مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد  -٣٧العدد )2ــ 1441هـ2020/م ،علمية محكمة ،جامعة قطر

آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها
(الحج)
نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة
ّ
عدنان بن عبد الرزَّاق احلموي ال ُع َل ِبـي
أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك
كلية الرشيعة-جامعـة قطر  -قطر

تاريخ استالم البحث - 2018/11/20 :تاريخ قبوله للنرش2019/10/29 :

ـري مــن وجــوه
ملخــص البحــث :يســتطيع الناظــر يف وجــوه ألفــاظ القــراءات القرآنيــة املتواتــرة أن يقــف عــى كنــز ثـ ٍّ
اإلعجــاز البيــاين للقــرآن الكريــم ،بــا حتملــه هــذه الوجــوه مــن دالالت يف مبــاين ألفاظهــا ،ومــن بالغــة يف معانيهــا ،يتجــى
ذلــك يف اللغــة والتفســر ،وأحــكام الترشيــع .ويتمثــل هــدي النبــي الكريــم ﷺ يف احلـ ِّ
ـث عــى قــراءة مــا تيــر مــن األحرف
ـر يف دالالت هــذه الوجــوه ،وصــو ً
ال إىل
الســبعة بتحقيــق أبعــاد هادفــة مــن الفهــم والتحليــل واالســتنباط والتوجيــه والتبـ ُّ
اآلثــار املرتتبــة عــى هــذه االختالفــات .ويبقــى القــرآن الكريــم رائــد ًا يف اإلعجــاز؛ برواياتــه وقراءاتــه املتواتــرة واملســندة،
َّ َ ۡ ُ َ ۡ
ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
حٰفِظــون﴾
ذلكــر ِإَونــا لۥ ل
هادف ـ ًا يف هــذا اإلعجــاز إىل بقائــه وحفظــه ،تصديق ـ ًا لقــول احلــق ســبحانه﴿ :إِنــا نـ
ـن ن َّزلَــا ٱ ِ
[احلجــر ،]9 :يتمثــل هــذا اإلعجــاز يف معــاين العربيــة وداللــة ألفاظهــا ،ومــا حتملــه مــن معـ ٍ
ـان تعــن عــى تفســره وفهمــه،
ـم إ َّن َعلَ ۡي َنــا َب َيانَـ ُ
ُ َّ
ـهۥ﴾ [القيامــة.]19 :
وبيــان مــراد اهلل فيــه ،حتقيقـ ًا لقولــه ســبحانه﴿ :ثـ ِ
وهيــدف البحــث إىل تنــاول املفــردات القرآنيــة املتواتــرة يف ســورة احلــج ،واملخت َلــف يف قراءهتــا ،وإلقــاء الضــوء عــى
ـدى
نحــوي أو لغــوي أو بالغــي يؤكــد ســمة اإلعجــاز الــذي نــزل القــرآن الكريــم يتحـ َّ
متيــزت بــه مــن توجيــه ْ
بعــض مــا َّ
بــه ،ويثــري النــص داللــة وتفســر ًا وحتلي ـ ً
ا ،ويضفــي إليــه مــن البيــان مــا ال خيفــى.
الكلامت املفتاحية :االختالف ،الدالالت ،توجيه القراءات ،القراءات املتواترة ،سورة احلج.
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Abstract: The variations between the various mass-transmitted canonical modes of Quranic recitation are among the most
?interesting facets of the Quran. However, do these differences contribute to any practical implications related to Quranic exegesis
This paper aims to study their effects, and in particular, the differences present in the Chapter of Al-Hajj. The paper studies how
five instances of different vocabulary usage in this chapter that are based on different modes of recitation contribute to the richness
and flexibility of meanings and the implications of the Quranic text.
The study concludes that these differences significantly contribute to Quranic exegesis, particularly in the areas of legislation
and Quranic inimitability.
Keywords: Variations, Indications, Modes of Recitation, Successive Readings, Chapter of Al-Hajj,

لالقتبا�س :عدنان بن عبد الرزَّاق احلموي ال ُعلَبِـي�" ،آثار اختالف القراءات املتواترة وتوجيهها ودالالتها" مناذج تطبيقية خمتارة ِمن
�سورة (احل ّج) ،جملة كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ،املجلد  ،37العدد 2
https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0241
© 2020 Al-Olabi, licencee QU Press. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license (CC BY-NC 4.0), which permits any noncommercial use, distribution,
and reproduction in any medium, provided the original author(s) and sources are credited.

21

(الحج)
آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها  -نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة
ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

المقدمة:
ـم التحيــات والســامات املبــاركات ،عــى
احلمــد هلل رب العاملــن ،وأفضــل الصلــوات الزاكيــات الطيبــات ،وأتـ ُّ

سـ ِّيد وأرشف األنبيــاء واملرســلني أصحــاب الرســاالت ،نب ِّينــا وسـ ِّيدنا وحبيبنــا حممــد ﷺ سـ ِّيد الســادات ،وعــى آله
أهــل الكرامــات ،وصحابتــه أويل املقامــات ،و َمــن تبعهــم ِمــن التابعــن وتابعيهــم أمجعــن بإحســان إىل يــوم ال َعـ ْـرض
والدرجــات ،وبعــد:

أو ًال :أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره:

لقــد اختــص املــوىل الكريــم نب َّينــا حممــد ًا ﷺ بنــزول الكتــاب الكريــم عليــه ،بلســان عــريب مبــن ،فــكان -كــا
َ
ـو ٖج﴾ [الزمــرَ ،]28 :
قــال اهلل تعــاىل﴿ :-قُ ۡر َءانًــا َع َرب ًّيــا َغـ ۡ َ
ه أ ۡقـ َ
ـر ذِي ِعـ َ
﴿ي ۡهـدِي ل َِّلــي ِ َ
ـو ُم﴾ [اإلرساء ،]9 :وتك َّفــل
ِ
ِ
َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ٰ ُ َ
ذلكر ِإَونــا لۥ لحفِظــون﴾ [احلجر،]9 :
ســبحانه وتعــاىل بحفظــه يف رســمه ولفظــه ،فقال ســبحانه﴿ :إِنا نــن نزلــا ٱ ِ
فهــو حجــة احلــق عــى اخللــق ،ومعجــزة دائمــة باقيــة خالــدة إىل يــوم الديــن ،بــا حيــوي هــذا اإلعجــاز مــن أحــوال

ومقاصــد ومضامني.

واقتضــت حكمتــه ســبحانه نــزول القــرآن عــى ســبعة أحــرف ،حتمــل يف تعدادهــا أمــور ًا كثــرة ،وجوانــب

عديــدة ،اســتخلصها العلــاء مــن املقاصــد الكــرى للقــرآن الكريــم ،فهــو إىل جانــب كونــه كتــاب رمحــة وهدايــة،
هــو خطــاب تكليفــي مــن احلــق إىل اخللــق ،فــا غرابــة أن يتنـ َّـزل بلســان ســهل يسـ ٍ
ـر ،يســتهدف بنزولــه خمتلــف

فئــات البــر ،يف حتقيــق مقاصــد هــذا التنزيــل املبــارك مــن حيــث؛ تالوتــه تــاو ًة صحيحــة ،وفهمــه فه ـ ًا ســلي ًام،

وحفظــه حفظ ـ ًا قوي ـ ًا ،والســيام َّ
ـهل نطقــه ،ل ُيقيــم بــه احلجــة عــى
ـره للذكــر ،وذ َّلــل لفظــه ،وسـ َّ
أن اهللَ تعــاىل يـ َّ
َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ َ ۡ
ُّ َّ
ـر﴾ [ا لقمــر.]17 :
اخللــق ،فقــال تعــاىل﴿ :ولقــد يسنــا ٱلقــرءان ل ِ ِ
ذلكـ ِ
ـر فهــل ِمــن مدكِـ ٖ
﴿و ِمـ ۡ
ـاف النــاس يف ألســنتهم وألواهنــم ،كــا قــال تعــاىلَ :
ـن
وكان مــن ِح َك ـ ِم اهلل تعــاىل وآياتــه العظمــى اختـ ُ
َۡ
َ ۡ َ ٰ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َّ
َٰ َ َ
ٓأَليٰــت ّل ِ ۡل َعٰلِم َ
ـق َّ َ َ
َء َايٰتـهِۦ َخ ۡلـ ُ
ت َوٱل ِ
ـم إِن ِف ذلِــك
ني﴾ [الـ ُّـروم.]22 :
ۡرض وٱختِلــف أل ِ
ٱلســمٰو ٰ ِ
ِ
ِ
ســنتِكم وألون ِكـ ۚ
ٖ
ـر والرمحـ َة باألمــة،
كــا كان مــن ِح َكــم نــزول القــرآن متواتــر ًا عــى ســبعة أحــرف َ ْ
ح ُلـ ُه يف معــاين نزولــه التيسـ َ

ـاز بــكل مــا يف هــذا املصطلــح مــن مضامــن خمتلفــة ،بالغيــة كانــت ،أو ترشيعيــة ،أو
واإلثــرا ُء يف املعــاين ،واإلعجـ ُ
علميــة ،أو لغويــة ،ليناســب أحــوال البــر املختلفــة.

ثاني ًا :أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة املتواضعة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
1توجيــه القــراءات؛ بمعنــى إثرائهــا ،ورفدهــا بمعــاين تزيــد يف إيضــاح بالغــة القــرآن وإعجــازه ،وليــسترجيــح القــراءات؛ بمعنــى التصويــب واملفاضلــة بينهــا؛ إذ مــن املعلــوم بيقــن ،ومــن املتفــق عليــه أنــه
ال تفاضــل بــن أوجــه القــراءات املتواتــرة ،وال ترجيــح فيهــا؛ ألهنــا كلهــا يف رتبــة املتواتــر ،وال مفاضلــة يف

22

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد  -٣٧العدد )2ــ 1441هـ2020/م ،علمية محكمة ،جامعة قطر

املتواتــر ،لكــن بــاب حتليــل واســتخالص أوجــه البيــان واإلعجــاز مفتــوح إىل قيــام الســاعة ال يغلــق ،وهــو

بــاب واســع إلبــراز هــذا اهلــدف وحتقيقــه(((.

2إبــراز أثــر اختــاف القــراءات يف اللغــة والفقــه والترشيــع ،وهــذا مــا تفيــض بــه كتــب هــذه التخصصــاتمــن إشــارات ،أو إحيــاءات ،أو حتليــات ،أو دالالت ،أو اســتنتاجات.

ٍ
بعض من أوجه اإلعجاز املختلفة للقرآن الكريم.
3-إظهار

4بيــان صلــة علــم القــراءات بمختلــف فــروع علــوم اللغــة العربيــة؛ مــن نحـ ٍـو ،ورصف ،وبالغــة ،وبديــع
وغريهــا.

5-املقارنــة بــن أوجــه االختــاف يف القــراءات ،وهــو أمــر حممــود لثرائــه وإثرائــه النــص القــرآين ،واخلــاف

فيهــا ،وهــو أمــر مذمــوم ،ملجافاتــه أهــداف الدراســة ،ومقاصــد نــزول القــراءات املتواتــرة ،وحكمتهــا.
6تأكيد دالئل اختالف األلفاظ القرآنية عىل ما حتمله فيها من مقاصد وغايات ِوحكَم وأرسار.

ـي مفــردات القــراءات الســبع املتواتــرة يف ســورة
ثالث ـ ًا :حــدود الدراســة :تنحــر حــدود الدراســة يف تقـ ِّ

ـج) حــر ًا ،ممــا تنــدرج غالبـ ًا حتــت فـ ْـرش احلــروف ،أو األصــول أحيانـ ًا ،وذلــك ببيــان وجــوه قراءهتــا ،وقــد
(احلـ ِّ

اســتبعدت القــراءات الثــاث املتممــة للعــر خشــية اإلطالــة ،وبغيــة الرتكيــز عــى هــذه األمثلــة عنــد أئمــة اإلقــراء
الســبعة الذيــن حرصهــم اإلمــام أبــو بكــر بــن جماهــد ،وأســند القــراءة إليهــم ،رمحهــم اهلل مجيعـ ًا ،وقــد بلغــت ســبع

عــرة ( )17مفــردة قرآنيــة.

رابعــ ًا :منهجيــة البحــث :اعتمــدت يف البحــث عــى املنهــج االســتقرائي الوصفــي والتحليــي ،حيــث

ـج) ،وو َّثقــت إســنادها إىل أئمــة اإلقــراء ،بالرجــوع إىل كتــب
اســتجمعت مجيــع القــراءات املتواتــرة يف ســورة (احلـ ّ

القــراءات املعتمــدة ،بعــد ذلــك عكفــت عــى حتليــل هــذه االختالفــات ،وتوجيــه كل منهــا ،معتمــد ًا عــى مــا أثبتتــه
ِ
ِ
ـر واملقاصــد مــن اختــاف
خمتلــف املصنفــات يف فــن علــم القــراءات ،ثــم خلصــت إىل اســتقراء أهــم احل َكــم والعـ َ
هــذه القــراءات ،حم ِّلـ ً
ا جمموعـ ًة مــن النــاذج الدالــة عــى هــذه املظاهــر ،ممــا أرشــدت إليــه كتــب توجيــه القــراءات،

إضافــة إىل التفاســر املختلفــة ،ومصنفــات أخــرى يف رشوح الســنة ،وعلــوم القــرآن ،وكتــب اللغــة ،وغريهــا مــن
مصنفــات ذات صلــة باملوضــوع.

خامسـ ًا :الدراســات الســابقة :نشــأت فكــرة هــذا البحــث منــذ مرحلــة إعــداد رســالتي للدكتــوراه ،حيــث

الفرشــية املخت َلــف فيهــا،
اخــرت مــن أربعــة أجــزاء قرآنيــة وهــي األجــزاء مــن ( )14إىل ( ،)17بعــض املفــردات ْ

والتــي حتمــل يف اختالفهــا ثــروة بالغيــة أو ترشيعيــة أو فقهيــة ،وذلــك إلبــراز هــذه املعــاين ،وإلقــاء الضــوء عليهــا

((( يراجع يف هذا املوضوع بحث بعنوان( :التفضيل بني القراءات املتواترة) د .شادي بن أمحد امللحم ،نرشته جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة قطر،
املجلد ( )35العدد )1( :العام 2017م.
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رشح ـ ًا وتفســر ًا وحتلي ـاً ،ونــرت حوهلــا ســبعة بحــوث علميــة ،اعتمــدت فيهــا خطــة منهجيــة موحــدة ،وهــذا

توصيــف موجــز لعناوينهــا:

ـورت الكهــف ومريــم مــن اجلــزء
1توجيــه القــراءات املتواتــرة ونتائــج االختــاف فيها/نــاذج خمتــارة مــن سـ َالســادس عــر ،بحــث حم َّكــم ومنشــور يف جملــة كليــة أصــول الديــن ،القاهــرة ،العــدد  ،21ســنة 2004م.

2أوجــه اختــاف القــراءات وآثــار توجيهها/مخســة نــاذج خمتــارة مــن ســورة اإلرساء مــن اجلــزء اخلامــسعــر ،بحــث حم َّكــم ومنشــور يف جملــة كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ،جامعــة قطــر ،العــدد ،23
ســنة 2005م.

ـورت مريــم وطــه مــن اجلــزء الســادس عــر،
3اختــاف القــراءات وآثــار دالالهتا/نــاذج خمتــارة مــن سـ َبحــث حمكَّــم ومنشــور يف جملــة كليــة أصــول الديــن ،القاهــرة ،العــدد  ،23ســنة 2005م.

4أمثلــة عــى اختــاف القــراءات املتواتــرة وأثــر توجيــه القــراءة فيها/مخســة نــاذج خمتــارة مــن ســورة الكهــفمــن اجلــزء اخلامــس عــر ،بحــث حم َّكــم ومنشــور يف جملــة كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ،جامعــة

قطــر ،العــدد  ،24ســنة 2006م.

5دالالت وجــوه القــراءات وثــار توجيهها/مخســة نــاذج خمتــارة مــن ســورة النحــل مــن اجلــزء الرابــع عــر،بحــث حم َّكــم ومنشــور يف جملــة كليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة ،ديب ،العــدد  ،34ديســمرب 2007م.

6نــاذج مــن اختــاف القــراءات وبيــان آثارها/نــاذج خمتــارة مــن ســورة األنبيــاء مــن اجلــزء الســابع عــر،بحــث حم َّكــم ومنشــور يف جملــة قطــاع أصــول الديــن ،جامعــة األزهــر ،القاهــرة ،عــدد ينايــر  2008جــزء .3

ـورت احلجــر والنحــل مــن اجلــزء الرابــع
7أثــر اختــاف القــراءات يف التفسري/مخســة نــاذج خمتــارة مــن سـ َعــر ،بحــث حم َّكــم ومنشــور يف جملــة الرشيعــة والقانــون ،يف جامعــة اإلمــارات ،العــدد  ،35ســنة 2008م.

أمــا عــن الدراســات الســابقة ملوضــوع البحــث؛ فاحلقيقــة أن الدراســات اجلامعيــة املتخصصــة ،واألبحــاث

العلميــة اجلــادة كثــرة جــد ًا يف هــذا اجلانــب ،ويف نــاء مســتمر ،وقــد وقفــت عــى دراســتني مهمتــن ،ومهــا:

1اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرآنيــة املتواتــرة ،لألســتاذ الدكتــور أمحــد بــن حممــد اخلــراط ،نرشهتــااألمانــة العامــة للشــؤون العلميــة ،يف جممــع امللــك فهــد للمصحــف الرشيــف ،يف املدينــة املنــورة ،ســنة

1426هـ .وهــي دراســة بيانيــة تشــتمل عــى ( )81آيــة مــن الذكــر احلكيــم ،إال أن بحثــي اختــص بدراســة
ـج) ،والبالغــة ( )17ســبع عــرة آيــة ،ممــا فيــه اختــاف يف القــراءات املتواتــرة عنــد
مجيــع آيــات ســورة (احلـ ِّ

القــراء الســبعة.

2الوجــوه البالغيــة يف توجيــه القــراءات القرآنيــة املتواتــرة ،للدكتــور حممــد أمحــد عبــد العزيــز اجلمــل،24

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد  -٣٧العدد )2ــ 1441هـ2020/م ،علمية محكمة ،جامعة قطر

وهــي رســالة دكتــوراه يف التفســر وعلــوم القــرآنُ ،قدِّ مــت للمناقشــة بتاريــخ 2005/2/16م ،يف جامعــة

موســعة يف مقدمــات وفــروع تتعلــق بعلــوم القــرآن والقــراءات ،إال
الريمــوك ،إربــد ،األردن ،وهــي دراســة َّ

أن بحثــي اختــص يف إبــراز مجيــع وجــوه االختــاف البالغيــة والتفســرية والنحويــة واللغويــة يف اآليــات
ـج) حــر ًا.
املذكــورة مــن ســورة (احلـ ِّ

إضافــة إىل أن أصــل فكــرة البحــث حــارض متناثــر يف كتــب توجيــه القــراءات؛ القديــم منهــا ،واحلديــث،

واملعــارص ،ويف كثــر مــن كتــب التخصــص؛ يف التفســر ،وعلــوم القــرآن ،ومصنفــات اللغــة ،وغريهــا(((.
سادس ًا :هيكل البحث :اشتمل البحث عىل مقدمة ،وسبعة عرش مبحث ًا ،وخامتة.

املقدمــة :وفيهــا :أمهيــة املوضــوع وأســباب اختيــاره ،وأهــداف الدراســة ،وحدودهــا ،ومنهجيــة البحــث،

والدراســات الســابقة.

ـج) ،يف ()17
موضــوع الدراســة :وفيــه ذكــر أوجــه اختــاف مجيــع القــراءات الســبع املتواتــرة يف ســورة (احلـ ِّ

(ســبعة عــر( مبحث ـ ًا.

اخلامتة ،وفيها :أهم النتائج املستفادة ،والتوصيات املقرتحة.

((( يراجع يف هذا املوضوع بحث بعنوان( :أوهام نظرية رفض االحتجاج باألحاديث النبوية الصحيحة بقبول القراءات الشاذة والشعر املجهول يف االحتجاج اللغوي)
التوثيق

Solehah binti Yaacob, Counter Argumentation against the Theory of Discrediting Hadith as Linguistic Evidence while Accepting
the Authenticity of Anonymous Qira’at and Unknown Poetry, Al-Bayan: Journal of Qur’an and Hadith Studies, Volume 14:
Issue 2, December, 2016.
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المبحث األول:

َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ُ ُّ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ُّ َ
َۡ َۡ
ـرى ٱنلَّ َ
حلَ َهــا َوتَـ َ
ضعـ ٍة عمــآ أۡرضعــت وتضــع ك
اس
ـل
ـ
ح
ات
ذ
قــال اهلل تعــاىل﴿ :يــوم ترونهــا تذهــل ك مر ِ
ِ
ٍ
ُ َ َٰ ٰ َ
ُ َ
َّ َ َ َ َّ
ُ
ٱللِ َشـد ٌ
ـك ٰ َر ٰ
ِيد ﴾[ ،اآليــة.]2 :
كــن عــذاب
ى َو َمــا هــم بِســكر
سـ
ى َول ٰ ِ
ـم والفــزع مــن شــدائدها،
تشــر اآليــة الكريمــة إىل أهــوال يــوم القيامــة ،ومنهــا تصويــر حــال النــاس مــن اهلـ ِّ

فرتاهــم وكأهنــم ســكارى مــن اخلــوف عــى التشــبيه ،ومــا هــم بســكارى مــن رشب اخلمــر عــى التحقيــق ،لكــن

عــذاب اهلل شــديد ،فقــد أرهقهــم هــول املوقــف ،حتــى طـ َّـر عقوهلــم ،وأذهــب متييزهــم.
ويف هذه اآلية ثالثة مطالب:

)(1
َارى(.
املطلب األول :بيان اختالف َّ
َارى( ،و )بِ ُسك َ
)سك َ
القراء يف لفظُ :

)(6
)(5
)(4
)(3
)(2
)سـكَارى( ،و )بِ ُسـكَارى(،
قــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع وعاصــم وابــن كثــر وأبــو عمــرو وابــن عامــر ُ :

بضــم الســن ،وفتــح الــكاف ،وإثبــات األلــف بعدهــا يف اللفظــن معـ ًا.

)(8
)(7
)سـك َْرى( ،و )بِ َسـك َْرى( ،بفتــح الســن ،وإســكان الــكاف ،مــع إســقاط األلــف(((.
وقــرأ محــزة والكســائي َ :

وينحــر نــوع االختــاف هنــا يف تغـ ُّـر حــركات بعــض احلــروف داخــل املفــردة.

القراء السبعة أصحاب القراءات السبع املتواترة .تُنظر ترامجهم يف ٍ
كل من :أيب بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي،
بالقراء هنا َّ
((( يقصد َّ
كتاب السبعة يف القراءات ،حتقيق د .شوقي ضيف( ،القاهرة :دار املعارف1400 ،هـ1980-م) ،ط ، 2واحلافظ شمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد
ابن عيل بن يوسف بن اجلزري الدمشقي ،نرش القراءات العرش ،حتقيق د .أيمن رشدي سويد( ،من إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر ،دار
الغوثاين للدراسات القرآنية ،بريوت وإستانبول1439 ،هـ2018-م) ،ط ،1واحلافظ شمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف بن اجلزري
القراء ،عني بنرشه ج .برجسرتارس( ،بريوت :دار الكتب العلمية1982 ،م) ،ط.3
الدمشقي ،غاية النهاية يف طبقات َّ
((( أبو عبد الرمحن نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين ،ولد سنة 70هـ ،وهو إمام دار اهلجرة (املدينة) ،تويف سنة 169هـ ،وأشهر رواته :عثامن بن سعيد املرصي،
امللقب بورش ،املتوىف سنة 197هـ ،وعيسى بن مينا ،امللقب بقالون ،املتوىف سنة220هـ.
((( أبو بكر عاصم بن أيب النجود الكويف ،إمام أهل الكوفة ،تويف سنة 127هـ .وأشهر رواته :أبو بكر األسدي ،شعبة بن عياش الكويف ،املتوىف سنة 193هـ ،وحفص
بن سليامن الكويف ،املتوىف سنة 190هـ.
((( عبد اهلل بن كثري املكي ،إمام أهل مكة ،ولد فيها سنة 45هـ ،وتويف فيها سنة 120هـ .وأشهر رواته :قنبل حممد بن عبد الرمحن ،املتوىف يف مكة سنة 280هـ ،والبزِّ ي
أمحد بن حممد بن أيب بزَّ ة املكي ،املتوىف يف مكة سنة 240هـ.
((( أبو عمرو بن العالء البرصي ،ولد يف مكة سنة 68هـ ،وهو إمام أهل البرصة ،وتويف يف الكوفة سنة 154هـ .وأشهر رواته :الدوري ،املتوىف سنة 246هـ،
والسويس ،املتوىف سنة 261هـ.
((( عبد اهلل بن عامر اليحصبي الشامي ،ولد سنة 21هـ ،وهو إمام أهل القراءة يف الشام ،تويف يف دمشق سنة 118هـ .وأشهر رواته :هشام بن عامر ،املتوىف سنة 245هـ،
وعبد اهلل بن أمحد بن ذكوان ،املتوىف سنة 242هـ.
((( محزة بن حبيب الزيات الكويف ،ولد سنة 80هـ ،وهو من أئمة أهل الكوفة ،تويف سنة 156هـ .وأشهر رواته :خلف بن هشام ،املتوىف سنة 229هـ ،وخالد خالد
ابن يزيد الكويف ،املتوىف سنة 220هـ.
((( عيل بن محزة الكسائي الكويف ،ولد سنة  ،189وهو من أئمة أهل الكوفة أيض ًا ،تويف سنة 189هـ .وأشهر رواته :حفص بن عمر الدوري ،املتوىف سنة 246هـ ،وأبو
احلارث الليث بن خالد ،املتوىف سنة 240هـ .وهو أحد أئمة اللغة.
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،434 :وعثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو الداين ،جامع البيان يف القراءات السبع( ،النارش :جامعة
الشارقة ،اإلمارات ،وأصل الكتاب رسائل ماجستري من جامعة أم القرى ،وتم التنسيق بني هذه الرسائل وطباعتها بجامعة الشارقة1428 ،هــ2007م) ،ط ،1ج:
 ،3ص ،1376 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج ،4 :ص ،2481 :وعبد الفتاح عبد الغني القايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق
الشاطبية والدرة( ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة1438 ،هـ2017-م) ،ص.369 :
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املطلب الثاين :إعراب وبيان توجيه القراءات:
(ســك َْران) ،وإعراهبــا معــ ًا حــال منصوبــة(((.
و(ســكرى) بضــم الســن وفتحهــا لغتــان جلمــع َ
(ســكارى) َ
ُ

السـكْر املجــازي ،نفــى احلقيقــة أبلـ َ
ـغ نفــي
والعلــاء يقولــون :إن مــن أدلــة املجــاز صــدق نقيضــه ،فبعــد أن أثبــت ُّ

الس ـكْر الــذي هــو هبــم يف تلــك احلالــة ليــس مــن املعهــود
ـر يف تأكيــده :التنبي ـ ُه عــى أن هــذا ُّ
وأ َّكــدَ ه بالبــاء .والـ ُّ
َ
َّ َ َ َ َّ
ٱللِ َشـد ٌ
ِيد ﴾ ،راجــع إىل
كــن عــذاب
يف يشء ،وإنــا هــو أمــر مل يعهــدوا قبلــه مثلــه ،واالســتدراك بقولــهَ ﴿ :ول ٰ ِ
ُ َ
ُ
قولــهَ :
ـك ٰ َر ٰ
الس ـكْر املجــازي ،كأنــه قيــل :إذا مل يكونــوا ُســكارى مــن
﴿و َمــا هــم بِسـ
ى﴾ ،وكأنــه تعليــل إلثبــات ُّ
السـكْر الغريــب ،ومــا ســببه؟ فقــال :ســببه شــدة عــذاب اهلل تعــاىل .ون ُِقــل
السـكْر املعهــود ،فــا هــذا ُّ
اخلمــر وهــو ُّ
عــن جعفــر بــن حممــد الصــادق رمحــه اهلل أنــه قــال :هــو الوقــت الــذي يقــول كل األنبيــاء عليهــم الصــاة والســام
فيــه« :نفــي نفــي»(((.

املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءات:
َارى( عــى وزن ك َُسـ َ
ـال ،أنــه أتــى بــه عــى لفــظ ال يشــبه الواحــد ،وقيــل هــو اســم مجــع،
)س ـك َ
وجــه قــراءةُ :

ـكران.
َو ُهـ َ
ـو األصــل يف مجــع َسـ َ

َ ُ

ْ ُ َ

َ

ـال) ،إلمجاعهــم عــى قولــه تعــاىل﴿ :قامــوا كسـ ٰ
وحجتهــم َأن َبــاب ( َف ْعـ َ
ـان) جيمــع عــى ( ُف َعـ َ
ـال﴾ [النســاء:

﴿وأَ ُ
نت ۡ
َارى ،وي َقــوي هــذا إمجاعهــم عــى قولــه تعــاىلَ :
 ،]142مجــع كســانَ ،وك ََذلِ َ
ــم
ــكران مجعــه ُســك ِ َ ُ ِّ
ــك َس َ
ُ َ
ى﴾[النســاءَ ،]43 :فــرد مــا اختلفــوا فيــه إىل مــا أمجعــوا عليــه َأوىل .فلــا كان السـكْر ي ِ
ك ٰ َر ٰ
ضعــف حركــة اإلنســان
س
ُ
ْ
ُّ
ُّ
شــ ّبه بكســان وكســاىل.

ـى) مجــعَ ( :ف ْعـ َ
)سـك َْرى( أنــه مجــع ســكران ،عــى وزنَ ( :ف ْعـ َ
ـان) ،وهــو م َّطــرد لــكل ذي عاهــة
ووجــه قــراءةَ :

السـكْر آفــة داخلــة عــى اإلنســان كاملــرض ،لــذا ُشـ ِّبه بمــرىض
يف بدنــه؛ كمــرىض ،أو يف عقلــه؛ كحمقــى ،فلــا كان ُّ
وهلكــى ،فقالــوا :س ـكْرى مثــل ه ْل َكــى .وقيــل) :س ـكْرى( اســم مجــع ،واحــده( :سـ ِ
وهـ ِ
ـرم
كز ِمــن َ
ـك ٌر)َ ،
وز ْمنَــىَ ،
َ
َ
َ
َ

(سـك َْرى) للجمــع ،وليــس كالتأنيــث يف( :امــرأة َسـكْرى).
َ
وه ْر َمــى ،فيكــون التأنيــث يفَ :

تذهــب ب َف ِ
ـى) مجــع كل ذي رضر ،مثــل مريــض ومــرىض ،وجريــح وجرحــى .والعــرب ْ
وحجتهــم أنَ ( :ف ْعـ َ
اعــل
و َف ِعيــل َو َف ِعــل إذا كان صاحبــه كا َملريــض َأو الرصيــع ،فيجمعونــه عــى َف ْعـ َ
ـى ،وجعلــوا ذلــك عالمـ ًة جلمــع كل ذي
زمانــة ورضر وهــاك ،ال يبالــون إن كان واحــده َف ِ
ا َأو فعيـ ً
اعـ ً
ا َأو َف ِعـاً.
املسمى (إمالء ما م َّن به الرمحن) ،حتقيق سعد كريم الفقي( ،القاهرة :دار اليقني للنرش
((( ينظر :أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن
َّ
والتوزيع2001 ،م) ،ط ،1ص.587 .
((( حاشية تفسري الكشاف ،أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر اخلوارزمي الزخمرشي ،تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،حتقيق
حممد الصادق قمحاوي( ،مرص :رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي1972 ،م) ،الطبعة األخرية ،ص.698 :
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(الحج)
آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها  -نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة
ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

فإن قيل :فام وجه النفي بعد اإلجياب؟

فقــل :وجهــه :أهنــم ســكارى خوفـ ًا مــن العــذاب وهــول املطلــع ،ومــا هــم بســكارى كــا كانــوا يعهــدون مــن

الــراب يف دار الدنيــا(((.

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فقــراءة) :سـكَارى( عــى أنــه اســم مجــع( :سـكْران) ،وقــراءة) :سـكْرى( عــى أنــه اســم مجــع( :سـ ِ
ـك ْر) ،واملعنــى
َ
َ َ
َ َ
ُ َ

)و َتـ َـرى
َارى(َ ،
)و َتـ َـرى النَّـ َ
السـكْر املجــازي يف اللفظــن األوليــنَ :
ـاس ُسـك َ
فيهــا واحــد ،ويقصــد بــه يف القراءتــن ُّ

بسـك َْرى( .واهلل أعلــم.
َارى(َ ،
والسـكْر احلقيقــي يف األخرييــنَ :
النَّـ َ
ـم َ
)و َمــا ُهـ ْ
بسـك َ
ـم ُ
)و َمــا ُهـ ْ
ـاس َسـك َْرى(ُّ ،

المبحث الثاني:

ُّ ۡ
َ َ َ ُ ُّ َ َّ َ ُ َ ُ َّ
قــال اهلل تعــاىلَ :
ـرة ِ فَ ۡل َي ۡمـ ُ
ـبب إ َل َّ
ـد ۡد ب َسـ َ
ُ
ـمآءِ ُثـ َّ
ٱلسـ َ
َ
َ
َ
ـم
ـ
خ
ٱٓأۡل
و
ـا
ـ
ي
ن
ٱدل
ف
ٱلل
﴿مــن كن يظــن أن لــن ينــره
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ُ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ
َۡۡ َ ۡ ََۡ ُ ۡ َ ۡ
ُ
ـل يُ ۡذهِـ َ َّ
ـن َك ۡيـ ُ
ـدهُۥ َمــا يَغِيــظ﴾[ ،اآليــة .]15 :وقــال تعــاىل﴿ :ثــم لقضــوا تفثهــم ولوفــوا
لقطــع فلينظــر هـ
ۡ
َۡ
ُُ َُ ۡ ۡ ُ ْ
ـق﴾[ ،اآليــة.]29 :
نذورهـ
ـم َولَ َّط َّوفــوا بِٱلَ ۡيـ ِ
ـت ٱلعتِيـ ِ

تؤكــد اآليــة األوىل نــر اهلل تعــاىل نب َّيــه ﷺ ،وتبالــغ يف زجــر َمــن يظــن خالفــه بدعوتــه إىل التحــدي بــا شــاء
ـت غيظ ـ ًا.
مــن وســائل ومكايــدات؛ إذ هــي ال شــك خــارسة داحضــة ،عــى مبــدأ مــا يقــال للحاســد احلاقــدُ :مـ ْ
وتدعــو اآليــة الثانيــة إىل إمتــام شــعائر ومناســك احلــج؛ كالتحلــل مــن اإلحــرام ،والوفــاء بالنــذور ،وطــواف

اإلفاضــة .وفيــه ثالثــة مطالــب:

و)و ْل َي َّط َو ُفوا(.
و)و ْل ُيو ُفوا(َ ،
و)ثم ْل َي ْق ُضوا(َ ،
)ثم ْل َي ْق َط ْع(َّ ،
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف ألفاظَّ :

ـم
قــرأ أكثــر الســبعة؛ ابــن كثــر وعاصــم ومحــزة والكســائي وقالــون عــن نافــع وهشــام عــن ابــن عامــرُ ) :ثـ َّ
و)و ْل َي َّط َو ُفــوا( ،بإســكان الــام فيهــا مجيعــ ًا.
ــع(،
و)و ْل ُيو ُفــوا(َ ،
و)ثــم ْل َي ْق ُضــوا(َ ،
ْل َي ْق َط ْ
َّ

وقــرأ أبــو عمــرو وابــن عامــر وورش عــن نافــع) :ثـ ِ
ـم لِ َي ْق ُضــوا( بكــر الالمــن فيهــا ،وزاد ابــن
ـم ل َي ْق َطـ ْ
ـع( ،و)ثـ َّ
َّ
ِ
ذكــوان عــن ابــن عامــر عليهــاِ :
ـر َلم ْالَمــر وختفيفهــا يف األربعــة مجيعها.
)ول ُيو ُفــوا( َ
َ
و)ول َي َّط َو ُفــوا( بِ َكـ ْ
)ثم لِي ْق ُضوا( وحدها.
ووافقهم قنبل عن ابن كثري بكرس الالم فقط يفَّ :

وقــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي وحفــص عــن عاصــم وهشــام عــن ابــن
)و ْل ُيو ُفــوا( بتســكني الــام وختفيفهــا ،مــن غــر تشــديد الفــاء.
عامــرَ :

((( ينظر :أبو حممد مكي بن أيب طالب القييس ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،حتقيق حميي الدين رمضان( ،دمشق :جممع اللغة العربية،
1974م) ،ج ،2 :ص ،116 :وأبو زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة ،حجة القراءات ،حتقيق سعيد األفغاين( ،بريوت :مؤسسة الرسالة1399 ،هـ1979-م)،
ط ،2ص ،472 :وأبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،حتقيق عبد العال سامل مكرم( ،بريوت :مؤسسة الرسالة1417 ،هـ-
1996م) ،ط ،6ص.252 :
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)و ْل ُي َو ُّفوا( بتسكني الالم وختفيفها ،وفتح الواو ،وتشديد الفاء(((.
وقرأ أبو بكر شعبة وحده عن عاصمَ :

ـر حــركات بعــض احلــروف مــا بــن الســكون واحلركــة داخــل بعــض
وينحــر نــوع االختــاف هنــا يف تغـ ُّ

املفــردات ،ومــا بــن التشــديد والتخفيــف يف بعضهــا اآلخــر.
املطلب الثاين :إعراب وبيان توجيه القراءات:

ينقســم اختــاف القــراء يف قــراءة املفــردات الســابقة إىل وجهــن حــر ًا :تســكني الــام ،وكرسهــا يف األفعــال

)و ْل ُي َو ُّفــوا( ،ومرجــع اخلــاف يف مجيــع وجــوه
األربعــة املذكــورة ،إضافــة إىل انفــراد أيب بكــر شــعبة يف تشــديد فــاءَ :
ص ِ ٌّف بحــت.
ـي حمـ ٌ
القــراءة لفظـ ٌّ
ـض ،وتوجيهــه َ ْ
فوجــه َمــن س ـكَّن الــام فيهــا( :وهــي الم األمــر) أنــه عــى األصــل يف تســكني الم األمــر إذا ُســبقت بــأدوات
ْ

ـم يف كل القــرآن .والعلــة يف ذلــك أن أصــل الــام الســكون ،وإنــا كــرت ألهنــا وقعــت
العطــف :الــواو والفــاء و ُثـ َّ

ابتــدا ًء ،فــإذا كان قبلهــا حــرف متصــل هبــا رجعــت الــام إىل األصــل الــذي كانــت عليــه ،وهــو الســكون.
َۡ
ۡ َ ٗ َ
ـوي هــذا إمجــاع القــراء عــى تســكني الــام يف قولــه تعــاىل﴿ :فل َي ۡع َمــل ع َمــا صٰل ِٗحــا﴾ [الكهــف،]110 :
ويقـ ِّ
ۡ
ُ
ـن ِب ُمرهِـ َّ
وقولــه تعــاىلَ :
﴿ولَ ۡض ۡبـ َ
ـن﴾ [النــور.(((]31 :
ِ
ِ
ِ
(ثــم) و(الــواو)،
ــع(،
و)ثــم لِ َي ْق ُضــوا( ،التفريــق بــن َ
)ثــم ل َي ْق َط ْ
ْ
أدات العطــفَّ :
َّ
ووجــه َمــن كــر الــام يفَّ :
ــر(.
ــم) مفصــول مــن الــكالم ،والــواو كأهنــا مــن نفــس الكلمــة كالفــاء يف قولــهَ ) :ف ْل َينْ ُظ ْ
وحجتهــم أنُ ( :ث َّ

قــال القــايض أبــو حممــد رمحــه اهلل :أمــا الــواو والفــاء إذا دخلــت إحدامهــا عــى الم األمــر فحكــى ســيبويه أهنــم

ـم) فهــي كلمــة
يروهنــا كأهنــا مــن الكلمــة ،فســكون الــام بعدهــا ختفيــف ،وهــو أفصــح مــن حتريكهــا ،أمــا ( ُثـ َّ

مســتقلة ،فالوجــه حتريــك الــام بعدهــا.

وقد رأى بعض النحويني امليم منُ ( :ث َّم) بمنزلة الفاء والواو((( .عىل أن مجيعها أدوات عطف.
املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءات:

أي أثــر يف معــاين اللغــة والنحــو
)و ْل ُي َو ُّفــوا( ال يوجــد يف مجيــع أوجــه اختــاف القــراءات املذكــورة ُّ
فيــا عــداَ :

واإلعــراب ،أو التفســر واألحــكام ،فكلهــا روايــات منضبطــة برشوطهــا وأســانيدها عنــد أهــل التحقيــق يف القراءة؛

(هكــذا قرئــت) ،إنــا يمكــن تعليــل كل قــراءة باســتنباط توجيــه لغــوي حمــدد هلــا.

((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،436 ،434 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1379 ،1376 :وابن اجلزري ،نرش
القراءات العرش ،:ج ،4 :ص ،2483 ،2481 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.372 ،370 :
((( ابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص.473 :
املسمى املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ،طبع عىل نفقة أمري دولة قطر ،الدوحة،
((( أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس ، ،تفسري ابن عطية،
َّ
1398هـ1977-م) ،ط ،1ج ،10 :ص.241 :
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ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

)و ْل ُيو ُفــوا( أنــه جــاء بنــا ًء عــى فعــل( :أوىف ُيـ ِ
ـوف إيفــا ًء)
)و ْل ُي َو ُّفــوا( فحجــة َمــن خ َّفــف الفــاء يفَ :
أمــا يف لفــظَ :
َ
ْ
ُ
َّ
الــذي يقــع للقليــل والكثــر ،كــا يف قولــه تعــاىلَ :
﴿وأ ۡوفــوا ب ِ َع ۡه ـ ِد ٱللِ﴾ [النحــل .]91 :وحجــة َمــن شــدَّ د الفــاء:
)و ْليو ُّفــوا( أنــه جــاء بنــاء عــى فعــل( :و َّف يــو ِّف توفيـ ًة) للتكثــر والتكريــر واملداومــة ،كــا قــال تعــاىلِ﴿ :إَوبۡ َرٰهِيـ َ
ـم
َ ُ َ
َّ
َ َُ
ً
َّ
َّ
ٱلِي َو ٰٓ
ف﴾ [النجــم ،]37 :ومهــا لغتــان(((.
نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

َّ
أي أثــر ،وال تعــدو أن تكــون لغــات يف اللفــظ يضبطهــا
إن األلفــاظ األربعــة األوىل ال ينتــج عــن اختالفهــا ُّ
)و ْل ُي َو ُّفــوا( فهــو مــن الوفــاء ،وضــدُّ ه الغــدر ،وهــو راجــع إىل أصــل اشــتقاق كل منهــا،
النقــل والتل ِّقــي ،أمــا لفــظَ :

أقصــد( :التخفيــف والتشــديد) ،مــع تضمينــه ذات املعنــى ،ووقوعــه يف القليــل والكثــر ،واســتعامله للتكثــر
والتكريــر واملداومــة .واهلل أعلــم.

المبحث الثالث:

َ َ
ۡ َ َ ُ ْ َ ّ ۡ َ َّ َ َ
ـروا ْ قُ ّط َعـ ۡ
ـاب ّ ِمــن نَّــار يُ َصـ ُّ
ـم ث َِيـ ٌ
ـت ل َ ُهـ ۡ
ـذ َ ۡ َ
ك َفـ ُ
ـان ٱختصمــوا ِف رب ِ ِهــمۖ فٱلِيــن
ـب
ِ
ان خصمـ ِ
قــال اهلل تعــاىل﴿ :هٰـ ِ
ٖ
ِمــن فَـ ۡ
ٱل ِميـ ُ
ـو ِق ُر ُءو ِسـه ُم ۡ َ
ـم ﴾ [اآليــة.]19 :
ِ
تشــر اآليــة الكريمــة إىل خصمــن اختصمــوا يف أمــر رهبــم ،وذكــر املفــرون يف تعيينهــم أقــواالً؛ أشــهرها :أهنــم

املتبــارزون يــوم بــدر ،ويؤيــده حديــث البخــاري((( ،أو أنــه يعــود إىل الفريقــن :املؤمنــن ،ويقابلهــم املعطوفــون
ْ َّ
َ َ ُ ْ َ َّ
ٱلصٰبِ َ
عليهــم يف اآليــة قبــل الســابقة يف قولــه تعــاىل﴿ :إ َّن َّٱل َ
ٔــن َوٱنلَّ َص ٰ َ
ــر ٰ
ى
ِيــن َء َام ُنــوا َوٱلِيــن هــادوا و
ِ
ِ
َ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ
وٱلمجــوس وٱلِيــن أشكــوا﴾ [اآليــة ،]17 :وقيــل :عــا ٌّم يف مجيــع املؤمنــن والكفــار ،وقيــل يف اختصــام أهــل اجلنــة
والنــار((( .وفيــه ثالثــة مطالــب:
)ه َذ ِ
ان(.
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظَ :

)ه َذ ِ
ان( بالتخفيف يف كرس النون.
قرأ مجهور السبعة؛ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ومحزة والكسائيَ :
ان( بتشديد النون مع مدِّ ها مدَّ ًا الزم ًا(((.
)ه َذ ِّ
وقرأ ابن كثري وحدهَ :

تغي حركة آخر املفردة؛ ما بني ختفيف ،وتشديد.
وينحرص نوع االختالف يف ُّ
((( مكي ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ،ج ،2 :ص.117 :
((( أخرج البخاري يف صحيحه بسنده عن قيس بن عباد ،قال :سمعت أبا ذر  hي ِ
﴿ه َذ ِ
اخت ََص ُموا ِف َر ِ ِّب ْم﴾ [احلج ،]19 :نزلت
اآلية:
هذه
إن
:
ام
قس
م
قس
ان َخ ْص َم ِن ْ
َ
ُ
ًَ
يف الذين برزوا يوم بدر :محزة ،وعيل ،وعبيدة بن احلارث ،وعتبة ،وشيبة ،ابنَي ربيعة ،والوليد بن عتبة .أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري،
كتاب املغازي ،باب قتل أيب جهل ،رقم احلديث( ،3972 :بريوت :املكتبة العرصية1424 ،هـ2004-م) ،ص.694 :
((( ينظر :أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،:عناية أمحد شمس الدين( ،بريوت :دار الكتب العلمية1994 ،م)،
ط ،1ج ،5:ص ،304 :وحممد بن عيل الشوكاين ،فتح القدير اجلامع بني فنَّي الرواية والدراية من علم التفسري( ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش1393 ،هـ-
1973م) ،ط ،3ج ،3 :ص.603 :
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،435 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1379 ،1376 :وابن اجلزري ،نرش القراءات
العرش ،ج ،4 :ص ،2483 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.371 :
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املطلب الثاين :إعراب وبيان توجيه القراءتني:

وجــه التخفيــف يف قــراءة اجلمهــور) :هـ ِ
ـذان( أنــه عــى أصلــه يف اللغــة ،وهــو مثنَّــى اســم اإلشــارة( :هــذا)،
ْ

وإعرابــه ذاتــه يف القراءتــن :مبتــدأ مرفــوع ،وعالمــة رفعــه األلــف ألنــه مثنَّــى.

ـذان( أنــه جعــل التشــديد عوضـ ًا مــن األلــف املحذوفــة التــي كانت يف:
ووجــه التشــديد يف قــراءة ابــن كثــر) :هـ ِّ
ْ
ِ
ـوض آثــر متــام الكلمــة،
فمــن عـ َّ
ـوض ،ومنهــم َمــن إذا حــذف مل يعـ ِّ
(هــذا) ،ومــن العــرب َمــن إذا حــذف عـ َّ
ـوضَ ،
ـوض،
ـوض آثــر التخفيــف ،ومثــل ذلــك يف تصغــر( :مغتســل) ،فمنهــم مــن يقــول( :مغيســل) ،فلــم يعـ ِّ
و َمــن مل يعـ ِّ
ـوض مــن التــاء يــا ًء ،كــا أهنــا لغــة لبعــض العــرب يف املبهــات(((.
ومنهــم مــن يقــول( :مغيســيل) ،فعـ َّ
املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءتني:

ـم املفــرد واملثنــى واجلمــع واملذكــر واملؤنــث ،وأكثــر اســتعامله يف اإلفــراد ،فمــن ثنَّــى أو مجــع
اخلصــم مصــدر يعـ ُّ

)اخت ََص ُمــوا( مح ـ ً
ا عــى املعنــى ،واإلشــارة هبذيــن إىل الفريقــن ،ألن
فإنــا محلــه عــى الصفــات واألســاء ،وقــالْ :
)خ ْصـ َـا ِن( ألهنــا مجعــان(((.
كل خصــم فريــق فيــه أشــخاص ،وقيــل :اختصمــوا ،وقــد قــالَ :
ْ
َٰ َ
ۡ
ــذ َ ۡ َ
واحتــج َمــن قــال أقــل اجلمــع اثنــان بقولــه﴿ :ه
ــان ٱخ َت َص ُمــوا﴾ ،واجلــواب :اخلصــم صفــ ٌة،
ان خصم ِ
ِ

وصــف هبــا الفــوج أو الفريــق ،فكأنــه قيــل :هــذان فوجــان ،أو فريقــان خيتصــان ،فقولــه :هــذان للفــظ ،واختصموا
ْ
َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َّ ٰٓ َ َ
للمعنــى ،كقولــهَ :
ـى إِذا خ َر ُجــوا﴾ [حممــد  ،]16 :ولــو قيــل :هــؤالء خصــان،
﴿وم ِۡن ُهــم َّمــن يســت ِمع إِلــك حـ
أو اختصــا :جــاز .يــراد املؤمنــون والكافــرون .قــال ابــن عبــاس :رجــع إىل اختصــام أهــل األديــان الســتة يف رهبــم،
أي يف دينــه وصفاتــه .وروي أن أهــل الكتــاب قالــوا للمؤمنــن :نحــن أحــق بــاهلل ،وأقــدم منكــم كتابـ ًا ،ونب ُّينــا قبــل
نب ِّيكــم .وقــال املؤمنــون :نحــن أحــق بــاهلل ،آمنــا بمحمــد ﷺ ،وآمنــا بنب ِّيكــم ،وبــا أنــزل اهلل مــن كتــاب ،وأنتــم
تعرفــون كتابنــا ونب َّينــا ثــم تركتمــوه ،وكفرتــم بــه حســد ًا ،فهــذه خصومتهــم يف رهبــم(((.
نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ـذ ِ
)هـ َ
ان( يف القراءتــن بمعنــى واحــد ،وهــو تثنيــة اســم اإلشــارة( :هــذا) ،والتخفيــف والتشــديد فيــه
لفــظَ :
لغتــان عنــد العــرب يف تعويــض ألــف( :هــذا) عنــد التثنيــة ،أو تركــه عــى أصلــه خمففـ ًا ،والتثنيــة لِ َّلفــظ يف االســم:
)اخت ََص ُمــوا( ،يريــد الفريقــن املؤمنــن والكافريــن .واهلل أعلــم.
(هــذا) ،واجلمــع ملعنــى فعــل اخلصومــةْ :

((( ينظر :أبو عيل احلسن بن عبد الغفار الفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،حتقيق بدر الدين قهوجي ،وبشري جوجيايت( ،دمشق :دار املأمون للرتاث1984 ،م) ،ط 1ج:
 ،3ص ،141 :وابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص 454 :و ،193وابن عطية ،تفسري املحرر الوجيز ،ج ،10 :ص.251 :
((( ينظر :جمري الدين بن حممد العليمي املقديس احلنبيل ،فتح الرمحن يف تفسري القرآن ،حتقيق نور الدين طالب( ،الدوحة :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
1430هـ2009-م) ،ط ،1ج ،4 :ص ،411 :وحممد بن أمحد بن جزي الكلبي ،كتاب التسهيل لعلوم التنزيل( ،بريوت :دار الكتاب العريب1393 ،هـ1973-م)،
ط ،2ج ،3 :ص ،72 :وأبو إسحاق إبراهيم بن الرسي الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،حتقيق عبد اجلليل عبده شلبي( ،القاهرة :دار احلديث1994 ،م) ،ج،3 :
ص ،325 :والعكربي ،التبيان يف إعراب القرآن ،ص.595 :
((( ينظر :أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ،مفاتيح الغيب ،التفسري الكبري( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب1420 ،هـ) ،ط ،3ج ،12 :ص ،22 :والزخمرشي ،تفسري الكشاف ،ص.692 :
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الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

َّ َّ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
َۡ
َ َّ
ٱلصٰل َ
ٰ
ٰ
ـري ِمــن
ـ
ت
ـت
ـ
ن
ج
ـت
ـ
ِح
خــل ٱلِيــن ءامنــوا وع ِملــوا
المبحــث الرابــع :قــال اهلل تعــاىل﴿ :إِن ٱلل يد ِ
ِ
ٖ
ِ
َ
َ ُۡ ُ ٗ
َ َ
َۡ
ـو َن ف َ
ـه ۡم ف َ
اسـ ُ
ـؤاۖ َولِ َ ُ
ِيهــا ِمـ ۡ
ـن أَ َســاو َ
ـر ُيَ َّلـ ۡ
تت ِ َهــا ۡٱلنۡ َهٰـ ُ
ِيهــا َحريـ ٌ
ِ
ـ
ل
ؤ
ل
و
ـب
ـ
ه
ذ
ـن
ـ
م
ر
ـر ﴾[ ،اآليــة.]23 :
ِ
ِ
ٖ
تبــن اآليــة الكريمــة مــا أعــدَّ اهلل تعــاىل لعبــاده املؤمنــن مــن ألــوان النعيــم يف اجلنــة ،ممــا ال عــن رأت ،وال أذن

ســمعت ،وال خطــر عــى قلــب بــر ،جــزاء إيامهنــم الصــادق ،وعملهــم الصالــح .وفيــه ثالثــة مطالــب:
)و ُل ْؤ ُل ًؤا(.
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظَ :

ٍ
)ولؤلــؤ( ،بواويــن مهموزتــن،
قــرأ أكثــر القــراء؛ ابــن كثــر وأبــو عمــرو وابــن عامــر ومحــزة والكســائي:

وبتنويــن اجلــر.

وقــرأ نافــع وحفــص عــن عاصــم) :ولؤلــؤ ًا( بواويــن مهموزتــن ،وبتنويــن النصــب .وقــرأ شــعبة عــن عاصــم:

)ولولــؤ ًا( ،بتخفيــف الــواو األوىل ،ومهــز الــواو الثانيــة ،وبتنويــن النصــب .وقــرأ الســويس عــن أيب عمــرو:
ٍ
اجلر(((.
)ولولؤ( ،بتخفيف الواو األوىل ،ومهز الواو الثانية ،وبتنوين ّ
وينحــر االختــاف يف هــذه املفــردة يف تغـ ُّـر بعــض حروفهــا؛ مــا بــن مهــز ،وإبــدال ،وتغـ ُّـر حــركات إعــراب

آخرهــا؛ مــا بــن تنويــن نصــب ،وتنويــن جـ ّـر.

املطلب الثاين :إعراب وبيان توجيه القراءات:
اللؤلــؤ مــا يســتخرج مــن البحــر مــن جــوف الصــدف ،وهــو اســم للجوهــر كبــره وصغــره ،وقــد يكــون يف

الســوار باللؤلــؤ.
األســاور ،كــا يكــون يف الذهــب .واملــراد بالتحليــة هنــا ترصيــع ِّ

واحلجــة ملــن قــرأ باخلفــض) :ولؤلـ ٍ
ـؤ( أنــه ر َّده بالــواو عــى أول الــكالم ،أي عــى( :أســاور) ،أو عــى( :ذهــب)،

الســوار قــد يكــون مــن ذهــب مرصــع بلؤلــؤ ،وقــد يكــون مــن لؤلــؤ فقــط.
ألن ِّ

واحلجــة ملــن قــرأ بالنصــب) :ولؤلــؤ ًا( أنــه أضمــر فعــ ً
وي َّلــون لؤلــؤ ًا ،وموافقــة لرســم
ا كاألول ،معنــاهُ :

املصحــف.

واحلجــة ملــن مهــز مهزتــن  -خفض ـ ًا أو نصب ـ ًا) :ولؤلـ ٍ
ـؤ( ،أو) :ولؤلــؤ ًا(  -أنــه أتــى بالكلمــة عــى أصلهــا ،أي

باهلمــز.

واحلجــة ملــن قــرأ هبمــزة واحــدة) :ولولـ ٍ
ـؤ( أنــه َث ُقـ َـل عليــه اجلمــع بينهــا ،فخ َّفــف الكلمــة بحــذف إحدامهــا.
ـؤ( وهــي أثبــت ،وقيــل الثانيــة) :ولؤلـ ٍ
وقــد اختلــف عنــه يف احلــذف؛ فقيــل األوىل) :ولولـ ٍ
ـو( وهــي أضعــف(((.

((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،435 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1379 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2483 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.371 :
((( ينظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،ص.252 :
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املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءات:

توجيــه قــراءة اجلـ ِّـر) :ولؤلـ ٍ
ـؤ( العطــف عــى موضــع اجلــار واملجــرور ،تقديــره حي َّلــون فيهــا مــن أســاور مــن
ذهــب ،ومــن لؤلـ ٍ
ـؤ.
وتوجيــه قــراءة النصــب) :ولؤلــؤ ًا( العطــف عــى مقــدَّ ر منصــوب ،تقديــره :وحي َّلــون لؤلــؤ ًا((( .والقــراءات كلهــا

هنــا بمعنــى واحد.

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

اللفــظ يف اختــاف القــراءات كلهــا بمعنــى واحــد ،ويضبطــه التل ِّقــي يف حال َتــي اهلمــز واإلبــدال ،وخيتلــف يف

اإلعــراب مــا بــن عطــف عــى جمــرور مقــدّ ر ،أو عطــف عــى منصــوب مقــدّ ر .واهلل أعلــم.

َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ َ
َّ َ ۡ َ ۡ
َ
ٱلـ َ
ج ِد ۡ َ
ـر ِام
يل ٱللِ وٱلمسـ ِ
المبحــث الخامــس :قــال اهلل تعــاىل﴿ :إِن ٱلِيــن كفــروا ويصــدون عــن سـب ِ
ِ
ُ ۡ ُّ ۡ ُ ۡ َ َ َ
َ َ ً ۡ َٰ ُ
ـه ل َّ
َّٱلِي َج َع ۡل َنٰـ ُ
ـف فِيـهِ َو ۡٱلَــادِ ۚ َو َمــن يُــر ۡد فِيـهِ بإ ۡ َ
ِ
ِ
ـ
ك
ع
ٱل
آء
ـو
ـ
س
ـاس
ـ
ِلن
ـم﴾،
ـذ
ـ
ع
ـن
ـ
م
ـه
ـ
ِق
ذ
ن
ـم
ـ
ل
ظ
ب
د
ـا
ـ
ل
ِ
ِۢ
اب أ ِلـ ٖ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
[اآلية.]25 :

تشــر اآليــة الكريمــة إىل أحــداث صلــح احلديبيــة ،ومــا ســبقه مــن صــدِّ النبــي ﷺ عــن املســجد احلــرام ،يف
بيـ ٍ
ـان إىل مكانــة البيــت قبلـ ًة ومنســك ًا ومتعبــد ًا للمقيــم فيــه ،واآليت مــن الباديــة ،مــع التحذيــر مــن إظهــار الــرك
واإلحلــاد فيــه .وفيــه ثالثــة مطالــب:

املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظ) :سواء( ،ولفظ) :وا ْلب ِ
اد(.
َ َ
َ ً

قــرأ مجهــور الســبعة؛ نافــع وابــن كثــر وابــن عامــر وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي وأبــو بكــر شــعبة عــن

ــو ًاء( بتنويــن النصــب.
)س َ
)س َ
ــو ٌاء( بتنويــن الرفــع .وقرأهــا حفــص عــن عاصــم وحــدهَ :
عاصــمَ :

وقــرأ أكثــر القــراء؛ ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي وقالــون عــن نافــع) :والبـ ِ
ـاد( بحــذف اليــاء وصـ ً
ا
ووقفـ ًا.
)والبادي( بإثبات ٍ
ِ
ياء بعد الدال وصالً ،وحذفها وقف ًا.
وقرأ أبو عمرو وورش عن نافع:
ِ
)والبادي( بإثبات الياء وص ً
ال ووقف ًا(((.
وقرأ ابن كثري:

ـر احلركــة اإلعرابيــة للمفــردة األوىل) :ســواء(؛ مــا بــن تنويــن رفــع ،أو نصب،
وينحــر نــوع االختــاف يف تغـ ُّ

واالختــاف يف املفــردة الثانيــة) :والبــادي( يف حــذف اليــاء آخــر املفــردة ،أو إثباهتا.

((( ينظر :ابن زنجله ،حجة القراءات ،:ص ،474 :ونرص بن عيل بن حممد أيب عبد اهلل بن أيب مريم الشريازي ،الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها ،حتقيق د.
عمر محدان الكبييس( ،جدة ،اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم1414 ،هـ1993-م) ،ط ،1ج /2 :ص.875 :
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،435 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1379 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2483 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.372 :
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ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

املطلب الثاين :إعراب وبيان توجيه القراءات:
ـف هــو اخلــر ،وقيــل :اخلــر :ســوا ٌء ،وهــو
ـو ٌاء( أنــه أراد بــه االبتــداء ،والعاكـ ُ
)سـ َ
ْ
وجــه قــراءة تنويــن الرفــع َ

ـق
ـف فيــه والبــادي ســوا ٌء ،أي :ليــس أحدُ مهــا أحـ َّ
مقــدَّ م ،واملعنــى :الــذي جعلنــاه للنــاس قبلــة أو متعبــد ًا ،العاكـ ُ

بــه مــن اآلخــر.

)س َو ًاء( حيتمل إعرابه أمرين:
ْ
ووجه قراءة تنوين النصبَ :

َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ً
ـه ق ۡرَٰءنــا
)ج َع ْلنَــا ُه( ،أي جعلنــاه مســتوي ًا ،كــا قــال تعــاىل﴿ :إِنــا جعلنـ
1.أن يكــون مفعــوالً ثاني ـ ًا لفعــلَ :
َ َ ّٗ َّ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ـون﴾ [الزخــرف ،]3 :فهــو مصــدر يف معنــى اســم الفاعــل ،ورفــع) :ا ْل َعاكِــف( بفعـ ٍ
عربِيــا لعلكــم تعقِلـ
ـل
مقــدَّ ٍر أي :اســتوى العاكــف فيــه والبــادي.

)ج َع ْلنَا ُه( (((.
2.أن يكون حاالً من الضمري( :اهلاء) يفَ :

ـاد( بكــر الــدال دون يـ ٍ
ووجــه قــراءة) :والبـ ِ
ـاء اتباعـ ًا لرســم املصحــف ،واكتفــا ًء بالكــرة عــن اليــاء ،لداللتهــا
ْ
عليها .

ووجــه قــراءة) :والبـ ِ
ـادي( وصـ ً
ا ووقفـ ًا أهنــا جــاءت عــى أصــل الــكالم ،تقــول :بــدا يبــدو إذا دخــل الباديــة
ْ
ِ
ِ
ٍ
ي(.
فهــو بــاد ،مثــل راعٍ ،والراعــي .واألصــل( :البــاد ُو) فانقلبــت الــواو يــا ًء لكــر مــا قبلهــا ،فصــارت) :والبــاد ْ

ووجــه قــراءة َمــن أثبتهــا وصـ ً
ا وحذفهــا وقفـ ًا أهنــم اتبعــوا األصــل مــرة ،ورســم املصحــف أخــرى؛ إذ هــي

فيــه بغــر يــاء.

املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءات

ـادي() ،والبـ ِ
ِ
ـاد( ،بمعنــى واحــد لغــة ،وإنــا االختــاف يف
ـو ٌاء( ،و)والبـ ْ
)سـ َ
)سـ َ
ـو ًاء(َ ،
القــراءات يف املفردتــنَ :

كيفيــة وأداء اللفــظ ،وتوجيــه اإلعــراب.

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:
لفــظ) :ســواء( يــدور إعرابــه مــا بــن الرفــع عــى االبتــداء ،أو اخلــر املقــدم ،وبــن النصــب عــى املفعــول الثــاين

جلعلنــاه ،أو عــى احلــال مــن هــاء جعلنــاه .أمــا حــذف اليــاء يف لفــظ) :البــادي( ،فيــدور مــا بــن اتبــاع األصــل،

وبــن رســم املصحــف  .واهلل أعلــم.

((( ينظر :ابن أيب مريم ،الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها ،ج ،2 :ص.877 :
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َّ َ َ َ
ََ ُ ۡ ۡ
ـر ُم ۡشكِـ َ
المبحــث الســادس :قــال اهلل تعــاىلُ :
ـآء ِ َّلِ َغـ ۡ َ
كأ َّن َمــا َخـ َّ
﴿ح َن َفـ َ
ـر
ـرك بِــٱللِ ف
ـ
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ـ
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ِۦ
ه
ـ
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ـن
ۚ
ِ
ِ
ِ
ّ ُ َ َ
َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ ُ َّ ۡ ُ َ ۡ َ
ۡ
َ
يق﴾[ ،اآليــة.]31 :
ح
ـ
س
ن
ك
م
ف
ـح
ـ
ي
ٱلر
ه
ـ
ب
ي
ـو
ـ
ه
ت
ِمــن ٱلســمآءِ فتخطفــه ٱلطــر أو
ِ
ٖ
ِ ِ ِ ِ
ِ ٖ

ـور حــال املــرك يف إهــاك نفســه يف مشــهد رهيــب مؤ ِّثــر ،حــن
تدعــو اآليــة إىل التوحيــد ونبــذ الــرك ،وتُصـ ِّ
يتســاقط مــن الســاء ،فتســتلبه الطــر خطفـ ًا رسيعـ ًا ،أو هيــوي يف مهلكــة بعيــد ًا عــن أي أمــل يف نجاتــه .وفيــه ثالثــة

مطا لب :

املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظَ ) :فتَخْ َط ُف ُه(.

قــرأ مجهــور الســبعة؛ ابــن كثــر وأبــو عمــرو وابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائيَ ) :فتَخْ َط ُفـ ُه( بالتخفيــف؛

بســكون اخلــاء ،وفتــح الطــاء.

وقرأ نافع وحدهَ ) :فتَخَ َّط ُف ُه( بفتح اخلاء ،وتشديد الطاء(((.

تغي صفة بعض احلروف داخل املفردة؛ ما بني التخفيف ،والتشديد.
وينحرص نوع االختالف يف ُّ

املطلب الثاين :إعراب وبيان توجيه القراءتني:

َّ َ ۡ َ َ
ــن خ ِطــف
وجــه َمــن خ َّفــفَ ) :فتَخْ َط ُفــ ُه( أنــه بنــاه عــى خطــف خيطِــف ،أخــذ ًا مــن قولــه تعــاىل﴿ :إِل م
ْ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َۡ
ٱل ۡط َفــة فأت َب َعـ ُ
ـهۥ ِشـ َ
اب ثاقِـ ٌ
ـه ٌ
ـب﴾ [الصافــات.]10 :

ووجــه َمــن شــدَّ دَ ) :فتَخَ َّط ُفـ ُه( أنــه بنــاه عــى اختطــف خيتطِــف ،فأصلــه عنــده( :فتتختط ُفــه) َتتَف َّعــل ،ثــم حــذف
ْ
إحــدى التاءيــن ختفيف ـ ًا التفــاق حركتهــا ،أراد ( :فتختطفــه) ،ثــم حــذف تــاء التف ُّعــل ،ونقــل فتحتهــا إىل اخلــاء،

وشــدَّ د الطــاء .للمبالغــة يف االختطــاف.

الزجــاج يف العــدول عــن لفــظ املــايض يف العطــف إىل لفــظ املضــارع) :فتخطفــه( ،فقــال :ســياق الــكالم
وذهــب َّ

يقتــي أن يعطــف) :فتخطفــه( عــى مضــارع ،مــع أنــه يف اآليــة معطــوف عــى) :خـ َّـر( وهــو مــاض ،وإنــا عــدل

عــن ذلــك لتصويــر الواقــع ،والتقديــر :فهــي ختطفــه ،فيكــون مــن عطــف اجلملــة عــى اجلملــة ،ولكنــه آثــر املخالفــة
الســتحضار الصــورة الغريبــة التــي تصــوره مزعـ ًا يف حواصــل الطــر(((.
املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءتني:

اخلطــف واالختطــاف :هــو أخــذ الــيء وتناولــه برسعــة ،وكلتــا القراءتــن لغتــان فصيحتــان ،تقــول العــرب:

خطــف خيطــف ،واختطــف خيتطــف ،وال شــك أن الزيــادة يف املبنــى تضيــف زيــادة يف املعنــى.
فعىل قراءة التخفيفَ ) :فتَخْ َط ُف ُه( أراد أن الطري ختطفه لتهاويه من السامء.

((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،436 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1380 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2483 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.373 :
الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ج ،3 :ص.429 :
((( َّ
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(الحج)
آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها  -نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة
ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

بينــا عــى قــراءة التشــديدَ ) :فتَخَ َّط ُف ـ ُه( أراد أن الطــر تتخ َّطفــه وتتســابق إىل ختاطفــه ،وهــو أ ْب َلـ ُ
ـغ يف اإلهــاك،

ـن يف تصويــر مشــهد الســقوط يف الــوادي الســحيق .ويف كلتــا القراءتــن صــورة بالغيــة يف تشــبيه متثيــي ،ألن
وأ ْبـ َ ُ

وجــه الشــبه منتــزع مــن متعــدد.

ويف بيــان هــذه الصــورة البالغيــة أشــار الزخمــري يف قولــه :جيــوز يف هــذا التشــبيه أن يكــون مــن املركــب
واملفـ َّـرق ،فــإن كان تشــبيه ًا مركبـ ًا فكأنــه قــالَ :مــن أرشك بــاهلل فقــد أهلــك نفســه إهــاك ًا ليــس بعــده هنايــة ،بــأن

ـور حالــه بصــورة حــال َمــن خـ َّـر مــن الســاء فاختطفتــه الطــر ،فتفـ َّـرق مزع ـ ًا يف حواصلهــا ،أو عصفــت بــه
صـ َّ
ـوه بالســاء ،والــذي
مفرق ـ ًا فقــد ش ـ َّبه اإليــان يف علـ ِّ
الريــح حتــى هــوت بــه يف بعــض املطــاوح البعيــدة .وإن كان َّ

تــرك اإليــان وأرشك بــاهلل ،بالســاقط مــن الســاء ،واألهــواء التــي تتــوزع أفــكاره بالطــر املختطفــة ،والشــيطان
ـوح بــه يف وادي الضاللــة بالريــح التــي هتــوي بــا عصفــت بــه يف بعــض املهــاوي املتلفــة(((.
الــذي يطـ ِّ
نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فحجة قراءة التخفيفَ ) :فتَخْ َط ُف ُه( أهنا عىل األصل يف معنى اختطاف الطري.

وحجــة قــراءة التشــديدَ ) :فتَخَ َّط ُف ـ ُه( أهنــا تأكيــد عــى تســابق الطــر لتحقيــق هــذا االختطــاف ،وهــي أبلــغ يف

التشــبيه ؛ إذ الزيــادة يف املبنــى تــدل عــى الزيــادة يف املعنــى  .واهلل أعلــم.

َ ُّ ُ
َ
َ َ ۡ َ َ َ ٗ ّ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َّ
ٱللِ َ َ ٰ
المبحـ
ع َمــا َر َزق ُهــم
ِــل أ َّمــةٖ جعلنــا منســا ِلذكــروا ٱســم
ـث الســابع :قــال اهلل تعــاىل﴿ :ول َ ِ
َ
ۡ
ۡ
ْ
َ
َ
َ
ّ ُّ
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ۡ
ۡ
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َ
ـد فلـ ُ
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ُ ُ ۡ
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ـل
ـه َو ٰ ِ
ِمـ ۢن ب ِهيمـةِ ٱلنع ٰـ ِمۗ فإِلٰهكـ ِ
ِ
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ۖ
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ِ
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ِ
ِ
[اآلية.]67 :
يبـ ِّـن اهلل تعــاىل يف هــذه اآليــة أن مجيــع األمــم الســابقة متفقــة عــى معنــى توحيــد اهلل وإفــراده بالعبوديــة ،لكنهــا

ـر اهلل فيهــا املطيعــن املتواضعــن ،كــا يؤكــد عــى ذات املعنــى يف اآليــة
ختتلــف يف أداء الشــعائر واملناســك ،ويبـ ِّ

التاليــة ،ويدعــو إىل نبــذ النــزاع واخلصــام ،والثبــات عــى طريــق اهلدايــة القويــم .وفيــه ثالثــة مطالــب:
)من َْسكًا(.
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف اللفظ املكررَ :

َ
حــرف
)من َْســكًا( بفتــح الســن يف
قــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو وابــن عامــر وعاصــمَ :
الســورة معــ ًا.
)من ِْس َك ًا( بكرس السني يف َ
حرف السورة مع ًا(((.
وقرأ محزة والكسائيَ :
تغي حركات بعض احلروف داخل املفردة.
وينحرص االختالف يف ُّ

((( الزخمرشي ،تفسري الكشاف ،ص.695 :
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،436 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1381 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2484 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.373 :
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النحوي للقراءتني:
املطلب الثاين :بيان التوجيه ْ

)من َْســك ًا( أنــه أتــى بالكلمــة عــى أصلهــا ،ومــا أوجبــه القيــاس هلــا ،ألن وجــه( :ف َعــل
حجــة َمــن قــرأ بالفتــحَ :
يف ُعــل) بضــم العــن أن يــأيت املصــدر منــهَ ( :م ْف َعـاً) ،عــى أنــه مصــدر ميمــيِ ،مــن :ن ََسـ َ
ـك َين ُْســك َمن َْسـ َك ًا ،وكذلك
اســم املــكان ،ومثلــهَ ( :مدْ َخـاً)َ ،
و(م ْ َر َجـ ًا) ،وهــي لغــة أهــل احلجــاز.

وحجــة مــن قــرأ بالكــر) :من ِْســك ًا( أنــه قــد جيــيء اســم املــكان عــى( :م ِ
ِ
(املطلــع) ،وإنــا هــو
فعــل) ،نحــو:
َ
َ
َ
ِ
ِ
ـع يط ُلــع) ،و(املسـ ِ
ـجد) .فيمكــن أن يكــون هــذا ممــا شـ َّ
ـذ أيضـ ًا عــن قيــاس
ـجد) وهــو مــن( :ســجد يسـ ُ
مــن( :ط َلـ َ

اجلمهــور ،فجــاء اســم املــكان عــى غــر القيــاس ،وال يقــدم عــى هــذا إال بالســمع .وإنــا أخــذه مــن املوضــع الــذي
املوج َبــة هلل تعــاىل ،عــى أنــه اســم املــكان ،وهــي لغــة بنــي أســد(((.
تذبــح فيــه النســيكة ،وهــي :الشــاة َ

ينســك) ،قــال( :من َْســك ًا) بالفتــح ،كــا تقــول( :دخــل يدخــل
(نســك ُ
وقــال بعــض النحويــنَ :مــن قــالَ :
مدْ َخـاً) .ومــن قــال( :نســك ِ
ينســك) ،قــالَ ( :من ِْســك ًا) بالكــر .فعــى هــذا القــول الفتــح َأ َ
ول ،ألنــه ال خيلــو مــن
َ
َ
َ
أن يكــون مصــدر ًا ،أو مكان ـ ًا ،وكالمهــا مفتــوح العــن.

وإذا كان الفعــل منــه عــى( :ف َعــل يف ُعــل) ،فاملصــدر منــه واســم املــكان عــىَ ( :م ْف َعــل) ،نحــو( :قتــل يق ُتــل
َ
يدخــل َ
م ْقتَــاً) ،وهــذا( :مقتَلنــا) .و(دخــل ُ
(مدخلنــا).
مدخــاً) ،وهــذا:

وكل مــا كان عــى وزن( :فعــل ِ
يفعــل) ،مثــل( :جلــس ِ
جيلــس) ،فاالســم منــه بالكــر ،واملصــدر منــه( :مف َعــل)
َ
ِ
(مفعــل) بالكــر ،مثــل( :مغـ ِ
ـرس) اس ـ ًا ،و(مغـ َـرس) مصــدر ًا .فلهــذا كان :الفتــح َأ َ
ول،
بالفتــح ،واملــكان منــه:

ألنــه يــدل عــى املصــدر واملــكان ،وهــو القيــاس ،والكــر يــدل عــى املــكان فحســب ،وهــو ســاعي(((.
املطلب الثالث :بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتني:

ـص بأعــال احلــج ،واملناســك :مواقــف النســك ،والنســيكة
أصــل (الن ُُّســك) :العبــادة .والناســك :العابــد .واختـ َّ
َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُُ
َ ۡ ٌ ّ
ـك﴾ [البقــرة .]196 :وقــال تعــاىل أيضـ ًا:
خمتصــة بالذبيحــة .قــال اهلل تعــاىل﴿ :ففِديَــة ِمــن ِ
صيــا ٍم أو صدقـ ٍة أو نسـ ٖ ۚ
َ َ َ َ ۡ ُ َّ َ ٰ َ ُ
ســكك ۡم﴾ [البقــرة.(((]200 :
﴿فـإِذا قضيتم من ِ
الفراء ،معاين القرآن ،حتقيق أمحد يوسف نجايت وحممد عيل النجار( ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب1955 ،م) ،ط ،2ج،2 :
((( ينظر :أبو زكريا حييى بن زياد َّ
ص ،230 :وأبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن خالويه اهلمذاين النحوي ،إعراب القراءات السبع وعللها ،حتقيق عبد الرمحن بن سليامن العيثمني( ،القاهرة :مكتبة
اخلانجي1992 ، ،م) ،ج ،2 :ص ،78 :وابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،ص ،254 :وأبو العباس ،شهاب الدين ،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف
بالسمني احللبي ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :الدكتور أمحد حممد اخلراط( ،دمشق :دار القلم) ،ج ،8 :ص ،274 :وشهاب الدين أمحد بن حممد
ابن عبد الغني الدمياطي ،إحتاف فضالء البرش ،وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة( ،بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ1998-م) ،ط ،1ص ،396 :واحلافظ
(عمن:
شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف بن اجلزري الدمشقي ،كتاب حتبري التيسري يف القراءات العرش ،حتقيق د .أمحد مفلح القضاةَّ ،
دار الفرقان للنرش والتوزيع1421 ،هـ2000-م) .ط ،1ص.471 :
((( ينطر :ابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص ،477 :ومكي ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،ج ،2 :ص ،119 :والفاريس ،احلجة للقراء السبعة،
املسمى اجلامع ألحكام
ج ،5 :ص ،278 :وابن عطية ،تفسري املحرر الوجيز ،ج ،10ص ،278 :وأبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي األنصاري ،تفسري القرطبي،
َّ
القرآن( ،بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،هـ1993-م) ،ج ،12 :ص ،58 :والشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير( ،تونس :الدار التونسية
للنرش) ،ج ،17 :ص ،260 :و ود .حممد سامل حميسن ،اهلادي رشح طيبة النرش يف القراءات العرش ،والكشف عن علل القراءات وتوجيهها( ،بريوت :دار اجليل،
1417هـ1997-م) .ط ،1ج ،3 :ص.67 :
((( أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق حممد سيد كيالين( ،بريوت :دار املعرفة) ،ص.491 :
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(الحج)
آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها  -نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة
ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

ٍ
خــر كان
واملنســك يف كالم العــرب :املوضــع الــذي تعتــاده وتألفــه ،ويقــال :إن لفــان َمن ِْســك ًا يعتــاده يف
َ

أو غــره.
وســميت املناســك بذلــك لــرداد النــاس عليهــا يف احلــج والعمــرة(((.
ِّ

الزجــاج :واملنســك يف هــذا املوضــع يــدل عــى معنــى النحــر ،فكأنــه قــال :جع ْلنــا لــكل أمــة أن تتقــرب
قــال َّ
َ
ّ
ْ
ُ
ۡ
َ
َ
َّ
ّ
ـروا ۡ
ع َمــا َر َزق ُهــم ِم ـ ۢن بَه َ
ٱسـ َ
﴿لذكـ ُ
ـدل عــى ذلــك قولــه تعــاىلَ ِ :
ـم ٱللِ ٰ
بــأن تذبــح الذبائــح هلل تعــاىل .ويـ ُّ
يم ـةِ
ِ
ۡ ََۡ
ِ
ٰ
املنســك:
ٱلنع ِمۗ﴾[احلــج ،]34 :املعنــى :ليذكــروا اســم اهلل عــى ْ
نحــر مــا رزقهــم مــن هبيمــة األنعــام .وقــال بعضهمَ :
املوضــع الــذي جيــب تعهــده ،وذلــك جائــز(((.

وذهــب الطــري إىل أن احلــق تبــارك وتعــاىل قــد عنــى باملناســك إراقــة الــدم أيــام النحــر بِ ِمنَــى ،ألن املناســك

التــي كان املرشكــون جادلــوا فيهــا رســول اهلل ﷺ كانــت إراقــة الــدم يف هــذه األيــام .عــى أهنــم قــد كانــوا جادلــوه

يف إراقــة الدمــاء التــي هــي دمــاء ذبائــح األنعــام ،بــا أخــر اهلل عنهــم يف ســورة( :األنعــام) ،غــر أن تلــك مل تكــن

مناســك ،أمــا التــي هــي مناســك ،فإنــا هــي هدايــا أو ضحايــا(((.
نخلص من هذا يف توجيه واحتجاج أصحاب كل قراءة إىل اآليت:

)من َْسك ًا( بالفتح أنه قصد الن ُُّسك ،واملراد به الذبح.
حجة َمن قرأَ :

ِ
نحر فيه .واهلل أعلم.
وحجة َمن قرأ) :منسك ًا( بالكرس أنه أراد مكان الن ُُّسك الذي ُي َ

المبحــث الثامــن :قــال اهلل تعــاىل﴿ :إ َّن َّ َ
ٱلل يُ َدٰف ُ
ِيــن َء َام ُن ٓۗ ْ َّ َّ َ َ ُ ُّ ُ َّ َ َّ
ِــع َعــن َّٱل َ
ان
ِ
ــوا إِن ٱلل َل يِــب ك خــو ٖ
ِ
َ ۡ َ ّ َّ
َُ ُ ْ
َّ َ ُ ۡ ُ ْ
َُ
َّ
َٰ
َ
ُّ
ٱللُ
َ
ً
ِ
ـ
ح
ـر
ـ
غ
ب
ـم
ـ
ه
ر
ِي
د
ـن
ـ
م
ـوا
ـ
ج
ر
خ
أ
ـن
ـ
ِي
﴿ٱل
:
ا
ـ
أيض
ـاىل
ـ
تع
ـال
ـ
وق
،
]38
ـة:
ـ
[اآلي
﴾،
ـور
ـ
ف
ِ
ـق إِل أن يقولــوا ربنــا ۗ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ك ٍ
َّ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ َ ۡ ُ َّ
ـو ٰ ٌ
َۡ
ـع َو َصلـ َ
َ َ ۡ َ َ ُ َّ َّ َ َ ۡ َ ُ
ُ ّ َ ۡ َ َ ُ
ـع َوب َيـ ٌ
ت َو َم َ ٰ
ج ُد يُذكــر فِيهــا ٱسـ
ـم ٱللِ
ولــول دفــع ٱللِ ٱنلــاس بعضهــم بِبعـ ٖ
سـ ِ
ـض له ِدمــت صو ٰ ِمـ ِ
َكث ِ ٗ
نــرهُ ۚ ٓۥ إ َّن َّ َ
نــر َّن َّ ُ
ٱلل لَ َقــو ٌّي َعز ٌ
ــراۗ َو َلَ ُ َ
ٱلل َمــن يَ ُ ُ
يــز ﴾ [اآليــة.]40 :
ِ
ِ
ِ
تؤكــد اآليــة األوىل نــر اهلل تعــاىل ومحايتــه للمؤمنــن بــرف أذى املرشكــن عنهــم ،وحتــذر مــن الــرك

واخليانــة .وتشــر اآليــة الثانيــة إىل حــال املهاجريــن ،وفضــل املجاهديــن يف نرصهتــم ونــرة شــعائر الديــن ،وتؤكــد

عــى نــرة اهلل ملــن ينــر دينــه؛ إذ لــه ســبحانه القــوة واملنَعــة ،وفيــه ثالثــة مطالــب:
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظتَيُ ) :يدَ افِ ُع( ،و) َد ْف ُع(.

ِ
ـع( بضــم اليــاء ،وفتــح الــدال ،وألــف
قــرأ أكثــر الســبعة؛ ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائيَّ :
)إن اهللَ ُيدَ افـ ُ
ـع اهللِ( بفتــح الــدال ،وإســكان الفــاء ،مــن غــر ألــف.
ـو َل َد ْفـ ُ
)و َلـ ْ
بعدهــا ،مــع كــر الفــاء ،وكــذاَ :
((( ينظر :الفراء ،معاين القرآن ،ج ،2 :ص ،230 :وأبو الطيب صديق بن حسن بن ِ
القن َّْو ِجي البخاري ،فتح البيان يف مقاصد القرآن ،مراجعة عبد اهلل بن إبراهيم
األنصاري( ،الدوحة :دار إحياء الرتاث اإلسالمي1410 ،هـ1989-م) ،ج ،6 :ص.230 :
الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ج ،3 :ص.426 :
((( ينظرَّ :
املسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ،مرص :رشكة ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي،
((( ينظر :أبو جعفر حممد بن جرير ،الطربي ،تفسري الطربي،
َّ
1388هـ1968-م) ،ط ،1ج ،17 :ص ،198 :وابن أيب مريم ،الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها ،ج ،2 :ص.880 :
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ـع( بفتــح اليــاء ،وإســكان الــدال ،وفتــح الفــاء ،مــن غــر ألــف ،وقــرأ:
وقــرأ ابــن كثــر وأبــو عمــرو) :إِ َّن اهللَ َيدْ َفـ ُ

ـع( بفتــح الــدال ،وإســكان الفــاء ،مــن غــر ألــف.
ـو َل َد ْفـ ُ
)و َلـ ْ
َ

ِ
ِ
ـاع
ـو َل د َفـ ُ
)و َلـ ْ
ـع( بضــم اليــاء ،وفتــح الــدال ،وألــف بعدهــا ،مــع كــر الفــاء ،وقــرأَ :
وقــرأ نافــع) :إِن اهلل ُيدَ افـ ُ

اهللِ( بكــر الــدال ،وفتــح الفــاء ،وألــف بعدهــا(((.

تغــر حــركات بعــض احلــروف داخــل املفــردة الواحــدة ،ومــا بــن زيــادة األلــف
وينحــر االختــاف يف ُّ

وحذفهــا.

النحوي للقراءتني:
املطلب الثاين :بيان التوجيه ْ

ِ
ــع( باأللــف وهــو مضــارع( :دافــع) ،أهنــم جعلــوا مصــدر( :الدِّ َفــاع) مــن الرباعــي
حجــة َمــن قــرأُ ) :يدَ اف ُ

ـع) ،كــا أن( :القتــال) مصــدر( :قاتــل) .واملفاعلــة فيــه ليســت عــى باهبــا ،بــل هــي مــن جانــب
املزيــد باأللــف ( َدا َفـ َ
واحــد ،مثــل( :ســافر).

ـع) مصــدر الثالثــي
ـع) ،أهنــم جعلــوا( :الدَّ ْفـ َ
ـع( بإســقاط األلــف وهــو مضــارعَ ( :د َفـ َ
وحجــة َمــن قــرأَ ) :يدْ َفـ ُ

ـع) ،واملعنــى :يدفــع الســوء(((.
املجـ َّـردَ ( :د َفـ َ

قــال أبــو عــي الفــاريس« :أكثــر الــكالم( :إن اهلل يدفــع) بغــر ألــف .قــال :وتقولــون :دافــع اهلل عنــك ،قــال:

و(دافــع) عربيــة ،إال أن األول أكثــر»(((.

والفعــان يف القراءتــن متعديــان ،واملفعــول بــه حمــذوف ،ومل يذكــر تعــاىل مــا يدفعــه عنهــم ،ليكــون أفخــم

وأعظــم
وأعــم(((.
ّ

املطلب الثالث :بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتني:

أصــل (الدفــع) :التنحيــة والــر ُّد واملنــع ،وهــو إذا عُــدِّ ي بــإىل اقتــى معنــى( :اإلنالــة) ،نحــو قولــه تعــاىل:
َ ۡ َ ُ ْٓ َۡ ۡ َۡ َ َ
ـم﴾ [النســاء ،]6 :وإذا ُعــدِّ ي بِع ـن اقتــى معنــى( :احلاميــة) ،نحــو قولــه تعــاىل﴿ :إ َّن َّ َ
﴿فٱدفعــوا إِل ِهـ
ٱلل
ـم أموٰل ُهـ ۡ ۖ
ِ
َ ْ
َ
ْ
َ
ۡ
َۡ
َ ۡ َ ُ َّ َّ َ َ ۡ َ ُ
يُ َدٰفِـ ُ
ـع َعــن َّٱلِيـ َ
ـن َء َام ُنـ ٓۗ
ـض﴾ [احلــج،]40 :
ـوا﴾ [احلــج ،]38 :وقولــه تعــاىل﴿ :ولــول دفــع ٱللِ ٱنلــاس بعضهــم بِبعـ ٖ
ِ
ّۡ َ
ـس َ ُلۥ َدافِـ ٌ
ـن لَ ۡيـ َ
كٰفِريـ َ
ـع﴾ [املعــارج ،]2 :أي :حــام.
وقولــه﴿ :ل ِل
ِ
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،437 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1382 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2484 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.374 ،373 :
((( ينظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،ص ،255 ،99 :وابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،ج ،5 :ص ،318 :وابن عطية ،تفسري املحرر الوجيز ،ج:
 ،10ص ،287 :والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،12 :ص ،67 :وابن أيب مريم ،الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها ،ج ،2 :ص.881 :
((( الفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،ج ،5 :ص.279 :
املسمى البحر املحيط( ،بريوت :مؤسسة التاريخ العريب ،دار إحياء الرتاث العريب1414 ،هـ1990-م) ،ط،2
الكبري،
((( ينظر :أثري الدين أبو حيان األندليس ،التفسري
َّ
ج ،6 :ص ،373 :وشهاب الدين حممود بن عبد اهلل األلويس احلسيني ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،عناية عيل عبد الباري عطية( ،بريوت:
دار الكتب العلمية1994 ،م) ،ط ،1ج ،17 :ص.161 :

39

(الحج)
آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها  -نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة
ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

والدفعــة مــن املطــر ،والدفــاع مــن الســيل .و(الدفــع) و(الدفــاع) لغتــان ،غــر أن الدفــع :احتــال الفعــل مــن

واحــد ،والدفــاع :احتــال الفعــل مــن اثنــن((( .وفيــه وجهــان:

َ
(فاعل) بمعنى فعل املجرد نحو :جاوزته وجزته ،وسافرت ،وطارقت.
أحدمها :أن:
والثاين :أنه ُأ ِ
خر َج عىل ِزنة املفاعلة مبالغة فيه؛ ألن فعل املفاعلة ُ
أبلغ من غريه.

قــال ابــن عطيــة« :فحســن دفــاع ألنــه قــد َع ـ َّن للمؤمنــن َمــن يدفعهــم ويؤذهيــم ،فتجــيء معارضتــه مدافعــة

ودفعــه عنهــم ،يعنــي :فيلحــظ فيهــا املفاعلــة»(((.

ـة كــا يــرى أبــو الســعود وغــره إمــا للمبالغـ ِ
والتعبــر عــن الفعــل بصيغــة املفاعلـ ِ
ـة ،وإمــا للداللــة عــى تكـ ُّـر ِر
َّ
ـن ،فيبقــى تكــرره كــا يف املامرسـ ِ
ـل املتكـ ِّـر ِر مــن اجلانبـ ِ
فإنــا قــد ُتـ َّـر ُد عــن وقــو ِع الفعـ ِ
ـة ،أي :يبالــغ يف دفــع
ُّ
الدَّ فـعَِّ ،

ِ
ورضرهــم الــذي مــن ُجلتــه الصــدُ َعــن َســبِ ِ
يل اهلل ،مبالغــة َمــن يغالــب فيــه ،أو يدفعهــا عنهــم مـ َّـر ًة
غائلــة املرشكــن
َ
ۡ
ْ
ّ
َّ
ُ
َ
َ
َ ۡ ُ
ٗ
َ ۡ
ِ
ب
بعــد ُأخــرى ،حســبام جتــدَّ َد منهــم القصــدُ إىل
اإلرضار باملسـ َ
ـلمني ،كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :كمــآ أوقــدوا نــارا ل ِلحر ِ
أَ ۡط َفأَ َهــا َّ ُ
ٱللۚ﴾ [املائــدة .(((]64 :وملــا كان يف إثبــات األلــف احتــال أن يكــون الفعــل مــن اثنــن ،واهلل ســبحانه وحــده
هــو الدافــع ،كان تــرك إثبــات األلــف َأ َ
ول لــزوال االحتــال ،ملــا يف إثبــات األلــف مــن االحتــال أن يكــون الدفــع
مــن اثنــن مــن دافــع ومدفــوع عنــه ،واملدفــوع ال حـ َّ
ـظ لــه يف الدفــع ،فيحمــل عــى تكريــر الفعــل مــن واحــد(((.

الزجــاج« :و)يدفــع عــن الذيــن آمنــوا( ،هــذا يــدل عــى النـ ِ
ـر مــن عنــده ،أي :فــإذا دفعتــم وفعلتــم هــذا،
قــال َّ

وخالفتــم اجلاهليــة فيــا تفعلونــه يف نحرهــم ،وإرشاكهــم بــاهلل ،فــإن اهلل يدفــع عــن حزبــه»(((.
نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ِ
ـع( باأللــف أنــه قصــد املدافعــة ،وهــي التــي تكــون بــن اهلل تعــاىل وبــن َمــن يقصــد أذى
فحجــة َمــن قــرأُ ) :يدَ افـ ُ

املؤمنني ( (( .

وهــي قــد تكــون ِمــن واحــد ،ويــراد منهــا التكريــر عــن مــرات متواليــات ،ألن قــول القائــل :دافعــت عــن زيــد،

((( ينظر :األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص ،170 :وأمحد بن حممد املقري الفيومي ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي( ،بريوت :دار القلم) ،ج:
 ،1ص ،267 :وجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ،القاموس املحيط( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1412 ،هـ1991-م) ،ص.924 :
((( ابن عطية ،تفسري املحرر الوجيز ،ج ،10 :ص.287 :
((( ينظر :أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى ،العامدي ،تفسري أيب السعود إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب) ،ج:
 ،6ص ،108 :وابن عطية ،تفسري املحرر الوجيز ،ج ،10 :ص ،287 :والسمني احللبي ،الدر املصون ،ج ،8 :ص ،281 :وحممد أمحد اجلمل ،الوجوه البالغية يف
توجيه القراءات القرآنية املتواترة ،رسالة دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن ،يف جامعة الريموك ،إربد ،نوقشت يف 2005/2/16م ،ص.555 :
((( ينظر :ابن خالويه ،إعراب القراءات السبع وعللها ،ج ،2 :ص ،79 :وابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص ،478 :والدمياطي ،إحتاف فضالء البرش ،ص،399 :
ومكي ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،ج ،1 :ص.304 :
الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ج ،3 :ص.429 :
((( َّ
((( ينظر :العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن ،ص ،59 :وابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،ص.99 :
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يــراد بــه :دفعــت عنــه مــرة بعــد مــرة .وإنــا املفاعلــة لقصــد املبالغــة يف الدفــع عــن املؤمنــن ،أي :يبالــغ يف الدفــع

عنهــم ،كــا يبالــغ َمــن يغالــب فيــه ،ألن فعــل املغالــب جيــيء أقــوى وأبلــغ(((.

وحجــة َمــن قــرأ) :يدفــع( بغــر ألــف أنــه أســند إىل ضمــر اســم اهلل تعــاىل ،فقصــد الفعــل مــن واحــد ،وهــو اهلل

تبــارك وتعــاىل ،فهــو الدافــع وحــده ،يدفــع عمــن يشــاء ،وال يدافعــه يشء ،فالفعــل وحــده لــه ســبحانه ال لغــره.
فــا مشــاركة فيــه وال مفاعلــة.

وقد يكون( :فاعلت) من واحد ،كقوهلم :عافاك اهلل ،وطارقت النعل(((.

ۡ ََ
ُ َ َّ َ ُ َ ٰ َ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ٰ َ
ۡ
ٌ
المبحــث التاســع :قــال اهلل تعــاىل﴿ :أذِن ل ِلِيــن يقتلــون بِأنهــم ظل ِمـ ۚ
صهِــم لقدِيــر﴾،
ـوا ِإَون ٱلل ع ن ِ

[اآلية.]39 :

تُعــدُّ هــذه اآليــة أول آيــة مدنيــة تــأذن للمســلمني باجلهــاد ،وقتــال َمــن يقاتلهــم ويظلمهــم مــن املرشكــن،

وتبرشهــم بوعــد اهلل يف نرصهــم ومتكينهــم ،وهــي ناســخة لســبعني مــن آيــات الصــر يف مكــة ،وفيــه ثالثــة مطالب:
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظتَيُ :
ون(.
)أ ِذ َن( ،و) ُي َقا َت ُل َ

قرأ أكثر السبعة؛ ابن كثري وابن عامر ومحزة والكسائيَ :
)أ ِذ َن( بِ َفت ِْح ْاللف.
وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصمُ :
)أ ِذ َن( بِ َض ِّم ْاللف.

وقــرأ أكثــر الســبعة؛ ابــن كثــر وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي وشــعبة عــن عاصــمُ ) :ي َقاتِ ُلــون( بضــم اليــاء،

وكــر التــاء بألــف عــى املبنــي للمعلــوم.

وقــرأ نافــع وابــن عامــر وحفــص عــن عاصــمُ ) :ي َقا َت ُلــون( بضــم اليــاء ،وفتــح التــاء ،مســبوقة بألــف عــى املبنــي

للمجهو ل .

وقرأ ابن عامرَ :
(أ ِذن) بِ َفت ِْح ْاللف و) ُيق َت ُلون( بضم الياء و َفت ِْح التَّاء(((.

ـر بعــض احلــروف مــا
ـر حــركات بعــض احلــروف داخــل املفردتــن ،إضافــة إىل تغـ ُّ
وينحــر االختــاف يف تغـ ُّ

بــن زيــادة ونقصــان داخــل املفــردة الثانيــة.
املطلب الثاين :بيان توجيه القراءتني:

حجــة َمــن قــرأ بضــم ألــفُ :
)أ ِذ َن( أي أذن اهلل للذيــن ُيقاتَلــون ،ثــم ُر َّد إىل مــا مل يســم فاعلــه ،أي يقاتلهــم
((( ينظر :الزخمرشي ،تفسري الكشاف ،ج ،3 :ص ،15 :وأبو حيان ،البحر املحيط ،ج ،6 :ص.373 :
((( طارق النعل :إذا ص َّي َـرها طاق ًا فوق طاق ،وركَّب بعضها عىل بعض .حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر1994 ،م) ،ط ،3ج،10 :
ص.220 :
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،437 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1382 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2484 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.374 :
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ـم ُظلِ ُمــوا( وأن الفعــل بعــده مســند إىل املفعــول بــه .قــال عاصــم :لــو كانــت:
الكفــار ،ويقــوي هــذا قولــه) :بِ َأ َّنُـ ْ
) ُي َقاتِ ُلــون( بكــر التــاء ففيــم َأ ِذ َن هلــم؟ فكأهنــم ذهبــوا إىل أن املرشكــن قــد كانــوا بدؤوهــم بالقتــال ،فـ َ
ـأ ِذن اهلل هلــم
حــن قوتلــوا أن يقاتِلــوا َمــن قاتلهــم ،وهــو وجــه حســن ،ألن املرشكــن قــد كانــوا يقتلــون أصحــاب النبــي ﷺ،
وكان املؤمنــون ممســكني عــن القتــال ،ألهنــم مل يؤمــروا بــه ،فـ َـأ ِذن اهلل هلــم أن يقاتِلــوا َمــن قاتلهــم.

وحجــة َمــن قــرأ بفتــح ألــفَ :
)أ ِذن( أهنــم أســندوا الفعــل إىل اهلل ،لتقــدم اســمه ،وأن الفعــل قــرب منــه ،كــا أن
ـى ن ِ ِ
ـم َل َق ِديـ ٌـر( ،فــكان األَوىل أن يكــون مــا بينهــا يف
الــكالم عقيبــه جــرى بتســمية اهلل ،وهــو قولــهَ :
)وإِ َّن اهللَ َعـ َ ْ
َصهـ ْ
ِ
ـب
ســياق الــكالم بلفظهــا ،ليأتلــف الــكالم عــى نظــام واحــد .إضافــة إىل أنــه قــرب مــن قولــه قبلهــا) :إِ َّن اهللَ َل ُيـ ُّ
ـو ٍ
ان َك ُفـ ٍ
ـور(.
ك َُّل َخـ َّ

وعــن جماهــد يف قولــهِ ِ ِ ُ :
ـون( قــال :نــاس مؤمنــون خرجــوا مهاجريــن مــن مكــة إىل املدينــة،
ـن ُي َقا َت ُلـ َ
)أذ َن ل َّلذيـ َ
وكانــوا ُيمنَعــون ،فأدركهــم الكفــار ،فـ ُـأ ِذن للمؤمنــن بقتــال الكفــار فقاتَلوهــم .قــال جماهــد :هــو أول قتــال ُأ ِذ َن بــه

للمؤمنــن.

قــال ابــن جريــج :وهــذه اآليــة أول مــا نقــض املوادعــة ،قــال ابــن عبــاس وابــن جبــر :نزلــت عنــد هجــرة

النبــي ﷺ إىل املدينــة ،وقــال أبــو بكــر الصديــق  hملــا ســمعتها علمــت أنــه ســيكون قتــال(((.
املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءتني:

قــال أبــو عــي الفــاريس« :املــأذون هلــم يف القتــال أصحــاب رســول اهلل ﷺ ،ومــا ُظ ِلمــوا بــهّ :
أن املرشكــن
فمــن قــرأَ :
)أ ِذن(
ورشدوهــم حتــى حلــق طائفــة منهــم باحلبشــة ،ثــم ُب ِّوئــوا املدينــة بعــدَ ،
أخرجوهــم مــن ديارهــم ّ
ِ ِ
ِ
ـون( يف موضــع نصــب .و َمــن قــرأ:
ـن ُي َقا َت ُلـ َ
فبنــى الفعــل للفاعــل ،فلـ َـا تقــدَّ م مــن ذكــر اهلل تعــاىل ،وقولــه) :ل َّلذيـ َ
ِ ِ
ُِ
ـن
)أذن( فبنــى الفعــل للمفعــول بــه ،فاملعنــى عــى أن اهلل ســبحانه أذن هلــم يف القتــال ،واجلــار واملجــرور) :ل َّلذيـ َ
ـون( يف موضــع رفــع إلســناد الفعــل املبنــي للمفعــول إليهــا .و َمــن قــرأُ ) :ي َقا َت ُلــون( فاملعنــى أهنــم يقاتلــون
ُي َقا َت ُلـ َ

عدوهــم ،والظاملــن هلــم بإخراجهــم عــن ديارهــم.

ومــن قــرأِ ِ ِ َ :
ــون( فاملعنــى فيــه :أذن اهلل للذيــن يقاتِلــون بالقتــال ،ومعــاين هــذه القــراءات
يــن ُي َقاتِ ُل َ
)أذ َن ل َّلذ َ
َ

متقاربــة»(((.

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فوجه احتجاج َمن َض َّمُ :
)أ ِذ َن( و َفتَح التاء يفُ ) :ي َقا َت ُلون( أنه ّ
يسم فاعله.
دل بذلك عىل بناء الفعل ملا مل ّ
ووجه احتجاج َمن َفتَحَ :
عز َّ
وجل .واهلل أعلم.
)أ ِذن( وك ََس التاء يفُ ) :ي َقاتِ ُلون( أنه جعل الفعل هلل َّ

((( ينظر :ابن عطية ،تفسري املحرر الوجيز ،ج ،4 :ص ،124 :وابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص.281 :
((( الفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،ج ،5 :ص.281 :
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َّ
ـن أُ ۡخر ُجــوا ْ ِمــن د َِيٰرهــم ب َغـ ۡ
ـر َحـ ّ َّ َ َ ُ ُ ْ ُّ َ
َّ ُ
﴿ٱلِيـ َ
المبحــث العاشــر :قــال اهلل تعــاىل:
ِ
ـق إِل أن يقولــوا َربنــا ٱللۗ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ ُ ّ َ ۡ َ َ ٰ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ٰ ٌ َ َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َّ
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ
ـاس َب ۡع َض ُهــم ب َب ۡ
ٱللِ ٱنلَّـ َ
ِ
ـ
س
م
و
ت
ـو
ـ
ل
ص
و
ـع
ـ
ي
ب
و
ـع
ـ
م
و
ص
ـت
ـ
م
د
ه
ل
ـض
ـ
ع
ولــول دفــع
جد يذكــر فِيهــا ٱســم ٱللِ
ِ
ٖ
ِ
ِ
ِ
َ
َكثِـ ٗ
ـرهُ ۚ ٓۥ إ َّن َّ َ
ـر َّن َّ ُ
ٱلل ل َقــو ٌّي َعزيـ ٌ
ـراۗ َو َلَنـ ُ َ
ٱلل َمــن يَنـ ُ ُ
ـز ﴾[ ،اآليــة.]40 :
ِ
ِ
ِ
تشــر اآليــة الكريمــة إىل حــال املهاجريــن ،وفضــل املجاهديــن يف نرصهتــم ونــرة شــعائر الديــن ،وتؤكــد عــى

نــرة اهلل ملــن ينــر دينــه ،إذ لــه ســبحانه القــوة واملنعــة ،وفيــه ثالثــة مطالــب:
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظَُ :
ت(.
)لدِّ َم ْ

قرأ أكثر السبعة؛ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم ومحزة والكسائيَُ :
ت( بتشديد الدال املكسورة.
)لدِّ َم ْ

وقــرأ نافــع وابــن كثــرَُ :
ـت( بكــر الــدال وختفيفهــا((( .وينحــر االختــاف يف تغ ُّيـــر حــركات بعــض
)ل ِد َمـ ْ

احلــروف داخــل املفــردة؛ مــا بــن التخفيــف ،والتشــديد.
املطلب الثاين :بيان توجيه القراءتني:

اهلــدم :تقويــض البنــاء وتســقيطه .ومعنــىَُ :
ـرك عــى أهــل املِ َلــل ،والتعبــر
)لدِّ َمـ ْ
ـت( َلُ ِّر َبـ ْ
ـت باســتيالء أهــل الـ ِّ ْ

بقولــه تعــاىلَُ :
ــت( بالتشــديد لإلشــعار بــأن عــدم مرشوعيــة القتــال ،يــؤدي إىل فســاد ذريــع ،وإىل حتطيــم
)لدِّ َم ْ
شــديد ألماكــن العبــادة والطاعــة هلل عـ َّـز وجـ َّـل ،وقــراءة التشــديد تــدل عــى التكثــر ،وتكريــر اهلــدم فيهــا مـ ّـرة بعــد

مـ ّـرة ،ألن املواضــع كثــرة ومتعــددة ،كــا تفيــد املبالغــة يف اهلــدم ،أي هلدِّ مــت هدم ـ ًا ناشــئ ًا عــن غيــظ ،بحيــث ال
يبقــون هلــا أثــر ًا ،وذلــك مــن أفعــال أهــل الكفــر ،وقــراءة التخفيــف صاحلــة هلــذا املعنــى أيضـ ًا(((.
املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءتني:
احلجــة ملــن شــدَّ د :أنــه أراد تكريــر الفعــل .واحلجــة ملــن خ َّفــف :أنــه أراد املـ ّـرة الواحــدة مــن الفعــل .ومهــا

لغتــان فاشــيتان .غــر أن التشــديد للتكثــرَُ :
ذبحــت وذ ّب ْحــت.
)لدِّ َم ْ
ــت( ،أي :شــيئ ًا بعــد يشء ،مثــلْ :

وقــراءة التخفيــفَُ :
ـت( تكــون للقليــل والكثــر ،يد ّلــك عــى ذلــك أنــك تقــول :رضبــت زيــد ًا رضبــة،
)ل ِد َمـ ْ

ورضبتــه ألــف رضبــة ،فاللفــظ يف القلــة والكثــرة عــى حالــة واحــدة.

وقراءة التشديدَُ :
الركبة واجللسة ختتص باحلال التي هو عليها.
)لدِّ َم ْ
ت( خيتص هبا الكثري ،كام أن ّ
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،438 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1382 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2485 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.374 :
((( ينظر :الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،18 :ص ،648 ،وأبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي ،تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل يف التفسري
والتأويل( ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش1405 ،هـ1985-م) ،ج ،3 :ص ،343 :والشوكاين ،فتح القدير ،ج ،3 :ص ،540 :وابن عاشور ،تفسري التحرير
والتنوير ،ج ،17 :ص ،277 :والسمني احللبي ،الدر املصون ،ج ،8 :ص ،284 :وحممد سيد طنطاوي ،التفسري الوسيط للقرآن الكريم( ،القاهرة :دار هنضة مرص
للطباعة والنرش والتوزيع1998 ،م) ،ط ،1ج ،9 :ص.318 :
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(الحج)
آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها  -نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة
ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

َۡ
َ َ َّ َ
ت ٱلبۡ َو ٰ َب﴾ [يوسف ،]23 :وقال الشاعر(((:
ويف التنزيل:
﴿وغلق ِ
ما زلت أفـتح أبواب ًا وأغلِ ُقها

فهذا وجه َمن قالَُ :
ت َص َو ِام ُع( بالتخفيف(((.
)ل ِد َم ْ

عمر
حتى أتيت أبا عمرو َ
بن ّ

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فوجه احتجاج قراءةَُ :
ت( أن التخفيف يكون للمرة الواحدة ،وللتقليل والتكثري مع ًا.
)ل ِد َم ْ

ووجــه احتجــاج قــراءةَُ :
ـت( أن التشــديد يكــون للتكريــر وللتكثــر معـ ًا ،لتعــدد املواضــع وكثرهتــا  .واهلل
)لدِّ َمـ ْ

أعلــم.

َ َ َّ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ََٰ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ
ـة َ َ ٰ
ع
ـي خاوِيـ
المبحــث الحــادي عشــر :قــال اهلل تعــاىل﴿ :فكأي ِــن ِمــن قريـ ٍة أهلكنهــا و ِه ظال ِمــة فـ ِ
َ َ ۡ
ـر ُّم َع َّطلَـة َوقَ ۡ َّ
ُُ
ـيد﴾[ ،اآليــة.]45 :
ٖ
ص مشِ ـ ٍ
ٖ
عرو ِشــها وبِـ ٖ
تن ِّبــه اآليــة الكريمــة إىل أحــوال َمــن ســبق ِمــن األمــم ممــن ظلمــوا وأرشكــوا ،وجحــدوا النعمــة ،وكفــروا
باملنعــم ،فــكان اهلــاك والســقوط واخلــران وذهــاب النعمــة مصريهــم ومآهلــم ،وفيــه ثالثــة مطالــب:
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظَ :
)وبِئ ٍْر(.
َاها( ،ولفظَ :
)أ ْه َل ْكن َ

قــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع وابــن كثــر وابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائيَ :
َاهــا( بنــون العظمــة
)أ ْه َل ْكن َ

املفتوحــة بصيغــة مجــع املتكلــم.

وقــرأ أبــو عمــرو) :أهلكت َُهــا( بالتــاء املضمومــة بصيغــة املفــرد املتكلــم ،مــن غــر ألــف .وهــي روايــة أيضـ ًا أليب

بكــر شــعبة عــن عاصــم.

وقــرأ أكثــر الســبعة؛ ابــن كثــر وأبــو عمــرو وابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي وقالــون عــن نافــع
)وبِئ ٍ
ْــر( باهلمــز.
والــدوري عــن أيب عمــروَ :
وقرأ ورش عن نافع والسويس عن أيب عمرو ومحزة وقف ًا) :وبري( بغري مهز(((.

ـر بعــض احلــروف داخــل املفــردة األوىل ،ويف تغـ ُّـر بعــض احلــروف مــا بــن مهــز
وينحــر االختــاف يف تغـ ُّ

وإبــدال داخــل املفــردة الثانيــة.

((( البيت للفرزدق يمدح أبا عمرو بن العالء .ويف ديوانه( :لقيت) بدل (أتيت) .ينظر :أبو عثامن ،عمرو بن بحر بن حمبوب اجلاحظ الكناين بالوالء ،الليثي ،البيان
والتبيني( ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل1423 ،هـ) ،ج ،1 :ص ،262 :وأبو بِ ْش ،عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي بالوالء ،امللقب سيبويه ،الكتاب ،حتقيق عبد
السالم حممد هارون( ،القاهرة :مكتبة اخلانجي1408 ،هـ1988-م) ،ط ،3ج ،2 :ص.148 :
((( ينظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،ص ،254 :وابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص ،479 :والفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،ج ،5 :ص.279 :
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،438 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1383 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2485 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.374 :
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املطلب الثاين :بيان توجيه القراءتني:
يطلــق اهلــاك ويــراد بــه أحــد أربعــة أوجــه :األول :افتقــاد الــيء عنــك ،وهــو موجــود عنــد غــرك .كقولــه
ۡ
ََ َ
ــك َع ّ
ٍ
ٍ
تعــاىل﴿ :هل
وفســاد ،نحــو قولــه تعــاىل:
باســتحالة
ــي ُســل َطٰن َِي ۡه﴾ [احلاقــة ،]29 :والثــاين :هــاك الــيء
ِ
ۡ
ْ
َ
َ
َُۡ َ َ ۡ َ
َّ
ۡ ٌُ َ َ
ـرؤا هلــك﴾ [النســاء:
ـرث َوٱلن ۡســل ۚ﴾ [البقــرة ،]205 :والثالــث :املــوت ،نحــو قولــه تعــاىل﴿ :إ ِ ِن ٱمـ
﴿ويهلِــك ٱلـ
ُ ُّ َ ۡ َ ٌ َّ
 ،]176والرابــع :بطــان الــيء مــن العــامل وعدمه رأسـ ًا ،وهــو املقصــود بالفنــاء يف قولــه تعــاىل﴿ :ك ش ٍء هال ِك إِل
َو ۡج َهـ ُ
ـه ۚۥ﴾ [القصــص .]88 :وقــد يطلــق اهلــاك عــى العــذاب واخلــوف والفقــر ونحوهــا ألهنــا أســبابه ،كقولــه تعــاىل:
ََ
َ َ ۡ
َ
َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
﴿وكــم ّ ِمــن ق ۡر َيـ ٍة أ ۡهلك َنٰ َهــا﴾ [األعــراف ،]4 :أي َّ
ســقون﴾
عذبناهــا .وقولــه تعــاىل﴿ :فهــل يهلــك إِل ٱلقــوم ٱلف ِ
ٍ
ـمِ ْ :
ال ْهـ َ
ـتئصال ،وهــو اهلــاك األكــرْ ،
وال ُ ْلـ ُ
[األحقــاف ،]35 :أي يعــذب عــذاب اسـ
ـا ُك ،والــيء اهلالــك،
ـك ّ
بالضـ ّ
َ
َ
َ
ْ
ۡ
ُ
َ
ُ
َ ُ
ۡ
ُ ۡ
ـم إل َّ
ٱتل ۡهلكـةِ﴾ [البقــرة.(((]195 :
والتهلكــة مــا يــؤدي إىل اهلــاك ،قــال تعــاىل﴿ :ول تلقــوا بِأيدِيكـ ِ
ودل عليــه قولــه تعــاىلِ :
وقولــه تعــاىلَ ) :فك ََأيــن ِمــن َقريـ ٍ
ـي َ
ـة َأ ْه َلكْناهــا( أي :بإهــاك أهلهــاَّ ،
ظال ِـ ٌة( ،أي
َ
)وهـ َ
ِّ ْ ْ ْ َ
خاويـ ٌة عــى عر ِ
وشــها( ،ســاقطة حيطاهنــا عــى ســقوفها ،بــأن تَع َّطــل بنياهنــا ،فخـ َّـرت ســقوفها ،ثــم
ـي ِ َ َ
ُُ
أهلهــاَ ) ،ف ِهـ َ
هتدَّ مــت حيطاهنــا ،فســقطت فــوق الســقوف ،أو خاليــة مــع بقــاء عروشــها وســامتها ،وحيتمــل أن يكــون املــراد

إهــاك ن ْفــس القريــة ،فيدخــل حتــت إهالكهــا إهــاك َمــن فيهــا ،ألن العــذاب النــازل إذا بلــغ أن هيلــك القريــة
فتصــر منهدمــة حصــل هبالكهــا هـ ُ
ـاك َمــن فيهــا ،وإن كان األول أقــرب(((.
املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءتني:

احلجــة يف قــراءةَ :
)أ ْه َل ْكت َُهــا( أن الفعــل مســند إىل ضمــر املتكلــم املفــرد ،وملناســبة مــا قبلــه يف قولــه تعــاىل:
َ
َُ ّ َ ُ َ ٰ ََۡ َۡ ُ ۡ َ
َ ُ َّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ
ٰ
كــرِ﴾ [آيــة ،]44 :وملناســبة مــا بعــده يف قولــه
﴿وكـ ِذب مــوسۖ فأمليــت ل ِلكفِ ِريــن ثــم أخذتهــمۖ فكيــف كن ن ِ
َ َ َ ّ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ٌ ُ َّ َ
ۡ
ِإَول ٱل َم ِصـ ُ
ـم أ َخ ۡذ ُت َهــا َ َّ
تعــاىل﴿ :وكأي ِــن ِمــن قريـ ٍة أمليــت لهــا و ِ َ
ـر﴾ [آيــة ،]48 :فحمــل الــكالم عــى
ه ظال ِمــة ثـ
نســق مــا قبلــه ،ومــا بعــده ،ليأتلــف الــكالم عــى نظــام واحــد ،وهــو اإلســناد إىل املفــرد.

واحلجــة يف قــراءةَ :
)أ ْه َلكْناهــا( أنــه أراد التعظيــم ،كــا أن الرســم حيتملهــا ،وهــي عــى أن الفعــل مســند إىل
َۡ
َّ
ََ ُ ْ
َّ َّ
ك َّنٰ ُهـ ۡ
﴿ٱلِيـ َ
ـم ِف ٱل ِ
ۡرض أقامــوا
ـن إِن م
ضمــر املعظــم نفســه ،وهــو اهلل تعــاىل ،وكذلــك ملناســبة قولــه تعــاىل قبــل:
ٱلز َكـ ٰ َ
َّ
ـوا ْ َّ
ـوةَ َو َءاتَـ ُ
ٱلصلَـ ٰ
ـوة﴾ [آيــة ،]41 :ولكثــرة ذلــك يف التنزيــل ،بــل إمجــاع اجلميــع عــى لفــظ اجلمــع ،نحــو قولــه
ََ
َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ََٰ َ َ َ َ َۡ ُ َ ًََٰ َۡ ُ ۡ َ ُ َ
تعــاىل:
﴿وكــم ّ ِمــن قريــ ٍة أهلكنهــا فجآءهــا بأســنا بيتــا أو هــم قآِئلــون﴾ [األعــراف ،]4 :وقولــه تعــاىل:
َ
َ
ْ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ ُ
﴿ولَ َقـ ۡ
َ
َ
ِكـ ۡ
﴿وكـ ۡ
َ
ـم ل َّمــا ظل ُمــوا﴾ [يونــس ،]13 :وقولــه تعــاىلَ :
ـد أهلك َنــا ٱلقـ ُ
ـرون ِمــن قبل
ـم أهلكنــا ِمــن ق ۡري ـة ِۢ
((( ينظر :األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص ،845 :وأبو العباس ،شهاب الدين ،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم امللقب بالسمني احللبي ،عمدة احلفاظ يف
تفسري أرشف األلفاظ ،حتقيق حممد باسل عيون السود( ،بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،هـ1996-م) ،ط ،1ج ،4 :ص.254 :
((( ينظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،12 :ص ،74 :والرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،23 :ص ،232 :ونارص الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد
البيضاوي الشريازي ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشيل( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1418 ،هـ) ،ط ،1ج ،4 :ص.74 :
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آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها  -نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة
ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

َ
َ َ ۡ َ َ
يشـ َ
ـم ُن ۡهلِــك ۡٱلَ َّولِـ َ
﴿ألَـ ۡ
ـن﴾ [املرســات ،]١٦ :ومل يــأت يشء مــن
ـت َهاۖ﴾ [القصــص .]58 :وقولــه تعــاىل:
ِ
ب ِطــرت معِ

ذكــر اإلهــاك بلفــظ الواحــد ،بــل كلــه أتــى بلفــظ اجلمــع ،فــكان إحلــاق هــذا احلــرف بنظائــره أوىل(((.
ـر مع َّط َلـ ٍ
ـة( [احلــج ،]45 :قــال األصمعــي:
)وبِ ْئـ ٍ ُ َ
ويف اختالفهــم يف مهــز) :البئــر( وتــرك مهزهــا مــن قولــه تعــاىلَ :
ســألت نافع ـ ًا عــن البــر والذيــب ،فقــال :إن كانــت العــرب هتمزهــا فامهــز .واختلــف عــن املس ـ ّيبي ،فــروى ابــن
املس ـ ّيبي عــن أبيــه عــن نافــع أنــه مل هيمــز ،وروى أبــو عــارة عــن املســيبي عــن نافــع أنــه مهــز .حدثنــي عبــد اهلل
ابــن الصقــر عــن حممــد بــن إســحاق عــن أبيــه عــن نافــع أنــه مل هيمــز) :وبــر( ،وروى عبيــد عــن هــارون عــن أيب
عمــرو) :وبئــر( مهمــوز .قــال أبــو عــي :حتقيــق اهلمــز حســن ،وختفيفــه حســن ،وختفيفــه :أن تقلــب يــا ًء بحســب
احلركــة التــي قبلهــا ،وكذلــك الذئــب ،ومــا أشــبه ذلــك مــن مهــزة ســاكنة قبلهــا كــرة(((.

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:
وجــه احتجــاج َمــن قــرأ باإلفــرادَ :
)أ ْه َل ْكت َُهــا( أنــه محــل الــكالم عــى نســق مــا قبلــه ،ومــا بعــده ،وهــو اإلســناد
ْ
َ َّ
َ
ۡ
ََۡ َ
َٰ
َ ُ َّ َ ۡ ُ
ۡ
ُ
ُ
ۡ
َ
إىل املفــرد .يف قولــه تعــاىل قبلهــا﴿ :فأمليــت ل ِلكفِ ِريــن ثــم أخذتهــمۖ﴾ [اآليــة .]44 :وقولــه تعــاىل بعدهــا﴿ :وكأي ِن
ّ ََۡ َۡ َۡ ُ َ
ـت ل َها﴾ [اآليــة.]48 :
ِمــن قريـ ٍة أمليـ
ووجــه احتجــاج َمــن قــرأ باجلمــعَ :
)أ ْه َلكْناهــا( أنــه محــل الــكالم عــى التعظيــم بنــون العظمــة ،والرســم
ْ

حيتملهــا ،عــى أن الفعــل مســند إىل ضمــر املعظــم نفســه ،وهــو اهلل تعــاىل ،كــا أهنــا مناســبة لقولــه تعــاىل قبــل:
َۡ
َّ
َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ
َّ َّ
َ
ك َّنٰ ُه ۡ
﴿ٱل َ
ٰ
ــم ِف ٱل ِ
ۡرض أقامــوا ٱلصلــوة وءاتــوا ٱلزكــوة﴾ [اآليــة.]41 :
ِيــن إِن م
)وبِئ ٍْر( حس ٌن مع ًا ،والرواية والسامع ضابطان للفظ .واهلل أعلم.
وحتقيق وختفيف اهلمز يفَ :

ََۡ َۡ ُ َ َ َۡ َ
ََ ُۡ َ
َّ
ٱلل َو ۡعـ َ
ـف َّ ُ
ـدهُ ۚۥ ِإَون يَ ۡو ًمــا
اب ولــن يلِـ
المبحــث الثانــي عشــر :قــال اهلل تعــاىل﴿ :ويســتع ِ
جلونك بِٱلعــذ ِ
َ ّ َ ََۡ
َ َ ّ َّ َ ُ ُّ َ
ـدون﴾[ ،اآليــة.]47 :
ـف ســنةٖ ِممــا تعـ
عِنــد َرب ِــك كألـ ِ

تشــر اآليــة الكريمــة يف ســبب نزوهلــا إىل النــر بــن احلــارث حــن اســتعجل العــذاب ،فبـ َّـن اهلل وعــده بإهــاك
الكفــار وعذاهبــم يف الدنيــا ،يف إشــارة إىل النــر عليهــم يــوم بــدر ،ويف اآلخــرة باســتحقاقهم العــذاب يف اليــوم
املوعــود ،وفيــه ثالثــة مطالــب:
ون ).
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظَ ) :ت ُعدُّ َ

ون( بتاء اخلطاب.
قرأ أكثر السبعة؛ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ) َت ُعدُّ َ
ون( بياء ال َغيبة(((.
وقرأ ابن كثري ومحزة والكسائيَ ) :ي ُعدُّ َ

تغي بعض احلروف داخل املفردة بني تاء اخلطاب وياء ال َغيبة.
وينحرص االختالف يف ُّ
((( ينظر :ابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص ،480 :وحميسن ،اهلادي رشح طيبة النرش يف القراءات العرش ،والكشف عن علل القراءات وتوجيهها ،ج ،3 :ص.69 :
((( ينظر :الفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،ج ،5 :ص.281 :
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،439 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1385 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج،4:
ص ،2485 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.375 :
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املطلب الثاين :بيان توجيه القراءتني:
ـك ك ََأ ْلـ ِ
)وإِ َّن َي ْومـ ًا ِع ْنــدَ َر ِّبـ َ
ون( مجلــة مســتأنفة ،ســيقت لبيــان أن حســاب األزمــان
ـف َسـن ٍَة ِمَّــا َت ُعــدُّ َ
قولــه تعــاىلَ :
يف تقديــر اهلل تعــاىل خيالــف مــا يقــدره البــر .أي :دعهــم أهيــا الرســول الكريــم يســتعجلون العــذاب ،فذلــك دأب
الظاملــن يف كل حــن ،وســبيل اجلاهلــن يف كل زمــان ،وأعلمهــم أن اهلل تعــاىل لــن خيلــف وعــده إياهــم بــه يف
الوقــت املحــدد لذلــك ،وإن يوم ـ ًا عنــده تعــاىل كألــف ســنة ممــا يعــدُّ ه هــؤالء يف دنياهــم ،وســيأتيهم هــذا اليــوم
الــذي يطــول عليهــم طــوالً شــديد ًا ،ملــا يــرون فيــه مــن عــذاب مهــن.
قــال ابــن عبــاس وجماهــد :يعنــي مــن األيــام التــي خلــق اهلل عـ َّـز وجـ َّـل فيهــا الســاوات واألرض .وقــال عكرمة:
يعنــي مــن أيــام اآلخــرة ،أعلمهــم اهلل إذ اســتعجلوه بالعــذاب يف أيــام قصــرة أنــه يأتيهــم بــه يف أيــام طويلــة .وقــال
الفــراء :هــذا وعيــد هلــم بامتــداد عذاهبــم يف اآلخــرة.
وقيــل :املعنــى :وإن يوم ـ ًا يف اخلــوف والشــدة يف اآلخــرة كألــف ســنة مــن ســني الدنيــا فيهــا خــوف وشــدة.
والراجــح أن املــراد بتلــك األيــام هــي أيــام العــذاب ِف اآلخــرة بدليــل ســياق اآليــات مــن اســتعجال الكفــار
بالعــذاب ،وألن اهلل ســبحانه قــد أخربهــم أن مصريهــم إليــه ،وقــد وعدهــم بالعــذاب.

أعــم ،ألنــه خطــاب للمرشكــن املســتعجلني بالعــذاب وللنبــي ﷺ
ون(
والقــراءة بتــاء اخلطــابَ ) :ت ُعــدُّ َ
ُّ
أخــص ،أي :ممــا َيعــدُّ ه املرشكــون املســتعجلون بالعــذاب(((.
ون(
وللمؤمنــن .والقــراءة بيــاء الغائبــنَ ) :ي ُعــدُّ َ
ُّ
املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءتني:

)و َي ْس َت ْع ِ
َك بِا ْل َع َذ ِ
ج ُلون َ
ون( ،إخبار عنهم.
اب( ،فكذلكَ ) :ي ُعدُّ َ
حجة َمن قرأ بالياءَ ) :ي ُعدُّ َ
ون( أن قبلهَ :

ـم ،أال تــرى أنــه جيــوز
وحجــة َمــن قــرأ بالتــاءَ ) :ت ُعــدُّ َ
ون( أهنــم زعمــوا أنــه أكثــر يف القــراءة ،وهــو مــع ذلــك أعـ ّ
ون( وغريهــم مــن النبــي ﷺ واملســلمني وغريهــم ،وقــد جــاء يف كالمهــم
أن ُيعنــى بــه َمــن ذكــر يف قولــهَ ) :ي ُعــدُّ َ
ـم ،ألنــه عنــى
وصــف اليــوم ذي الشــدائد واجلهــد بالطــول ،وجــاء وصــف خالفــه بالقــر ،وأن القــراءة بالتــاء أعـ ُّ
)وإِ َّن َي ْومـ ًا
النــاس كلهــم ،فكأنــه قــال كألــف ســنة ممــا تعــدون أنتــم ُ
ـوي هــذا االحتجــاج قولــه تعــاىلَ :
وهــم .ويقـ ِّ
ـك ك ََأ ْلـ ِ
ِعنْــدَ َر ِّبـ َ
ـف َسـن ٍَة( ممــا تعــدُّ ه أنــت يــا حممــد ﷺ ،و َمــن اســتعجلك بعــذايب(((.
نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

أعم يف شموله املخاطبني من املؤمنني وغريهم.
وجه االحتجاج يف قراءةَ ) :ت ُعدُّ َ
ون( بتاء اخلطاب أنه ُّ

ـص يف خطــاب الكافريــن بدليــل االســتعجال وهــذا
ووجــه االحتجــاج يف قــراءةَ ) :ي ُعــدُّ َ
ون( بيــاء ال َغيبــة أنــه أخـ ُّ
دأهبــم ،والتعميــم يف العــدِّ يشــمل أيــام الدنيــا الســت التــي خلــق اهلل فيهــا الســاوات واألرض ،أو للتعبــر عــن أيــام
اخلــوف والشــدة فيهــا ،أو أهنــا ممــا ُيعــدُّ مــن أيــام العــذاب يف اآلخــرة هلوهلــا .واهلل أعلــم.

((( ينظر :الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،17 :ص ،183 :والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،12 :ص ،78 :والبغوي ،معامل التنزيل يف التفسري
والتأويل ،ج ،5 :ص ،391 :وابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،17 :ص.292 :
((( ينظر :ابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص ،480 :والفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،ج ،5 :ص.283 :
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(الحج)
آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها  -نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة
ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

َ ُ ْ َ ٰٓ َ
َ َّ َ َ َ ۡ ْ ٓ َ َ َ ُ َ
ــك أَ ۡص َ
حٰ ُ
ــب
المبحــث الثالــث عشــر :قــال اهلل تعــاىل﴿ :وٱلِيــن ســعوا ِ
ف ءايٰتِنــا مع ٰ ِ
ج ِزيــن أولئ ِ

َۡ
حي ـ ِم﴾[ ،اآليــة.]51 :
ٱل ِ

تشــر اآليــة الكريمــة إىل قــوم يســعون يف آيــات اهلل بالباطــل ،وحتكــم عليهــم بأهنــم أصحــاب النــار ،والعيــاذ

بــاهلل تعــاىل ،وفيــه ثالثــة مطالــب:

)م َع ِ
ين(.
اج ِز َ
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظُ :

)م َع ِ
ـن( بألــف بعــد العــن ،ومــن غــر
اج ِزيـ َ
قــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع وابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائيُ :

تشــديد.

)معجزين( بتشديد اجليم ،من غري ألف(((.
وقرأ ابن كثري وأبو عمرو:
ِّ

وينحــر االختــاف يف تغـ ُّـر بعــض احلــروف داخــل املفــردة مــا بــن زيــادة األلــف وحذفهــا ،وختفيــف اجليــم

وتشــديدها.

النحوي للقراءتني:
املطلب الثاين :بيان التوجيه ْ

)س َع ْوا( منصوبة بالياء ،ألهنا مجع مذكر سامل(((.
إعراب الكلمة يف القراءتني حال من ضمريَ :

)م َع ِ
ين( عىل أهنا اسم فاعل من( :عاجزه فأعجزه وعجزه) ،إذا سابقه فسبقه.
اج ِز َ
وقراءة التخفيفُ :
(عجزه) ،إذا ث َّبطه(((.
وقراءة التشديد:
)معجزين( عىل أهنا اسم فاعل منَّ :
ِّ

املطلب الثالث :بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتني:

أصــل العجــز :التأخــر عــن الــيء ،وحصولــه عنــد َع ُج ِ
ــز األمــر ،أيَّ :
مؤخــره .وصــار يف التعــارف اســ ًا

للقصــور عــن فعــل الــيء .وهــو ضــد القــدرة(((.

ــز إذا ســابق فســبق .وأصلــه يســتعمل يف مســابقة اخليــل ،ألن كل واحــد مــن املتســابقني حيــاول ســبق
وعاج َ
َ

عجــزه عــن اللحــاق بــه ،ثــم اســتعمل يف املتخاصمــن ،ألن كل واحــد منهــا حيــاول إعجــاز اآلخــر،
غــره ،وإظهــار ْ

وإبطــال حجتــه .ومعنــى )معاجزيــن( :أي :حماولــن إبطــال مــا نطقــت بــه اآليــات مــن احلجــج(((.

((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،439 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1385 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2485 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.375 :
املسمى مدارك التنزيل وحقائق
((( ينظر :العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن ،ص ،595 :واإلمام أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي ،تفسري النسفي،
َّ
التأويل ،عناية الشيخ زكريا عمريات( ،بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ1995-م) ،ج ،3 :ص.106 :
الفراء ،معاين القرآن ،ج ،2 :ص ،229 :والدمياطي ،إحتاف فضالء البرش ،ص.400 :
((( ينظرَّ :
((( ينظر :األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص.322 :
املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل( ،بريوت :دار املعرفة) ،ج ،3 :ص ،292 :ود .حممد سامل
((( ينظر :عالء الدين عيل بن حممد اخلازن البغدادي ،تفسري اخلازن،
َّ
حميسن ،املستنري يف ختريج القراءات املتواترة( ،القاهرة :نرش مكتبة الكليات األزهرية1396 ،هـ1976-م) ،ط ،1ج ،3 :ص.117 :
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نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

)م َع ِ
ـن( أنــه عــى معنــى مشــا ِّقني اهلل .وقــال الفـ َّـراء :معنــاه :معانديــن اهلل ،وهــو
اج ِزيـ َ
فحجــة اجلمهــور يف قــراءةُ :

االعتــداد ،ألن العنــاد يدخــل فيــه الكفــر واملشــا َّقة .والتثبيــط والتعجيــز إنــا هــو يف نــوع مــن اخلــاف .فالعنــاد

عــام ،والتثبيــط خــاص.

وقــال ابــن عبــاس  :معنــاه :مســابقون اهلل .واملعنــى :أهنــم ظنــوا أهنــم يعجــزون اهلل ،ألهنــم ظنُّــوا أهنــم
َ
ال ُيبعثــون ،وأنــه ال جنــة وال نــار .وقيــل :يفوتونــه فــا يقــدر عليهــم ،وهــذا يف املعنــى كقــول اهلل تعــاىل﴿ :أ ۡم
َ
ُ َ
َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َّ ّ
ٱلسـ ِ َ
ســب ٱلِيــن يعملــون
ٔات أن ي َ ۡسـبِقونا ۚ﴾ [العنكبــوت ،]4 :وذلــك باطــل مــن ظنهــم .ومثلــه املوضعــان يف
َح ِ
ـي ِ

[ســبأ](((.

(جهل ُتــه)،
وحجــة َمــن قــرأ بالتشــديد:
)معجزيــن( ،أي :ينســبون َمــن تبــع النبــي ﷺ إىل العجــز ،وهــو كقوهلــمَّ :
ِّ

)معجزيــن(( :مث ِّبطــن ومب ِّطئــن) ،أي:
و(فســقته) ،إذا نســبته إىل الفســق .وقــال جماهــد:
إذا نســبته إىل اجلهــل،
ِّ
َّ
ِّ
ويؤخروهنــم عــن ذلــك.
يث ِّبطــون النــاس عــن اتبــاع النبــي ﷺ ،وعــن اتبــاع احلــق .أي :يث ِّبطوهنــم عــن ذلــك،

واملعنــى :حيببــون إليهــم تــرك اتبــاع النبــي ﷺ.

)م َع ِ
ين( أي :سابقني ،يقال :أعجزين اليشء ،أي :سابقني وفاتني(((.
اج ِز َ
ومعنىُ :

)معجزيــن( ففيهــا وجهــان :أحدمهــا:
وذكــر الفــاريس وجهــن يف قــراءة التشــديد ،فقــال :فأمــا األوىل؛ أي:
ِّ

فســقته ،أي نســبته إىل الفســق .والثــاين :أهنــا للتكثــر.
معنــاه :ناســبني أصحــاب النبــي ﷺ إىل ْ
العجــز ،نحــوَّ :
ومعناهــا :مث ِّبطِــن النــاس عــن اإليــان .وأمــا الثانيــة فمعناهــا :ظانِّــن أهنــم يعجزوننــا .وقيــل :معانديــن(((.
عاجــزه :ســابقه؛ ألن كل واحــد منهــا يف طلــب إعجــاز اآلخــر عــن اللحــاق بــه .فــإذا ســبقه
وقــال الزخمــريَ :

وعجــزه .فاملعنــى :ســابقني أو مســابقني يف زعمهــم وتقديرهــم ،طامعــن أن كيدهــم لإلســام يتــم
قيــل :أعجــزه َّ
هلــم .واملعنــى :ســعوا يف معناهــا بالفســاد((( .وقــال أبــو البقــاءَّ :
وعهــد.
إن معاجزيــن يف معنــى املشــدَّ د ،مثــل َ
عاهــد َّ
وقيــل :عاجــز ســابق ،وعجــز ســبق(((.

((( ينظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،ص ،254 :واألصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص ،322 :والبغوي ،معامل التنزيل يف التفسري والتأويل ،ج:
 ،3ص.346 :
((( ينظر :ابن عطية ،تفسري املحرر الوجيز ،ج ،10 :ص ،302 :واألصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص ،322 :ومكي ،الكشف عن وجوه القراءات السبع
والزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،ج ،3 :ص ،433 :وأبو الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق
وعللها وحججها ،ج ،2 :ص،123 :
َّ
حسني إبراهيم زهران( ،بريوت :دار الفكر1412 ،هـ1992-م) ،ج ،3 :ص ،234 :وابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص.480 :
((( الفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،ج ،5 :ص.284 :
((( الزخمرشي ،تفسري الكشاف ،ج ،3 :ص.627 :
((( ينظر :األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص ،322 :وأمحد حممد اخلراط ،اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية املتواترة ،دراسة بيانية تشتمل عىل ()81
آية من الذكر احلكيم ،نرش األمانة العامة ،الشؤون العلمية ،جممع امللك فهد للمصحف الرشيف1426 ،هـ.
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الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

َّ
ـوا ْ أَ ۡو َماتُــوا ْ ل َ َ ۡ
ـن َه َ
ـروا ْ ف َ
ـم َّ ُ
ٱللِ ُثـ َّ
المبحــث الرابــع عشــر :قــال تعــاىلَ :
﴿و َّٱلِيـ َ
ي ُز َق َّن ُهـ ُ
ـم قُتِلُـ ٓ
اجـ ُ
ٱلل
يل
ب
ـ
س
ِ
ِ
ِ
ۡ ً َ َ ٗ َّ َّ َ َ ُ َ َ ۡ ُ َّ
ٱلرٰزق َ
ِني﴾[ ،اآليــة.]58 :
رِزقــا حســنا ۚ ِإَون ٱلل لهــو خــر ِ

نزلــت هــذه اآليــة الكريمــة يف الذيــن قالــوا للنبــي ﷺ مــا لنــا إذا هاجرنــا ف ُقتلنــا أو متنــا؟ فنزلــت تصــف حاهلــم

يف الدنيــا مــن هجــرة وجهــاد ،ومآهلــم يف اآلخــرة مــن وعــد اهلل برزقهــم بغــر حســاب ،وفيــه ثالثــة مطالــب:
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظُ ) :قتِ ُلوا(.

قــرأ مجهــور الســبعة؛ نافــع وابــن كثــر وعاصــم ومحــزة والكســائيُ ) :قتِ ُلــوا( بضــم القــاف ،وكــر التــاء اخلفيفة،

من غــر تشــديد.

وقرأ ابن عامر وحدهُ ) :ق ِّت ُلوا( بضم القاف ،وتشديد التاء(((.
تغي حركات بعض احلروف داخل املفردة؛ ما بني التشديد ،والتخفيف.
وينحرص االختالف يف ُّ

النحوي للقراءتني:
املطلب الثاين :بيان التوجيه ْ

حجة َمن خ َّففُ ) :قتِ ُلوا( عىل أنه فعل مضارع مبني للمجهول منَ ( :قتَل) الثالثي ،مثل( :ن ََص).

وحجة َمن شدَّ دُ ) :ق ِّت ُلوا( عىل أنه فعل مضارع مبني للمجهول منَ ( :قتَّل) الرباعي مض َّعف العني(((.

املطلب الثالث :آثار التوجيه اللغوي للقراءتني:

أصــل (القتــل) :إزالــة الــروح عــن اجلســد ،كاملــوت .لكــن إذا اعتــر بفعــل املتـ ِّ
ـول لذلــك يقــال لــهَ ( :ق ْتــل)،
َ َ ُ َ
ََ
وإذا اعتــر بفــوت احليــاة يقــال لــه( :مــوت) .قــال تعــاىل﴿ :أفإِيْــن َّمــات أ ۡو قتِــل﴾ [آل عمــران.(((]144 :
نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فحجــة َمــن خ َّفــفُ ) :قتِ ُلــوا( أنــه عــى األصــل ،وأراد فعــل القتــل مــرة واحــدة ،والتخفيــف يكــون للقليــل
َ ُُۡ ُ ۡ َۡ ُ َ ُُۡ ُ
وهـ ۡ
والكثــر .ودليلــه قولــه تعــاىل﴿ :وٱقتلوهــم حيــث ث ِقفتم
ـم﴾ [البقــرة.]191 :
وحجــة َمــن شــدَّ دُ ) :ق ِّت ُلــوا( أنــه للتكثــر ،وأراد تكريــر القتــل ،مــرة بعــد مــرة .وهــو حســن ،ألهنــم قــد أكثــروا
َُ ُ ْ َۡ ٗ
توجهــوا إليهــا .ودليلــه فيهــا قولــه تعــاىل:
﴿وق ّت ِلــوا تقتِيــا﴾ [األحــزاب.(((]61 :
فيهــم القتــل يف وجــوه َّ
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،439 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1385 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2486 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.376 :
((( د .حممد سامل حميسن ،املغني يف توجيه القراءات العرش املتواترة( ،بريوت :دار اجليل1413 ،هـ1993-م) ،ط ،3ج ،1 :ص.378 :
((( األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص.393 :
((( ينظر :ابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص ،481 :والفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،ج ،5 :ص ،284 :وابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،ص ،162 :وابن
خالويه ،إعراب القراءات السبع وعللها ،ج ،2 :ص ،83 :والدمياطي ،إحتاف فضالء البرش ،ص.231 :
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َ ُ ۡ َ َّ ُ ُّ ۡ َ ٗ
َّ
ــا يَ ۡر َض ۡونَ ُ
ِإَون َّ َ
ِيــم َحل ٌ
ٱلل لَ َعل ٌ
ِيــم﴾،
ــه ۚۥ
المبحــث الخامــس عشــر :قــال تعــاىل﴿ :لدخِلنهــم مدخ

[اآلية.]59 :

تؤكــد اآليــة الكريمــة بأســاليب التوكيــد إكــرا َم اهلل عبــا َده املؤمنــن يف دخــول اجلنــة ،وحتقيــق مبتغاهــم فيهــا مــن

التنعــم بــا تشــتهيه األنفــس ،وتلـ ُّ
ـذ بــه األعــن ،وفيــه ثالثــة مطالــب:
)مدْ َخ ًل(.
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظُ :

)مدْ َخـ ً
ـا(
قــرأ أكثــر الســبعة؛ ابــن كثــر وابــن عامــر وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي وحفــص عــن عاصــمُ :

بضــم امليــم.

)مدْ َخالً( بفتح امليم(((.
وقرأ نافع وشعبة عن عاصمَ :

تغي حركات بعض احلروف داخل املفردة.
وينحرص االختالف يف ُّ

النحوي للقراءتني:
املطلب الثاين :بيان التوجيه ْ

)مدْ َخ ًل( أنه حيتمل أحد وجهني:
ضم امليمُ :
حجة َمن َّ

األول :أن يكــون املــراد بــه املصــدر امليمــي للرباعــي( :أدخــل) ،تقــولَ ( :أ ْد َخـ َـل ُيدْ ِخــل إدخــاالً و ُمدْ َخ ـاً)،
َّ ّ َ ۡ ۡ
َُ
ــي
ِل
واملدخــل فيــه حمــذوف ،أي :ليدخلنهــم اجلنــة إدخــاالً يرضونــه .ودليلــه قــول اهلل تعــاىل﴿ :وقــل ر ِ
ب أدخ ِ
ُ ۡ َ َ
ــل ص ۡ
مدخ
ــد ٖق﴾ [اإلرساء.]80 :
ِ
الثــاين :أو أن يــراد بــه املــكان ،وهــو موضــع الدخــول ،فيتعــدَّ ى إليــه( :يدخلكــم) ،فيكــون مفعــوالً بــه ،أو ظرف

مكا ن .

)مدْ َخالً( أنه حيتمل أحد وجهني:
وحجة َمن فتح امليمَ :

األول :أن يكــون املــراد بــه املصــدر للثالثــي( :دخــل) ،تقــول( :دخل يدخــل َمدْ َخـاَ) ،و(هــذا َمدْ َخ ُلنــا) والتقدير:
َ َ
َ َۡ
ـل ٰ ٌم ِ َ
ه َحـ َّ ٰ
ليدخلنهــم فيدخلــون َمدْ َخـ ً
ا يرضونــه .ودليلــه قولــه تعاىل﴿ :سـ
ـى َم ۡطلــعِ ٱلف ۡج ِر﴾ [القــدر.]5 :

الثــاين :أو أن يــراد بــه املــكان ،وهــو موضــع الدخــول ،أي :يدخلكــم مكانـ ًا ،فيتعــدَّ ى إليــه( :ندخلكــم) ،عــى
َ
َََ
ـم﴾
املفعــول بــه ،أو ظــرف املــكان .وحســن ذلــك؛ ألنــه وصــف نفســه بالكريــم ،كــا قــال تعــاىل﴿ :ومقــا ٖم ك ِريـ ٖ
[الشــعراء .]58 :والقاعــدة :أن كل مــا كان عــى وزنَ ( :ف َعـ َـل َي ْف َعـ ُـل) فاملصــدر منه واســم املــكان عــى وزن ( َم ْف َعل)(((.
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،439 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1385 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2486 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.376 :
((( ينظر :مكي ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،ج ،1 :ص ،386 :وابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص ،481 :وابن خالويه ،إعراب القراءات
السبع وعللها ،ج ،2 :ص ،83 :والدمياطي ،إحتاف فضالء البرش ،ص.240 :
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ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

املطلب الثالث :بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتني:
(الدخول) :نقيض اخلروج ،ويستعمل ذلك يف املكان والزمان واألعامل.
)مدْ َخ ـاً( فــكأن فيــه إشــارة إىل أهنــم يقصدونــه ،ومل يكونــوا كمــن ذكرهــم اهلل تعــاىل يف
و َمــن قــرأ بالفتــحَ :
َ
َ
َ
ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ٓ َ ۡ َ ٰ ۡ َ َّ َ ٰ ُ
َّ َ ُ ۡ َ ُ َ
َّ
ع ُو ُجوهِهـ ۡ
ون ٰ
ســل
قولــه﴿ :ٱلِيــن يــر
ـم إ ِ ٰل َج َهن َم﴾ [الفرقــان ،]34 :ويف قولــه﴿ :إِذِ ٱلغلــل ِف أعنقِ ِهم وٱلسل ِ
ِ
ُۡ َ َ
ـح ُبون﴾ [غافر.]71 :
يسـ
ــا( فعــى األصــل ِمــن( :أدخــل ي ِ
)مدْ َخ ً
دخــل ُمدْ خــاً)َّ ،
ودل عليــه مــا يف قولــه تعــاىل:
ُ
و َمــن قــرأ بالضــمُ :
) َل ُيدْ ِخ َلن َُّه ْم( من الداللة عليه(((.
نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

)مدْ َخ ً
ــا( أنــه أراد بــه املــكان ،وهــو موضــع الدخــول .فيجــوز أن يــراد باملدخــل
فحجــة َمــن
ضــم امليــمُ :
َّ
اإلدخــال ،ويمكــن أن يــراد بــه مكانــه ،وإذا عنيــت باملدخــل اإلدخــال ،كان املعنــى أهنــم إذا ُأدخلــوا ُأكرمــوا.

)مدْ َخــاً( أن املدخــل جيــوز أن يكــون الدخــول ،وجيــوز أن يكــون موضعــهّ ،
ودل:
وحجــة َمــن فتــح امليــمَ :
َ
َ
﴿لُ ۡدخِل َّن ُهــم﴾ [احلــج ]59 :عــى الدخــول ألهنــم إذا ُأدخلــوا دخلــوا ،فكأنــه قــال :ليدخلنّهــم فيدخلــون مدخ ـاً،
ِ
ّ
ـم( مــن الداللــة عليــه(((.
ودل عــى هــذا الفعــل مــا يف قولــهَ ) :ل ُيدْ خ َلن َُّهـ ْ

َ ٰ َ َ َّ َّ َ ُ َ ۡ َ ُّ َ َّ
َ
ُ
ـق َوأن َمــا يَ ۡد ُعــون ِمــن دون ِـهِۦ
المبحــث الســادس عشــر :قــال اهلل تعــاىل﴿ :ذلِــك بِــأن ٱلل هــو ٱلـ
ۡ َ
ُ َ ۡ َٰ ُ
ـو ۡٱل َ
ـل َوأَ َّن َّ َ
كبـ ُ
ٱلل ُهـ َ
ُّ
ـر﴾[ ،اآليــة.]62 :
ٱل
ـي
ـ
ع
هــو ٱلب ِطـ
ِ
ِ
تقــرر اآليــة الكريمــة حقائــق الديــن الثابتــة ،وأســس العقيــدة الراســخة مــن أن عبــادة اهلل حــق فــا ُيعبــد ســواه،

وأن الباطــل والضــال يف دعــوة وعبــادة غــره ،وأنــه ســبحانه وحــده يســتحق كل ثنــاء وتعظيــم ال ســواه ،وفيــه
ثالثــة مطالــب:

ون(.
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظَ ) :يدْ ُع َ

ــون( بتــاء
قــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع وابــن كثــر وابــن عامــر ومحــزة والكســائي وشــعبة عــن عاصــم) :تَدْ ُع َ

اخلطــاب.

ون( بياء ال َغيبة(((.
وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصمَ ) :يدْ ُع َ
تغي بعض احلروف داخل املفردة.
وينحرص االختالف يف ُّ

((( ينظر :األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص ،166 :والفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،ج ،5 :ص.285 :
((( ينظر :الفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،ج ،5 :ص ،284 :وابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،ص.122 :
((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،440 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1385 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2486 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.376 :
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املطلب الثاين :بيان توجيه القراءتني:
ۡ
آء ُهــم بَأ ُسـ َ
ََ َ َ َ َۡ ُ ۡ
ـم إ ۡذ َج َ
ـنآ﴾ [األعــراف،]5 :
ـوى :اال ّدعــاء ،قــال تعــاىل﴿ :فمــا كن دعوىٰهـ ِ
قــال األصفهــاين :الدَّ ْعـ َ
َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ّ
ۡ
َ ُٰ ۡ
َ
ََ
ُ
َ
ب ٱلعٰل ِمــن﴾ [يونــس.(((]10 :
والدَّ ْع َ
ــوى :الدّ عــاء ،قــال تعــاىل﴿ :وءاخِــر دعوىهــم أ ِن ٱلمــد ِلِ ر ِ
ـو
ـاء ُهـ َ
ويــراد بالدعــوى يف اآليــة ،موضــع الشــاهد ،الدعــا ُء ،والدعــاء هــو العبــادة ،كــا يف احلديــث( :الدُّ َعـ ُ
ا ْل ِع َبــا َدةُ)((( ،أي :أن مــا يعبــدون مــن دونــه هــو الباطــل.
ون( عىل وجه اخلطاب للمرشكني.
والقراءة بالتاء) :تَدْ ُع َ

ـون( عــى وجــه اخلــر ،وجتمــع هــذه األخــرة املعنيــن مع ـ ًا؛ إذ هــي ابتــداء اخلــر عــى
والقــراءة باليــاءَ ) :يدْ ُعـ َ

وجــه اخلطــاب ،والعــرب قــد تنــرف مــن اخلطــاب إىل اإلخبــار ،ومــن اإلخبــار إىل اخلطــاب.
واخت ُِلــف يف تعيــن الباطــل الــذي ُيد َعــى ِمــن دونه عــى قولــن؛ يف إشــارة إىل الشــيطان ،وإىل األصنــام .والعموم
ـوت
هنــا حســن ،واملعنــى :إن الذيــن تدعونــه آهلــة ،وهــي األصنــام ،هــو الباطــل املعــدوم يف حــد ذاتــه ،الــذي ال ُث ُبـ َ

ـي عــى األشــياء ،الكبــر عــى أن يكــون لــه رشيــك ،ال يشء أعــى منــه
لــه ،أو باطــل األلوهيــة .وأن اللَّ هــو العـ ُّ

شــأن ًا ،وأكــر منــه ســلطان ًا(((.

املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءتني

َ َ ُ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ
ـم َءايٰت ِ َنــاۗ﴾ [اآليــة،]72 :
ـون( باليــاء قوله تعــاىل﴿ :يــكادون يســطون بِٱلِيــن يتلــون علي ِهـ
حجــة َمــن قــرأَ ) :يدْ ُعـ َ

ـون( عــى تقديــر :قــل هلــم يــا حممــد ﷺ إن مــا يدعــون مــن دونــه هــو
وأنــه إخبــار عــن غيــب ،وقــراءة اليــاءَ ) :يدْ ُعـ َ

الباطل.

ــون( بالتــاء أي :قــل يــا حممــد ﷺ هلــؤالء الكفــرة إن َمــا تدعــون ِمــن دون اهلل هــو
وحجــة َمــن قــرأ) :تَدْ ُع َ

الباطــل ،ألنــه ال يعقــل وال يســمع ،وال ينفــع وال يــر.
َ َ
َّ ُ ُ َ َ َ ٌ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ ٓ َّ َّ َ َ ۡ ُ َ
ُّ
َ
ـون( قولــه تعــاىلٰٓ :
ضب مثــل فٱســت ِمعوا ل ۚۥ إِن ٱلِيــن تدعــون
وحجــة قــراءة اليــاءَ ) :يدْ ُعـ َ
﴿يأيهــا ٱنلــاس ِ
ۡ َ َ ُ ْ َُ
َّ َ َ ۡ ُ ُ ْ ُ َ ٗ َ َ
ُ
ون
ون َي ْسـ ُط َ
ون ٱللِ لــن يلقــوا ذبابــا ولــوِ ٱجتمعــوا ل ۖۥ﴾ [اآليــة ]73 :وهــذا أقــرب إليــه مــن قولــهَ ) :يـكَا ُد َ
ِمــن د ِ
ِ
ـم َآ َياتِنَــا( ،واألقــرب أوىل.
ـن َي ْت ُلـ َ
بِا َّلذيـ َ
ـون َع َل ْي ِهـ ْ

ـون( عــى تقديــر :وأن مــا تدعــون أهيــا املرشكــون .وعــى هــذا حيمــل ذلــك ومــا
وحجــة قــراءة التــاء) :تَدْ ُعـ َ

أشــبهه(((.

((( األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص.316 :
ِ
ِ
َ
((( ومتام احلديث :عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ﷺ :الدُّ عَا ُء ُه َو ا ْلع َبا َدةُ ،ثم قرأ) :ا ْد ُعو ِ
ب َلك ُْم( [غافر .]60 :إسناده صحيح .أبو
ن أ ْستَج ْ
عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،القاهرة :دار احلديث1416 ،هـ1995-م) ،ط،1
رقم احلديث ،18391 :ج ،30 :ص.340 :
((( ينظر :الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،18 :ص ،676 :وابن عطية ،تفسري املحرر الوجيز ،ج ،4 :ص ،129 :وابن اجلوزي ،زاد املسري ،ج،3 :
ص ،248 :والرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،23 :ص ،246 :والبيضاوي ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،ج ،4 :ص ،77 :والشوكاين ،فتح القدير ،ج ،3 :ص.550 :
((( ينظر :ابن زنجلة ،حجة القراءات ،ص ،480 :والفاريس ،احلجة للقراء السبعة ،ج ،5 :ص ،285 :وابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،ص.122 :
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(الحج)
آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها  -نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة
ّ

الع َل ِبـي
عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي ُ

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:
ون( بتاء اخلطاب أن الدعوة واخلطاب للمرشكني.
وجه احتجاج قراءة) :تَدْ ُع َ

ـون( بيــاء ال َغيبــة ،عــى تقديــر قــول املقــول هلــم .أي :قــل هلــم يــا حممــد ﷺ إن مــا
ووجــه احتجــاج قــراءةَ ) :يدْ ُعـ َ

يدعــون إليــه هــو الباطــل ،واملــراد بالباطــل :املدعــو إليــه؛ الشــيطان واألصنــام .واهلل أعلــم.

َّ َ َ ۡ ُ َ ّ ۡ
ۡ
ََُۡ ُ َ
ُ
ـزل ب ِـهِۦ ُســل َطٰ ٗنا َو َمــا
المبحــث الســابع عشــر :قــال اهلل تعــاىل﴿ :ويعبــدون ِمــن د ِ
ون ٱللِ مــا لــم يـ ِ
َّ
َّ
َ
ۡ ٌ ََ
َۡ َ َُ
ـر﴾[ ،اآليــة.]71 :
ليــس لهــم ب ِـهِۦ عِلــمۗ ومــا ل ِلظٰل ِ ِمــن ِمــن ن ِصـ ٖ

تومــئ اآليــة الكريمــة إىل جهالــة الكفــار بعبادهتــم غــر املســتحق هلــا جهـ ً
ا ودون علــم ،وهــو مــا يمنــع عنهــم

نــرة اهلل يف اآلخــرة؛ لظلمهــم أنفســهم هبــذا الــرك والظلــم العظيــم ،وفيــه ثالثــة مطالــب:
املطلب األول :بيان اختالف القراء يف لفظُ ) :ينَز ِّْل(.

قرأ أكثر السبعة؛ نافع وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائيُ ) :ينَز ِّْل( بتشديد الزاي.

وقرأ ابن كثري وأبو عمروُ ) :ين ِْزل( بتخفيف الزاي(((.

تغي حركات بعض احلروف داخل املفردة؛ ما بني التشديد ،والتخفيف.
وينحرص االختالف يف ُّ

املطلب الثاين :بيان توجيه القراءتني:

النُّـ ُـز ُ
ـو .يقــال :نــزل عــن دا َّبتــه ،ونــزل يف مــكان كــذا :حـ َّ
ول يف األصــل هــو انحطـ ٌ
رحلــه فيــه،
ـط ْ
ـاط مــن ُع ُلـ ّ

و َأنْزلــه غــره.

ـر ٱل ۡ ُمزنلِـ َ
ـار ٗك َوأَنـ َ
قــال تعــاىل﴿ :أَنز ۡلــي ُمـ َ
ـت َخـ ۡ ُ
ـز ٗل ُّم َبـ َ
ـن﴾ [املؤمنــون ]29 :ونــزل بكــذا ،و َأنزلــه بمعنًــى،
ِ
ِ ِ
ِ
وإعطاؤ ُهــم إ ّياهــا ،يكــون إ ّمــا بإنــزال الــيء نفســه كإنــزال القــرآن،
وإِ ْنـ َـز ُال اهلل تعــاىل نِ َع َمـ ُه ون َق َمـ ُه عــى اخلَ ْلــق،
ُ

وإ ّمــا بإنــزال أســبابه واهلدايــة إليــه ،كإنــزال احلديــد وال ّلبــاس ،ونحــو ذلــك.
َ
َّ ُ َّ
ََ
ۡ َ ۡ ُ َّ َّ ٓ َ َ َ َ َ ٰ َ
ۡ َ
ۡ
َ
ٓ
ٰ
قــال تعــاىل﴿ :ٱلمــد ِلِ ٱلِي أنــزل ع عبــ ِده ِ ٱلكِتــب﴾ [الكهــف ،]1 :وقــال تعــاىل﴿ :ٱلل ٱلِي أنــزل
ٱلد َ
ۡٱلك َِتٰ َ
ب﴾[الشــورى ،]17 :وقــال أيضــ ًاَ :
﴿وأَ َ
نز ۡلَــا ۡ َ
ِيــد﴾ [احلديــد.]25 :
ِ
ـرآن واملالئكـ ِ
ـل يف وصـ ِ
ـف ال ُقـ ِ
اإل ْنـ َـز ِ
ـن ِ
ـة ّ
ـر إليــه
وال َفـ ْـر ُق َبـ ْ َ
أن ال َّتن ِْزيــل خيتـ ُّ
ال وال َّتن ِْزيـ ِ َ ْ
ـص باملوضــع الــذي ُيشـ ُ
مفرق ـ ًا ،ومـ َّـر ًة بعــد ُأ ْخـ َـرى.
إنزا ُل ـ ُه َّ
َ
ـر ُ
وح ۡٱل ِمـ ُ
ِ
َ َ
ـز َل بـهِ ٱلـ ُّ
واإلنـ ُ
ـن﴾ [الشــعراء ،]193 :وقولــه تعاىل:
ـزال عــا ٌّم ،فمـ َّـا ُذكـ َـر فيــه التَّنزيـ ُـل قو ُلــه تعــاىل﴿ :نـ ِ
َ َ َّ ۡ َ ُ َ ٗ
ـم مــن التَّنزيـ ِ
ـم ،فقــد تقــدَّ م َّ
ـص لفـ َ
ـل.
زنيــا﴾ [اإلرساءَ ،]106 :ف َخـ َّ
أن اإلنــزال أعـ ُّ
ـظ اإلنــزال ليكــون أعـ َّ
﴿ونزلنٰــه ت ِ

((( ينظر :ابن جماهد ،كتاب السبعة يف القراءات ،ص ،440 :والداين ،جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،3 :ص ،1385 :وابن اجلزري ،نرش القراءات العرش ،ج:
 ،4ص ،2486 :والقايض ،البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،ص.376 :
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َ ۡ َ َ َۡ َٰ َ ُۡ ۡ َ َ
ع َج َ
ان َ َ ٰ
ـل﴾ [احلــر ،]21 :ومل يقــل :لــو ن ََّز ْلنَــا ،تنبيهـ ًا أ َّنــا لــو َخ َّو ْلنَــا ُه
ـ
ب
قــال تعــاىل﴿ :لــو أنزلــا هــذا ٱلقــرء
ٖ
ـهۥ َخ ٰ ـ ٗ
ـاك ِمــرار ًا﴿ :ل َّ َر َأ ۡي َ
ُ
ـعا﴾ [احلــر.(((]21 :
ـ
ت
شِ
َمـ َّـر ًة مــاَ ،خ َّو ْلنَـ َ َ

املطلب الثالث :بيان آثار توجيه القراءتني:
َ َ ۡ ُ َّۡ
ۡ
ـزل ب ِـهِۦ ُســل َطٰ ٗناۖ﴾ [احلــج ،]71 :روى عبيــد عــن هــارون عــن أيب عمــرو) :مــا مل ُينْـ ِ
ـز ْل(
َق ْولــه تعــاىل﴿ :مــا لــم يـ ِ
خفيفــة ،وأنــه قــال :إذا مل يكــن قبلهــا) :أنــزل( فهــيُ ) :ينْـ ِ
ـز ْل( خفيفــة .وكذلــك تقــول :إذا كان قبلهــا) :أنــزل(،
ال تبــايل ّأيــا قــرأتُ ) :ينَـزِّل( ،أو ) ُينْـ ِ
ـزل( .وقــد مــى القــول يف هــذا النحــو يف غــر موضــع.

والتخفيــف والتشــديد يف ذلــك كلــه لغتــان ،وقيــل يف قــراءة التشــديدُ ) :ي َن ـز ِّْل( داللــة عــى التكثــر والتكريــر،
أمــا قــراءة التخفيــفُ ) :ينْـ ِ
ـزل( فهــي عــى أصــل اإلخبــار.
والتخفيف من فعلَ ) :نزَل( ،أي مرة واحدة ،والتشديد من فعل) :نزَّل( ،أي كثري ًا ،وعدة مرات.

وكل مــا ورد مــن لفــظ) :ينــزل( الــذي هــو عــى هــذه الصــورة ،وهــو أن يكــون أولــه يــا ًء أو تــا ًء أو نونــ ًا
ۡ َ َ ۡ ََْۡ ٓ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ
َ ۡ
ٱلل َب ۡغ ًيــا أَن ُيـ َ ّ
ـز َل َّ ُ
ـز َل َّ ُ
ـروا ْ ب َمــآ أَنـ َ
ك ُفـ ُ
مضمومــة نحــو﴿ :بِئســما ٱشــروا ب ِـهِۦ أنفســهم أن ي
ٱلل ِمــن فضل ِـهِۦ﴾
ِ
ِ
َۡ ُ َ َۡ ُ
و﴿و ُنـ َ ّ
ـن َّ
ـل ۡٱلك َِتٰــب أَن ُتـ َ ّ
ـز َل َعلَ ۡيهـ ۡ
ـمآءِ ۚ﴾ [النســاءَ ،]153 :
ٱلسـ َ
ـز ُل ِمـ َ
ـم ك َِتٰ ٗبــا ّ ِمـ َ
[البقــرة ،]٩٠ :و﴿يس َـٔلك أهـ
ـن
ِ
ِ
ِ
ِ
ُۡ َۡ
ان﴾ [اإلرساء ،]82 :فقــد قــرأه بالتخفيــف ابــن كثــر وأبــو عمــرو إال مواضــع أشــر إىل ذكرهــا.
ٱلقــرء ِ

ـزل( و ) ُتنْـ ِ
ـز ُل( و ) ُينْـ ِ
)و ُننْـ ِ
ا مســتقب ً
ـزل( إذا كان فعـ ً
ال
كــا ذهــب ابــن كثــر وأبــو عمــرو يف أصوهلــا :يف أفعــالَ :
َ َ ُ َ ّ ُ ُ ٓ َّ َ َ َّ ۡ ُ
ـزلۥ إِل بِقــدرٖ معلــو ٖم﴾ [احلجــر،]٢١ :
مضمــوم األول بالتخفيــف حيــث وقــع ،واســتثنى ابــن كثــر﴿ :ومــا نـ ِ
َ ُ َُّ
َ َّ ُ َ ّ َ َ َ
َ ُۡ َۡ
ان﴾ [اإلرساء ]82 :و ﴿حـ ٰ
ـزل عل ۡي َنــا﴾ [اإلرساء.(((]93 :
ـزل ِمــن ٱلقــرء ِ
ـى تـ ِ
و ﴿ونـ ِ
نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:
وبمعنى ،والضابط فيهام النقل والتلقي.
قراءة التشديد والتخفيف لغتان،
ً
ووجه احتجاج قراءة التشديدُ ) :ينَز ِّْل( إرادة التكثري والتكرير.

ووجــه احتجــاج قــراءة التخفيــفُ ) :ينْـ ِ
ـز ْل( إرادة اإلخبــار عــن اإلنــزال مــرة واحــدة ،مــن غــر تكثــر وال تكرار.

واهلل أعلم.

((( األصفهاين :املفردات يف غريب القرآن ،ص.799 :
((( ينظر :أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين ،األندليس ،التيسري يف القراءات السبع ،حتقيق د .خلف محود سامل الشغديل( ،حائل ،دار األندلس للنرش والتوزيع،
1436هـ2015-م) ،ط ،1ص ،282 :وشمس الدين أبو اخلري ،حممد بن حممد بن يوسف بن اجلزري الدمشقي ،رشح طيبة النرش يف القراءات ،ضبطه وعلق عليه
الشيخ أنس مهرة( ،بريوت ،دار الكتب العلمية1420 ،هـ2000-م) ،ط ،2ص ،179 :والفاريس ،احلجة للقراء السبع ،ج ،5 :ص.286 :
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الخاتمة ،ونسأل اهلل تعاىل ُح ْسن ََها ،وفيها:
أهم نتائج البحث املستفادة:

·القاعــدة( :اختالفهــم رمحــة واســعة ،وإمجاعهــم حجــة قاطعــة) تتجــى واضحــة يف اختــاف القــراءات ،فــا
ــف إىل ال ُفرقــة واخلصــام ،ويــؤدي بخالفــه إىل الشــقاق
جيــر املخالِ َ
حيمــل االختــاف معنــى اخلــاف ،بــا ُّ
َ
َ
َ ۡ َ
ـو كن
والنــزاع .إنــا يتم َّثــل يف حتقيــق معنــى الرمحــة والســعة ،والتخفيــف ورفــع املشــقة .قــال اهلل تعــاىل﴿ :ولـ
َ ۡ َّ َ َ َ ُ ْ
ۡ
ٱخت ِ َل ٰ ٗفــا َكثِـ ٗ
ۡ
ـر ٱللِ لوجـ
ـرا﴾ [النســاء ،]82 :وفــرق كبــر يف معنــى االختــاف هنــا يف
ـدوا فِيـهِ
ِمــن عِنـ ِد غـ ِ
تضمنــه معنــى اختــاف القــراءات ،وهــو الــذي تنـ َّـزه كالم اهلل تعــاىل عنــه.
هــذه اآليــة ،عــن الــذي َّ
·حتقيــق معنــى الرمحــة باألمــة املتمثــل باختــاف وتعــدد معــاين القــراءات املتواتــرة ،واملفــي إىل تعــدد يف

الــدالالت واآلثــار ،ممــا جيعلهــا يف ســعة الختيــار أكثــر مــن معنــى صحيــح حتتملــه القــراءة القرآنيــة املتواتــرة.

·ال حيمــل اختــاف القــراءات املتواتــرة أي تناقــض أو تعــارض أو تضــا ٍّد يف معانيهــا املختلفــة ،بقــدر مــا يتمثــل
تعــر عنهــا بالغــة وإعجــاز
يف إثــراء املعنــى ،ورفــده بثــروة فقهيــة ،ودالالت لغويــة ،وأحــكام ترشيعيــةِّ ،

القــرآن الكريــم يف لســانه العــريب املبــن ،إجيــاز ًا وبيان ـ ًا وتفســر ًا ،وحتقيق ـ ًا ملقاصــد هــذا الديــن ،املتمثلــة يف

عامليــة دعوتــه ،وشــمولية وســمو أحكامــه ،وصالحيــة ترشيعاتــه لــكل زمــان ومــكان.

·البحــث يف أوجــه اختــاف القــراءات ،وتت ُّبــع توجيههــا ،وبيــان أثرهــا الفقهــي أو اللغــوي أو التفســري هــو
لــون مــن ألــوان التحــدي يف بيــان اإلعجــاز القــرآين ،الــذي يتدفــق عىل كـ ِّـر األيــام ومـ ِّـر الزمان عطــا ًء وإثــرا ًء،

ـي دالالهتــا ،وســر آفــاق أرسارهــا ،واســتنباط تلــك اإلشــارات،
ويبقــى البــاب مفتوحـ ًا أمــام الباحثــن لتقـ ِّ
ۡ
َّ
َ
ّ
ّ
ـو َك َن ٱلَ ۡحـ ُ َ ٗ َ َ
والتــي ال يتصــور نفادهــا ،وال يع َقــل جفا ُفهــا .قــال اهلل تعــاىل﴿ :قُــل لـ ۡ
ـت َر ِب لَفِ َد
ـر ِمــدادا ل ِك ِمٰـ ِ
ُ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ َٗ
ۡ ۡ ُ َۡ
َ َ َ َ ُ َّ َ ۡ
ـددا﴾ [الكهــف.]109 :
ج ۡئ َنــا ب ِ ِمثل ِـهِۦ مـ
ٱلَحــر قبــل أن تنفــد ك ِمٰــت ر ِب ولــو ِ
·الغــوص يف الغايــات واملقاصــد ،والبحــث عــن األرسار ِ
واحل َكــم ،واســتنتاج املزايــا والعــر الكامنــة يف أوجــه

ويــدون ألوانــ ًا متناغمــة مــن آيــات اهلل الكونيــة وكلامتــه
اختــاف القــراءات ،يثــري موضــوع الدراســة،
ِّ
َ
َ
ۡ
َ َ ۡ َ َّ
ـر َي ُمـ ُّ
ۡرض ِمــن َشـ َ
ـج َر ٍة أ ۡق َلٰـ ٌ
ـم َو ۡٱلَ ۡحـ ُ
ـو أن َمــا ِف ٱل ِ
ـدهُۥ ِمـ ۢن َب ۡعـ ِده ِۦ
الالمتناهيــة ،مصداقـ ًا لقولــه تعــاىل﴿ :ولـ
َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ َّ
ـت ٱللِۚ﴾ [لقــان.]18 :
ـر مــا نفِــدت ك ِمـ
ســبعة أبـ ٖ

·التخفيــف والتيســر والتســهيل عــى األمــة يف تــاوة القــرآن الكريــم ،ورفــع احلــرج عنهــا يف اختيــار القــراءة
املتلــو هبــا ،بالنظــر الختــاف األلســن ،وتعــدد اللهجــات العربيــة ،مــع االلتــزام بضوابــط هــذا االختيــار.
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أهم التوصيات المقترحة:
·علــم القــراءات جديــر باالهتــام بحثـ ًا وتطبيقـ ًا ،ملــا تُثــري دراســته مــن تعمــق يف فهــم النــص القــرآين وبيانــه،
وتأكيــده عــى نظــام القــرآن ،ووحدتــه املوضوعيــة ،برهانـ ًا عــى إعجــازه ،وإشــارة إىل خلــوده ،وتأكيــد ًا عــى

حفظــه إىل قيــام الســاعة.

·تشــجيع الباحثــن مــن طلبــة الدراســات العليــا خاصــة عــى اختيــار موضوعــات بحثيــة يف الرســائل اجلامعيــة
للتبحــر يف علــم القــراءات بحث ـ ًا وحتلي ـاً،
ـري وواســع
ُّ
تتنــاول موضــوع توجيــه القــراءات ،إذ هــو بــاب ثـ ٌّ
واســتنباط ًا وتعلي ـاً.

·إن كان ال بــد مــن توصيــة مهمــة فيــه ،فآمــل أن يضــاف يف كليــات الرشيعــة وأصــول الديــن تدريــس مقــرر
مســتقل يتنــاول علــم توجيــه القــراءات ،ألمهيتــه ،وعظيــم مكانتــه ،يف خدمتــه لعلــوم اللغــة والتفســر والفقــه.

·إشــهار علــم القــراءات بتشــجيع تع ُّلمــه وتعليمــه ،عــى أيــدي أهــل التخصــص مــن املجازيــن بالســند مــن
أهــل القــراءة واإلقــراء ،وختصيــص مقــررات جامعيــة اختياريــة جتيــز بالســند حتصيــل هــذا العلــم املبــارك،
ولــو ضمــن مســتويات حمــددة ،أســوة بمقــررات حفــظ وجتويــد القــرآن الكريــم.
تم بعونه تعاىل
َّ
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المصادر والمراجع
أو ًال -املصادر واملراجع العربية:
·األصفهــاين ،أبــو القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهــاين ،املفــردات يف غريــب القــرآن ،حتقيــق :حممــد ســيد
كيــاين( ،بــروت :دار املعرفــة).
·األلــويس ،شــهاب الديــن حممــود بــن عبــد اهلل احلســيني ،روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،عنايــة :عــي
عبــد البــاري عطيــة( ،بــروت :دار الكتــب العلميــة) ،ط1994 ،1م.
·البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري( ،بريوت :املكتبة العرصية)1424 ،هـ2004-م.
·البغــوي ،أبــو حممــد احلســن بــن مســعود الفــراء ،تفســر البغــوي املســمى معــامل التنزيــل يف التفســر والتأويــل( ،بــروت :دار
الفكــر للطباعــة والنــر)1405 ،هـــ1985-م.
·بنــت يعقــوب ،صوليحــه ،أوهــام نظريــة رفــض االحتجــاج باألحاديــث النبويــة الصحيحــة بقبــول القــراءات الشــاذة والشــعر
املجهــول يف االحتجــاج اللغــوي ،نرشتــه جملــة البيــان دراســات القــرآن واحلديــث ،قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا ،كليــة العلــوم
اإلســامية اإلنســانية ،اجلامعــة اإلســامية الدوليــة املاليزيــة ،املجلــد ( )14العــدد ( 2 ،)2ديســمرب 2014م.
·البيضــاوي ،نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد الشــرازي البيضــاوي ،أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل،
حتقيــق :حممــد عبــد الرمحــن املرعشــي( ،بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب) ،ط1418 ،1هـــ.
·اجلاحــظ ،أبــو عثــان ،عمــرو بــن بحــر بــن حمبــوب الكنــاين بالــوالء ،الليثــي ،البيــان والتبيــن( ،بــروت :دار ومكتبــة اهلــال)،
1423هـ.
·ابــن اجلــزري ،احلافــظ شــمس الديــن أبــو اخلــر ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي ،النــر يف
القــراءات العــر ،ختريــج :الشــيخ زكريــا عمــرات( ،بــروت :دار الكتــب العلميــة) ،ط1998 ،1م.

·ابــن اجلــزري ،احلافــظ شــمس الديــن أبــو اخلــر ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي ،غايــة النهايــة يف
طبقــات القــراء ،عنــي بنــره :ج .برجســرارس( ،بــروت :دار الكتــب العلميــة) ،ط1982 ،3م.

·ابــن اجلــزري ،احلافــظ شــمس الديــن أبــو اخلــر ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي ،كتــاب حتبــر
التيســر يف القــراءات العــر ،حتقيــق :د .أمحــد مفلــح القضــاة( ،عـ َّـان :دار الفرقــان للنــر والتوزيــع) ،ط1421 ،1هـــ2000-م.

·ابــن اجلــزري ،احلافــظ شــمس الديــن أبــو اخلــر ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي ،رشح طيبــة النــر
يف القــراءات ،ضبطــه وعلــق عليه :الشــيخ أنس مهــرة( ،بــروت :دار الكتــب العلميــة) ،ط1420 ،2هـــ2000-م.

·ابــن اجلــزري ،احلافــظ شــمس الديــن أبــو اخلــر ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي ،نــر القــراءات
العــر ،حتقيــق :د .أيمــن رشــدي ســويد( ،مــن إصــدارات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية بدولــة قطــر ،دار الغوثــاين
للدراســات القرآنيــة ،بــروت وإســتانبول) ،ط1439 ،1هـــ2018-م.
·ابــن جــزي ،حممــد بــن أمحــد الكلبــي ،كتــاب التســهيل لعلــوم التنزيــل( ،بــروت :دار الكتــاب العــريب) ،ط1393 ،2هـــ-
1973م.
·اجلمــل ،حممــد أمحــد ،الوجــوه البالغيــة يف توجيــه القــراءات القرآنيــة املتواتــرة ،رســالة دكتــوراه يف التفســر وعلــوم القــرآن،
قدمــت للمناقشــة بتاريــخ2005/2/16 :م ،يف جامعــة الريمــوك ،إربــد ،األردن.
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·ابــن اجلــوزي ،أبــو الفــرج مجــال الديــن عبــد الرمحــن بــن عــي ،زاد املســر يف علــم التفســر ،عنايــة :أمحــد شــمس الديــن،
(بــروت :دار الكتــب العلميــة) ،ط1994 ،1م.
ـمى البحــر املحيــط( ،بــروت :مؤسســة التاريــخ العــريب ،دار
·أبــو حيــان ،أثــر الديــن أبــو حيــان األندلــي ،التفســر الكبــر ،املسـ َّ
إحياء الــراث العــريب) ،ط1414 ،2هـ1990-م.
ـمى لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل( ،بــروت :دار
·اخلــازن ،عــاء الديــن عــي بــن حممــد البغــدادي ،تفســر اخلــازن ،املسـ َّ
املعرفــة).
·ابــن خالويــه ،أبــو عبــد اهلل احلســن بــن أمحــد اهلمــذاين النحــوي ،إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا ،حتقيــق :عبــد الرمحــن بــن
ســليامن العيثمــن( ،القاهــرة :مكتبــة اخلانجــي)1992 ،م.
·ابــن خالويــه ،أبــو عبــد اهلل احلســن بــن أمحــد اهلمــذاين النحــوي ،احلجــة يف القــراءات الســبع ،حتقيــق :عبــد العــال ســامل مكــرم،
(بــروت :مؤسســة الرســالة) ،ط1417 ،6هـ1996-م.
·اخلــراط ،أمحــد حممــد ،اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرآنيــة املتواتــرة ،دراســة بيانيــة تشــتمل عــى ( )81آيــة مــن الذكــر
احلكيــم ،نــر األمانــة العامــة ،الشــؤون العلميــة ،جممــع امللــك فهــد للمصحــف الرشيــف1426 ،هـــ.
·الــداين ،أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين األندلــي ،التيســر يف القــراءات الســبع ،دراســة وحتقيــق :د .خلــف محــود ســامل
الشــغديل( ،حائــل :دار األندلــس للنــر والتوزيــع) ،ط1436 ،1هـــ2015-م.
·الــداين ،عثــان بــن ســعيد بــن عثــان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداين ،جامــع البيــان يف القــراءات الســبع ،النــارش :جامعة الشــارقة -
اإلمــارات (أصــل الكتــاب رســائل ماجســتري مــن جامعــة أم القــرى وتــم التنســيق بــن الرســائل وطباعتهــا بجامعــة الشــارقة)،
ط 1428 ،1هـ  2007 -م.
·الدمياطــي ،شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد الغنــي ،إحتــاف فضــاء البــر ،وضــع حواشــيه :الشــيخ أنــس مهــرة،
(بــروت :دار الكتــب العلميــة) ،ط1419 ،1هـــ1998-م.
·الــرازي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري ،مفاتيــح
الغيــب ،التفســر الكبــر( ،بــروت ،دار إحيــاء الــراث العــريب) ،ط1420 ،3هـــ.
الزجــاج ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الــري ،معــاين القــرآن وإعرابــه ،حتقيــق :عبــد اجلليــل عبــده شــلبي( ،القاهــرة :دار
· َّ
احلديــث)1994 ،م.
·الزخمــري ،أبــو القاســم جــار اهلل حممــود بــن عمــر اخلوارزمــي ،تفســر الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل
يف وجــوه التأويــل ،حتقيــق :حممــد الصــادق قمحــاوي( ،مــر :رشكــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي) ،الطبعــة األخــرة،
1972م.
·ابــن زنجلــة ،أبــو زرعــة عبــد الرمحــن بــن حممــد ،حجــة القــراءات ،حتقيــق :ســعيد األفغــاين( ،بــروت :مؤسســة الرســالة) ،ط،2
1399هـ1979-م.
·الســمني احللبــي ،أبــو العبــاس ،شــهاب الديــن ،أمحــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم املعــروف بالســمني احللبــي ،الــدر املصــون
يف علــوم الكتــاب املكنــون ،حتقيــق :د .أمحــد حممــد اخلــراط( ،دمشــق :دار القلــم).
·الســمني احللبــي ،أبــو العبــاس ،شــهاب الديــن ،أمحــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم املعــروف بالســمني احللبــي ،عمــدة احلفــاظ
يف تفســر أرشف األلفــاظ ،حتقيــق :حممــد باســل عيــون الســود( ،بــروت :دار الكتــب العلميــة) ،ط1417 ،1هـــ1996-م.
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·ســيبويه ،أبــو بــر ،عمــرو بــن عثــان بــن قنــر احلارثــي بالــوالء ،أبــو بــر ،امللقــب ســيبويه ،الكتــاب ،حتقيــق :عبــد الســام
حممــد هــارون( ،القاهــرة :مكتبــة اخلانجــي) ،ط1408 ،3هـــ1988-م.
·الشــوكاين ،حممــد بــن عــي ،فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر( ،بــروت :دار الفكــر للطباعــة
والنــر) ،ط1393 ،3هـ1973-م.
·الشــيباين ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباين ،مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،حتقيــق :أمحــد
حممد شــاكر( ،القاهــرة :دار احلديــث) ،ط1416 ،1هـــ1995-م.
ـمى جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن( ،مــر :رشكــة ومكتبــة
·الطــري ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر ،تفســر الطــري ،املسـ َّ
ومطبعــة مصطفــى البايب احللبــي) ،ط1388 ،3هـــ1968-م.
·طنطــاوي ،حممــد ســيد ،التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم( ،القاهــرة ،دار هنضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع) ،ط،1
1998م.
·ابن عاشور ،الشيخ حممد الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير( ،تونس :الدار التونسية للنرش).
ـمى املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيز،
·ابــن عطيــة ،أبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب األندلــي ،تفســر ابــن عطيــة ،املسـ َّ
(الدوحــة :طبــع عىل نفقــة أمري دولــة قطــر) ط1398 ،1هـــ1977-م.
ـمى (إمــاء مــا م ـ َّن بــه الرمحــن) ،حتقيــق :ســعد
·العكــري ،أبــو البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن ،التبيــان يف إعــراب القــرآن املسـ َّ
كريــم الفقــي( ،القاهــرة :دار اليقــن للنــر والتوزيــع) ،ط2001 ،1م.
·العليمــي ،جمــر الديــن بــن حممــد املقــديس احلنبــي ،فتــح الرمحــن يف تفســر القــرآن ،حتقيــق :نــور الديــن طالــب( ،نــر دار
النــوادر ،مــن إصــدارات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،بدولــة قطــر) ،ط 1430 ،1هـــ 2009-م.
·العــادي ،أبــو الســعود حممــد بــن حممــد بــن مصطفــى ،تفســر أيب الســعود إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم،
(بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب).
·الفــاريس ،أبــو عــي احلســن بــن عبــد الغفــار ،احلجــة للقــراء الســبعة ،حتقيــق :بــدر الديــن قهوجــي ،وبشــر جوجيــايت( ،دمشــق:
دار املأمــون للــراث) ،ط1984 ،1م.
الفــراء ،أبــو زكريــا حييــى بــن زيــاد ،معــاين القــرآن ،حتقيــق :أمحــد يوســف نجــايت ،وحممــد عــي النجــار( ،القاهــرة :اهليئــة
· َّ
املرصيــة العامــة للكتــاب) ،ط1955 ،2م.
·الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس املحيط( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)1412 ،هـ1991-م.
·الفيومي ،أمحد بن حممد املقري ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي( ،بريوت :دار القلم).
·القــايض ،عبــد الفتــاح عبــد الغنــي ،البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــرة املتواتــرة مــن طريــق الشــاطبية والــدرة( ،القاهــرة:
نــر دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع والرتمجــة) ،ط1438 ،2هـــ2017-م.
ـمى اجلامــع ألحــكام القــرآن( ،بــروت :دار الكتــب
·القرطبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري ،تفســر القرطبــي ،املسـ َّ
العلميــة)1413 ،هـ1993-م.

القنَّو ِجــي ،أبــو الطيــب صديــق بــن حســن بــن ِ
ِ
القن َّْو ِجــي البخــاري ،فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن ،مراجعــة :عبــد اهلل بــن
· ْ
إبراهيــم األنصــاري( ،الدوحــة :نــر دار إحيــاء الــراث اإلســامي)1410 ،هـــ1989-م.
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ـمى تفســر القــرآن العظيــم ،حتقيــق :حســن إبراهيم
·ابــن كثــر ،أبــو الفــداء احلافــظ ابــن كثــر الدمشــقي ،تفســر ابــن كثــر ،املسـ َّ
زهران( ،بــروت :دار الفكــر)1412 ،هـ1992-م.
·ابــن جماهــد ،أبــو بكــر أمحــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي البغــدادي ،كتــاب الســبعة يف القــراءات ،حتقيــق :د .شــوقي
ضيــف( ،القاهــرة :دار املعــارف) ،ط1400 ،2هـــ1980-م.
·حميســن ،د .حممــد ســامل ،املســتنري يف ختريــج القــراءات املتواتــرة( ،القاهــرة :نــر مكتبــة الكليــات األزهريــة) ،ط1396 ،1هـــ-
1976م.
·حميسن ،د .حممد سامل ،املغني يف توجيه القراءات العرش املتواترة( ،بريوت :دار اجليل) ،ط1413 ،3هـ1993-م.
·حميســن ،د .حممــد ســامل ،اهلــادي رشح طيبــة النــر يف القــراءات العــر ،والكشــف عــن علــل القــراءات وتوجيههــا( ،بــروت:
دار اجليــل) ،ط1417 ،1هـ1997-م.
·ابــن أيب مريــم ،نــر بــن عــي بــن حممــد أبــو عبــد اهلل الشــرازي ،الكتــاب املوضــح يف وجــوه القــراءات وعللهــا ،حتقيــق :د.
عمــر محــدان الكبيــي( ،جــدة :اجلامعــة اخلرييــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم) ط1414 ،1هـــ1993-م.

·امللحــم ،شــادي بــن أمحــد ،التفضيــل بــن القــراءات املتواتــرة ،نرشتــه جملــة كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية يف جامعــة
قطــر ،املجلــد ( )35العــدد )1( :العــام 2017م.
·مكــي ،أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيــي ،الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا ،حتقيــق :حميــي
الديــن رمضــان( ،دمشــق :نــر جممــع اللغــة العربيــة)1974 ،م.
·ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر) ،ط1994 ،3م.
ـمى مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل،
·النســفي ،اإلمــام أبــو الــركات عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود ،تفســر النســفي ،املسـ َّ
عنايــة :الشــيخ زكريــا عمــرات( ،بــروت :دار الكتــب العلميــة)1415 ،هـــ1995-م.
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