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امللخص
هيدف هذا البحث إىل الوقوف عند مواضع قراءة ابن عباس يف سوريت البقرة
وآل عمران ،والتي أوردها ابن عطية يف كتابه املوسوم بــ (املحرر الوجيز يف تفسري
الكتاب العزيز) ،ودراسة تلك القراءات وتوثيقها ،وذكر توجيهات ابن عطية هلا يف
املسائل التي تم توجيهها ،وذكر توجيهات النحاة واملفرسين وعلامء القراءات،
والوقوف عند داللة تلك القراءات القرآنية.
وقد بدأ البحث بمقدمة قصرية غري خملة ،ثم تناول املواضع يف مبحثني
منفصلني ،األول مواضع قراءة ابن عباس الواردة يف سورة البقرة ،واملبحث الثاين
مواضع قراءة ابن عباس الواردة يف سورة آل عمران.
وقد خلصت الدراسة إىل أمهية الوقوف عىل تلك القراءات ،وبيان داللة كل
قراءة ،وأثرها يف املعاين واألحكام.
الكلمات الفتاحية :القرآن الكريم ،التفسري ،اللغة ،ابن عطية ،ابن عباس،

التوجيه النحوي ،القراءات.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا.
القرآن الكريم هو دستور األمة ،نزل بلسان عريب مبني ،ونال من االهتامم
والرعاية والضبط والدقة ما مل يتحصل ألي علم من العلوم ،وهو قبل كل يشء
حمفوظ بحفظ اهلل له ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [احلجر ،]9:ولذا كان
اهتامم العلامء باآليات القرآنية له أمهية خاصة ،يتميز عن غريه من مصادر
االستشهاد األخرى من زاوية عدم قبول الطعن يف اآليات القرآنية ويف القراءات
القرآنية الثابتة ،وقد أوىل النحاة والعلامء هذا املصدر عظيم القدر واملكانة عىل
اختالف بينهم يف نسبة االستشهاد باآليات القرآنية مقارنة بأشعار العرب وأقواهلم.
ذروَتا ،وأنه أصدق نص
وال ينكر أحد أن القرآن الكريم بال ٌغ من الفصاحة
ه
نظرا ملا أحيط به مجعه من رشوط وضوابط جتعل الثقة
لغوي يمكن أن يعتمد عليهً ،
كاملة ال يشوهبا شك يف أنه كالم اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،ولذا فهو أجدر املصادر اللغوية باالعتامد عليه مستقى للقواعد ومور ًدا
للشواهد(.)1

وخيتلف استشهاد النحاة واملفرسين بالقرآن الكريم عن استشهادهم بالقراءات
القرآنية املختلفة ،فموقفهم من حيث النظرية مقتنعون بأن كل ما ورد أنه قرئ به
متواترا أو آحا ًدا أم شاذا ،وقد أطبق الناس
جاز به االحتجاج يف العربية ،سواء كان
ً
قياسا معرو ًفا ،لكنهم
عىل االحتجاج بالقراءات الشاذة يف العربية إذا مل ختالف ً
اختلفوا يف التطبيق عندما وجدوا بعض القراءات بعيدة عن قواعد العربية املجهزة
( )1مواقف النحاة من القراءات القرآنية (.)73
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أمامهم ،فأصبحت القراءات ً
درا تستقى منه
جماال لتطبيق القواعد وليست مص ً
القواعد ،عند بعضهم(.)1

وقد كان ابن عطية من علامء التفسري الذين اهتموا بذكر القراءات القرآنية،
واختالف أوجه القراءة وتعددها يف اللفظة الواحدة ،وذكر ما صح من هذه
القراءات وما شذ منها ،وتوجيه تلك القراءات من الناحية اللغوية ومن الناحية
التفسريية الداللية ،واعتامد ما ثبت نقله عن النبي × ،وعن الصحابة الكرام،
وعىل رأسهم ويف مقدمتهم ترمجان القرآن ابن عباس ،حيث استند ابن عطية عىل

كثريا يف تفسري اآليات وبيان دالالت ألفاظها.
قراءة ابن عباس ً

أمهية البحث:

جاء هذا البحث ليقف عند قراءة ابن عباس يف سوريت البقرة وآل عمران التي
أوردها ابن عطية يف تفسريه ،وقو ًفا عند داللة تلك القراءات ،وتوجيه النحاة
ثريا منها عىل سبيل الذكر
واملفرسين هلا ،وموقف ابن عطية من بعضها ،حيث ذكر ك ً
واالستدالل ال عىل سبيل التوجيه ،وقد حرص الباحث عىل توثيق تلك القراءات
من كتب املتقدمني التي ُعنيت بعلوم القرآن والتفسري ،والوقوف عند توجيه العلامء
املتقدمني لتلك القراءات ،وبيان داللة كل قراءة ،وأثرها يف استخراج معان أخرى،
وخصوصا تلك
وأحكام تفصيلية متنوعة ،معتمدة عىل ما جاء يف كتب التفسري،
ً
التي ُعنيت بالقراءات ودالالت ألفاظها.

منهجي يف البحث:

•

وقفت يف البحث عىل اثنني وعرشين موض ًعا من سوريت البقرة وآل

عمران ،نقل فيها ابن عطية قراءات ابن عباس ،والتي جاءت يف معظمها خمالفة
جلمهور القراء.
( )1مواقف النحاة من القراءات القرآنية (.)79-78
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ت يف املسائل الواردة يف هذا البحث عىل قراءات ابن عباس يف
•
اقترص ُ
ْ
سوريت البقرة وآل عمران الوارد ذكرها عند ابن عطية يف تفسريه ،ومل أقف عند آراء
ابن عباس التفسريية آليات القرآن ،فكثرية هي املواضع التي ذكر فيها ابن عطية
غري واحد من
آراء ابن عباس التفسريية أللفاظ وآيات القرآن ،وقد بحث فيها ُ

الباحثني يف رسائل مستقلة عز ْفت عن تكرار ما ذكروه.

•

حرصت عىل التأكد من صحة ما أسنده ابن عطية إىل ابن عباس من

قراءات ،من خالل التثبت عنها يف كتب املتقدمني ،فوثقتها عن غري مصدر من
املصادر التي ُصنفت يف علم القراءات أو معاين القرآن أو مشكل ألفاظ وإعراب
القرآن.

•

قمت بالبحث يف كتب املفرسين وعلامء اللغة عن توجيهاَتم لقراءة ابن

عباس ،والتي ذكرها ابن عطية دون أن يعقب عىل بعضها بيشء ،وإنام وردت عىل
ه
املسائل الوارد هة.
ت تلك اآلراء والتوجيهات
سبيل الذكر ،فأ ْث هر ْ

•

قسمت البحث إىل مبحثني رئيسني :املبحث األول أدرجت فيه املواضع

التي ذكر فيها ابن عطية قراءة ابن عباس يف سورة البقرة ،واملبحث الثاين أدرجت
املواضع التي ورد ذكرها يف سورة آل عمران.

الدراسات السابقة:

•

قراءة ابن عباس توجيهها وأثرها يف التفسري سورة الفاحتة والبقرة وآل

عمران نموذجا2015/2014 ،م اجلمهورية اجلزائرية ،رسالة ماجستري للطالبة
وهيبي صويف ،جامعة أيب بكر بلقايد ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية-
قسم العلوم اإلسالمية.
وقد جاء هذا البحث خمتل ًفا متا ًما عن هذه الدراسة من حيث منهجية دراسة
الشواهد والتفصيل فيها وذكر آراء العلامء والنحاة واملفرسين.
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التوجيهات الرصفية والنحوية لقراءة ابن عباس  ، لتيسري هارون عيل

النوافلة -رسالة ماجستري قسم اللغة العربية – جامعة مؤتة – األردن 2007م.

•

عبد هلل بن عباس  قراءاته ومنهجه يف تفسري غريب القرآن  -عابد بن

عبد الرمحان آيش ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى ،السعودية.
وختا ًما أسأل اهلل أن ينفعني والقارئ الكريم هبذه الدراسة ،وأن يكتب يل
خريها ،وأن يرزقنا الفهم الصحيح ،والتدبر السليم آليات القرآن الكريم.
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املبحث األول
مواضع قراءة ابن عباس يف سورة البقرة
وتوجيه النحاة واملفسرين هلا
الوضع األول :يف قوله تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾

[البقرة. ]102:

ذكر ابن عطية أن ابن عباس قرأ (امللِكني) بكرس الالم يف اآلية الكريمة ال

بفتحها (امل هلكني) كام قرأها مجهور القراء ،قال ابن عطية« :وقرأ ابن عباس واحلسن
والضحاك وابن أبزى(( )1املهلِ هك ْ ِ
ني) بكرس الالم»( ،)2ومل يعقب ابن عطية عىل قراءة
ابن عباس.
وقد تهثب ُّت من صحة الرواية عند املتقدمني من علامء اللغة( ،)3ومنهم من وجه
قراءة ابن عباس عىل أن املقصود باآلية ملِكني يف بابل ،وليس املقصود م هلكني من
السامء.
قال الفراء« :القراء يقرءون (املْه هلك ْ ِ
هني) من املالئكة .وكان ابن عباس يقول:
(املْهلِك ْ ِ
هني) من امللوك»(.)4
وقد ذهب الزجاج إىل أن رواية (امل هلكني) بالفتح أثبت يف التفسري من رواية
( )1هو عبد الرمحن بن أبزى الكويف موىل خزاعة ،روى عن عمر بن اخلطاب و ُأيب بن كعب  .طبقات ابن
اجلزري.)361 /1( :
( )2املحرر الوجيز (.)186/1
( )3انظر :املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات ( ،)99/1وزاد املسري يف علم التفسري ( ،)93وفتح
القدير ( ،)143/1ومعجم القراءات (.)164/1
( )4معاين القرآن للفراء (.)64/1

396

العـ ـدد الثـلث ـ ـ ـون

مـجـلـة معـهـد اإلمـام الشـاطيب للدراسـات القـرآنـي ـة

(ذو احلجة 1441ﻫ)

هني ،و(امله هلك ْ ِ
الكرس ،حيث قال« :وقد قري هء عىل امللِك ْ ِ
بت يف الرواية والتفسري
هني) أ ْث ُ
السحر ويعلمون ما ه
أنزل عىل امللكني»(.)1
مجيع ًا ،املعنى يعلمون الناس
ه

ومن املفرسين من وجه لفظة الكرس عىل أن املقصود هبا ملِكني ببابل يوجهون

الناس ،ومنهم من ذهب إىل أن املقصود هبام سيدنا داود وسليامن ،قال ابن جني:
«ومن ذلك قراءة احلسن وابن عباس والضحاك بن مزاحم وعبد الرمحن بن هأ هبزى:
" هو هما ُأن ِْز هل هع هىل املْهلِك ْ ِ
هني" بكرس الالم ،قيل :أراد "بامللِكني" داود وسليامن عليهام
السالم»(.)2

وقال الزخمرشي« :وقرأ احلسن (عىل امللِكني) بكرس الالم ،عىل أن املنزل عليهام

علم السحر كانا ملكني ببابل .وما يعلم امللكان أحدا حتى ينبهاه وينصحاه ويقوال
هح ُن فِ ْتنه ٌة أي ابتالء واختيار من اهلل هفال هت ْك ُف ْر فال تتعلم معتقد ًا أنه حق فتكفر
له إِنام ن ْ
هف هي هت هعل ُم ه
ون الضمري ملا دل عليه من أحد» (.)3
وقال أبو حيان« :وقرأ ابن عباس واحلسن وأبو األسود الدؤيل والضحاك وابن
البزي :امللكني ،بكرس الالم ،فقال ابن عباس :مها رجالن ساحران كانا ببابل ،ألن
املالئكة ال تعلم الناس السحر»(.)4
وهذا أقرب إىل توجيه املعنى ،وقراءة ابن عباس توضح هذا املعنى وتقربه ،ألن
أبا مسلم –كام ذكر أبو حيان -أنكر أن يكون امللكان ً
نازال عليها السحر ،ألن
السحر كفر ،واملالئكة معصومون ،وألنه ال يليق باهلل إنزاله ،وال يضاف إليه ،ألن
اهلل يبطله ،وإنام املنزل عىل امللكني الرشع ،وإهنام كانا يعلامن الناس ذلك.
( )1معاين القرآن وإعرابه (.)183/1
( )2املحتسب (.)100/1
( )3الكشاف (.)172/1
( )4البحر املحيط (.)283/1
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الوضع الثاين :يف قوله تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾

[البقرة. ]128 :

نقل ابن عطية عن ابن عباس أنه قرأ ( ُمسلِمني) يف اآلية الكريمة بلفظ اجلمع ال

اج هع ْلنا بمعنى
لفظ املثنى كام هو وارد عند مجهور القراء ،قال ابن عطية« :وقوهلام ْ
صرينا تتعدى إىل مفعولني ،و ُم ْسلِ هم ْ ِ
ني هو املفعول الثاين ،وكذلك كانا ،فإنام أرادا
التثبيت والدوام ،واإلسالم يف هذا املوضع اإليامن واألعامل مجيعا ،وقرأ ابن عباس
وعوف« :مسلِ ِمني» عىل اجلمع»(.)1
والظاهر مما ذكره ابن عطية عن ابن عباس أنه أراد اجلمع يف الدعاء دون أن
يقترص الدعاء عىل سيدنا إبراهيم وسيدنا إسامعيل عليهام السالم ،وقد ذكر ذلك
غري واحد من املفرسين ،وكأهنام -سيدنا إبراهيم وإسامعيل -أرادا أنفسهام وأه هلهام
كهاجر عليها السالم.
وقراءة اجلمع عىل رواية ابن عباس أوىل بالذكر من قراءة التثنية التي يراد هبا
اجلمع عىل رأي من املفرسين –كام ذكر أبو حيان ،-فإذا أريد اجلمع يف الدعاء فلفظ
اجلمع أوىل من التثنية.

قال الزخمرشي« :وقرئ ( ُم ْسلِمني) عىل اجلمع ،كأهنام أرادا أنفسهام وهاجر ،أو

أجريا التثنية عىل حكم اجلمع ألهنا منه»(.)2

وقال أبو حيان« :وقرأ ابن عباس وعوف األعرايب :مسلِمني عىل اجلمع ،دعاء

هلام وللموجود من أهلهام كهاجر ،وهذا أوىل من جعل لفظ اجلمع مراد ًا به التثنية» (.)3

وعليه فإن التوجيه الرصيف لقراءة ابن عباس أن املراد بلفظ التثنية أنفسهام،
( )1املحرر الوجيز (.)211/1
( )2الكشاف (.)188/1
( )3البحر املحيط (.)336/1
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وأيضا املوجود من أهلهام كهاجر ،وهذا التوجيه أوىل من جعل لفظ اجلمع مرا ًدا به
ً
التثنية ،فام ال يؤول أوىل من الوجه الذي يؤول(.)1
الوضع الثالث :يف قوله تعاىل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [البقرة.]148:

قرأ ابن عباس الفعل ( ُموليها) يف اآلية الكريمة بصيغة املبني للمجهول
( ُم هوالها) أيُ :موج ٌه إليها ،قال ابن عطية«:وقوله تعاىل :لِ ُكل ِو ْج ههة ،اآلية،
الوجهة :فعلة من املواجهة كالقبلة ،واللفظ املفرد يف (كل) واملراد به اجلامعات،
املعنى :لكل صاحب ملة وجهة هو موليها نفسه ،قاله الربيع وعطاء وابن عباس،
وقرأ ابن عباس وابن عامر وحده من السبعة هو ُم هوال هها»(.)2

وقال الزخمرشي« :قرأ ابن عامر :هو موالها ،أي :هو موىل تلك اجلهة وقد
وليها .واملعنى :لكل أمة قبلة تتوجه إليها»( .)3وقال أبو حيان« :هو موليها :بكرس
الالم اسم فاعل .وقرأ ابن عامر :هو موالها ،بفتح الالم اسم مفعول وهي قراءة
ابن عباس»(.)4

وقد اعترب الفراء كال القراءتني تؤديان نفس املعنى ،حيث قال« :وقد قرأ ابن
عباس وغريه (هو موالها) ،وكذلك قرأ أبو جعفر حممد بن عىل ،فجعل الفعل
واقعا عليه ،واملعنى واحد ،واهلل أعلم»(.)5

وقد حسن الزجاج هذه القراءة دون أن يسندها إىل أحد ،حيث قال« :وقد قرئ
أيض ًا  -هو ُم هوالها .وهو حسن»(.)6
أيضا توجيه األلويس يف روح املعاين ( ،)383/1ومعجم القراءات (.)194/1
( )1انظر ً
( )2املحرر الوجيز (.)224/1
( )3الكشاف (.)205/1
( )4البحر املحيط (.)380/1
( )5معاين القرآن للفراء (.)85/1
( )6معاين القرآن وإعرابه (.)225/1
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(ه هو ُم هو ِّلي هها)،
(ه هو ُم هوال هها) وقرأ الباقونُ :
وقال األزهري« :قرأ ابن عامر وحدهُ :
(ه هو ُم هو ِّلي هها) فمعناه :مستقبلها ،كأنه قالُ :ه هو ُموليها وجهه  ...هو هم ْن هق هر هأ:
فمن قرأُ :
(ه هو ُم هوال هها) فاملعنى :لكل إنسان ِقبلة واله اهلل إياها ،وهي قراءة ابن عباس وأيب
ُ
جعفر حممد بن عيل ،والقراءتان جيدتان ،و ُمول هيها أكثر وأفصح»(.)1
وأفضل توجيه هو ما ذكره ابن زنجلة يف حجة القراءات ،حيث قال « :هق هر هأ ا ْبن

(ه هو هم ْو هال هها) بِ هفتْح الالم هأي ُه هو موجهها ،وحجته :هأنه قدر هل ُه هأن يتوالها هومل
هعامر ُ
يسند إِ هىل هفاعل بِعينِه ،هفيجوز هأن ي ُكون ُهو كِنهاية هعن ِ
اال ْسم ال ِذي أضيفت إِ هل ْي ِه (كل)
ه ه
هْ
و ُهو ا ْل هف ِ
اعل ،هوجيوز هأن يكون هفاعل الت ْولِ هية اهلل ،هو ُه هو كِنها هية هعن ُه ،هوالت ْق ِدير :هول ُكل
ه ه
ِذي ِملة ق ْب هلة اهلل موليها هوجهه ،ثم رد هذلِك إِ هىل هما مل يسم هفاعله ،هو هق هر هأ ا ْل هبا ُق ه
ون ( ُه هو
موليها) هأي متبعها وراضيها وحجتهم ما قد جاء ِيف الت ْف ِسري هعن ُجمه ِ
اهد ( هول ُكل
ه ه
ه
وجهة ُه هو موليها) هأي لكل هصاحب ِملة وجهة هأي ق ْب هلة ُه هو موليها ُه هو مستقبلها
هقوله ( ُهو موليها) ُهو كِنهاية هعن ِ
اال ْسم ال ِذي أضيفت إِ هل ْي ِه كل ِيف املْه ْعنى ِألههنها هوإِن
ه ه
ه
ْ
اسم»(.)2
كهانهت منونة هف هال ُبد من هأن تسند إِ هىل ْ
وذهب مكي ابن أيب طالب إىل أن قراءة ابن عباس ال ُيقدر فيها حذف ،ألن
الفعل بصيغته الواردة قد جاء متعديا إىل مفعولني وكالمها يعودان إىل (الوجهة)،
اخل هرب هأي هول ُكل أمة
حيث قال « :هق ْوله ( هول ُكل وجهة ُه هو موليها) وجهة ُم ْبتهدأ هول ُكل ْ ه
اهم فاملفعول الث ِاين ملويل هحمْ ُذوف...،
ق ْب هلة ُه هو موليها ا ْبتِده اء هوخرب هأي اهلل موليها إي ُ
هف هأما ِق هرا هءة ا ْبن هعامر ُه هو هم ْو هال هها هف هال يقدر ِيف ا ْلك ههالم حذف ألن ا ْل ِف ْعل قد تعدى إِ هىل
مفعولني ِيف الل ْفظ هأحدمها م ْضمر هقام م هقام ا ْل هف ِ
اعل مفعول مل يسم هفاعله هوالث ِاين ُه هو
ه
ه ُ
ْاهلهاء هو ْاأللف ومها يرجعان عىل الوجهة»(.)3
( )1معاين القراءات لألزهري (.)181/1
( )2حجة القراءات (.)117
( )3مشكل إعراب القرآن (.)113/1
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(ذو احلجة 1441ﻫ)

كام ذهب الطاهر ابن عاشور إىل أن املقصود بصيغة املبني للمجهول إما دين
الشخص أو نظره ،مها الذي ُيوجهانه ،قال الطاهر ابن عاشور« :وقراءة اجلمهور
(موليها) بياء بعد الالم وقرأه ابن عامر (هو ُم هوالها) بألف بعد الالم بصيغة ما مل
يسم فاعله أي يوليه إياها مول وهو دينه ونظره»(.)1

وعليه فإن وجه القراءة باأللف أن ابن عباس جعل الفعل مبن ًيا للمجهول،
ف ُعدي إىل مفعولني ،األول :قام مقام الفاعل مسترت يف ُم هوليها ،وهو ضمري (هو)،
والثاين :أن اهلاء يف ُموليها تعود عىل الوجه ،أي :اهلل يوليه إياها ،واهلاء واأللف
لوجهة ،والتقدير :لكل فريق وجهة اهلل هو موليها إياه ،وجيوز أن يكون الضمري
املرفوع لكربائهم وساداَتم يولوهنم إياها ،فيكون الضمري عىل هذه القراءة لواحد،
أي :ولكل واحد من الناس قبلة ،الواحد ُم هوالها ،أي مرصوف إليها(.)2

الوضع الرابع :يف قوله

ﮬ ﴾ [البقرة.]150:

تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

قال ابن عطية« :وقرأ ابن عباس وزيد بن عيل وابن زيد« :أال» بفتح اهلمزة
وختفيف الالم عىل معنى استفتاح لكالم ،فيكون ال ِذي هن ابتداء ،أو عىل معنى
اإلغراء هبم فيكون ال ِذي هن نصبا بفعل مقدر»(.)3
ويظهر من توجيه ابن عطية لقراءة ابن عباس أنه أجاز أن يكون (الذين) نص ًبا
بفعل مقدر عىل اإلغراء ،استنا ًدا إىل قراءة ابن عباس بفتح اهلمزة وختفيف الالم،
وأن مجلة أال الذين ظلموا استئنافية ،وعليه يكون (الذين) مبتدأ ،ومجلة (فال
( )1التحرير والتنوير (.)43/2
( )2انظر :زاد املسري يف علم التفسري ( ،)122الدر املصون ( ،)173/2وروح املعاين ( ،)413/1وفتح
القدير ( ،)181ومعجم القراءات (.)213/1
( )3املحرر الوجيز (.)225/1

401

التوجيه النحوي والداليل لقراءة ابن عباس يف سوريت البقرة وآل عمران...

د .نوح بن حيىي الشهري

ختشوهم واخشون) خرب املبتدأ ،وهذا ما ذكره ابن جني حيث قال« :ومن ذلك
قراءة زيد بن عيل عليه السالم " :هأ هال ال ِذي هن هظ هل ُموا" بفتح اهلمزة خفيفة الالم ،تنبيه،
ون لِلن ِ
وجهه أن الوقوف يف هذه القراءة عىل قوله تعاىل( :لِ هئال هي ُك ه
اس هع هل ْي ُك ْم ُحج ٌة)
ثم استأنف ُمن ِّب ًها فقال " :هأ هال ال ِذي هن هظ هل ُموا ِمنْ ُه ْم هفال هخت هْش ْو ُه ْم هو ْ
اخ هش ْو ِين" ،كقولك
مبتدئًا :أال زيد فأعرض عنه وأقبل عيل ،وكأنه -عليه السالم -إنام رأى لقول اهلل
ِ
ون لِلن ِ
تعاىل( :لِ هئال هي ُك ه
يقو معناه
اس هع هل ْي ُك ْم ُحج ٌة) ؛ فلو قال( :إِال الذي هن هظ هل ُموا) مل ه
عنده؛ ألنه ال حجة للظاملني عىل املطيعني»(.)1

كام ذهب الزخمرشي إىل أن (أال) للتنبيه عىل قراءة من قرأ مفتوحة خمففة ال
استثنائية ،قال الزخمرشي« :وقرأ زيد بن عىل  :أال الذين ظلموا منهم ،عىل أن
أال للتنبيه ووقف عىل حجة ،ثم استأنف منبها هفال هخت هْش ْو ُه ْم فال ختافوا مطاعنهم يف
قبلتكم فإهنم ال يرضونكم»(.)2

وقال أبو حيان« :وقرأ ابن عامر وزيد بن عيل وابن زيد :أال بفتح اهلمزة
وختفيف الم أال ،إذ جعلوها التي للتنبيه واالستفتاح .فعىل قراءة هؤالء يكون
إعراب الذين ظلموا مبتدأ ،واجلملة من قوله ( :هفال هخت هْش ْو ُه ْم هو ْ
اخ هش ْو ِين) يف موضع
اخلرب ،ودخلت الفاء ألنه سلك بالذين مسلك الرشط ،والفعل املايض الواقع صلة
هو مستقبل .املعنى :كأنه قيل :من يظلم من الناس ،فال ختافوا مطاعنهم يف قبلتكم.
واخشوين :فال ختالفوا أمري ،ولوال دخول الفاء لرتجح نصب الذين ظلموا ،عىل
أن تكون املسألة من باب االشتغال ،أي ال ختشوا الذين ظلموا ،ال ختشوهم»(.)3
( )1املحتسب (.)114/1
( )2الكشاف (.)206/1
( )3البحر املحيط (.)384/1
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الوضع اخلامس :يف قوله

ﮕ ﮖ ﴾ [البقرة.]158:

العـ ـدد الثـلث ـ ـ ـون

(ذو احلجة 1441ﻫ)

تعاىل ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ذكر ابن عطية أن ابن عباس قرأ (أن ال يتطوف) كام ذكر غريه أن ابن عباس قرأ
(أال هيطوف هبام)  ،ومنهم من أسند إليه (أن ُيطاف هبام) ،ولكل قراءة توجيه عند
ف أصله يتطوف سكنت التاء وأدغمت يف
النحاة واملفرسين ،قال ابن عطية« :و هيطو ه
الطاء ،وقرأ أبو السامل «أن يطاف» وأصله يطتوف حتركت الواو وانفتح ما قبلها
فانقلبت ألفا فجاء يطتاف أدغمت التاء بعد اإلسكان يف الطاء عىل مذهب من أجاز
إدغام الثاين يف األول ،كام جاء يف مدكر ،ومن مل جيز ذلك قال قلبت التاء طاء ثم
أدغمت الطاء يف الطاء ،ويف هذا نظر ألن األصيل أدغم يف الزائد وذلك ضعيف،
وروي عن ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب أهنم قرؤوا (أن ال
يتطوف)»(.)1

وقد أسند ابن قتيبة قراءة (أال يطوف هبام) إىل ابن عباس ،حيث قال موج ًها
ف ِهبِ هام) ويف هذه القراءة وجهان:
لتلك القراءة« :وقرأ بعضهم( :أال هيطو ه
أحدمها :أن جيعل الطواف ُم هرخ ًصا يف تركه بينهام.

والوجه اآلخر :أن جيعل "ال" مع "أن" صلة .كام قال( :ما همنه هع هك هأال ت ْهس ُجده )»(.)2
ف ِهبِ هام) فيه غري وجه :هجيوز أن ي هطوف وأن ُي هط ِّوف ،وأن
قال الزجاج« :و( هأ ْن هيطو ه
ي ُطوف هبام ،فمن قرأ أن ي هطوف هبام أراد أن يتطوف ِ
فأدمغت التاء يف الطاء لقرب
ُ ِّ
ه
املخرجني ،ومن قرأ أن ُي هط ِّوف هبام فهو من هطوف إِذا أكثر التطواف»( ،)3وذكر
الزخمرشي يف تفسريه أن أصل هيطوف عىل قراءة اجلمهور (يتطوف).
( )1املحرر الوجيز (.)229/1
( )2غريب القرآن (.)66
( )3معاين القرآن وإعرابه (.)234/1
( )4انظر :الكشاف (.)208/1
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د .نوح بن حيىي الشهري

وقد أسند مكي ابن أيب طالب وأبو حيان يف تفسريه إىل ابن عباس قراءة أخرى
وهي ( ُيطاف هبام) ،قال مكي ابن أيب طالب « :هق هر هأ ا ْبن هعباس  هف هال جنهاح هع هل ْي ِه هأن
ُي هطاف هبام هو هأصله يتطوف عىل وزن يتفعل ثم أبدل من تهاء االفتعال طاء وأدغم
الطاء فِي هها وقلب ا ْل هواو ألفا لتحركها وانفتاح هما قبل هها»( ،)1وقال أبو حيان « :وقرى
ابن عباس وأبو السامل :يطاف هبام ،وأصله :يطتوف ،يفتعل»(.)2

وعليه فإن توجيه قراءة (أن ال يطوف) ُخ ِّرجت عىل زيادة (ال) ،وقراءة (أال
يطوف فيهام) عىل أهنا ً
بدال من (هبام) ،وقراءة (أن يطاف هبام) عىل أن األصل:
ف ،فقد حتركت الواو وانفتح ما قبلها،
هي ْطت ِهوف عىل وزن هي ْفت ِهعل ،وماضيه :ا ْط هتو ه
فانقلبت أل ًفا ،فجاءت يطتاف ،ثم أدغمت بعد اإلسكان يف الطاء ،وكلها قراءات
وردت عن ابن عباس.)3(

الوضع السادس :يف قوله تعاىل ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾

[البقرة.]184:

ذكر ابن عطية أن البن عباس قراءتني لـ( ُيطِيقونه) يف اآلية الكريمة ،فذكر أنه

قرأها ( هيطوقونه) وقرأها ( هيطيقونه) ،وقد اعترب ابن عطية تشديد الياء يف (يطيقونه)
ضعيف ،قال ابن عطية« :وقرأ مجهور الناس « ُيطِيقو هنه» بكرس الطاء وسكون الياء
واألصل «يطوقونه» نقلت حركة الواو إىل الطاء وقلبت ياء النكسار ما قبلها ،وقرأ
محيد «يطوقونه» وذلك عىل األصل ،والقياس اإلعالل ،وقرأ ابن عباس « هيطوقونه»
بمعنى يكلفونه ،وقرأت عائشة وطاووس وعمرو بن دينار « هيطوقونه» بفتح الياء
وشد الطاء مفتوحة ،وقرأت فرقة « ُي هطيقونه» بضم الياء وفتح الطاء وشد الياء
( )1مشكل إعراب القرآن (.)114/1
( )2البحر املحيط (.)398/1
( )3انظر :معجم القراءات (.)220-219/1
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املفتوحة ،وقرأ ابن عباس « هيطيقونه» بفتح الياء وشد الطاء وشد الياء املفتوحة
بمعنى يتكلفونه ،وحكاها النقاش عن عكرمة ،وتشديد الياء يف هذه اللفظة
ضعيف»(.)1

وقد بني ابن عطية يف موضع آخر أن املقصود هنا (وعىل الذين يطيقونه) أي عىل
الشيوخ والعجز ،الذي يطيقون لكن بتكلف شديد ،فأباح اهلل هلم الفدية والفطر،
وعىل هذا التأويل جتيء قراءة ابن عباس يطوقونه.
ذكرها األخفش ومل يسندها ألحد ،حيث قال« :وقال بعضهم ( ُي هطو ُقونهه) أي
يتكلفون الصيام»(.)2

وقد ذكر ابن جني أن ابن عباس قرأ ( ُي هطو ُقونهه) وقرأ ( هيطو ُقونهه) وقرأ ( هيطي ُقونهه)
وقرأ ( ُي هط ِّي ُقونهه) ،فقال« :ومن ذلك قراءة ابن عباس بخالف وعائشة وسعيد بن
املسيب ،وطاووس بخالف ،وسعيد بن جبري ،وجماهد بخالف ،وعكرمة  ،وأيوب
السختياين ،وعطاءُ " :ي هطو ُقونهه" وقرأ " هيطو ُقونهه" عىل معنى :يتطوقونه جماهد،
ورويت عن ابن عباس ،وعن عكرمة ،وقرأ " هيطي ُقونهه" ابن عباس بخالف،
ُ
وكذلك جماهد وعكرمة ،وقرأ " ُي هط ِّي ُقونهه" ابن عباس بخالف»(.)3
وقد بني أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن داللة كل رواية من القراءتني ،وألمهية
مضطرا إلدراجه مع طوله ،لكن االختصار فيه سيكون ً
خمال
ما ذكر وجدتني
ً
هان ابن هعباس و هعائِ هش ُة و ِعك ِْرم ُة وس ِع ِ
يد ْب ِن املُْ هس ِّي ِ
ب
ه
ه
للمعنى املراد ،حيث قال «:هوك ه ْ ُ
ه ه ه
ِ
احت ههم هل هه هذا الل ْف ُظ هم هعانِ ،منْ هها :هما هبينه ُه ا ْب ُن هعباس
وهنها :هو هع هىل الذي هن ُي هطو ُقو هن ُه هف ْ
هي ْق هرؤ ه
ِ
ِ
ربوا هف هع هج ُزوا هع ْن الص ْو ِم هف هع هل ْي ِه ْم ْ ِ
اإل ْط هعا ُم .هوا ْهمل ْعنهى
هأن ُه هأ هرا هد الذي هن كها ُنوا ُيطي ُقو هن ُه ُثم هك ِ ُ
( )1املحرر الوجيز (.)252/1
( )2معاين القرآن لألخفش (.)169/1
( )3املحتسب (.)118/1
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ْاآل هخ ُر :هأهنُ ْم ُيكهل ُفو هن ُه هع هىل هم هشقة فِ ِيه ،هو هه هم هال ُيطِي ُقو هن ُه لِ ُص ُعو هبتِ ِه ،هف هع هل ْي ِه ْم ْ ِ
اإل ْط هعا ُم.
آخر; و ُهو هأن حكْم التكْلِ ِ
ني لِلص ْو ِم
يف هي هت هعل هق هع هل ْي ِه ْم هوإِ ْن همل ْ هي ُكو ُنوا ُمطِ ِيق ه
هو هم ْعنًى ه ُ ه ه
ُ ه
يف الصو ِم ،هأ هال تهرى هأن حكْم هتكْلِ ِ
هفي هقوم ههلم ا ْل ِفدْ ي ُة م هقام ما هِحل هقهم ِمن ح ْك ِم هتكْلِ ِ
يف
ْ
ُ ْ ْ ُ
ُ ه
ه
ه ه ه ه
ُ ُ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب هم هقا هم ُه ،هو هل ْو هال
الرت ُ
يم ُّ ه
الط هه هارة بِاملْهاء هقائ ٌم هع هىل املُْ هت هي ِّم ِم ،هوإِ ْن همل ْ هي ْقد ْر هع هل ْيه هحتى ُأق ه
يف الص هال ِة هقائِم هع هىل النائِ ِم والن ِ
هان التيمم بده ًال ِمنْه .وك ههذلِ هك حكْم هتكْلِ ِ
ِ
ايس
ه
ُ ه
هذل هك هملا ك ه ه ُّ ُ ه
ٌ
ُ ُ
وب ا ْل هقض ِ
اء هال هع هىل وجه هل ِزمه بِا ِ
اب ُو ُج ِ
ِيف هب ِ
ب هت هع هاىل هع هل ْي ِه ا ْل ِفدْ هي هة ِيف
ه
لرتك ،هف هلام هأ ْو هج ه
ه ْ
هُ ْ
اس عن ا ْل هقض ِ
اء ُأ ْطلِ هق فِ ِيه اسم التكْلِ ِ
هح ِ
ال ا ْل هع ْج ِز هو ْ ِ
يف بِ هق ْولِ ِه ( :هو هع هىل ال ِذي هن
ه
اإل هي ِ ه ْ
ْ ُ
هت ا ْل ِفدْ ي ُة ِهي ما هقام م هقام هغ ِري ِه .هفا ْل ِقراء هت ِ
ان هع هىل هه هذا ا ْل هو ْج ِه
ُيطِي ُقو هن ُه) إ ْذ كهان ْ
ه
ه ه
ه ه ه ْ
ه ه
مس هتعم هلت ِ
وىل ،هو ِه هي هق ْو ُل ُه ( :هو هع هىل ال ِذي هن ُيطِي ُقو هن ُه) هال هحمها هل هة همن ُْس ه
هان إال هأن ْاألُ ه
وخ ٌة»(.)1
ُ ْ ْه

فقد اعترب أن القراءة املشهورة عند اجلمهور وهي (يطيقونه) منسوخة ،غري أن
القراءة التي قرأ هبا ابن عباس ال تكون منسوخة حيئذ ،حيث قال «:هو ِق هرا هء ُة هم ْن هق هر هأ:
ِ
ِ
ي هطو ُقو هنه ه ِ
جي ِ
اب ا ْل ِفدْ هي ِة هع هل ْي ِه; ِألهن هق ْو هل ُه
َيتهم ُل الش ْي هخ ا ْهمل ْي ُئ ه
ُ
وس منْ ُه ا ْل هق هضا ُء م ْن إ ه
ُ ْ
ُي هطو ُقو هن ُه هقدْ ا ْقت ههَض هتكْلِي هف ُه ْم ُحك هْم الص ْو ِم هم هع هم هشقة هش ِديده ة هع هل ْي ِه ْم ِيف فِ ْعلِ ِه هو هج هع هل
ههل ُ ْم ا ْل ِفدْ هي هة هقائِ هم ًة هم هقا هم الص ْو ِم; هف هه ِذ ِه ا ْل ِق هرا هء ُة إ هذا ك ه
هاها هما هو هص ْفنها هف ِه هي هغ ْ ُري
هان هم ْعن ه
وس ِمنْ ُه ا ْل هق هضاء ا ْل هع ِ
وخة هب ْل ِه هي هثابِ هت ُة ْ
احلُ ْك ِم; إ ْذ ك ه
همن ُْس ه
اج هز
هان املُْ هرا ُد ِ ههبا الش ْي هخ املْه ْي ُئ ه
ُ
هع ْن الص ْو ِم»(.)2
وقال الطربي« :وكان ابن عباس يقرؤها فيام روي عنه" :وعىل الذين ُيطوقونه" (.)3

وقد اعرتض الطربي عىل هذه القراءة واعتربها قراءة خمالفة ،حيث قال يف
موضع آخر« :وأما قراءة من قرأ ذلك" :وعىل الذين ُيطوقونه" فقراءة ملصاحف
( )1أحكام القرآن (.)216/1
( )2أحكام القرآن (.)217/1
( )3تفسري الطربي (.)418/3
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ف ،وغري جائز ألحد من أهل اإلسالم االعرتاض بالرأي عىل ما
أهل اإلسالم خال ٌ
ظاهرا قاط ًعا للعذر .ألن ما جاءت به
نقله املسلمون ِو هراثة عن نبيهم × نقال
ً
احلجة من الدين ،هو احلق الذي ال شك فيه أنه من عند اهلل .وال ُيعرتض عىل ما قد

هثبت وقامت به ُحجة أنه من عند اهلل ،باآلراء والظنون واألقوال الشاذة»(.)1

ذاكرا القراءتني املسنودتني إىل ابن عباس« :وقرأ ابن عباس:
وقال الزخمرشي ً
يطوقونه ،تفعيل من الطوق إما بمعنى الطاقة أو القالدة ،أى يكلفونه أو يقلدونه
ويقال هلم صوموا .وعنه :يتطوقونه بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه .ويطوقونه بإدغام
التاء يف الطاء»(.)2

وقال أبو حيان« :وقرأ عبد اهلل بن عباس يف املشهور عنه :يطوقونه ،مبني ًا
للمفعول من طوق عىل وزن قطع»(.)3

وقد ذكر الطاهر ابن عاشور أنه ما ُروي عن ابن عباس إنام جاء عىل سبيل
التفسري ،حيث قال« :عن ابن عباس قرأ( :وعىل الذين ُي هطوقونه فال يطيقونه).
وهي تفسري فيام أحسب»(.)4

وعليه فإن توجيه قراءة ابن عباس أن الفعل مبني للمفعول من ( ُط ِّوق)( ،)5وأن
قراءة ( هيطيقونه) بضم ياء املضارعة عىل البناء للمفعول ،وهلا توجيه فقهي ،حيث
أفادت أن للشيخ الكبري واملرأة العجوز اللذين قد كربا عن الصوم فهام ُيكلفان
الصوم وال يطيقانه ،وهو شاق عليهام مشقة تعود عليها بالرضر ،ومن املعلوم يف
الدين بالرضورة أن حفظ النفس مقدم عىل وجوب الصيام إن أدى الصيام إىل
( )1تفسري الطربي (.)438/3
( )2الكشاف (.)226/1
( )3البحر املحيط (.)8/2
( )4التحرير والتنوير (.)166/2
( )5معجم القراءات (.)251/1
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رضر يعود عىل اجلسد ،فلهام أن يفطرا ويطعام مكان كل يوم أفطراه مسكينًا ،وهذا
التوجيه من أشكال التوجيه الفقهي للقراءات املختلفة التي وردت عن ابن عباس.

الوضع السابع :يف قوله

ﭹ ﭺ﴾ [البقرة.]198 :

تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

قال ابن عطية« :وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابن الزبري( :ليس عليكم جناح
أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج) »(.)1

أيضا يف تفسريه ،حيث قال« :عن ابن عباس أنه كان
وقد ذكره الطربي ً
يقرؤها ":ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج»(.)2
وقال الزخمرشي« :وقرأ ابن عباس  :فضال من ربكم يف مواسم احلج»(.)3

تفسريا ال قراءة ،ألهنا خمالفة ملا أمجع
وقد اعترب أبو حيان هذه القراءة مما وقع
ً
عليها قراء األمة ،قال أبو حيان« :وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن الزبري :فض ً
ال
من ربكم يف مواسم احلج ،واأله ْوىل جعل هذا تفسري ًا ،ألنه خمالف لسواد املصحف
الذي أمجعت عليه األمة»(.)4

ولذلك ربط أبو حيان هذه القراءة بداللة اآلية وتفسريها ،فمناسبة هذه اآلية ملا
قبلها أنه ملا هنى عن اجلدال؛ والتجارة قد تفيض إىل املنازعة ،ناسب أن يتوقف فيها
ألن ما أفَض إىل املنهي عنه منهي عنه ،أو ألن التجارة كانت حمرمة عند أهل
اجلاهلية وقت احلج ،إذ من يشتغل بالعبادة يناسبه أال يشغل نفسه باملكاسب
الدنيوية ،أو ألن املسلمني ملا صار كثري من املباحات حمرم ًا عليهم يف احلج ،كانوا
( )1املحرر الوجيز ( ،)274/1وانظر معجم القراءات (.)274/1
( )2تفسري الطربي (.)165/4
أيضا :معاين القرآن للنحاس ( ،)136/1والتحرير والتنوير (.)237/2
( )3الكشاف ( ،)245/1وانظر ً
( )4البحر املحيط (.)56/2
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بصدد أن تكون التجارة من هذا القبيل عندهم ،فأباح اهلل ذلك ،وأخربهم أنه ال
درك عليهم فيه يف أيام احلج .ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس :يف مواسم احلج.
وهذا يعزز ما ذهب إليه كثري من املفرسين من أن املقصود بام أسند إىل ابن
عباس من قراءة هو تفسري للمعنى املراد ،وليس قراءة من القراءات القرآنية التي
نزل القرآن هبا ،وإىل هذا ذهب أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن ،حيث فصل بني
توضيحا منه لآلية
روي عن ابن عباس ،وساق قراءة ابن عباس
ً
اآلية وبني ما ُ
الكريمة(.)1

وعليه فإن القراءة هنا ُحتمل عىل الوجه الفقهي يف بيان معنى اآلية واملراد من
قوله عز وجل ،فمن املفرسين من وجه هذه القراءة من ناحية فقهية ،حيث ذكر
القرطبي أنه إذا ثبتت هذه القراءة ففيها دليل عىل جواز التجارة يف احلج للحاج مع
أداة العبادة ،وأن القصد إىل ذلك ال يكون رشكًا ،وال خيرج به املكلف عن رسم
اإلخالص املفرتض عليه ،خال ًفا للفقراء ،أما إن احلج دون جتارة أفضل لعروها
عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغريها(.)2

الوضع الثامن :يف قوله تعاىل ﴿:ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾

[البقرة.]233 :

قرأ ابن عباس (ال ُت ِ
ضار ْر) بدل (ال ُتضار) يف اآلية الكريمة ،فكان بمثابة دليل

عىل أنه هني حمض كام ذكر العلامء(.)3

قال ابن عطية« :ومعنى اآلية يف كل قراءة :النهي عن أن تضار الوالدة زوجها
املطلق بسبب ولدها ،وأن يضارها هو بسبب الولد ،أو يضار الظئر ،ألن لفظة هنيه
( )1انظر :أحكام القرآن (.)375/1
( )2اجلامع ألحكام القرآن (.)413/2
( )3انظر :معجم القراءات (.)325/1
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تعم الظئر ،وقد قال عكرمة يف قوله :ال ُت هضار والِده ةٌ :معناه الظئر ،ووجوه الرضر ال

تنحرص ،وكل ما ذكر منها يف التفاسري فهو مثال .وروي عن عمر بن اخلطاب 
أنه قرأ «ال تضارر» براءين األوىل مفتوحة .وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «ال تضار»
بإسكان الراء وختفيفها ،وروي عنه اإلسكان والتشديد ،وروي عن ابن عباس «ال
ِ
تضارر» بكرس الراء األوىل»(.)1
قال ابن زنجلة « :هو هق هر هأ ا ْل هبا ُقو هن ( هال تضار) بِ هفتْح الراء عىل الن ْهي وحجتهم ِق هرا هءة
ا ْبن هم ْس ُعود ،هوا ْبن هعباس هق هر هأ هذلِك ( هال تضارر) براءين هفدل هذلِك عىل هأنه هني هحمْض
اجتمعت الراءان أدغمت األوىل ِيف الثانِ هية هوفتحت الثانِ هية اللتقاء الساكنني»(.)2
هف هلام ْ
ِ
تضارر) قرئت بفتح الراء األوىل وكرسها ،قال
وذكر الزخمرشي أن (ال

الزخمرشي«:وقرئ :ال ُت هضار بالرفع عىل اإلخبار ،وهو َيتمل البناء للفاعل
واملفعول ،وأن يكون األصل :تضارر بكرس الراء ،وتضارر بفتحها .وقرأ (ال
ُت هضار) بالفتح أكثر القراء .وقرأ احلسن بالكرس عىل النهى ،وهو حمتمل للبناءين
ِ
تضار ْر ،باجلزم وفتح الراء األوىل
تضار ْر ،وال
أيض ًا .ويبني ذلك أنه قرئ ال
ه
وكرسها»(.)3

وقد ذكر أبو حيان أن رواية ابن عباس حتتمل أن يكون مبينًا للمفعول ،قال أبو
حيان موجها تلك القراءات« :وروي عن ابن عباس :ال تضارر ،بفك اإلدغام
وكرس الراء األوىل وسكون الثانية .وقرأ ابن مسعود :ال تضارر ،بفك اإلدغام أيض ًا
وفتح الراء األوىل وسكون الثانية ،قيل :ورواها أبان عن عاصم ،واإلظهار يف نحو
هذين املثلني لغة احلجاز ،فأما من قرأ بتشديد الراء ،مرفوعة أو مفتوحة أو
( )1املحرر الوجيز (.)312/1
( )2حجة القراءات (.)97
( )3الكشاف (.)280/1
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مكسورة ،فيحتمل أن يكون الفعل مبني ًا للفاعل ،وَيتمل أن يكون مبني ًا للمفعول
كام جاء يف قراءة ابن عباس ،ويف قراءة ابن مسعود ؛ ويكون ارتفاع :والدة ومولود،
عىل الفاعلية إن قدر الفعل مبني ًا للفاعل ،وعىل املفعولية إن قدر الفعل مبني ًا
للمفعول ،فإذا قدرناه مبني ًا للفاعل ،فاملفعول حمذوف تقديره :ال تضارر والد ُة
زوجها بأن تطالبه بام ال يقدر عليه من رزق وكسوة وغري ذلك من وجوه الرضر،
ه
وال يضارر مولو ٌد له زوجته بمنعها ما وجب هلا من رزق وكسوة ،وأخذ ولدها مع
إيثارها إرضاعه ،وغري ذلك من وجوه الرضر»(.)1

ووجه قراءة ابن عباس بفك اإلدغام ،وكرس الراء األوىل وسكون الثانية هي لغة
أهل احلجاز( ،)2ويميل الباحث إىل أن الوجه األول الثابت يف املصحف هو األوىل
ألن البناء للفاعل أقوى من البناء للمفعول كام جاء يف قراءة ابن عباس ،ومحل البناء
عىل األصل أوىل من محله عىل الفرع.

الوضع التاسع :يف قوله تعاىل:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [البقرة.]234 :
قال ابن عطية« :وروي عن ابن عباس أنه قرأ (أربعة أشهر وعرش ليال)»(،)3
()4
رتب ْص هن
فرصح باملعدود هنا  ،وقال أبو حيان« :قال ابن عباس :قال تعاىل ( :هي ه ه
بِ هأن ُف ِس ِهن) ومل يقل :يعتددن يف بيوَتن ،ولتعتد حيث شاءت أربعة أشهر وعرش ًا،

قالوا :معناه وعرش ليال ،ولذلك حذف التاء وهي قراءة ابن عباس»(.)5

وقد ذكر سعيد بن املسيب أن لفظ (عرشا) يف اآلية مؤنث ألنه أراد الليايل،
( )1البحر املحيط (.)156/2
( )2معجم القراءات (.)325/1
( )3املحرر الوجيز (.)314/1
( )4معجم القراءات (.)327/1
( )5البحر املحيط (.)162/2
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وهذا ما دلت عليه قراءة ابن عباس ،وهو مستخدم يف لغة العرب ،قال أبو إسحاق
الثعلبي«:وقال سعيد بن املسيب :احلكمة يف هذه املدة أن فيها ينفخ الروح يف
الولد ،وإنام قال هو هع ْرش ًا بلفظ املؤنث ألنه أراد الليايل ألن العرب إذا أمتمت العدد
من الليايل واأليام غلبت عليه الليايل فيقولون :صمنا عرشا ،والصوم ال يكون إال
بالنهار  ...ويدل عليه قراءة ابن عباس :أربعة أشهر وعرش ليال ،وقال املربد :إنام
أنث العرش ألنه أراد به املدد»(.)1

وهذا املوضع من نامذج توجيه القراءة توجي ًها تفسري ًيا ،لبيان املعنى املراد من
لفظة (عرش) ،إذا اعتمد عليها املفرسون والفقهاء يف حتديد املدة ،وبيان احلكمة
منها ،ولغة حذف املعدود لغة متبعة عند العرب.

الوضع العاشر :يف قوله

ﯹ﴾ [البقرة.]259:

تعاىل ﴿:ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ذكر ابن عطية أن ابن عباس قرأ ( ُن ِ
نشزها) يف اآلية قرأها ( هنن ُْرشها) بفتح النون

األوىل وضم الشني وبالراء(.)2

والنشز والنرش خمتلفان كام ذكر علامء اللغة وأهل التفسري ،قال ابن عطية« :وقرأ
ابن كثري ونافع وأبو عمروُ ( :ننرشها) بضم النون األوىل وبالراء ،وقرأ عاصم وابن
عامر ومحزة والكسائي( .ننشزها) بالزاي ،وروى أبان عن عاصم ( هننْ ُرشها) بفتح
النون األوىل وضم الشني وبالراء ،وقرأها كذلك ابن عباس واحلسن وأبو حيوة،
نرشها) بضم النون األوىل وبالراء فمعناه نحييها .يقال أنرش اهلل املوتى
فمن قرأها ( ُن ُ

فنرشوا  ...وأما من قرأ« :ننشزها» بالزاي فمعناه :نرفعها ،والنشز املرتفع من

األرض»(.)3
( )1الكشف والبيان عن تفسري القرآن (.)185/2
أيضا :معجم القراءات (.)373-372/1
( )2وانظر ً
( )3املحرر الوجيز (.)350/1
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وقال ابن عطية« :وقرأ النخعي ( هن ُ
نش ُزها) بفتح النون وضم الشني والزاي،
وروي ذلك عن ابن عباس وقتادة وقرأ أيب بن كعب( :كيف ننشيها) بالياء»(.)1
وقد نسبها ابن الب ِ
اذش إىل عامر والكوفيني(.)2
ه
ِ
ِ
ِ
بالراء ،فمن قرأ
ْرش هها
ْرشها ،و هنن ُ ُ
وقال الزجاج« :يقرأ ( ُننْش ُزها) بالزاي ،و ُنن ُ
( ُنن ِْش ُزها) كان معناه نجعلها بعد بِالها وهجودها ناشزة ينشز بعضها إِىل بعض ،أي
ِ
ْرشها) ،ف ُهو
ْرشها) ،و ( هنن ُ ُ
يرتفع ،والنه هش ُز يف اللغة ما ارتفع عن األرض ،ومن قرأ ( ُنن ُ
من أن هْرش اهلل املوتى ونرشهم  -وقد يقال ن ههرشهم اهلل أي بعثهم»(.)3

ْرشها" .كأنه من
وقد نقل ابن قتيبة هذه القراءة عن احلسن« :وقرأ احلسن " :هنن ُ ُ
أنرش اهلل امليت ونرشه" :إذا أحياه .ومل أسمع به
الن ْرش عن الط ِّي .أو عىل أنه جيوز " ه
يف ( هف هعل) و (أ ْف هع هل) »(.)4

واالختالف الوارد يف توجيه األلفاظ ينحرص بني ورودها بالزاي (ننشزها)
وبني الراء يف (ننرشها) بغض النظر عن اختالف ترصيف الفعل أهو مضارع أم
مبني ،قال ابن خالويه« :فمن قرأ بالزاي :فاحلجة له :أن العظام إذا كانت بحاهلا مل
تبل ،فالزاي أوىل هبا ،ألهنا ترفع ،ثم تكيس اللحم .والدليل عىل ذلك قوله تعاىل:
ِ
ور أي الرجوع بعد البىل ،واحلجة ملن قرأ بالراء أن اإلعادة يف البىل وغريه
هوإِ هل ْيه الن ُُّش ُ
ِ
سواء عليه ( هفإِنام هي ُق ُ
ول هل ُه ُك ْن هف هي ُك ُ
ْرش ُه»(.)5
ون) ودليله قوله تعاىلُ :ثم إذا شا هء هأن ه ه
وقال األزهري« :من هقر هأ ( ُن ِ
ومه ِ
الهاُ ،
ودها
نش ُزها) بالزاي فاملعنى :نجعلها بعد بِ ه
ه ْ ه

يضا :مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين ( ،)120تفسري البحر
( )1املحرر الوجيز ( ،)351/1وانظر أ ً
املحيط ( ،)220/2واإلتقان يف علوم القرآن ( ،)165/1والتحرير والتنوير (.)37/3
( )2انظر :اإلقناع يف القراءات (.)305
( )3معاين القرآن وإعرابه (.)344/1
( )4غريب القرآن (.)95
( )5احلجة يف القراءات السبع (.)100
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ن ِ
ْ
عض هها إىل هبعض ،أي :ترتفع ،مأخوذ من ه
هاش هزةً ،ت ُ
والنش ُز هو :ما ارتفع
نش هز،
هنشز هب ه
ِ
أنرش اهلل املوتى ،أي:
من األرض ،هو هم ْن هق هر هأُ ( :ننرشها) بالراء فمعنا ُه :نحييها ،يقال :ه ه
أحياهم فنرشوا ،أي :حيوا ،ومن قرأ (ننرشها) فهو مأخوذ من النرش بعد الطي،
ِ
ْرش هها) أو ( ُنن ِْش ُز هها) بضم النون األوىل فيهام»(.)1
والقراءة ( ُنن ُ
وقد عد الطربي ما ُذكر عن ابن عباس من القراءات الشاذة عن قراءات
املسلمني ،ألن العرب ال تقول :ن ههرش املوتى ،وإنام تقول :أنرش اهلل املوتى ،بمعنى
ً
مستدال عىل ذلك بقوله تعاىل" :ثم إذا شاء أنرشه" فإذا أريد به هحيِي امليت
أحياهم،
وعاش بعد مماته قبل :ن ههرش(.)2

والذي ذكره الطربي أوىل من جهة املعنى والقياس ،فقد ورد به كالم اهلل وروي
سامع ًا من العرب ،حيث نقل الفراء عن العرب قوهلم « :كان به هج هر ٌب فنرش ،إذا
وحيِ هي»(.)3
عاد ه

الوضع احلادي عشر :يف قوله

ﭡ ﭢ ﴾ [البقرة.]265:

تعاىل ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

الربوة كام ذكر الفراء والطربي يف تفسريه هي ما نشز منها فارتفع عن السيل.
وإنام وصفها بذلك جل ثناؤه ،ألن ما ارتفع عن املسايل واألودية أغلظ ،وجنان ما
وغرسا وزر ًعا(.)4
ثمرا
ً
غ ُلظ من األرض أحس ُن وأزكى ً

قال ابن عطية« :يقال «ربوة» بضم الراء وهبا قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي
«ر ْبوة» بفتح الراء وهبا قرأ عاصم وابن عامر ،وكذلك
ونافع وأبو عمرو ،ويقال ه
( )1معاين القراءات لألزهري (.)222/1
( )2انظر :جامع البيان (.)477/5
( )3انظر :معاين القرآن للفراء (.)30/1
( )4انظر :معاين القرآن للفراء ( ،)348/1وتأويل مشكل القرآن ( ،)196ومعاين القرآن للنحاس
( ،)292/1وتفسري الطربي (.)535/5
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خالفهم يف سورة املؤمنني ،ويقال ِر ْبوة بكرس الراء وهبا قرأ ابن عباس فيام حكي
عنه ،ويقال رباوة بفتح الراء والباء وألف بعدها ،وهبا قرأ أبو جعفر وأبو عبد
الرمحن ،ويقال رباوة بكرس الراء وهبا قرأ األشهب العقييل»(.)1

وال فرق بني األلفاظ الواردة من حيث الداللة كام ذكر األخفش ،حيث قال:
«قال (ك ههم هث ِل هجنة بِ هر ْب هوة) وقال بعضهم (بِ هر ْبوة) و (بِ ِر ْبوة) و (بِ ِرباوة) و(بِ هرباوة) ٌّ
كل
من لغات العرب وهو كله من الرابية وفعله " :هربا" " هي ْربو»(.)2

وذكر ابن زنجلة أن لغة الفتح هي لغة متيم والضم لغة قريش ،حيث قال « :هق هر هأ
ابن هعامر و هع ِ
اصم (بِ هر ْب هوة) بِ هفتْح الراء هو ِهي ُل هغة بني همتِيم هو هق هر هأ ا ْل هبا ُق ه
ون (بِ هر ْب هوة) بِ هضم
ه
ْ
الراء هو ِهي ُل هغة ُق هر ْيش»(.)3
وقد ذكر ابن خالويه أهنام بضم الراء وفتحها لغة فصيحة ،قال« :يقرءان بضم
الراء وفتحها .ومها لغتان فصيحتان»(.)4

وقد ذكر األزهري أهنا وردت بالكرس وهي لغة ال جيوز القراءة هبا ،قال
األزهري« :قرأ ابن عامر وعاصم( :بِ هر ْب هوة) و(إِىل هر ْب هوة) يف سورة املؤمنني بفتح
الراء ،وقرأ الباقون بضم الراء ،وأخربين املنذري عن أيب العباس فيها ثالث لغات:
وربوةِ ،
ورب هوة ،واالختيار ُر هبوة؛ ألهنا أكثر يف اللغة ،والفتح لغة متيمِ ،ربوة
هر ْب هوةُ ،
لغة ،وال جتوز القراءة هبا»(.)5

أيضا قراءة الكرس ،ومل جيز إال قراءة الفتح والضم ،قال
وقد رد الطربي ً
الطربي« :وغري جائز عندي أن يقرأ ذلك إال بإحدى اللغتني :إما بفتح "الراء"،
أيضا :معجم القراءات (.)384/1
( )1املحرر الوجيز ( ،)359/1وانظر ً
( )2معاين القرآن لألخفش (.)199/1
( )3حجة القراءات (.)146
( )4احلجة يف القراءات السبع (.)102
( )5معاين القراءات لألزهري (.)226/1
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وإما بضمها ،ألن قراءة الناس يف أمصارهم بإحدامها .وأنا لقراءَتا بضمها أشد
إيثارا مني بفتحها ،ألهنا أشهر اللغتني يف العرب .فأما الكرس ،فإن يف رفض القراءة
ً
بهِ ،دالل ٌة واضحة عىل أن القراءة به غري جائزة»(.)1
أما األلويس فقد ذكر أهنا قد وردت بالفتح والضم والكرس ،وأهنا كلها لغات
عن العرب قد قرأوا هبا(.)2

والذي يميل إليه الباحث -إن ثبت النقل عن ابن عباس -أهنا قراءة صحيحة،
ألن العرب قرأوا هبا ،والسامع عن العرب مصدر من مصادر التقعيد اللغوي ،وال
وجه ملا ذكره الطربي من رفضه هلذه اللغة ألهنا غري مشهورة عن العرب ،فالعلامء مل
ً
وتفصيال.
مقياسا لرد القراءة ،مجلة
جيعلوا عدم الشهرة
ً

الوضع الثاين عشر :يف

قوله تعاىل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﴾ [البقرة.]271:

اختلف القراء يف الفعل (يكفر) يف اآلية الكريمة عىل أوجه كثرية ،ذكرها ابن
عطية يف قوله« :واختلف القراء يف قوله تعاىل :و ُن هك ِّف ْر هعنْ ُك ْم فقرأ أبو عمرو وابن
كثري وعاصم يف رواية أيب بكر« :ونكفر» بالنون ورفع الراء ،وقرأ نافع ومحزة
والكسائي« :ونكفر» بالنون واجلزم يف الراء ،وروي مثل ذلك أيضا عن عاصم،
وقرأ ابن عامر« :ويكفر» بالياء ورفع الراء ،وقرأ ابن عباس وتكفر بالتاء وكرس
الفاء وجزم الراء ،وقرأ عكرمة :وتكفر بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء ،وقرأ احلسن:
«ويكفر» بالياء وجزم الراء ،وروي عن األعمش أنه قرأ :هو ُي هك ِّف ُر بالياء ونصب
الراء ،وقال أبو حاتم :قرأ األعمش« :يكفر» بالياء دون واو قبلها وبجزم الراء،
( )1جامع البيان (.)536/5
( )2روح املعاين (.)36/2
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وحكى املهدوي عن ابن هرمز أنه قرأ« :وتكفر» بالتاء ورفع الراء ،وحكي عن
عكرمة وشهر بن حوشب أهنام قرآها بتاء ونصب الراء»(.)1

وقد وجه الطربي قراءة ابن عباس ،حيث قال« :اختلف القرأة يف قراءة ذلك،
فروي عن ابن عباس أنه كان يقرؤه( :وتكفر عنكم) بالتاء ،ومن قرأه كذلك .فإنه
يعني به :وتكفر الصدقات عنكم من سيئاتكم»( ،)2وقال الزخمرشي« :وتكفر
بالتاء ،مرفوعا وجمزوما ،والفعل للصدقات»(.)3

الوضع الثالث عشر :يف قوله تعاىل:

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﴾ [البقرة.]283:

ذكر ابن عطية أن ابن عباس قرأ (كات ًبا) يف اآلية الكريمة قرأها ( ُكتا ًبا) مجع
كاتب ،ووجهها بأنه ه ْحت ُس ُن من حيث أن لكل نازلة كاتب ،فإن مل جيد اجلامعة يف
سفرهم ُكتا ًبا فرهان مقبوضة(.)4

قال ابن عطية« :قال القايض أبو حممد :ومثله صاحب وصحاب ،وقرأ بذلك
جماهد وأبو العالية وقاال :املعنى وإن عدمت الدواة والقلم أو الصحيفة ،ونفي
وجود الكتاب يكون بعدم أي آلة اتفق من اآللة ،فنفي الكتاب يعمها ،ونفي
الكاتب أيضا يقتيض نفي الكتاب فالقراءتان حسنتان إال من جهة خط املصحف،
وروي عن ابن عباس أنه قرأ « ُكتابا» بضم الكاف عىل مجع كاتب ،وهذا َيسن من
حيث لكل نازلة كاتب ،فقيل للجامعة ومل جتدوا كتابا ،وهذا هو اجلنس الذي تدل
عليه قراءة من قرأ «كاتبا» ،وحكى املهدوي عن أيب العالية أنه قرأ «كتبا» وهذا مجع
أيضا :معجم القراءات (.)395/1
( )1املحرر الوجيز( ،)366/1وانظر ً
( )2تفسري الطربي (.)584/5
( )3الكشاف (.)316/1
( )4انظر :معجم القراءات (.)423/1
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كتاب من حيث النوازل خمتلفة ،وهذا هو اجلنس الذي تدل عليه قراءة من قرأ
(كتابا)»(.)1

قال النحاس«:وقرأ ابن عباس كتابا وقال قد يوجد الكاتب وال توجد الصحيفة
وكذا قرأ أبو العالية وعكرمة والضحاك وجماهد ،وقيل ان كتابا مجع كاتب كام يقال
قايم وقيام وقيل مها بمنزلة اثنني»(.)2

ومل جيوز الطربي غري قراءة مجاهري القراء ،حيث قال« :والقراءة التي ال جيوز
غريها عندنا هي قراءة األمصار" :ومل جتدوا كات ًبا" ،بمعنى :من يكتب ،ألن ذلك
كذلك يف مصاحف املسلمني»(.)3

الوضع الرابع عشر :يف قوله تعاىل:

﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [البقرة.]284 :

فيغفر) ،
قال ابن عطية« :وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو ومحزة والكسائي ( ه
يعذب) رفعا ،فوجه اجلزم أنه
فيغفر) و (
(
ُ
ه
ويعذب) جزما ،وقرأ ابن عامر وعاصم ( ُ
أتبعه ما قبله ومل يقطعه ،وهكذا حتسن املشاكلة يف كالمهم ،ووجه الرفع أنه قطعه
من األول ،وقطعه عىل أحد وجهني ،إما أن جتعل الفعل خربا ملبتدأ حمذوف فريتفع
الفعل لوقوعه موقع خرب املبتدأ ،وإما أن تعطف مجلة من فعل وفاعل عىل ما
يعذب) بالنصب عىل
غفر) و (
ه
تقدمها ،وقرأ ابن عباس واألعرج وأبو حيوة (في ه
إضامر (أن) ،وهو معطوف عىل املعنى كام يف قوله﴿ :ﰘ ﴾ [احلديد.)4(» ]11 :

فالتوجيه الذي ذكره ابن عطية لقراءة ابن عباس أن وجه النصب يف يغفر
( )1املحرر الوجيز (.)386/1
( )2معاين القرآن للنحاس (.)324/1
( )3تفسري الطربي (.)96/6
أيضا :معجم القراءات (.)430/1
( )4املحرر الوجيز ( ،)390/1وانظر ً
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تغفر ،وأن تعذ هب ،وهذا ما ذكره األخفش
ويعذب عىل إضامر أن ،والتقدير :فأن ه
حيث قال« :فتجزم ( هفي ِ
غفر) إذا أردت العطف ،وتنصب اذا أضمرت " ْ
إن" ونويت
ه
أن يكون األول اسام ،وترفع عىل االبتداء وكل ذلك من كالم العرب»(.)1

وقال مكي ابن أيب طالب« :وروى هعن ا ْبن هعباس واألعرج هأهنُ هام قرءاه بِالنصب
عىل إِ ْض هامر هأن هو ُه هو عطف عىل املْه ْعنى ِيف فيضاعفه فالفاء لعطف مصدر عىل مصدر
محال عىل املْه ْعنى األول»(.)2

أيضا« :وقرأ ابن عباس واألعرج وأبو حيوة بالنصب فيهام عىل
وقال أبو حيان ً
إضامر أن ،فينسبك منها مع ما بعدها مصدر مرفوع معطوف عىل مصدر متوهم من
احلساب تقديره :يكن حماسبة فمغفرة وتعذيب»(.)3

وقد عد الطاهر ابن عاشور قراءة النصب شاذة من حيث القراءة صحيحة من
حيث اللغة ،فقال« :وقرأ اجلمهور :فيغفر ويعذب باجلزم ،عطف ًا عىل ِ
َياس ْبكم،
ه ْ
وقرأه ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب :بالرفع عىل االستئناف بتقدير فهو
يغفر ،وهم وجهان فصيحان ،وجيوز النصب ومل يقرأ به إال يف الشاذ»(.)4

( )1معاين القرآن لألخفش (.)67/1
( )2مشكل إعراب القرآن (.)146/1
( )3تفسري البحر املحيط (.)274/2
( )4التحرير والتنوير (.)131/3
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املبحث الثاني
مواضع قراءة ابن عباس يف سورة آل عمران
وتوجيه النحاة واملفسرين هلا
الوضع األول :يف قوله تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﴾ [آل عمران.]13:

قال ابن عطية« :وقرأ ابن عباس ،وطلحة بن مرصف وأبو حيوةُ « ،يروهنم»
بالياء املضمومة»(.)1

وقد أسند أبو حيان قراءة ( ُت هر ْو ههنم) إىل ابن عباس ،وقراءة ( ُيروهنم) بضم الياء
للسلمي ،موج ًها القراءة التي أسندها إىل ابن عباس ،حيث قال«:قرأ نافع ويعقوب
وسهل تروهنم ،بالتاء عىل اخلطاب وقرأ باقي السبعة بالياء عىل الغيبة وقرأ ابن
عباس وطلحة :تروهنم بضم التاء عىل اخلطاب وقرأ السلمي بضم الياء عىل الغيبة،
فأما من قرأ بالتاء املفتوحة فهو جار عىل ما قبله من اخلطاب ،فيكون الضمري يف
(لكم) للمؤمنني ،والضمري املرفوع يف (تروهنم) للمؤمنني أيض ًا .وضمري النصب
يف (تروهنم) وضمري اجلر يف (مثليهم) عائد عىل الكافرين ،والتقدير :ترون أهيا
املؤمنون الكافرين مثيل أنفسهم يف العدد ،فيكون ذلك أبلغ يف اآلية ،أهنم رأوا
الكفار يف مثيل عددهم ،ومع ذلك نرصهم اهلل عليهم ،وأوقع املسلمون هبم .وهذه
حقيقة التأييد بالنرص»(.)2

رصف ،قال الزخمرشي« :وقرأ ابن مرصف:
وأسندها الزخمرشي إىل ابن ُم ه ِّ
يروهنم ،عىل البناء للمفعول بالياء والتاء ،أى يرهيم اهلل ذلك بقدرته»(.)3
وقال ابن جني« :ومن ذلك قراءة ابن عباس وطلحةُ " :ي هر ْو ههنم ِمث هليهم" بياء
( )1املحرر الوجيز ( ،)406/1وانظر :معجم القراءات (.)453-452/1
( )2البحر املحيط (.)300/2
( )3الكشاف (.)341/1
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ريت
أيت وأرى أقوى يف اليقني من ُأ ُ
مضمومة ،هذه قراءة حسنة املعنى؛ وذلك أن هر ُ
و ُأ هرى ،تقول :أرى أن سيكون كذا؛ أي :هذا غالب ظني ،وأرى أن سيكون كذا؛
أي :أعلمه وأحتققه؛ وسبب ذلك أن اإلنسان قد ُيريه غريه اليشء فال يصح له،
فمعناه إذن أن غريه يرشع يف أن يراه وال أنه هو ال يراه ،وأما أرى فإخبار بيقني منه،
فكذلك هذه اآليةُ " :ي هر ْو ههنم ِمث هليهم" أيُ :يصور هلم ذلك وإن مل يكن ح ًّقا»(.)1
وقد ذهب ابن جني إىل أن قراءة الفتح (يروهنم) أقوى يف املعنى ،حيث قال:
«وأما قراءة اجلامعة " :هي هر ْو ههنم " فألهنا أقوى معنى؛ وذلك أنه أوكد لف ًظا؛ أي :حتى
ال يقع شك فيهم وال ارتياب هبم أهنم مثالهم ،فهذا أبلغ يف معناه من أن يكون ُمر
ُي ِرهيم ذلك»(.)2
وهذه القراءة من أوجه التوجيه الرصيف ،إ ْذ جاءت قراءة ابن عباس ( ُت هر ْوهنم)
بضم التاء ،عىل أنه مبني للمفعول عىل اخلطاب ،والفاعل املحذوف هو لفظ
أيضا(.)3
اجلاللة (اهلل) ،وهذا ما ذهب إليه السمني احللبي ً

الـموضـع الث ـانـي :فـي قـولـه

ت ـعـالـى ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ﴾ [آل عمران.]19-18 :

ذكر ابن عطية أن ابن عباس قرأ (إن) األوىل يف اآلية بكرس النون ،وقرأ (إن)
الثانية بفتح اهلمزة ،فأعمل الفعل (شهد) يف (أن الدين) أو كأنه أجرى الفعل شهد
جمرى قال ،وهي لغة قيس بن عيالن(.)4
( )1املحتسب (.)154/1
أيضا :حجة القراءات ( ،)154ومعاين القراءات لألزهري (.)242/1
( )2املحتسب ( ،)155/1وانظر ً
( )3الدر املصون (.)53/3
( )4معجم القراءات (.)461/1
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وقد اعترب ابن عطية (ال إله إال هو) مجلة اعرتاضية عىل قراءة ابن عباس،
وحسن هذه القراءة من حيث مجال السياق ،قال ابن عطية« :وقرأ عبد اهلل بن
العباس( :إنه ال إله إال هو) بكرس األلف من «إنه» ،وقرأ «أن الدين» بفتح األلف،
فأعمل هش ِهده يف (أن الدين) وجاء قوله( :إنه ال إله إال هو) اعرتاضا مجيال يف نفس
الكالم املتصل ،وتأول السدي اآلية عىل نحو قراءة ابن عباس فقال :اهلل ومالئكته
والعلامء يشهدون :إِن الدِّ ي هن ِعنْده اهللِ ْ ِ
اإل ْسال ُم» (.)1
قال الفراء« :وقرأ ابن عباس بكرس األول وفتح (أن الدين عند اهلل اإلسالم)،
وهو وجه جيد جعل (إنه ال إله إال هو) مستأنفة معرتضة  -كأن الفاء تراد فيها -
وأوقع الشهادة عىل (أن الدين عند اهلل) .ومثله يف الكالم قولك للرجل :أشهد -
إين أعلم الناس هبذا  -أنك عامل  ،كأنك قلت :أشهد  -إين أعلم هبذا من غريى -
أنك عامل .وإذا جئت بأن قد وقع عليها العلم أو الشهادة أو الظن وما أشبه ذلك
كرست إحدامها ونصبت التي يقع عليها الظن أو العلم وما أشبه ذلك نقول
للرجل :ال حتسبن أنك عاقل إنك جاهل ،ألنك تريد فإنك جاهل ،وإن صلحت
الفاء يف إن السابقة كرسَتا وفتحت الثانية .يقاس عىل هذه ما ورد»(.)2
وقد ذكر أبو إسحاق الزجاج أن القراءة بالفتح يف ( هأن ُه هال ِإ هل هه ِإال ُه هو) أجود،
حيث قال« :وأكثر القرا هءة ( هأن ُه هال ِإ هل هه ِإال ُه هو) بفتح األلف يف (أن ُه) وقد ُر هويت

بالكرس عن ابن عباس ،وروى (أن الدِّ ي هن ِعنْده اهللِ ْ ِ
اإل ْس هال ُم) بفتح األلف " واألكثر
فتح ( هأن ُه) وكرس (إِن الدِّ ي هن) ،ومن قرأ (إن ُه) بالكرس فاملعنى هش ِهد اهلل أن الدين عند
وص ْفنها يف األول ،ألن الكالم
اهلل اإلسالم .وأن ُه اله إِ هل هه إال ُه هو ،واأل ْج هو ُد ا ْل هفت ُْح كام ه
والتوحيد والندا هء باألذان (أشهد أن ال إله إال اهلل) وأكثر ما وقع ْ
أش ههد عىل ِذكر

( )1املحرر الوجيز (.)412/1
( )2معاين القرآن للفراء (.)199/1
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التوحيد وجائز أن يفتح أن األوىل وأن الثانية .فيكون فتح الثانية عىل جهتني عىل
شهد اهلل أن ال إله إال هو وشهد أن الدين عنده اإلسالم»(.)1

وكذلك ذهب الزخمرشي يف توجيه قراءة ابن عباس عىل أن الفعل شهد تعدى
إىل (إن الدين) ،وأن ما بينهام اعرتاض مؤكد عىل املعنى املراد ،قال الزخمرشي:
«وقرئ األول –أي :أنه ال إله إال هو -بالكرس ،والثاين –أي :إن الدين عند اهلل
اإلسالم -بالفتح ،عىل أن الفعل واقع عىل إن الدين ،وما بينهام اعرتاض مؤكد.
وهذا أيضا شاهد عىل أن دين اإلسالم هو العدل والتوحيد ،فرتى القراءات كلها
متعاضدة عىل ذلك»(.)2

وقال أبو حيان« :وقرأ ابن عباس ( :هأنه ال إله إِال ُه هو) بكرس اهلمزة يف  :أنه ،

وخرج ذلك عىل أنه أجرى شهد جمرى قال ،ألن الشهادة يف معنى القول ،فلذلك
كرس إن ،أو عىل أن معمول :شهد هو إن الدين عند اهلل اإلسالم ،ويكون قوله:
ويكون قوله  ( :هأنه ال إله إِال ُه هو) مجلة اعرتاض بني املعطوف عليه واملعطوف ،إذ
فيها تسديد ملعنى الكالم وتقوية ،هكذا خرجوه والضمري يف أنه َيتمل أن يكون
عائد ًا عىل اهلل ،وَيتمل أن يكون ضمري الشأن ،ويؤيد هذا قراءة عبد اهلل ( هش ِهده اهللُ
هأنه ال إله إِال ُه هو) ففي هذه القراءة يتعني أن يكون املحذوف إذا خففت ضمري
()3

الشأن ،ألهنا إذا خففت مل تعمل يف غريه إال رضورة ،وإذا عملت فيه لزم حذفه».

الوضع الثالث :يف قوله

تعاىل﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [آل عمران.]22 :

«ح هب هط ْت» بفتح الباء
قال ابن عطية« :وقرأ ابن عباس وأبو السامل العدوي :ه
( )1معاين القرآن وإعرابه (.)386/1
( )2الكشاف (.)344/1
أيضا :معاين القرآن للنحاس ( ،)371-369وحجة القراءات (،)158
( )3البحر املحيط ( ،)307/2انظر ً
وإحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش(.)221
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وهي لغة»( ،)1وقد نسبها الثعلبي إىل أيب واقد واجلراح« :قرأ أبو واقد واجلراح:
«ح هب هط ْت» بفتح التاء»( ،)2ونسبها أبو حيان يف موضع إىل احلسن وأبو السامل ،قال
ه
أبو حيان« :وقرأ احلسن :حبطت بفتح الباء ،ومها لغتان ،وكذا قرأها أبو السامك يف
مجيع القرآن»( ،)3ويف موضع آخر نسبها إىل ابن عباس وأبو السامل»(.)4

فهذه القراءة التي وردت عن ابن عباس هي وجه من أوجه لغات العرب ،قرأ
هبا أبو السامل يف مجيع القرآن ،ودلت القراءة هبا عىل جواز فتح الباء وكرسها يف
الفعل حبط.

الوضع الرابع :يف قوله تعاىل:

﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [آل عمران.]28 :

أمرا جيب اتقاؤه واحلذر
(إال أن تتقوا منهم تقاة) أي :إال أن ختافوا من جهتهم ً
منه ،و(تقاة) أصلها هو هقية بضم الواو ،فأبدلت الواو تاء والياء ألفا لتحركها وانفتاح
ما قبلها ،فهي مصدر تقية كرمية.

()5

وقد ذكر ابن عطية أن ابن عباس وغريه قرأ (تقاة) (ت ِهقية) عىل فتح التاء وكرس
القاف وتشديد الياء عىل وزن هف ِعيلة :قال ابن عطية« :وقرأ مجهور الناس «تقاة»

أصله هو هق هية -عىل وزن ُف هع هلة -بضم الفاء وفتح العني أبدلوا من الواو تاء كتجاة
و ُت هك هأ ًة فصار تقية ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فجاء ُتقا ًة ،قال أبو
عيل :جيوز أن تكون ُتقا ًة مثل رماة حاال من تهت ُقوا ،وهو مجع فاعل ،وإن كان مل
يستعمل منه فاعل ،وجيوز أن يكون مجع تقى ،وجعل فعيل بمنزلة فاعل ،وقرأ ابن
( )1املحرر الوجيز ( ،)415/1وانظر :معجم القراءات (.)468/1
( )2الكشف والبيان يف معاين القرآن (.)37/3
( )3البحر املحيط (.)104/2
( )4انظر :البحر املحيط (.)314/2
( )5انظر :إعراب القرآن وبيانه (.)488/1
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عباس واحلسن ومحيد بن قيس ويعقوب احلرضمي وجماهد وقتادة والضحاك وأبو
رجاء واجلحدري وأبو حيوة « هتقية» بفتح التاء وشد الياء عىل وزن فعيلة وكذلك
روى املفضل عن عاصم وأمال الكسائي القاف يف ُتقا ًة يف املوضعني»(.)1

وقد وجه ابن خالويه القراءتني توجي ًها لغو ًيا دون إسناد أي من القراءتني
ألحد ،حيث قال« :قوله تعاىلُ ( :تقاةً) يقرأ باإلمالة والتفخيم ،فاحلجة ملن أمال :أنه
دل باإلمالة عىل أن أصل األلف الياء ،ألهنا (تقية) فانقلبت الياء ألفا لتحركها،
وانفتاح ما قبلها كام قالوا :سار ،وباع .واحلجة ملن فخم :أن لفظ الياء قد زال
بانقالهبا فزال حكمها كام قالوا :قضاة ورماة»(.)2

وبني األزهري أن الفرق بني اللفظني أن تقاة مصدر حقيقي ،وتقية اسم يقوم
يضا« :من قرأها (ت ِهقي ًة) فهي اسم من اتقى ِ
يتقي ات هقا ًء
مقام املصدر ،قال األزهري أ ً
ِ
والتقي ُة :اسم هي ُقوم همقام املصدر ،ومن قرأ ( ُت هقاةً)
أو ت ِهقية ،فاال هت هقا ُء مصدر حقيقي،
أيضا ،مثل ِ
التقي ِة ،والوجه
فله وجهان :أحدمها :أن الت هقاةه :اسم هي ُقوم هم هقام االت هقاء ً
الثاين :أن قوله ُت هقاةً :مجع ُتقي»(.)3

وقال الدمياطي« :واختلف يف ُت هقاة ،فيعقوب "تقية" بفتح التاء وكرس القاف

وتشديد الياء مفتوحة عىل وزن مطية ،وكذا رسمت يف كل املصاحف وافقه احلسن
والباقون تقاة كرعاة وكالمها مصدر ،يقال اتقى يتقي اتقاء ،وتقوى وتقاة وتقية،
وتاؤها عن واو وأصله وقاة مصدر عىل فعلة من الوقاية "وأماله" محزة والكسائي
وخلف؛ ألن ألفه منقلبة عن ياء كام ذكر من أن أصله وقية»(.)4

وقد ذكر الفراء صحة القراءتني يف قول العرب مع كثرة (تقاة) يف كالمهم ،قال
( )1املحرر الوجيز ( ،)419/1وانظر :معجم القراءات (.)473/1
( )2احلجة يف القراءات السبع (.)107
أيضا :حجة القراءات (.)159
( )3معاين القراءات لألزهري ( ،)249/1وانظر ً
( )4إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش(.)221
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الفراء« :وقوله إِال هأ ْن تهت ُقوا ِمنْ ُه ْم ُتقا ًة هي أكثر كالم العرب ،وقرأه القراء ،وذكر
عن احلسن وجماهد أهنام قرءا «تقية» وكل صواب»(.)1
وذكرها األخفش يف كتابه عىل قراءة (ت ِهقي ًة) وذكر اجلزري إىل أهنا ُرسمت هكذا
يف مجيع املصاحف(.)2
قال الزجاج(« :إِال هأ ْن تهت ُقوا ِمنْ ُه ْم ُت هقاةً) و(ت ِهقي ًة) ُقرئها همجِيع ًا ،فأباح اهلل جل وعز
خوف القتل ،إِال أن هذه ِاإلباحة ال تكون إِال مع سالمة
ُ
الكفر مع القصة ،وال هت ِقي ُة
النية وخوف القتل»(.)3

ويظهر مما ُنقل عن العلامء أن الوجه الذي ذكره ابن عباس صحيح كبقية
الوجوه ،وأن تقاة وتقية بمعنى واحد ،مع كثرة استخدام العرب لكلمة تقاة.

الوضع اخلامس :يف قوله تعاىل:

﴿ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ [آل عمران.]36 :

قرأ ابن عباس (و هضع ِ
ت) يف اآلية الكريمة بتاء اخلطاب املكسورة ،عىل أنه
ه ْ
ِ
وضعت يا مريم ،قال ابن عطية:
خطاب من اهلل ملريم عليها السالم ،واهلل أعلم بام

«وقرأ ابن عباس «و هضع ِ
ت» بكرس التاء عىل اخلطاب من اهلل هلا ،وقراءة مجهور
ه ْ
ت)»(.)4
(و هض هع ْ
القراء بفتح العني وسكون التاء ه

(وض ْع ُت) بضم التاء ،قال ابن زنجلة:
وقد قرأ ابن عامر وأيب بكر ويعقوب ه
«جعلوها من كالم أم مريم وحجتهم أهنا قالت رب إين وضعتها أنثى كانت كأهنا
أخربت اهلل بأمر هو أعلم به منها فتداركت ذلك بقوهلا واهلل أعلم بام وضعت»(.)5
( )1معاين القرآن للفراء (.)205/1
أيضا :معاين القرآن للنحاس ( ،)382ومفاتيح األغاين
( )2انظر :معاين القرآن لألخفش ( ،)214/1وانظر ً
يف القراءات واملعاين ( ،)127والكشاف ( ،)351/1والكنز يف القراءات العرش( ،)438/2والبحر
املحيط ( ،)322/2والنرش يف القراءات العرش ( ،)239/2والتحرير والتنوير (.)220/3
( )3معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)396/1
( )4املحرر الوجيز ( ،)425/1وانظر :معجم القراءات (.)481/1
أيضا :البحر املحيط (.)333/2
( )5حجة القراءات ( ،)161وانظر ً
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وقد ذكر القيس أن من قرأها بالتاء مرفوعة عىل الفاعلية ال يبتدأ هبا بخالف
قراءة اجلمهور (وض هع ْت) فإنه ُيبتدأ هبا ،قال القييس يف مشكل إعراب القرآن« :من
ضم التاء وأسكن العني مل يبتدئ بقوله هواهلل أعلم بِ هام وضعت ِألهن ُه من ك ههالم أم هم ْر هيم
هومن فتح ا ْلعني واسكن التاء ا ْبتهده هأ بِ ِه ِألهن ُه هل ْي هس من ك ههالم أم هم ْر هيم هومثله من كرس
التاء واسكن ا ْلعني هو ِهي ِق هرا هءة تروى هعن ا ْبن هعباس»(.)1
قال األزهري« :قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب( :بِ هام هو هض ْع ُت)
بضم التاء ،وقرأ الباقون( :بِ هام هو هض هع ْت) ،مثل :هف هع هل ْت ،قال أبو منصور :هم ْن هق هر هأ ِ
(ب هام
إخبار اهلل  -عز
هو هض ْع ُت) فهو قول أم مريم وفعلها ،هو هم ْن هق هر هأ (بِ هام هو هض هع ْت) فهو
ُ
وجل  -عن فِعلها»(.)2
وقال الزخمرشي« :ويف قراءة ابن عباس( :واهللُ هأ ْع هلم بِام و هضع ِ
ت) عىل خطاب
ه ْ
ه
ُ

اهلل تعاىل هلا أي أنك ال تعلمني قدر هذا املوهوب وما علم اهلل من عظم شأنه وعلو
قدره»(.)3

أيضا حيث قال« :وقرأ ابن عباس :بام وضعت ،بكرس
وهذا ما ذكره أبو حيان ً
تاء اخلطاب ،خاطبها اهلل بذلك أي :إنك ال تعلمني قدر هذه املوهوبة ،وما علمه
اهلل تعاىل من عظم شأهنا وعلو قدرها»(.)4

فوجه قراءة ابن عباس يف هذه اآلية عىل أن التاء للخطاب ،خطاب من اهلل ملريم
ِ
وضعت.
عليها السالم :واهلل أعلم بام
( )1مشكل إعراب القرآن (.)166-156/1
أيضا :غريب القرآن البن قتيبة ( ،)104ومعاين القرآن
( )2معاين القراءات لألزهري ( ،)251/1وانظر ً
للنحاس (.)387
( )3الكشاف (.)356/1
( )4البحر املحيط (.)333/2
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﴿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ [آل عمران.]159 :

ذكر ابن عطية أن ابن عباس قرأ (وشاورهم يف بعض األمر) ،بإضافة (بعض)
وذكر أن قراءة اجلمهور دالة عىل أن (األمر) مقصود به البعض ال الكل ،وأن هذا
لفظ خاص ال عام ،قال ابن عطية« :وقرأ ابن عباس (وشاورهم يف بعض األمر)
وقراءة اجلمهور إنام هي باسم اجلنس الذي يقع للبعض وللكل ،وال حمالة أن اللفظ
خاص بام ليس من حتليل وحتريم ،والشورى مبينة عىل اختالف اآلراء ،واملستشري
ينظر يف ذلك اخلالف ويتخري ،فإذا أرشده اهلل تعاىل إىل ما شاء منه ،عزم عليه
وأنفذه متوكال عىل اهلل ،إذ هي غاية االجتهاد املطلوب منه»(.)1

وهي قراءة أخرجها اإلمام البخاري يف األدب املفرد( ،)2وقد ذكر السمني
احللبي أنه تفسري ال تالوة(.)3

وتوجيه ابن عطية هنا لقراءة ابن عباس موافق ألقوال املفرسين :أي شاورهم يا
حممد فيام مل يكن عندك فيه وحي ،فأما ما كان فيه أمر من اهلل سبحانه وتعاىل فال
مشورة فيه ،فاملعنى هنا :وشاورهم يف بعض األمر.
وهذا ما ذكره ابن جني ،وذهب إىل أن وجه القراءتني واحد ،دلت قراءة ابن
عباس عىل تفسري القول الثاين ،يف أن املراد بعض األمر وليس كل أمر ،قال ابن
ِ
وشاو ْر ُه ْم يف هب ْعض
جني« :ومن ذلك قراءة ابن عباس فيام رواه عنه عمرو" :
األمر" يف هذه القراءة داللة عىل أنك إذا قلت :رشبت ماءك -وإنام رشبت بعضه-
كنت صاد ًقا ،وكذلك إذا قلت :أكلت طعامك ،وإنام أكلت بعضه ،ووجه الداللة
( )1املحرر الوجيز ( ،)534/1وانظر :زاد املسري يف علم التفسري ( ،)341ومعجم القراءات (.)610/1
( )2روح املعاين (.)319/2
( )3الدر املصون (.)463/3
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منه قراءة الباقني ( :هو هش ِ
أيضا
او ْر ُه ْم ِيف ْاأله ْم ِر) ،واملعنى واحد يف القراءتني ،ونحن ً
نعلم أن اهلل سبحانه مل يأمر النبي × بقوله ( :هو هش ِ
او ْر ُه ْم ِيف ْاأله ْم ِر) أي :يف مجيعه؛

كرشب املاء ،وتناول الغذاء؛ وإنام املراد به العاين من أمر الرشيعة وما ُأرسل عليه
السالم له»(.)1

وقال الزخمرشي « :هو ِ
شاو ْر ُه ْم ِيف ْاأله ْم ِر يعنى يف أمر احلرب ونحوه مما مل ينزل

عليك فيه وحي لتستظهر برأهيم ،وملا فيه من تطييب نفوسهم والرفع من
أقدارهم»(.)2

الوضع السابع :يف قوله تعاىل:

﴿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [آل عمران.]161 :

قال ابن عطية« :وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم ( هي ُغل) بفتح الياء وضم
الغني ،وهبا قرأ ابن عباس ومجاعة من العلامء ،وقرأ باقي السبعة (أن ُي هغل) بضم
الياء وفتح الغني ،وهبا قرأ ابن مسعود ومجاعة من العلامء ،واللفظة :بمعنى اخليانة
يف خفاء ،قال بعض اللغويني هي مأخوذة من الغلل وهو املاء اجلاري يف أصول
الشجر والدوح  ...وروي عن ابن عباس أنه قرأ (ي ُغل) بضم الغني ،فقيل له :إن
ابن مسعود قرأ « ُي هغل» بفتح الغني ،فقال ابن عباس :بىل واهلل ويقتل»(.)3

أي أن قول ابن عباس هنا بىل واهلل يقتل هذا الذي خيون النبي ×.

وقد اختلف املفرسون يف السبب الذي أوجب أن ينفي اهلل تعاىل عن النبي أن

يكون غاال عىل قراءة (أن هي ُغل) فقد ذكر ابن عطية أن ابن عباس وعكرمة وسعيد
بن جبري وغريهم قالوا بأهنا نفي من اهلل تعاىل عن النبي أن يكون من صفاته أن
( )1املحتسب (.)176/1
( )2الكشاف (.)431/1
( )3املحرر الوجيز (.)535/1
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يغل ،وذلك ملا ُفقدت قطيفة محراء من املغانم يوم بدر ،فقال بعض من كان مع
النبي × :لعل رسول اهلل أخذها فنزلت اآلية.

كام ذكر رأ ًيا آخر البن عباس يعزز هذا القول ويكمله ،حيث قال « :هوما ه
كان

لِنهبِي هأ ْن هيـ ُغـل أي يـقـسـم لبـعـض ويـتـرك بـعضـا ،وروي نـحـو هـذا القـول عن
ابـن عـبـاس»(.)1

األعراب أن أقسم
وهذا دليل عىل عدل النبي × ملا قسم الغنائم وصاح به
ُ

علينا غنائمنا يا حممد ،فجاءت اآلية لتأكد عىل عدله وأنه ال ارتباط أبدً ا بني النبوة
وبني صفة الغلول.
وقد أشار إىل ذلك األخفش يف معاين القرآن حيث قال« :وقال بعضهم ( ُي هغ ُّل)
ٌّ
خيون" ْأو " ُخي ه
ان"»(.)2
وكل صواب واهلل أعلم ألن املعنى " هأ ْن ه ُ

خيون أمتهه ِ ...
ه
ومن
وقال الفراء« :فمن قرأ ( هأ ْن هي ُغل) فاملعنى :وما كان لنبي أن

قرأ (أن ُيغل) فهو جائز عىل رضبني :أي ما كان لنبي أن ي ُغله أصحابه ،أي خي ِّهو ُنوه -

ِ
س أحدكم خيطاً وال خميطاً» وأجاز أهل اللغة أن ُي هغل
وجا هء عن النبي × «ال حْحيب ْ
أن ُخيهو هن ،ويقال :أ ْغ هل ْل ُت اجللد إذا سلخته فأبقيت فيه شيئ ًا من الشحم ،وقد غل
الرجل هي ُغ ُّل إذا خان ألنه أخذ شيئ ًا يف خفاء ،فكل ما كان من هذا الباب فهو راجع
إىل هذا »(.)3

وإىل هذا الذي ذكره الفراء أشار ابن خالويه إليه بقوله« :قوله تعاىل :هوما ه
كان

لِنهبِي هأ ْن هي ُغل .يقرأ بفتح الياء وضم الغني ،وبضم الياء وفتح الغني .فاحلجة ملن فتح
الياء :أنه جعله من (الغلول) .ومعناه :أن خيون أصحابه بأخذ يشء من الغنيمة
( )1املحرر الوجيز ( ،)535/1وانظر :معجم القراءات (.)612/1
( )2معاين القرآن لألخفش (.)239/1
( )3معاين القرآن للفراء (.)465-464/1
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خفية ،واحلجة ملن ضم الياء :أنه أراد أحد وجهني :إما من الغلول .ومعناه :أن
(خيون) ألن بعض املنافقني قال يوم بدر -وقد فقدت قطيفة محراء من الغنيمة:
ُه
خاننا حممد وغلنا ،فأكذبه اهلل عز وجل .وإما من الغل ،وهو :قبض اليد إىل العنق.
ودليله قول ابن عباس( :قد كان هلم أن يغلوا النبي × وأن يقتلوه)»(.)1

وقد أشار اجلصاص إىل أن قراءة ( ُي هغل) بضم الياء ومعناه ُخيان أنه خمصوص

بالنبي ×  ،وإن كانت خيانة سائر الناس حمظورة ،فهذا من باب تعظيم أمر خيانة
النبي عىل خيانة غريه(.)2

أما الطاهر ابن عاشور فذهب إىل أن نفي الغلول هنا -يف قراءة ابن كثري وأيب
عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغني -عن جيش النبي × وليس عن النبي،

حيث قال« :واملعنى عىل قراءة اجلمهور هني جيش النبيء عن أن هيغ ُلو ألن الغلول

يف غنائم النبيء × غلول للنبيء  ،إذ قسمة الغنائم إليه  ،وأما عىل قراءة ابن كثري

وأيب عمرو وعاصم فمعنى أن النبيء ال هي ُغل أنه ال يقع الغلول يف جيشه فإسناد
ال ُغلول إىل النبيء جماز عقيل ملالبسة جيش النبيء نبي هئهم ولك أن جتعله عىل تقدير
مضاف ،والتقدير :ما كهان جليش نهبيء أن هي ُغل ،ولبعض املفرسين من املتقدمني
ومن بعدهم تأويالت للمعنى عىل هذه القراءة فيها هسامجة»(.)3

الوضع الثامن :يف

ﭪﭫ

قوله تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭬ﴾ [آل عمران.]175 :

الفعل (خيوف) بالتشديد يتعدى إىل مفعولني ،إذ هو مضاعف (خاف) املجرد،
ف هأ ْولِيا هء ُه ،وقرأها
وقـد اخـتـلف الـمفسـرون فـي معنى اآلية ،فقرأها اجلمهور ُخي ِّهو ُ
( )1احلجة يف القراءات السبع (.)115
أيضا :حجة القراءات (.)180
( )2انظر :أحكام القرآن للجصاص ( ،)53/2وانظر ً
( )3التحرير والتنوير (.)155/4
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ابن عباس" :خيوفكم أولياءه" ،فقال قوم املعنى :خيوفكم أهيا املؤمنون أوليا هءه الذين
هم كفار قريش ،فحذف املفعول األول ،وقال قوم :املعنى خيوف املنافقني ومن يف
قلبه مرض وهم أولياؤه ،فإذا ال يعمل فيكم أهيا املؤمنون ختويفه ،إذ لستم بأوليائه،
واملعنى :خيوفهم كفار قريش ،فحذف هنا املفعول الثاين واقترص عىل األول.
قال ابن عطية« :وقرأ ابن عباس فيام حكى أبو عمرو الداين «خيوفكم أولياءه»
املعنى خيوفكم قريش ومن معهم ،وذلك بإضالل الشيطان هلم وذلك كله
مضمحل ،وبذلك قرأ النخعي وحكى أبو الفتح بن جني عن ابن عباس أنه قرأ
«خيوفكم أولياءه» فهذه قراءة ظهر فيها املفعوالن ،وفرست قراءة اجلامعة «خيوف
وه ْم لكفار
أولياءه» قراءة أيب بن كعب «خيوفكم بأوليائه» والضمري يف قوله هفال هختا ُف ُ
قريش وغريهم من أولياء الشيطان ،حقر اهلل شأنه وقوى نفوس املؤمنني عليهم،
وأمرهم بخوفه هو تعاىل وامتثال أمره ،من الصرب واجللد ،ثم قرر بقوله تعاىل إِ ْن
ني كام تقول :إن كنت رجال فافعل كذا»(.)1
ُكنْ ُت ْم ُم ْؤ ِمنِ ه
وهذه القراءة التي ذكرها ابن عباس هي القراءة األقرب لتوضيح املعنى
املقصود من اآلية الكريمة ،ألنه سيتبادر إىل ذهب القارئ كيف للشيطان أن خيوف
من تواله ،لكنه أسلوب مستخدم يف اللغة العربية ،والتقدير أي خيوف املؤمنني
بأوليائه ،فحذفت الباء من أحد املفعولني.
ف
وإىل هذا املعنى ذهب كثري من املفرسين وعلامء اللغة ،قال الفراءُ « :خي ِّهو ُ

هأ ْولِيا هء ُه يقول :خيوفكم بأوليائه»(.)2

وقال النحاس« :وقوله عز وجل (إنام ذلكم الشيطان خيوف أولياءه) يقال كيف
خيوف من تواله فروي عن ابراهيم النخعي خيوفكم اولياءه قيل هذا حسن يف
( )1املحرر الوجيز ( ،)544/1وانظر :معجم القراءات (.)624/1
( )2معاين القرآن للفراء (.)248/1
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العربية كام تقول فالن يعطي الدنانري أي يعطي الناس الدنانري والتقدير عىل هذا
خيوف املؤمنون بأوليائه ثم حذفت الباء وأحد املفعولني ونظريه قوله عز وجل
لينذر بأسا شديدا»(.)1

ِ
اس أولِيا هء ُه أي :بِ هأولِيائِ ِه»(.)2
وقال األخفش ً
ب الن ه
أيضا« :يقولُ :ي ْره ُ

وقال الزجاج« :قال أهل العربية :معناه خيوفكم أولياءه ،أي من أوليائه»(.)3

وإىل ذلك ذهب الزخمرشي يف الكشاف ،حيث قال« :وجيوز أن يكون عىل تقدير

ف
حذف املضاف ،بمعنى إنام ذلكم قول الشيطان ،أي قول إبليس لعنه اهلل ُخي ِّهو ُ
هأ ْولِيا هء ُه خيوفكم أولياءه الذين هم أبو سفيان وأصحابه .وتدل عليه قراءة ابن

عباس وابن مسعود :خيوفكم أولياءه»(.)4

وقد فصل أبو حيان يف هذا ،ومل َيسن الوجه الذي ذهب إليه املفرسون الذين

اعتمدوا عىل قراءة ابن عباس يف أن الباء حمذوفة والتقدير بأوليائه ،قال أبو حيان:
«ويدل عىل هذا الوجه قراءة ابن مسعود وابن عباس خيوفكم أولياءه ،إذ ظهر فيها
أن املحذوف هو املفعول األول .وقرأ أيب والنخعي :خيوفكم بأوليائه ،فيجوز أن
تكون الباء زائدة مثلها يف يقرأن بالسور ،ويكون املفعول الثاين هو بأوليائه ،أي:
أولياءه ،كقراءة اجلمهور .وجيوز أن تكون الباء للسبب ،ويكون مفعول خيوف
الثاين حمذوف ًا أي :خيوفكم الرش بأوليائه ،فيكونون آلة للتخويف .وقد محل بعض
املعربني قراءة اجلمهور خيوف أولياءه عىل أن التقدير :بأوليائه ،فيكون إذ ذاك قد
حذف مفعوالً خيوف لداللة املعنى عىل احلذف ،والتقدير :خيوفكم الرش بأوليائه،
وهذا بعيد»(.)5
( )1معاين القرآن للنحاس (.)512/1
( )2معاين القرآن لألخفش (.)240/1
( )3معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)490/1
( )4الكشاف (.)442/1
( )5البحر املحيط (.)95/3
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نتائج البحث

•

ظهر من خالل الوقوف عىل قراءة ابن عباس التي ذكرها ابن عطية أهنا يف

معظمها جاءت كتفسري وتوضيح وبيان ،ويكون من قبيل تفسري اللفظ من جهة
استعامل العرب له ،وقد عقب غري واحد من املفرسين عىل هذا األمر باعتبار
األلفاظ الزائدة التي أسندت إىل ابن عباس هي ألفاظ تفسريية ،وليست من ألفاظ
القرآن ،وهذا ليس عىل إطالقه ،فبعضها قراءات وبعضها ألفاظ تفسريية عىل رأي.

•

بعد تتبع مواضع قراءة ابن عباس وجدت ابن عطية مل يعقب عىل قراءاته

يف بعض املواضع ،واكتفى بذكر القراءات دون تعقيب أو رشح ،لكنها جاءت يف
سياقات تفسريية للمراد من اآلية الكريمة ،وكأهنا شاهد عىل صحة الوجه
التفسريي الذي ذكره ابن عطية ،أو ذكره املفرسون.

•

ظهر من خالل تتبع قراءات ابن عباس التي ورد ذكرها عند ابن عطية

اختالف يف رواية املفردة نفسها عن ابن عباس ،وقد ورد عنه أكثر من وجه يف
اللفظة الواحدة.

•

احتوى تفسري ابن عطية عىل الكثري من القراءات القرآنية التي ُذكرت يف

قالب تفسريي ،وهي جديرة بالوقوف عندها ودراستها.

•

حكم بعض املفرسين عىل قراءة ابن عباس بالشذوذ ،غري أنه كان هلا أثر يف

وخصوصا يف التوجيه الفقهي للمسائل واألحكام ،كام
تفسري املعنى وتوضيحه،
ً
جاء يف ورود لفظة مواسم احلج الزائدة يف اآلية الكريمة.

•

أن قراءات ابن عباس التي ورد ذكرها جاءت خمالفة ملعظم القراءات

القرآنية الثابتة واملتعبد بتالوَتا.
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فهرس املصادر واملراجع

 .1إحتاف فضلء البشر يف القراءات األربعة عشر ،ألمحد بن حممد بن أمحد بن عبد
الغني الدمياطي ،شهاب الدين الشهري بالبناء (املتوف1117 :هـ) ،حتقيق :أنس
مهرة ،دار الكتب العلمية – لبنان ،الطبعة الثالثة2006 ،م 1427 -هـ.
 .2اإلتقان يف علوم القرآن ،لعبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي (املتوف:
911هـ) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،الطبعة
األوىل1394 :هـ 1974 -م.
 .3أحكام القرآن ،ألمحد بن عيل أيب بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوف370 :هـ)،
حتقيق :عبد السالم حممد عيل شاهني ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة
األوىل1415 ،هـ1994-م.
 .4اإلصابة يف متييز الصحابة ،أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر
العسقالين (املتوف852 :هـ) ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعىل حممد معوض،
النارش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل  1415 -هـ.
 .5إعراب القرآن وبيانه ،ملحيي الدين بن أمحد مصطفى درويش (املتوف 1403 :هـ)،
دار اإلرشاد للشئون اجلامعية محص سورية ،ودار الياممة دمشق بريوت ،ودار ابن
كثري دمشق بريوت) ،الطبعة الرابعة 1415 ،هـ.
 .6اإلقناع يف القراءات السبع ،ألمحد بن عيل بن أمحد بن خلف األنصاري الغرناطي،
أبو جعفر ،املعروف بابن الب ِ
اذش (املتوف540 :هـ) ،دار الصحابة للرتاث.
ه
 .7التحرير والتنوير (حترير العىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد)
ملحمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس ،ت1393 :هـ ،دار
النرش :دار سحنون للنرش والتوزيع  -تونس 1997 -م.
 .8تفسري البحر احمليط ،حممد بن يوسف أبو حيان األندليس ،ت745:هـ ،حتقيق:
صدقي حممد مجيل ،دار الفكر.
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 .9هتذيب التهذيب ،أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين
(املتوف852 :هـ) ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند ،الطبعة :الطبعة األوىل1326 ،هـ.
 .10جامع البيان يف أتويل القرآن ،ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو
جعفر الطربي (املتوف310 :هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل1420 ،هـ 2000 -م.
 .11حجة القراءات ،لعبد الرمحن بن حممد ،أبو زرعة ابن زنجلة (املتوف :حوايل
403هـ) ،حتقيق :سعيد األفغاين ،دار الرسالة.
 .12احلجة يف القراءات السبع ،للحسني بن أمحد بن خالويه أبو عبد اهلل (املتوف370 :هـ)،
حتقيق :د .عبد العال سامل مكرم ،دار الرشوق – بريوت ،الطبعة الرابعة1401 ،هـ.
 .13الدر الصون يف علوم الكتاب الكنون ،أليب العباس ،شهاب الدين ،أمحد بن
يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احللبي (املتوف756 :هـ) ،حتقيق :الدكتور
أمحد حممد اخلراط ،دار القلم ،دمشق.
 .14روح العاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع الثاين ،لشهاب الدين حممود بن عبد اهلل
احلسيني األلويس (املتوف1270:هـ) ،حتقيق :عيل عبد الباري عطية ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ.
 .15زاد السري يف علم التفسري ،جلامل الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد
اجلوزي (املتوف597 :هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب –
بريوت ،الطبعة األوىل 1422 -هـ.
 .16فتح القدير ،ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني (املتوف1250:هـ) ،
دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت ،الطبعة األوىل 1414 -هـ.
 .17الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمرشي
جار اهلل (املتوف538 :هـ) ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة الثالثة 1407 -هـ.
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 .18الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ألمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق
(املتوف427 :هـ) ،حتقيق :اإلمام أيب حممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظري
الساعدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1422هـ 2002 -م.
 .19الكنز يف القراءات العشر ،أليب حممد عبد اهلل بن عبد املؤمن بن الوجيه بن عبد اهلل
بن عىل ابن املبارك التاجر الواسطي املقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين (املتوف:
741هـ) ،حتقيق :د .خالد املشهداين ،مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ،الطبعة األوىل
1425هـ 2004 -م.
 .20احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،ألبو الفتح عثامن بن جني
املوصيل (املتوف392 :هـ) ،إصدار :وزارة األوقاف-املجلس األعىل للشئون
اإلسالمية ،الطبعة األوىل1420 :هـ1999 -م.
 .21احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن
بن متام بن عطية األندليس املحاريب (املتوف542 :هـ) ،حتقيق :عبد السالم عبد
الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1422 -هـ.
 .22مشكل إعراب القرآن ،أليب حممد مكي بن أيب طالب همحوش بن حممد بن خمتار
القييس القريواين ثم األندليس القرطبي املالكي (املتوف437 :هـ) ،حتقيق :د .حاتم
صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثانية.1405 ،
 .23معاين القراءات ،لألزهري حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوف:
370هـ) ،إصدار :مركز البحوث يف كلية اآلداب  -جامعة امللك سعود ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة األوىل1412 ،هـ 1991 -م.
 .24معاين القرآن أليب جعفر النحاس أمحد بن حممد (املتوف338 :هـ) ،حتقيق :حممد عيل
الصابوين ،إصدار :جامعة أم القرى  -مكة املكرمة ،الطبعة األوىل 1409هـ.
 .25معاين القرآن وإعرابه ،إلبراهيم بن الرسي بن سهل أبو إسحاق الزجاج (املتوف:
437
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311هـ) ،حتقيق :عبد اجلليل عبده شلبي ،عامل الكتب – بريوت ،الطبعة األوىل
1408هـ 1988 -م.
 .26معاين القرآن ،أليب زكريا َييى بن زياد الفراء ،ت207 :هـ ،حتقيق  :أمحد يوسف
نجاتى وحممد عىل نجار وعبد الفتاح إسامعيل شلبى ،دار املرصية للتأليف والرتمجة ،مرص.
 .27معاين القرآن ،لألخفش أليب احلسن البلخي ثم البرصي ،املعروف باألخفش
األوسط (املتوف215 :هـ) ،حتقيق :الدكتورة هدى حممود قراعة ،مكتبة اخلانجي،
القاهرة ،الطبعة األوىل1411 ،هـ 1990 -م.
 .28معجم القراءات القرآنية ،لعبد اللطيف اخلطيب ،دار سعد الدين للطباعة والنرش،
دمشق ،سوريا ،الطبعة األوىل1422 ،هـ – 2002م.
 .29مفاتيح األغاين يف القراءات والعاين ،ملحمد بن أيب املحاسن حممود بن أيب الفتح
حممد بن أيب شجاع أمحد الكرماين ،أبو العالء احلنفي (املتوف بعد 563هـ) ،حتقيق:
عبد الكريم مصطفى مدلج ،دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت –
لبنان ،الطبعة األوىل1422 ،هـ 2001 -م.
 .30مقدمة يف أصول التفسري ،لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد
السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي
(املتوف728 :هـ) ،دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة1490 :هـ1980/م.
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