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

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

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

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

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

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

 المقصودة جميعًا.
ABSTRACT 

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

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

 
 المقدمة

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

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

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

وصىىحابته الكىىىرام إلىىى يومنىىىا هىىذا، فلقىىىد تجىىرد عىىىدد كبيىىر مىىىن علمىىىاء  يىىد رسىىىو  هللا 
المسلمين لخدمة هذا الكتاب، وأفنوا أعمارهم بتتبع كل صىييرة وكبيىرة حىو  هىذا العلىم، 

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

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

ت القواعىد والضىىوابل التىىي كبيىرة مىىن القىراءات القرآنيىىة، ومىا يتصىىل بهىا مىىن مسىا ل مثلىى
 (2) أصلت ورفدتها مفردات هذه العلوم التي سطرها علماء المسلمين.

فمن المعروف تاريخيا أن القراءات القرآنيىة إنمىا نشىأت تعتمىد السىماع والمشىافهة 
أساسىا لهىىا فىىي تأديىة غرضىىها الىىذي قامىت مىىن أجلىىه وهىي نوعىىان: منهىىا مىا هىىو متىىواتر 

وعىىددها سىىبع أو عشىىر، ومنهىىا مىىا هىىو شىىاذ، وتصىىل إلىىى أجمعىىت األمىىة علىىى توثيقىىه، 
هى(، مىن مجمىل هىذه القىراءات 756أكثر من عشرين قراءة، ويقف السمين الحلبي )ت 

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

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

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

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

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

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

 ًِثيىىىىىرا ىىىىىُدوْا ِفيىىىىىِه اْخِتالأفىىىىىًا كأ ْيىىىىىِر ّ ِ لأوأجأ ىىىىىانأ ِمىىىىىْن ِعنىىىىىِد غأ لأىىىىىْو كأ بَُّرونأ اْلُقىىىىىْرآنأ وأ  أأفأىىىىىالأ يأتأىىىىىدأ
 .(82النساء:)

تنىىىوع فىىىي القىىىراءات يقىىىوم مقىىىام تعىىىدد اآليىىىات، وهىىىو ضىىىرب مىىىن إن االخىىىتالف وال
ضىىروب اإلعجىىاز، انفىىرد بىىه هىىذا الكتىىاب الكىىريم، وسىىأبين فىىي هىىذا البحىى  جانبىىا واحىىدا 
مىن جوانىإ إعجىازه فىي تعىدد قراءاتىه، ومىا فيهىا مىن البىراهين السىااعة واألدلىة القااعىة 

من بين يديه وال من خلفىه، وأنىه  على أن هذا القرآن بقراءاته كالم هللا، ال يأتيه الباال
)سلسىىلة واحىىدة متصىىلة الحلقىىات، محكمىىة السىىور واآليىىات، متاخىىذة المبىىاد  واليايىىات، 

 .(5)مهما تعددت ارق قراءته، ومهما تنوعت فنون أدا ه(
معنىىى هىىذا أن نىىزو  القىىرآن بىىاختالف قراءاتىىه ال يلىىزم منىىه تنىىاق  وال تضىىاد، وال 

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

قىىىراءة منهىىىا مىىىع األخىىىرى بمنزلىىىة اآليىىىة مىىىع اآليىىىة، يجىىىإ اإليمىىىان بهىىىا كلهىىىا، واتبىىىاع مىىىا 
تضمنته من المعنى علمىًا وعمىاًل، وال يجىوز تىرك موجىإ إحىداهما ألجىل األخىرىأل  نىًا 

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

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

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

 .(7)في البديع(
ه اإِلنسىىاُن فىىي وهىىذا مىىا جعىىل السىىمين الحلبىىي يقىىو : )وهىىذا الىىذي ينبيىىي أن يفعلىى

القىىرآن، وهىىو أن يأىىْذكر لكىىلِّ قىىراءٍة توجيهىىًا مىىن غيىىر تعىىرةٍة لتضىىعيِف القىىراءة األخىىرى، 
 .(8)كما فعل بعضُهم(

اٌب َأِلذيٌم ِمَمذا َكذاُنوا . قال تعالى 1 ََ ُ َمَرضًا َوَلُهم َعذ ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َفَزاَدُهُم ّللا 
ُبونَ   (10البقرة : ) َيْكَِ
 ولى: القراءات القرآنية الواردة في اآليةالمسألة األ 

بفىىىىتا اليىىىىاء وتسىىىىكين الكىىىىاف وتخفيىىىىف « يأْكىىىىِذُبونأ »قىىىىرأ عاصىىىىم وحمىىىىزة والكسىىىىا ي 
بون »الذا ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر  بضىم اليىاء وفىتا الكىاف « ُيكأىذِّ

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

ْهىىم المعنىىى أي: بمىىا كىىاُنوا  دًا فىىالمفعوُ  محىىذوٌف ِلفأ ىىْن قىىرأه مشىىدَّ ىىدٍّ لمفعىىوٍ ، ومأ غيىىُر متعأ
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فَّىف. وقىرأ الكوفيىون:  ، أو يكىون المشىدُد بمعنىى المخأ بون الرسو أ والقىرآنأ « بون يأْكىذِ »ُيكأذِّ
 بالفتا والتخفيِف، والباقون بالضمِّ والتشديِد. 

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

اختلىىف النىىاُس فيىىه، فقا ىىٌل: هىىو « الكىىذب»رًا... و صىىفة نحىىو: قطَّْرتُىىه أي: جعلتىىه ُمقأطَّىى
اإلخبىىار عىىن الشىىيء بييىىِر مىىا هىىو عليىىه ذهنىىًا وخارجىىًا، وقيىىل: بييىىر مىىا هىىو عليىىِه فىىي 
ىواًء  الخارِ  سواًء وافق اعتقادأ المتكلم أم ال. وقيل: اإلخبىاُر عنىه بييىِر اعتقىاِد المىتكلِّم سأ

ليس هذا موضعأ ترجيٍا(وافق ما في الخار  أم ال، والصدُق نقيُضه، و 
(10). 

 المسألة الثالثة: أثر القراءات في المعنى
المتأمىىل بىىنص السىىمين الحلبىىي فىىي هىىذه اآليىىة الكريمىىة بقراءتيهىىا، يجىىد أن القىىراءة 
بىىىىالتخفيف معناهىىىىا أنهىىىىم اسىىىىتحقوا العىىىىذاب األلىىىىيم بسىىىىبإ كىىىىذبهم فىىىىي إ هىىىىار اإلسىىىىالم 

ِبىاْليأْوِم اآلِخىرِ قىولهم  واإليمان، وهم في باانهم كافرون، فهىو كىاذبون فىي ِ وأ ِّ نَّىا ِبىا  آمأ
 .  (8البقرة : )

 .  والقراءة بالتشديد معناها أنهم استحقوا العذاب األليم بسبإ تكذيبهم النبي 
بون  بىالتخفيف، فىان كىذبهم قىولهم « يأْكىِذبون »، فمىن قىرأ «يقو  الزجا : )ويقرأ ُيكأذِّ
ىىىىا ُهىىىىم ِبُمىىىىأنهىىىىم مؤمنىىىىون، قىىىىا  عىىىىز وجىىىىل:  مأ بون بالتثقيىىىىل فمعنىىىىاه ْؤِمِنينأ وأ ىىىىذِّ ، وأمىىىىا ُيكأ

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

 بسبإ كذبهم وتكذيبهم.
2 .ِحي ى آَدُم ِمْن َربِ ِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّ   (37)مُ َفَتَلقَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

لأْيىِه ِإنَّىُه ُهىوأ السبحانه وتعالى  ىاٍت فأتأىابأ عأ ِلمأ بِِّه كأ ُم ِمن رَّ البقىرة ) تَّىوَّاُب الىرَِّحيمُ فأتألأقَّى آدأ
، كانىىىت ثمىىىرة ألمىىىرين ال ينفصىىىل أحىىىدهما عىىىن اآلخىىىر، األو : رحمىىىة هللا سىىىبحانه (37

وتعىىالى وإرادتىىه تعلىىيم آدم هىىذه الكلمىىات وإرسىىالها إليىىه، والثىىاني: تلقىىي سىىيدنا آدم عليىىه 
 السالم لهذه الكلمات وعمله بها.

3 . َئًة َوَأَحاَطْت ِمِه َخِطيذَئُتُه َفُأْوَلذِئَك َأْصَحاُب النَّذاِر ُهذْم ِفيَهذا  َبَلى َمن َكَسَب َسيِ 
  (81)َخاِلُدونَ 

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

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

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

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

ة فىىىي كىىىلِّ وقىىىٍت، وعلىىىى الوجىىىه الثىىىاني أأنَّ المىىى دأ ىىىدِّ رادأ بىىىه بالخطيئىىىات أنىىىواُع الكفىىىِر المتجأ
مىىىة فسىىىمَّاها بهىىىذين  الكبىىىا ُر وهىىىي جماعىىىٌة. وقيىىىل: المىىىراُد بالخطيئىىىِة نفىىىُس السىىىيئِة المتقدِّ
االسىىمين تقبيحىىًا لهىىا، كأنَّىىه قىىا : وأأحااأىىْت بىىه خطيئتُىىه تلىى ، أي السىىيئة، ويكىىوُن المىىراُد 

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

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

ِطيئأُتهُ »فقراءة اإلفراد  تد  علىى أن مىن الخطايىا مىا يحىيل اإلنسىان إحااىة ال تتىرك « خأ
فىنفهم « خطيئاتُىهُ »كىالكفر، أمىا قىراءة الجمىع له منفذا للنجىاة، ولىو كانىت خطيئىة واحىدة 

أن مىىن الخطايىىا مىىا ال يحىىيل باإلنسىىان إحااىىة تامىىة، ال تتىىرك لىىه منفىىذا للنجىىاة إال إذا 
 من إضافة المفرد المعرفة.« خطيئُتهُ »اجتمعت، أو أن 

4 . َْوِبال َ ََ َبِنذي ِإْسذَراِليََل اَل َتْعُبذُدوَن ِإالَّ ّللاَّ َنا ِميَثذا َْ ِن ِإْحَسذاًنا َوِذ  َوِإْذ َأَخ َواِلذَدْْ
اَلَة َوآُتوا الزََّكاَة  اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا َوَأِقيُموا الصَّ

  (83)ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِإالَّ َقِلياًل ِمْنُكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضونَ 
 في هَه اآلية:  المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة

ىىنأاً »قىىرأ حمىىزة والكسىىا ي ويعقىىوب  سأ بفىىتا الحىىاء والسىىين، وقىىرأ عطىىاء وعيسىىى « حأ
 .(16)«إحسانا»، وقرأ الجحدري «ُحْسنأى»بضمهما، وقرأ أبي والحة بن مصرف 

أشىار السىمين الحلبىي فىي المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هَه اآليذة: 
ىىنًا بفتحتىىين وُحُسىىنًا «ُحْسىىنأاً »الىىدر المصىىون إلىىى توجيىىه قىىراءات  سأ ، إذ يقىىو : )وقىىر : حأ
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ىا قىراءة  « ُحْسىىناً »بضىمتين، وُحْسىنى مىن غيىر تنىوين كُحْبلىىى، وإحسىانًا مىن البراعىي. فأمَّ
 بالضم واإلسكان فيأْحتمل أوجهًا: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ىن الىذي همزتُىه للصىيرورِة أي قىواًل ذا  وفيه التأويىُل المشىهوُر، وإحسىانًا مصىدٌر مىن أأْحسأ
بأِت األرُة »ُحْسٍن، كما تقوُ :   .(17)أي: صارت ذات عشٍإ(« أأْعشأ

لىىىى الىىىذهن مىىىن توجيىىىه المتبىىىادر إالمسذذذألة الثالثذذذة: أثذذذر القذذذراءات فذذذي المعنذذذى: 
نأاً »السمين الحلبي أن القراءة بالفتا  سأ تد  على صفة القو ، أي: أنىه قىو  حسىن، « حأ
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فكأنىىه قىىو  مخصىىوب وصىىف بأنىىه حسىىن، فمىىا أورده السىىمين الحلبىىي فىىي بيىىان حقيقىىة 
هىذا القىو  كلىه ينطىىوي تحىت صىفة الحسىنأل وهىىذا مىا أمىر بىه بنىىو إسىرا يل وأخىذ علىىيهم 

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

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

 كل أمر، وهي تد  على و يفة الدعوة إلى هللا واألمر بالمعروف.  في
بضىىىم الحىىىاء وإسىىىكان السىىىين فىىىي الوصىىىف بالمصىىىدر « ُحْسىىىناً »ويمكىىىن أن تكىىىون 

للمبالية، فتكون دالة على العناية الشديدة بالتلطف في مخاابة الناس بالقو  الحسىن، 
 ية.، مع إضافة معنى المبال«إحسانا»فهي على هذا مثل قراءة 

5 . ََّنا ِميَثاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل ُتْخِرُجوَن َأْنُفَسُكْم ِمْن ِدَيذاِرُكْم ُثذم َْ َوِإْذ َأَخ
ُُاَلِء َتْقُتُلذذوَن َأْنُفَسذذُكْم َوُتْخِرُجذذوَن َفِريًقذذا  َأْقذذَرْرُتْم َوَأْنذذُتْم َتْدذذَهُدوَن   ُثذذمَّ َأْنذذُتْم َهذذ

ْثِم َواْلُعذذذْدَواِن َوِإْن َيذذذْأُتوُكْم ُأَسذذذاَر   ِمذذذْنُكْم ِمذذذْن ِدَيذذذاِرِهمْ  َِْ َتَظذذذاَهُروَن َعَلذذذْيِهْم ِمذذذا
ِمُنذذوَن ِبذذَبْعِو اْلِكَتذذاِب َوَتْكُفذذُروَن  ُْ ٌم َعَلذذْيُكْم ِإْخذذَراُجُهْم َأَفُت ُتَفذذاُدوُهْم َوُهذذَو ُمَحذذرَّ

اْلَحَيذذاِة الذذَدْنَيا َوَيذذْوَم ِبذذَبْعٍو َفَمذذا َجذذَزاُء َمذذْن َيْفَعذذَُل َذِلذذَك ِمذذْنُكْم ِإالَّ ِخذذْزٌ  ِفذذي 
ُ ِمَغاِفٍَل َعمَّا َتْعَمُلونَ  اِب َوَما ّللاَّ ََ   (84-85)اْلِقَياَمِة َُْرَدوَن ِإَلى َأَشدِ  اْلَع

 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هَه اآلية 
اُدوُهمْ »قرأ نافع وعاصم والكسا ي وأبو جعفر ويعقوب  تا الفىاء بضم التىاء وفى« ُتفأ

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

 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هَه اآلية: 
ىىاُدوهم»يقىو  السىىمين الحلبىىي: )قىرأ نىىافع وعاصىىم والكسىا ي:  ، وهىىو جىىواُب (19)«ُتفأ

ىلأ مثىلأ الشرِط فلذل  ُحِذفأت نوُن  الرفِع، وهل القراءتىان بمعنىًى واحىٍد، ويكىوُن معنىى فاعأ
ل المجرد نحو: عاقأْبت وسافأْرت، أو بينهما فىرٌق  خىالٌف مشىهوٌر، ثىم اختلىف  معنى فأعأ
الناُس في ذل  الفرِق ما هو  فقيل: مأْعنأى فأداه أأْعطى فيىه ِفىداٍء مىن مىاٍ  وفىاداه أعطىى 
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 :(20)فيه أسيرًا مثلأه وأنشد
ْبرأٌة ومأِشيإُ ول ْيت أمِّي بعدما * عأال الرأسأ منها كأ  كنَّني فادأ

ِعيإُ  ْين مأْرِضيَّْيِن لم يأُ  فيهما * لأِئْن ُعِرضا للناِ رين مأ ْبدأ  ِبعأ
ه قوُ  العباس  ْيتأ عأقيال(وهذا القو  يأُردة ْيت نفسي وفادأ ، ومعلىوٌم أنىه (21): )فادأ
لأىىِده، وقيىىل: لىىم ُيْعىىِل أسىىيرأه فىىي مقابلىىة نفِسىىه و  «. تأْفىىُدوهم بالصىىلا وُتفىىاُدوهم بىىالعنف»ال وأ

ِفىىْديأتأهم، وُتفىىادوهم تأْطلبىىون مىىن أعىىداِ كم ِفْديىىةأ األسىىيِر الىىذي فىىي « تأْفىىُدوهم ُتْعطىىوا»وقيىىل: 
 أيديكم، ومنه قو  الشاعر:

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

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

يان الث نىيِن أحىدهما بنفِسىه واآلخىُر بحىرِف جىر تقىو : ُيْفتأدأى به، ... وفأىدى وفأىادى يتعىدَّ
ْيىىُت األسىىير بمىىا ، وهىىو محىىذوٌف فىىي اآليىىة الكريمىىة. قىىا  ابىىن عطيىىة ْيُت أو فادأ : (22)فأىىدأ

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

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

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

الخىىزر  واسىىترداد أسىىراهم، فهىىم يقىىاتلون أنفسىىهم، غيىىره، أو مفىىاداتهم بىىرد أسىىرى األوس و 
ثىىم ينقىىذون أسىىراهم، وبنىىاء علىىى ذلىى  فىىان كىىل قىىراءة تمثىىل موقفىىا مىىن مواقىىف اليهىىود مىىع 
 أسراهمأل ففريق يفدون أسراهم بالما  أو غيره، وآخرون يفادون أسراهم برد أسير مثله.
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6 .ذذَوَد َأَحذذُدُهْم َلذذْو َوَلَتِجذذَدنَُّهْم َأْحذذَرَل النَّذذاِس َعَلذذى َحَيذذاٍة َوِمذذ َْن َأْشذذَرُكوا َْ َِ َن الَّذذ
ُ َمِصذذيٌر ِمَمذذا  ذذَر َاّللاَّ اِب َأْن ُيَعمَّ ََ ََ َسذذَنٍة َوَمذذا ُهذذَو ِمُمَزْحِزِحذذِه ِمذذَن اْلَعذذ ذذُر َأْلذذ ُيَعمَّ

  (96)َيْعَمُلونَ 
 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هَه اآلية: 

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

يأىىاةٍ يقىو  السىىمين الحلبىىي: )قولىه:  لأىىى حأ ، ألنَّ هىىذا الفعىىلأ «أأْحىىرأبأ »متعلِّىىق بىى عأ
رأْصُت عليىه. والتنكيىُر فىي «على»يتعدَّى بى تنبيىه علىى أنىه أراد حيىاًة « حيىاة»، تقو : حأ

علىى »وهي الحياُة المتطاولُة، ولذل  كانت القراءُة بها أأْوقأعأ ِمْن قىراءِة ُأبأىّي مخصوصًة 
ىىىْذِف مضىىىاٍف تقىىىديُره: علىىىى ُاىىىوِ  حيىىىاٍة، « الحيىىىاة بىىىالتعريِ . وقيىىىل: إنَّ ذلىىى  علىىىى حأ

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

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

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

يىىرى لىىو لىىم يقىىدر حىىذف لصىىا المعنىىى، وهىىو أن يكىىون أحىىرب النىىاس علىىى مطلىىق أنىىه 
الحياة، ويبدو أن أبليية التنكير على التعريى  التىي قىا  بهىا السىمين الحلبىي قىد صىدر 
ىى  وجىىدتأ لهىىذا  ىى أ وأذكْيىىتأ ِحسَّ فيهىىا عىىن فكىىر الجرجىىاني إذ قىىا : )ِإذا أنىىتأ راجعىىتأ نفسأ

يأُقىىىْل علىىىى الحيىىىاِة ُحسىىىنًا وروعىىىًة ولطىىىفأ موقىىىٍع ال  ولىىىم« علىىىى حيىىىاة»التنكيىىىِر وأْن ِقيىىىلأ 
م ذلىىىى  مىىىىع التعريىىىىِ  وتخىىىىرُ  عىىىىن األريحيَّىىىىة واألُْنىىىىِس ِإلىىىىى  ُر قأىىىىْدُره. وتجىىىىُدك تأْعىىىىدأ ىىىىادأ ُيقأ
خالِفهىىا... ِإْذ كىىانأ التعريىىُ  يصىىلُا حيىىُ  تُىىراُد الحيىىاُة علىىى اإلاىىالق كقولنىىا: كىىلة أحىىٍد 

، كذل  ا  .(26)لحكُم في اآلية(يحإة الحياةأ ويكرُه الموتأ
هي إذا تحليالت متداخلة المعنى، مرجعها فىي األسىاس إلىى تىذوقنا لمقىام الكلمىة 

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

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

أمىىا تعريفهىىا فأفىىاد المعهىىود عنىىدهم وهىىو الحيىىاة الىىدنيا، التىىي يسىىتدعي ذكرهىىا فىىي 
ي إن لىم تكىن صىالحة، متىاع اليىرور، الذكر الحكيم، غالبىا معىاني الحقىارة والىزوا ، فهى
 والدار اآلخرة لو كانوا يعلمون، هي الحيوان.

7 . ذذَماَواِت َواأْلَْرِض ُكذذَل  َلذذُه ُ َوَلذذًدا ُسذذْبَحاَنُه َبذذَْل َلذذُه َمذذا ِفذذي السَّ ََ ّللاَّ َوَقذذاُلوا اتََّخذذ
  (116)َقاِنُتونَ 

 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هَه اآلية 
بييىىر واو، وكىىذل  هىىي فىىي مصىىاحف أهىىل الشىىام، « قىىالوا»رأ ابىىن عىىامر وحىىده قىى

 .(28)بالواو« وقالوا»وقرأها الباقون 
 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هَه اآلية: 

أورد السمين الحلبىي أوجىه القىراءات المتىواترة فىي هىذه اآليىة الكريمىة، وأشىار إلىى 
بىىالواِو عطفىىًا لهىىِذه الجملىىِة الخبريىىِة علىىى مىىا « الواوقىى»حجىىة كىىل وجىىه فقىىا : )الجمهىىوُر: 

فيكىىىوُن قىىىد « وسىىىعى»قبلأهىىىا وهىىىو أحسىىىُن فىىىي الىىىربل. وقيىىىل: هىىىي معطوفىىىًة علىىىى قولىىىه: 
عأطأىىفأ علىىى الصىىلة مىىع الفعىىِل بهىىذه الجمىىِل الكثيىىرة، وهىىذا ينبيىىي أن ُينأىىزَّه القىىرآُن عىىن 

مىن غيىر واٍو، وذلى  « اقىالو » -وكذل  هي في مصىاحف الشىام-ِمْثله. وقرأ ابن عامر 
ْذُف حىرِف العطىِف وهىو مىراٌد، اسىتيناء  يأْحتمل وجهين، أحُدهما: االستئناُف. الثاني: حأ

عنه بربِل الضميِر بما قبلأ هذه الجملِة(
(29). 

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

لأىىًداوجهىىين: )أحىىدهما: أن الجملىىة التىىي هىىي  ىىذأ  َُّ وأ مالبسىىة بمىىا قبلهىىا مىىن  قأىىاُلوا اتَّخأ
ىىىىاقولىىىىه  رأاِبهأ ىىىىعأى ِفىىىىي خأ سأ ىىىىا اْسىىىىُمُه وأ ِ أأْن ُيىىىىْذكأرأ ِفيهأ ىىىىاِجدأ  َّ نأىىىىعأ مأسأ ىىىىْن مأ ىىىىْن أأْ لأىىىىُم ِممَّ مأ  وأ

لمتظىىىاهرين علىىىى ، وممىىىن منىىىع مسىىىاجد هللا أن يىىىذكر فيهىىىا اسىىىمه جميىىىع ا(114البقىىىرة)



 

 
393 

(دراسة في سورة البقرة ) الحلبي في الدر المصون ءات القرآنية وأثره في المعنى عند السميناالختالف في القرا  

 

 

 

 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
issn:2071-6028 

 

2010كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني   

اإلسالم من صنوف الكفارأل ألنهىم بقتىالهم المسىلمين، وإرادتهىم غلبىتهم والظهىور علىيهم 
مىىا يأُفىىونأ 
لهىىم فىىي مواضىىع متعبىىداتهم... وإذا كىىان التأويىىل علىىى هىىذا فالىىذين قىىالوا:  (30)

اتخذ هللا، من جملة هىؤالء الىذين تقىدم ذكىرهمأل فيسىتينى عىن الىواو اللتبىاس الجملىة بمىا 
اُب ، كمىىا اسىىتيني عنهىىا فىىي نحىىو قولىىه قبلهىىا ىىذَُّبوا ِبايأاِتنأىىا ُأولأِئىى أ أأْصىىحأ كأ ىىُروا وأ فأ وأالَّىىِذينأ كأ

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

ْلىىىُبُهمْ  ثأىىىٌة رأاِبُعُهىىىْم كأ ىىىٌة ورابعهىىىم، كمىىىا جىىىاء »، ولىىىم يقىىىل (22الكهىىىف) ثأالأ ْمسأ يأُقوُلىىىونأ خأ وأ
ْلُبُهمْ  ثأاِمُنُهْم كأ ٌة وأ ْبعأ يأُقوُلونأ سأ ْلُبُهْم رأْجًما ِباْليأْيِإ وأ اِدُسُهْم كأ  .(22الكهف) سأ

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

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

ىى رأاِبهأ ىىعأى ِفىىي خأ سأ ، فيكىىون معطوفىىا علىىى معطىىوف الصىىلة، وفصىىل بينهمىىا بالجمىىل اوأ
 الكثيرة، وهذا بعيد جدا، ُينأزَُّه القرآن عن مثله.

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

إذ لم يقع التياير القرا ي ههنا لالكتفاء بأحد الوجهين عن اآلخر، وإنما فىي  -القراءات
القىىراءتين اسىىتخدام أسىىلوبين مىىن أسىىاليإ التعبيىىر القرآنىىي، وهىىو مىىن التوسىىع فىىي األداء 
الجمىىىالي الفنىىىي، إذ الجملىىىة مىىىع مىىىا قبلهىىىا يحسىىىن فيهىىىا الوصىىىل ويحسىىىن فيهىىىا الفصىىىل، 

 لوبين.فجاءت القراءتان بهذين األس
8 .ًْرا َواَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيِم َِ   (119 )ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِماْلَحقِ  َمِديًرا َوَن

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

 .(32)زم الالمبفتا التاء وج« تأسأ ْ »
 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هَه اآلية
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مبنيىًا للمفعىو  « ُتْسىأأ ُ »قىرأ الجمهىور:  وأالأ ُتْسىأأ ُ يقو  السىمين الحلبىي: قولىه: )
مبنيًا للفاعل مرفوعًا أيضًا، وفىي « تأْسأأ ُ : »(33)مع رفِع الفعِل على النفي. وُقرىء شاذاً 

هما: أنىىه حىىاٌ  فيكىىوُن معطوفىىًا علىىى الحىىا  قبلهىىا، كأنىىه قيىىل: هىىذه الجملىىِة وجهىىان: أحىىدُ 
علىىىى « تأْسىىىأأ ْ »بشىىىيرًا أو نىىىذيرًا وغيىىىر مسىىىؤو . والثىىىاني: أن تكىىىونأ مسىىىتأنفًة. وقىىىرأ نىىىافع 

النهي وهذا مستأنٌف فقل، وال يجوُز أن تكونأ حااًلأل ألنَّ الطألأإأ ال يأقُع حااًل(
(34). 

 قرآنية في المعنى المسألة الثالثة: أثر القراءات ال
إن تنىىىوع القىىىراءات فىىىي هىىىذه اآليىىىة الكريمىىىة يظهىىىر إعجىىىاز القىىىرآن وبيانىىىه، فقىىىراءة 

أنىىىه غيىىىر مسىىىؤو  عنىىىد هللا عىىىن كفىىىر الكىىىافرين الىىىذين  جمهىىىور القىىىّراء تبىىىين للرسىىىو  
سىىيكونون يىىوم الىىدين مىىن أصىىحاب الجحىىيم، بعىىد أن بليهىىم رسىىالة ربىىه، وأدى األمانىىة، 

ىاءُ قولىه تعىالى  ونصا األمة، ويؤكد ذلى  ىْن يأشأ لأِكىنَّ  َّأ يأْهىِدي مأ اُهْم وأ لأْيى أ ُهىدأ  لأىْيسأ عأ
ُسىىىوِ  ِإالَّ اْلىىىبأالأ ُ ، وقولىىىه (272البقىىىرة) لأىىىى الرَّ ىىىا عأ ، وممىىىا يجعىىىل للفىىىت (99البقىىىرة) مأ

 الخبر مزية على النهي أن الكالم الذي قبله وبعده خبر.
سىىأ : أي أبويىىه أحىىد  موتىىا  نبىىي ووجىىه قىىراءة نىىافع بىىالجزم مىىا روي مىىن أن ال

وأراد أن يسىىىتيفر لىىىه، فىىىأنز  هللا اآليىىىة، وهىىىذا إذا ثبىىىت معنىىىى صىىىحيا، وقىىىد جىىىوز أبىىىو 
الحسن في قراءة من جزم أن يكون على تعظيم األمر، كما تقو : ال تسىلني عىن كىذا، 
إذا أردت تعظىىىىيم األمىىىىر فيىىىىه، فىىىىالمعنى أنهىىىىم فىىىىي أمىىىىر عظىىىىيم، وإن كىىىىان اللفىىىىت لفىىىىت 

عىىىن أن يسىىىىأ  عىىىن أصىىىىحاب  ، فهىىىىذه القىىىراءة إذا تتضىىىىمن نهىىىي الرسىىىىو  (35)األمىىىر
 الجحيم أي سؤا  يتعلق بنجاتهم أو تخفيف العذاب عنهم.

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

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

 فيه الكفار من العذاب. 
9 . َُوا ِمذذْن َمَقذذاِم ِإْبذذَراِهيَم ُمَصذذل ى َوِإْذ َجَعْلَنذذا اْلَبْيذذَت َمَثاَمذذًة ِللنَّذذاِس َوَأْمًنذذا َواتَِّخذذ

ذذَرا َبْيِتذذَي ِللطَّذذاِلِفيَن َواْلَعذذاِكِفيَن َوالَركَّذذِ   َوَعِهذذْدَنا ِإَلذذى ِإْبذذَراِهيَم َوِإْسذذَماِعيََل َأْن َطهِ 
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  (125)الَسُجودِ 
 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هَه اآلية

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

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

ىا قىراءُة الخبىِر فعاًل ماضيًا علىى لفىت الخبىر، والبىاقون علىى لفىِت ا« واتَّخذوا» ألمىِر. فأمَّ
ْلنا»ففيها ثالثُة أوجٍه: أحُدها: أنه معطوٌف على  عأ تقىديرًا، فيكىون « إذ»المخفوة بى« جأ

ْلنىىاالكىىالُم جملىىًة واحىىدًة. الثىىاني: أنىىه معطىىوٌف علىىى مجمىىوِع قوِلىىه:  عأ ، فيحتىىاُ  وإذ جأ
 (37): ذكىره أبىو البقىاء، أي: وإذ اتخىذوا، ويكىون الكىالُم جملتىين. الثالى «إذ»إلىى تقىديِر 

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

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

المهىىدوي. الثالىى : أنىىه معمىىوٌ  لقىىوٍ  محىىذوٍف أي: وُقْلنىىا اتَِّخىىذوا إن قيىىل بىىأنَّ الخطىىابأ 
ِتىىىه. الرابىىىع: أن يكىىىونأ مسىىىتأنفًا ذكىىىرأه أبىىىو  إِلبىىىراهيمأ وذّريَِّتىىىه أو لمحمىىىٍد عليىىىه السىىىالم وأمَّ

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

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

، والتقىدير واذكىر من مقام إبراهيم مصلى، فهو مردود على ما قبله من الخبر وما بعىده
يىىا محمىىد إذ جعلنىىا البيىىت مثابىىة للنىىاس وأمنىىا، واذكىىر إذ اتخىىذ النىىاس مىىن مقىىام إبىىراهيم 
مصىلى، واذكىر إذ عهىىدنا إلىى إبىراهيم، فكلىىه خبىر فيىىه معنىى التنبيىه والتىىذكير لمىا كىىان، 
فحمل على ما قبله وما بعىده ليتَِّفىقأ الكىالم ويتطىابق... وبكسىر الخىاء علىى األمىر بىأن 

ذأ من مقام إبراهيم مصلى، وبذل  أتت الروايات عن النبي ُيتَّ  خأ
(40). 
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فكلتىىىا القىىىراءتين تبىىىين لنىىىا أن هللا تعىىىالى أمىىىرهم بىىىذل  مبتىىىد ا، ففعلىىىوا مىىىا أمىىىروا بىىىه 
، فتكىىون القىىراءة باإلخبىىار (41)فىىأثنى بىىذل  علىىيهم وأخبىىر بىىه، وأنزلىىه فىىي العرضىىة الثانيىىة

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

10 . ُ ذَن َمذا َتُكوُنذوا َيذْأِت ِمُكذُم ّللاَّ َوِلُكَلٍ  ِوْجَهذٌة ُهذَو ُمَولِ يَهذا َفاْسذَتِبُقوا اْلَخْيذَراِت َأْْ
َ َعَلى ُكَلِ  َشْيٍء َقِدْرٌ    (148)َجِميًعا ِإنَّ ّللاَّ

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

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

 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هَه اآلية 
لِّيهىا»السمين الحلبىي: )وقىرأ الجمهىوُر: يقو   م « ُموأ علىى أنىه اسىُم فاعىل، وقىد تقىدَّ

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

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

(44). 
 المسألة الثالثة: أثر القراءات في المعنى

القىىرآن إن تنىىوع القىىراءات فىىي هىىذه اآليىىة الكريمىىة يعىىد برهانىىا  ىىاهرا علىىى بالغىىة 
ليهىىا»الكىىريم، وإعجىىازه فىىي إيجىىازه، فهىىذه اآليىىة بقىىراءة الجمهىىور  ، تىىد  علىىى أن «هىىو ُموأ

لكىىل وجهىىة هىىو موجىىه وجهىىه إليهىىا فىىي عبادتىىه، وملتىىزم بهىىا، تمسىىكا بأحكىىام دينىىه الىىذي 
، رغىىم كىىل تعصىىإ لىىه، ولىىم يتركىىه للىىدين الخىىاتم الىىذي جىىاء بىىه خىىاتم رسىىل هللا محمىىد 

 .  البراهين التي جاءهم بها
تىىد  علىىى أنىىه هىىو تابعهىىا وهىىو ناصىىرها، وهىىو « هىىو موالهىىا»وبقىىراءة ابىىن عىىامر 

متولي أمرها وقا م به، فمن معاني المولى التابع والنصير، وكل من ولي أمىرا وقىام بىه 
 فهو مواله.
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11 .  َِواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلب َِ رَّ َمْن آَمذَن َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَوَلوا ُوُجوَهُكْم ِقَبََل اْلَمْدِر
ذِه َذِو   ذيَن َوآَتذى اْلَمذاَل َعَلذى ُحبِ  ِ َواْلَيْوِم اآْلِخذِر َواْلَمالِلَكذِة َواْلِكَتذاِب َوالنَِّبيِ  ِماَّللَّ
َقذذاِب َوَأَقذذاَم  ذذاِلِليَن َوِفذذي الرِ  ذذِبيَِل َوالسَّ اْلُقْرَبذذى َواْلَيَتذذاَمى َواْلَمَسذذاِكيَن َواْبذذَن السَّ

الَة َوآَتى الزََّكا ذاِبِريَن ِفذي اْلَبْأَسذاِء الصَّ َة َواْلُموُفوَن ِمَعْهذِدِهْم ِإَذا َعاَهذُدوا َوالصَّ
َْن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقونَ  َِ رَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَّ   (177  )َوالضَّ

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

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

ْفىىص عىىن عاصىىم بنصىىبه. فقىىراءٌة الجمهىىور علىىى أنىىه اسىىُم  لةىىوا»، و «لىىيس»وحأ « أن ُتوأ
ىْت هىىذه القىراءُة مىىن حيى  إنىىه خبرهىا فىي تأويىى حأ ِل مصىدٍر، أي: لىىيس البىرة تىىوليتكم. وُرجِّ

ٌم، و ىىه قبىىل منصىىوِبه. وأّمىىا قىىراءُة حمىىزةأ وحفىىص فىىالبرَّ خبىىٌر مقىىدَّ أن »ولىىي الفعىىُل مرفوعأ
لةوا ْت هذه القراءُة بىأّن المصىدر المىؤو أ أأْعىرأُف مىن « ُتوأ حأ اسمها في تأويِل مصدٍر. وُرجِّ

ّلىىى بىىاأل ىىُف بىىه، الُمحأ ىىف وال ُيْوصأ لِف والىىالم، ألنىىه ُيْشىىِبُه الضىىميرأ مىىن حيىى  إنىىه ال ُيوصأ
) لأ االسمأ، وغيُر االعراِف الخبرأ واألعراُف ينبيي أن ُيْجعأ
(46). 
 المسألة الثالثة: أثر القراءات القرآنية في المعنى 

مىن يىتمعن فىي نىص السىمين الحلبىي رحمىه هللا، يجىده قىد أثبىت للقىراءتين وجهىىين 
حىىىىويين متكىىىىافئين يؤديىىىىان تكىىىىامال بيانيىىىىا، فالقراءتىىىىان تصىىىىوران لنىىىىا حىىىىا  المقصىىىىودين ن

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

12 . َْن َِ ذذذا َيذذذْأِتُكْم َمَثذذذَُل الَّذذذ ذذذَة َوَلمَّ َخَلذذذْوا ِمذذذْن َقذذذْبِلُكْم َأْم َحِسذذذْبُتْم َأْن َتذذذْدُخُلوا اْلَجنَّ
َْن آَمُنوا َمَعُه َمَتى  َِ ُسوُل َوالَّ رَّاُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ َمسَّ

ِ َقِريبٌ  ِ َأاَل ِإنَّ َنْصَر ّللاَّ   (214)َنْصُر ّللاَّ
 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هَه اآلية

« حتىىىىى يقىىىىو ُ »، وقىىىىرأ نىىىىافع «يقىىىىو أ »بنصىىىىإ « حتىىىىى يقىىىىو أ »القىىىىراء  قىىىىرأ جمهىىىىور
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 .(47)بالرفع
 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هَه اآلية 
تَّىىىى يأُقىىىو أ يقىىىو  السىىىمين الحلبىىىي فىىىي الىىىدر المصىىىون: )قولىىىه:  قىىىرأ الجمهىىىوُر:  حأ

،  ، أي: إلىى«إلىى»بمعنىى « حتىى»نصبًا، ولىه وجهىان، أحىُدهما: أنَّ « يقو أ » أن يقىو أ
م مىىىىن المىىىىّسِ والزلىىىىزاِ ، و ىىىىُإ بعىىىىدها المضىىىىارُع « حتىىىىى»فهىىىىو غايىىىىٌة لمىىىىا تقىىىىدَّ إنمىىىىا ُيْنصأ

 . ى. فىالجواُب: أنىه علىى حكايىِة الحىاِ ، حكىى تلى  الحىا أ المستقبُل، وهذا قد وقع ومأضأ
ىىىىىعيٌفأل ألنَّ قىىىىىو أ الرسىىىىىو   والثىىىىىاني: أنَّ "حتىىىىىى" بمعنىىىىىى "كىىىىىي"، فتفيىىىىىُد اِلعلَّىىىىىةأ، وهىىىىىذا ضأ

علىىى ذلىى   (48)نين لىىيس علىىًة للمىىّسِ والزلىىزاِ ، وإن كىىان  ىىاهُر كىىالِم أبىىي البقىىاءوالمىىؤم
لأىىُة سىىبُإ القىىو ِ »فانىىه قىىا :  ْلزأ « وُيْقىىرأأ بىىالرفِع علىىى أن يكىىونأ التقىىديُر: ُزْلِزُلىىوا فقىىالوا: فالزَّ

مضىىىمرٌة علىىىى ِكىىىال التقىىىديرين. وقىىىرأ نىىىافع برِفِعىىىِه علىىىى أنَّىىىه حىىىاٌ ، « حتىىىى»بعىىىد « أأنْ »و
ُإ بعد والح لُِّص لالستقباِ  فتأنأافيا.« حتى»اُ  ال ُيْنصأ  وال غيِرها، ألنَّ الناصإأ ُيخأ

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

، تقىىو : ِسىىْرُت حتىىى أدخىىلأ البلىىدأ وأنىىت لىىم تىىدُخْل بعىىُد. وإن كىىان ماضىىيًا مسىىتقباًل ُنِصىىإأ 
إ كوِنِه مسىتقباًل، فتنصىبأه علىى حكايىِة هىذه  فتحكيه، ثم حكايُت  له: إمَّا أأْن تأكونأ بحسأ
ىُه علىى حكايىِة هىذه الحىاِ ، فيصىُدُق أن  ِإ كوِنِه حىااًل، فترفأعأ الحاِ ، وإمَّا أن يكونأ بحسأ

ءِة الجماعِة: حكايُة حاٍ ، وفي قراءِة نافع أيضًا: حكايُة حاٍ . وإنَّمىا نأبَّْهىُت تقو أ في قرا
علىىىى ذلىىى  ألنَّ عبىىىارةأ بعِضىىىهم تأُخىىىصة حكايىىىًة الحىىىاِ  بقىىىراءِة الجمهىىىوِر، وعبىىىارأةأ آخىىىرين 

ىىىها بقىىىراءِة نىىىافع. قىىىا  أبىىىو البقىىىاء والفعىىىُل هنىىىا مسىىىتقبٌل »فىىىي قىىىراءِة الجمهىىىور:  (49)تأُخصة
ىىه الرفىىعأ بىىأنَّ « حىىاُلهم والمعنىىى علىىى الُمِضىىيِّ  ُحِكيىىت بىىه م أنىىه وجَّ « حتىىى»وكىىان قىىد تقىىدَّ
 .(50)للتعليِل(

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

التىي « حتىى»ذا التيىاير هىو ، غيىر أنىا نلحىت أن مىا تفىاوت معنىاه حقىا بهى(51)الموجهين
أخلصت الفعل لالستقبا  بالنسىبة إلىى زمىن المىتكلم، وجعلتىه غايىة للزلزلىة علىى  ىاهر 
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وجه النصإأل أي أن المس بالبأساء والضراء وحدو  الزلزا  أمىور قىد تسىتمر إلىى أن 
يقىىىو  الرسىىىو  والىىىذين آمنىىىوا معىىىه: متىىىى نصىىىر هللا  وهىىىذه الصىىىورة قىىىد تقتضىىىيها حكمىىىة 

   االبتالء.
االبتدا يىىة هىىذه االمىىا نحىىس « حتىىى»ثىىم كانىىت حىىرف ابتىىداء علىىى قىىراءة الرفىىع، و

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

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

13 . َيْسَألوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقَْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُ  ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما
ُ َلُكذذُم َأْكَبذذُر ِمذذْن َنْفِعِهَمذذا َوَيْسذذَألوَنَك َمذذاذَ  َبذذيِ ُن ّللاَّ ِلَك ُْ ََ ا ُْْنِفُقذذوَن ُقذذَِل اْلَعْفذذَو َكذذ

 (219)اآْلياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّرونَ 
 المسألة األولى: القراءات القرآنية الواردة في هَه اآلية 

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

 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هَه اآلية 
بالثىىىاء « كثيىىىر»يقىىىو  السىىىمين الحلبىىىي فىىىي الىىىدر المصىىىون: )قىىىرأ حمىىىزة والكسىىىا ي 

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

يت الموبقات: (54) ، ومنىه قولىه «الكبىا ر»، وسمِّ
ْثمِ تعالى  بأاِ رأ اأْلِ يأْجتأِنُبونأ كأ

، وشىرب الخمىر والقمىار مىن الكبىا ر، فناسىإ وصىف (55)
ىا أأْكبأىرُ إثمهما بالكبر، وقىد أجمعىت السىبعة علىى قولىه  ِإْثُمُهمأ ، بالبىاء الموحىدة، وهىذه وأ

 توافقها لفظا. 
: فامىىىا باعتبىىىار اآلثمىىىين مىىىن الشىىىاربين والمقىىىامرين، (56)وأمىىىا وجىىىه قىىىراءة األخىىىوين

فلكىىل واحىىد إثىىم، وإمىىا باعتبىىار مىىا يترتىىإ علىىى تعاايهمىىا مىىن تىىوالي العقىىاب وتضىىعيفه، 
وإما باعتبار ما يترتإ على شربها مما يصدر من شاربها من األقوا  السىيئة واألفعىا  

لها مىن لىدن كانىت عنبىا إلىى أن ُشىربت، فقىد لعىن رسىو  القبيحة، وإما باعتبار من يزاو 
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الخمىىىر، ولعىىىن معهىىىا عشىىىر: با عهىىىا ومبتاعهىىىا، فناسىىىإ ذلىىى  أن يوصىىىف إثمهىىىا  هللا 
جمىع، فناسىإ أن يوصىف « منافع»، و«منافع»مقابل لى« إثم»بالكثرة، وأيضا فان قوله 

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

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

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

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

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

14 . َوَرَفذَ  َمْعَضذُهْم ُ ْلَنا َمْعَضُهْم َعَلى َمْعذٍو ِمذْنُهْم َمذْن َكلَّذَم ّللاَّ ِتْلَك الَرُسَُل َفضَّ
  (253)َدَرَجاتٍ 

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

 .(58)«كلم هللاأ »ونصإ الجاللة 
 

 المسالة الثانية: قول السمين الحلبي في هَه اآلية
لَّىمأ  َُّ يقو  السمين الحلبي في الدر المصون: )قوله  ىْن كأ ، هىذه الجملىة ِمْنُهْم مأ

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

ىىْن كّلمىىه هللا، وقىىر  بالنصىىإ علىىى أّن الفاعىىل  محىىذوف، وهىىو عا ىىد الموصىىو ، أي: مأ
 .(59)نصإ على التعظيم( ضمير مستتر، وهو عا د الموصو  أيضا، والجاللة
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 المسألة الثالثة: أثر القراءات القرآنية في المعنى
مىىن يىىىتمعن فىىىي نىىىص السىىىمين الحلبىىىي يجىىىده قىىىد أثبىىىت وجهىىىين نحىىىويين متكىىىافئين 
يؤديىان تكىىامال بيانيىا للقىىرا تين، فىان رفىىع لفىت الجاللىىة يىد  علىىى تمىام التفضىىيل، وتىىأّتى 

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

، إنمىا «المصىلي منىا  ربىه»)ألن كل مؤمن فانىه يكلمىه هللا علىى مىا قىا  عليىه السىالم 
 .(61)الشرف في أن يكلمه هللا تعالى(

15 . َِمْن َقذاَل َبَلذى َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِ  أ ُْ ََ ُتْحِيذي اْلَمذْوَتى َقذاَل َأَوَلذْم ُتذ ِرِنذي َكْيذ
َْ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّْيِر َفُصذْرُهنَّ ِإَلْيذَك ُثذمَّ اْجَعذَْل َعَلذى  َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخ

َ َعِزيذذذذٌز  ُكذذذذَلِ  َجَبذذذذٍَل ِمذذذذْنُهنَّ ُجذذذذْزءًا ُثذذذذمَّ اْدُعُهذذذذنَّ َيْأِتيَنذذذذَك َسذذذذْعيًا َواْعَلذذذذمْ  َأنَّ ّللاَّ
 (260.)َحِكيمٌ 

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

 .(62)بالكسر
 المسألة الثانية: قول السمين الحلبي في هَه اآلية:

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

أبىي  فالليتان لفت مشىترك بىين هىذين المعنيىين، والقراءتىان تحتملهمىا معىا، وهىذا مىذهإ
الضىىم مشىىترك بىىين المعنيىىين، وأمىىا الكسىىر فمعنىىاه القطىىع : »(64)، وقىىا  الفىىراء(63)علىىي
، ونقىىل عىىن الفىىراء «الكسىىر بمعنىىى القطىىع، والضىىم بمعنىىى اإلمالىىة»، وقىىا  غيىىره: «فقىىل

، أي: قطعىه عنىه، ويقىا : «صراه عن كىذا»مقلوب من قولهم « صاره»أيضا أنه قا : 
 :(65)قالت الخنساءصرت الشيء فانصار، أي: انقطع، 
 *** لظلت الشم منه وهي تنصار (66)فلو يالقي الذي القيته حضن

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

يصىىىىّره إذا جمعىىىىه، إال أن مجىىىىيء المضىىىىعف المتعىىىىدي علىىىىى يفعىىىىل بكسىىىىر العىىىىين فىىىىي 
عّمىن شىدد الىراء أن مىنهم مىن يضىمها، ومىنهم مىن  (67)المضارع قليل، ونقىل أبىو البقىاء

ُهنَّ »يفتحهىىىا، ومىىىنهم مىىىن يكسىىىرها، مثىىىل  فالضىىىم علىىىى اإلتبىىىاع، والفىىىتا للتخفيىىىف، « ُمىىىدأ
بمعنىى أملهىن « فأُصْرُهنَّ » (68)فسر أبو البقاءوالكسر على أصل التقاء الساكنين، ولما 

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

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

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

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

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

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

لبقىي سىىؤا  فىىي الىىذهن هىىل قىىام سىىيدنا إبىىراهيم عليىىه السىىالم بىىذبا الطيىىور بنفسىىه، وتأكىىد 
 أنها قد فارقت الحياة. 

 الخاتمة
الحمىىد هلل ملهىىم الصىىواب، والصىىالة والسىىالم علىىى رسىىوله محمىىد الىىذي أنىىز  عليىىه 
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بىىىىين للنىىىىاس مىىىىا نىىىىّز  الكتىىىىاب، وآتىىىىاه مىىىىن لدنىىىىه الحكمىىىىة وفصىىىىل الخطىىىىاب، وكلفىىىىه أن ي
 إليهم... وبعد... 

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

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

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

، فتقىىىوم القراءتىىىان أو الىىنص الواحىىىد، لتىىؤدي كىىىل قىىىراءة معنىىى ال تؤديىىىه القىىىراءة األخىىرى 
األكثر مقام تعدد اآليات، وتؤدي القراءات المختلفات تكامال بيانيا وفكريىا فىي المعىاني 

 المقصودة جميعا. 
 الهوامش

 .1/54ينظر : معرفة القراء الكبار على الطبقات واإلعصار ، للذهبي  (1)
 .147-144عرار  ينظر : مباحثات لسانية في  واهر قرآنية ، للدكتور مهدي أسعد (2)
 .1/39الدر الصمون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي:  (3)
 .1/43م.ن:  (4)
 .1/130مناهل العرفان في علوم القرآن: للزرقاني:  (5)
 .1/51النشر في القراءات العشر: البن الجزري:  (6)
 .1/54التحرير والتنوير: البن عاشور:  (7)
 .1/44الدر المصون:  (8)
، الكشىىىىف عىىىىن وجىىىىوه القىىىىراءات: لمكىىىىي: 141ينظىىىىر: السىىىىبعة فىىىىي القىىىىراءات: البىىىىن مجاهىىىىد:  (9)

 .1/60، البحر المحيل: ألبي حيان: 1/227
 .132-1/131الدر المصون:  (10)
 .1/87معاني القرآن وإعرابه: للزجا :  (11)
 .1/236، الكشف: 153ينظر: السبعة:  (12)
 .1/295الدر المصون:  (13)
 .1/279، البحر المحيل: 1/249، الكشف: 162السبعة: ينظر:  (14)
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 .1/457الدر المصون:  (15)
 .285-1/284، البحر المحيل: 1/250، الكشف: 162ينظر: السبعة:  (16)
 .469-1/466الدر المصون:  (17)
 .1/402، إتحاف فضالء البشر: للدميااي: 2/218، النشر: 163ينظر: السبعة:  (18)
 «.تأْفُدْوُهم» وقرأ الباقون  (19)
 «.فدي»، اللسان: مادة 65البيتان لنصيإ، وهما في ديوانه:  (20)
، المحرر الوجيز في تفسير الكتىاب العزيىز: 2/22ينظر: الجامع ألحكام القرآن: للقرابي:  (21)

 .1/343البن عطية: 
 .1/342ينظر: المحرر الوجيز:  (22)
 .484-1/482الدر المصون:  (23)
 .1/313حر المحيل: ينظر: الب (24)
 .2/11الدر المصون:  (25)
 .229-228دال ل اإلعجاز: للجرجاني:  (26)
 .28، ومن بالغة القرآن: ألحمد بدوي: 1/92ينظر: في  ال  القرآن: لسيد قطإ:  (27)
 .169ينظر: السبعة:  (28)
 .2/83الدر المصون:  (29)
 «.فون »يأفون: يبارك، ينظر: اللسان: مادة  (30)
، وينظىىر: حجىىة القىىراءات: البىىن 203-2/202الحجىة للقىىراء السىىبعة: ألبىىي علىىي الفارسىي:  (31)

، إبىىىىىراز المعىىىىىاني مىىىىىن حىىىىىرز األمىىىىىاني فىىىىىي 1/338، المحىىىىىرر الىىىىىوجيز: 111-110زنجلىىىىىة: 
 .338القراءات السبع: ألبي شامة الدمشقي: 

 .1/141، إتحاف فضالء البشر: 2/221، النشر: 169ينظر: السبعة:  (32)
 م أجد من نسإ هذه القراءة.ل (33)
 .93-2/92الدر المصون:  (34)
 .217-2/216الحجة للقراء السبعة:  (35)
 .1/380، البحر المحيل: 1/263، الكشف: 169ينظر: السبعة:  (36)
 .1/62ينظر: إمالء ما من به الرحمن: للعكبري:  (37)
 .1/62ينظر: م.ن:  (38)
 .106-2/105الدر المصون:  (39)
 .1/263ظر: الكشف: ين (40)
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 .87الحجة في القراءات السبع: البن خالويه:  (41)
 .1/437، البحر المحيل: 1/267، الكشف: 171ينظر: السبعة:  (42)
 .1/68ينظر: إمالء ما مّن به الرحمن:  (43)
 .2/173الدر المصون:  (44)
 .1/280، الكشف: 175ينظر: السبعة:  (45)
 .245-2/244الدر المصون:  (46)
 .1/289، الكشف: 181ينظر: السبعة:  (47)
 .91ينظر: إمالء ما من به الرحمن:  (48)
 .1/91ينظر: م.ن:  (49)
 .383-2/382الدر المصون:  (50)
، 286-1/285، معىىاني القىىرآن: للزجىىا : 128-1/127ينظىىر: معىىاني القىىرآن: ل خفىى :  (51)

، حجىة القىراءات: 96-95لسبع: ، الحجة في القراءات ا307-2/305الحجة للقراء السبعة: 
، الكشىىىىىاف: 127-1/126، مشىىىىىكل إعىىىىىراب القىىىىىرآن: لمكىىىىىي بىىىىىن أبىىىىىي االىىىىىإ: 131-132

 .2/156، المحرر الوجيز: 1/257للزمخشري: 
، فىىي  ىىال  القىىرآن: 273-4/272، البرهىىان: للزركشىىي: 257-1/256ينظىىر: الكشىىاف:  (52)

2/218-219. 
 .1/291، الكشاف: 182ينظر: السبعة:  (53)
ِبيراً من سورة النساء  2اآلية  (54) انأ ُحوبًا كأ  وأال تأْأُكُلوا أأْموأالأُهْم ِإلأى أأْموأاِلُكْم ِإنَُّه كأ
 .37الشورى:  (55)
 أي حمزة والكسا ي. (56)
 .408-2/407الدر المصون:  (57)
 .2/273، البحر المحيل: 15ينظر: الشواذ: البن خالويه:  (58)
 .2/536الدر المصون:  (59)
 .2/322، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي: 2/273ينظر: البحر المحيل:  (60)
 .6/216التفسير الكبير: للرازي:  (61)
 .16، الشواذ: 2/300، البحر المحيل: 1/313، الكشف: 190ينظر: السبعة:  (62)
 .2/392ينظر: الحجة:  (63)
 .1/174ينظر: معاني القرآن:  (64)
، البحىىىىر المحىىىىيل: «صىىىىور»، اللسىىىىان: مىىىىادة 37فىىىىي ديوانهىىىىا، وهىىىىو فىىىىي: األضىىىىداد:  لىىىىيس (65)
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2/300. 
 حضن: جبل في نجد. (66)
 .1/111ينظر: اإلمالء:  (67)
 .1/111ينظر: م.ن:  (68)
 .577-2/575الدر المصون:  (69)
 

 المصادر والمراج :
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

فىىي القىىراءات السىىبع: ألبىىي الشىىامة الدمشىىقي  إبىىراز المعىىاني مىىن حىىرز األمىىاني .1
هىىىىى(، تحقيىىىىق الشىىىىيو إبىىىىراهيم عطىىىىوة عىىىىوة، نشىىىىر مصىىىىطفى البىىىىابي 665)ت 

 م.1978الحلبي، القاهرة، 
إتحىىىىىاف فضىىىىىالء البشىىىىىر فىىىىىي القىىىىىراءات األربعىىىىىة عشىىىىىر: للبنىىىىىا الىىىىىدميااي )ت  .2

، 1هىىى(، تحقيىىق د. شىىعبان محمىىد إسىىماعيل، نشىىر عىىالم الكتىىإ بيىىروت، ط117
صىىحيا الشىىيو علىىي محمىىد الضىىباع، مطبعىىة عبىىد الحميىىد حنفىىىي م، وبت1987
 هى.1359بمصر، 

 م.1960األضداد: البن األنباري، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، الكويت،  .3
هىى(، 616إمالء ما من به الرحمن من وجىوه اإلعىراب والقىراءات: العكبىري )ت  .4

 م.1961-هى1380النشر إبراهيم عوة، مصر، 
هىىى(، تحقيىىق: محمىىد 794: لبىىدر الىىدين الزركشىىي )ت البرهىىان فىىي علىىوم القىىرآن .5

 م.1972، 2أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط
هىى(، مؤسسىة التىاريو، 1392التحرير والتنىوير: محمىد الطىاهر بىن عاشىور )ت  .6

 م.2000-هى1420، 1بيروت، ط
هىى(، دار الفكىر، بيىىروت، 745تفسىير البحىر المحىىيل: أبىو حيىان األندلسىىي )ت  .7

 م.1983، 2ط
هى(، أنىوار التنزيىل وأسىرار التأويىل، مطبىوع بهىام  791تفسير البيضاوي، )ت  .8

 الشهاب، دار صادر، بيروت، د.ت.
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التفسىىىىير الكبيىىىىر أو مفىىىىاتيا »هىىىىى(، المشىىىىتهر بىىىىى606تفسىىىىير الفخىىىىر الىىىىرازي )ت  .9
 م.1985، 3، دار الفكر، بيروت، ط«الييإ

هىىىىى(، بتصىىىىحيا أبىىىىي 671الجىىىىامع ألحكىىىىام القىىىىرآن: أبىىىىو عبىىىىد هللا القرابىىىىي )ت  .10
 إسحاق إبراهيم اافي ، دار الشام، بيروت، د.ت.

هىى(، تحقيىق: د. عبىد العىا  370الحجة في القىراءات السىبع: البىن خالويىه )ت  .11
 م.1990، 5سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

حجىىىىة القىىىىراءات: ألبىىىىي زرعىىىىة بىىىىن زنجلىىىىة، تحقيىىىىق سىىىىعيد األفيىىىىاني، مؤسسىىىىة  .12
 م.1982، 3الرسالة، بيروت، ط

هىىىى(، حققىىىه بىىىدر الىىىىدين 377الحجىىىة للقىىىراء السىىىبعة: ألبىىىي علىىىىي الفارسىىىي )ت  .13
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