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 ن الرحيم بسم اهلل الرحم                                

 :مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، حممد وآله 
 ، وبعد نيوأصحابه،رضي اهلل عنهم أمجع

د شعبة علوم القرآن .ل.م فهذه مذكرة يف علم القراءات موجهة لطالب السنة الثالثة 
مبذكرة  -إن شاء اهلل –ات املقررة يف السداسي األول وسنتبعها عوالتفسري، تتضمن املوضو 

العبارة ووضوحها،  ولةأخرى تتضمن املوضوعات املقررة يف السداسي الثاين، راعيت فيها سه
حىت يسهل استيعاهبا  ،وحسن الرتتيب، مع االختصار والرتكيزالتقسيم، وجودة 

  .وفهمها.وتأخذ بيد الطالب املبتدئ  يف هذا العلم برفق وتدرج إىل مسائله ودقائقه 

وقد اعتمدت فيها على أوثق املصادر يف علم القراءات وعلوم القرآن، كاإلتقان يف 
البن العير   علوم القرآن للزركيي، والنير يف القراءات يفللسيوطي، والربهان  علوم القرآن

 اجلزري، ومناهل العرفان للزرقاين، والياطبية وشروحها، وغريها.

ها يف قائمة املصادر داستعنت بكتابات املعاصرين يف هذا العلم ،وهي كثرية ومتنوعة، جتكما 
 واملراجع.

قنا للعلم النافع والعلم الصاحل، ويرزقنا السداد يف األقوال سأل اهلل تعاىل أن يوفأهذا و 
 واألعمال، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبة وسلم تسليما كثريا.
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القراءات القرآنية من أهم علوم القرآن، صرف إليها العلماء كثريا من عنايتهم 
وتعليقا وتأليفا، وجهودهم من لدن عصر الصحابة، رضوان اهلل عليهم، إىل عصرنا هذا، رواية 

وموضوع القراءات شديد الصلة بنص القرآن الكرمي، ألنه يعىن بكيفية النطق بألفاظ القرآن، 
 وحتقيق الروايات املنقولة يف ذلك عن أئمة القراءة.

 _ تعريف القرآن والقراءات وبيان الفرق بينهما.0 
 تعريف القراءات:

وهذا اللفظ يدور يف اللغة  1وقرءانا فهو قارئ القراءات مجع قراءة، وهي مصدر قرأ قراءة لغة:
 العربية حول معنيي اجلمع والضم والتالوة  

اجلمع والضم   وهي مأخوذة من قول القائل   قرأت الييء إذا مجعته وضممت بعضه _ 
إىل بعض ، كقولك ما قرأت الناقة سلى قط أي أنه مل تضم رمحا على ولد ، ومسي القرآن 

 .2اآليات والسور، ويضم بعضها إىل بعضقرآنا ألنه جيمع 
 .3التالوة  وهي النطق بالكلمات املكتوبة، ومنها قوهلم )قرأت الكتاب ( أي تلوته_ 

 لقد أورد العلماء تعاريف كثرية لعلم القراءات بني موجز ومسهب وبني مفصل  اصطالحا
از دون تفصيل، وجممل ، ومنهم من ركز على جانب وأغفل آخر، وحنن نورد بعضها هنا بإجي

على أنه ال يكاد خيلو كتاب من علم القراءات إال وقد أورد بعضا منها أو أشار إىل أخرى، 
وأسهبوا يف شرحها وحتليلها،  ولكن املقام يقتضي ذكرها لذا سنسوق أمهها بإجياز دون 

 تفصيل  

                                                           
 . 1/25القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، دار اجليل بريوت  - 1
 . 121/ 1مادة قرأ  ار صادر،بريوت،د1، طحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، لسان العرب -2
 .1/121لسان العرب مادة قرأ  -3
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القراءات، يعد تعريف اإلمام ابن اجلزري من أهم التعاريف لعلم    1تعريف ابن الجزري-
ألنه يعد أحد أقطاب هذا العلم، وأئمة هذا الفن، وخامتة احملققني فيه، وعليه اعتمد أغلب 

 "القراءات علم بكيفية -رمحه اهلل–من عرفها بعده، وهو من أمشل التعاريف، حيث يقول
 .2أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة "

   3 تعريف اإلمام بدر الدين الزركشي -
علم القراءات فقال   "القراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور  –رمحه اهلل –عرف     

 .4يف كتبة احلروف، أو كيفياهتا من ختفيف وتثقيل وغريمها "
   5 تعريف اإلمام القسطالني -

عرف اإلمام القسطالين القراءات بأهنا  " علم يعرف منه اتفاق الناقلني لكتاب اهلل      
هم يف اللغة واإلعراب واحلذف واإلثبات ، والتحريك واإلسكان ، والفصل واالتصال واختالف

 ، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال من حيث السماع .

                                                           
هو أبو حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف بن اجلزري ، إمام يف القراءات وفنون شىت، له كتب كثرية منها النير  - 1

البن غاية النهاية هـ.انظر ترمجته لنفسه يف 133يف القراءات العير، وتقريب النير، ومنظومته طيبة النير، تويف سنة 
 . 251-242/ 2.قيق براجسرتاسر،دار الكتب العلمية،بريوت اجلزري،حت

-هـ1424، دار البالغ للنير والتوزيع، اجلزائر )1منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ابن اجلزري، اعتىن به عبد احلليم قابة، ط -2
 .12م(، ص2003

بفقه اليافعية واالصول ، تركي األصل، مصري  هو أبو عبد اهلل، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيي،  عامل - 3
هـ.انظر شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد 294املولد والوفاة، له تصانيف كثرية يف عدة فنون، تويف سنة 

الثامنة، ، و الدرر الكامنة الدرر الكامنة يف أعيان املائة 293  1هـ(، 1019احلنبلي، منيورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، )
 .4/12البن حجر، دار اجلبل، بريوت، 

 .1/311هـ،1400، دار الفكر ، 3الربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين الزركيي ،ت حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط -4
 هو شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس،  من علماء احلديث، - 5

والقراءات، له مصنفات كثرية منها   إرشاد الساري ليرح صحيح البخاري ، واملواهب اللدنية يف املنح احملمدية يف السرية النبوية، 
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع،  حممد بن علي هـ.انظر  923ولطائف االشارات يف علم القراآت ، تويف سنة

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، لإلمام  102/ 1م(.1991-هـ1411مية، بريوت ، لبنان، )، دار الكتب العل1اليوكاين،ط
الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة، لنجم الدين و  113 2/103السخاوي، منيورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، 
/ 1م(، 1992-هـ1411، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )1حممد بن حممد الغزي، وضع حواشيه خليل املنصور، ط

126 . 
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أو يقال علم يعرف منه اتفاقهم واختالفهم يف اللغة واإلعراب واحلذف واإلثبات ، والفصل 
كلمات القرآن واختالفها معزوا والوصل ، من حيث النقل، أو يقال   علم بكيفية أداء  

 .1لناقله" 

بقوله " هو علم يبحث فيه عن صور  -رمحه اهلل  -عرفها    2 تعريف طاش كبرى زاده-
نظم كالم اهلل تعاىل من حيث وجوه االختالفات املتواترة ...وقد يبحث فيه أيضا عن صور 

 .3ليهرة "نظم الكالم من حيث االختالفات الغري متواترة الواصلة إىل حد ا

 تعريف اإلمام الزرقاني :-
القراءات بأهنا   " مذهب يذهب إليه إمام من أئمة  -رمحه اهلل -عرف اإلمام الزرقاين     

القراء خمالفا به غريه يف النطق بالقرآن الكرمي مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء كانت هذه 
 .4املخالفة يف نطق احلروف أم نطق يف هيئاهتا "

هذه أهم التعاريف للقراءات، وتعريف ابن اجلزري هو التعريف املختار ليموله ودقته، و     
 :    5 جند أن كل هذه التعاريف تدور على ثالثة أشياء

 مواضع االختالف يف القراءات .
 النقل الصحيح سواء كان متواترا أم آحادا .

 حقيقة االختالف بني القراءات .
 تعريف القرآن :

                                                           
ا  اإلسالمي لطائف اإلشارات لفنون القراءات ، ليهاب الدين القسطالين ،ت عامر السيد عثمان وزميله ، جلنة إحياء الرت  -1

 .1/120هـ، 1392، القاهرة ، 
، 962هو أمحد بن مصطفى بن خليل أبو اخلري عصام الدين طاش كربى زاده، مؤرخ تركي األصل ، مستعرب ، تويف سنة  -2

 . 1/252،األعالم للزركلي  1333انظركيف الظنون ص 
 . 6/ 2هـ، 1405، دار الكتب العلمية ، 1مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم ، لطاش كربى زادة ، ط -3
 . 1/405مناهل العرفان يف علوم القرآن ، حملمد عبد العظيم الزرقاين ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البايب احلليب ،  -4
، دار اهلجرة للنير والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 1ري ، حممد بن عمر بازمول، طانظر القراءات وأثرها يف التفس -5
 .  1/112م(، 1996 -هـ1412)
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حممد  خامت األنبياء واملرسلني سيدنااملنزل على  ،القرآن الكرمي هو كالم اهلل تعاىل املعجز     
بواسطة جربيل عليه السالم،املكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا صلى اهلل عليه وسلم،

رة الفاحتة واملختوم بسورة واملبدوء بسو  املتحدي بأصغر سورة منه، ،املتعبد بتالوته، بالتواتر، 
 .1الناس

الوحي الذي أنزله اهلل عز وجل على قلب حممد صّلى اهلل عليه  وعليه  فالقرآن الكرمي هو 
 وسلم، ونقل بالتواتر.

فهل هناك فرق بني القرآن والقراءات، وقد علمنا بأن القراءات هي كيفيات أداء كلمات 
 .2ها املتواتر والياذ القرآن، مع اختالفها معزوا إىل ناقله، ومن

بأن القرآن والقراءات حقيقتان  ه(294)تاإلمام بدر الدين الزركيييرى  _      
واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي »متغايرتان، حيث يقول  

املنزل على حممد صّلى اهلل عليه وسلم للبيان واإلعجاز، والقراءات  هي اختالف ألفاظ 
 . 3« ...روف، وكيفيتها، من ختفيف وتثقيل الوحي املذكور يف احل

، (122_1/121)وتابع الزركيي يف هذا القول القسطالين يف لطائف اإلشارات      
 .(69_1/61)والييخ أمحد ابن حممد الدمياطي، صاحب إحتاف فضالء البير

خمتلفني وهذا اإلطالق من اإلمام الزركيي يفيد كون القرآن والقراءات شيئني متغايرين     
مطلقا من كل وجه، وهو إن كان يقصده اإلمام فليس بصواب؛ ألن القراءات الصحيحة 
املتواترة اليت تلقتها األمة بالقبول ما هي إال جزء من القرآن الكرمي، فبينهما ارتباط وثيق، وهو 

 ارتباط اجلزء بالكل.

                                                           
 .29_  إرشاد الفحول لليوكاين  ص  1
وما بعدها ،مباحث يف علم القراءات لعبد العزيز بن  49_ انظر مقدمات يف علم القراءات حملمد القضاة ومن معه ص  2

 . 20_ 14ملزيين، صسليمان ا
 .311/ 1الربهان للزركيي، - 3
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ال ينكر، حيث قال  ولعل ما قصده اإلمام الزركيي أن بينهما ارتباطا وثيقا، وتداخال 
ولست يف هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات، إذ ال بد أن يكون االرتباط بينهما وثيقا، »

غري أن االختالف على الرغم من هذا يظل موجودا بينهما، مبعىن أن كاّل منهما شيء خيتلف 
إال عن اآلخر ال يقوى هذا التداخل بينهما على أن جيعلهما شيئا واحدا، فما القرآن 

 .1«الرتكيب واللفظ، وما القراءات إال اللفظ ونطقه، والفرق بني هذا وذاك واضح، وبنّي 
والذي يبدو أن القرآن والقراءات ليسا متغايرين تغايرا كامال، بل مها متغايران من وجه،        

حيث إن القرآن ييمل مواضع االتفاق واالختالف اليت صحت وتواترت عن النيب صّلى اهلل 
يه وسلم، والقراءات هي أوجه االختالف سواء كانت متواترة أو شاذة، ومعلوم بأن الياذ عل

هما متفقان من وجه أيضا، فإن القرآن هو الوحي النازل على النيب ف، ال يصح كونه قرآنا
 .صّلى اهلل عليه وسلم، والقراءات الصحيحة املتواترة جزء من هذا القرآن

ويرى الدكتور حممد سامل حميسن أن  القرآن والقراءات حقيقتان مبعىن واحد، أي  أهنما _ 
 .2شيء واحد، ودليله  أن كاّل منهما وحي منزل على الرسول صّلى اهلل عليه وسلم 

  3والظاهر أن هذا الرأي ليس بصواب؛ ملا يأيت 
له، ألهنا موجودة يف أن القراءات على اختالف أنواعها ال تيمل كلمات القرآن ك - 1

 بعض ألفاظه، فكيف يقال بأهنما حقيقتان متحدتان.
أن تعريف القراءات ييمل املتواتر والياذ، والقراءات املتواترة من القرآن قطعا،  - 2

الياذة ال تعترب قرآنا، فكيف يقال بأن القرآن والقراءات على هذا اإلطالق حقيقة  والقراءات
 متحدة.

                                                           
 املصدر نفسه._  1
 (.11 - 12  1القراءات وأثرها يف علوم العربية )_  2
علوم القرآن بني الربهان ، وما بعدها 20ص  انظر  القراءات  أحكامها، ومصدرها ،الدكتور شعبان حممد إمساعيل_  3

 .225و  224واإلتقان، د. حازم سعيد حيدر ص 
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القرآن والقراءات املتواترة حقيقة واحدة باعتبار كوهنما وحيا من عند اهلل تبارك فإن ) وعليه  
وتعاىل؛ فإن القراءات املتواترة واالختالف الثابت عن النيب صّلى اهلل عليه وسلم يف بعض 

 الكلمات جزء من الوحي النازل على النيب صّلى اهلل عليه وسلم.
باعتبار طبيعة كل منهما، فإن القرآن هو كل ما نزل والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان 

من عند اهلل عز وجل سواء كان بوجه أو وجوه ونقل بالتواتر، وهو يف احلالتني نزل لإلعجاز 
 والبيان، والقراءات بنوعيها املتواتر والياذ؛ وهي الكلمات املختلف فيها.

املتواترة، كما أن القراءات الياذة  ولذا فإن القرآن الكرمي أعم من القراءات القرآنية       
ليست من القرآن، والقراءات القرآنية املتواترة جزء من القرآن، وال تنايف بينهما فكل قراءة 
صحيحة ثابتة عن النيب صّلى اهلل عليه وسلم هي بعض من أبعاض القرآن الكرمي، نزلت 

 .1( ةرخصة وختفيفا على األمة كما ثبت ذلك يف أحاديث األحرف السبع
 _ مبادئ علم القراءات، والتعريف بأهم مصطلحاته .2

 :2_مبادئ علم القراءات    
 قال الييخ حممد الصبان رمحه اهلل 

 إن مبـــــادئ كل فن عيــــــرة            
 احلد واملوضـــوع مث الثمــــرة  

 وفضلـــــه ونسبــة والـــواضع            
 اليارع م االستمداد حكمــــواالس 

 ض اكتفى            ـــــــمسائل،والبعض بالبع
 ومن درى اجلـــميع حـــاز اليرفـــــــا 

 علم القراءات اسمه:

                                                           
 .51ص  حممد أمحد مفلح القضاة، أمحد خالد شكرى، حممد خالد منصور_ مباحث يف علوم القرآن  1
 .46_44_ انظر القراءات القرآنية لعبد احلليم قابة  ص  2
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  هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزا لناقله. تعريفه:
 ث أحوال النطق هبا وكيفية أدائها.كلمات القرآن من حي   موضوعه

الصحيحة املتواترة عن علماء القراءات املوصولة إىل رسول اهلل صّلى من النقول   استمداده 
 اهلل عليه وسلم.

 صيانة القرآن الكرمي عن التحريف والتبديل، ومتييز ما يقرأ به عما ال يقرأ به. فائدته:
فرض كفاية تعلما وتعليما، جيب على جمموع األمة ال على مجيع أفرادها، فريتفع  حكمه:

 ئفة به، ويأمث اجلميع إن أطبقوا على تركه، ويتعني على القادر إن مل يوجد غريه.اإلمث بقيام طا
 نسبته لغريه من العلوم التباين .نسبته:
 هو من أشرف العلوم لتعلقه بكالم اهلل تعاىل، وشرف املتعلق فرع عن شرف املتعلق. فضله:
أئمة القراءة وقيل أبوعمر حفص بن عمر الدوري، وأول من دون فيه أبو عبيد  واضعه:

 القاسم بن سالم.
قواعده الكلية كقولنا   كل مهزيت قطع متحركتني تالصقتا يف كلمة سهل ثانيهما نافع مسائله:

 وابن كثري وأبو عمرو البصري، مثال . 
 :التعريف بأهم مصطلحات علم القراءات_ 

 كثرية نذكر منها   ءات توجد مصطلحات ال يسع طالب العلم اجلهل هبا، وهييف علم القرا
و لغة عبارة عما يفتقر إليه، وال يفتقر هو إىل غريه، أو هو ما   مجع أصل ، وه_ األصول1

 ينبين عليه غريه.
فهي تطلق على األحكام الكلية واصطالحا  كل حكم كلي جار يف كل ما حتقق فيه شرطه، 

املطردة، اليت تندرج حتتها اجلزئيات املتماثلة، كصلة هاء الضمري، واملدود، والفتح واخلالفات 
 .1واإلمالة ، أحكام الراء، والالم ، وما إىل ذلك

 مصدر فرش مبعىن نير وبسط. الفرش:_3
                                                           

 .20_ صفحات يف علم القراءات لعبد القيوم السندي ص  1
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واصطالحا  ما كان من خالف غري مطرد يف حروف القراءات، مع عزو كل قراءة إىل 
، ومسي "ملك"حبذف األلف وإثباهتا أ كلمةحيث تقر ()مالك  صاحبها، كاخلالف يف قراءة

 .1فرشا النتيار تلك احلروف والكلمات املختلف فيها يف سور القرآن الكرمي
 كل خالف نسب إىل إمام من أئمة القراءات مما أمجع عليه الرواة عنه.  :القراءة )_3
القراءة ولو بواسطة، حنو رواية كل خالف نسب إىل اآلخذ عن إمام من أئمة _ الرواية:4

الدوري عن أيب عمرو، بواسطة حيي اليزيدي، ألن الدوري تلميذ حيي ومل يأخذ القراءة عن 
 أيب عمرو مباشرة، وحيي تلميذ أيب عمرو، ولكن الدوري اشتهر برواية أيب عمرو.

ى شيخه حنو رواية قالون وورش عن نافع بدون واسطة، ألن كل واحد منهم تتلمذ عل      
 وأخذ القراءة عنه مباشرة.

كل خالف نسب إىل اآلخذ عن الراوي وإن سفل، حنو طريق األصبهاين لرواية   :الطريق_ 5
 . 2( ورش

ارض الوقف على املد العواملباح، كأوجه  الخالف الجائزهو ما يكون من قبيل  الوجه:_ 6
، واألوجه االختيارية ال يقال هلا قراءات وال روايات وال طرق للسكون، فبأيها وقفت أجزأتك

، بل يقال هلا أوجه دراية فقط، والقارئ خمري يف اإلتيان بأي وجه منها، وغري ملزم باإلتيان 
 .جبميعها، فلو أتى بوجه واحد منها أجزأه 

إلتيان   هو اخلالف الذي هو على سبيل التخيري، فيطالب القارئ باالخالف الجائز_ 2
بأي وجه من أوجهه وال يلزم هبا مجيعا، وال يعد ذلك نقصا يف روايته، حنو أوجه العارض 

 للسكون ،وأوجه البسملة بني السورتني وصال ووقفا.

                                                           
 املصدر نفسه._  1
 .20ص  صفحات يف علم القراءات_  2
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هو اخلالف املذكور بني القراء والرواة عنهم وأصحاب الطرق ،  الخالف الواجب :_ 7
له ذلك، ويعد إخالله بييء من ذلك  ليكملحبيث يلزم القارئ باإلتيان به عند التلقي 

 .1نقصا يف روايته
من علم بالقراءات أداء ورواها ميافهة، فلو حفظ كتابا امتنع إقراؤه مبا فيه إن  المقرئ: _1

 .2مل ييافهه من شيوخه ميافهة
هو املتلقي للقراءة وهو إما مبتدئ أو متوسط أو منته فاملبتدئ من شرع يف _ القارئ:9

أن يفرد ثالثًا من القراءات ، واملتوسط من أفرد إىل أربع أو مخس، واملنتهى من اإلفراد إىل 
 .3عرف من القراءات  أكثرها وأشهرها

التحرير ىف اللغة يطلق على عدة معان منها  التقومي، التدقيق،  التحريرات:  -10
 .ا أحكمهواإلحكام.يقال  حترير الكتاب وغريه، تقوميه،وحرر الوزن، دققه وحرر الرمى إذ

علم يعىن بعزو أوجه طرق القراءات املختلف فيها إىل من رواها من أصحاب واصطالحا  
الطرق وأمهات مصادر القراءات، ويهتم بتمييز الطرق وتنقيحها وبيان اجلائز منها واملمنوع 

 4وما يرتتب عليها من األوجه.
قال السخاوى ىف مجال القراء  إن خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. وقال      

القسطالىن شارح البخارى ىف لطائفه  جيب على القارئ االحرتاز من الرتكيب ىف الطرق 
ومتييز بعضها من بعض وإال وقع فيما الجيوز وقراءة ما مل ينزل.. وقال الييخ مصطفى 

ن على سبيل الرواية ومكروه كراهة حترمي على ما حققه أهل األزمريى  الرتكيب حرام ىف القرآ
الدراية، فالتدقيق ىف القراءات وتقوميها والعمل على متييز كل رواية على حده من طرقها 

                                                           
 .2/200_النير 1
 .19ص  ،إلبراهيم بن سعيد بن محد الدوسري_ خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات  2
 .5_3، إرشاد املريد إىل مقصود القصيد للضباع5إحتاف فضالء البير للدمياطي ، ص انظر _  3
 .(25ص  املدخل إىل علم القراءات )، و 42ص  ، خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات _  4



13 
 

الصحيحة، وعدم خلطها برواية أخرى، هو معىن التحرير وفائدته،وفيه حمافظة على كالم اهلل 
 حمرم أو معيب. ين أن يتطرق إليه أم

التنقل بني القراءات أثناء التالوة، من غري إعادة ألوجه اخلالف، هو تركيب القراءات:_11
ودون االلتزام برواية معينة، كأن يقرأ )وهو( يف موضع بضم اهلاء ويف موضع آخر بإسكاهنا، 

ويـَُعربر عنه بـ )اخللط( وبـ )التلفيق(، ويف جوازه خالف بني العلماء.
1 

القراءة بأكثر من رواية يف ختمة واحدة، ويعمل به يف مقام التعليم، :2القراءات ع_جم03
بيروط وأحكام مفصلة، ويسمى عند املغاربة بـ )اإلرداف( ألنه يتبع الوجه تلو الوجه، ويف  

 كيفية األخذ به طرق عدة وهي 
وهو أن ييرع القارئ يف القراءة فإذا مر مبوضوع فيه اختالف أعاده حىت الجمع بالحرف:

تويف ما فيه فإن كان مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها وإال وصله بآخر وجه يس
 انتهى إليه.

وهو أن يستويف وجوه االختالف وجهًا وجهًا حسب الوقوف، كل قارئ الجمع بالوقف:
على حدة، حبيث يستمر على الوجه الذي يقرأ به حىت ينتهي إىل وقف سائغ يصلح االبتداء 

 يقف مث يعود على القارئ الذي بعده إن مل يكن اندرج مع ما قبله.مبا بعده، ف
وهو أن يستويف وجوه االختالف وجهًا وجهاً، مثل اجلمع بالوقف لكن كل الجمع باآلية:

آية على حدة، حبيث ييرع يف اآلية حىت ينتهي إىل آخرها، مث يعيدها لقارئ آخر حىت 
 ينتهي االختالف.
رع القارئ يف رواية، مث ينظر إىل من يكون من القراء أكثر موافقة وهو أن ييالجمع بالتوافق:

هلا، فإذا وصل إىل كلمة بني الراويني فيها خلف وقف وأخرجه معه، مث يصل حىت ينتهي إىل 
 وقف سائغ جوازه، وهكذا حىت ينتهي اخلالف.

                                                           
 (.46)ص  ص  ، خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات_  1
 54_53)ص   املصدر نفسه_   2
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بة اليت فوقه، مث  وهو أن ييرع القارئ يف رواية، فإذا ابتدأ بالقصر أتى باملرتالجمع بالتناسب:
كذلك حىت ينتهي إىل آخر مراتب املد، وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده باإلمالة الصغرى مث 

 اإلمالة الكربى، وهكذا يف كل نوع يأيت مبا يناسبه طرداً وعكساً.
مالزمة إمام معترب وجهاً أو أكثر من القراءات، فينسب إليه على وجه اليهرة االختيار:_02

على وجه االخرتاع والرأي واالجتهاد، ويسمى ذلك االختيار )حرفا( و )قراءة( واملداومة، ال 
ة نافع، وحرف هـ(، وقراء 169و )اختيارا(، كله مبعىن واحد، فيقال  اختيار نافع )ت 

 .1نافع
القراءات املتواترة اليت تضمنتها الياطبية يف القراءات السبع القراءات العشر الصغرى:_02

لقراءات الثال  املكملة للقراءات العير، وقد وردت من عيرين طريقاً، ومسيت ا والدرة يف
 .2بذلك لقلة طرقها بالنسبة للقراءات العير الكربى الواردة من زهاء ألف طريق

القراءات املتواترة اليت تضمنتها طيبة النير يف القراءات القراءات العشر الكبرى:_05
، ومسيت بذلك لكثرة طرقها بالنسبة للقراءات العيرة العير، وقد وردت من زهاء ألف طريق

 .3 الصغرى
تزيد عن واحد وعيرين طريقا ألن لكل راو طريقا واحدا    طرق الياطبية والدرة ال4فائدة  

لذلك كانت حتريراهتا سهلة و  ،ما عدا إدريس عن خلف ىف اختياره فله طريقان ىف الدرة
ألن لكل راو من الرواة العيرين  ،زهاء ألف طريقأما طرق الطيبة فهى كما سبق وخفيفة،

 طريقني وكل طريق من طريقني اخل، يقول ابن اجلزرى 
 فهى زهاء ألف طريق جتمع         باثنني ىف اثنني وإال أربع    

                                                           
 ( 15_ خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات )ص   1
 (.94_خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات )ص    2
 املصدر نفسه._   3
 (24_ املدخل إىل علم القراءات )ص   4
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ولذلك كانت حتريراهتا صعبة وطويلة، فبذل احملررون جهدهم وحصروا اآليات القرآنية وبينوا 
  خريا.املمنوعة واجلائزة من خالل هذه الطرق ىف تصانيفهم فجزاهم اهللما فيها من األوجه 

 :1وتطورهنشأة علم القراءات _ 2
بداية من مر علم القراءات كما مير كل علم ، مبراحل خمتلفة ومتتالية ، تطور خالهلا      

علما قائما نزول القرآن الكرمي على النيب صلى اهلل عليه وسلم بأحرفه السبعة، إىل أن صار 
، بذاته، مدونا يف الكتب ، له مبادئه وأصوله، يهتم له وبه كل من كان له عناية هبذا العلم

 .ومت تدوين القراءات بعد وضع اليروط لقبوهلا، واعتبارها قرآنا

قد وقع اخلالف عند العلماء يف بداية نزول القراءات ، هل بدأ نزوهلا يف مكة، أو يف املدينة، و 
 على قولني 

   ، وذلك لألدلة التالية2  أن بداية نزوهلا كان مبكة املكرمةالقول األول
أقرأين جربيل على حرف »األحاديث الواردة يف نزول القرآن على سبعة أحرف، ومنها   - 1

فوجه الداللة واضح « واحد، فراجعته، فلم أزل أستزيده، ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف
وهلا مع نزول القرآن الكرمي، بدليل قول النيب صّلى اهلل عليه وسلم  يف أن القراءات تزامن نز 

ل القرآن الكرمي، وهكذا كان يطلب النيب صّلى اهلل أقرأين جربيل على حرف، أي  بداية نزو  »
 عليه وسلم من جربيل الزيادة.

أن  أن القرآن الكرمي نزل حبرف، وبأكثر من حرف، والناظر يف سور القرآن الكرمي جيد - 2
 معظم سور القرآن نزلت مبكة، حيث إن عدد السور املكية ثال  ومثانون سورة.

                                                           
وما بعدها، والقراءات  141(، املرشد الوجيز أليب شامة، ص 9 - 2  1_ انظر  النير يف القراءات العير البن اجلزري ) 1

، و القراءات أحكامها ومصدرها، د/ شعبان حممد إمساعيل ص 52 - 13القرآنية تاريخ وتعريف،د/ عبد اهلادي الفضلي ص 
وما بعدها، وصفحات يف علم القراءات د/ عبد القيوم السندي ص  55وما بعدها، ، ومقدمات يف علم القراءات ص 49
33_41. 

 (.51 - 50  1_انظر القراءات وأثرها يف علوم العربية، د. حممد سامل حميسن ) 2
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أنه مل يثبت بسند صحيح أن هذه السور نزلت مرة أخرى باملدينة املنورة، فعدم نزوهلا  - 3
 ، والقراءات.مرة أخرى دليل على أهنا نزلت أول مرة يف مكة ميتملة على األحرف السبعة

من أجلها نزلت األحرف السبعة هي التخفيف عن األمة على اختالف أن الغاية اليت  - 4
لغاهتا وهلجاهتا، وهذه احلالة موجودة يف مكة، مث إن األمة أحوج ما تكون إىل التيسري 

 والتخفيف يف مكة قبل املدينة النبوية.

 ية   إن بداية نزول القراءات القرآنية كان يف املدينة، وذلك لألدلة التالالقول الثاني
أقرأين جربيل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده »قول النيب صّلى اهلل عليه وسلم   - 1

، وأن النيب صّلى اهلل عليه وسلم كان عند أضاة بين «ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف
إن اهلل يأمرك أن تقرأ أّمتك القرآن على حرف، فقال  أسأل »غفار قال  فأتاه جربيل فقال  

عافاته ومغفرته، وإن أميت ال تطيق ذلك، مث أتاه الثانية فقال  إن اهلل يأمرك أن تقرأ أّمتك اهلل م
القرآن على حرفني، فقال  أسأل اهلل معافاته ومغفرته، وإن أميت ال تطيق ذلك، مث جاء الثالثة 
 فقال  إن اهلل يأمرك أن تقرأ أّمتك القرآن على ثالثة أحرف، فقال  أسأل اهلل معافاته

ومغفرته، وإن أميت ال تطيق ذلك، مث جاء الرابعة فقال  إن اهلل يأمرك أن تقرأ أّمتك القرآن 
 .1«على سبعة أحرف، فأميا حرف قرءوا عليه فقد أصابوا

وجه الداللة يف احلديث  أن هذا احلديث يدل على الوقت الذي رخص فيه أن يقرأ القرآن 
ة، بدليل أن )أضاة بين غفار( هو مستنقع ماء على سبعة أحرف، وهو يف املدينة بعد اهلجر 

 .2قرب املدينة 
أن األحاديث اليت ورد فيها خالف الصحابة يف أوجه القراءة كانت يف مسجد، ومعلوم  - 2

 أن املسجد كان يف املدينة، ومل يكن يف مكة.

                                                           
 (، دار الفكر.21  9_  فتح الباري شرح صحيح البخاري ) 1
(، دار 21  9فتح الباري شرح صحيح البخاري )، وانظر  42_ القراءات أحكامها ومصدرها، شعبان حممد إمساعيل ص  2

 الفكر.
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قليلي  أن حكمة كون بداية نزول األحرف السبعة يف املدينة، أن املؤمنني يف مكة كانوا - 3
العدد والسواد األعظم منهم من قريش، وعلى اتصال دائم برسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم، 
وهم متمكنون من حفظ القرآن الكرمي، وتالوته تالوة صحيحة خالية من التصحيف، أما يف 

 ى اهلل عليه وسلماملدينة، فقد زاد عددهم، واتسع نطاق الدعوة، وأرسل الرسول صلّ 
يراسل القبائل واألقوام، من داخل اجلزيرة العربية وخارجها، وكانوا متعددي اللغات واللهجات، 

 .1فاحتاجوا للرخصة، فأخذ كل منهم يقرأ بقدر استطاعته 
أنزل أوال بلسان قريش مث سهل على األمة أن يقرءوه بغري لسان »قول ابن حجر  يذا ويف ه

اإلسالم لقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان قريش وذلك بعد أن كثر دخول العرب يف 
 .2«بعد اهلجرة

وليس من السهل القطع برتجيح قول على آخر، ولكن اإلشارات اليت ذكرها أصحاب ) 
القول الثاين رمبا تكون أقرب ملوضوع األحرف السبعة، والظروف اليت نزلت فيها، وطبيعة 

ملدينة، كما أن األحاديث الواردة يف الرخصة واحلاجة إليها، فإن أضاة بين غفار موضع با
األحرف السبعة ظاهرها كان يف مسجد، وهو كان يف املدينة، مع أن هذا القول ييكل عليه   

 كون عدد من سور القرآن مكية، وفيها وجوه اختالف.
وبقية االستدالالت تبدو عقلية وحتتمل الصواب واخلطأ، ولذلك يظهر أن األحرف نزلت يف 

 ال يبعد أن جزءا منها نزل يف مكة املكرمة. املدينة، ولكن
وميكن أن يقال أيضا إن السور اليت نزلت مبكة نزلت أوال على حرف واحد وكان املسلمون 
يقرءوهنا حبرف واحد، فلما انتقلوا إىل املدينة وكثر الداخلون يف اإلسالم واحتيج إىل القراءة 

بتعليم وتوقيف من الرسول صّلى اهلل بسبعة أحرف صارت هذه السور تقرأ على سبعة أحرف 
 .3(عليه وسلم

 وقد أمجل العلماء املراحل اليت مر هبا  هذا العلم على النحو التايل   
 القرآن والقراءات يف زمن النبوة، وميكن إمجال هذه املرحلة بالنقاط التالية  المرحلة األولى:

                                                           
 .44_ القراءات أحكامها ومصدرها، ص  1
 (.21  9_ ، فتح الباري ابن حجر ) 2
 .55_ انظر مقدمات يف علوم القراءات ص  3
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وسلم القرآن والقراءات، وكان هدفها تعليم جربيل عليه السالم النيب صّلى اهلل عليه  - 1
 حفظ النيب صّلى اهلل عليه وسلم ما كان يلقاه من القرآن.

تعليم النيب صّلى اهلل عليه وسلم الصحابة القرآن الكرمي امتثاال لقول اهلل تعاىل  َوقـُْرآناً  - 2
عن عثمان وابن مسعود  [، وقد ورد106فـََرْقناُه ل تَـْقرَأَُه َعَلى النراس  َعلى ُمْكٍث ]اإلسراء  

أن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم كان يقرئهم العير، أي  »وأيب بن كعب رضي اهلل عنهم  
آيات فال جياوزوهنا إىل عير أخرى حىت يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمهم القرآن والعمل 

 «.معا
عليه وسلم وإقراره، ، وكان ذلك بأمر النيب صّلى اهلل  الصحابة بعضهم البعضتعليم  - 3

فأول من قدم إىل املدينة لتعليم املسلمني القرآن الكرمي من أصحاب رسول اهلل صّلى اهلل عليه 
وسلم مصعب بن عمري ، وعبد اهلل بن أم مكتوم، مث بالل وعمار رضي اهلل عنهم، وملا فتح 

ليم املسلمني النيب صّلى اهلل عليه وسلم مكة ترك فيهم معاذ ابن جبل رضي اهلل عنه لتع
 القرآن.

ظهور طائفة من الصحابة يتدارسون كتاب اهلل عز وجل يسمون )بالقراء(، وهو بداية  - 4
كانوا إذا أمسوا أتوا ناحية املدينة فتدارسوا   ابا،نيوء هذا املصطلح، وكانوا سبعني رجال ش

 القرآن، وهم الذين قتلوا يف غزوة بئر معونة.
لقرآن عن ظهر قلب يف زمن النيب صّلى اهلل عليه وسلم، تصدي بعض الصحابة حلفظ ا - 5

هـ(،  32هـ(، وعبد اهلل بن مسعود )ت  20ومنهم  أبو بكر الصديق، وأيب بن كعب )ت 
هـ(، وعلي بن أيب  35هـ(، وعثمان بن عفان )ت  32وأبو الدرداء عومير بن زيد )ت 

رضي  هـ( 45ابت )ت هـ(، وزيد بن ث 44هـ(، وأبو موسى األشعري )ت  40طالب )ت 
فهؤالء الذين بلغنا أهنم حفظوا القرآن يف حياة النيب صّلى اهلل »اهلل عنهم، قال الذهيب عنهم  

 .1«عليه وسلم، وأخذ عنهم عرضا، وعليهم دارت أسانيد قراءة األئمة العيرة

                                                           
 (.39  1_ الذهيب، معرفة القراء الكبار ) 1
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م من وكون هؤالء الذين حفظوا القرآن على النيب صّلى اهلل عليه وسلم ال يعين أن غريه    
صّلى اهلل عليه  النيبالصحابة مل حيفظوا القرآن، ولكن هؤالء هم الذين اشتهروا يف األخذ عن 

 صّلى اهلل عليه وسلم.يه وسلم وهناك من الصحابة من أخذوا القرآن وحفظوه عل
القرآن والقراءات يف زمن الصحابة والتابعني، وميكن إمجال هذه املرحلة  المرحلة الثانية:

 بالنقاط التالية 
تلمذة مجاعة من الصحابة والتابعني على مجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم، فقد قرأ  - 1

أبو هريرة وابن عباس وعبد اهلل بن السائب وعبد اهلل بن عياش وأبو العالية الرياحي على أيب 
كعب، وقرأ املغرية بن أيب شهاب املخزومي على عثمان بن عفان، وقرأ األسود بن يزيد بن  

 النخعي على عبد اهلل بن مسعود.
بدأ أخذ بعض وجوه القراءة املختلفة، ونقلها بالرواية، وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم  - 2

م القراءات، وهذه بن سالم يف كتابه يف )القراءات(، وهو من أوائل الكتب املؤلفة يف عل
النقطة مل تتعد القرن األول اهلجري، وبدأت تييع ظاهرة اختالف القراءات يف النصف األول 

 .من القرن األول
تعيني اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنهم مقرئا خاصا لكل مصر من األمصار اليت  - 3

يف األكثر األغلب،  بعث إليها مبصحف، وتوافق قراءته قراءة أهل املصر املرسل إليهم
وامليهور أن املصاحف اليت أرسلها عثمان إىل األمصار مخسة، ويف هذه املرحلة بدأ التمييز 

 ة، وبدأت تنتير الروايات الياذة.بني القراءات الصحيحة املعتربة، والقراءات اآلحادية والياذ
مكة، وأبو عبد  هـ( إىل 20وقد أرسل عبد اهلل بن السائب املخزومي )ت يف حدود        

بن  هـ( إىل الكوفة، وكان قبله ابن مسعود حينما أرسله عمر 42الرمحن السلمي )ت 
هـ( إىل البصرة، واملغرية ابن أيب  55اخلطاب رضي اهلل عنه، وعامر بن عبد قيس )حوايل 
هـ( مقرئا يف املدينة، وكان هذا يف  45شهاب املخزومي إىل اليام، وجعل زيد بن ثابت )ت 

 د سنة ثالثني من اهلجرة.حدو 
إقبال مجاعة من كل مصر على املصحف العثماين لتلقي القراءات وفق ما تلقاه  - 4

   1الصحابة عن النيب صّلى اهلل عليه وسلم، وذلك على النحو التايل

                                                           
 ( وما بعدها.2  1_ النير يف القراءات العير ) 1
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هـ(، وسعيد ابن املسيب )ت  63يف املدينة  معاذ بن احلار ، املعروف مبعاذ القارئ )ت  -أ
هـ( وعطاء بن يسار  101هـ(، وعمر بن عبد العزيز )ت  95وعروة بن الزبري )ت هـ(،  94

 هـ(، وغريهم. 106هـ(، وسامل بن عبد اهلل بن عمر )ت  103)ت 
هـ(، وطاوس بن   103هـ(، وجماهد بن جرب )ت  24يف مكة  عبيد بن عمري )ت  -ب

بن أيب مليكة )ت هـ(، وعبد اهلل  115هـ(، وعطاء بن أيب رباح )ت  106كيسان )ت 
 هـ(، وغريهم. 200هـ(، وعكرمة موىل ابن عباس )ت  112

هـ(،  62هـ(، وعلقمة بن قيس )ت  60يف الكوفة  عمرو بن شراحيل )ت بعد  -ج
هـ(، وأبو عبد  22هـ(، وعبيدة بن عمرو السلماين )ت  63ومسروق بن األجدع )ت 

هـ(،  96م بن يزيد النخعي )ت هـ(، وإبراهي 24الرمحن عبد اهلل بن حبيب السلمي )ت 
 وغريهم.

 90هـ(، وحيىي بن يعمر العدواين )ت  55يف البصرة  عامر بن عبد قيس )ت حوايل  -د
هـ(، واحلسن  105هـ(، ونصر بن عاصم الليثي )ت قبل املائة هـ(، وأبو رجاء العطاردي )ت 

ليام  املغرية بن يف ا -هـ(، وغريهم، هـ 110هـ(، وحممد بن سريين )ت  110البصري )ت 
أيب شهاب املخزومي )ت نيف وسبعني هـ(، وخليفة بن سعد صاحب أيب الدرداء، وغريهم، 
ومشلت هذه النقطة النصف الثاين من القرن األول اهلجري والنصف األول من القرن الثاين 

 اهلجري.
يف القراءة،  جترد قوم للقراءة واألخذ واعتنوا بضبط القراءة حىت صاروا أئمة يقتدى هبم - 4

وقد أمجع أهل بلدهم على تلقي القراءة منهم بالقبول، ولتصديهم للقراءة نسبت القراءة 
قال ابن اجلزري   "ونعتقد أن معىن إضافة كل حرف من حروف االختالف إىل من إليهم، 

أضيف إليه من الصحابة، وغريهم إمنا هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به، 
زمة له، وميال إليه، ال غري ذلك. وكذلك إضافة احلروف والقراءات إىل أئمة القراءة ومال

ورواهتم املراد هبا أن ذلك القارئ وذلك األمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ 
به، فآثره على غريه، وداوم عليه ولزمه حىت اشتهر وعرف به، وقصد فيه، وأخذ عنه، فلذلك 
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ليه دون غريه من القراء وهذه اإلضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ال إضافة اخرتاع أضيف إ
 .1ورأي واجتهاد" 

 ومنهم 
هـ(،  130هـ(، وشيبة بن نصاح )ت  130باملدينة  أبو جعفر يزيد بن القعقاع )ت  -أ

 هـ(. 169ونافع بن أيب نعيم )ت 
هـ(، وحممد  130س األعرج )ت هـ(، ومحيد بن قي 120مبكة  عبد اهلل بن كثري )ت  -ب

 هـ(. 123بن حميصن )ت 
هـ(،  129هـ(، وعاصم بن أيب النجود )ت  103بالكوفة  حيىي بن وثاب )ت  -ج

هـ(، والكسائي )ت  156هـ(، ومحزة الزيات )ت  141وسليمان بن مهران األعمش )ت 
 هـ(. 119

هـ(، وأبو  149ر )ت هـ(، وعيسى بن عم 129بالبصرة  عبد اهلل بن أيب إسحاق )ت  -د
هـ(، ويعقوب احلضرمي )ت  121هـ(، وعاصم اجلحدري )ت  154عمرو بن العالء )ت 

 هـ(. 205
هـ( وإمساعيل  121هـ(، وعطية بن قيس الكاليب )ت  111باليام  عبد اهلل بن عامر ) -هـ

ضرمي هـ(، وشريح بن يزيد احل 145بن عبد اهلل بن املهاجر، وحيىي بن احلار  الذماري )ت 
 هـ(. 203)ت 

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

بدء التأليف يف القراءات والتدوين وتنامي هذا االجتاه حىت نضوج علم  المرحلة الثالثة:
 قاط التالية القراءات، ونضوج التأليف فيه، واستقراره، وذلك ضمن الن

بدء التأليف يف علم القراءات، وبدء عملية التدوين، وقد اختلف املؤرخون يف أول من  - 1
 224ألف يف علم القراءات، فذهب األكثر إىل أنه اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم )ت 

هـ(، وقيل غري ذلك، ولكن  225هـ(، وذهب ابن اجلزري إىل أنه أبو حامت السجستاين )ت 
يف علم القراءات مث تتابع التأليف  هـ( هو أول من ألف 90ي يبدو أن حيىي بن يعمر )ت الذ

                                                           
 (.52/  1) -_ النير يف القراءات العير  1
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لكتابه ابن جماهد السبعة بكتابة تسبيع  أن مت مؤلفات بعد ابن يعمر إىلكتبت من بعده، وقد  
 .واقتصاره عليهم، وجعلهم يف مصنف خاص 

خاص، وذلك يف كتاب )السبعة تسبيع السبعة واالقتصار على مجع مؤلفاهتم يف مؤلف  - 2
 324يف القراءات( أليب بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي )ت 

 لصحيحة، ومتييز الصحيح من الياذ.هـ(، وبدء ظهور شروط القراءة ا
وكان اختيار ابن جماهد هلؤالء السبعة ، قد اشتهر يف عامل القراء أكثر من غريه ، ألنه التزم 

القراءات املتواترة فقط دون اليواذ، وكان هؤالء السبعة ممن اشتهرت إمامتهم، وطال  مجع
 .عمرهم يف اإلقراء، وارحتل الناس إليهم من البلدان

أليب عمرو الداين « التيسري»توايل التأليف يف القراءات السبع، ومن أبرز هذه الكتب  -  3
( 29وقد زادت شروحها عن ) هـ(، 590هـ(، ونظمه لإلمام الياطيب )ت  444)ت 

شرحا، وتعّد هذه النقطة هي الفاصلة للتفرقة بني القراءات الصحيحة والقراءات الياذة، 
 باشتهار كتاب التيسري ونظمه للياطيب.

مث جاءت مرحلة تفريد القراءات وتسديسها وتثمينها وتعيريها دفعا ملا علق يف أذهان   - 5
اءات السبع اليت مجعها دة يف احلديث اليريف هي القر كثريين من أن األحرف السبعة الوار 

 ابن جماهد.
إن الناس إمنا مثنوا القراءات وعّيروها وزادوا على عدد السبعة الذين »قال أبو الفضل الرازي  

وإين مل أقتف أثرهم تثمينا يف التصنيف أو  -ألجل هذه اليبهة -اقتصر عليهم ابن جماهد
ما ذكرته من اليبهة. وليعلم أن ليس املراعى يف األحرف السبعة  تعيريا أو تفريدا إال إلزالة

املنزلة عددا من الرجال دون آخرين وال األزمنة وال األمكنة، وأنه لو اجتمع عدد ال حيصى من 
يف القراءة على حدة يف أي  األمة فاختار كل واحد منهم حروفا خبالف صاحبه، وجرد طريقا

بعد أن كان ذلك املختار مبا  -د األئمة املاضني يف ذلكمكان كان ويف أي أوان أراد بع
ملا كان بذلك خارجا عن األحرف السبعة املنزلة، بل  -اختاره من احلروف بيرط االختيار

 .1« فيها متسع إىل يوم القيامة

                                                           
 (.44 - 43  1_ النير ) 1
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وبعد ذلك تواىل التأليف يف القراءات السبع اليت اختارها ابن جماهد، فألف مكي ابن أيب 
التبصرة، والكيف، وألف أبو عمرو الداين  التيسري وجامع البيان، وألف ابن شريح  طالب  

 نها كتاب التيسري.ضمر « حرز األماين ووجه التهاين»الكايف، ونظم الياطيب قصيدته  
 :1_ أركان القراءة الصحيحة  4

وضع علماء القراءات ضابطا دقيقا لقبول القراءات ومتييز ما يصح منها مما ال يصح،     
وذلك بعد تفرق القراء يف األمصار، وكثرة الرواة وشيوع أوجه ال تكاد حتصى ، فكان االتفاق 
على ضابط تغربل به هذه القراءات أمرا الزما، وقد مر هذا الضابط مبراحل وحصل حوله 

رب أدوار التاريخ حىت استقر األمر أخريا على أركان ثالثة، اتفق على اثنني بعض اخلالف ع
 منها واختلف يف الثالث وهي   

 _موافقة رسم أحد املصاحف العثمانية .
 _موافقة اللغة العربية ولو بوجه

_أن تكون القراءة متواترة ، وهذا الذي اختلف فيه، فمنهم من اشرتط يف ذلك التواتر من 
د إىل منتهاه وهم اجلمهور، ومنهم من اكتفى بصحة السند مع االستفاضة أول السن

 واليهرة، وهو ابن اجلزري ومن حذا حذوه.
 وقد عرب ابن اجلزري عن هذه األركان فقال  

"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتمااًل وصح 
جيوز ردها وال حيل إنكارها بل هي من األحرف السبعة  سندها فهي القراءة الصحيحة اليت ال

اليت نزل هبا القرآن ووجب على الناس قبوهلا سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن العيرة أم 
عن غريهم من األئمة املقبولني، ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة 

أم عمن هو أكرب منهم، هذا هو الصحيح عند أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة 
 .2أئمة التحقيق من السلف واخللف"

 وقال يف الطيبة  
 فكّل ما وافق وجه حنو     وكان للّرسم احتماال حيوي

                                                           
وما بعدها ، القراءات القرآنية تارخيها، ثبوهتا ،حجيتها،أحكامها، عبد احلليم قابة، ص  1/411_ انظر مناهل العرفان  1

 وما بعدها .  20.، مقدمات يف علم القراءات ص 120_156
 (.19/  1) -_ النير يف القراءات العير  2
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 وصح إسنادا هو القرآن     فهذه الثالثة األركـــــــــــــان
 1وحيثما خيتل ركن أثبت     شذوذه لو أنه يف السبعة

املراد بقوهلم  ما وافق أحد ة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا:أوال:موافق
املصاحف العثمانية أن يكون ثابتا ولو يف بعضها دون بعض. كقراءة ابن عامر  }قَاُلوا اخترََذ 

الباء يف اللرُه َوَلدًا{ من سورة البقرة بغري واو. وكقراءته  }َوب الزُّبُر  َوب اْلك َتاب  اْلُمن ري { بزيادة 
االمسني فإن ذلك ثابت يف املصحف اليامي. وكقراءة ابن كثري }َجنراٍت جَتْر ي م ْن حَتْت َها 
اأْلَنـَْهاُر{ يف املوضع األخري من سورة التوبة بزيادة كلمة من فإن ذلك ثابت يف املصحف 

 املكي.
ولو موافقة غري واملراد بقوهلم  ولو تقديرا أنه يكفي يف الرواية أن توافق رسم املصحف 

صرحية حنو  }َمال ك  يـَْوم  الدِّين { فإنه رسم يف مجيع املصاحف حبذف األلف من كلمة 
مالك. فقراءة احلذف حتتمله حتقيقا كما كتب ملك الناس وقراءة األلف حتتمله تقديرا كما  

{ فتكون األلف حذفت اختصارا ،أما املوافقة الصرحية فكثرية حنو قوله  كتب  }َمال َك اْلُمْلك 
زَُها{ فإهنا كتبت يف املصحف بدون نقط. وهنا  سبحانه  }َواْنظُْر إ ىَل اْلع ظَام  َكْيَف نـُْني 

زَُها{ بالزاي وقراءة ننيرها بالراء.  وافقت قراءة }نـُْني 
   يكتفي يف ذلك مبجرد موافقتها لوجه من  موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية  ثانيا

ة، أي سواء كان هذا الوجه أفصح أم فصيحا، جممعا عليه أو خمتلفا فيه ، وجوه اللغة العربي
اختالفا ال يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاها األئمة باإلسناد الصحيح وهذا 

 هو املختار عند احملققني يف ركن موافقة العربية.
للرَه الرذ ي َتسائـَُلوَن ب ه  َواأْلَْرحاَم، جبر فال يصح مثال االعرتاض على قراءة محزة  َواتـرُقوا ا      

األرحام بأنه عطف على الضمري اجملرور بدون إعادة اجلار، وهو خالف مذهب البصريني، 
 ألنا نقول إن الكوفيني جييزون مثل هذا العطف، وهكذا ...

بَار ْئُكْم { قال احلافظ أبو عمرو الداين يف كتابه جامع البيان بعد ذكره إسكان كلمة }    
و}يَأُمرُْكْم{ يف قراءة أيب عمرو وبعد حكاية إنكار سيبويه لذلك يقول ما نصه  واإلسكان 
أصح يف النقل وأكثر يف األداء. وهو الذي أختاره وآخذ به إىل أن قال  وأئمة القراء ال 

                                                           
 .9_ طّيبة النير، ص  1
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ثبت تعتمد يف شيء من حروف القرآن على األفيى يف اللغة واألقيس يف العربية بل على األ
يف األثر واألصح يف النقل. والرواية إذا ثبتت عندهم ال يردها قياس عربية وال فيو لغة ألن 

 .1القراءة سنة متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها "
علق الييخ الزرقاين يف مناهل العرفان بكالم نفيس هذا نصه " وهذا كالم وجيه فإن        

كتاب اهلل تعاىل وكالم رسوله وكالم العرب فإذا ثبتت   علماء النحو إمنا استمدوا قواعده من
قرآنية القرآن بالرواية املقبولة كان القرآن هو احلكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد 
ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه ال أن نرجع حنن بالقرآن إىل قواعدهم املخالفة حنكمها 

 . 2لألصل يف وجوب الرعاية" فيه وإال كان ذلك عكسا لآلية وإمهاال
، وخالف مكي بن أيب طالب القيسي، و   وهو رأي مجهور القراء حصول التواترثالثا: 

اإلمام ابن اجلزري يف اشرتاط التواتر ركنا يف القراءة الصحيحة، وقاال  إن صحة اإلسناد مع 
رين ومها موافقة سنن االشتهار تكون كافية إلثبات القراءة القرآنية، إضافة إىل الركنني اآلخ

 .3العربية وموافقة الرسم العثماين 
) ووجه الفرق بني الفريقني بالنسبة للركنني اآلخرين سوى التواتر  أن الركنني اآلخرين عند    

القائلني بالتواتر، مها ركنان الزمان للتواتر، مبعىن  أن القراءة املتواترة ال بد فيها من حتقق 
 الّتبع. اليرطني اآلخرين بطريق

خبالف القائلني  بأن التواتر ليس شرطا يف صحة القراءة فإن الركنني اآلخرين يعتربان ضروريني 
العتبار صحة القراءة فكون القراءة وردت بطريق اآلحاد ال يكفي العتبار صحة القراءة 

 باحلرف املروي.
قني وحينئذ يظهر  أن اخلالف بني الفريقني خالف مؤداه واحد، ذلك أن الفري

ييرتطان التواتر العتبار إثبات القراءة وبيان ذلك  أن القائلني بالتواتر يعتربون اليرطني 
اآلخرين مبنزلة حتصيل احلاصل وتابع لتواتر الرواية، وكذلك احلال بالنسبة للقائلني بصحة 

ة السند مع االشتهار، مع موافقة اللغة والرسم العثماين، فإن هذين اليرطني يعطيان الرواي
 الصحيحة امليتهرة قوة التواتر فيأتلف الكالم حينئذ وال خيتلف.

                                                           
1  _ 
 (.422/ 1_ مناهل العرفان يف علوم القرآن ) 2
 (.14  1وما بعدها، و النير يف القراءات العير، ) 52_ اإلبانة عن معاين القراءات، مكي بن أيب طالب ص  3
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وعليه  فالقراءة الصحيحة املتواترة، هي القراءة اليت توافرت فيها األركان الثالثة املتقدمة، وأنه 
بناء عليها تعترب هذه الرواية قراءة قرآنية، تصح القراءة هبا يف الصالة، ويف خارجها، وال 

 .1اء يف ذلك (خالف عند العلم
 أقسام القراءات _5

 تنقسم القراءات القرآنية، إىل عدة أقسام وذلك تبعا لالعتبارات اليت تقسم وفقها، 
 أقسام القراءة  باعتبار السند   

 تنقسم القراءة باعتبار السند إىل قراءة متواترة وقراءات أحادية . 
 .2أوال  القراءة املتواترة   التواتر يف اللغة يعين التتابع 

أما يف اصطالح القراء  فالقراءة املتواترة هي اليت رواها مجاعة عن مجاعة إىل منتهاها ميتنع 
عادة تواطؤهم على الكذب، قال ابن اجلزري  "ونعين بالتواتر ما رواه مجاعة عن مجاعة كذا 

 . 3غري تعيني عدد ، هذا هو الصحيح " إىل منتهاه ، يفيد العلم من
بقوله   " كل قراءة وافقت العربية مطلقا ، ووافقت أحد   -رمحه اهلل–وقد عرفها     

، وغالب 4ه القراءة املتواترة ، املقطوع هبا "ذاملصاحف العثمانية ولو تقديرا ، وتواتر نقلها ، ه
 باتفاق .ما يقرأ به من قراءات هو من هذا القبيل، وهو قرآن 

 ثانيا القراءات األحادية   وهي على قسمني  
  لغة   اليهرة اسم مفعول ميتق من مادة )ش هـ ر (، وهي يف اللغة  قراءة مشهورة-0

 .5تعين الظهور ووضوح األمر
أما يف اصطالح القراء، فالقراءة امليهورة هي   اليت صح سندها ، ومل تبلغ درجة         

سم والعربية، واشتهرت عند القراء، فلم يعده من الغلط وال من اليذوذ ، التواتر، ووافقت الر 

                                                           
 (.20_ مقدمات يف علم القراءات )ص   1
 انظر   لسان العرب مادة )و ت ر(. -2
 .40املقرئني ص  منجد -3
 .39منجد املقرئني ص -4
خمتار الصحاح، لإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ، ضبط وختريج وتعليق  انظر لسان  العرب مادة شهر، خمتار الصحاح -5

 .226ص  م(،1990، دار اهلدى للطباعة والنير ، اجلزائر ، )4د/مصطفى ديب البغا،ط
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، وميثل هلا ابن اجلزري مبا انفرد به بعض    1 فهي اليت استفاض نقلها وتلقتها األمة بالقبول
، وهذا الضرب يلحق بالقراءة  2الرواة أو بعض الكتب املعتربة، ومبراتب القراء يف املد 

 . 3بلغ مبلغهااملتواترة، وإن مل ي

 وتسمى قراءة اآلحاد، وهو ما صح سنده، وخالف الرسم أو  قراءة غير مشهورة – 2
 .   4العربية، ومل تيتهر االشتهار املذكور سابقا 

فإذا اختل من القراءة ركن االستفاضة واليهرة بقي هلا  صحة السند وموافقة       
ب البن عباس وهو خارج عن القراءات املصحف، وموافقة العربية فهذا نوع  مثاله ما نس

كم "  بفتح الفاء وكسر السني . 5العيرة " لقد جاءكم رسول من أنَفس 
أو تكون صحيحة السند خمالفة للرسم وهذا نوع آخر، مثاله ما نسب للجحدري وابن 

 . 6حميصن )متكئني على رفارف خضري وعباقري حسان(

والنوع الثالث ما صح سنده وخالف العربية  مثاله " ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم 
 باهلمز بدل الياء يف كلمة" معايش ".7 فيها معائش" 

 فإذا قسمناها باعتبار القبول جندها تنقسم إىل  قراءة مقبولة، وقراءة مردودة .
اعتبار القبول والرد إىل قسمني   تنقسم القراءة بأقسام القراءة من حيث القبول والرد : -

 مقبولة ومردودة 
 أوال : القراءة المقبولة: 

                                                           
-هـ1422،املكتبة العصرية ،بريوت ،)1يف القراءات العير ،البن اجلزري ، اعتىن به جنيب املاجدي ،طالنير  انظر   -1

، 3، اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين السيوطي ،ت حممد أبو الفضل إبراهيم ط40منجد املقرئني  ،16ص م(، 2006
 .215/ 1هـ،1405دار الرتا  القاهرة ، 

 .40منجد املقرئني ص -2
 .41ص املصدر نفسه -3
 . 1/215 اإلتقانانظر  -4
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أليب الفتح عثمان بن جين، ت علي النجدي الصديف ناصف،  -5

ذ ، وانظر خمتصر يف شوا1/306هـ، 1316وعبد الفتاح شليب ،وعبد احلليم النجار، جلنة إحياء الرتا  اإلسالمي، القاهرة، 
 .56القرآن من كتاب البديع، احلسني بن أمحد بن خالويه، عىن بنيره ج .برجيرتاسر، القاهرة ،مكتبة املتنيب ،ص 

 .1/215، واإلتقان 150، وخمتصر يف شواذ القرآن ، ص2/305انظر  احملتسب البن جين ،  -6
 .42انظر  خمتصر يف شواذ القرآن ص   -7
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تبني أن اصطالح املقبول عند علماء  ي وابن اجلزريكماإلمام من خالل تتبع كالم العلماء ك
 هذا الفن، يطلق ويراد به معنيان مقبول مقروء به، ومقبول غري مقروء به.

 وتتضمن نوعان القراءة املتواترة، والقراءة امليهورة . القراءة المقبولة المقروء بها:-أ
و قد وضع علماء القراءات ضوابط ومقاييس وحرصوا على تطبيقها فال ميكن احلكم       

على قراءة ما بالقبول إال بتوفر شروط ثالثة متييزا هلا عن القراءة املردودة وهذا باتفاق أهل 
  1علماء القراءات باألركان ثال  وهيهذا الفن ، واليروط أو ما اصطلح عليه 

التواتر   مجهور أهل العلم متفقون على هذا اليرط إال أن بعضهم قال بأن صحة السند -
 عنها يف أركان القراءة . سنفصل احلديثو تكفي يف إثبات صحة القراءة وقبوهلا، 

 موافقة اللغة العربية ولو بوجه .-
 و احتماال .موافقة رسم أحد املصاحف العثمانية ول-

 فاجتماع هذه الضوابط الثال  كفيلة باحلكم على القراءة بالقبول .
 ويندرج ضمن هذا القسم  القراءة املتواترة ، القراءة امليهورة .

فالقراءة املتواترة وامليهورة )وقد مضى الكالم عنهما آنفا ( قرآن باتفاق ،وقد قال         
مكي بن أيب طالب القيسي عن هذا القسم   " قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه 

ويكون وجهه يف –صلى اهلل عليه وسلم  –ثال  خالل وهن أن ينقل عن الثقات عن النيب 
هبا القرآن سائغا ويكون موافقا خلط املصحف ، فإذا اجتمعت فيه هذه  العربية اليت نزل

 .2اخلالل الثال  قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه" 
 القراءة المقبولة غير المقروء بها:  -ب

أما القراءة اليت صح سندها ووافقت العربية وخالفت الرسم )كقراءة احلسن البصري،       
واألعمش، وابن حميصن، وحيي اليزيدي ( فهذه مقبولة، ولكن ال يقرأ به لكوهنا آحادا، وأهنا 
خمالفة ملا قد أمجع على صحته، وما مل يقطع على صحته ما  ال جيوز القراءة به وال يكفر 

 .3جاحده
                                                           

  .15النير ص  ،40-39ص انظر  منجد املقرئني-1
،دار املأمون للرتا ، دميق، 1اإلبانة عن معاين القراءات ، مكي بن أيب طالب القيسي ، ت د/حمي الدين رمضان ط -2

 .39م( ،ص 1929-هـ1399بريوت )
 .11انظر النير ص  -3
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 " والقسم الثاين ما صح نقله عن اآلحاد  -رمحه اهلل- 1ويف ذلك يقول اإلمام مكي     
وصح وجهه يف العربية وخالف لفظه خط املصحف فهذا يقبل وال يقرأ به لعلتني إحدامها أنه 
 مل يؤخذ بإمجاع إمنا بأخبار اآلحاد، وال يثبت قرآن خبرب الواحد، والعلة الثانية أنه خمالف ملا قد

أمجع عليه فال يقطع على مغيبه وصحته، وما مل يقطع على صحته ال جيوز القراءة به، وال 
 .2يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده " 

فهذا النوع ال يعد قرآنا وال يقرأ به إمجاعا، ولكن يستفاد منه يف استنباط األحكام، ويف      
 .  3التفسري والعربية 

 المردودة.القسم الثاني : القراءة 
والقراءة املردودة هي اليت اختل فيها أحد أركان وشروط القراءة املقبولة اليت سبق        

 احلديث عنها ، وهي هبذا ثالثة أنواع  
  القراءة اليت صح سندها ووافقت الرسم وخالفت العربية ومل تتلق بالقبول عند علماء  األول

أنه  " ال يصدر مثل هذا إال على وجه السهو القراءات ، قال ابن اجلزري عن هذا النوع 
والغلط وعدم الضبط ويعرفه األئمة احملققون واحلفاظ الضابطون وهو قليل جدا،بل ال يكاد 

باهلمز، وما رواه  [11]األعراف چۇ چ  يوجد وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع  
مع  [ 119]األنبياء چھ  ھ      چ عن حيي بن عامر من فتح ياء5عن أيوب  4ابن بكار

 .1وأيب حامت عن يعقوب ...."6إثبات اهلمزة، وهي رواية زيد 

                                                           
ري والعربية، من أهل هو مكى بن أىب طالب محوش بن حممد بن خمتار االندلسي القيسي، أبو حممد  مقرئ، عامل بالتفس - 1

هـ. انظر   432القريوان، له كتب كثرية، منها الكيف عن وجوه القراآت وعللها و التبصرة يف القراءات السبع، وغريها، تويف 
الكبار على الطبقات واألعصار، لألمام الذهيب، حتقيق  د/ طيار آليت قوالج، دار عامل ،   و معرفة القراء 2/309غاية النهاية 

،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان، حتقيق   2/251م(، 2003-هـ1424، اململكة العربية السعودية، )الكتب
 .224/ 5د/إحسان عباس،دار صادر، بريوت،دار الثقافة،

 . 40-39اإلبانة ص  -2
ا يف الفقه والعربية، د/ عبد ، وانظر تفصيل ذلك يف القراءات الياذة ضوابطها واالحتجاج هب221-1/222انظر اإلتقان  - 3

 .  242-119م(، ص 2001-هـ1429، دار ابن القيم، الرياض، )1العلي املسؤول، ط 
 . 1/360هو عبد احلميد بن بكار أبو عبد اهلل الكالعي الدميقي، نزيل ببريوت، انظر غاية النهاية  - 4
هـ، وتويف سنة 120ميقي ، ضابط ميهور ولد سنة هو أيوب بن متيم بن سليمان بن أيوب أبو سليمان التميمي الد - 5

 .1/122هـ ، انظر غاية النهاية 219
 .1/296  هو زيد بن أمحد بن إسحاق بن زيد أبو علي احلضرمي يروي القراءة عن عمه يعقوب عرضا ، انظر غاية النهاية - 6
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القراءة اليت مل يصح سندها سواء وافقت الرسم أم خالفته ، وسواء وافقت العربية أم  الثاني :
 :وغريمها يف قوله تعاىل 3وأيب السمال2خالفتها فهي قراءة ضعيفة مردودة كقراءة ابن السميفع 

[ فقد خالفت يف موضعني "ننحيك" باحلاء املهملة 92]يونس  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ چ 
 . 4و"خلفك" بفتح سكون الالم

  القراءة اليت وافقت العربية وال سند هلا، فهذه ال تسمى قراءة إال جتوزا ، قال ابن  الثالث
ينقل البتة، فهذا رده أحق  اجلزري   " وبقي قسم مردود أيضا وهو ما وافق العربية والرسم ومل

 .5ومنعه أشد ، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر" 
 
 
 : أسباب اختالف القراءات. _6

أن االختالف الواقع يف القراءات إمنا هو اختالف التنوع وليس اختالف  من املعروف      
 التضاد، ، وتأكد لنا أنه كلها منزلة من عند اهلل  .

قائما ما السبب الذي أدى إىل اختالف القراء يف قراءة القرآن الكرمي ولكن يبقى السؤال 
 على عدة قراءات، وصل املتواتر منها إىل عير قراءات .

إن السبب الرئيس الختالف هذه القراءات، هو اختالف نزوهلا على لغات متعددة،    
 .وألفاظ شىت

 قويتفرع عن هذا السبب ثال  أسباب ثانوية نتيجة اختالف كيفيات تعليم النيب       
 للصحابة، وتعليم الصحابة لغريهم، وهي كاآليت  

 للصحابة .ق  اختالف إقراء النيب  -1
 وتقريره هلم.  قاختالف قراءة الصحابة على النيب  -2

                                                                                                                                                                      
 .20النير ص -1
اهلل اليماين ،له اختيار يف القراءة ينسب إليه شذ فيه  ،انظر  هو حممد بن عبد الرمحان بن السميفع بفتح السني أبو عبد - 2

 .162-2/161غاية النهاية 
هو قعنب بن أيب قعنب أبو السمال بفتح السني وتيديد امليم وبالالم ، العدوي البصري ، له اختيار شاذ عن العامة يف  - 3

 .2/22القراءة ، انظر غاية النهاية 
 .20النير ص  -4
 فسه .املصدر ن -5
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 اختالف التلقي عن الصحابة . -3
    للصحابة . ق أوال : اختالف إقراء النبي

 مل يلتزم عند تعليمه القرآن للمسلمني لفظا واحدا . قفقد ورد أن النيب        
 ، وسيأيت تفصيل ذلك . وأحاديث األحرف السبعة خري دليل على ذلك

ألكرب دليل على  بواحلادثة اليت وقعت بني عمر بن اخلطاب وهيام بن حكيم          
مع الصحابة يف التعامل مع مثل هذه احلواد ،  قاملنهج النبوي اليريف الذي سلكه النيب 

على ذلك اخلالف، فدل  قوهو ترك اإلنكار على من خالفت قراءته قراءة اآلخر، بل إقراره 
ا ذلك على جوازه وميروعية االختالف يف القراءة وأن له املربر واملسوغ اليرعي، فكانو 

يف ذلك ما  يبني أن ليس قيقرؤون مما تعلموا، دون أن يُنكر أحد على أحد؛ بل كان النيب 
وتعلمها منه مما أنزل  قُيستنكر، وأقر كل واحٍد منهما على قراءته، اليت تلقاها عن النيب 

 عليه.

ويف هذا النوع يدخل كل اختالف يف القراءات سواء كان اختالف هلجات،كالفتح         
مالة،والتفخيم والرتقيق،واملد والقصر،واإلظهارو اإلدغام،وحنوها، مما هو من قبيل األداء، واإل

مما هو من األصول، ويدخل فيه أيضا ما خيتلف فيه اللفظ ويتغري به املعىن، مما يرجع إىل 
 .  فرش احلروف

 وتقريره لهم. ق ثانيا : اختالف قراءة الصحابة على النبي

عاملني ومل يرسل لقومه من قريش خاصة، وكانت العرب متعددة القبائل، للق أرسل النيب     
خمتلفة اللهجات، ومتباينة اللغات، فلو أمروا كلهم أن يقرؤوا القرآن على هلجة قريش ليق 
ذلك عليهم، فرخص هلم املوىل جل وعال، أن يقرؤوا القرآن على هلجات ولغات كثرية، وأنزل 

يقرأ كل  ق ون يف ذلك توسعة وتيسريا على األمة، فكان النيبالقرآن على لغات متعددة، ليك
واحد من الصحابة باللهجة املنزلة اليت يكون فيها يسرا عليه، وكانوا يقرؤون القرآن على النيب 

 بلهجاهتم، فكان يقرهم على ما يوافق الوحي منها.   ق
قال ابن قتيبة  " فكان من تيسريه أن أمره بأن يقرأ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه           

عادهتم، فاهلذيل يقرأ )عىت حني ( يريد )حىت حني (ألنه هكذا يلفظ هبا ويستعملها، 
واألسدي يقرأ )ت علمون (و)ت علم(و)ت سود وجوه (و)أمل إعهد إليكم (، والتميمي يهمز، 
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 [ ٤٤هود: ]چۇئ  ۇئچ  و[١١البقرة: ] چک  گ  گ   چ  مز، واآلخر يقرأوالقرشي ال يه
ۆ  چ  بإمتام الكسر مع الضم، و[ ٥٦يوسف: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  بإمشام الضم مع الكسر،

 بإمتام الضم مع اإلدغام، وهذا ما ال يطوع به كل لسان . [ ١١يوسف: ] چۆ  ۈ   ۈ  
ولو أن كل فريق من هؤالء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفال وناشئا         

وكهال، الشتد ذلك عليه، وعظمت احملنة فيه، ومل ميكنه إال بعد رياضة للنفس طويلة، وتذليل 
للسان، وقطع للعادة، فأراد اهلل برمحته ولطفه، أن جيعل هلم متسعا يف اللغات، ومتصرفا يف 

 . 1حلركات، كتيسريه عليهم يف الدين "ا
 .ي ثالثا:  اختالف التلقي عن الصحابة

ومن اخللفاء من بعده وتوجهوا إىل البلدان ق تفرق الصحابة يف األمصار بأمر من النيب        
اإلسالمية املختلفة ليعلموا الناس القرآن، فكان كل واحد منهم يعلمهم حبسب ما تعلم ، 

ومبا كان يقرأ به ، فاختلفت قراءة أهل تلك البلدان باختالف  ق وحبسب ما أخذ من النيب 
 .قراءات الصحابة ي

أن عرف الصحابة عدم إنكار كل منهم على اآلخر قال اإلمام مكي  "وسبب اخلالف       
بعد قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف، وبعث بعضهم إىل األمصار فأقرأ كل منهم أهل 

فاختلف قراء األمصار الختالف من ، قمصره بقراءته اليت كان يقرأ هبا يف عهد رسول اهلل 
رمسه ورفضوا ما خالفه وأخذ أقرأهم من الصحابة مث بعث عثمان املصاحف فحفظوا ما وافق 

 .2بذلك اآلخر عن الغابر "

كان خمتلفا، قال الزرقاين  " مث إن قومن املعلوم أن ما تلقاه الصحابة من رسول اهلل        
فمنهم من أخذ القرآن  ققد اختلف أخذهم عن رسول اهلل –رضوان اهلل عليهم –الصحابة 

عنه حبرف واحد، ومنهم من أخذ عنه حبرفني، ومنهم من زاد، مث تفرقوا يف البالد ، وهم على 
هذه احلال، فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعني عنهم، وأخذ تابعي التابعني عن التابعني، 

                                                           
 .30تأويل ميكل القرآن ، ابن قتيبة ص  - 1
القواعد واإلشارات يف أصول القراءات ، أمحد بن عمر بن حممد بن أيب الرضا احلموي أبو العباس،ت د. عبد الكرمي حممد  -2

 .2دميق، ص  –، دار القلم 1406احلسن بكار، الطبعة األوىل ، 
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صصوا وهلم جرا، حىت وصل األمر على هذا النحو إىل األئمة القراء امليهورين الذين خت
 . 1وانقطعوا للقراءات يضبطوهنا ويعنون هبا وبنيرها 

-يعين شعبة-ومما يؤيد هذا ما روي عن حفص أنه قال  " قلت لعاصم   أبو بكر            
خيالفين، فقال  أقرأتك مبا أقرأين به أبو عبد الرمحان السلمي، عن علي بن أيب طالب، وأقرأته 

 . 2هلل بن مسعود" مبا أقرأين زر بن حبيش، عن عبد ا
وهكذا فقد اختار كل واحد من القراء قراءة حسب ما تلقاه ووصل إليه فاختار          
القراءة باإلمالة، واختار بعضهم القراءة بالفتح ، وقرأ  البعض اآلخر برتقيق الراءات،  بعضهم
بتسهيلها، وهذا البعض تفخيمها، ومنهم من قرأ بتحقيق اهلمزة، واختار اآلخر القراءة  واختار

 -ضمن ما حيتمله خط املصحف العثماين  -يدل على أن كل واحد من القراء اختار قراءته 
وفق ما وصله، دون أن ينكر أحد على أحد، فكل تلك القراءات  ثبتت بطرق متواترة، وال 

قراءة أحد من القراء مثل  قراءة غريه، أن قراءة األخري غري صحيحة، بل  يعين ذلك أن عدم
وأمجع  ، قالقراءات اليت قرأ هبا القراء العيرة قراءات صحيحة ثابتة  عن رسول اهلل  مجيع تلك

 املسلمون على صحتها والقراءة هبا.
ويتضح لنا  جليا مما سبق، أن االختالف والتعدد يف القراءات القرآنية أمر ثابت         

 بعده هبذا االختالف الصحابة منوعمل ، ي وأقر عليه الصحابة، قوواقع، من عهد الرسول 

القراءات على وفق تعدد لسان  من غري أن ينكر  أحد منهم، وقد جاء هذا االختالف يفق
العرب ولغاهتم، توسعة وتيسريًا عليهم، وقد أصبحت هذه القراءات منتيرة يف أقطار 

جيل، حسب القراءة اليت تلقاها وتواترت لديه، يتناقلها جيل عن  املسلمني كافة، كل
 . ير  اهلل األرض ومن عليها وستبقى كذلك إىل أن

 من تعدد واختالف القراءات.الفوائد الحكم و _7
لتعدد القراءات حكم وفوائد عظيمة ، ذكرها أغلب من ألف يف هذا الفن ، ومن أعظم      

احلكم والفوائد يف ذلك ما ذكر من التهوين والتسهيل والتخفيف على األمة ، شرفا هلا 
  3سعة ورمحة وخصوصية لفضلها ، وفيما يلي ذكر جممل لذلكوتو 

                                                           
 .1/406مناهل العرفان يف علوم القرآن، حملمد عبد العظيم الزرقاين، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البايب احلليب ،  -1
 .219/ 1، وانظر معرفة القراء 1/254غاية النهاية يف طبقات القراء  - 2
 .42-46انظر تفصيل ذلك كالم ابن اجلزري يف النير   ص -3
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إظهار هناية البالغة، وكمال اإلعجاز وغاية االختصار، ومجال اإلجياز، إذ كل قراءة مبنزلة  -
اآلية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كل لفظ آية على 

 حدهتا مل خيف ما كان يف ذلك من التطويل.
يف ذلك من عظيم الربهان وواضح الداللة على أن القرآن كالم اهلل، إذ هو مع كثرة هذا ما  -

االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض وال ختالف بل كله يصدق بعضه بعضا، 
ويبني بعضه بعضاً، وييهد بعضه لبعض على منط واحد وأسلوب واحد، وما ذلك إال آية 

 .ق صدق من جاء به بالغة، وبرهان قاطع على

سهولة حفظه وتيسري نقله على هذه األمة ، إذ هو على هذه الصفة من البالغة والوجازة،  -
فإنه من حيفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إىل فهمه وأدعى لقبوله من حفظه مجالً 
 من الكالم تؤدي معاين تلك القراءات املختلفات ال سيما فيما كان خطه واحداً فإن ذلك

 أسهل حفظاً وأيسر لفظاً.
إعظام أجور هذه األمة من حيث إهنم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم يف تتبع معاين  -

ذلك واستنباط احلكم واألحكام من داللة كل لفظ، واستخراج كمني أسراره وخفي 
عن التوجه والتعليل والرتجيح، والتفصيل بقدر  إشاراته، وإنعامهم النظر وإمعاهنم الكيف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ بلغ غاية علمهم، ويصل إليه هناية فهمهم ما ي

 واألجر على قدر امليقة. [ ١٩٦ عمران آل]چ  ڀ
بيان فضل هذه األمة وشرفها على سائر األمم، من حيث تلقيهم كتاب رهبم هذا التلقي،  -

صيغة صيغة، وبيان وإقباهلم عليه هذا اإلقبال، والبحث عن لفظة لفظة، والكيف عن 
صوابه، وبيان تصحيحه، وإتقان جتويده، حىت محوه من خلل التحريف، وحفظوه من 
الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا حتريكًا وال تسكيناً، وال تفخيمًا وال ترقيقاً، حىت ضبطوا 
مقادير املدات وتفاوت اإلماالت وميزوا بني احلروف بالصفات، مما مل يهتد إليه فكر أمة 

 .1ن األمم، وال يوصل إليه إال بإهلام بارئ النسمم

                                                                                                                                                                      

 
 .42النير ص  -1
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ومنها ظهور سر اهلل يف توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كالمه املنزل بأوىف البيان والتمييز،  -
فإن اهلل تعاىل مل خيل عصرًا من األعصار، ولو يف قطر من األقطار، من إمام حجة قائم 

ورواياته، وتصحيح وجوهه وقراءاته، يكون وجوده سبباً بنقل كتاب اهلل تعاىل وإتقان حروفه 
لوجود هذا السبب القومي على ممر الدهور، وبقاؤه دلياًل على بقاء القرآن العظيم يف 

 1     املصاحف والصدور.
ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  چ بيان حكم من األحكام كقوله سبحانه   -

                                                قرأ سعد بن أيب وقاص [ ٢١]النساء   چگ  گ    گ  ڳ  ڳ

من أم بزيادة لفظ من أم فتبني هبا أن املراد باإلخوة يف هذا احلكم  چک  ک  گ  گ  چ
 .2اإلخوة لألم دون األشقاء ومن كانوا ألب وهذا أمر جممع عليه

ھ  ھ  ے     ھہ  ہ  ہ  ھچ  تعاىل اجلمع بني حكمني خمتلفني مبجموع القراءتني كقوله  -

قرئ بالتخفيف والتيديد يف حرف الطاء من كلمة يطهرن وال ريب أن  [٢٢٢البقرة: ] چے
صيغة التيديد تفيد وجوب املبالغة يف طهر النساء من احليض ألن زيادة املبىن تدل على 

 ءتني حيكم بأمرين زيادة املعىن،  أما قراءة التخفيف فال تفيد هذه املبالغة.وجمموع القرا
أحدمها   أن احلائض ال يقرهبا زوجها حىت حيصل أصل الطهر،  وذلك بانقطاع احليض، 
على قراءة التخفيف ، وثانيهما   أهنا ال يقرهبا زوجها أيضا إال إن بالغت يف الطهر وذلك 
باالغتسال، علة قراءة التيديد ، فجمعت هاتان القراءتان بني حكمني ، فال بد من 

 .3هرين كليهما يف جواز قربان النساءالط
وقرئ  [5]القارعة چڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ ومنها بيان لفظ مبهم على البعض حنو قوله تعاىل   -

 .5فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصو 4"كالصوف املنفوش"

                                                           
 .42النير  -1
 .1/141مناهل العرفان - 2
 .42، النير ص 1/141انظر مناهل العرفان  -3
 .2/55، وانظر غاية النهاية 42ذكرها ابن اجلزري يف النير ص  -4
 . 42النير ص، 1/145مناهل العرفان  -5
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ې  ې  ې    چ  جتلية عقيدة ضل فيها بعض الناس  حنو قوله تعاىل يف وصف اجلنة وأهلها -

جاءت القراءة بضم امليم وسكون الالم يف لفظ "وملكا   [21]اإلنسان  چ ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ
 كبريا " .

وجاءت قراءة أخرى بفتح امليم وكسر الالم يف هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه القراءة الثانية  
أعظم نقاب اخلفاء عن وجه احلق يف عقيدة رؤية املؤمنني هلل تعاىل يف اآلخرة ، فهي من 

  1األدلة على رؤية اهلل تعاىل يف الدار اآلخرة .
 

                                                           
 .42ص النير -1
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  ثانيا: عالقة القراءات باألحرف السبعة .
 _ بيان معىن حديث األحرف السبعة.

املراد باألحرف السبعة يف األحاديث ال بد أن نيري إىل مقدمات ومعامل ال بد  نبنيقبل أن 
 .منها يف للوصول إىل فهم صحيح هلذا احلديث املتواتر

 _ تعريف الحرف )لغة واصطالحا(.
   األحرف مجع حرف، ويطلق يف اللغة على معان كثرية 1معنى الحرف لغة 

 .ومن اجلبل أعاله احملدده وحده، فاحلرف من كل شيء طرفه وشفري  _
 حرفا ألنه جزء من كلمة وطرفها. حروف التهجيمن واحد _ ومسي ال

 حرفا تيبيها هلا حبرف اجلبل يف شدهتاوصالبتها.الناقة الضامرة أو املهزولة _ وتسمى 
 ومسيل املاء.

اللرَه َعلى َحْرٍف  ومنه قوله تعاىل  َوم َن النراس  َمْن يـَْعُبدُ _ومن معاين احلرف يف اللغة   الوجه 
َرَة ذل كَ  ْنيا َواآْلخ  َر الدُّ َنٌة انـَْقَلَب َعلى َوْجه ه  َخس  ٌر اْطَمَأنر ب ه ، َوإ ْن َأصابـَْتُه ف تـْ  ُهَو فَإ ْن َأصابَُه َخيـْ

واملراد باحلرف هنا  الوجه، أي النعمة واخلري، وإجابة السؤال  [11احلج  ]اخْلُْسراُن اْلُمب نيُ 
إذا استقامت له األحوال اطمأّن وعبد اهلل، وإذا تغريت عليه وامتحنه باليدة والعافية، ف

 والضر ترك العبادة
2. 

وكل كلمة تقرأ »قال األزهري  _ ويستعمل للداللة على وجه من وجوه القراءة املتعددة ،
على وجوه من القرآن تسمى حرفا، يقرأ هذا يف حرف ابن مسعود، أي  قراءة ابن 

 .3«مسعود
 : 4المراد بالسبعة

ذهب بعض العلماء إىل أن "السبعة"ليست على حقيقتها ، وإمنا املراد هبا الكثرة يف _ 0
 اآلحاد، كما يطلق "السبعني"للكثرة يف العيرات، و"السبعمائة" للكثرة يف املئات.

                                                           
 .114)ح ر ف ( ، خمتار الصحاح ص _ انظر القاموس احمليط ولسان العرب مادة  1
 (.24  9فتح الباري بيرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين، ) _  2
 (.11  4_ لسان العرب ،ابن منظور ) 3
 .1/149، 1/123، مناهل العرفان 13_ انظر صفحات يف علم القراءات ص  4
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_ وذهب اجلمهور إىل أن "السبعة" على حقيقتها وهو العدد اآلحادي بني الستة 2
وهو الراجح لورود كلمة"السبعة" يف مجيع روايات احلديث ، فهو من املتواتر  والثمانية،
 اللفظي .

 _ بعض روايات حديث األحرف السبعة : 
حديث نزول القرآن الكرمي على األحرف السبعة حديث عظيم من أشهر األحاديث      

أبو عبيد القاسم بن املتواترة ، ولقد نص على تواتره غري واحد من األعالم ، منهم   اإلمام 
ه (، اإلمام ابن القاصح )ت 444ه (، اإلمام أبو عمرو الداين )ت 224سالم )ت 

 . 1ه( 101
وقد تتبعت طرق هذا احلديث يف جزء مفرد مجعته يف ذلك، "وقال احلافظ ابن اجلزري  

فرويناه من حديث عمر بن اخلطاب، وهيام بن حكيم بن حزام، وعبد الرمحن ابن عوف، 
وأيب بن كعب، وعبد اهلل بن عباس، وأيب سعيد اخلدري، وحذيفة بن اليمان، وأيب بكرة، 

ن جندب، وعمر بن أيب سلمة، وعمرو بن العاص، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، ومسرة ب
 .2" وأيب جهم، وأم أيوب األنصارية رضي اهلل عنهم 

 وهذه بعض الروايات   
قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم  »عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال   - 1
أقرأين جربيل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة »

  .3«أحرف
وعن أيب بن كعب رضي اهلل عنه  أن النيب صّلى اهلل عليه وسلم كان عند أضاة بين  - 2

                                                           
، و قد أشار إىل هذا التواتر، وأورد ختريج احلديث ونقل مجلة من األحاديث 21_ انظر صفحات يف علوم القراءات  ص  1

الواردة يف موضوع األحرف السبعة، الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، يف حبثه  حديث األحرف السبعة، دراسة إلسناده 
، واألحرف السبعة 1/139وما بعدها، ومناهل العرفان  22صلته بالقراءات القرآنية، ص ومتنه، واختالف العلماء يف معناه، و 

 .102للدكتور عرت ص 

 (.21  1_ النير يف القراءات العير ) 2
_ رواه البخاري ومسلم، انظر  ابن حجر العسقالين، فتح الباري بيرح صحيح البخاري، يف فضائل القرآن، باب أنزل القرآن  3

(، والنووي، صحيح مسلم بيرح النووي، يف صالة املسافرين، بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 23  9حرف )على سبعة أ
(6  101.) 
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إن اهلل يأمرك أن تقرأ أّمتك القرآن على حرف، فقال  »فأتاه جربيل فقال   قال 1رغفا
أسأل اهلل معافاته ومغفرته، وإن أميت ال تطيق ذلك، مث أتاه الثانية فقال  إن اهلل يأمرك أن 

قرآن على حرفني، فقال  أسأل اهلل معافاته ومغفرته، وإن أميت ال تطيق ذلك، تقرأ أّمتك ال
مث جاء الثالثة فقال  إن اهلل يأمرك أن تقرأ أّمتك القرآن على ثالثة أحرف، فقال  أسأل اهلل 
معافاته ومغفرته، وإن أميت ال تطيق ذلك، مث جاء الرابعة فقال  إن اهلل يأمرك أن تقرأ أّمتك 

 . 2«ى سبعة أحرف، فأميا حرف قرءوا عليه فقد أصابواالقرآن عل
لقي رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم جربيل »وعن أيب بن كعب رضي اهلل عنه قال   - 3

  منهم العجوز، والييخ الكبري، والغالم، واجلارية، 3فقال  يا جربيل إين بعثت إىل أمة أّميني
 . 4«د إن القرآن أنزل على سبعة أحرفوالرجل الذي مل يقرأ كتابا قط، قال  يا حمم

 .5«ليس منها إال شاف كاف ... »ويف رواية أيب داود  
مسعت هيام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان »وعن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال   - 4

يف حياة رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف  
 ،6ها رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم، فكدت أن أساوره يف الصالة كثرية مل يقرئني

(، فقلت  من أقرأك هذه السورة؟ قال  أقرأنيها 2)1فانتظرته حىت سّلم، مث لبّبته بردائه  
رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم، قلت له  كذبت، فو اهلل إّن رسول اهلل صّلى اهلل عليه 

                                                           
_ األضاة  بوزن القناة واحلصاة  املاء املستنقع كالغدير، وأضاة بين غفار موضع باملدينة، ومنازل بين غفار غريب سوق املدينة،  1

(، وابن األثري، النهاية يف 160  2بطحان، انظر  اخلطايب، معامل السنن مع سنن أيب داود ) وبالسائلة من أجبل جهينة إىل
 (.53  1غريب احلديث واألثر )

_ رواه مسلم، انظر  النووي، صحيح مسلم بيرح النووي، يف صالة املسافرين، باب  بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف،  2
(6  103 - 104.) 
 
و الذي ال يكتب، وال يقرأ، ممن بقي على خلقته مل يتعلم الكتاب، انظر  الفريوزآبادي، القاموس احمليط، مادة _   األّمي  ه 3
 .1392، ص «أمم»
_ رواه الرتمذي، وقال  حديث حسن صحيح، انظر  سنن الرتمذي، كتاب القراءات، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة  4

 (.195 - 194  5أحرف )
 (.160  2(، )1422ود، كتاب الصالة، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم )_ سنن أيب دا5
( حديث رقم 25  9_ أي آخذ برأسه يف الصالة، انظر  ابن حجر العسقالين، فتح الباري بيرح صحيح البخاري ) 6
(4992.) 
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مسعتك تقرؤها، فانطلقت أقوده إىل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم أقرأين هذه السورة اليت 
وسلم، فقلت  يا رسول اهلل، إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها، 
وأنت أقرأتين سورة الفرقان، فقال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم  أرسله يا عمر، اقرأ يا 

قرؤها، فقال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم  هكذا هيام، فقرأ هذه القراءة اليت مسعته ي
أنزلت، مث قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم  اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة اليت أقرأين رسول 
اهلل صّلى اهلل عليه وسلم، فقال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم  هكذا أنزلت، مث قال 

القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر  إن هذا»رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم  
 .2« منه
عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص، قال  مسع عمرو بن العاص رجال يقرأ آية من  - 5

القرآن، فقال  من أقرأكها، قال  رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم، قال  فقد أقرأنيها رسول 
إىل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم فقال اهلل صّلى اهلل عليه وسلم على غري هذا، فذهبا 

أحدمها  يا رسول اهلل آية كذا وكذا، مث قرأها، فقال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم  هكذا 
أنزلت فقال اآلخر يا رسول اهلل، فقرأها على رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم فقال  أليس 

إن هذا » صّلى اهلل عليه وسلم  هكذا يا رسول اهلل، قال  هكذا أنزلت، فقال رسول اهلل
القرآن أنزل على سبعة أحرف فأّي ذلك قرأمت فقد أحسنتم، وال متاروا فيه، فإن املراء فيه  

 .  3«كفر، أو آية الكفر
عن أيّب بن كعب رضي اهلل عنه قال  قرأت آية، وقرأ ابن مسعود رضي اهلل عنه  - 6

لت  أمل تقرئين آية كذا وكذا، قال  بلى. فقال خالفها، فأتيت النيب صّلى اهلل عليه وسلم فق
ابن مسعود  أمل تقرئنيها كذا وكذا، فقال  بلى كالكما حمسن جممل، قال  فقلت له  

                                                                                                                                                                      
لت مين، وأخذت مبجامع ردائه يف _أي  مجعت عليه ثيابه عند لّبته أي موضع حنره، وموضع القالدة من الصدر، لئال يتف 1

عنقه، وجررته به، وكان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه شديدا يف احلق، ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وفعل ذلك 
ظر  اجتهادا منه لظنه أن هياما قد خالف الصواب، وهلذا مل ينكر عليه النيب صّلى اهلل عليه وسلم، وأمره بإرساله، أي  برتكه، ان

 .120(، والفريوز آبادي، القاموس احمليط، مادة )لبب(، ص 91  6املرجع السابق، والنووي، صحيح مسلم )
_ رواه البخاري ومسلم، انظر  ابن حجر العسقالين، فتح الباري بيرح صحيح البخاري، يف فضائل القرآن، باب أنزل القرآن  2

(، والنووي، صحيح مسلم بيرح النووي، يف صالة املسافرين، باب بيان أن القرآن نزل على سبعة 23  9على سبعة أحرف )
 (.101 - 91  6أحرف )

 (.205  4(، )12155سند، حديث رقم )_ اإلمام أمحد، امل 3
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فضرب صدري فقال  يا أيّب بن كعب إين أقرئت القرآن، فقيل يل  على حرف أو على 
ال  على حرفني حرفني؟ قال  فقال امللك الذي معي  على حرفني، فقلت  على حرفني، فق

أو ثالثة؟ قال امللك الذي معي  على ثالثة، فقلت  على ثالثة، حىت بلغ سبعة أحرف 
ليس منها إال شاف كاف، إن قلت غفورا رحيما، أو قلت  مسيعا عليما، أو عليما مسيعا، 

 .1فاهلل كذلك، ما مل ختتم آية عذاب برمحة أو آية رمحة بعذاب
كنت يف املسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرهتا عليه »عن أيب بن كعب قال   - 2

مث دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصالة دخلنا مجيعا على رسول اهلل 
صّلى اهلل عليه وسلم، فقلت  إّن هذا قرأ قراءة أنكرهتا عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة 

رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم فقرءا، فحّسن النيّب صّلى اهلل عليه وسلم  صاحبه، فأمرمها
شأهنما فسقط يف نفسي من التكذيب وال إذ كنت يف اجلاهلية، فلما رأى رسول اهلل صّلى 
اهلل عليه وسلم ما قد غييين ضرب يف صدري، ففضت عرقا، وكأمنا أنظر إىل اهلل عز وجل 

إيّل أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هّون على أميت،  فرقا، فقال يل  يا أيّب أرسل
فرّد إيّل الثانية  اقرأه على حرفني، فرددت إليه أن هون على أميت، فرّد إيّل الثالثة  اقرأه على 
سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت  اللهم اغفر ألميت، اللهم اغفر 

 .2« يرغب إيّل اخللق كلهم حىت إبراهيم صّلى اهلل عليه وسلمألميت وأخرت الثالثة ليوم 
 : األقوال الواردة في معنى األحرف السبعة_ 

تكلم العلماء يف القدمي واحلديث عن معىن األحرف السبعة ، واختلفوا يف ذلك        
بيان ، علما أنه مل يرد نص يف 3اختالفا كبريا حىت بلغت األقوال إىل أكثر من أربعني قوال

النيب صّلى اهلل عليه وسلم مل ينص على معىن األحرف السبعة، وال معناها يف احلديث، و 
 عليها أيضا .  احلديث رواةنّص أحد من 

 .4«مل يأت يف معىن هذه السبع نص وال أثر، واختلف الناس يف تعيينها»قال ابن العريب  

                                                           
 (.124  5(، )21112_ اإلمام أمحد، املسند، حديث رقم ) 1
 .120( رقم احلديث 103 - 101  6_ صحيح مسلم ) 2
 وما بعدها. 91، املرشد الوجيز أليب شامة ص 1/145_ اإلتقان  3
 (.304  1_  الربهان يف علوم القرآن ،الزركيي ) 4
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ال من األقوال هو القول الفصل وهذا يدل على أن القطع بقول على أنه املختار ، أو أن قو 
 ليس باألمر اهلني.

 تكن تلك األحرف تتجاوز تنوع صور النطق إىل اختالف مل)ولكن وجب التنويه إىل أنه 
هـ( عن الصحابة، فقد قال  124املعاين، على حنو ما نقل حممد بن شهاب الزهري )ت 

تلك السبعة األحرف إمنا قال ابن شهاب  بلغين أن »اإلمام مسلم بن احلجاج يف صحيحه 
. أي أن األلفاظ املختلف 1«هي األمر الذي يكون واحدا، ال خيتلف يف حالل وال حرام

ال اختالف املعاين ، يتغري هو النطق فقطيف قراءهتا ال يتغري معناها، وإمنا الذي 
 .2(واألحكام

   3ونورد أشهر األقوال يف معىن األحرف السبعة 
امليكل املتيابه الذي ال يعلم معناه، وذلك ألن )احلرف( ميرتك أن هذا احلديث من  - 1

 لفظي يصدق على معان كثرية، وهو ينسب إىل ابن سعدان النحوي.
ويناقش هذا القول بأن األحرف السبعة، هي كيفيات قد عمل هبا الصحابة، ونقلوها إىل 

عناه، ملا عملوا هبا، فإن اآلفاق رواية وحتمال وأداء، ولو كانت من املتيابه الذي ال يعلم م
التمكن من العمل بالرخصة، وهي نزول القرآن على سبعة أحرف، يلزمه معرفة معناها، أو  
 كيفية أدائها، فيبعد حينئذ أن تكون األحرف السبعة من املتيابه الذي ال يعرف معناه.

د؟ بل إن مث إنه ال يسلم أن امليرتك اللفظي ال يدرى أي معانيه هو املقصو             
امليرتك اللفظي يدل على معناه املقصود مىت قامت قرينة تعني ذلك املعىن، ومن األحاديث 
السابقة يف معىن األحرف السبعة تبني أن املقصود باحلرف معىن من معانيه على التعيني، وهو 

                                                           
 .26/ 2، وينظر  سنن أيب داود 101/ 6_ صحيح مسلم بيرح النووي  1
 .110_ حماضرات يف علوم القرآن ، د/ غامن قدوري احلمد ص  2
( وما بعدها، فتح الباري بيرح صحيح 24  1_ انظر تفصيل األقوال يف معىن األحرف السبعة  النير يف القراءات العير ) 3

، اجلامع ألحكام 62وما بعدها، وا ، فضائل القرآن ،ابن كثري، ص  91رشد الوجيز، ص ( وما بعدها، امل23  9البخاري )
، و الربهان يف علوم القرآن، 30( وما بعدها، و، التذكار يف أفضل األذكار من القرآن، القرطيب ص 31  1القرآن،القرطيب، )

، واإلبانة عن معاين 15 - 9ص (، و ، غيث النفع يف القراءات السبع، الصفاقسي 222 - 213  1الزركيي )
، و ، حديث األحرف السبعة، دراسة إلسناده ومتنه، واختالف العلماء يف معناه، وصلته 10القراءات،مكي بن أيب طالب ص 

 (.113 - 153  1، و مناهل العرفان )29 - 21بالقراءات القرآنية،د. عبد العزيز ابن عبد الفتاح القارئ ص 
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ألفاظ  الوجه األدائي، أو كيفية األداء، وهذه األوجه هي اليت يرجع إليها االختالف يف قراءة
  .1القرآن الكرمي

أن املقصود سبعة أصناف من املعاين واألحكام هي  احلالل واحلرام، واألمر والزجر،  -2
واحملكم واملتيابه، واألمثال، وقيل  احلالل واحلرام، واحملكم واملتيابه، واألمثال، واإلنياء، 

، واملفسر، وقيل  الوعد واإلخبار، وقيل  الناسخ واملنسوخ، واخلاص والعام، واجململ واملبني
 والوعيد واملطلق واملقيد، والتفسري، واإلعراب والتأويل، وقيل غري ذلك.

ويناقش هذا القول  بأن الصحابة رضي اهلل عنهم قد اختلفوا وترافعوا إىل النيب صّلى اهلل عليه 
وسلم، كما ثبت يف حديث عمر وهيام وأيّب بن كعب، وابن مسعود وعمرو بن العاص، 

ريهم، فلم خيتلفوا يف تفسريه وال يف أحكامه، ولكنهم اختلفوا يف قراءة حروفه، وكيفية وغ
 أدائه.

أن املراد سبع لغات من لغات العرب الفصحى أنزل القرآن هبا فهي متفرقة فيه،   4 – 3
فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وهو قول أيب 

 القاسم بن سالم.عبيد 
ويناقش هذا القول  بأن هناك بعض الكلمات ليست من اللغات اليت عّدوها، بدليل أن 
 القرآن الكرمي نزل بلغات كثرية متعددة ليست منحصرة فيما ذكروا، فمثال 

 .2 غريها[ باللغة احلمريية، و 61لفظ )سامدون( يف قوله تعاىل  َوأَنـُْتْم سام ُدوَن ]النجم  
 ن املراد سبع لغات من لغات العرب، مث اختلفوا يف تعيينها فقال بعضهم أ وقيل 

قريش، وهذيل، وثقيف، وهوازن، وكنانة، ومتيم، واليمن، وقال البعض اآلخر  إهنا مخس لغات 
 يف أكناف هوازن  سعد وثقيف، وكنانة وهذيل، وقريش، ولغتان على مجيع ألسنة العرب.

بأن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وهيام بن حكيم قد   الثالث والرابعويناقش القول 
 ، وكالمها قرشي مناختلفا يف قراءة سورة الفرقان كما ثبت يف الصحيح

لغة واحدة وقبيلة واحدة، ولو كان املقصود باألحرف السبعة اللغات املختلفة أو كانت لغات 

                                                           
 (.122  1لزرقاين، )_ مناهل العرفان، ا 1
 (.110  1_ مناهل العرفان ) 2



44 
 

من األحرف السبعة شيء  متفرقة، ملا اختلف القرشيان، ولغتهما واحدة، فظهر بأّن املقصود
 آخر غري لغات العرب.

أن املراد هو أهنا لغات سبع تكون يف الكلمة الواحدة يف احلرف الواحد باختالف  - 5
األلفاظ واتفاق املعاين، كقول القائل  هلّم، وأقبل، وتعال، وإيّل، وقصدي، وقريب، وحنوي ... 

قبال، وهو منسوب جلمهور أهل الفقه ، فهذه األلفاظ السبعة  معناها واحد هو الطلب واإل
 .1واحلديث، منهم  سفيان الثوري، وابن وهب، وهو قول ابن جرير الطربي

األحرف السبعة اليت أنزل هبا القرآن هي لغات سبع يف حرف واحد وكلمة »قال الطربي  
صدي، واحدة، باختالف األلفاظ واتفاق املعاين، كقول القائل  هلم، وأقبل، وتعال، وإيّل، وق

 .2« فيه األلفاظ بضروب من املنطق وتتفق فيه املعاين ذلك مما ختتلفوحنوي، وقريب، وحنو 
كّلها شاف كاف ما »واستدلوا مبا جاء يف حديث أيب بكرة من قوله صّلى اهلل عليه وسلم  

، وما جاء يف حديث أيب بن كعب أنه كان «مل ختتم آية عذاب برمحة، وال آية رمحة بعذاب
، وما جاء عن ابن مسعود أنه كان «ُكلرما َأضاَء هَلُْم َمَيْوا ف يه ، مروا فيه، سعوا فيه»يقرأ  
 «.ل لرذ يَن آَمُنوا اْنظُُرونا، أمهلونا، أخرونا»يقرأ  

ويرى الطربي أن عثمان، رضي اهلل عنه، مجع الناس على حرف واحد، وأن األحرف الستة 
 .3 األخرى قد ذهبت

  4بعدة أمور  يناقش هذا القولو 
  أن ما ذكر يف األحاديث ليس من قبيل حصر األحرف السبعة، بل هو من األمر األول

 باب التمثيل فقط ملا نزل من القرآن الكرمي، ويؤيد ذلك قول ابن عبد الرب 
أراد هبذا ضرب املثل للحروف اليت نزل القرآن عليها أهنا معان مّتفق مفهومها، خمتلف »

 يف شيء منها معىن وضده، وال وجه خيالف معىن وجه خالفا مسموعها، ال يكون
 . 5«ينفيه ويضاده، كالرمحة اليت هي خالف العذاب وضده

                                                           
 (.23  1_ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، ) 1
 .25/ 1_ جامع البيان  2
 .1/21_ جامع البيان  3
 وما بعدها. 11( وما بعدها، مقدمات يف علم القراءات ص 124  1_ مناهل العرفان، ) 4
 (.221  1_ الربهان ، الزركيي، ) 5
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  أن الواقع احلقيقي للقراءات الثابتة عن النيب صّلى اهلل عليه وسلم خيالف ما األمر الثاني
عىن الرتادف الذي ذهبوا إليه خمالفة صرحية، إذ كثري من أوجه االختالف ليست داخلة يف م

قصروا عليه معىن األحرف السبعة، وأدىن تأمل للقراءات العير املتواترة جيد هذا االختالف 
 ملرادفات اللفظية.يتجاوز ا

  أن هذا القول يلزم منه أن األمة أسقطت واطرحت ستة أحرف، واختارت األمر الثالث
صّلى اهلل عليه وسلم، بل إن  حرفا واحدا، ويف هذا إهدار جلملة كثرية للثابت عن النيب

الصواب  أن عثمان رضي اهلل عنه مجع الناس على العرضة األخرية اليت عارضها النيب صّلى 
اهلل عليه وسلم جربيل عليه السالم مل يغادر منها حرفا واحدا، وما كان له رضي اهلل عنه، 

 ا بالتواتر.وال لغريه فعل ذلك، فإن القرآن بأوجهه املتعددة منزل، منقول إلين
 فكيف جتمع األمة على ترك ستة أحرف، ويتوافق اجلميع على هذا الرتك؟

أن املراد باألحرف السبعة  األنواع اليت يقع هبا التغاير واالختالف يف الكلمات  - 6
 القرآنية، وال خيرج عنها مث اختلفوا يف تعيينها وحصرها.

 هي سبعة أصناف  -مثال -فعند أيب الفضل الرازي
 اختالف أوزان األمساء من اإلفراد والتثنية واجلمع. - 1
اختالف تصريف األفعال وما تستند إليه حنو املاضي واملستقبل واألمر، واإلسناد إىل  - 2

 املذكر واملؤنث واملتكلم واملخاطب والفاعل واملفعول به.
 وجوه اإلعراب. - 3
 الزيادة والنقصان. - 4
 التقدمي والتأخري. - 5
 لب وإبدال كلمة بأخرى أو حرف بآخر.الق - 6
اختالف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم، وحتقيق وتسهيل، وإدغام وإظهار،  - 2

 وحنو ذلك.
 .1وقريب مما ذهب إليه أبو الفضل الرازي ذهب ابن قتيبة

                                                           
 .132/ 1، و اإلتقان 125 - 113، املرشد الوجيز ص 36_ انظر تأويل ميكل القرآن، ابن قتيبة ص  1



46 
 

 هي 1وقد درس اإلمام ابن اجلزري أوجه القراءة، فوجدها ال خترج عن سبعة أنواع 
هُؤالء  بَنايت  »ول  يف اإلعراب مبا ال يزيل صورهتا يف اخلط، وال يغري معناها، ومثاله  النوع األ

 «.َأْطَهرُ »، والوجه الثاين  «ُهنر َأْطَهُر َلُكمْ 
النوع الثاين  االختالف يف إعراب الكلمة، وحركات بنائها مبا يغري معناها، وال يزيلها عن 

 «.َربرنا باع دْ »الوجه الثاين  ، و «رَبرنا باع دْ »صورهتا، ومثاله  
َواْنظُْر إ ىَل اْلع ظام  َكْيَف »النوع الثالث  االختالف يف حروف الكلمة دون إعراهبا، ومثاله  

زُها  «.ننيرها»، والوجه الثاين  «نـُْني 
يدٌ »النوع الرابع  االختالف يف الكلمة مبا يغري صورهتا ومعناها، ومثاله   ، ويف «طَْلٌع َنض 

 «.َوطَْلٍح َمْنُضودٍ »آخر  موضع 
النوع اخلامس  االختالف يف الكلمة مبا يغري صورهتا يف الكتاب وال يغري معناها، ومثاله  

 «.صيحة واحدة»، «إال زقية واحدة»
، و «وجاءت سكرة احلق باملوت»النوع السادس  االختالف بالتقدمي والتأخري، ومثاله  

 «.جاءت سكرة املوت باحلق»
 «.عملته»و « وما عملت أيديهم»بع  االختالف بالزيادة والنقصان، ومثاله  النوع السا

 حيظ أي قول من هذه األقوال، أو غريها مما قاله بعض العلماء يف ومن املهم القول بأنه )مل
تفسري األحرف السبعة، مبا ميكن أن يرجحه على غريه أو حيمل على القطع بصحته، لكن 

ى أن تلك الرخصة كانت يف وقت معني، قال الطحاوي )ت العلماء بعد ذلك جممعون عل
. أما 2« إن تلك السبعة إمنا كانت يف وقت خاص، لضرورة دعت إىل ذلك " (ه 310

األجيال الالحقة فليس هلا إال اتباع القراءة املأثورة عن الصحابة اليت تناقلتها األمة عرب 
 .3العصور 

                                                           
 .21 – 26/ 1_ النير  1
 .106_ نقال عن أيب شامة  املرشد الوجيز ص  2
 .106_ املرشد الوجيز ص  3
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أن »زمن الصحابة فقد نص العلماء على ومل تكن تلك الرخصة مطلقة حىت يف      
لغته، بل املرعي يف  اإلباحة املذكورة مل تقع بالتيهي، بأن يغري كل أحد الكلمة مبرادفها يف

 . 1« ذلك السماع من النيب صلى اهلل عليه وسلم
ورغم تعدد وجهات النظر اليت يوردها القدماء يف معىن احلديث، واليت بلغ هبا السيوطي ) 

ال ينص على شيء منها ... ،  -مبختلف رواياته -أربعني قوال، فإن احلديث حنوا من
وكذلك فإنه مل يثبت من وجه صحيح تعيني كل حرف من هذه األحرف، وكثري منها غري 
معروف النسبة إىل عامل معني وإمنا هي جمرد استنتاج حتتمله الروايات ... مث إن فهم معىن 

هه الصحيح إذا ختطى الدائرة اليت تيري إليها روايات احلديث ال ميكن أن يكون يف اجتا
احلديث، وهي أن اخلالف كان يف حدود ألفاظ التالوة، وأن الرخصة اليت كان يتحد  
عنها احلديث ال تتجاوز حدود القراءة ... ومن هنا ميكن القول بأن الرخصة الواردة يف 

يت ينقلها القراء جيال عن جيل احلديث ليست شيئا سوى هذه الوجوه املختلفة للتالوة ال
 .2(حىت تنتهي إىل الصحابة الذين مسعوها من النيب صّلى اهلل عليه وسلم ... 

 :3_ الباقي في المصاحف العثمانية من األحرف السبعة 
  أقوال ثالثة املصاحف يف السبعة األحرف بقاء يف للعلماء
 معه ومن عثمان نسخها اليت املصاحف يف كلها باقية السبعة األحرف أن  األول القول

 على الصحابة أمجع وقد منها، شيء نقل هتمل أن لألمة جيوز ال أنه ودليلهم الصحابة، من
 .ذلك سوى ما ترك على وأمجعوا بكر، أبو كتبها اليت الصحف من العثمانية املصاحف نقل

 من باحلضرة ومن عنه اهلل رضي عثمان املؤمنني أمري وأن  )الداين عمرو أبو اإلمام يقول
 وأعلموا صحتها عن وأخربوا املصاحف يف األحرف تلك مجيع أثبتوا قد الصحابة مجيع

 تعاىل اهلل رمحه عثمان وأن.... اهلل رسول صنع كان كما فيها الناس وخريوا بصواهبا
 نقل الرسول عن منقولة بل ثابتة، وال معروفة غري باطلة وقراءات حروفا طرحوا إمنا واجلماعة

                                                           
 .136/ 1_ السيوطي  اإلتقان  1
 .144 – 142_ رسم املصحف، غامن قدوري، ص  2
 وما بعدها. 22ص   حممد بن حممود حوا_ املدخل إىل علم القراءات،  3
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 والقراء الفقهاء من مجاعة قول القول وهذا(. هبا وقراءات قرآن إثبات جيوز ال اليت األحاديث
 .واملتكلمني

 جامعة فقط، السبعة األحرف من رمسها حيتمله ما على تيتمل املصاحف أن  الثاني القول
 .اجلزري ابن اإلمام صوبه وقد العلماء مجاهري قول وهو األخرية، للعرضة
 يف وأثبتوه السبعة، األحرف من واحد حرف على اقتصروا الصحابة أن :الثالث القول

 .العلماء من وافقه ومن الطربي جرير ابن قول وهو. املصاحف
 ثالثا: أهم مصادر علم القراءات.

سبق وأن ذكرنا املراحل اليت مر عليها علم القراءات إىل أن وصل علما قائما بذاته، له _ 
وسنعرف إن شاء  وأصبح له مؤلفاته ومصادره اليت تعتمد يف هذا الفن،أسسه ومبادئه، 

 ، وأشهر األعالم فيه .اهلل بأهم كتب هذا الفن 

 وبأصحابها (. التعريف بها)ت في علم القراءات، _ أشهر المؤلفا
من أوائل من أسس  هـ(،  324ت)يعترب اإلمام ابن جماهد :كتاب السبعة البن مجاهد_ 

علم القراءات، فهو أول من حصر هلذا العلم، ويعد مؤلفه "كتاب السبعة" من أهم كتب 
 القراءات يف القراء السبع املعروفني .

هـ(، وظهر نبوغه مبكرا حيث  245بسوق القطن يف بغداد عام ) رمحه اهللوقد ولد 
له ابن اجلزري حنوا من مائة حفظ القرآن الكرمي، وأكثر القراءة على الييوخ حىت عّد 

كاملة للقرآن الكرمي، وأجازوه بإقرائها للناس، وقرأ على بعض   تشيخ قرأ عليهم ختما
شيوخه عيرين ختمة، واجتمع عليه الطالب من األقطار، وصار يقرئ بالقراءات اليت 

 يثبت له تواترها.
يف عصره سائر نظرائه وقد فاق »، مقصودا يف القراءةابن جماهد إماما اإلمام وكان     

  .1«من أهل صناعته مع اّتساع علمه، وبراعة فهمه، وصدق هلجته، وظهور نسكه
ثقة سائر امليتغلني بالقراءات يف عصره، وبعد عصره، وحبسبك منهم شهادة نال وقد 

 إمام هذا الفن واملرجع فيه ابن اجلزري إذ قال 

                                                           
 .212/ 1_ معرفة القرّاء الكبار للذهيب  1
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 نه، وال بلغنا ازدحام الطلبة على أحدوال أعلم أحدا من شيوخ القراءات أكثر تالميذا م»
كازدحامهم عليه، وقد حكى ابن األخرم عنه أنه وصل إىل بغداد فرأى يف حلقة ابن 

 .1« جماهد حنوا من ثال  مائة مصّدر
وقد رأى ابن جماهد أن ترك األمر على عواهنه يؤدي إىل اختالط املسائل، )       

من الّتمييز بني من يصلح لإلمامة، ويتوافر لديه ودخول السليم يف السقيم، فال بّد إذن 
 اإلسناد الثبت، وبني من يتلقى القراءة من غري أهلها، فييوهبا باخلطإ واللحن.

 ولكن ملاذا اختار ابن جماهد هؤالء السبعة حتديدا؟
يف احلقيقة مل يكن ابن جماهد يبحث عن قراءات سبع، وال عن سبعة قرّاء حينما اجّته     

هذا، غاية األمر أنه كان يبحث عن املتواتر، وصادف أنه مل جيتمع لديه من ببحثه 
 .ا، وحّررها ودّون أصوهلا وفرشهاأسانيد التواتر باليروط املعتربة إال سبعة، فضبطه

  لذلك  يقول بعد أن ترجم هلم
فهؤالء سبعة نفر من أهل احلجاز والعراق واليام، خلفوا يف القراءة التابعني وأمجعت »

على قراءهتم العوام من أهل كل مصر من هذه األمصار اليت مسيت، وغريها من البلدان 
اليت تقرب من هذه األمصار، إال أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذا، فيقرأ به من 
احلروف اليت رويت عن بعض األوائل منفردة، فذلك غري داخل يف قراءة العوام وال ينبغي 

يه األئمة والسلف بوجه يراه جائزا يف العربية أو مما قرأ لذي لب أن يتجاوز ما مضت عل
 .2«به قارئ غري جممع عليه

وقد كان القراء الذين اختارهم كلهم ممن اشتهرت إمامته، وطال عمره يف اإلقراء، وارحتل 
 .3 الناس إليه من البلدان

ومنهج ابن جماهد يف كتابه أنه بدأ بذكر أمساء القرّاء السبعة، وأصول كل واحد منهم، 
واختياراته يف شأن اهلمزات، واإلماالت، واإلدغامات، والياءات، وغري ذلك من 
األصول، مث بدأ بذكر فرش احلروف، فكان يسمي اختيار كل منهم من غري توجيه 

الفهم يف القرآن الكرمي باستقصاء كامل، وقد للفرش، وعلى ذلك فقد دّون مواضع اخت
                                                           

 .142/ 1_ غاية النهاية، البن اجلزري،  1
 .12_ كتاب السبعة، ابن جماهد ، ص  2
 .64_ 63_ انظر اإلبانة ص  3
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صار منهج ابن جماهد إماما للناس من بعده، فاقتفى أثره كل الذين كتبوا من بعده يف 
 .1(هذا الفن

 وأشهر الكتب اليت هنجت هنجه 
 .التيسري يف القراءات السبع  أبو عمرو الّداين  -
 .ة بن القاسم الياطيب نظم التيسري، املسمى حرز األماين  للقاسم بن فريّ  -
السخاوي، والفاسي، وأيب و سراج القاري  البن القاصح العذري كال  شروح الياطبية  -

 شامة، وابن جبارة، واجلعربي.

                                                           
 (21_ انظر  القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكام اليرعية )ص   1



51 
 

 السبع ألبي عمرو الداني:  القراءات في التيسير_
 التعريف بالمؤلف : 

 موالهم القرطيب األموي  عمر بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان عمرو أبو هو
 وابتدأ بقرطبة،ه(321 ) سنة ولد بالداين ذلك وبعد الصرييف بابن زمانه يف املعروف

 شوال يف مصر فدخله، 392 سنة امليرق إىل  ورحل يف سن مبكرة، العلم بطلب
 فدخلها األندلس إىل وعاد ه ،391سنة يف حج مث ،وحيصل ييتغل سنة هبا فمكث

 سبعة فسكنهاه 403 سنة سرقسطة إىل، خرج مث وتسعني تسع سنة القعدة ذي يف
 مات حىت فاستوطنها عيرة سبع سنة دانية قدم  حىت  هبا فأقام قرطبة إىل رجع مث أعوام

  .تعاىل اهلل رمحه  هبا
، عرابهوكان أبو عمر الداين آية يف علم قراءة القرآن وطرقه ورواياته، وتفسريه ومعانيه وإ

 جيد اخلط حسن يف قوة حفظه وحسن حتقيقه، وكانومل يكن يف عصره من يضاهيه 
 .سنيا ورعا دينا والذكاء، والتفنن احلفظ أهل من الضبط

 حفظته وال حفظته إال كتبته وال  كتبته إال قط شيئا رأيتونقل عنه أنه كان يقول  ما 
 ما جبميع فيوردها[  العلماء وكالم]  باآلثار يتعلق مما املسألة عن يسأل وكان،  فنسيته

 .قائلها إىل شيوخه من مسندة، فيها
 تعاىل اهلل وهبه وما فضله وحتقق مقداره علم ومؤلفاته كتبه نظر ومن قال ابن اجلزري  

 . واإلنصاف النظر وتدقيق التصور وصحة والفهم احلفظ من
 يومه يف ودفن ه444سنة شوال من النصف االثنني يوم، بدانية  تعاىل  اهلل رمحه تويف
 رمحه اهلل رمحة واسعة..عظيم خلق وشيعه نعيه أمام دانية صاحب وميى. العصر بعد

أخذ القراءات عرضا عن خلف بن إبراهيم بن خاقان، وأيب احلسن طاهر بن غلبون 
 وغريهم.

وقرأ عليه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيسويل، وولده أمحد بن عثمان، واحلسن بن 
 . 1ي ، وأبو داود سليمان بن جناح وغريهم علي بن مبير، وخلف بن إبراهيم الطليطل

 

                                                           
 .505-1/503، وغاية النهاية 409_406/ 1_ انظر معرفة القراء الكبار  1
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 التعريف بالكتاب :
 رمحه الداين عمرو أيب احملقق املتقن الكبري احلافظ العالمة لإلمام التيسري كتاب يعد     

 من وكان ، الروايات من السبعة عن ألف ما وأوضح القراءات كتب أصح من تعاىل اهلل
أيب القاسم الياطيب رمحه اهلل يف  اإلمامنظم   املختصرات باقي دون شهرته أسباب أعظم

، واملعروفة بالياطبية، فصار 1حرز االماين ووجه التهاين  قصيدته اليت مل يسبق إىل مثلها
وأوفق ملرام املتعلم الفرع أشهر من األصل، وأكثر شروحا منه ألن املنظوم أسهل للحفظ 

 .للقراءة من املنثور
   2وكتاب التيسري منقسم من حيث ذكر خالف القراء إىل قسمني 

يبحث يف اختالف القراء السبعة ومذاهبهم اليت تطرد ويكثر دورها يف    القسم األول
السور، وجيري القياس عليها كنحو االختالف يف اإلظهار واإلدغام واملد والقصر، 

وغري ذلك من املباحث، وهو مرتب واهلمزتني، والفتح واإلمالة وبني اللفظني والوقف، 
ائل البقرة من احلروف على أبواب وفصول، وترتيب املسائل فيها تابع ملا يرد يف الفاحتة وأو 

  على سياقها، كما هو املعتاد يف كتب القراءات املصنفة قبل كتاب التيسري. 
رمي وال   فيحتوي على ذكر احلروف اليت يقل ورودها يف القرآن الكوأما القسم الثاني

من القسم األول، كمثل  وجوها هذا الباب أكثر يقاس عليها، واختالف القراء يف 
رب وباخلطاب واألخبار وغري ، وباالستفهام واخلاختالفهم يف القراءة باجلمع والتوحيد

 ذلك.
كتب أخرى مهمة يف هذا الفن من أجلها كتاب " جامع البيان عمرو الداين   أيبمام ولإل

الذي اشتمل على نيف ومخسمائة رواية وطريق عن األئمة السبعة،  السبع "يف القراءات 
 .3قال ابن اجلزري عنه " كتاب جليل يف هذا العلم مل يؤلف مثله " 

 : الشاطبي قصيدة حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع لإلمام _ 
اجلزري، وهو اإلمام الياطيب ، وجتدر اإلشارة هنا إىل إمام جليل سبق اإلمام ابن )       

 الذي تصّدر لإلقراء يف األندلس واملغرب اإلسالمي ومصر يف القرن السادس اهلجري.
                                                           

 .2ص  البن اجلزري _انظر حتبري التيسري 1
 _ انظر مقدمة ناشر كتاب التيسري ص ط ،ي . 2
 .1/61_ النشر  3
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وقد كان أهم اآلثار اليت تركها منظومته الكبرية املسماة )حرز األماين، ووجه الّتهاين(، وهي 
ا، وهي تتألف من من املنظومات املتقدمة تارخيّيا يف هذا الفن، وقد القت قبوال واسع

( بيتا من البحر الطويل الذي يلتزم قافية المية، اختار الياطيب أن يرمز لكل قارئ 1123)
من القرّاء السبعة حبرف من األجبدية، فييرح بذلك اختيار كّل قارئ، ومذهبه يف األصول 

 والفرش.
لّداين، الذي ومل يكن عمل الياطيب هذا إال نظما على كتاب التيسري أليب عمرو ا       

صنف كتابه لبيان قراءات األئمة اليت اعتمدها ابن جماهد، ولكن نظم الياطيب هو الذي 
طاف بالبالد، وحفظه طالب هذا الفن، وهكذا فإن عملي الياطيب والّداين تكامال يف تقرير 

صّلى اهلل  نيبل مجيع املتواتر من قراءة الاألخذ باختيار ابن جماهد للقراءات السبع على أهنا متثّ 
 عليه وسّلم.

وحىت اليوم فإن منظومة الياطيب هي أدق ما صنف يف باب القراءات، وعنها يأخذ طلبة 
 .1(العلم يف الّتلقي وامليافهة

 رجمة اإلمام الشاطبي : ت
الرعيين ويقال أيضا أبو حممد  (3)بن خلف بن أمحد أبو القاسم (2)هو القاسم بن فريه

 (4) 531سنة  ر أواخرأعمى مكفوف البص ولد ـ رمحه اهلل ـ .الياطيب األندلسي الضرير
مبدينة شاطبة وهي مدينة كبرية يف شرق األندلس من ثغورها ال تبعد كثريا عن مدينة 

 بلنسية قاعدة هذه اجلهة.
، مث رحل إىل  ت على بعض مياخيه هبااقن القراءنيأ هبذه املدينة، وقرأ القرآن وأت

وعرضها، وعرض "التيسري" من حفظه على أستاذ املدرسة األثرية  بلنسية فقرأ هبا القراءات
قه، ودرس فد بن هذيل، ومسع هبا احلديث والوعميدها يف زمنه أيب احلسن علي بن حمم

العربية واآلداب وغري ذلك من علوم الرواية على مجاعة من امليايخ ، مث رجع إىل شاطبه فبدأ 
                                                           

 (.24_ القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكام اليرعية )ص   1
اللفظ بكسر الفاء بعدها ياء آخر احلروف ساكنة مث راء ميددة مضمومة بعدها هاء، ومعناها بلغة عجم األندلس احلديد.ـ   - 2

 .2600ترمجة  2/20غاية النهاية 

انه   21ـ22، وذكر العبدري يف رحلته 4/23وقف عليه ابن خلكان وذكره يف الوفيات وقيل امسه كنيته وقيل غري ذلك كما   - 3
 كان يكىن باألندلس بأيب حممد قال  وبه كناه مجيع شيوخه األندلسيني الذين قرأ عليهم فيما كتبوا له.

 .552ـ2/541الذيل والتكملة   - 4
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أصحابه هبا فقرأوا عليه القراءات، وخطب ببلده  صيته ينتير، وجلس إليه هلذا العهد بعض
 .(1)على فتاء سنه

، ولقي باإلسكندريةقد غادر األندلس إىل غري رجعة، ووصل إىل مصر فنزل أوال و 
 شيخها ومسندها احلافظ أبا طاهر السلفي وغريه من شيوخ الرواية.

اين وملا دخل مصر وحل بالفسطاط أكرمه القاضي عبد الرحيم بن علي البيس
وعرف مقداره، وكان قد تصدر أوال يف جامع عمرو بن  (2)املعروف بالقاضي الفاضل

العاص، لإلقراء واإلفادة، فنقله القاضي املذكور إىل مدرسته اليت أنيأها بـ"املعزية القاهرة"، 
وأفرد له فيها حجرة لطيفة مرمخة على يسار الداخل من الباب، وأفرد ألهله دارا أخرى خارج 

 .سة، ومل يزل على ذلك إىل وفاته"املدر 
وهكذا لقي من احلفاوة العظيمة ما شجعه على املقام، فلزم تلك املدرسة "وجلس 

 .(3)لإلقراء، فقصده اخلالئق من األقطار"
وهنالك نظم قصيدته الرائية والالمية، والظاهر أن ذلك كان ألول حلوله مبصر، مث 

 األماين" أن ينفع اهلل هبا كل من قرأها.حج بيت اهلل احلرام ودعا لقصيدته "حرز 
وب بيت املقدس توجه فزاره سنة يلك الناصر صالح الدين يوسف بن أمث ملا فتح امل

وقد تزوج على إثر دخوله مصر ـ كما ذكر الفقطي ـ إىل قوم يعرفون ببين احلمريي، .(4)519
و ثال  سنوات من مث ولد له بعد حن ،  وكان ذلك قبل أن ينتقل إىل املدرسة الفاضلية

وكان يف الرواة  ه655استقراره مبصر ولده أبو عبد اهلل حممد بن القاسم وبقي بعده إىل سنة 
عنه ، كما ولدت له بنت يظهر أهنا أصغر من أخيها تزوج هبا بعد وفاته صاحبه أبو احلسن 

 .(5)علي بن شجاع املعروف بالكمال الضرير "وجاءه منها األوالد"

                                                           
 .3/221واحللل السندسية  2/230نفح الطيب   - 1

 .163ـ3/151را لصالح الدين االيويب ترمجته  يف وفيات االعيان كان وزي  - 2

 .21ـ2/20غاية النهاية   - 3

 املصدر نفسه .  - 4

 .2231ترمجة  1/546غاية النهاية   - 5
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هـ، ودفن بالقرافة وكانت 590ـ رمحه اهلل ـ مبصر عن اثنتني ومخسني سنة سنة  تويفوفاته  
وفاته يوم األحد بعد صالة العصر الثامن والعيرين من مجادى اآلخرة، ودفن يوم اإلثنني 

 .والقاهرة مبقربة القاضي الفاضل بالقرافة بني مصر
لي بعض رته مرارا، وعرض عوقال ابن اجلزري  "وقربه ميهور معروف يقصد للزيارة، وقد ز 

 .(1) ."..أصحايب الياطبية عند قربه
 

 :العلمية  تهمكان
 صفه صاحبه علم الدين السخاوي يف صدر شرحه على قصيدته بقوله و 

"كان عاملا بكتاب اهلل بقراءاته وتفسريه، عاملا حبديث رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ 
ومسلم واملوطأ تصحح عليه النسخ من حفظه،  مربزا فيه، وكان إذا قرئ عليه البخاري

 (2)وميلي النكت على املواضع احملتاج إىل ذلك فيها، وأخربين أنه نظم "كتاب التمهيد"
البن عبد الرب ـ رمحه اهلل ـ قصيدة دالية يف مخسمائة بيت من حفظها أحاط بالكتاب 

حسن املقاصد، خملصا فيما علما، وكان مربزا يف علم النحو والعربية، عاملا بعلم الرؤيا، 
يقول ويفعل.. وكان جيتنب فضول القول وال يتكلم يف سائر أوقاته إال مبا تدعو إليه 
الضرورة، وال جيلس لإلقراء إال على طهارة، يف هيئة حسنة وخضوع واستكانة، ومينع 
جلساءه من اخلوض واحلديث يف شيء، إال يف العلم والقرآن، وكان يعتل العلة اليديدة 

 .(3)فال ييتكي وال يتأوه، وإذا سئل عن حاله قال  "العافية"، ال يزيد على ذلك"
وقال السخاوي أيضا يف كتابه "مجال القراء" بعد أن ساق كثريا من اآلثار حتت عنوان 
"آداب محلة القرآن" وذكر من مشائلهم وأخالقهم فأطال  "وقد كان شيخنا أبو القاسم 

 .(4)هذه األوصاف مجيعها، ومبا زاد عليها" الياطيب ـ رمحه اهلل ـ صاحب

                                                           
 ـ  2600ترمجة  2/23غاية النهاية   - 1

 رب القرطيب )مطبوع(.يعين كتاب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد "أليب عمر  بن عبد ال  - 2

 . 532ترمجة  22ـ4/21. نقل كالمه ابن خلكان يف الوفيات   - 3

 .119ـ1/113مجال القراء   - 4
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 آثـــاره:
قصيدته "حرز األماين ووجه التهاين" وتسمى أيضا بـ"القصيدة" وبـ"الالمية" أو  -

 .القراءات السبع امليهورة موضوعها"الياطبية الكربى". و 
بـ"الرائية" قصيدته الرائية "عقيلة أتراب القصائد، يف أسىن املقاصد" وتسمى أيضا  -

 .و"العقيلة" أو الياطبية الصغرى"، وموضوعها رسم املصحف العثماين
 .القصيدة الرائية أيضا يف عدد اآلي "ناظمة الزهر" -
قصيدته الدالية يف نظم "التمهيد"أليب عمر بن عبد الرب يف شرح موطأ اإلمام مالك بن  -

 أنس.
 .احلسن احلصري يف لفظ "سوءات" قطعته الدالية اجلوابية اليت فسر فيها لغز أيب -

أشعار مأثورة عنه يف ظاءات القرآن، ويف موانع  إذلهمتفرقات أخرى يف موضوعات خمتلفة،  -
 .الصرف ويف نقط املصحف وخطه، ويف أنواع من املواعظ رمحه اهلل"

 :1فيها ه، وبيان منهج"حرز األماني ووجه التهاني"  بقصيدتهالتعريف 
أهم أعماله العلمية يف "اليعر التعليمي" بل أهم قصيدة يف علم تعترب هذه القصيدة 

لى كثرة ما عال بعدها ما يعادهلا أو يقارهبا القراءات على اإلطالق، إذ مل يظهر فيه قبلها و 
 ظهر معها يف امليدان من قصائد وأراجيز يف هذا اللون من النظم.

إن إبراز ما ينبغي التنبيه عليه يف شأن قصيدة الياطيب هي هذه القيمة التعليمية و       
مبا أويت من حذق وبراعة يف النظم صاحبها، الرفيعة القدر اليت استطاع أن يكفلها هلا 

 وإحاطة وخربة هبذا العلم.
وقد توخى فيها من حيث املوضوع عرض امليهور والسائر املقروء به من الروايات 

اخلمسة، وحتديد مظاهر االختالف بينهم يف القراءة  األمصارطرق عن القراء السبعة أئمة وال
، ولذلك جعل كتاب "التيسري يف القراءات السبع" للحافظ أيب عمرو الداين األداءوأصول 

حكام عليه فنظم مادته يف اجلملة، ها وحموره الذي أدار القواعد واألمصدره األساسي في
أحوجت الرغبة  ،ام الفائدة إضافات مفيدة يف مواضع وأبواب من القصيدةوأضاف إليها لتم

                                                           
  وما بعدها .وما بعدها .  9999/ / 22عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش، د محيتو عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش، د محيتو   _ انظر قراءة اإلمام نافع 1
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للميهور  )أي التيسري(يف التحقيق والبيان إىل ذكرها، فجاءت قصيدته مستوعبة كأصلها
من أشهر الطرق اليت ضمنها أبو عمرو كتابه  ،والسائر املستفيض يف القراءة عن السبعة

 .صحاب أصحاب أيب عمرو املذكور، كما قرأ هبا الياطيب على أ
الياطيب رائدا غري مزاحم، إذ نراه يف قصيدته قد عمد إىل احلروف املعروفة  وقد كان

بـ"أيب جاد" فطابق بينها وبني أمساء القراء السبعة امليهورين والرواة عنهم، جاعال كل رمز 
أبج" داال بألفه ثالثي احلروف للقارئ وراويي قراءته على التوايل، فبدأ بنافع وجعل الرمز "

عليه، والباء على قالون، واجليم على ورش، وجعل "دهز" داال على عبد اهلل بن كثري املكي 
وراوييه قنبل والبزي، و"حطي" داال على أيب عمرو وراوييه الدوري والسوسي، و"كلم" داال 

ه، مث على ابن عامر اليامي وراويي قراءته و"نصع" لعاصم وصاحبيه، و"فضق" حلمزة وراويي
 "رست" للكسائي وصاحبيه، وجعل الواو فاصال بني مسائل اخلالف فلم يرمز به ألحد.

مث زاد على ذلك فأشار بباقي احلروف إىل ما توافق فيه بعض األئمة، فرمز بالثاء 
لكوفيني عاصم ومحزة والكسائي، ورمز باخلاء التفاق الستة املذكورين بعد التفاق الثالثة ل

املعجمة التفاق الكوفيني واليامي، والظاء امليالة التفاق الكوفيني واملكي، نافع، والذال 
 .والغني التفاقهم مع البصري، واليني ملا اتفق فيه محزة والكسائي

مث ركب رموزا أخرى هي عبارة عن كلمات مثل "صحبة" للكسائي ومحزة وشعبة بن 
فص الراوي الثاين عن عياش أحد راويي قراءة عاصم، و"صحاب" حلمزة والكسائي وح

عاصم، و"عم" فيما اتفق فيه نافع واليامي و"مسا" فيما اتفق فيه مع البصري، و"حق" ملا 
توافق فيه املكي والبصري، و"نفر" ملا توافق فيه املكي والبصري واليامي و"حرمي" ملا توافق 

 فيه نافع واملكي، و"حصن" ملا توافق فيه نافع والكوفيون الثالثة.
وقد هنج فيها هنج ،هذه هي رموزه اليت أدار مسائل اخلالف عليها يف "حرز األماين" 

قسيم املباحث إىل قسمني  قسم األصول، وقسم الفرش، وزاد عليه تصاحب التيسري يف 
 بباب عقده يف ختامها هو "باب خمارج احلروف وصفاهتا".
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 شروح الشاطبية:_ 
، ما بني ئد اليت تصدى هلا العلماء باليرحأكثر القصاتعترب قصيدة " الياطبية " من       

، وما ما بني شرح وحاشية  مؤلف  112وقد ذكر الدكتور محيتو تصر ، مسهب مطول وخم
 بني خمطوط ومطبوع، نذكر أمهها وما اشتهر منها وعرف عند أهل الفن  

شرح الياطبية لعلي بن حممد بن عبدالصمد أيب احلسن السخاوي صاحب  -1
فتح الوصيد يف شرح "وشرحه عليها ميهور، وعنوانه ، (643اطيب )تالي

 .صيد " قال

شرح الياطبية أو "الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة" أليب عبد اهلل حممد بن  -2
 . ( هبا656احلسن بن حممد بن يوسف الفاسي نزيل حلب باليام )ت 

املوصلي املعروف بـ"شعلة"  شرح الياطبية أو "كنز املعاين" حملمد بن أمحد بن حممد -3
وقد توافق يف اسم هذا اليرح مع اإلمام اجلعربي، إال انه متقدم يف ، (ه656)ت 

 .(1)اجلعربي يف آخر شرحه بأنه مل يكن قد مسع به"ن والتأليف عليه، وقد اعتذر الزم
براز املعاين من حرز األماين" للحافظ شهاب الدين أيب شامة إشرح الياطبية أو  -4

ويعترب هذا اليرح من أحسن ، (665لرمحن بن إمساعيل املقدسي)ت ا عبد
شروح الياطبية مع صغر حجمه النسيب، وقد اعتمده األئمة كثريا يف تدريس 

 .الياطبية، وحرصوا على روايته بالسند إىل مؤلفه 
بن  شرح الياطبية أو"فرائد املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين أليب عبد اهلل حممد_5

( وهو من أنفس 223حممد بن داود الصنهاجي املعروف بابن آجروم النحوي امليهور)ت 
 .شروح الياطبية وأحفلها

 _العقد النضيد يف شرح القصيد للسمني احلليب .6
 _ سراج القاري املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي، البن القاصح .2
 _ إرشاد املريد إىل مقصود القصيد للعالمة الييخ حممد علي الضباع. 1
 _ الوايف يف شرح الياطبية للييخ عبد الفتاح القاضي وغريها .9

 : ابن الجزريالنشر في القراءات العشر _

                                                           
 .2210ترمجة  2/11ذكره يف آخر الكنز وذكره ابن اجلزري يف غاية النهاية  - 1
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يعد كتاب النير لإلمام احلافظ ابن اجلزري من أعظم كتب هذا الفن وأشهرها على       
حيا اهلل هبذا  الرجل علم القراءات يف زمانه، ونفع به نفعا عظيما، وكان  اإلطالق ، فقد أ

كتابه يعد حينها املرجع األهم ، وسنتطرق إن شاء اهلل إىل جهوده فيه وخدمته لكتاب 
قبل اخلوض يف جهود هذا اإلمام الرائدة البد أوال من ، واهلل تعاىل ، رمحه اهلل رمحة واسعة

التعرف عليه عن كثب، إذ أن معرفة الرجال جتعلنا ندرك ونقدر حقيقة وقيمة جهودهم ، 
اليت مل تأت من فراغ ، أو بني عيية وضحاها ، إمنا كانت نتاج عمل مضين وشاق ، 

 وسهر وتعب .  
  التعريف بابن الجزري

 .اجلرزي يوسف بن علي بن حممد بن حممد نب حممد اخلري أبو هو
 شهر من والعيرين اخلامس السبت ليلة يف اليام بدميق اهلل رمحه ولد  مولده ونشأته

 يف الكرمي القرآن حفظ وأمت هبا ونيأ. هجرية وسبعمائة ومخسني إحدى سنة رمضان
 . عمره من عيرة الرابعة

. السالر ابن الوهاب عبد حممد أيب الييخ على فراداً إ القراءات أخذ  شيوخه ورحالته
 الييخ على للسبعة مجع مث. رجب بن أمحد والييخ. الطحان إبراهيم بن أمحد والييخ
 أمحد بن حممد املعايل أيب الييخ علي كتب مبضمن القراءات مجع مث. احلموي إبراهيم

 اهلل عبد أيب وخطيبها اليريفة املدينة إمام على وقرأ حج هـ 261 سنة يف مث. اللبان بن
 .والكايف التيسري مبضمن اخلطيب صاحل بن حممد

 القراءات ومجع املعزية القاهرة فدخل. املصرية الديار إىل 269 سنة يف رحل مث       
 والتيسري العنوان مبضمن وللسبعة. اجلندي بن اهلل عبد بكر أيب الييخ على عير إلثينا

 . البغدادي بن الرمحن عبد حممد وأيب. الصائغ بن حممد اهلل عبد أيب على والياطبية
 وورد. اجلندي ابن توىف( واإلحسان بالعدل يأمر اهلل إن) تعاىل قوله إىل وصل وملا     
 الييخني على أكمل وملا. وفاته قبل عليه وأشهد فأجازه استجازه أنه تعاىل اهلل رمحه عنه

 للعيرة الصائغ ابن على ثانياً  ومجع مصر إىل ثانية رحل مث. دميق إىل رجع املذكورين
 ابن على مث. والتجريد واإلرشادين والتذكرة واملستنري املذكورة الثالثة الكتب مبضمن

 يف السبع القراءات هبا فجمع دميق إىل عاد مث اليزيدي عدا ما عير لألربعة البغدادي
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 الديار إىل ثالثة رحل مث. احلنفي الكفري احلسني بن أمحد يوسف أيب القاضي على ختمه
 .هبا وأجيز القراءات كتب من كثرياً  ومسع. املصرية

 الييخ منهم مصر شيوخ من كثري على والبيان واملعاين واألصول والفقه احلديث وقرأ     
 أبو املؤرخ احملد  املقرئ اإلسالم شيخ باإلفتاء وأجازه. القزويين اهلل سعد الدين ضياء
 سنة الدين ضياء الييخ له أذن وكذلك هـ 224 سنة وفاته قبيل كثري بن إمساعيل الفداء
 .هـ 215 سنة البلقيين اإلسالم شيخ وكذلك هـ 229

 تالميذه:
 عنه القراءات وأخذ.سنني األموي باجلامع النسر قبة حتت لإلقراءابن اجلزري  جلس

 والييخ. أمحد بكر أبو ابنه ومصر باليام العير القراءات عليه كمل فمن. كثريون
 والييخ. احلموي مصبح بن بكر أبو والييخ. اليريازي سليمان بن احلسني بن حممود
 أمحد بن حممود بن أمحد والييخ.البيهقي احلسن بن قطب بن اهلل عبد الدين جنيب

 بن علي بن مؤمن اخلطيب والييخ. اهلائم بن أمحد بن حممد واحملب. الضرير احلجازي
 بن إبراهيم بن علي والييخ. احلبيي يوسف بن أمحد بن يوسف والييخ. الرومي حممد
. الكردي موسى والييخ. اليزدي علي بن حسني بن علي والييخ. الصاحلي أمحد

 .الرماين إبراهيم بن علي بن أمحد والييخ. نفيس علي بن حممد بن علي والييخ
 أخذ من املصرية بالديار ناله ملا الروم دخل مث. هـ 293 سنة اليام قضاء وويل       

 عليه فأكمل هـ 291 سنة العثماين بايزيد العادل السلطان دار بروسة مدينة فنزل ماله
. الرومي سليمان والييخ. رجب بن أمحد الييخ منهم  كثريون هبا العير القراءات
 حممد الصاحلان والولدان شاه، صفر واإلمام باشا، علي والفاضل اهلل عبد عوض والييخ
 بن سعيد أبو اهلل،والييخ عبد بن الياس الدين فخر الزاهد الصاحل الييخ أبناء وحممود

 .وغريهم العاليا مدينة شيخ منتيا بن بيلمش
 احتيد بايزيد السلطان مبوت انتهت اليت هـ 155 سنة تيمورلنك فتنة كانت ملا مث     

 وبسمرقند القراءات هبا فأقرأ كش مبدينة وأنزله النهر وراء ما إىل ومحله معه تيمورلنك
. الرومي طلة ابن القادر عبد الييخ كش مبدينة العير القراءات عليه أكمل وممن. أيضاً 

 .هبا القراءات شيخ املقري بن حممود واحلافظ. الكيي بايزيد واحلافظ
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 هراة مبدينة وأقرأ خراسان فوصل النهر وراء مما خرج هـ 1.2 سنة تيمورلنك توىف ملا مث
 افتخار بابن اليهري حممد بن حممد بن حممد بن حممد مجال هبا أكمل للعيرة مجاعة
 مشس الفاضل املقرئ منهم مجاعة العير عليه فأكمل يزد مدينة إىل راجعاً  قفل مث.اهلروي
 إىل وصل مث. أيضاً  مجاعة عليه فقرأ أصبهان دخل مث. البغدادي الدباغ حممد بن الدين
 فقرأ عمر أمري صاحبها بن حممد بري سلطاهنا هبا فأمسكه هـ 1.1 سنة رمضان يف شرياز
 عبد الدين وإمام. املسبحي حيدر بن حممد السيد منهم للعيرة كثريون مجاعة هبا عليه

 حممد بري صاحبها ألزمه مث. اجلنحي بكر وأبو. اخلالل الدين وجنم. األصبهاين الرحيم
 فلم امللوك عليه وتغريت مدة فيها فبقي كرهاً  إليها أضيف وما ومبمالكها هبا بالقضاء

 الفاضل املقرئ إليه رحل قد وكان البصرة إىل متوجهاً  منها فخرج هبا اإلقامة له تطب
 والنير الطيبة من بالعير ختمه عليه فجمع األصبهاين عرب بن طاهر احلسن أبو املربز

 األستاذ وتوجه بالبصرة ففارقه عنه ونصري قتيبة رواييت من للكسائي ختمه يف شرع مث
 بنجد عنيزة قرية إىل فوصال كازرون قاضي بن اهلل عبد بن الدين معني املوىل ومعه

 اهلل فنجامها مرحلتني بعد الم بين من أعراب فأخذمها احلرام البيت قاصدين منها وتوجها
 كتاب تضمنه حسبما الثال  القراءات يف املضيئة الدرة هبا ونظم عنيزة إىل ورجعا تعاىل
 الطواشي احلرم شيخ هبا عليه قرأ مدة باملدينة وأقام احلج هلما تيسر مث له، التيسري حتبري

 .وغريمها التقريب وخمتصره العير القراءات نير كتاب القراءات يف هبا وألف
 من خلون خلمس اجلمعة ضحوة يف وفاته كانت وهبا شرياز إىل عاد ذلك وبعد   وفاته
 وبوأه اهلل رمحه سنة 12 عن هبا أنيأها اليت القرآن بدار ودفن هـ 133 سنة األول ربيع

 .رحيماً  به وكفى رضاه حببوحة
 :(مؤلفاته) آثاره

. املرضية الثال  القراءات يف املضية الدرة، العير القراءات يف النير كتاب        
 القراءات يف التيسري حتبري يعمله، أن القرآن قارئ على فيما املقدمة املقرئني، منجد

 يف النهايات غاية ،(الكربى الطبقات) القراءات رجال أمساء يف الدرايات هناية العير،
 يف املهرة إعانة العيرة، تتمة يف املهرة إحتاف ،(الصغرى الطبقات) القراءات رجال أمساء

 احلصني احلصن العيرة، تتمة يف اهلداية نظم التجويد، يف التمهيد العيرة، على الزيادة
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 باملولد التعريف احلصني، احلصن وجنة احلصني احلصن عدة املرسلني، سيد كالم من
 علوم يف البداية املصابيح، شرح يف التوضيح اليريف، باملولد التعريف عرف اليريف،

 يف الآليل عقد األولية، األحاديث يف األولية ،(نظم) احلديث فنون يف الرواية،اهلداية
 يف األمحد القصد أمحد، مبسند يتعلق فيما األمحد املسند العوايل، املسلسلة األحاديث

 إبراهيم، مقام يف والتعظيم اإلجالل أمحد، مسانيد ختم يف األمحد املصعد أمحد، رجال
 فضل مىن، زيارة يف املىن غاية التنعيم، من العمره يف التكرمي اجلعرانة، من العمرة يف اإلبانة
 النحو، يف اجلوهرة طالب، أيب بن علي مناقب يف املطالب أسىن املنن، أحاسن حراء،

 .1املصاحف رسم يف الظرائف واإلبتداء، الوقف معرفة إىل اإلهتداء
 : 2جهود ابن الجزري في كتابه النشر

 هامضى القرن الرابع اهلجري، وقد أطبقت األمة على تواتر القراءات السبع كما اختار 
ابن جماهد، وراحت املدارس اإلسالمية تبذل اجلهود املتضافرة يف إظهار أسانيد هذه 

 القراءات السبع، وحتديد رواهتا وطرقها، حىت بلغت يف ذلك الغاية.
ولكن القراءات األخرى مل تعدم من يدافع عنها، وحياجج هلا، ويكيف عن أسانيدها 

 بغرض إثبات التواتر يف روايتها وإسنادها.
الفعل فقد أنكر كثري من العلماء على ابن جماهد إعراضه عن قراءة أيب جعفر، يزيد وب

باملدينة أحد  بن القعقاع ، وهو الذي قال فيه جماهد بن جرب ، اإلمام املفّسر  مل يكن
 هـ(. 130أقرأ للّسنة من أيب جعفر، وهو من أعلى القرّاء إسنادا إذ تويف عام )

، البصري، ه لقراءة يعقوب بن إسحاق احلضرمييف ترك كما اعرتض على ابن جماهد  
، حيث 3وقد أطبقت كلمة القرّاء واحلّفاظ على الثقة به، وعلّوه يف اإلسناد، وإمامته 

انتهت إليه رئاسة اإلقراء بعد أيب عمرو البصري ، ووصفه أبو حامت السجستاين  بأنه 
 ذاهب النحو.أعلم من رآه باحلروف، واالختالف يف القرآن وعلله، وم

                                                           
 قد أفردت كتب ودراسات يف ترمجة ابن اجلزري وآثاره و منهجه يف القراءات.  - 1
 .وما بعدها ( 25)ص  ، حممد حبش _ انظر القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكام اليرعية  2
 .56/ 1_ انظر التذكرة يف القراءات الثمان البن غليون. حتقيق أمين سويد.  3
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ومن األعمال اجلليلة اليت صّنفت متضمنة بيان منزلة اإلمام املقرئ يعقوب  التذكرة 
يف القراءات الثمان لإلمام أيب احلسن، طاهر بن غلبون، املقرئ، احلليب ، وكذلك  
الّتلخيص يف القراءات الثمان لإلمام أيب معير عبد الكرمي بن عبد الّصمد الطربي، وقد 

 .هما قراءة يعقوب إىل السبعة الكبار، وبسطوا أصوهلا وفرشها ضّم كل من
كذلك فإن خلف بن هيام راوية محزة انفرد بقراءة مستقلة خمالفة ألصول محزة، وهو 

 ميهور بعلو اإلسناد، والرسوخ يف العلم.
ومع ذلك فلم يستطع أحد أن يلحق هذه القراءات الثال  بالسبع املتواترة، بالرغم      

تهار أسانيدها، ومنزلة رجاهلا، وكان علينا أن ننتظر مخسة قرون أخرى حىت جييء من اش
ابن اجلزري؛ الذي بلغ يف القرن التاسع منزلة فريدة يف مرجعية اإلقراء تسامي ما كان عليه 

 ابن جماهد يف القرن الرابع.
راءة واإلقراء، ويف مطلع القرن التاسع أصبح ابن اجلزري مرجع العامل اإلسالمي يف الق     

ولذلك فإنه أعاد على بساط البحث مسألة القراءات الثال  اليت اختلف يف تواترها، 
وقام بإثبات تواتر أسانيدها باحلجج الواضحة، مث كتب نظما من البحر الطويل على هنج 
الياطبية أمساه  الّدرة املضّية يف القراءات الثال  تتمة العير، وبذلك فإنه بّوأ هذه 

 اءات منزلة السبع املتواترات اليت قررها ابن جماهد.القر 
مث صّنف بعد ذلك كتابه اليهري  الّنير يف القراءات العير، وأورد فيه زيادة على     

 القراءات الثال ، وجوها أخرى لألئمة السبع مل يكن الياطيب قد أشار إليها من قبل.
الكتب األمهات يف علم القراءات، وخالل الفرتة ما بني ابن جماهد، وابن اجلزري كتبت 

فيه  وأصبح واضحا لكل ميتغل هبذا العلم أن هذا العلم قد نضج واكتمل، وأن احلاجة
إىل الرتتيب، واالختيار باتت مؤكدة، وأصبح العلماء ينتظرون كلمة احلسم اليت جاء هبا 

 ابن اجلزري فيما بعد.
 
 

 أهم المصادر والمراجع
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 ت ، مكي بن أيب طالب القيسي ، ت د/حمي الدين رمضان اإلبانة عن معاين القراءا
 م( 1929-هـ1399،دار املأمون للرتا ، دميق، بريوت )1ط

  دار املعرفة.ابن حجر العسقالين، فتح الباري بيرح صحيح البخاري، 
 للدمياطي  يف القراءات األربع عير  إحتاف فضالء البير، 
  3السيوطي ،ت حممد أبو الفضل إبراهيم طاإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين ،

 .هـ1405دار الرتا  القاهرة ، 
 مكتبة املنارة 1األحرف السبعة للقرآن، للداين، حتقيق   د. عبد املهيمن طحان ط ،

 . هـ1401مكة املكرمة،  -
 للضباع  إرشاد املريد إىل مقصود القصيد. 
 3أبو الفضل إبراهيم ،ط الربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين الزركيي ،ت حممد ،

 هـ،1400دار الفكر ، 
 .التذكرة يف القراءات الثمان البن غليون. حتقيق أمين سويد 
  ،هـ  1419دميق،  -دار الفكر .جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي- 

 .م 1999
 دار عماررسم املصحف، غامن قدوري ، 
 البيائر.،دار صفحات يف علم القراءات لعبد القيوم السندي  
 ابن اجلزري،طّيبة النير   
  علوم القرآن بني الربهان واإلتقان، د. حازم سعيد حيدر. 
  البن اجلزري،حتقيق براجسرتاسر،دار الكتب العلمية،بريوت غاية النهاية.  
 القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، دار اجليل بريوت.  
  وما بعدها، ،  49القراءات أحكامها ومصدرها، د/ شعبان حممد إمساعيل ص 
  دار القلم، بريوت.القراءات القرآنية تاريخ وتعريف،د/ عبد اهلادي الفضلي، 
  ،دار الغرب القراءات القرآنية تارخيها، ثبوهتا ،حجيتها،أحكامها، عبد احلليم قابة

 اإلسالمي،بريوت.
 1،طحممد حبش  ا يف الرسم القرآين واألحكام اليرعيةالقراءات املتواترة وأثره- 
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 دار اهلجرة للنير 1القراءات وأثرها يف التفسري ، حممد بن عمر بازمول، ط ،
 .  1/112م(، 1996 -هـ1412والتوزيع، اململكة العربية السعودية، )

 القراءات وأثرها يف علوم العربية، د. حممد سامل حميسن 
  ،دار السالم،القاهرة.ومصدرها ،الدكتور شعبان حممد إمساعيلالقراءات  أحكامها، 
  وزارة األوقاف ، وزارة األوقاف عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش، د محيتو عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش، د محيتو   قراءة اإلمام نافع ،

  املغربية.املغربية.
  القواعد واإلشارات يف أصول القراءات ، أمحد بن عمر بن حممد بن أيب الرضا

، 1406احلموي أبو العباس،ت د. عبد الكرمي حممد احلسن بكار، الطبعة األوىل ، 
 دميق،  –دار القلم 

 ت شوقي ضيف،كتاب السبعة، ابن جماهد ،  
 ر صادر،بريوتا،د1، طحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، لسان العرب  
  لطائف اإلشارات لفنون القراءات ، ليهاب الدين القسطالين ،ت عامر السيد

 .هـ1392عثمان وزميله ، جلنة إحياء الرتا  اإلسالمي ، القاهرة ، 
 دار كنوز إشبيليا،الرياض.مباحث يف علم القراءات لعبد العزيز بن سليمان املزيين، 
 الناشر  دار -1احلمد ،طأبو عبد اهلل غامن بن قدوري   حماضرات يف علوم القرآن ،

 .م 2003 -هـ  1423عمان،  -عمار 
  ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أليب الفتح عثمان بن جين

ت علي النجدي الصديف ناصف، وعبد الفتاح شليب ،وعبد احلليم النجار، جلنة 
 .هـ1316القاهرة، إحياء الرتا  اإلسالمي، 

 خمتار الصحاح، لإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ، ضبط وختريج  خمتار الصحاح
، دار اهلدى للطباعة والنير ، اجلزائر ، 4وتعليق د/مصطفى ديب البغا،ط

 .226ص  م(،1990)
  إلبراهيم بن سعيد بن محد الدوسريخمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات. 
 قرآن من كتاب البديع، احلسني بن أمحد بن خالويه، عىن بنيره ج خمتصر يف شواذ ال

 ..برجيرتاسر، القاهرة ،مكتبة املتنيب
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  ،املكتبة الياملة. حممد بن حممود حوااملدخل إىل علم القراءات. 
  الكبار على الطبقات واألعصار، لألمام الذهيب، حتقيق  د/ طيار آليت معرفة القراء

 م(2003-هـ1424اململكة العربية السعودية، )قوالج، دار عامل الكتب، 
 1مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم ، لطاش كربى زادة ، ط ،

 دار الكتب العلمية 
 حممد أمحد مفلح القضاة، أمحد خالد شكرى، حممد خالد   مقدمات يف علم القراءات

 .م 2001 -هـ  1422،عمان )األردن( -دار عمار  -1ط-منصور )معاصر(
  مناهل العرفان يف علوم القرآن ، حملمد عبد العظيم الزرقاين ، دار إحياء الكتب

 .العربية ، عيسى البايب احلليب 
  مناهل العرفان يف علوم القرآن، حملمد عبد العظيم الزرقاين، دار إحياء الكتب العربية

 ، عيسى البايب احلليب 
  دار 1ي، اعتىن به عبد احلليم قابة، طمنجد املقرئني ومرشد الطالبني، ابن اجلزر ،

 .12م(، ص2003-هـ1424البالغ للنير والتوزيع، اجلزائر )
  املكتبة 1يف القراءات العير ،البن اجلزري ، اعتىن به جنيب املاجدي ،طالنير،

 .م(2006-هـ1422العصرية ،بريوت ،)
  عباس،دار وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان، حتقيق   د/إحسان

 .صادر، بريوت،دار الثقافة
 
 


