــ  يوسف  قصة  أن  عىل 

اشتملت عىل آيات كثرية، الختالف أحواله، والنتقاله من حال إىل حال، فكل فعل من أفعاله  

 
 (.4/2357(، النرش)2/661انظر: اإلقناع)(1)

الطربي)(2) تفسري  للنحاس)ص:12/168انظر:  القرآن  إعراب  البن  407(،  الـحجة   ،)

زنـجلة)ص:181خالويه)ص: البن  الـحجة  الكشف)330(،  الـهداية)ص:517/ 1(،  رشح   ،)527 ،)

الشف2/622الـموضح) القراءات)ص:(،  جزي)471اء يف علل  ابن  يف علوم  2/546(، تفسري  اللباب   ،)

 (.10/312الكتاب)

 (. 4/2388(، النرش)62انظر: مفردة ابن كثري)ص:(3)

تعاىل(4) وشعبة  50]  ژہ  ہ  ہژ  :قوله  وخلف  والكسائي  ومحزة  كثري  ابن  قرأ  عىل      {اءروأز}[، 

 (.4/2540(، النرش)358اإلفراد، وقرأ الباقون عىل الـجمع. انظر: التيسري)ص:
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وأمٍر من أموره آية، مثل: طرحهم يوسف يف الـجّب، والتقاط السيارة إّياه، وخربه مع امرأة 

 .(1)العزيز، واجتامعه بأخيه وأبويه، وما أشبه ذلك

يف إخباره ألحداث قصة يوسف ـــــ  وورد يف التفسري أن الـمعنى: داللة عىل نبّوة الرسول  

فاقتصاص كل طائفة من القصة آية بينٌةكافيٌة يف  عليه السالم ـــــ من غري تعلُّم وال مطالعة،

فألن قصة يوسف عليه السالم وإخوته    ومنقرأ باإلفرادالداللة عىل نبوته عليهالصالةوالسالم،  

 .(2)[50]املؤمنون:ژگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳژ آية واحدة، يقوي ذلك قوله تعاىل: 

قال تعاىل السادس:  ے  ژ:الـموضع  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  

 [. 10]يوسف:ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ 

وقرأ ،  (3)باأللف عىل الـجمع يف موضعي يوسف  {اءروأو اءروآء}القراءة: قرأ نافع وأبو جعفر  

 .(4)عىل اإلفراد ژھژ الباقون

، وغيابات الـُجبِّ أي: ُظَلم البئر ونواحيها؛ ألن  مجع َغيابة{اءروآء   }:أثر القراءة عىل الـمعنى

عنك،   ُغيِّب  ما  والغيابة  غيابة،  جزء  كل  ى  فسمَّ كثرية،  وأجزاء  غيابات  لـها  قرأ  البئر  ومن 

 
خالويه)ص:1) البن  الـحجة  انظر:  زنـجلة)ص:93(  البن  الـحجة  الكشف)355(،  رشح  1/5(،   ،)

 (. 2/668(، الـموضح)545الـهداية)ص:

 (. 4/255(، تفسري أيب السعود)11/20الكتاب)(، اللباب يف علوم 2/96انظر: تفسري النسفي)(2)

 [. 15]ژٻ  ٻ  پ  پ   پ  پژ :والـموضع الثاين هو(3)

 (. 2/545(، تقريب النرش)4/2388انظر: النرش)(4)
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 .(1)فألن اجلبَّ غيابة، ولو كان فيه غيابات كثرية؛ لكان لفظ الواحد يؤدي عن معناها باإلفراد

السابع تعاىل:الـموضع  قال  مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبىب   يب  جت  حت            جئ  حئژ: 

   [.42]الرعد: ژختىت   يت    جث  مث  ىث

عمرو القراءة وأبو  كثري  وابن  وأبوجعفر  نافع  قرأ  الباقون {اءوءاا   }:  وقرأ  اإلفراد،   ژ  عىل 

 . (2)عىل الـجمعژيت

القراءة عىل الـمعنى  قراءة اإلفراد:  أثر  الكافر اسم جنس، كقوله تعاىل  دلَّت  أن  ٻ  ژ : عىل 

وقد قيل: إن  ،  ژيت ژ  [، فيكون ذلك بمعنى قراءة من قرأ2]العرص:ژٻ  ٻ  پ

عىل معنى اآلية، وهو أن التهديد لـم يقع    الكافر ها هنا ُيعنى به أبو جهل، ودلت قراءة اجلمع

ار، فوافق اللفظ الـمعنى،   جئ  ژبعد قوله ژيت  ژ وجاء لفظلكافٍر واحد؛ بل لـجميع الكفَّ

ىئ  يئ مئ   مه؛ ليأتلف الكالم عىل سياق واحد، ومـامِّ يدل عىل ،  ژحئ   فجاء بلفظ ما َتـَقدَّ

ة بلفظ الـجمع ، فعن ابن مسعود )َوَسيَْعَلُم الَكافُِروَن(، وعن  (3)هذا الـمعنى ورود روايات شاذَّ

 .(4)ُأيبَّ )َوَسيَْعَلُم الَّذين َكَفُروا(

 
خالويه)ص:(1) البن  الـحجة  زنـجلة)ص:193انظر:  البن  الـحجة  الكشف)355(،  رشح  2/5(،   ،)

 (.11/27(، اللباب يف علوم الكتاب)2/670الـموضح)(، 545الـهداية)ص:

 (.423(، تـحبري التيسري)ص:4/2401انظر: النرش)(2)

خالويه)ص:(3) البن  الـحجة  وعللها)202انظر:  السبع  القراءات  إعراب  البن  1/323(،  الـحجة   ،)

 (.2/705(، الـموضح)559(، رشح الـهداية)ص:1/23(، الكشف)375زنـجلة)ص:

هان)1/320الـمصاحف البن أيب داود)انظر: (4)  (.257(، شواذ القراءات)ص:3/1065(، الـمغني للدَّ
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الثامن:   تعاىلالـموضع  ڳ ڳڱڱ  ڱ  ڱں  ں  ژ:قال  ڳ ڳ  

 [.  92]اإلرساء:ژڻ  ڻ

وعاصم عامر  وابن  جعفر  وأبو  نافع  قرأ  وقرأ ژڱ  ژالقراءة:  الـجمع،  عىل  السني  بفتح 

 .(4)وسبأ(3)والروم(2)وورد االختالف كذلك يف سورة الشعراء، (1)بإسكان السني{فاكْس }الباقون

ة، كَِسف جـمع كِْسَفة:  الـمعنىأثر القراءة عىل   ّْسَ
، مثل: قَِطع وقِْطَعة، وفَِرق وفِْرَقة، وكَِّس وكِ

قطعة،   بعد  قطعة  أي:  قَِطعًا،  علينا  السـامَء  ُتسِقَط  أو  مفرد والـمعنى:  هو  السني  وبإسكان 

 . (5)واحد

التاسع تعاىلالـموضع  قال  پ  ژ : :  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

 
 (. 4/2433(، النرش)2/713انظر: اإلرشاد)(1)

ها.  ـ [، قرأ حفص لوحده بفتح السني، وقرأ الباقون بإسكان187]ژٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤژ قوله:(2)

 (.4/2433(، النرش)2/713انظر: اإلرشاد)

بإسكان،  [48]ژۋٴۇ  ژ قوله:(3) الباقون  وقرأ  السني،  بفتح  لوحده  حفص  انظر:  ـ قرأ  ها. 

 (.4/2433(، النرش)2/713اإلرشاد)

والباقون  9]ژڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  قوله:(4) السني،  بفتح  هشام  عن  بـُخْلٍف  عامر  وابن  جعفر  أبو  [،قرأ 

 (.4/2433(، النرش)2/713بإسكانـها. انظر: اإلرشاد)

إعراب  (5) للنحاس)ص:انظر:  وعللها)502القرآن  السبع  القراءات  إعراب  الكتاب 1/383(،   ،)

زنـجلة)ص:1/485الـمختار) البن  الـحجة  الكشف)410(،  الـهداية)ص:2/51(،  رشح   ،)578  ،)

 (.13/175تفسري القرطبي)
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 [.77]مريم:ژپ

:  (2)وموضع الزخرف(1)يف هذا الـموضع وبقية مواضع مريم{اااادد }زة والكسائي : قرأ محالقراءة

، وورد االختالف كذلك يف موضع  (3)بضم الواو وإسكان الالم، وقرأ الباقون بفتح الواو والالم

 . (4)نوح

بضم الواو وإسكان الالم، جاء يف معناها أنه يـجوز أن تكون   "ُوْلد": أثر القراءة عىل الـمعنى

، مثل: َأَسد وُأْسد، وَوَثن وُوْثن، وعىل توجيه الـجمع فالـمعنى ظاهر، وهو الكثرة  جـمع َولَد

 .(5)يف كثري من الكالم  يمعنى به الواحد  "ُوْلدٌ "يف العدد، ال إرادة الـمفرد وال الـجنس، وقد جاء  

 
 
 

 
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ [،91]ژۉ  ې  ې    ې ژ [،88]ژے  ے  ۓ  ۓژ وهي:(1)

 . [92]ژەئ

 .[81]ژک  کژ  ڑ  ڑ      ژ (2)

 .(4/246النرش)(، 135الكايف)ص: انظر:(3)

قرأ أبوجعفر ونافع وابن عامر وعاصم بفتح الواو والالم، وقرأ الباقون بضم الواو  [.21]ژڱ  ڱ ژ (4)

 (.4/2700(، النرش)135وإسكان الـميم. انظر: الكايف)ص:

(،  533(، إعراب القرآن للنحاس)ص:3/344(، معاين القرآن للزجاج)15/620انظر: تفسري الطربي)(5)

خالويه)ص: البن  الـاموردي)239الـحجة  تفسري  الكشف)3/387(،  رشح 2/92(،   ،)

 (. 13/507(، تفسري القرطبي)601الـهداية)ص:
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 الـخاتـمة 

ونبيِّنا   سيِّدنا  واآلخرين،  لني  األوَّ سيِّد  عىل  والسالم  والصالة  الـعالـمني،  ربِّ  َّللَّ  الـحمد 

 مـحمد وعىل آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،،، أما بعد: 

خالصًا لوجهه    يف نـهاية هذا البحث وختامِه، أمحُد اَّللَّ عىل تيسريه وتوفيقه بإتـاممِه، وأن يـجله

 العظيم، وأن ينفع به، وقد خلصُت منه ببعض النتائـج والتوصيات.

 : أبرز نتائـج البحث ❖

 مواضع.  9/ بلـغ عدد مواضع اإلفراد واجلمع يف القراءات التي تناولـها البحث: 1

املواضع، وظهر / ألفاظ اإلفراد واجلمع التي تناولـها البحث ظهر اتفاقهام يف املعنى يف بعض  2

 اختالفهام يف مواضع أخرى، مما دلَّ عىل أن اجلمع بمعنى اإلفراد أحيانًا، ويـخالفه أحيانًا.

د وتنّوع الـمعاين التي دلَّت عليها قراءة اإلفراد واجلمع، بعضها 3 / ظهر من خالل البحث تعدُّ

الف هو تنوع وتغاير، يف اللغة، وبعضها يف التفسري، وبعضها يف الفقه واألحكام، وهذا االخت

 ال تناقض وتضاّد. 

 :أبرز توصيات البـحث ❖

/ أويص بدراسة الـمظاهر األخرى من اختالف القراءات يف بـحوث مستقّلة، كدراسة قراءة 1

 التثنية وأثرها يف الـمعنى. 

الـمتّممني 2 الثالثة  القراء  قراءات  بتوجيه  عنيت  التي  العلمية  الرسائل  بطباعة  أويص   /

 م أبو جعفر ويعقوب وخلف؛ لقلة مصادر توجيه قراءاهتم. للعرشة، وه

للعرشة،  3 الـمتّممة  الثالثة  للقراءات  توجيٍه  من  ون  الـمفّسِّ سطَّره  ما  بـجمِع  أويص   /
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يف   وأثرها  القراءات  هذه  معاين  ببيان  اعتنت  التي  الكتب  لقلة  مستقّل؛  كتاب  يف  وإخراجه 

 الـمعنى. 

ت4 يف  التوجيه  ودراسة  بـجمع  أويص  الكتاب"فسري  /  علوم  يف  عادل   "اللباب  ابن  لإلمام 

مشقي )ت  هـ(، فهو من الـمصادر األصيلة يف بيان معاين القراءات وتوجيهها.880الدِّ

 

      

 


