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Abstract 

The science of Taujih reveals the approach of Qira’at (recitation) and its connection with Arabic 

grammar and language both in analysis and approval for the valid aspects of an accurate recitation 

and its agreement with language. It is a great field that consists of many other sciences. At times, 

the science of Taujid reveals the knowledge of grammar or exegesis of the Qur’an, providing 

evidences from Qur’anic verses, Arab poems and plays, and speeches, as well as the rules of 

Tajweed (recital of the Qur’an). Therefore, this article uses analytical method to investigate the 

concept of the science of Taujih and its importance, as well as identify the recitation approach 

adopted by Son of adel hanbali. Amongst the most important findings of this study are: the science 

of Taujih is one of the most important sciences used to establish the validity of recitations and 

understanding of the Qur’an as well as explanation of the meaning of Qur’anic verses, and all 

recitations have the same status in terms of narration and are different only in terms of meanings.  

Keywords: Qur’an recitation, Son of adel hanbali, approach, Taujih, importance 
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 ملخص البحث
علٌم يبّين وجوَه القراءة واتفاَقها مع قواعِد النحِو واللغة حتقيقًا وإقرارًا للركن املعروف للقراءة الصحيحة  توجيهالعلم 

التفسري، ويدلل   املعىنفتارًة يبّي لك الوجَه اإلعرايبن، واترًة    ،وموافقتها للغة، وهو علٌم جليل يطري بك يف فضاء عدنة علوم
وأحكام التجويد، وعليه يهدف البحث إىل مفهوم علم من القرآن، وأبشعار العرب، وأمثاهلم، وأقواهلم،  يةعلى ذلك آب

وقد اعتمد الباحث يف هذا املقال يف توجيهه للقراءات وكشف منهجه    بن عادلتعريف ابالتوجيه وأمهيته ابإلضافة إىل ال
لتثبيت أركان صحة القراءة وفهم ومن أهم نتائج هذا املقال أن علم التوجيه أحد العلوم اهلامة  على املنهج التحليلي،

 وإمنا التفاوت هو يف املعاين فقط.القرآن وبيان معىن اآلية وأن القراءات على درجة واحدة يف التواتر  
 الكلمات املفتاحية: القراءات القرآنية، ابن عادل ومنهجه، التوجيه وأمهيته.
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 :املقدمة

مما ال شك فيه أن أي علم من العلوم اليت كتب فيها العلماء السابقون وخاصة علم القرآن والتوجيه واللغة له دور عظيم 

ونفع كبري يف جماله ومن أجل هذه العلوم وأشرفها علم توجيه القراءات الرتباطه ابلقراءات ونسبته إليها وهو علم جليل 

قراءات واعراهبا وأدلتها اللغوية وعللها النحوية وحقائقها التفسريية فكان هذا به نعرف فصاحة اللفظ وجزالته ونكات ال

منهج ابن عادل يف توجيه القراءات يف تفسريه ومن هنا كان البحث بعنوان: )مما حفزين على البحث يف هذا املوضوع 

لدراسة من خالل أربعة (، حيث سيتناول البحث بعض من علم التوجيه وأمهيته وستكون االلباب يف علوم الكتاب

 مباحث:ـ

 تعريف التوجيه.ـ  

 ـ نشأته واترخيه.

 ـ التعريف ابإلمام ابن عادل.

 ـ منهج ابن عادل يف توجيهه للقراءات يف تفسريه.

إن أمهية هذه الدراسة أهنا تتجه إىل كشف منهجية ابن عادل يف توجيهه للقراءات وإظهار هذه املنهجية العلمية اليت 

خمفية على كثري من الباحثّي وطلبة العلم وكيف أن هذه املنهجية زادت من مجال القراءات وكيف كان التوجيه هو هي 

العلم الذي ارتبط ابلقراءات ارتباطًا وثيقًا وقبل اخلوض يف صلب املوضوع ال بد أن منهد متهيدًا موجزًا إليضاح مفهوم 

  التوجيه واتريخ نشأته.
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 ريف التوجيه:املبحث األول: تع

 املطلب األول: مفهوم التوجيه:

 . (1)مصدر وجَّه، وأصله من الَوجه، ووجه الكالم السبيل الذي تقصد به، ويقال يف املثل َوجِنه احلجر ِوجهًة مالهلغة: 

علم يعىن بيان وجوه القراءات يف اللغة والتفسري وبيان املختار منها ويسمى بـ)علل القراءات(، )حجج اصطالحاً: 

حبيث يقال: وجه كذا، لئال يوهم أن ثبوت القراءة  (التعبري ابلتوجيه)القراءات(،)االحتجاج للقراءات(، لكن األوىل 

 .(3)تعرف جاللة املعاين وجزالتهابه    وقال الزركشي: هو فن جليل. (2)متوقف على صحة تعليلها

 نشأته واترخيه:املبحث الثاين:  

بدأ ظهور وتطور علم التوجيه مع بداية ظهور علم اللغة وتدوينها، وكان اعتماد أهل العربية يف علم اللغة على القرآن 

فهي املصدر هلم واملعّي الصايف لقواعدهم ومسائلهم، وهلذا كان أول من خاض يف توجيه القراءات هم أهل   ،والقراءات

من أوائل من تتبعوا القراءات القرآنية وكان ابن جرير الطربي اللغة، فيكون ظهور هذا العلم يف بداية القرن الثاين 

وممن تكلم يف ذلك من أهل العربية كأيب عمرو بن العالء املازين، وسيبويه، ،  وال مينع وقوع الكالم فيه قبل هذا  (4)توجيهاو 

 .وعلى بن محزة الكسائي، وأيب زكراي حيىي بن زايد الفراء وغريهم كثري

 املبحث الثالث: التعريف ابإلمام ابن عادل:

   .(5)عمر بن علي بن عادل الدمشقي النعماينسراج الدين أبو حفص   :املطلب األول: نسبه

 

 )1( التوجيه البالغي للقراءات القرآنية، أمحد سعد حممد سعد:33، مكتبة اآلدب، القاهرة، 2009م. 

 )2( خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات، إبراهيم بن سعيد بن محد الدوسري: 49، دار احلضارة للنشر والتوزيع، الرايض، 2008م. 

 )3( الربهان يف علوم القرآن، حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي: 1/ 339، دار املعرفة، بريوت، 1391.

 )4( مقدمات يف علم القراءات، حممد أمحد مفلح القضاة، أمحد خالد شكري، حممد خالد منصور: 202، دار عمار، األردن، 2001م. 

 )5( معجم املؤلفّي، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي: 33/7، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1957م.  
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وتويف  (6)هجرية 675ولد يف أواخر القرن السابع وعلى وجه أقرب بعد سنة  املطلب الثاين والدته ووفاته:

 . (7)هجرية880

 املبحث الرابع: منهج ابن عادل يف توجيهه للقراءات يف تفسريه:

 املطلب األول: التمهيد:

ذكر اإلمام ابن عادل الكثري من القراءات يف تفسري الشاذة واملتواترة ووجه الكثري منها وكان له منهجية معينة نستطيع 

وسأقوم بذكر منهجه فيها مكتفيًا على أن نكشفها ونربزها لطلبة العلم الشرعي والراغبّي يف معرفة التوجيه والقراءات 

 مثال واحد لكل فقرة خوفاً من اإلطالة:

 ذكره للقراءات بدون توجيه:املطلب الثاين:  

دال "  -الكسائي وابن عامر خبالف عنه و  وأدغم أبو عمرو ومحزةقال:  (8)﴾يُرِد ثـََوابَ ﴿ عند قوله تعاىل:ال ذلك مث

القراءتّي، وإمنا ، فهنا ابن عادل رمحه هللا من خالل تتبعه يف هذا املوضع مل يوجه (9)يُرِد " يف الثاء والباقون ابإلظهار

 .(10) اكتفى إبيرامها بدون توجيه والقراءتّي متواترتّي

عندما نقول ابملأثور أي توجيه القراءات أبية من القرآن أو بقراءة أخرى أو ابلسنة أو و   :أثوراثنياً: توجيه القراءات ابمل  

 الصحابة أو التابعّي:  قراءةب

 : من القرآن  بقراءة متواترةتوجيه القراءات    .أ

 

 ( مل أجد من ذكر له اتريخ والدة وإمنا هذا الذي أثبتناه من خالل تتبع صفحات النت. 6)

 م.2010هـ = ديسمرب  1432رشيف ملتقى أهل التفسري، حمرم إ( 7)

 .145( سورة آل عمران، آية: 8)

 م. 1998العلمية، بريوت، ، دار الكتب 5/587اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 9)

  م.2000، دار الكتب العلمية، بريوت، 111شرح طيبة النشر يف القراءات، مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري حممد بن حممد بن يوسف: ( 10)
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وحيث   أمنا " ُبْشراً " فقرأه يف هذه السنورةقال عندها:    (11)﴾َوُهَو ٱلَِّذي يُرِسُل ٱلرنِيَََٰح ُبشرَاً ﴿عند قوله تعاىل:  مثال ذلك  

وهي قراءة احلسِن وأيب َعْبِد الرَّمْحِن،  ﴾ُشرَاً نُ ﴿: والشِنّي انفع وأبو عمرو وابن كثري بضم النون  ورد يف غريها من السُّورِ 

َبَة ْبن نَصاٍح وعيَسى ْبِن ُعمر وأيب حيىي، وأيب نـَْوَفٍل األْعرَابيَّّْيِ ، وأيب رجاء خبالف عنهم ابلضم " ُنُشراً " قال هنا: وَشيـْ

: على النََّسِب: إمَّا إىل النِنْشر   يف معناه قيلو ُشُرٍف" وهو مجع شاذٌّ يف فاعل، و  بـُُزٍل" و "َشاِرفٍ  و كبازل"مجع اَنِشٍر 

  ﴾ رَاشْ نُ ﴿وسكون الشّي  نونوقرأ ابن عامر ابل( 12)﴾َوإِلَْيِه النُُّشورُ ﴿ضدَّ الطيِن ، وإمَّا إىل النُُّشوِر مبعىن اإلحياء كقوله: 

فنالحظه ( 13)﴾يـُْرِسَل الرناَِيَح ُمَبشِنرَاتٍ َوِمْن آاَيتِِه َأن ﴿ وهو مجع بشرية كنذيرة ونُُذر مأخوذٌة يف املعىن من قوله تعاىل:

 .(14)هنا أنه بّي معىن القراءتّي وجههما آبيتّي من القرآن 

 :شاذةبقراءة   اتتوجيه القراء  .ب

وانفع وحفص بكسر ميم " ِمْن " وجرِن "  األخوان قرأ قال:   (15)﴾َها ِمن حَتِتَهاافـََنادَ ﴿  عند قوله تعاىل: مثال ذلك

فالقراءُة األوىل تقتضي أن يكون الفاعُل يف " اَنَدى   (16)حتِتها " على اجلار واجملرور ، والباقون بفتح َمْن ، ونصب " حتَتها

 :" َمكراً ، وفيه أتويالن 

 

 .57( سورة األعراف، آية: 11)

 .25( سورة امللك، آية: 12)

 .46( سورة امللك، آية: 13)

 م1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 9/163اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 14)

 .24( سورة مرمي، آية: 15)

ريوت، ، دار الكتب العريب، ب102التيسري ىف القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين، ( القراءة متواترة انظر، 16)

 م. 1984
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 على ذلك قراءُة ابن عبَّاس " فناداها ملٌك أحدمها : هو جربيُل ومعىن كونه " ِمْن حتتها ، أنه يف مكاٍن أسفل منها ويدلُّ 

 فنالحظ هنا أنه وجنه القراءة بقراءة ابن عباس.  (17)ِمْن حتِتها فصرَّح به

 :قراءة النيبب  اتتوجيه القراء  .ج

ِلَك فَلَيفَرُحواْ ﴿  عند قوله تعاىل:  مثال ذلك عثمان بن عفان، وأيبُّ، وأنس، واحلسن، وأبو جراء، وابن   قال وقرأ(18)﴾فَِبذََٰ

ابلسنة  ةرمحه هللا وجه القراء ابن عادلفنالحظ أن  (19)وهي قراءة النيب ﴾فَرُحواْ تفَل﴿: هرمز، وابن سريين بتاء اخلطاب

 .(20)وقراءة التاء متواترة وهي قراءة رويس  ملسو هيلع هللا ىلصبّي أهنا قراءات النيب  و 

 توجيه القراءات أبقوال الصحابة أو مبا ورد يف مصاحفهم:  .د

ُق اْلَعِليمُ ﴿ عند قوله تعاىل:مثال ذلك  وكذا هي يف مصحف  "ُهو اخلَاِلقُ "رأ زيد بن علي واجلحدري:ال قق (21)﴾اخلَْالَّ

 جنده هنا أورد قراءة زيد مث أردف توجيهها أبهنا يف مصحف أيب وعثمان. (22)أيبن وعثمان 

 

 

 

 

 

 

 . م1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 358/ 10اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 17)

 . 58( سورة يونس، آية: 18)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 9/163اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 19)

 م.2000، دار الكتب العلمية، بريوت، 249طيبة النشر يف القراءات، مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف،( شرح 20)

 . 86( سورة احلجر، آية: 21)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 485/ 11( اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: 22)
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  توجيه القراءات أبقوال التابعني:.  ه

قـَتـَُّلوا" واحلسن وأيب عبد الرمحن " وقرأ ابن كثري وابن عامرقال:  (23)﴾آَقد َخِسَر ٱلَِّذيَن قـَتَـُلو ﴿ عند قوله تعاىل:مثاله 

احلسن التابعي اجلليل  لقراءة املتواترة " قـَتـَُّلوا " أبهنا قراءة  وجنه ايتضح أنه  (24)ابلتنْخِفيفِ   ُمَبالَغة وتكثرياً والباقونابلتشديد  

 السلمي.  وأيب عبد الرمحنالبصري  

  و. توجيه القراءات من السنة:

ُو أبيه«  وأصله املثل، ويف احلديث: »عمَّ الصِننـُْو« : الفرع  قال عندها    (25)﴾ِصنـَْوانٍ ﴿مثاله عند قوله تعاىل    ( 26)الرَّجل ِصنـْ

 فنجده هنا بّي معناها ابملثل مث أردفها توجيهها ابلسنة ابحلديث الشريف.   (27)،  والعامة على كسر الصاد  "مثله"أي:  

 اثلثاً ـ توجيهه للقراءات ابللغة العربية: 

 وجه ابن عادل القراءات ابللغة العربية ومشتقاهتا وأبدع يف توجيهها أميا ابداع وإليك األمثلة على ذلك: 

 توجيه القراءات ابالشتقاق اللغوية:.  أ

قرأ األخوان وحفص عن  عاصم " فـَُيْسِحَتُكم " بضم الياء وكسر قال:    (28)﴾بٍ فـَُيسِحَتُكم ِبَعَذا﴿  عند قوله تعاىل:  مثاله

 الفرزدق التميمي :  :فقراءة األخوين من أْسَحَت رابعياً قال  احلاء والباقون بفتحهما

اِل إالَّ ُمْسَحتاً أْو جُمَلِنفُ 
َ
 وَعضَّ َزَماٍن اَي اْبَن َمْرَواَن ملَْ َيدَْع      َمَن امل

 

 . 140سورة االنعام، آية: ( 23)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 465/  8( اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: 24)

 . 4( سورة الرعد، آية:25)

، مؤسسة الرسالة، 526  /15لتميمي:  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، ا( احلديث صحيح انظر  26)

 م.1993بريوت، 

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 246/ 11( اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: 27)

 .61( سورة طه، آية: 28)
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الشعر الذي استقصاه فلم يرتك منه وقراءة الباقّي من سحته ثالثياً لداللة على االستقصاء والنفاد ومنه سحت احلالق 

 اللغوي.ابالشتقاق    (30)القراءتّيففي هذه املثال وجه    (29)شيئاً 

 ب ـ توجيه القراءات ابلشعر العريب:

قرأ قال:   (31)﴾فَِإَذا بَرَِق ٱلَبَصرُ ﴿  القراءات ابلشعر العريب وهو كثري يف تفسري فمثالً عند قوله تعاىل: بن عادليوجه ا

 انفع وأابن عن عاصم بـََرق بفتح الراء

 فـَنَـْفَسك فاْنَع َوال تـَنـَْعيِن 

 

**** 
 وَداِو اْلُكلوَم َوال َترْبَقِ 

 

والعرب تقول لإلنسان املتحريِن املبهوت   َفزِع وهبُِت وحترين   أيوالباقون: ابلكسر برِق    ،أي ال تفزع من كثرة الكلوم اليت بك

  قال الشاعر:  قد برِق فهو برِقٌ 

 ملَّا أاَتين ابُن ُعَمرْي راِغباً   

 

**** 
 قْ أْعطيُته ِعيسًا ِصَهااًب َفربِ 

 

  .  (32)فنجده هنا أنه وجه القراءتّي ابلشعر العريب

 

 

 

 

 م. 1998الكتب العلمية، بريوت، ، دار 291 / 13اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 29)

، دار الكتب العريب،  103التيسري يف القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين: ( القراءاتن متواتراتن انظر 30)

 م.1984بريوت، 

 . 7(  سورة القيامة، آية: 31)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 550 /19عادل الدمشقي: اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن (  32)
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 توجيه القراءات ابلبالغة:ج ـ  

َويَوَم ٱلِقيَََٰمِة يـَُردُّوَن ِإىَلَٰ َأَشدِن ٱلَعَذاِب َوَما ﴿  القراءات ابلبالغة وهو كثري جداً مثال ذلك عند قوله تعاىل:  ابن عادليوجه  

ُ ِبغََِٰفٍل َعمَّا تَعَمُلونَ  التفااتً راجعاً إىل قوله "أَفـَتـُْؤِمُنوَن" فخرج من ء ابلغيبة على املشهور  ييـَُردُّوَن قر   قوله :قال:    (33)﴾ٱَّللَّ

َوَما اَّللَُّ ِبَغاِفٍل ﴿: وكذلك، "َمْن يـَْفَعلْ : وقرأ احلسن "تـَُردُّون" ابخلطاب االلتفات نظراً لقوله، ضمري اخلطاب إىل الغيبة

 .(35)ابلغيبة واخلطاب  (34)ء يف املشهوريقر   ﴾َعمَّا تـَْعَمُلونَ 

 القراءات ابلنحو:د ـ توجيه  

ِذهِ ﴿مثال ذلك عند قوله تعاىل:  قرأ العامة على رفع "أُمَُّتُكْم" خرباً "إنَّ" ونصب "أُمًَّة واِحَدًة" قال:  (36)﴾أُمَُّتُكم ۦ  ِإنَّ هََٰ

وقرأ  ،أخاكإنَّ زيدًا قائٌم : على احلال وقيل على البدل من "َهِذِه" فيكون قد فصل ابخلرب بّي البدل واملبدل فيه حنو

يف توجيه  ابن عادل  أبدعفي هذا املثال ف (38)ابلنصب على البدل من "َهِذِه" أو عطف البيان (37)احلسن "أمََّتُكْم"

 . القراءات أبوجه اإلعراب وهو كثري يف تفسريه

 

 

 

 

 . 85( سورة البقرة، آية: 33)

 م. 1984، دار الكتب العريب، بريوت، 62التيسري ىف القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين:( 34)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 258  /2ادل الدمشقي: اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن ع( 35)

 . 92( سورة األنبياء، آية: 36)

اجمللس -،  وزارة األوقاف2/65: ، عثمان بن جين املوصلي أبو الفتحاحملتسب يف تبيّي وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( قراءة احلسن شاذة أنظر 37)

 م. 1999األعلى للشئون اإلسالمية، 

  م.1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 590 / 13اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 38)
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 :ه ـ توجيه القراءات بلغات العرب

وزيُد بُن علين وقرأ قرأ العامة ابلفك وهي لغة احِلَجاز قال:  (39)﴾تـََقلُّبـُُهم يف ٱلِبلََٰدِ َفاَل يَغُررَك ﴿ عند قوله تعاىل: مثاله

قبائل فهنا وجه القراءتّي ونسب كل قراءة إىل  (41)ابإلدغام مفتوح الراء وهي لغة مَتِيمٍ  (40)"فال يـَُغرَّكَ "وُعبَـْيُد بن ُعَمرْيٍ 

 العرب.

 ابلرسم العثماين:رابعاً ـ توجيه القراءات  

َا حَنُن  آقَاُلو ﴿ :الكثري من القراءات ابلرسم العثماين مثال ذلك عند قوله تعاىل بن عادللقد وجه اإلمام ا ِإانَّ َمَعُكم ِإمنَّ

ْصَحفِ والوقوف عليها بواو وقد وقف محزة حبذف صورة اهلَْمزَِة قال:  (42)﴾ُمسَتهزُِءونَ 
ُ
خالل فمن  (43)اتباعًا لرسم امل

 .وجه قراءة محزة عند الوقف اتباعاً لرسم املصحفابن عادل ن  أيتضح    مثلةاأل

 خامساً: توجيه القراءات أبحكام التجويد والتالوة:

بتخفيف  ""َتَساَءُلونَ  :قرأ الكوفيون قال:  (44)﴾َءُلونَ آَوٱتَـُّقوْا ٱَّللََّ ٱلَِّذي َتسَ ﴿ :مثال ما وجه ابإلدغام عند قوله تعاىل

 السّي على حذف إحدى التاءين ختفيفاً وقرأ الباقون ابلتشديد على إدغام اتء التفاعل يف السّي ألن مقاربتها يف اهلمس

 

 .40(  سورة غافر، آية: 39)

 م. 2001، دار الكتب العلمية، لبنان،  7/432تفسري البحر احمليط، أبو حيان حممد بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي: (  40)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 17/11علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي:  اللباب يف(  41)

 . 14(  سورة البقرة، آية: 42)

   م.1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 1/3( اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: 43)

 . 1( سورة النساء، آية:44)
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فنجده يف املثال أنه وجه قراءة التشديد ابإلدغام،  (45)" ست" واألصل "ِسْدسٌ " كما يقال:وهلذا تـُْبَدُل من السّي  

 .(46)والقراءاتن متواتراتن 

 : شرعيالكم  احلان يلب  اتسابعاً: توجيه القراء

َواَل ﴿: قد وجه بعض القراءات لبيان وتوضيح احلكم الشرعي مثال ذلك عند قوله تعاىل بن عادلجيد الباحث أن ا

على األصل  "هَّرن يتطَّ "وقرأ محزة والكسائيُّ وأبو بكٍر بتشديد الطَّاء واهلاءقال:  (47)﴾تَقَربُوُهنَّ َحَّتََّٰ َيطُهرنَ 

فنجده يف هذا   (48)والباقون"َيْطُهْرَن" مضارع َطُهَر وقراءة التَّشديد معناها يغتسلن، وقراءة التَّخفيف معناها ينقطع دمهنَّ 

 ،فقراءة التخفيف تبّي جواز مجاع النساء بعد انقطاع الدم اً شرعي اً بين عليهما حكمو املثال قد وجه قراءتّي متواترتّي 

 وهذه املسألة مطولة يف كتب الفقه.  وقراءة التشديد تبّي عدم جواز مجاع النساء بعد انقطاع الدم إال بعد االغتسال

 اثمناً: توجيه القراءات لبيان املعىن التفسريي:

ُروَن ِمَن ٱأَلعرَاِب لُِيؤَذَن هَلُمَء آَوجَ ﴿ مثال ذلك عند قوله تعاىل: َعذِن
ُ
ُرونَ قال:  (49)﴾ٱمل عذِن

ُ
بفتح العّي " قرأ اجلمهور "امل

 وتشديد الذَّال وهي حتتمل وجهّي:

 .أنه توهَّم أنَّ لُه ُعذراً وال عذر لهُ   واملعىن  عىن التكليفمبأن يكون وزنه "فعَّل" مضعنفاً  

ونُِقلت حركتها  واألصُل "اعتذَر" فأدغمت التاُء يف الذال أبن قلبت اتُء االفتعال ذاالً " "افْـتَـَعلوالثاين: أن يكون وزنه   

ْعَتِذُروَن" ءَ آَوجَ إىل السَّاكن قبلها وهو العّي ويدلُّ على هذا قراءُة سعيد بن ُجبري "
ُ
على األصل وإليه ذهب  (50)امل

 

   م.1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 6/143اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 45)

 م.1984، دار الكتب العريب، بريوت،  71القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين: التيسري يف( 46)

 . 122آية:( سورة البقرة، 47)

 م. 1998ار الكتب العلمية، بريوت، ، د4/74اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 48)

 . 90( سورة التوبة، آية:49)

 م. 2001، دار الكتب العلمية، لبنان، 5/86البحر احمليط، أبو حيان حممد بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي:( 50)
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يـَْعَتِذُروَن إِلَْيُكْم ﴿:  والزَّجَّاُج وابن األنباري واالعتذار قد يُكون ابلكذِب كما يف قولهوالفرَّاُء وأبو عبيد وأبو حامت    األخفشُ 

 وقد يكون ابلصِندِق كقول لبيد:   ""ال تـَْعَتِذُروا:  وكان ذلك االعتذار فاسداً لقوله  (51)﴾ِإَذا َرَجْعُتْم ِإلَْيِهمْ 

 وَمْن يـَْبِك َحْوالً َكاِمالً َفقِد اعتذرْ 

وقرأ زيد بن علين والضحاُك واألعرُج وأبو صاحل وعيسى بن هالل وهي قراءة ابن عباس وجماهد ،  يريد : فقد جاء بُعْذرٍ 

ْعذُروَن" بسكون العّي وكسر الذَّال خمففة من أْعَذر يـُْعِذرك" أْكَرم يُْكرِم
ُ
وهم املبالغون يف  أيضًا ويعقوب والكسائي "امل

 فنجده يف هذا املثال وجه القراءة لبيان املعىن التفسريي لآلية، بقراءة سعيد.  (52)الُعْذرِ 

 اتسعاً: توجيه القراءة لبيان مسائل العقيدة:

ُ َمآ َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرَّْمَنا ِمن  ﴿ :مثال ذلك عند قوله تعاىل   َب َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكواْ َلْو َشآَء اَّللَّ َشْيٍء َكذِلَك َكذَّ

ملا حكى عن أْهل اجلاِهليَّة إقدامهم على احلُْكم يف دين اَّللَّ بغري َدلِيل حكى ُعْذَرُهم قال عندها:    (53)﴾الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهم

ت فيقولون: َلو نَـَعَنا عن هذا الُكْفر وحيث مل مَيْنَـْعَنا عنه ثبت   َشاء هللا ِمنَّا أال َنْكُفر  يف كلِن ما يـُْقِدُمون عليه من الُكْفرايَّ
َ
مل

َجربة وهو قوهلم:، وهذا القول من الكفار يوافق أنه ُمرِيٌد لذلك وإذا أراده ِمنَّا امتنع ِمنَّا ترُكه فُكنَّا َمْعُذورين فيه
ُ
 قول امل

 قراءاتن: التَّخفيف والتثقيل  آليةا  ويف" قال احلليب عندها َلْو َشاء اَّللَّ ِمننا أالَّ ُنْشرِك مل ُنْشرِك"

م قد َكَذبُوا يف ذلك الَقْول وذلك َيُدلُّ على  ﴾َب الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهمَكذِلَك َكذَ ﴿: أما قراءة التخفيفف فهي َتْصرِيح أبهنَّ

ة يف هذه املْسألة كذٌب. جربِن
ُ
 أن قول امل

بُوا   ﴾قـَْبِلِهم  َب الَِّذيَن ِمنَكذِلَك َكذَّ ﴿وأمَّا ِقرَاءة التَّْشديد:   ُم كذَّ فال ميكن مَحُْلها على أن الَقْوم استوَجُبوا الذَّمَّ بسبب أهنَّ

ًا للمْعىَن الذيَ ُدلُّ عليه قراءة "َكَذَب" ابلتَّْخِفيف فتصري  ْذِهب ألان لو مَحَْلنا اآلية عليه لكان هذا املعىن ِضدن
َ
هذا امل

 

 . 94ة، آية:( سورة التوب51)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 169/ 10اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 52)

  . 148( سورة األنعام، آية:53)
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رَاِد منهإحدى القراَءَتّْي ِضدَّ األْخرى وإذا َبَطل ذ
ُ
ن ُكلَّ من كذَّب نَِبيناً  من األنِْبَياء يف الزََّمان أ  لك وجب مَحُْله على أن امل

 -ة هللا املتقدَّم فإمنا كذَّبه هبذا الطَّريق ألنه يـَُقول: " الكل مبَِشيَئة هللا فهذا الذي أان َعَلْيه من الُكْفِر إمنا َحَصل مبِشيئَ 

مَيْنَـْعيِن منه " وإذا مَحَْلنا اآلية على هذا الَوْجه صارت الِقرَاءة ابلتَّْشِديد مؤكَّدة للِقرَاَءة ابلتَّْخفيف فيصري , فلم  -تعاىل 

ة َجربَّ
ُ
  .(54)جمُموع الِقرَاَءَتّْي داالً على إْبطَال قـَْول امل

 اخلامتة:

نا األخرية بعد الطريق الذي قطعناه بّي أتمل وتفكر بعد محد هللا ورعايته ها حنن نصل إىل ختام حبثنا هذا ونضع فيه قرات

وحبث ودراية واستنباط واطالع يف موضوع منهج ابن عادل يف توجيه القراءات وقد توصلنا يف هناية البحث إىل أهم 

 النتائج:

متميزة سواء يف القراءات وتوجيهها . يعترب ابن عادل عاملاً فذاً يف القراءات وتوجيهها وأنَّ كتابه اللباب موسوعة قرآنية  1

 أو النحو أو البالغة أو التفسري.

. استخندم ابن عادل مجيع املصادر يف توجيه القراءات فقد وجَّهها ابلقرآن والسنة وقراءة الصحابة والتابعّي وابللغة 2

 والتجويد والرسم واألحكام واملعىن والعقيدة.

 على النحو وليس العكس.. تعترب القراءات القرآنية حجة كبرية  2

 . حرنِية االجتهاد يف توجيه القراءات ملن كان عاملاً ابلقراءات واللغة وليس مقصوراً على من قبلنا.3

. أكثر نقل ابن عادل للقراءات وتوجيهها هو من كتاب البحر أليب حيان ومن كتاب الدر املصون أليب حفص 4

 احلليب. 

  

 

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 8/496اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 54)
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