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 : ملخص البحث

ومجٌع    ودراسٌة  واستقراٌء،  حرٌص  هو  البحث  القراءات  هذا  من  واجلمع  باإلفراد  ُقِرَئ  لـَِمـا 

الـمتواترة، وبيان أثره يف الـمعنى، من أول سورة األنبياء إىل آخر سورة ص، وجاء بعنوان:  

القراءات  " الـمعنىاإلفراد واجلمع يف  األنبياء إىل   وأثرمهايف  اتفاقًا واختالفًا، من أول سورة 

 . "آخر سورة ص، جـمعًا ودراسة

البح وفهرس ووقع  والنتائج،  التوصيات  أهم  حوت  وخاتـمة  وقسمني،  مـة،  مقدِّ يف  ُث 

 للـمراجع واملصادر. 

املعنى  يف  وأثرمها  القراءات  يف  واجلمع  اإلفراد  الثاين:  والقسم  األثر،  تعريف  األول:  القسم 

 اتفاقًا واختالفًا، من أول سورة األنبياء إىل آخر سورة ص. 

مة:  مقدِّ

العامل الـمبعوث رمحًة للعاملني، سيدنا حممد وعىل  الـحمد َّلله رب  ني، والصالة والسالم عىل 

 آله وصحبه أمجعني. 

 أما بعد: 

أنزل  فإن اَّلله امتـنه عىل هذه األمة بنعم عظيمة، من أجلِّها قدرًا، وأعظمها منزلًة ورشفًا، أن 

وه واآلخرة،  الدنيا  يف  سعادتـها  وبه  هدايتها،  فيه  الذي  الكتاب  هذا  ما عليها  مع  ـــــ  و 

قال تعاىل: بيّنا واضحًا، كام  اَّلله  الـهدى والنور ــــــ جعله  ۅ  ۅ   ژ اشتمَل عليه من 

[، هيأ اَّلله لـحفظه  174]النساء:ژۉ  ۉ  ې  ې ې ې  ى  ى  ائ

اه   تلقه كام  بعده  من  إىل  اه  فأده وسلم،  عليه  اَّلل  صىل  النبيِّ  عن  طرّيـًا  غّضـًا  بتلّقيه  اعتنى  من 
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ه وقراءاتِه، ومرجع هذه القراءات ــــ الـمتنوعة الـمختلفة ــــــ  إىل النبيِّ صىل اَّلل  بـحروف 

عليه وسلم، فكلها راجعة إىل النقل الصحيح الـمتّصل سنده إليه صىل اَّلل عليه وسلم ؛ ولذا  

 عده العلامء كل قراءة متواترة بـمثابة اآلية الـمستّقّلة. 

ـا كانت القراءات مـختل فة يف ألفاظها، ومتنّوعة يف داللتها يف بعض الوجوه؛ كان لـهذا  ولـمه

 التنّوع واالختالف أثٌر يف معانيها. 

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

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

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

يتُه:الـجانب بالبحث و  الدراسة، وعزمُت عىل الكتابة فيه، وسـَـمه

إىل  ) أول سورة األنبياء  اتفاقاً واختالفاً، من  الـمعنى  وأثرمها يف  القراءات  اإلفراد واجلمع يف 

 (. آخر سورة ص، مجعاً ودراسة

 أسباب اختيار املوضوع وأمهيته:  ❖

 القته بالقرآن العظيم وقراءاته./ تظهر أمهية البحث يف ع1

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

العلوم: كالتفسري لـم أقف عىل كتاٍب أو بـحث ؛ إال أين  (2)، واللغة(1)،والعقيدة (3)، والفقه(2)يف 

 
 (. 40ـــ  27انظر: مقدمة كتاب رشح الـهداية)ص: (1)

 حكام، للدكتور/ مـحمد بن عمر بازمول.مثل: كتاب: القراءات وأثرها يف التفسري واأل (2)

 مثل: كتاب: أثر اختالف القراءات يف األحكام الفقهية، للدكتور/ عبداَّلله بن حسن الدورسي.  (3)
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مجيع  يف  القراءات  يف  واجلمع  اإلفراد  ألفاظ  مجيع  تناول  ــــ  وبـحثي  اّطالعي  حسب  ـــــ 

 القرآن وبـنيه أثرها يف الـمعنى، مـاّم يعطي هذا البحث أمهيًة، وسببًا من أسباب اختياري له. 

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

ـا جعله سببًا أِلن أستقِرَأ مواضعها وُأفردها يف بـحث مستقّل.  ّمـمه

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

 .  وُتفَرد يف بـحث مستقلٍّ

 :هيكل البحث ❖

مُت البحث  مة، وقسمني.قسه  إىل مقدِّ

نت أسباب اختيار املوضوع وأمهيته، وخطة البحث، ومنـهج البحث.  مة: وتضمه  الـمقدِّ

 الـقسم األول: تعريف األثر. 

القسم الثاين: اإلفراد واجلمع يف القراءات وأثرمها يف الـمعنى اتفاقًا واختالفًا، من أول سورة  

 األنبياء إىل آخر سورة ص.

 وحوت أهم التوصيات والنتائج.ثـم الـخاتـمة، 

 : منهج البحث ❖

بالـخطوات   فيه  وقـمُت  التحلييل،  االستقرائي  الوصفي  الـمنهج  البحث  هذا  يف  اتهبعت 

 التالية:

 
 مثل: كتاب: االختالف يف القراءات وأثره يف تقرير مسائل العقيدة، للدكتور إبراهيم بن عامر الرحييل.   (1)

 مثل: كتاب: القراءات وأثرها يف علوم العربية، للدكتور/ مـحمد سامل مـحيسن.  (2)
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/  استقرأُت ومجعُت مجيع ألفاظ اإلفراد واجلمع يف القراءات الـمتواترة يف هذا املقدار مـاّم 1

 وقع فيه االختالف بني الـجمع، واإلفراد.

قوسني 2 بني  ووضـــعها  االختالف،  فــــيها  ورد  التي  القرآنية  اآلية  كتبُت   /

 متبوعة باسم السورة ورقم اآلية بني قوسني ] [.ژژمزركــــشني

قوسني 3 بني  ووضعها  بالشكل،  ضبطها  وتم  اإلمالئي،  بالرسم  الشاذة  القراءات  كتبُت   /

 هالليني ) (، متبوعة برقم اآلية وسورهتا.

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

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

والـمراجع 6 الـمصادر  من  والتوثيق  واجلمع،  اإلفراد  قراءة  يف  الـمعنى  أثر  درسُت   /

 األصيلة.

الوارد 7 ـ    / ترمجُت لألعالم  والصحابة  السالم ـ،  ـ عليهم  البحث؛ عدا األنبياء  ذكرهم يف 

اء القراءات الـمتواترة.   ريض اَّلله عنهم ــ، وقره

 / كتبُت البحث وفق قواعد اإلمالء الـحديث، واستخدام عالمات الرتقيم الالزمة. 8
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 القسم األول
 تعريف األثر 

 : (1)تدور مادة )أ ـ ث ــر( 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. 

اليشء،  الثالث رسـُم  تعاىل::  قوله  يف  األثارة  ،  [4]األحقاف:ژۉ  ې  ې  ېژ ومنه 
ة من علم.  أي: بقيـه

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

 : بـمعنى: النتيجة، وهو الـحاصل من اليشء. األول

 بـمعنى: العالمة.  الثاين:

 : بـمعنى: الـجزء. الثالث 

 
أثر)57ــ    1/53انظر: معجم مقاييس اللغة)  (1) العرب: مادة:  لسان  القراءات و60،  3/59(،  التفسري  (،  أثرها يف 

 (. 1/485واألحكام)

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

منها   مصنهفًا،  العلوم"،  "التعريفات"مخسني  الكشاف"،  "مقاليد  عىل  سنة  "حاشية  تويف  وغريها،  انظر:  816،  هــ. 

 (.5/7األعالم)

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

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

اإلفراد واجلمع يف القراءات وأثرمها يف املعنى اتفاقاً واختالفاً، من أول سورة األنبياء إىل آخر 

 سورة ص 
ڦ  ڦ        ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤڦ     ژ: قوله تعاىل: الـموضع األول

ڃ  ڃ      چ ڄ  ڃ  [.  104]األنبياء:ژڄ  ڄ
بضم الكاف والتاء من غري ألف ژڤژ: قرأ الكسائي ومحزة وحفص وخلف القراءة

 . (2)بكرس الكاف وفتح التاء مع األلف عىل اإلفراد{اااوزر }عىل الـجمع، وقرأ الباقون  

الـمعنى يف  القراءة  وُكتُب :  أثر  مِحَار،  مجع  وُحـُمر  إَِزار،  جـمع  ُأُزر  مثل:  كِتَاب،  مجع  ُكتُب 

جلِّ لُصُحف بني آدم،   عىل   والـجمع هنا للداللةبالـجمع عىل معنى: ُصُحف، أي: كطيِّ السِّ

الكثرية؛ وألن   الـمعاين  فيه من  ُيكتب  الـمكتوبات، أي: لـام  الكثرة واالختالف، والـمعنى 

يُ  واحد  السامء  سامء  لفظ  ُيطوى  الذي  وليس  ُتطوى،  كلها  الساموات  ألن  الـجمع؛  به  َراد 

ۇئ  ۆئژ واحدة، ودليل ذلك قوله تعاىل: [، وإذا كان  67الزمر:]ژۇئ   

تأنيث  للُكتُب، فجاء  الـَملِك  الساموات كطيِّ  يوم نطوي  الـجمع، فـمعناه:  بـها  ُيراد  السامء 

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

 (. 4/2478(، النرش)424انظر: الـهادي)ص: (2)
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عنى املصدر، وجيوز أن يدل اإلفراد عىل معنى عىل م ودلَّ اإلفرادالُكتُب بالـجمع كالساموات، 

 . (1)الكتابة، والـمعنى: كام ُتطوى الصحيفة ألجل الكتابة التي فيها.

ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ: قال تعاىل:الـموضع الـثاين  [. 8الـمؤمنون:]ژڇ  

الـمعارجالقراءة هنا ويف موضع  كثري  ابن  قرأ  م  }(2):  ََماَنتأهأ وقرأ  بدون  {  ألأ اإلفراد،  عىل  ألف 

 . (3)باأللف عىل الـجمعژڇژالباقون

الـمعنى يف  القراءة  مصدر،  أثر  األمانة  أَعت:  مجم إذا   وقد  والـمصادر  رضوبـها،  الختالف 

كثرية،  مراعاتـها  الناس  تلزم  التي  واألمانات  مجعها،  جاز  وأنواعها  أجناسها  اختلفت 

د كالصالة، والصيام، والعبادات الواجبة، وتكون  فاألمانات تكون بني اللهـه تعاىل وبني العب

الـجمع يف  بلفظ  بـها، وقد وردت األمانة  الوفاء  العبد  العبيد كالوادائع والبضائع، فعىل  بني 

[، وهو ُمـجَمع  58]النساء:ژۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅژ القرآن، وهو:

عىل أنه مصدر وأنه  ودلَّ اإلفراد،  عىل جـمعه، فردُّوا ما وقع فيه خالفهم فيه إىل ما أمجعوا عليه

 .(4)اسم جنس، فيقع عىل الكثرة وإن كان مفرداً 

 
الـمختار)  (1) الكتاب  زنـجلة)ص:1/517انظر:  البن  الـحجة  الكشف)471(،   ،)2/115 ،)

 (.13/615(، اللباب يف علوم الكتاب)8/211(،  الدر الـمصون)2/868الـموضح)

 [. 32]ژائ  ائ  ى  ى  ې ژ(2)

 (. 4/2488(، النرش)75انظر: مفردة ابن كثري)ص: (3)

خالويه)ص:  (4) البن  الـحجة  الـمختار)255انظر:  الـكتاب  زنـجلة)ص:2/587(،  البن  الـحجة   ،)483 ،)

 (.14/173(، اللباب يف علوم الكتاب)621(، رشح الـهداية)ص:2/125الكشف)
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الثالث تعاىل:  الـموضع  قال  ھھ ژ:  ہہہہ ۀۀ

ۆ ۆ   ۇ   ژ ھھےےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭۇ  

 [. 14]الـمؤمنون:

بفتح العني وإسكان الظاء من غري ألف   {َعْظاًم َفَكَسْونا الَعْظمَ }: قرأ شعبة وابن عامر:القراءة

الباقون   وقرأ  فيـهام،  اإلفراد  وألف ژھےے ژعىل  الظاء  وفتح  العني  بكرس 

 . (1)بعدها عىل الـجمع

الـمعنى يف  القراءة  الـجمع:  أثر  لفظ  يف   ورد  ما  لكثرة  ومُجَِع  الـمعنى؛  عىل  مـحمول  هنا 

مـختلفة العظام  ألن  األنواع؛  ولقصد  عظام،  من  والغليظة،    اإلنسان  الدقيقة،  منها  وكثرية، 

تعاىل:  كقوله  ُخْلٍف،  بال  الـجمع  بلفظ  القرآن  يف  وردت  وقد  ذلك،  ۆئ ۆئ   ژ وغري 

وقوله:256]البقرة:ژۈئ وقوله:  [ 78]يس:ژڱ  ڱ  ں  ںژ  [،  ژ ، 

عىل اسم اجلنس الذي يؤدي معنى    ودلَّ اإلفراد[،  11]النازعات:ژې  ې     ى  ى    

 . (2)الواحد واجلمع، فالعظم جُيزئ عن العظام، كام أن طفاًل ُيراد به أطفاالً، وحلاًم ُيراد به حلومًا 

الرابع ڳ ڳ  ڳ    ڱ  ڱ ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ژ:الـموضع 

 
 (.267(، الـمكرر)ص:4/2488انظر: النرش) (1)

للفاريس)  (2) الـحجة  الـمختار)5/238انظر:  الكتاب  خالويه)ص:2/588(،  البن  الـحجة   ،)484  ،)

الـهداية)ص:2/126الكشف) رشح  الـموضح)621(،  الـمصون)2/891(،  الدر  فضالء  8/321(،  إتـحاف   ،)

 (. 2/282البرش)
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 . [ 61]الفرقان:ژ ڻ
جاً }: قرأ خلف والكسائي ومحزة:  القراءة بضم السني والراء من غري ألف عىل الـجمع،   {رُسُ

 .  (1)بكرس السني وفتح الراء وألف بعدها عىل اإلفرادژںژوقرأ الباقون

جًا  }: أثر القراءة يف الـمعنى عىل كثرة الكواكب،   وقراءة الـجمع هنا تدل  ، "رِساج"مجع    {رُسُ

[، وهي  5]الـملك:ژڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑژوكل كوكب رساج، كام قال تعاىل:

والشمس   القمر  معنى:  بـه  ُيَراد  كذلك  والـجمع  القمر،  ذكر  كام  فذكرها  القمر،  مع  تطلع 

والـهاء يف   معها،  الِعظيمة  والكواكب  معنى  ژںژوالـنجوم  الربوج، ويكون  عىل  عائدة 

جًا وقـمرًا منريًا، ولفظ الـجمع دالٌّ عىل كلِّ ما أرسَج وأ ضاَء من الكالم: جعل يف الربوج رُسُ

 .(2)ودلَّ اإلفراد عىل إرادة الشمس خاصةالـنجوم والكواكب؛ ألهنا مع القمر تظهر وُتيضء، 

قال تعاىل:الـموضع اخلامس ىئ ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    ژ : 

 [.50]الروم:ژيئحب  خب  مب  ىبجت  حت  خت     مت  ىت

وشعبة  القراءة جعفر  وأبو  ويعقوب  عمرو  وأبو  ونافع  كثري  ابن  قرأ  َثرِ }:  الـهمزة  {  َأ  بقرص 

الباقون وقرأ  مفرد،  أنه  عىل  الثاء  بعد  األلف  وحذف  مدها  الـهمزة ژ  ی ژوعدم  بـمدِّ 

 
 (.4/2510(، النرش)288انظر: رساج القارئ)ص: (1)

(، الـحجة البن  2/626(،  الكتاب الـمختار)19/456(، تفسري الثعلبي)266انظر: الـحجة البن خالويه)ص:  (2)

الكشف)512زنـجلة)ص: الـهداية)ص:2/146(،  رشح  الـموضح)634(،  تفسري 2/932(،   ،)

 (.15/461القرطبي)
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 . (1)وعد قرصها وألف بعد الثاء عىل الـجمع

الـمعنى يف  القراءة  ألنه  أثر  هنا؛  وُجـِمَع  َأَثـر،  جـمع  آثار  اَّلله  :  ورمحة  اَّلله،  رمحة  إىل  ًأضيَف 

تعاىل:  كقوله  الكثرة،  بـها  وُيراد  الـجمع،  بـها  فالـمراد  ــ  واحد  لفظها  كان  ڤ   ژــوإن 

ڦ  ڦ  ڦ عىل آثار الـمطر يف األرض مرة   ودلَّ لفظ الـجمع[، 18]النحل:ژڤ  ڦ  

منافعه،   ظهرت  األرض،  يف  الـمطر  رمحة  تؤثِّر  ما  ولكثرة  ة،  مره اإلفرادوبعد  فألنه   توجيه 

 . (2)مضاف إىل الواحد، وتوجيهه وداللته أنه ينوب عن اجلمع يف املعنى.

ڀ   ژ : قال تعاىل:  الـموضع السادس ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  

ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ       ژ ٺ  ٺ 

 [. 20]لقامن:

بفتح العني وهاِء مضمومة عىل  ژ ٺ  ژمرو وأبو جعفر وحفص: قرأ نافع وأبو عالقراءة

الباقون  وقرأ  والتذكري،  التأنيث  {ااةرآو }اجلمع  عىل  منصوبة  نة  منوه وتاء  العني  بإسكان 

 .(3)واإلفراد

هاء  ُأِضيَفت إىل  ژ ٺ  ژ، مثل: ِسَدر وِسْدَرة، و"نِْعَمة"مجع    "نَِعم":أثر القراءة يف الـمعنى

 
 (.4/2545(، النرش)291انظر: الوجيز)ص: (1)

لألزهري)  (2) القراءات  معاين  خالويه)ص:2/266انظر:  البن  الـحجة  الـمختار)283(،  الكتاب   ،)2/680  ،)

الكشف)561الـحجة البن زنـجلة)ص: الـهداية)ص:2/185(،  الـموضح)658(، رشح  اللباب يف  2/1009(،   ،)

 (. 4/231(، فتح القدير)15/426علوم الكتاب)

 (.424(، غيث النفع)ص:4/2552انظر: النرش) (3)
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اَّلله تعاىل،   ين،   ودلَّ لفظ الـجمعضمري  الدِّ والـمـختلفة، بعضها يف  الكثرية  اَّلله  نَِعم  هنا عىل 

وبعضها يف األرزاق، وبعضها يف العوايف، وغري ذلك من األحوال مـامِّ هو ُمَشاهد ومعلوم، 

ُت  ال  كثرية  تعاىل  َّلله  الـمضافة  والنَِعم  الباطنة،  النَِعم  من  هو  تعاىل: ومـامِّ  كقوله  ڤ   ژىص، 

تعاىل:18]النحل:ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ وقوله  ڦ  ژ[، 

عىل أن املعنى هو اإلسالم، وقيل شهادة أن ال   {نِْعَمًة  }  ودلَّ اإلفراد[،  121]النحل:ژڄ

إله إال اَّلل، وقيل أن النعمة الظاهرة هي نعمة الدين واإلسالم، والنعمة الباطنة هي نعمة سرت  

 .(1)د هنا بمعنى اجلمعالذنوب، وقيل اإلفرا

ڀ      ژ : قال تعاىل:الـموضع الـسابع ٻ  ٻ  پپ  پ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ   ٻ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٺ  ٿ   ٺ    [.15]سبأ:ژٺ  ٺ  

ألف عىل اإلفراد مع فتح الكاف، وقرأ الكسائي  بغري  ژٻ ژقرأ محزة وحفص القراءة:  

الباقون    {َمْسكِنِِهْم  }وخلف   وقرأ  الكاف،  كرس  مع  اإلفراد  عىل  ألف    {َمَساكِنِِهْم  }بغري 

 . (2)باأللف عىل الـجمع مع كرس الكاف

الـمعنى يف  القراءة  الـجمع،  "َمـْسَكن"مجع      {َمَساكِنِِهْم    }:  أثر  قراءة  لكل   ودلَّت  أن   عىل 

واحٍد  منهم َمْسَكن، فوجب الـجمع ليوافق اللفظ الـمعنى، ويقّوي الـجمع إمجاع الـجميع 

 
خالو  (1) البن  الـحجة  الـمختار)286يه)ص:انظر:  الكتاب  زنـجلة)ص:2/687(،  البن  الـحجة   ،)565 ،)

الـهداية)ص:2/189الكشف) رشح  الـموضح)660(،  القرطبي)2/1016(،  تفسري  البن  16/486(،  الـمغني   ،)

 (.3/141مـحيسن)

ل) (2)  (. 4/2564(، النرش)3/316انظر: روضة الـمعدِّ
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عىل جعِل املسكن    ودلَّ اإلفراد،  ژۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ې    ىژ عىل قوله:

 .(1)مصدرًا وحذف املضاف، والتقدير: يف مواضع سكناهم

ڭژ: قال تعاىل:الـموضع الثامن ۓ  ڭ    ۇ  ۇ       ھ  ے  ے  ۓ   ڭ  ڭ  

ۉ  ې ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    [. 37]سبأ:ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ    

محزة  القراءة قرأ  الُغْرَفاِت   }:  الباقون    {يِف  وقرأ  اإلفراد،  عىل  ألف  غري  من  الراء  بسكون 

 . (2)براٍء مضمومة مع األلف عىل الـجمعژۉژ

ألن الـمعنى   ؛لفظ الـجمع، وجاءت عىل  "ُغْرَفة"مجع  ژۉژ  :أثر القراءة يف الـمعنى

دالٌّ عليه، فأصحاب الُغرف جـامعات كثرية، فلـهم ُغرف كثرية، فوافق اللفظ الـمعنى، وكام 

تعاىل: تعاىل: 20]الزمر:ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئژ قال  ولقوله  ژ  ژ  ژ [، 

على إرادة التكثري والكثرة وداللة على اسم اجلنس،  ودلَّ اإلفراد، [58]العنكبوت:ژڑڑ
 .(3) والعرب جتتزئ ابلواحد واملفرد عن اجلماعة

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ: قال تعاىل:الـموضع التاسع 

ڑ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڇ  ڇ    چ  چ  ڇ    ڇ   ڃ     چ  چ  

 
(، 586(، الـحجة البن زنـجلة)ص:293ة البن خالويه)ص:(، الـحج690انظر: إعراب القرآن للنحاس)ص:  (1)

 (.17/289(، تفسري القرطبي)3/1049(، الـموضح)669(، رشح الـهداية)ص:2/204الكشف)

 (. 4/2566(، النرش)125انظر: مفردة محزة)ص: (2)

خالويه)ص:  (3) البن  الـحجة  الـمختار)295انظر:  الكتاب  زنـجلة)ص:2/716(،  البن  الـحجة   ،)590 ،)

 (.75/ 16(، اللباب يف علوم الكتاب)2/1056(، الـموضح)670(، رشح الـهداية)ص:2/208الكشف)
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 [. 40]فاطر:ژڑ        ک

كثري وخلف ومحزة وحفصالقراءة وابن  عمرو  أبو  قرأ  وقرأ  ژڌ  ژ:  مفردًا،  ألف  بغري 

 .(1)باأللف مجعاً {َبيّنَاٍت  }الباقون 

الة ×عىل كثرة ما جاء به النبيُّ   دلَّ الـجمع هنا:  أثر القراءة يف الـمعنى من اآليات والرباهني الده

لفظ  دله  البينات  من  رضوب  فيه  والكتاب  ذلك،  القرآن وغري  من  ونبّوته  صدقه  صحة  عىل 

ڻژ الـجمع عليه كام قال تعاىل: [، فيدلُّ الـجمع  185]البقرة:ژ ڻ  ڻ  ڻ  

م واحد  فعىل أن الكتاب وأمر النبي عليه الصالة والسال ومن قرأ باإلفرادوالقرآن، × عىل النبيِّ 

 . (2)جعال بينة

العارش تعاىل:  الـموضع  قال  ژ ڦڦ   ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄژ: 

 [. 45]ص:

كثري  القراءة ابن  قرأ  الباقون   {َعبَْدَنا  }:  وقرأ  املفرد،  إرادة  عىل  ألف  باأللف ژڦژبال 

 .(3)داللًة عىل اجلمع

عىل تعميم العبودية لـهؤالء    ودلَّ لفظ الـجمع، "َعبد"مجع  ژڦژ:أثر القراءة يف الـمعنى

بعد  فـام  السالم،  عليهم  ويعقوب  وإسحاق  إبراهيم  وهم  ذكرهم،  الذين  األنبياء 

بيان،  ژڦژلفظ عطف  أو  اإلفرادبدل  اختصه    ودلَّ  السالم،  عليه  إبراهيم  املراد  أن  عىل 

 
 (. 4/2570(، النرش)439انظر: مصطلح اإلشارات)ص: (1)

البن خالويه)ص:  (2) الـحجة  السبع وعللها)297انظر:  القراءات  إعراب  الكشف)2/225(،  (، رشح 2/211(، 

 (. 3/171(، الـمغني البن مـحيسن)16/152تاب)(، اللباب يف علوم الك672الـهداية)ص:

 (. 4/2596(، النرش)4/1213انظر: فتح الوصيد) (3)
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 . (1)باإلضافة تكرياًم له وختصيصًا له باملنزلة الرفيعة، كام قيل يف مكة: بيت اَّلل

 [. 58]ص: ژى  ائ   ائ  ژ: قال تعاىل:الـموضع احلادي عرش

عمرو  القراءة وأبو  يعقوب  قرأ  وقرأ  {َوُأَخُر  }:  الـجمع،  عىل  مدٍّ  بال  اهلمزة  بضم 

 .(2)بفتح الـهمزة بعدها ألف عىل اإلفرادژىژالباقون

الـمعنى يف  القراءة  والـمعنى::  أثر  آخر،  مجع  وأنواع؛    أمَخر  العذاب  من  ُأَخر  ألن  رضوب 

لــ الـمعنى  يكون  وقد  والغساق،  الـحميم  غري  بـها  بون  ُيعذه أصناف  له     {َوُأَخُر    }العذاب 

معناه،   يف  أجناس  وهو  بعض،  من  بردًا  أشّد  بعضه  إن  إال  مفردًا؛  لفظه  كان  وإن  الزمهرير، 

ومل يقل ، ژەئژالـمعنى، وشاكل باجلـمع بينه وبني قوله: ، فـُجِمَع عىل وواحد يف لفظه

 . (3)كام ذكر أهل التفسري عىل أن املراد: الزمهرير ودلَّ اإلفراد، "زوج"

 الـخاتـمة 

أما  اقتفى،،،  ومن  وصحبه  وآله  املصطفى،  النبي  عىل  والسالم  والصالة  وكفى،  َّلله  الـحمد 

 بعد: 

اَّلله أمحُد  وختامِه،  البحث  هذا  نـهاية  لوجهه  يف  خالصًا  يـجله  وأن  بإتـاممِه،  توفيقه  عىل   

 
(،  613(، الـحجة البن زنـجلة)ص:2/764(، الكتاب الـمختار)305انظر: الـحجة البن خالويه)ص: (1)

 (.22/221(، البحر)3/1102(، الـموضح)682(، رشح الـهداية)ص:2/231الكشف)

 (. 4/2597(، النرش)116ة يعقوب للداين)ص:انظر: مفرد (2)

(، الـحجة  2/760(، الكتاب الـمختار)306(، الـحجة البن خالويه)ص:4/339انظر: معاين القرآن للزجاج) (3)

(، تفسري 3/1105(، الـموضح)684(، رشح الـهداية)ص:2/223(، الكشف)615البن زنـجلة)ص:

 (. 18/232القرطبي)



 اإلفراد والـجمع يف القراءات وأثرهما يف الـمعن  

 م 2022هـ ـــ 1444 ادي والستونالعدد احل                             ريم والعلوم اإلسالمية   جملة جامعة القرآن الك      

 

542 

 العظيم، وأن ينفع به، وقد خلصُت منه ببعض التوصيات والنتائج.

 : أبرز النتائـج  ❖

 موضعًا. 11/ بلـغ عدد مواضع اإلفراد واجلمع يف القراءات التي تناولـها البحث: 1

اتفاقه 2 ظهر  البحث  تناولـها  التي  واجلمع  اإلفراد  ألفاظ  املواضع، /  بعض  يف  املعنى  يف  ام 

 وظهر اختالفهام يف مواضع أخرى.. 

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

التفسري، وبعضها يف الفقه واألحكام، وهذا االختالف هو  بعضها يف اللغة، وبعضها يف  

 تنوع وتغاير، ال تناقض وتضاّد.

 : أبرز التوصيات  ❖

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

 قراءة الثنية وأثرها يف الـمعنى.

قر2 بتوجيه  عنيت  التي  العلمية  الرسائل  بطباعة  أويص  الـمتّممني /  الثالثة  القراء  اءات 

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

للعرشة،  3 الـمتّممة  الثالثة  للقراءات  توجيٍه  من  ون  الـمفرسِّ سطهره  ما  بـجمِع  أويص   /

وإخراجه يف كتاب مستقّل؛ لقلة الكتب التي اعتنت ببيان معاين هذه القراءات وأثرها يف  

 لـمعنى. ا

تفسري  4 يف  التوجيه  ودراسة  بـجمع  أويص  الكتاب"/  علوم  يف  عادل   "اللباب  ابن  لإلمام 

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


