
بسؿ اهلل اـرمحـ اـرحقؿ 

 :تعريف القراءات

. تال تالوة: مجع ؾراءة، وهل مصدر ؾرأ ؾراءة وؾرآًكا بؿعـك: اـؼراءات ـغة

طؾؿ بؽقػقة أداء ؿؾامت اـؼرآن " :  طرؽفا إمام اـػـ ابـ اجلزري بلهنا:واصطالًحا

. "واختالؽفا بعزو اــاؾؾة

: موضوع علم القراءات

دراسة ما كؼؾ مـ اخلالف إصقيل واـػريش يف اـؽؾامت اـؼرآكقة؛ مـ حقث 

. أحقال اــطؼ هبا وؿقػقة أدائفا

: توضيح بعض املصطلحات القرآنية

ؿؾ خالف ُكسب إغ إمام مـ أئؿة اـؼراءات مما أمجع طؾقف اـرواة طـف، : القراءة- 1

. كاؽع وابـ ؿثر وأيب طؿرو وطاصؿ: كحق

. ؿؾ خالف ُكسب إغ أخذ طـ إمام مـ أئؿة اـؼراءة وـق بقاسطة:الرواية- 2

وبغر واسطة . رواية اـدوري طـ أيب طؿرو، بقاسطة حيقك اـقزيدي: بقاسطة كحق

. رواية حػص طـ طاصؿ: كحق

صريؼ : ؿؾ خالف كسب إغ أخذ طـ اـراوي وإن سػؾ، كحق: الطريق- 3 

. إصبفاين ـرواية ورش، وصريؼ طبقد بـ اـصباح ـرواية حػص

رواية، : ؾراءة، وإن كسب إغ أحد راويقف يؼال: ؽإن كسب اخلالف إغ اإلمام يؼال

. صريؼ: وإن كسب إغ تؾؿقذ اـراوي أو مـ اشتفر بـؼؾ روايتف يؼال



هق ما يؽقن مـ ؾبقؾ اخلالف اجلائز وادباح؛ ؿلوجف اـقؾػ طذ ادد : الوجه- 4

اـعارض ـؾسؽقن، باـسؽقن ادحض أو باإلشامم أو باـروم، وباـؼق أو باـتقسط 

. أو باـطقل

: ؾراءات، وٓ روايات، وٓ صرق؛ بؾ يؼال هلا: وإوجف آختقارية ٓ يؼال هلا

هبا  أوجف دراية ؽؼط، واـؼارئ خمر يف اإلتقان بلي وجف مـفا، وؼر ُمؾَزم باإلتقان

 .ؿؾفا، ؽؾق أتك بقجف واحد مـفا أجزأه

 

 

. ما يـبـل طؾقف ؼره: مجع أصؾ، وهق ـغة: األصول- 5

ؿؾ حؽؿ ؿظ جاٍر يف ؿؾ ما حتؼؼ ؽقف رشصف ؿصؾة هاء اـضؿر، : واصطالًحا

. وصؾة مقؿ اجلؿع، واددود، واـػتح واإلماـة

 .وإصقل اـدائرة طذ اختالف اـؼراءات سبعة ووالوقن أصاًل 

 

 

. كػ وبسط: مصدر ؽرش بؿعـك: الفرش- 6

ما ؿان مـ خالف ؼر مطرد يف حروف اـؼراءات مع طزو ؿؾ ؾراءة : واصطالًحا

ـِ }: إغ صاحبفا؛ ؿاخلالف يف ؾراءة ي  "ماـؽ" حقث تؼرأ ؿؾؿة {َماـِِؽ َيْقِم اـدِّد

 .بحذف إـػ وبإوباهتا

 

 



: عالقة القراءات بالقرآن الكريم

اـؼرآن اـؽريؿ هق ؿالم اهلل تعاغ ادعجز ادتعبد بتالوتف وادـؼقل إـقـا كؼال متقاترا، 

وادبدوء بسقرة اـػاحتة وادختقم بسقرة اــاس،  وؾد طؾؿـا بلن اـؼراءات هل 

. ؿقػقات أداء ؿؾامت اـؼرآن، مع اختالؽفا معزوا إغ كاؾؾف

: وللعلامء يف هذه املسألة ثالثة آراء

أنَّ اـؼرآن هق :ودليلهيرى بلنَّ اـؼرآن واـؼراءات حؼقؼتان متغايرتان، : األول

ل طذ حمؿد    هلواـؼراءات، ـؾبقان واإلطجاز- صذ اهلل طؾقف وسؾؿ-اـقحل ادـزَّ

اختالف أـػاظ اـقحل ادذؿقر يف احلروف أو ؿقػقتفا مـ ختػقػ وتشديد 

 .وؼرمها

اإلمام بدر اـديـ اـزرؿف اـؼسطالين، واـشقخ اـدمقاصل، وكصقصفؿ :  وقال به

. مقجقدة ومعؾقمة يف ؿتبفؿ

 .أهنام يشء واحد: يرى أنَّ اـؼرآن واـؼراءات حؼقؼتان بؿعـك واحد، أي: الثاين

اـدؿتقر حمؿد سامل :  ، وؾال بفأن ؿاّل مـفام وحل مـزل طذ اـرسقل : ودليله

. حمقسـ

: اجلؿغ بع اـؼقـع اـسابؼع: الثالث

ا، ؿام أهنام ـقسا متحديـ احتاًدا ؿؾقًّا؛ بؾ بقـفام  بؿعـك أهنام ـقسا متغايريـ تغايًرا تامًّ

. ارتباط ووقؼ ؿارتباط اجلزء باـؽؾ

: وذـؽ ٕن

أن اـؼراءات طذ اختالف أكقاطفا ٓ تشؿؾ ؿؾامت اـؼرآن ؿؾف؛ ٕهنا مقجقدة . 1

. يف بعض أـػاضف ؽؼط



أن اـؼرآن يشؿؾ مقاضع آتػاق وآختالف اـتل صحت وتقاترت طـ .  2

 ، واـؼراءات هل أوجف آختالف سقاء ؿاكت متقاترة أو شاذة، ومعؾقم اــبل 

. بلن اـشاذ ٓ يصح ؿقكف ؾرآكا

أن اـؼراءات اـصحقحة ادتقاترة اـتل تؾؼتفا إمة باـؼبقل ما هل إٓ جزء مـ . 3

 .اـؼرآن اـؽريؿ، ؽبقـفام ارتباط ووقؼ، وهق ارتباط اجلزء باـؽؾ

 

 

 

: َعالقة القراءات العرش باألحرف السبعة

اـراحج مـ أؾقال أهؾ اـعؾؿ أنَّ اـؼراءات تعتز بعض إحرف اـسبعة ادـزـة، 

. وهقما ذهب إـقف مجفقر اـؼراء

 اـزيادة واــؼص، أو اـتؼديؿ واـتلخر، أو : بعدائرةرف اـسبع حأن إ: ودـقؾفؿ

إضفار وإدؼام، وروم وإشامم، : إبدال ؿؾؿة بلخرى، أو ما اختؾػ ؽقف اـؼراء مـ

وؾق ومد، وختػقػ وشد، وإبدال حرؿة بلخرى، وياء بتاء، وواو بػاء، وكحق 

. ذـؽ مـ آختالؽات ادتؼاربة

ؽثبت أن اـؼراءات اـتل كؼرؤها هل بعض احلروف اـسبعة، وهق اـذي واؽؼ خط 

َ ِمـْفُ }: ادصاحػ، وما خاـػفا ترك ـؼقـف تعاغ  .{َؽاْؾَرُءوا َما َتَق َّ

 

 

 



: مكانة علم القراءات

طؾؿ اـؼراءات أرشف اـعؾقم مـزـة، وأرؽعفا مؽاكة، وهق مصدر مجقع طؾقم 

ادؼرئ، وادػ ، : اـعربقة طؿقًما، وطؾقم اـػيعة خصقًصا، حيتاج إـقف

ث، واـػؼقف، واـؾغقي طذ اـسقاء . وادحدِّد

ؽباـؼراءات ترجح بعض إوجف اـتػسرية، وبعض إحؽام اـػؼفقة، ومـفا 

تتجذ وجقه إطجاز اـؼرآن اـؽريؿ، ويزز سؿق بالؼتف، واشتامل اـؼرآن اـؽريؿ 

. طذ اـؼراءات ادتعددة مقزة ٓ كظر هلا يف اـؽتب اـساموية اـسابؼة
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 :نشأة القراءات 

َّلوَّمستقًّلََّّمبراحلَّمتتالية,َّمنذَّنزولوَّوحىتَّاستقرارهَّعلًماعلمَّالقراءاتََّّمر َّ مبادئوََّّمدو نًا
َّهباَّىذاَّالعلمَّميكنَّتقسيموَّإىلَّثّلثَّمراحل. َّوأصولو,َّوبالنظرَّإىلَّادلراحلَّاليتَّمر 

َّ
 نزول القراءاتالمرحلة األولى: 

بأحرفوَّالسبعةَّبالقرآفَََّّّ الكرميَّفنزوؿَّجربيلتبطتَّاألحرؼَّالسبعةَّبنزوؿَّالقرآفَّارَّ
َّالعلم,ََّّعلىَّالنيب َّنَّأوؿَّمرحلةَّمنَّمراحلَّنشوءَّىذا وؿَّزَّومثةَّخّلؼَّبنيَّالعلماءَّيفَّبْدِء
َّىلَّبدأَّقبلَّاذلجرةَّأـَّبعدىا؟القراءاتَّ
َّ

َّ,َّواستدلواَّمباَّيأيت:أف َّبدايةَّنزوؿَّالقراءاتَّكافَّمبكة: القول األول
َّنزوؿَّ -ٔ َّأف  َّعلى َّتدؿُّ َّأحرؼ َّسبعة َّعلى َّالقرآف َّنزوؿ َّيف َّالواردة األحاديث

َّنزوؿَّالقراءات.َّالقراءاتَّكافَّمزامًناَّلنزوؿَّالقرآفَّالكرمي, َّعلىَِّقَدـِ  وىذاَّداؿٌّ

يفَّالسورَّادلكيةَّكماَّوجدََّّيفَّالقراءاتَّنزوذلاَّكافَّمبكةَّبدليلَّوجودَّاخلّلؼأف َّ -ٕ
 .بالسورَّادلدنية

 

َّبادلدينة,َّواستدلواَّمباَّيأيت:أف َّبدايةَّنزوؿَّالقراءاتَّكافَّ: القول الثاني
كافَّعندَّأضاةَّبينَّغفارَََََّّّّّالنيبذُِكرَّيفَّبعضَّأحاديثَّاألحرؼَّالسبعةَّأفَّ -ٔ
وأمرهَّأفَّيقرئَّاألمةَّباألحرؼَّالسبعة,َّوىذاَّادلوضعَّقربَّادلدينة,َّمم اَّيدؿَََّّّ جربيلدلاَّأتاهَّ

 .علىَّأف َّنزوؿَّالقراءاتَّكافَّبعدَّاذلجرة

َّاحلاجةَّملَّتكنَّموجودةَّلرخصةَّاألحرؼَّمبكة,َّبلَّاشتدتَّاحلاجةَّإليهاَّ -ٕ يفَّأف 
 ادلدينةَّبعدَّانتشارَّاإلسّلـ,َّودخوؿَّقبائلَّالعربَّيفَّدينَّاهلل.

َّ
َّ
َّ
َّ
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 القراءات انتشار: الثانيةالمرحلة 
َّادلرحلةَّيفَّتعليم َّوتعليمَّالصحابةََّّرسوؿَّاهللَّوتتمثلَّىذه َّرضيَّاهللَّعنهم, َّالصحابَة

َّ,َّوكافَّذلكَّعلىَّمراحلَّتتلخصَّفيماَّيلي:للتابعنيَّبعضهمَّبعضا,َّوتعليمهم
َّ

حرفػاَّواحػدا,ََّّأحدَّالصػحابةمَّبأحرفو,َّفرمباَّعل ََّّالكرميَََّّالقرآفََّّالصحابةََََّّّالنيبََُّّّإقراءَّ:أوال
امتثػا َّلقػوؿَّاهللََّّ,َّويدخلَّيفَّذلكَّصّلتوَّبادلسلمني,َّوتذكريهَّذلػمَّبػالقرآفمَّغريهَّحرفاَّآخروعل َّ

 [601]اإلسراء:(  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) تعاىل:

  أن رسول اهلل )),َّوقدَّوردَّعنَّعثمافَّوابنَّمسعودَّوأيبَّبنَّكعبَّرضيَّاهللَّعنهم:َّ
العشر، أي: آيات فال يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من كان يقرئهم 

َّ.ا((العمل، فيعلمهم القرآن والعمل مع
َّ

خيركم من تعلم القرآن :َّ))َّالنيباستجابًةَّلقوؿَّبعضاََّّإقراءَّالصحابةَّبعضهم:َّثانًيا
َّ.((آية بلِّغوا عني ولو:َّ))َّولقولو((,َّوعلَّمه

َّ خذوا القرآن من :َّ))َّبأمسائهمَّوأمرَّباألخذَّعنهمَّفقاؿنفراَََّّّرسوؿَّاهللوقدَّعني 
َّ.َّ((أربع: عبد اهلل بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب

َّ
وكافَّذلكَّبأمرَّالنيبَّصّلىَّاهللَّعليوَّوسلمََّّ,قراءإل:َّانتشارَّالصحابةَّيفَّاآلفاؽَّلثالثًا
ََّّرسوؿَّاهللفأوؿَّمنَّقدـَّإىلَّادلدينةَّلتعليمَّادلسلمنيَّالقرآفَّالكرميَّمنَّأصحابَّ,ََّّوإقراره,
َّ.مسيَّبادلقرئَّوىوَّأوؿَّمنَّ,رضيَّاهللَّعنومصعبَّبنَّعمريَّىوَّ

َّمكةَّترؾَّفيهمَّمعاذَّابنَّجبلَّرضيَّاهللَّعنوَّلتعليمَّادلسلمنيَّالقرآف.ََّّالنيبودلاَّفتحََّّ
طائفةَّمنََّّبينهم,َّفظهروكافَّالصحابةَّرضيَّاهللَّعنهمَّيعكفوفَّعلىَّقراءةَّالقرآفَّوتدارسوَّ

الصحابةَّيتدارسوفَّكتابَّاهللَّعزَّوجلَّيسموفَّ)بالقراء(,َّوىوَّبدايةَّنشوءَّىذاَّادلصطلح,َّ
كانواَّإذاَّأمسواَّأتواَّناحيةَّادلدينةَّفتدارسواَّالقرآف,َّوىمَّالذينَّمنَّالشباب,ََّّوكانواَّسبعنيَّرجّلَّ

َّقتلواَّيفَّغزوةَّبئرَّمعونة.
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 وممن اشتهر من الصحابة باإلقراء:
 .أخذَّعنوَّكثريوفَّمنهمَّادلغريةَّادلخزوميبن عفان رضي اهلل عنه: عثمان  -1
 
أخذَّعنوَّأبوَّعبدالرمحنَّالسلمي,َّوأبوَّعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه:  -2

 األسودَّالدؤيل,َّوعبدَّالرمحنَّبنَّأيبَّليلى.
أبوَّأخذَّعنوَّعبداهللَّبنَّعباس,َّوأبوَّىريرة,َّأبي بن كعب رضي اهلل عنه:  -3

 .عبدالرمحنَّالسلمي
أبوَّىريرة,َّوعبداهللَّبنَّعمر,َّوعبداهللَّ أخذَّعنورضي اهلل عنه:  ثابتزيد بن  -4

 بنَّعباسَّرضيَّاهللَّعنهم.
أخذَّعنوَّكثريوفَّمنهم:َّعلقمةَّبنَّقيس,َّعبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه:  -5

 واألسودَّبنَّيزيدَّالنخعي,َّومسروؽَّبنَّاألجدع.
أخذَّعنوَّسعيدَّبنَّادلسيب,َّوحطافَّرضي اهلل عنه:  أبو موسى األشعري -6

 وأبوَّرجاءَّالعطاردي.الرقاشي,َّ
فهؤ ءَّالذينَّبلغناَّأهنمَّحفظواَّالقرآفَّيفَّحياةَّالنيبَّصّلىَّاهللَّعليوَّ)قاؿَّالذىيبَّعنهم:َّ

 (.وسلم,َّوأخذَّعنهمَّعرضا,َّوعليهمَّدارتَّأسانيدَّقراءةَّاألئمةَّالعشرة
 َّيعينَّأفَّواشتهرواَّبنيَّالصحابةَّبإقرائوَََّّّالنيبىؤ ءَّالذينَّحفظواَّالقرآفَّعلىََّّوذِْكُرََّّ

َّ,َّالنيبغريىمَّمنَّالصحابةَّملَّحيفظواَّالقرآف,َّولكنَّىؤ ءَّىمَّالذينَّاشتهرواَّيفَّاألخذَّعنَّ
 .وىناؾَّمنَّالصحابةَّمنَّأخذواَّالقرآفَّوحفظوهَّعلىَّالنيبَّ

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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مجاعةَّمنَّالصحابةَّوالتابعنيَّعلىََّّمذلتتانتشارَّالقراءاتَّيفَّزمنَّالتابعني,َّفقدََّّ:رابًعا
فكافَّذلكَّتطورًاَّ,َّونقلواَّعنهمَّوجوهَّالقراءاتَّادلختلفة,َّمجاعةَّمنَّالصحابةَّرضيَّاهللَّعنهم

َّ.وانتشارىاَّيفَّتاريخَّالقراءات
معََّّْذَكرَّعنَّانتشارَّالقراءاتَّىوَّصنيعَّعثمافَّرضيَّاهللَّعنوَّبإرساؿَّقارئَّيََُّّولعل َّأىمَّما

ف,َّولتحقيقَّ,َّليقرئَّالناسَّمباَّيوافقَّذلكَّادلصحىلَّمصٍرَّمنَّاألمصاركلَِّّمصحفَّأرسلوَّإ
َّمشافهة.غينَّعنهاَّاألخذَّمنَّالكتابَّدوفَّواليتَّ َّيََُّّسنةَّاإلقراءَّبالتلقي

إىلَّمكة,َّوأبوَّعبدَّالرمحنََّّرضيَّاهللَّعنوَّقدَّأرسلَّعبدَّاهللَّبنَّالسائبَّادلخزوميف
حينماَّأرسلوَّعمرَّابنََّّرضيَّاهللَّعنوَّبنَّمسعودَّعبدَّاهللَّالسلميَّإىلَّالكوفة,َّوكافَّقبلو

اخلطابَّرضيَّاهللَّعنو,َّوعامرَّبنَّعبدَّقيسَّإىلَّالبصرة,َّوادلغريةَّابنَّأيبَّشهابَّادلخزوميَّإىلَّ
مقرئاَّيفَّادلدينة,َّوكافَّىذاَّيفَّحدودَّسنةَّثّلثنيَّمنََّّرضيَّاهللَّعنوالشاـ,َّوجعلَّزيدَّبنَّثابتَّ

َّاذلجرة.
ادلسلمنيَّبالقراءات,َّوإقباذلمَّعلىَّأئمةَّوبعدَّصنيعَّعثمافَّرضيَّاهللَّعنوَّبدأَّاىتماـَّ

وقدََّّ,تقافَّوا نقطاعَّللقرآفَّقراءًةَّوإقراًءاعرفواَّباإلَّقراءٌَّفيهمَّفظهرََّّ,القراءة,َّونبوغَّبعضهمَّفيها
َّأمجعَّأىلَّبلدىمَّعلىَّتلقيَّالقراءةَّمنهمَّبالقبوؿ,َّولتصديهمَّللقراءةَّنسبتَّالقراءةَّإليهم,َّ

حىتَّصارواَّأئمةَّيقتدىَّهبمَّوُتشدَُّّإليهمَّالرحاؿ,َّأبرزىمَّالقراءَّادلشهوروفََّّالذينَّكتبَّاهللَّذلمَّ
َّالدينَّخبلودَّالقرآفََّّّلدَّاهلل,َّوخَّالقبوؿ َّ.العظيمذكرىمَّإىلَّيـو

 وهم:
ىػ(,َّ,َّونافعَّبنَّأيبَّنعيمَّ)تََّّٖٓٔبادلدينة:َّأبوَّجعفرَّيزيدَّبنَّالقعقاعَّ)تَّ -ٔ
َّىػ(.1َّٙٔ
 .ىػ(َّٕٓٔ)تَّمبكة:َّعبداهللَّبنَّكثريَّ -ٕ
ىػ(,ََّّٙ٘ٔ,َّومحزةَّالزياتَّ)تَّىػ(1َّٕٔعاصمَّبنَّأيبَّالنجودَّ)تَّبالكوفة:َّ -ٖ

 (.1ٕٕ,َّوخلفَّالبزار)تىػ(81َّٔئيَّ)تَّالكساعليَّوَّ
َّٕ٘ٓويعقوبَّاحلضرميَّ)تَّىػ(,ََّّٗ٘ٔعمروَّبنَّالعّلءَّ)تََّّأبوبالبصرة:ََّّ -ٗ

 .ىػ(
 .ىػ(8َّٔٔلشاـ:َّعبدَّاهللَّبنَّعامرَّ)با -٘
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,ََّّوكانتَّىذهَّالفًتةَّمتهيداَّللمرحلةَّاليتَّبعدىا,َّوىيَّفًتةَّالتدوينَّلرواياتَّالقراءات
َّاستقرتَّالقراءاتَّودونتَّكعلمَّمستقل.

 مرحلة تدوين علم القراءات المرحلة الثالثة:
َّويتلخصَّذلكَّيفَّالنقاطَّاآلتية:

 َّمنَّألفَّيفَّعلمَّالقراءات,َّفذىبَّاألكثرَّإىلَّأنوَّاإلماـَّأبوَّاختلفَّادلؤرخوفَّيفَّأوؿ
,َّوقيلَّغريَّذلك,َّبوَّحامتَّالسجستايننوَّأوذىبَّابنَّاجلزريَّإىلَّأَّ,َّعبيدَّالقاسمَّبنَّسّلـ

يفَّعلمَّالقراءاتَّمثَّتتابعَّالتأليفَّمنََّّىوَّأوؿَّمنَّألفولكنَّالذيَّيبدوَّأفَّحيىيَّبنَّيعمرَّ
شتاتَّىذاَّالعلمَّومل َّمشلوَّوأفردهَّيفَّفجمعََّّاإلماـَّأبوَّعبيدَّالقاسمَّبنَّسّلـإىلَّأفَّجاءََّّبعده

 .َّمصنفَّمستقل
َّبنيَّحييَّبنَّيعمرَّوأيبَّعبيدةَّمنهم:فَّكثريوفَّأل ََّّوقد
 أبافَّبنَّتغلبَّالكويف -ٔ
 أبوَّعمروَّبنَّالعّلء -ٕ
 محزةَّبنَّحبيبَّالزيات -ٖ
 عليَّالكسائي -ٗ
َّيعقوبَّاحلضرمي -٘
َّءاتالقراَّجبمع,َّحيثَّقاـَّابنَّرلاىدَّعصرَّدَّعددَّادلؤلفاتَّبعدَّابنَّيعمرَّإىلزاَّوقدَّ

َّ.اعليهَّرالسبعةَّواقتص
َّ
 َّيفَّمؤلفَّخاص,َّوذلكَّيفَّكتابَّ)السبعةََّّقراءاهتمتسبيعَّالسبعةَّوا قتصارَّعلىَّمجع

,َّوبدءَّظهورَّىدَّالتميميَّالبغداديايفَّالقراءات(َّأليبَّبكرَّأمحدَّبنَّموسىَّبنَّالعباسَّبنَّرل
لسبعةَّيشعرَّبأفَّشروطَّالقراءةَّالصحيحة,َّومتييزَّالصحيحَّمنَّالشاذ,َّفإفَّاختيارَّابنَّرلاىدَّا

ماَّسواىاَّشاذ,َّوسيأيتَّتفصيلَّماَّفعلوَّابنَّرلاىد,َّوسببَّاقتصارهَّعلىَّالسبعة,َّوشروطَّ
َّا ختيارَّمفصّل.

 اءاتَّالسبع,َّومنَّأبرزَّىذهَّيفَّالقرََّّ(َّ بنَّرلاىدالسبعة)ادلصنفاتَّبعدَّكتابََّّتتابعت
 .لشاطيبونظموَّلإلماـَّاَّ,أليبَّعمروَّالداينَّ(التيسري)َّالكتب
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مثَّجاءتَّمرحلةَّتفريدَّالقراءاتَّوتسديسهاَّوتثمينهاَّوتعشريىاَّدفعاَّدلاَّعلقَّيفَّأذىافََّّ
ءاتَّالسبعَّاليتَّمجعهاَّابنَّكثريينَّمنَّأفَّاألحرؼَّالسبعةَّالواردةَّيفَّاحلديثَّالشريفَّىيَّالقرا

َّ.رلاىد
إفَّالناسَّإمناَّمثنواَّالقراءاتَّوعشروىاَّوزادواَّعلىَّعددَّالسبعةَّ"َّأبوَّالفضلَّالرازي:قاؿَّ

وإينَّملَّأقتفَّأثرىمَّتثميناَّيفَّالتصنيفََّّ-ألجلَّىذهَّالشبهةَّ-الذينَّاقتصرَّعليهمَّابنَّرلاىد
أوَّتعشرياَّأوَّتفريداَّإ َّإلزالةَّماَّذكرتوَّمنَّالشبهة.َّوليعلمَّأفَّليسَّادلراعىَّيفَّاألحرؼَّالسبعةَّ

لةَّعدداَّمنَّالرجاؿَّدوفَّآخرينَّو َّاألزمنةَّو َّاألمكنة,َّوأنوَّلوَّاجتمعَّعددَّ َّحيصىَّمنَّادلنزَّ
يفَّالقراءةَّعلىَّحدةَّيفَّأيََّّاألمةَّفاختارَّكلَّواحدَّمنهمَّحروفاَّخبّلؼَّصاحبو,َّوجردَّطريقا

بعدَّأفَّكافَّذلكَّادلختارَّمباَّاختارهََّّ-مكافَّكافَّويفَّأيَّأوافَّأرادَّبعدَّاألئمةَّادلاضنيَّيفَّذلك
لَّفيهاَّمتسعَّدلاَّكافَّبذلكَّخارجاَّعنَّاألحرؼَّالسبعةَّادلنزلة,َّبَّ-وؼَّبشرطَّا ختيارمنَّاحلرَّ

َّالقيام َّ.ة"إىلَّيـو
وادلقصودَّبالتفريدَّإفرادَّقراءةَّواحدةَّبالتأليف,َّوالتسديس:َّذكرَّستَّقراءاتَّيفَّمؤلفَّ

َّواحدَّوىكذا.َّواذلدؼَّمنَّذلكَّأمراف:
 ىيَّاألحرؼَّالسبعة.إزالةَّماَّتومهوَّكثريوفَّمنَّأفَّالقراءاتَّالسبعَّ -ٔ
َّبيافَّأفَّىناؾَّقراءاتَّأخرىَّغريَّالسبعَّمقبولةَّوصحيحة.َّ -ٕ
 



 مرحلة تسبيع السبعة
أي: االقتصار على القراءات السبع المشهورة، والمروية من  

األئمة الثقات في مؤلف خاص، بعد تنقيحها والتثبت من تواترها 
 وقبولها لدى الخواص والعوام. 

وكان ذلك في القرن الرابع الهجري باختيار إمام القراءات في  
هـ" حيث جمع 324عصره اإلمام ابي بكر بن مجاهد البغدادي"ت

 ءات القراء السبعة في مؤلف وسماه "السبعة".قرا
 ختيار ابن مجاهد على قراءاتهم هموالقراء الذين وقع ا

 هـ:" من المدينة. 169نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم" ت  - 1

 هـ" من مكة. 120عبدهللا بن كثير "ت    - 2

 هـ" من البصرة. 154أبو عمرو بن العالء "ت   - 3

 هـ" من الشام. 118امر اليحصبي "ت عبدهللا بن ع   - 4

 هـ"  من الكوفة. 127عصام بن ابي النجود "ت    - 5

 هـ" من الكوفة. 156حمزة بن حبيب الزيات " ت    - 6

 هـ" من الكوفة. 189علي بن حمزة ا لكسائي " ت    - 7

كلهم ممن اشتهرت إمامته، وطال عمره في اإلقراء، وارتحل  
  الناس إليه من البلدان.

 

 

 
 

  



 تي بنى عليها ابن مجاهد  اختيارهاألسس ال

أن تكون القراءة صحيحة السند، حملها رواة موثقون حت    -أ 
 زمن القارئ. 

 أن تكون القراءة مطابقة لخط المصحف العثماني.  -ب 
 أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه العربية.   -ج 

 مجاه تقييم عمل ابن

أخذت القراءات تتكاثر وتزداد، حتى وصل بها بعضهم إلى  
ً لدخول شيء من  خمسين قراءة، وأوشك ذلك أن يكون بائا

 االضطراب والتحريف على ألسنة القراء. 

م، وبالغ فجاء ابن مجاهد واجتهد لألمة والدين، والقرآن العظي 
في اجتهاده حتى استصفى سبعة من أئمة القراء في أمصار خمسة، 
هي أهم األمصار التي حملت عنها القراءات إلى العالم اإلسالمي: 

 "المدينة، مكة، الكوفة، البصرة، الشام". 

وبذلك أصبح القراء المختارون عنده سبعة، وفي قراءاتهم الف  
روه ومن جاء بعده على كتابه "السبعة"، وهو عمل أجمع معاص

 إجالله. 

وقد اختار ابن مجاهد ما اختراه من القراءات؛ ألنه أراد البالد  
 -في رايه -اإلسالمية الشهيرة بالمقرنين، فاختار منها أضبط القراء

فصادف العدد "السبعة"، ولم يقصد العدد" السبعة" لذاته، فكان 
 ا ظن البعض.اقتصاره على السبعة محض اتفاق دون قصد منه، كم

 

  



أما أن بعض العامة سبق إلى ذهنه ان ابن مجاهد اعتقد أن 
القراءات السبع هي الحروف السبعة، فهو ليس مسئوالً عن خطأ 
غيره أو وهمهم، ولو ظن ذلك ألبطل بقية القراءات، والواقع عكس 
ذلك؛ حيث إنه لم يحكم على بقية القراءات بعدم التواتر أو بالشذوذ؛ 

 المرتبة.  وإنما رآها وراء السبع في

وبهذا نرى أن ابن مجاهد وهب نفسه للوقوف على القراءات  
واستيعابها، ولم يفكر في أن يفرد لنفسه قراءة يشتهر بها وتعرف به 
وتحمل عنه، ولو فكر في ذلك الستطاع في يسر وسهولة؛ ولكن لم 
تكن هذه وجهته؛ وإنما كانت وجهته أن يستخلص لألمة أهم 

 اعت وذاعت في األمصار اإلسالمية. شتي القراءات الموثوقة ال
 



 أركان القراءة الصحيحة
 )ضوابط القراءة املقبولة(

 
 وضوابط   شروطا   حمققو علم القراءاتوضع ي لرواية القراءات القرءانية مع التسلسل التارخي

الصحيحة  صل هبذه الشروط إىل إثبات القراءاتغريها حىت يتو لتمييز القراءات الصحيحة من 
وأما ما عداها اليت استوفت هذه الضوابط،  د بتالوهتا، وهي القراءاتوالقراءة هبا والتعبوقبوهلا 

فهي القراءات الشاذة اليت فقدت أحد هذه الشروط، فيحكم بشذوذها فال تصح من القراءات 
 على الراجح.التعبد بتالوهتا القراءة هبا وال 
 ثة: ثال أركانوهي 

 تواتر القراءة أو صحة سندها. -1

 موافقة القراءة ألحد املصاحف العثمانية ولو احتماال. -2

 موافقة القراءة للعربية ولو بوجه. -3

 

فهي قراءة صحيحة جيب قبوهلا وعدم إنكارها، وإذا فإذا اكتملت هذه الشروط        
 ال يقرأ هبا وال يتعبد بتالوهتا.اختل شرط منها فهي قراءة شاذة 

ءة إال أننا جيب أن نفرق بني الشرطني األولني وبني الشرط األخري، فإذا تواترت القرا       
أو صح سندها ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال  وجب قبوهلا وإن خالفت 

فهي احلجة على اللغة وليس العكس، املشهور عند اللغويني، ألن القراءة إذا ثبت النقل هبا 
أن يكون األصل  اللغة إمنا بين على القرآن والسنة وكالم العرب، فال يصح قياس قواعدو 

 والفرع أصال .  فرعا  
ومل يثبت هبا النقل فال تقبل وإن وافقت أحد القراءة وجها  يف العربية  أما إن وافقت       

النقل هي األصل يف ثبوت القراءات، وكذا احلال إن ثبت املصاحف العثمانية، ألن الرواية و 
 حف اليتاملصفال تقبل القراءة ملخالفتها خط ا ةحف العثمانياالنقل هبا وخالفت خط املص

وترك كل قراءة مل توافق أحد هذه  اعمل هبأمجع الصحابة رضوان هللا عليهم على ال
 املصاحف.

 تواتر القراءة أو صحة سندها: الركن األول: 



يُقصددد هبذا الشددرط ثبوت الرواية القراءة وصددحة النقل هبا السددند املتصددل إىل الن     
 وال يتعبد بتالوهتا. اال يقرأ هب ف هذا الشرطصلى هللا عليه وسلم، ومىت ختل

إال أهنم اختلفوا يف اشددددددددددددددهاط التواتر، وهو نقل مجاعة عن مجاعة يسددددددددددددددتحيل        
 أول السند إىل منتهاه، على مذهبني: تواطؤهم على الكذب من 

على أن التواتر شدددددرط يف ثبوت القراءة، واسدددددتدلوا  مجهور القراء واألصووووولين -أ
 إبمجاع العلماء على اشهاط التواتر يف نقل القرآن، والقراءات جزء من القرآن.

ذهبا إىل أن التواتر ليس شدددددددرطا يف ثبوت  أبو شوووووامة املقدسوووووي وابن ا  ر  -ب
ءة، بل يكفي نقل اآلحاد، واحتج أبو شددددددددامة  ن كثريا  من القراءات اليت القرا

نقلت عن األئمة السددددددددددددددبعة القراء مل تثبت التواتر، بل نقلت برواية اآلحاد، 
وتلقتها األمة القبول وذاعت واشتهرت بني الناس، وأما ابن اجلزري فقد كان 

 .يشهط التواتر مث رجع عن ذلك إىل اشهاط صحة السند
واملشدددددددددددددهور عند مجهور القراء قدوا  وحديثا  هو املذهب األول، وهو اشدددددددددددددهاط        

 التواتر يف إثبات القراءة، وأن كل قراءة مل تنقل التواتر فهي قراءة شاذة.
  

 موافقة القراءة ألحد املصاحف العثمانية ولو احتماال:الركن الثاين: 

ويقصد هبذا الشرط أن توافق القراءة أحد املصاحف اليت مجع عثمان بن عفان        
اختالف ي هللا عنه الناس عليها، وترك كل ما خالفها من القراءات، وذلك ملا كثر رض

بعض الصحابة رضوان هللا عليهم، وكتبوا عددا من عثمان الناس يف القراءات، فجمع 
القراءة ويهكوا  املصاحف وبعثوا هبا إىل األمصار ليقرأ الناس مبا يوافق هذه املصاحف،

 مبا خيالفها.
إمجاع الصحابة  لصحة القراءة هو هذه املصاحفأحد اشهاط موافقة دليل ف       

ي هللا عنهم على االجتماع عليها، وكل من قرأ مبا خيالفها فقد خالف اإلمجاع الذي رض
 ه من زمن عثمان رضي هللا عنه إىل يومنا هذا.استقر عمل األمة علي

ليحتمل خطها أكثر  جمردة من النقط والشكلُكِتبت املصاحف العثمانية   مث إن       
ملا ُكِتب لفظ  {جه ين ىن من}مثل قوله تعاىل  ،من قراءة يف اللفظ الواحد

 مثل قوله تعاىلو ، )م ِلك( )مالك( و لك( حمذوف األلف احتمل اخلط قراءيت)م



، ملا ُكِتب لفظ )فتبينوا( جمردا [6]سورة احلجرات: {يي ىي مي خي حي}
 من النقط احتمل قراءيت )فتبينوا( و)فتثبتوا( إذ اتفق الرسم واختلف النقط.

 : نوعنيمث إن هذه املوافقة تكون على        
لقراءة موافقة للرسم موافقة اتمة، مثل هبا أن تكون ا ويقصد وافقة حمققة:م -1

حيث قرئ  [249]سورة البقرة: {مي خي حي جي يه}قوله تعاىل 
 لفظ )غرفة( بفتح الغني وضمها، وكلتا القراءتني موافقتان للرسم موافقة حمققة

 مم ام يل ىل مل}قوله تعاىل  همثلو  ،من الشكلاملصحف  خللو
لفظ )ربوة(  ألن [50]سورة املؤمنون: {ٰى ين ىن نن من زن رن

 قرئ بفتح الراء وضمها.

بقية  أحد املصاحف موافقة اتمة وختالف توافقإن بعض القراءات قد مث        
املصاحف فال تُدع د خمالفة للرسم ملوافقتها أحد هذه املصاحف، مثل قراءة 

 [100]سورة التوبة: {ىه مه جه ين}إثبات لفظ )من( يف قوله تعاىل 
حيث ثبتت يف املصحف املكي وحذفت فيما سواه، فجاءت قراءة ابن كثري 

حذف الواو من قوله تعاىل قراءة ومثل  موافقة ملصحفه،إبثباهتا املكي 
حيث حذفت  [133]سورة آل عمران: {حم جم يل ىل مل}

انفع  صحف املدين والشامي، فجاءت قراءاتالواو من لفظ )وسارعوا( من امل
 افقتني ملصحفيهما.املدين وعبد هللا بن عامر الشامي مو 

 : أو احتمالية وافقة تقديريةم -2

مثل قراءة إثبات األلف يف قوله  ،وافقة ليست اتمةمفالتقديرية هي  -أ
رد من األلف، فإن املصحف قد ج {جه ين ىن من} تعاىل

 لمثاختصارا وقراءة إثبات األلف توافقه تقديرا ألن األلف قد حذفت 
 {حت}{خب}{نن}

 {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي} مثل واالحتمالية أن حيتملها الرسم  -ب
حيث وردت قراءاتن )يسريكم( و )ينشركم( وكلتامها  [22]سورة يونس:



خللو املصحف من ألن الرسم حيتملهما  احتماليةتوافقان الرسم موافقة 
 .النقط

احتماال  فقد  حتقيقا  أو تقديرا  أو العثمانية فإذا وافقت القراءة أحد املصاحف       
استوفت هذا الشرط، وحكمنا مبوافقتها للرسم العثماين، وإن خالفت خط املصحف 
حكمنا بشذوذها ملخالفتها إمجاع الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم على مصحف عثمان 

 رضي هللا عنه.
 

 موافقة القراءة للعربية ولو بوجه:الركن الثالث: 
عربية، متفقا  عليه لوجه من أوجه ال ويُقص د هبذا الشرط أن تكون القراءة موافقة       

خمتلفا  فيه، ألن القرآن عريب نزل بلسان العرب، فال يصح أن يُقرأ مبا خيالف هذه أو 
ألن أئمة القراءة ال يعتمدون وهذا الشرط يتحقق بتحقق الشرطني األولني، اللسان، 

ات القراءة، بل يعتمدون على األصح يف النقل واألثبت يف العربية يف إثبعلى األشهر 
وقياس  قت املصاحف العثمانية وجب قبوهلافإذا ثبتت القراءة الرواية ووافيف الرواية، 

النحويني وقياس  ، ال أن تكون قواعدوجعلها حجة على اللغة قواعد العربية عليها
 على القراءة الثابتة األثر. اللغويني حجة

الغ بعض النحويني يف رد بعض القراءات ملخالفتها املشهور يف العربية، وقد      
 هرة، وهذه بعض األمثلة:وجه أقل شة لمع كوهنا موافق

محزة  قرأ [1]سورة النساء: {مي خي حي جي يه ىه}يف قوله تعاىل  مثال:
)به(، وقرأ الباقون بنصب رحام( عطفا  على الضمري اجملرور احملل يف قوله جبر لفظ )واأل

ة املنصوب، ولقد رد قراءة محزة بعض النحويني  على لفظ اجلاللرحام( عطفا  أللفظ )وا
اجملرور حبرف  البصريني لعدم جواز عطف االسم الظاهر)واألرحام( على الضمري املتصل

إعادة  دون العطفإعادة حرف اجلر، وخالفهم النحويون الكوفيون جبواز  )به( دون اجلر
ألهنا قراءة اثبتة مشهورة صحيحة، فجعلوا القراءة حرف اجلر، حمتجني هبذه القراءة 

 حجة للقياس وليس العكس.الصحيحة 

 خص حص مس خس حس جس مخ}يف قوله تعاىل  :مثال

قرأ ابن عامر الشامي ببناء الفعل للمفعول )زُيِ ن( ورفع  [137]سورة األنعام: {مص



)قتُل( انئبا  للفاعل ونصب )أوالد هم( املصدر )قد ْتل( وإضافة )شركائهم( إىل املصدر 
)قتل(، وقد فصل املفعول بني املضاف )قتل( وبني املضاف إليه )شركائهم(، وهذا 

هي قراءة ملخالفتها املشهور يف اللغة، و  راءةل بعض النحويني ينكرون هذه القالفصل جع
 جيب قبوهلا وعدم إنكارها. صحيحة اثبتة

 
فإذا اكتملت هذه الشروط الثالثة يف قراءة فهي قراءة صحيحة وجب قبوهلا والتعبد بتالوهتا، 

وذهب مجهورهم إىل صحة قراءات األئمة على صحة قراءات األئمة السبعة، وقد أمجع القراء 
الثالثة املتممني للعشرة، فقد رويت واشتهرت واستفاضت، ووافقت مرسوم املصاحف، ومل ختالف 

واحلكم بصحة هذه القراءات ال يعين احلكم بعدم صحة ما عداها، بل األمر عائد إىل العربية، 
 هذه الشروط والضوابط فإن حتققت حكمنا بصحة القراءة.

 
 أهم الكتب املؤلفة يف القراءات: 

 ه(.324بن جماهد البغدادي )تأمحد السبعة، أليب بكر  -1

 ه(.381 )تاملبسوط يف القراءات العشر، أليب بكر بن مهران األصبهاين -2

 ه(399يف القراءات الثمان، لإلمام طاهر بن غلبون )تالتذكرة  -3

 ه(437بن أيب طالب القيسي )ت، أليب حممد مكي يف القراءات السبع التبصرة -4

 ه(.444ن سعيد الداين )ت، أليب عمرو عثمان بالتيسري يف القراءات السبع -5

 هد(.444جامع البيان، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت -6

 ه(.478التلخيص يف القراءات الثمان، أليب معشر الطربي )ت -7

 هد(.540اإلقناع يف القراءات السبع، أليب جعفر بن الباذش األنصاري )ت -8

 ه(.833تبن اجلزري )، أليب اخلري حممد يف القراءات العشر حتبري التيسري -9

 ه(.833ن اجلزري )تالنشر يف القراءات العشر، أليب اخلري حممد ب -10
  



 القراءات الشاذة
 

 ات الشاذة: تعريف القراء
 : لفظ )شذ( يف اللغة يدل على االنفراد، فإن قيل: شذ فالن عن قومه، أي انفرد عنهم.لغة  

 .فقدت األركان الثالثة أو أحدها( هي كل قراءة): واصطالحا  
 وهلا ثالث صور:

وإن وافقت خط املصحف وقواعد  ة شاذةفهي قراء أو مل تتواتر انقطع إسنادها قراءة -1
 قراءة )م ل ك  يوم  الدين( وقراءة )إايك يُعب ُد(.مثل العربية، 

ت خط املصحف، فهي ها خالفقراءة مروية بسند متصل ووافقت قواعد العربية ولكن -2
قراءة شاذة، مثل قراءة )فصيام ثالثة أايم متتابعات( بزايدة لفظ )متتابعات(، وقراءة 
)وكان وراءهم ملك أيخذ كل سفينة صاحلة غصبا ( بزايدة لفظ )صاحلة(، وقراءة 

 نتني( بزايدةصالة العصر وقوموا هلل قاو )حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى 
 صالة العصر(.و )

ربية، فهي شاذة عند مجهور قراءة رويت اآلحاد ووافقت رسم املصحف وقواعد الع -3
 ، ألهنم يشهطون التواتر يف القراءة للحكم عليها الصحة.القراء

 
، يف الصالة وخارجها لشاذةلقراءات اا بتالوة عبدوالفقهاء على عدم جواز التمجهور القراء و      

اد هبا تفسرياي  جواز االستشه يرون بل نقل بعضهم اإلمجاع على املنع، على أن أكثر العلماء
  وفقهيا  ولغواي  اعتبار كوهنا أخبارا  ال اعتبار كوهنا قرءاان .

 
 أهم الكتب املؤلفة يف القراءات الشاذة:

 ه(324الشواذ يف القراءات، البن جماهد )ت -1

 ه(370البديع يف القراءات، البن خالويه )ت -2

 ه(444ءات الشاذة، أليب عمرو الداين )تالتعريف القرا -3

 ه(833هناية الربرة فيما زاد على العشرة، البن اجلزري )ت -4

 ه(1403القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، لعبد الفتاح القاضي )ت -5
   



 تمهيد –علم رسم املصاحف  -مقرر املدخل لعلم القراءات 

 1 

 تمهيد

 استخدم العلماء والمصنفون كلماٍت كثيرًة للداللة عىل مرسوم الخط، منها:

استخدم َعَلمًا عىل الكتابة والرسم مطلقا، واستخدمه األقدمون هبذا المعنى  :والكتابة الكتاب .1

 كنافع والفراء وأبي عبيدة وغيرهم.

من الكتب المؤلفة قديما يف  واستخدمه األقدمون للداللة عىل خط المصاحف، وكثير   اهلجاء: .2

 الخط والكتابة كانت تعرف بكتب الهجاء.

 معنى الهجاء:

 الذم وتعديد العيوب. 

  هجاء الحروف، وتقطيع اللفظة بحروفها، أو التلفظ بأسماء الحروف ال مسمياهتا، وتعداد

 حروف الكلمة المكتوبة.

ْطُر الصف من الشيء ر:السط .3 ْطُر أيضا الخط والكتابو ،بنى سطرا وغرس سطرا :يقال ،السَّ  .ةالسَّ

 الكتابة. :مالرق   .4

 وغلب مصطلح الرسم عىل خط المصاحف.
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 الرسم علم تعريف

من  وقيل: هو ما ليس له شخص. : َبِقيَُّة األََثروقيله هنا: أثر الكتابة يف اللفظ.بويراد َثُر، األَ  لغة:الرسم 

، ما كان من آثارها الصقًا باألرض :َرْسُم الدارونها. وقيل: هو ما َلِصَق باألَرض م، اآلثار

 .وُرسوم   َأْرُسم   والجمع

اصطالحا: علم  تعرف به مخالفة خط المصاحف العثمانية ألصول الرسم اإلمالئي وقواعده الرسم علم 

 .المقررة فيه

 العثامنية:المصاحف 

 بعث هبا إىل ستة -األرجحعىل –بكتابتها أيام خالفته، لجمع األمة، وكان عددها  d التي أمر عثمانهي 

 وهذه المصاحف: ،األمصار الكبرى من بالد اإلسالم يف ذاك الوقت

 .، أو بالمصحف اإلمامالخاصالمدين حف الخاص بالخليفة: يعرف بالمصالمصحف  .1

 المدين العام.المصحف أهل المدينة، ويعرف بمصحف  .2

 .المكيالمصحف ، ويعرف بمكةأهل مصحف  .3

 .البصريالمصحف ، ويعرف بالبصرةأهل مصحف  .4

 .البصريالمصحف ، ويعرف بالكوفةأهل مصحف  .5

 .الشاميالمصحف ، ويعرف بدمشقأهل مصحف  .6

 مصحف من هذه المصاحف الستة. يطلق المصحف اإلمام عىل أي  قد و
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 تقسيم الرسم مع التمثيل

 ثالثة أقسام:ينقسم الرسم )الخط( العربي إىل 

ويسمى اإلمالء، وهو الرسم الذي وضع قواعده علماء  الخط القياسي أو االصطالحي المخترع: .1

 البصرة والكوفة، مستمدين ذلك من المصاحف العثمانية ومن علمي النحو والصرف.

 وتعريفه: هو تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير االبتداء به والوقف عليه.

ل  ب إال أنه مل يتفق عليه واضعوه، وهو عرضة للتغيير والتبديل والتطوير.وهذا الرسم ُفص   وُبو 

ْعر، واعتمادهم يف ذلك عىل ما  الخط العروضي: .2 وهو ما اصطلح عليه أهل العروض يف تقطيع الش 

 يقع يف السمع دون المعنى، إذ المعتمد به يف صفة العروض إنما هو اللفظ.

 مثاله:

 للؤم عرضهإذا المرء مل يدنس من ا
 

 فكل رداء يرتديه مجيل 
 

 يكتب هذا البيت بحسب هذا الخط هكذا:

 إذا لمرء لميدنس منللؤ معرضهو
 

 فكلل ردائنير تديه مجيلو 
 

 وهذا هو الخط الوحيد الذي تراعى فيه المطابقة التامة بين المنطوق والمكتوب.

وهو الرسم المخصوص الذي كتبت به حروف القرآن وكلماته يف مجيع مراحل مجع  الخط العثامين: .3

 القرآن، التي آخرها كتابته يف عهد عثمان رضي اهلل عنه.

 رضي اهلل عنه.بن عفان نسبة إىل سيدنا عثمان بذلك وسمي الرسم العثماين 
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 قواعد الرسم العثماين مع التمثيل

 تنحصر قواعد الرسم العثماين المخالفة للرسم اإلمالئي يف ست قواعد:

 الحذف.القاعدة األولى: 

 الحذف لغة: اإلسقاط.

 المراد به هنا: وجود صوت ملفوظ به ليس له مقابل يف الرسم.

 حذفت من المصاحف مخسة: األلف، الواو، الياء، الالم، النون. الحروف التي

َ، ٱۡلَعَٰلَِميََأمثلة: } َ، ٱۡلِكَتَٰب  ِ َۦ ، نََٱنلَّبِي  رِيََ، يَۡسَتۡۡحِ ، وۥ 
دَ  ِي، َداوۥ  َۡلَ، ٱَّلَّ َ، ٱَّلَّ ِِِِيََن  ۡۡ  {.يِِجَٱۡۡم 

 الزيادة.القاعدة الثانية: 

 أن يكون له مقابل يف النطق، يف الوصل أو الوقف.المراد به هنا: أن يكتب حرف يف الرسم من غير 

 الحروف التي تزاد يف المصاحف ثالثة: األلف، الواو، الياء.

فَإِي ن، ِِا ئَةَِ، ُن اا َكََأمثلة: }
َ
ۡيي دَ ، أ

َ
لََ، بِأ و 

 
َ، ئَِكَـ َأ َلَٰت  و 

 
 {.َوأ

 البدل.القاعدة الثالثة: 

حرٍف، أو َرْسُم صوت بغير الرمز الذي ُوِضع له يف المراد به هنا: ما وقع يف المصحف من قلب حرف إىل 

 الكتابة العربية.

 الحروف التي وقع فيها البدل:

 األلف: رسمت واوا يف بعض الكلمات، وياًء يف كلمات أخرى.

 تاء التأنيث يف األسماء: ُرسمت هاًء مرة، وتاًء أخرى.

لَاَٰة} أمثلة: ا َ، ٱۡصَّ َِباَٰ َۡحََٰ، ٱۡر  ََٰكَ، َوٱۡضُّ تَى
َ
انََ، أ ََِيَرۡج  َِ، رَۡۡحََتَٱّللَّ  {.فَِِفَرَۡۡحَةَِٱّللَّ
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 اهلمز.القاعدة الرابعة: 

مة ومتوسطة  المراد هبا: القواعد التي ُرسمت هبا الهمز يف المصاحف بحسب موقعها من الكلمة، متقد 

 ومتطرفة، وبحسب حركتها.

 وكان عدد من الكلمات خرج رسم الهمزة فيها عىل تلك القواعد.

ِ انََ} أمثلة: ِِ ۡۡ ونََ، ت  ر  م 
ۡ
مَۡ، تَأ نَّه 

َ
ََل ءَِ، بِأ و 

 
 {.َسي َِئة َ، أ

 الفصل والوصل.القاعدة الخامسة: 

كلمة عىل حرفين فصاعدا منفصلًة عما بعدها، ما مل يكن ضميرا متصالً، وكل   األصل يف الخط أن ُتكتب كل  

أن ُيكَتَب متصال بالكلمة التي يدخل عليها، إال فيما مل يمكن  -عىل حرف واحد-حرف من حروف المعاين 

 وصله.

الخط السابق، فُرسمت مفصولة يف مواضع، وموصولة يف  وجاءت كلمات يف المصحف خالفت أصَل 

 مواضع، وقد اعتنى العلماء بجمعها وحصرها.

} أمثلة:
 َ نَََيَافَا

َ
َأ َلَّ

َ
نََلَّ ََ-َي قِيَماَأ

َ
ق اَلََأ

َ
 {.أ

 ما فيه قراءتان فرسم على إحدامها.لسادسة: القاعدة ا

فيها بأكثر من قراءة صحيحة، ولكن ال يحتملها رسم  المراد به: الكلمات القرآنية التي وردت الروايةُ 

ة التي األصلي-المصحف تحقيقا أو تقديرا، فُرسمت مفرقة عىل أحد الرسمين يف المصاحف العثمانية 

 ، وُرسمت عىل الرسم اآلخر يف البعض اآلخر.-ُأرسلت إىل األمصار

َ} أمثلة: َٱۡۡلَِميد  َاَٱۡلَغِِنُّ َه  َ َٱّللَّ َفَإِنَّ نََيَتَالَّ َِ  -َو
َٱۡۡلَِميدَ  َٱۡلَغِِنُّ َ َٱّللَّ َفَإِنَّ نََيَتَالَّ َِ  {.َو
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 فوائد اتباع الرسم العثماين

 التباع الرسم العثماين فوائد كثيرة، ذكر العلماء منها:

 اتصال السند القرآين. .1

 القراءات المتعددة الواردة يف اللفظ الواحد.الداللة عىل  .2

 الداللة عىل أصل الحركة، وأصل الحرف. .3

 إفادة بعض اللغات الفصيحة. .4

 إفادة المعاين المختلفة بطريقة واضحة. .5

 .الداللة عىل معنًى خفيٍّ دقيٍق  .6

 مجع األمة اإلسالمية وتوحيد صفوفها. .7

 المحافظة عىل ريح النبوة الطاهر. .8

 مطالبة المسلم أن يعد نفسه قبل تالوة القرآن إعدادا خاصا. .9

 عدم تجهيل الناس بأوليتهم. .10
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 بهحكم االلتزام التوقيف يف الرسم العثماين، و

 ينبغي لدارس رسم المصحف أال يخلط بين أمرين:

 هل هو توقيفي أم اصطالحي. األول: أصل الرسم

 الثاين: حكم اتباع رسم المصاحف.

أما أصل الرسم فهو اصطالحي، ومل يتعرض األئمة السابقون لهذه المسألة، وأول من ذكر أن الرسم توقيفي 

هـ(، مما نقله عنه تلميذه أمحد بن المبارك يف كتابه اإلبريز، وتابعه 1132و الشيخ عبد العزيز الدباغ )ت ه

 عىل ذلك القول بعض من جاء بعده من العلماء.

 :مذاهبرسم المصحف، فاختلف العلماء يف ذلك عىل  باعِ ات   كمُ أما ُح و

 وهو رأي مجهور العلماء. مخالفتها، وحرمة، وجوب كتابة المصاحف بالرسم العثماين المذهب األول:

 وأدلتهم عليه:

 االحتياط لبقاء القرآن الكريم عىل أصله لفظا وكتابة. .1

 كتابة القرآن الكريم بغير هذا الرسم فيه تعريض له للتغيير المستمر. .2

أن عليه أن يبذل جهده ويهيئ  jإحساس المسلم وهو يقرأ هبذا الرسم المكتوب بين يدي النبي  .3

 نفسه لتالوة القرآن، وال يتهجم عىل المصحف من غير هتيؤ أو استعداد.

 المحافظة عىل الفوائد التي ذكرها العلماء للرسم. .4

 جواز كتابة المصاحف بالرسم اإلمالئي المذهب الثاين:

 وأدلتهم عليه:

 .رسم معين للقرآن ليس هناك دليل يف الكتاب وال يف السنة عىل وجوب التزام .1
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 .مل تكن الكتابة العربية يف تلك العهود بلغت أشدها واستكملت نموها .2

 كتبه الصحابة عىل ما تيسر لهم آنئٍذ. .3

: ويرى هذا الفريق أنه ال يكتب بالرسم العثماين إال للخاصة، أما العامة فيكتب التفصيل المذهب الثالث:

 لهم بحسب القواعد اإلمالئية.

 وأدلتهم عليه:

 .فيه احتياط للقرآن .1

 .فيه مزيد عناية بالقرآن من ناحية أخرى .2

: ويرى هذا الفريق أنه ال يجوز كتابة المصحف بالرسم العثماين وإنما تجب كتابته التحريم المذهب الرابع:

 بحسب القواعد اإلمالئية.

 عليه: ودليلهم

آن ممن الخطأ يف تالوة القرقد يؤدي رسم المصحف بالرسم العثماين إىل اللبس والتخليط، ووقوع  .1

 .ال دراية لهم، فلذلك يجب تركه، وكتابته بما يعرفه الناس من اإلمالء والخط
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وبيان ركنه  وحكمه، وتعريفه، مفهومه الترتيل، األسبوع التاسع: مفردة
 تجويد الحروف األول:

 
 الموضوع:عناصر 

 وتعريفه: همفهوم الترتيل أوال:

 :وأهميته حكم الترتيل ثانيا:

 األول: تجويد الحروف: الترتيل بيان ركن ثالثا:

  

 أوال: الترتيل، مفهومه وتعريفه:

، أي أتبع بعضو الًتتيل لغة: مصدر ) رتل ( من باب التفعيل، تقول: رتل فالن كالمو 
 عضا، على مكث وتفهم من غَت عجلة.ب

واصطالحا: قراءة القرآن الكرمي بتمهل واطمئنان، مع تدبر ادلعاين، ومراعاة أحكام التجويد 
 والوقف.

 . (1) : الًتتيل: جتويد احلروف ومعرفة الوقوف –ا عنو رضي  –وقال علي بن أيب طالب 

أعاله ، رثر األوذلك على ما قالو أعالم الفن وأئمتو على ضوء  ن مها ركنا الًتتيل وقطباه،ذاوى
 .ا عنورضي  –أيب طالب علي بن اكي عن 

 معرفة الوقوف.أوال: جتويد احلروف ، رثانيا:  مها:  تيل ركنانًت لل إذا   
                                                           

  225/  1،  209/  1النشر   ((1
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 :وأهميته حكم الترتيلثانيا: 

 ، حيث أضافو ا 23الفرقان:  ﴾ تَ ْرتِياًل  َوَرت َّْلَناه   ﴿  تتجلى أمهية الًتتيل من قولو تعاىل:
 ﴾   تَ ْرتِياًل  اْلق ْرآنَ  َورَتِّلِ  َعَلْيوِ  زِدْ  َأوْ   ﴿ إىل نفسو، كما تتأكد أمهيتو من قولو تعاىل: تعاىل

ن كان بو، فإبالعمل  –الصالة والسالم عليو  –نبيو  –تعاىل  –حيث أمر ا  ،  4ادلزمل: 
مرتلة، فقد روي كانت   –الصالة والسالم عليو  –ذلك كذلك، فال يرتاب مسلم أن تالوتو 

 –ا عليو وسلم صلى  –أهنا نعتت قراءة الرسول   -رضي ا عنها  -عن أم سلمة 
  . (1) حرفا حرفامفسرة 

يصلي  –ا عليو وسلم صلى  –سول ما رأيت الر  قالت: –ا عنها رضي  –وعن حفصة  
يف سبحتو جالسا، حىت إذا كان قبل موتو بعام فكان يصلي يف سبحتو جالسا، فيقرأ السورة 

 . (2) فَتتلها حىت تكون أطول من أطول منها

َا ﴿  ، فقرأ الرجل القرآن رجاليقرئ  –ا عنو رضي  –ابن مسعود وكان    الصََّدقَات   ِإَّنَّ
مرسلة، فقال ابن مسعود: ما ىكذا أقرأنيها رسول ا ،   ٠٦: التوبة ﴾  َواْلَمَساِكُتِ  لِْلف َقرَاءِ 
َا ﴿ ف أقرأكها يا أبا عبدالرمحن ؟  قال أقرأنيها، قال: كي -صلى ا عليو وسلم  -  ِإَّنَّ

  . (3) فمدىا    ٠٦: التوبة﴾  َواْلَمَساِكُتِ  لِْلف َقرَاءِ  الصََّدقَات  

 

 

 

                                                           
  وغيرهما ، 2924 برقم 123/  8 والترمذي ، 1466 برقم  74/  2 داوود أبو    (1)
(

  النافلة الصالة: والسبحة وغيره، ، 733 برقم  507/  1 مسلم    (2
 وحسنه  ،(  ثقات ورجاله الطبراني ورواه: ) وقال ، 155/  7 المجمع في الهيثمي وذكره ، 137/  9 للطبراني الكبير المعجم    (3)

  (  2237: رقم الصحيحة في كما األلباني
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 –عموما  –فعلى ضوء اآليات واألحاديث واآلرثار أعاله وحنوىا، نرى مجهور العلماء  ، إذا
ابن  قول فقد ذكر السخاوي كرمي، إىل وجوب ترتيل القرآن البون يذى –خصوصا  –والقراء 
جيب على قارئ  ) قال:أنو  –أحد القراء العشرة  -ابن عامر الدمشقي راويي أحد  –ذكوان 

عرف سلارج القران أن يقرأ بًتتيل وترسل وتدبر... وأن يزين قراءتو بلسانو وحيسنها بصوتو، وي
  (1)  ( احلروف يف مواضعها...

إقامة حدوده، وقال ابن اجلزري : ) وال شك أن األمة كما ىم متعبدون بفهم معاين القرآن و 
اءة ادلتصلة باحلضرة متعبدون بتصحيح ألفاظو، وإقامة حروفو على الصفة ادلتلقاة من أئمة القر 

 (2)اليت ال جتوز سلالفتها ، وال العدول عنها إىل غَتىا ( صحية العربية النبوية األف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

  526/  2القراء جمال    (1
(

  210/  1 النشر   (2
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 بيان ركن الترتيل األول: تجويد الحروف:ثالثا: 

 

 تعريف التجويد:

من باب التفعيل، مبعٌت: التحسُت، يقال: جود الرجل الشيء ، مصدر جود ، جيود، لغة: 
 إذا أتى بو جيدا وأحكم صنعو، وحسنو.

على الكيفية اليت  القرآن الكرمي، بكلماتالنطق  كيفيةبقواعد وأحكام  ل اصطالحا: علم
من حيث إخراج كل حرف من سلرجو، وإعطاؤه  أنزل هبا على النيب صلى ا عليو وسلم، 

 حقو ومستحقو. 

 ء، والغنة...فحق احلرف: صفاتو الذاتية الالزمة اليت ال تنفك عنو، كاجلهر واالستعال

أحيانا، وتنفك عنو يف بعض احلاالت،   هبا احلرف ومستحقو: صفاتو العارضة اليت يتصف
 كاإلظهار واإلدغام، وادلد والقصر... 

 .معرفة صفات احلروف :، الثايناحلروف  سلارجاألول: معرفة  ويد:فهذان مها ركنا التج

 

 واضعه:

  –ا عليو وسلم صلى  –من الناحية العملية: الرسول 

 أئمة القراءة واللغة.ومن الناحية العلمية: 
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 تدوينه وأشهر المؤلفات فيه:

ال يعرف بالتحديد أول مدون يف التجويد، وإن كانت جهود العلماء قدمية يف ىذا العلم، 
ويعد كتابا : العُت للخليل ، وكتاب سيبويو، من أقدم الكتب اليت تناولت مباحث التجويد،  

وتعد  كما أن القراء كانوا يتداولون مباحثو ضمن مباحث علم القراءات، كما سيأيت بيانو،
يف يف لتألتدوين وا، أوىل زلاوالت اله (  233) ت  ادلنظومة الرائية أليب مزاحم اخلاقاين

 منها:  ،قدميا وحديثا، نثرا ونظما وقد صنف يف ىذا العلم مصنفات كثَتة،ىذا الفن، 

 ه ( . 424) ت  القيسي ، دلكي بن أيب طالب لتجويد القراءة الرعاية-1

 ه ( . 444 ت التحديد يف اإلتقان والتجويد، أليب عمرو الداين )-3

 ه ( . 322) ت  بن اجلرزي بن زلمد التمهيد يف علم التجويد، مد-2

، وىي من أشهر كتب التجويد، وأكثرىا ، البن اجلزري كذلكاجلزرية ادلقدمة :منظومة-4
 تداوال، وقد شرحت شروحا عدة.

 ه ( 1334) كان حيا عام: اجلمزوري  بن حسُت حتفة األطفال، لسليمان :منظومة-3

 1441)  ادلرصفي بن السيد عجمي  لعبدالفتاح جتويد كالم البارئ، إىل  ىداية القارئ-6
 ه ( 
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 حكمه:

 العملي، التجويد العلمي ) النظري ( وبُت التجويدبُت  ،يف احلكم فرق العلماء اققون

واجب كفائي على األمة، فيجب على خاصة (  أحكامو النظريةفقالوا إن التجويد العلمي ) 
، وتعليمو، وىنا إذا قام بو ىؤالء اخلاصة، م القرآنادلهتمُت ادلتصدرين لإلقراء وتعلالناس 

 حقهم ، بل يستحب ذلم. سقط عن بقية الناس ) العوام( فال جيب يف

عملي: وىو قراءة القرآن قراءة رلودة كما أنزلت على النيب صلى ا التجويد العن حكم  أماو 
عيٍت على كل   فواجب ،الوسعة و االستطاعحسب  عليو وسلم، وزلاولة تطبيقو يف التالوة،

  سواء يف الصالة أو خارجها.من قرأ شيئا من القرآن الكرمي للتعبد بو، 
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 اللحن:

القراءة بغَت التجويد تسمى حلنا، وال بد من معرفة اللحن لتجنبو، فاللحن يف اصطالح 
  اللف  أم ادلعٌت، وىو ضربان:القراء، ىو: اخلطأ يف قراءة القرآن الكرمي، سواء أكان يف

  خفي:)ب( و جلي )أ(

 )أ(اللحن الجلي: 

ة واإلعراب، ومببٌت ، فيخل بقوانُت اللغعلى اللف  القرآينىو اخلطأ الذي يطرأ : مفهومو
 احلريف أو احلركي. مة،الكل

أو ختفيف  ف، أو إضافة حرف، تغيَت حرف حبرف، أو حركة حبركة، أو حذف حر صوره: ك 
 ، وحنو ذلك.ففسل مشدد، أو تشديد

 .حكمو: التحرمي

 )ب(اللحن الخفي:

القراءة ) بقواعد التجويد ( ، دون اخلطأ الذي يطرأ على األلفاظ، فيخل بعرف : ىو مفهومو
 ادلعٌت واإلعراب.

 أو إدغام ادلظهر، أو إظهار ادلدغم، صوره: كًتك الغنة، أو قصر ادلمدود، أو مد ادلقصور،
 وحنو ذلك.

فيو تفصيل، فإذا كان القارئ من أىل األداء ويشتغل بعلم التجويد قراءة وإقراء  حكمو:
ن بذل اجلهد يف تعلمو، فلم يطاوعو فيأمث، وحيرم يف شأنو الوقوع يف ىذا اللحن اخلفي، أما م

أو كبَت السن، وحنومها شلن يلتمس ذلم العذر، فهؤالء كاألعجمي ،   لسانو لتصويب اخلطأ، 
 .فال يكلف ا نفسا إال وسعهاوأمثاذلم قد أساؤوا يف القراءة، لكنهم معذورون ومأجورون. 
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 صلته بعلم القراءات:

ات القرآن، لقراءات ىي: أوجو سلتلفة لقراءة كلمصلة قوية، ألن ا إن بُت القراءات والتجويد
، وال يقرأ إال (والًتتيل كما تقدم، يشمل جتويد احلروف ومعرفة الوقوف) والقرآن نزل بالًتتيل

  –وعال جل  –والتجويد: كيفية تالوة كتاب ا تعاىل ادلنزلة منو  بالًتتيل، 

بط بُت علم التجويد وعلم القراءات، يالح  أن مباحث التجويد وأصولو ومن أجل ىذا الًتا
ومسائلو كانت متداخلة يف رثنايا كتب اختالف القراء، كما يالح  وجود أبواب متعددة 
منثورة ومفرقة يف رثنايا كتب القراءات، حنو: باب االستعاذة، البسملة، اإلدغام واإلظهار، 

كالم حول سلارج احلروف وصفاهتا، ويوجد لوين، الوقف، واادلد، أحكام النون الساكنة والتن
ذلك يف أغلب كتب القراءات ادلنظومة وادلنثورة، كما يف كتاب السبعة البن رلاىد، وىو ما 

  ،  منظومتو ) طيبة النشر ( وغَتىم، وابن اجلزري يف فعلو الشاطيب يف منظومتو ) الشاطبية (

ه من ميكن أخذ ال تلقي وادلشافهة، كذلك علم التجويد،وكما اليؤخذ علم القراءات إال بال
ادلؤلفات ومن رلرد ادلصاحف، بل الجيوز، ألن كال منهما يتعلق بأداء كلمات القرآن الكرمي 

    - عليو وسلم اصلى  –على الكيفية ادلتلقاة من الرسول 
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  ركن الرتتيل الثاين : معرفة الوقوف
  عناصر املوضوع:

  أوًال: معرفة الوقوف (تعريف الوقف واالبتداء).
  نًيا: أنواع الوقوف.
  يف املصحف الشريف. لثًا: رموز الوقوف

  .مبعاين القرآنا: ارتباط الوقوف وصلتها رابعً 
  

 : ( متهيد )  
معرفة الوقوف يف كتاب هللا تعاىل من أهم علوم القرآن والقراءات اليت ينبغي لقارئ القرآن أن 

ا، وتطبيقٍ  ا ميتثل القارئ أمْ  يكون على دراية  ، هللا تعاىل بتدبر كتابه رَ هلا عند تالوته، و
ت ومقاصدُ  وتتبنيُ  الصحيح  تفسريل وطيدةً  له عالقةً  ؛ إذ إنهاله وللسامع معاين اآل

ت، وما يتبع ذلك من تعلُّ  للغة وعلومها، مما تستقيم به املعاين يف لقراءات، و هقِ لآل
  . سياقها الصحيح

 العلماءُ  ن بعده، وظلّ مِ  } به ، كما ُعين به الصحابة العنايةُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  تثبتقد  وهلذا فإنه
ليًفا.تعلُّ  به بعد ذلك على احتفاءٍ    ًما وتعليًما، ونشرًا و
قالت: كان إذا قرأ  من حديث أم سلمة  ملسو هيلع هللا ىلص: ما ثبت عن النيب ومن األدلة على ذلك

، مث  چڀٱٱڀٱٱچٱ، مث يقف،چپٱٱپٱٱپٱٱپچٱ:يقرأ، قّطع قراءته
  . )١( َمِلِك يوِم الدين   ٱ:وكان يقرأيقف، 

  يؤتى اإلميانَ من دهر وإن أحد رهةً بُ  شنالقد عِ قال : "  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر 
، وما ينبغي أن يوقف عنده فيتعلم حالهلا وحرامها ملسو هيلع هللا ىلص، وتنزل السورة على دمحم قبل القرآن
 فيقرأ ما بني هم القرآنَ يؤتى أحدُ  ، مث قال: لقد رأيت رجاًال تعلمون أنتم القرآنتفيها كما 

                                                           

ذا اللفظ يف اجلامع الكبري  )(١ برقم:  ٢/٦٧١)، وأبو داود يف سننه ٢٩٢٧برقم: ( ٥/٤٧أخرجه الرتمذي 
 ).٥٠٠٠برقم: ( ١/٨٩٣صحيح اجلامع الصغري ، واأللباين يف ١/٢٢٦)، وصحح سنده ابن اجلزري يف نشره ٤٠٠٣(
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ر ثْ نَـ  رهينثُ  ،منهعنده  فَ وقَ ، وال ما ينبغي أن يُ هرُ وال زاجِ ه رُ مِ آفاحتته إىل خامتته ما يدري ما 
  . )١( "الدَقل

 -رضي هللا عنهما-في كالم ابن عمر ) : "فه٨٣٣بو اخلري ابن اجلزري (ت:قال اإلمام أ

، وصّح بل تواتر عند تعلُُّمه، واالعتناُء به من  من الصحابة  برهاٌن على أن تعلَُّمه إمجاعٌ 
  . )٢(" السلف الصاحل

 (تعريف الوقف واالبتداء) أوًال: معرفة الوقوف : 
اء به، فيأيت ، أال وهي: تعلق االبتدهناها قبل تعريف الوقف جتدر اإلشارة إىل مسألة مهمة

بٌع له يف أحبعد الوقف االبتداءُ  شٌئ عنه، و  قريَنه يف االصطالح أصبح كامه، حىت؛ ألنه 
، بعد تعريف كلٍّ الينفّكان عن بعضهما، ومن َمثَّ عرّفومها كجزءين مرّكبني )٣(ال يُذَكر إّال به
  . )٤(منهما منفرًدا

عتبار جزئيه بعد الرتكيب.كلٍّ منهما مفَرًدا لغًة، واصطالًحا،   وإليك تعريفَ     مث تعريفهما 
  واصطالًحا:تعريف الوقف لغًة،  .١

 تعريف الوقف لغًة:  :أ  -
الوقف مصدر : ( َوَقَف) الثالثي الذي له عّدُة معاٍن، وإن كان أصُلها واحًدا ، كما قال أبو 

متكٍُّث  ه): "الواو، والقاف، والفاء: أصٌل واحٌد يدل على٣٩٥احلسني أمحد بن فارس (ت:
  . )٥(يف شيء، مث يُقاُس عليه" 

لوقف يف التالوة، وهي:رعية يف وأما معانيه الف خذ منها ما له عالقة    اللغة فكثريٌة، 
  .)١(الكّف، واالمتناع، والتثبت، واالنتظار، والسكوت

                                                           
)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، وال ١٠١برقم: ( ١/٨٣أخرجه احلاكم يف مستدركه، وغريُه،  (١)

بُسه . ١٣٤أعرف له علة، ومل خيرجاه. وانظر: املكتفى يف الوقف واالبتداء للداين ص  . والدَقل: هو رديء التمر و
  (َدَقَل) . مادة: ١١/٢٤٦انظر: لسان العرب البن منظور 

  . ١/٢٢٥النشر  (٢)
ملعىن يف القرآن الكرمي ٢/٤٤٩انظر: لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطّالين  (٣) ، والوقف واالبتداء وصلتهما 

  .٢٨، واملنتقى من مسائل الوقف واالبتداء للدكتور عبد القيوم السندي ص ٢٠للدكتور عبد الكرمي صاحل ص
، )القطع واالئتنافو( (املقطوع واملوصول)، وبه ّمسى الكسائي كتابه يف الوقف، ومن مرادفات هذا االصطالح: )(٤

  ، وبه ّمسى أبو العالء اهلمذاين كتابه . )املقاطع واملباديو(، ى أبو جعفر النحاس كتابهوبه مسّ 
 مادة: (َوَقَف). ٦/١٣٥معجم مقاييس اللغة ) (٥
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لوقوف يف القراءة قطع من جهة  ؛ وذلكومجيع هذه املعاين اخلمسة هلا عالقة ظاهرة 
  الصوت على آخر كلمة يف موضع الوقف.

  عن معىن الوقف يف اصطالح علماء القراءة. واضحةتفيد بصورة ة وهذه املعاين اللغوي
 تعريف الوقف اصطالًحا :ب :  -

  عّرف العلماء الوقف بتعريفات متعددة، وخمتلفة يف داللتها على ماهّيته اجلامعة املانعة.
  من ذلك: 

  .)٢(ها"عّما بعدَ  الكلمةِ  قطعُ  الوقف:"ه):٦٤٦تعريف اإلمام أيب عمرو بن احلاجب (ت: •
): "الوقف: قطُع الصوِت آِخَر الكلمِة ه٧٣٢إبراهيم بن عمر اجلعربي (ت:اإلمام تعريف  •

 " ً   . )٣(زما
ه): "الوقف: ترك الوصل، ٩٢٣شهاب الدين القسطّالين (ت: أيب العباس تعريف اإلمام •

ً بتنفس"    .)٤(وحدُّه: قطع الكلمة عّما بعدها ...، وقيل: قطع الصوت آخر الكلمة زما
م عنهممن العلماء على طريقتهم وكثريٌ  - بياَن هؤالء العلماء وأنَت ترى   )٥(، ومل خترج تعريفا

ومل  ملعىن الوقف، وحماولَتهم تقريَب تعريِفه للقارئ، إّال أن عليه ما عليه من املناقشات، -
  .)٦(يتحقق فيها اجلَمع واملنع 

مانًعا، جيعله راجًحا على غريه،  وقد عّرفه اإلمام ابن اجلزري تعريًفا كاشًفا حلقيقته، جامًعا
نفَّس فيه والوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمًنا يُت ًما يف األخذ به، فقال: "ومقدَّ 

عادًة بنية استئناف القراءة، إما مبا يلي احلرَف املوقوَف عليه أو مبا قبله ... ال بنّية اإلعراض، 

                                                                                                                                                                      

دي ص  (١)   مادة: (وقف). ٢/١٠٥١مادة (وقف)، واملعجم الوسيط  ٨٦٠انظر: القاموس احمليط للفريوز آ

  . ٢٣٧الشافية يف علَمي التصريف واخلط ص  (٢)
  . ٢/٩٣٣كنز املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين  (٣)
  . ٢٦٢العقود السنية على املقدمة اجلزرية له ص (٤)
بن القاصح يف كتابه: سراج القارئ املبتدي وتذكار ، وا١/٣٢٩األندلسي يف كتابه : ارتشاف الضرب كأيب حيان  (٥)

   .١٢٨: تنبيه الغافلني ص ، والصفاقسي يف كتابه١٢٤املقرئ املنتهي ص
ليس املقام مقام إطالة للمناقشة، ولكن من أهم ما يُنتقد عليها: عمومات هذه التعاريف وضعف الكشف عن  (٦)

؛ فاللغويون ال يفرقون بني الوقف، ته واستيفاء بيان ماهيته، الذهاب مبعىن الوقف إىل ما يقصده اللغويون ال القراءحقيق
  والسكت، والقطع.
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يت فيما وتبنغي البسملة معه يف فواتح السور ...، و يت يف رؤوس اآلي، وأوساطها، وال 
    .)١(اتصل رمسًا ...، وال بد من التنفس معه" 

مع هذا التحرير والبيان إّال أّن فيه طُوًال، ولعل من املمكن اختصاره وتلخيصه على أنه 
إّن الوقف: هو قطع الصوت على الكلمة زمًنا يُتنفَّس فيه عادًة بنية استئناف لقول: 

  .عنها القراءة ال بنّية اإلعراض
زمًنا دون زمن  : السكُت؛ فإنه يُقطع به الصوُت من غري تنفس وقد خرج بقيد (التنفس)

لسكتة اليسرية، واللطيفة، واخلفيفةالوقف، وهذا ما يع ، بينما يعرب عن ربَّ به عن السكت 
لسكتة الطويلة    .)٢(الوقف 

ستئناف القراءة): القطُع؛  اء القراءة، واالنصراف عنها، كأن كما خرج بقيد (النّية  وهو إ
  . )٣(رد وحنو ذلك ينتهي من قراءة حزب، أو وِ 

  تعريف االبتداء لغًة، واصطالًحا: .٢
 أ : تعريف االبتداء لغًة:  -

  . )٤(مصدر من البدء، يدل على افتتاح الشيء 
 : تعريف االبتداء اصطالًحاب:  -

  .)٥(االبتداء يف ُعرف القراء هو : الشُّروع يف القراءة بعد َقْطٍع ، أو وقف 
لقراءة بعد  ا بعد اإلعراض عنها، أو االنتهاء منها.القطعواملراد    ، أي: الَعْود إليها والبدء 

  .الكرمي أثناء تالوته القرآنَ  تنفس عنده القارئُ ، أي: استئنافها بعد كل وقف يَ الوقفوبعد 
  نًيا: أنواع الوقوف . •

ىل أقسام كثرية، خمتلفة يف أمسائها، وإن كانت قّسم العلماء الوقف يف كتاب هللا تعاىل إ
  . )١( متقاربًة يف املراد منها

                                                           

  . ١/٢٤٠انظر: النشر  (١)
ْعِلمة يف شرح املقدمة لعبد الدائم األزهري صانظر:  (٢)

ُ
 ٢/٥٦١، واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ١٩٦الطرازات امل

. 
  . ٢/٤٩٢لطائف اإلشاراتانظر:  (٣)
  . ١/٢١٢انظر: معجم مقاييس اللغة  (٤)
  . ١/٣٩٢هداية القاري إىل جتويد كالم الباري للشيخ عبد الفتاح املرصفي   (٥)
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ويرجع ذلك إىل ترادفها، وتداُخل بعضها يف بعض، وكلُّ واحد من املؤلفني يف هذا العلم 
  .)٢(يقّسم حسب مصطلحه، وال مشاّحة يف االصطالح 

وبُعًدا عن اإلطالة نذكر أقرب تلك التقسيمات إىل املراد، واليت عليها األكثرون، وهي ما 
  ليك خالصة ما ذكره:، وإ )٣(  -رمحه هللا-ذكره اإلمام ابن اجلزري 

  . واضطراري، اختياريينقسم الوقف إىل قسمني: 
، ، وهو املصطلح عليه  فإذا ّمت الكالم كان الوقُف عليه اختيار وإذا مل يتّم كان اضطرار

لقبيح) كما سيأيت. )  
ّم، وكاٍف، وَحَسن)، واالضطراري هو القسم  والوقف االختياري ينقسم إىل ثالثة أقسام: (

يت بعد الثالثة السابقة، وهو : (القبيح).   الرابع الذي 
، وليس له تعلٌُّق ف عليه واالبتداء مبا بعدهوقف الذي حيسن الوقهو الالوقف التاّم:  .١

ما . وأكثر ما يوجد عند رؤوس به لتمام املعىن ؛مبا بعده ال لفظًا وال معًىن. ومسي 
 اآلي، وعند انتهاء القصص. 

  چڃٱٱٱچٱٱچٱٱٱڃڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃچٱعلى قوله تعاىل:مثاله: الوقف 
] النتهاء احلديث عن املؤمنني، وابتدائه عن الكافرين بعد ذلك، وهو  ٥[البقرة:

  كذلك رأس آية.
، ولكن له هو الوقف الذي حيسن الوقوف عليه واالبتداء مبا بعده الوقف الكايف:  .٢

ويكثر  لالكتفاء به عما بعده.تعلق مبا بعده من جهة املعىن دون اللفظ. ومسي كافًيا؛ 
 يف الفواصل وغريها.

  چڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱچٱالوقف على قوله تعاىل:مثاله: 
  فإنه متصل مبا بعده معًىن ال لفظًا؛ ألن ما بعده تكملة لصفات املتقني.] ٣[البقرة:

                                                                                                                                                                      

ونظام األداء ، ١٥٠-١٤٩انظر ألقسام الوقف: إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجل البن األنباري ص (١)
، ومنار اهلدى يف الوقف ١٤٩- ١/١١٦، وعلل الوقوف للسجاوندي ٥٩-٢٨يف الوقف واالبتداء البن الطحان ص

  . ١٨- ١٦واالبتدا لألمشوين ص
أكثر من ثالثني نوًعا ذكرها العلماء يف أنواع الوقوف.   ذكر د. عبد القيوم السندي هذه األنواع، وّخلصها معدًِّدا  (٢)

  .  ١١٧انظر كتابه: املنتقى من مسائل الوقف واالبتداء ص 
  . ٢٣٠-١/٢٢٤انظر: النشر يف القراءات العشر  (٣)



 : معرفة الوقوفالعاشر االسبوع موضوع                       مادة : مدخل لعلم القراءات

هو الوقف الذي حيسن الوقف عليه، وال حيسن االبتداء مبا بعده؛  احلََسن:الوقف  .٣
ما إال أن الوقف عليه ،لتعلقه به لفظًا ومعًىن  ألنه يفيد  . ومسي حسًنا؛يعطي معًىن 

معًىن جيوز الوقف عليه دون االبتداء مبا بعده إال أن يكون رأَس آية فيجوز االبتداء 
 مبا بعده.

ما، وال  چپٱٱپٱچٱالوقف على قوله تعاىل:   مثاله: فإنه يفيد معًىن صحيًحا 

  للتعلق اللفظي. چپٱٱپٱٱچٱجيوز االبتداء مبا بعده: 
  

هو الوقف الذي ال يتم عليه كالم وال يفهم منه معىن؛ لشدة تعلقه الوقف القبيح:  .٤
فُريجع إىل ما قبله مما مبا بعده لفظًا ومعًىن. وال جيوز تعمد الوقف عليه إال لضرورة، 

 يتم به املعىن.

] ٥[الفاحتة: چٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿچٱٱمن :  چٿچٱمثاله: الوقف على 
  فإنه ال يفيد معًىن .

فضل جالل الدين السيوطي فقد قال اإلمام أبو ال االبتداء أنواع وأما •
؛ ألنه ليس كالوقف  "وأما االبتداء :يف ذلك ه)٩١١(ت: فال يكون إال اختيار

ملقصود تدعو إليه ضرورةٌ  ملعىن موٍف  وهو يف أقسامه   ،فال جيوز إال مبستقل 
كأقسام الوقف األربعة، ويتفاوت متاًما، وكفايًة، وُحسًنا، وقبًحا، حبسب التام 

واالبتداُء بعده قبيًحا...  حسًنا الوقفُ وقد يكون ، وفساد املعىن وإحالته ... وعدمه
  . )١(وقد يكون الوقُف قبيًحا واالبتداُء به جيًدا" 

  
  
  
  
  

                                                           
  . ٥٥٢-٥٥١/ ٢اإلتقان يف علوم القرآن  (١)
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  لثًا: رموز الوقوف يف املصحف الشريف.
وقوف القرآن، أو أوقاف القرآن هي: تلك الرموز اليت اختريت لوقف القرآن 

   .)١(الكرمي
ا القارئ على الوقف الصحيح الذي يفهم  ت.وقد ُوضعت ليستعني   به معىن اآل

ا، ويُفيد منها يف تدبره، ال سيما عوام  وجديٌر مبن حيفظ القرآن ويتلوه أن يهتم 
  الناس، وغري املتخصصني يف القرآن وعلومه.

وقد اسُتعملت يف املصاحف املطبوعة عدٌد من الرموز الدالة على الوقوف، ومعظم 
عاِمل من علماء الوقف،   عالمات الوقف امللحقة يف املصاحف اقُتِفي فيها أثرُ 

كما يف املصاحف   ه)٥٦٠اإلمام دمحم بن طيفور السجاوندي (ت: كأوقاف
كما يف   ه)٩٣٠، أو أوقاف أيب عبد هللا اهلَْبطي (ت:املطبوعة يف تركيا، والعراق

  .)٢(املصاحف املطبوعة يف املغرب العريب
يد لنظر إىل طبعة املصحف اليت  ينا، واليت هي معتَمدة ومتداولة عند أكثر و

املسلمني يف هذا العصر، أال وهي طبعة مصحف املدينة النبوية، املطبوعة مبجمع 
عالمات  ست لطباعة املصحف الشريف، جند أن هناك -رمحه هللا-امللك فهد 

مع؛ إلرشاد القارئ إىل مواضع الوقف املناسبة.   وضعتها اللجنة العلمية 
نسخة الثانية واألخرية من هذا املصحف استغنت اللجنة عن عالمة الوقف ويف ال

  .)٣(املمنوع : (ال)
هذه الرموز، وإن خالفوها يف  وقد تبعت هذه اللجنُة املوقرة جلنَة املصحف املصري

   .)٤(بعض مواطن الوقف 
ا يف آخر املصحف    الشريف:وفيما يلي بيان هلذه الرموز اخلمسة كما جاء التعريف 

                                                           

  . ٣٤٧به للدكتور عبد العلي املسئول ص انظر: معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما ينعلق (١)
ملصحف الشريف، للدكتور حازم بن سعيد حيدر ص (٢)   .١٧٦-١٧٥انظر: مدخل إىل التعريف 
ا جلنة املراجعة، وبينتها يف تقريرها ملراجعة  (٣) وذلك يف مصحف حفص، والدوري، وشعبة، والسوسي؛ ألسباب رأ

 . ٥٨-٥٦ملراجعة مصحف املدينة النبوية صاملصحف. انظر: تقرير اللجنة العلمية 
  . ٢٧٦انظر: احملرر يف علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار ص (٤)



 : معرفة الوقوفالعاشر االسبوع موضوع                       مادة : مدخل لعلم القراءات

پٱٱپٱٱٱٱٱپٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱعالمة الوقف الالزم، حنو:  )مــ(

  ].٣٦[األنعام: چپٱٱ

ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱچٱٱعالمة الوقف اجلائز جوازًا مستوي الطرفني، حنو: (ج)

  ].١٣[الكهف: چۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱۇڭ

ÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱچٱمع كون الوصل َأوىل،حنو: عالمة الوقف اجلائز(َصَلى) 

ÉٱٱٱٱٱٱٱÈٱٱÇٱٱÆٱٱÅÊٱٱٱٱÒٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱیٱٱٱٱÍٱٱÌٱٱËچ 
  ].١٧[األنعام:

ڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱڌچعالمة الوقف اجلائز مع كون الوقف َأوىل، حنو:(قـََلى) 

  ].٢٢[الكهف: چٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱڑژٱٱژٱٱڑ
يصح الوقف عالمة تعانق الوقف حبيث إذا وقف على أحد املوضعني ال   )( .:  .:

  . چڀٱٱٱڀٱٱٱپپٱٱپٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱپچٱعلى اآلَخر، حنو:
   



 : معرفة الوقوفالعاشر االسبوع موضوع                       مادة : مدخل لعلم القراءات

  ا: ارتباط الوقوف وصلتها مبعاين القرآن.رابعً 
لعلم الوقف واالبتداء ارتباط وثيق وصلة بعلوم الشريعة األخرى، كالفقه، واللغة، 

  والنحو، والقراءات ...
ت القرآن؛ إذِ كما أن له ارتباطًا وثيًقا بعلم التفسري، وبيان معاين  يت مثرًة  الوقفُ  آ

ت، ولذلك ينبغي لقارئ القرآن أن حيرص على فهم امل عىن قبل أن وأثرًا عن فهم اآل
ً  يقف؛ لكي خيتار الوقف املناسب ملعىن اآلية، وهذا فيه خطورة من جهة كونه بيا

ملراد هللا تعاىل، كما أن من جِهَله يقع يف خلط يف بيان معانيها، ويدل وقوفُه ذلك 
  على عدم فهمه ملا يقرأ من القرآن الكرمي.

 ه):٦٤٣(ت: يالسخاو  اإلمام َعَلم الدين علي بن دمحم قال
 ، وتعريفُ القرآن العظيم معاين تبينيُ  :نه العلماءدوّ  يلذفى معرفة الوقف واالبتداء ا"ف

وقد اختار  ... به يتهيأ الغوص على درره وفرائده، و فوائده ، وإظهارُ مقاصده
وجعلوا الوقف  عز وجل، وتكميل معانيه،كالم هللا   معاين ، وأئمة القراء تبينيَ العلماء

التالوة، وحيصل الفهم  ذُّ تلَ لك ، وبذه عن بعضبعضَ  ًال ومفصِّ على املعىن  اهً منبّـ 
  .)١( "، ويتضح منهاج اهلدايةوالدراية

ت وبيان معانيها كثرية يف  وأمثلة هذا االرتباط الوثيق بني هذا العلم وبني تفسري اآل
  القرآن، من ذلك: 

پٱٱٱٱٱٱڀٱٱٱٱپٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپچٱٱقول هللا تعاىل:

  ].١٩[احلديد: چٱٱٱٺڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺ

فاملعىن عنده: أن  چٱٱٺٱپپٱٱچمن رأى من العلماء الوقف على قوله تعاىل: ف
يت احلديث عن   الشهداء. الصّديقني هلم ما سبق من األوصاف، وبعد ذلك 

  .)٢(فقد أشرك الصديقني والشهداء يف الوصف واملنزلة ومن رأى عدم الوقف عليه

                                                           

  . ٥٥٤-٥٥٣مجال القراء وكمال اإلقراء له، ص  (١)
  . ٣٨٤انظر : منار اهلدى لألمشوين ص  (٢)



 علم االحتجاج للقراءات

 (توجيه القراءات)

 

 تعريفه: 

 :االحتجاج يف اللغة

 ہ ہ ۀ ۀ]: الدليل والربهان، ومنه قول اهلل عز وجل: احلجة، ومعناه: أصله من 

ُتقَصد؛ ألن القصد : مسيت حجة ألهنا ُتَحج، أي: "، قال األزهري رمحه اهلل{051:البقرة} [ ہ

 . هلا وإليها

 

 :االصطالحواالحتجاج يف 

عىن بالكشف عن وجوه القراءات واالحتجاج هلا، سواء بسندها أو رمسها أو تفسريها أو علم ُي وه 
 . إعراهبا أو غري ذلك مع ذكر األدلة

  

                                                           
 
 (. 3/15))تهذيب اللغة، لألزهري  



 مسمياته: 

 :علم االحتجاج للقراءات يطلق عليه عدة مسميات، مجيعها تدل على هذا العلم، منها

كتاب  ومنه. م عند املتأخرين واملعاصريناملسميات هلذا العلوهو من أشهر  ،القراءات توجيه/  
أبو احلسن شريح حممد : ، ملؤلفه[اجلمع والتوجيه ملا انفرد به يعقوب بن اسحاق احلضرمي البصري]

 (.هـ٩٣٥ت)الرعيين اإلشبيلي األندلسي 

 (.٣73ت)أيب منصور األزهري : ، ملؤلفه[معاين القراءات]: ومنه كتاب :معاين القراءات/ 2

ابن أيب مرمي : ، ملؤلفه[اإليضاح يف وجوه القراءات وعللها]: ومنه كتاب :علل القراءات/ ٣
 .الشريازي

احلسني بن خالويه : ، ملؤلفه[إعراب القراءات السبع وعللها]: ومنه كتاب :إعراب القراءات/ 4
 (.هـ٣73ت)

 .وغريها من املسميات

  



  للقراءاتالبواعث على التأليف يف علم االحتجاج: 

 :بواعث التأليف يف علم التوجيه عديدة، من أمهها

، وذلك بالكشف عن وجهها، وبيان صحتها الدفاع عن القراءات القرآنية من الطعن فيها/  
وسالمتها، والرد على ما يثار حوهلا، سواء من علماء اللغة والتفسري الذين يضعِّفون ويطعنون يف 

أو من األعداء الذين جيدون يف علم القراءات طريقا للطعن يف بعض القراءات الثابتة الصحيحة، 
 .القران الكرمي

 .اليت وضعها العلماء لبيان القراءات الصحيحة من غريها توضيح األركان الثالثة/ 2

، فالباعث هو التوضيح واإلفهام بيان معاين اآليات اليت ُقرئت بأكثر من قراءة وتفسرِيها/ ٣
 .القراءات الواردة فيهاملعىن اآلية على 

، ببيان معىن القراءات والروايات اليت ُذكرت شرح الكتب اليت َذكرت القراءات والروايات/ 4
[ التبصرة]الذي كتبه مؤلفه شرحا لكتاب [ الكشف عن وجوه القراءات وعللها]يها، ككتاب ف
 .له

 .وهناك أسباب عديدة غري ما ُذِكر

  



 مراحل علم االحتجاج للقراءات: 

 :مراحل وقد كان على عدة

 :زمن النيب والصحابةيف للقراءات االحتجاج مرحلة  -

 :ميكن أن جنعل هذه املرحلة منقسمة إىل

االحتجاج للقراءات بدأ منذ عصر النبوة، حيث بدأ : الوحيالنبوة و االحتجاج يف زمن/  
انتشار القراءات القرآنية، فهذا احلديث الذي ورد يف اختالف عمر بن اخلطاب وهشام بن حكيم 

يف قراءة سورة الفرقان، كل منهم احتج على صاحبه بسند القراءة، فقد قال رضي اهلل عنهم 
لقد أقرأنيها رسول اهلل على غري القراءة اليت : )، وقال عمر(هكذا أقرأنيها رسول اهلل: )هشام

 .ومن مث ذهبا إىل النيب فصحح قراءة كل منهما( مسعتك تقرأ

وكثري من الصحابة الذين اختلفوا يف القراءة يف تلك الفترة كأيب وابن مسعود وغريمها كانت 
 .هذه حجتهم

ابة رضي اهلل عنهم جعل الصح اختالف القراءات الوارد عن :االحتجاج يف زمن الصحابة/ 2
، فقد ورد يف تفسريالطربي عن ابن عباس رضي كل منهم يظهر احلجة لقراءته ووجه اختياره هلا

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]: اهلل عنهما توجيه القراءة يف قوله تعاىل

بالتخفيف، ويرى أن وجه القراءة هي  [ ٴۇ]: يقرأ {001:يوسف} [ ۋ ۋ

 ائ]: يقع ذلك منهم، واستشهد بقوهلم ظنت أهنم قد ُأخلفوا الوعد، وكانوا بشرا أن الرسل

 .{402:البقرة} [ وئ ەئ ەئ

وقد أخرج البخاري يف صحيحه إنكار عائشة رضي اهلل عنها هلذا التوجيه، فقد روى عن عروة 

 [ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]: عن قوله تعاىلبن الزبري أنه سأل عائشة رضي اهلل عنها 

، [ بالتخفيف يف األوىل والتشديد يف الثانية]ِذبوا أم ُكذِّبوا ؟ أُك: قلت: ، قال{001:يوسف}
. واهلل لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن: ، قلت[بالتشديد]بل كذِّبوا : قالت

 ؟[خمففة] [ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]لعلها : فقلت. لقد استيقنوا بذلكأجل لعمري؛ : قالت



هم أتباع الرسل : فما هذه اآلية؟ قالت: قلت. لتظن ذلك برهبا مل تكن الرسل! معاذ اهلل: قالت
الذين آمنوا هبم وصدقوهم، طال عليهم البالء، واستأخر عليهم النصر، حىت إذا استيأس الرسل 

 .ممن كذهبم من قوهلم، وظنت الرسل أن اتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر اهلل عند ذلك

اس رضي اهلل عنهم واحتجاج كل منهم باملعىن والتفسري فهذا التوجيه الوارد عن عائشة وابن عب
يدل على تقدم علم االحتجاج للقراءات القرآنية، والقراءتني الواردتني يف الروايات السابقة من 

 .القراءات املتواترة الصحيحة

 

 :ومن بعدهم يف زمن التابعني للقراءات مرحلة االحتجاج -

 :وتنقسم هذه املرحلة إىل قسمني

 :االحتجاج يف آراء فردية: األولالقسم 

وهو التوجيه الفردي لبعض القراءات دون تدوين، أو هي النقوالت اليت وردت عن األئمة 
 .والقراء من دون تدوين وتأليف

بغري ألف يف  {2:الفاحتة} [ ٺ ٺ ٺ ٺ]: ا روي عن عاصم اجلحدري أنه قرأم: مثاله

 ڍ ڇ ڇ]: أن يقرأيلزمه : "بألف، فقال [ ٺ]، واحتج على من قرأ [ِكِلَم]

 .بألف{ {4 -0:الناس} [ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ۆ ۆ ۇ]: نعم، أفال يقرؤون:  عمرو فقالفذكرت ذلك أليب: قال هارون األعور

 ".{001:املؤمنون} [ ۈ ۈ

 .والنقول الواردة عن األئمة كثرية

 

 :التأليف يف علم االحتجاج: القسم الثاين

 :ان ذلك على نوعنيعلم االحتجاج، وكحيث أخذ العلماء يؤلفون الكتب يف  



، كالتفسري وإعراب القران ومعان إدخال علم التوجيه واالحتجاج ضمن مؤلفات أخرى/ 1
 .القران واللغة وغريها

 :مثاله

 (.قرآن النحو: )، وهو الكتاب الذي يسمى(سيبويه)عمرو بن عثمان : ملؤلفه[ الكتاب: ]كتاب

 .حممد بن جرير الطربي: ، ملؤلفه[جامع البيان عن تأويل آي القران] :كتاب

 .حيىي بن زياد الفراء: ملؤلفه[ معاين القران: ]كتاب

، وذلك بإفراد مؤلف يف بيان حجج القراءات التأليف يف علم االحتجاج والتوجيه قصدا/ 2
 .وأوجهها وتعليالهتا

  



 أهم املؤلفات يف علم التوجيه واالحتجاج: 

أول كتاب اختلف العلماء يف حتديد أول من ألف يف هذا العلم، ولكن الذي ذكره أكثر الباحثني أن 
 .[73 ت]أليب عبد اهلل هارون بن موسى األعور [ وجوه القراءات: ]ُألِّف يف هذا العلم هو كتاب

 

 :أهم املؤلفات يف علم االحتجاج

 .أليب منصور األزهري[ معاين القراءات]كتاب  -

 .أليب عبداهلل بن خالويه[ إعراب القرءات السبع وعللها]اب كت -

 .أليب علي الفارسي[ احلجة للقراء السبعة]كتاب  -

 .أليب الفتح ابن جين[ احملتسب يف تبني وجوه شواذ القراءات]كتاب  -

 .ملكي بن أيب طالب[ الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها]كتاب  -

 .للبنا الدمياطي[ بالقراءات األربع عشر إحتاف فضالء البشر]كتاب  -

 

 .وكتب التوجيه غريها كثري



 أقسام االحتجاج للقراءات وأمثلته

 

 :فيه فةلالكتب املؤتجاج للقراءات من جهة أقسام االح* 

 :تنقسم الكتب املؤلفة يف توجيه القراءات إىل أنواع 

 .الكتب املؤلفة يف توجيه القراءات املتواترة والشاذة  -

 .الكتب املؤلفة يف توجيه القراءات املتواترة -

 .الكتب املؤلفة يف توجيه القراءات الشاذة -

 .توجيه أحد القراءات، أو بعض القراءات احملددةالكتب املؤلفة يف  -

 

 :كتب توجيه القراءات يف الدراسات اللغوية احلديثة هلا أقسام أخرى، وهيو

 .الكتب املؤلفة يف التوجيه الصويت للقراءات -

 .الكتب املؤلفة يف التوجيه الصريف للقراءات -

 .الكتب املؤلفة يف التوجيه البالغي للقرءات -

 .راءاتقالكتب املؤلفة يف التوجيه النحوي لل -

 .ملؤلفة يف التوجيه الداليل للقراءاتالكتب ا -

  



 :اأنواعهأصول العلل و من جهة أقسام االحتجاج للقراءات* 

 :ية إىل عدة أقسام، منهاء األوجه القرائتنقسم العلل والتوجيهات اليت يعلل هبا العلما

 .االحتجاج للقراءات باآليات القرآنية األخرى/ 1

، {311:طه} [ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى]: وقوله تعاىل: ) قال ابن خالويه: مثاله

يث البينة غري ، وقرأ الباقون بالياء؛ ألن تأنلتأنيث البينة ؛عمرو ونافع وحفص عن عاصم بالتاء قرأ أبو
، واالختيار التاء؛ ألن القران يشهد لبعض، وكان مجاعة من الصحابة والتابعني حيتجون ...حقيقي 

 ى]، فهذا شاهد {4:البينة} [ ڳ ڳ گ]: لقران على بعض، قال اهلل تعاىللبعض ا

 .( [ ى

 .االحتجاج للقراءات برسم املصحف/ 2

: {31:الزمر} [ يئ ىئ مئ]: ياء وحذفها من قولهقال ابن خالويه يف توجيه إثبات ال: مثاله

 (.ة يف السوادباأللف أن يقف بالياء ألهنا ثابتواالختيار ملن حرك الياء )

وهي كذلك يف مصحف أهل : )وأيضا هناك العديد من القراءا اليت يوجهها أهل التوجيه بقوهلم
 .وغريها( أهل مكة)أو ( الشام

 .باملعىن والتفسري، وهو كثري يف كتب التوجيه االحتجاج/ 3

ابن ، قال {13:البقرة} [ مئ حئ جئ ی ی]: لقراءات الواردة يف قوله تعاىلتوجيه ا: مثاله

 حئ جئ ی ی]: روي يف التفسري يف تأويل قوله وحجتهم ما: )[احلجة]زجنلة يف كتابه 

 (.قبلها، فإذا كان آدم القابل، والكلمات املقبولة: أي [مئ

 



 .، وهو أكثر وأغلب مايف كتب التوجيهاالحتجاج باللغة والنحو/ 4

، {رِيَغ}: جبر قوله {3:الفاحتة} [ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]: توجيه قوله تعاىل: مثاله

، وجيوز على { الذين}؛ فألنه نعت لـ {رِيَغ}ومن كسر [: )السبعة]قال ابن جماهد يف كتابه 
 (.عليهِم املغضوِب غرِي صراَط: - البدل -التكرير 

  



 :أمثلة االحتجاج ألصول القراءات والفرش* 

 .مبا أغىن عن إعادته[ الفرش -األصول ]سبق يف الدروس املاضية تعريف مصطلحي 

 

 :توجيه بعض أحكام األصول -

 :والقصر املد/ 1

 .سكون أو مهز مالقاة عند اللني أو املد حرف صوت زمن إطالة: هو املد

 .عليه زيادة غري من اللني أو املد حرف إثبات :هو والقصر

 .سبب إىل الحتياجه عنه فرع واملد سبب، إىل احتياجه لعدم األصل هو القصر

 اإلسراع عند سقوطه من خوًفا املد حلرف وبياًنا حمقًقا، باهلمز النطق على االستعانة: املد وجه -
 خفاًء يزداد ولئال ليظهر، املد حرف يف فزيد -الشدة حروف من ألنه- بعده اهلمزة وصعوبة خلفائه

 .شديد قوي حرف هو الذي للهمز مبالصقته

 بصدد كان ملا بعده الواقع اهلمز ألن عليه؛ زيادة غري من أصله على احلرف بقاء: القصر وجه -
 .حكًما الوصل حالة يف يعَط مل - املنفصل املد يف كما - الوقف حالة يف الزوال

 

 :واإلمالة الفتح /2

 .احلركة تقبل ال األلف ألن احلرف؛ فتح منه رادامل وليس احلرف، بلفظ الفم فتح عن عبارة :الفتح

 .الياء حنو وباأللف الكسرة، حنو بالفتحة تنحَو نأ :واإلمالة

 :قسمني إىل وتنقسم



: حنو يف والكسائي محزة كإمالة ،[احملضة اإلمالة] أو [اإلضجاع]: هلا ويقال: الكربىاإلمالة  -أ

 .الضحى سورة آي رءوس من [ ڈ ڎ] ،[ ڍ ڍ] ،[ چچ]

 ولفظ الفتح لفظ بني: أي .[اللفظني بني] أو [بني بني] أو [التقليل]: هلا ويقال: الصغرى اإلمالة -ب
 .الكسائي دوري ورواية عمرو، أيب اإلمام وقراءة ورش، اإلمام ةرواي يف كما اإلمالة،

 احلجاز، أهل لغة :الفتح الكرمي، القرآن هبما نزل فصيحتان لغتان أهنما: واإلمالة الفتح وتوجيه
 .وأسد وقيس متيم من جند أهل عامة لغة :واإلمالة

 .القراءات كتب من مواضعها يف ُذكرت كثرية أسباب ولإلمالة

 من أخف واالحندار باإلمالة، وينحدر بالفتح يرتفع اللسان ألن باحلرف؛ اللفظ سهولة: وفائدته
 .االرتفاع

 

 

 :توجيه بعض مواضع الفرش -

 .{9:البقرة} [ ڇ ڇ چ چ]: تعاىل قال /1

 :قراءتان [ما] بـ املسبوقة [ چ] كلمة يف

 عامر وابن ويعقوب جعفر أيب: قراءة وهي .الدال وفتح اخلاء وسكون الياء بفتح:  [ چ] -

 .والكوفيني

اِدعون] -  وأيب كثري ابن نافع: قراءة وهي .الدال وكسر بعدها وألف اخلاء وفتح الياء بضم :[ُيخ

 .عمرو

 



 

 :األوىل القراءة توجيه *

: القاضي كقول [املنافقني من] واحد جانب من املفاعلة أن على ،[َخَدَع] مضارع: [ چ]

 .وحده القاضي من واملعاقبة اللصَّ، عاقبُت

 الرسم ويؤيدها النفس، يف ما خالف إظهار: واخلداع واحد، مبعىن وخادع خدع: اللغة أهل قال
 .حتقيًقا املصحفي

 :الثانية القراءة توجيه *

ِ  ُي ]  على إما واملفاعلة اآلية، يف األوىل الكلمة ملناسبة هكذا ُقرئت ،[املفاعلة] باب من: [عونا

 .كذلك أنفسهم ومتنيهم األباطيل، من مينوهنا مبا أنفسهم خيادعون هم إذ جانبني؛ من فتكون باهبا،

 .باهبا على تكون ال واملفاعلة - األوىل القراءة يف كما - واحد جانب من تكون أن وإما

 

 .{3:النساء} [ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]: تعاىل قال /2

 :بوجهني ُقرئت [ ٹ ٹ] كلمة

 .محزة اإلمام قراءة وهي امليم، خبفض [واألرحام  ] -

 .العشرة باقي قراءة وهي امليم، بنصب [ ٹ ٹ] -

 :األوىل القراءة توجيه *

 أعيد أو الكوفيني، مذهب على [ه  ب  ] يف اجملرور الضمري على عطف: باخلفض [واألرحام  ]

 .صلتها على وحثًّا لألرحام تعظيًما القسم على وجر به، للعلم وحذف اجلار



 :الثانية القراءة توجيه *

 وزيًدا، به مررت: كقولك ؛ [ه  ب  ] حمل على أو اجلاللة، لفظ على عطف: بالنصب [ ٹ ٹ]

 سبحانه فنبه فيها، مندرج األرحام وقطع خمالفته، اتقوا: املعىن إذ العام؛ على اخلاص عطف من وهو
 .منه مبكان صلتها أن على تعاىل بامسه وقرهنا بذلك وتعاىل
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 مفردة االسبوعين: الثالث عشر والرابع عشر: تراجم القراء:

 تراجم القراء العشرة:اوال: 

 تراجم القراء األربعة:ثانيا:

 علماء القراءات: من القراء المشهورين  تراجم:ثالثا

 

 توطئة:

من قراء وفقهاء  سلفنا الصالح، إن تقليب النظر وإجالة الفكر في سير وتراجم أئمة اإلسالم،
 :منهاتعود على طالب العلم بالنفع الكبير،  عظيمة لو فوائد وتتبعها، وأدباء،

 :وأحوالهم بمواعظهم واالعتبار  ،واقتفاء أثرىم ،بهم  االقتداء -1

 :األعرابي ابنُ  قال

 وَمْشهدا َغْيًبا مأمونون ألِبَّاءُ * * * حديَثهم نََمل   ما ُجَلساءٌ  لنا

 ُمَسدَّدا ورأيًا وتأديًبا وعقالً * * * مضى ما علمَ  علمهم من يُفيدوننا

 يدا وال لسانًا منهم يُ ت ََّقى وال* * *ِعْشرةٍ  سوء وال ُتخشى فتنةٍ  ِبال

 ُمفنَّدا فلستَ  أحياءٌ : قلتَ  وإن* * *  كاِذبٌ  أنتَ  فال أمواتٌ : قلتَ  فإن

 : الرحمة ونزول القلب صالح -2

 صالح في يكفي يكاد ال الحديث وسماع بالفقو االشتغال رأيت" : اهلل رحمو الجوزي ابن قال
 النقل، مقصود تناولوا ألنهم. الصالحين السلف سير في والنظر بالرقائق يمزج أن إال القلب،
 . بها والمراد معانيها ذوق إلى بها المأمور األفعال صور عن وخرجوا
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 :نفسو قدر اإلنسان معرفة -3

 درجات عن وتخلفو تقصيره عرف السلف سير في نظر من": اهلل رحمو القصار حمدون قال 
 ".. الرجال

 ,  فكرىم وعصارة تجاربهم خالصة من فادةاال -4

والمشقة في تحصيلو، ثم تعليمو وتأليف  في سبيل تعلم العلم عظيم ما بذلوه الوقوف على-5
 .م كما بذلوا لبذل للعيو  ويقتفى أثرىم،  لهم، ىيدعو  ما بذلوه، شكر لهميفالمؤلفات فيو، 

 

والتي  ،اء القراءاتممع تراجم موجزة لبعض القراء وعل فسنقفكان ذلك كذلك، ن  إف     
بيانا لحالهم، وإيضاحا لمكانتهم، وأنهم أمناء على كتاب  عني بتقييدىا علماء السير والتراجم،

بالتشهي،  يتهمهم بقراءة القرآنيتجنى عليهم و لشك إلى من جهل حالهم، فاهلل، حتى ال يتطرق ا
     .الثقات بطيناخ الضرواية وتلق من أفواه الشيو  أو حسب ما يرونو ، من دون

 وأشهر كتابين في سير وتراجم القراء ىما: ىذا       

على الطبقات واألعصار، وىو من تأليف العالمة: شمس الدين أبو  معرفة القراء الكبار ،-1 
 ه (  748 – 673) لذىبي اعبداهلل محمد 

محمد بن  في طبقات القراء، وىو من تأليف العالمة: شمس الدين أبو الخير، غاية النهاية -2و
    ه ( 833 – 751 ) الجزريبن محمد 
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 :العشرة القراء تراجم: والأ

اومة مد نسبة -اهلل عليو وسلمصلى  –من نسبت لهم القراءات العشر المتواترة عن النبي وىم 
  ، وىم: ورأي واجتهاد اختراعو  ابتداع ، ال نسبةواشتهارقراءة وإقراء و 

 ه (  169 – 77اإلمام نافع المدني ) -1

را طويال، نيفا عن سبعين سنة، وقال ، وأقرأ الناس دى المدينة، الناس في القراءة ب إمامكان 
نافع من أطهر الناس خلقا، ومن أحسن الناس قراءة، وكان  كان ) قالون وأحد رواتو وىو تلميذه

 أخذ القراءة عن سبعين من التابعين،و    (  سنة ستين المبوي المسجد في وصلى زاىدا جوادا،
، وىو قرأ على  -اهلل عنو رضي  –، الذي قرأ على أبي ىريرة األعرج عبدالرحمن بن ىرمز  منهم

 على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم القرآن ،  عرض  وأبي،   –اهلل عنو رضي  –أبي بن كعب 
  ورشو ، قالون:   اشتهرت قراءتو بروايتيثر ، و ولو تالميذ ك

 

 ه (  127 – 45اإلمام ابن كثير المكي ) -2

 جاىد علىمجبر، و  نىد بامج منهم : ، طائفة كبيرة علىقرأ إمام الناس في القراءة بمكة، و كان 
ولقي عددا من ،  -اهلل عنو رضي  –على أبي بن كعب وىو  –اهلل عنهما رضي  –ن عباس اب

 قنبل، و البزيبروايتي:   قراءتو اشتهرتو  وتالمذتو كثر،  الصحابة كأنس بن مالك،

 

 ه (  154 – 68اإلمام أبو عمرو البصري ) -3

أىل الحجاز،  عنالقراءة فأخذ  قرأ على خلق كثير، ويعد أكثر القراء شيوخا،مقرئ أىل البصرة، 
كان   وأىل البصرة، فعرض بمكة على مجاىد، وسعيد بن جبير، وعكرمة بن خالد، وغيرىم، 

 ووتلقى القراءة عنده خلق ال يحصون كثرة، ، عالما بالقران والعربية، مع الصدق والثقة والزىد
 السوسي،  و الدوري :بروايتي قراءتو اشتهرت
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 ه (  118 – 8اإلمام ابن عامر الدمشقي ) -4

نا إلى قريب ، وال زال أىل الشام قاطبة على قراءتو تالوة وصالة وتلقيإمام أىل الشام في القراءة
قال يحيى بن  ،ألموي بها،  وكان إمام الجامع ا وولي القضاء بدمشق الخمسمائة الهجرية،

وقد ائتم بو الخليفة عمر بن  الحارث: وكان رئيس الجامع ، ال يرى فيو بدعة إال غيرىا،
 ثبت سماعو من جماعة من الصحابة، كعثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان،   ، العزيزعبد

 ،  -اهلل عنهم ضي  –وغيره من الصحابة   –اهلل عنو رضي  –وأخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء 

 كوانذ ابن ، و ىشام  :يبروايت قراءتو اشتهرتو  وقد تلقى القراءة منو كثيرون، 

 

 ه (  127ت  الكوفي )  اإلمام عاصم-5

وإليو انتهت رئاسة اإلقراء بها، بعد موت شيخو التابعي أبي عبدالرحمن  بالكوفة، كان شيخ األقراء
زر والتابعي: ،  -اهلل عنو رضي  –أنس بن مالك الصحابي: قرأ على كثيرين منهم: كما   السلمي،

قال تلميذه: شعبة بن عياش: كان األعمش وعاصم وأبو حسين  وغيرىما،بن حبيش األسدي، 
   وجاء رجل يقود عاصما فوقع وقعة شديدة، فما كرىو وال قال لو شيئا. سواء، كلهم ال يبصرون، 

 شعبة، وحفص وايتيبر  قراءتو اشتهرت ووقرأ عليو كثير، 

 

 ه (  156 – 87 )الكوفي   الزيات  اإلمام حمزة -6

سمي بالزيات النو كان يجلب الزيت من العراق الى حلوان، والجبن والجوز من العراق للكوفة، 
 عابد بالقران والفرائض والعربية، عالم ثقة،القراءة بعد عاصم واألعمش،  إمام الناس فيوكان 
و أعالم مشهورين، كسفيان على كثيرين، وروى القراءة عن ن الورع ، أخذ القراءة عرضا، ثخيخاشع

 بروايتي:  خلف، وخالد قراءتو اشتهرتو الثوري، 
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 ه (  189 – 119اإلمام علي الكسائي الكوفي ) -7

انتهت اليو رئاسة االقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات، وكان صادق اللهجة، ومؤسس المدرسة 
ىارون الرشيد وولده محمد األمين، فحصل لو رياسة العلم والدنيا،  وكان مؤدب النحوية بالكوفة،

 قراءتو اشتهرت و، وكان فيو دعابة، وقد تلقى القراءة عن كثيرين، كما تلقى عنو خلق كثير
 الدوريالحارث، و  أبي :بروايتي

 

 ( ه 137اإلمام أبو جعفر المدني ) ت -8

،  -اهلل عنهما رضي  –صلى بعبداهلل بن عمر كان امام اىل المدينة في القراءة، تابعي مشهور، 
رة ، وعبداهلل بن عياش، رضي عبدالو بن عباس، وأبي ىري :الصحابة  على كل من وعرض القرآن

 ابن جماز، و ابن وردان :ايتيرو ب قراءتو  اشتهرتو  ن كثيرون،، كما عرض عليو القرأ عنهماهلل 

 

 ه (  275 – 117اإلمام يعقوب الحضرمي البصري ) -9

وائتم بو في اختياره  تقيا فاضال ورعا زاىدا، ، العربيةالقرآن و عالما ب إمام أىل البصرة ومقرئها،
وقراءتو عامة البصريين بعد ابي عمرو البصري، فهم أو أكثرىم على مذىبو، أخذ القراءة عن طائفة 

 رويسروح، و  :بروايتي  قراءتو اشتهرتو  ، وروى القراءة عنو عرضا كثيرون، من المتقنين

 ه (  229 – 157)   البغدادي البزار اإلمام خلف بن ىشام-17

صحيحو، وأحمد بن وحدث عنو مسلم في كان إماما في القراءة، ثقة، زاىدا، عابدا، عالما، 
حرفا ، ومن ثم (  127اختيار في القراءة خالف فيو شيخو حمزة في )  ولوحنبل، وعدد كثير، 

يقول: )  البزار وقال حمدان بن ىانئ المقرئ: ) سمعت خلف بن ىشام عد من القراء العشرة،
بروايتي:   قراءتو اشتهرتو   علي باب من النحو، فأنفقت ثمانين ألف درىم حتى حذقتو (  أشكل

 إدريس، و إسحاق
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 :المكملون لألربعة عشر األربعة القراء تراجم:ثانيا

قراءة )والتي اصطلح على تسميتها:  التواتر التي لم تصل حد  وىم من اشتهرت عنهم القراءات
 وىم: التي مر الحديث عنها مفصال في دروس سابقة في ىذا المقرر،  ( شاذة

 ه ( 117 – 21الحسن البصري ) -1

من خيرة التابعين، وأخبار علمو وزىده معروفة يضرب بها المثل، قرأ على حطان الرقاشي عن أبي 
، وعلى أبي العالية عن أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعمر  -اهلل عنو رضي  –ري موسى األشع
 :بروايتي  قراءتو اشتهرتو  ، وغيرىم، روى عنو وسمع منو كثير، -رضي اهلل عنهم  - بن الخطاب

 .الدوري، و البلخي

 ه (  123) ت المكي ابن محيصن -2

عرض القرآن  بالعربية، –عصره في  –مقرئ أىل مكة، معاصر ابن كثير المكي، وأعلم قراء مكة 
 اشتهرتو  ، ولو تالميذ، -ما اهلل عنهرضي  –على: مجاىد بن جبر، و درباس مولى ابن عباس 

 .ابن شنبوذ، و البزي :بروايتي  قراءتو

 ه (  148 – 67)  الكوفي سليمان األعمش-3

زر بن حبيش،  منهم: عرضا عن طائفة،أخذ القراءة   انبا للسالطين،كان حافظا ثبتا، ورعا مج
عرضا وسماعا:  عنو القراءة وعاصم بن أبي النجود الكوفي، وغيرىما، وروى عن خلق كثير، وروى

 المطوعي، الشنبوذي :بروايتي  قراءتو اشتهرتو  وغيره، –القراء العشرة أحد  –حمزة الزيات 

 ه (  272 – 128)  البصري يحيى اليزيدي-4

الذي خلفو للقيام بها وىو  –ي عمرو بن العالء إمام نحوي مقرئ ثقة، أخذ القراءة عرضا عن أب
 –الدوري والسوسي  أيضا عن حمزة الزيات، وغيرىما، ومن تالمذتو الذين روى القراءة عنو:وأخذ 
 ابن فرحابن الحكم، و  :بروايتي  قراءتو اشتهرتو  وغيرىما، –أبي عمرو البصري راويا 
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 : القراءات علماء من المشهورين القراء بعض تراجم:ثالثا

  ه (  342 – 245غدادي ) ابن مجاىد الب-1

صاحب الكتاب المشهور: ) السبعة ( طلب العلم منذ نعومة  بعة،شيخ الصنعة، ومسبع الس
شيوخ القراءات أكثر  ، حتى قال ابن الجزري: وال أعلم أحدا منعليوالطلبة أظفاره، وازدحم 

عبدالرحمن بن عبدوس أبو الزعراء، قرأ عليو منهم:  قرأ على كثير من األعالم،  تالميذ منو،
  كابن خالويو النحويوقرأ عليو أعالم كثير،   عشرين ختمة لنافع وعليو اعتماده في العرض،

 

 :ه (  444 – 371) القرطبي   دانيالأبو عمرو -2

أخذ القراءات وسمع الحديث من جماعة وبرز فيو، وفي حافظ، ورع، دين، سني، مجاب الدعوة، 
ولو مؤلفات كثيرة  أسماء رجالو، وفي القراءات علما وعمال، وفي الفقو والتفسير، وسائر العلوم،

، والتيسير في القراءات في القراءات السبعكتابا، منها: جامع البيان   127مؤصلة، تزيد على 
والمقنع في رسم المصحف، والمكتفى في  ،  -الذي نظمو الشاطبي في الميتو وىو  – السبع

 .رونأخذ القراءة عن كثيرين، كما قرأ عليو أعالم كثي وقدالوقف واالبتداء، وغيرىا، 

 

 ه (  597 – 538)  األندلسي الشاطبي بن فيره القاسم -3

 مواظب على السنة، كثير الفنون، عابد، زاىد، لكبار المشهورين في األقطار،أحد األعالم ا
، التي كتب لها قبول المشهورة ب ) الشاطبية في القراءات السبع ( الالمية ،  صاحب المنظومة

وكان   في رسم القرآن ) العقيلة(،  رائيةمنظومة ولو كذلك  عجيب، وتسابق العلماء في شرحها، 
ال يتكلم اال بما تدعو إليو الضرورة، وكان يمنع جلساءه من الخوض وكان  –أعمى ولد  –ضريرا 

 اال في العلم والقران، 
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  ه (  833 – 751 )  الدمشقي الشيرازي بن الجزري بن محمد محمد-4 

الشام  المدينة، و محقق علم القراءات، ومدققو، طاف البالد للتحصيل والتدريس، فتنقل بين
التفسير صاحب  –اء، منهم: ابن كثير ومصر، وشيراز وغيرىا، وأجيز في اإلفتاء من عدد من العلم

ألف مؤلفات نحوا من البلدان،  من دعدفي  والتدريس واإلقراء القضاء وولي ،  –المشهور 
النشر في القراءات العشر، كتاب: ، منها:  وأكثرىا في القراءات في علوم متعددة،  ثمانين كتابا،

طيبة النشر في القراءات منظومة الدرة المضية في القراءات الثالث المتممة للعشر، و  منظومةو 
   ومنجد المقرئين، والتمهيد في علم التجويد، وغيرىا. العشر،


