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 اتساؤالت حول شروط القراءات ، والبحث عن إجاابت هل
 مستخلص البحث :

كانتتا القتتراءات ص الاتتدر انول يت اللهتتا القتتراء ماتتاةهة دون اطاجتتة إىل اشتت اط شتتروط،   
حتتد ا ص يايتتة القتترن الوالتتث لتتواتر ستتالبة حتء تتا علتت  عل تتاء القتتراءات ال بتتار أن ي تتعوا 

حة .ص1ضوابط أو شروطا للحد من تلك الظواتر السالبة، ةوضعوا لذلك  ال ة شروط تي : 
 . مواةقة وجه من أوجه ال حو العريب.3. مواةقة املاحف العو اين.     2اإلس اد.    

ل ن تساؤالت ملحة من الدارسني ص تذا اجملال للا ُتطرح وتبحث عن إجاابت شاةية؛ ومن 
تذه التساؤالت تي : ملاذا اش ط العل اء تذه الاروط؟    ومت  كتان بدايتة اشت اطها؟  ومتن 

طها وتتتت اتاتتتع ال يتت  عليهتتا؟    وتتتت تتتتي صتتارمة شتتاملة أم ت التتك ج  يتتتات أول متتن إشتت  
خرجا ع ها؟    وما الع ت إذا خرجا ع ها بعت  ال  يتات؟    الباحتث لتاول اإلجابتة علت  

 تذه التساؤالت .. مستعي ا ابهلل تعاىل .
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ABSTRACT 

The Quran readings have been transferred orally 

within the readers with need for conditions. But by the 

end of the third century some negative  phenomena 

appeared make it mandatory for the big scientists'  to put 

conditions and regulations in order to limit these 

phenomena; then they come out with these three 

conditions: 

1- The accuracy of the attribution. 

2- Correspondence to the Osman's Moshaff. 

3- Correspondence to the right Arabic grammar. 

But some of students urgent questions has been asked 

and look for the satisfactory answers such as: Why the 

scientist put these conditions? When it has been putted?  

Who is the first one talk about it? Are they acceptable by 

everyone? Are they strict and comprehensive, or there 

are some parts get out of It? And what is the solution if 

some of the parts get out of these conditions?! The 

researcher is trying to answer all these questions with the 

aid of Allah. 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة
هللا عليتته وستتلم لي تتون معخل تتته ا التتده   عبتتده د تتد صتتل  اط تتد هلل التتذز أنتت ل ال تتتا  علتت

لي تتون   وال تعتتدء   خباتتا ص ال اتت ةه متتن بتتني ال تتتل امل  لتتمتتر التتدتور وانعتتوام، وخاءتت  علتت
 والعلتوء  ال تور ، والست وء  خراجهتا بته متن الظل تات إىلإهلدايتة الباترية، و  ةخرية وا اتتكل ته ان

آةتتاا اط تتارة والرلتتي والتقتتدم،  أن لتته ستتبحانه بعتتد أن طتتاوفت الباتترية طتتور طاولتهتتا  هبتتا إىل
ابالنتقتتال هبتتا متتن إل اعهتتا برستتاالت الرستتت  ة  وبلغتتا طتتور ال  تتال العقلتتي ، وأصتتبحا جتتدير 

شتارات والتدالالت  ها ستبحانه متن االعل يتة ضت ء  ةمبعخلت ة عقليت اخطاهبت إىل ةيابملعخل ات اطسءت
ن ال تترا التتذز تتتو معخلتت  آتتتي القتتر  ةالتتدنيا ؛ تتتذه املعخلتت   ةمايستتاير تطورتتتا اي يايتت ةالعل يتت

جب ي  جوانبه ،  ومتن ذلتك تعتدد ألاالته التأ يقترأ هبتا ، وتتي علتي كوراتا وتعتددتا ال تتعتار  
ي التتأ لاتتاه تتوال تت تال  بتت ياتتدا بع تها بع تا  ويعتتني بع تها علتي ةهتتم بعت  ،  تتذه ان

ن يقر هتا أمتره أرستوله ال ترا ، و   ن هلتا هللا علتأ،  ةلاتاه توليايتأءات ، وتتي ان ابلقر ي اآلتس ء 
ن بعتدتم متن التتابعني،  لرءوتتا م تأوصتدا ودلتة ،    ةصحابه ال رام ، ةأخذوتا ع ه ب ت أمانأ

ية القرن الواين يا ن بعدتم بذات املواصاات ، واست ر اطال علي ذلك إىللرأتا التابعون م  أ  
اثرت أ ةعتدادتم وبتدأت تظهتر لتواتر ستي أر القتراء وافدادت وُتوص القترن الوالتث ك    -تقريبتا –

للتة ال تبط ع تد بعت  القتراء ، وم هتا االبتتدار ص القتراءة : حايظة احملققني ، من تذه الظتواتر
 !!ا نقال  مل يوبُ  وم ها اطاه بع  القراء للقراءة مبا طي ه العربية وإن ،لتأييد املذتبية

 تذه الظواتر أفعخلا أتت التحقيع وال بط من املقتر ني ال بتار، ةاضتطرام إىل وضت  ضتوابط  
من أن تتتد  ي تذه الظواتر وانتاارتا،  حرصا م هم عل  تذا ال    العظيممن تااء  هبا ونلدء 

ركتتان القتتراءة ع تتد القتتراءة أو أ شتتروط  :  مسوتتتاأإليتته أيتتدز العتتابوني واملتهتتاونني، تتتذه ال تتوابط 
 :وتي ع د أكورتم  ال ة، وال مااحة ص املاطلحات ك ا يقول أتت العلم_ بع هم 

 .صحة النقل. 1

 .مواةقة رسم املااحف العو انية ولو احت اال. 2
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 .مواةقة وجه من أوجه ال حو ولو غري ماهور. 3
 :كبار أ  ة القراءة م هم الاروط   ذكر تذه 

ةتنن ستأل ستا ت ةقتال متا التذز يقبتت متن القتراءات :" حيتث لتال  1اإلمام م تي بتن أيب طالتل
اآلن ةيقرأ بته؟ ومتا التذز يقبتت وال يقترأ بته؟ ومتا التذز ال يقبتت وال يقترأ؟ ةتالوا  أن مجيت  متا 

 :روى من القراءات إىل  الث وتي
أن ي قتتت عتتن الوقتتات إىل ال تتع صتتل  هللا عليتته وستتلم، وي تتون وجهتته ص العربيتتة التتأ نتت ل هبتتا 
القرآن شا عا، وي ون مواةقا  ط املاحف، ةنذا اجت عتا ةيته تتذه ا تالل التوالث لتر  بته، 

خذ عن إمجتار متن جهتة مواةقتته املاتحف، وكاتر متن به وصحته وصدله؛ ننه أُ ولط  عل  مغيء 
 .2"جحده

 وذكتره نظ تا ص م ظومتته القي تة ،، ذكتره نوترا ص كتابته ال اتر 3وم هم اإلمام احملقتع ابتن الت رز
 :طيبة ال ار ةقال

 وكان للرسم احت اال لوز          حنوز كت ما واةع وجه  
 انتتتتال ة انركتتتتذه الوتةه           رآنتوصح إس ادا تو الق

                                 
اإلمتتام : م تتي بتتن أيب طالتتتل ، واستتم أيب طالتتل : محتتور بتتتن د تتد بتتن لتتتار ، اإلمتتتام أبتتو د تتد القيستتتي  1

تت ... ولرأ القراءات عل  أيب الطيل بن غلبتون 355ين   انندلسي القرطع العالمة املقر  ، ولد س ة القريوا
واب ه طاتر ... كان رمحه هللا من أتت التبحتر ص علتوم القترآن والعربيتة، وحستن الاهتم وا لتع و التدين والاقته،  

عاملا  مبعاين ا  تت . رمحه هللا.437لقرآن و القراءات ، توص س ة كورُي التأليف ص علوم القرآن، دس ا  جمودا  

  م :  قيتع طالتل العلتم : أيب عبتد 1997تتت ت 1417التذتع : معرةتة القتراء ال بتار الطبعتة انوىل
 .220هللا د د حسن الااةعي ص 

 .57ص  –م 1985تت / 1405اإلابنة ص أصول القراءات  قيع د. عبد الاتاح شلع الطبعة الوالوة  2
تتتت 751إلمتتام د تتد بتتن د تتد بتتن د تتد بتتن التت رز : تتترجم ل استته ص كتابتته غايتتة ال هايتتة ةقتتال : ولتتد ستت ة ا 3

طوف ص البالد، مجت  انستانيد ولقت  عتددا كبتريا متن املاتايا، ألتف ال اتر، وطيبتة ال اتر والتدرة وغريتتا تتوص 
 تت.833
  2نار ج . برجس اسر ج – م1933تت / 1352غاية ال هاية لل ؤلف ناسه، الطبعة انوىل س ة 

 .247ص
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 1عةتذوذه لو أنه ص السبتتش           رك ا أ با   تء توحيو ا خيت
، وأتلهتا تدريستا   لقتراءاتل عتاي غتري أن املُ  ،ولد لبلها أتت ختاص القراءات وانتاترت بيت هم

، ة تن تتذه التستاؤالت  ة حتول تتذه الاتروطجيد ناسه أمام تساؤالت ملحء  ،وم الاة   شراةا  إو 
وم ها أست لة ملحولتة  ،جها إلي ا من طال  القراءات، بت ومن بع  أساتذااأس لة مباشرة وُ 

لرستا ت والبحتوث طات وارتباكات ص   تا  اتظهر ص ش ت ختبء  ،غري مباشرة حول تذه الاروط
ع دما يتعرضون هلذه الاروط ص أ  تاء  ، املقدمة من طال  القراءات ل يت الدرجات وال ليات

طات ص تساؤالت حوهلا، ك ا الحظا تلك التخبء  ا إيء ه  جء وإنين شخايا وُ  ،حبو هم ورسا لهم
ممتتا " املاجستتتري" التخاتتص انول ةهتتم تلتتك الاتتروط ع تتد إشتتراص علتت  رستتا ت عديتتدة لدرجتتة 

جعلتتتين علتتت  ل اعتتتة همتتتة ؤن تتتتذه التستتتاؤالت املباشتتترة وغتتتري املباشتتترة البتتتد متتتن حبوهتتتا وإجيتتتاد 
تاهتي هم ملتن بعتدتم، تتذا أمتر أراه   ت تت ةه هتم هلتا، ومتن   ء يإجاابت شتاةية كاةيتة هلتا، حت  

 :وتذه التساؤالت تي. عليء   ا  دتء  واجبا  

 وط؟ملاذا اش ط ان  ة تذه الار  .1
 ؟ش اطها ومن أول من اش طهاوم  كان ا .2
 وتت اتاع مجي  ان  ة عليها؟ .3
 ؟هم أم انلص ءوتت تي جامعة ومانعة؟ أو مبعىن آخر تت تي استقرا .4
 ؟مسا ت خرجا ع ها وتي ص املتواترإذا وجدان وماذا ناعت  .5

  اخت ها خباتتة ت تون نتيخلتة   -كت سؤال من تذه انس لة مبحوا -وسوف أجعت إن شاء هللا 
 .وأسأل هللا سبحانه العون و السداد.  ا توصلا اليه من البحثمل

 م هخلي ص تذا البحث :
 ولد سل ا ص تذا البحث امل هج اإلستقرا ي الوصاي التحليلي وتو كاآليت :تتت

                                 
1
م دار الستتالم للطباعتتة وال اتتر 2003تتتت/1423الطبعتتة انوىل  –متتط طيبتتة ال اتتر ص القتتراءات العاتتر   

 .29والتوفي  القاترة ص
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 لس ا املوضور إىل مخسة مباحث وخاتة تي نتا ج البحث . .1

 رلامها .ضبط اآل ت القرآنية ابلا ت ونسبتها إىل سورتا وبيء ا أ .2

 خرءجا انحاديث الواردة ص البحث وبيء ا ماادرتا . .3

و ءقُا اإللتباسات الأ استاهدُت هبا ، وذلك ببيان ماادرتا ص اهلام  م  متا يلت م  .4
 من شروط التو يع .

ترمجتتُا ملعظتتم انعتتالم التتذين وردت أمستتاؤتم ص أ  تتاء البحتتث متت  بيتتان ماتتادر تلتتك  .5
 ال اجم .

الاخاتتيات اعت تتادا  علتت  شتتهرام وطلبتتا  لصجيتتاف واإلختاتتار ، تركتتُا ال مجتتة لتتبع   .6
 وذلك موت أ  ة القراءات ورواام ، ومااتري احملدء ني .

جعلا ةهرستا  لععتالم التذين ترمجتا هلتم وةهرستا  لل راجت  مبيء تا  ص كتت ذلتك متايل م  .7
 من التو يقات .

 ملاذا اش ط ان  ة تذه الاروط؟:  املبحث انول حول
 :بة عل  تذا السؤال ناري إىل ما ذكرانه ص املقدمة من بروف الظواتر الوالث وتي لصجا

 .االبتدار ص القراءة .1
 .للة ال بط بني بع  القراء .2
 .طوي  بع  الايوخ القراءة مبا ياح ص العربية وإن مل ي قت .3

لت تت الرستم اإلختتالف أي تا ص متا    كوتر:" ولد أشار اإلمتام احملقتع ابتن الت رز اليهتا ةقتال 
ولرأ أتت انتواء والبدر مبا ال لت نحد من املسل ني تالوتته ةوضتعوه متن ع تد أناستهم وةالتا 

ب ال "  164" سورة ال ساء آية"  و ك لَّم  اّللءُ ُموس   ت ْ ل ي  ا" ، ك ن لال من املعت لة  لبدعتهم
تتلء ني  ع  :" ، ومتتن الراة تتة  اهلتتاء تتذ  اْلُ    باتتتح   " 51" ستتورة ال هتتف آيتتة"  ُ تتد او م تتا ُك تتُا ُمتَّخ 
؛ ةل ا ول  ذلك رأى املسل ون أن جي عتوا علت   يع ون أاب ب ر وع ر رضي هللا ع ه ا  - الالم
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  إن القتراء بعتد ذلتك تارلتوا ص التتبالد، ...  لتراءة أ  تة  قتات، طتردوا للقيتام ابلقترآن العظتيم
بط، واتستت  ا تترا ةقتتام ان  تتة الوقتتات هتتم أمتتم بعتتد أمتتم، وكوتتر بيتت هم ا تتالف، ولتتت ال تتوخلا  

... ال قاد، وحرروا وضبطوا ومجعتوا وألاتوا علت  حستل متا وصتت إلتيهم وصتح لتديهم ك تا تقتدم
"1 

وأما الوالث وتو طوي  بع  شتيوخ .  ةهذا ال ص يوبا ا  ني مما أشران إليه من الظواتر الوالث
قتدت لته مت هم، ومتن تتؤالء متن عُ  ةيح   عن عتدد، قراءة مبا ياح عربية وإن مل ياح نقال ال

، ذكتره اإلمتام  3البتن جماتتد التذز كتان معاصترا   2، ة ت هم الاتيا ابتن شت بوذ يلت  داك ة واستُ 
ة تتتن :"  ص هرخيتته ةقتتتال ص أحتتداث ستت ة  تتالث وعاتترين و ال ا تتتة 4أبتتو الاتترج بتتن التتوفز

رجتال يعترف اببتن شت بوذ أن  5أنته ص ربيت  انول بلتل التوفير أاب علتي بتن مقلتة:  اطتوادث ةيهتا

                                 
1
 .2م . دار ال تل العل ية بريوت ص 1980 -تت 1400م خلد املقر ني ومرشد الطالبني طبعة    

2
ش بوذ د د بن أيو  بن الالا ... شيا اإللراء ابلعتراا مت  ابتن جماتتد، لترأ تو : اإلمام أبو اطسن بن    

 تت.328القرآن عل  عدد كوري بعماار ، م هم لتيت، وإسحاا ا  اعي توص س ة 
  156الذتع : معرةة القراء ال بار ص. 

3
ي املقتر  انستتاذ، تو اإلمام أمحد بن موس  بن العباس بن جماتد شتيا العاتر أبتو ب تر البغتدادز العطات   

 تت ومس  القراءات من طا اة كبرية مذكورين ص صدر كتابه .245ما ف كتا  القراءات السب ، ولد س ة 
  153ناس املادر ص. 

4
اإلمتام أبتو  –تو اإلمام عبتد الترمحن بتن علتي بتن د تد ... متن ولتد اإلمتام أيب ب تر الاتديع رضتي هللا ع ته   

لي الواعظ صاحل التاانيف املاهورة ص أنوار العلتوم متن التاستري واطتديث الارج بن الوفز البغدادز اط ب
 تت.597، والاقه والوعظ، وال تد، والتاريا وغري ذلك ، توص 

  مطبعتة  –م 1976تتت 1396السيوطي : طبقات املاسترين :  قيتع علتي د تد ع تر الطبعتة التوىل
 .61الاخلالة ص  –اط ارة العربية 

5
علتي د تد بتن علتي بتن اطستني بتن مقلتة ال اتتل املاتهور كتان ص أول أمتره يتتوىل بعت  ابتن مقلتة تتو أبتو   

أع تتتال ةتتتارس وجيتتتع خراجهتتتا، وت قلتتتا أحوالتتته حتتت  استتتتوفره اإلمتتتام املقتتتتدر ابهلل ... وملتتتا تتتتوىل الراضتتتي ابهلل 
 تت .338استوفره أي ا ... توص س ة 

 بتاس ، طبت  دار صتادر بتريوت بتدون هريتا ابن خل ان : وةيات انعيان،  قيع التدكتور إحستان ع
 .213ص  5ج



 

 
484 

وأاب ب ر بتن  1بن د د  حروةا من القرآن، ةاستح ره واستح ر القاضي أاب اطسني ع ريغريء 
ستب  درر، ةتدعا علتي بتن  2ينف ر  بتني اهل بتاغلظ مب الرتته، ةُ تأجماتد، ونولر حب رة التوفير ةت

متا كتان شت يعا ، ن ر أمقلة ان تقط  يتده وياتتا هلته،   عرضتا عليته اطتروف التأ لترأ هبتا ةت
 ةستورة ال عت" ذكتر هللا  ةام توا إىل :"ذلك لد لرأ به لوم، وذلك موتت لولته  ىولال ةي ا سو 

"  غاتبا   ةختذ كتت ستاي ة صتاطأي " " 5آيتة " ستورة القارعتة" كالاتوف امل قتور  " "9" ايتة
هبتا  ص الليت ليقتيم 3ةح ت إي املدا ن ، ةاستتابوه ةتا  وكتل خطه بذلك" 79"ال هف آية 

،   إي ةالباتتر   ىلإاتتي نتته نُ إ، وليتتت ة متتا ،   يتتدخت بيتتته مستتتخايا  وال يظهتتر لتت ال تقتلتته العامتتأ
 .5" ة ات هبا 4انتواف

                                 
1
القاضي أبو اطسني تو ع ر بن أيب ع ر د د بن يوسف بتن يعقتو  بتن إمساعيتت بتن محتاد ... أبتو اطستن   

انفدز، ان  عتن أبيته ص الق تاء وتتو ابتن عاترين ست ة   تتوه أبتوه وتتو علت  الق تاء، وكتان حاةظتا للقتترآن 
 تت.328والارا   واطسا  واللغة وال حو والاعر واطديث ، توص س ة والاقه عل  مذتل مالك 

 389ص 13ابن الوفز : امل تظم ص هريا امللوك وانمم ج. 
كتتتذا تتتتي ص امل تتتتظم البتتتن التتتوفز وص معرةتتتة القتتتراء ال بتتتار للتتتذتع وكتتتذلك ص غايتتتة ال هايتتتة البتتتن التتت رز   7

 :بتءار. ةلعت املراد هبا السيءاةني .  :وسيف تبءار 636"اهلءبارين " وص القاموس ص
3
يقول  لوت : " أما أنو شروان بن لباذ _وكان أجتتء ملتوك ةتارس ح متا  ورأ   وعقتال  أداب  _ ةننته بتىن املتدا ن  

وألام هبا تو ومن كان بعده من ملوك بين ساسان أىل أ م ع ر بن ا طا  رضي هللا ع ه ... ةأمءا ص ولت ا تتذا 
 ذا اإلسم بليده شبيهة ابلقرية بي ها وبني بغداد ستة ةراسا ....اخل .ةاملس   هب
 74ص  5*معخلم البلدان ج. 

4
انتواف :آختره فاز وتتي مجت  تتوف وأصتها حتوف وملتا كوتر استتع ال الاترس هلتذه اللاظتة غرياتا حت  أذتبتا   

لتتتال صتتتاحل كتتتتا  أصتتتلها مجلتتتة ...وليتتتت أن أول متتتن بتتتىن انتتتتواف أردشتتتري وكانتتتا تستتت   ترمتتت  أردشتتتري و 
 العني :انتواف صبح كور بني البارة وةارس ...اخل .

 284ص 1*ناس املادر ج. 
5
ماتتطا  عبتتد القتتادر عطتتا ، دار  –امل تتتظم ص هريتتا امللتتوك ونمتتم دراستتة و قيتتع د تتد عبتتد القتتادر عطتتا   

 .348ص 13بدون هريا ج –ال تل العل ية بريوت 
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وبقتي لستم متردود أي تا، وتتو  :" يقول اإلمام ابن ال رز 1بوب ر د د بن مقسمأومن تؤالء 
، ومرت بته مرت تل العظتيم دوم عته أشت ه أحتع، ما واةع الرسم والعربيتة ومل ي قتت البتتة، ةهتذا رد  

كتر جتواف ذلتتك عتن أيب ب تر د تتد بتن اطستن بتتن مقستم البغتدادز املقتتر  ولتتد ذُ  ،متن ال بتا ر
ولتد نبتل انبتل ص  : ص كتابته 2ال حوز، وكان بعد الوال ا ة، لال اإلمام أبتو طتاتر بتن أيب تاشتم

آن يواةتع املاتحف، ةقراءتته العربية حبترف متن القتر  عاران ة عم أن كت من صح ع ده وجه ص
قتد لته بستبل ولتد عُ :  للتا. جا  ة ص الاالة وغريتا، ةابتدر بدعة ضت هبا عن لاد السبيت
 ،ورجت  ،ولف لل تر  ةتتا ذلك جملس ببغداد ح ره الاقهاء والقراء، وأمجعوا عل  م عه، وأُ 

أشتران إليته ص ص هريتا بغتداد و  3تل عليته بتذلك د تر ك تا ذكتره اطتاةظ أبتو ب تر ا طيتلوكُ 
عل  أ  تة القتراءة أن   اْ ةهذه االبتداعات وتذه التخلاوفات من بع  القراء حتء . 4" الطبقات

و اتتظ القتترآن ال تترا متتن العبتتث والتالعتتل،  ،متتن تتتذه املخالاتتات د  ي تتعوا شتتروطا صتتارمة  ُتت

                                 
1
مقسم اإلمام أبو ب ر البغدادز املقر  ال حتوز العطتار ، أختذ القتراءة تو : د د بن اطسن بن يعقو  بن   

عرضا عن إدريس اطداد ، وداود بن سلي ان صاحل نار بن يوسف ... وكتان لتد ستلك متذتل ابتن شت بوذ 
 تت.354الذز أن ر عليه، ةح ت ال اس عليه لذلك ... توص س ة 

 173الذتع : معرةة القراء ال بار ص. 
2
احتتد د تتد بتتن ع تتر بتتن د تتد بتتن أيب تاشتتم أبتتو طتتاتر البغتتدادز البتت اف انستتتاذ ال بتتري اإلمتتام تتتو عبتتد الو   

ال حوز العلم الوقة مؤلف كتا  البيان والاات ، أخذ القراءة عرضا عن أمحد بن سهت انشتتاين، وأيب عو تان 
 تت رمحه هللا .349ال رير ... ومل ير بعد ابن جماتد ص القراءات موله توص س ة 

 475ص 1ابن ال رز : غاية ال هاية ج. 
3
اطتتاةظ ا طيتتل تتتو العالمتتة املاتتأ اطتتاةظ ال التتد دتتدث الولتتا أبتتو ب تتر أمحتتد بتتن علتتي بتتن اثبتتا ...   

تت وكان أبوه اطسن خطيبا بقريتة دْرفان ومتن تتال القترآن علت  أيب 392البغدادز صاحل التاانيف، ولد س ة 
 تت .470س ار والاقه ... توص س ة حاص ل تاين ةح ه ولده أمحد عل  ال

  13م دار الا تتتتتر بتتتتتريوت ج1997تتتتتتت / 1417التتتتتذتع : ستتتتتري أعتتتتتالم ال تتتتتبالء الطبعتتتتتة انوىل 
 .590ص

4
دار ال تتتل العل يتتة  –م 1998تتتت/ 1418الطبعتتة انوىل  –ابتتن التت رز : ال اتتر ص القتتراءات العاتتر   

 .21ص 1بريوت ج
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التذكر وإان   حنن ن ل تاإانء :"  تعاىل ةوضعوا تذه الاروط الوالث ة ان ةعلهم تذا مادالا لقوله
 .ةخل اتم هللا عل  حاظ كتابه خري ال اء " 9" سورة اطخلر آية" له طاةظون 

 :؟ وتو املبحث الواين، ة قول  ل من وضعها؟ ومن أوء  وأما م  وضعا تذه الاروط( 2

ومل ي ن هلا وجود لبت ذلتك، وذلتك  ،مما ال شك ةيه أن تذه الاروط وضعا ص حنو الوال ا ة
اثت والبتتدر د  ْحتتواعي لوجودتتتا، ةقتتد  بتتا ابل اتتوص املتقدمتتة أن كتتت تلتتك املُ لعتتدم تتتوةر التتد

واملعروف أن ألتدم كتتا  وصتت  -حد ا ص أ  اء الوال ا ة وما بعدتا وتو عار تدوين العلوم 
ومل يتعتتر  ص كتابتته ذاك إىل تتتذه  تتتت324 إلي تتا ص القتتراءات تتتو ستتبعة ابتتن جماتتتد املتتتوه ستت ة

صاحل الغاية واملبستوط ص القتراءات العاتر وتتو  1ام أبو ب ر بن مهرانالاروط،   جاء اإلم
 .ةلم جنده يتعر  هلذه الاروط إ باه وال نايا تت381متوه س ة 

تتت ول  تين مل 438وكان لد بتدا ي أن أول متن وضتعها اإلمتام م تي بتن أيب طالتل املتتوه ست ة 
علتت  كتتت مراجتت  القتتراءات ،   أجتترأ علتت  التاتتريح بتتذلك؛ لوعتتورة املوضتتور وعتتدم اطالعتتي 

عل  شرح طيبة ال ار ةوجدتته يقتول : "  2اطلعا أ  اء حبوي عل  كتا  الايا اإلمام ال ويرز
ةقال ص شرحه للااطبية :" وذكر احملققون من أتت العلم ابلقراءة ضابطا حس ا  3وأما أبو شامة

                                 
1
نستتاذ ال بتري أبتو ب تر انصتبهاين ال يستابورز املقتر  العبتد الاتا ، تو اإلمام أمحد بن اطسني بتن مهتران ا 

ما ف كتا  الغاية، لرأ بدماع عل  أيب اطستن انخترم، وببغتداد علت  أيب اطستني بتن بتو ن، ومست  متن إمتام 
 تت.381ان  ة ابن خ مية ... روى ع ه اطاكم، ولال : كان إمام عاره ص القراءات توص 

 195القراء ال بار ص الذتع : معرةة. 
2
تو : أبو القاسم د د بن د د بن د د بن علي ال تويرز نستبة لقريتة متن صتعيد ماتر، الاقيته املقتر  العتامل  

 تت .857املتقن احملقع، شرح طيبة ال ار لايخه ابن ال رز توص س ة 
  بتتريوت بتتدون دار الا تتر  –شتتخلرة ال تتور ال كيتتة ص طبقتتات املال يتتة  –الاتتيا د تتد د تتد للتتوف

 تت.243هريا ص
3
أبو شامة تو: عبتد الترمحن بتن إمساعيتت بتن إبتراتيم ... املعتروف ؤيب شتامة، الاتيا اإلمتام العالمةاطخلتة ،    

لتترأ القتتراءات علتت  الستتخاوز وروى اطتتروف عتتن أيب القاستتم بتتن عيستت  وعتتدد كبتتري متتن الاتتيوخ، صتت ف ص 
 .تت665ال وري من أنوار العلوم، توص بدماع س ة

 365ص 1ابن ال رز : غاية ال هاية ج. 
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ءة ستاعدتا ختط املاتحف، مت  ص تيي  ما يعت د عليه من القراءة ومتا يطترح، ةقتالوا : كتت لترا
صحة ال قت ةيها، وجمي ها عل  الاايح من لغة العر ، ةهي لراءة صحيحة معتربة، ةنن اختتت 
أحتتد تتتذه انركتتان الوال تتة أطلتتع علتت  تلتتك القتتراءة أيتتا شتتاذة ضتتعياة، وأشتتار إىل ذلتتك ان  تتة 

لتذز ال ديتد ع ته املتقدمون، ونصء عل  ذلك أبو د د م ي ص تا يف له مرارا ، وتو اطع ا
 عل  تاايت ةيه لد ذكرانه ص موض  غري تذا.

وكالمتته صتتريح ك تتا تتترى ص أنتته مل جيتتد ناتتا بتتذلك لغتتري أيب د تتد م تتي وحي  تتذ ي تتون اإلمجتتار 
انعقد لبله ، بت تو التراجح ك تا تقتدم متن اشت اط ان  تة ذلتك كتأيب ع ترو ابتن العتالء وأعلت  

 1..."م ه ، بت تو اطع الذز ال ديد ع ه .
 يت ح من تعليع اإلمام ال ويرز عل  كالم أيب شامة مسألتان :

 أن أاب شامة مل جيد ناا  هبذه الاروط لبت م ي. .1

علتت  شترط التتواتر، وتتو التتراجح ع تده أو تتو اطتتع  -أن اإلمجتار لتد ي تون انعقتتد لبتت م تي  .2
ز أن أول متتن لتتال أيتتا حتتع ، أ -وهللا أعلتتم  -التتذز ال ديتتد ع تته، أمتتا املستتألة انوىل ةيظهتتر 

ممن جتاء بعتده متن املتؤلاني  -وال ألول كت  -هبذه الاروط الوال ة لاظا تو م ي.   تبعه كوري
ص القراءات، وسيأيت أن بع ا تاما م هم اختلتف معته ةيهتا ومت هم ال تويرز ك تا ستيأيت ، ول تن 

وتتو اإلمتام ابتن  -ملا كان ممن واةقه عليه رجت إمام كبري لد صار مرجعا نتت القتراءات بعتده 
ال رز، اشتتهرت واستااضتا حت  لتن كوتري متن الدارستني للقتراءات ص عاتران أيتا الختالف 

 حوهلا ، ولد ك ا أان من تؤالء إىل ولا لريل.

وتي أن اإلمجار انعقد لبت م تي علت  اشت اط التتواتر  –وأما املسألة الوانية من تعليع ال ويرز 
 وذلك لعسبا  التالية : ةحسل، ةهو أمر ياعل التسليم به ؛

 لول أيب شامة ص ال ص امل قول :" وأشار إىل ذلك ان  ة املتقدمون ". .1

                                 
م دار ال تتتل 2009ال تويرز : شتترح طيبتتة ال اتتر تقتتدا و قيتتع التدكتور جمتتدز د تتد ستترور الطبعتتة الوانيتتة   1

 .125ص 1العل ية بريوتج
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أن القا لون هبذه الاروط وتم م ي ومن واةقه وعل  رأستهم اإلمتام ابتن الت رز ي ونتون علت   .2
 لوله تذا لد خرلوا اإلمجار، ةال خيلو حي  ذ خرلهم لصمجار تذا من أمرين :

خرلوا اإلمجار عتن لاتد وعلت  علتم ، وتتذا أمتر نت تْرؤ هبتؤالء ان  تة انجتالء أن أن ي ونوا لد  .1
 معاذ هللا. -ياعلوه 

أن ي ونتتوا لتتد ولعتتوا ةيتته عتتن جهتتت وعتتدم علتتم، وتتتذا أي تتا أمتتر ص غايتتة البعتتد، كيتتف وابتتن  .2
التت رز لتتد طتتوءف بتتالد العتتامل اإلستتالمي ، ولقتت  متتن الاتتيوخ عتتددا مل يتتتوةر لغتتريه، ومجتت  متتن 

 را وان سانيد ما ياهد له بعلو م  لته ، وتاوله عل  ألرانه.الط

وأمتتا اإلمتتام م تتي وتتتو صتتاحل التباتترة وال اتتف واإلابنتتة ةقتتد شتتهد لتته معاصتتروه ابلاتتدا 
 وانمانة ك ا شهدوا له ابلعلم والتبحر ةيه.

والتتذز يظهتتر للباحتتث أن تتتذه املستتألة مل ي عقتتد ةيهتتا إمجتتار نطقتتي، وأمتتا الستت ويت ة حت تتت، 
 ا الف ص حخليته ماهور ع د عل اء انصول.و 

 ويتحات من تذا املبحث اآليت :
أن شتتتروط لبتتتول القتتتراءة الوال تتتة وجتتتدت بعتتتد الوال ا تتتة، بستتتبل لتتتواتر حتء تتتا علتتت  ان  تتتة  .1

 اش اطها.

أن ألدم نتص لهترت ةيته الاتروط بوضتوح تتو متا جتاء عتن اإلمتام م تي بتن أيب طالتل، وتبعته  .2
 اإلمام ابن ال رز.بع  الايوخ عليها وم هم 

وأما السؤال الوالث وتو : تت اتاع الايوخ عل  لبول تذه الاروط وسل وا هبا وتو املبحث  
الوالث، ةالوا  عل  تتذا الستؤال تتو ال ! مل يتاقتوا علت  لبوهلتا، بتت أن بع تهم رة تها، بتت 

 وصاها بع هم ابلبدعة !!

 تتويرز ، وتتتو تل يتتذ ابتتن التت رز حيتتث متتن تتتؤالء الاتتيوخ التتذين وجتتدانتم أن روتتتا، اإلمتتام ال
لتتال ص شتترحه للاتتروط الوال تتة ص م ظومتتة ابتتن التت رز : " ولولتته : وصتتح إستت ادا ، لتتاتره أن 
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القرءان ُي تا  ص  بوته م  الارطني املتقدمني باحة اإلس اد ةقط، وال لتاج إىل تتواتر، وتتذا 
ولقتد ضتت  -ك تا ست راه إن شتاء هللا  -لول حادث، لالف إلمجار الاقهاء، واحملدء ني وغريتم 

بستبل تتذا القتول لتوم ةاتاروا يقترءون أحرةتا ال ياتح هلتا ست دي أصتال  ، ويقولتون التتواتر لتيس 
باتترط ، وإذا طولبتتوا بستت د صتتحيح ال يستتتطيعون ذلتتك، والبتتد هلتتذه املستتألة متتن بعتت  بستتط 

 1ةألول..."
  انته  إىل القتول :" ةاتت : إذا تقترر    ذكر ألواال للاقهاء واملت ل ني والقراء تؤيد رأيه تذا

ما تقدم علم أن الااذ ع د ال هور تو ما ليس مبتواتر ، وع د م ي ومن واةقه تو متا ختالف 
الرسم، أو العربية ، ونقت ولو بوقة عن  قة، أو واةقه ا ونقتت بغتري  قتة، أو بوقتة ل تن مل ياتتهر 

"2. 
ةتنن ليتت : ةهتت ص تتذه الاتواذ شت  طتوف  حيتث لتال :" 3وم هم اإلمام علم الدين الستخاوز

الاالة به؟ للا ال طوف القراءة با  م ها ،  روجها عن إمجتار املستل ني، وعتن الوجته التذز 
 بتتا بتته القتترآن، وتتتو التتتواتر وإن كتتان مواةقتتا للعربيتتة، وختتط املاتتحف ؛ ننتته جتتاء متتن طريتتع 

لقرآن، وم ها من نقله متن ال يعتتد  اآلحاد، وإن كانا نقلته  قات ؛ ةذلك الطريع ال يوبا به ا
ب قلتته، وال يو تتع خبتتربه، ةهتتذا أي تتا متتردود، ال طتتوف بتته القتتراءة بتته وال يقبتتت، وإن واةتتع العربيتتة 

 .4وخط املاحف ..."

                                 
1
 .126ص  1علي ال ويرز : شرح طيبة ال ار ص القراءات العار ج  

2
 .126ص  1العار ج علي ال ويرز : شرح طيبة ال ار ص القراءات 

3
تو اإلمام علتي بتن د تد بتن عبتد الات د ... علتم التدين الستخاوز املقتر  املاستر ال حتوز ، شتيا القتراء   

تتتت ولتتدم متتن ستتخا، وأختتذ القتتراءات عتتن أيب القاستتم الاتتاطع، تتتوص ستت ة 559بدماتتع ص فمانتته، ولتتد ستت ة 
 تت رمحه هللا.643
 34الذتع : معرةة القراء ال بار ص. 

4
مطبعة املدين  –م 1987 -تت 1408ال القراء وك ال اإللراء،  قيع علي حسني البوا  الطبقة انوىل مج  
 .248ص  1القاترة ج –
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حيتتث لتتال : " ... متتذتل انصتتوليني، وةقهتتاء املتتذاتل انربعتتة ، 1ومتت هم اإلمتتام علتتي ال تتورز
ص صتتحة القتتراءة، وال توبتتا ابلستت د الاتتحيح غتتري املتتتواتر، واحملتتدء ني والقتتراء أن التتتواتر شتترط 

ولتتتو واةقتتتا رستتتم املاتتتاحف العو انيتتتة ، والعربيتتتة ، ولتتتال الاتتتيا أبتتتو د تتتد م تتتي : القتتتراءة 
الاحيحة ما صتح ست دتا إىل ال تع صتل  هللا عليته وستلم، وستا  وجههتا ص العربيتة ، وواةقتا 

مات  عليته ابتن الت رز ص ناتره وطيبتته خط املاحف ، وتبعه علت  ذلتك بعت  املتتأخرين ، و 
 لال ةيها :

 ة ت ما واةع وجه حنوز      وكان للرسم احت اال لوز
 وصح إس ادا تو القرآن       ةهتتتذه الوال تتتة انركتتتتان
 وحيو ا خيتت ركن أ با      شذوذه لو أنه ص السبعتتتتتة

 .2 القرآن ابلقرآن"وتذا لول ددث ال يعوَّل عليه، ويؤدز إىل تسوية غري
ةهتتذه ناتتوص أ  تتة كبتتار تعتت   علتت  تتتذه الاتتروط، وت ستتبها إىل أةتتراد، بتتت تعتربتتتا لال اتتة 
وتااها ابإلبتدار وا طورة، بي  ا يااون رأيهم ؤنه لتول مجهتور انمتة وأحيتاان ياتاونه  مجتار 

لراءة ، وال شك أن  انمة ، ورأيهم تو اش اط التواتر لقبول أز لراءة ، بت وكت ج  ية من كت
يترى الباحتث أن اش اط التواتر ص كت ج  ية من ج  يتات القتراءات أمتر صتعل امل تال ولتذلك 

 تذه الاروط الوال ة كاةية إل بات القراءة وذلك لعسبا  اآلتية :
أز ص   -أن التواتر وتو أن يروز ا رب عدد يستحيت تواطؤتم عل  ال ذ  إىل ياية اإلست اد  .1

مي تتن أن ي طبتتع علتت  بعتت  القتتراءات، وتتتو متتا أمجعتتا عليتته الطتترا عتتن التتراوز  -كتتت طبقتتة 

                                 
1
تتتو الاتتيا أبتتو اطستتن علتتي بتتن د تتد ال تتورز الااالستتي اإلمتتام املقتتر  احملتتدث املستت د العالمتتة الاقيتته   

مجعهم ص ةهرستة حاةلتة ابلاوا تد، لته  ليتف كوترية ص املت لم ... رحت لتونس،   إىل املارا، وأخذ عن أعالم 
 تت رمحه هللا.1118علوم ش  م ها : غيث ال ا  ص القراءات السب ، توص س ة 
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2
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املذكور، أما ما اختلاا ةيه الطرا عن الراوز أو انارد به طريتع واحتد ع ته ة يتف يتدع  ةيته 
 التواتر؟

يقتتول اإلمتتام ابتتن التت رز :" ولتتد شتترط بعتت  املتتتأخرين التتتواتر ص تتتذا التتركن ومل ي تاتتي ةيتته 
م أن القرآن ال يوبا إال ابلتواتر، وأن ما جاء جم  اآلحاد ال يوبا بته لترآن باحة الس د، وفع

، وتذا ممتا ال خيات  متا ةيته، ةتنن التتواتر إذا  بتا ال لتتاج ةيته إىل الترك ني انختريين متن الرستم 
وغريه؛ إذ ما  با من أحرف ا الف متواترا عن ال ع صل  هللا عليه وسلم وجل لبوله ولطت  

سواء واةع الرسم أم خالاه، وإذا اش ط ا التواتر ص كت حرف من حتروف ا تالف  ب ونه لرآان
انتا  كوري من أحرف ا الف الوابا عن تؤالء ان  ة السبعة وغريتم، ولقتد ك تا لْبتُت أجت ح 

 .1إىل تذا القول   لهر ي ةساده "

م  تتبطة مي تتن أن  أن التتتواتر أحيتتاان ي تتون دعتتوى غتتري م  تتبطة ، بي  تتا تتتذه الاتتروط الوال تتة .2
يُت  ال ر عليها املخال ف ةيقت   ويرج  إىل اطع، ةنذا أن ر م  ري موال لراءة  موتت إمالتة " ال تاس " 

 اجملرورة ، ةرة  ضده ل ية ؤنه أن ر لراءة متواترة، ة    دعوى التواتر ، ة يف يرد عليه؟

ابجت اعهتا يرتات  ا ترب املتروز أن تذه الاروط الوال ة تتي ص اطقيقتة دليتت وإمتارة التتواتر؛ إذ  .3
عن العدل ال ابط ضبطا هما إىل إةادة العلم القطعي ك ا تقترر ع تد عل تاء ان تر، وتتذا العلتم 
القطعي املستااد تو املقاود من التواتر؛ وذلك نن تذه الوال ة م ها مواةقتة املاتحف اجمل ت  

 عليه بال ن ار .

حيتث لتال :" .....أن تتذه  2عبد العظيم ال رلتاين وأعت د عل  رأيي تذا مبا لاله الايا د د
انركتتان الوال تتة ت تتون مستتاوية للتتتواتر ص إةتتادة العلتتم القتتاط  ابلقتتراءات املقبولتتة ؛ بيتتان تتتذه 

                                 
1
 .18ص 1ال ار ص القراءات العار ج 

2
 الايا د د عبد العظيم ال رلاين مدرس علوم القرآن وعلوم اطديث ب لية أصول الدين ابنفتر.  
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املساواة أن ما بني دةأ املاحف متواتر، وجم   عليه من انمة ص أة ت عهودتتا، وتتو عهتد 
واعتد اللغتة،    جتاءت مواةقتة  تط املاتحف الاحابة ؛ ةتنذا صتح ست د القتراءة ، وواةقتا ل

 املتواتر ، كانا تذه املواةقة لري ة عل  إةادة تذه الرواية للعلم القاط  وإن كانا آحادا.
وال ت س ما تو مقرر ص علم ان ر من أن خترب اآلحتاد يايتد العلتم إذا احتاتا بته لري تة توجتل 

 .1ذلك "
ث مايتدة إل بتات القتراءة، وال وجته إلن ارتتا، ويتحات من كت ما تقدم أن تذه الاتروط التوال

وأيا دليت للتواتر وليس بديال له، ةال تي مستقطة لته وال تتو مستقط هلتا . وأن ا تالف ةيه تا 
 لاظي أو شبه لاظي ال أ ر له.

املبحث الراب  حول : وتت تي جامعة مانعة حبيث مل تاذ ع ها ج  ية أو ج  يات؟ مبعتىن آختر  .4
 أم انلص ؟ تت تي استقراء هم

لصجابتتة علتت  تتتذا الستتؤال البتتد متتن شتترح تتتذه الاتتروط م طولتتا وماهومتتا،   ن ظتتر تتتت تتتي 
 م طبقة عل  كت ما روى عن القراء أم ت الك ج  يات خرجا ع ها ؟

 موافقة رسم المصحف : . أ

املراد ابملاحف ت ا املااحف الأ أمر ب تبها ا لياة عو تان بتن عاتان رضتي هللا ع ته، ع تدما 
أن القراء اختلاوا ص لراءات القرآن حت  كتاد أن ي اتر بع تهم بع تا، ك تا جتاء ذلتك ص بلغه 

 زلدم عل  عو تان ، وكتان يغتاف صحيح البخارز بس ده :" أن حذياة بن الي ان رضي هللا ع ه 
ه  هممتتتت  أتتتتت العتتتراا ، ةتتتأة ر حذياتتتة اختتتتتالة 3ربيخلتتتانذو أ 2رمي يتتتةأأتتتتت الاتتتام ه ةتتتتح 

                                 
1
 .427ص 1ع بدون هريا جم اتت القرآن ص علوم القرآن ، مطبعة عيس  البايب اطل  
لال  لوت : إرمي يتة ب ستر أولته ويُاتتح ، وست ون اثنيتة وكستر املتيم ، وكستر ال تون ، و ء خاياتة ماتوحتة :  2

 اسم لاق  عظيم واس  ه جهة الا ال ، وال سبة إليه إرمين عل  غري لياس .
 159ص  1معخلم البلدان ج . 

ون ، وةتتتح التتراء وكستتر البتتاء املوحتتدة ، و ء ستتاكتة ، وجتتيم .. لتتال اليتتالوت : أذربيخلتتان : ابلاتتتح   الستت  3
 لال أبو عون اسحع بن عل  ه فجيه : أذربيخلان ه اإللليم ا امس ، طوهلا سبعون درجة ..
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ة لعو تان :   أمتري املتؤم ني ، أدرك تتذه انمتة لبتت أن خيتلاتوا ه ال تتا  القراءة ، ةقال حذيا
اختتتالف اليهتتود وال اتتارى ، ةأرستتت عو تتان إىل حااتتة أن أرستتلي إلي تتا ابلاتتحف ن ستتخها ه 

، وعبتد هللا بتن  1املااحف   نردتا إليك ، ةأرسلا حااة هبا إىل عو ان ،ةأمر فيد بن اثبتا
 ة ستتخوتا ه املاتتاحف ، 4وستتعيد بتتن العتتاص 3اطتتارث بتتن تاتتام، وعبتتدالرمحن بتتن  2التت بري

إذا اختلاتتتم أنتتتم وفيتتد بتتن اثبتتا ه شتت  متتن القتترآن  "ولتتال عو تتان للتترتط القرشتتيني الوال تتة :
ةاكتبوه بلسان لري  ؛ ةنمنا ن ل بلسايم ، ةاعلوا حت  إذا نستخوا الاتحف ه املاتاحف ردَّ 

أةتتع مباتتحف ممتتا نستتخوا ، وأمتتر مبتتا ستتواه متتن ةأرستتت إىل كتتت ، عو تتان الاتتحف إىل حااتتة 

                                                                             
 128ناس اجمللد ص. 

تو فيد بن اثبا بن ال حاك بن فيد بن لوفان .. انناارز ال خلارز ، وكتان أبتوب ر رضت  هللا ع ته لتد أمتره  1
جب   القرآن من الاحف ة تبه ةيها ، ةل ا اختلف ه القراءة ه عهد عو ان ، واتاع رأيته ورأز الاتحابة أن 
يرد القرآن إىل حرف واحد ،ول  اختياره علت  حترف فيتد !! ةتأمر أن ميلتي القترآن علت  لتوم متن لتري  مجعهتم 

س علت  ا  تتني : القترآن والاترا   . تتوه إليه ، ة تبوه عل  ماتو عليه اآلن .. وكانوا يقولون : غلل فيتد ال تا
 تت .43تت أو 42ه 

 258ص 1ستيعا  جابن عبد هللا الرب : اال. 
تو عبد هللا بن ال بري بن العوام بن خويلد .. ك يته أبوب ر ، وأبو خبيل تاجرت أمه أمساء ب ا أىب ب تر متن  2

ه ا  ذكرا  ذا أناة ، وكانا له لستانه وةاتاحته .. م ة إىل املدي ة حامال  به ةولدته س ة   تني من اهلخلرة وكان ش
 تت .73لتت س ة 
 145ص 2ابن عبد الرب : الستيعا  ج . 

تو عبد الرمحن بن اطارث بن تاام بن املغرية .. القرشي املخ ومي ، لال الوالدز : كتان ع تره حتني لتب   3
 ا ذلك عن مالك رمحته هللا ، وتوالاتريد رسول هللا صل  هللا عليه وسلم عار س ني ، ي ىن أاب د د ، ولد روي

 الذى ر   له ع ر ، ومساه بذلك .
  210ناس ال ء ص. 

تو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميه بن عبد هس ، ولد عام اهلخلترة .. وكتان ستعيد بتن العتاص  4
رضتي هللا ع ته ، تذا أحد أشراف لتري  ، مجت  الستخاء والااتاحة ، تتذا أحتد التذين كتبتوا املاتحف لعو تان 

 تت رمحه هللا .59توص س ة 
 6ص 2ناس املادر ج . 
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، وكتان عو تان لتد استاتار متن ع تده متن كبتار .1"القرآن ه كت صحياة أو ماحف أن لرا 
الاحابة ، ةاستقر رأيه ورأيهم أن ي تبوا القرآن بطريقة  ت ت كت ما صح واشتهر عن الرسول 

ماتتار ة تبتتوا املاتتاحف ، ليتتت صتتل  هللا عليتته وستتلم ص العرضتتة انختترية ،   يوفعتتوه علتت  ان
أربعة  وليت مخسة وتو املاهور الراجح ، وليتت ستبعة، وليتت  انيتة ، ووفعوتتا علت  انماتار، 
وبتذلك ل توا علت  الات تة، ووحتدوا صتف املستل ني... ولتد جنتح الاتحابة ص كتابتة املاتتاحف 

 بطريقة ت اد ت ون معخل ة وتي كاآليت :
فد  ردراءة قصقصدى فد  أخدر        مد    زيادة حرفكان االختالف بين القراءات ب اإذ -1

 "4"سورة الفاتحة آية "مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ  "كتبوه بالنقص , مثل :

 وىل تواةع الرسم  قيقا  والوانية تواةقه احت اال .ةان "مالك"و "ملك"لر ا 

ُكتبت الكلمة كمدا ىد     إذا كان اختالف القراءات ف  شكل الكلمة دقن حرقفها , -2

ستورة " فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ    "مييز القراءات للضبط قالشكل : مثل , قترك ت

 . ورة  كل اتي  ابل سر ، ونال آدم   ونال كل ات   ، برة  آدمُ  "37" البقرة آية

وكانتا إحتدى  إذا كان االختالف بني القراءات  بتدال حترف م تان حترف ه ناتس ال ل تة ، -3
" الاتتتراط"موتتتت  ، وانختتترى علتتت  الاتتترر، كتبتتتا علتتت  الاتتترر ،القتتتراءتني علتتت  أصتتتت الوضتتت  

للتا : ةتانظر   " أصلها السني ك ا لتال أتتت اللغتة : يقتول اإلمتام ابتن الت رز : - "السراط"و
وا عتن الستتني الت  تتت  لُ د  ابلاتاد املبدلتتة متن الستتني وع ت "املاتيطرون "و "الاتتراط"كيتف كتبتوا 
لد أتا عل  انصت ، وت ون لتراءة رسم من وجه لت ون لراءة السني وإن خالاا الانصت ؛ 

ت لتراءة غتري الستني دَّ وُعت -ات ذلتك اتل ذلك ابلستني علت  انصتت لت  ولو كُ  "ام دت لة هاإل
 .2"لالاة للرسم وانصت

                                 
 .4987حديث رلم  432صحيح البخارى ض ن موسوعة اطديث الاريف ص 1
 .17ص 1ال ار ه القراءات العار ج 2
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،  ه أختترى  حذةتتهه لتتراءة و  ص أول ال ل تتة حتترفاب بتتات  إذا كتتان االختتتالف بتتني القتتراءات -4

 ق" سَترِعُواْ إِلَى مَغْفِرَة  "  موت لراءة ابال بات،بع  اآلخر وه ال ابطذفكتبوه ه بع ها 

" حبذف الواو، وإ بااا ، ومولها لراءة  "133" سورة آل ع ران آية " وسَترِعُواْ إِلَى مَغْفِرَة  " 

تَجْاارِم مِاان تَهْتِ َاات    :" كتبتتا ه بعتت  املاتتاحف وتتتو املاتتحف امل تت   "طتترى  تهتتا انيتتار

 -وان هللا عليهم ضوت ذا استطار الاحابة ر  "من"ب  دة  "100" سورة التوبة آية "األَنْ َترُ 

أن جيعلتتوا املاتتاحف العو انيتتة  ت تتت كتتت القتتراءات التت  نقرؤتتتا  -بعبقتتريتهم أو  هلتتام متتن هللا 
 ةسبحان من أهل هم تذا الع ت البدي  املعخل  . ،اليوم

 مواةقة وجه من أوجه ال حو : .  

تلتك القواعتد التأ لعءتدتا عل تاء ال حتو ع تدما لهتر اللحتن ص اللغتة العربيتة، املراد ابل حو تتو 
واشتتتهر أن أول متتن ابتتتدأ تقعيتتد تتتذه القواعتتد تتتو أبتتو انستتود التتدؤي التتتابعي ،   حنتتا حنتتوه 
العل اء بعده ح  بلل ال حو ل ته ص مدرسأ البارة، وال وةة، وكان ال حو يست د مادتته متن 

لستتت ة املطهتتترة ، وأشتتتعار العتتتر  ونورتتتتا ، وكتتتان متتتن املاتتت   أن يستتتتايد القتتترآن ال تتترا، وا
ال حويون من اختتالف القتراءات ال وترية إل تراء لواعتدتم تلتك، ويتقتووا هبتا ص احتخلاجتاام ملتا 
تت ي  به من انستانيد املو ولتة، ول تن بتدال متن ذلتك مجتدوا علت  لواعتدتم تلتك وجعلتوا م هتا 

لقتراءات، كتأن لواعتتدتم تلتك م  لتة متتن الست اء أو أيتم أحتتاطوا ستهاما توجته للطعتن ص تلتتك ا
مستت دة متن  -ص أغلبهتا  -ب ت ما نطقا به العر ، وال تاس يعرةتون أن لواعتدتم تلتك إمنتا 

أشعار للعر  تاتقد اإلس اد والتو يع، بت كوتريا ماجنتد شتاتدا متن الاتعر أو الرجت ، أو ا طتل 
لتتته !! ة يتتتف ت تتتون القواعتتتد وحاهلتتتا تتتتذا حخلتتتة علتتت  يعلتتتع عليتتته الاتتتراح بقتتتوهلم مل يعتتترف لا 

 القراءات ؟!!
 ج. صحة اإلس اد :
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املتتراد باتتحة اإلستت اد تتتو متتا عتترف ص ماتتطلح اطتتديث ؤنتته : متتا اتاتتت إستت اد ب قتتت العتتدل 
ال ابط ضبطا هما عن موله من أول اإلس اد إىل آخره من غري شذوذ وال علة لادحة، ةهذا ص 

ن جيعلتته مقبتتوال، أمتتا ص القتتراءات ةتتال بتتد أن ي  تتاف إليتته الاتترطان إ بتتات اطتتديث كتتاف ص أ
 اآلخران ح  يايد جم وعها العلم القطعي الذز يايده التواتر.

ةل  ظتتر اآلن بعتتد معرةتتة تتتذه الاتتروط وشتترحها تتتت تتتي م طبقتتة علتت  كتتت ج  يتتة متتن ج  يتتات 
يُبحتتث هلتتا عتتن لتترج القتراءات أم أن بعتت  ال  يتتات لتتد خرجتا عتتن تتتذه الاتتروط ، ومتن  َّ 

 آخر ح  تابح لراءة مقبولة مع ف هبا ؟
 مواةقة رسم املاحف الاريف : .1

تقدم ص شرح تذا الارط أن الاحابة رضوان هللا عليهم كتبوا املااحف بطريقة تا ت كت ما 
 با من القراءات ص العرضة انخرية، وأن اشت اهلا  هلذه القراءات أحياان ي ون  قيقا وأحيتاان 

 ون احت اال ك ا سبع ص الاور انربعة املتقدمة، ةنذا نظران مرة أخرى ص تتذا انمتر جنتد أن ي
تتتذا الاتترط ج  يتتات متتن القتتراءات املاتتهورة املعروةتتة لتتدي ا لتتد خرجتتا عتتن تتتذه القاعتتدة أو 

ُره ابالحت ال، ة ن تذه ال  يات: بتْ  خروجا ال مي ن ج 
كتت املاتاحف العو انيتة، ومت  ذلتك أ بتهتا عتدد متن الياءات ال وا د ، وتي  ءات مل توجتد ص   .1

القراء ال بار، ة  هم من أ بتها ولاا ووصال ، وم هم من أ بتها وصتال وحتذةها ص الولتف وتتي 
  ءات كورية،  عددتا ا  تان وستون  ء، ويقول اإلمام الااطع :

 ودونك يتتتتاءات تس   فوا دا           نن كنء عن خط املااحف مع ال

 و با ص اطاليتتتتن درا لوامعا           خبلف وأولت  ال  تتتت مه ة ك َّتتال
 1وص الوصت محاد ش ور إمامه          ومجلتهتتا ستتتون وإ  تان ةاعقتتتتال

 وخالصة معين انبيات :

                                 
 
1
 . 34حرف انماين ووجه التهاين ص 
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 أن تذه الياءات مل توجد ص كت املااحف . -1

 وأن مجلتها ا  تان وستون  ء . -2

ري امل تتي يوبتهتتا وصتتال  وولاتتا  لتتوال واحتتدا ، وأن تاتتام عتتن ابتتن عتتامر يوبتهتتا وأن اإلمتتام ابتتن كوتت -3
 وصال  ، وله ص الولف ةيها وجهان .

وأن ان  تة : أبتتو ع تترو الباترز ، وانةتت  املتتدين ومحتت ة وال ستا ي ال وةيتتان ، يوبتويتتا وصتتال  ،  -4
 ايا وصال  وولاا.ولذةويا ص الولف ، ةلم يبع من السبعة إال عاص ا  وابن ذكوان لذة

وأمتا الوال تة امل  لتتون للعاترة ةيوبتهتتا مت هم يعقتتو  الباترز وصتتال  وولاتا  ، ويوبتهتتا أبتو جعاتتر 
 املدين وصال ال ولاا  . يقول االمام ابن ال رز :"

 1توبا ص اطالني ال بتق  بيوس             ف ح  كرءوس اآلز واطرب موصال  
 لف ص )اطرب( رم  أيب جعار .اطاء ص )ح ( رم  يعقو  ، وان

ةن بتتات تتتذه اليتتاءات ص القتتراءات املتتتواترة املتقدمتتة متت  عتتدم وجودتتتا ص املاتتاحف ، لالاتتة 
 صرلة  ط املاحف .

ومن تذه ال  يات الأ خالاا ةيهتا القتراءات املتتواترة ختط املاتحف كل تات وردت ص  -2
 أماكن من القرآن تي :

"  لرأتا اإلمام أبتو ع ترو 19سورة مرا آية "" لَكِ غُلَتمًت زَكِيًّت  لِأَهَبَفي رولى تعال  :"  - أ

"ليهتل لتك " ابليتاء ا الاتة  -البارز من روايتيه ، وانة  املدين من روايتيه خبلف عن لالون 
 يقول اإلمام الااطع :

 1ومه  "أتل " ابلياء جر حلو حبره            "خبُلف"

                                 
امل ل تتة العربيتتة  –ي تتة امل تتورة املد –م م تبتتة دار اهلتتدز 200 -تتتت 1421الطبعتتة الوانيتتة  –التتدرة امل تتية  1

 . 56البيا رلم  – 20ص –السعودية 
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 اء رم  أيب ع رو البارز والياء رم  لالون عن انة  .اليم رم  ورر عن انة  ، واط

 "70" سورة الكهف آية "فَلَت تَسْأَلْنِي عَن شَيْء  في رولى تعالي :"  - ب

اليتتاء ص "تستتألين " اثبتتتة ص مجيتت  املاتتاحف ، ومتت  ذلتتك ورد عتتن ابتتن ذكتتوان عتتن ابتتن عتتامر 
 حذةها ، وصح ذلك ع ه .

 يقول اإلمام الااطع :
 2ين عن ال ت  ءه          عل  رمسه واطذف اب لف موال  وص ال هف تسأل

 امليم ص "موال " رم  ابن ذكوان ، ةقراءة اطذف لالاة للرسم .

". لرأتا اإلمتام 10" سورة امل اةقون آية "فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّتلِهِنيَ ص لوله تعاىل :"   -ج 
 اإلمام الااطع : "أبو ع رو البارز )وأكون ( بواو ، يقول 

 ، 3...... أكون بواو وانابوا ال م حاَّال
اطاء ص )ُحاَّال( رم  أيب ع رو البارز ، ةهذه الواو غتري موجتودة ص ستا ر املاتاحف . ةهتذه 

 ال  يات الوالث خرجا عن أحد الاروط الوال ة ، وتو رسم املاحف .
 أما الارطان اآلخران ومها :

 ة اإلس اد .صح  -2مواةقة ال حو    -1

ةأمتتا مواةقتتة ال حتتو ةتتنن ال حتتويني متتن لتتدا ال متتان لتتد طع تتوا ص عتتدة ج  يتتات متتن القتتراءات ، 
وتذه الطعون ماهورة ،حأ إن بع  العل اء ألاوا ةيها كتبا  ص الرد علي طعون ال حويني علي 

                                                                             
1
امل ل تتة –املدي تتة امل تتورة  –م ، م تبتتة دار اهلتتدى 1996تتتت  1417الطبعتتة الوالوتتة  –متتط حتت ر انمتتاين   

 .68العربية السعودية ص
2
 .440بيا رلم  36ح ر االماين ص  

3
 .86ناس املادر ص  
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ا القتتراءات ، ك تتا كتتتل بعتت  طتتال  العلتتم رستتا ت ص ذلتتك ، ة تتن تتتذه ال  يتتات التتأ طع تتو 
 ةيها :

" سدورة  وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّاِِم تَسَاتءلُو َ بِاهِ وَاألَرْمَاتمَ     رراءة اإلمام حمزة في رولى تعال  :"  -1

" بجددر احرحددام , ا مددوا أن فيهددا  اددف اإلسددم ال دداىر  لددي     1النسدداء آيددة " 

 ال  ري بدون إعادة حرف الر ولالوا إن ذلك غري صحيح ص لغة العر  الااحاء .

ر لتراءة اإلمتام ابتن عتامر الاتامي ص لولته تعتاىل :" وكتذلك فيتن ل وتري متن املاتركني وم ها إن ا -2
 ".137لتت أوالدتم شركاؤتم " سورة اننعام آية "

فع تتوا أن ةيهتتا ةاتتت بتتني امل تتاف وامل تتاف إليتته ابملاعتتول ؛ ننتته لرأتتتا ت تتذا "وكتتذالك فُيءتتن 
ين " لل اعول وبرة  "لتت " علي أنه ان تل ل وري من املاركني لتُت أوالد تم شركا  هم " بب اء "فُ 

ةاعتتت ، وناتتل " أوالدتتتم " علتت  أنتته املاعتتول ، وخاتت  "شتتركا هم " علتتي أنتته م تتاف اليتته . 
 ةقالوا تذا انسلو  غري موجود ص لغة العر  .

تقْتُلُواْ فَتُوبُاواْ إِلَاى بَاترُُِِْفْ فَا     وم ها لراءة اإلمام أيب ع رو البارز "ابر   م " ص لوله تعاىل :" -3

لرأتتا " , 54" سورة البقرة آية " أَنفُسَُْفْ ذَلُِْفْ خَيْرٌ لَُّْفْ عِندَ بَترُُِِْفْ

 س ان اهل  ة ، ةقالوا تذا التس ني ت ا غتري موجتود ص لغتة العتر  ، وغتري ذلتك كوتري ، وتتو 
 علتي موجود ص كتل توجيه القراءات،  وإمنا تذه مناذج وتي من أشهر مسا ت طعون ال حويني

القتتراءات، وأمتتا الاتترط الوالتتث وتتتو صتتحة اإلستت اد ةقتتد تقتتدم تعرياتته وشتترحه ،علتت  أن تتا جنتتد 
لبت اإلس اد وضَّعاوتا، م ها عل  سبيت املوال :  أحياان  أوجها  طعن أتت الاأن ةيها من  

" 87آيدة "  ..... " سورة يدوص  وَأَوْمَيْنَت إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَ  تَبَوَّءَا في رولى تعال  : " -1

 ذكر اإلمام الااطع أن حااا  يقُف عل  " تبَّؤا " بياء  بدل الواو ،   ضعاه ةقال :
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 .1......         ... تبوَّءا " بيا ولف حاص مل ياح ةيح ال "

وَأَوْمَيْنَات إِلَاى مُوسَاى     يقول الاارح :"   أخرب أن حااا ُروز  ع ه ص الولف عل  لوله تعتاىل :"

بيتاء  ماتوحتة م تان اهل ت ة ةياتري اللاتظ )تبتوَّ  ( كت اءتيا ، ل تن ماصتح تتذا (    تَبَوَّءَاوَأَخِيهِ أَ

 .2ال قت من طريع ال الم (
وم ها : مارواه اإلمام ابن ال رز ص الروا ت التواردة ص )تتا أنتتم ( ص أماك هتا انربعتة : ةقتال  -2

، ةختالف ستا ر الترواة ، وتتو و ْتتم :) وانارد أبو اطسن بن غلبتون بتستهيت اهل ت ة عتن رويتس 
)3. 

" أَ  رَّآهُ اسْاتَغْنَى  قمنها ما رقاه اإلمدام ابدن مجاىد   دن رنبدل فدي رولدى تعدال  :"          -3

. فقال : "ررأ ابن كثيدر فيمدا ردرأت  لد  رنبدل "أن رأ ُه"      " 7سورة العلق آية "

) لدد  ( قان ر   ددُى , قىددو أللددط , حن رءاه مثددل ر دداه  بغيددر ألددف بعدد  الهمددزة 

 4ممااًل قألير ممال "

ةوْصف اإلمام ابن ال رز لرواية ابن غلبون ص تذه املسألة ابلو تم ، وكذلك وصف اإلمام ابن 
جماتد لرواية ل بت ص تلك املسألة ابلغلط ، وتو من لبيت الطعن ص اإلس اد ، وأما ما جتاء متن 

تقتدم جت ءا  م ته ص املقدمتة الطعن ص اإلست اد ص التروا ت الاتاذة واملوضتوعة ةهتو كوتري ، ولتد 
ول  ه ليس من موضوع ا ؛ نن كالم ا ت ا ص تذا البحث إمنا تو ةي ا ختالف الاتروط ، وتتو 

 ص القراءات املاهورة  .

                                 
 .59ص  حرف انماين ووجه التهاين 1
2
 .245ابن القاصح : سراج القار  املبتد  وتذكار املقر  امل تهي : ص  

3
 .311ص 1ال ار ص القراءات العار ج  
 .692كتا  السبعة ص  4
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املبحث ا امس حول سؤال : وما الع ت ص تتذه املستا ت التأ خالاتا الاتروط ، واطتال أيتا 
 ص القراءات الأ يقرأ هبا ال اس اليوم ؟

شتك أنء تتتذا الستتؤال شتتديد الاتتلة ابملبحتتث التتذز ستتبقه بتتت تتتو م  تتت لتته ، ةقتتد تقتتدم أنء ال
ت التتك مستتا ت خرجتتا عتتن شتترط مواةقتتة املاتتحف  قيقتتا  واحت تتاال  ، م هتتا ك تتا لل تتا القتتراءة 
ابلياءات ال وا د ، وم ها لراءة " ليهل لك " وم ها لراءة " وأكون " ة اذا لتال أتتت التحقيتع 

 لتساؤل حوهلا ؟لصجابة عل  ا
ن ك اإلجابة عل  تذا السؤال لل حققني ال بار ة  هم اإلمام احملقتع ابتن الت رز حيتث لتال : 
"علتت  أنء لالاتتة صتتريح الرستتم ص حتترف متتدغم ، أو مبتتدل ، أو اثبتتا ، أو دتتذوف ، أو حنتتو 

م مل يعتتدءوا ذلتتك ال يُتع تتدء لالاتتا  إذا  بتتتا القتتراءة بتته ، ووردت ماتتهورة مستااضتتة ؛ أال تتترى أيتت
إ بتتات  ءات ال وا تتد ، وحتتذف  ء " تستتألين " ص ال هتتف ، ولتتراءة " وأكتتون متتن الاتتاطني " 
والظاء متن "ب ت ني " وحنتو ذلتك متن لالاتة الرستم املتردود ؛ ةتان ا تالف ص ذلتك يغتاتر ؛ إذ 

تتيه صتتحة القتتراءة وشتتهراا ، وتلقيهتتا ابلقبتتول ،  وذلتتك تتتو لريتتل يرجتت  إىل معتتىن واحتتد ، وُتاء
خبالف ف دة كل ة ونقاايا ، وتقتدميها ، وخخريتتا ، حت  ولتو كانتا حرةتا  واحتدا  متن حتروف 
املعتتاين ؛ ةتتان ح  تته ح تتم ال ل تته ال يستتو  لالاتتة الرستتم ةيتته ، وتتتذا تتتو اطتتدء  الااصتتت ص 

 1حقيقة اتبار الرسم ولالاته "
 .2بعي ها مواةقا ةيها ابن ال رزولد ذكر الايا ال ويرز ص شرحه لطيبة ال ار تذه العبارات 

 ،3وذكر اإلمام السيوطي كذلك تذه العبارات بعي ها مواةقا  ةيها ابن ال رز
 . 4وموت ذلك ةعت انستاذ د د عبد العظيم ال رلاين

 ويتحات من ذلك عل  اآليت :

                                 
 .18ص  1ال ار ج 1
 .117ص 1شرح طيبة ال ار ج 2
3
 .263ص 1اإلتقان ص علوم القرآن ج 

4
 .421ص 1م اتت العرةان ج 
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أن العل اء القا لني ابالكتااء بارط التواتر ةقتط مل يعت توا ومل يت ل توا ص تتذه املستألة ؛ وذلتك  .1
نيم مل يا طوا غري التواتر شرطا  آخر ، ةال يه هم إذن إذا خالاا القراءة املتواترة الرستم أم 

 واةقته .

ت الوالث عن شرط رستم أن العل اء القا لني ابش اط تذه الاروط مل ي  روا خروج تذه املسا  .2
 املاحف ، ول  هم برروه مبربرين مها :

 أن لالاة تذه املسا ت للرسم لالاة ال ت ر ؛ نيا يسرية ، ونن املعىن متقار  ةال ت ر . - أ

الاهرة وتلقي انمة هلا ابلقبول ، وتذا املربر الواين يبدو أنه تو انتم ، ونمهيته أرى أنه ي بغي  -  
ا  ؛ وذلك ح  ال خترج ج  ية من القراءة املعروةة املع ول هبتا عتن الاتروط أن ي ون شرطا  رابع

ةت ون شاذة ابملاهوم ؛ وذلك أنء تذه الاتروط الوال تة م  لتة لبع تها لتايتد مبخل وعهتا العلتم 
 القطعي الذز يايده التواتر .

ال حتو ،  وأما لالاة ال حو ةقد تقتدم أن ت التك أمتاكن عديتدة متن القتراءات طعتن ةيهتا عل تاء
فاع ني أيا خالاا انْليسة الأ اتاقوا عليها ، غري أن عل اء القتراءات مل يستلء وا هلتم ذلتك ، 

 بت ردءوا عليهم ردءا  لاطعا  وتذه طا اة من ردوتم :
يقول اإلمام الداىن ردءا  عل  من أن ر لراءة أىب ع رو ص " ابر  تم " واببته ابإلست ان : " وأ  تة 

ص شيء من حروف القرآن علت  انةات  ص اللغتة ، وانلتيس ص العربيتة ، بتت القراءة ال تع ت 
عل  ان با ص ان ر ، وانصتح ص ال قتت ، والروايتة إذا أ بتتا ال يردتتا ليتاس عربيتة وال ةاتوء 

 .1لغة ؛ نن القراءة س ة متبعة ي ل م لبوهلا واملاري إليها "

                                 
 .41ص 2ت السب  ججام  البيان ص القراءا 1
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 2طعتتن ال حتتويني وبعتت  املاستترين : كتتابن عطيتتةردا  علتت   1ويقتتول اإلمتتام أبتتو حيتتان انندلستتي
 ص لراءة مح ة " الذز ت ساءُلون ب ه  وان رحام " خبا  انرحام : 3وال لارز

عل  كالم ال لارز وابن عطيتة ص تتذه  4".....وإمنا ذكرت تذا وأطلا ةيه ، ل الء ي طءل  ُغ ري 
 اتتر ابلطعتن ص ذلتتك ولستت ا متعبءتتدين القتراءة ، ةيستتي  ل تتا  هبتتا وبقار هتا، ةيقتتار  أن يقتت  ص ال

من كالم العر  مل  6وال غريتم ممن خالاهم ، ة م ح م  با ب قت ال وةيني 5بقول حناة البارة
ي قلتته الباتتريون وكتتم ح تتم  بتتا ب قتتت الباتتريني مل ي قلتته ال وةيتتون ، وإمنتتا يعتترف ذلتتك متتن لتته 

                                 
تتو د تد بتتن يوستف بتتن علتي بتتن حيتان ، العالمتتة انوحتد أ تتري التدين أبتتو حيتان انندلستتي اليتاين الغرانطتتي  1

 املقر  ال حوز 
تتت ....ولرأ القراءات ابإلس  درية عل  يد عبتد ال اتري املريتوطي صتاحل الاتاراوز ..تتوص ست ة 70ولد س ة 

 تتت  . 745
  387ال بار ص الذتع : معرةة القراء . 

تو عبد اطع بن غالل بن عبد امللك بن غالل بن تتام بتن عطيتة اإلمتام ال بتري ، لتدوة املاسترين أبتو د تد  2
الغرانطتتتي القاضتتتتي حتتتدث عتتتتن أبيتتته اطتتتتاةظ اطخلتتتة ايب ب تتتتر ، وعتتتن أيب علتتتتي الغستتتاين ، ود تتتتد بتتتن الاتتتترج 

 تتت .542 ة الطالعي ... له التاسري املاهور : احملرر الوجي  ، توص س
  60السيوطي : طبقات املاسرين ص. 

تتتو د تتود بتتن ع تتر أبتتو القاستتم ال لاتترز ا تتوارفمي ال حتتوز اللغتتوز املتتت لم املعتتت ي املاستتر ، ولتتد ستت ة  3
تتت ب لار لرية من لرى خوارفم ، ولدم بغداد ، ومست  متن أيب ا طتا  بتن البطتر وغتريه ...لته التاتانيف 467

 تتت.538، توص س ة البديعة م ها ال ااف 
  120ناس املادر ص. 

يقول الاريوفأابدز: " الغ  ر املاء ال وري ....ومن ال اس مجاعتهم ولاياهم كغ   رتم دركة ، وغ رام وُغ ارام  4
 ابل م وياتح ، ومن مل جير  انمور ، ويولءث وُلرك .

  580وت ص م ومؤسسة الرسالة بري 1987_1407القاموس احمليط ..الطبعة الوانية . 
الباتترة لتتال  لتتوت : " مهتتا باتترهن ، العظ تت  ابلعتتراا وأختترى ابملغتتر  ، وأان أبتتدأ ابل تتربى التتأ ابلعتتراا ،  5

 لال امل خل ون البارة طوهلا أرب  وسبعون درجة ....اخل 
  430ص 1م بريوت _ج1995معخلم البلدان _الطبقة الوانية . 

   اببت من سواد العراا ، ويس يها لوم خبدء العذراء .يقول  لوت : " ابل م املار املاهور ؤر  6
 490ص 3ناس املادر ج. 
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و  العلتتوم ، اآلختتذون متتن استتتبحار ص علتتم العربيتتة ، ال أصتتحا  ال  تتانيس املاتتتغلون ب تتر 
 1الاحف دون الايوخ "

وَكَاَِلِكَ زَيَّاانَ لَِْا ِِّ  مِّاانَ   ويقتول الاتيا علتي ال تتورز ردا  علت  متن أن تتر لتراءة ابتن عتتامر " 

" ابلااتت ابملاعتول بتني  137" سورة اننعام آية " الْمُشْرِكِنيَ قَتْلَ أَوْالَدِهِفْ شُرَكَآؤُهُفْ
طول م الاة : "..... وتذا كله عل  جهتة الت ت ل وإرختاء الع تان  امل اف وامل اف إليه : بعد

، وإالء ةالتتذز نقولتته وال نلتاتتا لستتواه أن القتتراءة املاتتهورة _ة تتال  عتتن املتتتواترة _ كهتتذه ال 
 تاج إىل دليت ؛ بت تي ألوى دليت وم  احتاج متن تتو ص ضتوء الات س إىل ضتوء ال خلتوم ؟ 

م تلقوه من العر  مل يبلل ص الاحة مبلل القراءة الاتاذة ولد بىن ال حويون لواعدتم عل  كال
وال لارهبا ، ولبلوا من ذلك ما خرج عن القياس كقوهلم " استحوذ " ولياسته ك تا تقتول استتقام 
، واستخلا  ، وكقوهلم : لدن غدوة  ابل ال ، والقياس التر ، وتتو ص العربيتة كوتري لتيس تتذا 

ب المته ؛ ننته متن صت يم العتر  وةاتحا هم ، وكتان لبتت  دت تتبعه ، والاامي تذا ممتن لتتجء 
 .2أن يوجد اللحن ويت لم به ؛ ننه ولد ص حياة ال عء "صل  هللا عليه وسلم "

ويقتول الاتيا د تد عبتد العظتيم ال رلتاين : معلقتا  علت  كتالم اإلمتام التداين املتقتدم : " للتا : 
وا لواعتده متن كتتا  هللا تعتاىل وكتالم رستتوله وتتذا كتالم وجيته ؛ ةتنن عل تاء ال حتو  إمنتتا استت دء 

صل  هللا عليه وسلم  وكالم العر  ، ةنذا  با لرآنية القرآن ابلرواية املقبولة ، كان القرآن تو 
اط   م عل  عل اء ال حو وما لعءدوا متن لواعتد، ووجتل أن يرجعتوا تتم بقواعتدتم إليته ، ال أن 

 ء هتا ةيته ، وإال كتان ذلتك ع ستا  لويتة ، وإمهتاال  نرج  حنن ابلقترآن إىل لواعتدتم املخالاتة حنُ 
 . 3لعصت ص وجو  الرعاية "

وخالصتة تتتذا انمتتر أن أ  تة القتتراءات مل يستتلء وا لطعتتن ال حتويني ص بعتت  لتتراءاام ، بتتت ردءوا 
عليهم ردودا ماح ة ولاطعة ، وإن اطخلج الأ لدءمها عل اء القراءات لتق   كت من نظر ةيهتا 

                                 
 .167ص 3م دار ال تل العل ية ج2001تتت _1422تاسري البحر احمليط _الطبقة انوىل  5
 .226م ص2008غيث ال ا  ص القراءات السب  _ قيع أمحد د ود الااةعي الطبعة الوانية  2
 .422ص 1القرآن جم اتت الارلان ص علوم  3
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يا حع صوا  ، وأن طعون ال حويني ال ترت   عل  شيء إال عل  تلك القواعد الأ  نااف أ
لعءتتتدوتا ومجتتتدوا عليهتتتا ، وتتتتذا ال يعتتتين أن أتتتتت القتتتراءات ومتتتن واةقهتتتم ال يع ةتتتون ابل حتتتو 
وحخليتتته ، كيتتف وتتتم لتتد جعلتتوا مواةقتتته شتترطا  ص لبتتول القتتراءة ؟ ول تت هم يتترون أن أستتانيد 

 وري من ما اعت د عليه ال حويون ص تقعيد لواعتدتم متن شتواتد شتعرية لراءاام أ با وألوى ب
أو نورية يروويا عن العر  ؤسانيد واتية ، ورمبا باواتد جمهولة القا ت ،   إن ادعاء ال حويني 
ؤيم أحاطوا عل ا   ب ت ما نطقا به العر  ادعاء ال مي ن التسليم به ، ةاطع إذن م  القتراء 

أن يُراجعتوا لواعتدتم علت  وةتع القتراءات الوابتتة ابنستانيد القاطعتة واملاتروطة  وعل  ال حويني
 باروط صارمة مل تتوةر لقواعد ال حويني .

أمتتا شتترط صتتحة اإلستت اد ةقتتد تقتتدم أن بعتت  القتتراء ال بتتار طع تتوا ص بعتت  انوجتته املرويتتة ص 
 اد ؟القراءات املاهورة، ةهت تعترب طعويم تلك خلال  ص شرط صحة اإلس 

الوا  عل  تذا السؤال تو أن أسانيد القراءات تعرضا لل قتد ص عاتر التتدوين ،   انتهت  
أمرتا إىل أن ما ألرءه ان  ة والايوخ ال بار م ها ح  وصت إلي ا من ال تتل املعروةتة املاتهورة 
 وتو علم م ختول ماتاء  ال جمتال ةيته اآلن لل قتد ، وذلتك موتت اطتديث الاتريف ةننته كتان ص
بداية عهد التتدوين خيتتلط ةيته الاتحيح ابل تعيف ، بتت واملوضتور أحيتاان  ،   رأى ان  تة متن 

متتن ةعتتت  1ولتتد لتتال عل تتاء ان تتر أن أول -أتتتت الاتتأن أن مييءتت وا الاتتحيح ص كتتتل خالاتتة 
ذلك اإلمام د د بن إمساعيت البخارز   تاله اإلمام مسلم ولالوا : ما ُوجد ص تذين ال تتابني 

شتتاهبه ا ةهتتو صتتحيح ياتتحء ل تتت مستتلم أن يرويتته علتت  أنتته حتتديث صتتحيح ، وموتتت ذلتتك ومتا 
ةعت عل اء القراءات ، ةقد ميء وا الاحيح ص كتل معروةتة ماتهورة ، وأمتا متا عتداتا ةيحتتاج 
متن يريتتد أن يُقتتر  بتته إىل عرضتته علتت  الاتتيوخ ، يقتتول اإلمتتام ابتتن التت رز :" ةتتنن ليتتت : كيتتف 

إذ مل يدءر أحد اطار ؟ للا ال تل املؤلاتة ص تتذا الاتن ص العاتر و يُعرف الااذ من غريه ؛ 
ص الو تتان وغتتري ذلتتك ، مؤلاوتتتا علتت  لستت ني : متت هم متتن اشتت ط انشتتهر واختتتار متتا لطتت  بتته 

                                 
اطتتتاةظ بتتتن حخلتتتر :تتتتدز الستتتار مقدمتتتة ةتتتتح البتتتارز ، قيتتتع الاتتتيا عبتتتد الع يتتت  بتتتن ابف ، الطبقتتتة انوىل  1

 .7م  ص2008تتت /1428



 

 
506 

وأيب  1ع تتده ةتلقتت  ال تتاس كتابتته ابلقبتتول ، وأمجعتتوا عليتته متتن غتتري معتتار ، كغتتايأ ابتتن مهتتران
، وتيستري أيب ع تر التداين ،  3اتتد ،وإرشتاد أيب العت  القالنستي، وستبعة ابتن جم 2العالء اهل ذاين

، وتلختيص أيب معاتر  5وتباترة ابتن أيب طالتل ، وكتاص ابتن شتريح 4وموج  أيب علتي االتتوافز
، وحرف أيب القاسم الااطع وغريتا ، ةتال  1، وطريد بن الاحام 7، وإعالن الااراوز 6الطربز

                                 
 تقدما ترمجته . 1
تتتتت ، 488تتتو اطستتن بتتن أمحتتد..أبو العتتالء اهل تتذاين العطتتار ،اطتتاةظ املقتتر  شتتيا أتتتت مهتتذان ، ولتتد ستت ة  2

ةقرأ هبا القتراءات واطتديث علت  أيب علتي اطتداد ، وإىل بغتداد ةقترأ علت  أيب عبتدهللا البتارر وار ت ص أصبهان 
 تتت .596توص س ة 
 296الذتع : معرةة القراء ال بار ص. 

تو د د بن اطسني بن ب دار انستاذ أبو الع  الراسطي القالنسي املقر  ، لرأ ابلروا ت املاتهورة والاتاذة  3
 تتت .521تتت _توص س ة 461راس وغريه ،وأخذ عن أيب القاسم اهلذي ، ورحت إىل بغدار س ة عل  أيب علي اهل

 264ناس املادر ص. 
تو اإلمام أبو علي انتوافز ، وامسه اطسن بن علي بن إبراتيم بن ي داد املقر  انستاذ احملتدث ، ولتد ست ة  4

ن بقي إست ادا  ص القتراءات علتي لتني ةيته ، تتوص تتت واستوط ها ، كان أعل  م391تتت ، ولدم دماع س ة 362
 تتت .446س ة 

 226الذتع : معرةة القراء ال بار ص. 
تتو د تد بتتن شتريح بتتن أمحتد بتتن د تد بتتن شتريح التترعيين أبتو عبتتد هللا انشتبيلي املقتتر  انستتاذ ، وماتت ف   5

ن أيب طالتتتل ، تتتتوص ستتت ة كتتتتا  ال تتتاص ، وكتتتتا  التتتتذكري ، وكتتتان متتتن جلتتتة لتتتراء اننتتتدلس ، أجتتتافه م تتتي بتتت
 تتت .476

 .243ناس املادر ص
تو عبد ال را بن عبد الا د بن علي بن د د أبو معار الطتربز القطتان الاتاةعي شتيا أتتت م تة ، إمتام  6

عارف دقع أستتاذ كامتت  قتة صتا  ، لترأ علت  أيب القاستم علتي بتن د تد بتن علتي ال يتدز حبتران ، وغتريه تتوص 
 تتت.478س ة 

 . 401ص 1 رز: غاية ال هاية جابن ال
تتو عبتد الترمحن بتن عبتد اجمليتد بتن إمساعيتت ...أبتو القاستم الاتاراوز نستبة إىل وادز الاتاراء ابطخلتتاف ،    7

اإلس  درز _انستاذ املقر  امل ور مؤلف كتا  اإلعالن وغتريه ، كتان إمامتا  كبتريا  ماتيتا  علت  متذتل مالتك ، 
 تتت .181توص س ة
  373ص 1جناس املادر . 
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ات مقطور به ، إال أحرةا يسرية يعرةهتا اطاتاه متن الوقتات إش ال ص أن ما ت   ءته من القراء
، وأيب معاتتر ص  2وان  تة ال قتتاد . ومت هم متتن ذكتر متتا وصتت إليتته متن القتتراءات كستبط ا يتتاط

، وأيب  6، وابن ةارس 5وأيب علي املال ي 4، وأيب ب ر الاهرفورز 3الام  ، وأيب القاسم اهلُذ ي

                                                                             
تتتو عبتتد التترمحن بتتن عتيتتع بتتن خلتتف أبتتو القاستتم ..ابتتن الاحتتام الاتتقلي انستتتاذ الوقتتة احملقتتع مؤلتتف كتتتا   1

التحرير ، شيا اإلس  درية ، والذز انتها إليه رائسة اإللراء هبا علوا  ومعرةة ، لرأ التروا ت علت  إبتراتيم بتن 
 تتت .516إمساعيت املال ي ، توص س ة 

 434ص 1ناس املادر ج  . 
عبتتد هللا بتتن أمحتتد بتتن عبتتد هللا أبتتو د تتد البغتتدادز ستتبط أيب م اتتور ا يتتاط انستتتاذ البتتارر ال امتتت الاتتا   2

تتتتت ، ولتترأ القتتراءات علتت  جتتده أيب م اتتور ا يتتاط وغتتريه ،  464، شتتيا اإللتتراء ببغتتداد ص عاتتره ، ولتتد ستت ة 
 تتت .541توص س ة 
 434ص 1ناس املادر ج. 

تتتت 390مام علي بن جبتارة اهلتذي اليات رز انستتاذ ال بتري الرحتال ، والعتامل الاتهري التوال  ولتد ص تو اإل 3
تقريبتا  ، وطتاف التبالد ص طلتل القتتراءات ، ةتال أعلتم أحتدا  رحتت ص القتتراءات رحلتته ، وال لقتي متن الاتتيوخ ، 

 تتت .465ألف كتا  ال امت ، توص س ة 
 401ص  2ناس املادر ج . 

املبارك بن اطسن بن امحد بن علي بن ةتحان بن م اور انستتاذ أبتو كترم الاتهرفورز ، إمتام كبتري متتقن تو  4
دقتتع أحتتد ماتتايا تتتذا العلتتم  قتتة صتتا . لتترأ علتت  أمحتتد بتتن اطستتن بتتن ختتريون وغتتريه ...أحتتد ماتتايا القتتراء 

اب  حستت ا مستتاه املاتتباح ص اجملتتودين املاتتهورين حباتتظ القتتراءات وطرلهتتا ومعرةتتة ووجوتهتتا ، صتت ف ص ذلتتك كتتتا
 تتت .550القراءات الاحاح توص س ة 

 38ص 2ابن ال رز :غاية ال هاية ج . 
تتتو اطستتن بتتن د تتد بتتن إبتتراتيم املتتال ي انستتتاذ أبتتو علتتي البغتتدادز مؤلتتف كتتتا  الروضتتة ص القتتراءات  5

 تتت. 438س ة  اإلحدى عار ، لرأ عل  الارضي ، وأمحد بن عبد هللا السوس خلردز وغريه ، توص
 221الذتع : معرةة القراء ال بار ص. 

تتتو عبتتد البتتالي بتتن ةتتارس بتتن أمحتتد أبتتو اطستتن اط اتتي   املاتترز مقتتر  ماتتدر جمتتود ، روى القتتراءات  6
عرضتاص عتتن والتتده ، ولتترأ لتورر علتت  ع تتر بتتن عتتراك ، ولستيم الطهتتراوز ، وأدرك أاب أمحتتد الستتامرز . تتتوص 

 تتت .450س ة 
  : 357ص 1غاية ال هاية جابن ال رز . 
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ء وأموتاهلم مل يات طوا شتي ا  ، وإمنتا ذكتروا متا وصتلهم ، ةريجت  علي انتوافز ، وغريتم ، ةهتؤال
 . 1ةيها إي كتا  مقيءد ، أو ُمقر  مقلءد "

 ويتحات من كالم احملقع ابن ال رز اآليت :
أن عل اء القتراءات ةعلتوا موتت متا ةعتت عل تاء اطتديث، ميت وا الاتحيح املقبتول عتن ال تعيف  .1

 املردود.

ات ، أال أيخذتا من كت كتا  ول  ع ده، بتت عليته أن يعترف : إن  أنه يتعني عل  دارس القراء .2
كان تذا ال تا  متن ال تتل التأ اشت ط أصتحاهبا أن ال ي قلتوا ةيهتا إال متا صتحَّ وُعترف ؟ أم 
من ال تل الأ مل يا ط أصتحاهبا شتي ا  ؟ ةتنن كتان متن التأ اشت ط أصتحاهبا ، أختذه ولترأ بته 

ط أصحاهبا شرطا، بت نقلوا ةيها متا وصتت إلتيهم ةتال أيختذه إال وألرأ   وإن كان من الأ مل يا  
بعتتتد البحتتتث والتأكتتتد، وذلتتتك بعرضتتته علتتت  الاتتتيوخ املختاتتتني ص تتتتذا الاتتتأن ، أو مبقابلتتتته 
ابل تل املاروطة، عل ا ؤن القراءات أساسا ال تؤخذ إال عن الايوخ الذين أخذوتا مااةهة؛ 

 مي ن معرةتها وإتقايا إال بواسطة الاتيوخ، ةتال ي اتي وذلك نن ةيها كوريا من انلااه الأ ال
 نقلها من ال تل أ   كانا.

وهبتتذا التت ص امل قتتول عتتن احملقتتع ابتتن التت رز ي حتتت  اإلشتت ال التتوارد علتت  الستتؤال حتتول شتترط 
 اإلس اد، وهللا أعلم.

اط الاتروط   إن عل اء القراءات القا لني اباللتاار علت  شترط التتواتر ةقتط، والقتا لني ابشت  
الوال ة ، اتاقوا اآلن عل  أن القراءات العاترة املاتهورة التأ يقترأ هبتا ال تاس اآلن ص كتتل ابتن 
ال رز وغريتا تي القراءات الاحيحة املتواترة التأ جيتل اعتقتاد لرآنيتهتا وطتوف الاتالة هبتا ، 

 يست ء  لترآان، وي ار من جحدتا أو طعن ةيها ، وأن متا عتداتا ةاتاذ، ال طتوف الاتالة بته وال
 وإمنا تدوءن لاوا دتا اللغوية واندبية ،أو االست  اس هبا ص التاسري.

                                 
 .19، 18م خلد املقرنني ص 1
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يقتتتول اإلمتتتام أبتتتو العتتتالء اهل تتتذاين: ص مقدمتتتة كتابتتته غايتتتة اإلختاتتتار ص لتتتراءات العاتتترة أ  تتتة 
انماتتتار : " أمتتتا بعتتتد  ، ةتتتنن تتتتذه تتتتذكرة ص اختتتتالف القتتتراء العاتتترة التتتذين التتتتدى ال تتتاس 

وتس وا ةيها مبذاتبهم ، من أتت اطخلاف، والاام ، والعراا ، الت بتها من مجي  ما بقراءام، 
لرأت بته متن القتراءات، والتاتر ةيهتا علت  انشتهر متن الطترا والتروا ت ، وأرجتأت وحاتيءها 

 . 1 واندرتا، وم  رتا وانةرتا ..."
حتدء هلتا ، إن أراد ص فمان تا ويقول اإلمام ابن ال رز :" ولول من لال أن القراءات املتتواترة ال 

ةغتتتري صتتتحيح ؛ ننتتته ال يوجتتتد اليتتتوم لتتتراءة متتتتواترة وراء العاتتتر ، وإن أراد ص الاتتتدر انول 
 .2ةيحت ت إن شاء هللا "

 ويتحات من تذه ال اوص أن التواتر احنار اآلن ص العار، وتي لس ان :
 صغرى ، ك ا ص الااطبية والتيسري وأمواهلا .1

 طيبة وأضراهبا ، وما وراء ذلك ةااذ وهللا أعلم.كربى ص ال ار وال .2

 

 

 

 

 

 

 

                                 
1
 . 3ص 1غاية اإلختاار ص لراءات  العارة أ  ة انماار ج  

2
 . 16م خلد املقر ني ومرشد الطالبني  ص  
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 نتا ج البحث :
كتان القتتراء ص الاتتدر انول يت تتاللون القتتراءات بيتت هم ماتتاةهة دون أن لتتتاجوا لوضتت  شتتروط  .1

 لقبوهلا. وذلك ح  م تاف القرن الوالث تقريبا.

يتد املذتبيتة ، والقتراءة مبتا لهرت ص ياية القرن الوالث لواتر ستالبة، موتت وضت  القتراءات لتأي .2
 صح عربية دون مراعاة صحة اإلس اد، وكورة القراء غري املهرة املتق ني.

دةعا تتذه الستلبيات الاتيوخ اطتادبني علت  القتراءات اطرياتني علت  لدستيتها وستالمتها أن  .3
ي تعوا حتدا  هلتذه الستتلبيات، ةوضتعوا متن أجتتت ذلتك شتروطا تتستتم ابلاترامة والات ول وتتتي:   

. مواةقتتة وجتته متن أوجتته ال حتتو 3. مواةقتة رستتم املاتتحف العو تاين    2صتحة اإلستت اد    . 1
 العريب .

ص  –اشتتتهرت تتتذه الاتتروط م تتذ القتترن الرابتت  اهلخلتترز بتتني القتتراء وأول نتتص صتتريح وجتتدانه  .4
يتذكرتا بوضتوح : اإلابنتة عتن معتاين القتراءات لصمتام م تي بتن أيب طالتل  –املراج  التأ لتدي ا 

 تت .437نندلسي املتوه س ة القيسي ا

خرجا بع  ال  يات ص القراءات املاهورة عن تذه الاروط، وبرءر لبوهلتا احملققتون متن أتتت  .5
الاتان : ابلاتهرة واالستااضتة مت  تلقتي انمتة هلتا ابلقبتول ، ةي بغتي أن ي تون تتذا شترطا رابعتا 

 ش ال والتساؤالت .ح  ال خترج أز ج  ية من القراءات املاهورة ةتول  ال اس ص اإل

 أن ر عدد من العل اء ال بار تذه الاروط ، ذاتبني إىل اإلكتااء ابلتواتر كارط واحد. .6

رجتتتح أتتتتت التحقيتتتع وال قتتتد القتتتول ابلاتتتروط الوال تتتة لوضتتتوحها، وان تتتباطها، وأيتتتا تايتتتد ص  .7
دة تتذا جم وعها العلم القطعي ؛ إذ إن من بي ها مواةقة رسم املاحف اجمل   عليه، ك تا أن إةتا

العلم القطعي تو غاية التتواتر التذز يات طه املختالف، وأن الباحتث مت  أصتحا  تتذا الترأز، 
 والبد من ف دة شرط الاهرة واالستااضة م  تلقي انمة ابلقبول .
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القتتراءات مبتتا تتستتم بتته متتن شتتروط صتتارمة ونقتتول أم يتتة ، ألتتوى ممتتا اعت تتد عليتته ال حويتتون متتن  .8
  ال حتتويني أن يراجعتتتوا لواعتتدتم لتتاتتع متت  القتتراءات ولتتتيس شتتواتد لتقعيتتد لواعتتدتم ، ةعلتت

 الع س.

إن كتل القراءات مولها موت كتل اطديث : م ها متا التت م هبتا أصتحابه ؤن ال خيرءجتوا ةيهتا إال  .9
متا صتح و بتا، وم هتا متامل يلتت م أصتحابه بتذلك، بتت أخرجتوا ةيهتا كتت متا وصتت إلتيهم ، موتتال 

ها، وكتل اإلمام الداين وكتل ابن ال رز ةهذه ياح  انخذ الا ف انول : الااطبية وشروح
م ها مباشرة، لراءة وإلراء، وموال الواين : ال امت نيب القاسم اهلذي ، واالختيار لسبط ا ياط 

 وحنوتا ، ةال ياح انخذ هبا أو اإللراء هبا إال بعد عرضها عل  الايوخ.

 

 

 قاهلل قلي التوفيق
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 ةهرس انعالم
 الوةاة اإلسم رلم الوةاة سماإل رلم
 تت476 أمحد بن د د بن شريح 19 تت324 أمحد بن جماتد بن موس  1
 تت354 أبو ب ر د د بن مقسم 20 تت681 أمحد بن د د بن خل ان 2
 تت470 أبو ب ر أمحد بن علي ا طيل 21  فيد بن اثبا انناارز 3
ن أبو ب ر أمحد بن اطسني ب 22  سعيد بن العاص 4

 مهران
 تت381

 تت438 اطسن بن د د املال ي 23  عبد هللا بن ال بري بن العوام 5
عبد الرمحن بن إمساعيت أبو  24 تت542 عبد اطع بن غالل بن عطية 6

 شامة
 تت665

 تت349 عبد الواحد د د بن أيب تاشم 25  عبد الرمحن بن اطارث بن تاام 7
عبد البالي بن ةارس  26 تت597 عبد الرمحن بن علي بن الوفز 8

 اط اي
 تت450

عبد الرمحن جالل الدين  9
 السيوطي

عبد ال را بن عبد الا د  27 تت911
 الطربز

 تت478

عبد الرمحن بن عبد اجمليد  28 تت444 عو ان بن سعيد الداين 10
 الااراوز

 تت181

عبد الرمحن بن عتيع بن  29 تت118 علي ال ورز الااالسي 11
 الاحام

 تت516

عبد هللا بن أمحد سبط  30 تت643 علم الدين السخاوز 12
 ا ياط

 تت541

املبارك بن اطسن  31 تت748 د د بن أمحد الذتع 13
 الاهرفرورز

 تت550
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 تت465 علي بن جبارة اهلذي 32 تت328 د د بن أيو  بن ش بوذ 14
 تت328 ع ر بن أيب اطسني القاضي 33 تت833 د د بن د د بن ال رز 15
 تت437 م ي بن أيب طالل القيسي 34 تت857 د د بن د د ال ويرز 16
 تت338 د د بن علي بن مقلة 35 تت745 د د بن يوسف بن حيان 17
    تت817 د د بن يعقو  الاريوفأابدز 18
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 ةهرس املراج 
 الوفاة اسم المؤلف اسم المرجع رقم

   القرآن الكريم 1

 بانة عن معاني القراءاتاإل 2

تحيق  1985هـ/1405الطبعة الثالثة 

المكتبة  -د.عبد الفتاح إسماعيل شلبي 

 الفيصلية

 هـ437 مكي بن أبي طالب القيسي

 اإلتقان في علوم القرآن 3

م 1998هـ/1418الطبعة الثانية طبعة 

 –مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة 

 المملكة العربية

الرحمن جالل الدين عبد 

 السيوطي

 هـ911

 البحر المحيط 4

تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 

 والشيخ علي

الطبعة األولى  –محمد معوض 

 م2001هـ/1422

 دار الكتب العلمية بيروت

 هـ745 محمد بن يوسف بن حيان

 جامع البيان في القراءات السبع 5

تحقيق أ.عبد الرحيم الطرهوني ود.يحيى 

م دار الحديث 2006ـ/ه1427مراد طبعة 

 القاهرة

 هـ444 عثمان بن سعيد الداني

 جمال القراء كمال اإلقراء 6

تحقيق الدكتور علي حسنين البواب الطبعة 

 –م مطبعة المدني 1997هـ/1408األولى 

 مؤسسة السعودية مصر

 هـ643 علم الدين السخاوي

 حرز األماني ووجه التهاني 7

كتبة م م2007هـ /1427الطبعة الخامسة 

المملكة  –الهدى المدينة المنورة 

 السعودية

 هـ590 أبو القاسم الشاطبي
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سراج القارئ المبتدى وتذكار المقرئ  8

 المنتهى

م مطبعة 1954هـ/1373الطبعة الثالثة 

 مصطفى البابي الحلبي

 هـ800نحو علي بن عثمان بن القاصح

 سير أعالم النبالء 9

تحقيق أبو سعيد عمر الطبعة 

 م1996هـ/1417ىاألول

 دار الفكر بيروت

 هـ748 محمد بن أحمد الذهبي

 شرح طيبة النشر في القراءات العشر 10

تحقيق الدكتور مجدي محمد سرور طبعة 

 م2009

 دار الكتب العلمية بيروت

محمد بن أحمد بن علي 

 النويري

 هـ857

 طبقات المفسرين 11

 تحقيق محمد علي عمر الطبعة األولى

مطبعة الحضارة م 1976هـ/1369

 العربية الفجالة

 

جالل الدين عبد الرحمن 

 السيوطي

 هـ911

 غاية النهاية في طبقات القراء 12

 م1933هـ/1352الطبعة األولى 

نشر ج.جرجستراسر دار الكتب العلمية 

 بيروت

 هـ833 أبو الخير بن الجزري

غاية االختصار في قراءات العشرة أئمة  13

 األمصار

فؤاد طلعت الطبعة  تحقيق أشرف محمد

 األولى

 م جدة المملكة السعودية1994هـ/1414

الحسن بن أحمد أبو العالء 

 الهمذاني

 هـ569

 غيث النفع في القراءات السبع 14

الطبعة الثانية دار الكتب العلمية تحقيق 

 أحمد محمود الشافعي

 م2008الطبعة الثانية 

 هـ1118 علي النوري الصفاقسي
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 القاموس المحيط 15

م تحقيق 1987هـ/1407الطبعة الثانية 

 مكتب

تحقيق التراث مؤسسة الرسالة بدون 

 تاريخ

 هـ818 محمد بن يعقوب الفيروزأبادي

 كتاب السبعة 16

الطبعة  -تحقيق الدكتور شوقي ضيف

 دار المعارف –الثانية بدون تاريخ 

 هـ324 أحمد بن موسى بن مجاهد

 معجم البلدان 17

 اريخ دار صادرالطبعة الثانية بدون ت

 هـ626 ياقوت عبد اهلل الحموي

 معرفة القراء الكبار 18

تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي 

م دار 1997هـ/1417الطبعة األولى 

 الكتب العلمية بيروت

 هـ748 محمد بن أحمد الحافظ الذهبي

 متن طيبة النشر 19

م دار للطباعة 2003هـ/1423طبعة

 والنشر والتوزيع

 هـ844 د بن الجزريمحمد بن محم

 منجد المقرئين ومرشد الطالبين 20

م دار الكتب العلمية 1980هـ/1400طبعة

 بيروت

 هـ844 محمد بن محمد بن الجزري

 المنتظم في تاريخ الملوك واألمم 21

ومصطفى  –تحقيق محمد عبد القادر عطا 

 –عبد القادر عطا 

دار  –م 1995هـ/1415الطبعة الثانية 

 بيروتالكتب العلمية 

عبد الرحمن بن علي بن 

 الجوزي

 هـ597

 وفيات األعيان 22

 تحقيق الدكتور إحسان عباس

 دار صادر بيروت بدون تاريخ

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 

 خلكان

 هـ681
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