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 كلمات قرآنية تعددت معانيها ومبانيها بين المشافهة والتدوين
 د. محمد نور الدين بن محمد عيد المنجد،

 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان
 

   الملخص 
نية تكررت يف الوحي املنّزل على الرسول صلّلى ا  عليلو لسلّلتل تلّهاهلا يرمي هذا البحث إىل استكشاف مناذج من كلمات قرآ

الصحابة الكرام من فمو الشريف مشافهة بوجهني من األداء أل أكثرل لتناقلها الهرّاء من بعدهت كذلك إىل يومنا هذال لُدلِّنت 
لر/ َءاثَار(ل )طَلِئف/ طَاِئف(ل )ِعبَلد/ ِعَباد(ل برمسني خمتلفني يف مواضع متفرقة من املصحف الشريفل لمن تلك الكلمات: )َءاثَ 

)ِبَهلِدٍر/ قَاِدٌر(. حالل البحلث الولويف يف دتتت هلذل الكلملات يف مواضلعها ملن الكتلاز العزيلزل مبلتعينما باملعلاجت اللوويلةل 
آ  لدتتت الرسلللت لطلللر  لأمهلللات كتلللس التفبلللءل لالهلللراءات الهرآنيلللةل لالرسلللت العثملللا ل لمبلللتهدفما اللللرب  بلللني البللليا  الهلللر 

للال لمللن التحليللا لاملهارنللة مبلللكمال فتتبللع تكللرار تلللك الكلمللات برسللومها  األداء. اختللذ البحللث مللن اوحصللاء لاتسللتهراء منهلم
املختلفة يف املصحف الشريفل مث مهارنة الرست بالهراءات املأثورة عن النيب صّلى ا  عليلو لسلّلت يف سلياقها الهلرآ  ملع التأملا 

دقيللا املعللا  لهندسللة املبللا  يف إثبللات األلللف لحللذفهاىل فخلللا البحللث إىل سللت فوائللد يف حللذف األلللف مللن الكلمللات  يف
 املدرلسةل ما كانت لتتكشف لوت مهارنتها مع نظائرها بإثبات األلف.

 الكلمات املفتاحية: الرست العثما ل الرست لاملعىنل تاريخ الهرآنل الهراءات الهرآنية.

 المقدمة
هد لصف ا  تعاىل ما أنزلو بالوحي على قلس رسولو الكرمي بأنو آيات مهرلءة لمكتوبةىل فهال جا شأنو: }الر تِْلَك ءايَاُت ف

[ل لشاءت حكمة ا  1[ل لقال أيضما: }طس تِْلَك ءايَاُت اْلُهْرآِن لَِكَتاٍز ُمِبنٍي{ ]النَّْما: 1اْلِكَتاِز َلقُلْرآٍن ُمِبنٍي{ ]احِلْلر: 
أن تتعدد طر  األداء الشفوي لالتدلين الكتايب يف كثء من كلماتوىل فتلّهاها الرسول صّلى ا  عليو لسّلت من جربيا  تعاىل

عليو البالم لأداها مبلِّوما أمتو كما تلّهاهال لقد تكّفا جّا شأنو حبفظو قرآنما يُتلى لكتابما ُيبطر فال خيالطو مّس من حتريف أل 
 [.9معهما: }ِإنَّا ََنُْن نَلزَّْلَنا الذِّْكَر َلِإنَّا لَُو حَلَاِفظُوَن{ ]احِلْلر: تبدياىل فهال يف لصف جي

لاجتهد العلماء تفنّلنما يف خدمة كتاز ا  لتفانيما يف تأصيا علوموىل فكان منها: علت الهراءاتل لعلت الرستل لعلت العّد 
رمسو لتعليا اختالفو ما يزال أرضما خصبة أحلت عنها  لالضب ل لعلت التفبءل لغءها كثءل غء أن البحث يف دتتت

ىل لوعورة مداخلها لمشهة مبالكها.  الدارسون إت قليالم

هل( كان ألل من تنّبو للرب  بني الرست لالدتلة يف كتابو )عنوان الدليا من مرسوم خ  121للعا ابن البناء املراكشي )ت
ذا الشأنل نذكر منها: حماللة الباحث حممد مشلول يف كتابو )إعلاز رست ل لحديثما صدرت بعض احملالتت يف ه(1)التنزيا(

ل لد. محدي الشيخ (3)ل لد. سامح الهليين يف كتابو )اجلالل لاجلمال يف رست الكلمة يف الهرآن((2)الهرآن لإعلاز التاللة(
يا يف حبثو )العالقة بني رست الهرآن الكرمي ل لعمر عبد اهلادي عت(4) يف كتابو )اوعلاز الدتيل لالبيا  يف الرست العثما (

 .(6) ل لد. عبد العظيت املطعين يف كتابو )لطائف لأسرار خصوصيات الرست العثما  للمصحف الشريف((5) لالدتلة(
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 لهذا اجتهاد يف مناذج منهال نبأل ا  التوفيا لالبداد:

 )َءاثَـر/ َءاثَار(: (2
 رة مرةل برمسني خمتلفني:لرد اللفظ يف الهرآن الكرمي إحدى عش

 الرست األلل: بإثبات األلف ثالث مراتل لذلك يف قولو تعاىل:

 [.64}قَاَل َذِلَك َما ُكنَّا نَلْبِغ فَاْرَتدَّا َعَلى ءاثَارِِِهَا َقَصصما{ ]الكهف:  .1
 [.21غافر: }َكانُوا ِمْن قَلْبِلِهْت َكانُوا ُهْت َأَشدَّ ِمنلُْهْت قُلوَّةم َلءاثَارما يف اأْلَْرِض{ ] .2
ُهْت َلَأَشدَّ قُلوَّةم َلءاثَارما يِف اأْلَْرِض{ ]غافر:  .3  [.٢2}َكانُوا َأْكثَلَر ِمنلْ

 الرست الثا : حبذف األلف مثا  مراتل لذلك يف قولو تعاىل:

 [.5٥}فَاْنظُْر ِإىَل ءاثَِر َرمْحَِت اللَِّو َكْيَف ُُيِْي اأْلَْرَض بَلْعَد َمْوِِتَا{ ]الرلم:  .1
 [.46َنا َعَلى ءاثَرِِهْت بِِعيَبى اْبِن َمْرمَيَ{ ]املائدة: }َلقَلفَّيلْ  .2
 [.1٥-69}ِإنلَُّهْت أَْلَفْوا ءابَاَءُهْت َضالِّنَي فَلُهْت َعَلى ءاثَرِِهْت يُلْهَرُعوَن{ ]الصافات:  .3
 [.22الزخرف: }َبْا قَاُلوا إِنَّا َلَجْدنَا ءابَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َلإِنَّا َعَلى ءاثَرِِهْت ُمْهَتُدلَن{ ] .4
رَُفوَها إِنَّا َلَجْدنَا ءابَاَءنَا َعلَ  .5 ى أُمٍَّة َلِإنَّا َعَلى ءاثَرِِهْت ُمْهَتُدلَن{ }لََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمْن قَلْبِلَك يف قَلْريٍَة ِمْن نَِذيٍر ِإتَّ قَاَل ُمتلْ

 [.23]الزخرف: 
مُ  .6  [.12وا َلءاثَلَرُهْت{ ]يس: }ِإنَّا ََنُْن َُنِْي اْلَمْوَتى َلَنْكُتُس َما َقدَّ
يَا{ ]احلديد:  .1 َنُو اْوِْنِْ َنا بِِعيَبى اْبِن َمْرمَيَ َلءاتَليلْ َنا َعَلى ءاثَرِِهْت ِبُرُسِلَنا َلقَلفَّيلْ  [.21}مُثَّ قَلفَّيلْ
 [.6}فَلَلَعلََّك َبٌَِع نَلْفَبَك َعَلى ءاثَرِِهْت ِإْن ََلْ يُلْؤِمُنوا ِِبََذا احلَِْديِث َأَسفما{ ]الكهف:  .٢

لاحلذف يف رست املصحف على ثالثة ألجول يهول سليمان بن ْناح يف خمتصر التبيني: "لقبت علماء الرست احلذف إىل ثالثة 
 أقبام:

 حذف إشارة يكون املهصود منو اوشارة إىل قراءة أخرى يف الكلمةل... - 1

ف األلف يف كا مجع مذكر ساَل لشبهول إذا لحذف اختصارل لهو الذي يكون مطّردما يف مجيع الكلمات املتناظرة كحذ - 2
 َل يهع بعد األلف تشديد أل ِهز مباشرين مثا قولو تعاىل: }العلمني{ ل}احلفظني{ ل}الّصدقني{.

 .(1)لحذف اقتصارل لذلك كأن يرد احلذف يف كلمة بعينها دلن نظائرها يف كا الهرآن الكرمي..." - 3

ت بصيوة اجلمع إت آية الرلمل يهول الهاضي يف الوايف: "لقرأ ابن عامر لمحزة لقد لردت اآليات البابهة يف كتس الهراءا
لالكبائي لحفا: }فَاْنظُْر ِإىَل ءاثَِر َرمْحَِت اللَِّو{ بألف بعد اهلمزة لألف بعد الثاء على اجلمعل لقرأ غءهت حبذف األلفني 

 الرستل إذ فيو إشارة إىل اوفراد يف قراءة باقي الهراء.ىل فالرست يف هذل اآلية إشاري على ما ذكر علماء (٢)على اوفراد"

بات لمن املفبرين من أمجا املعنيني )اجلمع لاوفراد( بعبارة لطيفة فهال: "}فَاْنظُْر ِإىَل ءاثَِر َرمْحَِت اللَِّو{ أثر الويث من الن
 .(9)لاألشلار لأنواع الثمار"
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ءاثَِر{ يف آية الرلم إشارة إىل قراءة اوفراد عند بعض الهراءل فما بال ليبهى البؤال: إن كانت العلة يف حذف األلف من }
 بهية اآليات اليت حذفت ألفها يف الرست لأمجع الهراء على رلايتها باجلمع؟

 لعلنا نتلمس اجلواز يف كتس اللوة لأقوال املفبرينىل إذ )األثر( يف اللوة كما يهول اخلليا: "بهّية ما ترى من ُكّا شيء لما ت
ل ليف قول اخلليا دقة بالوة إذ يهبت )األثر( إىل مرئي لغء مرئيل أل إىل أعيان لمعاٍنل لبتتبع (1٥)يُلَرى بعد ما يُلْبهي ُعْلَهةم"

اللفظ يف سياقاتو الهرآنية ْند مصدا  ذلكىل فاآليات الثالث اليت لردت برست األلف }َءاثَار{ دلت على آثار حمبوسة 
 مرئية:

ل ليهول الهامسي: "أي رجعا ماشيني على (11)ول الهرطيب: "فرجعا يهصان آثارِها لئال خيطئا طريههما"ففي آية الكهف يه
 .(12)آثار أقدامهما يتبعاهنا َقَصصمال أي اتباعما لئال يفوِتما املوضع"

ل ليهول يف الثانية: "}َلءاثَارما (13)ليف آية غافر األلىل يهول البيضالي: "}َلءاثَارما يف اأْلَْرِض{ مثا الهالع لاملدائن احلصينة"
ل لما ذكرل الهرآن من اختاذ أللئك األقوام من البهول قصورما (14)يف اأْلَْرِض{ ما بهي منهت من الهصور لاملصانع لَنوِها"

[ ما يزال ماثالم أمام 14]األعراف: لمن اجلبال بيوتما يف قولو تعاىل: }تَلتَِّخُذلَن ِمْن ُسُهوهِلَا ُقُصورما َلتَلْنِحُتوَن اجْلَِباَل بُلُيوتما{
ناظَري كا ذي بصر: فهبمة اخلليا األلىلل لهي )بهّية ما ترى من ُكّا شيء( متحّههة بدقّة يف اآليات الثالث اليت رمست 

 فيها )َءاثَار( بألفل لتدل على البهية املرئية.

( فنلد فيها تعليالم آخر غء اوفراد لاجلمع يف قولو تعاىل: أما يف قبمة اخلليا الثانية لهي )ما ت يُلَرى بعد ما يُلْبهي ُعْلَهةم 
[ل فما أشار إليو البيضالي آنفما من )ءاثَِر َرمْحَِت اللَِّو( 5٥لرلم: }فَاْنظُْر ِإىَل ءاثَِر َرمْحَِت اللَِّو َكْيَف ُُيِْي اأْلَْرَض بَلْعَد َمْوِِتَا{ ]ا

ْلَهة تلك الرمحة اليت تدرك بالبصءة ت بالبصرل لأما تأليا الرمحة بالويث لهو من النبات لاألشلار لأنواع الثمار إمنا هو عُ 
مدرك باحِلّسل فنهول: ما كان للويث أن يُنبت لوت تلك الرمحةل لإبهاء الرمحة يف هذل اآلية على معناها الواسع أد  دتلة من 

 هو ُعْلَهة تلك الرمحة. قصرل على الويث أل املطرل لأنبس مهامما تقرتاهنا بل)األثر( الذي

لأيضما ْند تناغمما عليبما بني قول اخلليا هذا لقول البهاعي يف تفبءل على ما بينهما من قرلنىل إذ يهول يف تفبء آية املائدة: 
ت "}على آثارهت{ أي النبيني الذين ُيكمون بالتوراةل لذكر األثر يدل على أهنت كانوا قد تركوا دينهتل َل يبا منو إت رس

 ل لالرست اخلفي هو الُعْلَهة اليت ذكرها اخلليا.(15)خفي"

لإىل مثا هذا املعىن أشار البهاعي يف آية الصافاتل يهول: "}على آثارهت{ أي اليت ت تكاد تبني ألحد خلفاء مذاهبها 
 .(16)لوهيها لشدة ضعفها لانطماس معاملهال ت على غءها }يهرعون {"

ا زلال األعيان فال تُرىل يهول: "}لإنا على آثارهت{ أي خاصة ت على غءها لَنن يف لكذلك يهول يف آييت الزخرف  مؤكدم
 .(11)غاية اتجتهاد لالها لآلثار لإن َل ْند عينما نتحّههها"

ولو تعاىل: لمن الهبمة الثانية املعا ل لهي ت تُرى ليبهى هلا ُعْلَهٌةل لمنها أقوال املرء لأعمالول لإىل هذا ذهس املفبرلن يف ق
ُموا َلءاثَلَرُهْت{ ]يس:  [ل يهول ابن عاشور: "لأما اآلثار فهي آثار األعمالل لليبت 12"}إِنَّا ََنُْن َُنِْي اْلَمْوَتى َلَنْكُتُس َما َقدَّ

لول عني األعمال بهرينة مهابلتو بل )ما قدموا( مثا ما يرتكون من خء أل شر بني الناس ليف النفوسل لاملهصود بذلك ما عم
من سّن سّنة حبنة فلو أجرها »موافهما للتكاليف الشرعية أل خمالفما هلا لآثارهت كذلكل قال رسول ا  صلى ا  عليو لسلت: 
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لأجر من عما ِبا إىل يوم الهيامةل لمن سن سّنة سيئة فعليو لزرها للزر من عما ِبا إىل يوم الهيامةل ت ينها ذلك من 
 ل أي ُعْلَهُة ما ت يُرى.(1٢)بَّباُت أسباز عملوا ِبا"ىل فاآلثار مب«أعماهلت شيئما

لعلى هذا النبا ميكن محا )ءاثَرِِهْت( يف سورة احلديدىل إذ الشرائع لما فيها من أحكام معاٍن ت ُتدرك باحلواسل غء أن هلا 
َنا ُعْلَهةم تدل عليها قبا زلاهلاىل فإن زالت الُعْلَهُة زال األثرل يهول ابن عاشور يف قولو  َنا َعَلى ءاثَرِِهْت بُِرُسِلَنا َلقَلفَّيلْ تعاىل: }مُثَّ قَلفَّيلْ

يَا{ ]احلديد:  َنُو اْوِْنِْ [: "لضمء اجلمع يف قولو: )على آثارهت( عائد إىل نوح لإبراهيت لذريتهما 21ِبِعيَبى اْبِن َمْرمَيَ َلءاتَليلْ
ل على قرز ما بني املاشينيل أي حضر املاشي الثا  قبا أن الذين كانت فيهت النبوءة لالكتازل... لأصا )قفى على أثرل( يد

ل مث يَزيد (19)يزلل أثر املاشي األللل لشاع ذلك حىت صار قوهلت: على أثرلل مبعىن بعدل بهليا أل متصالم شأنو بشأن سابهو"
ت( إشارة إىل بُعد املدة بني آخر رسا زلاَل األثر بيانما بزلال الُعْلهة بهولو: "ليف إعادة فعا )قّفينا( لعدم إعادة )على آثاره

إسرائيا لبني عيبىىل فإن آخر رسا إسرائيا كان يونس بن مىتل أرسا إىل أها نينوى ألل الهرن الثامن قبا املبيحىل فلذلك 
رآ  ل لهذل لفتة من ابن عاشور قّا نظءهال ُُتعن يف دقة التعبء اله(2٥)َل يكن عيبى مرسالم على آثار من قبلو من الرسا"

لدتلة ألفاظوىل إذ يدل بل )األثر( على ُعْلَهٍة تصا الالحا من أنبياء بين إسرائيا ببابهول فلما طال العهد بني عيبى عليو 
 البالم لمن قبلو ذهبت تلك الُعْلَهةل فلاءت رسالتو غء قافية أثرما. 

[ فءى فيو الزخمشري أن ا : 6َلَْ يُلْؤِمُنوا ِِبََذا احلَِْديِث َأَسفما{ ]الكهف: لأما قولو تعاىل: }فَلَلَعلََّك َبٌَِع نَلْفَبَك َعَلى ءاثَرِِهْت ِإْن 
"شبهو لإياهت حني تولوا عنو لَل يؤمنوا بو لما تداخلو من الوجد لاألسف على توليهتل برجا فارقو أحبتو لأِعزَّتو فهو يتباق  

ل لتبعو كثء من املفبرين على هذا املعىنل غء أن (21)هت"حبرات على آثارهت ليبخع نفبو لجدما عليهت لتلهفما على فراق
 الهرآن يذكر يف املوضوع نفبو آيات أخر َتذهس بنا مذهبما آخرل منها قولو تعاىل:

  :[.٢}َفاَل َتْذَهْس نَلْفُبَك َعَلْيِهْت َحَبَرٍت{ ]فاطر 
  :[.3}َلَعلََّك َبٌَِع نَلْفَبَك َأتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننَي{ ]الشعراء 
  :[.6}فَلَلَعلََّك َبٌَِع نَلْفَبَك َعَلى ءاثَرِِهْت{ ]الكهف 

لاملتأما يف هذل اآليات جيد التدرج لالشمول يف الرفا بالنيب صّلى ا  عليو لسّلتىل ففي األلىل هني عن إذهاز نفبو 
ملعىن األخء ذهس املالردي فهال: "}على )َعَلْيِهْت(ل لالثانية على )عدم إمياهنت(ل لالثالثة على )آثار عدم إمياهنت(ل لإىل هذا ا

ل لالذي نرال أن الوجهني مرادان يف اآلية الكرميةىل إذ (22)آثارهت{ فيو لجهان: أحدِها: على آثار كفرهت. الثا : بعد موِتت"
كفرهت فه ل لإمنا    آثار كفرهت هي الُعلهة الباقية بعد زلال أعياهنتل لأسُف النيب صّلى ا  عليو لسّلت َل يكن عليهت لت على

ِهْت كان كذلك على كا من يأيت بعدهت ليهتفي آثارهتل كما يف قولو تعاىل: }إِنلَُّهْت أَْلَفْوا ءابَاَءُهْت َضالِّنَي فَلُهْت َعَلى ءاثَرِ 
 [.1٥-69يُلْهَرُعوَن{ ]الصافات: 

سة آلثار أقوام سادلا مث بادلال للردت )َءاثَلر( لاخلالصة أن كلمة )َءاثَار( لردت يف الهرآن بإثبات األلف يف سيا  البهية احملبو 
حبذف األلف يف احلديث عن ُعْلَهة تشي مبا تعلهت بو مما ت يُرى لذلك يف سيا  آثار رمحة ا  لآثار املرسلني من شرائع 

ى هنلهتل لأحكام يهتدي ِبديها أها اوميانل لكذلك آثار أها الكفر لالضالل من أقول لأعمال يهتدي ِبا من سار عل
 لضّا بضالهلت.
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 طَاِئف(: -)طَـِئف  (0
 لرد اللفظ يف الهرآن الكرمي مرتني:

َها طَاِئٌف ِمْن رَبَِّك َلُهْت نَائُِموَن فََأْصَبَحْت َكالصَّرمِِي{ ]اله  [.2٥-19لت: األلىل: بإثبات األلف يف قولو تعاىل: }َفطَاَف َعَليلْ

الَِّذيَن اتلََّهْوا ِإَذا َمبَُّهْت طَِئٌف ِمَن الشَّْيَطِن َتذَكَُّرلا فَِإَذا ُهْت ُمْبِصُرلَن{ ]األعراف:  لالثانية: حبذف األلف يف قولو تعاىل: }ِإنَّ 
2٥1.] 

ٌح يَُدلُّ لالكلمة يف األصا اللووي مبعىن الدلران حول الشيءل يهول ابن فارس: ")َطَوَف( الطَّاُء َلاْلَواُل َلاْلَفاُء َأْصٌا َلاِحٌد َصِحي
َطْوفما َلَطَوافمال َلاطَّاَف بِِول َدَلرَاِن الشَّْيِء َعَلى الشَّْيِءل َلأَْن ُُيَفَّ بِِو. مُثَّ ُُيَْمُا َعَلْيِول يُلَهاُل: طَاَف بِِو َلبِاْلبَلْيِت يَطُوُف  َعَلى

... فََأمَّا الطَّائَِفُة ِمَن النَّاِس َفَكأَنلََّها مَجَاَعٌة ُتِطيُف بِاْلَواِحِد أَْل َلاْسَتطَاَف. مُثَّ يُلَهاُل ِلَما يَُدلُر بِاأْلَْشَياِء َليُلَوشِّيَها ِمَن اْلَماِء: طُوفَانُ 
ل لإىل هذا املعىن يشء البمني احلليب يف اشتها  )الطائف( فيهول: ")الطائف( يف األصا است فاعا من طاف (23)بِالشَّْيِء"

 .(24)يطوف حول الشيء: إذا دار من مجيع جوانبو لأحاط بو"

للنا يف سيا  اآليات الكرمية هاٍد لدلياىل فأما اآلية األلىلل لقد رمست فيها }طَاِئف{ بإثبات األلف فهد لردت يف سيا  
"  ل (25)العهوبةل جاء يف الدر املصون: "قولو: }طَآِئٌف{: أي َهالٌك أل بالءٌ طائٌف. لالطائُف َغَلَس يف الشرِّ

كطاف بالبيتل لتعديتو بل )على( تضمني ملعىن العلول لهو يتناسس مع معىن لاألصا يف فعا )طاف( أن يتعدى بالباءل  
ل ليف قولو هذا إشارة إىل تضمني (26)عهاز ا ل يهول الشوكا : "طاف على تلك اجلنة طائف من جهة ا  سبحانو"

و معىن: تبل  أل الفعا معىن النزلل من علّول لقد صرّح بو ابن عاشور فهال: "لعدي )طاف( حبرف )على( لتضمين
 .(21)نزل"

لليس يف اللفظ ما يشعر مبعىن اوحاطة كما ذكر األلوسي يف قولو: ")َفطاَف َعَلْيها( أي أحاط نازتم على اجلنة )طاِئٌف( أي 
ل لالدليا أن من يطوف بالكعبة يدلر حوهلا حىت يأيت على مجيع أطرافهال غء أنو ت (2٢)بالء حمي  فهو صفة حملذلف"

 ا.ُيي  ِب

بأن الطائف صفة  -كما يف قول األلوسي البابا-لَل يبنّي كثء من املفّبرين حهيهة هذا الطائف الربا ل لاكتفى بعضهت 
حملذلفل با صرح ابن عاشور بأنو ت حاجة لتعيينول فهال: "لَل يعنّي جنس الطائف لظهور أنو من جنس ما يصيس اجلنات 

ل غء أن الهرآن يفّبر بعضو بعضمال لما ُيصرّح بو يف (29)و ألن العربة يف احلاصا بو"من اهلالكل لت يتعلا غرض بتعيني نوع
سورة يلّمح إليو يف أخرىل لكّا يف سياقو غاية يف احلبن لالبالغةل لقد صرّح الهرآن بطريهتني يف إهالك اجلنات: سريعة 

َها ُحبْ  ا زََلهما أَْل ُيْصِبَح َماُؤَها َغْورما{ باوحرا ل لبطيئة باجلفافل فهال تعاىل: }َليُلْرِسَا َعَليلْ َبانما ِمَن البََّماِء فَلُتْصِبَح َصِعيدم
َها ُحْبَبانما ِمَن البََّماِء{ أي نارما حترقها"41-4٥]الكهف:   .(3٥)[ل يهول اخلليا: "لقولو تعاىل: }َليُلْرِسَا َعَليلْ

ىل إذ بني  الوسيلة لاجلهة لالنتيلة يف قولو تعاىل: }فََأَصابَلَها ِإْعَصاٌر ِفيِو نَاٌر لالطريهة يف سورة البهرة ألضح بيانما لأكثر تفصيالم
[ل لالتصريح هنا يكاد يُطابا التلميح هناكىل إذ اوعصار لالطائف كالِها ريح دّلارة فيها نار أتت 266فَاْحتَلَرَقْت{ ]البهرة: 

دما سوادما كالليا مظلممال لاوعصار طائف تدركو على اجلنتنيل لالنتيلة لاحدة: األلىل احرتقتل لالثانية أصبحت حصي
 األبصار غء أنو يف اآلية أصاز جنتهت بالليا لهت نائمونل فرألا سواد آثارل مصبحني.
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لاحلاصا أن )طَاِئف( مع إثبات األلف لردت يف سيا  عهاز حمبوسل من ا ل لعصاةل أتى على جنتهت من فوقهال لجال 
 ا حىت أصبحت كالليا البهيت.عليها حىت استوفاها إحراقم 

لأما يف اآلية الثانيةل لقد رمست فيها )طَِئف( حبذف األلف فهد لردت يف مّس الشيطان لتأثءل يف املّتهنيل لاملعىن على ظاهرل 
من طواف الشيطان حول املّتهي يتحني فرصة للنيا منول يهول البمني احلليب يف هذا البيا : "الطائف: من يدلر حول 

 . (31)يريد اقتناصو لأخذل" الشيء

لاملفبرلن يف اآلية خمتلفونىل فبعضهت يرى يف }طَِئٌف ِمَن الشَّْيَطِن{ أهنا جمرد لسوسة ت تؤثر يف املّتهني لت تصا إليهتل 
الشَّْيطاِن(  لبعضهت يرى أهنا فو  الوسوسة لالنزغ لحتدث أثرماىل فمن الفريا األلل األلوسي يف قولو: ")ِإذا َمبَُّهْت طاِئٌف ِمنَ 

أي ملّة منو كما رلي عن ابن عباسل لتنوينو للتحهءل لاملراد لسوسة مال لهو است فاعا من طاف بالشيء إذا دار حولول 
 .(32)لجعا الوسوسة طائفما لإليذان بأهنا لإن مّبت ت تؤثر فيهتل فكأهنا طافت حوهلت لَل تصا إليهت"

َزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطِن نَلزٌْغ لالذي نرجحو ما ذهس إليو أبو حيان يف تف ريهو الدقيا بني نزغ الشيطان لمّبو يف قولو تعاىل: }َلِإمَّا يَلنلْ
[ل يهول: "النزغ 2٥1[ ل}ِإنَّ الَِّذيَن اتلََّهْوا ِإَذا َمبَُّهْت طَِئٌف ِمَن الشَّْيَطِن َتذَكَُّرلا{ ]األعراف:  2٥٥فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو{ ]األعراف:

أخّف من مّس الطائف من الشيطانىل ألن النزغ أدىن حركةل لاملّس اوصابةل ل)الطائف( ما يطوف بو ليدلر من الشيطان 
عليو فهو أبلغ ت حمالةىل فحال املتهني تزيد يف ذلك على حال الرسولل لانظر حلبن هذا البيان حيث جاء الكالم للرسول كان 

الكالم للمتهني كان اجمليء بل )إذا( املوضوعة للتحهيا أل للرتجيحل  الشرط بلفظ )إن( احملتملة للوقوع للعدمول لحيث كان
لعلى هذا فل )النزغ( ميكن أن يهع لميكن أّت يهعل ل)املّس( لاقع ت حمالة أل يرجح لقوعول لهو إلصا  البشرةل لهو هنا 

خربية يف ضمنها الشرط لجاء اخلرب  استعارة. ليف تلك اجلملة أُمر هو صلى ا  عليو لسلت باتستعاذةل لهنا جاءت اجلملة
)تذكرلا( فدّل على ُتّكن مّس الطائف حىت حصا نبيانل فتذكرلا ما نبولل لاملعىن تذكرلا ما أمر بو تعاىل لما هنى عنول 

ل لالشيطان (33)لبنفس التذكر حصا إبصارهت فاجأهت إبصار احلا لالبداد فاتبعول لطردلا عنهت مس الشيطان الطائف"
 ت يدرك باحلِّْسل فكيف بطائفو لمّبو؟بعد ذلك 

لاحلاصا أن )طَِئف( مع حذف األلف لردت يف سيا  تأثء خفيل من الشيطانل ملّتهنيل أصاز طرفما منهت بعد اقتنايف 
 فرصة.

 طَِئف( أهنا: -لخالصة الفرل  بني إثبات األلف لحذفها يف رست الكلمة )طَاِئف 

o اهر لشامال أصاز ُعصاة.بإثبات األلف يف سيا : عهاز ربا ل ظ 
o .لحبذف األلف يف سيا : اعتداء شيطا ل خفي لجزئيل مسَّ مّتهني 

 للعا أبرز هذل الفرل  أنو مع األلف من ا ل لحبذفها من الشيطانىل للذلك فإن األلل عظيت األثر لالثا  عدمي الضرر.

تلهَّوها من فت النيب صّلى ا  عليو لسّلت )طائف(  أضف إىل هذا لذاك لجهما آخر يف )طَِئف( أت لهو أن الصحابة الكرام
بألفل لتلهوها أيضما )طيف( حبذف األلف لإثبات ياء ساكنة مكان اهلمزة بوزن )ضيف(ل لنهلها من الهراء كّا من ابن كثء 

ل)الطيف( "خيال ل (34)لأيب عمرل لالكبائي ليعهوزل لقرأها الباقون )طَاِئف( بألف بعد الطاء لِهزة مكبورة من غء ياء
 .(35)الشيء لصورتو املرتائية لو يف املنام لاليهظة"
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لبعد هذا لذاك خنلا إىل أن الكلمة نفبها ُدّلنت يف املصحف الشريف يف موضعني بصورتني خمتلفتنيىل بإثبات األلف مرةل 
 حلكيت يف رمسو للفظو لمعانيو.لحبذفها أخرىل لنُهلت شفاهة كذلك بهراءتني لمعنيني خمتلفنيل فاتبعت بذلك آفا  الذكر ا

 

 ِعَباد(: -)ِعبَـد  (1
 لرد اللفظ يف الهرآن الكرمي سبعما لتبعني مرةل برمسني خمتلفني:

الرست األلل: بإثبات األلف أربعما لتبعني مرة على اختالف إعراِبا لأحواهلا بني تعريف لتنكءل لكذلك اختالف ما يتصا ِبا 
 من سوابا للواحال لهذا إحصاؤها:

(ل 1(ل ِعَباُدَك)2(ل ِعَبادما)1(ل ِعَباِد)6(ل ِعَباَد)2(ل ِعَباٌد)1(ل ِعَباُد)3(ل بِِعَباِدى)6)ۦ(ل بِِعَباِدلِ 5(ل بِٱْلِعَباِد)2ٱْلِعَباِد)
(ل 3)ۦ(ل لِِعَباِدلِ 1لِِعَباِدنَا) (ل1(ل ِعَباِدى)2(ل ِعَباِدَى)3)ۥ(ل ِعَباَدلُ 22)ۦ(ل ِعَباِدلِ 1٥(ل ِعَباِدنَا)1(ل ِعَبادُِكْت)3(ل ِعَباِدَك)3ِعَباَدَك)
 (.2(ل يَلِعَباِدَى)3(ل يَلِعَباِد)1(ل َلِعَباُد)2(ل لِْلِعَباِد)1(ل لِِعَباِدَى)1ِلِعَباِدى)

 الرست الثا : حبذف األلف ثالث مرات: )ِعبَلُدل ِعبَلَدنَال ِعبَلِدى(ل لذلك يف قولو تعاىل:

 [.45يف: َحَا َليَلْعُهوَز أُليل اأْلَْيِدي َلاأْلَْبَصِر{ ]}َلاذُْكْر ِعَبَدنَا ِإبْلَرِهيَت َلِإسْ  .1
 [.19الزُّْخُرف: }َلَجَعُلوا اْلَمَلِئَكَة الَِّذيَن ُهْت ِعَبُد الرَّمْحَِن ِإنَلثما{ ] .2
 [.3٥-21َلاْدُخِلي َجنَّيِت{ ]الَفْلر:  }يَا أَيلَّتُلَها النلَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك رَاِضَيةم َمْرِضيَّةم فَاْدُخِلي يف ِعَبِدي .3

ل لهي (36)لالعبودية يف اللوة "إظهار التذلال لالعبادة أبلغ منهاىل ألهنا غاية التذلال لت يبتحهها إت من لو غاية اوفضال"
}اْعُبُدلا رَبَُّكُت{ ضربان: عبادة بالتبخءل لعبادة باتختيارل لهذل لذلي النطال لهي املأمور ِبا يف َنو قولو:  عند الراغس
[ل لالعبد عندل على أضرز: عبد مملوك يصّح بيعو لابتياعول لعبد باوجيادل لذلك ليس إت  ل لعبد بالعبادة 21]البهرة: 

 .(31)لاخلدمةل لالناس يف هذا ضربان: عبد  ل لعبد للدنيا لأعراِضها كاملال لغءل

د( بإثبات األلف رمسما لنطهما ت خترج عن تلك املعا ل كاٌّ يف سياقهال على املعهود لاآليات الكرمية اليت جاءت فيها كلمة )ِعَبا
 يف الرست لالتاللة لالدتلة.

 أما لقفتنا فمع اآليات الثالث اليت لردت حبذف األلف من كلمة )ِعَباد(:

 [.45يف: ِدي َلاأْلَْبَصِر{ ]فاأللىل: }َلاذُْكْر ِعَبَدنَا ِإبْلَرِهيَت َلِإْسَحَا َليَلْعُهوَز أُليل اأْلَيْ 

قرئت الكلمة نهالم عن النيب صّلى ا  عليو لسّلت باجلمع لاوفرادل لحذف األلف فيها إشارة إىل قراءة اوفرادل يهول 
البيضالي: "لقرأ ابن كثء }َعْبَدنَا{ لضع اجلنس موضع اجلمعل أل على أن }ِإبْلَرِهيَت{ لحدل ملزيد شرفو عطف بيان لول 

 ىل فحذف األلف من الكلمة ُيتما الهراءتني مجعما لإفرادما.(3٢)ْسَحَا َليَلْعُهوَز{ عطف عليو"}َلإِ 

[ل لردت عن النيب صّلى ا  عليو لسّلت 19الزُّْخُرف: لكذلك اآلية الثانية: }َلَجَعُلوا اْلَمَلِئَكَة الَِّذيَن ُهْت ِعَبُد الرَّمْحَِن إِنَلثما{ ]
عند »بالنون ظرفما )عند(ل يهول البمني: "قولو: }ِعَبُد الرَّمْحَِن{: قرأ نافع لابن كثء لابن عامر بهراءتنيىل مجعما )عباد(ل ل 

 ل لاملعنيان خمتلفان.(39)مجع َعْبدل لالرسُت ُيتملهما"« عبادَ »ظرفما. لالباقون « الرمحن
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الكرميل أت لهو قولو تعاىل: }َلِعَباُد  ليف اآلية مزيد قولىل فهد لردت كلمة )عباد( مضافة للرمحن يف موضع آخر من الهرآن
 [.63الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونما َلِإَذا َخاطَبَلُهُت اجلَِْهُلوَن قَاُلوا َسَلمما{ ]الُفْرقَان:

ىل فأما اتتفا  ففي قراءِتما بوجو اجلمعل لأما ات فرتا  ففي الرست بإثبات األلف لبني اآليتني اتفا  لافرتا  لفظما لرمسما لمعىنم
 لحذفهال للكاٍّ دتلة.

لبالتأّ  يف اآليتني ْند أن آية الفرقان بإثبات األلف تتحدث عن املؤمنني الذين استلابوا   لللرسول حني دعاهت ملا ُيييهت 
أهنت }َت يَلْعُصوَن اللََّو َما أََمَرُهْت لامتثلوا هلديو طواعية لاختيارمال أما آية الزخرف فتتحدث عن املالئكة لقد لصفهت الهرآن ب

[ل لأهنت }َت َيْبَتْكربُلَن َعْن ِعَباَدتِِو َلَت َيْبَتْحِبُرلَن ُيَببُِّحوَن اللَّْيَا َلالنلََّهاَر َت يَلْفتُلُرلَن{ 6َليَلْفَعُلوَن َما يُلْؤَمُرلَن{ ]التَّْحرمي: 
ل لقد مّر آنفما أن العبادة [ىل فهد خلهوا للعبادة لالتب2٥-19]األَنِبَياء:  بيح ت يبأمون لت يفرتلنل لت يعرفون للمعصية سبيالم

إىل ُتييز  -بإثبات األلف لحذفها-عند الراغس على ضربني: عبادة بالتبخءل لعبادة باتختيارل لهذا ملمح دقيا يهدي 
التبخءل لهت املالئكةىل فمع من يكابد املعصية ليعاجلها }ِعَباد الرَّمْحَِن{ باتختيارل لهت املؤمنونل من }ِعَبد الرَّمْحَِن{ ب

بالتوبة لاونابةل ليصارع شهواتو لشيطانول لجياهد نفبو لميحو زتتو التزاممال ليصرب على الطاعة اختيارمال مع هؤتء الذين 
تت يف لصفهت األلف فهال: }َلِعَباُد يبتبدلون حاللة التوبة لاونابة مبرارة املعصية لالشهوة ثابتني على الِشرعة لاملنهاج أُثب

ىل فخال لصفهت من  الرَّمْحَِن{ل أما املالئكة فعباد خلت فطرِتت من الشهوات لاملعصية فلت يذلقوا طعمها لَل تعرف إليهت سبيالم
رةل لا  األلف فهال }ِعَبُد الرَّمْحَِن{ل فكأن رست األلف يصاحس موالبة املعصية بالتوبةل لحذفها يصاحس العصمة بالفط

 أعلت.

لمثة ملمح آخر يرب  بني الرست لالدتلة أت لهو الظهور لاخلفاءىل فهد ظهرت األلف يف }َلِعَباُد الرَّمْحَِن{ لهت عباد ميشون 
على األرض ليهولون سالممال لتدركهت األمساع لاألبصارل لحذفت األلف يف }ِعَبُد الرَّمْحَِن{ لهت مالئكة ت تدركهت أبصارنا 

 حواسنال فارتب  ظهور األلف باملرئيل لحذفها بوء املرئي.لت 

[ فهد رليت عن النيب صّلى ا  عليو لسّلت باجلمع لرليت أيضما باوفراد 29لأما اآلية الثالثة }فَاْدُخِلي يف ِعَبِدي{ ]الَفْلر: 
س لعكرمة لالضحاك لجماهد لأبو جعفر على معىن اجلنسل يهول أبو حيان: "لقرأ اجلمهور: }يف ِعَباِدي{ مجعمال لابن عبا

لأبو صاحل لالكليب لأبو شيخ اهلنائي لاليما : }يف عبدي{ على اوفرادل لاألظهر أنو أريد بو است اجلنسل فمدلولو لمدلول 
ل فرست (4٥)اجلمع لاحد. لقيا: هو على حذف خاطس النفس مفردةل فهال: }فادخلي يف عبدي{: أي يف جبد عبدي"

 ذف األلف من قبيا الرست اوشاري ليحتما الهراءتني مجعما لإفرادمال لا  أعلت.}ِعَبِدي{ حب

لتبعني موضعما أمجع الهراء على قراءِتا  أربعةلخالصة األمر أن كلمة )ِعَباد( ُرمست يف املصحف الشريف بإثبات األلف يف 
األلف لتشء إىل قراءات أخرى أّداها الهراء كما  بصيوة اجلمعىل فتوافا فيها الرست لاألداءل لُرمست يف ثالثة مواضع حبذف

تلّهوها مشافهة بأسانيدهت عن النيب صّلى ا  عليو لسّلتىل فاختلف بذلك الرست لاألداءل مع ما صاحس بعضها من اختالف 
فرل  سياقية بني  يف الدتلة كالذي لجدنال بني صيويت اجلمع لالظرف )ِعَبد لِعْند(ل لأيضما كالذي ميكن بالتلطف التماسو من

 إثبات األلف مع جماهدة املعاصيل لحذفها مع العصمةل لكذلك إثبات األلف من الظاهرل لحذفها من املخفي.
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 ِبَقـِدٍر(: -)قَاِدر  (4
 لرد الكلمة بصيوة املفرد يف الهرآن الكرمي سبع مرات برمسني خمتلفني:

(ل 1مرفوعمال معرفة مرةل لنكرة ثالث مراتل لهي: ٱْلَهاِدُر) الرست األلل: بإثبات األلف يف أربعة مواضعل لكانت خربما
 (ل يف قولو تعاىل:1(ل َلَهاِدٌر)2قَاِدٌر)

 [.65}ُقْا ُهَو اْلَهاِدُر َعَلى أَْن يَلبلَْعَث َعلَْيُكْت َعَذابما ِمْن فَلْوِقُكْت أَْل ِمْن حَتِْت أَْرُجِلُكْت...{ ]األَنْلَعام:  .1
 [.31َعَلْيِو ءايٌَة ِمْن رَبِِّو ُقْا ِإنَّ اللََّو قَاِدٌر َعَلى أَْن يُلنَلزَِّل ءايَةم...{ ]األَنْلَعام: }َلقَاُلوا َلْوَت نُلزَِّل  .2
 [.99}أَلَََلْ يَلَرْلا أَنَّ اللََّو الَِّذي َخَلَا البََّمَواِت َلاأْلَْرَض قَاِدٌر َعَلى أَْن خَيُْلَا ِمثْلَلُهْت{ ]اِوْسرَاء:  .3
 [.٢ِو َلَهاِدٌر{ ]الطَّارِ : }إِنَُّو َعَلى َرْجعِ  .4

 يف ثالثة مواضعل لكانت جمرلرة بالباءل نكرة: )ِبَهلِدٍر(ل لذلك يف قولو تعاىل: الرست الثا : حبذف األلف

 [.٢1}أََللَْيَس الَِّذي َخَلَا البََّمَواِت َلاأْلَْرَض ِبَهِدٍر َعَلى أَْن خَيُْلَا ِمثْلَلُهْت بَلَلى{ ]يس:  .1
َلى إِنَُّو َعَلى ُكاِّ َشْيٍء ا أَنَّ اللََّو الَِّذي َخَلَا البََّمَواِت َلاأْلَْرَض لَلَْ يَلْعَي َِبَْلِهِهنَّ بَِهِدٍر َعَلى أَْن ُُيِْيَي اْلَمْوَتى بلَ }أَلَلَْ يَلَرلْ  .2

 [.33َقِديٌر{ ]اأَلْحَهاف: 
 [.4٥}أَلَْيَس َذِلَك بَِهِدٍر َعَلى أَْن ُُيِْيَي اْلَمْوَتى{ ]الِهَياَمة:  .3

أما عن الهراءة فهد اتفا الهراء على نطا األلف يف اآليات األربع اليت ُرمست فيها األلفىل فتطابا رست الكلمة مع نطهها نهالم 
 عن النيب صّلى ا  عليو لسّلت.

دٍر( است لأما املواضع اليت حذفت فيو األلف فهد اختلف الهراء يف لجول األداءىل فمنهت من أثبت األلف لقرأ الكلمة )بها
 َعَلى أَْن فاعال لمنهت من قرأها بالياء )يهدر( فعالم مضارعماىل ففي قولو تعاىل: }أََللَْيَس الَِّذي َخَلَا البََّمَواِت َلاأْلَْرَض ِبَهِدرٍ 

زائدةم على است  [ يهول البمني احلليب: "قولو: }بَِهاِدر{: هذل قراءُة العامَِّةل دخلِت الباءُ ٢1خَيُْلَا ِمثْلَلُهْت بَلَلى{ ]يس: 
ل ليف آية األحهاف يهول: "قولو: }بهادٍر{ الباءُ (41) فعالم مضارعما"« يَلْهِدرُ »الفاعِا. لاجلحدريُّ لابن أيب إسحا  لاألعرج 
ارَع ل لقرأ عيبى لزيد بن علي لاجلحدريُّ }يَلْهِدُر{ مض«...أليَس اللَُّو بهادرٍ »زائدٌة. لَحبََّن زيادَِتا كوُن الكالِم يف قوِة 

«. ليس»اسَت فاعٍا جمرلرما بباٍء زائدٍة يف خرِب « بهادرٍ »ل ليف آية الهيامة يهول: "لقرأ العامَُّة أيضما (42))َقَدَر(ل لالرسُت َُيْتمُلو"
 سّلت.ىل فالرست ُيتما الهراءتني اللتني نهلهما أها األداء عن النيب صّلى ا  عليو ل (43)فعالم مضارعما"« يَلْهِدرُ »لزيُد بن علي 

لقياسما على ما سبا ميكن الهول بداءة أن حذف األلف هو من قبيا الرست اوشاريىل إذ يشء إىل قراءة الفعا املضارع 
 )يهدر(ل للوت حذف األلف لتعذرت قراءة صحت مشافهة عن النيب صّلى ا  عليو لسّلت.

 لالالفت يف هذل اآليات الثالث أهنا مجيعما:

 ست فاعا جمرلرما بباء زائدة.قرئت فعالم مضارعمال لا 
 .ُسبهت باستفهام منفي غرضو التهرير 
 .حتدثت عن قدرة ا  على إحياء املوتى خاصة 

لملا كان البيا  يف التشكيك بهدرة ا  عمومما لقدرتو على البعث لالنشور خصوصما جاء الرد باستفهام تهريري يناسس 
ول: ابن عاشور: "لتأكيد الكالم حبرف )أّن( لرد إنكارهت أن ميكن إحياء ا  اخلصويف بل)قادر ليهدر(ل لالعموم بل )قدير(ل يه
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املوتىل ألهنت ملا أحالوا ذلك فهد أنكرلا عموم قدرتو تعاىل على كا شيء. لهلذل النكتة جيء يف الهدرة على إحياء املوتى 
ل فالرد (44)الهدرة من لصف )قادر("بوصف )بهادر(ل ليف الهدرة على كا شيء بوصف )قدير( الذي هو أكثر دتلة على 

على التشكيك بهدرتو تعاىل على إحياء املوتى جاء بوجهي الهراءةل بتهرير إمكانية حدلثها لجتددها مهرتنة بالزمان بصيوة 
عا الفعا )يهدر(ل لأيضما بتهرير ثبوِتا يف الفاعال لت خيفى أن قراءة الفعا املضارع تدل على احلدلث لالتلددل لاست الفا

يدل على ثبوت املصدر يف الفاعا لرسوخول يهول اجلرجا : "الفعا يهتضي مزاللة لجتدد الصفة يف الوقتل ليهتضي اتست 
 .(45)ثبوت الصفة لحصوهلا من غء أن يكون هناك مزاللة لتزجية فعا"

شفهي بني است فاعا لفعا لخنلا إىل أن الكلمة تعدد رمسها يف التدلين بني إثبات األلف لحذفهال لاختلف أداؤها ال
 مضارعل للكا منهما دتلتو عند أها اللوة لأرباز املعا .

 

 الخاتمة
جال البحث بني طائفة من الكلمات تكررت يف الذكر احلكيتل غء أهنا ُدّلنت يف املصحف الشريف برمسني خمتلفنيل لنُهلت 

دتتت اخلطاز الهرآ  الظاهر بني مرسومو لمرليِّول لَل  مشافهة عن النيب صّلى ا  عليو لسّلت بوجهني أل أكثرىل فاتبعت
خيُا من دتتت دقيهة لراء اختالف الرست لتعدُّد الهراءات تتبّدى بتوفيا ا  بعد إمعان النظر لإجالة الفكر يف سيا  

 األلفاظ للطيف املعا .

 حذف األلف: لخلا البحث يف إثبات األلف لحذفها يف هذل الكلمات إىل أن

يُفيد اوشارة إىل لجو آخر من لجول الهراءة خمتلٍف عن املثبت يف املصحف الشريف برلاية حفا عن عاصتل لهي  .1
 األكثر تدالتم يف العاَل اوسالمي.

 ِعَباد(. -ينوّع املعىن بني اوفراد لاجلمعل كما يف )َءاثَلر/ َءاثَار(ل ل)ِعبَلد  .2
 أينا يف )طيف/ عند/ يهدر(.يُوّء يف جذر الكلمة أل اشتهاقهال كالذي ر  .3
 ِعَباد(. -طَاِئف(ل )ِعبَلد  -يوحي باخلفاء مهابا الظهورل كالذي رأينال يف )ءَاثَلر/ َءاثَار(ل )طَِئف  .4
 ِعَباد(. -طَاِئف(ل )ِعبَلد  -ينّت عن تضاّد مكونات اخلطاز يف نصنيل كالذي رأينال يف )طَلِئف  .5
 أينال يف )ِبَهلِدٍر(.يشي َبصوصية تركيس لخصوصية سيا ل كالذي ر  .6

هذال لما يزال الذكر احلكيت نبعما فياضما ت ينهطع مددلل لت تنهضي علائبول يبتنهض ِهت الباحثني يف جماتت شىتل لإننا إذ 
خنتت البحث يف مناذج من اختالف الرست العثما  نوصي الباحثني بالتدبر لالتأما يف كثء من الكلمات الهرآنية اليت رمست 

تني أل أكثر تستخاليف ما لراء الرست من دتتت يشّف عنها البيا  حببن التأيت لأللفاظ لالتلطف للمعا  يف بصور 
 مكونات اخلطاز الهرآ .
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 المصادر والمراجع
ه(ل 691لبيضالي )أنوار التنزيا لأسرار التأليا املعرلف بتفبء البيضالي. ناصر الدينل أبو اخلءل عبد ا  بن عمر بن حممد الشءازي ا .1

 هل.141٢ل 1إعداد: حممد عبد الرمحن املرعشلي. دار إحياء الرتاث العريبل بءلتل ط
ه(ل تح: عادل أمحد عبد املوجود لعلي حممد معّوض. دار 145تفبء البحر احمليطل. حممد بن يوسف الشهء بأيب حيان األندلبي ) .2

 م.2٥1٥ل 3الكتس العلميةل بءلتل ط
 م.19٢4التنوير. حممد الطاهر بن عاشور. الدار التونبية للنشرل تونسل تفبء التحرير ل  .3
هل(ل تح: حممد باسا عيون البود. دار الكتس العلميةل 1332تفبء الهامسي املبّمى حماسن التأليا. حممد مجال الدين الهامسي ) .4

 م.2٥٥3-ه1424ل 2بءلتل ط
هل(ل تح: د. عبد ا  بن عبد احملبن الرتكي. مؤسبة 611ن أيب بكر الهرطيب )اجلامع ألحكام الهرآن. أبو عبد ا ل حممد بن أمحد ب .5

 .2٥٥6-1421ل 1الرسالةل بءلتل ط
هل(ل تح: د. أمحد حممد اخلراط. دار الهلتل  156الدر املصون يف علوم الكتاز املكنون. أمحد بن يوسف املعرلف بالبمني احلليب ) .6

 دمشال د.ت.
هل(ل تح: علي عبد الباري عطية. 121٥آن العظيت لالببع املثا . أبو الفضال شهاز الدينل حممود األلوسي )رلح املعا  يف تفبء الهر  .1

 م.1994-ه1415ل 1دار الكتس العلميةل بءلتل ط
ر سعد هل(ل تح: د. جمدي حممد سرل ٢51شرح طيبة النشر يف الهراءات العشر. أبو الهاستل حممد بن حممد بن حممد بن علي النلَُّوْيري ) .٢

 م.2٥٥3-ه1424ل 1باسلوم. دار الكتس العلميةل بءلتل ط
هل(ل تح: حممد باسا عيون  156عمدة احلفاظ يف تفبء أشرف األلفاظ. أمحد بن يوسف بن عبد الدائت املعرلف بالبمني احلليب ) .9

 م.1996-هل1411ل 1البودل دار الكتس العلميةل بءلتل ط
 م.199٢-ه1419ل 2بءلتل ط –هل(. دار الكلت الطيسل دمشا 125٥شوكا  )فتح الهدير. حممد بن علي بن حممد ال .1٥
 هل(ل تح: د. مهدي املخزلميل د. إبراهيت البامرائي. دار لمكتبة اهلالل.115كتاز العني. أبو عبد الرمحنل اخلليا بن أمحد الفراهيدي ) .11
هل(ل تح: حممود حممد شاكر. مكتبة اخلاْنيل 411جا  )كتاز دتئا اوعلاز. أبو بكرل عبد الهاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلر  .12

 م.2٥٥4ل 5الهاهرةل ط
هل(ل تح: عادل أمحد عبد املوجود لعلي 53٢الكشاف عن حهائا غوامض التنزيا. جار ا ل أبو الهاستل حممود بن عمر الزخمشري ) .13

 م.199٢-ه141٢ل 1حممد معّوض. مكتبة العبيكانل الرياضل ط
هل(ل دراسة لحتهيا: د. أمحد شرشال. جممع امللك فهدل املدينة املنورةل 496ء التنزيا. أبو دالدل سليمان بن ْناح )خمتصر التبيني هللا .14

 هل.1421
-هل1399هل(ل تح: عبد البالم حممد هارلن. دار الفكرل دمشال 395معلت مهاييس اللوة. أبو احلبنيل أمحد بن فارس بن زكريا ) .15

 م.1919
هل(ل تح: حممد خليا عيتا ل دار املعرفةل 5٥2آن. أبو الهاستل احلبني بن حممد املعرلف بالراغس األصفهاىن )املفردات يف غريس الهر  .16

 م.1999-ه142٥ل 2بءلتل ط
ه(ل تح: عبد الرزا  غالس املهدي. دار ٢٢5نظت الدرر يف تناسس اآليات لالبور. برهان الدينل أبو احلبنل إبراهيت بن عمر البهاعي ) .11

 م.1995-ه1415ل 1ميةل بءلتل طالكتس العل
هل(ل تح: البيد بن عبد املهصود بن عبد الرحيت. دار 45٥النكت لالعيون تفبء املالردي. أبو احلبنل علي بن حممد حبيس املالردي ) .1٢

 الكتس العلميةل بءلتل د.ت.
 –ه 1412ل 4(ل مكتبة البواديل جدةل طهل14٥3الوايف يف شرح الشاطبية يف الهراءات الببع. عبد الفتاح بن عبد الوين الهاضي ) .19

 م.1992
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 الهوامش
 .199٥ل 1حتهيا: هند شليبل دار الورز اوسالميل ط (1)
 م.2٥٥6ل 1طبعتو دار البالمل الهاهرةل ط (2)
 .م2٥٥٢ل 1طبعتو مكتبة لهبةل الهاهرةل ط( 3)
 .م2٥1٥طبعتو منشأة املعارفل اوسكندريةل  (4)
 م.2٥1٥ل 2ل العدد31وم اونبانية لاتجتماعيةل اجمللدنشرتو جملة دراسات العل (5)
 م.2٥1٢طبعتو جملة األزهر هدية مع عدد ديبمرب ( 6)
 .136-1/135خمتصر التبينيل سليمان بن ْناح:  (1)
 .341الوايف يف شرح الشاطبيةل عبد الفتاح الهاضي:  (٢)
 .4/21٥أنوار التنزيا لأسرار التأليا:  (9)
 .٢/236لفراهيدي: )أثر( كتاز العنيل ا (1٥)
 .13/323اجلامع ألحكام الهرآن:  ( 11)
 .1/4٢تفبء الهامسي:  (12)
 .5/55أنوار التنزيا:  (13)
 .5/65البابا نفبو:  (14)
 .2/461نظت الدرر يف تناسس اآليات لالبور:  (15)
 .6/316البابا نفبو:  (16)
 .1/19البابا نفبو:  (11)
 .22/356ر: تفبء التحرير لالتنوي (1٢)
 .21/42٥البابا نفبو:  (19)
 .421-21/42٥البابا نفبو: ( 2٥)
 .3/566الكشاف:  (21)
 .3/2٢4النكت لالعيون تفبء املالردي:  (22)
 .3/432معلت مهاييس اللوة: )طوف(  (23)
 .2/424عمدة احلفاظ: )طوف(  (24)
 .1٥/41٥الدر املصون:  (25)
 .5/324فتح الهدير:  (26)
 .29/٢1 التحرير لالتنوير: تفبء (21)
 .15/34رلح املعا :  (2٢)
 .29/٢1تفبء التحرير لالتنوير:  (29)
 .3/149كتاز العنيل الفراهيدي: )حبس(  (3٥)
 .2/424عمدة احلفاظ: )طوف( ( 31)
 .5/13٢رلح املعا :  (32)
 .2/341انظر شرح طيبة النشر:  (33)
 .2/341انظر شرح طيبة النشر:  (34)
 .2/424عمدة احلفاظ: )طوف( ( 35)
 املفردات يف غريس الهرآن: )عبد(. (36)
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 انظر: البابا نفبو: )عبد(. (31)
 .5/31أنوار التنزيا لأسرار التأليا:  (3٢)
 .9/3٢2الدر املصون:  (39)
 .٢/461تفبء البحر احمليطل:  (4٥)
 .9/2٢6الدر املصون:  (41)
 .9/6٢1البابا نفبو:  (42)
 .1٥/5٢5فبو: البابا ن (43)
 .26/65تفبء التحرير لالتنوير:  (44)
 .1/115دتئا اوعلاز:  (45)

 

 

 

 

 

 


