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 القراءات علم في  دراسات
 

 

 

 

 

 الغرياني  د.عادل

  بالجامعة الكريم القرآن بقسم المساعد واألستاذ  العالمية، المرسلين خاتم بجامعة التفسير قسم   رئيس
 . الهداية بجامعة نآالقر  علوم قسم رئيس  ،مينسوتا  اإلسالمية
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 مقدمة 

 : بعد    أما  ،أمجعني  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  على  اوسالم    وصالة   ،مزيده  ويكافئ  نعمه   يوايف  امحد    لل   احلمد

 جامعة  ،والقراءات  الكري   القرآن   قسم   طالب  على  إللقائها  مجعها  يف  تعال   الل  استخرنا  وحماضرات  دراسات  فهذه
 مبعل  إمجال    حييط  أن   القرآن  علوم   يف   للمتخصص  بد   فال  ،مبكان   األمهية  من   وهي  املرسلني  خامت  وجامعة  ،مينسوتا

 جلمع دعان  مما  وهذا  ،القراءات علم  وجيهل  ، القرآن  قسم يف  اأستاذ    جتد  أن  العيب  فمن  ، القرآن  بعلوم  وتفصيال   ،القراءات
 النحو   على  فجاءت  ،القراءات  بعلم  تلم  فهي  ،جهله  املتخصص  يسع   ل  ما  :يقال  كما  ،أمهية    املوضوعات  أكثر  وتأليف

 وهي   :التايل

 . ومفاهيم   مصطلحات 

 .تراءابالق  مرت اليت  املراحل

 . الفروقات

 . السبعة  األحرف

 .العشر  القراء

 . وأصحاهبا  الشاذة  القراءات

  .القراء  أصول

   .بالقراءات  وعالقته  العثمان   املصحف 

  .القراءات  توجيه

 .القراءات  حول   شبهات

 .القراء  حياة  من صور

 . عملي  تطبيق

 . والشيطان   فمن   تقصري  من   كان  وما الل  فمن   توفيق  من   كان  فما

 . القصد  وراء  ن م   واهلل

 الغرياني  عادل
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 : تمهيد

  سواء   ،أدائها  طرائق  وكذلك   الكري،  القرآن  كلمات  نطق  كيفية  به  ي عرف  القرآن  علوم  من  فرع  هو  القراءات  علم
  قراءات   هي  القراءات  وهذه  صاحبه،  إل  القراءات  تلك  وجوه  من  وجه    كل  إرجاع  مع  اختالف ا،  أم  تفاق اا  ذلك  كان

 الفصحاء   اختارها  قراءات  اأهن  يف  معه  ومجاعة  الزخمشري  رأى  ام  عكس  على  الناس  ختياراب  وليست  ،ةتوقيفي  
 والبلغاء. 

   :القراءات تعريف 

 إل   بعضه  وضممت    مجعته  أي:  يء؛الش  تهأوقر    الشيء  قرأت  قرأ،  الفعل  مصدر  وهي  ة،قراء   مجع  هي  ة  لغ  القراءات
 بعض.

 مجع  ألنه  ا؛ن  آقر   القرآن  يوس    ،قرأته  فقد  مجعته  شيء  كل  :30  /4  احلديث  غريب  يف   ةالنهاي   يف  ثرياأل  ابن  قال
 بعض.  إل  بعضها والصور  يات واآل  والوعيد والوعد والنهي واألمر القصص

 

 : ا اصطالح   

  علم   هو  :1/14  احمليط  البحر  يف  ندلسي األ  حيان  أيب  تعريف   :التعريفات  أبرز  منو   ،األئمة  من   ةمجاع   فهاعر  
   .نآالقر  بألفاظ النطق ةكيفي  عن فيه يبحث

 ،عجازواإل  للبيان  وسلم  عليه  الل  صلى  حممد   على   املنزل  الوحي  هو   والقرآن  :١/3١٨  الربهان  يف   الزركشي  وقال
 وغريها. وتثقيل  ختفيف من  كيفيتها  وأ ،احلروف  ةكتاب  يف املذكور  الوحي لفاظ أ  اختالف يف والقراءات 

   ة.الناقل  بعزو واختالفها   نآالقر  كلمات  ءدا أ  ةبكيفي علم  :3ص املقرئني  منجد  يف اجلزري ابن  وقال

  دائها أ  وطريق  ة،نيآالقر   بالكلمات  النطق  ة كيفي  به  عرف ي    علم   هو   :٧ص   الزاهرة  البدور  يف   القاضي  عبدالفتاح  وقال 
   ة.الناقل ل إ وجه  كل  وعز  مع  ،اواختالف   ااتفاق  
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 يشتمل   علم  القراءات  علم  أن  قارهبا  وما  يفاتالتعر   هذه  خالصة   الل:  حفظه  املنيسي  إدريس   بن  وليد  الدكتور  وقال
 :يلي ما على

  كل   وعزو  ،اختالفهم  ومواضع  القرآن  نقلة   اتفاق   ومواضع   القرآن،  ألفاظ   ةكتاب  ةوكيفي  القرآن،  بألفاظ   النطق   ةكيفي
 . قرآن أنه  على وير   مما  يصح  ل  مما  اوآحاد   امتواتر    صح  ما  ومتييز ناقلها، إل القرآن  أداء  كيفيات  نم  كيفية

 نقلتها،   اتفاق  ومواضع  وكتابتها  القرآن،  بألفاظ  النطق  ةكيفي   يف  يبحث  علم  هو  فقال  :الشيخ  دكتورنا  فهاوعر   
 نه أ  على  روي  مما  يصح  ل  ومما  ،الصحيح  حاده آ  من  متواتره  زيومتي  ،ناقله  إل   ذلك  عزو  مع   اختالفهم  ومواضع

 .عشر" األربعة  القراءات  اختالف "أثر ؛قرآن

 

 :دها تعد   من  ةوالحكم القراءات

 ةالعقيد   مباحث   يف   عشر  األربعة  القراءات  اختالف  أثر  كتابه  يف  الل   ظهحف    وليد  الدكتور   ستاذ األ  ناشيخ    قال
 . جليلة كم ح   على دهاتعد   واشتمل  ،عظيمة أمهية  القراءات  لتعدد كان  والفقه:

  ، املعن  ذلك  خراآل  ةقراء   يف  يوجد   ل  معن    قارئ   به  أقر ي    حرف  كل   من  تستنبط  العلماء  لتز    ل  القسطالن:  قال
 . ١/١٧١  شاراتإلا  لطائف ؛الصراط  سواء ال  الهتداء يف وحمجتهم  الستنباط يف  الفقهاء  حجة فالقراءات

 القراءات:  تعدد في  الحكمة نم   :فقال  ،الجزري ابن  ذكره ما  اهلل حفظه شيخنا  ذكر

 .األمة على  والتخفيف التسهيل 

 .جازاإلع  وكمال ةبالغ 

 .الختصار ةوغاي 

 . بالغتها يف واحد منط  على وكله ،لبعض بعضها ويشهد  ،ابعض   بعضها  قصد  ي   كثرهتا   على ءات ا القر 

   .النقل وتيسري  احلفظ ةسهول 

 . األمة هذه  أجور إعظام
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 . األمم  سائر على وشرفها األمة هلذه فضل  بيان 

 .بتصرف١١١ص  املتناثر نظم انظر: ؛القرآن أسانيد  حفظ على احافز    القراءات تنوع  كان

 :القراءة صحة شروط

 العرضة   يف  ت نسخ  ول  ،هبا  قرأ  قد  وسلم   عليه  الل  صلى  النيب  بأن  واجلزم  ،وقبوهلا  القراءة  لصحة  شروط ا  العلماء  وضع
 وهي: األخرية،

 . اإلسناد صحة أو  التواتر  –

 ار. األمص إل عثمان أرسلها اليت  العثمانية املصاحف أحد رسم  توافق أن –

 العربية. اللغة  وجوه  من  وجه ا   توافق أن –

 

 : الجزري ابن قال

  خالفت  ومىت   حصر ا،  العشر   القراءات   يف  كما   بتواترها  كمح    ،الثالثة  الشروط   هذه  القراءة   يف  حتقق   فمىت  وعليه
 ر.العش القراءات عن زاد ما وهو  ،شاذة قراءة بأهنا عليها كمح    ،الشروط هذه  أحد  القراءة 

 

 القراءات:  فاختال فوائد *

 منها: ر نذك   وفوائد   حكم   القراءات  لختالف

 العرب. كافة   على تعال الل كتاب  حفظ تيسري  ـ١

 قريش.  لغة وهو بينها يوحد  واحد لسان على املسلمة  األمة  مجع  ـ2

 (. 222) البقرة سورة أم"( "من  أخت أو  أخ )وله :مثل ؛الشرعية األحكام من  عليه جممع  حكم  بيان ـ3
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 ،حكمني   أفادتا  فإهنما  ،ه رن(يط    حىت   –  يْطهر ن  )حىت   : مثل  ؛القراءتني   مبجموع   خمتلفني   حكمني   بني   مع اجل  ـ 4
 ر. وتتطه   تغتسل حىت هازوج   يقرهبا ل  والثان: احليض،  بانقطاع الطهر  هلا  حيصل حىت احلائض  مس عدم  األول:

ن ة    ر قـ ب ة    حت ْر ير  و  ﴿    :قراءة  يف  اإلميان  اشرتاط  كرتجيح  ؛فيه  اختلف  حكم  ترجيح  ـ5  كفارة   يف  [92  :النساء]  ﴾  م ْؤم 
 اليمني.

ْعب نْي    إ ل    و أ ْرج ل ك مْ ﴿    :تعال   قوله  يف  الختالف   :مثل  ؛خمتلفني   حالتني   يف  شرعيني   حكمني   على  الدللة   ـ6   ﴾  اْلك 
 اخلفني. على  املسح يفيد والكسر ،املطلق األمر  يف الغسل يفيد فالفتح   ،[6  :املائدة]

  دفعت   الل(  ذكر  إل   و)فامضوا  ،[9  :اجلمعة]  ﴾   الل ه    ذ ْكر    إ ل    ف اْسع ْوا ﴿    قراءة   مثل:  ا؛ مراد    ليس  ما  متوه    دفع   ـ٧
 عليها.  وأقبلوا  ،هلا واؤ هتي املراد: ألن  ؛اجلمعة صالة إل  السرعة  وجوب  متوه   )فامضوا( قراءة 

اْلع ْهن  ﴿    مثل:  ؛البعض  على  مبهم   لفظ  بيان  ـ٨ نـْف وش  لْ ا ك   نت فبي    ،املنفوش(  )كالصوف وقراءة  ،[5  :القارعة]   ﴾  م 
 الصوف.  هو  العهن أن الثانية  القراءة 

  بالفتح   القراءة  ثبتتفأ  ،(اكبري    و)م ل ك ا  ،[20  :اإلنسان]  ﴾   ك ب ري ا  و م ْلك ا﴿    قراءة  مثل:  ؛العقيدة  يف  أمور  توضيح  ـ9
 القيامة. يوم  تعال الل  رؤية

  اجلس   على  يطلق  فاللمس  (6املائدة)  النساء(  ملستم  )أو  : كقراءة  ؛العلماء  لبعض  قول  لرتجيح  حجة  يكون  ما  ـ١0
 واملس.

"  كقراءة   ؛ العربية  أهل  بعض  لقول   حجة  يكون   ما   ـ١2   ال ذ ي   الل ه    و اتـ ق وا ﴿    تعال:  قوله   يف   باخلفض  "واألرحام 
 . [١ :النساء]  ﴾  و اأْل ْرح ام   ب ه   ت س اء ل ون  

 وجل.   عز ربه عن نقله فيما  وسلم عليه الل صلى  الرسول صدق على  لةالدل ـ١3

 ولسان. وهلجة ووجه  حرف  كل  على القرآن إعجاز على  الدللة ـ١4

  من   نازلة  كلها  بل  للقراء،   أثر   ول   ،فيها  شر للب  مدخل   ول  ، وجل  عز  الل  كالم   اختالفها  على  كلها  القراءات   فائدة:
  فقد  احلروف  هذه  من  احرف    قرأ   من  وكل  وسلم،  عليه  الل  صلى  الل  رسول  عن  بالتلقي  مأخوذة  تعال  الل  عند

 . مسلم ؛أصابوا( فقد ،عليه واؤ قر  حرف  )فأميا وسلم:  عليه الل صلى  قال  أصاب،
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 :القراءات أنواع

 ستة:  السند حيث من القراءات أنواع

 المتواتر:  -1

  ،السبعة  عن نقله يف الطرق اتفقت ما مثاله: ،مثلهم عن الكذب  على  تواطؤهم كنمي   ل   مجع عن  مجع رواه  ما وهو
 القراءات. يف الغالب  هو وهذا

 المشهور:  -2

  سواء  العثمانية،  املصاحف  أحد  ووافق   ،العربية  ووافق   وهكذا،  مثله،  عن   الضابط  العدل  رواه   بأن   سنده  صح    ما  هو
 املقبولني. األئمة  من غريهم أم ،العشرة أم السبعة األئمة  من كان

 منهما.  شيء إنكار جيوز ول   ،اعتقادمها وجوب  مع  هبما يقرأ  النوعان نذاوه

 سنده:  صح   ما  -3

 املذكور. الشتهار يشتهر ول  العربية، أو  الرسم  وخالف

ك مْ   م نْ   ر س ول    جاء ك مْ   ل ق دْ ﴿    تعال:  قوله  مثاله  وهذا   ، الفاء  بفتح   أنفسكم(  )من   قرئ  ، [١2٨  ]التوبة:  ﴾   أ نـْف س 
 اعتقاده.  جيب   ول به يقرأ  ل  النوع 

 : الشاذ  -4

ن ك    نـ ن جِّيك    ف اْليـ ْوم  ﴿    تعال:  قوله  مثاله  ؛سنده  يصح  ل  ما  وهو  أنه   صحيح  غري  بطريق  ورد  ،[ 92  ]يونس:  ﴾  ب ب د 
 اجليم.  بدل املهملة  باحلاء  ننحيك( )فاليوم  ،ئر ق  

 الموضوع:  -5

ا﴿    :تعال   قوله  مثاله  أصل،  غري  من  قائله  إل  ينسب  ما  وهو  ، [ 2٨  ]فاطر:  ﴾  اْلع ل ماء    ع باد ه    م نْ   الل ه    َي ْش ى  إ من 
 وملاذا؟  ملخلوق؟ا اخلالق  َيشى وكيف  ،العلماء( عباده من الل  َيشى  )إمنا قرأ:   أنه حنيفة  أيب على  يافرت  
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 الحديث: أنواع من المدرج يشبه  ما  -6

يام  ﴿    ال:عت  قوله   مثاله  التفسري،   وجه  على  القراءات  من  زيد  ما   وهو  ابن   قرأ  ،[٨9  ]املائدة:   ﴾   أ ي ام    ث الث ة    ف ص 
 متتابعات(.  أيام )ثالثة مسعود

 

 : فروقات

 :والقراءات القرآن بين الفرق

  واملختوم   الفاحتة   بسورة   واملبدوء  ا، متواتر    نقال    إلينا   واملنقول   بتالوته   املتعبد   املعجز   تعال  الل  كالم  هو  الكري   القرآن
 وسلم،   عليه  الل   ى صل  حممد   قلب  على  وجل   عز   الل   زلهأن  الذي   الوحي   هو   الكري  فالقرآن  وعليه  الناس،  بسورة
 بالتواتر.  ونقل

  امعزو    اختالفها مع القرآن، كلمات  أداء كيفيات   هي القراءات  أن علمنا وقد والقراءات، القرآن بني  فرق هناك فهل
 سيأيت. ما  على والشاذ املتواتر ومنها  ناقله، إل

  حيث  ؛متغايرتان  حقيقتان  والقراءات  القرآن  أن  يرى  الزركشي  الدين  بدر  اإلمام  بأن  القول   من  بد  ل  بدء  دئاب
 وسلم   عليه  الل  ىصل  حممد  على   املنزل  الوحي  هو  فالقرآن  ن،متغايرتا  حقيقتان  والقراءات  القرآن  أن  واعلم  يقول:
 .وتثقيل  ختفيف  من وكيفيتها، احلروف، يف كور املذ  الوحي  ألفاظ   اختالف هي والقراءات:  واإلعجاز، للبيان

 يف   وقع   سواء  ، الختالف  أوجه  من   وغريها   واإلمالة،  والفتح  والتحقيق،   والتسهيل   واهلمز   التخفيف   :اأيض    ومنه
 الكلمات. فرش   يف أو  األصول

  إحتاف  حبصا  الدمياطي،  حممد  بن  أمحد  والشيخ  اإلشارات،  لطائف  يف  القسطالن  القول   هذا  يف  الزركشي  وتابع
 البشر.  فضالء 

  وهو   وجه،  كل   من   امطلق    خمتلفني   متغايرين  شيئني   والقراءات  القرآن  كون   يفيد  الزركشي  اإلمام   من  اإلطالق   وهذا
  جزء   إل   هي   ما   ،بالقبول  األمة  تلقتها  اليت   املتواترة   الصحيحة  القراءات   ألن  بصواب؛  فليس   اإلمام   يقصده   ن كا  إن
 بالكل.  اجلزء ارتباط  وهو وثيق، اطتبار  فبينهما الكري، القرآن من
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 أنكر   هذا  يف   ولست  قال:  حيث   ؛ينكر  ل  وتداخال    ا،وثيق    اارتباط    بينهما  أن  الزركشي  اإلمام  قصده  ما  ولعل
  يظل   هذا  من   الرغم  على   الختالف  أن  غري   ا،وثيق    بينهما  الرتباط  يكون  أن   بد  ل   إذ   بالقراءات،   القرآن   تداخل
 اشيئ    جيعلهما  أن  على   بينهما  التداخل   هذا   يقوى   ل   اآلخر   عن   َيتلف   شيء   منهما   كال    أن  مبعن  بينهما،  ا موجود  
 . بنيِّ  واضح وذاك هذا بني  والفرق  ونطقه، اللفظ  إل  القراءات وما  واللفظ، الرتكيب  إل القرآن فما  ،اواحد  

  يشمل  القرآن   إن  حيث   ؛وجه  من   اناير متغ  مها  بل   ،كامال    ا تغاير    متغايرين   ليسا  والقراءات   القرآن  أن   يبدو   والذي
 ،الختالف   أوجه  هي   والقراءات  وسلم،  عليه  الل   ى صل  النيب  عن   وتواترت   صحت   اليت  ف والختال  التفاق  مواضع

 .اقرآن   كونه  يصح ل  الشاذ أن ومعلوم  شاذة،  أو  متواترة كانت  سواء

 الل   ى صل  النيب   على   النازل   الوحي  هو   آنالقر   فإن   ا، أيض    وجه  من   متفقان  مها   بل  ا،مطلق    متفقني   ليسا  أهنما  كما
 القرآن.  هذا من جزء  املتواترة الصحيحة  والقراءات وسلم، عليه

  كال    أن  ودليله  واحد،  يءش  هنماإ  أي:  ؛واحد  مبعن  حقيقتان  والقراءات  القرآن  أن  حميسن سال  حممد الدكتور  ىوير 
 وسلم. عليه الل ى صل الرسول  على منزل وحي منهما

 

 يأتي:  لما  بصواب ليس الرأي هذا أن هروالظا 

 فكيف   ألفاظه،  بعض  يف  موجودة  ألهنا  ؛كله  القرآن  كلمات  تشمل  ل  أنواعها  اختالف  على  القراءات  أن  -  ١
 متحدتان.  حقيقتان أهنما يقال

 تعترب   ل  الشاذة   والقراءات  ا،قطع    القرآن  من   املتواترة   والقراءات  والشاذ،   املتواتر  يشمل  القراءات   تعريف  أن  -  2
 متحدة.  حقيقة اإلطالق  هذا  على والقراءات القرآن بأن يقال فكيف  ا،قرآن  

 هو  الكري  القرآن  أن  على  تدلل  جيدها  ودللت  معان  من  تتضمنه  وما  السبعة،  األحرف   لروايات  املتتبع  فإن  لذا،
  الختالف   أوجه  من  يتضمنه  مبا   ،واإلعجاز  للبيان  وسلم  عليه  الل  ىصل  نبيه  على  وجل  عز  الل  أنزله  يالذ  الوحي

 ومن   الكري،  القرآن  كلمات  ألداء  لفةخمت  كيفيات  وأهنا  معناها،  بيان  سبق  اليت  السبعة  األحرف  وهي  ،تواترت  اليت
 من   بقي  ما  مجلة  وهو  وسلم،  عليه  الل  ىصل  النيب  عن  تروتوا  صح    ما  ومنها  يتواتر،  ول   ،خ  س  ن    ما  الكيفيات  هذه

 السبعة.  األحرف 
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 قسمين:  إلى تنقسم أنها  يجد ،المتواتر الكريم القرآن كلمات   في  والمدقق

 الكري.  القرآن أكثر  وهي واحدة، وبكيفية واحد، بوجه إل تنزل  ل اليت  الكلمات األول:  القسم

  الختالف  أوجه  وهي  السبعة،  األحرف  من  بقي  ما  مجلة  وهي  أوجه،  بعدة  نزلت  اليت  الكلمات  الثاني:  القسم
 جيل.   بعد جيال   بالتواتر  قراء لا  ينقلها اليت

  القراءات   فإن  ،وتعال  تبارك  الل  عند  من  اوحي    كوهنما  باعتبار  واحدة  حقيقة  املتواترة  والقراءات   القرآن   فإن  ،وعليه
 النيب   على   النازل  الوحي  من  زء ج   الكلمات   بعض  يف  وسلم  عليه  الل   ىصل  النيب  عن  الثابت  والختالف  رة املتوات
 . لموس  عليه الل ىصل

 ،وجل  عز  الل  عند  من   نزل  ما  كل   هو  القرآن  فإن  منهما،  كل  طبيعة  باعتبار  متغايرتان  حقيقتان  والقراءات   والقرآن
 ،والشاذ  املتواتر   بنوعيها  والقراءات   والبيان،  لإلعجاز   نزل   احلالتني   يف   وهو   بالتواتر،  قلون    ، وجوه  أو   بوجه  كان   سواء 
 فيها.  املختلف الكلمات  وهي

 ات والقراء   القرآن،  من  ليست  الشاذة   القراءات  أن  كما  املتواترة،  القرآنية  القراءات  من  أعم  الكري  آنقر ال  فإن  ولذا
 هي   وسلم  عليه  الل   ىصل  النيب  عن  ثابتة   صحيحة  قراءة   لفك  ،بينهما  تنايف  ول  القرآن،  من  جزء   املتواترة   القرآنية
 ؛السبعة   األحرف  أحاديث  يف  ذلك  ثبت  كما   مةاأل  على  ا وختفيف    رخصة  نزلت   الكري،  القرآن  أبعاض  من   بعض

   .القراءات علم  يف مقدمات
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 والقراءات:  األحرف بين الفرق

 من   أوجه   على   يقرأ   قد   واحد  فلفظ   القراءات   أما   واحد،  مصحف   على  جتمع   دة متعد  ألفاظ   األحرف   إن   -١
 القراءات. 

 يف  ليست  زائدة  فائدة  قراءة  كل   يدفت  فقد  القراءات  أما  األمة،  على  التيسري  األحرف  دتعد    من  احلكمة  -2
 فاألول   ،﴾  ْرن  ي ط ه    ح ىت  ﴿    قرئ:   [222  ]البقرة:  ﴾  ي ْطه ْرن    ح ىت    تـ ْقر ب وه ن    و ل﴿    تعال:  قوله  يف  كما  ؛األخرى
 الكري. القرآن بقي ما  باقية وهي ،يغتسلن معناها: والثانية ،حيضهن   ينقطع معناها:

 

 : والوجه والطريق وايةوالر  القراءة بين الفرق

 .مثال   عاصم ،ذكرهم السابق العشرة األئمة  أحد إل  نسبت ما  هي :القراءة

  بطبقة   أم  ،مباشر  بشكل  كان  سواء  ،العشرة  القراء   عن  أخذوا   الذين   العشرين   األئمة   إل  نسبت  ما  هي  :الرواية
 . مثال    عاصم عن حفص   ،القارئ إل  وصول   ،متعددة

  رواية   : فمثال    ،اآلخر  الطريق   عن  خمتلفة   جتويد   أحكام   له   طريق   فكل   ، رواية  بكل  اصة اخل  األحكام   هي   :الطريق
 من   ،حركات  5  أو  4  متد  من(آ  )من  كلمة  مثل  لديه  املنفصل  املد  الشاطبية  طريق  من   عاصم  قراءة  عن  حفص
 كان  تصلملا واملد  ،بالقصر  أي  ؛ فقط حركة  2  متد   عاصم  القارئ  عن   حفص  الراوي   لنفس  الشاطبية غري  آخر  طريق

 ،الكلمة(  آخر   )أي   متطرفة   مهزة   كانت   وإن  ،حركات  5  أو   4  الشاطبية   طريق   من   عاصم   عن   حفص   برواية   ميد
   .اوجوب   حركات   4  متد الشاطبية غري آخر  طريق من بينما  .........6 أو  5 أو 4  متد  )السماء( مثل  عليها اموقوف  

  ا موقف    متطرفة   مهزة  كانت   إن  حركات  6  أو  5  أو   4  ميد  املتصل  كاملد  بوجه   القارئ   يأيت  أن   القراء   عند  مثاله  :الوجه
 وجه حركات 6 ،آخر وجه حركات 5 ،وجه  حركات 4 ،الشاطبية  طريق من عاصم عن حفص برواية وهذا ،عليها
  بالصاد   أو  ،عاصم  عن   كحفص  بالصاد  إما   ؛بوجهني   محزة  عن   خالد  برواية   تلفظ  )صراط(  : آخر  مثال   ،ثالث

 . قراءة من  رواية من  طريق من   بوجه تقرأ  الصالة  يف فأنت  ،وجه  وهذا ،وجه  فهذا ،(  زراط ) الزاي صوت  املشمة 
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   :والكبرى الصغرى بين الفرق

 )مت   من  املستخلصة  املتممة  والثالثة   ،الشاطبية(  )مت   من   املستخلصة   السبعة   القراءات  هي  :الصغرى  القراءات 
 إل   يسلكه  ل طرقه  فلكثرة  ،الطيبة  طريق   أما   ،طريق(  ١4) أي  الشاطبية   من  واحد  طريق  الرواة  من  راو  لكل  ،الدرة(

 .املتخصصون

  عن  املتواترة  القراءات  مجيع  فيها مجع  وقد  ،النشر(  طيبة  )مت   طريق  من  العشر  القراءات  إمتام  هي  :الكربى القراءات
 . الفرق هو هذا ....العشرة القراء عن ا طريق   9٨0 طرقها  عدد ويبلغ ،والسالم الصالة عليه النيب

 

 :ئوالمقر  القارئ بين الفرق

  أكثرها القراءات من نقل إن ومنته ا،مخس   أو اأربع   نقل إن  ومتوسط قراءات، ثالث إل أفرد إن مبتدئ هو القارئ:
   .وأشهرها

 . وأداء   احفظ    وأتقنها القراءات علم  من  هو :ئواملقر 

 

 : والفرش  األصول بين الفرق

 واإلمالة،  واملد،   اإلدغام،  مثل:  اجلزئيات،  فيها   تندرج   معينة  قاعدة   هلا   اليت   القراءات   علم  مسائل   األصول:   *
 يسرية. كلمات   يف القاعدة القراء  بعض َيالف  وقد وحنوها،

 شرطه.  فيه حتقق   ما كل   يف اجلاري الكلي  احلكم  األصل: وقيل:

 وسيت   القراءة،   أصول   ائلومس  قواعد  ضمن  تندرج  ل   واليت   القراء،   فيها   اختلف  اليت  القرآنية   األلفاظ  الفرش:  *
 .وبثه نشره الشيء:  فرش فإن  ،السور يف  قهاوتفر   لنتشارها  بالفرش
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 : والتجويد القراءات بين الفرق

 .خلإ...واملدود والتنوين والصفات للحروف  خمارج من  ومستحقها حقها احلروف  معرفة  :التجويد

 والفرش.  األصول يف القراء  باختالف يهتم  :القراءات

  حقائق  معرفة  الثان   من   املقصود   ألن  التجويد؛  علم   َيالف   القراءة   علم   أن  "اعلم  العلوم(:  )ترتيب   يف  عشي املر   قال
 وحقيقة   كذا،  التفخيم  حقيقة  أن  التجويد  علم  يف  يـ ْعر ف  مثال    فيها،  اخلالف  عن  النظر  قطع  مع  احلروف،  صفات
 ". فالن  قهاورق   فالن   مهافخ   يـ ْعر ف القراءة  ويف كذا،  الرتقيق

 والقراءات؟  التجويد  علمي بني  الفرق ما قلت: "إن املقل(: )جهد  يف  اأيض    وقال

 صفاهتا. يف  أو حروفه  نفس يف القرآن   نظم يف األمصار أئمة اختالف فيه يعرف علم  القراءات علم  قلت:

 به. الغرض  يتعلق ل إذ  تتميم؛ فهو   احلروف ماهية  من  شيء  فيه  ذكر فإذا 

  فهو   األئمة  اختالف  من  شيء  فيه  ذكر  فإذا  احلروف،  صفات   ماهيات  معرفة  منه  رض فالغ  ،التجويد  علم  وأما
 . تتميم

 

 : والجمع اإلفراد بين الفرق

 يف   السيوطي  قال  ؛كيفيتها  يف اختلفوا  ولكنهم  قراءة،  من   بأكثر   تقرأ   أن  واجلمع   ،ة  د  ح    على   قراءة   كل   تقرأ   أن   اإلفراد 
ْيف ي ة    تقان:اإل ْتم ة    ك لِّ   أ ْخذ    الس ل ف    ع ل ْيه    ك ان    ال ذ ي  و مج ْع ه ا:  اْلق ر اء ات    ب إ فْـر اد    اأْل ْخذ    ك   إ ل    ر و اي ة    جي ْم ع ون    ل    ب ر و اي ة ،  خ 

ائ ة    أ ثـْن اء    إ ل    غ رْي ه ا د    اخلْ ْتم ة    يف    اْلق ر اء ات    مج ْع    ف ظ ه ر    اخلْ ام س ة ،  اْلم   ي ْسم ح ون    ي ك ون وا  و ل ْ   اْلع م ل ،  ه  يْ ع ل    و اْستـ ق ر    ة ،اْلو اح 
،  أ فْـر د    ل م نْ   إ ل    ب ه   ة ،  ع ل ى  ِب  ْتم ة    ق ار ئ    ل ك لِّ   و قـ ر أ    ط ر قـ ه ا،  و أ تْـق ن    اْلق ر اء ات  د   ل ك لِّ   قـ ر ء وا  ر و اي ات    ل لش ْيخ    ك ان    إ ذ ا  ب لْ   ح 

ا. ،ل ه    جي ْم ع ون    ث    ِب  ْتم ة ، ر او    و ه ك ذ 

و ى   ِب  ْتم ة ،  الس بـْع ة    م ن    ق ار ئ    ل ك لِّ   يـ ْقر أ    أ نْ   ف س م ح وا   قـ ْوم ،  و ت س اه ل   ان وا   ف إ هن  مْ   و مح ْز ة ،   ن اف ع    س   ِب  ْتم ة    ي ْأخ ذ ون    ك 
ْتم ة    ث     ل ق ال ون ، ،  خ  ْتم ة    ث     ل و ْرش  ،  خ  ْتم ة    ث     خل  ل ف  ،  بـ ْعد    إ ل    ب اجلْ ْمع    أ ح د    ي ْسم ح    و ل    د ،خل  ال    خ    ر أ ْوا   إ ذ ا   نـ ع مْ   ذ ل ك 
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يز    م ْعت رب  ،  ش ْيخ    ع ل ى  و مج  ع    أ فْـر د    ش ْخص ا ْتم ة ،  يف    اْلق ر اء ات    جي ْم ع    أ نْ  و أ ر اد    و ت أ ه ل ،  و أ ج  لِّف ون ه    ل    خ  فْـ   ي ك   ل ع ْلم ه مْ   ر اد ،اإْل 
ْعر ف ة   ح دِّ  إ ل   و ص ول ه  ب   .  اْلم  تْـق ان   و اإْل 

 

ع   ف ي  َلُهم   ثُم   َهَبان   ال َجم  (:  )ف ي الس َلف   ع ن دَ   َمذ   ال ق َراَءات 

ب ا  أ ح د    ب احلْ ْرف    اجلْ ْمع    أ ح د مه  ا: ،  ع ْند    اْلق ر اء ات    يف    اجلْ ْمع    م ْذه  ل م ة    م ر    ف إ ذ ا  ء ة ،اْلق ر ا   يف    ي ْشر ع    ب أ نْ   الس ل ف   ف يه ا  ب ك 
،  ص ل ح تْ   إ ن    ع ل يـْه ا  ي ق ف    ث     ف يه ا،  م ا  ي ْستـ ْويف     ح ىت    مب  ْفر د ه ا،  أ ع اد ه ا  خ ْلف   ر    و ص ل ه ا   و إ ل    ل ْلو ْقف   ح ىت    و ْجه    ب آخ 
.  إ ل    يـ ْنت ه ي   ت نْي    يـ تـ ع ل ق    اخْل ْلف    ك ان    و إ نْ   اْلو ْقف  ل م  اْلم دِّ   ب ك  ل    ك  ،   و اْستـ ْوع ب    الث ان ي ة ،  ع ل ى  و ق ف    اْلم نـْف ص  ف    اخلْ ال 
ا  بـ ْعد ه ا.  م ا  إ ل    و انـْتـ ق ل   ْست يف اء    يف    أ ْوث ق    و ه و    اْلم ْصر يِّني ،  م ْذه ب    و ه ذ  ذ ،  ع ل ى  و أ خ ف    ال    ر ْون ق    ع نْ   ر ج  َي ْ   ل ك ن ه    اآْلخ 

و ة . و ح ْسن   ق ر اء ة  لْ ا  التِّال 

: ب ا  أ ح د    ب اْلو ْقف    اجلْ ْمع    الث ان  ،  ع ْند    اْلق ر اء ات    يف    اجلْ ْمع    م ْذه    إ ل    يـ ْنت ه ي    ح ىت    ق د م ه    م نْ   ب ق ر اء ة    ي ْشر ع    ب أ نْ   الس ل ف 
، ه    ال ذ ي  اْلق ار ئ    إ ل    يـ ع ود    ث     و ْقف  ،  ذ ل ك    ل  إ    بـ ْعد  ا  يـ ع ود ،  ث     اْلو ْقف  ا  يـ ْفر غ ،  ح ىت    و ه ك ذ   و ه و    الش ام يِّني ،  م ْذه ب    و ه ذ 

 م ك ان ا.  و أ ْجو د   ز م ن ا، و أ ْطو ل   اْست ْظه ار ا، و أ ش د   اْست ْحض ار ا، أ ش د  

ا ىع ل   ب اآْلي ة   جي ْم ع    بـ ْعض ه مْ  و ك ان   .  ه ذ   الر ْسم 

ت ه   يف    اْلق ْيج اط ي   احلْ س ن   أ ب و  ذ ك ر  و   يد  ه ا: ق ص  بـْع ة ، ش ر وط ا  اْلق ر اء ات   جل  ام ع   و ش ْرح  ل ه ا س   مخ ْس ة :  ح اص 

.   ح ْسن   أ ح د ه ا:  اْلو ْقف 

اء . ح ْسن   ث ان يه ا: بْت د   ال 

 اأْل د اء .   ح ْسن   ث ال ثـ ه ا:

م    ا:ر اب ع ه   ْعه    ل ْ   فـ ع ل    ف إ نْ   ف يه ا،  م ا  ي ت م    ح ىت    غ رْي ه    ق ر اء ة    إ ل    يـ ْنت ق ل    ل    ل ق ار ئ    قـ ر أ    ف إ ذ ا  الرت ْك يب    ع د  ري    ب لْ   الش ْيخ    ي د    ي ش 
ْل، ل ْ  ق ال   يـ تـ ف ط ْن، ل ْ   ف إ نْ  ب ي د ه ؛ إ ل ْيه    ل ه .  ذ ك ر   ع ج ز   ف إ نْ  ،يـ ت ذ ك ر   ح ىت   ث  م ك   يـ تـ ف ط نْ  ل ْ  ف إ نْ  ت ص 

: ْت يب    ر ع اي ة    اخلْ ام س  اء    اْلق ر اء ة ،  يف    الرت  بْت د  أ    مب  ا  و ال  أ    ك ت ب ه مْ   يف    اْلم ؤ لِّف ون    ب ه    ب د    قـ ْبل    و ب ق ال ون    ك ث ري ،  اْبن    قـ ْبل    ب ن اف ع    فـ ي ْبد 
.  و ْرش 
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ا  أ ن    و الص و اب    :ز ر ياجلْ    اْبن    ل  ق ا ،  ل ْيس    ه ذ   اْلم اه ر    يـ ع د ون    ل    اأْل ْست اذ ْين    م ن    أ ْدر ْكن اه مْ   ال ذ ين    ب ل    م ْست ح ب    ب لْ   ب ش ْرط 
 ب ع ْين ه .  ش ْخص   تـ ْقد ي   يـ ْلت ز م   م نْ  إ ل  

:  اجلْ ْمع    يف    يـ ر اع ي  ك ان    و بـ ْعض ه مْ  أ  فـ    التـ ن اس ب  ا  فـ ْوق ه ،  ال يت    ب الر تْـب ة    ث     ب اْلق ْصر ،  ي ْبد  ر    إ ل    و ه ك ذ  أ    ،اْلم دِّ   م ر ات ب    آخ   و يـ ْبد 
ْست ْحض ار ،  ع ظ يم    ب ار ع    ش ْيخ    م ع    ذ ل ك    ي ْسل ك    و إ من  ا  ،اْلق ْصر    إ ل    د ون ه    مب  ا  ث     ب اْلم ْشب ع     ب  تـ ْرت ي  م ع ه    ْسل ك  فـ ي    غ رْي ه    أ م ا  ال 

د .  و اح 

: ف    م ن    اأْل ْحر ف    يف    م ا  يـ ْنظ ر    أ نْ   اجلْ ام ع    و ع ل ى   ق ال  اخ ل    ف يه    أ ْمك ن    ف م ا  و فـ ْرش ا،  أ ص ول    اخلْ ال  ي    الت د 
ْنه    اْكت ف    ب و ْجه ،  م 

:  ف يه    مي ْك نْ   ل ْ   و م ا ل ه    م ا  ع ل ى  ع ْطف ه    أ ْمك ن    ف إ نْ   ن ظ ر  ة    قـ بـْ ل م  ل م    أ وْ   ب ك    تـ رْك يب    و ل    خت ْل يط    غ رْي    م نْ   ب أ ْكثـ ر    أ وْ   ت نْي  ك 
ه ، ع    إ ل    ر ج ع    ع ْطف ه    حي ْس نْ   ل ْ   و إ نْ   اْعت م د  ائ ه    م ْوض    و ل    تـ رْك يب    و ل    إ مْه ال    غ رْي    م نْ   ك ل ه ا،   اأْل ْوج ه    ي ْستـ ْوع ب    ح ىت    ابْت د 

ْن وع ،  اأْل و ل   ف إ ن   ل :د خ   م ا  إ ع اد ة   .  و الث ال ث   م ْكر وه ، و الث ان   مم   م ع يب 

 

 : هأن القراءات علم خصائص  ومن

ا ي بنيِّ   مع ا  ح كم   عليه. جم 

 فيه.  اخت ل ف   ح كم ا  به ح ي رجِّ  

 . خالفه اهرالظ يقتضي حكم ا ح ي وضِّ  

 . الفخل ا من منها ع يتفر   وما الفقهية  املسائل منه ي ست نبط 

افظ    العربية.   القبائل هلجات على حي 

 . الفوائد من  ذلك  وغري ،والتغيري   والتزييف التحريف من القرآن كالم   يصون هأن   القراءات  علم دراسة   فوائد  ومن
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 : القراءات  تعلم حكم

 .اجلميع أث   أحد يتعلمه ل  وإن ،الباقني  عن اإلث سقط  املسلمني  بعض  تعلمه إن :كفاية  فرض 

 القراءات.  مويعلِّ   ميتعل   واحد األقل على قرية  كل  يف يكون أن  املسلمني  ضع ب ولكن

 

 : القراءات منكر حكم

 .باإلمجاع( )كافر ،الكري القرآن ينكر  من كحكم   حكمه

 

 :التالي النحو على الجليل العلم هذا بها  مر التي المراحل

 التالية:  بالنقاط  المرحلة  هذه  إجمال ويمكن ، النبوة زمن  في  والقراءات القرآن األولى:  المرحلة

 الل   ى صل  النيب   حفظ   هدفها  وكان   قراءات،وال  القرآن   وسلم  عليه  الل   ى صل  النيب  السالم  عليه   جربيل  عليمت  -  ١
 .القرآن  من  يلقاه  كان  ما وسلم عليه

 ع ل ى  ل تـ ْقر أ ه    فـ ر قْـن اه    ن او قـ ْرآ﴿  و  تعال:  الل   لقول   امتثال    الكري  القرآن  الصحابة  وسلم  عليه  الل   ى صل  النيب  تعليم  -2
 أن   عنهم:  الل  رضي  كعب  بن   يبوأ    مسعود  وابن  عثمان  عن  ورد  وقد  ،[١06  :اإلسراء]  ﴾  م ْكث    ع ل ى  الن اس  
  فيها  ما  يتعلموا  حىت   أخرى  عشر   إل  جياوزوهنا  فال  آيات  أي:  ؛العشر  يقرئهم  كان  وسلم  عليه  الل  صلى   الل  رسول

 ا.مع   والعمل  قرآنلا  فيعلمهم العمل، من

  من  فأول  راره،وإق   وسلم  عليه  الل  صلى  النيب  بأمر  ذلك   وكان   وسوره،  القرآن  آي  ابعض    املسلمني   بعض  تعليم   -3
 وإنه   ،عمري  بن  مصعب  وسلم  عليه   الل  صلى  الل  رسول  أصحاب  من  الكري  القرآن  املسلمني   لتعليم  املدينة  إل  قدم
 صلى   النيب  فتح  وملا  عنهم،  الل  رضي  وعمار  بالل  ث  مكتوم،  أم  بن  وعبدالل  ،باملقرئ  يسمى  وكان  ،القراء  دار   نزل
 . القرآن املسلمني  لتعليم عنه  الل رضي  جبل  بن معاذ  فيهم ترك ،مكة وسلم  عليه الل
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  املصطلح،  هذا  نشوء  بداية  وهو   )بالقراء(،  يسمون  وجل  عز   الل  كتاب  يتدارسون  الصحابة  من   طائفة  ظهور  -4
 معونة. بئر  غزوة يف قتلوا  الذين  وهم القرآن، فتدارسوا  ، املدينة ناحية أتوا أمسوا  إذا  كانوا  شببة رجال   ني سبع وكانوا

  بكر  أبو   ومنهم:  ،وسلم  عليه  الل   صلى   النيب   زمن   يف   قلب  ظهر   عن   القرآن  حلفظ   الصحابة  بعض   تصدي  -  5
   (،هـ 20 )ت  كعب   بن وأيب الصديق،

 وعلي   (،هـ  35  )ت   عفان  بن  وعثمان  (،هـ  32  )ت  زيد  بن   عومير   الدرداء   و وأب  (،هـ  32  )ت   مسعود  بن   وعبدالل
  قال  عنهم،  الل   رضي   (هـ  45 )ت  ثابت   بن   وزيد (،هـ  44  )ت   األشعري   موسى  وأبو (،هـ  40  )ت   طالب   أيب   بن

 ا،عرض    عنهم  وأخذ  ،وسلم  عليه  الل  صلى   النيب  حياة  يف  القرآن  حفظوا  أهنم  بلغنا  الذين   فهؤلء  عنهم:  الذهيب
 .العشرة  األئمة قراءة  أسانيد دارت ليهمعو 

 

 التالية:  بالنقاط المرحلة هذه إجمال ويمكن  ،والتابعين الصحابة زمن   في والقراءات القرآن الثانية: المرحلة

  عباس   وابن  هريرة  أبو   قرأ   فقد   عنهم،  الل   رضي   الصحابة   من  مجاعة  على  والتابعني   الصحابة  من   مجاعة   تلمذة   -  ١
  شهاب  أيب  بن  املغرية  وقرأ  كعب،  بن  يبأ    على  واؤ قر   ،الرياحي  العالية  وأبو  عياش  بن  وعبدالل   ائبالس  بن  وعبدالل

 .مسعود بن  عبدالل على النخعي يزيد  بن األسود  وقرأ  عفان، بن  عثمان على املخزومي

 يف  كتابه  يف  مالس  بن  القاسم  عبيد  أبو  ذلك  ذكر  وقد  بالرواية،  ونقلها  املختلفة،  القراءة  وجوه  بعض  أخذ  بدأ  -  2
  وبدأت   اهلجري،  األول  القرن  تتعد  ل  النقطة  وهذه  القراءات،  علم  يف  املؤلفة  الكتب  أوائل   من  وهو  )القراءات(،

 الل   رضي  الصحابة  وفيات   من   يؤخذ   كما  األول،  القرن  من  األول   النصف  يف  القراءات  اختالف  ظاهرة  تشيع
 .عنهم

 ( هـ  4٧  )ت  السلمي   عبدالرمحن   وأبو  مكة،  إل   (هـ  ٧0  حدود   يف   )ت  املخزومي   السائب  بن  عبدالل   أرسل   وقد 
 . عمر أرسله حينما  مسعود ابن قبله  وكان الكوفة، إل

 )ت   املخزومي   شهاب   أيب   بن  واملغرية   البصرة،   إل   ( هـ  55  )حوايل   عبدقيس   بن   وعامر  عنه،  الل  رضي   اخلطاب   ابن
 ثالثني   سنة   حدود   يف   هذا  وكان  املدينة،   يف  ا ئ  مقر   (هـ  45  )ت   ثابت   بن  زيد   وجعل   الشام،  إل   (هـ  وسبعني   نيف
 . اهلجرة من
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 صلى   النبي  عن  الصحابة  تلقاه  ما   فقوَ   القراءات  لتلقي  العثماني  المصحف  على  مصر   كل  من  جماعة  إقبال
 التالي: النحو على وذلك   ،وسلم   عليه اهلل

 بن   وعروة   (،هـ  94  )ت   املسيب  بن   وسعيد  (،هـ  63  )ت  القارئ   مبعاذ   املعروف   احلارث،  بن   معاذ   املدينة:   يف  -أ
  (،هـ 95  )ت الزبري 

 (،هـ  ١06  )ت  عمر   بن  عبدالل  بن  وسال  (،هـ  ١03  )ت  يسار  بن  وعطاء  ،(هـ  ١0١  )ت  عبدالعزيز   بن  وعمر
 وغريهم.

 (، هـ   ١06  )ت  كيسان  بن  وطاوس  (،هـ  ١03  )ت   جرب  بن   وجماهد   (،هـ  ٧4  )ت   عمري  بن  عبيد  مكة:  يف   -ب
  200  )ت   عباس   ابن   مول   وعكرمة  (، هـ  ١١٧  )ت   مليكة  أيب   بن   وعبدالل   (،هـ  ١١5  )ت   رباح  أيب   بن  وعطاء 

 وغريهم.  (،هـ

  )ت  األجدع  بن  ومسروق  (،هـ  62  )ت  قيس  بن  وعلقمة  (،هـ  60  بعد   )ت  شراحيل  بن  عمرو  الكوفة:  يف  -ج
 (، هـ  ٧4  )ت  السلمي   حبيب  بن   عبدالل  عبدالرمحن   وأبو  (،هـ  ٧2  )ت  السلمان   عمرو   بن   وعبيدة  (،هـ  63

 وغريهم. (،هـ 96 )ت النخعي يزيد بن  موإبراهي

  عاصم   بن   ونصر  (،هـ  90  )ت  العدوان  يعمر  بن  وحيىي  (،هـ  55  حوايل  )ت  عبدقيس  بن  عامر  البصرة:  يف   -  د
  سريين  بن   وحممد  (،هـ  ١١0  )ت   البصري   واحلسن  (،هـ  ١05  )ت   العطاردي  رجاء   وأبو  (،هـ  املائة  قبل  )ت  الليثي
   .غريهمو  (،هـ ١١0 )ت

 الدرداء،   أيب  صاحب  سعد  بن   وخليفة  (،هـ  وسبعني   نيف  )ت  املخزومي  شهاب  أيب  بن  املغرية  الشام:  يف  -  هـ 
 . اهلجري الثان  القرن من األول والنصف  اهلجري  األول القرن من  الثان النصف النقطة  هذه ومشلت وغريهم،

 بلدهم  أهل   أمجع   وقد  قراءة،ل ا   يف   هبم  يقتدى   أئمة  صاروا   حىت  ،القراءة  بضبط  واعتنوا  ،واألخذ  للقراءة قوم  جترد -4
 ومنهم:   إليهم، القراءة  نسبت للقراءة  ولتصديهم بالقبول، منهم القراءة  تلقي على

 )ت   نعيم   أيب  بن  ونافع   (،هـ  ١30  )ت  نصاح   بن   وشيبة  (،هـ  ١30  )ت  القعقاع   بن  يزيد  جعفر  أبو  باملدينة:  -أ
 (.هـ ١69
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  ١23  )ت  حميصن   بن  وحممد  (،هـ  ١30  )ت   رجعاأل  قيس  بن  ومحيد   (،هـ  ١20  )ت  كثري  بن  عبدالل   مبكة:  -ب
 (. هـ

 األعمش   مهران  بن  وسليمان (،هـ  ١29 )ت  النجود  أيب  بن   وعاصم  (،هـ  ١03  )ت  وثاب بن  حيىي بالكوفة:  -ج
 (. هـ ١٨9 )ت  والكسائي (،هـ ١56 )ت الزيات ومحزة  (،هـ ١4٨ )ت

  )ت   العالء   بن   عمرو  وأبو  (،هـ  ١49  )ت  عمر   بن  وعيسى  (،هـ  ١29  )ت   إسحاق  أيب  بن  عبدالل  لبصرة:با  -د
 (.هـ 205 )ت  احلضرمي  ويعقوب  (،هـ ١2٨ )ت اجلحدري وعاصم  (،هـ ١54

  بن   عبدالل  بن  وإساعيل  (هـ   ١2١  )ت  الكاليب  قيس  بن  وعطية  (،هـ  ١١٨)  عامر  بن  عبدالل  بالشام:  -هـ 
 (.هـ 203 )ت  احلضرمي يزيد بن وشريح (،هـ ١45 )ت الذماري احلارث  بن وحيىي  املهاجر،

 . ووضوحها وبروزها توفرها مع  القراءات لروايات  التدوين فرتة وهي بعدها، اليت  للمرحلة   امتهيد    الفرتة هذه  وكانت

 

  القراءات،  علم  نضوج  حتى  االتجاه  هذا  وتنامي  ، والتدوين  القراءات  في   التأليف  بدء   الثالثة:  المرحلة
 التالية:   النقاط ضمن وذلك   ،واستقراره،  فيه، التأليف ونضوج

  علم   يف  ألف  من   أول  يف  املؤرخون  اختلف   وقد  التدوين،  عملية  وبدء  القراءات،  علم   يف  التأليف   بدء  -  ١
  أبو   أنه  إل   اجلزري  ابن   وذهب  (،هـ  224  )ت   سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو   اإلمام   أنه  إل   األكثر   فذهب   القراءات، 

  من  أول  هو  (هـ  90  )ت  يعمر  بن   حيىي  أن  يبدو   الذي  ولكن   ذلك،  غري  وقيل  (،هـ  225  )ت  السجستان  حامت
 جماهد   ابن  تسبيع  إل  يعمر  ابن   بعد  املؤلفات  عدد  زاد  وقد   بعده،  من  التأليف  تتابع  ث  ،القراءات  علم  يف  ألف

 . خاص مصنف   يف وجعلهم عليهم، واقتصاره  السبعة

 أليب   ؛لقراءات(ا  يف  )السبعة   كتاب   يف  وذلك   خاص،  مؤلف  يف   مؤلفاهتم  مجع   على  والقتصار  السبعة   تسبيع  -  2
  القراءة   شروط  ظهور  وبدء  (،هـ  324  )ت  البغدادي   التميمي   جماهد   بن   العباس  بن  موسى   بن  أمحد   بكر

  ما   تفصيل  وسيأيت  شاذ،  سواها  ما  بأن  يشعر   السبعة  جماهد  ابن  اختيار  فإن  الشاذ،  من  الصحيح   ومتييز  الصحيحة،
 . مفصال   ارالختي  وشروط السبعة،  على اقتصاره وسبب جماهد،  ابن فعله
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 من   اللغوية   جوانبها  يف  للقراءات  الحتجاج  مرحلة  جاءت  الشواذ،  القراءات  وتشذيذ  السبعة،  تسبيع  بعد  ـ  3
 املتصلة   العلوم  مبحث  يف  هلا  والحتجاج  القراءات  توجيه  علم   يف  املصنفات  تفصيل  وسيأيت  وحنوية،  وصرفية  صوتية

 القراءات.  بعلم

 ونظمه   (،هـ  444  )ت   الدان  عمرو   أليب  "التيسري"  الكتب  هذه   رزبأ  ومن   لسبع،ا  القراءات  يف  التأليف   توايل   -  4
 بني   للتفرقة  الفاصلة  هي  النقطة  هذه   عد  وت    ا،شرح    (29)  عن   شروحها  زادت  وقد  (،هـ  590  )ت  الشاطيب  لإلمام

 للشاطيب.  ونظمه التيسري كتاب   باشتهار الشاذة، والقراءات الصحيحة  القراءات 

 األحرف   أن  من   كثريين  أذهان  يف   ق عل    مال    ادفع    ،وتعشريها  وتثمينها  وتسديسها  القراءات  فريد ت  مرحلة  جاءت  ث
 الناس   إن  الرازي:  الفضل  أبو  قال  جماهد،  ابن  مجعها  اليت  السبع  القراءات  هي  الشريف  احلديث  يف  الواردة   السبعة

 وإن  -  الشبهة  هذه  ألجل  -  دجماه  ابن  ليهم ع  اقتصر  الذين  السبعة  عدد  على   وزادوا  ،روهاوعش    القراءات  مثنوا   إمنا
  الشبهة. من ذكرته  ما إلزالة  إل ا تفريد   أو  اتعشري   أو  التصنيف يف  اتثمين   أثرهم أقتف ل

 

 : للسبعة مجاهد ابن اختيار

 على   العامة   وأمجعت   القراءة،  يف   التابعني   خلفوا   قراءاهتم،  كتابه  ضمن  الذين  السبعة  القراء  أن   جماهد  ابن   ذكر 
  أن   بعد  يقول   هذا  ويف  ،غريهم  دون  السبعة  اختيار  من  به  قام   فيما   العذر   لنفسه  يلتمس  كأنه  ذاهب  وهو   قراءاهتم،

 هلم:  ترجم

  أهل  من  العوام   قراءهتم  على  وأمجعت  التابعني   القراءة  يف  خلفوا  والشام،  والعراق  احلجاز  أهل  من  نفر  سبعة  فهؤلء 
  رجل   يستحسن  أن  إل   األمصار،  هذه  من  تقرب  يت ال  البلدان  من   اوغريه  يت،س    اليت  األمصار  هذه  من   مصر   كل

 ول  ، العوام قراءة  يف   داخل  غري  فذلك منفردة،  األوائل   بعض  عن   رويت  اليت   احلروف   من  به  فيقرأ  ا،شاذ    احرف    لنفسه
  ع جمم  غري  قارئ  به  قرأ  مما   أو  ،العربية  يف  ا جائز   يراه  بوجه  والسلف  األئمة   عليه  مضت  ما  يتجاوز   أن ب  ل    لذي  ينبغي
 . عليه
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 الحاضر:  عصرنا  في القرآنية القراءات ا:ثالث  

 عصرنا  يف   العلم  هذا   حال  تبيني   ينبغي  فإنه  املتعددة،  الزمنية  املراحل   يف  وحاله  القراءات   علم   نشأة  عن   احلديث  بعد
  نلمس   الل  دحبم   العصر  هذا  يف  أننا  إل  راغبوه،  فيها  وقل    طالبوه،  فيها  ندر  بأوقات  العلم  هذا  مر    أن  بعد  احلاضر،

  ومظاهر  جديد،  من  لتنتشر  القراءات  وعادت  يه،وتلقِّ   مهتعل    يف  جاحمة  ورغبة  العلم،  هذا   إل  صادقة  عودة  بداية
 ومنها:  متعددة  القراءات  علم إل  العودة هذه

   اإلسالمي. العال  يف  هبا يقرأ اليت  القراءات انتشار -  ١

 املتعددة.  بالروايات املصاحف طباعة -2

 ا.صوتي   الروايات يلتسج -  3

 .القراءات  بعلم تعن وكليات  مؤسسات  قيام  -  4

 

 أحرف: سبعة على  القرآن نزول

  تعال:   لقوله  مصداق ا  ؛القرآن  عليه  ليعرض  وسلم  عليه  الل  صلى  الرسول   على   ينزل  -  السالم  عليه  -  جربيل  كان
 ألصحابه  عليه  ينزل  ما  يتلو  وسلم  عليه  الل  صلى  النيب  انوك  ،[١92  :الشعراء]  ﴾  اْلع ال م ني    ر بِّ   ل تـ ْنز يل    و إ ن ه  ﴿  

 ر بِّك    م نْ   إ ل ْيك    أ ْنز ل    م ا   بـ لِّغْ   الر س ول    أ يـ ه ا  ي ا﴿    تعال:  لقوله  مصادق ا  ؛به  ويعملون  حيفظونه،  فكانوا   إياه،  ويعلمهم
ا  تـ ْفع لْ  ل ْ  و إ نْ   . [6٧  :املائدة] ﴾ ر س ال ت ه   بـ ل ْغت   ف م 

 تلك   ، الصحيحة  األحاديث   دل ت   كما   أحرف  سبعة   على  ينزل   كان   وإمنا   واحدة،  كيفية  على  ينزل   القرآن   يكن   ول
 الصحيح   بالنقل  إلينا  ن ق لت  واليت   يوم،ال  نسمعها  اليت  املشهورة  القرآنية  القراءات   يف  بعد  فيما  متثلت  اليت  األحرف

 األول.  عن اآلخر  يأخذها  عة متب سنة القراءة  قوهل م: السلف عن  هراشت   كما  ،املتواتر

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





23 

 مشهورة:  كثيرة  السبعة باألحرف القرآن نزول وأحاديث

زام    بن    حكيم    بن    هشام    »سعت    قال:  -  عنه  الل  رضي  -  اخلطاب  بن    عمر    فعن   حياة  يف  قانالفر   سورة  يقرأ  ح 
 الل  صلى الل رسول قرئنيهاي   ل  كثرية  حروف على يقرأ هو  فإذا لقراءته، فاستمعت ،وسلم عليه الل صلى الل رسول
 اليت   السورة    هذه  أقرأك  من  فقلت:  بردائه،  فلب بته  سل م  حىت   فتصربت  الصالة،  يف  أساوره   فكدت  ،وسلم  عليه

،  فقلت:  ،وسلم  عليه  الل  صلى  الل  رسول  أقرأنيها  قال:  تقرأ؟  سعتك  ، وسلم  عليه  الل  صلى  الل  رسول  فإن  ك ذ ْبت 
:  ،وسلم  عليه  الل  صلى  الل  رسول  إل  أقوده  به  فانطلقت    قرأت، ما  غري  على  أقرأنيها  قد   يقرأ   هذا  سعت  إن  فقلت 

 عليه  فقرأ   هشام،  يا   اقرأ  أرسله،  :وسلم  عليه  الل   صلى   الل   رسول   فقال   ت قرئنيها،  ل  حروف   على   الفرقان  سورة
  ءة القرا   فقرأت    عمر،  يا  اقرأ  قال:  ث  لت،أ نز   كذلك  :وسلم  عليه  الل  صلى  الل  رسول  فقال   يقرأ،  سعت ه  اليت  القراءة

 ما  فاقرؤوا  أحرف، سبعة على  أ نزل  القرآن هذا إن أنزلت، كذلك   :وسلم عليه الل صلى  الل رسول فقال  أقرأن، اليت
 .«منه تيسر

 فراجعت ه ،  حرف   على  جربيل  »أقرأن   قال:  وسلم  عليه  الل  صلى  النيب  عن  -  عنهما  الل   رضي  -  عباس    ابن  وعن
 .(304٧) البخاري رواه  ؛ أحرف«  سبعة إل  نتهىا حىت  وي زيد ن  أ ست زيد ه   أ ز ل  فلم

  فأتاه   غ فار ،  بن   أضاة    عند  كان  وسلم   عليه  الل   صلى   النيب  »أن   : -  عنه  الل   رضي   -  كعب   بن   أيب  حديث   ويف
  ت طيق  ل  أميت  وإن ومغفرته، معافاته الل  أسأل فقال: حرف، على القرآن أ م ت ك   ت قر أ أن  يأمرك  الل  إن فقال: ،جربيل
 وإن ومغفرته، معافاته الل أسأل فقال: حرفني، على القرآن ت كم  أ    تـ ْقر أ   أن يأمرك الل إن فقال: الثانية، أتاه ث ذلك،

 الل   أسأل   فقال:  أحرف،  ثالثة  على  القرآن  أمتك   تقرأ  أن يأمرك   الل إن  فقال: الثة،الث  جاءه  ث  ذلك،  ت طيق  ل   أميت
  سبعة  على   القرآن   أمتك   تقرأ   أن   يأمرك   الل   إن  فقال:  الرابعة،  جاءه   ث   ذلك،   تطيق   ل  أميت   وإن   ومغفرته،  معافاته
 (.٨2۱) مسلم أخرجه ؛أصابوا« فقد عليه قرؤوا حرف   فأ مي  ا أحرف،

 يا   فقال:  جربيل ،  موسل  عليه  الل   صلى   الل   رسول   »لقي   قال:   -  عنه  الل   رضي   -  كعب  بن   أليبِّ   خر  آ  حديث   ويف
 قط،   كتاب ا  يقرأ  ل  الذي  والرجل  واجلارية،  والغالم،  الكبري،  والشيخ  العجوز،  منهم  أميني:  أمة   إل  ب عثت   إن  جربيل،

  باختالف   (2١204)   وأمحد  (،2۹44)  الرتمذي   أخرجه   ؛أحرف«  سبعة   على  أنزل   القرآن  إن   حممد،  يا   قال:
 يسري.
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  هذا   على  وهم   األمصار،  يف  ذلك   بعد  وتفرقوا   ،وسلم  عليه  الل  صلى   منه  احلروف    هذه  الصحابة   تلقى   هذا  وعلى
 املختلفة.  حبروفه وسلم  عليه الل  صلى الرسول من  سعوه مبا  القرآن وي قرؤون املسلمني،  ي علِّمون احلال

 

 السبعة: رفاألح معنى

 عدم  مرجعه  السبعة  األحرف  يقة قح  تفسري  يف  التعدد  وهذا  كثرية،   أقوال   السبعة  األحرف   معن  تعيني   يف   وللعلماء
  هذه   معن  ألن  ؛األحاديث  هلذه   الرواة  الصحابة  أقوال  أو  ،وسلم  عليه  الل  صلى  النيب  أحاديث   من  يفسرها  ما  ورود 

 معناها. عن السؤال إل  احلاجة تظهر  فلم ،عندهم واضح ا كان  األحرف

  األقوال  هذه   أقرب   ولعل   كثرية،  أقوال  على   ا فاختلفو   املصطلح،  هذا   بيان  يف   الجتهاد   إل  العلماء   احتاج  وبذلك
  حد    أقصى   أن  مبعن  الواحد،  اللفظ   يف  هبا  املرخص   املنزلة  السبعة  القرائية  الوجوه  هي  السبعة   األحرف  أن   للصواب

 أوجه.  سبعة هو  الواحدة   الكلمة نطق  يف ية القرآن الوجوه تبلغه أن  ميكن

 صلى   للنيب  جربيل   ع ل مها  ،وسلم  عليه  الل   صلى  النيب   قلب  على  الوحي  هبا  نزل  خمتلفة   كيفيات  يف  أوجه  سبعة  فهي
 للتوسعة.   وهي  الواحدة، الكلمة  يف تكون األوجه  وهذه عنه، الصحابة وتلقاها وسلم  عليه الل

  التوسعة   وغاية  ثالثة،  على  وبعضها  وجهني،  على   ي قرأ  وبعضها  واحد،  وجه  على  قرأي    الكري  القرآن  كلمات   وأكثر
  منها  بقي  وما   األخرية،  العرضة يف   نسخ  ما منها  السبعة  األحرف  وهذه  ،الواحدة  الكلمة  يف أوجه  سبعة  إل  وصلت 

 املتواترة. العشر  بالقراءات اليوم نعرفه ما هو بالقبول  األمة  وتلقته ،املتواتر بالنقل  إلينا ونقل

 وإقرائه  القرآن  بتعليم  واشتهروا  اء،بالقر    ع رفوا   -  أمجعني   عليهم  الل   رضوان  -  الصحابة  من  طائفة   هناك  وكانت
 وعبدالل   األشعري،  وسى م  وأبو  ثابت،   بن  وزيد   الدرداء،   وأبو   مسعود،  وابن   كعب،  بن  وأيب    األربعة،  اخللفاء   منهم:

  وهؤلء   ،الكثري  وغريهم  جبل،  بن   ومعاذ  حذيفة،  أيب   مول  وسال   هريرة،  وأبو   السائب،  بن  وعبدالل   عباس،  بن
   .أسانيد عليهم دارت  الذين هم الصحابة 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





25 

 بها:  والمقصود السبعة باألحرف المراد -

 وابن   الرازي  ضلالف  أبو  إليه  ذهب   ما  وهو  واحد،  القراءة  ورسم  الختالف  يف  أوجه  سبعة   السبعة  باألحرف  املراد
 هي: األوجه  وهذه اجلزري، ابن واستحسنه ب،الطي وابن قتيبة،

 وتأنيث: وتذكري،  ومجع، وتثنية، إفراد،  من  األساء اختالف  األول:

 تهم(.)ألمان رئ ق   ،[٨ ]املؤمنون:  ﴾  راع ون   و ع ْهد ه مْ  أل  ماناهت  مْ  ه مْ  و ال ذ ين  ﴿  مثل:

 وأمر: ومضارع  ماض من األفعال، تصريف  اختالف الثان:

 د(. بعِّ  نا)رب   قرئ  ،[١9 ]سبأ: ﴾  أ ْسفار نا ب نْي   باع دْ  ر ب نا ف قال وا ﴿   مثل:

 اإلعراب: وجوه  اختالف الثالث:

 (.يضار   )ول  رئق    ،[2٨2  ]البقرة: ﴾  ش ه يد   و ل   كات ب    ي ض ار   و ل ﴿   مثل:

 والزيادة: بالنقص  الختالف  الرابع:

 خلق(. )ما بنقص  واألنثى( )والذكر رئق   ،[3 ]الليل: ﴾ و اأْل نْثى الذ ك ر   خ ل ق   و ما ﴿  مثل:

 ري:والتأخ  بالتقدي  الختالف اخلامس:

 باملوت(.  احلق  سكرة )وجاءت قرئ  ،[١9 ]ق: ﴾  ب احلْ قِّ  اْلم ْوت    س ْكر ة   و جاء تْ ﴿   مثل:

 باإلبدال: الختالف   السادس:

ز ها ك ْيف    اْلع ظام   إ ل   و اْنظ رْ ﴿  مثل:  بالراء. )ننشرها( رئق   ،[259  ]البقرة: ﴾  نـ ْنش 

 :واإلدغام واإلظهار والتفخيم، والرتقيق  ة،واإلمال  كالفتح   - اللهجات   – اللغات  اختالف السابع:

 (.ى)موس ولفظ  (اك)أت يف واإلمالة  بالفتح قرأت   ،[9 ]طه: ﴾  م وسى  ح د يث    أ تاك   و ه لْ ﴿   مثل: 
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 : السبعة األحرف هذه  من والمقصود

 ا،مجيع    هبا   أقر   وسلم  عليه  الل  صلى   وأنه  ا،حرف    احرف    هبا  وسلم   عليه  الل  صلى  الل   رسول  على   نزل   جربيل   أن   -١
 يف   واختيارهم  الناس   لغات   إل  راجعة   السبعة   األحرف   أن  الذهن  إل   يسبقن   فال  هبا،  وا ؤ وقر   عليها،  الناس   وأقرأ 
 ون.ؤ يشا كما  ذلك

  الل  صلى لرسولنا فيه وليس محيد،  حكيم  لدن من تنزيل هي  الكري للقرآن السبعة  واألحرف الواحد احلرف  إن  -2
 وجه. أكمل   على الرسالة غوبل   ألمانة،ا  وأدى وسلم عليه الل  صلى  فعل وقد  ني،بامل البالغ إل وسلم عليه

  حبيث  التوسعة،  وهذه  الشرط  هذا  على  أنزل   القرآن  أن  املراد  بل  أوجه،  سبعة  على  تقرأ  كلمة  كل  أن  املراد  ليس  -3
  تعددت  ومهما  الواحد،  ظاللف  أداء  يف  والتنوع   دالتعد    ذلك  كثر  مهما  أوجه،  سبعة  الختالف   وجوه  تتجاوز  ل

 الواحدة. الكلمة  يف  وطرقها القراءات 

 ذلك   مجع  من  أول  بل  املشهورة،  السبعة  القراء  قراءات  ليست  السبعة  األحرف  أن  املعتربين  العلماء  بني   نزاع  ل  -4
 من   غريه   قادعتوا  لعتقاده  ل  القرآن،  عليها  أنزل  اليت   احلروف  لعدد   اموافق    ذلك  ليكون  الرابع؛  القرن  يف   جماهد  ابن

  بغري   يقرأ   أن  جيوز  ل   الذين  هم   املعينني   السبعة  هؤلء   أن   أو   السبعة،   احلروف   هي  السبع  القراءات   أن   العلماء 
 قراءاهتم.

 

 السبعة: األحرف مصير

 احتاد   مع   األلفاظ   يف   الختالف  إل   ترجع   ل  ألهنا القرآن؛ بقي   ما   وستبقى  هذا،  يومنا   إل   باقية   السبعة  األحرف   إن
 دون  األصلية  كتبته  على الكري القرآن رسم  امجيع   حيتملها  بسيطة أمور إل  ترجع وإمنا  اللغات،   اختالف ول ،عانامل

 فيقول:  عليه،  وتدل    له   تشهد  الواردة   األحاديث  ألن   ؛الرأي  هذا   صواب   اجلزري  ابن  ح ويرجِّ   وحركات،   إعجام
  عرضها  اليت ةاألخري  للعرضة جامعة  فقط، السبعة رفحاأل  من رسها حيتمله ما على مشتملة العثمانية  »واملصاحف

   .نآالقر  علوم يف الواضح ؛منها«  ا حرف   ترتك ل  هلا، متضمنة السالم، عليه جربيل على وسلم عليه الل صلى  النيب
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 : مفهوم تصحيح

 أهل   ع ا إمج  خالف  وهو  ،احلديث  يف  أريدت   اليت   هي  اآلن  ةاملوجود   السبع   القراءات   أن   قوم  ظن   شامة:  أبو  قال
 .١46 ص الوجيز  املرشد  ؛اجلهال  بعض ذلك   يظن وإمنا   ،ةقاطب  العلم

 

 :واألحرف  القراءات بين العالقة

 شهاب    أيب  بن   واملغرية  الرياحي،  العالية   أبو  منهم:  أيديهم،  على  وتتلمذوا  ،التابعني   من   عدد  الصحابة  عن  أخذ
 بن   واألسود   ليلى،  أيب  بن   وعبدالرمحن  الدؤيل،  داألسو   وأبو  حبيش،  بن  وزر   السلمي،  عبدالرمحن  وأبو   املخزومي،

  طبقة  إل   النيب   من   اتالقراء  تناقلت  وهكذا   ، كثري  وخلق   السائب،  بن  وعبدالل   املسيب،  بن   وسعيد   الن خعي ،  يزيد
 بعدهم. ومن ،التابعني  طبقة إل ث  ،الصحابة

 انتشار  مع   األمصار   يف   وتفرقت   وثيق ا،  ارتباط ا  به  مرتبطة   فهي  القرآن،  نزول   مع   بدأت   القراءات   أن   لنا  يتبني    وبذلك 
 يف    بـ يـِّن ات    آي ات    ه و    ب لْ ﴿    تعال:  قال  كما  ؛بعدهم  ملن  ونشروها  ووعوها  الصحابة  وحفظها  اإلسالمي،  الفتح

 .[49  :العنكبوت] ﴾   الظ ال م ون   إ ل   ب آي ات ن ا جي ْح د    و م ا اْلع ْلم   أ وت وا ال ذ ين   ص د ور  

 

 عنه:  اهلل رضي  عثمان زمن  في  راءقاإل

 عند   ث  ،حياته  طيلة   بكر  أيب  عند  مجعت   اليت   الصحف  ظلت  عنه،  الل   رضي  بكر  أيب   يد  على  القرآن  مجع  بعد
 عنها. الل  رضي  حفصة املؤمنني  أم عند  ث حياته طيلة  - عنه الل رضي  -  اخلطاب بن عمر

 بني   والشقاق  النزاع  وظهر  اإلسالمي،  العال  يف  اءاتقر ال  رتكث    -  عنه  الل  رضي  -  عفان  بن  عثمان  عهد  ويف
  هذه   الصحابة   وتلقى   أحرف،   سبعة  على   نزل  قلنا  كما  القرآن   ألن  ؛متوقع  مفهوم  الختالف  وهذا   املسلمني،
 حفظه   من   ومنهم   واحد،   حرف  على   القرآن  حيفظ   كان  من   الصحابة   فمن   اإلسالم،   بالد   يف   ونشروها  األحرف 

 هبا   نزل  اليت   األحرف   بكل  دراية  على   آنذاك  املسلمني   كل  وليس  ذلك،  من  بأكثر  حفظه  من  ومنهم  حرفني،  على
 برسم   وكتابتها   املصاحف،  جبمع  فأمر  ،عثمان  إل   النزاع  هذا   فوصل   ،وسلم  عليه  الل  صلى   النيب   هبا   أوقر   ،القرآن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





28 

  وأرسل  ،املشهورة  املدن   إل   لهارسوأ  ، وسلم  عليه   الل  صلى  النيب   هبا  قرأ   اليت   املتواترة  الصحيحة  األوجه  أغلب   حيتمل 
 املصر.  هذا أهل  قراءة افق تو  بقراءة النسخة هذه  من املسلمني  يقرئ قارئ ا  نسخة كل   مع

 ، وسلم  عليه  الل  صلى  الرسول  عن  املعروفة  الثابتة  القراءات  على  املسلمني   مجع  -  عنه  الل  رضي  -  مقصده  فكان
 رسم   وموافقة   ،وسلم  عليه  الل  صلى   الل   رسول  عن  املتصل   بالسند   قيالتل  القرآنية:  القراءة   قبول   معيار  بذلك   وصار
 عنه. الل رضي عثمان

 يف   محلته  من  كثري  مقتل  بعد  الضياع   من  القرآن  حفظ  هدفه  كان  فقد  بكر،  أيب  عهد  يف   األول  اجلمع  ِبالف  وهذا
 اليمامة.   معركة

  تلقاه   ما  فق و    القراءات   لتلقي  إليهم   ل رسأ    الذي  العثمان  املصحف   على  األمصار   من  مصر   كل   من  مجاعة   وأقبل 
 األمصار. من  مصر كل   يف التابعني  قراء  فربز  ،وسلم عليه  الل صلى  النيب عن  املقرؤون

 يقتدى   أئمة   ذلك   يف   صاروا   حىت   عناية،  أمت   القراءة   بضبط  واعتنوا  واألخذ،   للقراءة   قوم  جترد   التابعني،  فرتة   وعقب
 بالقبول.  قراءاهتم  تلقي على بلدهم أهل  عوأمج عنهم، ويؤخذ إليه،  ويرحل هبم،

 األئمة.  هؤلء رأس على ورواهتم  العشرة القراء  وكان

 

 : القراءات علم في  ندو   نمَ  لوأو  

 يعمر   بن   حيي  ،علماء  سبقه  أنه   قيل  ولكن  "القراءات"،  كتابه  يف  هـ  224  مسال    بن  القاسم  عبيد  أبو   أنه  املشهور 
 حامت  أبا  اجلزري  ابن  وذكر  وغريهم   ، احلضرمي  ويعقوب  ، الزيات  ةومحز   ، تغلب  بن   وأبان  ، هـ  90  قبل  ت

 يعمر. بن  حيىي  هو ألف   من أول  أن  والغالب القراءات يف  ألفوا  كلهم  ،هـ 225 السجستان
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 القراءات:  لعلم التدوين بدايات

 .جماهد(  لبن  )السبعة، –

 التحديد   فكرة  فظهرت  القراءات،  لعلم  والتجرد   التخصص  مرحلة  ظهرت  حينما  القراءات،  علم   يف  التدوين  ظهر
 أبو   اجلليل   اإلمام   قام  اهلجري  الثالث   القرن  أواخر   ففي   ،الضبط  وقلة   والقراءات،  الروايات  لكثرة   وذلك   والختيار،

 واقتصر   والتسهيل،  للتخفيف  قراءاهتم  على  الناس  جيمع  أن  بذلك  أراد  القر اء،  من  سبعة  باختيار  جماهد  بن  بكر
 ، (القراءات  يف  السبعة )  املعروف:  كتابه  يف  وذلك   تواترها،  من   بت والتث  تنقيحها  بعد  عةسبال  القراءات  هذه  على
 كبري ا.  عالمة   ثقة   الصنعة شيخ  فهو   واحلديث، القراءات يف  حجة   الل رمحه وكان

 ي رض  -  عثمان  أرسلها  اليت  املصاحف   عدد  على  القراء   عدد  جيعل   أن  أراد  ألنه  ؛العدد  هذا  على  اقتصر  أنه  ويقال
 باألحرف   املراد  فليس  القرآن،  هبا  نزل   اليت  األحرف  عدد  على  جيعلهم  أن  أراد  أنه  وقيل  ار،األمص  إل  -  عنه  الل

 جماهد.  ابن اختارها  اليت السبعة القراءات  السبعة

 كثري   ابن  واإلمام  املدن،  نافع اإلمام  هم:  قراءهتم  -  تعال الل  رمحه  -  جماهد  ابن  اختار  الذين السبعة  األئمة  وهؤلء
 اإلمام  هم   األئمة؛  من   ثالثة    اختار   الكوفيني   ومن  الشامي،  عامر  ابن  واإلمام   البصري،  عمرو   أبو  مواإلما  املكي،
 أمجعني. عنهم  الل رضي الكسائي واإلمام الزيات، محزة  واإلمام الن جود، أيب  بن عاصم

 اخلالف   أوجه  صرح  يف  -  عنه  الل  رضي  -  منه  حماولة    رواته،  أضبط  من  راويني   قارئ  لكل  جماهد  ابن  اختار  كما
 الواحد.  القارئ عن املرويات  لختالف  وبيان ا احلفاظ، على وتسهيال   منها، للمتواتر وحفظ ا  القراءات، بني 

 الذين   من  كثريون  أئمة  هبا  قام  -  وشروط    أركان    وفق  القراءات  من  والختيار  التحديد  فكرة  أعن  -  الفكرة  وهذه
 لم. الع هذا يف  ألفوا

 .للشاطيب( ونظمه الدان، روعم أليب  )التيسري –

 التيسري،  كتابه:  يف   الدان  عمرو  أبو  اإلمام  منهم   أئمة؛   القراءات   تسبيع  يف   جماهد   ابن   اإلمام   هنج   على  وتتابع
 التهان.  ووجه  األمان  بـحرز واملسمى التيسري لكتاب نظمه يف الشاطيب  واإلمام
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 خلف  بن  ف ري ه  بن  القاسم  أبو  الشاطيب  اإلمام  ومنهم   بعده،  من  اإلقراء  أئمة  عند  ول  وقب  رسوخ ا   ازداد  الختيار  وهذا
  صنفه  والذي   ،الدان  لإلمام  التيسري  كتاب  نظم  الذي   (  هـ  590  ت   )  الضرير  الرعين  األندلسي  الشاطيب  أمحد  بن

 اختارهم. الذين السبعة لألئمة  اتقرير   جماهد  ابن اإلمام   هنج على الدان  اإلمام

 اهلل:  رحمه الشاطبي يقول

 م ؤم ال   منه الل  بعون فأجنت  =  اختصاره رمت  التيسري يسرها ويف

 الل   رمحه  الناظم  قال  كما  واسع ا،  قبول    -  التهان  ووجه  األمان   حرز  اإلمام:  ساها  اليت   -  القصيدة  هذه  ولقت
 تعال: 

 متق بِّال   فاهنه التهان  ووجه =  تيمن ا األمان حرز وسيتها

 قارئ  كل  واختيار  السبعة،  القراء   أصول  الشاطيب  اإلمام  فيها  شرح  الطويل،  البحر  من   لمية  ألفية  قصيدة  وهي
 وبالغتها،  فصاحتها يف  ساحرة القصيدة  وهذه رمز، له راو أو قارئ فكل الرمز،  بطريقة والفرش األصول يف ومذهبه

 هكذا.  لفظ أي  فيها  يضع الل  رمحه الشاطيب يكن  فلم

 يف   غاية    تعال،  الل آيات  من آية  الفنون،  كثري   الذكاء،  يف أعجوبة    إمام ا كان  الل:  رمحه اجلزري  ابن   اإلمام  عنه  يقول
 ، النقطاعو   والعبادة  والولية  الزهد   مع   األدب  يف  رأس ا   اللغة،  يف   إمام ا  بالعربية،  بصري ا  للحديث،   حافظ ا  القراءات،

 أعلمه   ل   ما  والقبول   -  الشاطبية  قصيدة   يعن  -  الشهرة   من   الكتاب   هذا   ق  ر ز    ولقد   الشاطبية:  قصيدته  عن   ويقول
ا  أن  أحسب  ل  فإنن  الفن،  هذا  غري  يف  ول  أقول:  أكاد  بل  الفن،  هذا  يف   غريه  لكتاب   َيلو   اإلسالم   بالد   من   بلد 

  ومن   بالشرح   القصيدة   ه هذ  على  وتسارعوا  األئمة   وتتابع  منه.  نسخة   من   َيلو   علم   طالب  بيت   أن   أظن   ل   بل  منه،
  وهو   القصيد،  شرح  يف  الوصيد  فتح  شرحه  يف   أصحابه  أجلِّ   ومن  ،الشاطيب  اإلمام   تلميذ  السخاوي   اإلمام  أبرزهم؛

 يف   شعلة   اإلمامو   القصيدة،  شرح   يف  الفريدة  الآللئ   شرحه  يف  الفاسي   واإلمام   وأوسعها،  الشاطبية  شروح  أنفس
 وغريهم. املعان، إبراز  شرح  يف دسيقامل شامة  أيب واإلمام املعان، كنز  شرحه
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  يقول  وجل ،   عز  الل  بكتاب  والتمسك   والتزكية   اإلميان  معان  من   كثري ا  القراءات  جانب  إل  حوت  القصيدة   هذهو 
 تعال:  الل رمحه الناظم  فيها

ب ا غ ن اء   و أ ْغن =   ش اف ع   أ ْوث ق   الل   ك ت اب    و إ ن    م تـ ف ضِّال   و اه 

 جت  م ال   ف يه    يـ ْزد اد   و تـ ْرد اد ه   =  ح د يث ه   مي  ل   ل   ج ل يس   و خ رْي  

ات ه   يف   يـ ْرت اع   اْلف ىت   و ح ْيث    م تـ ه لِّال   اس ن   يـ ْلق اه   اْلق رب   م ن   = ظ ل م 

 جيتـ ل ى اْلع ز    ذ ْرو ة   يف   أ ْجل ه    و م نْ  =   و ر ْوض ة    م ق يال   يـ ْهن يه   ه ن ال ك  

 م و ص ال   إل ْيه    س ْؤل   ب ه   و أ ْجد رْ  = حلب ي ب ه   إْرض ائ ه   يف د  يـ ن اش  

 

 تعالى: اهلل  رحمه ويقول

ظ    حت  ض رْ   = ف غ بْ   غ يب ة   و ع نْ  اص ْدر   ام  س ال   و ع شْ   م غ س ال   أ نـْق ى  اْلق ْدس   ار  ح 

ا  اْلب ال   م ن   فـ تـ ْنج و  ر  مج ْ  ىع ل   ك ق ْبض    = ب ال يت   ل ك    م نْ  الص رْب   ز م ان   و هذ 

ن ا أ ن    و ل وْ  ائ بـ ه   =  لتـ و ك ف تْ   س اع دتْ  ع يـْ  و ه ط ال    د مي ا   ب الد ْمع   ا س ح 

بـ ْهل ال   يمت ْش    األ ْعم ار    ض يـْع ة   فـ ي ا =  ق ْحط ها  اْلق ْلب   ق ْسو ة    نْ ع   و لك ن ها  س 

ي ْرب ا اْلق ْرآن   ل ه    كان  و   =  و ْحد ه    الل   إل  اْستـ ْهد ى   م ن   ب ن فس   و م ْغس ال   ش 

ني   ع ب ري   ب ك لِّ  =  ف تف تـ ق تْ  أ ْرض ه   ع ل ْيه   و ط اب تْ   خم ْض ال  أ ْصب ح    ح 

 م ْشع ال  اْلق ْلب   يف   يـ ْهت اج   األ س ى ْند  و ز    = مه  ه   يـ بـْع ث   و الش ْوق   ل ه   ف ط وىب

 ْجت ب   ه و  
 م ؤ م ال   م ْست م ال   اغ ر يب   اق ر يب   =  ك لِّه مْ   س  الن ا ع ل ى  يـ ْغد و امل
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 تعال: الل  رمحه ويقول

ال    الذ اك ر ين   ر ْوض   تـ ْعد   و ل   =  م ْقب ال   ف اْست ْسق   الل   ذ ْكر    اْلق ْلب   ر و ى  فـ ت ْمح 

ثْـل ه   و م ا =  ع ْذب ه   م ثْـر اة   اآلث ار   ع ن   و آث رْ  ْصن ا ل ْلع بد   م   م ْوئ ال  و   ح 

اب ه   م نْ  ل ه    أ ْْن ى ع م ل   و ل   اة   =  ع ذ   م تـ ق ب ال   ذ ْكر ه   م نْ  اجلْ ز ا غ د 

 

 ورده:  على  المداوم  صحبته،   في الصادق القرآن صاحب  حال اهلل رحمه  ويصف

 م ك م ال   الذ اك ر ين   أ ْجر   خ رْي   يـ ن لْ  =  ل س ان ه   ع ْنه   اْلق ْرآن   ش غ ل   وم نْ 

ال    اخلْ ْتم   م ع    = اْفت ت اح ه   إ ل   األ ْعم ال   أ ْفض ل   او م   ا ل   ح   م و ص ال   و اْرحت 

 

 قصيدته:   عن فيقول  العلماء، تواضع في مثال   الرباني  م اإلما  هذا لنا  يضرب الضبط، وهذا البراعة هذه  ومع

د  ك    ع ل ْيه   يـ ن اد ى  = ب ب اب ه   ن ْظم ي اْلم ْجت از   أ يـ ه ا أ خي  أ مجْ ال   الس ْوق   اس 

رْي   ب ه   و ظ ن   يج ه   و س ام حْ   اخ  ْله ال   كان    و إ نْ   و احلْ ْسن   ْغضا ء  ب اإل   = ن س   ه 

ْحد ى   و س لِّمْ  ْخر ى  =  إ ص اب ة   احلْ ْسنـ ي نْي   إل   ف أ حْم ال   ص ْوب ا ر ام   اْجت هاد   و ال 

 م ْقو ل   ج اد    م نْ  وْلي ْصل ْحه   احلْ ْلم   م ن   = ب ف ْضل ة   ف ادر ْكه    خ ْرق    كان    و إ نْ 

 أيض ا: ويقول

رْت   إ ل   و م ايل    = و قـ و ت ى و اْعت ص ام ي  ح ْول   و ب الل    م ت ج لِّال   ه  س 

 م تـ و كِّال   ض ار ع ا  اْعت م اد ي ع ل ْيك   = و ع د يت   ح ْسيب  الل   أ ْنت   ر بِّ  فـ ي ا
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 : النشر( وكتابه الجزري )ابن  – 

 أن   وبعد  السبعة،  القر اء  قراءات   تقرير   يف   ودورهم  الشاطيب  واإلمام   الدان   عمرو  أيب   واإلمام  جماهد  ابن  اإلمام  بعد
  هناية   حىت   والقبول   بالتواتر   السبع  القراءات  انفراد  استمر  رواهتا،  ومعرفة   القراءات  هذه  أسانيد   األمة   يف   رسخت

 يتناوهلا  ل   اليت   القراءات  بعض  أولوية  يظهر   من   اإلقراء   أئمة  من   جاء   ث  ري،ج اهل  التاسع  القرن  ومطلع  الثامن   القرن 
 العمري   يوسف   بن   علي  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد   ينالد  مشس  اإلمام   القراء   شيخ  ْنم  وسطع  جماهد،  ابن   اإلمام

  كقراءة  اءات قر ال  بعض  تضمني   عدم  على   اعرتض  فقد   ،تعال   الل   رمحه  اجلزري  بابن  املعروف   الشريازي  الدمشقي
ا  وأعلى  ،املدن  نافع   اإلمام  شيخ  وهو  املدن،  جعفر  أيب   اإلمام   وقراءة   احلضرمي،  يعقوب  اإلمام  وقراءة  منه،  سند 
 البزار. هشام بن خلف   اإلمام

  القراءات  هذه  يف  ونظم  التيسري،  حتبري   كتابه:  يف  الثالثة  القراء   هؤلء  أسانيد  تواتر  بإثبات  اجلزري  ابن  اإلمام  فقام
  جري ا   راويان  الثالثة   القراء  من  قارئ  لكل   واختار  املرضية،  الثالث  القراءات  يف  املضية  بالدرة   املعروف  نظمه  الثالث

 األمة. على  للتيسري  جماهد  ابن  سنة على

 على  مبنية  علمية  نتيجة  هي  وإمنا  عنده،  انفعالية  عواطف  على  مبنية  ليست  اجلزري  ابن  اإلمام  من  اإلضافة  وهذه
 يف  العلماء  كالم  املقرئني   منجد  كتابه  يف  اجلزري  ابن  ذكر   ولذا   الثالث،  القراءات  هذه  تواتر  تثبت  قوية  ةعلمي  أدلة
 فاتن   ما   ولعمري  الل:  رمحه  وقال   ،الثالثة  هبذه  واؤ قر   خمتلفة  طبقات  يف  العلماء   من  اكثري    وسى  الثالثة،  هذه  تواتر

مجون  مذكورون   لهمكو   هبا،  قرأ  أنه  حتققت   من  إل   أذكر   ل  ألن   لكثري ؛   ذلك   من  فثبت   ،القراء  طبقات  كتايب  يف  م رت 
  مع   الثالث  القراءات  وهبذه  ،الكذب  على  تواطئهم  مستحيل  مجاعة  من  مجاعة  تلقاها  متواترة  الثالث  القراءات  أن

 عشر ا.  القراءات متت  الشاطيب اإلمام   نظمها اليت  السبع

  هذا  آلة   نم  لديه   مبا   القراءات   يف   كتب  ما   واستيعاب  ات،راءالق  خدمة  يف  اجلزري  ابن  اإلمام   اجتهد  ذلك   بعد  ث
 كتابه  استخلص  حىت  الشاطبية،  شروح  فيهم   مبا   الفن   هذا  كتب  من  كثري   على  فاطلع  أسانيدها،  ودرس  العلم،
 الدان   عمرو  أبو  اإلمام  يستوعبها  ل  أخرى  وجوه ا  فيه  وأورد  العشر،  القراءات  يف  النشر  وهو  صنفه،  الذي  العظيم

ا   نظم ا   الل   رمحه  ونظم   ،منظومته  يف   الشاطيب  اإلمام   ول  التيسري،  كتابه  يف  يف النشر   طيبة   ساه   العشر   للقراءات  جديد 
 .العشر القراءات 
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 أما   الصغرى،  العشر   بالقراءات  أول    أكملها   اليت  اجلزري  ابن  ثالثة  مع   جماهد  ابن  اإلمام   سبعة   على  واصطلح 
  العشر   بالقراءات   ليهاع  فاصطلح   ،سبقه  من   يستوعبها  ل   اليت  بالطرق   زرياجل  ابن   حررها   اليت   العشر   القراءات 
 الكربى.

  عن   واألخذ  والدرس  والرتحال،  بالتنقل  حافلة  طويلة  حياة  عاش  حافظ ا،  إمام ا  الل  رمحه  اجلزري  ابن  اإلمام   كان  وقد
  القراءات   علم  حمقق  اإلمام  هذا  دويع  والتأليف،  والكتابة  واإلقراء،  التعليم  وحلقات  عليهم،  الكتب  وقراءة   الشيوخ،

 كتب.  ما أنفس  من بالتأليف  التجويد علم يف إضافاته أن  كما  زمانه، يف مهاعلو  هنضة ورائد

 وهلا  التجويد،  علم   متون  أشهر  من  هي  اجلزريةبـ  املعروفة   يعلمه،  أن   القرآن  رئقا  على  جيب   فيما  املقدمة   ومنظومته:
 عليها. روامي    أن بد  ل  التجويد لعلم  والدارسون  كثرية،  شروح

  العلم  طلبة   وتشجيعه  ،الفن  هلذا   وضبطه  علمه  غزارة   يف  عليه  الل   بفضل   متحدث ا  نفسه  عن   اجلزري  ابن   اإلمام   يقول
  القرآن   مجيع  قرئهأ    فإن  ،القراءات  طلبة  من  جاءن  نم    أنه  ألتزم  أن  مع  العلم:  هذا  عنه  فيأخذوا  ،إليه  يأتوا  أن

 ما  فغاية   نفسه،  من  إعاقته  تكون  أن   إل   واحد   شهر  يف   فيها   دخل   وما   والطيبة،   نشرلا  مبضمن   العشر  بالقراءات 
ا   أعلم  ل   الذي  أحد،  الفن  هبذا   علمه  يف   يشاركه  ل  إمام ا   ويعود   أشهر ،  ثالثة    بلده   عن   منكم   واحد  يغيب   أحد 
 علي .  قرأه من إل  يعرفه األرض  وجه  على اليوم

  علم  رئاسة   إليه  انتهت  ،الدين  مشس  املقرئ،  اإلمام،   احلافظ  الغمر:   إنباء  كتابه  يف  حجر   ابن  تلميذه  عنه  وقال 
 األعظم.  اإلمام بالده: يف  يـ ل ق ب   وكان املمالك، يف القراءات 

 غاية  الفذ  كتابه  يف  منهم  ألربعة  ترجم   نهإ  حىت  وذكور ا،  إناث ا  بأولده  الشديدة  عنايته  الع ل م    هذا  عن  حيكى  ومما
 بني   من  حظيت  فإهنا  اجلزري،  حممد  بن  حممد  بن   حممد  بنت   سلمى  بنته  منهم  ونذكر  ،قراءلا  طبقات   يف  النهاية
 التجويد   مقدمة   وحفظت  مبكرة،  سن    يف   القرآن  حفظت  فقد   ، النهاية  غاية  أبيها:  كتاب   يف  برتمجة   أخواهتا

 صحيحة   قراءة   شرالع  بالقراءات  أبيها  على  القرآن  وعرضت  واأللفية،  النشر،  وطيبة  النحو،  ومقدمة  وعرضتها،
 والفارسية.  بالعربية  ونظمت   والعربية، العروض وتعلمت راءات،الق  أوجه مجيع على  مشتملة جمودة

 ومن   واملرتلني،  اجملودين  القراء  من  هؤلء  ومجيع  زاده:  ىكرب   طاش  عنهم  قال  كما  ،أولده   بقية  حال  كان  وكذا
 وفخر ا   أهله،  هؤلء  بيت  حبذا  ويا  أصلهم،  هذا  لفروع    وطوىب  ،مفروعه و   هؤلء   أصل  فطاب  احملدثني،  حلفاظا

 وأرضاهم.  عنهم الل  رضي حمله،  البيت هذا مثل  لساكن
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 : الشاذة القراءات

 لغة: الشاذ

  الشيء   )شذ   ،واملفارقة  النفراد  على   يدل  والذال   )الشني   فاس:   ابن  قال   ؛النفراد  مبعن:  الشذوذ  من   لغة:   الشاذ
 ا(. شذوذ   يشذ

 ا: ح  اصطال الشاذة القراءة

 إهنا: حبيث لقبوهلا، اسابق    املذكورة  الثالثة األركان أحد   فقدت  قراءة  كل  هي :ااصطالح    لشاذةا القراءة 

 متواترة. تكن ل  -  ١

 كلها.   العثمانية املصاحف رسم خالفت  أو  -  2

 شاذة. فهي   العربية، اللغة يف  أصل  هلا  يكن ل أو  -  3

 

 : ات راءالق من الشاذ تعريف في  العلماء  وأقوال مذاهب

 هبما؛  فلالستئناس   األخريان  الشرطان   أما   األصل،  هو  التواتر  شرط  ألن  مبتواتر؛  ليس  ما   أنه  الشاذ   تعريف   يف   قيل
 للشرط   خمالفة  تكون  فقد  ،املتواترة  غري  القراءة  أما  أحدمها،  أو  األخريين  للشرطني   خمالفة  متواترة  قراءة   توجد  ل  ألنه

 الشاذة.  القراءات مجيع  الح هو وهذا  ،الثالث للشرط  خمالفة تكون  أو ،الثان

  القراءات   على   زاد   مما   شيء   يتواتر  ل   أنه  على   والفقهاء   األصوليون  "أمجع   تعال:  الل   رمحه   النويري  اإلمام   يقول  -
 ِبالفه".  يعتد  ل  من إل  ا أيض   القراء  عليه أمجع كذلك   العشرة،

 تلقيها  على  الناس  أمجع  اليت  العشرة   األئمة  قراءة  هي  ثةالثال  األركان  زماننا  يف  مجع  "والذي  :اجلزري  ابن  وقال  -
  بالقبول".

 شاذ".  فهو   العشرة وراء  ما أن  "والصحيح :السبكي ابن عن نقال   الل رمحه وقال -
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 تندرج   - التفسري  وجه  على  القراءات  يف   زيدت  اليت  وهي  - املدرجة أو  اآلحاد  بطريق  املروية   فالقراءات  هذا،  وعلى
 تعريفهما. يف تدخل  فال  ،باملعن روي  ما أو مطلقا هلا سند  ل  اليت  امأ الشاذة،  حتت

 : اخلالصة

 املتواترة.  القراءات تقابل اليت  هي الشاذة  فالقراءات

 .املقبولة(  القراءة أركان  من أكثر  أو ركن ا  دت فق    )من بأهنا وعرفت

 املصحف.  وخالفت   بوجه ولو  العربية  ةاللغ   ووافقت سندها  صح    اليت  القراءة هي :التعريف هذا اجلمهور  واعتمد

 

 القراءات:  شذوذ تاريخ :ا ثاني  

 القراءات:  شذوذ تاريخ في رأيان  للعلماء

 -  الرسول  فيها  تعرض  اليت  األخرية   العرضة  هو:  والشاذة  الصحيحة  القراءات  بني   الفاصل  احلد  إن  األول:  الرأي
 بعض   فيها  نسخت  وقد  رمضان،  شهر  يف  مرتني   مالسال  عليه  جربيل  ىعل  الكري  القرآن  -  وسلم  عليه  الل  صلى

 ا. شاذ   يعترب  األخرية العرضة حىت  نسخ ما  فكل  ،القرآنية ياتاآل

 ما  بإحراق  وأمر  املصاحف،  كتبت  حينما  عنه  الل  رضي  عثمان  اخلليفة   عصر   يف   يظهر بدأ  الشذوذ  إن  الثان:  الرأي 
  القراءة   أركان  يف   بالتأمل   ذلك   وي درك   لشاذة،او   الصحيحة  القراءات   بني   فاصال    ا حد    ذلك   فيعترب   عداها،

 لقبوهلا.  شرط العثمانية املصاحف  ألحد القراءة  موافقة  حيث  ؛ الصحيحة

 أعلم. والل  ،اإلمام املصحف على  األمة مجع  تاريخ لواقع األقرب هو  الثان والرأي 
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 : بها  العمل وحكم الشاذة القراءات حجية ا:ثالث  

 بالشاذ:  القراءة حكم  - أ

 القراءة   جتز  ل   فلو   وخارجها،  الصالة   يف  هبا  ون ؤ يقر   كانوا  الصحابة  ألن   بالشاذ؛  القراءة  العلماء  بعض  أجاز  -  ١
 الشريعة   نقلة   وهم  ِبربه،  الحتجاج  يسقط  احلرام   ومرتكب  ا،حمرم    ارتكبوا   بل   ،قط  يصلوا  ل   أولئك   لكان  ،هبا

 بالل.  والعياذ اإلسالم، أساس   بذلك فيسقط

 مالك. عن الروايتني  وإحدى حنيفة   وأيب الشافعي  ألصحاب   ني القول أحد  وهذا

 إمجاع   البعض   نقل  بل  ،خارجها  ول  الصالة   يف  ل   ا،مطلق    هبا  للتعبد  بالشاذ  القراءة  جواز  عدم   على  اجلمهور  -  2
  ألن   ا؛بقرآنيته  حيكم   فال   بالتواتر،  تثبت   ل   الشواذ   القراءات   أن   حبجة   -  وغريه   عبدالرب   كابن   -  ذلك   على   املسلمني 

  املصحف  على  الصحابة  بإمجاع  أو   ،األخرية  بالعرضة  منسوخة  فإهنا  ،بالنقل  ثبتت  وإن  بالتواتر،  إل   يثبت  ل   القرآن
 ذلك. يف  معروفة العطار  مقسم بن شنبوذ  ابن  وقصة بالشواذ، قرأ  ن م   استتابة على  بغداد فقهاء فق ات   وقد ،العثمان

  ل  حتري   منع   به  القراءة   من   ممنوع   العشر   وراء ما  أن   وغريه   الصالح  بن   رو عم  أبو عليه  نص  "والذي  :اجلزري بنا قال
 .بالشاذ" القراءة  جتوز "ل السبكي: ابن  وقال ،كراهة  منع

 ى عل   القدرة  عند   -  الفاحتة   وهي  -  الصالة   يف   الواجبة   القراءة   يف   هبا  قرأ   إن   فقال:  ،العلماء  بعض   توسط   وقد  -  3
  ل   فيما   هبا   قرأ   وإن   بذلك،   القرآن  ثبوت  لعدم  القراءة؛   من  الواجب   أدى   أنه  ن يقيت  ل  ألنه   صالته؛  تصح   ل  غريها
 القرآن. عليها  أنزل اليت احلروف  من ذلك   يكون أن جلواز  مببطل؛ الصالة  يف أتى أنه ن يتيق   ل ألنه  تبطل؛ ل  جيب

 

 الشاذة:  بالقراءات واالستشهاد  العمل حكم - ب

 العمل  جيوز  العلماء،  عند  مقبولة  اآلحاد  وأخبار  األحاد،  أخبار   منزلة  هلا  ال  زيتن  هبا  العمل  جواز  على  اجلمهور  -  ١
 ميني   قطع   يف   كما   الفقهية،  األحكام   من   كثري   يف  هبا   العلماء  احتج   وقد   منها،  الشرعية  األحكام  واستنباط  هبا

 "أيديهما".  بدل: أمياهنما" فاقطعوا  والسارقة  "والسارق عنه: الل  رضي مسعود ابن  قراءة على  السارق
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 أيام  ثالثة  "فصيام   عنه:  الل   رضي  مسعود   ابن   بقراءة   اليمني   كفارة  صوم   يف   التتابع  وجوب  على   احلنفية   واحتجت 
 "متتابعات". كلمة   بزيادة متتابعات"

 هبا. العمل  جيوز  فال ا،قرآنيته  تثبت ل  الشاذة  القراءات حبجة   ،الشافعية  مجهور   ذلك  يف خالف  -  2

 ِبرب   العمل   حكم   يف   هناإ  أي:  ا؛خبار  أ  كوهنا  عموم   انتفاء  قرآنيتها  انتفاء   من   يلزم   ل  بأنه  ك لذ   عن   اجلمهور   جاب أو 
 به.  يعمل  الواحد  وخرب  الواحد،

 : والصرف النحو قواعد  يف الشاذة   بالقراءات  الستشهاد  حكم

  وجيوز   ،العلماء  تفاق اب  والصرفية   النحوية   القواعد   يف  الشاذة   بالقرارات   الستشهاد   فيجوز  ،هبا  الستشهاد   عن   أما
   واإلعراب. اللغة  حيث  من وجهها  وبيان الكتب  يف  تدوينها  وجيوز ا،عملي   ل انظري   وتعليمها تعلمها  كذلك 

 : اخلالصة

 عثمان  هبا  بع ث   اليت   األئمة   مصاحف  يف   وطاملضب  هو   بالتفاق،  الصالة   به  جتوز    الذي  "القرآن   عابدين:  ابن   قال 
،  مجلة    املتواتر   هو  وهذا   العشرة،  األئمة  عليه  أمجع   الذي   وهو  ،األمصار  إل   عنه  الل  رضي  السبعة   فوق  فما  وتفصيال 

 . هـ ا الصحيح"؛ وهو العشرة، وراء   ما الشاذ وإمنا  ،شاذ غري  العشرة إل

 

 وهي:  ، بشروط َنح وي حكم  أو شرعي حكم  في  القراءات بهذه االحتجاج  يجوز ولكن

 قرآن.   أهنا اعتقاد عدم (١)

ا هم و ي أل (2)  قرآن.  بأهنا أحد 

  يف   دوِّنت   ألهنا  هبا؛  حيتج   م ن  عند  الل غوية  أو   الشرعية   األحكام  يف  هبا  الحتجاج  باب  من  هلا   ذكر ه  يكون  أن  (3)
  حكم    أجل   من   والرواية،   النقل  مبعن   واذ،الش  قراءة   أجاز  م ن   قول   حيمل   هذا   وعلى   الغرض،  هذا   أجل   من   الكتب 
 . ل غوي أو  شرعي
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  القراءات   بعد  القراءات  أشهر  من  األئمة  هؤلء  قراءات  وتعد    إليهم،  الشاذة  القراءات  بنسبة   األئمة  من  عدد    اشت هر
  ذكر   قدو   السند،  صحيحة   عندهم  وهي  التواتر،  حد    تبل غ  ل  إذ   اآلحاد؛  عداد  يف  جيعلها  العلماء  وبعض    العشر،
 عشر(. األربعة القر اء   األئمة يدانأس يف  الغرر، البديعة  )العجالة كتابه:  يف املتويل الشيخ سندهم

 

 هم:  األئمة وهؤالء

 كثري،   ابن  اإلمام   مع   مكة   أهل  مقرئ  ،هـ  ١23  سنة   املتوىف  السهمي،  حميصن   بن   عبدالرمحن  بن   حممد   اإلمام  •
 بالعربية. مكة قراء وأعلم

 مقرئ. حن ْوي ،هـ  202  املتوىف  البصري، اليزيدي املبارك بن حيىي  واإلمام  •

، علم ا زمانه إمام البصري  نساحل واإلمام  •  . هـ ١١0  املتوىف  وعمال 

 . هـ ١4٨ املتوىف األعالم، األئمة مقرئ  جليل،  إمام األعمش،  م هران   بن سليمان واإلمام  •

 

  -  وتواترها  قراءهتم  صحة  على  اجملمع  العشرة  دون  األئمة  من   غريهم  أو  األربعة   األئمة  هؤلء  م ن   إلمام  ن سب  فما
 به  القراءة   وحتر م  كذب،  القرآن  من  أنه  السامعني   وإيهام  قرآني ته،  اعتقاد  وحير م  قرآن ا،  يسمى  ل   مردود،  شاذ    فهو

 .علماءال بإمجاع كله  وهذا به، يقرأ م ن وي عز ر الصالة،  خارج أو  الصالة يف  وذلك  قرآن، أنه  على مطلق ا

  

 : ةالشاذ  القراءة فوائد

 يف   وهي  ،يدفعها  وأ  هبا  يعاجل  ما  هناك  يكن   ل  ذاإ  معناها  يقتضيه  مبا   ويعمل  هبا  حيتج  هنا أ  منها:  ؛وحكم  فوائد  هلا 
 اليمني   ة كفار   يف   تعال  الل   قول  ذلك  ة مثل أ  من   العلماء  مجهور  يأر   هو   وهذا   ،الواحد  خرب   حكم   يف  هبا   الحتجاج

 على   (متتابعات  يامأ  ةثالث)  عنهما   تعال  الل  رضي  كعب  بن  يبأ  و   مسعود  ابن  ةقراء  يف  جاء  ،(يامأ  ةثالث)  :صيام  يف
  .اليمني  ةكفار   صيام  يف التتابع يلزم  نهأ فقالوا  ،العلماء  من  ة مجاع السند هذا
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 ة عائش  ة قراء  ذلك   منو   ،تعال  الل   مراد  فهم  على  هبا  ستعانوي    ،معناها  وتبنيِّ   ،ةاملتواتر   القراءات   تفسر   هناأ  -2
 .خالويه  ابن ذكره  ؛(العصر ةصال  الوسطى ة والصال  الصلوات على حافظوا ) :عنهما تعال الل  رضي ة حفصو 

   .والستشهاد الستئناس يف الشعر من فضلأ  هيو  ،ةاللغ علوم روافد  من  ارافد   تعترب -3

  جعل   وقد   ، ةاملتواتر   القراءات   لنا   تتبني    الشاذة   القراءات   ة فبمعرف  ، ةاملشهور   القراءات   على  دليل   الشاذة   القراءات   -4
  اربط    القراءتني   بني   فربط  ،ةاملشهور   القراءات  من  كثري  وجود  على  أدلة  ةالشاذ  ءاتالقرا  بعض   جن   بنا  الفتح   أبو
 ، [١٧5 :عمران آل] ﴾  أ ْول ي اء ه   َي  وِّف    الش ْيط ان   ذ ل ك م   إ من  ا﴿  :تعال قوله يف عباس ابن ة قراء  يف جاء ما مثل ا،قوي  
 َيوف.  املشهورة ة القراء يف ذف ح   الذي املفعول  إرادة ىل ع دللة   جن  ابن ويرى  ،أولياءه وفكم َي   :عباس ابن  قال

 والقراءات   ،القاضي  عبدالفتاح  لشيخل   ؛الشاذة  القراءات   لإ  امأجور    ارجع   ،الشاذة  القراءات   باب  يف   لالستزادة 
   هالل عبدالفتاح سامي  الدكتور الشاذة 

 

 :والتابعين الصحابة من بالقراءة المشتهرون

 ا وأب   مسعود،  وابن   ثابت،  بن  وزيد   كعب،  بن  يب  وأ    ،اوعلي    عثمان ،  القرآن  بإقراء  صحابةال  من  املشتهرون  كان
 .اإلسالمية واألمصار  اآلفاق إل  باملصاحف وعنهم عنه الل رضي  عثمان أرسلهم  الذين أولئك وسائر الدرداء،

 بن   وسليمان  عبدالعزيز،  بن  وعمر   ،ام  وسال    وعروة،  املسيب،  بن   سعيد  القرآن  بإقراء  التابعني   من  املشتهرون  وكان
 . نيوآخر  طاءع هاوأخ يسار،

  ومظاهر   ،السالئق  اضطراب  من  الناس  إل  يتسلل  أخذ  ما  إل  القرآن  علماء  من  كثري  انتبه  التابعني   عهد  آخر  يف
  القراءات   بأمر  وهنضوا  منهم  قوم    فتجرد  ،القرآن(  اللفظ  يف  اخلطأ  )أي  اللحن  وبوادر  ،العربية(  غري  )أي  العجمة

 .التفسري وعلم  احلديث  يف ذلك مثل  فعلوا ماك  ،بأسانيدها عنونوي   ،وحيصروهنا بطوهناضي

  القراءات  تنسب   وإليهم   ،األمصار  خمتلف   يف   والقراء   العلماء  ثقة   حازوا   عشرة   أئمة   بذلك   هنض   ممن   هراشت    وقد 
   .العشرة
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 -  6  ،كثري  ابن  اإلمام  -  5  ،مرعا  ابن  اإلمام  -  4  ،محزة  اإلمام  -  3  ،عاصم  اإلمام  -  2  ،نافع  اإلمام  -  ١
  اإلمام   -  ٨  ، قراء  ثالث   هبم  أحلق  وقد   ،السبعة  القراء   هم  وهؤلء   ،الكسائي  اإلمام  -  ٧  ،البصري  عمرو   أبو  اإلمام

 .اجلزاء  خري عنا الل جزاهم العشرة  القراء هم وهؤلء  خلف، اإلمام - ١0 ،يعقوب اإلمام - 9 ،جعفر أبو

   .الل عند من  اقرآن   تعترب  هي اليت بولةقامل الصحيحة القراءات  هي وتلك

 

   :ورواتهم  العشر القراء

 الذين   والرواة   املدينة،  يف هـ  ١96 سنة   وفاته   كانت   التابعني،  تابعي  من  ر ؤي،  أبو   نافع   وهو   املنورة:   املدينة   قارئ نافع
   سعيد. ن ب عثمان هوو  املصري  وورش مينا، بن  عيسى واسه املدن قالون راويان: مها عنه نقلوا

  كة م  يف   تويف  الدمشقي،   كثري   ابن   غري   وهو   كثري  بن   عبدالل  واسه   ،التابعني   من   وهو   املكرمة:   مكة   قارئ  كثري  ابن
 املكي.  عبدالرمحن بن حممد  واسه وقنبل املكي، بزة بن  حممد  بن أمحد  واسه يالبز  مها: وراوياه   ،هـ ١20 سنة

 وهو  وريالد    مها:  وراوياه  ،هـ  ١54  سنة  الكوفة  يف  تويفِّ   وقد  ،العالء  بن  انزب    واسه  البصري:  العالء  بن  عمرو  أبو 
 ان.زب   بن صال  وهو والسوسي   عمر، بن حفص 

 ار عم    بن   هشام  مها:  وراوياه  ،هـ  ١١٨  سنة  دمشق  يف  تويف  دمشقي  تابعي  وهو  عامر،  بن  عبدالل   وهو  عامر:   ابن 
   القرشي. أمحد  بن عبدالل  وهو ذكوان  وابن الدمشقي،

  شعبة   مها:  وراوياه   ،هـ  ١2٨  سنة   الكوفة   يف  تويف  التابعني،  أحد   وكان  الكوفة،   قارئ  وهو   النجود:   أيب  بن  عاصم
   الكويف. ارالبز   سليمان بن  وحفص الكويف،  اشعي   بن بكر  أبو وهو

 ار،البز    هشام  بن   خلف   مها:  وراوياه  ، هـ  ١56  سنة   فيها  تويفِّ   الكوفة،  اء قر    أحد  وهو  ات:الزي    حبيب  بن   محزة
   الصرييف. خالد بن د وخال  

 ،هـ   ١٨9  سنة   الكوفة   يف  تويف  الكوفة،  اء قر    نم    وهو   محزة،  بن   علي   الكوفة  شيخ   املعروف   النحوي   وهو  الكسائي:
   العالء. بن  عمرو أيب  عن الراوي الدوري  وحفص  خلد،  بن الليث  احلارث أبو  مها: وراوياه
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 وردان  ابن  مها:  وراوياه  ،هـ  ١2٨  سنة  فيها  تويف  وقد  املنورة،  املدينة  من  يتابع  القعقاع،  بن  يزيد  واسه  جعفر:  أبو
 از.مج   بن  سليمان واسه از مج   وابن املدن، وردان بن عيسى وهو

 املتوكل   بن   حممد   وهو   ر و ْيس  مها:  وراوياه   ،هـ  205  سنة  البصرة   يف  تويف  :البصري  احلضرمي  إسحاق   بن  يعقوب  
 البصري.  ؤمن عبدامل  بن ور ْوح  اللؤلؤي، 

 وإدريس   اق،الور    إبراهيم  بن  إسحاق   مها:  وراوياه  ،هـ  229  سنة  بغداد  يف  تويف  البغدادي:  البزار  هشام  بن  خلف 
   .اداحلد   عبدالكري بن

 

 : اآلن العالم في  المشتهرة الروايات

 وشبه   يا،سآ  وجنوب   العريب،  الشرق  يف  اإلسالمي:   العال  معظم   عليها   اليت  الرواية   وهي   ،عاصم  عن  حفص   –
 روسيا. يف  اإلسالمية واجلمهوريات  وأفغانستان، وإيران،   وتركيا، اهلندية، القارة

 رو عم  أيب  قراءة  إل  انتقلوا  ث  اهلجري،  اخلامس  القرن  أواخر  إل  نافع  عن  ورش  برواية  يقرؤون  مصر  أهل   كان  وقد
  بذلك   صرح  كما  اهلجري،  عشر  الثان  القرن منتصف  إل مصاحفهم  يف   وكتابة  قراءة   عليها  العمل  واستمر  البصري،

مة  القراءة. أصول بيان يف اإلضاءة  كتابه  يف الضباع  العال 

 :مثل  ؛اإلفريقية  الدول   وبعض  العموم،  وجه  على   العريب  املغرب  يف   هبا  القراءة  وتنتشر  ،نافع  عن   ورش  رواية   –
 ونيجرييا.  تشاد،

  إفريقية؛   من  جزء   ويف  واجلزائر،  كتونس،  غاربية؛ملا   الدول  وبعض  ليبيا،  يف  وتشتهر  ،نافع  عن  قالون  رواية   –
 كموريتانيا.

 .السودان  والريف وتشاد، الصومال،  يف هبا وي قرأ ،البصري عمرو أيب  عن الدوري رواية  –
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 : للقراء  األصول

 ،هيلالتس  احلذف،  اإلبدال،  ، املدود  ،والصغري  الكبري   اإلدغام  ، الكناية  هاء   ، اجلمع  ميم  صلة  ، البسملة  ،الستعاذة
  ياءات  اإلضافة،  ياءات   ،الختالس  ،القطع  اإلمشام،   الروم،  ، السكت  ، الرتقيق  ،التفخيم  ،التقليل  ،النقل  اإلمالة،
 .الزوائد

 

   :القراء  أصول مختصر

 : القراء بأصول سريعة إملامة  وهذه

  :املدن نافع عن قالون رواية  -١

 ، املنفصل  املدِّ  يف  التوسط أو  القصر له

 ، وصال    [كمويضر   ل  أنفسكمو ]عليكمو  كنحو   اجلمع ميم صلة   أو  اإلسكان  له وجيوز

 .ذئب[ ،رأس ،]يؤمنون  :حنو  يف اهلمز  وحيقق

 

 :المدني نافع عن ورش رواية 

 .واملتصل املنفصل  املد بإشباع يقرأ

 . [ أوتوا ،إميان ،منواآ] :مثل ؛حركات  6  ،4 ،2  مقدار متحركة  مهزة بعد طبيعي مد  كل  ميد  

 .هْيئة[ ،س ْوء  ،]شْيء : مثل ؛حركات 6 ،4  مقدار لني  مد  كل  ميد

 . ذيب[  ،ماكول ،]يومنون :حنو  ؛اهلمزات مجيع يبدل

[و  ، أ حد [  ]منْ   وأصلها  ،م ن ح د []  : حنو  ؛ساكن  قبلها   متحركة   مهزة  كل   حيذف  خرة[  ، [إنِّ   ]ق لْ   وأصلها  ،]ق ل نِّ   ، ]و ل 
 ]واآْلخرة[.  وأصلها
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   ،ضحى[ ،حيىي ،عيسى ،]موسى :حنو ؛الياء ذوات يف  صغرى إمالة  مييل

 [.  اصرب  وا   ،]غرْي   :مثل ؛ياء أو  مكسور قبلها  كان  إذا  واملفتوحة املضمومة  الراءات  قيرقِّ 

 . ظ ل م[ ،الط الق ،]ص الة :مثل  ؛املفتوحات ظ  ،ط ،ص  بعد  تأيت اليت ماتالال ظيغلِّ 

 

 :وقنبل( يالبزِّ  )براوييه املكي كثري   ابن  قراءة -2

 التوسط.   له وليس - فقط  املنفصل  يف  القصر له

   - اإلسكان  له  وليس  - قالون  كرواية  فقط  امليم صلة وله

 . ذئب[ ،رأس ،]يؤمنون :حنو  يف مثله اهلمز  وحيقق

 .وصال   رزقهو[  عليهي فقدر رهبو  ]ابتالهو  حنو ؛الكناية هاء  صلة وجه يزيد  أنه إل

 

 : عمرو أبو -3

 :البصري  عمرو أيب عن  الدوري رواية

   .[ذئب  ،رأس ،]يؤمنون :حنو  ؛اهلمز وبتحقيق ، املنفصل وبتوسط  بقصر رأيق

( كلمة  يلومي      ،جاءت حيث  القرآن يف  اجملرورة  )الناس 

 .[س لوى  ،إ حدى ،م وسى ]  :حنو ؛)فعلى( وزن على جاء ما  صغرى إمالة ومييل

 . [هنار ،ارفج   ،أبرار ،ذكرى ،]بشرى :حنو ؛راء فيه  كان  مما كربى  إمالة ومييل

 .وحنوها مثود[  كذبتْ   ،جاءت ]لقدْ  :مثل ؛القرآن يف السهلة  اإلدغامات بعض  وله
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 : البصري عمرو  أبي عن  السوسي رواية -

 ..ذيب[ ،راس ،]يومنون :حنو  ؛اهلمز ويبدل ،فقط املنفصل بقصر يقرأ

( كلمة  يلمي   ول   .راء  فيه وما )فعلى( مسألة  يف  يوافقه ولكنه ،الدوري كصاحبه  )الناس 

 : حنو  ؛كبري  بشكل بعضها يف  الكلمات بعض  وإدخال   كربى  إدغامات هول

 . وغريها [اشيئ   جئت   ]لقد   وأصلها ،[ا]لقجِّيش يئ   وحنو ،شئتما[  ]حيث وأصلها  ،]حيشِّيتما[

زْن هنم[ يف الذين  ]وقال  وحنو  .جهنم[ خلزنة  النار يف الذين ]وقال  وأصلها ،الناخلِّ

 

 :ذكوان( وابن هشام اوييه)بر   اميالش    عامر ابن  قراءة -4

  اآلن. طرحه حمل ليس  بتفصيل   القرآن يف (بـ)إبراهام يقرأ أنه إل ،عاصم كقراءة 

ي ا[  ،م ا  ،]س  ا  فيقول  ،اهلمزة حبذف  [   ضياء   ،ماء  ،السماء  ] حنو ؛املتطرف  اهلمز  على  الوقف   هشام  ويزيد   وهذا   ،ض 
 ..فقط  الفكرة لتوضيح  هو  وإمنا ذلك   من أطول باب  

 

 : وشعبة( حفص  )براوييه الكويف عاصم  قراءة -5

  .. فقط املنفصل  يف التوسط  له

   .حبفص  روايتنا يف معروف  هو كما  -  امليم  صلة له وليس

 ..ذئب[ ،رأس ،]يؤمنون  :حنو  يف اهلمز  وحيقق

  .القرآن يف حمدودة   كلمات  ةعد   ومييل كلمات  بضع يدغم أنه إل حفص  يطابق يكاد وشعبة
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 :( د وخال    خلف براوييه ) ات زي  ال  محزة قراءة -6

 ..واملتصل املنفصل  املد بإشباع يقرأ

   ،وصال   ذئب[ ،رأس ،]يؤمنون حنو   ؛اهلمزات مجيع  حيقق

   . ذيب[ ، راس ،]يومنون :فيقول  ،افور    يبدهلا عليها  وقف إذا  ولكن

 . الثانية إبدالو   األول بتحقيق منات[و وامل  ]املؤمنون :يقول وقف  لو  ،واملؤمنات[ ]املؤمنون  فمثال  

   .[و اصب عذاب   ،ي فعل  ]ومن   :حنو  ؛والياء  الواو  حريف   يف ة الغن    ترك بوجه يقرأ

 ..ضحى[ ،حيىي ،عيسى ،موسى ]  :حنو ؛ الياء ذوات  يف الكربى  باإلمالة  يقرأ

 

 : تفصيل على  ساكن قبلها  التي المتحركة الهمزة على بالسكت يقرأ

 ..والـ/إميان ،رةوالـ/آخ ،الــ/أرض  :( التعريف  أل ) -أ

 ..( اوشيـ/ـئ   شي/ء  و  شي/ء   ) كلمة  يف -ب

 ..األيم   /اوعذاب   ،إن  وقل/ ،أحد مْن/ :قبلها  كلمة  يف كان  لو  الساكن -ج

 : (  احلارث وأيب  الدوري براوييه )  الكويف الكسائي قراءة -٧

 . .واإلمالت اهلمزات  وحتقيق املنفصل  توسط يف  خلف كقراءة 

 . فيميلها [  قاسية ،جاثية  ] حنو   ؛اوقف   التأنيث  ء ها إمالة عليه ويزيد

 

 : ( وإسحاق إدريس براوييه ) العاشر خلف   قراءة -٨

 . .اهلمزات وحتقيق املنفصل توسط يف  عاصم كقراءة 
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 .. [ ضحى ،حيىي ،عيسى ،موسى ] :حنو ؛الياء ذوات  يف  الكربى  اإلمالت  عليه ويزيد

 ه. فتنب    ،ةالدر   طريق  من  قراءته يف  السكت   ترك والصحيح   -

 

 . .(  ازمج   وابن  وردان ابن براوييه  ) املدن   جعفر أيب  قراءة -9

 ..فقط املنفصل  يف  القصر له

   ،كثري  ابن  وقراءة قالون  كرواية  فقط  امليم صلة وله

 ..[ ذيب   ،راس ،يومنون ] :حنو   ؛فقط  اهلمز يبدل ولكنه

 . .كثري  كابن  الكناية  هاء يف  الصلة له وليس

 . .(صاد .. عني  .. يا ..ها  ..)كاف السور  بداية  يف يلتهجِّ ا  حروف على يسكت

 . .(اخفي    )نداء   حنو   ؛واخلاء ،غريكم( )منْ   حنو  ؛الغني  عند اإلخفاء  وله

 

 : ( وروح  رويس براوييه ) احلضرمي  يعقوب  قراءة   -١0

 ..ذئب[ ،رأس ،]يؤمنون :حنو ؛اهلمز وبتحقيق ،املنفصل بقصر يقرأ

 ..[  عليه ن   ،أيديه م ،صياصيه م ،إليه م ،]عليه م حنو   يف ةالكناي  هاء  بضم  قراءته تتميز

  طريق  من  له  األخري  الوجه  وهذا  ،املشركينـه[  ،املؤمنينـه  ،العاملينـه  ]  :حنو  ؛باهلاء  السال  املذكر   مجع  نون  على  ويقف
   ة.الدر   ل  بةالطيِّ 

 . بسيط شيء ،احلجمب اتقريب   وشعبة حفص   بني  كالفروقات  ،طفيفة الروايتني  بني  والفروقات 
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   :القراءات بعلم  المرتبطة العلوم

   .التجويد علم

 . والضبط الرسم علم

 ء. والبتدا الوقف  علم

 . والعد الفواصل علم

   .التحريرات علم

 .القراءات  وتوجيه التفسري  علم

 .القراء طبقات علم

   .صواتاأل وعلم الصرف  وعلم  النحو علم

 

 :تابالقراء عالقتهو  العثماني المصحف

 ا: واصطالح    لغة الرسم تعريف :وال  أ

 ،السري  من  ضرب  واآلخر  األثر،  أحدمها  أصالن:  وامليم  والسني   )الراء  فارس:  ابن  قال   األثر،  اللغة:  يف  الرسم
 بالكتابة. أثره اللفظ  رسم ،رسومها( إل نظرت أي  الدار تترس   :ويقال ،الشيء أثر :الرسم فاألول

 مين: قس  إلى ينقسم االصطالح:  في الرسم

 نستعني.  :كلمة   كرسم  اللفظ؛ اخلط موافقة  وهو القياسي: الرسم - أ

  حنو  أو  وصل،  أو   فصل،   أو   حذف،   أو   زيادة،   أو   ببدل،  وذلك  اللفظ؛  اخلط   خمالفة   وهو   :الصطالحي  -  ب
   .الكرام هصحابأ  عن أثر ما وهو  ذلك.
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 :العثماني الخط أو العثماني الرسم معنى

  وحروفه،  الكري  القرآن  كلمات  كتابة  يف  عهده   يف  عنه  الل  رضي   عثمان  ارتضاه  الذي   ضع الو   العثمان:  بالرسم   املراد
 املصاحف.  بنسخ أمر  ينماح

 : الرسم علم  معنى

 فيها   املتبعة   والقواعد  كتابتها  وطريقة  العثمانية   املصاحف   خط   معرفة   يف   يبحث  الذي  العلم   هو   الرسم:  بعلم   املراد 
 اإلمالئي. القياسي  للرسم  اخالف  

 : الضبط علم  عنىم

  إعجام،   ونقط  إعراب  نقط  القرآنية،   فواحلرو   الكلمات  نقط   طريقة  يف  يبحث   الذي   العلم   هو   الضبط:  بعلم  املراد
 وحركات.  رموز  من  بذلك يتعلق وما

 

 ضبطها:  ومراحل  األولى المصاحف رسم طبيعة :ا ثاني  

 ذلك  كان  وقد   ،بالشكل  مضبوطة  ول   منقوطة  تكن  ل   عنهم  الل  رضي  الصحابة   عهد  يف   املصاحف   أن  املعلوم   من
 .أمامهم  املاثلة باحلروف ونؤ يقر   ما مثل  أو  ،أكثر  همهمبف   ونؤ يقر  اص  ل  خ   اعرب   كانوا   ألهنم

 يكون  ما   وأخطر   األحفاد،   لسان  يف   اللحن   دخل   ،بالعجم  العرب   واختلط   ، اإلسالمية  الفتوحات   سعت ات    ا م  ول  
  السابقة   العجم  بالد  يف  يقيم  نم    وانتشاره  اللحن  فشو   يدرك  من  وأكثر  الكري.  القرآن  يف   يقع  حني   وأشده  اللحن

 الفرس.  بالد و   ،كالعراق

 ى رأ  حني   ،عنه  الل  رضي  سفيان  أيب بن  معاوية   خالفة   يف  "  هـ   53 - 44  "  البصرة   وايل  عبيدالل  بن  زياد   كان  وقد
 هذه   إن  ،األسود  أبا   يا  له:  وقال   يلالدؤ   األسود   أيب   إل  فبعث   ،شيء  منه  القرآن  ينال  أن   ي  ش  خ    ،اللحن  ظهور

 كالمهم،  الناس  به  يصلح   اشيئ    وضعت   فلو   العرب،  ألسن  من   وأفسدت   كثرت،  قد  -  العجم  يعن   -  احلمراء 
  ه في  يضع  أن  وإجالل    للقرآن  هيبة  سأل  ما  إل   زياد  إجابة  وكره  األسود،  أبو  ذلك   فأىب  ،تعال  الل  كتاب  به  ويعربون

 [ 3  :التوبة]  ﴾   و ر س ول ه    اْلم ْشر ك ني    م ن    ب ر يء    الل ه    أ ن  ﴿    : تعال  قوله  يقرأ  رجال    األسود  أبو  سع   حىت  منه،  ليس  ما
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 زياد   إل  رجع  ث  ،رسوله  من  يربأ  أن  الل  وجه  عز    وقال:  ،ذلك  األسود  أبو  فاستعظم  ،(رسوله)  من  الالم  بكسر
 هي: وضعها   اليت  عراباإل عالمات وكانت  ،اإلعراب عالمات ووضع ،طلبه إل وأجابه

 للفتح.  احلرف فوق   نقطة -  ١

 للضم.   احلرف  يدي بني  نقطة -  2

 للكسر. احلرف  حتت   نقطة -  3

 املنون. للحرف نقطتني  -  4

 بني  التمييز   وهو   اخلطأ   من   آخر   نوع   ظهر   ، اإلعراب  عالمات  وضع  بعد   كادوا   أو  اللحن  من   الناس   أمن   أن   وبعد
 على   وشق   ،وحنوها  والذال،  وكالدال   ، واحلاء  وكاجليم   والثاء،  والتاء   كالباء  نقط  بدون  صورهتا  تتحد   اليت  احلروف
  بن   عبدامللك   اخلليفة   دعا  مما  ؛معجمة  غري  وهي  ،وكلماته  املصحف  حروف  بني   التمييز  إل  يهتدوا  أن  منهم  السواد
  واختار   ،العمل  هبذا   يقوم   من  العلماء  من   َيتار   أن   العراق   يف  واليه   الثقفي   يوسف  بن  احلجاج  يأمر   أن  إل   مروان

 مها: عاملني  العمل هلذا  يوسف  بن احلجاج

 .هـ 90 قبل تويف  العدوان  يعمر بن حيىي -  ١

 . هـ 90 ت  الليثي عاصم بن  نصر -  2

 ، اإلعراب  ونقط   اإلعجام  نقط  بني   خلط  يقع   لئال   ث  هذا،  يومنا   إل   املعروفة   النقاط   بوضع   احلروف   بإعجام   فقاما
  ل   حىت  ؛اآلن  روفةاملع  اإلعراب  عالمات  إل  اإلعراب  نقط  بتغيري  (  هـ  ١٧5  ت  )  يديالفراه  أمحد  بن  اخلليل  قام
 التايل:  النحو  على  اإلعجام ونقط  اإلعراب نقط  بني  خلط يقع

 للفتح.   احلرف فوق   " " -  ١

 للضم.   احلرف فوق   " " -  2

 للكسر. احلرف  حتت   " " -  3

 شديد. من ش  رأس  وهي للتشديد  احلرف فوق   " " -  4
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 "خفيف". من خ رأس  وهي للسكون  احلرف فوق  " حـ " -  5

 علله.  وذكر  النقط يف  صنف  من أول  وهو واإلمشام، والروم، والتشديد، اهلمزة، اأيض   اخلليل  ووضع

 

 . المصحفي الرسم قواعد :ا ثالث  

 وهي: ،قواعد  ست يف املصحف  رسم  قواعد  حصر  العلماء  حاول  

 احلذف. -  ١

 الزيادة. -  2

 اهلمز.  -  3

 دل.الب -  4

 والوصل.  الفصل  -  5

 إحدامها.  على  فيكتب  قراءتان فيه  ما -  6

 

 القواعد:  توضيح

 احلذف: قاعدة -  ١

 بعض   يف  حذفت   اليت   واألحرف   ،هبا  النطق  حصول  رغم  تثبت  ول   حتذف  ا حروف    هناك  أن  احلذف   قاعدة   خالصة
 هي:  ،مخسة املواضع 

 األلف. -

 والواو.  -

 والياء.  -
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 والالم.  -

 والنون. -

 

 :أمور  لثالثة فتحذف  :أللفا أما 

 يوم  "ملك   يف   حذفها  مثل  ؛األلف   حمذوفة   أخرى   قراءة   إل   األلف  حبذف   اإلشارة  به   واملراد  إشارة:   حذف   -
 ؛محزة  قراءة  إل  إشارة  )أسارى(  يف األلف  فحذف  ،تفادوهم"  أسرى  يأتوكم  "وإن  :تعال  قوله  يف وكحذفها  ،الدين"
 إل   فإشارة   )تفادوهم(   يف   األلف  حذف   وأما   ،بعدها  ألف   وبدون  السني   وإسكان  اهلمزة   بفتح   "أسرى"   هاأقر   حيث 
  ألف   وبدون   الفاء  وسكون  التاء  بفتح  )تفدوهم(  وهاؤ قر   حيث  ؛وخلف  ومحزة   عامر   وابن  عمرو  وأيب   كثري  ابن   قراءة 

 بعدها. 

  سال   ر مذك  مجع  كل   يف  األلف  كحذف  ؛املتناظرة  الكلمات  مجيع  يف  ا مطرد    يكون  الذي  وهو  اختصار:  حذف   -
 . والصدقني  احلفظني و  العلمني  تعال: قوله مثل  ؛مباشرين مهز  أو  تشديد األلف بعد ع يق ل  إذا وشبهه،

  ألف   حذف  مثل  ؛الكري  القرآن  كل  يف  نظائرها  دون  بعينها  كلمة  يف  احلذف  يرد  كأن  وذلك  اقتصار:  حذف  -
  املواضع   بقية   يف   لف األ  إثباتو   غري،  ل   األنفال   يف   ﴾  امليعد  يف   لختلفتم   تواعدمت  ولو ﴿    :تعال  قوله   يف   )امليعاد(

 غريه. و  الكري  القرآن يف

 .فأوا"  ،داود ،الغاون ،يستون "ل :"الواو" حذف أمثلة و

 ".فاتقون يعباد هبون،فار  أطيعون،و  عاد، ول   باغ "غري :"الياء" حذف   وأمثلة

 اليت".  الذي، ،ليل  " :"الالم" حذف   وأمثلة

 الزيادة: قاعدة -  2

 ،رهبم   مالقوا  حنو:  اجملموع،  حكم  يف  أو   جمموع  اسم  كل  آخر  يف  الواو  بعد   تزاد  األلف  أن   الزيادة  قاعدة  ةخالص 
 األلباب. أولوا  ،إسرائيل بنوا
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 والظنون  ومائتني   مائة  كلمات  ويف  تفتوا.  تالل  هكذا:  ترسم  فإهنا  ،﴾  تفتأ  تالل﴿    حنو:  اواو    املرسومة   اهلمزة  وبعد
  : األحزاب]  ﴾  الر س ول    و أ ط ْعن ا﴿    ،[١0  :األحزاب]   ﴾  الظ ن ون ا  ب الل ه    ن  و ت ظ ن و ﴿    :تعال  لهقو   يف  والسبيل  والرسول

 . [6٧ :األحزاب] ﴾  الس ب يال   ف أ ض ل ون ا﴿    ،[66

ابـ نـ يـْن    و الس م اء  ﴿    : تعال  قوله  من  بأيد(  ،املفتون  كمبأيِّ   ،لقاء  من  ،)أناء  الكلمات:  هذه  يف  الياء  وتزاد  ﴾   ب أ ْيد    اه 
 . [4٧  :الذاريات]

 أولت(. ،أولء ،أولئك ،)أولو حنو  يف  الواو وتزاد 

 

 اهلمز:  قاعدة -  3

 ما  إل   (البأساء  ،اؤمتن  ،)ائذن  :حنو  ؛قبلها  ما   حركة   حبرف   تكتب  ساكنة  كانت   إذا   اهلمزة  أن  اهلمز   قاعدة   خالصة 
 استثن.

  مفتوحة   أكانت  سواء  ،امطلق    لف باأل   كتبت  ،زائد  حرف  هبا  صلوات  الكلمة  أول  يف  كانت  فإن  ،املتحركة  اهلمزة  أما
 استثن.  ما إل ي(أفب ،سأنزل ،صرفأس ،إذا ،أولو ،)أيوب :حنو  ؛مكسورة أم

 استثن. ما  إل (تقرأه ،ئلس   ل،أ سا) :حنو ؛حركتها جنس  من حبرف  تكتب فإهنا  ،اوسط   اهلمزة  كانت  وإن

 استثن.  ما إل  لؤلؤ(  ،نشاطئ ،)سبأ :حنو ؛قبلها   ما ة حرك  جنس من  حبرف  تبتك    ،متطرفة كانت  وإن

رج   ،رضاأل )ملء :وحن ؛ حذفت  قبلها  ما سكن  وإن  . الكل يف كثرية  واملستثنيات استثن، ما إل  ،اخلبء( َي 
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 البدل: قاعدة -  4

 استثن. ما إل  ،واحلياة والزكاة  الصالة مثل يف  للتفخيم  اواو   تكتب األلف أن البدل   قاعدة  خالصة

  هذه   يف  ياء    األلف  ترسم  وكذلك  .أسفى(  يا  ،حسرتى  يا  ،)يتوفاكم  :حنو  ؛ياء  عن  منقلبة   كانت  إذا  ياء    وترسم
 فإهنا   ،يوسف  سورة  يف  الباب  لدى  عدا  ما   لدى(  حىت،  بلى،   مىت،  -  كيف   مبعن  -  أىن  على،  )إل،  الكلمات:

 ،األف   ترسم

 إذن.  كلمة   ويف اخلفيفة  التوكيد نون يف األف   النون وترسم

 والزخرف.   والروم ومري وهود واألعراف  بالبقرة  )رمحت( كلمة   يف  مفتوحة تاء   التأنيث  هاء  وترسم

 والطور.  وفاطر، ولقمان، والنحل، وإبراهيم،   واملائدة، عمران، وآل بالبقرة، )نعمة( كلمة   ويف

 الرسم. كتب   يف  مذكور هو مما غريها ويف ،الل( )لعنة  كلمة   ويف

 

 والفصل:  الوصل  قاعدة -  5

 بعدها.  وقعت إذا  ل  بكلمة توصل اهلمزة بفتح  أن كلمة   أن والفصل الوصل  قاعدة  خالصة

 الل.  إل تعبدوا  ل أن  ،تقولوا ل  أن منها: ؛مواضع عشرة  ذلك من ويستثن

 بعدها. وقعت إذا ما  بكلمة توصل من وكلمة 

 املنافقني.  سورة يف م( رزقناك ما )من و  ،والروم النساء  يف أميانكم( ملكت ما )من ويستثن

 ا. مطلق   من  بكلمة توصل ( من ) وكلمة 

 عنه(.  هنوا ما )عن سبحانه قوله إل  ،ما بكلمة  توصل ( عن ) وكلمة 

 .[40 :الرعد]  ﴾ ن ر يـ ن ك   م ا  و إ نْ ﴿  :سبحانه قوله  إل بعدها اليت ما بكلمة  توصل  بالكسر  ( إن ) وكلمة 

 .استثناء غري من ا طلق  م ما  بكلمة  توصل  بالفتح  ( أن ) وكلمة 
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 م نْ ﴿    ،[9١  :النساء]  ﴾  اْلف تـْن ة    إ ل    ر د وا  م ا  ك ل  ﴿    :سبحانه  قوله  إل  بعدها  اليت  ما  بكلمة   توصل  (  كل  )  وكلمة
 .[34 :إبراهيم] ﴾  س أ ْلت م وه   م ا  ك لِّ 

 وحنوها. (وكأنه ا،وكأمن   ورمبا، نعما، ) كلمات   وتوصل

 

 قراءتان: فيه ما  قاعدة -  6

  جيعلها   الشكلو   النقط   من  هاوخلو   قراءة،  من  أكثر  على  اشتملت  اليت   الكلمات   أن  قراءتان  فيه  ما  قاعدة  خالصة
 فيكون  ،املستقيم"  "الصراط   ،الدين"   يوم  "ملك  حنو:  ؛املصاحف  مجيع   يف   واحد  برسم  كتبوها  قراءة،  لكل   حمتملة 

ا  اوجه    إل  حتتمل  ل  وإن  ،اتقدير    والثان  احتقيق    للرسم  اموافق    الوجهني   أحد   بعض   يف  كتبوها  واحد،  برسم  واحد 
  -  إبراهيم   هبا  ووصى ﴿    :حنو  أخرى،  قراءة  على  يدل   آخر  برسم  بعضها   ويف   قراءة،  على   يدل  برسم   املصاحف 

 . ﴾ ا ولد    الل اختذ  قالوا ﴿   ،ا"ولد    الل اختذ   "وقالوا أو  ،﴾ إبراهيم هبا وصىوأ

 

 :القرآنية بالقراءات وعالقته المصحف  رسم

 أن  وذلك  اإلمكان،  بقدر  الواحدة  الكلمة  يف  املتنوعة  القراءات  على   الدللة  هو  املصحف  رسم  مقاصد  أعظم  من
  األكثر،   أو   القراءتني   هاتني   حتتمل   بصورة   كتبت   أكثر   أو  قراءتان   فيها  كان   إذا   الكلمة   أن  فيها  لوحظ   الرسم   قاعدة 

 على  الرسم  جاء  القراءات،  باختالف   ختتلف   رفاحل  صورة  كانت   بأن  ذلك   حيتمل  ل   الواحد   احلرف   كان  فإن
  الكلمة  يف  يكن  ل  وإذا  األصل،  هو  الذي  وباحلرف  به  القراءة  جواز  ليعلم وذلك  ،األصل  خالف  هو  الذي  احلرف

 به. رست األصل  حبرف واحدة  قراءة   لإ

  احملذوفة  األلف  إل  رة لإلشا  صغرية  ألف  ووضع   ،األول  امليم  بعد   األلف  حبذف   الدين(  يوم  )مالك   :مثال    فيكتبون
 "ملك". الباقني  قراءة إل  إشارة  حذفها ويف ،"مالك" والكسائي عاصم  قراءة يف

  هذان   إن﴿    مثل:  ؛ذلك  أمكنهم  ما  القراءات  هذه  حتتمل  بصورة  يرسونه  فإهنم  ،قراءتني   من  أكثر   فيه  كان  ما  وكذا
 وهي:  ،فيها القراءات إل  ارةلإلش هذان" "ان  :هكذا النقط  قبل  املصحف يف رست  فقد ،﴾  لساحران
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 والكسائي. ومحزة  وشعبة  عامر  وابن نافع قراءة  وهي ،هذان" "إن   -  ١

 كثري.  ابن قراءة  وهي ،هذان" "إنْ  -  2

 عاصم.  عن حفص قراءة  وهي ،هذان" "إنْ  -  3

 عمرو. أيب قراءة  وهي ،هذين" "إن   -  4

  القراءات   هذه  حيتمل  ،الذال  بعد   ياء  ول  ،ألف  غري  ومن  ، شكل  ول  نقط  بال  الكلمتني   هاتني   رسم  فإن  ترى  وكما
 كلها. 

  فإهنم  ،قراءاتال  هذه  حيتمل  واحد   برسم   كتابتها  كنمي    ول  ،قراءة  من   أكثر  اآلية   يف  كان  إذا  أنه  وهو  أمر  بقي
 هبا. يقرأ  اليت  القراءة مع  رسم كل   ليتفق مصحف يف  قراءة كل  يكتبون

﴿    الشامي  املصحف  يف  الكلمتان  تبت ك    ،[١٨4  :عمران  آل ]  ﴾   اْلم ن ري    ك ت اب  و الْ   و الز ب ر  ﴿    تعال:  قوله  فمثال  
 الباءين. حبذف   املصاحف سائر يف وكتبتا ،الكتاب يف  أخرى وباء  الزبر يف  باء بزيادة ﴾  املنري  وبالكتاب وبالزبر 

 حتتها"  "من  املكي   املصحف   يف  تبتك    ،[١00  :لتوبةا ]  ﴾  اأْل هْن ار    حت ْتـ ه ا  جت ْر ي   ج ن ات    هل  مْ   و أ ع د  ﴿    تعال:  قوله   ويف
 .بدوهنا املصاحف بقية  ويف ،"من" بزيادة

 

 : المصحف  رسم صادرم

   املصحف: برسم اهتمت  اليت الكتب أهم ومن  العصور، امتداد  على كثرية  كتب    العلم   هذا يف فت لِّ أ  

 األمصار:  أهل مصاحف   مرسوم معرفة   يف املقنع -  ١

 أبا  اإلمام  أن  وتداوله  شهرته  يف   وزاد  فائقة،  شهرة  الكتاب  هذا   اشتهر  وقد  ،هـ  444  ت  الدان  عمرو  أبو  ألفه
 القصائد«.  أتراب »عقيلة باسم  املشهورة الرائية  قصيدته يف  مهنظ   ( هـ 590 ت  ) عينالر   الشاطيب القاسم

 التنزيل: هلجاء التبيني  -  2
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 وأخذ   ،اكثري    لزمه  وقد  ،الدان  عمرو  أيب  تلميذ  وهو  ،(  هـ   496  ت  )  األندلسي  ْناح  بن  سليمان  داود   أبو  ألفه
 املصاحف.  هجاء يف التنزيل  ساه: ا خمتصر   اكتاب    منه د جر    ث جملدات، ست  يف الكتاب هذا وجعل  القراءات، عنه

 القرآن: أحرف   رسم يف  الظمآن مورد -  3

 )عمدة  ساها  قصيدة  نظم  قد   رازاخل  وكان  ،الشريشي  األموي   إبراهيم  بن  حممد  بن  حممد  اخلراز  ألفها  منظومة
 الظمآن(.  مورد) وساه   بالرسم اخلاص  القسم  نظم أعاد لكنه ،اليوم نآالظم مبورد  املتصل بالضبط لهاوذي   البيان(،

 

   :التفسير في  وأثره القراءات توجيه

 ،أسانيدها  فظواوح  ،ةاملتواتر   القراءات   هذه   العلماء  ودون  ،وشاذة  متواتره   قسمان  يف  القراءات  نأ  املالحظ   من
 ،القراءات   توجيه  وهو:   القراءات،  هبذه   يتعلق   علم   وظهر  منه،  النقص   و أ  ،املتواتر  على  شيء   ة زياد   ميكن  ل   حبيث 

  الفروق   ومعرفة   العربية،  حيث  من   ؛ةالقراء   وجه  بيان  هو  به  واملراد  للقراءات   الحتجاج  و أ  القراءات   علل  ويسمى
  يتخري   ول  له  يتخري  القرآن  جن:  ابن   قال  حجة،  هي  بل  توثيق،  إل  حتتاج  أهنا  يعن  وليس  املختلفة،  القراءات  بني 

 عليه. 

  العرب   أفصح    نم    مسموعة    ألهنا   ؛القراءة    ع  تب  ت    العربية    بل  ،العربية  ع  تب  ت    ل  ة  القراء   :(النفع  غيث)  يف  الصفاقسي  قال 
   م.بعده نوم   ،أصحابه ن وم   ،وسلم عليه  الل  صلى نانبي   وهو ،بإمجاع  

  ؛ التفسري  يف  املؤثر  هو  نهأل  ؛ باملعن  يتعلق   ما  هنا  واملراد   وللمعن،   وللغة  والصرف  عرابواإل  داءلأل  يكون   والتوجيه
 ة. القراء باختالف املعن  َيتلف   حيث

 :بالتوجيه تهتم التي الكتب من

  .خالويه لبن السبع القراءات  يف احلجة

 .نج  لبن  القراءات شواذ  وجوه  تبيني  يف احملتسب

 .طالب أيب  بن ملكي  القراءات وجوه  عن  الكشف
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 .قمحاوي  صادق  حملمد البشر  طالئع

  .حميسن سال  حملمد املتواترة العشر القراءات  توجيه يف  املغن

 ن ب  والطاهر  والرازي  حيان  وأيب  والقرطيب،  عطية،  وابن  الطربي،  تفسري   منها  ؛بالتوجيه  التفسري   كتب   بعض  واهتمت
 .خلإ.والشنقيطي.. ،عاشور
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 : القراءات علم  في  دراسة

 .والبتداء الوقف

 . م2020 – هـ ١442

 . الرحيم  الرحمن  اهلل بسم

 . واالبتداء  الوقف الثامنة: المحاضرة 

 . بالقراءات واالبتداء  الوقف عالقة

  يتعلق   علم  هو  ،فيه  القراءة  املتخصص   من  بد  ول  عليه،  الوقوف  من  بد  ل  علم  والبتداء  الوقف  علم  العلم  هذا
  ،فيه  والقراءة  والبتداء  بالوقف  يهتم  أن  والقراءات   القرآن  علم   يف  ختصص  مسلم  كلب  فحري   وجل،  عز  الل  بكتاب
 ويفيد. ليستفيد  مثال   كتاب   وتلخيص ،فيه  والكتابة

 

 العلم:  هذا في  المصطلحات بعض 

  وقف   يقف  الرجل  هذا  القيام،  يف  ومةوالدمي  تقف،  وجعلتها  املشي  من  منعتها  إذا  وقفت  منه  احلبس،  لغة:  الوقف
  ا.قائم    دام  إذا :اووقوف   اوقف   مبكان

 بعدها. عما الكلمة   قطع   هو: القراءة يف  والوقف

 

 نوعان:  القراء عند  الوقفف ،ا اصطالح   أما 

 محزة   ووقف   التأنيث،  تاء  على  والوقف   ،الكلم  أواخر  على  كالوقف   ،الوقف  عند  احلركة  أو  باحلرف  النطق  كيفية
 املراد.  ليس وهذا اهلمز،  على وهشام

 الوقف. علم  عن يتكلمون من عند املراد هو وهذا  اآلية، يف املعن  به يتأثر الذي  والوقف  
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 اإلعراض. بنية ل  القراءة  بنية فيه يتنفس ازمن   الكلمة  عن الصوت  قطع  عن عبارة الوقف:

  عبارة  هذا  السكت  ،ان(ر   )بل  وعلى  ،راق(  )من  على  مثال    حفص  وسكت  وهشام  محزة  سكت  مثل  سكت  هناك
 تنفس.   غري  من  عادة الوقف زمن دون  هو ازمن   الصوت  قطع  عن

 .ابتداء   فعلته الشيء  بدأت :يعن ،أول   الشيء فعل لغة: البتداء 

 وقف.  أو  قطع  بعد القراءة  يف الشروع   هوف  ،الصطالح يف أما

 بسملة.  ول   استعاذة يلزمه ل  وقفال بعد كذلك   السورة،  وسط بسملة  ث  استعاذة  السورة أول مبدؤه :يعن

 هبا. البتداء  يصلح ل  أو يصلح  الذي املواضع القارئ به يعرف علم هو والبتداء:  الوقف   علم تعريف

 واملقطوع   ا،أيض    والكركي  لنحاس،ل  والئتناف  والقطع  واهلمذان،  للسجستان  واملبادئ  املقاطع  ذلك:  من  لالستزادة
 .والكسائي عامر  لبن  واملوصول

 

   الوقف: أنواع

 بعده. مبا  والبتداء عليه القطع  حيسن   الذي هو :التام الوقف

 .[5 :البقرة]  ﴾ اْلم ْفل ح ون    ه م   و أ ول ئ ك   ر هبِّ مْ  م نْ   ه د ى ع ل ى  أ ول ئ ك  ﴿  مثال:

 دون   ملعنا   جهة  من  به  متعلق  بعده  الذي  أن  غري  بعده،  مبا   والبتداء   عليه  القطع  حيسن  الذي  هو  الكاف:  الوقف
ت ك مْ   و ع م ات ك مْ   و أ خ و ات ك مْ   و بـ ن ات ك مْ   أ م ه ات ك مْ   ع ل ْيك مْ   ح رِّم تْ ﴿    مثال:   ؛اللفظ  بينهما   ،[23  : النساء]   ﴾   و خ ال 

 أخرى.  جهة من  وتعلق انقطاع

 ؛ امجيع    واملعن  اللفظ   جهة  من  به  قه لتعل    ،بعده  مبا  البتداء  حيسن  ول  عليه  الوقف   نس  حي    الذي   هو   احلسن:  الوقف
   .[2  :الفاحتة]  ﴾ اْلع ال م ني   ر بِّ  ل ل ه   احلْ ْمد  ﴿  مثال:

 منه. املراد   يعرف ل  الذي هو القبيح: الوقف

( على نقف مثال:  قبيح. وقف  يعترب  هذا )الل ه ( وتبدأ )ب ْسم 
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 تتبني   مبعرفته  ألن  فيه؛  العلماء  من  ؤلفات امل   وكثرة   ،اشديد    اعتناء    السلف  به  اعتن  عظمى  أمهية  له  والبتداء  الوقف
 تعال. الل  كالم  معان أداء  كيفية  وتعرف املعان، مرادات وتظهر ومبادئه، الكالم مقاطع

 ألنه   ؛اخلطر  جليل  القدر  عظيم  الوقف  باب  النكزاوي:  قال  عظمى،  أمهية  فله  ،والبتداء  الوقف  معرفة  من  بد  فال
 الفواصل.  مبعرفة إل  الشرعية األدلة  استنباط ول   نالقرآ  معان  معرفة ألحد  يتأدى ل

 مقاصده. ومعرفة العظيم  القرآن  معان معرفة  تتبني   والبتداء  الوقف  معرفة يف السخاوي:  وقال

 املعان. بني  التفريق يسهل تنافئوال فالقطع ر،فس   فقد  وقف ا   اختار ومن  ،املعن فهم   يف كبري   أثر   له فالوقف 

  .والفقه والنحو  القراءات  علم أمهها من العلوم بعض  على  توقفت والبتداء قف الو   معرفة اإذ  

 آية   من   مقطع   على  وقف ال   يتعمد  من   ببدعة   يوسف  أبو   قال   مثال    ؛ هذا  يف  تكلموا   العلماء  الوقف:   حكم   يف  اطبع  
 أن   للقارئ  بد  ول  ،اصطالحات  هذه  :وقالوا  عليه  ردوا   اطبع    وهكذا،  وكاف  وناقص  بتام  التسمية   ع وبد    ،غريه  دون
  حكموا   فيما  الوصل  القارئ  على  حيرمون   ل  الصطالحات   هذه  على  حكموا   والذين  املعن،  متام  على  يقف

  ل   لذا  ،العجيب  والنظم والنصب الرصف هبذا بإعجازه معجز لل ا كالمف  ،بسبب ذلك  يكون أن  إل ،عليه بالوقف 
 املعان.  تدبر  من بد

  جاء   إذا  ،كلمة  على  يعن  ووقف  جاء  إذا  :قارئ  قال  لو  :يقال  وهكذا،  وحسن  تام  وبعضه   وحسن  تام  كله  قوله 
 عنه.  الل  رضي يوسف  أيب  على ردوها الذي  الردود من هذا ،اطبع   اتام   يعترب ،هذا

  من  أول املقاصد عتتب   :وقالوا عنها، الل رضي سلمة أم حديث ذلك سبب اآلي، رؤوس على الوقف الثان: القول
 لع مانا  الرأي   هذا   وتبن  املعان،  ومتام   املعان   على   بالوقف   قالوا   يعن  املعن،   يتم  ل  إذا   اآلية  رأس   على  الوقف 

  ميكن   ول  املعن  يقطع  الوقف  ألن   ؛والسخاوي  خالويه  ابن  اوأيض    ،الشعيب  عن  احلامت  أيب  ابن رواه  ملا  والسجاوندي،
 ، اآلي  عد  أجل   من  يكون  قد   ذلك  على   ردوا  ياتاآل  رؤوس   على  وسلم   عليه  الل  صلى   الرسول   ووقف   همه،ف  

 ذلك.   يف أغليب  أنه سلمة  أم حديث   ووجهوا

 اجلزري  وابن ،القيم وابن والبيهقي والدان احل ليمي عليها الوقف األول وأن ،نةس    اآلية رؤوس  على الوقف يرى ومن
 الل.  رمحهم  واألمشون
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   :واالبتداء  الوقف علم في القراء مذاهب

 املعن.   حبسب  والبتداء  الوقف حماسن يراعي نكا  نافع  -

 اآلي. رؤوس على الوقف  يراعي  اأيض   وكان النفس، به ينتهي  حيث يقف  كان  كثري  ابن -

 الوقف.   وحسن  البتداء حسن  يطلب اوأيض   اآلي،  رؤوس على الوقف  يتعمد كان  البصري عمرو أبو  -

 م.الكال يتم حيث من  الوقف يطلبان كانا  والكسائي عاصم -

 أو   اآلي  رؤوس  على  الوقوف  يصعب   فكان  ،طويلة  كانت  محزة  مدود   ألن  النفس؛  انقطاع  عند  يقف   كان  محزة  -
 النفس.   انقطاع  على بالوقف امرتبط   فكان  ،املعن على  الوقف

 وابتداء .  اوقف   احلالتني  حسن يراعون  كانوا  الباقون -

 

 واالبتداء:  الوقف  علم  مؤلفات

 كتب   من   أول   هذا   ،هـ  ١30  سنة   تويف   نصاح  بن  وشيبة   ،هـ   ١١٨  سنة   تويف   املقرئ  لقارئا  عامر   ابن   التأليف   بداية
 والبتداء.  الوقف علم يف

  سبيل   على  منها  خنتار  كثرية   والبتداء  الوقف  علم  يف  خاصة  مؤلفات   يف  واملوصول  املقطوع   يف  عامر  ابن  كتب
  نافع   والبتداء   الوقف  كتب   ، املقرئ  القارئ  اتالزي  محزة   الوقوف   كتب   صاح   بن   شيبة  القراء   من   كتبوا   الذين   املثال
   .التمام وقف  كتب

  اليزيدي   مبارك  بن  حيىي  القرآن،  مقطوع  كتب  الكسائي  الكبري،   والبتداء  الوقف  كتب  اسيؤ الر   احلسن  بن  حممد
 القرآن   علم  كتب  مثل  ذلك  تتضمن   مؤلفات  وهناك  التمام،  وقف  كتب  احلضرمي  يعقوب  والبتداء،  الوقف  كتب

  القراءات  كتب  بوري،للنيسا  والرغائب  ،للحويف  القرآن  علوم  يف  والربهان  للسيوطي،  واإلتقان  للزركشي،  لربهانا  مثل
 إيضاح   كتاب   له  األنباري  وابن  ا،مجيع    الل  رمحهم   للقمحاوي  والربهان  للجزري،  والنشر  للهذيل،  الكامل   والتجويد

 إليها.  يعود  أن رادأ   ملن  مجيلة تقسيمات مقس   ،مجيل  كتاب   والبتداء الوقف
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 بالقراءات:  الوقف عالقة

 اوقف    املوضع   يكون  وقد  املقرئني،  عند  الوقف  باختالف  والبتداء،  لوقفا   لعلم  العملي  التطبيق  هي  تعترب  القراءات 
 أخرى. قراءة   يف أو  ،آخر قارئ  عند اوقف   وليس ،قارئ عند

 .قراءة كل   معرفة القراءات  علم يف  والبتداء  الوقف  متام  من  -

  علم   يف  نقف  أن   من  ة األمهي  يزيد   هذا  ،ويعقوب  عامر  وابن  ومحزة   نافع  مثل   الوقف  علم   كتب  املقرئني   تدوين  -
 والبتداء. الوقف

 طريقه   له  واحد  كل  ومحزة  والكسائي  وعاصم  طريقة  اختار  نافع  ذكرت  كما  الوقف  مذهب  يف  يتحدوا  ل  الق راء   -
 والبتداء.  الوقف  يف

 أن   بد  فال  اإذ    ،والبتداء  الوقف  رعاية  منها:  ذكر  شروط  أربع  القراءات  جامع  يف  يشرتط  الذي  اجلزري  ابن  قال  -
 والبتداء.  الوقف نعرف

 

 القراءات:  اختالف اتجاهات

  والصراط   والسراط،  الصراط،  نقول:   مثال    ؛األصول  يف  اجلي    يتضح   وهذا   املعان،   واحتاد   القراءات   ألفاظ   اختالف 
   .واحد كلها   معناها لكن فاظ األل يف  ختتلف )باإلمشام(

 وهز ؤا   )وهزوا  واحد،   معن   والصابني(  )الصابئني   واحد،  معناها  نلك   األلفاظ   يف  خمتلفة   عليهم (   وعليه م   )عليه م
 واحد.  واملعن األلفاظ  اختلفت وهْزؤا(

 واعدنا )  مثل:  تنوع  اختالف  اختالفها  بالفرش،  َيتص  ل   تنوع  اختالف  ومعانيها  القراءات   ألفاظ  اختالف  -
عون ووعدنا(،    تنوع. اختالف  لكن  اختالف ئاته(وخطي )خطيئه لكم(،  ويغفر لكم )نغفر وت رج عون(، )ت رج 

 تغاير:  اختالف ومعانيها القراءات ألفاظ اختالف  ا:ثالث  
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 ؛ بنفسها   قائمة   آية   مبنزلة   القراءات   من   قراءة  كل  تكون  يعن  ،واملعن  باللفظ   القراءة  ختتلف يعن  ا أيض    بالفرش   َيتص 
  ْنعلها   :أي  ؛النسيان  من  بالضم  ننسها  أما  ،البتة  نؤخرها  أي  ؛باهلمز  ننسأها  قراءة  ويف  بالضم،  ن نسها  :مثال    يعن

   حفظك.  من تذهب

  )ول  : القراء  عامة   قراءة   الطربي  يقول   هنا  اجلحيم(   أصحاب  عن  ت سأل   )ول   اجلحيم(،  أصحاب   عن   ت سأل  )ول 
  ما   فبلغ   ،اونذير    ابشري    باحلق  أرسلناك   إنا  ،حممد  يا  يعن  اخلرب،  على  منها   الالم  ورفع   ،تسأل  من   التاء   ضم  ت سأل(
 اجلحيم،  أهل  من  وكان  ،احلق  من  جاءك  مبا  كفر   عمن  ول  ؤ مس  ولست  واإلنذار،  البالغ  عليك  وإمنا  ،به  أرسلت

 إنا  هؤلء قراءة  على ذلك ومعن ،منها الالم  وجزم التاء  وفتح ،النهي مبعن اجزم   ت سأل( )ول املدينة أهل  بعض وقرأ 
 ؛ حاهلم  عن  تسأل   ل  :أي  ؛اجلحيم  أصحاب   عن  لتسأل  ل  ،به  أرسلت   ما  لتبلغ  ، اونذير    ابشري    باحلق  أرسلناك

 .الل  رمحه الطربي  كالم   من انتهى

 : ن االع م    يقول   اآلي،  رؤوس   حيث   من  الوقف   مراعاة  فهو  فيه،  تكلمنا  الوقف  مواضع  حتديد  يف  القراء   مناهج  -
 كأهنم   الوقف  فعنده  ،التالوة  يف   النفس  انقطع  إذا  األنفاس  على  الوقف  قال  من  فمنهم  ،الوقف  يف  خمتلفون  والناس
   عليها. مبنية والوقوف األصل  وجعلوها  ،لألنفاس للمقاطع  تابع الوقف   جعلوا

 يف  املذاهب   وهذه   ،املرشد  يف  ان الع م    ذلك  وقال   وقف،  هو  آية   رأس  وكل   مقاطع  كلها   الفواصل  :آخرون  وقال
  ما   هو  بينهم   وتقسيمها  القراء   إل  نسبتها  ولكن   ،إمجال    عليها  العمل   من  القراء  الوقوف  نقلة   بني   اتفاق   حمل   الوقف
 يتم   حيث   عمرو  أيب  عند  والوقف  :األهوازي  علي  أبو  يقول   يعن  ،القراءات  علماء  بني   الختالف   فيه  حصل

 حيسن  حيث  الباقني   وعند  القارئ،  نفس  ينقطع   حيث  محزة   ندعو   البتداء،  حيسن  حيث   عاصم   وعند  الكالم،
  و م ا ﴿    على  نقف  وحنن  وقال:  مواضع  ثالثة  يف  الوقف  كثري   ابن  عن  قنبل  ونص  بعده،  مبا  البتداء  وحيسن  الوقف

خ ون    الل ه    إ ل    ت ْأو يل ه    يـ ْعل م     آي ة    ج اء هْت مْ   ل ئ نْ   أ مْي اهن  مْ   ج ْهد    ه  ب الل    و أ ْقس م وا﴿    ،[٧  :عمران   آل ]  ﴾  اْلع ْلم    يف    و الر اس 
 أ هن  مْ   نـ ْعل م    و ل ق دْ ﴿   ،[١09  : األنعام] ﴾  يـ ْؤم ن ون    ل   ج اء تْ   إ ذ ا  أ هن  ا  ي ْشع ر ك مْ   و م ا  الل ه    ع ْند    اآْلي ات    إ من  ا  ق لْ  هب  ا  ل يـ ْؤم ن ن  
د ون    ال ذ ي   س ان  ل    ب ش ر    يـ ع لِّم ه    إ من  ا   يـ ق ول ون   ا  أ ْعج م ي    إ ل ْيه    يـ ْلح    قال   هكذا  ،[١03  :النحل]   ﴾   م ب ني    ع ر يب     ل س ان    و ه ذ 
 ع ل ى  أ نـْز ل    ال ذ ي   ل ل ه    احلْ ْمد  ﴿    تعال:  قوله  يف   الوقف  عاصم  عن  حفص   ونص   كثري،   ابن  عن   يروي  هو  وقنبل   قنبل،
ا  ب ْأس ا   ل يـ ْنذ ر    قـ يِّم ا ﴿    والبتداء  ، [١  : الكهف]  ﴾   ع و ج ا   ه  ل    جي ْع لْ   و ل ْ   اْلك ت اب    ع ْبد ه    : الكهف]  ﴾   ل د ْنه    م نْ   ش د يد 

   اختالفاهتم. يف  العلماء ذكره  ما آخر  وإل ،اخمتار    اوقف   هو وليس  ،[2
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   أمرين: يف جمتمعة   الوقف عند القراء  أئمة مذاهب خمتصر  اإذ   -

 .نفسه انقطع حيث يقف كان  محزة  -١

 البتداء،  وحسن  الوقف  حسن  وقوفهم  يف  يراعون  كانوا  ،وخلف   والكسائي  ويعقوب  ومحزة   عامر  وابن  جعفر  وأبو
  ابن   فمثال    ،أمور  يف   خمتلفة  اإذ    وهي  األول،  من   منفصال    والثان   الثان،  من  منفصال    األول  م الكال  يكون  بأن  وذلك 
  وهذا  ذكرهتا،  اليت  الثالثة  املواضع  يف  الوقف   عليها  ويزيد  ، امطلق    اآلي  رؤوس  مراعاة  بني   عنه  رواية  اضطربت   كثري

  املواضع  هذه   يتحرى   كان  أنه  إل   اجلزري  ابن و   والشهرزوري  األهوازي   وذهب   الطربي،  معشر   أبو   إليه  ذهب  ما
 إليه   ذهب  كما   هذا   يف  الراجح   كان  وإن  ،النفس  متكني   عند  الضابط   أن  مبعن  ،غريها  يراعي  ول  ، بالوقف  الثالثة 

 كثري   ابن  مذهب  يف  حكايته  جاءت  فقد  ،املتقدمني   لألئمة  خالف  بنصه  عنه  ذكره  ألنه  ؛الل  رمحه  اجلزري  ابن
 إليه.  إسناد ول  ،نهع نص غري من  ة مرسل

 مراعاته  وبني   ،الوقف  حلسن  مراعاة  وبني   اآلي  لرؤوس  مراعاة   بني   اأيض    رواية  عنه  اضطربت   البصري   عمرو  أبو
 البتداء.  حسن

 األهوازي  له   فزاد   ،عنه  حفص   يف  واختلف   ، الكالم  متام   على  الوقف   يف  البتداء   حماسن   مراعاة   على   له  متفق   عاصم
 قـ يِّم ا ﴿    تعال:  بقوله  يبتدئ  وإنه  ،[١  :الكهف]   ﴾  ع و ج ا  ل ه    جي ْع لْ   و ل ْ ﴿    تعال:  ولهق   يف   الوقف  يف   والشهروزي

   .[2  :الكهف] ﴾  ل يـ ْنذ ر  

 

 : اآلي رؤوس حيث من الوقف  مراعاة  األول: األمر

ا  ب ْأس ا  ل يـ ْنذ ر    قـ يِّم ا  *   ع و ج ا  ل ه    جي ْع لْ   و ل ْ ﴿    :مثل  ؛اآلية  رأس  على  يقف  يعن  ، [2  ،١  :الكهف]  ﴾  ل د ْنه    م نْ   ش د يد 
  .وهكذا

  شعب  يف  البيهقي  هذا  ذكرو   ،سنة  اآلي   رؤوس   على  الوقف  أن  ذكروا  إهنم  :وقلنا  هذا،  يف   املذاهب  ذكرنا  اطبع  
 األمر.  تفصيل إل  غريه وذهب  ،هحورج   ،اناإلمي
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 بل   ،وقف  آية   آخر  كل  وليس  وقوف   إهنا  :اآلي  رؤوس   يف   واألغلب  ذلك   يف  الوسط  املذهب  يف   انالع م    يقول 
 حيسن   حيث  يقطع  النفس  ،عليه  الوقف  ستحساناب  املعن  له  شهد  ملا  تابعة  واألنفاس  سائرها  يف  معتربة  املعان
 عن. امل جهة  من عنده  الوقف

 

 : اللفظ حيث من الوقف  مراعاة الثاني: األمر

 والستغناء،  التعلق  اعتبار  حبسب  التمام  يف  مراقبة  بني   وفاوتوا  ،الوقف  مصطلحات  ألجله  العلماء  وضع  ما  وهذا
 هي   الوقف   يف  اإلعراب   ومراعاة  ،الكالم  جزئي  اتصال   هلا  يعلم  الذي  العتبارات  هذه  أحد  اللفظي   التعلق  وجعلوا
  اللفظية   التعلقات  يف  القارئ  يفصل  لكيال  ؛املمنوع  الوقف  قواعد    تعال  الل  رمحهم  العلماء  وضع  على  الباعث
 ،واخلرب   واملبتدأ  ،ومفعوله  وفاعله  الفعل  بني   كالفصل  ؛الل  مراد   وفهم  السامع  بني   حيول  أو  ،ذلك  يف  املعن  في فسد
   .اوهكذ وخربه  إن واسم  ،إليه يضاف  وما واملضاف ،وصاحبه واحلال

 واملكتفى،   تنافئال  والقطع،  اإليضاح،  ذلك  انظر  عليه،  الوقف  يتم  ل  من  ذكرهم  يف  الوقف  علماء  وبسطه
 والبتداء.  الوقف يف ومؤلفات  كتب  هذه كل  الهتداء  ووصف  والبتداء، والوقف  واملرشد، 

 

 المعنى:  حيث من  الوقف مراعاة الثالث: األمر

 توجيه   يف  ذكرنا   وكما  لسامع،  وتشديته  ،املعن  وإظهار   الوقف   علم   يف  والتدوين   الكتابة  على   للعلماء  الباعث
  الكلمات   معان   مراعاة  يف   فالنظر  الكلمات،  وتدبر   ،وجل  عز  الل  آيات   وتدبر  والتدبر،  املعن   املقصود  أن  القراءات 

  ،ذلك   يف  هلا   اتبع    املعان   وتكون  ،األلفاظ  حيث   من  يليها  ما  مع   الوقف   مواضع   فيه  تتعلق  وجه  وجهني   من  يكون
 وهكذا. ،وقبيح حسن و  تام أنه  الوقف   يف اإلشارة سبق  كما

  ول  األلفاظ   ذلك  يف   تتصل  ول  ،فقط  املعان   حيث   من  يليها  ما  على  الوقف  مواضع  فيه  تتعلق  وجه  الثان  ووجهه
 على  العلماء  ليهع  اصطلح   ما  وهذا  ،امعنوي    اق  تعل    بعده  مبا  يتعلق  الذي  الكايف  الوقف  يسمى  هذاو   ،ببعضها  تتعلق
  والتكوير   واملدثر  اجلن  سورة  يف  مثال    اجتده  اآلي   فرؤوس   ،كثري  وهو  بعده  مبا   البتداء  وحسن   ،عنده  الوقف  حسن

 وغريها. والنفطار   والنشقاق
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 عليها   املوقوف  اجلملة   أن  هوو   ،بعده  مبا   البتداء  وحسن   عليه  الوقف  حسن  هو  الوقف من  النوع  هذا  كفاية  وسبب
 .به ىكتفي   اصحيح   معن   فيدتو  ،اغريه عن ةومستغني ،ابنفسه قائمة مجلة  تكون

 بني   الفصل   ملنع   العلماء  إطالق   َيصص   العلم  أهل   بعض   جعل   ما   هو   الوقف   حسن  على   الصطالح   هذا 
 التعريف ب  الل   رمحهم   ذلك   معللني   ،مجلتني   بني   اقائم    العطف  كان   إذا   ذلك   من  ستثنوي    ،عليه  واملعطوف   املعطوف

  ألن   ؛املفرد  على  املفرد  عطف  يف   احلال  هو  كما  ،املعن  به  ليتم  اتصاهلما  منه  يلزم  ل  اجلملة  على   اجلملة  عطف  بأن
 تؤدي   فإهنا  اجلملة   ِبالف  ،عليه  السكوت  حيسن   ول  ،معن  به  يتم  ل   عليه  املعطوف  على  فصل   إذا   وحده   املفرد
  انظر  ،بالستئناف  ة شبيه  ذلك  على   فصارت  ،هتابذا  استقلت  أو   ،سابقة  مجلة   على  عطفت   ءسوا   ، مستقال    معن  
 واإلحسان. والزيادة العمال  مرسل يف  ذلك

 

 الوقف:  بها  يتأثر التي القراءات اختالف أنواع

 يف   لتفاتال  منها  ؛القرآن  كلمات  يف  البالغة  ستجد  باألفعال  املتعلق  واخلالف  ،باألفعال  متعلق  خالف  هناك  -
  يكلمك  جتده  مرة   يلتفت  ث  ، الغائب  بالضمري  يتكلم  الغيب  إل  احلضور   ومن  ،احلضور  إل   الغيب  من  األفعال

 األمر. حاضر  كأنك  ؛احلضور  باللغة

   القراءة. حسب  اجملهول  أو للمعلوم   األفعال  بناء تعدد  -

 القراءة.  حسب  واألمر  املاضي بني  الفعل تردد  -

 باألفعال.  التعلق ِبصوص هذا  ،القراءة حسب واستئنافه الفعل عطف  -

 

 فهو:   ،والحروف باألسماء المتعلق الخالف ما أ

 القراءات.  حسب  واألعاريب احلركات اختالف  - 

 القراءة.  حسب احلرف   معان تعدد  -
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 القراءة.   حسب حرف  مكان  حرف  وإبدال  -

 ه. بعد  مبا   واتصاله   اآلية  رأس  عند   املعن  ومتام   ،اإلنشاءو  واخلرب   ،والستئناف  والعطف   واألساليب   اجلمل  التعلق  هناك

 ، احلضور  إل   الغيب  من   األفعال   يف   لتفات ال   من   مثال    قرأت  فإذا  ، وجل  عز  الل   كتاب   يف   األمثلة  تقرأ   حني   أنت  جتد
 ف م ا  تـ ق ول ون    مب  ا  ب وك مْ ك ذ    فـ ق دْ ﴿    وتعال:  تبارك   الل  يقول  يقولون،  كما   املقال  يتضح  باملثال  أمر  لكل  اواحد    مثال    سنذكر

اب ا ن ذ ْقه    م ْنك مْ   ي ْظل مْ   و م نْ  ن ْصر ا  و ل   ف اص رْ   ت ْست ط يع ون     .[١9 :الفرقان ]  ﴾ ك ب ري ا  ع ذ 

 قيل  ، )يستطيعون(  الغيب   بياء  الباقون  وقرأ   ، بالتاء  وحده   حفص  قرأ   ،﴾  ت ْست ط يع ون  ﴿    تعال:   الل   قول   يف   القراءة   اختلفت 
 الل   صلى   للنيب   الل   خبار إ  وخامتتها  ،للمؤمنني  املشركني   ذيب تك   على   خرب   اآلية   صدر   نأ  القراءة  هذه   على   اآلية   معن   يف

 التكذيب   بالء  من  أنفسهم   نصر  يستطيعون  ول   ،به  بعثت   الذي  احلق  عن  صرفك  يستطيعون   ل   املشركني  بأن  وسلم  عليه
 لتفات.ال  يف   هذا   ،به  لواابت    ذيال

  و ه ن وا   ف م ا  ك ث ري    ر بِـّي ون    م ع ه    ق ات ل    ن يب     م نْ   و ك أ يِّنْ ﴿    ل:وتعا   تبارك  قوله  القراءة،  حسب  اجملهول  أو   للمعلوم   األفعال   تعدد  -
 وأبو كثري  وابن نافع قرأها  ، [١46 : عمران  آل ] ﴾  الص اب ر ين   حي  ب   و الل ه   اْست ك ان وا و م ا  ض ع ف وا  و م ا الل ه   س ب يل   يف   أ ص اهب  مْ  ل م ا 

 على  الوقف  إن   العلم  أهل  من  طائفة   ذهب   )قاتل(،  كقراءتنا  الباقون   وقرأها  ،)ق ت ل (  مجهوللل   الفعل  ببناء  ويعقوب  عمرو
 من  أما  اآلية،  آخر   إل   كثري(  ربيون   )معه   ذلك  بعد   ارئالق   يستأنف  ث   ،قتل(  نيب   من  )وكائن  عند   يكون   للمجهول  البناء

 حي  ب    و الل ه  ﴿    تعال:   قوله   إل   اآلية   يواصل  بل  ، تام  غري   املعن  ألن  ؛)قاتل(  على   يقف  فال  ، للمعلوم  قرأ   من   أما   قرأ
 . ﴾  الص اب ر ين  

ْئت ك مْ   أ و ل وْ   ق ال  ﴿    وتعال:  تبارك  قال  مثال:   ؛واألمر  املاضي   بني  الفعل   تردد  -  إ ن ا  ق ال وا  آب اء ك مْ   ع ل ْيه    و ج ْدمت ْ   مم  ا  ب أ ْهد ى   ج 
ْلت مْ   مب  ا  )قال(  باملاضي   قرأ   فمن   )قل(،  الباقون  وقرأ   )قال(،   وحفص   عامر  ابن   قرأ   ، [24  : خرفالز ]  ﴾  ك اف ر ون    ب ه    أ ْرس 

 إ ن ا   م رْت ف وه ا  ق ال    إ ل    ن ذ ير    م نْ   قـ ْري ة    يف    قـ ْبل ك    م نْ   أ ْرس ْلن ا   م ا  و ك ذ ل ك  ﴿    له   قال   )الذي   احملكي  للخرب   سرد  يزال  ل   السياق
ْدن ا ْئت ك مْ   أ و ل وْ   ق ال  ﴿    بقوله:   فأجاهبم   ، [23  :الزخرف]  ﴾   م ْقت د ون    آث ار ه مْ   ع ل ى  و إ ن ا  أ م ة    ع ل ى  آب اء ن ا  و ج   مم  ا  ب أ ْهد ى   ج 
 بذلك فتقطع  وسلم عليه الل صلى للنيب خطاب تكون  أن  حتتمل )قل( قراءة أما ،[24 :الزخرف]  ﴾ آب اء ك مْ  ع ل ْيه    و ج ْدمت ْ 

 قبلها.  مبا  ترتبط  فال  ، هبا  وتبدأ  قبلها  ما

 م. ض  خ   وحبر  واسع   الل   شاء  ما العلم  هذا  والبتداء،  الوقف   علم   يف   األمثلة   آخر   إل  وهكذا  

 .وسلم عليه الل صلى حممد  سيدنا  على الل وصلى ،العاملني  رب  لل احلمد
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 : القراءات حول شبهات

 أحرف: سبعة على  القرآن نزول

 : األولى الشبهة

  يرفع   نفسه  القرآن  أن  مع  ،القرآن  يف  الختالف  تثبت  أحرف   سبعة  على  القرآن  نزول   أحاديث  إن  :يقولون
بـ ر ون    أ ف ال﴿   يقول:  إذ   ؛نفسه  عن  الختالف   ﴾ ك ث ري ا  اْخت الف ا  ف يه    ل و ج د وا   الل ه    غ رْي    ع ْند    م نْ   ك ان    و ل وْ   اْلق ْرآن    يـ ت د 

 صادق.ال  يكون  أيهما ندري ول   تناقض وذلك  [،٨2 ]النساء:

 الجواب:

  الختالف  تثبت الشريفة اديث فاألح القرآن، ينفيه الذي  الختالف  غري األحاديث  تلك تثبته الذي  الختالف  إن
 كلها  فيها التلقي وبشرط  ،أحرف  سبعة  تعدو  ل   ،حمدودة دائرة  يف  بألفاظه  والنطق   القرآن  أداء   طرق  يف   التنويع  مبعن
 .وسلم عليه الل  صلى النيب عن

 التلفظ   وجوه   يف   التنويع  ثبوت  مع   وتعاليمه  القرآن  معان  بني   والتدافع   التناقض   مبعن   الختالف   فينفي   ،قرآنال  أما
 . العرفان مناهل ؛السابق واألداء 

 

 :الثانية الشبهة

 ختيري معن  الروايات  بعض يف  لحظنا إذا   خصوص ا ،القرآن من  وريب  شك  يف يوقع  القراءات يف  الختالف هذا إن
 املعن. يف  يضاده ل  وما  باللفظ  أو  ،يرادفه وما  باللفظ عنده من  يأيت أن  الشخص

 

 الجواب:

 اعتمدت   اليت   الروايات  هذه  وأما   الل،  عند  من   نازل    الكل  دام  ما   ،ريب  ول   شك  يف  يوقع  ل   القراءات  اختالف   إن
  بل   ،يرادفه  وما  اللفظب  نفسه  تلقاء  من  يأيت  أن  الشخص  ختيري  معن  منها  يفهم  أنه  نسلم  فال  ،الشبهة  عليها
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  وا ؤ يقر   أن  بالوحي  عهدهم   مبدأ   يف   خصوص ا   ، عباده  على  وسع   تعال  الل   أن   الروايات  هذه  عليه  تدل   ما  قصارى
  مع   ،الواحد  للمعن   الواحد  اللفظ   من  مبرتادفات   القراءة  التوسعة   هذه   مجلة   من  وكان  ألسنتهم،  به  تلني   مبا  القرآن

 .الل عند من  نازل  اجلميع أن  مالحظة

 

  ﴿   القرآن: بتبديل سأله ملن جواب ا لرسوله  تعال وقوله ،أنزلت« »هكذا وسلم: عليه الل صلى قوله  ذلك  على يدل 
ي  ت ْلق اء   م نْ  أ ب دِّل ه   أ نْ  يل   ي ك ون   م ا ق لْ   ﴾ ع ظ يم   م  يـ وْ  ع ذ اب   ر يبِّ  ع ص ْيت   إ نْ   أ خ اف   إ نِّ  إ يل    ي وح ى  ام   إ ل   أ ت ب ع   إ نْ  نـ ْفس 

 . العرفان مناهل  ؛[١5 ]يونس:

 

 :الثالثة الشبهة

 ضياع  إل  يؤدي  إنه  ث  ،وحدها  قريش  بلغة  نزل   القرآن  أن  من   مقرر  هو  ما  ينايف  أحرف  سبعة  على  القرآن  نزول  إن
 واحد.  لسان على اجتماعها بسبب دة الواح األمة  تسود أن جيب اليت  الوحدة 

 الجواب:

  كانت   فقد  ،قريش  لغة  يف  كلها  واقعة  الكري  القرآن  هبا  نزل  اليت  السبعة  الوجوه  فإن  ،لوحدةل  ضياع  ول  منافاة  ل  إنه
  نزل  ولو   ،إليهم  الزعامة  انتهاء  أسباب   من  سبب ا  هذا  وكان  ،كافة  القبائل  لغات  بني   من  منتقاة  خمتارة  لغات  جممع

 العرب   عليه  اجتمع  وملا  ،بلغتهم  قبيلة   كل   أهل  ولذهب   ،وعصبيات   مشاحنات   مثار  لكان   ،قريش  لغة   بغري  رآنالق
ا   من   عليهم  دخل   ألنه  ؛وكهانة  سحر  إنه  ،عليه  وافرتاؤهم  شبهتهم   لراجت  قريش  لغة   بغري   القرآن  نزل   لو   بل  ،أبد 
  .العرفان مناهل ؛النبوي احلديث وبني  بينه البعيدة  الفوارق  إدراك   ول ،عليه القضاء يستطيعون فال  ،باهبم غري

  :الرابعة الشبهة

 : عليها   والرد القراءات تنوع ةشبه

 .حمرف  القران بأن   صراحة   تقر اليت احلقائق  نإ :املفرتي بقول

 : احصر   ال مثال   ذلك  من
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 ١46 عمران  لأ  سورة

أ يِّنْ ﴿    :حفص  رواية ان وا   و م ا  ض ع ف وا  م او    الل ه    س ب يل    يف    أ ص اهب  مْ   ل م ا  و ه ن وا  ف م ا  ك ث ري    ر بِـّي ون    م ع ه    ق ات ل    ن يب     م نْ   و ك    اْست ك 
 .﴾  الص اب ر ين    حي  ب   و الل ه  

أ يِّنْ ﴿    قالون:  رواية ان وا  و م ا  ض ع ف وا  و م ا  الل ه    س ب يل    يف    أ ص اهب  مْ   ل م ا  و ه ن وا  ف م ا  ك ث ري    ر بِـّي ون    م ع ه    ق ت ل    ن ب ئ  م نْ   و ك   اْست ك 
 .﴾  ن  الص اب ر ي  حي  ب   و الل ه  

  ليست أ  احلرف؟  ويف  الكلمة  ويف   املعن  يف  اكبري    افرق    هذا  ليس أ  معه؟  قاتل  مأ  معه  ق ت ل  الصحيحة؟  هي  ياتاآل  يأ
 قات ل؟   لكلمة امتام   مغاير  معن  هلا ق ت ل  كلمة 

 معه؟  لقاتَ   مأ  قُت ل المحفوظ؟  اللوح في  موجودة قراءتينال أي

 :الرد

  أو  ، ةلغوي    ةقضي    د جمر    وليست   ، البشر  بني   اختالف   د جمر    وليست  ، الل  من  ي توقيف  أمر   هي   القراءات  اختالف   ة قضي  
 . قرآن  إعجاز حمل   لتكون  واللهجات اللغة  تتجاوز الوحي من بعض هي بل ،البعض يظن   كما  فحسب هلجات

 ؛ربيون  معه   قتل   معن   هلا   والثنني   ، القراءة  وبتلك   القراءة   بتلك   هاأقر   الل   رسول   يعن  ،حرف أ   سبعة   على   نزل   القرآن 
  قاتل   للحادثة  كامال    معن    اعطتأ  ناتءفالقرا   ،معه  باحلرب  شارك  فيعن  ،ربيون  معه  وقاتل  معه  القتال  يف  مات  يأ

 املعن   غري ت    ل   ات ءالقرا   ا إذ    ،ل  م أ  تلوا ق    معه  قاتلوا  الذين   هل  :الناس  ل ءلتسا  واحد   لسان  على  نزلت   ولو   ،معه  وقتل
 قـ ل وهب  مْ   يف  ﴿    :تعال  قال   ؛ونزيدهم  ل   ،الكالم  هذا  يقولون  جعلهم   واملعان  العربية   باللغة  جهله  ولكن   ،رفهحت    وأ

ان وا  مب  ا  أ ل يم    ع ذ اب    و هل  مْ   م ر ض ا  الل ه    فـ ز اد ه م    م ر ض     الياء   بفتح  ،)ي كذبون(  حفص  قرأ  ،[١0  :البقرة]  ﴾  ي ْكذ ب ون    ك 
 . واملؤمنني  الل عن  الكاذبة باألخبار ونَيرب   مبعن ،الذال  وكسر الكاف وسكون

  من  به  واؤ جا  فيما  الرسل  يكذبون  مبعن  ،املكسورة  الذال  وتشديد  الكاف  وفتح  الياء  بضم  ،ب ون()ي ك ذِّ   ورش  وقرأ
 . الوحي  من الل عند
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  هموصفت  ،املنافقني   فأوصا  من  ا وصف    ذكر  منهما  كل  بل   ،يناقضه  ول   اآلخر  يعارض  ل  القراءتني   من   كل  معن
 من   إليهم  أوحى  فيما  الل   رسل  بتكذيبهم  الثانية  ووصفتهم  ،الناس  وعن   ورسله  الل  عن   اخلرب   يف   بالكذب   األول

 . حق وكالمها  ،التشريع

  اسم   ،الالم  وكسر  امليم   بفتح  ،)م ال ك(  حفص  قرأ   ،[4  :الفاحتة]  ﴾   الدِّين    يـ ْوم    م ال ك  ﴿    :الفاحتة  يف  تعال   وقوله
 . القيامة يوم وهو الدين، يوم  ونؤ ش  يف املتصرف  لقاضيا  مبعن  ،ملك من  فاعل

  ومقاليد   والنهي،  األمر   بيده   من  أي:  ،)مالك(  معن   من   أعم   فهو   مبعن   ، فاعل  اسم   ل   كصفة   ،)م ل ك(  ورش  وقرأ 
 .وجل  عز لل  مدح ومها تعال، بالل لئق  املعنيني  وكال خفي، وما  منها  ظهر ما شيء، كل

ئ ك ة   او ج ع ل و ﴿    :تعال وقوله  .[١9  :الزخرف] ﴾ إ ن اث ا الر مْح ن    ع ب اد   ه مْ  ال ذ ين   اْلم ال 

  عند   هم  الذين  املالئكة  )وجعلوا  ورش  وقرأ  ،املالئـكة  بالطبع  هنا  املعنيني   الرمحن  وعباد  ،الرمحن(  )ع باد    حفص  قرأ
 . .(.اإناث   الرمحن 

 . املالئكة  وذات   املعن  ذات   ورش  قراءة   يف كذلك   وهم

 أن  )الرب    حفص   قرأ  ،[١٧٧  :البقرة]  ﴾   و اْلم ْغر ب    اْلم ْشر ق    ق ب ل    و ج وه ك مْ   تـ و ل وا  أ نْ   اْلرب     ل ْيس  ﴿    :تعال  لهوقو 
 .بالرفع( )الرب ورش  وقرأ ،بالنصب(

ز ه ا ك ْيف    اْلع ظ ام   إ ل   و اْنظ رْ ﴿  :تعال وقوله   . [259 :البقرة] ﴾  نـ ْنش 

 .احلم   ونكسوها حنييها  مبعن  بالراء  ننشرها ورش وقرأ   ،كهاوحنرِّ  نقيمها  مبعن  املنقوطة يبالزا ننشزها حفص قرأ 

ان وا   م ا  ب أ ْحس ن    أ ْجر ه مْ   ص رب  وا  ال ذ ين    و ل ن ْجز ي ن    ب اق    الل ه    ع ْند    و م ا  يـ نـْف د    ع ْند ك مْ   م ا﴿    :تعال  وقوله  ﴾   يـ ْعم ل ون    ك 
 . [96 :النحل]

 . املعن  يف ترون كما  اختالف  ول ،بالياء ورش وقرأ  ،بالنون ولنجزين   حفص قرأ 

 تـ ْفق ه ون    ل    و ل ك نْ   حب  ْمد ه    ي س بِّح    إ ل    ش ْيء    م نْ   و إ نْ   ف يه ن    و م نْ   و اأْل ْرض    الس ْبع    الس م او ات    ل ه    ت س بِّح  ﴿    :تعال  وقوله
ل يم ا ك ان    إ ن ه   ت ْسب يح ه مْ   .[44  :اإلسراء] ﴾  ف ور اغ   ح 
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 . بالتذكري ورش وقرأ  ،بالتأنيث تسبح حفص قرأ 

 . [5  :املدثر] ﴾  ف اْهج رْ  و الر ْجز  ﴿  :تعال وقوله 

 :الكالم   ومعن  ،العذاب  يعن  بالكسر   والرجز  وغريه   ورش  وقرأ  ،الصنم  يعن   الراء  بضم  فاهجر   والرجز  حفص  قرأ 
 . واحد ومعنامها  لغتان امه :الزجاج قال  ، عذاب إل يؤديك ما اهجر

 م نْ   ل ك مْ   و يـ ه يِّئْ   ر مْح ت ه    م نْ   ر ب ك مْ   ل ك مْ   يـ ْنش رْ   اْلك ْهف    إ ل    ف ْأو وا   الل ه    إ ل    يـ ْعب د ون    و م ا   اْعتـ ز ْلت م وه مْ   و إ ذ  ﴿    :تعال  قال
ْرفـ ق ا   أ ْمر ك مْ   امليم   بفتح  (ام رف ق  )  املصاحف  بعض  يف  ناكوه  ،الفاء  فتحو   امليم  بكسر   ام رفق    ،[١6  :الكهف]   ﴾  م 

 . الفاء كسرو 

 امليم،   بكسر  »مرفق«   فهو   اليدين  يف  افأم    امليم،  بكسر  »املرفق«  القول:  أما  به،  ارتفقت  ما  امليم:  بفتح  »املرفق«
 .وسعأ  معنيني  عطتأف .الفاء  وفتح

  ات ءالقرا  وأن  ،عنه  تتكلم  ية اآل  انت ك  معني   لشيء   أوصاف  من   ا وصف    ذكر  منها  كل  القراءات  ن أ  العني   رأي   فنرى
 . مجالاإل  ولزيادة لغوية وجممالت مكمالت مناإ و  ،وتناقضات  اختالفات عنت ل

 كلمات   اختيار  عجازإ  وهذا  ،القرآن  يف   الكلمات  كل  وليس  ،حمددة  لكلمات  كانت  السبع  القراءات  نأ  العلم   مع
 احلكم   وأ   ،احلادثة  عن   وسعأ   خرى أ  صورة  عطى أو   ،وسعأ   املعن  لكان   ،للفعل  الزمن   و أ   التشكيل  غريت  لو   حمددة

 الدين(  يوم  )مالكو  ،الدين(  يوم  )ملك  الفاحتة  سورة  يف  قرأ   النيب  :فمثال    ،النيب  قرأها  اتءالقرا   ومجيع  ،احلالة  وأ
 .القراءات جبميع  وهكذا
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 :الخامسة الشبهة

 بعضهم   نإ  ،مسيطر  كلمة   يف  يشكك  لحدين امل   بعض   هناك  ن أ  أظن   ،[22  : الغاشية]  ﴾   مب  ص ْيط    ع ل ْيه مْ   ل ْست  ﴿  
 .القراءات  بعض وكذلك بالسني  وبعضهم  بالصاد يكتبها

 :الجواب

 أن   يف   يتلخص   وهو   ، والعربية  الرسم   علماء   مجهور   إليه  ذهب  ما  وهو   ، ولغوية  ، صوتية  أسس   إل   يستند  هذا   تفسري
م    ما م    وما   ، ةللكلم  اللغوي   األصل  إل   استند  بالسني   املذكورة  الكلمات   من   ر س   ؛ النطق  إل   استند   بالصاد   منها  ر س 

 كما   ،احين    األصل  املصاحف  ك ت اب    راعى  وقد  ،اصاد    النطق  يف   لهجتع  الستعالء  أصوات  ألحد  السني   جماورة  ألن
 . آخر احين   النطق  راعوا

 ،ا صاد    لبهاق  جاز  كلمة  يف  املستعلية  احلروف  أحد  مع  كانت  إذا  السني   إن  (:225/ ١)  املقتضب  يف  املربد  قال 
 غني   بعدها   وقعت  سني   كل   يف  النحويون  أجاز   وقد   :(203)ص  القتضاب   كتاب   يف  البطليوسي  السِّيد   ابن   وقول 

 . اصاد   تبدل أن  -  طاء أو  قاف  أو ،معجمتان خاء أو

 فيهما   جيوز   منها  اثنان  ،الكري  القرآن  يف   مواضع  أربع  يف  صاد ا   السني   تبتك  ف  ،خرىأ  جهة   من  امأ  ،جهة  من  هذا 
 على  مقدمة   فيهما   بالسني   القراءة  ولكن   املصاحف،  عليها  ضبطت   الذي   حفص   رواية  يف  والصاد   بالسني   القراءة 
 وكان  القراءة؛  يف   الرتجيح   هذا  لبيان  بياهنا(  علينا  )تعذر  الصاد   فوق   صغرية   سني   كتبت  لذلك   بالصاد؛  القراءة 
 يـ ْقب ض    و الل ه    ك ث ري ة    أ ْضع اف ا  ل ه    فـ ي ض اع ف ه    ح س ن ا  قـ ْرض ا   ل ه  ال  يـ ْقر ض    ال ذ ي   ذ ا  م نْ ﴿    :تعال   قوله  يف  األول   املوضع 

 [. 245  البقرة]  ﴾ تـ ْرج ع ون   و إ ل ْيه    و يـ ْبص ط  

 ف اذْك ر وا   ب ْصط ة    اخلْ ْلق    يف    و ز اد ك مْ   ن وح    قـ ْوم    بـ ْعد    م نْ   خ ل ف اء    ج ع ل ك مْ   إ ذْ   و اذْك ر وا﴿    :تعال  قوله  يف  الثان  املوضع  وكان
ء    [.69  األعراف]  ﴾  تـ ْفل ح ون   ل ع ل ك مْ   الل ه    آ ل 

 حتت   صغرية   سني   كتبت  لذلك  بالصاد،  القراءة   الوجهني   يف   واملقدم  ،والصاد  بالسني   القراءة  فيه  جيوز   ثالث   وموضع 
 [.3٧  :الطور] ﴾  اْلم ص ْيط ر ون   ه م   أ مْ  ر بِّك   خ ز ائ ن   ع ْند ه مْ  أ مْ ﴿   :تعال قوله  يف  املوضع  هذا وكان الصاد؛

 ع ل ْيه مْ   ل ْست    *   م ذ كِّر    أ ْنت    إ من  ا   ف ذ كِّرْ ﴿    : تعال  قوله  يف  حفص   برواية   واحد   وجه  على  بالصاد   يقرأ   رابع   وموضع 
 . [22  ،2١  :الغاشية] ﴾  مب  ص ْيط ر  
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 يف   فالسني   العريب؛  الستعمال   يف   والصاد   السني   حرف   معن   على   يعود  صاد ا   السني   حرف  كتابة  يف  والسر 
 فيه. ا مستمر   كان  أمر  من  خروج  والتفلت ،للتفلت هي العريب  الستعمال

 منه،  اخلروج  أو  الشيء  إل  آخر  شيء   دخول   رفض  يفيد  والمتناع  لالمتناع،  هي  العريب   الستعمال  يف   والصاد
 وهي   العربية،  اللغة  حروف  من  وفحر   سبعة  ضمن  من  عليه،  مقفل  فيها   باطن  صورة  الصاد  رسم  يف  جاء   ولذلك
 يف  العلة  وترجع  والواو،  والقاف،  الفاء،  إل   باإلضافة   والظاء،  والطاء،   والضاد،  الصاد،  :األربع  اإلطباق   حروف

 العريب.  الستعمال يف هامعاني إل  الصورة هبذه رسها

 ما  ليشمل   ؛بالتخصيص  وليس  العموم   صيغةب   ،﴾  و يـ ْبص ط    يـ ْقب ض    و الل ه  ﴿    :البقرة  آية  يف   والبسط  القبض   جاء  وقد
 يعلم. ل  وما يعلم

  النبات   وإنبات   املطر،   فإنزال   سره،  خلفاء   املعرفة   عن   ممتنع  أي   أكثر،  جيهله   وما  اإلنسان،  عرفه  قد  البسط   فبعض 
 ولن   باله،  على   َيطر  ل   مما  وبعضها  منها،  كثري ا  وجيهل  بعضها،  اإلنسان  عرف   كثرية،  عوامل  فيهما  تتداخل  ،مثال  

 ملعرفته.  تعال الل  من سبيل  له فتح  إذا عليه يقف حىت  يدركه

 على  البشر   قدرة   فوق   والقبض  البسط  حدود   على   الوقوف   أن  لبيان  املوضع   هذا   يف  صاد ا   السني   صورة   فكانت 
 هبا. اطة اإلح

  هل   حمدد،   غري   خلق   يف   كانت  البسطة  هذه   فإن   ،﴾  ب ْصط ة    اخلْ ْلق    يف    و ز اد ك مْ ﴿    :األعراف   موضع   ذلك   ومثل
  حجمها  بزيادة  الدواب   بسط  يف   أم  وتوسيعها،  السماء   بسط  يف   كان  أم  ومدها؟  األرض  خلق  يف  البسطة  كانت

 عام  اآلية  هذه   يف   فاخللق  ،…  أم  …  أم   كثرهتا؟  من  األهنار  فأجرت   األمطار   كمية  يف  كان  البسط  أم  وعددها،
 جنس. أو  بنوع  حمدد   وغري

 ، أشياء    منها   فعرف   ،الطوفان  بعد  اخللق   كل  ببسط  حيط   ل   وإحساسه   اإلنسان  عرفةم  أن  ليدل   صاد ا  السني   فرسم 
 باقيها.  وجهل

 م ْلك ه    يـ ْؤيت    و الل ه    و اجلْ ْسم    اْلع ْلم    يف    ب ْسط ة    و ز اد ه    مْ ع ل ْيك    اْصط ف اه    الل ه    إ ن    ق ال  ﴿    :تعال  قوله  يف  سين ا  السني   كتابة  أما
ع    ل ه  و ال  ي ش اء    م نْ    العلم  يف  البسط  وهو  ،وحمدد  خمصص  أمر  يف  البسط  كان  فقد  ،[24٧  البقرة]  ﴾  ع ل يم    و اس 

 صاد ا.   السني  تكتب  فلم ،واجلسم
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  ﴾  م  ع ل ي  ش ْيء    ب ك لِّ   الل ه    إ ن    ل ه    و يـ ْقد ر    ع ب اد ه    م نْ   ي ش اء    ل م نْ   الرِّْزق    يـ ْبس ط    الل ه  ﴿    :تعال  قوله  يف  البسط  وكذلك
 غريه.  دون  بالرزق  حمدد  فإن ،[62  العنكبوت]

  اإلحاطة  يف تكون السيطرة فإن ،﴾  مب  ص ْيط ر   ع ل ْيه مْ  ل ْست  ﴿ و ،﴾  اْلم ص ْيط ر ون   ه م   أ مْ ﴿   يف صاد ا السني  كتابة  أما
 الواقع.  ر تصوي يف  األمثل هو التفلت   سني  من بدل   المتناع  صاد  صورة  فكانت  اخلروج،  من ومنعه باملغلوب،

  يقيد   والسطر  ،(سطر)  اجلذر  ألن  األصل  وهو  بالسني   فقراءهتا   ،والصاد  بالسني   األربع  الكلمات  هذه  قراءة  أما
 وتارة   فوقه،  تارة  بعضها   فيكون  ،فيه  تتفلت   هامش ا  هلا   جيعل  لكنه  عليه،  احلروف  رسم  ويقيد  عليه،  الكلمات   كتابة
 عليه. أو حتته،

 احلرية.   من هامش له يرتك أنه بالسني  املسيطر   مع واحلال

  الصاد   فكانت  ،احلرية  من  هامش  هلا  ليس  عليه،  للمسيطر  مقيدة  كلية،  السيطرة  فتكون  ،المتناع  بصاد   كتابتها  أما
 السني. بدل  بالصاد لقراءهتا ترجيح ا وأكثر  ،الواقع هلذا  متثيال    أكثر

 املنع غلبة مع احلرية  بعض  فيها الثانية  ويف لسيطرة،وا باملنع احلرية أحدها يف تنعدم حلالني  الوصف  يكون وبالقراءتني 
 عليها.

  الكلمة   صورة  وأن  الرسم،  هذا   لول  عنها  نغفل  معان  إل  ينبهنا  ،اإلمالئي  الرسم  عن   القرآن  الرسم   فاختالف
  ريحص   من  نتعلم   ما  الرسم  من  فنتعلم  استحضارها،  مت     أجله  من  الذي  املراد  للمعن  مطابقة  تكون  أن  جيب  حبروفها
 فيها. يهلك فتنة  صحته يف  وللمشكك به، ينتفع نور  للمؤمن  فهو اللفظ،

 ويعتقدون   ،ونؤ وَيط  يقعون  جعلهم   فيها  علماء    صبحواأف  ،حرفهاأ  نطقوا  هنمأ  واعتقادهم  اللغة  بعلوم  الناس  فجهل
   .كذلك  ليسوا  وهم حق  على هنمأ
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 : القراءات تواتر عدم السادسة: الشبهة

  يستطيع  ول   آحاد،  بأسانيد  منقولة  ألهنا  ؛متواترة  غري  بأهنا  فيها  ميهر  ول  ،القراءات  يف  له  علم   ل  من  بعض  زعم
 للعشر. املتممة  الثالث القراءات  عن ونفاه السبع القراءات  يف  التواتر أثبت  والبعض تواترها، يثبت أن  أحد

 الجواب:

 منتهاه.  إل السند  أول ن م الكذب على اجتماعهم  العادة  حتيل  مجاعة  م الكال ينقل أن  هو التواتر:

 ول   ،تبعهم  ومن  التابعون  عنهم  ورواها  الصحابة،  من  كبري  عدد    رواها  إذ  ؛العشر  القراءات  يف  متحقق  املعن  وهذا
  ،املتصل  باإلسناد  ويرويها  القراءات  ينقل  غفري   جم  عن  األمصار  من  مصر   يف  ول   العصور  من  عصر  يف  األمة  ختل
 وقد   يسرية،  حروف  يف  إل  السبع  القراءات  عن  خترج  ل  ألهنا  ؛اأيض    فمردود  ،الثالث  القراءات   تواتر  يف  الطعن  وأما
 األئمة   إل   وصل   أن   إل  زمنه  من   الثالث   بالقراءات  قرؤوا  راءةالق  أئمة  من  عدد  أساء  الل   رمحه  اجلزري  ابن   ذكر 

 أئمة   عن  القراءة   تلقوا   ثالث ال  القراءات  وأئمة  ،للتواتر  األعلى   احلد   عن   يقل  ل   طبقة  كل   يف  وعددهم   الثالثة، 
 الثالث. تواتر تواترها من لزم السبع تواترت  فإذا  السبع، القراءات 

 القراء   أبرز  كانوا   ولكنهم   غريهم،  كثريون   رواها   قد   بل  غريهم،  يرويها  ل   أنه   تعن   ل  األئمة  إل   القراءات   ونسبة
 إليهم. نسبت ولذلك السرية، وحسن   دالةوالع  الثقة مع  عنهم رويت اليت  للقراءة  ومالزمة  اإتقان   وأكثرهم

 أعلم. تعال والل  السقوط، غاية  يف الشبهة هذه أن لنا يتبني   وهبذا

 املصحف: رسم هو القراءات  اختالف مصدر :السابعة  الشبهة

 وإبدال،   وزيادة   حذف  من   املصحف  رسم   يف  ما   إل  باإلضافة   والشكل   النقط  من   املصحف  رسم  خلو   أن  وذلك 
 ذلك.  وغري ،)فتثبتوا( يقرأ  من ومنهم )فتبينوا( يقرأ من  فمنهم بينهم، فيما َيتلفون القراء  جعل   الذي هو

 اختالف   يف   املرجع  كان  لو  اجد    كثرية  كلمات  هناك  أن   وذلك  واقع،ال  يكذهبا  الباطلة  الشبهة  هذه  اجلواب:
  من  ألكثر   رسها  احتمال   رغم  حد وا   بوجه  قراءهتا  على  متفقني   جتدهم  ولكنك   ، فيها  لختلفوا   الرسم   إل   القراءات 

 قراءة. 
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 ما   فق و    يقرأ  قارئ  فكل   وسلم،  عليه  الل  صلى  الل  رسول  إل   تصل   لوجدناها  ،كلها  القراءات   أسانيد  تتبعنا  ولو 
 على   العتماد   ليس اإذ    الختالف   فمرجع   وسلم،  عليه  الل  صلى   الل   رسول   إل   اإلسناد   يصل   حىت   شيخه   من  تلقاه

  ولو  الناس،  ئليقر   اقارئ    مصحف  كل  مع  أرسل  املصاحف  عثمان  كتب  وملا  ،واملشافهة  التلقي  على  وإمنا  ،الرسم
 .امعلم    اقارئ    مصحف كل   مع  يرسل أن  احتاج ملا  الرسم  من املختلفة  القراءات استخراج  جاز

  ملها حيت  قراءة  كل  لكانت  ،واختالفها   القراءات  تنوع  يف  السبب   هو  والنقاط  الشكل  من   املصاحف  خلو  كان  ولو
 إل   تنقسم  قبوهلا  جهة  من  القرآنية  راءاتالق  إن  إذ  كذلك،  ليس  األمر  وواقع  قرآن ا،  معتربة  صحيحة  املصحف  رسم

  على   يدلل  العلم  هذا  أرباب  اعتمده  الذي  التقسيم  وهذا  املردودة،  القراءات  وهناك  مقبولة،  القراءات  فهناك  أقسام؛
  خلو   أن  األمر  يف  ما  غاية  ،الثالثة  القبول  شروط  فيها  توفرت   إذا  لإ  قرآن ا  تعترب  ول  هبا،  ي عتد  ل  قراءة  أي  أن

 اموجب    وليس  ،والواحدة  الكلمة  يف  املختلفة  القراءات  لستيعاب  للرسم  معني   سبب  والشكل  النقط  من  حفاملصا 
 أعلم. تعال  والل ،مصادرها من امصدر   أو  القراءات  لختالف

 

 : بالمعنى القراءة جواز الثامنة: الشبهة

 نفسه،   املعن   يؤدي   كان  إذا  الكري   القرآن  يف  آخر  مكان  لفظ   استبدال  جيوز  أنه  الشبهة   هذه  أصحاب  يزعم
 الرجل  وكان  ،األثيم(  طعام   الزقوم  شجرة   )إن   رجال    يقرئ   كان   أنه  عنه  الل   رضي   اء ردالد  أيب   عن   روي   مبا   مستدلني 

 . لْ فق   :قال نعم، قال  الفاجر،  طعام تقول أن أتستطيع  مسعود: ابن له  فقال اليتيم، طعام يقول

 المصاحف.  مئات اليوم أيدينا  بين لكان ، وجائزة حاصلة بالمعنى  القراءة كانت  لو الجواب:

 وأما   ،مسده  آخر  لفظ  يسد  أن  ميكن  ل  موضعه  يف  مقدر  فيه  لفظ   كل   إذ  ؛القرآن  من   البيان  اإلعجاز  ولذهب 
  من  للجهال  هذا   يف  حجة  ول  القرطيب:  يقول  به،  اجالحتج  يصح  ل  ضعيف  فهو  ،مسعود   ابن  عن  املروي  األثر
  للرجوع منه  وتوطئة للمتعلم  اتقريب    الل  عبد  من   كان  إمنا  ذلك  ألن ؛بغريه  القرآن  من   حرف إبدال  وزجي   أنه  الزيغ  أهل
 .وسلم(  عليه الل صلى  الل  رسول وحكاية تعال الل إنزال على  باحلرف والتكلم  احلق  واستعمال ،الصواب إل
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 القراءات:  تناقض التاسعة: لشبهةا

  سورة  يف   القراءتني   بتناقض   ذلك  على  واستدل   املعن،   يف  القراءات   بني   اقض تن  وجود  زيهر:   جولد   املستشرق   زعم
 للمعلوم   بالبناء  الروم(  )غ لبت  الثانية  والقراءة  للمعلوم،  بالبناء  و)سي غلبون(  للمجهول  بالبناء  الروم(  )غ ل بت  الروم

 للمجهول.  لبناءبا )سي غلبون(

  قراءة  فهي  ،الثانية  القراءة  أما  للمجهول،  بالبناء  ﴾   الروم  لبت غ  ﴿    هي  اآلية  هذه  يف  املتواترة  القراءة   أن  الجواب:
  من   غريه   ول  زيهر   جولد  جيد  ولن   ،أصال    اقرآن    تعد   ول  ،األول  القراءة   ملعارضة  تصلح   ل   وبالتايل  متواترة،  غري  شاذة

 الل ه    غ رْي    ع ْند    م نْ   ك ان    و ل وْ ﴿    يقول:  إذ  تعال  الل  وصدق  القراءات،  لتعارض  مثال    كون ي  أن  ميكن  ما  املغرضني 
ف ا  ف يه    ل و ج د وا  يف   ما  فسريى  ،القراءات  توجيه  وكتب  التفسري  كتب  إل  يرجع  ومن  ،[٨2  :النساء]  ﴾  ك ث ري    اْخت ال 

 إعجاز.  من القراءات تلك

 

 المصحف:  كتابة  في اللحن  بوجود لصحابةا بعض إقرار العاشرة: الشبهة

 : تعال  قوله  يف  عباس  ابن  وقال  ،بألسنتها(  العرب  ستقيمه  احلن    القرآن  يف  )إن  قال:  عنه  الل  رضي  عثمان  أن  يروى
 . [2٧ :النور] ﴾  و ت س لِّم وا ت ْست ْأن س وا ح ىت  ﴿ 

  ويقول   ،واملؤتون(  الصالة   )واملقيمني   يقرأ  كان  أنه  جبري   بن  سعيد  وعن  تستأذنوا،  حىت  والصواب   أخطأ  الكاتب  إن 
 وعن  ،[63  ]طه   ﴾  لسحران  هذان  إن ﴿    : تعال  قوله  عن  الزبري   بن   لعروة  قالت   عائشة  وأن  الكتاب،  حلن   من   هو

  والذين  منوا آ  الذين  إن ﴿    :تعال   قوله  وعن   ،[  ١62  النساء  ]   ﴾   الزكوة   واملؤتون   الصلوة  واملقيمني ﴿    :تعال  قوله
 الكتاب.  يف  واؤ أخط قد الكتاب  عمل من هذا ،أخي بن  يا فقالت  ،[69  املائدة ]  ﴾  والصبئون هادوا

  يف  آية  عن   أسألك  جئت   :فقال  ،عائشة  على  عمري   بن  عبيد   مع  دخل   أنه  مجح   بن  مول  خلف   أيب   عن  روي
  الذين أو ،آتوا( ما يؤتون )الذين :قال آية؟ ة  أي   قالت ،يقرؤها وسلم عليه الل صلى الل رسول كان  كيف  الل كتاب
  قالت   ،امجيع    الدنيا  من  إيل    أحب  إلحدامها  بيده  نفسي  والذي  قلت:  إليك؟  أحب  أيهما  قالت  ،أتوا  ما  يأتون

 أتوا.  ما  يأتون الذين قلت  أيهما؟

 )حرف(. اهلجاء  ولكن  أنزلت  وكذلك ،يقرؤها كان  كذلك   وسلم  عليه الل صلى  الل  رسول أن أشهد   :فقالت
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 لشبهة: ا هذه  على  والجواب

  ثبت  مبا   ومعارضة   عليها   يرد  أن   تستحق  ل   ضعيفة   فهي  إليهم،  نسبت  عمن   تصح   ل   كلها  األخبار  هذه   أن -١
 .القرآن قراءة  يف بالتواتر

  حديث   يف  كما  ؛اللهجة  أو  ،)الوجه(  معن  على  حتمل  حلن   كلمة  فإن  كورة:املذ   الروايات  صحة  فرض  على-2
 اخلطأ.  معن  على وليس ،العرب(  بلحون القرآن )اقرؤوا

 إن  :تقول أن تريد  فهي بتشديدها، وليس الراء  بإسكان هي صحته فرض  على  حرف(  )اهلجاء  عائشة  قول أن -3
 السبعة.  األحرف  من حرف املصحف  رسم  أي  اهلجاء

 يف   ورد   قد   املؤمنون  سورة   من  املوضع   هذا   عن   سؤاهلا  من   ورد   مبا   معارضة   عائشة  املؤمنني   أم   عن   الرواية  هذه   أن   -4
 قال:   ،(ويسرقون  اخلمر   يشربون  الذين   )أهم  اآلية:  معن  عن   وسلم   عليه  الل   صلى  النيب  وسؤاهلا  عائشة  حديث   هفي

 .منهم( يقبل أل   َيافون وهم  ويتصدقون ويصلون يصومون الذين  ولكنهم ، الصديق بنت يا )ل

 

 العربية: لقواعد  القراءات بعض مخالفة عشرة:  الحادية الشبهة

 مذهبهم.  من املشهور ملخالفتها  القراءات أوجه بعض  على اللغة  علماء من عدد طعن

  ختالف   القراءة فكون املقبولة، القراءة شروط  من شرط ،أفصح أو فصيح وجهب ولو العربية اللغة  موافقة إن الجواب:
 عني  فصح فاأل  صح،واأل  األفصح  بني   فرق  وهناك  ،بالكلية  اللغة  ختالف  أهنا  يعن  ل   ،اللغة  يف  األفصح  الوجه

 القراءات   علوا جي   أن  النحو  بعلماء  واأل ول   والغريب،   والنادر  والضعيف   املشهور   فيها  واسعة   اللغة  ألن  ؛املشهور
 للقراءات.   اأساس   اللغة  قواعد جيعلوا  أن ل  ،هلا  اوأساس   عليها  وحاكمة  العربية  على حجة املتواترة 

 ناقلها، صدق ول قائلها، يعرف ل  قد  عبارة أو  تببي لغة  يثبتون  أهنم النحو علماء بعض من  العجب كل   والعجب
  لغة  منها   اختار  وقد   كلها،  باللغات  حميط   سبحانه  الل  وع لم  ،القراءة  أئمة  نقلها  اليت  املتواترة   بالقراءات  يثبتوهنا  ول

  باللغة   لنحويونا   أحاط  فهل   ،[١95  :الشعراء]  ﴾  م ب ني    ع ر يب     ب ل س ان  ﴿    القرآن  عن  فقال  كتابه،  لغة  لتكون  العرب 
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 عن   الل  تعال  بالتواتر؟  منقول  أنه  مع  اللغة  يف   يصح  ل  وجه   هذا  :يقولوا  حىت  هبا  سبحانه  الل  إحاطة  من  أكثر
 . مجال زهدي للمهندس  وردود  شبهاتو   القراءات نشأة  انظر ؛ذلك

 

 : القراء حياة من  صور

  كان   عي اش:  بن  بكر   أبو   قال  ،الحوص   خري   فيه  ،تابعي  ناجح   فصيح  بارع   حنوي   فاضل  عال   :هبدلة  بن  عاصم
 . 25٨  /5 النبالء  أعالم  سريو  ،9١ /١  الكبار القراء   معرفة ؛الكالم مشهور تكل م، إذا  افصيح    ،احنوي   عاصم

 .القراء" "مجال ؛باإلتقان ا معروف   بالفصاحة، امشهور   زمانه، يف  امقدم   الناس، أفصح  من  عاصم  كان  :اأيض    وقال

 . القراء مجال  ؛شديدة وقراءة  ومهز  مد   صاحب  عاصم كان  القاضي: عبدالل بن  شريك  وقال

 .حرف ا  أخطأت فما القرآن، قرأت  قمت فلما سنتني،  مرضت  :عاصم   يل  قال :ع ي اش   بن شعبة  بكر   أبو قال  

ْرف ا   أحد   أقرأن  ما  اصم:ع  يل  قال   عي اش:  بن   بكر   أبو  قال ،  عبدالرمحن   أبو  إل  ح   قد   لرمحنعبدا  أبو   وكان  السلميِّ
  قد   زر    وكان  ح ب يش،  بن  زرِّ   على  فأعرض   ،عبدالرمحن  أيب  عند  من   أرجع   وكنت    عنه،  تعال   الل   رضي   علي    على  قرأ 
  أخذت  لنفسك،   استوثـ ْقت    لقد  لعاصم:   فقلت   عي اش:  بن  بكر   أبو  قال  عنه،  الل   رضي  مسعود   بن   عبدالل   على   قرأ 

 . 462ـ46١ /2  القراء مجال  ؛٧0ص  جماهد لبن  لقراءات ا يف  السبعة ؛أجل قال: وجهني،  من لقراءة ا

لة  بن  عاصم  :العجلي  عبدالل  بن  أمحد  وقال  ؛فأقرأهم  البصرة  ق د م  القرآن،  يف  ارأس    كان  وقراءة،  س ن ة  صاحب  هب ْد 
 .25٨  /5  ءالنبال  أعالم سري  ؛9١  /١الكبار القراء  معرفة  ؛6  /2للعجلي الثقات

 . القراء"  "مجال ؛يده سلمة( بن )شقيق  وائل أبو  قب ل  سفر من ق د م    إذا كان  أن ه له التابعني  تعظيم من  كان  وقد

ه م    الل   إ ل    ر د وا   ﴿ث     فقرأ:  فأفاق،  عليه،  فأ غمي  املوت،  يف   وهو  عاصم   على  دخلت  عي اش:  بن  بكر  أبو   قال  م ْول 
ب ني ﴾  أ ْسر ع    و ه و    ْكم  احلْ    ل ه    أ ل    احلْ قِّ   /5  النبالء  أعالم  سري  ؛93  /١  الكبار  القراء   معرفة   ؛[62  األنعام:]   احلْ اس 

260. 
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 : القعقاع  بن يزيد جعفر أبو

 كان  األنصاري:  كثري  أيب  بن  جعفر  بن  يعقوب  قال  ،جليل  تابعي  إمام  ثقة  فاضل  عال  القعقاع  بن  يزيد  جعفر  أبو 
 .١٧٨/ ١  النشر ؛5٧ص  قراءاتال يف  السبعة  ؛ القعقاع  بن يزيد جعفر   أبو باملدينة  الن اس   إمام  

 ؛ بالربكة  له  ودعت  رأسه  على  ف م سحتْ   صغري،  وهو  وسلم  عليه  الل  صلى  الن يبِّ   زوج   س ل مة  أمِّ   على  دخل   أن ه  ور وي  
 . ١/٧3  الكبار  القراء معرفة  ؛ 5٨ص  القراءات يف  السبعة

 م د ة   ذلك   على   واستمر    السالم،  عليه   داود  صوم   وهو   ،ايوم    ويفطر   ا يوم    يصوم   كان  أن ه  عنه  مج از  بن   سليمان  ور و ى
 "غاية   ؛تعال  الل   لعبادة   نفسي  به  أروِّض   ذلك،   فعلت    إمن  ا   فقال:  ذلك،  يف  أصحابه  بعض   له  فقال  الزمان،  من

 .النهاية"

  ويدعو   ل،املفص    طوال  من  وسورة  بالفاحتة  ركعة:  كلِّ   يف  يقرأ  تسميات،  أربع    الليل   جوف  يف  يصلِّي   كان  أن ه  ور و ي  
ه   بقراءته وقرأ  عليه، قرأ من  ولكلِّ  وللمسلمني  لنفسه عقيبها:  . النهاية" "غاية ؛وقبل ه بعد 

 فيقول   الن وم،  عليه  فيقع  الن اس،  يـ ْقر ئ  جلس  أصبح  فإذا  الليل،  يقوم  جعفر   أبو  كان  قال:  نـ ع ْيم  أيب  بن  نافع  عن
 . ١/٧3الكبار" القراء  "معرفة  ؛ذلك يفعلون  انوافك ضم وها،  ث أصابعي بني  ف ض ع وه  احلصا  خذوا  هلم:

 ، أبله    دنياه  ويف  فقيه ا  دينه  يف  وكان  عي اش،  ابن  مول  جعفر  أليب  رجل  قال  قال:  أسلم  بن  زيد  بن  عبدالرمحن  ور وى
  القراء   "معرفة   ؛فيه  مبا   وعملت    حرام ه ،  وحر مت    حالله،  ت  أحلل  إذا   ذاك   فقال:  القرآن،  من  آتاك  ما   لك  هنيئ ا

 .١/٧4الكبار

 حازم    أبو   فجاءه   الوفاة،  حضرته  حني   جعفر    أبا  شهدت  - :جعفر  أيب   اإلمام   راوي -  مجاز  بن   سليمان   عن   روي
 :قالوا   عجب ا؟   أريكم  أل   :شيبة  فقال  جيبهم،  فلم   يصرخون،  عليه  فانكبوا   جلسائه،  من  كانوا  معه  ومشيخة   األعرج،

 .القرآن نور  والل هذا :وأصحابه  حازم   أبو  فقال اللنب، لمث بيضاء  دوارة    وإذا صدره،  عن فكشف :قال بلى،

 شك    فما  املصحف،  ورقة  مثل  فؤاده  إل   حنره  بني   ما  فإذا  نظروا،  وفاته  بعد  القارئ  جعفر  أبو  غ سِّل   ملا  :نافع    وقال
 .القرآن نور  أنه حضر  ممن أحد  
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 :نافع اإلمام

 ما  :قال  الناس؟ تقرئ  قعدت  كلما  أتتطيب :فسئل املسك،  رائحة ف يه    من ي شم   تكلم إذا   الل رمحه نافع اإلمام وكان
  أشم    الوقت ذلك فمن  يف ، يف  القرآن يقرأ وهو ،وسلم عليه الل صلى  النيب النائم يرى فيما  رأيت  ولكن طيب ا، أ م س  

 .الرائحة هذه  يف   يف

 سي يب    وقال 
 الل   رسول   صافحن   وقد  كذلك،  أكون   ل  كيف  :قال  ،خلقك  وأحسن  وجهك  أصبح    ما   :لنافع  قيل  :امل

 .النوم  يف القرآن قرأت   وعليه ،وسلم  عليه الل صلى

 : قالون  اإلمام

 .عهس   القرآن عليه قرئ  فإذا البوق،  يسمع ل  الصمم، شديد أصم   قالون كان  :قالون عن  البغدادي  حممد  أبو  وقال

 .القراءة  يف واخلطأ اللحن عليه فريد   أخطأ، إن  خطأه يفهمف القارئ، شفيت إل فينظر  القرآن،  عليه ي قرأ  قالون  وكان

 :عمرو أبو  اإلمام

  كلِّ   يف  املصحف  َيتم  طويلة  مدة   استمر  وقد  وَيشاه،  الل  يراقب  وتقوى،  زهد    صاحب  البصري  عمرو  أبو  كان  
، ثالث  .وغريهم وسيبويه،  واألصمعي، أمحد،  بن واخلليل املبارك، بن عبدالل  قرأ وعليه  ليال 

 :البيت هذا خامته فصِّ  على نقش  قد وكان

 غرور   حب بل   منها ملستمسك    =مهِّه أكرب   دنياه  امرأ   وإن  

 

 : شعبة اإلمام

  الزاوية،  تلك   إل   انظري  يبكيك؟  ما   :هلا  فقال   أخته،  بكت  عياش  بن   بكر   أبا   الوفاة  حضرت  ملا  :اليمان  حيىي   قال
 !ختمة  ألف عشر مثانية  فيها  أخوك ختم  فقد
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   : حمزة اماإلم

 حرب   هذا  :يقول  مقبال    رآه   إذا  األعمش  شيخه  وكان  والعلم،  بالفضل  العلماء   له   دشه    ،الزيات  محزة   اإلمام  وهذا
، يوم ا ورآه  القرآن،  .احملسنني  وبشِّر :فقال مقبال 

 .بأثر إل  الل   كتاب  من  حرف ا  محزة قرأ ما  :الثوري سفيان  عن ويور  

 

 :الكسائي اإلمام

 .ف يه    على ينطق ملك ا كأن  ،تكلم أو القرآن قرأ إذا  الكسائي كان  :الكسائي اإلمام   عن ءالعلما  بعض قال

 

 : عامر ابن اإلمام

  يقال   بضيعة  البلقا  يف  اهلجرة  من  مثان  سنة  ولدت  يقول:  اليحصيب  عامر  بن  عبدالل  سعت   يزيد:  بن  خالد   وقال  
  بعد  دمشق  إل  وانقطعت  دمشق  فتح  قبل  وذلك  سنتان،  ويل    وسلم  عليه  الل  صلى  الل   رسول  وقبض  رحاب،  هلا

 سنني.  تسع ويل   فتحها

 :    .١/425 اجلزري،  لبن النهاية  غاية ؛نفسه  عنه لثبوته  قبله الذي  من  أصح  وهذا اجلزري: ابن اإلمام   أي قلت 

 اعارف    وعاه،   ملا  امتقن    رواه،  ملا  ا حافظ    أتاه،  فيما  ثقة   ،ام  عال    ا إمام    عامر   بن  عبدالل  كان  األهوازي:  علي  أبو   قال
 دينه، يف  يـ ت هم   ل  الر اوين،  وأجلة   التابعني،  وخيار   املسلمني،  أفاضل   من   نقله،  فيما   ا صادق    به،  جاء  فيما اقيم   ،افهم  
 قدره،  يف   اعالي    قول ه،  فصيح    نقل ه،  صحيح    روايته،  يف  عليه  ي طعن   ول   أمانته،  يف   ي رت اب  ول   يقينه،  يف   يشك    ول 

 اخلرب،   فيه َيالف  قول   يقل  ول  األثر،  إليه  ذهب  فيما  يتعد    ول   فهمه، إل امرجوع    علمه،  يف  ا مشهور    أمره،  يف  ام صيب  
 بدمشق.  القضاء ويل

  "غاية   ؛اخلمسمائة  قريب  إل  ا وتلقين    وصالة  تالوة  عامر  ابن  قراءة  على  قاطبة  الشام  أهل  زال  ول  اجلزري :  ابن  قال
 .١/424 اجلزري" لبن  النهاية
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 املعروف   املوضع   اجلامع   من  جملسه  وكان  وبعده،   عبدامللك   بن  الوليد   منز   األموي  املسجد   أهل   رئيس  كان
 بالروضة.

 فرغ. حىت  عمارته على  اناظر   كان  الذي  وهو  اجلامع، إمام وكان

  رة، عش  عشرة  جيعلهم  فكان  عليه،  للقراءة  الناس  اجتمع  دمشق   جامع  يف  الصبح   صلى  إذا  الدرداء  أبو  كان  وقد
  ابن  وكان  بعض،   على  يقرأ   وبعضهم  ببصره،   يرمقهم  احملراب   يف   ا قائم    هو   ويقف   ،اعريف   منهم   عشرة   كل   على   وجيعل
  القراء   مجال  ؛مقامه  وقام  عامر،  ابن  خلفه  الدرداء  أبو  مات  فلما   فيهم،  اكبري    وكان  عشرة،  على  اعريف    عامر

 .5/292  النبالء أعالم  ري س ؛١/425  النهاية غاية ؛١/٨4 القراء   معرفة ؛454،2/45٧

 الثقات.   يف حبان ابن  وذكره  ،ثقة شامي  عامر ابن الع جلي: عبدالل  بن أمحد قال

 صغري.  ثقة وهو وسلم عليه الل  صلى النيب    أدرك قد   مدين فقال: ،عنه الرازي زرعة  أبو س ئ ل  حامت: أبو  قال

 لبن   الثقات  ،١/٨5الكبار  القراء   معرفة  ؛اوم  عم  احلديث  قليل  وهو  آخر،  والرتمذي  ،احديث    مسلم  له  روى  وقد
 .١٨4/ 6 التهذيب هتذيب ،5/١22 والتعديل  اجلرح ،5/3٧ حبان

 لبن   النهاية،  غاية  ؛تعال  الل  رمحه  عبدامللك،  بن  هشام  أيام  يف  (هـ  ١١٨)  سنة  عاشوراء  يوم  حمرم  يف  بدمشق  تويف
 .١/424 اجلزري

 

 :مجاهد اإلمام

 أخذ   واملفسرين،  القراء  شيخ  جليل،  تابعي  (:  هـ  ١03  - 2١)  مخمزو   بن  مول  ملكي،ا احلجاج  أبو   جرب،  بن  جماهد
  مات   إنه  قيل:  مرة،  وعشرين  اتسع    القرآن  عليه  ختم  أنه  ور وي  عنهما،  الل   رضي  عباس  ابن  عن  والقراءة   التفسري

 . 2٧٨  /5 للزركلي  األعالم ؛66 /١  القراء معرفة  ؛22٨  /2٧  الكمال هتذيب ؛اجلماعة له  روى وقد  ساجد، وهو
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   : كثير  ابن ماماإل

  ، كثري  بن  وعبدالل   قيس   بن   محيد   من   أقرأ   أحد   مبكة   يكن  ل   :عيينة  بن  سفيان   قال   ،ثقة   بليغ  عال   املكي   كثري  ابن
 . 445 /١  النهاية" "غاية مبكة   القراءة يف  عليه اجملتمع  اإلمام هو عبدالل يزل ول جماهد:  ابن  وقال

 / 2  القراء  مجال   ، عصره  يف  كان  ممن   أحد   قراءة  كثري  ابن  بقراءة   يعدلون  مكة   أهل   أر  ل   : اأيض    جماهد   ابن   وقال 
 اتباع ه. فرت  ك   التباع  ترك  وغريه  فات ب ع، اتـ ب ع  أنه وذلك  السخاوي:  الدين  علم قال  ،449

 من   الوعظ  فيها  أثر   ما  على  القرآن   قراءهتم  لتكون  أقرأهم  ث  أصحابه،  وعظ  القرآن  إقراء   أراد  إذا  كثري  ابن  كان  وقد
 . 44٨ /2  القراء مجال  ؛الرقة

 ،اجلزري  لبن  القراء  طبقات  يف   النهاية  وغاية   للذهيب،  الكبار  القراء   معرفة   إل  بالرجوع   فعليه  ،الستزادة  أراد   ومن  
 . الرتاجم وكتب

 

 :الفاتحة سورة على  عملي  تطبيق

 فاعل،  وزن  على  امليم   بعد   ألف  بإثبات  ،"ينالد  يوم   مالك"  :تعال  قوله  من  "مالك"  كلمة   والكسائي  عاصم  قرأ 
 فتكون   األلف   حبذف   السبعة  القراء  من   الباقون  قرأها  حني   يف  القرآن،  قراء  من  ساعها  على  دنا تعو    اليت   القراءة   وهي

 .الدين يوم "م ل ك"

 الصاد   إمشامب  خالد  وقرأ   الزاي،  صوت   ة املشم    بالصاد  محزة  عن  خلف  وقرأ  بالسني،  "وصراط  الصراط،"  قنبل  وقرأ 
 يف  (عليهم  (محزة  وقرأ   ،الناس  من   كثري  يقرؤها  مثلما  اخلالصة   بالصاد   الباقون  وقرأ  ،(املستقيم  الصراط  اهدنا)  يف

 .بكسرها الباقون وقرأها اهلاء،  بضم  "عليهم أنعمت " :قوله
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