


 داءــــــــــهاإل

 

 محمد الخولى  ـ  د  /  إلى أخى األكبر 

 طيلة حياتى .  .      إال أنك كنت لى أبا     ليس فارق السن بيننا كبيرا   

 

. الذى سبق فضله  ذلك العالم الجليلتجلى هذا بعد رحيل والدنا ـ رحمه اهلل ـ    

 ـ جل وعال ـ بعد فضل اهلل علينا كل فضل 

حتى أثناء دراستى  . فخلفته فى أمرى . وضا....  وقد كنت بعده ِعرأيتك 

 ، ورعيتنى أفضل ما تكون الرعاية . وبحثى هذا .  تكفلت بى 

 

الفخر  يمألها؛ أضعه على رسالة أجدر منك بهذا اإلهداء المتواضع فلم أر    

، الذى طالما  ى آيات الكتاب العزيز. ذلك أنها بحث لغوى فويعلوها الشرف

فكم زرع فينا معرفة اهلل وحب كتابه . عشنا سويا فى ظله مع أبينا الراحل . 

 أسمع حديثه عن اهلل وكتابه . وما زلت أحفظ كنوزا من علمه . وكأنى 

 

 وفى صحتى ومرضى     أنت رعيتنى فى غناى وفقرى ...     أخى العزيز 

 وما زلت تحيطنى بحبك ورعايتك                     

  

 روح أبى الجليل . فإليك . . وإلى

 الكريم .إليكما ... أهدى هذا العمل   

                                                                                                                                                                                                                                            .........فاهلل كفيل بك                           .لن أوفيك شيئا من فضلك 

 

  أخوك / أحمد                                                                    
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   المصير ا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليكربن  }

 واغفر لنا  ربنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا    

 {    الحكيم  ربنا إنك أنت العزيز    
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 المقدمة
 

فى آيات القرآن الكريم كغيره من األبحاث . ذلك أن القرآن ليس البحث       

األصل الذى حفظ اللغة العربية ، هو ، واألولوالبالغة كتاب الفصاحة الكريم هو 

صارت لغة الرسالة المجيدة ، التى  حينذلك ، وكساها ظالال من القداسة والرفعة 

 .ُختمت بها رساالت السماء 

 

توا يأثم هو كتاب أعجز فحول اللغة ، وتحدى كبراءها ، وشعراءها أن      

، ، فيه رفعة شأنهم لألمم كلها ، فهو كتاب العرب  من مثله ، أو من دونه بسورة 

وفيه إعجاز بلغائهم  ( 10) األنبياء { } .وفيه ذكرهم

 ( 2) يوسف {  به كتابا منزال . }  رواممن لم يِق

  

ثم هو بعد ذلك معين ال ينضب ، وال تنتهى عجائبه . وحسبك أن تلقى نظرة     

. فإنك لن تحصى ما كتب من بقاع األرض  عاجلة على إحدى المكتبات فى أٍى

قرآن عشرات اآلالف من . ففى لغة الوألف بشأن هذا القرآن . فى شتى مجاالته 

أشكالها . وكذلك األمر ، وخر بها دور الكتب على اختالف أماكنها المصنفات تز

، فهو يشمل تفسيرا فى إعجازه ، أو تشريعه ، أو مجال التفسير على اتساعه 

ألحكامه فى كتب تفسير آيات األحكام ، وتفسيرا لغويا بيانيا ، وتفسيرا 

قطف من وضوعيا، إضافة إلى التفسير الشامل ، ثم أبحاث هنا وهناك ، كل يم

ص بعلومه وقراءاته ، وأخرى فى موضوعاته ، ثماره فى أبحاث متنوعة ، تخت

 حصى أقسامه القلم .وغير ذلك مما ال ي
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اهلل قلوب عباده ، ويثبت به  كتاب هدى . يهدى به -قبل ذلك كله  –ثم هو      

أقدامهم . ويعرفهم من خالل آياته بصفات خالقهم . عظيم القدر . ثقيل المنزلة . 

للذكر . } ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من لكنه مع ذلك سهل التناول ، ميسر 

 (،  40،  32،  22،  18) القمر مدكر { 

 

تقدم دراسة القرآن الكريم بقراءاته المتنوعة بحثا وتدقيقا ، مع فإذا أضفنا لما     

لفوا فيه ، ، وما استقر عليه كالم أهل الصنعة ، بل وما اختبقواعد اللغةشرح ذلك 

 اشتد األمر هيبة ورهبة . 

 

وهذا البحث إنما تخصص فى حروف المعانى ، فقصد إلى رصدها ، مع       

 .القراءات الكريمة ، فكان األمر أحوج ما يكون إلى توفيق اهلل وعونه 

 علماء الصنعة . على رأسهم أستاذان وتوجيه –عز وجل  –ولوال فضل اهلل 

 مشرف الرسالة .  الدكتور / أحمد عبد العزيز كشك.كريمان هما األستاذ 

فى هذا  صاحب الفضل األول األستاذ الدكتور / محمد حماسة عبد اللطيف .و

 العمل.

لوال التوجيه والمتابعة لما كان لهذا البحث أن يخرج على صورته التى : أقول 

 خرج بها . 

 

من مجاالت  غير مجالهفى ه ، ومجالفاد البحث من أبحاث سبقت فى توقد اس     

ودراسات فى حروف واللغة ، ، القراءات القرآنية علوم القرآن والبحث فى 

 على سبيل المثال ، ال الحصر : من ذلك المعانى .

           اخر والبحث العظيم المسمى ) دراسات ألسلوب القرآن الكريم ( المرجع الز      

 . للعالمة : محمد عبد الخالق عضيمة        
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 ( للدكتورأثره فى العلوم الشرعية نشأته . تطوره .  : ) علم القراءات.ومنها 

 نبيل محمد إبراهيم آل إسماعيل .          

        للدكتور : عبد العال سالم         ومنها : ) أثر القراءات القرآنية فى الدراسات النحوية ( 

 مكرم .          

         ومنها : ) عالقة الظواهر النحوية بالمعنى فى القرآن الكريم ( للدكتور محمد 

 أحمد خضير .          

      ومنها : ) من أسرار حروف الجر فى الذكر الحكيم ( للدكتور : محمد األمين 

 الخضيرى .         

 .ميدة أساليب العطف فى القرآن الكريم ( للدكتور : مصطفى ح) ومنها : 

 ومنها : ) التوجيه البالغى للقراءات القرآنية ( للدكتور : أحمد سعد محمد .

 

غير ذلك كثير من كتب المحدثين والقدماء . ممن تعرض لهم البحث فى هذه و

 ، واللغة . السطور . التى تحمل جهد المقل فى بحر علوم القرآن 

 

وهذا البحث هو فى دراسة القراءات القرآنية إذا تواردت على حروف      

 المعنى . توجيه المعانى ، وأثرها فى 
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 :وجاءت أبوابه وفصوله على النحو التالى 

 

  - تمهيد :

  صطلحات البحث التى جمعها عنوانه .بم وفيه تعريف مختصر 

بين تعريفها وأقسامها وموقف ف المعانى ، والتوجيه ، والقراءات وحر وهى :

  . قبوال ورفضا ، أو تصحيحا وتضعيفا .المفسرين والنحاة منها 

 ثم أبواب البحث : وجاء فى أبواب ثالثة . 

 فى البابين األولين ثالثة فصول لكل منهما . 

 فصالن .. ثم الباب الثالث  

 . فكان مجموعه ثالثة أبواب . بها ثمانية فصول 

 

 ) العالقة بين معنى الحرف وتوجيه القراءة (  فى الباب األول :    

 

معنى الحرف وتوجيه القراءة . حيث إن يتعرض البحث لمسألة العالقة بين 

لبعض حروف المعانى أكثر من معنى داللى ، فكان لزاما أن يتأثر توجيه المعنى 

. خاصة إذا جاءت القراءة ات الكريمة بتعدد المعانى فى الحرف الواحد فى اآلي

دون آخر من بالرفع أو بالنصب فيما بعده من أسماء أو أفعال لتحدد اختيار معنى 

 .معانى الحرف المتعددة

  أثر الحرف فى المعنى واإلعراب (  ) الفصل األولهو موضوع ذلك وكان 

ء ، واألفعال الواقعة بعد بعض وقد تعرض لتغاير القراءة على كل من األسما

ولزم من تغاير القراءة تغاير فى حروف المعانى . فى أمثلة قرآنية متنوعة . 

 المعنى والتوجيه النحوى والداللى . 
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  (تحول داللة حرف العطف مع تغاير القراءة  ) أما الفصل الثانى :

خاصة ، مع تغاير القراءة . وكان هذا فقد قصد إلى تحول داللة حرف العطف 

وجاء ذلك تبعا وغيره من صور العطف بين العطف واالستئناف . فيما التحول 

لتنوع القراءة الذى يتبعه تنوع  لمة الواقعة بعد حرف العطف . أثراإلعراب الك

 . وتعدد التوجيه اللغوى والداللى 

 

 )حروف المعانى بين اختالف القراءة وتغير المعنى (  :الفصل الثالثوجاء 

ه كما فى الفصلين دليحدد اختالف القراءة على الحرف نفسه ، ال على ما بع   

فيتغير الحرف مع تغير القراءة . ويتبع ذلك اختالف فى المعانى السابقين . 

 والتوجيه . 

 

 ف عن بابه ( ر) خروج الح الباب الثانى :أما 

 . فعمد البحث فيه إلى دراسة الحرف نفسه . فجاء فى خروج الحرف عن بابه 

 : اتجاهان فى البحث والحرف إذ يخرج عن بابه له  

. فيخرج عن بابه لما توارد عليه أحدهما : اختالف الحرف من قراءة ألخرى  

 من قراءات . 

 .خروج الحرف عن بابه بتأويل ، دون أن تخرجه القراءة عن بابه  اآلخر :و

 تغير باب الحرف مع اختالف القراءة (  األول )االتجاه عن  الفصل األولفجاء 

 على الحرف لتخرجه عن بابه .أى : اختالف القراءة 

 

 وجاء ذلك على ثالثة أوجه :  

 آخر . حرفالوجه األول : قراءات أخرجت الحرف من بابه إلى 
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 الوجه الثانى : قراءات أخرجت الحرف من بابه إلى باب االسم .

 الوجه الثالث : قراءات أخرجت االسم من بابه إلى باب الحرف . 

 

 :الثانى االتجاه كان عن  الفصل الثانى : و

 ) أثر التوجيه الداللى للقراءة فى اختيار معنى الحرف ( 

 

 الذى هو خروج الحرف عن بابه بتأويل ، دون أن تخرجه القراءة عن بابه . 

فكان اختيار معنى الحرف هو ما يتبع التوجيه ، على عكس ما سبق فى الباب 

 األول . 

لمسألة إنابة الحرف عن الحرف فى معناه . تعرض البحث فى هذا الفصل قد و

. ولعله من أهم والتى اختلف فيها العلماء ، وأثر ذلك على التفسير والمعنى 

 .فصول البحث 

 

 المدلول ( اختالف بنية الحرف وتغاير )  أما الفصل الثالث

وتغاير المدلول . فالحرف يظل على بابه ، ن اختالف بنية الحرف جاء عقد ف   

. وأكثر ما تجلى فيه فى القراءة يختلف المعنى والتوجيه  اختالف بنيته لكن مع

مزة و هذا المعنى كان فى اختالف ) إن ( بين التشديد والتخفيف ، وبين كسر اله

 فتحها.

 

 ( ورود الحرف فى قراءة دون أخرى ) ثم الباب الثالث :

القول بالزيادة  حاث الزيادة والحذف . من دراسة لم يأت كالمعتاد فى أبهو و

مشهور فى ذلك . بل جاء الباب الخالف الصحة وضعفا ، على وأثره أو جوازه 
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حروف المعانى فى القراءات ، فقصد لداللة  تهدراس فىمتسقا مع سياق البحث 

 من اآليات الكريمة.  لم ترد فى قراءات أخرىإلى القراءات الواردة بحروف 

 

. إذا اعتبرنا أن كل و الحذف من أصل يقاس عليه كل من الزيادة وكان البد       

بمثابة آية ، فكان اختيار البحث للقراءة المشهورة  –خاصة المتواترة  –قراءة 

التى هى قراءة حفص عن عاصم ،  –المقروء بها فى مصر والحجاز وغيرهما 

لقراءات مسألة الزيادة أو الحذف فى اكى تكون هى األصل الذى يقاس عليه 

 الكريمة . اآلياتالكريمة . وأثر ذلك فى توجيه 

 

 قوله تعالى ) ال ( األلف من  بحذف للقراءة  وقد تعرض البحث فى صفحاته    

ول معنى ) ال ( ن أقوال ، ثم اختار وجها جديدا حوما ورد فيها م ) ال أقسم ( 

 . التى تكررت مع القسم بهذه الصيغة 

 

وبها أهدافه ونتائجه . فى نقاط محددة . ثم اختتم البحث بخاتمة . جمعت     

 دراسة . ن فيه من توصيات بناها البحث على ما ُدّو

   

، وأن أسأل اهلل تعالى أن يجعل التوفيق حليفا لكل من أخلص وجهه هلل يطلب العلم 

 يجازى علمائنا وأساتذتنا خيرا على ما قدموا لخدمة كتابه ودينه 

 

 قصد السبيل . وهو نعم المولى ونعم النصير . اهلل وعلى                             
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 { تمهيــــــــــــــــــــــد} 
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 تمهـيـــد

 

تعدد ب معناها أثرتو، فى القرآن الكريم  حروف المعانىلدراسة بحث الهذا      

 ثم أثرها فى توجيه القراءات . . القرآنية الكريمة  القراءات 

للوقوف على مصطلحات البحث ـ ال غنى عنها ـ تعريفات أولية وفى هذا التمهيد 

. متواترها ، ومسائله حول ) حروف المعانى ( ، و) التوجيه ( ، و ) القراءات 

 وشاذها (. 

 

  .حروف المعانى أوال :

 

 :  ها تعريف

 ـــــــــــــــــ

:  مرادىال قال      
1

وقد حد بحدود كثيرة ، ومن أحسنها قول بعضهم : "   

  فى غيرها فقط . ،الحرف كلمة تدل على معنى 

حد به يشمل االسم ، والفعل ، والحرف ، وعلم من تصدير ال . جنسكلمة  فقوله : 

. كهمزتى النقل والوصل ، وياء التصغير ، فهذه أن ما ليس بكلمة ، فليس بحرف 

فإنها ليست بكلمات بل هى أبعاض ، ال من حروف المعانى ، من حروف الهجاء 

 بما إبهامها كلمات ، وهذا أولى من تصدير الحد 

                                  
( تحقيق د / فخر الدين  749( ـ الجنى الدانى في حروف المعانى للحسن بن قاسم المرادى ) ت   1)

م ،  1983، واألستاذ محمد نديم فاضل ـ منشورات دار اآلفاق الجديدة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية  قباوة
وانظر في تعريف حروف المعانى ) رصف المبانى في حروف المعانى ( ألحمد بن عبد النور المالقى ـ 

مد الهروى ـ م ، و) األزهية في علم الحروف (  لعلى بن مح 1975تحقيق أحمد محمد الخراط ـ دمشق 
م ، و) مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ( لجمال الدين بن  1982تحقيق عبد المعين الملوحى ـ دمشق 

 هشام األنصارى . دار إحياء الكتب العربية ـ الحلبى القاهرة ـ بدون تاريخ . 
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، من جهة أنه يخرج عنه من واعترض بأن تصدير حد الحرف بالكلمة ال يصح  

ليس الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة ، نحو : إنما ، وكأنما . والجواب : أنه 

ا نحو : إنما ، وكأنما ، مما هو ما هو أكثر من كلمة واحدة . وأمفى الحروف 

نحو : ) كأن ( مما صيره التركيب كلمتان فهو حرفان ، ال حرف واحد ، بخالف 

 ، فهو حرف واحد .كلمة واحدة 

 

له : تدل على معنى فى غيرها ، فصل يخرج به الفعل  وأكثر األسماء ، ألن ووق

 الفعل ال يدل على معنى فى غيره ، وكذلك أكثر األسماء . 

 

ما يدل على معنى فى غيره وقوله : فقط . فصل ثان ، ُيخرج به من األسماء  

ومعنى فى نفسه ، فإن األسماء قسمان : قسم يدل على معنى فى نفسه ، وال يدل 

على معنى فى غيره ، وهو األكثر . وقسم يدل على معنيين : معنى فى نفسه ، 

ل واحد منهما يدل بسبب ومعنى فى غيره . كأسماء االستفهام والشرط ، فإن ك

ن مع داللته على المعنى الذى وضع تضمنه معنى الحرف على معنى فى غيره 

 من يقم أقم معه ، فقد دلت ) من ( على شخص عاقلله . فإذا قلت مثال : 

الجزاء بجملة الشرط ، لتضمنها  بالوضع ، ودلت مع ذلك على ارتباط جملة 

 نى ) إن ( الشرطية ، فلذلك زيد فى الحد فقط ليخرج به هذا القسم . مع

 

قول من حد الحرف بأنه ما دل على معنى فى غيره بالحروف واعترض الفارسى 

وخيرا ، ألنها ال تدل على معنى فى الزائدة نحو : ) ما ( فى قولهم : إنك ما 

ن للكثرة ، بسبب تكثير غيرها . وأجيب بأن الحروف الزائدة تفيد فضل تأكيد وبيا

 اللفظ بها ، وقوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى ، وهذا معنى ال يتحصل إال مع كالم . 
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معنى ما معنى قولهم : الحرف يدل على معنى فى غيره ؟ فالجواب : فإن قيل : 

أال ذلك أن داللة الحرف على معناه اإلفرادى غير متوقفة على ذكر المتعلق ، 

: الغالم . فهم منه التعريف ، ولو قلت : ) ال ( مفردة ، لم يفهم ترى أنك إذا قلت 

ن فإنها ال تدل على باالسم أفاد التعريف ، وكذلك باء الجر رن ؟ فإذا قمنه معنى 

: ألنه يتحصل منها مفردة ، وكذلك اإللصاق حتى تضاف إلى االسم الذى بعدها 

 القول فى سائر الحروف . 

 

السيرافى : المراد من قولنا فى االسم والفعل : إنه يدل على معنى فى نفسه وقال 

قلت : أن تصور معناه فى الذهن غير متوقف على خارج عنه . أال ترى أنك إذا 

. وإذا قلت : ما معنى ضرب ؟ فقيل لك : ما اإلنسان ؟ فقيل لك : حى . ناطق 

. وقولنا فى  ر فى التفسيرباللفظ المذكوضرب فى زمان ماض . أدركت المعنيين 

، الحرف يدل على فى غيره . نعنى به أن تصور معناه متوقف على خارج عنه 

أال ترى أنك إذا قلت : ما معنى ) من ( فقيل لك : التبعيض ، وخليت وهذا ، لم 

جزء ألن التبعيض أخذ  بعد تقدم معرفتك بالجزء ، والكل ،من ( إال تفهم معنى ) 

" من كل 
1
. 

 

 أقسام الحروف : 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

شترك بين : مختص باالسم ، ومختص بالفعل ، وموأقسام الحرف ثالثة      

الجزء ، منزلة منه االسم والفعل . فأما المختص باالسم : فال يخلو من أن يتنزل 

يتنزل  وإن لممنزلة الجزء لم يعمل ، كــ ) الم التعريف ( . أو ال . فإن تنزل منه 

منزلة الجزء ، فحقه أن يعمل ألن ما الزم شيئا ولم يكن كالجزء منه أثر فيه 

                                  
  6( ـ  الجنى الدانى   1) 


