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 مستخلص البحث
لقرآنية من أهم القضايا العلمية التي تشغل قضية علم توجيه القراءات ا

بال الدارسين لهذا الفن، باعتباره فنًا ُيعرف به جاللة المعاني وجزالتها والكشف 
عن وجوهها من حيث اللغة والمعنى والحجج والعلل استنادًا إلى الدليل، 
وبالتالي هو علم يبحث عن القراءات من جوانبها الصوتية والصرفية والبالغية 

الداللية، لذا اهتم به العلماء قديمًا وحديثًا فألفوا فيه المصنفات والكتب. هدف و 
هذا البحث إلى بيان مفاهيم علم توجيه القراءات ومصطلحاته ومصنفاته، 
ودوره في توضيح معاني القراءات المختلفة، ومدى ارتباطه بالعلوم األخرى. 

التحليلي، جمعًا لمادته  ومنهج البحث يقوم على اعتماد المنهج االستقرائي
ودراسة لها. وخُلص هذا البحث إلى عدة نتائج أبرزها: أن توجيه القراءات علم 
يبحث في بيان وجوه القراءات من حيث اللغة واإلعراب والمعنى وغير ذلك من 
احتياج القراءة مع ذكر األدلة، ولعلم التوجيه أسماء شاع استعمالها، منها: 

تصار واإلعراب والمعاني... إلخ، ولتوجيه القراءات التخريج والنكت واالن
مصادر ومؤلفات يستمد منها، بعضها تضمن أقوال ومسائل توجيه القراءات، 
والبعض اآلخر أفرد مباحثه في علم مستقل. وقد تم تقسيم هذا البحث إلى 
مقدمة وثالثة مباحث؛ تناول المبحث األول مفهوم علم توجيه القراءات 

رق الثاني إلى مصطلحي االختيار والترجيح والفرق بينهما وبين وأسماءه، وتط
التوجيه، واختتم المبحث الثالث الحديث عن مصادر ومصنفات علم توجيه 

 القراءات، ثم الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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Guiding readings 
  

His definition, his names, his terminology, his sources. 
                         

"Analytical inductive study" 
Dr. Al-Naim Hamza Mohammed 

Assistant Professor, Faculty of Religious Origins 
Omdurman Islamic University 

Abstract 
The issue of the science of guiding the Qur'an readings is 

one of the most important scholary issues that concern the students 
of this art, as it is an art used to know the significant of meanings 
and its origins and revealing its faces in terms of language, 
meaning, arguments and ills based on the evidence, thus it is a 
science that searches for readings from its phonetic, morphological, 
rhetorical and semantic aspects. Therefore scholars were 
Interested in it, in the past and modern times, they wrote works 
and books. The aim of this research is to explain the concepts of the 
science of reading guidance, terminology and classifications, and its 
role in clarifying the meanings of the various readings, and its 
relevance to other sciences. The research methodology is based on 
adopting the analytical inductive method, to collect its material and 
study it. This research concluded to several results, most notably: 
that the guidance of readings science examines the faces of readings 
in terms of language, expression, meaning and other need for 
reading with the mention of evidence, and guidance science names 
and terms commonly used, including: graduation, jokes, victory, 
expression, meaning, etc., And to guide readings sources and 
literature from which, some of which include the words and issues 
of directing readings, and others singled out in an independent 
science. The first section dealt with the concept of the science of 
reading guidance and its names, and the second dealt with the 
concept of selection and weighting and the difference between them 
and guidance, and the third section concluded by talking about the 
sources and works of the science of reading guidance, and then the 
conclusion and includes the most important findings and 
recommendations. 
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 مقدمة:
تتنّزل البركات  وبفضله الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل الحمد

والغايات  المقاصد تتحقق وبتوفيقه الزالت، تغفر وبكرمه الحسنات، وتتضاعف
المكرمات، نحمده ونشكره إذ مّن علينا بإنزال القرآن وجعله هداية  وتتوالى

خير البرية ومعلم البشرية ونبي  على والسالم وخاتمة للرساالت، والصالة
 آله وعلى المخلوقات وصاحب المعجزات أفضل محمد الرحمات، سيدنا

 .الدين يوم إلى متالزمين دائمين وسالماً  صالة وأتباعه وأصحابه
  :بعد أما
ن العلوم فإنّ   منازُلها، وتطلع في سماء العال كواكُبها، تتعاظم كانت وا 

من أرفِعها قدرًا، وأعظِمها أجرًا، وأشرِفها ذكرًا،  علم القراءات أنّ  في مرية فال
وأجلِّها خطرًا، وأنفِعها أثرًا، إذ به ُتعَرف دقائُق القراءات وأسراُرها، وُتكَشف عن 

 وجوه اإلعجاز في نظم القرآن أستاُرها.
نّ  فهو فٌن جليل  القراءات، توجيه علمَ  القراءات: علوم أهم من وا 

 مع واتفاَقها القرآنية، القراءة وجوهَ  يبّين ٌم جميلوعل يكشف الصنعة اللغوية،
 ولو للغة موافقتها وهو المتواترة؛ القراءة لشرط تحقيقاً  واللغة؛ النحوِ  قواعدِ 
 !علم وصناعة من درُّه فلله بوجه؛

مفهوم توجيه القراءات يدور حول بيان الوجه المقصود من القراءة، ف 
عليها التغاير القرآني في مواضعه، أو تلمس األوجه المحتملة التي يجرى 

 .سواء كانت هذه الوجوه نقلية أم عقلية
ومن هذا المنطلق؛ فإّن العلماء اهتموا بهذا الفن قديمًا وحديثًا أّيما  

اهتمام، فتناولوا مفهومه وعددوا أسماءه وصنفوا فيه الكتب والمؤلفات حتى 
قتداًء بهؤالء األئمة اخترت أصبح علمًا مستقاًل لذاته، ومواصلة لهذه الجهود وا
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توجيه القراءات أن أكتب بحثًا في جانب من جوانب هذا العلم، بعنوان: "
 ه "دراسة استقرائية تحليلية".مصطلحاته، مصادر تعريفه، أسماؤه، 

 : اختياره وأسباب موضوعالأهمية 
 -في النقاط اآلتية: تهتظهر أهميّ      

 .تعلقه بكتاب اهلل تعالى .1
أنواع متعددة من العلوم كعلم التفسير والفقه والنحو  اشتماله على .2

 .والصرف والبالغة ونحوها
فيه بيان لجهود العلماء السابقين ومدى حرصهم على خدمته  .3

 .واهتمامهم به
 أهداف البحث:

 -تتمثل في األمور التالية:
 التعرف على مفهوم علم توجيه القراءات ومصطلحاته ومؤلفاته. .1
في توضيح معاني القراءات المختلفة، ومدى إبراز دور هذا الفن  .2

 ارتباطه بالعلوم األخرى.
العناية بهذا العلم  الكشف عن جهود العلماء السابقين والمعاصرين في .3

 .والتأليف فيه
 العلم. طالب وخدمة اإلسالمية، المكتبة إثراء في الدراسة بهذه اإلسهام .4
راج درره وفوائده استنهاض همم الباحثين والدارسين للكتابة فيه الستخ .5

 لالستفادة منها علمًا وعماًل.
 مشكلة البحث:
  -:النقاط التاليةمشكلة البحث في  تبرز

 ؟علم توجيه القراءاتما مفهوم  
 ؟هل هناك فرٌق بين مصطلح التوجيه واالختيار والترجيح 
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 ؟أسماء علم التوجيه؟ وما مصادرهما هي  
 :البحث فرضيات
 علماءلعلم التوجيه مفهوٌم بّينه ال. 
 توجد فروٌق بين مصطلح التوجيه واالختيار والترجيح. 
 لعلم التوجيه أسماٌء ومؤلفات. 
 :البحث حدود

ومصطلحاته  هئأسماو تعريفه ببيان توجيه القراءات قصره على علم  
 دراسة استقرائية تحليلية. ومصنفاته

 الدراسات السابقة:
ب فيه برؤية وجزئية توجد جهوٌد مكتوبة في هذا العلم عمومًا، وكٌل كت 

في اطار ما  ؛توجيه القراءاتمختلفة وبحسب علمي لم أجد من كتب في 
 تناولته.

 منهج البحث:
اتباع المنهج االستقرائي التحليلي، وذلك  طبيعة هذا البحثاقتضت      
للوصول  ها، وتحليلالمعلومات واإلفادات العلمية المتعّلقة بهذا الموضوعع بتتبّ 
 توصيات. النتائج و الإلى 

 خطة البحث:
يتكّون البحث من مقدمة حوت العناصر السابقة وقد عملت على      

 وفهارس. وخاتمة مباحث تقسيمه على  ثالثة
 اآلتي:  شتمل علىوتالمقدمة: 

 وأسباب اختياره. أهمية الموضوع  
 البحث. أهداف 
 ة البحث.مشكل 
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 .فرضيات البحث 
 .الدراسات السابقة للبحث 
 لبحث.كتابة ا منهج 

 المبحث األول: مفهوم علم توجيه القراءات وأسماؤه. وفيه مطلبان:
 واصطالحًا. لغة التوجيه المطلب األول: تعريف
 القراءات. توجيه علم المطلب الثاني: أسماء

 التوجيه. وفيه مطلبان: المبحث الثاني: مصطلحات
 واصطالحًا. لغة والترجيح مصطلحي االختيار المطلب األول: تعريف

 و"الترجيح". و"االختيار" "التوجيه" مصطلحات بين الفرق الثاني: المطلب
 . وفيه مطلبان.القراءات ومصنفاته توجيهمصادر المبحث الثالث: 

 .القراءات توجيه لعلم المتضمنة القديمة المصادر :األول المطلب
 .القراءات توجيه علم في المستقلة المصنفاتالمطلب الثاني: 

 توصيات.النتائج ال ل علىشتمالخاتمة: وت
 فهرس المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.
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 المبحث األول: مفهوم علم توجيه القراءات وأسماؤه
 -وفيه مطلبان:  

 المطلب األول: تعريف التوجيه لغة واصطالحًا 
 أواًل: تعريف التوجيه لغة:

 ومرادفاتها؛ اومشتقاته معانيها وعددوا( هـ ج و) مادة اللغة أهل ذكر  
 :مجمالً  قالوه هنا  ما أذكر ولكني
وفي  .وتوجيهاً  توّجهاً  يتوّجه وّجه من التفعيل؛ وزن على مصدر التوجيه    

 َكل   َوُهوَ  َشْيء   َعَلىَ  َيْقِدرُ  الَ  َأْبَكمُ  َأَحُدُهَما رَُّجَلْينِ  َمَثالً  الّلهُ  َوَضَربَ ﴿التنزيل: 
ووجه الكالم:  .همن الوجْ . وأصله (1)﴾ِبَخْير   َيْأتِ  الَ  ههُّ ُيَوجِّ  َأْيَنَما َمْوالهُ  َعَلى

له، أي:  ه الحجر وجهة ما، ويقال في المثل: وجَّ (2)السبيل الذي تقصده به
وضعه على وجهه الالئق به، ويقال: قد أوجهه، ووجهه توجيها، أي جعله 

عليه، ويضرب لمن ال يدبر األمر على وجهه الذي ينبغي أن يوجه . (3)وجيها
 .(4)وكساء موجه، أي: ذو وجهين

والتوجيه يدل على مقابلة الشيء، يقال: واجهت فالنًا أي: جعلت  
وجهي تلقاء وجهه، ووجهت الشيء أي: جعلته على جهة، ووجه كل شيء 

                                 
 .67سورة النحل: اآلية  (1)
 دار ،555، ص 13منظور، مادة )وجه(، ج  ابن الفضل أبو الدين جمال العرب، لسان (2)

 هـ.1411 الثانية، لطبعةا لبنان، بيروت، العربي، التراث إحياء
َحاح3) ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطارد, 111إسماعيل بن حّماد الّجوهرّي، ص  ،( الصِّ

 هـ.1444 ،الّطبعة الثّالثة ،دار العلم للمالّيين
، 1ج ,الفيومي المقري محمد بن أحمد للرافعي، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح (4)

مرجع لسان العرب، م، 1114, األولى الطبعة, العلمية لكتبا دار, لبنان بيروت، ،271ص
 ، وما بعدها.555، ص13، جسابق
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ويقال:  (1)﴾اْلَخْيرَاتِ  َفاْستَِبُقواْ  ُمَولِّيَها ُهوَ  ِوْجَهةٌ  َوِلُكل  ﴿مستقبله، قال تعالى: 
 جهة على ُجعل إذا موّجه؛ شيء: ، ويقال(2)جه الرأي: أي الرأي نفسههذا و 
ويقال: خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيهًا: إذا وطئوه  .يختلف ال واحدة

 .(3)وسلكوه حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه
والجهة والوجهة: ما يتوّجه إليه اإلنسان من عمل وغيره. والوجهة: 

ْهتُ  نِّيإِ ﴿القصد والنية  ، أي (4)﴾َحِنيفاً  َواأَلْرَض  السََّماَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّ
 .(5)قصدي ونّيتي

 ويمكن للباحث تلخيص أهم المعاني اللغوية للتوجيه فيما يلي: 
 مقابلة الشيء. -1
 السبيل المقصود. -2
 مستقبل كل شيء. -3
دارته إلى الجهة التي يراد أن يتجه إليها. -4  تصيُّر الشيء وا 
 تحريك الشيء إلى المسلك أو الطريق الذي يراد أن يسلك فيه. -5
 غرس الشيء. -7

                                 
 .141 اآلية :البقرة سورة (1)
، ص 7زكريا، مادة )وجه(، ج بن فارس بن أحمد الحسين أبو اللغة، مقاييس معجم (2)

  .م1161/ هـ1311 األولى، الطبعة الفكر، دار هارون، محمد السالم عبد تحقيق ،11
 النجار، محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى الوسيط، إبراهيم المعجم (3)
الدعوة، لسان  ودار النشر دار العربية، اللغة مجمع ، باب الواو، تحقيق1415، ص2ج

 . 115، ص3ج ، مرجع سابق،ابن منظورالعرب، 
 .61 اآلية :األنعام سورة (4)
 العلـمية، الكتب دار ،1724، ص 1أبادي، ج الفيروز الدين مجد المحيط، القاموس (5)

م، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، سعيد الخوري 1115/هـ1415 ،1ط بيروت،
 م.1112، مكتبة لبنان، 123، ص1الشرتوني، ج
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 إقامة الشيء وتعديله على نحو معين. -6
 :اصطالحاً  (1)القراءات توجيهثانيًا: تعريف 

مفهوم توجيه القراءات يدور حول بيان الوجه المقصود من القراءة، أو   
لقرآني في مواضعه، سواء تلمس األوجه المحتملة التي يجرى عليها التغاير ا

 .كانت هذه الوجوه نقلية أم عقلية
لعلم "توجيه القراءات"، وهي  (2)وفيما يلي نورد مجموعة من التعريفات

 -أنه:
  فٌن جليل به ُتعرف جاللة المعاني وجزالتها؛ قد اعتنى به األئمة وأفردوا

 .(3)فيه كتباً 
 (1)ا ومعناهاعلم ُيبحث فيه عن معاني القراءات والكشف عن وجوهه. 

                                 
القراءات لغة: جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر سماعي لفعل قرأ، ومعنى القراءة ضم  (1)

)انظر: المفردات في غريب القرآن،  .ات بعضها إلى بعض في الترتيلالحروف والكلم
، تحقيق محمد سيد 443الحسين بن محمد بن مفضل، المعروف بالراغب األصفهاني، ص 

كيالن، مطبعة مصطفى البابي، مصر(، والقراءات اصطالحًا: علم بكيفية أداء كلمات القرآن 
نجد المقرئين ومرشد الطالبين، محمد بن الجزري، الكريم واختالفها معزوًا لناقله. )انظر: م

 م.1111، وضع حواشيه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ص 
ولمزيد منها انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، أبو محمد مكي ( 2)

طبعة ، تحقيق محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ال3، ص 1بن أبي طالب القيسي، ج
م، الموضح في وجوه القراءات وعللها، نصر بن علي بن 1161هـ/ 1411الخامسة، 

، تحقيق عمر حمدان الكبيسي، 64، ص 1محمد الشيرازي، أبو عبد اهلل بن أبي مريم، ج
م، القراءات وأثرها في التفسير 1113هـ/ 141الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، جدة، 

، طبعة دار الهجرة، مقدمات في علم 341، ص 1، جواألحكام، محمد بن عمر بازمول
 هـ.1422، طبعة دار عمار، 241القراءات، محمد مفلح وشكري ومحمد خالد، ص 

، ص 1البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي، ج( 3)
 هـ.1311، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، 331
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 (2)بيان وجه القراءة من حيث اللغة والمعنى. 
  اآللة التي من خاللها يتم الكشف عن معاني القراءات وحججها وعللها

 .(3)مسندًا بالدليل
 (4)علم ُيبحث فيه عن وجه كل قراءة وعللها مع بيان معناها وعربيتها. 
 بالغية علم َيبحث عن القراءات من جوانبها الصوتية والصرفية وال

 .(5)والداللية
وفي ضوء هذه التعريفات نستطيع أن نقول إن توجيه القراءات هو علم 
يبحث في بيان وجوه القراءات من حيث اللغة واإلعراب والمعنى وغير ذلك من 
احتياج القراءة مع ذكر األدلة. فمجموع هذه األمور تسمى توجيهًا، وتسمى 

 اج أو علل القراءات.كتب هذا العلم بكتب التوجيه أو االحتج
وغاية التوجيه بيان وجوه القراءات القرآنية المختلفة ومعرفة مستندها 
اللغوي تحقيقًا لشروط التواتر في القراءة كموافقة اللغة العربية ولو بوجه، كما 

 :(1)قال ابن الجزري في طيبة النشر

                                                                             
عرابًا، ص ( 1) ، رسالة ماجستير 73توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيرًا وا 

مقدمة من الباحث عبد العزيز الحربي إلى قسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الدين، 
 هـ.1416جامعة أم القرى، 

، 337، ص 3الموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من األساتذة والعلماء، ج( 2)
 م. 2442هـ/ 1423المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، مصر 

، مجلة الباحث الجامعي، جامعة 3فن توجيه القراءات القرآنية، فايز محمد الغرازي، ص ( 3)
 م.2413يونيو  –(، أبريل 34إب، اليمن، العدد )

، 115علم توجيه القراءات وصلته بالعلوم الشرعية والعربية، حسن سالم هبشان، ص( 4)
(، رمضان 1(، العدد )13مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد )

 م.2417هـ، يونيو 1436
 .337، ص 3الموسوعة القرآنية المتخصصة، مرجع سابق، ج( 5)
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   َيْحِوي ْحِتَماالً ا ِللرَّْسمِ  َوَكانَ ***     َنْحوِ  َوْجهَ  َواَفقَ  َما َفُكلُّ 
   اأَلْرَكانُ  الثَّالَثةُ  َفَهِذهِ ***         اْلُقرآنُ  ُهوَ  إْسناًدا َوَصحَّ 
 السَّبَعةِ  ِفي أنَّهُ  َلوْ  ُشُذوَذهُ ***   َأْثِبِت  ُرْكنٌ  َيْخَتلَّ  وَحيُثما

 المطلب الثاني: أسماء علم توجيه القراءات
 كثيرة، أسماء تحت فيه وألفوا الشريف، العلم لهذا العلماء تعّرض

 :منها
ومن المصنفات التي أُلفت تحت هذا العنوان:  .أشهرها وهو التوجيه؛ -1

 بن شريح الحسين ألبي الحضرمي" يعقوب اإلمام به انفرد لما والتوجيه "الجمع
 العرب" لغات من وتوجيهها الشاذة و"القراءات(. هـ531ت) الرعيني محمد
 القراءات توجيه في البشر و"طالئع (،هـ1443ت) القاضي الفتاح عبد للشيخ
 المتواترة" العشر القراءات توجيه في و"المغني .قمحاوي صادق لمحمد العشر"
 القراءات مشكل و"توجيه .هـ(1422محيسن )ت سالم محمد محمد للدكتور
 توجيه في الباهرة و"الدرر الحربي، العزيز عبد للدكتور الفرشية" العشرية
 الزهيري. الجواد عبد هشام المتواترة"، العشرة القراءات

القراءات. وهو من المصطلحات الشائعة والمستعملة  حّجة أو االحتجاج، -2
 للقراء و"الحجة (2)"الحجة البن خالويه" :مثل محيط الدراسات اللغوية. في

 . (3)(هـ366ت) الفارسي الغفار عبد بن الحسن علي ألبي السبعة"
                                                                             

طيبة النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن  (1)
 يمن رشدي سويد، مكتبة ابن الجزري، دمشق، سوريا.، تحقيق أ2الجزري الدمشقي، ص

( هو أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد بن َخاَلَوْيه بن حمدان الّنحوّي اّللغوّي المقرئ أصله 2)
، 5، الخطيب البغدادي، جريخ بغداداتانظر ترجمته في: هـ(. 364من همذان، توّفي سنة )

 .144ص 
الغّفار بن محّمد بن أبان الفارسّي قال عنه  ( هو أبو علّي الحسن بن أحمد بن عبد3)

ياقوت الحموّي: المشهور في العالم اسمه، المعروف تصنيفه ورسمه، وأحُد زمانه في علم 
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 تبيين في لمصنفات تحت هذا االسم: "المحَتسبومن ا .القراءات وجوه -3
 (.هـ312ت) جّني بن عثمان الفتح ألبي عنها" واإليضاح القراءات شواذ وجوه

 القيسي طالب أبي بن مكي محمد ألبي السبع" القراءات وجوه عن و"الكشف
 الشيرازي علي بن لنصر وعللها" القراءات وجوه في و"الموَضح (.هـ436ت)

 (.هـ575ت) مريم بيأ بابن المعروف
 أبي أحمد بن لمحمد القراءات" ومما أُّلف فيه: "معاني .القراءات معاني -4

 بن . و"اإلبانة عن معاني القراءات" لمكي(هـ364ت) الهروي األزهري منصور
 .(هـ436ت) القيسي طالب حموش أبي
 ألبي وعلُلها" السبع القراءات ومن المصنفات فيه: "إعرابُ  .القراءات إعراب -5

 (.هـ364ت) النحوي خالويه الهمذاني بن أحمد بن الحسين اهلل عبد
 الطيب بن للقرآن" لمحمد ومما ُكِتب فيه: "االنتصار .للقراءات االنتصار -7

 لها" واالنتصار عامر ابن اإلمام هـ(، و"قراءات442الباقالني )ت بكر أبي
 عبد الفتاح هالل. سامي الدكتور لألستاذ

 ألبي المثاني" آيات على المعاني ومن المؤلفات فيه: "نكت .اتالقراء نكات -6
 وعلل واإلعراب المعاني نكت عن ، و"الكشف(هـ461ت) المجاشعي الحسن
 الباقولي الحسين بن علي الحسن ألبي السبعة" األئمة عن المروية القراءات

 (هـ543ت)

                                                                             
 انظر هـ(.366العربّية، كان كثيٌر من تالمذته يقول: هو فوق المبرِّد، مات ببغداد سنة )

– 413، ص2، جاهلل الحمويّ شهاب الّدين ياقوت بن عبد ، معجم األدباء ترجمته في:
، ريخ بغدادات ،م1111، طبعة دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، الّطبعة األولى سنة 426

، ص 1، جابن الجزريّ  ،غاية الّنهاية، 267، ص 6الخطيب البغدادي، مرجع سابق، ج
247. 
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 بن محمد رمنصو  ألبي القراءات" ومن الكتب فيه: "علل .القراءات تعليل -1
العكبري  البقاء ألبي الشاذة" القراءات تعليل ، و"(هـ364ت) األزهري أحمد
 .هـ(717)ت
 المتواترة" لمحمد القراءات تخريج في ومنها: "المستنير .القراءات تخريج -1

 إيهاب /القدير"، للدكتور فتح قراءات و"تخريج هـ(.1422محيسن )ت سالم
 فكري.
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 ت علم التوجيهالمبحث الثاني: مصطلحا

هذا المبحث يتناول بعض المصلحات ذات العالقة بمصطلح "التوجيه"،   
وهي مصطلح "االختيار" ومصطلح "الترجيح" في مفهومهما والفرق بينهما 

 -وبين التوجيه، وذلك في المطلبين التاليين:
 المطلب األول: تعريف مصطلحي االختيار والترجيح لغة واصطالحًا 

 :االختيار لغةأواًل: تعريف 
؛ خالف وهو الخير؛ من مشتق  : اللغة في االختيار  ابن قال الشرِّ

 اختار مصدر االختيارو  .(1)والميل" العطف أصله: والراء والياء "الخاء: فارس
 أَلنه بعلى ُعدِّيَ : فالن على فالناً  واْخَتْرت انتقاه،: واختاره الشيءَ  وخار يختار،

ْلتُ  معنى في له: وِخَيَرةً  وِخيرًة، خيرًا، صاحبه على لرجلواختار ا .َفضَّ  على فضَّ
  .(2)غيره

له االصطفاء واالنتقاء واختار الشيء على غيره، فضّ  هواالختيار و 
ضت إليه الخيار، رته بين الشيئين، أي: فوّ ، ويقال: خيّ التََّخيُّرُ عليه. وكذلك 

 . (3)والخيار: االسم من االختيار
 َوَلَقدِ : ﴿تعالى اهلل قال. وفعُله خيٌر، هو ما طلبُ : كذلك واالختيار

 واصطفيناهم ، غيرهم على قدمناهم: أي ،(1)﴾اْلَعاَلِمينَ  َعَلى ِعْلم   َعَلى اْخَتْرَناُهمْ 
 .(2)بينهم من

                                 
 .232ص ،2فارس، ج ابن اللغة؛ مقاييس (1)
 ،1المحيط، الفيروز أبادي، ج القاموس ،274 ، ص4العرب، ابن منظور، ج لسان (2)

 .416ص
 ،1ج إبراهيم أنيس، ، والمعجم الوسيط،277، ص4جابن منظور، ( لسان العرب، 3)

 .263ص
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 كأنَّ  اآلَخر، للطرف ما مالحظة مع اإلرادة: "االختيار: الكفوي قال
 . (3)أحدهما" إلى ويميل الطرفين، إلى ينظر المختار

: تعالى قال كما واالصطفاء، االنتقاء به يراد القرآن في َوَردَ  واالختيار 
 ُطًوى اْلُمَقدَّسِ  ِباْلَوادِ  ِإنَّكَ  َنْعَلْيكَ  َفاْخَلعْ  َربُّكَ  َأَنا ِإنِّي ُموَسى َيا ُنوِديَ  َأتَاَها َفَلمَّا﴿
 .(4)﴾ُيوَحى ِلَما َفاْسَتِمعْ  اْخَتْرُتكَ  َوَأَنا* 

: أي .(5)(إليهم وأنكحوا األْكَفاء، فانكحوا لُنَطِفكم، رواتخيَّ : ) وقال
  تكلَّفوا
 . (7)والفجور الخبث عن وأبعدها وأزكاها المناكح خير هو ما طلب

 فعله ما طلب: هو أو خير، هو ما طلب تكلُّف هو إًذا فاالختيار 
 .(6)خير

 :اصطالحاً  االختيارثانيًا: تعريف 
 اللغوي؛ عن التعريف كثيراً  يختلف ال االصطالح في االختيار تعريف

 القراءات؛ أئمة مدلوله له علمي كاصطالح االختيار يستعمل من وأكثر
 القراءات؛ من أكثر أو وجهاً  معتبر إمام "مالزمة: به يراد عندهم فاالختيار

                                                                             
 .32اآلية  :سورة الدخان (1)
 السمين الحفاظ، وعمدة ،341ص األصفهاني الراغب القرآن، ألفاظ مفردات انظر (2)

 .734، ص1ج الحلبي،
 .72ص ،1ج لكفوي،الكليات، ا (3)
 .13 اآلية :سورة طه (4)
 .2716: رقم حديث ،166 ص ،2ج مستدركه، في الحاكم أخرجه  عائشة حديث (5)
 .236ص  ،3ج المناوي، الصغير؛ الجامع شرح القدير فيض (7)
 .144 ، ص17عاشور، ج ابن والتنوير؛ التحرير (6)
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 والرأي االختراع وجه على ال والمداومة، الشهرة وجه على إليه فينسب
 .(1)واالجتهاد"

 العلوم أهل من غيرهم اختالف عن يفترق القراء اختالف أن ومعلوم
 يدل وهذا .(2)وصواب حق كلها قراءات بين يكون القراء اختالف فإنّ  األخرى؛

 .غيرها ثابتة قراءة أي ردّ  يعني ال القراءة أحدهم اختيار أنّ  على
 المباحث لبعض في القراءات كما قال صاحب "التبيان االختيارو 
إلى القراءات  عمد من كان أهالً "االختيار عند القوم أن يَ ن": بالقرآ المتعلقة

في القراءات  المروية، فيختار منها ما هو الراجح عنده، ويجرد من ذلك طريقاً 
 (3)على حده".

 وهذه القراءات المشهورة هي اختياراتُ : "وقال القرطبي في تفسيره
وعلم وجهه من  ىا رو كل واحد منهم اختار مم أولئك األئمة القراء، وذلك أنّ 

واشتهر  ،ورواه وأقرأ به ،القراءات ما هو األحسن عنده واألولى، فالتزمه طريقة
 .(4)ابن كثير" نافع وحرفُ  حرفُ  :عنه وعرف به، ونسب إليه، فقيل

وقد كان لكبار القراء اختيارات عن شيوخهم الذين تلقوا عنهم، فقد كان 
، (5)ا يختار لنفسه، سيصير إسناداً شيبة، يقول: "انظر ما يقرأ أبو عمرو مم

                                 
 .21ص الدوسري، سعيد بن راهيمإب والقراءات، التجويد علمي في االصطالحات معجم (1)
 .52، ص1ج الجزري، ابن العشر، القراءات في النشر انظر: (2)
، 14الجزائري، القاهرة، دار المنار صطاهر  ،التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن (3)

 .112، 111، ص2نقاًل عن عباس، فضل حسن، إتقان البرهان، ج
القرطبي، خّرج أحاديثه  ،هلل محمد بن أحمد األنصاريالجامع ألحكام القرآن، أبو عبد ا (4)

 .54، ص1م، ج1113/ هـ1414، 1وعّلق عليه عرفان العّشا، بيروت، دار الفكر، ط
 .212، ص1ابن الجزري، ج ،غاية النهاية في طبقات القّراء (5)
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وقد كان للكسائي وليحيى بن سليمان وألبي حاتم السجستاني اختيارات في 
 .(1)القراءة

فإني تدبرت قراءة األئمة السبعة  ؛"وبعد: ةقال ابن خالويه في الحجّ 
 -مكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة  -من أهل األمصار الخمسة 

تقان الحفظ، المأمونين على تأدية الرواية واللفظ، المعروفين بصحة النق ل، وا 
من مذاهب  منهم ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهباً  فرأيت كالً 

ال يمنع، فوافق باللفظ والحكاية طرق  من القياس وجهاً  العربية ال يدفع، وقصدٌ 
 .(2)النقل والرواية غير مؤثر لالختيار على واجب اآلثار"

تبين أن اختيارات القراء تقوم على ضوابط لالختيار، ي ؛كرهمما سبق ذو 
نستنتج  بالقرآن" المتعلقة المباحث لبعض صاحب كتاب "التبيانفمن تعريف 

 :قيدين ال يقبل االختيار دونهما
 أولهما: أهلية من يختار. 

 والثاني: أن يختار مما يروى وثبت نقله.
ن يختار القارئ قراءة أ يعنيمفهوم االختيار في القراءات القرآنية إذن 

من  مجموع الروايات التي أخذها عن شيوخه  السند إلى الرسول  ةموصول
 في اختياره. مجتهداً 

فالقارئ ال يخترع قراءته، وال يؤلف عناصره من عند نفسه، بل يجتهد 
وليس ألحد أن " ،فاالختيار ال يكون إال مما رواه األئمة ،في انتخاب الرواية

                                 
 .31، ص1، جالمرجع السابق( 1)
ويه، تحقيق أحمد فريد المزيدي، الحسين بن أحمد ابن خال، الحجة في القراءات السبع (2)

 .11-11م، ص1111 /هـ1424، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط



 

 
9992 

ألن االختيار أساسه  ؛آخر لم ينقله علماء القراءة برغم االختيار يأتي بوجه
 .(1)"الرواية كما هو ظاهر من تاريخ القراءات

 :لغة جيحر تالثالثًا: تعريف 
 يدل واحد، أصل والحاء والجيم "الراء رّجح، مصدر اللغة: في الترجيح

. والترجيح من (2)َرَزن" إذا راجح، وهو الشيُء، رّجح: يقال. على رزانة وزيادة
 والفتح بالضم ويرُجح يرَجح الميزان "َرَجحَ  معانيه: الميل والتغليب؛ يقال:

 .(3)رَاِجحاً" أعطاه أي: َتْرِجيحاً  وَرجَّح له وأْرَجحَ  مال. أي: فيهما ُرْجَحانا
 :جيح اصطالحاً ر تالرابعًا: تعريف  

وهو  .(4)معتبر بوجه الدليلين أحد هو تقوية: االصطالح في الترجيح
 قوة بمزيد الدليل اختصاص بيان بخالف الترجيح عند األصوليين الذي يعني

 . (5)باألقوى لُيعمل مقابله عن
القراءات فهو: الميل إلى إحدى القراءات المقبولة  بين وأما الترجيح

 .(7)وتقديمها على القراءات األخرى المساوية لها في الثبوت

                                 
، مجلة كلية 11خليل إبراهيم السامرائي، ص ،( مفهوم االختيار في القراءات القرآنية1)

م، أبو 2442/هـ1423المعارف الجامعة، األنبار، العراق، العدد الرابع، السنة الثالثة، 
، 1القاهرة، مكتبة الخانجي، ط ،141-11، صشاهين عبد الصبور ،ءعمرو بن العال

 .،1116–هـ 1441
 .2/411 فارس ابن اللغة، مقاييس معجم (2)
 .276 ص ،1ج الرازي، بكر أبو الصحاح، مختار (3)
 .1/164 المناوي التعاريف، كتاب (4)
 . 1/145 الزركشي المحيط، البحر (5)
، 6ه وموقف المفسرين منه، نور الدين عتر وآخران، ص الترجيح بين القراءات أحكام (7)

 م.2414(، للعام 4مجلة بحوث جامعة حلب، سلسلة العلوم القانونية والشرعية، العدد )
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 -سواء كان قارئًا أم مفسرًا  –وعرفه بعضهم بأن يرجح أحد العلماء 
 .(1)قراءة على أخرى متواترة كانت أم شاذة العتبارات معينة

ولعل التعريف األقرب واألوضح للترجيح هو: ترجيح قراءة على أخرى 
 متواترة كانت أم شاذة العتبارات معينة.

وهذا التعريف يشمل أّي ترجيح للقراءات، ويستوعب أّي مرجح سواء 
اء أو المفسرين أو من غيرهم، ومعنى "العتبارات معينة" أي أكان من القر 

المسوغات التي من أجلها كان الترجيح، فقد يكون سبب الترجيح بين قراءة 
 .(2)وأخرى القرآن، أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين أو اللغة أو غير ذلك

 رجيح"و"الت و"االختيار" "التوجيه" مصطلحات بين الفرق الثاني: المطلب
 واالختيار: التوجيه بن الفرق أواًل:

شاع في محيط الدراسات التي تعنى بالقراءات القرآنية، إلى جانب 
التوجيه، مصطلح االختيار، وهو مصطلح له داللته الخاصة البعيدة  مصطلح

 االختيار والمستقلة عن مفهوم التوجيه، لكن استعمال بعض العلماء لمصطلح
هذا اء توجيههم للقراءات، يدفعنا إلى الوقوف مع في أثن عنه أو التعبير
 . منهمقصود العلماء و المصطلح 
بعد توجيههم  "االختيار" لهذا المصطلح القراءاتاستعمال علماء ف

واالختيار " :للقراءات وبيان الحجة لكل منها، ثم يردف بعضهم ذلك بقوله
ومن قبلهما  ،ويه، كما كان يفعل مكي بن أبي طالب وابن خال"عندي قراءة كذا

هذا االستعمال في هذا السياق يحدد أن المقصود بلفظ فاإلمام الطبري وغيرهم، 
الوجه المرجح والذي له أولوية القبول من بين وجوه القراءة،  ، أيْ "االختيار"

                                 
 .125منهج القرطبي في القراءات وأثرها في تفسيره، جمال سحلوب، ص  (1)
الل تفسيره فتح منهج الشوكاني في اختيار القراءات وترجيحها والحكم عليها من خ (2)

 م.2414هـ/ 1435، 6القدير، رياض محمود قاسم وآخر، ص 
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وهم بذلك يفضلون قراءة صحيحة على قراءة مثلها، ويحكمون بجواز تفاضل 
نى والداللة، وهو ما رفضه المحققون من القراءات المتواترة من حيث المع

 .وا لتصحيح هذا الفهمالعلماء، وهبّ 
، ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن "االختيار" صطلحوهذا االستعمال لم

عند المشتغلين بعلم القراءات، وال هو من مصطلحاتهم، بل له مفهوم خاص 
الوجه المقصود توجيه القراءات يدور حول بيان وهو أن حدده هؤالء العلماء، 

من القراءة، أو تلمس األوجه المحتملة التي يجرى عليها التغاير القرآني في 
 .مواضعه، سواء كانت هذه الوجوه نقلية أم عقلية

توجيه القراءات والتماس الدليل لقراءة كل قارئ من فالتوجيه إذن يعني 
ماد على القياس القراء، إما باالستناد إلى قاعدة مشهورة في العربية، أو باالعت

وحشد النظائر، ومقارنة المثيل بالمثيل، وقد يساق للتوجيه اآليات القرآنية، 
واألحاديث النبوية، والشعر العربي واألمثال، ولغات العرب ولهجاتها وأقوال أئمة 

 .(1)النحو
 

ن يختار القارئ قراءة أ يعنيففهوم االختيار في القراءات القرآنية وأما م
من  مجموع الروايات التي أخذها عن شيوخه  إلى الرسول السند  ةموصول
 في اختياره. مجتهداً 

فالقارئ ال يخترع قراءته، وال يؤلف عناصره من عند نفسه، بل يجتهد 
وليس ألحد أن " ،فاالختيار ال يكون إال مما رواه األئمة ،في انتخاب الرواية

                                 
، 2، ص1، جأبو علّي الحسن بن أحمد بن عبد الغّفار الفارسيّ  ،الحّجة للقّراء الّسبعة (1)

 دار الكتب العلمّية. ،تعليق كامل مصطفى الهنداويّ 
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ألن االختيار أساسه  ؛ريأتي بوجه آخر لم ينقله علماء القراءة برغم االختيا
 .(1)"الرواية كما هو ظاهر من تاريخ القراءات

 واالختيار: الترجيح بين الفرق ثانيًا:
ن اختيار القراءات جائز بأصوله وضوابطه التي وضعها العلماء، وهو أ

من  مجموع الروايات التي  السند إلى الرسول  ةيختار القارئ قراءة موصول
 في اختياره. أخذها عن شيوخه مجتهداً 

أما الترجيح فإذا كان المراد منه االنتقاص من القراءة األخرى فهذا 
ممنوع، فقد حذر العلماء من ترجيح إحدى القراءتين المتواترتين على األخرى 

 .(2)ترجيحًا ينتقص من األخرى أو يسقطها؛ ألن كلتيهما من القرآن
ع االعتقاد الجازم والترجيح المقبول لدى القراء؛ ترجيح قراءة معينة م
 بقرآنية القراءة المتواترة األخرى، ومساواتها بالقراءة المختارة.

 
 
 
 
 
 
 

                                 
، مرجع سابق، 11رائي، صخليل إبراهيم السام ،( مفهوم االختيار في القراءات القرآنية1)

، 1القاهرة، مكتبة الخانجي، ط ،141-11، صشاهين عبد الصبور ،أبو عمرو بن العالء
 .،1116–هـ 1441

، اإلتقان في علوم القرآن، جالل 411، ص1البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج( 2)
 .267، ص 1الدين السيوطي، ج



 

 
9999 

 القراءات ومصنفاته توجيه: مصادر لثالمبحث الثا
يعتبر علم توجيه القراءات من العلوم المهمة التي حظيت بالعناية   

ثين في كل والدراسة والتأليف والنشر، وأهميته ال تخفى على العلماء والباح
الفنون وخاصة المشتغلين بعلم القراءات تعليمًا وتعلمًا، ومما يدلل على أهمية 
ّن كثرة  هذا الفن الجليل كثرة المؤلفات فيه قديمًا وحديثًا، بل تعددت مسمياته، وا 
األسماء تدل على شرف المسمى، ومما يؤكد ذلك ويقويه كالم ابن الجزري 

لمقرئين"، حيث قال لمن يتشغل بهذا الفن: النفيس في كتابه القيم "منجد ا
"ويعلم من األصول قدر ما يدفع به شبهة ما يطعن في بعض القراءات، وأن 
ه ما يقع له من القراءات، وهذا  يحّصل جانبًا من النحو والصرف بحيث إنه يوجِّ
ال يخطئ في كثير مما يقع في وقف حمزة واإلمالة،  أهم ما يحتاج إليه، وا 

ل طرفًا من اللغة والتفسير" ونحو ذلك من . (1)الوقف واالبتداء وغيره... وليحصِّ
 ومما قيل:

 شبر من أقصر النحو في وباعهم معشر ***  القراءات علم يدعي لقد
 (2)فتر عن يقصر الباع طويل *** رأيت ووجهه؟ هذا إعراب ما قيل فإن

ن علم توجيه القراءات أخذ حظه ونصيبه من التطور والنمو  وا 
زدهار، وذلك عبر المراحل التي مر بها، بدًءا من مرحلة النمو األولى واال 

ومرورًا بمرحلة الكتابة والتدوين ثم التأليف المستقل من خالل المؤلفات 
 بن أحمد بن الحسن ألبي عليّ  الّسبعة"، للقرّاء المطولة مثل: كتاب "الحّجة

 القراءات وجوه عن ، والمتوسطة مثل: "الكشفهـ(366)تالفارسّي  الغّفار عبد
، (ـه436)تالقيسي  طالب أبي بن مكي محمد ألبي وحججها"، وعللها السبع

                                 
ن أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن ( منجد المقرئين ومرشد الطالبين، شمس الدي1)

 ، وضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1الجزري، ص 
 ( المرجع السابق، نفس الصفحة.2)
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والمختصرة مثل: كتاب "كنز المعاني شرح حرز األماني" المعروف بشرح شعلة 
على الشاطبية، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين 

لي نذكر أهم الكتب والمصنفات هـ(، وفيما ي757الموصلي الشهير بشعلة )ت
 لعلم التوجيه قديمًا وحديثًا في المطلبين أدناه: 

 القراءات م توجيهعلالقديمة المتضّمنة لالمطلب األول: المصادر 
تناول علماء اللغة والتفسير وغيرهم مباحث هذا العلم مبثوثة في 

وتوضح  بطون كتبهم المتضمنة لآلراء واألقوال التي تبين توجيه القراءات
 -حججها وعللها، ومن هذه الكتب التي تمثل اللبنة األولى لهذا العلم:

المشهور  أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر"الكتاب" للعالمة النحوي  -1
آراء احتجاجية، وفوائد توجيهية تطرق كتابه إلى  .(ـه114)ت بسيبويه

ومن ذلك  .العلم من بواكير المؤلفات في هذا؛ فهو القرآنية لألحرف والقراءات
 ُيَكلَِّمهُ  َأن ِلَبَشر   َكانَ  َوَماقوله: "وبلغنا أن أهل المدينة يرفعون هذه اآلية: ﴿

فكأنه واهلل أعلم قال  (1)﴾َرُسوالً  ُيْرِسلَ  َأوْ  ِحَجاب   َورَاء ِمن َأوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اللَّهُ 
في هذه الحال؛  :أي أو يرسل رسوالً  ال يكلم اهلل البشر إال وحياً  عز وجل: اهلل

وكالمك  ،وعتابك السيف ،وهذا كالمه إياهم كما تقول العرب: تحيتك الضرب
  :وقال الشاعر: وهو عمرو بن معدي كرب .القتل

 (2) "تحية بينهم ضرب وجيع***  وخيل قد دلفت لها بخيل 
 َنْرَفعُ ﴿: قوله: "قال تعالىذلك ومن أمثلة  .(ـه246معاني القرآن للفراء )ت -2

)من( في موضع نصب، أي نرفع من نشاء درجات؛  (3)﴾نََّشاء مَّن َدَرَجات  

                                 
 .51( سورة الشورى، اآلية 1)
، تحقيق 54، ص 3( كتاب سيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، ج2)

 حمد هارون، دار الجيل، بيروت.عبد السالم م
 .13( سورة األنعام: اآلية 3)
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﴾ فيكون نََّشاء مَّن َدَرَجات   َنْرَفعُ ﴿ :ل من نشاء بالدرجات؛ ومن قاليقول: نفضّ 
 .(1))من( في موضع خفض"

 قال تعالى:قوله: " ذلكمن أمثلة . و (ـه331معاني القرآن للنحاس )ت -3
جمع رهان؛ ويجوز أن يكون مقبوضة، َرْهٌن رهن فقرئ  (2)﴾مَّْقُبوَضةٌ  َفرَِهانٌ ﴿

 .(3)ف"قُ وسُ  فٌ قْ سَ  :ن مثلهُ جمع رُ 
ومن الكتب والمصنفات التي سارت على ذات النهج والمنوال في ذكر  

معاني القرآن لألخفش األوسط مسائل التوجيه ضمن مادتها العلمية: 
لمكي  "إعراب القرآن مشكل"( وـه311(، ومعاني القرآن للزجاج )تـه215)ت

به الرحمن من وجوه  إمالء ما منّ "(، وـه436)ت القيسي بن أبي طالب
 .(ـه717ألبي البقاء العكبري )ت "اإلعراب والقراءات في جميع القرآن

إيراد القراءات تهتم بالتفاسير عالوة على ما ُذكر؛ فإّن أغلب كتب 
بحر "(، وـه314تللطبري ) "جامع البيان"وتوضيحها وتوجيهها كما في 

ألحمد بن محمد  "الكشف والبيان"(، وـه365ألبي الليث السمرقندي )ت "العلوم
 "الوسيط"(، وـه454للماوردي )ت "النكت والعيون"(، وـه421الثعالبي )ت
 "المحرر الوجيز"(، وـه531للزمخشري )ت "الكشاف"(، وـه471للواحدي )ت

(، ـه761للقرطبي )ت "الجامع ألحكام القرآن"(، وـه547البن عطية )ت
 للسمين الحلبي "الدر المصون"(، وـه645ألبي حيان )ت "البحر المحيط"و

                                 
، تحقيق أحمد يوسف 52، ص2( معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، ج1)

 نجاتي وحمد على نجار وعبدالفتاح إسماعيل شلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر.
 .212( سورة البقرة: اآلية 2)
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي ( معاني القرآن 3) الكريم، أبو جعفر النَّحَّ

، تحقيق محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المرمة، 325، ص 1النحوي، ج
 هـ.1441الطبعة األولى، 
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وغير ذلك من ( ـه1313البن عاشور )ت "التحرير والتنوير"، وهـ(657)ت
  .كتب التفسير

قال: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي؛ توجيه القراءات من كتاب ل مثالٌ و  
 الياء بضم﴾ ُيْفِقُهونَ ﴿ والكسائي حمزة وقرأ (1)﴾َقْوالً  َقُهونَ َيفْ  َيَكاُدونَ  ال َقْوماً ﴿

 بفتح الباقون. كالماً  غيرهم ُيفِقهون ال أي أبان: إذا أفقه من القاف وكسر
 َيْفَقهون هم فال صحيحتان، والقراءتان. يعلمون أي: ﴾َيْفَقُهونَ ﴿ والقاف، الياء
 . (2)غيرهم" ُيْفِقهون وال غيرهم من

روح المتون التي تعتبر مرجعًا لتوجيه القراءات واستوعبت ومن أهم ش 
مسائل ومباحث هذا العلم شروح متن الشاطبية المسمى "حرز األماني ووجه 

هـ(، ومن شروحه التي اهتمت بعلم التوجيه 514التهاني" لإلمام الشاطبي )ت
(، ـه757للفاسي )ت "الآللئ الفريدة"(، وـه743للسخاوي )ت "فتح الوصيد"
 (.ـه632للجعبري )ت "كنز المعاني"(، وـه775ألبي شامة )ت "إبراز المعاني"و

 شرح في الفريدة  "الآللئومن األمثلة على توجيه القراءات من كتاب  
عند حديثه لشرح متن  الفاسي حسن بن محمد عبد اهلل ألبي القصيدة"،
 الشاطبية: 

 ر له غير أوالوفي محصنات فاكسر الصاد راويا  ***  وفي المحصنات اكس
قال رحمه اهلل تعالى: "والوجه في قراءة من كسر الصاد أنه أضاف 
الفعل إليهن على معنى أنهن أحصن فروجهن بالعفاف أي حفظنها كقوله: 

                                 
 .13( سورة الكهف: اآلية 1)
رح األنصاري ( الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف2)

، تحقيق سمير البخاري، دار عالم الكتب، 55، ص 11الخزرجي شمس الدين القرطبي، ج
 م.2443هـ/ 1423الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة  
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أي أحصنها بالزوج أو أحصّن أزواجهن، والوجه  (1)﴾َفْرَجَها َأْحَصَنتْ  َوالَِّتي﴿
غيرهن على معنى أنهن في قراءة من فتح الصاد أنه أضاف الفعل إلى 
 (2)أحصنهن عفافهن أو أولياؤهن بالتزويج أو أزواجهن"

 القراءات علم توجيهفي  المستقلة المصنفات الثاني: المطلب
برز علم توجيه القراءات كعلم مستقل من خالل التأليفات والتصنيفات  

م فيه التي قام بها علماء هذا الفن في القرن الثاني الهجري، حيث أفردوا الكال
ومن ؛ ةشاذالو ة متواتر الفي توجيه القراءات وتناولوا مباحثه ومسائله مستقلة 

 -أوائل المصنفات في علم توجيه القراءات:
ألبي عبد اهلل هرون بن موسى األزدي األعور النحوي  "اءات"وجوه القر  -1
قال أبو  ، كماأول من تتبع وجوه القراءات والشاذ منهاوهو يعتبر هـ(. 164ت)

كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع "حاتم السجستاني: 
 .(3)"هرون بن موسى األعور، وكان من القراء :الشاذ منها فبحث عن إسناده

ليعقوب بن إسحاق الحضرمي  الختالف وجوه القراءات" الجامع" -2
  .(4)هـ(245ت)
 .(1)هـ(215د )ألبي العباس محمد بن يزيد المبر  "احتجاج القراء" -3

                                 
 .11( سورة األنبياء: اآلية (1
، 647اهلل محمد بن حسن الفاسي، ص ( الآللئ  الفريدة في شرح القصيدة، ألبي عبد(2

 شيخ عبد الرحيم الطرهوني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.تحقيق ال
( غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن محمد بن محمد علي بن الجزري الدمشقي 3)

، تحقيق ج برجستراسر، دار الكتب 341، ص2الشافعي شمس الدين أبو الخير، ج
 .م2447هـ/ 1426العلمية، 

ويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين ( بغية الوعاة في طبقات اللغ4)
، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان 321، ص2السيوطي، ج

 صيدا.
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ألبي بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج  "احتجاج القرأة" -4
 .(2)هـ(317)
 (.3)هـ(346ألبي محمد عبد اهلل بن جعفر بن درستويه ) "لقراءل االحتجاج" -5
 . (4)هـ(341ألبي طاهر عبد الواحد البزار ) "لحمزة االنتصار" -7
 .(5)هـ(351لحسن األنصاري )لمحمد بن ا "السبعة بعللها الكبير" -6
محمد وكالهما ل "السبعة بعللها الكبير"، وكتاب "احتجاج القراء في القراءة" -1

 .(7)هـ(354بن حسن بن يعقوب بن مقسم البغدادي النحوي )ت
، ألبي منصور محمد بن وكالهما "معاني القراءات"وكتاب  "علل القراءات" -1

 .(6)هـ(364أحمد األزهري )
ألبي عبد اهلل الحسين بن أحمد بن  "ب القراءات السبع وعللهاإعرا" -14

 .(ـه364خالويه الهمذاني )ت
"الحجة في علل القراءات السبع"، ألبي علي حسن بن أحمد الغفاري  -11

 .هـ(366الفارسي )ت

                                                                             
( الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بابن النديم، 1)

هـ/ 1416ان، الطبعة الثانية، ، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت، لبن11ص
 م.1116

 .114، ص1( بغية الوعاة، السيوطي، مرجع سابق، ج2)
، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 13( الفهرست، ابن النديم، مرجع سابق، ص3)

 ، تحقيق محمد شرف الدين يالتقايا، دار إحياء التراث العربي.15حاجي خليفة، ص 
 .14، 53ص ( الفهرست، ابن النديم،4)
 .41( المرجع السابق، ص5)
 .54المرجع السابق، ص (7)
 .15ص حاجي خليفة، مرجع سابق، ، كشف الظنون،54، 41السابق، صالمرجع ( 6)
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"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها" ألبي الفتح  -12
 .هـ(312عثمان بن جني )ت

، ألبي محمد مكي "الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها" -13
 .هـ(436بن أبي طالب القيسي )

، لإلمام أبي العباس أحمد بن عمار "شرح الهداية في القراءات السبع" -14
 .هـ(444المهدوي )

، ألبي عمرو "الموضح لمذاهب القراء واختالفهم في الفتح واإلمالة" -15
 .هـ(444الداني القرطبي )عثمان بن سعيد 

ألحمد عبيد اهلل بن  "المختار في معاني قراءات أهل األمصار"الكتاب  -17
 (.هـ544ت في حدود إدريس )

، لشريح بن محمد الرعيني ""الجمع والتوجيه لما انفرد به اإلمام يعقوب-16
 .هـ(531)ت
يضاح المعضالت في إعراب القرآن وعلل القرا" -11 ، "ءاتكشف المشكالت وا 

لنور الدين أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي، الملقب بجامع العلوم 
 .هـ(543النحوي )ت

 ت، ألبي العالء الكرماني، )"مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني" -11
 هـ(.573بعد
، ألبي عبد اهلل نصر بن علي "الموضح في وجوه القراءات وعللها" -24

 هـ(.575بعد ت مريم )الشيرازي المعروف بابن أبي 
 .هـ(717 ألبي البقاء العكبري )ت "إعراب القراءات الشواذ" -21
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"تلخيص علل القرآن" ألبي الفضل حبيش بن إبراهيم التفليسي  -22
 .(1)هـ(721)

 (.ـه 741لعبد الظاهر بن نشوان الجذامي )ت "شرح العنوان" -23
آن" ألحمد بن يوسف "تحفة األقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القر  -24

 .هـ(666الرعيني )ت
"إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر"، للدمياطي أحمد بن  -24

 هـ(.1116محمد البنا )
"القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب" لعبد الفتاح القاضي  -25
 هـ(.1443)ت
)ت سن ي"المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة" لمحمد سالم مح -27

 هـ(.1422
وهذه المصنفات تناولت جميع طرائق توجيه القراءات من حيث التوجيه  

بالقرآن والسنة النبوية وأسباب النزول واألشعار والبالغة والنحو والرسم 
والرواية والسند والوقف واالبتداء وغيرها مما هو مذكور في هذه الكتب وما 

 التوفيق وهو الهادي إلى سواء ذكرته من باب المثال ليتضح المقال، وباهلل
 السبيل، والحمد هلل أواًل وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.

 الخاتمة:
 أهم نتائجه وتوصياته: إبراز أتناولفي خاتمة هذا البحث 

 أّواًل: النتائج:
مفهوم توجيه القراءات هو علم يبحث عن القراءات من جوانبها  .1

 .الصوتية والصرفية والبالغية والداللية

                                 
، والمستدرك على معجم المؤلفين، 461ص حاجي خليفة، مرجع سابق، ( كشف الظنون،1)

 .116ص
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م التوجيه أسماء شاع استعمالها، منها: التوجيه وهو أشهرها، لعل .2
 .والتخريج والنكت واالنتصار واإلعراب والمعاني، وغيرها

 توجيه الفرق بين مصطلحي االختيار والتوجيه أن األخير يعني .3
 القراء، بينما االختيار هو من قارئ كل لقراءة الدليل والتماس القراءات

 مجموع  من  الرسول إلى السند موصولة قراءة القارئ يختار أن
 .اختياره في مجتهداً  شيوخه عن أخذها التي الروايات

قسمها البحث إلى  مصادر ومصنفات له القرآنية القراءات توجيه .4
مصنفات قديمة متضمنة لمسائل وأقوال علم التوجيه،  :نوعين

 ومصنفات مستقلة.
 :ثانيًا: التوصيات

ذل مزيد من الجهد في دراسة فن توجيه حث طالب العلم والباحثين بب .1
 .القراءات واستخراج ما فيه من األسرار والكنوز العلمية

 .تدريس علم توجيه القراءات بكليات الشريعة والدراسات اإلسالمية .2
علم توجيه القراءات واكتشاف جوانبه إجراء المزيد من الدراسات حول  .3

 .المتعلقة بالعلوم األخرى
تدريس علم توجيه القراءات في المؤسسات  إقامة كرسي متخصص في .4

 .العلمية والمراكز المتخصصة
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 ثبت المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

 إبراهيم بن إسماعيل بن الّرحمن عبد األماني، حرز من المعاني إبراز .1
 اإلسالمية، الجامعة طبعة جادو، محمود تحقيق شامة، بأبي المعروف
 .المنّورة بالمدينة

 مكرم، سالم العال عبد النحوية، الدراسات في القرآنية ءاتالقرا أثر .2
 .م1161 الكويت، الصباح، علي مؤسسة

 مكتبة الشرتوني، الخوري سعيد والشوارد، العربية فصح في الموارد أقرب .3
 .م1112 لبنان،

 العلمية، الكتب دار القزويني، الخطيب البالغة، علوم في اإليضاح .4
 .بيروت

 اهلل عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر آن،القر  علوم في البرهان .5
 بيروت، المعرفة، دار إبراهيم، الفضل أبي محمد تحقيق الزركشي،
 .هـ1311

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر،  .7
جالل الدين السيوطي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة 

 العصرية، لبنان صيدا.
 عتر الدين نور منه، المفسرين وموقف أحكامه القراءات بين الترجيح .6

 والشرعية، القانونية العلوم سلسلة حلب، جامعة بحوث مجلة وآخران،
 .م2414 للعام ،(4) العدد

 بن محمد اهلل عبد أبو القرطبي، القرآن، ألحكام الجامع القرطبي تفسير .1
 دار بيروت، ا،العشّ  عرفان: عليه وعّلق أحاديثه خّرج األنصاري، أحمد
 .م1113– هـ1414 ،1ط الفكر،

 بكر أبي جامعة بوعافيه، الجيالني القرآنية، للقراءات البالغي التوجيه .1
 .الجزائر تلمسان، بلقايد،

عرابًا، وتفسيراً  لغة الفرشية العشرية القراءات مشكل توجيه .14  رسالة وا 
 الكتاب قسم إلى الحربي عبدالعزيز الباحث من مقدمة ماجستير

 .هـ1416 القرى، أم جامعة الدين، وأصول الدعوة كلية لسنة،وا
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الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .11
األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق سمير البخاري، دار 

هـ/ 1423عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة  
 م.2443

 الغّفار عبد بن أحمد بن الحسن عليّ  أبو الّسبعة، للقرّاء الحّجة .12
 .العلمّية الكتب دار الهنداوّي، مصطفى كامل تعليق الفارسّي،

: تحقيق أحمد، بن الحسين خالويه، ابن السبع، القراءات في الحجة .13
 -هـ1424 ،1ط العلمية، الكتب دار بيروت، المزيدي، فريد أحمد

  .م1111
َحاح، .14  الغفور عبد أحمد تحقيق الّجوهرّي، حّماد بن لإسماعي الصِّ

 .هـ1444 الثّالثة، الّطبعة للمالّيين، العلم دار, عطارد
 تميم محّمد تحقيق الجزريّ  بن محّمد العشر، القراءات في الّنشر طيبة .15

-هـ1421 الثانية الّطبعة المنورة، المدينة الهدى، دار مكتبة الُزعبّي،
 .م2444

 سالم حسن والعربية، الشرعية بالعلوم وصلته القراءات توجيه علم .17
 المجلد والقانونية، الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة هبشان،

 .م2417 يونيو ه،1436 رمضان ،(1) العدد ،(13)
غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن محمد بن محمد علي بن  .16

الجزري الدمشقي الشافعي شمس الدين أبو الخير، تحقيق ج 
 .م2447هـ/ 1426جستراسر، دار الكتب العلمية، بر 

 الباحث مجلة الغرازي، محمد فايز القرآنية، القراءات توجيه فن .11
 .م2413 يونيو – أبريل ،(34) العدد اليمن، إب، جامعة الجامعي،

الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي  .11
ان، دار المعرفة بيروت، المعروف بابن النديم، تحقيق إبراهيم رمض

 م.1116هـ/ 1416لبنان، الطبعة الثانية، 
 العلـمية، الكتب دار أبادي، الفيروز الدين مجد المحيط، القاموس .24

 .م1115/هـ1415 ،1ط بيروت،
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 طبعة بازمول، عمر بن محمد واألحكام، التفسير في وأثرها القراءات .21
 الهجرة، )د.ت(. دار

بن عثمان بن قنبر سيبويه، تحقيق كتاب سيبويه، أبو البشر عمرو  .22
 عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت.

 عمر بن محمود اهلل جار األقاويل، وعيون الّتنزيل حقائق عن الكّشاف .23
 .هـ1315 عام طبعة الحلبي، البابي المصطفى مطبعة الّزمخشري،

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، تحقيق محمد  .24
 لدين يالتقايا، دار إحياء التراث العربي.شرف ا

 بن مكي محمد أبو وحججها، وعللها السبع القراءات وجوه عن الكشف .25
 الرسالة، مؤسسة رمضان، الدين محي تحقيق القيسي، طالب أبي

 .م1161/ هـ1411 الخامسة، الطبعة
الآللئ  الفريدة في شرح القصيدة، ألبي عبداهلل محمد بن حسن  .27

الشيخ عبد الرحيم الطرهوني، دار الكتب العلمية،  الفاسي، تحقيق
 بيروت، لبنان.

 التراث إحياء دار منظور، ابن الفضل أبو الدين جمال العرب، لسان .26
 .هـ1411 الثانية، الطبعة لبنان، بيروت، العربي،

 .القاهرة المصرية، اإلنجلو مكتبة أنيس، إبراهيم العربية، اللهجات .21
 محمد بن أحمد للرافعي، الكبير شرحال غريب في المنير المصباح .21

, األولى الطبعة, العلمية الكتب دار, لبنان بيروت، الفيومي، المقري
 .م1114

معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق أحمد يوسف  .34
الفتاح إسماعيل شلبي، دار المصرية  نجاتي وحمد على نجار وعبد

 .، )د.ت(للتأليف والترجمة، مصر
ني القرآن الكريم، أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل معا .31

بن يونس المرادي النحوي، تحقيق محمد علي الصابوني، جامعة أم 
 هـ.1441القرى، مكة المرمة، الطبعة األولى، 

 دار طبعة الحموّي، اهلل عبد بن ياقوت الّدين شهاب األدباء، معجم .32
 .م1111 سنة األولى ّطبعةال لبنان، بيروت، العلمّية، الكتب
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 تحقيق زكريا، بن فارس بن أحمد الحسين أبو اللغة، مقاييس معجم .33
/ هـ1311 األولى، الطبعة الفكر، دار هارون، محمد السالم عبد

 . م1161
 ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى ،إبراهيم الوسيط المعجم .34

 .الدعوة ودار نشرال دار العربية، اللغة مجمع تحقيق النجار، محمد
 المعروف مفضل، بن محمد بن الحسين القرآن، غريب في المفردات .35

 البابي، مصطفى مطبعة كيالن، سيد محمد تحقيق األصفهاني، بالراغب
 .مصر

 مجلة السامرائي، إبراهيم خليل القرآنية، القراءات في االختيار مفهوم .37
 الثالثة، السنة ع،الراب العدد العراق، األنبار، الجامعة، المعارف كلية

 .م2442– هـ1423
 دار طبعة خالد، ومحمد وشكري مفلح محمد القراءات، علم في مقدمات .36

 .هـ1422 عمار،
 حواشيه وضع الجزري، بن محمد الطالبين، ومرشد المقرئين منجد .31

 .م1111 بيروت، العلمية، الكتب دار عميرات، زكريا
 علي بن محمد بن محمد الخير أبو العشر، القراءات في النشر طيبة .31

 ابن مكتبة سويد، رشدي أيمن تحقيق الدمشقي، الجزري بن يوسف بن
 .سوريا دمشق، الجزري،

 والعلماء، األساتذة من مجموعة المتخصصة، القرآنية الموسوعة .44
 .م2442/ هـ1423 مصر اإلسالمية، للشؤون األعلى المجلس

 لشيرازي،ا محمد بن علي بن نصر وعللها، القراءات وجوه في الموضح .41
 الجماعة الكبيسي، حمدان عمر تحقيق مريم، أبي بن اهلل عبد أبو

 .م1113/ هـ141 جدة، القرآن، لتحفيظ الخيرية
 
 

  


