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 ملخص البحث
ّنما نشأت تعتمُد  إنَّ لقراءات القرآنية المتواترة كّلها في مرتبٍة واحدٍة من الرفعِة، وا 

 السماع والمشافهة أساسًا لها في تأديِة غرضها الذي قامْت من أجِلِه، وهي نوعان:
سبع أو عشر، ومنها ما منها ما هو متواتٌر، أجمعت اأُلمُة على توثيقِة، وعددها 

هو شاذ، وتصل إلى أكثر من عشرين قراءة، إذ كلها ثابتة وُمتلقاة عن النبّي )صّلى 
اهلل عليه وسلم(، إذ كّل وجٍه من أوجِه القراءِة هو بمثابِة آية مستقلة في تكاملها 

بين  الفكري، وال تظهر حقيقة المعاني القرآنية في اآليات الكريمات بكمالها إاّل بالجمعِ 
 أوجه القراءات الثابتة عن النبّي )صّلى اهلل عليِه وسّلم(.

فاختالف القراءات القرآنية الواردة عند السمين الحلبي في "الّدر المصون"، ذات 
المعاني أو الصور البيانية المختلفة قد تضمنت إثبات وجوه نحوية عربية ُمتكافئة في 

يه القراءة اأُلخرى، فتقوم القراءتان أو تؤدي كّل قراءة معنى ال تؤدالنص الواحد، 
األكثر مقام تعدد اآليات، وتؤدي القراءات المختلفة تكاماًل بيانيًا وفكريًا في المعاني 

 المقصودة جميعًا.
ABSTRACT 

    All the Qura'anic recitations are in the same class of elevation. They 
are found depending on oral and aural foundation to perform their 
purpose that they are made to. They are of two types: There is what is 
called the successive recitation that all Umah (Muslim people) approved 
in their documents; they are seven or ten recitations. The other type is 
called the irregular (Al'shath) which is about twenty or more recitations, 
and all of them are fixed as they are taken from the prophet 
Muhammad (peace be upon him). Besides, all of them are independent 
in their ideological perfection as their Qura'anic meanings can not be 
revealed in Qura'anic Verses without gathering the assured types of 
recitations of the prophet (peace be upon him). 

    Hence, the different cited Qura'anic recitations narrated by AL-
Sameen AL-Halabi in AL-Dor AL-Masoon have different meanings and 
significant images that include a proof of Arabic grammatical aspects in 
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the same context, so that every recitation performs a meaning that the 
other does not. The two recitations or more will stand for the multiple 
Ayahs (Verses) and the different recitations will perform ideological and 
eloquent perfection of the intended meanings. 

 
 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، الرحمن الرحيم، أحمد بكل محامده، علىى مىا هىو لىه مىن 
أسماء وصفات وكماالت ال تتناهى، وعلى تنزهه عن كل ما ال يليق بربوبيته وألوهيتىه 

ه ووحدانيتىه، والحمىد لىه علىى رحمتىه التىي رحىم بهىا كىل خلقىه، والحمىد لىه وأزليته وأبديت
لهامىىىه، رب أوزعنىىىي أن  نعامىىىه وفتحىىىه وا  كرامىىىه، وجىىىوده وا  بكىىىل محامىىىده علىىىى فضىىىله وا 
أشىىىكر نعمتىىى  التىىىي أنعمىىىت علىىىي وعلىىىى والىىىدّي وأن أعمىىىل صىىىالحا ترضىىىاه، وأدخلنىىىي 

 برحمت  في عباد  الصالحين...
لقرآنيىة باهتمىام المسىلمين، منىذ نهضىتهم األولىى علىى وبعد فقد حظيت القراءات ا

وصىىحابته الكىىرام إلىىى يومنىىا هىىذا، فلقىىد تجىىرد عىىدد كبيىىر مىىن علمىىاء  يىىد رسىىول اهلل 
المسلمين لخدمة هذا الكتاب، وأفنوا أعمارهم بتتبع كل صغيرة وكبيىرة حىول هىذا العلىم، 

المسىلمين ومضىان وسطروا ما جادت به عقولهم وأفكارهم في مؤلفات أصبحت مفخىرة 
 (1) الدارسين من بعدهم في الدرس والتأليف.

والمتأمل في الدرس اللغوي العربىي يجىد أن الىدرس العربىي قىد تىأثر تىأثرا واضىحا 
بهذه المؤلفات، إذ ال يكاد يخلو كتاب في أصوات العربيىة وصىرفها ونحوهىا مىن جملىة 

ت القواعىد والضىوابط التىي كبيرة مىن القىراءات القرآنيىة، ومىا يتصىل بهىا مىن مسىائل مثلى
 (2) أصلت ورفدتها مفردات هذه العلوم التي سطرها علماء المسلمين.

فمن المعروف تاريخيا أن القراءات القرآنيىة إنمىا نشىأت تعتمىد السىماع والمشىافهة 
أساسىا لهىىا فىىي تأديىة غرضىىها الىىذي قامىىت مىن أجلىىه وهىىي نوعىىان: منهىا مىىا هىىو متىىواتر 

وعىىددها سىىبع أو عشىىر، ومنهىىا مىىا هىىو شىىاذ، وتصىىل إلىىى أجمعىىت األمىىة علىىى توثيقىىه، 
هى(، مىن مجمىل هىذه القىراءات 657أكثر من عشرين قراءة، ويقف السمين الحلبي )ت 

موقف االلتزام بها واحترام مىا جىاءت بىه، فىان كانىت مىن قبيىل التىواتر قبلهىا قبىوال تامىا، 
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ن يقىىف فىىي خىىط ولىىم نىىره يسىىل  سىىبيل المنتقىىدين لىىبع  حروفهىىا ولىىو مىىرة واحىىدة، فكىىا
مقابىىل مىىن كثيىىر مىىن النحىىاة، كالنحىىاس وأبىىي حىىاتم والزجىىا  والزمخشىىري، أولئىى  الىىذين 
سىىهل علىىيهم أن يسىىرعوا إلىىى تخطئىىة القىىراءة السىىبعية المتىىواترة عنىىدما يخيىىل إلىىيهم عىىدم 

 جريانها على صناعتهم النحوية أو اللغوية.
لتىىىزام والمحافظىىىة، أمىىىا القىىىراءة الشىىىاذة، فكىىىان السىىىمين الحلبىىىي فيهىىىا علىىىى خىىىط اال

يحىىىىىاول أن يىىىىىدافع عنهىىىىىا بكىىىىىل مىىىىىا أوتيىىىىىه مىىىىىن ثقافىىىىىة واسىىىىىعة بقواعىىىىىد اللغىىىىىة وأصىىىىىولها 
 .(3)وشواهدها

ومىىن مىىنهس السىىمين الحلبىىي فىىي القىىراءات القرآنيىىة فىىي كتابىىه الىىدر المصىىون، أنىىه 
يحىىىاول أن تكىىىون ثمىىىة وحىىىدة معنويىىىة صىىىناعية متكاملىىىة بىىىين القىىىراءات المتعىىىددة للكلمىىىة 

األصىىل هىىو التوافىىق فيمىىا بينهىىاأل ألن بعىى  مىىن لىىه شىىأن فىىي هىىذا البىىاب  الواحىىدةأل ألن
يحىىىاول أن يىىىرّجا بىىىين القىىىراءات المتىىىواترة، ويأُعىىىدَّ هىىىذه أفضىىىل أو أقىىىوى، وتلىىى  أبلىىى  أو 
أجىىود، ويىىرف  السىىمين الحلبىىي هىىذا االتجىىاه، فيىىرى أن توجىىه القىىراءة المتىىواترة توجيهىىا 

أل ألن االخىىتالف فىىي القىىراءات (4)بينهىىا يكشىىف عنهىىا دون التعىىر  لفكىىرة التىىرجيا فيمىىا
القرآنية حق ال تضاد فيىه وال تىدافع بىين معىاني اآليىات، وهىذا مىا دل عليىه قولىه تعىالى 

 ًىىىىىُدوْا ِفيىىىىىِه اْخِتالأفىىىىىًا كأِثيىىىىىرا ْيىىىىىِر اللّىىىىىِه لأوأجأ ىىىىىانأ ِمىىىىىْن ِعنىىىىىِد غأ لأىىىىىْو كأ  أأفأىىىىالأ يأتأىىىىىدأبَُّرونأ اْلقُىىىىىْرآنأ وأ
 .(22النساء:)

تنىىىوع فىىىي القىىىراءات يقىىىوم مقىىىام تعىىىدد اآليىىىات، وهىىىو ضىىىرب مىىىن إن االخىىىتالف وال
ضىىروب اإلعجىىاز، انفىىرد بىىه هىىذا الكتىىاب الكىىريم، وسىىأبين فىىي هىىذا البحىى  جانبىىا واحىىدا 
من جوانب إعجازه فىي تعىدد قراءاتىه، ومىا فيهىا مىن البىراهين السىاطعة واألدلىة القاطعىة 

من بين يديه وال من خلفه، وأنىه  على أن هذا القرآن بقراءاته كالم اهلل، ال يأتيه الباطل
)سلسىىلة واحىىدة متصىىلة الحلقىىات، محكمىىة السىىور واآليىىات، متاخىىذة المبىىاد  والغايىىات، 

 .(5)مهما تعددت طرق قراءته، ومهما تنوعت فنون أدائه(
معنىىى هىىذا أن نىىزول القىىرآن بىىاختالف قراءاتىىه ال يلىىزم منىىه تنىىاق  وال تضىىاد، وال 

بب اضىطرابا واختالفىىا بىين آيىىات القىىرآن، بىل كىىل قىىراءة تىدافع بىىين مىدلوالت معانيىىه، يسىى
منها مع األخرى بمنزلة اآلية مع اآلية، يجب قبولها واإليمان بهىا، والعمىل بمقتضىاها، 
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مىىن ذلىى  فقىىد وجىىب قبولىىه،  وفىىي ذلىى  يقىىول ابىىن الجىىزري )وكىىل مىىا صىىا عىىن النبىىي 
ن عنىىد اهلل، إذ كىىل ولىىم يسىىع أحىىدًا مىىن األمىىة رده، ولىىزم اإليمىىان بىىه، وأن كلىىه منىىزل مىى

قىىىراءة منهىىىا مىىىع األخىىىرى بمنزلىىىة اآليىىىة مىىىع اآليىىىة، يجىىىب اإليمىىىان بهىىىا كلهىىىا، واتبىىىاع مىىىا 
تضمنته من المعنى علمًا وعمىاًل، وال يجىوز تىر  موجىب إحىداهما ألجىل األخىرىأل ظنىًا 

 .(7)أن ذل  تعار (
وقىىىىد بحثىىىىت القىىىىراءات الىىىىواردة فىىىىي سىىىىورة البقىىىىرة عنىىىىد السىىىىمين الحلبىىىىي فىىىىي الىىىىدر 

مصىىىىىون، فظهىىىىىر لىىىىىي أن اخىىىىىتالف القىىىىىراءات فيهىىىىىا ذات المعىىىىىاني والصىىىىىور البيانيىىىىىة ال
المختلفة، القصد منها تكثير المعاني واتسىاعها لتىؤدي تكىامال فكريىا بيانيىا فىي المعىاني 
المقصىىىودة جميعىىىا، وفىىىي ذلىىى  يقىىىول ابىىىن عاشىىىور: )علىىىى أنىىىه ال مىىىانع مىىىن أن يكىىىون 

مىىرادا هلل تعىىالى، ليقىىرأ القىىراء بوجىىوه،  مجىىيء ألفىىاظ القىىرآن علىىى مىىا يحتمىىل تلىى  الوجىىوه
فتكثىىر مىىن ذلىى  المعىىاني، فيكىىون وجىىود الىىوجهين فىىأكثر فىىي مختلىىف القىىراءات، مجزئىىا 
عن آيتىين فىأكثر، وهىذا نظيىر التضىمين فىي اسىتعمال العىرب، ونظيىر التوريىة والتوجيىه 

 .(6)في البديع(
ه اإِلنسىىاُن فىىي وهىىذا مىىا جعىىل السىىمين الحلبىىي يقىىول: )وهىىذا الىىذي ينبغىىي أن يفعلىى

القىىرآن، وهىىو أن يأىىْذكر لكىىل  قىىراءٍة توجيهىىًا مىىن غيىىر تعىىرةٍ  لتضىىعيِف القىىراءة األخىىرى، 
 .(2)كما فعل بعضُهم(

ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َفَزاَدُهُم الل ُه َمَرضًا َوَلُهم َعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َكااُنوا . قال تعالى 3
 (33البقرة : ) َيْكِذُبونَ 
 ولى: القراءات القرآنية الواردة في اآليةالمسألة األ 

بفىىىىتا اليىىىىاء وتسىىىىكين الكىىىىاف وتخفيىىىىف « يأْكىىىىِذُبونأ »قىىىىرأ عاصىىىىم وحمىىىىزة والكسىىىىائي 
بضىم اليىاء وفىتا الكىاف « ُيكأىذ بون»الذال، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 

 .(9)وتشديد الذال
 الكريمة: المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية 
ىىْن قىىرأ  مخففىىًا فهىىو عنىىده « يأْكىىِذبون»يقىىول السىىمين الحلبىىي فىىي الىىدر المصىىون: )مأ

ىىْن قىىرأه مشىىدَّدًا فىىالمفعوُل محىىذوٌف ِلفأْهىىم المعنىىى أي: بمىىا كىىاُنوا  غيىىُر متعأىىدف لمفعىىوٍل، ومأ
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فَّىف. وقىرأ الكوفيىون:  ، أو يكىون المشىدُد بمعنىى المخأ « بونيأْكىذِ »ُيكأذ بون الرسولأ والقىرآنأ
 بالفتا والتخفيِف، والباقون بالضم  والتشديِد. 

ْمىىىُي بكىىىذا، ومنىىىه اآليىىىُة  ىىىذَّب بالتشىىىديد، ولىىىه معىىىاٍن كثيىىىرة: الرَّ ىىىذ بون مضىىىارع كأ وُيكأ
ْعىىىُل علىىىى  الكريمىىىُة، والتعديىىىُة نحىىىو: فأرَّْحىىىُت زيىىىدًا، والتكثيىىىر نحىىىو: قأطَّْعىىىُت األثىىىواب، والجأ

اختلىىف النىىاُس فيىىه، فقائىىٌل: هىىو « الكىىذب»رًا... و صىىفة نحىىو: قطَّْرتُىىه أي: جعلتىىه ُمقأطَّىى
اإلخبىىار عىىن الشىىيء بغيىىِر مىىا هىىو عليىىه ذهنىىًا وخارجىىًا، وقيىىل: بغيىىر مىىا هىىو عليىىِه فىىي 
الخارِ  سواًء وافق اعتقادأ المتكلم أم ال. وقيل: اإلخباُر عنه بغيِر اعتقىاِد المىتكل م سأىواًء 

 .(11)ليس هذا موضعأ ترجيٍا(وافق ما في الخار  أم ال، والصدُق نقيُضه، و 
 المسألة الثالثة: أثر القراءات في المعنى

المتأمىىل بىىنص السىىمين الحلبىىي فىىي هىىذه اآليىىة الكريمىىة بقراءتيهىىا، يجىىد أن القىىراءة 
بىىىىالتخفيف معناهىىىىا أنهىىىىم اسىىىىتحقوا العىىىىذاب األلىىىىيم بسىىىىبب كىىىىذبهم فىىىىي إظهىىىىار اإلسىىىىالم 

بِىاْليأْوِم اآلِخىرِ قىولهم  واإليمان، وهم في باطنهم كافرون، فهو كاذبون فىي نَّىا ِباللّىِه وأ  آمأ
 .  (2البقرة : )

 .  والقراءة بالتشديد معناها أنهم استحقوا العذاب األليم بسبب تكذيبهم النبي 
بىالتخفيف، فىان كىذبهم قىولهم « يأْكىِذبون»، فمىن قىرأ «يقول الزجا : )ويقرأ ُيكأذ بون
ىىىىا ُهىىىىم ِبُمىىىىأنهىىىىم مؤمنىىىىون، قىىىىال عىىىىز وجىىىىل:  مأ ىىىىذ بون بالتثقيىىىىل فمعنىىىىاه ْؤِمِنينأ وأ ، وأمىىىىا ُيكأ

 .(11)بتكذيبهم النبي(
وكال المعنيين مراد في سياق اآليةأل وذل  ألن المنافقين سىيعذبون العىذاب األلىيم 

 بسبب كذبهم وتكذيبهم.
3 .مُ َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحي (03) 

 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في اآلية 
« آدمأ »، وقىرأ ابىن كثيىر بنصىب «كلمىات»ونصىب « آدمُ »قرأ جمهور القراء برفىع 

 .(12)«كلمات»ورفع 
 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية الكريمة
ورفىىِع « آدم»نْصىىِب يقىىول السىىمين الحلبىىي فىىي الىىدر المصىىون: )وقىىرأ ابىىُن كثيىىر ب
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ىىْن تلقَّىىا  فقىىد تلقَّْيتأىىه، فتِصىىاة نسىىبُة الفعىىِل إلىىى كىىل  واحىىٍد. وقيىىل: «كلمىىات» ، وذلىى  أنَّ مأ
ْن  لمَّا كانأِت الكلماُت سببًا في توبته ُجِعلأْت فاِعلأًة. ولم يؤنَِّ  الفعُل على هىذه القىراءِة وا 

، وهىذا سىبيُل كىل  فعىٍل ُفِصىلأ بينىه كان الفاعُل مؤنثًاأل ألنه غيُر حقيقي، وللفصىِل أيضىاً 
 .(13)وبين فاِعله المؤنَِّ  بشيٍء، أو كان الفاعُل مؤنثًا مجازيًا(

 المسألة الثالثة: أثر القراءات في المعنى 
الىىىذي يفهىىىم مىىىن نىىىص السىىىمين الحلبىىىي أن ثىىىمَّ فرقىىىا فىىىي المعنىىىى بىىىين قىىىراءة الرفىىىع 

، وهىىىىذه «كلمىىىىات»ورفىىىىع « آدم»، وبىىىىين قىىىىراءة النصىىىىب لىىىىى«كلمىىىىات»، ونصىىىىب «آدم»لىىىىى
المعاني التي تظهرها اآلية الكريمة بقراءتيهىا ال ُتسىتوف إال بكلتىا القىراءتينأل وذلى  ألن 

اسىىم »مسىىتأقِبل « الكلمىىات»و« آدم»التلقىىي اسىىتقبال، وهىىو يكىىون مىىن جهتىىين، وكىىل مىىن 
 إذ الكلمىىات التىىي ُأنزلىىت عليىىه قىىد اسىىتقبلها واسىىتقبلته،« اسىىم مفعىىول»وُمسىىتقبأل « فاعىىل

أي: صىىار بينهمىىا تقابىىل، فجىىاءت القراءتىىان دالتىىين علىىى هىىذين المعنيىىين المتالزمىىين، 
فاهلل سبحانه وتعالى هو الذي أرسل هذه الكلمات إلى سيدنا آدم عليه السالم، ولعظىيم 
أمرهىىا أسىىند إليهىىا الفعىىل، وامتثىىال سىىيدنا آدم عليىىه السىىالم ألمىىر اهلل تعىىالى، وأنىىه تلقىىى 

 يمة ، وعمل بمقتضاها.الكلمات اإللهية الكر 
فالقراءتىىىان تظهىىىران المعنىىىى مكىىىتمال مىىىن دون نقىىىص، وال تنفصىىىل إحىىىداهما عىىىن 
األخرىأل فالتوبة التي منَّ اهلل تعالى بها على سيدنا آدم عليه الصالة والسالم في قوله 

لأْيىِه ِإنَّىُه ُهىوأ السبحانه وتعالى  ىاٍت فأتأىابأ عأ ب ِه كأِلمأ البقىرة ) تَّىوَّاُب الىرَِّحيمُ فأتألأقَّى آدأُم ِمن رَّ
، كانىىىت ثمىىىرة ألمىىىرين ال ينفصىىىل أحىىىدهما عىىىن اآلخىىىر، األول: رحمىىىة اهلل سىىىبحانه (36

رسىىالها إليىىه، والثىىاني: تلقىىي سىىيدنا آدم عليىىه  رادتىىه تعلىىيم آدم هىىذه الكلمىىات وا  وتعىىالى وا 
 السالم لهذه الكلمات وعمله بها.

0 . ِْبِه َخِطياَئُتُه َفُأْوَلاِئَك َأْصَحاُب النَّااِر ُهاْم ِفيَهاا  َبَلى َمن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطت
  (83)َخاِلُدونَ 

 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هذه اآلية
ِطيىىىىئأُتهُ »قىىىرأ جمهىىىور القىىىراء:  علىىىى اإلفىىىراد، وقىىىرأ المىىىدنيان نىىىافع وأبىىىو جعفىىىر « خأ

ِطيئاُتهُ »  .(14)«خأ
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 ن الحلبي في هذه اآليةالمسألة الثانية: قول السمي
« خطيئاتُىىه»يقىىول السىىمين الحلبىىي فىىي الىىدر المصىىون: )وقىىرأ نىىافٌع وأهىىُل المدينىىة: 

بىىىاإلفراد. ووجىىىُه القىىىراءتين ينبنىىىي علىىىى مأعرفىىىة « خطيئتُىىىه»بجمىىىِع السىىىالمة، والجمهىىىور: 
السيئة والخطيئىة. وفيهمىا أقىواٌل: أحىُدهما: أنهمىا عبارتىان عىن الكفىر بلفظأىْين مختلفىين. 

لثىىاني: السىىيئُة الكفىىُر، والخطيئىىُة الكبيىىرُة. الثالىى : عكىىُس الثىىاني. فوْجىىُه قىىراءِة الجماعىىة ا
على األوِل والثال  أنَّ المرادأ بالخطيئِة الكفُر وهو مفرٌد، وعلى الوجىِه الثىاني أنَّ المىرادأ 

ىىىد دأة فىىىي كىىىل  وقىىىٍت، وعلىىىى الوجىىىه الثىىىاني أأنَّ المىىى رادأ بىىىه بالخطيئىىىات أنىىىواُع الكفىىىِر المتجأ
الكبىىىائُر وهىىىي جماعىىىٌة. وقيىىىل: المىىىراُد بالخطيئىىىِة نفىىىُس السىىىيئِة المتقد مىىىة فسىىىمَّاها بهىىىذين 
االسىىمين تقبيحىىًا لهىىا، كأنَّىىه قىىال: وأأحاطأىىْت بىىه خطيئتُىىه تلىى ، أي السىىيئة، ويكىىوُن المىىراُد 

، ، أو ُيىراد بهىم الُعصىاُة، ويكىوُن أرادأ بىالخلوِد الُمْكى أ الطويىلأ ثىم بعىد ذلى   بالسيئِة الكفىرأ
 .(15)يأْخُرُجون(

 المسألة الثالثة: أثر القراءات في المعنى 
كىىل قىىراءة بنىىاء علىىى مىىا ذكىىره السىىمين الحلبىىي تسىىتدعي معنىىى فىىي سىىياق اآليىىة، 

ِطيئأُتهُ »فقراءة اإلفراد  تدل علىى أن مىن الخطايىا مىا يحىيط اإلنسىان إحاطىة ال تتىر  « خأ
فىنفهم « خطيئاتُىهُ »كىالكفر، أمىا قىراءة الجمىع له منفذا للنجىاة، ولىو كانىت خطيئىة واحىدة 

أن مىىن الخطايىىا مىىا ال يحىىيط باإلنسىىان إحاطىىة تامىىة، ال تتىىر  لىىه منفىىذا للنجىىاة إال إذا 
 من إضافة المفرد المعرفة.« خطيئُتهُ »اجتمعت، أو أن 

3 . ْْذ َأَخْذَنا ِميثَاَق َبِني ِإْسَراِئيَل اَل َتْعُباُدوَن ِإالَّ اللَّاَه َوِبال َواِلاَدْيِن ِإْحَسااًنا َوِذ  َواِ 
اااَلَة َوآتُااوا  اْلُقْرَبااى َواْلَيتَاااَمى َواْلَمَساااِكيِن َوُقولُااوا ِللنَّاااِ  ُحْسااًنا َوَأِقيُمااوا الصَّ

  (80)الزََّكاَة ثُمَّ َتَولَّْيُتْم ِإالَّ َقِلياًل ِمْنُكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضونَ 
 في هذه اآلية:  المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة

ىىنأاً »قىىرأ حمىىزة والكسىىائي ويعقىىوب  سأ بفىىتا الحىىاء والسىىين، وقىىرأ عطىىاء وعيسىىى « حأ
 .(17)«إحسانا»، وقرأ الجحدري «ُحْسنأى»بضمهما، وقرأ أبي وطلحة بن مصرف 

أشىار السىمين الحلبىي فىي المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلياة: 
ىىنًا بفتحتىىين وُحُسىىنًا «ُحْسىىنأاً »الىىدر المصىىون إلىىى توجيىىه قىىراءات  سأ ، إذ يقىىول: )وقىىر : حأ
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ىا قىراءة  حسىانًا مىن البراعىي. فأمَّ « ُحْسىناً »بضمتين، وُحْسنى مىن غيىر تنىوين كُحْبلىى، وا 
 بالضم واإلسكان فيأْحتمل أوجهًا: 

قأىىع صىىفًة لمحىىذوٍف تقىىديُره: وقولىىوا للنىىاِس قأىىْواًل  أحىىُدها وهىىو الظىىاهُر: أنىىه مصىىدٌر وأ
 أي: ذا ُحْسن. ُحْسنًا 

سأنًا.   الثاني: أن يكونأ ُوِصفأ به مبالغًة كأنه ُجِعلأ القوُل نفُسه حأ
، بىل هىو كىالُحْلو والُمىّر،  الثال : أنه صىفٌة علىى وزن ُفْعىل ولىيس أصىُله المصىدرأ
ىىىل،  ىىىن كالُبْخىىىل والبأخأ سأ ىىىن" بفتحتىىىين، فيكىىىوُن فيىىىه لغتىىىان: ُحْسىىىن وحأ سأ فيكىىىون بمعنىىىى "حأ

زأن  ، والُعْرب والعأرأب. والُحْزن والحأ
ْليأْحُسىىن قىىوُلكم  الرابىىع: أنىىه منصىىوٌب علىىى المصىىدِر مىىن المعنىىى، فىىانَّ المعنىىى: وأ

 ُحْسنًا.
ىىىا قىىىراءُة  ىىىناً »وأمَّ سأ فصىىىفٌة لمحىىىذوف،  -وهىىىي قىىىراءُة حمىىىزة والكسىىىائي-بفتحتىىىين « حأ

ىىنًا كمىىا تقىىدَّم فىىي أحىىد أوجىىه  سأ ىىا «. ُحْسىىناً »تقىىديُره: قىىواًل حأ تين فضىىمُة بضىىمَّ « ُحُسىىناً »وأمَّ
 بالسكون وفيه األوجُه المتقدمُة.« ُحْسناً »السيِن لإلتباِع للحاِء فهو بمعنى 

ىىىىْن قأىىىىرأأأ  ىىىىا مأ بغيىىىىر تنىىىىوين، فأُحْسىىىىنأى مصىىىىدٌر كالُبْشىىىىرى والرةْجعىىىىى... « ُحْسىىىىنى»وأمَّ
 وتخريس هذه القراءِة على وجهين: 

مصىىدرًا إال أنىىه « ُحْسىىناً »أحىىُدهما: المصىىدُر كالبشىىرى وفيىىه األوجىىُه المتقدمىىة فىىي 
ىىىع « ُحْسىىىنى»يأْحتىىا  إلىىىى إثبىىىاُت  ُسىىنأ ُحْسىىىنأى، كقىىىولهم: رأجأ مصىىدرًا مىىىن قىىىوِل العىىىرب: حأ

 ُرْجعى، إذ مجيء ُفْعلى مصدرًا ال يأْنقأاس. 
والوجىىىُه الثىىىاني: أن تكىىىونأ صىىىفًة لموصىىىوٍف محىىىذوٍفأل أي: وقولىىىوا للنىىىاس كلمىىىًة 

 ُحْسنى أو مقالًة ُحْسنى.
قأع صفًة لمصدٍر محىذوف أي قىواًل إحسىانًا، « اناً إحس»وأمَّا مأْن قرأ  فهو مصدٌر وأ

حسىانًا مصىدٌر مىن أأْحسأىن الىذي همزتُىه للصىيرورِة أي قىواًل ذا  وفيه التأويىُل المشىهوُر، وا 
 .(16)أي: صارت ذات عشٍب(« أأْعشأبأِت األرُ  »ُحْسٍن، كما تقوُل: 

لىىىى الىىىذهن مىىىن توجيىىىه المتبىىىادر إالمساااألة الثالثاااة: أثااار القاااراءات فاااي المعناااى: 
سأنأاً »السمين الحلبي أن القراءة بالفتا  تدل على صفة القول، أي: أنىه قىول حسىن، « حأ
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فكأنىىه قىىول مخصىىوص وصىىف بأنىىه حسىىن، فمىىا أورده السىىمين الحلبىىي فىىي بيىىان حقيقىىة 
هىذا القىول كلىىه ينطىوي تحىت صىىفة الحسىنأل وهىذا مىىا أمىر بىه بنىىو إسىرائيل وأخىذ علىىيهم 

ا للنىىاس قىىوال حسىىنا، أي إذا خىىاطبتموهم ودعوتمىىوهم، فلىىتكن دعىىوتكم الميثىىاق بىىه، ليقولىىو 
 لهم بالقول الحسن الجميل المؤثر في نفوسهم وقلوبهم.

تىىىدل علىىىى المصىىىدرية، فهىىىي تىىىدل علىىىى أن « ُحْسىىىناً »والقىىىراءة بالضىىىم واإلسىىىكان 
الميثىىاق المىىأخوذ علىىى بنىىي إسىىرائيل يلىىزمهم بىىأن ال يحىىدثوا النىىاس إال بالحسىىن المطلىىق 

 كل أمر، وهي تدل على وظيفة الدعوة إلى اهلل واألمر بالمعروف.  في
سىىىكان السىىىين فىىىي الوصىىىف بالمصىىىدر « ُحْسىىىناً »ويمكىىىن أن تكىىىون  بضىىىم الحىىىاء وا 

للمبالغة، فتكون دالة على العناية الشديدة بالتلطف في مخاطبة الناس بالقول الحسىن، 
 غة.، مع إضافة معنى المبال«إحسانا»فهي على هذا مثل قراءة 

3 . َّْذ َأَخْذَنا ِميثَاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل ُتْخِرُجوَن َأْنُفَسُكْم ِمْن ِدَيااِرُكْم ثُام َواِ 
ُُاَلِء َتْقُتلُااوَن َأْنُفَسااُكْم َوُتْخِرُجااوَن َفِريًقااا  َأْقااَرْرُتْم َوَأْنااُتْم َتْدااَهُدوَن   ثُاامَّ َأْنااُتْم َهاا

ْن َياااْأُتوُكْم ُأَسااااَر   ِماااْنُكْم ِماااْن ِدَياااارِِهمْ  ْثِم َواْلُعاااْدَواِن َواِ  َِْ َتَظااااَهُروَن َعَلاااْيِهْم ِباااا
ِمُنااوَن ِبااَبْعِض اْلِكتَاااِب َوَتْكفُااُروَن  ُْ ُتَفاااُدوُهْم َوُهااَو ُمَحاارٌَّم َعَلااْيُكْم ِإْخااَراُجُهْم َأَفُت

اْلَحَياااِة الااَدْنَيا َوَيااْوَم ِبااَبْعٍض َفَمااا َجااَزاُء َمااْن َيْفَعااُل َذِلااَك ِمااْنُكْم ِإالَّ ِخااْزٌ  ِفااي 
  (83-83)اْلِقَياَمِة ُيَرَدوَن ِإَلى َأَددِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلونَ 

 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هذه اآلية 
تا الفىاء بضم التىاء وفى« تُفأاُدوُهمْ »قرأ نافع وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب 

بفىىتا التىىاء وسىىكون « تأْفىىُدوهم»وألىىف بعىىدها، ووافقهىىم الحسىىن والمطىىوعي، وقىىرأ البىىاقون 
 .(12)الفاء بال ألف

 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية: 
، وهىىو جىىواُب (19)«تُفأىىاُدوهم»يقىول السىىمين الحلبىىي: )قىرأ نىىافع وعاصىىم والكسىائي: 

ىلأ مثىلأ الشرِط فلذل  ُحِذفأت نوُن  الرفِع، وهل القراءتىان بمعنىًى واحىٍد، ويكىوُن معنىى فاعأ
معنى فأعأل المجرد نحو: عاقأْبت وسافأْرت، أو بينهما فىرٌق  خىالٌف مشىهوٌر، ثىم اختلىف 
الناُس في ذل  الفرِق ما هو  فقيل: مأْعنأى فأداه أأْعطى فيه ِفداٍء من ماٍل وفىاداه أعطىى 
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 :(21)فيه أسيرًا مثلأه وأنشد
 كنَّني فادأْيت أم ي بعدما * عأال الرأسأ منها كأْبرأٌة ومأِشيبُ ول

ِعيبُ   ِبعأْبدأْين مأْرِضيَّْيِن لم يأُ  فيهما * لأِئْن ُعِرضا للناِظرين مأ
، ومعلىوٌم أنىه (21): )فادأْيت نفسي وفادأْيتأ عأقيال(وهذا القول يأُردةه قوُل العباس 
لأىىِده، وقيىىل: لىىم ُيْعىىِط أسىىيرأه فىىي مقابلىىة نفِسىىه و  «. تأْفىىُدوهم بالصىىلا وتُفىىاُدوهم بىىالعنف»ال وأ

ِفىْديأتأهم، وتُفىادوهم تأْطلبىىون مىن أعىداِئكم ِفْديىةأ األسىيِر الىذي فىىي « تأْفىُدوهم ُتْعطىوا»وقيىل: 
 أيديكم، ومنه قول الشاعر:

ِ  إنَّ قومي *** وقومأ  ال أرى لهُم اجتماعا  قفي فاِدي أسيرأ
لىىىى أصىىىله مىىىن اثنىىىين، وذلىىى  أن األسىىىيرأ يعطىىىي المىىىالأ ع« تُفىىىادهم»والظىىىاهُر أن 

واآلِسرأ يعطي اإلطالقأ، وتأْفُدوهم على بابِىه مىن غيىِر مشىاركٍة، وذلى  أنَّ أأحىدأ الفىريقين 
يأْفىىدي صىىاحبه مىىن اآلخىىر بمىىاٍل أو غيىىره، فالفعىىُل علىىى الحقيقىىة مىىن واحىىٍد، والفىىداُء مىىا 

نىيِن أحىدهما بنفِسىه واآلخىُر بحىرِف جىر تقىول: ُيْفتأدأى به، ... وفأىدى وفأىادى يتعىدَّيان الث
: (22)فأىىدأْيُت أو فادأْيىىُت األسىىير بمىىال، وهىىو محىىذوٌف فىىي اآليىىة الكريمىىة. قىىال ابىىن عطيىىة

ُسىىنأ لفىىظ اإلتيىىاِن مىىن حيىىُ  هىىو فىىي مقابلىىِة اإلخىىرا  فيظهىىُر التضىىادة الُمْقىىِبُا لِفْعِلهىىم » وحأ
ُتْم إليه باإلخراِ  ِمىْن داِره أأْن ُتْحِسىُنًووا إليىه ، يعني أنه ال يناِسُب مأْن أأسأأْ «في اإلخرا 

 .(23)بالِفداء(
 المسألة الثالثة: أثر القراءات في المعنى: 

إن القىىراءات القرآنيىىة الىىواردة فىىي هىىذه اآليىىة الكريمىىة ينبغىىي حملهىىا علىىى معنيىىين 
 متغىىىىايرين تبعىىىىا لسىىىىياقها، إذ أن اآليىىىىة قىىىىد وردت فىىىىي مقىىىىام ذم اليهىىىىود وتبكيىىىىتهم علىىىىى
مىىىواقفهم المتناقضىىىة مىىىع أنفسىىىهم ومىىىع كتىىىابهمأل ألنهىىىم أمىىىروا فيىىىه أال يقتلىىىوا أنفسىىىهم...، 
فخىىىىالفوا ذلىىىى  بىىىىأن تحىىىىالف فريىىىىق مىىىىنهم مىىىىع األوس وآخىىىىر مىىىىع الخىىىىزر  فىىىىي حىىىىروبهم 
ومنازعىىاتهم قبىىل اإلسىىالم، فىىاذا أسىىر مىىنهم كىىان علىىيهم مىىع ذلىى  فىىداء أسىىراهم بالمىىال أو 

الخىىزر  واسىىترداد أسىىراهم، فهىىم يقىىاتلون أنفسىىهم، غيىىره، أو مفىىاداتهم بىىرد أسىىرى األوس و 
ثىم ينقىىذون أسىراهم، وبنىىاء علىى ذلىى  فىان كىىل قىراءة تمثىىل موقفىا مىىن مواقىف اليهىىود مىىع 
 أسراهمأل ففريق يفدون أسراهم بالمال أو غيره، وآخرون يفادون أسراهم برد أسير مثله.
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3 .َن الَّااِذيَن َأْدااَرُكوا َيااَوَد َأَحااُدُهْم َلااْو َوَلَتِجااَدنَُّهْم َأْحااَرَص النَّاااِ  َعَلااى َحَياااٍة َوِماا
اَر َواللَّاُه َبِصايٌر ِبَماا  ُيَعمَُّر َأْلاَف َساَنٍة َوَماا ُهاَو ِبُمَزْحِزِحاِه ِماَن اْلَعاَذاِب َأْن ُيَعمَّ

  (33)َيْعَمُلونَ 
 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هذه اآلية: 

 .(24)ة، وقرأها أبي باأللف والالمنكرة منون« حياة»قرأ الجمهور 
 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية: 

يأىىاةٍ يقىول السىىمين الحلبىىي: )قولىه:  لأىىى حأ ، ألنَّ هىىذا الفعىىلأ «أأْحىىرأصأ »متعل ىىق بىى عأ
رأْصُت عليىه. والتنكيىُر فىي «على»يتعدَّى بى تنبيىه علىى أنىه أراد حيىاًة « حيىاة»، تقول: حأ

علىى »وهي الحياُة المتطاولُة، ولذل  كانت القراءُة بها أأْوقأعأ ِمْن قىراءِة ُأبأىّي مخصوصًة 
ىىىْذِف مضىىىىاٍف تقىىىديُره: علىىىىى طُىىىوِل حيىىىىاٍة، « الحيىىىاة بىىىالتعريِف. وقيىىىىل: إنَّ ذلىىى  علىىىىى حأ

والظىىاهُر أنىىه ال يأحتىىا  إلىىى تقىىدير صىىفٍة وال مضىىاٍف، بىىل يكىىوُن المعنىىى: أنَّهىىم أحىىرُص 
ْصىىىىِفهم النىىىىاِس علىىىىى مطلىىىىِق حيىىىى ْت فيكىىىىوُن أأْبلأىىىى أ فىىىىي وأ ُبىىىىرأ ْن كأ : فكيىىىىف وا  ْن ُقْلىىىىتأ اٍة. وا 

 .(25)بذل (
 المسألة الثالثة: أثر القراءات في المعنى 

قىىىراءة التنكيىىىر عنىىىد السىىىمين الحلبىىىي أوقىىىع معنىىىى مىىىن التعريىىىفأل ألنىىىه أراد حيىىىاة 
مخصوصىىة، وهىىي الحيىىاة المتطاولىىة، لىىذل  قىىدرها علىىى حىىذف مضىىاف أو صىىفة، كمىىا 

يىىرى لىىو لىىم يقىىدر حىىذف لصىىا المعنىىى، وهىىو أن يكىىون أحىىرص النىىاس علىىى مطلىىق أنىىه 
الحياة، ويبدو أن أبلغية التنكير علىى التعريىف التىي قىال بهىا السىمين الحلبىي قىد صىدر 
فيهىىا عىىن فكىىر الجرجىىاني إذ قىىال: )ِإذا أنىىتأ راجعىىتأ نفسأىى أ وأذكْيىىتأ ِحسَّىى  وجىىدتأ لهىىذا 

يأُقىىىْل علىىىى الحيىىىاِة ُحسىىىنًا وروعىىىًة ولطىىىفأ موقىىىٍع ال  ولىىىم« علىىىى حيىىىاة»التنكيىىىِر وأْن ِقيىىىلأ 
ُيقأىىىىادأُر قأىىىىْدُره. وتجىىىىُد  تأْعىىىىدأم ذلىىىى  مىىىىع التعريىىىىِف وتخىىىىرُ  عىىىىن األريحيَّىىىىة واألُْنىىىىِس ِإلىىىىى 
خالِفهىىا... ِإْذ كىىانأ التعريىىُف يصىىلُا حيىىُ  تُىىراُد الحيىىاُة علىىى اإلطىىالق كقولنىىا: كىىلة أحىىٍد 

، كذل  ا  .(27)لحكُم في اآلية(يحبة الحياةأ ويكرُه الموتأ
هي إذا تحليالت متداخلة المعنى، مرجعها فىي األسىاس إلىى تىذوقنا لمقىام الكلمىة 

اليهىىىود والىىىذين –داخىىىل سىىىياقها، وتنكيرهىىىا بعىىىد ذلىىى  يفيىىىد النوعيىىىة أو التحقيىىىرأل إذ هىىىم 
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أحىىىرص النىىىاس علىىىى أيىىىة حيىىىاة، حيىىىاة والسىىىالم، ال يهىىىم أن تكىىىون رفيعىىىة أو  -أشىىىركوا
  التحقير غالية عندهم، يود أحدهم لو يعمر ألىف سىنة، ومىن ثىم وضيعة، وهي مع ذل

ذمىىىىىوا علىىىىىى ذلىىىىى أل ألن اإلنسىىىىىان الصىىىىىالا ال يريىىىىىد هىىىىىذه الحيىىىىىاة إال إذا كانىىىىىت رفيعىىىىىة 
 .(26)صالحة

أمىىا تعريفهىىا فأفىىاد المعهىىود عنىىدهم وهىىو الحيىىاة الىىدنيا، التىىي يسىىتدعي ذكرهىىا فىىي 
ي إن لىم تكىن صىالحة، متىاع الغىرور، الذكر الحكيم، غالبىا معىاني الحقىارة والىزوال، فهى

 والدار اآلخرة لو كانوا يعلمون، هي الحيوان.
3 . َوَقاااُلوا اتََّخااَذ اللَّااُه َوَلااًدا ُسااْبَحاَنُه َبااْل َلااُه َمااا ِفااي السَّااَماَواِت َواأْلَْرِض ُكاال  َلااُه

  (333)َقاِنُتونَ 
 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هذه اآلية 

بغيىىر واو، وكىىذل  هىىي فىىي مصىىاحف أهىىل الشىىام، « قىىالوا»رأ ابىىن عىىامر وحىىده قىى
 .(22)بالواو« وقالوا»وقرأها الباقون 

 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية: 
أورد السمين الحلبىي أوجىه القىراءات المتىواترة فىي هىذه اآليىة الكريمىة، وأشىار إلىى 

بىىالواِو عطفىىًا لهىىِذه الجملىىِة الخبريىىِة علىىى مىىا « الواوقىى»حجىىة كىىل وجىىه فقىىال: )الجمهىىوُر: 
فيكىىىوُن قىىىد « وسىىىعى»قبلأهىىىا وهىىىو أحسىىىُن فىىىي الىىىربط. وقيىىىل: هىىىي معطوفىىىًة علىىىى قولىىىه: 

عأطأىىفأ علىىى الصىىلة مىىع الفعىىِل بهىىذه الجمىىِل الكثيىىرة، وهىىذا ينبغىىي أن ُينأىىزَّه القىىرآُن عىىن 
مىن غيىر واٍو، وذلى  « اقىالو » -وكذل  هي في مصىاحف الشىام-ِمْثله. وقرأ ابن عامر 

ْذُف حىرِف العطىِف وهىو مىراٌد، اسىتغناء  يأْحتمل وجهين، أحُدهما: االستئناُف. الثاني: حأ
 .(29)عنه بربِط الضميِر بما قبلأ هذه الجملِة(

 المسألة الثالثة: أثر القراءات في المعنى 
ن تجىوز مى« قىالوا»ذهب السمين الحلبي إلى أن حذف الواو في قراءة ابن عامر 

لأىىًداوجهىىين: )أحىىدهما: أن الجملىىة التىىي هىىي  ىىذأ اللَّىىُه وأ مالبسىىة بمىىا قبلهىىا مىىن  قأىىاُلوا اتَّخأ
رأاِبهأىىىاقولىىىه  ىىىعأى ِفىىىي خأ سأ ىىىاِجدأ اللَّىىىِه أأْن ُيىىىْذكأرأ ِفيهأىىىا اْسىىىُمُه وأ نأىىىعأ مأسأ ىىىْن مأ ىىىْن أأْظلأىىىُم ِممَّ مأ  وأ

لمتظىىىاهرين علىىىى ، وممىىىن منىىىع مسىىىاجد اهلل أن يىىىذكر فيهىىىا اسىىىمه جميىىىع ا(114البقىىىرة)
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رادتهىم غلبىتهم والظهىور علىيهم  اإلسالم من صنوف الكفارأل ألنهىم بقتىالهم المسىلمين، وا 
ذا كىىان التأويىىل علىىى هىىذا فالىىذين قىىالوا:  (31)مىىا يأفُىىونأ  لهىىم فىىي مواضىىع متعبىىداتهم... وا 

اتخذ اهلل، من جملة هؤالء الىذين تقىدم ذكىرهمأل فيسىتغنى عىن الىواو اللتبىاس الجملىة بمىا 
اُب ، كمىىا اسىىتغني عنهىىا فىىي نحىىو قولىىه قبلهىىا ىىذَُّبوا ِبايأاِتنأىىا ُأولأئِىى أ أأْصىىحأ كأ وأالَّىىِذينأ كأفأىىُروا وأ

اِلُدونأ  كىان حسىنا، إال أن « وهىم فيهىا خالىدون». ولىو كىان (39البقرة) النَّاِر ُهْم ِفيهأا خأ
ىىيأقُ التبىىاس إحىىداهما بىىاألخرى وارتباطهىىا بهىىا أغنىىى عىىن الىىواو، ومثىىل ذلىى  قولىىه  وُلونأ سأ

ْلىىىُبُهمْ  ثأىىىٌة رأاِبُعهُىىىْم كأ ىىىٌة ورابعهىىىم، كمىىىا جىىىاء »، ولىىىم يقىىىل (22الكهىىىف) ثأالأ ْمسأ يأُقولُىىىونأ خأ وأ
ْلُبُهمْ  ثأاِمُنُهْم كأ يأُقوُلونأ سأْبعأٌة وأ ْلُبُهْم رأْجًما ِباْلغأْيِب وأ  .(22الكهف) سأاِدُسُهْم كأ

واو بالمالبسىة التىي ولو حذفت الواو كما حذفت مىن التىي قبلهىا، واسىتغنى عىن الى
 .(31)بينهما كان حسنا، والوجه اآلخر: أن تستأنف الجملة فال تعطفها على ما تقدم(

باثبىات الىواو علىى قىراءة الجمهىور آكىد فىي « وقىالوا»وقد رأى السمين الحلبىي أن 
الىىربط، فيكىىىون عطىىىف جملىىىة خبريىىىة علىىىى جملىىىة مثلهىىىا، وقىىىال: هىىىو عطىىىف علىىىى قولىىىه 

رأاِبهأىى سأىىعأى ِفىىي خأ ، فيكىىون معطوفىىا علىىى معطىىوف الصىىلة، وفصىىل بينهمىىا بالجمىىل اوأ
 الكثيرة، وهذا بعيد جدا، ُينأزَُّه القرآن عن مثله.

ومىىع وجاهىىة مثىىل هىىذه التعلىىيالت اللغويىىة، فانهىىا ربمىىا تفىىو ت علينىىا اعتبىىار القيمىىة 
حسىبما نفهمىه فىي اخىتالف –الحقيقية لتغىاير القىراءات القرآنيىة، وهىي قيمىة نفطىن إليهىا 

نما فىي  -القراءات إذ لم يقع التغاير القرائي ههنا لالكتفاء بأحد الوجهين عن اآلخر، وا 
القىىراءتين اسىىتخدام أسىىلوبين مىىن أسىىاليب التعبيىىر القرآنىىي، وهىىو مىىن التوسىىع فىىي األداء 
الجمىىىالي الفنىىىي، إذ الجملىىىة مىىىع مىىىا قبلهىىىا يحسىىىن فيهىىىا الوصىىىل ويحسىىىن فيهىىىا الفصىىىل، 

 لوبين.فجاءت القراءتان بهذين األس
8 . ِِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِديًرا َوَنِذيًرا َواَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيم (333 ) 

 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هذه اآلية
مضىىىىمومة التىىىىاء مرفوعىىىىة الىىىىالم، وقرأهىىىىا نىىىىافع ويعقىىىىوب « ُتسىىىىألُ »قىىىىرأ الجمهىىىىور 

 .(32)زم الالمبفتا التاء وج« تأسألْ »
 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية
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مبنيىًا للمفعىول « ُتْسىأألُ »قىرأ الجمهىور:  وأالأ ُتْسىأألُ يقول السىمين الحلبىي: قولىه: )
مبنيًا للفاعل مرفوعًا أيضًا، وفىي « تأْسأألُ : »(33)مع رفِع الفعِل على النفي. وُقرىء شاذاً 

هما: أنىىه حىىاٌل فيكىىوُن معطوفىىًا علىىى الحىىال قبلهىىا، كأنىىه قيىىل: هىىذه الجملىىِة وجهىىان: أحىىدُ 
علىىىى « تأْسىىىأألْ »بشىىىيرًا أو نىىىذيرًا وغيىىىر مسىىىؤول. والثىىىاني: أن تكىىىونأ مسىىىتأنفًة. وقىىىرأ نىىىافع 

 .(34)النهي وهذا مستأنٌف فقط، وال يجوُز أن تكونأ حااًلأل ألنَّ الطألأبأ ال يأقُع حااًل(
 قرآنية في المعنى المسألة الثالثة: أثر القراءات ال

إن تنىىىوع القىىىراءات فىىىي هىىىذه اآليىىىة الكريمىىىة يظهىىىر إعجىىىاز القىىىرآن وبيانىىىه، فقىىىراءة 
أنىىىه غيىىىر مسىىىؤول عنىىىد اهلل عىىىن كفىىىر الكىىىافرين الىىىذين  جمهىىىور القىىىّراء تبىىىين للرسىىىول 

سىىيكونون يىىوم الىىدين مىىن أصىىحاب الجحىىيم، بعىىد أن بلغهىىم رسىىالة ربىىه، وأدى األمانىىة، 
ىْن يأشأىاءُ قوله تعالى  ونصا األمة، ويؤكد ذل  لأِكىنَّ اللَّىهأ يأْهىِدي مأ لأْي أ ُهىدأاُهْم وأ  لأْيسأ عأ

ُسىىىوِل ِإالَّ اْلىىىبأالأ ُ ، وقولىىىه (262البقىىىرة) لأىىىى الرَّ ىىىا عأ ، وممىىىا يجعىىىل للفىىىظ (99البقىىىرة) مأ
 الخبر مزية على النهي أن الكالم الذي قبله وبعده خبر.

سىىأل: أي أبويىىه أحىىد  موتىىا  نبىىي ووجىىه قىىراءة نىىافع بىىالجزم مىىا روي مىىن أن ال
وأراد أن يسىىىتغفر لىىىه، فىىىأنزل اهلل اآليىىىة، وهىىىذا إذا ثبىىىت معنىىىى صىىىحيا، وقىىىد جىىىوز أبىىىو 
الحسن في قراءة من جزم أن يكون على تعظيم األمر، كما تقول: ال تسىلني عىن كىذا، 
ن كىىىىان اللفىىىىظ لفىىىىظ  إذا أردت تعظىىىىيم األمىىىىر فيىىىىه، فىىىىالمعنى أنهىىىىم فىىىىي أمىىىىر عظىىىىيم، وا 

عىىىن أن يسىىىىأل عىىىن أصىىىىحاب  ، فهىىىىذه القىىىراءة إذا تتضىىىىمن نهىىىي الرسىىىىول (35)األمىىىر
 الجحيم أي سؤال يتعلق بنجاتهم أو تخفيف العذاب عنهم.

فلقد أدر  السمين الحلبي وغيره أن مراعىاة المشىاكلة اللفظيىة بىين انسىاق التعبيىر 
ثىىىت أن فىىىي اآليىىىة الكريمىىىة كىىىان وجهىىىا معنويىىىا لقراءتهىىىا باإلخبىىىار، وأن هىىىذه العلىىىة مىىىا لب

تغىىىايرت فىىىي قراءتهىىىا بىىىالنهي، فُحِمىىىلأ تىىىارة علىىىى حقيقتىىىه باعتبىىىار مىىىا تىىىردد فىىىي مناسىىىبة 
نزولها، ثم حمل أخىرى علىى معنىاه المجىازي وذلى  بخروجىه إلىى معنىى تعظىيم مىا وقىع 

 فيه الكفار من العذاب. 
3 . ْذ َجَعْلَنااا اْلَبْيااَت َمثَاَبااًة ِللنَّاااِ  َوَأْمًنااا َواتَِّخااُذوا ِمااْن َمَقاااِم ِإْبااَراِهيَم ُمَصاال ى َواِ 

ْسااَماِعيَل َأْن َطهِّااَرا َبْيِتااَي ِللطَّاااِئِفيَن َواْلَعاااِكِفيَن َوالَركَّااِ   َوَعِهااْدَنا ِإَلااى ِإْبااَراِهيَم َواِ 
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  (333)الَسُجودِ 
 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هذه اآلية

ىىىىُذوا»قىىىىرأ نىىىىافع وابىىىىن عىىىىامر  خىىىىاء علىىىىى اإلخبىىىىار، وقرأهىىىىا البىىىىاقون بفىىىىتا ال« واتَّخأ
 .(37)بكسرها على األمر« وأاتَِّخُذوا»

 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية
قىرأ نىافٌع وابىُن عىامر:  وأاتَِّخىُذواْ يقول السمين الحلبي في الدر المصون: )قوله: 

ىا قىراءُة الخبىِر فعاًل ماضيًا علىى لفىظ الخبىر، والبىاقون علىى لفىِظ ا« واتَّخذوا» ألمىِر. فأمَّ
عأْلنا»ففيها ثالثُة أوجٍه: أحُدها: أنه معطوٌف على  تقىديرًا، فيكىون « إذ»المخفو  بى« جأ

عأْلنىىاالكىىالُم جملىىًة واحىىدًة. الثىىاني: أنىىه معطىىوٌف علىىى مجمىىوِع قوِلىىه:  ذ جأ ، فيحتىىاُ  وا 
ذ اتخىذوا، ويكىون الكىالُم جملتىين. الثالى «إذ»إلىى تقىديِر   (36): ذكىره أبىو البقىىاء، أي: وا 

 أن يكونأ معطوفًا على محذوٍف تقديُره: فثابوا واتخذوا.
إذا قيىل « اذكىروا»وأمَّا قراءُة األمىِر ففيهىا أربعىُة أوجىٍه، أحىُدها: أنَّهىا عأطىٌف علىى 

بأنَّ الخطابأ هنا لبني إسرائيل، أي: اذكروا نعمتي واتخذوا. والثاني: أنها عطىٌف علىى 
ىىىمَّ  كأنىىىه قىىىال: ُثوبىىىوا واتَِّخىىىذوا، ذكىىىرأ هىىىذين الىىىوجهين « مثابىىىةً »نه قولُىىىه: األمىىىر الىىىذي تأضأ

المهىىدوي. الثالىى : أنىىه معمىىوٌل لقىىوٍل محىىذوٍف أي: وُقْلنىىا اتَِّخىىذوا إن قيىىل بىىأنَّ الخطىىابأ 
تِىىىه. الرابىىىع: أن يكىىىونأ مسىىىتأنفًا ذكىىىرأه أبىىىو  إِلبىىىراهيمأ وذّريَّتِىىىه أو لمحمىىىٍد عليىىىه السىىىالم وأمَّ

 .(39)((32)البقاء
 المسألة الثالثة: اثر القراءات في المعنى 

نلتمس مما ذكره السمين الحلبىي أن لكىل قىراءة وجهىا مىن النقىل والسىياق، إذ رأى 
أن القراءة بفتا الخاء قد وردت على الخبر عّمن كان قبلنا من المىؤمنين، أنهىم اتخىذوا 

، والتقدير واذكىر من مقام إبراهيم مصلى، فهو مردود على ما قبله من الخبر وما بعده
يىىا محمىىد إذ جعلنىىا البيىىت مثابىىة للنىىاس وأمنىىا، واذكىىر إذ اتخىىذ النىىاس مىىن مقىىام إبىىراهيم 
مصلى، واذكىر إذ عهىدنا إلىى إبىراهيم، فكلىه خبىر فيىه معنىى التنبيىه والتىذكير لمىا كىان، 
فحمل على ما قبله وما بعىده ليتَِّفىقأ الكىالم ويتطىابق... وبكسىر الخىاء علىى األمىر بىأن 

ذأ من مقام إبراهيم مصلى، وبذل  أتت الروايات عن النبي ُيتَّ  خأ
(41). 
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فكلتىىا القىىىراءتين تبىىين لنىىىا أن اهلل تعىىالى أمىىىرهم بىىىذل  مبتىىدئا، ففعلىىىوا مىىا أمىىىروا بىىىه 
، فتكىىون القىىراءة باإلخبىىار (41)فىىأثنى بىىذل  علىىيهم وأخبىىر بىىه، وأنزلىىه فىىي العرضىىة الثانيىىة

مر به، وترتبت عليها، فجمع سياق اآلية هىذين عن وقوع الفعل قد تنزلت بعد قراءة األ
 المعنيين بقراءتيه.

33 . َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقوا اْلَخْياَراِت َأْياَن َماا َتُكوُناوا َياْأِت ِبُكاُم اللَّاُه
  (338)َجِميًعا ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َدْيٍء َقِديرٌ 

 لقرآنية الواردة في هذه اآلية المسألة األولى: القراءات ا
ّليهىىا»قىىرأ جمهىىور القىىّراء  بضىىم المىىيم وفىىتا الىىواو وكسىىر الىىالم مشىىددة وبأْعىىدأها « ُموأ

بفىىتا المىىيم وسىىكون الىىواو والم مفتوحىىة فىىألف « هىىو مأْوالهىىا»يىىاُء مد يَّىىة، وقىىرأ ابىىن عىىامر 
 .(42)مّدية

 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية 
ل يهىا»السمين الحلبىي: )وقىرأ الجمهىوُر: يقول  علىى أنىه اسىُم فاعىل، وقىد تقىدَّم « ُموأ

ُموأالَّهىىىا علىىىى اسىىىِم  -وُيْعىىىزأى البىىىن عبىىىاس-أنىىىه ُحىىىِذفأ أحىىىُد مفعولأْيىىىه، وقىىىرأ ابىىىن عىىىامر 
المفعول، وفيه ضميٌر مرفوٌع قائٌم مقىامأ الفاعىِل، والثىاني هىو الضىميُر المتصىُل بىه وهىو 

، وعلىى هىذه القىراءِة (43)لوجهىة، وقيىل: علىى التوليىِة ذكىره أبىو البقىاءالعائُد علىى ا« ها»
 .(44)إلى الفريق، إذ يأْستأِحيُل في المعنى عأْوُده على اهلل تعالى(« هو»يتعيَّن عأْوُد 

 المسألة الثالثة: أثر القراءات في المعنى
القىىرآن إن تنىىوع القىىراءات فىىي هىىذه اآليىىة الكريمىىة يعىىد برهانىىا ظىىاهرا علىىى بالغىىة 

عجىىازه فىىي إيجىىازه، فهىىذه اآليىىة بقىىراءة الجمهىىور  ليهىىا»الكىىريم، وا  ، تىىدل علىىى أن «هىىو ُموأ
لكىىل وجهىىة هىىو موجىىه وجهىىه إليهىىا فىىي عبادتىىه، وملتىىزم بهىىا، تمسىىكا بأحكىىام دينىىه الىىذي 

، رغىىم كىىل تعصىب لىىه، ولىم يتركىىه للىىدين الخىاتم الىىذي جىىاء بىه خىىاتم رسىىل اهلل محمىد 
 .  البراهين التي جاءهم بها
تىىدل علىىى أنىىه هىىو تابعهىىا وهىىو ناصىىرها، وهىىو « هىىو موالهىىا»وبقىىراءة ابىىن عىىامر 

متولي أمرها وقائم به، فمن معاني المولى التابع والنصير، وكل من ولي أمىرا وقىام بىه 
 فهو مواله.
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33 .  ِرَّ َمْن آَماَن َلْيَ  اْلِبرَّ َأْن ُتَوَلوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْدِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلب
ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكتَااِب َوالنَِّبيِّايَن َوآتَاى اْلَمااَل َعَلاى ُحبِّاِه َذِو  
َقاااِب َوَأَقاااَم  اْلُقْرَبااى َواْلَيتَاااَمى َواْلَمَساااِكيَن َواْبااَن السَّااِبيِل َوالسَّاااِئِليَن َوِفااي الرِّ

الَة َوآَتى الزََّكا ااِبِريَن ِفاي اْلَبْأَسااِء الصَّ َة َواْلُموُفوَن ِبَعْهاِدِهْم ِإَذا َعاَهاُدوا َوالصَّ
رَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِ  ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقونَ    (333  )َوالضَّ

 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هذه اآلية 
 .(45)وقرأ باقي القراء برفعه« بنصب لفظ البرَّ « ِبرَّ ليس ال»قرأ حفص وحمزة 

 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية 
، وحمىىىزة «البىىىر»يقىىىول السىىىمين الحلبىىىي فىىىي الىىىدر المصىىىون: )قىىىرأ الجمهىىىور برفىىىع 

ْفىىص عىىن عاصىىم بنصىىبه. فقىىراءٌة الجمهىىور علىىى أنىىه اسىىُم  لةىىوا»، و «لىىيس»وحأ « أن ُتوأ
ىىْت هىذه القىىراءُة مىن حيىى  إنىىه خبرهىا فىىي تأويى حأ ِل مصىىدٍر، أي: لىيس البىىرة تىوليتكم. وُرج 

ىىه قبىىل منصىىوِبه. وأّمىىا قىىراءُة حمىىزةأ وحفىىص فىىالبرَّ خبىىٌر مقىىدٌَّم، و أن »ولىىي الفعىىُل مرفوعأ
لةوا ْت هذه القراءُة بأّن المصىدر المىؤولأ أأْعىرأُف مىن « ُتوأ حأ اسمها في تأويِل مصدٍر. وُرج 

لّىىى بىىاأل ىىُف بىىه، الُمحأ ىىف وال ُيْوصأ لِف والىىالم، ألنىىه ُيْشىىِبُه الضىىميرأ مىىن حيىى  إنىىه ال ُيوصأ
)  .(47)واألعراُف ينبغي أن ُيْجعألأ االسمأ، وغيُر االعراِف الخبرأ
 المسألة الثالثة: أثر القراءات القرآنية في المعنى 

من يىتمعن فىي نىص السىمين الحلبىي رحمىه اهلل، يجىده قىد أثبىت للقىراءتين وجهىين 
حىىىىويين متكىىىىافئين يؤديىىىىان تكىىىىامال بيانيىىىىا، فالقراءتىىىىان تصىىىىوران لنىىىىا حىىىىال المقصىىىىودين ن

بالخطاب، فمنهم من يناسبهم اعتبار البر هو المسند إليه، والتولي هىو المسىند، ومىنهم 
 من يناسبهم العكس. 

33 . اااا َياااْأِتُكْم َمثَاااُل الَّاااِذيَن َخَلاااْوا ِماااْن َقاااْبِلُكْم َأْم َحِساااْبُتْم َأْن تَاااْدُخُلوا اْلَجنَّاااَة َوَلمَّ
رَّاُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى  َمسَّْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ

  (333)َنْصُر اللَِّه َأاَل ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقِريبٌ 
 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هذه اآلية

« حتىىىىى يقىىىىولُ »، وقىىىىرأ نىىىىافع «يقىىىىولأ »بنصىىىىب « حتىىىىى يقىىىىولأ »القىىىىراء  قىىىىرأ جمهىىىىور
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 .(46)بالرفع
 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية 
تَّىىىى يأقُىىىولأ يقىىىول السىىىمين الحلبىىىي فىىىي الىىىدر المصىىىون: )قولىىىه:  قىىىرأ الجمهىىىوُر:  حأ

،  ، أي: إلىى«إلىى»بمعنىى « حتىى»نصىبًا، ولىه وجهىان، أحىُدهما: أنَّ « يقولأ » أن يقىولأ
ىىىىُب بعىىىىدها المضىىىىارُع « حتىىىىى»فهىىىىو غايىىىىٌة لمىىىىا تقىىىىدَّم مىىىىن المىىىىس  والزلىىىىزاِل، و إنمىىىىا ُيْنصأ

 . ى. فىالجواُب: أنىه علىى حكايىِة الحىاِل، حكىى تلى  الحىالأ المستقبُل، وهذا قد وقع ومأضأ
ىىىىىعيٌفأل ألنَّ قىىىىىولأ الرسىىىىىول  والثىىىىىاني: أنَّ "حتىىىىىى" بمعنىىىىىى "كىىىىىي"، فتفيىىىىىُد اِلعلَّىىىىىةأ، وهىىىىىذا ضأ

ن كىىان ظىىاهُر كىىالِم أبىىي البقىىاءوالمىىؤم علىىى ذلىى   (42)نين لىىيس علىىًة للمىىس  والزلىىزاِل، وا 
لأىىُة سىىبُب القىىولِ »فانىىه قىىال:  ْلزأ « وُيْقىىرأأ بىىالرفِع علىىى أن يكىىونأ التقىىديُر: ُزْلِزلُىىوا فقىىالوا: فالزَّ

مضىىىمرٌة علىىىى ِكىىىال التقىىىديرين. وقىىىرأ نىىىافع برِفِعىىىِه علىىىى أنَّىىىه حىىىاٌل، « حتىىىى»بعىىىد « أأنْ »و
ُب بعد والح ل ُص لالستقباِل فتأنأافيا.« حتى»اُل ال ُيْنصأ  وال غيِرها، ألنَّ الناصبأ ُيخأ

ىىىىا أن يكىىىىونأ حىىىىااًل أو مسىىىىتقباًل أو « حتىىىىى»واعلىىىىم أنَّ  قأىىىىعأ بعىىىىدها فعىىىىٌل: فامَّ إذا وأ
ن كىان « مأىِر  حتىى ال يأْرجونىه»ماضيًا، فاْن كىان حىااًل ُرِفىعأ نحىو:  أي فىي الحىال. وا 

ن كىىان ماضىىيًا مسىىتقباًل ُنِصىىبأ  ، تقىىول: ِسىىْرُت حتىىى أدخىىلأ البلىىدأ وأنىىت لىىم تىىدُخْل بعىىُد. وا 
فتحكيه، ثم حكايُت  له: إمَّا أأْن تأكونأ بحسأب كوِنِه مسىتقباًل، فتنصىبأه علىى حكايىِة هىذه 
مَّا أن يكونأ بحسأِب كوِنِه حىااًل، فترفأعأىُه علىى حكايىِة هىذه الحىاِل، فيصىُدُق أن  الحاِل، وا 

نَّمىا نأبَّْهىُت تقولأ في قرا ءِة الجماعِة: حكايُة حاٍل، وفي قراءِة نافع أيضًا: حكايُة حاٍل. وا 
علىىىى ذلىىى  ألنَّ عبىىىارةأ بعِضىىىهم تأُخىىىصة حكايىىىًة الحىىىاِل بقىىىراءِة الجمهىىىوِر، وعبىىىارأةأ آخىىىرين 

ىىىها بقىىىراءِة نىىىافع. قىىىال أبىىىو البقىىىاء والفعىىىُل هنىىىا مسىىىتقبٌل »فىىىي قىىىراءِة الجمهىىىور:  (49)تأُخصة
ىىه الرفىىعأ بىىأنَّ « حىىاُلهم والمعنىىى علىىى الُمِضىىي   ُحِكيىىت بىىه « حتىىى»وكىىان قىىد تقىىدَّم أنىىه وجَّ
 .(51)للتعليِل(

 المسألة الثالثة: أثر القراءات القرآنية في المعنى
، قىىىد ردده كثيىىىر مىىىن «حتىىىى يقىىىول»مىىىا ذكىىىره السىىىمين الحلبىىىي فىىىي توجيىىىه قراءتىىىي 

التىي « حتىى»ذا التغىاير هىو ، غيىر أنىا نلحىظ أن مىا تفىاوت معنىاه حقىا بهى(51)الموجهين
أخلصت الفعل لالستقبال بالنسىبة إلىى زمىن المىتكلم، وجعلتىه غايىة للزلزلىة علىى ظىاهر 
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وجه النصبأل أي أن المس بالبأساء والضراء وحدو  الزلزال أمىور قىد تسىتمر إلىى أن 
يقىىىول الرسىىىول والىىىذين آمنىىىوا معىىىه: متىىىى نصىىىر اهلل  وهىىىذه الصىىىورة قىىىد تقتضىىىيها حكمىىىة 

   االبتالء.
االبتدائيىىة هىىذه طالمىىا نحىىس « حتىىى»ثىىم كانىىت حىىرف ابتىىداء علىىى قىىراءة الرفىىع، و

معها بمعنى االستعظام واالستغرابأل الستبعاد وقوع الفعل بعدها عقال أو عىادة، وذلى  
للمبالغىىة فىىىي تصىىىوير شىىىدة المحنىىىة علىىىى النىىاس، وتناهيهىىىا إلىىىى أقصىىىى غاياتهىىىا، حتىىىى 

عقيىىدتهم وقىىوة عىىزيمتهم قىىد عيىىل صىىبرهم  هىىؤالء الرسىىل والىىذين آمنىىوا معهىىم، مىىع صىىدق
 .(52)وبلغوا هذا المبل  من الضجر، فاستبطئوا وعد اهلل لهم بالنصر

30 . ْثُمُهَما َيْسَألوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُ  ِللنَّاِ  َواِ 
ا ُيْنِفقُااوَن ُقااِل اْلَعْفااَو َكااَذِلَك ُيَباايُِّن اللَّااُه َلُكااُم َأْكَبااُر ِمااْن َنْفِعِهَمااا َوَيْسااَألوَنَك َماااذَ 

 (333)اآْلياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّرونَ 
 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هذه اآلية 

، وقىرأ حمىزة «كبيىر»بالباء الموحىدة التحتيىة لىى« فيهما إثٌم كبيرٌ »قرأ جمهور القّراء 
 .(53)«كثير»بالثاء المثلثة لى« إثٌم كثيرٌ  فيهما»والكسائي 

 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية 
بالثىىىاء « كثيىىىر»يقىىىول السىىىمين الحلبىىىي فىىىي الىىىدر المصىىىون: )قىىىرأ حمىىىزة والكسىىىائي 

المثلثىىة، والبىىاقون بالبىىاء ثانيىىة الحىىروف، ووجىىه قىىراءة الجمهىىور واضىىا، وهىىو أن اإلثىىم 
ُحوبًا كأِبيراً آية يوصف بالِكبأر، ومنه 

، ومنىه قولىه «الكبىائر»، وسم يت الموبقات: (54)
ْثمِ تعالى  يأْجتأِنُبونأ كأبأاِئرأ اأْلِ

، وشىرب الخمىر والقمىار مىن الكبىائر، فناسىب وصىف (55)
ىا أأْكبأىرُ إثمهما بالكبر، وقىد أجمعىت السىبعة علىى قولىه  ْثُمُهمأ ، بالبىاء الموحىدة، وهىذه وأاِ 

 توافقها لفظا. 
: فامىىىا باعتبىىىار اآلثمىىىين مىىىن الشىىىاربين والمقىىىامرين، (57)وأمىىىا وجىىىه قىىىراءة األخىىىوين

مىىا باعتبىىار مىىا يترتىىب علىىى تعاطيهمىىا مىىن تىىوالي العقىىاب وتضىىعيفه،  فلكىىل واحىىد إثىىم، وا 
ما باعتبار ما يترتب على شربها مما يصدر من شاربها من األقوال السىيئة واألفعىال  وا 

ما باعتبار من يزاو  لها مىن لىدن كانىت عنبىا إلىى أن ُشىربت، فقىد لعىن رسىول القبيحة، وا 
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الخمىىىر، ولعىىىن معهىىىا عشىىىر: بائعهىىىا ومبتاعهىىىا، فناسىىىب ذلىىى  أن يوصىىىف إثمهىىىا  اهلل 
جمىع، فناسىب أن يوصىف « منافع»، و«منافع»مقابل لى« إثم»بالكثرة، وأيضا فان قوله 

ن في القرآن، وهىو مقابلة بمعنى الجمعية وهو الكثرة، وهو الذي ينبغي أن يفعله اإلنسا
 .(56)أن يذكر لكل قراءة توجيها من غير تعر  لتضعيف القراءة األخرى(

 المسألة الثالثة: أثر القراءات في المعنى 
إن القىىىراءات القرآنيىىىة المتىىىواترة التىىىي ذكرهىىىا السىىىمين الحلبىىىي فىىىي هىىىذه اآليىىىة، تعىىىد 

يجىىازه، إذ جمعىىت هاتىىان القراء تىىان جىىانبي المعنىىى، شىىاهدا علىىى بالغىىة القىىرآن الكىىريم وا 
 وكأن كل قراءة منهما آية مستقلة. 
مىىن الكثىىرة، وذلىى  ألن شىىرب الخمىىر « إثىىم كثيىىر»فمعنىىى قىىراءة حمىىزة والكسىىائي 

فهىو مىن الكبىر والعظىم، « إثىم كبيىر»يحد  معه آثام كثيىرة، أمىا معنىى قىراءة الجمهىور 
 أي: فيهما إثم عظيم. 

ت اآليىة للتأكيىد علىى تحىريم الخمىر، وكال المعنيين يحتملهمىا سىياق اآليىة، إذ نزلى
 وذمها لعظيم إثمها وعقوبتهما، وكذل  لكثرة آثامها. 

33 . ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم اللَّاُه َوَرَفاَ  َبْعَضاُهْم ِتْلَك الَرُسُل َفضَّ
  (330)َدَرَجاتٍ 

 ة المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في اآلي
بالتشىىىىديد ورفىىىىع الجاللىىىىة، وقىىىىرأ ابىىىىن ميسىىىىرة بىىىىالتخفيف « كلّىىىىم اهللُ »قىىىىرأ الجمهىىىىور 

 .(52)«كلم اهللأ »ونصب الجاللة 
 

 المسالة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية
، هذه الجملىة ِمْنُهْم مأْن كألَّمأ اللَّهُ يقول السمين الحلبي في الدر المصون: )قوله 

ما: أن تكون ال محىل لهىا مىن اإلعىراب السىتئنافها، والثىاني: أنهىا تحتمل وجهين: أحده
ْلنأابدٌل من جملة قوله  ، والجمهىور علىى رفىع الجاللىة علىى أنىه فاعىل، والمفعىول فأضَّ

ىىْن كّلمىىه اهلل، وقىىر  بالنصىىب علىىى أّن الفاعىىل  محىىذوف، وهىىو عائىىد الموصىىول، أي: مأ
 .(59)نصب على التعظيم( ضمير مستتر، وهو عائد الموصول أيضا، والجاللة
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 المسألة الثالثة: أثر القراءات القرآنية في المعنى
مىىن يىىىتمعن فىىىي نىىىص السىىىمين الحلبىىىي يجىىىده قىىىد أثبىىىت وجهىىىين نحىىىويين متكىىىافئين 
يؤديىان تكىىامال بيانيىا للقىىرائتين، فىان رفىىع لفىظ الجاللىىة يىدل علىىى تمىام التفضىىيل، وتىىأّتى 

داللة على الحضىور والخطىاب منىه تعىالى  هذا من موقعها على الفاعلية، إذ في الرفع
، (71)للمىىىتكلم، أمىىىا النصىىىب علىىىى المفعوليىىىة، فيىىىدل علىىىى الحضىىىور دون الخطىىىاب منىىىه

، إنمىا «المصىلي منىا  ربىه»)ألن كل مؤمن فانه يكلمىه اهلل علىى مىا قىال عليىه السىالم 
 .(71)الشرف في أن يكلمه اهلل تعالى(

33 . َْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ أ ِمْن َقااَل َبَلاى َواِ  ُْ ِرِناي َكْياَف ُتْحِياي اْلَماْوَتى َقااَل َأَوَلاْم تُا
َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّْيِر َفُصاْرُهنَّ ِإَلْياَك ثُامَّ اْجَعاْل َعَلاى 

َأنَّ اللَّاااَه َعِزياااٌز  ُكااالِّ َجَباااٍل ِماااْنُهنَّ ُجاااْزءًا ثُااامَّ اْدُعُهااانَّ َيْأِتيَناااَك َساااْعيًا َواْعَلااامْ 
 (333.)َحِكيمٌ 

 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في اآلية 
« فأِصىىىىْرهنَّ »بالضىىىىم، وقىىىىرأ حمىىىىزة وأبىىىىو جعفىىىىر وخلىىىىف « فأُصىىىىْرُهنَّ »قىىىىرأ الجمهىىىىور 

 .(72)بالكسر
 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هذه اآلية:

قىىىرأ حمىىىزة بكسىىىر « فأُصىىىْرُهنَّ »)قولىىىه  يقىىىول السىىىمين الحلبىىىي فىىىي الىىىدر المصىىىون:
الصاد، والباقون بضمها وتخفيف الىراء، واختلىف فىي ذلى ، فقيىل: القراءتىان يحتمىل أن 
تكونىىا بمعنىىى واحىىد، وذلىى  أنىىه يقىىال: صىىاره يصىىوره ويصىىيره، بمعنىىى قطعىىه أو أمالىىه، 

أبىي  فاللغتان لفظ مشىتر  بىين هىذين المعنيىين، والقراءتىان تحتملهمىا معىا، وهىذا مىذهب
الضىىم مشىىتر  بىىين المعنيىىين، وأمىىا الكسىىر فمعنىىاه القطىىع : »(74)، وقىىال الفىىراء(73)علىىي
، ونقىىل عىىن الفىىراء «الكسىىر بمعنىىى القطىىع، والضىىم بمعنىىى اإلمالىىة»، وقىىال غيىىره: «فقىىط

، أي: قطعىه عنىه، ويقىال: «صراه عن كذا»مقلوب من قولهم « صاره»أيضا أنه قال: 
 :(75)قالت الخنساءصرت الشيء فانصار، أي: انقطع، 
 *** لظلت الشم منه وهي تنصار (77)فلو يالقي الذي القيته حضن

ن « ُصىىىْرُهنَّ »إن قلنىىىا: إن « إليىىى »أي: تنقطىىىع... و بمعنىىىى أملهىىىن تعلىىىق بىىىه، وا 
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 «.  خذ»قلنا: إنه بمعنى قأط عهّن تعلق بى
 بتشىىديد الىىراء مىىع ضىىم الصىىاد وكسىىرها، مىىن صىىّره« فأُصىىرَُّهنَّ »وقىىرأ ابىىن عبىىاس: 

يصىىىىّره إذا جمعىىىىه، إال أن مجىىىىيء المضىىىىعف المتعىىىىدي علىىىىى يفعىىىىل بكسىىىىر العىىىىين فىىىىي 
عّمىن شىدد الىراء أن مىنهم مىن يضىمها، ومىنهم مىن  (76)المضارع قليل، ونقىل أبىو البقىاء

فالضىىىم علىىىى اإلتبىىىاع، والفىىىتا للتخفيىىىف، « ُمىىىدأُهنَّ »يفتحهىىىا، ومىىىنهم مىىىن يكسىىىرها، مثىىىل 
بمعنىى أملهىن « فأُصْرُهنَّ » (72)فسر أبو البقاءوالكسر على أصل التقاء الساكنين، ولما 

قىىّدر محىىذوفا بعىىده تقىىديره: فىىأملهن إليىى  ثىىم قطعهىىن، ولمىىا فسىىره بقطعهىىن قىىدر محىىذوفا 
بعىىده، تقىىديره: فىىأملهن إليىى ، ثىىم قطعهىىن، ولمىىا فسىىره بقطعهىىن قىىدر محىىذوفا يتعلىىق بىىه 

 .(79)تقديره: قطعهن بعد أن تميلهن إلي (« إلى»
 أثر القراءات القرآنية في المعنى المسألة الثالثة: 

أن ثىىمَّ فرقىىا فىىي  -بمىىا نقلىىه عىىن اللغىىويين-الىىذي يفهىىم مىىن نىىص السىىمين الحلبىىي 
المعنىىىى بىىىين القىىىراءتين، وفيهمىىىا تكامىىىل فكىىىري، فاآليىىىة الكريمىىىة دلىىىت علىىىى أن أمىىىر اهلل 
سبحانه وتعالى الذي وجهه إلى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصىالة والسىالم 
اشتمل على أمرين: أحىدهما: أن يأخىذ أربعىة مىن الطيىر فيمسىكهن ويتأكىد مىنهن ليميىز 
كل واحد منهن عىن اآلخىر، واألمىر اآلخىر أن يىذبحهن ويمىزقهن ويخلطهىن ليتىيقن مىن 

 موتهن ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا...
ولىىو كانىىت القىىراءة بوجىىه واحىىد لبقىىي السىىؤال فىىي الىىنفس عىىن القسىىم اآلخىىر، فلىىىو 

فانهىىا تفيىىد أن األمىىر كىىان لسىىيدنا إبىىراهيم عليىىه « فُصىىرهن»القىىراءة بالضىىم فقىىط  كانىىت
السىىالم، أن يجمعهىىن ليتأكىىد مىىنهن، وال تجيىىب عىىن القسىىم اآلخىىر، وهىىو أن اهلل سىىبحانه 

 وتعالى قد أمره بذبحهن ليتأكد هو بنفسه عليه السالم من موتهن. 
والتىي تفيىد الىذبا والتقطيىع، بالكسىر، « فِصىرهن»ولو كانت القراءة بالوجه الثاني 

لبقىي سىؤال فىي الىذهن هىىل قىام سىيدنا إبىراهيم عليىه السىىالم بىذبا الطيىور بنفسىه، وتأكىىد 
 أنها قد فارقت الحياة. 
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 الخاتمة
الحمىىد هلل ملهىىم الصىىواب، والصىىالة والسىىالم علىىى رسىىوله محمىىد الىىذي أنىىزل عليىىه 

بىىىىين للنىىىىاس مىىىىا نىىىىّزل الكتىىىىاب، وآتىىىىاه مىىىىن لدنىىىىه الحكمىىىىة وفصىىىىل الخطىىىىاب، وكلفىىىىه أن ي
 إليهم... وبعد... 

إن القىىراءات القرآنيىىة المتىىواترة كلهىىا فىىي مرتبىىة واحىىدة مىىن الرفعىىة، إذ كلهىىا ثابتىىة 
، إذ كل وجه من أوجه القراءة هىو بمثابىة آيىة مسىتقلة فىي تكاملهىا ومتلقاة عن النبي 

إال بىالجمع بىين الفكري، وال تظهىر حقيقىة المعىاني القرآنيىة فىي اآليىات الكريمىة بكمالهىا 
 .  أوجه القراءات الثابتة عن النبي 

فاختالف القراءات القرآنيىة الىواردة عنىد السىمين الحلبىي فىي الىدر المصىون، ذات 
المعاني أو الصور البيانية المختلفة قد تضمنت إثبات وجوه نحوية عربيىة متكافئىة فىي 

، فتقىىىوم القراءتىىىان أو الىىنص الواحىىىد، لتىىىؤدي كىىل قىىىراءة معنىىىى ال تؤديىىىه القىىراءة األخىىىرى
األكثر مقام تعدد اآليات، وتؤدي القراءات المختلفات تكامال بيانيا وفكريىا فىي المعىاني 

 المقصودة جميعا. 
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فىي وجىوه التأويىل: لجىار الكشاف عن حقائق غوام  التنزيىل وعيىون األقاويىل  .19
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 أحمد حسب اهلل، وهاشم محمد الشاذلي، طبعة دار المعارف، القاهرة، د.ت.

مباحثىىات لسىىانية فىىي ظىىوهر قرآنيىىة ، للىىدكتور مهىىدي أسىىعد عىىرار ، دار الكتىىب  .22
 .2112العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

هىىى(، تحقيىىق 547بىىن عطيىىة )ت المحىىرر الىىوجيز فىىي تفسىىير الكتىىاب العزيىىز: ال .23
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