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خل�سة البحث

ال خيفى عىل القارئ ما للقراءات القرآنيَّة من أمهيَّة كبرية وأثر عظيم يف الدراسات 
ة؛ لكونا أحد مصادر الس��اع الرئيس��ة، وقد اهتمَّ العلاء هب��ا وأوَلوها عنايتهم،  اللغويَّ
هوا القراءات  ومن مظاهر االهتام العناية بتوجيه هذه القراءات، ومن العلاء الذين وجَّ
، هذا الع��امل النِّحرير الذي س��رب أغ��وار العربيَّة وخاض يف  ّ القرآنيَّ��ة اب��ن إدري��س احِللِّ
ا، وعرضناها يف هذا البحث بصورة  غاره��ا، وقد مجعنا توجيهات هذا العامل م��ن مظانِّ
مسائل متتابعة، ذكرنا يف كلِّ مسألٍة منها توجيه ابن إدريس، وعقدنا املوازنة بني توجيهه 
وتوجيهات من سبقه من العلاء؛ لغرض الوقوف عىل مقدار الشبه واالختلف، واألثر 
��ر، ثمَّ أرشنا إىل توجيهات العلاء الذين جاؤوا بع��ده ممَّن كانت توجيهاهتم قريبة  والتأثُّ
َ أنَّ تطبيقات ابن إدريس العمليَّة للتوجيه تش��هد له بالرباعة وطول  من توجيه��ه. وتبنيَّ
الب��اع، فهو يذك��ر أصوب التوجيهات ويعضدها بحجج مقنعة، وقد أفاد يف قس��م منها 
ممَّن سبقه، إالَّ أنَّه اناز برقيِّ العرض ومجال السد، ديدنه التيسري عىل من قرأ، وقد أجاد 
أيا إجادة يف عرض آراء من سبقه، ومل يكتِف بالعرض، بل ناقش تلك اآلراء، وضعَّف 
ة مفحمة، وحجج  ما يدخله الوهن منها، وأيَّد ما يس��تحق التأييد، وش��فع مناقشته بأدلَّ

متينة.
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Abstract

It is clear to the reader what the Quranic readings of great 

importance and great wealth in the linguistic studies, because 

it is one of the sources of the main hearing, and was concerned 

with the first and the first attention, and the attention to care to 

guide these readings, and scientists who directed readings Ibn 

Idris al-Hali this liberal world We have collected the guidance 

of this world from its manifestations and presented it in this 

research in the form of sequential questions.

 We mentioned in every issue the guidance of Ibn Idris, and 

we held the balance between his guidance and the guidance 

of his predecessors, in order to determine the amount of 

similarity, difference, Affected. We then refer to the guidance 

of the scientists who came after him who were guided close to 

directing It turns out that the applications of Ibn Idris the process 

of guidance testify to him brilliance and the long experience, 

as he mentions the best directives and supports them with 

convincing arguments, and he has benefited in some of them 
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from those who preceded him, but he was distinguished by the 

elegance of the presentation and the beauty of the narration, 

which made it easier for those who read. He was very good at 

presenting the opinions of those who preceded him, and he was 

not satisfied with the presentation, but rather discussed those 

opinions, and weakened the weaknesses of them, and supported 

what deserves support, and accompanied his discussion with 

compelling evidence and solid arguments.
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مة املقدِّ

ِل الق��رآِن الكريِم عىل صدِر  بس��ِم اهللِ الرمحِن الرحيِم، احلم��ُد هللِ ربِّ العاملني، ُمنزِّ
سِل والنَّبيِّني، صىلَّ اهللُ عليه وعىل آله  ٍد خاتِم الرُّ الصادِق األمنِي، وباعِث نبيِّ الرمحِة حممَّ

أمجعني، ورضواُن اهللِ تعاىل عىل ُمتَّبِِعهم بإحساٍن إىل يوم الدين.

إنَّ الق��رآن الكري��م ليَس كتاًبا ُيتعبَُّد بتلوتِِه فحس��ب، بل هو دس��تور للحياة بكلِّ 
تفاصيِلها، وال ش��كَّ يف أنَّ اختلَف قراءاتِِه وأداِء كلاتِِه له أمهيٌَّة كبريٌة اكتسَبها من أمهيَِّة 
، وال س��يا أنَّ هذا االختلَف يف األلفاِظ واألص��واِت واحلركاِت مرتبط ارتباًطا  الن��صِّ
شديًدا بطريقة أداء هذا النصِّ وطريقة نطقه- وإْن كان القرآن الكريم والقراءات القرآنيَّة 
ا عربيًّا قديًا،  حقيَقت��ان متغايَرت��ان- هذا من جهة، ومن جهٍة أخرى متثُِّل الق��راءاُت نصًّ
يتِها وتواتِرها فصاحُة ما ورَد فيها من ألفاٍظ وتراكيَب وأصواٍت، فإذا  وتتوقَُّف عىل حجِّ
ة؛ ممَّا يبيح  يُته��ا ثبتْت تبًعا لذلك فصاحُتها وس��لمُتها اللغويَّ ُة القراءِة وحجِّ ثبت��ْت صحَّ
لن��ا القياس عليها وحماكاهتا، أو حماول��ة االقتداء بقواعدها وقوانينه��ا وأفانني نظمها يف 
ا خاضعة للجته��اد واخلطأ والصواب، مل  ة الفصيح��ة. وإذا ثبت أنَّ اس��تعاالتنا اللغويَّ

يمكن االطمئنان إىل فصاحتها، أو الركون إىل ضوابطها وقواعدها.

والباع��ث إىل اخل��وض يف غار ه��ذا املوضوع توجيه��ات ابن إدري��س للقراءات 
 ّ ي��ة عنده��ا، فضًل ع��ن ش��خصيَّة ابن إدري��س احِللِّ  القرآنيَّ��ة، ووقفات��ه العميق��ة املتأنِّ
، كان شيخ الفقهاء باحِللَّة،  ّ د بن منصور بن إدريس العجّل احِللِّ )ت 598ه�(، وهو حممَّ
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متقنًا يف العلوم، كثري التصانيف)1(.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن ُيرتَّب بصورة مس��ائل متتابعة، ذكرنا يف كلِّ مس��ألٍة 
منه��ا توجيه اب��ن إدريس، وعقدنا املوازنة بني توجيه ابن إدريس وتوجيهات من س��بقه 
 م��ن جه��ة، وتوجيهات م��ن جاء بع��ده من جهة أخ��رى؛ للوق��وف عىل مقدار الش��به 

واالختلف.

ه  وختمنا بحثنا هذا بمجموعة من النتائج، من ش��أنا أن تسلِّط الضوء عىل ما ضمَّ
لنا إليه. وذكرنا بعدها أهم املصادر واملراجع التي رجعنا إليها ممَّا ورد  البحث، وما توصَّ

ِذكره يف هوامش الكتاب.

)1( ُينظر: رجال ابن داوود: 269، وجامع الرواة: 65/2، وأمل اآلمل: 244/2.
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توجيه القراءات القراآنيَّة

مفهوم التوجيه

التوجيه لغًة:
توجيه الشء جعله عىل جهٍة فيس��تقيم، واألصل يف الوجه املقابلة، قال ابن فارس 
هُت  )ت 395ه���(: »الواو واجليم واهلاء: أص��ٌل واحٌد يدلُّ عىل مقابل��ٍة لشء... ووجَّ
َه األمر: جعل له تدبي�ًرا من جهة أخرى، إذا مل يستقم  الشء: جعلته عىل جهٍة«)1(، وَوجَّ
ع��ىل جهته)2(. فهو تقليب األمر حتَّى يس��تقيم له وجه حس��ن، »وأص��ل هذا يف احلجر 
يوض��ع يف البناء، فل يس��تقيم، فُيقَلُب ع��ىل وجٍه آخَر فيس��تقيم«)3(، وهذا ما حيدث مع 

ه يقلِّب النصَّ الذي أمامه حتَّى يستقيم. القراءة ورواية الشعر، فاملوجِّ

التوجيه اصطالًحا:
التوجي��ه بوصف��ه مصطلًح��ا م��ن مصطلح��ات عل��م الق��راءات مل نجد ل��ه ِذكًرا 
رهيم، ع��ىل الرغم ِمن اس��تعاهلم للفظ التوجي��ه والوجه،  مي العل��اء ومتأخِّ  عن��د متقدِّ

وم��ا ش��اكلها، وعن��د االطِّلع عىل اس��تعاالت القدم��اء أللف��اظ التوجي��ه يتَّضح أنَّ 
اللة املعجميَّة والقرآنيَّ��ة، ويبدو للباِحثني أنَّ توجيه  اس��تعاهلم هلا ال يبتعد كثرًيا عن الدَّ

ة: )وجه(: 89-88/6. )1( مقاييس اللغة، مادَّ
ة: )وجه(: 226/15. )2( ُينظر: لسان العرب، مادَّ

ة: )وجه(: 226/15. )3( لسان العرب، مادَّ
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القراءة القرآنيَّة ُيراد به بيان أنَّ القراءة هلا وجه يف العربيَّة يوافق ضوابط اللغة، فُيقال عىل 
س��بيل التَّمثيل: توجيه القراءة كذا وكذا، أو وجهها كذا وكذا؛ إلثبات موافقتها لس��نن 
العرب يف كلمها، وعدم خروجها عن أحكام اللغة العربية. وإْن مل يس��تقم التوجيه من 

جهة ُيصار إليه من جهٍة أخرى)1(.

توجيه القراءات القراآنيَّة عند علماء احِللَّة
بحس��ب اطِّلعنا، مل يبنيَّ عل��اء احِللَّة معنى التوجيه عموًما، أو معنى أحد أقس��ام 
ة أجادوا فيها التطبيق،  التوجي��ه اللغوّي، َبيَد أنَّنا نجد يف كتبهم توجيه��ات لقراءات عدَّ
ع��ىل الرغم من إمهاهلم اجلانب النظ��رّي للتوجيه، فالتطبيقات العمليَّ��ة للتوجيه مبثوثة 
ة عنايتهم، ولطف  يف كتبه��م يف مواضع كثرية تش��هد عىل براعتهم، وطول باعه��م، ودقَّ

صنعتهم)2(.

ه عدد من عل��اء احِللَّة القراءات القرآنيَّة يف مواض��ع معيَّنة، ومن أبرزهم  وق��د وجَّ
، الذي سنتناول توجيهاته يف هذا البحث. ّ وأسبقهم ابن إدريس احِللِّ

توجيهات ابن اإدري�ص احِللِّّي )ت 98)هـ(
ة، أفصحت عن علٍم جمٍّ واطِّلٍع  ه ابن إدريس القراءات القرآنيَّة يف مواضع عدَّ وجَّ

)1( ُينظر: التوجيه النحوّي للقراءات القرآنيَّة عند السخاوي يف كتابه فتح الوصيد يف رشح القصيد: 
.3

)2( كتبُت يف هذا امليدان األبحاث اآلتية: املوقف الفقهّي لعلاء احِللَّة من القراءات القرآنيَّة، منشور 
ل، العدد الث��اين، 1438ه�/2017م. وبحث  ، الس��نة األوىل، املجلَّد األوَّ ّ ق احِللِّ ��ة املحقِّ يف جملَّ
��ة كليَّة الرتبية  التوجي��ه الرصيّف للق��راءات القرآنيَّة عن��د املقداد الس��يورّي، مقبول للنرش يف جملَّ
األساس��يَّة يف جامعة بابل، وموقف عل��اء احِللَّة من القراءات القرآنيَّ��ة واملفاضلة بينها )بحث( 

ة والتارخييَّة.  مقبول للنرش يف جملَّة مركز بابل للدراسات احلضاريَّ
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واسع عىل علوم العربيَّة، ومن توجيهاته:

1. يف قول��ه تعاىل: ﴿ڃ ڃ چ چ﴾ ]س��ورة البق��رة: 31[: اختلف 
اء هبمز، وُروي عن األعمش  الق��راء يف قراءة )ڃ()1(، قال ابن إدري��س: »أكثر القرَّ
ت��رك اهلمزة فيه، وهي لغة قري��ش« )2(، وأحال ترك اهلمزة فيه��ا إىل هلجة قريش، وأراد 
ا جرت عىل وفق هلج��ة فصيحة من هلجات العرب،  ة القراءة، إذ إنَّ هب��ذا أن يثب��ت صحَّ

والقراءة منسوبة أيًضا إىل أب جعفر)3(.

فاالختلف حاصل بني اهلمز والتسهيل، كا اختلفت اللهجات، فمنهم من أجرى 
ع��ىل اهلمزة أحكام التخفي��ف، وهو ما جرى يف هلجة قبيلة قري��ش؛ للقتصاد يف اجلهد 
ا ن��ربة يف الصدر ترج باجتهاد، وه��ي أبعد احلروف خمرًجا،  املب��ذول عند نطقها؛ »ألنَّ
ع«)4(، وبسبب صعوبة النطق باهلمزة وثقلها؛ »مالت كلُّ  فثقل عليهم ذلك؛ ألنَّه كالتهوُّ
اللهجات الس��اميَّة إىل التخلُّص منها يف النطق«)5(، وانتقل التخلُّص من اهلمز من اللغة 
ة)6(، فنجد أهل احلجاز وأهل  الس��اميَّة إىل عدد من اللهجات العربيَّة، وال س��يا احلرضيَّ
املدين��ة واألنصار يميلون إىل التخلُّص من اهلم��ز، فضًل عن القبائل )غارضة، وهذيل، 
وقريش، وكنانة، وس��عد بن بكر(، يف حني مالت إىل اهلمز القبائل )متيم، وتيم الرباب، 

وغنّي، وعكل، وأسد، وعقيل، وقيس، وبنو سلمة من أسد()7(.

)1( ُينظر: معجم القراءات: 43/1. 
)2( إكال النقصان من تفسري منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس: 148/2. 

)3( ُينظر: معجم القراءات: 43/1. 
)4( كتاب سيبويه: 548/3.

)5( يف اللهجات العربيَّة: 68.
)6( ُينظر: هلجة قبيلة متيم: 85.

)7( ُينظر: اللهجات العربيَّة يف الرتاث: 336.
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ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أنَّ اللغة العربيَّة النموذجيَّة جاءت باهلمز)1(.

نلح��ظ يف كلمة )ڃ( أن اهلمزة مضمومة مس��بوقة بك��سة، وتقتي قواعد 
تفي��ف اهلمز أن يكون تفيف مثل هذه اهلمزة بجعله��ا مهزة بني بني)2(. ولكن رسعان 
ما نتفاجأ عندما نجد أنَّ األعمش حذف اهلمزة بداًل من أن جيعلها مهزة بني بني، ويبدو 
أنَّ م��ردَّ ه��ذا إىل وقوع الواو بعده��ا، والواو ص��وت ثقيل، واجتاع الواو مع ما يش��به 
 ال��واو- أعني اهلمزة التي بني اهلمزة والواو- يزيد الثق��ل، فكأنَّه بمنزلة اجتاع صوَت�ي 

واو.

يف قوله تع��اىل: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے﴾ 
]سورة البقرة: 236[، اختلف القراء يف قراءة )ہ()3(، قال ابُن إدريس: »وَمن قرأ 
)ہ( بل ألف؛ فلقوله تعاىل: ﴿ڻ ڻ ۀ﴾ ]سورة مريم: 20[، فإنَّه جاء 
عىل )َفَعل(، وكذلك قوله: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]سورة الرمحن: 56، 74[، 
( بألف، ف��ألنَّ )فاَعَل(، و)َفَعَل( قد ُيراد ب��كلِّ واحٍد منها ما ُيراد  وَمن قرأ )متاس��وهنَّ
، وال يلزم عىل ذل��ك يف آية الظهارة ِمن  باآلخ��ر، نحو: طارق��ت النعل، وعاقبُت اللصَّ
مة يف الظهار عىل كلِّ واحٍد من الزوَجني لآلخر، فلذلك  ��ا؛ ألنَّ املاسة حمرَّ قبل أن يتاسَّ
ا«)4(. فهو يرى أنَّ املراد بالقراَءَتني معنًى واحد، وأنَّ فاَعَل وَفَعَل،  مل جيز إالَّ قبل أن يتاسَّ
( داللتها ههنا واحدة عىل خ��لف داللة ماسَّ يف آية الظهار، ففيها  ( و)مسَّ أي )م��اسَّ
ة من الطَرَفني )الرجل وزوجه(، وهي التفاتة دقيقة غرضها التفريق بني  ُيراد امتناع املاسَّ

الصيَغَتني الرصفيَّ�َتني )َفَعَل(، و)فاَعَل(.

)1( ُينظر: يف اللهجات العربيَّة: 69، وفصول يف فقه العربيَّة: 85-83.
)2( ُينظر: كتاب سيبويه: 542/3. 

)3( بحر العلوم: 155/1. 
)4( إكال النقصان من تفسري منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس: 125/3. 
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وهنَّ  ��وهنَّ ومتسُّ اء )ت 207ه�(، إذ قال: »متاسُّ ولتوجيه ابن إدريس أصٌل عند الفرَّ
«)1(، فهو يذهب إىل اتِّ�حاد املعنى. ة واملسُّ واحد، وهو اجلاع، املاسَّ

ويف حقيقة األم��ر أنَّ زيادة املبنى تؤدِّي- غالًبا- إىل زيادة املعنى، واختلف املعاين 
هنا ال يوجب اختلًفا يف احلكم، فإذا قيل له: مسس��ت زوجي، يعني هذا أنَّ املمسوس��ة 
، مثل ما القاه بدن املاسِّ من بدنا. فكلُّ واحٍد منها ماسٌّ  قد القى من بدنا بدن املاسِّ

لآلخر، وممسوس منه)2(، فاحلكم واحد وإن اختلفت تفصيلته.

وللس��مرقندّي )ت 373ه���( إيض��اح لطيف هل��ذه املس��ألة، إذ يق��ول: »قرأ محزة 
( باأللف من املفاعلة، وه��و فعل بني اثنني، وق��رأ الباقون بغري  ��وُهنَّ والكس��ائّي )مَتَاسُّ
ل يف النص��وص القرآنيَّة التي وردت  ة«)3(، وعند التأمُّ أل��ف؛ ألنَّ الفعل للرج��ال خاصَّ
فيه��ا اللفَظ�َت��ان نجد ما يعضد قول��ه، فاملسُّ ورد حيثا ُأريد أن يك��ون من جهة الرجال 
��ة وردت حيثا ُأريد هل��ا أن تكون م��ن الطرَفني، أي إفادة املش��اركة، أي  فق��ط، واملاسَّ
تش��اركا يف رغبة اجل��اع واملبادرة إليها. فهي ع��ىل نحو: )َقَتَل(، و)قاَت��َل(. وقد وردت 

��ة يف موضَع��ني فقط، وذل��ك يف قوله تع��اىل: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  املاسَّ
]س��ورة  ڳ﴾  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

املجادل��ة: 3[، وقوله تع��اىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ﴾ ]سورة املجادلة: 4[.

وصف��وة الق��ول: إنَّ توجيه اب��ن إدريس له أصل عن��د علاء س��بقوه، إذ ورد عند 

)1( معاين القرآن: 155/1. 
)2( ُينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 119/5. 

)3( بحر العلوم: 155/1، وتابعه كلٌّ من الثعلبّي، وابن عطيَّة. ُينظر: الكش��ف والبيان عن تفسري 
القرآن: 188/2، واملحّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: 318/1. 
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اء )ت 207ه���(، والطربّي )ت 310ه�(، والس��مرقندّي )ت 373ه�(، والثعلبّي   الف��رَّ
)ت 427ه�(، وابن عطيَّة )ت 542ه�(.

رين، منه��م: الفخر الرازّي  ونح��ا هذا املنح��ى يف توجيه القراَءَتني ع��دد من املتأخِّ
)ت 606ه�(: وأبو البقاء العكربّي )ت 616ه�(، والقرطبّي )ت 671ه�(، وأبو حيَّان 

األندليّس )ت 745ه�(، والسمني احللبّي )ت 756ه�()1(.

2. يف قول��ه تع��اىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
اء يف ق��راءة )ۈ(، قال ابن إدريس: »قرأ  ٴۇۋ﴾ ]س��ورة املائدة: 89[ اختلف القرَّ

)عاقدت��م( باأللف ابن عامر، و)َعَقدتُُّم( بل ألف مع تفيف القاف محزة، والكس��ائّي، 
وأب��و بكر عن عاصم، الباقون بالتش��ديد. قال احلس��ني بن عّل املغرّب)2(: يف التش��ديد 
ارة واحدة،  ر اليمني عىل حملوٍف واحٍد، فإذا حنث مل يلزمه إالَّ كفَّ فائ��دة، وه��و أنَّه إذا كرَّ
ويف ذل��ك خ��لف بني الفقه��اء، والذي ذكره ق��وي. وَمن قرأ بالتخفيف ج��از أن يريد 
ل خيتصُّ بالكثري، كا أنَّ الركبة تتصُّ باحلال التي  الكث��ري من الفعل والقلي��ل، إالَّ أنَّ فعَّ
ا قراءة ابن عامر فتحتمل أمَرين: أحدمها أن يكون )عاقدتم(  يك��ون عليها الركوب. فأمَّ
، وطارقت النعل بمنزلة فعلت«)3(،  ُي��راد به )عقدتم( كا أنَّ عافاه اهلل، وعاقبت الل��صَّ

)1( ُينظر: مفاتيح الغيب: 474/6، والتبيان يف إعراب القرآن: 188/1، واجلامع ألحكام القرآن: 
199/3، والبح��ر املحي��ط يف التفس��ري: 528/2، وال��درُّ املص��ون يف علوم الكت��اب املكنون: 

 .486/2
)2( ابن النعان، أبو عبد اهلل احلسني ابن قايض القضاة أب احلسن عل�ّي ابن قايض القضاة أب حنيفة 
 ، ن، واس��تمرَّ د بأيام، َومتكَّ ه حممَّ د املغرّب، العبيدّي، الش��يعّي. ويل بعد موت عمِّ النع��ان بن حممَّ
ه أب القاسم عبد العزيز بن  فحكم مخس س��نني ونصًفا، فُعِزل يف رمضان، س��نة 394ه� بابن عمِّ
ِل سنة مخٍس وتسعني، وُأحرق. ُينظر:  د، وجرى له أمٌر كبري مع احلاكم، ثمَّ رُضَبت ُعنُقه يف أوَّ حممَّ

سري أعلم النبلء: 146-145/17.
)3( إكال النقصان من تفسري منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس: 422/3. 
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��ل( خيت��صُّ بالكث��ري، والتخفي��ف جاز في��ه الكثري   فه��و يستحس��ن التش��ديد؛ ألنَّ )فعَّ
والقليل.

والق��راءة بالتخفيف عند غريه أوىل القراَءَتني بالصواب يف ذلك؛ وذلك أنَّ العرب 
ٍة، مثل قوهلم:  ة بعد مرَّ ٌد مرَّ لت( يف الكلم، إالَّ فيا يكون فيه ت��ردُّ ال تكاد تس��تعمل )فعَّ
ة بعد أخرى. فإذا أرادوا اخلرب عن فعِل  ة مرَّ ر عليه الشدَّ دت عىل فلن يف كذا، إذا ُكرِّ شدَّ

ة واحدٍة قيل: َشَددت عليه، بالتخفيف)1(. مرَّ

ولتوجيه ابن إدريس أصل عند غريه، وإْن اختلفت عباراهتم)2(.

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  تع��اىل:  قول��ه  يف   .3
ژ﴾ ]سورة األنعام: 105[ اختلف القراء يف قراءة )ڎ(، قال ابن إدريس: 
»قرأ ابن كثري، وأبو عمرو )دارست( بألف وفتح التاء، الباقون بل ألف )َدَرْسَت( بفتح 
التاء. أصل الدرس اس��تمرار الت��لوة. قال أبو عّل النحوّي: َمن قرأ )دارس��ت( معناه 
دارس��ت أهل الكتاب وذاكرهتم«)3(. فمن قرأ )َدَرْس��َت( قصد اس��تمرار التلوة، وَمن 
اء:  قرأ )دارس��َت( قصد املذاكرة ومدارس��ة أه��ل الكتاب. ويبدو أنَّه أفاد م��ن قول الفرَّ
»وقرأ بعضهم )دارس��ت( يريُد: جادل��ت اليهود وجادلوك. وكذلك َق��اَل ابن عبَّاس. 
ه��ا: قرأت ع��ىل اليهود وق��رؤوا علي��ك. وقد قرئت  وقرأه��ا جُمَاه��د )داَرْس��ت( وفسَّ
)ُدِرَس��ْت( أي: ُقِرئت وتليت. وقرءوا )َدُرَسْت( وقرؤوا )َدَرَسْت( يريد: تقادمت، أي 
ِذي يتلوه علينا يشء قد تطاول ومرَّ بنا«)4(، فدارست بمعنى ذاكرت أهل الكتاب   َهَذا الَّ

)1( ُينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 524/10. 
)2( ُينظ��ر: إعراب الق��رآن للنَّحاس: 280/1-281، وبحر العلوم: 414/1-415، و التفس��ري 

البسيط: 501/7، واملحّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: 229/2. 
)3( إكال النقصان من تفسري منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس: 485/3. 

)4( معاين القرآن: 349/1، وُينظر: التبيان يف تفسري القرآن: 228/4. 
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اج  ودارستهم)1(، وهو حيمل معنى املشاركة، و)َدَرْسَت( أي: قرأَت الكتب)2(. قال الزجَّ
)ت 311ه�(: »وقوله: ﴿ڎ ڎ﴾. فيها مخسة أوجه، فالقراَءة )َدَرْسَت(، بفتح 
ال��دال وفتح التاِء ومعناه: وليقولوا ق��رأت كُتَب أهل الكتاب، وُتقرأ أيًضا )َداَرْس��َت(، 
أي ذاك��رت أهل الكت��اب. وقال بعضه��م: )وليقولوا َدَرَس��ْت( أي ه��ذه األخبار التي 
َْت«)3(، وعىل ه��ذا غري واحد من   َتْتُلوَه��ا َعَلينَ��ا قديمة قد َدَرَس��ْت، أي قد مض��ت واحمَّ

العلاء)4(.

وزاد عليهم النحاس أنَّ »َمن قرأ )َدَرَس��ْت( فأحس��ن ما قيل في��ه: إنَّ املعنى ولئلَّ 
ت،... وأحس��ن ما قيل يف )دارسَت(: إنَّ معناه: دارستنا، فيكون  يقولوا: انقطعت واحمَّ

معناه كمعنى )َدَرْسَت«()5(، فعنده )َدَرْسَت( و)دارْسَت( بمعنى واحد.

ويب��دو أنَّ اب��ن إدريس قد اطَّلع عىل آراء العلاء ممَّن س��بقه، فه��و مل يبتعد كثرًيا عاَّ 
ذكروه، فأكثر التوجيهات وروًدا تذكر أنَّ )َدَرْس��َت( بمعنى قرأَت، و)دارسَت( بمعنى 

املذاكرة، أو املجادلة.

وإذا م��ا تتبَّعن��ا آراء من ج��اء بعد ابن إدريس، فس��نجد أنَّ هذا الوج��ه الذي ذكره 
ق��د ورد عن��د عدد من العلاء الذين ج��اؤوا بعده، ومنهم: العك��ربّي)6(، والقرطبّي)7(، 

)1( ُينظر: معاين القرآن وإعرابه: 280-279/2. 
)2( ُينظر: معاين القرآن وإعرابه: 280-279/2. 
)3( ُينظر: معاين القرآن وإعرابه: 280-279/2. 

)4( ُينظ��ر: تأويلت أه��ل الس��نَّة:203/4-204، وبحر العلوم: 473/1، والتفس��ري البس��يط: 
/2 العزي��ز:  الكت��اب  تفس��ري  يف  الوجي��ز  واملح��رر   ،55/2 ��اف:  والكشَّ  ،342-341/8 

 .331
)5( إعراب القرآن: 26/2. 

)6( ُينظر: التبيان يف إعراب القرآن: 528/1. 
)7( ُينظر: اجلامع ألحكام القرآن: 60-58/7. 
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والبيضاوّي )ت 685ه�( )1(، والسمني احللبّي)2(.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   4. يف قول��ه تع��اىل: 
 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 
اء يف قراءة ﴿ڤ ڤ﴾)3(، قال ابن إدريس:  ]س��ورة الواقعة/17-22[، اختلف القرَّ
مها؛ فليس بمجرور عىل املجاورة، بل حيتمل  ��ا قوله: ﴿ڤ ڤ﴾ يف قراءة من جرَّ »فأمَّ

أمرين:

أحدمه��ا: أن يك��وَن عطًفا عىل قول��ه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ﴾ ]س��ورة الواقع��ة/17-18[ إىل قوله: ﴿ڤ ڤ﴾ عطف عىل أكواب، 
وقوهل��م: إنَّه ال ُيطاف إالَّ بالكأس غري مس��لَّم، بل ال يمتنع أن يط��اف باحلور الِعني كا 

ُيطاف بالكأس، وقد ُذكر يف مجلة ما ُيطاف به الفاكهة واللحم.

 والثاين: أنَّه ل�اَّ قال: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]سورة الواقعة: 12-11[ 
عط��َف بحور عني عىل جنَّ��ات النعيم، فكأنَّه قال: هم يف جنَّ��ات النعيم، ويف مقاربة أو 

: معارشة حور عني«)4(، فذكر توجيَهني لقراءة اجلرِّ

أحدمه��ا: العطف ع��ىل )أكواب( أي بمعن��ى، يطوف الول��دان املخلَّدون بأكواب 
وبح��ور ِع��ني، وذهب إىل أن الطَّواف باحلور ممَّا ال يمتنع. ف��كأينِّ به أراد أن يردَّ عىل من 
جل��أ إىل التأويل هرًبا م��ن جعل )احلور( ممَّا ُيطاف به، ملا اس��تقرَّ يف أذهانم من قبح هذا 
نيا، وظنُّوه قبيًح��ا يف اجلنَّة أيًضا، َبيَد أنَّ  املعن��ى يف احلياة الدنيا. فحمل��وا اجلنَّة حممل الدُّ

)1( ُينظر: أنوار التنزيل وأرسار التأويل: 176/2. 
)2( ُينظر: الدرُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون: 96/5. 

)3( ُينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 106-105/23.
)4( إكال النقصان من تفسري منتخب التبيان، وهو ضمن موسوعة ابن إدريس: 362-361/3. 
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نيا عن  نيا، ولعلَّ أدلَّ دليل عىل اختلف أحكام الدُّ أحكام اآلخرة تتلف عن أحكام الدُّ
نيا بني املؤمنني، يف حني جعله  أحك��ام اآلخرة، ُقبح طواف الولدان باخلم��ر يف احلياة الدُّ
نيا، واهلل   اهلل ممَّ��ا ُيثاب به يف اجلنَّ��ة، وهو بمنزلة اجلائزة هلم؛ لرتكهم للخم��ر يف احلياة الدُّ

أعلم.

واآلخ��ر: العطف عىل جنَّات، وكأنَّ املعنى املراد: يف جنَّات النعيم، ويف حور عني. 
وهذا الوجه فيه نظر، من جهَتني:

األوىل: ط��ول الفص��ل بني التاب��ع واملتب��وع، إذ إنَّ املتبوع )جنَّ��ات( يف آية )12(، 
ك أوارص  والتابع )حور( يف آية )22(، وتفصل بينها تس��ع آيات، وهذا فيه ُبعٌد، ويفكِّ

كلم قد ارتبط بعضه ببعض)1(.

والثانية: ال يس��تغني هذا الوجه عن التأويل، إذ لوال التأويل؛ لكان معناه صريورة 
ا  ��ابقني( منه��ن، فأن��ت عندما تقول: دخل��ْت زينب يف نس��اء املدين��ة، فاملعنى: أنَّ )السَّ
، وه��ذا ال يصحُّ مع مجاع��ة الذكور، ول��و جاء يف غ��ري القرآن:  ص��ارت واح��دة منه��نَّ
��ابقون يدخل��ون عىل ح��ور عني جل��از؛ ألنَّ معنى )ع��ىل( غري معن��ى )يف(، فيصحُّ  السَّ
، إالَّ إذا مُحِ��ل عىل التَّأويل. واهلل أعلم   دخوهل��م ع��ىل حور عني، وال يصحُّ دخوهلم فيهنَّ

واب. بالصَّ

ا العلاء الَّذين س��بقوا ابن إدريس، فقد اختلفوا يف توجيه قراءة اخلفض، إذ قال  أمَّ
له،  له، وإْن مل حيسن يف آخره ما حسن يف أوَّ اء: »واخلفض عىل أْن تتبع آخر الكلم بأوَّ الفرَّ

أنشد بعض العرب)2(:

)1( ُينظر: البحر املحيط: 80/1-81، والدرُّ املصون: 202/10. 
اعي النَّمريّي. ُينظر: ديوانه: 150.  )2( البيت للرَّ
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َي���ْوًم���ا َب��������َرْزَن  ال���َغ���ان���ي���ات  َما  إذا 
َوَزَج����ْج����َن احَل����واِج����َب َوال��ُع��ُي��وَن��ا

ل، فردَّها ع��ىل احلواجب؛ ألنَّ املعنى ُيعرف«)1(، فجعل  فالع��ني ال تزجج إنَّا ُتَكحَّ
، كا يصحُّ  )ح��ور( معطوفة ع��ىل )أكواب(، وذهب إىل أنَّ احلور ال يص��حُّ الّطوفان هبنَّ
مع األكواب، غري أنَّ )حور( ُعطَِفت عىل األكواب؛ لوضوح املعنى املراد، فهذا املوضع 
دُه من أش��عار العرب كأمثال البيت الَّذي  يه، ويعضِّ ممَّ��ا ال لبس فيه، وهلذا الوجه ما يقوِّ
��اعر العيون عىل احلواجب، م��ع أنَّ العيون ال تزجج،  اء، إذ عطف الشَّ استش��هد به الفرَّ
وس��اغ هذا العط��ف لوضوح املعن��ى، إذ هيتدي الق��ارئ الفطن بي��س إىل أنَّ املقصود، 

اء عدد من العلاء)2(. وكحلن العيون، ال زججنهن. وذكر هذا الوجه بعد الفرَّ

اء  ة قرَّ اء يف قراءة قول��ه: ﴿ڤ ڤ﴾ فقرأت��ه عامَّ وق��ال الط��ربّي: »اختلف الق��رَّ
الكوف��ة وبع��ض املدنيِّني )وُحوٍر ِع��نٍي( باخلفض إتباًع��ا إلعراهبا إعراب م��ا قبلها من 
الفاكه��ة واللحم، وإن كان ذلك ممَّا ال ُيطاف به، ولك��ن ملا كان معروًفا معناه املراد أتبع 

ل يف اإلعراب، كا قال بعض الشعراء. اآلخر األوَّ

َي���ْوًم���ا َب��������َرْزَن  ال���َغ���ان���ي���ات  َما  إذا 
َوَزَج����ْج����َن احَل����واِج����َب َوال��ُع��ُي��وَن��ا

ج إالَّ احلواج��ب، فردَّها يف اإلع��راب عىل احلواجب؛  ��ل، وال تزجَّ فالعي��ون تَكحَّ
ملعرفة السامع معنى ذلك«)3(.

)1( معاين القرآن: 123/3. 
)2( ُينظ��ر: جامع البيان يف تأويل آي القرآن: 632/11، والكش��ف والبيان: 77/6، وامُلكتفى يف 

الوقف واالبتدا/345، والتبيان يف إعراب القرآن: 1204/2.
)3( ُينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 106-105/23.
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اج: ُقِرَئ باخلف��ض؛ »ألنَّ معن��ى ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ينعمون  جَّ وقال ال��زَّ
اج  جَّ هب��ذا، وكذلك ينعمون بلحم طري، وكذلك ينعمون بحور ع��ني«)1(، ويبدو أنَّ الزَّ
ق��د جعل معنى الفع��ل )َيُطوُف��وَن( بمعن��ى ينعمون هرًبا م��ن إقرار الط��واف باحلور، 
اس، إذ قال: »واخلفض جائز ع��ىل أن حُيمل عىل املعنى؛ ألنَّ  وقري��ب منه ما ذك��ره النحَّ
املعن��ى ينعمون هبذه األش��ياء وينعمون بحور عني، وهذا جائ��ز يف العربيَّة كثري« )2(. ثم 
 ردف حديث��ه بأربعة من أبيات الش��عر العرّب تعضد ما ذهب إلي��ه)3(، وتابعها عدد من 

العلاء)4(.

اء  ��ذي ذكره الفرَّ ل وهلة من الوجه الَّ وذه��ب ابن خالويه إىل وجه يب��دو قريًبا ألوَّ
اخلة يف قوله: ﴿ٱ ٻ...﴾  ة ملن خفض: أنَّه أرشكه��نَّ يف الباء الدَّ  إذ ق��ال: »واحلجَّ
ق بني أْن ُيط��اف به، وبنيَّ أْن  ب��كأٍس من مع��ني، وبحوٍر عني، فقطعهنَّ بال��واو، ومل يفرِّ
يطوف بنفس��ه«)5(، فجعل احلور معطوفة عىل الكأس، فها رشيكان يف الطَّواف، غري أنَّ 
الكأس ُيطاف به، واحلور تطوف بنفس��ها، فُأرشكا يف الطَّواف، وُغضَّ النَّظُر عن الفرق 
بني ط��واف هذا وطوف ذاك، فالرشاكة يف الطَّ��واف ال يف طريقته ونوعه، وهبذا خالف 
اء يف أنَّه مل جيعل املعنى عىل تقدير فعل يلئم املعطوف، وأرشك االنبارّي بني احلور  الف��رَّ
واألكواب يف الطَّواف من دون أْن يش��ري إىل وجود فرق بني الطَّواَفني، ويبدو من ظاهر 

كلمه أنَّه جعل طواف األكواب وطواف احلور عىل رضٍب واحد)6(.

)1( معاين القرآن وإعرابه: 88/5. 
)2( إعراب القرآن: 325/3. 

)3( ُينظر: املصدر نفسه، والصفحة نفسها. 
��اف: 459/4،  )4( ُينظ��ر: معاين الق��راءات: 476، ومش��كل إعراب الق��رآن: 712/2، والكشَّ

واملحّرر الوجيز: 242/14. 
ة يف القراءات السبع: 340.  )5( احلجَّ

)6( ُينظر: البيان يف غريب إعراب القرآن: 415/2. 
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وقال الس��مرقندّي: »قرأ محزة، والكس��ائّي ﴿ڤ ڤ﴾ بالكس عطًفا عىل قوله: 
. ومعناها: وهلم حور عني«)1(. بَِأْكواٍب َوَأباِريَق والباقون َوُحوٌر ِعنٌي بالضمِّ

وق��ال أبو عّل الف��اريّس: »ووجه اجل��رِّ أْن حتمله عىل قول��ه: ﴿ۆ ۆ ۈ 
ب��ون يف جنات  ۈ ٴۇ ۋ﴾ ] س��ورة الواقع��ة: 11-12[، والتَّقدي��ر: أولئ��ك املقرَّ

النَّعي��م، ويف ح��ور ع��ني، أي: يف مقارن��ة ح��ور عني، ومع��ارشة حور ع��ني، فحذفَت 
املض��اف«)2(، فذه��ب أبو ع��ّل إىل أنَّ )حور ع��ني( معطوفة عىل )جنَّ��ات(، عىل الرغم 
، ويبدو  م��ن طول الفصل، وق��د ذكر الباحث آنًف��ا أنَّ الدخول يف حور الع��ني ال يصحُّ
ر مضاًف��ا، ليكون املعنى يف جن��ات النَّعيم، ويف  أنَّ أب��ا عّل التفَت إىل هذه املس��ألة؛ فقدَّ
مقارن��ة ح��ور ع��ني، أو يف مع��ارشة حور ع��ني، وقريب ِمن ه��ذا الوجه ما ذك��ره بعده 
خم��رشّي، وظاهر ما ذه��ب إلي��ه أنَّه جيي��ز العطف عىل  ع��دد م��ن العل��اء)3(، منه��م الزَّ
 جنَّ��ات من غري تقدي��ر مضاف، إذ قال: »كأنَّه قال: هم يف جنَّ��ات النَّعيم، وفاكهة وحلم 

وحور«)4(.

بع��د ه��ذا العرض آلراء اب��ن إدريس، ومن س��بقه، وتوجيهاهتم لق��راءة اخلفض، 
ل من بني الوجَهني اللَذين ذكرمها ابن إدريس أعني: )العطف عىل  يتَّضح أنَّ الوجه األوَّ
اج وَمن تابعها، وانفرد ابن إدريس  جَّ اء والزَّ أكواب( قريب م��ن الوجه الَّذي ذكره الفرَّ
بتجوي��ز الطواف بحور عني، وكان قريًبا ممَّا ذكره بع��د ابن إدريس ما ورد عند عدد ِمن 

العلاء)5(.

)1( بحر العلوم: 392/3. 
بعة: 21/4.  اء السَّ ة للقرَّ )2( احلجَّ

ة القراءات: 695، وامُلكتفى يف الوقف واالبتدا: 345-344.  )3( ُينظر: حجَّ
اف: 459/4.  )4( الكشَّ

 )5( ُينظ��ر: إبراز املع��اين: 697، التبيان يف إعراب الق��رآن: 1204/2، واجلامع ألحكام القرآن:= 
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والوجه الث��اين الذي ذكره ابن إدريس، أعني: )العطف عىل جنَّات(، كان قريًبا إىل 
ح��دٍّ ما م��ن الوجه الذي ذكره أبو عّل الف��اريّس، وهو أكثر قرًبا م��ن الوجه الذي ذكره 

خمرشّي، وقريب منه ما ذكره بعد ابن إدريس عدد ِمن العلاء)1(. الزَّ

ليم:  =204/17، وتفس��ري البيضاوّي: 232/4، والبحر املحيط: 80/10، وإرشاد العقل السَّ
236/6، وفتح القدير: 187/5، وإعراب القرآن الكريم وبيانه: 396/7. 

)1( ُينظر: رشح ش��علة: 367، وإبراز املعاين: 697، وتفسري البيضاوّي: 232/4، وإرشاد العقل 
ليم: 263/6، وإعراب القرآ ن الكريم وبيانه: 396/7. السَّ
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نتائج البحث

ر النحرير، وبعد االطِّلع عىل توجيهاته،  ّ العامل املتبحِّ بع��د صحبة ابن إدريس احِللِّ
ها: لنا إىل جمموعة من النتائج، من أمهِّ توصَّ

ث��وا عن التوجيه بوصفه . 1 اتَّض��ح أنَّ عل��اء احِللَّة- ومنهم ابن إدريس- مل يتحدَّ
��ا، ومل يول��وا اجلانب النظري ش��طًرا من عنايته��م، ولكن َمن  مصطلًح��ا لغويًّ
يقلِّ��ب صفح��ات كتبهم جيد فيها املزي��د من التوجيهات الس��ديدة، وكان ابن 

إدريس سبَّاًقا يف هذا امليدان.

تصحُّ القراءة عنده؛ ملوافقتها لسنن العرب يف كلمها، فيستقيم التوجيه عنده، . 2
إذا مل ترج القراءة عاَّ جرت عليه هلجة فصيحة من هلجات العرب.

ظه��ر أنَّه أفاد ممَّ��ن س��بقه يف توجيهاته يف مواض��ع، إالَّ أنَّه ان��از بُرقيِّ عرضه . 3
ومجال رسده، ديدنه التيس��ري عىل َمن قرأ. وقد أج��اد أيا إجادة يف عرض آراء 
��ف ما يدخله  م��ن س��بقه، ومل يكت��ِف بالعرض، بل ناق��ش تلك اآلراء، وضعَّ
ة مفحمة، وحجج   الوهن منها، وأيَّد ما يس��تحق التأييد، وشفع مناقش��ته بأدلَّ

متينة.

وصف بع��ض التوجيهات بالبطلن؛ ملخالفتها علم��ه باللغة أو عقيدته، وقد . 4
يصف التوجيه بعدم اجلواز، وهو يف ذلك كلِّه ذهب معلًل.
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امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع، اإلمام عبد الرمحن بن إساعيل . 1
ابن إبراهيم املعروف بأب شامة الدمشقّي )ت 665ه�(، حتقيق إبراهيم عطوة 

عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1402ه�/1991م.

ى تفس��ري أب السعود، . 2 إرش��اد العقل الس��ليم إىل مزايا الكتاب الكريم املس��مَّ
ج  د ب��ن مصطفى الع��ادّي احلنفّي )ت 982ه���(، خرَّ ��د بن حممَّ الق��ايض حممَّ
د صبحي حسن  ه ووضع فهارس��ه الشيخ حممَّ أحاديثه وعلَّق عليه وضبط نصَّ
ق، إرشاف مكتب البح��وث والدرس��ات، ط1، دار الفكر، 1421ه�/  خ��لَّ

2001م.

إع��راب الق��رآن الكريم وبيان��ه، حميي الدي��ن الدرويش، بعناية يوس��ف عّل . 3
بديوي، ط1، مطبعة سليان زاده، قم، طهران، 1425ه�/2004م.

اس )ت 338ه�(، . 4 د إس��اعيل بن النحَّ  إعراب القرآن، أبو جعفر أمحد بن حممَّ
حتقي��ق د. زهري غازي زاهد، ع��امل الكتب، بريوت، لبن��ان، ط2، 1429ه�/ 

2008م.

إكال النقصان من تفسري منتخب التبيان )مطبوع ضمن موسوعة ابن إدريس . 5
 ّ د بن أمح��د بن إدريس العج��ّل احِللِّ (، الش��يخ اجلليل أب��و عبد اهلل حممَّ ّ  احِل��لِّ
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د مهدي الس��يِّد حس��ن املوس��وّي  )ت 598ه���(، حتقي��ق وتقديم الس��يِّد حممَّ
س��ة، العراق، النجف  ة املقدَّ ة، العتبة العلويَّ اخلرس��ايّن، مكتبة الروضة احليدريَّ

األرشف، ط1، 1429ه�/2008م.

أم��ل اآلمل، احل��رُّ العامّل )ت 1104ه�(، حتقيق الس��يِّد أمحد احلس��ينّي، دار . 6
الكتاب اإلسلمّي، 1362ش.

د . 7 أنوار التنزيل وأرسار التأويل، نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممَّ
د عبد الرمحن املرعش��ّل، دار  الش��ريازّي البيض��اوّي )ت 685ه�(، حتقيق حممَّ

إحياء الرتاث العرّب، بريوت، ط1، 1418ه�.

د ب��ن إبراهيم . 8 بح��ر العلوم )تفس��ري الس��مرقندّي(، أب��و الليث نرص ب��ن حممَّ
��د مطرجي، دار الفك��ر، بريوت،  الس��مرقندّي )ت 375ه���(، حتقيق د. حممَّ

لبنان، )د.ت(.

د بن يوس��ف بن عّل بن يوس��ف بن . 9 البحر املحيط يف التفس��ري، أبو حيَّان حممَّ
��د مجيل، دار  حيَّ��ان أثري الدي��ن األندل��يّس )ت 745ه�(، حتقي��ق صدقي حممَّ

الفكر، بريوت، لبنان، 1420ه�.

د بن أب سعيد . 10 البيان يف غريب إعراب القرآن، أبو الربكات عبد الرمحن بن حممَّ
ا، دار  األنبارّي النحوّي، حتقيق د. طه عبد احلميد طه، مراجعه مصطفى الس��قَّ

الكاتب العرّب، القاهرة، مرص، 1389ه�/1969م.

د بن . 11 د بن حممَّ ى تفسري املاتريدّي، أبو منصور حممَّ تأويلت أهل السنَّة، املس��مَّ
حمم��ود املاتري��دّي )ت 333ه�(، حتقي��ق د. جمدي باس��لوم، ط1، دار الكتب 

العلميَّة، بريوت، لبنان، 1426ه�/2005م.
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التبي��ان يف إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهلل بن احلس��ني بن عبد اهلل العكربّي . 12
د البجاوّي، عيسى الباب احللبّي ورشكاؤه. )ت 616ه�(، حتقيق عّل حممَّ

د ب��ن ع��ّل الواحدّي، . 13 التَّْفِس��رُي الَبِس��ْيط، أب��و احلس��ن ع��ّل بن أمح��د بن حممَّ
د   النيسابورّي، الشافعّي )ت 468ه�(، حتقيق جلنة علميَّة يف جامعة اإلمام حممَّ
د بن س��عود اإلسلميَّة،  ابن س��عود، عادة البحث العلمّي، جامعة اإلمام حممَّ

ة، ط1، 1430ه�. اململكة العربيَّة السعوديَّ

د الشريازّي . 14 تفس��ري البيضاوّي، نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممَّ
س��ة األعلمّي للمطبوع��ات، بريوت،  البيض��اوّي )ت 685ه���(، ط1، مؤسَّ

لبنان، 1410ه�/1990م.

التوجي��ه النحوّي للق��راءات القرآنيَّة عند الس��خاوّي يف كتابه فتح الوصيد يف . 15
رشح القصيد )رس��الة ماجس��تري(، رياض رحيم ثعبان اجلبورّي، كليَّة الرتبية 

للعلوم اإلنسانيَّة، جامعة بابل، 1429ه�/2008م.

د ب��ن جري��ر الطربّي . 16  جام��ع البي��ان ع��ن تأوي��ل آي الق��رآن، أبو جعف��ر حممَّ
سة الرسالة، بريوت، لبنان، ط1،  د شاكر، مؤسَّ )ت 310ه�(، حتقيق أمحد حممَّ

1420ه�/2000م.

د بن عّل األردبيّل . 17 جامع الرواة وإزاحة االشتباهات عن الطرق واالسناد، حممَّ
دّي، )د.ت(. الغروّي احلائرّي )ت 1101ه�(، مكتبة املحمَّ

د األنصارّي القرطبّي )ت 671ه�(، . 18 اجلامع ألحكام القرآن، أب��و عبد اهلل حممَّ
ة،  تصحي��ح أمح��د عبد العلي��م ال��ربدويّن وآخري��ن، ط2، دار الكت��ب املرصيَّ

1372ه�/1952م.



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 208
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د ع��ّل األردبيّل )ت 1101ه���(، مكتبة آي��ة اهلل العظمى . 19 جام��ع ال��رواة، حممَّ
املرعّش النجفّي، قم، إيران، 1403ه�.

��ة يف الق��راءات الس��بع، أب��و عبد اهلل احلس��ني بن أمح��د ب��ن خالويه بن . 20 احلجَّ
مح��دان، حتقيق د.عبد العال س��امل مك��رم، عامل الكتب، القاه��رة، مرص، ط1، 

1428ه�/2007م.

د بن زنجل��ه )ت يف حدود . 21 ��ة الق��راءات، أبو ُزرع��ة عبد الرمحن ب��ن حممَّ حجَّ
س��ة الرس��الة، ب��ريوت، لبنان،  400ه���(، حتقيق س��عيد األفغايّن، ط5، مؤسَّ

1422ه�/2001م.

ة األمصار باحلجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو . 22 اء السبعة أئمَّ ة للقرَّ احلجَّ
ار الفاريّس )ت 377ه�(،  بكر ابن جماهد، أبو عّل احلسن بن أمحد بن عبد الغفَّ
وضع حواش��يه وعلَّ��ق عليه كامل مصطف��ى اهلنداوّي، دار الكت��ب العلميَّة، 

بريوت، لبنان، ط1، 1421ه�/ 2001م.

ال��درُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون، أبو العبَّاس، ش��هاب الدين، أمحد بن . 23
يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احللبّي )ت 756ه�(، حتقيق الدكتور 

اط، دار القلم، دمشق، سوريا )د.ت(. د اخلرَّ أمحد حممَّ

د صادق . 24 ّ )ت 740ه�(، حتقيق وتقديم السيِّد حممَّ  رجال ابن داوود، ابن داوود احِللِّ

األرشف،  النج��ف  ��ة،  احليدريَّ مطبع��ة  منش��ورات  العل��وم،  بح��ر  آل 
1392ه�/1972م.

روح املعاين يف تفس��ري القرآن العظيم والس��بع املثاين، شهاب الدين حممود بن . 25
عبد اهلل احلس��ينّي األلويّس )ت 1270ه�(، حتقيق عّل عبد الباري عطيَّة، دار 



209

م.د. علّي �سعيد جا�سم//م.د. ريا�ص رحيم ثعبان املن�سورّي

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد الثامن عشر
رمضان 1443هـ/نيسان 2022م

الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، ط1، 1415ه�.

 الس��بعة يف الق��راءات، أب��و بك��ر أمح��د ب��ن موس��ى ب��ن العبَّ��اس ب��ن جماهد . 26
)ت 324ه���(، حتقيق د. ش��وقي ضيف، ط4، دار املع��ارف، القاهرة، مرص، 

1430ه�/2010م.

د بن أمحد بن عثان بن َقاْياز . 27 س��ري أعلم النبلء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممَّ
الذهبّي )ت 748ه�(، دار احلديث، القاهرة، مرص، 1427ه�/2006م.

ى كنز املع��اين يف ح��رز األم��اين، أبو عبد . 28 رشح ش��علة ع��ىل الش��اطبيَّة املس��مَّ
ّ املعروف بش��علة  ��د بن أمحد بن احلس��ني املوصلِّ ��د اب��ن أمحد ابن حممَّ  اهلل حممَّ
)ت 656ه�( حتقيق زكريا عمريات، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 

1422ه�/2001م.

د بن . 29 فتح القدير اجلامع بني فنَّي الرواية والدراية من علم التفس��ري، اإلمام حممَّ
د الش��وكايّن )ت 1250ه�(، ضبط وتصحيح أمحد عبد الس��لم،  ع��ل بن حممَّ

ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 1415ه�/1994م.

اب، ط6، مكتبة اخلانجّي، القاهرة، . 30 فصول يف فقه العربيَّة، د. رمضان عبد التوَّ
مرص، 1420ه�/1999م.

ة، القاهرة، . 31 يف اللهجات العربيَّة، د. إبراهيم أنيس، ط3، مكتبة األنجلو املرصيَّ
مرص، 1393ه�/2002م.

 كت��اب س��يبويه، أب��و ب��رش عمرو ب��ن عثان ب��ن قن��رب )ت 180ه���(، حتقيق . 32
د هارون، مطبعة املديّن، القاهرة، مرص، ط4، 1425ه�/  د. عبد الس��لم حممَّ

2004م.
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 توجيه القراءات القراآنيَّة
عند ابن اإدري�ص احِللِّّي )ت 98)هـ(

��اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاس��م . 33 الكشَّ
حمم��ود ابن ُعم��ر الزخم��رشّي اخلوارزم��ّي )ت 538ه�(، حتقيق عب��د الرزاق 
س��ة التاري��خ العرّب، بريوت، لبنان،  املهدي، دار إحياء الرتاث العرّب، ومؤسَّ

ط2، 1421ه�/2001م.

د بن إبراهي��م الثعلبّي، أبو . 34 الكش��ف والبيان عن تفس��ري القرآن، أمح��د بن حممَّ
د بن عاش��ور، مراجعة وتدقيق  إس��حاق )ت 427ه�(، حتقي��ق اإلمام أب حممَّ
األس��تاذ نظري الس��اعدّي، دار إحياء ال��رتاث العرّب، ب��ريوت، لبنان، ط11، 

1422ه�/2002م.

كنز العرفان يف فقه القرآن، الش��يخ مجال الدي��ن أب عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل . 35
د القايض، إرشاف آية اهلل الش��يخ  الس��يورّي )ت 826ه�(، حتقيق الس��يِّد حممَّ
��د الس��اعدّي، املجمع  ح��ه وش��ارك يف حتقيقه حممَّ واع��ظ زادة اخلرس��ايّن، نقَّ
 العامل��ّي للتقريب بني املذاهب اإلس��لميَّة، طهران، إي��ران، ط2، 1431ه�/

2010م.

د عبد الوهاب، . 36 لس��ان العرب، اب��ن منظور )ت 711ه�(، تصحيح أم��ني حممَّ
سة التاريخ العرّب،  د الصادق العبيدّي، دار إحياء الرتاث العرّب، ومؤسَّ وحممَّ

بريوت، لبنان، ط3، )د.ت(.

اللهج��ات العربيَّ��ة يف ال��رتاث، د. أمحد عل��م الدين اجلن��دّي، ال��دار العربيَّة . 37
للكتاب، ليبيا، تونس، 1399ه�/1978م.

هلجة قبيلة متيم وأثرها يف اجلزيرة العربيَّة، د. غالب فاضل املطَّلبّي، ط1، الدار . 38
العربيَّة للموسوعات، بريوت، لبنان، 1427ه�/2007م.
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جماز القرآن، أبو عبيدة َمْعَمر بن املثنَّى التميمّي )ت 210ه�(، عارضه بإصوله . 39
��د فؤاد ش��زكني، تصدير أم��ني اخلويّل، مكتب��ة اخلانجّي،  وعلَّ��ق عليه د. حممَّ

القاهرة، مرص، 1374ه�/1954م.

د عبد احلقِّ بن غالب بن عبد . 40 املحّرر الوجيز يف تفس��ري الكتاب العزيز، أبو حممَّ
الرمحن بن متَّام بن عطيَّة األندليّس املحارّب )ت 542ه�(، حتقيق عبد الس��لم 

د، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، ط1، 1422ه�. عبد الشايف حممَّ

ّي ب��ن أب طالب القي��يّس، حتقيق حاتم . 41 د مكِّ مش��كل إعراب الق��رآن، أبو حممَّ
صالح الضامن، ط1، دار البشائر، دمشق، سوريا، 1424ه�/2003م.

د ب��ن أمحد ب��ن األزهرّي اهل��روّي، ط1، . 42 مع��اين الق��راءات، أبو منص��ور حممَّ
ة، 1412ه�/  مركز البحوث يف كليَّة اآلداب، جامعة امللك س��عود، الس��عوديَّ

1991م.

اء )ت 207ه�(، ج1، حتقيق أمحد . 43 ا حييى بن زياد الف��رَّ مع��اين القرآن، أبو زكريَّ
د أب الفض��ل إبراهيم، ج2  ��ار، تصدير حممَّ ��د عّل النجَّ يوس��ف نجايت، وحممَّ
ار، ج3 حتقيق عبد الفتَّاح إس��اعيل ش��لبي،  د عّل النجَّ حتقي��ق ومراجع��ة حممَّ

مراجعة عّل النجدّي ناصف، دار السور، )د.ت(.

اج )ت 311ه�(، . 44 معاين القرآن وإعرابه، أبو إس��حاق إبراهيم بن السّي الزجَّ
د،  ج أحاديثه األستاذ عّل مجال الدين حممَّ حتقيق عبد اجلليل عبده ش��لبي، خرَّ

دار احلديث، القاهرة، مرص، 1424ه�/2004م.

معجم القراءات، د. عبد اللطيف اخلطيب، دار س��عد الدين، دمشق، سوريا، . 45
ط1، 1422ه�/2002م.
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د بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمّي الرازّي . 46 مفاتيح الغيب، أبو عبد اهلل حممَّ
��ب بفخر الدين ال��رازّي، خطيب الري )ت 606ه���(، دار إحياء الرتاث  امللقَّ

العرّب، بريوت، ط3، 1420ه�.

ا )ت 395ه���(، حتقيق . 47 مقايي��س اللغ��ة، أبو احلس��ن أمحد بن فارس ب��ن زكريَّ
��د ه��ارون، دار اجلي��ل، ب��ريوت، لبن��ان، ط1، 1411ه�/  عبد الس��لم حممَّ

1991م.

امُلكتف��ى يف الوق��ف واالبت��دا، أبو عمرو ال��دايّن، حتقيق جاي��د زيدان خملف، . 48
 مطبع��ة وزارة األوق��اف والش��ؤون الدينيَّ��ة، بغ��داد، الع��راق، 1403ه���/

1983م.


