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منير �أحمد ح�سين الزبيدي

الأردن/ جامعة اليرموك- طالب دكتوراه تف�سير وعلوم قران

منهج ال�شيخ محي�سن
في توجيه القراءات المتواترة في تف�سيره
الرحمن الرحيم في تف�سير القر�آن الكريم
ف ْت ُح
ِ
ملخ�ص الدرا�سة
تح َّدث � ْ�ت الدرا�سة عن منهج ال�شيخ محي�سن في توجي ��ه القراءات المتواترة في تف�سيره (فتح
، وق َّد ْمتُ ترجم ًة موجز ًة عن حي ��اة ال�شيخ محي�سن.)الرحم ��ن الرحي ��م في تف�سير القر�آن الكري ��م
حيث اقت�صر ال�شيخ عل ��ى �إبراز القراءات،ث ��م تحدثت عن منهج ��ه في توجيه الق ��راءات المتواترة
 وعمل على توجيه، ولم ُيظهر ترجيحا للقراءات المتوات ��رة فيما بينها،المتوات ��رة دون ال�ش ��اذ منها
 وقد جاءت درا�سته موجزة مر َّكز ًة في هذا الكتاب حيث. وفقهيا، وبالغيا، ونحويا،القراءات لغويا
 وقد وقف الباحث على �أبرز،اقت�ص ��ر على ما ر�آه راجحا من المعان ��ي دون الإطالة في عر�ض الآراء
.مظاهر منهجه في توجيه القراءات المتواترة
 فتح الرحمن، محي�سن، القراءات:الكلمات المفتاحية
Abstract
Al sheikh Muhaisen’s method in directing continual Qiraa’at in his Tafseir
[Fath Al-Rahman Al-Raheim in interpreting The Holy Quran]
The research discusses Al sheikh Muhaisen’s method in directing continual Qiraa’at
in his Tafseir [Fath 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 works on directing those Qiraa’at
in terms of linguistics, grammatically, eloquently, and jurisprudentially. A summarized
study comes in this book to focus on preponderant opinions in the term of meanings with no
opinions offering. Finally, researchers study his prominent
characteristics of his approach dealing with continual Qiraa’at directing.
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المقدمة
الحمد اهلل الذي �أنزل على الأمة �أعظم كتاب ،فبهر به القلوب والأب�صار والألباب ،وال�صالة
وال�سالم على خير الخلق والعباد �سيدنا محمد وعلى �آل بيته و�صحبه الكرام الأطياب.
ف� ��إن م ��ن �أ�ش ��رف علوم الكت ��اب العزيز علم الق ��راءات ،ومن �ش ��رف العل ��م ارتباطه ب�شرف
المعل ��وم ،وذل ��ك من خالل ارتباطه ارتباط ��ا وثيقا بكتاب اهلل عز وجل .فه ��و علم يبحث في كيفية
النط ��ق بالكلم ��ات القر�آنية �أ�صوال وفر�ش ��ا .وقد ابتد�أ هذا العلم بنزول الوح ��ي ،وا�ستمر حتى وقتنا
الحا�ضر.
وق ��د برز في هذا القرن ُث َّل ٌة من علماء الق ��راءات ،الذين �سخرهم اهلل عز وجل لخدمة كتابه
العزي ��ز ،وكان له ��م أ� َث ٌر وا�ضح في خدمة هذا العلم ،نذكر منهم على �سبيل المثال :محمد بن �أحمد
ال ُمتو ِّلي ،المتوفى �سنة 1313هـ ،وكان �إماما في ع�صره قراء ًة و�إقرا ًء ،وال�شيخ علي ال�ضباع المتوفى
1380ه� �ـ� ،شيخ القراء في الديار الم�صري ��ة ،وال�شيخ عامر عثمان المتوفى �سنة 1408هـ ،وهو �إمام
ف ��ي الق ��راءات .وممن ب ��رز في هذا الزمان ال�شيخ محم ��د �سالم محي�سن ،الذي يع ��د من رواد علم
الق ��راءات ،ونظرا لتخ�ص�ص ��ه في هذا المجال �أردنا ،بعد التوكل واالعتم ��اد على اهلل ع َّز وجل� ،أن
ن ُق َوم بدار�سة منهج محمد �سالم محي�سن في توجيه القراءات في تف�سيره فتح الرحمن الرحيم في
تف�سير القر�آن الكريم.
�أهمية البحث و�أ�سباب اختياره:
-1مكان� � ُة ال�شي ��خ العلم ّية بين �أقران ��ه وزمالئه ،فقد كان رحمه اهلل �أ�ست � َ
�اذ القراءات وعلوم
الق ��ر�آن بالجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة ،وهو من م�ؤ�س�سي ق�سم القراءات في هذه
الجامع ��ة ،و�أ�ستاذ القراءات وعل ��وم القر�آن بجامعة الإمام محمد ب ��ن �سعود الإ�سالمية،
وع�ضو لجنة ت�صحيح الم�صحف ال�شريف بالأزهر ،وم�صحح لطبعة الم�صحف ال�شريف،
مما يد ُّل على ت َم ُّك ِنه من ر�سم الم�صحف و�ض ْب ِطه ،ونح ِو ذلك.
-2درا�س ��ة تف�سير ال�شيخ محمد �سالم محي�سن ،فه ��و تف�سير متخ�ص�ص في َع ْر ِ�ض القراءات
ومرجع ًا في ذلك .
وتوجيهِ ها ،و ُيع ُّد مو�سوع ًة ِ
أحد �أن تك َّلم عن منهجه في توجيه القراءات الواردة في تف�سيره فتح الرحمن
-3ل ��م ي�سبق ل ٍ
الرحيم في تف�سير القر�آن الكريم ببحث ُم�ستقل� ،أو بر�سالة علمية فيما �أعلم ،و�أ�س�أل اهلل
�أن يوفقني وي�سدِّ َدني في �إنجاز ذلك.
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�أهداف الدرا�سة
وي�أت ��ي الهدف م ��ن الدرا�سة من خالل إ�ب ��راز منهج ال�شيخ محي�سن ف ��ي توجيه القراءات في
تف�سيره (فتح الرحمن الرحيم في تف�سير القر�آن الكريم) .وح َّد َد الباحث حدود الدرا�سة من خالل
تف�سي ��ر ال�شيخ محي�سن المو�س ��وم بفتح الرحمن الرحيم في تف�سير القر�آن الكريم .وكتب القراءات
ذات العالقة بالمو�ضوع.
الدرا�سات ال�سابقة
أحد �أن تك َّلم عن منهج ال�شي ��خ محي�سن في توجيه
م ��ن خ�ل�ال بحثي وا�ستق�صائي لم ي�سب ��ق ل ٍ
ببح ٍث ُم�ستق ��ل� ،أو ر�سالة
الق ��راءات ف ��ي تف�سيره فتح الرحم ��ن الرحيم في تف�سير الق ��ر�آن الكريم ْ
علمية فيما �أعلم.
منهج الدرا�سة
المنهج الو�ص ِف َّي
اتَّب ْعتُ في هذه الدرا�سة
والمنهج التحليلي ،وذلك من خالل التعريف بال�شيخ
َ
َ
وبيان منهجه في توجيه القراءات المتواترة من ِخالل تف�سيره (فتح الرحمن الرحيم في
محي�سنِ ،
تف�سير القر�آن الكريم) ،وجرى ذلك ال َّنحو التالي:
-1ابت ��د�أُ غالب� � ًا بذكر قول ال�شيخ محي�سن في الم�س�ألة ،ثم �أق ��وم بتو�ضيحها �إنْ احتاجت �إلى
أتو�س ُع في
ذل ��ك ،و�أُع ِّق � ُ�ب عليها �إن اقت�ضى الأم ��ر .و�إن جاء الكالم في الم� أس�ل ��ة م ْقت ََ�ضب ًا � َّ
عر�ضها مع عدم الإطالة ليت�ضح الأمر وتعم الفائدة.
 -2توثيق الآيات القر�آنية التي وردت في الدرا�سة بذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية.
ِ -3ن ْ�سب ُة ِّ
كل قراء ٍة �إلى قارئها من خالل الرجوع �إلى م�صادرها من كتب القراءات
-4و�ضع الكالم المنقول بين �أقوا�س ،مع التزامي الأمانة العلمية عند النقل مع ِن ْ�س َب ِة ِّ
قول
كل ٍ
ت�ص ٌ
رف �أ�شير �إلى ذلك في الهام�ش.
�إلى �صاحبه .و�إن كان في الكالم المنقول ُّ
-5الإ�شارة عند النقل من �أي مرجع في الهام�ش� :إلى ا�سم الم�ؤلف ،وا�سم الكتاب ،والمحقق
و�س َنة الطبع �إن وجدت .و�إذا َنق ْلتُ منه مر ًة �أخرى
�إن وج ��د ،وا�سم النا�شر ،ورق ��م الطبعة َ
اكتفي بذكر ا�سم الم�ؤلف والكتاب.
خطة البحث
ا�شتمل البحث على مقدمة ،ومبح َث ْين ،وخاتم ٍة على النحو التالي:
المقدمة :وت�شتمل على بيان �أهمية المو�ضوع ،و�سبب اختياره ،وخطة البحث.
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المبحث الأول :التعريف بال�شيخ محمد �سالم محي�سن وبتف�سيره.

وي�شتمل عل ��ى �أربعة مطالب :المطلب الأول :ا�سمه ومول ��ده .والمطلب الثاني :حياته العلمية.
والمطلب الثالث� :شيوخه وتالميذه ،المطلب الخام�س :وفاته .والمطلب ال�ساد�س :التعريف بتف�سيره.
جيه القراءات
المبحث الثاني :منهج ال�شيخ محمد �سالم محي�سن في ت ْو ِ

القراءات لغ ًة وا�صطالحا ،وبيان ر�أي
وي�شتمل على �ستة مطالب :المطلب الأول :معنى َت ْو ِجي ِه
ِ
العلم ��اء فيه .والمطلب الثاني :توجيه القراءات باللغة العربي ��ة .والمطلب الثالث :توجيه القراءات
بالر�س ��م العثماني .والمطلب الرابع :توجيه الق ��راءات ب�أحكام التجويد .والمطلب الخام�س :توجيه
القراءات لبيان ُح ْك ٍم �شرعي .والمطلب ال�ساد�س :ذكر القراءة بدون توجيه.والخاتمة :وت�شتمل على
�أهم النتائج التي تو�صل �إليها الباحث.
المبحث الأول :التعريف بال�شيخ محمد �سالم محي�سن وبيان �سيرته الذاتية
وي�شتمل على �أربعة مطالب:
المطلب الأول :ا�سمه ومولده

هو محمد بن محمد بن محمد بن �سالم بن محي�سن ،ولد بقرية الرو�ضة ،مركز فاقو�س ،من
(((
محافظة ال�شرقية ،بجمهورية م�صر العربية� ،سنة 1929م
المطلب الثاني :حياته العلمية

ابت ��د�أ ال�شي ��خ محم ��د �سال ��م محي�سن حيات ��ه العلمية بحفظ كت ��اب اهلل عز وجل ،م ��ع �إتقانه
وتجوي ��ده ،وهي من �أعظ ��م النعم التي َي ُم ُّنها اهلل عز وجل على عباده ،ث ��م التحق بالأزهر ال�شريف
ف ��ي القاه ��رة لطلب العلم ،فدر�س عل ��ى م�شايخها ون َه َل م ��ن علومها ،ودر�س درا�س ��ة نظامية ،ومن
جملة ما تع َّل � َ�م :العلوم ال�شرعية ،والإ�سالمية ،وعلوم اللغة من نحو و�صرف وبالغة ،وعلوم القر�آن،
والق ��راءات القر�آنية ،وغالبية العلوم المت�صلة بالق ��ر�آن الكريم من �ضبط القر�آن الكريم ،ور�سمه،
وع ��دِّ �آيات ��ه ،ونتيجة لذلك ح�صل على التخ�ص�ص في القراءات وعل ��وم القر�آن من معهد القراءات
التابعة للأزهر ال�شريف عام 1953م(((.
�راءات ْ
الع�ش َر من كتا َب ْي :التي�سي ��ر في القراءات ال�سبع لأب ��ي عمرو الداني،
ت َل َّق ��ى ال�شيخ الق � ِ
والدرة في القراءات الثالث ،للإمام محمد بن الجزري ،كما تَل َّقاها من كتاب ال َّن ْ�شر في القراءات
-1ينظر :الربماوي� ،إليا�س� ،إمتاع الف�ضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن هجري .الطبعة الأوىل ،دار الندوة العلمية،
املدينة2000( ،م)،ج� ،2ص. 339 :
 -2ينظر :الربماوي� ،إمتاع الف�ضالء برتاجم القراء .ج� ،2ص.339:
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أ�ستاذ وعلاَّ م ِة
الع�ش ��ر للإمام ابن الجزري ،وهذه القراءات القر�آنية ت َل َّقاه ��ا جميعها م�شافه ًة على � ِ
ال�س َند ،ف�ضيلة ال�شيخ عامر ال�سيد عثمان� ،شيخ القراء،
ع�صره ،الم�شهور بالدقة وال�ضبطِ ،
و�ص َّح ِة َّ
والق ��راءات ،وذلك بمعهد القراءات بالأزهر ال�شريف ،في خالل �سبع �سنوات ،من عام 1946م �إلى
ع ��ام 1953م ، ..،وق ��ر�أ على �شيخ ��ه ال�شيخ عامر ال�سيد عثم ��ان القر�آنَ الكريم ك َّله آ�ي� � ًة �آي ًة ،و َك ِلم ًة
كلم ًة ،من �أوله �إلى �آخره ،وقد قر�أ على �شيخه م�شافهة َخ ْت َم َت ْين كاملتين طوال �سبع �سنواتَ ،
الخ ْت َم ُة
الأولى :بالقراءات الع�شر من كتابي ال�شاطبية والدرة ،والختمة الثانية :بالقراءات الع�شر :من كتاب
طيب ��ة الن�ش ��ر ،وبعد ذلك �أق َّره ُ
�شيخه ب� ��أن يقْر�أُ و ُيق ِْر ُئ القر�آن الكريم بجمي ��ع القراءات والروايات
وج ْمعا»(((.
�إفراد ًا َ
ثم وا�صل ال�شيخ تعليمه ،فالتحق بجامعة القاهرة ،ودر�س في كلية الآداب ،فح�صل على درجة
الماج�ستي ��ر ف ��ي الآداب العربية ،وا�ستمر ال�شي ��خ يطلب العلم والمعرفة ونال �شه ��ادة الدكتوراه في
التخ�ص�ص نف�سه ،ومن الجامعة نف�سها ،مع رتبة ال�شرف الأولى(((.
وكما �أنَّ لل�شيخ محي�سن م�ؤلفات كثيرة في �شتى فروع ال�شريعة ،وبالأخ�ص ما يتعلق بالتف�سير،
وعل ��وم الق ��ر�آن والقراءات وغيرها من فق ��ه ولغة ،منها على �سبيل المثال ف ��ي مجال التف�سير :فتح
الرحمن الرحيم في تف�سير القر�آن الكريم( ،مطبوع) ،و�سوف يكون هذا التف�سير هو مجال بحثنا.
و تف�سي ��ر الل�ؤل� ��ؤ المنثور في تف�سي ��ر القر�آن بالم�أثور (مطبوع)� ،أما في مج ��ال القراءات فقد بلغت
م�ؤلفاته على ما يزيد عن ثالثين م�ؤلف ًا من �أبرزها :كتاب الهادي في �شرح طيبة الن�شر ،والم�ستنير
القراءات
في تخريج القراءات من حيث اللغة ،والإعراب ،والتف�سير (مطبوع) ،وال ُم ْغ ِني في توجيه
ِ
ال ْع َ�ش ِر المتواترة (ثالثة �أجزاء) (مطبوعَّ )،
المهذ ُب في القراءات الع�شر وتوجيهها من طريق طيبة
الن�شر (جزءان) مطبوع (((.
المطلب الثالث� :شيوخه وتالميذه

يقوم مقام تن ُّو ِع الم�صادر العلمية� ،إ�ضاف ًة �إلى ت�أ ُّث ِر المف�سر بمناهجهم
المف�سر ُ
�شيوخ ِّ
�إنَّ تن ُّو َع ِ
وطرائقهم في الفهم والعلم ،ومن �أبرز ه�ؤالء الأعالم وال�شيوخ والعلماء الذين تلقى ال�شيخ محي�سن
علم ��ه على �أيديهم ،على ح�سب العلوم الت ��ي تلقاها منهم((( :في مجال حفظ القر�آن وتجويده ،فقد
 -1حمي�سن ،حممد �سامل ،الرائد يف جتويد القر�آن .الطبعة الثانية ،دار حمي�سن ،القاهرة2002( ،م)� .ص.95-92:
 -2املرجع ال�سابق�،ص.77-76:
-3حمي�سن ،حممد �سامل ،مر�شد املريد �إىل علم التجويد .الطبعة الثانية ،دار حمي�سن ،القاهرة2002( ،م)� .ص58:
2002(،61م) ،وينظر :الربماوي� ،إمتاع الف�ضالء برتاجم القراء .ج� ،2ص.347-344: -4ينظر :حمي�سن ،الرائد يف جتويد القر�آن� .ص ،90:وينظر :الربماوي� ،إمتاع الف�ضالء برتاجم القراء .ج� ،2ص.344-342
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العلم على ِيد ٍّ
كل من :ال�شيخ محمد ال�سي ��د عزَ ب ،وال�شيخ محمد محمود ،ومحمود بكر.
ت َل َّق ��ى هذا َ
وف ��ي مج ��ال القراءات فقد تلقى ه ��ذا العلم على يد كل م ��ن :ال�شيخ عبد الفت ��اح القا�ضي ،وال�شيخ
محمود دعيب�س ،وال�شيخ عامر ال�سيد عثمان� .أما في مجال ر�سم القر�آن و�ضبطه ،وعدِّ � ِآي القر� ِآن،
فق ��د تلقى هذا العلم على ي ��د ٍّ
كل من :ال�شيخ �أحمد �أبو زيت حار ،وال�شي ��خ محمود دعيب�س� .أما في
مجال التف�سير فقد تلقى هذا العلم على يد كل من :ال�شيخ خمي�س محمد هيبة .وال�شيخ كامل محمد
وجلُّهم من علماء الأزهر ال�شريف.
ح�سنُ .
�أم ��ا تالمي ��ذه ،فمن خالل الن�ش ��اط العلمي الكبير ،الذي حظي ب ��ه ال�شيخ محي�سن من خالل
تدري�س ��ه بالأزه ��ر ال�شريف ،وتدري�س ��ه بعدة جامعات في ال ��دول العربية ،كجامع ��ة الخرطوم ،و�أم
درم ��ان في ال�س ��ودان ، ،وتدري�سه بالمملك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ،بجامعتي ا إلم ��ام محمد بن �سعود
الإ�سالمية بالريا�ض ،والجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة على �ساكنها �أف�ضل ال�صالة وال�سالم،
ومن خالل �إ�شراف ال�شيخ ومناق�شته كثيرا من الر�سائل العلمية �سوا ًء للماج�ستير� ،أو الدكتوراه التي
تزي ��د عن مئة ر�سالة علمية ،وعلى ه ��ذا فقد َت َت ْل َم َذ على َي َد ِي ال�شي ��خ مجموعة كثيرة من التالميذ،
نهلوا من علمه ،وتَل َّق ْوا العلم على يديه(((.
المطلب الخام�س :وفاته

حا�صر ًا ه َّمه فيما يتعلق بخدمة
لقد �أم�ضى ال�شيخ محي�سن حياته الحافلة يط ُل َب العلم ويع ِّل ُمهِ ،
الق ��ر�آن وعلومه؛ من تف�سير وتجويد وقراءات وعلوم ق ��ر�آن ،فهو منذ �أنْ حفظ القر�آن الكريم ،كان
رب العالمي ��ن ،والعمل على تعليمه بجميع قراءاته رواي ��ة ودراية ،ليتحقق فيه
كتاب ِّ
�شغل ��ه ال�شاغل َ
بذل ��ك قول النبي عليه ال�صالة وال�س�ل�ام« :خي ُر ُكم من تع َّلم القر�آنَ وع َّلم ��ه»((( .ولقد �أثرى ال�شيخ
محي�سن المكتبة الإ�سالمية بالعديد من الم�ؤلفات النافعة ،فجاءت م�ؤلفاته �س ْهل َة الأ�سلوب ،وا�ضحة
العب ��ارة ،غزي ��رة بالعلم الناف ��ع ،والدواء الناجع لكل م�سل ��م ،وبعد هذه الم�سي ��رة والحياة الطيبة،
غ ��ادر ال�شيخ محمد �سالم محي�سن الدنيا للقاء رب ��ه ،يوم ال�سبت ،الموافق :الحادي ع�شر من �صفر
1422هـ - .الخام�س من مايو 2001م((( .فرحمه اهلل رحمة وا�سعة.
 -1ينظر :حمي�سن ،الرائد يف جتويد القر�آن� .ص ،90:وينظر� :إليا�س الربماوي� ،إمتاع الف�ضالء برتاجم القراء .ج� ،2ص.341-340:
-2رواه البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل ،اجلعفي ،اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم و�سننه و�أيامه ،حتقيق حممد زهري بن نا�صر النا�صر ،دار طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد
عبد الباقي)( ،د.ط) ،ج� ،6ص ،192:رقم احلديث.)5027(:
-3ينظر :ترجمة ال�شيخ حممد �سامل حمي�سن يف كتابه ،القول ال�سديد يف الدفاع عن قراءات القر�آن املجيد .الطبعة الأوىل ،دار
حمي�سن ،القاهرة2002( ،م )� .ص ،82:وينظر :ترجمته يف كتابه  ،الرائد يف جتويد القر�آن� .ص ،91:حيث قام �أوالد ال�شيخ ،
بو�ضع الرتجمة.
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المطلب ال�ساد�س :التعريف بتف�سيره فتح الرحمن الرحيم في تف�سير القر�آن الكريم

تف�سي ��ر للقر�آن الكريم كان هو الهدف من كتابته لدى ال�شيخ محي�سن رحمه بعد مر�ضاة اهلل
ع ��ز وجل ،وهو ت�ضمين هذا التف�سير القراءات المتواترة ،التي ثبتت في العر�ضة الأخيرة ،مع �إلقاء
ال�ض ��وء على توجيهه ��ا ،ون�سبة كل قراءة �إلى قارئه ��ا ،ليكون ذلك مرجعا للمهتمي ��ن بالتف�سير»(((.
وي ��رى الباحث �أن ه ��ذا العمل الذي قام به ال�شي ��خ محي�سن رحمه اهلل من الفرائ ��د التي انفرد بها
ف ��ي ه ��ذا الع�صر ،ف�أنت ال تجد كتاب تف�سير ا�شتمل على الق ��راءات الع�شرة وتوجيهاتها �إال في هذا
التف�سي ��ر ،فه ��و عمل ي�شكر له ،و�أ�س�أل اهلل تبارك وتعالى �أن يجعله في ميزان ح�سناته� ،إنه ولي ذلك
والق ��ادر عليه� .أما منهجه العام وطريقته ف ��ي التف�سير فقد ب َّينَ ال�شيخ محي�سن �أبرز معالم منهجه
في التف�سير من خالل المقدِّ مة التي �ض َّم َنها الجز َء الأ َّو َل من تف�سيره ،وهي على النحو الآتي(((:
 -1يكتب الآية القر�آنية ،ثم ْيذ ُكر رقمها وفقا لترتيبها في الم�صحف.
 -2يب ِّينُ �سبب نزول الآيات �إن كان لها �سبب قبل تف�سير الآية.
 -3يذكر الأحكام المن�سوخة قبل تف�سير الآية ،معتمدا الروايات ال�صحيحة.
 -4يذكر القراءات المتواترة في الآية ،مع ن�سبة كل قراءة لقارئها ،مع التوجيه.
-5يق ��رر عقيدة �أهل ال�سنة والجماعة �أثناء عر�ضه آلي ��ات ال�صفات ،بال ت�شبيه ،وال تعطيل،
وال تمثيل ،وال ت�أويل.
ُ -6ي َف ِّو ُ�ض في الآيات المت�شابهة ،بقوله اهلل �أعلم بمراده.
-7يجتهد في التف�سير بالم�أثور عن النبي عليه ال�سالم� ،أو ال�صحابة� ،أو التابعين ،مع �إ�سناد
القول �إلى قائله.
 -8يجتهد في تف�سير القر�آن بالقر�آن� ،إذا اقت�ضت م�صلحة التف�سير ذلك.
-9الق�ضايا النحوية ،وال�صرفية ،والبالغية ،يذكرها بعبارة �سهلة موجزة ،بح�سب مقت�ضيات
الأحوال.
أو�ض َح المعاني ال ّداللية للكلمة القر�آنيةُ ،م ْع ِر�ضا عن المعاني ال�ضعيفة.
 -10يذ ُك ُر � َأ�ص َّح و� ْ
 -11ي�ست�شهد كثيرا بالأحاديث التي ُت ْلقي ال�ضوء على المعنى الذي يدل عليه الن�ص القر�آني.
-1حمي�سن ،حممد �سامل ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،دار حمي�سن ،القاهرة ،الطبعة الأوىل( (2003م) .ج،1
�ص.1:
 -2حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،1ص.96:

الجنان

72

Al JINAN

منير أحمد حسين الزبيدي

 -12عدم التع ُّر ِ�ض للإ�سرائيليات �إال بقدر ال�ضرورة التي يحتاجها في فهم الآية القر�آنية.
هذه �أبرز مالمح منهجيته العامة في التف�سير ،وقد التزم ال�شيخ بها �أثناء عر�ض تف�سيره.
المبحث الثاني :منهج ال�شيخ محمد �سالم محي�سن في توجيه القراءات
وي�شتمل على �ستة مطالب:
المطلب الأول :معنى توجيه القراءات لغة وا�صطالحا.

التوجي ��ه لغة :الواو والجيم والهاء� :أ�صل واحد يدل على مقابل ��ة ال�شيء ،وال ِو ْجه ُة :ك ُّل م ْو ِ�ض ٍع
ووجهْتُ ال�شي َء :جعلتُه على
ا�س َت ْق َب ْل َت ��ه .قال اهلل تعالىَ } :و ِل ُك ٍّل ِو ْج َه ٌة هُ َو ُم َو ِّلي َها{ (البقرةَّ .)148 :
وج َه ُة
تحف َر تحت القثاءة� ،أو البطيخة ث ��م ت�ضجعها(((ِ .
جه� � ٍة .و�أ�ص ��ل ِج َهت ِه ِو ْج َه ُتهُ .والتوجي ��ه� :أن ْ
ووجهتُه :المو�ضع الذي تتوجه �إليه وتق�صده(((.
الأمر ِو ْج َهتُه ْ
وج� � ِه القراءة م ��ن حيث اللغ ��ة والمعنى ،وهو
معن ��ى توجي ��ه الق ��راءات ا�صطالحا :ه ��و بيان ْ
�أي�ض ��ا ِع ْل ٌم يبحث في القراءات جوانبها ال�صوتي ��ة ،وال�صرفية ،والنحوية ،والبالغية ،والداللية(((.
وع َّر َف� � ُه البع�ض على �أنه :عل ��م ُي ْب َحثُ فيه عن ماهية القراءات ببيان ِع َل ِلها وتوجيهها من حيث اللغة
والإع ��راب((( .ول ��ه م�س َّمياتٌ �أخرى منها«ِ :ع ْل ��م علل القراءات» :وهو علم يتعل ��ق ِبد َراي ِة القراءات؛
�صح ْت لديه وكان
ويعني ذلك� :أنه لماذا اختار القارئ قراء ًة معينة من بين القراءات الكثيرة التي َّ
ُي ْت ِق ُنه ��ا؟ فق ��د يكون هذا ال َو ْجه تعليلاً نحو ًّيا �أو لغو ًّيا ،وق ��د يكون معنو ًّيا �أو نقل ًّيا ،يراعي القارئ فيه
وجهِ ِه من حيث
�أخبا ًرا و�أحاديث ا�ست�أن�س بها في اختياره .فـ»االحتجاج» معناه :ت ْع ِلي ُل االختيار و َبيانُ ْ
اللغة والإعراب(((.
وعلى هذا ف�إن توجيه القراءات هو علم يك�شف عن وجه االحتجاج للقراءة من خالل التما�س
الدلي ��ل والحجة لالنت�صار للقراءة �سوا ًء كان من الق ��ر�آن الكريم� ،أو الحديث ال�شريف� ،أو كان من
اللغة التي ت�شمل ال�شعر والنحو وال�صرف والبالغة.
-1ابن فار�س� ،أحمد بن زكريا القزويني الرازي� ،أبو احل�سني ،معجم مقايي�س اللغة .املحقق :عبد ال�سالم حممد هارون ،دار الفكر،
( 1979م) ،ج� ،6ص.89-88:
-2ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين الأن�صاري الرويفعى الإفريقي ،ل�سان العرب ،الطبعة :الثالثة،
دار �صادر ،بريوت 1414( ،هـ) ،مادة وجه ،باب الهاء ف�صل الواو ،ج� ،13ص.556:
-3جمموعة من الأ�ساتذة والعلماء املتخ�ص�صني ،املو�سوعة القر�آنية املتخ�ص�صة .املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،م�صر،
(2002م)� ،ص.336:
-4ال�سندي� ،أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور � ،صفحات يف علوم القراءات ، .املكتبة الأمدادية ،الطبعة :الأوىل 1415 ( ،هـ)،
�ص.286:
 -5ال�سندي� ،صفحات يف علوم القراءات� .ص.286:
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المطلب الثاني :التوجيه اللغوي للقراءات

من المعروف لدى طلبة العلم �أنَّ توجي َه القراءات هو بيان ُو ُجو ِه القراءات القر�آنية ،واتفاقها
مع قواعد النحو واللغة ،ومعرفة م�ستندها اللغوي تحقيقا لل�شرط المعروف موافقة اللغة العربية ولو
بوج ��ه من الوجوه((( .ومن خالل ذلك �سوف يبين الباحث منهج ال�شيخ محي�سن في التوجيه اللغوي
للقراءات وذلك من خالل الآتي:
�أوال :توجيه القراءات باال�شتقاقات اللغوية

�أعن ��ي بذلك �إب ��راز محمد �سالم محي�سن للق ��راءات التي هي من قبيل اخت�ل�اف اللغات ،وال
يترتب على ذلك اختالف بالمعنى ،ومن المعلوم لدى الم�شتغلين بهذا العلم �أنَّ االختالف في كثير
ومرج ُعها �إلى اختالف اللغ ��ات .ومن الأمثلة التي يورده ��ا ال�شيخ في توجيه
م ��ن القراءات َم َر ُّده ��ا ِ
َ
الق ��راءات باال�شتقاق ��ات اللغوية عند تف�سيره لقوله تعال ��ىَ } :ق َال َف ُخ ْذ �أ ْر َب َع ًة ِم ��نَ َّ
الط ْي ِر َف ُ�ص ْرهُ نَّ
�إِ َل ْي َك{(البق ��رة )160:ق ��ال محي�سن« :قر�أ حمزة ،و�أبو جعفر ،وروي� ��س ،وخلف البزار ( َف ِ�ص ْرهُ نَّ )
و�ص ْر ُتهَ :
قط ْعته .وقر�أ الباقون
بك�سر ال�صاد ،على �أنه من «�صار ي�صير» يقال�ِ :ص ْرتُ ال�شيءَ � :أم ْلتُهِ ،
م ��ن الق ��راء الع�ش ��ر ( َف ُ�ص ْرهُ نَّ ) ب�ضم ال�ص ��اد ،على �أنه من «�ص ��ار ي�صور» على معن ��ىِ � :أم ْلهُنَّ � ،أو
َق ّط ْع ُه ��نَّ  ،ف� ��إذا جعلته بمعنى �أملهن ،كان التقدير :فخذ �أربعة م ��ن الطير �إليك َف َقط ْع ُهن»((( .وعلى
ه ��ذا ف�إن ال�شيخ محي�س ��ن وجه القراءتين باال�شتق ��اق اللغوي على �أنهما :لغت ��ان .وهذا فيه موافقة
لأق ��وال العلماء من قبله ،قال الأخف�شَ ( :ف ُ�ص ْرهُ نَّ ) ب�ضم ال�صاد� ،أيَ :ق ِّط ْعهُنَّ وتقول منها�« :صا َر»
« َي ُ�ص ��و ُر» .وقال بع�ضهم ( َف ُ�ص ْرهُ نَّ ) فجعلها من «�صا َر» « َي ِ�صي ُر»»((( .وقال الأزهري« :والذي عندي
و(�صره ��ن) �أن معناهما واحد ،يقال� :صاره ي�ص ��وره ،وي�صيره بالواو والياء،
(�صرهن) ِ
ف ��ي معنى ُ
(((
�إذا ماله ،لغتان معروفتان» .
-1ينظر :الق�ضاة ،حممد �أحمد مفلح� ،شكري� ،أحمد خالد �شكري ،من�صور ،حممد خالد من�صور ،مقدمات يف علم القراءات .دار
عمار ،عمان ،الطبعة :الأوىل 2001( ،م)� ،ص.201:
-2حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،1ص ,390:وينظر :ابن اجلزري� ،شم�س الدين �أبو اخلري ،حممد
بن حممد بن يو�سف ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،حتقيق :علي حممد ال�ضباع ،املطبعة التجارية الكربى (ت�صوير دار الكتاب
العلمية)( ،د .ط) ،ج� ،2ص .232:وينظر :القا�ضي ،عبد الفتاح بن عبد الغني بن حممد  ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر
املتواترة من طريقي ال�شاطبية والدُّرة ،دار الكتاب العربي ،بريوت – لبنان� ،ص(.54د.ط)
-3ينظر :الأخف�ش� ،أبو احل�سن املجا�شعي بالوالء ،البلخي ثم الب�صري ،املعروف بالأخف�ش الأو�سط ،معاين القر�آن ،حتقيق :الدكتورة
هدى حممود قراعة ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة :الأوىل 1411 ،هـ  1990 -م ،ج� ،1ص .199:وللمزيد ينظر :اجلوهري،
�أبو ن�صر �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي ،ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م ،باب الراء ف�صل ال�صاد ،ج� ،2ص.717:
-4الأزهري ،حممد بن �أحمد بن الهروي� ،أبو من�صور ،معاين القراءات .الطبعة :الأوىل  ،مركز البحوث يف كلية الآداب ،جامعة
امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية 1412(،هـ 1991 -م) ،ج� ،1ص.225:
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وعن ��د توجيه القراءات الواردة في قوله تعالىَ } :ق � َ
�ال َو َمنْ َك َف َر َف ُ أ� َم ِّت ُع ُه َق ِليلاً ُث َّم َ أ� ْ�ض َط ُّر ُه إِ� َلى
اب ال َّنا ِر َو ِب ْئ َ�س ا ْل َم ِ�صي ُر{ (البقرةَ ( )126:ف ُ�أ َم ِّت ُعهُ) قال محي�سن« :قر أ� ابن عامر ب�إ�سكان الميم،
َع َذ ِ
وتخفي ��ف التاء ،على �أنه م�ضارع «�أَ ْم َت َع» ال ُم َع َّدى بالهمزة .وقر أ� الباقون(بقية القراء الع�شرة) بفتح
المي ��م ،وت�شدي ��د التاء ،على �أنه م�ضارع «م َّت َع» ال ُم َع َّدى بالت�ضعي ��ف»((( .ويالحظ �أن ال�شيخ محي�سن
ق ��د وج ��ه القراءتين على �أنهم ��ا لغتان بمعنى واحد ق ��ال الأزهري« :وهما لغتان جيدت ��انْ � :أم َت ْعتُ ،
واحد .ومعنى :ف�أُ َم ِّت ُعه قليال� :أُ ْملي به الم ��دة �إمالء قليال»((( .ومن �أمثلته �أي�ضا عند
َوم َّت ْع ��تُ بمعنى ٍ
للِهَّ
ا�ست ََطا َع �إِ َل ْي ِه َ�س ِبيلاً { (�آل
توجيه القراءات الواردة في قوله تعالىَ } :و ِ َع َلى ال َّن ِ
ا�س ِح ُّج ا ْل َب ْي ِت َم ِن ْ
(ح ُّج) بك�سر
عمران )97:قال محي�سن :قر�أ حف�ص ،وحمزة ،والك�سائي ،و�أبو جعفر ،وخلف البزارِ :
الح ��اء ،وه ��ي لهجة نجد .وقر�أ الباقون بفت ��ح الحاء ،وهي (لهجة �أهل العالي ��ة ،والحجاز ،و�أ�سد).
«ح َّج َي ُح ُّج» والفتح هو الم�صدر
القيا�سي(ح ُّج)((( .وق�صد ال�شيخ محي�سن باللهجة
َ
وهما م�صدران لـ َ
اللغة لأن اللهجة :هي الل�سان ،بما ينطق به من الكالم .و�سميت لهجة لأنَّ ُك ًّال يلهج بلغته وكالمه(((.
ثانيا :توجيه القراءات بالنحو

من الم�سلمات التي ال �شك فيها �أن االحتجاج للقراءات من �أو�سع الأبواب لخدمة اللغة العربية،
وتقوي ��ة بع�ض وجوهه ��ا ،والنحويون عرفوا هذا االحتجاج منذ بداية الت�أليف في علوم العربية ،نجد
ذل ��ك في كت ��اب �سيبويه ،ومن تبعه من النحاة ينظرون للقراءة بكالم العرب �شعره ونثره ،ولم تَخْ ُل
كت ��ب «معاني القر�آن» من توجيه للق ��راءات ،وبيان نظائرها من كالم العرب ،ومن �آراءٍ في القراءة
احتجاجا وقبوال و َردًّا ،وربطا بالر�سم ،والر�أي النحوي(((.
وعل ��ى ه ��ذا ف� ��إن ال�شيخ محي�سن ُي ْك ِث ��ر من توجيه الق ��راءات بالنحو في تف�سي ��ره  ،ولكن مما
رجحه
يالح ��ظ عليه �أن ��ه ال يذ ُكر جميع الوجوه النحوية ،و�إنما يقت�صر عل ��ى بع�ضها مما َي ْر ِ
ت�ضيه و ُي ِّ
-1حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي،ج� ،1ص .144:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .222:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.40
 -2الأزهري ،معاين القراءات ،ج� ،1ص.178-177:
-3حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،1ص .78-77:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص . 241:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.68
-4ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،من مادة لهج ،ج� ،5ص ،215:وينظر :ابن زجنلة ،عبد الرحمن بن حممد� ،أبو زرعة ،حجة
الدمياطي� ،أحمد بن حممد بن �أحمد بن عبد
القراءات ،حتقيق� :سعيد الأفغاين ،دار الر�سالة( ،د .ط)� ،ص ،170:وينظر:
ّ
الغني� ،شهاب الدين ال�شهري بالبناء� ،إحتاف ف�ضالء الب�شر يف القراءات الأربعة ع�شر ،حتقيق� :أن�س مهرة .الطبعة :الثالثة ،دار
الكتب العلمية – لبنان2006( ،م 1427 -هـ)� ،ص.227:
-5ينظر :العايد� ،سليمان بن �إبراهيم بن حممد ،عناية امل�سلمني باللغة العربية خدمة للقر�آن الكرمي ،جممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�شريف باملدينة املنورة(،د .ط)� ،ص.59:
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دون الإ�شارة �إلى وجود �أوجه �أخرى .ويتمثل منهجه في االحتجاج بالنحو من خالل الآتي:
 -1التوجيه النحوي للم�صادر والأ�سماء

عن ��د توجيه القراءات الواردة في قوله تعالىَ } :يا َ�أ ُّي َها ال َّنا� � ُ�س �إِ َّن َما َب ْغ ُي ُك ْم َع َلى �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َمتَا َع
ا ْل َح َي ��ا ِة ال ُّد ْن َيا{ (يون� ��س )23 :قال محي�سن« :قر أ� حف�ص( :متاعَ) بالن�صب ،على �أنه م�صدر م�ؤكد
لعامل ��ه� ،أي تتمتع ��ون متاع الحي ��اة الدنيا .وقر أ� الباق ��ون من القراء الع�شرة( :مت ��اعُ) بالرفع ،على
وج َه (متاعَ)
�أن ��ه خب ��ر مبتد�أ محذوف� ،أي :ذلك مت ��ا ُع الحيا ِة الدنيا»((( .ويالح ��ظ �أنَّ محي�سن قد َّ
ووج َه (متاعُ) بالرف ��ع ،على �أنه خبر مبت ��د�أ محذوف،
بالن�ص ��ب ،عل ��ى �أنه م�ص ��د ٌر م�ؤ ِّك ٌد لعامل ��هَّ ،
واكتف ��ى بذكر هذا الوج ��ه النحوي ولم يذكر �أوجها �أخرى كما كان يفعل ُ
بع�ض المف�سرين كال�سمين
الحلبي((( ،والذي يبدو لي من ذلك �أن ال�شيخ يختار �أرجح الأقوال.
وم ��ن الأمثل ��ة التي ذكرها ف ��ي التوجيه النح ��وي للأ�سماء ما جاء ف ��ي قوله تعال ��ىَ } :و َك َت ْب َنا
َع َل ْيهِ � ْ�م ِفي َها َ أ�نَّ ال َّنف َْ�س ِبال َّنف ِْ�س َوا ْل َع ْينَ ِبا ْل َع ْي ِن َو ْ أَ
الُ ُذنَ ِب ْ أ
الَ ْن ِف َو ْ أ
ال ْن َف ِب ْ أ
وح
ال�سنِّ َوا ْل ُج ُر َ
ال�سنَّ ِب ِّ
الُ ُذ ِن َو ِّ
ِق َ�صا� � ٌ�ص{ (المائ ��دة )45 ::ق ��ال محي�سن « :ق ��ر أ� الك�سائي( :والعي ��نُ  ،وا ألن � ُ�ف ،والأذنُ  ،وال�سنُ ،
�روح) ه ��ذه الأ�سماء الخم�سة بالرفع ،وذلك على اال�ستئناف ،وال ��واو لعطف جملة ا�سمية على
والج � ُ
�أخرى ،على تقدير (�أنَّ ) وما في حيزها من قوله تعالى�} :أن النف�س بالنف�س{ في محل رفع باعتبار
المعنى ،ك�أن اهلل تعالى قال :وكتبنا على بني �إ�سرائيل في التوراة :النف�س تقتل بالنف�س ،والعين تفق�أ
بالعي ��ن ،والأن ��ف يجدع بالأنف ،والأذن تقطع ب ��الأذن ،وال�سن تقلع بال�س ��ن ،والجروح ق�صا�ص� ،أي
يقت� ��ص فيه ��ا ما �أمكن :كاليد ،والرجل ،ونحو ذلك((( .وقال محي�س ��ن« :وقر�أ ابن كثير ،و�أبو عمرو،
(الجروح) ْ
واب ��ن عامر ،و�أبو جعفر :بن�صب الأربع ��ة الأولْ ،
قطع ًا
عطف ًا على ا�سم «�أنَّ » وقر�أوا برفع
ُ
له ��ا ع َّما قبله ��ا ،على أ� َّنها مبتَد�أ و( ِق�صا� � ٌ�ص) خبر»((( .وعلى هذا ف�إن المعن ��ى الذي �أفادته قراءة
وح) �إ�شعار ًا ب�أهمية مو�ضوعها ،و�أنها من الأ�شياء التي هي مو�ضوع كتب في التوراة .قال
ر ْف ُعُ :
(الج ُر ُ
-1حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،3ص .301:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .283:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.143:
 -2ال�سمني احللبي� ،أبو العبا�س� ،شهاب الدين� ،أحمد بن يو�سف بن عبد الدائم املعروف بال�سمني احللبي ،الدر امل�صون يف علوم
الكتاب املكنون ،حتقيق :الدكتور �أحمد حممد اخلراط ،دار القلم ،دم�شق( ،د .ط) ،ج� ،6ص.175-174:
-3حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص ،405:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .254:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.:93
-4حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص ،406:وينظر :ابن خالويه احل�سني بن �أحمد � ،أبو عبد اهلل ،
احلجة يف القراءات ال�سبع ،حتقيق :د .عبد العال �سامل مكرم ،الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية الآداب يف جامعة الكويت ،الطبعة :الرابعة
 ،دار ال�شروق ،بريوت 1401( ،هـ)� ،ص ،131وينظر :ال�سمني احللبي ،الدر امل�صون ،ج� ،4ص .278:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر
يف القراءات الع�شر ،ج� ،2ص .254:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.93
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محي�س ��ن« :وقر�أ الباقون بن�ص ��ب الكلمات الخم�س ،عطفا على ا�س ��م «�أنَّ » لفظا ،والجار والمجرور
بعده خبر ،و(ق�صا�ص) خبر �أي�ضا وهو من عطف الجمل(((.
 -2التوجيه الن َّْحوي في الأفعال

َاب اللهَّ ُ َع َلى ال َّن ِب ِّي
من الأمثلة على ذلك عند توجيهه القراءات الواردة في قوله تعالىَ } :ل َق ْد ت َ
َوا ْل ُم َه ِاج ِري ��نَ َو ْ أَ
وب َف ِر ٍيق ِم ْن ُه ْم ُث َّم
ال ْن َ�صا ِر ا َّل ِذي ��نَ ا َّت َب ُعو ُه ِفي َ�س َاع ِة ا ْل ُع ْ�س َر ِة ِمنْ َب ْع ِد َم ��ا َكا َد َي ِزي ُغ ُق ُل ُ
�اب َع َل ْيهِ ْم �إِ َّن ُه بِهِ ْم َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{ (التوبة )117 :قال محي�سن« :قر�أ حف�ص ،وحمزة ( َي ِزي ُغ) بياء
َت � َ
التذكي ��ر ،وا�سم كاد �ضمير ال�ش�أن ،وجملة «يزيغ قلوب» خبر كاد .وقر أ� الباقون من القراء( :تزيغ)
بت ��اء الت�أنيث ،وج ��از تذكي ُر الفعل وت�أني ُثه لأنَّ الفاعل م�ؤ َنثٌّ غي ُر حقيق � ٍّ�ي»((( .وعلى هذا ف�إن ال�شيخ
محي�س ��ن وجه الفعل (يزيغ) بياء التذكير على اعتب ��ار ا�سم كاد �ضمير ال�ش�أن ،وجملة «يزيغ قلوب»
َ
الفاعل م�ؤنثٌ غير حقيقي .قال
خب ��ر كاد .وق ��راءة تزيغ على اعتبار جواز تذكير الفعل وت�أنيث ��ه لأنَّ
(((
ابن عا�شور« :وهما وجهان في الفعل الم�سند لجمع تك�سير ظاهر» .
التوجيه النحوي في الحروف

م ��ن الأمثل ��ة التي ذكره ��ا ال�شيخ محي�س ��ن في التوجيه النح ��وي للحروف توجيه ��ه للقراءات
ال ��واردة ف ��ي قوله تعالىَ } :ولاَ َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن� ��آنُ َق ْو ٍم َ أ�نْ َ�ص ُّدو ُك ْم َع ِن ا ْل َم ْ�س ِج � ِ�د ا ْل َح َر ِام �أَنْ َت ْع َتدُوا{
(المائ ��دة )2:ق ��ال محي�سن« :قر�أ ابن كثير ،و�أبو عمرو�( :إِنّ �ص ُّدوك ��م) بك�سر الهمزة على �أنَّ «�إنْ »
�شرطي ��ة .وق ��ر أ� الباقون بفتح الهم ��زة على �أنَّ «�أنْ » م�صدرية ،و�أن ما دخل ��ت عليه في ت�أويل م�صدر
مفع ��ول لأجله»((( .قلت :ومن ق ��ر�أ بفتح (�أنْ ) تحتمل معنى التعليل �أي ب�سب ��ب َ�صدِّ ُكم عن الم�سجد
يك�س َب َّن ُكم ُبغ ُ
�وم ،أَلنْ �ص ّدوكم� ،أي
الح ��رام .وعلى ه ��ذا فالحجة لمن فت ��ح «�أَنْ »  :أ�ن ��ه �أراد :ال ِ
ْ�ض ق � ٍ
ل�صده ��م �إ ّياك ��م .والحجة لم ��ن ك�سر�« :إنْ » �أنه جعله ��ا حرف �شرط ،وجعل الما�ض ��ي بعدها بمعنى
الم�ضارع.
-1حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص ،406:وينظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات ال�سبع،
�ص ،131-130وينظر :ال�سمني احللبي� ،أبو العبا�س� ،شهاب الدين� ،أحمد بن يو�سف بن عبد الدائم املعروف بال�سمني احللبي،
الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون ،املحقق :الدكتور �أحمد حممد اخلراط ،دار القلم ،دم�شق ،ج� ،4ص .277:وينظر :ابن
اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج� ،2ص .254:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص93
-2حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،3ص .270:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .281:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.141:
-3ابن عا�شور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التون�سي  ،التحرير والتنوير «حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد
من تف�سري الكتاب املجيد ،الدار التون�سية للن�شر – تون�س 1984( ،م)( .د .ت) ،ج� ،11ص.50:
-4ينظر :حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص .358:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر،
ج� ،2ص .254:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.89:
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ال ْن ِج ِيل ِب َما �أَ ْن ��زَ َل اللهَّ ُ ِفي ِه{
وف ��ي توجيه القراءات الواردة ف ��ي قوله تعالىَ } :و ْل َي ْح ُك � ْ�م َ�أ ْه ُل ْ إِ
(المائ ��دة )47:ق ��ال محي�سن« :قر�أ حم ��زة ( َو ِل َي ْح ُك َم) بك�سر الالم ،ون�صب المي ��م ،وذلك على �أنَّ
و(يح ُك َم) من�صوبة ب�أنْ م�ضمرة بعد الم كي .وقر�أ الباقونَ ( :و ْل َي ْح ُك ْم) ب�سكون الالم،
الالم الم كيْ ،
و�س ِّك َن ْت تخفي ًفا لأنَّ �أ�صلها الك�سر»((( .ويالحظ �أنَّ محي�سن قد
وجزم الميم ،على �أنَّ الالم الم الأمر ُ
كم) بك�سر الالم ،ون�صب الميم ،وذلك على �أن الالم الم كي دون تو�سع في
وجه قراءة حمزة (و ِل َي ْح َ
بي ��ان المعنى .وعلى ذلك يكون المعنى :و�آتين ��اه الإنجيل ليت�ضمن الهدى والنور ،والت�صديق ليحكم
�أهل ��ه بما �أنزل اهلل فيه((( .ووجه قراءة الجمه ��ورْ ( :ول َي ْح ُك ْم) ب�سكون الالم ،وجزم الميم ،على �أن
ال�ل�ام الم الأم ��ر دون تو�سع ف ��ي المعنى .وعلى هذا يكون المعنى :وليحكم ،في ��ه � ْأم ٌر من اهلل تعالى
أهل الإنجيل �أنْ يحكموا بما �أنزل اهلل فيه من الأحكام ويكون هذا الأمر على �سبيل الحكاية(((.
ل ِ
بال�ص ْر ِف
ثالثا :توجيه القراءات َّ

م ��ن علوم اللغ ��ة التي رج ��ع �إليها ال�شي ��خ محي�سن في توجي ��ه القراءات عل ��م ال�صرف ،ومن
الأمثل ��ة عل ��ى ذلك عند توجيه القراءات الواردة ف ��ي قوله تعالىَ } :و َق َال ِل ِف ْت َيا ِن� � ِه ْاج َع ُلوا ِب َ�ض َاع َت ُه ْم
ِف ��ي ر َِحالِهِ � ْ�م{ (يو�س ��ف )62:ق ��ال محي�س ��ن« :قر أ� حف� ��ص ،وحم ��زة ،والك�سائي ،وخل ��ف البزار:
} ِل ِف ْت َيا ِن� � ِه{ جمع «فت ��ى» ،وال ِفتْيانُ الكثي ُر من العدد(.جمع كثرة) وقر أ� الباقون من القراء الع�شرة:
}ل ِف ْت َي ِت ��ه{ جم ��ع «فت ��ى» القليل من الع ��دد( ،جمع قلة) وذل ��ك لأن الذين تولوا جع ��ل الب�ضاعة في
رحاله ��م قل ��ة»((( .يالحظ �أن محي�سن قد وج ��ه القراءتين بال�صرف وذلك بالنظ ��ر �إلى الكلمة من
حي ��ث الإفراد والجمع وم ��ن حيث الوزن دون تو�سع .وعلى هذا فق ��راءة الجمهور(ل ِفتْي ِته) على وزن
ِف ْع َل ��ة) جم ��ع تك�ســير« :فت ��ى» مثل �أخ و�إخ ��وة ،وقراءة حف�ص ،وحم ��زة ،والك�سائ ��ي ،وخلف البزار:
} ِل ِف ْت َيا ِن ِه{ بوزن �إخوان .والأول �صيغة قلة ،والثاني �صيغة كثرة ،وكالهما ي�ستعمل في الآخر .وعدد
 -1حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص ،407:وينظر :ابن خالويه ،احلجة يف القراءات ال�سبع،
�ص .131وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج� ،2ص .254:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة
املتواترة� ،ص.93
-2ينظر :ابن عطية� ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن بن متام بن عطية الأندل�سي املحاربي ،املحرر الوجيز يف
تف�سري الكتاب العزيز ،حتقيق :عبد ال�سالم عبد ال�شايف حممد ،الطبعة :الأوىل ،دار الكتب العلمية – بريوت 1422( ،هـ) ،ج،2
�ص.199:
-3ينظر� :أبو حيان ،حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حيان �أثري الدين الأندل�سي ،البحر املحيط يف التف�سري ،املحقق� :صدقي
حممد جميل ،دار الفكر ،بريوت 1420( ،هـ)( ،د.ت) ،ج� ،4ص.280
-4حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،3ص .474:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .295:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.166
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الفتيان ال يختلف(((.
و�سى
وم ��ن الأمثل ��ة �أي�ضا عند توجيه الق ��راءات الواردة في قوله تعال ��ىَ } :و�أَ ْو َح ْي َنا إِ� َلى ُم َ
�أَنْ أَ� ْل � ِ�ق َع َ�ص َ
اك َف� � إِ� َذا ِه َي َت ْل َق ُف َما َي ْ�أ ِف ُك ��ونَ { (الأعراف )117:قال محي�ســـــ ��ن :قر�أ البزي بخلف
عنه }تلقف{ بت�شديد التاء حالة و�صل } َّت َل َّق ُف{ بما قبلها ،وبفتح الالم ،وت�شديد القاف مطلقا،
وعن ��د االبت ��داء بـ } َت َل َّق � ُ�ف{ يخفف التاء ويفتح ال�ل�ام ،وي�ش َّد ُد القاف ،على �أنه م�ض ��ارع } َت َل ّق َف{
الم�ضع ��ف .وقر�أ حف�صَ } :ت ْل َق ُف{ ب�سكون ال�ل�ام ،وتخفيف القاف ،على �أنه م�ضارع ( َل َق َف) يقال:
لق ْف ��تُ ال�ش ��ي َءْ � :
أخذ ُته ب�سرعة .وق ��ر�أ الباقون من الق ��راء الع�شرةَ ( :ت َل َّق ُف) بفت ��ح الالم ،وت�شديد
الق ��اف ،على �أنه م�ضارع ( َت َل َّق � َ�ف) الم�ضعف ،وهو الوجه الثاني للب ��زي((( .يالحظ �أن محي�سن قد
وج� � َه القراءتين بال�صرف على اعتبار �أنَّ الفعل َ
م�ض َّع � ٌ�ف �أو ُم َج َّردٌ ،فعلى قراءة الجمهور } َت َل ّقف{
َّ
بفت ��ح الالم ،وت�شديد القاف و�أ�صله َتتَل َّق ُف� ،أي تبالغ وتتكلف ال َّلق َْف ما ا�ستطاعت ،ومن قر أ� ب�سكون
ال�ل�ام وتخفيف القاف عل ��ى �صيغة المجرد على �أنه م�ض ��ارع (ل َق َف) يقال :لقف ��ت ال�شيء� :أخذته
ب�سرعة(((.
وعند توجيه القراءات الواردة في قوله تعالىَ } :و َمنْ ُي ِر ْد �أَنْ ُي ِ�ض َّل ُه َي ْج َع ْل َ�ص ْد َر ُه َ�ض ِّي ًقا َح َر ًجا
(ح ِرج ًا)
ال�س َماءِ{ (الأنعام )125:قال محي�سن :قر�أ ناف ��ع ،و�شعبة ،و�أبو جعفرَ :
َك�أَ َّن َم ��ا َي َّ�ص َّع� � ُد ِفي َّ
(ح َرج ًا) بفتح الراء ،على �أنه
بك�س ��ر الراء على وزن « َد ِنق» على �أنه �صفة ِ :
«�ض ْيق� � ًا» .وقر�أ الباقونَ :
فالح� � َر ُج في اللغة ت�أتي بمعنى � ْأ�ض َي � ِ�ق َّ
ال�ض ِّي ِق؛ فالمعنى عند �أهل
م�ص ��درُ ،و ِ�ص � َ�ف به((( .وعلى هذا َ
اللغ ��ة �إ َّنه َ�ض ِّي ٌق جدًّا .ويجوز َح ِرج� � ًا  -بك�سر الرا ِء  -وهما لغتان تقوله العرب ِفي معنى واحد .مثل
الد َنف((( الد ِنف(((.
 -1ينظر :ابن عا�شور ،التحرير والتنوير ،ج� ،13ص.14:
-2حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،3ص .71:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .321:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.205:
 -3ابن عا�شور ،التحرير والتنوير ،ج� ،9ص.49:
-4حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص .563-562:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر،
ج� ،2ص .262:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.110:
خام ُرَ ،و ِق َيل :هُ َو المْ َ َر ُ�ض َما َكانَ َ .و َر ُج ٌل َد َن ٌف و َد ِن ٌف ومُدْ ِن ٌف ومُدْ َن ٌفَ :ب َرا ُه ُ
املر�ض َحتَّى أَ� ْ�شفى َع َلى المْ َ ْو ِت،
-5ال َّد َن ُف :ا َمل َر ُ�ض الالز ُِم املُ ِ
َ
َ
لاَ
َف َمنْ َق َال َد َن ٌف لمَ ْ ُي َث ِّن ِه َولمَ ْ َي ْج َم ْع ُه َولمَ ْ ُي ؤَ� ِّن ْث ُه ك�أنه َو َ�ص َف ِبالمْ َ ْ�صدَ رَِ ،و َمنْ َك َ�س َر ث َّنى َو َج َم َع و�أ َّنث محَ الة َف َق َالَ :ر ُج ٌل َد ِن ٌفِ ،با ْل َك ْ�س ِر،
َو َر ُجلاَ نِ َد ِن َفان و�أَد ٌ
ْناف ،وامر�أَة َد ِن َف ٌة و ِن�سوة َدنِفاتٌ َ ،ث َّن ْيتَ َو َج َم ْعتَ و�أَ َّنثتَ .
-6ينظر :الفراء� ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء ،معاين القر�آن ،املحقق� :أحمد يو�سف النجاتي،
وحممد علي النجار ،وعبد الفتاح �إ�سماعيل ال�شلبي ،دار امل�صرية للت�أليف والرتجمة ،م�صر ،الطبعة :الأوىل� ،ص،354-353:
وينظر :الزجاج� ،إبراهيم بن ال�سري بن �سهل� ،أبو �إ�سحاق ،معاين القر�آن و�إعرابه ،حتقيق :عبد اجلليل عبده �شلبي ،الطبعة:
الأوىل ،عامل الكتب ،بريوت 1408(،هـ  1988 -م) ،ج� ،2ص .290:وينظر :ابن زجنلة ،حجة القراءات� ،ص.271:
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والخال�صة التي يراها الباحثُ �أنَّ ال ِع َل َل ،والتوجيهات النحوية ،وال�صرفية في توجيه القراءات
عن ��د محي�سن �أخذت حيزا كبيرا في تف�سيره ومع ذلك جاءت هذه العلل والتوجيهات مقت�ضبة نوعا
ما و�إن كانت بحاجة �إلى تف�صيل منه� ،سيما و�أنَّ بع�ضها قد �أخذ حيزا وا�سعا عند النحويين ،وعلماء
القراءات ،وبع�ض المف�سرين� ،إال �أنه كما يظهر ف�إن ال�شيخ محي�سن حاول �أن ي�أتي للمعنى من �أق�صر
ويوج َه القراءة من �أخْ َ�ص ِر الم�سالك بما يتنا�سب مع تف�سيره للآية الكريمة متب ِّني ًا في ذلك
ُط ُرق ��هِّ ،
الر�أي الذي يراه راجحا كما بدا لي من خالل عر�ض الأمثلة ال�سابقة.
رابعا :توجيه القراءات بالبالغة

تع ��د البالغ ��ة من علوم اللغة التي رجع �إليها ال�شيخ محي�سن ف ��ي توجيه القراءات ،ومن �أنواع
وج َه بها القراءات:
البالغة التي َّ
الكالمي م ��ن ا ِّتجا ٍه �إلى �آخر من ِجه ��ات �أو طرق الكالم
االلتف ��ات :وه ��و التحويل في التعبير
ّ
والخطاب  -وال َغ ْيبة»((( .ومن �أمثلته على ذلك عند توجيه القراءات الواردة في
الثالث« :التكلُّم -
ُ
ات اللهَّ ِ َف َ�س ْو َف ُن�ؤْ ِتي ِه �أَ ْج ًرا َع ِظي ًما{ (الن�ساء )114:قال
قوله تعالىَ } :و َمنْ َي ْف َع ْل َذ ِل َك ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ض ِ
محي�س ��ن« :قر أ� �أبو عمرو ،وحمزة ،وخلف البزار( :ي�ؤتي ��ه) بالياء التحتية على الغيبة ،ليتنا�سب مع
لف ��ظ الغيبة الذي قبله وهو قوله تعالىَ } :و َمنْ َي ْف َع ْل َذ ِل َك .{..وقر أ� الباقون ( ُن�ؤْ ِتيه) بنون العظمة،
وج� � َه القراءتين
عل ��ى االلتف ��ات من الغيبة �إل ��ى التكلم»((( .يالحظ م ��ن خالل المث ��ال ال�سابق �أ َّنه َّ
بااللتفات ولكنه لم ي َب ِّينْ الفائد َة �أو المعنى المترتب عليه االلتفات.
وعن ��د توجيه القراءات الواردة ف ��ي قوله تعالى } :أَ� َف ُح ْك � َ�م ا ْل َج ِاه ِل َّي ِة َي ْب ُغونَ َو َم ��نْ َ أ� ْح َ�سنُ ِمنَ
اللهَّ ِ ُح ْك ًم ��ا ِل َق� � ْو ٍم ُيو ِق ُنونَ {(المائ ��دة )50 :قال محي�سن :ق ��ر أ� ابن عامر (تبغ ��ون) بتاء الخطاب،
والمخاط ��ب هم اليه ��ود .وقر أ� الباقون( :يبغون) بياء الغيبة وذلك عل ��ى االلتفات من الخطاب �إلى
الغيبة((( .ويالحظ من خالل المثالين ال�سابقين �أن محي�سن وجه القراءتين بااللتفات الذي هو من
�ضروب البالغة .
اال�ستفهام :ومن الأمثلة على ذلك عند توجيه القراءات الواردة في قوله تعالىَ } :قا ُلوا �أَ إِ� َّن َك
َ -1ح َب َّن َكة امليداين ،عبد الرحمن بن ح�سن الدم�شقي ،البالغة العربية ،الطبعة :الأوىل ،دار القلم ،دم�شق ،الدار ال�شامية ،بريوت،
( 1416هـ  1996 -م) ،ج� ،1ص. 479:
-2حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص .297:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص 252-251:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.85
-3حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص .411:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .241:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.93:
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و�س ُف{ (يو�سف )90:قال محي�سن :قر�أ ابن كثير ،و�أبو جعفر�( :إِ َّن َك) بهمزة واحدة مك�سورة
َ ألَ ْن َت ُي ُ
على الإخبار( إ� َّنك) .وقر�أ الباقون�( :أَ�إِنك) بهمزتين على اال�ستفهام التقريري ،وهم على �أ�صولهم
في الهمزتين من التحقيق والت�سهيل والإدخال(((.
وج� � َه القراءة الأولى على الإخبار والمراد الزم فائدة الخبر،
ويالح ��ظ �أنَّ ال�شيخ محي�سن قد َّ
�أي عرفناك يا يو�سف .ولكن لماذا جاء توكيد (�إ ّنك)؟ حتى ال يبقى في ذهنهم توهم لهول المفاج�أة
ال�س َّر في
فه ��م ي�ؤ ِّكدون لأنف�سهم ذلك .و َو َّج َه ال ِقراء َة الثانية عل ��ى اال�ستفهام .ويرى ابن عا�شور �أنَّ ِّ
�إدخ ��ال اال�ستفه ��ام التقريري على الجملة الم�ؤ َّكدة �أنهم تط َّل ُبوا ت�أيي � َ�د ُه لع ْلمِ هم به ،ول�ش َّد ِة تح ُّق ِقهم
�أنه يو�سف عليه ال�سالم(((.
المطلب الثالث :توجيه القراءات بالر�سم العثماني
المق�صود بالر�سم العثماني :ما كتبه ال�صحابة من الكلمات القر�آنية في الم�صحف العثماني
عل ��ى هيئ ��ة مخ�صو�صة ال تتفق مع قواع ��د الكتابة وينح�صر �أمر هذا الر�سم ف ��ي �ست قواعد وهى:
الح ��ذف ،والزي ��ادة ،والهمز ،والبدل والو�صل ،والف�صل ،وما فيه قراءت ��ان فكتب على �إحداهما(((.
ومن خالل الأمثلة
وم ��ن الأمور التي اعتم ��د عليها ال�شيخ محي�سن ف ��ي توجيه القراءات الر�س ��م العثماني ،ومن
الأمثل ��ة على ذلك عند تف�سير قوله تعالىَ } :و َقا ُلوا ات ََّخ � َ�ذ اللهَّ ُ َو َلدً ا{ (البقرة )116:قال محي�سن:
ق ��ر�أ ابن عامر ال�شامي( :قالوا) بدون واو ،على اال�ستئناف ،وهي مر�سومة في م�صحف �أهل ال�شام
ب ��دون واو ،ليتفق ر�س ��م الم�صحف مع القراءة .وقر أ� الباقون من الق ��راء الع�شرة( :وقالوا) ب�إثبات
ال ��واو على �أنها عطف جملة عل ��ى مثلها ،وهي مر�سومة بالواو مع بقي ��ة الم�صاحف((( .ويالحظ �أن
ال�شي ��خ محي�سن يحتج في توجيه القراءتي ��ن في الآية ال�سابقة بالر�سم العثماني �سوا ًء قراء ُة ْ
حذ ِف
والح َّج ��ة �أَنَّ َذ ِلك ِق َّ�صة م�ستانفة غير ُم َت َعل َقة ِب َما قبل َها� ،أو القراء ُة ب�إثبا ِتها على العطف وهي
ال ��واو ُ
-1حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،3ص .494:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،1
�ص .372-371:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.166
 -2ابن عا�شور ،التحرير والتنوير ،ج� ،13ص.49:
-3اخلطاط ،حممد طاهر بن عبد القادر الكردي املكي ال�شافعي اخلطاط ،تاريخ القر�آن الكرمي ،طبع للمرة الأوىل :مبطبعة الفتح
بجدة  -احلجاز عام  1365هـ و  1946م� ،ص .94:وينظر :حمي�سن ،حممد �سامل ،الفتح الرباين يف عالقة القراءات بالر�سم
العثماين ،جامعة امللك حممد بن �سعود ،فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية� ،ص( .20د .ط) .وينظر :املارغني� ،أبو �إ�سحاق
�إبراهيم بن �أحمد بن �سليمان التون�سي املالكي ،دليل احلريان على مورد الظم�آن ،دار احلديث -القاهرة� ،ص( .63د .ط).
-4حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،1ص .135:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .220:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.39
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عطف جملة على جملة.وهما متفقتان مع ر�سم الم�صحف(((.
ومن الأمثلة �أي�ضا على ذلك ما جاء في توجيه القراءات الواردة في قوله تعالىَ } :و َو َّ�صى ِب َها
وب{ (البقرة )132:قال محي�سن :قر�أ نافع ،وابن عامر ،و�أبو جعفر( :و�أو�صى)
�إِ ْب َر ِاه ُيم َب ِني ِه َو َي ْع ُق ُ
بهم ��زة مفتوح ��ة بين الواوين م ��ع تخفيف ال�ص ��ادُ ،م ْع َّدى بالهم ��زة .وهذه الق ��راءة موافقة لر�سم
الم�صح ��ف المدني ،وال�شامي .وقر أ� الباقون :بحذف الهم ��زة مع ت�شديد ال�صاد ُم َع َّدى بالت�ضعيف.
وه ��ذه الق ��راءة موافقة لبقية الم�صاحف((( .ويالحظ �أن ال�شيخ محي�س ��ن اكتفى بتوجيه القراءتين
بالر�س ��م العثماني دون �أن يتو�سع� ،أو �أن يذكر وجوها �أخرى لذلك .ومن الأوجه التي ذكرها العلماء
وو�صى ال يكون �إال مرات
(و�ص ��ى) �أبلغ من �أو�صى لأن �أو�صى جائز �أن يكون مرة ّ
�أنَّ ق ��راءة الت�شديد ّ
و�ص ْيتُك و�أو�صيتك كما تقول ك َّرمتك و�أك َر ْمتُك(((.
كثيرة .وقال الك�سائي :هما لغتان معروفتان تقول َّ
المطلب الرابع :توجيه القراءات ب�أحكام التجويد
ذك ْرتُ فيما �سبق في ترجمة ال�شيخ محي�سن �أنه قد حفظ القر�آن على القراءات الع�شر وج َّو َد ُه
عل ��ى �أيدي ُث َّل ٍة م ��ن العلماء ،كما �أنَّ له عناي ًة كبير ًة بهذا الجان ��ب تظهر من خالل م�ؤلفاته في هذا
يوج ُه القراءات ب�أحكام
الف ��ن المتعلق ب�أحكام التالوة والتجويد� .إذا فال غرابة ،وال َع َج َب �أنْ َ
نجده ِّ
التالوة.
ا�ض ُط َّر
وم ��ن الأمثلة التي ذكرها ال�شيخ عند ت ْوجيهِ ه للقراءة ال ��واردة في قوله تعالىَ } :ف َم ِن ْ
َغ ْي� � َر َبا ٍغ َولاَ َع ٍاد َف�َل�اَ ِإ� ْث َم َع َل ْي ِه{ (البق ��رة )173:قال محي�سن »:قر أ� �أبو عم ��رو ،وعا�صم ،وحمزة،
ويعق ��وب بك�سر الن ��ون و�ضم الطاء ،فالك�سر للتخل� ��ص من التقاء ال�ساكنين .وق ��ر أ� �أبو جعفر ب�ضم
الن ��ون ،وك�س ��ر الطاء ،ولما �أدغ ��م الراءين نقلت حركة ال ��راء الأولى �إلى الطاء .وق ��ر�أ الباقون من
القراء الع�شرة ب�ضم النون والطاء ،فال�ضم في النون تبعا ل�ضم ثالث الفعل وهو الطاء»((( .يالحظ
ا�ض ُط� � َّر) بك�سر النون و�ضم الطاء
م ��ن خالل المثال ال�سابق �أن ال�شي ��خ محي�سن وجه قراءة ( َف َم ِن ْ
للتخل� ��ص من التقاء ال�ساكنين ،ووجه قراءة �ضم النون ،وك�سر الطاء ،لأن الأ�صل« :ا�ضطرر» بك�سر
الراء الأولى ،فلما �أدغمت الراء في الراء نقلت حركتها �إلى الطاء بعد �سلبها حركتها ،ووجه قراءة
 -1ينظر :ابن زجنلة ،حجة القراءات� ،ص 111-110:بت�صرف.
-2حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،1ص .149:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .223-222:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.40:
 -3ينظر :الزجاج ،معاين القر�آن و�إعرابه ،ج� ،1ص ، 211:وينظر :ابن زجنلة ،حجة القراءات� ،ص.115:
-4حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،1ص .194:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص.225:
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الباقون من الع�شرة ب�ضم النون والطاء ،فال�ضم في النون تبعا ل�ضم ثالث الفعل وهو الطاء(((..
ومنه ��ا �أي�ض ��ا عن ��د الق ��راءة الواردة ف ��ي قوله تعال ��ىَ } :ف َم ��نْ ت ََط� � َّو َع َخ ْي ��ر ًا َف ُه َو َخ ْي� � ٌر َلهُ{
(البق ��رة ،)184:وقول ��ه تعال ��ىَ } :و َمنْ ت ََط� � َّو َع َخ ْي ًرا{ (البق ��رة )158 :قال محي�س ��ن :قر�أ حمزة،
والك�سائ ��ي ،وخل ��ف البزارَ ( :ي َّط َّو ْع) ف ��ي المو�ضعين بالياء التحتية ،وت�شدي ��د الطاء ،وجزم العين،
وهو فعل م�ضارع مجزوم ب َمنْ ال�شرطية ،و�أ�صله ( َيت ََط َّو ْع) ف�أدغمت التاء في الطاء ،لأنهما يخرجان
م ��ن مخ ��رج واحد وهو طرف الل�سان مع �أ�صول الثنايا العليا .وق ��ر�أ الباقون من القراء الع�شرة غير
يعق ��وب( :ت ََط َّوعَ) في المو�ضعي ��ن بالتاء الفوقية ،وتخفيف الطاء ،وفت ��ح العين وهو فعل ما�ضي في
(منْ ) على أ� َّنها ا�سم مو�صول .وقر�أ يعقوب المو�ض َع
ب(منْ ) على �أنها ِ
�شرط َّي ٌة� ،أو ِ�صل ٌة ﻟ َ
محل جزم َ
الأول :مث ��ل حمزة وم ��ن معه ،والمو�ضع الثاني :مثل قراءة الباقي ��ن((( .ويالحظ �أنَّ ال�شيخ محي�سن
وج َه القراءة الأولى بمخارج الحروف على �إدغام التاء في الطاء ،لأنهما يخرجان من مخرج واحد
َّ
وه ��و طرف الل�سان مع �أ�صول الثنايا العلي ��ا .ووجه القراءة الثانية بالنحو في (ت ََط َّوعَ) على �أنه فعل
(منْ ) على �أنها ا�سم مو�صول.
ب(منْ ) على �أ َّنها ِ
�شرط َّي ٌة� ،أو ِ�صل ٌة ﻟ َ
ما�ضي في محل جزم َ
المطلب الخام�س :توجيه القراءات لبيان حكم �شرعي
م ��ن الأمثلة الت ��ي ذكرها ال�شيخ محي�سن ف ��ي توجيهه القراءات لبيان حك ��م �شرعي ما ذكره
ال�صلاَ ِة َف ْاغ ِ�س ُلوا
ف ��ي توجيه القراءات الواردة في قوله تعالىَ } :يا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُن ��وا �إِ َذا ُق ْمت ُْم �إِ َلى َّ
و�س ُك � ْ�م َو�أَ ْر ُج َل ُك ْم �إِ َلى ا ْل َك ْع َب ْي � ِ�ن{ (المائدة )6:قال
ُو ُجوهَ ُك � ْ�م َو أَ� ْي ِد َي ُك � ْ�م ِ إ� َلى ا ْل َم َرا ِف � ِ�ق َو ْام َ�س ُحوا ِب ُر ُء ِ
محي�س ��ن« :قر�أ نافع ،وابن عامر ،وحف�ص ،والك�سائ ��ي ،ويعقوبَ ( :و�أَ ْر ُج َل ُك ْم) بالن�صب ،عطفا على
الوج ��وه والأيدي ،وحينئذ يكون حكم الأرج ��ل ال َغ ْ�س َل .وقر أ� الباق ��ونَ ( :و أَ� ْر ُج ِل ُك ْم) بالخف�ض ،عطفا
و�س ُك ْم) ،وحينئذ يكون حكم الأرجل ال َم ْ�س َح في حالة ُل ْب ِ�س ُ
الخ ِّف»((( .ويالحظ �أن ال�شيخ
علىِ ( :ب ُر ُء ِ
وجه القراءتين لبي ��ان ُح ْك َم ْين �شرع َي ْين مختلفين ،ففي القراءة الأولى :قراء ُة الن�صب
محي�س ��ن قد َّ
بي َّن � ْ�ت حكم ال َغ ْ�سل للرجلين ،بينما القراءة الثانية :قراءة الخف�ض بينت حكم ال َم ْ�س ِح في حالة ُل ْب ِ�س
الخ ��ف .يالح ��ظ هنا �أن ال�شيخ محي�سن ج ��اء بمخت�صر الأقوال ،و�إال ف�إن ال ��كالم في توجيه قراء ِة
الجر طويل.
 -1ينظر :ال�سمني احللبي ،الدر امل�صون .ج� ،2ص238:
-2حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،1ص .177:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .223:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.43:
-3حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص .369:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .254:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.89:
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ومنه ��ا عند توجيه القراءات الواردة في قوله تعال ��ىَ } :و�إِنْ ُك ْنت ُْم َم ْر َ�ضى َ أ� ْو َع َلى َ�س َف ٍر أَ� ْو َجا َء
�أَ َح� � ٌد ِم ْن ُك ْم ِمنَ ا ْل َغا ِئ ِط َ�أ ْو لاَ َم ْ�ست ُُم ال ِّن َ�سا َء َف َل ْم ت َِجدُوا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َ�صعِيدً ا َط ِّي ًبا{ (الن�ساء )43:قال
محي�س ��ن :قر�أ حمزة ،والك�سائ ��ي ،وخلف البزار( :ل َم ْ�ستٌم) بحذف الألف ،عل ��ى �أن المراد باللم�س
هن ��ا ،الإ ْف َ�ضاء بالي ��د �إلى الج�سد ،وببع�ض ج�سده ��ا �إلى ج�سده .وقر�أ الباق ��ون( :الم�ستم) ب�إثبات
�ألف بعد ال�سين ،وذلك على المفاعلة التي ال تكون �إال من اثنين� ،إذا فيكون معناه الجماع((( .وعلى
ه ��ذا ف�إن ال�شيخ محي�س ��ن وجه القراءتين ال�سابقتي ��ن لبيان حكمين �شرعيي ��ن .وللفائدة فقد ذكر
الدكت ��ور محم ��د حب�ش �أن ثمرة الخالف في القراءة ال تعود بنتيجة على الت�أويل ،لأن الذين اعتبروا
اللم� ��س باليد ناق�ضا ت�أولوا علي ��ه القراءتين ،وكذلك من اعتبر الجماع هو الناق�ض المق�صود ،ف�إنه
ت� � أ� ّول عليه القراءتين .فال مطمع �إذن في توجيه القراءة لمذهب دون مذهب ،والفقهاء ي ُورِدون في
االحتج ��اج في هذا المق ��ام قرائن الأحوال .فقد اخت ��ار ال�شافعية �أن (لم�ست ��م) ظاهرة في مجرد
الم ْ�ست ُُم فقد جعلوه ��ا مبالغة في اللم�س ،ول ��م ي�صرفوها �إلى
اللم� ��س م ��ن غير جم ��اع ،و�أما ق ��راءة َ
تو�سط
معن ��ى �آخر .واخت ��ار الحنفية �أن ال ّلم�س والمالم�سة حقيقة في الجماع ،ولكن اهلل ُي َك ِّني .وقد ّ
ِّ
المالكي ��ة فجعل ��وا نق َ
المتو�ض ِئ البال ��غ
ْ�ض الو�ضوء بلم� ��س
ل�شخ�ص َي ْل َت ُّذ به ع ��ادة ،فجعلوا ال�ضابط
ٍ
َ
ون�صوا على �أن ال ُق ْب َل َة تن ُق ُ�ض الو�ضوء مطلقا بين البالغين لأنها َم َظ ّنة
لنق�ض الو�ضوء
ح�صول ال َّل ْذةّ ،
(((
ال�شهوة ،وهو �شبيه بر�أي الحنابلة في الم�شهور .
المطلب ال�ساد�س :ذكر القراءة بدون توجيه
�إن الم�ستقرئ لتف�سير ال�شيخ محي�سن يجد �أنه ال يكاد يمر ب�أي �آية فيها قراءات في كتاب اهلل
في غالبها �إال ويذكر لها توجيه ًا من التوجيهات الآنفة الذكر ،ولكنَّ الكمال هلل �سبحانه وتعالى ،وقد
ف ��ات ال�شيخ توجيه بع�ض الق ��راءات التي عر�ضها في تف�سيره ،ومن الأمثل ��ة على ذلك عند تف�سيره
لقوله تعالىَ } :يا�أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا لاَ َي ِح ُّل َل ُك ْم �أَنْ ت َِر ُثوا ال ِّن َ�سا َء َك ْرهً ا{ (الن�ساء )19 :قال محي�سن:
«قر�أ حمزة ،والك�سائي ،وخلف البزارُ ( :ك ْرهً ا) ب�ضم الكاف .وقر�أ الباقون بفتح الكاف»((( .وهكذا
وجه ابن عا�شور
عر�ض ال�شيخ محي�سن هاتين القراءتين في تف�سيره دون التعر�ض لتوجيههما .وقد َّ
-1حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص .228:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .250:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.80:
-2حب�ش ،حممد ،القراءات املتواترة و�أثرها يف الر�سم القر�آين والأحكام ال�شرعية  ،دار الفكر ،دم�شق .،الطبعة :الأوىل (1419
هـ  1999 -م)� ،ص،259-258:
-3حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص .190 -189:ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص .242:وينظر :القا�ضي ،البدور الزاهرة يف القراءات الع�شرة املتواترة� ،ص.137:
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القراءتي ��ن على �أنهما لغتان((( .وذكر القرطبي :ال َك� � ْر ُه (بالفتح) بمعنى الإكراه ،وال ُك ْره (بال�ضم)
الم�شقة .يقال :لتفعل ذلك طوعا �أو َك ْره ًا ،يعني طائعا �أو ُم ْك َرها((( .وثمرة الخالف تتمثل من خالل
�كاح من ال تريد ،وال يح ّل �أي�ضا
تحري ��م وراثة الن�س ��اء ُك ْرها �أو َك ْرها ،فال يح ّل �إجبار الأرملة على ن � ِ
�شخ�ص بعينه .بناء على
�إلجا�ؤها �إلى ذلك ب َع ْ�ض ِل الزواج عنها ،ولو كان ذلك من غير �إجبارها على
ٍ
ما قرره اللغويون من الفرق بين ال ُك ْر ِه وال َك ْر ِه(((.
ومنه ��ا �أي�ضا عند تف�سير قوله تعال ��ىَ } :و�إِ َذا َجا َء َك ا َّل ِذينَ ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِب�آ َيا ِت َن ��ا َف ُق ْل َ�سلاَ ٌم َع َل ْي ُك ْم
َاب ِمنْ َب ْع ِد ِه َو�أَ ْ�ص َل َح َف أَ� َّن ُه َغ ُفو ٌر
َك َت � َ�ب َر ُّب ُك ْم َع َلى َنف ِْ�س ِه ال َّر ْح َم َة َ أ� َّن ُه َمنْ َعمِ َل ِم ْن ُك � ْ�م ُ�سو ًءا ِب َج َها َل ٍة ُث َّم ت َ
َر ِحي� � ٌم{ (الأنع ��ام )54:قال محي�سن « :ق ��ر�أ نافع ،و�أبو جعفر�( :أ َّنه) بفتح الهم ��زة( ،ف إ� َّنه) بك�سر
الهم ��زة .وق ��ر�أ ابن عامر ،وعا�صم ،ويعقوب :بفت ��ح الهمزتين فيهما .وقر�أ الباق ��ون :بك�سر الهمزة
فيهما»((( .ويالحظ هنا �أن ال�شيخ محي�سن عر�ض القراءة في هذه الآية دون �أن يتطرق �إلى توجيهها.
وذكر ابن عا�شور في توجيه قراءة من قر�أ بفتح الهمزة على �أنه بدل من الرحمة بدل ا�شتمال ،لأن
الرحم ��ة العام ��ة ت�شتمل على غفران ذنب م ��ن عمل ذنبا ثم تاب و�أ�صلح ،ومن ق ��ر�أ بالك�سر على �أن
يك ��ون ا�ستئنافا بيانيا لجواب �س�ؤال متوقع عن مبلغ الرحمة((( .ومن خالل ما �سبق ف�إن ذكر ال�شيخ
رح َمه ُ
اهلل
�ص من ق � ْ�درِه وقيمته ِ
محي�س ��ن لبع� ��ض القراءات دون توجيه مم ��ا ي�ؤخذ عليه ،وهو ال ُي ْن ِق ُ
جواد َك ْبوة.
ف�إنَّ لكل ٍ
الخاتمة
بع ��د تم ��ام الم َّنة من اهلل عز وج ��ل علينا في �إتمام البحث ،فقد خ ��رج البحث بعدة نتائج من
�أبرزها:
-1يع ��د ال�شي ��خ محمد �سالم محي�سن من علم ��اء القراءات الذين لهم جه ��د كبير في خدمة
كتاب اهلل .وذلك من خالل م�صنفاته الكثيرة في علم القراءات.
-2يع ��د تف�سير ال�شيخ محم ��د �سالم محي�سن مرجعا ومو�سوعة في عر� ��ض وتوجيه القراءات
المتواترة.
 -1ابن عا�شور ،التحرير والتنوير ،ج� ،4ص.284:
-2القرطبي� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح الأن�صاري اخلزرجي �شم�س الدين ،اجلامع لأحكام القر�آن ،حتقيق:
�أحمد الربد وين و�إبراهيم �أطفي�ش ،الطبعة :الثانية ،دار الكتب امل�صرية ،القاهرة1384( ،هـ  1964 -م) ،ج� ،5ص.95:
 -3حب�ش ،القراءات املتواترة و�أثرها يف الر�سم القر�آين والأحكام ال�شرعية� ،ص.289
-4حمي�سن ،فتح الرحمن الرحيم يف تف�سري القر�آن الكرمي ،ج� ،2ص .506:وينظر :ابن اجلزري ،الن�شر يف القراءات الع�شر ،ج،2
�ص.258 :
 -5ابن عا�شور ،التحرير والتنوير ،ج� ،7ص.259-258:
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وج َه ال�شيخ محي�سن القراءات الواردة في كتاب اهلل عز وجل باللغة ،وما تحتويه من علوم
َّ -3
كالنح ��و وال�صرف والبالغة ،وما �إلى ذلك .كما وجه الق ��راءات ب�أحكام التجويد ،ولبيان
الحكم الفقهي في بع�ض القراءات.
-4ل ��م يتطرق ال�شيخ في تف�سيره لعر�ض الق ��راءات ال�شاذة وال لتوجيهها ال من قريب وال من
بعيد.
-5ل ��م يتطرق �إل ��ى الترجيح بي ��ن الق ��راءات المتواترة ،و�أظ ��ن �أن ال�سبب عائ ��د �إلى �أن كل
القراءات المتواترة عنده بنف�س القوة والدرجة من حيث الثبوت واالحتجاج.
-6يرى الباحث �أن العلل ،والتوجيهات النحوية ،وال�صرفية في توجيه القراءات عند محي�سن
�أخ ��ذت حيزا كبيرا في تف�سيره ومع ذلك جاءت ه ��ذه العلل والتوجيهات مقت�ضبة نوعا ما
و�إن كانت بحاجة �إلى تف�صيل منه� ،سيما و�أن بع�ضها قد �أخذ حيزا وا�سعا عند النحويين،
وعلماء القراءات ،وبع�ض المف�سرين� ،إال �أنه كما يظهر ف�إن ال�شيخ محي�سن حاول �أن ي�أتي
للمعن ��ى من �أق�ص ��ر طرقه ،ويوجه القراءة من �أخ�صر الم�سال ��ك بما يتنا�سب مع تف�سيره
للآية الكريمة متبنيا في ذلك الر�أي الذي يراه راجحا كما بدا لي من خالل عر�ض الأمثلة
ال�سابقة.
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