
 
 

 التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية 

 عند السمين الحلبي في سورتي يس والصافات
 

 

 

 أبوبكر داود إمام

 

 

 ماجستير في اللغة العربية

 كلية اللغات

 

 
 م2015 /هــ 1436



 ب
 

 

التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية عند السمين الحلبي في 
 سورتي يس والصافات

 

 أبوبكر داود إمام

(MAR141BF598) 

 

 

 العربية اللغة في الماجستير درجة للحصول على مقدم تكميلي بحث

 كلية اللغات
 

 :المشرف

 المساعد الدكتور/ السيد محمد سالماألستاذ 

 مشرف المساعد:ال

 محمد العواضي األستاذ المساعد الدكتور/ يوسف محمد عبده 

 
  

 م2015هـ/سبتمبر 1436 ةحجذوال



 ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 د
 

 عتمادإلصفحة ا
 أبوبكر داود إمام مّت اعتماد حبث الطالب:

 من اآلتية أمساؤهم:

The thesis of ABUBAKAR DAUDA IMAM has been approved by the following: 

 المشرف 
 :................................... االسم

 التوقيع :...................................
 المشرف على التعديالت

 :.................................. االسم
 التوقيع :...................................

   رئيس القسم
 :.................................. االسم

  التوقيع :...................................
عميد الكلية        

 :.................................. االسم
   التوقيع :.................................                             

 عمادة الدراسات العليا                              
 االسم :................................                       
 التوقيع :...............................                           

 

 

 



 ه
 

 صفحة التحكيم

 التوقيع اإلسم عضوة جلنة الناقشة

  اعي إمس املشارك الدكتور عبد الرحيماألستاذ  رئيس اجللسة

األستاذ املشارك الدكتور داود عبد القادر  املناقش األّول
 إيليغا

 

األستاذ املساعد الدكتور عبد الواسع  الثاين املناقش
 إسحاق

 

األستاذ املشارك الدكتور فليح مضحي  ممث  الكلية
 السامرائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 إقرار

ث وأقر بأن هذا البح، وجهدي إال ماكان من املراجع اليت أشرت إليهابأّن هذا البحث من عملي  أقر
قدم من قب ، ومل يقدم للحصول على أي درجة علمية من أي جامعة، أو مؤسسة تربوية أو  بكامله ما

 .تعليمية أخرى

 اسم الطالب : أبوبكر داود إمام

 التوقيع :......................

 التاريخ :......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ز
 

DECLARATION 

I hereby declare that this dissertation is result of my own investigation, except the references to 

which I have referred, and he admitted that this research as a whole from before, and did not 

provide for any degree of any university, or educational institution, or other educational  

Name of student:  ABUBAKAR DAUDA IMAM  

Signature…………………….... 

Date: ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح
 

 

 جامعة المدينة العالمية

 العلمية غير المنشورةإقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية األبحاث 

 محفوظة © 2015حقوق الطبع 

 أبوبكر داود إمام

 التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية عند السمين الحلبي في سورتي يس والصافات

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شك  أو صورة من دون إذن مكتوب 
 احلاالت اآلتية:موقع من الباحث إالّ يف 

 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه . -1
حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك ألغراض  -2

 تعليمّية، ال ألغراض جتاريّة أو تسوقّية.
ري املنشور؛ إذا غحيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث  -3

 طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
 

 :أكّد هذا اإلقرار     

 إمام داود أبوبكر االسم:       

 التوقيع:..........................         

 التاريخ:.........................  

 



 ط
 

 خص البحثلم

( يف سوريت هـ 756هذا البحث إىل دراسة التوجيه النحوي والصريف عند السمني احلليب ) املتوىف  يسعى
يف تفسريه الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، وذلك بذكر القراءات الواردة يف  يس والصافات

راء أئمة آ وتوجيهات، مصادرها منتوثيق القراءات اآليات اليت عرضها العالمة السمني احلليب، مع 
ويهدف هذا البحث  له، عقيب مبا يظهرجحانه والت  رَ  للباحثيبدو  َحْسبماالرتجيح مث  النحو واللغة،

ستعينا يف ذلك مإىل بيان منهج السمني احلليب النحوي والصريف يف اآليات سوريت يس والصافات، 
ها وقد توص  الباحث إىل جمموعة من النتائج من أمهباملنهج الوصفي التحليلي واملنهج اإلحصائي. 

راءات ويدعم أقواله يف توجيهه للق كبري  بشك اهتمام الّسمني احلليب باملصادر اللغوية واالعتماد عليها 
هتم كثريا بنوع وال ي القراءات القرآنية جبميع أنواعهاكان السمني احلليب يعرض بالشواهد املختلفة، و 

ت يعد عدد القراءات املتواترة والشاذة يف سورة يس بلغوكذلك  ،ان يوثق هلا ويسردهاالقراءة بقدر ما ك
 يالحظو  شر،والشاذة إىل أربعة ع تواترةبلغت عدد القراءات امل، وهكذا يف سورة الصافات ثالثة وعشرون

 االستشهاد ازجبو  العلماء إمجاع من منطلقا سردها؛ من مينعه ال القراءة يف الّشذوذ وصف أن السمني عند
 .هبا
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ABSTRACT 

This research aims at studying grammatical and morphological orientation and interpretations 

in the discourse of al-Samin al-Halabi (756 H). The scope of the research has been limited to 

his interpretation of chapter 36 and 37 of the Holy Qur’an, and his entitled book “al-Dur al-

Masun Fi Ulum al-Kitab al-Maknun” Has been chosen as case study. Moreover, the researcher 

has worked to highlight different methods of recitations, and he has documented them from 

original sources of methods and styles of recitation. Nevertheless, the researcher has studied al-

Samin al-Halabi’s views and efforts, and analyses it under light of different orientations of 

experts in the field of grammar, philology and linguistics within the aforementioned scope of 

the research. Nonetheless, highlighting al-Samin al-Halabi’s main methods and exploring pros 

and cons of his point of views were essential part of this research. The researcher has used 

analytical and conductive approach in this study. Among important findings of the research are 

interest of the al-Samin al-Halabi linguistic sources and highly reliable in directed readings and 

supports his statements of various controlled trial, and al-Samin al-Halabi  was presents 

readings of all kinds and do not care much reading type as much as he trusted her and told by, 

and the different methods of recitations in chapter 36 as number are twenty-three, while the 

total numbers different methods of recitations in chapter 37 are fourteen, It is noted that when 

the al-Samin al-Halabi  describe homosexuality in the reading does not prevent him from listed. 
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 الشكر والتقدير

 محدا هلل والثّناء والّشكر له، والصالة والسالم على خري األنبياء وآله وأصحابه أمجعني.

تتبع  الدكتور السيد حممد سامل، فقدأتقدم أواًل بالشكر اجلزي  إىل مشريف: األستاذ املساعد 
 هذه الرسالة منذ بدايتها إىل هنايتها، ومل يبخ  علي  بوقته ليال كان أو هنارا لالستشارة واملناقشة والتقومي

 أن جيزيه خري اجلزاء. -سبحانه  -وتصويب ما ورد فيها من أخطاء، وأسأل اهلل 

 مد عبده مشريف املساعد على القراءات.والشكر أيضاً لألستاذ املساعد: الدكتور يوسف حم

كما أتقدم جبزي  الشكر لألساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة 
 هذه الرسالة، وعلى مالحظاهتم وتوجيهاهتم القيمة اليت يتفضلون بإبدائها.

ا وسائر قادر إليغوالشكر موصول لعميد الكلية اللغات: األستاذ املشارك الدكتور داود عبد ال
 األساتذة الكلية على تفضلهم بتعليمنا يف هذه اجلامعة املباركة.

كما ال يفوتين أن أشكر عميد الدراسات العليا: األستاذ املشارك الدكتور أشرف حسن حممد 
 وسائر أعضاء إدارة الدراسات العليا.

م أصول الفقه الذي كان بكر رئيس قس والشكر اجلزي  لألستاذ املساعد الدكتور عمر علي أبو
 سنًدا يل، وسبباً جمليء إىل هذه اجلامعة املباركة.

وأِجُد لزامًا علي  تقدمي الشكر واالحرتام لوالدّي العظيمني، اللذين مل يقصرا معي يف بذل ك  
عقوقهما وأسأل  من بك ونعوذ رضامها ارزقنا اللهمأنواع العون املادّي واملعنوي منذ صغري وحىت اآلن. 

 أن جيزيهما جنة الفردوس. –تعاىل  –اهلل 

 يل: عمر وعثمان علي وأَمني َهاَجَر وَسعاَدةُ حَيَاَنُذ وزينب.  وأشكر إخواين األشّقاء على دعائهم

ويف األخري أشكر زوجيت احلبيبة أم خليفة على صربها لِِغَيايب، وتشجيعي دائما إلمتام  هذا 
 خريًا، وجعلها خري ُمعنٍي يل يف الدنيا واآلخرة.البحث، جزاها ريب 



 ل
 

 اإلهداء

أُهدي هذا البحث إىل والدّي الكرميني اللّذين تعهداين بالرتبية والرعاية منذ صغري حىت اآلن، حفظهما 
أن يرمحهما   - سبحانه –اهلل ورضى عنهما وأطال يف ُعمرمها ورفع قدرمها يف الدنيا واآلخرة، وأسأل اهلل 

 اين صغريا.كما ربّي
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 المقدمة

هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان، علم اإلنسان مامل يعلم، أنزل القرآن على عبده ليكون  احلمد
للعاملني نذيرا، ورّقى القرآن يف مراتب النحو والصرف إىل مقاٍم لو اجتمعت اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ مصداقاً لقوله تعاىل:  ظهريا؛ مل يقدروا ولو كان بعضهم لبعض

وأصلي وأسلم علي خري األنبياء وإمام   (1).چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ 
 املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد: 

فحسب،  العلماء من ك  جانب االيت تناوهل، للدراسات الشرعية لم يعد القرآن الكرمي موضوعاً ف
إن القرآن الكرمي مصدر أساسى لبناء الدراسات والنظريات املختلفة يف مجيع اجملاالت العلمية مبا  ب 

  فيها اللغوية من حنو وصرف، واألدبية من بالغة ونقد، وفنون القراءات وغريها.

ءاته ؛ وذلك لتوجيه قراوقد نشأت علوم اللغة العربية منذ عصر اإلسالم خادمة لعلوم القرآن
املختلفة، والتفريق بني القراءات املتواترة صحيحها وشاذها؛ حيث جاءت دراسة النحو يف أول األمر 

 . تغيريأو خلدمة القرآن الكرمي حمافظًة عليه من أي حلن أو خطأ 

 حفظ نم العزيز الكتاب هبذا االعتناء عاتقها على اإلسالمية األمة أخذت األوىل الوهلة ومنذ
 إىل وإضافة ، اتهآي وتفسري معانيه، شرح عن فضال ، ومكنوناته درره واستخراج أسراره وكشف وتالوة،
 له ، ستقالم علما أصبحت حىت اجلهود؛ هذه من وافر حظ  القرآنية للقراءات وكان. وتعلمه تعليمه
 .له ومريدوه وطالبه وشيوخه رواده

 من علماً  دجت تكاد فما العلوم، سائر وسط وفضله مكانته القراءات لملع أن فيه شك ال ومما
 عليه اهلل صلى – الّنيبّ  عهد على كان  كما  التلقي بسند آخره إىل أوله من صحيحا نقال منقوال العلوم
 هو -اىلوتع سبحانه – فاهلل ذلك، يف عجب وال العلم، هذا إال والسلف؛ الصحابة وعهد – وسلم
 ( 2)  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   چ : -تعاىل  –الدين، كما قال اهلل  يوم إىل حبفظه تكف  من

                                                           

  88 اآلية :اإلسراءسورة  (1)
 ٩ اآلية :احلجرسورة  (2)
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أنه أنزل القرآن بأكثر من حرف، كما تبني من حديث عمر  األمة هذه على -تعاىل – اهلل ومن فض 
 أحرف عةسب على نزلأُ  القرآن إن"  –صلى اهلل عليه وسلم  –قال رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –

 ونطقه لقيهت العرب قبائ  ك   على -تعاىل – اهلل يس ر كيف  يتبني ومنه  (1)"  منه تيسر ما فاقرءوا
 .البعض يقهاليط قد ومران؛ دربة اليت القاريء معها حيتاج قد أخرى للهجات االنتقال دون بلهجاهتم

ون يتشّرف بشرف املتعّلق به، فالقرآن الكرمي وقراءاته أفض  مايشتغ  الناس ويتسابق املتعلقو 
 السمني عند ةالقرآني للقراءات والصريف النحوي التوجيه: ) فيه؛ لذا فض  الباحث أن يكون عنوانه

ات ( ملا فيهما ) يس والصاف سوريت( ليتشرف هبا، واختار ال منوذجا والصافات يس سوريت يف احلليب
 من القضايا النحوية والصرفية.

 : الموضوع أهمية

 –وج   عز – فيها، كتاب اهلل أن يشتغ  هبا الباحثون ويتسابقوا إن من أفض  األعمال اليت ينبغي
 أّول -القرآن الكرمي  –وال تنقص عجائبه، وال تنتهي فرائده، فهو  ينفد درره،واخلوض يف حبره الذي ال 

مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي، إضافة إىل أن القراءات القرآنية هي مصدر من مصادر االحتجاج 
 كونه دراسًة متصلًة بكتاب اهلل، يتعلق جبمع القراءات القرآنية اليت  البحثهذا  أمهيةاللغوي. وإن من 

توجيه ، مع ليباحل السمنيأوجهها النحوية والصرفية عند  توضيحوردت يف سوريت )يس والصافات( و 
لقراءات وتوجيهه طريقة السمني احلليب يف تناوله ل ليجّلي الباحث دراسة ما يتعلق بالنحو والصرف فيها؛

النحوي والصريف، مع وصف مواضع القراءات وحتليلها، والوقوف على آراء وتوجيهات علماء الّنحو يف 
درسة السمني احلليب النحوية، وكذا للقاريء، فضال عن أهنا تكشف عن م، ويقدمها هذه القراءات
مكانة دراسة القراءات وعالقتها بالدرس النحوي ودورها يف تقوية أواصر العلوم اللغوية  يتبني الباحث

 بعضها البعض من حنو وصرف ....وإخل. 

  

                                                           

 . 5041حديث رقم:  املسند جامع، أخرجه البخاري يف الصحيح المسند الجامعالبخاري،  (1)
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 الموضوع: اختيار سبب

وجه القراءات املختلفة أ إىل جانبقضايا النحوية والصرفية املتنوعة ا  هاَتنِي السورتني ملا فيهم كون:  أوالا  
 بني صحيحها وشاذها.

: الرغبة يف إبراز شخصية السمني احلليب النحوية من واقع توجيهاته النحوية والصرفية للقراءات ثانياا  
 القرآنية من خالل سورتني ) يس والصافات (.

ي، ادر االحتجاج اللغو : التعرف على دور القراءات القرآنية ودراستها كوهنا مصدرا من مصثالثاا  
واالستشهاد النحوي، والذي يعد بابا عظيما من الدراسات اللغوية القدمية واحلديثة، واليت تعود بالنفع 

 على الباحث من جانب وعلى غريه من طالب العلم من جانب آخر. 

 النحوماء االطالع على ما ذكره علو  : أمهية دراسة املسائ  املتعلقة بالنحو والصرف بصفة عامة،رابعاا 
 خاصة. بصفة  قراءاتحول علم ال

 مشكلة البحث:

خالل  من يةالنحوية والصرف احلليب السمني عن آراء يف الكشف تكمن مشكلة هذا البحث يف حماولته
يف الدراسات  ةالقرآنيفضال عن أن معظم من يتعرض للقراءات  .تفسريه يفسوريّت )يس والصافات( 

يف الدراسات  وذالكدون الوقوف على تصنيف صاحبها حنويا،  يعرضها ويناقشها الباحثون ،السابقة
 الفض  أيب آراء نقد): بعنوان النربيدي كريدم  بن حسن ة، مث  دراسالسابقة اليت اطلع عليها الباحث

 لآللوسي املعاين وروح احلليب للسمني املصون والدر حيان أليب احمليط البحر:  يف والصرفية النحوية الرازي
 على والصرفية ويةالنح واآللوسي احلليب والسمني حيان أيب اعرتاضات على الضوء تسلط البحث فهذا (

اقع ، فلم يبني الباحث رؤية السمني احلليب من و التوجيهات هذه يف الراجح الرأي لبيان النحاة آراء
تفسريه الدر  توجيه القراءات يف ) منهج السمني احلليب يف سوريت يس والصافات، والبحث بعنوان:

السمني  منهج البحث هذافقد تناول لـ) أ. بسام رضوان عليا،  املصون يف علوم الكتاب املكنون (
س والصافات، يف سوريت ي احلليب والقراءات القرآنية بسورة عامة بدون ترجيح بني القراءت القرآنية

، الشامي( بوالنحوية والداللية لقراءة يزيد بن قطي)التوجيهات الصوتية والصرفية وهكذا حبث بعنوان: 
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وقد خصص الباحث يف هذه الرسالة قراءة واحدة وهي ليزيد بن قطيب الشامي، واليت ارتبطت دراسته 
طرق إىل دراسة النحوية مل يت بالتوجيهات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية يف قراءة يزيد بن الشامي

 .والصرفية يف سوريت يس والصافات

الصرفية إضافة إىل إظهار القضايا النحوية و  ،ومن مث تكوين فكرة مدرسة السمني احلليب النحوية
اليت حتتاج إىل حتلي  وتوجيه؛ لتكون مرجعا لفهم أعمق ملعاين ودالالت اآليات القرآنية، ومصدرا ملن 

ٱ  چ  – تعاىل –وللوقوف على هذه اإلشكالية، نضرب مثاًل على ذلك، وهو قوله  ينحو هذا اجملال

(1)، چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ
قُرأ )فاكهون( على الرفع، وقرأ بالنصب ) فاكهني ( وأيضا   

( فكهون( و )فكهني) وقرئباأللف )فاكهني( مبعىن أصحاب فاكهة، وقرأ آخرون )فكهون( بغري ألف، 
األماكن وغريها أراد الباحث أن جيمع مجيع القراءات املختلفة واملتعلقة بآيات السورتني، أيضا. ويف هذه 

 وبيان مدى موافقته لآلراء النحوية املختلفة.

 أسئلة البحث: 

  :وهي ،اآلتية تساؤالتال عن اإلجابة إىل البحث هذا يسعى

 ؟سوريت يس والصافاتآليات : ما منهج السمني احلليب يف التوجيه النحوي والصريف أوالا 

 يس؟  القراءات الواردة يف سورة: ما التوجيهات النحوية والصرفية يف ثانياا 

 : ما التوجيهات النحوية الصرفية الواردة يف سورة الصافات؟ثالثاا 

 والشاذة الواردة يف سورة يس و الصافات؟ املتواترة : ما القراءاترابعاا 

  

                                                           

 .55 اآلية: سورة يس (1)
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  أهداف البحث:

الصرفية و  بالقرآن الكرمي ارتباطا وثيقا؛ ألنه يعاجل اختالف القراءات وتوجيهاهتا النحويةيرتبط هذا البحث 
وفقا  .احلليب لسمنيل املكنون الكتاب ومعل يف املصون الدر تفسري يفيف سوريت )يس والصافات( 

 يأيت:  فيما تكمن البحث هذا أهداف فإن السابقة لألسئلة

 ؟اتآليات سوريت يس والصافمنهج السمني احلليب يف التوجيه النحوي والصريف  بيان: أوالا 

 يس؟  القراءات الواردة يف سورةالتوجيهات النحوية والصرفية يف  إظهار: ثانياا 

 التوجيهات النحوية الصرفية الواردة يف سورة الصافات؟ توضيح: ثالثاا 

  والشاذة الواردة يف سورة يس و الصافات؟ املتواترة القراءات عرض: رابعاا 

 الدراسات السابقة: 

طّلع فقد حاول الباحث أن ي معات،من املعروف أن البحوث العلمية قد أجريت منذ زمن طوي  يف اجلا
باحث ، كالدراسات السابقة، ففي هذا اجملال حاول الالبحثاألحباث العلمية املتعلقة هبذا بعض على 

 رين: أن يقسمها إىل حمو 

 مباشرة.  بحث: الدراسات السابقة اليت تتعلق باملالمحور األول

 غري مباشرة. بحث: الدراسات السابقة اليت تتعلق بالالمحور الثاني

 األّول فهي الدراسات التي تتعلق بالموضوع مباشرة. منها: فأّما المحور

فهو . دراسة(للسمني احلليب مجعا و التوجيهات النحوية للقراءات الشاذة يف الدر املصون ) حبث بعنوان
يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، للباحث: إبراهيم بن سامل الصاعدي، للحصول على  حبث قدم

تطرق الباحث إىل القراءات الشاذة يف الدر املصون للسمني احلليب  ذلك البحثدرجة الدكتوراه. ويف 
 مع مجعها.
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ابق من حيث إنه مال إىل القراءات القرآنية صحيحها وشاذها، الس اختلف عن البحثفالبحث احلايل 
 .حنويًة وصرفيةً  ودرسها دراسةً 

) السمني احلليب حنوياً من خالل كتابه: الدر املصون يف علوم الكتاب بعنوان:  علي مرادحبث 
إىل عمادة الدراسات العليا، استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة  هذا البحث مقدم املكنون(

املاجستري يف النحو قسم اللغة العربية وآداهبا. جامعة مؤتة. وهناك وجه اخلالف بينه وبني هذا البحث؛ 
إذ إن البحث السابق تناول يف موضوعه موقف السمني احلليب من السماع، والقياس، واإلمجاع، 

ل، واقتضت طبيعة دراسته إىل توزيع مسائ  النحو إىل مرفوعات واملنصوبات واستصحاب احلا
 واجملرورات. ومل يتعرض للقراءات سورة يس والصافات.

 )نقد آراء أيب الفض  الرازي النحوية والصرفية يف : البحر احمليط أليب حيان والدربعنوان:  حبث
 النحو لني  درجة املاجستري يف بحث مقدملفهذا ا املصون للسمني احلليب وروح املعاين لآللوسي(

والصرف. جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية. للطالب: حسن بن كريدم النربيدي. وهذه الدراسة تسلط 
الضوء على اعرتاضات أيب حيان والسمني احلليب واآللوسي النحوية والصرفية على آراء النحاة لبيان 

 الرأي الراجح يف هذه التوجيهات.

ن املالحظ أن الباحث مل يوّجه عنايته إىل الدراسة النحويّة والصرفّية يف سوريت )يس وم
 والصافات( ففي هذا تبني وجه الفرق بينهما.

األندلسي  )ردود الّسمني احلليّب الّنحوية على ابن عطّيةبعنوان:  احلوري عبده عبداهلل خالدحبث 
وضح الباحث لقد أ ني  درجة املاجستري يف النحو،حبث مقدم ل؛ يف الدر املصون مجع ودراسة تقومي(

من خالل حبثه أنه اعتمد على أسس اإلعراب عند ابن عطية والّسمني احلليب من خالل املسائ  
 النحوية، مهتماً جبانب االعرتاضات بني العاملني. 

أن يتعمق أراد  -ايل احل –ويف هذا يتبني وجه اخلالف بينه وبني الباحث احلايل، يف أن الباحث 
 أكثر يف جمال القراءات القرآنية يف السورتني ) يس والصافات (.
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( نونمنهج السمني احلليب يف توجيه القراءات يف تفسريه الدر املصون يف علوم الكتاب املكبعنوان )  حبث
) أ. بسام رضوان عليا، كتبت يف جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، اجمللد العشرون، العدد  لـ

 . 2012يونيو  67ص  – 37الثاين ص 

فقد تناول هذا البحث منهج السمني احلليب والقراءات القرآنية بسورة عامة بدون ترجيح بني 
بني القراءات  على سوريت يس والصافات، وقام بالرتجيح القراءت القرآنية، بينما البحث احلايل ركز حبثه

 يف هاتني السورتني.

 احملور الثاين: الدراسات اليت ليس هلا عالقة مباشرة مبوضوع البحث ولكنها متسه بطرف، ومنها: 

ن قطيب )التوجيهات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية لقراءة يزيد ب بعنوان عبداجمليد السوالقةدراسة 
إىل عمادة الدراسات العليا استكماالً ملتطلبات على حصول درجة املاجستري يف اللغة،  مقدم، الشامي(

. إعداد: عبداجمليد السوالقة. وقد خصص الباحث يف هذه الرسالة قراءة واحدة 2012جامعة مؤتة 
ة بن قطيب الشامي، واليت ارتبطت دراسته بالتوجيهات الصوتية والصرفية والنحوية والداللي وهي ليزيد

 يف قراءة يزيد بن الشامي.

 -ضافة إىل أنقراءة من القرّاء، إ وقد ركز الباحث احلايل على تفسري السمني احلليب، ومل خيتص
 الصافات(.) يس و  ل سوريتيف من خالالنحوي والصر  يف دراسته جبانيب هتمي –الباحث احلايل 

ة يف كتاب )التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآني بعنوان نوجيي بن سعيد بن سعودحبث 
لطالب: ل . حبث تكميلّي مقّدم لني  املاجستري) معاين القرآن ( أليب جعفر النحاس، عرض ودراسة(

عربية جامعة أم القرى. وقد قام ه، كلية اللغة ال1428/1429سعود بن سعيد بن نوجيي الرحيلي، 
الباحث بكشف التوجيهات النحوية والصرفية لبعض القراءات القرآنية الواردة يف كتاب )معاين القرآن( 

 ومل جياوزه إىل تفسري آخر. 

يا من ، يف أن هذا البحث يتناول توجيه القراءات حنويا وصرفنيحبثففي هنا يالحظ فرق بني 
 افات ( يف تفسري الدر املصون يف علم املكنون للسمني احلليب.خالل السورتني ) يس والص
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ص: مذكرة مقدمة لني  شهادة املاجستري يف اللغة العربية ختص (سورة يس دراسة داللية)حبث بعنوان: 
لسانيات اللغة العربية، جامعة احلاج خلضر باتنة قسم اللغة وألدب العريب. إعداد: ثلجة شتاح، 

م. وقد عين هذا البحث بإبراز املستويات األربعة ) الصويت 2008-2009ه 1430-1429
 يس. والصريف والرتكييب والداليل ( يف سورة

حيث  آخر؛ يف وجه واخلصوص يف وجه والعالقة بني تلك الرسالة والبحث احلايل هي العموم
إن كال منهما بىن دراسته من سورة يس، وتلك الرسالة تناولت املستويات األربعة ) الصويت والصريف 

 والرتكييب والداليل ( يف سورة يس.

رودة عند نحوية والصرفية يف القراءات املو أّما البحث احلايل فاقتصرت مهّمته على اجلوانب ال
 السمني احلليب؛ بدون التطرق إىل غريها من الدراسات السابقة. 

استكماال لبحث ا اهذ قدم )الرتاكيب النحوية يف سورة "يس" دراسة حنوية وصفية(: بعث بعنوان
ة الريموك، إربد، عملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اللغة العربية ختصص لغة وحنو يف جام

م. وقد تناولت 2000اململكة األردنية اهلامشية. إعداد الطالب: فغريان احلاج سيف البحرين بن فغريان. 
 هذه الرسالة الرتاكيب النحوية يف سورة يس وكان أغلب حديثه عن اجلملة اخلربية واإلنشائية.

تطرق مل ت رة يس والصافات اليتية يف سو إىل القراءات النحوية والصرف تمال ةاحلالي فالدراسة
 .الدراسة السابقةإليها 

 منهج البحث:

يعتمد الباحث يف هذا البحث على منهج الوصفي التحليلي، وهو املنهج الذي يقوم على أساس حتديد 
صائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بني متغرياهتا وأسباهبا واجتاهاهتا وما إىل ذلك. كما اخل

القراءات وإحصائها من خالل سوريت )  جبمعنهج اإلحصائي، حيث يقوم يعتمد على م أن الباحث
يس والصافات ( يف تفسري الدر املصون للسمني احلليب وحيللها من الناحية النحوية والصرفية، مع عرضه 

 آلراء السمني يف هذه القراءات.
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 البحث: همنهجية وإجراءات

 بالرسم ةالقرآني اآليات بكتابة االلتزام مع اخلطة، من يناسبها الذي املكان يف القراءة إيراد -1
 العثماين.

 .عزو اآليات القرآنية إىل سورها مع ذكر رقم اآلية -2

 .عزو األحاديث واآلثار إىل مصادرها األصلية -3

 .توثيق القراءات من مصادرها -4

 .من القراءات على اختالفها سمني احلليبذكر موقف ال -5

اآلراء من  تلك القراءات من آراء وتوجيهات أئمة النحو واللغة، مع توثيقذكر ما ورد يف تلك  -6
 املصادر األصلية، والرتجيح ملا يبدو يل رجحانه والتعقيب مبا يظهر.

 .األصلية مصادرها من وتوثيقها الشواهد نسبة -7

 .ضبط إىل حيتاج ما وضبط الرتقيم بعالمات االلتزام -8

 مصطلحات البحث:

 بعض املصطحات العلمية من أمهها ما يلي: حيتوي هذا البحث على

الكوفة،  قراءو  املدينة القراء، قراء العامة واجلمهور: يقصد بالعامة أغلب القرّاء الذين مسوا بـ"مجهور .1
 (1)واملدينة".  مكة: احلرمني قراء

  (2)والكسائي".  األخوان: مها "محزة، .2
لبصري، ا عمرو النجود، وأبو أيب بن وعاصماملكي،  كثري  وابن الشامي، عامر السبعة: هم "ابن .3

 مسوا هم بالقراء السبعة.  (3)املدين، والكسائي".  الزيات، ونافع ومحزة

                                                           

 دار: ديةالسعو  العربية ، )اململكةالقراءات مصطلحات لمعجم العبارات مختصرمحد،  بن سعيد بن إبراهيم الدوسري، (1)
 .1/83، م( 2008 - هـ 1429 ،للنشر احلضارة

احلفيان،  شافعيال السميع عبد حممود أمحد: قيق، حتالسبع القراءات في النفع غيثسامل،  بن حممد بن علي احلسن، أبو (2)
 .1/8، م( 2004 - هـ 1425 ،العلمية الكتب دار: )بريوت

 .1/92، مرجع سابق، القراءات مصطلحات لمعجم العبارات مختصرالدوسري،  (3)
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املكي،  ثريك  وابن الشامي، عامر الباقون: وهم بقية القرّاء، فعلى سبي  املثال: إذا قالوا قرأ ابن .4
سبعة املدين، والكسائي، هم ال ونافعالزيات،  البصري، ومحزة عمرو النجود، وأبو أيب بن وعاصم

 من القرّاء برواية كذا، مث خصص بكلمة )والباقون(، يعين بقية القرّاء ما عدا السبعة املذكورة. 
 احلركات نواعأ مجيع يدخ  وهو الوص ، يف احلركة ببعض االختالس: معىن اإلختالس هو "اإلتيان .5

( اإلخفاء) لـ رادفم وهو بالثلثني، واملنطوق لثلثبا احلركة من اهلذوف ُويقد ر وكسر، وضم فتح من
 (1) .صلة" غري من الكناية هاء ، حتريك(االختطاف) و

 هيكل البحث: 

 .مث اخلامتة، والفهارس، وقائمة املصادر واملراجعثالثة فصول،  ويشتم  هذا البحث على مقدمة، 

 تقسيمات البحث:

در مث اخلامتة، والفهارس، وقائمة املصاهذا البحث على مقدمة، وثالثة فصول،  توي تقسيماتحت
 . واملراجع

أما املقدمة فسيتحدث الباحث فيها عن املوضوع وأمهيته، وسبب اختيار املوضوع، مث مشكلة 
ث، مث املصطلحات البحالبحث، وأسئلة البحث، وأهدافه، فالدراسات السابقة، ومنهج البحث، 

 .يف األخري ت البحثتقسيمافالوهيك  البحث، 

 مطالب. خمسةأما الفصل األول: الدراسات التمهيدية ويشتمل على ثالثة مباحث و 

 ثة مطالب.وتحته ثال نشأتها وفوائدها، المبحث األول: مفهوم التوجيه اللغوي للقراءات حول

 املطلب األول: مفهوم عن علم التوجيه اللغوي للقراءات.

 الثاين: نشأة علم توجيه للقراءات القرآنية.املطلب 

 املطلب الثالث: فوائد علم توجيه للقراءات القرآنية.

                                                           

  .1/14، نفس املرجع (1)
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 المبحث الثاني: عالقة النحو بالقراءات.

راد القراءات، بالمبحث الثالث: التعريف بالسمين الحلبي مولده وحياته العلمية ومنهجه في إ
 .مطلبانوتحته 

 عن السمني احلليب.نبذة تارخيية املطلب األول: 

 .القراءات إبراز يف احلليب السمني منهجاملطلب الثاين: 

الفصل الثاني: وسيتناول الباحث فيه عن حول التوجيه النحوي والصرفي للقراءات عند السمين 
 .مطلبانالحلبي في سورة يس؛ وفيه مبحثان و 

 المبحث األول: اآليات الموّجهة نحويًّا في سورة يس.

 ل : مدخ  إىل سورة يس.املطلب األو 

 املطلب الثاين: توجيه اآليات يف سورة يس.

 المبحث الثاني: اآليات الموّجهة صرفيًّا في سورة يس.

السمين  التوجيه النحوي والصرفي للقراءات عند عن حول الفصل الثالث: وسيتحدث الباحث فيه
 . مطلبانالحلبي في سورة الّصافات؛ ويندرج تحته مبحثان و 

 األول: اآليات الموجهة نحويّاا في سورة الصافات. المبحث

 املطلب األول: مدخ  إىل سورة الصافات.

 .املطلب الثاين: توجيه اآليات يف سورة الصافات

 المبحث الثاني: اآليات الموجهة صرفّياا.

 الخاتمة:
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أهّم الّنتائج اليت توّص  إليها الباحث من خالل الدراسة، وبعض الّتوصّيات واملقرتحات اليت يرى وفيها 
 الباحث احلاجة إليها. 

 الفهارس:

حث تيسريه لفهم معلومات البالقارئ، و  خدمةوقد عرض الباحث الفهارس العلمية، اليت من شأهنا 
 وهي:

 .فهرس املوضوعات 

 .فهرس آيات القرآن الكرمي 

 .فهرس األحاديث النبوية 

 .فهرس املصادر واملراجع 
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 الفصل األول الدراسات التمهيدية

 المبحث األول

 مفهوم التوجيه اللغوي للقراءات نشأتها وفوائدها

 وتحته ثالثة مطالب:

 المطلب األول: مفهوم التوجيه اللغوي للقراءات:

شأناً، ، وأعظمها مكانًة، وأعالها قدرا، وهو علم مما ال شك فيه أن علم القراءات من أرفع العلوم 
 عذب جليٌ ، يطري بك يف فضاء عدة علوم، من حنٍو وصرٍف وبالغٍة وتفسرٍي وعلوم الشريعة، وال ريب

 . -سبحانه وتعاىل –فهو من أكثر العلوم التصاقاً، وتعلقاً بكتاب اهلل 

ءات يبنّي لصريف واللغوي، فتوجيه القراوإن من أهم ما يهتم به علم القراءات التوجيه النحوي وا
 يبحث لمع . وعليه فيتضح أن علم القراءات هووالّنحو وجوه القراءات القرآنية، واتّفاقها مع قواعد الّلغة

، اليت ترّجح دلةاألمع االستشهاد واالسرتشاد ب، واملعىن واللغة اإلعراب من وحجيّتها القراءات وجوه يف
 قراءة على غريها.

اخلوض يف عملية التوجيهات وغريها فإن أّول قضّية ينبغي احلديث عنها هي معرفة وقب  
املصطلحات؛ ألن حتديد املصطلحات وبيان مفهمومها من الناحية الّلغوية واالصطالحّية، أساس يبىن 

 عليه ما يْتبَـُعه من خطوات، ويساعد يف فهم موضوع الدراسة واالقرتاب منها أكثر.

دراسة هو: ) الّتوجيه الّنحوي والّصريف للقرءات القرآنية (؛ لذا وجب الوقوف ومبا أن موضوع ال
 :على ما ورد يف هذا العنوان من مصطلحات حتتاج إىل التبيني والتوضيح، وهي

 أوالا: معنى التوجيه في اللغة:

لتالية ا اشتق  فيه؛ بناءا على ذلك سوف يتناول الباحث يف السطور أصالً  لك  كلمةمن الطبيعي أن 
 نبذة موجزة يف معىن التوجيه لغًة واصطالحاً.
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 وله معاين يف املعجم العريب منها:

 .هد  ورَ  هوجهَ  ضرب وفالناً  .منه أوجه صار جهاً وَ (  جيهه)  الناس عند فالناً  فالنٌ  ( هَ جَ وَ ) "

 مالرحِ  من يداه رجتخ واملولودُ  ،عبَ واتـ   انقاد هَ فوج   فالناً  فالن قاد :يقال ،بعوات   انقاد(  هَ ج  وَ ) 
 (1)". ( داعسَ  لقَ أَ  هج  وَ أُ  أينما)  املث  ويف ؛إليه وجهه وىل   مبعىن هتوج   الشيء وإىل ،أوالً 

 َحي   الفراء وحكى الُوُجوه واجلمع معروف الَوْجهُ ويقول ابن منظور يف لسانه عن مادة الفع  :"
 شيء ُك     وَوْجهُ "  (2)".انضمت إذا الواو يف كثرياً   ذلك ويفعلون السكيت ابن قال الُوُجوه وَحي   اأُلُجوهَ 

   چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ چ  " العزيز التنزي  ويف ُمْستَـْقبَـُله
(3 )

 
(4)  

 كالم  به يندفع وجهٍ  لىع الكالم إيراد": هو لتوجيهمث تناوهلا اجلرجاين يف كتابه معر فا هبا قائال: ا
 ( 5)". اخلصم كالم  ينايف وجه على عبارة: وقي  اخلصم،

: التوِجيهُ  :وللكلمة استعمال يف العروض، ذكره األخفش يف كتابه نقال عن بيت العجاج قائالً 
 حنو بيت العجاج: غريه الفتح مع جيوز ال املقيد الروى جنب إىل الذي احلرف حركة"

 (6)قد َجبَـَر الدين اإلله فَجرَب                          

 (7)التزم الفتح فيها كلها، وجيوز معها الكسر والضم يف قصيدة واحدة". 

                                                           

، العربية ةاللغ جممعباب الواو، حتقيق:  ،الوسيط المعجم ،النجار حممد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أمحد، إبراهيم ،مصطفى (1)
 .2/1015(، الدعوة دار)مصر: 

 .13/555(، هـ  1414، دار صادر: بريوت) ،3ط، لسان العرب ،مكرم بن حممد ،منظور بنا (2)
  .١١٥ اآلية :البقرةسورة  (3)
هنداوي،  حلميدا : عبدقيقحت ،يحالّصح الثالثي ابب ،األعظم والمحيط المحكم إمساعي ، بن علي احلسن أبو ،بن سيدها (4)
 .4/396 ،(م 2000 -هـ  1421العلمية،  الكتب بريوت: دار)
 .1/96، (1405 ،دار الكتاب العريب: بريوت) : إبراهيم األبياريقيقحت، التعريفات ،علي بن حممد بن علي ،اجلرجاين( 5)
 .2/588 هـ (، 1423 احلديث القاهرة: دار) ،والشعراء الشعرالدينوري،  مسلم بن اهلل عبد حممد أبو قتيبة، بنا (6)
 .4/400 مرجع سابق: ،األعظم والمحيط المحكم ،بن سيدها (7)
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 التوجيه في االصطالح:

، وأفردوا به األئمة اعتىن وقد، وِدقـ ُتها املعاين قوة فُ رَ عْ تُـ  مستساغٌ بني العلماء قدميا وحديثاً به فنٌ التوجيه و 
 كثرية.  اكتبً   له

 مستندها معرفةو  واللغة، النحو قواعد مع واتفاقها القرآنية، القراءات وجوه بيان غايته "علم وهو 
 ردّ  إىل وجيهالت علم يهدف كما  ،(بوجه ولو العربية اللغة موافقة) املعروف للشرط حتقيقا اللغوي

  (1).القراءات" جوهو  بعض على واملفسرين واللغويني النحاة بعض يوردها اليت واالنتقادات االعرتاضات

 ة،والبالغي والنحوية، والصرفية، الصوتية، جوانبها من القراءات عن "يبحث علم وهو كذلك
فعلم التوجيه من العلوم اللغوية اليت تندرج حتتها علوم كثرية من حنو وصرف وبالغة   (2)والداللية".

 وتفسري وما إىل ذلك.

 ثانياا: معنى النحو:

 أن تنحو معرفة" :هوها هبذا التعريف، و لقد تناول علماء العربية تعريفات كثرية للنحو، نكتفي من

أن تنحو " :وهلقد تناول علماء العربية تعريفات كثرية للنحو، نكتفي منها هبذا التعريف، و 
من استقراء كالم  مبقاييس مستنبطة ،معرفة كيفية الرتكيب فيما بني الكلم لتأدية أص  املعىن مطلقا

 (3)". ليحرتز هبا عن اخلطأ يف الرتكيب ،العرب وقوانني مبنية عليها

 وبناًء على ذلك فإن النحو هو معرفة أواخر الكلمة من حيث تركيبها وبنائها.

  

                                                           

 2001 - هـ 1422عمار،  دار :عمان)، القراءات علم في مقدمات  خالد، حممد شكرى، خالد أمحد حممد منصور، (1)
 .1/201 (،م
 إلسالمية،ا للشئون األعلى اجمللس: مصر)، المتخصصة القرآنية الموسوعة ،املتخصصني والعلماء األساتذة من جمموعة (2)

 1/336 م (، 2002 - هـ 1423

 (م1987 -هـ 1407 دار الكتب العلمية،: بريوت، )2، طمفتاح العلوم ،يوسف بن أيب بكر أبو يعقوب ،السكاكي (3)
1/75. 
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 ثالثاا: مفهوم الصرف:

 :قسمني وينقسم ببنيتها الكلمة يلحق : "ماعلم يهتم بـ وهو

 التكبريو جع  الكلمة على صيغ خمتلفة بضروب من املعاين وينحصر يف التصغري  أحدمها:

 .واملصدر وامسي الزمان واملكان واسم الفاع  واسم املفعول واملقصور واملمدود

نق  عليها وينحصر يف الزيادة واحلذف واإلبدال والقلب وال يءوالثاين: تغيري الكلمة ملعىن طار 
 (1). واإلدغام

د يطرأ عليها قوعلى هذا لوحظ بأن الصرف يتناول تركيب وبنية الكلمة وما يلحق بأوزاهنا وما 
 من تغيريات ختص فاء الكلمة أو عني الكلمة ويف األخري المها.

 رابعاا: مفهوم القراءات في لغة:

وهو فع  ثالثي من قرأ على وزن ) فع  (. قال أبو  اللغة، يف قرأ مصدرو  قراءة، مجعالقراءات هي 
 الفتح:

 ميسال(  اقـْرَأْ )  و(  وقرأة قُراءُ )  وهم(  قارىء)  وهو( .  قُرآنا)  و(  قراءة)  الكتابَ (  قرأ) "
 (2)عاميٌّ".  سالمي أقرئه:  وقوهلم فالنِ  على

 ومسيت هبا نطقي ومل كلماته  وتتبع ،هبا اونطق نظرا كلماته  تتبع وقرآنا قراءة الكتاب (قرأ)"
 (3)". قارئ فهو حفظ عن أو نظر عن بألفاظها نطق القرآن من واآلية ،الصامتة بالقراءة( حديثا)

 
                                                           

، و الفض  إبراهيم: حممد أبقيقحت، علوم القرآنالبرهان في  ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر، الزركشي (1)
 .1/297 (،م 1957 -هـ  1376 ،: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائهالقاهرة)
اخوري و عبداحلميد : حممود فقيقحت، المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي ،بن املطرزا (2)

 .2/164 ،م(1979، مكتبة أسامة بن زيد :حلب)، خمتار
 .2/722مرجع سابق،  ،معجم الوسيطال ،مصطفى ،إبراهيم( 3)
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 القراءات في االصطالح:

 بالقرآن لنطقا يف غريه به خمالفا القراء أئمة من إمام إليه يذهب مذهب" عند الزرقاين: االصطالح ويف
 نطق يف أم احلروف نطق يف املخالفة هذه أكانت سواء ،عنه والطرق الروايات اتفاق مع الكرمي
 (1)."هيئاهتا

 القرآن يف النطق مذاهب من مذهبالقراءات اصطالحاً: "وذكر القطان يف كتابه عن تعريف 
 اهلل صلى - اهلل رسول إىل بأسانيدها ثابتة وهي .غريه خيالف مذهًبا القر اء األئمة من إمام به يذهب
 (2)". لصحابةا عهد إىل التالوة يف طرائقهم على الناس أقاموا الذين القر اء عهد ويرجع - وسلم عليه

وعلى  (3) ."الناقلة بعزو واختالفها القرآن كلمات  أداء بكيفية علم" يف معىن آخر: لقراءاتوا
 .اءالقرّ  أئمةهذا يتضمن معىن القراءات  الروايات املختلفة للقراءة من 

 المطلب الثاني: نشأة توجيه القراءات: 

 متعددة، واحن من تناولوه الذين العربية علماء يد ( علىتوجيه القراءاتهذا الفن ) نشأُة وظهور تكان
تارة  اين القرآنمعويف ، تارةً  كتب اإلعرابمتفرقة يف مصنفاهتم، فجاء ذكره يف   مسائ  شك  وعلى
 تارة ثالثة. غريبهيف ، و أخرى

 أه  عتمادا وكان وتدوينها، العربية علم ظهور بداية مع القراءات توجيه علم ظهور بدأ ولقد
 ورواياته، وقراءاته رآنالق على غريبة؛ وكلمات وإعراب ولغة حنو من املختلفة للمسائ  تناوهلم يف العربية
آراَء وقد بدأ هذا العلم بالتوجيه الفردّي أي ب .ومسائلهم لقواعدهم الواضح واملعني هلم املصدر فهو

 .فرديٍة مشهورٍة سواء من الصحابة، أو من بعض القراء املشهورين

                                                           

 (،ت.د ،مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه :مصر، )3ط ،مناهل العرفان في علوم القرآن، حممد عبد العظيم، الزرقاين (1)
1/412. 
 .1/171(، هـ1421 م2000، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع )الرياض:، 3ط، مباحث في علوم القرآن، مناع ،القطان( 2)
-هـ 1420 ،دار الكتب العلمية: بريوت)، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، مشس الدين أبو اخلري بن يوسف ،ابن اجلزري (3)

 .1/9، ( م1999
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 ذكر القرآن، ابإعر  مسائ  يف كتابا  وضع قد الكسائي يف كتابه بأنوكما ذكر أبو بكر أمحد بن علي 
 واحلمدِ  هلل واحلمدَ  هلل احلمدُ " مث : من اآلن فيه يدرس وما القراءات علم حول تدور كثرية  مناذج فيه
 فقال ذلك يف ترى فكيف ،كذا  حجته خفض ومن ،كذا  حجته نصب ومن ،كذا  حجته رفع فمن ؛هلل
 (1)".لقراءهتم املخرج الكسائي فالتمس القراء من السلف من قوم هبا قرأ القراءة هذه كانت  إن املبارك ابن

ي اهلل رض –وهكذا نرى يف عهد الصحابة جهودهم يف نشأة القراءات ملا أرس  سيدنا عثمان 
 بعث ألمصارا إىل املصاحف عفان بن عثمان اخلليفة وجه إىل البلدان فقال حممد الباز: "ملا –عنه 
 فعّلم .طةمنقو  غري املصاحف وكانت والتلقي، بالتلقني القرآن الناس يعلمون الصحابة من مجاعة

 قراءة حايبص لك  فكان - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول من مسعوها اليت القراءة الناس الصحابة
 املدين نافع راءةق جند لذلك .عفان بن عثمان اخلليفة قب  من إليهم بعث الذين القوم فعّلمها تلقاها

 مبكة، امللكي كثري  ابن وقراءة بالشام، الشامي عامر ابن وقراءة بالكوفة، الكويف عاصم وقراءة باملدينة،
 (2) .بالبصرة" البصري عمرو أيب وقراءة

 : فوائد توجيه القراءات:واألخير المطلب الثالث

لى فهما صحيحا، يعني القارئ عإن علم القراءات ذو أمهية كبرية، تُعني على فهم معاين القراءات 
الوصول إىل القواعد النحوية، فضال عن أنه يربز توثيق القراءات، وبه تعرف وجه ما ذهب إليه ك  

 قارئ، ويبني معىن اآليات اليت قرئت بأكثر من وجه واحد.

 مرجحاً، أو هعلي املدلول حسب على دليالً  يكون أن قال السيوطي نقال عن الكواشي: "وفائدته
 يسقطها، يكاد يحاً ترج األخرى على القراءتني إحدى ترجح قد أنه وهو شيء، على التنبيه ينبغي أنه الإ

 (3) .متواتر" منهما كالا   ألن مرضِ  غري وهذا

                                                           

 بة املعارفمكت، )الرياض: حممود الطحان: حتقيق، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،أمحد بن علي بن ثابت ،بكرأبو ( 1)
 .2/197(، طد. ه1403

(، م2004 -هـ 1425، دار الكلمة: القاهرة) ،مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص، حممد عباس ،الباز( 2)
1/47. 
 .1/122 ،(ميةالعل الكتب بريوت: دار)، القرآن إعجاز في األقران معترك الدين، جالل بكر أيب بن الرمحن عبد السيوطي، (3)
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ومن فوائد توجيه القراءات، تيسري القراءات القرآنية على األمة؛ حيث نزل القرآن هبا على سبعة أحرف، 
 ال: "وأص شىّت، ق وألسنتهم خمتلفة، هلجاهتم كانت  قد بلغتهم، القرآن نزل الذين العرب وكانت

 على والتهوين للتخفيف طلبا أحرف؛ سبعة على له تعاىل اهلل إنزال القرآن ألفاظ ىف القراء اختالف
 رفح إىل حرف من وكذلك غريها، إىل لغته من االنتقال أحدهم على حيث كان يصعب ( 1)األمة". 
  .واملرأة الشيخ سيما ال ذلك على يقدر ال بعضهم يكون ب  آخر،

 عليه اهلل صلى – نبيه أمر أن تعاىل اهلل تيسري من "فكان: املشك  كتاب  يف قتيبة ابن قال
 (2)عادهتم".  عليه جرت وما بلغتهم أمة ك   يقرئ بأن – وسلم

 وأقسامها: القراءات أنواع

 اتفاق مع لكرميا بالقرآن النطق يف غريه به خمالفا اء،القرّ  أئمة من إمام إليه يذهب مذهبفالقراءات هي 
 القراءات ماءعل قسم، ففي هذا  احلروف نطق يف هيئاهتا أم يف املخالفة هذه أكانت سواء الروايات،
 :أقسام ستة إىل أسانيدها حبسب

 ولو راءاتالق اللغة موافقة وهي القراءة، صحة أركان فيها اجتمعت ماوهو " :املتواترة القراءات: أوالا 
 التواتر اشرتاط على العلماء ومجهور سندها وثبوت احتماالً، ولو العثمانية املصاحف أحد وموافقة بوجه،
 (3) ."فيها

: املشهور: "هي القراءة اليت صح سندها، ومل تبلغ درجة التواتر، ووافقت الرسم والعربية، واشتهرت ثانياا 
  (4)عند القراء فلم يعّدوها من الغلط والشذوذ". 

                                                           

 أنس: عليه وعلق ضبطه ،3ط العشر، القراءات في النشر طيّبة شرح حممد، بن أمحد بكر أيب الدين شهاب اجلزري، ابن (1)
 .1/141 ،(م2000/  هـ1420 العلمية، الكتب دار: بريوت) مهرة،

 التجارية طبعةامل: )القاهرة الضباع، حممد علي: حتقيق، العشر القراءات في النشر ،يوسف بن حممد بن حممد، اجلزري ابن (2)
 .1/22 ،(، د.تالكربى

  .1/94 سابق، مرجع ،القراءات مصطلحات لمعجم العبارات مختصر الدوسري، (3)

بد العزيز بن ، تقدمي: عوأثره في العلوم الشرعية ،رهاطو أ ،علم القراءت نشأته، نبي  بن حممد بن إبراهيم، آل امساعي  (4)
 .1/42، د.ت(الرياض: مكتبة التوبة، )عبداهلل آل الشيخ، 
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 (1)".وراملذك االشتهار تشتهر ومل العربية، أو الرسم وخالفت سندها ماصح" وهي: اآلحاد: ثالثاا 

 أركان نع القراءات أوجه من خرج ما الدوسريي يف تعريفه عن الشاذة " : الشاّذة: قال إبراهيمرابعاا 
 ويقصد اص،خ مصطلح القراء عند الشذوذ ومصطلح ".  فيسري الدويسريي إىل قوله "املتواترة القراءة

 حيحة،الص القراءات من هبما يلحق وما املتواترة القراءة أركان عن القراءات أوجه من خرج ما ك   به
 (2)". (الضعيفة القراءات) بـ يسمى ما الشاذة القراءات يف فيدخ 

ْختَـَلَقة املوضوعة خامساا 
ُ
: املوضوع: هي القراءة اليت نسبت إىل قائلها من غري أص ، أو هي املكذوبة امل

 (3)املنسوبة إىل قائلها افرتاءا". 

 عن نق  ماك  ،التفسري وجه على القراءة يف زيد ما : ما يشبه املدرج من أنواع احلديث: وهو "سادساا 
 إمنا رآنا،ق ليست صاحلة فكلمة. غصبا صاحلة سفينة ك   يأخذ ملك وراءهم وكان قرأ أنه عباس ابن
 (4)". تفسري هي

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ح،الواض دار: اإلمارات)الكبيسي،  عمر له: ، قدممقارنة تحليلية دراسة وحفص ورش روايتا القراءاتحليمة،  سال، (1)
 .1/43م (،  2014 - هـ 1435

 .1/92 سابق، مرجع ،القراءات مصطلحات لمعجم العبارات مختصر الدوسري، (2)

 .1/45، مرجع سابق، الشرعية العلوم في وأثره أطواره، نشأته، القراءت علم امساعي ، آل (3)

 .1/149م(،  1993 - هـ 1414 الصباح، مطبعة: دمشق)، الكريم القرآن علومعرت،  حممد الدين نور احلليب، (4)
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 المبحث الثاني

 عالقة النحو بالقراءات

فقد كانت عالقة النحو بالقراءات عالقة متينة، وتربز هذه الصلة يف موافقة القراءات بقواعد العربية، 
 وبيان ما فيها من وجوه إعرابية، واستشهاد هبا يف مواضع اخلالف بني النحويني. 

وبالفع  فإن عالقة النحو بالقراءات عالقة وثيقة ومتينة؛ نلمح ذلك يف املصدر األساس اّلذي 
القرآن الكرمي باللغة  –تعاىل  –ال يأتيه الباط  من بني يديه وال من خلفه، وهو القرآن العظيم. أنزل اهلل 

 -سبحانه –ليكون هادياً للناس ونذيراً ودستوراً دائماً. قال  –صلى اهلل عليه وسلم  –العربية على النيب 
 (1) چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے   چ : 

 وام الع أن عروفامل الناحية اللغوية، وهكذا من ناحية القراءات، ومنوالنحو له دور مهم من 
 يف الواضح األثر هل أن ، كماواجلزم واجلر والرفع النصب فيها حتدث ،املعموالت يف حقيقية مؤثراتهلا 
 العام  كان  سواء أوجزم، أوخفض، أونصب، رفع، من وذلك وتقديرا، لفظا الكلم أواخر أحوال تغيري
 .حرفا أو امسا، أو فعال، كان  وسواء معنويا، أو لفظيا

القراءات وأثرها يف كتابه  هـ1422حممد حممد حممد سامل حميسن املتوىف: نلحظ ذلك يف قول ) 
 أكثر، أو بوجهني قرئت اليت الكلمات منها واقتبست القرآن، قراءات تتبعت ولقد: "( يف علوم العربية

 (2)". حدة على نوع ك   وجعلت الكلمات، هذه صنفت وقد ( العام )  اختالف ذلك سبب وكان

 حمتاج نهأل ومعلمه؛ القرآن ىءقار  إليهما حيتاج ما أهم من والصرف النحو أن" اجلزري ابن ويرى       
 (3)."واالبتداء لوقفا ويف اإلمالة، أبواب ويف اهلمز، على محزة وقف باب ويف القراءات، توجيه يف إليهما

                                                           

 .٢ اآلية يوسف:سورة  (1)
 ،(م1984 -هـ 1404، مكتبة الكليات األزهرية :القاهرة)، العربية علوم في وأثرها القراءات ،حممد سامل حممد ،حميسن( 2)
2/149. 
، فجممع امللك فهد لطباعة املصحف الشري ، )مدينة املنورة:المقومات الشخصية لمعلم القرآن الكريم، حازم سعيد ،حيدر( 3)

 .1/35د.ت،( 
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 يف ضبط النص القرآين، والتعلي  هلذا الضبط ومقابلته مبا روى عن العرب من تراثلقد كان للنحو دور 
ه وجها ( : وقولنا يف الضابط ولو بوجه نريد ب قلت )الدواوين العرب القدامى، فلقد قال ابن اجلزري: "

كانت   امن وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحا جممعا عليه، أم خمتلفا فيه اختالفا ال يضر مثله إذ
إذ هو األص  األعظم والركن األقوم، وهذا هو  ؛القراءة مما شاع وذاع وتلقاه األئمة باإلسناد الصحيح

 (1)".  املختار عند احملققني يف ركن موافقة العربية

  ما الّنحاة نم غريهو  الكسائيوللعالقة القوية اليت كانت تربط النحو بالقراءات ، فلقد كان 
 االستعمال يف بولةمق جيعلها خمرجاً  هلا ونجيد واكان  ب  غري متواترة، كانت  ولو راءةالق يف ونيطعن واكان

 .واللغوي الّنحوي

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  چ  - تعاىل –كما يف قوله 

ې  ې  ې  )" ( 2)  چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  

 مث وزلزلوا» : الّله عبد قراءة ىف ، وهىقرأ بالرفع دهرا مث رجع إىل النصب وقد كان الكسائىّ  (ې  
 (3) .النصب" معىن على دلي  وهو «الرسول ويقول زلزلوا

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/10مرجع سابق، ، القراءات العشرالنشر في  ،ابن اجلزري( 1)
 .٢١٤ اآلية البقرة:( سورة 2)
، اح إمساعي  الشليب/ عبد الفت / حممد علي النجار: أمحد يوسف النجايتحتقيق، معاني القرآن، أبو زكريا حيىي بن زياد ،الفراء( 3)
 .1/133 ،، د.ت(والرتمجةدار املصرية للتأليف : مصر)
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 المبحث الثالث

 التعريف بالسمين الحلبي مولده وحياته العلمية ومنهجه في إبراز القراءات

 ويتضمن مطلبان:

 :نبذة تاريخية عن السمين الحلبيالمطلب األول: 

 وكنيته: ولقبه اسمه

إن دراسة أي شخص من الشخصيات اللغوية أو عامل من علماء القراءات ذو أمهية كبرية يف تكوين 
ثقافة اجملتمعات اإلسالمية، ومما الريب فيه أن العصر الذي يعيش فيه اإلنسان له دور مهم ومؤثر يف 

ة ، ألن للبيئة شأنا كبريًا يف شخصية اإلنسان؛ نظرا هلذا سعى الباحث إىل تقدمي ترمجحياته وثقافته
 موجزة عن حياة العالمة السمني احلليب.

 لقد ترجم كثري من العلماء والباحثني للسمني احلليب فقالوا:

 نزي  نحويال بالسمني املعروف احلليب العباس أبو مسعود بن حممد بن يوسف بن أمحدهو "
 (1)". كبري  إمام القاهرة

أمحد بن يوسف بن عبد الدامي احلليب، أبو العباس، شهاب الدين املعروف بالسمني: هو "
 (2) ."تءامفسر، عامل بالعربية والقرا

 طبقات يف السيوطي وقال، السمني بابن املعروف الدامي عبد وقي  ويلقب بـ) "أيب العباس،
 ( 3). "العالمة الفقيه ءياملقر  النحوي الشافعي املصري مث احلليب بالسمني ويعرف النحاة

                                                           

 .1/152 ،( هـ1351 ،مكتبة ابن تيمية: القاهرة)، غاية النهاية في طبقات القراء ،بن يوسف حممدابن اجلزري، حممد بن  (1)
(، م2002 ،دار العلم للماليني: بريوت، )15ط، األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي( 2)
1/274. 
  ابن دار: وتبري )األرناؤوط،  حممود: حتقيق، ذهب من أخبار في الذهب شذرات  ، أمحد بن احلي عبد الفالح أبو ،احلنبلي (3)

 .8/307م (،  1986 - هـ 1406، كثري
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 مولده ونشأته ووفاته:

تبني أن نشأة السمني احلليب كانت يف حلب وترعرع فيها، وتعلم النحو والقراءات وبرع فيها، ورح  إىل 
مصر واكتسب منها الكثري من العلوم، وخاصة النحو والقراءات يف مسجد اإلمام الشافعي بالقاهرة، 

 وتوىل منصباً يف األوقاف، وناب يف احلكم بالقاهرة، كما قال السيوطي: 

 حلليبا الدائم اهلل عبد بن يوسف بن أمحد الدين شهاب املشهور اإلعراب صاحب "السمني
 وأخذ أقرانه، قفا أن إىل حيان أبا والزم فيه، فمهر النحو، تعاىن: حجر ابن احلافظ قال. القاهرة نزي 

 بالشافعي ةواإلعاد طولون، ابن جبامع القراءات تدريس وويل فيها، ومهر الصائغ، التقي عن القراءات
  (1)القرآن".  تفسري وله احلكم، يف وناب

يف  وناملؤرخكر فقد ذ ، تهزمن والدالتارخيية  العلمية والكتب تذكر املصادرويف سنة والدته مل 
 اآلخرة مجادىكما قال املؤرخون، "  يف القاهرةالسمني احلليب تويف  إال أهنم اختلفوا فيها، زمن وفاته،

وقي    (3)تويف سنة ست ومخسني وسبعمائة يف آخر شعبان.وقي : "  (2). وسبعمائة ومخسني ست سنة
 (4)وسبعمائة".  ومخسني ست سنة األوىل "مجادى يف ماتأن السمني احلليب 

 

 حياته العلمية:

نزل إىل جهده يف عصره؛ حيث سافر إىل القاهرة و  –رمحه اهلل تعاىل  –لقد بذل اإلمام السمني احلليب 
 اإلسكندرية، وعال كعبه يف العلم واملعرفة. فقد قرأ عند العلماء األجالء منهم:

                                                           

: مصر)، يمحممد أبو الفض  إبراه :حتقيق، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةعبد الرمحن بن أيب بكر،  ،السيوطي( 1)
 .1/536(،  م1967 -هـ 1387 ،عيسى البايب احلليب وشركاه -دار إحياء الكتب العربية 

 )بريوت:، اهيمحممد أبو الفض  إبر  :حتقيق، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جالل الدين عبد الرمحن ،السيوطي (2)
  .1/402د.ت(،  ،مكان النشر لبنان / صيدا ،املكتبة العصرية

 .1/152سابق: مرجع  ،غاية النهاية في طبقات القراء ،ابن اجلزري (3)
 .1/537 مرجع سابق،، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،السيوطي (4)
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قرأ النحو على أيب حيان والقراءات على ابن الصايغ ومسع وويل تصدير إقراء النحو باجلامع الطولوين "
 ،أقرانه والزم أبا حيان إىل أن فاق ،وويل نظر األوقاف هبا ،احلكم بالقاهرة وناب يف ،وأعاد بالشافعي

ألفه يف  ،رآنوإعراب الق ،وله تفسري القرآن يف حنو عشرين جملدا ،ومسع احلديث من يونس الدبوسي
 (1). "وشرح التسهي  وشرح الشاطبية وغري ذلك ،حياة شيخه أيب حيان وناقشه فيه كثريا

  وإعرابًا جلياًل  اتفسريً  وألفاب، إلسكندرية على أمحد بن حممد بن إبراهيم العشّ وقرأ احلروف با"
 (2)مثله".  إىل يسبق مل شرًحا الشاطبية وشرح كبريًا

 إن عالمة السمني احلليب ماهر يف القراءات وحبر يف النحو، كما ذكر اإلسنوي واحلافظ. 

 األصول يف كلمويت والقراءات النحو يف بارعا فقيها كان:   الشافعية طبقات يف اإلسنوي وقال"
 (3)". أديبا

 وأخذ ه،أقران فاق أن إىل حيان أبا والزم فيه، فمهر النحو، "تعاىنقال احلافظ ابن حجر: و 
 بالشافعي ةواإلعاد طولون، ابن جبامع القراءات تدريس وويل فيها، ومهر الصائغ، التقي عن القراءات
 (4). الشاطبية" وشرح التسهي  وشرح واإلعراب القرآن تفسري وله احلكم، يف وناب

 شيوخه وتالميذه:

مد بن حمتلقى شهاب الدين احلليب العلم على شيوخ عظام، فتلقى القراءات عن التقي الصائغ، وهو: "
املصري  ،أبو عبد اهلل الصائغ ،أمحد بن عبد اخلالق بن علي بن سامل بن مكي الشيخ تقي الدين

مسند عصره ورحلة وقته وشيخ زمانه وإمام أوانه، ولد ثامن عشر مجادى األوىل سنة ست  ،الشافعي

                                                           

 .8/307، سابقمرجع  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،احلنبلي (1)
 .1/152 مرجع سابق، ،غاية النهاية في طبقات القراء ،اجلزري ابن (2)
 .1/402، سابق، مرجع بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،السيوطي (3)
 .537-1/536 مرجع سابق، ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،السيوطي( 4)
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وثالثني وستمائة، وقرأ على الشيخ كمال الدين إبراهيم بن أمحد بن إمساعي  بن فارس مجعا بالقراءات 
 (1)". االثنيت عشرة ختمتني

 (2). الدبّوسي" يونس من بآخرة ومن شيوخه أيضاً يونس الدبوسي: "مسع

م بن أمحد بن حممد بن إبراهيأمحد أبو العباس العشاب. هو: " على سكندريةباإل احلروف قرأو 
بد ثقة، نزل بالثغر، وروى القراءات عن ع يءإمام كام  مقر ؛ املرادي القرطيب حممد أبو العباس العشاب

 (3)". صاحب احلصار اهلل بن يوسف

 شيخال يوسف بن حيان بن علي بن يوسف بن وكذلك أخذ عن ) أبو حيان (. هو: " حممد
 وقته يف فسرينامل وإمام عصره يف النحاة وشيخ الدهر فريد اللغوي النحوي املفسر احلافظ العالمة اإلمام

 (4)األندلسي".  حيان أبو الدين أثري وغربا شرقا سارت اليت املشهورة التصانيف وصاحب
ماء كتب التاريخ أربعة كما ذكرها أكثر علومما سبق تبنّي لنا أن من شيوخه الذي وصلوا يف  

 .أمحد بن حممدالدبوسي، والصائغ، و  التاريخ، هم: أبو حيان، و يونس

قد اط لع الباحث على كتب التاريخ والدراسات العلمية، فلم تذكر كتب فومن ناحية تالميذه؛ 
 . -حسب علمي -التاريخ وال الدراسات العلمية أحداً من تالميذه

  

                                                           

 .2/65 مرجع سابق، ،غاية النهاية في طبقات القراء، ابن اجلزري( 1)
موعد،  : علي أبو زيد، نبي  أبو عشمة، ر حممدقيقحت، أعيان العصر وأعوان النصر ،صالح الدين خلي  بن أيبك ،الصفدي( 2)

 .1/441(،  م1998 -هـ 1418، دار الفكر املعاصر: بريوت)، حممود سامل حممد
.ت(، د ،ةدار الكتب العلمي: بريوت)، طبقات المفسرين للداوودي ،حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين ،الداوودي املالكي( 3)
1/67. 
، عامل الكتب: وتبري )، احلافظ عبد العليم خان :حتقيق، طبقات الشافعية، ر بن أمحد بن حممدأبو بك ،الشهيب الدمشقي (4)

 .3/67 ،( هـ1407
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 : منهجه في إبراز القراءات:واألخير لثانيالمطلب ا

 غةٍ ل كان السمني احلليب يف منهجه عند إبراز القراءات يبدأ بذكر اآلية القرآنية أواًل، مث يبني ما فيها من
معىن، ويسري باللفظ من جانب القراءات مع توضيح أوجهها املختلفة ويناقشها، وكذلك و  واشتقاقٍ 

 املختلفة.يدعم أقواله بالشواهد 

توجيه القراءات،  يف كبري  بشك  اللغوي باجلانب كثريا  هتمواألمر الثاين أن السمني احلليب ي
لك ذ عامل وماهر يف النحو واللغة. ويوجد أنه –رأينا  –، كما اإلعراب يف املختلفة اآلراء ذكري فكان

پ     پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ :  عند توجيهه للقراءات يف النحو يف قوله تعاىل

}إذ أنتم قلي { : قوله " ( 1)  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
فيه ثالثة أوجه، أوضحها: أنه ظرف ناصبه حمذوف تقديره: واذكروا حالكم الثابتة يف وقت قلتكم، قاله 

: نصب على أنه مفعول به مذكور ال ظرف/ أي»ابن عطية. والثاين: أنه مفعول به. قال الزخمشري: 
ذا ال يتصرف فيها إال مبا ذكرته فيما تقدم، وليس ه»إذ « وقت كونكم أقلة أذلة. وفيه نظر ألناذكروا 

 (2)"اذكروا« منه. الثالث: أن يكون ظرفا ل

  ڑ  ک  کک  ک  گ  چمث يوجه القراءات حسب االشتقاق اللغوي، وذلك يف قوله تعاىل: 

ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ 

اضي، باهلمز من ألته يألته بالفتح يف امل« ال يألتكم»قوله: }ال يلتكم{ قرأ أبو عمرو و " ( 3) چھ
من الته يليته   «يلتكم»والكسر والضم يف املضارع، والسوسي يبدل اهلمزة ألفا على أصله. والباقون 

عده، وقي : هي من ولته يلته كوعده ي كباعه يبيعه، وهي لغة احلجاز، واألوىل لغة غطفان وأسد.
 (4)"فاحملذوف على القول األول عني الكلمة ووزهنا يفلكم، وعلى الثاين فاؤها ووزهنا يعلكم

                                                           

 .٢٦ اآلية األنفال:( سورة 1)
شق: الدكتور أمحد حممد اخلرّاط، )دم: قيقحت، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمني احلليب، أمحد بن يوسف،( 2)

 .5/594، (تد. ،دار القلم
 .١٤ اآلية احلجرات:سورة  (3)
 .10/13مرجع سابق،  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنونالسمني احلليب،  (4)
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ں  چ: -تعاىل  –الثالث كان يتبع يف منهجه للقراءات إبراز التوجيه البالغي أيضا، مثال ذلك قوله 

 رؤوس أنو  حقيقة، أنه :أحدمها وجهان: فيه{ : الشياطني رءوس}"يف تفسريه   (1)  چڻ ڻ ڻ
  (2) :النابغة ذكره وقد «األسنت» يسمى اليمن بناحية بعينه شجر الشياطني

 احلزما حتم  الغوادي اإلماء *** مث  أسافلها سود أسنت عن حتيد             

 صار مث بحالق يف الشياطني برؤوس تشبيها بذلك العرب مسته الصورة، منكر مر شجر وهو
 .به يشبه أصال

 والصورة الطباع يف ويستقبح يستنكر ما ك   أن وذلك. والتمثي  التخيي  باب من أنه: والثاين
 خاطبهم أنه إال رب،للع مرئيني غري موجودين كانوا  وإن والشياطني. يره مل وإن الوهم، يتخيله مبا يشبه
 ةٍ العرب والناس أمجعني بلغ   -سبحانه  –فقد خاطب اهلل   (3)التخييلية ".  االستعارات من ألفوه مبا

 من واقع بيئتهم ومبا يفهمونه، فـََنضِرُب مثالً على هذا، وهو يف بيت امرؤ القيس حيث قال: 

 (4)أغوال "  كأنياب  زرق ومسنونة *** مضاجعي واملشريف " أيقتلين           

  (5)قدر كالمهم "  على العرب تعاىل اهلل كلم  قال أبو بالل: " إمنا

الرابع يف منهج السمني احلليب جند يوج ه قراءاته بالشعر العريب، وهذا كثري يف تفسريه، نلمح 

قوله تعاىل: " (6)  چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یچ مثاال على ذلك قوله تعاىل: 

                                                           

 .٦٥ اآلية الصافات:سورة  (1)
، ار الفكر العريبد القاهرة:) ،: حممد أبو الفض  إبراهيمقيقحت ،الكامل في اللغة واألدب ،أبو العباس بن يزيدحممد  ،املربد (2)

 .3/70 د.ت(،
 .316-9/314مرجع سابق،   ،المصون في علوم الكتاب المكنون الدرالسمني احلليب،  (3)
 الرمحن عبد: به اعتىن ،3، طالقيس امِرئ ديواناملرار،  آك  بين من الكندي، احلارث بن حجر بن القيس، امرؤُ  (4)

 .1/12 ،م( 2004 - هـ 1425 املعرفة، دار: بريوت)املصطاوي، 
 فهد امللك معجم: املدينة املنورة)، الكريم للقرآن خدمة العربية باللغة المسلمين عناية اخلراط، حممد بن بالل، أمحد أبو (5)

 .1/33د.ت(،  ،الشريف املصحف لطباعة
 .٢٢ اآلية يوسف:( سورة 6)



 

29 
 

الثاين: عم. حنو: نعمة وأن« شدة»ه{ : فيه ثالثة أقوال، أحدها: وهو قول سيبويه أنه مجع مفرده }أشدّ 
 (1):عنرتة بزنة فع  حنو صك وأصك، ويؤيده قول الشاعر« شد»قول الكسائي: أن مفرده 

 خضب البنان ورأسه بالعظلم ***عهدي به شد النهار كأمنا                 

قد مسع  إذ ؛لثالث: أنه مجع ال واحد له من لفظه قاله أبو عبيدة، وخالفه الناس يف ذلكا
 (2)."ومها صاحلان له وهو من الشد وهو الربط على الشيء والعقد عليه« شد»و « شدة»

 الخالصة عن الدراسات السابقة:

إن علم القراءات من أعظم العلوم، وبه خص علم التوجيه اليت خيوض فيها علماء اللغة والنحو والبالغة، 
 اليت اختاره القارئ لنفسه.من حيث توجيه القراءات املختلفة، وبيان الوجه 

ي هلم املصدر األساس لم اللغة عند أه  العربية؛ حيث هوفقد نشأ علم التوجيه مع ظهور ع
 لقواعد مسائلهم.

وإن بني القراءات والنحو عالقة متينة فك  منهما حيتاج لآلخر يف وجه االستشهاد السيما 
 علم النحو حيتاج علم القرءات يف وجه األدلة.

السمني احلليب نشأ يف حلب وترعرع فيها، ورح  إىل مصر واكتسب منها الكثري من  فالعالمة
 ، وتوىل منصبا يف األوقاف.-العظيم  –العلوم؛ من حنو وقراءات، وله تفسري القرآن 

 وإن من شيوخه الذي وص  يف كتب التاريخ أربعة: أبوحيان، يونس الدبوسي، أمحد بن حممد، الصائغ.

 كتب التاريخ أحداً منهم.  ذكرالشيخ احلليب مل تَ  ومن ناحية تالميذ

ها يف القراءات كان يبدأ بذكر اآلية القرآنية أواًل، مث يبني مافي –السمني احلليب  –ومن منهجه 
 يه القراءات، فكانيف توج كبري  بشك  اللغوي باجلانب كثريا  هتممن جهة اللغة واشتقاق املعىن، وقد ي

                                                           

 .1/248 (، 1417بريوت: دار الكتب العلمية، )، األزمنة واألمكنة، أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي أبو على ،األصفهاين( 1)
 .6/462مرجع سابق،  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنونالسمني احلليب،  (2)
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عر ، وهكذا يربز توجيه البالغي يف القراءات، وكان يوجه قراءاته بالشاإلعراب يف املختلفة اآلراء ذكري
 العريب أيضا، و هذا كثري يف تفسريه.
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 الفصل الثاني
 التوجيه النحوي والصرفي للقراءات عند السمين الحلبي في سورة يس

 المبحث األول

 اآليات الموّجهة نحويًّا

 ويشتم  على مطلبني:

 المطلب األول: مدخل إلى السورة

 المسألة األولى التعريف عن السورة:

قب  أن نبدأ يف توجيه القراءات الواردة يف سورة يس حنوياً وصرفياً من املستحسن أن نتعرف على تفسري 
 السورة بإجياز من حيث سبب نزوهلا ومكان نزوهلا وعدد آياهتا.

 سورة يس:

ا. كما هتاواحلديث من حيث مكان نزوهلا، وتسميتها، وميز تناول العلماء سورة يس بالكالم 
ک    ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   کچ مكية، وقي : آية واحدة نزلت باملدينة وهي قوله:سنرى فقالوا: "السورة 

 . (1)چڻ  ڻ       ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

فمدنية وآياهتا  مخس وأربعنيمكية إال آية "  .(2) وهي اثنان ومثانون آية يف غري عدد أه  الكوفة
 (3)ثالث ومثانني". 

                                                           

 .٤٧ اآلية يس:( سورة 1)
البقرة( َوليد ِبن أمحد بن )الفاحتة و : قيقحت، َدْرُج الدُّرر في تَِفسِير اآلِي والسَُّورعبد القاهر بن عبد الرمحن ، ، اجلرجاين الدار (2)

 .4/1449 ،(م2008 -هـ 1429 ،جملة احلكمة: بريطانيا)، إياد عبد اللطيف القيسي بقية األجزاء(َسنْي، )وشاركه يف َصاِلح احلُ 
  .1/578 د.ت(، ،دار احلديث ، )القاهرة:تفسير الجاللين ،جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر،السيوطي (3)
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 وهي مكية قال القرطيب: باإلمجاع إال أن فرقة قالت:لقد بني  القرطيب أقوال العلماء حول السورة: "
نتقلوا إىل وي ديارهم،ا ونكتب ما قدموا وآثارهم نزلت يف بين سلمة من األنصار حني أرادوا أن يرتكو 

 (1)".  -صلى اهلل عليه وسلم - د رسول اهلل جوار مسج

، زاد املسري يف علم التفسرييف تفسريه  ( هـ597املتوىف:  اجلوزي ) مجال الدينمث وضح كذلك 
 بينما يرى أن يف سورة يس قولني فقال: 

 وفيها قوالن: أحدمها: أهنا مكية، قاله ابن عباس، واحلسن، وعكرمة، وقتادة، واجلمهور."

ژ  ژ    ڑ   چوروي عن ابن عباس وقتادة أهنما قاال: إهنا مّكّية إاّل آية منها، وهي قوله تعاىل: 

 (2) .چڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ
 (3)."والثاين: أهنا مدنّية، حكاه أبو سليمان الّدمشقي، وقال: ليس باملشهور

 :ويات سورة يسالمسألة الثانية: محت

( يف كتابه عزت حممد دروزةلك  شيء له مزيّة وحمتويات، فمن حيث مزيُّة السورة وحمتوياهتا؛ ذكر )
ها وتنويه بالقرآن. وصدق - صلى اهلل عليه وسلم -يف السورة توكيد لرسالة النيب التفسري احلديث: "

وتقريع للكفار وتنديد بعقائدهم وشّدة غفلتهم وعنادهم. وفيها قصة من القصص املسيحية كما فيها 
تنويه بنعم اهلل وبعض مشاهد الكون، وإنذار وتبشري بيوم القيامة وبعض مشاهده ومصائر املؤمنني 

 والكافرين فيه.

قد روي و  ،إهنا نزلت مجلة واحدة أو متالحقة وفصول السورة منسجمة ومرتابطة تسوغ القول
 (4). "مدنية وانسجامها يف سياقها حيم  على التوقف يف الرواية اخلامسة واألربعني،أن اآلية 

                                                           

 .4/411 ،( هـ1414 ،دار ابن كثري: بريوت)، فتح القدير، حممد بن علي بن حممد ،الشوكاين (1)
 .٤٧ اآلية يس:سورة  (2)

، د الرزاق املهدي: عبقيقحت، زاد المسير في علم التفسير، الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممدأبو  ،مجال الدين ،اجلوزي (3)
 .3/516(،  هـ1422، دار الكتاب العريب: بريوت)

  .3/20، ( هـ 1383 ،الكتب العربيةدار إحياء  :القاهرة)، التفسير الحديث ،دروزة حممد ،عزت (4)
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 المسألة الثالث: تسميتها:

 وقد حظيت سورة يس بأكثر من اسم، ومن تسميتها ذكر ) حممد سيد طنطاوي ( يف تفسريه الوسيط:

اآلخرة. و  ملعّمة، واملدافعة، والقاضية، ومعىن املعمة: اليت تعم صاحبها خبري الدنياوذكر أهنا تسمى ا"
بإذن اهلل  -ومعىن املدافعة اليت تدفع عن صاحبها ك  سوء، ومعىن القاضية: اليت تقضى له ك  حاجة

 (1)". وفضله

ىل ثالثة إفالسورة يس قد بلغت قراءاهتا الواردة يف الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون 
 وعشرون من حيث التواتر والشذوذ، فقد أعد الباحث جدوالً بيانياً خاصاً هلذه القراءات يف املالحق.

 : توجيه اآليات:واألخير المطلب الثاني

 ( 2) چڤ  چ     ٹ ٹ -1

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

. وأظهر النون بسكون النون« َيِسنْيْ »قرأ العاّمة لقد نق  السمني القراءات الواردة يف هذه اآلية قائال: " 
وقرأ ، اقونوأدغمهما الب عند الواو بعدها ابن كثري وأبو عمرو ومحزة وحفص وقالون وورش خبالف عنه،

ما على أنه مفعول ختفيفا كأين وكيف، وإعيسى وابن أيب إسحاق بفتح النون: إما على البناء على الفتح 
، وإما على أنه جمرور حبرف القسم. وهو على الوجهني غري منصرف للعلمية والتأنيث. وجيوز «ات »ـب

مر وقرأ الكليب بضم النون. فقي : على أهنا خرب مبتدأ مض. أن يكون منصوبا على إسقاط حرف القسم
 ون،الن بكسر «يسن» السمال وأبو أيضا إسحاق أيب ابن ومنعت من الصرف. واقرأ أي: هذه يس

                                                           

د.ت(،  ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة -القاهرة )، للقرآن الكريم التفسير الوسيط، حممد سيد ،طنطاوي( 1)
12/8. 

 .1 اآلية :يس( سورة 2)
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ونق  عبد اللطيف اخلطيب   (1) إعراب". حركة تكون أن جيوز وال. الساكنني التقاء أص  على وذلك
  (2)يف كتابه معجم القراءات قوله "قرأ اجلمهور ) ياسني ( بسكون النون". 

 حكمها من التواتر والشذوذ:المسألة الثانية : القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر 

 (3). (؛ قراءة متواترة سنْي يَ )  قرأ العاّمة بسكون النون. 1

 (4)؛ فهي قراءة متواترة. ابن كثري وأبو عمرو ومحزة أظهر النوَن عند الواِو بعَدها. ف2

   (5)قراءة متواترة. وهي أيضا ؛ الباقون أدغمهما. و 3

 (6)؛ وهي قراءة شاذة. وقرأ عيسى وابن أيب إسحاق بفتح النون. 4

 (7)؛ وهي شاذة. وقرأ الكليب بضم النون. 5

 (8)ة. شاذّ النون؛ وهي قراءة  السمال بكسر وأبو إسحاق أيب ابن . قرأ6

 

 
                                                           

دمشق: )راط، اخل حممد أمحد: قيقحت، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، يوسف بن أمحدالدين  احلليب،شهاب السمني (1)
 .9/243، د.ت( دار القلم،

 .7/456م(، 2002 -هــ 1422 )دمشق: دار سعد الدين،، معجم القراءاتاخلطيب، عبد اللطيف،  (2)

محد خالد شكري، أ: قيقحت، إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القرءات األربع عشرةالقباقيب، مشس الدين حممد بن خلي ،  (3)
 .1/610(، 2003هـ1424 )عمان: دار عمار،

الصحابة  ، )مصر: دارمصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرةشرف، مجال الدين حممد،  (4)
 .1/440(، م2004 هـ /1425 للرتاث طنطا،

 .1/440: نفس املرجع (5)
بة املتنيب، القاهرة: مكت)، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ،محدانابن عبد اهلل احلسني بن أمحد بن  ويه،ل( ابن خا6)

  .1/125، د.ت(
 .1/398، د.ت(بريوت: مؤسسة البالغ، ): مسررن العباي، قيقحت، شواذ القراءات، حممد ( الكرماين، أيب عبداهلل7)

 .1/398نفس املرجع،  (8)
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 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

  يف ألصيف اآلخر يكون بالسكون، ألن ا؛ فإهنم يرون أن الوقف قرأ بسكون النون. فحجة من 1
يف كتابه ية عط، ألهنا ال يبتدأ هبا. فقد جاز هذه القراءة بالسكون يكونالوقف على أواخر الكالم أن 
 (1)."جواز قراءة: }َيس{ باإلدغام أو اإلظهارحيث قال: " غاية املريد يف علم التجويد

ليست   التهجي أن حروف )النون( واحلجة ملن أظهر" ؛النون عند الواو بعدهادلي  من قرأ بإظهار . و 2
 .(2)"بعده كغريها ألهنا ينوى هبا الوقف على ك  حرف منها فكأنه بذلك منفرد مما

 ـب رج  مسي وفيه ما قال ركن الدين أيضاً "لو (3)" أنه أتى به على األص ام النون؛ "دغقرأ بإن . وم3
: واآلخر م،وحامي ياسني،: حنو األمساء لفظ على يكتب أن: أحدمها: مذهبان فيه فللُكت اب ) يس (

 (4).فقط" هاأصل على تكتب أهنا على يدل املنت ولفظ, وحم يس: حنو مسماها، صورة على يكتب أن

؛ فهو على وجهني: إما على البناء كـ ) كيف وأين (، ألهنما أمساء مبنية، قرأ بفتح النونالذي و . 4
، فيلزمان أن يكون ياسني وصاد امسني غري متمكننيفريى الباحث ما قال به سيبويه يف البناء: جيوز " 

وإما على أن يكون )يس(   (5)". الفتح، كما ألزمت األمساء غري املتمكنة احلركات، حنو: كيف، وأين
ول لفع  حمذوف وهو ) ات  ( مبعىن ات  يس أيها القارئ، فيكون ات  فع  أمر حمذوف، وفاعله مفع

جهني: أوالً يف ذلك و و  ؛وإما على أنه جمرور حبرف القسمحمذوف أيضا تقديره أنت، ويس مفعول به. 
ية متنع ن العلمأكـ)زينب(، فيمنع من الصرف وذلك يف قول ابن عقي : "  غري منصرف للعلمية والتأنيث

الصرف مع الرتكيب ومع زيادة األلف والنون ومع التأنيث ومع العجمة ومع وزن الفع  ومع ألف 

                                                           

  .1/100 (،تد.، : القاهرةمصر) ،7ط ،غاية المريد في علم التجويد ،عطية قاب  ،نصر (1)
دار : بريوت، )عبد العال سامل مكرم قيق:حت، 4ط ،الحجة في القراءات السبع، احلسني بن أمحدأبو عبد اهلل ، بن خالويها (2)

 .1/297هـ(، 1401، الشروق
 .1/297 نفس املرجع، (3)
 .2/997مرجع سابق،  ،الحاجب ابن شافية شرح ،ركن الدين (4)
 1988 -هـ  1408 مكتبة اخلاجني،: القاهرة)، : عبد السالم حممد هارونقيقحت، 3ط، الكتاب ، ،عمرو بن عثمان ،سيبويه( 5)
 .3/258 ،(م
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 ، ومث  ذلك قولهأن يكون منصوبا على إسقاط حرف القسمثانيا:   (1)". اإلحلاق املقصورة ومع العدل
ان واجملرور متعلقحرف جر وقسم واجلار  الواو« َوِقيِلهِ »"  (2)  چىئىئ یی ی   ی  جئچتعاىل: 

 (3)". بفع  قسم حمذوف

ابن السراج،  ، وذلك يف قولأي: هذه يس سترتبتدأ ممبخرب  ؛ جع  )يس(قرأ بضم النون. فَنْظر من 5
 (4)نقال عن بيت سيبويه: البيت للنابغة الذبيان: 

 فقد"  ونصفه محامتينا إىل *** لنا احلمام هذا ليتما أال "قالت            

ذا: " مبعىن الذي وهي منصوبة "بليت" وه "احلمام" بالرفع والنصب فمن رفع جع  "ماويروى 
 (5)". خرب مبتدأ مضمر، تقديره: الذي هو هذا

 النون؛ فهم أتى به على وص ، فكسروا السني اللتقاء الساكنني. بكسر . والذي يرى6

ا قال ابن لنون؛ وذلك اعتماداً مام ادغبإ قٌرأت اليتالقرءاة الثالثة  مال إىلفالباحث فيما يراه  
 فالذي جاء باألص  يكون أَقوى.  (6)" أنه أتى به على األص خلدون حيث قال: "

 (        7) چڃ  چ      چ چ     ٹ ٹ    -2

 :الواردة القراءات على الحلبي السمين كالم:  األولى المسألة

                                                           

 ،ار الفكرد  دمشقت: و بري )، : حممد حميي الدين عبد احلميدقيق، حتبن عقيلاشرح ، هباء الدين عبد اهلل ،بن عقي ا (1)
 .3/335(، م1985

  .٨٨ اآلية الزخرف:( سورة 2)
  3/207 (،ه1424، دار املنري ، )بريوت:إعراب القرآن الكريم، قاسم محيدان ،دعاس( 3)
: القاهرة) ،: علي حممد البجاديحققه وضبطه وزاد يف شرحه، جمهرة أشعار العرب، أبو زيد حممد بن أيب اخلطاب ،القرشي (4)

 .1/14، (، د.تهنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
  .1/233، مرجع سابق، النحو في األصولابن السراج،  (5)

 .1/297، مرجع سابق، الحجة في القراءات السبع، بن خالويها (6)

 .٥ اآلية :يسسورة  (7)
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 مبتدأ خرب أنه على بالرفع بكر وأبو عمرو وأبو كثري  وابن نافع قرأ: { ڃ } قال السمني احلليب: "
 املسماة ورةالس هذه: أي للسورة امسا يس جعلت إذا ملبتدأ خربا يكون أن وجيوز. تنزي  هو: أي مضمر

 بالنصب ونوالباق. اعرتاض هذا على القسمية واجلملة. تنزي  املقطعة األحرف هذه أو تنزي ، يس ب
 مضاف درمص وتنزي . مضمر ابتداء خرب على كالرفع  املعىن يف وهو. املدح على أو املصدر، على

 (1)منه".  البدل أو رآنللق النعت على باجلر «تنزي » وشيبة جعفر وأبو واليزيدي حيوة أبو وقرأ .لفاعله
  (2)االبتداء".  خرب على بالرفع «تنزي » عمرو وأبو ونافع كثري  ابن األندلسي "وقرأ عطية وقال ابن

 (3)النصب". ب{ اْلَعزِيزِ  تـَْنزِي َ } وخلف عاصم، عن وحفص والكسائي، ومحزة عامر ابن "وقرأ 

 المسألة الثانية : القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (4). قراءة متواترةبالرفع ) تـَْنزِيُ  (؛  بكر وأبو عمرو وأبو كثري  وابن نافع . قرأ1

 (5)تواترة. بال قرئبالنصب ) تـَْنزِيَ  (؛  . قرأ الباقون2

 (6)شاّذة. قراءة ) تـَْنزِيِ  (؛ باجلر؛ فهي  وشيبة جعفر وأبو واليزيدي حيوة أبو . قرأ3

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

                                                           

 .9/246 مرجع سابق، ،الدر المصونالسمني احلليب،  (1)

 عبد السالم بدع: قيقحت العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحررغالب،  بن احلق عبد حممد أبو ،األندلسي عطية ابن (2)
   .4/452 هـ (، 1422 العلمية، الكتب دار: بريوت)حممد،  الشايف

 بريوت) اكيمي،ح محزة سبيع: قيقحت العشر، القراءات في المبسوط النيسابورّى، ِمْهران بن احلسني بن أمحد بكر، أبو (3)
 .1/369 ،(م1981، العربية اللغة جممع: دمشق

 .1/300 ،مرجع سابق ،شرح طّيبة النشر في القراءات العشر( ابن اجلزري، 4)
 نفس املرجع. (5)

 .1/398، مرجع سابق ،شواذ القراءاتالكرماين،  (6)
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هذا مبتدأ  (1)لعزيز"ا تنزي  هذا معناه حمذوف ابتداء خرب جعله بالرفع؛ "أنه ( تـَْنزِي ُ ) . فحجة من قرأ 1
 (2)فباالبتداء". رفع حمذوف، وتنزي  خربه. وقال اخللي : يف رفع ) تنزيُ  (" ومن

 ك   أتقن ذيال اهلل صنع تعاىل قال كما  املصدر أراد ، فاحلجة "أنه( تـَْنزِي َ ) . فمن قرأ بالنصب 2
 على الرحيم عزيزال وتنزي  أراد بالنصب{ الرحيم العزيز تنزي َ } قرأ وقال اخللي  أيضاً: "ومن  (3)شيء".
  (4)نصب".  منه الواو نزع فلما القسم

ي صفة، وهالبدل من القرآن، النعت أو إما على ، فذلك على وجهني ( تـَْنزِي ِ ) . ومن قرأ باجلر 3
 نلمح ذلك يف قول ابن مالك:

 (5)" واسطةٍ  هو املسّمى بدال ***التابع املقصود باحلكم بال "               

فيما يرى الباحث هي القراءة األوىل بالرفع، ) تنزيُ  ( على أنه خرب مبتدأ حمذوف،  فالّصواب
وذلك بناًء على ما قاله اخللي  بن أمحد الفراهدي، حيث قال: نزع واو القسم ملا أريد النصب، فذلك 

 (6)دل على أن أصلها الرفع. 

 (7)  چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئۋ  ۋ  چ  ٹ ٹ   -3

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

                                                           

 دار: بريوت، )مكرم سامل العال عبد: قيقحت ،4، طالسبع القراءات في الحجةأمحد،،  بن احلسنياهلل  عبد أبو ،خالويه بنا (1)
 .1/298 ،(1401الشروق، 

م (، 1995 هـ1416 )قباوة،  الدين فخر: قيقحت ،5، طالنحو في الجمل الفراهيدي، أمحد بن الرمحن عبد أبو اخللي ، (2)
1/135. 

 .1/298، مرجع سابق، السبع القراءات في الحجةابن خالويه،  (3)

 .1/135، مرجع سابق، النحو في الجملاخللي ،  (4)

 .1/49، د.ت( ،دار التعاون: القاهرة)، ألفية ابن مالك حممد بن عبد اهلل، ،ابن مالك (5)
 .1/135مرجع سابق، ، الجمل في النحواخللي ،  (6)

  .١٢ اآلية يس:( سورة 7)
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 نائهب على العاّمة{:  ۉ : }كالم السمني يف القراءات الواردة يف هذه اآلية قائال: "قوله
الفاع .  قامم لقيامه «قدموا ما» على عطف بالرفع، «آثارهم» للمفعول و مبنياً  ومسروق للفاع ، وزر

  (1) .تداء"باالب مرفوعا قرأه السمال وأبو. االشتغال على نصبه على العامة{  ې ىى: }قوله
قال عبد اللطيف اخلطيب "هذه قراءة اجلماعة }وَنكُتب ماقدموا وآثارهم{ بنون العظمة، مبنيا للفاع  
وهو اهلل سبحانه وتعاىل، وما بعده على النصب. وقرأ زر بن حبيش ومسروق والنخعي واجلحدري 

 (2)الفاع ".  عنالفع  مبين للمفعول، وما بعده رفع على أنه نائب  {وآثارُهم ماَقد موا وُيكَتبُ }

 المسألة الثانية : القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

  (3). قرأ العامة بفتح النون ) َنْكُتُب ( مبنيا للفاع ؛ قراءة متواترة. 1

 (4). ةشاذّ  قراءة للمفعول؛ مبنياً (  ُيْكَتبُ ) . يقرأ بياء مضمومة وفتح التاء 2

 (5)( بالنصب ) ُك   (؛ فهي متواترة.  ې  ى  ى  . العامة قرأ ) 3

 (6). ة( بالرفع )ُك ُّ (؛ فشاذّ  ې  ى  ى  . يقرأ ) 4

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 - بفتح النون؛ أنه أتى به على بناء الفاع  بنون العظمة، والفاع  هو اهلل(  َنْكُتبُ ) دلي  من قرأ . ف1
 . -سبحانه 

                                                           

 .9/250 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب، ( 1)
 .7/465 سابق، مرجع القراءات، معجم ،اخلطيب (2)

 نفس املرجع. (3)

 .2/357، د.ت(القاهرة: دار الكتب، ): حممد السيد أمحد عّزوز، قيقحت، إعراب القراءات الشواذ( العكربي، أيب البقاء، 4)
 .7/465مرجع سابق،  ،معجم القراءاتاخلطيب،  (5)

 .2/357، مرجع سابق، إعراب القراءات الشواذالعكربي،  (6)
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 مبضموم الياء وفتح التاء؛ فقد جاء به على بناء املفعول، هو مامل يسمى فاعله:(  ُيْكَتبُ ) . ومن قرأ 2
 املفعول إىل لفع ا وإسناد الفاع ، حذف عند وذلك للمفعول؛ املبين الفع  صيغة متيز اليت أحكامه "يف
 (1) .مقامه" يقوم ما أو به،

 ويتأخر واحد، ماس يتقدم فدليله نصب على اشتغال، فاشتغال هو: "أن ؛( ُك   )  . والذي قرأ بنصب 3
املتقدم".  على عودي ضمري على مشتم  للمتقدم، سبيب يف يعم  أو مباشرة، ضمريه يف يعم  عام  عنه

 بعده. ما يفّسره حمذوف لفع  به مفعول( ك   )فـ   (2)

 فهو على ابتداء، جع  ك  مبتدأ وأحصيناه خربه. ؛( ُك ُّ )  من قرأ بالرفع . و 4

فاع ، قوله تعاىل: ) وَنْكُتُب ( قراءة بناء ال هيالقراءات الواردة  أن الّصواب يففريى الباحث 
والقراءة الثانية ) وُك   شيء ( فرج َح الباحث قراءة العامة بالّنصب ) ك   (، استنادا ملا قاله ابن عادل 

 على «ك   » نصب على العامة{ أحصيناه شيء وك : }الكتاب: "قوله علوم يف تفسريه اللباب يف
 مجلة لىع االشتغال مجلة لعطف العامة، قراءة واألرجح باالبتداء، مرفوعا رأهق السمال وأبو االشتغال
 (3).فعلية"

 (4)  چک  گ  گگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ٹ ٹ  -4

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 وهم الشرطية،» إن «بعدها استفهام هبمزة السبعة قرأ»{ گڳڳ} :ذكر السمني يف تفسريه: "قوله
 جعفر أبو أوعدمه. وقر  اهلمزتني بني ألف وإدخال والتحقيق التسهي  من: أصوهلم من عرفت ما على

 واحدة مزةهب املاجشون الثانية. وقرأ يسه  مل زرا أن إال مفتوحتني هبمزتني ) هم القرّاء ( وزر وطلحة
                                                           

املدينة )البعيمي،  سليمان بن إبراهيم: قيقحت، األفعال بالمية المسماة القصيدة على المتعال فتح، حممد بن محد ،الرائقي (1)
 .1/260(، هـ1418 - هـ1417 املنورة، باملدينة اإلسالمية اجلامعة جملة: املنورة

 .2/127 املعارف(، دار: القاهرة، )15ط، الوافي النحو، د.ت حسن، عباس، (2)
 حممد علي و املوجود عبد أمحد عادل: قيقحت ،الكتاب علوم في اللباب علي، بن عمر الدين سراج حفص أبو عادل، ابن (3)

  .16/179، (م1998- هـ 1419 العلمية، الكتب دار: بريوت)معوض، 
 .١٩ اآلية :يسسورة  (4)
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 وقرأ .اأيض حمذوف وجوابه استفهام، غري من شرط وهي مكسورة واحدة هبمزة احلسن وقرأ .مفتوحة
 عقوبوي ونافع كثري  ابن وقرأ"قول أبوبكر النيسابورّى:   (1) .الظرف" بصيغة أين واهلمداين األعمش

{ ذُك ْرمتُْ  أَِئنْ } وخلف والكسائي ومحزة وعاصم عامر ابن وقرأ. ممدودة غري واحدة هبمزة{ ذُك ْرمتُْ  أَِئنْ }
 (2). "هبمزتني

 الثانية : القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:المسألة 

ْرمُتْ ( . قرأ1  (3)إن الشرطية؛ فالقراءة متواترة.  بعدها استفهام هبمزة السبعة ) أَِئْن ذُك 

 (4)ة. مفتوحتني؛ قراءة شاذّ  هبمزتني(  ذُك ْرمتُْ  أَأنْ ) وزر  وطلحة جعفر أبو . وقرأ2

 (5)ة. مفتوحة؛ قراءة شاذّ  واحدة هبمزة(  ذُك ْرمتُْ  َأنْ )  املاجشون. قرأ 3

 (6)ة. مكسورة؛ قراءة شاذّ  واحدة هبمزة(  ذُك ْرمتُْ  ِإنْ ) احلسن . قرأ4

 (7). الظرف؛ فشاذّ  بصيغة(  ذُك ْرمتُْ  أَْينَ  )واهلمداين  األعمش . قرأ5

 في توجيهه للقرءات المذكورة: المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي

إن الشرطية، دخول مهزة استفهام على إن الشرطية،  بعدها استفهام . فحجة قراءة السبعة هبمزة1
طالع الّنصرية ابه ) يف كت أبو الوفاء الشافعيّ فدخول مهزة استفهام على إن الشرطية جائز مستدال بقول 

َ
امل

(  ِإنْ  )  دخول مهزة االستفهام على الكرمية فقال: " ( حيث دل على هذه اآلية للمطاِبع املصريّة
كقوله   لشرطيةا ( ِإنْ ) ومث  دخول مهزة االستفهام على الفع  واالسم فيما ذكرنا دخوهلا على ، الشرطية

                                                           

 .254-9/253 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (1)
  . 1/370 ،سابق مرجع العشر، القراءات يف املبسوط بكر، أبو (2)
، قمرجع ساب ،مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، مجال الدين حممدشرف، ( 3)
1/441. 
 .1/126 مرجع سابق،، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خالويه، ( 4)
 .1/399مرجع سابق، ، شواذ القراءاتالكرماين،  (5)
 .1/126 مرجع سابق،، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خالويه،  (6)

 .1/399مرجع سابق، ، شواذ القراءاتالكرماين،  (7)
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 لفاأل كسرب(  ذُك ْرمتُْ  أَِئنْ ) األمصار قراءَ  عامة وكذلك قول الطربي:" فقرأَته  (1)" تعاىل: }أَِئْن ذُك ْرمُتْ{
 هي ليتا ) إن ( على أدخ  مث طائركم، فمعكم ذكرناكم ِإن مبعىن: االستفهام وفتح ألف ) ِإن ( من

 كأنه  التكرير، به ويمن الكوفيني بعض قول ويف البصرة، حنويي بعض قول يف استفهام ألف جزاء حرف
 (2) .عليه" الكالم بداللة اكتفاء اجلواب فحذف طائركم، فمعكم ذكرمت إن معكم طائركم: قي 

 وأن االستفهام ةهبمز  ذُك ْرمتُْ  أََأنْ : مفتوحتني، استدلوا بقول الكشاف: "وقرئ . فمن قرأ هبمزتني2
 (3)ذكرمت".  ألن أتطريمت: يعىن الناصبة،

مفتوحة بغري مهزة استفهام ) َأْن (، فيكون َأْن املصدرية قبلها الم اجلر مقدرة،  واحدة . ومن قرأ هبمزة3
 الم حنذفالراجحي: " عبده ألن ذكرمت، حذف الم اجلر ختفيفاً، فجائز كما قال الدكتور أي تطريمت

 (4)املصدرية".  َأنْ  قب  جائز وذلك ختفيفا اجلر

 ذوٌف،حم اإلخبار وجوابه مبعىن مكسورة، حبرف شرط مكسورة ) ِإْن ( فهو واحدة . والذي قرأ هبمزة4
 (5)تطريمت.  ذكرمت إن أي

قال  الشرط حمذوفة، الظرف، أداة ساكنة جعلها على صيغة وياء مفتوحة هبمزة أَْيَن (. وقراءة ) 5
 (6) .حيث" مبعىن ذكرمت، أين معكم طائركم القرطيب يف تفسريه: "قالوا

 فك  قراءات اخلامسة جواب الشرط حمذوف، وذلك فيما قال ابن مالك:

                                                           

 ،: طه عبد املقصوديققحت ،المطالع النصرية للمطابع المصرية في األصول الخطية، )أبو الوفاء( ابن الشيخ نصر يونس ،نصر (1)
  .1/186 (،م 2005 -هـ  1426 مكتبة السنة، :القاهرة)
 الرسالة، سةمؤس: الرياض)شاكر،  حممد أمحد: قيقحت، القرآن تأويل في البيان جامعجعفر،  أبو جرير بن حممد الطربي، (2)

  .504-20/503 م (، 2000 - هـ 1420
 العريب، الكتاب دار: بريوت) ،3، طالتنزيل غوامض حقائق عن الكشاف ،اهلل جار عمرو بن حممود القاسم أبو الزخمشري، (3)

  .4/9هـ (  1407
 .1/118 م (،1999 هـ1420 والتوزيع، للنشر املعارف السعودية: مكتبة)، النحوي التطبيق( الراجحي، عبده، 4)
 )بتصرف( .9/254، مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (5)

 العربية ةاململك)البخاري،  مسري هشام: قيقحت، القرآن ألحكام الجامعاألنصاري،  أمحد بن حممد اهلل عبد أبو القرطيب، (6)
 .15/17 م (، 2003/ هـ 1423 الكتب، عامل دار: السعودية
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   (1)" يأيت إن املعىن فهموالعكس قد ***  والشرط يُغين عن جواٍب قد ُعِلم"      

وابية اجلملة الشرطية قد تغين عن اجلملة اجل ن  إِ فقد شرح حممد النجار يف كتابه حيث قال: "
وتدل عليها عند حذفها، والعكس قد يقع؛ بشرط أن تدل قرينة على ذلك، وأن يكون املعىن املراد 

مثال حذف اجلواب  حممد بدر الدين: "وقال أبو   (2) ."مفهوًما بعد احلذف ال لبس فيه وال اضطراب
 (3)". مت، وهو كثريواهلل أعلم: تطري  -{ تقديره متُْ رْ كُّ ُذ  نْ ئِ للعلم به استغناء بالشرط قوله تعاىل: }أَ 

ى الَدالئ  رطية، اعتمادا علإن الش بعدها استفهام اليت قُرأ هبمزةوهي الباحث قراءة العامة؛  مال
  .، كما مر سابقاً رالتكر با ةذكرها بعض علماء الكوفني والبصريني، على أهنا منوي اليت

 (4)  چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ  ٹ ٹ       -5

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 ياء عدهاب حذفت الوقاية نون وهي النون، كسر  على العامة{ : فامسعون: }ورد السمني  قوله: " قوله
 عاصم، لىع غلطا إال هذه وليست بفتحها، عاصم عن عصمة النون. وقرأ بكسرة عنها جمتزأ اإلضافة

 وروى النون، بكسر{ فامسعونِ }اجلماعة  وقراءة"ويف كالم عبد اللطيف اخلطيب:   (5) وجه". ال إذ
 (6) .النون" بفتح{ فامسعون} أبوبكر وكذا عاصم عن عصمة

  

                                                           

 .1/59، مرجع سابق، ألفية ابن مالك، ابن مالك( 1)

 .4/54 م (،2001 - هـ1422 الرسالة، مؤسسة: بريوت)، المسالك أوضح إلى السالك ضياءالعزيز،  عبد النجار، حممد (2)

: عبد قيقحت ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل ،املالكي (3)
  .3/1286 (،م2008 -هـ 1428، : دار الفكر العريبالقاهرة)، الرمحن علي سليمان

 .٢٥ اآلية يس:( سورة 4)
  .256-9/255، مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (5)
  .7/475 سابق، مرجع ،القراءات معجماخلطيب،  (6)
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 القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:المسألة الثانية: 

 (1)النون؛ قراءة متواترة.  كسر  . قرأ العامة ) فَامْسَُعوِن ( على1

 (2)ة. بفتح النون؛ قراءة شاذّ (  فَامْسَُعونَ ) . قرأ عاصم 2

 رة:المذكو المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات 

األص  فإهنم كسروا النون حلذف الياء املفعول للتخفيف، ف ؛( فَامْسَُعونِ ) النون  . فحجة من قرأ بكسر1
ڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    چالقول ) فامسعوين (، ندرك مث  ذلك يف قوله تعاىل: 

ألن من (  4) .به" مفعول والياء للوقاية والنون فاع  والواو أمر فع  "واتبعوين (3)  چڃڃ  چ  چ  چ 
 على لداللتها مرأَ  داللة فع  األمر قبول الياء املخاطبة، كما قال ابن هشام يف كتابه قطر الندى: "فع 

   (5)املخاطبة"  يَاء وقبوهلا الطّلب

 بربكم منتآ إين قرأ أنه عاصم عن روي ما قال النحاس: "فأما ؛( فَامْسَُعونَ ) . ومن قرأ بفتح النون 2
 الياء مع تكون يتال النون ألهنا جاز، النون كسرت  فإذا موضع جزم، يف ألنه فلحن النون بفتح فامسعون

 (6) .اإلعراب" نون ال

  ما قراءة األوىل يف حذف ياء املفعول ختفيفاً، بدليالهي  لّصوابففي هذا يرى الباحث أن ا
يت تكون مع الياء، فدل على أص  القول مع الياء قال النحاس: فمن كسر النون جاز، ألهنا النون ال

 احملذوفة اليت حذفت للتخفيف.

                                                           

مجال بن السيد بن  :قيقحت، الكامل في القراءات العشرة واألربعين الزائدة عليها، أيب القاسم بن علي ابن حممد، ابن جبارة (1)
 .1/626اهرة: مؤسسة مسا للنشر والتوزيع(، الق)رفاعي الشايب، 

 .1/393مرجع سابق: ، القراءاتشواذ الكرماين،  (2)
  . ٣١ اآلية آل عمران:( سورة 3)
 .1/493هـ (،  1415 اجلامعية، للشئون اإلرشاد سورية: دار)، وبيانه القرآن إعراب مصطفى، أمحد بن الدين حميي ( درويش،4)
القاهرة، )يد، احلم عبد الدين حمىي حممد: قيقحت، الصدى وبل الندى قطر شرح، أمحد بن يوسف بن اهلل عبد هشام، ابن (5)

1383،) 1/31. 
 .3/263هـ (،  1421 ،العلمية الكتب بريوت: دار)، القرآن إعراب، حممد بن أمحد جعفر أبو ،الن ح اس (6)
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 (1)  چٺ  ٺ     ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ     ٹ ٹ -6

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 النصب لىع العامة{ : صيحة إال كانت  إن: }نق  السمني القراءات الواردة يف هذه اآلية قائال: " قوله
 بوأ وقرأ. خربها «صيحة»و. عليها السياق لداللة األخذة، ضمري وامسها. ناقصة «كان» أن على
 تْ َكانَ   ِإنْ }القرطيب قوله: " الدين نق  مشس  (2) التامة". أهنا على برفعها، القاريء ومعاذ وشيبة جعفر
 (3)بالرفع". { ةً َصْيحَ }واألعرج:  وشيبة القعقاع بن جعفر أبو العامة، وقرأ قراءة{ َواِحَدةً  َصْيَحةً  ِإال  

 المسألة الثانية : القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (4)َصْيَحًة (؛ فوجه القراءة متواترة.  إال كانت  ) إن النصب على . العامة1

 (5)برفعها؛ فهي متواترة.  ( َصْيَحةٌ  إال كانت  إن) القاريء  ومعاذ وشيبة جعفر أبو قرأ. 2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 األخذة يه كانت  ما: أي كان الناقصة،  بالنصب، فحجته جعلها(  َصْيَحةٌ  إال كانت  إن) . ومن قرأ 1
وكما نعلم تنقسم ) كان ( إىل قسمني: كان الناقصة وكان التامة، كان الناقصة  .واحدة صيحة إال

مسية وهو ) املبتدا و اخلرب ( و تفيد إثبات النسبة بينهما يف زمن ما؛ و ال يصلح االتدخ  على اجلملة 
بن اأن يتجرد أحدمها عن األخر، فرتفع املبتدأ ويسمى امسها، وتنصب الثاين ويسمى خربها، كما قال 

 مالك:

                                                           

 .٢٩ اآلية :يسسورة  (1)
 .9/258 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (2)
 .15/21 سابق،، مرجع القرآن ألحكام الجامع القرطيب، (3)

، قمرجع ساب مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، مجال الدين حممدشرف،  (4)
1/442. 

 .1/442 نفس املرجع (5)
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 (1)عمر  سيدا ككان  تنصبه *** واخلرب امسا املبتدأ كان  "ترفع           

)   األول فعهر  على باق هو: الكوفيون وقال هلا، ويسمى امسًا عليه، دخلت إذا املبتدا ( كان  ) ترفع
(  2) .خربها" :كان، وسيدا  اسم: فعمر ُعَمْر ( َسي دا ) َكَكانَ  خربها ويسمى باتفاق، تنصبه ( واخلرب

 بناًء على هذا ذهب مجهور القرّاُء إىل هذه القاعدة بأّن كان ناقصة.

 وقعت ام: أي فاع ، ) صيحة ( و ) كان ( تامة برفع؛ فهو على(  َصْيَحةً  إال كانت  إن) من قرأ . و 2
 ال واحدة؛ ألن كان التامة تكتفي فقط باسم مرفوع هو الفاع ، لتعطينا مجلة تامة، بذلك صيحة إال

 حتتاج إىل خرٍب.

الباحث قراءة األوىل بالنصب )صيحًة ( على أهنا كان الناقصة، بدلي  ماقال ابن  مالفقد 
 أهنا فيها جهوالو  حامت، أبو وضعفها بالرفع، «َصيحةٌ  إال» احلارث بن ومعاذ جعفر أبو عطية: "وقرأ

  (3)دة". واح صيحةً  إال حدثت أو وقعت ما التقدير وإمنا واخلرب، االسم تطلب اليت «كان» ليست
 اآلية الكرمية على أّن كان هي الناقصة.ت فدل

 (4) چٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  چ  ٹ ٹ  -7

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 وفيه. بهانص على العامة{: ياحسرة: }لقد نق  احلليب القراءات الواردة يف هذه اآلية قائال: "قوله
: والثاين. ةحسر  حتسروا هؤالء يا: تقديره حمذوف واملنادى املصدر، على منصوبة أهنا: أحدمها وجهان،

 بالضم، «سرةح يا» وجهيه أحد يف وأيب قتادة أصلها. وقرأ على فنصبت منكور منادى ألهنا منونة أهنا
 الزناد أبو وقرأ .افةباإلض{ العباد ياحسرة} احلسني بن وعلي عباس وابن أيضا وأيب عليها، مقبال جعلها
 يا» أيضا عباس ابن وصال. وقرأ التأنيث تاء من املبدلة باهلاء «حسره يا» جندب وابن. هرمز وابن

                                                           

 .1/19، (د.ت ،الناشر: دار التعاون) ،ألفية ابن مالك ،الطائي اجلياين حممد بن عبد اهلل ،ابن مالك (1)
العلمية،  كتبال لبنان: بريوت دار)، مالك ابن ألفية على األشموني شرحعيسى،  بن حممد بن الشافعي، علي،اأُلمْشُوين (2)

 .1/219مـ (، 1998 -هـ1419
  .4/452 مرجع سابق، العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر ،األندلسي عطية ابن (3)
 .٣٠ اآلية :يس( سورة 4)
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قال عبد اللطيف اخلطيب يف   (1)باأللف". «حسرتا يا» وقرئ .تنوين غري من التاء بفتح «حسرة
 ياهؤالء: رتقدي على أو النداء، على منصوباً  بالتنكري حسرًة{ }يا اجلمهور قراءة"القراءات الواردة: 

 على لعباِد{ا واحلسن }ياَحْسرةَ  وجماهد والضحاك احلسن بن وعلي عباس وابن أيبّ  وقرأ حسرًة، أحتّسرُ 
: أي األلفب }ياحسرتا{ وقرىء تنوين، العباد{ بغري على }ياحسرةَ  خالويه ابن وقال اإلضافة،
 بسكون ْسَرْه{}ياحَ  وعكرمة جندب وابن هرمز وابن املدين زكوان بن وعبداهلل الزناد أبو وقرأ ياحسريت،

 (2) ".اهلاء

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (3). ؛ قرئ بالتواتر. قرأ العامة على نصب ) ياَحْسَرًة (1

 (4). فشاذّ  ؛( ياَحْسَرةٌ )  بالضم وأيب قتادة . قرأ2

 (5)ة. باإلضافة؛ قراءة شاذّ  الِعَباِد ( ) ياَحْسَرةُ  احلسني بن وعلي عباس . قرأ ابن3

 (6)ة. باهلاء؛ شاذّ  ؛( ياَحْسَرهْ )  جندب وابن. هرمز وابن الزناد أبو . قرأ4

 (7). تنوين؛ فشاذّ  غري من التاء بفتح ؛( ياَحْسَرةَ )  أيضا عباس ابن . قرأ5

 (8)باأللف؛ فهي شاذة.  ؛( ياَحْسَرتَا)  . وقرئ6

  

                                                           

 .260-9/259 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (1)

  .7/478 سابق، مرجع ،القراءات معجم اخلطيب، (2)

 .1/611مرجع سابق،  ،ءات األربع عشرةاإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القر القباقيب،  (3)

 .2/361مرجع سابق،  ،إعراب القراءات الشواذالعكربي،  (4)

  .1/125 مرجع سابق، ،البديعمختصر في شواذ القرآن من كتاب ابن خالويه،  (5)

  .1/126 نفس املرجع (6)

 .1/125 مرجع سابق،، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خالويه،  (7)

 .1/400مرجع سابق، ، شواذ القراءاتالكرماين،  (8)
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 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 واملنادى صدر،امل على منصوبةٌ  على أهنا: أحدمها وجهان، ، فيهبالنصب(  ياَحْسرَةً ) دلي  من قرأ . و 1
اء يف كما ج  ،الكالم يففصيح ورد و وذلك حسن  .حسرةً  حَتَس روا هؤالء يا: تقديره حمذوف مقدر

 قومك، خيرجك نيح حيا أكون ليتين قول ورقة بن نوف  "يا –صلى اهلل عليه وسلم  –ديث الّنبوي احل
فتقدير قول ورقة: يا حمم د، ليتين    (1)" «هم؟ خمرجي أو»: -وسلم  عليه اهلل صلى -اهلل  رسول قال

له ، وكذلك يف قراءة الكسائي قو -صلى اهلل عليه وسلم  –كنت حًيا. فاملنادى حمذوف وهو حممد 
 هؤالء يا أال "مبعىن ( 2) چڦ   ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ تعاىل: 

أصلها،  لىع يعين جمهول فُنِصبت منكورٌ  ألهنا منونةٌ  الثاين عند اجلمهور: أن املنادي  (3)اسجدوا". 
 (4) ذو الرمة: على بيت  قال سيبويه يف النداء؛ "شرح أبيات سيبويهنلمح ذلك يف 

َرًة          فماُء اهلَوى يـَْرَفضُّ أو يرتقـَْرقُ  ***أداراً حِبُْزَوى ِهْجِت للَعنْيِ َعبـْ

   (5) ."( ألهنا منادى منكور دارا الشاهد فيه إنه نصب )

بالضم التاء، أتى به على حذف املنادى، َفَحْذف املنادى موجود عند (  ياَحْسَرةٌ ) . وحجة من قرأ 2
ا قوم بؤس مبعىن ي ،وقد حيذف املنادي فيقال يا بؤس لزيدالعرب، كما قال الزخمشري يف كتابه: "

  (6)".لزيد

                                                           

بريوت: )لباقي، ا عبد فؤاد حممد: قيقحت، المختصر الصحيح المسند القشريي، احلسن أبو احلجاج بن النيسابوري، مسلم (1)
 .1/139، د.ت(العريب،  الرتاث إحياء دار
 .٢٥ اآلية النم : ( سورة2)
 .3/141 سابق،مرجع  ،القرآن إعراب النحاس، (3)
  .1/101، فقد وجد الباحث الديوان بدون مؤلف وال طبع، الرمة ذو ديوانينظر  (4)

مكتبة : القاهرة) ،: حممد علي الريح هاشمقيقحت، شرح أبيات سيبويه، ف بن أيب سعيد احلسن بن عبد اهلليوس ،السريايف (5)
 .1/334(، م 1974 -هـ  1394 ،الكليات األزهرية

 ،: مكتبة اهلاللبريوت) ،: علي بو ملحمقيقحت، المفصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم حممود بن عمرو جار اهلل ،الزخمشري (6)
1993 ،)1/72.  
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، الفاع  ر إىلاملصدفهي على إضافة أي يا حتسريهم؛ باإِلضافة،  الِعَباِد ( ياَحْسَرةُ ) . والذي قرأ 3
مبتدأ، وهو  ( يب َضرْ ، فـ) َضْريب زيًدا قائًما": يف قول القائ وذلك ، ةضافة املصدر إىل الفاع  جائز فإ

 (1)". مصدر مضاٌف إىل الفاع 

خيم يف املنادى فالرت  باهلاء مبدلة عن التاء التأنيث، جاء به على منادى املرخم، ( ياَحْسَره) من قرأ . و 4
: أي ملنادى؛ا ترخيم ، فجائز: "جيوزحذف آخر الكلمة يف النداء للتخفيف بطريقة خمصوصةهو: ما 
 ذي وال ة،إضاف ذي وال مندوب، وال مستغاث، غري معرفة، كونه:  بشروط وذلك ختفيفاً، آخره حذف
 فقال الناظم:  (2)إسناد" 

 سعادا دعا فيمن سعا كيا  *** املنادى اِخرَ  احذف "ترخيماً          

ا قد وبالذي باهلا ***  أنث   ما ك ّ   يف مطلقا وجّوزنه            ُرمخ 

 (3)خال"  قد اهلا هذه من ما ترخيم  ***   واحظال بعد وّفره حبذفها          

اكتفى ف تنوين، جاء به على األص  حذف التنوين متوسطا غري من التاء بفتح(  ياَحْسَرةَ ) . ومن قرأ 5
بالفتحة عن األلف، ألن األص  ) ياَحْسَريَتْ ( فقلب الياء ألفا فأجاز األخفش حذف األلف؛ حيث 

 اجتزاءو  األلف حذف األخفش وأجاز ،{ياحسرتا: }ألفا والياء فتحة الكسرة قال ابن هشام: "قلب
 (4)بالفتحة". 

 يف عن الياء، فحجة هذا واألجه اخلمسة السابقة باأللف؛ فهي مبدلة ( ياَحْسَرتَا) . والذي قرأ 6 
 يف كتاب اللمحة يف شرح امللحة: ،األبيات التالية

 الرداء صاحب يا: كقوهلم   ***    النداء يف املضاف "وتنصب       

                                                           

 -هـ  1422دار الكتب العلمية،  :لبنان –بريوت )، شرح المفصل للزمخشري ،يعيش بن علي بن يعيش ،ابن يعيش (1)
 .1/243(،  م 2001

  .3/298مرجع سابق، ، المسالك أوضح إلى السالك ضياء النجار، (2)
 .1/52، مرجع سابق، مالك ابن ألفيةابن مالك،  (3)
  .4/30، مرجع سابق، مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضحابن هشام،  (4)
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 غالمي يا غالم يا: قولك  ***      األفهام ذوي عند وجائز        

 باهلاء فتحها بعد والوقف  ***     الياء هذي فتحة وجوزوا        

 سلطانيه على الوقف يف كاهلاء   غالميه *** على الوقف يف واهلاء        

 (1)ما"  على حسرتا يا تلوا كما  ***   غالما يا فيه قوم وقال        

الباحث قراءة النصب )ياحسرَة (، بدلي  ماقاله الشوكاين يف تفسريه نقال عن قول  فقد احنرف
 صوابا، كانل النكرة رفعت لو وإهنا النصب االختيار إن: القراءة هذه توجيه يف: الفراء الفراء: "قال
  (2)هتتم". ال بأمرنا ُمْهَتم يا العرب من مسع أنه منها العرب عن بأشياء نقلها واستشهد

 (3) چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ چ    ٹ ٹ -8

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

  فإن. بإثباهتا «عملته وما» والباقون اهلاء حبذف بكر وأبو األخوان قول السمني يف اآلية: "وقرأ
 على هب جيء غريهم قراءة العائد. وعلى حذف بكر وأيب األخوين قراءة فعلى موصولة «ما» كانت
{ عملت} كرب وأبو وخلف والكسائي محزة فقرأ أيديهم عملته وما"نق  ابن اجلزري قوله:  ( 4) .األص "

 (5). "باهلاء الباقون وقرأ ضمري، هاء بغري

  

                                                           

 العربية اململكة)الصاعدي،  سامل بن إبراهيم: قيقحت، الملحة شرح في اللمحةباع، س بن حسن بن حممد الصائغ، ابن (1)
 .2/611م (، 2004/هـ1424 املنورة، املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث عمادة: السعودية

  .422-4/421هـ (،  1414 كثري،  ابن دار: بريوت)، القدير فتحاليمين،  حممد بن علي بن حممد الشوكاين، (2)
 .٣٥ اآلية يس:( سورة 3)
 .9/268 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (4)

 .2/353 سابق، مرجع ،العشر القراءات في النشر اجلزري، ابن (5)
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 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (1)َعِمَلْت (؛ قراءة متواترة.  ) وما اهلاء حبذف بكر وأبو . قرأ األخوان1

 (2). قرئ بالتواتر ؛( َعِمَلْتهُ  وما) والباقون بإثبات اهلاء  .2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 خفف عولومف وفاع  فع  الصلة يف اجتمع ملا اهلاء، "أنه حبذف(  َعِمَلتْ  وما) . واحلجة من قرأ 1
 تكون أن اهلاء حذف على وقول أبو شامة: "وجيوز  (3)الكالم".  يف فضلة ألنه املفعول، حبذف الكلمة
  (4)أيديهم".  عم  ومن: أي مصدرية؛ ) ما (

ادة الضمري يف ) مثره (، فإع على يعود فحجتهم أتى بالضمري(  َعِمَلْتهُ  وما) . والذين قرؤوا باهلاء 2
 ب أوخماط أو متكلم إىل ضمري يعود أن النحو يف النحو حمبوب حيث قال السيوطي: "واإلضمار

 ديهمأي عملت وما: أي نافية؛ ) ما ( تكون أن اهلاء إثبات على وقال أبو شامة: "وجيوز  (5)غائب". 
 ائدةع اهلاء ألن وجب، ما أص  على بالكالم أتى وقال ابن خالويه من أثبت اهلاء "أنه  (6)ذلك". 

 (7) .وعائد" صلة إىل حتتاج اليت النواقص أمساء من ألهنا صلتها، يف( ما  ) على

 ) ما ( تكان  ، فإنتستعم  إما موصولًة وإما نافيةً  يف اآلية الكرميةبأن )ما( ويرى الباحث 
ف ألنه حمذو  املفعول ولكن مقدر، ضمري نافية ال كانت  العائد وقرأ بغري اهلاء، وإن موصولة حذف

                                                           

  .1/442، طريق الشاطبية والدرةمصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من مرجع سابق:  (1)

  .1/442 نفس املرجع، (2)

   .1/298، مرجع سابق، السبع القراءات في الحجةابن خالويه،  (3)

 ، األماني حرز من المعاني إبرازإمساعي ،  بن الرمحن عبد الدين شهاب القاسم شامة، أبو أبو (4)
  1/658، ، د.ت(العلمية الكتب دار: بريوت)

 األزهرية تبةالقاهرة: املك)، (األلغاز في الطراز) المسمى الكتاب وهو النحوية األلغاز، بكر أيب بن الرمحن السيوطي، عبد( 5)
 .1/47م (،  2003 - هـ 1422للثراث، 

 ، األماني حرز من المعاني إبراز، إمساعي ، د.ت بن الرمحن عبد الدين شهاب القاسم شامة، أبو أبو (6)
 .1/658العلمية،  الكتب دار: بريوت

  .1/298، مرجع سابق، السبع القراءات في الحجةابن خالويه،  (7)
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بدلي  (  َعِمَلْته وما) الباحث قراءة اهلاء  مالذلك. ف من شيئا أيديهم عملت ما: أي فض  يف الكالم
 باهلاء، هعملت وجب، ودلي  قول ابن الصائغ أيضاً: "وما ما أص  على أتى ماقال ابن خالويه أن اهلاء

 ليأكلوا: }التقدير نويكو  ختفيفا، اهلاء حذفت بالصلة األمر فلطول حذفها ومن األص ، فهو أثبتها فمن
  (1)". {ديهمأي َعِمَلْتهُ  وما مثره من

 (2)  چەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئچ  ٹ ٹ  -9

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

. بنصبه والباقون رفعه،ب عمرو وأبو كثري  وابن نافع قرأ{ : قدرناه والقمر}": كالم احلليب يف تفسريه قوله
قال الشوكاين يف تفسريه فتح القدير:    (3) .االشتغال" على فع  بإضمار والنصب االبتداء، على فالرفع

 الباقون قرأو  االبتداء، على{ القمرُ } برفع عمرو وأبو كثري  وابن نافع قرأ{ منازل قدرناه والقمر}"
 (4)االشتغال".  على بالنصب

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (5)قراءة متواترة.  وهي (؛... ) َوالَقَمرُ  الراء يف برفع عمرو وأبو كثري  وابن نافع . قرأ1

 (6). متواترةقراءة  ؛( ...َوالَقَمرَ ) نصب الب . والباقون2

  

                                                           

 دار: بريوت)ب، يعقو  بديع إمي : له ، قدمللزمخشري المفصل شرح، البقاء أبو علي بن حممد علي بن يعيش الصانع، ابن (1)
  1/420( م 2001 - هـ 1422 العلمية، الكتب

  .٣٩ اآلية يس:( سورة 2)
 .9/270 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (3)

 .4/424(،  هـ1414 كثري،  ابن دار :بريوت، )القدير فتحعلي،  بن حممد ،الشوكاين (4)
 .2/227 قيق: علي حممد معوض،حت، ، د.ت(المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورالنشار، عمر بن زيد الدين،  (5)
 نفس املرجع (6)
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 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

عليه،  عائدة اءواهل عنه خربا بعده ما االبتداء وجع  وذلك على(  قدرناه َوالَقَمرُ ) . ومن قرأ بالرفع 1
 (1)عنه وهو قّدرناه، ملتبساً بقول الشاعر بشر:  خربا بعده ما مبتدأ ( القمر) 

عارُ  بالركضِ  اخلي ِ  أحقُّ  *** متيم بين كتاب  يف "وجْدنا             
ُ
 امل

 خربا بعده ما وجع  ابتدأه أنه رفع ملن وقال ابن خالويه: "فاحلجة  (2)باالبتداء".  رفع اخلي  فـ أحق
 (3)عليه".  عائدة واهلاء عنه

 ال اليت دواتاأل بعد الواقع االسم االشتغال، "أن فذلك على(  قدرناه َوالَقَمرَ ) بالنصب،  . فمن قرأ2
 يفسره مقد ر حمذوف لفع  املفعولية على منصوبًا إال يكون ال االشتغال يف األفعال على إال تدخ 

 التقدير يف هفكأن بعده ما فسره فعال أضمر أنه نصب ملن قال ابن خالويه أيضاً: "واحلجة  (4)املذكور" 
 (5)قدرناه".  القمر وقدرنا

يف  بدلي  ماقال النحاس(  قدرناه َوالَقَمرَ ) فيما يرى الباحث الذي قرأ بالنصب  صوابوال
. باالبتداء وعامرف القمر يكون أن وجيوز القمر، هلم وآية: تقديره يكون منازل قدرناه تفسريه: "والقمر

 فعال وبعده فعال قبله ألن: قال عبيد، أيب اختيار وهو. فع  إضمار على بالنصب والقمر الكوفيون وقرأ
 بعدهو  فع  فاختار الباحث رأي أيب عبيدة حيث قال قبله  (6)". «قدرناه» وبعده «نسلخ» قبله مثله
 مثله، فاألحسن أن يكون بالنصب. فع 

                                                           

، : أمحد حممد شاكر و عبد السالم حممد هارونقيقحت، 6ط ،المفضليات ،املفض  بن حممد بن يعلى بن سامل ،الضيب (1)
 .1/344 ،د.ت( ،القاهرة: دار املعارف)
 .4/10، د.ت( الكتب، بريوت: عامل)عظيمة،  اخلالق عبد حممد: قيق، حتالمقتضب، يزيد بن ( املربد، حممد2)
 .1/298، مرجع سابق، السبع القراءات في الحجة ابن خالويه، (3)

 .1/224م (، 2006-هـ1427، الكتب بريوت: عامل، )5ط ،ومبناها معناها العربية اللغةمتام،  ،حسان (4)
 .1/298، مرجع سابق، السبع القراءات في الحجة ابن خالويه، (5)

  .3/266 سابق،مرجع  ،القرآن إعراب النحاس، (6)
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 (1)چىئ    ىئ  ی    ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئٹ ٹ چ -10

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 نصبب عمارة قرأ{: النهار سابق: }لقد نق  السمني القراءات الواردة يف هذه اآلية قائال: "قوله
 أقر { النهار سابق اللي  وال: }قوله قول ابن عادل: "  (2) الساكنني". اللتقاء التنوين حذف «النهار»

 (3) .الساكنني" اللتقاء التنوين حذف «النهار» بنصب عمارة

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (4)) النـ َهاَر (؛ قراءة شاذة.  بنصب عمارة . قرأ1

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 ، وقد حيذفالساكنني ، فقد أتى به على حذف التنوين اللتقاء( النـ َهارَ ) . فحجة من قرأ بنصب 1
 الساكنني اللتقاء لّشعرا يف الّتنوين "وحيذفالّشعر وغريهم، كما استدل أبو البقاء حيث قال:  يف الّتنوين
 املتقارب: من الدؤيل األسود أبو قال

 قليال إالّ  اهللَ  ذاكرِ  وال *** ُمسَتعَتبٍ  غري فألفيته              

 (5)النـ َهار". سابقٌ  َأي بالّنصب{ النهار سابق اللي  وال} القرّاء بعض وقرأ اهلل، اسم بنصب

                                                           

 .٤٠ اآلية يس:( سورة 1)

 .9/271، مرجع سابق، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر السمني احلليب، (2)

 .16/221، مرجع سابق، الكتاب علوم في اللباب ،عادل ابن (3)

 .2/364 مرجع سابق، ،إعراب القراءات الشواذالعكربي،  (4)

 .2/100 مرجع سابق، ،واإلعراب البناء علل في اللباب، الدين حمب (5)
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 النـ َهاِر{ وقرأ بعض القراء }َوال الل ْيُ  َساِبقُ الباحث هذه القراءة استنادا إىل ما قاله أبو الربكات: " مال
) فعول م فحذف التنوين من }َساِبُق{ اللتقاء الساكنني، ال لإلضافة، وهلذا نصب }النـ َهاِر{؛ ألنه

 فلوال كان مفعول سابق لبَـَقى بالّتنوين. (1)(".  سابق

  (2)     چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ چ  ٹ ٹ  -11

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

. تقدم ام على «فاكهون» رفع على لقد نق  السمني القراءات الواردة يف هذه اآلية قائال: "والعامة
 باأللف «فاكهني» على أيضا والعامة. اخلرب واجلار احلال، على نصبا «فاكهني» وطلحة واألعمش

 وقتادة شيبةو  رجاء وأبو حيوة وأبو جعفر وأبو واحلسن والحم، وتامر البن مث  فاكهة، أصحاب: مبعىن
 مبعىن الفكهو  الفاكه: وقي . بالضم الفكاهة من فرحون، طربون: مبعىن ألف بغري «فكهون» وجماهد
 على والياء بالقصر «فكهني» وقرئ. ويتنعم به يتلذذ مما والفكاهة الفاكهة من كال  ألن املتنعم؛ املتلذذ

 جعفر، وأبو واحلسن، باأللف فاكهون،: اجلمهور وقرأ"ويف قول أبو حيان األندلسي:   (3) .تقدم" ما
 وطلحة، ألف غريب: رواية يف ونافع صبيح، بن وحيىي رجاء، وأبو وشيبة، وجماهد، حيوة، وأبو وقتادة،

 (4)."احلال على نصبا وبالياء باأللف فاكهني،: واألعمش

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (5)) فَاِكُهوَن (؛ قراءة متواترة.  رفع . قرأ العامة على1

                                                           

 ،يناإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفي ،عبد الرمحن بن حممد كمال الدين األنباري ،الربكاتأبو  (1)
 .543-2/542(،  م2003 -هـ1424 ،الناشر: املكتبة العصرية)

 .٥٥ اآلية يس:( سورة 2)

 .9/277 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (3)

 دار: بريوت) ،مجي  حممد صدقي: قيقحت ،التفسير في المحيط البحر الدين، أثري يوسف بن حممد حيان أبو األندلسي، (4)
  .9/75 ،( هـ 1420، الفكر

 ق،مرجع ساب، مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة مجال الدين حممدشرف،  (5)
1/444. 
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 (1). ةقراءة ّشاذّ  ؛( فَاِكِهنيَ )  وطلحة . قرأ األعمش2

 (2). فشاذّ ألف؛  بغري ؛( َفِكُهونَ )  جعفر وأبو . قرأ احلسن3

  (3). بغري ألف؛ قراءة متواترة ؛( َفِكِهنيَ )  . وقرئ4

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

بالرفع أتى به خربا لـ) إّن (، إّن من حروف املعاين الناصبة لألمساء، (  فَاِكُهونَ ) . فحجة من قرأ 1
ى احلروف الناسخة، تدخ  على املبتدأ واخلرب، وتعم  فيهما، فتنصب املبتدأ ويسمويطلق عليها أيضاً 

 ) بغري يرتفع نأ جيوز وال رافع من له بد وال مرفوع( إن  ) خرب امسها، وترفع اخلرب ويسمى خربها، "أن
 (4)املبتدأ".  هو( إن  ) دخول قب  كان  والذي سواها عام  ال إذ ؛(إن 

هيئة  على الةد فضلة احلال؛ واحلال وصف "هو على نصباً  بالياء فهو ؛( فَاِكِهنيَ ) دلي  من قرأ . و 2
 " فقي  فمن حيث نصبه اختلف العلماء  (5)الظرف"  أو به املشبه أو به املفعول نصب ونصبه صاحبه
فَنْصُب احلال   (6) الظروف" نصب وقي  األرجح وهو به باملفعول الشبيه نصب وقي  به املفعول نصب

 يف اآلية الكرمية حيتم  أنه نصب على الظرف، أي حال كوهنم فاكهني يف ذلك الوقت.

 . ومن قرأ ) َفِكُهوَن ( بغري ألف، فهو أتى به على صفة مشبهة من فكه.3

 . النصب على احلالفحجته (  َفِكِهنيَ ) . والذي قرأ 4

                                                           

 .2/367مرجع سابق،  ،إعراب القراءات الشواذالعكربي،  (1)

 .1/126، مرجع سابق ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خاليه،  (2)

  .1/183، بريوت: دار الكتب العلمية، تقريب النشر في القراءات العشر، ابن اجلزري،حممد بن حممد، د.ت (3)
بريوت دمشق: )بهان، الن اإلله عبد. د: قيقحت، واإلعراب البناء علل في اللباب،  احلسني بن اهلل عبد البقاء أبو ،العكربي (4)

 .1/211(، م1995 هـ1416 الفكر، دار
 ر: املكتبةمص)هنداوي،  احلميد عبد: قيقحت، الجوامع جمع شرح في الهوامع همع بكر، أيب بن الرمحن ( السيوطي، عبد5)

 .2/293(، د.ت التوفيقية،
 .2/294 نفس املرجع، (6)
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ٱ  ٻ   چبدلي  قول خلي  بن أمحد الفراهدي: "  ؛( فَاِكُهونَ ) الباحث قراءة الرفع  احنرفففي هذا 

فريى   (2)دونه".  يتم مل الكالم وألن إن خرب ألنه فاكهون رفع فإنه  (1) چٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  
 ألدلة أقوى.الباحث أن هذه ا

 (3)  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  ٹ ٹ  -12

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

: أحدها أوجه، هوفي. رفعه على العامة{ : سالم: }السمني احلليب يف القراءات الواردة قائال: "قولهكالم 
   وعيسى اهلل وعبد منها. وأيب بدل أنه: . الثاين«يدعون ما» خرب كونه  من تقدم ما

 قرأ مٌ َسال"يف القراءات الواردة يف اآلية: الثعليب  إسحاق أبوكالم    (4) .بالنصب" «سالما»
 (5). "واملصدر القطع على بالنصب: النخعي وقرأ سالم، هلم أي بالرفع، العامة

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (6)رفع ) َساَلٌم (؛ قراءة متواترة.  . قرأ العامة على1

 (7)ة. قراءة شاذّ بالنصب؛ (  َساَلماً )  وعيسى اهلل وعبد . قرأ أيبُّ 2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

                                                           

  .٥٥ اآلية يس:سورة  (1)

  .1/107، مرجع سابق، النحو في الجملاخللي ،  (2)

  .٥٨ اآلية يس:( سورة 3)
 .280-9/279 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (4)

 عاشور، بن مدحم أيب اإلمام: قيقحت ،القرآن تفسير عن والبيان الكشف الثعليب، إبراهيم بن حممد بن أمحد إسحاق، أبو (5)
 .8/132 ،( م 2002 - هـ ،1422 العريب، الرتاث إحياء دار: لبنان بريوت) الساعدي، نظري األستاذ: وتدقيق مراجعة

 .7/506مرجع سابق،  ،معجم القراءاتاخلطيب، ( 6)

 .1/402مرجع سابق، ، شواذ القراءاتالكرماين،  (7)
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اؤل هنا: سالم،  فالتس هو أي حمذوف؛ مبتدأ بالرفع، أتى به على خرب(  َساَلمٌ ) . فحجة من قرأ 1
 على عندي رفعال وزه  جيوز حذف املبتدأ؟ نعم جيوز حذف املبتدأ يقول أبو الربكات األنباري: "وجي

 (1). "الظريف أنت: فيه والتقدير حمذوف؛ مبتدأ: تقدير

و ه( بالنصب حيتم  وجهني إما على احلال، وإما على املصدر، فاملصدر  َسالماً دلي  من قرأ ) . و 2
 اسم"، كما قال علي الصبان: املصدر لفظ يدل على حدث غري مقرتن بزمن مشتم  على أحرف فعله

 (2). "الفع  مدلويل من الزمان سوى ما

الباحث القراءة األوىل اليت تكون بالرفع، ألّن مجلة سالم فاألقرب إىل الصواب كما  مالفقد 
 يرى الباحث، أن تكون خرب ملبتدإ حمذوف تقديره ) هو (. 

  (3) چڻڻڻڻۀۀہہہ ھٹٹچ -13

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

. بعده ملا ظرف «اليوم»{ : خنتم اليوم: }القراءات الواردة عند احلليب يف هذه اآلية قائال: " قولهنق  
 وقرئ. فوق نم بتاءين «تتكلم» وقرئ .فاعله مقام قائم بعده واجلار للمفعول، مبنيا «خيتم» وقرئ
 ومتعلقها  ،للفع ناصبة كي  بالم «ولتشهد ولتكلمنا» طلحة وقرأ. األمر بالم «ولتشهد ولتتكلم»

 «تمخي» وقرىءوقال األلوسي يف تفسريه روح املعاين: "  (4)" .ختمنا وللشهادة للتكلم: أي حمذوف
 وروى األمر، بالم «أرجلهم ولتشهد أيديهم ولتكلمنا» وقرىء بتاءين، «أيديهم وتتكلم» للمفعول مبنيا

                                                           

م (، 1999 -هـ1420 األرقم، أيب بن األرقم دار: بريوت)، العربية أسرار اهلل، عبيد بن حممد بن الرمحن عبد األنباري،( 1)
1/172. 

 1417 لعلمية،ا الكتب دار: بريوت)، مالك ابن أللفية األشمونى شرح على الصبان حاشية الشافعي، علي حممد الصبان، (2)
 .2/161م (، 1997- هـ
 .65 اآلية يس:سورة ( 3)

 .9/282 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (4)
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  بالم «دولتشه أيديهم ولتكلمنا» قرأ أنه طلحة جده عن أبيه عن طلحة بن حممد بن الرمحن عبد
   (1)".كي

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (2)ة. للمفعول؛ قراءة شاذّ  مبنيا . قرأ بالياء ) خُيَْتُم (1

  (3). بتاءين؛ شاذّ  ) تـََتَكل ُم ( . قرئ2

 (4)ة. شاذّ بال األمر؛ قرئ بالم َوْلَتْشَهُد ( ) َوْلَتَتَكل مُ  . قرئ3

 (5)للفع ؛ فهي شاذة.  ناصبة كي  بالم َولَِتْشَهُد ( ) َولُِتَكِلُمَنا . قرأ4

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

بناء املفعول يسمى ف املفعول،جاء به على بناء  ،( خُيَْتمُ ) التاء  وفتح مضمومة . الذي قرأ بالياء بياء1
 ما وكسر ولهأ ضم ماضياً  الفع  كان  مبنيا للمجهول، ويسمى أيضًا الفع  الذي مل يسم فاعله، فإن

 حملها كوناحملذوف ي الفع  عن آخره، فهو نيابة قب  ما وفتح أوله ُضم مضارعاً  كان  وإن آخره، قب 
 مقامه هو موأقي فاعله حذف اسم ك   الفاع : "وهوالفاع ، كما قال احلنبلي نائب  عن نائبة الرفع
 (6)املضارع" يف وفتحه املاضي، يف آخره قب  ما وكسر مطلقاً  أوله بضم   عامله وغرّي 

                                                           

 علي: قيقحت، انيالمث والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح احلسيين اهلل عبد بن حممود الدين األلوسي، شهاب (1)
 .12/43هـ (،  1415 العلمية، الكتب دار: بريوت)عطية،  الباري عبد
 .2/370مرجع سابق،  ،إعراب القراءات الشواذالعكربي،  (2)

 .2/370 نفس املرجع، (3)
  .1/402مرجع سابق، ، شواذ القراءاتالكرماين،  (4)

 نفس املرجع. (5)

 اإلسالمية،  اتواملكتب املخطوطات إدارة: الكويت) النحويين، لكالم الطالبين دليلبكر،  أىب بن يوسف بن مرعي ،الكرمى (6)
 .1/39 م (، 2009 - هـ 1430
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بتاءين؛ فهو على حذف ضمري ) نا ( فضمري الكالم هنا للغائبة وزيدت (  تـََتَكل مُ )  دلي  من قرأ. و 2
 عىن ُتكلُمنا هي.، واملالتاء للغائبة

 يدل الذي الفع  وهاألمر وَجزم املضارع، الفع  املضارع  أتى بالم(  َوْلَتْشَهدُ  َوْلَتَتَكل مُ )  . ومن قرأ3
النون )وال بد أن يكون أوله حرف مزيد، وهي ، واالستقبال احلالعلى  يدل زمن يف وقع حدث على

 السكون لىع يبىن أي مضارعه، به جيزم ما على األمر قال الراجحي: "يبىن ،( و اهلمزة والياء و التاء
 ويبىن عتال،م كان  إن العلة حرف حذف على ويبىن النسوة، نون به اتصلت أو شيء به يتص  مل إذا
 اتصلت إذا تحالف على ويبىن املخاطبة، ياء أو اجلماعة واو أو االثنني بألف اتص  إذا النون حذف على
 . كما قال الناظم:( األمر الم وملا ملا وأملو  مل ) اجلزم أدواتف  (1)املباشرة".  التوكيد نون به

 أملا...  وأمل وملا بلم *** اجلزما أردت إذا "وجزمه              

 (2)األمال"  نلت والدعاء النهي يف ال *** مث والدعاء األمر والم               

نلمح ذلك يف قول فالقراءة هنا جمزوم بالم األمر، فدخول الم األمر يقتضي حكم اجلزم، 
 (3)جمزوم". األمر فع  بأن حكموا حينئذٍ  املضارع الفع  على األمر الم دخلت اخلازمي: "إذا

قها أن تنصب للفع ، اليت من ح الناصبة كي (  فهو مبنزلة ) الم(  َولَِتْشَهدُ  َولُِتَكِلُمَنا)  من قرأ. و 4
 قال:املضارع، ندرك هذه القواعد عند ابن مالك يف أبياته حيث 

 كتسعد  وجازمٍ  ناصبٍ  من *** جُيّرد إذا مضارعاً  "ارفع            

 (4)ظّن "  بعد من واليت علمٍ  بعد ال بأن *** كذا  وكي انصبه وبلن          

                                                           

  .1/38مرجع سابق، ، النحوي التطبيقالراجحي،  (1)

 هـ 1431 األسدي، مكتبة: املكرمة مكة)، اآلجرومية نظم شرح في البرية رب فتح مساعد، بن عمر بن أمحد احلازمي، (2)
 .1/285م (،  2010 -

 .1/246 نفس املرجع، (3)
 .1/57مرجع سابق،  ،مالك ابن ألفيةابن مالك،  (4)
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ه ولتشهد (، بالم األمر وَجزم املضارع، اعتمادا على ما قال الباحث قراءة ) ولتتكلم والصواب فيما يرى
 اتصلت أو شيء به يتص  مل إذا السكون على يبىن أي مضارعه، به جيزم ما على األمر الراجحي: "يبىن

 بألف تص ا إذا النون حذف على ويبىن معتال، كان  إن العلة حرف حذف على ويبىن النسوة، نون به
 (1)ملباشرة".ا التوكيد نون به اتصلت إذا الفتح على ويبىن املخاطبة، ياء أو اجلماعة واو أو االثنني

 (2)  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭچ  ٹ ٹ  -14

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 الفرض بي س على وهذا «لطمسنا» على عطف{ : فاستبقوا: }لقد ذكر احلليب يف هذه اآلية "قوله
نق  عبد   (3)ا".استبقو : هلم فيقال: أي القول إضمار على وهو أمرا، «فاستبقوا» عيسى وقرأ. والتقدير

اللطيف اخلطيب قوله: "قراءة اجلماعة فاسَتبَـُقوا، وقرأ أبوبكر الصديق وعروة بن الزبري وأبو رجاء وعيسى 
 (4)". «فاْسَتِبقوا»بن عمر 

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (5)ة. أمرا؛ فالقراءة شاذّ  ( ) فاْسَتِبٌقوا . قرأ عيسى1

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 على ل  د "ما هو األمرأمرا، فقد أتى به على إضمار القول، وفع  (  فاْسَتِبٌقوا) . فحجة من قرأ 1
 بناء الفع  األمر على النحو التايل: "يُبىن  (6)األمر".  الم بغري املخاطب الفاع  من الفع  وقوعِ  طلب
 كان  نإ آخره، حذف النسوة. وعلى بنون اتص  إن وذلك بنائه، يف األص  وهو السكون على األمر

                                                           

  .1/38مرجع سابق، ، النحوي التطبيقالراجحي،  (1)

 .٦٦ اآلية يس: سورة (2)

 .9/283 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (3)

 .7/515: سابق مرجع ،القراءات معجماخلطيب،  (4)

 .1/126، مرجع سابق ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خالويه،  (5)

 .1/33، مرجع سابق، العربية الدروس جامع الغالييىن، (6)
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 اجلماعة، ووا أو االثنني، بألف متصال كان  إن النون، حذف شيء. وعلى به يتص  ومل اآلخر، معت 
 فحذفت النون. اجلماعة بواو تاتصلففي القراءة ) فاْسَتِبقوا (   (1)املخاطبة".  ياء أو

 (2)چۈ ٴۇ  ۋ ۋ   ۅ ۇۇۆ ۆ ۈٹ ٹچ -15

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 حلسنا وقرأقال القرطيب يف تفسريه: "  (3)مجعاً".  «َمكاناهِتم» بكر أبو كالم السمني يف هذه اآلية "وقرأ
 (4) ."التوحيدب الباقون اجلمع، على{ مكاناهتم: }بكر أيب رواية يف وعاصم حبيش بن وزر والسلمي

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (5). (؛ قراءة متواترة . قرأ أبوبكر على مجع ) َمَكانَاهِتِمْ 1

 كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:  المسألة الثالثة: دراسة وتحليل

بغري األلف بعد النون، ومنهم من قرأها باأللف  ( َمَكانَِتِهمْ ) وعلى ما سبق فإن منهم من قرأ 
 كما  الكثري به رادي ألنه اجلمع موضع يف تفرد واملصادر مصدر فألنه أفرد ، فحجتهم "من(َمَكانَاهِتِمْ )

، ففي كلتا القراءتني جاءت كلمة مكانتهم  (6)مجعوا"  قد فألهنم مجع ومن األجناس أمساء سائر يف يراد
مصدرا، فمن قرأ مكانتهم قرأ باملفرد املصدر يف موضع اجلمع يراد به الكثري، ومن قرأ مكاناهتم قرأها 

 باجلمع.

 (7) چىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی   ی  جئچ ٹ ٹ  -16

                                                           

 .2/164، نفس املرجع (1)

 .٦٧ اآلية يس:( سورة 2)

 .9/283 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (3)

 .15/50 ، مرجع سابق،القرآن ألحكام الجامع القرطيب، (4)

 .1/444 ، مرجع سابق،مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرةشرف،  (5)

  .1/602 مرجع سابق،، القراءات حجة ،زجنلة ابن (6)

 .٧٠ اآلية يس:( سورة 7)
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 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 ال واليماينالسم وأبو. للمفعول مبنيا «لينذر» واليماين اجلحدري وقرأ" السمني عند الواردة القراءات
 ابننق    (1)فاعال". «من» فتكون علم،: أي الدال بكسر نذر من والذال، الياء بفتح «لينذر» أيضا

 أبو قال الذال وفتح الياء بضم «لينذر» اليماين حممد وقرأ"عطية األندلسي يف القراءات الواردة قوله: 
 (2)جائزا".  لكان حبظه ويأخذ لتحفظ أي والذال الياء بفتح «لينذر» قرىء ولو: حامت

 المسألة الثانية : القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (3). ة؛ قراءة شاذللمعلوم مبنيا دري واليماين ) لِيـُْنِذَر (. قرأ اجلح1

 (4)بفتح الياء والذال؛ فشاذ. (  لِيَـْنَذرَ ) . قرأ أبو السمان واليماين 2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 مضارع نذر ( فع ي، فـ ) للمعلومبضم الياء وكسر الذال أتى به على مبنيا (  لِيـُْنِذرَ ) . فحجة من قرأ 1
 الم تسمىو  كي  "الم التعلي ، فجواز نصب املضارع ستة: األوىل: الم بعد مضمرة بأن جوازا منصوب
 مقصودا قبلها ما فيكون له، وسببا قبلها ملا علة بعدها ما يكون اليت اجلارة، الالم وهي أيضا، التعلي 
 3له،  تيجةون قبلها ملا عاقبة بعدها ما يكون اليت اجلارة الالم وهي العاقبة، : الم2بعدها،  ما حلصول

 طفهع لزم إذا مضمرة، بأن بعدهن الفع  ينصب إمنا العاطفات، و أو ومث والفاء الواو :6 و5و 4و
   (5)جلامدة" ا األمساء من وغريه الفع  كاملصدر تأوي  يف وليس مشتق، غري جامد أي حمض، اسم على

 .( مَ لِ عَ ) بكسر الذال من باب  ( نذر) من مضارع  فهووالذال،  الياء بفتح(  لِيَـْنَذرَ ) . ومن قرأ 2

                                                           

 .9/285 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (1)

 .4/462 مرجع سابق، العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر ،األندلسي عطية ابن (2)

  .1/403، مرجع سابق ،شواذ القراءاتالكرماين،  (3)
 نفس املرجع. (4)
 .174-2/173 مرجع سابق، ،العربية الدروس جامع، الغالييين (5)
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 كان  لذيا مضارع بضم الياء وكسر الذال، ألنه ) ينذر ( فع (  لِيـُْنِذرَ ) الباحث القراءة األوىل  مال
 .النحو علماء عند أجازه ما التعلي ، وهذا الم بعد مضمرة بأن منصوبا

 (1)چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ  چ   ٹ ٹ   -17

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

. الفاع  ماس على زائدة الباء دخلت العامة، قراءة هذه{ : بقادر: }ما قال السمني يف هذه اآلية "قوله
ما قال أبو حيان األندلسي يف   (2)فعال مضارعا".  «يقدر» واألعرج إسحاق أيب وابن واجلحدري

 أيب وابن جلحدري،ا وقرأ. الفاع  اسم على داخلة اجلر بباء بقادر،: اجلمهور قرأ"تفسريه البحر احمليط: 
 (3). "يقدر: ويعقوب وسالم، واألعرج، إسحاق،

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (4). قرأ العامة ) ِبَقاِدٍر ( بالباء الزائدة؛ قراءة متواترة. 1

 (5)قراءة. فهي ) يـَْقِدُر (؛  واألعرج إسحاق أيب وابن . قرأ اجلحدري2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 سميله وياسم الفاع  يعم  عم  فع نّ الفاع ؛ ودليلهم أتى به على اسم فإنه أ(  ِبَقاِدرٍ ) . ومن قرأ 1
 أال وسكونه، حركاته يف الفاع  اسم على جيري املضارع الفع  ، كما قال األنباري: "أنباملضارع احلال

الفع "  عم  الفاع  اسم يعم  وهلذا وسكونه؛ حركاته يف ) ضارب ( وزن على ) يضرب ( أن   ترى
(6)   

                                                           

  .٨١ اآلية يس:( سورة 1)

  .9/286 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (2)

  .9/85: سابق مرجع ،التفسير في المحيط البحر ،أبوحيان األندلسي (3)

 .2/230 مرجع سابق ،المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورالنشار،  (4)
 نفس املرجع (5)
 .1/49 مرجع سابق، ،العربية أسرار ،األنباري (6)
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 فع  مضارع. جعله على قرأ ) يـَْقِدُر ( والذي. 2

ري نقالً مستدال بقول األزه ،( ِبَقاِدرٍ ) قراءة القرّاء  ّصوابويرى الباحث يف هذه القراءة أن ال
 (، يـَْفِع  لى )( بالياء والرفع ع يـَْقِدُر َعَلى أْن خَيُْلق قرأ احلضرمي وحده )عن أبو منصور حيث قال: "

يد يف قال أبو منصور: الذى قرأ به احلضرمي ج، ( بالباء واخلفض والتنوين ِبَقاِدرٍ  وقرأ سائر القراء )
فذهب الباحث إىل   (1) ."صحيح، والذى قرأ به القراء جيد عند ُحَذاق النحويني، باب النحو والعربية

 ما قاله أبو منصور على أن من قرأ بالباء فهو من حّذاق النحويني.

 (2)  چىئ      ىئ  ىئ   ی ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ چ  ٹ ٹ  -18

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 ولللمفع مبنيا «ترجعون» على والعامة" اآلية هذه يف الواردة القراءات يف السمني نقله ما

 ليع بن وزيد للمفعول، مبنيا {ترجعون} على والعامة"قول   (3) .للفاع " مبين علي بن وزيد
 (4). "للفاع  مبنيا

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (5). للمفعول؛ قرئ بالتواتر مبنيا . قرأ العامة ) تـُْرَجُعون (1

 (6)قراءة متواترة.  ؛للفاع  مبين(  تـَْرِجُعون)  علي بن زيد. قرأ 2

                                                           

لية اململكة العربية السعودية: مركز البحوث يف ك) ،معاني القراءات لألزهري ،حممد بن أمحد بن اهلروي أبو منصور ،األزهري (1)
  .2/312 (، م 1991 -هـ  1412 ،اآلداب

 .٨٣ اآلية يس:( سورة 2)
 .9/287 ،مرجع سابق ،الدر المصونالسمني احلليب،  (3)
 .16/268، مرجع سابق، الكتاب علوم في اللباب ،عادل ابن (4)

 ق،،مرجع سابمصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، مجال الدين حممدشرف،  (5)
1/445. 

 نفس املرجع. (6)
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 السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم 

 للمفعول؛ فقد حذف فاعله وأنيب عنه غريه، ويسمى جمهوال أيضاً. مبنيا(  تـُْرَجُعون) . والذي قرأ 1

مبنيا  للفاع ؛ فقد ذكر معه فاعله، ويسمى بفتحة التاء فذلك على مبنيا(  تـَْرِجُعون) . ومن قرأ 2
 للمعلوم.

 الباحث قراءة مبنيا للفاع  ألنه معلوم، واملعلوم أقوى من اجملهول. قد مالف
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 المبحث الثاني

 اآليات الموّجهة صرفياا 

 (1)  چک  گ  گگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ٹ ٹ  -1

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 ما: أي  فاع اسم «طائر» على العامة{ : طائركم: }"قولهالكالم الذي ذكره احلليب حتت هذه اآلية 
 «ريكماط  » - الزخمشري عنه روى فيما - احلسن وقرأ. والنصيب احلظ عن فعرب والشر اخلري من لكم طار

 فصار الوص  زةمه واجتلبت وسكنت طاء، التاء أبدلت إدغامه أريد فلما تطري   أصله الذي اط ري مصدر
 اسم {طائركم} اجلمهور قرأوفيما نق  عنه الشوكاين يف تفسريه: "  (2)اط ريا". مصدره فيكون اط ري
  (3)". تطريكم أي اطريكم احلسن وقرأ ،والشر اخلري من لكم طار ما أي: فاع 

 (4) .الكاف" بتخفيف «ذكرمت» نافع عن واألصمعي رجاء وأبو جعفر وأبو احلسن "وقرأ

 ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:المسألة الثانية: القراءات التي 

 (5). متواترة) طَائُِر (؛ فهي  على . قرأ العامة1

 (6)) اط يـ رَُكْم (؛ قراءة شاذة.  احلسن . قرأ2

 (7)الكاف؛ فهي متواترة.  بتخفيف جعفر ) ذُِكْرمُتْ ( وأبو احلسن . قرأ3

                                                           

 .19 اآلية ( سورة يس:1)
 .9/252مرجع سابق،  ،المكنون الكتاب علوم في المصون الدر السمني احلليب،( 2)
 .4/418مرجع سابق:  ،القدير فتح ،لشوكاينا (3)

 .9/254 نفس املرجع، (4)
 .1/403مرجع سابق،  ،ءات األربع عشرةاإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القر القباقيب،  (5)

   .1/399 مرجع سابق، ،شواذ القراءاتالكرماين،  (6)

  .1/301 مرجع سابق، ،شرح طّيبة النشر في القراءات العشرابن اجلزري،  (7)
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 الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين 

االسم الذي دل على حدوث عم    هو الفاع  فهو على اسم فاع ، واسم ؛( طَائِرُكم) . ومن قرأ 1
  (1)وفاعله".  واحلدوث احلدث على دل كما قال ابن هشام: " ما

،بقول ركن ال أتى به على إبدال التاء طاءا، فجائز مصداقاً (  اط يـ رَُكمْ ) . احلجة ملن قرأ 2  دين: اط ري 
  (2)االبتداء"  اعالمتن الوص  هبمزة وُأيت الطاء، يف الطاء وأدغمت طاء، اتطري يف التاء "قلبت: أصلهما
 والزاي الصادو  والثاء والذال والظاء والدال الطاء وهو التاء، فيه تدغم فيما وتفاع  تفع  تاء "وتدغم
 االبتداء المتناع مكسورة؛ الوص  هبمزة اإلتيان لوجب االبتداء يف كان  لو اإلدغام هذا أن إال والسني،
 وكذلك نلمح ذلك يف األبيات التالية:   (3) .بالساكن"

 حركا َما ال الس اِكن على ***  وقف     حتركا مبَا ِإالّ  يبتدا "ال               

 (4)يتقنا"  َحىت   اْلَوْص  هبمز يْبَدأ  *** سكنا لفظ أول يكن فَِإن                

بالّتخفيف، خفف الفع  الذي أصله ) ذّكر ( مضّعف الثالثي حذفت (  ذُِكْرمتُْ )  دلي  من قرأ. و 3
 فيما ذفاحل جاز الكاف لّتخفيف، وذلك جائز يف كالم العرب، ملتمسًا بقول أبو الربكات: "وإذا

أبو »قرأ وقال حممد حميسني: "  (5)حروفه".  كثرت  فيما احلذف لزم وميت وهني سيد حنو حروفه قل ت
ملخاطبني وتاء ا« الذكر»بتخفيف الكاف، على أنه فع  ماض مبين للمجهول من « ذكرمت« »جعفر

 (6)."نائب فاع 

                                                           

 .3/181، سابق مرجع مالك، ابن ألفية إىل املسالك أوضح هشام، ابن (1)

املقصود،  دعب حممد املقصود عبد: قيقحت، الحاجب ابن شافية شرح شرف، بن حممد بن حسن، األسرتاباذيركن الدين،  (2)
 .2/938م (، 2004 -هـ 1425 الدينية، الثقافة مكتبة)القاهرة: 

 .2/964 السابق، (3)

 املكية،  كتبةامل: مكة املكرمة)العثمان،  أمحد حسن: قيقحت، التصريف علم في الشافية الدين، مجال عمرو أبو احلاجب ابن (4)
 .2/47 م (،1995 هـ1415

 .2/658، مرجع سابق ،والكوفيين البصريين النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف ،األنباري (5)
(،  م 1984 -هـ  1404، القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية)، القراءات وأثرها في علوم العربية ،حممد سامل، حميسن( 6)
1/395.  



 

69 
 

 (1) چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ ٹ ٹ  -2

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

ألن  كثريات التشديد على العامة{: وفجرنا: }القراءات الواردة يف اآلية: "قولهقول السمني يف 
 قرأقول الشوكاين عن القراءات الواردة: "  (2)" .بالتخفيف حبيش بن جناح وقرأ. متعد خمففة فجر

 لفظا والتفتيح، لفتحكا:  والتفجري والفجر بالتخفيف، حبيش بن جناح وقرأ بالتشديد، فجرنا اجلمهور
 (3)". ومعىن

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (4). قرأ العامة على التشديد ) َوَفج ْرنَا (؛ قراءة متواترة. 1

 (5)بالتخفيف ) َوَفَجْرنَا (؛ قراءة شاذة.  حبيش بن جناح . قرأ2

 الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين 

 الكلمة فقد جاء به على تكثري الفع ، ألن تشديد عنيفحجته أنه . فمن قرأ ) َفج َرنا ( بالتشديد 1
 يدل على كثرة حدوث الفع .

 . ومن قرأ بالتخفيف، ) وفجرنا ( مضارعه يَفُجُر، فكال القراءتني معىن واحد.2

                                                           

 .٣٤ اآلية يس:( سورة: 1)

 .267-9/266، مرجع سابق، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر السمني احلليب، (2)

 .4/423مرجع سابق:  ،القدير فتح ،لشوكاينا (3)

 .7/506مرجع سابق،  ،معجم القراءاتاخلطيب، ( 4)

  .1/126 مرجع سابق،، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خلدون،  (5)
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سمى بــ) قراءة ) َفج ْرنَا ( بالتشديد، مستدال بقول سيبويه يف كتابه امل مال إىلفالباحث يف هذا الباب 
، وهكذا فهذا وجه فعلت وفعلت مبيناً يف هذه األبواب ا األرض عيونانَ رْ ج  فَ وقال تعاىل: "وَ الكتاب (، 

 (1) ."صفته

  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٹچ  ٹ ٹ -3
(2) 

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

وفيما قال عبد اللطيف   (3) .الراء" بتشديد «قهمر  غَ نُـ » احلسن وقرأ قول السمني يف اآلية: "
 (4)مضّعفاً من غّرق".  «قهمر  غَ نُـ » احلسن قرأاخلطيب يف تفسريه معجم القراءات: "

 ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:المسألة الثانية: القراءات التي 

 (5)) نـَُغر قـُْهْم (؛ فهي شاذ.  الراء بتشديد احلسن . قرأ1

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

لمة يف ك ألن الكجعلها من غّرق مضعف العني، وذل ،( نـَُغر قُهمْ )  الراء . فحجة من قرأ بتشديد1
 الفاء جعلوا قد لنحوينيا العربية قد تأيت ثالثية أو رباعية أومخاسية فيقاب  ك  واحد منهم يف امليزان؛ "إن

: وعجوز عي ف: ومجي  فعال: ومجال فع ،: وزنه مج : فيقولون الصحاح للحروف أمثلة والالم والعني
 بألفاظها ئدبالزوا وينطقون والالم والعني الفاء من باألصول األصول فيوازنون فاع ،: وضارب فعول
: قالوا ذاإ وكذلك ياء أو واو أصلي منه حرف أول أن يعنون فإمنا ياء أو وواو احلرف هذا فاء: قالوا فإذا

                                                           

 .4/65مرجع سابق:  ،الكتابسيبويه،  (1)

 .43 اآلية سورة يس: (2)
 .9/272، مرجع سابق، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر السمني احلليب، (3)

 .7/490، مرجع سابق، معجم القراءات اخلطيب، (4)

   .1/126 ، مرجع سابق،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خلدون،  (5)
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 فإذا الم، وه الذي األصلي والثالث عني، هو الذي األصلي الثاين يعنون فإمنا كذا  المه أو كذا  عينه
 (1)الالم". كرروا  الثالثة متام بعد األصلي احلرف تكرر

 فيقتضي هذا التشديد للمبالغة واهلل أعلم.

 (2)  چھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ چ ٹ ٹ  -4

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 خصم من ادالص وختفيف اخلاء بسكون محزة قرأ{ : خيصمون: }ما قال السمني يف تفسريه: "قوله
 وتشديد اخلاء تحةف بإخفاء وقالون عمرو وأبو. حمذوف فاملفعول بعضا، بعضهم خيصم: واملعىن. خيصم
 وتشديد اءاخل بكسر والباقون. اخلاء فتحة بإخالص أهنم إال كذلك،  وهشام كثري  ونافع وابن. الصاد

: أي لصاد،ا وختفيف اخلاء بسكون {خيصمون}: محزة قرأ"البغوي  حممد أبوما نق  عنه   (3)الصاد". 
 الصاد، يف تاءال أدغمت. خيتصمون: أي الصاد، بتشديد اآلخرون وقرأ باخلصام، بعضا بعضهم يغلب

 وقالون جعفر وأب وجيزمها إليها، املدغمة التاء حركة بنق  اخلاء يفتحون وورش ويعقوب كثري  ابن مث
  (4)."اخلاء بكسر الباقون وقرأ عمرو، أبو اخلاء فتحة ويروم

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (5)الصاد؛ قراءة متواترة.  وختفيف اخلاء بسكون محزة ) خَيِْصُمون ( . قرأ1

                                                           

 د.ت(،لرسالة، ا مؤسسة: بريوت)الفتلي،  احلسني عبد: قيقحت، النحو في األصول، السري بن حممد بكر أبو السراج، ابن (1)
3/244.  

 .٤٩ اآلية يس:( سورة 2)
 .274-9/273، مرجع سابق، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر السمني احلليب، (3)

 سليمان - ضمريية مجعة عثمان - النمر اهلل عبد : حممدقيقحت ،4، طالتنزيل معالممسعود،  بن احلسني حممد البغوي، أبو (4)
  .7/20م (، 1997 - هـ 1417 والتوزيع، للنشر طيبة دار: الرياض)احلرش،  مسلم

  .2/227، مرجع سابق: المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورالنشار،  (5)
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 (1) .فهي متواترة؛ ( خَيْص ُمون) الصاد  وتشديد اخلاء فتحة بإخفاء وقالون عمرو . قرأ أبو2

 (2)؛ فالقراءة متواترة. ( خيَِص ُمون) الصاد  وتشديد اخلاء بكسر . قرأ الباقون3

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

مضارع « فعلوني»أنه بناه على وزن "(،  خَيْص ُمون)  ف الصاديفختاخلاء، و  ونسكب قرأ حّجة من. ف1
داللة وهو يتعدى إىل مفعول، هذا املفعول مضمر حمذوف ل« بُ رِ ضْ يَ  بَ رَ ضَ »من باب « مُ صِ خيَْ  مَ صَ خَ »

 (3) ."الكالم عليه، تقديره: خيصم بعضهم بعضا

 تاء صاداأتى به على إدغام ال (، خَيص ُمون)  د الصاديشدّ تاخلاء و  ةفتح باختالس قرأ حّجة منأماو . 2
تماع التاء يف الصاد، وحينئذ تعذر اجفأدغمت « يفتعلون»على وزن « خيتصمون»أص  الفع  "أن 

 (4) ."ساكنني، فحرك اخلاء بالفتح ختلصا من إمجاع الساكنني، نظرا خلفة الفتح

اد، أنه ملا أدغم التاء يف الص"من  تهحجف(  خيَِص ُمون)  الصاد وتشديد كسر اخلاءالذي قرأ بو . 3
 (5) ."لتقاء الساكننياجتمع ساكنان، فحرك اخلاء بالكسر على األص  يف التخلص من ا

فاختالف القراءات الثالثة تتضمن على قلب التاء صادا يف ) خيّصمون ( حني أن األص  يف الكلمة 
 وهم ) القرآن لـ ) أمحد اخلرط ( حيث قال: "ومجلة إعراب خيتصمون كما نرى يف قول كتاب مشك 

 األول، سكن املثلني إدغام أريد وعندما صاداً، التاء قلبت خيتصمون، وأصله اهلاء، من حالية خيصمون (
، وهو   (6)الساكنني".  التقاء من للتخلص األوىل؛ فكسرت األوىل، والصاد اخلاء: ساكنان فاجتمع

                                                           

 ق،مرجع ساب مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، مجال الدين حممدشرف،  (1)
1/443. 

  نفس املرجع. (2)

(،  م 1997 -هـ  1417 ،بريوت: دار اجلي )، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، حممد حممد سامل ،حميسن (3)
3/170. 

 نفس املرجع. (4)

 نفس املرجع. (5)

 ،د.ت( الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع موقع: املدينة املنورة)، القرآن إعراب ُمشِكلحممد،  بن اخلراط، أمحد (6)
1/443. 
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 اإلدغام، عم صاًدا االفتعال تاء إبدال كذلك إبدال تاء افتعال صاًدا ملتبسا بقول احلمالوي: "ومسع
فقد يبدل العرب احلروف الذي يقارب خمارجهم "   (1) .خيتصمون" أى {خيَِص ُمونَ  َوُهمْ } قراءة وعليه
 (2)خمارجها".  تقاربت إذا بعض من بعضها احلروف تبدل قد العرب أن

 (3) چۇۇۆۆۈ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅٹ ٹچ -5

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 مصدر وهو مليم،ا بضم «ايا ضِ مُ » على اآلية: "والعامةما نقله احلليب يف القراءات الواردة يف هذه 
 عن رويتو  - حيوة أبو وقرأ .لقيا: حنو لتصح الياء قب  ما وكسر فأدغم مضوي أصله. فعول على

 اليت املصادر من ووه. بفتحها وقرئ «صليا»و «عتيا» حنو العني حلركة إتباعا امليم بكسر - الكسائي
 " :الكتاب علوم يف اللبابما قال ابن عادل يف تفسريه   (4) .والذمي " كالرسيم  فعي  على وردت
 ليصبح الياء قب  ما وكسر فأدغم مضوي أصله فعول على مصدر وهو امليم بضم «ايا ضِ مُ » على والعامة
 ،ايا تِ عِ  حنو عنيال حلركة إتباعا امليم بكسر(  أي)  ضيامِ  الكسائي عن ورويت حيوة أبو وقرأ ،لقيا حنو
 (5) . "والزمي  كالرسيم  فعي  على وردت اليت املصارد من وهو بفتحها وقرئ

 المسألة الثانية : القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (6). متواترةامليم؛ قراءة  بضم . قرأ العامة ) ُمِضياا (1

 (7)امليم؛ قراءة شاذة.  بكسر ) ِمِضياا ( حيوة أبو . وقرأ2

                                                           

  .1/135سابق: ، مرجع الصرف فن في العرف شذا ،احلمالوي (1)
 .1/141(، م1985 هـ1405الفكر،  دار: دمشق)املبارك،  مازن: قيقحت، الالمات ،إسحاق بن الرمحن عبد ،الزجاجي (2)
 .٦٧ اآلية يس:( سورة 3)
 .284-9/283 ،مرجع سابق، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر السمني احلليب، (4)

 .16/257، مرجع سابق، الكتاب علوم في اللباب ،عادل ابن (5)

  .1/626مرجع سابق،  ،الكامل في القراءات العشرة واألربعين الزائدة عليهاابن جبارة،  (6)
  .2/371مرجع سابق:  ،إعراب القراءات الشواذالعكربي،  (7)
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 (1). بفتح امليم ) َمِضياا (؛ فشاذّ  . وقرأ أبو الربهسم وأبوحياة3

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

أتى به على إعالل بالقلب من مصدر فعول أصله )ُمُضوي(  ( ُمِضياا) . فحجة من قرأ بضم امليم 1
قلبت    (2). مضياً" ميضي على وزن فعول من بنات الياء والواو كما ذكر سيبويه يف كتابه: "ومضى

الواو ياء فصار الكلمة ياءان، ) مضيي ( ياء الكلمة وياء منقلبة عن الواو، األوىل ساكنة والثانية 
 أو القلبب إعالل أو إبدال الكلمة يف حص   الياء، فالقاعدة تقول: "إذامتحركة، فأدغمت الياء يف

   (3).إليهما" ينظر وال اإلعالل، أو اإلبدال قب  أصلها حسب على الكلمة وزنت التسكني،

 امليم، القلب يكون كما هي، فحجتهم يف كسر الضاد ملناسبة الياء.  بكسر(  ِمِضياا)  . والذين قرؤوا2

 عي (.على وزن ) ف وردت اليت املصادر أن الفع  من فحجتهم(  َمِضياا) . ومن قرأ بفتح امليم 3

بضم امليم، الذي فيه إعالل بالقلب من مصدر فعول، (  ُمِضياا) قراءة  إىل الباحث مالفقد 
 (4)مضياً".  ميضي بدلي  ماقال سيبويه: "ومضى

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/401مرجع سابق:  ، شواذ القراءات،الكرماين (1)

  .4/47مرجع سابق:  ،الكتابسيبويه،  (2)
 والنشر اعةللطب السعودية املصرية الدار: مصر)، العربية اللغة قواعد في الواضح النحوعلى،  ،اجلارم، و ( أمني، مصطفى3)

 .2/54، د.ت(والتوزيع، 
  .4/47مرجع سابق:  ،الكتابسيبويه،  (4)
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 الفصل الثالث

 والصرفي للقراءات عند السمين الحلبي في سورة الّصافاتالتوجيه النحوي 
 المبحث األول

 اآليات الموجهة نحويا

 وحتته مطلبان:

 المطلب األول: مدخل إلى السورة:

 المسألة األولى: محتويات السورة:

 واثنتان مثامنائة :كلماهتا  آية، عدد ومثانون واثنتان مائة: آياهتا عدد باتفاق "مكية: سورة الّصافات وهي
 (1).حرفا" وعشرون وستة ومثامنائة آالف ثالثة: حروفها عدد كلمة  وستون،

 وإنكارهم ألصنام،ا عبادة ىف املشركني على رد أهنا: قبلها ملا "مناسبتها -سورة الصافات  –وهي 
   (2)قبلها".  السورة هبما املختتم البعث،

  المسألة الثانية: مشتمالتها:

 سنرى كما  ا،وتسميته ،مشتمالهتا حيث منعنها  واحلديث بالكالم الصافات سورة العلماء تناولفقد 
 وأحواهلم للمشركني والتعرض. البعث وإثبات التوحيد على الكالم فيها املكية السور كباقي  "وهي :فقالوا
 ذكر مع اآلخرة؛و  الدنيا يف وأحواهلم املؤمنني على والكالم. النبوة إلثبات والتعرض واآلخرة الدنيا يف

                                                           

 .12/960، د.ت(العريب،  الفكر دار: القاهرة)، للقرآن القرآني التفسيرالكرمي،  عبد اخلطيب، (1)
 القرشي اهلل عبد أمحد: قيقحت، المجيد القرآن تفسير في المديد البحراملهدي،  بن حممد بن أمحد العباس أبو ،عجيبة بن (2)

 .4/589هـ (،  1419 زكي، عباس حسن زكي،: القاهرة)رسالن، 
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 وتوهني ،املسلمني عزمية وتقوية. مكة مشركي مع السورة ختام كان  مث وأممهم، األنبياء بعض قصص
 (1)البعث".  إثبات مع لواحد إهلكم الكافرين، إن عضد

 المسألة الثالثة: تسميتها:

 ومن حيث تسميتها ومكانة نزوهلا ه  هي مكية أو مدنية:

 الذين اراألطه املالئكة وهم بالّصافات؛ اإلهلي بالقسم الفتتاحها الصافات سورة "مسيت
 (2).الدنيا" يف الصالة يف الناس كصفوف  السماء يف يصطّفون

قوا يف عدد آياهتا خالفا، اتف ذلك يف حيكوا اتفق علماء التفسري يف سورة الصافات على أهنا مكية؛ ومل
 على أهنا اثنني ومثانون بعد مائة.

 علوم يف املصون الدر) تفسريه يفعند السمني احلليب  الواردة قراءاهتا بلغت قد الصافات فالسورة
 بيانياً فقد أعد الباحث جدوالً  والشذوذ، والصحيح التواتر حيث من أربعة عشر إىل (املكنون الكتاب

 خاصاً هلذه القراءات يف املالحق.

 

 المطلب الثاني: توجيه اآليات:

 (3)  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ ٹ ٹ  -1
 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 بتنوين بكر أبو قرأ{: الكواكب بزينة: }لقد نق  السمني القراءات الواردة يف هذه اآلية قائال: "قوله
 «زينة» ةبإضاف الكواكب، والباقون خفضا أهنما إال كذلك،  وحفص ، ومحزة«الكواكب» ونصب «زينة»

                                                           

 .3/197، د.ت(اجلديد،  اجلي  دار: مصر)، الواضح التفسيرحممود،  حممد ( حجازي،1)
 .2/60ق (،  1418املعاصر،  الفكر دار: دمشق بريوت)، المنير التفسيرمصطفى،  بن الزحيلى، وهبة (2)
 .6 اآلية ( سورة الصافات:3)
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يف الليث  أبوفيما قال   (1)الكواكب".  ورفع بتنوينها، مسعود وابن عباس ابن وقرأ، «الكواكب» إىل
 {بزينة} صحف رواية يف وعاصم محزة قرأ، الكواكب بضوء {الكواكب بزينة"}العلوم  حبرتفسريه 
 بالنصب {الكواكب} بالتنوين {بزينة} بكر أيب رواية يف عاصم وقرأ، الباء بكسر {الكواكب} بالتنوين
 (2)". بالكواكب الدنيا السماء زينا إنا واملعىن الزينة من بدال الكواكب جع 

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (3)) الَكَواِكَب (؛ قراءة متواترة.  ونصب ) زِيـَْنٍة ( بتنوين بكر أبو . قرأ1

 (4). فهي متواترة ؛( الَكَواِكبِ )  وخفض(  زِيـَْنةٍ )  . قرأ محزة وحفص بتنوين2

 (5)فهي قراءة متواترة.  ؛( الَكَواِكبِ )  إىل(  زِيـَْنةُ ) . والباقون بإضافة 3

 (6)الَكَواِكُب (؛ قراءة شاذة.  بتنوينها، ورفع ) مسعود وابن عباس ابن . وقرأ4

 توجيهه للقرءات المذكورة:المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في 

 رحمذوف، فاملصد . فمن قرأها ) زينٍة الكواكَب ( تنويناً ونصباً، جع  زينة مصدرا وفاعله1

                                                           

القلم،  دار: دمشق)اخلراط،  حممد أمحد :قيقحت، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، يوسف بن أمحد ،احلليب ( السمني1)
 .292-9/291، د.ت(

، .ت(د الفكر، دار: بريوت)مطرجي،  حممود: قيقحت، العلوم بحرالسمرقندي،  إبراهيم بن حممد بن نصر الليث، أبو (2)
3/129. 
بريوت: دار الكتب العلمية، ، )2ط، شرح طيبة النشر في القراءات العشرابن اجلزري، أيب بكر أمحد بن حممد،  (3)

 .1/302م (، 2000هـ/1420

دار  القاهرة:)، مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرةشرف، مجال الدين حممد،  (4)
  .1/446(، م2004هـ/1425 الصحابة للرتاث بطنطا،

 .1/302سابق، مرجع ، شرح طيبة النشر في القراءات العشر ابن اجلزري، (5)

 .2/205هــ (، 616 – 538، ) إمالء ما من به الرحمنالعكربي، أيب البقاء عبداهلل بن احلسني بن عبداهلل،  (6)
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  (1)مفعول". على واقع أو جمازا، أو حقيقة عنه، صادر أو بفاع ، قائم معىن على باألصالة دال هو: "اسم
 وازاج املصدر عام  ال الدين: "وحيذفُحذف عام  املصدر هنا وهو فاع ، فجائز نلمح يف قول مج

 بفع  اللفظ من بدال لكونه أو مهم ، بفع  اللفظ من بدال لكونه ووجوبا معنوية، أو لفظية لقرينة
والكواكب مفعول   (2)استفهام".  مع توبيخ يف أو إنشائي، غري أو إنشائي، خرب أو طلب، يف مستعم 

 به.

 عدب فهو على بدل، فالزينة مصدر والكواكب بدل منه، "جييء. ومن قرأها خبفض ) الَكَواِكِب (، 2
 (3)منه". املبدل ال البدل األصح على عامله معمول الفع  من بدال الكائن املصدر

حنو  ، فيكون من إضافة املصدر إىل مفعول، وذلك يف( الَكَواِكبَ )  إىل(  زِيـَْنةٌ ) . والذي قرأ بإضافة 3
ڭ  ڭ  ۇ  ۆ  ۆ    ۓ  ڭ    ڭچ تفسري قوله تعاىل:

  چۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې
 »فـ) قت  إىل شركاؤهم ( "  (4)

 ىلإ املصدر إضافة من « قت  » إىل مضافة وشركائهم مضاف مصدر عامر ابن قراءة على «قت 
 (5)فاعله".

قديره: هو (؛تالكواكُب (، فهو على خرب لـ) مبتدأ حمذوف  زينةٍ  . فحجة من قرأ بتنوين ورفع، )4
 (6)جوازا". قرينة ياملق املبتدأ حيذف النحو: "وقد علم يف الكواكب، لقول ابن احلاجب يف كتابه الكافية

                                                           

 العريب ابالكت دار: ر)مصبركات،  كام   حممد: قيقحت، المقاصد وتكميل الفوائد تسهيل اهلل، عبد بن حممد مالك، ابن (1)
 .1/87(، م1967 - هـ1387، والنشر للطباعة

 .1/88م:  السابق، (2)
  .1/143م: السابق،  (3)
 .١٣٧ اآلية األنعام:( سورة 4)

 .3/239، د.ت(اإلرشاد،  دار: )سوريا ،وبيانه القرآن إعرابالدين،  ( الدرويش، حمي5)
الشاعر،  العظيم بدع صاحل الدكتور: قيقحت، النحو علم في الكافية ،بكر أيب بن عمر بن عثمان بن الدين مجال ،احلاجب ابن (6)
 .1/16 م (، 2010 اآلداب، مكتبة: القاهرة)
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فالراجح فيما يرى الباحث هي قراءة األوىل ) زينٍة الكواكَب ( بالتنوين والنصب، وهي مفعول بـ) فع  
عليه، معتمدا يف ذلك  على قول مجال تدل  يف اآلية لقرينة املصدر عام  حمذوف (، فقد حذف

 .، فمال الباحثالدين

 (1)  چچڇ  ڇ  ڇ  ڇچ ٹ ٹ    -2
 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 ألج  :أي له، املفعول أوجه، وفيه. الدال ضم على العامة{: دحورا}قول السمني يف القراءات: "
 ملقدر صدرم أنه: الثالث. قذفا يقذفون أو دحورا يدحرون: أي «يقذفون»لـ مصدر أنه: الثاين. الطرد
 وابن والسلمي علي وقرأ .مدحورين أو ذوي دحور أي احلال موضع يف أنه: الرابع. دحورا يدحرون: أي
  وهو حورا،د قذفا: مقدر،أي ملصدر صفة أهنا: أحدمها وجهان، وفيها الدال، بفتح «دحورا» عبلة أيب

{ احورً دُ }": قوله عادل ابن مانق  عنه  (2)والولوع". كالقبول  مصدر أنه: والثاين. والشكور كالصبور
 (3)". الدال بفتح دحورا عبلة أيب وابن والسلمي علي وقرأ، الدال ضم على العامة

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (4). العامة على ضم الدال ) ُدحورًا (؛ قراءة متواترة. 1

  (5)ة. ) َدحورًا (؛ قراءة شاذّ  الدال بفتح عبلة أيب وابن والسلمي . قرأ علي2

  

                                                           

 .٩ اآلية الصافات:( سورة 1)
 .9/294 ،مرجع سابق، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (2)

  .16/281 سابق، مرجع ،الكتاب علوم في اللباب عادل، ابن (3)

ن رفاعي الشايب، : مجال بن السيد بقيقحت، في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها الكاملاملغريب، بن علي بن حممد،  (4)
  .1/627(،  2007هـ/1428) 
 .1/404، .ت(دبريوت: مؤسسة البالغ، ): مسردن العباي، قيقحت، شواذ القراءاتعبداهلل حممد بن أيب نصر، الكرماين، أيب  (5)
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 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 بوزن ) فُعول ( املبدوء بالضمة فالقاعدة تقول: . فمن قرأها بالّضمة، ) ُدحورًا ( جعله مصدر دحر1
ُدُحوراً قال ابن منظور نقال عن الفراء: "  (1)جلوسا".  جلس بالضم فهو فعول على كان  إذا "املصدر
 (2). "كقولك َدْحرتُه ُدُحوراً   فمن ضمها جعلها مصدراً  ،قرأَ الناس بالنصب والضم: قال الفراء

صفة " :حممد عيدا ( فيكون صفة ملصدر، قام مقام املصدر، كما قال . ومن قرأ بفتح الدال ) َدحورً 2
ُدُحوراً مصدر، وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي  وقال النحاس: "  (3)". املصدر إذا حذف وأقيمت مقامه

م الفاع  أي وأما الفراء فقّدره على أنه اس ،ُدُحورًا بفتح الدال جيعله مصدرا على فعول مبنزلة القبول
 (4)". ون مبا يدحرهم أي بدحور مث حذف الباء والكوفيون يستعملون هذا كثرياويقذف

 الباحث يف القراءات الواردة ) ُدحورًا ( بالضمة بدلي  ماقال النحاس. مال

 (5)  چڳ  ڱ   ڱچ ٹ ٹ  -3

  

                                                           

 - هـ1399املكرمة  مكة)عطار،  الغفور عبد أمحد: قيقحت، 2ط، العرب كالم  في ليس، أمحد بن احلسني ،خالويه بن (1)
 .1/345 م (،1979

 .4/278 مرجع سابق،، لسان العرب، ابن منظور (2)

  .1/432 ،د.ت(، : مكتبة الشبابعمان)، النحو المصفى، حممد ،عيد( 3)
بريوت: )، م: عبد املنعم خلي  إبراهيوضع حواشيه وعلق عليه ،إعراب القرآن، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعي  ،اسالنح (4)

  .3/279(،  هـ 1421 دار الكتب العلمية،

 .١٢ اآلية الصافات:( سورة 5)
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 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

ما قال   (1)ها". بفتح والباقون التاء، بضم األخوان قرأ{ : عجبت ب }ما قاله احلليب يف تفسريه "
 والباقون التاء، بضم   األَخوان قرأ{: َعِجْبتَ  َب ْ : }قوله : "وإعرابه القرآن معاينالزجاج يف تفسريه 

 (2) ."بفتحها

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (3)) َعِجْبُت (؛ متواترة.  األخوان بضمٍ  . قرأ1

 (4). متواترة. والباقون بفتٍح ) َعِجْبَت (؛ قراءة 2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 (5)سه". نف عن تعاىل اهلل إخبار من أَنه ضم ملن بضم التاء؛ "فاحلجة(  َعِجْبتُ ) . فمن قرأ 1

 –بفتح التاء؛ فهو على ضمري املخاطب تقديره أنت، وهو الرسول (  َعِجْبتَ ) . ودلي  الذين قرؤوا 2
 ألنه املتكلم، مريض التعريف ألنه يدل على نفس الفاع  قال مجال الدين: "يف -صلى اهلل عليه وسلم 

 (6).ه"صوت وبتميز لغريه، صالحيته وبعدم مدلوله، ومبشاهدة بنفسه، املراد على يدل

                                                           

  .9/295 مرجع سابق،، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (1)

 عامل: بريوت)، شليب عبده اجللي  عبد: قيقحت ،وإعرابه القرآن معانيإسحاق،  أبو سه ، بن السري بن الزجاج، إبراهيم (2)
 .4/229 ،م ( 1988 - هـ 1408الكتب، 

 .1/185، د.ت(بريوت: دار الكتب العلمية، )، تقريب النشر في القراءات العشرحممد بن علي، ابن اجلزري،  (3)
 .نفسه السابق، (4)
الشروق،  دار: بريوت)مكرم،  سامل العال عبد :قيقحت ،4ط، السبع القراءات في الحجة أمحد، بن احلسني ،خالويه بن (5)

 .1/301هـ (،  1401
 هجر: القاهرة)املختون،  بدوي و حممد السيد، الرمحن عبد: قيقحت، الفوائد تسهيل شرح اهلل، عبد بن حممد مالك، ابن (6)

 .1/116، (م 1990 - هـ1410 واإلعالن، والتوزيع والنشر للطباعة



 

82 
 

تعاىل  -ففي القراءات الواردة الراجح فيما يراه الباحث قراءة الضمة )عجبُت(، فهو من إخبار من اهلل 
 .، فمال الباحثعن نفسه -

 (1) چۇ  ۇچ ٹ ٹ  -4
 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 العاطفة «أو» أهنا الواو على بسكون وقالون عامر ابن قرأ: {أو آبآؤنا}ما ذكر السمني يف القراءات: "
ما ذكر فيه   (2)العطف". واو على دخلت استفهام مهزة أهنا على بفتحها والباقون. للشك املقتضية
 أو أهنا على لواوا بسكون عامر ابن قرأ آباؤنا أو قوله" درويش يف تفسريه إعراب القرآن وبيانه:حميي 
 (3)". لعطفا واو على دخلت استفهام مهزة أهنا على بفتحها والباقون ،للشك املقتضية العاطفة

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (4). متواترةالواو ) أْو (؛ فهي قراءة  بسكون وقالون عامر ابن . قرأ1

 (5)بفتح الواو ) أَو (؛ فالقراءة متواترة.  . والباقون2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

. إن من قرأ بسكون )أْو( فهي على العاطفة، فـ) أو العاطفة ( هلا معان منها: "الشك، اإلهبام، 1
 وغري ذلك. فالقراءة تقتضي على أو اليت تفيد الشك. (6)املطلق".  التخيري، اإلباحة، اجلمع

                                                           

 .١٧ اآلية الصافات:( سورة 1)
 .9/296 ، مرجع سابق،المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (2)

(، هـ 1415 اجلامعية، للشئون اإلرشاد دار: سورية) ،4ط ،وبيانه القرآن إعراب مصطفى، أمحد بن الدين درويش، حميي (3)
 .8/256م: 
 .1/303 مرجع سابق،، العشرشرح طيبة النشر في القراءات  ابن اجلزري، (4)
 نفس املرجع. (5)

 هـ (،1427 الرشد، مكتبة: الرياض، )األعاريب كتاب  عن اللبيب مغني مختصر حممد، بن صاحل بن العثيمني، حممد( 6)
1/21. 
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 فهامالعطف، فهمزة االست واو عليها دخ  استفهام مهزة حجة من قرأ بفتح ) أَو ( جعلها على. ف2
 (1)أمر".  عن لالستخبار هبا يؤتى برأسها، "كلمةٌ  هي:

 ام.قراءة الثانية على أن الواو تقتضي العاطفة مع مهزة استفه إىل الباحث الواردة مالاآلية  ففي

 (2)  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی   چ ٹ ٹ  -5

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

: أحدمها ،وجهان وفيه نصبه، على العامة{: وأزواجهم} الكالم احلليب يف ما ورد عنه من القراءات: "
 على عطفا عبالرف احلجازي سليمان بن عيسى معه. وقرأ مفعول أنه: والثاين. املوصول على العطف
قال عبد اللطيف اخلطيب: "قراءة اجلمهور } احشروا   (3)العام ".  لعدم ضعيف وهو «ظلموا» ضمري

 احلجازي سليمان بن عيسى وقرأالذين ظلموا وأزواَجهم{ بالنصب عطفاً، على }الذين{، 
 (4)عطفا، على ضمري }ظلموا{".  بالرفع {هموأزواجُ }

 ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:المسألة الثانية: القراءات التي 

 (5)تواترة. قرئ بال . قرأ العامة على نصب ) أَْزَواَجُهْم (؛1

 (6)بالرفع ) أَْزَواُجُهْم (؛ قراءة شاذة.  احلجازي سليمان بن عيسى . وقرأ2

  

                                                           

  .2/141 مرجع سابق، ،العربية الدروس جامع ،الغالييىن (1)
 .٢٢ اآلية الصافات:( سورة 2)
 .9/299 مرجع سابق،، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (3)

  .8/18 سابق، مرجع ،القراءات معجم اخلطيب، (4)

 .2/205مرجع سابق،  ،إمالء ما من به الرحمنالعكربي،  (5)

  .1/129، د.ت(القاهرة: مكتبة املتنيب، )، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعابن خالويه،  (6)
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 رة:المذكو المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات 

بالنصب اجليم، فهو على عاطفة مبعىن مع؛ أي مع أزواجهم، قال ابن جين (  أَْزَواَجُهمْ ) . فمن قرأ 1
ألن الواو اليت مبعىن مع ال تستعم  إال يف املوضع الذي لو استعملت فيه عاطفة نقال عن أبو احلسن: "

 (1)". جلاز

ما قال ك  وهو ضعيف لعدم العام لى عطف ضمري، بالضم اجليم، فهو ع(  أَْزَواُجُهمْ ) . ومن قرأ 2
 السمني احلليب يف شرح اآلية.

مبعىن ) (  مْ أَْزَواَجهُ ) ويف ذلك يرى الباحث يف قراءة اآلية أن الراجح يقتضي قراءة بالنصب 
 .-قراءة النصب  -، فمال الباحث إليها مع ( على تقدير أهنا مفعول معه

 (2) چھ   ھ  ھ  ھچ  ٹ ٹ  -6

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

النون  ذفح على العامة{: العذاب لذآئقو} لقد نق  احلليب القراءات الواردة يف هذه اآلية قائال: "
 يف السمال ووأب عاصم عن تغلب بن أبان وقرأ. األص  وهو والنصب، بإثباهتا، بعضهم واجلر. وقرأ

 لنونا حبذف لذائقوا اجلمهور قرأقول الشوكاين يف القراءات الواردة: "  (3)والنصب". النون حبذف رواية
 (4)العذاب".  ونصب حبذفها السمال وأبو عاصم عن ثعلب بن أبان وقرأ العذاب، وخفض

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (5). متواترة) َلَذائُِقو اْلَعَذاِب (؛ قراءة  واجلر على الباء . قرأ العامة حبذف النون1

                                                           

 .1/314، د.ت(، : اهليئة املصرية العامة للكتابمصر)، الخصائص ،جين: أبو الفتح عثمانبن ا (1)
 .٣٨ اآلية الصافات:( سورة 2)
 .302-9/301 مرجع سابق،، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (3)

 .4/450: سابق مرجع ،القدير فتح الشوكاين، (4)

  .1/627 مرجع سابق،، القراءات العشر واألربعين الزائدة عليهاالكامل في املغريب،  (5)
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 (1)ة. عن الضحاك شاذّ  ؛( اْلَعَذابَ  َلَذائُِقون) بإثبات النون والنصب  بعضهم . وقرأ2

 (2)شاذة.  ؛( اْلَعَذابَ  َلَذائُِقو) والنصب  النون حبذف السمال وأبو وعاصم أبان . وقرأ3

 وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:المسألة الثالثة: دراسة 

إن مجع املذكر السامل أو امللحق به، إذا حلق  ،( اْلَعَذابِ  َلَذائُِقو) . فحجة من قرأ حبذف النون، 1
 مجع ونون املثين، نون حذف باإلضافة وجب حذف النون، نلمح ذلك يف القاعدة اآلتية: "وجوب

 (3)النون".  بتلك خمتوما مضافا أحدمها وقع إن وملحقاهتما السامل، املذكر

  فيه ) أنه جاء به على أصلها، واألص ؛( اْلَعَذابَ  َلَذائُِقون) دلي  من قرأ بإثبات النون والنصب . و 2
لذائقون العذاَب ( حذف نون مجع مذكر السامل امللحق باإلضافة، ونصب ) العذاب ( لوقوع نون 

 نة، الذي أجاز سيبويه حذفها.اجلمع بعد الم ساك

الم ساكنة،  يَرون وقوع نون اجلمع بعد ،( اْلَعَذابَ  َلَذائُِقو) والنصب  النون . والنظر فيمن قرأ حبذف3
 جوازا عاجلم نون حتذف وقد أجاز سيبويه حذف نون اجلمع إذا وقع بعد الم ساكنة؛ حيث قال "وقد

 فعولم أهنا على" العذابَ : "كلمة  بنصب" العذاب لذائقو وإنكم"كقراءة   ساكنة، الم بعدها وقع إذا
 (4) ".العذاب لذائقون وإنكم: "وأصلها به،

مستداًل  ،( اْلَعَذابَ  َلَذائُِقو) ى الباحث هي قراءة حذف النون مع النصب ر فالراجح فيما ي
واجلمع  يةثنالت نوين بقول سيبويه فيما أجاز حذف نون مجع مذكر السامل، وقول ابن هشام يف حذف

 الم قب  سقطت (  "ورمبا5بالنصب". ) قرأه فيمن(  العذاب لذائقو)  حنو قليال الساكنة فقال: "ولالم

                                                           

  .1/405، مرجع سابق، شواذ القراءاتالكرماين،  (1)
 .1/128مرجع سابق،  ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه (2)
 .3/8، (د.تاملعارف،  دار: القاهرة)، الوافي النحو عباس، حسن، (3)

 .1/157م: ،السابق (4)
 وحممد املبارك مازن: قيقحت ،6، طاألعاريب كتب  عن اللبيب مغنياألنصاري،  عبداهلل حممد أبو الدين مجال هشام، ابن (5)

 .1/842(، 1985 الفكر، دار: محداهلل، بريوت علي
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إال أن القراءة   (1)". (العذاب) بنصب( العذاب لذائقوا إنكم) الشواذ يف جاء كما  اختيارا، ساكنة،
 شاذة، فشواذها ال يقتضي منع احلكم هبا، إال للمنع قراءة هبا. واهلل أعلم

 (2)  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ  ٹ ٹ  -7
 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 النصب: أوجه ثالثة من الثالثة بنصب و حفص األخوان قرأ{ : ورب ربكم اهلل}قال السمني احلليب: "
 أن على أو اهلل، هو: أي مضمر ابتداء خرب على إما: بالرفع البيان. والباقون أو البدل أو املدح على

 َوَرب   َرب ُكمْ  الل هَ } فيما قال عنه الشوكاين يف القراءات الواردة: "  (3) .اخلرب" بعده وما مبتدأ اجلاللة
 وثاب وابن إسحاق أيب نواب واحلسن خيثم بن الربيع قرأ الثالثة األمساء يف بالنصب{  اأْلَو ِلنيَ  آبَاِئُكمُ 

 (4) ."حامت وأبو عبيد أبو يذهب وإليها. والكسائي ومحزة واألعمش

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (5). متواترةَوَرب  (؛ فالقراءة  رب ُكمْ  بنصب ) اهللَ  وحفص األخوان . قرأ1

 (6)َوَربُّ (؛ قراءة متواترة.  ربُُّكمْ  . قرأ الباقون بالرفع ) اهللُ 2

  

                                                           

 عسوب، ي موقع: بريوت) عمر، حسن يوسف: وتعليق تصحيح ،الكافية على الرضي شرحالدين، رضي  ،األسرتاباذي (1)
 .3/379(،  م1978 - ه 1398

 .١٢٦ اآلية الصافات:( سورة 2)
  .9/327 مرجع سابق،، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (3)

 .15/117 سابق، مرجع ،القرآن ألحكام الجامع القرطيب، (4)

ق، مرجع ساب، من طريق الشاطبية والدرة مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة ،مجال الدين حممد شرف، (5)
1/450. 

 نفس املرجع. (6)
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 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

لوه يف األمساء َوَرب  ( جعرب ُكْم  ورب ) اهللَ  ربكم من والباء اجلاللة، لفظ من اهلاء . فمن قرأ بنصب1
 البيان. األول: املدح أو النعت قال الناظم فالنعت أو البدل أو املدح الثالثة كما قال السمني، إّما على

 ري الناظم بقوله "إنبه" فيس يتعلق فيما أو فيه، معىن على بداللته متبوعه، يكم  الذي لتابعاهو: "
فالقراءة بنصب جيري على املدح، والتقدير: )أعين اهلل ربكم ( أو )  (1)املدح".  جملرد يكون قد النعت

، الثالث: عطف بيان فحكمه أن يتبع  (2)منه".  للمبدل أمدح اهلَل رَبكم (. الثاين البدل: وهو "تابع
 ويف والتأنيث، التذكري ويف والتنكري، التعريف ويف اإلعراب، يف متبوعه يتبع البيان املتبوع: "وعطف

 فاألماكن الثالتة املدح أو البدل أو البيان ينصب باتباع ما سبقه.  (3) .واجلمع" والتثنية راداإلف

لـ) مبتدإ (  ربخ -تعاىل  –على أن اهلل  َوَربُّ ( بالرفع، ففيه وجهان: إما ربُُّكمْ  . ومن قرأ ) اهللُ 2
 اهلل، قال العجاج: هو حمذوف تقديره:

 (4)أجادا".  أن بالعصا جزائي كان  *** متعددا إذا حىت "ربيته               

 (5)أجلد".  أن هو: قال كأنه  مضمر ابتداء خرب رفع موضع يف أجلد "وأن

مهما الرفع؛ اخلرب، مبتدأ وخرب فحك بعده وما مبتدأ -سبحانه  –اهلل  أن إما على والوجه الثاين:
 (6). "املبتدأ بواسطة اخلرب ورفع بنفسه، املبتدأ رفع االبتداء: "العباس قال أبو

                                                           

لبقاعي، ا حممد الشيخ يوسف: قيقحت، مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح أمحد، بن يوسف بن اهلل عبد ،هشام ابن (1)
  .3/270، د.ت(والتوزيع،  والنشر للطباعة الفكر دار: القاهرة)
  .3/329 مرجع سابق،، الفوائد تسهيل شرحابن مالك، ( 2)
 .1/385م (، 1999 هـ1420 والتوزيع، للنشر املعارف مكتبة: الرياض)، النحوي التطبيق عبده، ( الراجحي،3)
القاهرة: ): عبد السالم حممد هارون، قيقحت ،4ط، العرب لسان لباب ولب األدب خزانة عمر، بن القادر عبد البغدادي،( 4)

 .8/432 م (، 1997 - هـ 1418 اخلاجني، مكتبة
 م (،1985 هـ1405 الفكر، دمشق: دار)املبارك،  مازن: قيقحت، 2ط، الالمات ،إسحاق بن الرمحن عبد الزجاجي،( 5)
1/59. 
 .1/271 مرجع سابق،، الفوائد تسهيل شرحابن مالك،  (6)
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 وأبو وعاصم عمرو ووأب كثري  ابن فالباحث يرى ما قال القرطيب يف تفسريه اجلامع ألحكام القرآن: "وقرأ
الباحث القراءة الثانية بالرفع فرغب   (1)ربكم".  اهلل هو مبعىن:  حامت أبو قال. بالرفع ونافع وشيبة جعفر
 وربُّ (. ربُّكم ) اهللُ 

 (2)  چىئ  ی  ىئ   ىئچ  ٹ ٹ  -8
 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

عاىل فعال ماضيا مسندا للجاللة أي: أتى بالولد، ت« ولد اهلل»العامة على ذكر السمني يف تفسريه: "
وذكر   (3). "بإضافة الولد إليه أي: يقولون: املالئكة ولده« ولد اهلل»اهلل عما يقولون علوا كبريا. وقرئ 

 خرب أنه على اهلل إىل ولد بإضافة وقرئ. اهلل إىل مسندا ماضيا فعال اهلل ولد اجلمهور قرأ يف تفسريه: "
 (4)اهلل".  ولد املالئكة يقولون: أي حمذوف، مبتدأ

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (5). قراءة العامة بفتح وضّمة ) َولَد اهللُ (؛ قراءة متواترة. 1

 (6)) َولُد اهلِل (؛ فهي شاذة.  . قرئ بضّمة واإلضافة2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

                                                           

 العربية ةاململك)البخاري،  مسري هشام: قيقحت، القرآن ألحكام الجامعاألنصاري،  أمحد بن حممد اهلل عبد أبو القرطيب، (1)
  .15/117 م (، 2003/ هـ 1423 الكتب، عامل دار: السعودية

  .١٥٢ اآلية الصافات:( سورة 2)

 .9/333، مرجع سابق، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (3)

  .4/474: سابق مرجع القدير، فتح الشوكاين، (4)

  .8/61م (، 2002 -هــ 1422 ، )دمشق: دار سعد الدين،معجم القراءاتاخلطيب، عبد اللطيف،  (5)

 .1/408، مرجع سابق، شواذ القراءاتالكرماين،  (6)
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 حدث قرتانا على دل ع  هو "ما. ومن قرأ بفتح وضّمة ) َولَد اهلُل (، جعلها على فع  وفاع ، الف1
 احمل  يأصل مقدم تأويله، يف ما أو فع  إليه أسند تأويله يف ما أو "اسم والفاع  هو:  (1) .بزمان"

 -كبريا   لواع يقولون عما اهلل تعاىل -فجرى القراءة إىل إسناد الفع  إىل اهلل سبحانه   (2)والصيغة". 

لد َولُد اهلِل (، فهو أنه خرب لـ) مبتدإ حمذوف للعلم به (، فالو ولد )  ورفع . فحجة من قرأ باإلضافة2
  (3)فعول" م مبعىن( فع   )وزن  على الصفات من كان  مفعول، فالقاعدة تقول: "ما مبعىن فع  هنا

على فع   ) َولَد اهللُ (، اليت تدل اهلاء يف وضّمة الدال فريى الباحث أن الراجح هي قراءة فتحة
 الكالم ولأص السراج: "أن وفاع ، وذلك من حق  اجلملة أن يأيت فع  وفاع  إلمتام الكالم، كقول ابن

 فمال الباحث إليها.  (4)وفاعٌ ".  فع ٌ : مجلتان

 (5) چی  ی  جئ  حئچ ٹ ٹ  -9
 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 مبعىن تفهاماس مهزة أهنا على اهلمزة فتح على العامة{ : أصطفى} قول السمني احلليب يف اآلية: "
. درجا وتسقط بتداءا تثبت وص  هبمزة واألعمش وشيبة جعفر وأبو رواية يف نافع والتقريع. وقرأ اإلنكار
 من بدل ملةاجل هذه أن: به. والثاين للعلم حذف وإمنا االستفهام، نية على أنه: أحدمها وجهان، وفيه

 قرأ{  ىَأْصطَفَ } لقد نق  البغوي يف معامل تنزي  قوله: "  (6)". «اهلل ولد» وهي بالقول، احملكية اجلملة
: تدئيب الوقف وعند املشركني، قول عن اخلرب على موصوال {اصطفى لكاذبون}: جعفر أبو

                                                           

(، 1993 هلالل،ا مكتبة: بريوت)ملحم،  بو علي: قيقحت، اإلعراب صنعة في المفصل ،أمحد بن عمرو بن الزخمشري، حممود (1)
1/319. 
 .2/1 م (،2001 - هـ1422  الرسالة مؤسسة: القاهرة)، المسالك أوضح إلى السالك ضياء ،العزيز عبد النجار، حممد (2)
  .1/100 ،مرجع سابق، العربية الدروس جامع( الغالييىن، 3)
 .2/276، ، مرجع سابقالنحو في األصول ابن السراج، (4)
 .١٥٣ اآلية الصافات:سورة  (5)
 .9/333 مرجع سابق،، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (6)
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 الوص ، ألف على دخلت استفهام ألف ألهنا األلف، بقطع العامة وقراءة األلف، بكسر{ اصطفى}
 (1)". مقطوعة مفتوحة االستفهام ألف وبقيت الوص  ألف فحذفت

 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

 (2)اهلمزة ) َأْصطََفى (؛ فهي قراءة متواترة.  فتح على . قرأ العامة1

 (3). متواترةوص  ) اْصطََفى (؛ قراءة  هبمزة نافع . قرأ2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

صله اصطفى أاهلمزة ) َأْصطََفى ( جعله على حرف استفهام بعد حذف ألن " . والذين قرؤوا بفتح1
 (4)". الوص هبمزة وص  مكسورة، فلما دخلت مهزة االستفهام حذفت مهزة 

 وص  ) اْصطََفى ( جعلها على أصلها هبمزة وص . هبمزة . ومن قرأ2

لدين: ا وص ، كما يف قول ركن يرى الباحث أن الراجح هي قراءة الثانية ) اْصطََفى ( هبمزة
حيذف".  أال ياسالق أن مع{ اْلبَـَناتِ  َأْصطََفى} و (، بَارٌّ؟ ) أَبـُْنكَ : قولك حنو من الوص  ألف "ونقصوا

 الباحث مهزة الوص  مستدال هبذا القول.مال ف  (5)

 (6)  چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئچ ٹ ٹ  -10 

                                                           

 .7/62مرجع سابق،  ،التنزيل معالم البغوي، (1)

ق، مرجع ساب، مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،مجال الدين حممد شرف، (2)
1/451. 

 نفس املرجع. (3)
: مصر) ، ليمانس علي الرمحن عبد: قيقحت، مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح، املرادي الدين بدر ( املالكي،4)

  .3/1557م (، 2008 - هـ1428 العريب، الفكر دار
املقصود،  دعب حممد املقصود عبد: قيقحت، الحاجب ابن شافية شرح األسرتاباذي، شرف بن حممد بن حسن الدين، ركن (5)
  .2/1031 م (،2004 -هـ 1425 الدينية، الثقافة مكتبة: القاهرة)

 .١٧٧ اآلية الصافات:( سورة 6)
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 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 ببنائه اهلل وعبد اع ،للف مبنيا «نزل» على العامة{ : بساحتهم نزل} كالم السمني احلليب يف تفسريه: "
 يامبن «نزل» اجلمهور قرأ قال الشوكاين يف القراءات الواردة: "  (1)فاعله"  مقام قائم واجلارللمفعول، 

 صباح فساء  الفاع مقام قائم واجملرور واجلار للمفعول، البناء على مسعود بن اهلل عبد وقرأ، للفاع 
 (2)".املنذرين

 التواتر والشذوذ: المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من

 (3). العامة قرؤوا ) نـََزَل ( مبنيا للفاع ؛ قراءة متواترة. 1

 (4). قرأ عبد اهلل ) نُزَِل ( ببنان املفعول؛ قراءة شاذة. 2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 م فاعله.الذي يس معلوملل مبنيا الفع  على بـََنوا . فالذي قرأ ) نـََزَل ( مبنيا للفاع ، فإهنم1

 فاعله. قامم . والذي قرأ ) نُزَِل ( مبنيا للمفعول، وضعوا يف الفع  الذي مل يسِم فاعله، فقام اجلار2

 الباحث قراءة ) نـََزَل ( مبنيا للفاع  وهو الذي ذكر فاعله. احنرف ففي هذه القراءات الواردة

 

 

 

                                                           

 .9/340 مرجع سابق،، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (1)

 .4/477: سابق مرجع ،القدير فتح الشوكاين، (2)

 .8/69، مرجع سابق، معجم القراءات اخلطيب، (3)

  .1/408، مرجع سابق، القراءاتشواذ الكرماين،  (4)
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 المبحث الثاني

 هة صرفياا الموجّ  اآليات

 (1)  چٱ  ٻ  چ   ٹ ٹ  -1
 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

غام }والصافات صفا{: قرأ أبو عمرو ومحزة بإدلقد نق  السمني القراءات الواردة يف هذه اآلية قائال: "
اقون وقرأ الب ،«ذكرا»وذال  «زجرا»وزاي « صفا»التاء من الصافات، والزاجرات والتاليات، يف صاد 

 ،زجرا الزّاجراتف ،صّفا َوالّصافّات: } تعاىل قوله قال القرطيب يف تفسريه: "  (2)."بإظهار مجيع ذلك
 (3) ."فيهن باإلدغام محزة وقرأ. القراء أكثر قراءة هذه{ ذكرا فالّتاليات

 التواتر والشذوذ:المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من 

 (4).ةمتواتر ؛ قراءة قرأ أبو عمرو ومحزة بإدغام التاء من الصافات، والزاجرات والتاليات. وقد 1

 (5)؛ فهي متواترة. وقرأ الباقون بإظهار مجيع ذلك. 2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

دغم قرب خمرج فاحلجة ملن أ" خالويه، اهلل ابن عبد بإدغام التاء؛ فجتهم قال أبو. فمن قرأ الّصافّات 1
 (6) ."التاء منهن

 

                                                           

  .١ اآلية الصافات:سورة  (1)

  .9/289 مرجع سابق، ،المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (2)

 .15/61 سابق، مرجع القرآن، ألحكام اجلامع القرطيب، (3)

 .1/184، مرجع سابق، تقريب النشر في القراءات العشرابن اجلزري،  (4)

 .2/233قيق: علي حممد معوض، حت، المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورالنشار، عمر بن زيد الدين،  (5)

  .1/300، مرجع سابق، الحجة في القراءات السبع عبداهلل،أبو  (6)
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واحلجة ملن أظهر: أن التاء متحركة واأللف ساكنة قبلها فاإلظهار أحسن من . ومن أظهر التاء؛ "2
 (1)". اجلمع بني ساكنني

 التاء والصاد. خمرجقرب قراءة إدغام التاء، بدلي   إىلالباحث  فقد مال

 (2) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چچ  ٹ ٹ  -2

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 يد السنيبتشد وحفص األخوان قرأ{ : يسمعون ال}كالم احلليب يف القراءات الواردة قائال : "
 }فيما قال البغوي يف تفسريه: "  (3)فيهما".  بالتخفيف والباقون. فأدغم يتسمعون: واألص  وامليم،

 تسمعون،ي ال: أي وامليم، السني بتشديد {يسمعون}: وحفص والكسائي، محزة، قرأ{  يسمعون ال
 (4)امليم".  خفيف السني بسكون اآلخرون وقرأ السني، يف التاء فأدغمت

 التواتر والشذوذ:المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من 

 (5)َيس م ُعوَن (؛ فهي قراءة متواترة.  . قرأ األخوان وحفص بتشديد ) اَل 1

 (6). متواترة) اَل َيْسَمُعوَن (؛ قراءة  بالتخفيف . قرأ الباقون2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 أن األص  يتسمعون فأدغم التاء يف السني، ألن السني رخوة والتاء ،( م ُعونَ َيس   اَل ) . فحجة من قرأ 1
 الشدة يقاوم اً صفري  السني يف أن   إال   شديدة، والتاء رخوة السني شديدة، حيث قال مجال الدين: "فإن  

                                                           

  .1/300 ،، مرجع سابقالحجة في القراءات السبع عبداهلل،أبو  (1)

 .٨ اآلية الصافات:( سورة 2)
 .9/293 مرجع سابق، ،المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (3)
  .7/35 سابق، مرجع ،التنزيل معالم البغوي، (4)

  .1/184، مرجع سابق، تقريب النشر في القراءات العشرابن اجلزري،  (5)
 نفس املرجع. (6)
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 العربية لقرب يف جائز السني يف فإدغام التاء  (1)السني".  يف التاء أدغمت ولذلك عليها، ويفُض 
 لقربِ  والسني والزاي الصاد يف كلهن    يُدغمنَ  والتاء والدال خمرجيهما، قال ابن السراج: أن "الطاء

 (2)املخرجنِي". 

ق أنه أخذه من مسع يسمع. ومعناه: أّن الشياطني كانت تسر " ،( َيْسَمُعونَ  اَل )  بالتخفيف . ومن قرأ2
لى اإلنس قب  مولد حممد عليه السالم فتبديه، فلما ولد ص السمع من السماء فتلقيه إىل أوليائها من

اهلل عليه رمجوا بالنجوم، فامتنعوا من االستماع، وهذا من أدّل دلي  على صحة نبوته صلى اهلل عليه 
 (3) ."وسلم

قراءة تشديد الّسني وامليم ) ال يّسّمعون (، إذ األص  فيه يتسمعون،  إىلالباحث  فقد مال
  .يف السني الشرتاكهما يف اهلمسفأدغمت التاء 

 (4)  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ   ٹ ٹ  -3

 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

على « نتتناصرو »بتشديد التاء. وقرئ « ال تناصرون»قراءة البزي »ما ذكره السمني يف اآلية: "
 قولهويليه: " رروحت السبع القراءات من تواتر ما يف املكررما نق  عنه أبو حفص يف كتابه   (5)."األص 
 (6) ".تشديد بغري والباقون الوص ، يف التاء بتشديد البزي قرأ تَناَصُرونَ  ال: تعاىل

                                                           

سامل،  عمار حليا عبد املهدي حممد: قيق، حتالتصريف علم في التعريف إيجازاهلل،  عبد بن حممد الدين، مجال ،مالك ابن (1)
 .1/183 (،م2002-هـ1422 املنورة، املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث عمادة: السعودية العربية اململكة)
 مؤسسة: بريوت)الفتلي،  احلسني عبد: قيقحت، النحو في األصول النحوي، سه  بن السري بن حممد بكر أبو السراج، ( ابن2)

 .3/426، د.ت(لبنان،  الرسالة،
  .1/301، ، مرجع سابقالحجة في القراءات السبع ،أبو عبد اهلل (3)
  .٢٥ اآلية الصافات:( سورة 4)

 .9/300 ،مرجع سابق، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (5)

 عبد مودحم أمحد: قيق، حتويليه وتحرر السبع القراءات من تواتر ما في المكرر، حممد بن قاسم بن عمر ،حفص أبو (6)
  .1/348( م 2001 - هـ 1422، العلمية الكتب دار :بريوت، )احلفيان الشافعي السميع
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 المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:

  (1). قرأ البزي ) اَل تـ َناَصُروَن ( بتشديد التاء؛ قراءة متواترة. 1

 (2). قرأ ) اَل تـَتَـَنا َصُروَن ( على األص ؛ فهي شاذة. 2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

اء واحدة ابتدئ فما كتب منه بتالتاء يف التاء "فهو على إدغام (  تـ َناَصُرونَ  اَل ) . فمن قرأ بتشديد 1
. "بتاء واحدة كما ذكر وما كتب بتاءين حنو: مث تتفكروا أدغم وصال وابتدئ بتاءين خمففتني اتباعا للرسم

 بإبدال املتص  يف التقائهما من فرّ  ورمبا التاء وتشديد وال ألف بإثبات {تـََناَصُرون اَل  َلُكمْ  َما}"  (3)
 وتناصرون نصبا على احلال.  (4)مفتوحة".  مهزة األلف

فأدغم التاء يف  ( َصُرونَ  تـَتَـَنا) ، إذ األص  فيه على األص  أنه جاء به(  َصُرونَ  تـَتَـَنا اَل )  من قرأو . 2
 التاء يف قراءة البزي.

دلي  ب(  ُرونَ صَ  تـ َنا اَل ) قراءة األوىل بتشديد اليرى الباحث يف القراءات الواردة أن الراجح هو 
 .-القراءة األوىل  –، فمال الباحث إليها ماقال العالمة الصبان

 (5) چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ ٹ ٹ  -4
  

                                                           

ق، مرجع ساب، مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة ،مجال الدين حممد شرف، (1)
1/447.  

 .8/20، مرجع سابق، معجم القراءات اخلطيب، (2)

املطبعة التجارية  :القاهرة) ،: علي حممد الضباعقيقحت، النشر في القراءات العشر ،مشس الدين حممد بن يوسف ،ابن اجلزري (3)
 .2/234 ،د.ت(، الكربى

 الكتب دار: وتبري )، مالك ابن أللفية األشمونى شرح على الصبان حاشية الشافعي، علي بن حممد العرفان أبو الصبان، (4)
  .1/98 (،م1997- هـ 1417 العلمية،

  .٣٧ اآلية الصافات:( سورة 5)
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 :الواردة قراءاتعلى الالمسألة األولى: كالم السمين الحلبي 

 عبد وقرأ -سلمو  عليه اهلل صلى - حممد صدقهم: أي{ : املرسلني وصدق}قول احلليب يف تفسريه : "
فاعال به أي: صدقوا فيما جاؤوا به من بشارهتم به عليه « املرسلون»الدال  خفيفة «صدق» اهلل

قال عبد اللطيف اخلطيب: "قراءة اجلماعة }وَصد ق املرسلني{ وقرأ عبد اهلل بن مسعود   (1)."السالم
 (2)بتخفيف الدال".  {املرسلني قدَ وصَ }واحلسن 

 ذكر حكمها من التواتر والشذوذ:المسألة الثانية: القراءات التي ذكرها السمين مع 

 (3) متواترة.. قرأ بتشديد الدال ) َوَصد َق (؛ فهي قراءة 1

 (4)الدال ) َصَدَق (؛ قراءة شاذة.  بتخفيف اهلل عبد . قرأ2

 المسألة الثالثة: دراسة وتحليل كالم السمين الحلبي في توجيهه للقرءات المذكورة:

 َوَصد َق ( بتشديد؛ فإهنم أتى به على نصب املرسلني وهو مفعول به. قرأ ). فحجة من 1

 .فاعالوهو  املرسلون رفعا بالواو. وحجة من قرأ ) َوَصَدَق ( بتخفيف؛ جاء 2

 قراءة ) َوَصد َق ( بتشديد الدال. إىلالباحث  مالففي هذا 

 

 

 

 

                                                           

 .9/301 مرجع سابق،، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، احلليب السمني (1)

 .8/22، مرجع سابق، معجم القراءات اخلطيب، (2)

 نفس املرجع. (3)
 .1/405مرجع سابق،  ،القراءاتشواذ الكرماين،  (4)
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 الخاتمة

به، وجعله معجزًة خالدًة إىل يوم القيامة،  احلمد هلل الذي خص هذه األمة بالقرآن الكرمي وشرّفها
 والّصالة والّسالم على رسول اهلل وآله وأصحابه أمجعني.

عز  – وجيه القراءات القرآنّية، اليت تدور يف فلك كتاب اهللت بعد هذه اجلولة املباركة يف رياض
 الذي ال يأتيه الباط  من بني يديه وال من خلفه. –وج  

هذه الّرسالة التوجيه القراءات القرآنّية عند الّسمني احلليب من خالل  فقد تناول الباحث يف
حث كيفية توجيه يف علوم الكتاب املكنون (، وتَتّبَع الباسوريت يس والّصافات يف تفسريه ) الدّر املصون 

 .العالمة احلليب للقراءات ؛ وكيف كان يستشهد للقراءات اليت رج حها

 اءات املتواترة والشاذة فيها؛ مع ترجيح ما يراه الباحث فيها.وسعى الباحث إىل بيان القر 

 :الّنتائج التي توصل إليها الباحث أ: أهم

 وفيما خيص السؤال األول من البحث هو حول عن منهج السمني احلليب، توص  البحث إىل ما يلي:

لغة ما فيها من  ينيتببذكر اآلية القرآنية، مث للقراءات  هيف منهجالسمني احلليب  يبدأكان أواًل:  
 ة.واشتقاق وبالغ

ثانياً: يّتضح من خالل توجيه الّسمني احلليب أنه اهتّم اهتماما كبريا باملصادر اللغوية، واستشهد 
 ويدعم أقواله بالشواهد املختلفة.  بالشعر العريب يف كثري من تفسريه،

 واملصداقية. ثالثاً: متيز فكر السمني النحوي ومنهجه اللغوي بالعمق واألصالة

 حيان أبو شيخه راءآ وخباصة النحوية غريه آلراء ُمت ِبعا آرائه أكثر يف احلليب السمني كان:  رابعاً 
 .قليلة إمجاالً  ولكنها بآرائه، يتدخ  وكان. األندلسي

 :وفيما خيص السؤال الثاين التوجيهات النحوية والصرفية يف سورة يس؛ توص  البحث فيها

 املتواترة والشاذة يف سورة يس بلغت ثالثة وعشرون.يعد عدد القراءات 
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 وفيما يتعلق بالتوجيهات النحوية والصرفية يف سورة الصافات؛ توص  البحث فيها:

 والشاذة إىل أربعة عشر. تواترةبلغت عدد القراءات امل

 :اوالشاذة الواردة يف سوريت يس والصافات توص  البحث فيه واملتواترة وىف القراءات الصحيحة

أواًل: كان السمني احلليب يعرض القراءات القرآنية جبميع أنواعها، وال يهتم كثريا بنوع القراءة 
 بقدر ما كان يوثق هلا ويسردها.

 إمجاع نم منطلقا سردها؛ من مينعه ال القراءة يف الّشذوذ وصف أن السمني عند ثانياً: يالحظ
 .هبا االستشهاد جبواز العلماء

 توص  البحث فيها:ومن تنائج أخرى 

لقراءات مصدرا معتربا من مصادر الّتوجيه الّنحوي والّصريف لأواًل: يُعدُّ تفسري الّسمني احلليب 
 القرآنية.

 يُعدُّ الّسمني احلليب عاملا فذاا يف القراءات والّنحو، فال غرو يف ذلك فقد تتلمذ على أيبثانياً: 
 حّيان شيخ الّنحاة. 

د املدرسة النحوية اليت ينتمي إليها السمني؛ حيث كانت له مآخذ على ثالثاً: من الصعب حتدي
آراء املدرسة البصرية وكذا املدرسة الكوفية، فكان ينتصر أحيانا هلذه وأخرى لتلك، وإن كان ظاهرا يبدو 

 بصري  املذهب.
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 حاتر التوصيات والمقت

  التوصيات: -أ

عرفة القرآنية، ألن فهم توجيه القراءات القرآنية يساعد كثريا على مندوة دورية على توجيه القراءات عقد 
 اللغة العربية وخصائصها؛ إذ اللغة العربية تتمتع خبصائص كثرية، ال توجد يف غريها من سائر اللغات.

 المقترحات:_ ب

راستها دالباحث االهتمام بدراسة علم الّنحو والّصرف والّتعمق يف حبورمها، ومواصلة  يقرتحأواًل: 
 الستخراج بعض األسرار الكامنة خلف القراءات اليت وردت يف بقّية سور القرآن الكرمي.

ثانياً: دعوة الباحثني إىل اإلقبال على دراسة القرآن بصّفة عاّمة، والقراءات بصفة خاّصة؛ إذ 
 يف الدراسة القرآنّية حالوٌة ومتعٌة ال يشعر بلذهتا إال من توقف عندها بالدراسة والتعمق. 

 وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني                    

 .د وآله وأصحابه أمجعنينا حممّ  على نبيّ ى اهللوصلّ                 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي  أواًل:

 ثانياً: احلديث النبوي.

مود : حمقيق، حتالجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،أبوبكر، أمحد بن علي بن ثابت .1
 .ه(1403، الرياض: مكتبة املعارف)الطحان، 

ية اململكة العرب)، معاني القراءات لألزهرياألزهري، حممد بن أمحد بن اهلروي أبو منصور،  .2
 .م( 1991 -هـ  1412 السعودية: مركز البحوث يف كلية اآلداب

لبنان: ) ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك عيسى،اأُلمْشُوين الشافعي، علي بن حممد بن  .3
 .(مـ1998 -هـ1419، بريوت دار الكتب العلمية

الكتب  بريوت: دار)، األزمنة واألمكنة أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي، األصفهاين، أبو على .4
 .(1417، العلمية

يم روح المعاني في تفسير القرآن العظ ،األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين .5
 .هـ( 1415 ،العلميةبريوت: دار الكتب ): علي عبد الباري عطية، قيق، حتوالسبع المثاني

صرية مصر: الدار امل)، النحو الواضح في قواعد اللغة العربيةأمني، مصطفى، و اجلارم، على،  .6
 .ت(، د.السعودية للطباعة والنشر والتوزيع

بريوت: دار ) ،أسرار العربيةاألنباري، عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو الربكات،  .7
 .م(1999 -هـ1420، األرقم بن أيب األرقم

: صدقي قيق، حتالبحر المحيط في التفسيراألندلسي، أبو حيان حممد بن يوسف أثري الدين،  .8
 . هـ( 1420، بريوت: دار الفكر(حممد مجي ، 

، يةعلم القراءت نشأته، أطواره، وأثره في العلوم الشرع، إبراهيمآل امساعي ، نبي  بن حممد بن  .9
 .، د.ت(الرياض: مكتبة التوبة) آل الشيخ، تقدمي: عبد العزيز بن عبداهلل
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: قيقحت ،الكشف والبيان عن تفسير القرآنأبو إسحاق، أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب،  .10
ياء بريوت لبنان: دار إح) اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي،

 . م( 2002 -، هـ 1422 الرتاث العريب،
عتىن ، اديوان امِرئ القيسس، بن حجر بن احلارث الكندي، من بين آك  املرار، امرُؤ القي .11

 .(م 2004 -هـ  1425، بريوت: دار املعرفة)به: عبد الرمحن املصطاوي، 

دار  القاهرة:)، مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص، الباز، حممد عباس .12
 .م(2004 -هـ 1425 الكلمة

ين اإلنصاف في مسائل الخالف بأبو الربكات، عبد الرمحن بن حممد، كمال الدين األنباري،  .13
 .م (2003 -هـ1424، : املكتبة العصريةد.ن) ،النحويين البصريين والكوفيين

د السالم : عبقيق، حتخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، عبد القادر بن عمر،  .14
 .م( 1997 -هـ  1418، بة اخلاجنيالقاهرة: مكت)حممد هارون، 

 -: حممد عبد اهلل النمر قيقحت، 4ط، معالم التنزيلالبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود،  .15
 -هـ  1417 الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع،)سليمان مسلم احلرش،  -عثمان مجعة ضمريية 

 م(. 1997
 ،باللغة العربية خدمة للقرآن الكريمعناية المسلمين اخلراط، أبو بالل، أمحد بن حممد  .16

 .، د.ت(املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف)
، نسوبثمار القلوب في المضاف والم ،الثعاليب، عبد امللك بن حممد بن إمساعي  أبو منصور .17

 . ، د.ت(القاهرة: دار املعارف)
سِير اآلِي َدْرُج الدُّرر في َتفِ الفارسي، ) اجلرجاين الدار، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن .18

(: إياد : )الفاحتة والبقرة( َوليد ِبن أمحد بن َصاِلح احُلَسنْي، )وشاركه يف بقية األجزاءقيق، حتوالسَُّور
 .م(2008 -هـ 1429، بريطانيا: جملة احلكمة)عبد اللطيف القيسي، 

وت: دار الكتاب بري )براهيم األبياري، : إقيق، حتالتعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد بن علي،  .19
 .( 1405، العريب
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بريوت: ) ،منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن اجلزري، بن يوسف، مشس الدين أبو اخلري،  .20
 .م(1999-هـ 1420، دار الكتب العلمية

 ،تقريب النشر في القراءات العشر أيب اخلري حممد بن حممد،ابن اجلزري، مشس الدين  .21
 .، د.ت(الكتب العلميةبريوت: دار )

لي حممد : عقيق، حتالنشر في القراءات العشرابن اجلزري، مشس الدين حممد بن يوسف،  .22
 .، د.ت(القاهرة: املطبعة التجارية الكربى)الضباع، 

 ،شرح طيبة النشر في القراءات العشرابن اجلزري، شهاب الدين أيب بكر أمحد بن حممد،  .23
 .م (2000هـ/1420 ،بريوت: دار الكتب العلمية، )3ط

مد : علي حمقيق، حتالنشر في القراءات العشر، يوسفابن اجلزري، حممد بن حممد بن  .24
 .، د.ت(القاهرة: املطبعة التجارية الكربى)الضباع، 

 القاهرة: مكتبة ابن)، غاية النهاية في طبقات القراء ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف، .25
 .(هـ1351، تيمية

لفوائد تسهيل اد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد اهلل، مجال الدين، حمم .26
 مصر: دار الكتاب العريب للطباعة والنشر): حممد كام  بركات، قيق، حتوتكميل المقاصد
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: قيقحت ،إيجاز التعريف في علم التصريفمجال الدين، حممد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي،  .28
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لي النجار : أمحد يوسف النجايت/ حممد عقيق، حتمعاني القرآنالفراء، أبو زكريا حيىي بن زياد،  .94
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 ،الرياض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع) ،3ط مباحث في علوم القرآن،القطان، مناع،  .100
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شرح قطر الندى وبل ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد، أبو حممد، مجال الدين،  .127
 .(1383، القاهرة): حممد حمىي الدين عبد احلميد، قيق، حتالصدى
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 المالحق

 والشاذة الواردة في سورة يسجدول القراءات المتواترة 

 حكم القراءة القراءة الكلمة اآلية الرقم

  چڤ  ڤڦچ  1-2 1

 متواترة قراءة قرئ بسكون النون

 متواترة قراءة بعَدها الواوِ  عند إظهار النونَ 

قرئ بإدغام النون يف الواو ) يس والقرآن 
) 

 متواترة قراءة

 شاذة قراءة النون  قرئ بفتح

 شاذة قراءة النون قرئ بضم

 شاذة  قراءة النون   بكسر قرئ

2 5 

 متواترة قراءة قرئ بالرفع ) تـَْنزِيُ  (  چڃ  چ  چ چ

 متواترة قراءة ( تـَْنزِي َ ) قرئ بالنصب 

 قراءة شاذة  ( تـَْنزِي ِ ) قرئ باجلر 

3 

 چۉ   چ  12
 متواترة قراءة النون ) َوَنْكُتُب ( قرئ بفتح

 شاذة قراءة (ْكَتبُ َويُ )التاء  وفتح مضمومة قرئ بياء

 چې  ىچ  12
 متواترة قراءة قرئ بالنصب ) ُك   (

 شاذة قراءة قرئ بالرفع ) ُكّ  (
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 چ گ  ڳچ  19 4

ية أَِئْن الشرط إن بعدها استفهام قرئ هبمزة
 ذُك ْرمتُْ 

 متواترة قراءة

ْرمُتْ (ُذ مفتوحتني ) أََأْن  قرئ هبمزتني  شاذة قراءة ك 

ْرمُتْ( واحدة قرئ هبمزة  شاذة قراءة مفتوحة )َأْن ذُك 

ْرمُتْ( واحدة قرئ هبمزة  شاذة قراءة مكسورة )ِإْن ذُك 

 شاذة قراءة الظرف ) أَْيَن ( قرئ بصيغة

 چۆئ  چ  25 5
 متواترة قراءة النون ) فَامْسَُعوِن ( قرئ بكسر

 شاذة قراءة ( فَامْسَُعونَ ) النون بفتح قرئ

 چٺ  ٺ      ٿ    ٿ چ  29 6
 متواترة قراءة النصب ) َصيَحًة (  على قرئ

 متواترة قراءة قرئ برفع ) َصيَحٌة (

 چٹ  چ  30 7

 متواترة قراءة ) ياَحْسرًة ( نصب قرئ على

 شاذة قراءة ( ياَحْسرةٌ )  بالضم قرئ

 شاذة قراءة باإلضافة (العباِد  ياَحْسَرةُ  ) قرئ

 شاذة قراءة َحْسَره ( باهلاء قرئ ) يا

 شاذة قراءة ريتنوينغ من التاء َحْسَرَة( بفتح قرئ )يا

 قراءة شاذة قرئ ) ياحسرتا ( باأللف 

 متواترة قراءة َعِمَلْت ( حبذف اهلاء قرئ ) وما چڻ  ڻ  چ  35 8
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 متواترة قراءة اهلاء بإثبات(  َعِمَلْتهُ  وما)  قرئ

 چەئ  ەئ   چ  39 9
 متواترة قراءة قرئ بالرفع ) الَقمُر (

 متواترة قراءة (الَقمَر )  بالنصب قرئ

 شاذة قراءة قرئ بنصب ) النـ َهاَر ( چ ی  یچ               10

 چپ  چ  55 11

 متواترة قراءة قرئ بالرفع ) فَاِكُهوَن (

 شاذة قراءة ( فَاِكِهنيَ )  بالنصب قرئ

 شاذة قراءة قرئ ) َفِكُهوَن ( بغري ألف

 متواترة قراءة ألف بغري(  َفِكِهنيَ )  قرئ

 چٹ  چ  58 12
 متواترة قراءة قرئ على رفع ) َساَلٌم (

 شاذة قراءة ( َساَلًما) نصب  على قرئ

13 

 شاذة قراءة قرئ بالياء ) خُيَْتُم ( چڻ   چ  65

 چۀچ  65
 شاذة قراءة قرئ ) تـََتَكل ُم ( بتائني

 شاذة قراءة الم األمرب(  َوْلَتَتَكل ُم وْلَتْشَهدُ )  قرئ

 شاذة قراءة قرئ ) فَاْسَتبَـُقوا ( أمرًا  چۓ    ڭ  چ 66 14

 متواترة قراءة قرئ باجلمع ) َمَكانَاهِتِْم ( چۈ  چ  67 15

 چىئ  چ  70 16
 شاذة قراءة ) ليـُْنِذَر (قرئ مبنيا للمفعول 

 شاذة قراءة ( ليَـْنِذرَ )  بفتح قرئ
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 چۋ   چ  81 17
 متواترة قراءة قرئ بالباء الزائدة ) ِبَقاِدٍر (

 متواترة قراءة ( ِبَقَدرٍ )  قرئ

 چی  چ  83 18
 متواترة قراءة قرئ ) تـُْرَجُعون ( مبنيا للمفعول

 متواترة قراءة للفاع  مبنيا(  تـَْرِجُعون)  قرئ

 چگ  چ  19 19
 متواترة قراءة قرئ ) طَائُِر (

 شاذة قراءة قرئ ) اط يـ رَُكْم (

 چڱ  چ  34 20
 متواترة قراءة قرئ ) َوَفج ْرنَا ( بالتشديد

 شاذة قراءة بتخفيف(  َوَفَجْرنَا)  قرئ

 شاذة قراءة قرئ بتشديد الراء ) نـَُغر قـُْهْم ( چٿ  چ  43 21

 چڭ   چ  49 22

 متواترة قراءة قرئ بسكون اخلاء ) خَيِْصُموَن (

 متواترة قراءة قرئ بإخفاء فتحة اخلاء وتشديد الصاد

 متواترة قراءة قرئ بكسر اخلاء وتشديد الصاد 

 چۋ  چ  67 23

 متواترة قراءة قرئ بضم امليم ) ُمِضًيا (

 شاذة قراءة قرئ بكسر امليم ) ِمِضياا (

 شاذة قراءة قرئ بفتح امليم ) َمِضياا (

 

 



 

117 
 

 الصافات سورة في الواردة والشاذة المتواترة القراءات جدول

 القراءة حكم القراءة الكلمة اآلية الرقم

 چڤ  ڤ  چ  6 1

 متواترة قراءة قرئ ) زينًة الكواكَب (

 متواترة قراءة قرئ ) زينًة الكواكِب (

 متواترة قراءة الكوكِب (قرئ ) زينُة 

 شاذة قراءة قرئ ) زينًة الكواكُب (

 چ چچ  9 2
 متواترة قراءة قرئ على ضم الدال ) ُدحورًا (

 شاذة قراءة ( ُدحورًا)  الدال بفتح قرئ

 چڱ   چ  12 3
 متواترة قراءة قرئ بضم التاء ) َعِجْبُت (

 متواترة قراءة ( َعِجْبتَ )  التاء بفتح قرئ

 چۇ  ۇ  چ  17 4
 متواترة قراءة الواو بسكون(  َأوْ )  قرئ

 متواترة قراءة الواو بفتح(  َأوَ )  قرئ

 چىئ  چ  22 5
 متواترة قراءة قرئ ) َوأَْزَواَجهم ( على نصب اجليم

 شاذة قراءة اجليم رفع على(  وأَْزَواُجهم)  قرئ

 چھ  ھ  چ  38 6

 متواترة قراءة َلَذائُِقو الَعَذاِب (قرئ حبذف النون ) 

 ُقونَلَذائِ )  النون والنصب بإثبات قرئ
 ( العذابَ 

 شاذة قراءة
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 وَلَذائِقُ )  النون والنصب حبذف قرئ
 ( العذابَ 

 شاذة قراءة

 چۇئ  ۇئ  ۆئچ  126 7
 متواترة قراءة قرئ بنصب ) اهلَل َرب ُكْم َوَرب  (

 متواترة قراءة ( َوَربُّ  َرب ُكمْ  اهللُ ) قرئ بالرفع 

 چىئ   ىئ  چ  152 8
 متواترة قراءة قرئ بفتح وضّمة ) َوَلَد اهللُ (

 شاذة قراءة ( اهللِ  َوَلدُ ) واإلضافة  بضّمة قرئ

 متواترة قراءة قرئ بفتخ اهلمزة ) َأْصطََفى ( چی  چ  153 9

 متواترة قراءة ( اْصطََفى) وص   هبمزة قرئ   

 چائ  ائ  چ  177 10
 متواترة قراءة قرئ ) نـََزَل ( مبنيا للفاع 

 شاذة قراءة للمفعول مبنيا(  نُزِلَ )  قرئ

 چٱ  ٻچ  1 11
 متواترة قراءة الصاد ) الّصافّاِت ( من التاء قرئ بإدغام

 متواترة قراءة قرئ بإظهار الصاد ) الصافات (

 چڄ  ڄچ  8 12
 متواترة قراءة ( َيس م ُعونَ  ال)  قرئ بتشديد

 متواترة قراءة ( َيْسَمُعونَ  ال)  بالتخفيف

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ  25 13
 متواترة قراءة تاءال بتشديد(  تـ َناَصُرونَ  ال) قرئ 

 شاذة قراءة  األص على(  َصُرونَ  تـَتَـَنا ال) قرئ 

 متواترة قراءة ( َوَصد قَ )  الدال قرئ بالتشديد چہ  ہ چ  37 14
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 شاذة قراءة ( َوَصَدقَ )  الدال بالتخفيف قرئ

 

 


