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  بناصر محمد الفیتوري. د                                           

  جامعة المرقب /ةكلیة اآلداب مسالت   

     

  

وآله  الحمد اهللا رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد

  :وصحبه، وبعد

العالقة التي ربطت بین القراءات القرآنیة المتعددة  فإن هذا البحث یتناول

للهجات العربیة المختلفة من خالل األبنیة الصرفیة لألفعال، وقد بدأته بتمهید وا

والمصادر التي اهتمت بهذا  ،رصدت فیه مدى تعدد اللهجات عند العرب

الموضوع، ومدى تأثر العرب في قراءة القرآن من خالل تعدد القراءات منذ 

ثم قسمت البحث إلى وأسباب ذلك،  البدایات األولى لنزول الوحي على الرسول 

مدعومة بالقراءات القرآنیة الموافقة لها  ،تعدد صیغ األفعال تْ خمسة مباحث تناولَ 

  : على النحو اآلتي

  .      صیغتا فَعل وأفعل: المبحث األول -1

  . صیغتا فَعل وفعَّل: المبحث الثاني -2

  .صیغتا فَعل وفاعل: المبحث الثالث -3

  .ل وأفعلصیغتا فعَّ : المبحث الرابع  -4

  .صیغتا فعَّل وفاعل: المبحث الخامس -5

  :وتفصیلها على النحو اآلتي
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  :التمهیـــــــد

إن القرآن الكریم هو حیاة أمتنا العربیة ودستورها القویم، وحیاتها مرتبطة به 

وبلغتها التي شرفها اهللا بكتاب مقدس كفل لها الخلود والبقاء إلى أن یرث اهللا 

ال یعرف التاریخ لغة اتصلت حیاتها بكتاب مقدس كما األرض ومن علیها، ف

  .اتصلت حیاة اللغة العربیة بالقرآن

وال سبیل إلى معرفة ماضي هذه األمة، وفهم حیاتها وتاریخها إال بدرس 

كتابها المقدس ودرس لغتها التي عاشت فیه ومن خالله، ولیس هناك درس لغوي 

  .رآنآصل وال أعمق من درس یصل بین العربیة والق

إن اللغة العربیة الفصحى التي تجمع بین الشعوب العربیة من المحیط إلى    

الخلیج، والتي تستعملها كأداة للتواصل فیما بینها، وهي التي نستعملها في مجال 

الكتابة واألدب والتألیف هي اللغة التي كان یستعملها العرب األوائل منذ العصر 

وهي التي وصلتنا عن طریق القرآن الكریم  الجاهلي كأداة للتفاهم والتواصل،

صادف لغة مثالیة "والسنة النبویة الشریفة واألدب العربي، فاإلسالم حین ظهوره 

مصطفاة موحدة جدیرة أن تكون أداة للتعبیر عند خاصة العرب ال عامتهم، فزاد 

 من شمول تلك الوحدة وقّوى من أثرها نزول القرآن الكریم بلسان عربي مبین، هو

، الذي تحدى ببالغته وفصاحته العرب قاطبة، (1)"ذلك اللسان المثالي المصطفى

مشدوهین أمام لغته المثالیة، عاجزین عن التحدي ولو بسورة  مما جعلهم یقفون

ْثِلهِ َفأْ  :من أقصر سوره كما قال اهللا تعالى   .))2ُتوْا ِبُسوَرٍة مِّن مِّ

                                                 
، دار العلم للمالیین، بیروت، الطبعة السابعة 59صبحي الصالح ،ات في فقه اللغةدراس (1)

 . م1978
  . 23البقرة، اآلیة  سورة )2(
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سالم وقّواها اإلسالم ین العرب قبل اإلوهذه اللغة المثالیة التي كانت تجمع ب   

ال تنفى ظاهرة تعدد اللهجات عملی�ا قبل اإلسالم وبقاءها بعده، بل من " بعد ظهوره

المؤكد أن عامة العرب لم یكونوا إذا عادوا إلى أقالیمهم یتحدثون بتلك اللغة 

ت المثالیة، وٕانما كانوا یعبرون بلهجاتهم الخاصة، وتظهر على تعابیرهم صفا

  .)1("لهجاتهم وخصائص ألحانهم

وٕاذا كان للعرب لهجات شتى تنبع من طبیعة فطرتهم في أداء اللغة، فإن    

العالقة بین هذه اللهجات واللغة الفصحى المشتركة هي العالقة بین الخاص 

اللغویة  مجموعة من الصفات:" والعام، فاللغة كما یقول الدكتور إبراهیم أنیس هي 

ویشترك في هذه الصفات أفراد هذه البیئة، وبیئة اللهجة  خاصة، تنتمي إلى بیئة

جزء من بیئة أوسع وأشمل تضّم عدة لهجات، لكل منها خصائصها؛ ولكنها 

تشترك جمیعا في مجموعة من الظواهر اللغویة التي تیّسر اتصال أفراد هذه 

 البیئات بعضهم ببعض، وفهم ما یدور بینهم من حدیث فهما یتوقف على قدر

  .(2)"الرابطة التي تربط بین هذه اللهجات

والمالحظ أن النحاة وعلماء اللغة األقدمین لم یعرضوا للهجات العربیة في 

العصر الجاهلي عرضا مفصال یجعلنا نقف على الخصائص التعبیریة والصوتیة 

لتلك اللهجات، وٕانما كان جّل اهتمامهم منصبًا على اللغة الفصحى التي نزل بها 

الكریم، وكتبت بها اآلثار األدبیة في الجاهلیة واإلسالم، فكانوا في أغلب  القرآن

                                                 
 .60دراسات في فقه اللغة )1(

نجلو المصریة، القاهرة، الطبعة السابعة المكتبة األ، 11إلبراهیم أنیس اللهجات العربیةفي  (2)

  .م1995
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األحیان یتخلصون من اختالف اللهجات بذكر اللهجة دون تعیین القبائل الناطقة 

فهذا سیبویه في كثیر من األحیان یذكر اللهجة دون أن ینسبها إلى الناطقین  .بها

زعم یونس أنها "أو " ربقال بعض العوقد "أو " بعض العرب یقولسمعنا " :قائال

زعم من یوثق به أنه سمع "أو" رحمه اهللا أنه سمع من العربزعم الخلیل "أو " لغة

  . (1) "من العرب

وابن جني على الرغم من اهتمامه بدراسة اللغة والعنایة بها وخصوصا في 

، لعربقلیلة تحدث فیها عن لهجات ا كتابه الخصائص فإننا ال نجد فیه إال فصوال

  :              ومن هذه الفصول

 .اختالف اللهجات وكلها حجة -1

 .الفصیح یجتمع في كالمه لغتان فصاعدا -2

  .  (2)في ترّكب اللغات -3

وهو یقصد باللغات اللهجات العربیة المختلفة، ونّص على جواز االحتجاج 

نه م العرب؛ لكإال أن إنسانا لو استعملها لم یكن مخطئًا لكال" :بها جمیعا فقال

ما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه أیكون مخطئًا ألجود اللغتین، ف

مقبول منه، غیر منعّي علیه، فالناطق على قیاس لغة من لغات العرب مصیب 

  .)3("غیر مخطئ، وٕان كان غیر ما جاء به خیرًا منه

اعها والسیوطي في كتابه المزهر الذي خصصه لدراسة اللغة وعلومها وأنو 

   م إالـــــــالضخ ال یهتم كثیرا بذكر اللهجات المختلفة إال فیما ندر، فال نجد في كتابه

                                                 
عبد السالم هارون، دار الجیل، : تحقیق .3/264، 211، 205، 2/164، 1/326 الكتاب (1)

   .م1991بیروت، الطبعة الثانیة 
  .محمد على النجار: تحقیق.  2/10،  374، 1/370ابن جني بي الفتح أل الخصائص (2)

  .2/12 سابقال )3(
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فصال وحیدًا یتعرض فیه لذكر بعض األلفاظ التي اختلفت فیها لهجة أهل الحجاز 

  . (1)عن لهجة أهل تمیم

واللغة العربیة كما نعلم، وكما تؤكده لنا أغلب المصادر اللغویة لم تكن 

ة، بل كانت لها لهجات شتى، تختلف فیما بینها اختالفا یكبر أو یصغر موحد

  .حسبما یكون بینهما من تقارب أو تباعد

ولكن هذه اللهجات لم تكن تمنع وجود لغة مشتركة، وهذه اللغة قد أجمع 

كانت العرب تحضر المواسم في " :أغلب القدماء على أنها لهجة قریش، قال الفراء

ت في الجاهلیة، وقریش یسمعون لغات جمیع العرب، فما كل عام وتحّج البی

استحسنوه من لغاتهم تكلموا به فصاروا أفصح العرب، وخلت لغتهم من مستبشع 

      .(2)"اللغات، ومستقبح األلفاظ

كانت قریش أجود العرب انتقاًء لألفصح من األلفاظ " :وقال الفارابي

     .)3("عًا وٕابانة عما في النفسوأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسمو 

من بین العرب  اً وٕاذا كان للعرب لهجات متباینة تنبع من فطرتهم، فإن قریش

قد تهیأت لها عوامل جعلت للغتها الصدارة بین لهجات العرب األخرى، من جوار 

لبیت اهللا الحرام، وسقایة للحجیج، وٕاشراف على التجارة، فقد استجمعت في یدها 

دینیة واالقتصادیة، وكذلك الرسول الذي جاء بشریعة اإلسالم ونزل السلطتین ال

علیه القرآن كان قرشیًا، فكان طبیعیًا أن ینزل القرآن بلغة قریش على الرسول 

  .القرشيّ 

                                                 
  .، دار الفكر 277- 2/275. للسیوطي المزهر (1)
  .1/221 سابقال (2)

أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة القاهرة الطبعة األولى : تحقیق. 33صاالقتراح للسیوطي  )3(

  .م1996



العلوم الشرعیةمجلة   

 1لعدد ا    ات العربیة في القراءات القرآنیة من خالل أبنیة األفعال               اللهج

 -78- 

قد أخذت أفضل ما في اللهجات العربیة كما تذكره  اً ومع أن قریش

ن المثل األعلى في كا المصادر، فالقرآن الذي أوحى به اهللا إلى الرسول محمد

الفصاحة والبیان لجمیع العرب، وال یكتمل له معنى اإلعجاز اللغوي إال إذا كان 

مستجمعًا بحروفه وأوجه قراءاته للغات العرب الذین تحداهم بفصاحته وبالغته، 

  .وكذلك حتى یتیسر علیهم قراءته وفهمه والعمل بما جاء به

بأحادیث تؤكد نزول القرآن على ونصوص السنة النبویة الشریفة قد تواترت 

 :قال سبعة أحرف، فقد تبث في الصحیحین من حدیث ابن عباس أن الرسول

َعَلى َحْرٍف َفَراَجْعُتُه َفَلْم َأَزْل َأْسَتِزیُدُه َفَیِزیُدِنى َحتَّى اْنَتَهى ِإَلى  َأْقَرَأِنى ِجْبِریلُ (

  . )1()َسْبَعِة َأْحُرفٍ 

َسِمْعُت ِهَشاَم اْبَن َحِكیِم ( :قال الخطابومن ذلك أیضا حدیث عمر بن 

َأْقَرَأِنیَها، َفِكْدُت  ْبِن حَزاٍم َیْقَرُأ ُسوَرَة اْلُفْرَقاِن َعَلى َغْیِر َما َأْقَرُؤَها، َوَكاَن َرُسوُل اللَّهِ 

 َفِجْئُت ِبِه َرُسوَل اللَّهِ  َأْن َأْعَجَل َعَلْیِه، ُثمَّ َأْمَهْلُتُه َحتَّى اْنَصَرَف، ُثمَّ َلبَّْبُتُه ِبِرَداِئهِ 

َیا َرُسوَل اللَِّه، ِإنِّي َسِمْعُت َهَذا َیْقَرُأ ُسوَرَة اْلُفْرَقاِن َعَلى َغْیِر َما َأْقَرْأَتِنیَها، : َفُقْلتُ 

: َرُسوُل اللَّهِ  َأْرِسْلُه، اْقَرْأ، َفَقَرَأ اْلِقَراَءَة الَِّتي َسِمْعُتُه َیْقَرُأ، َفَقالَ : َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

َهَكَذا ُأْنِزَلْت، ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ُأْنِزَل َعَلى : اْقَرْأ، َفَقَرْأُت، َفَقالَ  :ا ُأْنِزَلْت، ُثمَّ َقاَل ِليَهَكذَ 

  .)2()َفاْقَرؤوا َما َتَیسََّر ِمْنهُ َسْبَعِة َأْحُرٍف 

معاني ومهما اختلف شارحو هذا الحدیث، وما یثیرونه من جدل في بیان 

هذه األحرف، وتباین أوجه القول بینهم، فإن اإلسالم قد جاء إلى أمة تسودها 

                                                 
یح مسلم، كتاب صالة المسافرین وقصرها، باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف صح ) 1(

  .م2005هـ 1426دار اآلفاق بالقاهرة  .819رقم  316ص
   .821رقم  317ص :السابق ) 2(
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األمیة، وال عهد لها بالشرائع السماویة، وتعیش في مناطق مترامیة األطراف، 

وتتحدث بلهجات متباینة، وفیها الشیخ الطاعن في السن، والمرأة العجوز، والطفل 

لة، وهى اختالف الناس في قراءة القرآن، الذي لم یستقم لسانه، وهنا وجدت مشك

وتسامح اإلسالم معهم في القراءة، وأقّرهم الرسول على اختالفهم كما یظهر ذلك 

عند أحجاز المروة  الرسول لقي جبریل( :من حدیثه، فعن أبي بن كعب قال

ُتَك اْلُقْرآَن َعَلى َسْبعَ  :فقال ِة َأْحُرٍف َفَأیَُّما َحْرٍف َقَرُؤوا َعَلْیِه ِإنَّ اللََّه َیْأُمُرَك َأْن تَْقَرَأ ُأمَّ

   .)1()َفَقْد َأَصاُبوا

وكان نزول القرآن على سبعة أحرف توسعة من اهللا تعالى ورحمة منه 

بالعرب، إذ لو ُكلف كل قبیل منهم ترك لغته التي نشأ علیها لشّق ذلك علیهم، 

  :أمور ومن هنا نستخلص حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف في عدة

تیسیر قراءة القرآن وحفظه على قوم أمیین ال عهد لهم بالشرائع السماویة التي  -1

لم تكن مألوفة لدیهم، وهذا یساعد على نشر هذا الدین الجدید، ویرغب كل العرب 

  .على الدخول فیه

إعجاز القرآن للفطرة اللغویة عند العرب قاطبة، فتعدد وجوه القراءات القرآنیة  -2

یكافئ التعدد اللهجي عند العرب، حتى یستطیع كل عربي أن ینطق بحروفه تعددًا 

وكلماته على لحنه الفطري ولهجته الخاصة مع بقاء اإلعجاز اللغوي فیه، والذي 

  تحدى به جمیع العرب مع الیأس من معارضته؛ ألنه إعجاز للفطرة اللغویة نفسها 

 . عند العرب

    ضــــــــــیة في بعـــــــورة اللفظـــــــفإن تقلب الص إعجاز القرآن في معانیه وأحكامه، -3

                                                 
صحیح مسلم، كتاب صالة المسافرین وقصرها،  باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف  )1(

   . 818رقم  316ص
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األحرف والكلمات یتهیأ معه استنباط األحكام التي تجعل القرآن مالئمًا لكل 

 .)1(عصر

ویعّد القرآن الكریم وقراءاته المتعددة من أوثق النصوص اللغویة التي 

  .لمختلفةیمكن االعتماد علیها في دراسة اللغة العربیة ولهجاتها ا

بوصفه متلقي الوحي عن طریق  فنحن كما نعرف جمیعا أن الرسول 

یدارس جبریل بالقرآن كل عام  ، كان أول قارئ للقرآن الكریم، وكانجبریل

مرة، كما تدل على ذلك األخبار المتواترة، ومنها في صحیح البخاري ما نقله 

كان  أن جبریل أسر إلّي النبي(:مسروق عن عائشة عن فاطمة

یعارضني بالقرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتین، وال أراه إال حضور 

  .)2()أجلي

مع صحابته، یقرأ  وعلى هذا المنهج من التلقي والعرض سار الرسول

اقرأ : قال لي النبي( :علیهم القرآن ثم یقرؤون علیه، فعن عمرو بن مرة قال

ني أحب أن أسمعه من غیري، فإ: ، قال!أقرأ علیك وعلیك أنزل؟: علي، قلت

ٍة ِبَشِهیٍد َوِجْئنَ  :فقرأت علیه سورة النساء حتى بلغت ا َفَكْیَف ِإَذا ِجْئَنا ِمن ُكلِّ أمَّ

، وعلى هذا المنهج )4()أمسك، فإذا عیناه تذرفان :قال، ))3ِبَك َعَلى َهـؤُالِء َشِهیداً 

 - ن اهللا علیهم رضوا -الدقیق من التلقي والعرض والمشافهة سار الصحابة 

                                                 
  1277كتاب فضائل القرآن، باب كان جبریل یعرض القرآن على النبي صحیح البخاري، )1(

    .م2002هـ 1423دار ابن كثیر، دمشق وبیروت، الطبعة األولى . 4997رقم 
  .التراث بالقاهرة د أبو الفضل إبراهیم، مطبعةمحم: تحقیق .1/232البرهان في علوم القرآن )2(
  .41سورة النساء، اآلیة  ) 3(
ٍة ِبَشِهیٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلى  :خاري، كتاب التفسیر، بابصحیح الب )4( َفَكْیَف ِإَذا ِجْئَنا ِمن ُكلِّ أمَّ

  .4582رقم  1127، صَهـؤُالِء َشِهیدًا 
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كان الرجل إذا هاجر :" یتدارسون القرآن في ما بینهم، قال عبادة بن الصامت

 إلى رجل مّنا یعلمه القرآن، وكان ُیسمع لمسجد رسول اهللا  یدفعه النبي

  .)1("ضجة بتالوة القرآن حتى أمرهم رسول اهللا أن یخفضوا أصواتهم لئال یتغالطوا

في الوقت نفسه  واتر القرآن كان الرسولومع هذا المنهج الدقیق في ت

یأمر أصحابه بكتابة الوحي من بدایة الدعوة، ویؤكد ذلك ما ورد في خبر إسالم 

عمر بن الخطاب، وغیره من األحادیث التي تؤكد كتابة القرآن على عهد رسول 

إذا نزلت  رسول اهللا كان:" ، ومنها وما روي  عن ابن عباس أنه قالاهللا

ضعوا هذه السورة في الموضع الذي : دعا بعض من یكتب، فقال علیه سورة

كّنا عند رسول اهللا نؤلف القرآن في :" یذكر فیه كذا وكذا، وعن زید بن ثابت قال

  .)2("الرقاع

من ناحیة، ثم بین  وجبریل فالقرآن أخذ بالمشافهة أوال بین رسول اهللا

دایة الوحي في الرقاع والصحابة من ناحیة أخرى، ومع كتابته من ب الرسول

 والسعف واألكتاف وجد االختالف على ما مر بنا، وعاش الصحابة مع الرسول

جمع أبو بكر  یقرؤون فیختلفون، والرسول یقّرهم على ذلك، وبعد وفاة الرسول

القرآن المكتوب في صحف، وأودعت عنده، ثم عند عمر بن الخطاب، ثم عند 

عثمان القرآن في مصحف واحد معتمدا ، ثم جمع ابنته حفصة زوج الرسول

                                                 
، مطبعة عیسى البابي 1/241مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظیم الزرقاني )1(

، مؤسسة الرسالة ببیروت، 121ص لمّناع القطانن ومباحث في علوم القرآ. وشركائه بالقاهرة

   .م1981هـ 1401الطبعة الثامنة 
: تحقیق .3954رقم  5/734سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل الشام والیمن  )2(

   .أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
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على نسخة حفصة وعلى خیرة الصحابة في الحفظ واإلتقان، ثم كتب منها 

  .المصاحف التي بعث بها إلى األمصار اإلسالمیة

وما وجود االختالف في القراءات القرآنیة إال مراعاة لهؤالء العرب الذین 

لقرآن بالصورة المثلى إال إذا كانوا ال یحسنون لهجة قریش، وال یستطیعون قراءة ا

تقارب مع ألسنتهم، ورغم أن القرآن كان موافقا للهجة قریش في أغلبه، فلهجة 

قریش نفسها كانت مزیجا من اللهجات العربیة كما تذكره المصادر، ومع كل ذلك 

األخرى بدلیل ورود العدید من األلفاظ واألسالیب  فالقرآن لم یهمل بقیة اللهجات

تي تسـایر اللهجـات العربیـة المختلفـة، مخـالفا بذلك لهجـة قریش، ومن اللغویة ال

فتم أنتم وزید ما اختل" :حین أمر كّتاب المصاحف بقوله ذلك قول عثمان

، وقد برزت بعض مالمح هذا (1)"، فإنه أكثر ما نزل بلسانهمفاكتبوه بلغة قریش

  .لفةاالختالف على المستوى الصرفي في أبنیة األفعال المخت

والفعل المجرد في العربیة ال یقل عن ثالثة أحرف وال یزید عن أربعة، وله 

أوزان ذكرها النحاة في مصنفاتهم، وقد یزاد على الفعل بعض األحرف لداللة على 

بعض المعاني، كما نص على ذلك النحاة أن المزید فیه لغیر اإللحاق، ال بد 

فظي كما كانت في اإللحاق وال لزیادته من معنى؛ ألنها إذا لم تكن لغرض ل

  . )2(لمعنى كانت عبثاً 

ویختلف المعنى باختالف أنواع الزیادة، وعدد األحرف المزیدة؛ فإذا أردنا 

مثال تعدیة الفعل الالزم زدنا حرف الهمزة في أوله، فیصبح الفعل متعدیا، وهكذا 

                                                 
  .3104رقم  5/284ة التوبة من سور : تفسیر القرآن، باب سنن الترمذي، كتاب (1)

الحمید وغیره،  ي الدین عبدیمحمد مح: تحقیق .1/83شرح الرضي على شافیة ابن الحاجب  )2(

   .م1982دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، الطبعة األولى 
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د فاء الفعل لداللة على المبالغة والتكثیر، وزیادة األلف بعلتضعیف عین الفعل 

، وهذه المعاني أغلبیة ولیست قطعیة كما نص على ...لداللة على المشاركة ل

ذلك النحاة؛ وٕانما قالوا ذلك؛ ألنه توجد في اللغة أفعاال عدیدة قد زیدت علیها 

بعض األحرف، ولم یطرأ علیها أي تغییر في معناها كما نجد أفعاال أخرى قد 

تالف األحرف المزیدة، ومع ذلك لم یختلف صیغت على أكثر من وزن، نظرًا الخ

  .معناها تبعا الختالف نوع الزیادة

وهذا االختالف إنما یرجع إال خالف لهجي بین القبائل العربیة؛ ولذلك نجد 

النحاة عندما یتعرضون لهذه األفعال یشیرون إلى اتفاق معانیها رغم زیادة بعض 

ویرجعون هذا االختالف إلى  األحرف علیها، أو اختالف نوع األحرف المزیدة،

تعدد اللهجات العربیة، وقد ینّصون على مستعملي تلك األوزان من القبائل العربیة 

  .في بعض األحیان، ویهملون ذكرها في أحیان آخرى

ومن خالل القراءات القرآنیة المختلفة التي تعكس الواقع اللغوي عند العرب 

ة الفعل مع توافق المعاني فیها في ظهرت هذه الخالفات اللهجیة في اختالف بنی

  : عدة صور منها 

 :صیغتا فَعل وأفعل: المبحث األول

) أفعل(بتخفیف العین و) فعل(إن األفعال المصاغة على هذین البناءین 

بزیادة الهمزة في أول أفعال كثیرة في اللغة مع اتحادها في المعنى واتفاقها في 

  : بذلكالداللة، وقد جاءت القراءات القرآنیة 

  ُیحزنـك،  وال: عــــــقـرأ نافـ، ))1یَن ُیَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفرِ َوَال َیْحُزنَك الَّذِ  :قال تعالى -1

                                                 
  .176سورة آل عمران، من اآلیة  ) 1(
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 وقرأ ،))1َال َیْحُزُنُهُم اْلَفَزُع اْألَْكَبرُ   :بضـم الیـاء فـي كـــل القرآن إال قولـه تعـالى

  .)2(َحزن وأحزن: الباقون بالفتح، وهما لغتان، یقال

والحاء،  ، قرأ حمزة بفتح الیاء))3َوَذُروْا الَِّذیَن ُیْلِحُدوَن ِفي َأْسَمآِئهِ  :قال تعالى -2

لحد وألحد، وقرأ الباقـون بضـم الیاء وكسر : هما لغتان، یقال: قال الكسائي

، ووافقه 103یلحدون بفتح الیاء كذلك في سورة النحل، اآلیة : ، وقرأ حمزة)4(الحاء

  .)5( 40ورة فصلت، اآلیة الكسائي في س

 قرأ حمزة و الكسائي ،))6اللَِّه َكِذبًا َفُیْسِحَتُكمْ  َال تَْفَتُروا َعَلى  :قال تعالى -3

قال . بفتح الیاء والحاء: بضم الیاء وكسر الحاء، وقرأ الباقون) فُیسِحتكم(وحفص 

  .)7(سحته وأسحته، إذا استأصله وأهلكه: هما لغتان، یقال: الفراء

فعلت وأفعلت، قال في : صنف أبو إسحاق الزجاج كتابًا تحث عنوان وقد

هذا كتاب نذكر فیه ما تكلمت به العرب على اللفظ فعلت وأفعلت " :مقدمته

ذكر  )8("والمعنى واحد، وما تكلمت به على اللفظ فعلت وأفعلت والمعنى مختلف

                                                 
  .  103األنبیاء، من اآلیة سورة  ) 1(
سعید األفغاني، : ، تحقیق181الرحمن بن محمد بن أبى زرعة  حجیة القراءات لعبد ) 2(

  .م1974منشورات جامعة بنغازي، لیبیا، الطبعة األولى 
  .180األعراف، من اآلیة سورة  ) 3(
  .181حجیة القراءات ص ) 4(
  .636، 394، 303المصدر السابق ص ) 5(
  .61سورة طه، من اآلیة  ) 6(
  .454حجیة القراءات ص ) 7(
ماجد حسن الذهبي، الشركة المتحدة للتوزیع : تحقیق. 1تاب فعلت وأفعلت للزجاج صك ) 8(

  .دمشق
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المعنى واحد، فیه ما یزید على خمسة وعشرین فعال وردت في القرآن بالوجهین و 

حاط وأحاط، راب وأراب، سرى وأسرى، كّن وأكن، نكر وأنكر، وفى : نذكر منها

، والمالحظ من خالل ما نقله أهل اللغة أن هذین )1(وأوفى، لفى وألفى، ینع وأینع

البناءین في الفعل كانا مستعملین في لهجات العرب، ودخال اللغة الفصحى معًا، 

فعلت وأفعلت والمعنى فیهما واحد، إال أن اللغتین  وقد یجيء:" حیث یقول سیبویه

اختلفتا، زعم ذلك الخلیل، فیجيء به قوم على فعلت، ویلحق قوم فیه األلف، 

  . )2("فیبنونه على أفعلت

وینسب السیوطي فعلت ألهل الحجاز، وأفعلت ألهل تمیم، كما یظهر ذلك 

:" ، وقال داود سلوم)3("هأهل الحجاز الته یلیته، وتمیم، أالته ُیلیت:" من كالمه

فقد استقریت أفعاال من وزن أفعل نسبت ... مجيء أفعل وفعل بمعنى واحد 

أحق، وأجرأ، وأحزن، وأفتن، وأالت، وأمض، : لتمیم، ونسب فعل لغیرها، وهى

  .)4(وأمدّ 

 :صیغتا فَعل وفّعل: المبحث الثاني

ألغلب في صیغة فعل األولى مخففة العین، وفّعل الثانیة بالتضعیف، وا

ل، ولكن ذلك ــــــــر في الفعــــــــــــة والتكثیـــــــة على المبالغــــــالدالل) فّعل(غة ـــــــهذه الصی

لیس على اإلطالق، حیث نجد بعض النحاة ینّصون على ذلك في كتبهم، فهذا 

                                                 
  .  وما بعدها 153كتاب فعلت وأفعلت للزجاج ص ) 1(
  .   4/61الكتاب  ) 2(
  .2/276المزهر  ) 3(
،  عالم الكتاب، ومكتبة 351المعجم الكامل في لهجات الفصحى للدكتور داود سلوم  ) 4(

  .   م1987هـ 1407بیروت، الطبعة األولى عربیة الالنهضة 
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سیبویه ینّص على أن التخفیف في األفعال مضعفة العین عربي جائز إذا كانت 

   .)1(ألفعال دالة على القلیل والكثیرهذه ا

وقد جاءت القراءات القرآنیة المتواترة تحمل لنا كال البناءین في الفعل 

  :الواحد، وموثقة لهما في االستعمال

 ، قرأ عاصم وحمزة))2َوَلُهم َعَذاٌب َأِلیٌم ِبَما َكاُنوا َیْكِذُبونَ : قال تعالى -1

كّذب یكّذب تكذیبًا، وكان : الباقون بالتشدید منیكذبون، بالتخفیف، وقرأ : والكسائي

أوفیت الرجل حقه، ووّفیته، : قوم من أهل العربیة یذهبون إلى أنهما لغتان مثل

  .)3(وأعظمته وعّظمته

وقد جاء هذا الفعل في القرآن مخففا ومشددا في عدد كبیر من اآلیات القرآنیة 

  .مختلف فیه بین القراء

بالتشدید،  كّفلها،: ، قرأ عاصم وحمزة والكسائي))4َزَكِریَّا  َوَكفََّلَها :قال تعالى -2

  . )5(وقرأ الباقون بالتخفیف

، قرأ )6(﴿ َأَو َمن ُیَنشَُّأ ِفي اْلِحْلَیِة َوْهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْیُر ُمِبیٍن﴾: قال تعالى – 3

   تح الیاء وتخفیف حمزة والكسائي وحفص بضم الیاء وتشدید الشین، وقرأ الباقون بف

                                                 
  . 4/64الكتاب   ) 1(
  . 10البقرة، من اآلیة سورة  ) 2(
  . 248-247حجیة القراءات ص  ) 3(
  .  37سورة آل عمران، من اآلیة  ) 4(
  . 161حجیة القراءات ص ) 5(
  .18الزخرف، من اآلیة سورة  ) 6(
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  .)1(الشین

ورد الفعل فتح في القرآن الكریم في خمس عشرة آیة، على صیغة الماضي،  -4

والمضارع، ومسندا لنائب الفاعل، ومسندًا لواو الجماعة، ونا الفاعلین، وملحقة به 

، 40، واألعراف اآلیتین 44، والنعام اآلیة 76البقرة اآلیة : عالمة التأنیث، وهى

، 65، ویوسف اآلیة 11، والقمر اآلیة 1، والفتح اآلیة 77مؤمنون اآلیة ، وال96

، 73، 71، والزمر اآلیتین 96، واألنبیاء اآلیة 2، وفاطر اآلیة 26وسبأ اآلیة 

، وقد اختلف القراء فیه بین التشدید والتخفیف 14، والحجر اآلیة 19والنبأ اآلیة 

 : على النحو التالي

في البقرة والمؤمنون، والفتح، ویوسف، وسبأ، وفاطر،  قرأ الجمیع بالتخفیف -1

  .والحجر

قرأ ابن عامر بالتشدید في األنعام واألعراف، والقمر، واألنبیاء، وقرأ الباقون  -2

 .بالتخفیف

 .قرأ أبو عامر وحمزة والكسائي في األعرف بالتخفیف وقرأ الباقون بالتشدید -3

  .)2(النبأ بالتخفیف، وقرأ الباقون بالتشدیدقرأ عاصم وحمزة والكسائي في الزمر و  -4

ومن خالل هذا السرد البسیط نالحظ أن جمیع القراء اشتركوا في التشدید 

والتخفیف في هذا الفعل، كما أنهم اختلفوا في قراءة العدید من األفعال األخرى، 

قدر، وذكر، وعزز، : فقرأها بعضهم بالتشدید، وقرأها آخرون بالتخفیف، منها

  .)3("، وصدق، وهدموبشر

                                                 
  .646حجیة القراءات ص  ) 1(
  .746، 625، 470، 288، 282، 250ص  :سابقال ) 2(
، 597، 743، 532، 640، 163، 161، 513، 511،  445، 403ص  حجیة القراءات ) 3(

384 ،479.  
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  راء قد نجد له في بعض األفعال اختالفا في ـــع بین القــــــوهذا االختالف الواق

المعنى تبعا الختالف الفعل بین التشدید والتخفیف؛ ولكن هذا االختالف في 

المعنى لیس مقصودا من القراء؛ ألن القراء لیسوا سوى نقلة أمناء لتلك القراءات 

  .التي سمعوها

ل السبب في ذلك راجع إلى اختالف اللهجات العربیة في استعمال تلك ولع

  . األفعال بین التشدید والتخفیف سواء اتفق المعنى أو اختلف

وقال داود سلوم في معجم اللهجات حول الفعل كذب في قوله 

 ب جمیعاً خففها علي بن أبى طال:" قال الفراء ،))1َوَكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا ِكذَّابًا :تعــــالى

، وقد نسب التضعیف في الفعل بّشر إلى تمیم، )2("وثقلها عاصم  وأهل المدینة

  .)3(والتخفیف إلى كنانة وأهل تهامة عامة، وقد نسب الفراء التضعیف إلى عكل

  

 :صیغتا فعل وفاعل: المبحث الثالث

صیغة فاعل تدل في الغالب على المشاركة بین الفاعل والمفعول به في 

وفاعل :" ، كما نّص على ذلك النحاة، قال ابن الحاجب في الشافیةأصل الفعل

لنسبة أصلة إلى أحد األمرین متعلقًا باألخر  للمشاركة صریحًا؛ والعكس ضمنًا، 

  . )4("ضاربته  وشاركته: نحو

ولكن هذا لیس على اإلطالق، فقد تأتي صیغة فاعل لمعان أخر سردها 

  . ینمعنى الفعل المجرد فعل، بتخفیف الع النحاة في كتبهم، ومنها أن تأتى على

                                                 
  .28سورة النبأ، اآلیة  ) 1(
  .51، 389المعجم الكامل في لهجات الفصحى ص  ) 2(
  .51، 389المصدر السابق ص  ) 3(
  .1/96شرح الرضي على الشافیة  ) 4(
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فعل : وقد وردت علینا القراءات القرآنیة المتواترة مستعملة لكال البناءین

وفاعل، في الفعل الواحد، سواء اختلف المعنى بینهما أم لم یختلف، كما نّص 

  : على ذلك المفسرون

قرأ  ،) )1ا َیْخَدُعوَن ِإالَّ َأنُفَسُهمُیَخاِدُعوَن الّلَه َوالَِّذیَن آَمُنوا َومَ  :قال تعالى -1

: یخدعون، بغیر األلف، وقرأ الباقون  باأللف: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر

  .)2(یخادعون

   .))3َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعیَن َلْیَلًة   :قال تعالى -2

قال  ،)4(ا، باأللفواعدن: وعدنا، بغیر األلف، وقرأ الباقون: قرأ أبو عمرو      

طارقت النعل، : وقد تأتي المفاعلة من واحد في الكلم العرب، قالوا:" القرطبي

وداویت العلیل، وعاقبت اللص، والفعل من واحد، فیكون لفظ المواعدة من اهللا  

  .)5("خاصة لموسى، كمعنى وعدنا، فتكون القراءتان بمعنى واحد

 :، قرأ نافع وعاصم والكسائي))6َرى تَُفاُدوُهمْ أُتوُكْم ُأَساَوإِن یَ  :قال تعالى -3

ا بعد أن تفدوه بغیر األلف، وفادیت نفسي إذا أطلقته: تفادوهم باأللف، وقرأ الباقون

 .)7("دفعت شیئا، بمعنى فدیت

                                                 
  .9البقرة، من اآلیة سورة  ) 1(
دار الكتب العلمیة، بیروت  .268، 1/137، وتفسیر القرطبي 96، 87حجیة القراءات ص ) 2(

  .م1996هـ 1417لبنان، الطبعة الخامسة 
  .51البقرة، من اآلیة سورة  ) 3(
  .268، 1/137، والقرطبي 96، 87حجیة القراءات ص  ) 4(
  .5/145، 2/16، 1/268الجامع ألحكام القرآن  ) 5(
  .85البقرة، من اآلیة سورة  ) 6(
  .5/145، 2/16، 1/268تفسیر القرطبي  ) 7(
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بغیر  لمستم النساء: قرأ حمزة والكسائي" ،) )1َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء  :قال تعالى -4

أو األمرین  نى جامعتم أو باشرتمأن یكون بمع: ثالثة أقوال األلف، وفى لمستم

 .)2("بمعناه عند أكثر الناس ستم، ولممعاً 

: عمرو وأبو قرأ ابن كثیر ،))3َداِفُع َعِن الَِّذیَن آَمُنواِإنَّ اللََّه یُ  :قال تعالى -5

  .)4(یدافع باأللف: یدفع بغیر األلف، وقرأ الباقون

قع بین القراء سوى مظهر من مظاهر اختالف وما هذا االختالف الوا

قتل وقاتل، سفر وسافر، :" لهجات العرب في استعمال هذه األفعال وغیرها نحو 

وقد تجيء فاعلت ال ترید بها عمل " :كما نّص على ذلك سیبویه بقوله نول وناول،

، وقد حاولت البحث )5("اثنین، ولكنهم بنوا علیه الفعل، كما بنوه على أفعلت

وصول إلى معرفة اللهجات العربیة التي تنسب إلیها هذه األوزان من الفعل فلم لل

تسعفني المصادر التي اطلعت علیها بذلك، ولعل ذلك راجع إلى عدم اهتمام 

النحاة واللغویین األوائل بالتعرض لتلك اللهجات إال إذا جّرتهم المناسبة إلیها؛ ألن 

لفصحى، وقّلما تعرضوا في مصنفاتهم إلى جّل اهتمامهم  كان منصبًا على اللغة ا

  .الناطقة بها ا إلى أصحابها من القبائلنسبة تلك االستعماالت التي یجّوزونه

  

 صیغتا فّعل وأفعل :المبحث الرابع

  ر ــــــــة أفعل تدل في أشهــــــب على الكثیر، وصیغــــــة فّعل تدل في الغالــــــصیغ

                                                 
  .43النساء، من اآلیة سورة  ) 1(
  .477، 204، 104حجیة القراءات ص  ) 2(
  .38الحج، من اآلیة سورة  ) 3(
  .477، 204، 104حجیة القراءات ص  ) 4(
  .4/68الكتاب  ) 5(
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  . المفعول بهعلى تعدیة الفعل إلى  معانیها

ولقد وردت الصیغتان مستعملتین في الفعل الواحد على وزن فّعل بتضعیف 

العین، وعلى وزن أفعل المزید بالهمزة في أوله في العدید من الشواهد المسموعة 

  : قرآنیة هذا االستعمال، نذكر منهاعن العرب، وأیدت القراءات ال

 فأمتعه قلیال،: قرأ ابن عامر ،))1ُعُه َقِلیًال َقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمتِّ   :قال تعالى -1

  .)2(بالتشدید، وهما لغتان بالتخفیف، وقرأ الباقون

: وعاصم قرأ ابن كثیر وأبو عمرو، ))3و الّلُه َما َیَشاُء َوُیْثِبتُ َیْمحُ :قال تعالى -2

  .)4(یثّبت بتشدید الیاء: ُیثبت بالتخفیف من أثبت یثبت إثباتًا، وقرأ الباقون

لَ  :قال تعالى -3  ِبْئَسَما اْشَتَرْوْا ِبِه َأنُفَسُهْم َأن َیْكُفُروْا ِبَما أَنَزَل الّلُه َبْغیًا َأن ُیَنزِّ

     ُینزل: ، قرأ ابن كثیر وأبو عمرو))5َلى َمن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ الّلُه ِمن َفْضِلِه عَ 

بالتشدید في سورة  أقرآن، وخالف أبو عمرو مذهبه فقر ال بالتخفیف في جمیع

، وابن كثیر خالف مذهبه فقرأ 21، وفى سورة الحجر اآلیة 28األنعام اآلیة 

، كأنه أراد أن یجمع بین اللغتین، وقرأ 93، 92بالتشدید في سورة  اإلسراء اآلیة 

نّبأته وأنبأته، : الباقون جمیع ذلك بالتشدید، وحجتهم أن نّزل وأنزل لغتان مثل

، 21الف حمزة والكسائي مذهبیهما في سورة لقمان اآلیة أعظمت وعّظمت، وخو 

، وهناك العدید من األفعال )6(حیث قرأ بالتخفیف 17، 15وسورة الشورى اآلیة 

                                                 
  .126ن اآلیة سورة البقرة، م ) 1(
  .114حجیة القراءات ص ) 2(
  .39سورة الرعد، من اآلیة  ) 3(
  .374حجیة القراءات ص ) 4(
  .90سورة البقرة، من اآلیة  ) 5(
  .106حجیة القراءات ص ) 6(
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التي اختلف القراء حولها بین التشدید في عین الفعل أو تخفیف عین الفعل مع 

وصى، كمل، كذب، بشر، نجى، نسى، : منها ،إضافة الهمزة في أول الفعل

التي وردت في  وهذه بعض األفعال ،)1(غشى، بلغ، مسك، وفى، كرم، متع

تدل على أن البناءین في صیغة الفعل قد یتبادالن المواقع في  القراءات القرآنیة

الفعل الواحد، سواء أدى ذلك إلى اختالف المعنى أم كان المعنى فیهما واحدًا؛ 

یرجع هذا الخالف إلى تعدد ألن القراءات سماعیة، ال عالقة لها بالمعاني، و 

اللهجات عند العرب، حیث نجد بعض العرب یستعمل صیغة فّعل في نفس الفعل 

ة، قال وقد الحظ اللغویون والنحاة هذه الظاهر . الذي یستعمل فیه غیرهم أفعل

، )2("واحد ال یتغیر إن فّعلت وأفعلت قد یصاغ علیهما الفعل ومعناه:" سیبویه

من األفعال التي جاءت عن العرب على كال البناءین نذكر وذكر في كتابه العدید 

، ولم أعثر فیما )3("خبر، سمى، بكر، قلل، كثر، وعز، حود، أذن، وفى:" منها

اطلعت علیه من المصادر من ینسب كل صیغة من هاتین الصیغتین إلى البیئة 

لفصحى أو القبیلة التي استعملتها سوى إشارة بسیطة في المعجم الكامل للهجات ا

زیة، ویبّشرهم بالتشدید لغة أبشرت لعلها لغة حجا: قال بعضهم" :حیث یقول

  . )4("تمیم

 صیغتا فّعل وفاعل: المبحث الخامس

  راءات ــــــــة، وقد جاءت القـــــصیغة فّعل للتكثیر غالبًا، وصیغة فاعل للمشارك

                                                 
، 301، 286، 284، 256، 255، 163، 247، 126، 124، 115حجیة القراءات ص ) 1(

475 ،126 ،114.  
  .4/62الكتاب  ) 2(
  .63، 4/62المصدر السابق  ) 3(
  .51المعجم الكامل في لهجات الفصحى ص ) 4(
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لنحاة أنهما بمعنى القرآنیة تجمع بین البناءین في الفعل الواحد، وقد قال عنهما  ا

یؤدي معنى التكثیر، ولیس كل مفاعلة  نه لیس كل تفعیلواحد، وهذا صحیح؛ أل

  :تدل على المشاركة ومن تلك القراءات

 ، قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة))1َال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ وَ  :قال تعالى -1

وعاصم وابن عامر تصاعر، بألف بعد الصاد المخففة، وقرأ ابن كثیر : والكسائي

صّعر، " :أللف وتشدید العین، قال سیبویها ر، بغیرتصعّ : والحسن ومجاهد

 .)2("ضّعف وضاعف: صاعر، بمعنى واحد كما نقول

   .))3َفَقاُلوا َربََّنا َباِعْد َبْیَن َأْسَفاِرَنا   :قال تعالى -2

وبّعد ربنا، على الدعاء، : قرأ ابن كثیر وأبو عمرو وهشام وعن ابن عامر

لف باعد، باأل: المعنى، وقرأ الباقونباعد وبّعد واحد في : من التبعید، قال النحاس

  .)4(مع تخفیف العین

 ، قرأ))5ضًا َحَسنًا َفُیَضاِعَفُه َلهُ مَّن َذا الَِّذي ُیْقِرُض الّلَه َقرْ  :قال تعالى -3

امر وأبو فیضاعفه بألف بعد الضاد المخففة، وقرأ ابن كثیر وابن ع: الجمهور

  .)6(یضّعفه بدون ألف بعد الضاد وتشدید العین: جعفر ویعقوب

وقد ورد الفعل یضاعف في القرآن في تسع آیات، فقرأ ابن كثیر وابن عامر       

بتشدید العین مع حذف األلف في جمیع القرآن، وقرأ  أبو عمرو  بالتشدید في 

                                                 
  .18سورة لقمان، من اآلیة  ) 1(
  .565، وحجیة القراءات ص14/47تفسیر القرطبي  ) 2(
  .19سورة سبأ، من اآلیة  ) 3(
  .588، وحجیة القراءات ص14/186الجامع ألحكام القرآن  ) 4(
  .245سورة البقرة، من اآلیة  ) 5(
  .139، وحجیة القراءات ص2/482التحریر والتنویر  ) 6(
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وٕاثبات األلف في جمیع  أ الباقون بالتخفیف ر فقط، وق 30سورة األحزاب اآلیة

  . )1(القرآن

 ال: فزایلنا، یقال: وقرأ بعضهم: ، قال الفراء))2َفَزیَّْلَنا َبْیَنُهمْ   :قال تعالى -4

  . )3("ال أفارقه: أزایل فالنًا، أي

أفعاًال جاءت على وزنین   ومعنى ذلك أن أمامنا في هاتین القراءتین

ولكن المعنى، یة  یؤدى إلى اختالف الف في البنفّعل وفاعل، واالخت: مختلفین

اتفقوا هنا أن التفعیل والمفاعلة بمعنى واحد، قال أبو حیان حول  المفسرین والنحاة

 لغة أهل الحجاز، وصّعر بأن صاعر َال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ وَ   :قوله تعالى

  .)4(لغة أهل تمیم) مشددة العین(

تها بین فعل وأفعل وفّعل فاعل، إن هذه األفعال التي تعددت طرق صیاغ

وصیاغة الفعل الواحد على أكثر من وزن، مع االتفاق في المعنى، ألنه ال تفاضل 

بین القراءات القرآنیة، وال فرق بین هذه الصیغ في أداء المعنى، والداللة علیه؛ 

العربیة، وقد أشار اللغویون والنحاة  ع إلى خالف لهجي وقع بین القبائلألنه یرج

في  تالف صیاغة بعض األفعال واتفاقهاى هذا الخالف عندما نّصوا على اخإل

نًا یحاولون التفرقة بین معانیها كما ذكر ذلك سیبویه نقال المعنى، وٕان كانوا أحیا

  .)5(بن العالء أنه كان یفرق بین أنزل ونّزل وعمر  أبي عن

                                                 
   .712، 699، 203، 139حجیة القراءات ص  ) 1(
  . 28سورة یونس، من اآلیة  ) 2(
  .8/212الجامع ألحكام القرآن  ) 3(
   .250المعجم الكامل في لهجات الفصحى ص ) 4(
  .4/63الكتاب  ) 5(
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تغیرت وهذا البحث ال یهدف إلى االستقصاء الشامل لكل األفعال التي  

صیغها من خالل القراءات القرآنیة، وٕانما هو لمحة عجلى تقدم نماذج للخالف 

  .اللهجي بین القبائل العربیة في المستوى البنیوي للفعل، واهللا ولي التوفیق
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