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ملخــص البحــث: يســتطيع الناظــر يف وجــوه ألفــاظ القــراءات القرآنيــة املتواتــرة أن يقــف عــى كنــز ثــريٍّ مــن وجــوه 
اإلعجــاز البيــاين للقــرآن الكريــم، بــا حتملــه هــذه الوجــوه مــن دالالت يف مبــاين ألفاظهــا، ومــن بالغــة يف معانيهــا، يتجــى 
ذلــك يف اللغــة والتفســري، وأحــكام الترشيــع. ويتمثــل هــدي النبــي الكريــم ملسو هيلع هللا ىلص يف احلــثِّ عــى قــراءة مــا تيــر مــن األحرف 
الســبعة بتحقيــق أبعــاد هادفــة مــن الفهــم والتحليــل واالســتنباط والتوجيــه والتبــرُّ يف دالالت هــذه الوجــوه، وصــواًل إىل 
اآلثــار املرتتبــة عــى هــذه االختالفــات. ويبقــى القــرآن الكريــم رائــدًا يف اإلعجــاز؛ برواياتــه وقراءاتــه املتواتــرة واملســندة، 
ــوَن﴾ ــا َلُۥ لََحٰفُِظ ــَر ِإَونَّ ۡك ــا ٱذِلّ ۡلَ ــُن نَزَّ ــا َنۡ ــه وحفظــه، تصديقــًا لقــول احلــق ســبحانه: ﴿إِنَّ هادفــًا يف هــذا اإلعجــاز إىل بقائ
]احلجــر: 9[، يتمثــل هــذا اإلعجــاز يف معــاين العربيــة وداللــة ألفاظهــا، ومــا حتملــه مــن معــاٍن تعــن عــى تفســريه وفهمــه، 

وبيــان مــراد اهلل فيــه، حتقيقــًا لقولــه ســبحانه: ﴿ُثــمَّ إِنَّ َعلَۡيَنــا َبَيانـَـُهۥ﴾ ]القيامــة: 19[.
ــاء الضــوء عــى  ــف يف قراءهتــا، وإلق ــرة يف ســورة احلــج، واملختَل ــة املتوات ــردات القرآني ــاول املف وهيــدف البحــث إىل تن
ى  ــزت بــه مــن توجيــه نْحــوي أو لغــوي أو بالغــي يؤكــد ســمة اإلعجــاز الــذي نــزل القــرآن الكريــم يتحــدَّ بعــض مــا متيَّ

بــه، ويثــري النــص داللــة وتفســريًا وحتليــاًل، 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.
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

المقدمة:

احلمــد هلل رب العاملــن، وأفضــل الصلــوات الزاكيــات الطيبــات، وأتــمُّ التحيــات والســالمات املبــاركات، عــى 
ســيِّد وأرشف األنبيــاء واملرســلن أصحــاب الرســاالت، نبيِّنــا وســيِّدنا وحبيبنــا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص ســيِّد الســادات، وعــى آله 
أهــل الكرامــات، وصحابتــه أويل املقامــات، وَمــن تبعهــم ِمــن التابعــن وتابعيهــم أمجعــن بإحســان إىل يــوم الَعــْرض 

والدرجــات، وبعــد:

أواًل: أمهية املوضوع، وأسباب اختياره:

لقــد اختــص املــوىل الكريــم نبيَّنــا حممــدًا ملسو هيلع هللا ىلص بنــزول الكتــاب الكريــم عليــه، بلســان عــريب مبــن، فــكان- كــا 
ــل  ۡقــَوُم﴾ ]اإلرساء: 9[، وتكفَّ

َ
قــال اهلل تعــاىل-: ﴿قُۡرَءانـًـا َعَربًِيّــا َغــۡرَ ذِي ِعــَوٖج﴾ ]الزمــر: 28[، ﴿َيۡهــِدي لِلَّــِي ِهَ أ

ۡكَر ِإَونَّــا َلُۥ لََحٰفُِظــوَن﴾ ]احلجر: 9[، ۡلـَـا ٱذِلّ  ســبحانه وتعــاىل بحفظــه يف رســمه ولفظــه، فقال ســبحانه: ﴿إِنَّا َنۡــُن نَزَّ
 فهــو حجــة احلــق عــى اخللــق، ومعجــزة دائمــة باقيــة خالــدة إىل يــوم الديــن، بــا حيــوي هــذا اإلعجــاز مــن أحــوال 

ــد ومضامن. ومقاص

ــب  ــرية، وجوان ــورًا كث ــا أم ــرآن عــى ســبعة أحــرف، حتمــل يف تعداده ــزول الق ــه ســبحانه ن واقتضــت حكمت
عديــدة، اســتخلصها العلــاء مــن املقاصــد الكــرى للقــرآن الكريــم، فهــو إىل جانــب كونــه كتــاب رمحــة وهدايــة، 
ل بلســان ســهل يســرٍي، يســتهدف بنزولــه خمتلــف  هــو خطــاب تكليفــي مــن احلــق إىل اخللــق، فــال غرابــة أن يتنــزَّ
فئــات البــرش، يف حتقيــق مقاصــد هــذا التنزيــل املبــارك مــن حيــث؛ تالوتــه تــالوًة صحيحــة، وفهمــه فهــًا ســليًا، 
ــه احلجــة عــى  ل نطقــه، لُيقيــم ب ــل لفظــه، وســهَّ ه للذكــر، وذلَّ ــًا، والســيا أنَّ اهللَ تعــاىل يــرَّ وحفظــه حفظــًا قوي

كِــرٖ﴾ ]ا لقمــر: 17[.  دَّ ۡكــرِ َفَهــۡل ِمــن مُّ نَــا ٱۡلُقــۡرَءاَن لذِِلّ ۡ اخللــق، فقــال تعــاىل: ﴿َولََقــۡد يَسَّ
ــۡن  ــه العظمــى اختــالُف النــاس يف ألســنتهم وألواهنــم، كــا قــال تعــاىل: ﴿َوِم ــِم اهلل تعــاىل وآيات وكان مــن ِحَك
وم: 22[.  ۡلَوٰنُِكــۡمۚ إِنَّ ِف َذٰلـِـَك ٓأَلَيـٰـٖت لِّۡلَعٰلِِمنَي﴾ ]الــرُّ

َ
لِۡســنَتُِكۡم َوأ

َ
ۡرِض َوٱۡختَِلـٰـُف أ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل َءاَيٰتـِـهِۦ َخۡلــُق ٱلسَّ

كــا كان مــن ِحَكــم نــزول القــرآن متواتــرًا عــى ســبعة أحــرف مَحُْلــُه يف معــاين نزولــه التيســرَي والرمحــَة باألمــة، 
واإلثــراُء يف املعــاين، واإلعجــاُز بــكل مــا يف هــذا املصطلــح مــن مضامــن خمتلفــة، بالغيــة كانــت، أو ترشيعيــة، أو 

علميــة، أو لغويــة، ليناســب أحــوال البــرش املختلفــة. 

ثانيًا: أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة املتواضعة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

ــس - 1 ــرآن وإعجــازه، ولي ــة الق ــد يف إيضــاح بالغ ــاين تزي ــا بمع ــا، ورفده ــى إثرائه ــراءات؛ بمعن ــه الق توجي
ــه  ــه أن ــق علي ــن املتف ــن، وم ــوم بيق ــن املعل ــا؛ إذ م ــة بينه ــب واملفاضل ــى التصوي ــراءات؛ بمعن ــح الق ترجي
ال تفاضــل بــن أوجــه القــراءات املتواتــرة، وال ترجيــح فيهــا؛ ألهنــا كلهــا يف رتبــة املتواتــر، وال مفاضلــة يف 
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املتواتــر، لكــن بــاب حتليــل واســتخالص أوجــه البيــان واإلعجــاز مفتــوح إىل قيــام الســاعة ال يغلــق، وهــو 
بــاب واســع إلبــراز هــذا اهلــدف وحتقيقــه)1). 

إبــراز أثــر اختــالف القــراءات يف اللغــة والفقــه والترشيــع، وهــذا مــا تفيــض بــه كتــب هــذه التخصصــات - 2
مــن إشــارات، أو إحيــاءات، أو حتليــالت، أو دالالت، أو اســتنتاجات.

إظهار بعٍض من أوجه اإلعجاز املختلفة للقرآن الكريم.-  

بيــان صلــة علــم القــراءات بمختلــف فــروع علــوم اللغــة العربيــة؛ مــن نحــٍو، ورصف، وبالغــة، وبديــع -  
وغريهــا.

املقارنــة بــن أوجــه االختــالف يف القــراءات، وهــو أمــر حممــود لثرائــه وإثرائــه النــص القــرآين، واخلــالف -  
فيهــا، وهــو أمــر مذمــوم، ملجافاتــه أهــداف الدراســة، ومقاصــد نــزول القــراءات املتواتــرة، وحكمتهــا.

تأكيد دالئل اختالف األلفاظ القرآنية عى ما حتمله فيها من مقاصد وغايات وِحَكم وأرسار.-  

ثالثــًا: حــدود الدراســة: تنحــر حــدود الدراســة يف تقــيِّ مفــردات القــراءات الســبع املتواتــرة يف ســورة 
( حــرًا، ممــا تنــدرج غالبــًا حتــت فــْرش احلــروف، أو األصــول أحيانــًا، وذلــك ببيــان وجــوه قراءهتــا، وقــد  )احلــجِّ
اســتبعدت القــراءات الثــالث املتممــة للعــرش خشــية اإلطالــة، وبغيــة الرتكيــز عــى هــذه األمثلــة عنــد أئمــة اإلقــراء 
الســبعة الذيــن حرهــم اإلمــام أبــو بكــر بــن جماهــد، وأســند القــراءة إليهــم، رمحهــم اهلل مجيعــًا، وقــد بلغــت ســبع 

عــرشة )17( مفــردة قرآنيــة.

ــث  ــي، حي ــي والتحلي ــتقرائي الوصف ــج االس ــى املنه ــث ع ــدت يف البح ــث: اعتم ــة البح ــًا: منهجي رابع
اســتجمعت مجيــع القــراءات املتواتــرة يف ســورة )احلــّج(، ووثَّقــت إســنادها إىل أئمــة اإلقــراء، بالرجــوع إىل كتــب 
القــراءات املعتمــدة، بعــد ذلــك عكفــت عــى حتليــل هــذه االختالفــات، وتوجيــه كل منهــا، معتمــدًا عــى مــا أثبتتــه 
خمتلــف املصنفــات يف فــن علــم القــراءات، ثــم خلصــت إىل اســتقراء أهــم احِلَكــم والِعــَر واملقاصــد مــن اختــالف 
هــذه القــراءات، حملِّــاًل جمموعــًة مــن النــاذج الدالــة عــى هــذه املظاهــر، ممــا أرشــدت إليــه كتــب توجيــه القــراءات، 
إضافــة إىل التفاســري املختلفــة، ومصنفــات أخــرى يف رشوح الســنة، وعلــوم القــرآن، وكتــب اللغــة، وغريهــا مــن 

مصنفــات ذات صلــة باملوضــوع. 

خامســًا: الدراســات الســابقة: نشــأت فكــرة هــذا البحــث منــذ مرحلــة إعــداد رســالتي للدكتــوراه، حيــث 
اخــرتت مــن أربعــة أجــزاء قرآنيــة وهــي األجــزاء مــن ) 1( إىل )17(، بعــض املفــردات الفْرشــية املختَلــف فيهــا، 
والتــي حتمــل يف اختالفهــا ثــروة بالغيــة أو ترشيعيــة أو فقهيــة، وذلــك إلبــراز هــذه املعــاين، وإلقــاء الضــوء عليهــا 

)1) يراجع يف هذا املوضوع بحث بعنوان: )التفضيل بن القراءات املتواترة( د. شادي بن أمحد امللحم، نرشته جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة قطر، 
املجلد )  ( العدد: )1( العام 2017م.
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رشحــًا وتفســريًا وحتليــاًل، ونــرشت حوهلــا ســبعة بحــوث علميــة، اعتمــدت فيهــا خطــة منهجيــة موحــدة، وهــذا 
توصيــف موجــز لعناوينهــا:

توجيــه القــراءات املتواتــرة ونتائــج االختــاف فيها/نــاذج خمتــارة مــن ســورَت الكهــف ومريــم مــن اجلــزء - 1
ــم ومنشــور يف جملــة كليــة أصــول الديــن، القاهــرة، العــدد 21، ســنة  200م. الســادس عــرش، بحــث حمكَّ

ــارة مــن ســورة اإلرساء مــن اجلــزء اخلامــس - 2 ــاذج خمت ــار توجيهها/مخســة ن أوجــه اختــاف القــراءات وآث
ــم ومنشــور يف جملــة كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية، جامعــة قطــر، العــدد  2،  عــرش، بحــث حمكَّ

ســنة  200م.

ــن اجلــزء الســادس عــرش، -   ــم وطــه م ــن ســورَت مري ــارة م ــاذج خمت ــار دالالهتا/ن ــراءات وآث ــاف الق اخت
ــدد  2، ســنة  200م. ــرة، الع ــن، القاه ــة أصــول الدي ــة كلي ــم ومنشــور يف جمل بحــث حمكَّ

أمثلــة عــى اختــاف القــراءات املتواتــرة وأثــر توجيــه القــراءة فيها/مخســة نــاذج خمتــارة مــن ســورة الكهــف -  
ــم ومنشــور يف جملــة كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية، جامعــة  مــن اجلــزء اخلامــس عــرش، بحــث حمكَّ

قطــر، العــدد  2، ســنة  200م.

دالالت وجــوه القــراءات وثــامر توجيهها/مخســة نــاذج خمتــارة مــن ســورة النحــل مــن اجلــزء الرابــع عــرش، -  
ــم ومنشــور يف جملــة كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة، ديب، العــدد   ، ديســمر 2007م. بحــث حمكَّ

نــامذج مــن اختــاف القــراءات وبيــان آثارها/نــاذج خمتــارة مــن ســورة األنبيــاء مــن اجلــزء الســابع عــرش، -  
ــم ومنشــور يف جملــة قطــاع أصــول الديــن، جامعــة األزهــر، القاهــرة، عــدد ينايــر 2008 جــزء  . بحــث حمكَّ

أثــر اختــاف القــراءات يف التفسري/مخســة نــاذج خمتــارة مــن ســورَت احلجــر والنحــل مــن اجلــزء الرابــع - 7
ــون، يف جامعــة اإلمــارات، العــدد   ، ســنة 2008م. ــة الرشيعــة والقان ــم ومنشــور يف جمل عــرش، بحــث حمكَّ

ــة املتخصصــة، واألبحــاث  ــة أن الدراســات اجلامعي ــابقة ملوضــوع البحــث؛ فاحلقيق ــن الدراســات الس ــا ع أم
ــن، ومهــا:  ــد وقفــت عــى دراســتن مهمت ــاء مســتمر، وق ــب، ويف ن ــرية جــدًا يف هــذا اجلان ــة اجلــادة كث العلمي

اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرآنيــة املتواتــرة، لألســتاذ الدكتــور أمحــد بــن حممــد اخلــراط، نرشهتــا - 1
ــورة، ســنة  ــة املن ــف، يف املدين ــد للمصحــف الرشي ــك فه ــع املل ــة، يف جمم ــة للشــؤون العلمي ــة العام األمان
 2 1هـ. وهــي دراســة بيانيــة تشــتمل عــى )81( آيــة مــن الذكــر احلكيــم، إال أن بحثــي اختــص بدراســة 
(، والبالغــة )17( ســبع عــرشة آيــة، ممــا فيــه اختــالف يف القــراءات املتواتــرة عنــد  مجيــع آيــات ســورة )احلــجِّ

القــراء الســبعة. 

ــل، - 2 ــز اجلم ــد العزي ــد عب ــد أمح ــور حمم ــرة، للدكت ــة املتوات ــراءات القرآني ــه الق ــة يف توجي ــوه الباغي الوج
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مــت للمناقشــة بتاريــخ  2/1/ 200م، يف جامعــة  وهــي رســالة دكتــوراه يف التفســري وعلــوم القــرآن، ُقدِّ
ــعة يف مقدمــات وفــروع تتعلــق بعلــوم القــرآن والقــراءات، إال  الريمــوك، إربــد، األردن، وهــي دراســة موسَّ
أن بحثــي اختــص يف إبــراز مجيــع وجــوه االختــالف البالغيــة والتفســريية والنحويــة واللغويــة يف اآليــات 

( حــرًا. املذكــورة مــن ســورة )احلــجِّ

ــث،  ــا، واحلدي ــم منه ــراءات؛ القدي ــه الق ــب توجي ــر يف كت ــارض متناث ــث ح ــرة البح ــل فك ــة إىل أن أص إضاف
ــا)1). ــة، وغريه ــات اللغ ــرآن، ومصنف ــوم الق ــري، وعل ــص؛ يف التفس ــب التخص ــن كت ــري م ــارص، ويف كث واملع

سادسًا: هيكل البحث: اشتمل البحث عى مقدمة، وسبعة عرش مبحثًا، وخامتة.

ــث،  ــة البح ــا، ومنهجي ــة، وحدوده ــداف الدراس ــاره، وأه ــباب اختي ــوع وأس ــة املوض ــا: أمهي ــة: وفيه املقدم
ــابقة. ــات الس والدراس

(، يف )17(  ــع القــراءات الســبع املتواتــرة يف ســورة )احلــجِّ ــه ذكــر أوجــه اختــالف مجي موضــوع الدراســة: وفي
)ســبعة عــرش) مبحثــًا.

اخلامتة، وفيها: أهم النتائج املستفادة، والتوصيات املقرتحة.

)1) 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:

ۡرَضَعــۡت َوتََضــُع ُكُّ َذاِت َحۡــٍل َحۡلََهــا َوتـَـَرى ٱلَّاَس 
َ
ــآ أ قــال اهلل تعــاىل: ﴿يـَـۡوَم تََرۡوَنَهــا تَۡذَهــُل ُكُّ ُمۡرِضَعــٍة َعمَّ

ِ َشــِديٌد ﴾، ]اآليــة: 2[.  ُســَكَٰرٰى َوَمــا ُهــم بُِســَكَٰرٰى َوَلِٰكــنَّ َعــَذاَب ٱللَّ
تشــري اآليــة الكريمــة إىل أهــوال يــوم القيامــة، ومنهــا تصويــر حــال النــاس مــن اهلــمِّ والفــزع مــن شــدائدها، 
فرتاهــم وكأهنــم ســكارى مــن اخلــوف عــى التشــبيه، ومــا هــم بســكارى مــن رشب اخلمــر عــى التحقيــق، لكــن 

عــذاب اهلل شــديد، فقــد أرهقهــم هــول املوقــف، حتــى طــريَّ عقوهلــم، وأذهــب متييزهــم. 

ويف هذه اآلية ثالثة مطالب:

اء)1( يف لفظ: )ُسَكاَرى)، و )بُِسَكاَرى). املطلب األول: بيان اختاف القرَّ

قــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع)2( وعاصــم) ( وابــن كثــري) ( وأبــو عمــرو) ( وابــن عامــر) (: )ُســَكارى)، و )بُِســَكارى)، 
بضــم الســن، وفتــح الــكاف، وإثبــات األلــف بعدهــا يف اللفظــن معــًا. 

وقــرأ محــزة)7( والكســائي)8(: )َســْكَرى)، و )بَِســْكَرى)، بفتــح الســن، وإســكان الــكاف، مــع إســقاط األلــف)9). 
وينحــر نــوع االختــالف هنــا يف تغــريُّ حــركات بعــض احلــروف داخــل املفــردة.

اء السبعة أصحاب القراءات السبع املتواترة. ُتنظر ترامجهم يف كٍل من: أيب بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي،  اء هنا القرَّ )1) يقصد بالقرَّ
كتاب السبعة يف القراءات، حتقيق د. شوقي ضيف، )القاهرة: دار املعارف، 00 1هـ-1980م(، ط2 ، واحلافظ شمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد 
ابن عي 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 وإستانبول، 9  1هـ-2018م(، ط1، واحلافظ شمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن عي بن يوسف بن اجلزري 

اء، عني بنرشه ج. برجسرتارس، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1982م(، ط . الدمشقي، غاية النهاية يف طبقات القرَّ
)2) أبو عبد الرمحن نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين، ولد سنة 70هـ، وهو إمام دار اهلجرة )املدينة(، تويف سنة 9 1هـ، وأشهر رواته: عثان بن سعيد املري، 

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  19هـ، وحفص 

بن سليان الكويف، املتوىف سنة 190هـ.
ي  ) ) عبد اهلل بن كثري املكي، إمام أهل مكة، ولد فيها سنة   هـ، وتويف فيها سنة 120هـ. وأشهر رواته: قنبل حممد بن عبد الرمحن، املتوىف يف مكة سنة 280هـ، والبزِّ

ة املكي، املتوىف يف مكة سنة 0 2هـ. أمحد بن حممد بن أيب بزَّ
سنة   2هـ،  املتوىف  الدوري،  رواته:  وأشهر  سنة   1هـ.  الكوفة  يف  وتويف  البرة،  أهل  إمام  وهو  سنة 8 هـ،  مكة  يف  ولد  البري،  العالء  بن  عمرو  أبو   ( (

والسويس، املتوىف سنة 1 2هـ.
) ) عبد اهلل بن عامر اليحصبي الشامي، ولد سنة 21هـ، وهو إمام أهل القراءة يف الشام، تويف يف دمشق سنة 118هـ. وأشهر رواته: هشام بن عار، املتوىف سنة   2هـ، 

وعبد اهلل بن أمحد بن ذكوان، املتوىف سنة 2 2هـ.
)7) محزة بن حبيب الزيات الكويف، ولد سنة 80هـ، وهو من أئمة أهل الكوفة، تويف سنة   1هـ. وأشهر رواته: خلف بن هشام، املتوىف سنة 229هـ، وخالد خالد 

ابن يزيد الكويف، املتوىف سنة 220هـ.
)8) عي بن محزة الكسائي الكويف، ولد سنة 189، وهو من أئمة أهل الكوفة أيضًا، تويف سنة 189هـ. وأشهر رواته: حفص بن عمر الدوري، املتوىف سنة   2هـ، وأبو 

احلارث الليث بن خالد، املتوىف سنة 0 2هـ. وهو أحد أئمة اللغة.
)9) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص:    ، وعثان بن سعيد بن عثان بن عمر أبو عمرو الداين، جامع البيان يف القراءات السبع، )النارش: جامعة 
الشارقة، اإلمارات، وأصل الكتاب رسائل ماجستري من جامعة أم القرى، وتم التنسيق بن هذه الرسائل وطباعتها بجامعة الشارقة، 28 1هــ2007م(، ط1، ج: 
 ، ص:  7 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج:  ، ص: 81 2، وعبد الفتاح عبد الغني القايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق 

الشاطبية والدرة، )القاهرة: دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، 8  1هـ-2017م(، ص: 9  .
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املطلب الثاين: إعراب وبيان توجيه القراءات:

ــة)1).  ــال منصوب ــًا ح ــا مع ــْكَران(، وإعراهب ــع )َس ــان جلم ــا لغت ــن وفتحه ــكرى( بضــم الس ــكارى( و)َس )ُس
ــْكر املجــازي، نفــى احلقيقــة أبلــَغ نفــي  والعلــاء يقولــون: إن مــن أدلــة املجــاز صــدق نقيضــه، فبعــد أن أثبــت السُّ
ــْكر الــذي هــو هبــم يف تلــك احلالــة ليــس مــن املعهــود  ــَده بالبــاء. والــرُّ يف تأكيــده: التنبيــُه عــى أن هــذا السُّ وأكَّ
ِ َشــِديٌد ﴾، راجــع إىل  يف يشء، وإنــا هــو أمــر مل يعهــدوا قبلــه مثلــه، واالســتدراك بقولــه: ﴿ َوَلِٰكــنَّ َعــَذاَب ٱللَّ
ــْكر املجــازي، كأنــه قيــل: إذا مل يكونــوا ُســكارى مــن  قولــه: ﴿َوَمــا ُهــم بُِســَكَٰرٰى﴾، وكأنــه تعليــل إلثبــات السُّ
ــْكر الغريــب، ومــا ســببه؟ فقــال: ســببه شــدة عــذاب اهلل تعــاىل. وُنِقــل  ــْكر املعهــود، فــا هــذا السُّ اخلمــر وهــو السُّ
عــن جعفــر بــن حممــد الصــادق رمحــه اهلل أنــه قــال: هــو الوقــت الــذي يقــول كل األنبيــاء عليهــم الصــالة والســالم 

فيــه: »نفــي نفــي«)2). 

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءات:

وجــه قــراءة: )ُســَكاَرى) عــى وزن ُكَســاىَل، أنــه أتــى بــه عــى لفــظ ال يشــبه الواحــد، وقيــل هــو اســم مجــع، 
ــَو األصــل يف مجــع َســكَران.  َوُه

ــاء:  ﴾ ]النس ــاَلٰ ــواْ ُكَس ــه تعــاىل: ﴿قَاُم ــاىَل(، إلمجاعهــم عــى قول ــاَلن( جيمــع عــى )ُفَع ــاب )َفْع وحجتهــم َأن َب
ــۡم  نُت

َ
ــاىل: ﴿َوأ ــه تع ــى قول ــم ع ــذا إمجاعه ي ه ــوِّ ــَكاِرى، َوُيَق ــه ُس ــكَران مجع ــَك َس ــالن، َوَكَذلِ ــع كس 142[، مج

ــْكر ُيضِعــف حركــة اإلنســان  ُسَكَٰرٰى﴾]النســاء: 43[، َفــردُّ مــا اختلفــوا فيــه إىل مــا أمجعــوا عليــه َأْوىل. فلــا كان السُّ
شــّبه بكســالن وكســاىل. 

ــرد لــكل ذي عاهــة  ووجــه قــراءة: )َســْكَرى) أنــه مجــع ســكران، عــى وزن: )َفْعــَى( مجــع: )َفْعــاَلن(، وهــو مطَّ
ــْكر آفــة داخلــة عــى اإلنســان كاملــرض، لــذا ُشــبِّه بمــرىض  يف بدنــه؛ كمــرىض، أو يف عقلــه؛ كحمقــى، فلــا كان السُّ
وهلكــى، فقالــوا: َســْكرى مثــل َهْلَكــى. وقيــل: )َســْكرى) اســم مجــع، واحــده: )َســِكٌر(، كَزِمــن وَزْمنَــى، وَهــِرم 

وَهْرَمــى، فيكــون التأنيــث يف: )َســْكَرى( للجمــع، وليــس كالتأنيــث يف: )امــرأة َســْكرى(. 

وحجتهــم أن: )َفْعــَى( مجــع كل ذي رضر، مثــل مريــض ومــرىض، وجريــح وجرحــى. والعــرب تْذهــب بَفاِعــل 
وَفِعيــل َوَفِعــل إذا كان صاحبــه كامَلريــض َأو الريــع، فيجمعونــه عــى َفْعــَى، وجعلــوا ذلــك عالمــًة جلمــع كل ذي 

زمانــة ورضر وهــالك، ال يبالــون إن كان واحــده َفاِعــاًل َأو فعيــاًل َأو َفِعــاًل. 

اليقن للنرش  الفقي، )القاهرة: دار  به الرمحن(، حتقيق سعد كريم  ى )إمالء ما منَّ  القرآن املسمَّ التبيان يف إعراب  البقاء عبد اهلل بن احلسن العكري،  أبو  )1) ينظر: 
والتوزيع، 2001م(، ط1، ص. 87 .

)2) 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، )مر: رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، 1972م(، الطبعة األخرية، ص: 98 . 
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

فإن قيل: فا وجه النفي بعد اإلجياب؟ 

فقــل: وجهــه: أهنــم ســكارى خوفــًا مــن العــذاب وهــول املطلــع، ومــا هــم بســكارى كــا كانــوا يعهــدون مــن 
الــرشاب يف دار الدنيــا)1). 

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فقــراءة: )ُســَكاَرى) عــى أنــه اســم مجــع: )َســْكَران(، وقــراءة: )َســْكَرى) عــى أنــه اســم مجــع: )َســِكْر(، واملعنــى 
ــْكر املجــازي يف اللفظــن األوليــن: )َوَتــَرى النَّــاَس ُســَكاَرى)، )َوَتــَرى  فيهــا واحــد، ويقصــد بــه يف القراءتــن السُّ

ــْكر احلقيقــي يف األخرييــن: )َوَمــا ُهــْم بُســَكاَرى)، )َوَمــا ُهــْم بَســْكَرى). واهلل أعلــم. النَّــاَس َســْكَرى)، والسُّ

المبحث الثاني:

ــمَّ  ــَمآءِ ُث ــَبٍب إَِل ٱلسَّ ــُدۡد بَِس ــَرةِ فَۡلَيۡم ــا َوٱٓأۡلِخ ۡنَي ُ ِف ٱدلُّ هُ ٱللَّ ــُرَ ــن يَن ن لَّ
َ
ــنُّ أ ــن َكَن َيُظ ــال اهلل تعــاىل: ﴿َم ق

ــواْ  ــۡم َوۡلُوفُ ــمَّ ۡلَۡقُضــواْ َتَفَثُه ــة: 15[. وقــال تعــاىل: ﴿ُث ــا يَغِيــُظ﴾، ]اآلي ــُدهُۥ َم ــَنَّ َكۡي ــۡل يُۡذهِ ــۡر َه ــۡع فَۡلَينُظ ۡلَۡقَط
ــِق﴾، ]اآليــة: 29[. ــِت ٱۡلَعتِي ــواْ بِٱۡلَۡي وَّفُ ــۡم َوۡلَطَّ نُُذورَُه

ــه ملسو هيلع هللا ىلص، وتبالــغ يف زجــر َمــن يظــن خالفــه بدعوتــه إىل التحــدي بــا شــاء  تؤكــد اآليــة األوىل نــر اهلل تعــاىل نبيَّ
مــن وســائل ومكايــدات؛ إذ هــي ال شــك خــارسة داحضــة، عــى مبــدأ مــا يقــال للحاســد احلاقــد: ُمــْت غيظــًا. 

ــة إىل إمتــام شــعائر ومناســك احلــج؛ كالتحلــل مــن اإلحــرام، والوفــاء بالنــذور، وطــواف  ــة الثاني وتدعــو اآلي
ــه ثالثــة مطالــب: اإلفاضــة. وفي

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف ألفاظ: )ثمَّ ْلَيْقَطْع)، و)ثمَّ ْلَيْقُضوا)، و)َوْلُيوُفوا)، و)َوْلَيطََّوُفوا).

ــمَّ  ــن عامــر: )ُث ــن كثــري وعاصــم ومحــزة والكســائي وقالــون عــن نافــع وهشــام عــن اب ــر الســبعة؛ اب قــرأ أكث
ــًا.  ــا مجيع ــالم فيه ــوا)، بإســكان ال ــوا)، و)َوْلَيطََّوُف ــوا)، و)َوْلُيوُف ــمَّ ْلَيْقُض ــْع)، و)ث ْلَيْقَط

وقــرأ أبــو عمــرو وابــن عامــر وورش عــن نافــع: )ثــمَّ لَِيْقَطــْع)، و)ثــمَّ لَِيْقُضــوا) بكــر الالمــن فيهــا، وزاد ابــن 
ذكــوان عــن ابــن عامــر عليهــا: )َولُِيوُفــوا) و)َولَِيطََّوُفــوا) بَِكــْر اَلم اأْلَمــر وختفيفهــا يف األربعــة مجيعها.

ووافقهم قنبل عن ابن كثري بكر الالم فقط يف: )ثمَّ لِيْقُضوا) وحدها.

وقــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع وابــن كثــري وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي وحفــص عــن عاصــم وهشــام عــن ابــن 
عامــر: )َوْلُيوُفــوا) بتســكن الــالم وختفيفهــا، مــن غــري تشــديد الفــاء.

العربية،  اللغة  )دمشق: جممع  الدين رمضان،  السبع وعللها وحججها، حتقيق حميي  القراءات  الكشف عن وجوه  القيي،  أيب طالب  بن  أبو حممد مكي  ينظر:   (1(
 197م(، ج: 2، ص:  11، وأبو زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة، حجة القراءات، حتقيق سعيد األفغاين، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 99 1هـ-1979م(، 
الرسالة، 17 1هـ- مؤسسة  )بريوت:  مكرم،  سامل  العال  عبد  حتقيق  السبع،  القراءات  يف  احلجة  خالويه،  بن  أمحد  بن  احلسن  اهلل  عبد  وأبو  ط2، ص: 72 ، 

 199م(، ط ، ص: 2 2. 
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وا) بتسكن الالم وختفيفها، وفتح الواو، وتشديد الفاء)1).  وقرأ أبو بكر شعبة وحده عن عاصم: )َوْلُيَوفُّ

ــا يف تغــريُّ حــركات بعــض احلــروف مــا بــن الســكون واحلركــة داخــل بعــض  ــوع االختــالف هن وينحــر ن
ــن التشــديد والتخفيــف يف بعضهــا اآلخــر. ــا ب املفــردات، وم

املطلب الثاين: إعراب وبيان توجيه القراءات:

ينقســم اختــالف القــراء يف قــراءة املفــردات الســابقة إىل وجهــن حــرًا: تســكن الــالم، وكرهــا يف األفعــال 
ــوا)، ومرجــع اخلــالف يف مجيــع وجــوه  األربعــة املذكــورة، إضافــة إىل انفــراد أيب بكــر شــعبة يف تشــديد فــاء: )َوْلُيَوفُّ

يِفٌّ بحــت. القــراءة لفظــيٌّ حمــٌض، وتوجيهــه رَصْ

ن الــالم فيهــا: )وهــي الم األمــر( أنــه عــى األصــل يف تســكن الم األمــر إذا ُســبقت بــأدوات  فوْجــه َمــن ســكَّ
العطــف: الــواو والفــاء وُثــمَّ يف كل القــرآن. والعلــة يف ذلــك أن أصــل الــالم الســكون، وإنــا كــرت ألهنــا وقعــت 

ابتــداًء، فــإذا كان قبلهــا حــرف متصــل هبــا رجعــت الــالم إىل األصــل الــذي كانــت عليــه، وهــو الســكون. 

ــا﴾ ]الكهــف: 110[،  ــۡل َعَمــٗا َصٰلِٗح ي هــذا إمجــاع القــراء عــى تســكن الــالم يف قولــه تعــاىل: ﴿فَۡلَيۡعَم ويقــوِّ
ــور: 31[)2). ﴾ ]الن ــنَّ ــَن ِبُُمرِهِ ــه تعــاىل: ﴿َوۡلَۡضِۡب وقول

ــواو(،  ( و)ال ــمَّ ــن أداَت العطــف: )ث ــق ب ــوا)، التفري ــمَّ لَِيْقُض ــْع)، و)ث ــمَّ لَِيْقَط ــالم يف: )ث ــر ال ــن ك ــه َم ووْج
ــْر).  ــه: )َفْلَينُْظ ــاء يف قول ــة كالف ــس الكلم ــن نف ــا م ــواو كأهن ــكالم، وال ــن ال ( مفصــول م ــمَّ ــم أن: )ُث وحجته

قــال القــايض أبــو حممــد رمحــه اهلل: أمــا الــواو والفــاء إذا دخلــت إحدامهــا عــى الم األمــر فحكــى ســيبويه أهنــم 
( فهــي كلمــة  ــمَّ يروهنــا كأهنــا مــن الكلمــة، فســكون الــالم بعدهــا ختفيــف، وهــو أفصــح مــن حتريكهــا، أمــا )ُث

مســتقلة، فالوجــه حتريــك الــالم بعدهــا. 

( بمنزلة الفاء والواو) ). عى أن مجيعها أدوات عطف. وقد رأى بعض النحوين امليم من: )ُثمَّ

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءات:

ــوا) ال يوجــد يف مجيــع أوجــه اختــالف القــراءات املذكــورة أيُّ أثــر يف معــاين اللغــة والنحــو  فيــا عــدا: )َوْلُيَوفُّ
واإلعــراب، أو التفســري واألحــكام، فكلهــا روايــات منضبطــة برشوطهــا وأســانيدها عنــد أهــل التحقيــق يف القراءة؛ 

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

اجلزري، نرش  وابن  السبع، ج:  ، ص:  7 1، 79 1،  القراءات  البيان يف  والداين، جامع  القراءات، ص:    ،    ،  السبعة يف  كتاب  ابن جماهد،  ينظر:   (1(
القراءات العرش:، ج:  ، ص: 81 2،  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص: 70 ، 72 .

)2) ابن زنجلة، حجة القراءات، ص:  7 .
ى املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، )طبع عى نفقة أمري دولة قطر، الدوحة،  ) ) أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلي، ، تفسري ابن عطية، املسمَّ

98 1هـ-1977م(، ط1، ج: 10، ص: 1 2.
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

ــف الفــاء يف: )َوْلُيوُفــوا) أنــه جــاء بنــاًء عــى فعــل: )أوىف ُيــويِف إيفــاًء(  ــوا) فحجــة َمــن خفَّ أمــا يف لفــظ: )َوْلُيَوفُّ
د الفــاء: ِ﴾ ]النحــل: 91[. وحجــة َمــن شــدَّ ــِد ٱللَّ ــواْ بَِعۡه ۡوفُ

َ
 الــذي يقــع للقليــل والكثــري، كــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوأ

ــل: )َوىفَّ ُيــَويفِّ توفيــًة( للتكثــري والتكريــر واملداومــة، كــا قــال تعــاىل: ﴿ِإَوبَۡرٰهِيــَم  ــوا) أنــه جــاء بنــاًء عــى فعَّ )َوْلُيَوفُّ
﴾ ]النجــم: 37[، ومهــا لغتــان)1). ٰٓ ِي َوفَّ ٱذلَّ

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ــا  ــظ يضبطه ــات يف اللف ــون لغ ــدو أن تك ــر، وال تع ــا أيُّ أث ــن اختالفه ــج ع ــة األوىل ال ينت ــاظ األربع  إنَّ األلف
ه الغــدر، وهــو راجــع إىل أصــل اشــتقاق كل منهــا،  ــوا) فهــو مــن الوفــاء، وضــدُّ ــي، أمــا لفــظ: )َوْلُيَوفُّ النقــل والتلقِّ
ــري  ــتعاله للتكث ــري، واس ــل والكث ــه يف القلي ــى، ووقوع ــه ذات املعن ــع تضمين ــديد(، م ــف والتش ــد: )التخفي أقص

ــم. ــة. واهلل أعل ــر واملداوم والتكري

المبحث الثالث:

ــن نَّــارٖ يَُصــبُّ  َعــۡت لَُهــۡم ثَِيــاٌب ِمّ ِيــَن َكَفــُرواْ قُِطّ ِِّهــۡمۖ فَٱذلَّ قــال اهلل تعــاىل: ﴿َهـٰـَذاِن َخۡصَمــاِن ٱۡخَتَصُمــواْ ِف َرب
ِمــن فَــۡوِق رُُءوِســِهُم ٱۡلَِميــمُ ﴾ ]اآليــة: 19[. 

تشــري اآليــة الكريمــة إىل خصمــن اختصمــوا يف أمــر رهبــم، وذكــر املفــرون يف تعيينهــم أقــواالً؛ أشــهرها: أهنــم 
ــون  ــن، ويقابلهــم املعطوف ــه يعــود إىل الفريقــن: املؤمن ــث البخــاري)2)، أو أن ــده حدي ــدر، ويؤي ــوم ب ــارزون ي املتب
ــَرٰى  ــنَي َوٱلََّصٰ ِٰب ِٔ ــاُدواْ َوٱلصَّ ــَن َه ِي ــواْ َوٱذلَّ ــَن َءاَمُن ِي ــاىل: ﴿إِنَّ ٱذلَّ ــه تع ــابقة يف قول ــل الس ــة قب ــم يف اآلي عليه
ُكــٓواْ﴾ ]اآليــة: 17[، وقيــل: عــامٌّ يف مجيــع املؤمنــن والكفــار، وقيــل يف اختصــام أهــل اجلنــة  ۡشَ

َ
ِيــَن أ َوٱلَۡمُجــوَس َوٱذلَّ

والنــار) ). وفيــه ثالثــة مطالــب:

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )َهَذاِن).

قرأ مجهور السبعة؛ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ومحزة والكسائي: )َهَذاِن) بالتخفيف يف كر النون. 

ًا الزمًا) ). ها مدَّ ) بتشديد النون مع مدِّ وقرأ ابن كثري وحده: )َهَذانِّ

وينحر نوع االختالف يف تغريُّ حركة آخر املفردة؛ ما بن ختفيف، وتشديد.

)1) مكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، ج: 2، ص: 117.
ْم﴾ ]احلج: 19[، نزلت  )2) أخرج البخاري يف صحيحه بسنده عن قيس بن عباد، قال: سمعت أبا ذر h ُيقِسم قَسًا: إن هذه اآلية: ﴿َهَذاِن َخْصاَمِن اْخَتَصُموا يِف َربِِّ
يف الذين برزوا يوم بدر: محزة، وعي، وعبيدة بن احلارث، وعتبة، وشيبة، ابنَي ربيعة، والوليد بن عتبة. أبو عبد اهلل حممد بن إساعيل البخاري، صحيح البخاري، 

كتاب املغازي، باب قتل أيب جهل، رقم احلديث: 972 ، )بريوت: املكتبة العرية،  2 1هـ- 200م(، ص:  9 .
العلمية،  199م(،  الكتب  دار  الدين، )بريوت:  التفسري:، عناية أمحد شمس  املسري يف علم  زاد  بن اجلوزي،  الرمحن بن عي  الدين عبد  الفرج مجال  أبو  ينظر:   ( (
ط1، ج: ، ص:  0 ، وحممد بن عي الشوكاين، فتح القدير اجلامع بن فنَّي الرواية والدراية من علم التفسري، )بريوت: دار الفكر للطباعة والنرش،  9 1هـ-

 197م(، ط ، ج:  ، ص:  0 .
) ) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص:    ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص:  7 1، 79 1، وابن اجلزري، نرش القراءات 

العرش، ج:  ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص: 71 .
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املطلب الثاين: إعراب وبيان توجيه القراءتني:

ــى اســم اإلشــارة: )هــذا(،  ــه عــى أصلــه يف اللغــة، وهــو مثنَّ وْجــه التخفيــف يف قــراءة اجلمهــور: )هــذاِن) أن
ــى. ــه مثنَّ ــف ألن ــه األل ــة رفع ــوع، وعالم ــدأ مرف ــن: مبت ــه يف القراءت ــه ذات وإعراب

) أنــه جعــل التشــديد عوضــًا مــن األلــف املحذوفــة التــي كانت يف:  ووْجــه التشــديد يف قــراءة ابــن كثــري: )هــذانِّ
ض آثــر متــام الكلمــة،  ض، فَمــن عــوَّ ض، ومنهــم َمــن إذا حــذف مل يعــوِّ )هــذا(، وِمــن العــرب َمــن إذا حــذف عــوَّ
ض،  ض آثــر التخفيــف، ومثــل ذلــك يف تصغــري: )مغتســل(، فمنهــم مــن يقــول: )مغيســل(، فلــم يعــوِّ وَمــن مل يعــوِّ

ض مــن التــاء يــاًء، كــا أهنــا لغــة لبعــض العــرب يف املبهــات)1). ومنهــم مــن يقــول: )مغيســيل(، فعــوَّ

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتني:

اخلصــم مصــدر يعــمُّ املفــرد واملثنــى واجلمــع واملذكــر واملؤنــث، وأكثــر اســتعاله يف اإلفــراد، فمــن ثنَّــى أو مجــع 
فإنــا محلــه عــى الصفــات واألســاء، وقــال: )اْخَتَصُمــوا) محــاًل عــى املعنــى، واإلشــارة هبذيــن إىل الفريقــن، ألن 

كل خصــم فريــق فيــه أشــخاص، وقيــل: اختصمــوا، وقــد قــال: )َخْصــاَمِن) ألهنــا مجعــان)2). 

ــٌة،  ــواْ﴾، واجلــواب: اخلصــم صف ــاِن ٱۡخَتَصُم ــَذاِن َخۡصَم ــه: ﴿َهٰ ــان بقول ــع اثن ــل اجلم ــال أق ــن ق ــج َم واحت
وصــف هبــا الفــوج أو الفريــق، فكأنــه قيــل: هــذان فوجــان، أو فريقــان خيتصــان، فقولــه: هــذان للفــظ، واختصموا 
ــل: هــؤالء خصــان،  ــو قي ــد : 16[، ول ــواْ﴾ ]حمم ٰٓ إَِذا َخرَُج ــيَّ ــَك َح ــَتِمُع إَِلۡ ــن يَۡس ــم مَّ ــه: ﴿َوِمۡنُه ــى، كقول للمعن
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 كتابــًا، ونبيُّنــا قبــل 
ــا بنبيِّكــم، وبــا أنــزل اهلل مــن كتــاب، وأنتــم  ــا بمحمــد ملسو هيلع هللا ىلص، وآمن نبيِّكــم. وقــال املؤمنــون: نحــن أحــق بــاهلل، آمن

تعرفــون كتابنــا ونبيَّنــا ثــم تركتمــوه، وكفرتــم بــه حســدًا، فهــذه خصومتهــم يف رهبــم) ). 

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ــه  ــف والتشــديد في ــذا(، والتخفي ــة اســم اإلشــارة: )ه ــى واحــد، وهــو تثني ــن بمعن ــَذاِن) يف القراءت لفــظ: )َه
لغتــان عنــد العــرب يف تعويــض ألــف: )هــذا( عنــد التثنيــة، أو تركــه عــى أصلــه خمففــًا، والتثنيــة لِلَّفــظ يف االســم: 

)هــذا(، واجلمــع ملعنــى فعــل اخلصومــة: )اْخَتَصُمــوا)، يريــد الفريقــن املؤمنــن والكافريــن. واهلل أعلــم.

)1) ينظر: أبو عي احلسن بن عبد الغفار الفاريس، احلجة للقراء السبعة، حتقيق بدر الدين قهوجي، وبشري جوجيات، )دمشق: دار املأمون للرتاث،  198م(، ط1 ج: 
 ، ص: 1 1، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص:     و 19، وابن عطية، تفسري املحرر الوجيز، ج: 10، ص: 1 2.

اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  )الدوحة:  طالب،  الدين  نور  حتقيق  القرآن،  تفسري  يف  الرمحن  فتح  احلنبي،  املقديس  العليمي  حممد  بن  الدين  جمري  ينظر:   (2(
0  1هـ-2009م(، ط1، ج:  ، ص: 11 ، وحممد بن أمحد بن جزي الكلبي، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، )بريوت: دار الكتاب العريب،  9 1هـ- 197م(، 
ط2، ج:  ، ص: 72، وأبو إسحاق إبراهيم بن الري الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، حتقيق عبد اجلليل عبده شلبي، )القاهرة: دار احلديث،  199م(، ج:  ، 

ص:  2 ، والعكري، التبيان يف إعراب القرآن، ص:  9 .
) ) ينظر: أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسن التيمي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، مفاتيح الغيب، التفسري الكبري، )بريوت: دار إحياء الرتاث 

العريب، 20 1هـ(، ط ، ج: 12، ص: 22، والزخمرشي، تفسري الكشاف، ص: 92 .
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

ـٰـٖت َتۡــرِي ِمــن  ٰلَِحـٰـِت َجنَّ ِيــَن َءاَمُنــواْ وََعِملُــواْ ٱلصَّ َ يُۡدِخــُل ٱذلَّ المبحــث الرابــع: قــال اهلل تعــاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

َســاوَِر ِمــن َذَهــٖب َولُۡؤلـُـٗؤۖا َوِلَاُســُهۡم فِيَهــا َحرِيــٌر ﴾، ]اآليــة: 23[. 
َ
نَۡهـٰـُر ُيَلَّــۡوَن فِيَهــا ِمــۡن أ

َ
َتۡتَِهــا ٱۡل

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 بــرش، جــزاء إياهنــم الصــادق، وعملهــم الصالــح. وفيــه ثالثــة مطالــب:

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )َوُلْؤُلًؤا).

ــن،  ــن مهموزت ــٍؤ)، بواوي ــائي: )ولؤل ــر ومحــزة والكس ــن عام ــرو واب ــو عم ــري وأب ــن كث ــراء؛ اب ــر الق ــرأ أكث ق
ــن اجلــر. وبتنوي

وقــرأ نافــع وحفــص عــن عاصــم: )ولؤلــؤًا) بواويــن مهموزتــن، وبتنويــن النصــب. وقــرأ شــعبة عــن عاصــم: 
ــرو: ــن أيب عم ــويس ع ــرأ الس ــب. وق ــن النص ــة، وبتنوي ــواو الثاني ــز ال ــواو األوىل، ومه ــف ال ــؤًا)، بتخفي  )ولول

)ولولٍؤ)، بتخفيف الواو األوىل، ومهز الواو الثانية، وبتنوين اجلّر)1).

وينحــر االختــالف يف هــذه املفــردة يف تغــريُّ بعــض حروفهــا؛ مــا بــن مهــز، وإبــدال، وتغــريُّ حــركات إعــراب 
آخرهــا؛ مــا بــن تنويــن نصــب، وتنويــن جــّر.

املطلب الثاين: إعراب وبيان توجيه القراءات:

اللؤلــؤ مــا يســتخرج مــن البحــر مــن جــوف الصــدف، وهــو اســم للجوهــر كبــريه وصغــريه، وقــد يكــون يف 
ــوار باللؤلــؤ.  األســاور، كــا يكــون يف الذهــب. واملــراد بالتحليــة هنــا ترصيــع السِّ

ه بالــواو عــى أول الــكالم، أي عــى: )أســاور(، أو عــى: )ذهــب(،  واحلجــة ملــن قــرأ باخلفــض: )ولؤلــٍؤ) أنــه ردَّ
ــوار قــد يكــون مــن ذهــب مرصــع بلؤلــؤ، وقــد يكــون مــن لؤلــؤ فقــط. ألن السِّ

ــم  ــة لرس ــؤًا، وموافق ــون لؤل ــاه: وحُيلَّ ــاًل كاألول، معن ــر فع ــه أضم ــؤًا) أن ــرأ بالنصــب: )ولؤل ــن ق ــة مل واحلج
ــف. املصح

واحلجــة ملــن مهــز مهزتــن - خفضــًا أو نصبــًا: )ولؤلــٍؤ)، أو: )ولؤلــؤًا) - أنــه أتــى بالكلمــة عــى أصلهــا، أي 
باهلمــز.

ــف الكلمــة بحــذف إحدامهــا.  واحلجــة ملــن قــرأ هبمــزة واحــدة: )ولولــٍؤ) أنــه َثُقــَل عليــه اجلمــع بينهــا، فخفَّ
وقــد اختلــف عنــه يف احلــذف؛ فقيــل األوىل: )ولولــٍؤ) وهــي أثبــت، وقيــل الثانيــة: )ولؤلــٍو) وهــي أضعــف)2).

)1) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص:    ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص: 79 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 
 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص: 71 .

)2) ينظر: ابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع، ص: 2 2.
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املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءات:

ــون فيهــا مــن أســاور مــن  ــٍؤ) العطــف عــى موضــع اجلــار واملجــرور، تقديــره حيلَّ : )ولؤل توجيــه قــراءة اجلــرِّ
ذهــب، ومــن لؤلــٍؤ.

ر منصــوب، تقديــره: وحيلَّــون لؤلــؤًا)1). والقــراءات كلهــا  وتوجيــه قــراءة النصــب: )ولؤلــؤًا) العطــف عــى مقــدَّ
ــى واحد. ــا بمعن هن

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ــي يف حالَتــي اهلمــز واإلبــدال، وخيتلــف يف  اللفــظ يف اختــالف القــراءات كلهــا بمعنــى واحــد، ويضبطــه التلقِّ
اإلعــراب مــا بــن عطــف عــى جمــرور مقــّدر، أو عطــف عــى منصــوب مقــّدر. واهلل أعلــم.

ِ َوٱلَۡمۡســِجِد ٱۡلَــَراِم  وَن َعــن َســبِيِل ٱللَّ ِيــَن َكَفــُرواْ َوَيُصــدُّ المبحــث الخامــس: قــال اهلل تعــاىل: ﴿إِنَّ ٱذلَّ
ِلــٖم﴾، 

َ
ِۢ بُِظۡلــٖم نُِّذۡقــُه ِمــۡن َعــَذاٍب أ ــاد ِي َجَعۡلَنـٰـُه لِلنَّــاِس َســَوآًء ٱۡلَعِٰكــُف فِيــهِ َوٱۡلَــادِۚ َوَمــن يـُـرِۡد فِيــهِ بِإِۡلَ ٱذلَّ

]اآلية: 25[. 

ــة، ومــا ســبقه مــن صــدِّ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص عــن املســجد احلــرام، يف  ــة الكريمــة إىل أحــداث صلــح احلديبي تشــري اآلي
بيــاٍن إىل مكانــة البيــت قبلــًة ومنســكًا ومتعبــدًا للمقيــم فيــه، واآلت مــن الباديــة، مــع التحذيــر مــن إظهــار الــرشك 

واإلحلــاد فيــه. وفيــه ثالثــة مطالــب:

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )َسواًء)، ولفظ: )َواْلَباِد).

ــن  ــو بكــر شــعبة ع ــرو ومحــزة والكســائي وأب ــو عم ــر وأب ــن عام ــري واب ــن كث ــع واب ــور الســبعة؛ ناف ــرأ مجه ق
ــن النصــب. ــَواًء) بتنوي ــده: )َس ــن عاصــم وح ــص ع ــا حف ــع. وقرأه ــن الرف ــَواٌء) بتنوي عاصــم: )َس

وقــرأ أكثــر القــراء؛ ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي وقالــون عــن نافــع: )والبــاِد) بحــذف اليــاء وصــاًل 
ووقفــًا.

وقرأ أبو عمرو وورش عن نافع: )والباِدي) بإثبات ياٍء بعد الدال وصاًل، وحذفها وقفًا.

وقرأ ابن كثري: )والباِدي) بإثبات الياء وصاًل ووقفًا)2).

وينحــر نــوع االختــالف يف تغــريُّ احلركــة اإلعرابيــة للمفــردة األوىل: )ســواء)؛ مــا بــن تنويــن رفــع، أو نصب، 
واالختــالف يف املفــردة الثانيــة: )والبــادي) يف حــذف اليــاء آخــر املفــردة، أو إثباهتا.

)1) ينظر: ابن زنجله، حجة القراءات:، ص:  7 ، ونر بن عي بن حممد أيب عبد اهلل بن أيب مريم الشريازي، الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها، حتقيق د. 
عمر محدان الكبيي، )جدة، اجلاعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم،  1 1هـ- 199م(، ط1، ج: 2/ ص:  87.

)2) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص:    ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص: 79 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 
 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص: 72 .
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

املطلب الثاين: إعراب وبيان توجيه القراءات:

ــه االبتــداء، والعاكــُف هــو اخلــر، وقيــل: اخلــر: ســواٌء، وهــو  ــه أراد ب وْجــه قــراءة تنويــن الرفــع )َســَواٌء) أن
م، واملعنــى: الــذي جعلنــاه للنــاس قبلــة أو متعبــدًا، العاكــُف فيــه والبــادي ســواٌء، أي: ليــس أحُدمهــا أحــقَّ  مقــدَّ

بــه مــن اآلخــر.

ووْجه قراءة تنوين النصب: )َسَواًء) حيتمل إعرابه أمرين: 

ــا . 1 ــُه قُۡرَٰءنً ــا َجَعۡلَنٰ ــاىل: ﴿إِنَّ ــال تع ــا ق ــاه مســتويًا، ك ــاُه)، أي جعلن ــًا لفعــل: )َجَعْلنَ أن يكــون مفعــوالً ثاني
ــا لََّعلَُّكــۡم َتۡعقِلُــوَن﴾ ]الزخــرف: 3[، فهــو مصــدر يف معنــى اســم الفاعــل، ورفــع: )اْلَعاكِــف) بفعــٍل  َعَربِّيٗ

ٍر أي: اســتوى العاكــف فيــه والبــادي.  مقــدَّ

أن يكون حاالً من الضمري: )اهلاء( يف: )َجَعْلنَاُه) )1). . 2

ووْجــه قــراءة: )والبــاِد) بكــر الــدال دون يــاٍء اتباعــًا لرســم املصحــف، واكتفــاًء بالكــرة عــن اليــاء، لداللتهــا 
. عليها

ووْجــه قــراءة: )والبــاِدي) وصــاًل ووقفــًا أهنــا جــاءت عــى أصــل الــكالم، تقــول: بــدا يبــدو إذا دخــل الباديــة 
فهــو بــاٍد، مثــل راٍع، والراعــي. واألصــل: )البــاِدُو( فانقلبــت الــواو يــاًء لكــر مــا قبلهــا، فصــارت: )والبــاِدْي).

ووجــه قــراءة َمــن أثبتهــا وصــاًل وحذفهــا وقفــًا أهنــم اتبعــوا األصــل مــرة، ورســم املصحــف أخــرى؛ إذ هــي 
فيــه بغــري يــاء.

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءات

ــا االختــالف يف  ــاِد)، بمعنــى واحــد لغــة، وإن ــاِدْي)، )والب القــراءات يف املفردتــن: )َســَواًء)، )َســَواٌء)، و)والب
ــه اإلعــراب. ــة وأداء اللفــظ، وتوجي كيفي

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.

)1) ينظر: ابن أيب مريم، الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها، ج: 2، ص: 877.
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َمــا َخــرَّ  نَّ
َ
ِ فََكأ ِ َغــۡرَ ُمۡرِكـِـنَي بـِـهۦِۚ َوَمــن يـُـۡرِۡك بـِـٱللَّ المبحــث الســادس: قــال اهلل تعــاىل:  ﴿ُحَنَفــآَء لِلَّ

يــُح ِف َمَكٖن َســِحيٖق﴾، ]اآليــة: 31[.  ۡو َتۡهــوِي بـِـهِ ٱلرِّ
َ
ــۡرُ أ ــَمآءِ َفَتۡخَطُفــُه ٱلطَّ ِمــَن ٱلسَّ

ــر، حــن  ر حــال املــرشك يف إهــالك نفســه يف مشــهد رهيــب مؤثِّ تدعــو اآليــة إىل التوحيــد ونبــذ الــرشك، وُتصــوِّ
يتســاقط مــن الســاء، فتســتلبه الطــري خطفــًا رسيعــًا، أو هيــوي يف مهلكــة بعيــدًا عــن أي أمــل يف نجاتــه. وفيــه ثالثــة 

لب: مطا

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )َفَتْخَطُفُه).

قــرأ مجهــور الســبعة؛ ابــن كثــري وأبــو عمــرو وابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي: )َفَتْخَطُفــُه) بالتخفيــف؛ 
بســكون اخلــاء، وفتــح الطــاء.

وقرأ نافع وحده: )َفَتَخطَُّفُه) بفتح اخلاء، وتشديد الطاء)1).

وينحر نوع االختالف يف تغريُّ صفة بعض احلروف داخل املفردة؛ ما بن التخفيف، والتشديد.

املطلب الثاين: إعراب وبيان توجيه القراءتني:

ــَف  ــۡن َخِط ــاىل: ﴿إِلَّ َم ــه تع ــن قول ــذًا م ــف، أخ ــى خطــف خيطِ ــاه ع ــه بن ــُه) أن ــف: )َفَتْخَطُف ــن خفَّ ــه َم وْج
ــَهاٌب ثَاقِــٌب﴾ ]الصافــات: 10[.  ــُهۥ ِش ۡتَبَع

َ
ــَة فَأ ٱۡلَۡطَف

ــل، ثــم حــذف  د: )َفَتَخطَُّفــُه) أنــه بنــاه عــى اختطــف خيتطـِـف، فأصلــه عنــده: )فتتختطُفــه( َتَتفعَّ ووْجــه َمــن شــدَّ
ــل، ونقــل فتحتهــا إىل اخلــاء،  ــاء التفعُّ إحــدى التاءيــن ختفيفــًا التفــاق حركتهــا، أراد: ) فتختطفــه(، ثــم حــذف ت

د الطــاء. للمبالغــة يف االختطــاف.  وشــدَّ

ــاج يف العــدول عــن لفــظ املــايض يف العطــف إىل لفــظ املضــارع: )فتخطفــه)، فقــال: ســياق الــكالم  وذهــب الزجَّ
) وهــو مــاض، وإنــا عــدل  يقتــي أن يعطــف: )فتخطفــه) عــى مضــارع، مــع أنــه يف اآليــة معطــوف عــى: )خــرَّ
عــن ذلــك لتصويــر الواقــع، والتقديــر: فهــي ختطفــه، فيكــون مــن عطــف اجلملــة عــى اجلملــة، ولكنــه آثــر املخالفــة 

الســتحضار الصــورة الغريبــة التــي تصــوره مزعــًا يف حواصــل الطــري)2).

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتني:

اخلطــف واالختطــاف: هــو أخــذ الــيء وتناولــه برعــة، وكلتــا القراءتــن لغتــان فصيحتــان، تقــول العــرب: 
خطــف خيطــف، واختطــف خيتطــف، وال شــك أن الزيــادة يف املبنــى تضيــف زيــادة يف املعنــى. 

فعى قراءة التخفيف: )َفَتْخَطُفُه) أراد أن الطري ختطفه لتهاويه من الساء. 

)1) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص:    ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص: 80 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 
 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .

اج، معاين القرآن وإعرابه، ج:  ، ص: 29 . )2) الزجَّ
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

ــُغ يف اإلهــالك،  ــُه) أراد أن الطــري تتخطَّفــه وتتســابق إىل ختاطفــه، وهــو أْبَل بينــا عــى قــراءة التشــديد: )َفَتَخطَُّف
ــَنُ يف تصويــر مشــهد الســقوط يف الــوادي الســحيق. ويف كلتــا القراءتــن صــورة بالغيــة يف تشــبيه متثيــي، ألن  وأْب

وجــه الشــبه منتــزع مــن متعــدد.

ــب  ــن املرك ــون م ــبيه أن يك ــذا التش ــوز يف ه ــه: جي ــار الزخمــرشي يف قول ــة أش ــذه الصــورة البالغي ــان ه ويف بي
ق، فــإن كان تشــبيهًا مركبــًا فكأنــه قــال: َمــن أرشك بــاهلل فقــد أهلــك نفســه إهــالكًا ليــس بعــده هنايــة، بــأن  واملفــرَّ
ــه  ق مزعــًا يف حواصلهــا، أو عصفــت ب ــه الطــري، فتفــرَّ ــن خــرَّ مــن الســاء فاختطفت ــه بصــورة حــال َم ر حال صــوَّ
ه بالســاء، والــذي  قــًا فقــد شــبَّه اإليــان يف علــوِّ الريــح حتــى هــوت بــه يف بعــض املطــاوح البعيــدة. وإن كان مفرَّ
ــة، والشــيطان  ــكاره بالطــري املختطف ــوزع أف ــي تت ــاهلل، بالســاقط مــن الســاء، واألهــواء الت ــان وأرشك ب ــرك اإلي ت

ــه يف بعــض املهــاوي املتلفــة)1). ــة بالريــح التــي هتــوي بــا عصفــت ب ــه يف وادي الضالل ح ب الــذي يطــوِّ

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فحجة قراءة التخفيف: )َفَتْخَطُفُه) أهنا عى األصل يف معنى اختطاف الطري. 

ــُه) أهنــا تأكيــد عــى تســابق الطــري لتحقيــق هــذا االختطــاف، وهــي أبلــغ يف  وحجــة قــراءة التشــديد: )َفَتَخطَُّف
ــى . واهلل أعلــم. ــادة يف املعن ــدل عــى الزي ــى ت ــادة يف املبن التشــبيه ؛ إذ الزي

ــم  ــا َرزََقُه ٰ َم ِ َعَ ــَم ٱللَّ ــُرواْ ٱۡس َۡذُك ــٗك ِلّ ــا َمنَس ــةٖ َجَعۡلَن مَّ
ُ
ّ أ

ــُلِ ــاىل: ﴿َولِ ــال اهلل تع المبحــث الســابع: ق
 ّ
ِ ٱلُۡمۡخبِتـِـنَي﴾، ]اآليــة: 34[، وقــال تعــاىل: ﴿لِّــُلِ ْۗ َوبـَـِرّ ۡســلُِموا

َ
ۥٓ أ نَۡعـٰـِمۗ فَإَِلُٰهُكــۡم إَِلـٰـٌه َوِٰحــٌد فَلَــُه

َ
ــۢن بَِهيَمــةِ ٱۡل ِمّ

ــَتقِيٖم ﴾ ۡس ــٗدى مُّ ــَىٰ ُه ــَك لََع ــَكۖ إِنَّ ِّ ــرِۚ َوٱۡدُع إَِلٰ َرب ۡم
َ
ــَك ِف ٱۡل ــَا يَُنٰزُِعنَّ ــُكوهُۖ فَ ــۡم نَاِس ــًك ُه ــا َمنَس ــةٖ َجَعۡلَن مَّ

ُ
 أ

]اآلية: 67[. 

يبــنِّ اهلل تعــاىل يف هــذه اآليــة أن مجيــع األمــم الســابقة متفقــة عــى معنــى توحيــد اهلل وإفــراده بالعبوديــة، لكنهــا 
ــة  ــى يف اآلي ــرشِّ اهلل فيهــا املطيعــن املتواضعــن، كــا يؤكــد عــى ذات املعن ختتلــف يف أداء الشــعائر واملناســك، ويب

التاليــة، ويدعــو إىل نبــذ النــزاع واخلصــام، والثبــات عــى طريــق اهلدايــة القويــم. وفيــه ثالثــة مطالــب:

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف اللفظ املكرر: )َمنَْسًكا).

ــح الســن يف حــريَف  ــًكا) بفت ــر وعاصــم: )َمنَْس ــن عام ــرو واب ــو عم ــري وأب ــن كث ــع واب ــر الســبعة؛ ناف ــرأ أكث ق
ــًا. الســورة مع

وقرأ محزة والكسائي: )َمنِْسَكًا) بكر السن يف حريَف السورة معًا)2).

وينحر االختالف يف تغريُّ حركات بعض احلروف داخل املفردة.

)1) الزخمرشي، تفسري الكشاف، ص:  9 .
)2) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص:    ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص: 81 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 

 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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املطلب الثاين: بيان التوجيه النْحوي للقراءتني:

حجــة َمــن قــرأ بالفتــح: )َمنَْســكًا) أنــه أتــى بالكلمــة عــى أصلهــا، ومــا أوجبــه القيــاس هلــا، ألن وجــه: )فَعــل 
يفُعــل( بضــم العــن أن يــأت املصــدر منــه: )َمْفَعــاًل(، عــى أنــه مصــدر ميمــي، ِمــن: َنَســَك َينُْســك َمنَْســَكًا، وكذلك 

اســم املــكان، ومثلــه: )َمْدَخــاًل(، و)خَمَْرَجــًا(، وهــي لغــة أهــل احلجــاز.

وحجــة َمــن قــرأ بالكــر: )َمنِْســكًا) أنــه قــد جيــيء اســم املــكان عــى: )َمفِعــل(، نحــو: )املطِلــع(، وإنــا هــو 
ِمــن: )طَلــَع يطُلــع(، و)املســِجد( وهــو ِمــن: )ســجد يســُجد(. فيمكــن أن يكــون هــذا ممــا شــذَّ أيضــًا عــن قيــاس 
اجلمهــور، فجــاء اســم املــكان عــى غــري القيــاس، وال يقــدم عــى هــذا إال بالســمع. وإنــا أخــذه مــن املوضــع الــذي 

تذبــح فيــه النســيكة، وهــي: الشــاة املوَجَبــة هلل تعــاىل، عــى أنــه اســم املــكان، وهــي لغــة بنــي أســد)1).

ــول: )دخــل يدخــل  ــا تق ــح، ك ــكًا( بالفت ــال: )منَْس ــك(، ق ــك ينُس ــال: )نَس ــن ق ــن: َم ــض النحوي ــال بع وق
َمْدَخــاًل(. وَمــن قــال: )نَســك ينِســك(، قــال: )َمنِْســكًا( بالكــر. فعــى هــذا القــول الفتــح َأوىَل، ألنــه ال خيلــو مــن 

ــًا، وكالمهــا مفتــوح العــن.  أن يكــون مصــدرًا، أو مكان

ــل  ــل يقُت ــل(، نحــو: )قت ــكان عــى: )َمْفَع ــه واســم امل ــل(، فاملصــدر من ــل يفُع ــه عــى: )فَع ــل من وإذا كان الفع
ــا(. ــذا: )مدَخلن ــاًل(، وه ــل مدَخ ــا(. و)دخــل يدُخ ــذا: )مقَتلن ــاًل(، وه مْقَت

وكل مــا كان عــى وزن: )فَعــل يفِعــل(، مثــل: )جلــس جيِلــس(، فاالســم منــه بالكــر، واملصــدر منــه: )مفَعــل( 
ــه: )مفِعــل( بالكــر، مثــل: )مغــِرس( اســًا، و)مغــَرس( مصــدرًا. فلهــذا كان: الفتــح َأوىَل،  بالفتــح، واملــكان من

ألنــه يــدل عــى املصــدر واملــكان، وهــو القيــاس، والكــر يــدل عــى املــكان فحســب، وهــو ســاعي)2).

املطلب الثالث: بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتني: 

أصــل )النُُّســك(: العبــادة. والناســك: العابــد. واختــصَّ بأعــال احلــج، واملناســك: مواقــف النســك، والنســيكة 
﴾ ]البقــرة: 196[. وقــال تعــاىل أيضــًا:  ۡو نُُســٖكۚ

َ
ۡو َصَدقَــٍة أ

َ
ــن ِصَيــاٍم أ خمتصــة بالذبيحــة. قــال اهلل تعــاىل: ﴿فَفِۡديـَـٌة ِمّ

َنِٰســَكُكۡم﴾ ]البقــرة: 200[) ).  ﴿فَــإَِذا قََضۡيُتم مَّ

اء، معاين القرآن، حتقيق أمحد يوسف نجات وحممد عي النجار، )القاهرة: اهليئة املرية العامة للكتاب،   19م(، ط2، ج: 2،  )1) ينظر: أبو زكريا حييى بن زياد الفرَّ
ص: 0 2، وأبو عبد اهلل احلسن بن أمحد بن خالويه اهلمذاين النحوي، إعراب القراءات السبع وعللها، حتقيق عبد الرمحن بن سليان العيثمن، )القاهرة: مكتبة 
اخلانجي، ، 1992م(، ج: 2، ص: 78، وابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع، ص:   2، وأبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف 
بالسمن احللبي، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، حتقيق: الدكتور أمحد حممد اخلراط، )دمشق: دار القلم(، ج: 8، ص:  27، وشهاب الدين أمحد بن حممد 
ابن عبد الغني الدمياطي، إحتاف فضالء البرش، وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة، )بريوت: دار الكتب العلمية، 19 1هـ-1998م(، ط1، ص:  9 ، واحلافظ 
ن:  شمس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن عي بن يوسف بن اجلزري الدمشقي، كتاب حتبري التيسري يف القراءات العرش، حتقيق د. أمحد مفلح القضاة، )عاَّ

دار الفرقان للنرش والتوزيع، 21 1هـ-2000م(. ط1، ص: 71 .
)2) ينطر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 77 ، ومكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج: 2، ص: 119، والفاريس، احلجة للقراء السبعة، 
ى اجلامع ألحكام  ج:  ، ص: 278، وابن عطية، تفسري املحرر الوجيز، ج10، ص: 278، وأبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي األنصاري، تفسري القرطبي، املسمَّ
القرآن، )بريوت: دار الكتب العلمية،  1 1هـ- 199م(، ج: 12، ص: 8 ، والشيخ حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، )تونس: الدار التونسية 
للنرش(، ج: 17، ص: 0 2، و ود. حممد سامل حميسن، اهلادي رشح طيبة النرش يف القراءات العرش، والكشف عن علل القراءات وتوجيهها، )بريوت: دار اجليل، 

17 1هـ-1997م(. ط1، ج:  ، ص: 7 .
) ) أبو القاسم احلسن بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق حممد سيد كيالين، )بريوت: دار املعرفة(، ص: 91 . 
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

ــرٍي كان  ــاده يف خ ــكًا يعت ــالن َمنِْس ــال: إن لف ــه، ويق ــاده وتألف ــذي تعت ــع ال ــرب: املوض ــك يف كالم الع واملنَس
ــرة)1). ــج والعم ــا يف احل ــاس عليه ــرتداد الن ــك ل ــك بذل يت املناس ــمِّ ــريه. وس أو غ

ــاج: واملنســك يف هــذا املوضــع يــدل عــى معنــى النحــر، فكأنــه قــال: جعْلنــا لــكل أمــة أن تتقــرب  قــال الزجَّ
ــۢن بَِهيَمــةِ  ٰ َمــا َرزََقُهــم ِمّ ِ َعَ َۡذُكــُرواْ ٱۡســَم ٱللَّ بــأن تذبــح الذبائــح هلل تعــاىل. ويــدلُّ عــى ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿ِلّ
نَۡعِٰمۗ﴾]احلــج: 34[، املعنــى: ليذكــروا اســم اهلل عــى نْحــِر مــا رزقهــم مــن هبيمــة األنعــام. وقــال بعضهم: املنَســك: 

َ
ٱۡل

املوضــع الــذي جيــب تعهــده، وذلــك جائــز)2).

وذهــب الطــري إىل أن احلــق تبــارك وتعــاىل قــد عنــى باملناســك إراقــة الــدم أيــام النحــر بِِمنَــى، ألن املناســك 
التــي كان املرشكــون جادلــوا فيهــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 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(، غــري 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: 

حجة َمن قرأ: )َمنَْسكًا) بالفتح أنه قصد النُُّسك، واملراد به الذبح. 

وحجة َمن قرأ: )منِسكًا) بالكر أنه أراد مكان النُُّسك الذي ُينَحر فيه. واهلل أعلم.

اٖن  ــوَّ ــبُّ ُكَّ َخ َ َل ُيِ ْۗ إِنَّ ٱللَّ ــٓوا ــَن َءاَمُن ِي ــِن ٱذلَّ ــُع َع ِ َ يَُدٰف ــاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ ــال اهلل تع ــن: ق ــث الثام المبح
 ۗ ُ ــا ٱللَّ ُــواْ َربَُّن ن َيُقول

َ
ــٍقّ إِلَّ أ ــۡرِ َح ــم بَِغ ــن دَِيٰرِهِ ــواْ ِم ۡخرُِج

ُ
ــَن أ ِي ــورٍ ﴾، ]اآليــة: 38[، وقــال تعــاىل أيضــًا: ﴿ٱذلَّ َكُف

 ِ ــا ٱۡســُم ٱللَّ ــِجُد يُۡذَكــُر فِيَه ــَوٌٰت َوَمَسٰ ــٌع َوَصلَ ــُع َوبَِي َمــۡت َصَوِٰم َُّهِدّ ــاَس َبۡعَضُهــم بَِبۡعــٖض ل ِ ٱلَّ ــُع ٱللَّ ـَـۡوَل َدۡف َول
ــة: 40[.  ــٌز ﴾ ]اآلي ــوٌِيّ َعزِي َ لََق ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ هُ ــُرُ ــن يَن ُ َم نَّ ٱللَّ ــُرَ ــٗراۗ َوَلَن َكثِ

ــرشك  ــن ال ــذر م ــم، وحت ــن عنه ــرف أذى املرشك ــن ب ــه للمؤمن ــاىل ومحايت ــر اهلل تع ــة األوىل ن ــد اآلي تؤك
واخليانــة. وتشــري اآليــة الثانيــة إىل حــال املهاجريــن، وفضــل املجاهديــن يف نرهتــم ونــرة شــعائر الديــن، وتؤكــد 

عــى نــرة اهلل ملــن ينــر دينــه؛ إذ لــه ســبحانه القــوة واملنَعــة، وفيــه ثالثــة مطالــب:

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظَتي: )ُيَدافُِع)، و)َدْفُع).

قــرأ أكثــر الســبعة؛ ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي: )إنَّ اهللَ ُيَدافِــُع) بضــم اليــاء، وفتــح الــدال، وألــف 
بعدهــا، مــع كــر الفــاء، وكــذا: )َوَلــْواَل َدْفــُع اهللِ) بفتــح الــدال، وإســكان الفــاء، مــن غــري ألــف.

)1) ينظر: الفراء، معاين القرآن، ج: 2، ص: 0 2، وأبو الطيب صديق بن حسن بن الِقنَّْوِجي البخاري، فتح البيان يف مقاصد القرآن، مراجعة عبد اهلل بن إبراهيم 
األنصاري، )الدوحة: دار إحياء الرتاث اإلسالمي، 10 1هـ-1989م(، ج:  ، ص: 0 2.

اج، معاين القرآن وإعرابه، ج:  ، ص:  2 . )2) ينظر: الزجَّ
احللبي،  البايب  مصطفى  ومطبعة  ومكتبة  )مر: رشكة  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  ى  املسمَّ الطري،  تفسري  الطري،  جرير،  بن  حممد  أبو جعفر  ينظر:   ( (

88 1هـ-8 19م(، ط1، ج: 17، ص: 198، وابن أيب مريم، الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها، ج: 2، ص: 880.
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وقــرأ ابــن كثــري وأبــو عمــرو: )إِنَّ اهللَ َيْدَفــُع) بفتــح اليــاء، وإســكان الــدال، وفتــح الفــاء، مــن غــري ألــف، وقــرأ: 
)َوَلــْواَل َدْفــُع) بفتــح الــدال، وإســكان الفــاء، مــن غــري ألــف. 

وقــرأ نافــع: )إِن اهلل ُيَدافِــُع) بضــم اليــاء، وفتــح الــدال، وألــف بعدهــا، مــع كــر الفــاء، وقــرأ: )َوَلــْواَل ِدَفــاُع 
اهللِ) بكــر الــدال، وفتــح الفــاء، وألــف بعدهــا)1).

ــف  ــادة األل ــن زي ــا ب ــدة، وم ــردة الواح ــض احلــروف داخــل املف ــريُّ حــركات بع ــالف يف تغ وينحــر االخت
ــا. وحذفه

املطلب الثاين: بيان التوجيه النْحوي للقراءتني: 

ــي  ــن الرباع ــاع( م َف ــوا مصــدر: )الدِّ ــم جعل ــع(، أهن ــو مضــارع: )داف ــف وه ــُع) باألل ــرأ: )ُيَدافِ ــن ق حجــة َم
املزيــد باأللــف )َداَفــَع(، كــا أن: )القتــال( مصــدر: )قاتــل(. واملفاعلــة فيــه ليســت عــى باهبــا، بــل هــي مــن جانــب 

واحــد، مثــل: )ســافر(. 

ــَع( مصــدر الثالثــي  ْف ــَع(، أهنــم جعلــوا: )الدَّ ــُع) بإســقاط األلــف وهــو مضــارع: )َدَف وحجــة َمــن قــرأ: )َيْدَف
ــَع(، واملعنــى: يدفــع الســوء)2).  د: )َدَف املجــرَّ

قــال أبــو عــي الفــاريس: »أكثــر الــكالم: )إن اهلل يدفــع( بغــري ألــف. قــال: وتقولــون: دافــع اهلل عنــك، قــال: 
ــر«) ).  ــة، إال أن األول أكث ــع( عربي و)داف

ــم، ليكــون أفخــم  ــه عنه ــا يدفع ــاىل م ــر تع ــه حمــذوف، ومل يذك ــول ب ــان، واملفع ــن متعدي والفعــالن يف القراءت
ــّم) ). وأعظــم وأع

املطلب الثالث: بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتني:

ــاىل:  ــه تع ــة(، نحــو قول ــى: )اإلنال ــى معن ــإىل اقت ي ب ــدِّ ــو إذا ُع ــع، وه ــردُّ واملن ــة وال ــع(: التنحي أصــل )الدف
 َ ــْن اقتــى معنــى: )احلايــة(، نحــو قولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ ي بَِع ــۡمۖ﴾ ]النســاء: 6[، وإذا ُعــدِّ ۡمَوٰلَُه

َ
ــۡم أ ــٓواْ إَِلِۡه ﴿فَٱۡدَفُع

ِ ٱلَّــاَس َبۡعَضُهــم بَِبۡعــٖض﴾ ]احلــج: 40[،  ﴾ ]احلــج: 38[، وقولــه تعــاىل: ﴿َولـَـۡوَل َدۡفــُع ٱللَّ ْۗ ِيــَن َءاَمُنــٓوا يَُدٰفـِـُع َعــِن ٱذلَّ
وقولــه: ﴿لِّۡلَكٰفِرِيــَن لَۡيــَس َلُۥ َدافـِـٌع﴾ ]املعــارج: 2[، أي: حــام. 

)1) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص: 7  ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص: 82 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 
 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 ،  7 .

)2) ينظر: ابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع، ص: 99،   2، وابن اجلوزي، زاد املسري يف علم التفسري، ج:  ، ص: 18 ، وابن عطية، تفسري املحرر الوجيز، ج: 
10، ص: 287، والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج: 12، ص: 7 ، وابن أيب مريم، الكتاب املوضح يف وجوه القراءات وعللها، ج: 2، ص: 881.

) ) الفاريس، احلجة للقراء السبعة، ج:  ، ص: 279.
ى البحر املحيط، )بريوت: مؤسسة التاريخ العريب، دار إحياء الرتاث العريب،  1 1هـ-1990م(، ط2،  ) ) ينظر: أثري الدين أبو حيان األندلي، التفسري الكبري، املسمَّ
ج:  ، ص:  7 ، وشهاب الدين حممود بن عبد اهلل األلويس احلسيني، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، عناية عي عبد الباري عطية، )بريوت: 

دار الكتب العلمية،  199م(، ط1، ج: 17، ص: 1 1.
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والدفعــة مــن املطــر، والدفــاع مــن الســيل. و)الدفــع( و)الدفــاع( لغتــان، غــري أن الدفــع: احتــال الفعــل مــن 
واحــد، والدفــاع: احتــال الفعــل مــن اثنــن)1). وفيــه وجهــان:

أحدمها: أن: )فاعَل( بمعنى فعل املجرد نحو: جاوزته وجزته، وسافرت، وطارقت. 

والثاين: أنه ُأخِرَج عى ِزنة املفاعلة مبالغة فيه؛ ألن فعل املفاعلة أبلُغ من غريه. 

قــال ابــن عطيــة: »فحســن دفــاع ألنــه قــد َعــنَّ للمؤمنــن َمــن يدفعهــم ويؤذهيــم، فتجــيء معارضتــه مدافعــة 
ودفعــه عنهــم، يعنــي: فيلحــظ فيهــا املفاعلــة«)2). 

ِر  ــا للمبالغــِة، وإمــا للداللــة عــى تكــرُّ والتعبــري عــن الفعــل بصيغــة املفاعلــِة كــا يــرى أبــو الســعود وغــريه إمَّ
ره كــا يف املارســِة، أي: يبالــغ يف دفــع  ِر مــن اجلانبــِن، فيبقــى تكــرُّ ُد عــن وقــوِع الفعــِل املتكــرِّ ــا قــد ُتــرَّ فــِع، فإهنَّ الدَّ
ًة  غائلــة املرشكــن ورضِرهــم الــذي مــن مُجلتــه الصــُد َعــن َســبِيِل اهلل، مبالغــة َمــن يغالــب فيــه، أو يدفعهــا عنهــم مــرَّ
ۡوقَــُدواْ نـَـاٗرا لِّۡلَحۡرِب 

َ
َد منهــم القصــُد إىل اإلرضاِر باملســلمَن، كــا يف قولــه تعــاىل: ﴿ُكََّمــآ أ بعــد ُأخــرى، حســبا تــدَّ

ۚ﴾ ]املائــدة: 64[) ). وملــا كان يف إثبــات األلــف احتــال أن يكــون الفعــل مــن اثنــن، واهلل ســبحانه وحــده  ُ َهــا ٱللَّ
َ
ۡطَفأ

َ
أ

هــو الدافــع، كان تــرك إثبــات األلــف َأوىَل لــزوال االحتــال، ملــا يف إثبــات األلــف مــن االحتــال أن يكــون الدفــع 
مــن اثنــن مــن دافــع ومدفــوع عنــه، واملدفــوع ال حــظَّ لــه يف الدفــع، فيحمــل عــى تكريــر الفعــل مــن واحــد) ).

ــاج: »و)يدفــع عــن الذيــن آمنــوا)، هــذا يــدل عــى النــِر مــن عنــده، أي: فــإذا دفعتــم وفعلتــم هــذا،  قــال الزجَّ
وخالفتــم اجلاهليــة فيــا تفعلونــه يف نحرهــم، وإرشاكهــم بــاهلل، فــإن اهلل يدفــع عــن حزبــه«) ). 

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فحجــة َمــن قــرأ: )ُيَدافـِـُع) باأللــف أنــه قصــد املدافعــة، وهــي التــي تكــون بــن اهلل تعــاىل وبــن َمــن يقصــد أذى 
املؤمنن) ). 

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

)1) ينظر: األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص: 170، وأمحد بن حممد املقري الفيومي، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، )بريوت: دار القلم(، ج: 
1، ص: 7 2، وجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس املحيط، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 12 1هـ-1991م(، ص:  92.

)2) ابن عطية، تفسري املحرر الوجيز، ج: 10، ص: 287.
) ) ينظر: أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى، العادي، تفسري أيب السعود إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(، ج: 
 ، ص: 108، وابن عطية، تفسري املحرر الوجيز، ج: 10، ص: 287، والسمن 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  2/1/ 200م، ص:    .
) ) ينظر: ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها، ج: 2، ص: 79، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 78 ، والدمياطي، إحتاف فضالء البرش، ص: 99 ، 

ومكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج: 1، ص:  0 .
اج، معاين القرآن وإعرابه، ج:  ، ص: 29 . ) ) الزجَّ

) ) ينظر: العكري، التبيان يف إعراب القرآن، ص: 9 ، 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)1).

وحجــة َمــن قــرأ: )يدفــع) بغــري ألــف أنــه أســند إىل ضمــري 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 لغــريه. 

فــال مشــاركة فيــه وال مفاعلــة. 

وقد يكون: )فاعلت( من واحد، كقوهلم: عافاك اهلل، وطارقت النعل)2). 

ٰ نَۡرِهـِـۡم لََقِديــٌر﴾،  َ َعَ ْۚ ِإَونَّ ٱللَّ ُهــۡم ُظلُِمــوا نَّ
َ
ِيــَن يَُقَٰتلُــوَن بِأ ذَِن لذِلَّ

ُ
المبحــث التاســع: قــال اهلل تعــاىل: ﴿أ

]اآلية: 39[.

ــن،  ــن املرشك ــم م ــم ويظلمه ــن يقاتله ــال َم ــاد، وقت ــأذن للمســلمن باجله ــة ت ــة مدني ــة أول آي ــذه اآلي ــدُّ ه ُتع
وتبرشهــم بوعــد اهلل يف نرهــم ومتكينهــم، وهــي ناســخة لســبعن مــن آيــات الصــر يف مكــة، وفيــه ثالثــة مطالب:

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظَتي: )ُأِذَن)، و)ُيَقاَتُلوَن).

قرأ أكثر السبعة؛ ابن كثري وابن عامر ومحزة والكسائي: )َأِذَن) بَِفْتِح اأْللف. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: )ُأِذَن) بَِضمِّ اأْللف.

وقــرأ أكثــر الســبعة؛ ابــن كثــري وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي وشــعبة عــن عاصــم: )ُيَقاتُِلــون) بضــم اليــاء، 
وكــر التــاء بألــف عــى املبنــي للمعلــوم.

وقــرأ نافــع وابــن عامــر وحفــص عــن عاصــم: )ُيَقاَتُلــون) بضــم اليــاء، وفتــح التــاء، مســبوقة بألــف عــى املبنــي 
 . ل للمجهو

وقرأ ابن عامر: )َأِذن( بَِفْتِح اأْللف و)ُيقَتُلون) بضم الياء وَفْتِح التَّاء) ). 

وينحــر االختــالف يف تغــريُّ حــركات بعــض احلــروف داخــل املفردتــن، إضافــة إىل تغــريُّ بعــض احلــروف مــا 
بــن زيــادة ونقصــان داخــل املفــردة الثانيــة.

املطلب الثاين: بيان توجيه القراءتني:

ــم  ــه، أي يقاتله ــم فاعل ــا مل يس ــم ُردَّ إىل م ــون، ث ــن ُيقاَتل ــف: )ُأِذَن) أي أذن اهلل للذي ــم أل ــرأ بض ــن ق ــة َم حج

)1) ينظر: الزخمرشي، تفسري الكشاف، ج:  ، ص:  1، وأبو حيان، البحر املحيط، ج:  ، ص:  7 .
ب بعضها عى بعض. حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )بريوت: دار صادر،  199م(، ط ، ج: 10،  )2) طارق النعل: إذا صيَّـَرها طاقًا فوق طاق، وركَّ

ص: 220.
) ) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص: 7  ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص: 82 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 

 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

ُــْم ُظلُِمــوا) وأن الفعــل بعــده مســند إىل املفعــول بــه. قــال عاصــم: لــو كانــت:   الكفــار، ويقــوي هــذا قولــه: )بَِأنَّ
)ُيَقاتُِلــون) بكــر التــاء ففيــم َأِذَن هلــم؟ فكأهنــم ذهبــوا إىل أن املرشكــن قــد كانــوا بدؤوهــم بالقتــال، فــَأِذن اهلل هلــم 
حــن قوتلــوا أن يقاتِلــوا َمــن قاتلهــم، وهــو وجــه حســن، ألن املرشكــن قــد كانــوا يقتلــون أصحــاب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، 

وكان املؤمنــون ممســكن عــن القتــال، ألهنــم مل يؤمــروا بــه، فــَأِذن اهلل هلــم أن يقاتِلــوا َمــن قاتلهــم.

وحجــة َمــن قــرأ بفتــح ألــف: )َأِذن) أهنــم أســندوا الفعــل إىل اهلل، لتقــدم اســمه، وأن الفعــل قــرب منــه، كــا أن 
ِهــْم َلَقِديــٌر)، فــكان األَوىل أن يكــون مــا بينهــا يف  الــكالم عقيبــه جــرى بتســمية اهلل، وهــو قولــه: )َوإِنَّ اهللَ َعــَى َنْصِ
ســياق الــكالم بلفظهــا، ليأتلــف الــكالم عــى نظــام واحــد. إضافــة إىل أنــه قــرب مــن قولــه قبلهــا: )إِنَّ اهللَ اَل ُيـِـبُّ 

اٍن َكُفــوٍر). ُكلَّ َخــوَّ

ــة،  ــن مــن مكــة إىل املدين ــون خرجــوا مهاجري ــاس مؤمن ــوَن) قــال: ن ــَن ُيَقاَتُل ِذي ــه: )ُأِذَن لِلَّ وعــن جماهــد يف قول
وكانــوا ُيمنَعــون، فأدركهــم الكفــار، فــُأِذن للمؤمنــن بقتــال الكفــار فقاَتلوهــم. قــال جماهــد: هــو أول قتــال ُأِذَن بــه 

للمؤمنــن.

ــد هجــرة  ــري: نزلــت عن ــن جب ــاس واب ــن عب ــال اب ــا نقــض املوادعــة، ق ــة أول م ــج: وهــذه اآلي ــن جري ــال اب ق
ــال)1).  ــه ســيكون قت ــا ســمعتها علمــت أن ــق h مل ــو بكــر الصدي ــال أب ــة، وق ــي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدين النب

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتني: 

ــن  ــه: أّن املرشك ــوا ب ــا ُظِلم ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وم ــال أصحــاب رس ــم يف القت ــأذون هل ــاريس: »امل ــي الف ــو ع ــال أب ق
ئــوا املدينــة بعــد، فَمــن قــرأ: )َأِذن)  أخرجوهــم مــن ديارهــم ورّشدوهــم حتــى حلــق طائفــة منهــم باحلبشــة، ثــم ُبوِّ
ِذيــَن ُيَقاَتُلــوَن) يف موضــع نصــب. وَمــن قــرأ:  م مــن ذكــر اهلل تعــاىل، وقولــه: )لِلَّ ــَا تقــدَّ فبنــى الفعــل للفاعــل، فِل
ــَن  ِذي ــال، واجلــار واملجــرور: )لِلَّ ــى عــى أن اهلل ســبحانه أذن هلــم يف القت ــه، فاملعن ــول ب ــل للمفع ــى الفع )ُأِذن) فبن
ــوَن) يف موضــع رفــع إلســناد الفعــل املبنــي للمفعــول إليهــا. وَمــن قــرأ: )ُيَقاَتُلــون) فاملعنــى أهنــم يقاتلــون  ُيَقاَتُل

عدوهــم، والظاملــن هلــم بإخراجهــم عــن ديارهــم.

ــراءات  ــذه الق ــاين ه ــال، ومع ــون بالقت ــن يقاتِل ــه: أذن اهلل للذي ــى في ــوَن) فاملعن ــَن ُيَقاتُِل ِذي ــرأ: )َأِذَن لِلَّ ــن ق وَم
ــة«)2).  متقارب

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

: )ُأِذَن) وَفَتح التاء يف: )ُيَقاَتُلون) أنه دّل بذلك عى بناء الفعل ملا مل يسّم فاعله.  فوجه احتجاج َمن َضمَّ

. واهلل أعلم.  ووجه احتجاج َمن َفَتح: )َأِذن) وَكَر التاء يف: )ُيَقاتُِلون) أنه جعل الفعل هلل عزَّ وجلَّ

)1) ينظر: ابن عطية، تفسري املحرر الوجيز، ج:  ، ص:  12، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 281.
)2) الفاريس، احلجة للقراء السبعة، ج:  ، ص: 281.
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 ۗ ُ ــا ٱللَّ ُــواْ َربَُّن ن َيُقول
َ
ــٍقّ إِلَّ أ ــۡرِ َح ــم بَِغ ــن دَِيٰرِهِ ــواْ ِم ۡخرُِج

ُ
ــَن أ ِي المبحــث العاشــر: قــال اهلل تعــاىل: ﴿ٱذلَّ

 ِ ــا ٱۡســُم ٱللَّ ــِجُد يُۡذَكــُر فِيَه ــَوٌٰت َوَمَسٰ ــٌع َوَصلَ ــُع َوبَِي َمــۡت َصَوِٰم َُّهِدّ ــاَس َبۡعَضُهــم بَِبۡعــٖض ل ِ ٱلَّ ــُع ٱللَّ ـَـۡوَل َدۡف َول
ــة: 40[. ــٌز ﴾، ]اآلي ــوٌِيّ َعزِي َ لََق ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ هُ ــُرُ ــن يَن ُ َم نَّ ٱللَّ ــُرَ ــٗراۗ َوَلَن َكثِ

تشــري اآليــة الكريمــة إىل حــال املهاجريــن، وفضــل املجاهديــن يف نرهتــم ونــرة شــعائر الديــن، وتؤكــد عــى 
نــرة اهلل ملــن ينــر دينــه، إذ لــه ســبحانه القــوة واملنعــة، وفيــه ثالثــة مطالــب:

َمْت). دِّ املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )َلُ

َمْت) بتشديد الدال املكسورة. دِّ قرأ أكثر السبعة؛ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم ومحزة والكسائي: )َلُ

ِدَمــْت) بكــر الــدال وختفيفهــا)1). وينحــر االختــالف يف تغيُّـــر حــركات بعــض  وقــرأ نافــع وابــن كثــري: )َلُ
احلــروف داخــل املفــردة؛ مــا بــن التخفيــف، والتشــديد.

املطلب الثاين: بيان توجيه القراءتني:

ك عــى أهــل املَِلــل، والتعبــري  ْ َبــْت باســتيالء أهــل الــرشِّ َمــْت) خَلُرِّ دِّ اهلــدم: تقويــض البنــاء وتســقيطه. ومعنــى: )َلُ
ــم  ــع، وإىل حتطي ــؤدي إىل فســاد ذري ــال، ي ــة القت ــأن عــدم مرشوعي ــْت) بالتشــديد لإلشــعار ب َم دِّ ــاىل: )َلُ ــه تع بقول
، وقــراءة التشــديد تــدل عــى التكثــري، وتكريــر اهلــدم فيهــا مــّرة بعــد  شــديد ألماكــن العبــادة والطاعــة هلل عــزَّ وجــلَّ
مــت هدمــًا ناشــئًا عــن غيــظ، بحيــث ال  مــّرة، ألن املواضــع كثــرية ومتعــددة، كــا تفيــد املبالغــة يف اهلــدم، أي هلدِّ

يبقــون هلــا أثــرًا، وذلــك مــن أفعــال أهــل الكفــر، وقــراءة التخفيــف صاحلــة هلــذا املعنــى أيضــًا)2).

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتني:

ــّرة الواحــدة مــن الفعــل. ومهــا  ــه أراد امل ــف: أن ــر الفعــل. واحلجــة ملــن خفَّ ــه أراد تكري د: أن احلجــة ملــن شــدَّ
ــت. ــت وذّبْح ــل: ذبْح ــد يشء، مث ــْت)، أي: شــيئًا بع َم دِّ ــري: )َلُ ــان فاشــيتان. غــري أن التشــديد للتكث لغت

ِدَمــْت) تكــون للقليــل والكثــري، يدّلــك عــى ذلــك أنــك تقــول: رضبــت زيــدًا رضبــة،  وقــراءة التخفيــف: )َلُ
ورضبتــه ألــف رضبــة، فاللفــظ يف القلــة والكثــرة عــى حالــة واحــدة. 

َمْت) خيتص هبا الكثري، كا أن الّركبة واجللسة ختتص باحلال التي هو عليها.  دِّ وقراءة التشديد: )َلُ

)1) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص: 8  ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص: 82 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 
 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .

)2) ينظر: الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: 18، ص، 8  ، وأبو حممد احلسن بن مسعود الفراء البغوي، تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل يف التفسري 
والتأويل، )بريوت: دار الفكر للطباعة والنرش،  0 1هـ- 198م(، ج:  ، ص:    ، والشوكاين، فتح القدير، ج:  ، ص: 0  ، وابن عاشور، تفسري التحرير 
والتنوير، ج: 17، ص: 277، والسمن احللبي، الدر املصون، ج: 8، ص:  28، وحممد سيد طنطاوي، التفسري الوسيط للقرآن الكريم، )القاهرة: دار هنضة مر 

للطباعة والنرش والتوزيع، 1998م(، ط1، ج: 9، ص: 18 .
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

بَۡوَٰب﴾ ]يوسف: 23[، وقال الشاعر)1): 
َ
ويف التنزيل: ﴿وََغلََّقِت ٱۡل

ما زلت أفـتح أبوابًا وأغلُِقها          حتى أتيت أبا عمرو بَن عاّمر

ِدَمْت َصَواِمُع) بالتخفيف)2). فهذا وجه َمن قال: )َلُ

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ِدَمْت) أن التخفيف يكون للمرة الواحدة، وللتقليل والتكثري معًا.  فوجه احتجاج قراءة: )َلُ

َمــْت) أن التشــديد يكــون للتكريــر وللتكثــري معــًا، لتعــدد املواضــع وكثرهتــا . واهلل  دِّ ووجــه احتجــاج قــراءة: )َلُ
أعلــم.

 ٰ ۡهلَۡكَنَٰهــا َوِهَ َظالَِمــٌة فَــِيَ َخاوَِيــٌة َعَ
َ
ــن قَۡرَيــٍة أ يـِّـن ِمّ

َ
المبحــث الحــادي عشــر: قــال اهلل تعــاىل: ﴿فََكأ

ِشــيٍد﴾، ]اآليــة: 45[.  ۡرٖ مَّ
لَــةٖ َوقَ َعطَّ ُعُروِشــَها َوبـِـۡرٖ مُّ

ــروا  ــة، وكف ــوا، وجحــدوا النعم ــوا وأرشك ــن ظلم ــم مم ــن األم ــبق ِم ــن س ــة إىل أحــوال َم ــة الكريم ــه اآلي تنبِّ
ــب: ــة مطال ــه ثالث ــم، وفي ــم ومآهل ــة مصريه ــاب النعم ــقوط واخلــران وذه ــالك والس ــكان اهل ــم، ف باملنع

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )َأْهَلْكنَاَها)، ولفظ: )َوبِْئٍر).

ــة  ــون العظم ــا) بن ــائي: )َأْهَلْكنَاَه ــر وعاصــم ومحــزة والكس ــن عام ــري واب ــن كث ــع واب ــبعة؛ ناف ــر الس ــرأ أكث ق
ــم.  ــع املتكل ــة مج ــة بصيغ املفتوح

وقــرأ أبــو عمــرو: )أهلكُتَهــا) بالتــاء املضمومــة بصيغــة املفــرد املتكلــم، مــن غــري ألــف. وهــي روايــة أيضــًا أليب 
بكــر شــعبة عــن عاصــم.

ــع  ــن ناف ــون ع ــائي وقال ــزة والكس ــر وعاصــم ومح ــن عام ــرو واب ــو عم ــري وأب ــن كث ــبعة؛ اب ــر الس ــرأ أكث وق
ــز. ــٍر) باهلم ــرو: )َوبِْئ ــن أيب عم ــدوري ع وال

وقرأ ورش عن نافع والسويس عن أيب عمرو ومحزة وقفًا: )وبري) بغري مهز) ).

وينحــر االختــالف يف تغــريُّ بعــض احلــروف داخــل املفــردة األوىل، ويف تغــريُّ بعــض احلــروف مــا بــن مهــز 
وإبــدال داخــل املفــردة الثانيــة.

)1) البيت للفرزدق يمدح أبا عمرو بن العالء. ويف ديوانه: )لقيت( بدل )أتيت(. ينظر: أبو عثان، عمرو بن بحر بن حمبوب اجلاحظ الكناين بالوالء، الليثي، البيان 
والتبين، )بريوت: دار ومكتبة اهلالل،  2 1هـ(، ج: 1، ص: 2 2، وأبو برِْش، عمرو بن عثان بن قنر احلارثي بالوالء، امللقب سيبويه، الكتاب، حتقيق عبد 

السالم حممد هارون، )القاهرة: مكتبة اخلانجي، 08 1هـ-1988م(، ط ، ج: 2، ص: 8 1.
)2) ينظر: ابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع، ص:   2، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 79 ، والفاريس، احلجة للقراء السبعة، ج:  ، ص: 279.

) ) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص: 8  ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 
 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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املطلب الثاين: بيان توجيه القراءتني:

يطلــق اهلــالك ويــراد بــه أحــد أربعــة أوجــه: األول: افتقــاد الــيء عنــك، وهــو موجــود عنــد غــريك. كقولــه 
ــاىل:  ــه تع ــو قول ــاٍد، نح ــتحالٍة وفس ــيء باس ــالك ال ــاين: ه ــة: 29[، والث ــۡلَطٰنَِيۡه﴾ ]احلاق ــِيّ ُس ــَك َع ــاىل: ﴿َهلَ تع
ــَك﴾ ]النســاء:  ــۡرَث َوٱلنَّۡســَلۚ﴾ ]البقــرة: 205[، والثالــث: املــوت، نحــو قولــه تعــاىل: ﴿إِِن ٱۡمــُرٌؤاْ َهلَ ﴿َوُيۡهلِــَك ٱۡلَ
ٍء َهالٌِك إِلَّ   17[، والرابــع: بطــالن الــيء مــن العــامل وعدمه رأســًا، وهــو املقصــود بالفنــاء يف قولــه تعــاىل: ﴿ُكُّ َشۡ
﴾ ]القصــص: 88[. وقــد يطلــق اهلــالك عــى العــذاب واخلــوف والفقــر ونحوهــا ألهنــا أســبابه، كقولــه تعــاىل:  ۥۚ وَۡجَهــُه
بناهــا. وقولــه تعــاىل: ﴿َفَهــۡل ُيۡهلَــُك إِلَّ ٱۡلَقــۡوُم ٱۡلَفِٰســُقوَن﴾ ۡهلَۡكَنَٰهــا﴾ ]األعــراف: 4[، أي عذَّ

َ
ــن قَۡرَيــٍة أ ﴿َوَكــم ِمّ

ْهــاَلُك، والــيء اهلالــك،  ]األحقــاف: 35[، أي يعــذب عــذاب اســتئصاٍل، وهــو اهلــالك األكــر، واهْلُْلــُك بالّضــّم: اإْلِ

يِۡديُكــۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكــةِ﴾ ]البقــرة: 195[)1).
َ
والتهلكــة مــا يــؤدي إىل اهلــالك، قــال تعــاىل: ﴿َوَل تُۡلُقــواْ بِأ

ــٌة)، أي  ــٍة َأْهَلْكناهــا) أي: بإهــالك أهلهــا، ودلَّ عليــه قولــه تعــاىل: )َوِهــَي ظاملَِ ــْن َقْرَي ــْن ِم وقولــه تعــاىل: )َفَكَأيِّ
ت ســقوفها، ثــم  ــل بنياهنــا، فخــرَّ أهلهــا، )َفِهــَي خاِوَيــٌة َعــى ُعُروِشــها)، ســاقطة حيطاهنــا عــى ســقوفها، بــأن َتعطَّ
مــت حيطاهنــا، فســقطت فــوق الســقوف، أو خاليــة مــع بقــاء عروشــها وســالمتها، وحيتمــل أن يكــون املــراد  هتدَّ
ــة  ــازل إذا بلــغ أن هيلــك القري ــن فيهــا، ألن العــذاب الن ــة، فيدخــل حتــت إهالكهــا إهــالك َم ــس القري إهــالك نْف

ــن فيهــا، وإن كان األول أقــرب)2). فتصــري منهدمــة حصــل هبالكهــا هــالُك َم

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتني: 

ــاىل:  ــه تع ــه يف قول ــا قبل ــرد، وملناســبة م ــم املف ــا) أن الفعــل مســند إىل ضمــري املتكل ــراءة: )َأْهَلْكُتَه احلجــة يف ق
َخۡذُتُهــۡمۖ فََكۡيــَف َكَن نَِكــرِ﴾ ]آيــة: 44[، وملناســبة مــا بعــده يف قولــه 

َ
ۡملَۡيــُت لِۡلَكٰفِرِيــَن ُثــمَّ أ

َ
ۖ فَأ َب ُمــوَسٰ ﴿َوُكــِذّ

َخۡذُتَهــا ِإَوَلَّ ٱلَۡمِصــُر﴾ ]آيــة: 48[، فحمــل الــكالم عــى 
َ
ۡملَۡيــُت لََهــا َوِهَ َظالَِمــٌة ُثــمَّ أ

َ
ــن قَۡرَيــٍة أ يـِّـن ِمّ

َ
تعــاىل: ﴿َوَكأ

نســق مــا قبلــه، ومــا بعــده، ليأتلــف الــكالم عــى نظــام واحــد، وهــو اإلســناد إىل املفــرد.

ــل مســند إىل  ــى أن الفع ــي ع ــا، وه ــا أن الرســم حيتمله ــم، ك ــه أراد التعظي ــا) أن ــراءة: )َأْهَلْكناه واحلجــة يف ق
قَاُمــواْ 

َ
ۡرِض أ

َ
ُٰهــۡم ِف ٱۡل نَّ كَّ ِيــَن إِن مَّ ضمــري املعظــم نفســه، وهــو اهلل تعــاىل، وكذلــك ملناســبة قولــه تعــاىل قبــل: ﴿ٱذلَّ

َكــٰوةَ﴾ ]آيــة: 41[، ولكثــرة ذلــك يف التنزيــل، بــل إمجــاع اجلميــع عــى لفــظ اجلمــع، نحــو قولــه  ــٰوةَ َوَءاتَــُواْ ٱلزَّ لَ ٱلصَّ
ــاىل:  ــه تع ــراف: 4[، وقول ــوَن﴾ ]األع ِئلُ ــۡم قَآ ۡو ُه

َ
ــا أ ــَنا بََيًٰت ُس

ۡ
ــا بَأ ــا فََجآَءَه ۡهلَۡكَنَٰه

َ
ــٍة أ ــن قَۡرَي ــم ِمّ ــاىل: ﴿َوَك تع

 ِۢ ۡهلَۡكَنــا ِمــن قَۡرَيــة
َ
ــا َظلَُمــواْ﴾ ]يونــس: 13[، وقولــه تعــاىل: ﴿َوَكــۡم أ ۡهلَۡكَنــا ٱۡلُقــُروَن ِمــن َقۡبلُِكــۡم لَمَّ

َ
﴿َولََقــۡد أ

)1) ينظر: األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص:   8، وأبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم امللقب بالسمن احللبي، عمدة احلفاظ يف 
تفسري أرشف األلفاظ، حتقيق حممد باسل عيون السود، )بريوت: دار الكتب العلمية، 17 1هـ- 199م(، ط1، ج:  ، ص:   2.

أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد  الدين  الغيب، ج:  2، ص: 2 2، ونارص  القرآن، ج: 12، ص:  7، والرازي، مفاتيح  القرطبي، اجلامع ألحكام  ينظر:   (2(
البيضاوي الشريازي، أنوار التنزيل وأرسار التأويل، حتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 18 1هـ(، ط1، ج:  ، ص:  7.
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

لِــنَي﴾ ]املرســات: 16[، ومل يــأت يشء مــن  وَّ
َ
ـَـۡم ُنۡهلِــِك ٱۡل ل

َ
ــَرۡت َمعِيَشــَتَهاۖ﴾ ]القصــص: 58[. وقولــه تعــاىل: ﴿أ بَِط

ذكــر اإلهــالك بلفــظ الواحــد، بــل كلــه أتــى بلفــظ اجلمــع، فــكان إحلــاق هــذا احلــرف بنظائــره أوىل)1).
ــٍة) ]احلــج: 45[، قــال األصمعــي:  ــٍر ُمَعطََّل ويف اختالفهــم يف مهــز: )البئــر) وتــرك مهزهــا مــن قولــه تعــاىل: )َوبِْئ
ســألت نافعــًا عــن البــري والذيــب، فقــال: إن كانــت العــرب هتمزهــا فامهــز. واختلــف عــن املســّيبي، فــروى ابــن 
املســّيبي 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: )وبــري)، وروى عبيــد عــن هــارون عــن أيب 
عمــرو: )وبئــر) مهمــوز. قــال أبــو عــي: حتقيــق اهلمــز حســن، وختفيفــه حســن، وختفيفــه: أن تقلــب يــاًء بحســب 

احلركــة التــي قبلهــا، وكذلــك الذئــب، ومــا أشــبه ذلــك مــن مهــزة ســاكنة قبلهــا كــرة)2).
نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة: 

وْجــه احتجــاج َمــن قــرأ باإلفــراد: )َأْهَلْكُتَهــا) أنــه محــل الــكالم عــى نســق مــا قبلــه، ومــا بعــده، وهــو اإلســناد 
يِّن 

َ
َخۡذُتُهــۡمۖ﴾ ]اآليــة: 44[. وقولــه تعــاىل بعدهــا: ﴿َوَكأ

َ
ۡملَۡيــُت لِۡلَكٰفِرِيــَن ُثــمَّ أ

َ
إىل املفــرد. يف قولــه تعــاىل قبلهــا: ﴿فَأ
ۡملَۡيــُت لََها﴾ ]اآليــة: 48[.

َ
ــن قَۡرَيــٍة أ ِمّ

ــم  ــة، والرس ــون العظم ــم بن ــى التعظي ــكالم ع ــل ال ــه مح ــا) أن ــع: )َأْهَلْكناه ــرأ باجلم ــن ق ــاج َم ــه احتج ووْج
ــل:  ــه تعــاىل قب حيتملهــا، عــى أن الفعــل مســند إىل ضمــري املعظــم نفســه، وهــو اهلل تعــاىل، كــا أهنــا مناســبة لقول

ــة: 41[. ــٰوةَ﴾ ]اآلي َك ــُواْ ٱلزَّ ــٰوةَ َوَءاتَ لَ ــواْ ٱلصَّ قَاُم
َ
ۡرِض أ

َ
ــۡم ِف ٱۡل ُٰه نَّ كَّ ــَن إِن مَّ ِي ﴿ٱذلَّ

وحتقيق وختفيف اهلمز يف: )َوبِْئٍر) حسٌن معًا، والرواية والساع ضابطان للفظ. واهلل أعلم.

ۥۚ ِإَونَّ يَۡوًمــا  ُ وَۡعــَدهُ المبحــث الثانــي عشــر: قــال اهلل تعــاىل: ﴿َويَۡســَتۡعِجلُونََك بِٱۡلَعــَذاِب َولَــن ُيۡلـِـَف ٱللَّ
وَن﴾، ]اآليــة: 47[. ــا َتُعــدُّ مَّ ۡلــِف َســَنةٖ ِمّ

َ
ِّــَك َكأ ِعنــَد َرب

تشــري اآليــة الكريمــة يف ســبب نزوهلــا إىل النــر بــن احلــارث حــن اســتعجل العــذاب، فبــنَّ اهلل وعــده بإهــالك 
ــوم  ــدر، ويف اآلخــرة باســتحقاقهم العــذاب يف الي ــوم ب ــا، يف إشــارة إىل النــر عليهــم ي الكفــار وعذاهبــم يف الدني

املوعــود، وفيــه ثالثــة مطالــب:

وَن (. املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )َتُعدُّ
وَن) بتاء اخلطاب. قرأ أكثر السبعة؛ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم )َتُعدُّ

وَن) بياء الَغيبة) ). وقرأ ابن كثري ومحزة والكسائي: )َيُعدُّ
وينحر االختالف يف تغريُّ بعض احلروف داخل املفردة بن تاء اخلطاب وياء الَغيبة.

)1) ينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 80 ، وحميسن، اهلادي رشح طيبة النرش يف القراءات العرش، والكشف عن علل القراءات وتوجيهها، ج:  ، ص: 9 . 
)2) ينظر: الفاريس، احلجة للقراء السبعة، ج:  ، ص: 281. 

) ) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص: 9  ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: ، 
ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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املطلب الثاين: بيان توجيه القراءتني:

وَن) مجلــة مســتأنفة، ســيقت لبيــان أن حســاب األزمــان  َّــا َتُعــدُّ ــَك َكَأْلــِف َســنٍَة ِم قولــه تعــاىل: )َوإِنَّ َيْومــًا ِعنْــَد َربِّ
يف تقديــر اهلل تعــاىل خيالــف مــا يقــدره البــرش. أي: دعهــم أهيــا الرســول الكريــم يســتعجلون العــذاب، فذلــك دأب 
ــه يف  ــم ب ــده إياه ــف وع ــن خيل ــاىل ل ــم أن اهلل تع ــان، وأعلمه ــن يف كل زم ــبيل اجلاهل ــن، وس ــن يف كل ح الظامل
ه هــؤالء يف دنياهــم، وســيأتيهم هــذا اليــوم  الوقــت املحــدد لذلــك، وإن يومــًا عنــده تعــاىل كألــف ســنة ممــا يعــدُّ

الــذي يطــول عليهــم طــوالً شــديدًا، ملــا يــرون فيــه مــن عــذاب مهــن.

قــال ابــن عبــاس وجماهــد: يعنــي مــن األيــام التــي خلــق اهلل عــزَّ وجــلَّ فيهــا الســاوات واألرض. وقــال عكرمة: 
يعنــي مــن أيــام اآلخــرة، أعلمهــم اهلل إذ اســتعجلوه بالعــذاب يف أيــام قصــرية أنــه يأتيهــم بــه يف أيــام طويلــة. وقــال 

الفــراء: هــذا وعيــد هلــم بامتــداد عذاهبــم يف اآلخــرة. 

ــا فيهــا خــوف وشــدة.  وقيــل: املعنــى: وإن يومــًا يف اخلــوف والشــدة يف اآلخــرة كألــف ســنة مــن ســني الدني
ــار  ــن اســتعجال الكف ــات م ــياق اآلي ــل س ــذاب يِف اآلخــرة بدلي ــام الع ــي أي ــام ه ــك األي ــراد بتل والراجــح أن امل

ــذاب. ــم بالع ــد وعده ــه، وق ــم إلي ــم أن مصريه ــد أخره ــذاب، وألن اهلل ســبحانه ق بالع

، ألنــه خطــاب للمرشكــن املســتعجلن بالعــذاب وللنبــي ملسو هيلع هللا ىلص  وَن) أعــمُّ والقــراءة بتــاء اخلطــاب: )َتُعــدُّ
ــذاب)1).  ــتعجلون بالع ــون املس ه املرشك ــدُّ ــا َيع ، أي: مم ــصُّ وَن) أخ ــدُّ ــن: )َيُع ــاء الغائب ــراءة بي ــن. والق وللمؤمن

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتني:

وَن)، إخبار عنهم. وَن) أن قبله: )َوَيْسَتْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب)، فكذلك: )َيُعدُّ حجة َمن قرأ بالياء: )َيُعدُّ

وَن) أهنــم زعمــوا أنــه أكثــر يف القــراءة، وهــو مــع ذلــك أعــّم، أال تــرى أنــه جيــوز  وحجــة َمــن قــرأ بالتــاء: )َتُعــدُّ
وَن) وغريهــم مــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص واملســلمن وغريهــم، وقــد جــاء يف كالمهــم  ــدُّ ــه: )َيُع ــه َمــن ذكــر يف قول أن ُيعنــى ب
، ألنــه عنــى  وصــف اليــوم ذي الشــدائد واجلهــد بالطــول، وجــاء وصــف خالفــه بالقــر، وأن القــراءة بالتــاء أعــمُّ
ي هــذا االحتجــاج قولــه تعــاىل: )َوإِنَّ َيْومــًا  النــاس كلهــم، فكأنــه قــال كألــف ســنة ممــا تعــدون أنتــم وُهــم. ويقــوِّ

ه أنــت يــا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، وَمــن اســتعجلك بعــذايب)2).  ــَك َكَأْلــِف َســنٍَة) ممــا تعــدُّ ِعنْــَد َربِّ

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

وَن) بتاء اخلطاب أنه أعمُّ يف شموله املخاطبن من املؤمنن وغريهم. وجه االحتجاج يف قراءة: )َتُعدُّ

وَن) بيــاء الَغيبــة أنــه أخــصُّ يف خطــاب الكافريــن بدليــل االســتعجال وهــذا  ووجــه االحتجــاج يف قــراءة: )َيُعــدُّ
دأهبــم، والتعميــم يف العــدِّ يشــمل أيــام الدنيــا الســت التــي خلــق اهلل فيهــا الســاوات واألرض، أو للتعبــري عــن أيــام 

اخلــوف والشــدة فيهــا، أو أهنــا ممــا ُيعــدُّ مــن أيــام العــذاب يف اآلخــرة هلوهلــا. واهلل أعلــم. 

)1) ينظر: الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: 17، ص:  18، والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج: 12، ص: 78، والبغوي، معامل التنزيل يف التفسري 
والتأويل، ج:  ، ص: 91 ، وابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: 17، ص: 292. 

)2) ينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 80 ، والفاريس، احلجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28. 
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ــُب  ۡصَحٰ
َ
ــَك أ ْوَلٰٓئِ

ُ
ــَن أ ــا ُمَعِٰجزِي ــَعۡواْ ِفٓ َءاَيٰتَِن ــَن َس ِي ــاىل: ﴿َوٱذلَّ ــال اهلل تع ــر: ق ــث عش ــث الثال المبح

ٱۡلَِحيــِم﴾، ]اآليــة: 51[.
تشــري اآليــة الكريمــة إىل قــوم يســعون يف آيــات اهلل بالباطــل، وحتكــم عليهــم بأهنــم أصحــاب النــار، والعيــاذ 

بــاهلل تعــاىل، وفيــه ثالثــة مطالــب:

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )ُمَعاِجِزيَن).

قــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع وابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي: )ُمَعاِجِزيــَن) بألــف بعــد العــن، ومــن غــري 
تشــديد.

زين) بتشديد اجليم، من غري ألف)1). وقرأ ابن كثري وأبو عمرو: )معجِّ

وينحــر االختــالف يف تغــريُّ بعــض احلــروف داخــل املفــردة مــا بــن زيــادة األلــف وحذفهــا، وختفيــف اجليــم 
وتشــديدها.

املطلب الثاين: بيان التوجيه النْحوي للقراءتني: 

إعراب الكلمة يف القراءتن حال من ضمري: )َسَعْوا) منصوبة بالياء، ألهنا مجع مذكر سامل)2).

وقراءة التخفيف: )ُمَعاِجِزيَن) عى أهنا اسم فاعل من: )عاجزه فأعجزه وعجزه(، إذا سابقه فسبقه.

زه(، إذا ثبَّطه) ). زين) عى أهنا اسم فاعل من: )عجَّ وقراءة التشديد: )معجِّ

املطلب الثالث: بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتني:

ــًا  ــارف اس ــره. وصــار يف التع ــر، أي: مؤخَّ ــِز األم ــد َعُج ــه عن ــيء، وحصول ــن ال ــر ع ــز: التأخ أصــل العج
ــدرة) ). ــو ضــد الق ــيء. وه ــل ال ــن فع للقصــور ع

ــن املتســابقن حيــاول ســبق  ــل، ألن كل واحــد م ــه يســتعمل يف مســابقة اخلي ــَز إذا ســابق فســبق. وأصل وعاَج
غــريه، وإظهــار عْجــزه عــن اللحــاق بــه، ثــم اســتعمل يف املتخاصمــن، ألن كل واحــد منهــا حيــاول إعجــاز اآلخــر، 

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

)1) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص: 9  ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 
 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .

ى مدارك التنزيل وحقائق  )2) ينظر: العكري، التبيان يف إعراب القرآن، ص:  9 ، واإلمام أبو الركات عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي، تفسري النسفي، املسمَّ
التأويل، عناية الشيخ زكريا عمريات، )بريوت: دار الكتب العلمية،  1 1هـ- 199م(، ج:  ، ص:  10.

اء، معاين القرآن، ج: 2، ص: 229، والدمياطي، إحتاف فضالء البرش، ص: 00 . ) ) ينظر: الفرَّ
) ) ينظر: األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص: 22 .

ى لباب التأويل يف معاين التنزيل، )بريوت: دار املعرفة(، ج:  ، ص: 292، ود. حممد سامل  ) ) ينظر: عالء الدين عي بن حممد اخلازن البغدادي، تفسري اخلازن، املسمَّ
حميسن، املستنري يف ختريج القراءات املتواترة، )القاهرة: نرش مكتبة الكليات األزهرية،  9 1هـ- 197م(، ط1، ج:  ، ص: 117.
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نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة: 

اء: معنــاه: معانديــن اهلل، وهــو  فحجــة اجلمهــور يف قــراءة: )ُمَعاِجِزيــَن) أنــه عــى معنــى مشــاقِّن اهلل. وقــال الفــرَّ
ــاد  ــوع مــن اخلــالف. فالعن ــا هــو يف ن ــز إن ــط والتعجي ــه الكفــر واملشــاقَّة. والتثبي ــاد يدخــل في ــداد، ألن العن االعت

عــام، والتثبيــط خــاص. 

ــم  ــوا أهن ــم ظنُّ ــم يعجــزون اهلل، ألهن ــوا أهن ــم ظن ــى: أهن ــابقون اهلل. واملعن ــاه: مس ــاس : معن ــن عب ــال اب وق
ۡم 

َ
ــاىل: ﴿أ ــول اهلل تع ــى كق ــذا يف املعن ــم، وه ــدر عليه ــال يق ــه ف ــل: يفوتون ــار. وقي ــة وال ن ــه ال جن ــون، وأن ال ُيبعث

ن يَۡســبُِقونَاۚ﴾ ]العنكبــوت: 4[، وذلــك باطــل مــن ظنهــم. ومثلــه املوضعــان يف 
َ
ــِيّ َٔاِت أ ِيــَن َيۡعَملُــوَن ٱلسَّ َحِســَب ٱذلَّ

ــبأ[)1).  ]س

لُتــه(،  زيــن)، أي: ينســبون َمــن تبــع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إىل العجــز، وهــو كقوهلــم: )جهَّ وحجــة َمــن قــرأ بالتشــديد: )معجِّ
ــن(، أي:  ــن ومبطِّئ ــن): )مثبِّط زي ــد: )معجِّ ــال جماه ــق. وق ــبته إىل الفس ــقته(، إذا نس ــل، و)فسَّ ــبته إىل اجله إذا نس
ــك.  روهنــم عــن ذل ــك، ويؤخِّ ــاع احلــق. أي: يثبِّطوهنــم عــن ذل ــي ملسو هيلع هللا ىلص، وعــن اتب ــاع النب ــاس عــن اتب يثبِّطــون الن

واملعنــى: حيببــون إليهــم تــرك اتبــاع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص. 

ومعنى: )ُمَعاِجِزيَن) أي: سابقن، يقال: أعجزين اليء، أي: سابقني وفاتني)2). 

ــان: أحدمهــا:  ــا وجه ــن) ففيه زي ــا األوىل؛ أي: )معجِّ ــال: فأم ــراءة التشــديد، فق ــن يف ق ــاريس وجه ــر الف وذك
ــري.  ــا للتكث ــاين: أهن ــق. والث ــبته إىل الفس ــقته، أي نس ــو: فسَّ ــز، نح ــي ملسو هيلع هللا ىلص إىل العْج ــاب النب ــبن أصح ــاه: ناس معن
ــن) ).  ــل: معاندي ــا. وقي ــم يعجزونن ــن أهن ــا: ظانِّ ــة فمعناه ــا الثاني ــان. وأم ــن اإلي ــاس ع ــن الن ــا: مثبِّطِ ومعناه

وقــال الزخمــرشي: عاَجــزه: ســابقه؛ ألن كل واحــد منهــا يف طلــب إعجــاز اآلخــر عــن اللحــاق بــه. فــإذا ســبقه 
ــزه. فاملعنــى: ســابقن أو مســابقن يف زعمهــم وتقديرهــم، طامعــن أن كيدهــم لإلســالم يتــم  قيــل: أعجــزه وعجَّ
ــد.  د، مثــل عاَهــد وعهَّ هلــم. واملعنــى: ســعوا يف معناهــا بالفســاد) ). وقــال أبــو البقــاء: إنَّ معاجزيــن يف معنــى املشــدَّ

وقيــل: عاجــز ســابق، وعجــز ســبق) ).

)1) ينظر: ابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع، ص:   2، واألصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص: 22 ، والبغوي، معامل التنزيل يف التفسري والتأويل، ج: 
 ، ص:    .

)2) ينظر: ابن عطية، تفسري املحرر الوجيز، ج: 10، ص: 02 ، واألصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص: 22 ، ومكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع 
اج، معاين القرآن وإعرابه، ج:  ، ص:    ، وأبو الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، حتقيق  وعللها وحججها، ج: 2، ص:  12، والزجَّ

حسن إبراهيم زهران، )بريوت: دار الفكر، 12 1هـ-1992م(، ج:  ، ص:   2، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 80 .
) ) الفاريس، احلجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28.
) ) الزخمرشي، تفسري الكشاف، ج:  ، ص: 27 .

) ) ينظر: األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص: 22 ، وأمحد حممد اخلراط، اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية املتواترة، دراسة بيانية تشتمل عى )81( 
آية من الذكر احلكيم، نرش األمانة العامة، الشؤون العلمية، جممع امللك فهد للمصحف الرشيف،  2 1هـ.
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 ُ زَُقنَُّهــُم ٱللَّ ۡو َماتـُـواْ لََرۡ
َ
ِ ُثــمَّ قُتِلُــٓواْ أ ِيــَن َهاَجــُرواْ ِف َســبِيِل ٱللَّ المبحــث الرابــع عشــر: قــال تعــاىل: ﴿َوٱذلَّ

ٰزِقنَِي﴾، ]اآليــة: 58[. َ لَُهــَو َخــۡرُ ٱلرَّ رِزۡقـًـا َحَســٗناۚ ِإَونَّ ٱللَّ
نزلــت هــذه اآليــة الكريمــة يف الذيــن قالــوا للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــا لنــا إذا هاجرنــا فُقتلنــا أو متنــا؟ فنزلــت تصــف حاهلــم 

يف الدنيــا مــن هجــرة وجهــاد، ومآهلــم يف اآلخــرة مــن وعــد اهلل برزقهــم بغــري حســاب، وفيــه ثالثــة مطالــب:

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )ُقتُِلوا).

قــرأ مجهــور الســبعة؛ نافــع وابــن كثــري وعاصــم ومحــزة والكســائي: )ُقتُِلــوا) بضــم القــاف، وكــر التــاء اخلفيفة، 
من غــري تشــديد.

وقرأ ابن عامر وحده: )ُقتُِّلوا) بضم القاف، وتشديد التاء)1).

وينحر االختالف يف تغريُّ حركات بعض احلروف داخل املفردة؛ ما بن التشديد، والتخفيف. 

املطلب الثاين: بيان التوجيه النْحوي للقراءتني: 

حجة َمن خفَّف: )ُقتُِلوا) عى أنه فعل مضارع مبني للمجهول من: )َقَتل( الثالثي، مثل: )َنَر(.

د: )ُقتُِّلوا) عى أنه فعل مضارع مبني للمجهول من: )َقتَّل( الرباعي مضعَّف العن)2). وحجة َمن شدَّ

املطلب الثالث: آثار التوجيه اللغوي للقراءتني:

أصــل )القتــل(: إزالــة الــروح عــن اجلســد، كاملــوت. لكــن إذا اعتــر بفعــل املتــويلِّ لذلــك يقــال لــه: )َقْتــل(، 
ۡو قُتِــَل﴾ ]آل عمــران: 144[) ). 

َ
ــاَت أ ْــن مَّ فَإِي

َ
وإذا اعتــر بفــوت احليــاة يقــال لــه: )مــوت(. قــال تعــاىل: ﴿أ

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ــل  ــل مــرة واحــدة، والتخفيــف يكــون للقلي ــه عــى األصــل، وأراد فعــل القت ــوا) أن ــف: )ُقتُِل ــن خفَّ فحجــة َم
ــرة: 191[. ــۡم﴾ ]البق ــُث ثَقِۡفُتُموُه ــۡم َحۡي ــاىل: ﴿َوٱۡقُتلُوُه ــه تع ــه قول ــري. ودليل والكث

د: )ُقتُِّلــوا) أنــه للتكثــري، وأراد تكريــر القتــل، مــرة بعــد مــرة. وهــو حســن، ألهنــم قــد أكثــروا  وحجــة َمــن شــدَّ
هــوا إليهــا. ودليلــه فيهــا قولــه تعــاىل: ﴿َوقُتِّلُــواْ َتۡقتِيــٗا﴾ ]األحــزاب: 61[) ). فيهــم القتــل يف وجــوه توجَّ

)1) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص: 9  ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 
 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .

)2) د. حممد سامل حميسن، املغني يف توجيه القراءات العرش املتواترة، )بريوت: دار اجليل،  1 1هـ- 199م(، ط ، ج: 1، ص: 78 .
) ) األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص:  9 .

) ) ينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 81 ، والفاريس، احلجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28، وابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع، ص: 2 1، وابن 
خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها، ج: 2، ص:  8، والدمياطي، إحتاف فضالء البرش، ص: 1 2.
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ــٌم﴾،  ــٌم َحلِي َ لََعلِي ــُهۥۚ ِإَونَّ ٱللَّ ــٗا يَۡرَضۡونَ ۡدَخ ــم مُّ ــاىل: ﴿َلُۡدِخلَنَُّه ــال تع المبحــث الخامــس عشــر: ق
.]59 ]اآلية: 

تؤكــد اآليــة الكريمــة بأســاليب التوكيــد إكــراَم اهلل عبــاَده املؤمنــن يف دخــول اجلنــة، وحتقيــق مبتغاهــم فيهــا مــن 
التنعــم بــا تشــتهيه األنفــس، وتلــذُّ بــه األعــن، وفيــه ثالثــة مطالــب:

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )ُمْدَخًا).

ــر الســبعة؛ ابــن كثــري وابــن عامــر وأبــو عمــرو ومحــزة والكســائي وحفــص عــن عاصــم: )ُمْدَخــًا)  قــرأ أكث
بضــم امليــم.

وقرأ نافع وشعبة عن عاصم: )َمْدَخًا) بفتح امليم)1).

وينحر االختالف يف تغريُّ حركات بعض احلروف داخل املفردة.

املطلب الثاين: بيان التوجيه النْحوي للقراءتني:

حجة َمن ضمَّ امليم: )ُمْدَخًا) أنه حيتمل أحد وجهن:

ــاًل(،  ــل إدخــاالً وُمْدَخ ــَل ُيْدِخ ــول: )َأْدَخ ــه املصــدر امليمــي للرباعــي: )أدخــل(، تق ــراد ب األول: أن يكــون امل
ــِي  ۡدِخۡل

َ
ــل رَِّبّ أ ــاىل: ﴿َوقُ ــول اهلل تع ــه ق ــه. ودليل ــة إدخــاالً يرضون ــم اجلن ــه حمــذوف، أي: ليدخلنه واملدخــل في

ــۡدٖق﴾ ]اإلرساء: 80[. ــَل ِص ُمۡدَخ
ى إليــه: )يدخلكــم(، فيكــون مفعــوالً بــه، أو ظرف  الثــاين: أو أن يــراد بــه املــكان، وهــو موضــع الدخــول، فيتعــدَّ

ن. مكا

وحجة َمن فتح امليم: )َمْدَخًا) أنه حيتمل أحد وجهن:

األول: أن يكــون املــراد بــه املصــدر للثالثــي: )دخــل(، تقــول: )دخل يدخــل َمْدَخــاَل(، و)هــذا َمْدَخُلنــا( والتقدير: 
ٰ َمۡطلَــِع ٱۡلَفۡجرِ﴾ ]القــدر: 5[. ليدخلنهــم فيدخلــون َمْدَخــاًل يرضونــه. ودليلــه قولــه تعاىل: ﴿َســَلٌٰم ِهَ َحــيَّ

ى إليــه: )ندخلكــم(، عــى  الثــاين: أو أن يــراد بــه املــكان، وهــو موضــع الدخــول، أي: يدخلكــم مكانــًا، فيتعــدَّ
املفعــول بــه، أو ظــرف املــكان. وحســن ذلــك؛ ألنــه وصــف نفســه بالكريــم، كــا قــال تعــاىل: ﴿َوَمَقــاٖم َكرِيــٖم﴾
]الشــعراء: 58[. والقاعــدة: أن كل مــا كان عــى وزن: )َفَعــَل َيْفَعــُل( فاملصــدر منه واســم املــكان عــى وزن )َمْفَعل()2).

)1) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص: 9  ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 
 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .

)2) ينظر: مكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج: 1، ص:  8 ، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 81 ، وابن خالويه، إعراب القراءات 
السبع وعللها، ج: 2، ص:  8، والدمياطي، إحتاف فضالء البرش، ص: 0 2. 
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

املطلب الثالث: بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتني:

)الدخول(: نقيض اخلروج، ويستعمل ذلك يف املكان والزمان واألعال. 

ــاىل يف  ــوا كمــن ذكرهــم اهلل تع ــه، ومل يكون ــه إشــارة إىل أهنــم يقصدون ــكأن في ــًا) ف ــح: )َمْدَخ ــرأ بالفت ــن ق وَم
َلِٰســُل  ۡعَنٰقِِهۡم َوٱلسَّ

َ
ۡغَلـٰـُل ِفٓ أ

َ
ٰ وُُجوهِِهــۡم إَِلٰ َجَهنََّم﴾ ]الفرقــان: 34[، ويف قولــه: ﴿إِذِ ٱۡل وَن َعَ ِيــَن ُيۡــَرُ قولــه: ﴿ٱذلَّ

ــَحُبوَن﴾ ]غافر: 71[. يُۡس
ــاىل: ــه تع ــا يف قول ــه م ــل ُمْدخــاًل(، ودلَّ علي ــن: )أدخــل ُيدِخ ــى األصــل ِم ــًا) فع ــرأ بالضــم: )ُمْدَخ ــن ق  وَم

)َلُيْدِخَلنَُّهْم) من الداللة عليه)1).

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ــراد باملدخــل  ــو موضــع الدخــول. فيجــوز أن ي ــكان، وه ــه امل ــه أراد ب ــًا) أن ــم: )ُمْدَخ ــن ضــمَّ املي فحجــة َم
ــوا. ــوا ُأكرم ــم إذا ُأدخل ــى أهن ــال، كان املعن ــل اإلدخ ــت باملدخ ــه، وإذا عني ــه مكان ــراد ب ــن أن ي ــال، ويمك اإلدخ

ــه، ودّل:  ــًا) أن املدخــل جيــوز أن يكــون الدخــول، وجيــوز أن يكــون موضع ــم: )َمْدَخ ــح املي ــن فت وحجــة َم
﴿َلُۡدِخلَنَُّهــم﴾ ]احلــج: 59[ عــى الدخــول ألهنــم إذا ُأدخلــوا دخلــوا، فكأنــه قــال: ليدخلنّهــم فيدخلــون مدخــاًل، 

ــه)2). ــة علي ــْم) مــن الدالل ــه: )َلُيْدِخَلنَُّه ودّل عــى هــذا الفعــل مــا يف قول

نَّ َمــا يَۡدُعــوَن ِمــن ُدونـِـهِۦ 
َ
َ ُهــَو ٱۡلَــقُّ َوأ نَّ ٱللَّ

َ
المبحــث الســادس عشــر: قــال اهلل تعــاىل: ﴿َذٰلـِـَك بـِـأ

َ ُهــَو ٱۡلَعــِىُّ ٱۡلَكبـِـُر﴾، ]اآليــة: 62[. نَّ ٱللَّ
َ
ُهــَو ٱۡلَبِٰطــُل َوأ

تقــرر اآليــة الكريمــة حقائــق الديــن الثابتــة، وأســس العقيــدة الراســخة مــن أن عبــادة اهلل حــق فــال ُيعبــد ســواه، 
وأن الباطــل والضــالل يف دعــوة وعبــادة غــريه، وأنــه ســبحانه وحــده يســتحق كل ثنــاء وتعظيــم ال ســواه، وفيــه 

ثالثــة مطالــب:

املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )َيْدُعوَن).

ــاء  ــوَن) بت ــن عاصــم: )َتْدُع ــائي وشــعبة ع ــر ومحــزة والكس ــن عام ــري واب ــن كث ــع واب ــبعة؛ ناف ــر الس ــرأ أكث ق
ــاب. اخلط

وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: )َيْدُعوَن) بياء الَغيبة) ).

وينحر االختالف يف تغريُّ بعض احلروف داخل املفردة.

)1) ينظر: األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص:   1، والفاريس، احلجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28.

)2) ينظر: الفاريس، احلجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28، وابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع، ص: 122.
) ) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص: 0  ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 

 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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املطلب الثاين: بيان توجيه القراءتني:

ــراف: 5[،  ــَنآ﴾ ]األع ُس
ۡ
ــم بَأ ــۡم إِۡذ َجآَءُه ــا َكَن َدۡعَوىُٰه ــال تعــاىل: ﴿َفَم ــَوى: االّدعــاء، ق ْع ــال األصفهــاين: الدَّ ق

ــس: 10[)1).  ــنَي﴾ ]يون ِ َرِبّ ٱۡلَعٰلَِم ــُد لِلَّ ِن ٱۡلَۡم
َ
ــۡم أ ــُر َدۡعَوىُٰه ــاىل: ﴿َوَءاِخ ــال تع ــاء، ق ــَوى: الّدع ْع والدَّ

ــَو  ــاُء ُه َع ــث: )الدُّ ــادة، كــا يف احلدي ــة، موضــع الشــاهد، الدعــاُء، والدعــاء هــو العب ــراد بالدعــوى يف اآلي وي
ــه هــو الباطــل.  ــدون مــن دون ــا يعب ــاَدُة))2)، أي: أن م اْلِعَب

والقراءة بالتاء: )َتْدُعوَن) عى وجه اخلطاب للمرشكن.

والقــراءة باليــاء: )َيْدُعــوَن) عــى وجــه اخلــر، وتمــع هــذه األخــرية املعنيــن معــًا؛ إذ هــي ابتــداء اخلــر عــى 
وجــه اخلطــاب، والعــرب قــد تنــرف مــن اخلطــاب إىل اإلخبــار، ومــن اإلخبــار إىل اخلطــاب. 

واخُتِلــف يف تعيــن الباطــل الــذي ُيدَعــى ِمــن دونه عــى قولــن؛ يف إشــارة إىل الشــيطان، وإىل األصنــام. والعموم 
هنــا حســن، واملعنــى: إن الذيــن تدعونــه آهلــة، وهــي األصنــام، هــو الباطــل املعــدوم يف حــد ذاتــه، الــذي ال ُثُبــوَت 
ــه  ــه رشيــك، ال يشء أعــى من ــة. وأن اهللَّ هــو العــيُّ عــى األشــياء، الكبــري عــى أن يكــون ل ــه، أو باطــل األلوهي ل

شــأنًا، وأكــر منــه ســلطانًا) ).

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتني

ِيــَن َيۡتلُــوَن َعلَۡيِهــۡم َءاَيٰتَِنــاۗ﴾ ]اآليــة: 72[،  حجــة َمــن قــرأ: )َيْدُعــوَن) باليــاء قوله تعــاىل: ﴿يـَـَكاُدوَن يَۡســُطوَن بِٱذلَّ
وأنــه إخبــار عــن غيــب، وقــراءة اليــاء: )َيْدُعــوَن) عــى تقديــر: قــل هلــم يــا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص إن مــا يدعــون مــن دونــه هــو 

لباطل. ا

ــو  ــن دون اهلل ه ــون ِم ــا تدع ــرة إن َم ــؤالء الكف ــد ملسو هيلع هللا ىلص هل ــا حمم ــل ي ــاء أي: ق ــوَن) بالت ــرأ: )َتْدُع ــن ق ــة َم وحج
ــر.  ــع وال ي ــمع، وال ينف ــل وال يس ــه ال يعق ــل، ألن الباط

ِيــَن تَۡدُعــوَن  ۥٓۚ إِنَّ ٱذلَّ َهــا ٱلَّــاُس ُضَِب َمَثــٌل فَٱۡســَتِمُعواْ َلُ يُّ
َ
أ وحجــة قــراءة اليــاء: )َيْدُعــوَن) قولــه تعــاىل: ﴿َيٰٓ

﴾ ]اآليــة: 73[ وهــذا أقــرب إليــه مــن قولــه: )َيــَكاُدوَن َيْســُطوَن  ۥۖ ِ لَــن َيۡلُُقــواْ ُذبَاٗبــا َولـَـوِ ٱۡجَتَمُعــواْ َلُ ِمــن ُدوِن ٱللَّ
بِالَِّذيــَن َيْتُلــوَن َعَلْيِهــْم َآَياتِنَــا)، واألقــرب أوىل. 

ــا  ــر: وأن مــا تدعــون أهيــا املرشكــون. وعــى هــذا حيمــل ذلــك وم ــوَن) عــى تقدي ــاء: )َتْدُع ــراءة الت وحجــة ق
أشــبهه) ).

)1) األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص:  1 .
َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة، ثم قرأ: )اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم) ]غافر: 0 [. إسناده صحيح. أبو  )2) ومتام احلديث: عن النعان بن بشري ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: الدُّ
عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )القاهرة: دار احلديث،  1 1هـ- 199م(، ط1، 

رقم احلديث: 91 18، ج: 0 ، ص: 0  . 
) ) ينظر: الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: 18، ص:  7 ، وابن عطية، تفسري املحرر الوجيز، ج:  ، ص: 129، وابن اجلوزي، زاد املسري، ج:  ، 
ص: 8 2، والرازي، مفاتيح الغيب، ج:  2، ص:   2، والبيضاوي، أنوار التنزيل وأرسار التأويل، ج:  ، ص: 77، والشوكاين، فتح القدير، ج:  ، ص: 0  .

) ) ينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 80 ، والفاريس، احلجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28، وابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع، ص: 122.
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

وجه احتجاج قراءة: )َتْدُعوَن) بتاء اخلطاب أن الدعوة واخلطاب للمرشكن.

ووجــه احتجــاج قــراءة: )َيْدُعــوَن) بيــاء الَغيبــة، عــى تقديــر قــول املقــول هلــم. أي: قــل هلــم يــا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص إن مــا 
يدعــون إليــه هــو الباطــل، واملــراد بالباطــل: املدعــو إليــه؛ الشــيطان واألصنــام. واهلل أعلــم.

ۡل بـِـهِۦ ُســۡلَطٰٗنا َوَمــا  ــَزِّ ـَـۡم ُي ِ َمــا ل ــُدوَن ِمــن ُدوِن ٱللَّ المبحــث الســابع عشــر: قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَيۡعُب
ٰلِِمــنَي ِمــن نَِّصــرٖ﴾، ]اآليــة: 71[. لَۡيــَس لَُهــم بـِـهِۦ ِعۡلــٌمۗ َوَمــا لِلظَّ

تومــئ اآليــة الكريمــة إىل جهالــة الكفــار بعبادهتــم غــري املســتحق هلــا جهــاًل ودون علــم، وهــو مــا يمنــع عنهــم 
نــرة اهلل يف اآلخــرة؛ لظلمهــم أنفســهم هبــذا الــرشك والظلــم العظيــم، وفيــه ثالثــة مطالــب:

ْل). املطلب األول: بيان اختاف القراء يف لفظ: )ُينَزِّ

ْل) بتشديد الزاي. قرأ أكثر السبعة؛ نافع وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي: )ُينَزِّ

وقرأ ابن كثري وأبو عمرو: )ُينِْزل) بتخفيف الزاي)1).

وينحر االختالف يف تغريُّ حركات بعض احلروف داخل املفردة؛ ما بن التشديد، والتخفيف.

املطلب الثاين: بيان توجيه القراءتني:

تــه، ونــزل يف مــكان كــذا: حــطَّ رْحلــه فيــه،  ــّو. يقــال: نــزل عــن دابَّ ــُزوُل يف األصــل هــو انحطــاٌط مــن ُعُل النُّ
وَأْنزلــه غــريه. 

ــى،  ــه بمعنً ــزل بكــذا، وَأنزل ــون: 29[ ون ــنَي﴾ ]املؤمن ــۡرُ ٱلُۡمزِلِ ــَت َخ ن
َ
ــاَرٗك َوأ َب ــَزٗل مُّ ــِي ُم نزِۡل

َ
ــال تعــاىل: ﴿أ ق

وإِْنــَزاُل اهلل تعــاىل نَِعَمــُه ونَِقَمــُه عــى اخلَْلــق، وإعطاُؤُهــم إّياهــا، يكــون إّمــا بإنــزال الــيء نفســه كإنــزال القــرآن، 
ــد والّلبــاس، ونحــو ذلــك.  ــزال احلدي ــه، كإن ــة إلي ــزال أســبابه واهلداي ــا بإن وإّم

ــَزَل  ن
َ
ِٓي أ ُ ٱذلَّ ــاىل: ﴿ٱللَّ ــال تع ــف: 1[، وق ــَب﴾ ]الكه ــِدهِ ٱۡلِكَتٰ ٰ َعۡب ــَزَل َعَ ن

َ
ِٓي أ ِ ٱذلَّ ــُد لِلَّ ــاىل: ﴿ٱۡلَۡم ــال تع ق

ــد: 25[.  ــَد﴾  ]احلدي ــا ٱۡلَِدي نَزۡلَ
َ
ــًا: ﴿َوأ ــال أيض ــورى: 17[، وق ٱۡلِكَتَٰب﴾]الش

ــه  ــرُي إلي ــذي ُيِش ــصُّ باملوضــع ال ــل خيت ــرآِن واملالئكــِة أّن التَّنِْزي ــِف الُق ــِل يف َوْص ــَزاِل والتَّنِْزي ــْنَ اإِلْن ــْرُق َب والَف
ًة بعــد ُأْخــَرى.  ــًا، ومــرَّ ق ــُه مفرَّ إنزاُل

ِمــنُي﴾ ]الشــعراء: 193[، وقولــه تعاىل: 
َ
وُح ٱۡل ، فمــاَّ ُذِكــَر فيــه التَّنزيــُل قوُلــه تعــاىل: ﴿نـَـَزَل بـِـهِ ٱلــرُّ واإلنــزاُل عــامٌّ

م أنَّ اإلنــزال أعــمُّ مــن التَّنزيــِل.  ، فقــد تقــدَّ ۡلَنـٰـُه تَزِيــٗا﴾ ]اإلرساء: 106[، َفَخــصَّ لفــَظ اإلنــزال ليكــون أعــمَّ ﴿َونَزَّ

)1) ينظر: ابن جماهد، كتاب السبعة يف القراءات، ص: 0  ، والداين، جامع البيان يف القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن اجلزري، نرش القراءات العرش، ج: 
 ، ص:  8 2، والقايض، البدور الزاهرة يف القراءات العرشة املتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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ْلنَــاُه  ــا لــو َخوَّ ْلنَــا، تنبيهــًا أنَّ ٰ َجَبــٖل﴾ ]احلــر: 21[، ومل يقــل: لــو َنزَّ نَزۡلَــا َهٰــَذا ٱۡلُقــۡرَءاَن َعَ
َ
قــال تعــاىل: ﴿لـَـۡو أ

ۡيَتــُهۥ َخِٰشــٗعا﴾ ]احلــر: 21[)1).
َ
ََّرأ ْلنَــاَك ِمــَرارًا: ﴿ل ًة مــا، َخوَّ َمــرَّ

املطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتني:

ۡل بـِـهِۦ ُســۡلَطٰٗناۖ﴾ ]احلــج: 71[، روى عبيــد عــن هــارون عــن أيب عمــرو: )مــا مل ُينْــِزْل)  َقْولــه تعــاىل: ﴿َمــا لـَـۡم ُيــَزِّ
ــزل)،  ــك تقــول: إذا كان قبلهــا: )أن ــِزْل) خفيفــة. وكذل ــزل) فهــي: )ُينْ ــال: إذا مل يكــن قبلهــا: )أن ــه ق ــة، وأن خفيف

ل)، أو )ُينْــِزل). وقــد مــى القــول يف هــذا النحــو يف غــري موضــع. ال تبــايل أهّيــا قــرأت: )ُينَــزِّ

ْل) داللــة عــى التكثــري والتكريــر،  ــزِّ والتخفيــف والتشــديد يف ذلــك كلــه لغتــان، وقيــل يف قــراءة التشــديد: )ُينَ
أمــا قــراءة التخفيــف: )ُينْــِزل) فهــي عــى أصــل اإلخبــار.

ل)، أي كثريًا، وعدة مرات. والتخفيف من فعل: )َنَزل)، أي مرة واحدة، والتشديد من فعل: )نزَّ

ــًا  ــاًء أو نون ــاًء أو ت ــه ي ــون أول ــو أن يك ــذه الصــورة، وه ــى ه ــو ع ــذي ه ــزل) ال ــظ: )ين ــن لف ــا ورد م وكل م
ُ ِمــن فَۡضلـِـهِۦ﴾  َل ٱللَّ ن ُيــَزِّ

َ
ُ َبۡغًيــا أ نــَزَل ٱللَّ

َ
ن يَۡكُفــُرواْ بَِمــآ أ

َ
نُفَســُهۡم أ

َ
ۡواْ بـِـهِۦٓ أ مضمومــة نحــو: ﴿بِۡئَســَما ٱۡشــَرَ

ُل ِمــَن  ــَمآءِۚ﴾ ]النســاء: 153[، و﴿َوُنــَزِّ ــَن ٱلسَّ َل َعلَۡيِهــۡم كَِتٰٗبــا ِمّ ن ُتــَزِّ
َ
ۡهــُل ٱۡلِكَتـٰـِب أ

َ
ــ َٔلَُك أ ]البقــرة: 90[، و﴿يَۡس

ــۡرَءاِن﴾ ]اإلرساء: 82[، فقــد قــرأه بالتخفيــف ابــن كثــري وأبــو عمــرو إال مواضــع أشــري إىل ذكرهــا. ٱۡلُق
كــا ذهــب ابــن كثــري وأبــو عمــرو يف أصوهلــا: يف أفعــال: )َوُننْــِزُل) و )ُينْــِزل) و )ُتنْــِزل) إذا كان فعــاًل مســتقباًل 
ــر: 21[،  ــوٖم﴾ ]احلج ۡعلُ ــَدرٖ مَّ ۥٓ إِلَّ بَِق ُلُ ــَزِّ ــا ُن ــري: ﴿َوَم ــن كث ــع، واســتثنى اب ــث وق مضمــوم األول بالتخفيــف حي

َل َعلَۡيَنــا﴾ ]اإلرساء: 93[)2). ٰ ُتــَزِّ ُل ِمــَن ٱۡلُقــۡرَءاِن﴾ ]اإلرساء: 82[ و ﴿َحــيَّ و ﴿َوُنــَزِّ
نخلص من هذا إىل بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

قراءة التشديد والتخفيف لغتان، وبمعنًى، والضابط فيها النقل والتلقي. 

ْل) إرادة التكثري والتكرير. ووجه احتجاج قراءة التشديد: )ُينَزِّ

ووجــه احتجــاج قــراءة التخفيــف: )ُينْــِزْل) إرادة اإلخبــار عــن اإلنــزال مــرة واحــدة، مــن غــري تكثــري وال تكرار. 
أعلم. واهلل 

)1) األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن، ص: 799.
والتوزيع،  للنرش  األندلس  دار  )حائل،  الشغديل،  سامل  محود  خلف  د.  حتقيق  السبع،  القراءات  يف  التيسري  األندلي،  الداين،  سعيد  بن  عثان  عمرو  أبو  ينظر:   (2(
   1هـ- 201م(، ط1، ص: 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 العلمية، 20 1هـ-2000م(، ط2، ص: 179، والفاريس، احلجة للقراء السبع، ج:  ، ص:  28. 



56
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الخاتمة، ونسأل اهلل تعاىل ُحْسنََها، وفيها:

أهم نتائج البحث املستفادة:

القاعــدة: )اختالفهــم رمحــة واســعة، وإمجاعهــم حجــة قاطعــة( تتجــى واضحــة يف اختــالف القــراءات، فــال  ·
ــقاق  ــه إىل الش ــؤدي بخالف ــة واخلصــام، وي ــَف إىل الُفرق ــرُّ املخالِ ــا جي ــى اخلــالف، ب ــالف معن ــل االخت حيم
والنــزاع. إنــا يتمثَّــل يف حتقيــق معنــى الرمحــة والســعة، والتخفيــف ورفــع املشــقة. قــال اهلل تعــاىل: ﴿َولـَـۡو َكَن 
ِ لَوََجــُدواْ فِيــهِ ٱۡختَِلٰٗفــا َكثـِـٗرا﴾ ]النســاء: 82[، وفــرق كبــري يف معنــى االختــالف هنــا يف  ِمــۡن ِعنــِد َغــۡرِ ٱللَّ

ه كالم اهلل تعــاىل عنــه. نــه معنــى اختــالف القــراءات، وهــو الــذي تنــزَّ هــذه اآليــة، عــن الــذي تضمَّ

ــدد يف  · ــي إىل تع ــرة، واملف ــراءات املتوات ــاين الق ــدد مع ــالف وتع ــل باخت ــة املتمث ــة باألم ــى الرمح ــق معن حتقي
ــرة.  ــة املتوات ــراءة القرآني ــه الق ــح حتتمل ــى صحي ــن معن ــر م ــار أكث ــا يف ســعة الختي ــا جيعله ــار، مم ــدالالت واآلث ال

ال حيمــل اختــالف القــراءات املتواتــرة أي تناقــض أو تعــارض أو تضــادٍّ يف معانيهــا املختلفــة، بقــدر مــا يتمثــل  ·
ــة وإعجــاز  ــا بالغ ــرِّ عنه ــة، تع ــة، وأحــكام ترشيعي ــة، ودالالت لغوي ــروة فقهي ــده بث ــى، ورف ــراء املعن يف إث
ــة يف  ــن، املتمثل ــًا ملقاصــد هــذا الدي ــًا وتفســريًا، وحتقيق ــم يف لســانه العــريب املبــن، إجيــازًا وبيان القــرآن الكري

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

البحــث يف أوجــه اختــالف القــراءات، وتتبُّــع توجيههــا، وبيــان أثرهــا الفقهــي أو اللغــوي أو التفســريي هــو  ·
لــون مــن ألــوان التحــدي يف بيــان اإلعجــاز القــرآين، الــذي يتدفــق عى كــرِّ األيــام ومــرِّ الزمان عطــاًء وإثــراًء، 
ويبقــى البــاب مفتوحــًا أمــام الباحثــن لتقــيِّ دالالهتــا، وســر آفــاق أرسارهــا، واســتنباط تلــك اإلشــارات، 
َّــۡو َكَن ٱۡلَۡحــُر ِمــَداٗدا لَِّكَِمـٰـِت َرِبّ َلَفَِد  ر نفاُدهــا، وال ُيعَقــل جفاُفهــا. قــال اهلل تعــاىل: ﴿قـُـل ل والتــي ال ُيتصــوَّ

ن تَنَفــَد َكَِمـٰـُت َرِبّ َولـَـۡو ِجۡئَنــا بِِمۡثلـِـهِۦ َمــَدٗدا﴾ ]الكهــف: 109[.
َ
ٱۡلَۡحــُر َقۡبــَل أ

الغــوص يف الغايــات واملقاصــد، والبحــث عــن األرسار واحِلَكــم، واســتنتاج املزايــا والعــر الكامنــة يف أوجــه  ·
ــه  ــة وكلات ــات اهلل الكوني ــن آي ــة م ــًا متناغم ن ألوان ــدوِّ ــة، وي ــري موضــوع الدراس ــراءات، يث ــالف الق اخت
هُۥ ِمــۢن َبۡعــِدهِۦ  ۡقَلـٰـٌم َوٱۡلَۡحــُر َيُمــدُّ

َ
ۡرِض ِمــن َشــَجَرٍة أ

َ
َمــا ِف ٱۡل نَّ

َ
الالمتناهيــة، مصداقــًا لقولــه تعــاىل: ﴿َولـَـۡو أ

ِۚ﴾ ]لقــامن: 18[. ــُت ٱللَّ ــَدۡت َكَِمٰ ــا نَفِ ــرٖ مَّ ۡبُ
َ
ــۡبَعُة أ َس

التخفيــف والتيســري والتســهيل عــى األمــة يف تــالوة القــرآن الكريــم، ورفــع احلــرج عنهــا يف اختيــار القــراءة  ·
املتلــو هبــا، بالنظــر الختــالف األلســن، وتعــدد اللهجــات العربيــة، مــع االلتــزام بضوابــط هــذا االختيــار.
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أهم التوصيات المقترحة:

علــم القــراءات جديــر باالهتــام بحثــًا وتطبيقــًا، ملــا ُتثــري دراســته مــن تعمــق يف فهــم النــص القــرآين وبيانــه،  ·
وتأكيــده عــى نظــام القــرآن، ووحدتــه املوضوعيــة، برهانــًا عــى إعجــازه، وإشــارة إىل خلــوده، وتأكيــدًا عــى 

حفظــه إىل قيــام الســاعة. 

تشــجيع الباحثــن مــن طلبــة الدراســات العليــا خاصــة عــى اختيــار موضوعــات بحثيــة يف الرســائل اجلامعيــة  ·
ــاًل،  ــًا وحتلي ــم القــراءات بحث ــر يف عل ــريٌّ وواســع للتبحُّ ــاب ث ــه القــراءات، إذ هــو ب ــاول موضــوع توجي تتن

واســتنباطًا وتعليــاًل. 

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 والتفســري والفقــه.

إشــهار علــم القــراءات بتشــجيع تعلُّمــه وتعليمــه، عــى أيــدي أهــل التخصــص مــن املجازيــن بالســند مــن  ·
أهــل القــراءة واإلقــراء، وختصيــص مقــررات جامعيــة اختياريــة تيــز بالســند حتصيــل هــذا العلــم املبــارك، 

ولــو ضمــن مســتويات حمــددة، أســوة بمقــررات حفــظ وتويــد القــرآن الكريــم.

تمَّ بعونه تعاىل
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي الُعَلِبـي آثار اختالف القراءات المتواترة وتوجيهها ودالالتها - نماذج تطبيقية مختارة ِمن سورة )الحّج( 

المصادر والمراجع

أواًل- املصادر واملراجع العربية:

األصفهــاين، أبــو القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهــاين، املفــردات يف غريــب القــرآن، حتقيــق: حممــد ســيد  ·
كيــالين، )بــريوت: دار املعرفــة(.

األلــويس، شــهاب الديــن حممــود بــن عبــد اهلل احلســيني، روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، عنايــة: عــي  ·
ــة(، ط1،  199م. ــة، )بــريوت: دار الكتــب العلمي ــاري عطي ــد الب عب

البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إساعيل، صحيح البخاري، )بريوت: املكتبة العرية(،  2 1هـ- 200م.  ·

البغــوي، أبــو حممــد احلســن بــن مســعود الفــراء، تفســري البغــوي املســمى معــامل التنزيــل يف التفســري والتأويــل، )بــريوت: دار  ·
الفكــر للطباعــة والنــرش(،  0 1هـــ- 198م.

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 

اإلســالمية اإلنســانية، اجلامعــة اإلســالمية الدوليــة املاليزيــة، املجلــد ) 1( العــدد )2(، 2 ديســمر  201م. 

ــل،  · ــل وأرسار التأوي ــوار التنزي ــد الشــريازي البيضــاوي، أن ــن حمم ــر ب ــن عم ــد اهلل ب ــو ســعيد عب ــن أب ــارص الدي البيضــاوي، ن
ــرتاث العــريب(، ط1، 18 1هـــ. ــاء ال ــريوت: دار إحي ــد الرمحــن املرعشــي، )ب ــق: حممــد عب حتقي

اجلاحــظ، أبــو عثــان، عمــرو بــن بحــر بــن حمبــوب الكنــاين بالــوالء، الليثــي، البيــان والتبيــن، )بــريوت: دار ومكتبــة اهلــالل(،  ·
 2 1هـ.

ــرش يف  · ــن يوســف الدمشــقي، الن ــي ب ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــد ب ــو اخلــري، حمم ــن أب ــظ شــمس الدي ــن اجلــزري، احلاف اب
ــة(، ط1، 1998م. ــب العلمي ــريوت: دار الكت ــريات، )ب ــا عم ــيخ زكري ــج: الش ــرش، ختري ــراءات الع الق

ابــن اجلــزري، احلافــظ شــمس الديــن أبــو اخلــري، حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي، غايــة النهايــة يف  ·
طبقــات القــراء، عنــي بنــرشه: ج. برجســرتارس، )بــريوت: دار الكتــب العلميــة(، ط ، 1982م.

ابــن اجلــزري، احلافــظ شــمس الديــن أبــو اخلــري، حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي، كتــاب حتبــري  ·
ن: دار الفرقــان للنــرش والتوزيــع(، ط1، 21 1هـــ-2000م. التيســري يف القــراءات العــرش، حتقيــق: د. أمحــد مفلــح القضــاة، )عــاَّ

ابــن اجلــزري، احلافــظ شــمس الديــن أبــو اخلــري، حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي، رشح طيبــة النــرش  ·
يف القــراءات، ضبطــه وعلــق عليه: الشــيخ أنس مهــرة، )بــريوت: دار الكتــب العلميــة(، ط2، 20 1هـــ-2000م.

ابــن اجلــزري، احلافــظ شــمس الديــن أبــو اخلــري، حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي، نــرش القــراءات  ·
ــاين  ــة قطــر، دار الغوث العــرش، حتقيــق: د. أيمــن رشــدي ســويد، )مــن إصــدارات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية بدول

للدراســات القرآنيــة، بــريوت وإســتانبول(، ط1، 9  1هـــ-2018م.

ــريب(، ط2،  9 1هـــ- · ــاب الع ــريوت: دار الكت ــل، )ب ــوم التنزي ــاب التســهيل لعل ــي، كت ــن أمحــد الكلب ــد ب ــن جــزي، حمم اب
 197م.

ــرة، رســالة دكتــوراه يف التفســري وعلــوم القــرآن،  · ــة املتوات ــه القــراءات القرآني ــة يف توجي اجلمــل، حممــد أمحــد، الوجــوه البالغي
ــد، األردن. ــوك، إرب ــة الريم ــخ:  2/1/ 200م، يف جامع ــت للمناقشــة بتاري قدم
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ــن،  · ــة: أمحــد شــمس الدي ــم التفســري، عناي ــن عــي، زاد املســري يف عل ــد الرمحــن ب ــن عب ــرج مجــال الدي ــو الف ــن اجلــوزي، أب اب
ــة(، ط1،  199م. ــب العلمي ــريوت: دار الكت )ب

ى البحــر املحيــط، )بــريوت: مؤسســة التاريــخ العــريب، دار  · أبــو حيــان، أثــري الديــن أبــو حيــان األندلــي، التفســري الكبــري، املســمَّ
إحياء الــرتاث العــريب(، ط2،  1 1هـ-1990م.

ــريوت: دار  · ــل، )ب ــل يف معــاين التنزي ــاب التأوي ى لب ــن حممــد البغــدادي، تفســري اخلــازن، املســمَّ ــن عــي ب اخلــازن، عــالء الدي
ــة(. املعرف

ابــن خالويــه، أبــو عبــد اهلل احلســن بــن أمحــد اهلمــذاين النحــوي، إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن  ·
ســليان العيثمــن، )القاهــرة: مكتبــة اخلانجــي(، 1992م.

ابــن خالويــه، أبــو عبــد اهلل احلســن بــن أمحــد اهلمــذاين النحــوي، احلجــة يف القــراءات الســبع، حتقيــق: عبــد العــال ســامل مكــرم،  ·
)بــريوت: مؤسســة الرســالة(، ط ، 17 1هـ- 199م.

اخلــراط، أمحــد حممــد، اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرآنيــة املتواتــرة، دراســة بيانيــة تشــتمل عــى )81( آيــة مــن الذكــر  ·
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