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 أنواعها، والضوابط العلمية للحكم عليها() راءاتـالق

 

 عىالرفا حممود حممدفادى 

 القاهرةب جامعة األزهر أصول الدين بكلية القرآنمدرس التفسري وعلوم 

 FadiAl-Rifai.2011@azhar.edu.eg لكرتوني:الربيد اإل

 صــــــــامللخ

تحدثت الدراسة عن مفهوم القراءات يف اللغة واالصطالح، وتطرقت إلى ذكررر واررواق القررراءات، 

منزلتهرري ظرر ن سرريلر الولرروم، وك ف ررة الح رر  علررى والتأصرر ا الترريرلها لهرري، وظدالررة وهور رري، و

القررراءات، وظ رريو واواعهرري، والمق ررور مررن المررر و ، ولتةرره ا االسررتفي ت مررن الدراسررة قةررمت 

دمة وتضمنت وس يب االخت ررير، والهطررة، وتمه ررد والتررول علررى مطل رر ن ا ور ال حث إلى مق

القراءات، وورظوة م يلررث ا ور  ظونواو تورلف القراءات لغة واصطاللي، والثيين فوالد اختالف

وعنوااه ضررواظا القررراءت الةررح حة، والثرريين عنواارره واررواق القررراءات مررن ل ررث الةررحة والةررند 

ارره التأصرر ا الترريرلها للح رر  علررى القررراءات وو م ترره، وقةررمته إلررى الثيلررث وعنواومرات هي، و

ة الح رر  علررى القررراءات مطل  ن ا ور: التأص ا التيرلها للح   على القراءات، والثرريين و م رر 

والم حث الراظع عنوااه الضواظا الولم ررة للح رر  علررى القررراءات وقةررمته إلررى مطل رر ن ا ور : 

ر ي . والثيين: الح رر  علررى القررراءت مررن خررالر  راسررتهي مررن عن طرلق مةي الح   على القراءت  

صرر يت ومةرري ر ا تمت ظهي وختمت الدراسة ظأ   النتيلج التا توصررلت إل هرري والتو التاال تب  

 ومراجع ال حث .

و م ررة  –التأصرر ا الترريرلها  القررراءات،واواق  –ضواظا  –فوالد  القراءات،ال لميت المفتيل ة: 

الح   على القراءت عن طرلق مةرري ر ي ، الح رر  علررى القررراءت مررن   –ة  الضواظا الولم   الح  ،

  خالر  راستهي 
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Modes of Reciting the Holy Qur’an- their Types 

and the correlated scientific Provisions  

By: Fady Mahmoud Mohammed Al-Refaey 

Assistant Professor of Inteprpretation and Qur’anic Sciences 

Faculty of Osoul Al-deen in Cairo 

Azhar University 

e.mail: FadiAl-Rifai.2011@azhar.edu.eg 

Abstract 

This research focuses light upon the term “mode of recitation” from two 

perspectives; language and terminology. It also displays the modes of 

recitation, their historical roots, their initiation, their ranking among all 

sciences, how to evaluate these modes and differentiate the accredited 

from the disaccredited. The research includes an introduction which 

highlights the reasons for choosing this topic and the research plan. Next, 

there is a preamble that revolves around two requirements; the first 

entitled ‘Defining Modes of reciting the Holy Qur’an linguistically and as 

a term’ whereas the second requirement refers to the benefits of having 

different modes of recitation. Then there are four chapters; the first is 

entitled ‘The Provisions of a correct Recitation”. The second chapter 

handles the modes of reciting the Holy Qur’an in terms of accuracy, 

transmission and ranking. Regarding the third chapter, it traces the 

historical roots of evaluating the modes of recitation and their 

importance. The researcher has divided this chapter into two 

requirements which expose the historical roots and show their importance 

respectively. The fourth chapter, entitled ‘The scientific Provisions 

correlated to the Modes of reciting the Holy Qur’an’, includes two 

requirements; the first deals with evaluating the mode of recitation in 

accordance with its resources while the second evaluates the mode 

throughout the correlated books. Finally, the research concludes with the 

most important findings and recommendations followed by a list of 

references and resources. 

Key words: modes of reciting the Holy Qur’an, provisions, the historical 

roots, the importance of evaluation, the scientific provisions, evaluating 

the mode of recitation.   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 مقدمة

الويلم ن، والويق ة للمتق ن، وال عدواو إال على الظيلم ن، ووصلى ووسل  على   الحمد هلل رب 

النذلر   تةل مي   الذيال ش ر  وسل   آله وصح ه  وعلى  محمد  س داي  للويلم ن،  رظه رلمة  ورسله 

 كث را وظود:  

  الد ر المحفوظ ستور  ذه ا مة الهيلد وظد  فيلقرآو ال رل  كتيب  دالة وإرشي ، ولّ  ال و و  

قوله عز من قيلا  يف  ظه  ذه ا مة  الةدور المةوو عن الت دلا والتحرلف تحق قي لمي وعد اهلليف 

ظهدله "ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن  " ا تدل  الدارلن لألمة وذلك لمن  وف ه سوي ت   ،

ظأوام وااتهى عن اوا  ه، و ووتمةك  ظه،    ره،  تويلى  وكرمني اهلل  الهدالة،  ل   من ع اله ر، ووصا 

وال تالوته وقراءته  وو تدظّر   واإللميو ظمتشيظهه،  لرض مني إقيمة كلميته  وو الوما ظمح ميته

 . آليته والتف ر يف ظ نيته، وتوّل  لقيلقه ومويا ه، وتفّه   قيلقه وم يا ه

ازوله" ل تما  ل د  اهللول   من  ظولا  وترتب  سوره،  يف     محفووي  كيو  لتى  الةدور، وآليته،   

 ظوجوه ا لرف والقراءات.  ‘ عن الرسور قرؤام توظي يف الةحف، م

ظحرف ن، ومنه  من زا ، ث  تفرقوا يف    قروهظحرف، ومنه  من    وكيو من الةحيظة من رواه

من وخذ  التيظو ن  وعن  التيظووو،  عنه   وتلقى  ال  ا مةير،  ااتهت  وو  إلى  إلى   قراءتظود  ، 

ذرعه    للقراءات، واختةوا ظهي، ووخلوا  فياقطووا  الهجرت،  الثيين من  القرو  القراء يف  فرلق من 

الونيلة الشيغا،  وشغله   ا ك ر،  وجولوا  مه   ا سي  لهي،  وتحرل  وض طهي،  د ا  ظحةر ي 

 

 (.9سورت الحجر اآللة )    

 مرولي.يف ا صا  و   

 .رواهيف ا صا  و   

 رواهيف ا صا  و   

 .الروالةيف ا صا  و   
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  تشد الرلير، ولقةدوو للتلقا  الةح حة يف روالتهي؛ لتى صيروا القدوت يف  ذا الشأو، إل ه

 ."عنه  من شتى الجهيت

تويلى  ق ّضو ال رل ل  اهلل  موفق ن   تيظه  الحروف   رجيال  تلك  فأقيموا  ولدو ه،  ظحروفه  اعتنوا 

 قيت. لتّى صنّفوا ف ه المةنّفيت، وجمووا علومه المتفرّ واعتنوا ظهي ض طي واقال وروالة و رالة، 

القراءات عل   الولوم  ال   ومن  ذه  القرآو  ظنقا  اعتنى  الرسورالذل  قروه  كمي  إل ني  ،    ‰  رل  
جمو ن،  ذا الول  الذل كثرت ف ه التآل ف، وال لزار وصحيظته ال رام رضواو اهلل تويلى عل ه  و

لةنف ف ه من ق ا من ق ضه  اهلل س حياه لهدمة  ذا القرآو ال رل ،  اه عل  عظ  ، وفرق من  

التى ال   القرآو،  علوم  من  فروق  فهو  تويلى،  اهلل  لفةر كتيب  وو  ورا   لمن  عنهي  االستغنيء  لم ن 

الولوم التى لجب عل ه تولمهي، وذلك كمي قرر الوالمة ضمن مي ووج ه الولميء على المفةر من  

قير:يف    الة وطى ل ث  الشروط  تلك  عن  لدلث  ظه الثامن"مورض  القراءات  و  عل    :

 ."ت لترجح ظوض الوجوه المحتملة على ظوضلورف ك ف ة النطق ظيلقرآو وظيلقراءا 

و م ة عظمى وم ياة   الول  من  لمي لحوله  ذا  و لى  لولواظرا  وو  ور ت  صفحيته يف    ك رل، 

   "وولقى الضوء على ظوض المةيلا المتولقة ظيلقراءات، وعنواته ظونواو

   .(أنواعها ، والضوابط العلمية للحكم عليها )القراءات 

 : ملوضوعأسباب اختيار ا 

 من و مهي:  جوااب عدتيف  ت من وس يب اخت ير الموضوق

 ال رل  وآليته، وخدمته على الوجه ا مثا.رليب القرآو يف  الو ش-1

 

 (.3/ 1مقدمة المحتةب يف ت   ن وجوه شواذ القراءات واإللضيح عنهي )   

 النيفورة،صريلب المللفريت  الشريفوا الةر وطا و اإلميم جالر الدلن ع د الرلمن ظن وظى ظ ر ظن محمد    

ظيلتأل ف ترو  سرنة إلردل عشررت وتةروميلة. شرذرات  اشأ لت مي ، واعتزر النيس يف ا رظو ن من عمره، واشتغا 

 . (1/328(، ال در الطيلع)1/365، ط قيت المفةرلن )(4/51الذ ب يف وخ ير من ذ ب )

 (.215/ 4)  للة وطااإلتقيو    
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والدارس ن-2 ال يلث ن  لتةا ظه من مةيلا يف    ليجة  الول  ومي  إلى  ذا  القرآا ة  يف    الدراسيت 

    غيلة ا  م ة.

سمومه  من خالر   من المةتشرق ن وغ ر  ، الذلن ل ثووالر  على وعداء ا مة اإلسالم ة  -3

 .اال عيء ظيختالف القراءات القرآا ة

التراث  -4 على  المحيفظة  والمتمثااإلسالماوجوب  وكت ه  يف    ،  الول   ظه    التا ذا  ا تمت 

 ا تميمي ك  را، وغ ره من الولوم الودلدت والمهتلفة. 

    صورت مت يملة وواضحة.يف  إظرازهاعتمده ولمة القراءات، و الذيتت ع المنهج -5

 ث. وقد قةمت  ذا ال حث إلى مقدمة، وتمه د، وورظوة م يل

 : التيلاجيءت على النحو  

 املقدمة
 وتتضمن:

 وس يب اخت ير الموضوق. -1

 خطة ال حث.  -2

 التمهيد: 
 ويشتمل على مطلبني:

 : تورلف القراءات لغة واصطاللي.املطلب األول

 القراءات.  اختالف  : فوالدالثانياملطلب 

 : ضواظا القراءت الةح حة.املبحث األول

 القراءات من ل ث صحة الةند ومرات هي.: واواق الثانياملبحث 

 للح   على القراءات، وو م ته، ولشتما على مطل  ن:. التيرلها: التأص ا املبحث الثالث

 للح   على القراءات.  التيرلها: التأص ا املطلب األول

 : و م ة الح   على القراءات. يالثاناملطلب 
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 القراءات، ولشتما على مطل  ن: : الضواظا الولم ة للح   على  الرابع املبحث

 : الح   على القراءت عن طرلق مةي ر ي.املطلب األول

 : الح   على القراءت من خالر  راستهي من ال تب التى ا تمت ظهي. الثانياملطلب 

 .  مقترليتوتحتول على و   النتيلج وال اخلامتة

 :  الفهارس

   وتتضمن:
 فهرس املراجع.

 فهرس املوضوعات.
تويل لجولهواهلل  ووو  مرضيته،  اظتغيء  الوما  منى  ذا  لتق ا  وو  وسأر  ووو  يف    ى  م زاو لةنيتى، 

 لةد  خطياي، ووو لجن ني الزلا، ول ةراي ظو وظني، ووو لهدلني سواء الة  ا. 

  ن.  صلى اهلل على س داي محمد وآله وصح ه وجمووآخر  عوااي وو الحمد هلل رب الويلم ن، و

 

                 

 

  



  

  93   
 

 )أنواعها، والضوابط العلمية للحكم عليهاالقراءات 

 جملة 

ية كل

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

تعريف القراءات لغة واصطالحااملطلب األول
ا صا  "  :القراءات لغة يف  و ا  تالوت،  تال  ظمونى:  وقرآًاي  قراءت  قرو  مةدر  و ا  قراءت،  جمع 

 كيو   وإو  الحوض،  يف  الميء  قرلت  قوله    ووو،  الجمع  اللغة،  يف  القرء،"و  والض ،ظمونى الجمع  

مةدر   ىو   "  "مجموعي  ظه  لفظت:  القرآو  وقروت  جموت،  فهو  ال يء،  ولزم  قد اللغة  يف 

   ."سميعا لقرو

المفهوم    اصطالحا: ل ث  من  تتقيرب  ل نهي  المهتلفة،  الولميء  وتورلفيت  وقوار  تود ت 

 والمونى.

اظن   اإلميم  عرفهي  كلم"ظأاهي:  الجزريفقد  و اء  ظ  ف ة  واختالفهيعل   القرآو  ظوزو    يت 

  ."النيقلة

القرآو ضيظاوقوله   التورلف جيمع ل ا  يف    كلميت  ق د مه  جدا، وعل ه فهذا  التورلف، و ذا 

 ولفيظ القرآو ال رل ، مياع لغ ره. 

وو    االقراءات   :"الزركشيوعرفها اإلمام  الحروف  كت ة  يف  المذكور  الولا  ولفيظ    اختالف 

 

 .(1/131لةيو الورب )   

 (.442/ 1مني ا الورفيو )   

س الدلن وظو اله ر محمد ظرن محمرد ظرن علرى ظرن لوسرف  و : الحيفظ المقرئ ش خ اإلقراء يف زمياه، شم   

، ظرق يف القراءات لتى صير ف هي إميمًا ال اظ ر له يف عةره، ولف النشرر يف القرراءات الوشرر، الشيفوا،  الدمشقا

ل  لةنف مثله، وله وش يء ُوخر، وصفه اظن لجر ظيلحفظ يف مواضع عدلدت مرن الردرر ال يمنرة، ترو  سرنة ثرالث 

، وط قرريت الحفرريظ  (672 ،6/50(، والرردرر ال يمنررة )376ذلررا تررذكرت الحفرريظ )صررر  مياميلررة.وثوثالثرر ن 

 (.549) صر  للة وطا

 .(9/ 1)  الجزريمنجد المقرل ن ومرشد الطيل  ن الظن    

، اإلمريم الشريفوا الموصرلا الزركشرا المةرري و : ظدر الدلن وظرو ع رداهلل محمرد ظرن ع رد اهلل ظرن ظهري ر    

التفةر ر وجم رع الولروم، ولرف ة المةرنف المحررر، كريو فق هري وصرول ي و ل ري فيضرال، عيلمري ظيلحردلث والوالمر
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 ."وتثق ا وغ ر ميك ف تهي من تهف ف 

الوالمة   كالم  من  ق د  الزركشا والمقةو   و و  ال رل ،  القرآو  الولى  و  التورلف،  يف    ظقوله 

 ومياع من  خور ولفيظ الةنة الن ولة المطهرت، وغ ر ي من الفنوو المهتلفة، والولوم المتنوعة.

 :القراءات علم مدون
ولهي   لك  ا  القيرئت  ن  القراءات  لفظ  وو  س ق  القرآو    لشما  مي   ظمونيه   لرا   صطالليف مي  ولفيظ 

 ال رل . 

 المدوو   الفن  على  علمي  جوا  ث   االصطاللا  المونى  ذلك  من  اقا   اللفظ    ذا  وو   ني  ف دكوو

إال الول  الذل    و  ل س  الفن   ذا  وو  ضرورت  إضييف   مركب  و و   علّ   النقا  ظود  مدلوله  ووص ح

ازلت عل هي، كيلتهف ف والتثق ا، واإلميلة،   االتاختص ظيلقرآو ال رل  وولفيوه، وظ يو الوجوه  

 والترق ق، والتفه  ، وغ ر ذلك من الوجوه.

 : وعليه فيمكن القول بأن علم القراءات

 . لنيقله جهو كا عزو مع واختالفي اتفيقي و الهي وطرلق ال رل  القرآو كلميت و اء ظ  ف ة عل 

 

 

 

 

 

  

 

، وال حر يف ا صور، وال ر ريو يف علروم القررآو، ترو  ظيلقري رت ال هيريشرح    منهي:تةيا ف كث رت يف عدت فنوو  

(، 2/162، ط قريت المفةررلن)(5/133سنة ورظع وتةو ن وس وميلة. الدرر ال يمنرة يف وع ريو الميلرة الثيمنرة )

 .(3/167ط قيت الشيفو ة)

 (.318/ 1ال ر يو )    
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 .: فوائد اختالف القراءاتالثانياملطلب 
 القور ظأو اختالف القراءات الةح حة لهي فوالد عدلدت:  نلم

 منهي: التةه ا والتهف ف على ا مة."

 : إوهير فضلهي وشرفهي على سيلر ا م  إذ ل  لنزر كتيب غ ر   إال على وجه والد. ومنها

من  ومنها وجر ي  إعظيم  لفظة لتى  :  لفظة  ذلك وض طه  تحق ق  يف  لفرغوو جهد    إاه   ل ث 

ا وا لمقي لر  الح    واستن يط  ذلك  تت ع مويين  يف  ث   اإلميالت  وتفيوت  من  اللة لمدات   يم 

 كا لفظ وإموياه  ال شف عن التوج ه والتول ا والترج ح. 

مع   واالختالف  الت دلا  عن  له  وص ياته  كتيظه  يف  اهلل  سر  إوهير  ا وجه  ومنهي:  على  ذه  كواه 

 ال ث رت.

ت ولو جولت  اللة كا لفظ آلة  إذ تنوق القراءات ظمنزلة اآللي: الم يلغة يف إعجيزه ظإلجيزه  ومنها

منزال لغةا الرجا    "َوَأْرُجَلُكْم"على لدت ل  لهف مي كيو ف ه من التطولا ولهذا كيو قوله:  

 والمةح على الهف واللفظ الوالد ل ن ظيختالف إعراظه.

ظيلتشدلد    "  َيْطُهْرَن "فقراءت:    ومنهي: وو ظوض القراءات ل  ن مي لوله لجها يف القراءت ا خرل

 ت  ن وو المرا  ظقراءت:    "فيمضوا إلى ذكر اهلل  "م  نة لمونى قراءت التهف ف وقراءت: 

 ."الذ يب ال المشا الةرلع "اَفاْسَعْو

 

 (.6جزء من اآللة )    5  سورت الميلدت   

(،و رى قرراء عيصر  يف روالرة وظرا ظ رر والمفضرا ولمرزت وال ةريلا، 222جزء من اآللة )  2  سورت ال قرت   

(، وموياى القرراءات 1/182مر ولفص عن عيص .الة وة)والتهف ف قراءت اظن كث ر وايفع ووظو عمرو واظن عي

 ((.2/227(،النشر)1/80الت ة ر يف القراءات الة ع)(،1/202)

قرراءت شريذت اةرر هي اظرن خيلولره إلرى عمررر ظرن الهطريب، واظرن مةرروو  واظرن الزظ رر. القرراءات الشرريذت   را  

 (.2/221(، المحتةب يف ت   ن وجوه شواذ القراءات واإللضيح عنهي )230ص)

 (.9جزء من اآللة )   62  سورت الجموة   
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َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت  َوِإْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأٌة}: ظ يو ل   من ا ل يم كقوله س حياه:  ومنها"

ظزلي ت لفظ من وم   من وم  {َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت}قرو سود ظن وظا وقيص    {ا السُُّدُسَفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَم

فت  ن ظهي وو المرا  ظيإلخوت يف  ذا الح   اإلخوت لألم  وو ا شقيء ومن كياوا  ب و ذا ومر 

 مجمع عل ه.

وقرئ    {}َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن اْلَمْنُفوِشله تويلى:    على ال وض احو قوومنهي ظ يو لفظ م ه

   . "يا ة وو الوهن  و الةوفف  نت القراءت الث كيلةوف المنفوش

االختالف   "ومنهي   كثرت  ذا  مع  إذ  و  الداللة،  وواضح  ال ر يو  عظ    من  ذلك  يف  مي  ومنهي 

وال تنيقض وال تهيلف، ظا كله لةدق ظوضه ظوضي، ول  ن ظوضه   وتنوعه ل  لتطرق إل ه تضي 

و ووسلوب  والد  اما  على  ل وض  ظوضه  ولشهد  آلظوضي،  إال  ذلك  ومي  وظر يو  الد،  ظيلغة،  ة 

 ." .‘ قيطع على صدق من جيء ظه

 ذكر ي وعالم  ذا الفن.  التاوغ ر ذلك من الفوالد الودلدت 

 

 

  

 

 (.279 -278/ 1اإلتقيو )   

 (.12سورت النةيء جزء من اآللة )    

 (.3/611(، والدر المةوو)3/547(، وال حر المح ا)1/486 ى قراءت شيذت. ال شيف)   

 (.5سورت القيرعة اآللة )    

 (.57/ 1والتحرلر والتنولر)(، 517/ 5قراءت شيذت. المحرر)  ا   

 (.148 -147/ 1(، مني ا الورفيو)53/ 1)  الجزريالنشر الظن    

 .(53/ 1)  الجزريالنشر الظن    
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 املبحث األول
 ةضوابط القراءة الصحيح

 ، وذلك لق ور القراءت واعت ير ي متواترتيلم ن القور ظأو الولميء قد اشترطوا ضواظا ووركيا 

 وصح حة.

 :"اجلزريوفى هذا يقول العالمة ابن 
 

 ف ررررررررا مرررررررري وافررررررررق وجرررررررره احررررررررو

 

 وكررررررريو للرسررررررر  التمررررررريال لحررررررروي  

 وصرررررررررح إسرررررررررني ا  رررررررررو القررررررررررآو   

 

 فهررررررررررررررذه الثالثررررررررررررررة ا ركرررررررررررررريو  

 ول ثمرررررررري لهتررررررررا ركررررررررن وث ررررررررت   

 

 .(1)"وذه لرررررررو واررررررره يف الةررررررر وةشرررررررذ  

  اإلطالق:وأوهلا بل أهمها على القراءت الةح حة والمتواترت، يف  فهذه وركيو ثالثة ال ظد من توافر ي 

القراءت عن مثله لتى  يف    : فال ظد من توافر الةند الةح ح، وروالة الودر الض اصحة السند-1

 ن.  ، وعل ه فال لم ن اعت ير القراءت ظدوو ذلك الركتنتها

كا ط قة، ومع ذلك  يف    لهي الودر ذا المقيم وو وش ر إلى وو القراءت ال ظد ووو لرويف    ظاولجدر  

ت وو مشهورت ومةتف ضة لتى لح   عل هي ظيلةحة، واتةير الةند ظدوو ااقطيق، لونى صحة 

 لح   على غ ر ي ظيلشذوذ.   وظيلتيلاالروالة، 

سند ي": الجزري  اظن  الوالمة   قير وصح  ووقولني  ظه  اونا  فإاي  الودر  ،  القراءت  تلك  لروي  و 

لتى تنتها، وت وو مع ذلك مشهورت عند ولمة  ذا الشأو الضيظط ن له غ ر الضيظا عن مثله كذا 

 ."مودو ت عند   من الغلا وو ممي شذ ظهي ظوضه 

وو مي صح سنده،"اإلظياة:يف    وجيء لوتمد عل ه يف  ذا:    واستقيم وجهه يف   وإامي ا صا الذي 

المنةوص عل هي، ولو رواه س ووو ولفي، فق لفظه خا المةحف، فهو من الة وة  الورظ ة، ووا

 

 (.1/32متن ط  ة النشر يف القراءات الوشر )   

 (.13/ 1النشر )    
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 متفرق ن وو مجتمو ن.

واظن  فيعرفه،  آالف،  س وة  وو  س وة  عن  القراءات  ق ور  من  عل ه  ظنا  الذي  ا صا،  فهذا  و 

 ."عل ه

قور ظهذا الركن، وعدم ظيلنظر إلى تلك النةوص اجد وو كلمة الولميء كيفة قد اتفقت على ال

 االعتدا  ظمي عداه.  

وظا ظ ر محمد ظن الحةن ظن مقة  ال غدا ي المقري  شذ عن ذلك اإلجميق سول اإلميم  ول  ل

قير اإلميم وظو طي ر ظن وظا  يش  يف كتيظه ال  يو:  "النشر  يف    ، والذل قير ف مي ل يه  النحوي

عنده   من صح  كا  وو  فزع   عةراي  يف  ايظغ  ا غ  لوافق  وقد  القرآو  من  ظحرف  الورظ ة  يف  وجه 

راءته جيلزت يف الةالت وغ ر ي، فيظتدق ظدعة ضا ظهي عن قةد الة  االمةحف فق

والرس    للورظ ة،  القراءت  موافقة  ظيكتفيء  قير  واه  ذلك  من خالر  مراعيت الوثميينولتضح  ،  وو 

قد خيلف ظهي إجميق ا مة المنوقد الةند، و ذه زلة عظ مة من إميم غفر اهلل تويلى له وعفي عنه  

ومي على وجوب   للرس ،  القراءات  إخضيق  من  ال الم  لذلك  سلمني جدال  ولو  الةند،  مراعيت 

تض فه من مونى لغول  وو مراعيت الةند  فضى ذلك إلى إخضيق القراءات وفق  ول القراء،  

 و ذا ظيطا ظيإلجميق. 

)قلت( : وقد "لب الرلمة، ل ث قير:وو وذكر مي سطره صيلب النشر عل ه سحي  ظاولحةن  

 

 (.1/159(، وااظر المرشد الوج ز )52/ 1اإلظياة )    

وخذ القراءت عرضي  اإلميم المقرئ النحوي، ن ظن لوقوب ظن الحةن ظن الحة ن ظن مقة ،محمد ظن الحة   

لريفظ للغرة لةرن التةرن ف يف  ظيلورظ رة،عن إ رلس ظن ع د ال رل ، قير الداين: مشهور ظيلض ا واإلتقيو عيل  

مشرهور ي وغرل هري قير الذ  ا: كيو من ولفظ و ا زمياره لنحرو ال روف  ن ووعررفه  ظريلقراءات علوم القرآو، و

، (124 -123/ 2غيلررررة النهيلررررة يف ط قرررريت القررررراء )  وشرررريذ ي، تررررويف سررررنة ورظررررع وخمةرررر ن وثالثميلررررة.

 .(197 /2)رجير الحيك  (، 12/192س ر)

 (.1/17النشر يف القراءات الوشر )   
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ة ب ذلك مجلس ظ غدا  لضره الفقهيء والقراء ووجمووا على منوه، وووقف للضرب  عقد له ظ

وظو ظ ر الهط ب تيرلخ ظغدا ،   فتيب ورجع وكتب عل ه ظذلك محضر كمي ذكره الحيفظ  يف 

و و المطلق  ظيلق يس  القراءت  امتنوت  ث   ومن  الط قيت،  يف  إل ه  يف    ووشراي  وصا  له  ل س  الذي 

عن عمر ظن الهطيب وزلد ظن    القراءت لرجع إل ه وال ركن وث ق يف ا  اء لوتمد عل ه كمي رولني 

المن در  -  ƒ-ثيظت   اظن  وعن  الةحيظة،  ع   من  ظن  وعمر  الزظ ر  ظن  الوزلزوعروت   د 

ا ور عن  اآلخر  لأخذ ي  سنة  القراءت  قيلوا:  واه   التيظو ن  من  الشو ا  كمي   وعيمر  فيقرءوا 

لقور: لوال واه ل س لا وو وقرو   علمتموه، ولذلك كيو ال ث ر من ولمة القراءت، كنيفع ووظا عمرو

 ."إال ظمي قروت، لقروت لرف كذا كذا ولرف كذا كذا 

لرا، و ذا الشرط ذ ب إلى القور ظه ال ث ر من الولميء، ومن  : ولو تقدالعثمانيموافقة الرسم -2

اظن   :  الجزري لالء  قير  ظوضهي  وو  "ل ث  ثيظتي يف  مي كيو  المةيلف  ولد  ظموافقة  واونا 

 

والمرة المفترا، اإلمريم ا ولرد، ال الحيفظ وظو ظ ر ولمد ظن علا ظن ثيظت ال غدا ي، الموروف ظيلهط رب،   

وكرريو مررن ك ررير الشرريفو ة، صرريلب ترريرلخ ظغرردا  وغ ررره مررن المةررنفيت؛ كرريو مررن الحفرريظ المتقنرر ن الولمرريء 

لخ ل فيه، فياه لدر علرى اطرالق عظر  ، وصرنف قرل رًا مرن ميلرة مةرنف، المت حرلن، ولو ل  ل ن له سول التير

(، 1/92وورظوميلررة. وف رريت ا ع رريو) تررويف سررنة ثررالث وسررت ن وكرريو فق هرري فغلررب عل رره الحرردلث والترريرلخ.

 .(3/227، تذكرت الحفيظ)(18/270س ر)

محمد ظن المن در ظن ع د اهلل القرشا الت ما ظن كوب ظن للي، اإلمريم، الحريفظ، القردوت، شر خ اإلسرالم،    

فظ. .وعن: سلميو، وطيلفة مرسال،قير الحم ردي:  رو لري-‘-وظو ع د اهلل، الت ما، المدين،لدث عن: الن ا 

 .(1/219يرلخ ال   ر)، الت(9/473(، تهذلب)5/253كيو من سي ات القراء، ميت سنة ثالث ن. س ر)

عمر ظن ع د الوزلز ظن مررواو ا مروي اظرن الح ر  ظرن وظرا الوريص ظرن وم رة ظرن كرالب، اإلمريم، الحريفظ،    

، قرير اظرن سرود يف ¬-لراشردلن الوالمة، المجتهد،    الزا د، الويظرد،كيو مرن ولمرة االجتهري ، ومرن الهلفريء ا

ورق، ورول لدلثي كث ررا، وكريو إمريم عردر، الط قة الثيلثة من تيظوا و ا المدلنة،كيو ثقة، مأمواي، له فقه وعل  و

 .(253/ 5، الط قيت ال  رل)(133/  3(، فوات الوف يت )5/114وكيات وفيته سنة إلدل وميلة،.س ر)

 (.1/17النشر يف القراءات الوشر )   
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المن ر   يف ال قرت ظغ ر واو، وظيلزظر وظيل تيب  )قيلوا اتهذ اهلل ولدا(  ظوض كقراءت اظن عيمر

واحو ذلك، فإو ذلك ثيظت يف المةحف الشيما، وكقراءت اظن كث ر    ظزلي ت ال يء يف االسم ن

ظزلي ت )من( ، فإو ذلك    يف الموضع ا خ ر من سورت ظراءت  "يرتحتهي ا اه  جنيت تجري من"

 ."ثيظت يف المةحف الم ا

  س مي  ال  ق ولهي،   وسس  من  وسيًسي  موافقته  عدت  كمي  جم ًوي،  للقراءات  ضيظطًي  الرس    ذا  ولود

 والحفيظ. القراء وفضاو الةحيظة، خ رت من كياوا لوثميو المةيلف كت وا من ووو

القراءات   إ راك  على  المو نة  الوسيلا  من و    المةحف  رس   لول   ة المثلىدراس ال  ووص حت

 المتواترت. 

وقولني( ظود ذلك ولو التميال اونا ظه مي لوافق الرس  ولو تقدلرا، إذ موافقة الرس  قد ت وو )"

خولف صرلح  تحق قي و و الموافقة الةرلحة، وقد ت وو تقدلرا و و الموافقة التميال، فإاه قد  

الرس  يف مواضع إجميعي احو: )الةموات والةلحت وال ا والةلوت والزكوت والرظوا( ، واحو  

يف )ل الج    ظود  وظألف  والدت  ظنوو  كتب  ل ث  الموضو ن  يف  )وجاء(  توملوو(  ك ف  نظر 

احو   تقدلرا،  ظوضهي  ولوافقه  تحق قي،  الرس   القراءات  ظوض  توافق  وقد  المةيلف،  ظوض 

 

اء الة وة سندا  و : ع داهلل ظن عيمر ال حة ى الدمشقى ، وظو عمراو ، إميم و ا الشيم يف القراءت ، وعلى القر   

(، غيلرررة 7/312، الط قررريت ال  ررررل)(1/67) مورفرررة القرررراء ال  رررير ) ، ترررو  سرررنة  ميلرررة وثمرررياى عشررررت 

 (.1/423النهيلة)

(، لجررة 1/169راءت صررح حة. الةرر وة يف القررراءات)(، و ررى قرر116جررزء مررن اآللررة )  2سررورت ال قرررت  

 (.1/110القراءات)

 ( .2/245النشر يف القراءات الوشر) (،92/ 1 ى قراءت صح حة. الت ة ر يف القراءات الة ع )   

 (.100جزء من اآللة )  9  سورت التوظة   

 (.1/11النشر يف القراءات الوشر )   
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فإاه كتب ظغ ر ولف يف جم ع المةيلف، فقراءت الحذف تحتمله تهف في   ن()ملك لوم الدل

ا لف   فت وو  الملك،  ميلك  كتب  كمي  تقدلرا  محتملة  ا لف  وقراءت  النيس،  ملك  كتب  كمي 

 ."لذفت اختةيرا 

وو  إلى  النهج  على  ذا  ا مر  فل   "وسير  التيظو ن  وتيظوا  التيظو ن  إلى  ذلك  ظود  ا مر  ااتهى 

ملهيلف   من  ولد  آخر  رسمي  ظه  لةت در  وو  ف ر  منه   ولدا  وو  لنقا  ول   الرس   يف  ذا  نه  

الرس    ظقا  ظا  الولوم.  وتقدم  التدولن  واشيط  التأل ف  از  ير  عهد  يف  لدثت  التا  الرسوم 

 ."الوثميين محترمي مت وي يف كتيظة المةيلف ال لمس استقالله وال ل يح لميه

 العربية:موافقة -3

 القراءت الةح حة وو توافق وجوه قواعد اللغة الورظ ة. يف  اونى ظه واه ال ظد و ذا الشرط 

فه   يف  إرسير الرسور ظلةيو قومه، وذلك لتى ل وو لجة عل ه  من المولوم وو سنة اهلل تويلى

"َلُهْمَوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُيَبيَِّن "الرسيلة، قير تويلى

كياوا   ال رل   القرآو  إل ه   وازر  الذلن    مهتلفا اللهجيت،    متود يا لةنة،    مهتلفاوالورب 

اللغيت، ف يو من ا وفق وو لنزر القرآو ال رل  على لهجيته  ولغته ، وذلك لتى لتم نوا من 

ول يم   ف ه من  ولتم نوا من الوما ظمي  وازله اهلل  قراءته على الوجه ا كما،  لو  إذ  وتشرلويت، 

عل ذلك  لشق  ظلغة والدت  عنهي  اهي  تويلى  الودور  لم نه  وال  عنده،  لغته سج ة  من صيرت  ى 

اللهجيت  تلك  اختالف  من  عل ه  مي     على  الورب  تويلى  اهلل  كلف  فلو  لدله،  ط  وة  صيرت 

لوتي وا عل ه ل يو ذلك ل   والحرج، ول ن  يف    و ذه اللغيت ظمي  لمي غيلة المشقة  ذلك مهيلف 

من الدلن  ا مة،  عل ه  عن  والحرج  الونت  قيلا    رفع  من  عز  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن "قير 

 

 .(4اآللة )  1 سورت الفيتحة   

 (.1/11النشر يف القراءات الوشر )   

 (.148/ 1(، وم يلث يف علوم القرآو ) 377/  1مني ا الورفيو )    

 (.4جزء من اآللة )  22  سورت إظرا       
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 . "َحَرٍج

وذلك  كتيظهي،  لهي  لةر  وو  ا مة،  على  ذه  والتهف ف  الرلمة  اقتضت  تويلى  اهلل  عنيلة  ول ن 

وول تشرلويت  من  ف ه  ظمي  والوما  قراءته،  من  اللتتم ن  للهجيت  محتمال  فأازله  ورب  يم، 

 ."َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر"´ لفة، تحق قي لقولهالمتنوعة، وولةنتهي المهت

الضيظا  " يف  ظوجه"وقولني  فة حي   "ولو  وم  وفةح  كيو  سواء  النحو،  وجوه  من  وجهي  ظه  ارلد 

القر إذا كيات  مثله  ف ه اختالفي ال لضر  وم مهتلفي  وتلقيه ا لمة مجموي عل ه،  اءت ممي شيق وذاق 

المهتير عند المحقق ن   ا قوم، و ذا  و  والركن  ا عظ   إذ  و ا صا  الةح ح،  يف  ظيإلسني  

 . "ركن موافقة الورظ ة

الورظ ةوالمق ظموافقة  الموت ر يف    ةو   الورب "  الضيظا  كالم  سنن  على  القراءت  ت وو  وو 

 ."و ل  ت وو مشهورت لدل النحول نولهجيتهي التا وافقت ا لرف الة وة، وإ

اللغة، ":الداينقير اإلميم   ا فشى يف  القرآو، على  القراءت ال توما يف شاء من لروف  وولمة 

يف   لرّ  ي وا ق س  ال  ث تت  إذا  والروالة  النقا،  يف  وا صح  ا ثر،  يف  ا ث ت  على  ظا  الورظ ة. 

 ."وة، للزم ق ولهي والمة ر إل هيق يس عرظ ة، وال فشّو لغة،  و القراءت سنّة مت 

 

 (.78جزء من اآللة )  22سورت الحج   

 (.17اآللة )   54سورت القمر   

 (.1/10النشر يف القراءات الوشر )   

 (.16  -15/ 1هيج يف الح   على القراءات  / إظرا    ظن سو د الدوسري )المن   

عثمريو ظرن سرو د ظرن عثمريو ظرن سرو د ظرن عمرر ا مروي  (، و رو:51/ 1جيمع ال  يو يف القراءات الة ع )   

وظرو موال  ، ا ادلةا، ث  الداين اإلميم، الحيفظ، المجو ، المقرئ، الحيذق،قير وظو القيسر  ظرن ظشر وار:كيو 

عمرو ولد ا لمة يف عل  القرآو رواليته وتفة ره ومويا ه، وطرقره وإعراظره، وجمرع يف ذلرك كلره توال رف لةرياي 

المنتهرى يف تحرلرر علر  القرراءات، وعلر  -إل ره-ورفرة ظيلحردلث وطرقره، ووسرميء رجيلره واقلتره.مف دت، ولره م

               (.428/ 1، ط قيت الحفيظ)(20/20(، الوا )18/77ميلة. س ر)المةيلف.تويف سنة ورظع وورظو ن و
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التن ه ممي  و الورظ ة    له   لن غا  القرآو على لةيو  " ني على وو المقةو  ظيشتراط  إلى ازور  لرجع 

اقله   ث ت  إذا  الوجه  فإو  ول نئذ  الورب،  لهجيت  عن  تهرج  الة وة ال  ولرفه  وو  وإلى  الورب، 

الن ظيلشذوذ لمجر  طون ظوض  القراءت  ا واستقيم رسمه فال لح   عل ه  ت وه ، ظا  حيت ومن 

 ."الحيكمة والحجة، ف  ف إذا كيو مقروءا ظهي يف ا مةير والمحيرلب

توفر القرآو ال رل   يف    ومتى  إل هي، وكيو  المة ر  الثالثة وجب  ا ركيو  القراءت الةح حة  ذه 

الو س،   المتنوعة، ال  وعلومهي  الورظ ة  اللغة  على  الح    إام" و  النحو  علميء  استمدوا  فإو  ي 

ة المق ولة  كتيب اهلل تويلى وكالم رسوله وكالم الورب فإذا ث تت قرآا ة القرآو ظيلروال قواعده من

كيو القرآو  و الح   على علميء النحو ومي قودوا من قواعد ووجب وو لرجووا    ظقواعد    

ذلك ف ه وإال كيو  المهيلفة اح مهي  قواعد    إلى  ظيلقرآو  احن  ارجع  وو  لآللة   إل ه ال  ع ةي 

 ."وإ ميال لألصا يف وجوب الرعيلة

صحة القراءت  و صحة الةند، وإل ه لضيف يف    الموت رو  ضوء ذلك لم ن القور ظأو ا سيس  

ظق ة ا ركيو ا خرل، وظدوو صحة الةند ال لم ن اعت ير القراءت مهمي وض ف إل هي من موافقة  

فيلموت ر  و التواتر والنقا عن    ظقرآا تهي ل نئذ،  ، وقد وخطأ من ل  الوثميينالورظ ة، والرس   

 ن وخرل لةتح ا تواطل   على ال ذب. عدر، وض ا، وثقة عن مثله، وجميعة ع

 

         

 

 

 

  

 

 (.18/ 1المنهيج يف الح   على القراءات )   

 (.422/ 1آو)مني ا الورفيو يف علوم القر   
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 الثانياملبحث 
 أنواع القراءات من حيث صحة السند ومراتبها.

ال ووسع يف  وثمة اعت يرات وخرل توطا القراءات مجياختلفت واواق القراءات من ل ث الةند،  

، وإذا كيو ا مر كذلك فمي  ل س كا مي ُلرول من القراءات تجوز القراءت ظه اآلو، وتودا  واواعهي

 تجوز القراءت ظه، وميال لجوز؟  الذي

 لإلجابة عن هذا السؤال: 
الذل  س ق   وو  ذكرت  الودر    لن غاوو  القراءت  لتلقى  وو  و و  الةند،  صحة  عل ه  و  لوور  وو 

مثل آخر  عن  إلى  يف    هالض ا  تةا  وو  إلى  الدرجة،   ذا  وسلم-  الن اافس  عليه  هللا  ،    -صلى 
 . و مي الرس  والورظ ة الِزميو لهذا النوق من القراءات المقروء ظهي الشروط ظيقاولت ع ذلك 

 وقد تحرر لا منه وو القراءات واواق: ":الة وطاظمي قيله اإلميم  القيرئووف دك ولهي 

ال لم ن تواطل   على ال ذب عن مثله  إلى منتهيه وغيلب    اقله جمعو و مي    :األول: املتواتر

 ."راءات كذلكالق

 ،  ، وايفعاقله عن الة وة، و   اظن عيمر، واظن كث ريف  ومثيله مي اتفقت الطرق

 ،  ، ولمزت، وعيص ووظوعمرو

 

 (.264/ 1اإلتقيو يف علوم القرآو )   

إمريم و را م رة  ع د اهلل ظن كث ر ظن المطلب اإلميم وظو مو د، إميم الم   ن يف القراءت.وتةدر لإلقراء وصرير   

عشررلن وقير اظن ع  نة: لضرت جنيزته سنة  قير اظن مو ن: ثقة. يف ض ا القرآو،  قرو عل ه وظو عمرو ظن الوالء،

 .(7/53(، الثقيت)5/181، التيرلخ ال   ر)(50-1/49مورفة القراء ال  ير ) وميلة.

علرى سر و ن مرن التريظو ن. ترو  سرنة تةروة   و : ايفع ظن ع دالرلمن المداى ، إميم المدلنة يف اإلقراء، قرو   

 .(2/301 هيو)(،تيرلخ وص8/456، الجرح والتودلا)(1/89وست ن وميلة .  مورفة القراء ال  ير)

ا صرح. زظيو علرى  هال ةرت. اسموظو عمرو ظن الوالء الميزين المقرئ النحوي ال ةري اإلميم، مقرئ و ا    

قرير اظرن مور ن: وظرو عمررو  وإل ه ااتهت اإلميمة يف القراءت ظيل ةرت.  ةرت.القراءت عن و ا الحجيز، وو ا ال  ذوخ
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 .وال ةيلا

إميمتهو اشتهرت  ممن  ض طه  كله   ا  "ولةن  يف  عمره  وارتحيوطير  من  إلقراء،  إل ه  النيس  ر 

 ال لداو. 

 النيس مع  ذا اقا، مي كيو عل ه ولمة  لالء من االختالف، وال القراءت ظذلك. ول  لترك 

على  وتيظوه  احو ي،  يف  وو  ثالثميلة  سنة  ق ا  مجي د  ظن  ظ ر  وظو  على  لالء:  اقتةر  من  ووور 

   ."ذلك من وتى ظوده، إلى اآلو 

الورظ ة    مي صحو و    :الثاني: املشهور ووافق  التواتر  ل لغ  رجة  ول   عن  سنده  واشتهر  والرس  

 .القراء فل  لوده من الغلا وال من الشذوذ ولقرو ظه

 سواء كيو ذلك عن ا لمة الة وة وم الوشرت وم غ ر   من ا لمة الذلن لوتد ظه . 

 اقله ظوض الروات عن الة وة  وو ال وض اآلخر. يف  ومثيله مي اختلف

 

، مهتةرر (407/ 6س ر وعالم النر الء )(، 62-1/59مورفة القراء ال  ير) تويف سنة ورظع وخمة ن وميلة.  ثقة.

 .(29/80تيرلخ  مشق)

علرى وظرى ع ردالرلمن الةرلمى وزر  و : عيص  ظن وظى النجو  ال و  ، وظو ظ ر ، مودو  من التيظو ن، قرو    

(، غيلة 4/1447، موج  ا  ظيء)(93-1/88مورفة القراء ال  ير ) . çظن ل  ش، تو  سنة س ع وعشرلن ومئة 

 . (1/346النهيلة)

 و : لمزت ظن ل  ب الزليت، وظو عميرت ال و ، ولرد القرراء الةر وة، و رك ظورض الةرحيظة، إل ره صريرت    

مورفة القراء .  çل وفة ظود عيص ، قرو عل ه ال ةيلى من الة وة، تو  سنة ست وخمة ن وميلة إميمة القراءت يف ا

 .(7/314(، تهذلب ال مير)1/133، الثقيت )(118 -1/111) 

 و: على ظن لمزت ال ةيلى ال و ، إميم الورظ ة المشهور، وولد القراء الةر وة، قررو علرى لمرزت الزلريت،    

(، التررريرلخ 1/396، الط قررريت )( 129-1/120وثمرررياوو ه.رررر ) مورفرررة القرررراء ) ترررو  سرررنة ميلرررة وتةرررع

 (.8/399ال   ر)

 (.57/ 1(، والمرشد الوج ز )87/ 1اإلظياة عن مويين القراءات )   

 (.264/ 1اإلتقيو يف علوم القرآو )   
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ووظى    الحضرماذلك النوق المذكور القراءات الثالث المتمة للوشرت، و ى قراءت لوقوب  ن  وم

تهيلف    المدينجوفر   الثالث ال  القراءات  ولمي كيات  ذه  ال زار،  الوثميينوخلف  فقد    الرس  

الوشرت، وعد ظوضه    اكتملت  ظيلة وة لتى  الولميء  ف مي اقله الوالمة  -ولحقهي المحققوو من 

على وو "النشر:يف    غيلة الةقوط ل ث ذكريف    القور ظودم تواتر ي وصحتهي قور  -ريالجزاظن  

الثالث غ ر متواترت يف غيلة الةقوط وال لةح القور ظه عمن لوت ر قوله يف  ظأو القراءات  القور 

و ا   الثالث    -الدلن  القراءات  ال  -وعنا  القوقيق،  ظن  جوفر  ووظا  وخلف  لوقوب  قراءت   :

 . "فتهيلف رس  المةح 

 ذلك الفن. يف  والذل لوت ر من و   من لوتمد عل هي ومن  لالء المحقق ن اإلميم ال غو

قير: ل ث  ال ر يو  صيلب  ذكره  كمي  تفة ره  ال غوي  "وذلك  يف 

 ووظو جوفر ظن قوقيق المدين  وخلف،  قراءت ثالثة و   لوقوب الحضرما  الة وةظهلالء  

 

 ل ييف الة  ا.(، و و قور ع د الو يب ظن علا ظن ع د ا45/ 1النشر يف القراءات الوشر )   

غروي، صريلب التةريا ف الودلردت، وظررق يف علروم اإلميم الفق ه وظرو محمرد الحةرن ظرن مةروو  الفرراء ال    

مهتلفة، وكيو إميمي يف الفقه والتفة ر والحدلث، ترك مللفيت كث رت منهي مويل  التنزلا وشرح الةرنة، ترو  سرنة 

 (    58.ر ط قيت المفةرلن للداوو ل ص ر 516

لمجرو ، الحريفظ، مقررئ لوقوب ظرن إسرحيق ظرن زلرد الحضررما اظرن ع رد اهلل ظرن وظرا إسرحيق، اإلمريم، ا    

ال ةرت، ولد الوشرت. قير الوالمة وظو ليت  الةجةتيين: لوقوب وعل  من رولني ظيلحروف واالختالف يف القررآو، 

، الط قريت (173 -10/169) سر ر وعرالم النر الء ميت سنة خمس وميلت ن.  وعلله، ومذا  ه، ومذا ب النحو.

 .(399/ 8(، التيرلخ ال   ر )1/396)

اإلسرالم،  خلف ظن  شيم ظرن ثولرب ال غردا ي وق را: طيلرب ظرن غرراب، اإلمريم، الحريفظ، الحجرة، شر خ   

ف ه عرن  وتةدر لإلقراء والروالة وله اخت ير يف الحروف صح ح ثيظت ل س ظشيذ وصال، وال ل ي  لهرج  المقرئ.

 -10/576وعرالم النر الء ) سر ر تويف سنة تةع وعشرلن وميلت ن. لة ع، ووخذ عنه خلق ال لحةوو.القراءات ا

 .(241/ 2(، وف يت ا ع يو)1/309، الملتلف والمهتلف)(580
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 ."هيلف رس  الة ع اهي ال تش خ ايفع 

ظقلمه  سطره  ف مي  الرلمة  سحيلب  عل ه  قير  ل ث  الحدلث  التنزلا  مويل   لةيلب  ولنترك 

القرآو، ولفظ لدو ه، فه  متو دوو "النف س: النيس كمي واه  متو دوو ظيت يق ول يم  ث  إو 

لةحيظة، ووو  سنن خا المةحف. وعنا اإلميم الذي اتفقت عل ه اظتالوته ولفظ لروفه على  

لوافق  ف مي  لجيوزوا  والتيظو ن،   ال  الةحيظة  خلفوا  الذلن  الموروفوو  القراء  ظه  قرو  عمي  الها 

ظيلقراءات   منه   اشتهر  من  قراءات  ال تيب  يف  ذكرت  وقد  اخت ير  ،  على  ا لمة  واتفقت 

ا  واخت يراته ، ظن  لزلد  جوفر  وظو  الرلمن  و  :  ع د  ظن  ايفع  الرلمن  ع د  ووظو  لقوقيق، 

لم ا، ووظو عمراو ع د اهلل ظن عيمر الشيما، ووظو  لمدا يو، ووظو مو د ع د اهلل ظن كث ر الداري اا

عمرو زظيو ظن الوالء الميزين الوطير، ووظو محمد لوقوب ظن إسحيق الحضرما ال ةرليو، ووظو  

ميرت لمزت ظن ل  ب الزليت، ووظو الحةن علا ظن ظ ر عيص  ظن وظا النجو  ا سدي، ووظو ع

 ."فذكرت قراءت  لالء لالتفيق على جواز القراءت ظهي..........لمزت ال ةيلا ال وف وو.

ظن   الو يب  ع د  الة  ا وكذلك  ال ييف  ع د  ظن  سئا  علا   جمع   كتيب  يف  قوله  عن  ل ث 

  كيات   إذا:  شيذ  فهو  الوشرت  وراء  مي  وو  والةح ح  قوله  مع  متواترت  والة ع:  ا صور  يف  الجوامع

 اذكر   ل   كواني  ومي:  فأجيب  والة ع؟  قول    ظدر  متواترت  والوشر  قلت   ال  فل   تمتواتر  الوشر

  موضع   ووال  ذكراي  وقد  تواتر ي،  يف  لهتلف   ل   الة ع  فألو  تواتر ي  ا عيلني  مع   الة ع  ظدر  الوشر

ظأو القراءات الثالث غ ر متواترت يف ":القور  وو  على  الهالف،  موضع  عل ه  عطفني  ث   اإلجميق،

 

 و: وظو جوفر القيرئ لزلد ظن القوقيق المداى ولد ا لمة الوشرت يف لروف القراءات، تال على ع رداهلل ظرن    

ايفع وطيلفرة، ولردث عنره ميلرك  وة المهزومى، و و ازر الروالة ل نه يف اإلقراء إميم، قرو عل ه ع يش ظن وظى رظ

( ، مورفرة  287/  5)وعرالم النر الء  )سر ر، مريت سرنة سر ع وعشررلن وميلرة. والنةريلاظن واس. وثقه اظن مو ن  

 (.1/151، الط قيت ال  رل) (  40/  1القراء ال  ير ) 

 (.330/ 1لقرآو )ال ر يو يف علوم ا   

 ( ظيختةير شدلد.55 -54/ 1مويل  التنزلا )    



 

108 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

الةقوط و ا    غيلة  الدلن  يف  قوله  لوت ر  ظه عمن  القور  لةح  الثالث    -وال  القراءات  :  -وعنا 

 . "قراءت لوقوب وخلف ووظا جوفر ظن القوقيق، ال تهيلف رس  المةحف 

عل هي الشيط ا والثالث التا  ا قراءت وظا  القراءات الة ع التا اقتةر  "موطن آخر:يف    وقير

متواتر وقراءت خلف  لوقوب  وقراءت  ظه جوفر  اافر   لرف  وكا  ظيلضرورت  الدلن  من  مولومة  ت 

ال ل يظر يف شاء    -  ‘-يلضرورت واه منزر على رسور اهلل  والد من الوشرت مولوم من الدلن ظ

متواترت عند    ىظيلرواليت، ظا    من ذلك إال جي ا، ول س تواتر شاء منهي مقةورا على من قرو

 ."محمدا رسور اهلل كا مةل  لقور وشهد وو ال إله إال اهلل ووشهد وو

القراءات من  النوعيو  المشهورت  -و ذاو  والقراءت  المتواترت،  القراءت  لقرو    -وعنى  اللذاو   مي 

المةنفيت وشهر  ومن  اإلا ير،  وعدم  ظهمي،  واإللميو  االعتقي   وجوب  مع   ذلن   يف  ظهمي، 

لوشر للوالمة اظن ءات االقرايف    ، ومتن الشيط  ة، والنشرالداينالنوع ن الت ة ر لإلميم وظى عمرو  

 .  الجزري

و و مي صح سنده وخيلف الرس  وو الورظ ة وو ل  لشتهر االشتهير المذكور وال   اآلحاد  الثالث:

 ."لقرو ظه

وذلك   ظه  القراءت  لم ن  وال  لق ا  النوق ال  إامي  "و ذا  ظإجميق،  للخذ  ل   واه  إلدا مي  لولت ن: 

وجمع    ظه ر الوالد، والولة الثيا ة واه مهيلف لمي قدوخذ ظأخ ير اآللي  وال لث ت قرآو لقرو ظه  

 

ع د الو يب ظن علا ظن ع د ال ييف ظن تميم ظن لوسرف ظرن موسرى الوالمرة قيضرا   (، و و:45/  1النشر )     

و رس ولردث وصرنف  وفترى القضيت ظن الش خ اإلميم ش خ اإلسالم تقا الدلن وظا الحةن ا اةيري الةر  ا.

صرنف  نواي من الول  من الفقه وا صرور وكريو مري را ف ره والحردلث وا  ب،ولةا ف  ايب عن وظ ه،ووشغا و

ط قريت  تويف سنة إلردل وسر و ن وسر وميلة. ومن تةيا فه شرح مهتةر اظن الحيجب،  تةيا ف عدت يف فنوو،

 .(7/385(، المنها الةي )3/232، الدرر ال يمنة)(104/  3الشيفو ة اظن قيضا شه ة) 

 (.46/ 1افس المةدر )    

 (.264/ 1)     علوم القرآو اإلتقيو   
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 .  "عل ه فال لقطع على مغ  ه وصحته ومي ل  لقطع على صحته ال لجوز القراءت ظه

عن مي رول  ظ رت ومثيله  الن ا  "،  ¢  وظا  رف}قرو:    ‘  وو  على  وع يمت ئ ن  قري  يرف خضر 

 . "{لةيو

 ."و و مي ل  لةح سنده الشاذ الرابع:

  ا ركيو ولد فقدت قراءت كامةطلح الشذوذ عند القراء مةطلح خيص، القور ظأو  ن ولم

 .لق ولهي الثالثة

 :إنها حبيث
 . متواترت ت ن ل  -1

 . جم وهي الوثميا ة المةيلف رس  خيلفت وو -2

 .شيذت فها الورظ ة، اللغة يف  وصا لهي ل ن ل  وو -3

الثالثة المذكورت"فر لقرو ظشاء من    يف  متى فقد والد من  ذه  ظأاهي شيذت وال  القراءت فيل   

 ."الشواذ وإامي لذكر مي لذكر من الشواذ ل  وو  ل ال على لةب المدلور عل ه وو مرجحي

ظة ب   كيو  القراءات  من  ظيلشذوذ  وصف  مي  عدم "ووغلب  ظة ب  وو  الوثميين  الرس   مهيلفة 

ممي اقله ثقة وال وجه له يف الورظ ة، وال    ر،لنيتوافر النقا، ول س من وجا مهيلفة الورظ ة، إال يف ا

 

 (.14/  1) اإلتقيو   علوم القرآو   

(  2/273ممي ل  لهرجيه وقرد صرح سرنده ) ‘وخرجه الحيك  يف المةتدرك ظيب من كتيب قراءات الن ا    

منقطع وعيصر  لر  لردرك وظري  " ذا لدلث صح ح اإلسني ، ول  لهرجيه«، وقير الذ  ى:  (، وقير:2986رق )

 (. 76رق )  "ُمتَّ ِئِ َن َعَلى َرْفَرٍف ُخْضرٍ َوَع َْقرِيٍّ ِلَةيوٍ ".]واآللة من سورت الرلمن ظلفظ: "ظ رت

 (.14/ 1اإلتقيو )    

 ركيو الموت رت يف ق ور القراءت الةح حة.ا المقةو  الثالثة    

 (.331/ 1ال ر يو يف علوم القرآو )    
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 ."لةدر مثا  ذا إال سهوا ظشرلي، وقد ا ه عل ه المحققوو والقراء الضيظطوو 

 و ذا الةنف ال لجوز االعتقي  ظه، ومن ث  ال لقرو ظه، وغيلب إسني ه ضو ف.

الةم فع"ومثيله   اظن  المهملة  قراءت  ظيلحيء  ظ داك  انح ك  فيل وم    "  آَيًة َخْلَفَك ِلَمْن وَنُكِلَت  ": 

 ."{َخَلَفَك }ظفتح الالم من كلمة 

المحتةب يف ت   ن   ذا النوق الودلد من المللفيت الودلدت والمتنوعة، ومن و مهييف  وقد صنف

، والقراءات الشيذت  ظى عثميو ظن جناللوالمة وظى الفتح    وجوه شواذ القراءات واإللضيح عنهي

   ولمد ظن خيلوله. ع داهلل الحة ن ظن

 من قيلله  إلى لنةب مي القراءات، ولم ن تورلفه ظأاهيف  "و و مي ال وصا له املوضوع: -اخلامس

 واة هي  ظن جوفر الهزاعاامثير ذلك القراءات التا جموهي محمد "، ووصا غ ر

َمي   "ومنهي  واقلهي عنه وظو القيس  الهذلا  ،إلى وظا لن فة  "  الُْوَلَميءُ   ِع َي ِهِ   ِمنْ   اهللَ   َلْهَشى إِاَّ

 

 (.18/ 1المنهيج يف الح   على القراءات )    

محمد ظن الةم فع ال ميين.ولد القراء.له قراءت شيذت منقطوة الةند، رول عنره وخ ريره إسرميع ا ظرن مةرل     

 (.6886( رق )7/186(، لةيو الم زاو )3/575الم ا ذاك الوا ا.م زاو االعتدار )

(، والمحتةرب يف ت  ر ن وجروه شرواذ القرراءات واإللضريح عنهري 430 /1)القررآو مني ا الورفيو يف علروم    

(1/316) 

يفُِلووَ "واآللة من سورت لواس: َ   ْن آَليتِنَري لَغرَ يِس عرَ َك لِتَُ وَو لَِمْن َخْلَفَك آَلًة وإِوَّ َكثِ ًرا ِمَن النرَّ
 "فيلْ َْوَم ُانَجِّ َك ظِ ََداِ

 .(92رق  )

 (.179/ 1خل ا القطيو ) م يلث يف علوم القرآو منيق ظن    

 و: ا ستيذ وظو الفضا محمد ظن جوفر الهزاعا مللف المنتهى جمع ف ه مي ل  لجموه مرن ق لره، وور مرن    

اشتهر من القراء ظيلشواذ؛ وُعنرا ظجمرع ذلرك واستقةريله وإوهريره  وو الةرح ح، ترويف سرنة ثمريو وورظوميلرة. 

 (.34/  1)  النشر

ظررن محمررد ظررن عق ررا المغرظا،المقرررئ، ولررد مررن طرروف الرردا ي يف طلررب  لوسررف ظررن علررا ظررن ج رريرت  

القراءات،كيو مقدمي يف النحو والةررف عيرفري ظيلولرا، لره وغريل ا كث ررت يف وسريا د القرراءات، ولشرد يف كتيظره 
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 ." الولميء "واةب   "اهلل   "ظرفع 

المني ررا  ، وال تدعو الحيجة إلى توج ههي، فغيلة ا مر كمي ذكره صيلب ظرئول ن اإلميم منهي   

وقد راج ذلك على وكثر المفةرلن واة هي إل ه فت لف توج ههرري فإاهرري "ومي سطره ظقلمه النف س 

 . "وإو وظي لن فة ل ريء منهي ال وصا لهي

 ."فال ليجة للت لف ظتةح ح موني ي"وإذا كيو الحير   ذا 

التفة ر    ع السادس:النو القراءات على وجه  مي زلد يف  واواق الحدلث. و و  مي لش ه المدرج من 

وقيص   وظا  ظن  وم"كقراءت سود  من  وو وخت  وخ  لفظ    "وله  وم"ظزلي ت  وقراءت:  "من  ل س ". 

ت تع وو  جنيح  الحج ل     مواس   يف  رظ    من  فضال  لفظ    "غوا  الحج"ظزلي ت  مواس     "يف 

المن ر  عن  ولنهوو  ظيلموروف  ولأمروو  اله ر  إلى  لدعوو  ومة  من    ولت ن  الزظ ر:  وقراءت 

 ."ولةتو نوو ظيهلل على مي وصيظه  ظزلي ت لفظ ولةتو نوو ظيهلل على مي وصيظه 

لى قراءتهي من الولميء، ع اإلجميقاظرا لودم  ة ا خ رت ال ُلقرو ظهيا رظو ا اواقومن المولوم وو 

 .  ذا الفنيف  والمحقق ن

 

القرراء مورفرة  سرنة خمرس وسرت ن وورظوميلرة.وش يء من ررت ال تحرا القرراءت ظهري، وال لةرح لهري إسرني ، مريت يف 

 (.397/ 2(، غيلة النهيلة )1/239)

 ( سورت فيطر.28جزء من اآللة )    

 (.263/ 1اإلتقيو )    

 (1/624(، وال يما يف القراءات وا رظو ن الزالدت عل هي )426/ 1مني ا الورفيو يف علوم القرآو)    

 (.332كتب التفة ر ) اإلسرال ل يت والموضوعيت يف   

 رت النةيء.( سو12يف اآللة )   

 ( سورت ال قرت.198يف اآللة )   

( سورت آر عمراو، ولراجرع اإلتقريو 104(، و ى جزء من اآللة )431/ 1مني ا الورفيو يف علوم القرآو )     

 (.1/256(،م يلث يف علوم القرآو ص حا الةيلح )  263/ 1) 
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لقور ذلك  و   الموت ر،  الضيظا  عن  خيرجة  ا اواق  إو  و ذه  الوج ز  المرشد  كا  "صيلب 

 قراءت اشتهرت ظود صحة إسني  ي وموافقتهي خا المةحف ول  تن ر من جهة الورظ ة فها  

 ."الشيذ والضو فتمد عل هي، ومي عدا ذلك فهو  اخا يف ل ز ت الموالقراء

لمةألة التن  ه  لجب  واه  الة بيف    غ ر  مي  و ى  ا  م ة  ني،  القراءت يف    غيلة  على  االجتميق 

 إلى ذلك؟.  الداعاالمشهورت ومن قرو ظهي، ومي  و 

ال  منيق  الش خ  قيله  مي  اذكر  وو  ظني  لحةن  التةيؤر  ذلك  عن  سحيلب   -قطيولإلجيظة  عل ه 

االقتةير"الرلمة: يف  وو   والة ب  قدرا  منه   وجا  من  و  القراء  ولمة  يف  واه  مع  الة وة  على 

مثله  إلى عد  وكثر من الة وة،  و وو الروات عن ا لمة كياوا كث را جدا, فلمي تقيصرت الهم   

فنظ ظه،  القراءت  وتنض ا  لفظه  لةها  مي  على  المةحف  خا  لوافق  ممي  من  اقتةروا  إلى  روا 

يف مالزمة القراءت واالتفيق على ا خذ عنه فأفر وا من كا   اشتهر ظيلثقة وا مياة، وطور الومر

 ."مةر إميمي والدا

وو النيس اجتمووا على القراءات المتواترت والمشهورت "ومي وجما ع يرت صيلب مجمع ال  يو:

 لة   ن: 

يو  تدت ظذلك عنيلته  مع كثرت علمه ، ومن كوو وصحيظهي تجر وا لقراءت القرآو، واش   أحدهما:

وو لتجر   يف    ق له   ل   قراءته  من الشواذ  الولميء، وعدت  القراءت من  إل ه  وزمنته  ممن اةب 

 لذلك تجر   ، وكيو الغيلب على وولئك الفقه وو الحدلث، وو غ ر ذلك من الولوم. 

قراءته   :والثاني وو سموي لرفي لرفي من  وو  مي   وجدت مةندت لفظي  إلى آخره مع  القرآو  وور 

 ."ه  وكثرت علمه  ظوجوه القرآوعرف من فضل

والض ا التيم  ظيلةند  قراءته   تلقوا  القراء  من  ا عالم  وو  لالء  اورف  ذلك  خالر  يف    ومن 

 

 (.178/ 1)المرشد الوج ز إلى علوم تتولق ظيل تيب الوزلز  ظى شيمة    

 (.174/ 1م يلث يف علوم القرآو القطيو )   

 (. 25/ 1مجمع ال  يو الط رسى )   
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  من ق ضه  اهلل تويلى ا  اء، ومن ث  تفرغوا لقراءته ، والمحيفظة عل هي إلى وو جيء من ظود  

 كتب مةتقلة. يف  تلجمع تلك القراءا 
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 املبحث الثالث
 القراءات، وأهميتها. علىللحكم  التارخييالتأصيل 

 للحكم على القراءات.  التارخيياملطلب األول التأصيل 
الُح    " ف يو  ولرف،  س وة  على  ظيلقراءت  اإلذو  ظدالة  إلى  القراءات  على  الح    تيرلخ  لرجع 

 ."‘ عند اختالف الةحيظة يف القراءات ر إلى الرسور

وخ ر مثير على ذلك مي لدث ظ ن س داي عمر ظن الهطيب، و شيم ظن ل    رضى اهلل تويلى 

 عنهمي. 

 َل َيتِ   فِا  الُفْرَقيوِ   ُسوَرتَ   َلْقَروُ   ِلَزاٍم،  ظْنِ   َل ِ  ِ   ظْنَ   ِ َشيمَ   َسِمْوُت عمر ظن الهطيب، لقور:  "فون  

  اهللِ   َرُسوُر   ُلْقرِْلنِ َهي  لَ ْ   َكثِ َرتٍ،  ُلُروٍف   َعَلى  َلْقَرُؤَ ي  ُ وَ   اذَ َفإِ   لِِقَراَءتِِه،  َفيْستََمْوُت   ،‘  اهللِ   َرُسورِ 

الَتِ،  فِا  ُوَسيِوُرهُ   َف ِْدُت   ‘ َ ،  َلتَّى  َفيْاتَظَْرُتهُ   الةَّ   الَّتِا   وَرتَ الة    َ ِذهِ   َوْقَرَوكَ   َمنْ :  َفُقْلُت   َفَل َ ْتُهُ   َسلَّ

 لَُهوَ   ‘  اهللِ   َرُسوَر   إِوَّ   َفَواهللِ   َكَذظَْت :  لَهُ   َفُقْلُت   ،‘  اهللِ   َرُسوُر    َهيَوْقَرَواِ :  َقيَر   َتْقَرُو؟  َسِمْوتَُك 

وَرَت،  َ ِذهِ   َوْقَرَواِا   اهللِ   َرُسوَر   َلي:  َفُقْلُت   َوُقوُ ُه،  ‘  اهللِ   َرُسورِ   إِلَى  ظِهِ   َفيْاطََلْقُت   َسِمْوتَُك   الَّتِا   الة 

 الُفْرَقيِو،   ُسوَرتَ   َوْقَرْوَتنِا  َوإِاََّك   ُتْقرِْلنِ َهي،  لَ ْ   ُلُروٍف   َعَلى  الُفْرَقيوِ   ُسوَرتَ   َلْقَروُ   َ َذا  َسِمْوُت   إِاِّا

:  َقيَر   ُث َّ   ُوْاِزلَْت«  َ َ َذا: »‘  اهللِ   َرُسوُر   َفَقيَر   َسِمْوتُُه،  الَّتِا  الِقَراَءتَ   َفَقَرَوَ ي  اْقَرْوَ ي«  ِ َشيمُ   َلي : »َفَقيَر 

:  ‘  اهللِ   َرُسوُر   َقيَر   ُث َّ   ُوْاِزلَْت«  َ َ َذا: » ‘  اهللِ   َرُسوُر   َفَقيَر   َوْقَرَواِ َهي،  الَّتِا  َفَقَرْوُتَهي  «رُ ُعمَ   َلي  اْقَروْ »
رَ  َمي َفيْقَرُءوا َوْلُرٍف، َس َْوةِ  َعَلى ُوْاِزَر  الُقْرآوَ  إِوَّ »  .  «ِمنْهُ  َت َةَّ

ومر  على  التن  ه  لجب  واه  ا  م ةيف    إال  ا غيلة  وو  و و  المذكورت  ني،  الة وة   ذا يف    لرف 

 و وضوفهي وو المرا    "و ذا القور من صيل ه  القراءات المشهورت،   االحدلث وغ ره ل ةت  

 

( .  /الةرر د رزق 31/ 1(، ولنظررر مرردخا يف علروم القررراءات)4/ 1المنهريج يف الح رر  علررى القرراءات )   

 م.1405ç - 1985 ت ة الف ةل ة.الط وة: ا ولى  الطولا. النيشر: الم

( رقر  184/ 6ظيب وازر القررآو علرى سر وة ولررف )-كتيب فضيلا القرآو  -66 ال هيريإلميم وخرجه ا   

ظيب ظ يو وو القرآو على س وة ولررف وظ ريو  -48كتيب صالت المةيفرلن وقةر ي -6(، واإلميم مةل   4992)

 (.270( رق  )560/ 1مونيه )
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 .  "س ع قراءات ول ا عن الهل ا ظن ولمد 

المنزر على   ال تيب الموجز  فيلقرآو  و  القراءات،  القرآو غ ر  وإامي قلت  و وضوفهي، ل وو 

ومي   ‰  الرسور منه،  سورت  ظأقةر  المتحدل  النيس  ظةورت  المهتت   الفيتحة  ظةورت  الم دوء 

  تةه ا، وو  وو   مد  وو  تثق ا  وو  تهف ف  من  ،ىالول  ظألفيظ  النطق  ك ف ة  يف  اختالف  فهاالقراءات  

 . ذلك احو

  ، وعمر  ووظى  وعيص   كنيفع  القراء،   لالء  من  والد  كا  قراءت  وو  ون  من  فأمي  "اإلظياة:يف    جيء

 .  "عظ   غلا منه فذلك عل هي،  "وسل  عل ه اهلل صلى" الن ا اص التا الة وة وفحرال  ولد

  يف  ورلدت  التا   ا  اآلو  الموجو ت  الة ع  القراءات  وو  قوم  ون:  شيمة  وظو  قير   ":اإلتقانيف  وقال

 ."الجها و ا ظوض ذلك  لظن  وإامي قيط ة الول   و ا إجميق خالف و و الحدلث

الق ازور  لوال  س وةوكذلك  على  ال رل   االختالف  رآو  ذلك  ظود  ل وجد  كيو  مي  يف   ولرف 

وجو  القراءات  القراءت، إذ إاه لو كيو وجهي والدا فقا لمي كيو لتود  القراءات وجو ا، ول ن  

 ووجه إازار القرآو ال رل . يف   ل ا على وو التود  ثيظت

مثا تلك  يف    فق عند تنيزعه ورشد الةحيظة رضى اهلل تويلى عنه  إلى المنهج ا و  ‘  كمي واه

 ا لوار من وجوب القراءت ظ ا مي سمووا منه.

عهد وظى ظ ر الةدلق وثنيء جموه للقرآو ال رل ، إذ كيو من  يف  واستمر  ذا النهج ف مي ظود ذلك 

 

د ظرن عمررو ظرن تمر   الفرا  ردل ا ز ل، إمريم الهل ا ظن ولم (، و و:214/ 1ال ر يو يف علوم القرآو )    

اللغة والوروض والنحو، و و وور من استهرج الوروض ولةن ظه وشروير الوررب، وكريو مرن الز ري  يف الردا ي 

الرذل ظره لته رأ ضر ا  "الور ن  "هي كتيب المنقطو ن إلى الول ، وكيو شيعرًا مقالً ، وله المةنفيت المشهورت، من

 النحررول ن وخ ررير. وميلررة سرر و ن سررنة ظيل ةرررت – ¬ –ولغررزو سررنة إلررى وو مرريت اللغررة، وكرريو لحررج سررنة 

 (.  99( ، ، وال لغة يف تراج  ولمة النحو واللغة )صر  54 ةرل ن.)صر ال

 (.36/ 1اإلظياة عن مويين القراءات )   

 (.5/ 1اإلتقيو )    
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 .وُتلقا عنه ‘ الرسور كتب ظ ن لدلوو ال لث توا ظ ن اللول ن إال مي شروط جموه الط ب 

عهد الةحيظة ال رام، وكيو يف    ، واستمر‘  عن رسور اهلل  التلقاوت ر  و  وعلى  ذا في مر الم

و والموت رت،  الشدلدت  ضواظطه   من  ومجر   ذلك  الهول،  مجر   إلى  راجوي  ا مر  ل ن  ل  

 االجتهي  والوقا. 

له  لتضح  عنهمي  تويلى  اهلل  ظن ل    رضى  و شيم  الفيروق  تنيزق  من  لمي لدث  المتةفح  إو 

القراء وو تلك  إامي كيو عمدته  تجل ي  افةه،  تلقيء  ظهي من  لقرو  مي سموه من  يف    ل     -  الن اذلك 

 ث ت فلا ه واطمأات افةه.  ‘ الن ا، ولمي عرف عمر وو ذلك عن  -صلى هللا عليه وسلم 

وظى  او  مي رواه اظن  قير:   ولدر على ذلك  ظُْن  عن لح ى ظن ع د الرلمن ظن ليطب  ُعَمُر  َوَراَ  

َش ْئًي ِمَن الُْقْرآِو   ‘   اهللِ َمْن َكيَو َتَلقَّى ِمْن َرُسوِر    "ِس َفَقيَر:  ْجَمَع الُْقْرآَو، َفَقيَم فِا النَّيالَْهطَّيِب َوْو لَ 

َش ْ  َوَلٍد  ِمْن  َلْق َُا  َوَكيَو اَل  َوالُْوُةِب،  َواْ َلَْواِح  ُحِف  َك فِا الة 
ئًي َلتَّى َفْل َأْتِنَي ظِِه، َوَكيُاوا َكتَ ُوا َذلِ

َك إِلَ ِْه َفَقيَم ُعثَْميُو ظُْن عَ يْشَهَد َش لَ 
يَو َفَقيَر: َمْن َكيَو ِعنَْدُه ِمْن كِتَيِب اهللِ ِ َداِو َفُقتَِا َوُ َو َلْجَمُع َذلِ فَّ

ش  َعَل ِْه  َلْشَهَد  َلتَّى  َش ْئًي  َك 
َذلِ ِمْن  َلْق َُا  اَل  َوَكيَو  ظِِه  نَي 

َفْل َأْتِ ُخزَ يَشْاٌء  َفَجيَء  َثيظٍِت ِ َداِو،  ظُْن   ْلَمُة 

َت ْ  لَْ   آَلتَ ِْن  َتَرْكتُْ   َرَوْلتُُ ْ   َقْد  إِاِّا  َرُسوِر اهللِ َفَقيَر:  ِمْن  َتَلقَّ ُْت  َقيَر:  ُ َمي؟  َوَمي  َقيلُوا:  : ‘  تُ ُوُ َمي. 

َعَل ُْ ْ   } َلرِلٌص  َعنِت ْ   َمي  َعَل ِْه  َعِزلٌز  َوْاُفِةُ ْ   ِمْن  َرُسوٌر  َجيَءُكْ   َرِل  ٌ لََقْد  َرُءوٌف    {ظِيلُْمْلِمنِ َن 

وَرتِ َقيَر ُعثَْميُو: َفأََاي َوْش  ُهَمي ِمْن ِعنِْد اهللِ َفأَْلَن َتَرل َوْو َاْجَوَلُهَمي؟ َقيَر: اْختِْ  ظَِهي  إِلَى آِخرِ الة  َهُد َواَّ

 . ""آِخَر َمي َاَزَر ِمَن الُْقْرآِو َفُهتَِمْت ظَِهي ظََراَءُت 

 

المةتغفرل ظيب مري روي يف جمرع القررآو فضيلا القرآو  (،62/ 1كتيب المةيلف وظو ظ ر ظن وظا  او  )   

( 2/468(، ومةررند الفرريروق الظررن كث ررر)1/62(، واإلظياررة)409( رقرر )1/351للمةررحف ك ررف كرريو )

( مرن طرلرق 999/ 3( و )705/ 2اظن شر َّة يف »تريرلخ المدلنرة« )  -ولًضي-ووخرجه    "المحقق:مهتةرا، وقير  

 د الرلمن ُولَِد يف خالفِة عثميو، وقد سئا اظن مو ن: لح ى منقطع؛  وَّ لح ى ظن ع  -ولًضي-اظن و ب، ظه.و ذا  

: لح ى ظرن ع رد الررلمن ظرن ظن ع د الرلمن ظن ليطب ظوضه  لقور: َسِموُت عمَر؟ فقير:  ذا ظيطا، إامي  و

 ( . 650/ 2ليطب، عن وظ ه، َسِمَع عمَر. »تيرلخ اظن مو ن« )
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ل ن  ل  من  لالء  ول   الن ى د  من  عل   ظمي  لقرو  منه   ف يو كا  قراءته،  اآلخر  على  لن ر    وو 

التزم  ،’ فقد  عنه   -الةحيظة  وبالجملة  اهلل   ه، لوو ا  ‰  الرسور  تالوتظ  -رضى 

  عنه  وخذ  من  ومنه   والد،  ظحرف  عنه  القرآو  وخذ  من  فمنه   شتى،  ظحروف  تالوته  وكيات

 الحير،    ذا  على  و    ا مةير،  يف  ذلك  ظود  اتفرقو  لتى  ذلك  على  زا   من  ومنه   ظحرف ن،

ااتشروا  .المهتلفة  ظحروفه   -‘ -  اهلل  رسور  من  سمووه  ظمي  القرآو  لقرءوو ذلك  يف    وظود 

 المدرسة الن ولة.يف   ا قطير وا مةير لولموو النيس كيفة مي تولموه

ظيلقراءات‘  ل يت رسور اهلل  -   -كيو ا مر على  ذا"فر لقرءوو  وقرو     ، وظوده كياوا  التا 

 ."¸ ولقنه  ظإذو اهلل ‘ رسور اهلل

ولمي ميت  "ف مي سطره من ع يرت رالوة:  الوثميينوإل ك مي قيله صيلب كتيب رس  المةحف  

القرآو، وقرو كا    ولقرلواه  وتفّرق الةحيظة يف ا مةير، لفّقهوو النيس يف الدلن،  -‘-الن ا  

ع على  لقرو  مي كيو  على  مةره  و ا  منه   قراءت والد  فيختلفت  عنه،  تلقيه  مي  وعلى  الن ا،  هد 

 مةير على احو مي اختلفت قراءت الةحيظة الذلن علمو  ، وتلقوا عنه . و ا ا 

قرو و ا كا   والش ا،وكيات خيل ة من النقا   عثميو،فلمي وجهت إل ه  المةيلف التا كت هي  

وكيات إل ه ،  المةيلف  وصور  ق ا  لقرءوو  كياوا  مي  على  مةحفه   متةلة    مةر  قراءته  

 ."تهتلف مع خا المةحف الةند ظيلةحيظة الذلن تلقوا عن الرسور ... إلى جياب واهي ال

قمة كياوا  اهلل  يف    فهلالء  ل تيب  الشدلد  ل ه   مدل  على  لدر  و ذا  واإلتقيو،  وا  اء  الض ا 

 له عن الو ث والت دلا والتحرلف والتزل ف.   وص ياةيلى، تو

الةح النقا  ظهةوص  الرسور ذا  عن  على    والذي،  ‘   ح  الح    شروط  و    من  لوت ر 

 القراءت الةح حة. 

 

 ( ظتةرف.510/ 4)   يشرح الةنة ال غو   

المةحف الوثميين ووو ريم المةتشررق ن يف قرراءات القررآو ال ررل   / ع رد الفتريح إسرميع ا شرل ا  رس    

(1/87.) 
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الرس    مي لدث  الوثميينومي  من خالر  تيرلهه  وثنيء  يف    ف تضح  وذلك  عفيو،  ظن  عثميو  خالفة 

ك ل نمي كيو ظوضه   القراءات، وذليف    من اختالف النيسفتوح ورم ن ة ووذرظ جيو ومي لدث  

 خ ر من قراءتك.  قراءتاخر ر، ولقور لآلقراءت اآلخ لفضا قراءته على

َثهُ  َميلٍِك، ظْنَ  َوَاَس  َووَّ عن اظن شهيب "ولتضح ذلك جل ي ف مي جيء     َقِدمَ  ال ََميِو،  ظْنَ  ُلَذْلَفةَ  َووَّ : َلدَّ

أْمِ   َوْ َا   يِزيُلغَ   َوَكيوَ   ُعثَْميوَ   َعَلى  ُلَذْلَفةَ   َفأَْفَزقَ   الِوَراِق،  َوْ اِ   َمعَ   َوَوْذَرظِ َجيوَ   َوْرِم نِ ََة،  َفتِْح   فِا  الشَّ

َة،  َ ِذهِ   َوْ ِركْ   الُمْلِمنِ َن،  َوِم رَ   َلي:  لُِوثَْميوَ   ُلَذْلَفةُ   َفَقيَر   الِقَراَءتِ،  فِا  اْختاِلَُفُه ْ    َلْهتَلُِفوا   َووْ   َق َْا   ا ُمَّ

»َةةَ فْ َل   إِلَى  ُعثَْميوُ   َفأَْرَسَا   َوالنََّةيَرل،  ال َُهو ِ   اْختاِلََف   ال ِتَيِب   فِا ُحِف   إِلَ ْنَي  َوْرِسلِا  َووْ :   ظِيلة 

 َثيظٍِت،   ظْنَ   َزْلَد   َفأََمرَ   ُعثَْميَو،   إِلَى  َلْفَةةُ   ظَِهي  َفأَْرَسَلْت   إِلَ ِْك«،  َاُر  َ ي  ُث َّ   الَمَةيِلِف،  فِا  َانَْةُهَهي

ظَ ْرِ،  ظْنَ   اهللِ   َوَع َْد  ْلَمنِ   َوَع َْد   الَويِص،  ظْنَ   َوَسِو َد   الز    فِا   َفنََةُهوَ ي  ِ َشيمٍ   ظْنِ   الَحيِرِث   ظْنَ   الرَّ

ْ اِ   ُعثَْميوُ   َوَقيَر   ،"  الَمَةيِلِف    َشْاءٍ   فِا  َثيظٍِت   ظْنُ   َوَزْلُد   َوْاتُ ْ   اْختََلْفتُ ْ   إَِذا: »الثَّالََثةِ   الُقَرِش ِّ نَ   لِلرَّ

َمي  ُقَرْلٍش،  ظِلَِةيوِ   َفيْكتُ ُوهُ   الُقْرآوِ   ِمنَ  ُحَف   َاَةُهوا  إَِذا  َلتَّى  َفَفَوُلوا  اِِهْ «ظِلَِةي  َاَزَر   َفإِاَّ   فِا   الة 

ُحَف   ُعثَْميوُ   َر َّ   الَمَةيِلِف، ي  ظُِمْةَحٍف   ُوُفٍق   ُكاِّ   إِلَى  َوَوْرَسَا   َلْفَةَة،  إِلَى  الة   َوَوَمَر   َاَةُهوا،  ِممَّ

 ."ُلْحَرَق  َووْ  ُمْةَحٍف، َووْ  َصِح َفةٍ  ُكاِّ  فِا الُقْرآوِ  ِمنَ  ِسَواهُ  ظَِمي

ظيل دء وومر  الفور،  وو استجيب على  إال  تويلى عنه  ذلك ا مر  يف    فمي كيو من عثميو رضى اهلل 

 ا مة.الوظ   والشيق، وذلك لذرا من الفتنة وافتراق 

لرف  " على  المةحف  ل تب  وو  ورول  ذلك،  يف  وشيور    الةحيظة  عثميو  ذلك جمع  فوند 

ال  على  ا قيل    سيلر  يف  النيس  لجمع  ووو  من  والد،  ذلك  يف  رول  لمي  سواه،  مي  ظه،  وو  قراءت 

 ."مةلحة كف المنيزعة، و فع االختالف

ظ تيظة المةيلف على اللفظ    -هرضى اهلل تويلى عن  -عثميو ظن عفيووظيلجملة فقد كيو عما  

 

(، كترريب 4987( رقرر )6/183فضريلا القرررآو ظريب جمررع القررآو )كترريب -66 ال هريريوخرجره اإلمرريم   

 (.88/ 1المةيلف)¬المةيلف ظيب جمع عثميو 

 (.1/62ة )(، اإلظيا7/216ال دالة والنهيلة )   
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واتفيق منه ،   €  ظمشورت الةحيظة  ‘  الذي استقر عل ه الوما يف الورضة ا خ رت عن الن ا

مي خيلفهي فأخذ المةلموو ظ وتركوا  المتفق عل ه يف ل   المنةوخ  "  هي  مي لهيلف الها  ف يو 

 ."والمرفوق كةيلر مي اةخ ورفع منه ظيتفيق الةحيظة

لهذه المةيلف ا لمة، ول ةت كلهي ظها عثميو، ظا وال والد منهي، وإامي  ا ظها ولقير  "

 ."مره وزمياه، وإميرتهزلد ظن ثيظت، وإامي لقير لهي المةيلف الوثميا ة اة ة إلى و

الوقت   ذومن الوما    ذا  على  "وهر  الح    يف  وسيسي  شرطي  لوت ر  الذي  القّرالا  ظيلمق يس 

لرس  الوثميين، وكا قراءت خيلفت  ذا الرس  عند جمهور الولميء ال ُتوّد القراءت، و و موافقة ا

الن ا عن  ا "  "‘  متواترت  ظيلورضة  منةوخة  فإاهي  ظيلنقا  ث تت  ظإجميق وإو  وو  خ رت 

 "ل  تنقا إل ني اقال لث ت ظمثله القرآو ميين، وو واهي الةحيظة على المةحف الوث

ال   ظأاه  القور  س ق  ولد  وقد  الركن  ووو  ذا  الوثمياى،  المةحف  خيلف  ظمي  القراءت  لجوز 

 القراءت الةح حة. يف  ا ركيو الموت رت

القراءت الةح حة فمنشله من يف    وط الموت رتوومي شرط موافقة الورظ ة، والذل لوت ر ثيلث الشر

ظلةيو   ال رل   القرآو  تويلى  عرظاازور  قير  َربِّ    "م  ن،  لَتَنِْزلُا  ُه  )َوإِاَّ ظِِه  192الَْويلَِم َن  َاَزَر   )

وُح اْ َِم ُن )  . "(519( ظِلَِةيٍو َعَرظِاٍّ ُم ِ ٍن )194( َعَلى َقْل َِك لِتَُ وَو ِمَن الُْمنِْذِرلَن )193الر 

عنه   الحدلث  س ق  ال   ظشاءوقد  وقواعد ي  الورظ ة  اللغة  على  القرآو ل    ووو  التفة ا،  من 

الو س، ووو القراءت سنة مت وة للزم ق ولهي، والمة ر إل هي، فإذا ث تت ل  لر  ي ق يس عرظ ة، وال  

 فشو لغة.

 

 (.511/ 4شرح الةنة ال غوي )    

 (.7/216ال دالة والنهيلة )   

 (.1/6المنهيج يف الح   على القراءات )   

 (.15 -1/14النشر )   

 (. 195  -192سورت الشوراء اآللة )    
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الموت رت الشروط  تلك  ظأو  القور  لم ن  الةح حيف    ول نئذ  القراءات  اعتمد ي  ق ور  والتى  ة، 

الوالم من  والجميعة  حققوو  ا فذاذ،  الرسورلميء  زمن  منذ  وصولهي  واكتملت "  ‘  كيات 

الرسور ظه  وقرو  ظمي  إال  القراءت  تجوز  ال  ل ث  ا خ رت،  الورضة  ظود  ووجه    ‘  ظيلتحدلد  من 

القراءات واتةا ظه، ووافق مي رس  عل ه المةحف على مقتضى الورضة ا خ رت، ووافق لغة 

ومي كيو  على  ذا النحو ‘ لقرآو، فال جرم وو تلك ا ركيو مةتقيت ممي تواتر اقله عن الرسورا

الشرلوة  اةوص  على  اعتمي  ي  لوال  والجميعة  الةنة  و ا  عل هي  لرت ز  وو  الشروط  لهذه 

ووجه ووص من  الشروط  خيلف  ذه  فمي  ال رل ،  ظيلقرآو  لهتص  ا مر  وو  والس مي  ولهي، 

القرآو    القراءات فهو منةوخ  وو ظيطا وو شيذ، وال لم ن اعتقي  ذلك والح   ظه إال ظدل ا من 

 ."والةنة

ظقلمه النف س ل ث قير عل ه سحيلب   ومي وجما مي سطره صيلب كتيب شرح الةنة من ع يرت 

ظيق ة،  "الرلمة: ف هي  فيلفةحة  وال تيب،  الها  لوافق  فمي  المهتلفة،  ظيللغيت  القراءت  فأمي 

قيلمة   الرسوروالتوسوة  عن  الودور  ظنقا  وصحتهي  ث وتهي  القراء  ‘  ظود  ظه  قرو  مي  على   ،

 . € الموروفوو ظيلنقا الةح ح عن الةحيظة
القراءت سنة مت وة، وورا  ظه، واهلل  ، عن زلد ظن ثيظت، قير:  روي عن خيرجة ظن زلد ظن ثيظت

 هي مهيلفة المةحف الذي  وعل ، وو ات يق من ق لني يف الحروف ويف القراءت سنة مت وة، ال لجوز ف

وج اللغة،  يف  سيلغي  ذلك  غ ر  كيو  وإو  مشهورت،  التا  ا  القراءت  مهيلفة  وال  إميم،  موت   و 

سنة القراءت  وو  على  ذا  ظود    فمن  والتيظووو  ظأثر  الةحيظة  إال  لرفي  لقرو  وو  فل س  لد   ،

 

 (.7 -1/6المنهيج )   

ثقرة كث رر الحردلث، سرمع وظريه، وو رك زمريو  خيرجة ظن زلد ظن ثيظت ظن الضحيك ظن زلد ظرن النجير،كريو   

مررريت سرررنة الميلرررة.الط قيت  هررر  وع ررري  التررريظو ن وعلمررريله ،مرررن فقهررريء المدلنرررة وعقالل عثمرريو ظرررن عفررريو.

 (.1/106(، مشي  ر علميء ا مةير)3/204(،التيرلخ ال   ر)5/201ال  رل)
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 ."موافق لها المةحف وخذه لفظي وتلق ني ‘ صح ح عن رسور اهلل

 : أهمية احلكم على القراءات.الثانياملطلب 
ظدالة لم ن القور ظأو القرآو ال رل   و م راث ا مة الهيلد، وظيلتيلى لأخذ عل  القراءات و م ة 

الول  تلك الم ياة،  ك  رت من تلك الم ياة الوظمى لذلك الدستور الوظ  ، ولّ  ال لحتا ذلك 

ر من د ت، وطرقه متشو ة، وطرق إسني ه وكثو و لتولق ظيلقرآو ال رل ، و ذا الول  ظحوره متو

 وو تحةى. 

القراءات م راث خيلد اختةت ظه  ذه ا مة من ظ ن سيلر ا م ، وعل  القراءات عل  جل ا،   "فر

مقيصد ي   يف  والت حر  م يا هي  وإل يم  صييف  رر ي،  الدرالة  ومن  سنيمهي،  ذروت  الروالة  من  له 

   .ر ال قيق لهوالغوص يف مويا هي ظحر ال سيلا له وغو

القراءات ومويين  مجيال  -وعل   تةتقةى،  ت ي   ال  وسيا ده  وطرق  متشو ة،  وفروعه  عدلدت  ته 

وجوه القراءات ال ت ي  تنقضا، ف لمي واو  ال يلث النظر يف تةيرلفهي تجد ت مويا هي يف للا 

 .  "وظهى

  ال الذي  ح   ال  تيبلا روالة لور لدور  اه الشأو؛ الوظ مة القدر، الجل لة الولوم من  وو

 اإلسالم ة، والمويرف الولوم وصا ال رل  والقرآو خلفه، من وال لدله ظ ن من ال يطا لأت ه

 الهيلد.  ا مة  ستور فهو للتشرلع ا ور والمةدر

- فقيموا ؛لح   ا كتيظه لهدمة اإلسالم فجر منذ ا مة  ذه علميء من وفذاذا ¸ اهلل سهر وقد

 .وزلز ال ظيلقرآو لتولق مي كا ظدراسة ق يم رخ  - تويلى اهلل ظإذو

  لقوله   مةداًقي  المنحرف ن  وتحرلف  الويظث ن  ع ث  من  وص ياته   ،عل ه  الحفيظ  وجا  منوذلك  

ي": س حياه لْنَي  َاْحنُ  إِاَّ ْكرَ  َازَّ ي الذِّ  ."لََحيفِظُووَ  لَهُ  َوإِاَّ

 

 (.512 -511/ 4شرح الةنة اإلميم ال غوي )    

 ( ظتةرف.1/9لح   على القراءات )المنهيج يف ا   

 (.9سورت الحجر اآللة )   
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  وتأل في،   تول مي  خدمتهي  يف  وعمير    ووفنوا  القراءات،  علوم  يف  الو يقرت  من  رجير  فتهةص

  خدميته   على  شي د  وخ ر   الولم ة،  ظآثير    مل ئة   اإلسالم ة  والم ت يت .  وتله ةي  وتهذل ي

 .وظ مةال القرآا ة

ومن ث  تأتى و م ة الح   على القراءات من وعظ  وولوليت  ذا الول ، والذل لود ظحق والدا  

 من وعظ  الولوم الشرع ة.

وثنيء لدل النشر  الف قير صيلب  عن  القراءات:ث  اختالف  من  المةتهلةة  ظ يو "والد  ومنهي 

وإق يله   التلقا،  تلق ه  كتيب رظه   ذا  ا مة وشرفهي على سيلر ا م ، من ل ث  فضا  ذه 

وظ يو  صواظه،  وظ يو  ص غة،  ص غة  عن  وال شف  لفظة،  لفظة  عن  وال حث  اإلق ير،  عل ه  ذا 

خلا   من  لموه  لتى  تجولده،  وإتقيو  والتطف ف،  لاتةح حه،  الطغ يو  من  ولفظوه  تحرلف، 

وتفيوت   المدات  مقي لر  ترق قي، لتى ض طوا  وال  تفه مي  تة  ني، وال  وال  تحرل ي  لهملوا  فل  

اإلميالت وم زوا ظ ن الحروف ظيلةفيت، ممي ل  لهتد إل ه ف ر ومة من ا م ، وال لوصا إل ه إال  

   ."ظإلهيم ظيرئ النة  

 .والفقهالعقيدة يف  ةوانب عديدالعلمية جوهلذه األهمية 
فهو من ق  ا القرآو، ومن ثّ  ل فر من جحده،   : فإو مي قطع ظةحته من القراءاتالعقيدةيف  أما

  ومي من الدلن ظيلضرورت، وكا قراءت ث تت على ذلك النحو فهى مع ا خرل لاظرا ل واه وا ر مو

وسواء كياتي قراءت ن وم وكثر،   "ا ظهمياإللميو ظهمي والومكال مي لق لجب  ظمثيظة اآللة مع اآللة 

وومي مي ل  لقطع على صحته فإاه ال ل فر من جحده،  و ذلك من موار  االجتهي  التا ال للحق 

ل    وومي مي  قرآا ته،  ظرّ   ُلقدم على الجزم  وو ال  ف هي ت ف ر وال فةق، وا ولى  المث ت  النييف وال 

 .  " ا وصالمن غ ر ثقة فال لق ل ته وو جيءالث ت اقله 

 "غيلة النفيسة ل ث قير:يف  ل ث سطر ظقلمه كالمي الجزريومي وجما ع يرت الحيفظ اظن 

 

 (.53/ 1النشر الظن الجزرل )    

 (.1/9المنهيج يف الح   على القراءات )   
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الن ا   ولزم   -  ‘-وكا مي صح عن  ا مة ر ه  ول  لةع ولدا من  ق وله،  من ذلك فقد وجب 

لجب    اإللميو ظه، وإو كله منزر من عند اهلل، إذ كا قراءت منهي مع ا خرل ظمنزلة اآللة مع اآللة

إلدا مي   موجب  ترك  لجوز  وال  وعمال،  علمي  المونى  من  تضمنته  مي  وات يق  كلهي  ظهي  اإللميو 

توير وو ذلك  ذلك وشير ع د اهلل ظن مةوو    جا ا خرل وني  وإلى  ال    "ظقوله:    -  ¢-ض، 

 ه فإاه ال لهتلف وال لتةيقا، وال تروو وو شرلوة اإلسالم ف؛  تهتلفوا يف القرآو وال تتنيزعوا ف ه  

و من الحرف ن لرف لأمر ظشاء لنهى عنه والدت، لدو  ي وقراءتهي وومر اهلل ف هي والد، ولو كي

االختالف، و قراءت فال لدعهي رغ ة عنهي،  اآلخر كيو ذلك  قرو على  ل نه جيمع ذلك كله، ومن 

 فإاه من كفر ظحرف منه كفر ظه كله. 

الحدلث   ، ويف"ولةنت    "تلف ن:  ل ث قير:  لد المه  -  ‘-وإلى ذلك وشير الن ا    )قلت( :

اآلخر:  "وص ت    "اآلخر:   ويف  وازلت    "،  فةوب"  ذا  من    -  ‘-الن ا   .  كا  قراءت 

اختالف  المهتلف ن من  القراء  اختالف  افترق  وظهذا  اهلل،  عند  من  وازلت  كذلك  ظأاهي  وقطع   ،

 .  "ف ه الفقهيء، فإو اختالف القراء كا لق وصواب ازر من عند اهلل و و كالمه ال شك

 القراءات من ق  ا التنوق ال التضي .  يف  وممي لدر على وو االختالف الواقع

الوج ز: يف    مي جيء  تغيلر :  ضرظ ن  على  االختالف  وو  واعل  :  الحيفظ  الوالء  وظو  قير  "المرشد 

  النيسخ   يف  إال  لوجد  ال  التضي   واختالف  القراءات،  يف  جيلز  التغيلر   فيختالف  تضي ،

  ."والمنةوخ 

 ِعنْدِ   ِمنْ   َكيوَ   َولَوْ   الُْقْرآوَ   َلتََدظَُّرووَ   َوَفال  "عز من قيلا  كتيب اهلل تويلى ، قير  يف    ل وو ذلك محيال

  َغ ْرِ 
 . "َكثِ ًرا  اْختاِلًفي فِ هِ  لََوَجُدوا اهللِ

 

 الحدلث س ق تهرلجه.   

 (.52 -51/ 1النشر )    

 (.1/111المرشد الوج ز )    

 (.82سورت النةيء اآللة )    
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عل ه سحيلب الرلمة ف مي سطره ظقلمه  الجزريوإو ور ت المزلد فدواك مي سطره الوالمة اظن 

( أحدها: )ولوار ثالثة من تهلو ال فوجداي ي كلهي القراءات  اختالف تدظراي وقد "نف س:ال

  والد، شاء يف اجتميعهمي  جواز مع  جم وي اختالفهمي( الثاني) والد، والمونى اللفظ اختالف

 ال آخر وجه من لتفقيو ظا والد، شاء يف  اجتميعهمي جواز امتنيق مع جم وي اختالفهمي( الثالث)

 . التضي  لقتضا

 لطلق ممي ذلك واحو( ولحةب  والقدس ولل ه وعل ه  الةراط) يف ف يالختالف ا ور فأمي

 .فقا لغيت واه عل ه

  اه ;تويلى اهلل  و القراءت ن يف المرا   و ; الفيتحة يف (وملك ، َماِلِك) فنحو الثيين وومي

   اه  المنيفقوو    ظهمي المرا  و  ;( ول ذظوو ،َيْكِذُبوَن) وكذا ومل ه الدلن لوم ميلك

  المرا    و ;والزاي ظيلراء (ُنْنِشُزَها َكْيَف)  وكذا وخ ير   يف ول ذظوو - ‘- ظيلن ا ل ذظوو

 لتى ظوض إلى ظوضهي رفع: لو  وواشز ي ول ي ي،: وي واشر ي اهلل وو وذلك الوظيم  ا ظهمي

  .القراءت ن يف المون  ن تويلى اهلل فضمن التأمت

 ِمْنُه لتزول َمْكرهْم َكاَن َوِإن)  ،وكذاوالتهف ف  ظيلتشدلد  "ُكِذُبوا َقْد َأنَُّهْم َوَظنُّوا"  فنحو  الثيلث  مي وو

 

ظيلقةرررر.  وال ررريقا، ولوقررروب، وخلرررف. وال ةررريلا(، وقررررو ظيلمرررد عيصررر ، 4حرررة اآللرررة)سرررورت الفيت  

 (.1/104(، والة وة)1/67(،   والونواو)1/271)النشر)

(، وقرو ال وف وو ظفتح ال ريء وسر وو ال ريف وتهف رف الرذار، وال ريقوو ظضر  ال ريء 10سورت ال قرت اآللة)   

 (.1/72(، الت ة ر)1/68(، الونواو)2/270(، النشر)1/21دور الزا رت)وفتح ال يف وتشدلد الذار.ال 

ال ردور  (، وقررو اظرن عريمر وال وف روو ظريلزاي الموجمرة وال ريقوو ظريلراء المهملرة.259سورت ال قرت اآللرة)   

 (.1/189(، والة وة )1/82(، الت ة ر)2/231(، النشر)1/54الزا رت )

(، لجررة 1/130ظيلتشدلد.)الت ةرر ر  وال رريقالتهف ف، (، وقرررو ال وف رروو ظرري110سررورت لوسررف اآللررة)  

 (.1/111(، الونواو)1/366القراءات)
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 ...... الثيا ة  وفتح ا ولى  وظ ةر ا خرل  ورفع الالم ظفتح اْلجَبال

 . تنيقض وال تضي  وال تنيف القراءات من شاء يف فل س

 ." ق وله وجب فقد ذلك من - ‘- الن ا عن صح مي وكا

الجياب  : الفقهيف  وأما عن  من ثق  الجياب  صحت الوقديفهذا  وث ت  قراءته  صح  مي  إو  إذ   ،

للرس   يف    قراءته مهيلفي  لود  الذل  ومي  ظيإلجميق،  وذلك  وخيرجهي،  المجمع   الوثميينالةالت 

ر ه   على  اإلجميق  ولنوقد  ذلك،  ق ا  قلني  كمي  الشيذ  ق  ا  من  فهو  إسني  ي كيو  وإو  "عل ه 

 ."صح حي. فال تجوز القراءت ظهي ال يف الةالت وال يف غ ر ي

قير وصحيظني وغ ر   تجوز القراءت يف الةالت وغ ر ي ظ ا "المجموق شرح المهذب:يف    جيء

ل ةت   ظيلقراءت الشيذت  اهي  غ ر ي  القراءت يف الةالت وال  الة ع وال تجوز  القراءات  والدت من 

القرآو فإو  ال    قرآاي  الذي  الةواب  متواترت  ذا  و  الة ع  من  والدت  وكا  ظيلتواتر  إال  لث ت  ال 

فغيلا   غ ره  قير  ومن  عنه  ظيلشيذت  لودر  وقرو  فلو خيلف  متواترت  فل ةت  الشيذت  وومي  وو جي ا 

وقد  ظيلشواذ  قرو  من  استتيظة  على  ظغدا   فقهيء  اتفق  وقد  غ ر ي  وو  الةالت  يف  قراءتهي  عل ه  وا ر 

إجميق    الت  يو يف آ اب لملة القرآو واقا اإلميم الحيفظ وظو عمر ظن ع د ال رذكرت قةة يف  

وز القراءت ظيلشيذ وواه ال لةلى خلف من لقرو ظهي قير الولميء فمن قرو المةلم ن على واه ال تج

 

وقررو ال ريقوو ظ ةرر الرالم ا ولرى  (،وقرو ال ةيلا ظفتح الالم ا ولى وض  الثيا رة،46سورت إظرا    اآللة)   

 (.1/363الة وة)(، و1/336(، اإلقنيق)1/379، لجة القراءات)(1/135وفتح الالم ا خ رت. الت ة ر)

 ( ظتةرف.51 -50/ 1النشر )    

 (.468/ 1مني ا الورفيو يف علوم القرآو)    

لوسف ظن ع د اهلل ظن ع د ال ر النمري القرط ا؛ إميم عةره يف الحدلث وا ثر ومي لتولق ظهمي، طلب الول     

، قرير وظرو "لمي يف الموطأ من المويين وا سيا د التمه د  "كت ًا مف دت. منهي كتيب   "موطأ  ال  "وافتّن ف ه،وولف يف  

(، 7/66محمد اظن لزم: ال وعل  يف ال الم على فقه الحدلث مثله، تويف سرنة ثرالث وسرت ن وورظوميلرة.وف يت)

 (.18/153س ر) 
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ظيلشيذ إو كيو جي ال ظه وو ظتحرلمه عرف ذلك فإو عي  إل ه ظود ذلك وو كيو عيلمي ظه عزر توزلرا  

وإذا   .....ل غي إلى وو لنتها عن ذلك ولجب على كا م لف قي ر على اإلا ير وو لن ر عل ه  ظ

ا من  ظقراءت  من  قرو  ظغ ر ي  وظوضهي  ظهي  اآلليت  ظوض  قرو  فلو  ظهي  القراءت  لت   وو  استحب  لة ع 

 ."الة ع جيز ظشرط وو ل وو مي قروه ظيلثيا ة مرت طي ظي ولى

ظيلقراءت  "وقد الوما  يف  الحرم ن اختلف  إميم  فنقا  مذ ب   الشيذت  وي ر  عن  ال ر يو  يف 

  الشيفوا واه ال لجوز وت وه وظو اةر القش ري 

الحيجب   اظن  ظه  الط بوجزم  وظو  القيض يو:  وذكر  لث ت.  ول   قرآو  واه  على  اقله    اه 

 

 ( ظتةرف.392/ 3المجموق شرح المهذب النوول )    

الموريلا ع رد الملرك اظرن اإلمريم وظرا محمرد ع رد اهلل ظرن ال   ر، ش خ الشيفو ة، إميم الحررم ن، وظرو اإلميم     

قير وظو سود الةمويين: كيو وظرو الموريلا، إمريم  لوسف الجولنا، ث  الن ةيظوري، الشيفوا، صيلب التةيا ف.

صنف التةيا ف ال ث رت يف وارواق مرن و ا لمة على اإلطالق، مجموي على إميمته شرقي وغرظي، ل  تر الو وو مثله.

 (.12/70(، ال دالة والنهيلة)18/468س ر )الولوم.

ع د الرل   ظن ع د ال رل  ظرن ع رد الملرك اظرن ا سرتيذ وظرا القيسر  القشر ري ، كريو مرن ولمرة المةرلم ن    

وظرق يف ذلك وجريز ووعالم الدلن. قرو ا صور على والده، والزم إميم الحرم ن و رس عل ه المذ ب والهالف 

 (.1/285(، ط قيت الشيفو ة )28/200عشرت وخمةميلة.الوا  )تويف سنة ورظع  وقرااه..

الشر خ، وظو عمرو عثميو ظن عمر ظن وظا ظ ر الدوين ث  المةري الفق ه الميل ا الموروف ظريظن الحيجرب،    

 النحروي ا صرولا الفق ره صريلب التةريا ف المنقحرة.اإلميم، الوالمة، المقرئ، ا صولا، الفق ه، النحروي،. 

 (،23/246سررر ر) ،(3/249) وف ررريت وسرررتميلة. ترررويف سرررنة سرررت وورظوررر ن النحرررو وا صرررور. وظررررق يف

 (.1/196(، ال لغة)19/321)الوايف

طي ر ظن ع د اهلل ظن عمر الط ري القيضا الفق ه الشيفوا؛ كيو ثقة صي قًا  لنًا ورعًا عيرفرًا ظأصرور الفقره    

 ظحررا غواصري عظر   الولر  جل را القردر، شررح المرزين وفروعه، ولد لملة المذ ب ورفويله، كيو إميمي جلر ال

الف والمررذ ب وا صررور والجرردر، كت رري كث رررت لر س  لررد مثلهرري، تررويف سررنة خمةرر ن وورظررع وصرنف يف الهرر

 (5/14ط قيت الشيفو ة ال  رل ) (،1/491(،ط قيت الفقهيء الشيفو  ن)2/512مئة.وف يت)
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 وصححهالوما ظهي تنزلال لهي منزلة خ ر اآللي   والرافوا والروليين والحة ن

 ."اظن الة  ا يف جمع الجوامع وشرح المهتةر 

 راسة القراءات والح   عل هي ذات و م ة فيلقة، وت رز  ذه ا  م ة يف وعل ه ف م ن القور ظأو  

 .النقل ة والوقل ة ال ث رت ومجيالتهي المتود ت  سيلر فروق القراءات

اءات التا ال لقرو ظهي اآلو، يف القر  ، وظهيصةعظ مةوال تزار الق مة الولم ة يف ذلك ذات و م ة  

يف لذكر  موزو ووكثر ي  غ ر  ال تب  عن   لد    ا ل يم   فضال  يف  ظهي  ُوخذ  ورظمي  اوعهي،  ظ يو 

مي كيو   وو  وإذا اتضح  اللغولة وغ ر ي،  والقواعد  التفة رلة  والمويين  الق  االفقه ة  من    من  ذا 

 ت. ضرورليال و  حث ف هي من القراءات ال لحتج ظه إال إذا كيو ظنقا صح ح فإو ال  

 الموياى اللغولة على واهي من ق  ا التفة ر، كمي  و واضح ومولوم. يف  وللخذ ظهي كذلك

 موظ  الولوم، و  مقدمتهي اللغة الورظ ة، والتفة ر.يف  وكذلك لهذا الح   ا  م ة الوظمى

  

 

المة، ش خ الشيفو ة ظهراسيو، وظو علا المروذي الشيفوا القيضا لة ن ظن محمد ظن ولمد المروذي الو   

أظا ظ ر القفير المروزي.وله: التول قة ال  رل، و )الفتيول(، وغ ر ذلك، وكيو من ووع رة الولر ، وصرنف تفقه ظ

 (.2/124(، وف يت)18/260يف ا صور والفروق والهالف ميت سنة اثنت ن وست ن وورظع ميلة.س ر )

شر خ الشريفو ة، وارتحرا يف  إسميع ا ظن محمد الروليين الفق ه الشيفوا؛ القيضا، الوالمة، ع د الوالد ظن   

و رو مرن وطرور  "ظحرر المرذ ب  "طلب الحدلث والفقه جم وي، وظرق يف الفقه، وصنف ال ترب المف ردت: منهري 

/ 19(، سر ر)3/118،وصنف يف ا صور والهالف، قتا سنة إلردل وخمرس ميلرة.وف يت)"كتب الشيفو  ن  

261.) 

 ة،له: )الفتح الوزلز يف شرح الروج ز(، ولره )شررح مةرند ع د ال رل  ظن محمد ظن ع د ال رل  ش خ الشيفو  

الشيفوا(، كيو اإلميم الرافوا متضلوي مرن علروم الشررلوة تفةر را ولردلثي ووصروال مترفوري علرى وظنريء جنةره يف 

ف ره عمردت المحققر ن ووسرتيذ المةرنف ن، ترويف سرنة ثرالث زمياه اقال وظحثي وإرشي ا وتحة ال وومي =الفقه فهرو 

 (.814/ 1ط قيت الشيفو  ن)  (،8/261(، ط قيت الشيفو ة ال  رل )22/252ت ميلة.س ر)وعشرلن وس

 (.280/ 1اإلتقيو )    
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 الرابع املبحث
 الضوابط العلمية للحكم على القراءات.

 ن طريق مصادرها: على القراءة عمتهيد: احلكم 
 عنةرلن وسيس ن،  مي: يف  القور ظأو الهطوات ا ولى للح   على القراءت تتمثاظدالة لم ن  

 الح   على القراءت عن طرلق مةدر ي.-1

 الح   على القراءت عن طرلق ظ يو  رجتهي من الةحة وو غ ر ذلك من الضوف. -2

النظر القراءات  يف    ومن خالر  وكثر    التا  كتب  وو  لني  لتضح  ظيلغي،  ا تميمي  ظهي  وصحيظهي  ا ت  

 محيور ل مه  على القراءات توتمد ظنة ة ك  رت على  ذلن الونةرلن. 

القراء  عند  ظهي  مقروءا  القراءت  إذا كيات  مي  لني  لتضح  ومن خالله  إل ه مةدر ي،  لرجع  مي  فأور 

قراءات المقروء ظهي فها قراءت  فإو كيات من ال   "المشهوروو ظيلض ا التيم، وم غ ر مقروء ظهي،

ف هي   الولميء  وقوار  والوما ظهي، وإو ل  ت ن كذلك  رست يف ضوء  متواترت لجب اإللميو ظهي 

لثري المي ت    للوقوف على  رجتهي صحة وضوفي. وال لهفى مي ظ ن  ذلن المحورلن من تراظا

 . " ميالولم ة وإو كيو ل ا قراءت ط  وتهي التا تةتدعا ا خذ ظهمي وو ظألد

 .احلكم على القراءة عن طريق مصادرها:املطلب األول

ال تب   تةن ف  عل هي، و ى   التالم ن  الح    لةتمد  ومنهي  ظيلغي،  ا تميمي  ظيلقراءات  ا تمت 

 : التيلا ذا الول ، والومدت عل هي إلى واواق ورظوة و ى على النحو يف  ال تب الموت رت

 واترة املقروء بها إىل وقتنا احلاضر.املصادر اليت تضمنت القراءات املت -1

ولمة القراء يف الوقت    قةمهي  المةي ر التا تضمنت القراءات المتواترت إلى وقتني الحيضرو ذه  

   الحيضر قةم ن:

 

 

 (.9/ 1المنهيج يف الح   على القراءات )   
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 القسم األول:
يف  " ظيلشيط  ة  الموروفة  التهيين  ووجه  ا ميين  لرز  و ا  الةغرل،  الوشر  القراءات  مةي ر 

ف ره الشيط ا) ت  القراءات الة ع لإلميم ا القراءات  وتح  ر    (  ç  590لقيس  ظن  الت ة ر يف 

)ت الجزري  اظن  محمد  اله ر  وظا  للحيفظ  الةغرل  اهي (    ç  833الوشر  ظيلوشر  وسم ت 

وخذت عن كا راو طرلقي والدا فقا، ولنضوي تحت تلك المةي ر كا من وافقهي من ال تب 

النفع يف ا إل هي، ومن وشهر ي غ ث  لقراءات الة ع من طرلق الشيط  ة للةفيقةا )ت وو وسند 

1118  ç  )،    الثالث للحيفظ اظن الجزري ) ت القراءات  وال دور   ،(  ç  833والدرت المض ة يف 

الزا رت يف القراءات الوشر المتواترت من طرلق الشيط  ة والدرت للش خ ع د الفتيح القيضا ) ت  

1403 ç.)   
 من  ف هي  مي  مجموق   و  الةغرل،  الوشر  القراءات  ال تب   ذه  من  القراءات   ذه  وعّدت"

 ."فقا طرلقي وعشروو والد الطرق

 : الثانيالقسم 

و  ال  رل،  الوشر  القراءات  ولذلك   ىمةي ر  وصل ة،  ثميا ة طرق  راو  كا  اعتمدت عن  التا 

  كال ي  يف النشر يف القراءات الوشر وتقرلب النشر وط  ة النشر  ىوطلق عل هي الوشر ال  رل، و 

ت  للحي  ( الجزري  اظن  لل ني  (،  ç  833فظ  ال شر  فضالء  إتحيف  يف  كمي  وافقه  من  وكذلك 

 .ف مي لروله عن القراء الوشرت(   ç 1117الدم يطا ) ت 

 

قررئ الضررلر المقررئ الضررلر، ولرد ا عرالم وكريو إميمري القيس  ظن ف رت وظو القيس  الّرع نّا الشريط ّا الم   

عالمة ذك ي، كث ر الفنوو، منقطع القرلن، روسي يف القراءات والتفة ر، ليفظري للحردلث، ظةر را ظيلورظ رة واللغرة، 

دوقي.، كث ر الفنروو. صرنف: القةر دت المشرهورت ، واسع المحفوظ، ظيرعي يف القراءات، صيلحي ص  واسع الول .

( 2/260ظغ ة الوعيت يف ط قيت اللغول ن والنحيت ) تويف سنة تةو ن وخمةميلة.ءات، والرال ة يف الرس .  يف القرا

 (.2/43ط قيت المفةرلن للداوو ي) (،1/213(، ا ث الهم يو يف ا ت الوم يو)1929رق )

 (.220/ 1الجرما ) موج  علوم القرآو إظرا    محمد   
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انقطع إسنادها من جهة املصادر اليت تضمنت القراءات اليت توفرت فيها شروط الصحة، إال أنه   -2

 يف بعض وجوه القراءات . املشافهة بها
او ذ المشيفهة، ه  وجه  على  سنده  اتةا  ف مي  إال  لقرو  واه ال  غ ر  ومتنوعة،  كث رت جدا  لمةي ر 

 النوق ا ور. يف  س ق ذكر ي التا المةي ر وال تب المتنوعة، يف  وذلك

ز يء س و ن مةدرا من ومهيت كتب   وعلى روسهي كتيب النشر يف القراءات الوشر الذي لول"

 القراءات. 

 . "لإلميم اظن مجي د يف  ذا النوق الة وةووشهر المةي ر التا 

ث ت واه ل  لقرو ظهي فإاه لح   عل هي    التا ذه ال تب وومثيلهي من القراءات  يف    وعل ه فمي وجد

و و   وال  الةح حة  القراءت  شروط  و    من  شرط  لفقد ي  اظرا  الةند  ظيلشذوذ،  اتةير  شرط 

 . مشيفهة

تال"و لتولموو  الذلن  وغلب  وو  المولوم  الةمن  طرلق  عن  لتولمواهي  إامي  القرآو  وال  وت  ميق 

تل وسيتذته   وو  واول   ولد ي،  المةيلف  من  ظتولمه  طرلق  ل تفوو  عن  ظيلةميق  ولًضي  قوه 

 .‘ مشيلهه  و  ذا ال تنقطع  ذه الطرلقة إلى وو تةا ط قة التيظو ن ث  الةحيظة ث  الرسور
ول س  ذا ل تيب   -‘-ظرسور اهلل  وظهذا ل وو سند القرآو يف كا عةر ويف كا ل ن متةاًل  

 ."‘ ظرسولهيغ ر القرآو ال رل ، فقد شرف اهلل  ذه ا مة ظيتةير سند ي 

قد  اهللو  فيضلة  خة ةة  اإلسني  و و  تويلى  وشرفهي  ا مة  ول س  "ظيإلسني     اختةهيوكرم  ذه 

خلطوا  وقد  ولدله ،  يف  صحف  وإامي  ا  إسني ،  ولدلثه   قدلمه   كلهي،  ا م   من     لد 

 

ر ولمرد ظرن موسررى ظرن الو ريس ظررن مجي رد ال غردا ي،اإلميم، المقرررئ، وظرو ظ ررو رو: (.21/ 1المنهريج )  

المحدث النحوي، ش خ المقرل ن، مةنف كتيب القراءات الة وة، قرير الهط رب ال غردا ي: كريو ثقرة مأمواري. 

(، ط قررريت 1/153، مورفرررة القررراء)( 15/272مرريت يف شررو يو سرررنة ورظررع وعشرررلن وثرررالث ميلررة . سرر ر)

 (.1/198الشيفو  ن)

 (.63/ 1 راسيت يف علوم القرآو ال رل   . فهد ظن ع د الرلمن الروما )   
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وا  يؤ  ، ظ ت ه  وخ ير  ، ول س عند   تم  ز ظ ن مي ازر من التورات واإلاج ا ممي جيء   ظه  

تنص   إامي  ا مة  و ذه  الثقيت.  غ ر  عن  وخذوا  التا  ا خ ير  من  ظ ت ه   ولحقوه  مي  ظ ن  وتم  ز 

تتني ى  لتى  مثله  عن  وا مياة  ظيلةدق  المشهور  زمياه،  يف  الموروف  الثقة  من  الحدلث 

في ض ا، وخ ير  وا ض ا،  في لفظ،  ا لفظ  لورفوا  لتى  ال حث  وشد  ل حثوو  ث    ، 

يلةة لمن فوقه ممن كيو وقا مجيلةة. ث  ل ت وو الحدلث من عشرلن وجهي ووكثر وا طور مج

لتى لهذظوه من الغلا والزلا، ولض طوا لروفه ولودوه عدا. فهذا من وعظ  او  اهلل تويلى على  

  ." ذه ا مة

 ة.ر اليت تضمنت القراءات دون مراعاة لشروط الصحصادامل-3
ال يما يف القراءات وا رظو ن الزالدت عل هي لوسف ظن علا ظن  ومن ومثلة  ذه المةي ر كتيب  

ولتضح لني وو وصحيب  ذه المللفيت، وتلك  ،  (465ç)    ت  وظو القيس  الُهَذلا ال ش ري  ج يرت

القراءات   ظنقا  النظرالمةي ر قد ا ت  وصحيظهي  الولميء المحققوو يف    وو  اتفق  التى  الشروط 

 هي. عل 

ا ستيذ وظو  "قوله:يف    وقد وشير إلى ظوض  لالء صيلب النشر وظةا القور

ا  وازي إظرا     ظن  علا  ظن  الحةن  واالتضيح،   علا  واإللضيح  واإللجيز  الوج ز  مللف 

 الشأو، وتويف سنة ست وورظو ن وورظوميلة.وجيمع المشهور والشيذ ومن ل  للحقه ولد يف  ذا 

إلى المشرق   القيس  لوسف ظن علا ظن ج يرت الهذلا  وظو  ويف  ذه الحدو  رلا من المغرب 

و مي  إلى  ااتهى  القراءت لتى  ولمة  عن  ورول  ال ال ،  وولف  وطيف  وغ ر ي  ظغزاة  وقرو  النهر  راء 

 

 (.618/ 1شرف وصحيب الحدلث وظو ظ ر ولمد ظن علا الهط ب ال غدا ي )   

ازي المقرلء صيلب التةريا ف الحةن ظن علا ظن إظرا    ظن لز ا  ظن  رمز ظن شي وله، وظو علا ا  و   

مقرئ اآلفيق،كيو روسي يف القراءات، مومرا، ظو د الة ت، وصنف المروجز و الروج ز المشهورت، الش خ اإلميم، 

واإللجيز ، وغ ر ذلك يف القراءات، ورلا إل ه القراء لولو سرنده وإتقياره، وكريو واسرع الروالرة، ليفظري ضريظطي، 

 (.12/122(، الوا  )18/13(،س ر)2/936موج  ا  ظيء)تويف سنة ست وورظو ن وورظع ميلة.
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وورظ وولفي  ا لمة  عن  قراءت  خمة ن  ف ه  جمع  ال يما  روالة كتيظه  وخمة ن  وتةوة  وميلة 

ويف  ذا الوةر كيو وظو موشر ع د ال رل  ظن ع د الةمد الط ري ظم ة مللف كتيب  ...وطرلقي

وخمةوو وخمةميلة  ولف  ف ه  الوروس  وسوق  الثميو  القراءات  يف  وطرلقي،    التله ص  روالة 

لقراءات، ال اول  وتويف سنة ثميو وس و ن وورظوميلة، و ذاو الرجالو وكثر من علمني جم وي يف ا

ي، فإاه ولف كتيظي ولدا ظود مي جمع وكثر منهمي إال وظي القيس  ع ةى ظن ع د الوزلز اإلس ندر

وطرلق،   روالة  آالف  س وة  على  لحتوي  ا زخر  وال حر  ا ك ر  الجيمع  تةع  سميه  سنة  وتويف 

 ي وصح حهي  وعشرلن وستميلة، وال زار النيس لللفوو يف كث ر القراءات وقل لهي ولرووو شيذ

 ."ظحةب مي وصا إل ه ، وو صح لدله  وال لن ر ولد عل ه 

وو  "وكذلك  اله يط،  س ا  م هج  الوز،  وظا  كفيلة  ا  وازي،  إقنيق  للط ري،  الوروس  سوق 

 . "روضة الميل ا

إل ه ، وصا  مي  ذكروا  وإامي  ش ئي،  لشترطوا  ل   وومثيله   القراءات    فهلالء  ظ ن  فهلطوا 

    ذا الفن.يف  له الةدارت لرجع إلى كتيبول نئذ لجب وو  الةح حة وغ ر ي،

مةي ر    ذه ظيلمتواتر فقا من القراءات،  يف    ولتضح لني وو  لالء الولميء وومثيله  ل  ل تفوا

وافق المةي ر الموت رت المقروء ظهي كيو   ر المتواتر والشيذ، وعل ه فمي  إامي ضمنوا تلك المةي

 ، كمي س ق ووو ظ ني ق ا ذلك.  متواترا، ومي خرج عنهي ل   عل هي ظيلشذوذ

 . املصادر اليت تضمنت القراءات الشاذة-4

مثا الشيذت،  ظيلقراءات  وصحيظهي  وفر  ي  مةنفيت  ظأو  نيك  القور  ظن  ال  القراءات  شواذ  لم ن 

 

 (.35/ 1النشر )    

 (.ظتةرف.36 -35/ 1افس المةدر )    
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وجخيلوله ت   ن  يف  عنهي الظن جنا  والمحتةب  واإللضيح  القراءات  شواذ  ذلك  وه  ،وغ ر 

  ذا النوق. يف  ولفت التامن المةنفيت 

مي تهي   وصا  المةنفيت  فهذه  عل هي وعل ه  ل    القراءات  من  لوته  فمي  الشيذت،  القراءات 

 . ظيلشذوذ

 القراءة من خالل دراستها من الكتب التى اهتمت بها.: احلكم على الثانياملطلب 
تويلى    ظدالة فيلفة، وجهد عظ   من خالر من ق ضه اهلل  القرآو ال رل  قد لظى ظونيلة  وو  وقور 

تحق قي  إال  ذلك  كيو  ومي  المتنوعة،  قراءاته  اختالف  على  تيمي،  ض طي  وض طهي  آليته،  لحفظ 

 . " َلَحاِفُظوَنِإنَّا َنْحُن نزْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه "من قيلا  قوله عزيف  لحفظ اهلل تويلى إليه كمي جيء

 قيم وصحيظهي ظوضوهي.  التاثنيلي تلك ال تب والمةنفيت يف  و ذه القراءات منثورت

فال جرم    من القراءات  وإذا تأصا واه ال ت نى ا ل يم الفقه ة والمويين التفة رلة إال على مي ث ت

 ا ة.الدراسيت القرآيف  لل يلث ن والدارس ن وو مورفة  رجتهي من ا  م ة ظم يو

ظأقوار ولمة القراء والولميء يف  إال من خالر ا خذ واالعت ير  قتتحق والحق وو  ذه الدراسة ال  

الطرق القراءات  المتود ت  والرواليت  المهتلفة  وسيا د  والنةوص  ووجوه  ا قوار  ومن  ذه   ،

وال يلث نالم الدارس ن  تت وو لدل  القراءيف    تود ت  ثم نة وك  رت تةيعا مجير عل   مي ت  د   ت 

 على مورفة الح   على القراءت و رجته.

 

الحة ن ظن ولمد ظن خيلوله ظن لمداو وظو ع د اهلل الهمذاين النحروي، اللغروي صريلب التةريا ف. وخرذ    

 "يف النحرو، وكترريب  "الجمرا  "وكتريب  "االشررتقيق  "عرن اظرن مجي رد،  ووظرا ظ ررر ظرن ا ا ريري، ولره كتريب 

 (.           2/178(، وف يت) 4/378(، شذرات الذ ب) 200/ 12يف سنة س و ن وثالثميلة. الوا )القراءات. تو

اإلمريم الوالمرة مرن ولرذق النحيت،وكريو  عثميو ظن جنى وظو الفتح الموصلى النحول اللغول، إميم الورظ ة،   

تةرب يف شرواذ القرراءات، ترو  له تةيا ف كث رت منهي الهةريلص يف فقره اللغرة، والمح  وكما علومه التةرلف،

 ( .19/311(، الوا ) 17/   17عالم الن الء) سن اثنت ن وتةو ن وثلثميلة. س ر و

 (.9سورت الحجر اآللة )    
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 :اآلتيوينبغي عند احلاجة إىل الرجوع إليها أن يراعى 
الوةر  وو ظحث الح   ال لحتيج إل ه إال يف القراءات التا ااقطع إسني  ي، فال لقرو ظهي يف  "  -1

ة لل حث عنهي الحيضر،  و القراءت إذا كيو مقروءا ظهي فذلك ل فا  ل ال على تواتر ي، وال ليج

 وصال ظا لجب اإللميو ظهي والوما ظهي مطلقي،  اه مقطوق ظةحتهي.

ومي جيء عن ظوض الولميء ممي لو   تضو ف ظوض القراءت المتواترت وو ر  ي فهو إمي وو ل وو 

غ ر   عن  وقد صي را  النحيت،  ظوض  عند  مشهور  كمي  و  عل ه،  مر و   فهذا  االختةيص  ذوي 

 ر  عل ه  ظمي ال مزلد عل ه.تةدل علميء القراءات لل

الولميء   وقوار  إلى  ف ه  وو لرجع  لن غا  وو ل وو صي را عن ظوض ذوي االختةيص، فهذا  وإمي 

للخذ منه ولر  إال اآلخرلن، لحما تلك ا قوار على محما لةن وو ر  ي على صيل هي، ف ا 

  ."ف هياةوص الشرق المطهر، وكفى ظتواتر القراءت ر ا على من ت ل  ف هي وو طون 

متواترت، قراءت  ر   وو  وا ر،  لمن  وتةدله  ل يو  وظو  اإلميم  فوله  ظمي  الشه ر  يف    وكفى  تفة ره 

 صن وه  ذلك.يف  ، ل ث شنع عل ه "ال حر المح ا"

وو وش ر إلى ظوض تلك النةوص، ق ا وو وافض لدل من  ذا ال حث، ول لك ولهي    ظاولحةن  

سطره    القيرئ ف مي  النص  النف س  ل يو   وظو  اإلميمإلى  ذا  سحيلب    ظقلمه  عل ه  لقور  ل ث 

ال لن غا،  و  ذه   و ذا الترج ح الذي لذكره المفةروو والنحولوو ظ ن القراءت ن  "الرلمة:

 

 (.23/ 1المنهيج يف الح   على القراءات )   

ًة ظِ َرِدهِ "وذلك عند قوله تويلى    وقررو  "سرورت ال قرت.ل رث قرير: (249جرزء مرن اآللرة )"إِالَّ َمِن اْغتََرَف ُغْرفرَ

تح الغ ن وقرو ال يقوو ظضمهي، فق ا:  مي ظمونى المةدر، وق را:  مري ظمونرى الحرم يو، ووظو عمر، و: غرفة، ظف

المغروف، وق ا: الغرفة ظيلفتح المرت، وظيلض  مي تحمله ال د، فإذا كيو مةدرا فهو على غ ر الةدر، إذ لرو جريء 

و مفووال ظره، ل وو مفوور اغترف محذوفي، وي: ميء، وإذا كيو ظمونى المغروف كيعلى الةدر لقير: اغترافة، و

قير اظن عط ة: وكيو وظو علا لرجح ض  الغ ن، ورجحه الط ري ولضي: وو غرفة ظيلفتح إامي  و مةدر على غ رر 

 اغتراف. ااتهى.
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صح حة كلهي  اهلل  القراءات  رسور  عن  ثيظتة  يف  ‘  ومرولة  لةن  وي ر  وجه  منهي  ول ا   ،

 ."الورظ ة، فال لم ن ف هي ترج ح قراءت على قراءت

 كتيظه الق   الدر المةوو.يف  ير على اهجه تلم ذه الوالمة الةم ن الحل ىوس 

 .املعول عليه يف احلكم على نقد القراء ما تضمنته طبقات القراء -2

الط قيت  وشهرومن   الذ  ا  تلك  للحيفظ  ال  ير  القراء  اظن   ،مورفة  للحيفظ  النهيلة  وغيلة 

 الجزري. 

الط ق ظ تب  االعت ير  لم ن  عل ه   يت ا خرلكمي  والح    ا عالم  تضمنت  لالء  مع التى   ،

 فقا.  لهتص ظيلقراءات فإامي  وو مي وصف ظه ولد القراء ف هي من ض ا وو جرحن  ه على الت

الذ  ا  الحيفظ  الدوري  وثنيء  قير  عمر  وظا  اإلميم يف    القيرلء،  ترجمة  لقور  ر ه  مورض 

ضو ف لرلد يف ض ا اآلثير ومي يف القراءات،  : وقور الدارقطنا"الدارقطنى عنه ظأاه ضو ف:

 

الرر  علرى مرن ر  تلرك ( ل رث وجري  يف 186 -8/185(، ولراجرع )588/ 2ال حر المح ا يف التفةر ر )   

 القراءت .

وقرد  "ل رث قرير "ملرك"و"ميلرك "د ذكر االخرتالف يف قرراءت قولره توريلى ومن  ذه النةوص مي قيله عن   

،  وَّ  اٍّ
ِقا القرراءَت ا خررل، و رذا غ رر َمْرضرِ ح كاٌّ فرلٍق إلدل القراءت ن على ا خررل ترج حرًا ل ري  ُلةرْ رجَّ

لقررآو  عرن الةر وة لر  لى ذلك مي ُروي عن ثولب واه قير: ] »إذا اختلرف اإِلعرراُب يف اكلت همي متواترٌت، وَلُدر  ع

ْلُت ا قول« اقله وظرو عمرر الزا رد  ْا إعراظًا على إعراب يف القرآو، فإذا َخَرْجُت إلى ال الم كالِم النيس فضَّ وفضِّ

 ( .1/48الدر المةوو ) "يف »ال واق ت«

لب قيلمريز ظرن ع ررد اهلل التركمريين ا صرا، الحرريفظ ال   رر المرلرخ صرريمحمرد ظرن ولمررد ظرن عثمريو ظررن   

التةيا ف الةيلرت يف ا قطير، مهر يف فن الحدلث وجمع ف ه المجيم ع المف دت ال ث رت، ميت سنة ثمريو وورظور ن 

 (.2/110وس وميلة.ال در الطيلع)

لحريفظ المشرهور؛ كريو عيلمرًا ليفظرًا وظو الحةن علا ظن عمر ظن ولمد ظن مهدي ال غردا ي الردارقطنا ا   

واافرر  ظيإلميمرة يف علر  الحردلث يف   رره، ولر  لنيزعره يف ذلرك ولرد مرن  يفوا.فق هًا علرى مرذ ب اإلمريم الشر

قرير الحريك : صرير الردارقطنى وولرد  اظراله، وكيو عيرفًا ظيختالف الفقهيء ولحفظ كث رًا من  واولرن الوررب.
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القراءت  وو   يف  وث يت  القراء  من  جميعة  وكذلك  إميم.  و  الحدلث،فث ت  ال ةيلا،  كنيفع، 

ولفص، فإاه  اهضوا ظأع يء الحروف ولرور ي، ول  لةنووا ذلك يف الحدلث كمي وو طيلفة  

القراءت. وكذا شأو كا   من ظرز يف فن، ول  لوتن ظمي من الحفيظ وتقنوا الحدلث، ول  لح موا 

 ."عداه

رظمي  ال يقتضي حكم أحد األئمة على قراءة بأنها صحيحة جواز القراءة بها اليوم،  -3 الح     و 

لقتضا الةحة التا ال ترقى إلى التواتر القرآين، ورظمي ت وو متواترت عند من ل   ظهي يف عةره  

 ."فهةوو ظلده فحةب، ث  ااقطع إسني  ي من ق ا المشي

 الودور عنهي.   لن غا ال  التا والمشيفهة خ ر طرلق لتلقى القراءات المتواترت 

 يف و خررا مررنهج و ررذا والتلقررا، المشرريفهة علررى توتمد وتداولهي  ي،روالته  يف  القراءات  كياتفقد  

 لورفرروو كررياوا وافةرره  الررروات وو المررنهج  ررذا سرردا  علررى والرردل ا  والضرر ا،  والتحري  التدق ق

 .ق مته

فإو القراءات ال لنفع ف هي إال المشيفهة فقا: إمي عرضًا وإمي سميعًا، فال لم ن وخذ ي من  "

الطرلق ن إطالقًا، وكذلك ض ا ولفيظ القرآو يف منتهى الدقة تميمًا ظح ث ال لقع ف ه غ ر  ذلن  

مشيفهة  ال س مي وقد عل  واه ال ظّد يف وخذ القرآو ولفظه وتولمه من االعتمي  على ال"  "خلا

المشيفهة وكثر إلى جياب ال تيظة، وواه ال ل تفى ظألد مي عن اآلخر، ظا رظمي كيو االعتمي  على 

 ."من ال تيظة ووولى

 

وغ ر مي.وف رريت  "المهتلررف والملتلررف  "و  "الةررنن  "صررنف كترريب وعةررره يف الحفررظ والفهرر  والررورق. 

 (.12/34، تيرلخ ظغدا )(3/464ط قيت الشيفو ة ال  رل) (،3/297ع يو)ا 

 (.424/  9س ر وعالم الن الء )    

 (.25/ 1المنهيج يف الح   على القراءات )   (3)

 .(102/ 1شرح مقدمة التةه ا لولوم التنزلا الظن جزي. )   

 (.104/ 1الواضح يف علوم القرآو. )    
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، وذلك الختالف القراءات عن روالة الحروف مونى ال تح مه إال المشيفهةيف    ومن المولوم وو

ا خرل   الولوم  من  ظيلدراس   التاغ ر ي  ف هي  االكتفيء  واالطالق،  لم ن  النظرلة   ذا   ولأتاة 

من خةو  غ ره  عن  الول   ظه  ذا  لتم ز  لمي  اظرا  إو ا  الاالجياب  يف    ص ةاالختالف  ل ث   ،

والمشيفهة من وفواه الش وخ المتقن ن لهذا    ظيلتلقاال تنض ا إال    القرآينكث را من وجوه ا  اء  

 الفن. 

لم"و الويلم ن  رب  كتيب  لنقا  الوس لة  من  المشيفهة  ا  غ ر ي  ال  واإلتقيو  الض ا  من  ف هي  ي 

 ."الوسيلا

تراا   " ظإظداق  الول ، وزا وا عل هي  مر الةن ن يف  ذا  وظدق و ا المشيفهة المتةلةلة على  وقد 

إتقيو   يف  الةووظة  لتةه ا  و عوت  عذوظة  من  ف هي  لمي  التلقا  سهولة  تضمن  ومهتلفة  متود ت 

 ."ل س من س  ا لنقله غ ر المشيفهةالتلقا، و ذا عل  ال لورفه إال و له، و

 عنه وعرضوا عل ه وسمووا منه. ‘ قى صحيظة رسور اهللوظيلمشيفهة تل"

  .ظضوي وس و ن سورت  ‘ فهذا اظن مةوو  لقور: واهلل لقد وخذت من يف رسور اهلل

مشيفهة  ووخذته ظيل  ال رل   و  ذا تنيقلت ا مة القرآو  ،وظيلمشيفهة تلقى التيظووو عن الةحيظة

 سيلمي عن التحرلف.  ج ال ظود ج ا لتى وصا إل ني

ول  لوثر   ضمن ثنيلي ال تب المهتةة  وجوه من القراءات رولت وو ذكرتوعل ه فمي وجد من  

ظقراءت  ذا   ويلووالغيلب ف مي كيو كذلك وو ل وو  على اص إميم موت ر ف هي وو ف من اة ت إل ه،

 .من ال حث وراءه، وال طيلا  ، فهو يف و اى  رجيتهالنوق

 

 كيلتةه ا واالختالس والتقل ا واإلميلة، وغ ر ذلك.   

 (.40/ 1الوج ز يف ل   تجولد ال تيب الوزلز .)    

/ 1القور الموت ر يف ظ يو اإلعجيز للحروف المقطوة من فواتح الةرور. إلريس محمرد لررب آر خطريب )    

215.) 

 (.48/ 9رل ) فتح ال ي   
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وو ت وو القراءت صح حة مشهورت وخذ ي من قرو ظهي، عن ض ا مثله لتى لح      لن غاومن ث   

 . عل هي ظيلةحة
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 اخلامتة
 رليب  ذا ال حررث ظفضررا اهلليف  الحمد هلل على مي واو  على من شمور رلمته، وظود وو عشت

 : للاي كم و اوو وش ر إلى ظوض النتيلج، ظا و مهي،  ظا  لحةن تويلى،

 . الولاالتأك د على وو المةدر الول د للقراءات القرآا ة  و  – 1

اهلل  -2 فضا  من  القرآو    ¸  وو  ظحفظ  ت فلوا  الذلن  ا لمة،  من  لهي  ق ض  وو  ا مة  على  ذه 

ققوو من الولميء، وا فذاذ  ال رل  ظقراءاته المتود ت، ورواليته المهتلفة، وقد شهد لهلالء المح

 مهتلفة.على مر القروو ال

الوشوو    -3 القراءات  ال وم  ا  ظهي  منهي صح ح رالقراءات المقروء  متواترت، ومي كيو  ، وكلهي 

 مةتفيض ممي  و من ق  ا ا  اء فهو ملحق ظيلمتواتر ل مي،  اه من القرآو المقطوق ظه. 

للزم    -4 مت وة،  سنة  القراءت  لر  يوو  ل   ث تت  فإذا  إل هي،  والمة ر  ظهي،  وا خذ  ق يس    ق ولهي 

 عرظ ة وال فشو لغة. 

وتفض ا   -5 متواترت،  قراءات  ر   من  التفة ر  وولمة  الولميء،  من  ا لمة  ظوض  ف ه  وقع  مي  وو 

تواتر  ذه القراءات،  يف    القور ظه اظرا لةحتهي، و ذا ال لقدح  لن غاظوضهي على ظوض، ممي ال  

 اظرا إلجميق ا مة على ذلك. وو صحتهي، 

 والرواليت   المهتلفة  أقوار ولمة القراء والولميء يف وسيا د الطرقظ وجوب ا خذ واالعت ير  -6

 ، فه  وولى النيس ظهذا الفن. ووجوه القراءات المتود ت

ث ت واه ل  لقرو ظهي   التااعتنت ظيلقراءات من القراءات    التاال تب والمةنفيت    يف  مي وجد  -7

  راءت الةح حة وال و و صحةلح   عل هي ظيلشذوذ، اظرا لفقد ي شرط من و   شروط الق  فإاه

 . الةند

  الةند   صحةل س كا مي لوزل إلى القراء الة وة وو الوشرت تجوز القراءت ظه، ظا ال ظد من  -8

 والتلقا. 

ل واه وا ر  فهو من ق  ا القرآو، ومن ث  ل فر من جحده، اظرا  مي قطع ظةحته من القراءات -9
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مع ا خرل ظمثيظة اآللة  فهاعلى ذلك النحو  ومي من الدلن ظيلضرورت، وكا قراءت ث تتلش ئي مو

 .  كال مي لق لجب اإللميو ظهمي والوما ظهمي، وسواء كياتي قراءت ن وم وكثرمع اآللة 

الموت رت  -10 الةح حةيف    الشروط  القراءات  الولميء    التا   ق ور  من  المحققوو  اعتمد ي 

والجميعة   الرسورا فذاذ،  زمن  منذ  وصولهي  ظ‘  كيات  واكتملت  الورضة ،  ظود  يلتحدلد 

من ووجه القراءات واتةا ظه، ووافق   ‘ ا خ رت، ل ث ال تجوز القراءت إال ظمي وقرو ظه الرسور

ف القرآو،  لغة  ووافق  ا خ رت،  الورضة  مقتضى  على  المةحف  عل ه  رس   تلك مي  وو  جرم  ال 

 .على  ذا النحو ‘ ا ركيو مةتقيت ممي تواتر اقله عن الرسور

الض ا وا  اء واإلتقيو، و ذا لدر على  يف    رضى اهلل تويلى عنه  كياوا قمةوو الةحيظة    -11

والتزل ف،   والتحرلف  والت دلا  له عن الو ث  تويلى، وص ياته   مدل ل ه  الشدلد ل تيب اهلل 

مي لدث من ق ا الفيروق، و شيم ظن ل   ، وكذلك مي لدث وقت جمع  ولتضح ذلك جل ي ف 

 .الةدلق وعثميو للقرآو ال رل 

 ا الوس لة لنقا كتيب رب الويلم ن لمي ف هي من الض ا واإلتقيو ال غ ر ي من   شيفهةالم  -12

 . الوسيلا

،  ¸  لتولقه ظ تيب اهللعل  القراءات من وجا الول  قدرا، ووشرفهي منزلة، وورفوهي م ياة؛   -13
  وكالمه الم  ن.

 راءات. اخت ير وض ا القيف  الوثميينالتأك د على و م ة الرس    – 14

 :اآلتيعلى النحو  فهيت قرتاحاأما اال
ووصى ظضرورت اال تميم ظول  القراءات، فهو من الولوم المتولقة ظيلقرآو، والذل لحتيج إلى  -1

الول  ظغ ره من علوم اللغة، وغ ر ي   الوث قة لذلك  لتولق ظيلةلة  ف مي  ال حث، وخيصة  ضرورت 

 من الولوم.  

القرضرورت    -2 تلقا  على  ظهي،المحيفظة  المشيفهة  واستمرار  المتواترت  الوشر  وتلق نهي    اءات 

 . للنيشئة ج ال إثر ج ا
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القرآا ة، وذلك لتى لول  الجم ع واهي من عند اهلل تويلى،   -3 القراءات  الوما على اشر كتب 

 لحفظ القرآو ال رل  وايسي على مر الوةور.    أقد  ¸ وواه

 ، فهذا ا مر لضمن ظفضا اهلل تويلى والشيذتمةي ر القراءات المتواترت وجوب -4

 الحفيظ على القراءات ولحم هي من االادثير، ول رز محيسنهي للويلم ن.

الوجه ا كما، وضرورت  راسة    -5 الول  على  الوا  ة والضو فة وجوب  راسة  ذا  ا سيا د 

 م ذوب. لفيوي على صحة لروفه من وو لدخلهي مي ل س منهي ممي  و ضو ف وو منةوخ وو

الش هيت  -6 لدراسة  وذلك  والدارس ن،  ال يلث ن،  تواصا  وعداء    التاضرورت  ظهي  لتولق 

من   الطون  المةتشرق ناإلسالم،  لحيولوو  والذلن  تلك  يف    وغ ر  ،  طرلق  ال رل  عن  القرآو 

وولوليت  ذا   وعظ   من  الذل  و  الحق قة  وجه  وت   ن  والشيذت،  الةح حة  ظنوع هي  القراءات 

 الدلن. 
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 فهرس املصادر واملراجع
 : القرآن الكريم.أوال

كتب التفسري ثانيا:

  ظن   محمد  ظن  محمد  الومي ي  الةوو   وظو.  ال رل   ال تيب  مزالي  إلى  الةل    الوقا  إرشي   -

 .ظ روت –  الورظا التراث إل يء  ار: النيشر( ç 982: المتو )  مةطفى

  ظن   لوسف  ظن  علا  ظن  لوسف  ظن  محمد  ل يو  وظو  :المللف.  التفة ر  يف  المح ا  ال حر  -  2

 الف ر    ار:  النيشر.جم ا  محمد  صدقا:  المحقق(. ç  745:  المتو )  ا ادلةا  الدلن  وث ر  ل يو

 . ç 1420: الط وة.ظ روت –
  المج د«   ال تيب  تفة ر  من  الجدلد  الوقا  وتنولر  الةدلد  المونى  تحرلر»  والتنولر  التحرلر  -  3

  الدار :  النيشر(ç  1393)ت  التواةا  عيشور  ظن  الطي ر  محمد  ظن  محمد  ظن  الطي ر  محمد

  .ç 1984: النشر سنة.تواس – للنشر التواة ة
  ث    ال ةري  القرشا  كث ر  ظن  عمر   ظن   إسميع ا  الفداء  وظو(كث ر  اظن)  الوظ    القرآو  تفة ر  -  4

 ة، الولم   ال تب   ار:  النيشر.الدلن  شمس  لة ن  محمد:  المحقق(ç  774:  المتو )   الدمشقا

 .ç 1419 - ا ولى: الط وة.ظ روت –  ظ ضوو علا محمد منشورات
 جوفر وظو اآلملا، غيلب ظن كث ر  ظن لزلد ظن جرلر ظن محمد. القرآو تأولا يف ال  يو جيمع - 5

: الط وة. الرسيلة ملسةة: النيشر. شيكر محمد ولمد: المحقق(. ç  310: المتو ) الط ري

 م. 2000- ر 1420  ا ولى،

 فرح   ظن  ظ ر  وظا  ظن  ولمد  ظن  محمد   اهلل  ع د  وظو:  المللف.القرآو   ل يم  معالجي  -  6

 ال ر وين   ولمد:  تحق ق(.ç  671:  المتو )   القرط ا  الدلن  شمس  الهزرجا  ا اةيري

 م.1964- ر  1384الثيا ة،:  الط وة.القي رت  –  المةرلة  ال تب   ار:  النيشر.وطف ش  وإظرا   

 . م 1964
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 ظن   لوسف  ظن  ولمد  الدلن،  شهيب  الو يس،  وظو.  الم نوو  ال تيب  علوم  يف  المةوو  الدر  -  7

 محمد   ولمد  الدكتور:  المحقق(ç  756:  المتو )  الحل ا   ظيلةم ن  الموروف  الدال   ع د

   . مشق القل ،  ار: النيشر.الهراط

  اهلل   ع د  ظن  محمو   الدلن  شهيب.  المثيين  والة ع  الوظ    القرآو  تفة ر  يف   المويين  روح  -  8

 ال تب    ار:  النيشر.عط ة  ال يري  ع د  علا:  المحقق  (ç  1270:  المتو )   ا لوسا  الحة نا

 . ç 1415 ا ولى،: الط وة.ظ روت – الولم ة
  ظن   لوسف  ظن  ولمد  الدلن،  شهيب  الو يس،  وظو.  ا لفيظ  وشرف  تفة ر  يف  الحفيظ  عمدت  -  9

  ع وو   يساظ  محمد:  المحقق(ç  756:  المتو )  الحل ا  ظيلةم ن  الموروف  الدال   ع د

 .م 1996  - ر 1417  ا ولى،: الط وة.الولم ة ال تب   ار: النيشر.الةو 

( ç  1250:  المتو )   ال منا  الشوكيين  اهلل  ع د  ظن  محمد  ظن  علا  ظن  محمد.  القدلر  فتح  -  10
 .ç 1414 - ا ولى: الط وة.ظ روت  مشق، - الط ب ال ل   ار كث ر، اظن  ار: النيشر
  القيس    وظو.  التأولا  وجوهيف    ا قيولا  وع وو  التنزلا  غوامض  لقيلق  عن  ال شيف  -  11

 الورظا   ال تيب   ار:  النيشر(  ç  538:  المتو )  اهلل  جير  الزمهشري  ولمد،  ظن  عمرو  ظن  محمو 

  .ç 1407 - الثيلثة: الط وة.ظ روت –
  إسحيق   وظو  الثول ا،  إظرا     ظن  محمد   ظن  ولمد.  القرآو  تفة ر  عن  وال  يو  ال شف  -  12

 اظ ر   ا ستيذ:  وتدق ق  مراجوة.عيشور  ظن  محمد  وظا  اإلميم:  تحق ق(  427ç:  المتو )

- ر  1422  ا ولى:  الط وة.ل نيو  –  ظ روت  الورظا،  التراث  إل يء   ار:  النيشر.الةيعدي

 م.  2002

 الرلمن   ع د  ظن  غيلب  ظن  الحق  ع د  محمد  وظو.  الوزلز  ال تيب  تفة ر  يف  الوج ز  المحرر  -  13

 الشييف   ع د  الةالم  ع د:  المحقق( ç  542:  المتو )  المحيرظا  ا ادلةا  عط ة  ظن  تميم  ظن

  .ç 1422 - ا ولى: الط وة.ظ روت – الولم ة ال تب   ار: النيشر.محمد
(  311ç:  المتو )  الزجيج  إسحيق  وظو   سها،  ظن  الةري  ظن  إظرا   .  وإعراظه  القرآو  مويين  -  14
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  م. 1988 - ر 1408ولىا  الط وة.ظ روت – ال تب عيل : النيشر

دٍ   َوظُو  الةنة،  مح ا  القرآو  تفة ر  يف  التنزلا   مويل   -  15  ظن   محمد  ظن  َمْةُوو ٍ   ظْنُ   الُْحَة ْنُ   ُمَحمَّ

  إل يء    ار:  النيشر.المهدي  الرزاق  ع د:  المحقق(  ç  510:  المتو )   الشيفوا  ال غوي  الفراء

   .ç 1420 ا ولى،: الط وة.ظ روت– الورظا  التراث
 : كتب علوم القرآن الكريم.ثانيا

  911: المتو ) الة وطا الدلن جالر ظ ر،  وظا ظن الرلمن  ع د القرآو علوم يف اإلتقيو - 1
ç)ر  1394:الط وة لل تيب الويمة المةرلة اله ئة: النيشر.إظرا    الفضا وظو محمد: المحقق 

 .م 1974  -

  ع د ظن ولمد ظن سو د ظن الرزاق ع د ظن صي ق مةطفى. الن ولة وال الغة القرآو إعجيز - 2

 ç 1425 الثيمنة الط وة.ظ روت –  الورظا ال تيب   ار: النيشر(1356ç: المتو )  الرافوا  القي ر
 .م 2005 -

 ُشه ة   وظو  سولل   ظن  محمد  ظن  محمد .  التفة ر  كتب  يف  والموضوعيت  اإلسرال ل يت-3

 .الراظوة: الط وة الةنة م ت ة: النيشر( ç 1403: المتو )

  الزركشا   ظهي ر  ظن  اهلل  ع د  ظن  محمد  الدلن  ظدر  اهلل  ع د  وظو.  القرآو  علوم  يف  ال ر يو  -  4

الط و  الفضا  وظو  محمد:  المحقق(ç  794:  المتو ) /  1376ا ولى،:  ةإظرا   .    م 1957 ر 

 .وشركيله الحل ا ال يظا ع ةى الورظ ة ال تب إل يء  ار: النيشر

 .الروما سل ميو  ظن الرلمن ع د ظن فهد.  . و ال رل  القرآو  علوم يف  راسيت- 5

   م.2003 - ر 1424عشرت  الثيا ة: الط وة.للمللف محفووة الط ع لقوق: النيشر

 ع د /الدكتور . ال رل  القرآو قراءات  يف المةتشرق ن ووو يم الوثميين المةحف رس  – 6

 .و  ة م ت ة: النيشر.شل ا إسميع ا الفتيح

 الط ير  ايصر ظن سل ميو ظن  مةيعد  .جزي الظن التنزلا وملول التةه ا مقدمة شرح - 7

 . ç 1431 ا ولى،: الط وة.الجوزي  اظن  ار: النيشر.الج ر صيلح ظن ايصر ظن ظدر: ظهي اعتنى
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 الم ت ة :  النيشر.الةندي  الغفور  ع د  الق وم  ع د  طي ر  وظو.   .القراءات  علوم  يف  صفحيت  -  8

 . ç 1415 -ا ولى: الط وة.ا مدا لة
 ظن   الفتح  ظن  المةتغفر  ظن  محمد  ظن  الموتز  ظن  محمد  ظن  جوفر  الو يس  وظو.القرآو  فضيلا  -  9

  ار :  النيشر.الةلوم  فيرس  ظن  ولمد:  المحقق(ç  432:  المتو )  النةفى  المةتغفرل،  إ رلس

 . م 2008 ا ولى،: الط وة.لزم اظن

 المويرف م ت ة: النيشر (1420ç: المتو ) القطيو خل ا ظن منيق.القرآو علوم يف م يلث - 10

 . م1421ç- 2000 الثيلثة الط وة: الط وة.والتوزلع للنشر

  الراظوة  الط وة:  الط وة.للمالل ن  الول    ار:  النيشر.الةيلح  ص حا.القرآو  علوم  يف م يلث  -11

   .م2000 لنيلر/  والوشروو

  الةجةتيين   يا ز   ا شوث  ظن  سل ميو  ظن  اهلل  ع د   او ،  وظا  ظن  ظ ر  وظو.  المةيلف  -  12

: الط وة.القي رت.  مةر-الحدلثة  الفيروق:  النيشر.ع ده  ظن  محمد:  المحقق(316ç:  المتو )

 م.2002 ر/1423 ا ولى،

  ا ولى، :  الط وة. مشق  –  القل    ار:  النيشر. الجرما  محمد  إظرا   .  القرآو  علوم  موج   -  13

 م. 2002 ر/1422

 الداين   عمرو  وظو  عمر   ظن  عثميو  ظن  و دس   ظن  عثميو.ا مةير  مةيلف  رس   يف  المقنع  -  14

 .القي رت ا ز رلة، ال ل يت م ت ة: النيشر.قمحيوي الةي ق محمد: المحقق( 444ç: المتو )

ْرقيين  الوظ   ع د محمد.القرآو علوم يف الورفيو مني ا - 15  ( ç 1367: المتو ) الز 
   .لثيلثةا الط وة: الط وة.وشركيه الحل ا ال يظا ع ةى مط وة: النيشر

  ال ل     ار:  النيشر. مةتو   لب  الدلن  مح ى  ال غي،   لب  مةطفى.القرآو  علوم  يف  الواضح  -  16

 م. 1998 ر1418 الثيا ة،: الط وة. مشق – االاةيا ة الولوم  ار/  الط ب

  .القراءات كتبثالثا: 
  رمهتي ظن  محمد ظن َلّموش طيلب وظا ظن  م ا محمد وظو القراءات مويين عن اإلظياة - 1
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  الفتيح ع د الدكتور: المحقق( 437ç: المتو )  الميل ا القرط ا ا ادلةا ث  الق رواين الق ةا

 . والنشر للط ع مةر اهضة  ار: النيشر. شل ا إسميع ا

 الغنا   ع د  ظن  ولمد  ظن  محمد  ظن  ولمد  عشر  ا رظوة  القراءات  يف  ال شر  فضالء  إتحيف-2

   ار :  النيشر.مهرت  واس:  المحقق(ç  1117:  متو ال)  ظيل نيء  الشه ر  الدلن  شهيب  الدم يطّا،

 . ç 1427 – م2006 الثيلثة،: الط وة ل نيو – الولم ة ال تب
 الجيموة: النيشر. ا م ن محمد محمد س دي  ظن محمد.  .القراءات علميء عند اإلسني  - 3

 .ç 1425 - 37 الةنة - 129 الود : الط وة.المنورت ظيلمدلنة اإلسالم ة
  وظو   الغرايطا،  ا اةيري  خلف  ظن  ولمد  ظن  علا  ظن  ولمد.  الة ع  القراءات  يف  اإلقنيق-4

   .للتراث الةحيظة  ار: النيشر(ç 540: المتو )  ال َيذِش ظيظن الموروف جوفر،

رت  الشيط  ة  طرلقا  من  المتواترت  الوشر  القراءات  يف  الزا رت  ال دور  -  5  الشيذتُ   القراءاُت   -  والد 

: المتو )  القيضا  محمد  ظن  الغنا   ع د   ظن  الفتيح  ع د.الورب  لغة  من  وتوج ههي

1403ç )ل نيو – ظ روت الورظا، ال تيب  ار: النيشر.  

: المتو ) الداين عمرو وظو عمر ظن عثميو ظن سو د ظن عثميو الة ع  القراءات يف الت ة ر - 6

 /ç 1404 يا ة،الث: الط وة ظ روت  – الورظا ال تيب  ار: النيشر.ترلزر اوتو: ق( المحقه 444
 . م1984

: المتو )  الداين عمرو وظو عمر ظن عثميو  ظن سو د  ظن عثميو الة ع القراءات يف ال  يو جيمع -7

444ç )اإلميرات – الشيرقة جيموة: النيشر . 

  ظجيموة  وط يعتهي   الرسيلا  ظ ن  التنة ق  وت   القرل  وم  جيموة   من  ميجةت ر  رسيلا  ال تيب  وصا)

 م. 2007 ر/1428 ا ولى،: الط وة(الشيرقة

  ال غدا ي   مجي د  ظن  ظ ر  وظو  التم ما،  الو يس  ظن  موسى  ظن  ولمد.القراءات  يف  الة وة  -  8

 1400  لثيا ة،:  الط وة. مةر  –  المويرف   ار:  النيشر. ض ف  شوقا:  المحقق( ç  324:  المتو )

ç. 



  

  147   
 

 )أنواعها، والضوابط العلمية للحكم عليهاالقراءات 

 جملة 

ية كل

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 لم ت ة ا:  النيشر.الةندي  الغفور  ع د  الق وم  ع د  طي ر  وظو.   .القراءات  علوم  يف  صفحيت  -  9

 . ç 1415 -ا ولى: الط وة.ا مدا لة
  محمد   تحق ق  ç(  370)  ت  خيلوله  ظن  ولمد  ظن  الحة ن  ع داهلل  وظى.  الشيذت  القراءات  -  10

 . م2008 -ر 1428 ا ولى الط وة ظطنطي للتراث الةحيظة   ار النيشر الشو ياى ع د

 عق ا ظن محمد ظن ج يرت نظ علا ظن  لوسف.عل هي الزالدت  وا رظو ن القراءات يف ال يما - 11

 ظن الة د ظن جمير: المحقق(465ç: المتو )  المغرظا ال ش ري الُهَذلا القيس  وظو سوا ه ظن

 . م ç - 2007 1428 ا ولى،: الط وة. والنشر للتوزلع سمي ملسةة: النيشر.الشيلب رفيعا

 محمد ظن محمد ري،الجز اظن اله ر  وظو الدلن شمس. الوشر القراءاتيف  النشر ط  ة متن - 12

: الط وة.جدت الهدل،  ار: النيشر.الزغ ا تم   محمد: المحقق( 833ç: المتو ) لوسف ظن

  .م ç - 1994 1414 ا ولى،

  ظن الرلمن ع د الدلن شهيب القيس   وظو.الوزلز ظيل تيب تتولق علوم إلى الوج ز المرشد -13

 ط ير:  المحقق( 665ç:  المتو ) مةشي ظأظا الموروف الدمشقا المقدسا إظرا    ظن إسميع ا

   م.1395/1975: النشر سنة.ظ روت – صي ر  ار:  النيشر. قوالج آلتا

  جنا ظن عثميو الفتح وظو.عنهي واإللضيح القراءات شواذ وجوه ت   ن يف المحتةب -14

 .اإلسالم ة للشئوو ا على المجلس-ا وقيف وزارت: النيشر( 392ç: المتو )  الموصلا

 . م1420ç- 1999: الط وة

 الم ت ة: النيشر. (ç 1419: المتو )  الطولا رزق الة د. القراءات علوم يف مدخا - 15

 م. 1405/1985 ا ولى: الط وة.الف ةل ة

:  المتو ) منةور وظو الهروي، ا ز ري  ظن ولمد ظن محمد.لألز ري القراءات مويين -16

370ç )الورظ ة الممل ة سوو  لملكا جيموة - اآل اب كل ة يف ال حوث مركز: النيشر 

 .  م.1991 ر/1412 ا ولى،: الط وة.الةوو لة

 .الدوسري  سو د ظن إظرا   .  . القراءات  على الح  يف  المنهيج -17
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  ظن محمد ظن محمد الجزري، اظن اله ر   وظو الدلن شمس. الطيل  ن  ومرشد المقرل ن منجد -18

 .  م1420ç -1999 ا ولى: الط وة.الولم ة  ال تب  ار: النيشر( 833ç: المتو ) لوسف

  ظن  محمد ظن محمد الجزري، اظن  اله ر  وظو الدلن شمس. الوشر القراءات يف النشر -19

 المط وة:  النيشر(ç 1380 المتو )  الض يق  محمد علا:  المحقق(ç 833:  المتو ) لوسف

 .  ال  رل التجيرلة

 . ا م ن  محمد محمد  ديس   ظن محمد.  .الوزلز ال تيب تجولد ل   يف الوج ز -20

 م. 2002 ر/1422 ا ولى،: الط وة.المنورت المدلنة والح  ، الولوم م ت ة: النيشر

 رابعا: كتب احلديث الشريف وخترجيه. 
  ع د   ظن  محمد  ظن  اهلل  ع د  ظن   لوسف  عمر  وظو.وا سيا د  المويين  من  الموطأ  يف  لمي  التمه د - 1

  ع د  محمد,  الولوي  ولمد ظن مةطفى: تحق ق(463ç :المتو )  القرط ا النمري  عيص  ظن ال ر

 1387:  النشر  عيم.المغرب  –  اإلسالم ة  والشلوو  ا وقيف  عموم  وزارت:  النيشر.ال  ري  ال   ر

ç.
 صح ح=  ووليمه وسننه ‘ اهلل رسور ومور من المهتةر الةح ح المةند الجيمع - 2

 ç(256)ت  االجوف ال هيري  ع داهلل وظو إسميع ا ظن  محمد. ال هيري
  ظإضيفة  الةلطيا ة  عن  مةورت)  النجيت  طوق   ار:  النيشر.النيصر  ايصر  ظن  ز  ر  محمد:  المحقق

 . 1422ç ا ولى،: الط وة( ال يقا  ع د فلا  محمد ترق  

  ال غوي   الفراء  ظن  محمد  ظن  مةوو   ظن  الحة ن  محمد  وظو  الةنة،  مح ا.الةنة  شرح  -  3

  الم تب :  النيشر.الشيولش  ز  ر  محمد- رالوطا  شو ب:  تحق ق(516ç:  المتو )   الشيفوا

 .م1403ç - 1983 الثيا ة،: الط وة.ظ روت  مشق، - اإلسالما

  الدلن اور الحةن وظو محمد،( سلطيو)  ظن علا.ا ثر و ا مةطلحيت يف الف ر اه ة شرح - 4

  قهلق غدت، وظو الفتح ع د الش خ: له قدم: المحقق(1014ç: المتو ) القيري الهروي المال

 .ظدوو.ظ روت/  ل نيو - ا رق    ار: النيشر.تم   ازار و  ث  تم   ازار محمد: عل ه وعلق
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 الهط ب   مهدي  ظن  ولمد  ظن  ثيظت  ظن  علا  ظن  ولمد  ظ ر  وظو.الحدلث  وصحيب  شرف  -5

 الةنة   إل يء   ار:  النيشر.ووغلا  خطا  سو د  محمد.   :  المحقق( 463ç:  المتو )  ال غدا ي

  .واقرت – الن ولة

  الشيفوا الوةقالين الفضا وظو لجر ظن علا ظن ولمد.ال هيري صح ح شرح ال يري فتح - 6

  ع د فلا  محمد: وولي لثه ووظواظه  كت ه رق .ç 1379 ظ روت، - المورفة  ار: النيشر(852)ت

 . الهط ب الدلن محب: ط وه على ووشرف وصححه ظإخراجه قيم.ال يقا

   .ظيز ظن اهلل  دع ظن الوزلز ع د:  الوالمة تول قيت عل ه

 لمدوله  ظن  محمد  ظن  اهلل  ع د  ظن  محمد   الحيك   اهلل  ع د  وظو.الةح ح ن  على  المةتدرك  -  7

:  تحق ق(ç  405:  المتو )   ال  ع  ظيظن  الموروف  الن ةيظوري  الطهميين  الض ا   الح    ظن  ُاو     ظن

-  ر 1411  ا ولى،:  الط وة.ظ روت  –  الولم ة  ال تب   ار:  النيشر.عطي  القي ر  ع د  مةطفى

   .م1990

  الحجيج   ظن  مةل .  ‘  اهلل  رسور  إلى  الودر  عن  الودر  ظنقا  المهتةر  الةح ح  المةند  -  8

: النيشر.  ال يقا  ع د  فلا   محمد:  المحقق(ç  261:  المتو )  الن ةيظوري  القش ري  الحةن  وظو

   .ظ روت – الورظا التراث إل يء  ار

 . خامسا: كتب الرجال والرتاجم

  الحةن   سو د  وظى/    لإلميم  ،  ظوض  عن  ظوضه   ووخذ  ومرات ه   ال ةرل ن  نالنحول   وخ ير  -  1

 ،   القي رت  –  اإلعتةيم   ار.    ال ني  إظرا     محمد.     /    تحق ق  ،  368ç  ت  –  الة را   اهلل  ع د  ظن

 . م1405ç - 1985 ا ولى/  ط

  شقا الدم  ث   ال ةري  القرشا  كث ر  ظن  عمر  ظن  إسميع ا  الفداء  وظو  والنهيلة  ال دالة  -  2

 م. 1986 ر/1407: النشر عيم.الف ر   ار: النيشر(774ç: المتو )

  الشوكيين  اهلل ع د ظن محمد ظن علا ظن محمد. الةيظع  القرو ظود  من ظمحيسن الطيلع ال در - 3

 .ظ روت – المورفة  ار: النيشر( ç 1250: المتو ) ال منا
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  الة وطا الدلن جالر ظ ر، وظا ظن الرلمن ع د.والنحيت اللغول ن ط قيت يف الوعيت ظغ ة - 4

 .ص دا/  ل نيو  - الوةرلة الم ت ة: النيشر.إظرا    الفضا وظو محمد: المحقق(911ç: المتو )

  –  آظي ي  الف روز  لوقوب  ظن  محمد  الدلن  مجد/    لإلميم   ،   واللغة  النحو  ولمة  تراج يف    ال لغة-5

  ا ولى /   ط ، ال ولت   –  مااإلسال التراث   إل يء جمو ة. المةري محمد/  تحق ق ، 817ç ت

1407 ç .  
:  المتو )  اهلل ع د وظو ال هيري، المغ رت ظن إظرا    ظن إسميع ا ظن محمد.ال   ر التيرلخ - 6

256ç )ع د محمد: مراق ة تحت ط ع. الدكن – آظي  ل در الوثميا ة، المويرف  الرت: الط وة  

 .خيو المو د

  /تحق ق ، لجر ظن على ظن ولمد الحيفظ الثيمنة لةالمي وع يو مورفةيف  ال يمنة الدرر  - 7

 . الحدلثة ال تب  ار –  الحق جي  س د محمد

 ،   ç  765ت  الدمشقى  الحة نى  لمزت  ظن  على  ظن   محمد  اإلميم  –  الحفيظ  تذكرت  ذلا  -8
   .ظدوو – الولم ة  ال تب  ار – القدسى  الدلن لةيم /تحق ق 

 ا ولى /ط ، و  ة  م ت ة – عمر محمد  على /تحق ق ، الة وطى الحيفظ الحفيظ ط قيت - 9

  . م1973 – ر 1393

 تقا الدمشقا،  الشه ا ا سدي عمر ظن محمد ظن ولمد ظن ظ ر وظو.الشيفو ة ط قيت - 10

  عيل : النشر  ار.خيو الول   ع د الحيفظ.  : المحقق(851ç: المتو ) شه ة قيضا اظن الدلن

 . ç 1407 ا ولى،: الط وة.ظ روت – ال تب
: المتو )  الة  ا الدلن تقا ظن الو يب ع د الدلن تيج.ال  رل الشيفو ة ط قيت -11

771ç )للط يعة  جر: النيشر.الحلو محمد الفتيح ع د.   الطنيلا محمد محمو .  : المحقق 

 .  1413ç الثيا ة،: الط وة.والتوزلع والنشر

  الدمشقا ث  ال ةري شاالقر  كث ر  ظن عمر ظن إسميع ا الفداء وظو.الشيفو  ن ط قيت -12

 م ت ة: النيشر.عزب محمد زلنه  محمد    يش ، عمر ولمد  : تحق ق(774ç: المتو )
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 .  م ç - 1993 1413: النشر تيرلخ.الدلن ة الثقيفة

 ال ةري،  ظيلوالء، الهيشما من ع ظن  سود ظن محمد اهلل ع د وظو.ال  رل الط قيت - 13

   ار: النيشر.عطي القي ر ع د محمد: تحق ق(230ç :المتو ) سود ظيظن الموروف ال غدا ي

 م. 1410/1990 ا ولى،: الط وة.ظ روت – الولم ة ال تب

  الميل ا الداوو ي الدلن شمس  ولمد، ظن علا ظن محمد.للداوو ي المفةرلن ط قيت -14

  من لجنة: وعالمهي وض ا النةهة  راجع.ظ روت – الولم ة ال تب   ار: النيشر(945ç: المتو )

 .النيشر ظإشراف ولميءال

 ظن   محمد  ظن  محمد  الجزري،  اظن  اله ر  وظو  الدلن  شمس.القراء  ط قيت  يف  النهيلة  غيلة  -15

  ç  1351  عيم  مرت   ور  ظنشره  عنا:  الط وة.ت م ة  اظن  م ت ة:  النيشر(ç  833:  المتو )   لوسف
 . ظرجةتراسر. ج

:  المتو )  الوةقالين  لجر نظ  ولمد ظن محمد ظن  علا ظن ولمد الفضا وظو.الم زاو لةيو - 16

852ç )ظ روت .  للمط وعيت  ا علما  ملسةة:  النيشر.الهند  –  النظيم ة  المورف   الرت:  المحقق  

 .م1971/ هـ1390 الثيا ة،: الط وة.ل نيو –

 مويذ ظن ل يو ظن ولمد ظن ل يو ظن محمد ا قطير فقهيء ووعالم ا مةير علميء مشي  ر - 17

:  عل ه وعلق ووثقه لققه(ç 354: المتو )  ال ُةتا الدارما، ليت ، وظو التم ما، َمْو َد، ظن

 . المنةورت – والتوزلع والنشر للط يعة الوفيء  ار: النيشر. اظرا    على مرزوق

 م. 1411/1991 ا ولى: الط وة

  ظن عثميو ظن ولمد ظن محمد اهلل  ع د وظو الدلن شمس.الرجير اقد يف االعتدار م زاو - 18

  للط يعة المورفة   ار: النيشر.ال جيوي محمد علا: تحق ق(ç 748: المتو )   االذ َقيْلميز

 .م  ç - 1963 1382 ا ولى،: الط وة.ل نيو – ظ روت والنشر،

(  ç  764: المتو )  الةفدي ول ك ظن خل ا الدلن صالح.الوم يو ا ت يف الهم يو ا ث -19
 – ظ روت الولم ة، ال تب   ار :النيشر.عطي القي ر ع د مةطفى: لواش ه ووضع عل ه علق
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 م. 2007 ر/1428ا ولى: الط وة.ل نيو

 ( 764ç: المتو ) الةفدي اهلل  ع د ظن ول ك ظن خل ا الدلن صالح.ظيلوف يت الوايف - 20

 عيم.ظ روت –  التراث إل يء  ار: النيشر.مةطفى وتركا ا رايؤوط ولمد: المحقق

 م. 2000 ر/1420:النشر

  ظن إظرا    ظن محمد ظن ولمد الدلن شمس الو يس وظو.الزميو وظنيء يءووا  ا ع يو وف يت -21

 .ع يس إلةيو: المحقق(ç 681: المتو ) اإلرظلا ال رم ا خل يو اظن ظ ر وظا

   .م1994 ا ولى الط وة. ظ روت – صي ر  ار: النيشر

 سادسا: كتب اللغة والبالغة.
 ( ç 370: المتو ) منةور وظو ،الهروي ا ز ري ظن ولمد ظن محمد. اللغة تهذلب - 1

 ا ولى، :  الط وة  ظ روت  –  الورظا  التراث  إل يء   ار:  النيشر.مرعب  عوض  محمد:  المحقق

 . م2001

:  المتو )  اهلل جير الزمهشري  ولمد، ظن عمرو ظن محمو  القيس  وظو ال الغة وسيس - 2

538ç )ل نيو  -  روتظ الولم ة، ال تب   ار: النيشر. الةو  ع وو ظيسا محمد: تحق ق 

 . 2007 ر/1419 ا ولى،: الط وة

 ( ç 816: المتو ) الجرجيين الشرلف  الزلن علا ظن محمد ظن علا التورلفيت - 3
  ظ روت  الولم ة ال تب  ار: النيشر.النيشر  ظإشراف الولميء من جميعة وصححه ض طه: المحقق

  م.1983 ر/1403ا ولى: الط وة.ل نيو–

  ا اةيري   منظور  اظن  الدلن  جمير  الفضا،  وظو  على،  ظن  م رم  ظن  محمد.  الورب  لةيو   -  4

 .ç 1414 الثيلثة.الط وة.ظ روت .صي ر  ار: النيشر(ç  711: المتو )  اإلفرلقى الرولفوى
( هـ395:  المتو )  الحة ن  وظو  الرازي،  القزولنا  زكرليء  ظن  فيرس  ظن  ولمد.  اللغة  مقيل س   -  5

   م.1979 ر/1399:النشر عيم.الف ر  ار: رالنيش . يروو  محمد الةالم ع د: قالمحق

  الرازي   الحنفا  القي ر  ع د  ظن  ظ ر  وظا  ظن  محمد  اهلل  ع د  وظو  الدلن  زلن.الةحيح  مهتير  -  6
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 النموذج ة،   الدار  -  الوةرلة  الم ت ة:  النيشر. محمد  الش خ  لوسف:  المحقق(666ç:  المتو )

 . م1420ç / 1999 الهيمةة،: الط وة. ص دا – ظ روت

  مهراو ظن  لح ى ظن سو د ظن سها ظن اهلل  ع د ظن الحةن  الر وظو اللغولة الفروق  موج - 7

  النشر وملسةة ظ يت، اهلل ظ ت الش خ:  المحقق( 395ç احو: المتو ) الوة ري

  ا ولى،: الط وة.ق «» ظر المدرس ن لجميعة التيظوة اإلسالما النشر ملسةة: النيشر.اإلسالما

1412ç . 

(  ç 1424: المتو ) عمر الحم د ع د مهتير ولمد  .المويصرت ظ ةالور اللغة موج  -8
 . م 2008  ر 1429 ا ولى،: الط وة.ال تب عيل : النيشر.عما فرلق ظمةيعدت

 ليمد/  الزليت ولمد/  مةطفى إظرا   .)ظيلقي رت الورظ ة اللغة مجمع.الوس ا الموج  -9

 .الدعوت  ار: النيشر( النجير محمد/  القي ر ع د

  –  القل   ار: النيشر. الهيلدي   الفتيح ع د صالح  .القرآو مع للتويما مفيت ح -10

 .  م  2003  ر 1424 الثيلثة،: الط وة.  مشق

 اهضه :  النيشر( ç  1384:  المتو )  ال دوي  ال  لا  اهلل  ع د  ولمد  ولمد.القرآو  ظالغة  من  -11

 . م 2005:.النشر عيم.القي رت – مةر
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 فهرس البحث

 الصفحة رقم املوضوع م

 89 املقدمة 1

 93 واصطاللي.تورلف القراءات لغة : ا ور المطلب 2

 95 فوالد اختالف القراءات. : الثيين المطلب 3

 97 : ضوابط القراءة الصحيحة.األول املبحث 4

 104 أنواع القراءات من حيث صحة السند ومراتبها.: الثاني املبحث 5

 114 للحكم على القراءات، وأهميته. التارخييالتأصيل  :الثالث املبحث 6

 114 للح   على القراءات.  التيرلهاالتأص ا : ا ور المطلب 7

 121 و م ة الح   على القراءات. : الثيين المطلب 8

 128 الرابع: الضوابط العلمية للحكم على القراءات: املبحث 9

 128 المطلب ا ور: الح   على القراءت عن طرلق مةي ر ي. 10

11 
 راستهي من ال تب المطلب الثيين: الح   على القراءت من خالر 

 التا ا تمت ظهي.
133 

 139  اخلامتة وحتتوى على أهم النتائج والتوصيات. 12

 142 فهرس املراجع. 13

 154 فهرس املوضوعات. 14

 

 


