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ملخص

سوسن بنت حسن

يهدف هذا البحث جلمع ودراسة واستقراء مواضع توجيه القراءات يف تفسري التسهيل
األندلسي (ت741:هـ) من أول سورة الكهف
الكليب
لعلوم التنزيل لإلمام ابن ُج ّ
ّ
زي ّ
إىل هناية سورة احلج ،وتكمن مشكلة البحث يف حصر ودراسة ومناقشة توجيه
زي ؛ فتفسريه –رمحه هللا -يعد من املصادر
القراءات يف تفسري التسهيل البن ُج ّ
املهمة لعلم توجيه القراءات وبيان عللها وحججها ،حيث مل يسبق خدمته
كمشروع حبثي مستقل خيدم طلبة العلوم الشرعية عامة وطلبة علوم القراءات خاصة،
إلثراء املكتبة اإلسالمية مبؤلفات علوم القراءات ،وكان من أهم أهداف البحث
وأسباب اختياره :إبراز أمهية علم التوجيه التصاله بعلم القراءات القرآنية ،والتعريف
زي العلمية ،وكيفية تناوله لعلم التوجيه يف تفسريه؛ الذي يعترب من أهم
مبكانة ابن ُج ّ
زي،
كتب التفسري املوجزة ،والرغبة يف خدمة علم التوجيه من خالل تفسري ابن ُج ّ
وفق منهج علمي أصيل اتبعت فيه املنهج االستقرائي الوصفي التحليلي ،وسرت يف
البحث على املنهج التايل  :كتابة موضع توجيه القراءة ودراسة موطن التوجيه بذكر
القراءات املتواترة فيه ،وعزوها ملن قرأها مع ذكر أقوال األئمة الواردة من مصادر
التوجيه املعتمدة ،مع مناقشتها ابختصار .ومن أبرز نتائجه :غزارة تفسري ابن جزي
واعتناؤه بعلم التوجيه الذي تناوله ابستفاضة ،وأتثر بعلمائه ،يف التفسري :كابن عطية
كمكي (ت437:هـ) ،واملهدوي(ت440:هـ) ،وكذا
(ت542:هـ) ،أو يف مؤلفاتهَ :
زي التوجيه اللغوي والنحوي والصريف للقراءة ،وقد
من أصول التوجيه عند ابن ُج ّ
يستشهد بدليل مأثور.

َّ
زي ،الكهف ،احلج ،الدراسة.
كلمات دالة :توجيه ،قراءات ،ابن ُج ّ
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 .1املقدمة:
محدا طيبًا مبارًكا فيه ،الذي اصطفى محلة كتابه من عباده ،جبعلهم أهله
احلمد هلل ً
وخاصته وخريته من خلقه ،فأحتفهم مبعرفة قراءاته ورواايته ،فحازوا بذلك من الشرف أقصاه،
ومن الفخر أعظمه وأعاله.
والصالة والسالم على سيد ولد آدم سيدان حممد أفضل من قرأ القران وعلّمه وبلَّغه،
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
وبعد:
عريب مبني ،قال تعاىل﴿ :وإِن ۥَّه لَتَن ِزيل ر ِ ِ
فقد نزل القرآن الكرمي بلسان ٍ
ني
ب ٱل ََٰعلَم َ
َ ُ َُّ
ٱلروح ٱألَِمني  ١٩٣علَى قَـلبِ ِ
ِ
ِِ
ِِ ٍ
ان َعرٍِيب ُّمبِ ٍ
ِِ
ني
َ َٰ َ
ُ
 ١٩٢نـََزَل به ُّ ُ
ك لتَ ُكو َن م َن ٱل ُمنذر َ
ين  ١٩٤بل َس َ ّ
[ ﴾ ١٩٥الشعراء ،]195-192:على أفصح األقوام ،املشتغلني ابلبيان ،اآلخذين بنهج
البالغة والربهان إىل درجة اإلمعان ،فمـن أطاع واستقام رقى به إىل أعايل اجلنـان.
يسر سبحانه وتعاىل تالوته على األمة ،فتناقله اخللف عن السلف عن رسول
لذلك َّ
هللا  جيالً بعد جيل نقالً موث ًقا أبسانيد صحيحة ،حتقي ًقا لوعد هللا تعاىل يف قوله ﷻ:
ِ
ِ ِ
ِ
ونظرا ملكانة القرآن الكرمي اجلليلة
﴿إ َّان َن ُن نـََّزلنَا ٱل ّذكَر َوإ َّان لَۥهُ َحلََٰفظُو َن [ ﴾ ٩احلجرً ،]9:
تنافس العلماء األجالء يف تعلم القرآن الكرمي وكل ما يتصل به من علوم فإن شرف العلم
بشرف متعلقه ،فكثر التدوين يف علوم القراءات وخاصة علم توجيه القراءات ،ومن أهم
كنوزا استقى منها علماء هذا الفن مصنفاهتم،
مصادر هذا العلم كتب التفسري ،فقد حوت ً
وممن انل هذا الشرف اإلمام الشهيد أيب القاسم حممد بن أمحد بن جزى الكليب  -رمحه هللا
تعاىل( -ت741:هـ) ،يف تفسريه املسمى" :التسهيل لعلوم التنزيل" ،الذي تناول فيه
ابإلضا فة إىل تفسري اآلايت الوجوه الواردة يف إعراهبا ،ونكاهتا البالغية ،وأبنيتها وتصاريفها،
وتوجيه القراءات فيها وبيان عللها أبسلوب واضح يتسم ابليسر والسهولة ،دون إجياز خمل
وال تطويل ممل ،بل يعد تفسريه من املصادر املهمة لعلم توجيه القراءات وبيان عللها
وحججها.
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زي ،والتعريف بتفسريه
 .2القسم األول :ترمجة موجزة لإلمام ابن ُج ّ
"التسهيل لعلوم التنزيل".
وفيه مبحثان:

 1.2ترمجة موجزة للمؤلف ،وفيه أربعة مطالب:
 1.1.2امسه ،ونسبه وكنيته ومولده ونشأته.2

 2انظر مظان ترمجته :ابن اخلطيب ،لسان الدين حممد بن عبدهللا السلماين .اإلحاطة يف أخبار غرانطة( ،القاهرة:
مكتبة اخلاجني ،ط1393 ،2هـ1973/م) ،20/3 ،ابن اخلطيب ،لسان الدين حممد بن عبدهللا السلماين .الكتيبة
الكامنة يف من لقيناه ابألندلس من شعراء املائة الثامنة( ،بريوت :دار الثقافة1963 ،م) ،ص ،46ابن فرحون،
إبراهيم بن علي بن حممد اليعمري .الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب( ،القاهرة :دار الرتاث ،274/2 ،ابن
األمحر ،إمساعيل بن يوسف بن حممد األنصاري .أعالم املغرب واألندلس يف القرن الثامن( ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
1396هـ1976/م) ،ص  ،166-165ابن اجلزري ،مشس الدين حممد بن حممد بن يوسف .غاية النهاية يف
طبقات القراء( ،بريوت :مكتبة ابن تيمية ،ودار الكتب العلمية1351 ،هـ1932/م) ،83/2 ،ابن حجر
العسقالين ،أمحد بن علي بن حممد .الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة( ،حيدر آابد ،اهلند :دائرة املعارف العثمانية،
ط1392 ،2هـ1972/م) ،89-88/5 ،الداوودي ،حممد بن علي .طبقات املفسرين( ،القاهرة :مكتبة وهبه)،
 ،85/2التنبكيت ،أمحد اباب بن أمحد بن الفقيه .نيل االبتهاج بتطريز الديباج( ،مصر :مطبعة شقرون1351 ،هـ)،
ص ،235املقري ،شهاب الدين أمحد بن حممد .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين
بن اخلطيب( ،بريوت :دار صادر1408 ،هـ1988/م) ،514/5 ،املقري ،أمحد بن حممد .أزهار الرايض يف
أخبار القاضي عياض( ،القاهرة :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر1358 ،هـ1939/م) ،185/3 ،خملوف،
حممد .شجرة النور الزكية( ،القاهرة :املطبعة السلفية1349 ،هـ) ،231/1 ،النباهي ،أبو احلسن بن عبدهللا بن
احلسن .اتريخ قضاة األندلس( ،بريوت :دار اآلفاق ،ط1403 ،5هـ1983/م) ،ص ،177الباابين ،إمساعيل بن
حممد .هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1951 ،م)،160/2 ،
الزركلي ،خري الدين .األعالم (تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني( ،بريوت :دار العلم
للماليني ،ط2002 ،15م) ،231/5 ،كحالة ،عمر بن رضا .معجم املؤلفني( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)،
.11/9
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امسه ونسبه وكنيته  :هو أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حيىي

املالكي .6
األندلسي ،5
الكليب ،4
زي،3
بن عبد الرمحن ابن يوسف بن ُج ّ
ّ
ّ
ّ

زي يوم اخلميس التاسع من ربيع الثاين سنة  693هـ،
مولده ونشأته :ولد ابن ُج ّ

من أهل غرانطة ،وذوي األصالة والنباهة فيها ،من بيت علم وعدالة وفضل وجاللة ،قال
زي بيت كبري مشهور ابملغرب واألندلس" ،7ويقول ابن اخلطيب" :قريع
املقري ":بيت بين ُج ّ
أصالة قدمية ،وابرق دمية ،وذخرية يف صوان أقطار عدمية" ،8فنشأ يف بيت علم منذ صغره
فعكف على طلب العلم ،وداوم على حتصيله.9

 2.1.2مؤلفاته.

 3أصل سلفه من حصن "ولبه" نزل هبا أوهلم عند الفتح ،وهم من األسر املشتهرة يف القرن الثامن بغرانطة لنبوغ
بعضهم يف القضاء واخلطابة ،والعلوم الشرعية ،والفنون األدبية .انظر :املقري ،أزهار الرايض ،مرجع سابق.185/3 ،
 4نسبة إىل قبيلة بين كلب املشهورة ابليمن ،املنتسبة إىل كلب بن وبرة ،بطن من قضاعة من قحطان ،منهم :أسامة
بن زيد ،ودحية الكليب رضي هللا عنهما .انظر :ابن حزم ،أمحد بن علي بن أمحد القرطيب الظاهري .مجهرة أنساب
العرب( ،بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،هـ1983/م) ،ص ،455ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي.
االشتقاق( ،بريوت :دار اجليل1411 ،هـ1991/م) ،ص ،537السمعاين ،عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي
املروزي .األنساب( ،حيدر آابد ،اهلند :جملس دائرة املعارف العثمانية1382 ،هـ1962/م).130/11 ،
 5نسبة إىل األندلس ،وهي :ما يعرف اليوم إبسبانيا شبه اجلزيرة الواقعة ابجلنوب الغريب من قارة أورواب ،فتحها
املسلمون بقيادة طارق بن زايد .انظر :احلميدي ،حممد بن فتوح بن عبدهللا األزدي .جذوة املقتبس يف ذكر والة
األندلس( ،القاهرة :الدار املصرية للتأليف والنشر1966 ،م) ،ص ،6احلمريي ،حممد بن عبدهللا بن عبداملنعم.
صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض املعطار( ،بريوت :دار اجليل1408 ،هـ1988/م) ،ص،6-3
احلجي ،عبدالرمحن .التاريخ األندلسي( ،دمشق :دار القلم1396 ،هـ) ،ص.35
 6ابن فرحون ،الديباج املذهب ،مرجع سابق.274/2 ،
 7املقري ،نفح الطيب ،مرجع سابق.282/7 ،
 8ابن اخلطيب ،الكتيبة الكامنة ،مرجع سابق ،ص.46
 9انظر :ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،مرجع سابق ،392/3 ،املقري ،نفح الطيب ،مرجع سابق  ،282 /7املقري،
أزهار الرايض ،مرجع سابق ،185/3 ،خملوف ،شجرة النور الزكية ،مرجع سابق ،231/1 ،كحالة ،معجم املؤلفني،
مرجع سابق ،11/9 ،الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.231/5 ،
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زي حمبًا للعلم ،متفر ًغا للعلم ،مشتغالً ابلتصنيف ،قال عنه تلميذه لسان
كان ابن ُج ّ
الدين ابن اخلطيب ":وفرغ للعلم من مجيع أعماله ،وتفيّأ رايض دواوينه عن ميينه ومشاله،
فدون الكثري وصنّف ..ومل يزل يسلك
واقتصر على طلب كماله ،مع وفور ضياعه ،ومنو مالهّ ،
طريق اجملتهدين ،فدون يف الفقه والدواوين ،وسفر يف علم اللسان على وجه اإلحسان ،ورحل
يف علم التفسري إىل كل طية ،وركض يف أغراضه كل مطية" .10
فمن مؤلفاته:
 -1التسهيل لعلوم التنزيل .11
 -2وسيلة املسلم يف هتذيب صحيح مسلم .12
 -3األنوار السنية يف الكلمات السنية .13
 -4القوانني الفقهية ،يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية
واحلنبلية ،14ويف آخره ذكر الدعوات واألذكار ،املخرجة من صحيح األخبار .15
 -5تقريب الوصول إىل علم األصول .16

 3.1.2ثناء العلماء عليه ،ووفاته.
 10انظر :ابن اخلطيب ،لسان الدين حممد بن عبدهللا السلماين .أوصاف الناس يف التواريخ والصالت تليها الزواجر
والعظات( ،املغرب :مطبعة فضالة احملمدية) ،ص.27
 11مطبوع بعدة طبعات ،بتحقيق :عدانن زوزو وحممد رضوان عن دار الكتاب العريب ببريوت ،وبتحقيق :د .عبد
هللا اخلالدي عن دار األرقم بن أيب األرقم ببريوت ،وبتحقيق :حممد سامل هاشم عن دار الكتب العلمية ببريوت،
وكذلك يف رسالة علمية بتحقيق :علي الصاحلي عن دار طيب اخلضراء مبكة املكرمة( .وهي الطبعة اليت اعتمدت
عليها الباحثة).
 12انظر :ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،مرجع سابق ،12-11/3 ،خملوف ،شجرة النور الزكية ،مرجع سابق.306/1 ،
 13مطبوع ،بتحقيق :د .حممد شايب شريف اجلزائري عن دار الكتب العلمية ببريوت .ابن اخلطيب ،اإلحاطة،
مرجع سابق.12-11/3 ،
 14مطبوع ،حبقيق :ماجد احلموي عن دار ابن حزم ببريوت ،وطبع بتحقيق :أ.د .حممد سيدي حممد موالي.
 15ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،مرجع سابق.21/3 ،
 16مطبوع ،بتحقيق :حممد حسن حممد حسن إمساعيل عن دار الكتب العلمية ببريوت ،وبتحقيق :د .حممد املختار
بن الشيخ حممد األمني الشنقيطي.
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أوالً :ثناء العلماء عليه:

كان – رمحه هللا-إمام عصره يف شىت الفنون ،من تفسري وقراءات وحديث وأصول
مشهورا
مقدما
وأدب ولغة ،عاملا مشارًكا ً
اهرا ً
ً
نبيها م ً
قال عنه تلميذه احلضرمي ":كان رجالً ذا مروءة كاملة ،حافظًا ،متقنًا ،ذا أخالق
ٍ
وعلما أغنت عن التعريف به" .17
فاضلة ،وداينة ،وعفة ،وطهارة ،وشهرته دينًا ً
وردا
يسا
وتعليماً ،
ً
قال تلميذه لسان الدين بن اخلطيب ":ومل يزل يقيم الرسوم تدر ً
مسيما ،إىل أن استشهد" .18
وتسليما ،ويسرح يف روض املعارف ً
ً
وقال أيضا ":وكان رمحه هللا تعاىل على طريقة مثلى من العكوف على العلم،
فقيها حافظًا
واالقتصار على االقتيات من حر النشب ،واالشتغال ابلنظر والتقييد والتدوينً ،
قائما على التدريس ،مشارًكا يف فنون من عربية وفقه وأصول وقراءات وأدب وحديث ،حفظة
ً
للتفسري ،مستوعبًا لألقوال ،مجاعةً للكتب ،ملوكي اخلزانة ،حسن اجمللس ،ممتع احملاضرة ،قريب
الغور ،صحيح الباطن ،تقدم خطيبًا ابملسجد األعظم من بلده على حداثة سنه ،فاتفق على
فضله ،وجرى على سنن أصالته".19
اثنيًا :وفاته:

شهيدا يف معركة طريف  ،20يوم االثنني السابع من مجاد األوىل سنة 741هـ،
تويف ً
وله من العمر 48سنة ،وقد أبلى فيها بالءً حسنًا بشحذ مهم الناس ،وحتريضهم على الثبات،

 17التنبكيت ،نيل االبتهاج ،مرجع سابق ،ص.239
 18ابن اخلطيب ،الكتيبة الكامنة ،مرجع سابق ،ص.46
 19انظر :ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،مرجع سابق ،11/3 ،املقري ،نفح الطيب ،مرجع سابق.514/5 ،
 20طريف :نسبة إىل طريف الرببري موىل موسى بن نصري ،وهي شبه اجلزيرة الواقعة على الساحل االسباين املقابل
ملدينة سبتة املغربية ،وقعت فيها موقعة طريف بني املسلمني والنصارى ،تكبد فيها املسلمون اهلزمية ،واستشهد مجع
من القادة والعلماء انظر :ابن خلدون ،عبدالرمحن بن حممد،كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف معرفة أايم العرب
والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب( ،بريوت :دار الفكر ،ط1408 ،2هـ1988/م)،
 ،346/7املقري ،نفح الطيب ،مرجع سابق ،14/5 ،عنان ،حممد عبدهللا .هناية األندلس( ،القاهرة :مطبعة جلنة
التأليف ،ط1386 ،3هـ) ،ص.128
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تقبل هللا شهادته.21

 4.1.2قيمته العلمية ،ومكانته بني التفاسري.
زي" وقيمته العلمية ،اليت
ال ختفى مكانة "تفسري التسهيل لعلوم التنزيل البن ُج ّ
ظهرت من خالل:
زي يف مستهل تفسريه مسائل عن علوم القرآن والتفسري واللغات قسمها
 -1ذكر ابن ُج ّ
على مقدمتني :املقدمة األوىل :يف أصول التفسري وعلوم القرآن ،قسمت على اثين
اباب.
عشر ً
 -2املقدمة الثانية :لغوية ختتص ابأللفاظ اليت يكثر دوراهنا ابلقرآن الكرمي .22
 -3اشتمل تفسري التسهيل لعلوم التنزيل على أغلب مصادر التفسري األصيلة القيّمة ،مع
اهتمامه ابلتفسري ابملأثور غالبًا ،وإيراده للتفسري ابلرأي ،دون تطويل ممل وال إجياز خمل،
جامعا".23
انفعا؛ إذ جعلته ً
وجيزا ً
حيث قال يف مقدمته" :وسلكت فيه مسل ًكا ً
زي بعلوم القرآن وعلوم القراءات والتوجيه ،وعلوم اآللة واللغة من نو
 -4اعتناء ابن ُج ّ
وبالغة وصرف ،مع التتبع ألقوال العلماء من املفسرين والرتجيح بينها ،إبيضاح وإجياز
مقنن خيدم تفسريه ،وبني املعىن املقصود.
زي ملشكل القرآن ،أو ما يشكل من املسائل العلمية
 -5كما تظهر قيمته إبيضاح ابن ُج ّ
فيوضحها ،بدفع اإليهام ،حبل املقفالت ،أو حسن العبارة ،أو رفع االحتماالت وبيان
اجملمالت .)24
زي لنُكت وفوائد علمية قلَّما ذكرها غريه ،تدل على سعة علمه ،وتنوع
 -6بيان ابن ُج ّ
ومتيز مصنَّفه ،فقال ":ذكر نكت عجيبة ،وفوائد غريبة ،قلما توجد يف كتاب؛ ألهنا

 21انظر :ابن اخلطيب ،اإلحاطة ،مرجع سابق ،20/3 ،الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.325/5 ،
 22ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق 60/1 ،وما بعدها.
 23املرجع السابق.58/1 ،
 24املرجع السابق.59/1 ،
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من بنات صدري ،ونتائج فكري ،أو مما أخذته عن شيوخي ،أو مما التقطته من
مستظرفات النوادر ،الواقعة يف غرائب الدفاتر".25

 5.1.2منهج املؤلف يف إيراد القراءات وتوجيهها.

زي القراءات يف مقدمته األوىل يف الباب الثامن فجعله يف جوامع
 -1ذكر ابن ُج ّ
وبني األصول والفرش عند القراء ،كما َّبني فيها
القراءات ،وأقسامها ،وشروطهاَّ ،
أمساء أئمة القراءات العشرة املتواترة ابستثناء يعقوب احلضرمي وخلف العاشر،
وأضاف هلم ابن حميصن ،26وذكر أن الشاذ عنده ما سوى ذلك .27
زي تفسريه على قراءة انفع برواية ورش ،ألهنا القراءة املشتهرة يف املغرب
 -2بىن ابن ُج ّ
واألندلس.28
زي على عرض اختالفات القراءات الفرشية دون اخلالفات األصولية،
 -3اقتصر ابن ُج ّ
لتقويتها جلانب التفسري؛ ولعدم تغيريها املعىن املراد ،قال ":وذكران من سائر القراءات
ما فيه فائدة يف املعىن واإلعراب أو غري ذلك ،دون ما ال فائدة فيه زائدة ،واستغنينا
عن استيفاء القراءات؛ لكوهنا مذكورة يف الكتب املؤلفة فيها".29

 25املرجع السابق.59/1 ،
 26هو حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهيمي موالهم املكي ،أخذ عن :جماهد بن جرب ،سعيد بن جبري ،أخذ
عنه :شبل بن عباد ،تويف 123هـ .انظر :الذهيب ،حممد بن أمحد بن قيماز .معرفة القراء الكبار على الطبقات
واألعصار( ،بريوت :دار الكتب العلمية1427 ،هـ1977/م) ،ص ،65ابن اجلزري ،غاية النهاية ،مرجع سابق،
.167/1
 27ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.106/1 ،
 28املرجع السابق.76/1 ،
 29املرجع السابق.76/1 ،
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زي القراءات املتواترة دون اسنادها ملن قرأ هبا ،فيوردها اترةً بصيغة املبين
 -4يذكر ابن ُج ّ
رئ" ،30واترةً ابستخدام لفظ " جيوز" ،31أو يذكر القراءة مباشرة دون
للمجهول "قُ َ
32
واندرا ما يصرح ابسم القارئ.33
أي صيغ ً ،
زي أثناء تفسريه بعض القراءات الشاذة.34
 -5قد يذكر ابن ُج ّ

زى من أول سورة الكهف
 .3القسم الثاين :توجيه القراءات الواردة يف تفسري ابن ُج ّ
مجعا ودراسة ،وحيتوي على متهيد ،ومخسة مباحث:
إىل هناية سورة احلجً ،

التمهيد :تعريف علم توجيه القراءات ،واملصطلحات املرادفة للتوجيه يف االصطالح.

وجه الشيء ،أي :جعله إىل جهة ،وأصل
يوجه املضعفَّ ،
التوجيه لغةً :مصدر للفعل َّ
وجه ّ
جهته :وجهته ،قال تعاىل ﴿:أَيـنَما يـوِجههُّ َال ي ِ
ت ِِبَ ٍري ﴾[النحل ،]76:وقيل أيّ :بني
َ َُ ّ
َ
وجهه ،أو جعله ذا وجه ،أي :حجة وبرهان ،و(الواو اجليم واهلاء) أصل واحد يدل على

مقابلة لشيء ،والوجه مستقبل لكل شيء ،ووجه الكالم هو املعىن املقصود .35

التوجيه يف االصطالح:

تنوعت تعاريف العلماء لعلم التوجيه ،فهو علم غايته بيان وجوه القراءات ،واتفاقها مع قواعد
اللغة ولو بوجه ،36ومل يستخدم لفظ توجيه القراءات عند املتقدمني حىت القرن السادس ،عند
 30ينظر :اآلية رقم ( ،)36من سورة الكهف.
 31ينظر :اآلية رقم ( ،)33من سورة الكهف.
 32ينظر :اآلية رقم ( ،)23من سورة مرمي.
 33ينظر :اآلية رقم ( ،)2من سورة احلج.

ابلزاي يف لفظ ﴿ َو ِرءۡ يٗ ا ﴾ ،اآلية رقم ( ،)74من سورة مرمي ،ووردت يف القراءة بضم الفاء
 34وردت يف القراءة َّ
ُف﴾ ،اآلية رقم ( ،)23من سورة األنبياء.
من غري تنوين ،وضم الفاء مع التنوين يف لفظ ﴿أ ٍّ

 35ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر1414 ،هـ)  ،555/13ابن فارس ،أبو احلسني
أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة( ،بريوت :دار الفكر) .89-88/6
(عمان :دار عمار1430 ،هـ)
 36انظر :القضاة ،د .أمحد حممد مفلح ،وآخرون ،مقدمات يف علم القراءاتًّ ،
ص.222:
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أيب احلسن شريح الرعيين (ت539:هـ) يف كتابه ":اجلمع والتوجيه ملا انفرد به يعقوب بن
إسحاق احلضرمي".37
فعرفه اإلمام الزركشي (ت794 :ه) ":وأما التوجيه :وهو ما احتمل معنيني ويؤتى به عند
َّ
فطنة املخاطب " .38وقال عنه ":معرفة توجيه القراءات وتبيني وجه ما ذهب إليه كل
قاريء.39"..
عرفه اجلرجاين (ت816:هـ) ":إيراد الكالم حمتمالً لوجهني خمتلفني".40
و َّ
وعرفه د .عبد العزيز احلريب ":علم يبحث عن معاين القراءات والكشف عن وجوهها يف
َّ
41
العربية" .
وعرفه أ.د .عبد العلي املسؤول ":تبيني وجه قراءة ما ابعتماد أحد أدلة العربية اإلمجالية من
َّ
42
وعرفه أ.د .إبراهيم الدوسري ":علم يعىن ببيان
نقل وإمجاع وقياس واستصحاب حال " َّ .
وجوه القراءات يف اللغة والتفسري وبيان املختار منها".43

 37احلريب ،توجيه مشكل القراءات العشرية ،مرجع سابق ،ص.65:
 38الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق :حممد أبو الفضل( ،بريوت :دار إحياء
الكتب ،دار املعرفة1375 ،هـ).314/2 ،
 39املرجع السابق.339/1 ،
 40اجلرجاين ،علي بن حممد ،التعريفات( ،بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،هـ) ،ص.69:
 41احلريب ،عبد العزيز بن علي ،توجيه مشكل القراءات العشرية( ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى1417 ،هـ)،
ص.63:
 42املسؤول ،عبد العلي ،القراءات الشاذة ،ضوابطها واالحتجاج هبا يف الفقه والعربية( ،الرايض :دار ابن القيم،
2008م) ،ص.162:
 43الدوسري ،أ.د .إبراهيم سعيد ،خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات( ،الرايض :دار
احلضارة1429،هـ2008/م) ،ص49:
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ولعلم التوجيه مصطلحات مرادفة له يف االصطالح ،منها :علل القراءات  ،44االحتجاج
للقراءات ،45االنتصار للقراءات ،الفصل بني القراءات ،معاين القراءات ،إعراب القراءات،
46
وجوه القراءات

 1.3سورة الكهف ،وفيه أربعة عشرة مطالب:
 1.1.3اآلية ( ،)16قال تعاىلَ ﴿ :ويـُ َهيِّئ لَ ُكم ِّمن أَمرُكم ِّمرفَـ ًقا﴾.
زيِّ ﴿:مرفَـ ًقا﴾[ ،]16بفتح امليم وكسرها ،ما يرتفق به وينتفع .47
قال ابن ُج ّ
مل ينسب القراءة ،فقرأ انفع وأبو جعفر وابن عامر :بفتح امليم وكسر الفاء ،وقرأ
الباقون :بكسر امليم وفتح الفاء  ،48وقد قام بتوجيه القراءتني ابملعىن ،ومل يتغري املعىن ابلتوجيه،
وقيل :مها لغتان فصيحتان مبعىن واحد ،وهو فيما يرتفق به .49وقيل :بفتح امليم مصدر
44
ابحث عن أنّيتها .طاشكربي
عرفه طاشكربي زادة (ت968:هـ) " :علم ابحث عن ملية القراءات كما أن القراءة ٌ
زادة ،أمحد بن مصطفى ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
1405هـ).235/2 ،
 45عرفه د .حازم حيدر يف مقدمة حتقيق شرح اهلداية " :علم يقصد منه تبيني وجوه وعلل القراءات واإليضاح عنها
واالنتصار هلا .املهدوي ،أبو العباس أمحد بن عمار .شرح اهلداية( ،عمان ،األردن :دار عمار1427 ،هـ2006/م)،
ص.20

 46ينظر :مقدمة حتقيق شرح اهلداية للدكتور :حازم حيدر ،املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص ،23احلريب،
توجيه مشكل القراءات العشرية ،مرجع سابق ،ص ،63:الدوسري ،خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات،
مرجع سابق ،ص ،49:اجلكين ،أ.د .السامل حممد حممود ،حبث مناذج من توجيه اإلمام الشاطيب للقراءات يف منظومته
حرز األماين ووجه التهاين( ،مراكش ،احلجة جملة علمية حمكمة ،عن مركز اإلمام أيب عمرو الداين للدراسات والبحوث
القرآنية املتخصصة1436 ،هـ2005/م) ،ص.49
 47ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.)12/3( ،
 48انظر :الداين ،أبو عمرو عثمان بن سعيد .التيسري يف القراءات السبع ،ص ،142:ابن اجلزري ،مشس الدين أبو

اخلري .النشر يف القراءات العشر( ،بريوت :دار الكتب العلمية) ،232/2 ،البنا ،أمحد بن حممد الدمياطي .خمتصر

إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( ،بريوت :دار ابن حزم1431 ،هـ2010/م) .998/2
 49انظر :الفراء ،أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبدهللا بن منظور الديلمي .معاين القرآن( ،مصر :دار املصرية للتأليف
والرتمجة) ،136/2 ،ابن إدريس ،أبو بكر أمحد بن عبيد هللا .الكتاب املختار يف معاين قراءات أهل األمصار،
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كاملرجع ،وبكسر امليم من االرتفاق ،وقيلِ :مرفق اإلنسان ،ومما سبق يتبني أن االمجاع من
أهل العربية أن األفصح فيما ارتفق به ِ
(مرفق) بكسر امليم وفتح الفاء .50
 2.1.3اآلية ( ،)25قال تعاىل﴿ :ولَبِثُوا ِيف َكه ِف ِهم ثـَ َٰلَ َ ِ ٍ ِ ِ
ني َوٱزَد ُادوا تِس ًعا
ث مائَة سن َ
َ

﴾.

ِِ
قال ابن جزي ﴿:ثـَ َٰلَ َ ِ ٍ ِ ِ
ث ِمائٍَة)
ني) على البدل من (ثـَ َٰلَ َ
ني ﴾ [ ،]25وانتصب (سن َ
ث مائَة سن َ
ُ ّ
ٍ
ِ
َٰ
ث مائَة) ،وقرئ :بغري تنوين
أو عطف بيان ،أو على التمييز؛ وذلك على قراءة التنوين يف (ثـَلَ َ

على اإلضافة .51
مل ينسب القراءة ،فقرأ محزة والكسائي وخلف :بغري تنوين إبضافة (مائه) إىل (سنني)،
والباقون :ابلتنوين،52
وقد قام بتوجيه القراءة ،فمن أضاف وملن ينون أوقع اجلمع يف (سنني) موقع املفردِ ،
و(مائٍَة)
واحد وقع موقع اجلمع ،وأخرج الكالم على أصله؛ ألن قولك (ثالمثئة سنة) ،أصلها :ثالمثئة
من السنني ،لكنهم استعملوا التفسري ابلواحد ،فكثر حىت صار التفسري ابجلمع شاذًا ،ومن
نون ،أوقع اللبث على السنني فجاء على التقدمي والتأخري ،فالتقدير :ولبثوا يف كهفهم سنني
أيضا ،وذلك أنه ملا قالَ ﴿ :ولَبِثُوا ِيف َكه ِف ِهم
ثالمثئة ،وقد قيل :إن من نون جاء على التفسري ً

(الرايض :مكتبة الرشد1428 ،هـ2007/م) ،490/1 ،الطربي ،حممد بن جرير .جامع البيان يف أتويل القرآن،
(بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،هـ2000/م ،618/17 ،األزهري ،أبو منصور حممد  .علل القراءات( ،بدون،
1412هـ).334/1 ،
 50انظر :ابن خالويه ،أبو عبدهللا احلسني بن أمحد .احلجة يف القراءات السبع( ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
1421هـ2000/م) ،ص ،224ابن زجنلة ،أبو زرعة عبدالرمحن بن حممد .حجة القراءات( ،بريوت :دار الرسالة)،
ص  ،412ابن أيب طالب ،حممد مكي .الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها( ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
ط1418 ،5هـ1997/م) ،56/2 ،املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص.580
 51ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.23/3 ،
 52انظر :ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،233/2 ،البنا ،خمتصر إحتاف فضالء البشر ،مرجع سابق.999/2 ،
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ِِ
ثـَ َٰلَ َ ِ ٍ
ني)
ث مائَة﴾ ،وقع اإليهام عند السامعني هل هي سنون ،أم أشهر ،أم أايم ،فقال( :سن َ
على جهة البيان ،ومما سبق يظهر أن التنوين هو االختيار؛ ألنه املستعمل املشهور.53

ِ
ِِ ِ ِ
يل َوَال يُش ِرُك
 3.1.3اآلية ( ،)26قال تعاىلَ :
﴿ما َهلُم ّمن ُدونهۦ من َو ٍّ
ِِ
َح ًدا﴾.
ِيف ُحكمهۦ أ َ
زيَ ﴿:وَاليُش ِرُك ِيف ُحك ِم ِهۦ أَ َح ًدا  ،]26[ ﴾٢٦هو خرب يف قراءة من قرأ ابلياء
قال ابن ُج ّ
والرفع ،وقرئ :ابلتاء واجلزم على النهي.54

مل ينسب القراءة ،فقرأ ابن عامر :ابلتاء واجلزم ،وقرأ الباقون :ابلياء والرفع .55
وجه ابن ُجزي قراءة ابن عامر على اخلطاب والنهي ،فهو التفات من الغيبة إىل
حيث َّ
أحدا إىل علم الغيب ،فاخلطاب للنيب ،واملراد به
اخلطاب ،قيل :أي ال تنسب ً
األمة  .56وعلى قراءة الباقني ابلياء والرفع على اخلرب ،فنفى عنه تعاىل اإلشراك ،واملعىن:
أحدا .57
وال يُشرك هللا يف حكمه ً
 4.1.3اآلية ( ،)33قال تعاىل ﴿ :كِلتَا ٱجلَنـَّتَ ِ
ني ءَاتَت أُ ُكلَ َها ﴾.

زي ﴿:أُ ُكلَ َها﴾[ ،]33بضم اهلمزة :اسم املأكول ،وجيوز ضم الكاف وإسكاهنا.58
قال ابن ُج ّ

 53انظر :الفراء ،معاين القرآن ،مرجع سابق ،138/2 ،ابن زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع سابق ،ص ،414ابن
أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق ،58-57/2 ،املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص.581
 54ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.23/3 ،
 55انظر :ابن بليمة ،احلسن بن خلف .تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع( ،جدة :دار القلبة،
1409هـ) ،ص ،115ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،233/2 ،البنا ،خمتصر إحتاف فضالء البشر ،مرجع
سابق.1000/2 ،
 56املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص.582
 57انظر :ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق ،59/2 ،ابن زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع سابق ،ص.415
 58ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.28/3 ،
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مل ينسب القراءة ،فقرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو :بسكون الكاف ،وقرأ الباقون :بضمها .59
ووجه القراءتني بنفس املعىن ،فهما لغتان ،فعلى قراءة انفع وابن كثري وأبو عمرو أنه
عند اتصاهلا ابملكىن ث ّقلت ،وتوايل الضمتني ثقيل فخفف ابإلسكان ،لئال جيتمع على االسم

ثقل التأنيث والضم ،وقراءة الباقون على األصل بدليل :إمجاعهم على قراءة﴿ ذَ َوات َۡي
أ ُ ُك ٍل خَمۡ ط﴾[سبأ ،]16:حيث أتى مبا ليس فيه ثقل على األصل .60

ال لِص ِ
َٰحبِ ِۦه َوُه َو ُحيَا ِوُرهۥُ ﴾.
 5.1.3اآلية ( ،)34قال تعاىلَ ﴿ :وَكا َن لَ ۥهُ َمثٌَر فَـ َق َ َ
زيَ ﴿:وَكا َن لَ ۥهُ َمثٌَر﴾[ ،]34بضم الثاء وامليم :أصناف املال من الذهب والفضة
قال ابن ُج ّ
واحليوان وغري ذلك ،قاله ابن عباس وقتادة .وقيل :هو الذهب والفضة خاصة .وهو من
مثَر مال :إذا كثره ،وجيوز إسكان امليم ختفي ًفا .وأما بفتح الثاء وامليم :فهو املأكول من
الشجر ،وحيتمل املعىن اآلخر .61
مل ينسب القراءة ،فقرأ اإلمام أبو جعفر وعاصم وروح :بفتح الثاء وامليم ،وقرأ أبو
62
وجه القراءة ابلفتح
عمرو :بضم الثاء وإسكان امليم ،وقرأ الباقون :بضم الثاء وامليم  ،وقد ّ
وهو املأكول من مثر األشجار ،وحيتمل مجع مثرة وهو املعىن اآلخر املقصود ،وعلى قراءة أيب
عمرو أنه أسكن امليم للتخفيف وأصلها الضم ،وعلى قراءة الباقني بضم الثاء وامليم فجعلوها
مجع مثار؛ ومثار مجع َمثر ،ومثر مجع مثرة ،فهو مجع اجلمع ،وقد يكون مثر مجع مثر كبدنة وبدن،

 59انظر :ابن أيب طالب ،حممد مكي .التبصرة يف القراءات( ،الكويت :معهد املخطوطات العربية1405 ،هـ) ،ص
 ،164ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،162 /2 ،البنا ،خمتصر إحتاف فضالء البشر ،مرجع سابق.1001/2 ،
 60انظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص ،102ابن زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع سابق،
ص ،146ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق.314-313/1 ،
 61ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.28/3 ،
 62انظر :ابن الباذش ،أمحد بن علي .اإلقناع يف القراءات السبع( ،مكة املكرمة :مركز البحث العلمي وإحياء
الرتاث ،جامعة أم القرى1423 ،هـ) ،ص  ،689ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،233 /2 ،البنا ،خمتصر
إحتاف فضالء البشر ،مرجع سابق.1001/2 ،
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مفردا ملا جيتىن كعنق ،وهذا اندر ،قليل يف الكالم ،63
فيكون مجع مفرد ،وجيوز أن يكون امسًا ً
واستشهد عليه بقول ابن عباس وقتادة –رضي هللا عنهما .64

 2.3سورة مرمي ،وفيه عشرة مطالب:
إَِّمنَآ

 1.2.3اآلية (،)19
ك ِألَهب لَ ِ
ِِ
ك غُ َٰلَ َماً َزكِيّاً﴾.
َربّ َ َ
ِ
ب﴾ [ ،]19ابلياء ،والفاعل فيه هو ضمري الرب
قال ابن ُج ّ
زي :وقرئ﴿ :أل ََه َ
سبحانه وتعاىل ،وقرئ :هبمزة املتكلم ،وهو جربيل ،وإمنا نسب اهلبة إىل نفسه :ألنه هو
الذي أرسله هللا هبا .أو يكون قال ذلك حكاية عن هللا تعاىل .65
مل ينسب القراءة ،فقرأ اإلمام أبو عمرو ويعقوب وورش :ابلياء بعد الالم ،واختلف
عن قالون ،وقرأ الباقون :ابهلمز وهو الوجه الثاين لقالون .66
قال

تعاىل:

﴿

قَ َال

أ ََان

ول
َر ُس ُ

وقد قام بتوجيه القراءتني ،فمن قرأ ابلياء على اإلخبار عن هللا ﷻ (الضمري
للرب) ،فاإلسناد حقيقي ،فكأن جربيل  قال هلا :إمنا أان رسول ربك ليهب لك ربك
غالما زكيًا؛ ألنه الواهب على احلقيقة ،ومن قرأ ابهلمز فعلى إخبار جربيل  عن نفسه
ً
غالما زكيًا من عند هللا ﷻ ،فاإلسناد جماز ،وحيتمل أن
(الضمري للمتكلم) ،أنه يهب هلا ً

 63انظر :ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق ،60/2 ،ابن زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع سابق ،ص ،416
الشريازي ،نصر بن علي .املوضح يف وجوه القراءات وعللها( ،بريوت :دار الكتب العلمية2009 ،م) ،ص.308
 64انظر :البغوي ،احلسني بن مسعود الفراء .تفسري البغوي املسمى "معامل التنزيل( ،بريوت :دار املعرفة،
1406هـ1986/م) ،162/3 ،القرطيب ،حممد بن أمحد اخلزرجي .اجلامع ألحكام القرآن( ،القاهرة :دار الكتب
املصرية ،ط1384 ،2هـ1964/م) ،403/10 ،الطربي ،جامع البيان ،مرجع سابق ،19/18 ،ابن كثري،
إمساعيل .تفسري القرآن العظيم( ،بريوت :دار املعرفة ،ط1407 ،2هـ1987/م).162/3 ،
( )65ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.66/3 ،
 66انظر :الداين ،التيسري ،مرجع سابق ،ص ،148الصفاقسي ،علي بن حممد بن سامل .غيث النفع يف القراءات
السبع( ،بريوت :دار الكتب العلمية1425 ،هـ2004م) ،ص ،381ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق،238/2 ،
البنا ،خمتصر إحتاف فضالء البشر ،مرجع سابق.1030/3 ،
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يكون حمكيًا بقول حمذوف ،أي قال :ألهب ،وحيسن إسناد اهلبة إىل الرسول ،فاملرسل سبحانه
هو الواهب.67
ال الزجاج  ":68من قَـرأَ﴿ ِألَهب لَ ِ
ك﴾ فَـ ُه َو على احلِ َكايَةَ ،ومحل احلِ َكايَة على
قَ َ ّ
َ َ
َ
لداللَة َما ظهر
ال َمعىن على َأت ِويل ،قَ َ
ال :أرسلت إِلَيك ألهب لَك فَحذف من ال َك َالم أرسلت َ
على َما حذف َوال َقول الث ِ
ال لِ َمرَمي إَِّمنَا أَان َر ُسول َربك أَر ِ
سلين ألهب
الس َالم قَ َ
َّاين ِج ِربيل َعلَي ِه َّ
لَك".69
نت نَسياً َّمن ِسيّاً﴾.
 2.2.3اآلية ( ،)23قال تعاىل ﴿ :قَالَت يََٰلَيـتَِين ِم ُّ
ت قَـب َل ََٰه َذا َوُك ُ
النسي :الشيء احلقري الذي ال يؤبه له ،ويقال :بفتح
قال ابن ُج ّ
زي﴿ :نَسياً﴾[ّ ،]23
النون وكسرها .70
مل ينسب القراءة ،فقرأ محزة وحفص :بفتح النون ،وقرأ الباقون :بكسرها  .71وقد
قام بتوجيه القراءتني ابملعىن؛ وكالمها لغتان مبعىن واحد ،كالوتر والوتر ،فالنسي :بفتح النون

 67انظر :ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق ،86/2 ،ابن اجلوزي ،زاد املسري ،مرجع سابق ،217/5 ،ابن
زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع سابق ،ص ،440املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص ،597املهدوي ،أمحد
بن عمار .هجاء مصاحف األمصار( ،الدمام ،اململكة العربية السعودية :دار ابن اجلوزي1430 ،هـ) ،ص،61
ابن إدريس ،الكتاب املختار ،مرجع سابق ،526/1 ،الشريازي ،املوضح ،مرجع سابق ،ص.501
 68هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ،عامل ابللغة ،لزم املربد ،من مصنفاته :معاين القرآن ،االشتقاق،
تويف عام 311هـ انظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،مرجع سابق ،360/14 ،الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق،
.40/1
 69الزجاج ،إبراهيم بن السري .إعراب القرآن وإعرابه( ،بريوت :عامل الكتب1408 ،هـ1988/م).323/3 ،
 70ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.67/3 ،
 71انظر :ابن جماهد ،السبعة ،مرجع سابق ،ص ،408الداين ،التيسري ،مرجع سابق ،ص ،148ابن الباذش،
اإلقناع ،مرجع سابق ،ص ،696ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،238/2 ،البنا ،خمتصر إحتاف فضالء البشر،
مرجع سابق.1031/3 ،
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مصدر ،وبكسر النون االسم وهو الشيء املطرح .72أي :مرتوًكا ،ال يعرف وال يذكر وال قيمة
له .73
 3.2.3اآلية ( ،)24قال تعاىل ﴿ :فَـنَ َادىَٰـ َها ِمن َحتتِ َهآ أََّال َحتَزِين﴾.
زي﴿ :فَـنَ َادىَٰـ َها ِمن َحتتِ َهآ﴾ [ ،]24قرئ "من" بفتح امليم وكسرها ،وقد اختلف
قال ابن ُج ّ
على كلتا القراءتني :هل هو جربيل أو عيسى؟ .74
مل ينسب القراءة ،فقرأ انفع وأبو جعفر ومحزة والكسائي وخلف وحفص وروح:
ِ
ِ
(من) ونصب اتء (حتتَها) (.)75
بكسر ميم (من) وخفض اتء (حتتها) ،وقرأ الباقون :بفتح ميم َ
وقد ذكر-رمحه هللا -اختالف القراءتني ،فمن قرأ بكسر امليم وخفض التَّاء ،جعل
الفاعل مضمر يف (انداها) ،وفيه قوالن :أحدمها :الضمري للغالم عيسى ،أي :فناداها
الغالم من حتتها ،ف ِ
و(حتت) جمرور هبا وهو اسم غري ظرف ،وقيل :بل املنادى
ـ(من) جارة
َ
جربيل ،أي :فناداها جربيل من بني يديها أو من دوهنا  ،76وعود الضمري لعيسى أشد
يف زوال اغتمام مرمي وتسكني وحشتها -عليها السالم .-ومن قرأ بفتح امليم والتَّاء

 72انظر :الزجاج ،معاين القرآن ،مرجع سابق ،324/3 ،النحاس ،إعراب القرآن ،مرجع سابق.8/3 ،
 73انظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص ،137ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق،
 ،86/2املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص ،598القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق،93/11 ،
الرازي ،مفاتيح الغيب ،مرجع سابق ،)203/21( ،ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق،123/3 ،
البغوي ،معامل التنزيل ،مرجع سابق ،192/3 ،حميسن ،املغين يف توجيه القراءات العشر املتواترة(،بريوت :دار اجليل،
1413هـ).8/3 ،
 74ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.67/3 ،
 75انظر :ابن جماهد ،السبعة ،مرجع سابق ،ص ،408الداين ،التيسري ،مرجع سابق ،ص ،148ابن اجلزري ،النشر،
مرجع سابق ،238/2 ،البنا ،خمتصر إحتاف فضالء البشر ،مرجع سابق.1030/3 ،
 76ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق.123/3 ،
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أرادَ ( :من) اسم موصول فاعل اندى؛ أي :فناداها الذي حتتَها ،وهو عيسى ،وانتصب
(حتت)؛ ألنه ظرف والعامل فيه معىن الفعل من االستقرار .77
َ
78
ومن خالل ما سبق يتبني اختالفهم يف القراءتني؛ كما قال ابن ادريس  " :واختلف أهل
(من حتتَها) يُعىن به عيسى إذا فتح امليم ،ويف
التأويل يف معىن القراءتني ،فقال كثري منهمَ :
كالم عيسى هلا آية بينه .ومن كسر فاملنادى جربيل ،وقال آخرون :املنادى على القراءتني
مجيعا :امللك وهو مذهب الفراء.80 "79
ً
ِ
ِ
ِ
ك ِِجبذ ِع ٱلنَّخلَة تُ َٰسقط َعلَي ِ
 4.2.3اآلية ( ،)25قال تعاىل ﴿ :وه ِز ٓي إِلَي ِ
ك ُرطَباً َجنيّاً﴾.
َ ُّ
َ
زي :الفاعل بـ ﴿تُ ََٰس ِقط﴾[ ،]25النخلة؛ وقرئ ابلياء؛ والفاعل –على
قال ابن ُج ّ
ذلك-اجلذع.81
مل ينسب القراءة ،فقرأ محزة :بفتح التاء والقاف وختفيف السني ،وقرأ حفص :بضم التاء
وختفيف السني وكسر القاف ،وقرأ يعقوب :ابلياء وتشديد السني وفتح القاف ،وقرأ الباقون:
بفتح التاء وتشديد السني وفتح القاف.82

 77انظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص ،237ابن زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع سابق،
ص ،441ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق ،86/2 ،املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص،598
الشريازي ،املوضح ،مرجع سابق ،ص ،501ابن اجلوزي ،زاد املسري ،مرجع سابق ،221/5 ،البغوي ،معامل التنزيل،
مرجع سابق ،192/3 ،الزجاج ،معاين القرآن ،مرجع سابق.324/3 ،
 78هو أبو بكر أمحد بن عبيد هللا بن إدريس ،من علماء القرن الرابع اهلجري .انظر :مقدمة احملقق يف كتابه (الكتاب
املختار يف معاين قراءات أهل األمصار.
 79هو أبو زك راي حيىي بن زايد بن عبد هللا الديلمي ،الشهري ابلفراء ،إمام الكوفيني ،أخذ عن :الكسائي ،وتويف يف
طريق مكة عام 207هـ .انظر :السيوطي ،جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر .بغية الوعاة يف طبقات اللغويني
والنحاة( ،صيدا ،لبنان :املكتبة العصرية ،333/2 ،الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.145/8 ،
 80ابن إدريس ،الكتاب املختار ،مرجع سابق.529-528/1 ،
 81ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.68/3 ،
 82انظر :ابن أيب طالب ،التبصرة ،مرجع سابق ،ص ،256الصفاقسي ،غيث النفع ،مرجع سابق ،ص،285
الداين ،التيسري ،مرجع سابق ،ص ،148:ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،239-238/2 ،البنا ،خمتصر إحتاف
فضالء البشر ،مرجع سابق.1032/3 ،

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

توجيه القراءات…

سوسن بنت حسن

وقد قام بتوجيه القراءة ابلياء ،وهي قراءة يعقوب فاألصل فيها :يتساقط ،فأدغمت
زي ،والتقدير:
التاء يف السني ،والفاعل ضمري مسترت عائد على النخلة كما ورد عن ابن ُج ّ
مفعوال به ويتساقط متعد ،وجيوز أن يكون
يتساقط عليك جذع النخلة ،ورطبًا جيوز أن يكون ً
متييزا ويتساقط الزم .ووجه قراءة اإلمام محزة أن أصله (تتساقط) فحذفت التَّاء الثانية
ً
للتخفيف ،والتأنيث للنخلة أو الثمرة ،والتقدير :تتساقط عليك النخلة رطبًا ،فتتساقط متعد ًاي،
متييزا.
الزما ورطبًا حاالً أو ً
ورطبًا مفعوالً به ،أو ً
وعلى قراءة َحفص أصله :مضارع (ساقط) ،والتأنيث للنَّخلة ،ورطبًا مفعول منصوب،
منصواب على احلال ،والتقدير:
والتقدير :تساقط النخلة عليك رطبًا جنيًا ،وجيوز أن يكون
ً
تساقط النخلة عليك مثرها رطبا جنيا فحذف املفعول  .83وتوجيه قراءة البَاقني أصله :تتساقط
أدغموا التَّاء الثانية يف السني .84
 5.2.3اآلية ( ،)34قال تعاىلَٰ ﴿ :ذَلِ َ ِ
يسى ٱب ُن َمرَميَ قَـوَل ٱحلَِّق
ك ع َ
ٱلَّ ِذي فِ ِيه َمي َرتُو َن ﴾.
زي﴿ :قَـوَل ٱحلَِّق﴾[ ،]34ابلرفع :خرب مبتدأ ،تقديره :هذا قول احلق ،أو بدل،
قال ابن ُج ّ
أو خربٌ بعد خرب  .وابلنصب :منصوب على املدح بفعل مضمر ،أو على املصدرية من
معىن الكالم املتقدم.85

 83انظر :ابن زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع سابق ،ص ،442املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص،599
الشريازي ،املوضح ،مرجع سابق ،ص ،502-501العكربي ،عبدهللا بن احلسني .التبيان يف إعراب القرآن،
(الكويت :معهد املخطوطات الع ربية1405 ،هـ) ،871/2 ،ابن أيب طالب ،مكي بن أيب طالب .مشكل إعراب
القرآن( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،2هـ) ،452/2 ،الزجاج ،معاين القرآن ،مرجع سابق.326/3 ،
 84انظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص ،238-237ابن زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع
سابق ،ص ،442الفارسي ،احلجة للقراء السبعة ،مرجع سابق ،198/5 ،ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق،
 ،88/2املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص ،599الشريازي ،املوضح ،مرجع سابق ،ص،502-501
العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن ،مرجع سابق ،871/2 ،ابن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،مرجع سابق،
.452/2
 85ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.71/3 ،
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مل ينسب القراءة ،فقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب :بنصب الالم ،وقرأ الباقون :برفعها

.86
وقد قام بتوجيه القراءتني؛ فقد قام بتوجيه قراءة الرفع على وجوه :األول :أنه خرب ابتداء
حمذوف ،والتقدير :هو قول احلق ،والثاين :أَنه بدل أو نعت لعيسى؛ ألنه  بكلمة هللا
ووجه
كان ،والثالث :أنه خرب بعد خرب ،واحلق حيتمل معناه الصدق أو اسم من أمسائه ﷻَّ .
–رمحه هللا -قراءة نصب الالم على أنه مصدر ،ومعناه :أقول قول احلق؛ إن أريد ابحلق معىن
الصدق ،وإن أراد اسم من أمسائه ﷻ نصب على أنه مفعول لفعل حمذوف ،والتقدير :أمدح
قول احلق.87

 3.3سورة طه ،وفيه سبعة مطالب:
ِ
 1.3.3اآلية ( ،)58قال تعاىل ﴿:فَٱجعل بـيـنَـنَا وبـيـنَ َ ِ
َنت
ك َموع ًدا َّال ُنل ُفهۥُ َن ُن َوَالٓ أ َ
َ َ ََ
َم َكاانً ُس ًوى﴾.
زيَ ﴿ :م َكاانً ُس ًوى﴾ [ ،]58معناه :مستو يف القرب منا ومنكم ،وقيل:
قال ابن ُج ّ
معناه :مستو يف األرض ،ليس فيه انفاض وال ارتفاع .وقرئ بكسر السني وضمها ،واملعىن
متفق .88

 86انظر :ابن جماهد ،السبعة ،مرجع سابق ،ص ،409الداين ،التيسري ،مرجع سابق ،ص ،149ابن اجلزري ،النشر،
مرجع سابق.239/2 ،
 87انظر :الزجاج ،معاين القرآن ،مرجع سابق ،329/3 ،ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،مرجع سابق،
ص ،238ابن زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع سابق ،ص ،442ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق-88/2 ،
 ،89ابن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن ،مرجع سابق ،455/2 ،املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق،
ص ،599الشريازي ،املوضح ،مرجع سابق ،ص ،503حميسن ،املغين ،مرجع سابق.10/3 ،
 88ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.106/3 ،
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مل ينسب القراءة ،فقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ومحزة وخلف :بضم السني ،وقرأ
الباقون :بكسرها.89
وقد قام بتوجيه القراءتني ،ومل يتغري املعىن ابلتوجيه؛ إال أنه اسم مقصور ال يبني فيه
اإلعراب ،مثل :ع ًدى ِ
مكاان نص ًفا فيما بني الفريقني ،وهو
وع ًدى ،وهو نعت ملكان ،ومعناهً :
ُ
90
فعل من التسوية ،و"فِعل" قليل يف الصفات ،و"فُعل" كثري يف الصفات  ،وهم على أصوهلم
يف اإلمالة.91
ٱّللِ َك ِذابً فَـيُس ِحتَ ُكم
 2.3.3اآلية ( ،)61قال تعاىلَ ﴿:ويـلَ ُكم َال تَـف َرتُوا َعلَى َّ
بِع َذ ٍ
اب﴾.
َ
قال ابن جزي﴿ :فَـيس ِحتَ ُكم بِع َذ ٍ
اب ﴾[ ،]61معناه :يهلككم ،ويقالَ :س َحت
َ
ُ
ُ ّ
92
وأسحت ،وقد قرئ بفتح الياء وضمها ،واملعىن متفق .
مل ينسب القراءة ،فقرأ محزة والكسائي وخلف وحفص ورويس :بضم الياء وكسر
احلاء ،وقرأ الباقون :بفتحهما.93

 89انظر :ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،240/2 ،ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن حممد بن علي .حتبري التيسري
يف قراءات األئمة العشرة( ،طنطا ،مصر :دار الصحابة للرتاث) ،ص ،161السمني احلليب ،الدر املصون ،مرجع
سابق ،57/8 ،البناء ،خمتصر إحتاف فضالء البشر ،مرجع سابق.1048/3 ،
 90انظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص ،241ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق،
 ،98/2املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص ،605ابن اجلوزي ،زاد املسري ،مرجع سابق ،294/5 ،ابن
كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق.221/3 ،
 91أماله يف الوقف شعبة ومحزة والكسائي وخلف ،وقلله األزرق ،والتقليل ِبلف أليب عمرو .ابن اجلزري ،النشر،
مرجع سابق.221/3 ،
 92ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.106/3 ،
 93انظر :ابن جماهد ،السبعة ،مرجع سابق ،ص ،419املقرئ ،احلسن بن علي األهوازي ،الوجيز يف شرح قراءات
ال َقَرأَةِ الثمانية أئمة األمصار اخلمسة( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي2002 ،م) ،ص ،248األصبهاين ،املبسوط،
مرجع سابق ،ص ،178ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،240/2 ،القاضي ،البدور الزاهرة ،مرجع سابق
 ،205/1البنا ،خمتصر إحتاف فضالء البشر ،مرجع سابق.1049/3 ،
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وجه القراءتني ابملعىن ،ومها لغتان مستعملتان ،ومل يتغري املعىن ابلتوجيه؛ ألهنما
وقد ّ
من أصل االشتقاق ،فمن قرأ بضم الياء وكسر احلاء من "أسحت" الرابعي لغة جند ومتيم،
على قراءة الباقني من "سحت" لغة أهل احلجاز .94
يد ِان أَن ُخي ِر َجا ُكم
 3.3.3اآلية ( ،)63قال تعاىل ﴿:قَالُٓوا إِن ََٰه ََٰذ ِن لَ ََٰس ِح ََٰرِن يُِر َ
ِّمن أَر ِض ُكم بِ ِسح ِرِمهَا ﴾.
زي ﴿ :قَالُٓوا إِن ََٰه ََٰذ ِن لَ ََٰس ِح ََٰرِن ﴾[ ،]63قرئ( :إن هذين) ابلياء ،وال
قال ابن ُج ّ
إشكال يف ذلك .وقرئ بتخفيف (إن) وهي خمففة من الثقيلة ،وارتفع بعدها (هذان)
ابالبتداء ،وأما قراءة انفع وغريه بتشديد (إن) ورفع (هذان) ،فقيل( :إن) هنا مبعىن" :نعم"
احلمد هلل" 95ابلرفع ،وقيل :اسم (إن) ضمري
فال تنصب ،ومنه ما روي يف احلديث" :إن ُ
األمر والشأن ،تقديره :إن األمر ،و(هذان لساحران) مبتدأ وخرب يف موضع خرب (إن).
وقيل :جاء القرآن يف هذه اآلية بلغة بين احلارث بن كعب وهو إبقاء التثنية ابأللف حال

 94انظر :ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق ،98/2 ،املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص ،605الطربي،
جامع البيان ،مرجع سابق ،326/18 ،القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق.215/11 ،
 95ذكر د .سامي اجلهين ختريج هذا احلديث يف رسالته ختريج األحاديث واآلاثر يف كتاب التسهيل لعلوم التنزيل
جدا،
البن جزي الكليب فقال" :أخرجه أبو جعفر النحاس يف ":إعراب القرآن"  ... ،44/2هذا إسناد ضعيف ً
فيه علتان :األوىل :عمرو بن مجيع؛ كذاب مرتوك ،تركه غري واحد .الثانية :عبد هللا بن أحم النيسابوري،
جمهول...ونقل هذا احلديث القرطيب يف جامع أحكام القرآن( )231/11عن النحاس .لالستزادة ينظر :اجلهين،
سامي بن مساعد ،ختريج األحاديث واآلاثر يف كتاب التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي الكليب ،القسم األول :من
املقدمة إىل هناية سورة النور" ،رسالة املاجستري" ،إشراف :د .حممد سعيد البخاري( ،جامعة أم القرى ،كلية الدعوة
وأصول الدين1418 ،ه) ،ص 768رقم (.)708
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النصب واخلفض ،وقالت عائشة رضي هللا عنها ":هذا ممَّا حلن فيه كتَّاب املصحف.97"96
و(ه ََٰذ ِن) ابأللف
مل ينسب مجيع القراءة ،فقرأ ابن كثري وحفص :بتخفيف (إِن)ََٰ ،

بعدها نون خفيفة ،وابن كثري على أصله يف تشديد النون ،وقرأ أبو عمرو :بتشديد (إِن)،
و(ه َذي ِن) ابلياء  .98وقرأ الباقون :وهم انفع وابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي وأبو جعفر
ََٰ
و(ه ََٰذ ِن) ابأللف وختفيف النون ،وقد قام بتوجيه القراءات؛
ويعقوب وخلف :بتشديد (إِن)ََٰ ،
وفيها أوجه:

أوهلا :أن (إن) مبعىن "نعم" ،و ( ََٰه ََٰذ ِن) مبتدأ ،و (لَ ََٰس ِح ََٰرِن) خربه .والالم داخلة على

اجلملة ،وهي مؤخرة والنية هبا التقدمي تقديره :هلما ساحران.
ك وقد كربت فقلت :إنَّه .99
أنشد أهل العلم :ويقلن :شيب قد عال

 96ذكر د .سامي اجلهين ختريج هذا احلديث يف رسالته ختريج األحاديث واآلاثر يف كتاب التسهيل لعلوم التنزيل
البن جزي الكليب فقال" :أخرجه الطربي يف :جامع البيان"  ،10838/9وابن منصور يف "سننه" ،1507/4
وأبو عبيد يف "فضائل القرآن" ،ص ،229رقم ( ،)556ومن طريقة الداين يف " املقنع" ص ،119وابن أيب داود
يف "املصاحف" ص ،43كلهم من طريق أيب معاوية ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه :أنه سأل عائشة عن قوله":
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ادوا و َّ ِ
ين
ني َّ
﴿وال ُمقيم َ
ين َ
ين َه ُ َ
َ
ين آ َمنُوا َوالَّذ َ
الصابئُو َن﴾ ،وعن قوله﴿ :إ َّن الَّذ َ
آمنُوا َوالَّذ َ
الصالةَ﴾ ،وعن قوله﴿ :إ َّن الَّذ َ
الصابِئُو َن ﴾ ،فقلت ":اي ابن أخيت هذا عمل الكاتب ،أخطئوا يف الكتاب" .لالستزادة ينظر :اجلهين ،ختريج
ادوا َو َّ
َه ُ
األحاديث واآلاثر يف كتاب التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ،مرجع سابق ،ص 409رقم ( )354ورقم (.)709
 97ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.107-106/3 ،
 98انظر :ابن اجلزري ،حتبري التيسري ،مرجع سابق ،ص ،162األصبهاين ،املبسوط ،مرجع سابق ،ص ،178اخلياط،
علي بن فارس .التبصرة يف قراءات األئمة العشرة( ،الرايض :مكتبة الرشد1428 ،هـ2007/م) ،ص ،374ابن
اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،241/2 ،ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن حممد .تقريب النشر يف القراءات العشر،
(القاهرة :دار احلديث1425 ،هـ2004/م) ،ص ،129البنا ،خمتصر احتاف فضالء البشر ،مرجع سابق،
.1050-1049/3
 99البيت لعبيد هللا بن قيس يف ديوانه ( ،)66والشاهد( :إنه) مبعىن :نعم .انظر :اجلاحظ ،عمرو بن حبر .البيان
والتبيني( ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل1423 ،هـ) ،279/2 ،األزهري ،علل القراءات ،مرجع سابق،388/1 ،
املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص ،607ابن إدريس ،الكتاب املختار ،مرجع سابق.545/1 ،
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الثاين :أن امسها ضمري الشأن حمذوف ،ومجلة (إِن ََٰه ََٰذ ِن لَ ََٰس ِح ََٰرِن) خربها .الثالث:

أن َٰ َٰ ِ
دائما ،وهو لغة للحارث بن كعب وخثـ َعم،
َ
(ه َذن) امسها على لغة من أجرى املثىن ابأللف ً

وكنَانة ،وزبيد ،وبين العنرب ،يقولون :أاتين الزيدان.
100
قد بلغا يف اجملد غايتاها
قال أهل العربية :إن أابها وأاب أابها
(ه ََٰذ ِن) ابأللف مع تشديد النون ،وذلك
وعلى قراءة ابن كثري بتخفيف (إِن) و ََٰ
للتعويض عن ألف املفرد اليت حذفت يف التثنية .وكذا قراءة حفص بتخفيف إن وختفيف
(ه ََٰذ ِن) وهااتن القراءاتن أوضح القراءات يف هذه اآلية معىن ولفظًا وخطًا وذلك أن (إِن)
ََٰ
و(ه ََٰذ ِن) مبتدأ ،و(لَ ََٰس ِح ََٰرِن) اخلرب ،والالم للفرق بني النافية واملخففة على
املخففة أمهلتََٰ ،
و(ه َذي ِن) ابلياء ،مع ختفيف النون،
رأي البصريني .وعلى قراءة أيب عمرو (إِن) بتشديد النونََٰ ،
و(ه َذي ِن) اسم (إن) نصب ابلياء ،و(لَ ََٰس ِح ََٰرِن) خربها،
على أن (إِن) هي املؤكدة العاملةََٰ ،
ودخلت الالم للتأكيد ،وهي لغة مشهورة مستعملة ،لكن استشكلت من حيث خط
املصحف ،وال وجه ملن قال :إن ذلك داخل فيما روي عن عائشة فلم يوجد يف القرآن حرف
إال وله وجه صحيح يف العربية .101

100
رفعا ونصبًا
البيت خمتلف يف نسبته ،والشاهد :إجراء (أابها) يف املوضعني ،و(أاب) واملثىن يف (غايتاها) ابأللف ً
وجرا .انظر :النحاس ،إعراب القرآن ،مرجع سابق ،45/3 ،املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص،606
ً
الشريازي ،املوضح ،مرجع سابق ،ص ،513ابن مالك ،حممد بن عبدهللا .شرح الكافية الشافية( ،مكة املكرمة:
مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث ،جامعة أم القرى1427 ،هـ2006/م) ،184/1 ،أبو حيان ،البحر احمليط،
مرجع سابق.350/7 ،
 101انظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص ،243-242ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع
سابق ،99/2 ،الداين ،املقنع ،مرجع سابق ،ص ،215ابن إدريس ،الكتاب املختار ،مرجع سابق-542/1 ،
 ،549البغوي ،معامل التنزيل ،مرجع سابق ،222/3 ،الزخمشري ،الكشاف ،مرجع سابق ،72/3 ،الزجاج ،معاين
القرآن ،مرجع سابق ،362/3 ،أبو حيان ،البحر احمليط ،مرجع سابق ،350/7 ،القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن،
مرجع سابق ،216/11 ،حميسن ،حممد سامل .اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر( ،بريوت :دار اجليل،
1417هـ1997 /م).44/2 ،
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قال السمني احلليب ":102وهذا ال ينبغي أن يرد به على أيب عمرو ،وكم جاء يف
الرسم أشياء خارجة عن القياس ،وقد نصوا هم أنه ال جيوز القراءة هبا فليكن هذا منها ،أعين
مما خرج عن القياس .فإهنم كما اعرتضوا عليه بزايدة الياء يعرتض عليهم بزايدة األلف :فإن
األلف اثبتة يف قراءهتم ،ساقطة من خط املصحف .103

 4.3سورة األنبياء ،وفيه ثالثة مطالب:
ُف لَّ ُكم ولِما تَـعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ون ٱ َّّللِ أَفَ َال تَـع ِقلُو َن ﴾.
 1.4.3اآلية ( ،)67قال تعاىل ﴿:أ ٍّ
ََ ُ
ُف﴾ يف اإلسراء  ،104فقال ":وجيوز يف
زي :تقدم الكالم على﴿ أ ٍّ
قال ابن ُج ّ
ُف﴾[ ،]23الكسر والفتح والضم وهي حركات بناء ،وأما تنوينها فهو للتنكري".105
﴿أ ٍّ

مل ينسب القراءة ،فقرأ ابن كثري وابن عامر ويعقوب :بفتح الفاء دون تنوين ،وقرأ
انفع وأبو جعفر وحفص :بكسر الفاء مع التنوين ،وقرأ الباقون :بكسر الفاء من غري تنوين
.106
وقد قام ابإلشارة إىل توجيهها يف موضع سورة اإلسراء املذكور؛ وهي لغات مشهورة
 ،107وأكثرها يف القراءة الثالث املتواترة ،فمن نونه للتنكري ومن تركه للتعريف كما ورد عنه –

 102هو أبو العباس حممد بن يوسف بن عبد الدائم احلليب املعروف ابلسمني ،أخذ عن :أيب حيان األندلسي ،وأخذ
عنه :حي ىي القيين ،من مصنفاته :العقد النضيد يف شرح القصيد ،والقول الوجيز يف أحكام الكتاب العزيز ،تويف
756هـ .انظر :ابن اجلزري ،غاية النهاية ،مرجع سابق ،152/1 ،الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.274/1 ،
 103ينظر :السمني احلليب ،الدر املصون ،مرجع سابق.65/8 ،
 104ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.154/3 ،
ُف َوَال تَـنـ َهرُمهَا َوقُل َّهلَُما قَـوًال َك ِرمياً ﴾٢٣
 105املرجع السابق .802/2 ،وهو قوله تعاىل﴿:فَ َال تَـ ُقل َّهلَُمآ أ ٍّ
[اإلسراء.]23:
 106انظر :األصبهاين ،املبسوط ،مرجع سابق ،ص ،160-159املقرئ ،الوجيز ،مرجع سابق ،ص ،230ابن
اجلزري ،النشر ،مرجع سابق.230/2 ،
 107انظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص ،215ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق،
 ،44/2ابن اجلوزي ،زاد املسري ،مرجع سابق ،320/5 ،حميسن ،اهلادي شرح طيبة النشر ،مرجع سابق.51/3 ،
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108
ينونه جعله معرفة .ومن فتحه
رمحه هللا .-قال املهدوي  " :من َّنونه جعله نكرة ،ومن مل ّ
ينونه فتحه اللتقاء الساكنني ،واختار الفتح؛ ألنه أخف احلركات ،ومن كسر ومل ينون
ومل ّ
109
زي بذكر قراءة الضم وقد وردت بروايتني شاذتني
اللتقاء الساكنني ً
أيضا"  .وقد قام ابن ُج ّ
111
110
السميفع 112بضم
عن أيب ّ
السمال بضم الفاء من غري تنوين ،وورد عن أيب حيوة وابن ّ
الفاء مع التنوين .113

صنَ ُكم ِم ۢن َب ۡأ ِس ُك ۡ ۖۡم
ص ۡن َعةَ لَبُوس لَّ ُك ۡم ِلت ُ ۡح ِ
 2.4.3اآلية ( ،)80قال تعاىلَ ﴿:و َ
علَّمۡ َٰنَهُ َ

﴾.

قال ابن جزي﴿ :لِتُح ِ
صنَ ُكم﴾[ ،]80أي :لتقيكم يف القتال .وقرئ :ابلياء والتاء والنون:
ُ ّ
فالنون :هلل تعاىل ،والتاء للصنعة ،والياء :لداود ،أو اللبوس.114

 108هو أبو العباس أمحد بن عمار املهدوي املغريب ،أخذذ عن :أمحد القنطري ،وحممد بن سفيان ،أخذ عنه :موسى
اللخمي ،وحممد البياز ،وغريمها ،من مؤلفاته :شرح اهلداية ،تويف يف حدود 440هـ .انظر :ابن اجلزري ،غاية النهاية،
مرجع سابق ،92/1 ،الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق.184/1 ،
 109املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص.573
 110هو أبو السمال قعنب بن هالل العدوي البصري ،إمام يف العربية ،له قراءة شاذة ،روى عنه:سعيد بن أوس.
انظر :الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز .اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم( ،بريوت :دار الكتاب
العريب ،ط1413 ،2هـ1993/م) ،187/4 ،ابن اجلزري ،غاية النهاية ،مرجع سابق.27/2 ،
 111هو شريح بن يزيد احلضرمي احلمصي ،مقرئ الشام وله قراءة شاذة ،أخذ عن :أيب الربهسم عمران بن عثمان،
وعن الكسائي قراءته ،وروى عنه :ابنه حيوه ،ويزيد بن قرة ،تويف عام203هـ .انظر :الذهيب ،اتريخ اإلسالم ،مرجع
سابق ،91/5 ،ابن اجلزري ،غاية النهاية ،مرجع سابق.325/1 ،
 112هو حممد بن عبد الرمحن بن السميفع اليماين ،له اختيار يف القراءة الشاذة ،أخذ عن :عبد الكرمي احلليب،
وشريح بن يزيد .انظر :الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز .ميزان االعتدال يف نقد الرجال( ،بريوت :دار
املعرفة) ،575/3 ،ابن اجلزري ،غاية النهاية ،مرجع سابق.161/2 ،
 113انظر :ابن خالويه ،القراءات الشاذة ،مرجع سابق ،ص ،76ابن جين ،احملتسب ،مرجع سابق،62/2 ،
الكرماين ،حممد بن أيب نصر .شواذ القراءات( ،بريوت :مؤسسة البالغ) ،ص.279
 114ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.161/3 ،

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

سوسن بنت حسن

توجيه القراءات…

مل ينسب القراءة ،فقرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص :ابلتاء على التأنيث ،وقرأ شعبة
ورويس :ابلنون ،وقرأ الباقون :ابلياء على التذكري .115
فوجه من قرأ ابلنون ،على إخبار هللا تعاىل عن نفسه وهو
وقد قام بتوجيه القراءةَّ ،
وجه من قرأ ابلتاء،
إسناد حقيقي ،ملوافقة ما قبله ،قولهَ (:و َعلَّم َٰنَهُ) ،أي :علمناه لنحصنكم ،و َّ
صنـ َعةَ لَبُ ٍ
وس﴾ ،أي :لتحصنكم الصنعة .وجيوز أن يراد املعىن؛ ألن
أراد الصنعة من قولهَ ﴿ :

ووجه من قرأ ابلياء فإنه أراد داود  ، أو اللبوس ،واللبوس
اللبوس الدرع وهي مؤنثةَّ .
فعول مبعىن مفعول ،أي :ليحصنكم اللبوس من أبسكم ،وإسناد قراءهتم ابلتاء والياء جمازي،
من إسناد الفعل إىل سببه.116
قَـريٍَة

اآلية
3.4.3
أَهلَك َٰنَ َهآ أ ََّهنُم َال يـَرِجعُو َن ﴾.
﴿و َح ََٰرٌم﴾[ ،]95قرئ( :حرم( بكسر احلاء ،وهو مبعىن :حرام.117
قال ابن ُج ّ
زيَ :
مل ينسب القراءة ،فقرأ محزة والكسائي وشعبة :بكسر احلاء وإسكان الراء من غري
ألف ،وقرأ الباقون :بفتح احلاء والراء وألف بعدها .118
(،)95

قال

تعاىل﴿:

َو َح ََٰرٌم

َعلَ َٰى

 115انظر :املقرئ ،الوجيز ،مرجع سابق ،ص ،255ابن فارس اخلياط ،التبصرة ،مرجع سابق ،ص ،383ابن
اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،243/2 ،البنا ،خمتصر إحتاف فضالء البشر ،مرجع سابق.1071/3 ،
 116انظر :املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص  ،613ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق،112/2 ،
البغوي ،معامل التنزيل ،مرجع سابق ،255/3 ،الشريازي ،املوضح ،مرجع سابق ،ص ،531حميسن ،املغين ،مرجع
سابق.40/3 ،
 117ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.167/3 ،
 118انظر :األصبهاين ،املبسوط ،مرجع سابق ،ص ،182الداين ،التيسري ،مرجع سابق ،ص ،155الروذابري،
جامع القراءات ،مرجع سابق ،32/3 ،ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق.243/2 ،
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وجه قراءة ِ
(حرم) مبعىن :حرام ،ومها لغتان مثل :احلِل واحلَالل ،ومل يتغري املعىن
وقد َّ
ابلتوجيه؛ وقيل :حرم مبعىن عزم وحرام مبعىن واجب ،فعلى قراءة محزة والكسائي وشعبة ِ
(حرم)
(حَرام) أنه أراد ضد احلالل .119
أنه أراد :وواجب على قرية ،وعلى قراءة الباقني َ

 5.3سورة احلج ،وفيه مثانية مطالب:
َّاس ُس ََٰكَر َٰى َوَما ُهم بِ ُس ََٰكَر َٰى ﴾.
 1.5.3اآلية ( ،)2قال تعاىلَ ﴿:وتَـَرى ٱلن َ
﴿س ََٰكَر َٰى﴾[ ،]2قرأ محزة والكسائي (سكرى) ،واملعىن :متفق .120
زيُ :
قال ابن ُج ّ
نسب القراءة إىل اإلمامني محزة والكسائي :بفتح السني وسكون الكاف من غري
ِ
"س ِكر" ،على وزن
كر َٰى ﴾ ،فجعله لغة يف مجع "سكران" أو َ
كر َٰى َوَما ُهم ب َس َ
ألف﴿ َس َ
(فعلى) ،كمرضى وجرحى ،فشبهه جبمع ما هو من الزمانة واملرض ،ملا ينال الناس من األهوال
﴿س ََٰكَر َٰى
والفزع يوم القيامة .وعلى وجه قراءة الباقني :بضم السني وفتح الكاف وألف بعدها ُ
َوَما ُهم بِ ُس ََٰكَر َٰى﴾ مجع اجلمع ،أنه جعله على لفظ ال يشبه الواحد ،على وزن (فُعاىل)،
ككسالن وكساىل ،ملا يضعف من حركة اإلنسان ،121ومما سبق يتبني أن كالمها متفق يف
املعىن كما ورد عنه –رمحه هللا.-
ِمن
فِ َيها
ُحيَلَّو َن
تعاىل﴿:
قال
(،)23
اآلية
2.5.3
َسا ِور ِمن َذ َه ٍ
ب َولُؤلًُؤا﴾.
أَ َ

 119انظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص ،251ابن زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع
سابق ،ص ،470املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص  ،614ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق،
 ،114/2البغوي ،معامل التنزيل ،مرجع سابق.268/3 ،
 120ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.177/3 ،
 121انظر :ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق ،116/2 ،املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص ،616ابن
إدريس ،الكتاب املختار ،مرجع سابق ،573/3 ،ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق.244/2 ،
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﴿ولُؤلًُؤا﴾ [ ،]23ابلنصب :مفعول بفعل مضمر؛ أي :يعطون لؤ ًلؤا .أو
قال ابن ُج ّ
زيَ :
ِ
َسا ِوَر)،
َسا ِوَر)؛ إذ هو مفعول .وابخلفض :معطوف :على (أ َ
معطوف على موضع (من أ َ
أو على (ذَ َه ٍ
ب).122
مل ينسب القراءة ،فقرأ انفع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب :ابلنصب ،وقرأ الباقون:
123
ِ
َسا ِوَر)،
ابخلفض  .وقد قام بتوجيه القراءتنيّ ،
فبني أن قراءة النصب عطف على حمل (من أ َ
والتقدير :حيلون فيها من أساور من ذهب ولُؤلًُؤا .أو أنه أضمر فعالً معناه :وحيلون لؤ ًلؤا،
وبني أن قراءة اخلفض عطف على ما عملت فيه ِ
(من) ،أي :رده ابلواو على أول الكالم؛
ألن االسم يعطف على االسم .124
َوٱل َمس ِج ِد
تعاىل﴿:
قال
(،)25
اآلية
3.5.3
ِ
ٱحلََرِام ٱلَّ ِذي َج َعل َٰنَهُ لِلن ِ
ف فِ ِيه َوٱلبَ ِاد ﴾.
َّاس َس َوآءً ٱل َعَٰك ُ
﴿س َوآءً﴾ [ ،]25ابلرفع مبتدأ وخربه مقدر ،واجلملة يف موضع املفعول
زيَ :
قال ابن ُج ّ
الثاين جلعلنا ،وقرأ حفص ابلنصب على أنه املفعول الثاين .125
ووجهها ابلنصب على أنه مفعول اثن ،والتقدير:
نسب القراءة للراوي حفصَّ ،
ِ
ف) مبعىن الفعل
جعلناه سواءً ،كقوهلم :جعلت الطني خزفًا ،أي :صريته خزفًا .ورفع (ٱل َعَٰك ُ
فوجهها
(س َوآءً) ،والتقدير :يستوي العاكف فيه والباد .أما قراءة الباقون ابلرفع َّ
الذي يف َ
ابالبتداء واخلرب املقدم ،واجلملة يف موضع املفعول الثاين جلعل ،والتقدير :العاكف فيه والباد
سواء.126

 122ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.190/3 ،
 123انظر :املقرئ ،الوجيز ،مرجع سابق ،ص ،256ابن اجلزري ،النشر ،مرجع سابق ،244/2 ،البنا ،خمتصر
إحتاف فضالء البشر ،مرجع سابق.1080/3 ،
 124انظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات السبع ،مرجع سابق ،ص ،252ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق،
 ،120/2املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص.617
 125ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.191/3 ،
 126انظر :األزهري ،علل القراءات ،مرجع سابق ،423/2 ،املهدوي ،شرح اهلداية ،مرجع سابق ،ص ،617ابن
إدريس ،الكتاب املختار ،مرجع سابق.577/1 ،
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 4.5.3اآلية (،)29
وليوفُوا نُ ُذورهم وليطََّّوفُوا بِٱلبـي ِ
ت ٱل َعتِ ِيق ﴾.
َ
َُ َ َ
َُ
ضوا تَـ َفثَـ ُهم﴾[ ،]29وقرئ :بكسر الالم وإسكاهنا ،وهي الم
زيُُ ﴿ :ثَّ ليَـق ُ
قال ابن ُج ّ
﴿وليَطََّّوفُوا ﴾ .127
﴿وليُوفُوا ﴾ َ
األمر وكذلك َ
مل ينسب القراءة ،فقرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش ورويس وقنبل :بكسر الالم يف
قال

تعاىل﴿:

ُُثَّ

ضوا
ليَـق ُ

تَـ َفثَـ ُهم

ضوا) ،وقرأ الباقون :إبسكان الالم.
(ليَـق ُ
فيهما.

وقرأ ابن ذكوان :بكسر الالم يف ِ
و(ولِيَطََّّوفُوا) ،وقرأ الباقون :إبسكان الالم
(وليُوفُوا)َ ،
َ

(وليُـ َّوفُوا) ،وقرأ الباقون :إبسكان الواو
وقرأ شعبة :بفتح الواو وتشديد الفاء يف َ
خفيفة الفاء.128
ووجه القراءات الواردة يف اآلية أبهنا الم األمر؛ فمن قرأ ابلكسر ألن الم األمر
َّ
األصل فيها الكسر ،وهو االختيار ،ومن قرأ ابإلسكان للتخفيف ،ومن شدَّد الفاء بناه على
"و ََّّف" للتكثري ،ومن خففه أنه بناه على "أوَّف" الذي يقع للقليل والكثري.129

 .4اخلامتة
فمن النتائج اليت خلصت إليها:
زي –رمحه هللا-كما يظهر يف تفسريه ،فهو التفسري األندلسي الوحيد
 -1غزارة علم ابن ُج ّ
الذي وصل إلينا من القرون املتأخرة يف اتريخ األندلس .130
زي –رمحه هللا-ابملدرسة املغربية واألندلسية وعلمائها.
 -2أتثر ابن ُج ّ
 127ابن جزي ،التسهيل ،مرجع سابق.196/3 ،
 128انظر :ابن جماهد ،السبعة ،مرجع سابق ،ص ،434املقرئ ،الوجيز ،مرجع سابق ،ص ،258ابن اجلزري،
النشر ،مرجع سابق.245-244/2 ،
 129ابن أيب طالب ،الكشف ،مرجع سابق ،117/2 ،حميسن ،املغين ،مرجع سابق.50/3 ،
 130انظر :الزبريي ،ابن جزي ومنهجه يف التفسري ،مرجع سابق ،ص.880
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 -3اعتماده على قراءة اإلمام انفع وراوييه املشتهرة ببالد املغرب واألندلس.
 -4غزارة تفسريه واحتواءه على شىت العلوم كما تقدم يف ترمجته ،واعتناؤه بعلوم القراءات،
ومنها :علم التوجيه الذي تناوله ابستفاضة ،وأتثر بعلمائه ،يف التفسري :كابن عطية
كمكي (ت437:هـ) ،واملهدوي (ت440:هـ).
(ت542:هـ) ،أو يف مؤلفاتهَ :
زي التوجيه اللغوي والنحوي والصريف للقراءة،
 -5من أصول التوجيه عند ابن ُج ّ
وقد يستشهد بدليل مأثور.131
وختاما أوصي مبا يلي:
ً
 -1صب االهتمام بعلم توجيه القراءات يف كتب التفسري ،عن طريق دراسته وبيان أوجه
االختالف فيه ومقارنتها ،ملا حتويه على نفائس ختتص به.
زي.
 -2دراسة توجيه القراءات الشاذة يف تفسري ابن ُج ّ
 -3إقامة الدورات والندوات اليت تُعىن ابلتعريف بعلم التوجيه ومصطلحاته وأمهيته ومراحله،
عن طريق منصات التواصل وغريها.
خالصا لوجهه الكرمي ،وآخر دعواان أن احلمد
أخريا :أدعو املوىل اجمليب أن جيعله
ً
و ً
هلل رب العاملني ،وصل اللهم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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