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A 
 

إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن 
ا ا ييده  سيييتاأ أامالنيياش ونالييلد إ إلييه إإ   ويييده إ شيير أ لييه، ونالييلد أن محمييد 

 ورسولهش
 وبعد

فقد أنزل   تعالى القرآن الكر م نور ا وهيد   لننيا ، وأمرنيا بتيدبره، والعمي  بيه، 
 دوده، وواد من اتبعه بجز   الثواب، ومن ن ذه بأليم العقابشوالوقوف اند ي

ا اظيمة لنحفاظ انى هذا الكتاب الكر م نبع ا  وقد بذلت األمة اإلسالمية جلود 
صافي ا، فوص  إلينا كما أنزله   تعالى بال تغيير وإ ت دي ، وإ ز ادة وإ نقصيان  

 [ش9]الحجر:  ْلنحا الذ ِّْكرح وإَّنا لحُه َلححافِّظُونح إَّنا َنحُْن ن حزا تحقيق ا لوايد   تعاليى: 
وميين هييذه الجلييود مييا يتعنييت بييالقرا،اأ القرآنييية، يييي  بييذل العنمييا، ميين الوقييت 

ييا  ()والجلييد مييا يجت عجييل لييه، لنحفيياظ انييى مييا تييواتر ايين الن يي   ميين قييرا،اأ  جمع 
ييا وتقعييي  ييا، وتأسيس  ييا، و شييااة  وتعنيم  ا، كمييا وتصيينيف ا، وناليير ا وتحقيق  ييا وتفنيييد  ا، ودفاا  د 

ا ك ير ا ف  العناية بالقرا،اأ الالاذة  يتى إ تختنط بالمتواترة  فييدل  في   بذلوا جلد 
 القرآن ما ليس منهش

اناييية قديميية   -المتييواترة منليا والاليياذة  -وقيد كانييت انييايت  بدراسية القييرا،اأ 
يا في  جميف مصينفاتلا، كثيير ا لقيرا،ة فيليا واإعيال ، يبًّا للا وشغف ا بليا، فكنيت نلم 

يي     ا للييا ومناقاليية  لقييياياها، أل التيي  اتجلييت بجج سييوا، التيي  ااتنييت بييالقرا،اأ تقعيييد 
اش  اهتماملا إلى إثباأ القرا،اأ المتواترة أصوإ  وفرش 

وكنت بين الحين واآللير أجيد في  كتيل التقعييد والمناقالية آرا، اسييرة الق يول، 
الالييأ فيي  رسييوم انملييم وثقابيية ذهيينلم  ميين ذهييل إليلييا أكميية كبييار، إ تمسييلم يييد 
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مثيي : ايييدل اشيييترار التيييواتر فييي  إثبييياأ القييرا،ة الصيييحيحة المق ولييية، كميييا كنيييت أجيييد 
بعيييآل اآلرا،  يييير النا يييجة أو المحيييررة فييي  بعيييآل القييييايا  مييين مثييي : االقييية 

 ش (1)القرا،اأ بالقرآن، واالقة القرا،اأ باأليرف السبعة
نحو العناية واإهتمال بدراسة بعيآل قييايا كان يافز ا ل   -و يره  –ك  هذا 

نم الالامخ الباذم من انول القرآن الكر م  فكان هذا البح  الذي ياولت فيه  هذا الع 
تحنييي  اآلرا، اسيييرة الق ييول، واإاتييذار ألصييحابلا، كمييا ياولييت فيييه تحر يير بعييآل 

 القيايا األلر  المتعنقة بالنالأة واالقة القرا،اأ بغيرهاش
 يعة البح  أن ينقسم إلى العناو ن التالية بعد هذه المقدمة:وقد اقتيت ع 

 المبحث األول: التعريف بالقراءات، وفيه أربعة مطالب:
 )القرا،اأ( ف  النغة واإصطالحش المطلب األول:   
 انم القرا،اأش المطلب الثاني:   
 العالقة بين القرا،اأ والقرآنش المطلب الثالث:   
 عالقة بين القرا،اأ واأليرف السبعةشال المطلب الرابع:   

 المبحث الثاني: نشأة القراءات والمراحل التي مرت بها، وفيه مطلبان:
 النالأة ف  زمن الوي ش المطلب األول:   
 المراي  الت  مرأ بلا القرا،اأش المطلب الثاني:   

 المبحث الثالث: أنواع القراءات، وفيه ثالثة مطالب:
 را،اأ المق ولة/ المتواترة، وفيه فراان:الق المطلب األول:   

 شرور القرا،ة المق ولةش الفرع األول: 
 القرا،اأ الت  توافرأ فيلا هذه الالرورش الفرع الثاني: 

 

( وكذلأ االقة القرا،اأ برسم المصحف، لكن هذه القيية تحتاج إلى بح  لاص، تحجرر  1)
 فيه هذه العالقة، و جرد فيه انى إفأ المستالرقين وتخرصاتلمش أسأل   اونه وتيسيرهش
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 القرا،اأ المردودة/ الالاذة، وفيه لمسة أفر : المطلب الثاني:   
 تعر ف القرا،ة الالاذة ف  النغة واإصطالحش الفرع األول: 
 أنوا  القرا،اأ الالاذةش ني:الفرع الثا 
و ت انلم القرا،اأ الالاذةش الفرع الثالث:   من رج
 يكم القرا،اأ الالاذةش الفرع الرابع: 
 فواكد القرا،اأ الالاذةش الفرع الخامس: 

 تقسيماأ ألر  لنقرا،اأش المطلب الثالث:   
وإ ر يل في  أن أي اميي  باليري إبيد أن يعتر ييه مين القصيور واللنيياأ ميا هييو 

ت بيينقا اإلنسييان و ييعفه، لكيين يسيي   أنيي  بييذلت الجلييد فيمييا أقييدمت انيييه، إكيي 
ا  اإللالص لنبحي ، والمو يوةية في  الطيرح، واإلنصياف  –فيما أيسل  -متوشح 
 ألكمتناش

و  أسأل أن ينفف بلذا البح ، و كتل له الق ول، وأن يجعنه من العنم النيافف 
 ا ل  يول ألقاهشالذي يبقى أثره، و ستمر أجره، وأن يجعنه ذلر  

 كما أسأله سبحانه أن يغفر الزإأ، و قي  العثراأ، وأن يعامنن  بما هو أهنهش
 وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب  

 
 الدكتور

 ن علي فرجـــعادل حس 
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 ملخص البحث 
هره انييى مناقالييية وتحر يير بعيييآل القيييايا المتعنقييية بناليييأة و فيي  جييي  البحييي  قييال      

كانيت في  ناليأة القيرا،اأ وايدايتلا األوليى    ييي  قيرر أنقرآنيية وأنواالياالقرا،اأ ال
زميين الييوي ، وأن القييرا،اأ قييد مييرأ بمييرينتين أساسيييتين  األولييى: مرينيية مييا ق يي  
التدو ن، واأللر : مرينة ما بعد التدو نش وألج  الوصول إلى اير  قييية ناليأة 

ا  مثيي : العالقيية بييين القييرا،اأ فقييد ايير  البحيي  لييبعآل مييا يييرتبط بلييا ميين قييياي
القرا،اأ القرآنية والقرآن، والعالقة بين القرا،اأ القرآنية واألييرف السيبعة التي  نيزل 

 بلا القرآنش
ميف  –وقد ت نى البح  تقسيم ا لنقرا،اأ القرآنية رأ  الباي  أنيه أيسير لنيدر       

رد  ييي  ، وهو تقسيم ثناك  يقول انيى الق يول والي -نقنه تقسيماأ بعآل المتقدمين 
قجسمت القرا،اأ إلى قسيمين: مق ولية تقتصير انيى القيرا،اأ العالير، وميردودة تييم 
ما سو  العالر  من شواذ وآياد و يرهماش وقد ار ت الدراسية إليى شيرور القيرا،ة 
الصييحيحة المق وليية، واينييت أن أهييم شييرر هييو التييواتر  وميين ثييم ناقالييت رأي بعييآل 

 ة السندشاألكمة الذين لم يالترعوه، ب  اكتفوا بصح
وفييي  در  بعيييآل جوانيييل القيييرا،اأ الالييياذة بيييين البحييي  أن ميييا يجيييدل  القيييرا،ة      

الييواردة فيي  داكييرة الالييذوذ هييو فقييدها شييرع ا أو أكثيير ميين شييرور الق ييول، ملمييا كييان 
شخا المروي انه هذه القرا،ةش وفي  سي ي  اسيتكمال جوانيل هيذه المو يو  لميس 

لقييرا،اأ الاليياذة، وفواكييد القييرا،اأ البحيي  بعييآل األمييور المتعنقيية  مثيي : أصييحاب ا
 الالاذةش  
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Summary 
 

     In essence The research discussed and edited some 
issues related to the emergence of Alqira'at Alquraniat and 
types. It decided that the origin of the readings and their 
early beginnings were at the time of revelation, and that the 
readings had gone through two basic stages; first: the pre-
blogging stage, and the post-codification stage. In order to 
arrive at the presentation of the issue of the origin of 
readings, the research presented some of the related issues, 
such as: the relationship between Alqira'at Alquraniat and 
the Quran, and the relationship between the Alqira'at 
Alquraniat and the Al'ahruf Alsabea in which the Qur'an was 
revealed. 
 
     The study adopted a division of the Alqira'at Alquraniat, 
which the researcher saw as easier to study - with the 
division of some of the applicants - a binary division based 
on acceptance and response. The readings were divided into 
two parts: acceptable only to the ten readings, and a 
recitation consisting of only ten; The study was presented to 
the correct reading conditions accepted, and showed that the 
most important condition is the frequency; and then 
discussed the opinion of some imams who did not require 
him, but satisfied with the validity of the bond. 
 
     In studying some aspects of the abnormal readings 
between the research that what enters the reading contained 
in the circle of anomalies is the loss of one or more of the 
conditions of acceptance, regardless of the person who 
narrated this reading. In order to complete the aspects of this 
topic, the research touches on certain issues, such as: the 
owners of abnormal readings, and the benefits of abnormal 
readings. 
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 األولاملبحث 

 التعريف بالقراءات  
 

 يف اللغة واالصطالح: (القراءاتاملطلب األول: )
جمييف قييرا،ة، والقييرا،ة مصييدر الفعيي  )قييرأ(، بمعنييى: تييال، "القررراءات"  رري الل ررة: 

 فالٌن الكتاب  قرا،ة  وقرآن ا  أي: تال ما فيهش فيقال: قرأ
لناقية البكير: ميا ومن ذليأ قيول العيرب في  وصيف ا تأت  )قرأ( بمعنى: جمف،و 

ييين ى قيييط، وميييا ق يييرأأ  جنين يييا  أي: ليييم يييييم ريمليييا جنين يييا وليييم  (1)قيييرأأ هيييذه الناقيييةج س 
 يالتم  انيهش

 ومن شواهد هذا المعنى قول امرو بن كنثول ف  "معنقته":
 تُري       خ إَا لى         ح            ى             

 

 وق      ْ عين      ْ   ن      ونح ال ا        ننا 
 

 َرا           ْ   حْنا             عحْليح          ا ح  ِّْ           ر  
 

ـ ل    ْ تن   رْع  ننن   اهِّجح   ان ا   (2)ل    ونِّ
 

لكن مصدرها يينتذ إ يكون )قرا،ة(، فيقال: قرأ فالٌن الال ،  ق ر ، ا وقرآن يا  أي: 
 ش  (3)و م بعيه إلى بعآل  ،جمعه

فتييارة تطنييت و ييراد بلييا: قييرا،اأ األكميية، وذلييأ "القررراءات"  رري اال:ررطال : أمييا 
 

ن ى: الغالا، الرقيت ال 1) جم عذي يحيط بالجنين و خرج معه من بطن أمه  انظر: "الم( السَّ
 ش -سنى -الوسيط" 

 ش 2/782وراأ" ل"شرح القصاكد التسف المال (2)
والكاشييحون: األاييدا، الميييمرون العييداوةش و)أدمييا،(: بييييا،،ش و)هجييان النييون(: الالييابة التاميية 

ظيير وسييمنش )"لسييان الخنييتش )انظيير: المصييدر السييابت(ش و)ةيطيي (: الناقيية الطو نيية فيي  يسيين من
 (ش11/455العرب" 

وميييا  1/128، و"لسيييان العيييرب" 62، و"القيييامو  المحييييط": 5/79(  انظييير: "مقييياييس النغييية" 3)
ان ييييي ، و"البحيييير المحيييييط" ألبيييي  ي1/170بعييييدهاش وانظيييير أييييييا: "معييييان  القييييرآن و ارابييييه" 

 ش1/338، و"امدة الحفاظ" 2/281، و"الدر المصون"  1/26-27
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انيم  م، وتارة تطنت و راد بلا:را،اأ السبف، أو: قرا،ة ااصي: الق-ال  يمث-ول ييين نق
 القرا،اأش

مررب ب هررب ب إليرره إمررا  مرر  " بأنليا: "القررراءةواحسيل اإلعييالأل األول تجعيرَّف "
ررا برره  يرررق،  رري الاطرري بررالقرفن اللررريا، مررع اتفررا  الروا ررات  أئمررة القررراء، مخالفه

  ش(1)"والطر  عاه
 ة، منلا:تعر فاأ متقارا "علا القراءاتواحسل اإلعالأل الثان  يجعرَّف "

كيفيررررة أكاء كلمررررات القرررررفن، ب"علررررا  :تعر ييييف اإلمييييال ابيييين الجييييزري، وهييييو أنييييه -
 ش  (2)"واختال ها، معزوًّا لااقله

"علررا  عررر  برره كيفيررة الاطرري  :تعر ييف الاليييخ ا ييد الفتيياح القا يي ، وهييو أنييه -
 ش (3)بالللمات القرفنية، وطريي أكائها، اتفاقها واختال ها، مع عزو كل وجه لااقله"

رج ج ف ألفياظ  اليتالف   -أو نعرف من لالليه-عنم القرا،اأ إذ ا هو العنم الذي ي د 
، وازوهيييا إليييى األكمييية اليييذين ()ت إلينيييا بيييالتواتر اييين رسيييول   اليييوي ، كميييا نقنييي 

تجلروا بلا، ونس ت إليلم  ش(4)اش 
 

 

 ش 1/489ان"  ( "مناه  العرف1)
 ش 171، و"مباي  ف  انول القرآن" لنقطان: 85وانحوه ف : "الآللئ الحسان":   

 ش 49( "منجد المقركين": 2)

 ش51( "ال دور الزاهرة": 3)
، و"إتحاف فيال، البالر" 1/170وانظر تعر فاأ قر بة من هذا ف : "لطاكف اإلشاراأ"  

 ش 1/67

 ش 1/89( انظر: "فن الترتي  وانومه"  4)
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 علم القراءات: املطلب الثاني:  
منزليية  ومييا ذلييأ إإ إتصيياله رف العنييول قييدر ا، وأرفعلييا يرا،اأ ميين أشيي يم القيي يانيي 

 بأشرف الكتل قدر ا، وأاالها ذكر ا، وأاظملا منزلة، وهو القرآن الكر مش 
كنميياأ القييرآن الكيير م، ميين يييي  أيييوال النطييت بلييا،  وموضرروع علررا القررراءات:

 ش(1)أداكلاوكيفية 
، التي  تنطيوي تحيت قاايدة األ:رول العامرة: مو و  انم القيرا،اأ و دل  ف  

قييرآن كنييه  الب ييا  كالمييد والقصيير، والفييتا واإلماليية، والتحقيييت والتسييلي ، وايييدة فيي  ال
واإلظليار واإلد يال، وصيينة هيا، اليييمير، وصينة مييم الجمييف، وميا إلييى ذليأ، وهيي  

 سبعة وثالثون أصال ، وتسمى: أصول القرا،اأش
ومن أمثنة ذلأ: قولنا: ك  ألف منقنبة ان يا، يمينليا يميزة والكسياك  ولنيف، 

ن ٍف انهشو قننلا   ورش ب خ 
ا:  ، أو: ف ر ش اليحروف، وهو الكنماأ الت  إ تنيدرج الَفْرشكما يدل  فيه أيي 

تحيييت أصييي  واييييد يجمعليييا، وهييي  كنمييياأ لاصييية بكييي  سيييورة مييين سيييور  - الب يييا-
 ش (2)ررأ ف  سورة ألر  يا  انى كنمة منلا وقعت ف  سورة إذا تكيالقرآن، فال يق

ْ ِّينِّ : ةومن أمثنة ذلأ: الخالف ف  قيرا، [  إذ تقيرأ 4]الفاتحية:  يحالِّ  خِّ ي ح  ْولِّ ال  
، فليييذا مييين الفيييرش اليييذي يجعنيييى بيييه انيييم (3)بحيييذف األليييف و ثباتليييا يحالِّ   خِّ كنمييية: 

 القرا،اأش
 

 ش 48، و"مقدماأ ف  انم القرا،اأ": 51ال دور الزاهرة": ( "1)

 ش 21-20، و"صفحاأ ف  انول القرا،اأ": 89( انظر فيما س ت: "فن الترتي  وانومه":  2)
 ش 51والمثال المذكور من "ال دور الزاهرة":  

  باق   ، وقرأ-بإثباأ األلف- يحالِّخِّ ( قرأ ااصم والكساك  و عقوب ولنف ف  التياره: 3)
 ش-األلف  بحذف- َمِلكِ عالرة: ال
 ش    63، و"ال دور الزاهرة": 403/ 2انظر: " اية اإلتصار"  
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  بحييي  [2]النييا :  َمِلررِك الاسررا ِ لكيين هييذا اإلييتالف إ يقييا  انيييه قولييه: 
وذليأ ألن   (1)اآليية األوليى هنا تقرأ بحذف األلف و ثباتلا كما ف  َمِلكِ ظن أن يج 

 ك  كنمة من كنماأ الف ر ش تختا بالسورة الت  وقعت فيلاش
ييا  إنتالييار تنييأ الحييروف والكنميياأ المختنييف فيلييا فيي  سييور  ش  وسييم  ذلييأ ف ر 

 ش(2)القرآن الكر م، فكأنلا انفرشت ف  السور  أي: انتالرأ 
المتيواترة اين انميا،  نقيول الصيحيحةفليو مين ال راءاترا القر رداك علر راستمر أما       

 ش  (3)()القرا،اأ، الموصولة إلى رسول   
القرا،اأ العاليير كنليا صيحيحة، ثابتيية بيالتواتر القطعيي ، في  مصردر القررراءات أميا

يكييى اإلمييال وقييد ، (4)()كنلييا ميين انييد     يييد ميين الباليير فيلييا  إذ ألوإ مييدل  
وأبييي  جعفييير ميييف السيييبف البغيييوي إجميييا  العنميييا، انيييى جيييواز القيييرا،ة بقيييرا،ة يعقيييوب 

 (    5)الماللورة

بف التيييي  اقتصيييير انيليييييا القييييرا،اأ السيييي "  ييييد الوهيييياب السييييبك :وقييييال اإلمييييال ا
 =قييييرا،ة لنييييفالالييياع   ، والييييثاله التيييي  هييي  قييييرا،ة أبيييي  جعفيييير وقيييرا،ة يعقييييوب و 

إ يكييابر فيي   ،() معنييول ميين الييدين باليييرورة أنييه منييزل انييى رسييول   ،متييواترة

 

 شَمِلكِ بغير ألف ف   َمِلِك الاسا ِ ( أجمف العالرة انى قرا،ة 1)
 ش 21، و"صفحاأ ف  انول القرا،اأ": 165( انظر: "الواف ": 2)

 ش 48أ": ، و"مقدماأ ف  انم القرا،ا51( "ال دور الزاهرة": 3)

 ش 89( "فن الترتي  وانومه": 4)

ش وقرا،تا يعقوب وأب  جعفر قرا،تان من الثاله المكمنة لنعالر،  89( انظر: "معالم التنز  ": 5)
 كما هو معروفش

وانظر المناقالة الت  دارأ بين اإلمامين ابن الجزري وا د الوهاب السبك  ف  شأن تواتر        
 ش 1/16ونقنلا ابن الجزري ف  "النالر" القرا،اأ الثاله المكمنة لنعالر،  
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 .(1)" ش ، من ذلأ إإ جاه
وهذه القرا،اأ المتيواترة هي  جمنية ميا بقي  لنيا مين األييرف السيبعة، ومصيدرها 

صيحابته،  ()، وانغه الن ي  ()الوييد هو الوي  الراان ، الذي نزل انى الن   
 ى وص  إلينا منه هذه القرا،اأ، وذلأ بطر ت التواتر القطع شتوأقرأهم إياه، ي

للجيياأ العييرب، أو رسييم المصييحف، أو فنيسييت القييرا،اأ القرآنييية مييألوذة ميين 
اجتليياد الصييحابة، أو أيييد مميين بعييدهم، وإ هيي  ميين اجتليياد القييرا، الميييافة إليييلم، 

  ش(2)الترا  ورأي واجتلاد" إ افةإليلم "إ افة التيار ودوال ولزول، إ ب  إ افتلا 
 

 العالقة بني القراءات والقرآن:املطلب الثالث: 
، المعجز بأقصر سيورة منيه، ()ل انى رسول   : كالل  ، المنز هوالقرآن 

المنقييول إلينييا بييالتواتر، المكتييوب بييين دف يياأ المصييايف، المتع ييد بتالوتييه، الم ييدو، 
 بسورة "الفاتحة"، المختول بسورة "النا "ش
ميذهل ييذهل إلييه إميال مين أكمية القيرا،ششش  وسبي قريبها تعريف القراءة بأنهرا:

 إلخش
القيييرا،ة هيييو أنليييا كيفيييياأ أدا، كنمييياأ القيييرآن، فميييا و ذا كيييان ياصييي  تعر يييف 

العالقيييية إذ ا بييييين القييييرا،اأ والقييييرآن الكيييير م، وهيييي  همييييا يقيقتييييان بمعنييييى وايييييد  أل 
 يقيقتان متغايرتان 

ذهييل الزركاليي  إلييى أن القييرآن والقييرا،اأ يقيقتييان متغايرتييان  ألن القييرآن  -1
ا القييرا،اأ فليي  الييتالف لن يييان واإلاجيياز، أميي  ()هييو الييوي  المنييزل انييى الن يي  

 ش(3)تلا  من تخفيف وتثقي  و يرهمااألفاظ الوي  المذكور ف  الحروف أو كيفي

 

 ش 1/16( نقنه انه ابن الجزري ف  "النالر" 1)

 ش 52/ 1( "النالر": 2)

 ش 318/ 1( انظر: "ال رهان" 3)



 السابع والثالثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

 ش(2)، والاليخ ال نا الدمياع (1)وقد تابعه انى ذلأ: القسطالن 
إلييى أن القييرآن والقييرا،اأ بمعنييى وايييد  ألن  (3)وذهييل بعييآل المعاصيير ن -2

، والقيييرا،اأ: كيفييياأ أدا، كنمييياأ القيييرآن القييرآن كيييالل   المنييزل ششش إليييخ التعر ييف
الكر م  فلما إذ ا يقيقتان بمعنى وايد، باإل افة إلى أن أيادي  نزول القرآن انى 
سييبعة أيييرف تييدل دإليية وا ييحة انييى أنييه إ فييرأل بييين القييرآن والقييرا،اأ  ألن كييالًّ 

 ش(4)()منلما وي  منزل انى الن   
ى أن القييييرآن والقييييرا،اأ "ليسييييا إليييي  (5)ن اآلليييير نالمعاصيييير وذهييييل بعييييآل  -3

ا يقيقيًّييا، بييي  بينلمييا ارتبيييار  متغيياير ن تغييياير ا تامًّييا، كميييا أنلمييا ليسيييا متحييدين اتحييياد 
 ش (6)وثيت، هو ارتبار الجز، بالك "

فنيييس القييرآن والقييرا،اأ متغيياير ن تغيياير ا تامًّييا  ألن القييرا،اأ وانييى هييذا الييرأي 
، كمييا  (7)هيي  إإ جييز، ميين القييرآن الكيير م تلييا األميية بييالق ول ميياية التيي  تنقالصحيحيي 

ا تامًّييا  ألن القييرا،اأ  اليسيي أنلمييا  إ تالييم   -انييى الييتالف أنواالييا-متحييدين اتحيياد 
كنماأ القرآن كنه، ب  ه  ف  بعآل ألفاظيه فقيط، كميا أن تعر يف القيرا،اأ ياليم  

 ش(8)القرا،اأ المتواترة والالاذة، والقرا،اأ الالاذة إ يجحكم بقرآنيتلا اند أيد 
أن القييييرآن والقييييرا،اأ يقيقتييييان متحييييدتان بااتبييييار،  -إن شييييا،  -والصييييواب 

 

 ش 172-1/171( انظر كتابه: "لطاكف اإلشاراأ" 1)

 ش 69-1/68( انظر كتابه: "إتحاف فيال، البالر" 2)

 ( هو فيينة الاليخ دش محمد سالم محيسنش3)

 ش 210-1/209ظر : "ف  رياب القرآن الكر م" ( ان4)

 ( هو فيينة الاليخ دش شعبان محمد إسمااي ش5)

 ش 22( "القرا،اأ أيكاملا ومصدرها": 6)

 ش 21( انظر: "القرا،اأ أيكاملا ومصدرها": 7)

 ش 22( انظر: "القرا،اأ أيكاملا ومصدرها": 8)
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 ويقيقتان متغايرتان بااتبار آلرش
 وايان ذلأ: 

أننا إذا نظرنا إلى القرا،اأ المتواترة، الت  يجحكم بقرآنيتلا و كفر منكرها، فال   -
إإ بليذه رآن هي  نيزل القي شأ أنلا والقرآن يقيقتان متحدتان، أي هما شي ، واييد، و 

 وه  يقرأ القرآن إإ بلا  القرا،اأ 
يصيييا التع يييد  إالييياذة، التييي  إ يجحكيييم بقرآنيتليييا و و ذا نظرنيييا إليييى القيييرا،اأ ال -

يرتيييان يينتيييذ  ألن القيييرا،اأ اغتن القيييرآن والقيييرا،اأ يقيقتيييان مبقرا،تليييا، فيييال شيييأ أ
عيد مين ألبيار يتى لو ث ت ش ، منلا بسند صيحيا إ يعتقيد قرآنيتليا، بي  تالالاذة 

  ش(1)اآلياد، وه  إ يث ت بلا قرآن باإتفاأل
أ: المتييواتر منلييا والاليياذ، فتكييون العالقيية بييين او ذا نظرنييا إلييى جمنيية القييرا، -

االقة ارتبار من وجه، وانفكاك من وجه  ومن ثم يصا   -يينتذ -القرآن والقرا،اأ 
 بأنلما يقيقتان متغايرتانش -انى التوسف-القول 

 اتبار األلير يحم  كالل الزركال شوانى هذا اإ
 

 

 األحرف السبعة: بني القراءات و   عالقة املطلب الرابع: ال 
  ثالثة  انى انيلا، المصايف واشتمال السبعة، األيرف بقا، ف  العنما، التنف

 :(2)معروفة آرا،
 

 ش 51-50انم القرا،اأ":  ، و"مقدماأ ف 24-23( انظر: "صفحاأ ف  انول القرا،اأ": 1)

، و"المرشد  336-1/335وما بعدها، و"اإنتصار"  1/58( انظر ف  ذلأ: "تفسير الط ري" 2)
-182و 96-94وما بعدها، و"منجد المقركين":  30/ 1، و"النالر" 145-138الوجيز": 

-1/213، و"مناه  العرفان" 142-1/141، و"اإلتقان" 9/38، و"فتا الباري" 185
 ش   280-272، و"األيرف السبعة": 217-215ل  لدراسة القرآن الكر م": ، و"المد217



 السابع والثالثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

  تيم  إ فالمصايف ثم ومن  السبعة األحر  م  واحد حر  بقاء األول: الرأي

 الوايدش الحرف هذا سو  
  يبان،  وابن والطحاوي، الط ري، منلم: العنما،، من عاكفة ذلأ إلى ذهل  وقد 

  ، واألكمة السنف من العنما، جملور إلى تيمية ابن ونسبه و يرهم، ال ر، ا د  وابن
 ش(1)  انيه" تدل المستفيية الماللورة واآلثار "واأليادي   قال: يي   إليه ومال

  ان - أمر المصايف نسخ لما () اثمان أن ودلينه الرأي هذا ولالصة

 يرف  انى النسخ هذا يكون  أن -منلم  واتفاأل يينتذ  الموجودين الصحابة مالورة

 إلى وص  قد  كان والذي يينتذ،  القرآن قرا،ة ف  الالديد  اإلتالف يعالج لك  وايد 

 اليلود  انقسمت  كما ودينلا كتابلا ف  األمة تنقسم أن  معه لجال     لطير، يد ٍ 

   والنصار ش
  النا   وأ م ر   انيه، المصايف بنسخ وايد، يرف انى األمة اثمان فجمف

  انيه،  وأجمعوا ذلأ، انى  المسنمون  فتتابف  بذلأ، وألزملم سواه،  ما وترك به، بالقرا،ة 

  زمن  ومنذ - اليول س ي  فال آثارها، وافت  األلر ، الستة األيرف اندثرأ  واذلأ

 ش بلا القرا،ة ان  فيال   معرفتلا، إلى -بعيد 
 بالحرف إإ اليول لنمسنمين قرا،ة "فال س ت: مما نحو ا ار   أن بعد  الط ري  قال

  الستة  األيرف من  اداه  ما  دون  الناصا،  الالفيت إماملم للم التاره الذي الوايد 

   ش(2) الباقية"
 

 ودفعه: إشكال

 ثم أيرف سبعة انى القرآن ينزل كيف هو: الرأي هذا انى ي ر د  الذي واإلشكال

 

 ش 395/ 13( "مجمو  الفتاو " 1)

 ش1/59( "تفسير الط ري" 2)
 وقوله: "الباقية" أي: األلر   ألنه إ ير  بقا، األيرف الستة األلر ش 



 القراءات القرآنية؛ نشأتها وأنواعها

 

 104 

  نسخت  األيرف هذه أن أل  منلا  ستة -الصحابة  جي  من ابتدا،  - مةاأل تييف

 ورفعت 
 السبعة األيرف انى القرا،ة بأن ذلأ ان الرأي هذا أصحاب  بعآل  أجاب وقد 

ا للم، جاكزة  كانت  و نما األمة، انى واجبة تكن ليم  رأ  فنما فيلا، للم ومرلَّص 

 إجماا ا  ذلأ انى أجمعوا وايد  يرف انى يججمعوا لم إذا ستفترأل  األمة أن الصحابة

 ش(1) يرال فع  وإ واجل  ترك ذلأ ف  يكن ولم ساكغ ا،
  األمة   يعتلا وإ فتجرفف، تنسخ "ليم إنلا األلر   الستة األيرف ان الط ري  يقول

 بأي  ويفظه قرا،ته ف  وليرأ  القرآن، بحفظ أمرأ  األمة ولكن بحفظلا، مأمورة وه 

 انى  الثباأ   انيلا أوج ت  العن   من لعنةٍ - أأ فر  ششش شا،أ  السبعة األيرف تنأ

   ش(2) الباقية" الستة باأليرف القرا،ة ورفآل   وايد، بحرف قرا،ت ه -وايد  يرف
  كتاب  ف  وتفرقلا األمة التالف ه  العنة هذه أن يفيد  ما األلبار من  ذكر ثم
 بعد  بعيلم من الردة "يذار وايد، يرف انى المسنمين اثمان  فجمف رالا،

 وف  بمحيره- بعيلم من ظلر إذ  اإليمان  بعد  الكفر ف  والدلول ل،اإلسال
  انى  فجمعلم القرآن، انيلا نزل الت  السبعة األيرف ببعآل  التكذيل  -اصره 

  ذلأ  من فع  فيما أن ورأأ  بالطااة، ذلأ انى األمة له  فاستوثقت  وايد، مصحف
  ف   العادل إماملا اانيل ازل الت  الستة باأليرف القرا،ة فتركت  واللداية، الرشد 

  يتى  منتلا، أه  ساكر من بعدها ولمن  ألنفسلا منلا ونظر ا للا، منه عااة   تركلا 
 ش(3) آثارها" وتعفَّت  معرفتلا، األمة من درست 

  األيرف  تيم فالمصايف ثم ومن  جميعها السبعة األحر  بقاء الثاني: الرأي
 كنلاش السبعة

 

 ش 215، و"المدل  لدراسة القرآن الكر م": 195( انظر: "منجد المقركين": 1)

 ش1/53( "تفسير الط ري" 2)

 بتصرف يسير، والتصارش  59-1/58( "تفسير الط ري" 3)



 السابع والثالثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

  يقول  كما- والمتكنمين ،والقرا الفقلا، من جماااأ  ذلأ إلى وذهل 
 وأيَّدهش الباقالن ، اإلمال التاره الذي وهو ،-(1) السيوع 

  ذلأ: ف  ويجتلم
 كنلا ألنلا السبعة  األيرف من ش ، نق  تلم  أن األمة انى يجوز إ أنه -

 منزلش  قرآن
  الت  الصحف من اثمان أيال المصايف نسخ انى أجمعوا الصحابة وأن -
  ياو ة  كانت  بكر أب  وصحف ذلأ، سو   ما ترك انى عواوأجم بكر، أبو تركلا

اش  السبعة لأليرف ياو  ا يكون  أن إبد  منلا  فالنسخ السبعة، لأليرف  أيي 
 م   بقي أنه أي التعيين، انى إ ،السبعة األحر  بعض بقاء الثالث: الرأي
 ماها.  المصحف رسا   حتمله ما  السبعة األحر 
 الجزري: اب  قال

 ]أي: أنلا إلى المسنمين وأكمة والخنف السنف من  عنما،ال جماهير "وذهل 

  فقط،  السبعة األيرف من رسملا يحتمنه ما انى مالتمنة العثمانية[ المصايف

  تترك  لم للا، متيمنة ج ر  ، انى () الن   ار لا الت  األليرة لنعر ة جامعة

    ش(2) منلا" يرف ا
 وأب  عالل، أب  بن مك  ث :م المقركين  العنما، أكمة من جمف ذلأ التار وقد 

 و يرهمش الجزري، وابن شامة،
  ان  روايتلا وصحت  اليول  النا  بلا يقرأ الت  كنلا القرا،اأ  "هذه مكي:  قول

 ش(3) القرآن" بلا نزل الت  السبعة األيرف من جز، ه  إنما األكمة
  األيادي   ألن صوابه  يظلر الذي هو القول "وهذا الجزري: اب  ويقول

 

 ش 1/141( ف  "اإلتقان" 1)

 ش 31/ 1( "النالر" 2)

 ش 3-2( "اإلبانة": 3)
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 ش(1)له" وتاللد  انيه تدل  المستفيية الماللورة واآلثار الصحيحة
 أن وهو األول، القول استدإل ميمون  ف  بما القول هذا أصحاب  واستدل

 تفرأل  من يذر ا وايد  يرف انى اثمان أيال المصايف نسخ انى أجمعوا الصحابة

  د ال  ف  لنمصايف كتابتلم ف  الصحابة إن قالوا بأن ذلأ انى زادوا لكنلم  األمة،
  األيرف  من بق  ما المكتوب  صورةج  لتحتم   (2)والالك  النقط ان جردوها اثمان

  السبعة  األيرف باق  ف  هو مما ذلأ و ير واللمز، والتفخيم، كاإلمالة، السبعة 

 ش(3) قر ش لغة بغير
 االختالف: هذا سبب

  السبعة،  باأليرف المراد  ف  العنما، أقوال انى م ن   أنه هو اإلتالف هذا وسر

  ف   معه و نسجم يناسبه ما  التار السبعة باأليرف المراد  ف  قوإ   التار من فك 

 السبعةش  األيرف بقا، مسألة
 العرب لغاأ  من لغاأ  سبف السبعة باأليرف المراد  أن إلى ذه وا فالذين

  مختنفة،  بألفاظ المتقاراة المعان  من أوجه سبعة أي: الوايدة، الكنمة ف  الماللورة

  األيرف  من الباق  أن إلى ذه وا =الط ري  مث : إلخ، ششش وهنم   عال،وت أق  ، نحو:

  هو  أنه من إليه ذه وا ما تالم  لم العثمانية المصايف ألن  وايد  يرف هو السبعة

 السبعةش  باأليرف المراد 
  ف   التغاير بلا يقف أوجه سبعة السبعة: باأليرف المراد أن إلى ذه وا الذين أما

 

 ش 31/ 1( "النالر" 1)
 ش 181و 94و 93وانظر: "منجد المقركين"  

انظر:   بط يعتلاش ( الصحيا أن الكتابة العراية ف  ذلأ الوقت كانت لالية من النقط والالك2)
 ش 151"رسم المصحف  دراسة لغو ة تار خية": 

 ش 96-95( انظر: "منجد المقركين": 3)
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 األيرف  بقا، إلى -كالباقالن  - بعيلم فذهل  فر قين  إلى سموافانق القرآنية الكنماأ 

  منلاش الرسم يحتمنه  ما بقا، إلى آلرون  وذهل  كنلا، السبعة
 املختار: القول

  رسم  يحتمنه ما السبعة األيرف من بق  قد  أنه وهو الثال ، الرأي هو المختار

 منلاش  المصحف
  :ةالتالي الاقط خالل م   االختيار  با وجه ويتبي 
:  وهييذا وايييد، يييرف انييى المصييايف كت ييوا معييه والصييحابة () اثمييان أن أواله

وهيييو الخالفييياأ الخطييييرة التييي   ،يينتيييذ  لنمصيييايف كتيييابتلم سييي ل  يقتيييييه اليييذي هيييو
، األمييير اليييذي ليييف معيييه أن يتحيييول إلييى اليييتالف فييي  (1)نجمييت فييي  قيييرا،ة القييرآن

في  كتي لم، يتيى تفرقيوا الكتاب المنزل، كما التنف أه  الكتاب من يلود ونصيار  
ييا، كييأن لكيي  فرقيية ميينلم  شيييع ا، وتييوزاتلم األهييوا، فرق ييا متنييايرة، يكفيير بعيييلا بعي 

  شدين ا  ير دين األلر  
رررا: تويييييد األمييية،  كيييان  ()البااييي  انيييى الجميييف فييي  اليييد اثميييان أن  ثانيه

و عفييييا، الفتنيييية التيييي  قامييييت بييييين النييييا  بسيييي ل الييييتالفلم فيييي  قييييرا،ة القييييرآن، وهييييو 
الف الذي تطور إلى التماري في  القيرآن، وتكفيير بعييلم ليبعآل، فكيان إبيد اإلت

من ام  يجمف الالم ، و ويد الكنمية، و طفيئ الفتنية، و حيافظ انيى كتياب   مين 
 التغيير والت دي ، و جمف النا  انيه، فكان جمف اثمانش

ف  تمثي  ك  ما ث ت كان  () اثمان الد   ف الجمف آلياأ   أهم من  أن ثالثها:
وقد سياادأ ع يعية الكتابية العرايية يينتيذ، باليك   العر ة األليرة ف  المصايفش

جييوهري، فييي  القييييال بليييذا األمييير  إذ كانيييت هيييذه الكتابييية لاليييية مييين الييينقط والييييبط 

 

(، وما ألرجه ابن أب   3103(، والترمذي ) 4988 – 4987ألرجه البخاري )( انظر ما 1)
 (ش 80( و)77( و)74( و)48-44( و) 38داود ف  "المصايف" )
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بالالك ، لم تعرف أيًّا منلما يتى ذلأ الحين، و نما ارفتلما ف  مرينية إيقية بعيد 
العراييية كانييت فيي  تنييأ الفتييرة منقوعيية أو ذلييأ، فنيييس هنيياك دلييي  انييى أن الكتابيية 
 ش(1)مالكولة، ب  إن اآلثار المكتواة تنف  ذلأ

في  النظير إليى ميا لكتابية المصيايف  ()منلج النجنة الت  شيكنلا وقد تمث  
 أنه مما كان ف  العر ة األليرة: ()ث ت وتواتر ان الرسول 

فإنلييا  (،)لن يي  فييإذا لييم يكيين فيي  الكنميية الوايييدة سييو  قييرا،ة وايييدة ايين ا -أ
 تكتل برسم وايد بال شأ، وهذا أمر بده  إ يحتاج إلى استدإل أو تمثي ش

ف   –، وأمكن ()و ذا كان ف  الكنمة الوايدة أكثر من قرا،ة ان الن    -ب 
، فإنليا تكتيل ()كتابتلا برسم واييد يقيرأ انيى جمييف ميا ث يت انيه  –الوقت نفسه 
 بلذا الرسمش

 يرة، منلا:واألمثنة انى هذا كث
َُا نحْ ُا   وهحا َلْح     ا قوليييه تعيييالى: - ُح نُنمِّ   ُزهحا  ْن    ِّظح   الِّ كح ]البقيييرة:  وانظُ   ْر إاح ال
ييييرجها" ()[، فقييييد ث ييييت لييييديلم أنييييه 259 ييييزجها" و"نجن ال  ، فكييييان يسييييير ا إن (2)قرأهييييا: "نجن ال 

أن  –كمييا كانييت انيييه الكتابيية يينتييذ  –كت ييت: "ننالييرها" مجييردة ميين اليينقط والالييك  
 قرأ انى كال القرا،تين، فكت وها كذلأشت

ْح  ح حْن  هِّ عحْ   ر اقوله تعيالى:  - [، فقيد كت يوا 77]الكليف:  قح  ا ح لح  ْو  ِّ  َّْت ح تَاح  ْذ
" يذ أ  " و"ل ت خ  يذ أ  ، كميا ث يت (3)"إتخيذأ" هكيذا: "لتخيذأ"  يتيى يتسينى قرا،تليا: "ل تَّخ 

 

 ش 151ر خية": انظر: "رسم المصحف  دراسة لغو ة تا (1)
وهكذا قرأها بالزاي: ااصم وابن اامر ويمزة والكساك ، وقرأها بالرا،: ابن كثير وأبو امرو  (2)

 (ش 1/449، و"اإلتحاف" 2/231، و"النالر" 189وناففش )انظر: "السبعة": 
 =                          (ش519( وهكذا كت ت ف  جميف المصايفش )انظر: "المقنف": 3)

": ابن وقد =     ذ أ  ذ أ": نافف وااصم وابن اامر ويمزة والكساك ، وقرأها: "ل ت خ  قرأها: "إتَّخ 
كثير وأبو امرو، وأد م الجميف الذال ف  التا،، سو  ابن كثير وااصم ف  رواية يفا  
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 ش()لديلم بالتواتر ان الن   
، وتعيذر ()الواييدة أكثير مين قيرا،ة ثابتية اين الن ي  إذا كيان في  الكنمية  -ج

كتابتلييييا برسييييم وايييييد يييييءدي كيييي  تنييييأ القييييرا،اأ، فييييإنلم كييييانوا يكت ونلييييا فيييي  بعييييآل 
المصييايف برسييم يييءدي قييرا،ة منلييا، وفيي  بعيييلا برسييم آليير يييءدي قييرا،ة أليير ، 

 وهكذاش
 وم  أمثلة ذلك:

ُْ  حنِّن  هِّ ف  قوله تعيالى:   - [، فقيد ث يت ليديلم 132]البقيرة:  ووحصا    َِّح  ا إ ْ   رحاهِّن
ى" ()أنه  ص  ى" و "و أ و  صَّ و  ، فكت وها ف  بعآل المصايف: "ووصيى"، (1)قرأها: "و 

 ش(2)وكت وها ف  بعيلا "وأوصى"
ْْ في  قوليه تعيالى: و  - [، فقيد 133]آل اميران:  وسح  ارُِّ وا إاح يحْفرِّ  رح   ي ِّ  ن را  ُِّ   

واو ق يي  السييين، كمييا ث ييت لييديلم أنييه قرأهييا: قرأهييا: "وسيياراوا" بيي  ()ث ييت لييديلم أنييه 
، فكت وهيييا فييي  بعيييآل المصيييايف بإثبييياأ اليييواو، وكت وهيييا فييي  (3)"سييياراوا" بغيييير واو

 ش(4)بعيلا بغير واو

 

  (ش223/ 2، و"اإلتحاف" 2/314، و"النالر" 396انهش )انظر: "السبعة":  
ر وأبو امرو وااصم ويمزة والكساك ، وقرأها: "وأوصى":  وهكذا قرأها: "ووصى": ابن كثي (1)

 (ش 1/418، و"اإلتحاف" 1/242، و"النالر" 171نافف وابن اامرش )انظر: "السبعة": 
انظر: "المقنف": ف  مصايف أه  المدينة بألف، وف  مصايف أه  العراأل بغير ألفش ) (2)

 (ش 594
وااصم ويمزة والكساك ، وقرأها: "ساراوا": ( وهكذا قرأها: "وساراوا": ابن كثير وأبو امرو 3)

، و"اإلتحاف" 223-222/ 1، و"النالر" 216نافف وابن اامرش )انظر: "السبعة": 
 (ش 1/488

انظر: "المقنف": ف  مصايف أه  المدينة بغير واو، وف  مصايف أه  العراأل بالواوش ) (4)
 (ش 594
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ا  انيى بيالقرا،ة النيا  أليزل -المصيايف كتابية انتليا، بعد - () اثمان أن :رابع 

مصيايف التي  كت تليا إلى إرسال ال -ألج  ذلأ– بادرو ،فيلا كجتل  ما يخالف إ ما
النجنيية إلييى األقطييار اإلسييالمية، وأرسيي  مييف كيي  مصييحف قارك ييا توافييت قرا،تييه فيي  
األكثيير األ نييل هييذا المصييحف، فييأمر ز ييد بيين ثابييت أن يجقيير  بالمصييحف المييدن ، 
وأرس  ا د   بن الساكل مف المصحف المك  وأمره أن يجقر  به، ومف الكوف  أبا 

ن م ، ومف   ش(1)البصري اامر بن ا د القيس ا د الريمن السُّ
 ان ججر  د  لكونه لكن وايد، يرف انى كتل  "المصحف الجزري: اب  اإلما  قال

  وإ  إمالة ، وإ إد ام ا، الصحابة يترك لم إذ  يرف  من أكثر ايتم  والالك  النقط

 كان  ما تركوا و نما الستة، األيرف  باق  من هو مما ذلأ نحو وإ نقال ، وإ تسليال ،

ا كان مما ذلأ ونحو ألر ، ونقا  كنماأ  ز ادة من ذلأ ق    ،(2) به" القرا،ة  للم مباي 
 األليرةش العر ة ق   فيما أي:

-زل الخيييييالف فييييي  االقييييية القيييييرا،اأ ييتنييييي  الثالثييييية السيييييابقةوانيييييى هيييييذه اآلرا، 
 باأليرف السبعةش -بط يعة الحال والمقصود بلا: القرا،اأ العالر المتواترة

ول إن فييي  هيييذه العالقييية ثالثييية آرا،، يمكييين أن تنسيييل إليييى فمييين ثيييم يمكييين القييي 
 أصحاب اآلرا، السابقة يول بقا، األيرف السبعةش

 وهذه اآلرا، الثالثة ه : 
وهييذا هييو  األول: أن القررراءات العشررر  رري حررر  واحررد مرر  األحررر  السرربعة:

 

 ش404-1/403انظر : مناه  العرفان"  (1)
 ش 184كين": ( "منجد المقر 3)

وانظر كالم ا نحو هذا، مف ز ادة بسط وتمثي ، ألب  العبا  أيمد بن امار المقر ، فيما  
، وابن الجزري نفسه ف  "منجد المقركين": 142-140نقنه أبو شامة ف  "المرشد الوجيز": 

 ش  182-184
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ميين األيييرف السييبعة، وذهيياب السييتة مقتيييى رأي ميين ذهييل إلييى بقييا، يييرف وايييد 
 نقنناه من كالل الط ريش اب  صرح بعيلم بذلأ، كماأللر ، 

وهيييذا هيييو  والثررراني: أن القرررراءات العشرررر بمجموعهرررا  ررري األحرررر  السررربعة:
 مقتيى رأي من ذهل إلى أن األيرف السبعة باقية كنلاش

 والثالث: أن القراءات العشر  ي جرزء مر  األحرر  السربعة مر   يرر تعيري :
 بعآل األيرف السبعة إ انى التعيينش وهذا هو مقتيى رأي من ذهل إلى بقا،

، وهييو مييا يمكيين نسيي ته إلييى جميياهير العنمييا، ميين والمختررار  ررو الرررأي الثالررث
نف والخنييييف وأكميييية المسيييينمين، إذ إنلييييم ذه ييييوا إلييييى أن المصييييايف العثمانييييية يالسيييي 

، وامييا أن القييرا،اأ (1)"مالييتمنة انييى مييا يحتمنييه رسييملا ميين األيييرف السييبعة فقييط"
 إلى ذلأ، فل  جز، من األيرف السبعةش العالر تعود كنلا

يقييول اإلمييال مكيي  بيين أبييي  عالييل: "هييذه القييرا،اأ كنليييا التيي  يقييرأ بلييا النيييا  
اليول، وصحت روايتلا ان األكمة، إنما ه  جز، من األيرف السبعة الت  نزل بلا 

 ش(2)القرآن"
 أبو العبا  أيمد بن امار الملدوي المقر : و قول

ن أهيي  النظيير فيي  معنييى ذلييأ أن مييا نحيين انيييه فيي  "أصييا مييا انيييه الحييذاأل ميي 
 وقتنا هذا من هذه القرا،اأ هو بعآل الحروف السبعة الت  نزل انيلا القرآنش

أن القييرآن نييزل  ()وتفسييير ذلييأ أن الحييروف السييبعة التيي  أل يير انلييا الن يي  
 انيلا تجري انى  راين:

قييديم كنميية ز ييادة كنميية ونقييا أليير ، و بييدال كنميية مكييان أليير ، وت أحررد ما:
 انى ألر ، فلذا اليرب وما أش له متروك، إ تجوز القرا،ة بهش

مييا التنييف القييرا، فيييه ميين إظلييار، و د ييال، ورول، و شييمال،  والضرررا الثرراني:

 

 ش 31/ 1( "النالر" 1)

 ش 3-2( "اإلبانة": 2)
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 و بدال يركة بألر ، و ا، بتا،، وواو بفا،، وما أشبه ذلأ من اإلتالف المتقاربش
ي انيييه لييط مصييايف فلييذا اليييرب هييو المسييتعم  فيي  زماننييا هييذا، وهييو الييذ 

 األمصارش
فث ت بليا أن هيذه القيرا،اأ التي  نقرههيا هي  بعيآل مين الحيروف السيبعة التي  
نزل انيلا القرآن، استعمنت لموافقتليا المصيحف اليذي اجتمعيت انييه األمية، وتجير ك 

      ش(1)ما سواها من الحروف السبعة  لمخالفته لمرسول لط المصحف"
 

 

 

 رش بالتصا 142-140( "المرشد الوجيز": 1)
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 املبحث الثاني

 ءات واملراحل التي مرت بها نشأة القرا 
 

 املطلب األول: النشأة يف زمن الوحي: 
مصدر القرا،اأ، كما بينا ف  المبح  السابت، هو الوي  النازل انى الن         

() فمن ثم تعود نالأة القرا،اأ وادايتلا األولى إلى زمن الرسول  ()  الذي منه
 أجلذأ، ثم انتقنت من بعده ف  مرينة بعد ألر ش 

فإذا كانت القرا،اأ تعود إلى الوي ، فمتى كان نزوللا  ه  كان ذلأ بمكة       
 :(1)ف  ذلأ ثالثة أقوال أل بالمدينة 

 

 القول األول: أن بداية نزول القراءات كان يف مكة:     

 و ستدل انى ذلأ بما ين :     
: ()أن األيادي  الواردة ف  نالأة القرا،اأ تفيد ذلأ  ومنلا قوله  -1     

"أقرأن  ج ر   انى يرف فراجعته، فنم أزل أستز ده و ز دن ، يتى انتلى إلى  
: "إنَّ هذا القرآن أجنزل  انى سبعة أ يرٍف، فاقرهوا ما  ()، وقوله (2) سبعة أيرف"

 ش(3) تيسر  منهج"
فعمول هذين الحديثين وأشباهلما يفيد نزول القرا،اأ مف نزول القرآن، وأنلا       

 

، و"القرا،اأ أيكاملا ومصدرها": 234-232/ 1( انظر ف  ذلأ: "ف  رياب القرآن الكر م" 1)
، و"دراساأ ف  انول القرآن الكر م": 33-30، و"صفحاأ ف  انول القرا،اأ": 46-48

 ش 343-344

(  819(، ومسنم ) 3219  ألرجه البخاري )()( متفت انيه من يدي  ابن ةبا  2)
 (ش  4991)و

(،  2943(، والترمذي )818(، ومسنم )5041( و) 4992( و)2419( ألرجه البخاري )3)
   ()(  من يدي  امر 937والنساك  )
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 زوله، وكان بداية ذلأ ف  مكة، واستمر كذلأ ف  المدينةشرافقته ف  ن
أن معظم سور القرآن سور مكية، والسور المكية فيلا ما ف  السور   -2     

المدنية من تعدد القرا،اأ، وإ دلي  يدل انى أنلا نزلت ف  مكة من  ير هذا 
 ش ف  المدينة مرة ألر   -الذي فيه قرا،اأ -التعدد، ثم تكرر نزول بعيلا 

ومن ثم فإن ذلأ يدل انى أن هذه السور المكية، الت  فيلا تعدد ف  قرا،ة      
 بعآل موا علا، نزلت مرة وايدة ف  مكةش

 

 القول الثاني: أن بداية نزول القراءات كان يف املدينة:     

 ويستدل على ذلك بأمور، ماها:     
لا ما يدل دإلة  بعآل األيادي  الواردة ف  رلصة األيرف السبعة في -1     

ف  المدينة، فمن   -الت  ه  أص  القرا،اأ -صر حة انى نزول هذه األيرف 
 ذلأ:
اة بن   فار يين أتاه ج ر  ، وأ اة ()يدي  أن الن    -أ      ، كان اند أ   

 ش (1) بن   فار مكان ف  المدينة
ف   ()أنَّ الن    ()فعن أجب   بن كعل       ارش قال: فأ تاه  كان  اند  أ  اة  ب ن    

ٍفش فقال: "أ سأ ل   () ج ر  ج  فقال: إنَّ   يأمرك أن ت قر أ  أجمتجأ  القرآن انى ير 
"، ثمَّ أ تاهج الثانية ، فقال: إنَّ    يأمرك      معافات هج ومغفرت هج، و نَّ أجمت  إ  تجطيتج ذلأ 

، فقال: "أ سأل     في ن   معافات ه ومغفرته  و   نَّ أجمت  إ  أن  تقرأ أمتجأ القر آن انى ير 
"، ثم جا،ه الرابعة ، فقال:  إنس هللَا َ أُمرك َأْن تقرأ ُأمُتَك القرفن َعَلى َسبعة تجطيت ذلأ 

 

اة بن   فار": ه  الما، المستنقف كالغدير، وهو مو ف بالمدينة المنورة  و نسل إلى 1) ( "أ   
ف ار  ألنلم نزلوا اندهش  بن    

 ش 9/36، و"فتا الباري" 6/104انظر: "شرح مسنم" لننووي  
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ابواأحر    هوا انيه  ف ق د  أ ص   ش(1) ، ف أيُّما ي رف  ق ر 
لق  ج ر   اند أيجار المروة، وهو مكان  ()يدي  أن رسول    -ب      

جار   ()قال: ل ق    رسولج    ()مدينةش فعن أجب  بن كعل بال ج  ر   اند  أ ي 
ي  ين  فيلم الاليخج   ()المرو ة، فقال رسول    لج ر  : "إ ن    بعثتج إ لى أجمٍَّة أجم  

ش َ ْلَيْقرؤوا القْرفَن َعَلى سبعة َأحر ِ الفان ، والعجوزج الك يرةج، والغاللج"ش قال: ف مجر هجم  
 ش(2)وف  لفظ: "ف م ن  قرأ بحرف منلا فلو كما قرأ"

بعآل الرواياأ الت  تذكر أن الخالف بين الصحابة كان ف  المسجد،   -ج     
 والمسجد هو مسجد المدينةش  

قال: كنتج ف  المسجد، فدل  رجٌ  يصن ، فقرأ   () فعن أجب  بن كعل      
ا انيه، ثم دل  آلر، فقرأ قرا،ة   سو  قرا،ة صايبه، فنمَّا قيين ا  قرا،ة  أنكرتجل 

: إنَّ هذا قرأ  قرا،ة  أ نكرتلا انيه ،  ()الصالة دلنن ا جميع ا انى رسول    ، فقنتج
ن الن    ()ودل  آلر فقرأ سو  قرا،ة  صايبه، فأ مرهما رسول    فقرآ، فحس 

()  ق ط  ف  نفس  من  التكذيل  وإ إذ  كنتج ف  الجاهنية ، فنمَّا رأ    (3) شيأنلما، فسج

 

 (ش 938(، والنساك  )1478(، وأبو داود )821( ألرجه مسنم )1)

( وقال: "يسن صحيا"،  2944(، والترمذي )21177( و)21172( ألرجه أيمد )2)
 (ش  3018(، والط ران  ف  "المعجم الك ير" )3098والطحاوي ف  "شرح المالك " )

ق ط ف  نفس  من التكذي3) ل وإ إذ كنت ف  الجاهنية": معناه: وسو  له الاليطان ( قوله: "فسج
من التكذيل أشد مما كان انيه ف  الجاهنية  ألنه كان ف  الجاهنية  افال ، فقد ااترته  
دهالة وييرة، وأصابته نز ة من الاليطان  ليالوش انيه ياله، و كدر انيه وقته، فقد اظم  

األمر  لكنه لما لم تكن رلصة  انيه من التالف القرا،اأ ما ليس اظيم ا ف  واقف 
قرا،ة ك    ()األيرف السبعة قد ت ينت له نزغ الاليطان ف  نفسه من جرا، تصو ل الن   

 من هءإ، المختنفين ف  القرا،ةش 
صدره،  ذلأ من أب   ن له، بأن  رب انى صدره، فأاقل ذلأ انالراح ( )ولما رأ  الن   

  =  ا ظلر له قبا هذه النزااأ، لاف منف  نفسه، فنم وزوال ما كان قد نزغ الاليطان
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ري، ففيتج ارق ا، وكأ نَّم ا أنظرج إلى  ()رسولج    ما قد  الين   رب  ف  صد 
   ()  أ ن اقرأ القرآن  انى يرٍف، فرددأج : ، أجرس   إل َّ ق ا، فقال ل : "يا أجب ُّ فر 

، فرددأج  إليه : أن  هو  ن   إليه : أ ن  هو  ن  انى أجمت ، فردَّ إلىَّ الثانية : اقرأهج انى يرفين 
ٍة رددتجكلا مسألٌة اقرأق على سبعِة أحر   انى أجمت ، فردَّ إلىَّ الثالثة :  دَّ ، ولأ  بك    ر 

: النلمَّ ا فر ألجمت ، وألرأج الثالثة  ليوٍل ير لج إلىَّ الخنتج كنلم   تسألجنيلا، فقنتج
 ش                   (1) "()يتى إبراهيمج 

  ذكرأ الخالف بين امر بن الخطاب وهالال بن يكيم ف   األيادي  الت -د      
 القرا،ة، وهالال أسنم يول فتا مكةش

، قال: سمعتج هالال بن يكيم يقرأج سورة "الفرقان" ()فعن امر بن الخطاب      
ته ، فإذا هو يقرهها انى يروف كثيرة، لم  ()ف  يياة  رسول    ، فاستمعتج لقرا، 
ف  الصالة، فانتظرته يتى سنم، ثمَّ ل    تجه   (2) ، فكدأج أساوره() يجقر كنيلا رسول   

ا رسول    -أو  برداك  - (3)برداكه ، فقنت: من  أ قرأ ك هذه  السورة  قال: أ قرأ نيل 

 

يين  ()تعالى، وفا  بالعرأل ييا، ، فكان هذا الخاعر من ق ي  ما قال فيه الن   =
سألوه: إنا نجد ف  أنفسنا ما يتعاظم أيدنا أن يتكنم به  قال: "وقد وجدتموه "ش قالوا: نعمش  

 ش()هر رة ( من يدي  أب  132قال: "ذلأ صر ا اإليمان": ألرجه مسنم ) 
 ش   83-1/82، و"تفسير القرع  " 102/ 6وانظر: "شرح مسنم" لننووي 

 (ش 939(، والنساك  )1478(، وأبو داود )820( ألرجه مسنم )1)

( "كدأ أساوره": أي: كدأ آلذ برأسه، أو: كدأ أواثبه، وهو األشبه بالصوابش )انظر:  2)
المالك  من يدي  الصحيحين"  (، والمعنى: كدأ ولم أفع ش )انظر: "كالف9/33"الفتا" 

 (ش 1/79

(ش ]والنَّبَّة:  9/33( "ل َّ  تجه برداكه": أي: جمعت انيه ثيابه اند ل  َّته  لتال يتفنت من ش )"الفتا" 3)
ن د : التن يلو [ش 811مو ف القالدة من العنت  كما ف  "المعجم الوسيط":  جمف الث  ي اب ا 

وم ة والج  ر ف   ال خجصج د   (ش 25/195القاري"  ش )"امدةرالصَّ
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() فو  إن رسول(1)ش قنت له: كذبت ،    ()    أقرأن  هذه السورة الت  سمعتأ
: يا رسول  ، إن   سمعت هذا ()   تقرهها، فانطنقتج أقوده إلى رسول ، فقنتج

"، فقال   ا، وأنت أ ق ر أ تن  سورة "الفرقان  " انى يروٍف لم تجق ر ك نيل  يقرأج بسورة  "الفرقان 
ش اقرأ  يا هالالج"، فقرأ هذه القرا،ة الت  سمعته  ()رسول    : "أرسنه يا امرج

إنس  با : "()رسولج    : "هكذا أجنزلت"، ثم قال()يقرههاش قال رسول   
،  اقرؤوا ما تيسَر ماهُ   ش(2) "القرفن ُأنزَل على سبعة َأحر  

أن القرا،اأ نزلت بالمدينة  ألنلا نزلت لنتيسير انى األمة  بس ل  -2     
التالف النلجاأ، ولم تكن الحاجة ماسة إلى ذلأ إإ ف  الفترة المدنية، واخاصة  

  ف  اإلسالل، وقد كانت للذه لقباك  ف  العصر مف دلول عواكف من شتى القباك
الجاهن  للجاتلا المحنية، وكان يجمف هذه النلجاأ إعار اال، بحي  إنلا كانت 
متفقة متقاراة ف  الالطر األاظم من مفرداتلا وتعابيرها، ولم يكن يفص  بينلا ما  
 يجعنلا منفصنة ان بعيلا البعآل انفصاإ  ك ير ا، ب  كانت هذه النلجاأ 

، ولكن مف هذا اإلعار العال كان  (3) منيبطة باإلعار العال ألص  النغة العراية
لصاكا ف  للجتلا المحنية، تتميز بلا   -أو مجمواة من القباك  -لك  ق ينة 

 ش(4) ان  يرها  من يي  األصواأ، أو النواي  الصرفية، أو اإلارابية، أو  يرها
 

 

": فيه إعالأل الكذب بحسل  نبة الظن، أو هو إعالأل الكذب انى الخطأ  ألن أه   1) ( "كذبت 
 (ش   9/33الحجاز يطنقون الكذب ف  مو ف الخطأش )"الفتا"  

(،  2943(، والترمذي )818(، ومسنم )5041( و) 4992( و)2419( ألرجه البخاري )2)
 (ش 937والنساك  )

 ش 28-27": وموقف القرا،اأ منلا رف السبعة( انظر: "األي3)

  1/175، و"المزهر" 27-25( انظر أمثنة شتى لبعآل هذه الخصاكا ف : "الصاي  ": 4)
 وما بعدهاش
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يف مكة، لكن اإلذن  القول الثالث: أن بداية نزول القراءات كان

 باستخدامها كان يف املدينة:

لين  ف داية نزول القرا،اأ       -وهذا القول يحاول أن يجمف بين القولين األوَّ
كان ف  مكة مف بداية نزول القرآن، لكن لم تكن هناك ياجة   -بحسل هذا القول

بعد  إلى استخداملا  وذلأ لويدة النغة ف  مكة وما جاورها، لالف ا لما يده 
اللجرة، يي  دلنت ف  اإلسالل قباك  مختنفة النلجاأ، فكان ورود أيادي   

 األيرف السبعة إشعار ا باإلذن فقط، و االم ا بالرلصة فحسلش
وأ ًّا ما كان الراجح م   بق اآلراء  المقطوع به ما كامت القراءات تعوك إلى      

 . ()حياته  ى كانت  يأن نشأتها كانت  ي عهدق، وبداهتها األول ()الرسول 
 

 املطلب الثاني: املراحل التي مرت بها القراءات: 
  األولى: مرينة ما ق   (1) بعد هذه النالأة مرأ القرا،اأ بمرينتين أساسيتين     

نت   التدو ن: وفيلا كانت تنتق  القرا،اأ شفاهة، والثانية: مرينة التدو ن: وفيلا دجو  
 و نش القرا،اأ، انى التالف أنوا  التد 

 المرحلة األولى: مرحلة ما قبل تدوي  القراءات:      
 و مكن تقسيملا إلى فترتين:     

 

-1/7وما بعدها، و"النالر"  150( انظر فيما يأت : من كتل المتقدمين: "المرشد الوجيز": 1)
 وما بعدهاش 95، و"منجد المقركين": 9

وما بعدها، و"صفحاأ ف  انول   1/265صر ن: "ف  رياب القرآن الكر م" ومن كتل المعا 
وما بعدها، و"مقدماأ  344وما بعدها، و"المدل  لدراسة القرآن الكر م":  33القرا،اأ": 

 وما بعدهاش 54ف  انول القرا،اأ": 
وف  كتل المعاصر ن أشكال ألر  من التقسيم، لكن  ارتييت ما أث ته، واألمر قر ل إن  

 شا،  ش
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 : ()الفترة األولى: القراءات  ي عصر الرسول      
 و مكن إجمال هذه الفترة ف  النقار التالية:      
بالقرآن والقرا،اأ، و عنمه،   ( )ينزل انى الن    ( ) كان ج ر    -     

يتنقى   () معه ف  رميان ما نزل من ذلأ عوال العال، فكان الن    و تدار 
 القرا،اأ كما يتنقى القرآن، أو: يين يتنقى القرآنش 

بت نيغ ما نزل انيه من القرآن والقرا،اأ   -أوإ  بأول-يقول  ()كان الن    -     
 ُق َعَلى الاساِ  َعَلى ُمْلث  َوُقْرفناه َ َرْقَااُق ِلَتْقَرأَ إلى الصحابة  امتثاإ  لقوله تعالى: 

بِ كَ [، وقوله سبحانه: 106]اإلسرا،:  ُسوُل َبلِ ْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِم  رس  َ ا َأهَُّها الرس
 [ش 67]الماكدة: 

كان يقركلم   ()أن رسول    () وقد ورد ان اثمان وابن مسعود وأب       
يتى يتعنموا ما فيلا من العنم   العالر اآلياأ، فال يجاوزونلا إلى االر ألر  

 والعم ، فيعنملم العنم والعم  جميع اش 
أيد الصحابة ببعآل التالف اما يقركه لصحاب  آلر  ()وراما أقرأ الن        

      يقرأ كما تعنم من  ()ف  نفس الموا ف القرآنية، فكان ك  وايد منلم 
 ش() الن   
ا آياأ القرآن   -نةف  هذه المري-كان بعآل المسنمين  -      يعنم بعيلم بعي 

 و قراره، ومن أمثنة ذلأ:  ()وسوره، وكان ذلأ بأمر الن   
        يتردد انى فاعمة بنت الخطاب  ()كان لباب بن األرأ   -1     

 ش ()الخطاب  يعنملما القرآن، كما ورد ف  قصة إسالل امر بن ()وزوجلا 
مصعل بن امير إلى المدينة، ق   اللجرة إليلا  ليعنم   () أرس  الن    -2     

كما  -النا  اإلسالل والقرآن، فكان أول من نزل بلا من الملاجر ن، وكان معه 
ابن أل مكتول، وقد نزل مصعل بدار سميت دار القرا،،  -ورد ف  بعآل الرواياأ 
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 وكان هو نفسه يسمى بالمقر ش
إلى  ()دفعه الن    ()هاجر إلى الن    واعد اللجرة كان الرج  إذا -3     

 رج  من الحفاظ  ليعنمه القرآنش
  لتعنيم المسنمين  ()مكة ترك فيلم معاذ بن ج    ()ولما فتا الن    -4     

 القرآنش 
ومن لالل ذلأ تكونت عبقة من الصحابة، ارفت ف  التار خ والسيرة بي      

وشلرتلم بلذا النقل تعطينا صورة جني ة  )القرا،(، وهو بداية نالو، هذا المصطنا، 
 ان مد  انتالار القرا،ة والقرا،اأ ف  هذه المرينةش

ومن لالل ما بين أيدينا من رواياأ ارفنا أسما، بعآل الصحابة الذين       
، ومن أشلرهم: الخنفا، األراعة، ()يفظوا القرآن ان ظلر قنل ف  زمن الن   

(، وأبو الدردا، )أ 32بن مسعود )أ  ، وا د  (1) (20وأب  بن كعل )أ 
 ش(2) ()(، و يرهم 45(، وز د بن ثابت )أ 42(، وأبو موسى األشعري )أ 32

قال الذه   بعد أن سرد تراجم الصحابة السابقين: "فلءإ، هم الذين بنغنا       
ا، وانيلم  ()أنلم يفظوا القرآن ف  زمن الن    ، وألذ انلم م ن  بعدهم ار  

 ش(3) نيد بالقرا،اأ العالر، وقد جمف القرآن   يرجهم من الصحابة"دارأ األسا
وكانت قرا،اأ هءإ، الصحابة تختنف  ومن ثم بدأأ وجوه القرا،ة المختنفة       

تألذ عر قلا ف  الرواية، ومسارها ف  النق ، وكان شيو  ظاهرة التالف القرا،اأ 
آل الوقاكف، مث  واقعة بعد اللجرة، كما تدل انى ذلأ بع ()منذ الد الرسول 

 

 ( التوار خ من هنا إلى آلر البح  بالتقو م اللجريش1)

 ش   203-202و 1/199، و"اإلتقان" 42-40( انظر: "المرشد الوجيز": 2)

 ش 125/ 1( "معرفة القرا، الكبار" 3)
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 ش(1) ، و يرها() التالف امر بن الخطاب وهالال بن يكيم 
 الفرتة الثانية: القراءات يف زمن الصحابة والتابعني:     

 ، و مكننا إجماللا ف  النقار التالية: ()وادأأ هذه المرينة بعد وفاة الن        
لتابعين لجمااة من كبار الصحابة القرا،،  تتنمذ جمااة من الصحابة وا -     

وا د    و ألذون انلم القرا،اأ، فقد قرأ أبو هر رة وابن ةبا انيلم، يقرهون 
بن الساكل المخزوم  وا د   بن ةياش وأبو العالية الر اي  انى أب  بن  
كعل، وقرأ المغيرة بن المغيرة بن أب  شلاب المخزوم  انى اثمان بن افان،  

ع  انى ابن مسعودش وقرأ  األسود بن يز د النَّخ 
ألذ بعآل وجوه القرا،اأ المختنفة ونقنلا بالرواية،  بدأ ف  هذه الفترة  -     

 وشيو  ظاهرة التالف القرا،اأ، وذلأ ف  النصف األول من القرن األولش 
لما كثرأ القرا،اأ، وظلر الالذوذ فيلا، وكثر النزا  بين المسنمين فيلا،   -     

ا، أمر اثمان يت وهو لنيفة  - ()ى وص  إلى يد تكفير بعيلم بعي 
بنسخ المصايف، وكتابتلا انى يرف وايد، فقامت النجنة الت   -المسنمين يينتذ 

لخنوها من النقط  -شكنلا لذلأ بلذا األمر لير قيال، لكن هذه الكتابة كانت 
انيلا كثير من  تتسف ألوجه من القرا،اأ الصحيحة المتواترة الت  كان  -والالك 

 المسنمين يينتذش
، مف ك  مصحف أنفذه، قارك ا توافت قرا،تجه قرا،ة  أه   ()أرس  اثمان  -     

المصر الت  وجه إليه مصحفه  الب ا، وقد أمر بإلغا، بقية األوجه الت  كان يجق رأ 
 ش      (2)بلا القرآن، وإ توافت رسم هذا المصحف، وإ يحتمنلا ذلأ الرسم

انى ما قاله ابن  -الماللور أن هذه المصايف كانت لمسة مصايف و      

 

 ( س ت تخر ج هذه الواقعة قر باش1)

 ( انظر ما س ت ف  المبح  األولش2)
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)أ في   ، ومن ثم فقد أجرس  ا د   بن الساكل المخزوم -(1) يجر والسيوع 
ن م  ا د   بن ي يل 70يدود  ( 70)أ بعد  ( إلى مكة، وأبو ا د الريمن السُّ

غيرة بن أب   ( إلى البصرة، والم55إلى الكوفة، واامر بن ا د قيس )أ يوال  
( مقرك ا ف   45( إلى الالال، واق  ز د بن ثابت )أ 70شلاب المخزوم  )أ بعد 

 المدينةش
 ش(2) وكان ذلأ ف  يدود سنة ثالثين من اللجرة     
أق   النا  انى تنأ المصايف، وتنقوها من مقركيلا، فكان ف  ك  مصر   -     

 :(3) -سنوا مف المصايفباإل افة إلى من أر -جماااأ من القرا،، ومن أشلرهم 
(، وسعيد 63ف  المدينة: معاذ بن الحاره، المعروف بمعاذ القار  )أ  -1     

      ا د العز ز  (، وامر بن95(، واروة بن الزاير )أ 94بن المسيَّل )أ 
(،  106(، وسالم بن ا د   بن امر )أ 103(، واطا، بن يسار )أ 101)أ 

 و يرهمش 
(،  103(، ومجاهد بن ج ر )أ 74بن امير )أ ف  مكة: ا يد  -2     

(، وا د   بن  115(، واطا، بن أب  رااح )أ 106وعاوو  بن كيسان )أ 
 (، و يرهمش 117أب  منيكة )أ 

(،  62(، وانقمية بين قييس )أ 63في  الكوفية: امرو بن شري يي  )أ  -3     
(، و براهيم بن  72(، وا يدة بن اميرو السنمان  )أ 63ومسيروأل بن األجيد  )أ 

 (، و يرهمش 96يز د النخع  )أ 
(، ونصر بن ااصم النيث   90ف  البصرة: يحيى بن يعمر العدوان  )أ  -4     

 

 ش 1/172، و"اإلتقان" 637/ 8 -ر: الر ان-( انظر: "فتا الباري" 1)

 ش 57( "مقدماأ ف  انم القرا،اأ": 2)

 ش 205-1/204وما بعدها، و"اإلتقان":  7/ 1( انظر: "النالر" 3)
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(، 110(، والحسن البصري )أ 105(، وأبو رجا، العطاردي )أ 100)أ ق   
 (، و يرهمش 110ومحمد بن سير ن )أ 

 ،، و يرهش ف  الالال: لنيفة بن سعد صايل أب  الدردا -5     
  -واداياأ اصر تابع  التابعين -ونستطيف أن نميز ف  اصر التابعين  -     

فترة دال  هذه الفترة الثانية، يمكن أن نطنت انيلا: "فترة التخصا ف  
، يي  تجرد قول من هءإ، وأولتأ لنقرا،ة وألذ القرا،اأ، وااتنوا  (1)القرا،اأ"

األلفاظ، وتجو د الكنماأ، وتحر ر بيبط القرا،ة أتم  بط، سوا، ف  ذلأ  بط 
القرا،اأ، وتحقيت الرواياأ، وكرسوا لذلأ يياتلم، يتى شار  ذكرهم، وصاروا 
أكمة يقتد  بلم ف  القرا،ة، يتى أجمف أه  بندهم انى تنق  القرا،ة منلم بالق ول  

 ش(2) والتسنيم
ت القرا،اأ ولتصديلم لنقرا،ة، و فنا، أامارهم ف  إقرا، النا  القرآن، نجس      

كما يقول أبو امرو  -إليلم، فإ افة هذه القرا،اأ إلى هءإ، األكمة القرا، يراد به 
أن ذلأ القار  وذلأ اإلمال التار القرا،ة بذلأ الوجه  -(3) الدان  وابن الجزري 

تجل ر واجرف به، وقجصد   الذي قرأ به، وآثره انى  يره، وداول انيه، ولزمه، يتى اش 
فنذلأ أ يف إليه دون  يره من القرا،، وهذه اإل افة إ افة  فيه، وأجلذ انه  

 التيار ودوال ولزول، إ إ افة الترا  ورأي واجتلادش 
 :(4)ومن هءإ، األكمة القرا،      
اح  130)أ  أبو جعفر هزيد ب  القعقاعف  المدينة:  -1      (، وشيبة بن ن ص 
 (، و يرهمش169)أ  نا ع ب  أبي ُنَعْيا(، و130)أ 

 

 ش37( انظر: "صفحاأ ف  انول القرا،اأ": 1)

 ش 346، و"دراساأ ف  انول القرآن الكر م": 37( انظر: "صفحاأ ف  انول القرا،اأ": 2)

 ش 1/52، و"النالر" إبن الجزري 61بعة لنقرآن" لندان : ( انظر: "األيرف الس3)

 ش 1/205، و"اإلتقان" 9-8/ 1( انظر: "النالر" 4)
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     (، ويميد بن قيس األارج  120)أ عبد هللا ب  كثير ف  مكة:  -2     
ي صن )أ 130)أ     (، و يرهمش123(، ومحمد بن مجح 
     عا:ا ب  أبي الاسجوك  (، و103ف  الكوفة: يحيى بن وثَّاب )أ  -3     
حمرزة ب  حبيب الزيرات (، و148(، وسنيميان بن مليران األاميش )أ 129)أ 
 (، و يرهمش 189)أ  اللسرائي علي ب  حمزة، و(156)أ 
   (، وةيسى بن امير 129في  البصيرة: ا د   بن أب  إسحياأل )أ  -4     
(،  128(، وااصم الجحيدري )أ 154)أ أبو عمررو ب  العرالء (، و149)أ 

 (، و يرهمش205)أ  عقوا الحضرمي و
    طية بن قيس الكيالب   (، وا118)أ عبد هللا بر  عامرر ف  الاليال:  -5     
ياري )أ 121)أ  م   (، و يرهمش145(، و حيى بن الحاره الذ  
واوسعنا القول إن هذه الفترة الت  شلدأ التخصا ف  القرا،اأ كانت       

ا لنمرينة التالية، وه  مرينة التدو ن  إذ إنلا وفرأ المادة العنمية المتميزة   تمليد 
أليف فيلا، وظلور انم القرا،اأ كفن مدون، له  والواسعة لتدو ن القرا،اأ، والت

  رجاله وأكمته والمتخصصون فيهش  
 

 املرحلة الثانية: مرحلة تدوين القراءات والتصنيف فيها:     

يمكن القول إن بداياأ هذه المرينة كانت ف  أوالر المرينة السابقة  إذ إن       
فترة مبكرة، تعود وفياأ   أواك  المصنفاأ الت  ارفناها ف  القرا،اأ كانت ف  

 أصحابلا إلى أوالر القرن األول، والقرن الثان ش 
 ونستطيف أن نقسم هذه المرينة إلى ثاله فتراأ:      
فترة ما ق   تس يف السبعة، وفيلا دونت القرا،اأ من  ير تحديد ادد  األولى:    

 معينش 
ى قرا،اأ القرا، السبعة فترة تس يف السبعة، وفيلا اقتصر التدو ن ان والثانية:    
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 المعروفينش
 لنعالرشالمكمنة فترة إ افة القرا،اأ الثاله  والثالثة:    

 

 الفرتة األوىل: ما قبل تسبيع السبعة:     

( هو أول من  224وقد ذهل األكثرون إلى أن أبا ا يد القاسم بن سالل )أ      
صواب  إذ قد ارفنا ، لكن ي دو أن ذلأ الحكم قد جانبه ال(1)صنف ف  القرا،اأ 

 انما، آلر ن ق   أب  ا يد و عوا كتب ا ف  القرا،اأش 
م ر ) أ       (،  141)أ  (، وأبيان بن تغنل الكوف 90ومن هيءإ،: يحيى بن ي ع 

(، وأبو امرو بن العال،، ويميزة الز ياأ، والكساك ، 150ومقات  بن سنيمان )أ 
منذ أول من  -بايثين اددهم ، وقد أوص  بعآل ال(2)و عقوب الحيرم ، و يرهم 

 ش  (3)إلى تسعة االر االيم ا -ارفنا تصنيفه إلى ما ق   أب  ا يد 
ولع  الس ل ف  ذكر الكثير ن ألب  ا يد انى أنه أول من صنف ف        

القرا،اأ، انى الر م من وجود هذه المءلفاأ ق   كتابه، يعود إلى بعآل األمور، 
 منلا: 
ه من أاالل العنما، واألكمة أصحاب الصيت  شلرة أب  ا يد، وكون -1     

الواسف، وال ر ت الالمف، والمصنفاأ الغز رة المكينة ف  انول كثيرة  كالحروف 
  مما جع  كتابه ف  القرا،اأ يطير  (4)والقرآن، والفقه، والحدي ، والنغة، والالعر

 

 ش 34-33/ 1( انظر: "النالر" 1)

،  40، و"صفحاأ ف  انول القرا،اأ": 115-114( انظر: "القرا،اأ أيكاملا ومصدرها": 2)
 ، ومراجعلاش102-99و"انم القرا،اأ": 

، ناقال  ان: "القرا،اأ القرآنية" لندكتور ا د اللادي  39را،اأ": ( "صفحاأ ف  انول الق3)
 ش 31الفين : 

-1/360، و"معرفة القرا، الكبار" 509-10/490( انظر ترجمته ف : "سير أاالل الن ال،" 4)
، و"تلذيل الكمال"  18-2/17، و" اية النلاية" 270-14/268، و"ال داية والنلاية" 365
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 ذكره، و ذيف أمره، بحي  نجس  ما كان ق نه، وكأنه لم يكنش
نفاأ من كان ق نه كانت بمثابة إرهاصاأ التأليف النا ج  أن مص -2     

لنقرا،اأ، الذي كانت بدايته بعد ذلأ انى يد أب  ا يد، مما جع  الكثير ن  
يعت رون كتاب أب  ا يد هو أول تأليف معت ر ف  القرا،اأ، يستحت أن يذكر 

 بااتباره األول ف  هذا الميمارش
جمف القرا،اأ ف  كتاب وايد: أبو ا يد  ر معتب ولذلأ قال ابن الجزري: "أول إمال 

 ش(1) القاسم بن سالل"
               واعد أب  ا يد تتابعت المءلفاأ ف  القرا،اأ إلى اصر ابن مجاهد      
دُّ كتابه ف  القرا،اأ اآلت  ذكره بداية مرينة جديدة مستقنة  324)أ  (، الذي يجع 

 بذاتلاش 
أب  ا يد وابن مجاهيد، وارفنا للم مءلفاأ ف   ومين العنميا، الذين جيا،وا بين     

تان   يس  ج  ، وأيميد بن جج  ي ر  (2) (255)أ  -سل  بن محمد -القرا،اأ: أبو ياتم الس  
، (4) (282، و سمااي  بن إسحاأل الماليك  البغيدادي )أ (3) (258الكوف  )أ 

اجون  (5) (310ومحمد بن جر ر الط ري )أ  د بن  محمد بن أيم-، وأبو بكير الدَّ
 ش(6) (324)أ  -امر
و اليظ ف  هيذه المصنفياأ أن أصحابليا ليم ينتزميوا ذكر ادد معين من       

 

 ش 23/354

 ش 34/ 1( "النالر" 1)

 ش 320، و" اية النلاية": 34/ 1، و"النالر" 1/436( انظر: "معرفة القرا، الكبار" 2)
 

 ش 224و 1/206، و"اإلتقان" 34/ 1( انظر: "النالر" 3)

 ش 224و 1/206، و"اإلتقان" 34/ 1، و"النالر" 1/448( انظر: "معرفة القرا، الكبار" 4)

 ش 224و 1/206، و"اإلتقان" 34/ 1، و"النالر" 1/527( انظر: "معرفة القرا، الكبار" 5)

 ش 1/206، و"اإلتقان" 34/ 1( انظر: "النالر" 6)
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القرا، وقرا،اتليم، ب  ذكر ك  منليم ما تيسر له منليم، انى يين كان القرا،  
 والمقركون أ عاف مين ذكروهمش 

معروفون، فقد ذكر أبو ا يد قرا،اأ لمسة واالر ن قارك ا، منلم السبعة ال     
وذكر أيمد بن ج ير قرا،اأ لمسة من قرا، األمصار، وذكر أبو بكر الداجون  
قرا،اأ ثمانية من القرا،، هم السبعة المعروفون و عقوب الحيرم ، وذكر الط ري 

 ش  (1) أكثر من االر ن قارك ا
الفرتة الثانية: تسبيع السبعة واالقتصار على مجع قراءات      

 أصحابها:

اد بذلأ: اإقتصار انى جمف القرا،اأ السبف الماللورة آنذاك، والمرو ة والمر      
ان األكمة الثقاأ ف  مءلفاأ لاصةش وهءإ، القرا، السبعة أصحاب هذه القرا،اأ 
هم: نافف المدن ، وابن كثير المك ، وأبو امرو بن العال، البصري، وابن اامر  

 الالام ، وااصم ويمزة والكساك  الكوفيونش 
وهو: أبو بكر أيمد بن  -قد بدأأ هذه المرينة بتصنيف اإلمال ابن مجاهد و      

لكتابه: "السبعة ف    -( 324موسى بن العبا  بن مجاهد التميم  البغدادي )أ 
 ش(2)القرا،اأ"

وكان الس ل ف  تصنيفه أن القرا، كانوا قد كثروا، وكثرأ قرا،اتلم والرواياأ      
   -وجميعلم موثوقون اند النا   الب ا-متقن انلم، وكان منلم المتقن و ير ال

فأوشأ ذلأ أن يكون مدلال  لال طراب والتحر ف ف  القرا،اأ، ومن ثم ف  
القرآن المجيد  مما جع  الحاجة تالتد إلى إمال من أكمة القرا، النابلين، ييف  

 

 ش 34/ 1( انظر: "النالر" 1)

( وهو مط و  بلذا اإسم، بتحقيت دش شوق   يف، لكن اسمه األصن   ير معروف انى  2)
 ش 41-40وجه الدقة، مف اليقين بأنه إبن مجاهدش راجف ف  ذلأ مقدمة التحقيت ص: 



 القراءات القرآنية؛ نشأتها وأنواعها

 

 104 

األصول واألركان لق ول القرا،اأ، و ختار عاكفة من القرا، الثقاأ الماللور ن  
 فى بقرا،اتلم امن سواهمش يجكت

ف  ت إلى استخالص واستصفا، قرا،اأ       فكان اإلمال هو ابن مجاهد، الذي وج
األكمة الثقاأ المتقنين الماللور ن  مف المبالغة ف  تنقيحلا، والتث ت من تواتر ما 
يق نه منلا، فجمف ف  كتابه: "السبعة" قرا،اأ هءإ، األكمة القرا، السبعة السابت  

 ش(1) مف التياره راو ين لك  قار  منلم ذكرهم،
ولم يكن اإلمال ابن مجاهد بدا ا ف  تحديد العدد، وإ ف  ذكر هءإ، السبعة        

-فمن نايية تحديد العدد فقد برزأ هذه الفكرة وعبقت ف  المءلفاأ الت  سبقته 
، ومن نايية تخصيا هءإ، السبعة بالذكر -وقد ذكرنا أمثنة منلا قر ب ا

قتصار انيلم فإنه مس وأل بمن ذكرهم ف  المصنفاأ المءلفة ف  القرا،اأ واإ
ا معاصر إبن مجاهد، وهو أبو بكر   ق نه  فقد ذكرهم أبو ا يد، كما ذكرهم أيي 

 الداجون ، كما س ت قر ب اش 
والس ل ف  اإقتصار انى هءإ، السبعة أنلم كانوا قد اشتلرأ إمامتلم،       

فوها انى إقرا، القرآن والقرا،اأ، وكرسوها للذه الغاية، وعالت أامارهم الت  أوق
 فارتح  النا  إليلم، وأتوهم من ك  يدب وصوبش

ومف إكبار معاصري ابن مجاهد ومن جا، بعده لصنيعه، و جالللم له، فقد      
ذهل جمااة منلم إلى لومه وتخطتته، بس ل اقتصاره انى هءإ، السبعة وترك  

(: "لقد فع   430)أ بعد  -أيمد بن امار -  الملدوي  يرهم، فقال أبو العبا 
مسب  ف هذه السبعة ما إ ينبغ  له، وأشك  األمر انى العامة  بإيلامه ك َّ من ق  
نظره أن هذه القرا،اأ ه  المذكورة ف  الخ ر ]أي: ف  أيادي  األيرف السبعة[، 

 

  59، و"مقدماأ ف  انم القرا،اأ": 44و 41أ ف  انول القرا،اأ": ( انظر: "صفحا3)
 ش 168و
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 ش (1)وليته إذ اقتصر: نقا ان السبعة أو زاد  ليز   الال لة" 
والحت أن ابن مجاهد إ ذنل له ف  لطأ من يظن أن القرا،اأ السبف الت        

"أن   -كما يقول أبو شامة -جمعلا ف  كتابه ه  األيرف  ألن  ر ه إنما كان 
يأت  بسبعة مين القيرا، من األمصار الت  نفذأ إليلا المصايف، ولم يمكنه ذلأ 

ا، فألذ بدللما من الكوفة  لكثرة أكمة القرا،ة منلم (2) ف  البحر ن واليمن  إلاواز
 ش (3) القرا، بلا"

فابن مجاهد لم يختر السبعة بال  وابط أو منلج، إنما التارهم بعد اجتلاد       
عو  ، ومراجعة متأنية، وصايل ذلأ توفيت إلل   إللالصه ويسن قصده  
ونصيحته لألمة، الذي يصوره جوابه امن سأله: لم إ تختار لنفسأ قرا،ة تحم   
م   أنفسنا ف  يفظ ما ميى انيه أكمتجنا أيوج   انأ  فقال اإلمال: "نحن إلى أن نجع 

 ش(4) منا إلى التيار يرف يقرأ به من بعدنا"
ولذلأ تنقى العنما، ام  ابن مجاهد بالق ول، وارتيوه، وقدموه، ولم ينتقده       

ه، وتداولوا أيد ف  ش ، يتعنت بالجانل العنم  الذي اشتم  انيه كتابه، ب  تابعو 
 ش(5) ما فيه

ثم اشتلرأ هذه القرا،اأ السبف، وتداوللا النا ، وكان لمكانة ابن مجاهد العنمية  
"انتلت إليه الر اسة ف  انم  (~)، وقد كان ف  وقته (6) أثر ك ير ف  هذه الاللرة

 

 ش 1/223، و"اإلتقان" 9/39، و"فتا الباري" 1/36( نجق    انه ف : "النالر" 1)

 ش 636( إاواز الال ،: قنته، أو ادل وجودهش انظر: "المعجم الوسيط": 2)

 ش 87األمر ف  "السبعة": ش وانظر كالل ابن مجاهد يول هذا  162( "المرشد الوجيز": 3)

 ش 537/ 2( "معرفة القرا، الكبار" 4)

 ( سو  أيرف يسيرة إ تكاد تذكر يجك م انيلا بالالذوذ، وألر  شاذة انده يجك م للا بالتواترش 5)
 ش 62انظر: "مقدماأ ف  انم القرا،اأ":  

-2/533 ، و"معرفة القرا، الكبار"274-15/272( انظر ترجمته ف : "سير أاالل الن ال،" 1)
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، فيال  اما كان يتمتف به  (1)القرا،ة، وتقدل ف  ذلأ انى أه  ذلأ العصر"
 ش(2) السبف من مكانة انمية رفيعةأصحاب القرا،اأ 

وم  أ ا  ومن ثم توال  التأليف ف  القرا،اأ السبف الت  التارها ابن مجاهد،      
  بق المؤلفات التي أ ركت للقراءات السبع:

 (ش 437"التبصرة": لمك  بن أب  عالل القيس  )أ   -1     
 (ش444"التيسير": ألب  امرو الدان  )أ  -2     
األمان  ووجه التلان " المعروف بي "الالاع ية": ألب  القاسم   "يرز -3     

بيت ا، نظم فيلا كتاب "التيسير"   1173(، وه  منظومة من 590الالاع   )أ 
 لندان ش

 وانى "الالاع ية" و عت شروح كثيرة، من أبرزها:      
 (ش643"فتا الوصيد ف  شرح القصيد": لعنم الدين السخاوي )أ  -أ     
 (ش665براز المعان  من يرز األمان ": ألب  شامة المقدس  )أ "إ -ب      
"سراج القار  الم تدي وتذكرة القار  المنتل "، والمعروف بي "شرح ابن   -ي ج     

 (ش 801القاصا"، إبن القاصا )أ 
 

 الفرتة الثالثة: إضافة القراءات الثالث املكملة للعشر:     

ا،اأ السبف قرا،اأ ثاله يكم للا بعآل  ف  مرينة إيقة أ يفت إلى القر      
، وه   -وهو الصحيا-العنما، بالاللرة واإستفا ة، ويكم للا آلرون بالتواتر 

(، و عقوب  130)أ -يز د بن القعقا -قرا،اأ األكمة: أب  جعفر المدن  
-(، ولنف ال زار البغدادي 205)أ  -وهو ابن إسحاأل-الحيرم  البصري 

 

 ش142-1/139، و" اية النلاية" 96/ 15، و"ال داية والنلاية" 538

 بتصرفش  -ناقال  ان أب  الحسن السخاوي - 160( "المرشد الوجيز": 2)

 ش 61( انظر: "مقدماأ ف  انم القرا،اأ": 3)
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 اكتمنت ادة القرا،اأ االر قرا،اأش(، ف229)أ   -وهو: ابن هالال
كتاب "الدرة الميي ة" إبن  وم  المؤلفات التي أ ركت لهبق القراءات الثالث:      

بيت ا، جمف فيلا ابن الجزري قرا،اأ   240(، وهو منظومة من 833الجزري )أ 
 هءإ، األكمة الثالثةش  

   وم  المؤلفات التي أ ركت للقراءات العشر:     
 (ش 496المستنير": ألب  عاهر البغدادي )أ " -1     
 (ش 521"إرشاد الم تدي وتذكرة المنتل ": ألب  العز القالنس  )أ  -2     
 "تح ير التيسير": إبن الجزريش -3     
   وهو كتاب "التيسير" ألب  امرو الدان  مياف ا إليه القرا،اأ الثالهش     
 الجزريش "النالر ف  القرا،اأ العالر": إبن -4     
 "عيبة النالر ف  القرا،اأ العالر": إبن الجزريش -5     
 . (1) بيت ا،  منلا كتابه: "النالر"، وله شروح كثيرة  1015وهو منظومة ف        
وهذه القرا،اأ العالر باقية يتى اآلن، تنق  من جي  إلى آلر بطر ت       

 رآن اش التواتر، وإ يقرأ القرآن إإ بلا، وإ يعد  ش ،  يرها ق
 

 

 

( استفدأ ف  إثباأ الكتل المصنفة ف  القرا،اأ السبف وما بعدها من: "صفحاأ ف  انول 1)
 ش 175-168، و"مقدماأ ف  انم القرا،اأ": 64-62أ": القرا،ا
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 املبحث الثالث

 أنـــواع القـــراءات 
 

 :(1)إلى نواين -انى وجه الجمنة-تنقسم القرا،اأ اند القرا، 
ا: األول: القراءات المقبولة:  ، وهي  التي  القراءات المترواترةو طنت انيلا أيي 

 استكمنت شرور القرا،ة الصحيحة وأركانلاش
ا: و طنت انيلوالثاني: القراءات المركوكة:  ، وهي  التي  القراءات الشاذةا أيي 

 فقدأ شرور القرا،ة الصحيحة، أو بعيلاش
 وفيما ين  ن ذة ان ك  نو  منلماش

 املطلب األول: القراءات املقبولة/ املتواترة:
وه  الت  استجمعت شرور وأركان القرا،ة الصيحيحة المق ولية، التي  يجقيرأ بليا، 

وهييييي : موافقييييية العرايييييية، وموافقييييية رسيييييم و جعتقيييييد قرآنيتليييييا، وهيييييذه الاليييييرور ثالثييييية، 
 ش(2)المصحف، والتواتر

 الفرع األول: شروط القراءة املقبولة: 

 الشرط األول: موافقة العربية مطلًقا:

والمقصود: موافقة العراية ولو بوجه من الوجيوه، فمعنيى هيذا الاليرر: أن توافيت 
ذليأ أن يكيون هيذا  القرا،ة أيَّ وجه من وجوه النحو واإلاراب في  النغية، وسيوا، في 

ييا فيييه التالف ييا إ يييير مثنييه، مييا  ييا انيييه أو مختنف  ا، مجمع  الوجييه أفصييا أو فصيييح 

 

  1/425، و"ف  رياب القرآن الكر م": 502( انظر: "القرا،اأ الالاذة": لع د الفتاح القا  : 1)
 وما بعدهاش

، و"اإلتقان" 13-1/12، و"النالر" 81-79: "منجد المقركين": -انى س ي  المثال-( انظر 2)
، و"صفحاأ ف   501-1/495"مناه  العرفان" ، و7-6، و" ي  النفف": 1/210-213

 ش71-69، و"مقدماأ ف  انم القرا،اأ": 58-49انول القرا،اأ": 
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 ش  (1)دامت القرا،ة مستكمنة بقية الالرور
-وليس معنيى هيذا الاليرر أن قواايد النغية هي  الحاكمية انيى صيحة القيرا،اأ 

فيإن مين المحيال  ، لكن القرآن لما كان نازإ  بنغة العيرب،-ومن ثم انى القرآن ذاته
 أن يكون فيه ما يخالف لغتلم مخالفة كنيةش

ولييذلأ فييإن هييذا الالييرر يعييد  أ ييعف الالييرور الثالثيية  ألن القييرا،ة إذا جمعييت 
الاليييرعين اآللييير ن، فالبيييد أن تكيييون موافقييية لنعرايييية إ محالييية، سيييوا، أكانيييت هيييذه 

ة  ييييير الموافقيييية فيييي  قااييييدة مالييييلورة يعرفلييييا النحو ييييون أو جملييييورهم، أل فيييي  قااييييد 
 ماللورة إ يعرفلا الجم الغفير منلم  لذا فالمعول انيه هو: الالرعان اآللرانش

ليييذلأ يقيييول اإلميييال أبيييو اميييرو اليييدان : "وأكمييية القيييرا، إ تعمييي  فييي  شييي ، مييين 
يييروف القييرآن انييى األفالييى فيي  النغيية، واألقيييس فيي  العراييية، بيي  انييى األث ييت فيي  

اينلم ليم يردهيا قييا ج ارايية، وإ فاليوُّ  األثر، واألصا ف  النق ، والرواية إذا ث تيت 
 ش(2)لغة  ألن القرا،ة سنة متبعة، ينزل ق وللا والمصير إليلا"

وما ذلأ إإ ألن "انما، النحو إنما استمدوا قوااده من كتاب   تعالى، وكالل 
، وكالل العرب، فإذا ث تت قرآنية القرآن بالرواية المق ولة كان القرآن هو ()رسوله 

ك م انى انما، النحو وما قعَّدوا من قوااد، ووجل أن يرجعوا هم بقواادهم إليه، الح  
يا  إ أن نرجف نحين بيالقرآن إليى قواايدهم المخالفية نحك  مليا فييه، و إ كيان ذليأ اكس 

 ش (3)لآلية، و هماإ  لألص  ف  وجوب الرااية"
إنكيارهم،  ، وليم يجعت ير-أو كثيير مينلم-وكم من قرا،ة أنكرها بعآل أهي  النحيو 

 ولم ينتفت إليه، ب  أجمف األكمة المقتد  بلم من السنف انى ق وللاش

 

 ش 1/499، و"مناه  العرفان"  10/ 1( انظر: "النالر" 1)

 ش 11-1/10، و"النالر" 203( نقنه انه ابن الجزري ف : "منجد المقركين": 2)

 ش 1/500( "مناه  العرفان"  3)
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و كثيير هييذا اإلنكييار لييد  النحيياة البصيير ين  "ألن مييا ورد قنيييال  ايين العييرب إ 
ا، وإ يجعنونيييه قاايييدة، بييي  يسيييمونه شييياذًّا، وهيييذا مييين اصيييطالياتلم،  يعدونيييه فصييييح 

كثيييرة قييد تكييون فصيييحة، ولكيين هييءإ، ومثيي  هييذه النغيياأ التيي  لييم تنقيي  فيلييا شييواهد 
، (1)النحاة مفتونون بقواايدهم، لكين لييس لليم أن يجعنيوا قواايدهم يجية انيى اراي "

-فيال  ان أن يجعنوها يجة انيى القيرا،اأ الصيحيحة المتيواترة، ولسينا متع يدين 
 بقول نحاة البصرة وإ  يرهمش -(2)كما يقول أبو ييان

عيآل النحياة مين القيرا،اأ، وهي  ثابتية متيواترة، وهناك أمثنة معروفة لما أنكيره ب
ولييم يييءثر إنكييارهم فيي  ق وللييا والقييرا،ة بلييا، يتييى وصيينتنا متييواترةش وميين أشييلر هييذه 

 األمثنة:
َ ح الا  ذِّس تحاح  ا ُلونح  ِّ  هِّ وحا حْر ح  الِّ قييرا،ة يمييزة:  - بجيير -[ 1]النسييا،:  وحات اُن  وْا ا

 ش  -(3))األريال(
ْْ  هُ      عحْوتحلح   نح لِّ حثِّ     ِّ  ي ِّ     نح اْلُ ْم     رِّكِّ ح ق حْ       ُ ي ِّ      ذحلِّخح زُ وحكح      وقييييرا،ة ابيييين اييييامر:  -
ْْ ائِّ ُ       رحكح  ب نييييييا، )ز يييييين( لنمجلييييييول، ورفييييييف )قتيييييي (، ونصييييييل -[ 137]األنعييييييال:  ُه

 ش-(4))أوإدهم(، وجر )شركاكلم(
 

 بتصرف يسيرش 4/333 ( "تفسير المنار"1)

 ش 3/159( "البحر المحيط" ألب  ييان 2)

، و"ال دور  2/247، و"النالر" 226( وقرأها بقية العالرة بنصل الميمش انظر: "السبعة": 3)
 ش136الزاهرة": 

،  129-1/127وانظر ف  الدفا  ان قرا،ة يمزة، وتوجيللا: "إاراب القرا،اأ السبف"  
ا: "توجيه مالك  القرا،اأ": ش وان13-6/10و"تفسير القرع  "   ش 189-184ظر أيي 

ْْ ( وقرأها بقية العالرة: 4) ْْ ُ رحكحآُؤُه لِّخح زحيانح لِّ حثِِّّ  ي ِّنح اْلُ ْمرِّكِّ ح ق حْ  ح عحْوتحلِّهِّ ب نا، )ز ن( - وحكحذح
،  270ش انظر: "السبعة": -لنمعنول، ونصل )قت (، وجر )أوإدهم(، ورفف )شركاههم( 

                                  ش 178"ال دور الزاهرة": و 2/263و"النالر" 
،  1/171" واننلا وانظر ف  الدفا  ان قرا،ة ابن اامر، وتوجيللا: "إاراب القرا،اأ السبف    
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و ييير ذلييأ ميين قييرا،اأ ااتيير  انيلييا النحيياة، لكيين لييم يييءثر ذلييأ فيي  ق وللييا، 
انلا، و وجللا انى بعيآل األوجيه النحو ية الصيحيحة،  وذيوالا، ووجود من يدافف

يى بليا  الواردة ان العرب  وما ذلأ كنه إإ ألن هذه القرا،اأ جيا،أ متيواترة ، فيجق ي 
 انى القوااد النحو ة، وليس العكسش

 الشرط الثاني: موافقة رسم املصحف:

والمقصييود بلييذا الالييرر موافقيية رسييم المصييحف العثمييان   أي: الييذي كتييل فيي  
 ش()اصر اثمان 

اندما كت وا القرآن ف  ذلأ العصر كت وا  ()وس ل هذا الالرر أن الصحابة 
، وقيييد سييياادهم لنيييو ()ميييا أجمعيييوا انيييى أنيييه ثابيييت ث وت يييا قطعيًّيييا اييين رسيييول   

الكتابة يينتذ من النقط والالك  انى أن يمث  نوا برسٍم وايٍد لنكنمة ك َّ القرا،اأ التي  
، و ن ليييم يسيييتطيعوا ذليييأ فقيييد كيييانوا يكت يييون ()رسيييول    ث تيييت ليييديلم فيليييا اييين

 ش (1)بعآل ما ث ت ف  بعآل المصايف و كت ون اآللر ف  بعآل المصايف
فالحاص  إذ ا أن المصايف العثمانية اشتمنت انى جميف القرا،اأ الثابتة ان 

  إمييا صييراية و مييا ايتميياإ ، وأي قييرا،ة إ توافييت رسييم المصييحف فييإن ()الرسييول 
أ يعن  أن الصيحابة إ يعرفونليا، و إ لكيانوا قيد كت وهيا، والقيرا،ة التي  إ يعرفليا ذل

، فمين ذا اليذي ييدا  معرفية ()الصحابة ليست بقيرا،ة صيحيحة ثابتية اين الن ي  
 ش(2) ()قرا،ة إ يعرفلا الصحابة 

موافقة أيد المصايف العثمانيية،  -لك  يتحقت هذا الالرر ف  القرا،ة-و كف  
ميياإ ، ومعنييى ذلييأ أنييه يكتفييى بموافقيية مييا كييان ثابت ييا فيي  بعييآل المصييايف ولييو ايت

 

ا:  265-2/263، و"النالر" 230-4/229و"البحر المحيط" ألب  ييان = ش وانظر أيي 
 ش 237-229": العالر ة "توجيه مالك  القرا،اأ

 نظر المبح  األولش( ا1)
 بتصرف يسيرش  354( "دراساأ ف  انول القرآن الكر م": 2)
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في  بعيآل األيييان   -بداهية  -دون بعآل، وإ يالترر موافقة جميعلا  فذلأ متعذر 
فيي   ()وزاييوا القييرا،اأ الثابتيية ايين الن يي   -كمييا سيي ت أن أشييرنا-ألن الصييحابة 

 لا ف  الجميفشالمو ف الوايد انى المصايف الت  كت وها إذا تعذر إثبات
 ومن أمثنة ذلأ: 

اقييرا،ة ابييين اييامر الاليييام  فيي  سيييورة البقيييرة:  -  ْ ُ وحلح     َ َاح   ذح ا ]البقيييرة:  قح   اُلوْا ا
قح  اُلواْ [ بيدون )واو( في  116

في  سييورة "آل  -في  روايية هالييال انيه-، وقرا،تييه (1)
ِّْ وح امييران":  ْلي حن ِّنح   ا ِّْ بز يييادة  [،184]آل اميييران:  ِِّّ ْل ِّ ح   ااِّ اْلُ نِّ    ِّْ لزُّ ُ   رِّ وح ِّْ  ح   آُؤوا 

 ش(2))با،( ف  )الزار( و)الكتاب(
فإن نقا )الواو( من المو ف األول، وز ادة )البا،( ف  الكنمتين ف  المو ف 

 ش(3)الثان : ك  ذلأ ثابت ف  المصحف الالام 
ْ  رِّسوقرا،ة ابن كثير المك  في  المو يف األليير مين سيورة "التواية":  -   يِّ  نْ  َتح
يِّ   نْ [، بز يييادة 100]التواييية:   حْْنح   ارُ هح   ا اَتحْ ِّ 

، فيييإن ذليييأ ثابيييت فييي  المصيييحف (4)
 ش(5)المك 

ومعنى: )ولو ايتماإ (: أنه يكف  أن تكون القرا،ة موافقة لرسيم المصيحف وليو 

 

، و"إيياح  2/220، و"النالر" 168ش انظر: "السبعة": ْْ وحقحاُلوا( وقرأها باق  العالرة: 1)
 ش 283الرموز": 

لزُّ ُرِّ ( روايية هاليال اين ابين اامير هكيذا، أميا روايية ابين ذكيوان انيه فلي : 2) ِّْ ، وحاْل ِّ حااِّ وح
،  2/245، و"النالر" 221ش انظر: "السبعة": وحالزُّ ُرِّ وحاْل ِّ حااِّ أما باق  العالرة فقرا،تلم: 

 ش  334و"إيياح الرموز": 

 ش572-571( انظر: "المقنف": 3)
(، ولفآل )تحتلا(، وقرأ باق  العالرة: 4) حذف ، بَتحْرِّس َتحْ  حهحا ا حْْنحارُ ( قرأ ابن كثير بز ادة )م ن 

، و"إيياح الرموز": 2/280، و"النالر" 317)من(، وفتا )تحتلا(ش انظر: "السبعة": 
 ش 427

 ش 579( انظر: "المقنف": 5)
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ييا، وهييو الموافقيية الصيير حة،  أحررد ما:تقييدير ا  ذلييأ ألن موافقيية الرسييم نواييان   تحقيق 
 يتماإ شتقدير ا، وهو الموافقة ا واآلخر:

 وقد توافت القرا،تان أو القرا،اأ رسم المصحف تحقيق ا، ومن أمثنة ذلأ:
َاِّ قوله تعيالى :  - َاِّ  عحناح  ارح [  إذ قركيت: 13]الصيف:  ُكون  وا عحناح  ارح ا ، ا

 ، وكنتا القرا،تين توافت الرسم تحقيق اش(1)َِّاِّ   اعحناحار  كما قركت: 
 وقد توافت القرا،اأ رسم المصحف تقدير ا، ومن أمثنة ذلأ:

[، إذ كت يييييت فييييي  جمييييييف 26]آل اميييييران:  يحالِّ     خح اْلُ ْ      خِّ قوليييييه تعيييييالى:  -
، -بيييياأللف-المصييييايف: )منييييأ( ميييين  ييييير ألييييف، وقرأهييييا القييييرا، العالييييرة: )مالييييأ( 

 فقرا،تلم جميع ا توافت الرسم ف  هذا المو ف تقدير اش
ييا، وتوافقييه بعيييلا تقييدير ا، وميين أمثنيية وقييد توافييت بعييآل القييرا ،اأ الرسييم تحقيق 

 ذلأ:  
ْ ِّينِّ قوله تعيالى:  - [، فقيد كت يت )منيأ( بغيير أليف 4]الفاتحية:  يحالِّخِّ ي حْولِّ ال

توافيييت رسيييم المصيييحف  يح ِّ    خِّ فييي  جمييييف المصيييايف، فيييالقرا،ة بحيييذف األليييف: 
 ش(2)تحقيق ا، والقرا،ة بإثباأ األلف توافقه الرسم تقدير ا

 الشرط الثالث: التواتر:

التواتر هو: نق  جمااة ان جمااة، يمتنف تواعءهم انى الكيذب أو يسيتحي ، 

 

َاِّ ، وقرأ الباقون: عحناحار ا َِّاِّ ( قرأ نافف وابن كثير وأبو امرو وأبو جعفر: 1) ش انظر:  عحناحارح ا
 ش 698وز": ، و"إيياح الرم2/387، و"النالر" 635"السبعة": 

 ( س ت تخر ج هاتين القرا،تينش2)
، وقرأ باق  -بإثباأ األلف- لِّخِّ ايح وقد قرأ ااصم والكساك  و عقوب ولنف ف  التياره:  

 ش-بحذف األلف- َمِلكِ العالرة: 
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 ش (1)من أول السند إلى منتلاه، وإ يالترر فيه ادد معين انى الصحيا
ويصييول التييواتر شييرر أساسيي  لق ييول القييرا،ة انييد جملييور القييرا، وأكمييتلم ميين 

ن مييين المتقيييدمين والمتيييألر ن، وهيييو قيييول أكمييية ا يييو  ص  لميييذاهل األراعييية، ولنيييت إ يجح 
 ش (3)، ب  يكى بعيلم اإلجما  انيه(2)الفقلا، واألصوليين والمفسر ن

وتتجنيييى أهميييية هيييذا الاليييرر إذا و يييعنا فييي  اإاتبيييار أن القيييرا،اأ ميييا هييي  إإ 
، (5)، فييإذا كييان القييرآن الكيير م إ يث ييت إإ بييالتواتر(4)كيفييياأ النطييت بكنميياأ القييرآن

ا ف  القرا،اأ الت  إ يجقرأ إإ بلاشفالبد من   اشترار التواتر أيي 
والحقيقيية أن هييذا الالييرر هييو أهييم الالييرور الثالثيية، والالييرعان اآللييران بالنسييبة 
إليييه كتحصييي  الحاصيي  و يجيياد الموجييود  ألن القييرا،ة إذا ث ييت تواترهييا فييال يتصييور 

يتصيور أن تكيون مخالفية فيلا أن تكون مخالفة لقوااد النغة العراية بالكنية، كما إ 
لرسم المصيحف، بي  إذا ث يت تواترهيا فيال محالية سيتكون موافقية لنعرايية وليو بوجيه، 

 وموافقة أليد المصايف العثمانية ولو ايتماإ ش
، وتبعرره علررى ذلررك: (6)وقررد خررالف  رري ااررترار التررواتر: مكرري برر  أبرري طالررب

،ة أن تكييون صييحيحة  يييي  ذهييل إلييى أنييه يجكتفييى لق ييول القييرا اإلمرراُ  ابرر  الجررزري،
 اإلسناد، ماللورة  اند أكمة القرا،، فلو يقول ف  "عيبة النالر":

 ف  ُّ يا واف ق و  هح َنحْ وِّ       وك ان ل رسْ ا   ات  حيوس
 

 ش627-2/626، و"تدر ل الراوي" 1/228( انظر: "الغاية ف  شرح اللداية" 1)

، و"ف  رياب القرآن الكر م" 17و" ي  النفف":  ، 119/ 1( انظر: "شرح عيبة النالر" 2)
 ش 1/419-420

 ش 1/119( مث : النو ري ف  "شرح عيبة النالر" 3)

 ( راجف تعر ف )القرا،اأ( ف  المبح  األولش4)

 ( راجف تعر ف )القرآن( ف  المبح  األولش5)

 ش 1/119( انظر: "شرح عيبة النالر" 6)
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ا   انُ ررررررررررررررررو القرفُن       هربق: الثالثُة األرك: هيو:رحس إسااكه
َحه ل و ان ه يف الاي َةِّ    نث ا ي خ   ُّ ركٌن عحثْيِّ ِّ             و    (1) ذو

ا" ظاهره يعن  اإكتفا، بصحة اإلسناد لق ول القرا،ة، دون  قوله:  "وصا إسناد 
اشييترار التييواتر، فييإذا أ ييفنا إلييى ذلييأ قولييه فيي : "الناليير": "وتكييون مييف ذلييأ مالييلورة 
انييد أكميية هييذا الالييأن، اليييابطين لييه،  ييير معييدودة انييدهم ميين الغنييط، أو ممييا شييذَّ 

، لت ييين لنييا: أنييه يالييترر لق ييول القييرا،ة: صييحة سييندها، مييف اشييتلارها (2)بعيييلم" بلييا
 وق وللا اند أكمة القرا،ش

يمن تعر يوا ليه، فقيال النُّيو  ري  ي(: 897)أ  وقد  يعَّف هيذا القيول كثييرون مي هي
، وقيال الصفاقسي : (3)"هذا قول ياده، مخالف إلجما  الفقلا، والمحدثين و ييرهم"

وفقلا، المذاهل األراعية، والمحيدثين، والقيرا،: أن التيواتر شيرر "مذهل األصوليين، 
فيي  صييحة القييرا،ة، وأنلييا إ تث ييت بالسييند الصييحيا  ييير المتييواتر، ولييو وافقييت رسييم 
ل انييييه، و يييءدي إليييى تسيييو ة  يييير  المصييايف العثمانيييية، وهيييو قيييول محيييده إ يعييوَّ

 ش(4)القرآن بالقرآن"
مءداه وايد  ألن الجميف يالترعون و مكن القول إن الخالف ف  هذا المو و  

التواتر إلثباأ القرا،ة سوا، بطر قة مباشرة أل  ير مباشرة، وايان ذلأ: "أن القاكنين 
بييييالتواتر يعت ييييرون الالييييرعين اآلليييير ن بمنزليييية تحصييييي  الحاصيييي ، وتييييابعي ن لتييييواتر 

ايية الرواية، وكذلأ الحال بالنسبة لنقاكنين بصيحة السيند ميف اإشيتلار، وموافقية العر 
والرسيييم العثميييان   فيييإن هيييذين الاليييرعين يعطييييان الروايييية الصيييحيحة الماليييتلرة قيييوة 

 

 ش 3( "عيبة النالر": 1)

 ش 13/ 1( "النالر" 2)

 ش 1/119( "شرح عيبة النالر" 3)

 ش 17( " ي  النفف": 4)
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 ش (1)التواتر"
وانيييى أيييية ييييال فإننيييا إذا اات رنيييا الخيييالف فييي  اشيييترار التيييواتر لصيييحة القيييرا،ة 

 -وهيييم األصيييوليون والفقليييا، وجمييياهير القيييرا،-لالف يييا جوهر ًّيييا، بيييين مييين ياليييترعونه 
، فييإن الصيحيا هيو رأي الجملييور، -وابين الجيزري مثي : مكيي  -ومين إ ياليترعونه 

 ش  (2)وهو: "الراجا الذي إ ينبغ  العدول انه"
 

 الفرع الثاني: القراءات اليت توافرت فيها هذه الشروط:

 -أي  قيرا،ة كانيت -األص  أن الالرور الثالثة السابقة إذا تحققت ف  قيرا،ة م يا 
  يرهاشفل  صحيحة مق ولة، إ فرأل بين القرا،اأ السبف و 

 هذا من يي  النايية النظر ةش
أما من يي  الواقف فإن هذه الالرور الثالثة لم تجتمف فيما وصننا من قرا،اأ 
إإ فييي  القيييرا،اأ العالييير، وهييي  القيييرا،اأ السيييبف التييي  تنسيييل إليييى األكمييية السيييبعة 
المالييلور ن، الييذين التييارهم ابيين مجاهييد فيي  كتابييه: "السييبف"، وتتييابف المءلفييون ميين 

ى ذكرهم، باإل افة إلى القرا،اأ الثاله الت  ألحقت بليا فيميا بعيد، وأث يت بعده ان
 ش(3)ابن الجزري تواترها، ورد انى من أنكر هذا التواتر

ولعيي  هييذه الالييرور قييد اجتمعييت فيي  وقييت مبكيير ميين تييار خ القييرا،اأ فيي  قييرا،ة 
يا قيد انتفيى   وجيود هيذه -بي  اسيتحال- ير هذه القرا،اأ، لكن منذ زمين مبكير أيي 

 الالرور واجتماالا إإ ف  هذه العالرش
 يقول ابن الجزري ف  ذلأ:

"الييذي جميييف فييي  زماننيييا هيييذه األركيييان الثالثييية هيييو: قيييرا،ة األكمييية العاليييرة، التييي  

 

 ش 70( "مقدماأ ف  انم القرا،اأ": 1)

 ش 421/ 1( "ف  رياب القرآن الكر م" 2)
 ش 212 -186( انظر: "منجد المقركين": 3)
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أجمييف النييا  انييى تنقيلييا بييالق ول  ألييذها الخنييت ايين الخنييت، إلييى أن وصيينت إلييى 
ييا بليياش وقييول ميين قييال: إن  زماننييا، فقييرا،ة أيييدهم كقييرا،ة البيياقين فيي  كونلييا مقطوا 

القرا،اأ المتواترة إ يد للا  إن أراد: ف  زماننا، فغير صحيا  ألنه إ يوجد الييول 
 ش(1)قرا،ة متواترة ورا، العالر، و ن أراد: ف  الصدر األول، فيحتم  إن شا،  "

 أما  ير ذلأ مما ذهل إليه بعآل العنما، فغير صحياش
السييبف متييواترة فيمييا ليييس ميين ق ييي   وذلييأ مثيي  قييول ابيين الحاجييل إن القييرا،اأ 

األدا،  كالمييييد واإلماليييية وتخفيييييف اللمييييز ونحييييو ذلييييأ، ومثيييي  قييييول أبيييي  شييييامة إن 
القييرا،اأ السييبف متييواترة فيمييا اتفقييت الطييرأل انييى نقنييه ايين القييرا،، أمييا مييا التنفييت 

 الطرأل ف  نقنه فنيس بمتواترش
ل انيه، وهو كالل مخالف لما ذهيل إلييه الجم ليور، فيال يسينم وك  ذلأ إ يعو 

 ش(2)لمن يقوله، وإ يق   منه، ولو كان صايل قامة ف  العنم، فنك  جواد ك وة
في  القيرا،اأ  -ومنيذ زمين بعييد -و ذا قننا إن شرور ق ول القرا،ة قيد انحصيرأ 

العاليير، فمعنييى ذلييأ أن  ييير هييذه العاليير مييردود أو شيياذ، ولييذلأ قييال ابيين السييبك : 
 ش  (3)ذ""الصحيا أن ما ورا، العالر فلو شا

 

 

 بتصرف يسير، والتصارش  81-80( "منجد المقركين": 1)

، و"مناه  212-186المقركين":  ( انظر ف  الرد انى كالل ابن الحاجل وأب  شامة: "منجد2)
 ش 519-515/ 1العرفان" 

 ش82( نقنه انه ابن الجزري ف : "منجد المقركين": 3)
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 املطلب الثاني: القراءات املردودة/ الشاذة: 
 

 الفرع األول: تعريف القراءة الشاذة يف اللغة واالصطالح:

 ش(1)مصدر )قرأ(  كما س ت القراءة  ي الل ة:
، أي: انفيرد  والشاذ  ي الل ة: ذَّ  أي: انفرد، يقال: شذ  الرج ج اسم فاا  من: ش 

 ش(2)د ان الجمااة، فالالاذ هو: المنفر 
مرر   -أو أكثررر-مررا  قرردت ارررطها هيي :  ررالقراءة الشرراذة أمييا فيي  اإصييطالح: 

 : التواتر، وموافقة رسم المصحف، وموافقة العرايةشالشرور الثالثة لقبول القراءة
يييم تكييين -فعبيييارة "القيييرا،ة الالييياذة" تطنيييت انيييى القيييرا،ة إذا ليييم تكييين متيييواترة  أو لي

، أو لالفييت رسييم جميييف -مذهبييهمالييلورة مستفيييية انييد ابيين الجييزري وميين ذهييل 
المصييايف العثمانييية، أو لييم يكيين للييا أصيي  فيي  النغيية العراييية، بيي  لالفييت قوااييدها 

 بالكنيةش
  وذليييأ ألن الاليييرر األساسييي  (3)وقيييي : الالييياذ مييين القيييرا،اأ: ميييا لييييس بمتيييواتر

يجعي   -وييده-، ففقد التيواتر -كما س ت-والركن الركيس  لق ول القرا،ة هو التواتر 
 ة محكوم ا انيلا بالالذوذشالقرا،

وقي : الالاذ من القرا،اأ: ما لالف رسم المصحف، مف صحة السيند وموافقية 
 ش(4)العراية

 ش(5)ما لم يصا سنده وقيل: الشاذ:
مييا ليييس لييه إسييناد، ومييا قيير  بييالمعنى  ألن األول  وقيررل: ال هرردخل  رري الشرراذ:

 

 ( انظر: المبح  األولش1)

 ش 476، و"المعجم الوسيط": 427( انظر: "القامو  المحيط": 2)

 ش 18( " ي  النفف": 3)

 ش 82( "منجد المقركين": 4)

 ش 1/216( "اإلتقان" 5)
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 من المكذوب المختنت، 
 ش(1)ذة أصال  إ يدل  ف  القرا،اأ الالا والثاني

والمختييار أن يجطنييت وصييف )القييرا،ة الاليياذة( انييى أي  قييرا،ة تفقييد أيييد الالييرور 
 الثالثة لنقرا،ة المق ولة، ثم تقسم بعد ذلأ إلى أنوا  مختنفةش

 وهذا كنه من يي  اإلعار النظري لوصف القرا،ة بالالذوذش
وراء  القررراءات الشرراذة  رري مرراأميا ميين يييي  الواقيف فييإن بوسييعنا أن نقييول: إن 

قيييرا،ة  -ومنيييذ زمييين بعييييد -، فيييال توجيييد انيييى األر  (2)القرررراءات العشرررر المترررواترة
متييواترة لييالف هييذه القييرا،اأ العاليير، وإ توجييد أي يية قييرا،ة متييواترة لييم يقييرأ بلييا أيييد 

 ش(3)هءإ، القرا، العالرة
 الفرع الثاني: أنواع القراءات الشاذة:

 : (4)هادرج تحت القراءات الشاذة األنواع التالية
ا وصييييا سيييينده، ولكنييييه لييييالف رسييييم المصييييحف، أو لييييالف  -1 مييييا ورد آييييياد 

 ش(5)العراية، أو لم يالتلر اند القرا، اإشتلار الذي يخرجه ان يد الغنط والالذوذ 
: "إني  أنيا ()قيال: أقرأني  رسيول    ()ميا رواه ابين مسيعود  وم  أمثلتره:

 ش(7)لالف الرسم، فلذا صا سنده، لكنه (6)الرزاأل ذو القوة المتين"
 ما لم يصا إسناده: -2

 

 ش 85-84منجد المقركين": ( انظر: "1)

 ش 1/71( انظر: "إتحاف فيال، البالر" 2)

 ش 1/131، و"شرح عيبة النالر" 82-81( انظر: "منجد المقركين": 3)

 ش 74-73، و"مقدماأ ف  انم القرا،اأ": 93-92( انظر: "القرا،اأ أيكاملا ومصدرها": 4)

 ش 1/215( انظر: "اإلتقان" 5)

(،  2940(، والترمذي )3993(، وأبو داود ) 3970( و) 3771( و)3741( ألرجه أيمد ) 6)
(،  6329(، وابن يبان ف  "صحيحه" )11527( و) 7707والنساك  ف  "السنن الك ر " )

 ش وصححه الحاكم انى شرر الاليخين، وهو كما قالش 2/249والحاكم ف  "المستدرك" 

 ش 216-1/215( انظر أمثنة ألر  لبقية األنوا ، اند السيوع  ف  "اإلتقان" 7)
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(، ونصيل  وم  أمثلتره: قرراءة: ن يأ  ن يأ  ييول  اليدين(، بصييغة الما ي  في  )م  )م 
 ش(1))يول(

ت ن ت، وهو ما نسل إلى قاكنه من  ير أص  -3  :(2)المو و  المخ 
ومن أمثنته: قرا،اأ أب  الفي  الخزااي  التي  جمعليا ونسي لا إليى أبي  ينيفية 

 ش(3)، ومنلا قرا،ة: )إنما يخالى النيهج من ةباده العنما، (-هوإ تصا ان-
القرا،ة التفسير ة: وه  الت  سيقت انى س ي  التفسير، وه  تالبه المدرج   -4

 ش(4)من الحدي  الن وي 
 ومن أمثنتلا:

 ش(5)من أل( وحلحُه عحٌخ عحْو ُعْى ٌ قرا،ة سعد بن أب  وقاص: ) -أ
ْْ لح  ْن ح  ح قيرا،ة ابيين ةبييا : ) -ب  ٌَ عحْن ت حي ْ  حفُ  ْوا فحْ      ي ِّ  ن را  ُِّ    ْْ ُ نح  ا فيي    ح  ْنُ 

 ش(6)مواسم الحج(
 

 

 ش 1/20، و"البحر المحيط" ألب  ييان 1/9( انظر: "الكالاف" 1)

 ش 509( "مناه  العرفان" / 2)

، و"البحر المحيط" ألب  ييان 17/377، و"تفسير القرع  " 308/ 3( انظر: "الكالاف" 3)
 ش 7/312

ر ج هو: ما دل  فيه ما ليس منهش انظر: "الباا  الحثي ": 4) ، و"التأصي  73( الحدي  المد 
 ش 573ا  لقوااد المحدثين": الالر 

شواآلية من سورة "النسا،": 3/190، و"البحر المحيط" ألب  ييان 1/255( انظر: "الكالاف" 5)
 ش 12

ش واآلييية ميين سييورة "البقييرة": 2/94، و"البحيير المحيييط" ألبيي  ييييان 1/123( انظيير: "الكاليياف" 6)
 ش198

(، وأبيو داود 4519( و)2098( و)2050وقد ألرج هذه القرا،ة ان ابن ةبا : البخاري ) 
 (، و يرهمش3054(، وابن لز مة ف  "صحيحه" )1735( و)1734)



 السابع والثالثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

 الفرع الثالث: من ُرويت عنهم القراءات الشاذة:

 :(1)بوسعنا أن نقسم القرا، الذين رو ت انلم القرا،اأ الالاذة إلى قسمين
رون، وهيءإ، كثيي  القسا األول: م  رويت عاها القرراءات الشراذة بشركل عرا :

من أول جي  الصحابة فمن بعدهم، يتى لقيد رو يت بعيآل هيذه الاليواذ اين بعيآل 
 األكمة العالرة الذين تواترأ قرا،اتلمش

(، وابين مسيعود 20: أبي  بين كعيل )أ ()ومن أمثنية هيءإ،: مين الصيحابة 
      (، وميييييين التييييييابعين: نصيييييير بيييييين ااصييييييم 73(، وا ييييييد   بيييييين الزاييييييير )أ 32)أ 
(، ومحميد 105(، واليحاك بين ميزايم )أ 103ج ر )أ (، ومجاهد بن 99)أ 

 (ش 117(، وقتادة )أ 110بن سير ن )أ 
نررت قررراءاتها : وهييم القسررا الثرراني: أاررهر أ:ررحاا القررراءات الشرراذة الرربه  ُكوِ 

القرا، األراعة بعد العاليرة، اليذين ااتنيى بعيآل العنميا، بتيدو ن قيرا،اتلم ميف قيرا،اأ 
( فيييي  كتابييييه: "إيييييياح الرمييييوز ومفتيييياح 849أ القييييرا، العالييييرة، مثيييي : القبيييياق   )

( في  كتابيه: "إتحياف فييال، البالير بيالقرا،اأ 1117الكنوز"، وال نا الدمياع  )أ 
 األراعة االر"ش

واإ افة هءإ، األراعية إليى القيرا، العاليرة ظلير في  تيار خ القيرا،اأ مصيطنا: 
 "القرا،اأ األراعة االر"ش

ييين 110الحسييين البصيييري )أ  و رررؤالء األربعرررة  رررا: ي ص  واسيييمه -(، وابييين مجح 
(، واليز يدي يحييى بين المبيارك )أ 123)أ  -محمد بن ا د الريمن بن محيصين

ران )أ 202  (ش148(، واألامش سنيمان بن م ل 
وإ يعد ورود قرا،ة شاذة ان أيد من هءإ، ععن ا ف  شخصيته وثقتيه ومكانتيه 

 

-73، و"صييفحاأ فيي  انييول القييرا،اأ": 484-1/444( انظيير: "فيي  رييياب القييرآن الكيير م" 1)
 ش73-72، و"مقدماأ ف  انم القرا،اأ": 74
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ت القيانون اليذي و يعه العنمية  ألن الحكم انى القرا،اأ بالالذوذ إنما هو انى وف
 ش(1)العنما، لمعرفة القرا،ة الصحيحة من  يرها

وذلييأ ألن صييحة نسييبة هييذه الالييواذ إلييى ميين كييان يقييرأ بلييا ميين هييءإ، األكميية، 
إلى أنلم كان للم مستندهم فيه، واخاصية ميا ث يت اين بعيآل  -ف  الجمنة-يالير 

وقيد روي -اذ الصحابة منيه  إذ نقطيف بيأن مين كيان يقيرأ مينلم بالي ، مين هيذه الاليو 
، أو أييد ()كان يقرأ به لتنقيه ذلأ ان رسيول    -بعآل ذلأ ف  "الصحيحين"

أساتذته من الصحابة اآللر ن، وأن قرا،ته بذلأ كانت ق   اإلجما  انى ما يوافيت 
 ش(2)المصحف العثمان 

 الفرع الرابع: حكم القراءات الشاذة:

، يتى لو ث ت ش ، منلا  إ يجوز ااتقاد قرآنية ش ، من هذه القرا،اأ  -1
ا بالعر ة   بإسناد صحيا ان بعآل الصحابة  ألن ذلأ إما أن يكون منسول 
األليرة، أو أن إجما  الصحابة انى ادل كتابتلا ف  المصايف العثمانية دلي  

 انى ذلأ، هذا باإل افة إلى أن الحكم بالقرآنية إ يالم  إإ ما ث ت بالتواترش 
قة فال تجوز قطع ا قرا،ة مث  هذه الالواذ، إ ف  وانا، انى النقطة الساب  -2

 الصالة وإ لارجلاش 
مسألة   -فيما نر  -، لكن ذلأ (3) وقد أجاز بعآل العنما، القرا،ة بالالاذ 

يتى  -تار خية، إذ نحسل أن من أجازوا ذلأ أجازوه والعلد قر ل، والقرا،اأ 
ل الجزل بما قنناه  إذ تنق  باألسانيد المعت رة، أما ف  اصرنا هذا فيج -الالاذ منلا

 

اش  445-444/ 1( "ف  رياب القرآن الكر م" 1)  منخص 

 ش93ركين": ( انظر: "منجد المق2)

 ش 226-1/225( انظر ما نقنه السيوع  ف  "اإلتقان" 3)



 السابع والثالثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

 ش (1) انقطعت أسانيد القرا،اأ فيما ورا، العالر المتواترة
 الفرع اخلامس: فوائد القراءات الشاذة:

 إ يخنو المنقول من القرا،اأ الالاذة من فواكد ذكرها العنما،ش من أهملا:
 تفسير القراءة المتواترة: -1

القييرا،ة المالييلورة، وت يييين المقصييد ميين القييرا،ة الاليياذة: تفسييير  قررال أبررو عبيررد:
وقرا،ة ابن مسعود: ،  (2)(:الة العصرمعانيلا، كقرا،ة ااكالة ويفصة: )والوسطى 

 فييييور لهرررر  ، وقييييرا،ة جييييابر: )فييييإن   ميييين بعييييد إكييييراهلن (3)(أ ماَنهمررررا)فيييياقطعوا 
ش قال: فلذه الحروف وما شاكنلا قد صارأ مفسيرة لنقيرآن، وقيد كيان يجيرو  (4)رييم(

وي اين كبيار الصيحابة، مث  هذا ان ال تحسين، فكييف إذا رج تابعين ف  التفسير فيجس 
ثم صار ف  نفس القرا،ة  فلو أكثر من التفسير وأقو   فأدنى ما يسيتنبط مين هيذه 

 ش(5)الحروف: معرفة صحة التأو  
 االستدالل بها  ي األحكا  الفقهية: -2

فييي  األيكيييال إذا كانيييت القيييرا،ة الالييياذة صيييحيحة اإلسيييناد ففييي  اإسيييتدإل بليييا 

 

،  504، و"القرا،اأ الالاذة" لنقا  : 443-1/438( انظر: "ف  رياب القرآن الكر م" 1)
 ش 23-21، و"ف  القرا،اأ القرآنية": 72-71و"صفحاأ ف  انول القرا،اأ": 

 حافِّظُوا  ح ح  را،ة المتواترة: ش والق2/240، و"البحر المحيط" 1/146( انظر: "الكالاف" 2)
ِّْ والاا  ِّ الُوْساح  وحُقوُيوا َِّاِّ قحانِّ ِّ ح   [ش 238]البقرة:  الاا حوحا

ش  8/407 -ر: االم الكتل-، و"تفسير الط ري" 1/306( انظر: "معان  القرآن" لنفرا، 3)
ي حُه حاوالقرا،ة المتواترة:  ِّْ  [ش 38]الماكدة:  فحاْقاحَُوا عحْي

َاح يِّنش والقرا،ة المتواترة: 15/254، و"تفسير القرع  " 67/ 3انظر: "الكالاف"  (4) ِّْ  فحإِّنا ا َْ   ح
 ٌْ ن  [ش33]النور:  إِّْكرحاهِّهِّنا غحُروٌر را ِّ

ا من "فياك  القرآن" ألب  ا يد، 228-1/227( نقنه السيوع  ف : "اإلتقان" 5) ، منخص 
 ش 195ونا الكالل ف  "فياك  القرآن": 
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 :(1)الفقلية قوإن معروفان لنعنما،
آليياد تنز ال  للا منزلة ل ر اآلياد، ول ير ا القول األول: جواز االحتجاج بها:

وذهل إلى ذلأ: الحنفية والحنابنة، وهو قيول انيد إذا صا فلو يجة اند الجميف، 
 الالافعية، وانيه بعآل أكمتلم  كالرافع  وابن السبك  و يرهماش

ج الحنفية انى وجوب التتابف ف  صول كفارة اليمين بقرا،ة ابن مسعود وقد ايت
()( :  ل نحاُل ثح ثحةِّ عحَّيا ْْ فحاِّ ْْ َيحِّ ، كميا ايتجيوا والاليافعية انيى (2)متتابعاأ( فح حن لح 

ا: )فاقطعوا أيمان لما(  ش(3)قطف يمين السارأل بقرا،ة ابن مسعود أيي 
: ألن ناقي  القيرا،ة الالياذة ينقنليا انيى هاوالقول الثاني: عد  جواز االحتجاج ب

إ تث يت قرآنيتيه، و ذا  -مين ثيم-أنلا قرآن، والقرآن إ يث ت بخ ر اآليياد، فميا نقنيه 
ييا انييى أنييه ل يير آييياد،  كييان مييا فيييه إ يث ييت، فييال : ذلييأوذهييل إلييى يءلييذ بييه أيي 

أي: -المالكييييية، وجملييييور الالييييافعية، ونقنييييه إمييييال الحييييرمين ايييين ظيييياهر الميييييذهل 
 ش-الافع ال

 االحتجاج بها  ي الل ة والاحو: -3
ذهل جملور النحاة والنغو ين إلى اإيتجاج بالقرا،اأ الالاذة، وألذ اليدلي  أو 
الالييياهد منليييا، و كيييادون يجمعيييون انيييى جعنليييا مصيييدر ا مييين مصيييادر ايتجيييياجلم، 

-واخاصية فيي  الجانيل النغييوي  إذ إن رواتلييا ايرب فصييحا، ميين ناييية، كمييا أنلييا 
 

، و"المستصفى" 1/281( انظر ف  هذه المسألة: من كتل األصول: "أصول السرلس " 1)
، و"ياشية 2/16، و"فواتا الريموأ" 140-2/138، و"شرح الكوكل المنير" 1/102

، ومن كتل انول القرآن:  3/6، و"تيسير التحر ر" 232/ 1ال نان  انى جمف الجوامف" 
 ش 55-51ل الفقلية الخاصة بالقرآن": ، و"فيآل الريمن ف  األيكا1/228"اإلتقان" 

،  2/89، و"زاد المسير" 232/ 2، و"المحرر الوجيز" 1/318( انظر: "معان  القرآن" لنفرا، 2)
 ش 89ش واآلية من سورة "الماكدة": 4/12و"البحر المحيط" ألب  ييان 

 ( س ت تخر جلاش3)



 السابع والثالثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

 تمث  سجالًّ يافال  لنلجاأ العراية المختنفةش -لر  من نايية أ
ا ميين أكميية النحييو كييانوا يرفيييون بعييآل القييرا،اأ الاليياذة، إذا لالفييت  لكيين اييدد 

 ش(1)مقاييسلم وقواادهم، أو لالفت الماللور من قوااد العراية
 

 املطلب الثالث: تقسيمات أخرى للقراءات:
ييياه الباييي  فيمييا سيي ت، لكيين تقسيييم القييرا،اأ إلييى مق وليية ومييردودة هييو مييا ارت

هنييياك تقسيييييماأ ألييير ، نييييذكر منليييا تقسيييييمين  أييييدهما: لمكيييي  بييين أبيييي  عالييييل، 
 واآللر: لنسيوع ش

 (:437أواله: أنواع القراءات عاد مكي ب  أبي طالب )ت 
 :(2)قسم اإلمال مك  بن أب  عالل ما روي ف  القرآن إلى ثالثة أقسال

فيير مييا نقنييه الثقيياأ، ووافييت العراييي  األول: ة ولييط المصييحف: فلييذا يجقييرأ بييه، و  ك 
 وأمثنة هذا كثيرة، وه  ك  ما ف  القرا،اأ المتواترةش جايدهش

ميييا صيييا نقنيييه اييين اآليييياد، وصيييا فييي  العرايييية، وليييالف لفظجيييه ليييطَّ  الثررراني:
ييييرأ بييييه، وإ يكفيييير جايييييدهش وميييين أمثنتييييه: قييييرا،ة ابيييين  المصييييحف: فلييييذا يق يييي ، وإ يجق 

 ش(3)(ث ىو األجن الذَّك ر  )و مسعود: 

 

ا من: "ف  القرا،اأ القرآنية": 1)  ش 26-25( منخص 

، واألمثنة المذكورة من  23-22/ 1 -ر: الصحابة-لجزري وشريه ف  "النالر" ( نقنه ابن ا2)
ما   214-1/213، ثم لخا السيوع  ف  "اإلتقان" 25-1/23شريه وتمثينه ألنوا  مك  

 ذكره ابن الجزريش
 وقد تدلنت ف  العبارة  لحسن التقسيم والعر ، مف اإلتصارش  

 لدردا،، و يرهماش( قرا،ة شاذة، تنسل إلى ابن مسعود، وأب  ا3)
وما بعدها،  456/ 24 -ر: االم الكتل-، و"تفسير الط ري" 2/364انظر: "المحتسل" 

 ش   8/483، و"البحر المحيط" ألب  ييان 22/321و"تفسير القرع  " 
 (ش 824(، ومسنم )4943( و)3761( و)3743( و)3742وقرا،تلما ألرجلا: البخاري )
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ما نقنه ثقة، وإ وجه له ف  العراية، وما نقنه  يير ثقية: فليذا إ يق ي ،  الثالث:
 و ن وافت لط المصحفش

قنينيية إ تكيياد توجييد، وهيي  إ  وأمثلررة مررا نقلرره ثقررة وال وجرره لرره  رري العربيررة:
تصيدر إإ انيى وجييه السيلو والغنيط واييدل الييبط، و عيرف ذلييأ األكمية المحققييون، 

 طونشوالحفاظ الياب
فليي  كثيييرة ممييا فيي  كتييل الالييواذ، ممييا  الييل  أمررا أمثلررة مررا نقلرره  يررر ثقررة:

 إسناده  عيفش
ا: ييا، وهييو: مييا وافييت العراييية  قررال ابرر  الجررزري مضرريفه "واقيي  قسييم مييردود أيي 

والرسييم، ولييم ينقيي  أل تيية  فلييذا رده أيييت، ومنعييه أشييد، ومرتكبييه مرتكييل لعظيييم ميين 
 ش  (1)الكباكر"

 (:911ءات عاد السيوطي )ت ثانيها: أنواع القرا
إبن الجزري، يررها السيوع ، وةبارته في  ذليأ:  -ف  األص -هذه األنوا  

ا، وقييييد تحييييرر ليييي  منييييه أن القييييرا،اأ  "أتقيييين اإلمييييال ابيييين الجييييزري هييييذا الفصيييي  جييييدًّ
 :(3)، ثم ذكر هذه األنوا ، وه (2)أنوا "

كيييذب، اييين المتيييواتر: وهيييو ميييا نقنيييه جميييف، إ يمكييين تواعيييءهم انيييى ال األول:
 ش(4)مثنلم، إلى منتلاه، و الل القرا،اأ كذلأ

 وهذا يقرأ به باإتفاألش قلت:
الماليلور: وهيو ميا صيا سيينده، وليم ي نيغ درجية التيواتر، ووافيت العراييية  الثراني:

 والرسم، واشتلر اند القرا،، فنم يعدوه من الغنط وإ من الالذوذش وهذا يقرأ بهش

 

 ش 25/ 1  -ر: الصحابة -( "النالر" 1)

 ش 1/215"اإلتقان" ( 2)

 ش وقد لخصت ما فيه، ويذفت األمثنة الت  ذكرهاش216-1/215( انظر: "اإلتقان" 3)

 ( وهذا يقرأ به باإتفاألش4)
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ير اآلياد: وهو ميا صيا سينده،  الثالث: وليالف الرسيم، أو العرايية، أو ليم يالتلي
 اإشتلار المذكورش وهذا إ يقرأ بهش

 الالاذ: وهو ما لم يصا سندهش الرابع:
 المو و ش الخامس:
ميا يالييبه الميدرج ميين أنيوا  الحيدي : وهييو ميا ز يد فيي  القيرا،اأ انييى  السراك :

 ش(1)وجه التفسير
 

 
 

 

 ( األنوا  الثالثة األليرة إ يقرأ بلا، مث  النو  الثال  سوا،ش 1)
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E 
 

 أهم ما خلص إليه هذا البحث ما يلي:

 رآن والقرا،اأ يقيقتان متحدتان بااتبار، ويقيقتان متغايرتان بااتبار آلرشالق  -1
 منلاش المصحف رسم يحتمنه ما القرآن بلا نزل الت  السبعة األيرف من بق  -2
 شالقرا،اأ العالر جز، من األيرف السبعة من  ير تعيين -3
 ش()تعود نالأة القرا،اأ وادايتلا األولى إلى زمن الرسول  -4
مييرأ القييرا،اأ بمييرينتين أساسيييتين  األولييى: مرينيية مييا ق يي  تييدو ن القييرا،اأ،  -5

 والثانية: مرينة تدو ن القرا،اأ والتصنيف فيلاش
األولى: فترة ما ق   تس يف السبعة،  مرينة تدو ن القرا،اأ مرأ بثاله فتراأ  -6

سيبعة، وفيلا دونت القرا،اأ من  ير تحديد ادد معين، والثانيية: فتيرة تسي يف ال
وفيليييا اقتصييير التيييدو ن انيييى قيييرا،اأ القيييرا، السيييبعة المعيييروفين، والثالثييية: فتيييرة 

 لنعالرشالمكمنة إ افة القرا،اأ الثاله 
القيرا،اأ  األول:إليى نيواين   -انى وجه الجمنية -تنقسم القرا،اأ اند القرا،  -7

يا: القيرا،اأ المتيواترة، واآللير: القيرا،اأ ال ميردودة، المق ولة، و طنت انيليا أيي 
ا: القرا،اأ الالاذةش  و طنت انيلا أيي 

أن شرر التواتر هو أهم الالرور الثالثة لنقرا،ة المق ولة، واقتصار مين اقتصير  -8
 من األكمة انى صحة الرواية فقط كالمه إما مءول أو مردودش

مييين الاليييرور الثالثييية لق يييول  -أو أكثييير-القيييرا،ة الالييياذة هييي : ميييا فقيييدأ شيييرع ا  -9
 درج تحتلا أنوا  متعددةشالقرا،ة، و ن

ينقسييم القييرا، الييذين رو ييت ايينلم القييرا،اأ الاليياذة إلييى قسييمين  أيييدهما: ميين  -10
رو ت انلم القرا،اأ الالياذة باليك  ايال، واآللير: أصيحاب القيرا،اأ الالياذة 
نييييت قييييرا،اتلم، الييييذين ااتنييييى بعييييآل العنمييييا، بتييييدو ن قييييرا،اتلم مييييف  و   الييييذين دج
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 قرا،اأ القرا، العالرةش
تخنو القرا،اأ الالاذة من فواكد  أجمعلا وأشلرها: تفسير القرا،ة المتيواترة،  إ -11

 واإستدإل بلا ف  األيكال الفقلية، واإيتجاج بلا ف  النغة والنحوش
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Fو K (1) 

ي(، 437القيسي  )أ اإلبانة ع  معاني القراءات: لمكري بر  أبري طالرب  -1 هي
 لش1978لية مصر، القاهرة، إيدا  تحقيت: دش ا د الفتاح إسمااي  شن  ، دار ن

إتحا   ضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، المسمى: ماتهى األماني  -2
، هييي(1117أ والمسرررات  رري علررو  القررراءات: ألحمررد برر  محمررد الباررا الرردمياطي )

تحقييييييت: دش شيييييعبان محميييييد إسيييييمااي ، ايييييالم الكتيييييل، بييييييروأ، ومكتبييييية الكنيييييياأ 
 لش1987هي/1407ولى األزهر ة، القاهرة، الطبعة األ

جيييييالل اليييييدين ا يييييد اليييييريمن اإلتقررررران  ررررري علرررررو  القررررررفن: للسررررريوطي  -3
هي(، يققه: محمد أبيو الفيي  إبيراهيم، مكتبية دار التيراه، القياهرة، الطبعية 911)أ 

 لش1985هي/1405الثالثة 
هي(، تحقيت: دش ا د 444)أ األحر  السبعة للقرفن: ألبي عمرو الداني  -4

 لش1997هي/ 1418ار المنارة، جدة، الطبعة األولى المليمن الطحان، د 
األحررر  السرربعة ومولررف القررراءات ماهررا: ك. حسرر  ضررياء الررده  عتررر،  -5

 لش1988هي/1409دار البالاكر اإلسالمية، بيروأ، الطبعة األولى 
ييي(، 490أبيي  بكيير محمييد بيين أيمييد )أ أ:ررول السرخسرري: للسرخسرري  -6 هي

ل العنمييييييية، بيييييييروأ، الطبعيييييية األولييييييى تحقيييييييت: أبيييييي  الوفييييييا األفغييييييان ، دار الكتيييييي 
 لش1993هي/1414
              الحسيييييين بيييين أيميييييد إعرررررراا القرررررراءات السررررربع وعللهرررررا: البررررر  خالويررررره  -7
هي(، تحقيت: دش ا د الريمن سينيمان العثيميين، مكتبية الخيانج ، القياهرة، 370)أ 

 

اب كنمة )كتاب( ف  اسم المصدر أو المرجف ملمنة، ورمزأ للا بي )ك(، فيأت  "كت (1)
 ف  يرف الميم هكذا: )ك المصايف(ش  –مثال   –المصايف" 
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 لش1992هي/ 1413الطبعة األولى 
شمس الدين محمد بن لني  )أ قبي  إ ضا  الرموز ومفتا  اللاوز: للقبا  -8
ييييان، الطبعيييية األولييييى 849 يييي(، تحقيييييت: دش أيمييييد لالييييد شييييكري، دار امييييار، امَّ هي

 لش2003هي/ 1424
أبيييي  بكيييير محمييييد بيييين الطيييييل  االنتصررررار للقرررررفن: للقاضرررري البرررراقالني -9

هي(، تحقيت: امير يسين القييال، مءسسية الرسيالة، بييروأ، الطبعية األوليى 403)أ 
 لش2004هي/ 1425
    الباعررث الحثيررث اررر  اختصررار علررو  الحرردهث: ألحمررد محمررد ارراكر -10

 هيش1377مطبعة محمد ان  ص يا، القاهرة  هي(،1397)أ 
 = تفسير البحر المحيطش البحر المحيط ألبي حيان* 
                 امييياد اليييدين إسيييمااي  بييين اميييرالبدا رررة والاها رررة: البررر  كثيرررر  -11

ا يد المحسين التركي ، دار ايالم الكتيل، الر يا ،  هي(، تحقييت دش ا يد 774)أ 
 لش2003هي/ 1424الطبعة الثانية 

الشررريب عبرررد الفترررا  : البررردور الزا ررررة  ررري القرررراءات العشرررر المترررواترة -12
 لش2004هي/ 1424هي(، دار السالل، القاهرة، الطبعة األولى 1403)أ  القاضي
بين      ميد بين بليادربدر الدين مح البر ان  ي علو  القرفن: للزركشي -13

هي(، يققه: محمد أبو الفي  إبراهيم، دار التيراه، القياهرة، مقدمية 794ا د   )أ 
 لش1957هي/1376المحقت 
، دار السيالل، التأ:يل الشرعي لقواعرد المحردثي : ك. عبرد هللا ارعبان -14

 لش2005هي/ 1426القاهرة، الطبعة األولى 
ا د     جالل الدين وي: للسيوطي تدريب الراوي  ي ار  تقريب الاوا -15

تحقيييت: نظيير محمييد الفار يياب ، دار عيبيية، الر ييا ، الطبعيية  هييي(،911الييريمن )أ 
 هيش1422الخامسة 



 القراءات القرآنية؛ نشأتها وأنواعها

 

 104 

محمييييد بيييين يوسييييف تفسررررير البحررررر المحرررريط: ألبرررري حيرررران األندلسرررري  -16
ي(، والامالييه: تفسييير النليير المياد ميين البحيير لييه، وكتياب الييدر النقيييط ميين 754)أ  هي

لتييياج اليييدين الحنفييي  النحيييوي، دار الفكييير، بييييروأ، الطبعييية الثانيييية البحييير المحييييط 
 هي(ش1329لش )مصورة ان عبعة مطبعة السعادة بمصر 1983هي/1403
         الحسييييييين بيييييين مسييييييعود تفسررررررير الب رررررروي )معررررررالا التازيررررررل(: للب رررررروي  -17

هي(، تحقيت: محمد ا د   النمر وآلر  ن، دار عيبة، الر ا ، اإلصدار 516)أ 
 لش2002هي/ 1423لثان ، الطبعة األولى ا

ير تفسير الطبري؛ جامع البيان ع  تأويل في القرفن: للطبري  -18 أب  جعفي
ين جر ير )أ  يت: دش ا يد   بييين310محميد بي ي(، تحقيي ا يد المحسين التيييرك ، دار  هي

 لش2003هي/1424االم الكتل، الر ا ، الطبعة األولى 
 كيمش= تفسير القرآن الحتفسير الماار * 
تفسرررير القررررفن الحكررريا الشرررهير بتفسرررير المارررار: لمحمرررد راررريد رضرررا  -19

 دار الفكر، بيروأ، الطبعة الثانية، بدون تار خش، هي(1354)أ 
 = الجامف أليكال القرآنشتفسير القرطبي * 
جمييال الييدين أبيي  الحجيياج  تهرربهب اللمررال  رري أسررماء الرجررال: للمررزي  -20

يييي(، تحقيييييت: بالييييار اييييواد 742يوسييييف )أ  معييييروف، مءسسيييية الرسييييالة، بيييييروأ،  هي
 لش1985هي/1406الطبعة الرابعة، 

رررا:  -21             توجيررره مشررركل القرررراءات العشررررية المترررواترة؛ ل رررةه وتفسررريرها وإعرابه
مكتبييية ودار ابييين ييييزل، الر يييا ، الطبعييية األوليييى ك. عبرررد العزيرررز علرررى الحربررري، 

 لش2003هي/ 1424
الحسيييين  رو  برررأمير باكاررراق  تيسرررير التحريرررر: لمحمرررد أمررري  المعررر  -22

ييي(، دار الفكييير، بييييروأش )مصيييورة اييين عبعييية مصيييطفى البييياب  987الحنفييي  )أ  هي
 الحن   بمصر(ش
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وسررااه وأ امرره:  ()الجررامع الصررحيح المسرراد مرر  حرردهث رسررول هللا  -23
ييي(، تحقييييت: محيييل اليييدين الخطييييل وآلييير ن، المكتبييية السييينفية، 256)أ للبخررراري  هي

 هيش1400القاهرة، الطبعة األولى 
أبيييي  ا يييييد   محمييييد بييييين أيميييييد الجرررررامع ألحكرررررا  القررررررفن: للقرطبررررري  -24

ليير ن، مءسسيية الرسييالة، دش ا ييد   ا ييد المحسيين التركيي  وآهييي(، تحقيييت: 671)أ 
 لش2006هي/ 1427بيروأ، الطبعة األولى 

ا يد  حااية الباراني علرى ارر  المحلري علرى جمرع الجوامرع: للباراني -25
 لش 1937هي(، مكتبة مصطفى الباب  الحن   بمصر 1198الريمن بن جاد   )أ 

أيمييد بيين الرردر المصررون  رري علررو  اللترراا المكاررون: للسررمي  الحلبرري  -26
يي(، تحقيييت: دش أيمييد الخييرار، دار القنييم، دمالييت، الطبعيية األولييى 756يوسييف )أ  هي

 لش1986هي/1406
، كراسررات  رري علررو  القرررفن اللررريا: ك.  هررد برر  عبررد الرررحم  الرومرري -27

 لش2004هي/1425لر ا ، الطبعة الثالثة االرة ا
دار  رسررا المصررحف؛ كراسررة ل ويررة تاريخيررة: ك.  ررانا قرردوري الحمررد، -28

 لش2004هي/ 1425امار، امَّان، الطبعة األولى 
أبي  الفيرج ا يد اليريمن بين زاك المسير  ي علا التفسير: الب  الجوزي  -29
 لش1987هي/1407ة الرابعة هي(، المكتل اإلسالم ، بيروأ، الطبع597ان  )أ 
ي(، تحقييت: 324)أ ك السبعة  ي القراءات: الب  مجا رد  -30 دش         هي

 لش1980هي/1400شوق   يف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية 
ي(، تحقييت: 275سنييمان بن األشيع  السجسيتان  )أ سا  أبي كاوك:  -31 هي

 مية، بيروأشمحميد محي  الدين ا د الحميد، دار الكتل العن
رةسا  الترمبي:  -32 و  هي(، تحقيت: أيمد محمد شاكر 279)أ  محمد بن س 

 وآلر  ن، دار الفكر، بيروأش
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يييي(303أيمييييد بيييين شييييعيل )أ السرررررا  اللبرررررر : للاسرررررائي  -33                تحقيييييت: ،هي
دش ا د الغفار سنيمان ال نيداري وسييد كسيروي يسين، دار الكتيل العنميية، بييروأ، 

 لش1991هي/1411لى الطبعة األو 
           أيمييييييد بيييييين شييييييعيل سرررررررا  الاسرررررررائي، و رررررررو المجتبرررررررى: للاسرررررررائي  -34

ومعييييه شييييرح السييييوع  وياشييييية السييييندي، ااتنييي  بييييه ورقمييييه وصيييينف  (يهييي 303)أ 
فلارسيييه: ا يييد الفتييياح أبيييو  يييدة، دار البالييياكر اإلسيييالمية، بييييروأ، الطبعييية الرابعييية 

 لش1994هي/1414
شييمس الييدين محمييد بيين أيمييد بيين اثمييان ي سررير أعررال  الارربالء: للررب ب -35

ييي( تحقييييت: دش باليييار ايييواد معيييروف، مءسسييية الرسيييالة، بييييروأ، الطبعييية 748)أ  هي
 لش1997هي/1418الثانية 
            محميييد بييين محميييد ارررر  طيبرررة الاشرررر  ررري القرررراءات العشرررر: للارررويري  -36

 هيش1406هي(، تحقيت: ا د الفتاح أبو سنة، المطابف األمير ة، القاهرة 897)أ 
هييي(، 338)أ  ارر  القصررائد التسررع المشررهورات: ألبرري جعفررر الاحررا  -37

 لش1973هي/1393تحقيت: أيمد لطاب، دار الحر ة لنطبااة، بغداد 
ا د العز يز  محمد بن أيمد ار  اللوكب الماير: الب  الاجار الُفُتوحي  -38

الع يكييان، هييي(، تحقيييت د: محمييد الزيينيي  ودش نز ييه يميياد، مكتبيية 972الحن ني  )أ 
 لش1997هي/ 1418الر ا ، الطبعة الثانية 

 شالمنلاج شرح صحيا مسنم بن الحجاج =للاووي ار  مسلا * 
 = شرح مالك  اآلثارشار  المشكل * 
أبيي  جعفيير أيمييد بيين محمييد بيين سييالمة  اررر  مشرركل اآلثررار: للطحرراوي  -39

ولييى هييي(، تحقيييت: شييعيل األرنيياهور، مءسسيية الرسييالة، بيييروأ، الطبعيية األ321)أ 
 لش1994هي/1415
 :الصراحبي  رري  قرره الل رة العربيررة ومسررائلها وسرا  العرررا  رري كالمهررا -40
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، هي(395أ ) الحسين أيمد بن فار  بن زكر ا، القزو ن  الرازي،   أب  الب   ار 
 ل1997/هي1418دار الكتل العنمية، بيروأ، الطبعة األولى 

 = الجامف الصحياش* :حيح البخاري 
هي(: تحقيت:  739)أ  بترتيب اب  بلبان هي(354)أ ن :حيح اب  حبا -41

 لش1993هي/1414شعيل األرناهور، مءسسة الرسالة، بيروأ، الطبعة الثانية 
أب  بكير محميد بين إسيحاأل بين لز مية النيسيابوري :حيح اب  خزيمة:  -42

هي(، تحقييت: دش محميد مصيطفى األاظمي ، المكتيل اإلسيالم ، بييروأ،  311)أ 
 لش1992هي/1412الطبعة الثانية 

ييي د 261)أ  بييين الحجييياج:رررحيح مسرررلا:  -43 يييد فيييءاد اي يييت: محمي ييي(، تحقيي هي
ي/1398الباق ، دار الفكير، بيروأ، الطبعة الثانية  لش )مصيورة اين عبعية 1978هي

 الباب  الحن   األولى(ش
رادي -44 ، دار :فحات  ي علو  القراءات: ك. عبد القيو  عبد ال فرور السِ 

أ، والمكتبيييية اإلمدادييييية بمكيييية المكرميييية، الطبعيييية الثانييييية الباليييياكر اإلسييييالمية ب يييييرو 
 لش2001هي/ 1422
ييي(، القييياهرة، 833)أ  محميييد بييين محميييد طيبرررة الاشرررر، البررر  الجرررزري  -45 هي

 هيش1369الطبعة األولى 
علا القراءات؛ نشأته. أطوارق. أثرق  ي العلو  الشرعية: ك. نبيرل محمرد  -46

 لش2000هي/ 1421الطبعة األولى فل إسماعيل، 
أيمييد بيين عمرردة الحفررا   رري تفسررير أاررر  األلفررا : للسررمي  الحلبرري  -47

ييي(، تحقييييت: دش محميييد التيييونج ، ايييالم الكتيييل، بييييروأ، الطبعييية 756يوسيييف )أ  هي
 لش1993هي/1414األولى 
بين      بدر الدين محميود عمدة القاري ار  :حيح البخاري: للعياي  -48

 لش2001هي/1421الطبعة األولى  هي(، دار الكتل العنمية، بيروأ،855أيمد )أ 
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 ا رررة االختصرررار  ررري قرررراءات العشررررة أئمرررة األمصرررار: ألبررري العرررالء  -49
ييرف 569الحسيين بيين أيمييد بيين الحسيين )أ الهمررباني العطررار  يي(، تحقيييت: دش أشي هي

محمييد فييءاد عنعييت، الجماايية الخير يية لتحفيييظ القييرآن الكيير م، جييدة، الطبعيية األولييى 
 لش1994هي/ 1414
               محمييييد بيييين ا ييييد الييييريمن رررري اررررر  الهدا ررررة: للسررررخاوي  ك ال ا ررررة -50

يي(، تحقيييت: محمييد سيييدي محمييد محمييد األمييين، مكتبيية العنييول والحكييم، 902)أ  هي
 لش2002هي/ 1422المدينة المنورة، الطبعة الثانية 

شيمس اليدين أبي  الخيير   ا ة الاها ة  ي طبقات القراء: البر  الجرزري  -51
ييييي(، تحقييييييت: جش برجستراسييييير، دار الكتيييييل العنميييييية، 833محميييييد بييييين محميييييد )أ  هي

ييييييي/1402بييييييييروأ، الطبعييييييية الثالثييييييية  لش )مصيييييييورة اييييييين الطبعييييييية األوليييييييى 1982هي
 ل(ش1932هي/1351
يي(، مط ييو  1117)أ  يررث الافررع  رري القررراءات السرربع: للصفاقسرري  -52 هي

يي(، تصييحيا 801انييى هييامش كتيياب: سييراج القييار  الم تييدي إبيين القاصييا )أ  هي
 هيش1401اليبا ، دار الفكر، بيروأ  ومراجعة: ان 

محمد بين نظيال اليدين   واتح الرحموت بشر  مسلا الثبوت: لعبد العلي -53
 األنصاري، مط و  مف المستصفى لنغزال ، دار الفكر، بيروأش

             أيميييد   رررتح البررراري ارررر  :رررحيح البخررراري: البررر  حجرررر العسرررقالني -54
 هي(:852بن ان  )أ 

قاميييه وأياديثيييه: محميييد فيييءاد ا يييد البييياق ، دار الر يييان لنتيييراه، رقيييم كتبيييه وأر  -أ
 لش1986هي/1407القاهرة، الطبعة األولى 

 لش2000هي/ 1412دار السالل، الر ا ، الطبعة األولى  -ب 
 واإليالة انى )أ( بذكر اسم الناشر، وانى )ب( مطنقةش

ي(، تحقييت: و 224القاسم بن سالل )أ  ضائل القرفن: ألبي عبيد  -55 ه ي  هي



 السابع والثالثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

 لش1991هي/1411سنيمان  اوج ، دار الكتل العنمية، بيروأ، الطبعة األولى 
مجمييييف المنييييأ فلييييد لطباايييية  رررر  الترتيررررل وعلومرررره: ألحمررررد الطويررررل،  -56

 لش1999هي/ 1420المصحف الالر ف، المدينة المنورة، الطبعة األولى 
مكتبييية الكنيييياأ  ررري رحررراا القررررفن اللرررريا: ك. محمرررد سرررالا محيسررر ،  -57

 لش1980هي/ 1400زهر ة، القاهرة األ
، دار العنييول، امَّييان،  رري القررراءات القرفنيررة: ك. أحمررد ارركري وفخررران -58

 لش2006الطبعة األولى 
فرريض الرررحم   رري األحكررا  الفقهيررة الخا:ررة بررالقرفن: ك. أحمررد سررالا  -59
 لش2001هي/ 1421، دار النفاكس، امَّان، الطبعة األولى ملحا

هييي(، 817مجييد الييدين بيين يعقييوب )أ للفيروزفبرراكي  القررامو  المحرريط: -60
تحقيت: مكتل تحقيت التيراه بمءسسية الرسيالة، بإشيراف: محميد نعييم العرقسوسي ، 

 لش1996هي/1416مءسسة الرسالة، بيروأ، الطبعة الخامسة 
دار السيالل، القراءات؛ أحكامها ومصدر ا: ك. اعبان محمد إسرماعيل،  -61

 لش2004هي/ 1424القاهرة، الطبعة الثالثة 
 القراءات الشاذة وتوجيهها م  ل ة العرا: الشيب عبد الفترا  القاضري -62

 لش2004هي/ 1424هي(، دار السالل، القاهرة، الطبعة األولى 1403)أ 
اللشرررا  عررر  حقرررائي التازيرررل وعيرررون األقاويرررل  ررري وجررروق التأويرررل:  -63

ي(، مكتبية مصيطفى ا538جار   محمود بن امر )أ للزمخشري  لبياب  الحن ي ، هي
 لش1972هي/1392القاهرة 
أبي  الفيرج جميال  كشف المشكل م  حدهث الصرحيحي : البر  الجروزي  -64

ه(، تحقييييت: دش انييي  يسيييين  597اليييدين ا يييد اليييريمن بييين انييي  بييين محميييد )أ 
 لش1997ه/1418الطبعة األولى  ،الر ا   ،دار الوعنال واب، 
، دار  ي  الاررري الآللرررل الحسررران  ررري علرررو  القررررفن: ك. موسرررى ارررا -65
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 لش2002هي/1423الالروأل، القاهرة، الطبعة األولى 
محمد بن مكرل بن  أب  الفي  جمال الدين لسان العرا: الب  ماظور -66     

 هش1414الطبعة الثالثة  ، بيروأ  ،دار صادر ،هي(711 أ انى اإلفر قى )
أيمييييد بيييين محمييييد  لطررررائف اإلاررررارات لفاررررون القررررراءات: للقسررررطالني -67

يييي(، تحقيييييت: اييييامر السيييييد اثمييييان ودش ا ييييد الصيييي ور شيييياهين، المجنييييس 923)أ  هي
 لش1972هي/1392األانى لنالءون اإلسالمية، القاهرة 

يييي(1420)أ مباحررررث  رررري علررررو  القرررررفن: لمارررراع القطرررران  -68 مكتبيييية ، هي
 لش1981هي/1401المعارف، الر ا ، الطبعة الثامنة 

                 رتيييييل جمييييف وتمجمررررروع  تررررراو  اررررريب اإلسرررررال  أحمرررررد بررررر  تيميرررررة:  -69
ا ييد الييريمن بيين محمييد النجييدي الحن نيي  وابنييه محمييد، بييدون بيانيياأ )مصييورة ايين 

 عبعة دار اإلفتا، السعودية األولى(ش
 المحتسب  ي تبيي  وجوق ارواذ القرراءات واإل ضرا  عاهرا: البر  جاري -70

يي(، تحقيييت: انيي  النجييدي ناصييف وزمينيييه، المجنييس 392أبيي  الفييتا اثمييان )أ  هي
 لش1994هي/ 1415انى لنالءون اإلسالمية، القاهرة األ

   أبيي  محمييد المحرررر الرروجيز  رري تفسررير اللترراا العزيررز: البرر  عطيررة  -71
ييي(، تحقييييت: ا يييد السيييالل ا يييد الالييياف  546ا يييد الحيييت بييين  اليييل األندلسييي  )أ  هي

 لش1993هي/1413محمد، دار الكتل العنمية، بيروأ، الطبعة األولى 
رفن اللرررررريا: ك. محمرررررد محمرررررد أبرررررو ارررررهبة المررررردخل لدراسرررررة القررررر  -72

ييييييييي(1403)أ   يييييييييرا  لننالييييييييير والتوز يييييييييف، الكو يييييييييت، الطبعييييييييية األوليييييييييى لنيييييييييدار ، هي
 لش2003هي/1424
شيلاب ك المراد الوجيز إلى علو  تتعلي باللتاا العزيز: ألبي ارامة  -73

هي(، تحقيت: عييار آلتي  قيوإج، 665الدين ا د الحميد بن إسمااي  بن إبراهيم )أ 
 لش1975هي/1395بيروأ  دار صادر،
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ا يد اليريمن  جيالل اليدين : للسريوطيالمز ر  ي علو  الل رة وأنواعهرا -74     
 ،دار الكتييييل العنمييييية، فييييءاد انيييي  منصييييور تحقيييييت:ه(، 911)أ  بيييين أبيييي  بكيييير

 شل1998 /هي1418األولى  الطبعة، بيروأ 
ييي(، دار 405محميييد بييين ا يييد   )أ المسرررتدرك: للحررراكا الايسرررابوري  -75 هي

 لش )مصورة ان الطبعة اللندية األولى(ش1986هي/1406عرفة، بيروأ الم
محميد بين محميد بين  المستصفى م  علا األ:ول: ألبي حامرد ال زالري -76

هي(، ومعيه: فيواتا الريميوأ باليرح مسينم الث يوأ: لع يد العني  محميد 505محمد )أ 
بييين نظييييال الييييدين األنصيييياري، دار الفكيييير، بيييييروأش )مصييييورة ايييين عبعيييية المطبعيييية 

 هي(ش1325األمير ة بمصر 
يي(: تحقيييت: الاليييخ شييعيل 241)أ المسرراد: لامررا  أحمررد برر  حابررل  -77 هي

مءسسية الرسيالة،  ،د ا يد   بين ا يد المحسين التركي  إشيراف:األرناهور وآلر ن، 
 لش1995هي/1416بيروأ، الطبعة األولى 

ررر  أبررري كاوك  -78 رررلر ابر ررراحف: ألبررري بر ييين ك المصر ييي د   بييين سييينيمان بي اي
هي(، تحقيت: دش محل الدين ا د السبحان وااظ، دار 316ألشع  السجستان  )أ ا

 لش2002هي/1423البالاكر اإلسالمية، بيروأ، الطبعة الثانية 
 تفسير البغويش =معالا التازيل * 
هييي(، تحقيييت: 207أبيي  زكر ييا يحيييى بيين ز يياد )أ  معرراني القرررفن: للفررراء -79

طبعيية دار الكتييل المصيير ة، القيياهرة، أيمييد يوسييف نجييات  ومحمييد انيي  النجييار، م
 لش1955هي/ 1374الطبعة األولى 

أبيييي  إسييييحاأل إبييييراهيم بيييين السييييري معرررراني القررررررفن وإعرابرررره: للزجررررراج  -80
يي(، تحقيييت: دش ا ييد الجنييي  ا ييده شيين  ، دار الحييدي ، القيياهرة، الطبعيية 311)أ  هي

 لش1997هي/1418الثانية 
(، 360مان بييين أيميييد )أ أبييي  القاسيييم سييينيالمعجرررا اللبيرررر: للطبرانررري  -81
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 تحقيت: يمدي ا د المجيد السنف ، وزارة األوقاف، العراأل، الطبعة الثانيةش
يييي(، تحقيييييت:395)أ معجررررا مقررررراهيس الل رررررة: ألحمرررررد بررررر   ررررار   -82               هي

ا د السالل محمد هارون، دار الجي ، بيروأش )مصورة ان عبعة الحن  ، القاهرة 
 ل(ش1972هي/1392
مكتبة الالروأل الدولية، ، لوسيط: لمجمع الل ة العربية بالقا رةالمعجا ا -83

 لش2004هي/1425القاهرة، الطبعة الرابعة 
شييمس الييدين معر ررة القررراء اللبررار علررى الطبقررات واألعصررار: للررب بي  -84

ييي(، تحقييييت: دش عييييار آلتييي  قيييوإج، دار ايييالم الكتيييل، 748محميييد بييين أيميييد )أ  هي
 لش2003هي/ 1424الر ا  
 = معجم مقاييس النغةشس الل ة مقاهي* 
مقرردمات  رري علررو  القررراءات: ك. محمررد أحمررد مفلررح القضرراة وفخررران،  -85

 لش2001هي/1422الطبعة األولى  ،دار امار، امَّان
المقاع  ي معر ة مرسو  مصاحف أ ل األمصار: ألبري عمررو الرداني  -86

ييي(، تحقييييت: نيييورة يسييين فليييد الحمييييد، دار ا444اثميييان بييين سيييعيد )أ  لتدمر ييية، هي
 لش2010ه/1431الر ا ، الطبعة األولى 

ماا ل العر ان  ري علرو  القررفن: للشريب محمرد عبرد العظريا الزرقراني  -87
يييييي(،  تحقيييييييت: دش بييييييديف السيييييييد النحييييييال، دار قتيبيييييية، الطبعيييييية الثانييييييية 1367)أ  هي

 لش2001هي/1422
    محميييد بييين محميييد ماجرررد المقررررئي  ومرارررد الطرررالبي : البررر  الجرررزري  -88

هي(، تحقيت: ان  محمد العمران، دار االم الفواكد، مكة المكرمة، الطبعة 833)أ 
 هيش1419األولى 
محيي  اليدين يحييى : للارووي الماهاج ار  :حيح مسلا بر  الحجراج -89     

ييييي(676: أ بيييين شيييييرف ) الثانيييييية  الطبعييييية، بيييييروأ  ،دار إييييييا، التيييييراه العراييييي ، هي
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 شيه1392
أبي  الخيير محميد بين محميد  بر  الجرزري الاشر  ي القرراءات العشرر: ال -90

ييي(، أشيييرف انييى تصيييحيحه: انييي  محمييد الييييبا ، دار الكتيييل 833الدمالييق  )أ  هي
 العنمية، بيروأش )مصورة ان عبعة المكتبة التجار ة الك ر ، القاهرة(ش

هييي(، دار 1403)أ الرروا ي  رري اررر  الشرراطبية: لعبررد الفتررا  القاضرري  -91
 لش2005هي/ 1425السالل، القاهرة، الطبعة الثالثة 
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 3 ..............................مقدمة ........................
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 25 شششششششششششششششششششش النالأة ف  زمن الوي  المطلب األول:   

 30 ......... المراي  الت  مرأ بلا القرا،اأ  المطلب الثاني:   

 44 ............................ :أنواع القراءات: المبحث الثالث

 44 ششششششش: ششششششالقرا،اأ المق ولة/ المتواترة المطلب األول:   

 44 ششششششششرور القرا،ة المق ولة: شششششششششششش الفرع األول:

 52 القرا،اأ الت  توافرأ فيلا هذه الالرور: ش الفرع الثاني:



 السابع والثالثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

 

 54 شششششششش: ششششششاذةالقرا،اأ المردودة/ الال المطلب الثاني:   

 54 تعر ف القرا،ة الالاذة ف  النغة واإصطالح الفرع األول:

 55 شششششششششششششششششششش أنوا  القرا،اأ الالاذة الفرع الثاني:

و ت انلم القرا،اأ الالاذة الفرع الثالث:  57 شششششششششش من رج

 58 ششششششششششششششششششششش يكم القرا،اأ الالاذة الفرع الرابع:

 59 شششششششششششششششششش فواكد القرا،اأ الالاذة الفرع الخامس:

 61 شششششششششششششششش تقسيماأ ألر  لنقرا،اأ  المطلب الثالث:   

 64 ..........الخاتمة ..........................................

 66 ........ هر  المصاكر والمراجع ..........................

 78 .......الموضوعات ................................. هر  
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