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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
حلمد هلل رب العاملني نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرًا وجعله حجة على العاملني ا 

 .إىل أن تنفطر السماء وتنكدر  النجوم وتبدل األرض غري األرض والسموات

وأزكىىا صالةىىأع وأالىىل صالعلىىالل ااىىا صالرىىالس صال اىىني وصاللىىيصح صال  نىىي  ىىن  ا    ىى   
ألوالنن وصآلخيين ورح ة هللا الاعاال نن.. صالارل صى  و ىال ورىارل االىل وااىا  الىل  ن  ص

 ..صألطرار وص ابعل صألخلار و ن صهع س بر يل إالا يوم صال ين

وصالقىىي    ––.. ف ىىىن  ىىأول أول  رىىل عي  ىىا ااىىا صالةىىال  صال ةىى و  .أ ىىىا دعىى  
ا  وتعقاصىي لو ىل صال رن  ياقا  ىن صالع ايىة وصالياايىة  ىن صال لىا نن  ىا يعرىأ ا ىل صال لى

 .صألفرام

وصالعا ىىا   –و ىىن صال لىىا اب صال  ألىىة أ  صالقىىي   صال رنىى   اىىي ااىىا صال ىى   نن اا ىىة  
عاىىوررل واقىىوالرلن و ىىن  ىىل ا ىىع أوالىىوص صالعاىىل وصال رىىا االىىل تعا ىىا  وتعال ىىا ن  –خاصىىة 

وتىى بيص  وتيرنىىيص ن وأحىىاطوص دىىل أ يلىىرلن فرا ىى  ااىىو رل   ىىل ورىىل و اللىىل. فري ىىوص  رىى هل 
 .ا يهل خ  ة الرذص صالرعاب صالعأيأ رص نن صال ثورة   ن أ أالل ه س و ورص   ورذالوص

و ذص كا   صالعاوم تايف دايف  وضوااتران فإ  ااىوم صالقىي   هىا أ ىيف صالعاىوم  
 .ااا صإلطأ ن وأوالها داالععال وصالععاللن أل را تععاق دأالل كعاب

عرىىا  عيفىىة الرل لىىة وصالقىىيص صب  ىىن هىىذو صالعاىىوم ذروع  ىى ا را ووص ىىعة اقىى هان ف عيف 
 .صال عق وصالعأوع الاقي   صال رن  وصالوعوف ااا  وص ب  ن إارازو و ي بلا ل
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ن رص  ىا والايف صالقيص صب وال عرا يي ن إالنرا صال يلىي فىا تو لىل وتىي ل   ىا يىيصو  
ويي ن إالنرىا صالييلىل فىا ص ىع  اح صألح ىام وتو نررىان ويي ىن إالنرىا صالا ويىو  فىا تو لىل 

 . يلع  ا ا را ااالل فا اا لصإلايصب... وه ذص!! ال

وهىىذو ال  ىىة  ىىو أع أاىىيب فنرىىا الىى ع   يىىيلصب هىىذص صالعاىىل صالرانىى  صالقىى رن صال أيىىي  
 ىىىوص صال  ع ىىىة صالقي  لىىىة زصلص  يىىىذكي صال يىىىن...  ىىىن خىىىأل تىىىيصذ اا الىىىل صألفىىىذصذن صالىىىذين ور  

ها ىاب صالعا ىا  إ ىأال  القى رهل و عيفىة ال  ىا عرل.. وحلى رل أ رىل  ىن والرل فع   ا الل 
   هللا وخاصعل.أه

أ ىىىىأل هللا صالعلىىىىلل أ  أ ىىىىو  وفقىىىى  يل ىىىىا عةىىىى ب.. وأ  ي يع ىىىىا وييفع ىىىىا دىىىىاالقي    
 .صالعللل ويرعا ا  ن أهال وخاصعل

َِّذيَن ِمن َربََّنا الَ ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأوْ َأْخَطْأَنا َربََّنا َوالَ َتْحِملْ َعَلْيَنا ِإْصراً َكَما َحَمْلَتهُ َعَلى ال
انُصْرَنا َعَلى ِلَنا َربََّنا َوالَ ُتَحمِّْلَنا َما الَ َطاَقةَ َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأنَت َمْواَلَنا َفَقْب

اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن
(1). 

 

وصلى الله وسلم وبارك على الهادى البشير والسراج المنير 
 سيدنا محمد

*********** 

 

                                                
 .286-صال قيع (1)
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 القراءات تعريف

 املعنى اللغوى:

فىىىا صالا ىىة   ىىىن عىىيص ع وهىىا  ةىىى ر عىىيأ عىىيص عن وعي  ىىىا. د ع ىىا  تىىىأ  القررراا:ا   
تأوع..وهىىا فىىا صألصىى  د ع ىىا صالر ىىن وصالقىىلن تقىىول  عىىيأب صال ىىا  فىىا صال ىىوبن أس 
  ععىىىل يلىىىىلن و ىىى ا صالقىىىىي   عي  ىىىا  أل ىىىىل ير ىىىن صآليىىىىاب وصاللىىىور ويقىىىىل دعقىىىرا إالىىىىا 

 .(1)دع 

. َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُهِإنَّ عال تعاالا 
(2). 

وصالقىار  الرىى    عىىوب  ىىن  ىىأ ل أ  يقىىل أصىىوصب صال ىىيوف الععرىىو  صالرا ىىاب صالعىىا  
 .ي عق برا

 المعنى االصطالحى:

 ذكي اا ا  صالقيص صب ا ع تعاريف الاقيص صب أذكي   را. 

صالقىيص صب صخىعأف أاليىال صالىوحا الزارىاز وصال لىا  ايفرا صإل ام صالأركاا دقوالل     -1
وايفرىا صالى  لاطا دقوالىل   (3)فا صال يوف وكلينعرىا  ىن تي لىف وتاى ي  وانيهىا

اال يعال   ل صتيا  صال ىاعانن الرعىاب هللا تعىاالا وصخىعأفرل فىا صال ىذف وصإل  ىابن 

                                                

 .  ع ة صاليا را 3 /1 راز صالقي   ألبا ا ن ع  (1)
  ورع صاليلا ة. 18ن 17صآليعا   (2)
 .1987ح ااالل صالرعب   ة  318 /1صال يها   (3)
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وصالع ييىىي وصالعلىى ننن وصاليةىى  وصالوصىى ن وانىىي ذالىىي  ىىن هناىىة صال عىىق وصإلبىى صل 
 .(1)ون  ن حنث صالل اعواني 

وايفرىىا صبىىن صالرىىأرس دقوالىىل  صالقىىيص صب ااىىل د ل لىىة ألص  كا ىىاب صالقىىي  ن وصخعأفرىىا  
 .(2)  لورة ال اعارا

هىىىذو أهىىىل تعيييىىىاب ااىىىل صالقىىىيص صب.. والعىىى  تعييىىىف صبىىىن صالرىىىأرس أوفاهىىىا.. حنىىىث  
ا . ك ىى-–ص ىىعيح صال قىى ن وصالقىىي    قىى  إالن ىىا ك ىىا أ أالىىل هللا تعىىاالا ااىىا  ىىن  ا    ىى  

 .-–إالن ا كل لة ألصلل وصال عق دل ك ا  عق دل ر ول هللا    قا

والذالي يقول صبن صالرىأرس  والل ىذر صالقىار  صإلعىيص  د ىا ي لىن فىا رأيىل لو  صال قى ن  
 .(3)أو و ل إايصب أو ال ة لو  روصية

 مكانة علم القراءات:

ق دىأالل اال صالقيص صب  ن أ   صالعاوم ع رص  وأ  اها   أالة.. كلف ال؟؟ وهو يععاى 
صالىذس أ أالىل هى س و ىورص   -وهىو كىأم هللا رب صالعىاال نن -صالرأم وأفقال ااىا صإلطىأ 

 .ا ن وع  فقال هللا تعاالا ااا  الي صالرعب صال  أالة و عال  رل  ا  اانرارو  ر

ََْيِمناًا   َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا لَِّماا َباْيَن َيَدْياِه ِماَن الْ    عىال تعىاالا    ِكَتااِب َوُم
َعَلْيِه

(4). 

                                                

 .5إت اف فقأ  صال اي الا  لاطا  (1)
 .5  ر  صال قيلنن البن صالرأرس  (2)
 .صال ة ر صاللابق (3)
 . ورع صال ال ع 84صآلية  (4)
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و ىن  ىل!! كا ىى  تىأوع صالقىىي   أحىب صألا ىىال إالىا صالةىى ادة وصالعىادعننن ال يعىى الو   
 . ناا   خي  ر ا كا  ع رو ابر

إ ىىي تقىى  صالةىىومن عىىال  إ ىىا إذص صىى   ضىىعي   ––عنىى  الع ىى  هللا بىىن  لىىعول  
 ان صالقي  ن وتأوع صالقي   أحب إالا.

يقىىول  ال ىىىا يىىيوس صال ىىى يث  –صالعىىادعا صالرانىىى   –ن صاللىىىا ا وكىىا  أبىىو ا ىىى  صالىىيح  
 .(1)"خنيكل  ن تعال صالقي   واا ل"

هذص صالذس أعع  ا  قع س هذصن ياني إالا كو ل  االلا  فا صال لر  صالرىا ن داالروفىة  
يعاىىل صالقىىي   ويقيلىىل  ىىن  أالىىة عىى رو وااىىو كح ىىل فىىا صالعاىىل وحا ىىة صال ىىا  إالىىا اا ىىلن 

 –وفة أ ثي  ن أررعنن   ةن واالىل عىيأ صال لىن وصال لىنن ورقا يقي  صال ا  درا ن صالر
 -. 

أل  هللا تعىىىاالا ت ىىى س دلىىىورع   ىىىل  -–ألالىىىل  عرىىىأصب صال  ىىىا  اوذالىىىي إالا ىىى 
وأال رىىل ا ىىالص  واعىىوص  و  رىىارص  فاىىل يقىى روص ااىىا أ  يىىأتوص د يىىة  –أفةىى  صالعىىيب اللىىا ا  

 . ثال

 عرىىا إاللىىلن وال اايىىة آلخىىيو وصالقىىي   صالعلىىلل هىىو صال  ىىي صالعلىىلل صالىىذس ال عىىيصر الىىل ي 
 .(2)يوعع االل

                                                

 .5027روصو صال يارس فا فقال  صالقي    (1)
 .4ن 1/3صال اي البن صالروزس  (2)
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وتعراىىىىىىا   ا ىىىىىىة ااىىىىىىل صالقىىىىىىيص صب صال  ليىىىىىىة صاللىىىىىىا قة إذص ااىىىىىىل أ ىىىىىىل  ةىىىىىى ر ااىىىىىىوم  
صالعيرلىىىىة وااىىىىوم صالاىىىىييعة.. ي عىىىىاح إاللىىىىىل صال يلىىىىي وصال  ىىىى ذ وصالييلىىىىل وصالا ىىىىوسن يقىىىىىول 

 صإل ام  راب صال ين صالقلعأ ا 

 ؤهان و   ىا عوصاى  صالاىىيع إ  صالقىي   ي  ىوع صالعاىوم و  اى هان و عىى   صال عىارف و  ى 
وأ ا لن وأص  كى  ااىل ورأ ىلن وصال عاىيصف ااىا  عا لىل ال يع قىق إال ديرىل رصىيل 

و  ا لىلن وال يع ىىن فىىا حقالقرىىا صالعىىا ال   عرىا ال يصل رىىا ولعالقرىىا إال دعىى  صالعاىىل بو ىىوو  
عيص تلن وصخعأف روصياتلن و ن  ل صار اال صالقيص صب  ىن أ ى  صالعاىوم صال افعىابن و ذص 

ى وخاصىعل هللا  أهاىل صالىذين هىل أهى  ص   ا  ك  اال ياىيف داىيف  ععاقىل فىأ  ىيم خ 
عىىىلن و األىىىي برىىىذص صالاىىىيف صال ىىىاذ  قدىىىأ رل صال ةىىىعيو   ىىىن بييعىىىلن وصال رع ىىىو   ىىىن خال

وصال ر  صاليص خ  ن  ا الرل  ن صاليقال  صالأحقة وصال  ازل صاللىادقةن ف  ىاع رل أبى ص  تعاىان 
 .(1)و  ا  رل ااا طول صأل   تراا

ي ىىىاالقيص صب تىىىي   دعىىى  صألح ىىىام صاليقرلىىىةن وصألو ىىىل صالعيلىىىنييةن وصالقااىىى ع صالا ويىىىةن  
و  رىىا يعراىىىا صإلارىىاز صالقي  ىىىا فىىا بأاىىىة  ل ىىل وأ ىىىاورل.. وتعىى ل صالقىىىيص صب الاقىىىي   
صال رنىى    ي ىىة و نىىأع الاقىىي   ال  ثنىى  الرىىا يل ىىا أ ىىأل هللا تعىىاالا  ىىن كعىىب إالرلىىة  ىىادقة. 

دىىة وال ارىىب أ  يع ىىوأ ااىىل صالقىىيص صب هىىذو صال  ا ىىة وأ  و ذص كىىا  صأل ىىي كىىذالي فىىأ ايص
 يل و برذو صال  أالة صالييلعة.

                                                

 .6 /1ص لي العالع صإل ارصب الاقلعأ ا  (1)
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فرىىو اةىى ة  ىىن صاليعىىأ فىىا ألص  صالرا ىىاب صالقي  لىىةن وصىىلا عرا  ىىن صالع ييىىفن والىىل  
يىىأل صالعا ىىا  يلىىع  عو   ىىن كىى  حىىيف  ع ىىا اليو ىى  فىىا عىىيص ع صآلخىىين وهىىا حرىىة 

 صاليقرا  وصال يليين وصالا وينن.

*********** 
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 صدر القراءاتم

 ..تاقا صالقي   صال رن  ان طييق صالوحا –– ن صالثاب  أ  صالي ول صالرييل  

َنااَزَل ِبااِه الاارألوُم اأَلِماانُي َعَلااى َقْلِبااَك ِلَتُكااوَن ِمااَن      .َوِإنَّااُه َلَتنِزيااُل َربِّ اْلَعاااَلِمنيَ  عىىال تعىىاالا  
ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مألِبنٍي .اْلُمنِذِريَن

(1). 

هىىا ت الىى   ىىا يىىوحا إاللىىل  ىىن ررىىلن والىىل  الىىل ت ننىىي كا ىىة  ––ول و ر ىىة صالي ىى 
 .  ا يوحا إاللل

َِمْ آَياُتَنا َبيَِّناتٍ َقالَ الَِّذينَ اَلَيْرُجونَ ِلَقاءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر عال هللا تعاالا    َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْي
ُه ِمن ِتْلَقاء َنْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَلايَّ ِإنِّاي َأَخااُإ ِإْن    َهاَذا َأْو َبدِّْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن ُأَبدَِّل

ُقل لَّْو َشاء الّلُه َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َواَل َأْدَراُكم ِبِه َفَقْد َلِبْثُت ِفيُكْم  .َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم
 .(2)وَنُعُمرًا مِّن َقْبِلِه َأَفاَل َتْعِقُل

ال ي عىىق اىىن صالرىىوس عىىال هللا  ––و ىىن صالثابىى  صال عاىىوم أ  صالةىىال  صال ةىى و   
َََوى تعاالا  َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى .ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي ُيوَحى .َوَما َينِطُق َعِن اْل

(3). 

و ذص كا   صالقيص صب ها صال عق دأاليال صالقي   دأو ىل  يعايىة فرىا كىذالي وحىا  ىن  
 .. رب صالعاال ننا   هللا

و ىىىن  ىىىل فىىىاالقيص صب إالرلىىىة صال ةىىى ر.. وأ رىىىا وحىىىا  ىىىن هللا تعىىىاالا الي ىىىوالل  ىىىن  ا  
     ––. 

                                                

 . ورع صالاعيص 195 – 192صآلياب  (1)
 . ورع يو   16ن 15صآليعا   (2)
 . ورع صال رل 5 -3صآلياع  (3)
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ويىىى ل ااىىىا ذالىىىي أيقىىىا  صألحاليىىىث صال عىىىوصتيع فىىىا  ىىىأ   ىىىأول صالقىىىي   ااىىىا  ىىى عة  
أ   ––أحىىيف "وهىىا تىى ل ااىىا أ  صالقىىيص صب  ىىن ا ىى  هللا تعىىاالا  و ر ىىة صالي ىىول 

 ..ي ا را ك ا تاقاها
 وصح ص  ي ك  هذو صال يلقة!! ا   ا ح يثوحل 
فىىا صىى ل   لىىال اىىن أبىىا بىىن كعىىب عىىال  ك ىى  فىىا صال لىىر  فىى خ  ر ىى  فقىىيأ  

عيص ع أ ريترا االلن  ل لخ   خي فقيأ عىيص ع  ىوس عىيص ع صىاح لن فا ىا عقىن ا صالةىأع 
فقاىى   إ  هىىىذص عىىيأ عىىيص ع أ ريترىىا االىىلن ولخىىى   ––لخا ىىا   لعىىا  ااىىا ر ىىول هللا 

 ––فقىىي ن ف لىىن صال  ىىا  –– ىىوس عىىيص ع صىىاح لن فأ يه ىىا ر ىىول هللا  خىىي فقىىيأ 
 أ ر ان فلقط فا  يلا  ن صالعرىذيب وال إذص ك ى  فىا صالراهالىةن فا ىا رأس ر ىول هللا 

–– ىىا عىى  ااىىن ا ضىىيب فىىا صىى رسن فيقىى  ايعىىا ن وكأ  ىىا أ لىىي إالىىا هللا اىىأ  .
  ااىا حىيفن فىيللب إاللىل أ  أ  صعىيأ صالقىي  ن فقال الا  "يا أبا أر   إالىا  (1)و   فيعا

هو  ااا أ عان فيل إالا صالثا لةن صعيأو ااا حيفننن فيللب إاللل أ  هىو  ااىا أ عىان 
فيل ااا صالثاالثة صعيأو ااا   عة أحيفن والي د   رلع رللترىا  لىأالة تلىأال نران فقاى   
"صالارىىل صايىىي أل عىىان صالارىىل صايىىي أل عىىان وأخىىيب صالثاالثىىة النىىوم يياىىب إالىىا صالياىىق كارىىل 

 .–"(2)–عا إبيصأللح
–ألبىىا أ  صالقىىيص ع وحىىا  ىىن هللا تعىىاالا وأ ىىل  ––وه ىىذص وضىى  صالي ىىول صالرىىييل  
– ي ا رل  ا يوحا إاللل داأ را. 

                                                

 .   أع وص ع  خوفل-فيعا   –في   (1)
 .1477وأبو لصول  820روصو  لال رعل  (2)
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و  ار دع  صالةى ادة صالرىيصم تى ل ااىا  ىا ذكىي.. فقى  أ ىي اىن ا ىي وااىا وصبىن  
 ىىا يىى ل ااىىا و ىىوب صت ىىاع صالقىىيص ع ذكىىي صبىىن صالرىىأرس  –رضىىا هللا اىى رل  – لىىعول 

وزيى  بىن  ابى  وا ى  هللا بىن  لىعول وااىا بىن  –وصبن  راه  أ ي ا ىي بىن صاليعىاب 
 أبا طاالب رضا هللا ا رل..

 .عال ا ي وزي   صالقيص ع   ة يأخذها صآلخي ان صألول فاعيؤص ك ا اا ع وو 
عىال  ––عال  "صت عوص وال ت عى اوص فقى  كينىعل"وان ااىا  ––وان صبن  لعول  

 .(1)كل أ  تقيؤص صالقي   ك ا اا عليأ ي  ––إ  ر ول هللا 
فىىا ذالىىي و ىىب ع والىىل.. وأ  كاىىل   ىىأل  ىىن ا ىى   ––فرىى   ىىا صىى  اىىن صال  ىىا  

هللا! إذ كىى  عىىيص ع   رىىا  ىىن صألخىىيس د  أالىىة صآليىىة  ىىن صآليىىة يرىىب صإلي ىىا  برىىا كارىىا.. 
وصخىىعأف صالقىىيص  كاىىل حىىق وصىىوصب  ىىأل  ىىن ا ىى  هللان وهىىو كىىأم ال  ىىي يلىىل... وعىى  

   ىىن أل ىة صالقىىيص   الىوال أ ىىل الىل  الىىا أ  أعىيأ إال د ىىا عى  عىىي  دىلن القىىيأب عىال انىىي وصحى
 .(2)حيف كذص كذصن وحيف كذص كذص

الرىىن.. ال ىىا كا ىى  صالقىىيص ع  ىى ة  ع عىىة ال يرىىوز صالعىى ول ا رىىان الىىل يرىىأ وصحىى   ىىن  
 أل ة صالقيص ع أ  يع ل ان حيف  ن صالقيص ع صالة ل ة.

 ورحل هللا صإل ام صالااط ا حنن عال  
 فدونك ما فيه الاضا متكفال ** ياس فى القاا:ة مدخلوما لق

                                                

 .46وصالل عة البن  راه   17 /1ص لي صال اي  (1)
 .51 /1ص لي صال اي  (2)
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فىىاالقيص صب توفل لىىة والللىى  صخعلاريىىة.. وصالعقىى  ي  ىىن  ىىن صاليلىىا  فىىا صالقىىيص صب أل   
 .(1)عي  لة صالقي   ال تث   إال د ا يوص  إالا صاللقننن وصاليلا  ال يةول إالا يقنن

 ل.وااا هذص!! فأ ص عرال وال فلا  فا صالقيص صب أل را وحا   أ 
*******

                                                

 .لكعور/ ا   صالرالس صاليقاا 95ص لي صالقيص صب صالقي  لة  (1)
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 حول عالقة القرآن بالقراءات
 الاعا ا  فا صالعأعة بنن صالقي   صالرييل وصالقيص صب  أ ة  رص !! 

حيلقعىىىىا   ع اييتىىىىا   –أس صالقىىىىي   وصالقىىىىيص صب  –يىىىىذكي صإل ىىىىام صالأركاىىىىا أ ر ىىىىا    -1
الا لىىىىىا  وصإلارىىىىىاز..  ––فىىىىىاالقي   هىىىىىو صالىىىىىوحا صال  ىىىىىأل ااىىىىىا  ىىىىىن  ا    ىىىىى  

صالىىىوحا صال ىىىذكور فىىىا صال ىىىيوف وكلينعرىىىا  ىىىن  وصالقىىىيص صب  هىىىا صخىىىعأف أاليىىىال
 ىن صالعاقىا وصال اىافرةن  –أس صالقىيص صب  –تي لف وتا ي  وانيه ا.. والب  فنرىا 

 .(1)أل  فنرا أ لا  ال ت  ل إال داالل اع وصال اافرة
وت عل فا هذص صالقول صإل ام  راب صال ين صالقلعأ ا فا "العىالع صإل ىارصب الي ىو   

 .(2)"إت اف فقأ  صال اي" صالقيص صب".. وكذالي صال  لاطا
ه ىىىىال  ىىىىن يىىىىيس أ ر ىىىىا حيلقعىىىىا  د ع ىىىىا وصحىىىى ن أل  صالقىىىىي    ةىىىى ر  ىىىىيصلف و     -2

الاقىىيص عن وصالقىىيص صب   ىىن عىىيص ع.. فر ىىا حيلقعىىا  د ع ىىا وصحىى ن وص ىىع   فىىا ذالىىي 
إالىىا أحاليىىث  ىىأول صالقىىي   ااىىا  ىى عة أحىىيف وهىىا تىى ل ااىىا أ ىىل ال فىىي  بىىنن 

 .–(3)– أل ااا صال  ا صالقي   وصالقيص صبن فر    ر ا وحا  
أ  صالقي   وصالقيص صب الللا  ع اييين ت ىاييص  تا ىا ن ك ىا أ ر ىا الللىا  ع ى ين صت ىالص      -3

  الا ن ب  بن ر ا صرت اح و نق كارت اح صالرأ  داالر !! وذالي ال ا ياا  
 ..أ  صالقيص صب ال تا   كا اب صالقي   كالن ب  تو   فا دع  أالياظل فقط   -أ

                                                

 .318 /1صال يها  الاأركاا  (1)
 .5و ت اف فقأ  صال اي  171 /1ص لي العالع صإل ارصب  (2)
 .210ن 209فا رحاب صالقي   صالرييل" ل/        للن " (3)
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ياىىى   صال عىىىوصتيع وصالاىىىاذعن وعىىى  أ  عىىى  صأل ىىىة ااىىىا اىىى م أ  تعييىىىف صالقىىىيص صب  -ب
 .(1)عي  لة صالقيص صب صالااذع

 هذو صآلرص  صالثأ ة فا صالعأعة بنن صالقي   وصالقيص صب!!
فاىل يقى  برىذص أحى   ىن صالعا ىا   –صإل ام صالأركاا الل يقةى  داالع ىايي صالع ىايي صالعىام  

 .فال  بنن صالقي   وصالقيص صب ت ايي تام –
ا  واللىى  فىىا هىىذص أ رىىي تىى صخ  صالقىىي   دىىاالقيص صبن إذ البىى  أ  ي ىىو  يقىىول صالأركاىى 

صالرت ىاح بن ر ىىا و لقىىا ن انىىي أ  صالخىعأف ااىىا صالىىيال  ىىن هىذص يلىى   و ىىولص  بن ر ىىان 
د ع ىا أ  كىأ    ر ىا  ىا  ييعاىع اىىن صآلخىي ف ىا صالقىي   إال صالعيكنىب وصالايى .. و ىىا 

 .(2)ل وصض  بننصالقيص صب إال صالاي  و عقلن وصاليي  بنن هذص وذص
وصالقول دأ  صالقىي   وصالقىيص صب حيلقعىا  د ع ىا وصحى  ال فىي  بن ر ىا الىل يقى  دىل أحى   

  ن صال عق  ننن و ن  ل فاالقول دأ ر ا حيلقعا   ع  تا  ييل االل د ا ياا 
 .أ  صالقيص صب ال تا   كا اب صالقي   كالن ب  تو   فا دع  أالياظل فقط   -1
ص ع صال عىىوصتيع وصالاىىاذعن وعىى  أ  عىى  صأل ىىة ااىىا أ  تعييىىف صالقىىيص صب ياىى   صالقىىي    -2

 .(3)ا م عي  لة صالقيص ع صالااذع
ال يةىى  أ  يعاىىق اانرىىا ص ىىل  –وهىىو صالعىىوصتي  –وصالقىىيص ع صالعىىا تيقىى  أهىىل أركا رىىا  

 .صالقي  ن وال تة  عيص ع صالقي   برا
رىىان وااىىا هىىذص فىىاالقي   وصالقىىيص صب بن ر ىىا ت ىىايين أل  صالقىىيص ع صالاىىاذع ال يععقىى  عي  نع 

 .وال تروز صالقيص ع برا تع  ص  
                                                

 .24ن 23ل/  ح ا  إ  اان  "صالقيص صب أح ا را و ة رها"  (1)
 .318 /1صال يها   (2)
 .23صالقيص صب أح ا را و ة رها  (3)
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 نشأة القراءات
 متى وأين نزلت القاا:ا   

هىىى  كىىىا  ذالىىىي د  ىىىة صال  ي ىىىة ع ىىى  صالررىىىيعن أم فىىىا صال  ي ىىىة صال  ىىىورع دعىىى  صالررىىىيع  
 ولخول صالي ال  صالعيرلة فا صإل أم!!

ه ال  ن ييس أ  صالقيص صب  أال  د  ة صال  ي ىة  ىن ب صيىة  ىأول صالقىي   صالعلىلل  أوالً 
 .––اا  ن  ا      ا

ولالن  ذالىي أ   علىل  ىور صالقىي   صالرىييل   ىا وفنرىا  ىن صالقىيص صب  ىا فىا صاللىور  
صال   لىىةن وال لالنىى  ااىىا  أوالرىىا داال  ي ىىة  ىىيع  ا لىىةن فرىىذص يىى ل ااىىا أ  صالقىىيص صب  أالىى  

 د  ة صال  ي ة.

  ىىىا يىىى ل ااىىىا ذالىىىي حىىى يث صخىىىعأف ا ىىىي بىىىن صاليعىىىاب  ىىىن هاىىىام صبىىىن ح ىىىللن  
 .(1)ا فا عيص ع  ورع صالييعا  وها   لةأل ر ا صخعاي

 وح يث صخعأف ا ي  ن هاام بن ح لل  اب  فا صالة ل نن  

عىال   ى ع  هاىام بىن ح ىلل يقىيأ  ىورع صالييعىا  فىا  ––أ  ا ي بن صاليعىاب  
فا ىىىع ع  القيص تىىىلن فىىىإذص هىىىو يقيؤهىىىا ااىىىا حىىىيوف كثنىىىيع الىىىل  ––حلىىىاع ر ىىىول هللا 

 ––رو فىىا صالةىىأع... ويلىىل فقىىال ر ىىول هللا فرىى ب أ ىىاو  ––يقيل نرىىا ر ىىول هللا 
 .(2)"إ  هذص صالقي   أ أل ااا   عة أحيف فاعي وص  ا تللي   ل"

                                                

 .لكعور/       االل   للن 1/233فا رحاب صالقي   صالرييل  (1)
 .روصو صال يارس و لال وأبو لصول وانيهل (2)
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فإذص كا  صالخعأف فا عيص ع  ورع   لة فرىذص يى ل ااىا أ  صالقىيص صب  أالى  د  ىة  
 .صال  ي ة

ه ىال  ىن يىيس أ رىا  أالى  فىا صال  ي ىة صال  ىورع دعى  صالررىيعن ولخىول كثنىي  ىن  ثانياً 
صال ا  فا صإل أم ااا صخعأف ال اترل والررىاترلن فرىا   ىن صالعللىني ااىا صأل ىة أ  
تقيأ صالقي   ااا أو ل  عع لع.. والل ترن صال ا ىة إالىا صالقىيص صب إال دعى  صالررىيعن كىذالي 

 .. ا  صخعأف صالة ادة فا صالقيص صب داال  ي ة والل ي ن د  ة

أ   ––بىن كعىب  وصال الن  ااا ذالي  ا  ىا  فىا صى ل   لىال  ىن حى يث أبىا 
ايىىار فأتىىاو   ييىى  فقىىال  "إ  هللا يىىأ يل أ  تقىىي   اكىىا  ا ىى  أضىىاع ب ىى ––صال  ىىا 

أ عىي صالقىي   ااىا حىىيف فقىال  أ ىأل هللا  عافاتىل و  ييتىىلن و   أ عىا ال تعنىق ذالىىين 
 ىىىىل أتىىىىاو صالثا لىىىىة. فقىىىىال  إ  هللا يىىىىأ يل أ  تقىىىىي  أ عىىىىي ااىىىىا حىىىىيفننن عال أ ىىىىأل هللا 

   أ عىىا ال تعنىىق ذالىىين  ىىل  ىىا  صالثاالثىىة فقىىال  إ  هللا يىىأ يل أ   عافاتىىل و  ييتىىلن و 
تقىىي  أ عىىي ااىىا  أ ىىة أحىىيف عىىال  أ ىىأل هللا  عافاتىىل و  ييتىىلن و   أ عىىا ال تعنىىق 
ذالىىين  ىىل  ىىا و صاليصدعىىة فقىىال  إ  هللا يىىأ يل أ  تقىىي  أ عىىي ااىىا  ىى عة أحىىيفن فأي ىىا 

 .(1)حيف عي وص االل فق  أصابوص

وهىىىذص يىىى ل ااىىىا  ىىىأول صالقىىىيص صب  –  دىىىاالقيب  ىىىن صال  ي ىىىة وأضىىىاع ب ىىىا ايىىىار  ىىىا 
 .(2)وذهب إاللل كثني  ن صالعا ا  –داال  ي ة 

  ن خأل ايب صاليأينن ي  ن صالر ن بن ر ا  

                                                

 .15 /1وذكيو صبن  ييي فا  ا ن صال لا   103 /6روصو  لال  (1)
  38"وصالععييف داالقي   وصال  يث" ل/      صالأفأصف  85ص لي  صالقيص صب أح ا را و ةالرها  (2)
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أ  ب صيىىىىة  ىىىىأول صالقىىىىيص صب كىىىىا   ىىىىن ب صيىىىىة  ىىىىأول صالقىىىىي   صالرىىىىييل د  ىىىىة صال  ي ىىىىةن  
ا ىىة الىىل ترىىن  ا ىىة أو فىىاالقيص صب فىىا صاللىىور صال  لىىة وصال   لىىة ااىىا صاللىىوص ن الرىىن!! صال 

لصعلىىة ال ىىىعي صم هىىىذو صالقىىىيص صب الوحىىى ع صالا ىىىة وصالاررىىىة د  ىىىة و ىىىا  اورهىىىان خأفىىىا  ال ىىىا 
حىى ذ دعىى  صالررىىيع حنىىث لخاىى  فىىا صإل ىىأم ف الىى   يعايىىة صالاررىىاب وصالا ىىابن فرىىا  

 .(1)ورول ح يث أبا بن كعب إ عارص  الزذ  فقط

ي م فىا   ىة الوحى ع صالالىىا ن فىاالقيص صب  أالى   ىن  ىأول صالقىي   د  ىة الر رىىا الىل تلىع 
 .وال ا صحعلج إالنرا داال  ي ة العع ل صالارراب ص عي   

*********** 

 

                                                

 .34ل/  ن  رز  صالعوي  "فا ااوم صالقيص صب"  (1)
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 ضوابط القراءة الصحيحة

وضىىىن اا ىىىا  صالقىىىىيص صب ضىىىوصدط الاقىىىىيص ع حعىىىا ترىىىو  صىىىى ل ة و ق والىىىة.. وهىىىىذو  
 صالقوصدط ها  

 .صالعوصتي  -1

 . وصفقة أح  صال ةاحع صالعث ا لة والو صحع اال    -2

 .الو ل  ن أو ل صالا ة صالعيرلة أ  ترو   وصفقة  -3

 يقول   ا بن أبا طاالب  

و ىىاو و ررىىا فىىا صالعيرلىىىةن  ––صالقىىيص ع صالةىى ل ة  ىىا صىى   ىى  ها إالىىا صال  ىىا  
 .(1)ووصفق  خط صال ة ع

 ويقول صبن صالرأرس 

 وكل ما وافق وجه حنو
 رآنوصح إسنادًا هو الق

 وحيثما خيتل ركن أثبت

 وكان للرسم احتمااًل حيوى 
 ثة األركانفَذه الثال

 (2)شذوذه لو أنه فى السبعة
 

                                                

 .39صإلدا ة  (1)
 .3طن ة صال اي  (2)
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 بيان األركان الثالثة :

 صالعوصتي  أوالً 

ص عيصح صالعوصتي فا ع ول صالقيص ع هو  ا ذهب إاللل   رور صالعا ىا ن فقى  صتيقىوص ااىا  
أ   ىىن ضىىوصدط صالقىىيص ع صالةىى ل ة أ  ترىىو   عىىوصتيعن وال تث ىى  دااللىى   صالةىى ل  انىىي 

 .صال عوصتي

    ىىىا بىىىن أبىىىا طاالىىىب ال ياىىىعيح صالعىىىوصتي.. حنىىىىث عىىىال فىىىا وعىىى  ذكىىىي صالعا ىىىا  أ 
و ىاو و ررىا فىا صالعيرلىة  ––صإلدا ة صالقىيص ع صالةى ل ة  ىا صى   ى  ها إالىا صال  ىا 

 .ووصفق  خط صال ة ع

الرىىن!!  ىىن يعأ ىى  تقلىىل ل الاقىىيص صب يىىيس أ ىىل ياىىعيح صالعىىوصتي. فقىى  عىىال فىىا صالقلىىل  
ذ خىىأل... "أ  ب قىى  صالثقىىاب إالىىا صألول  علىىل يقىىيأ دىىل صالنىىوم وذالىىي  ىىا ص ع ىىن يلىىل  ىىأ

 .ي ل ااا ص عيصطل صالعوصتي –داالر ن  –.. فقوالل ي ق  صالثقاب –(1)–صال  ا 

 ذالي صإل ام صبن صالرأرس فق  ص عيا دةى ة صاللى   والىل ياىعيح صالعىوصتي.. الر ىل عىال  
 –عوالىل  والقى  ك ى  أ ى   إالىا هىذص صالقىول فا داالعوصتي ور ن ان رأيل وع  صيح بذالي 

 .(2) ل ظري فلالو وعال دا عيصح صالعوصتي – عيصح صالعوصتي أس ا م ص

أ ىىىا عوالىىىل فىىىا طن ىىىة صال اىىىي.. وصىىى  إ ىىى الص  هىىىو صالقىىىي   فإ ىىىل اليىىى ل ااىىىا اىىى م  
تيعاىىع اىىىن صىىلااة صال ثىىين فاالاىىىعي  –صالاىىعي–ص ىىعيصطل الاعىىوصتي أل  صىىلااة صالىىى لل 

 .يق عل صالوز  وصالقايلةن والع  عوالل هذص الللعيلل صال ن  وز ا  وعايلة

                                                

 .39صإلدا ة  (1)
 .13 /1ص لي صال اي  (2)
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ك ىىا يقىىول صال ىىوييس  عىىول حىىالذ  يىىاالع إل  ىىاع  –االقول دعىى م ص ىىعيصح صالعىىوصتي فىى 
صاليقرا  وصال    نن وانيهل... والق  ض  عوم دل ب هىذص صالقىول فةىاروص يقىي و  صالقىي   

 .(1)دأحيف ال ية     ها أصأ  

 وصفقة صالقيص ع ألحى  صال ةىاحع صالعث ا لىة والىو صحع ىاال .. وصال ىيصل برىذص صالقىادط  ثانياً 
صالقىيص ع صالةىى ل ة أ  ترىو  صالقىيص ع  وصفقىىة ألحى  صال ةىاحع صالعىىا  لىيرا صالياليىىة  فىا

وأر ىىى  كىىى   ةىىى ع   رىىىا إالىىىا أحىىى  صأل ةىىىار  ––صاليص ىىى  اث ىىىا  بىىىن ايىىىا  
 صإل أ لة.

فأبىىى  أ  ترىىىو  صالقىىىيص ع  وصفقىىىة الوصحىىى   ىىىن هىىىذو صال ةىىىاحع والىىىو صحع ىىىاال  وعىىىول  
ل والىو تقى ييص ن ف وصفقىة صالقىيص صب الاي ىل عى  صالعا ا  "والو صحع ىاال " يىيصل دىل  ىا يوصفىق صالي ى

ترو  تق ييص  وصحع اال  كقيص ع " اي يوم صال ين" فا  ورع صاليات ة حنث كع ى  فىا   لىن 
. وعيص ترىىىا د ىىىذف صألالىىىع " اىىىي" توصفىىىق .صال ةىىىاحع بىىى و  أالىىىع وتقىىىيأ دإ  ىىىاب صألالىىىع

الرعادىىىىىة صالي ىىىىىل ت يلقىىىىىا ... وعيص ترىىىىىا دىىىىىاألالع   ع اىىىىىة تقىىىىى ييص .. وصألالىىىىىع ت ىىىىىذف فىىىىىا ص
 .(2)صخعةارص  ك ا فا أ  ا  صألفعال "عالر" و"صاال " و ا إالا ذالي

 وصفقىة صالقىيص ع الو ىل  ىن و ىوو صالا ىة صالعيرلىة.. يييى و  و رىا   ىن و ىوو عوصاى   ثالثاً 
صالا ىىىة  ىىىوص  أ ىىىا  أفةىىى  أم فةىىىل ا ن  ر عىىىا  االىىىل أم  يعايىىىا  يلىىىل صخعأفىىىا  ال يقىىىي 

ع وتاقاهىىا صألل ىىة داإل ىى ال صالةىى ل ن وهىىذص هىىو  ثاىىلن إذص كا ىى  صالقىىيص ع   ىىا  ىىاع وذص 
 .(3)صال يعار ا   صال  ققنن

                                                

 .119 /1طن ة صال اي  ص لي  يح (1)
 .10و ت اف فقأ  صال اي  12ن 11 /1ص لي صال اي  (2)
 .342 /1  اه  صالعيفا   (3)
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عىال أبىو ا ىىيو صالى ص ا  وأل ىىة صالقىيص  ال تعع ىى  فىا  ىىا   ىن حىىيوف صالقىي   ااىىا  
صألفاا فا صالا ة وصألفل  فا صالعيرلةن ب  ااا صأل    فا صأل ىين وصألصى  فىا صال قى  

يرلة وال فاو ال ة أل  صالقىيص ع  ى ة  ع عىة وصاليوصيةن و ذص   ع  صاليوصية الل ييلها فلا  ا
 .(1)ياأم ع والرا وصال ةني إالنرا

 ––إ  اا ىىا  صال  ىىو إ  ىىا ص ىىع  وص عوصاىى و  ىىن كعىىاب هللا تعىىاالا وكىىأم ر ىىوالل  
وكىىأم صالعىىيبن فىىإذص   عىى  عيأ لىىة صالقىىي   دااليوصيىىة صال ق والىىة كىىا  صالقىىي   هىىو صال  ىىل ااىىا 

أ  يي عوص هل دقوصاى هل إاللىلن ال أ   ي ىن  اا ا  صال  ون و ا عع وص  ن عوصا ن وو ب
  ىىن دىىاالقي   إالىىا عوصاىى هل صال يااليىىة     رىىا يلىىل و ال كىىا  ذالىىي ا لىىا  ال يىىة و ه ىىاال  

  .(2)الألص  فا و وب صاليااية

َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم و ثال صال وصفقة الا ة عوالل تعاالا  
(3). 

أع كا ة "صألرحام" داالري اعيا  ااىا صالقى ني صال رىيور فىا "دل"وهىذص عيأ صإل ام ح  
ااىىىا  ىىىذهب صالرىىىوفنننن أو ااىىىا إاىىىالع صالرىىىار والر ىىىل حىىىذف الاعاىىىل دىىىلن وعىىىيأ صال ىىىاعو  

 .(4)داال ةب اعيا  ااا الي  صالرأالة "هللا"

فقىىىىيص ع ح ىىىىأع صىىىى ل ة وال عىىىى ح فنرىىىىا  ىىىىن حنىىىىث صالا ىىىىة.. وصالقىىىىيص ع  عىىىىا كا ىىىى   
 ايرلة أل  صالقيص ع   ة  ع عة. ص ل ة ال ييلها فلا 

*********** 

                                                

 .10 /1ص لي صال اي  (1)
 .343 /1  اه  صالعيفا   (2)
 . ورع صال لا  1صآلية  (3)
 .501 /1صت اف فقأ  صال اي  (4)
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 اختالإ القراءات

 ذكي صالقاضا أبو د ي صال اعأ ا عوالل  

 ت بيب و وو صالخعأف فا صالقيص ع فو  ترا   عة  

ُهنن أ ْطَهُهننُر ْلك نن      رىىا  ىىا تع نىىي حيكعىىل وال يىىأول  ع ىىاو وصىىورتلن  ثىى     -1
(1) 

 دقل صاليص  و   ا را فا "أطري".
 ْفْقننال وا ُربأُاننا  ا ال تع نىي صىىورتل ويع نىي  ع ىاو دىاإلايصب كقوالىىل تعىاالا   رىا  ى   -2

ُباِعد  ُبي ُ  ْطس ْفاِرُنا 
 داا  دةل ة صأل ي وصال اضا. (2)

ُوانظ ننر     رىا  ىىا ت قىا صىىورتل ويع نىي  ع ىىاو دىىاخعأف صال ىيوف كقوالىىل تعىاالا    -3

ِإْلى الِعْظاِم ْكي ُف ُناِشُزُها
 "  ايها". داالأصس ورااليص  (3)

َُناُ  ْكناَلِعه  ِ      را  ىا تع نىي صىورتل وي قىا  ع ىاو كقوالىل تعىاالا    -4 ِِ   ُوُتك نوُن اَل

اَلُماف وِش 
و" االةىوف صال  قىو " فةىورع صالرا ىة  ع نىيع الرىن صال ع ىا وصحى   (4)

 .الل يع ني
ُوْهَلٍح مأاُضوٍد   را  ا تع ني صورتل و ع او كقوالل تعاالا     -5

"وطان" دىاالعننن  (5)
فاالةىىورع  ع نىىيع وكىىذالي صال ع ىىا.. فىىاالعا  صال  قىىول  ىىري صال ىىوز صالىىذس  قىىى  

 داال     ن أ يال إالا أاأو.. وهو خأف "صالعان".

                                                

 .هول 78صآلية   (1)
 .  أ 19صآلية  (2)
 .صال قيع 259صآلية  (3)
 .صالقاراة 5صآلية  (4)
 .صالوصععة 29صآلية  (5)



 دكتور/ رضا حممود نصار

 - 24 - 

َوَجاااءْت َسااْكَرُة اْلَمااْوِت ِباااْلَحقِّ صالعقى يل وصالعىىأخني كقوالىىل تعىىاالا    -6
"و ىىا ب  ىى يع  (1)

 .صال ق داال وب" بعق يل صال ق ااا صال وب
ِإنَّ َهاَذا َأِخاي َلااُه ِتْساٌع َوِتْساُعوَن َنْعَجاةً      الىل تعىاالا صالأيىالع وصال قةىا  كقو    -7

بأيىىالع  (2)
 ."أ ثا"

 وذكي أبو حاتل صاللرلعا ا عوالل  
ت بيب صالو وو صالعا تعياالع فنرا ال اب صالعيب فو  ترا ااىا  ى عة أ  ىا ن ال تأيى   

 .وال ت قص ورر لن ذالي  أل صالقي  
ْسَعْوا ِإَلاى ِذْكاِر اللَّاهِ   َفا إب صل الي  باي   خي د  أالعل  ثى     -1

"فا قىوص إالىا ذكىي  (3)
 .هللا" وصال ع ا وصح 

 إب صل حيف د يف د  أالعل  ث  "صالعابوب" "صالعابوو".   -2
صالعق يل وصالعأخني فا صالرا ة أو فا صال يوف "يلقعاو  ويقعاو " عى  تقى م إحى صه ا     -3

 ااا صألخيس. و ثال صالعق يل فا صال يوف "أفال يلأ " "أفال يأي ".
َما َأْغَنى َعنِّي َماِليْه. َهَلَك َعنِّاي ُساْلَطاِنيهْ   زيالع حيف أو  قةا ل   و    -4

صالرىا   (4)
بعضض   فىا  االلىل و ىىاعا لل تلى ا هىىا  صاللى   وهىىا زصلى ع.. و ىى رل  ىن يلىىقط

دإ قاح صالراف  ن كا ىة " االىي"..   (5)َيا َماِل ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربألَك  صال يوف   و 
 .ا ة يا صاح أس يا صاحبو ثاالل فا صال

                                                

 .  19صآلية  (1)
 .و ا دع ها 120ص وص لي  ر  صالتعةار الا اعأ ا 23صآلية  (2)
 .صالر عة 9صآلية  (3)
 .صال اعة 29ن 28صآلية  (4)
 .صالأخيف 77صآلية  (5)
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 .صخعأف حيكاب صال  ا   ث  "صال ي " دقل صال ا  وفع را   -5
َما َهاَذا َبَشرًا صخعأف صإلايصب  ث     -6

 ." ا هذص داي" داال ةب وصاليفن (1)
إ ىىى اع صالةىىىوب دىىىىاالعييلل وصإلظرىىىار... وتيعاىىىىع  ىىىذصهب صالعىىىىيب فىىىا صإللاىىىىام    -7

 .(2)وصإلظرار فا كثني  ن صال يوف
 وزس رل "هذو صأل وصع صالل عة إالا  أ ة  الرن صبن صالر

 .صخعأف صالاي  وصال ع ا وصح  "صالةيصح" داالةال وصاللنن   -1
صخىىىعأف صالايىىى  وصال ع ىىىا  ىىىن  ىىىوصز ص ع اار ىىىا فىىىا  ىىىا  وصحىىى   ثىىى  "  اىىىأها"    -2

 .(3)داالأصس وصاليص 
صخعأف صالاي  وصال ع ا وا م ص ع اار ا فا  ا  وصحى ن إال أ ىل صخىعأف ت ىوع    -3

 .تقال وال ت اع  وت ايين ال
َُااْم َقااْد ُكااِذُبواْ   ثىى    َوَظنألااوْا َأنَّ

دىىاالعي لف وصالعقىىحلف فىىا " ىىذبوص" فىىااللن ااىىا  (4)
عىىىيص ع صالعقىىىحلف د ع ىىىا صاللقىىىننن وصالقىىى الي صالثأ ىىىة الاي ىىى ن يل ىىىو  صال ع ىىىا. وتىىىلقن 

 .صالي   أ  أعوص رل ع  كذبوهل فا ر االترل
وهىل  – الي صالثأ ىة الا ي ى  إالىنرل وصاللن ااا عيص ع صالعي لف د ع ا صالاين وصالق 

 .أس وتوهل صال ي   إالنرل أ  صالي   ع  كذبوهل يل ا أ يوهل دل –أعوصم صالي   

                                                
 .يو ع 31صآلية  (1)
 .و ا دع ها 148ص لي صألحيف صالل عة ل. حلن اعي  (2)
ص لي اللىا  صالعىيب  إل ااز صإلحلا .. وصإل ااز  صالع ييي الا ق  وصال لاع حيكة فأ في  بن ر اص (3)

 . الع  اأ
 .يو ع 110صآلية  (4)
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و ىىىن  (1)وااىىا هىىىذص ال تقىىىال وال ت ىىىاع  و   ص ع ىىىن ص ع اار ىىا فىىىا  ىىىا  وصحىىى  
  صخىىعأف صالقىىيص صب إ  ىىا هىىو صخىىعأف ت ىىوع وت ىىايين والىىل  صخىىعأف تعىىارب  ىىل!! فىىإ

 وت اع ن فإ  هذص ال يعةور فا كأم اقأ  صال اي فرلف د أم رب صال اي؟
َأَفااَل  إ  صالع اع  وصالععارب وصالعقارب يع أو ا ل صالقىي   صال رنى  عىال هللا تعىاالا   

ِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًاَيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعن
(2). 

  ا أ  صالع اع  فا صالقول لالن  ااا دعأ ىل وعى  عىال هللا تعىاالا فىا  ىأ  صالقىي    
    ٍمَوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعِزيٌز. ال َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َوال ِماْن َخْلِفاِه َتنِزياٌل مِّاْن َحِكاي      صال رنى  
َحِميٍد 

(3). 
  ىىىا أ  صالع ىىىاع  ال يرع ىىىن أبىىى ص   ىىىن صالوصىىىع صإلالرىىىا الارعىىىاب صالعأيىىىأ فىىىا عوالىىىل  

ِبِلَسانٍ  .َعَلى َقْلِبكَ ِلَتُكونَ ِمنَ اْلُمنِذِريَن .َنَزلَ ِبهِ الرألومُ اأَلِمنُي .َوِإنَّهُ َلَتنِزيلُ َربِّ اْلَعاَلِمنَي تعاالا 
َعَرِبيٍّ مألِبنٍي

(4). 
صياب صال عع  ع صالعا عي  برىا صالى ص صالقي  ىا عى    عى  دعييىق صالعىوصتي صالىذس ال وصاليو  

بعاقىا صالةى ادة  –– ي يلىلن وععىن ب لى عرا إالىا  ةى رها صألصىاا وهىو صالي ىىىول 
و قارىىا اىىن صالةىى ادة  ىى ااا  صالعىىادعو ن و قارىىا اىىن صالعىىادعنن  ––الرىىا  اىىافرة ا ىىل 

 .(5) أت اارلن وه ذص إالا أ  وصا  إالن ا

*******

                                                

 .50ن 49 /1ص لي صال اي  (1)
 . ورع صال لا   82صآلية  (2)
 . ورع فةا  42صآلية  (3)
  ورع صالاعيص . 195 -192صآلياب  (4)
 .29 /1صال اي  (5)
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 أنواع القراءات من حيث السند
 ذكا العلما: أن أنواع القاا:ا  ستة  

وهىىو  ىىا  قاىىل   ىىن اىىن   ىىن ال ي  ىىن توصطىى هل ااىىا صالرىىذب اىىن  المترروا:ا  األول 
 .وهذص هو صال االب فا صالقيص صب - ثارل  ن أول صالل   إالا   عراو

وه ذصن ووصفىق  وهو  ا ص     و دأ  روصو صالع ل صالقادط ان  ثال المشهور  الثانى 
صالعيرلىةن ووصفىق أحى  صال ةىاحع صالعث ا لىة  ىوص  أ ىا  اىن صاليىيص  صاللى عة أم صالعاىيع أم 
انيهل  ن صألل ة صال ق ىوالنن وص ىعري ا ى  صالقىيص  فاىل يعى وو  ىن صال اىط وال  ىن صالاىذوذن 
إال أ ىىىل الىىىل ي اىىى  لر ىىىة صال عىىىوصتين وذالىىىي كىىىاالقيص ع صالعىىىا صخعاىىىع فىىىا  قارىىىا اىىىن صاللىىى عة 

اليوصع ا رل لو  دع ن يلقيأ برذين صال وانن  ىن و ىوب صاعقاله ىان وال فيوصها دع  ص
 .يروز إ رار  ا    ر ا

و ىىن أ ىىري  ىىا صىى ع فنر ىىا صالعللىىني الاىى ص ان وصالاىىاط لة الااىىاط ان وطن ىىة صال اىىي  
 فا صالقيص صب صالعاي البن صالرأرس.

ا  وهذص  صال واا  ه ا صالاىذص  يقىيأ بر ىا  ىن و ىوب صاعقاله ىا وال يرىوز إ رىار  ى 
 .  ر ا

أو صالةىى ل .. وهىىو  ىىا صىى   ىى  و وخىىاالع صالي ىىل أو صالعيرلىىة والىىل  اآلحررا   الثالرر  
 .ياعري صال عرار صال ذكورن وهذص صال وع ال يقيأ دل وال يرب صاعقالو
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ْْاٍر    عيأ  ––و ثاالل  ا روصو صال ا ل ان أبا د يع أ  صال  ا   ُمتَِّكِئنَي َعَلى َرْفاَرٍإ ُخ
َقِريٍّ ِحَساٍن اَوَعْب

(1). 

ِساُكْم  َلَقاْد َجااءُكْم َرُساوٌل مِّاْن َأنفَ     و  ل  ا روس اىن صبىن ع ىا  أ ىل عىيأ  
ديىع   (2)

  .صاليا 

َفااْلَيْوَم ُنَنجِّياَك ِبَباَدِنَك      نيوهو  ا الىل يةى   ى  ون كقىيص ع صبىن صاللى ل الشاذ  الاابع 
ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَيًة

م "خايىي.. وعىيص ع " اىي يىوم داال ىا  صال ر اىة "   لىي" وفىع  ال (3)
 .صال ين" دةل ة صال اضا و ةب يوم

 وهو  ا  لب إالا عالال  ن اني أص . الموضوع  الخامس 

وهو  ا يا ل صال  رح  ن أ وصع صال  يثن أس هو  ا زي  فا  الشبيه بالمدرج  السا س 
ٌٌ َأْو ُأْخاٌت    صالقيص صب ااا و ل صالعيلنين كقيص ع  ع  بن أبا وعىاص مان أماه  َوَلاُه َأ

(4) 
 بأيالع الي  " ن أ ل".

ْْاًل مِّن رَّبُِّكْم فى مواسام احلا    وعيص ع   َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌم َأن َتْبَتُغوْا َف
بزيضدة  فظض   (5)

 "فى مواسم افحج".

                                                

 . ورع صاليح ن 79صآلية  (1)
 . ورع صالعورة 128صآلية  (2)
 . ورع يو   9صآلية  (3)
 . ورع صال لا  12صآلية  (4)
 . ورع صال قيع 198صآلية  (5)
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ََْونَ َعنِ اْلُمنَكِر, َوْلَتُكن مِّنُكمْ ُأمَّةٌ َيْدُعونَ ِإَلى اْلَخْيرِ َوَيْأُمُرونَ ِباْلَمْعُروإِ َوَي  وعيص ع صالأرني  ْن
ويستعينون باهلل على ما أصابَم

 .بأيالع الي  ويلععن و  داهلل ااا  ا أصابرل (1)

 و   ا كا    نرا  داال  رحن والل ي ن   ر ا  أل ل وعن يلل خأف. 

أم فلىىي وكىىىا   –يع ىىا صبىىىن صالأرنىىي –  ف ىىا ألرس أ ا ىىى  عيص تىىل ––عىىال ا ىىي  
وصرلهىىا. صالىىورول  صالىى خول.. عوالىىل  صالىىورول صالىى خول  تيلىىني صال لىىن يقىىيأ "و    ىى رل إال 

 . ن صال لن ال ع ا صالورولن وااط يلل دع  صاليوصع فألخال فا صالقي  

ورع  أ  ذكي صبن صالرأرس هذو صأل وصع الاقيص صب  ن حنث صاللى   عىال  ورر ىا كىا وص  
 –– يىى خاو  صالعيلىىني فىىا صالرىىأم أيقىىاحا  أل رىىل  ع ققىىو  ال ىىا تاقىىوو اىىن ر ىىول هللا

 .(2) عي  ا  فرل    و   ن صالالع ا 

*********** 

 

                                                

 . ورع  ل ا يص  104صآلية  (1)
 .و ا دع ها 26 /1وصال اي  241 /1ص لي صإلتقا   (2)

 .350ن 349 /1و ا دع ها و  اه  صالعيفا   15و  ر  صال قيلنن  
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 أقسام القراءات من حيث التواتر
 قسم العلما: القاا:ا  من حي  التوا:ا وعدمه إلى ثالثة أقسام.

علىىىل  عيىىىق ااىىىا تىىىوصتيون وال خىىىأف بىىىنن صالعا ىىىا  االىىىلن وهىىىو عىىىيص صب صألل ىىىة     -1
 .صالل عة

ل  عىىوصتين وهىىو عىىيص ع صألل ىىة صالثأ ىىة علىىل  يعاىىع يلىىلن وصالةىى ل  صال اىىرور أ ىى    -2
 .أبو  عيي ويعقوب وخاع صالعا ي

 .(1)علل  عيق ااا  ذوذون وهو  ا زصل ااا صالعايع   -3

 .وصأللالة ااا توصتي عيص ع صألل ة صالعايع كثنيع

أ  صالقىىي   صالرىىييل  ىىأل ااىىا  ىى عة أحىىيفن وأحاليىىث  أوالىىل ااىىا  ىى عة أحىىيف     -1
 .ن دأ  صالقي   أ أل ااا   عة أحيف عوصتيع توصتيص  يين  صالعال وصالقع

يقول صبن صالرأرس  صالقيص صب صالل ن صالعىا صععةىي اانرىا صالاىاط ا وصالىثأذ صالعىا     -2
هىىا عىىيص ع أبىىا  عيىىي وعىىيص ع يعقىىوب وعىىيص ع خاىىع  عىىوصتيع  عاو ىىة  ىىن صالىى ين 
داالقىيورعن وكىى  حىيف ص يىىيل دىل وصحىى   ىىن صالعاىيع  عاىىوم  ىن صالىى ين داالقىىيورعن 

ال ي ابي فا  ىا   ىن ذالىي إال  اهى ن والىل   ––هللا  أ ل   أل ااا ر ول
توصتي  ا   ن ذالي  قةورص  ااا  ىن عىيأ دااليوصيىابن بى  هىا  عىوصتيع ا ى  كى  
 لىىال يقىىول  أ ىىر  أ  ال إالىىل إال هللا وأ     ىى ص  ر ىىول هللان والىىو كىىا   ىىن ذالىىي 
اا لىىىا  ال ي يىىى   ىىىن صالقىىىي   حيفىىىا ن وحىىى  كىىى   لىىىال وحقىىىل أ  يىىى ين هللا تعىىىاالا 

                                                

 .9لي إت اف فقأ  صال اي ص  (1)
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وترأم  يلل دأ   ا ذكي او  عىوصتي  عاىوم دىااللقننن ال تععىي  صالل ىو  وال صالييىب 
 .(1)إالا  ا    ل

ويقىىىول صالقيط ىىىا فىىىا  ا عىىىل  وعىىى  أ  ىىىن صال لىىىا و  فىىىا   لىىىن صأل ةىىىار ااىىىا  
صالاعقىىال ااىىا  ىىا صىى  اىىن هىى ال  صألل ىىة يل ىىا رووو ورأوو  ىىن صالقىىيص صب وكع ىىوص فىىا 

صالةىىىوصبن وحةىىىى   ىىىا واىىىى  هللا  ىىىن حيىىىى  ذالىىىي  ةىىى يابن وص ىىىىع ي صإل  ىىىاع ااىىىىا 
صالرعىىىىابن وااىىىىا هىىىىذص صألل ىىىىة صال عقىىىى  و  وصاليقىىىىأ  صال  ققىىىىو  كىىىىابن  ييىىىىي صالع ىىىىيس 

 .(2)وصالقاضا أبا د ي بن أبا صالعنب وانيه ا

*********** 

 

                                                

 .و ا دع ها 44 /1صال اي  (1)
 .46 /1صالرا ن ألح ام صالقي    (2)
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 اختالإ القراءات ةحكم

الخعأف صالقيص صب ح ل  اناة وفوصل    ىة. وت ىوع صالقىيص صب ك ىا يقىول صإل ىام صبىن  
رس  يقوم  قام تع ل صآليابن وذالي ضيب  ن ضيوب صال أاة ي عى    ىن   ىال صالرأ 

هذص صإليرازن وي عرا إالا ك ال صإلارىازن وصالقىيص صب كارىا  عرىأعن وصالع ى س عىالل د ى  
 حيف  ن تاي صال يوفن ورذالي تعع ل صال عرأصب بعع لها..

  (1) ن صال  ل فا صخعأف صالقيص صب  ا ياا –رح ل هللا  –وع  ذكي  

فنرىىىا لالنىىى  عىىىاطن ااىىىا أ  صالقىىىي   صالعلىىىلل كىىىأم هللا رب صالعىىىاال نن عىىىال تعىىىاالا      -1
َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه َباْل ُهاَو اْلَحاقأل ِمان      .َتنِزيُل اْلِكَتاِب ال َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِمني .امل

رَّبَِّك
(2). 

صالقىيص صب وت ىوع ف ن تعى ل  ––يلل بيها  ولالالة عاطعة ااا ص   صالي ول     -2
"ه ىىىذص أ أالىىى " ك ىىىا فىىىا  ––ك ىىىا أ أالىىى  دقوالىىىل  ––ألصلرىىىا با رىىىا صالي ىىىول 

 .صال  يث صالة ل 

فىىا صخىىعأف صالقىىيص صب صالعللىىني ااىىا صأل ىىة فىىا أ ىىي صالقىىيص عن وصالعي لىىف ا رىىان     -3
صالاىلخ صالر نىي  –حنث رواا صخعأف صالا ىاب وصالاررىابن وكىذالي   لىن صالياىاب 

وهىذو  ىن أ ى  صال  ىل  –روز و ن الل يقىيأ كعادىا  عىط وصالعي  صالة ني وصال يأع صالع
 وأال را.

                                                

 .125 /1و  اه  صالعيفا   29ن 28 /1ص لي صال اي  (1)
 . ورع صاللر ع 3 -1صآلياب  (2)
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فىىىا صخىىىعأف صالقىىىيص صب  ىىىروالة الا يىىى  وتللىىىني الا قىىى ن ف يىىى  كا ىىىة ذصب و ىىىوو     -4
 . عع لع أيلي  ن حي       ن صالرأم ااا و ل وصح 

ك ىا أ  فىىا صخىعأف صالقىىيص صب لالنى  ااىىا ال ىىة هىذو صأل ىىة حنىث تاقىى  صالقىىي      -5
عاية وواعران وأح    ض عرا وهىا   ي ىة الل ىة الرىذو صالعللل داال يوف صال ي

 .صأل ة و نأع ك يس ت ييل برا ان  الي صأل ل

صال الالىة ااىىا ح  ىىنن  ىىياننن فىىا حىاالنن  يعايىىنن.. وهىىذص إارىىاز الاقىىي   كقوالىىل    -6
ََا الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلاى الصَّاالِة فاْغِساُلوْا ُوُجاوَهُكْم وَ    تعىاالا   َأْياِدَيُكْم ِإَلاى   َيا َأيأل

اْلَمَراِفقِ َواْمَسُحواْ ِبُرُؤوِسُكمْ َوَأْرُجَلُكمْ ِإَلى اْلَكْعَبنِي
فرا ة "أر ارل" عيل  داال ةب  (1)

 .وصالرين فقيص ع صال ةب ت ل ااا و وب صال ل  وصالري ااا  وصز صال ل 

 صخعأف صالقيص صب الل تأ ني فا صألح ام صاليقرلة.. ورلا  ذالي    -7

َُاْرنَ  نن ح  نن  يعاينن كقىيص عع  تر ن ب    -أ َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َيْط
دىاالعي لف  (2)

وصالعقىىىىحلف فىىىىا "يعرىىىىي " فقىىىىيص ع صالعي لىىىىف تىىىى ل ااىىىىا أصىىىى  صالعرىىىىارعن وهىىىىذص 
يع قىىىىىىق دا قعىىىىىىاع صال ىىىىىىل .. وعىىىىىىيص ع صالعقىىىىىىحلف تىىىىىى ل ااىىىىىىا تأ نىىىىىى  صالعرىىىىىىارع 

 داالاعلال.

                                                

 . ورع صال ال ع 6صآلية  (1)
 . ورع صال قيع 223صآلية  (2)
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َأْو َتْحِرياُر  تعىاالا فىا صالريىارع صخعأف صالقيص ع ع  تي   ح  ا   يعايا  يلل كقوالىل  -ب
َرَقَبٍة. مؤمنة

ة     ىة  ىيح  ىوكىو  صاليف –وها عيص ع  اذع  –بأيالع     ة  (1)
 ا   صإل ام صالاافعا.

ٌٌ َأْو ُأْخٌت ع  ت نن ح  ا   ر عا  االل ك ا فىا عىيص ع   -ح من أم .َوَلُه َأ
بأيىالع " ىن  (2)

 أم" وكو  صألخوع  ن أم أ ي  ر ن االل.

َواتَُّقااوْا الّلااَه  صخىىعأف صالقىىيص صب  ىى   القوصاىى    ويىة وصىىييلة ك ىىا فىىا عوالىىل  فىا   -8
الَّااِذي َتَساااءُلوَن ِبااِه َواأَلْرَحااامَ 

داال ةىىب وصالرىىي فىىا "صألرحىىام" فقىىيص ع صال ةىىب  (3)
 اعيا  ااا الي  صالرأالة "هللا" وعيص ع صالري اعيا  ااا صالق ني فا "دل".

قن ولفىىن ألهىى  صألهىىوص  وصالأيىى  ك ىىا فىىا فىىا صخىىعأف صالقىىيص صب حرىىة ألهىى  صال ىى   -9
َوِإَذا َرَأْيتَ َثمَّ َرَأْيتَ َنِعيماً َوُمْلكاً َكِبريًا   عوالل تعاالا

فيا " ارا " عيص تا   إح صه ا  (4)
دقل صال ىلل و ى و  صالىأم. وصألخىيس ديىع  صال ىلل وكلىي صالىأم " ارىا " وفنرىا لالنى  

 .ااا رؤية هللا تعاالا فا صآلخيع

القىىىىىيص صب ت ثنىىىىى  الا ىىىىىاب وصالاررىىىىىاب صال يعايىىىىىةن ورىىىىىذالي حيلىىىىى  فىىىىىا صخىىىىىعأف ص -10
ة ال ىا ااىا صالا ىة   ىصالقيص صب صالا ة صالعيرلة  ن صال ى  ارن فىاالقي   وصالقىيص صب    

 .وأهارا

                                                

 . ورع صال ال ع 89صآلية  (1)
 .ع صال لا  وزيالع " ن أم"  اذع ور  13صآلية  (2)
 . ورع صال لا  1صآلية  (3)
 . ورع صإل لا  20صآلية  (4)



 حكمة تعددها( –مصدرها  –)ضوابطها  القراءات القرآنية

 - 35 - 

فنرىىا بلىىا  صال ر ىى  وتوضىىل  صال ىى رلن ولفىىن تىىوهل  ىىا الىىل   ىىيصلص  كقوالىىل تعىىاالا   -11
ََا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّال ِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلاى ِذْكاِر اللَّاهِ   َيا َأيأل

عىي   (1)
"فا قىىىىوص إالىىىىا ذكىىىىي هللا" وهىىىىا و   كا ىىىى  انىىىىي  عىىىىوصتيع إال أ رىىىىا ت ىىىىنن  ع ىىىىا 

 .صالقيص ع صال عوصتيعن فال  صال يصل  ن صاللعا صال اا صالليين

فىا صالقىىيص صب لالالىة ااىىا صىىلا ة صالقىي   صال رنىى  وحيلىىل  ىن صالع ىى ي  وصالع ييىىف  -12
ِإنَّاا َنْحاُن َنزَّْلَناا الاذِّْكَر      كو ل  اع أ  ااا أو ل وحيوف كثنيعن عال تعاالا   ن

َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظون
(2). 

هىىذو صال  ىىل صالراناىىة تلرىىي ال ىىة صالقىىي   صال رنىى ن وأ ىىل كعىىاب  ىىا  هللا تعىىاالا أ   
ي يلىىىىل إالىىىىا أ  يىىىىيذ صألرب و ىىىىن اانرىىىىا وحيلىىىىل فىىىىا صالةىىىى ور وصاللىىىىعور بللىىىىي 

  .الن  ااا ااو  أ ل و  و   أالعل و لل    يوظا  د ي  هللا رب صالعاال ننو روالة ل

دأفةىىى   ىىىا تلىىى و إاللىىىل ال ىىىة  ––يقىىىول صاليصفعىىىا   ىىىأل صالقىىىي   ااىىىا ر ىىىول هللا  
صالعىىىيب فىىىا خةالةىىىىرا صالعرن ىىىة و ىىىىا تقىىىوم دىىىىل ك ىىىا هىىىىو صاللىىى ب فىىىىا  أصالعرىىىا ولعىىىىة 

صالعيكنىىىبن أوضىىىاارا و ح ىىىام  ل رىىىا وص ع اارىىىا  ىىىن ذالىىىي ااىىىا تىىىأاللف صىىىوتا فىىىا 
وصالع ا ب بنن أ يص  صال يوفن وصال أ  ة بنن ط لعة صال ع ىا وط لعىة صالةىوب صالىذس 
ي ليىىل.. فرىىا    ىىا البىى    ىىل أ  ي ىىو  صالقىىي   أ اىىي برىىذو صالةىىياب كارىىان وأ  ي ىىو  

  تععىى ل يلىىل   ىىاحا هىىذص صالعىىأاللف صذالىىي صالعىىأاللف أظرىىي صالو ىىوو صالعىىا  ىىأل اانرىىان  ىىل 
صالعىىا  ىى ق  برىىا فعىىيع صالا ىىة فىىا صالعىىيبن حعىىا يلىىععلن  تعىى لص  ي ىىافف صاليىىيوع صالالىىا لة

                                                

 . ورع صالر عة 9صآلية  (1)
 . ورع صال ري 9صآلية  (2)
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 ىى  ايرىىا أ  يوعىىن دأحيفىىل وكا اتىىل ااىىا ال  ىىل صاليعىىيسن والررىىة عو ىىل توفلعىىا  يعاىىق 
 ن  يلل صألصىوصب صالعىا ياىلن برىا صالعىيب فىا هىذو صالى ي ... ذالىي هىو صاللى ب صالىذس 

ل اىىن  ىىن أ اىىل صخعايىى  دعىى  أاليىىال صالقىىي   فىىا عيص ترىىا وألصلرىىا صخعأفىىا  صىى    لعىى
وص   عيص تلن وهو كا  أاال صالعيب بو ىوو ال اتىل.. وأ  صالقىي   الىو  ––ر ول هللا 

 .(1) أل ااا و ل وصح   ا كا  دقاليو  ناا  وهو  ا هو إح ا ا  و ب صاا  

*********** 

 

                                                

 .داخعةار 47ن 46صاليصفعا "إاراز صالقي  "  (1)
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 وسبب شَرتَم هالقراء السبع

ادة يي ىن ارى  صالقىيص  صالىذين أعىام صال ىا  ااىا طىيصلقرل فىا صالىعأوع إالىا ارى  صالةى  
فق  ص عري داإلعيص    رل   عة  اث ا  وااا وأبا وزيى  بىن  ابى   –رضا هللا ا رل 

 –وصبىىن  لىىعول وأبىىو صالىى رلص  وأبىىو  و ىىا صأل ىىعيسن واىى رل أخىىذ كثنىىي  ىىن صالةىى ادة 
فا ىىا  ––وصالعىىادعنن فىىا صأل ةىىارن وكارىىل يلىى   إالىىا ر ىىول هللا  –رضىىا هللا اىى رل 

ألوالىىا ترىىيل عىىوم وصاع ىىوص دقىى ط صالقىىيص ع أتىىل  ىىا  أوصخىىي اةىىي صالعىىادعنن فىىا صال الىىة ص
ا ايىىة ال ىىىا رأوص  ىىىن صال لىىا  إالىىىا ذالىىىي دعىى  صضىىىعيصب صاللىىىألقن و عاوهىىا اا ىىىا  ك ىىىا 
فعاوص يو اذ داال  يث وصالعيلىنين فرىا وص فنرىا صألل ىة صالىذين ييحى  إالىنرل وي خىذ اى رل  ىل 

الىنرل صالقىيص صب ص عري   رل و ن صالع قة صالعا تاعرل أوالاي صألل ة صالل عة صالىذين ت لىب إ
إالا صالنوم وعيص ع ه ال  صألل ة ها صال عيق اانرا إ  ااا ن والر   ى رل  ى   فىا روصيعىلن 

 .(1)وطييق صاليوصية ا ل

 وصألل ة صالل عة هل  

 هى.154أبو ا يو بن صالعأ   لخ صاليوصع صال عوفا   ة   -1

 هى.120ا   هللا بن كثني صال عوفا   ة   -2

 هى.169 افن بن  حلل صال عوفا   ة   -3

 هى.118ا   هللا بن اا ي صالل ة ا صال عوفا   ة   -4

 هى.128ااصل بن بر الة صأل  س صال عوفا   ة   -5

 هى.156ح أع بن ح نب صالأياب صالعراا صال عوفا   ة   -6

                                                

 .51إاراز صالقي    (1)
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 هى.189ااا بن ح أع صالرلالا إ ام صال  اع صالروفننن صال عوفا   ة    -7

 الرن!! ال اذص ص عري ه ال  صالقيص  لو  انيهل؟

 االب  يقول   ا بن أبا ط   -1

فىىإ   ىىأل  ىىال  فقىىال   ىىا صالعاىىة صالعىىا  ىىن أ ارىىا ص ىىعري هىى ال  صاللىى عة دىىاالقيص ع 
لو   ن هو فىوعرل ف لى   إالىنرل صاللى عة صألحىيف  رىازص ن وصىاروص أ ىري  ىن انىيهل 

   ن هو أااا لر ة   رل وأ   ع رص ؟

 فىاالروصب  أ  صالىيوصع اىىن صألل ىة  ىن صالقىىيص  كىا وص فىا صالعةىىي صالثىا ا وصالثاالىث كثنىىيص   
فىىىا صالعىىى لن كثنىىىيص  فىىىا صالخىىىعأفن فىىىأرصل صال ىىىا  فىىىا صالعةىىىي صاليصدىىىن أ  يقعةىىىيوص  ىىىن 
صالقىىيص صب صالعىىا توصفىىق صال ةىى ع ااىىا  ىىا يلىىر  حيلىىل وت قىى ط صالقىىيص ع دىىلن ف لىىيوص 
إالىا إ ىام  اىىرور داالثقىة وصأل ا ىة فىىا صال قى  وحلىن صالىى ين وك ىال صالعاىل عىى  طىال ا ىىيو 

ا صالعىىل يل ىىا  قىى ن و قعىىل يل ىىا عىىيأ وروسن  وص ىعري أ ىىيو داالثقىىة وأ  ىىن أهىى   ةىىيو ااىىا
واا ل د ا يقيأن فال تييح عيص تل ان خىط  ةى يرل صال  لىوب إالىنرلن فىأفيلوص  ىن كى  
 ةىىىي و ىىىىل إاللىىىل اث ىىىىا   ةىىى يا  إ ا ىىىىا  هىىىىذو صىىىيعل وعيص تىىىىل ااىىىا  ةىىىى ع ذالىىىىي 

 .صال ةي

فرا  أبو ا يو  ن أه  صال ةيع.. وح ىأع وااصىل  ىن أهى  صالروفىة وصالرلىالا  ىن  
صالعيص .. وصبن كثنىي  ىن أهى    ىة. وصبىن اىا ي  ىن أهى  صالاىام.. و ىافن  ىن أهى  أه  

صال  ي ة. كارل   ن ص عريب أ ا عىلن وطىال ا ىيو فىا صإلعىيص  وصرت ىال صال ىا  إاللىل  ىن 
 .(1)صال ا ص 

                                                

 .98ن 97ص لي صإلدا ة ان  عا ا صالقيص صب  (1)
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 يقول صال  لاطا    -2

الىلعال أ  صاللى ب صالى صاا إالىىا أخىذ صالقىيص ع اىن صالقىىيص  صال اىرورين لو  انىيهل  أ ىىل  
–صالخىىعأف يل ىىا ي ع اىىل ر ىىل صال ةىىاحع صالعث ا لىىة صالعىىا و ىىل برىىا اث ىىا   ال ىىا كثىىي

–  إالا صأل ةار وح   داال  ي ة وصح ص ن وأ لي ال يلل وصح ص  صالىذس يقىال الىل صإل ىامن
فةىىار أهىى  صال ىى ع وصألهىىوص  يقىىي و  د ىىا ال ي ىى  تأوترىىل وفاعىىا  ال ىى اعرلن أ  ىىن رأس 

ترىىيلوص الأاع ىىا  داىىأ  صالقىىي   صالعلىىللن صال لىىا نن أ  يعيقىىوص ااىىا عىىيص صب أل ىىة  قىىاب 
أل ىىة  اىىىرورين داالثقىىة وصأل ا ىىة فىىىا  (1)فاخعىىاروص  ىىن كىىى   ةىىي و ىىل إالنرىىىا  ةىى ع

صال قىى  وحلىىن صال رصيىىة وك ىىال صالعاىىلن أف ىىوص ا ىىيهل فىىا صالقىىيص ع وصإلعىىيص ن وص ىىعري أ ىىيهلن 
 .(2)وأ  ن أه   ةيهل ااا ا صالعرلن والل تييح عيص ترل ان خط  ة يرل

الع ي ا فا  ر ىن صال لىا   ى ب ص ع ىاع صال ىا  ااىا عىيص ع هى ال ن دىأ  ويذكي ص   -3
 .ذالي يي ن الل  نن

 .أ رل تريلوص القيص ع صالقي  ن وص ع ب بذالي ا ايعرل  ن كثيع اا رل األول 

أ  عىىيص ترل و ىى ب  لىى  ع اليلىىا  و ىى ااا ن حيفىىا  حيفىىا   ىىن أول صالقىىي    الثررانى 
 .(3)كثيع اا رل بو وو صالقي   صالرييلصالرييل إالا  خيون  ن  ا ايف  ن فقالارل و 

و ىن  ىىل!! فىإ  صاللىى ب فىا  ىىريع هىى ال  صالقىيص  صالعىىا ت ععىوص برىىا وصاع ى  ااىىنرل فىىا  
صالقىىيص صب هىىو صال يىى  وصإلتقىىا  وألص  صال ىىيف صالقي  ىىا ألص  أ ن ىىا  ك ىىا تاقىىوو فقىىأ  اىىن 

 ا صالعرل وأ ا عرل وورارل.

                                                

 . ل إالنرا صال ةاحع ها صالاام وصالل ن وصال ةيع وصالروفة و  ة وصال  يينصأل ةار صالعا و  (1)
 .6ن 5إت اف فقأ  صال اي  (2)
 .25 /1 ر ن صال لا  الاع ي ا  (3)
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يا عىىل واا ىل دىىاالقيص صب ريلىىن فرىا  كىى  وصحى   ىى رل وصحىى  اةىيو بىىأ   ىازعن ف ىىن ل 
 .صأللب  اعب صاليع ة

و ىىل  ىى صل  الىىل  عىى  صالقىىيص  صالىىذين صخعنىىيوص الاقىىيص ع  ىى عة؟ أال كىىا وص أ ثىىي أو  
 أع  ؟

هىذص صاللى صل وأ ىاب ا ىل أ  ذالىي يي ىن  –رح ىل هللا  –ذكي   ىا بىن أبىا طاالىب  
 أل يين  

ن فرعى  اى ل كعب   عة  ةاحعن وو ل برا إالا صأل ةار -–أ  اث ا   األول 
 .صالقيص  ااا ا ل صال ةاحع

أ  ا لهل ااىا اى ل صال ىيوف صالعىا  ىأل برىا صالقىي   صالرىييلن وهىا  ى عة ااىا  الثانى 
أ ل الو  ع  ا لها أ ثىي أو أعى  الىل ي  ىن ذالىي أ  اى ل صالىيوصع صال و ىو  برىل أ ثىي  ىن 
أ  ي ةا... وصألصى  صالىذس يعع ى  االىل فىا هىذص  أ   ىا صى   ى  و وص ىعقام و رىل 

العيرلةن ووصفق اليلل خط صال ة ع فرىو  ىن صاللى عة صال  ةىوص اانرىا والىو روصو فا ص
 .  عو  أالع  عييعنن أو  رع عنن

 .(1)فرذص هو صألص  صالذس ب ا االل ع ول صالقيص صب 

******* 

                                                
 .103ن 102صإلدا ة  (1)
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 ةاااخلامت

  ن خأل هذص صالعيب ال ع   ييلصب اال صالقيص صب تعراا صال قالق صالعااللة  

أول صالقىي   صال رنى  فىا   ىة صال  ي ىة وأ ىل ص ىعع   أ  ااىل صالقىيص صب  اىأ  ىن  ى    -1
 .فا صال  ي ة الا ا ة إاللل دع  لخول كثني  ن صالي ال  صالعيرلة فا صإل أم

 .أ  صالعأعة بنن صالقي   صالعللل ورنن صالقيص صب اأعة و لقة الت يةل    -2

أ  صالقىىيص صب صالقي  لىىة ررا لىىة صال ةىى رن ف ةىى رها صالىىوحا صإلالرىىا أل  صالقىىيص صب     -3
 .اب صالقي  أدع

أ  صالقىيص صب صالعىا يقىيأ برىا ويعع ى  بعأوترىىا هىا صالقىيص صب صال اىرورع اىن صألل ىىة     -4
 .صالثقاب.. أ ا صالااذع فأ يعع  برا واللل   ن صالقي   فا  ا 

أ  صخعأف صالقيص صب الل ح ل  اناة صالقى ر.. فاىو كىا  صالقىي   ااىا حىيف وصحى      -5
 .الرا  فا ذالي  اقة  ااا صأل ة

تعىىاالا الرىىذص صالعاىىل صالرانىى  ر ىىاال  صىى عوص  ىىا ااهىى وص هللا االىىل فقعىى وص فىىل  هللا     -6
 .أصوالل وض عوص فيوال

صالىذين ص ىعريوص دىاالقيص  تاقىوص عىيص ترل  –وهل صاللى عة  –أ  صال ارورين  ن صالقيص      -7
وتىوفيب أ ى اب  ىريترل ااىا  ––ا ىن عى ارل يةىاو  بىذالي إالىا ر ىول هللا 

 ..انيهل

ل  ا تيكل اا ا  صالقيص صب و ا لو وو فىا هىذص صالعاىل  ىن يذكي داإل أل وصالععلل    -8
 .تيصذ يي ن إاللل صال احثو  وصال صر و  فا هذص صالعال صالران 
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 املراجع

صإلدا ىىىة اىىىن  عىىىا ا صالقىىىيص صبن   ىىىا بىىىن أبىىىا طاالىىىب صاليللىىىا ح لصر صال ىىىأ و     -1
 هى.1405-م 1985الاعيصذ 

صال  ىىىىا ح اىىىىاالل  صالىىى  لاطا –صت ىىىاف فقىىىىأ  صال اىىىي دىىىىاالقيص صب صألررعىىىة ااىىىىي     -2
 .م1987 -هى1407صالرعب 

 هى.1407 أل صال ين صاللنوطا ح لصر صبن كثني  –صإلتقا  فا ااوم صالقي       -3

 لصر صالرعاب صالعيرا. – ةعيا صال  صاليصفعا  –إاراز صالقي       -4

 . راب صال ين صالأركاا ح صال اباا صال ا ا -صال يها  فا ااوم صالقي      -5

 .صبن  ييي صالع يس لصر صال عيفة –   ا ن صال لا  فا تأوي  صالقي     -6

   ىى  بىىن أح ىىى  صأل ةىىارس صالقيط ىىا ح لصر صالرعىىب  –صالرىىا ن ألح ىىام صالقىىي       -7
 هى.1372

ح صال عىىىادن  –أبىىو صالقا ىىىل صال ىىىوييس  – ىىيح طن ىىىة صال اىىىي فىىا صالقىىىيص صب صالعاىىىي     -8
 هى.1406صأل نيية 

 صإل ام أبو ا   هللا صال يارس. –ص ل  صال يارس     -9

 .إل ام  لال بن صال راحص –ص ل   لال  -10

 هى.1369طن ة صال اي فا صالقيص صب صالعاي البن صالرأرس لصر صالرعب  -11
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  ع ىىة صالرالىىاب صألزهييىىة  –فىىا رحىىاب صالقىىي   صالرىىييل ل/    ىى   ىىاالل   للىىن  -12
 هى.1400

 هى.1405صال  ع ة صال لةالة  –فا ااوم صالقيص صب ل/ صاللن  رز  صالعوي   -13

هىىىن رصدعىىة 1402  إ ىى اان  ح صالقىىيص صب أح ا رىىا و ةىى رها ل/  ىىح ا     ىى -14
 صالعاالل صإل أ ا.

 هى.1399لصر صال ر ن صالعا ا  –صالقيص صب صالقي  لة ل. ا   صالرالس صاليقاا  -15

هىىىى 1392 ىىىراب صالىىى ين صالقلىىىعأ ا ح  –العىىىالع صإل ىىىارصب الي ىىىو  صالقىىىيص صب  -16
 .الر ة إحلا  صالعيصذ

 .  ع ة صاليا را – ع ي بن صال ث ا  – راز صالقي    -17

صالاىلخ    ى  ا ى  صالعلىلل صالأرعىا ا ح لصر  –وم صالقىي     اه  صالعيفىا  فىا ااى -18
 .صالرعاب صالعيرا

لصر صالرعىىىىىىىىىىىب  -البىىىىىىىىىىىن صالرىىىىىىىىىىىأرس  –  رىىىىىىىىىىى  صال قىىىىىىىىىىىيلنن و ي ىىىىىىىىىىى  صالعىىىىىىىىىىىاال نن  -19
 هى.1400صالعا لة

 .البن صالرأرس ح لصر صاليري –اي عصال اي فا صالقيص صب صال -20
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