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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ة يف التوجيه اللغوي للقراءات عند الشواهد القرآنيَّ

 هـ(1117الدمياطي)ت 

 حتاف فضالء البشر(: )ِإِهيف كتاِب

 -ةدراسة حتليليَّ-

 عبدالستار فاضل خضرو  كاللة أمحد كاللي 

24/6/2021 تأريخ القبول:       26/5/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ه )اتحاف فضالء البشر( بشواهد متنوعة على توجيهاته استدّل الدمياطي في كتاب  
ة, والشواهد إّما أن الداللي  أ م ة النحوي  أ م الصرفة م و أ  اللغوية للقراءات, سواء الصوتية منها 

تكون من القرآن الكريم وقراءاته, أو الحديث النبوي الشريف, أو كالم العرب, من نثر 
القرآن وقراءاته, تلك الشواهد التي جاءت في وشعر, وهذا البحث خاص بالشواهد من 

المرتبة األولى من حيث الكثرة, وأغلب شواهده القرآنية كانت في التوجيه النحوي إذا ما 
قورنت بالتوجيهات األخرى, ويوافق مع آراء العلماء اللذين سبقوه أحيانًا, وقد يخالفهم وينفرد 

ّنما يستشهد بأكثر من شاهد على  برأيه, وأحيانًا ال يكتفي في االستشهاد بشاهد واحد, وا 
 .صحة توجيهه, أو تقوية معنًى من المعاني التي أوردها

 .استشهاد, القراءة, التوجيه النحوي, وّجهالكلمات المفتاحية:     
 
 
 
 

                                                 

 طالبة ماجستير/قسم اللغة العربيَّة/كلية اآلداب/جامعة الموصل. 
 /قسم اللغة العربيَّة/كلية اآلداب/جامعة الموصل ُأستاذ. 



دراسة - يف كتابه: )إحتاف فضالء البشر( هـ(1117التوجيه اللغوي للقراءات عند الدمياطي)ت  الشواهد القرآنية يف 

 و عبدالستار فاضل خضر كاللة أمحد كاللي                                                                                        -حتليلية
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 إشكالية البحث:

من المعلوم أّن القرآن الكريم يعّد الشاهد األول من شواهد اللغة العربية, وال يكاد 
كتاب أو بحث لغوي من االستشهاد بالقرآن وقراءاته, ومن ذلك ما فعله  يخلو

من استشهاده بالقرآن في توجيهاته اللغوية للقراءات في كتابه  , هـ(1117ت)الدمياطي
المعروف" إتحاف فضالء البشر" , فما القراءات التي استشهد على توجيهها اللغوي 

هد بها؟ وهل سبقه أحد بما أورده من شواهد أو أنه بالقرآن؟ وما الشواهد القرآنية التي استش
انفرد بها؟ وهل استشهد على التوجيه اللغوي الواحد بشاهد واحد, أو أكثر؟ هذه هي 

 اإلشكالية التي يحاول أن يعالجها البحث.

 مقدمة:

, اللغوي عند علماء اللغة القرآن الكريم يحتل الصدارة من مصادر االستشهاد
لغة القرآن أفصح أساليب العربية,  وهو أعرب وأقوى في الحجة  عدّ ( يه 207فالفّراء )ت 
ه( على أّن "القرآن محك م ال لحن فيه, وال ت تكلم  311, وينص الزجاج )ت (1)من الشعر

عراب" لغة القرآن أفصح  دّ يع (هـ 392ت ) وابن جني ,(2)العرب بأجود منه في اإلإ
م وأبلغه ويجوز االستشهاد أاْسمه البغدادي: "فكالمه عز , ويقول (3)اللغات فصح ك ال 

, ويقول (4)فإي أول كإت ابه )اْلُمْحت سب(" (هـ 392 ت) نه اْبن جنيبمتواتره وشاذه كما بيّ 

                                                 

هـ(, تح: أحمد يوسف النجاتي / محمد 207: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت:( ينظر: معاني القرآن1)
 .1/14م: 1955 -ه1374, 1طالقاهرة,  مصر,, ليف والترجمةالمصرية للتأالكتب علي النجار, دار 

عربه, 2) هـ(, تح: عبد الجليل 311: تإبراهيم بن السري بن سهل, أبو إسحاق الزجاج )( معاني القرآن وا 
 .2/131: 1988, 1بيروت, ط -عبده شلبي, عالم الكتب 

هـ(, دار الكتب العلمية 392 :تأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )( ينظر: سر صناعة اإلعراب, 3)
 .1/325: م2000, 1لبنان, ط-بيروت

هـ(, تح: عبد السالم 1093: تعبد القادر بن عمر البغدادي ) ,ولب لباب لسان العرب( خزانة األدب 4)
في تبيين وجوه شواذ  المحتسب, وينظر: 1/9:  م1997, 4محمد هارون, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط

المجلس -هـ(, وزارة األوقاف392: تنها: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )القراءات واإليضاح ع
 .1/8: م1999 -ه1420األعلى للشئون اإلسالمية, ط 
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: "أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به في ه( 911)ت  السيوطي
الناس على االحتجاج بالقراءات العربية, سواء كان متواترًا, أم آحادًا أم شاذًا, وقد أطبق 

ن خالفته يحتج بها في مثل ذلك  الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفًا, بل وا 
ن لم يجز القياس عليه كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس , الحرف بعينه, وا 

جاج تن االحفي ذلك الوارد بعينه وال يقاس عليه, نحو: استحوذ و يأبى, وما ذكرته م
ن اختلف في االحتجاج بها في الفقه" . (1)بالقراءات الشاذة ال أعلم فيه خالفًا بين النحاة, وا 

في أكثر من  كتابه المعروف" إتحاف فضالء البشر"في  , هـ(1117تاستشهد الدمياطي)
وخالل هذا البحث نحاول عرض  ,اللغويةعلى توجيهاته  بالقرآن الكريم (2)ثالثين موضعاً 

ض النماذج من شواهده القرآنية على توجيهاته, واقتضى البحث تقسيمه على أربعة بع
مباحث, المبحث األول يضم الشواهد على توجيهاته الصوتية, والمبحث الثاني فيه شواهده 

ث واهده على التوجيه النحوي, والمبحعلى التوجيه الصرفي, والمبحث الثالث حوى ش
لتوجيه المعنوي, وأخيرا أختتم البحث بأهم النتائج التي ده على ااهاألخير ُذكإر فيه شو 

 توصل إليه.   
 المبحث األول: شواهده على توجيهاته الصوتية:

في َّ      خت ُّفي قراءة ما ذكره لتوجيه الصوتي ومن شواهده القرآنية على ا 
ابن كثير والكسائي  إذ قرأ[, 32]النساء:  َّ مثحج هت مت  خت ُّ قوله تعالى: 
ل  .( 3)بالهمزَّ      خت ُّالباقون قرأوا  قرأو  ,وا( بنقل حركة الهمزة إلى السينوخلف )وس 

                                                 

ه(, ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية, راجعه  911في أصول النحو: السيوطي )ت  ( االقتراح1)
 .39: 2006, 2وقدم له: عالء الدين عطية, دار البيروتي, ط

, 312, 311, 269, 264, 240, 255, 212, 197, 196, 175, 174( ينظر: االتحاف: 2)
316 ,369 ,325 ,352 ,375 ,400 ,411 ,416 ,440 ,444 ,461 ,482 ,492 ,497 ,

563,578 ,449 ,544 ,546. 
, 240, االتحاف: 2/249, النشر: 95, التيسير: 478, 477, التبصرة: 232( ينظر: السبعة: 3)

 .169لنفع: وغيث ا
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أمر المخاطب إذا تقدمه واو أو َّ      خت ُّوقرأ بقوله : " ةقراءالوجه الدمياطي 
فاء بنقل حركة الهمزة إلى السين ابن كثيرة والكسائي وخلف, فإن لم يتقدمه ذلك فالكل 

ن كان لغائب فالكل بالهمز نحو: , [211بقرة ]ال َّ   ىل مل خلُّعلى النقل نحو:  وا 
 .(1)"إال حمزة وقفا [10]الممتحنة:  َّخل حل جل ُّ 

أنهم تركوا همزته ألنه أمٌر لمخاطٍب ا بالنقل على و فهو بهذا وّجه قراءة من قرؤ 
إذا لم يتقدمه الواو أو الفاء فيقرأه الكل على النقل,  ثم بّين أنه وتقدمه الواو أو الفاء,

ثم [, 211]البقرة  َّ   ىل مل خلُّقوله تعالى: شاهد قرآني هو ب على ذلك واستشهد
شاهد قرآني ب مستشهداإذا كان لغائب فيقرأه الكل بالهمز, إال حمزة وقفا,  ذكر أن األمر

 .(2)[10]الممتحنة:  َّخل حل جلُّقوله تعالى: أيضا هو 

 قراءتان , فيه ف ففعل األمر من )سأل( إذا كان أمرًا لمخاطب وتقدمه الواو أو الفاء 
: " فالحجة لمن بقوله, ويوجه ابن خالويه القراءة (3)كما بّينه الدمياطي ومن قبله الداني

همز: أن الهمزة إنما تسقط فيما كثر استعماله من األفعال في األمر, فإذا تقدمت الواو 
,  132طه:  َّ  حت جت هب ُّ عادت الهمزة إلى أصلها ودليله قوله تعالى: 

الحجة لمن ترك الهمز  ى همز ذلك يدل على ثبات الهمز في هذا, وما ماثلهفاتفاقهم عل
وكان  َّ   ىل مل خل ُّ أنه لما اتفقت القراء والخط على حذف األلف من قوله: 

سأل( في األمر فنقلوا فتحة الهمزة إلى السين فغنوا عن ألف الوصل لحركتها, اأصله: )
ليين, وسكون الم الفعل, فلما تقدمت الواو وسقطت الهمزة المنقولة الحركة لسكونها بالت

 .(4)بقي الكالم على ما كان عليه قبل دخولها"

                                                 

 .240( اإلتحاف: 1)
 .240( ينظر: م. ن: 2)
 .95( ينظر: التيسير: 3)
 123( الحجة في القراءات السبع: 4)
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 فاليسئلون و , وليسألواوأما إذا كان فعل األمر منه للغائب أو فعاًل مضارعًا مثل: 
ذا لم يكن قبله شيخالف بين القرا  .(1)فال اختالف في ترك الهمزةء ء في همزه, وا 

ة توجيهًا دالليًا, استدالله لقراءة ءالقرآني في توجيه القرا ومن استشهاده بالنص  
إذ [, 22]الروم: َّ  جب هئ مئ خئ  حئ  ُّ في قوله تعالى:  َّجبُّ

 .( 2)قرأ حفص )للعالإمين( بكسر الالم, وقرأه الباقون )للعال مين( بفتح الالم

وّجه الدمياطي قراءته بالكسر على أنه "عالإم ضد الجاهل؛ ألنه المنتفع 
  هئ مئ خئ حئ ُّ قوله تعالى: بشاهد قرآني هو عليه  استشهد, و (3)يات"باآل

"جمع عال م وهو كل موجود سوى اهلل؛  أنه[, ووّجه قراءته بالفتح على 43]العنكبوت َّ 
نما جمع باعتبار األزمان واألنواع" ألنها ال تكاد    .(4)تخفى على أحد وهو اسم جمع, وا 

يقول: "فالحجة لمن فتح: أنه  إذواستدالله لها وهو بذلك يتفق مع توجيه ابن خالويه 
جعله جمع )عال م( والعالم يحتوي على كل المخلوقات من إنس, وجاّن, وجماد, وحيوان. 
والحجة لمن كسر: أنه جعله جمع )عالإم( ألن العالم أقرب إلى االعتبار من الجاهل, 

 .(5)["43]العنكبوت:  َّ  هئ مئ خئ حئ ُّ ودليله قوله: 

ويتفق مع ( 6)علي الفارسي وأبي (هـ 370 )ت مع توجيه األزهري ويتفق أيضاً 
 لهذه اآلية. ( 7)المفسرين

                                                 

 478, 477( التبصرة: 1)
, وغيث 444, االتحاف: 2/344, النشر: 175, التيسير: 633, التبصرة: 506( ينظر: السبعة: 2)

 .464النفع: 
 444( االتحاف: 3)
 444( م . ن: 4)
 282( الحجة في القراءات السبع: 5)
 5/444, الحجة للقراء السبعة: 2/264( ينظر: معاني القراءات لألزهري: 6)
 .8/382, البحر المحيط في التفسير: 14/18, وتفسير القرطبي: 4/333( ينظر: تفسير ابن عطية: 7)
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ألن الكل تظلهم ؛ َّجبُّ :ويقول الكرماني في توجيه القراءة: "ختم بقوله
وكل واحد منفرد بلطيفة في صوته يمتاز بها عن غيرها حتى ال , السماء وتقلهم األرض

د بدقيقة فإي , ا ويلتبس كالمهما ترى اثنين في ألف يتشابه صوتاهم وكذلك ينفرد كل و احإ
صورته يتميز بها من بين األنام ف ال  ترى اثنين يتشابهان وهذا يشترك فإي معرفته الن اس 

, ومن حمل اختالف األلسن على اللُّغ ات َّ جب هئُّجميًعا فلهذا قال: 
تراك في معرفتها أيضا ظاهر واختالف األلوان على السو اد والبياض والشقرة والسمرة فاالش

م فقد أحسن بالعلم يمكن الوصول إإلى معرفة ما سبق  ن  أل   ؛ومن قرأ  )للعالإمين( بكسر الال 
 .(1)ذكره"

بعد هذا االستعراض نتوصل إلى أن الجميع متفقون على توجيه هذه القراءة بيد أن 
تفق كثيرًا مع كلمات ت كل واحد منهم عّبر عنها بأسلوبه وكلماته, لكن كلمات الدمياطي

 ابن خالويه.
 المبحث الثالث: شواهده على توجيهاته الصرفية:

, واستعمال للقراءات صرفيفي توجيهه النحوي أو ال بالقرآن الدمياطي ويستشهد
 مق حق مف خف ُّ قوله تعالى:  كما في توجيهه لقراءةبناء مكان بناء آخر من الكلمات, 

رة ]سو  َّ مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك
بكسر الميم وألف بين  َّ مم خمُّ ه(123)ت  قرأ ابن محيصن, إذ  [109/الكهف
 وقد ذكر الدمياطي هذه القراءة ومن قرأ بها فقال: " ,(2), وهي قراءة شاذة) مإداًدا(الدالين

                                                 

: (لما فيه من الحجة والبيانالبرهان في توجيه متشابه القرآن )التكرار في القرآن المسمى ( أسرار 1)
هـ(, تح: 505: نحو تمحمود بن حمزة بن نصر, أبو القاسم برهان الدين الكرماني, ويعرف بتاج القراء )

 .202, )د.ت(, )د.ط(: عبد القادر أحمد عطا, مراجعة وتعليق: أحمد عبد التواب عوض, دار الفضيلة
بن نصر, أبو القاسم برهان الدين الكرماني,  التفسير وعجائب التأويل: محمود بن حمزة( ينظر: 2)

 –جدة, مؤسسة علوم القرآن  -هـ(, دار القبلة للثقافة اإلسالمية 505: نحو تويعرف بتاج القراء )
 .374, االتحاف: 2/683: بيروت



 
 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                    (                 91العدد )                          

 7 

ثم وجه  (1)"بكسر الميم وألف بين الدالين (ادادً بمثله مإ )وعن ابن محيصن والمطوعي 
ونصبه على التمييز أو ومبينا المعنى فقال: " (2)ه( 454ت )نصبه ناقال عن الرازي 

ثم أشار إلى  (3)"ولو أمددناه بمثله إمدادا : بمعنى أنه على المصدر كما نقل عن الرازي
ثم ناب المدد نيابة صيغة )فع ل( مناب )إفعال( مستشهدا على ذلك بشاهد قرآني فقال: "

أثناء تتبعنا للشواهد في (4)["17]نوح: َّرت يب ىب نبُّ مناب اإلمداد مثل:
وجدنا توجيهه النحوي للقراءات نال النصيب األكبر, فهو القرآنية في كتاب )االتحاف( 

 قراءة قوله تعالى: ما في استشهاده على يزيد على توجيهاته األخرى بضعفين أو أكثر

ه( بالجر قرأ حفص )بالُغ( بدون تنوين و)أمرإ إذ [, 3]الطالق/  َّجت هب  مب خبُّ
, وّجه الدمياطي قراءة الجر (5)بالتنوين والنصب : )بالٌغ أمر ه(إليه, وقرأه الباقون امضاف

 ىف يث ىث نث ُّ قوله تعالى: بشاهد قرآني هو  عليه استشهدعلى أنها للتخفيف, و 
ها على األصل في إعمال اسم ن  أ  على [, ووّجه قراءة النصب8]الصف: َّ ىق  يف

ا م  , أ  يدل على الماضاءتين, فالقراءة بدون تنوين تويختلف المعنى طبقًا للقر  ,(6)الفاعل

                                                 

 .374( االتحاف: 1)
 ( ويقصد به )أبو الفضل الرازي( صاحب كتاب )اللوامح(.2)
البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف , وينظر: 374( االتحاف: 3)

: هـ 1420هـ(, تح: صدقي محمد جميل, دار الفكر, بيروت, 745: تبن حيان أثير الدين األندلسي )
 .7/558, الدر المصون: 7/234
 .374( االتحاف: 4)
ين بن مإْهران النيسابورّى, أبو بكر المبسوط في القراءات العشر: أحمد بن الحس, 639( ينظر: السبعة: 5)
, 2/388, النشر: 438: م1981دمشق,  –هـ(, تح: سبيع حمزة حاكيمي, مجمع اللغة العربية 381: ت)

 .546االتحاف: 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن , وينظر في: )إعمال اسم الفاعل(: 546( ينظر:االتحاف: 6)

هـ(, تح: محمد محيي الدين عبد 769:  تلعقيلي الهمداني المصري )عقيل, عبد اهلل بن عبد الرحمن ا
 -هـ  1400, 20القاهرة, دار مصر للطباعة , سعيد جودة السحار وشركاه, ط -الحميد, دار التراث 

 .3/106: م1980
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, وهناك قراءة ثالثة لآلية لم يذكرها (1)تدل على االستقبال أي سيبلغ أمرهفالقراءة بالتنوين 
وهو )بالٌغ أمُره( أي: بالتنوين ورفع الراء وهي قراءة داود بن , (2)الفّراء االدمياطي وأجازه

ذكرناها في  تيعشرة ال ععرض ويستدل للقراءات األربيُ أنه  يدل على هذا, و (3)أبي هند
 غيرها من القراءات بذكر ا كثيرً  عنىوال يُ  تي اشتمل عليها عنوان "اإلتحاف"ال  , التمهيد

 .وتوجيهها

لقبائل إلى اعلى القراءات التي يعزوها أيضا ويستشهد الدمياطي باآليات القرآنية 
, من ذلك ما من حيث اللغة لغة العرب وهي جائزةأنها وردت في مؤكِّدا بذلك  العربية,

 رب يئ ىئ نئ ُّ في قوله تعالى:  َّنبُّكلمة  ذكره في توجيهه
بضم  ُحْزنا(و قرأ حمزة والكسائي وخلف واألعمش )إذ [, 8]القصص:  َّنب مب زب

سكان الزاي, والباقون ) نا( بفتح الحاء والزايو الحاء وا  ز  هاتين ه الدمياطي , وجّ (4)ح 
واختلف في  , فقال :" مد  م والع  دْ ا لغة قريش, والقراءتان بمعنًى, كالعُ مأنه القراءتين على
نا" ]اآلية:  ز  سكان الزاي وافقهم األعمش, 8"ح  [ فحمزة والكسائي وخلف بضم الحاء وا 

 موافقا في ذلك ,(5)"والباقون بفتح الحاء والزاي لغة قريش, وهما بمعنى كالعدم والعدم
نما اكتفوا بقولهمو قبيلة معينة, إلى لغة ار  غيره يعزو القراءة لم و ,  (6)توجيه من سبقوه  :ا 

                                                 

لى الكنز في القراءات العشر: أبو محمد, عبد اهلل بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد اهلل بن عنظر: ( ي1)
هـ(, تح: د. خالد المشهداني, 741ابن المبارك الّتاجر الواسطّي المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين )ت: 

 .1/74ر: م 2004 -هـ  1425, 1القاهرة, ط –مكتبة الثقافة الدينية 
 .3/163( ينظر: معاني القرآن: 2)
مد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد اهلل مح( ينظر: 3)

براهيم أطفيش, دار الكتب 671: تاألنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ) هـ(, تح: أحمد البردوني وا 
, لم أقف على سنة 323/ 2, والمحتسب: 161/ 18.: م1964 -هـ 1384, 2القاهرة, ط –المصرية 

 وفاته.
 .171, التيسير: 339, المبسوط: 492( ينظر: السبعة في القراءات: 4)
 . 435, 434( االتحاف: 5)
 .435, 434, االتحاف: 524/ 19, تفسير الطبري: 2/302( ينظر: معاني القرآن: 6)
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لغات إلى  اتوهذا يدل على درايته باللهجات العربية, فكثيرا ما يعزو القراء( 1)نهما لغتانإ
 قبائل. ال

وبعد أن ذكر الدمياطي القراءتين ووجههما على أنهما لغة قريش وأنهما بمعنى, 
 خس  حس جس ُّ جاء  وعلى كل  فقال : " الكريم القرآن من استشهد عليهما بشاهدين

)ت  كما استشهد أبو شامة " [84]يوسف  َّ خض حض جضُّ  [ و92]التوبة َّ
 يف ىف يث ىث ُّ  قوله تعالى: هما أخريينقبله بهاتين اآليتين واثنتين  (هـ665

]يوسف:  َّهل مل خل  حل جل مك ُّ [ و 34]فاطر:  َّ   اكلك يق ىق
استشهد بهما  اللتين باآليتين أنفسهما (ـه 857)ت  النويريواستشهد  ,(2)[86

 .(3)الدمياطي

استشهاده على لف كثيرًا عن سابقيه في تنستنتج مما سبق أن الدمياطي ال يخ
ويؤثر  , ويزيد عليها أحيانا إذا لزم األمر,ينتقي منها إال أنه , توجيهاته اللغوية للقراءات 

"فجاء بحمد اهلل تعالى على  بقوله: تابهاالختصار أحيانًا,  وهذا ما نّص عليه في مقدمة ك
غير ذا الفن لكل طالب, مع االختصار وجه سهل يمكن ويتيسر معه وصول دقائق ه

  .(4)المخل ليسهل تحصيله مع زيادة فوائد وتحريرات تحصلت حال قراءتي على شيخنا"

                                                 

: أحمد بن محمد (الكشف والبيان عن تفسير القرآن, و تفسير الثعلبي )542( ينظر: حجة القراءات: 1)
أبي محمد بن عاشور, دار إحياء التراث  هـ(, تح: اإلمام427: تبن إبراهيم الثعلبي, أبو إسحاق )

: أبو القاسم , وابراز المعاني من حرز األماني7/236: م 2002 -هـ 142, 1العربي, بيروت ,لبنان, ط
 هـ665: تشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )

 القراءات في النشر طيبة , وشرح633: )د.ت(, )د.ط( ,دار الكتب العلميةتح: ابراهيم عطوة عوض, 
ْيري الدين محب القاسم, أبو محمد, بن محمد بن محمد: العشر  – العلمية الكتب , دار(هـ857: ت) النُّو 

 .2/496م:  2003 - هـ 1424 ,1باسلوم, ط سعد سرور محمد مجدي الدكتور: بيروت, تح
 .633( ينظر: ابراز المعاني: 2)
 .2/496: شرح طيبة النشر: ( ينظر3)
 (. الضياء نور الدين علي الشبراملسي أبو, والمراد بقوله )شيخنا( هو )6( االتحاف: 4)
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 وفضال عن استشهاده بالقرآن على توجيهاته النحوية والصرفية, يستشهد به أيضا 
 أيضًا. ةوالداللي ةالصوتي اتهفي توجيه

 المبحث الثالث: شواهده على توجيهاته النحوية:
 مب خب حب جب هئُّ قوله تعالى:لقراءة  توجيهه من ذلك
األولى: على  قراءتان: َّمبُّو َّحبُّ  وردت في إذ   [14]المؤمنون/  َّ هب
)ت  اصموع (ه118 )ت وهي قراءة ابن عامر )ع ْظما , الع ْظم(,د في كليهمايالتوح
(, وهي قراءة ا , العظام, والثانية: على الجمع, أي )عظام رواية  أبى بكر يف ه(127

)ت  وحمزة ه(154)ت  عمرو يوأب ه(169)ت  ونافع ه(120)ت  كل من ابن كثير
وبكار عن أبان عن  ه(127)ت  وحفص عن عاصم  ه(189)ت  يوالكسائ ه(156
 .(1)عاصم

وهو في ذلك للجنس,  اأنه تي هي بالتوحيد علىالقراءة األولى اله الدمياطي وجّ 
على ذلك ستشهد او  ( 2)( هـ616)ت  والعكبري ه(  377 )ت يتفق مع أبي علي الفارسي

                                                 

: أحمد بن موسى بن العباس التميمي, أبو بكر بن مجاهد البغدادي السبعة في القراءات( ينظر: 1)
في  والنشر, 5/444 :هـ1400, 2مصر, ط, هـ(, تح: شوقي ضيف,  دار المعارف324)المتوفى: 

: علي , تحهـ( 833 ت: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري, محمد بن محمد بن يوسف )القراءات العشر
تحاف فضالءو , 2/328: المطبعة التجارية الكبرى, هـ( 1380 تمحمد الضباع ) البشر في القراءات  ا 

: تب الدين الشهير بالبناء )األربعة عشر: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطّي, شها
 غيث النفع , و402: هـ1427 -م 2006, 3لبنان, ط –هـ(, تح: أنس مهرة, دار الكتب العلمية 1117

في القراءات السبع: علي بن محمد بن سالم, أبو الحسن النوري الصفاقسي المقرئ المالكي )ت: 
هـ 1425, 1لسميع الشافعي الحفيان, طبيروت, تح: أحمد محمود عبد ا –هـ(,  دار الكتب العلمية 1118

 .414: م2004 -
: تالحجة للقراء السبعة: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل, أبو علي )( ينظر: 2)

أحمد يوسف  -بشير جويجابي, راجعه ودققه: عبد العزيز رباح  -هـ(, تح: بدر الدين قهوجي 377
أبو , والتبيان في إعراب القرآن, 5/288: م1993, 2بيروت, طدمشق /  -الدقاق, دار المأمون للتراث 

هـ(, تح: علي محمد البجاوي, عيسى البابي 616:  تالبقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري )
 402, واالتحاف: 2/951م.: 1976, دار الكتب, الحلبي وشركاه
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ابن زنجلة  هو ما عبر عنه, و [4مريم:] َّىه مهُّ  قوله تعالى:بشاهد قرآني هو 
"لفظ الواحد قد علم أنه يراد به الجمع" ( بأنه هـ 403 )ت

(1 )
. 

استشهد على ذلك أنها بالجمع فيهما على األصل, و على راءة الثانية الق ووّجه 
, في  [259البقرة: ]َّ مق  حق مف ُّ  قوله تعالى:أيضا بشاهد قرآني واحد هو 

بآياٍت واستشهد  ( 2)على قراءة الجمعأورد أكثر من شاهد قرآني علي الفارسي  باأ حين أن
 َّحط مض خض حضُّ لى: الدمياطي, مثل قوله تعا ااستشهد به ماأخرى غير 

 نن منُّ  [, و98و  49]االسراء:  َّ رب  يئ ىئ نئُّ و   [11:]النازعات
د فإنه ذهب إلى لفظ ابن جني القراءتين بأن "من وحّ  ووجه[, 78 :]يس َّين ىن

وقد , إفراد اإلنسان والنطفة والعلقة, ومن جمع فإنه أراد أن هذا أمر عام في جميع الناس
, ومحمد محمد سالم محيسن يأتي (3) "ماعةشاع عنهم وقوع المفرد في موضع الج

أّن كتاب  وبهذا يتبين(4)تينءأتى بهما الدمياطي توجيهًا للقرا اللذين بالشاهدين أنفسهما
االتحاف كتاٌب اعتمده الالحقون, وجعلوه مصدرًا من مصادر شواهدهم القرآنية على 

  توجيه القراءات.
تأييدًا لتوجيه نحوي, كما في  توجيهه قراءة قوله يأتي بالشواهد القرآنية  اوأحيانً       
قراءتان: َّ ىنُّ[, إذ وردت في كلمة4 :]عبس   ين ىن  من  خنُّ  تعالى

                                                 

هـ(, تح: سعيد األفغاني, دار 403جلة )ت: عبد الرحمن بن محمد, أبو زرعة ابن زن ( حجة القراءات,1)
 .484م: 1997ه, 1418, 5, طالرسالة

 .5/288( الحجة للقراء السبعة: 2)
 .2/87( المحتسب: 3)
هـ(, مكتبة 1422: تمحمد محمد محمد سالم محيسن )( ينظر: القراءات وأثرها في علوم العربية, 4)

الهادي في شرح طيبة النشر في القراءات العشر, , 1/306: م1984, 1القاهرة, ط –الكليات األزهرية 
: م1997 -هـ  1417, 1, طبيروت -دار الجيل, هـ(1422: ت محمد محمد محمد سالم محيسن )ا

3/74. 
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ج , فقد خرّ (1)السبعة بالرفع بقية القراء وقرأبالنصب والرفع؛ فقد قرأ عاصم بالنصب, 

]اآلية: َّ ىنُّ"واختلف فيالدمياطي القراءتين ووجههما, فقال عن القراءة األولى : 
ـ بَّ امُّ[ : فعاصم بنصب العين بأن مضمرة بعد الفاء على جواب الترجي مثل4
قاله ابن َّ من  خنُّ لكنه مذهب كوفي, وقيل: في جواب التمني المفهوم من  (غافر)

فهو يجعله منصوبا بـ )أن( ,  (2)"هـ(756)ت  وأقره عليه السمين هـ(542)ت  عطية
ويبدو أنه أراد الترجي في َّ  من  خنُّ ي المفهوم منمضمرة بعد الفاء على جواب التمن

مثل[ , واستشهد بشاهد قرآني بقوله:"3]عبس: َّ جن يم ىم مم ُّ قوله تعالى
 مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ بغافر " ويعني بذلك قوله تعالى: َّ امُّ
ثم بين أن ذلك قاله ابن , [ 36,37]غافر: َّ ام يل  ىل يك ىك

ذلك قول ابن عطية في تفسيره : "وقرا عاصم وحده عطية وأقره عليه السمين , ويعني ب
َّ من  خنُّ بالنصب في جواب التمني ألن قوله:َّ ىنُّ ه( 117)ت واألعرج

وقول السمين: "فأما نصبه فعلى جواب الترجي كقوله: (3)"َّجن يمُّفي حكم قوله: 
ُّ في حكم قولهَّ  من  خنُّ  وقال ابن عطية: في جواب التمني؛ ألن قولهَّامُّ 

                                                 

في القراءات السبع: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر , التيسير 672( ينظر: السبعة في القراءات: 1)
: م1984-هـ1404, 2تو تريزل, دار الكتاب العربي, بيروت, طهـ(, تح: او 444: تأبو عمرو الداني )

 .618, وغيث النفع: 572,  االتحاف: 2/398, النشر: 220
 572( االتحاف: 2)
: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد (في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز( تفسير ابن عطية )3)

هـ(, تح: عبد السالم عبد الشافي محمد, دار 542: تالرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )
 5/409: هـ. 1422, 1بيروت, ط –الكتب العلمية 



 
 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                    (                 91العدد )                          

 13 

, وذكر السمين أيضا أن مراد ابن عطية بالتمني الترجي فقال : " قلت: (1)"َّجن يم
ال فالفرق بين التمني والترجي ال يجهله أبو  إنما يريد التمني المفهوم من الكالم, ... وا 

(2)محمد"
وقال عن القراءة الثانية التي هي بالرفع :"والباقون بالرفع عطفا على, 

موافقًا في ذك أبا علي َّ منُّن الفعل معطوف علىفهو يوجهها على أ(3)َّمنُّ
الفارسي الذي يرى أن م ن رفعه جعله معطوفًا على ما تقدم من المرفوع , والمعنى يكون 

 .(4)لعّله  يكون منه تذّكٌر وانتفاعٌ 

اختالف  في ذكرهأيضا ما القرآنية على توجيهه النحوي للقراءات ومن استشهاداته 
سناده لنون العظمة في كل من الكلمات )سناد الفعإالقراءة في   , مئل للمتكلم وا 
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّ ( في قوله تعالى: رث,  يئ
]طه:  َّ رث يت ىت نت  مت رت يب ىب نب مب زب رب
 (ه 229ت ) وخلف ه( 189)ت  والكسائي ه(156)ت  قرأها حمزةإذ [, 81, 80

(, أما الباقون عدُتكم, ورزقُتكمابتاء المتكلم, أي: )أنجيُتكم, وو  ه(148)ت  واألعمش
(ورزقناكم, وواعدناكم, أنجيناكم) أي العظمة بنون فقرؤوه

 310 )ت عند الطبري, و (5)
.ويوجه ( 6)كلتا القراءتين "معروفتان باتفاق المعنى, فبأيتهما قرأ القارئ ذلك فمصيب" (هـ

لفاعل ابن خالويه أن من قرأه بالتاء "جعله من إخبار اهلل تعالى عن نفسه, ألن التاء اسم ا

                                                 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس, شهاب الدين, أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ( 1)
, )د.ت(, دمشق هـ(, تح: الدكتور أحمد محمد الخراط, دار القلم,756: تالمعروف بالسمين الحلبي )

 .10/686)د.ط(: : 
 .10/686( م, ن: 2)
 572( االتحاف: 3)

 572, و االتحاف:6/276( ينظر: الحجة للقراء السبعة: 4)
, وغيث 387, االتحاف: 2/321, النشر: 250, الوجيز: 296, المبسوط: 422( ينظر: السبعة: 5)

 .395النفع: 
 18/346( تفسير الطبري: 6)
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"أنه جعله من إخبار اهلل عّز وجل عن نفسه بنون  المنفرد بفعله" ومن قرأه بالنون واأللف
 .(1)ه ملك األمالك"الملكوت ألن  

 يث ىث ُّالقراءة األولى على أنها مناسبة لقوله تعالى:( 2)ويوجه الدمياطي
ستدل لكلتا , ولم يوجه القراءة الثانية, في حين أن ابن زنجلة يفي َّىف

القراءتنين ويوجههما على "أن الخبر أخرج فيما ختم به الكالم على التوحيد في قوله 
فكان إلحاقه ما تقدمه بلفظه َّ لك اك يق ىق  ىفيف يث ىثُّتعالى: 

ويوجه القراة الثانية بقوله: . (3)أولى من صرفه عنه ليكون الكالم خارجا عن نظام واحد"
 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي   ُّ"حجتهم إجماع الجميع على قوله

وهن في َّرت يب ىب نبُّوقوله َّ ٌّ ٰى ٰر
,  وبهذا نجد (4)فإلحاقه بما قرب منه أولى"َّلكُّ سياقه وهن أقرب إليه من قوله

بآيات أخرى غير ويستدل أحيانا الدمياطي يستشهد باآلية نفسها على قراءة وردت فيها, 
ي توجيهاته, كما في توجيهه هنا , إذ مخالف لمن سبقوه, لكنه يختصر الكالم ويوجز ف

إنه لم يوجه أو يستشهد للقراءة بنون العظمة مثل ما فعله ابن خالويه و ابن زنجلة,  
, ه نفسهويستشهد محمد محمد محيسن لقراءة اإلفراد بما استشهد به الدمياطي و سابقو 

 مل خل ُّ لىغير أنه في قراءة الجمع استشهد بآية أخرى مخالفًا لهم, وهي قوله تعا
, مشيرًا إلى أن "فيه معنى التعظيم للمخبر عن 77]طه: [َّ خم حم جم يل ىل

 .(5)نفسه"

                                                 

 . 156, 2/155, وينظر: معاني القراءات: 245اءات السبع: ( الحجة  في القر 1)
 387( االتحاف: 2)
 .460( حجة القراءات: 3)

 .460( م.ن: 4)

, الهادي في شرح طيبة النشر في القراءات العشر: 2/147( ينظر: القراءات وأثرها في علوم العربية: 5)
3/47. 
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 هت ُّ في قوله تعالى:   َّ مج ُّومنها ما ورد من االختالف في قراءة 
قرأ إذ [ 45]الحج:  َّ  حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث

 ألف, مضمومة بالالوالحسن )أهلكُتها( بالتاء  (ه202)ت  أبو عمرو ويعقوب واليزيدي
 .(1)وقرأها الباقون )أهلكناها( بنون العظمة مفتوحة وبعدها ألف

فأبو عمرو ويعقوب بالتاء من بقوله : " بالتوحيد ةقراءالعلى  الدمياطي ستشهدا  
و  َّجبُّ قوله تعالى: , يعني بذلك (2)"فوق مضمومة بال ألف لقوله: فأمليت وأخذتها

 مبهب خب   حب  جب ُّ : التي قبلها في اآلية َّ ىي ُّو  َّمبُّ
 جي يه ىه  مه جهُّ وقوله تعالى :  [,44]الحج:  َّ خت حت جت
 (3)ابن خالويه في حين أن  [,48]الحج:  َّٰذ يي ىي مي خي حي

بين , واأيض   قبلهاالتي الواردة في اآلية  َّخت حت جتُّ بقوله تعالى: :استشهد 

: بقوله على القراءة بالجمعالدمياطي استشهد و  أنه لم يقل نكيرنا,ب وجه االستشهاد
يعني بذلك قوله  (4)"لباقون بنون العظمة مفتوحة وبعدها ألف على حد أهلكناها فجاءهاوا"

وكل ما يكون بالنون فهو إظهار  , [4]األعراف:  َّ زئ رئ ُّ تعالى: 
 َّ خس حسُّ : لقراءة الجمع بقوله تعالى:  استشهد ابن خالويه في حين أن .(5)للعظمة

  .[32]الزخرف: 

                                                 

 تأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ) التبصرة في القراءات السبع:, 438( ينظر: السبعة: 1)
, الوجيز: 157, التيسير: 602:  م1982, 2ه(, تح: د.محمد غوث الندوي, دار السلفية, ط437
 .410, غيث النفع: 400, االتحاف: 2/327, النشر: 344, 259

 400( االتحاف: 2)
 254( الحجة في القراءات السبع: 3)
 400( االتحاف: 4)
الدرر في تناسب اآليات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي  نظم ( نظم الدرر5)

 .13/62, )د.ت(, )د.ط(: هـ(, دار الكتاب اإلسالمي, القاهرة885: تبكر البقاعي )
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ابن خالويه لكونه يستشهد للفعل  استشهاد قرب منياطي أمن استشهاد الدأويبدو 
المفرد )الياء( المضاف إليه في  الفاعلبضمير بالفعل أما ابن خالويه فيستشهد للفعل 

لقوله في  الذي استشهد على قراءة اإلفراد : " يوافق في ذلك الرازيوالدمياطي , )نكيري(
الدمياطي  استدل, ولقراءة الجمع (1)".َّ مبهب خب   حب  جبُّ  :اآلية األولى

خرى, وهذا أقرب في االستدالل بكلمة مغايرة في آية أخرى كما أنفس الكلمة في سورة ب
 فعل ابن خالويه.

 المبحث الرابع: شواهده على توجيهاته المعنوية: 
ثباته,  ويأتي الدمياطي بالشواهد القرآنية أحيانًا احتجاجاً    على تقوية معنى من المعاني وا 

 :]الحجر َّام  يل ىل مل يكُّ : في قوله تعالى َّيلُّ ومن ذلك قراءة 
(, وهي قراءة يعقوب لإ ع  [, ففيه قراءتان: األولى بكسر الالم وضم الياء منونة أي )41 يٌّ

( وهي قراءة الباقين ل ي   .(2)ويوافقه الحسن, والثانية بفتح الالم والياء بال تنوين أي )ع 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 23/232( تفسير الرازي: 1)
علي الحسن الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة: أبو , و 301/ 2( النشر: 2)

 –هـ(, تح: دريد حسن أحمد, دار الغرب اإلسالمى 446: تبن علي بن إبراهيم بن يزداد األ ْهو ازي )
 .346االتحاف:  223, م 2002, 1بيروت, ط
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,  ها تعني علو الشرف, غير مخالف لمن سبقوهأن على يوجه الدمياطي القراءة األولى   
أو هو  ( 1)في الدِّين والحق كونه نعتًا للصراط عها بمعنى: طريق رفين  أ  على  الذين وجهوها

.(3), "رفيع أن ينال, مستقيم أن يمال"(2)طريق "شريف ال عوج فيه"

راط مستقيٌم "هذا ص المعنى إذ وّجهت على أن؛ وجيهكثر من تأ االقراءة الثانية فيهو 
ل أي على إر اد تإي وأمري" ي  ع 

"فيه أربعة تأويالت: أحدها:  هـ(450)ت  الماورديقال و  (4)
معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنة , قاله عمر رضي اهلل عنه. 
. الثالث: أنه وعي د الثاني: هذا صراط إلي  مستقيم , قاله الحسن فتكون علي  بمعنى إلي 

وتهديد , ومعناه أن طريقه إلي  ومرجعه علي  , كقول القائل لمن يهدده ويوعده: علي  

                                                 

: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (جامع البيان في تأويل القرآن) ( ينظر: تفسير الطبري1)
: م.2000, 1هـ(, تح: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, ط310 :تاآلملي, أبو جعفر الطبري )

عرابه, الزجاج: 14/70 أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد : معاني القرآن, و 3/178, ومعاني القران وا 
 .4/27م: 1409 ,1, طرمةمكمكة ال -جامعة أم القرى , : محمد علي الصابوني, تحهـ(338: ت)
(, تح: علي ه373: تبن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ) بحر العلوم: أبو الليث نصر( 2)

محمد معّوض, عادل أحمد عبد الموجود, زكريا عبد المجيد النوتي, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 
 2/219م: 1993ه= 1413, 1ط
لبغدادي, تفسير الماوردي = النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ا( 3)

 –هـ(, تح: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم, دار الكتب العلمية 450: تالشهير بالماوردي )
: أبو المظفر, منصور بن محمد بن (تفسير القرآن, وينظر: تفسير السمعاني )3/161: لبنان ,بيروت

هـ(, تح: ياسر بن إبراهيم 489: تعبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )
, وتفسير الرازي 3/140:  م1997, 1السعودية, ط –وغنيم بن عباس بن غنيم, دار الوطن, الرياض 

: أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي (مفاتيح الغيب = التفسير الكبير)
 1420, 3بيروت, ط –ياء التراث العربي هـ(, دار إح606: تالملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )

 19/145: هـ
عرابه, الزجاج: 4) , ومعاني القراءات 4/27, وينظر: معاني القران للنحاس: 3/178( معاني القران وا 

هـ(, مركز البحوث في كلية اآلداب, 370: ت: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي, أبو منصور )لألزهري
 .2/69: م 1991 -هـ 1412, 1لعربية السعودية, طجامعة الملك سعود, المملكة ا
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طريقك , قاله مجاهد. الرابع: معناه هذا صراط , علّي استقامته بالبيان والبرهان. وقيل 
  .(1)بالتوفيق والهداية"

 ليه مرّ ع : "من مرّ توجيهه هذه القراءةإذ قال في  ؛ولم يخالف الدمياطي في ذلك
أنه  إال ( 2)يؤدي إلى الوصول إلي" ي  والمعنى أنه أي: المشار إليه بهذا طريق عل ,علي  

( 3)أن أراعيه" يضيف معنًى آخر إلى  معناه ويقول: "ويجوز أن يكون المراد حق علي  

  خب حب جب هئ ُّ قوله تعالى: بشاهد قرآني هو على هذا المعنى  مستشهدا
 .(4) [ 47الروم: ]  َّ مب

 على رسم المصحف إلى االستشهاد , أحياناً القراءات يقوده استشهاده بالقرآن علىو 
 ُّ في قوله تعالى:   ذكره ما  من ذلك, الذي موافقته ركن من أركان القراءة الصحيحة

﴾ قراءتان؛ قرأ نافع  جت [, ففي ﴿57] االنعام/  َّ مث  هت مت حتخت جت
( بالصاد المهملة المشددة وابن كثير وعاصم وكذا أبو جعفر وابن محيصن )يقصُّ 

( بقاف ساكنة وضاد معجمة مكسورة  ( 6), يوجه الدمياطي(5)المرفوعة, والباقون )يقضإ
ها من "قص الحديث, أو األثر تتبعه" والقراءة الثانية أنها "من ن  أ   على القراءة األولى

له: "ولم ترسم , ويوجه كتابته بالضاد وبدون ياء بقو (7)القضاء" موافقًا في ذلك من سبقوه
                                                 

 .19/145, وتفسير الرازي: 3/140, وينظر: تفسير السمعاني:  3/161( تفسير الماوردي: 1)
 .346( االتحاف: 2)
 .346( م. ن: 3)
 .346( ينظر : م.ن: 4)
 .210, غيث النفع: 264, االتحاف: 2/258, النشر: 103, التيسير: 257( ينظر: السبعة: 5)
 .264( االتحاف: 6)
: (الوسيط في تفسير القرآن المجيد, تفسير الوسيط )2/121, تفسير الماوردي: 208/ 9( ينظر: تفسير الطبري: 7)

هـ(, تح: الشيخ عادل أحمد 468: تأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي, النيسابوري, الشافعي )
لدكتور أحمد محمد صيرة, الدكتور أحمد عبد الغني الجمل, الدكتور عبد عبد الموجود, الشيخ علي محمد معوض, ا

فتح , 1/356, الوجيز: 2/279: م1994 -هـ 1415, 1الرحمن عويس, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط
 -هـ(, دار ابن كثير, دار الكلم الطيب 1250: تالقدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني )

 .2/140: هـ. 1414, 1دمشق, بيروت, ط
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مستشهدًا على حذف الياء بأكثر  (1)تبعا للفظ الساكنين" اإال بضاد كأن الياء حذفت خطً 
وكحذف الواو في , (2)[ 5القمر: ]  َّ خف حف جف ُّ قوله تعالى: ك, شاهد قرآنيمن 
  َّ مت زت رت ُّ : تعالى ,  وقوله(3)[18العلق: ]َّٰذ يي ُّ : تعالى قوله
 د بالقرآن على الرسم وليس على القراءة , في حين أنوهو بهذا استشه  .[24الشورى: ]

لمن قرأه بالضاد  استشهدقرانية على القراءتين, فاستشهد بشواهد  ه(370)ت ابن خالويه 
قراءته بالصاد بقوله  لمنفي نهاية اآلية, واسشهد  َّمث  هت متبقوله تعالى: ﴿

  حضُّ  [, وبقوله:3 ]يوسف:  َّمت خت حت جت هبُّ تعالى: 
 . (4)[176اف: ]األعر  َّحط مض خض

في  َّ جئُّ  على قراءةبه  استشهدًا ما معنويومن استشهاده لتوجيه القراءة توجيهًا 

قرأ حمزة إذ [, 30]يونس:   َّ هئجب مئ خئ حئ جئ يي ُّ قوله تعالى:  
, ( 5)والكسائي وخلف واألعمش بتاءين أي: )تتلوا(, وقرأ الباقون بالتاء والباء أي: )تبلوا(

"تطلب وتتبع ما أسلفته من أعمالها, أو  المعنىاألولى على أن  القراءة وّجه الدمياطي
 حب ُّ بقوله تعالى:  واستشهدالمراد تقرأ كل نفس ما عملته مسطرا في مصحف الحفظة" 

 .[14]االسراء/  َّ خب

                                                 

 .264( االتحاف: 1)
 .13/9( استشهد بها الرازي في تفسيره: 2)
عرابه: 3)  (. 2/256( استشهد بها الزجاج في )معاني القرآن وا 
هـ(, تح: د. 370: تالحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد بن خالويه, أبو عبد اهلل ) ( ينظر:4)

, 4بيروت, ط –جامعة الكويت, دار الشروق  -م مكرم, األستاذ المساعد بكلية اآلداب عبد العال سال
 .141, 1/140: م(2000 -هـ 1421ط دار الرسالة )األولى,و هـ ,  1401

 .312, 311, االتحاف: 203, الوجيز: 534, التبصرة: 325( ينظر: السبعة في القراءات: 5)
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البالء أي: تختبر ما قدمت من عمل فتعاين ها من "ن  أ  على ة الثانية ءه القراووجّ  
, اال أّن الفّراء يستدل بأكثر (2)يتفق مع الفّراء وغيرها التوجيه , وهو بهذ (1)"قبحه وحسنه

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّ : ي قوله تعالى بالتاء وه القراءةمن آية على 
[, 19]الحاقة: َّ من زن  رن مم ام ُّ : تعالى [, وقوله13]االسراء:  َّ هئ
 .(3)"َّ خب حب ُّ : تعالى وقوله

 ر,جة لمن قرأه بالباء: أنه أراد تختببقوله: "فالح راءتينالق فوجها ابن خالويه م  أ  
والحجة لمن قرأه بالتاء: أنه أراد , [ 9]الطارق:  َّ رب يئ ىئ ُّ ودليله قوله تعالى: 
ْن  َّ رث يت ىت ُّ  ومعناه: تقرؤه في صحيفتها. ودليله: ,به الّتالوة من القراءة مإ

 ( 4) ["48العنكبوت: ] َّىث نث مث زث رث يت ىت ُّ 

أي تتبع ما  تتلول: و  تاويالت: "األ   ةثالث الهن القراءة بالتاء أالرازي  ذكرو 
لى طريق النار؛أسلفت الثاني: أن يكون  ,ألن عمله هو الذي يهديه إلى طريق الجنة وا 

 خب حب ُّ المعنى: أن كل نفس تقرأ ما في صحيفتها من خير أو شر ومنه قوله تعالى: 
 َّ جب  هئ مئ ُّ [ وقال: 14]اإلسراء:  َّ  خت حت جت هب مب

وفسر القراءة بالباء "أن اهلل تعالى يقول في ذلك الوقت نختبر كل نفس ،  [71]اإلسراء: 
بسبب اختبار ما أسلفت من العمل, والمعنى: أنا نعرف حالها بمعرفة حال عملها, إن 

                                                 

 .312, 311( االتحاف: 1)
هـ(, تح: محمد فواد 209: تز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )مجا( ينظر: 2)

أبو الحسن المجاشعي  ,لألخفشمعانى القرآن و , 278 ه1381القاهرة, ط:  –سزگين, مكتبة الخانجى 
 ,الدكتورة هدى محمود قراعة , تحهـ(215: تبالوالء, البلخي ثم البصري, المعروف باألخفش األوسط )

: أبو محمد عبد اهلل بن غريب القرآن, و 1/373: م 1990 -هـ  1411 ,1, طبة الخانجي, القاهرةمكت
هـ(, تح: أحمد صقر, دار الكتب العلمية )لعلها مصورة عن الطبعة 276: تمسلم بن قتيبة الدينوري )

 .3/117, و تفسير بن عطية: 2/418, و تفسير البغوي: 171: 1978 -هـ  1398المصرية(, 
 463( معاني القران: 3)
 181( الحجة في القراءات السبع: 4)
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ن كان قبيحا فهي شقية, والمعنى نفعل بها فعل المختبر, كقوله  كان حسنا فهي سعيدة, وا 
 .  ( 1)["2]الملك:  َّ مه جه ين ىن ُّ تعالى:

في توجيه القراءة ومعناها  سبقوهوهكذا تبّين لنا أن الدمياطي يتفق مع أغلب الذين 
 بالتاء.على القراءة بالقرآن إال  يستشهدمختصرا, ولم  بتوجيهه أنه أتىأال 

عطائها  بالقرآن وقراءاتهالدمياطي يستشهد و  على صحة قراءة, وبيان معناها, وا 
 ىئ ُّ في قوله تعالى:َّ      نبُّقراءة ك ما ذكره في من ذل وجهًا قويًا من العربية,

[, إذ قرأ أبو عمرو 52]سبأ اآلية:  َّ رت يب  ىب نب مب زب رب يئ
)التناؤش( أي: بالهمز المضموم, وقرأه الباقون )التناوش( وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف

 اعد,التأخر والتبجاء )التناؤش( بالهمز في المعاجم بمعنى: , (2)بواو مضمومة بال همز
وّجه الدمياطي القراءة بالهمز على أنها مصدر )تناءش( .(3)وبغير همز بمعنى: التناول

فقال : "بالهمز المضموم مصدر تناءش من ناش تناول  من نأش, ومعناه: تناول من بعد,
 .(4)من بعد"
: بواو مضمومة بال همز مصدر ناش أجوف أيفوجهها بقوله : "ا قراءته بالواو م  أ         
, )تناول( ومعناه وه بّينمصدر )ناش( أجوف, فحدد تصريف الفعل, و فذكر أنه  (5)"تناول

 ,ز"والتناُوُش ُيهمز وال ُيهم :إذ قال ؛بهذا يكون معناهما واحدًا, موافقًا في ذلك الدينوريو 

                                                 

 246/ 17( تفسير الرازي: 1)
, غيث النفع: 461, االتحاف: 2/351, النشر: 301, الوجيز: 646, التبصرة: 530( ينظر:السبعة: 2)

484 . 
 لسان العرب: محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور األنصاري ( ينظر:3)

 . 361, 6/349: هـ 1414, 3بيروت, ط -هـ(, دار صادر711: تالرويفعى اإلفريقى )
 .461( االتحاف: 4)
 .461( م. ن: 5)
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ْمُت الرجل  وذ أ ْمُته؛ ني التناول الت ناُوُش: يع, "(1)عبُته":أي يقال: ُنْشُت ونأْشُت كما يقال: ذإ
.(2)بلغة قريش"

 (تتوقّ ـ)وقيل الهمز عن الواو كوأورد الدمياطي توجيها آخر للقراءة بالواو فقال: "
 هت مت ُّ قوله تعالى: , فاستشهد على القراءة بالهمز والواو بقراءت ي(3)("تتأقّ )و

, وقرأ الباقون قرأ أبو عمرو واليزيدي )ُوقِّت ْت( بالواو, إذ [11ت: 43ق]المرسال َّمث
, وعضد (5)ابن زنجلة  بنفس اآلية على صحة القراءتين استشهد, كما (4))ُأقِّت ْت( بالهمز

الدمياطي رأيه بقول للزجاج فقال:" قال الزجاج: كل واو مضمومة ضمة الزمة فأنت فيه 
ن شئت تركت همزها على حد ثالث أدور بالهمز والواو,  بالخيار إن شئت همزتها, وا 

, وعند ابن خالويه (6)ى: من أين لهم تناول ما طلبوه من اإليمان بعد فوات وقته"والمعن
وعند الثعلبي كالهما . (7)وغيره بال همز تعني التناول, وبالهمز تعني التأخير والتباعد

, والبعض يقول: إن "التناوش بغير همز التناول من قريب, (8)اإلبطاء والبعد"تعني "
 .(9)والتناؤش من بعيد"

 
                                                 

  359( غريب القرآن: 1)
هـ(, بإسناده: إلى 386: تاللغات في القرآن: عبد اهلل بن الحسين بن حسنون, أبو أحمد السامري )( 2)

: عبداهلل م 1946 -هـ  1365, 1طبعة الرسالة, القاهرة, طابن عباس, تح: صالح الدين المنجد, م
 .41السامري: 

 .461( االتحاف: 3)
 .614, غيث النفع: 567, االتحاف: 2/396, النشر: 666( ينظر: السبعة: 4)
 .591( حجة القراءات 5)
 .461( االتحاف: 6)
بن أبي هاشم, أبو عمر الزاهد ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن: محمد بن عبد الواحد ( ينظر: 7)

هـ(, تح: محمد بن يعقوب التركستاني, مكتبة العلوم 345: تالمطرز الباو ْردي, المعروف بغالم ثعلب )
 295, والحجة في القراءات السبع:416: م2002 -هـ 1423, 1المدينة المنورة, ط, والحكم, السعودية

 8/95( تفسير الثعلبي: 8)
 269, وينظر: التبيان في تفسير غريب القرآان: 2/942ئب التاويل: ( غرائب التفسير وعجا9)
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 خاتمة :    
وبعد هذا التجوال في الشواهد القرآنية في التوجيه اللغوي للقراءات عند الدمياطي في     

 ها ما يأتي:برز كتابه: )إتحاف فضالء البشر( توصل البحث إلى نتائج أ 
في أكثر من ثالثين  كتابه المعروف" إتحاف فضالء البشر"في استشهد الدمياطي •  

 اللغوية.على توجيهاته  ريمبالقرآن الكموضعًا 
أحيانًا احتجاجا على تقوية معنى , و تأييدًا لتوجيه نحويأحيانا يأتي بالشواهد القرآنية  •  

ثباته , أو لتوجيه صوتي أو صرفي أو داللي, ولكن استشهاده على توجيهه من المعاني وا 
 بضعفين أو أكثر.خرى النحوي للقراءات نال النصيب األكبر, فهو يزيد على توجيهاته األُ 

 على رسم المصحف إلى االستشهاد ا, أحيانً القراءات يقوده استشهاده بالقرآن على •  
 الذي موافقته ركن من أركان القراءة الصحيحة.

لقبائل إلى اعلى القراءات التي يعزوها ا أيضً يستشهد الدمياطي باآليات القرآنية  •  
 من حيث اللغة. غة العرب وهي جائزةها وردت في لن  أ  مؤكِّدا بذلك  العربية,

 ه ن   أ  ال  إإ , استشهادهم على التوجيهات اللغوية للقراءاتسابقيه في  منالدمياطي يفيد  •  
   .ويؤثر االختصار أحياناً  ذا لزم األمر,ا إإ حيانً ا, ويزيد أ أحيانً ينتقي 
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According to Al-Damiati in his book (Athaf Fzla’ Al-Bshr ) 
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Abstract 

         Al-Damiati in his book (Athaf Fzla’ Al-Bshr) inferred various 

evidence to strengthen his directions, whether phonetic, pure, 

grammatical, or semantic, and the evidence is either from the Holy 

Qur’an and its readings, or the noble Prophet’s hadith, or the words 

of the Arabs, but the evidence is from the Qur’an and its readers that 

it has been  It occupied the first place in terms of abundance, and 

most cited it was in the grammatical guidance when compared to 

other directions, And he agrees with the opinions of the scholars 

who preceded him sometimes, and he may disagree with them and 

singularly, and sometimes he is not satisfied with citing one witness, 

but rather he cites more than one witness for the correctness of his 

guidance, or strengthening the meaning of the meanings that he 

mentioned. 
       Key words: citation, reading, grammatical guidance, direct. 
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