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* تعريف القراءات:
القراءات لغة :جمع قراءة ،وهي مصدر قرأ قراءة وقرآنًا بمعنى :تال
تالوة.
* واصططحًا  :عرفهااا اماااف البااا ابااا الاا ر ب ااا" :علااب بفيبياة أداء
كلمات القرآن واختالفها بع و الناقلة".
* موضوع علم القراءات:
دراسة ما نقل ما الخالف األصولي والبرشي يف الفلمات القرآنية؛ ما
حيث أحوال النطق هبا وكيبية أدائها.
* توضيح بعض المصحلح ت القرآنية:
 -1القراءة :كل خالف نُسب الى اماف ما أئمة القراءات مما أجماع عليا
الرواة عن  ،نحو :نافع وابا كثير وأبي عمرو وعاصب.
 -2الرواية :كل خالف نُسب الى اآلخا عاا امااف ماا أئماة القاراءة ولاو
بواسااطة .بواسااطة نحااو :رواوااة الاادور عااا أبااي عماارو ،بواسااطة وحيااى
الي ود  .وبغير واسطة نحو :رواوة حبص عا عاصب.
 -3الحريق :كل خالف نسب الاى اآلخا عاا الاراو وان سابل ،نحاو:
طروق األصبهاين لرواوة ورش ،وطروق عبيد با الصباح لرواوة حبص.
فإن نسب الخالف الى اإلماف وقال :قراءة ،وان نسب الى أحد راووي
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وقال :رواوة ،وان نسب الى تلمي الراو أو ما اشتهر بنقل رواوت وقال:
طروق.
 -4الوجه :هو ما وفون ما قبيل الخالف الاائ والمباح؛ ك وج الوقف
على المد العارض للسفون ،بالسفون المحض أو باإلشماف أو بالروف،
وبالقصر أو بالتوسط أو بالطول.
واألوج االختياروة ال وقال لها :قراءات ،وال رواوات ،وال طرق؛ بل
وقال لها :أوج دراوة فقط ،والقارئ مخير يف اإلتيان ب وج منها ،وغير
ُمل َ ف باإلتيان هبا كلها ،فلو أتى بوج واحد منها أج أه.
لغة :ما ونبني علي غيره.
 -5األصول :جمع أصل ،وهو ً
واصحًا  :كل حفب كلي جاار يف كال ماا تحقاق فيا شارط كصالة هااء
الضمير ،وصلة ميب الامع ،والمدود ،والبتح واإلمالة.
واألصول الدائرة على اختالف القراءات سبعة وثالثون ً
أصال.
-6الفرش :مصدر فرش بمعنى :نشر وبسط.
واصحًا  :ما كان ما خالف غيار مطارد يف حاروف القاراءات ماع عا و
و
كم ِ ي
كِ َو ِ
دَِِّك ِ ﴾ حياث
كل قراءة الى صاحبها؛ كالخالف يف قاراءة ﴿ :مَٰل ِ ِ
و
ِ ﴾ بح ف األلف وبإثباهتا.
تقرأ كلمة ﴿ مَٰل ِ ِ
* عًقة القراءات ب لقرآن الكريم:
القرآن الفروب هو كالف اهلل تعالى المعا المتعبد بتالوت والمنقول الينا
ً
متواترا ،والمبدوء بسورة الباتحة والمختوف بسورة الناس ،وقد علمنا
نقال
ً
ب ن القراءات هي كيبيات أداء كلمات القرآن ،مع اختالفها مع وا الى ناقل .
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* وللعلم ء يف هذه المسألة ثًثة آراء:
األول :ورى ب َّن القرآن والقراءات حقيقتان متغاورتان ،ودليل َّ :
أن القرآن
هو الوحي المن َّ ل على محمد ﷺ للبيان واإلعااز ،والقراءات هي
اختالف ألباظ الوحي الم كور يف الحروف أو كيبيتها ما تخبيف وتشدود
وغيرهما.
وقااال با  :اإلماااف باادر الاادوا ال ركشااي القسااطالين ،والشااي الاادمياطي،
ونصوصهب موجودة ومعلومة يف كتبهب.
الث ين :ورى َّ
أن القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد ،أ  :أ ما شيء
واحد .ودليله :أن كال منهما وحي من ل على الرسول ﷺ ،وقال ب :
الدكتور محمد سالب محيسا.
الث لث :الامع بيا القوليا السابقيا:
تغاورا تا ًّما ،كما أ ما ليسا متحدوا اتحا ًدا
بمعنى أ ما ليسا متغاوروا
ً
كل ًّيا؛ بل بينهما ارتباط وثيق كارتباط الا ء بالفل.
وذلك ألن:
 -1أن القراءات على اختالف أنواعها ال تشمل كلمات القرآن كل ؛ ألنها
موجودة يف بعض ألباظ فقط.
 -2أن القرآن وشمل مواضع االتباق واالختالف التي صحت وتاواترت
عااا النبااي ﷺ ،والقااراءات هااي أوج ا االخااتالف سااواء كاناات متااواترة أو
شاذة ،ومعلوف ب ن الشاذ ال وصح كون قرآنا.
 -3أن القراءات الصحيحة المتواترة التي تلقتها األمة بالقبول ماا هاي اال
ج ء ما القرآن الفروب ،فبينهما ارتباط وثيق ،وهو ارتباط الا ء بالفل.
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* َعًقة القراءات العشر ب ألارف السبعة:
الراجح ما أقوال أهل العلب َّ
أن القراءات تعترب بعض األحرف السبعة
المن لة ،وهوما ذهب الي جمهور القراء.
ودليلهب :أن األحرف السبع دائرة بيا :ال وادة والنقص ،أو التقدوب
والت خير ،أو ابدال كلمة ب خرى ،أو ما اختلف في القراء ما :اظهار
وادغاف ،وروف واشماف ،وقصر ومد ،وتخبيف وشد ،وابدال حركة ب خرى،
وواء بتاء ،وواو بباء ،ونحو ذلك ما االختالفات المتقاربة.
فثبت أن القراءات التي نقرؤها هي بعض الحروف السبعة ،وهو ال
و ِ
ٱق ور ُءوا ْ وما تو وي رَّسو
وافق خط المصاحف ،وما خالبها ترك لقول تعالى﴿ :ف
م ِِن ُه﴾.
* مك نة علم القراءات:
علب القراءات أشرف العلوف من لة ،وأرفعها مفانة ،وهو مصدر جميع
خصوصا ،وحتاج الي  :المقرئ،
علوف العربية عمو ًما ،وعلوف الشروعة
ً
والمبسر ،والمحدِّ ث ،والبقي  ،واللغو على السواء.
فبالقراءات ترجح بعض األوج التبسيروة ،وبعض األحفاف البقهية،
ومنها تتالى وجوه اعااز القرآن الفروب ،ووربز سمو بالغت  ،واشتمال
القرآن الفروب على القراءات المتعددة مي ة ال نظير لها يف الفتب السماووة
السابقة.
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* نشأة القراءات:
علما
مر علب القراءات بمراحل متتالية ،من ن ول وحتى استقراره ً
َّ
ًّ
مر هبا ه ا
مستقال َّ
مدونًا ل مبادئ وأصول  ،وبالنظر الى المراحل التي َّ
العلب ومفا تقسيم الى ثالث مراحل.
 ::المرالة األولى :نزول القراءات .
ارتبطت األحرف السبعة بن ول القرآن الفروب فن ول جربول 
بالقرآن ب حرف السبعة على النبي ﷺ أول مرحلة ما مراحل نشوء ه ا
العلب ،وثمة خالف بيا العلماء يف بدْ ِء ن ول القراءات هل بدأ قبل الهارة
أف بعدها؟
القول األولَّ :
أن بداوة ن ول القراءات كان بمفة ،واستدلوا بما و يت:
 -1األحادوث الاواردة يف نا ول القارآن علاى سابعة أحارف ن
تادل علاى َّ
أن
ن ول القراءات كان م امنًا لن ول القرآن الفروب ،وه ا ٌّ
دال علاى قِادَ ِف نا ول
القراءات.
َّ -2
أن ن ولهااا كااان بمفااة باادليل وجااود الخااالف يف القااراءات يف السااور
المفية كما وجد بالسور المدنية.
القول الث ينَّ :
أن بداوة ن ول القراءات كان بالمدونة ،واستدلوا بما و يت:
ُ -1ذكِر يف بعض أحادوث األحرف السابعة أن النباي ﷺ كاان عناد أضااة
بني غبار لما أتاه جربول ڠ وأمره أن وقرئ األمة باألحرف السبعة ،وه ا
مما ودل على َّ
أن ن ول القراءات كان بعد الهارة.
الموضع قرب المدونةَّ ،
َّ -2
أن الحاجااة لااب تفااا موجااودة لرخصااة األحاارف بمفااة ،باال اشااتدت
الحاجة اليها يف المدونة بعد انتشار اإلسالف ،ودخاول قبائال العارب يف دواا
اهلل.
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 ::المرالة الث نية :انتش ر القراءات .
وتتمثل ه ه المرحلة يف تعليب رساول اهلل ﷺ الصاحاب َة رضاي اهلل عانهب،
بعض اا ،وتعلاايمهب للتااابعيا ،وكااان ذلااك علااى
وتعلاايب الصااحابة بعضااهب ً
مراحل تتلخص فيما ولي:
َ
الفاروب ب حرفا  ،فربماا ع َّلاب أحاد
القارآن
النباي ﷺ الصاحاب َة
أول :اقراء
َ
ن
الصااحابة حر ًف اا واحاادا ،وع َّلااب غيااره حرفااا آخاار ،وواادخل يف ذلااك صااالت
بالمسلميا ،وت كيره لهب بالقرآن امتثاال لقول اهلل تعالى ﴿ :ووقُ ِر وءانا فو ور ِق ونَٰ ُ
كه
وِ ووُ وو
و و َٰ ُ ِ
و و ر ِ و َٰ ُ و
ر
ِلِ قرأهۥ لَع دنل ِ
كي ﴾ [اإلساراء ،]106:وقاد
اس لَع مكك ونزلنكه ت ِ
ورد عا عثمان وابا مسعود وأبي با كعب رضي اهلل عانهب« :أن رسطول ا
ﷺ ك ن يقرئهم العشطر أ ::آيط ت فطً يا ووونهط ىلطى عشطر أحطر اتطى
يتعلموا م فيه من العمل فيعلمهم القرآن والعمل مع ».
ث ني  :اقراء الصحابة بعضهب بعضا استااب ًة لقول النبي ﷺ« :حيركم مطن
تعلم القرآن وع َّلمه» ،ولقول ﷺ« :ب ِّلغوا عني ولو آية».
وقااد عا َّيا رسااول اهلل ﷺ نباارا ب ساامائهب وأماار باألخا عاانهب فقااال ﷺ:
«حذوا القرآن من أربع :عبد ا بن مسعود وس لم مطولى أبطي اذيفطة ومعط
بن جبل وأبي بن كعب».
ث لث ط  :انتشااار الصااحابة يف اآلفاااق ل قااراء ،وكااان ذلااك ب ا مر النبااي ﷺ
واقراره، ،ف ول ما قدف الاى المدوناة لتعلايب المسالميا القارآن الفاروب ماا
أصااحاب رسااول اهلل ﷺ هااو مصااعب بااا عمياارﭬ ،وهااو أول مااا ساامي
بالمقرئ.
ولما فتح النبي ﷺ مفة تارك فايهب معااذ باا جبال رضاي اهلل عنا لتعلايب
المسلميا القرآن.
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وكان الصحابة ﭫ وعفبون علاى قاراءة القارآن وتدارسا بيانهب ،فظهار
طائبة ما الصحابة وتدارسون كتاب اهلل عا وجال وسامون لبالقااراء) ،وهاو
بداوااة نشااوء ها ا المصااطلح ،وكااانوا ساابعيا رجااال مااا الشااباب ،كااانوا اذا
أمسوا أتوا ناحية المدوناة فتدارساوا القارآن ،وهاب الا وا قتلاوا يف غا وة ب ار
معونة.
وممن اشتهر من الصح بة ب إلقراء:
 -1عثم ن بن عف ن ﭬ :أخ عن كثيرون منهب المغيرة المخ ومي.
 -2علي بن أبطي ا لطب ﭬ :أخا عنا أباو عبادالرحما السالمي ،وأباو
األسود الدؤلي ،وعبد الرحما با أبي ليلى.
 -3أبططي بططن كعططب ﭬ :أخا عنا عبااداهلل بااا عباااس ،وأبااو هرواارة ،أبااو
عبدالرحما السلمي.
 -4ويد بن ث بت ﭬ :أخ عن أبو هرورة ،وعبداهلل با عمر ،وعبداهلل با
عباس ﭫ.
 -5عبدا بطن مسطعود ﭬ :أخا عنا كثيارون مانهب :علقماة باا قاي ،
واألسود با و ود النخعي ،ومسروق با األجدع.
 -6أبططو موسططى األشططعر :ﭬ :أخا عنا سااعيد بااا المساايب ،وحطااان
الرقاشي ،وأبو رجاء العطارد .
قال ال هبي عنهب« :فهؤالء ال وا بلغنا أ ب حبظوا القرآن يف حياة النبي
ﷺ ،وأخ عنهب عرضا ،وعليهب دارت أسانيد قراءة األئمة العشرة».
ِ
وذك ُْر هؤالء ال وا حبظوا القرآن على النبي ﷺ واشتهروا بيا الصحابة
بإقرائ ال وعني أن غيرهب ما الصحابة لب وحبظوا القرآن ،ولفا هؤالء هب
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ال وا اشتهروا يف األخ عا النبي ﷺ ،وهناك ما الصحابة ما أخ وا
القرآن وحبظوه على النبي ﷺ.
رابع  :انتشار القراءات يف زما التابعيا ،فقد تتلما جماعاة ماا الصاحابة
والتابعيا علاى جماعاة ماا الصاحابة ﭫ ،ونقلاوا عانهب وجاوه القاراءات
تطورا يف تارو القراءات وانتشارها.
المختلبة ،ففان ذلك
ً
َّ
ولعل أهب ما ُو ْ كَر عا انتشاار القاراءات هاو صانيع عثماان ﭬ بإرساال
قارئ مع ِّ
كال مصاحف أرسال الاى مصار ماا األمصاار ،ليقارئ النااس بماا
ووافق ذلك المصحف ،ولتحقيق سانة اإلقاراء باالتلقي والتاي ال ُوغناي عنهاا
األخ ما الفتاب دون مشافهة.
فقااد أرساال عبااد اهلل بااا السااائب المخ ومااي ﭬالااى مفااة ،وأبااو عبااد
الرحما السلمي الاى الفوفاة ،وكاان قبلا عباد اهلل باا مساعود ﭬ حينماا
أرسل عمر ابا الخطاب ﭬ ،وعامر با عبد قي الاى البصارة ،والمغيارة
ابا أبي شهاب المخ ومي الى الشاف ،وجعل زواد باا ثابات ﭬ مقرئًاا يف
المدونة ،وكان ه ا يف حدود سنة ثالثيا ما الهارة.
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وبعد صنيع عثمان ﭬ بدأ اهتماف المسلميا باالقراءات ،واقباالهب علاى
أئمة القراءة ،ونبوغ بعضهب فيها ،فظهر فيهب قرا ٌء عرفوا باإلتقان واالنقطااع
للقاارآن قااراء ًة واقاارا ًء ،وقااد أجمااع أهاال بلاادهب علااى تلقااي القااراءة ماانهب
بالقبول ،ولتصدوهب للقراءة نسبت القراءة اليهب ،حتى صااروا أئماة وقتادى
هبب و ُتشدن اليهب الرحاال ،أبارزهب القاراء المشاهورون الا وا كتاب اهلل لهاب
القبولَ ،
وخلد اهلل ذكرهب الى ووف الدوا بخلود القرآن العظيب.
وهم:
 -1ب لمدينة :أباو جعبار و واد باا القعقااع لت 130هاا) ،،وناافع باا أباي
نعيب لت 169ها).
 -2بمكة :عبداهلل با كثير لت 120ها).
 -3ب لكوفطططة :عاصاااب باااا أباااي النااااود لت129هاااا) ،وحمااا ة ال واااات
لت156ها) ،وعلي الفسائي لت 189ها) ،وخلف الب ارلت229ها).
 -4ب لبصططرة :أبااو عماارو بااا العااالء لت154هااا) ،ووعقااوب الحضاارمي
لت205ها).
 -5ب لش م :عبد اهلل با عامر لت118ها).
وكاناات ه ا ه البااية تمهياادا للمرحلااة التااي بعاادها ،وهااي فااية التاادووا
لرواوات القراءات  ،استقرت القراءات ودونت كعلب مستقل.
 ::المرالة الث لثة :مرالة تدوين علم القراءات .
ووتلخص ذلك يف النقاط اآلتية:
* اختلف المؤرخون يف أول ماا ألاف يف علاب القاراءات ،فا هب األكثار
الى أن اإلماف أبو عبيد القاسب با سالف لت224ها) ،وذهاب اباا الاا ر
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الى أن أباو حااتب الساساتاين لت250هاا) ،وقيال غيار ذلاك ،ولفاا الا
وبدو أن وحيى باا وعمارلت90هاا) هاو أول ماا ألاف يف علاب القاراءات ثاب
تتابع الت ليف ما بعده الى أن جاء اإلماف أبو عبيد القاساب باا ساالف فاماع
ولب شمل وأفرده يف مصنف مستقل .
شتات ه ا العلب َّ
وقد أ َّلف كثيرون بيا وحي با وعمر وأبي عبيدة منهب:
 -1أبان با تغلب الفويف.
 -2أبو عمرو با العالء.
 -3حم ة با حبيب ال وات.
 -4علي الفسائي.
 -5وعقوب الحضرمي.
وقد زاد عدد المؤلبات بعد ابا وعمر الى عصار اباا مااهاد ،حياث قااف
بامع القراءات السبعة واقتصر عليها.
* تسبيع السبعة واالقتصار على جمع قراءاهتب يف مؤلاف خاا  ،وذلاك
يف كتاب لالسبعة يف القراءات) ألبي بفار أحماد باا موساى باا العبااس باا
مااهد التميمي البغداد  ،وبدء ظهاور شاروط القاراءة الصاحيحة ،وتمييا
الصحيح ما الشاذ ،فإن اختيار ابا مااهد السبعة وشعر ب ن ما سواها شااذ،
وسي يت تبصيل ما فعل ابا مااهد ،وسبب اقتصاره علاى السابعة ،وشاروط
ً
مبصال.
االختيار
* تتابعاات المصاانبات بعااد كتاااب لالساابعة) البااا مااهااد يف القااراءات
السبع ،وما أبرز ه ه الفتب لالتيساير) ألباي عمارو الاداين ،ونظما ل مااف
الشاطبي.
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ثب جاءت مرحلة تبرود القراءات وتسدوسها وتثمينها وتعشيرها دفعا لماا
علق يف أذهان كثيروا ما أن األحرف السابعة الاواردة يف الحادوث الشاروف
هي القراءات السبع التي جمعها ابا مااهد.
قال أبو البضل الراز " :ان الناس انما ثمنوا القراءات وعشاروها وزادوا
على عدد السبعة ال وا اقتصر عليهب ابا مااهد-ألجل ه ه الشابهة -واين
لب أقتف أثرهب تثمينا يف التصنيف أو تعشايرا أو تبروادا اال إلزالاة ماا ذكرتا
ما الشبهة .وليعلب أن لي المراعى يف األحارف السابعة المن لاة عاددا ماا
الرجال دون آخروا وال األزمنة وال األمفنة ،وأن لو اجتمع عدد ال وحصاى
ما األمة فاختار كل واحد مانهب حروفاا بخاالف صااحب  ،وجارد طروقاا يف
القراءة على حدة يف أ مفان كان ويف أ أوان أراد بعد األئمة الماضايا يف
ذلك-بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره ماا الحاروف بشارط االختياار-
لما كان ب لك خارجا عا األحرف السبعة المن لة ،بل فيهاا متساع الاى واوف
القيامة".
والمقصود بالتبرود افراد قراءة واحادة بالتا ليف ،والتسادو  :ذكار سات
قراءات يف مؤلف واحد وهف ا .والهدف ما ذلك أمران:
 -1ازالة ما توهم كثيرون ما أن القراءات السبع هي األحرف السبعة.
 -2بيان أن هناك قراءات أخرى غير السبع مقبولة وصحيحة.
*

*

*

*

*
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مع التسلسال التااروخي لرواواة القاراءات القرآنياة وضاع محققاو علاب
َ
وضاوابط لتمييا القاراءات الصاحيحة ماا غيرهاا حتاى
القراءات شرو ًطا
وتوصل هب ه الشروط الى اثبات القراءات الصحيحة وقبولها والقراءة هباا
والتعبد بتالوهتا ،وهاي القاراءات التاي اساتوفت ها ه الضاوابط ،وأماا ماا
عداها ما القراءات فهي القراءات الشاذة التي فقدت أحد ه ه الشاروط،
فيحفب بش وذها فال تصح القراءة هبا وال التعبد بتالوهتا على الراجح.
وهي أرك ن ثًثة:
 -1تواتر القراءة أو صحة سنده .
 -2موافقة القراءة ألاد المص اف العثم نية ولو ااتم ل.
 -3موافقة القراءة للعربية ولو بوجه.
فإذا اكتملت ها ه الشاروط فهاي قاراءة صاحيحة وااب قبولهاا وعادف
انفارهااا ،واذا اختاال شاارط منهااا فهااي قااراءة شاااذة ال وقاارأ هبااا وال وتعبااد
بتالوهتا.
اال أننا واب أن نبرق بيا الشرطيا األوليا وبيا الشرط األخير ،فاإذا
تواترت القراءة أو صح ساندها ووافقات أحاد المصااحف العثمانياة ولاو
احتما ً
ال وجب قبولها وان خالبات المشاهور عناد اللغاوويا ،ألن القاراءة
اذا ثبت النقل هبا فهي الحاة على اللغاة ولاي العفا  ،وقيااس قواعاد
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اللغاة انماا بناي علاى القارآن والسانة وكاالف العارب ،فاال وصاح أن وفااون
األصل فرعًا والبرع ً
أصال.
وجها يف العربية ولب وثبت هبا النقل فال تقبل وان
أما ان وافقت القراءة ً
وافقاات أحااد المصاااحف العثمانيااة ،ألن الرواوااة والنقاال هااي األصاال يف
ثبوت القراءات ،وك ا الحال ان ثبت النقل هبا وخالبت خط المصااحف
العثمانية فال تقبل القراءة لمخالبتها خط المصاحف التي أجمع الصحابة
رضوان اهلل عليهب علاى العمال هباا وتارك كال قاراءة لاب توافاق أحاد ها ه
المصاحف.
 ::الركن األول :تواتر القراءة أو صحة سنده :
ُوقصد هب ا الشرط ثباوت الرواواة باالقراءة وصاحة النقال هباا بالساند
المتصل الى النبي صلى اهلل علي وسلب ،ومتى تخلف ه ا الشرط ال وقارأ
هبا وال وتعبد بتالوهتا.
اال أ ااب اختلبااوا يف اشااياط التااواتر ،وهااو نقاال جماعااة عااا جماعااة
وستحيل تواطؤهب على الف ب ما أول السند الى منتهاه ،على م هبيا:
أ -جمهور القراء واألصوليين على أن التواتر شرط يف ثبوت القاراءة،
واستدلوا بإجماع العلماء على اشياط التواتر يف نقل القارآن ،والقاراءات
ج ء ما القرآن.
ب -أبو ش مة المقدسي وابن الازر :ذهبا الى أن التواتر لي شارطا
يف ثبوت القراءة ،بل وفبي نقل اآلحااد ،واحاتأ أباو شاامة با ن كثيار ًا ماا
القراءات التي نقلت عا األئمة السبعة القراء لب تثبت بالتواتر ،بال نقلات
برواوة اآلحاد ،وتلقتها األمة بالقبول وذاعت واشتهرت بيا النااس ،وأماا
ابا الا ر فقد كان وشيط التواتر ثب رجع عا ذلك الى اشياط صاحة
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السند.
والمشاهور عناد جمهاور القاراء قادومًا وحادوثًا هاو الما هب األول،
وهو اشياط التواتر يف اثبات القراءة ،وأن كل قراءة لب تنقل بالتواتر فهاي
قراءة شاذة.
 ::الططركن الثطط ين :موافقططة القططراءة ألاططد المصطط اف العثم نيططة ولططو
ااتم ل:
ووقصااد هب ا ا الشاارط أن توافااق القااراءة أحااد المصاااحف التااي جمااع
عثمان باا عباان رضاي اهلل عنا النااس عليهاا ،وتارك كال ماا خالبهاا ماا
القااراءات ،وذلااك لمااا كثاار اخااتالف الناااس يف القااراءات ،فامااع عثمااان
بعض الصحابة رضوان اهلل عليهب ،وكتباوا عاددا ماا المصااحف وبعثاوا
هبا الى األمصار ليقرأ الناس بما ووافق ه ه المصااحف ،وويكاوا القاراءة
بما وخالبها.
فدليل اشياط موافقة أحد ه ه المصاحف لصحة القاراءة هاو اجمااع
الصحابة رضي اهلل عنهب على االجتماع عليها ،وكل ما قارأ بماا وخالبهاا
فقد خالف اإلجماع ال استقر عمل األمة علي ماا زماا عثماان رضاي
اهلل عن الى وومنا ه ا.
ثب ان المصاحف العثمانية كُتِبت ماردة ما الانقط والشافل ليحتمال
و
كِ َو ِ
كم ِ
خطها أكثر ماا قاراءة يف اللبا الواحاد ،مثال قولا تعاالى﴿ :مَٰل ِ ِ
ي
دَِِّك ِ [ ﴾٤الباتحااة] لماا كُتِااب لبا لملااك) محا وف األلا واف احتماال
ُ ْ
و وورُ اْ ُ
الخط قراءيت لمالك) ول َملِك) ،ومثل قول تعالى﴿ :فتبينكما أ ت ِِكيوما
و
و
ق ِم ومَۢا ِِبو وهَٰلة﴾ [سورة الحارات ،]6:لما كُتِب لب لفتبيناوا) ماار ًدا ماا
النقط احتمل قراءيت لفتبينوا) ولفتثبتوا) اذ اتبق الرسب واختلف النقط.
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ثب ان ه ه الموافقة تفون على نوعيا:
 -1موافقة محققة :ووقصد هبا أن تفون القاراءة موافقاة للرساب موافقاة
ر
ِ ووو ُِو
و
و
تامااة ،مثاال قول ا تعااالى ﴿ :إَِّل مكك ِ دَتككَُ فرفككد هِيكك ِ ه ِ ﴾ [سااورة
البقاارة ]249:حيااث قاارئ لباا لغرفااة) ببااتح الغاايا وضاامها ،وكلتااا
القراءتيا موافقتان للرسب موافقة محققاة ُلخلاو المصاحف ماا الشافل،
ومثل قول تعالى ﴿ :وو وج وع ِل ونا ِده و وم ِر و وم ووأ رم ُه اۥ وءاَوة وو وء واو ِ ونَٰ ُه ومكا ا إ و َٰى وَ ِۡكمو
ِ
و و
ات ق وراَ وو ومعِي﴾ [ساورة المؤمناون ]50:ألن لبا لرباوة) قارئ بباتح
ذ ِ
الراء وضمها.
ثااب ان بعااض القااراءات قااد توافااق أحااد المصاااحف موافقااة تامااة
وتخالف بقياة المصااحف فاال ُت َعاد مخالباة للرساب لموافقتهاا أحاد ها ه
وِ
ور
َٰ
كر
َت
ك
ن
المصاحف ،مثل قراءة اثبات لب لما) يف قول تعالى﴿ :ج
ِ
و ِ و و ِ و َِٰ
و
ُ
َتتها دۡلنهر﴾ [ساورة التوباة ]100:حياث ثبتات يف المصاحف المفاي
وح ا فت فيمااا سااواه ،فااااءت قااراءة ابااا كثياار المفااي بإثباهتااا موافقااة
لمصحب  ،ومثل قراءة ح ف الواو ما قول تعاالى ﴿ :وو وساَ ُع اما ْ إ ِ و َٰى وم ِغفِرو
ِ
ي ري ُ
مك ِ
كم﴾ [سااورة آل عمااران ]133:حيااث حا فت الااواو مااا لبا
ِمك َۡ ِ
لوسارعوا) ما المصحف المدين والشامي ،فاااءت قراءتاا ناافع المادين
وعبد اهلل با عامر الشامي موافقتيا لمصحبيهما.
 -2موافقة تقديرية أو ااتم لية:
أ -ف لتقديرية هطي موافقطة ليسطت ت مطة ،مثال قاراءة اثباات األلاف يف قولا
و
كم ِ ي
كِ َو ِ
دَِِّك ِ  ﴾٤فاإن المصاحف قاد جارد ماا األلاف،
تعالى﴿ :مَٰل ِ ِ
وقراءة اثبات األلف توافق تقدورا ألن األلف قاد حا فت اختصاارا مثال:
ِ و
ر
دلس وم َٰ وو َٰ ُ
دلصَٰل و
﴿ ر
حَٰ ِ ﴾﴿ ،دلك َٰ ِف ِر و ﴾.
ت﴾﴿ ،
ِ
ُو ر
ُو يُ ُ
ُ ِم ي ِدل و
كري
كِ
ب -والاتم لية أن يحتمله الرسم مثل﴿ :هم ِ
ِ
دَّل يس ِ
ِ
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و ِ
ِ
و
كككر﴾ [سااااورة وااااون  ]22:حيااااث وردت قراءتااااان ل ُوساااايركب)
ودۡلحك ِ
ولونشاااركب) وكلتاهماااا توافقاااان الرساااب موافقاااة احتمالياااة ألن الرساااب
وحتملهما لخلو المصحف ما النقط.
ادورا أو
فااإذا وافقاات القااراءة أحااد المصاااحف العثمانيااة تحقياا ًقا أو تقا ً
ً
احتماال فقد استوفت ه ا الشارط ،وحفمناا بموافقتهاا للرساب العثمااين،
وان خالبت خط المصحف حفمنا بش وذها لمخالبتها اجماع الصحابة
رضي اهلل تعالى عنهب على مصحف عثمان ﭬ.
 ::الركن الث لث :موافقة القراءة للعربية ولو بوجه:
قصد هب ا الشرط أن تفون القراءة موافق ًة لوجا ماا أوجا العربياة،
و ُو َ
متبقااًا عليا أو مختلبااًا فيا  ،ألن القاارآن عربااي نا ل بلسااان العاارب ،فااال
وصااح أن ُوقاارأ بمااا وخااالف ه ا ه اللسااان ،وه ا ا الشاارط وتحقااق بتحقااق
الشرطيا األوليا ،ألن أئمة القراءة ال وعتمدون على األشهر يف العربية يف
اثبات القراءة ،بل وعتمدون علاى األصاح يف النقال ،واألثبات يف الرواواة،
فإذا ثبتات القاراءة بالرواواة ووافقات المصااحف العثمانياة وجاب قبولهاا
وقياس قواعد العربية عليها وجعلها حاة على اللغة ،ال أن تفون قواعاد
النحوويا وقياس اللغوويا حاة على القراءة الثابتة باألثر.
وقد بالغ بعض النحوويا يف رد بعض القراءات لمخالبتها المشهور يف
العربية ،مع كو ا موافقة لوج أقل شهرة ،وه ه بعض األمثلة:
و ِو
و رُ ْ رو ر
وو اوُ و
و
و
ِ
دَّل و تسكاءلم بِكهِ ودۡلََكا ﴾
مث ل :يف قول تعالى﴿ :ودتقكما دَّلل ِ
ِ
[سورة النساء ]1:قرأ حم ة بار لب ﴿ وودۡل َِ وَكا ِ ﴾ عط ًباا علاى والضامير
و ِ
و
و
ِ
المارور المحل يف قول ﴿بِهِ ﴾ ،وقرأ الباقون بنصب لب ﴿ودۡلََا ﴾
عط ًبا على لب الااللة المنصوب ،ولقد رد قراءة حم ة بعض النحاوويا
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البصاارويا لعاادف جااواز عطااف االسااب الظاهرلواألرحاااف) علااى الضاامير
المتصل المارور بحرف الاار لبا ) دون اعاادة حارف الاار ،وخاالبهب
النحووااون الفوفيااون باااواز العطااف دون اعااادة حاارف الااار ،محتااايا
هب ه القراءة أل ا قراءة ثابتة مشهورة صحيحة ،فاعلوا القراءة الصاحيحة
حاة للقياس ولي العف .
و و و َٰ و و ر و و
و وِ و
ي و ُِ ِ
ركك ِي تتك
و و مث ل :يف و اقول تعاالى﴿ :وكك ل ِِ َ ك ل ِكيِكِ مِك دلم ِ
ُشَك ُؤ ُه ِ
أ ِول َٰ ِ ه ِِم ُ و
كم﴾ [ساورة األنعااف ]137:قارأ اباا عاامر الشاامي ببنااء
و ُ
والبعاال للمبعااول ﴿ َُ يِكك و ﴾ ورفااع ﴿ت ِتكك ﴾ نائ ًبااا للباعاال ونصااب ﴿
ُ ووا
ِ و َٰ و ُ
ِ
ِ
َ
أول هم﴾ بالمصادر لقتْال) واضاافة ﴿ُشَكئ ِ ِهكم﴾ الاى المصادر لقتال)،
وقد فصل المبعول بيا المضاف لقتل) وبيا المضاف اليا لشاركائهب)،
وه ا ا البصاال جعاال بعااض النحااوويا ونفاارون ه ا ه القااراءة لمخالبتهااا
المشهور يف اللغة ،وهي قراءة صحيحة ثابتة واب قبولها وعدف انفارها.
فإذا اكتملت ه ه الشروط الثالثة يف قراءة فهي قاراءة صاحيحة وجاب
قبولهااا والتعبااد بتالوهتااا ،وقااد أجمااع القااراء علااى صااحة قااراءات األئمااة
السبعة ،وذهب جمهاورهب الاى صاحة قاراءات األئماة الثالثاة المتممايا
للعشاااارة ،فقااااد روواااات واشااااتهرت واستباضاااات ،ووافقاااات مرسااااوف
المصاحف ،ولب تخالف العربية ،والحفب بصحة ه ه القاراءات ال وعناي
الحفب بعدف صحة ما عداها ،بل األمر عائد الى ه ه الشروط والضاوابط
فإن تحققت حفمنا بصحة القراءة.
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 ::أهم الكتب المؤلفة يف القراءات:
 -1السبعة ،ألبي بفر أحمد با مااهد البغداد لت324ها).
 -2المبساااوط يف القاااراءات العشااار ،ألباااي بفااار باااا مهاااران األصااابهاين
لت381ها).
 -3الت كرة يف القراءات الثمان ،ل ماف طاهر با غلبون لت399ها)
 -4التبصرة يف القراءات السبع ،ألبي محمد مفي با أباي طالاب القيساي
لت437ها)
 -5التيسااير يف القااراءات الساابع ،ألبااي عماارو عثمااان بااا سااعيد الااداين
لت444ها).
 -6جامع البيان ،ألبي عمرو عثمان با سعيد الداين لت444ها).
 -7التلخيص يف القراءات الثمان ،ألبي معشر الطرب لت478ها).
 -8اإلقنااااع يف القاااراءات السااابع ،ألباااي جعبااار باااا البااااذش األنصاااار
لت540ها).
 -9تحبياار التيسااير يف القااراءات العشاار ،ألبااي الخياار محمااد بااا الاا ر
لت833ها).
 -10النشاااار يف القااااراءات العشاااار ،ألبااااي الخياااار محمااااد بااااا الااااا ر
لت833ها).

*

*

*

*

*
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* تعريف القراءات الش ة:
لغة :لب لش ) يف اللغة ودل علاى االنباراد ،فاإن قيال :شا فاالن عاا
قوم  ،أ انبرد عنهب.
واصحًا  :لهي كل قراءة فقدت األركان الثالثة أو أحدها).
وله ثًث صور:
 -1قراءة انقطع اسانادها أو لاب تتاواتر فهاي قاراءة شااذة وان وافقات
خط المصحف وقواعد العربية ،مثال قاراءة :ل َم َل َ
اك واو َف الادوا) وقاراءة:
لاواك ُوع َبدُ ).
 -2قراءة مرووة بسند متصل ووافقت قواعد العربياة ولفنهاا خالبات
خااط المصااحف ،فهااي قااراءة شاااذة ،مثاال قااراءة :لفصااياف ثالثااة أواااف
متتابعات) ب وادة لب لمتتابعاات) ،وقاراءة :لوكاان وراءهاب ملاك و خا
كل سبينة صالحة غص ًبا) ب وادة لبا لصاالحة) ،وقاراءة :لحاافظوا علاى
الصاالوات والصااالة الوسااطى وصااالة العصاار وقومااوا هلل قااانتيا) ب وااادة
لوصالة العصر).
 -3قراءة رووت باآلحاد ووافقت رساب المصاحف وقواعاد العربياة،
فهي شاذة عند جمهور القراء ،أل ب وشيطون التاواتر يف القاراءة للحفاب
عليها بالصحة.
وجمهااور القااراء والبقهاااء علااى عاادف جااواز التعبااد بااتالوة القااراءات
الشاذة يف الصالة وخارجها ،بل نقل بعضهب اإلجمااع علاى المناع ،علاى
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أن أكثر العلماء ورون جواز االستشهاد هبا تبسير ًوا وفقه ًياا ولغو ًواا باعتباار
أخبارا ال باعتبار كو ا قرءا ًنا.
كو ا
ً
 ::أهم الكتب المؤلفة يف القراءات الش ة:
 -1الشواذ يف القراءات ،البا مااهد لت324ها).
 -2البدوع يف القراءات ،البا خالوو لت370ها).
 -3التعروف بالقراءات الشاذة ،ألبي عمرو الداين لت444ها).
 -4اوة الربرة فيما زاد على العشرة ،البا الا ر لت833ها).
 -5القراءات الشاذة وتوجيهها ما لغة العرب ،لعباد البتااح القاضاي
لت1403ها).
*

*

*

*

*
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استخدف العلماء والمصنبون كلمات كثير ًة للداللة على مرسوف
الخط ،منها:
 -1الكتططط ب والكت بطططة :اساااتخدف َع َل ًماااا علاااى الفتاباااة والرساااب مطل ًقاااا،
واستخدم األقدمون هب ا المعنى كنافع والبراء وأبي عبيدة وغيرهب.
وكثيار
 -2الها ء :واستخدم األقدمون للداللاة علاى خاط المصااحف،
ٌ
مااا الفتااب المؤلبااة قاادوما يف الخااط والفتابااة كاناات تعاارف بفتااب
الهااء.
معنى الهااء:
 ال ف وتعدود العيوب. هاااااء الحاااروف ،وتقطياااع اللبظاااة بحروفهاااا ،أو الاااتلب ب ساااماءالحروف ال مسمياهتا ،وتعداد حروف الفلمة المفتوبة.
الس ْط ُر الصف ماا الشايء ،وقاال :بناى ساطرا وغارس ساطرا،
 -3السحرَّ :
والس ْط ُر أوضا الخط والفتابة.
َّ
 -4الر ْقم :الفتابة.
وغلب مصطلح الرسب على خط المصاحف.
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* تعريف علم الرسم:
الرسم لغة :األَ َث ُر ،ووراد ب هنا :أثر الفتابة يف اللب .
وقيلَ :ب ِق َّي ُة األَ َثر .وقيل :هو ما لي ل شخص ماا اآلثاار ،وقيال :هاو
ِ
ور ْس ُب الدار :ما كان ما آثارها الصاقًا بااألرض،
ما َلص َق باألَرض منهاَ .
ورسو ٌف.
والامع َأ ْر ُس ٌب ُ
علااب تعاارف باا مخالبااة خااط المصاااحف
علططم الرسططم اصططحًا :
ٌ
العثمانية ألصول الرسب اإلمالئي وقواعده المقررة في .
* المص اف العثم نية:
هي التي أمار عثماان ﭬ بفتابتهاا أوااف خالفتا  ،لاماع األماة ،وكاان
عددها  -علاى األرجاح -ساتة بعاث هباا الاى األمصاار الفاربى ماا باالد
اإلسالف يف ذاك الوقت ،وه ه المصاحف:
 -1المصحف الخا
بالمصحف اإلماف.

بالخليبة :وعرف بالمصاحف المادين الخاا

 ،أو

 -2مصحف أهل المدونة ،ووعرف بالمصحف المدين العاف.
 -3مصحف أهل مفة ،ووعرف بالمصحف المفي.
 -4مصحف أهل البصرة ،ووعرف بالمصحف البصر .
 -5مصحف أهل الفوفة ،ووعرف بالمصحف البصر .
 -6مصحف أهل دمشق ،ووعرف بالمصحف الشامي.
وقد وطلق المصحف اإلمااف علاى أ ِّ مصاحف ماا ها ه المصااحف
الستة.
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* تقسيم الرسم مع التمثيل:
ونقسب الرسب لالخط) العربي الى ثالثة أقساف:
 -1الخططا القي سططي أو الصططحًاي المختططرع :ووساامى اإلمااالء ،وهااو
الرسااب الا وضااع قواعااده علماااء البصاارة والفوفااة ،مسااتمدوا ذلااك مااا
المصاحف العثمانية وما علمي النحو والصرف.
وتعروب  :هو تصاوور اللبا بحاروف هاائا بتقادور االبتاداء با والوقاف
علي .
وها ا الرسااب ُف ِّصال و ُبا ِّاوب اال أنا لاب وتبااق عليا واضاعوه ،وهااو عرضااة
للتغيير والتبدول والتطوور.
 -2الخططا العروضططي :وهااو مااا اصااطلح علي ا أهاال العااروض يف تقطيااع
ِّ
الش ْعر ،واعتمادهب يف ذلك على ما وقع يف السامع دون المعناى ،اذ المعتماد
ب يف صبة العروض انما هو اللب .
مثال :
اذا المرء لب ودن

ما اللؤف عرض

ففااااااااال رداء ورتاااااااااادو جميااااااااال

وفتب ه ا البيت بحسب ه ا الخط هف ا:
اذا لماارء لمياادن

منللااؤ معرضااهو

وه ا هو الخط الوحيد ال
والمفتوب.

ففلاااااال ردائنياااااار تدواااااا جميلااااااو
تراعى في المطابقة التامة بيا المنطوق
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 -3الخا العثم ين :وهو الرسب المخصو ال كتبت ب حروف
القرآن وكلمات يف جميع مراحل جمع القرآن ،التي آخرها كتابت يف عهد
عثمان ﭬ.
وسمي الرسب العثماين ب لك نسبة الى سيدنا عثمان با عبان ﭬ.
* قواعد الرسم العثم ين مع التمثيل:
تنحصاار قواع اد الرسااب العثماااين المخالبااة للرسااب اإلمالئااي يف ساات
قواعد:
 ::الق عدة األولى :الحذف.
الح ف لغ ًة :اإلسقاط.
المراد ب هنا :وجود صوت ملبوظ ب لي

ل مقابل يف الرسب.

الحروف التي حا فت ماا المصااحف خمساة :األلاف ،الاواو ،اليااء،
الالف ،النون.
ِو و و ِ و ُ ر ي و وِ وِ ا ُ و و ُ و ر
دَّل ،
ۡح  ،وۥَِ  ،داوۥدِ ،
أمثلة { :دلعَٰل ِمي ،دل ِ
كتَٰب ،دنلو ِ ِيۧ  ،يست ِ
رِ ُ
ُِ ِ
و
ن ِيِج دلمۡ ِمنِي }.
دَّل ۨ ،
 ::الق عدة الث نية :الزي دة.
المراد ب هنا :أن وفتب حرف يف الرسب ما غير أن وفون لا مقابال يف
النطق ،يف الوصل أو الوقف.
الحروف التي ت اد يف المصاحف ثالثة :األلف ،الواو ،الياء.
و ُ ْ ْو وو ْ وِ ْ ُْو و وُْو
ُ
َٰ
أمثلةَ{ :كنما ،مِائةِ ،أفإَِ  ،بِأيي  ،أو َٰٓلئِِ ،وأول }.
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 ::الق عدة الث لثة :البدل.
المراد ب هناا :ماا وقاع يف المصاحف ماا قلاب حارف الاى حارف ،أو
ُو ِضع ل يف الفتابة العربية.
َر ْس ُب صوت بغير الرم ال
الحروف التي وقع فيها البدل:
األلف :رسمت واوا يف بعض الفلمات ،ووا ًء يف كلمات أخرى.
تاء الت نيث يف األسماءُ :رسمت ها ًء مرة ،وتا ًء أخرى.
ر و َٰ و ي و َٰ ْ و ُّ و َٰ و و َٰ و و ِ ُ و و ِ و و ر و
كي
دلرۡما ،ودلضۡح ،أتىكَِ ،رجكم َمك دَّللِ ،ف ِ
أمثلاة{ :دلِلمةِ ،
وِو ر
مةِ دَّللِ}.
َ
 ::الق عدة الرابعة :الهمز.
المااراد هبااا :القواعااد التااي ُرساامت هبااا الهم ا يف المصاااحف بحسااب
موقعها ما الفلمة ،متقدِّ مة ومتوسطة ومتطرفة ،وبحسب حركتها.
وكان عدد ما الفلمات خرج رسب الهم ة فيها على تلك القواعد.
ُِ ُ و وُِ ُ و ورُ ِ ُْو ا
ي
و
و
أمثلة{ :تۡمِنم  ،تأمرو  ،بِأنهم ،أوَّلءِ  ،سيِئة}.
 ::الق عدة الخ مسة :الفصل والوصل.
األصل يف الخط أن ُتفتب ن
كل كلمة على حرفيا فصاعدا منبصل ًة عما
بعدها ،ما لب وفا ضميرا متصالً ،ن
وكل حرف ما حروف المعااين -علاى
َاب متصاال بالفلماة التاي وادخل عليهاا ،اال فيماا لاب
حرف واحد-أن ُوفت َ
ومفا وصل .
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وجاءت كلمات يف المصحف خالبت َ
أصل الخاط الساابقُ ،فرسامت
مبصولة يف مواضع ،وموصولة يف مواضاع ،وقاد اعتناى العلمااء بامعهاا
وحصرها.
و وو وا ور ُ و و ر ا وُ و
أمثلة{ :أ َيافا أَّل َقِيما ،أ َّل أقمل}.
 ::الق عدة الس دسة :م فيه قراءت ن فرسم على ىاداهم .
المراد ب  :الفلمات القرآنية التاي وردت الرواوا ُة فيهاا با كثر ماا قاراءة
تقدوراُ ،فرسامت
صحيحة ،ولفا ال وحتملها رسب المصحف تحقيا ًقا أو
ً
مبرقة على أحد الرسميا يف المصاحف العثمانية -األصلية التي ُأرسلت
ورسمت على الرسب اآلخر يف البعض اآلخر.
الى األمصارُ ،-
ِ
وو ووور و ر رو ُو ِو
َ َ تَ َت َ ت
ُ
و
ُّ
أمثلاة﴿ :وم يتمل فإ ِ دَّلل هم دلغ ِِن دۡل ِمي ﴾﴿،ومنْيََّنل يإنَّ ي
ت
ِنيُ۬ال َ
َ۬اّلليَ۬ال َغ ُّ
حميدي﴾.
َي
* فوائد اتب ع الرسم العثم ين:
التباع الرسب العثماين فوائد كثيرة ،ذكر العلماء منها:
 -1اتصال السند القرآين.
 -2الداللة على القراءات المتعددة الواردة يف اللب الواحد.
 -3الداللة على أصل الحركة ،وأصل الحرف.
 -4افادة بعض اللغات البصيحة.
 -5افادة المعاين المختلبة بطروقة واضحة.
خبي دقيق.
 -6الداللة على
ً
معنى ٍّ

 -7جمع األمة اإلسالمية وتوحيد صبوفها.
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 -8المحافظة على روح النبوة الطاهر.
خاصا.
 -9مطالبة المسلب أن وعد نبس قبل تالوة القرآن اعدادا ًّ
 -10عدف تاهيل الناس ب وليتهب.
* التوقيف يف الرسم العثم ين واكم اللتزام به:
ونبغي لدارس رسب المصحف أال وخلط بيا أمروا:
األول :أصل الرسب هل هو توقيبي أف اصطالحي.
الثاين :حفب اتباع رسب المصاحف.
أما أصل الرسب فهو اصطالحي ،ولب وتعارض األئماة الساابقون لها ه
المس لة ،وأول ما ذكر أن الرساب تاوقيبي هاو الشاي عباد الع وا الادباغ
لت 1132ها) ،مما نقل عن تلمي ه أحماد باا المباارك يف كتابا اإلبروا ،
وتابع على ذلك القول بعض ما جاء بعده ما العلماء.
اب ا ِّتبااا ِع رسااب المصااحف ،فاااختلف العلماااء يف ذلااك علااى
وأمااا ُحفا ُ
م اهب:
 ::المذهب األول :وجوب كتابة المصاحف بالرسب العثماين ،وحرمة
مخالبتها ،وهو رأ جمهور العلماء.
وأدلتهب علي :
 -1االحتياط لبقاء القرآن الفروب على أصل لبظا وكتابة.
 -2كتابة القرآن الفروب بغير ه ا الرسب في تعروض ل للتغيير المستمر.
 -3احساس المسلب وهو وقرأ هب ا الرسب المفتاوب بايا واد النباي ﷺ
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أن عليا أن وب ا ل جهااده ووهيا نبس ا لااتالوة القاارآن ،وال وااتهاب علااى
المصحف ما غير هتيؤ أو استعداد.
 -4المحافظة على البوائد التي ذكرها العلماء للرسب.
 ::المذهب الث ين :جواز كتابة المصاحف بالرسب اإلمالئي
وأدلتهب علي :
 -1لااي هناااك دلياال يف الفتاااب وال يف الساانة علااى وجااوب التا اف رسااب
معيا للقرآن.
 -2لااب تف اا الفتابااة العربيااة يف تلااك العهااود بلغاات أشاادها واسااتفملت
نموها.
 -3كتب الصحابة على ما تيسر لهب آن .
 ::المذهب الث لث :التبصيل :وورى ه ا البروق أنا ال وفتاب بالرساب
العثماين اال للخاصة ،أما العامة فيفتب لهب بحسب القواعد اإلمالئية.
وأدلتهب علي :
 -1في احتياط للقرآن.
 -2في م ود عناوة بالقرآن ما ناحية أخرى.
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 ::المططذهب الرابططع :التحااروب :وواارى ه ا ا البروااق أن ا ال واااوز كتابااة
المصحف بالرسب العثماين وانما تاب كتابت بحسب القواعد اإلمالئية.
ودليلهب علي :
قااد وااؤد رسااب المصااحف بالرسااب العثماااين الااى اللااب والتخلاايط،
ووقوع الخط يف تاالوة القارآن مماا ال دراواة لهاب ،فلا لك وااب تركا ،
وكتابت بما وعرف الناس ما اإلمالء والخط.

*

*

*

*

*
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* تعريفه:
الاتا ج يف اللغة:

ور
أصل ما :الحاة ،ومعناه :الدليل والربهان ،ومن قول اهلل ِ﴿ :لِ
وو ُ
و ُ
مم و ل ر
ِلن ِ
اس عل ِيم ِم َُ رجكة﴾ [البقارة ،]150:قاال األزهار رحما
َ
()1
قصد؛ ألن القصد لها واليها" .
اهلل" :سميت حاة أل ا ُت َحأ ،أ ُ :ت َ
والاتا ج يف الصحًح:
هو علب ُوعنى بالفشف عاا وجاوه القاراءات واالحتاااج لهاا ،ساواء
بسندها أو رسمها أو تبسيرها أو اعراهبا أو غير ذلك مع ذكر األدلة.
* مسمي ته:
علب االحتااج للقراءات وطلق علي عدة مسميات ،جميعها تدل على
ه ا العلب ،منها:
 /1توجيططه القططراءات وهااو مااا أشااهر المسااميات له ا ا العلااب عنااد
المت ا خروا والمعاصااروا .ومن ا كتاااب لالامااع والتوجي ا لمااا انباارد ب ا
وعقااوب بااا اسااحاق الحضاارمي البصاار ) ،لمؤلبا  :أبااو الحسااا شااروح
محمد الرعيني اإلشبيلي األندلسي لت539ها).
 /2مع ط ين القططراءات :ومن ا كتاااب :لمعاااين القااراءات) ،لمؤلب ا  :أبااي
منصور األزهر لت370ها).
ل )1هت وب اللغة ،لألزهر ل.)251/3
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 /3علطططل القطططراءات :ومنااا كتااااب :لاإلوضااااح يف وجاااوه القاااراءات
وعللاها) ،لمؤلب  :ابا أبي مروب الشيراز .
 /4ىعراب القراءات :ومن كتاب :لاعراب القراءات السبع وعللاها)،
لمؤلب  :الحسيا با خالوو لت370ها).
وغيرها ما المسميات.
* البواعث على التأليف يف علم الاتا ج للقراءات:
بواعث الت ليف يف علب التوجي عدودة ،ما أهمها:
 /1الدف ع عن القراءات القرآنية من الحعن فيه  ،وذلك بالفشف عاا
وجهها ،وبيان صحتها وسالمتها ،والارد علاى ماا وثاار حولهاا ،ساواء ماا
علماء اللغة والتبسير ال وا وض ِّعبون ووطعنون يف بعض القاراءات الثابتاة
الصحيحة ،أو ما األعداء ال وا وادون يف علب القاراءات طروقاا للطعاا
يف القران الفروب.
 /2توضططيح األرك ط ن الثًثططة التااي وضااعها العلماااء لبيااان القااراءات
الصحيحة ما غيرها.
 /3بي ن مع ين اآلي ت التي قرئت بأكثر من قراءة وتفسطيرهه  ،فالباعاث
هو التوضيح واإلفهاف لمعنى اآلوة على القراءات الواردة فيها.
 /4شططرح الكتططب التططي َ كططرت القططراءات والروايطط ت ،ببيااان معنااى
القااراءات والرواوااات التااي ُذكاارت فيهااا ،كفتاااب لالفشااف عااا وجااوه
القراءات وعللاها) ال كتب مؤلب شرحا لفتاب لالتبصرة) ل .
وهناك أسباب عدودة غير ما ُذكِر.
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* مراال علم الاتا ج للقراءات:
وقد كان على عدة مراحل:
 ::مرالة الاتا ج للقراءات يف ومن النبي والصح بة:
ومفا أن ناعل ه ه المرحلة منقسمة الى:
 /1الاتا ج يف ومن النبطوة والطواي :االحتاااج للقاراءات بادأ منا
عصر النبوة ،حيث بدأ انتشار القراءات القرآنية ،فه ا الحدوث الا ورد
يف اختالف عمر با الخطاب وهشاف با حفايب رضاي اهلل عانهب يف قاراءة
سورة البرقان ،كل منهب احتأ على صاحب بسند القراءة ،فقد قال هشاف:
«هف ا أقرأنيها رسول اهلل» ،وقال عمر« :لقد أقرأنيها رسول اهلل علاى غيار
القراءة التاي سامعتك تقارأ» وماا ثاب ذهباا الاى النباي فصاحح قاراءة كال
منهما.
وكثير ما الصحابة ال وا اختلبوا يف القراءة يف تلك البية كا بي واباا
مسعود وغيرهما كانت ه ه حاتهب.
 /2الاتا ج يف ومن الصح بة :اختالف القراءات الوارد عا
الصحابة رضي اهلل عنهب جعل كل منهب وظهر الحاة لقراءت ووج
اهلل عنهما
اختياره لها ،فقد ورد يف تبسير الطرب عا ابا عباس رضي
و
دلر ُس ُ وو ون ُّن اما ْ أ رن ُه ِم قو ِ
َّت إ وذا ِ
و ر
دس وت ِ و
ي و َس ُّ
توجي القراءة يف قول تعالىِ َٰٓ َ ﴿ :
ُ ُ ْ
ُ ُ ْ واو ُ ِ و ِ ُو
ك ِذبما جاءهم نۡصنا﴾ [ووسف ]110:وقرأ﴿ :ك ِذبما﴾ بالتخبيف،
وورى أن وج القراءة هي أن الرسل ظنت أ ب قد ُأخلبوا الوعد ،وكانوا
ر
َّت نو ِ ُ
بشرا وقع ذلك منهب ،واستشهد بقولهب ﴿ :وم و َٰ
ۡص دَّللِ﴾
[البقرة.]214:
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وقد أخرج البخار يف صحيح انفار عائشة رضي اهلل عنها له ا
التوجي  ،فقد روى عا وعروة با ال بير أن س ل عائشة رضي اهلل عنها عا
و و ُّ ا ْ ر ُ ِ و ِ ُ ُ ْ
قول تعالى ﴿ :وننما أنهم ق ك ِذبما﴾ [ووسف ،]110:قال :قلت:
أ ُك ِ بوا أف ُك ِّ بوا ؟  -بالتخبيف يف األولى والتشدود يف الثانية  ،-قالت:
{بل ك ِّ بوا} [بالتشدود] ،قلت :واهلل لقد استيقنوا أن قومهب ك بوهب،
فما هو و بالظا .قالت :أجل لعمر ؛ لقد استيقنوا ب لك .فقلت :لعلها ﴿
و و ُّ ا ْ ر ُ ِ و ِ ُ ُ ْ
وننما أنهم ق ك ِذبما﴾ [مخببة]؟ قالت :معاذ اهلل! لب تفا الرسل لتظا
ذلك برهبا .قلت :فما ه ه اآلوة؟ قالت :هب أتباع الرسل ال وا آمنوا هبب
وصدقوهب ،طال عليهب البالء ،واست خر عليهب النصر ،حتى اذا استي س
الرسل مما ك هبب ما قولهب ،وظنت الرسل أن اتباعهب قد ك بوهب،
جاءهب نصر اهلل عند ذلك.
فه ا التوجي الوارد عا عائشة وابا عباس ﭫ واحتاااج كال مانهب
بااالمعنى والتبسااير واادل علااى تقاادف علااب االحتااااج للقااراءات القرآنيااة،
والقاااراءتيا الاااواردتيا يف الرواواااات الساااابقة ماااا القاااراءات المتاااواترة
الصحيحة.
 ::مرالة الاتا ج للقراءات يف ومن الت بعين ومن بعدهم:
وتنقسب ه ه المرحلة الى قسميا:
القسم األول :الاتا ج يف آراء فردية:
وهو التوجي البرد لبعض القاراءات دون تادووا ،أو هاي النقاوالت
التي وردت عا األئمة والقراء ما دون تدووا وت ليف.
و
كم ِ ي
كِ َو ِ
دَِِّك ِ ﴾
مثال  :ما رو عا عاصب الاحدر أنا قارأ﴿ :مَٰل ِ ِ
و
و
كِ ﴾
كِ﴾ ،واحاتأ علااى مااا قاارأ ﴿مَٰلِك ِ
[الباتحاة ]4:بغياار ألااف يف ﴿ملِك ِ
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ُِ و ُ ُ
و
ي
ر
ر
و
كِ دنل ِ
ب دنل ِ
كاس
اس  ١مل ِ ِ
ب لف ،فقال" :ول ما أن وقارأ ﴿ :ق أعمذ بِر ِ
[ ﴾٢الناس ]2-1:ب لف.
قااال هااارون األعااور :ف ا كرت ذلااك ألبااي عماارو فقااال :نعااب ،أفااال
ووو و رُ ِو ُ ِ
ُّ
و
وقرؤون﴿ :فتعََٰل دَّلل دلملِِ دۡلق﴾ [المؤمنون."]116:
والنقول الواردة عا األئمة كثيرة.

القسم الث ين :التأليف يف علم الاتا ج:
حياث أخا العلمااء وؤلبااون الفتاب يف علااب االحتاااج ،وكااان ذلااك
على نوعيا:
 /1ىدح ل علم التوجيه والاتا ج ضمن مؤلف ت أحطر  ،كالتبساير
واعراب القران ومعان القران واللغة وغيرها.
مثال :
كتاب :لالفتاب) لمؤلب  :عمارو باا عثماان لسايبوو ) ،وهاو الفتااب
ال وسمى :لقرآن النحو).
كتاب :لجامع البيان عا ت وول آ القران) ،لمؤلب  :محماد باا جروار
الطرب .
كتاب :لمعاين القران) لمؤلب  :وحيى با زواد البراء.
 /2التأليف يف علم الاتا ج والتوجيطه قصطدا ،وذلاك باإفراد مؤلاف
يف بيان حاأ القراءات وأوجهها وتعليالهتا.
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* أهم المؤلف ت يف علم التوجيه والاتا ج:
اختلف العلمااء يف تحدواد أول ماا ألاف يف ها ا العلاب ،ولفاا الا
ذكره أكثر الباحثيا أن أول كتااب ُأ ِّلاف يف ها ا العلاب هاو كتااب :لوجاوه
القراءات) ألبي عبد اهلل هارون با موسى األعور [ت170ها].
أهم المؤلف ت يف علم الاتا ج:
كتاب لمعاين القراءات) ألبي منصور األزهر .كتاب لاعراب القراءات السبع وعللها) ألبي عبداهلل با خالوو .كتاب لالحاة للقراء السبعة) ألبي علي البارسي.كتاب لالمحتسب يف تبايا وجاوه شاواذ القاراءات) ألباي الباتح ابااجني.
كتاب لالفشف عا وجوه القاراءات وعللهاا وحااهاا) لمفاي بااأبي طالب.
كتااااب لاتحااااف فضاااالء البشااار باااالقراءات األرباااع عشااار) للبنااااالدمياطي.
وكتب التوجي غيرها كثير.
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أقس م الاتا ج للقراءات وأمثلته
* أقس م الاتا ج للقراءات من جهة الكتب المؤلفة فيه:
تنقسم الكتب المؤلفة يف توجيه القراءات ىلى أنواع:
الفتب المؤلبة يف توجي القراءات المتواترة والشاذة .الفتب المؤلبة يف توجي القراءات المتواترة.الفتب المؤلبة يف توجي القراءات الشاذة.الفتاااب المؤلباااة يف توجيااا أحاااد القاااراءات ،أو بعاااض القاااراءاتالمحددة.
وكتططب توجيططه القططراءات يف الدراسطط ت اللغويططة الحديثططة له ط أقسطط م
أحر وهي:
الفتب المؤلبة يف التوجي الصويت للقراءات.الفتب المؤلبة يف التوجي الصريف للقراءات.الفتب المؤلبة يف التوجي البالغي للقراءات.الفتب المؤلبة يف التوجي النحو للقراءات.-الفتب المؤلبة يف التوجي الداللي للقراءات.
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* أقس م الاتا ج للقراءات من جهة أصول العلل وأنواعه :
تنقسب العلل والتوجيهات التي وعلل هبا العلمااء األوجا القرائياة الاى
عدة أقساف ،منها:
 /1الاتا ج للقراءات ب آلي ت القرآنية األحر .
ِ
ويو ُ
وو و ِ و
و
قاال اباا خالووا " :وقولا تعاالى﴿ :أو لكم تكأت ِ ِهم بيِنكة مكا ِي
مثال :
ُ
ِ و
ُّ
دلِ ُ
َٰ
ح ِف دۡلول﴾ [ط  ،]133:قرأ أبو عمرو ونافع وحباص عاا عاصاب
بالتاء؛ لت نيث البينة ،وقرأ الباقون بالياء؛ ألن ت نيث البينة غير حقيقاي ،...
واالختيااار التاااء؛ ألن القاارآن وشااهد لاابعض ،وكااان جماعااة مااا الصااحابة
ا ِ
بعض ،قال اهلل تعاالى ﴿ :وجكا وءت ُه ُم
والتابعيا وحتاون لبعض القران
على و و ِ
و
ِويوُ
ِ
و
دۡليِنة ﴾ [البينة ،]4:فه ا شاهد ﴿ أو لم تأت ِ ِهم ﴾ ".
 /2الاتا ج للقراءات برسم المصحف.

و
مثال  :قال ابا خالوو يف توجي اثبات الياء وح فها ما قولا ﴿ :يَٰعِ ووادِ
ر و و وُ ْ
دَّلَِ ءامنما ﴾ [ال مر" :]10:واالختيار لما حرك الياء باأللف أن وقاف
بالياء أل ا ثابتة يف السواد".
وأوضا هناك العدود ما القراءات التي ووجهها أهل التوجي بقولهب:
"وهي ك لك يف مصحف أهل الشاف" ،أو "أهل مفة" وغيرها.
 /3الاتا ج ب لمعنى والتفسير وهو كثير يف كتب التوجيه.
و و و ر َٰٓ و و
اد ُ ِم رَۡهِي
مثال  :توجي القراءات الواردة يف قول تعاالى﴿ :فتلَّق ء
ِ
و
َك ِ وم َٰ ﴾ [البقرة ،]37:قال ابا زنالة يف كتابا لالحااة)" :وحااتهب ماا
و
و و و ر َٰٓ و و
و
ُ
ي
ر
َٰ
رو يف التبسير يف ت وول قولا ﴿ :فتلَّق ءاد مِك َِۡكهِ َكِمك ﴾ أ :
قبلها ،فإذا كان آدف القابل ،والفلمات المقبولة".
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 /4الاتا ج ب للغة والنحو وهو أكثر وأغلب م يف كتب التوجيه.
وو ِ ِ وو ر ي
و ِ ِو ِ ُ
و
كمب علكي ِهم وَّل دلضك ل ِي ﴾
ِ دلمغض ِ
مثال  :توجي قول تعالىَ﴿ :ت ِ
[الباتحة ]7:باار قولا  ﴿ :وَت ِ
كِ﴾ ،قاال اباا مااهاد يف كتابا لالسابعة):
ِ
ر
"وما كسر ﴿ وَت ِ
ِ﴾؛ فألنا نعات لاا ﴿دَّلَِك و ﴾ ،ووااوز علاى التفروار-
ِ
صراط ِ
ِ
ِ
َ
عليهب".
المغضوب
غير
البدل :-
* أمثلة الاتا ج ألصول القراءات والفرش:
ساابق يف الاادروس الماضااية تعروااف مصااطلحي لاألصااول)،لالبرش)
بما أغنى عا اعادت .
توجيه بعض أاك م األصول: /1المد والقصر:
المد هو :اطالة زما صوت حارف الماد أو اللايا عناد مالقااة هما أو
سفون.
والقصر هو :اثبات حرف المد أو الليا ما غير زوادة علي .
القصر هو األصل لعدف احتياج الى سبب ،والمد فرع عنا الحتياجا
الى سبب.
وج المد :االستعانة على النطق بالهم محق ًقا ،وبيانًاا لحارف المادخو ًفا ما سقوط عند اإلسراع لخبائا وصاعوبة الهما ة بعاده -ألنا ماا
حروف الشدة-ف ود يف حرف المد ليظهار ،ولا ال وا داد خباا ًء بمالصاقت
للهم ال هو حرف قو شدود.
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وج القصر :بقاء الحرف على أصل ما غير زوادة عليا ؛ ألن الهماالواقااع بعااده لمااا كااان بصاادد الاا وال يف حالااة الوقااف-كمااا يف المااد
المنبصل-لب َ
حفما.
وعط يف حالة الوصل
ً
 /2الفتح واإلم لة:
البااتح :عبااارة عااا فااتح البااب بلب ا الحاارف ،ولااي
الحرف؛ ألن األلف ال تقبل الحركة.

المااراد من ا فااتح

تنحو بالبتحة نحو الفسرة ،وباأللف نحو الياء.
واإلمالة :أن َ
وتنقسب الى قسميا:
أو لاإلمالااة المحضااة)،
أ-اإلمالااة الفااربى :ووقااال لهااا :لاإلضااااع)
ُ
ِ
و
ول  ﴿ ،﴾٤وف و ِ
كَ و َٰٓ
َل  ﴿ ،﴾٣دۡل َٰ
كإمالة حم ة والفسائي يف نحاو﴿ :قو و َٰ
ى
 ﴾٥ما رؤوس آ سورة الضحى.
ب-اإلمالااة الصااغرى :ووقااال لهااا :لالتقلياال) أو لباايا باايا) أو لباايا
اللبظيا) .أ  :بيا لب البتح ولب اإلمالة ،كماا يف رواواة اإلمااف ورش،
وقراءة اإلماف أبي عمرو ،ورواوة دور الفسائي.

وتوجي البتح واإلمالة :أ ما لغتان فصيحتان ن ل هبما القرآن الفروب،
البتح :لغة أهل الحااز ،واإلمالة :لغاة عاماة أهال نااد ماا تمايب وقاي
وأسد.
ول مالة أسباب كثيرة ُذكرت يف مواضعها ما كتب القراءات.
وفائدت  :ساهولة اللبا باالحرف؛ ألن اللساان ورتباع باالبتح وونحادر
باإلمالة ،واالنحدار أخف ما االرتباع.
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* توجيه بعض مواضع الفرش:
وو وِ و ُ و ر ا و ُ
و
ُ
ِ
/1ق ل تع لى﴿ :وما َي عم إَِّل أنفسهم﴾ [البقرة. ]9:
وِ و ُ و
و
يف كلمة ﴿َي عم ﴾ المسبوقة بالما) قراءتان:

وِ
و
﴿َي و ُعم ﴾ :ببتح الياء وسافون الخااء وفاتح الادال .وهاي قاراءة:أبي جعبر ووعقوب وابا عامر والفوفييا.
َ
َ
خديعل ي﴾ :بضب الياء وفاتح الخااء وألاف بعادها وكسار الادال.
﴿ ي يوهي قراءة :نافع ابا كثير وأبي عمرو.
* توجيه القراءة األولى:
وِ
و
﴿َي و ُعم ﴾ :مضاارع ل َخادَ َع) ،علاى أن المباعلاة ماا جاناب واحاد
اللاص ،والمعاقباة ماا القاضاي
عاقبات
لما المنافقيا) كقاول القاضاي:
ُ
َّ
وحده.
قال أهل اللغة :خدع وخادع بمعنى واحد ،والخداع :اظهار خالف ما
يف النب  ،ووؤودها الرسب المصحبي تحقي ًقا.
* توجيه القراءة الث نية:
َ
َ
خديعل ي﴾ :ماا بااب لالمباعلاة)ُ ،قرئات هفا ا لمناسابة الفلماة
﴿ي ي
األولااى يف اآلوااة ،والمباعلااة امااا علااى باهبااا ،فتفااون مااا جااانبيا؛ اذ هااب
وخادعون أنبسهب بما ومنو ا ما األباطيل ،وتمنيهب أنبسهب ك لك.
واما أن تفون ما جانب واحد-كما يف القاراءة األولاى-والمباعلاة ال
تفون على باهبا.
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و ِو
و رُ ْ رو ر
وو اوُ و
و
و
ِ
دَّل تسككاءلم بِككهِ ودۡلََككا ﴾
/2قطط ل تعطط لى﴿ :ودتقككما دَّلل ِ
[النساء.]1:
و ِو
و
و
ِ
كلمة ﴿ودۡلََا ﴾ ُقرئت بوجهيا:
و ِو
و
ِ
﴿ودۡلََا ِ ﴾ :بخبض الميب ،وهي قراءة اإلماف حم ة.و ِو
و
و
ِ
﴿ودۡلََا ﴾ :بنصب الميب ،وهي قراءة باقي العشرة.* توجيه القراءة األولى:
و ِو
و
ِ
﴿ودۡلََا ِ ﴾ باالخبض :عطاف علاى الضامير الماارور يف ﴿بِكهِ ﴾
على م هب الفوفييا ،أو أعيد الاار وح ف للعلب ب  ،وجر على القساب
تعظيما لألرحاف وح ًّثا على صلتها.
ً

* توجيه القراءة الث نية:
و ِو
و
و
ِ
﴿ودۡلََككا ﴾ بالنصااب :عطااف علااى لب ا الااللااة ،أو علااى محاال
﴿بِهِ ﴾؛ كقولك :مررت ب وزودً ا ،وهو ما عطف الخا على العاف؛ اذ
المعنى :اتقوا مخالبت  ،وقطع األرحاف مندرج فيها ،فنبا سابحان وتعاالى
ب لك وقر ا باسم تعالى على أن صلتها بمفان من .
*

*

*

*

*
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* أول :مفهومه وتعريفه .
الترتيل لغةً :مصدر لرتل) ما باب التبعيل ،تقول :رتل فاالن كالما ،
أ أتبع بعض بعضا ،على مفث وتبهب ما غير عالة.
واصحًا  :قراءة القرآن الفروب بتمهل واطم نان ،ماع تادبر المعااين،
ومراعاة أحفاف التاوود والوقف.
و وي
ِكك
ِ وس ا ل علا ًاي بااا أبااي طالااب ﭬ عااا معنااى قول ا تعااالى﴿ :وَت ِ
ُ و و
دلق ِر وءا ت ِرتِي ﴾ [الم مل ،]4:فقال :اليتيل :تاوواد الحاروف ومعرفاة
الوقوف .

وه ان هما ركنا اليتيل وقطباه ،وذلك على ما قال أعالف البا وأئمت
على ضوء األثر أعاله ،المحفي عا علي با أبي طالب ﭬ.
اذا لليتيل ركنان هما :أوال :تاوود الحروف ،ثانيا :معرفة الوقوف.
* ث ني  :اكم الترتيل وأهميته:

و و ر ِ و َٰ ُ و
ِ
تتالاااى أهمياااة اليتيااال ماااا قولااا تعاااالى﴿ :وَتلنكككه تكككرتِي ﴾
[البرقان ،]32:حيث أضاف اهلل تعالى الاى نبسا  ،كماا تت كاد أهميتا ماا
ي ُِ و و ً
قول تعالى ﴿ :وو وَت ِ ِ دلق ِر وءا ت ِرتِي ﴾ [الم مل]4:؛ حيث أمار اهلل تعاالى
نبي ا ﷺ بالعماال ب ا  ،وقااد وضااح مبهااوف اآلوتاايا أعاااله يف قول ا تعااالى:
ُ ِ
﴿ ووقُ ِر وءانكا فو ور ِق ونَٰك ُ
كه﴾ االسااراء ،106 :ومعناى كلماة ﴿مكك ﴾ :اليساال
والتمهاال يف الااتالوة واليتياال ،بحيااث وعطااي القااارئ القااراءة حقهااا مااا
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ترتيلها وتبييا حروفها ،ومستحقها ما تحسيا الحروف وتطييب التالوة
بالصوت الحسا ما أمفا.
ر و و و ِ و َٰ ُ ُ ِ و َٰ و و ِ ُ و
ُ
ووشير الى ذلك قول تعاالى ﴿ :دَّلَِ ءاتينهم دلكِتب يتلمنهۥ﴾...

[البقرة.]121:

فإن كان ذلك ك لك ،فاال ورتااب مسالب أن تالوتا ﷺ كانات مرتلاة،
كيف وقد أمره رب ب لك ،فقاد رو عاا أف سالمة-رضاي اهلل عنهاا-أ اا
نعتت قراءة الرسول ﷺ مبسر ًة حر ًفا حر ًفا.
وعااا حبصااة ڤ قالاات :مااا رأواات الرسااول ﷺ وصاالي يف ساابحت
جالسا ،حتى اذا كان قبل موت بعاف ففان وصالي يف سابحت جالساا ،فيقارأ
()1
السورة فيرتلها حتى تفون أطول ما أطول منها .
ر
وكااان ابااا مسااعود ﭬ وقاارئ القاارآن رجااال ،فقاارأ الرجاال﴿ :إِن ومككا
ر و و َٰ ُ ِ ُ و و ا ِ و ِ و و
َٰ
ِي﴾ [التوبة ،]60:مرسلة ،فقال ابا مساعود:
دلِ ق ل ِلفقراء ودلمسك ِ
ما هف ا أقرأنيها رسول اهلل ﷺ ،قال :كياف أقرأكهاا واا أباا عبادالرحما ؟
ر و ر و و َٰ ُ ِ ُ و و ا ِ و ِ و و
َٰ
ِي﴾ [التوبة ]60 :فمدها.
قال أقرأنيها ﴿إِنما دلِ ق ل ِلفقراء ودلمسك ِ
قااال الساايوطي-رحما اهلل" :-وه ا ا حاادوث جلياال حاااة ،ونااص يف
الباب ،رجال اسناده ثقات" ،ثب تفلب بعد ذلك عاا المادود ،وأقساامها،
وأسباهبا ،والبرق بيا مدها .

فهااا ه اآلثاااار وأضاااراهبا ،تثبااات ترتيااال الرساااول ﷺ لفتااااب اهلل،وصحابت ك لك ،على الفيبية التي تلقاها ما جربول ڠ ،ال تلقاهاا
ما اهلل .

ل )1مسلب  507/1برقب  ،733وغيره ،والسبحة :الصالة النافلة.
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وعلااى ضااوء اآلوااات واألحادوااث واآلثااار أعاااله ونحوهااا ،ناارىخصوصاا وا هبون الاى وجاوب ترتياال
جمهاور العلمااء عمو ًماا ،والقاراء
ً
القرآن الفروب ،فقاد ذكار الساخاو قاول اباا ذكاوان-أحاد راوواي اباا
عامر الدمشقي-أحد القراء العشرة -أن قال" :وااب علاى قاارئ القاران
أن وقرأ بيتيل وترسل وتدبر...وأن و وا قراءت بلسان ووحسنها بصاوت ،
ووعرف مخارج الحروف يف مواضعها."...
وقال ابا الا ر " :وال شك أن األمة كما هاب متعبادون ببهاب معااين
القرآن واقاماة حادوده ،متعبادون بتصاحيح ألباظا  ،واقاماة حروفا علاى
الصاابة المتلقاااة مااا أئمااة القااراءة المتص الة بالحضاارة النبووااة األفصااحية
العربية التي ال تاوز مخالبتها ،وال العدول عنها الى غيرها".
* ث لث  :بي ن ركن الترتيل األول :تاويد الحروف:
تعريف التاويد:
لغة :مصدر جود ،واود ،ما بااب التبعيال ،بمعناى :التحسايا ،وقاال:
ً
جود الرجل الشيء ،اذا أتى ب جيدا وأحفب صنع  ،وحسن .
اصططحًا  :علااب بقواعااد وأحفاااف لفيبيااة النطااق بفلمااات القاارآن
الفروب ،على الفيبية التي أن ل هبا على النبي صالى اهلل عليا وسالب ،ماا
حيث اخراج كل حرف ما مخرج  ،واعطاؤه حق ومستحق .
فحااق الحاارف :صاابات ال اتيااة الالزمااة التااي ال تنبااك عن ا  ،كااالاهر
واالستعالء ،والغنة...
ومستحق  :صبات العارضاة التاي وتصاف الحارف هباا أحياناا ،وتنباك
عن يف بعض الحاالت ،كاإلظهار واإلدغاف ،والمد والقصر...
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فها ان همااا ركنااا التاووااد :األول :معرفااة مخااارج الحااروف ،الثاااين:
معرفة صبات الحروف.
واضعه:
ما الناحية العملية :الرسولﷺ .
وما الناحية العلمية :أئمة القراءة واللغة .
تدوينه وأشهر المؤلف ت فيه:
ال وعرف بالتحدود أول مدون يف التاوواد ،وان كانات جهاود العلمااء
قدومة يف ه ا العلب ،ووعد كتابا  :العيا للخليل ،وكتاب سيبوو  ،ما أقدف
الفتااب التااي تناولاات مباحااث التاووااد ،كمااا أن القااراء كااانوا وتااداولون
مباحث ضما مباحث علاب القاراءات ،كماا ساي يت بيانا  ،وتعاد المنظوماة
الرائيااة ألبااي م ا احب الخاقاااين لت325هااا) ،أولااى محاااوالت التاادووا.
والت ليف يف ه ا البا ،وقد صانف يف ها ا العلاب مصانبات كثيارة ،قادوما
وحدوثا ،نثرا ونظما ،منها:
-1الرعاوة لتاوود القراءة ،لمفي با أبي طالب القيسي لت437ها).
-2التحدود يف اإلتقان والتاوود ،ألبي عمرو الداين لت444ها).
-3الموضااااح يف التاووااااد ،لعباااادالوهاب بااااا محمااااد القرطبااااي
لت461ها).
-4التمهياااد يف علاااب التاوواااد ،لمحماااد باااا محماااد باااا الاااا ر
لت833ها).
-5منظومة :المقدمة الا روة ،البا الا ر ك لك ،وهاي ماا أشاهر
كتب التاوود ،وأكثرها تداو ًال ،وعليها شروحات كثيرة.
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-6منظومة :تحباة األطباال ،لساليمان باا حسايا الاما ور  ،لكاان
حيا عاف1227 :ها) ،وهي مشهورة ك لك ،وعليها شروحات عدودة،
 -7اوة القول المبيد ،لمحمد مفي نصر لكان حيا عاف 1305ها).
-8العميد يف علب التاوود ،لمحمود علي بسة ،لتويف بعد 1367ها).
-9هداوااة القااارئ الااى تاووااد كااالف البااارئ ،لعباادالبتاح بااا الساايد
عامي المرصبي ل1409ها).
اكمه:
فرق العلمااء المحققاون يف الحفاب ،بايا التاوواد العلماي لالنظار )
وبيا التاوود العملي:
فقالوا ان التاوود العلمي لأحفام النظروة) واجب كبائي على األمة،
فياب على خاصة الناس المهتمايا المتصادروا ل قاراء وتعلاب القارآن،
وتعليم  ،وهنا اذا قاف ب هؤالء الخاصة ،ساقط عاا بقياة النااس لالعاواف)
فال واب يف حقهب ،بل وستحب لهب.
وأما عا حفب التاوود العملي :وهو قاراءة القارآن قاراءة مااودة كماا
أن لاات علااى النبااي ﷺ ،ومحاولااة تطبيقا يف الااتالوة ،حسااب االسااتطاعة
والوسع ،فواجب عيني على كل ما قرأ شاي ا ماا القارآن الفاروب للتعباد
ب  ،سواء يف الصالة أو خارجها.
وقد سابق ذكار أدلاة التاوواد ،يف موضاع الفاالف علاى حفاب اليتيال،
وال شمل ركني  :تاوود الحاروف ،ومعرفاة الوقاوف ،وأضايف عليهاا
نقااال محااررا البااا الااا ر  ،يف كتاباا  :لالنشاار) مبينًااا حفااب التاووااد
تبصيال ،المبني على استقراء نصو الفتاب والسنة ،واستحضار هاد
النبااي ﷺ وأصااحاب يف ذلااك" :والناااس يف ذلااك باايا محسااا م ا جور،
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ومساايء آثااب ،أو مع ا ور ،فمااا قاادر علااى تصااحيح كااالف اهلل -تعااالى-
باللب العرباي البصايح ،وعادل الاى اللبا الباساد العاماي أو النبطاي،
ً
واتفاال على ما ألف ما
القبيح ،استغناء بنبس  ،واستبدادا برأو وحدس ،
واستفبارا عا الرجوع الى عاالب ووقبا علاى صاحيح لبظا  ،فإنا
حبظ ،
ً
مقصر بال شك ،وآثب بال رواب ،وغااش باال مرواة ،فقاد قاال ﷺ« :الادوا
النصيحة» قلنا لما؟ قال" :هلل ولفتاب ولرسول ."...
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* اللحن:
القراءة بغير التاوواد تسامى لحنًاا ،وال باد ماا معرفاة اللحاا لتانبا ،
فااللحا يف اصاطالح القاراء ،هاو :الخطا يف قاراءة القارآن الفاروب ،ساواء
أكان يف اللب أف المعنى ،وهو ضربان:
لأ)جلي ،ولب)خبي:
(أ) اللحن الالي:
مبهوم  :هو الخط ال وطرأ على اللب القرآين ،فيخل بقوانيا اللغة
واإلعراب ،وبمبنى الفلمة ،الحريف أو الحركي.
صوره :كتغيير حرف بحرف ،أو حركاة بحركاة ،أو حا ف حارف ،أو
اضافة حرف ،أو تخبيف مشدد ،أو تشدود مخبف ،ونحو ذلك.
حفم  :التحروب.
(ب) اللحن الخفي:
مبهوم  :هاو الخطا الا وطارأ علاى األلبااظ ،فيخال بعارف القاراءة
لبقواعد التاوود) ،دون المعنى واإلعراب.
صااوره :كاايك الغنااة ،أو قصاار المماادود ،أو مااد المقصااور ،أو ادغاااف
المظهر ،أو اظهار المدغب ،ونحو ذلك.
حفم  :فيا تبصايل ،فاإذا كاان القاارئ ماا أهال األداء ووشاتغل بعلاب
التاوود قراءة واقراء في ثب ،ووحرف يف ش ن الوقوع يف ه ا اللحا الخبي،
أمااا مااا باا ل الاهااد يف تعلماا  ،فلااب وطاوعاا لسااان لتصااووب الخطاا ،
كاألعامي ،أو كبير الساا ،ونحوهماا مماا ولاتم لهاب العا ر ،فهاؤالء
وأمثالهب قد أساؤوا يف القراءة ،لفنهب مع ورون وم جورون .فاال وفلاف
اهلل نبسا اال وسعها.
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صلته بعلم القراءات:
ان باايا القااراءات والتاووااد صاالة قووااة ،ألن القااراءات هااي :أوجاا
مختلبة لقراءة كلمات القرآن ،والقرآن ن ل باليتيل لواليتيل كما تقادف،
وشااامل تاوواااد الحاااروف ومعرفاااة الوقاااوف) ،وال وقااارأ اال باليتيااال،
والتاوود :كيبية تالوة كتاب اهلل تعالى المن لة من -جل وعال-
وما أجل ه ا اليابط بيا علاب التاوواد وعلاب القاراءات ،والحا أن
مباحث التاوود وأصول ومسائل كانت متداخلاة يف ثناواا كتاب اخاتالف
القراء ،كماا والحا وجاود أباواب متعاددة منثاورة ومبرقاة يف ثناواا كتاب
القااراءات ،نحااو :باااب االسااتعاذة ،البسااملة ،اإلدغاااف واإلظهااار ،المااد،
أحفاف النون الساكنة والتنووا ،الوقف ،والفالف حول مخاارج الحاروف
وصباهتا ،وووجد ذلك يف أغلب كتب القراءات المنظومة والمنثورة ،كما
يف كتاااب الساابعة البااا مااهااد ،وهااو مااا فعلاا الشاااطبي يف منظومتااا
لالشاطبية) ،وابا الا ر يف منظومت لطيبة النشر) وغيرهب.
وكمااا ال وؤخ ا علااب القااراءات اال بااالتلقي والمشااافهة ،ك ا لك علااب
التاوود ،ال ومفاا أخا ه ماا المؤلباات وماا ماارد المصااحف ،بال ال
واوز ،ألن كاال منهماا وتعلاق با داء كلماات القارآن الفاروب علاى الفيبياة
المتلقاة ما الرسول ﷺ.
*

*

*

*

*
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أول :تراجم القراء العشرة .
ث ني  :تراجم القراء األربعة .
ث لث  :تراجم القراء المشهورين من علم ء القراءات .
توائة:
ان تقليب النظر واجالاة البفار يف ساير وتاراجب أئماة اإلساالف ،سالبنا
الصالح ،ما قراء وفقهاء ومحدثيا ونحاوهب ،وتتبعهاا ،لا فوائاد عظيماة
تعود على طالب العلب بالنبع الفبير ،منها:
-1االقتداء هبب ،واقتباء أثرهب ،واالعتبار بمواعظهب وأحوالهب.
-2صالح القلب ون ول الرحمة.
قال ابا الاوز رحم اهلل " :رأوت االشتغال بالبق وسماع الحدوث
ال وفاااد وفبااي يف صااالح القلااب ،اال أن وم ا ج بالرقااائق والنظاار يف سااير
الساالف الصااالحيا .أل ااب تناااولوا مقصااود النقاال ،وخرجااوا عااا صااور
األفعال الم مور هبا الى ذوق معانيها والمراد هبا".
-3معرفة اإلنسان قدر نبس :
قااال حماادون القصااار رحم ا اهلل" :مااا نظاار يف سااير الساالف عاارف
تقصيره وتخلب عا درجات الرجال"..
-4االفادة ما خالصة تاارهبب وعصارة ففرهب.
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-5الوقااوف علااى عظاايب مااا ب ا لوه يف ساابيل تعلااب العلااب والمشااقة يف
تحصيل  ،ثب تعليم وت ليف المؤلبات في  ،فيشفر لهب ما ب لوه ،ووادعى
لهب ،ووقتبى أثرهب ،ووب ل للعلب كما ب لوا .
فإن كان ذلك ك لك ،فسنقف مع تراجب موج ة لبعض القراء وعلماء
القااراءات ،والتااي عنااي بتقيياادها علماااء السااير والااياجب ،بيانااا لحااالهب،
واوضاحا لمفانتهب ،وأ اب أمنااء علاى كتااب اهلل ،حتاى ال وتطارق الشاك
الى ما جهل حالهب ،فيتانى عليهب ووتهمهب بقراءة القرآن بالتشاهي ،أو
حسااب مااا ورون ا  ،مااا دون رواوااة وتلااق مااا أفااواه الشاايو الضااابطيا
الثقات.
ه ا وأشهر كتابيا يف سير وتراجب القراء هما:
-1معرفة القراء الكبط ر ،علاى الطبقاات واألعصاار ،وهاو ماا تا ليف
العالمة :شم الدوا أبي عبداهلل محمد ال هبي ل748-673ها).
-2غ يططة النه يططة يف ابقط ت القططراء ،وهااو مااا تا ليف العالمااة :شاام
الدوا أبي الخير ،محمد با محمد با الا ر ل833-751ها).
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أول :تراجم القراء العشرة
وهب ماا نسابت لهاب القاراءات العشار المتاواترة عاا النباي ﷺ نسابة
مداومة وقراءة واقراء واشتهار ،ال نسابة ابتاداع واخاياع ورأ واجتهااد،
وهب:
-1اإلم م ن فع المدين (169-70هط):
كان اماف الناس يف القراءة بالمدونة ،وأقرأ الناس دهرا طووال ،نيباا عاا
سبعيا سنة ،وقال تلمي ه وأحد روات وهو قاالون" :كاان ناافع ماا أطهار
الناس خلقا ،وماا أحساا النااس قاراءة ،وكاان زاهادا جاوادا ،وصالى يف
المساد النبو ستيا سنة" ،وأخ القراءة عا سبعيا ما التابعيا ،منهب
عبدالرحما با هرم األعرج ،ال قرأ على أبي هروارة ﭬ ،وهاو قارأ
على أبي با كعب ﭬ ،وأباي عارض علاى رساول اهلل ﷺ القارآن ،ولا
تالمي كثر ،واشتهرت قراءت برواوتي :قالون ،وورش.
-2اإلم م ابن كثير المكي (120-45هط):
كااان اماااف الناااس يف القااراءة بمفااة ،و قاارأ علااى طائبااة كبياارة : ،ماانهب
مااهد با جرب ،ومااهد على ابا عبااس-رضاي اهلل عنهماا-وهاو علاى
أبااي بااا كعااب ﭬ ،ولقااي عااددا مااا الصااحابة كا ن بااا مالااك ﭬ،
وتالم ت ُك ْثر ،واشتهرت قراءت برواوتي :الب  ،وقنبل.
-3اإلم م أبو عمرو البصر154-68( :هط):
مقرئ أهل البصارة ،قارأ علاى خلاق كثيار ،ووعاد أكثار القاراء شايوخا،
ف خ ا القااراءة عااا أهاال الحااااز ،وأهاال البصاارة ،فعاارض بمفااة علااى
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مااهد ،وسعيد با جبير ،وعفرمة با خالد ،وغيرهب ،كان عالما بالقران
والعربيااة ،مااع الصاادق والثقااة وال هااد ،وتلقااى القااراءة عنااده خلااق ال
وحصون كثرة ،واشتهرت قراءت برواوتي :الدور  ،والسوسي.
-4اإلم م ابن ع مر الدمشقي (118-8هط):
اماف أهل الشاف يف القراءة ،وال زال أهل الشاف قاطبة على قراءت تاالوة
وصالة وتلقينا الى قرواب الخمسامائة الهارواة ،وولاي القضااء بدمشاق،
وكااان اماااف الاااامع األمااو هبااا ،قااال وحيااى بااا الحااارث :وكااان رئااي
الاااامع ،ال واارى في ا بدعااة اال غيرهااا ،وقااد ائااتب ب ا الخليبااة عماار بااا
عبدالع و  ،ثبت ساماع ماا جماعاة ماا الصاحابة ،كعثماان باا عباان،
ومعاووة با أبي سبيان ،وأخ القراءة عرضا عا أبي الدرداء ﭬ وغيره
مااا الصااحابة ﭫ ،وقااد تلقااى القااراءة منا كثياارون ،واشااتهرت قراءتا
برواوتي :هشاف ،وابا ذكوان.
-5اإلم م ع صم الكويف (ت 127هط):
كان شي األقراء بالفوفة ،والي انتهت رئاساة اإلقاراء هباا ،بعاد ماوت
شايخ التااابعي أبااي عباادالرحما الساالمي ،كماا قاارأ علااى كثيااروا ماانهب:
الصااحابي :أن ا بااا مالااك ﭬ ،-والتااابعي :زر بااا حباايي األسااد ،
وغيرهمااا ،قااال تلميا ه :شااعبة بااا عياااش :كااان األعمااي وعاصااب وأبااو
حسيا ساواء ،كلهاب ال وبصارون ،وجااء رجال وقاود عاصاما فوقاع وقعاة
شدودة ،فما كره وال قال ل شي ًا.
وقرأ علي كثير ،واشتهرت قراءت برواوتي شعبة ،وحبص.
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-6اإلم م امزة الزي ت الكويف (156-80هط):
سمي بال وات ألن كان والب ال وت ما العراق الى حلوان ،والاابا
والاااوز مااا العااراق للفوفااة ،وكااان اماااف الناااس يف القااراءة بعااد عاصااب
واألعمي ،ثقة ،عالب باالقران والبارائض والعربياة ،عاباد خاشاع ،ثخايا
الااورع ،أخاا القااراءة عرضااا علااى كثيااروا ،وروى القااراءة عناا أعااالف
مشهورون ،كسبيان الثور  ،واشتهرت قراءت برواوتي :خلف ،وخالد.
-7اإلم م علي الكس ئي الكويف (189-119هط):
انتهت اليا رئاساة االقاراء بالفوفاة بعاد حما ة ال واات ،وكاان صاادق
اللهاااة ،ومؤساا المدرسااة النحووااة بالفوفااة ،وكااان مااؤدب هااارون
الرشيد وولده محمد األميا ،فحصل ل رواساة العلاب والادنيا ،وكاان فيا
دعابة ،وقد تلقى القراءة عا كثيروا ،كما تلقى عن خلق كثير ،و اشتهرت
قراءت برواوتي :أبي الحارث ،والدور .
-8اإلم م أبو جعفر المدين (ت 130هط):
كاان اماااف اهاال المدوناة يف القااراءة ،تااابعي مشاهور ،صاالى بعبااداهلل بااا
عمر-رضي اهلل عنهما ،-وعرض القرآن على كل ماا الصاحابة :عباداهلل
با عباس ،وأبي هرورة ،وعبداهلل با عياش ﭫ ،كما عرض علي القارآن
كثيرون ،واشتهرت قراءت برواوتي :ابا وردان ،وابا جماز.
-9اإلم م يعقوب الحضرمي البصر205-117( :هط):
اماف أهل البصرة ومقرئها ،عالما باالقرآن والعربياة ،تقياا فاضاال ورعاا
زاهاادا ،وائااتب ب ا يف اختياااره وقراءت ا عامااة البصاارويا بعااد ابااي عماارو
البصاار  ،فهااب أو أكثاارهب علااى م هباا  ،أخاا القااراءة عااا طائبااة مااا
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المتقنيا ،وروى القراءة عن عرضا كثيرون ،واشتهرت قراءتا برواوتاي:
روح ،وروو .
-10اإلم م حلف بن هش م البزار البغداد229-150( :هط):
كان اما ًما يف القراءة ،ثقة ،زاهدا ،عابدا ،عالما ،وحادث عنا مسالب يف
صحيح  ،وأحمد با حنبل ،وعدد كثير ،ول اختيار يف القراءة خاالف فيا
شاايخ حم ا ة يف ل )120حر ًف اا ،ومااا ثااب عااد مااا القااراء العشاارة ،وقااال
حمدان با هان المقرئ :سمعت خلف با هشااف البا ار وقاول" :أشافل
علي باب ما النحو ،ف نبقت ثمانيا ألف درهب حتى ح قت " ،واشتهرت
قراءت برواوتي :اسحاق ،وادرو .
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ث ني  :تراجم القراء األربعة المكملين لألربعة عشر
وهب ما اشتهرت عانهب القاراءات التاي لاب تصال حاد التاواتر والتاي
ً
مبصاال يف
اصطلح على تسميتها :لقراءة شااذة) التاي مار الحادوث عنهاا
دروس سابقة يف ه ا المقرر ،وهب:
-1الحسن البصر110-21( :هط):
ما خيرة التابعيا ،وأخبار علم وزهده معروفة وضرب هبا المثل ،قارأ
على حطان الرقاشي عا أبي موساى األشاعر ﭬ ،وعلاى أباي العالياة
عا أبي با كعب ،وزواد باا ثابات ،وعمار باا الخطااب ﭬ ،وغيارهب،
روى عنااا وسااامع منااا كثيااار ،واشاااتهرت قراءتااا برواوتاااي :البلخاااي،
والدور .
-2ابن محيصن المكي (ت 123هط):
مقاارئ أهاال مفااة ،معاصاار ابااا كثياار المفااي ،وأعلااب قااراء مفااة-يف
عصره-بالعربية ،عرض القرآن علاى :مااهاد باا جارب ،و دربااس ماولى
ابا عبااسﭭ ،ولا تالميا  ،واشاتهرت قراءتا برواوتاي :البا  ،واباا
شنبوذ.
-3سليم ن األعمش الكويف (148-60هط):
كااان حافظااا ثبتااا ،ورعااا ماانبااا للسااالطيا ،أخا القااراءة عرضااا عااا
طائبة ،منهب :زر با حبيي ،وعاصب باا أباي النااود الفاويف ،وغيرهماا،
وروى عا خلق كثير ،وروى القراءة عن عرضا وسماعا :حم ة ال واات-
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أحااد القااراء العشاارة-وغيااره ،واشااتهرت قراءتاا برواوتااي :الشاانبوذ ،
المطوعي.
-4يحيى اليزيد :البصر202-128( :هط):
اماف نحو مقرئ ثقة ،أخ القراءة عرضا عا أباي عمارو باا العاالء-
وهو ال خلب للقياف هبا وأخ أوضا عا حم ة ال وات ،وغيرهما ،وماا
تالم ت الا وا روى القاراءة عنا  :الادور والسوساي-راوواا أباي عمارو
البصر  -وغيرهما ،واشتهرت قراءت برواوتي :ابا الحفب ،وابا فرح.
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ث لث  :تراجم بعض القراء المشهورين من علم ء القراءات
-1ابن ما هد البغداد342-245( :هط):
هو :أبو بفر أحماد باا موساى باا العبااس التميماي صااحب الفتااب
المشهور :لالسبعة) يف القراءات السابع طلاب العلاب منا نعوماة أظبااره،
وازدحب الطلبة علي  ،حتى قال ابا الاا ر  :وال أعلاب أحادا ماا شايو
القراءات أكثر تالمي من  ،قرأ على كثير ما األعالف ،منهب :عبادالرحما
با عبدوس أبو ال عراء ،قرأ علي عشاروا ختماة لناافع وعليا اعتمااده يف
العرض ،وقرأ علي أعالف كثر ،كابا خالوو النحو .
-2أبو عمرو الداين القرابي (444-371هط):
هو اإلماف أبو عمرو عثمان با سعيد الاداين حااف  ،ورع ،دواا ،ساني،
مااب الدعوة ،أخ القراءات وسمع الحدوث ما جماعة وبارز فيا  ،ويف
أسااماء رجالا  ،ويف القااراءات علمااا وعمااال ،ويف البقا والتبسااير ،وسااائر
العلوف ،ول مؤلبات كثيارة مؤصالة ،ت واد علاى  120كتا ًباا ،منهاا :جاامع
البيان يف القراءات السبع ،والتيسير يف القراءات السبع-وهاو الا نظما
الشاطبي يف الميت  ،-والمقنع يف رساب المصاحف ،والمفتباى يف الوقاف
واالبتداء ،وغيرهاا ،وقاد أخا القاراءة عاا كثياروا ،كماا قارأ عليا أعاالف
كثيرون.
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-3الق سم بن فيره الش ابي األندلسي (590-538هط):
أحااد األعااالف الفبااار المشااهوروا يف األقطااار ،زاهااد ،عابااد ،مواظااب
علااى الساانة ،كثياار البنااون ،صاااحب المنظومااة الالميااة ،المشااهورة بااا
لالشاااطبية يف القااراءات الساابع) ،التااي كتااب لهااا قبااول عايااب ،وتسااابق
العلماء يف شرحها ،ول ك لك منظومة رائياة لالعقيلاة) ،يف رساب القارآن
وكان ضارورا-ولاد أعماى-وكاان ال واتفلب اال بماا تادعو اليا الضارورة،
وكان ومنع جلساءه ما الخوض اال يف العلب والقرآن.
-4محمطططد بطططن محمطططد بطططن الاطططزر :الدمشطططقي الشطططيراو-751( :
833هط):
محقاق علاب القاراءات ،ومدققا  ،طااف الابالد للتحصايل والتادرو ،
فتنقل بيا المدونة ،و الشاف ومصر ،وشيراز وغيرها ،وأجي يف اإلفتااء ماا
عدد ما العلمااء ،مانهب :اباا كثيار-صااحب التبساير المشاهور ،-وولاي
القضاء واإلقراء والتادرو يف عادد ماا البلادان ،ألاف نحاوا ماا ثماانيا
كتا ًبااا ،يف علااوف متعااددة ،وأكثرهااا يف القااراءات ،منهااا :كتاااب :النشاار يف
القراءات العشار ،ومنظوماة الادرة المضاية يف القاراءات الاثالث المتمماة
للعشاار ،ومنظومااة طيبااة النشاار يف القااراءات العشاار ،ومناااد المقاارئيا،
والتمهيد يف علب التاوود ،وغيرها.
*

*

*

*

*
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