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ملخص: 

تف�سريه  يف  �ملتو�ترة  �لقر�ء�ت  توجيه  يف  حمي�سن  �ل�سيخ  منهج  عن  �لدر��سة  حتدثت 
)فتح الرحمن الرحيم يف تف�صري القراآن الكرمي( . وقدمت ترجمة موجزة عن حياة �ل�سيخ 
حمي�سن، ثم حتدثت عن منهجه يف توجيه �لقر�ء�ت �ملتو�ترة، حيث �قت�رش �ل�سيخ على �إبر�ز 
�لقر�ء�ت �ملتو�ترة دون �ل�ساذ منها، ومل ُيظهر ترجيحًا للقر�ء�ت �ملتو�ترة فيما بينها، وعمل 
على توجيه �لقر�ء�ت لغويًا، ونحويًا، وبالغيًا، وفقهيًا. وقد جاءت در��سته موجزة مركزة يف 
هذ� �لكتاب حيث �قت�رش على ما ر�آه ر�جحا من �ملعاين دون �الإطالة يف عر�ص �الآر�ء، وقد 

وقف �لباحث على �أبرز مظاهر منهجه يف توجيه �لقر�ء�ت �ملتو�ترة. 
الكلمات املفتاحية: �لقر�ء�ت، حمي�سن، فتح �لرحمن
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Al sheikh Muhaisen′s method in directing continual Qiraa′at 
in his Tafseir [Fath Al - Rahman Al - Raheim 

in interpreting The Holy Quran

Abstract: 

The research discusses Al sheikh Muhaisen's method in directing continual 
Qiraa'at in his Tafseir [bengining with/ Fateh Al - Rahman Al - Raheim in 
interpreting The Holy Quran]. This study as well contains a biography of him 
then discusses his approach in directing continual Qiraa'at, where he suffices 
with the most common Qiraa›at rather that peculiar ones. Moreover, he does 
not show any probability for continual Qiraa'at. He worked on directing 
those Qiraa'at in terms of linguistics, grammar, eloquence, and jurristically. 
A summarized is enclosed in this book to focus on preponderant opinions 
in the term of meanings with no reference to opinions. Finally, researchers 
study his prominent characteristics of his approach dealing with continual 
Qiraa'at directing. 

Key words. Qiraant, Muheisin, start with Fateh Alrahman 
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مقدمة:
�حلمد هلل �لذي �أنزل على �الأمة �أعظم كتاب، فبهر به �لقلوب و�الأب�سار و�الألباب، و�ل�سالة 

و�ل�سالم على خري �خللق و�لعباد �سيدنا حممد وعلى �آل بيته و�سحبه �لكر�م �الأطياب. 
�لعلم �رتباطه ب�رشف  �لقر�ء�ت، ومن �رشف  �لعزيز علم  �لكتاب  �أ�رشف علوم  فاإن من 
�هلل عز وجل. فهو علم يبحث يف  بكتاب  وثيقا  �رتباطا  �رتباطه  �ملعلوم، وذلك من خالل 
�لعلم بنزول �لوحي، و��ستمر  �بتد�أ هذ�  �أ�سوال وفر�سا. وقد  �لقر�آنية  �لنطق بالكلمات  كيفية 

حتى وقتنا �حلا�رش. 
وقد برز يف هذ� �لقرن ثلة من علماء �لقر�ء�ت، �لذين �سخرهم �هلل عز وجل خلدمة كتابه 
�أثر و��سح يف خدمة هذ� �لعلم، نذكر منهم على �سبيل �ملثال: حممد بن  �لعزيز، وكان لهم 
�إماما يف ع�رشه قر�ءًة و�إقر�ًء، و�ل�سيخ علي  1313هـ، وكان  ، �ملتوفى �سنة  �مُلتويلِّ �أحمد 
�ل�سباع �ملتوفى 1380هـ، �سيخ �لقر�ء يف �لديار �مل�رشية، و�ل�سيخ عامر عثمان �ملتوفى 
�سنة 1408هـ، وهو �إمام يف �لقر�ء�ت. وممن برز يف هذ� �لزمان �ل�سيخ حممد �سامل حمي�سن، 
�لذي يعد من رو�د علم �لقر�ء�ت، ونظر� لتخ�س�سه يف هذ� �ملجال �أردنا، بعد �لتوكل و�العتماد 
على �هلل عز وجل، �أن نقوم بد�ر�سة منهج �ل�سيخ حمي�سن يف توجيه �لقر�ء�ت يف تف�سريه فتح 

�لرحمن �لرحيم يف تف�سري �لقر�آن �لكرمي. 

أهمية البحث وأسباب اختياره: 
�لقر�ء�ت . 1 �أ�ستاذ  �هلل  رحمه  كان  فقد  وزمالئه،  �أقر�نه  بني  �لعلمية  �ل�سيخ  مكانُة 

�لقر�ء�ت يف  ق�سم  موؤ�س�سي  �ملنورة، وهو من  باملدينة  �الإ�سالمية  باجلامعة  �لقر�آن  وعلوم 
�الإ�سالمية،  �سعود  بن  �الإمام حممد  بجامعة  �لقر�آن  وعلوم  �لقر�ء�ت  و�أ�ستاذ  �جلامعة،  هذه 
وع�سو جلنة ت�سحيح �مل�سحف �ل�رشيف باالأزهر، وم�سحح لطبعة �مل�سحف �ل�رشيف، مما 

يدلُّ على متكنه من ر�سم �مل�سحف و�سبطه، ونحو ذلك. 
در��سة تف�سري �ل�سيخ حممد �سامل حمي�سن، فهو تف�سري متخ�س�ص يف عر�ص �لقر�ء�ت . 2

وتوجيهها، ويعد مو�سوعة ومرجعا يف ذلك. 
�لرحمن . 3 فتح  تف�سريه  �لقر�ء�ت يف  توجيه  منهجه يف  تكلَّم عن  �أن  الأحد  ي�سبق  مل 

�أن  �هلل  و�أ�ساأل  �أعلم،  ر�سالة علمية فيما  �أو  ُم�ستقل،  �لكرمي ببحث  �لقر�آن  تف�سري  �لرحيم يف 
يوفقني وي�سددين يف �إجناز ذلك. 
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 أهداف الدراسة: 
وياأتي �لهدف من �لدر��سة من خالل �إبر�ز منهج �ل�سيخ حمي�سن يف توجيه �لقر�ء�ت يف 
تف�سريه فتح �لرحمن �لرحيم يف تف�سري �لقر�آن �لكرمي. وحدد �لباحث حدود �لدر��سة من خالل 
تف�سري �ل�سيخ حمي�سن �ملو�سوم بفتح �لرحمن �لرحيم يف تف�سري �لقر�آن �لكرمي. وكتب �لقر�ء�ت 

ذ�ت �لعالقة باملو�سوع. 
الدراسات السابقة: 

يف  حمي�سن  �ل�سيخ  منهج  عن  تكلَّم  �أن  الأحد  ي�سبق  مل  و��ستق�سائي  بحثي  خالل  من 
توجيه �لقر�ء�ت يف تف�سريه فتح �لرحمن �لرحيم يف تف�سري �لقر�آن �لكرمي ببحث ُم�ستقل، �أو 

ر�سالة علمية فيما �أعلم. 
منهج الدراسة: 

�تبعت يف هذه �لدر��سة �ملنهج �لو�سفي و�ملنهج �لتحليلي، وذلك من خالل �لتعريف 
بال�سيخ حمي�سن، وبيان منهجه يف توجيه �لقر�ء�ت �ملتو�ترة من خالل تف�سريه فتح �لرحمن 

�لرحيم يف تف�سري �لقر�آن �لكرمي، وقمت كذلك: 
�بتد�أ غالبا بذكر قول �ل�سيخ حمي�سن يف �مل�ساألة، ثم �أقوم بتو�سيحها �إن �حتاجت . 1

�إىل ذلك، و�أعقب عليها �إن �قت�سى �الأمر ذلك. و�إن جاء �لكالم يف �مل�ساألة مقت�سبًا، �أتو�سع يف 
عر�سها مع عدم �الإطالة ليت�سح �الأمر وتعم �لفائدة. 

توثيق �الآيات �لقر�آنية �لتي وردت يف �لدر��سة بذكر ��سم �ل�سورة ورقم �الآية. . 2
عزو كل قر�ءة �إىل قارئها من خالل �لرجوع �إىل م�سادرها من كتب �لقر�ء�ت. 3
و�سع �لكالم �ملنقول بني �أقو��ص، مع �لتز�مي �الأمانة �لعلمية عند �لنقل مع ن�سبة . 4

كل قول �إىل �ساحبه. و�إن كان يف �لكالم �ملنقول ت�رشف �أ�سري �إىل ذلك يف �لهام�ص. 
�لكتاب، . 5 و��سم  �ملوؤلف،  ��سم  �إىل  �لهام�ص  يف  مرجع  �أي  من  �لنقل  عند  �الإ�سارة 

�إن وجدت. و�إذ� نقلت منه مرة  �لطبع  �لطبعة و�سنة  �لنا�رش، ورقم  �إن وجد، و��سم  و�ملحقق 
�أخرى �كتفي بذكر ��سم �ملوؤلف و�لكتاب. 

خطة البحث
ا�صتمل البحث على مقدمة، ومبحثني، وخامتة على النحو الآتي: 

Ú  .ملقدمة: وت�ستمل على �أهمية �ملو�سوع، و�سبب �ختياره، وخطة �لبحث�
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Ú  .ملبحث �الأول: �لتعريف بال�سيخ حممد �سامل حمي�سن وبتف�سريه�
حياته  �لثاين:  و�ملطلب  ومولده.  ��سمه  �الأول:  �ملطلب  مطالب:  �أربعة  على  وي�ستمل 
�ل�ساد�ص:  و�ملطلب  وفاته.  �خلام�ص:  �ملطلب  وتالميذه،  �سيوخه  �لثالث:  و�ملطلب  �لعلمية. 

�لتعريف بتف�سريه. 
Ú ملبحث �لثاين: منهج �ل�سيخ حممد �سامل حمي�سن يف توجيه �لقر�ء�ت�

وي�ستمل على �ستة مطالب: �ملطلب �الأول: معنى توجيه �لقر�ء�ت لغة و��سطالحا، وبيان 
ر�أي �لعلماء فيه. و�ملطلب �لثاين: توجيه �لقر�ء�ت باللغة �لعربية. و�ملطلب �لثالث: توجيه 
و�ملطلب  �لتجويد.  باأحكام  �لقر�ء�ت  توجيه  �لر�بع:  و�ملطلب  �لعثماين.  بالر�سم  �لقر�ء�ت 
�خلام�ص: توجيه �لقر�ء�ت لبيان حكم �رشعي. و�ملطلب �ل�ساد�ص: ذكر �لقر�ءة بدون توجيه. 

و�خلامتة: وت�ستمل على �أهم �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لباحث. 

املبحث األول - التعريف بالشيخ حممد سامل حميسن وبيان سريته الذاتية:

وي�صتمل على اأربعة مطالب: 
املطلب الأول: ا�صمه ومولده ◄

هو حممد بن حممد بن حممد بن �سامل بن حمي�سن، ولد بقرية �لرو�سة، مركز فاقو�ص، 
من حمافظة �ل�رشقية، بجمهورية م�رش �لعربية، �سنة 1929م )1( 

املطلب الثاين - حياته العلمية:  ◄
�إتقانه  �بتد�أ �ل�سيخ حممد �سامل حمي�سن حياته �لعلمية بحفظ كتاب �هلل عز وجل، مع 
باالأزهر  �لتحق  ثم  عباده،  على  وجل  عز  �هلل  ينها  �لتي  �لنعم  �أعظم  من  وهي  وجتويده، 
در��سة  م�سايخها ونهل من علومها، ودر�ص  فدر�ص على  �لعلم،  لطلب  �لقاهرة  �ل�رشيف يف 
نحو و�رشف  من  �للغة  وعلوم  و�الإ�سالمية،  �ل�رشعية،  �لعلوم  تعلم  ما  ومن جملة  نظامية، 
وبالغة، وعلوم �لقر�آن، و�لقر�ء�ت �لقر�آنية، وغالبية �لعلوم �ملت�سلة بالقر�آن �لكرمي من �سبط 
�لقر�آن �لكرمي، ور�سمه، وعد �آياته، ونتيجة لذلك ح�سل على �لتخ�س�ص يف �لقر�ء�ت وعلوم 

�لقر�آن من معهد �لقر�ء�ت �لتابعة لالأزهر �ل�رشيف عام 1953م )2( . 
تلقى �ل�سيخ �لقر�ء�ت �لع�رش من كتابي: �لتي�سري يف �لقر�ء�ت �ل�سبع الأبي عمرو �لد�ين، 
يف  �لن�رش  كتاب  من  تلقاها  كما  �جلزري،  بن  حممد  لالإمام  �لثالث،  �لقر�ء�ت  يف  و�لدرة 
�لقر�ء�ت �لع�رش لالإمام �بن �جلزري، وهذه �لقر�ء�ت �لقر�آنية تلقاها جميعها م�سافهة على 
�أ�ستاذ وعالمة ع�رشه، �مل�سهور بالدقة و�ل�سبط، و�سحة �ل�سند، ف�سيلة �ل�سيخ عامر �ل�سيد 



47

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (2) - تشرين 

�سبع  خالل  يف  �ل�رشيف،  باالأزهر  �لقر�ء�ت  مبعهد  وذلك  و�لقر�ء�ت،  �لقر�ء،  �سيخ  عثمان، 
�سنو�ت، من عام 1946م �إىل عام 1953م، .. ، وقر�أ على �سيخه �ل�سيخ عامر �ل�سيد عثمان 
م�سافهة  �سيخه  على  قر�أ  وقد  �آخره،  �إىل  �أوله  من  كلمة،  وكلمة  �آية،  �آية  كله  �لكرمي  �لقر�آن 
ختمتني كاملتني طو�ل �سبع �سنو�ت، �خلتمة �الأوىل: بالقر�ء�ت �لع�رش من كتابي �ل�ساطبية 
و�لدرة، و�خلتمة �لثانية: بالقر�ء�ت �لع�رش: من كتاب طيبة �لن�رش، وبعد ذلك �أقره �سيخه باأن 
يقر�أ ويقرئ �لقر�آن �لكرمي بجميع �لقر�ء�ت و�لرو�يات �إفر�د� وجمعا« )3( . ثم و��سل �ل�سيخ 
تعليمه، فالتحق بجامعة �لقاهرة، ودر�ص يف كلية �الآد�ب، فح�سل على درجة �ملاج�ستري يف 
�الآد�ب �لعربية، و��ستمر �ل�سيخ يطلب �لعلم و�ملعرفة ونال �سهادة �لدكتور�ه يف �لتخ�س�ص 

نف�سه، ومن �جلامعة نف�سها، مع رتبة �ل�رشف �الأوىل )4( . 
وكما �أن لل�سيخ حمي�سن موؤلفات كثرية يف �ستى فروع �ل�رشيعة، وباالأخ�ص ما يتعلق 
بالتف�سري، وعلوم �لقر�آن و�لقر�ء�ت وغريها من فقه ولغة، منها على �سبيل �ملثال يف جمال 
�لتف�سري: فتح �لرحمن �لرحيم يف تف�سري �لقر�آن �لكرمي، ]مطبوع[، و�سوف يكون هذ� �لتف�سري 
هو جمال بحثنا. و تف�سري �للوؤلوؤ �ملنثور يف تف�سري �لقر�آن باملاأثور ]مطبوع[، �أما يف جمال 
�أبرزها: كتاب �لهادي يف  �لقر�ء�ت فقد بلغت موؤلفاته على ما يزيد عن ثالثني موؤلف من 
و�لتف�سري  و�الإعر�ب،  �للغة،  حيث  من  �لقر�ء�ت  تخريج  يف  و�مل�ستنري  �لن�رش،  طيبة  �رشح 
]مطبوع[، و�ملغني يف توجيه �لقر�ء�ت �لع�رش �ملتو�ترة ]ثالثة �أجز�ء[ مطبوع، �ملهذب يف 

�لقر�ء�ت �لع�رش وتوجيهها من طريق طيبة �لن�رش ]جزء�ن[ مطبوع )5( . 
املطلب الثالث - �صيوخه وتالميذه:  ◄

�ملف�رش  تاأثر  �إىل  �إ�سافة  �لعلمية،  �مل�سادر  تنوع  مقام  يقوم  �ملف�رش  �سيوخ  تنوع  �إن 
�لذين  و�لعلماء  و�ل�سيوخ  �الأعالم  هوؤالء  �أبرز  ومن  و�لعلم،  �لفهم  يف  وطر�ئقهم  مبناهجهم 
تلقى �ل�سيخ حمي�سن علمه على �أيديهم، على ح�سب �لعلوم �لتي تلقاها منهم )6( : يف جمال 
حفظ �لقر�آن وجتويده، فقد تلقى هذ� �لعلم على يد كل من: �ل�سيخ حممد �ل�سيد عزب، و�ل�سيخ 
حممد حممود، وحممود بكر. ويف جمال �لقر�ء�ت فقد تلقى هذ� �لعلم على يد كل من: �ل�سيخ 
عبد �لفتاح �لقا�سي، و�ل�سيخ حممود دعيب�ص، و�ل�سيخ عامر �ل�سيد عثمان. �أما يف جمال ر�سم 
�لقر�آن و�سبطه، وعد �آي �لقر�آن، فقد تلقى هذ� �لعلم على يد كل من: �ل�سيخ �أحمد �أبو زيت حار، 
�أما يف جمال �لتف�سري فقد تلقى هذ� �لعلم على يد كل من: �ل�سيخ  و�ل�سيخ حممود دعيب�ص. 

خمي�ص حممد هيبة. و�ل�سيخ كامل حممد ح�سن. وجلهم من علماء �الأزهر �ل�رشيف. 
من  حمي�سن  �ل�سيخ  به  حظي  �لذي  �لكبري،  �لعلمي  �لن�ساط  خالل  فمن  تالميذه،  �أما 
كجامعة  �لعربية،  �لدول  يف  عدة  جامعات  يف  وتدري�سه  �ل�رشيف،  باالأزهر  تدري�سه  خالل 
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�خلرطوم، و�أم درمان يف �ل�سود�ن، وتدري�سه باململكة �لعربية �ل�سعودية، بجامعتي �الإمام 
حممد بن �سعود �الإ�سالمية بالريا�ص، و�جلامعة �الإ�سالمية باملدينة �ملنورة على �ساكنها 
�أف�سل �ل�سالة و�ل�سالم، ومن خالل �إ�رش�ف �ل�سيخ ومناق�سته كثري� من �لر�سائل �لعلمية �سو�ًء 
�لتي تزيد عن مئة ر�سالة علمية، وعلى هذ� فقد تتلمذ على يدي  �لدكتور�ه  �أو  للماج�ستري، 

�ل�سيخ جمموعة كثرية من �لتالميذ، نهلو� من علمه، وتلقو� �لعلم على يديه )7( . 
املطلب اخلام�س - وفاته:  ◄

لقد �أم�سى �ل�سيخ حمي�سن حياته �حلافلة يطلب �لعلم ويعلمه، حا�رش� همه فيما يتعلق 
�أن حفظ �لقر�آن  �لقر�آن وعلومه؛ من تف�سري وجتويد وقر�ء�ت وعلوم قر�آن، فهو منذ  بخدمة 
و�لعمل على تعليمه بجميع قر�ء�ته رو�ية  �لعاملني،  �ل�ساغل كتاب رب  �سغله  �لكرمي، كان 
ودر�ية، ليتحقق فيه بذلك قول �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »خريكم من تعلم �لقر�آن وعلمه« 
فجاءت  �لنافعة،  �ملوؤلفات  من  بالعديد  �الإ�سالمية  �ملكتبة  حمي�سن  �ل�سيخ  �أثرى  ولقد   .  )8(

موؤلفاته �سهلة �الأ�سلوب، و��سحة �لعبارة، غزيرة بالعلم �لنافع، و�لدو�ء �لناجع لكل م�سلم، 
وبعد هذه �مل�سرية و�حلياة �لطيبة، غادر �ل�سيخ حممد �سامل حمي�سن �لدنيا للقاء ربه، يوم 
�ل�سبت، �ملو�فق: �حلادي ع�رش من �سفر 1422هـ – �خلام�ص من مايو 2001م )9( . فرحمه 

�هلل رحمة و��سعة. 
تف�صري  ◄ يف  الرحيم  الرحمن  فتح  بتف�صريه  التعريف   - ال�صاد�س  املطلب 

القراآن الكرمي
هو تف�سري للقر�آن �لكرمي كان �لهدف من كتابته لدى �ل�سيخ حمي�سن رحمه بعد مر�ساة 
�هلل عز وجل، هو ت�سمني هذ� �لتف�سري �لقر�ء�ت �ملتو�ترة، �لتي ثبتت يف �لعر�سة �الأخرية، 
مع �إلقاء �ل�سوء على توجيهها، ون�سبة كل قر�ءة �إىل قارئها، ليكون ذلك مرجعا للمهتمني 
من  �هلل  رحمه  حمي�سن  �ل�سيخ  به  قام  �لذي  �لعمل  هذ�  �أن  �لباحث  ويرى   .  )10( بالتف�سري« 
�لفر�ئد �لتي �نفرد بها يف هذ� �لع�رش، فاأنت ال جتد كتاب تف�سري ��ستمل على �لقر�ء�ت �لع�رشة 
وتوجيهاتها �إال يف هذ� �لتف�سري، فهو عمل ي�سكر له، و�أ�ساأل �هلل تبارك وتعاىل �أن يجعله يف 
ميز�ن ح�سناته، �إنه ويل ذلك و�لقادر عليه. �أما منهجه �لعام وطريقته يف �لتف�سري فقد بني 
�ل�سيخ حمي�سن �أبرز معامل منهجه يف �لتف�سري من خالل �ملقدمة �لتي �سمنها �جلزء �الأول من 

تف�سريه، وهي على �لنحو �الآتي )11( : 
يكتب �الآية �لقر�آنية، ثم يذكر رقمها وفقا لرتتيبها يف �مل�سحف.  -
يبني �سبب نزول �الآيات �إن كان لها �سبب قبل تف�سري �الآية.  -
يذكر �الأحكام �ملن�سوخة قبل تف�سري �الآية، معتمد� �لرو�يات �ل�سحيحة.  -
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يذكر �لقر�ء�ت �ملتو�ترة يف �الآية، مع ن�سبة كل قر�ءة لقارئها، مع �لتوجيه.  -
وال  - ت�سبيه،  بال  �ل�سفات،  الآيات  عر�سه  �أثناء  و�جلماعة  �ل�سنة  �أهل  عقيدة  يقرر 

تعطيل، وال متثيل، وال تاأويل. 
يفو�ص يف �الآيات �ملت�سابهة، بقوله �هلل �أعلم مبر�ده.  -
يجتهد يف �لتف�سري باملاأثور عن �لنبي عليه �ل�سالم، �أو �ل�سحابة، �أو �لتابعني، مع  -

�إ�سناد �لقول �إىل قائله. 
يجتهد يف تف�سري �لقر�آن بالقر�آن، �إذ� �قت�ست م�سلحة �لتف�سري ذلك.  -
بح�سب  - موجزة،  �سهلة  بعبارة  يذكرها  و�لبالغية،  و�ل�رشفية،  �لنحوية،  �لق�سايا 

مقت�سيات �الأحو�ل. 
يذكر �أ�سح و�أو�سح �ملعاين �لداللية للكلمة �لقر�آنية، معر�سا عن �ملعاين �ل�سعيفة.  -
�لن�ص  - عليه  يدل  �لذي  �ملعنى  على  �ل�سوء  تلقي  �لتي  باالأحاديث  كثري�  ي�ست�سهد 

�لقر�آين. 
عدم �لتعر�ص لالإ�رش�ئيليات �إال بقدر �ل�رشورة �لتي يحتاجها يف فهم �الآية �لقر�آنية.  -

هذه �أبرز مالمح منهجيته �لعامة يف �لتف�سري، وقد �لتزم �ل�سيخ بها �أثناء عر�ص تف�سريه. 

املبحث الثاني - منهج الشيخ حميسن يف توجيه القراءات: 

وي�صتمل على �صتة مطالب: 
املطلب الأول - معنى توجيه القراءات لغة وا�صطالحا:  ◄

�ل�سيء، و�لوجهة: كل  �أ�سل و�حد يدل على مقابلة  �لو�و و�جليم و�لهاء:  �لتوجيه لغة: 
. ووجهت   )148 ُمَولِّيَها} )�لبقرة:  ُهَو  َهٌة  ِوجخْ {َوِلُكلٍّ  ��ستقبلته. قال �هلل تعاىل:  مو�سع 
�ل�سيء: جعلته على جهة. و�أ�سل جهته وجهته. و�لتوجيه: �أن حتفر حتت �لقثاءة، �أو �لبطيخة 

ثم ت�سجعها )12( . وجهة �الأمر وجهته ووجهته: �ملو�سع �لذي تتوجه �إليه وتق�سده )13( . 
معنى توجيه �لقر�ء�ت ��سطالحًا: هو بيان وجه �لقر�ءة من حيث �للغة و�ملعنى، وهو 
و�لبالغية،  و�لنحوية،  و�ل�رشفية،  �ل�سوتية،  جو�نبها  من  �لقر�ء�ت  عن  يبحث  علم  �أي�سا 
ببيان عللها  �لقر�ء�ت  �أنه: علم يبحث فيه عن ماهية  �لبع�ص على  . وعرفه   )14( و�لداللية 
�لقر�ء�ت«:  �أخرى منها: »علم علل  . وله م�سميات   )15( �للغة و�الإعر�ب  وتوجيهها من حيث 
وهو علم يتعلق بدر�ية �لقر�ء�ت؛ ويعني ذلك: �أنه ملاذ� �ختار �لقارئ قر�ءة معينة من بني 
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ا �أو لغويًا،  �لقر�ء�ت �لكثرية �لتي �سحت لديه وكان يتقنها؟ فقد يكون هذ� �لوجه تعلياًل نحويًّ
وقد يكون معنويًا �أو نقليًا، ير�عي �لقارئ فيه �أخبار�ً و�أحاديث ��ستاأن�ص بها يف �ختياره. 

فـ«�الحتجاج« معناه: تعليل �الختيار وبيان وجهه من حيث �للغة و�الإعر�ب )16( . 
وعلى هذ� فاإن توجيه �لقر�ء�ت هو علم يك�سف عن وجه �الحتجاج للقر�ءة من خالل 
�لتما�ص �لدليل و�حلجة لالنت�سار للقر�ءة �سو�ء كان من �لقر�آن �لكرمي، �أو �حلديث �ل�رشيف، 

�أو كان من �للغة �لتي ت�سمل �ل�سعر و�لنحو و�ل�رشف و�لبالغة. 
املطلب الثاين - التوجيه اللغوي للقراءات: ◄

�لقر�آنية،  �لقر�ء�ت  بيان وجوه  �لقر�ء�ت هو  �أن توجيه  �لعلم  لدى طلبة  �ملعروف  من 
و�تفاقها مع قو�عد �لنحو و�للغة، ومعرفة م�ستندها �للغوي حتقيقا لل�رشط �ملعروف مو�فقة 
�للغة �لعربية ولو بوجه من �لوجوه )17( . ومن خالل ذلك �سوف يبني �لباحث منهج �ل�سيخ 

حمي�سن يف �لتوجيه �للغوي للقر�ء�ت وذلك من خالل �الآتي: 
Ú  :اأول - توجيه القراءات بال�صتقاقات اللغوية

�أعني بذلك �إبر�ز �ل�سيخ حمي�سن للقر�ء�ت �لتي هي من قبيل �ختالف �للغات، وال يرتتب 
على ذلك �ختالف باملعنى، ومن �ملعلوم لدى �مل�ستغلني بهذ� �لعلم �أن �الختالف يف كثري 
يف  �ل�سيخ  يوردها  �لتي  �الأمثلة  ومن  �للغات.  �ختالف  �إىل  ومرجعها  مردها  �لقر�ء�ت  من 
 ِ ريخْ َبَعًة ِمَن الطَّ توجيه �لقر�ء�ت باال�ستقاقات �للغوية عند تف�سريه لقوله تعاىل: {َقاَل َفُخذخْ اأَرخْ
َف�رُشخُْهنَّ اإَِليخَْك} )�لبقرة: 160( قال حمي�سن: »قر�أ حمزة، و�أبو جعفر، وروي�ص، وخلف �لبز�ر 
�أملته، و�رشته:  �ل�سيء:  يقال: �رشت  ي�سري«  »�سار  �أنه من  على  �ل�ساد،  بك�رش   ) )َف�رِشُْهنَّ
( ب�سم �ل�ساد، على �أنه من »�سار ي�سور«  قطعته. وقر�أ �لباقون من �لقر�ء �لع�رش )َف�رُشُْهنَّ
على معنى: �أملهن، �أو قطعهن، فاإذ� جعلته مبعنى �أملهن، كان �لتقدير: فخذ �أربعة من �لطري 
�إليك فقطعهن« )18( . وعلى هذ� فاإن �ل�سيخ حمي�سن وجه �لقر�ءتني باال�ستقاق �للغوي على 
( ب�سم �ل�ساد،  �أنهما لغتان. وهذ� فيه مو�فقة الأقو�ل �لعلماء من قبله، قال �الأخف�ص: )َف�رُشُْهنَّ
} فجعلها من »�ساَر«  وُر«. وقال بع�سهم: {َف�رُشخُْهنَّ ْعُهنَّ وتقول منها: »�ساَر« »َي�سُ �أي: َقطِّ
هن( �أن معناهما  هن( و )�رشِ رُي«« )19( . وقال �الأزهري: »و�لذي عندي يف معنى )�رشُ »َي�سِ

و�حد، يقال: �ساره ي�سوره، وي�سريه بالو�و و�لياء، �إذ� ماله، لغتان معروفتان«)20(. 
ُثمَّ  َقِلياًل  ُعُه  َفاأَُمتِّ َكَفَر  َوَمنخْ  {َقاَل  تعاىل:  قوله  يف  �لو�ردة  �لقر�ء�ت  توجيه  وعند 
»قر�أ  حمي�سن:  قال  )َفاأَُمتُِّعُه(   )126 )�لبقرة:  ريُ}  َ�صِ املخْ َوِبئخْ�َس  اِر  النَّ َعَذاِب  اإِىَل  َطرُُّه  اأَ�صخْ
وقر�أ  بالهمزة.  �ملعدى  »�أمتع«  �أنه م�سارع  على  �لتاء،  وتخفيف  �مليم،  باإ�سكان  عامر  �بن 
�ملعدى  »مّتع«  �أنه م�سارع  �لتاء، على  وت�سديد  �مليم،  بفتح  �لع�رشة(  �لقر�ء  )بقية  �لباقون 
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�أنهما لغتان مبعنى  �أن �ل�سيخ حمي�سن قد وجه �لقر�ءتني على  )21( . ويالحظ  بالت�سعيف« 
فاأمتعه  �أمتعت، ومّتعت مبعنى و�حد. ومعنى:  لغتان جيدتان:  �الأزهري: »وهما  و�حد قال 
قليال: �أملي به �ملدة �إمالء قليال« )22( . ومن �أمثلته �أي�سا عند توجيه �لقر�ء�ت �لو�ردة يف 
ِه �َصِبياًل} )�آل عمر�ن: 97(  اإَِليخْ َتَطاَع  َبيخِْت َمِن ا�صخْ ا�ِس ِحجُّ الخْ ِ َعَلى النَّ قوله تعاىل:{َولِلَّ
( بك�رش �حلاء،  قال حمي�سن: قر�أ حف�ص، وحمزة، و�لك�سائي، و�أبو جعفر، وخلف �لبز�ر: )ِحجُّ
وهي لهجة جند. وقر�أ �لباقون بفتح �حلاء، وهي )لهجة �أهل �لعالية، و�حلجاز، و�أ�سد( . وهما 
�ل�سيخ حمي�سن باللهجة  )23( . وق�سد  م�سدر�ن لـ »حّج يحّج« و�لفتح هو �مل�سدر �لقيا�سي 
�للغة الأن �للهجة: هي �لل�سان، مبا ينطق به من �لكالم. و�سميت لهجة الأن كال يلهج بلغته 

وكالمه )24( . 
Ú :ثانيا - توجيه القراءات بالنحو

من �مل�سلمات �لتي ال �سك فيها �أن �الحتجاج للقر�ء�ت من �أو�سع �الأبو�ب خلدمة �للغة 
�لتاأليف يف  بد�ية  �الحتجاج منذ  و�لنحويون عرفو� هذ�  وتقوية بع�ص وجوهها،  �لعربية، 
بكالم  للقر�ءة  ينظرون  �لنحاة  من  تبعه  ومن  �سيبويه،  كتاب  يف  ذلك  جند  �لعربية،  علوم 
�لعرب �سعره ونرثه، ومل تخل كتب »معاين �لقر�آن« من توجيه للقر�ء�ت، وبيان نظائرها من 
�لنحوي  و�لر�أي  بالر�سم،  �حتجاجا وقبوال ورد�، وربطا  �لقر�ءة  �آر�ٍء يف  �لعرب، ومن  كالم 
)25( . وعلى هذ� فاإن �ل�سيخ حمي�سن يكرث من توجيه �لقر�ء�ت بالنحو يف تف�سريه، ولكن مما 

يرت�سيه  بع�سها مما  على  يقت�رش  و�إمنا  �لنحوية،  �لوجوه  يذكر جميع  ال  �أنه  عليه  يالحظ 
من  بالنحو  �الحتجاج  يف  منهجه  ويتمثل  �أخرى.  �أوجه  وجود  �إىل  �الإ�سارة  دون  ويرجحه 

خالل �الآتي: 
التوجيه النحوي للم�صادر والأ�صماء: . 1

ُف�ِصُكمخْ  ُيُكمخْ َعَلى اأَنخْ َا َبغخْ ا�ُس اإِنَّ َها النَّ عند توجيه �لقر�ء�ت �لو�ردة يف قوله تعاىل:{َيا اأَيُّ
َيا} )يون�ص: 23( قال حمي�سن: »قر�أ حف�ص: )متاع( بالن�سب، على �أنه  َياِة الدُّنخْ َ َمَتاَع الخْ
م�سدر موؤكد لعامله، �أي تتمتعون متاع �حلياة �لدنيا. وقر�أ �لباقون من �لقر�ء �لع�رشة: )متاع( 
بالرفع، على �أنه خرب ملبتد�أ حمذوف، �أي ذلك متاع �حلياة �لدنيا« )26( . ويالحظ �أن حمي�سن 
قد وجه )متاع( بالن�سب، على �أنه م�سدر موؤكد لعامله، ووجه )متاع( بالرفع، على �أنه خرب 
ملبتد�أ حمذوف، و�كتفى بذكر هذ� �لوجه �لنحوي ومل يذكر �أوجه �أخرى كما كان يفعل بع�ص 
�ملف�رشين كال�سمني �حللبي )27( ، و�لذي يبدو يل من ذلك �أن �ل�سيخ يختار �أرجح �الأقو�ل. ومن 
ِهمخْ  َنا َعَليخْ �الأمثلة �لتي ذكرها يف �لتوجيه �لنحوي لالأ�سماء ما جاء يف قوله تعاىل:{َوَكَتبخْ
نِّ  نَّ ِبال�صِّ أُُذِن َوال�صِّ أُُذَن ِبالخْ ِف َوالخْ أَنخْ َف ِبالخْ أَنخْ ِ َوالخْ َ ِبالخَْعنيخْ �ِس َوالخَْعنيخْ فخْ فخْ�َس ِبالنَّ ِفيَها اأَنَّ النَّ
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رُوَح ِق�َصا�ٌس} )�ملائدة:: 45( قال حمي�سن: » قر�أ �لك�سائي: )و�لعنُي، و�الأنُف، و�الأذُن،  ُ َوالخْ
و�ل�سُن، و�جلروُح( هذه �الأ�سماء �خلم�سة بالرفع، وذلك على �ال�ستئناف و�لو�و لعطف جملة 
��سمية على �أخرى، على تقدير )�أن( وما يف حيزها من قوله تعاىل:{اأن النف�س بالنف�س} 
�لتور�ة:  �إ�رش�ئيل يف  يف حمل رفع باعتبار �ملعنى، كاأن �هلل تعاىل قال: وكتبنا على بني 
باالأذن،  تقطع  و�الأذن  باالأنف،  يجدع  و�الأنف  بالعني،  تفقاأ  و�لعني  بالنف�ص،  تقتل  �لنف�ص 
و�ل�سن تقلع بال�سن، و�جلروح ق�سا�ص، �أي يقت�ص فيها ما �أمكن: كاليد، و�لرجل، ونحو ذلك 
�الأربعة  بن�سب  و�أبو جعفر:  و�بن عامر،  و�أبو عمرو،  �بن كثري،  »وقر�أ  . وقال حمي�سن:   )28(

�الأول، عطفا على �أ�سم »�أن« وقروؤو� برفع {الروح} قطعا لها عما قبلها، على �أنها مبتد�أ 
و {ق�صا�س} خرب« )29( . وعلى هذ� فاإن �ملعنى �لذي �أفادته قر�ءة رفع )�جلروح( �إ�سعار� 
باأهمية مو�سوعها، و�أنها من �الأ�سياء �لتي هي مو�سوع ما كتب يف �لتور�ة. قال حمي�سن: 
»وقر�أ �لباقون بن�سب �لكلمات �خلم�ص، عطفًا على ��سم »�أن« لفظًا، و�جلار و�ملجرور بعده 

خرب، و {ق�صا�س} خرب �أي�سا وهو من عطف �جلمل )30( . 
التوجيه النحوي يف الأفعال:. 2

ُ َعَلى  من �الأمثلة على ذلك عند توجيهه �لقر�ء�ت �لو�ردة يف قوله تعاىل:{َلَقدخْ َتاَب اللَّ
َيِزيُغ  َكاَد  َما  ِد  َبعخْ َِة ِمنخْ  ُع�رشخْ الخْ َبُعوُه يِف �َصاَعِة  اتَّ ِذيَن  الَّ �َصاِر  أَنخْ َوالخْ َُهاِجِريَن  َواملخْ ِبيِّ  النَّ
ُه ِبِهمخْ َرُءوٌف َرِحيٌم} )�لتوبة: 117( قال حمي�سن:  ِهمخْ اإِنَّ ُهمخْ ُثمَّ َتاَب َعَليخْ ُقلُوُب َفِريٍق ِمنخْ
»قر�أ حف�ص، وحمزة )َيِزيُغ( بياء �لتذكري، و��سم كاد �سمري �ل�ساأن، وجملة »يزيغ قلوب« خرب 
كاد. وقر�أ �لباقون من �لقر�ء: )تزيغ( بتاء �لتاأنيث، وجاز تذكري �لفعل وتاأنيثه الأن �لفاعل 
موؤنث غري حقيقي« )31( . وعلى هذ� فاإن �ل�سيخ حمي�سن وجه �لفعل يزيغ بياء �لتذكري على 
�عتبار ��سم كاد �سمري �ل�ساأن، وجملة »يزيغ قلوب« خرب كاد. وقر�ءة تزيغ على �عتبار جو�ز 
»وهما وجهان يف  �بن عا�سور:  قال  موؤنث غري حقيقي.  �لفاعل  الأن  وتاأنيثه  �لفعل  تذكري 

�لفعل �مل�سند جلمع تك�سري ظاهر« )32( . 
التوجيه النحوي يف الروف:. 3

من �الأمثلة �لتي ذكرها �ل�سيخ حمي�سن يف �لتوجيه �لنحوي للحروف توجيهه للقر�ء�ت 
اأَنخْ  َراِم  َ ِجِد الخْ َ�صخْ املخْ َعِن  دُّوُكمخْ  اأَنخْ �صَ ٍم  َقوخْ �َصَناآُن  ُكمخْ  ِرَمنَّ َيجخْ �لو�ردة يف قوله تعاىل:{َوَل 
َتُدوا} )�ملائدة: 2( قال حمي�سن: »قر�أ �بن كثري، و�أبو عمرو: )�إن �سدوكم( بك�رش �لهمزة  َتعخْ
على �أن »�إن« �رشطية. وقر�أ �لباقون بفتح �لهمزة على �أن »�أن« م�سدرية، و�أن ما دخلت عليه 
�أي  �لتعليل  )�أن( حتتمل معنى  . قلت: ومن قر�أ بفتح   )33( تاأويل م�سدر مفعول الأجله«  يف 
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�أر�د: ال يك�سبنكم  �أنه  »�أن«:  ب�سبب �سدكم عن �مل�سجد �حلر�م. وعلى هذ� فاحلجة ملن فتح 
بغ�ص قوم، الأن �سّدوكم، �أي ل�سدهم �إّياكم. و�حلجة ملن ك�رش: »�إن« �أنه جعلها حرف �رشط، 

وجعل �ملا�سي بعدها مبعنى �مل�سارع. 
 ُ َزَل اللَّ اأَنخْ ا  مِبَ يِل  ِ إِنخْ الخْ ُل  اأَهخْ ُكمخْ  َيحخْ ويف توجيه �لقر�ء�ت �لو�ردة يف قوله تعاىل:{َولخْ
47( قال حمي�سن: »قر�أ حمزة )وليحكم( بك�رش �لالم، ون�سب �مليم، وذلك  )�ملائدة:  ِفيِه} 
على �أن �لالم الم كي، و )يحكم( من�سوبة باأن م�سمرة بعد الم كي. وقر�أ �لباقون: )وليحكم( 
ب�سكون �لالم، وجزم �مليم، على �أن �لالم الم �الأمر و�سكنت تخفيفا الأن �أ�سلها �لك�رش« )34( . 
ويالحظ �أن حمي�سن قد وجه قر�ءة حمزة )وليحكم( بك�رش �لالم، ون�سب �مليم، وذلك على �أن 
�لالم الم كي دون تو�سع يف بيان �ملعنى. وعلى ذلك يكون �ملعنى: و�آتيناه �الإجنيل ليت�سمن 
�لهدى و�لنور، و�لت�سديق ليحكم �أهله مبا �أنزل �هلل فيه )35( . ووجه قر�ءة �جلمهور: )وليحكم( 
ب�سكون �لالم، وجزم �مليم، على �أن �لالم الم �الأمر دون تو�سع يف �ملعنى. وعلى هذ� يكون 
�ملعنى: وليحكم فيه �أمر من �هلل تعاىل الأهل �الإجنيل �أن يحكمو� مبا �أنزل �هلل فيه من �الأحكام 

ويكون هذ� �الأمر على �سبيل �حلكاية )36( . 
Ú :ثالثا - توجيه القراءات بال�رشف

من علوم �للغة �لتي رجع �إليها �ل�سيخ حمي�سن يف توجيه �لقر�ء�ت علم �ل�رشف، ومن 
َعلُوا  اجخْ َياِنِه  ِلِفتخْ تعاىل:{َوَقاَل  قوله  يف  �لو�ردة  �لقر�ء�ت  توجيه  عند  ذلك  على  �الأمثلة 
و�لك�سائي،  وحمزة،  حف�ص،  »قر�أ  حمي�سن:  قال   )62 )يو�سف:  ِرَحاِلِهمخْ}  يِف  ِب�َصاَعَتُهمخْ 
َياِنِه} جمع »فتى«، و�لفتيان �لكثري من �لعدد. وقر�أ �لباقون من �لقر�ء  وخلف �لبز�ر:{ِلِفتخْ
�لع�رشة:{ِلفتخْيِته} جمع »فتى« �لقليل من �لعدد، وذلك الأن �لذين تولو� جعل �لب�ساعة يف 
رحالهم قلة« )37( . يالحظ �أن حمي�سن قد وجه �لقر�ءتني بال�رشف وذلك بالنظر �إىل �لكلمة 
من حيث �الإفر�د و�جلمع ومن حيث �لوزن دون تو�سع. وعلى هذ� فقر�ءة �جلمهور )لفتيته( 
على وزن فعلة جمع تك�سري: »فتى« مثل �أخ و�إخوة، وقر�ءة حف�ص، وحمزة، و�لك�سائي، وخلف 
َياِنِه} بوزن �إخو�ن. و�الأول �سيغة قلة، و�لثاين �سيغة كرثة، وكالهما ي�ستعمل  �لبز�ر:{ِلِفتخْ

يف �الآخر. وعدد �لفتيان ال يختلف )38( . 
َنا اإِىَل ُمو�َصى  َحيخْ ومن �الأمثلة �أي�سا عند توجيه �لقر�ء�ت �لو�ردة يف قوله تعاىل:{َواأَوخْ
�لبزي  قر�أ  117( قال حمي�سن:  )�الأعر�ف:  َياأخِْفُكوَن}  َما  َتلخَْقُف  ِهَي  َفاإَِذا  َع�َصاَك  ِق  اأَلخْ اأَنخْ 
بخلف عنه {تلقف} بت�سديد �لتاء حالة و�سل {تلقف} مبا قبلها، وبفتح �لالم، وت�سديد 
على  �لقاف،  وي�سدد  �لالم،  ويفتح  �لتاء  يخفف  {تلقف}  ب  �البتد�ء  وعند  مطلقا،  �لقاف 
{تلقف} ب�سكون �لالم، وتخفيف �لقاف،  {تلقرّف} �مل�سعف. وقر�أ حف�ص:  �أنه م�سارع 
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على �أنه م�سارع )لقف( يقال: لقفت �ل�سيء: �أخذته ب�رشعة. وقر�أ �لباقون من �لقر�ء �لع�رشة: 
)تَلَقف( بفتح �لالم، وت�سديد �لقاف، على �أنه م�سارع )تلّقف( �مل�سعف، وهو �لوجه �لثاين 
�أو  للبزي )39( . يالحظ �أن حمي�سن قد وجه �لقر�ءتني بال�رشف على �عتبار �لفعل م�سعف 
جمرد، فعلى قر�ءة �جلمهور {تلقرّف} بفتح �لالم، وت�سديد �لقاف و�أ�سله تتلقف، �أي تبالغ 
وتتكلف �للقف ما ��ستطاعت، ومن قر�أ ب�سكون �لالم وتخفيف �لقاف على �سيغة �ملجرد على 
�أنه م�سارع )لقف( يقال: لقفت �ل�سيء: �أخذته ب�رشعة )40( . وعند توجيه �لقر�ء�ت �لو�ردة يف 
َماِء}  ُد يِف ال�صَّ عَّ َا َي�صَّ نَّ ًقا َحَرًجا َكاأَ يِّ دخَْرُه �صَ َعلخْ �صَ لَُّه َيجخْ قوله تعاىل: {َوَمنخْ ُيِردخْ اأَنخْ ُي�صِ
)�الأنعام: 125( قال حمي�سن: قر�أ نافع، و�سعبة، و�أبو جعفر: )حِرجا( بك�رش �لر�ء على وزن 
»دنق« على �أنه �سفة »�سيقًا«. وقر�أ �لباقون: )حرجًا( بفتح �لر�ء، على �أنه م�سدر، و�سف به 
ه  �إنَّ )41( . وعلى هذ� فاحلرج يف �للغة تاأتي مبعنى �أ�سيق �ل�سيق؛ فاملعنى عند �أهل �للغة 

�لر�ِء - وهما لغتان تقوله �لعرب يِف معنى و�حد. مثل  �. ويجوز َحِرجًا - بك�رش  �سيق جدًّ
�لدَنف )42( �لدِنف )43( . 

و�خلال�سة �لتي ير�ها �لباحث �أن �لعلل، و�لتوجيهات �لنحوية، و�ل�رشفية يف توجيه 
�لقر�ء�ت عند حمي�سن �أخذت حيز� كبري� يف تف�سريه ومع ذلك جاءت هذه �لعلل و�لتوجيهات 
مقت�سبة نوعا ما و�إن كانت بحاجة �إىل تف�سيل منه، �سيما و�أن بع�سها قد �أخذ حيز� و��سعا 
�ل�سيخ حمي�سن  فاإن  �أنه كما يظهر  �إال  �لقر�ء�ت، وبع�ص �ملف�رشين،  �لنحويني، وعلماء  عند 
حاول �أن ياأتي للمعنى من �أق�رش طرقه، ويوجه �لقر�ءة من �أخ�رش �مل�سالك مبا يتنا�سب مع 
تف�سريه لالآية �لكرية متبنيا يف ذلك �لر�أي �لذي ير�ه ر�جحا كما بد� يل من خالل عر�ص 

�الأمثلة �ل�سابقة. 
Ú :رابعا - توجيه القراءات بالبالغة

تعد �لبالغة من علوم �للغة �لتي رجع �إليها �ل�سيخ حمي�سن توجيه �لقر�ء�ت، ومن �أنو�ع 
�لبالغة �لتي وجه بها �لقر�ء�ت: 

�اللتفات: وهو �لتحويل يف �لتعبري �لكالمّي من �جتاه �إىل �آخر من جهات �أو طرق  -
توجيه  عند  ذلك  على  �أمثلة  ومن   .  )44( و�لغيبة«   - و�خلطاب   - »�لتكّلم  �لثالث:  �لكالم 
ُنوؤخِْتيِه  َف  َف�َصوخْ  ِ اللَّ اِت  َمرخْ�صَ ِتَغاَء  ابخْ َذِلَك  َعلخْ  َيفخْ {َوَمنخْ  �لقر�ء�ت �لو�ردة يف قوله تعاىل: 
ًرا َعِظيًما} )�لن�ساء: 114( قال حمي�سن: »قر�أ �أبو عمرو، وحمزة، وخلف �لبز�ر: )يوؤتيه(  اأَجخْ
{َوَمنخْ  تعاىل:  قوله  وهو  قبله  �لذي  �لغيبة  لفظ  مع  ليتنا�سب  �لغيبة،  على  �لتحتية  بالياء 
�لتكلم«  �إىل  �لغيبة  �اللتفات من  �لعظمة، على  بنون  )نوؤتيه(  �لباقون  وقر�أ  َذِلَك..}.  َعلخْ  َيفخْ
)45( . يالحظ من خالل �ملثال �ل�سابق �أنه وجه �لقر�ءتني بااللتفات ولكنه مل يبني �لفائدة �أو 

�ملعنى �ملرتتب عليه �اللتفات. 
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�َصُن  ِة َيبخُْغوَن َوَمنخْ اأَحخْ اِهِليَّ َ َم الخْ وعند توجيه �لقر�ء�ت �لو�ردة يف قوله تعاىل: {اأََفُحكخْ
بتاء  )تبغون(  �بن عامر  قر�أ  50( قال حمي�سن:  )�ملائدة:  ُيوِقُنوَن}  ٍم  ِلَقوخْ ًما  ُحكخْ  ِ اللَّ ِمَن 
�خلطاب، و�ملخاطب هم �ليهود. وقر�أ �لباقون: )يبغون( بياء �لغيبة وذلك على �اللتفات من 
�خلطاب �إىل �لغيبة )46( . ويالحظ من خالل �ملثالني �ل�سابقني �أن حمي�سن وجه �لقر�ءتني 

بااللتفات �لذي هو من �رشوب �لبالغة. 
�ال�ستفهام: ومن �الأمثلة على ذلك عند توجيه �لقر�ء�ت �لو�ردة يف قوله تعاىل:  -

َك(  ُيو�ُصُف} )يو�سف: 90( قال حمي�سن: قر�أ �بن كثري، و�أبو جعفر: )�إِنَّ َت  نخْ َلأَ َك  اأَاإِنَّ {َقاُلوا 
بهمزة و�حدة مك�سورة على �الإخبار. وقر�أ �لباقون: )�أءنك( بهمزتني على �ال�ستفهام �لتقريري، 
وهم على �أ�سولهم يف �لهمزتني من �لتحقيق و�لت�سهيل و�الإدخال )47( . ويالحظ �أن �ل�سيخ 
حمي�سن قد وجه �لقر�ءة �الأوىل على �الإخبار و�ملر�د الزم فائدة �خلرب، �أي عرفناك يا يو�سف. 
ولكن ملاذ� جاء توكيد )�إّنك( ؟ حتى ال يبقى يف ذهنهم توهم لهول �ملفاجاأة فهم يوؤكدون 
الأنف�سهم ذلك. ووجه �لقر�ءة �لثانية على �ال�ستفهام. ويرى �بن عا�سور �أن �ل�رش يف �إدخال 
�ال�ستفهام �لتقريري على �جلملة �ملوؤكدة الأنهم تطلبو� تاأييده لعلمهم به، ول�سدة حتققهم �أنه 

يو�سف عليه �ل�سالم )48( . 
املطلب الثالث - توجيه القراءات بالر�صم العثماين:  ◄

�مل�سحف  يف  �لقر�آنية  �لكلمات  من  �ل�سحابة  كتبه  ما  �لعثماين:  بالر�سم  �ملق�سود 
�لعثماين على هيئة خم�سو�سة ال تتفق مع قو�عد �لكتابة وينح�رش �أمر هذ� �لر�سم يف �ست 
قو�عد وهى: �حلذف، و�لزيادة، و�لهمز، و�لبدل و�لو�سل، و�لف�سل، وما فيه قر�ءتان فكتب 

على �حد�هما )49( . 
ويعد �لر�سم �لعثماين من �الأمور �لتي �عتمد عليها �ل�سيخ حمي�سن يف توجيه �لقر�ء�ت 
ُ َوَلًدا} )�لبقرة:  َخَذ اللَّ �ملتو�ترة، ومن �الأمثلة على ذلك عند تف�سري قوله تعاىل: {َوَقاُلوا اتَّ
116( قال حمي�سن: قر�أ �بن عامر �ل�سامي: )قالو�( بدون و�و، على �ال�ستئناف، وهي مر�سومة 
يف م�سحف �أهل �ل�سام بدون و�و، ليتفق ر�سم �مل�سحف مع �لقر�ءة. وقر�أ �لباقون من �لقر�ء 
بالو�و  مر�سومة  وهي  مثلها،  على  جملة  عطف  �أنها  على  �لو�و  باإثبات  )وقالو�(  �لع�رشة: 
مع بقية �مل�ساحف )50( . ويالحظ �أن �ل�سيخ حمي�سن يحتج يف توجيه �لقر�ءتني يف �الآية 
ة م�ستانفة غري ُمَتَعلَقة  �ل�سابقة بالر�سم �لعثماين �سو�ء قر�ءة حذف �لو�و و�حلجة �أَن َذِلك ق�سَّ
ا قبلَها، �أو �لقر�ءة باإثباتها على �لعطف وهي عطف جملة على جملة. وهما متفقتان مع  مِبَ

ر�سم �مل�سحف )51( . 
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تعاىل:  قوله  �لو�ردة يف  �لقر�ء�ت  توجيه  ما جاء يف  ذلك  �أي�سا على  �الأمثلة  ومن 
ُقوُب} )�لبقرة: 132( قال حمي�سن: قر�أ نافع، و�بن عامر،  َراِهيُم َبِنيِه َوَيعخْ ى ِبَها اإِبخْ {َوَو�صَّ
و�أبو جعفر: )و�أو�سى( بهمزة مفتوحة بني �لو�وين مع تخفيف �ل�ساد، معدى بالهمزة. وهذه 
ت�سديد  مع  �لهمزة  بحذف  �لباقون:  وقر�أ  و�ل�سامي.  �ملدين،  �مل�سحف  لر�سم  مو�فقة  �لقر�ءة 
�أن �ل�سيخ  )52( . ويالحظ  �ل�ساد معدى بالت�سعيف. وهذه �لقر�ءة مو�فقة لبقية �مل�ساحف 
حمي�سن �كتفى بتوجيه �لقر�ءتني بالر�سم �لعثماين دون �أن يتو�سع، �أو �أن يذكر وجوهًا �أخرى 
ى( �أبلغ من �أو�سى الأن �أو�سى  لذلك. ومن �الأوجه �لتي ذكرها �لعلماء �أن قر�ءة �لت�سديد )و�سّ
ى ال يكون �إال مر�ت كثرية. وقال �لك�سائي: هما لغتان معروفتان  جائز �أن يكون مرة وو�سّ

يتك و�أو�سيتك كما تقول كّرمتك و�أكرمتك )53( .  تقول و�سّ
املطلب الرابع - توجيه القراءات باأحكام التجويد:  ◄

�لع�رش  �لقر�ء�ت  �لقر�آن على  �أنه قد حفظ  �ل�سيخ حمي�سن  ذكرت فيما �سبق يف ترجمة 
خالل  من  تظهر  �جلانب  بهذ�  كبرية  عناية  له  �أن  كما  �لعلماء،  من  ثلة  �أيدي  على  وجّوده 
موؤلفاته يف هذ� �لفن �ملتعلق باأحكام �لتالوة و�لتجويد. �إذ� فال غر�بة، وال عجب �أن جنده 

يوجه �لقر�ء�ت باأحكام �لتالوة و�لتجويد. 
َنَما  ومن �الأمثلة �لتي ذكرها �ل�سيخ عند توجيهه للقر�ءة �لو�ردة يف قوله تعاىل: {َفاأَيخْ
يعقوب  روي�ص عن  ( وقف عليها  )َفَثمَّ قال حمي�سن:  ِ} )�لبقرة: 115(  ُه اللَّ وا َفَثمَّ َوجخْ ُتَولُّ
�ساكنة  ميم  على  �لع�رشة  �لقر�ء  باقي  ووقف  �مليم.  حركة  لبيان  عنه،  ِبُخلف  �ل�سكت  بهاء 
م�سددة تغن مبقد�ر حركتني، وذلك على �الأ�سل )54( . ويالحظ �أن �ل�سيخ حمي�سن وجه �لقر�ءة 
�لقر�ءة ويقدر  �لكلمة من غري تنف�ص بنية  �آخر  �ل�سوت على  �ل�سكت وهو: قطع  �الأوىل بهاء 
زمنه بحركتني عند بع�ص �لقر�ء. وعند حف�ص مقد�ر قليل لطيف )55( . ووجه �لقر�ءة �لثانية 
فيه  لل�سان  �خليا�سيم، ال عمل  يخرج من  و�لغنة: هي �سوت  �مل�سددة،  �ل�ساكنة  �مليم  بغنة 
�أي�سا عند  )56( . ومنها  �إظهارهن  وحملها �لتنوين، و�لنون، و�مليم« ب�رشط �سكونهن وعدم 
ٌ َلُه} )�لبقرة: 184( ، وقوله  ًا َفُهَو َخريخْ َع َخريخْ �لقر�ءة �لو�ردة يف قوله تعاىل: {َفَمنخْ َتَطوَّ
و�لك�سائي، وخلف  قر�أ حمزة،  قال حمي�سن:   )158 )�لبقرة:  ًا}  َخريخْ َع  َتَطوَّ {َوَمنخْ  تعاىل: 
�لبز�ر: )يطوع( يف �ملو�سعني بالياء �لتحتية، وت�سديد �لطاء، وجزم �لعني، وهو فعل م�سارع 
جمزوم مبن �ل�رشطية، و�أ�سله )يتطوع( فاأدغمت �لتاء يف �لطاء، الأنهما يخرجان من خمرج 
و�حد وهو طرف �لل�سان مع �أ�سول �لثنايا �لعليا. وقر�أ �لباقون من �لقر�ء �لع�رشة غري يعقوب: 
�لعني وهو فعل ما�سي يف  �لطاء، وفتح  �لفوقية، وتخفيف  بالتاء  )تطوع( يف �ملو�سعني 
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حمل جزم ب )من( على �أنها �رشطية، �أو �سلة ل )من( على �أنها ��سم مو�سول. وقر�أ يعقوب 
. ويالحظ   )57( �لباقني  قر�ءة  مثل  �لثاين:  و�ملو�سع  �الأول: مثل حمزة ومن معه،  �ملو�سع 
ه �لقر�ءة �الأوىل مبخارج �حلروف على �إدغام �لتاء يف �لطاء، الأنهما  �أن �ل�سيخ حمي�سن وجَّ
يخرجان من خمرج و�حد وهو طرف �لل�سان مع �أ�سول �لثنايا �لعليا. ووجه �لقر�ءة �لثانية 
بالنحو يف )تطوع( على �أنه فعل ما�سي يف حمل جزم ب )من( على �أنها �رشطية، �أو �سلة ل 

)من( على �أنها ��سم مو�سول. 
املطلب اخلام�س - توجيه القراءات لبيان حكم �رشعي:  ◄

ما  �رشعي  حكم  لبيان  �لقر�ء�ت  توجيهه  يف  حمي�سن  �ل�سيخ  ذكرها  �لتي  �الأمثلة  من 
اإِىَل  ُتمخْ  ُقمخْ اإَِذا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  تعاىل:  قوله  يف  �لو�ردة  �لقر�ء�ت  توجيه  يف  ذكره 
اإِىَل  ُجَلُكمخْ  َواأَرخْ ِبرُُءو�ِصُكمخْ  �َصُحوا  َوامخْ ََراِفِق  املخْ اإِىَل  ِدَيُكمخْ  َواأَيخْ ُوُجوَهُكمخْ  �ِصلُوا  َفاغخْ اَلِة  ال�صَّ
ِ} )�ملائدة: 6( قال حمي�سن: »قر�أ نافع، و�بن عامر، وحف�ص، و�لك�سائي، ويعقوب:  َبنيخْ َكعخْ الخْ
�لغ�سل. وقر�أ  �لوجوه و�الأيدي، وحينئذ يكون حكم �الأرجل  )َو�أَْرُجَلُكْم( بالن�سب، عطفا على 
�لباقون: )َو�أَْرُجِلُكْم( باخلف�ص، عطفا على: )ِبُرُءو�ِسُكْم( ، وحينئذ يكون حكم �الأرجل �مل�سح 
لبيان حكمني  �لقر�ءتني  قد وجه  �ل�سيخ حمي�سن  �أن  ويالحظ   .  )58( �خلف«  لب�ص  يف حالة 
بينما  للرجلني،  �لغ�سل  حكم  بينت  �لن�سب  قر�ءة  �الأوىل:  �لقر�ءة  ففي  خمتلفني،  �رشعيني 
�لقر�ءة �لثانية: قر�ءة �خلف�ص بينت حكم �مل�سح يف حالة لب�ص �خلف. يالحظ هنا �أن �ل�سيخ 

حمي�سن جاء مبخت�رش �الأقو�ل، مع �أن �لكالم يف توجيه قر�ءة �جلر طويل. 
ى اأَوخْ َعَلى �َصَفٍر  ُتمخْ َمرخْ�صَ ومنها عند توجيه �لقر�ء�ت �لو�ردة يف قوله تعاىل: {َواإِنخْ ُكنخْ
ِعيًدا َطيًِّبا}  ُموا �صَ ُدوا َماًء َفَتَيمَّ ُتُم النِّ�َصاَء َفَلمخْ َتِ وخْ َلَم�صخْ َغاِئِط اأَ ُكمخْ ِمَن الخْ اأَوخْ َجاَء اأََحٌد ِمنخْ
)�لن�ساء: 43( قال حمي�سن: قر�أ حمزة، و�لك�سائي، وخلف �لبز�ر: )مل�ستم( بحذف �الألف، على 
�أن �ملر�د باللم�ص هنا، �الإف�ساء باليد �إىل �جل�سد، وببع�ص ج�سدها �إىل ج�سده. وقر�أ �لباقون: 
)الم�ستم( باإثبات �ألف بعد �ل�سني، وذلك على �ملفاعلة �لتي ال تكون �إال من �ثنني، �إذ� فيكون 
معناه �جلماع )59( . وعلى هذ� فاإن �ل�سيخ حمي�سن وجه �لقر�ءتني �ل�سابقتني لبيان حكمني 
�رشعيني. وللفائدة فقد ذكر �لدكتور حممد حب�ص �أن ثمرة �خلالف يف �لقر�ءة ال تعود بنتيجة 
على �لتاأويل، الأن �لذين �عتربو� �للم�ص باليد ناق�سا تاأولو� عليه �لقر�ءتني، وكذلك من �عترب 
�جلماع هو �لناق�ص �ملق�سود، فاإنه تاأّول عليه �لقر�ءتني. فال مطمع �إذن يف توجيه �لقر�ءة 
فقد  �الأحو�ل.  قر�ئن  �ملقام  هذ�  يف  �الحتجاج  يف  يوردون  و�لفقهاء  مذهب،  دون  ملذهب 
الَم�ْسُتُم  قر�ءة  و�أما  جماع،  غري  من  �للم�ص  جمرد  يف  ظاهرة  )مل�ستم(  �أن  �ل�سافعية  �ختار 
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�لّلم�ص  �أن  �حلنفية  و�ختار  �آخر.  �إىل معنى  �للم�ص، ومل ي�رشفوها  فقد جعلوها مبالغة يف 
و�ملالم�سة حقيقة يف �جلماع، ولكن �هلل يكني. وقد تو�ّسط �ملالكية فجعلو� نق�ص �لو�سوء 
بلم�ص �ملتو�سئ �لبالغ ل�سخ�ص يلتذ به عادة، فجعلو� �ل�سابط لنق�ص �لو�سوء ح�سول �للذة، 
و� على �أن �لقبلة تنق�ص �لو�سوء مطلقا بني �لبالغني الأنها مظّنة �ل�سهوة، وهو �سبيه  ون�سّ

بر�أي �حلنابلة يف �مل�سهور )60( . 
املطلب ال�صاد�س - ذكر القراءة بدون توجيه:  ◄

�إن �مل�ستقرئ لتف�سري �ل�سيخ حمي�سن يجد �أنه ال يكاد ير باأي �آية فيها قر�ء�ت يف كتاب 
�هلل يف غالبها �إال ويذكر لها توجيها من �لتوجيهات �الآنفة �لذكر، ولكن �لكمال هلل �سبحانه 
وتعاىل، وقد فات �ل�سيخ توجيه بع�ص �لقر�ء�ت �لتي عر�سها يف تف�سريه، ومن �الأمثلة على 
ِذيَن اآَمُنوا َل َيِحلُّ َلُكمخْ اأَنخْ َتِرُثوا النِّ�َصاَء َكرخًْها}  َها الَّ ذلك عند تف�سريه لقوله تعاىل: {يا اأيُّ
)�لن�ساء: 19( قال حمي�سن: »قر�أ حمزة، و�لك�سائي، وخلف �لبز�ر: )ُكْرًها( ب�سم �لكاف. وقر�أ 
�لباقون بفتح �لكاف« )61( . وهكذ� عر�ص �ل�سيخ حمي�سن هاتني �لقر�ءتني يف تف�سريه دون 
�لتعر�ص لتوجيههما. وقد وجه �بن عا�سور �لقر�ءتني على �أنهما لغتان )62( . وذكر �لقرطبي: 
�أو كرها،  لتفعل ذلك طوعا  يقال:  �مل�سقة.  )بال�سم(  و�لُكره  �الإكر�ه،  )بالفتح( مبعنى  �لكره 
يعني طائعا �أو مكرها )63( . وثمرة �خلالف تتمثل من خالل حترمي ور�ثة �لن�ساء َكرها �أو 
ُكرها، فال يحّل �إجبار �الأرملة على نكاح من ال تريد، وال يحّل �أي�سا �إجلاوؤها �إىل ذلك بع�سل 
�لزو�ج عنها، ولو كان ذلك من غري �إجبارها على �سخ�ص بعينه. بناء على ما قرره �للغويون 
ِذيَن  من �لفرق بني �لَكره و�لُكره )64( . ومنها �أي�سا عند تف�سري قوله تعاىل: {َواإَِذا َجاَءَك الَّ
ُكمخْ  ُه َمنخْ َعِمَل ِمنخْ اأَنَّ َمَة  �ِصِه الرَّحخْ ُكمخْ َعَلى َنفخْ ُكمخْ َكَتَب َربُّ ُيوؤخِْمُنوَن ِباآَياِتَنا َفُقلخْ �َصاَلٌم َعَليخْ
ُه َغُفوٌر َرِحيٌم} )�الأنعام: 54( قال حمي�سن:  َلَح َفاأَنَّ ِدِه َواأَ�صخْ �ُصوًءا ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمنخْ َبعخْ
» قر�أ نافع، و�أبو جعفر: )�أنه( بفتح �لهمزة، )فاإنه( بك�رش �لهمزة. وقر�أ �بن عامر، وعا�سم، 
ويعقوب: بفتح �لهمزتني فيهما. وقر�أ �لباقون: بك�رش �لهمزة فيهما« )65( . ويالحظ هنا �أن 
�ل�سيخ حمي�سن عر�ص �لقر�ءة يف هذه �الآية دون �أن يتطرق �إىل توجيهها. وذكر �بن عا�سور 
�لرحمة  ��ستمال، الأن  �لرحمة بدل  �أنه بدل من  �لهمزة على  قر�أ بفتح  يف توجيه قر�ءة من 
�لعامة ت�ستمل على غفر�ن ذنب من عمل ذنبا ثم تاب و�أ�سلح، ومن قر�أ بالك�رش على �أن يكون 
��ستئنافًا بيانيًا جلو�ب �سوؤ�ل متوقع عن مبلغ �لرحمة )66( . ومن خالل ما �سبق فاإن ذكر 
�ل�سيخ حمي�سن لبع�ص �لقر�ء�ت دون توجيه مما يوؤخذ عليه، وهو ال ينق�ص من قدره وقيمته 

رحمه �هلل فاإن لكل جو�د كبوة. 
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اخلامتة: 

بعد متام املنة من الل عز وجل علينا يف اإمتام البحث، فقد خرج البحث بعدة 
نتائج من اأبرزها: 

يعد �ل�سيخ حممد �سامل حمي�سن من علماء �لقر�ء�ت �لذين لهم جهد كبري يف خدمة . 1
كتاب �هلل. وذلك من خالل م�سنفاته �لكثرية يف علم �لقر�ء�ت. 

يعد تف�سري �ل�سيخ حممد �سامل حمي�سن مرجعا ومو�سوعة يف عر�ص وتوجيه �لقر�ء�ت . 2
�ملتو�ترة. 

وجه �ل�سيخ حمي�سن �لقر�ء�ت �لو�ردة يف كتاب �هلل عز وجل باللغة، وما حتتويه من . 3
علوم كالنحو و�ل�رشف و�لبالغة، وما �إىل ذلك. كما وجه �لقر�ء�ت باأحكام �لتجويد، ولبيان 

�حلكم �لفقهي يف بع�ص �لقر�ء�ت. 
مل يتطرق �ل�سيخ يف تف�سريه لعر�ص �لقر�ء�ت �ل�ساذة وال لتوجيهها ال من قريب وال . 4

من بعيد. 
�أن كل . 5 �أن �ل�سبب عائد على  �إىل �لرتجيح بني �لقر�ء�ت �ملتو�ترة، و�أظن  مل يتطرق 

�لقر�ء�ت �ملتوترة عنده بنف�ص �لقوة و�لدرجة يف �لف�ساحة و�لبالغة. 
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)2002م( . �ص: 92 - 95. 
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بن نا�رش �لنا�رش، د�ر طوق �لنجاة )م�سورة عن �ل�سلطانية باإ�سافة ترقيم حممد فوؤ�د 

عبد �لباقي( ، )د. ط( ، ج6، �ص: 192، رقم �حلديث: )5027( . 
ينظر: ترجمة �ل�سيخ حممد �سامل حمي�سن يف كتابه، �لقول �ل�سديد يف �لدفاع عن قر�ء�ت . 9

وينظر:   ،82 �ص:   . )2002م(  �لقاهرة،  حمي�سن،  د�ر  �الأوىل،  �لطبعة  �ملجيد.  �لقر�آن 
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في تفسيره فتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكرمي




