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  المقدمة

علم القرآن خلق اإلنسان علمه البیان ، والحمد هللا الذي الحمد هللا الذي         
علم بالقلم ، علم اإلنسان ما لم یعلم ، سبحانه هو اهللا الواحد األحد الفرد الصمد 
الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا ، والصالة والسالم على سیدنا 

ب فكان خیر الرسل محمد نبیه ورسوله وعبده الذي اصطفاه وأنزل علیه خیر الكت
  .، حفظه من أعدائه وحفظ كتابه من التحریف والتبدیل 

فان من أجل نعم اهللا على اإلنسان أن یمنحه موهبة التفقه في :        وبعد 
الدین ، ویدله على مسالك ذلك التفقه ، لیلهمه الرشد فیما یقول وفیما یفعل ، إذ 

یرد اهللا به خیرا یفقهه في الدین من : ( قال الرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم 
   .  )١( )ویلهمه رشده 

       وقد تعددت الطرائق ، واختلفت السبل في الوصول إلى فهم األحكام التي 
جاءت بها شریعة اإلسالم ، إال أن جمیع تلك الطرائق تعود في تفصیلها وبیانها 

یه الصالة والسالم ، إلى اللغة التي نزل بها كتاب اهللا ، ووردت بها سنة رسوله عل
تلك هي لغة العرب التي أودع اهللا فیها من األسرار البیانیة ما جعلها تفي بكل ما 

  . یستجد من أمور في حیاة المسلمین 
       وهذا هو الذي حدا بالمسلمین ـ منذ العصور اإلسالمیة األولى ـ إلى 

 فشمروا عن ساعد االهتمام  بهذه اللغة ، وللوقوف على مكنوناتها وخفایاها ،
الجد ، وبذلوا للعنایة بها قصارى جهدهم ، والسیما أیام أن شعروا بأن الخطر یهدد 
كیانها بعد أن دخل في اإلسالم من هم من غیر العرب ، فانتشر اللحن بین أبنائهم 

  .وباتت اللكنة اللسانیة تنذر بضیاع فصاحتهم وبالغتهم 
 العربیة مع تعاقب األزمان ، وبرز طوال      وقد استمرت الجهود في الحفاظ على

القرون التي مرت أفذاذ من العلماء استغرقوا حیاتهم كلها بالبحث والتدقیق في 
مسائل هذه اللغة ، والخوض في فنونها وآدابها، فكان كل واحد منهم یقدم خدمته 
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لها من خالل ما یلقي اهللا في روعه من تلك اآلداب والفنون ، فأظهروا للناس 
  . طائفها ، وبینوا جمالها ، ووضحوا رونقها وبهاءها ل

ومن ذلك ارتباط معنى القراءة القرآنیة باللغة العربیة الذي بدوره تبنى علیه        
تمل على القراءة األحكام الشرعیة ، وهذا الذي حدا بي إلى أن أختار موضوعا یش

 ، فاستعنت باهللا واختــرتواللغة والتفسیر

ألن اللغة ) القراءات القرآنیة في توجیه المعنى التفسیري  أثر: (  موضوع
 علیها الفقهاء والقراءات تشتركان مع الشریعة في بعض القواعد العامة التي فرع

  . كثیرا من األحكام
  . تقسیمه على مقدمة ومبحثین وخاتمةولقد اقتضت طبیعة الموضوع 

  . فتناولت فیها سبب اختیاري للموضوع : أما المقدمة
واشتمل على . وأقسامها ومراتب القراءة الصحیحةتعریف القراءة : المبحث األول
  : ثالثة مطالب 
  .تعریف القراءة: المطلب األول
  .أقسام القراءات: المطلب الثاني
  .مقاییس القراءة الصحیحة: المطلب الثالث

. فسیريأثرها في توجیه المعنى التنماذج من القراءات القرآنیة و: والمبحث الثاني
  :واشتـمـل علـــى ثالثة مطالب

  .)حتى یطهرن : (  قراءة:  األول  المطلب
  . )أو المستم النساء : (  قراءة:   المطلب الثاني

  . )فطلقوهن لعدتهن : ( قراءة: لثالمطلب الثا 
ثم جاءت الخاتمة والتي دونت فیها أهم ما توصلت إلیه في البحث من 

  .  ورتبتها على الحروف الهجائیة نتائج ، ثم المصادر والمراجع
       هذا ولقد نال مني هذا البحث من الجهد ما اهللا أعلم بتقدیره، وقد یلمس 
المطلع علیه شیئا من ذلك، فلم أبخل بالتفتیش عن مادته في المصادر ما وسعني 

  . والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات . التفتیش وتیسر لي 
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  المبحث األول
   القراءة وأقسامها ومراتب القراءة الصحیحةتعریف

  : واشتمل على ثالثة مطالب 
  . تعریف القراءة : المطلب األول 
  . أقسام القراءات : المطلب الثاني 
   .مراتب القراءة الصحیحة : المطلب الثالث 

  
  المبحث األول

  تعریف القراءة وأقسامها ومراتب القراءة الصحیحة
  المطلب األول

  راءةتعریف الق
  

فالقراءة . ) ٢(جمع قراءة ، ومعناها الجمع واالجتماع: القراءات في اللغة       
فالعالم بالقراءة یسمى . ) ٣(مصدر من قرأ یقرأ قراءة وقرآنا ، فهو قارئ وهم قارئون

   . )٤(مقرئا وقارئا ، وقد جاء في كالم العرب معناه العابد الناسك
  . وهذا معنى عرفي 
: ( هي كما عرفها اإلمام القسطالني ـ رحمه اهللا ـ  بأنها : حا والقراءات اصطال

علم یعرف منه اتفاق الناقلین لكتاب اهللا ، واختالفهم في اللغة واإلعراب ، والحذف 
واإلثبات، والتحریك واإلسكان، والفصل واالتصال، وغیر ذلك من هیئة النطق ، 

اء كلمات القرآن واختالفها علم بكیفیة أد: أو هي . واإلبدال من حیث السماع 
  .)٥ ()معزوا إلى ناقله
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مذهب یذهب إلیه إمام من أئمة القراء مخالفا به غیره في النطق : ( أو هي 
بالقرآن الكریم ، مع اتفاق الروایات والطرق عنه ، سواء كانت المخالفة في نطق 

 . )٦()الحروف أم في نطق هیئاتها 

داء كلمات القرآن الكریم من تخفیف وتشدید علم بكیفیات أ: ( وعرفت كذلك بأنها
   . )٧()واختالف ألفاظ الوحي في الحروف

هو العالم بالقراءات ، الذي رواها مشافهة ، فلو حفظ التیسیر ـ :        والمقرئ 
مثال ـ لیس له أن یقرئ بما فیه ، إن لم یشافهه ممن شوفه به مسلسال ، ألن في 

   . )٨(لسماع والمشافهةالقراءات أشیاء ال تحكم إال با
  . من شرع في اإلفراد ، إلى أن یفرد ثالثا من القراءات : والقارئ المبتدى ( 

   . )٩() من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها: والقارئ المنتهي 
واختالف القراء كاختالف اآلثار التي رویت في األحكام ، فمنها المجمع علیه ، 

  . وك المكروه عند الناس ، المعیب من أخذ به السائر المعروف ، ومنها المتر
  .        وعلم القراءات من أشرف العلوم لما له من تعلق بكتاب اهللا عز وجل 

    ومن الجدیر بالذكر أن االعتماد في نقل القرآن على الحفاظ ، ولذلك أرسل 
ولیس . عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ كل مصحف مع من یوافق قراءته ، في األكثر 

وقرأ كل مصر بما في مصحفهم ، وتلقوا ما فیه من الصحابة الذین تلقوه . بالزم 
عن النبي صلى اهللا علیه وسلم ، ثم تجرد لألخذ عن هؤالء قوم سهروا لیلهم في 
ضبطها ، وأتعبوا نهارهم في نقلها ، حتى صاروا في ذلك أئمة لإلفتاء ، وأنجما 

ولم یختلف علیهم اثنان في . اءتهم لالهتداء ، فأجمع أهل بلدهم على قبول قر
صحة روایتهم ودرایتهم ، ولتصدیهم للقراءة نسبت إلیهم ، وكان المعول فیها 

  .علیهم 
  :     أما عن ثمرة علم القراءات فهي 

العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنیة ، ومعرفة مایقرأ به كل واحد من ( 
    )١٠()یقرأ به ، وغیر ذلك من الفوائد وما الاألئمة القراء ، وتعیین ما یقرأ به 
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  المطلب الثاني
  أقسام القراءات

  :   قال اإلمام جالل الدین السیوطي رحمه اهللا 
  :       اعلم أن القراءات تنقسم إلى أقسام 

قوي ، ال خالف في صحة الصالة به بین أئمتنا وغیرهم وهي قراءة السبعة ( 
  . المشهورین 

ط في القوة والضعف ، ألنه تخلله أخبار اآلحاد في روایته ،        ومتوس
  . كالقراءات المرویة للثالثة الباقین من العشرة ، واألربعة عشر 

       وأضعف منه ، وهو القراءة الشاذة ، ومنها ما هو مشهور بین الناس ، 
منقول في غالب الكتب ، وحكمه أن ال تصح الصالة به عندنا ، وتصح عند 

اب أبي حنیفة ومن تابعهم من غیر خالف بینهم في ذلك لجواز القراءة أصح
  ) ١١()عندهم بالمعنى ، وبالفارسیة ، والتركیة ، والزنجیة ، والحبشیة ، والنبطیة 

  : وقال اإلمام الزركشي رحمه اهللا 
   . )١٢()وال تجوز القراءة بالشواذ وقد نقل ابن عبد البر اإلجماع على منعه ( 

من الجدیر بالذكر أن تشذیذ القراءات بدأ منذ نسخ المصاحف في خالفة        و
   )١٣(عثمان بن عفان رضي اهللا عنه واعتبر ما خرج عن هجاء الكلمات فیها شاذا

  
  المطلب الثالث

  مقاییس القراءة الصحیحة
       لكي تكون القراءة صحیحة البد من توافر ثالثة شروط أجمع علیها علماء 

 فإذا نقص شرط منها انتفت الصحة عن القراءة ، وكانت غیر صحیحة هذا الفن ،
إن : وبهذه الشروط تتمیز القراءة الصحیحة من الشاذة ، وكأن العلماء یقولون 

بهذه الشروط یحكم على قراءة ما أنها قرآنیة ، أو یحكم بقرآنیتها ، وهذه األركان 



 

 اإلسالمیةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
33 

 أثــر القراءات الــقـرآنیة في تــوجیه المـعنى الـتفـسیري

  : بقوله ) ة النشر طیب( أشار إلیها اإلمام ابن الجزري رحمه اهللا في 
  فكـل مـا وافـق وجـه نـحو            وكـان لـلرسم احـتماال یـحـوي

  فـهـذه الثـــالثة األركــــان         وصـح إسنادا هـو الــقــرآن
  )١٤(شـذوذه لـو أنه فـي الســبعة         وحیـثما یخـتل ركـن أثـبت  

   . )١٥(موافقة العربیة ولو بوجه:  الركن األول 
       سواء أكان هذا الوجه في الذروة العلیا من الفصاحة أم كان أنزل من ذلك 
مجمعا علیه ، أم مختلفا فیه اختالفا ال یضر مثله مع قوته ، وال یشترط في قبول 
القراءة أن تكون موافقة ألفصح األوجه من اللغة وال أن تكون موافقة لوجه مجمع 

تت القراءة عن األئمة وجب قبولها ، ولو كانت علیه بین النحاة ، بل متى ثب
موافقة لوجه مجمع علیه أو مختلف فیه ، ولذا ال یعد إنكار بعض النحاة لقراءة ما 

  . قادحا فیها وسببا في ردها 
   .)١٦((موافقة أحد المصاحف العثمانیة ولو احتماال: الركن الثاني 

َّوقالوا ات (        نحـو قراءة ابن عامـر  ْ ُ َ ًخذ الله ولداَ َ َ ُ ّ َ ِوالزبر  ( بغیر واو ، )١٧() َ ُ ُّ َ
ِوالكتاب المنیر ِ ُِ ْ ِْ َ    بزیادة )١٨() َ

الباء في األسمین ، فان ذلك ثابت في المصحف الشامي ، أي أن ذلك الحذف في 
  ثابت في المصحف) قالوا ( 

فلو كانت القراءة مخالفة لرسم ) . وقالوا ( الشامي فقط ، وفي بقیة المصاحف 
. جمیع المصاحف العثمانیة حكم بشذوذها ، وال تسمى قرآنا ، وتحرم القراءة بها 

  . ) ١٩(وذلك لمخالفتها الرسم المجمع علیه
وقال الجمهور بحرمة كتابة المصاحف بغیر ما رسمت به ، بعهد عثمان بن     (  

ولكن ( عفان رضي اهللا عنه ، ورأى البعض جواز كتابتها بالكتابة الحالیة للتعلم 
   . )٢٠()والبد للقارئ من مراعاة الرسم العثماني ) هذا الرأي ضعیف 

   . )٢١(صحة السند: الركن الثالث 
       وذلك بأن یرویها عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى آخره حتى تنتهي 
إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من غیر شذوذ وال علة قادحة ، وتكون 
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وقد شرط بعض .لها مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطین له القراءة مع ذلك ك
المتأخرین التواتر في هذا الركن ، ولم یكتف فیه بصحة اإلسناد ، وزعم أن القرآن 

  . ال یثبت إال بالتواتر ، وأن ما جاء مجئ اآلحاد ال یثبت به القرآن 
ها ، فإذا سقط ركن        فهذه القراءة الصحیحة التي ال یجوز ردها وال یحل إنكار

وان كان  .( )٢٢(من هذه األركان أصبحت القراءة شاذة ال یعتد بها في مجال القراءة
  . ) ٢٣() یعتد بها في مجال اللغة

       وخالصة القول أن كل قراءة اجتمعت فیها األركان الثالثة المتقدمة موافقة 
م أحد المصاحف  وجه ما من أوجه اللغة العربیة ولو احتماال ، وموافقة رس

العثمانیة ولو تقدیرا ، وصح إسنادها أو تواترها ، صح قبولها ، وكفر من ینكرها ، 
فهي من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكریم ، سواء كانت هذه القراءة 
منقولة عن األئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غیرهم من األئمة المتقدمین 

  . والمقبولین 
  وأن كل قراءة لم تتوافر فیها هذه األركان الثالثة حكم بردها سواء كانت هذه      

  . القراءة مرویة عن األئمة السبعة أو غیرهم 
  

  المبحث الثاني
  نماذج من القراءات القرآنیة وأثرها في توجیه المعنى التفسیري 

  : واشتمل على ثالثة مطالب 
َتى ـــَح:    (قراءة : المطلب األول  ْیطَّ َهرنـــَ ْ ُ . (  
ََأو الم: (قراءة : المطلب الثاني  َ ُُستمـْ   ) .  النساء ْ
ِفطلقوهنَّ لعدتهنَّ : ( قراءة : المطلب الثالث  ِ ِ َِّ ُ ُ َِّ َ. (    

  
  

  المطلب األول
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َحتى یطهرن : (قراءة  ْ ُ ْ َ ََ َّ ()٢٤(        
ّحتى یطهرن : ( قرأ عاصم وحمزة والكسائي      وقرأ  . بتشدید الطاء والهاء) ّ

   . )٢٥(مخففا) حتى یطهرن : ( الباقون 
: واألصل) حتى یطهرن ( من قرأ :(        قال أبو منصور  األزهري رحمه اهللا 

( ومن قرأ . یتطهرن ، والتطهر یكون بالماء ، فأدغمت التاء في الطاء فشددت 
وجائز أن . یطهرن من دم المحیض إذا انقطع الدم : فالمعنى ) حتى یطهرن 

   . )٢٦() كون یطهرن الطهر التام بالماء بعد انقطاع الدمی
َحتى یطهرن : (قوله تعالى  ْ ُ ْ َ ََ َّ  ()٢٧( .   

  : قال اإلمام الماتریدي رحمه اهللا 
  : فیه لغتان ( 

بضم الهاء وتخفیفها ، وفي حرف آخرین ) یطهرن (        في حرف بعضهم 
بارة عن انقطاع الدم ، ومن قرأ فمن قرأ بالتخفیف فهو ع. بتشدید الهاء وفتحها 

ثم من قول أصحابنا ، رحمهم . بالتشدید فانه عبارة عن حل قربانها بعد االغتسال 
إن المرأة إذا كانت أیامها عشرا تحل لزوجها أن یقربها قبل أن : اهللا تعالى ، 

  . ٕتغتسل ، واذا كانت أیامها دون العشر لم یحل له أن یقربها إال بعد االغتسال 
أن تكون اآلیة فیما كانت أیامها دون العشر في اللغتین ، إذ :      ویحتمل   

  . الغالب كان على أن الحیض ال یحیط بكل وقت 
َوال تقربوهنَّ حتى یطهرن:(        قال الشیخ ، رحمه اهللا تعالى ، في قوله ْ ُ ْ َ َ َُ َّ ُ َ ْ َ َ َ ( )٢٨( 

 یمتد إلى أكثر الوقت وال ، أنه على ما دون العشر من المدة الغالب كان أن ال
  وأید هذا ما أخبر عن ابتداء اآلیة أنه. یقصر عن األقل 

، وأمر باالعتزال ، ثم جعل لها بعد االنقطاع قبل االغتسال حكم األذى ) األذى  ( 
، فلم یجز أن یجعل الحكم لما لیس بحقیقة حكم األذى ، فیجعل للطهر الذي هو 

بما لیس لذلك حكم األذى في العشر أن كان ضده ذلك الحكم ، واهللا أعلم ، و
   . )٢٩()واهللا أعلم. الوقت یضیق عنه في رفع الصالة ، فكذا في أمر القربان

  : وقال اإلمام السمرقندي رحمه اهللا 
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 ـ رضي اهللا عنه ـ نعمل بالقراءتین جمیعا ، فان )٣٠(قال الفقیه الزاهد        ( 
 أیام، فال یجوز قربانها ما لم تغتسل أو كانت المرأة أیام حیضها أقل من عشرة

ٕیمضي علیها وقت صالة، واذا كان أیام حیضها عشرة ، فإذا انقطع عنها الدم ، 
   . )٣١()وتمت العشرة ، جاز أن یقربها بغیر غسل 

  ) . تطهرن : (  وقال اإلمام ابن جزئ رحمه اهللا في تفسیره لـ 
اآلیة األخیرة عند مالك والشافعي ، أي اغتسلن بالماء ، وتعلق الحكم ب       ( 

فال یجوز عندهما وطء حتى تغتسل وبالغایة األولى عند أبي حنیفة فأجاز الوطء 
عند انقطاع الدم وقبل الغسل ، وقرئ حتى یطهرن بالتشدید ، ومعنى هذه اآلیة 

   . )٣٢()بالماء ، فتكون الغایتان بمعنى واحد ، وذلك حجة لمالك 
َحتى یطهرن: ( الثوري ـ رحمه اهللا ـ  في تفسیره لقوله تعالى وقال اإلمام سفیان  ْ ُ ْ َ ََ َّ ( 

)٣٣(.   
   . )٣٤()اغتسلن : قال ) فإذا تطهرن : ( حین یطهرن من الدم ، قال : قال ( 

    : وقال اإلمام السجستاني ـ رحمه اهللا ـ  في غریبه 
له یتطهرن ینقطع عنهن الدم ویطهرن بالتشدید یغتسلن بالماء ، وأص: أي ( 

   . )٣٥()فأدغمت التاء في الطاء 
  : وقال اإلمام ابن كثیر ـ رحمه اهللا ـ 

أي بالماء ) فإذا تطهرن ( أي من الدم ) حتى یطهرن ( قال ابن عباس        ( 
   . )٣٦()تل بن حیان واللیث بن سعد وغیرهم، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقا

  :  ـ أیضا وقال اإلمام ابن كثیر ـ رحمه اهللا
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حیضها ال تحل حتى تغتسل        ( 

بالماء أو تتیمم إن تعذر ذلك علیها بشرطه ، إال  أن أبا حنیفة رحمه اهللا یقول ، 
فیما إذا انقطع دمها ألكثر الحیض وهو عشرة أیام عنده أنها تحل بمجرد االنقطاع 

   . )٣٧()، واهللا أعلم وال تفتقر إلى غسل 
  : إذن هذه المسألة انبنى علیها الخالفات اآلتیة 

یجب أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحیض ولو لم تغتسل :  ـ قال أبو حنیفة ١( 
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وان انقطع دمها ألقل . إال انه إذا انقطع دمها ألكثر الحیض حلت حینئذ . بالماء 
  . الحیض لم تحل حتى یمضي وقت صالة كامل 

ال : ٕ ـ قال مالك ، والزهري ، واللیث ، وربیعة ، وأحمد ، واسحاق ، وأبو ثور ٢
  . تحل حتى ینقطع الحیض وتغتسل بالماء غسل الجنابة 

  . قاله طاووس ومجاهد .  ـ یكفي في حلها أن تتوضأ للصالة ٣
) حتى یطهرن فإذا تطهرن : (      وسبب الخالف بین األولین ـ أن اهللا قال 

وطهر یستعمل فیما ال كسب فیه لإلنسان وهو .  بالتخفیف والثانیة بالتشدید األولى
وأما تطهر فیستعمل فیما یكتسبه اإلنسان وهو االغتسال . انقطاع دم الحیض 

  . بالماء 
 .على انقطاع دم الحیض ) وال تقربوهن حتى یطهرن : (       فحمل أبو حنیفة 

فاستعمل المشدد .  انقطع دم الحیض على معنى فإذا) فإذا تطهرن : ( وقوله 
  . بمعنى المخفف 

أنـه اسـتعمل المخفـف بمعنـى المـشدد ، والمـراد وال .        وقالت المالكیة بالعكس 
: ( بــدلیل قــراءة بعــضهم : تقربــوهن حتــى یغتــسلن  بالمــاء ، فــإذا اغتــسلن فــأتوهن 

َنَّ اللهِ إ:( وبدلیل قوله . بالتشدید ) حتى یطهرن  ّ  
ُّیحــب ِ َ التــوابین ویحــب المتطهــرینُ َِ َِّّ َ َ ُ ْ ُّ ِ ُ َ ِ أو یــستعمل كــل واحــدة فــي معناهــا ، ویؤخــذ ) ٣٨( )َّ

والتطهــر . انقطــاع الــدم : مــن مجمــوع الكالمــین أن اهللا علــق الحــل علــى شــیئین 
ــوا الیتــامى حتــى إذا بلغــوا :( بالمــاء ، كقولــه ْوابتل ُْ َ َُ َ ََ ِ َ َّ َ َ َْ ْ َالنكــاح َ َ : ، فــان  أحــدهما  ) ٣٩(  )ِّ

  . بلوغ النكاح 
  . إیناس الرشد : والثاني      

       ورجح الحنفیة ما ذهبوا إلیه بأن استعمال المشدد بمعنى المخفف ال یحتاج 
  . أما مذهب المالكیة فیحتاج إضمار بالماء . إلى إضمار شئ 

أما ما . أن ما ذهبتم إلیه یخل بحكم الغایة :        وقالوا على القول الثاني 
ویوافق ما یفهمه العرب من . نا إلیه فیحفظ حكم الغایة ویقرها على أصلها ذهب

. ال تعط زیدا حتى یدخل الدار ، فإذا دخل الدار فأعطه درهما : مثله ، فإذا قلت 
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ولیس ذلك . وكان المفهوم منه أن ما ذكر في الشرط هو المذكور في الغایة 
   . )٤٠()تجدید شرط زائد 

  :أن الغایة مكونة من أمرین : (  هذه اآلیة    فاحتج الجمهور في
  ) . یطهرن : ( انقطاع الدم المدلول علیه بـ :  أولهما 

( ، ألنها معطوفة على ) فإذا تطهرن : ( االغتسال المدلول علیه بـ : وثانیهما 
االنقطاع واالغتسال ، ویكون هذا : فقد اشترط لحل اإلتیان شرطان ) یطهرن 

احب خالدا حتى یدرس   النحو ، فإذا درسه وطابت نفسه ال تص: كقولك لشخص 
 )٤١()دراسة النحو وطیب نفسه به: مرین به فصاحبه ، فقد جعل لجواز مصاحبته أ

 .  
  : الرأي الراجح 

       والراجـح هو ما ذهـب إلیـه الجـمهور ، فـال یجـوز للـرجل إتیـان المـرأة 
تسـال، السیـما أن هـناك من العـلماء من الحـائض إال بعـد تحـقـق االنقطاع واالغ

تـحمالن كـال المعـنیـین ، وذلك غیـر ممـتنع في ) یطهرن ( یرى أن القـراءتـین في 
  اللـغة ألن الثـالثي في معنـاه أصـل لمـا زاد عـلیه ، فطـهـر أصل التطهر 

  . ویجوز في طهر أن یدل على االنقطاع واالغتسال فكذلك تطهر 
  :  رحمه اهللا ـ قال مجاهد ـ

   . )٤٢()أمروا أن یأتوهن إذا تطهرن من حیث نهوا عنه في محیضهن ( 
  : وقال األستاذ الشهید سید قطب ـ رحمه اهللا ـ 

وهذه لفتة أخرى إلى تلك العالقة ترفعها إلى اهللا ، وتسمو بأهدافها عن        ( 
   .. في المباشرة.. لذة الجسد حتى في أشد أجزائها عالقة بالجسد 

وسیلة لتحقیق هدف أعمق .        إن المباشرة في تلك العالقة وسیلة ال غایة 
. هدف النسل وامتداد الحیاة ، ووصلها كلها بعد ذلك باهللا . في طبیعة الحیاة 

والمباشرة في المحیض قد تحقق اللذة الحیوانیة ـ مع ما ینشأ  عنها من أذى ومن 
فضال . واء ـ ولكنها ال تحقق الهدف األسمى أضرار صحیة مؤكدة للرجل والمرأة س

ألن الفطرة السلیمة . على انصراف الفطرة السلیمة النظیفة عنها في تلك الفترة 



 

 اإلسالمیةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
39 

 أثــر القراءات الــقـرآنیة في تــوجیه المـعنى الـتفـسیري

ألن الفطرة السلیمة یحكمها من الداخل ذات القانون . النظیفة عنها في تلك الفترة 
 في حالة فتنصرف بطبعها ـ وفق هذا القانون ـ عن المباشرة. الذي یحكم الحیاة 

والمباشرة في . لیس من الممكن أن یصح فیها غرس ، وال أن تنبت منها حیاة 
ومن ثم جاء ذلك . الطهر تحقق اللذة الطبیعیة ، وتحقق معها الغایة الفطریة 

ْویسَألونك عن المحیض قل هو َأذى فاعتزلوا : ( النهي إجابة عن ذلك السؤال  ُ ُِ َِ ْ َ ً َُ َُ ْ ِ ِ َ ْ َ ََ َ ْ
ِالنساء في  َ َالمحیض وال تقربوهنَّ حتى یطهرنِّ ْ ُ ْ َ َ َُ َّ ُ َ ْ َْ َ َ ِ ِ  ولیست المسألة بعد ذلك )٤٣( )َ

إنما هي مقیدة بأمر اهللا ، فهي وظیفة . فوضى ، وال وفق األهواء واالنحرافات 
ُفإذا تطهرن فأتوهنَّ من حیث : ( ناشئة عن أمر وتكلیف ، مقیـدة بكیفیة وحدود  ْ َ ْ ُِ ُ َْ َ ََ ْ َّ َ َ ِ

َُأمركم ال ُ َ ُلهَ فلیس الهدف هو مطلق الشهوة .  في منبت اإلخصاب دون سواه )٤٤() ّ
فاهللا یكتب الحالل ویفرضه . وابتغاء ما كتب اهللا . ، إنما الغرض هو امتداد الحیاة 

.  ، والمسلم یبتغي هذا الحالل الذي كتبه له ربه ، وال ینشئ هو نفسه ما  یبتغیه 
ب الذین یتوبون حین یخـطئون واهللا یفرض ما یفرض لیطهر عباده ، ویح

  ویـعودون إلـیه
   . )٤٥() مستغفرین 

  
  المطلب الثاني

ََأو المستم النساء: ( قراءة  ِّ ُُ ْ َْ َ( )٤٦  (  

وقرأ . في السورتین بغیر ألف ) أو لمستم : (           قرأ حمزة والكسائي 
  . )٤٧(الباقون فیهما باأللف

فهو على فاعلتم ) أو المستم ( من قرأ :(     قال أبو منصور  األزهري رحمه اهللا 
خص بالفعل ) أو لمستم ( ، الشتراكهما في الفعل الذي یكون منه الولد ، ومن قرأ 

الرجل، ألن الفعل في باب الجماع یضاف إلى الرجل، وقد یكنى عن الجماع 
ال ترد عن نفسها : فالنة ال ترد ید المس ، أي : باللمس واللماس ، والعرب تقول 

   .)٤٨()ن أراد غشیانها م
  : وقال ابن خالویه رحمه اهللا 
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أن فعل : ودلیله . أنه جعل الفعل للرجل والمرأة : فالحجة لمن أثبتها        ( 
وأوضح ) . المفاعلة ( وبـ ) فاعلت ( االثنین لم یأت عن فصحاء العرب إال بـ 

والحجة لمن . جامعت المرأة ولم یسمع منهم جمعت : األدلة على ذلك قولهم 
ُُإذا نكحتم : ( ودلیله قوله تعالى . أنه جعلها فعال للرجل دون المرأة : طرحها  ْ َ َ َ ِ

ِالمؤمنات َ ِ ْ ُ وكل قد ذهب من العربیة مذهبا أبان به عن . ناكحتم : ولم یقل ) ٤٩( )ْ
   .)٥٠()فضله ، وفصاحته 

  : وقال الراغب األصفهاني رحمه اهللا 
 یقال لطلب الشئ ، وان لم یوجد كما قال الشاعر المس كاللمس لكن اللمس قد ( 
   .)٥١(وألمـســه فال أجده: 

والمس یقال فیما یكون معه إدراك بحاسة اللمس وكني به عن النكاح ، فقیل 
   . )٥٢()مسها وماسها 

وقال أبو هالل العسكري رحمه اهللا وهو یبین الفرق بین اللمس والمس في فروقه 
 :  

ون بالید خاصة ، لیعرف اللین من الخشونة والحرارة من أن اللمس یك       ( 
 . )٥٣()ر ذلك ، وال یقتضي أن یكون بالیدالبرودة ، والمس یكون بالید والحجر وغی

  . ) ٥٤()جامعتموهن :    ( أي ) المستم النساء : ( فعلى هذا یكون معنى 
: اسها معها ، ومجا: مس المرأة :    ( وقال اإلمام الزمخشري رحمه اهللا 

   . )٥٥()أتاها
  : وقال مجاهد رحمه اهللا في تفسیره 

ثنا آدم ، قال ثنا المبارك بن : ثنا إبراهیم ، قال : أنبأ عبد الرحمن ، قال        ( 
   . )٥٦()الجماع : فضالة عن الحسن ، المالمسة 
  : قال اإلمام ابن جزئ رحمه اهللا 

  :  على ثالثة أقوال اختلف في المراد بالمالمسة في اآلیة هنا   ( 
أنها الجماع وما دونه من التقبیل واللمس بالید وغیرها ، وهو قول مالك ، : أحدها 

فعلى هذا ینتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصیل في المذهب 
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  . ، ویجب معه التیمم إذا عدم الماء ، ویكون الجنب من أهل التیمم 
الجماع ، فعلى هذا ینتقض الوضوء باللمس ، وال أنها ما دون : والقول الثاني 

  . یجوز التیمم للجنب وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ویؤخذ جوازه من الحدیث 
انها الجماع فعلى هذا یجوز التیمم للجنب وال یكون ما دون الجماع : والثالث 

  . )٥٧()ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنیفة 
   :       وقال اإلمام ابن كثیر رحمه اهللا

روى مالك ، عن الزهري ، عن سالم بـن عبد اهللا بن عمـر ، عن أبیه ،        (( 
  قبـلة: انه كان یقول 

الرجل امرأته وجسه بیده من المالمسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بیده ، فعلیه 
عن عمر بن الخطاب : الوضوء ، وروى الحافظ أبو الحسن الدار قطني في سننه 

انه كان یقبل امرأته ثم یصلي وال :  ولكن روینا عنه من وجه آخر نحو ذلك ،
یتوضأ ، فالروایة عنه مختلفة ، فیحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه ، على 

والقول بوجوب الوضوء من المس، هو قول الشافعي . االستحباب ، واهللا اعلم 
 ناصر هذه وأصحابه، ومالك والمشهور عن احمد بن حنبل رحمهم اهللا ، قال

قد قرئ في هذه اآلیة المستم ولمستم ، واللمس یطلق في الشرع على : المقالة 
ُولو نزلنا علیك كتابا في قرطاس فلمسوه:( الجس بالید ، قال تعالى  ُ ََ َ َ ََ ٍ َ ًْ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َّ ْ بَأیدیهم ْ ِ ِ ْ ِ( )٥٨( 

ا یعرض جسوه ، وقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لماعز حین أقر بالزن: أي .
:( وفي الحدیث الصحیح . )٥٩()لعلك قبلت أو لمست : ( له بالرجوع عـن اإلقرار

  .                  )٦٠()والید زناها اللمس
قل یوم إال ورسول اهللا صلى اهللا علیه : وقالت عائشة رضي اهللا عنها 

ومنه ما ثبت في الصحیح ، أن رسول اهللا . وسلم یطوف علینا ، فیقبل ویلمس 
 ، وهو یرجع إلى الجس بالید )٦١()نهى عن بیع المالمسة ( ى اهللا علیه وسلم صل

ویطلق في اللغة على الجس بالید ، كما یطلق على : ، على كال التفسیرین ، قالوا 
   . )٦٢(الجماع

ولقد اختلف فقهاء األمصار في ذلك فقال أبو حنیفة وأبو یوسف وزفر        ( 
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 على من مس امرأة سواء أكان المس بشهوة أم بغیر والثوري واألوزاعي ال وضوء
  .      شهوة 

إن مسها بشهوة تلذذا فعلیه الوضوء وكذا إن مسته بشهوة :         وقال مالك 
إن قبل بشهوة فعلیه الوضوء وان كان بغیر شهوة : تلذذا ، وقال الحسن بن صالح

  .     فال وضوء علیه 
ها فعلیه الوضوء سواء أكان المس لشهوة أم إذا مس جسد:        وقال الشافعي 

لغیر شهوة، استدل القائلون بأن المس لیس بحدث بما روي عن عائشة من طرق 
مختلفة أن النبي صلى اهللا علیه وسلم كان یقبل نساءه ثم یصلي ویتوضأ وكان 
یقبلهن وهو صائم ، ومن ذلك حدیث عائشة أنها طلبت النبي صلى اهللا علیه 

 قالت فوقعت یدي على أخمص قدمه وهو ساجد یقول أعوذ بعفوك وسلم لیلة ،
  . من عقوبتك وبرضاك من سخطك فثبت بذلك أن المس لیس بحدث 

      ثم إن ظاهر مادة المفاعلة فیما یكون فیه الفعل من الجانبین مقصودا وذلك 
 وأیضا فان اللمس وان كان حقیقة في اللمس بالید. في الجماع دون المس بالید 

إال أنه قد عهد في القرآن إطالقه كنایة عن الجماع ، بل هذا اللفظ قد اشتهر في 
ال ترد ید المس ، یریدون أنها : هذا المعنى تسمعهم یقولون في المرأة البغي 

  . لیست   عفیفة 
       وأیضا فالظاهر أن المراد في هذه اآلیة من المالمسة أو اللمس في القراءة 

ٌَأو جاء َأحد : ( األخرى الجماع ألجل أن تكون شاملة للحدثین األصغر في قوله  َ َ ْ
ِمنكم من الغآئط ِ َ ْ ِّ أما إذا أرید منه اللمس ) أو المستم : (  واألكبر في قوله )٦٣( )ُِّ

ون قلیل الفائدة إذ المجئ من الغائط واللمس حینئذ من واد واحد بالید مثال فانه یك
 .  

       وأما من یرى أن المالمسة هي لمس البدن فهو یقول إن اللمس حقیقة في 
المس بالید والمالمسة مفاعلة وهو في الجماع مجاز أو كنایة وال یعدل عن 

  . الحقیقة إلى غیرها إال عند تعذر الحقیقة 
لمست بكفي كفه : اقع أن اللمس حقیقة في المس بالید كما في قوله         والو
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ولكنه قد تعورف عند إضافته إلى النساء في معنى الجماع ویكاد . أبتغي الغنى 
یكون ظاهرا فیه كما أن الوطء حقیقته المشي بالقدم فإذا أضیف إلى النساء لم 

  . ) ٦٤()یفهم منه غیر الجماع 
  : د قطب ـ رحمه اهللا ـ وقال األستاذ الشهید سی

أنه كنایة عن الفعل الذي ) أو المستم النساء : ( والذي نرجحه في معنى        ( 
  .  عن كل الخالفات في مسألة الوضوءوبذلك نستغني هنا. یستوجب الغسل 

ً وفي جمیع هذه الحاالت المذكورة ، سواءا  كانت تستوجب الغسل أم تستوجب  
 یوجد الماء ـ وكذلك حین یوجد ولكن استعماله یكون حین ال. الوضوء للصالة 

وقد جاء اسمه . التیمم : ضارا أو غیر مقدور علیه ـ یغني عن الغسل  والوضوء 
   . )٦٥()من نص اآلیة 

  
  

 المطلب الثالث
ِفطلقوهنَّ لعدتهنَّ (                    قراءة ِ ِ َِّ ُ ُ َِّ َ (    ) ٦٦    (   

  :   قال اإلمام البغوي رحمه اهللا
   . )٦٧( ) فطلقوهن في قبل عدتهن : ( كان ابن عباس وابن عمر یقرآن   ( 

  : وقال اإلمام أبو حیان رحمه اهللا 
( ماروي عن جماعة من الصحابة والتابعین رضي اهللا عنهم من أنهم قرؤوا     ( 

وعن عبد اهللا بن ) في قبل عدتهن : ( وعن بعضهم ) فطلقوهن في قبل عدتهن 
هو على سبیل التفسیر ، ال على أنه قرآن لخالفه سواد )  لقبل طهرهن (مسعود 

   . )٦٨( ) المصحف الذي أجمع علیه المسلمون شرقا وغربا 
ِفطلقوهنَّ لعدتهنَّ: ( قال اإلمام الشوكاني رحمه اهللا في تفسیر معنى قوله تعالى  ِ ِ َِّ ُ ُ َِّ َ( :  

أو لقبل عدتهن ، وقال أي مستقبالت  لعدتهن أو في قبل عدتهن ،       ( 
  أن الـالم فـي: الجرجاني 

هو على حذف : وقال أبو حیان . أي في عدتهن ) : في( بمعنى)  لعدتهن  ( 
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أي الستقبال عدتهن ، والالم للتوقیت نحو لقیته للیلة بقیت من شهر : مضاف 
كذا ، والمراد أن یطلقوهن في طهر لم یقع فیه جماع ثم یتركن حتى تنقضي 

   . )٦٩( ) ، فإذا طلقوهن ، هكذا فقد طلقوهن لعدتهن عدتهن 
  : وقال اإلمام البغوي رحمه اهللا 

  . نزلت هذه اآلیة في عبد اهللا بن عمر كان قد طلق امرأته في حال الحیض ( 
  أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أنا زاهر بن أحمد الفقیه أنا أبو 

مي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن إسحاق إبراهیم بن عبد الصمد الهاش
عبد اهللا بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه 

  :وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن ذلك ، فقال 
یا عمر مره فلیراجعها ثم لیمسكها حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر ، ثم إن شاء 

 شاء طلق قبل أن یمس ، فتلك العدة التي أمر اهللا أن تطلق لها أمسك بعد وان
   .  )٧٠() النساء 

     من هذا یتبین لنا أن الشارع الحكیم قد رسم إلیقاع الطالق المشروع طرقا  
ووضع له حدودا لو اقتفى أثرها األزواج لتالشى الطالق ، وانزوى في أضیق 

بالغة بالمرأة ، ولذلك سمى الفقهاء الحدود وقد اتسمت هذه الطرق بالرحمة ال
الطالق الذي یقع في هذه الحدود طالق السنة والذي یخالفها طالق البدعة ، 

  : وبهذا یتضح أن الطالق باعتبار المشروعیة ینقسم على سني وبدعي 
هو الطالق الذي یراعي فیه المطلق الطرق المشروعة : ( الطالق السني : أوال 

ُّیا َأیها النبي : (  ة اإلسالمیة ، وقد قال سبحانه وتعالى التي جاءت بها الشریع َِّ َ ُّ َ
ِإذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ لعدتهنَّ ِ ِ َِّ ُ ُ ِّ َِ ََ َ ِّ ُُ ْ َّ َ  (  )٧١ (  .  

والمعنى المأخوذ من اآلیة كما فسرها ابن مسعود وابن عباس أن المرأة تطلق في 
فقهاء للطالق المشروع طهر من غیر جماع طلقة واحدة  ولهذا وضع جمهور ال

  : ثالثة قیود 
  . أن یكون الطالق طلقة واحدة : األول 
  . أن یكون في طهر لم یخالط الزوج فیه زوجته : ثانیا 
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   . )٧٢() أن تكون هناك ضرورة تقتضي الطالق أو سبب یدعو إلیه : ثالثا 
ف ما هو الطالق الذي یتم إیقاعه على وجه مخال:   ( الطالق البدعي : ثانیا 

بینه الشارع وأرشد إلیه ، فأول ما یقال هو أن الطالق الیكون سنیا بل محظورا 
   . )٧٣() عند جمهور الفقهاء إن خال عن سبب یدعو إلیه 

ولقد اتفق الفقهاء على أن هذا الضرب من الطالق دون مسوغ بدعة وحرام إذا 
َیا َأیها ا(  كانت الزوجة مدخوال بها لظاهر قوله تعالى  ُّ َلنبي إذا طلقتم النساء َ ِّ ُُ ْ ََّ َ ِ ُّ ِ َّ

ِفطلقوهنَّ لعدتهنَّ ِ ِ َِّ ُ ُ َِّ ِالطالق مرتان: (ولقوله تعالى  )٧٤(   ) َ َ َّ َ ُ َ َّ( )٧٥ (  
ومعنى اآلیة الكریمة أن الطالق المباح ما كان مرة بعد مرة ، وهذا یفید 

  . أن الطالق بلفظ الثالث أو االثنین لم یكن مباحا 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
بعد المطاف في البحث وصلت إلى الخاتمة التي أدون فیها أهم ما توصلت       

  : إلیه في البحث من نتائج وعلى النحو اآلتي 
  : إن مقاییس القراءة الصحیحة هي  ) ١

  .     أ ـ موافقة العربیة ولو بوجه 
  .     ب ـ موافقة أحد المصاحف العثمانیة 
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  .     ج ـ صحة السند 
  . تالف القراءة القرآنیة قد یؤدي إلى اختالف الحكم الفقهي إن اخ ) ٢
وجدت من قراها بتشدید الطاء والهاء ، ومن ) حتى یطهرن : ( في قراءة  ) ٣

ووجدت أن كل فریق قد احتج بما ذهب إلیه ، ولكن الراجح هو ما . قراها مخففة 
 تحقق انقطاع دم ذهب إلیه الجمهور فال یجوز للرجل إتیان زوجته الحائض إال بعد

  . الحیض ثم علیها االغتسال لتحل لزوجها 
. وجدت من قرأها بغیر ألف ومن قرأها باأللف ) المستم النساء ( في قراءة  ) ٤

ووجدت أن العلماء  قد اختلفوا فیما بینهم بسبب معنى المستم ولمستم والراجح هو 
  . انه كنایة عن الفعل الذي یستوجب الغسل وهو الجماع 

ینبغي على الرجل أن یطلق زوجته على الوجه ) فطلقوهن لعدتهن ( في قراءة )  ٥
الذي أمر اهللا أن تطلق فیه النساء وقد أشار الرسول صلى اهللا علیه وسلم إلیه 
كما بینت عند إخباره لعمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ  بعد أن طلق ابن عمر ـ 

  . رضي اهللا عنه ـ امرأته 
ت القرآنیة یعتد بها في بیان األحكام الشرعیة، ولها دور مهم  في إن القراءا ) ٦

  . توجیه المعنى التفسیري 
      وختاما أرجو أن یكون عملي هذا خالصا مخلصا لوجهه الكریم ، انه ولي 
الخیرات والحسنات ، وهو حسبي ونعم الوكیل ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي 

دنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا إلى العظیم ، وصلى اهللا على سی
  . یوم الدین 

   هوامش البحث     
  اإلمام جالل الدین السیوطي في الجامع الصغیر من أحادیث البشیر : صحیح ، أخرجه

من یرد اهللا :( ونحوه  في البخاري بلفظ .   عن معاویة بن أبي سفیان ٣٢١ / ٢النذیر 
نما أنا قاسم واهللا یعطي ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر ٕبه خیرا یفقهه في الدین وا

عن معاویة بن أبي ) ٧١(٢٨ /١)  اهللا ال یضرهم من خالفهم حتى یأتي أمر اهللا 
  ) .  باب من یرد اهللا به خیرا یفقهه في الدین .  ( سفیان ، به 

  قرأ (  مادة ٧٩ / ٥معجم مقاییس اللغة ـ ابن فارس . (  
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  قرأ (  مادة ١٠١ / ١جواهر القاموس ـ محمد مرتضى الزبیدي تاج العروس من . (  
  ١٠٠ / ١أساس البالغة ـ اإلمام الزمخشري .   
  ١٧٠ / ١لطائف اإلشارات ـ اإلمام شهاب الدین القسطالني .  
  والمدخل لعلم ١/٤٨٩مناهل العرفان في علوم القرآن ـ الشیخ عبد العظیم الزرقاني ،  

    .٧: لدكتور خلیل رجب الكبیسي القراءات ـ األستاذ ا
  ١٦ / ١محمد سالم محیسن . القراءات وأثرها في علوم العربیة ـ د.  
  ٤٩: منجد المقرئین ومرشد الطالبین ـ ابن الجزري : ینظر .  
  ٩:  ، والمدخل لعلم القراءات ـ األستاذ الدكتور خلیل رجب الكبیسي ٤٩: المصدر نفسه 

 . 
 ٩:  ـ األستاذ الدكتور خلیل رجب الكبیسي   المدخل لعلم القراءات.  
  ـ دراسة ٤٤ ـ ٤٠:  مجلة األحمدیة ،  اإلشارات في شواذ القراءات ـ اإلمام السیوطي 

وتحقیق الدكتور عبد الحكیم محمد  األنیس ، العدد السابع عشر ـ جمادى األولى ـ 
 . یاء التراث ـ دبــي ٕ هـ  ـ تصدر عن دار البحوث للدراسات اإلسالمیة واح١٤٢٥یونیو ـ 

  ٤٦٧ / ١ البرهان في علوم القرآن ـ اإلمام الزركشي .   
  ٦٥٧: رسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة ـ د ـ غانم قدوري الحمد.  
   ٨: طیبة النشر ـ اإلمام ابن الجزري .  
  ومعجم القراءات القرآنیة ـ ٧٦ ـ ٧٥ / ١ اإلتقان في علوم القرآن ـ اإلمام السیوطي ، 

 ، ورسم المصحف دراسة لغویة ١١١ / ١أحمد مختار عمر وعبد  العال سالم مكرم 
  . ٦٣٣: غانم قدوري الحمد . تأریخیة ـ د 

  المصادر السابقة ـ الصفحات ذاتها ، ورسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة ـ األستاذ 
  . ٦٤٥: الدكتور غانم قدوري الحمد 

  ١١٦:  سورة البقرة ـ من اآلیة .  
 ١٨٤: ورة آل عمران ـ من اآلیة س.  
    ٤٠٧مجلة األحمدیة ، تلحین النحویین للقراء ـ بحث للدكتور یاسین جاسم المحیمید 

 تصدر عن دار البحوث ٢٠٠٣ هـ ـ اكتوبر ـ ١٤٢٤، العدد الخامس عشر ـ رمضان ـ 
 . ٕللدراسات اإلسالمیة واحیاء التراث ـ دبي 

  ٦٨: حیاة علي الحسیني  المفید في علم التجوید ـ الحاجة .  
  ومعجم القراءات القرآنیة ـ ٧٦ ـ ٧٥ / ١ اإلتقان في علوم القرآن ـ اإلمام السیوطي ، 

 ، ورسم المصحف دراسة لغویة ١١١ / ١أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم 
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 . ٦٤٩:غانم قدوري الحمد . تأریخیة ـ د 
  ومعجم القراءات القرآنیة ـ ٧٥ / ١سیوطي اإلتقان في علوم القرآن ـ اإلمام ال:  ینظر ، 

  .١١١ / ١أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم 
  ١١١ / ١ معجم القراءات القرآنیة ـ أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم.  
   ٢٢٢: سورة البقرة ـ من اآلیة .  
  لقراءات السبع ـ الكافي في ا:  ،وینظر ٢٠٢ / ١ معاني القراءات ـ أبو منصور األزهري

 ، والتذكرة في القراءات ـ اإلمام ابن ٨٦: اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن شریح  الرعیني 
  ، والنشر في ٦٨:  ، والسبعة في القراءات ـ اإلمام أبو عمرو الداني ٣٣٣ / ٢غلبون 

ـ  ) بحر العلوم(  ، وتفسیر القرآن الكریم ٢٢٧ / ٢القراءات العشر ـ اإلمام ابن الجزري 
 ، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ـ األستاذ عبد ٦٣٥ / ١اإلمام السمرقندي 

  . ٦٠: الفتاح القاضي 
  ٢٠٢ / ١ معاني القراءات ـ اإلمام أبو منصور األزهري .   
  ٢٢٢:  سورة البقرة ـ من اآلیة.  
  ٢٢٢: سورة البقرة ـ من اآلیة .   
 ٤٧٦ ـ ٤٧٥:  الماتریدي تأویالت أهل السنة ـ اإلمام .   
   اإلمام الجصاص الحنفي.  
  ٦٣٦ ـ ٦٣٥ / ١ـ اإلمام السمرقندي ) بحر العلوم ( تفسیر القرآن الكریم .  
  ٨٠ / ١التسهیل لعلوم التنزیل ـ اإلمام ابن جزئ .   
  ٢٢٢: سورة البقرة ـ من اآلیة .   
  ٦٦: تفسیر سـفیان الـثوري .   
 ٣٥: م السجستاني تفسیر غریب القرآن ـ اإلما .   
  ٢٥٠ / ١تفسیر القرآن العظیم ـ اإلمام ابن كثیر .   
  ٢٥٠ / ١المصـدر نفسـه .   
  ٢٢٢: سورة البقرة ـ من اآلیة .   
  ٦:  من اآلیة –سورة النساء.   
  ١٣٠ ـ ١٢٩ / ١تفسیر آیات األحكام ـ الشیخ محمد علي السایس .  
 األحكام من آیات القرآن التشریعیة ـ الشیخ   أثر الداللة النحویة واللغویة في استنباط 

 رسالة ماجستیر مجازة من ١١٧ ـ ١١٦: الدكتور عبد القادر عبد الرحمن السعدي 
 .جامعة بغداد ـ كلیة اآلداب 
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  ١٠٧:   تفسیر مجاهد ـ اإلمام مجاهد بن جبر المكي .   
  ٢٢٢: سورة البقرة ـ من اآلیة .   
  ٢٢٢: سورة البقرة ـ من اآلیة .   
  ٢٤٢ ـ ٢٤١ / ١في ظالل القرآن ـ األستاذ الشهید سید قطب .  
  ٤٣: سورة النساء ـ من اآلیة .   
  الكافي في القراءات السبع ـ :  ، وینظر ٣١٠ / ١معاني القراءات ـ أبو منصور األزهري

 ، والحجة في القراءات السبع ـ ابن ١٠٠: اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن شریح الرعیني 
 ، والتذكرة في ٢٥٠ / ٢ ، والنشر في القراءات العشر ـ اإلمام ابن الجزري ٦٢: خالویه 

 ، والتیسیر في القراءات السبع ـ اإلمام أبو ٣٧٧ / ٢القراءات ـ اإلمام ابن غلبون 
 ، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ـ األستاذ عبد الفتاح ٨٠: عمرو الداني 

   ٩٨: القاضي 
 ٣١٠ / ١لقراءات ـ أبو منصور األزهري معاني ا .   
  ٤٩: سورة األحزاب ـ من اآلیة .  
  ٦٢: الحجة في القراءات السبع ـ ابن خالویه .  
  لم أقف علیه . 
  مس (  مادة ٤٨٧: معجم مفردات ألفاظ القرآن ـ الراغب األصفهاني . ( 
  ٣٣٨: الفروق اللغویة ـ أبو هالل العسكري .   
 ١ ، وتفسیر مدارك التنزیل ـ اإلمام النسفي    ٥٥: مام السجستاني غریب القرآن ـ اإل /

   . ٣٢٩ / ١ ، وصفوة التفاسیر ـ الشیخ محمد علي الصابوني ٢٢٧
  مس (  مادة ٩٠٠: أساس البالغة ـ اإلمام الزمخشري . (  
  ١٥٩: تفسیر مجاهد ـ اإلمام مجاهد بن جبر المكي .  
 ١٤٣ / ١ن جزئ التسهیل لعلوم التنزیل ـ اإلمام اب .   
  ٧: سورة األنعام ـ من اآلیة .  
  وابن أبي  )٢٣١٠ ( ٢٥٥و) ٢١٢٩ ( ٢٣٨/ ١احمد في مسنده : صحیح ،أخرجه ،

،  ) ٥٧١ ( ١٩٩ / ١، ومسند عبد بن حمید )٢٨٥٨٢(٥٢٠ / ٥شیبة في مصنفه 
 ( ٣٣٨ / ١١، والطبراني في المعجم الكبیر       ) ١٣١ ( ١٢١ / ٣والدارقطني 

 / ٤، والحاكم في المستدرك  ) ٢٥٥٤ ( ٨٠ / ٣وفي المعجم األوسط ، له  ) ١١٩٣٦
  عن عبد اهللا بن عباس ، به ) ٨٠٧٦ ( ٤٠٢

  والبیهقي في السنن الكبرى  )٨٥٨٢ ( ٣٤٩ / ٢أحمد في مسنده : صحیح ، أخرجه ،



 

 اإلسالمیةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
50 

 أثــر القراءات الــقـرآنیة في تــوجیه المـعنى الـتفـسیري

  .  باب الوضوء من المالمسة، عن أبي هریرة ، به ١٢٣/ ١
  عن أبي سعید الخدري ، به  ) ٢٠٣٧ ( ٧٥٤ / ٢ البخاري في صحیحه: أخرجه .

، والبیهقي في السنن الكبرى  ) ٤٩٧٥ ( ٣٤٩ / ١١ابن حبان في صحیحه : وأخرجه 
  .عن أبي هریرة ، به  ) ١٠٦٤٨ ( ٣٤١ / ٥

  ٤٨٣ / ١تفسیر القرآن العظیم ـ اإلمام ابن كثیر.   
  ٤٣: سورة النساء ـ من اآلیة .   
 ١١١ ـ ١١٠ / ٢شیخ محمد علي السایس تفسیر آیات األحكام ـ ال.          
  ٦٦٩ ـ ٦٦٨ / ٢في ظالل القرآن ـ األستاذ الشهید سید قطب .  
  ١:  سورة الطالق ـ من اآلیة .  
  ٣٥٥ / ٤ تفسیر معالم التنزیل ـ اإلمام البغوي .  

جزء فیه قراءات النبي صلى اهللا علیه وسلم ـ اإلمام حفص بن عمر بن عبد :   وینظر 
   .١٦٢: العزیز بن صهبان 

  ٢٧٨ / ٨ تفسیر البحر المحیط ـ اإلمام أبو حیان .   
   . ١٤٠ / ٢٠نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور ـ اإلمام البقاعي :    وینظر 

  ٨٣٨ / ٢ تفسیر فتح القدیر ـ اإلمام الشوكاني.  

  ٣٥٥ / ٤ تفسیر معالم التنزیل ـ اإلمام البغوي .  
  ١: من اآلیة   سورة الطالق ـ .  
  أحكام انحالل عقد الزواج في الفقه اإلسالمي ـ الدكتور نظام الدین عبد الحمید أحمد  :

  . ٥٢ ـ ٥١
  ٢١٢:  المصدر نفسه .  
  ١:  سورة الطالق ـ من اآلیة .   
  ٢٢٩: سورة البقرة ـ من اآلیة.  

  المصادر والمراجع  
  . القرآن الكریم  ) ١
 هـ  ـ ٩١١رآن ـ اإلمام جالل الدین السیوطي الشافعي ت اإلتقان في علوم الق ) ٢

  . دار الندوة الجدیدة ـ لبنان ـ بیروت ـ لم تذكر سنة الطبع 
أثر الداللة النحویة واللغویة في استنباط األحكام من آیات القرآن التشریعیة ـ  ) ٣
اف والشؤون عبد القادر عبد الرحمن السعدي ـ الجمهوریة العراقیة ـ وزارة األوق. د 

 م ١٩٨٦ ـ رسالة ماجستیر ـ ١الدینیة ـ إحیاء التراث اإلسالمي ـ مطبعة الخلود ـ ط
 .  
أحكام انحالل عقد الزواج في الفقه اإلسالمي والقانون العراقي ـ الدكتور نظام ) ٤
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الدین عبد الحمید أحمد ـ طبع على نفقة جامعة بغداد ـ مطبعة التعلیم العالي 
  .  م ١٩٨٩ ـ ١ الموصل ـ طوالبحث العلمي في

أساس البالغة ـ اإلمام أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن محمد  ) ٥
 هـ ـ  دار مطابع الشعب ـ مصر ـ القاهرة ـ لم تذكر سنة الطبع ٥٣٨الزمخشري ت 

 .  
  .  م ١٩٧٩وكذلك تحقیق عبد الرحمن محمود ـ دار المعرفة ـ لبنان ـ بیروت ـ 

ة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدرة ـ البدور الزاهر ) ٦
 ـ ١األستاذ عبد الفتاح القاضي ـ مكتبة أنس بن مالك ـ السعودیة ـ الریاض ـ ط

  .  م ٢٠٠٢
البرهان في علوم القرآن ـ اإلمام بدر الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي ـ  ) ٧

  . ت ـ لم تذكر سنة الطبع تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ـ لبنان ـ بیرو
تاج العروس من جواهر القاموس ـ السید محمد مرتضى الزبیدي ـ دار مكتبة  ) ٨

  . الحیاة ـ لم تذكر سنة الطبع ـ تحقیق مجموعة من األساتذة 
تأویالت أهل السنة ـ الشیخ أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتریدي  ) ٩

یق الدكتور محمد مستفیض الرحمن ـ وزارة  هـ ـ تحق٣٣٣السمرقندي الحنفي ت 
األوقاف والشؤون الدینیة ـ إحیاء التراث اإلسالمي ـ الجمهوریة العراقیة ـ مطبعة 

  .  م ١٩٨٣اإلرشاد ـ بغداد ـ 
التذكرة في القراءات ـ الشیخ أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون  ) ١٠

 بحیري إبراهیم ـ مصر ـ القاهرة ـ  هـ ـ تحقیق الدكتور عبد الفتاح٣٩٩المقرئ ت 
  .  م ١٩٩١ ـ ٢مطبعة الزهراء لإلعالم العربي ـ ط

التسهیل لعلوم التنزیل ـ اإلمام العالمة الحافظ محمد بن أحمد بن جزئ  ) ١١
   م  ١٩٨٣ ـ ١ هـ ـ دار الكتب العلمیة ـ لبنان ـ بیروت ـ ط١٦١الكلبي ت 

م أبو عمرو عثمان بن سعید الداني ت التیسیر في القراءات السبع ـ اإلما ) ١٢
 ـ ١ هـ  ـ عني بتصحیحه أوتویرتزل ـ  دار الكتب العلمیة ـ لبنان ـ بیروت ـ ط٤٤٤

  .  م ١٩٩٦
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تفسیر آیات األحكام ـ الشیخ محمد علي السایس ـ مطابع محمد علي صبیح  ) ١٣
  .  م ١٩٥٣وأوالده ـ مصر ـ القاهرة ـ 

ام محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان األندلسي تفسیر البحر المحیط ـ اإلم ) ١٤
 هـ ـ دراسة وتحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد ٧٤٥ت 

  .  م ٢٠٠٧ ـ ٢معوض ـ دار الكتب العلمیة ـ لبنان ـ بیروت ـ ط 
تفسیر سفیان الثوري ـ اإلمام أبو عبد اهللا سفیان بن سعید بن مسروق  ) ١٥

  .  م ١٩٨٣ ـ ١ هـ ـ دار الكتب العلمیة ـ لبنان ـ بیروت ـ ط١٦١الثوري الكوفي ت 
تفسیر غریب القرآن ـ اإلمام محمد بن عزیز أبو بكر السجستاني العزیزي ـ  ) ١٦

حقق نصوصه وخرج أحادیثه وعلق علیه الدكتور عبد الرحمن عمیرة ـ أخبار الیوم 
  .  م ٢٠٠٣ـ قطاع الثقافة ـ مصر ـ القاهرة ـ 

 فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ـ اإلمام تفسیر ) ١٧
 هـ  ـ دار الكتب العلمیة ـ لبنان ـ ١٢٥٠محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 

  .  م ٢٠٠٧ ـ ٣بیروت ـ ط 
 ٧٧٤تفسیر القرآن العظیم ـ اإلمام أبو الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي ت  ) ١٨

  .  م ١٩٩٩ ـ ١میة ـ لبنان ـ بیروت ـ طهـ ـ دار الكتب العل
ـ اإلمام أبو اللیث نصر بن محمد بن ) بحر العلوم ( تفسیر القرآن الكریم  ) ١٩

 هـ  ـ دراسة وتحقیق الدكتور عبد الرحیم ٣٧٥أحمد بن إبراهیم السمرقندي ت 
الزقة ـ طبع بمساعدة اللجنة الوطنیة لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري 

  .  م ١٩٨٥ ت ١ي الجمهوریة العراقیة ـ مطبعة اإلرشاد ـ بغداد ـ طف
تفسیر مجاهد ـ اإلمام المحدث المقرئ المفسر اللغوي أبو الحجاج مجاهد  ) ٢٠

بن جبر التابعي المكي المخزومي ـ قدم له وحققه وعلق حواشیه عبد الرحمن 
 خلیفة بن حمد الطاهر بن محمد  السورتي ـ طبع على نفقة صاحب السمو الشیخ

  .  م ١٩٧٦ ـ ١آل ثاني أمیر دولة قطر ـ ط
تفسیر مدارك التنزیل وحقائق التأویل ـ اإلمام أبو البركات عبد اهللا بن أحمد  ) ٢١

  . بن محمود النسفي ـ دار الكتاب العربي ـ لبنان ـ بیروت ـ لم تذكر سنة الطبع 
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حمد الحسین بن مسعود تفسیر معالم التنزیل ـ اإلمام محیي السنة أبو م ) ٢٢
خالد عبد الرحمن العك :  هـ  ـ إعداد وتحقیق ٥١٦الفراء البغوي الشافعي ت 

  .  م ٢٠٠٢ ـ ٥ومروان سوار ـ دار المعرفة ـ لبنان ـ بیروت  ـ ط 
تفسیر نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور ـ اإلمام المفسر برهان الدین أبو  ) ٢٣

 م ـ طبع دار الكتاب ١٤٨٠ هـ ـ ٨٨٥ت الحسن إبراهیم بن عمر البقاعي 
  اإلسالمي

  .  ـ مصر ـ القاهرة ـ لم تذكر سنة الطبع 
الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر ـ اإلمام جالل الدین السیوطي ت ) ٢٤

  م ١٩٥٤ ـ ١لبي ـ مصر ـ القاهرة ـ ط هـ ـ مطبعة عیسى البابي الح٩١١
لیه وسلم ـ اإلمام حفص بن عمر بن عبد جزء فیه قراءات النبي صلى اهللا ع ) ٢٥

الدكتور حكمت بشیر یاسین ـ : العزیز بن صهبان بن عدي بن صهبان ـ تحقیق 
  .  م١٩٨٨ ـ ١مكتبة الدار ـ المدینة المنورة ـ ط 

الحجة في القراءات السبع ـ اإلمام أبو عبد اهللا الحسین بن احمد بن خالویه  ) ٢٦
مزیري ـ قدم له الدكتور فتحي حجازي ـ لبنان ـ  هـ ـ تحقیق أحمد فرید ال٣٧٠ت 

رسم المصحف دراسة لغویة  ) ٢٧ م  ١٩٩٩ ـ ١بیروت ـ دار الكتب العلمیة ـ ط
غانم قدوري الحمد ـ طبع اللجنة الوطنیة لالحتفال بمطلع القرن . تأریخیة ـ د 

  .  م ١٩٨٢ ـ رسالة ماجستیر ـ ١الخامس عشر الهجري ـ بغداد ـ العراق ـ ط
السنن الكبرى ـ  اإلمام أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر  ) ٢٨

 ١٩٩٤البیهقي ـ مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة ـ تحقیق محمد عبد القادر عطا ـ 
  . م 

سنن الدارقطني ـ اإلمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ـ دار  ) ٢٩
  .  م ١٩٩٦عبد اهللا هاشم یماني المدني ـ المعرفة ـ لبنان ـ بیروت ـ تحقیق السید 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ـ اإلمام محمد بن حبان بن أحمد أبو  ) ٣٠
 ـ تحقیق الشیخ ٢حاتم التمیمي البستي ـ مؤسسة الرسالة ـ لبنان ـ بیروت ـ ط

  .  م ١٩٩٣شعیب األرنؤوط ـ األحادیث مذیلة بأحكام شعیب األرنؤوط علیها ـ 
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حیح البخاري ـ  اإلمام محمد بن اسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي ـ ص ) ٣١
تحقیق الدكتور مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة ـ 
جامعة دمشق ـ مع الكتاب تعلیق الدكتور مصطفى دیب البغا ـ دار ابن كثیر ـ 

  .  م ١٩٨٧ ـ ٣الیمامة ـ لبنان ـ بیروت ـ ط
 التفاسیر ـ الشیخ محمد علي الصابوني ـ مؤسسة مناهل العرفان ـ صفوة ) ٣٢

  .  م ١٩٨٦ ـ ١لبنان ـ بیروت ـ توزیع مكتبة الغزالي ـ سوریة ـ دمشق ـ ط
  . طیبة النشر ـ اإلمام ابن الجزري ـ  لبنان ـ بیروت ـ لم تذكر سنة الطبع  ) ٣٣
 سهل العسكري  ـ علق الفروق اللغویة ـ أبو هالل  الحسن بن عبد اهللا بن ) ٣٤

علیه ووضع حواشیه محمد باسل عیون السود ـ لبنان ـ بیروت ـ دار الكتب العلمیة 
  .  م ٢٠٠٣ ـ ٢ـ ط
في ظالل القرآن ـ األستاذ الشهید سید قطب ـ  دار الشروق ـ الطبعة  ) ٣٥

  .  م ٢٠٠٥الشرعیة الخامسة والثالثون ـ 
 ١محمد سالم محیسن ـ دار الجیل ـ ط. د القراءات وأثرها في علوم العربیة ـ  ) ٣٦

  .  م ١٩٩٨ـ 
الكافي في القراءات السبع ـ اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن شریح الرعیني  ) ٣٧

 هـ ـ تحقیق أحمد محمود عبد السمیع الشافعي ـ دار الكتب ٤٧٦األندلسي ت 
  .  م ٢٠٠٠ ـ ١العلمیة ـ لبنان ـ بیروت ـ ط

 القراءات ـ شهاب الدین القسطالني ـ تحقیق الشیخ لطائف اإلشارات لفنون ) ٣٨
عامر السید عثمان والدكتور عبد الصبور شاهین ـ طبع المجلس األعلى للشؤون 

  .  هـ ١٣٩٢اإلسالمیة ـ لجنة إحیاء التراث اإلسالمي ـ 
المدخل لعلم القراءات ـ األستاذ الدكتور خلیل رجب الكبیسي ـ دار السالم ـ  ) ٣٩

   م ٢٠٠٧  ـ٢دمشق ـ ط
المستدرك على الصحیحین ـ  اإلمام محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم   ) ٤٠

النیسابوري ـ تحقیق مصطفى عبد القادر عطا ـ مع الكتاب تعلیقات اإلمام الذهبي 
  .  م ١٩٩٠ ـ ١في التلخیص ـ دار الكتب العلمیة ـ لبنان ـ بیروت ـ ط
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 اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیباني مسند اإلمام  أحمد بن حنبل  ـ  ) ٤١
ـ مؤسسة قرطبة ـ مصر ـ القاهرة ـ األحادیث مذیلة بأحكام الشیخ شعیب األرنؤوط  

  . علیها ـ لم تذكر سنة الطبع 
ـ اإلمام عبد بن حمید بن نصر أبو محمد ) المنتخب ( مسند عبد بن حمید  ) ٤٢

تحقیق صبحي البدري السامرائي ومحمود الكسي ـ مكتبة السنة ـ مصر ـ القاهرة ـ 
  .   م ١٩٨٨محمد خلیل الصعیدي ـ 

المصنف في األحادیث واآلثار ـ اإلمام أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي  ) ٤٣
 ١٤٠٩ ـ ١شیبة الكوفي ـ مكتبة الرشد ـ الریاض ـ تحقیق كمال یوسف الحوت ـ ط

  . هـ 
 هـ ـ دراسة ٣٧٠ محمد بن أحمد ت معاني القراءات ـ  أبو منصور األزهري ) ٤٤

وتحقیق الدكتور عید مصطفى درویش والدكتور عوض بن حمد القوزي ـ مطابع 
  .  م ١٩٩٣ ـ ١دار المعارف ـ مصر ـ القاهرة ـ ط

المعجم األوسط ـ اإلمام أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني ـ ) ٤٥
ض اهللا بن محمد وعبد المحسن الحرمین ـ مصر ـ القاهرة ـ تحقیق طارق بن عو

  .  هـ ١٤١٥بن إبراهیم الحسیني ـ 
معجم القراءات القرآنیة ـ أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم ـ  ) ٤٦

  .  م ١٩٨٨ ـ ٢مطبعة جامعة الكویت ـ ط
المعجم الكبیر ـ اإلمام أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني ـ  ) ٤٧

 ـ ٢بد المجید السلفي ـ مكتبة العلوم والحكم ـ العراق ـ الموصل ـ طتحقیق حمدي ع
  .  م ١٩٨٣

معجم مفردات ألفاظ القرآن ـ العالمة الراغب األصفهاني ـ تحقیق ندیم  ) ٤٨
  .  م ١٩٧٢مرعشلي ـ دار الكاتب العربي ـ دار الفكر ـ 

عتنى بطبعه معجم مقاییس اللغة ـ أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ـ ا ) ٤٩
الدكتور محمد عوض مرعب واآلنسة فاطمة محمد أصالن ـ دار إحیاء التراث 

  .  م ٢٠٠١ ـ ١العربي ـ لبنان ـ بیروت ـ ط
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    م١٩٩٧ ـ ١المفید في علم التجوید ـ الحاجة حیاة علي الحسیني ـ ط ) ٥٠
مناهل العرفان في علوم القرآن ـ الشیخ عبد العظیم الزرقاني ـ تحقیق  )  ٥١

  . م ١٩٩٨الدكتور بدیع اللحام ـ دار قتیبة ـ 
منجد المقرئین ومرشد الطالبین ـ  محمد بن محمد بن الجزري ـ اعتنى به  ) ٥٢

علي بن محمد العمران ـ دار عالم الفوائد ـ المملكة العربیة السعودیة ـ الریاض ـ 
  .  هـ ١٤١٩ ـ ١ط

الخیر محمد بن محمد النشر في القراءات العشر ـ اإلمام الحافظ أبو  ) ٥٣
 هـ ـ دار الكتب العلمیة ـ لبنان ـ بیروت ـ لم ٨٣٣الدمشقي الشهیر بابن الجزري ت 

  . تذكر سنة الطبع 
  : المجالت والدوریات 

تلحین : مجلة األحمدیة ـ بحث للدكتور یاسر جاسم المحیمید ـ بحث بعنوان  ) ٥٤
 م ـ ٢٠٠٣ هـ ـ أكتوبر ـ ١٤٢٤النحویین للقراء ـ العدد الخامس عشر ـ رمضان ـ 

  . ٕتصدر عن دار البحوث للدراسات اإلسالمیة واحیاء التراث ـ دبــي 
اإلشارات في شواذ القراءات ـ العالمة اإلمام جالل : مجلة األحمدیة ـ بحث  ) ٥٥

 هـ ـ دراسة وتحقیق الدكتور عبد الحكیم األنیس ـ العدد ٩١١الدین السیوطي ت 
 م ـ تصدر عن دار ٢٠٠٤ هـ ـ یونیو ١٤٢٥ولى ـ السابع عشر ـ جمادى األ

  .ٕالبحوث للدراسات اإلسالمیة واحیاء التراث ـ دبــي 


