
 علم توجيه القراءات القرآنيةملخص محاضرات مادة 
 ماسترلى السنة األو وفق المفردات المقررة على طلبة 

 تخصص التفسير وعلوم القرآن الكريم
 1علم توجيه القراءات  اسم المادة:

 :ةالنظري ةساالدر في  قررةمفردات المالـ 
 تعريف علم التوجيه

 نشأته.
 أقسامه:

 مصنفاته.
 
 

 القراءات القرآنية تعريف علم توجيه
 لغة:

َشْيٍء. اْلَواُو َواْلِجيُم َواْلَهاُء: َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى ُمَقاَبَلٍة لِ قال ابن فارس: "
 ...............................................َواْلَوْجُه ُمْسَتْقِبٌل ِلُكلِ  َشْيٍء.

ْيَء: َجَعْلُتُه َعَلى ِجَهٍة. ْهُت الشَّ َوَأْصُل ِجَهِتِه  َوَوجَّ
 ................"ِوْجَهُتُه.

 اصطالحا:
 قدو وجوه القراءات  وأ 1توجيه القراءاتالشائع والمشهور إطالق مصطلح 

تعليل الو االحتجاج يطلق عليه بعض المصطلحات األخرى المرادفة ك
 ....غيرهماو 

                                                           

 ـ تنسب إلى القراء المشهورين وهم السبع:1 



 كتب هذا العلم تحمل هذه األلفاظ في عناوينها، مثل: و 
بع وعللها وحججها الكشف عن  بلمكي بن أبي طال وجوه القراءات السَّ

 .ه437ت 
ةُ   ه.  410ت نحو  ألبي زرعة بن زنجلة القراءات وحجَّ

 . ه370ت  البن خالويه السبع وعلل القراءات
 .هـ370ت  لألزهري  معاني القراءاتو 
 .هـ616ت  للعكربي إعراب القراءات الشواذو 

في كتابه البرهان في  هـ794وقد عرض له برهان الدين الزركشي ت 
فذكر أنه من أجل العلوم وأفيدها لتعلقه بقراءات كتاب هللا تعالى علوم القرآن، 

                                                           

 هـ169نافع المدني ت -1
 هـ120ابن كثير المكي ت -2
 هـ154البصري ت أبو عمرو -3
 هـ118ابن عامر الدمشقي ت -4
 هـ127عاصم الكوفي ت-5
 هـ156حمزة الزيات الكوفي ت -6
 هـ189على الكسائي الكوفي ت-7

 والثالثة المتممون للعشر:
 هـ130أبو جعفر المدني ت-1
 هـ205يعقوب الحضرمي البصري ت-2
 هـ229خلف بن هشام البزار الكوفي ت-3

 :وقراء القراءات الشاذة
 هـ110الحسن البصري ت -1
 هـ123ابن محيصن المكي ت-2
 هـ148ت  الكوفي األعمش بن مهرانسليمان -3
 هـ202 البصري  يحيى اليزيدي-4

 



لُّ َقاِرٍئ "َمْعِرَفُة َتْوِجيِه اْلِقَراَءاِت َوَتْبِييُن َوْجِه َما َذَهَب ِإَلْيِه كُ قال: المتعددة، و 
 .َوُهَو َفنٌّ َجِليٌل َوِبِه ُتْعَرُف َجاَلَلُة اْلَمَعاِني َوَجَزاَلُتَها"

، المعروف بعقيلة و  قال شمس الدين محمد بن أحمد الحنفي المكي 
علم يبين فيه دليل القراءة وتصحيحها من حيث العربية  هو : "هـ 1150ت

 ليعلم القارئ وجه القراءة" .واللغة
هو علم غايته بيان وجوه القراءات القرآنية، وقال مؤلفو المقدمات: "

واتفاقها مع قواعد النحو واللغة، ومعرفة مستندها اللغوي تحقيقا للشرط 
 كما يهدف علم التوجيه إلى رد   المعروف )موافقة اللغة العربية ولو بوجه(،

االعتراضات واالنتقادات التي يوردها بعض النحاة واللغويين والمفسرين على 
 ."بعض وجوه القراءات

 ومقاصده نشأته
 

الحقيقة أن أهم دافع للتأليف فيه هو شرح كتب القراءات الموجزة التي 
تب فهم واألخرى كألفت خالية من الشرح والتعليل، فاألولى كتب نقل ورواية 

فكأنما كان تأليف القراء الكتب في جمع القراءات ونسبتها والبحث  ودراية. "
سنادها داعًيا لعلماء اللغة أن يؤلفوا الكتب في االحتجاج لها، فقد ُمهدت إعن 

أمامهم السبيل، وُمدت لهم األسباب، فكان جمع القراءات الخطوة األولى 
 ."واالحتجاج لها الخطوة التالية

 هذا ومما يذكر من مقاصد هذا العلم أيضا ما يلي:
 ـ الدفاع عن القرآن الكريم ضد من اعتقد فيه اللحن والتناقض.1
 ـ الدفاع عن اللغة العربية ولهجاتها الفصيحة والصحيحة.2
 ـ بيان إعجاز القرآن الكريم في تعدد قراءات الكلمة الواحدة.3



َما َقاَل َوَفاِئَدُتُه كَ  الزركشي: " ـ تفسير القرآن الكريم. وفي هذا يقول4
ًحا : َأْن َيُكوَن َدِلياًل َعَلى َحَسِب اْلَمْدُلوِل َعَلْيِه َأْو ُمَرجِ    ..".اْلَكَواِشيُّ

 
 عدم جواز المفاضلة بين القراءات المتواترة

يس اختالف ول ن اختالف القراءات المتواترة هو من قبيِل اختالِف التَّنوَّعإ
 فهي كل ها قرآٌن من عند هللا، }َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر ّللاَِّ  التضاد أو التناقض.

 [.82َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًرا{ ]النساء: 
ها بحال، كيف  فالقراءات المتواتر نقلها والمقطوع بصحتها ال يجوز رد 

النحاة من قواعد قاصر عن أن  وقد استفاض العلم بل تقرر أن ما أثبته
 يستوعب جميع ما ورد في لغة العرب.

ُح "...ِإالَّ َأنَُّه َيْنَبِغي التَّْنِبيُه َعَلى َشْيٍء َوُهَو َأنَُّه َقدْ قال الزركشي:   ُتَرجَّ
ا َغْيُر ذَ ِإْحَدى اْلِقَراَءَتْيِن َعَلى اأْلُْخَرى َتْرِجيًحا َيَكاُد ُيْسِقُط اْلِقَراَءَة اأْلُْخَرى َوهَ 

اِقيِت َعْن َمْرِضيٍ  أِلَنَّ ِكْلَتْيِهَما ُمَتَواِتَرٌة َوَقْد َحَكى َأُبو ُعَمَر الزَّاِهُد ِفي ِكَتاِب اْلَيوَ 
ْل ِإعْ  ْبَعِة َلْم ُأَفضِ  ْعَراُب ِفي اْلُقْرآِن َعِن السَّ َراًبا َعَلى َثْعَلَب َأنَُّه َقاَل ِإَذا اْخَتَلَف اْْلِ

ْلُت اأْلَْقَوى وَ ِإْعَراٍب ِفي  ُهَو اْلُقْرآِن َفِإَذا َخَرْجُت ِإَلى اْلَكاَلِم َكاَلِم النَّاِس َفضَّ
 َحَسٌن".

اُس في االختالف في َتْرِجيِح: }َفكُّ رقبة{  َوذكر عن َأبي َجْعَفٍر النَّحَّ
َياَنُة َتْحُظُر الطَّْعَن َعَلى اْلِقَراَءِة الَّتِ  ي َقَرَأ ِبَها ِباْلَمْصَدِريَِّة َواْلِفْعِليَِّة أنه "َقاَل َوالدِ 

َلْيِه َوَسلََّم َوَقْد نَِّبيِ  َصلَّى ّللاَُّ عَ اْلَجَماَعُة َواَل َيُجوُز أن تكون َمْأُخوَذًة ِإالَّ َعِن ال
َم َقاَل: "ُأْنِزَل اْلُقْرآُن َعَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف" َفُهَما ِقَراَءَتاِن َحَسَنَتاِن اَل َيُجوُز َأْن تُ  َقدَّ

 ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخَرى" 
اَل  ِل: السَّ يِن َأنَُّه َمُة ِعْنَد أَ َوذكر عنه أيضا أنه "َقاَل ِفي ُسوَرِة اْلُمزَّمِ  ْهِل الدِ 

ِت اْلِقَراَءَتاِن َعِن اْلَجَماَعِة َأالَّ ُيَقاَل َأَحُدُهَما َأْجَوُد أِلَنَُّهَما َجِميًعا َعِن  ِإَذا َصحَّ



حَ  َي اَبِة َرِض النَِّبيِ  َصلَّى ّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَيْأَثُم َمْن َقاَل َذِلَك َوَكاَن ُرَؤَساُء الصَّ
 ّللاَُّ َعْنُهْم ُيْنِكُروَن ِمْثَل َهَذا".

يِن َأبي َشاَمَة قوله: "َقْد َأْكَثَر  َوحكى الزركشي أيضا عن ِشَهاب الدِ 
الك{ اْلُمَصنِ ُفوَن ِفي اْلِقَراَءاِت َوالتََّفاِسيِر ِمَن التَّْرِجيِح َبْيَن ِقَراَءِة }َمِلِك{ َو }م

ى َوَلْيَس َهَذا ِإَلى َحدٍ  َيَكاُد ُيْسِقُط َوْجَه اْلِقَراَءِة اأْلُْخرَ  َحتَّى ِإنَّ َبْعَضُهْم ُيَباِلغُ 
 .ِبَمْحُموٍد َبْعَد ُثُبوِت اْلِقَراَءَتْيِن َواتِ َصاِف الرَّبِ  َتَعاَلى ِبِهَما "

وذكر أيضا عن َصاِحب التَّْحِريِر في ذكره التَّْوِجيَه ِفي ِقَراَءِة }َوَعْدَنا{ َو 
ْبِع َوَبْعٍض ِفي}واعدنا{ أنه َمْشُهوِر  : "اَل َوْجَه ِللتَّْرِجيِح َبْيَن َبْعِض اْلِقَراَءاِت السَّ

ِريَن َواْلُقرَّاِء َوالنَّْحِويِ يَن َوَلْيَس َذِلَك َراِجًعا ِإَلى ا لطَِّريِق ُكُتِب اأْلَِئمَِّة ِمَن اْلُمَفسِ 
ُُُهوِر ْثَرِة ااِلْسِتْعَماِل ِفي اللُّ َحتَّى َيْأِتَي َهَذا اْلَقْوُل َبْل َمْرِجُعُه ِبكَ  َغِة َواْلُقْرآِن َأْو 

 اْلَمْعَنى ِبالنِ ْسَبِة ِإَلى َذِلَك اْلَمَقاِم" 
وتجدر اْلشارة إلى أن ما يروى من اختيار بعض أتباع التابعين لبعض 

خذ قد توسعوا في أالقراءات، إنما المراد منه أن هؤالء وهم تالمذة التابعين" 
داوموا و  وتلقيها من أساتذتهم من التابعين، فاختاروا بعض ما تعلموه األحرف

على تالوته والتزموه، وكان هذا العصر هو عصر األئمة القراء، وقد اشتهروا 
البعض اآلخرين و  بعض تالمذتهم بما التزموه، فأقرأوابتعليم كتاب هللا تعالى، 

وهم عليها، ولم ُيقرئ بما يتالءم وطبائعهم حسب اللغة واللهجة التي درجوا
-باجتهادهم؛ بل بما تعلموه من أساتذتهم باألسانيد المتصلة إلى الرسول 

ويتبين من ذلك أن كلمة: "االختيار" ال تعني إجراء  -صلى هللا عليه وسلم
قياس واجتهاد في القراءات القرآنية؛ بل المقصود منها اختيار بعض ما رووه 

 " م واْلقراء.من األحرف دون البعض عند التعلي
 وإنما اختاروا ولم يقرئوا بكل ما تعلموه لسببين اثنين:



، وأكثرها رواة؛ ألنهم كانوا يتجنبون ما تالروايا أشهرهو مراعاة  األول
 انفرد به بعض الرواة، وشذ به.

التخفيف على التالميذ، واختيار ما يناسب كال منهم، مع طلب  الثاني
بلد التلميذ، فيأخذ بعضهم حروفا، وآخرون  مالحظة المشهور من القراءات في

حروفا أخرى، وقد يقرأ بعض التالميذ ما هو معروف لديهم في بلدهم فيقرهم 
 .الشيخ إذا وافق بعض مروياته

اذَِّة اهذا ما يتعلق بالقراءات المتواترة والمشهورة، أما توجيه القراءات  لشَّ
َناَعِة أي أحوج إلى هذا   .الفن ِمْن غيرهافهو َأْقَوى ِفي الصِ 

اذِ  َباِدَي الرَّْأِي َفَيْدَفُعُه قال الزركشي: " َُاِهُر الشَّ َوَقْد ُيْسَتْبَشُع 
 ".وأورد أمثلة هي:التَّْأِويلُ 

َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو ُيْطعَ  ِ َأتَِّخُذ َوِليًّا َفاِطِر السَّ ُم َواَل ِقَراَءة: }ُقْل أََغْيَر ّللاَّ
ِل ِلْلَمْفُعوِل اْلطعام ِبَناِء ِفْعِل ب ُيْطِعُم{  ه أن ضِمير:َتْأِويلُ وَ والثاني للفاعل اأْلَوَّ

 .}َوُهَو{ َراِجٌع ِإَلى اْلَوِلي ِ 
َر{ ِبَفْتِح اْلَواِو َوالرَّاِء اْسُم َمفْ  ُعوٍل ِقَراَءة: }ُهَو ّللاَُّ اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوَّ

 نَُّه َيْعَمُل َعَمَل اْلِفْعلِ ألِ اْسِم اْلَفاِعِل الَِّذي ُهَو الباري بِ ُعوٌل َأنَُّه َمفْ على َوَتْأِويُلُه 
رَ  بمعنى  .الَِّذي َبَرَأ اْلُمَصوَّ

ُ ِمْن عباده العلماء{ َوَتْأِويلُ  ْجاَلل هو  َية ُهَنااْلَخشْ  ِقَراَءة: }ِإنََّما َيْخَشى ّللاَّ اْْلِ
 .َوالتَّْعِظيم اَل اْلَخْوف

ْل َعَلى هللا{ ِبَضمِ  َتاِء التََّكلُِّم ِقَراَءة: }فَ   َتَعاَلى لراجع إلى ّللاَِّ اِإَذا َعَزْمُت َفَتَوكَّ
ِ{ِ اْلِتَفات  .َفِإَذا َأْرَشْدُتَك ِإَلْيِه َوَجَعْلُتَك َتْقِصُدهُ  اه:َمْعنَ  أنَوَتْأِويُلُه  َوَقْوُلُه: }َعَلى ّللاَّ

} ْل َعَليَّ ِفي َقْوِل ُأمِ  بحانه ى هللا ساْلَعْزم ِإلَ وردت نسبة َقْد وَ  .َوِإالَّ َقاَل: }َفَتَوكَّ
 .َمَجاز هووَ  ".ُثمَّ َعَزَم ّللاَُّ ِلي" :َسَلَمةَ 

 َوَقْوُلُه: }َشِهَد ّللاَُّ َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو{



 توجيه القراءات القرآنية أقسام
 

 :أقسام التوجيه كثيرة منها
 قاقاتواشت ريفتصا وأأداء طرق أي أصوات رسم أو ما يتعلق باللغة من 

 .دالالت وأتراكيب  وأ
 .اْلعرابومنها ما يتعلق بالنحو أقصد 

 .ومنها ما يتعلق بالبالغة
 .ما يتعلق بالفقه ومنها
نظر في والجمل بال أي اختالِف معاني األلفاظِ  ما يتعلق بالتفسير ومنها

 أسباب النزول والسياقات.
 القراءات القرآنيةمراحل تطور توجيه 

إن مباحث هذا العلم بدأت بنظرات رويت عن بعض الصحابة خاصة 
ابن عباس رضي هللا عنه وأئمة القراء، ثم صارت مسائل مبثوثة في كتب 

 اللغة والتفسير ومنها كتب معاني القرآن. 
القراءات  وجهمن أوائل من  كان ه 310ابن جرير الطبري ت ويذكر أن 

وه القراءات ذكر وجف ،«جامع البيان عن تأويل آي القرآن»ره تفسي فيالقرآنية 
ه ، ولكنه انتقد ورد  بعض وجو االمختلفة وبين وجه كل منها لغة واستشهاد

ره جعل ما قر فمقاييس اللغة والنحو،  هاخالفتمدعيا مالقراءات الصحيحة 
  القراءات.على ه بحكم ي النحاة واللغويون أصال

لة في هذا العلم تحمل عناوينه، وتعالج ثم ُهرت التآليف المستق
 موضوعاته.

 
 



 قد مر هذا العلم الجليل بثالث مراحل هامة، وهي:و 
 ـ مرحلة التوجيه الشفوي.1
 ـ مرحلة التدوين في كتب المعاني.2
 ـ مرحلة النضج واالستقالل بمصنفات خاصة بقواعده ورجاله.3
 

 توجيه القراءات القرآنية مصادر
 

كثيرة ومتنوعة، فمنها المصادر العامة ومنها الخاصة مصادر هذا العلم 
 .بهذا الفن  

العامة هي كتب اللغة والنحو وكتب التفسير والقراءات، المصادر ف
التي تعرضت إلى مسائل توجيه القراءات ومعاني القرآن الكريم وإعرابه، 

 القرآنية في مختلف المناسبات.
كالم بتوجيه والمصادر الخاصة هي المصنفات التي خصصت ال

 الصنفين: ذكر أمثلةالقراءات القرآنية تحديدا. وفيما يلي 
 المصادر العامة: ومنها ما يلي:

 ه180الكتاب لسيبويه ت 
 ه316األصول في النحو ألبي بكر بن السراج ت 

شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب البن هشام األنصاري 
 ه 761ت

 هـ207زياد الفراء الديلمي ت معاني القرآن أبو زكريا يحيى بن 
 هـ338معاني القرآن أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد ت 

الحسن المجاشعي بالوالء، البلخي ثم  يالقرآن لألخفش أب معاني
 هـ215البصري، المعروف باألخفش األوسط ت



 هـ 324كتاب السبعة في القراءات البن مجاهد ت 
 هـ 833النشر في القراءات العشر البن الجزري ت 

إتحاف فضالء البشر بقراءات القراء األربعة عشر ألحمد بن محمد 
 هـ. 1117البن ا ت 

 والتأويل: أبوجوه  فيالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل 
 هـ538الزمخشري جار هللا ت  القاسم محمود بن عمر

 هـ. 676الجامع ألحكام القرآن: للقرطبي ت 
 هـ. 745األندلسي ت البحر المحيط: ألبي حيان 

حمد أ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون أبو العباس شهاب الدين
 هـ756بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي ت 

اللباب في علوم الكتاب أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي 
 هـ775الدمشقي النعماني ت 

 رير اآلملي أبو جعفر الطبري محمد بن ج جامع البيان في تأويل القرآن
 هـ310ت 

الب غالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد عبد الحق بن 
 هـ542عطية األندلسي المحاربي ت  بن

ر تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي»التحرير والتنوير 
 م1973هـ/1393للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور« الكتاب المجيد

 ا المصادر الخاصة فنتناولها في العنوان التالي:أم
 
 
 
 



 توجيه القراءات القرآنية مصنفات
 

اشتغل كثير من العلماء بتوجيه القراءات القرآنية قديما وحديثا وفيما يلي 
 بعض مصنفاتهم فيه:

 ه370أحمد ت  عبد هللا الحسين بن وأب( بن خالويه)ا *
 إعراب القراءات السبع وعللها ـــ 1
 في القراءات السبع الحجةـــ 2
 علل القراءات السبعـــ 3
 هـ370الهروي محمد بن أحمد أبو منصور ت  (األزهري ) *
 معاني القراءات ـــ 
 ه 377علي الحسن بن عبد الغفار ت وأب (الفارسي ِ ) *
بعِة أئمة األمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ـــ  ة للقراء السَّ الحجَّ

 ذكرهم ابن مجاهد
 ه 392عثمان ت  وأب (بن جنِ ي)ا *
 المحتسب في تبيين شواذِ  القراءات واْليضاح عنها، ـــ 
 ه 410زرعة عبد الرحمن بن محمد ت نحو  وأب (بن زنجلة)ا *
ُة القراءاتـــ    حجَّ
محمد القيسي القيرواني ثم  وَحم وش أب (مكي بن أبي طالب) *

 ه437القرطبي المالكي ت 
 معاني القراءاتاْلبانة عن ـــ 1
بع وعللها وحججها ـــ 2  الكشف عن وجوه القراءات السَّ
 مشكل إعراب القرآنـــ 3
 



 ه440( أبو العباس أحمد بن عمار ت نحو ْلَمْهَدِوي ِ * )ا
 شرح الهداية ـــ 
أبو العالء الحنفي ت بعد  محمد،محمد بن محمود بن  (الكرماني) *
 هـ563

 والمعاني  مفاتيح األغاني في القراءاتـــ 
 هـ 565الشيرازي ت بعد  (ابن أبي مريم*)
 الموضح في وجوه القراءات الثمان وعللها ـــ 
 هـ616البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا ت  وأب (العكبري ) *
 إعراب القراءات الشواذ ـــ 
التبيان في إعراب القرآن، ويسمى إمالء ما من به الرحمن من وجوه ـــ 

 اْلعراب والقراآت في جميع القرآن 
 حمد بن محمد بن المهدي الحجوني الحسنيأالعباس  وبأ (ابن عجيبة)*

  هـ 1224
 الدرر الناثرة في توجيه القراءات المتواترة  ـــ

ة( محمود بن علي المصري  عد ب ةالخمسينيات ميالديأواخر ت  * )بس 

 م1957 /هـ1367
 ـــ مواكب النصر في توجيه القراءات العشر

 هـ1403عبد الفتاح ت (القاضي) *
 ـــ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب 

 ه1401أو  ه1405ت محمد الصادق  (قمحاوي )* 
 ـــ طالئع البشر في توجيه القراءات العشر 

 محمد صادق  (قمحاوي )قاسم أحمد و (الدجوي ) *
 قالئد الفكر في توجيه القراءات العشرـــ 



 م2001 /هـ1422 ت * )محيسن( د. محمد سالم
 ـــ التذكرة في القراءات الثالث المتواترة وتوجيهها من طريق الدرة 

 ـــ المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة واْلعراب والتفسير
 لقراءات العشر المتواترة ـــ المغني في توجيه ا

 ـــ المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر
 


