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 اسم الباحث هنا
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 الطرق وذلك ألغراض تعليمية، وليس ألغراض تجارية أو تسوقية.
عة العالمية بماليزيا استخراج النسخ من هذا البحث يحق لمكتبة الجام -3

غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات، ومراكز البحوث 
 األخرى.
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 ملخص

 وطرق القراء تاريخ حول دراسة) الشاطبية يقطر  من القرآنية  القراءات:  البحث عنوان
 (القراءات تلقى

البحث على مقدمة، وبيان مشكلة البحث وأمهيته، والدراسات السابقة، وذكر هذا وحيتوي 
 خطة البحث، وتشتمل تلك الدراسة على:

 لغة بالقراءات التعريفلغة واصطالحا، و  القرآن الكرمي ب التعريفوفيه : فصل تمهيديال
 القراءات  اختالف نشأة، و حاواصطال

وفيه يتناول البحث عدة  ،عليها الشاطيب اقتصار وسببالقراءات السبع  :األول الفصل
 على املرتتبة  والفوائد القراءات، أقسامكذلك يبني ،واألحرف السبعةالقراءات السبع مسائل حول 

، ويوضح ومؤلفها جم للشاطبيةكما يرت  تعريف بالقراء السبعة املشهورين،، كما يشتمل على اختالفها
 سبب اقتصارها على السبعة.

، وما القرآن الكرمي، وفيه بيان لطرق تلقى والقراءات القرآن الكرمي  تلقي طرق: الثاني الفصل
 وما يتعلق بذلك من القراءات تلقى طرقل كذلك فيه بيانيتعلق بذلك من آداب للقارئ واملقرئ،  

 يف القراءات علم تدريسمبسطة ل طريقةوفيه يقرتح الباحث  ،القراءات تطبيق يف هامة مصطلحات
 .مباليزيا القراءاتو  القرآن الكرمي  التحفيظ معاهد

 .وفيها نتائج البحث وتوصياته الخاتمة:
ها بني كتب القراءات، رُ ر  دُ مسائل هامة متناثرة يناقش  ىف جممله فهذا البحث   

حكمة اهلل  من خالهلا  ، واليت يظهرمي القرآن الكر وكتب تراجم القراء، وكتب علوم 
تيسريا  وختفيفا على على سبعة أحرف القرآن الكرمي ىف إنزال ، تعاىل، ورمحته بعباده

  .عنها احلرج ورفعاألمة اإلسالمية، 
 ونشر حفظ يف ودورهم ورجاله، القراءات علماء فضل ايا البحثن  من ث   كما يربز    
 .شاذه عن صحيحه ومتيز العلم، هذا
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ABSTRACT

 

Research Title: The Qur'anic Readings As Stated in Ashshatibiyyah: The Study of The 

Biographies of Alqu'rraa and the Methods of Learning Alqira'aat. 

 

 The present study runs as follows: 

 

1- The introduction shows the problem of the research, its significance, literature 

review, and research plan. 

2- the preliminary chapter involves defining  both "Alqur'an" and "Alqira'aat" 

linguistically (Lughatan), and technically (Istilahan) and stating the origin of the 

differences of Alqira'aat.  

3- the first chapter is concerned with the seven Qur'anic Readings, reasons for Al-Imam 

Ashshatibi's choice for the only seven. The chapter involves issues about the seven 

Qira'aat and the seven Ahruf (variants or ways), the divisions of Alqira'aat, the 

benefits of the distinctions among Alqira'aat, bibliographies of the seven famous 

Qurraa, and a description of the poetic composition (Matn Alshshatibiyyah) and the 

bibliography of its composer. 

4- The second chapter is devoted to the methods of learning Alqira'aat, the ethics of the 

learner and the scholar of Alqur'an, as well as many important terms pertaining to the 

Science of Alqira'aat. In this chapter the researcher proposes a simple way for 

teaching Alqira'aat at the Malaysian institutes for teaching Alqur'an and Alqira'aat. 

5- The conclusion includes the consequences of the research and some important 

recommendations. The research as a whole discusses significant and valuable issues 

present in miscellaneous books of Alqira'aat, books on the biographies of Alqurraa 

and books on Qura'nic disciplines by which we know that the wisdom of revealing the 

Qur'an in seven Ahruf is to ease and facilitate the recitation for Muslims. The research 

also implies the high and elevated position of scholars of Alqira'aat and its learners 

and the vital role they play in preserving and spreading this Science and in making 

distinctions between the authentic and the unauthentic.             
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 شكر وتقدير
 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، فهو أهل احلمد والشكر، وصاحب النعمة والفضل 
 والعطاء. 

فاإلنسان مهما قدم من عمل فال ميكن أن يقوم به وحده بل البد أن يتلقى إعانة من هذا، 
ابة لقوله صلى ونصيحة من ذاك، ورأيًا من آخر، فمن باب رد احلق ألهله، واعرتافا بالفضل، واستج

، فإين أتقدم بالشكر لكل من ساعدين يف (1) {ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس}اهلل عليه وسلم: 
 إخراج هذا البحث على هذه الصورة.

 

 كان هلا الفضل بعد اهلل تعاىل يف إمتام هذه الرسالة  اللذان ي  والد   له شكرىوأول من قدم 
 (، فله جزيل الشكر على دعمه يلعلي عبد المجيد سيد: )شيخفضيلة ال والديوأخص بالشكر 

 سبًبا لكي أكمل تلك الدراسة. حبق ، وقد جعله اهلل بتوجيهاته وإرشاداته
 

: ةكما أتقدم خبالص الشكر الوفري لفضيلة املشرف على الرسالة شيخي فضيلة الدكتور 
  .يت، ونصحيدخر وسًعا يف مساعد؛ اليت مل تأل جهًدا، ومل ت(شققي مفيد محمد رحاب)

 

كما ال أنسى أن أتقدم خبالص شكري، وتقديري إىل مجيع املسؤولني يف جامعة املدينة 
 العاملية، على ما يبذلونه من جهد خلدمة طالب العلم.

 

  . واهلل أسأل أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه، ،وأن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه
 

                                                                 
ل وعال، ذكر ما جيب على املرء من الشكر ألخيه املسلم عند اإلحسان ( صحيح ابن حبان، باب املسألة بعد أن أغناه اهلل ج1)

؛ واحلديث صحيح، انظر: األلباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين ابن احلاج نوح بن 7043، رقم احلديث: 198/ 8إليه، 
، وشاذه من محفوظهالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، جنايت بن آدم، األشقودري، 

 .480، ص: 5م(، ج4447 -ه   1040، )السعودية: دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة، 1ط
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إهداء
 

 …ني صغريًا إىل والديَّ اللَّذين ربّيا

 .عتهماا بالحة  والهايي أن  مي     أسأل  اهلل 

 رًالحربهاوحتاُّلمامهي يتقد .-( خالدإىل  زوجيت  الهزيزة   ) أم 

 اي ومعتاعبَهـهلـال      هاللـهذا عناء

 رجاء  أن  يكونوا  من  األتقياء  األخيار.   وولدي ايإىل  ابنعت            

 .راءاتيف علوم الق  باحثإىل  كل 

 …ويهلِّاونه القرآن الكريم إىل كل الّذين يعتهلَّاون 

                                                                                         

 أهدي هذا العمل المتواضع                                      
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 المقدمة
، القرآن الكرمي أنزل  الذيالفضل واجلود واإلحسان،  يالرحيم الرمحن، الكرمي املنان، ذاحلمد هلل 

 تعاىلأمحده سبحانه و  هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان. أحرف سبعة على تالوته ويسر
 املرسلني، ، والصالة والسالم على سيدوجعلهم أهل الشرف واإلحسان ،القرآناختص بفضله أهل 

 -قال  وأنار بسنته طريق املؤمنني،، املتقنيقلوب اهلل به زكى  الذي، ورمحة اهلل للعاملني، مام املتقنيإو 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   }:-عز وجل

 .(1){ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 ،وعلى التابعني ن بذلوا أرواحهم خلدمة علوم هذا الدين،الذي الكرام اجملاهدين، وعلى آله وأصحابه 
 بإحسان إىل  يوم الدين.ومن تبعهم  ،وتابع التابعني

 وبعد:     
 حتريٌف يف يصيبه ووجوه قراءاته، ال ، وصيانة ألفاظه،حفظ كتابهضمن ، قد  -عز وجل –فإن اهلل 

 .(4){  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ} تعاىل- لفظه، واليف أدائه، قال
ڈ  ڈ  ژ             تعاىل} – اهلل، منزه عن التصحيف والتحريف والتغري بأمر اهلل، قال حبفظ حمفوظ فهو 

ڱ     ں  ں  ڻ   ڱک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ   کژ    ڑ  ڑ

}(7) . 
ة، الذين نقلو إلينا قراءاته املتقني الربر  ،العلماء املهرةبيد ثلة من  وعده لعباده - تعاىل -وحيقق اهلل 

وصنفوا فيه املصنفات  كنوزه ودرره، بأسانيدها الصحيحة املبهرة، وعكفوا على دراسته يستخرجون
 .(0){ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ     ٻٻٱ  } النرية

                                                                 
 .160، اآلية: سورة ال عمران( 1)
 .9، اآلية: سورة الحجر( 4)
 .01،04، اآلية:سورة فصلت( 7)
 .6، اآلية: سورة الروم( 0)



2



وعلى هذه املقاصد اجلليات، فقد توالت املختصرات واملطوالت، يف خدمة علوم كتاب رب      
 فأتقنوا ،الطبقات مجيع ويف فن كل من القراءات، علم دراسة على األمة علماء وأقبليات، الرب 

 و  ،القراءات وجوه وصححوا والروايات، احلروف
ُ
 ش ذ ما فُعلم بهمات،أزالوا الشبهات، وأوضحوا امل

 املتواترات. واشُتهرت منها
فوا جهودهم الذين كث   ملاهرين املتقنني،، امن العلماء احملققني ولقد بزغ يف مساء اإلسالم كثريٌ       

علوم وعلومه عامة، وخلدمة القراءات خاصة، وكان من أبرزهم وأشهرهم حبر القرآن الكرمي خلدمة 
املشهور باإلمام  ؛ريُّه بن خلف بن أمحد الشاطيب األندلسي الرُّع ْيين الضريرالقراءات، أبو القاسم بن ف  

احب املنظومة  الشهرية املسماة "حرز األماين ووجه التهاين" يف ص -ه ، 594سنةاملتويف  ؛الشاطيب
هرت باسم الشاطبية، اشتغل هبا العلماء واشتُ  ،(1)للداين "القراءات السبع، وهو نظم لكتاب "التيسري

 قبوالً بني الناس. تْ شرًحا، واختصارًا، والق  
قدار ما آتاه اهلل يف ذلك خصوصا قال فيها العالمة ابن اجلزري "ومن وقف على قصيدته علم م      

أو  ،الالمية اليت عجز البلغاء من بعده عن معارضتها فإنه ال يعرف مقدارها إال من نظم على منواهلا
زق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما ال أعلمه لكتاب ولقد رُ  ،قابل بينها وبني ما نظم على طريقها

فإنين ال أحسب بلدا من بالد اإلسالم  ،غري هذا الفن بل أكاد أن أقول وال يف ،غريه يف هذا الفن
بوا يف غ  ور   ،ولقد تنافس الناس فيها علم خيلو من نسخة منها، طالب خيلو منه بل ال أظن أن بيت

الناس يف التغايل فيها حىت خرج بعضهم بذلك عن حد أن ...وبالغ  ،اقتناء النسخ الصحاح منها
 .(4)تكون لغري معصوم

                                                                 
عيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي، موالهم القرطيب ، املعروف يف ( هو:اإلمام العلم، أبو عمرو الداين هو عثمان بن س1)

زمانه بأيب الصرييف، ويف زماننا بأيب عمرو الداين، لنزوله بدانية.ولد سنة إحدى وسبعني وثالمثائة، وابتدأ بطلب العلم، يف سنة ست 
وطرقة، وأمساء رجاله ونقلته، وكان حسن اخلط جيد  ومثانني وثالمثائة،له عدة تآليف مفيدة، يطول تعدادها، وله معرفة باحلديث

الضبط، من أهل احلفظ والذكاء والتفنن، دينا فاضال ورعا سنيا، تويف احلافظ أبو عمرو الداين بدانية، يوم االثنني، منتصف شوال 
م، رمحه اهلل تعاىل)انظر: سنة أربع وأربعني وأربعمائة، ودفن ليومه بعد العصر. ومشى صاحب دانية أمام نعشه، وشيعه خلق عظي

، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارالذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب، 
 .1/448م( 1993 -ه  1013)بريوت، دار الكتب العلمية 1حتقيق: أيب عبداهلل حممد بن حسن بن إمساعيل الشافعي، ط

: حتقيقغاية النهاية في طبقات القراء،  ي، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي ابن  اجلزري،( ابن اجلزر 4) 
 .44-41/ 4م  ( 4446)بريوت ، دار الكتب العلمية 1.برسرتاسر،ط 
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وعقيلة أتراب " "،حرز األماين" بقصيدتيهولقد سارت الركبان يها اإلمام الذهيب: "وقال ف      
ا فحول الشعراء وكبار موخضع هل ،وحفظهما خلق ال حيصون ،اللتني يف القراءات والرسم "القصائد

فنِّها، وجوهرُة أقراهنا،  فصارت درةُ ، (1)"الصعب وأوجز وسهل ،فلقد أبدع ،وحذاق القراء ،البلغاء
وتنافس العلماء يف شرحها  بذل طالهبا الغايل والنفيس ألجلها، وتكبدوا السفر والسهر يف تعلمها،و 

 .و العناية هبا

حىت كان الطالب ال جيمع القراءات إال بعد  ،ولقد أقبل الطالب على حفظها وفهم مقاصدها 
ظها، وأقبل واستصعب بعض الطالب حف ،وفرتت العزائم ،إىل أن ضعفت اهلمم ،حفظها وفهمها

الطالب على الشروح وامللخصات معرضني عن املتون واملطو الت، حىت غدا بعض القراء يقرأ 
  ،وال حيرر طرقها، وكم من قارئ يركب بني أوجه القراء وخيلط بني أصوهلم ،بالقراءات ال يعرف أدلتها

وكثُر الرتكيب يف  ،فيقلده ماال يدرى أصول هذا الفن وقواعده، وهبذا وقع اخللط بني الروايات
 القراءات، وهذا هو احملظور واملنهى عنه.

 :قال ابن اجلزري يف طيبة النشر
 بشرطه فالريع وقفاً وابتدآ                        وال يركب وليجد حسن األدآ

 إذا ما وقفا                       ي بدا بوجه من علي ه  وقفاً  الذيفال ماهر 
 .(4)خمتصرا مس توعبا م  رتبا        ا                 يعط ف أقربا ب ه فأقرب

 : أهمية البحث وأسباب اختياره  
 حيث أنه تكمن أمهية املوضوع يف كونه دراسة متصلة بكتاب اهلل تعاىل، وقراءاته املتواترة،      

 تعد اليت ؛يبحث يف عدة مسائل هامة حول القراءات، وتاريخ القراء السبعة، ومنظومة الشاطبية
 وأمهها. القراءات، علم يف نظمت اليت املنظومات أفضل

 
 

                                                                 
، على الطبقات واألعصار معرفة القراء الكبار( الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب، 1)

 .1/714م( 1993 -ه  1013)بريوت، دار الكتب العلمية 1: أيب عبداهلل حممد بن حسن بن إمساعيل الشافعي، طحتقيق
، طيبة النشر في القراءات العشر( ابن  اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي ابن  اجلزري، 4) 

 6م( ص:1990ه /1010)املدينة املنورة ، مكتبة دار اهلدى 4الزعيب،ط  حتقيق، حممد متيم مصطفى
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 :يومن أبرز األسباب التي دعتني الختيار هذا الموضوع ما يل
 بنفسها، قائمة علمية كمادةالقرآنية   لقراءاتل العلمي نبجلااب الباحثني من اهتمام الكثري .1

بدون 

 ملادة العلمية املتون عن الناس  انصراف يف سهمأ اإلشارة إىل املنظومات واملتون اليت نظمت فيها، مما
 طريق من القرآنية  القراءات"  قضية عرض جاهًدا الباحث حياول لذا هبا؛ البعض وجهل القراءات،

واختار الباحث منظومة  القراءات، تلقى وطرق القراء تاريخ حول دراسة يف منظومة "الشاطبية"
 الفضل هلا كان واليت  السبع، القراءات يف اليت نظمت ة،العلمي املنظومات أهم لكوهنا"الشاطبية" 

 مدي للقارئ ، ووصوهلا إلينا، كذلك ليتضحالقرآنية  القراءات على احلفاظ يف البالغ واألثر الكبري،
 حفظ يف ودورهم القراءات رجال فضل على وليقف ،القرآنية  للقراءات بالنسبة الشاطبية منت أمهية
 خاصة القراءات؛ مبتون وتعلقه القارئ حب بذلك شاذه، وليزداد عن صحيحه ومتيز العلم، هذا ونشر
.   تعاىل اهلل رمحه- "الشاطيب" لإلمام الشاطبية منت

توضيح وبيان  املقصود وذلك باإلسهام يف  ،تعاىلسبحانه  –ابتغاء األجر والثواب من اهلل  .4
 من

 ت خاصة املبتدئني منهم.وأئمتها؛ تيسريا على طالب علم القراءاالقراءات السبع  

 أمهية علم القراءات وفضله ومكانته بني العلوم، وذلك لتعلقه بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل. .7

إعراض كثري من طلبة العلم عن علم القراءات وهتيُّبهم منه، مما أدى إىل جهل كثري من الناس  .0
 به، وتسلط أعداء الدين عليه، وذلك بنشر الشبهات واألباطيل حوله.

 انة منت الشاطبية عند علماء فن القراءات وتلقيهم له بالقبول، واعتباره من أهم مراجع مك .5

 القراءات وأيسرها.

ثناء العلماء على منت الشاطبية واهتمام أهل هذا الفن حبفظها، مما حفزين إىل دراسة منهجه  .6
 يف متنه وسبب اقتصاره على السبعة املشهورين . 

  أئمتها وتاريخراءات السبع القدراسة رغبيت الذاتية يف  .3

وقد تسربت إىل  أذهان  حول قضية تواتر القراءات ،وجود إشكاليات لدى بعض الباحثني  .8
 واللغة العربية. القرآن الكرمي طالب دراسات علوم  بعض

 الدارسني. البعض منعدم وضوح الفرق بني القراءة والرواية والطريق لدى  .9
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 يدور حول ذلك من  ومااألحرف السبعة و  ة،السبع توضيح وإزالة اإلهبام عن القراءات .14

 إشكاالت وتساؤالت. 

القراءاترس اإلسالمية ومدارس التحفيظ مباليزيا بااهتمام كثري من الدارسني يف املد .11

 وطرق القراء تاريخ ودراسة الشاطبية طريق من القرآنية  الكتابة حول القراءات يف ر غ بين مماالسبع  
 هذا البحث. القراءات؛ يف تلقى

 مشكلة البحث :
 القرآنية  القراءات"  : وهو عنه يتحدث الذي الرئيسي عنوانه خالل من البحث مشكلة تأتى      
ملا للقراءات من مكانة  وذلك"  (القراءات تلقى وطرق القراء حول تاريخ دراسة) الشاطبية طريق من

أثر كبري يف  احلفاظ على علم من وما هلا ؛ خاصة منظومة الشاطبية القرآن الكرمي خاصة بني علوم 
 .القراءات

 فقد األيام، هذه يف نعيشه الذيعلم القراءات يف عصرنا  بواقع وثيقا ارتباطا ترتبط البحث فمشكلة 
مما جعل أعداء األمة يستغلون هذه  – الكثري من طلبة العلم عن فن القراءات واستصعبوه أعرض

 بعض أثار وقد مة اإلسالمية، ويشككون يف قرآنية القراءات املتواترة،الثغرة يف اهلجوم على ثوابت األ
  الكثريين ممن جيهلون هذا العلم. على تؤثر قد اليت الشبهات بعض اإلسالم أعداء

 :  البحث أسئلة  
 :  وهى هلا واضحة إجابة بكاملها الدارسة تعد اليت  األسئلة من جمموعة حول البحث يتمحور
 القراءات؟ اختالف وكيف نشأ ؟ لسبعالقراءات ا ماهي .1
 العثمانية؟ املصاحف السبع؟ وما حقيقة وجودها يف فعالقة القراءات باألحر  ما .4
 اختالفها؟  على املرتتبة  وما الفوائد القراءات؟ ما هي أقسام  .7

 الشاذة؟ أوجهماهي أركان القراءة املقبولة؟ وما هي  .0
 اذا اقتصر فيها على السبعة دون العشرة؟؟ ومن هو مؤلفها؟ ومل منظومة الشاطبية هي ما .5

بالقبول؟ قراءاهتم تلقى على األمة أمجعت وهل ؟ السبعة القراء هم من .6

 والقراءات عند أهل هذا الفن. القرآن الكرمي  املعمول هبا يف تلقي طرقالما هي  .3

 والوجه، والطريق؟ والرواية، القراءة،  من بني كل لفرقا ما .8
أهدافالبحث:
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 هداف البحث يف عدة نقاط مجعتها فيما يلي:تتمحور أ
على سبعة أحرف، واختالف القراءات  القرآن الكرمي احلكمة الربانية يف كل من: نزول  إبراز .1

 . القرآنية 
 . واألحرف السبعة القرآنية توضيح العالقة بني القراءات  .4

 . واألحرف السبعة القرآنية  القراءات الشبهات حول إزالة .7

 .الذين اعتمد عليهم اإلمام الشاطيب ىف منظومتهراء السبعة التعريف بالق .0

 السبعة.ان منهجه فيها، وسبب اقتصاره على تعريف بالشاطبية، ومؤلفها، وبي .5

 بيان كيفية التلقي وضرورة املشافهة عن الشيوخ. .6
 الباحث لغري عليها االطالع جيعل بشكل الكتب يف متناثرة املوضوع هذا مسائل ومجيع        

 ، متباعدها بني جيمع - واحد حبث يف املسائل هذه مجع فإن وبالتايل ، صعوبة فيه أمرًا ملتخصصا
 .أمهيته، وال جتهل قيمته ختفى ال أمرًا – متناثرها شتات وجيمع

 الدراسات السابقة :
 : جوانب وهي بأربعة واهتمامها  نظرا لتعدد جوانب هذه الدراسة  

 .اءات السبعةاألحرف السبعة وعالقتها بالقر  .1
 ومبؤلفها  الشاطبية مبنظومة التعريف .4

 .املشهورين أئمة اإلقراء السبعةب التعريف .7

 .القرآنية طرق تلقي القراءات  .0

وإن  األربعة،  اجلوانب هذه ثناياه يف جيمع – اطِّالعي حسب – مؤلف على أحصل فلم        
 الذي بعضها. األمر أومن اجلوانب إحدى من املادة هذه تناولت قد السابقة واألحباث الكتب كانت

 الشمول. حيث من األخرى الدراسات على نادرة ميزةً  الدراسة هلذه مينح
 حول يف دراسة الشاطبية طريق من القرآنية  القراءات  قضية عرض جاهًدا الباحث حياول لذا    

املقصود ويزول هبا بطريق سلسة مبسطة يتضح هبا  ،جوانبها بكل القراءات، تلقى وطرق القراء تاريخ
 القرآنية بعض الكتب و األحباث تعرضت لدراسة القراءات  أن جند فمثال. ذلك أمكن ما اللبس،

 تلقى أو طرق التعريج على تاريخ القراء، وكذلك ل دون دون الربط بينها وبني منظومة الشاطبية،
 القراءات.
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 الكتب األحباث: ومن أشهر تلك
 فإنه  القارئ ، الفتاح عبد بنا العزيز عبد. دالشيخ : للعالمة "حديث األحرف السبعة"،كتاب  .1

 معناه، يف العلماء واختالف ومتنه، السبعة، األحرف حديث ما يتعلق بإسنادأبدع وأويف يف ذكر 
 ، وميكن االستفادة منه يف هذه اجلوانب. القرآنية  بالقراءات وصلته
اهتم فيه وقد  املطرودي. إبراهيم بن الرمحن عبد :، للدكتورالسبعة " القرآنية  األحرف " كتاب .4

 ، والرسم العثماين،القرآنية  بالقراءات وصلته معناه، يف العلماء واختالف السبعة، األحرف بذكر
. اجلوانب هذه يف منه االستفادة وميكن
 حممد أمحد. شكري، د خالد أمحد. القراءات" تأليف كل من، د علم يف كتاب "مقدمات .7

  مفلح

 بأصول كالتعريف العلمية من املسائل  منصور، وهو كتاب مجع الكثري  خالد حممد. ة، دالقضا
 وأقسامها، به، املتصلة والعلوم القراءات علم يف وكاملؤلفات العشرة، القراء أصولوذكر  القراءات،
م عن بعمق إىل الكال يتعرض ومل عليها والرد القراءات على أوردت اليت الشبهات بعض إىل واإلشارة

 .اجلوانب هذه يف منه االستفادة منظومة الشاطبية وأمهيتها يف علم القراءات، وميكن
 دراسة يف تاريخ القراء واجتاهات القراء" لألستاذ صربي األشوح . القرآنية "إعجاز القراءات  .0

حرف مسألة األ  على التعريج دون تراجم القراء بقضية انفردت اليت األحباث من الكثري كما أن هناك
 ومنها:.الشاطبية منظومة السبعة أو

تأليف: الشيخ عبد القراءة"  يف كل ومنهج قراءاهتم وتواتر ورواهتم العشرة القراء كتاب "تاريخ .1
 الفتاح القاضي.

تأليف الشيخ صابر  :"وطرقهم ورواهتم عشر األربعة القراء تراجم يف الزاهرة النجوم كتاب" .4
 حسن أبو سليمان.

 احلصري.  خليل حممود :للشيخ عشر " األربعة القراء تاريخ يف راألث أحسن " كتاب .7

وهكذا جند أن أكثر العلماء والباحثني قد اختصت كتبهم وأحباثهم على أحد اجلوانب دون        
 من قيمة أو أمهية حبوثهم. لال يقل اغريها، وهذ
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اث؛ غري أ ى أردت أن من هذه الكتب والدراسات واألحب دراسيتفلقد استفدت كثريا يف          
عدة جوانب هامة لتكون فريدة عن غريها ولتوفر على القارئ عناء البحث يف عدة   دراسايتأمجع يف 

 .كتب 
 منهج العمل في البحث

نظرًا إىل تعدُّد جوانب الدراسة، فإنين قد اعتمدت على استخدام منهٍج متكامٍل اشتمل على     
 اآليت :
وتاريخ  املتواترة واألحرف السبعة كل من القراءات دراسة يف قي:التوثي أواملنهج التارخيي  .1

 .القراء

  باإلمام مبتدئا حدة، قارئ علىكل نفرادي:  يف ترمجة القراء السبعة ، ُمْفر دا ترمجة  املنهج اإل  .4

 مث ، عاصم اإلمام مث ، عامر ابن اإلمام مث البصرى عمر أبو اإلمام مث ، كثري ابن اإلمام مث ، نافع
 .الكسائي اإلمام مث ، محزة إلماما

 .تدريسها وكيفية القراءات تلقي طرق دراسة يف :الوصفي املنهج .7
 ، الشاطبية منظومةأو احلديث أو من  القرآن الكرمي ما أذكر سواء من  ىقمت بذكر األدلة عل .0

 عند احلاجة إىل ذلك.-والرسومات التوضيحية مستعينا يف ذلك بالنظام اجلدويل

اآليات إىل  سورها، وخرجت مجيع األحاديث اليت استدللت هبا ، وكافة اآلثار عزوت مجيع  .5
 اليت

 استدللت هبا كذلك إال ما ندر. 

 شرحت بعض الكلمات واملصطلحات الغامضة حيث أرى لذلك فائدة، وقد أترك بعضها .6

 . لالختصارلشهرهتا أو  
 وأحيانا رأي دون اآلخر،عرًضا واضًحا دون ميل إىل   االختالفعرضت اآلراء يف حالة   .3

 أقوم 

 .، عند احلاجة إىل ذلكببيان الرأي الراجح مع التدليل عليه 
 ، أو لضيق الوقت.ترك الرتمجة ملن اتسعت شهرهُتمقد ألألعالم الذين أنقل أقواهلم، و  ترمجتُ  .8

 خطة البحث
 وخامتة فصول، وثالثة ، ومتهيد ، مقدمة  إىل قسمته وقد
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 : املقدمة
 الدراسات و وإشكاليتها، ملوضوعها، اختياري وسبب الدراسة، أمهية   بي نتُ فقد  دمةاملق أما    

 .وخطواته   البحث منهج   مث السابقة،
 :التمهيدي الفصل

 : مباحث ثالثة على اشتمل وقد
 . القرآن الكرمي ب التعريف :األول املبحث      

  بالقراءات التعريف :الثاين املبحث      
 .القراءات اختالف نشأة :لثالثا املبحث      
 .عليها الشاطيب اقتصار وسببالقراءات السبع : األول الفصل

 :مباحث وفد اشتمل على أربعة
 .السبعة واألحرف القراءات  :األول املبحث      
 : مطالب أربع وحتته

 .السبع بالقراءات وعالقتهااألحرف السبعة  :األول املطلب      
 .العثمانية املصاحف يف ووجودها السبعة األحرف :الثاين املطلب      
 . أحرف سبعة على  القرآن الكرمي  نزول حكمة :الثالث املطلب      

 . اختالفها على املرتتبة  والفوائد ، القراءات أقسام :الثاين املبحث
 :  مطالب أربع وحتته
 .املقبولة القراءة أركان: األول املطلب      

 . القراءات أنواع :الثاين املطلب      
 .القراءات بني االختالف أنواع :الثالث املطلب      
 .القراءات اختالف فوائد :الرابع املطلب      

 : تعريف بالقراء السبعة من طريق الشاطبيةاملبحث الثالث
 :  مطالب سبعة  وحتته

 تعريف باإلمام نافع. :األول املطلب      
 اإلمام ابن كثري.تعريف ب :الثاين املطلب      
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 عمرو. تعريف باإلمام أيب :الثالث املطلب      
 تعريف باإلمام ابن عامر. :الرابع املطلب      
 تعريف باإلمام عاصم . :اخلامس املطلب      
 تعريف باإلمام محزة . :السادس املطلب     
 تعريف باإلمام الكسائى. :السابع املطلب     

 . السبعة على اقتصارها وسبب الشاطبية :رابعال املبحث
 .مطالب أربع على  وحيتوى

 .الشاطيب اإلمام ترمجة :األول املطلب      
 .الشاطبيةب تعريف:  الثاين املطلب      
 .السبعة على اقتصاره وسبب نظمه يف الشاطيب اإلمام منهج :الثالث املطلب      
 .القراءات علم يف ومكانتها الشاطبية أثر :الرابع املطلب      
 والقراءات القرآن الكرمي  تلقي طرق :ينالثا الفصل
  مبحثني على وحيتوى
 القرآن الكرمي. تلقي طرق :األول املبحث      
 مطالب ثالثة وحتته

 .واملقرئ القارئ آداب :األول املطلب      
 .القرآن الكرمي تالوة آداب :الثاين املطلب      
  القرآن الكرمي.  يتلق طرق :الثالث املطلب      

 .القراءات لتلقى التطبيقية الطرق: الثاين املبحث
 البمط ثالث وحتته

 .الشاطبية طريق من القراءات لتلقى التطبيقية الطرق :األول املطلب      
 .القرآنية  القراءات تطبيق يف هامة مصطلحات :ينالثا املطلب      
القرآن  التحفيظ معاهد يف القراءات علم تدريس قةطري حول مقرتحة طريقة :الثالث املطلب      
 .مباليزيا القراءات الكرمي 

  الخاتمة  
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 .وتنبيهات وتوجيهات ارشادات مع البحث هذا يف افردته ما فيها استخلصت وقد
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التمهيديالفصل 
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 الفصل التمهيدي:
 : مباحث ثالثة على اشتمل وقد     

  القرآن الكرمي ب التعريف :األول املبحث            
  بالقراءات التعريف :الثاين املبحث            

 .القراءات اختالف نشأة :الثالث املبحث            
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 :القرآن الكريم المبحث األول: التعريف ب
 لن  ا وميك  ن جته  اداهتم.وتع  ددت ا "الق  رآن الك  رمي " كلم  ة أص  ل ح  ول اللغ  ة أه  ل اختلف  ت آراء      

 :اجتاهني رئيسني يف حصرها
 م ادة؛ أي م ن مش تق غ ري تع اىل، اهلل لكت اب اس م الق رآن الك رمي  أن إىل وذهب: األول االجتاه       

املن زل  املعج ز م ا عل ى الك المل  ع   مرجت ل موض وع م ن أول األم ر ه و ب ل غريها؛ من أو(  قرأ)  من سواء
 .مهموز غري القرآن الكرمي ف هذا وعلى واإلجنيل، التوراة مثل -وسلمعليه  صلى اهلل - على النيب

الق   رآن : -رمح   ه اهلل-ق   ال  إمساعي   ل ب   ن قس   طنطني عن ش   يخه،اإلم   ام الش   افعي ماحك   اهوه   ذا        
 ق  رئ م  ا ك  ل لك  ان ق  رأت م  ن أخ  ذ ول  و ق  رأت، م  ن يؤخ  ذ ومل مهم  وز، غ  ري اهلل لكت  اب اس  م الك  رمي 
 الق رآن الك رمي  يهم ز وال ق رأت يهم ز -اهلل رمحه-وكان  واإلجنيل، التوراة: مثل للقرآن اسم ولكنه قرآنا،

"(1). 
؛ أن اإلمام ابن كثري وهو من القراء السبعة، وإم ام املكي ني يف الق راءة، يق رأ  يرأهذا الومما يؤكد        
 .(4)"بالنقل" أي بغري مهز القرآن الكرمي لفظ 

 االجت  اه ه  ذا أص  حاب واختل  ف مش  تق. "الق  رآن الك  رمي " لف  ظ أن أص  حابه إىل وذه  ب: الث  اين االجت  اه
 :آراء أربعة على
بغ ري مه ز م أخوذ م ن الق رائن  الق رآن الك رمي " :أنه مشتق من الق رائن، ق ال اإلم ام الق رطيب :األول الرأي
 إلي ه ب، وهوم ا ذه (7)فهي حينئذ قرائن" ،ويشابه بعضها بعضا ،منه يصدق بعضها بعضا اآليات ألن

 .(0)لفراءا

                                                                 
، حتقيق: حممد أبو الفضل البرهان في علوم القرآن( الزركشي، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي، 1)

 ، بتصرف.1/438م( 1980ه /1040)القاهرة، مكتبة الرتاث،7إبراهيم ط 
، إبراز المعاني من حرز األمانيأبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي،  ( أيب شامة،4)

 ، بتصرف.753حتقيق: إبراهيم عطوة عوض، د.ط )بريوت، دار الكتب العلمية( ، ص
 1/438، مرجع سابق، البرهان في علوم القرآن( الزركشي، 7)
،حتقيق:  اإلتقان في علوم القرآن، أىب الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ( انظر: جالل الدين السيوطي0)

مركز الدراسات القرآنية، د.ط،)اململكة العربية السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف( 
4/704. 
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" أن  ه مش  تق م  ن قرن  ت الش   يء  يتابعون  ه عل  ى رأي  ه: م  نإلي  ه األش  عري و  بم  ا ذه  وه  و  :ينالث  ا ال  رأي
 .(1)بالشيء إذا ضممت أحدمها إىل اآلخر ومسي بذلك القرتان السور واآليات واحلروف فيه"

 ،فعالن، مشتق من القرء تركت مهزته ختفيفاوزن أنه وصف مهموز على  :ثالثالرأي ال
ع الس  ور بعض  ها إىل ب  ه ألن  ه مج     يومس  ، إذا مجعت  ه "ق  رأت امل  اء يف احل  وض"و مبع  ا اجلم  ع كق  وهلم وه  

 .(4)الكتب السابقة من فوائد ومثرات يف ع ماأو ألنه مج    ،بعض
وقي  ل ألن  ه مج  ع أن  واع قرآن  ا لكون  ه مج    ع مث  رات الكت  ب الس  ابقة املنزل  ة،  ق  ال الراغ  ب: وإي  ا مس  ي       

 .(7)العلوم كلها
ب وزن الغف ران مس ي ب ه املق روء م ن  م ن أن ه مص در مهم وز لي ه اللحي اين ومجاع ة:إ: م ا ذه ب لرابعالرأي ا
يف  الزرق  اينق  ال اإلم  ام كم  ا يس  مى املش  روب ش  رابا، واملكت  وب كتاب  ا -تس  مية املفع  ول باملص  درب  اب 

ی  جئ  حئ   }: -تع  اىل –فه  و يف اللغ  ة مص  در م  رادف للق  راءة ومن  ه قول  ه ": الق  رآن الك  رمي تعري  ف 

مث نق   ل م   ن ه   ذا املع   ا املص   دري وجع   ل امس   ا للك   الم املعج   ز  - (0){     مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب
 .(5)من باب إطالق املصدر على مفعوله. " -صلى اهلل عليه وسلم-املنزل على النيب  

 في االصطالح : القرآن الكريم أما تعريف 
الق  رآن تع  دد الزواي  ا ال  يت ينظ  ر العلم  اء منه  ا إىل فق  د تع  ددت آراء العلم  اء في  ه وذل  ك بس  بب         

، وم نهم م ن اختص ر الق رآن الك رمي فمنهم من أطال يف التعريف وأطنب بذكر مجيع خصائص  ؛الكرمي
 وأوجز، ومنهم من اقتصد وتوسط.

                                                                 
 .4/704، مرجع سابق  لقرآناإلتقان في علوم ا(انظر: جالل الدين السيوطي ، 1) 
، د.ط، )بريوت، دار روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( انظر: األلوسي، حممود األلوسي أبو الفضل، 4) 

 .1/8إحياء الرتاث العريب( 
حتقيق: حممد سيد   ،المفردات في غريب القرآن( األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، 7)

 044كيالين، د.ط )لبنان، دار املعرفة( ص
 18   13، اآليتان : سورة القيامة( 0) 
)بريوت، دار الكتاب 1، حتقيق: فواز أمحد زمريل، طمناهل العرفان في علوم القرآن( الزرقاين، حممد عبد العظيم الزُّْرقاين، 5) 

 ،بتصرف16-1/15م( 1995ه /1015العريب،
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ل عل ى هو كالم  اهلل املعجز املن ز  القرآن الكرمي " فإذا آثرنا األمجع واألمشل؛ أمكن لنا أن نقول:       
 .(1)"املكتوب يف املصاحف املنقول بالتواتر املتعبد بتالوته -صلى اهلل عليه وسلم -النيب 

لكون  ه  حوه  و األرج  م  ا ذه  ب إلي  ه مجاع  ة م  ن علم  اء العقي  دة والش  ريعة واللغ  ة،  ذا التعري  فوه         
ماوية، ومتي    زه ع    ن غ    ريه م    ن الكت    ب الس     الق    رآن الك    رمي اقتص    ر في    ه عل    ى تعري    ف  ؛جامع    ا ومانع    ا

 أمجع التعاريف وأمشلها.  كفهو بذل .وغري ذلك ،واألحاديث القدسية والنبوية
، ويف ك  الم اهلل خاص  ة، م  ن قب  ل الفالس  فة - تع  اىل –غ  ري أن  ه مل  ا ظه  ر اخل  وض يف ص  فات اهلل        

عريف  اً ت الق  رآن الك  رمي واملتكلم  ني، وغ  ريهم م  ن الزنادق  ة، وف  رق املبتدع  ة، احت  اج أه  ل الس  نة إىل تعري  ف 
الق   رآن عام   ة، ويف ص   فة الك   الم خاص   ة، ومن   ه  -تع   اىل –يظه   ر في   ه ُحس   ن معتق   دهم يف ص   فات اهلل 

ل ذلك اإلم ام أب و  -تع اىل –، خمالفني بذلك أهل البدع من اجلهمية واملعتزل ة وغ ريهم؛ ق يض اهلل الكرمي
ك الم اهلل من ه ب دا ب ال     الق رآن الك رميفق ال يف تعريف ه للق رآن: "وإن  -رمحه اهلل تعاىل -جعفر الطحاوي

 -تع اىل –كيفية قوال، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه املؤمنون على ذلك حق ا، وأيقن وا أن ه ك الم اهلل 
باحلقيقة، ليس مبخل وق كك الم الربي ة؛ فم ن مسع ه ف زعم أن ه ك الم البش ر فق د كف ر، وق د ذم ه اهلل وعاب ه 

ڦ  ڦ  ڄ     م ا أوع د اهلل بس قر مل ن ق ال: }فل ،(4){ ڃ  ڃ : }-تعاىل –وأوعده بسقر، حيث قال 

 .( 0)علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، وال يشبه قول البشر" (7){        ڄ  ڄ
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .44-1/41املرجع السابق  ( انظر:1) 
 .46اآلية:  سورة اْلُمدَّثِِّر،( 4) 
 .45، اآلية: سورة اْلُمدَّثِّرِ ( 7) 
متن العقيدة ( أبو جعفر الطحاوي، أبو جعفر  أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري، 0) 

 14،17م( ص: 1995-1016)بريوت، دار ابن حزم ه 1،طالطحاوية
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 المبحث الثاني: التعريف بالقراءات :
اللغة مصدر قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، فكل منهما مصدر  يفمجع قراءة، والقراءة  القراءات لغة:       
 ، وهذا اللفظ يستعمل للمعاين التالية:(1)عالة(، وهو على وزن )ف  للفعل
 اجلمع والضم: أي مجع وضم الشيء إىل بعضه، ومنه قول ابن كلثوم يف هذا املعا: .1

أدماء   ُحر ةٍ  ذ ر اع يْ 
 (0)ا ن  ي ْ ن  ج   أْ ر  قْ ت   ْْ  مل  (7)ون  الل   ان  ج  ه           رٍ كْ ب  (4)

 مل حتمل قط، لليتأو ضمت يف رمحها جنيناً، ويقال  ،ما مجعت أي مل تضم رمحها على ولد قط، أو 
 أي مجعه وقراءته.  (5){ی  جئ  حئ   مئ   ومنه قوله تعاىل}
إذا تلوت بعضه يف إثر بعض، حىت جيتمع وينضّم بعضه "أي (6){   ڱ  ں  ں وىف آية أخرى:}

 .(3)"إىل بعض، ومعناه يصري إىل معا التأليف واجلمع
نطق بالكلمات املكتوبة، ومنه قوهلم: قرأت الكتاب أي تلوته، ومسيت التالوة التالوة: وهي ال .4

قراءة 
 (1)ألن القارئ يضم أصوات احلروف يف ذهنه لتكوين الكلمات اليت ينطق هبا.

                                                                 
)بريوت،  دار حياء الرتاث العريب، 7،طلسان العرب( انظر: ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، 1) 

 مادة )قرأ(.11/39م(1999ه /1019
قصائِد شرح الأبو زكريا، حيىي بن علي بن حممد الشيبايّن التربيزي،  ( األدماء: البيضاء، والبكر: اليت ولدت ولدا واحدا)انظر:4)

 441ه(ص  1754 إدارة الطباعة املنريية)القاهرة،  1،طالعشر
: البيضاء الكرمية ىف كل شيئ. )انظر: أبو بكر األنباري، حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، 7) شرح القصائد ( هجان  الّلون 

 (784)القاهرة، دار املعارف( ص:5، حتقيق: عبد السالم هارون، طالسبع الطوال الجاهليات
، حتقيق: عبد السالم شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات( أبو بكر األنباري، حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، 0) 

 ىف معلقته وهو من حبر الوفر(14)والبيت من معلقة عمرو املشهورة والبيت رقم  784)القاهرة، دار املعارف( ص:5هارون، ط
 13، اآلية:سورة القيامة( 5) 
 98، اآلية:رة النحلسو ( 6) 
، احملقق: الدكتور: حممد فواد سزگني، د.ط ) القاهرة، مجاز القرآن( أبو عبيدة، أبو عبيدة معمر بن املثا التيمي البصري، 3) 

 1/7مكتبة اخلاجني( 
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 تكلم فيه العلماء من ناحيتني :  داصطالحا: فقأما 
.تعريف القراءات .1
 .تعريف علم القراءات .4
 .والتجويد التجويد، علم بني كالفرق والقراءات القراءات، علم بني والفرق

 واألصول، واملسائل القواعد يف املتمثل النظري العلمي اجلانب القراءات هو: فعلم
 عن خلفا باملشافهة املنقول العملي األداء طريقة يف املتمثل األدائي العملي اجلانب هي: والقراءات 

 سلف.
 تعريف القراءات :

خمالفا به  ةالقراءات مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء :"د العظيم الزرقاينقال الشيخ عب       
مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق  ،القرآن الكرميالنطق ب غريه يف
  (4")أم يف نطق هيئاهتا ،احلروف

ذكور يف كتابة احلروف أو كيفيتها، هي اختالف ألفاظ الوحي امل": وعرفها اإلمام الزركشي بقوله      
 .(7)"ختفيف وتثقيل وغريها من

 :تعريف علم القراءات
 : اختلفت عبارات علماء القراءات  تبعاً لوجهة نظر كل منهم    

واختالفها معُزًوا  القرآن الكرمي القراءات علم بكيفية أداء كلمات " قال اإلمام ابن اجلزري:       
  (0)."لناقله
 : بثالثة تعريفات (1)اإلمام القسطالينعرفها و       

                                                                                                                                                                                                        
ص:  م(1985 -ه  1045)مكة املكرمة، املكتبة الفيصلية،1، طمدخل في علوم القراءات( انظر: السيد رزق الطويل، 1) 

43. 
 .1/776، مرجع سابق، مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاين، (4) 
 .1/718، مرجع سابق، البرهان في علوم القرآنالزركشي،  (7)
، تفضل منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن  اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي ابن  اجلزري،  (0)

لشيخ حممد حبيب الشنقيطي والشيخ أبوا األشبال أمحد حممد شاكر، د. ط ) .م .ع، دار زاهد القدسي ( بقراءته بعد طبعه ا
 .7ص: 
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علم يعرف منه اتفاق الناقلني لكتاب اهلل واختالفهم يف اللغة واإلعراب، واحلذف واإلثبات، " .1

والتحريك واإلسكان، والفصل واالتصال ، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال، من حيث 
 .(4)"السماع
للغة، واإلعراب واحلذف واإلثبات والفصل والوصل، علم يعرف منه اتفاقهم واختالفهم يف ا" .4

من 
 .(7)"حيث النقل

 .( 0)واختالفها معزو للناقلة" القرآن الكرمي علم بكيفية أداء كلمات " .7
"علم يعلم منه اتفاق الناقلني لكتاب اهلل تعاىل واختالفهم يف  القراءات :(5)وقال البنا الدمياطي       
وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغريه،  ،والفصل والوصل ،والتسكنيوالتحريك  ،واإلثبات احلذف

 .(6)"من حيث السماع
علم يعرف به كيفية النطق "القراءات رمحه اهلل تعاىل   (1)القاضيوقال الشيخ عبد الفتاح        

 .(4) "واختالفاً مع عزو كل وجه لناقله وطريق أدائها اتفاقاً  القرآنية بالكلمات 

                                                                                                                                                                                                        
أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املصري، من علماء احلديث (1) 

صحيح البخاري" ط عشرة أجزاء، "املواهب اللدنية يف منح احملمدية" ط والقراءات، له عدة مؤلفات منها: "إرشاد الساري: لشرح 
يف السرية النبوية و "لطائف اإلشارات يف علم القراءات" و "الكنز يف وقف محزة وهشام على اهلمز" وغري ذلك. )الزركلي، خري 

/ 1م،  4444العلم للماليني،  ،لبنان،دار15،طاألعالمالدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، 
474.) 

لطائف اإلشارات في فنون ( القسطالين، أمحد بن حممد ابن أيب بكر ابن عبد امللك بن أمحد بن حسني بن علي القسطالين، 4)
، حتقيق: الشيخ عامر عثمان والشيخ عبد الصبور الشني، د.ط)القاهرة، جلنة احياء الرتاث اإلسالمي، القراءات

 .1/134م(1934
 .1/134( القسطالين، ، لطائف اإلشارات يف فنون القراءات، مرجع سابق، 7)

 .1/134القسطالين، ، لطائف اإلشارات يف فنون القراءات، مرجع سابق،  (0)
أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغين الدمياطّي، شهاب الدين الشهري بالبناء: عامل بالقراءات، ولد ونشأ بدمياط، وأخذ عن (5) 

لماء القاهرة واحلجاز واليمن، وأقام بدمياط، وتويف باملدينة حاجاً، ودفن يف البقيع، من كتبه ،إحتاف فضالء البشر يف القراءات ع
 (1/404مرجع سابق، األعالم،األربعة عشر . )انظر،الزركلي، 

ر يف القراءات األربعة عشر، احملقق: البنا الدمياطي، أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغين الدمياطّي، إحتاف فضالء البش(6) 
 .1/63م(1983ه ،1043)بريوت، عامل الكتب، 1الدكتور شعبان حممد امساعيل،ط 
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  (0)."القرآن الكرمي علم مذاهب األئمة يف قراءات نظم ":  (7)هساجقلي زادوقال الشيخ       
القراءات:اختالفنشأة:الثالثالمبحث

بالعصر النبوي؛ ذلك  يرتبط ارتباطا وثيقا القرآنية القراءات  نشأة اختالف عن إن احلديث        
بني قوم يغلب فيهم األميني،  -ى اهلل عليه وسلمصل-على النيب  القرآن الكرمي نزل فيه  الذيالعصر 

 قبائلها، واختلفت هلجاهتا، وتنوعت وجوه أدائها. كثرت ويف أحضان بيئة عربية
طبيعة تلك البيئة، وصعوبة اجتماع أفرادها على  -صلى اهلل عليه وسلم –ولقد أدرك النيب         

ري والتوسعة فأُذن ل ه، وقد تواترت األحاديث ، فطلب من ربه التيسالقرآن الكرمي حرف واحد لقراءة 
رْب يلُ  أ ق ْر أ ين  : " قال-صلى اهلل عليه وسلم -اهلل عنهما أن رسول اهلل  رضييف ذلك فعن ابن عباس   ج 

ب ْع ة   إ ىل   انْ ت  ه ى ح ىت   أ ْست ز يُدهُ  أ ز لْ  ف  ل مْ  ح ْرفٍ  ع ل ى  (5)أ ْحُرٍف" س 
-فكان النيب      أول قارئ ومعلم للقرآن الكرمي، - عليه وسلمصلى اهلل-كان النيب  ولقد        

 من السالم عليه جربيل به نزل ما وفق -رضوان اهلل عليهم -أصحابه ئيُقر  -صلى اهلل عليه وسلم
على حرف ومنهم من أقرأه على   -صلى اهلل عليه وسلم-النيب  السبعة،  فمنهم من أقرأه األحرف

- الرسول من مسعه مبا كانت يقرأ صحايب ى أكثر من ذلك، مث إن كلحرفني ومنهم من أقرأه عل
 فنتج عن ذلك اختالفا يف أوجه القراءة بني الصحابة رضوان اهلل عليهم، ، -صلى اهلل عليه وسلم

                                                                                                                                                                                                        
هو: عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي املولود يف مدينة دمنهور، عاصمة حمافظة البحرية جبمهورية مصر العربية يف (1) 
ألف وتسعمائة وسبع  1943من أكتوبر سنة  10ة ومخس وعشرين للهجرة، املوافق ه  ألف وثالمثائ1745من شعبان سنة  45

للميالد، عامل مصري مربز يف القراءات وعلومها ويف العلوم الشرعية والعربية. من أفاضل علماء األزهر وخريهتم. له أدب رفيع 
رصفي، عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي املصري، واقتدار على النظم بديع. له مصنفات غاية يف اإلجادة هناية يف اإلفادة )امل

 (1/659) املدينة املنورة، مكتبة طيبة، 4،طهداية القاري إلى تجويد كالم الباري
، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي (4)

 .3ه (ص: 1041لعامة للكتاب د.ط)القاهرة، اهليئة املصرية ا
كتابا ورسالة، تويف   74حممد بن أيب بكر املرعشي، املعروف بساجقلي زاده: فقيه حنفي من علماء مرعش. صنف حنو  (7)

 (6/64، مرجع سابق،األعالممبرعش، ودفن هبا ) الزركلي، 
إمساعيل السيد أمحد )رسالة ماجستري ، جامعة  ، حتقيق: حممد بن ترتيب العلومساجقلي زاده ، حممد بن أىب بكر املرعشي ،(0) 

 .1/141م( 1985ه   1045امللك عبد العزيز جبدة،
 (.7419،رقم احلديث0/117،كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، ) صحيح البخاري5) )
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 عليه اهلل صلى- القراءة، فرجعوا فيما اختلفوا فيه إىل النيب من وجوها بعض على بعضهم أنكر حىت
ُّ الن   فأخربهم -وسلم   .أحرف سبعة على أنزل القرآن الكرمي  بأن وسلم عليه اهلل صلى يب 

 ح ك يٍم، ْبن   ه ش ام   قال:" مس  ْعتُ  اخلطاب بن عمر حديث من" صحيحه" يف البخاري روى       
 ي  ْقر أُ  ُهو   ف إ ذ ا ر اء ت ه ،ل ق   ف اْست م ْعتُ  - وسلم عليه اهلل صلى - الل ه   ر ُسول   ح ي اة   يف   اْلُفْرق ان   ُسور ة  :  ي  ْقر أُ 
ة ، يف   ُأس او رُهُ  ف ك ْدتُ  - وسلم عليه اهلل صلى - الل ه   ر ُسولُ  يُ ْقر ْئن يه ا مل ْ  ك ث ري ةٍ  ُحُروفٍ  ع ل ى  الص ال 

 أ ق ْر أ ن يه ا:  ق ال   ت  ْقر أُ؟، مس  ْعُتك   يت  ال   السُّور ة   ه ذ ه   أ ق ْر أ ك   م نْ : ف  ُقْلتُ  ب ر د ائ ه ، ف  ل ب ْبُتهُ  س ل م   ح ىت   ف  ت ص ب  ْرتُ 
 ب ه   ف اْنط ل ْقتُ  ، ق  ر ْأت   م ا غ رْي   ع ل ى أ ق ْر أ ن يه ا ك ذ ْبت  :  ف  ُقْلتُ  - وسلم عليه اهلل صلى - الل ه   ر ُسولُ 
 ع ل ى اْلُفْرق ان   ُسور ة   ي  ْقر أُ  اه ذ   مس  ْعتُ  إ ينِّ :  ف  ُقْلتُ  - وسلم عليه اهلل صلى - الل ه   ر ُسول   إ ىل   أ ُقوُدهُ 

ْلهُ :  ف  ق ال   تُ ْقر ْئن يه ا، مل ْ  ُحُروفٍ   اهلل صلى - الل ه   ر ُسولُ  ف  ق ال   مس  ْعُتُه، ال يت   اْلق ر اء ة   ف  ق ر أ   ه ش اُم، ي ا اق ْر أْ  أ ْرس 
 ف  ق ر ْأتُ  ُعم ُر، ي ا اق ْر أْ :  - وسلم عليه اهلل صلى - الل ه   ر ُسولُ  ق ال   مُث   أُْنز ل ْت، ك ذ ل ك  : - وسلم عليه
، ال يت   ل ك  : ف  ق ال   أ ق ْر أ ين  ا إ ن   أُْنز ل تْ  ك ذ  ب ْع ة   ع ل ى أُْنز ل   القرآن الكرمي  ه ذ   ت  ي س ر   م ا ف اق ْر ُءوا أ ْحُرفٍ  س 
ْنهُ  "م 

(1) . 
 عنه، اهلل رضي الصديق الفة أبوبكروقام بأمر اخل – وسلم عليه اهلل صلى -النيب تويف ملا مث       

رضوان اهلل -الصحابة اخلمسمائة من حنو فيها قُتل اليت كانت موقعة اليمامة  توالت األحداث حىت
 -عنه اهلل رضي- فأهلم اهلل تعاىل عمر بن اخلطاب القراء، من كبري عدد بينهم من وكان ،-عليهم

 الصديق أبوبكر فرتدد. بكر الصديق بذلك أيب فقام من فوره وأشار على القرآن الكرمي فكرة مجع 
- اهلل رسول يفعله مل ئاعلى أال يبتدع يف الدين شي بداية األمر وذلك حرصا منه  يف عنه اهلل رضي
 ومجعه، القرآن الكرمي  بتتبع ثابت بن زيد شرح اهلل صدره لذلك، فأمر مث  -وسلم عليه اهلل صلى

 حىت عنه اهلل رضي عمر عند مث تويف، حىت عنه اهلل رضي بكر أىب عند مث جعلها صحف يف فجمعه
 .عنهما اهلل رضي عمر بنت حفصة عند مث تويف،

 م ْقت ل   ب ْكرٍ  أ بُو إ يل    أ ْرس ل  : " قال أنه عنه اهلل رضي زيد عن "صحيحه" يف البخاري روى فقد        
هُ  اخل ط اب   ْبنُ  ُعم رُ  ف إ ذ ا الي م ام ة ، أ ْهل   ي   ب ْكرٍ  أ بُو ق ال   ،«ع ْند   إ ن  : ف  ق ال   أ ت اين   ُعم ر   إ ن  : ع ْنهُ  الل هُ  ر ض 

ر   أ نْ  أ ْخش ى و إ ينِّ  ،القرآن الكرمي  ب ُقر اء   الي م ام ة   ي  ْوم   اْست ح ر   ق دْ  الق ْتل    ب اْلم و اط ن ، ب الُقر اء   الق ْتلُ  ي ْست ح 

                                                                 
 (.0994،رقم احلديث6/185،كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ) صحيح البخاري1) )
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 ت  ْفع لُ  ك ْيف  : ل ُعم ر   قُ ْلتُ  ،القرآن الكرمي  جب  ْمع   ت ْأُمر   أ نْ  أ ر ى و إ ينِّ  ،الكرمي  القرآن م ن   ك ث ريٌ  ف  ي ْذه ب  
ْيًئا ا: ُعم رُ  ق ال   و س ل م ؟ ع ل ْيه   اهللُ  ص ل ى الل ه   ر ُسولُ  ي  ْفع ْلهُ  مل ْ  ش  ٌر، و الل ه   ه ذ  ي ْ ُعين   ُعم رُ  ي  ز لْ  ف  ل مْ  خ   يُ ر اج 
، ص ْدر ي الل هُ  ش ر ح   ح ىت    ر ُجلٌ  إ ن ك  : ب ْكرٍ  أ بُو ق ال  : ز ْيدٌ  ق ال   ُعم ُر، ر أ ى ال ذ ي ذ ل ك   يف   و ر أ ْيتُ  ل ذ ل ك 

، ال   ع اق لٌ  ش اب   القرآن  ف  ت ت ب ع   و س ل م ، ع ل ْيه   اهللُ  ص ل ى الل ه   ل ر ُسول   الو ْحي   ت ْكُتبُ  ُكْنت   و ق دْ  ن  ت ه ُمك 
القرآن  مج ْع   م نْ  ب ه   أ م ر ين   مم  ا ع ل ي   أ ثْ ق ل   ك ان   م ا اجل ب ال   م ن   ج ب لٍ  ن  ْقل   ك ل ُفوين   ل وْ  ف  و الل ه   ف امْج ْعُه، رمي الك

ْيًئا ت  ْفع ُلون   ك ْيف  : قُ ْلتُ  ،الكرمي  ٌر، و الل ه   ُهو  : ال  ق   و س ل م ؟ ، ع ل ْيه   اهللُ  ص ل ى الل ه   ر ُسولُ  ي  ْفع ْلهُ  مل ْ  ش  ي ْ  خ 
ُعين   ب ْكرٍ  أ بُو ي  ز لْ  ف  ل مْ "  ي   و ُعم ر   ب ْكرٍ  أ يب   ص ْدر   ل هُ  ش ر ح   ل ل ذ ي ص ْدر ي الل هُ  ش ر ح   ح ىت   يُ ر اج   الل هُ  ر ض 

ُهم ا، ، الُعُسب   م ن   أ مْج ُعهُ  القرآن الكرمي  ف  ت ت ب  ْعتُ  ع ن ْ ،ا و ُصُدور   و اللِّخ اف  ر   و ج ْدتُ  ح ىت   لرِّج ال   آخ 
ْده ا مل ْ  األ ْنص ار يِّ  ُخز مْي ة   أ يب   م ع   الت  ْوب ة   ُسور ة      } غ رْي ه ، أ ح دٍ  م ع   أ ج 

     
    

    }(1).   خ امت  ة   ح ىت 
، ع ْند   مُث   الل ُه، ت  و ف اهُ  ح ىت   ب ْكرٍ  أ يب   ع ْند   الصُُّحفُ  ف ك ان ت   ب  ر اء ة ،  ر ض ي   ُعم ر   ب ْنت   ح ْفص ة   ع ْند   مُث   ُعم ر 

 " ماع ن ْهُ  الل هُ 
 أصبح البالد، يف الصحابة رضوان اهلل عليهم وتفرق الفتوحات اإلسالمية، اتسعت أن وبعد      

قراءاهتم تبعا الختالف  مصرهم؛ فاختلفت يف ن زل الذي الصحايب عن يأخذون القراءة مصر كل أهل
بعضا يف جمالسهم،  ، وخالف بعُضهم-صلى اهلل عليه وسلم  -املقرئني من أصحاب رسول اهلل 

مان إىل أمري املؤمنني الي، حىت كاد أن يقتتلوا، فأسرع حذيفة ابن (7)وأذربيجان(4)خاصة يوم أرمينية
 .(1)والنصارى اليهود اختالف خيتلفوا أن قبل األمة قائال أدرك -اهلل عنه  رضي -بن عفان عثمان 

                                                                 
 148، اآلية: سورة التوبة (1)
( أرمينية: اسم لُصقع عظيم واسع يف جهة الشمال، يشتمل على بلدان كثرية أكربها أرمينية، وقيل: مها أرمينيتان، وقيل: 4)

ثالث، وقيل: أربع، وقد أطال احلموي يف وصفها، وكانت بأيدي الروم حىت فتحت أيام عمر بن اخلطاب )انظر: ياقوت احلموي، 
-1/159م"   1995"بريوت، دار صادر4،طمعجم البلدانالدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي، شهاب 

161) 
بفتح اهلمزة وسكون الذال وفتح الراء وكسر الباء بعدها ياء خمففة مث جيم مفتوحة ممدودة ، وذكر احلموي يف  ( أذ ر بيجان:7)

يجان، آذْربيج ان، وآذر بيج ان، معناها: بيت النار، أو خازن النار، وذلك، ألن بيوت النار  ضبطها أربعة أقوال: أذ ر بيجان، أذ ْرب
كانت يف هذه الناحية كانت كثرية جّدا، وهو إقليم واسع، وُصْقع جليل، ومملكة عظيمة، من مدهنا: تربيز. الغالب عليها اجلبال، 
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يْ ف ة   "أ ن  روى البخاري عن أنس          ، ْبن   ُحذ   يف   الش ْأم   أ ْهل   يُ غ از ي و ك ان   ُعْثم ان   ع ل ى ق د م   الي م ان 
ين ي ة ، ف  ْتح   ، أ ْهل   م ع   و أ ْذر ب يج ان   أ ْرم  يْ ف ة   ف أ ف ْز ع   الع ر اق  يْ ف ةُ  ف  ق ال   الق ر اء ة ، يف   اْخت ال فُ ُهمْ  ُحذ   ي ا: ل ُعْثم ان   ُحذ 
، أ م ري   ْؤم ن ني 

ُ
و الن ص ار ى"  الي  ُهود   اْخت ال ف   الك ت اب   يف   خي ْت ل ُفوا أ نْ  ق  ْبل   األُم ة ، ه ذ ه   أ ْدر كْ  امل

(4) . 
عامر،  حدثين رجل من بين" :، قال(5)عن أيب قالبة  (0)من طريق أيوب  (7)وأخرج ابن أشته        

على عهد عثمان حىت اقتتل الغلمان  القرآن الكرمياختلفوا يف ":يقال له أنس بن مالك، قال
صحف  إىل مجع امل -اهلل عنه رضي-عفان بن عثمان دعا الذيوكان هذا السبب  ."(6)واملعلمون

 .( 3) عرف إىل يومنا هذا باملصحف العثماين الذي

                                                                                                                                                                                                        
ال حيتاج  لطيبة، وبساتينها الكثرية، ومياهها العذبة الوافرة ،وعيوهنا اجلارية،وتتميز بقالعها الكثرية، وخرياهتا الواسعة، وفواكهها ا

السائر بنواحيها إىل محل إناء للماء، ألن املياه جارية حتت أقدامه أين توجه. فتحت أيام عمر بن اخلطاب فوىل عليها حذيفة بن 
فان عتبة بن فرقد نقضوا، فغزاهم الوليد بن عقبة سنة مخس اليمان، مث عزله ووىل عليها عتبة بن فرقد، مث ملا عزل عثمان بن ع

وأرمينية،  (،149-1/148، مرجع سابق، معجم البلدان وعشرين، مث صاحل أهلها على صلح حذيفة، )انظر: ياقوت احلموي،
 وأذربيجان إقليمان، يعرفان اليوم بالقوقاز، ومها اآلن حتت احلكم الروسي الشيوعي.

 .788-783/ 4، مرجع سابق،اإلتقان في علوم القرآن، ( انظر: السيوطي1)
 يف حديث طويل( 0983،رقم احلديث180-6/187، كتاب فضائل القرآن، باب مع القرآن، )صحيح البخاري (4)
( حممد بن عبد اهلل بن حممد بن أشتة أبو بكر األصبهاين، أستاذ كبري ،وإمام شهري، وحنوي حمقق ثقة، سكن مصر، قال 7)

ابط مشهور مأمون، ثقة ،عامل بالعربية، بصري باملعاين، حسن التصنيف، صاحب سنة ، عامل بالعربية والقراءات، تويف الداين: ض
ليلة األربعاء لثالث بقني من شعبان سنة ستني وثالمثائة مبصر،) انظر: ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد 

-4/160م  (4446)بريوت ، دار الكتب العلمية 1، حتقيق: .برسرتاسر،ط ة في طبقات القراءغاية النهايبن علي ابن  اجلزري، 
167.) 

بعد أن أسره يف  80( أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة اهلاليل، أحد بلغاء الدهر. خطيب يضرب به املثل ، قتله احلجاج سنة  0)
وفيات األعيان وأنباء ن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان، وقعة دير اجلمام ) ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد ب

 (.475-1/450ه "1931"بريوت ،دار صادر،1، حتقيق: إحسان عباس، طأبناء الزمان
( هو: عبداهلل بن زيد بن عمرو اجلرمي، عامل بالقضاء واألحكام،. ومن رجال احلديث الثقات، أرادوه على القضاء. فهرب  5)

 (.0/88مرجع سابق،  ، األعالم،ه  )الزركلي 140 مات هبا سنة إىل الشام حىت
 .789/ 4، مرجع سابق،، اإلتقان في علوم القرآن( السيوطي 6)
، حتقيق :علي النشر في القراءات العشرانظر: ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري ابن  اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف، 3) )

، و أبو بكر بن أيب داود ، عبد اهلل بن سليمان بن األشعث األزدي 1/3ر الكتب العلمية( حممد الضباع، د.ط، ) بريوت، دا
 -ه  1015)بريوت، دار البشائر اإلسالمية ، 1، حتقيق: حمب الدين عبد السبحان واعظ ، طكتاب المصاحفالسجستاين، 

 .440-447/ 1م( 1995
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  (. 1الظمآن) مورد صاحب قال
يقُ  الصُّحف يف مج  عه  ال فاروقُ  ُع م رُ  أشار كما... الصِّدِّ
 ُمن ه ز مه جي وشه وانْ ق ل بتْ ...  ُمس  يلمهْ  ق  ت لوا حني وذاك

 األ نا مُ  ل يقت د ي به ُمصح فٍ  يف...  اإلم امُ  ج ر د هُ  وب عدهُ 
 ص  وا بُ  ر أ ى ق دْ  فيما وكان  ... اْضط را بُ  بعد ه يكونُ  وال

اْلع س  ري ْة.  الي م ام ة   كق ص ة....  ش هري ةْ  اْختالف هم فقصةُ 
(4) 

 أن عنها اهلل رضي -عمر بنت حفصة املؤمنني أم إىل -اهلل عنه رضي-عثمان  مث أرسل         
 ،عهد أيب بكر على مُجعت اليت بالصحف إليه فبعثت إليك، نردها مث ننسخها بالصحف إلينا أرسلي
 احلروف من يوافقه وما قريش،  حرف على  -عنه اهلل رضي -بكر أىب عهد على مُجع ما فنسخ

 مما عداها ما والشكل، مث أمر بإحراق كل النقط من جمردا األخرية العرضة يف ثبتت اليت األخرى
 .(7)ُمْصح فأو ُصُحف  يف كانت سواء خيالفها

 رئهمقارئاً يق مصحف كل مع عة أمصار، وأرسلبس املصاحف اليت نسخت إىل قام بإرسالمث        
فتزاحم الناس يف كل مصر يأخذون  -صلى اهلل عليه وسلم -اهلل  وفق ما تلقاه ومسعه من رسول

ذلك اختالف يف فنتج عن  -اهلل عنه رضي -القراءة عن هؤالء القراء الذين أُرسلوا من قبل عثمان
 .(0) أقرؤوهم الذين الصحابة قراءة قراءة أهل كل مصر تبعا الختالف

                                                                 
أبو إسحاق املفيت املالكي بالديار التونسية وشيخ القراء واملقرئني باجلامع ( هو: إبراهيم بن أمحد بن سليمان املارغين، وكنيته 1)

، هداية القاري إلى تجويد كالم الباريه .) املرصفي، 1709األعظم "الزيتونة" هبا له مؤلفات جياد يف القراءات وغريها تويف: 
 (4/644مرجع سابق، 

 -، دار احلديثدليل الحيران على مورد الظمآنلتونسي املالكي، أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن سليمان املارغين ا4) )
 .04-73ص: ، القاهرة

( الفرق بني الصحف واملصحف أن الصحف هي األوراق اجملردة اليت كان يكتب فيها القرآن مرتب اآليات دون السور، 7)
دبني دفّتنْي مرتب اآل فيقال مج  ع أبو بكر القرآن يف  يات والسور،واملصحف هو مجع الُصُحف بعُضهاُ إىل بْعض يف جُمّلد واح 

تحفة األحوذي أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، املباركفورى،  صحف، ومجعه عثمان يف مصحف ) انظر:
 )8/518، حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، د.ط" بريوت، دار الفكر،بشرح جامع الترمذي

اإلبانة عن معاني لب، أبو حممد مكي بن أيب طالب مح ّوش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين، انظر: مكي بن أيب طا0) )
، وأبو بكر بن 09-08، حتقيق: الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب ،د.ط )القاهرة، دار هنضة مصر للطبع والنشر(ص: القراءات
 .198-195، مرجع سابق ص: كتاب المصاحفأيب داود، 
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 واشتهروا جتردواللقراءات، الذين املشهورين القراءات أئمة إىل النحو هذا على األمر وصل حىت      
 .إليهم نسبت حىت هبا للقراءة وتصدوا وضبطها، بروايتها
نعيم. أيب بن ونافع القعقاع، بن يدز  جعفر أبو:  املدينة فكان يف      
. كثري بن اهلل عبد:  مكة ويف      
 الكسائي. وعلي الزيات، ومحزة النجود، أيب بن عاصم:  الكوفة ويف     
 احلضرمي. ويعقوب العالء، بن عمرو وأبو:  البصرة ويف     
 عامر. بن اهلل عبد: الشام ويف    

 :يلى ما ذلك من ويؤخذ
 . السبعة األحرف من شاءت مبا القراءة خمرية يف أن األمة 

: التعدد ذلك ومصدر وسلم؛ عليه اهلل صلى النيب يدي بني نشأ القرآنية  القراءات أن تعدد  .1
هو

 .تعاىل اهلل عند من املنزلة السبعة األحرف 
 .فيها لالجتهاد جمال ال اهلل، عند من منز ل قرآن مجيعها القرآنية أن القراءات  .4
وكان وكتابتها، املصاحف مرحلة نسخ قبل ومنتشرة  كانت معروفة القرآنية قراءات أن ال .7

 . والكتابة الرسم حسب ال ، والرواية السماع حسب يقرءون الصحابة رضوان اهلل عليهم  
من القراءات ما حيتمله الرسم الستيعاب معيًنا كان سبًبا والشكل النقط من املصاحف خلو .0

 .الختالف القراءات امصدرً  وليس املختلفة 
 أهل األمصار ترجع اىل سببني رئيسيني مها: قراءة بني االختالف نشأ  .5
الثابتة يف العرضة األخرية وذلك خللوه من النقط  القرآنية  القراءات احتمال الرسم العثماين لكل أوال:

 .والشكل
 كان حيث. السبعة األمصار إىل العثمانية املصاحف مع  رسلواأ الذين القراء قراءة اختالف ثانيا:
 وسلم. عليه اهلل صلى اهلل رسول من  وتلقاها مسعها اليت القراءة حسب  يقرئ منهم كل
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 الفصل األول

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وسبب اقتصار الشاطبي عليها.القراءات السبع الفصل األول: 

 مباحث أربعوحتته      
 واألحرف السبعة. :  القراءاتاملبحث األول           
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 : أقسام القراءات، والفوائد  املرتتبة على اختالفها. املبحث الثاين           
 : تعريف بالقراء السبعة من طريق الشاطبيةاملبحث الثالث           

 : الشاطبية وسبب اقتصارها على السبعة. رابعاملبحث ال           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 ت واألحرف السبعة.المبحث األول:  القراءا
 : مطالبوحتته أربع      

 .ةوعالقتها بالقراءات السبعاألحرف السبعة  األول: املطلب            
 األحرف السبعة ووجودها يف املصاحف العثمانية. :الثاين املطلب            
  .على سبعة أحرف  القرآن الكرمي حكمة نزول  الثالث: املطلب           
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 .ةوعالقتها بالقراءات السبعاألحرف السبعة المطلب األول : 
ا إ ن  " :-صلى اهلل عليه وسلم- النيب حديث يسمعون حني البعض أذهان إىل يتبادر قد        ه ذ 

ْنهُ  ت  ي س ر   م ا ف اق ْر ُءوا أ ْحُرفٍ  س ب ْع ة   ع ل ى أُْنز ل   القرآن الكرمي   القراءات هو ثمن احلدي املقصود أن (1)"م 
 . السبعة السبعة، واألحرف القراءات من بكل اجلهل عن ناشئ عظيم خطأ ذلك أن السبعة، والشك

 أو ترقيق تفخيم من الوحي بألفاظ النطق كيفية يف اختالف عن عبارة :جمملها يف فالقراءات      
 .(4)ذلك أو حنو أو غنة أومد

 حيصل القراءة منزلة من عند اهلل تعاىل  أوجه يحة منأوجه فص سبعة فهي: السبعة األحرف أما      
 . (1)من غري تناقض يف املعا  القرآنية  الكلمات يف هبا التنوع والتغاير

                                                                 
 (.0994،رقم احلديث6/180، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف )لبخاريصحيح ا (1)
 -ه 1041،)الرياض، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، 7،طمباحث في علوم القرآن( القطان، مناع بن خليل القطان، 4)

 ،بتصرف.163م( ص:4444
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عموم وخصوص، فالقراءات السبع أخص  عالقة السبع هي بالقراءاتاألحرف السبعة فعالقة      
 متواترة هي صحيحة ، ألن كل قراءة من القرات العشر، والقراءات العشر أخص من األحرف السبع،

ألن بعضه قد نسخ يف  تواتر وصوله إلينا،األحرف السبعة  ما يف كل السبعة، وليس األحرف من
  .(4)العرضة األخرية

 هبا نزل اليت السبعة األحرف من جزء هو اليوم من قراءات إيا الناس وعليه فكل ما يقرأه       
 ؛ وهبذا فالهو ركن من أركان صحة القراءة اجملمع عليها ملصحف الذيلرسم ا ، موافقاً لكرميالقرآن ا

 .(7)املشهورة العشرة وراء القراءات متواترة قراءة توجد اليوم
إلمام ابن جماهد كان السبع اليت مجعها ا والقراءات السبعة، األحرف ولعل اتفاق العدد بني       

 السبع القراءات الناس أن   عامة من ن؛ حىت ظن كثريظاهرة اخللط بينهما لدى الكثريي سببا يف تفشي
ا إ ن  " : -صلى اهلل عليه وسلم- النيب قول األحرف الس بعة املذكورة يف نفسها هي  القرآن الكرمي  ه ذ 
ب ْع ة   ع ل ى أُْنز ل   ْنهُ  ت  ي س ر   م ا ف اق ْر ُءوا أ ْحُرفٍ  س  العلم،  هلأ إمجاع خالف وهو الفاد ٌح، وهذا هو اخل طأ ،"م 

 من والتحذير السبعة، واألحرف السبع القراءات بني التفريق على العصور خمتلف يف العلماء ولقد نبه
 .(0)بينهما اخللط

 أصحاهبا، إىل القراءات نسبة من املقصود فهم عدم اإلشكال يرجع إىل مثل هذا وجود ولعل       
 يف لألثر متبعني فكلهم واقتصار، اختصاص نسبة وليست واختيار، مداومة نسبة هنا النسبة نإ حيث

 .  واالجتهاد يف القراءة  للرأي جمال أد ى يوجد وال قراءهتم،
فتلك احلروف اليت رواها القراء العشرة مل ينفردوا بروايتها عن غريهم من القراء، ومل يكن اإلقراء        

صة أهل بالدهم يف روايتها واإلقراء هبا مقصورا عليهم دون غريهم، بل شاركهم غريهم من القراء، وخا

                                                                                                                                                                                                        
، وابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل 715-1/711ق، مرجع ساباإلتقان في علوم القرآن( انظر: السيوطي، 1)

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف  ،فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالين، 
بن عبد اهلل بن أبو عمر يوسف  ابن عبد الرب، ،و9/47( 1739على طبعه: حمب الدين اخلطيب د.ط )بريوت، دار املعرفة، 

، حتقيق: مصطفى بن أمحد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدحممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، و
 .8/487ه ( 1783العلوي، حممد عبد الكبري البكري )املغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 .50،55،56، مرجع سابق، ص: الطالبين منجد المقرئين ومرشد( انظر: ابن  اجلزري، 4)
 ( املرجع السابق.7)
 .545/ 4، مرجع سابق،اإلتقان في علوم القرآن( انظر: السيوطي، 0)
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هبا، غري أن هؤالء القراء السبعة داوموا عليها أكثر من غريهم، فاشتهروا بضبطها عن الباقني ممن 
 . (1)وكذلك القول يف القراء الثالثة الباقني ،شاركوهم روايتها

 قال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل :
 . (4)ُمت ك فِّال الرِّض ا ف يه   م ا ف ُدون ك  ...  م ْدخ لٌ  ة  الق ر اء   يف   ل ق ي اسٍ  و م ا

 وأبو ، كثري وابن نافع،: السبعة املشهورين وهم إن قراءات األئمة أن يقال فمن اجلهل القادح       
 ص ل ى عليها النيب نص اليت السبعة والكسائي، هي األحرف ، ومحزة وعاصم،  عامر، ، وابن عمرو

 الصحابة مسع حني وجدوا، وال خلقوا يكونوا مل السبعة هؤالء ألن يف احلديث؛ م  و س ل   ع ل ْيه   الل هُ 
مث ما الذى فهمه   .السبعة األحرف حديث- وسلم عليه اهلل صلى - النيب من عليهم اهلل رضوان

 مجع من أول مع عدم وجود القراء؟ مع العلم أن احلديث هذا من - عليهم اهلل رضوان- الصحابة
 فمن،  (7)ببغداد" الثالثة املائة رأس على وكان جماهد بن بكر أبو اإلمام  هواألئمة  ءهؤال قراءات

ا إ ن  "  - وسلم عليه اهلل صلى - النيب يكون حديث أن املستحيل عقال؛  ع ل ى أُْنز ل   القرآن الكرمي  ه ذ 
ب ْع ة   ْنهُ  ت  ي س ر   م ا ف اق ْر ُءوا أ ْحُرفٍ  س  آنذاك، وإىل  –رضوان اهلل عليهم  -ة غري مفهوم لدى الصحاب"  م 

 القراء السبعة املشهورين. حني ظهور 
 األئمة هؤالء قراءة أن العلم هذا بأصول هلم خربة ال ممن مجاعة ظن "وقد: شامة أبو قال       
 ،"أحرف سبعة على القرآن الكرمي  أُنزل: "بقوله و س ل م   ع ل ْيه   الل هُ  ص ل ى النيب عنها عرب اليت هي السبعة
 قال أنه جماهد ابن إىل نسب من أخطأ ولقد األحرف، تلك من حرف هؤالء من واحد كل فقراءة
 . (0)ذلك"

                                                                 
 .94-86،مرجع سابق ،ص:  اإلبانة عن معاني القراءات( انظر: مكي بن أيب طالب، 1)
، حتقيق: حممد متيم تهاني"  في القراءات السبعحرز األماني ووجه ال بن خلف الشاطيب، ف ريُّةالقاسم بن  ( الشاطيب،4)

 .750 بيت رقم49م  (ص: 4445-ه 1046)املدينة املنورة، مكتبة دار اهلدى،0الزعيب،ط
مجموع  ( ابن تيمية، تقي الدين أبو الع باس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد احلراين،7)

 .17/414م(  4445 -ه   1046 )املنصورة، دار الوفاء7عامر الزار،ط -نور الباز أ ، حتقيق:الفتاوى
المرشد الوجيز إلى علوم ( انظر: أيب شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي، 0)

 .106م ( ص:1935 -ه   1795طيار آليت قوالج ، )بريوت، دار صادر ،  ، حتقيقتتعلق بالكتاب العزيز
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 فليس قراءهتم عن خرج وأن ما مرتوكا، السبعة هؤالء به ي قرأ مل ما ويرتتب على هذا القول أن       
 على القراءات بالشذوذ ىل احلكمإ  ياألحرف السبعة، وهذا القول معلوم البطالن؛ ألنه سيؤد  من

 .(1)اجلزري  ابن عليها نص اليت للعشرة املتممة الثالثة
 اليت للعشرة املتممة وكذلك الثالثة الشاطيب، اإلمام عليها نص اليت السبع فكل من القراءات       

العاشر،   خلف وقراءة يعقوب احلضرمي، وقراءة جعفر املدين، أيب قراءة وهي عليها ابن اجلزري، نص
 من معلوم العشرة من واحد به انفرد حرف وكل بالضرورة، الدين من معلومة كلها قراءات "متواترة

 إال ذلك من شيء يف يكابر ال - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول على منزل أنه بالضرورة الدين
 يقول مسلم كل دعن متواترة هي بل بالروايات، قرأ من على مقصورا منها شيء تواتر وليس جاهل،
 من حيفظ ال جلفا عاميا ذلك مع كان ولو اهلل، رسول حممدا أن وأشهد اهلل إال إله ال أن أشهد

 متواتر ذكرناه ما بأن نفسه وجيزم تعاىل هلل يدين أن وحقه مسلم كل وحظ ... حرفا، القرآن الكرمي 
 . (4)" منه شيء إىل االرتياب وال الظنون يتطرق ال باليقني معلوم

 
 المطلب الثاني: األحرف السبعة ووجودها في المصاحف العثمانية.

 :أقوال ثالثة على وذلك السبعة، األحرف على املصاحف اشتمال حول العلماء آراء اختلفت      
 احلرف وهو فقط، واحد حرف على كتبت العثمانية املصاحف أن أصحابه يرى: األول القول       
 . غريه دون األخرية يوافق العرضة الذي
الطربي، وتلميذه  اإلمام املفسرين هذا الرأي ذهب عدد غري قليل من العلماء، منهم شيخ وإىل     

 احلماوي، وغريهم. عمر بن أمحد عبد الواحد بن هشام، واإلمام الطحاوي، وابن حبان، والقاضي
 الشفيق إمامهم هلم اختاره الذي الواحد، باحلرف إال للمسلمني اليوم قراءة ال: "الطربي اإلمام قال 

  .(7)"الباقية الستة األحرف من عداه ما دون الناصح

                                                                 
 .151( املرجع السابق، ص:1)
 .06/ 1مرجع سابق،  ، النشر في القراءات العشر،( ابن اجلزري4)
، حتقيق: الدكتور جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر  الطربي ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،  7))

عاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي بالت
 .59-1/58)الرباط، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع (1ميامة،ط
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وا اليت السبعة من واحدٍ  حرفٍ  على األمة فثبتت: " (1)هاشم أيب بن الطاهر أبو وقال        فيها، ُخريِّ
 وسلم، عليه اهلل صلى- اهلل رسول صحابة عليه أمجع ما الستة ورفض ذلك على ثباهتم سبب وكان
 وتقطيع الدماء وسفك القتال إىل ذلك يستطيل أن بعًضا بعضهم تكفري األمة على خافوا حني

 ذلك فكان واحدة، الكلمة لتصري عداه؛ ما نبذ وعلى عليه، مجيًعا أمجعوا مصحًفا هلم فرمسوا األرحام،
 . (4)"الزًما وفرًضا قاطعة حجة
وقد ذهب إىل هذا  السبعة، األحرف مجيع ىعل مشتملة العثمانية املصاحف أن: الثاين القول      
 واملتكلمني. والُقراء الفقهاء مجٍع البأس به من القول

 عن واستفاضت ظهرت السبعة األحرف هذه أن يقول القاضي أبو بكر الباقالين :" الصحيح        
 أخربواو  املصحف واجلماعة يف عثمان وأثبتها األمة عنه وضبطها وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 .(7)" متواترا يثبت مل ما منها حذفوا وإيا بصحتها
 السبعة األحرف من حيتمله الرسم ما على املصاحف العثمانية اشتملت  أن: الثالث القول       
 السالم، عليه- جربيل على -وسلم عليه اهلل صلى- النيب عرضها اليت األخرية للعرضة جامعة فقط،

 . (0)منها  حرفًا ترتك مل هلا متضّمنة
اجلزري إىل احلكم  ابن احملّقق ومال واخللف، العلماء من السلف مجهور إليه ذهب القول وهذا       

 املشهورة واآلثار الصحيحة األحاديث ألن صوابه، يظهر الذي هو القول وهذا: "قائاًل  بصوابه،
  .(5)"له وتشهد عليه تدل املستفيضة

                                                                 
ولد سنة مثانني  ( هو: إمام املقرئني؛ أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أيب هاشم البغدادي، صاحب "جامع البيان"، 1)

الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز  مات يف شوال سنة تسع وأربعني وثالث مائة.)ومائتني، و 
،"بريوت، مؤسسة 7، حتقيق: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط،طسير أعالم النبالءالذهيب، 
 (16/41م"1985 -، ه 1045الرسالة،

 . 109 -108، مرجع سابق، ص: الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزالمرشد أيب شامة، 4) )
) بريوت ، دار إحياء 4، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحاجالنووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  7))

 .144/ 6( 1794 –الرتاث العريب 
 . 71/ 1، مرجع سابق، النشر في القراءات العشرابن  اجلزري،  0))
 املرجع السابق. 5))
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 من احُلذ اق عليه ما أصح: "بقوله (1)املهداوي عم ار بن أمحد قرئإيل هذا القول، امل سبق وقد       
 اليت السبعة احلروف بعض هو القراءات، من هذا وقتنا يف عليه حنن ما أن ذلك، معا يف النظر أهل
  .(4)"القرآن الكرمي  عليها نزل

حف قد مجع مشتمال وقد ذكر اإلمام الشاطيب يف منظومته "عقيلة أتراب القصائد" أن املص       
اهلل عنه بعد ذلك فنسخ  رضياهلل عنه، مث جاء عثمان  رضيعلى األحرف السبعة منذ مجع أىب بكر 

 . (7)ما مُجع على عهد أىب بكر جمردا من النقط والشكل ليحتمل وجوه القراءات
 ئل: أنتطمئن إليه النفس من مجلة اآلراء السابقة، هو الرأي الثالث القا الذيوالرأي        

 للعرضة جامعة فقط، السبعة األحرف من الرسم حيتمله ما على  قد اشتملت العثمانية املصاحف
 ترتك مل هلا متضّمنة السالم، عليه– جربيل على -وسلم عليه اهلل صلى– النيب عرضها اليت األخرية

 منها. حرفًا
 القول عدة أمور أمهها: هذا ُرجحان ومما يؤكِّد

 يومنا. حىت العثمانية املصاحف يف القراء عن واترةاملت وجود اخلالفات .1
العثمانية. املصاحف يف قريش لغة غري على الواردة القراءات ثبوت .4

 أحرف ستة بإلغاء والكتابة الرسم جلنة أمر أنه اهلل عنه ، رضي– عثمان عن سيدنا مل يرد .7
وإبقاء

 حيتمل للمصحف برسم أو املصحف برسم أمرهم أنه -عنه اهلل رضي- عنه الوارد وإيا واحد، حرف 
 أيِّ  من خالية جُتعل قراءة، من أكثر على اشتملت اليت الكلمات يكون أن: مبعا قراءة، من أكثر

 حمتملة لتكون هبا؛ للنطق واحدة طريقة حُتدِّد ضابطة عالمات أيِّ  من أو الضبط، عالمات من عالمة
: تعاىل قوله مثل ،(0)املصاحف مجيع يف واحد برسم وُتكتب القراءات، من عليه اشتملت ملا

                                                                 
هو: أمحد بن عمار بن أيب العباس املهدوي، النحوي، املفسر، املقرئ، صاحب التصانيف منها تفسريه املسمى: "التفصيل  1))

االمع لعلوم التنزيل" و "اهلداية يف القراءات السبع" وشرحها يف شرح لطيف، وهو الذي ذكره الشاطيب يف باب االستعاذة يف قوله: 
" ) انظر: ابن  اجلزري، "   (1/86، مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراءو ك ْم م ْن ف ىًت كاْلم ْهد و ي ف يه  أ ْعم ال 
 .104إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز، مرجع سابق، ص:  المرشد الوجيزأيب شامة، 4) )
عقيلة أترتب القصائد في أسنى األندلسي الرعيين الضرير، انظر: الشاطيب، أبو القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الشاطيب  7))

 .75وحىت البيت  46م (،من البيت 4441-ه1044،) جدة، دار نور املكتبات،1أمين السويد،ط ، حتقيق: د.المقاصد
 77/ 1، مرجع سابق، النشر في القراءات العشرانظر: ابن  اجلزري،  0))
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 } ، وقرأها محزة والكسائي وخلف العاشر التبنيُّ  من  }ف  ت ب  ي  ُنوا{ اجلمهور قرأها ، فق د(1){}ف  ت ب  ي  ُنوا
.(4)املعا. يف متفقان والتثبت التثبت والتبني من { ف  ت ث ب ت وا

 واآلثار الصحيحة األحاديث ألن ؛صوابه يظهر الذي هو القول وهذا" :اجلزري ابن قال       
 . (7)له" وتشهد عليه تدل املستفيضة املشهورة

 
 
 
 

 على سبعة أحرف. القرآن الكريم المطلب الثالث: حكمة نزول 
 على تعاىل اهلل من سبعة أحرف توسعة  علىالقرآن الكرمي  ينزل أن تعاىل اهلل حكمة اقتضت       
تتميز بكثرة  القرآن الكرمي  بن زول تشر فت ة وأن األمة اليتخاص عنهم؛ وختفيفا هلم ورمحة عباده

 على القرآن الكرمي  أهنا كلفت بقراءة أدائها فلو وتباين أصواهتا وطرق هلجاهتا، واختالف قبائلها،
 على القرآن الكرمي  أنزل أن األمة هبذه وجل عز اهلل رمحة من عليها، فكان األمر لشق   واحد حرف
 القرآن الكرمي  نزول من احلكمة تبني اليت الوجوه من العديد القراءات علماء ذكر قدأحرف؛ ول سبعة
 نلخص أمهها فيما يلي:أحرف  سبعة على

لقي رسول هلل " عن أيّب بن كعب رضي اهلل عنه قال:ف، األمة على والتيسري احلرج، رفعا .1
-جربيل

رْب يلُ  : يافقال-عليه السالم  ُهمُ : أُمِّيِّني   م ةٍ أُ  إ ىل   بُع ْثتُ  إ ينِّ  ج  ن ْ ب رُي، و الش ْيخُ  الع ُجوُز، م   و الُغال ُم، الك 
ب ْع ة   ع ل ى أُْنز ل   القرآن الكرمي  إ ن   حُم م دُ  ي ا: ق ال   ق طُّ، ك ت ابًا ي  ْقر أْ  مل ْ  ال ذ ي و الر ُجلُ  و اجل ار ي ُة،  أ ْحُرٍف " س 

(0) .

                                                                 
 .6، اآلية :سورة الحجرات1) )
 .4/086، مرجع سابق إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشردمياطي، البنا ال4))
 71/ 1، مرجع سابق النشر في القراءات العشرابن اجلزري،  7))
 ، كتاب أ بْ و اُب اْلق ر اء ات  ع ْن ر ُسول  اهلل  ص ل ى الل ُه ع ل ْيه  و س ل م  ،باب ما جاء أنزل القرآن على سبعةسنن الترمذي 0))

 (4900،رقم احلديث 5/64أحرف،)
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أن " كعب بن أيب عن بسنده مسلم فقد روى .يه وسلمصلى اهلل عل- النيب استجابة ملقصد .4
النيب

صلى اهلل عليه وسلم كان عند أضاة بين غفار قال: فأتاه جربيل عليه السالم فقال إن اهلل يأمرك أن  
، مث أتاه ته ومغفرته وإن أميت ال تطيق ذلكأسأل اهلل معافا :على حرف فقال القرآن الكرمي تقرأ أمتك 
أسأل اهلل معافاته ومغفرته  :على حرفني فقال القرآن الكرمي اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك  إن :الثانية فقال

على ثالثة  القرآن الكرمي إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك  :وإن أميت ال تطيق ذلك، مث جاءه الثالثة فقال
ال: إن اهلل يأمرك أحرف فقال: أسأل اهلل معافاته ومغفرته وإن أميت ال تطيق ذلك ، مث جاءه الرابعة فق

.(1)"على سبعة أحرف فأميا حرف قرأوا عليه فقد أصابوا القرآن الكرمي أن تقرأ أمتك 
أهم  من األحرف السبعة تعد فهذه األمم. غريها من على وشرفها األمة هذه فضل بيان .7

اب اخلالد فضلت هبا األمة اإلسالمية عن غريها من األمم، ومنقبة ميٍّز هبا هذا الكت اخلصائص اليت
 مع تنوع أحرفه وأوجه قراءاته ألفاظه، كتابه، وصيانة حبفظ تكفل وجل عز عن غريه من الكتب، فاهلل

- قالالكرمي،  للقرآن الرباين احلفظ مقتضى أدائه، وهذا هو غاية واليف لفظه، يف حتريفٌ  فلم يعرتيه ؛
.(4){ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ} تعاىل

 ،  وتنوعهاالقرآن الكرمي االختالفات اللغوية يف قرآن الكرمي، فتعدداللغوي لل إظهار اإلعجاز .0
الفطرة اللغوية للعرب، يعد من أهم مظاهر اإلعجاز  كانت عليها اليت اللسانية الفروع تنوعا يناسب

 وهلجة لسانه  يناسب  الذيباحلرف  يقرأه أن عريب كل يستطيع اللغوي للقرآن الكرمي، وذلك حىت
 " ا على كل أصحاب اللهجات والقبائلالعرب قائم الرسول به حتدى الذي اإلعجاز ل مما جيع قومه
 األحرف بعض يف اللفظية الصور تقلب من نظمه يف يكون ما معارضته، على من اليأس ومع

 إعجازه وصار كله، التمام له مت فقد العرب، مناطق يف األحوال تلك يالئم ما حبسب والكلمات
 .(7)يف نفسها" غويةالل للفطرة إعجازاً 

                                                                 
ب ْع ة  أ ْحُرٍف و ب  ي ان  م ْعن اهُ صحيح مسلم 1)) ة  اْلُمس اف ر ين  و ق ْصر ه ا، ب اُب ب  ي ان  أ ن  اْلُقْرآن  ع ل ى س  /رقم 1/564،)، كتاب ك ت اُب ص ال 

 (.841احلديث
 .9، اآلية: سورة الحجر( 4) 
 8، طإعجاز القرآن والبالغة النبويةبن سعيد بن أمحد بن عبد القادر الرافعي،  ( الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق7)

 .75م(ص:  4445 -ه   1045بريوت، –)بريوت دار الكتاب العريب 
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 المطلب األول: أركان القراءة المقبولة.
أركان لتميزها عن غريها من  إن علماء القراءات وضعوا للقراءات الصحيحة )املقبولة( ثالثة      

 فهي منها ركن اختل بالقبول، وإذا عليها حكم ءةاألركان يف قرا هذه توافرت القراءات الشاذة، فإذا
 يف هبا وجازت القراءة املقبولة: القراءة الصحيحة اليت حكم  بقرآنيتها بالقراءة مقبولة، واملراد قراءة غري

 وخارجها.  الصالة
 :هي األركان وهذه
  .بوجه ولو العربية اللغة موافقة .1

 أفصح، كان سواء اللغة العربية، وجوه من الصحيحة وجًها واملراد هبذا الركن: أن توافق القراءة       
اللغة  قواعد عن شاذاً  يكون ال مثله، حبيث يضر ال اختالفًا فيه خمتلًفا أو عليه، جممًعا فصيًحا أو

 . (1)النحاة وضعها العربية اليت
حيحة القراءة الص وال خيتل هذا الشرط مبجرد اعرتاض بعض اللغويني على بعض أوجه         

 يعترب ومل منهم كثري أو النحاة بعض أنكرها قراءة من فكم املتواتر؛ حبجة خمالفتها لقواعد اللغة،
{، و}م ْكر   بُ ين  {، و}ي ا }ب ار ْئُكْم{، كقراءة قبوهلا على القراء أمجع بل إنكارهم،  وكجمع الس يِّئ 

 .  (4)الناس{ من }أفئيدة ومد تاءاته، يف ساكنني بني البزي

                                                                 
 .097/ 4، مرجع سابق،اإلتقان في علوم القرآن( انظر: السيوطي، 1)
 .14/ 1، مرجع سابق، النشر في القراءات العشر( انظر: ابن  اجلزري، 4)
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 النقل يف أصح واإلسكان" }بارئكم{ إسكان سيبويه إلنكار حكايته بعد -اهلل رمحه- الداين لقا
 اللغة، يف األفشى على القرآن الكرمي  حروف من شيء يف تعمل ال القراءة وأئمة األداء،... يف وأكثر

 يردها ال عنهم ثبتت إذا والرواية، النقل يف واألصح األثر، يف األثبت على بل العربية؛ يف واألقيس
 .(1)"إليها واملصري قبوهلا يلزم متبعة سنة القراءة ألن لغة؛ فشو وال عربية قياس
 .احتماال ولو العثمانية املصاحف أحد موافقة .4

  إىل العثمانية املبعوثة املصاحف من أي يف للقراءة العثماين الرسم أن حيتمل به: ويُقصد         
 .(4)العثمانية املصاحف جلميع القراءة موافقة يشرتط ، وعليه فال تقديرا األمصار، ولو

 وموافقة الرسم تنقسم إىل قسمني:
ُّ احلْ م يدُ }قوله تعاىل :  املوافقة احملققة أي "الصرحية" حنو  .1 " (7){ف إ ن  اهلل  ُهو  الغ ين  فلفظ " ُهو 

 .(0)ةأهل الشام واملدين، وغري موجود يف مصحف أهل مكة والعراقثابٌت يف مصحف  
 يف ألف بغري فإهنا: تعاىل هلا تقديرا"، حنو قوله العثماين املوفقة احملتملة أي "احتمال الرسم .4

مجيع
 ي  ْوم   م  ل ك  } :،وهي(5)والكسائي عاصم قراءة فيها تُقد رُ  اجلمهور ولكن قراءة وهياملصاحف  

  (6){.الدِّين
 ذلك، حنو أو حمذوف أو ثابت مبدل أو أو ممدغ حرف يف الرسم العثماين صريح  خمالفة أما        

 . (3) القراءة، ثبتت به إذا خمالفا يعد فال

                                                                 
 ،بتصرف.11-1/14 ( املرجع السابق،1)
، حتقيق: شرح طيبة النشر في القراءات العشر( انظر: الن ُّو ْيري، حممد بن حممد بن حممد، أبو القاسم، حمب الدين الن ُّو ْيري، 4)

 .116-115/ 1م( 4447 -ه   1040)بريوت، دار الكتب العلمية ، 1جمدي حممد سرور سعد باسلوم، ط
 .40، اآلية : ديدسورة الح( 7)
تلخيُص الفوائِد وتقريُب المتباعِد بشرِح: عقيلِة أتراِب ( انظر: القاصح، أيب البقاء علّي بن عثمان بن حمّمد بن القاصح، 0)

 .01م(ص: 1993-ه 1013، حتقيق: الشيخ عبد الفتاح الفاضي، د.ط )القاهرة، قطاع املعاهد األزهرية، القصائدِ 
 .11/ 1، مرجع سابق، النشر في القراءات العشر( انظر: ابن اجلزري، 5)
، حتقيق: حممد المقنع في رسم مصاحف األمصار عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين، الداين، ( انظر:6)

 .83الصادق قمحاوي، د.ط )القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية( ص:
 .113/ 1، مرجع سابق،ت العشرشرح طيبة النشر في القراءا( انظر: الن ُّو ْيري، 3)
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وقد أمجع الصحابة رضوان اهلل عليهم على القراءة مبا يوافق خط املصحف العثماين وطرح ما        
سواه مما خيالف خطه، وصارت القراءة عند مجيع  العلماء  مبا خيالفه بدعة وخطأ، وإن صحت 

 .( 1)ويت"ور 
 منقولة عن قراء عدول ثقات ضابطني، من أول السند إىل القراءة تكون ويقصد به: أن التواتر .7

 . (4)قادحة  علة وال شذوذ غري من منتهاه
 وقد اختلف العلماء يف هذا الركن إىل قسمني 

ال   القرآن الكرميواحملدثني وهو: أن القراءات قرآن؛ و  والفقهاء القراء مجهور  إليه ما ذهب .1
يثبت

 إىل السند أول من الكذب، على تواطؤهم ميتنع مجاعة عن مجاعة والتواتر هو: نقل ، إال بالتواتر 
 األول الشرط . وهبذا يكون(7)العدد، وعليه فما روي آحادا ال يكون قرآنا يف تعيني غري من منتهاه،
.(0)لرسم، واللغة العربية الثالث، ألنه يلزم من تواترت القراءة موافقة ا تبعا للشرط والثاين
 مشهورة تكون أن القراءة لصحة يكفي واجلعربي: أنه اجلزري وابن مكي ما ذهب إليه .4

صحيحة

 هذا النحو، وإىل أوجه من وموافقة ووجه الرسم، موافقة: الشرطني السابقني إىل إضافة اإلسناد، 
 .ن ملساندة الشرط الثالثشرطان أساسيا والرسم اللغة كل من موافقة وعليه يكون، (5) .يلرأ

 كال عملي ألن أثر له ليس نظريًّا اخلالف بينهما خالفا القولني جند أن وعند التدقيق يف كال        
 .وخارجها الصالة هبا يف والقراءة كلها العشر القراءات قبول على النتيجة يف متفقان الواقع يف القولني

نشر :يف طيبة ال - اهلل رمحه- اجلزري ابن قال 

 حي ْو ي اْحت م االً  للر ْسم   و ك ان         ...        ْحو   ن   ه      ْ و ج ق   و اف   م ا ف ُكلُّ 
 انُ  األ رْك   ث الث ةُ  ال ف  ه ذ ه        ...        القرآن الكرمي  ُهو   إْسناداً  و ص ح  

                                                                 
 ، بتصرف.74،مرجع سابق ،ص:  اإلبانة عن معاني القراءات( مكي بن أيب طالب، 1)
 .1/707، مرجع سابق، مناهل العرفان في علوم القرآن ( انظر: الزرقاين،4)
 141-1/113، مرجع سابق،شرح طيبة النشر في القراءات العشر( انظر: الن ُّو ْيري، 7)
 .1/69، مرجع سابق، اإلشارات في فنون القراءاتين، لطائف ( القسطال0)
 .10-17/ 1، مرجع سابق، النشر في القراءات العشر( انظر: ابن اجلزري، 5)
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يثُ و   بع ة     السّ  يف   أن هُ  وْ ل   ُذوذ هُ  شُ       ...       أ ْثب ت   رُْكنٌ  ت لُّ  خي ْ  ما   ح 
(1). 

يف   توافرت فإن القراءات علماء عند والشذوذ الصحة مقياس هي الثالثة األركان هذه وهبذا تكون
  كانت شاذة. وإال صحيحة القراءة قراءة كانت

 
 المطلب الثاني: أنواع القراءات.

 تنقسم القراءات من حيث القبول والرد إىل نوعني أساسيني 
 ويقصد هبا )القراءات الصحيحة(. ول وهو: القراءة املقبولةالنوع األ
 ولو  العربية اللغة سند، وموافقة وهى كل قراءة توافرت فيها أركان القراءة املقبولة من صحة       

 عمل عليها اليت العشر القراءات احتمااًل. وتنطبق على العثمانية ولو املصاحف أحد بوجه، وموافقة
احلاضر. وقتنا إىل أهل اإلقراء

 من حيث اإلسناد إىل قسمني: وتنقسم القراءات
من أول السند إىل منتهاه  الكذب على تواطؤهم ميتنع مجع عن مجع رواه ما املتواترة وهو: .1

بدون
.(4)مندرج حتت هذا النوع  العشر أهل اإلقراء من القراءات عمل عليه تعني عدد، ومعظم ما

التواتر،  درجة يبلغ إال أنه مل مثله عن الضابط العدل واهر  سنده بأن صح ما املشهورة وهو: .4
مع

 وال الغلط من يُعد فلم القراء، عن العثمانية، واشتهر املصاحف أحد اللغة العربية، و موافقته موافقته
 بعض فرواه السبعة عن نقلها يف الطرق ويندرج حتت هذا النوع الكلمات اليت اختلفت الشذوذ، من

 . ( 7)بعض دون عنهم الرواة
كل قراءة فقدت أحد األركان وهى   :ويقصد هبا)القراءة الشاذة( النوع الثاين : القراءة املردودة       
 إهنا: لقبوهلا" حبيثالثالثة 

.فقدت شرط التواتر  -

                                                                 
 16-15-10،األبيات رقم 74، مرجع سابق ص: طيبة النشر في القراءات العشر( ابن  اجلزري، 1)
 .1/709مرجع سابق، ، مناهل العرفان في علوم القرآن( انظر: الزرقاين، 4)
 .547/ 4، مرجع سابق،اإلتقان في علوم القرآن( انظر: السيوطي، 7)



42



.الرسم العثماينأو خالفت  -
 .لغوي تستند إليهأو مل يكن هلا أصل  -

 وتنقسم القراءات الشاذة إىل أربعة أنواع
قواعد اللغة  : اآلحاد وهو ما صح سنده وخالف رسم املصاحف العثمانية أوالنوع األول       

 .  (1)وهذا النوع ال يقرأ به اجلزرينص عليه اإلمام ابن  الذيالعربية أو مل يشتهر االشتهار 
س اٍن{ مثاله:  .(4)}ُمت ك ئ ني  ع ل ى ر ف ار ٍف ُخْضٍر و ع ب اق ر يٍّ ح 

الدين{ بصيغة املاضي، ونصب  م  وْ ي    ك  ل  ما مل يصح إسناده، ومن ذلك قراءة }م   الثاين:النوع         
 .(7)اآلحاد أخبار وال يعامل معاملة قرآناً، ال يطلق عليه وهذا النوع}يوم{،
 الفضل أبو مجعها اليت اهلل رمحه حنيفة أيب اإلمام إىل املنسوبة كالقراءة ،النوع الثالث: املوضوع        

 . (0) هلا أصل ال فإهنا وغريه اهلذيل القاسم أبو عنه ونقلها اخلزاعي جعفر بن مدحم
 أيضا سمىتوهو ما زيد يف القراءات على وجه التفسري و  املدرجة، القراءات :النوع الرابع وهو        

ه أخ أو "بالقراءات التفسريية"، وهذا النوع يشبه احلديث املدرج ، ومنه قراءة سعد بن أيب وقاص }ول
وكذلك قراءة ابن الزبري }ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون  أخت من أم{،

عن املنكر ويستعينون باهلل على ما أصاهبم{ وقراءة ابن عباس: }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال 
 وغريها.من ربكم يف مواسم احلج{، 

يدخلون التفسري يف القراءة إيضاحا وبيانا ألهنم حمققون ملا تلقوه ورمبا كانوا "ابن اجلزري:  قال       
يفهم من هذا النوع أن  وال ،فهم آمنون من االلتباس ورمبا كان بعضهم يكتبه معه ،عن النيب قرآنا

 .(5)"الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا جييزون القراءة باملعا ومن قال ذلك فقد كذب
 

                                                                 
 .547/ 4( انظر: املرجع سابق،1)
، حتقيق: حكمت بشري ياسني، صلى اهلل عليه وسلم  جزء فيه قراءات النبي( الدوري، أبو عمر حفص بن عمر الدوري، 4)

 .153م( ص:1988 -ه  1048مكتبة الدار ،  )املدينة املنورة، 1ط
، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين، ( انظر: الشوكاين،7)

 .135-1/130م( 4444 -ه  1041)الرياض  ،دار الفضيلة،  1أيب حفص سامي ابن العريب األثري، ط حتقيق:
 .10-1/17، مرجع سابق، لعشرالنشر في القراءات ا( ابن  اجلزري، 0)
 .548-546/ 4، مرجع سابق،اإلتقان في علوم القرآن( انظر: السيوطي، 5)
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 اع االختالف بين القراءات.المطلب الثالث: أنو 
 من قبيل التنوع ال من قبيل التضاد، فليس بني اختالف الصحيحة   القراءات   بني إن االختالف         

  . (1)وتنوع زيادة و املعا يف واضطراب بل تكامل وتناقض تعارض اختالف القراءات
 متآخذة احللقات، متصلة واحدة لةفهي كسلس ذاهتا، يف ومنسجمةٌ  متسقةٌ  القرآنية  فالقراءات       
 بعضها ويبني بعضا، بعضها ، يصدق بعُضها يكمل ويوضح متضامنٍة، معان ذاتُ  والغايات، املبادئ
 لبعض.  بعضها ويشهد بعضا،
القراءة  عليه على ماال تدل قراءة تدلّ  اآلية ،قد مع اآلية مبنزلة لألخرى بالنسبة قراءة فكل       

 .(4)املفسرون به يستضيء جديدا معا تزيد وال تناقض، بلبال تنافر  األخرى،
       :القراءات إىل ثالثة ال خترج عنها بني االختالف أنواع العلماء حصر وقد

 الص اد و ب الّسني "فقد قرأ السراط " ق  ْوله مثال ذلك فنحو .اختالف اللفظ واملعا واحد .1
 . (7)فقط لغات أنه عليه يطلق مما أشبهه ما وكذلك  واإلمشام
اجتماعهما تضادّ  شيء واحد لعدم يفاختالفهما يف اللفظ واملعا معا مع جواز اجتماعهما  .4

باملد، على أنه اسم فاعل من  "مالك" وعاصم الكسائي قرأ.  (0){  ٺ  ٺ    ٺ مثال ذلك } .فيه
أنه صفة مشبهة بالقصر على  الباقون "ملك" بالكسر أي مالك جميء يوم الدين ، وقراء "ملك ملكا"

 .(5)أي قاضى يوم الدين

                                                                 
 .1085/ 0( انظر: املرجع السابق، 1)
 .1/155، مرجع سابق، مناهل العرفان في علوم القرآن( انظر: الزرقاين، 4)
 .54/ 1، مرجع سابق، النشر في القراءات العشر( انظر: ابن  اجلزري، 7)
 .0، اآلية: سورة الفاتحة( 0)
 .1/06م(1993-ه 1013، د.ط)القاهرة، املكتبة األزهرية للرتاث،المهذب في القراءات العشر( انظر: حممد سامل حميسن، 5)
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 هو مجيعا يف القراءتني اللفظني؛ حيث أن املراد لكال املعنيني بني تضاد أنه ال ومن هنا يتبني          
 مجيعا يف الوصفان له اجتمع فقد وملكه،. الدين يوم مالك سبحانه وتعاىل ألنه وتعاىل، سبحانه اهلل

 . (1)القراءتني
 كلِّ  صحة يف واجتماعهما واحد، شيء يف اجتماعهما امتناع جواز مع امجيع اختالفهما .7

 معاً 
ۋ  ۋ   }من قوله تعاىل:مثال ذلك "لقد علمت" .املستقلة اآلية مبنزلة منهما معا كل إذ ، منهما

 وقرأ التاء، بضم( علمتُ ) الكسائي قرأ .(4){  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى
 :يلي ما وجيههاوت. بفتحها( علمت  ) الباقون

 فعلى التاء بفتح قرأ ومن نفسه، عن فيه خيرب لفرعون، موسى حديث من أنه فعلى التاء، بضم قرأ من
 . (7)له والتوبيخ التقريع وجه على ملوسى فرعون كالم من أنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 

)اإلمارات  1، طجامع البيان في القراءات السبع ( انظر: الداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين،1)
 .1/141م(  4443 -ه   1048 الشارقة،،جامعة 

 .144، اآلية:سورة اإلسراء( 4)
 .4/140، مرجع سابق،  المهذب في القراءات العشر( انظر: حممد سامل حميسن، 7)
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 المطلب الرابع: فوائد اختالف القراءات.
 ،العذبة، ما يصعب حصره والفوائد الطيبة،النافعة، والدرر  من احلكمالقراءات  الختالفإ ن          

  : الفوائد تلك أبرز فمن
 القرآن الكرمي أن  ز وصيانته من التغري والتحريف؛ إذالداللة على حفظ اهلل تعاىل لكتابه العزي .1

 مع
وال  وال تناقض وال تعارضمل يتطرق إليه تضاد  يف القراءة وتنوعها االختالفات هذه هذا كثرة

خبالف الكتب  ،تناقض وال تنافر بال لبعض بعضه ويشهد ،بعًضا  بل كله يصدق بعُضه اضطراب ؛
ڇ    ڇ      ڇ    ڍ    ڇچ  چ  چ: } قال تعاىل ،(1)ناقض والتحريفالتغري والتاألخرى اليت اعرتاها 

 . (4){  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ
حرصهم على حيث من ،غريها على من سبقها من األمم على وشرفها األمة هذه فضلبيان  .4

 صوابه وبيان ،هصيغ عن والكشف ، هلفظ عن والبحث ، إقباهلمشدة و  ، رهبم كتاب تلقيهم 
 فلم والتطفيف، الطغيان من وحفظوه التحريف، خلل من محوه حىت جتويده، وإتقان وتصحيحه،

 ،اإلماالت وتفاوت ،املدات مقادير ضبطوا حىت ترقيقا، وال تفخيما وال تسكينا، وال حتريكا يهملوا
 بارئ بإهلام إال إليه يوصل وال األمم، من أمة فكر إليه يهتد مل مما بالصفات، احلروف بني وميزوا
 . (7)النسم
يتيسر  الذي الوجه على عنها، بالقراءة احلرج اإلسالمية ورفع األمة على التيسري والّتخفيف .7

 .هلا

                                                                 
 .155-1/150، مرجع سابق، مناهل العرفان في علوم القرآن( انظر: الزرقاين، 1)
 .84، اآلية : سورة النساء( 4)
 . 51/ 1، مرجع سابق، ر في القراءات العشرالنش(ابن  اجلزري، 7)
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 عادهتم، خاّصة به جرت ما وعلى غريهم، لغة من عليهم يسهل ما وعلى لغتهم، على قوم كل ليقرأ
 جيعل مل تعاىل اهلل فإن نقله، ويتيسر عليهم حفظه وصفاهتا فيسهل احلروف خمارج بأحكام يّتصل ما

 .  (1)عليهم افرتضه فيما عليهم ضيق وال دينهم، يف حرجا عباده على
فكلها  ، أي من قراءاته العشر املتواترة، بقراءة، زيادة األجور لألهل هذه األمة اإلسالمية  .0

قرآن
ژ     ڈ  ژ } :أمثاله قال تعاىل واحلرف الواحد بعشر منزل من عند اهلل يتعبد بأي من أوجه قراءاته

 . (4) {ڑڑ
 يف والتشديد، بالتخفيف }يطهرن{ ،ومثاله القراءتني مبجموع خمتلفني حكمني بني اجلمع .5

قوله
  ۓھ  ھ  ے  ے   ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻڻ   ڻ  ڻ }: تعاىل

}(7).  
 : قرئ

 انقطاع دبع باملاء يغتسلن أي حىت وشعبة، والكسائي محزة قرأ واهلاء، وهى الطاء ي ط ه ْرن، بتشديد 
 ألن وهو االغتسال باملاء يتطهرن أن إىل احليض حال يف باعتزاهلن عباده أمر اهلل أن وذلك الدم

  (0).الطاء يف التاء أدغموا مث يتطهرن وأصله: حىت انقطاع
 أي أن عنهن الدم ينقطع حىت ذلك معا الباقني، و قراءة وهى اهلاء، وضم الطاء بتخفيف ي ْطُهْرن، 

   (5)احليض. دم انقطاع حني إىل احمليض يف النساء باعتزال ادهعب أمر اهلل
  خمتلفني حكمني القراءتني بني ويرتتب على اجلمع بني القراءتني اجلمع

 .باالغتسال وتّطّهر حيضها، دم بانقطاع تطهر حىت زوجها يقرهبا ال احلائض أن -

                                                                 
 .88،مرجع سابق،ص:  اإلبانة عن معاني القراءات( انظر: مكي بن أيب طالب، 1)
 . 44، آية : سورة المزمل( 4)
 . 444، آية : سورة البقرة( 7)
)بريوت، دار 5ألفغاين،طسعيد ا ، حتقيق:حجة القراءاتعبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة ابن زجنلة،  ( انظر: ابن زجنلة،0)

 .1/175م( 1993-ه 1018الرسالة،
 .1/175(املرجع السابق،5)
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اجتماع كال من بد فال سالباالغت وذلك الطهر يف بالغت إن إال زوجها يقرهبا ال احلائض أن -

  (1).أيضا وافقه ومن الشافعي مذهب النساء، وهذا هو قربان جواز يف الطهرين 
خمتلفني، ومثاله} أرجلكم{ بكسر االم  حالني يف ولكن شرعيني، حكمني على الداللة .6

وفتحها

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        }:الوضوء بيان يف  من قوله تعاىل: 

 .(4){  ٿٺ  ٺ  ٺ
 : قرئ
الرؤوس، وعليه  على وشعبة عطفا ومحزة، عمرو، وأبو كثري، بكسر الالم وهى قراءة ابن{أ ْرج ل ُكم} 

 . (7) فاملعا واملعا يفيد طلب املسح
 على معطوفة أهنا وحجتهم والكسائي حفص، عامر، وابن بنصب الالم وهى قراءة نافع{أ ْرج ل ُكم} 

 (0)وجوب الغسل  وعليه فاملعا يفيد واأليدي الوجوه
 إيا املسح واخلف.  يلبس مل من على جيب أن الغ سل – وسلم عليه اهلل صلى - النيب بني وقد

(5)لالبسه.  يكون


 
 
 
 
 


                                                                 
 ، بتصرف.1/146، مرجع سابق، مناهل العرفان في علوم القرآن( الزرقاين، 1)
 .6، اآلية: سورة المائدة( 4)
ألقران فيما قرئ بالتثليث من تحفة ا(انظر: أبو جعفر  األندلسي، أمحد بن يوسف بن مالك الرعيين الغرناطي مث البريي، 7)

-154م(ص:  4443 -ه   1048)اململكة العربية السعودية ،كنوز أشبيليا ،4، حتقيق: على حسني البواب طحروف القرآن
155. 

 .1/441، مرجع سابق حجة القراءات(انظر: ابن زجنلة، 0)
 .1/14، مرجع سابق، مناهل العرفان في علوم القرآن( انظر: الزرقاين، 5)
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 المبحث الثالث: تعريف بالقراء السبعة من طريق الشاطبية
 :  مطالب سبعة  وحتته

 تعريف باإلمام نافع. :األول املطلب      
 تعريف باإلمام ابن كثري.: لثاينا املطلب      
 تعريف باإلمام أبو عمرو. :الثالث املطلب      
 تعريف باإلمام ابن عامر. :الرابع املطلب      
 تعريف باإلمام عاصم . :اخلامس املطلب      
 تعريف باإلمام محزة . :السادس املطلب     
 تعريف باإلمام الكسائى. :السابع املطلب     
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 المطلب األول: تعريف باإلمام "نافع"

 وكنيته وبلده: وصفته  امسه ونسبه
 نافع األعالم: السبعة القراء وأحد ومقرئها، املدينة وإمام القرآن الكرمي  امسه ونسبه: هو حرب -

بن
ج ْعو ن ْه  نعيم، موىل أيب بن الرمحن عبد 

ْجع  (4)ش ُعوب بن(1)  . (7)يالليثي، ويقال الش 
 دعابة. فيه اخللق طيب الوجه السواد  صبيح شديد أسود كان  :صفاته -
 عبد أبو وقيل:  رومي وقيل: أبو احلسن، فقيل: أبو ،-اهلل  رمحه -كنيته : اختلف يفكنيته -

 اهلل،
 . (0)نعيم  أبو وقيل: الرمحن، عبد أبو وقيل:

من سنة سبعني من اهلجرة، وأصله،  (5)مروان بن امللك عبد خالفة يف -رمحه اهلل-ولد  بلده: -
 .(6)وأقام باملدينة  أصبهان، 

                                                                 
ْعو ن ْه: بفتح اجليم وسكون العني املهملة وفتح الواو والنون وبعدها هاء ساكنة، وهو يف األصل اسم الرجل القصري، مث مسي 1) ( ج 

وكان عجونة حليف محزة بن عبد املطلب، وقيل حليف العباس بن عبد املطلب،  به الرجل وإن مل يكن قصرياً وجعل علماً عليه.
 (.5/769، مرجع سابق، وفيات األعيانبين هاشم. )ابن خلكان،  رضي اهلل عنهما، وقيل حليف

( ش ُعوب: بفتح الشني املعجمة وضم العني املهملة وسكون الواو وبعدها باء موحدة، وهو يف األصل اسم للمنية ويراد به 4)
 (.5/769، مرجع سابق، وفيات األعيانابن خلكان،  املوت)انظر:

جعي: بكسر الشني املعجم7) ة وسكون اجليم وبعدها عني املهملة، هذه النسبة إىل بين شجع، وهم من بين عامر بن ليث ( الش 
 (.5/769، مرجع سابق، وفيات األعيان)ابن خلكان، 

 . 488/ 4،مرجع سابق،  غاية النهاية في طبقات القراء( انظر: ابن  اجلزري، 0)
ه ، وكانت مدة خالفته إحدى وعشرين سنة)انظر: ابن العماد، 86ه ، وتويف سنة 65( توىل عبد امللك بن مروان اخلالفة سنة 5)

عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الع كري احلنبلي، أبو الفالح،  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، حتقيق: حممود 
 (.751-1/489" 1986 -ه   1046،" دمشق، دار ابن كثري، 1األرناؤوط،ط

تهذيب الكمال في أسماء  مجال الدين أبو احلاج، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي،أيب حممد القضاعي،  ( انظر:6)
، وأيب  الشيخ األصبهاين، 49/481م( 1984 -ه  1044)بريوت، مؤسسة الرسالة، 1، حتقيق: د. بشار عواد معروف،طالرجال
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 .(1)التابعني بعد عليه الناس ، وانتهت إليه رئاسة اإلقراء باملدينة وأمجعأكثر من سبعني سنةأقرأ الناس  
 :(4)شيوخه
أنه قال   (7)ة موسى بن طارقر  أخذ اإلمام نافع القراءة عن مجلة من التابعني، فقد روى عنه أبو ق ُ      

 .(0)على سبعني من التابعني" القرآن الكرمي عن نفسه: "قرأت 
  منهم ستة وهم:ولقد اشتهر 

.ه ( 148 )ت القعقاع بن يزيد جعفر وأب .1
.ه ( 113 )ت األعرج هرمز بن الرمحن عبد .4
س بن يعقوب،  بن شيبةُ  .7 موىل أم سلمةوهو  وقاضيها املدينة مقرئن ص اٍح بن س رج 

.ه ( 174)ت اهلل عليه وسلم  صلىزوج النيب 
.ه ( 144 رومان موىل الزبري بن العوام )ت ابن يزيد أبو ر وح .0
.ه ( 174 يل )تجندب اهلذ أبو عبد اهلل مسلم ابن  .5
(. ه   81 ت: )خ و ات بن ُجبري بن النُّعمان األنصاري الوفاة ابن صاحل .6

                                                                                                                                                                                                        
، حتقيق: عبد الغفور عبد ان والواردين عليهاطبقات المحدثين بأصبهأبو حممد عبد اهلل بن حممد بن عفر بن حيان األنصاري،  

، والنووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن  1/781م( 1994 -ه  1014)بريوت، مؤسسة الرسالة،  4احلق حسني البلوشي، ط 
لمية( ، حتقيق: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية)لبنان، دار الكتب العتهذيب األسماء واللغاتشرف النووي، 

4/147. 
 .5/ 8، ، مرجع سابقاألعالمالزركلي، ، و 5/768، مرجع سابق،وفيات األعيان( انظر: ابن خلكان ،1)
، مرجع سير أعالم النبالءوالذهيب،  ،1/60واألعصار، مرجع سابق، معرفة القراء الكبار على الطبقات( انظر: الذهيب، 4)

د الصنهاجي، فرائد املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين  ، حتقيق: عبد وابن آجرُّوم، حممد بن حممد بن داو  ،3/776سابق،
 م(1993-ه  1013الرحيم بن عبد السالم نبولسى،)حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة: ام القرى،

،1/144. 
زبيد، وكنيته: أبو حممد، وأبو قرة لقب له، وأليب قرة  احملدث، اإلمام، احلجة، أبو ُقرة موسى بن طارق الزبيدي، قاضي  ( هو:7)

كتابه الكبري وكتابه املبسوط، قرأ أبو قرة على نافع، وروى عن إمساعيل القسط وموسى بن عقبة ومالك وعبد امللك بن جريج وابن 
ل القاضي عياض بن موسى أبو الفضانظر: القاضي عياض،  عيينة، قال أبو حامت: حمله الصدق، وأثا عليه ابن حنبل خرياً.)

 1966)املغرب مطبعة فضالة  1، اجلزء الثالث، حتقيق: عبد القادر الصحراوي، ط،ترتيب المدارك وتقريب المسالكاليحصيب، 
 . 7/196م( 1934 -
بو هاجر ،  حتقيق: أالعبر في خبر من غبر( الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب، 0)

 .1/189حممد السعيد بن بسيوين زغلول، د.ط )بريوت، دار الكتب العلمية( 
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 :وهم - عليه وسلمصلى اهلل-أصحاب رسول اهلل  من ثالثة على وقرأ هؤالء الستة
 . ه ( 38 )ت املخزومي ربيعة بن عيّاش بن اهلل مقرئ املدينة عبد .1
 .ه ( 59 )ت هريرة أبو .4
 ه ( 68 )ت املطلب عبد بن عباس بن اهلل عبد .7

 اهلل رسول على كعب بن أيب ه (، وقرأ 44 )ت كعب بن أيب: على الثالثة هؤالء وقرأ          
 .وسّلم عليه اهلل صّلى

 : (1)تالميذه
 وغري والبصرة، والشام، ومصر، املنورة، املدينة من كثري ، خْلقٌ  نافع اإلمام على تتلمذ لقد        

 :أشهر تالميذه املسلمني، ومن بالد سائر من ذلك
 .(ه  150 ت)السبعة، القراء أحد العالء، بن عمرو أبو .1
 .(ه 166 ت)،جعفر أيب إلمامالراوي األول ل احلذاء، وردان بن عيسى .4
(ه  134 ت) ،جعفر أيب لإلمام ثاينال الراويالزهري،  مجاز بن مسلم بن سليمان .7
(.ه  135 ت)،  الفهمي سعد بن الليث املصرية، الديار وعامل اإلسالم، شيخ .0
(.ه 139 ت) احملدث، الفقيه اهلجرة، دار إمام املدين، األصحيب أنس بن مالك .5
 ( ه  184 ت)ين،املد األنصاري كثري أيب بن جعفر بن إمساعيل .6
 (.ه  193 ت" )ورش"الراوي الثاين لإلمام نافع  ؛املصري عثمان سعيد م أبو بن إسحاق .3
. (4)(ه  199 ت)قيس، بن الغازي .8
(.ه  446 ت)املدين،  املسييب اهلل عبد بن محد .9

.   (7)(ه  448 ت)،يعقوب بن ابراهيم بن سعد  .14

                                                                 
 .4/488، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء ، وابن  اجلزري ،1/60، مرجع سابق، معرفة القراء الكبار( الذهيب، 1)
س: املوطأ، ومسع من حممد بن عبد الرمحن بن ايب ( الغازي بن قيس: من علماء قرطبة؛ يكا: أبا حممد، مسع: من مالك بن أن4)

ذئب، وعبد امللك بن جريج ، واألوزاعي وغريهم. وقرأ القرآن على نافع بن أيب نعيم قارئ أهل املدينة؛ وانصرف إىل األندلس 
يوسف بن نصر  فكان يُقر أ عليه. وقيل: انه كان حيفظ: املوطأ عن ظهر قلب، ) انظر: ابن الفرضي ، عبد اهلل بن حممد بن

 (.1/705م( 1966)القاهرة، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، 4األزدي، تاريخ علماء األندلس، ط 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، أبو يوسف القرشي الزهري العويف املدين، من أهل  ( هو:7)

دث هبا عن أبيه، وعن حممد بن عبد اهلل بن مسلم بن أخي الزهري، وعن املدينة. وهو أخو سعد بن إبراهيم سكن بغداد وح
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(.ه  444 ت) " ونقال" الراوي األول لإلمام نافع  ؛مينا بن عيسى .11
.  (1)(ه  434 ت)أويس، أيب بن إمساعيل .14

 رواته:
 بن نافع وربيبه: عيسى النحوي تلميذ اإلمام اجملود املدينة اإلمام : هو مقرئاإلمام قالون  .1

ين ا اهلل  الزُّر قي، و"عبد اهلل عبد بن عمر بن الصمد عبد بن عيسى بن و ْرد ان بن م 
 وباعه املدينة إىل أسره من به قدم اخلطاب بن عمر أيام من الروم سيب من الزُّر قي "
 األنصار فأعتقه فهو موىل األنصار، وقيل موىل الزهريني، انتهت إليه بعض فاشرتاه
.(4)عمره، وبعد صيته وطال الناس، إليه ورحل باحلجاز، زمانه يف اإلقراء رئاسة

 اهلل عبد بن سعيد بن عثمان رتلني:امل األداء أهل وإمام احملققني القراء : هو شيخاإلمام ورش .4
 داود بن غزوان بن عدي بن عثمان بن سعيد إبراهيم، وقيل بن سليمان بن عمرو بن
 يف ماهرًا وكان زمانه، يف املصرية بالديار اإلقراء رياسة إليه انتهت سابق، ، بن

.(7)العربية
 :الشاطيب اإلمام قال

 م ْنز ال   اْلم دين ة   اْخت ار   ال ذ ي ف ذ اك  ...  ن اف عٌ  الطيِّب   يف السِّرِّ  اْلك ر ميُ  ف أ م ا
ْجد   ب ُصْحب ت ه  ...  و ْرُشُهمْ  ُعْثمانُ  مُث   ع ْيس ى و ق اُلونُ 

 
(0)ت أ ث ال   الر ف يع   امل



                                                                                                                                                                                                        
شعبة بن احلجاج. روى عنه ابن أخيه عبيد اهلل بن سعد، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وعلي بن املديين، تويف سنة مثان 

الدكتور بشار عواد  ، حتقيق:يخ بغدادتار انظر: اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي، ومائتني.)
 (.16/794( 4444 -ه  1044)بريوت، دار الغرب اإلسالمي ، 1معروف،ط

( هو: إمساعيل بن أيب أويس، ابن عم مالك بن أنس وابن أخته وزوج ابنته، روى عن مالك حديثاً كثرياً، وفقهاً. قال إمساعيل: 1)
ذكر خايل فدعا له، وذكر فضله وحاله، وما أصيب الناس به منه، وبكى. مث قدمت على سفيان بعد وفاة خايل فأد ى جملسي و 

 (.7/150، مرجع سابق،ترتيب المدارك وتقريب المسالكقال: سلين ما شئت ملكان خالك )انظر: القاضي عياض، 
بن أمحد بن عثمان بن ، والذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد 14/746، مرجع سابق، سير أعالم النبالء( انظر: الذهيب، 4)

)بريوت، دار الغرب 1ق امْياز الذهيب، تاريخ اإلسالم و و فيات املشاهري و األعالم، حتقيق: الدكتور بشار عّواد معروف،ط
 .5/046م(،4447اإلسالمي،

 .1/006مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، ( انظر: ابن  اجلزري، 7)
حرز األماني ووجه التهاني في القراءات بن خلف بن أمحد الشاطيب األندلسي الرعيين الضرير،  الشاطيب، أبو القاسم بن فريه(0)

 .45، البيت رقم 7،صم  (4445-ه 1046)املدينة املنورة، مكتبة دار اهلدى،0، حتقيق: حممد متيم الزعيب،طالسبع
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 :مناقبه وثناء العلماء عليه
لآلثار،  راءات واتباعهالق بوجوه لقد كان اإلمام نافع نرباس عصره، وقدوة زمانه، أشتهر بعلمه       

باختياره متبعني،  ومتسكوا قراءته بعد التابعني، وأمجع الناس على فأقبل عليه الناس من مجيع األقطار،
 على يدل حىت اشتهرت قراءة أهل املدينة بامسه، وصار فارس امليدان يف عصره، أثا عليه العلماء ثناءً 

 . عضا من أقواهلم تبني مكانته وتوضح منزلتهتفرده، وامتدحوا فيه  علو سؤدده. وفيما يلي ب
.وقال أيضا: "نافع نعم: قال نافع؟ قراءة: له قيل ُسن ة، املدينة أهل "قراءة: مالك قال اإلمام       

.  (1) إمام الناس يف القراءة"
 عليه اهلل لىص اهلل رسول مبدينة التابعني بعد بالقراءة "قام اإلمام نافع: جماهد اإلمام ابن وقال       
 . (4)ببلده" املاضني األئمة آلثار متبعا القراءات بوجوه عاملا ، وكان وسلم

 املدينة، أهل قراءة: قال إليك أحب القراءة أي: أيب "سألت: حنبل بن أمحد بن اهلل عبد وقال       
 .  (7)عاصم" قراءة: قال يكن؟ مل فإن: قلت

 أكون ال فكيف ":  قال " ؟ خلقك وأحسن وجهك أصبح ما ":  لنافع قيل:  املسييب وقال      
 .  (0)النوم يف يعين " القرآن الكرمي  قرأت وعليه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول صافحين وقد كذلك
 جوادا زاهدا وكان قراءة الناس أحسن ومن خلقا الناس أطهر من نافع كان ":  قالون وقال      
 . (5) " سنة ستني وسلم هعلي اهلل صلى النيب مسجد يف صلى
 ال القراءة يف الناس إمام نافعا تفوجد ومائة عشرة ثالث سنة "حججت: سعد بن الليث وقال      
 .  (6)ينازع"
 أريد إنسان له يقول أن إال عليه قرأ ملن القرآن الكرمي  يسهل نافع "كان :األعشى وقال     

.(3)قراءتك"
                                                                 

 1/60، مرجع سابق، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( الذهيب، 1)
 .4/489، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء( ابن اجلزري، 4)
 .4/494( املرجع سابق،7)
 .4/489، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء(ابن اجلزري، 0)
 4/494، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء( ابن اجلزري، 5)
 1/60، مرجع سابق، األعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات و ( الذهيب، 6)
 ( املرجع السابق.3)
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وقال  (1)العباد" الفقهاء القراء من وك ان   نعيم، أ يب بن نافع لسأجا "كنت :وقال األ ْصم ع يّ      
 .(4)القراءة" يف رئيس ونافع مائة سنة املدينة أيضا: "أدركت

 له من وأوحد األعالم، السبعة العمري، اإلمام نافع أحد اهلل فضل وقال عنه شهاب الدين ابن       
 بيت من اجللدة أخضر وكان خمارجها، احلروف داءبأ وحقق مناهجها، حرر بقراءة اإلسالم، يف أثر

 على كثرهتا تدل وأتباع بسؤدده، آذن  سواد ذا كان عجب ال طيبه، فاح إذا الطينة مسكي العرب،
 صلى النيب رأى أن سوى مسه وما طيبا ويفوح كلمه، من املسك شذا يتضوع كان أنه وروي تفرده،

 أن فاته ملا بصريته بعني رآها وروية بغريه، الدهر حيادثه ال اطيب به وحسبه فمه، يف يقرأ وسلم عليه اهلل
 .  (7) بصره بعني يراها

 اهلل عبد أبا يا ":  فُسئل " املسك رائحة فيه من يشم إذا تكلم كانمن مناقبه رمحه اهلل: أنه  و       
 ولكين يبا،ط أقرب وال طيبا أمس ما ":  قال " ؟ الناس تقرئ قعدت كلما أتتطيب رومي أبا يا أو

 يف من أشم الوقت ذلك فمن يف   يف يقرأ وهو -وسلم عليه اهلل صلى- النيب النائم يرى فيما رأيت
 :الشاطيب اإلمام وىف هذا املعا قال . (0)" الرائحة هذه

م ْنز ال   اْلم دين ة   اْخت ار   ال ذ ي ف ذ اك  ...  ن اف عٌ  الطيِّب   يف السِّرِّ  اْلك ر ميُ  ف أ م ا
(5) 

 علي تأخذ: فقال نافع إىل رجل جاء: قال شكل بن جعفر عن الداين بسنده عمرو أبو وروي      
 نسقط ال أن حدرنا،: نافع فقال الرجل، فقرأ: قال. أمسعنا أعرفه، ما احلدر؟ ما: نافع فقال احلدر،

 مقصوراً، يد وال ممدوداً، نقصر وال خمففاً، نشدد وال مشدداً، خنفف وال احلروف، ننفى وال اإلعراب،
 نلوك، وال يضغ ال جزٌل، سهلٌ  - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أصحاب أكابر قراءة قراءتنا

 الشعراء أقاويل إىل نلتفت وال اللغات وأمضاها، أفصح على نقرأ نشدد، وال نسهل ن  ْبت ه ُر، وال ننرب
 املشايخ، قراءة وقراءتنا جائز،الع دين ديننا ويف، عن ملي أكابر، عن أصاغر اللغات، وأصحاب

                                                                 
 49/487، مرجع سابق، تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( أيب حممد القضاعي،1)
 1/65، مرجع سابق، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار(الذهيب، 4)
مسالك األبصار ي العمري، شهاب الدين، ( شهاب الدين ابن فضل اهلل العمري، أمحد بن حيىي بن فضل اهلل القرشي العدو 7)

 5/89م( 4414)بريوت، دار الكتب العلمية  1، حتقيق: كامل سلمان البوري، طفي ممالك األمصار
 ، بتصرف.1/60، مرجع سابق، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( الذهيب، 0)
 .45، البيت رقم 7رجع سابق،ص، محرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع(الشاطيب، 5)
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ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   } :نافع تال مث بالرأي، فيه نستعمل وال ،القرآن الكرمي  يف نسمع

قال أبو عمرو معقبا:  (1){  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ
  .(4)سنته ونصر وفُ هِّم وُجعل إماما عاملاً يقتفى أثره وتُ ت بع وهذا كالم من أُيِّد  ووفق

 :   وفاته
ٺ    ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ات  ُقواْ }:قال أوصنا" ":أبناؤه له قال الوفاة نافعا حضرت ملا        

  (5)التابعني صغار يف معدود وهو(0)ومائة وستني تسع سنة تويف (7){  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ
 المطلب الثاني: تعريف باإلمام "ابن كثير"

 نيته ومولده:وك وصفته امسه ونسبه
بن زاذان بن اهلل عبد بن عمرو بن كثري بن اهلل عبد القراءة: يف املكيني هو إمام :ونسبه امسه -

 هاين الدار بن عبد بالد اري؛ نسبة إىل بين ويعرف الكناين، علقمة بن عمرو موىلهرمز،  بن فريوزان 
  .القحطانية العرب قبائل دىإح خلم؛ من بطون بطن سبأ، بن أدد من خلم، بن يارة بن حبيب ابن

 عطارا؛ والعرب اإلمام ابن كثري كان: األصمعي قال" فالد اري  "ب واختلف يف سبب تسميته       
 جيلب منه الطيب  (6)بالبحرين موضع ودارين دار ين، عطر قوله من مأخوذ"  داريا" العطار يسمون
 جبّدة داره يف ملقامه داريا مّسي: وقيل. عاملا نكا ألنه الدراية، من داريا مّسي: وقيل، بالدار ي فعرف

                                                                 
 88، اآليةرقم:سورة اإلسراء( 1)
، حتقيق: الدكتور غامن قدوري التحديد في اإلتقان والتجويد( الداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين، 4)

 .بتصرف.94-91م(ص 4444 -ه   1041)عمان، دار عمار 1محد،ط
 1قم:، جزء من اآلية ر سورة األنفال( 7)
 . 778/ 3 ، مرجع سابق،سير أعالم النبالء، والذ ه يب، 4/491 ، مرجع سابق، غاية النهاية( ابن  اجلزري، 0)
 .5/89، مرجع سابق،مسالك األبصار في ممالك األمصار ( ابن فضل اهلل العمري،5)
 
د، والنسبة إليها دارّي بالتشديد، قال (دار ين :فرضة بالبحرين اشتهرت بالعطارة والطيب كان  جيلب إليها املسك من اهلن6)

 الفرزدق:
 كأّن تريكة من ماء مزن ... ودارّي الذكّي من املدام

 (4/074)انظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، 
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عنها  فطردوا صنعاء إىل كسرى بعثهم فارس، الذين أبناء األصل؛ من فارسي وهو، (1)ربه، وطاعة
  (4)احلبشة".

 أبو م ْعب د وأشهرها ،ختلف يف كنيته فقيل: أبو م ْعب د، وقيل: أبوبكر، وقيل: أبو عبادا :كنيته -

(7)  
 أمسر جسيما، طويال اللحية، أبيض مفوها، بليغا شيخا كبريا، فصيحا اهلل رمحه كان صفته: -

 . (0)ووقار سكينة عليه يغري شيبته باحلناء أو بالصفرة، العينني، أشهل
إيل  عاد مث بالعراق مدة معاوية وأقام يف خالفة ،وأربعني هجريا مخس سنة مبكة ولد :بلده -

 (5).مكة
 :شيوخه

صلى اهلل - مام ابن كثري مبكة املكرمة فقد لقى هبا عددا من صحابة رسول اهللملا كان مقام اإل       
وأخذ عنهم،  -اهلل عنهم رضي- مالك بن وأنس األنصاري أيوب وأيب الزبري بن كعبداهلل  -عليه وسلم

 على درباس عباس، وقرأ ابن موىل ودرباس جماهد، وعلى املخزومي، السائب بن عبداهلل على كما قرأ
 اهلل صلى اهلل رسول على وأيب، زيد، وقرأ ثابت، بن وزيد أيب، على عباس ابن وقرأ عباس ابن مواله
 . (6)وسلم عليه

 :تالميذه
                                                                 

شرح فرائد المعاني في وابن آجرُّوم،  ،1/09، مرجع سابق،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( انظر: الذهيب، 1)
و ياقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي، معجم  ،1/149، حرز األماني ووجه التهاني

 .0/1505، م( 1997 -ه   1010)بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1األدباء، حتقيق: إحسان عباس،ط
 1/09، مرجع سابق،رمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصا( انظر: الذهيب، 4)
السخاوي، علم الدين أيب احلسن علي بن حممد السخاوي، فتح الوصيد يف شرح القصيد، حتقيق موالي حممد  (انظر:7)

 .174/ 1اإلدريسي، د.ط )الرياض، مكتبة الرشد( 
 7/01مرجع سابق، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،( انظر: ابن خلكان، 0)
، واجلعربي،  إبراهيم بن عمر اجلعربي اخلليلي،  796/ 1،مرجع سابق،  غاية النهاية في طبقات القراء (انظر: ابن  اجلزري،5)

،  حتقيق: أمحد اليزيدي، د.ط)املغرب، وزارة األوقاف والشؤون كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني
 .4/36م( 1998ه 1019اإلسالمية،

معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهيب، 796/ 1،مرجع سابق، طبقات القراءغاية النهاية في ( ابن اجلزري، 6)
 .1/09، مرجع سابق،واألعصار
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 وجرير مسلم، بن ،وإمساعيل القسط اهلل عبد بن إمساعيل عنه خلق كثريون منهم: القراءة روى       
 بن امللك وعبد عباد، بن د، وشبلأمح بن واخلليل سلمة، بن ومحاد بن قدامة، واحلارث حازم، بن

 بن وجرير جريج وابن السختياين، أيوب عنه العالء، وحدث بن عمرو وأبو عيينة بن جريج، وسفيان
قدامة،  بن واحلارث خالد، بن وقرة سلمة بن ومحاد جنيح، أيب بن اهلل وعبد واقد بن واحلسني حازم،

 .(1)وآخرون
 
 

 رواته:
 نافع بن القاسم بن اهلل عبد بن حممد بن اإلمام املقرئ: أمحد ةمك هو قارئ ":اإلمام "البزي  .1

 بن
،. (4) خمزوم، مؤذن املسجد احلرام وإمامه، ومقرئه أربعني سنة بين بزة موىل أيب

 بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد باحلجاز: القراء مكة، وشيخ أهل هو مقرئ "اإلمام "قنبل .4
 اإلقراء رئاسة إليه املكي، انتهت همموال املخزومي جرجة بن سعيد بن خالد

 .(7)مبكة  احلدود وإقامة الشرطة األقطار، وويل من الناس إليه باحلجاز، ورحل
 قال اإلمام الشاطيب:

 ُمْعت ال   اْلق ْوم   كاث رُ  ك ث ريٍ  اُْبنُ  ُهو  ...  ُم ق اُمهُ  ف  يه ا اهلل   ع ْبدُ  و م ك ةُ 
ُل ق بُ  و ْهو   س ن دٍ  ع ل ى...   م دٌ و حُم   ل هُ  اْلب  زِّيْ  أ مْح دُ  ر وى

(0)قُ ْن ُبال   امل


 :عليه العلماء وثناء مناقبه

                                                                 
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهيب، 796/ 1،مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء( ابن اجلزري، 1)

 .1/09، مرجع سابق،واألعصار
غاية ا أبو بزة: أبو شدة، واملعروف لغة أن البزة من قوهلم بزة بزة إذا سلبه مرة) انظر: ابن اجلزري، ( البزة مبعا الشدة، ومع4)

 (149/ 1،مرجع سابق،النهاية في طبقات القراء 
والذهبي، تاريخ اإلسالم َوَوفيات ، 1/177، مرجع سابق،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( انظر: الذهيب، 7)

 .194/ 6، مرجع سابق، األعالمالزركلي، ، و 6/1444، مرجع سابق،ر َواألعالمالمشاهي
 .43،48 البيت رقم، 7، مرجع سابق،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 0)
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 بن اهلل وعبد محيد، من أقرأ أحد مبكة يكن "مل (:ه  198 ت)عيينة  سفيان ابن قال عنه         
 . (4")القرآن الكرمي ب فصيحا كثري ابن "رأيت: حازم بن جرير وقال عنه   (1)كثري"
 أن أراد إذا وكان ،احلرام باملسجد اخلمس بالصلوات يؤم وقال عنه ياقوت احلموي: "كان       
 يقدموا حىت ذلك أفعل إيا: يقول وكان ،ذلك بعد عليهم أخذ مث ووعظهم، مجعهم أصحابه يقرئ
 . (7)دامعة" وأعني خاضعة، وأنفس خاشعة، بقلوب اهلل كتاب قراءة على
 السكينة عليه مفوها بليغا فصيحا وكان جماهد، من بالعربية أعلم " كانابن اجلزري: عنه وقال      

  (0)والوقار"
  (5)مات" حىت مبكة يف القراءة عليه اجملتمع اإلمام هو اهلل عبد يزل ومل" جماهد: ابن عنه وقال    
 عنه اإلمام الشاطيب: وقال    

 (6)ُمْعت ال   اْلق ْوم   كاث رُ  ك ث ريٍ  اُْبنُ  ُهو  ...  ُمق اُمهُ  ف يه ا اهلل   ع ْبدُ  و م ك ةُ 
 :وفاته

 . (3)امللك عبد بن هشام أيام يف ومائة عشرين سنة مبكة مات    
 المطلب الثالث: تعريف باإلمام " أبو عمرو "

امسه ونسبه وكنيته وبلده:

 أهلالنحوية، وإمام  البصرية املدرسة وزعيم البصرة، أهل هو سيد القراء، ومقرئ :امسه ونسبه -
 العريان بن عمار بن العالء بن ز ب ان :وعمال، علما زمانه أهل وسيد واللغة والنحو القراءات

 بن مالك بن مازن بن خزاعي بن حجر بن جلهمة بن احلارث بن احلسني بن اهلل عبد بن

                                                                 
 .7/467، مرجع سابق،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم( الذهيب، 1)
 ( املرجع السابق.4)
 .0/1505مرجع سابق،  ،معجم األدباءت احلموي ،( ياقو 7)
، مرجع النشر في القراءات العشر، وابن  اجلزري، 796/ 1،مرجع سابق،  غاية النهاية في طبقات القراء( ابن  اجلزري، 0)

 . 141/ 1سابق، 
 ( املرجع السابق.5)
 .43، البيت رقم7، مرجع سابق،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 6)
 .0/1500مرجع سابق،  ( ياقوت احلموي ،معجم األدباء،3)
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 املازين عدنان التميمي بن معد بن مضر بن إلياس بن طاخبة بن دأ بن مر بن متيم بن عمر
 .البصري

وقيل  جرب، وقيل كنيته، ز ب ان، ، وقيل امسه: قواًل، أشهرها عشرين على امسه يف اختلف وقد       
مجاع على أن وقيل حيىي، وقيل غري ذلك، واإل وقيل عمار، وقيل عريان، مهملة، براء ربان جنيد، وقيل

 الصحيح هذا اهلمذاين العالء أبو احلافظ زبان، وقال أنه فيه أشك ال والذي الذهيب امسه " ز ب ان" قال
 . (1)عنه يسأل ال جلاللته كان أنه امسه اختالف املؤرخني يف النساب، وسبب من احلذاق عليه الذي

، وقيل من با "كاز ُرون  " له يقال موضع كما اختلف يف نسبه إىل أقوال: فقيل من فارس من -
 . ( 4)وقيل من بين حنيفة، العنرب

 ، (7)ابن عامر غريه وغري العرب من السبعة القراء : "وليس يفقال اإلمام الداين       
 من السبعة يف وقال السمني احلليب: "وليس ، (0)النسب وذكر أبو شامة أنه عريي صريح خالص     
  . (5)غريه" نسبه صراحة على ُأمجع

 سكك بعض يف رفم شهباء بغلة على أصحابه يف ع ْمرٍو أ بُو يوًما "ركب:  (6)األصمعي وقال       
 النسبة نعم: - فقال ع ْمرٍو أ بُو فسمعه مواليه، من أو هو من أو هو ملن هذا أيعلم: رجل فقال البصرة
  (1)ملازن" والوالء لتميم

                                                                 
، حتقيق: حممد بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة( انظر: السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، 1)

مرجع  النهاية في طبقات القراء، غاية، وابن  اجلزري، 4/471م(1939-ه 1799)بريوت، دار الفكر، 4أبو الفضل إبراهيم،ط
ائف ، والقسطالين، ،لط 1/58، مرجع سابق،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، والذهيب، 1/464سابق، 

 . 95، مرجع سابق، ص: اإلشارات في فنون القراءات
 .1/464، مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء( ابن  اجلزري، 4)
)بريوت، دار  4، حتقيق: اوتو تريزل،طالتيسير في القراءات السبعلداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، ( أبو عمرو ا7)

 .6م(ص1980ه / 1040الكتاب العريب ،
 .48، مرجع سابق، ص: إبراز المعاني من حرز األماني( انظر: أيب شامة، 0)
، حتقيق: د. أمين رشدي النضيد في شرح القصيد العقد( السمني احلليب، أيب العباس أمحد بن يوسف بن حممد، 5)

 .1/114م(4441ه ،1044)جدة، دار نور املكتبات للنشر والتوزيع،1السويد،ط
( هو العالمة: أبو سعيد عبد امللك بن قريب، األصمعي، الباهلي، البصري، اللغوي، اإلخباري: مسع ابن عون، وأكثر عن أيب 6)

وله مثان ومثانون سنة ) ابن العماد،  416السه وحتب منادمته، وقد صنف كثريا، ومات يف سنة عمرو بن العالء، وكانت اخللفاء جت
 (.36/ 7، مرجع سابق، شذرات الذهب في أخبار من ذهب
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 قال اإلمام الشاطيب:
ُّ  اإْلم امُ  و أ م ا از ين 

 
اْلع ال   ف  و ال ُدهُ  اْلب ْصر يْ  ع ْمرٍو أ بُو...  ص ر حُيُهمْ  امل

(4) 
النسب مل جير عليه  وصريح :أي خالص متيم ، بن عمر بن مالك بن جلده مازن نسبة املازين:        

 . (7)والء ألحد
 أبو عمرو كنيته: -
 مثان سنة: وقيل وستني، مخس سنة: ومخسني، وقيل مخس مبكة سنة ولد أصله ومولده: -

وستني، 

 مثان  سنة يف ولد أنه . والراجحوكانت نشأته بالبصرة سبعني، سنة: وستني، وقيل تسع سنة: وقيل
  (0)يف خالفة عبد امللك بن مروان وستني

 : (5)شيوخه -
خرية علماء  من كوكبة عن فأخذ " بطلب العلم منذ حداثة سنه،واهتم اإلمام "أبو عمر        

 العلماء من كثريا ولقي والبصرة، والكوفة واملدينة من قراء مكة كثرية مجاعات عصره، وقرأ على
 اهلل رضي- مالك بن كأ ن س   -رضوان اهلل عليهم-الصحابة بعض من وحاز شرف السماع يوخ،والش
منه، ولذا لقبه أهل عصره بسيد القراء، ومن  شيوخاً  من هو أكثر السبعة القراء من ، وليس-عنه

 أشهر من أخذ عنهم اإلمام أبو عمرو:

                                                                                                                                                                                                        
الكامل في ( أبو القاسم اهلُذ يل، وسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل بن سواده أبو القاسم اهلُذ يل اليشكري املغريب، 1)

 -ه   1048)مؤسسة مسا للتوزيع والنشر  1، حتقق: مجال بن السيد بن رفاعي الشايب، طات واألربعين الزائدة عليهاالقراء
 .60م(ص:  4443

 .49 البيت رقم، 0، مرجع سابق، صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 4)
 .1/141، مرجع سابق ،اني ووجه التهانيفرائد المعاني في شرح حرز األم( انظر: ابن آْجُروم، 7)
، 1/467،  مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، وابن  اجلزري، 01/ 7، مرجع سابق، األعالم( انظر: الزركلي، 0)

 4/84، مرجع سابق،كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهانيواجلعربي، 
، سير أعالم النبالء، والذ ه يب، 70/141، مرجع سابق، في أسماء الرجال تهذيب الكمال( انظر: أيب حممد القضاعي ، 5)

شذرات ، وابن العماد، 1/59، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، والذهيب، 043/ 6مرجع سابق، 
، مرجع َواألعالم تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير، و والذ ه يب، 7/36، مرجع سابق، الذهب في أخبار من ذهب

 .1/467، مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، وابن  اجلزري، 0/467سابق،
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(.ه 97ت) البصري مهران بن رفيع الرياحي العالية أبو .1
 (.ه  90 ت)جبري بن سعيد .4
 (.ه  140 ت) - املفسرين شيخ- جرب بن جماهد .7
(.ه 114ت) -الشواذ قراء أحد- البصري احلسن .0
 (.ه  114 ت)البصري  سريين بن حممد .5
(.ه 144ت) -السبعة القراء أحد - كثري بن اهلل عبد .6
(.ه 147ت) -الشواذ قراء أحد- حميصن بن الرمحن عبد بن حممد .3
 (.ه 143ت) -السبعة القراء أحد- النجود أيب بن عاصم .8
(.ه  148 ت) -العشرة القراء أحد- القعقاع بن يزيد جعفر أبو .9

(.ه  149 ت) يعمر بن حيىي  .14
(.ه  174 ت) األعرج قيس بن محيد .11
(.ه  174 ت) -العوام بن الزبري موىل- رومان بن يزيد روح أبو .14
 (.ه  174 ت) نصاح بن شيبة .17
(.ه  169 ت) السبعة القراء أحد- نعيم أيب بن نافع .10
 (.ه  181 ت)املبارك بن اهلل عبد .15
 عباس" بن اهلل وأخذ "ابن جبري" على ابن عباس، وأخذ "جماهد بن جرب" عن كل من "عبد        
 بن عن كل من "عمر العالية الرياحي " "أبو وأخذ كعب" بن و"أيب طالب" أيب بن علي و"على

 بن أيب" على عباس" "ابن وقرأ عباس" بن اهلل و"عبد ثابت" بن و"زيد كعب" بن اخلطاب" و "أيبّ 
 صلى اهلل رسول على" طالب أيب بن علي" و كعب" بن و "أيبّ  ثابت" بن "زيد من كل وقرأ "كعب
 .  وسلم هاهلل علي
 :تالميذه

 حيصون؛ ومن ال خلق عرضا عنه القراءة وروى عمرو أناس كثريون، أيب تتلمذ على يد اإلمام
 :أشهرهم
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 (1)(.ه  134)ت األعور، موسى بن هارون .1
.ه (131الطويل)ت سليمان بن سالم .4
.ه (184)ت قنرب بن عثمان بن عمرو سيبويه .7
.ه (181)ت واضح بن املبارك بن اهلل عبد .0
.ه (185)ت البصري حبيب بن يونس .5
.ه (194)ت البلخي نصر أيب بن شجاع .6
(4) ه (191)ت اللؤلؤي موسى بن أمحد .3



  (7)(ه 195ت)األزرق  وبيعق بن يوسف بن إسحاق .8
(0)(ه 447ت) اجلعفي علي بن حسني .9



.ه (414)ت املثا بن معمر عبيدة أبو  .14
. (5)ه (415)ت األنصاري أوس بن سعيد زيد أبو  .11

                                                                 
( هو: هارون بن موسى النحوي، أبو عبد اهلل األزدي، موالهم، البصري األعور، صاحب القراءة والعربية، كان يهوديا فأسلم، 1)

ريخ اإلسالم معني. وتويف يف حدود السبعني واملائة  )انظر: الذ ه يب، تاروى عن: طائفة من التابعني، وثقه األصمعي، وحيىي بن 
 (0/574، مرجع سابق،َوَوفيات المشاهير َواألعالم

( هو: أمحد بن موسى بن أيب مرمي، أبو بكر، وقيل: أبو عبد اهلل اخلزاعي البصري اللؤلؤي املقرئ. روى القراءة عن: عيسى بن 4)
تاريخ عمرو بن العالء، وإمساعيل القسط ومن مؤلفاته " كتاب وقف التمام " )انظر: الذ ه يب، عمر، وعاصم اجلحدري، وأيب 

 (0/1467، مرجع سابق،اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم
( هو: إسحاق بن يوسف بن يعقوب األزرق أبو حممد الواسطي ويقال األنباري ثقة كبري القدر، قرأ على محزة وروى القراءة عن 7)

،  مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراءأيب عمرو، مات سنة مخس وتسعني ومائة وقيل: سنة أربع وتسعني. )ابن  اجلزري، 
1/158) 
( هو: حسني بن علي اجلعفي موالهم الكويف، أبو عبد اهلل الزاهد، أحد األعالم قرأ القرآن على محزة الزيات، وأخذ احلروف 0)

بكر بن عياش، وبرع يف القراءة واحلديث، وأقرأ الناس بعد محزة، قال أمحد بن حنبل: ما رأيت أفضل من  عن أيب عمرو، وعن أيب
معرفة القراء الكبار على الطبقات حسني اجلعفي، تويف يف ذي القعدة سنة ثالث ومائتني، و عاش أربعا ومثانني سنة )الذهيب، 

 (1/98، مرجع سابق واألعصار
بن أوس األنصاري، العامل بالنحو واللغة، أخذ عن أيب عمرو بن العالء، وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن ( هو: أبو زيد سعيد 5)

سالّم، وأبو حامت السجستاين، وكان ثقة من أهل البصرة، وكان سيبويه إذا قال: "مسعت الثقة" يريد أبا زيد األنصاري، تويف سنة 
نزهة األلباء في عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو الربكات،  مائتني ومخسة عشر )انظر: كمال الدين األنباري،

 (193م"ص: 1985 -ه   1045"األردن، مكتبة املنار، 7، حتقيق: إبراهيم السامرائي، ططبقات األدباء
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.ه (416)ت األصمعي قريب بن امللك عبد .14
 "أيب بني إلسناد املتوسط)الواسطة(ا وهو   (1)ه (444)ت اليزيدي املبارك بن حيىي .17

السوسي" شعيب و"أبو الدوري" عمرو ييه" أبووراو  عمرو"

 :الشاطيب اإلمام قال
ُّ  اإْلم امُ  و أ م ا از ين 

 
 اْلع ال   ف  و ال ُدهُ  اْلب ْصر يْ  ع ْمرٍو أ بُو...  ص ر حُيُهمْ  امل

ْيب هُ  اْلي ز ْيد يِّ  حي ْىي   ع ل ى أ ف اض    ُمع ل ال   اْلُفر ات   ب اْلع ْذب   ف أ ْصب ح  ...  س 
يُّ  ُهو   ُشع ْيبٍ ...  أ بُو و ص احل ُُهمْ  الدُّور ي ُعم ر   أ بُو  (4)ت  ق ب ال   ع ْنهُ  السُّوس 

 ؛وكا اليزيدي" املبارك بن أفرغ علمه الغزير وعطائه الوفري على "حيىي عمرو أبا أن: البيت ومعا      
عذب الزالل، مث فقام ال العلم من هنر جاريا "اليزيدي" فأصبح إياه، علمه الذي العلم عن بالسيب

 عمرو" "أبو أفاضها اليت "اليزيدي" بعد أبو عمرو باإلقراء، فتقبل عنه "الدوري" و "السوسي" القراءة
 . (7)عليه 
 رواته:
 عمر بن حفص عصره: يف املقرئني القراءة، وشيخ إمام هو العامل الكبري،  :اإلمام " الدوري" .1

 الضرير، النحوي املقرئ ، األزدي البغدادي -صهيب ابن :ويقال-صهبان بن العزيز عبد بن
 باحلروف وقرأ القراءات طلب يف وقته، رحل يف العراق وشيخ اإلسالم، سامراء، ومقرئ نزيل

 وروى والكسائي العالء بن عمرو أيب على وقرأ كثريا، شيئا ذلك من ومسع وبالشواّذ، السبعة
 القراءات مجع من أول إنه: اليزيدي، ويقال املبارك بن حيىي حممد أيب على العربية وقرأ عنهما،

 اهلل صلى النيب قراءات) و( القرآن الكرمي  من ومعانيه ألفاظه اتفقت ما) كتاب وألفها. له

                                                                 
ب إليه، مث اتصل بالرشيد ( واشتهر اإلمام حي ْىي  باليزيدي؛ ألنه كان منقطعا إىل يزيد بن منصور خال املهدي يؤدب ولده فنس1)

، مرجع سابق، إبراز المعاني من حرز األمانيفجعل املأمون يف حجره يؤدبه، ومات يف أيامه سنة اثنتني ومائتني.) أيب شامة، 
 (49-48ص:

 .74،71البيت رقم ، 0، مرجع سابق، صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 4)
 .49، مرجع سابق، ص:إبراز المعاني من حرز األماني( انظر: أيب شامة، 7)
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 عليه وازدحم اآلفاق القراء من هعاش وعمر وقصد(. القرآن الكرمي  أجزاء) و (، وسلم عليه
 .  (1)عمره آخر يف بصره علمه وذهب وسعة سنده لعلو احلذاق

  (4)الشرقي باجلانب بغداد يف حملة الدور إىل و"الدوري": نسبة
 بن إمساعيل بن اهلل عبد بن زياد بن الرقة: صاحل شيخ احملدث، املقرئ هو اإلمام اإلمام " السوسي"

 . (7)ثقة حمرر ضابط مقرئ الرقي السوسي الرستيب مسرح بن اجلارود، بن إبراهيم
 . (0)خبوزستان لدةب و "السوسي" نسبة إىل سوس

 :مناقبه وثناء العلماء عليه
وتزامحت  نفوس القراء، إليه وسيد القراء الكرام، سكنت األعالم، أحد النحوي هو املقرئ      

ل ق ه على الناس وتعاقب األول، فكان لإلقراء جمالسه بالعلماء، تصدر احلجة واملعو ل.  صار حىت ح 
كمه، وتزينت بساتني معارفها بآللئ درره، عرف بني الناس ازدانت حدائق علوم البصرة جبواهر  ح 

 ينبغي أحد كان بصالحه وزُهده، واشُتهر بتواضعه وكرمه، فأثا عليه العلماء أحسن ثناء، وقالو لو
العالء" .  وسأذكر هنا غيضا من فيض مناقبه  بن عمرو "أيب لكان شيء كل يف بقوله يؤخذ أن

 وثناء العلماء عليه.
 لفعلت، صدرك يف العلم من صدري يف ما أفرغ أن يل هتيأ "لو: عمرو أبو يل قال : صمعياأل قال
 يل ليس أن ولوال محلها، على األعمش قدر ما كتبت لو أشياء القرآن الكرمي  علم يف حفظت لقد

                                                                 
معرفة القراء الكبار على ، والذهيب، 1/471.474، مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء( انظر: ابن  اجلزري، 1)

، مرجع مسالك األبصار في ممالك األمصار، وابن فضل اهلل العمري، 1/117، مرجع سابق الطبقات واألعصار
، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وأيب حممد القضاعي ، 460/  4، مرجع سابق، األعالم، و الزركلي، 5/437سابق،

 .11/501، مرجع سابق،سير أعالم النبالء، والذ ه يب، 3/75مرجع سابق، 
 .1/471، مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء( ابن اجلزري، 4)
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهيب، 1/744، مرجع سابق، طبقات القراء غاية النهاية في( ابن  اجلزري، 7)

 .14/784، مرجع سابق، سير أعالم النبالء، والذ ه يب، 1/115، مرجع سابق واألعصار
 .7/484، مرجع سابق، معجم البلدان( انظر: ياقوت احلموي، 0)
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 "كنت: يقول عمرو أبا ، وقال أيضا: مسعت (1)حروفا" وذكر وكذا كذا لقرأت قُرئ مبا إال أقرأ أن
 ، (4)حي" البصري واحلسن سارأ

 يف قدوة بوجوه القراءات، عاملا عصره، يف مقدما عمرو أبو كان: جماهد بن بكر أبو وقال       
 ورد ما اختياره يف خيالف ال باآلثار متمسكا ذلك كله مع وكان العربية، يف الناس إمام باللغة، العلم
 ،أقر العلماء القراءة يف طريقهم يف وسلك جاز،احل أهل على قرأ. علمه يف متواضعا قبله، األئمة عن
أهل  قراءته صار إىل متكلف، غري القراءة، سهل وكان يف قراءته وأمتوا به وفضله، بتقدمه زمانه يف

 . (7)البصرة أو أكثرهم
ووجوههم،  العرب أشراف من العالء بن عمرو أبو كان  : معمر بن املثا عبيدة أبو وقال        

 دفاتره ملء وكانت الناس، وأيام والشعر وأيامها، والعرب والعربية، القرآن الكرمي ب لناسا وكان أعلم
  (0)ثالث كل يف خيتم أن نفسه على وجعل للعبادة وتفرد فأحرقها، تنسك مث السقف إىل بيت

 متوافرة، وحلقته عمرو بأيب" البصري" احلسن "مر: قال أنه األخفش ونقل اإلمام اجلزري عن       
 تكون أن العلماء كادت اهلل، إال إله ال: فقال عمرو، أبو: فقالوا هذا؟ م ن: فقال عكوف، والناس
 . (5)يئول ذل فإىل بعلم يوطد مل عز كل أربابًا،
 العالء بن عمرو أيب مع السنني من سنة "حججت: قال  (1)الوارث عبد ونقل ابن اجلزري عن      
 حىت تربح ال: يل وقال ميل عند فأقعدين معه فمشيت بنا قم: الفق املنازل ببعض فمررنا رفيقي وكان

                                                                 
.) وىف هذا األثر دليل واضح، على أن 5/446، مرجع سابق،مصارمسالك األبصار في ممالك األ( ابن فضل اهلل العمري، 1)

، وجب قبوهلا، واعتقاد قرآنيتها -صلى اهلل عليه وسلم-القراءة سنة متبعة ال جيوز للقارئ العدول عنها، فإذا ثبتت عن رسول اهلل 
واية فهو ال يقرأ إال مبا ق  ر ئ  به عن ، وال يردها حينئذ قياس عربية وال فشو لغة كما يدل على حرص أبو عمرو وتثبته يف الر 

 شيوخه(
، ويقصد بذلك أنه كان شيخا لإلقراء بالبصرة 1/59، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( الذهيب، 4)

 .-رمحه اهلل-يف أيام احلسن البصري
 ،بتصرف.49/487، تهذيب الكمال في أسماء الرجال( أيب حممد القضاعي، 7)
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهيب، 1/460،  مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء( ابن  اجلزري، 0)

 .5/118، مرجع سابق،مسالك األبصار في ممالك األمصار، وابن فضل اهلل العمري، 1/59، مرجع سابق واألعصار
 .1/460بق، ، مرجع ساغاية النهاية في طبقات القراء( ابن  اجلزري، 5)
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 يف هو فإذا األثر فيهتأق فقمت فاغتممت ساعة عليّ  فاحتبس فيه ماء ال قفر منزل وكان أجيك
 حتدث وال علي كتما  الوارث عبد يا: فقال إيلّ  فنظر للصالة يتوضأ وهو عني فيه، فإذا ماء ال مكان

   (4)مات" حىت أحًدا به حدثت ما اهلل فو: الوارث عبد قال القراء سيد يا منع: فقلت أحًدا رأيت مبا
 يؤخذ أن ينبغي كان شيء كلّ  يف بقوله يؤخذ أن ينبغي أحد كان "لو: حبيب بن وقال يونس      
 (7)العالء" بن عمرو أيب بقول

عقب األصمعي  مين. مث أعلم قبلي أحدا رأيت ما يقول: عمرو أبا مسعت األصمعي: وقال      
 . (0)منه أعلم عمرو أيب بعد أر مل أنا و قائال:
   :وفاته

 ومخسني سبع: وقيل. ومخسني ست سنة يف: وقيل ومائة، ومخسني أربع سنة بالكوفة وفاته كانت
 . (5)جاوزها  إنه: وقيل التسعني، بالكوفة قارب جعفر املنصور، وقد أيب عهد يف ومائة،

 شبًها نرى ال مبن وأنفسنا نعزيكم: فقال يعزيهم، أوالده إىل حبيب بن يونس أقبل عمرو أبو تويف وملا
 واهلل زهاًدا، علماء كلهم لكانوا إنسان مائة على وزهده عمرو أيب علم قسم لو واهلل الزمان، آخر له
 . (6)عليه هو ما لسره -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول رآه لو
 

                                                                                                                                                                                                        
( هو: اإلمام، الثبت، احلافظ، أبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد العنربي موالهم، البصري، التنوري، املقرئ، أحد األعالم، قرأ 1)

القرآن على أيب عمرو بن العالء وغريه، وتال عليه غري واحد. قال أبو عمر اجلرمي: ما رأيت فقيها قط أفصح من عبد الوارث، 
 (8/744، مرجع سابق، سير أعالم النبالءودا، من فصحاء أهل زمانه، ومن أهل الدين والورع)انظر: الذ ه يب، وكان عاملا جم

. )وهذه كرامة أجراها اهلل تعاىل على يد أيب عمرو 1/460،  مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء( ابن اجلزري، 4)
سبحانه، حيث فجر اهلل له عني ماء يف صحراء جمدبة، ليتوضأ ويشرب منها،  البصرى، وفيها داللة على واليته وحسن صلته باهلل

وهو مع ذلك يطلب من تلميذه  أن ال يطلع أحد على هذا السر الذي بينه وبني ربه سبحانه وتعاىل كما تدل أيضا على أن 
 الكرامات ال تكون للمفاخر وال للمباهاة( .

 .7/1741بق،، مرجع سامعجم األدباء( ياقوت احلموي، 7)
 .1/465،  مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء( ابن  اجلزري، 0)
، و ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن 60، مرجع سابق، صالكامل في القراءات واألربعين الزائدة عليها( أبو القاسم اهلُذ يل، 5)

) الرباط، دار هجر 1ق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، طعمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، البداية والنهاية، حتقي
 .17/070م( ، 1993 -ه  1018للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 .1/465، مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء( ابن  اجلزري، 6)
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 باإلمام "ابن عامر"المطلب الرابع: تعريف 
:امسه ونسبه وكنيته وبلده

بن عامر بن اهلل عبد اجلليل: وإمام مسجدها ومقرئها؛ التابعي هو قاضى دمشق ونسبه: امسه -
 .عمران اليحصيب بن اهلل عبد بن عامر بن ربيعة بن متيم بن يزيد 
 يف الشام أهل ن إماموكا  دمشق، يف زمانه يف وقضى خلفه وصلى عنه الل ه رضي عثمان لقي      

  .(1)الشام أهل إليه عدد ينسب كما اإلقراء، مشيخة إليه القراءة، وانتهت
        ُّ  املوحدة الباء وكسر بضمها وقيل املهملة الصاد وكسر احلاء وسكون الياء " بفتح و" اْليْحص يب 

 بن سعدان بن كمال بن دمهان بن محري تنسب إىل حيصب من قبيلة وهي "حيصب" إىل النسبة هذه
 كهف كعب بن األصغر سبأ بن األصغر محري وهو ُزرعة، بن س د د بن زيد بن مالك بن عدي

مل ُْ  الغوث بن وائل بن مشس عبد بن ُجش م، بن معاوية بن قيس بن عمرو بن زيد بن سهل بن الًظ

                                                                 
لكامل في القراءات هلُذ يل، ا، وأبو القاسم ا784/ 4،مرجع سابق،  غاية النهاية في طبقات القراء( انظر: ابن  اجلزري، 1)

 1/55مرجع سابق، واألربعين الزائدة عليها،
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 يشجب بن سبأ بن محري، بن اهل م ْيس ع بن أمين بن زهري بن ع ريب بن قط ن بن -باجليم- ج يدان بن
  . (1)السالم عليه هود وهو عامر بن قحطان بن يعرب بن

 والدة ومن الرق من النسب العرب صريح خالص صميم عريب من القراء السبعة يف وليس       
 ،(4)الرق بوالء نسبهم اختلط وسائرهم ، عمرو" و"أبو عامر" "ابن العجم، إال

 :الشاطيب اإلمام قال 
ُّ و  ع ْمر ه مْ  أ بُو  .(7)اْلوال   ب ه   أ ح اط   و ب اق يه مْ  ص ر يحٌ ...  ع ام رٍ  اْبنُ  اْليْحص يب 

 أبو: وقيل نعيم، أبو وقيل: عامر، أبو: عمران، وقيل فقيل: أبو كنيته يف اختلف كنيته: -
عليم،

 .الدمشقي عثمان أبو: معبد، وقيل أبو: وقيل موسى، أبو وقيل حممد، أبو: وقيل عبيد، أبو: وقيل 
  (0)عمران" صح األقوال وأشهرها "أبووأ

 اهلل صلى-وقيل: ولد يف زمن رسول  أوهلا، يف اهلجرة من وعشرين إحدى سنة مولده: ولد -
عليه

 بعد دمشق، إىل وانتقل " رحاب"  قرية يف البلقاء، للهجرة)عام الفتح(، يف الثامنة السنة يف -وسلم 
 . (5)سنتان  لهو  -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فتحها، وقبض

 عليه اهلل صلى- اهلل رسول قبض: يقول عامر" بن اهلل "عبد مسعت: املرّي" يزيد بن "خالد قال       
قال اإلمام ابن اجلزري: وهذه الرواية  (1)سنني تسع ويل دمشق، إىل وانتقلت سنتان، ويل -وسّلم

 . (4) أصح الروايات عن مولده لثبوهتا عن نفسه.

                                                                 
، حتقيق: عبد اجمليد اإلقناع في القراءات السبع( انظر: ابن الب اذ ش، أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصاري الغرناطي، 1)

، 484/ 4،مرجع سابق،  ت القراءغاية النهاية في طبقا، وابن  اجلزري، 1/147ه (1047)دمشق، دار الفكر1قطامش، ط
 .1/143، مرجع سابق ،فرائد المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهانيوابن آجرُّوم، 

 .1/147، مرجع سابق، اإلقناع في القراءات السبع( ابن الب اذ ش، 4)
 .01 البيت رقم، 0، مرجع سابق، صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 7)
 .1/06، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( الذهيب، 0)
/  0،مرجع سابق،  األعالم، والزركلي، 15/105مرجع سابق،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال،( وأيب حممد القضاعي ، 5)

د األرناؤوط وتركي مصطفى، أمح ، حتقيق:الوافي بالوفياتوالصالح الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ، 95
 .13/144(  م4444 -ه 1044بريوت -دار إحياء الرتاث  ، ) بريوت،1ط
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 : شيوخه
والتابعني، ومسع من أصحاب رسول اهلل  الصحابة عدد كثري من على" عامر ابن" اإلمام مذتتل لقد

 صلى اهلل عليه وسلم وروي عنهم، ومن أبرز شيوخه:
 ه (.18)ت سنة جبل بن معاذ .1
.ه (74)ت -اهلل عنه رضي- األنصاري زيد بن عومير الدرداء أبو .4
.ه (75عثمان بن عفان)ت .7
.ه (57)ت -عنه اهلل ضير - األنصاري عبيد بن فضالة .0
.ه (64معاوية بن أىب سفيان)ت .5
 .ه (65النعمان بن البشري)ت .6
.ه (85)ت الصفة أهل من الليثي األسقع بن واثلة .3
 .ه (91)ت -عنه اهلل رضي- عفان بن عثمان صاحب املخزومي شهاب أيب بن املغرية .8
 أبو ، وقرأ كل من -عنه هللا رضي-عفان بن عثمان على املخزومي شهاب أيب بن املغرية وقرأ      

 . (7)وسلم عليه اهلل صّلى - اهلل رسول على عفان بن و عثمان الدرداء،
 :تالميذه

 :أشهرهم حيصون ؛ ومن ال خلق عنه القراءة وروى "ابن عامر" أناس كثريون، على قرأ
 أيب بن اهلل عبيد بن وإمساعيل ربيعة، بن وجعفر يزيد، بن وربيعة الذماري، احلارث بن حيىي      

 مالك، وغريهم. أيب بن ويزيد املري، صبيح بن يزيد بن وخالد العزيز، عبد بن وسعيد املهاجر،
 بن اهلل وعبد جابر،بن  يزيد بن الرمحن وعبد يزيد، بن وربيعة الزبيدي، الوليد بن وحدث عنه حممد

 .(0) وآخرون العالء،

                                                                                                                                                                                                        
 1/03، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( والذهيب، 1)
 .781/ 4،مرجع سابق،  غاية النهاية في طبقات القراء( انظر: ابن  اجلزري، 4)
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهيب، 484/ 4،مرجع سابق،  النهاية في طبقات القراء غاية( انظر: ابن  اجلزري، 7)

 .1/404، مرجع سابق،الكامل في القراءات واألربعين الزائدة عليها، وأبو القاسم اهلُذ يل، 1/03، مرجع سابق واألعصار
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهيب، 484/ 4ق، ،مرجع ساب غاية النهاية في طبقات القراء( انظر: ابن  اجلزري، 0)

 .1/03، مرجع سابق واألعصار
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 رواته:
 عمار بن ومفتيهم: هشام وحمدثهم ومقرئهم وخطيبهم دمشق أهل هو إمام اإلمام "هشام":  .1

 بن
 الضابط، العدل، الدمشقي، الثقة، اخلطيب السلمي القاضي ميسرة الظ ف ري بن بانأ بن نصري

 (1)"القرآن الكرمي  كتاب "فضائل الثقات، له املكثرين والدراية، أحد بالرواية العارف العامل، الفصيح،
. 

جامع وإمام بالشام اإلقراء شيخ الثقة الراوي الشهري ألستاذا هو اإلمام اإلمام "ابن ذكوان": .4
 حسنون بن داود بن حسان بن عمرو بن ذكوان بن بشري ويقال بشر بن أمحد بن اهلل عبد دمشق: 

 وإمام بالشام، اإلقراء الدمشقي، شيخ الفهري القرشي بن مالك بن فهر بن غالب بن سعد بن
 القرآن الكرمي  "أقسام كتاب متيم"، له بن "أيوب بعد إلقراءا مشيخة انتهت إليه األموي، اجلامع

 . (4) لسانه" حركة عند القرآن الكرمي  قارئ على جيب "ما وجواهبا"، و
فائدة:

نقل كل من اإلمام "هشام" واإلمام "ابن ذكوان" القراءة عن اإلمام "ابن عامر" ولكن بإسناد أي 
"أيوب بن متيم "، وقرأ "أيوب بن متيم " على "حيىي بن  )واسطة( بينهما وبينه. فكل منها قرأ على

 احلارث الذماري"، وقرأ "حيىي بن احلارث الذماري" على اإلمام ابن عامر. 
 . (7)وعليه فكل منهما بينه وبني اإلمام ابن عامر اثنان

 قال اإلمام الشاطيب:
 ع ْبد  اهلل  ط اب ْت حُم ل ال  و أ م ا د م ْشُق الش ام  د اُر اْبن  ع ام ٍر ... ف  ْتل ك  ب  

ْسن اد  ع ْنُه ت  ن  ق ال    (0)ه ش اٌم و ع ْبُد اهلل  و ْهو  اْنت س ابُُه ... ل ذ ْكو ان  ب اإل 
                                                                 

حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، ، ابن منظور، و 6ص:  مرجع سابق،  ،التيسير في القراءات السبعأبو عمرو الداين، ( 1)
ق: روحية النحاس، رياض عبد يق، حتالبن عساكر مختصر تاريخ دمشق ، اإلفريقي الرويفعى،مجال الدين ابن منظور االنصاري 

 .43/145(م1980 -ه   1044دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر،  ،دمشق )1،طاحلميد مراد، حممد مطيع
غاية النهاية في طبقات ابن  اجلزري،  ،1/113، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( انظر: الذهيب، 4)

 . 14/767رجع سابق ،، مالقراء
 .141، 1/144، مرجع سابق، العقد النضيد في شرح القصيد( انظر: السمني احلليب، 7)
 .74،77، البيت رقم ،7، مرجع سابق، صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 0)
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 عنه باإلسناد واحداً بعد واحٍد. وقوله "تنقال" أي نقال القراءة    
 :مناقبه وثناء العلماء عليه

 قال عنه اإلمام الشاطيب:
 . (1)حُم ل ال   ط اب تْ  اهلل   ب ع ْبد   ل ك  ف ت...  ع ام رٍ  اْبن   د ارُ  الش ام   قُ د م شْ  و أ م ا

 مبقامه فيها، ومبا يُؤخذ عنه من علم بأرضها. طابت دمشق بأن -رمحه اهلل-الناظم وصفه    
 . (4)وصفه" عن تغين وشهرته بالعلوم، قيما حافظا عاملا إماما وقال عنه ياقوت احلموي: "كان   

 يف الشام أهل "إمام عامر بن اهلل عبد العمري: كان اهلل فضل ابن الدين شهاب عنه وقال       
 ببنائه، أُمر حني دمشق جامع أمر يف ونظر مبوجبه، فقضى وحكم به، وأمّ  القرآن الكرمي  قرأ القراءة،

 عم رها، إال ث غرة وال ها،غري   إال بدعة فيه يرى ال به، رئيسا كان مث اعتناءه، إليه وصرف بناءه، فشيد
 رضي الصحابة ظهراين بني ونشأ ذلك، بربكة ففاز وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على وولد
 ال حيصب شرف وبه وأصبح يستقصى، وال آثاره تقصّ  وفضله فأمسى احملتد، كرم يف عنهم اهلل

 . (7)حيصى
 على كان مث الدرداء، أيب بن بالل بعد مشقد قضاء "ويل الداين: عمرو أبو وقال عنه اإلمام      

 قراءته يف إماما الشام أهل اختذه صدوقا، قاضيا عاملا وكان غريها، إال بدعة فيه يرى ال دمشق مسجد
 . (0)واختياره"

ا إماًما عامر بن اهلل عبد "كان: األهوازي علي أبو وقال عنه      
ً
 رواه، ملا حافظًا أتاه، فيما ثقة عامل

 التابعني وخيار املسلمني أفاضل من نقله فيما صادقًا به، جاء فيما قيما فهما عارفًا وعاه، امل متقنا
لة  روايته، يف عليه يطعن وال أمانته، يف يرتاب وال يقينه، يف ُيشكُ  وال دينه، يف يُ ت  ه تم ال الراوين، وأج 

                                                                 
 .74 البيت رقم ،7، مرجع سابق، صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 1)
 .0/1574، مرجع سابق، معجم األدباء( ياقوت احلموي ،4)
 5/39، مرجع سابق،مسالك األبصار في ممالك األمصارابن فضل اهلل العمري، (7)
) اهلند، 1،ط تهذيب التهذيب( ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، 0)

 .5/435ه (1746عارف النظامية،مطبعة دائرة امل
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 ومل فهمه، إىل مرجوًعا علمه، يف مشهورًا أمره، يف مصيًبا قدره، يف عاليا قوله، فصيح نقله، صحيح
 . (1)اخلرب" فيه خيالف قوال يقل ومل األثر، إليه ذهب فيما يت  ع د  

 وكان دمشق، مسجد بناء على وكان اجلند، قاضي عامر ابن "كان: احلارث بن حيىي وقال عنه      
  .(4)غريها" إال بدعة فيه يرى ال املسجد رئيس

 باجلامع املسلمني أم شهريا، وعاملا جليال وتابعيا كبريا إماما وقال عنه ابن اجلزري: "كان       
 وناهيك املؤمنني أمري وهو به، يأمت فكان وبعده، وقبله العزيز عبد بن عمر أيام يف كثرية سنني األموي
 اخلالفة دار ذاك إذ ودمشق بدمشق، اإلقراء ومشيخة والقضاء اإلمامة بني له ومجع منقبة، بذلك
 الذين األول الصدر وهم بالقبول تلقيها وعلى قراءته على الناس فأمجع والتابعني، علماءال رحال وحمط

 . (7)املسلمني" أفاضل هم
 وعشر مائة عنامللك  عبد بن هشام أيام يف ومائة عشرة مثاين سنة عاشوراء يوم بدمشق تويف  :وفاته

 .(0) سنة وتسعون تسع سنني، وقيل: عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 481/ 4،مرجع سابق،  غاية النهاية في طبقات القراء( ابن  اجلزري، 1)
 .7/464، مرجع سابق،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم( الذهيب، 4)
 .100/ 1، مرجع سابق، النشر في القراءات العشر(ابن  اجلزري، 7)
، مرجع سابق، تهذيب التهذيب، وابن حجر العسقالين، 1/145، مرجع سابق، قراءات السبع، اإلقناع في ال(ابن الب اذ ش0)
5/435. 
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 المطلب الخامس: تعريف باإلمام "عاصم"
:امسه ونسبه وكنيته ومولده

 بالكوفة، عاصم اإلقراء العصر، وشيخ ومقرئ الكبري، هو التابعي اجلليل، واإلمام امسه ونسبه: -
بن

 بن نصر بن مالك بن جذمية بين موىل الكويف، احل ن اط موالهم األسدي الضرير الن ُجود أيب هبدلة؛
 أربعا لقى ة بن مدركة، بن إلياس، بن مضر.  تابعي جليل من كبار ،أسد، بن خذمي بن نيقع

 صاحبا النجاري مالك بن أنس محزة وأيب يثريب، بن رفاعة رمثة أيب عن وروى صحابيا، وعشرين
 بعد وسبعني، ثالث سنة بالكوفة القراءة يف اإلمامة انتهت وإليه ، -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول
 اآلفاق شىت من للقراءة إليه الناس ورحل ، السلمي الرمحن عبد أيب شيخه
: اهلل"، وقيل "هبدلة" وقيل "عبد امسه كنيته، وقيل: "فقيل: النجود "أبو واختلف يف اسم أبيه      

 (1) .أمه اسم "عبيد"، وقيل: "هبدلة"
، (4)بعض فوق بعضها ويتنضدهتا وس أي الثياب، جندت من اجليم وضم النون بفتح"  النجود"و

 . (7)جُنُدْ  واجلمع حتمل، ال اليت الوحشية احُلمر من  األصل، يف وقيل: النجود 
   (0)بكر أبو كنيته: -
 . (5)سفيان أيب بن خالفة معاوية يف ولد :مولده -
 

                                                                 
معرفة القراء الكبار على الطبقات الذهيب، ، و 715/ 1،مرجع سابق ،  غاية النهاية في طبقات القراءانظر: ابن  اجلزري، ( 1)

تهذيب الكمال وأيب حممد القضاعي،  .5/456ع سابق، ، مرجسير أعالم النبالء، والذهيب، 1/51، مرجع سابق واألعصار
، اإلقناع في القراءات ، وابن الب اذ ش408/  7،مرجع سابق،  األعالموالزركلي، ، 17/036، مرجع سابق، في أسماء الرجال

غرامة  ، وابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل، تاريخ دمشق، حتقيق: عمرو بن1/70، مرجع سابق، السبع
 .45/446م(،  1995 -ه   1015العمروي )بريوت، دار الفكر

 .4/86، مرجع سابق، كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهانياجلعربي، ( انظر: 4)
مغاني األخيار في شرح أسامي رجال ، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب ،بدر الدين العيين (7)

 .4/46(م 4446 -ه   1043بريوت، دار الكتب العلمية، )1ط، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، اآلثار معاني
 .1/51، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارالذهيب، ( 0)
 .456/ 5، مرجع سابق، سير أعالم النبالء( الذهيب، 5)
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 :شيوخه
 : من كل على عرضا القراءة أخذ

 (ه  37 )ت السلمي ربيعة بن حبيب بن اهلل عبد الرمحن عبد أيب .1
ه ( 84 )ت األسدي حبيش بن زر مرمي أيب .4
( ه  96 )ت الشيباين إلياس بن سعد عمرو أيب .7

 بن وزر السلمى الرمحن عبد أىب من كل مسعود، وقرأ بن اهلل عبد: على الثالثة هؤالء وقرأ       
 السلمى الرمحن عبد أىب ، وقرأ-رضي اهلل عنهما-طالب  أىب بن وعلى عفان، بن عثمان على حبيش

 بن وعثمان مسعود، بن اهلل عبد: من كل ،وقرأ-عنهما اهلل رضي- ثابت بن وزيد كعب بن أىب على
 صلى اهلل رسول على عنهم، اهلل رضي ثابت بن وزيد كعب، بن وأيبّ  طالب، أيب بن وعليّ  عفان،

 .وسّلم عليه اهلل
 اهلل رضي- ، التميمي يثريب بن رفاعة رمثة وأيب البكري، حسان بن احلارث كما روى عن        

 . (1) عليه وسلم صلى اهلل-اهلل  رسول أصحاب من ومهاعنهما، 
  :تالميذه
 راويه) عياش بن شعبة بكر واحلديث عدد كبري من القراء واحملدثني، منهم: أبو القراءة عنه روى       
 صاحل، بن احلسنو  جمالد، بن وإمساعيل تغلب، بن وأبان ،(الثاين راويه) سليمان بن وحفص ،(األول

 مهران بن وسليمان عمرو، بن ومحاد زياد، أيب بن ومحاد زيد، بن ومحاد ظهري، بن واحلكم ،
 معاوية، بن وشيبان شعيب، بن وسهل املنذر، أبو سليمان بن وسالم عيينة، بن األعمش، وسفيان

 صدقة، بن واملفضل حممد، بن واملفضل خالد، بن وعمرو عروة، بن وعصمة ميمون، بن والضحاك
 علم العروض الفراهيدي )صاحب أمحد بن حيىي، واخلليل بن ونعيم ميسرة، بن ونعيم رزيق، بن وحممد

 العزرمي، اهلل عبد بن وحممد الضيب، ومحاد بن سلمة، واملغرية ، نبهان، بن واحلارث ، العني( ومعجم
 العطار.  يزيد بن موسى، وأبان بن وهارون

                                                                 
غاية النهاية في طبقات ابن  اجلزري،  1/51، مرجع سابق الطبقات واألعصار معرفة القراء الكبار على( انظر: الذهيب، 1)

، و وابن 17/036، مرجع سابق، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وأيب حممد القضاعي،  716/ 1، مرجع سابق، القراء
 .456/ 5، مرجع سابق، سير أعالم النبالءوالذهيب،  ،45/446، مرجع سابق، تاريخ دمشق عساكر،
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 بقوله، ويأخذ يستفتيه كان ولكنه ،ا لهوكان اإلمام عاصم شيخ حنيفة، أبو اإلمام عنه وروى       
 صغريًا، حنيفة أبا يا أتيتنا أنت، حالفر  فنعم خريًا، وجزاك حنيفة أبا يا اهلل رمحك: له يقول وكان

 . (1)كبريًا وأتيناك
 .الزيات يبحب بن ومحزة ، العالء، بن عمرو كما روى عنه من القراء السبعة كل من: أيب        

 رباح، أيب بن عطاء شيوخه ومها: كبار من عنه اثنني فقد روى علمه، وسعة قدره، وثقته، وجلاللة
 .  (4)التابعني معدودان من كبار ومها السمان صاحل وأبو

 رواته:
(7)احلّناط بكر أبو سامل بن عياش بن شعبة اإلسالم: شيخ القدوة هو اإلمام اإلمام "شعبة": .1



كاهل بن األحدب، وقيل موىل   واصل بن حيان العامل املقرئ، موىل اإلمام الكويف هشليالن األسديّ  
 بن لسمرة موالة جدته أسد بن خزمية، وقيل موىل لبا هنشل بن دارم بن مالك بن حنظلة، وكانت

صلى اهلل عليه وسلم. -النيب  صاحب الفزاري جندب

.(0) واختلف يف أمسه على أقوال: أصحها شعبة
 أيب بن اْلُمغ رية بن سليمان بن قرائها: حفص الكوفة وشيخ أهل هو قارئ ام "حفص":اإلم .4

 داود
الب  ز از  (1)الكويف الغاضري األسدي

ُف ْيص، املعروف  (4)  حجر يف يتيما ،نشأ(7)وربيبه عاصم صاحب حب 
 مرارا، القرآن الكرمي  عليه وقرأ تلقينا، عنه القراءة وأخذ بيته يف النجود ، وترىب أيب بن اإلمام عاصم

                                                                 
 4/43مرجع سابق، ، مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثاربدر الدين العيين، انظر:  (1)
غاية النهاية في طبقات ابن  اجلزري،  ،و1/51، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( انظر: الذهيب، 4)

. 4/43مرجع سابق، ، األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثارمغاني بدر الدين العيين، و  ، 716/ 1، مرجع سابق، القراء
، مرجع سابق، تاريخ دمشق، وابن عساكر، 17/036، مرجع سابق، تهذيب الكمال في أسماء الرجالوأيب حممد القضاعي، 

 .456/ 5، مرجع سابق، سير أعالم النبالء، والذهيب، 45/446
من مسك وذريرة وصندل وعنرب وكافور وغري  ل طيب خيلط ألكفان املوتى وأسامهم( احلناط: هو من حينط املوتى و"احلنوط" ك7)

مرتضى الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الز بيدي، تاج العروس من  انظر: ذلك "
 ادة )ح ن ط(.م ،19/413م ( 1939-ه 1779جواهر القاموس )الكويت ،مطبعة حكومة الكويت، 

معرفة القراء ، والذهيب، 1/173، مرجع سابق ،فرائد المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني( انظر: ابن آْجُروم، 0)
 .495/ 1،مرجع سابق،  غاية النهاية في طبقات القراء، وابن  اجلزري، 1/84، مرجع سابق الكبار على الطبقات واألعصار
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 يف يعدونه املتقدمون وكان بقراءته، أصحابه أعلم ولذا فهو أستاذه، من الصيب يتعلم كما منه وتعلم
 هبا، فأقرأ بغداد عاصم، نزل على به قرأ الذي احلرف بضبط ويصفونه عياش، بن بكر أيب فوق احلفظ
 .(0)أيضا هبا فأقرأ مبكة وجاور تالوة، عاصم قراءة الناس عنه وأخذ
 :الشاطيب اإلمام قال

مٌ  ب ْكرٍ  أ بُو ف أ م ا ُب  رِّزُ  ر او يه   ف ُشْعب ةُ ...  امْسُهُ  و ع اص 
 أ ْفض ال   امل

 (5)ُمفض ال   كان   و ب ْاإلتْ ق ان   و ح ْفصٌ ...  الرِّض ا ب ْكرٍ  أ بُو ع ي اشٍ  اْبنُ  و ذ اك  
 :عليه العلماء وثناء مناقبه

 مقدمة يف قراءته واعتربوا بالقبول، روايته وتلقوا القراءة، يف وقدموه األئمة عليه لقد أثا       
 .صحتها  على العلماء أمجع اليت املتواترة القراءات

 عبد أيب بعد بالكوفة اإلقراء رئاسة إليه انتهت الذي اإلمام قال عنه اإلمام ابن اجلزري: "هو       
 صوتًا الناس أحسن وكان والتجويد والتحرير واإلتقان الفصاحة بني مجع موضعه يف السلمي الرمحن

 . (6)"القرآن الكرمي ب
 احلديث ويف إمام، ثبتٌ  القراءة العصر، يف مقرئ الكبري، وقال عنه اإلمام الذهيب: اإلمام       
  . (3)احلديث فحسن
 إليك؟ أحب ءةالقرا أي ثقة، وملا سئل، خري صاحل رجل اإلمام أمحد بن حنبل: " عنه وقال       

 . (8)عاصم فقراءة يكن مل فإن املدينة، أهل قراءة: قال

                                                                                                                                                                                                        
، مرجع سابق، لسان العربابن منظور،  ل ٌة يف  ب ين  أ سد وحي  م ْن ب ين  ص ْعص ع ة، و ب ْطٌن م ْن ث ق يف)انظر:( نسبة إىل غاضرة: ق ب ي1)
 ، مادة )غضر(40/ 5
: أي الثياب)انظر: ابن منظور، 4)  ، مادة )بزز(711/ 5، مرجع سابق، لسان العرب( نسبة إىل بيع الب  زِّ
 ( أي ابن زوجته7)
 ،7/1184، مرجع سابق، معجم األدباء، وياقوت احلموي، 9/60،مرجع سابق، تاريخ بغدادلبغدادي، ( انظر اخلطيب ا0)
 .449،474/ 1،مرجع سابق،  غاية النهاية في طبقات القراءابن  اجلزري،  و 
 .76،75البيت رقم:، 7ص، مرجع سابق، حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 5)
 .716/ 1،مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء ي، ابن اجلزر ( 6)
 7/075، مرجع سابق،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمالذهيب، ( 3)
 .1/54، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار(انظر: الذهيب، 8)
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 عاصم: فقال وعاصم، سليمان أيب بن محاد عن أيب "سألت: حنبل بن بن أمحد اهلل عبد وقال       
 رجال اإلمام عاصم وقال أيضا: " كان.  (1)فقه" صاحب ومحاد قرآن، صاحب عاصم إلينا، أحب
 . (4)" ثقة خريا وكان أختارها وأنا قراءته خيتارون الكوفة هلوأ للقرآن قارئا صاحلا

 ،القرآن الكرمي  يف رأسا وكان وقراءة للقرآن، سنة صاحب اإلمام أمحد العجلي: " عنه وقال       
  4 (7)فأقرأهم..." البصرة قدم

 له انوك وأدب، نسك ذا النجود أيب بن عاصم كان اإلمام سلمة بن عاصم: " عنه وقال       
 . (0)حسن" وصوت فصاحة
  (5)"الكالم مشهور تكلم، إذا فصيحا حنويا عاصم " كان اإلمام أبو بكر بن عياش: عنه وقال       
 كأنه ينتصب صلى إذا عاصم كان: قال بكر أبو أيوب عن بن زياد وروى اإلمام الذهيب عن       

 فإن بنا، مل: قال مسجدا رأى إذا عابدا العصر، وكان إىل املسجد يف اجلمعة يوم جيلس وكان عود،
 .(6)فيصلي يدخل تفوت، مث ال حاجتنا

 : وفاته
 مثان سنة ومائة، وقيل: وعشرين سبع سنة آخر يف ، الشام بطريق: بالكوفة، وقيل تويف       

 بين خلفاء آخر اجلعدي، حممد بن مروان أيام ومائة، يف تسع وعشرين سنة: وقيل ومائة، وعشرين
  (3) .أصح األولأمية و 

 
 : تعريف باإلمام "حمزة"سادسالمطلب ال

:امسه ونسبه وكنيته وبلده
                                                                 

 17/036ابق، ، مرجع ستهذيب الكمال في أسماء الرجال( أيب حممد القضاعي، 1)
 .5/79، مرجع سابق، تهذيب التهذيب( ابن حجر العسقالين، 4)
 .4/43، مرجع سابق، مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار( بدر الدين العيين، 7)
 7/075، مرجع سابق،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم( الذهيب، 0)
 .458/ 5جع سابق، ، مر سير أعالم النبالء( الذهيب، 5)
 بتصرف.. 1/57، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( الذهيب، 6)
، مرجع غاية النهاية في طبقات القراءوابن  اجلزري،  ،1/70، مرجع سابق، اإلقناع في القراءات السبع( ابن الب اذ ش، 3)

 .1/713سابق،
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السبعة القراء القراء، وأحد شيخ احلرب احلجة القارئ الثقة القدوة، :هو اإلمام امسه ونسبه -

الزّيّات،  الكويف  التميمي ربعي بن عكرمة آل موىل إمساعيل بن عمارة بن حبيب بن األعالم: محزة
 وتصّدر التابعني على قرأ واحلديث، والفرائض، القراءاتوخشوعه وسعة علمه ب وعبادته ف بزهدهعر 

، واألعمش عاصم بعد بالكوفة القراءة يف االمامة صارت وإليه الكوفة أهل جلّ  عليه فقرأ لإلقراء،
 إىل وزواجل اجلنب حلوان من وجيلب حلوان إىل الكوفة من الزيت جيلب كان ألنه الزيات له وقيل

 (.1) الكوفة
 بن ثعلبة بن اهلل موىل تيم: عيسى بن سليم وقال عجل، موىل بين: وقيل فارس، سيب من وأصله      

 . (4)نزار بن ربيعة من اهلل وتيم عكابة،
. (7)ُعمارة أبو كنيته: -
 أن فيحتمل بالسن الصحابة مروان ، وأدرك بن امللك عبد خالفة مثانني يف سنة مولده: ولد -
  (0)بعضهم  رأى ونيك

: شيوخه
 :منهم مجلة من أئمة عصره املشهورين عن عرًضا القراءة أخذ

(ه 114ت) اليامي مصرف بن طلحة حممد أبو .1
 ه (.149)ت أعني بن محران محزة أبو .4
.ه (174)ت السبيعي اهلل عبد بن عمرو إسحاق أبو .7
(.ه 177ت) مقسم بن مغرية .0
مرات. أربع القرآن الكرمي  ه (،وقد قرأ عليه108)ت ليلى أيب بن الرمحن عبد بن حممد .5
ه (108 )ت .الصادق جعفر اهلل عبد أبو .6

                                                                 
، مرجع معجم األدباءياقوت احلموي، و  ، 1/66، مرجع سابق بقات واألعصارمعرفة القراء الكبار على الط( الذهيب، 1)

 .7/1419سابق، 
 .0/01، مرجع سابق، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم( الذهيب، 4)
 .1/66، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( انظر: الذهيب، 7)
، مرجع غاية النهاية في طبقات القراءابن  اجلزري ،و  ،7/1419، مرجع سابق، اءمعجم األدب( ياقوت احلموي، 0)

 .1/476سابق،
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ه (.108)ت األعمش مهران بن سليمان .3
 على اهلمذاين" واحلارث ضمرة، بن "عاصم على السبيعي" اهلل عبد بن عمرو إسحاق "أبو وقرأ       
 صلى- النيب على -عنه اهلل رضي -ب"طال أيب بن "علي وقرأ عنه، اهلل رضي طالب" أيب بن "علي

 . وسلم عليه اهلل
وثاب" على "علقمة" وقرأ  بن وقرأ اإلمام "األعمش" على "حييي بن وثاب"، وقرأ "حييي       

-عنه  اهلل رضي -مسعود" بن اهلل وقرأ "عبد -اهلل عنه رضي-"علقمة" على "عبد اهلل بن مسعود" 
 صلى اهلل عليه وسلم. -على النيب

على  الدؤيل" األسود أعني" على "أبو األسود الدؤيل"، وقرأ "أبو بن محران محزة وقرأ "أبو       
 اهلل صلى- النيب على  -عنه اهلل رضي-عفان" بن ، وقرأ "عثمان-عنه اهلل رضي-"عثمان بن عفان" 

 .وسلم عليه
عمرو" على "سعيد بن  ال بناملنه ، وقرأ "أىب"أىب املنهال بن عمرو"على  "ابن أيب ليلى"وقرأ        

 اهلل رضي-عباس" ، وقرأ "ابن-عنهما اهلل رضي-اجلبري" على "ابن عباس" بن اجلبري"، وقرأ "سعيد
وسلم. عليه اهلل صلى -النيب على -عنهما
 ومحاد عتيبة، بن واحلكم ثابت، أيب بن حبيب: أئمة كثريين منهم كما حدث اإلمام محزة عن      

 األعمش، وسليمان الطائي، وزياد النصييب، محزة أيب بن أعني، ومحزة بن رانومح سليمان، أيب بن
 بن عمر بن العزيز وعبد مصرف، بن وطلحة السعدي، سفيان أيب وطريف املكي، عباد بن وشبل
 بن والعالء مرة، بن وعمرو مرثد، بن وعلقمة السائب، بن وعطاء ثابت، بن وعدي العزيز، عبد

 ومنصور الضيب، مقسم بن ومغرية ليلى، أيب بن الرمحن عبد بن وحممد سليم، أيب بن وليث املسيب،
 وأيب السبيعي، إسحاق وأيب زياد، أيب بن ويزيد عنرتة، بن وهارون عمرو، بن واملنهال املعتمر، بن

 . (1)الطائي املختار وأيب الشيباين، إسحاق
:تالميذه
األعمش  اإلمام عاصم واإلمام بعد بالكوفة لقراءةا يف لقد تصدر اإلمام محزة الزيات لإلمامة       

العلم،  أهل من أمم عنه القراءة وروى عليه فرحل إليه الناس وتزاحم اخللق عليه من األفاق، وقرأ
                                                                 

غاية النهاية في وابن  اجلزري ، ،3/715، مرجع سابق، تهذيب الكمال في أسماء الرجال( انظر: أيب حممد القضاعي ، 1)
 .1/66، مرجع سابق لطبقات واألعصارمعرفة القراء الكبار على اوالذهيب،  476/،1، مرجع سابق،طبقات القراء
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 محاد، أيب بن الرمحن القراء السبعة (، وهو أجل أصحابه ، وعبد الكسائي )أحد احلسن أبو: منهم
طعمة،  بن وإبراهيم حممد، بن وحجاج موسى، بن اهلل وعبيد ،األزرق وإسحاق عابد، أيب بن وعابد

 اجلزار، علي بن ، وحيىي العجلي مسلم بن صاحل بن اهلل وعبد حرب، بن وشعيب عطية، بن واحلسن
 بكار، بن وبكر جواب، بن واألحوص هراسة، بن اليمان، إبراهيم بن وحيىي اجلهم، أيب بن وسعيد
 اجلعفي، علي بن وحسني علي، بن عاصم أخو الواسطي علي نب واحلسن احلميد، عبد بن وجرير

 وسعد التميمي، محزة أبو وزياد التميمي، خوار بن محاد بن ومحيد الكويف، الثقفي عمر بن وحفص
 الطويل، وسالم ، عقبة، بن قبيصة أخو عقبة بن وسفيان شرياز، قاضي الكويف البجلي الصلت بن

 اهلل وعبد ، املقرئ األودي، حبش بن اهلل وعبد الثقفي، وانصف بن وشعيب الثوري، حممد بن وسيف
 بن وإسحاق األزرق علي بن وإبراهيم راشد، بن إسحاق بن وإبراهيم أدهم، بن املبارك، وإبراهيم بن

 بن الرمحن، وجعفر عبد بن وبكر عطاف بن وأشعث السبيعي، يونس بن األزرق، وإسرائيل يوسف
 بن وخالد الطبيب، يزيد بن األحوال، وخالد القاسم بن ومحزة ى،عيس بن واحلسني اخلشكين، حممد
 وسليمان أيوب، بن وسليمان سليم، بن سالم األحوص وأبو زياد، بن وربيع الكويف، األحول خالد

اإلسناد  أصحابه، وهو املقرئ ، وهو أضبط احلنفي عيسى بن الضيب، وسليم حيىي بن
 (.1)و"خالد" راوييه" خلف"و  "محزة" بني اإلمام  املتوسط)الواسطة(

 رواته:
شيخ  اإلمام العامل العابد الزاهد الكبري احلجة الثقة احلافظ هو اإلمام،اإلمام"خلف": .1

اإلسالم:

 أبو غالب بن مقسم بن داود بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشام بن خلف 
ي البزار غراب. بن طالب بن هشام بن خلف ويقال األسدي، حممد املقرئ،   (4)البغدادي الصِّلح 
عشرة، وداوم على جمالسة  ثالث ابن وهو الطلب يف وابتدأ سنني عشر ابن وهو القرآن الكرمي  حفظ

                                                                 
تاريخ اإلسالم َوَوفيات ، والذهيب، 3/715، مرجع سابق، تهذيب الكمال في أسماء الرجال( انظر: أيب حممد القضاعي ، 1)

وابن   ،1/66، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارالذهيب، و  ،0/01، مرجع سابق، المشاهير َواألعالم
 1/476، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراءري ،اجلز 

معجم ياقوت احلموي، )  له هنر يستمّد من دجلة على اجلانب الشرقي ( نسبة إىل فم الصِّلح، وهو: واد بأعمال واسط،4)
 ( 7/041، مرجع سابق، البلدان
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 من دعُ  مث    محزة ومن فيه وخالف به، أقرأ اختيار األعالم؛ له العلماء واألخذ عنهم حىت صار أحد
 .(1)العشرة القراء

 وكأنه صار وعاش هبا حىت  بغداد مث انتقل إىل – واسط بأعمال واد وهو- الّصلح، فم من وأصله 
  .(4)أهلها، وبقى هبا حىت وافته املنية  من

 عيسى، بن خالد خالد، وقيل: بن خالد املقرئ: احملدث احلرب هو اإلماماإلمام "خالد": .4
:وقيل

وأفضلهم  عيسى، بن سليم أصحاب كان أجل الكويف، الصرييف موالهم خليد الشيباين بن خالد 
(7)وأكثرهم حتقيقا  ضبطا،



 فائدة
بواسطة  ولكن" محزة الزيات" اإلمام عن القراءة" خالد" واإلمام" خلف" اإلمام من كل نقل      

 عيسى، أبو وكنيته " احلفين غالب بن عامر عيسى بن سليم بن" على قرأ منها فكل بينهما وبينه،
 بن محزة عمارة "أيب الكوفة إمام على"  عيسى بن سليم" رأوق محزة، إلمام تالميذا  أضبط من وكان

 "الزيات الكويف إمساعيل بن عمارة بن حبيب
 :الشاطيب اإلمام قال

 ُمر تِّال   ل لُقران   ص ُبوراً  إ م اماً ...  ُمت  و رِّعٍ  م نْ  أ زْكاهُ  م ا و مح ْز ةُ 
و حُم ص ال   ُمْتق ناً  ُسل ْيمٌ  ر و اهُ ...  ال ذ ي و خ ال دٌ  ع ْنهُ  خ ل فٌ  ر و ى

 (0). 
رويا عن محزة  بواسطة اإلمام "سليم بن  و"خالد"، كال من اإلمام "خلف" أن: البيت ومعا      

 عيسى " القراءة اليت نقلها عنه إليهما. 
وقرأ اإلمام  اإلمام "سليم"، على قد قرأ  واإلمام "خالد"، "خلف، وعليه فكل من اإلمام      

 إلمام "محزة الزيات".ا "سليم" على

                                                                 
، مرجع سابق، معجم األدباءوياقوت احلموي، ، 1/406، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراءانظر: ابن  اجلزري ،( 1)
7/1459. 
 .1/406، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء( انظر: ابن  اجلزري ،4)
 .بتصرف.1/79، مرجع سابق، اإلقناع في القراءات السبع( ابن الب اذ ش، 7)
 .79البيت رقم  ،0، مرجع سابق،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 0)
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مناقبه وثناء العلماء عليه

القراءة والزهد والورع واخلشوع أثا أهل العلم،  يف للناس اإمام -اهلل رمحه-اإلمام محزة  كان       
 وامتدح فضله أهل الورع والزهد واحللم،

 :الشاطيب اإلمام عنه قال
ُمر تِّال   ل لُقران   ص ُبوراً  إ م اماً ...  ُمت  و رِّعٍ  م نْ  أ زْكاهُ  م ا و مح ْز ةُ 

(1). 
 وكان من ورعه رمحه اهلل ال يأخذ متورعا، "زكيا، زاهدا، رمحه اهلل: الناظم وصفه كما لقد كان        

مداوما على ترتيل  القليل إال الليل من ينام ال العبادة، على وكان صبورا للقرآن أجرا، على تعليمه
ر مخس هكل ش  القرآن الكرمي وكان خيتم  القرآن الكرمي  يتلوا وهو إال أحد يلقه مل ،القرآن الكرمي 

 . (4)وعشرين مرة، ومل ي ص ف الناظم أحدا من القراء السبعة مبثل ما وصف به اإلمام محزة الزيات
 يف وغرس ،القرآن الكرمي ب العمري" لقد أنس اإلمام محزة اهلل فضل ابن وقال عنه اإلمام       
 يقتات مبا قنع الكفاف، من به يقوم عما إال وختلى بالعفاف، وحتلى األفنان، ملثمرةا شجراته القلوب

 الذهن يف خيطئ ال بالفرائض معرفة ذو ، مئزرا التقى فضل من له جيرّ  تفيأ ومبا مّتجرا، رحبه من به
 علم ويف القراءة، يف الكوفة أهل حجة ... وهو ومضه، إال األبصار خيطف ال ومعارض فرضه،

 القرآن الكرمي معجز  من جاء وفريدا حدا، جتاوز وواحدا فردا، علما به ناهيك وراءه، وما اهلل بكتا
 . (7)يتحدى" مبا به

 عليه بل كان  قرأ من يصادف أن خشية يستسقي  فلم عطش رمبا أنه اهلل رمحه ورعه شدة ومن       
 به يوما مر اإلمام محزة أن ميداحل عبد بن جرير ، وقد ذكر عليه يقرأ من بيت من يكره أن يشرب

 .(0)عنده القراءة أحضر لكوين مين يشرب فلم فأتيته: ماء؛ قال فطلب منه

                                                                 
 .78، البيت رقم 0، مرجع سابق،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 1)
( انظر: ابن القاصح ،أبو القاسم علي بن عثمان بن حممد بن أمحد بن احلسن، سراج القارئ املبتدي وتذكرة املقرئ املنتهي، 4)

فتح ،والسخاوي، 14م(، ص:1950ه ،1737مطبعة مصطفى البايب احلليب، )القاهرة،7حتقيق: الشيخ على حممد الضباع، ط
 .108/ 1، مرجع سابق، الوصيد في شرح القصيد

 .85/،5، مرجع سابق،مسالك األبصار في ممالك األمصار( ابن فضل اهلل العمري، 7)
تاريخ اإلسالم َوَوفيات  هيب،، والذ1/34، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( انظر: الذهيب، 0)

 .0/01، مرجع سابق، المشاهير َواألعالم
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 حجة إماما والتقوى..، وكان والورع الصدق يف املنتهى وقال عنه اإلمام ياقوت احلموي: " إليه       
 زاهدا عابدا للحديث، افظاح بالعربية، خبريا بالفرائض، بصريا اهلل، بكتاب قيما رضيا، ثبتا ثقة

 . (1)النظري" عدمي ورعا هلل قانتا خاشعا
 قراءته تلقي على اإلمجاع وانعقد بالقراءات، عاملا الزركلي:" كان فارس بن وقال عنه علي       

 . (4)بالقبول"
وقال  (7)الورع" يف قدوة والفرائض، القرآن الكرمي  يف رأسا "كان: الذهيب اإلمام عنه وقال        

وقال كذلك:  . (0)الورع" يف رأسا اهلل، بكتاب قيما وعمال، علما وقته يف النظري عدمي أيضا: "كان
  (5)والفرائض" باحلديث عاملا الذكر، رفيع الورع، ثخني هلل، قانتا اهلل، لكتاب قيما إماما "كان
 . (3)حبمزة" إال الكوفة لأه عن البالء يدفع اهلل أنّ  أحسب "ما:  (6)فضيل عنه اإلمام ابن وقال    

 ينهض مث الناس يتفرق حىت القرآن الكرمي  يقرئ محزة "كان موسى: بن اهلل عبيد وقال عنه        
 . (8)والعشاء" املغرب بني وما العصر إىل الظهر بني ما يصلي مث ركعات أربع فيصلي
 . (9)بأثر" إال حرفا محزة قرأ "ما: الثوري عنه سفيان وقال      

 . (14)والفرائض" القرآن الكرمي : فيهما ننازعك لسنا عليهما غلبتنا شيئان: حنيفة أبو له اإلمام القو 
 أقبل، رآه  قد إذا و كان(4)" (1)اْلُمْخب ت ني   "و ب شِّر  : مقبال محزة رأى وقد يوما، األعمش وقال       

 .  (7)القرآن الكرمي  حرب هذا: قال
                                                                 

 ، بتصرف.7/1419، مرجع سابق، معجم األدباء( ياقوت احلموي، 1)
 .443/  4، مرجع سابق،  األعالم( الزركلي، 4)
 .1/130، مرجع سابق، العبر في خبر من غبر( الذهيب، 7)
 .0/01، مرجع سابق، اهير َواألعالمتاريخ اإلسالم َوَوفيات المش( الذهيب، 0)
 .3/94، مرجع سابق،سير أعالم النبالء( الذ ه يب، 5)
( هو: اإلمام، الصدوق، احلافظ، أبو عبد الرمحن حممد بن فضيل بن غزوان الضيب موالهم، مصنف كتاب )الدعاء( ، وكتاب 6)

سير )الذ ه يب،  مات يف سنة مخس وتسعني ومائة. الزيات،)الزهد(، وكتاب )الصيام( ، وغري ذلك وكان ممن قرأ القرآن على محزة 
 (9/135، مرجع سابق،أعالم النبالء

 .7/1419، مرجع سابق، معجم األدباء( ياقوت احلموي، 3)
 .1/476،  مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء( وابن  اجلزري ،8)
 .0/01مرجع سابق، ، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم( الذهيب، 9)
 .7/1419، مرجع سابق، معجم األدباءياقوت احلموي، ( 14)
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 اهلل عباد خيار من وكان بالقراءات، زمانه علماء من كان:  (0)يهمنجو  بن بكر أبو وقال       
 ، (5)ونسكا وورعا، وفضال، عبادة،

 ما أن علمت أما تفعل، ال: فقال ميد، فجعل محزة على رجل قرأ ":العجيلي اهلل عبد وقال         
  (6)بقراءة" فليس القراءة فوق كان وما قطط، فهو اجلعودة فوق وما برص، فهو البياض فوق كان

 نعم،: قال إمام؟ فيه ألكم: واإلدغام اهلمز عن الكسائي "سألت: سامل بن عنه أسود وقال        
 به عينك لقرت رأيته لو والزهاد، القراء وسيد املسلمني، أئمة من إمام وهو ويكسر، يهمز كان محزة،

 . (3)نسكه" من
  :وفاته

  ست سنة تويف 
 .ام "الكسائي": تعريف باإلمسابعالمطلب ال

 :مولدهامسه ونسبه وكنيته ولقبه و 
هو اإلمام احلجة، شيخ قراء الكوفة، وإمام املسلمني يف القراءات والعربية: علي  امسه ونسبه: -

بن 
محزة بن عبد اهلل بن هبمن بن فريوز، الكويف النحوي، أحد القراء السبعة املشهورين، كان علمًا يف 

يه انتهت اإلمامة يف القراءة والعربية بالكوفة بعد محزة الزيات، كان جده النحو واللغة والقراءات، وإل
 . (1)عبد اهلل موىل بين أسد، وأصله من أهل الكوفة، واستوطن بغداد وأدب الرشيد، مث أوالده

                                                                                                                                                                                                        
 70، اآلية رقم:سورة الحج( 1)
 .7/1419، مرجع سابق، معجم األدباء(ياقوت احلموي، 4)
 .1/63، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( الذهيب، 7)
إمام كبري، وحافظ مشهور، وثقة ،. ن منجويه، احلافظ أبو بكر األصبهاين اليزيديأمحد بن علي بن حممد بن إبراهيم ب ( هو:0)

صدوق. تويف يوم اخلميس خامس احملرم سنة مثان وعشرين وأربع مائة، وله إحدى ومثانون سنة، وله تصانيف، منها )رجال صحيح 
لى )سنن أيب داود(  ) انظر: الذ ه يب، ومستخرجا ع على )الصحيحني( ومستخرجا على )سنن الرتمذي( مسلم( و )مستخرجا(

 (13/004، مرجع سابق،سير أعالم النبالء
 .3/716، مرجع سابق، تهذيب الكمال في أسماء الرجال( انظر: أيب حممد القضاعي ، 5)
 0/01، مرجع سابق، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم(الذهيب، 6)
 .1/34، مرجع سابق الطبقات واألعصار معرفة القراء الكبار على( الذهيب، 3)
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 وقيل: أبوعبد اهلل، : أبو احلسنكنيته -
تى "محزة بن حبيب "الكسائي" وذلك ألنه أحرم يف كسائه وقيل: ألنه دخل الكوفة وأ لقبه: -

الزيات" وهو ملتف بكساء فقال محزة من يقرأ فقيل له صاحب الكساء فبقي علما عليه، وقيل: 
ألنه من "باكسايا" قرية من السواد بني بغداد وواسط، وقيل ألنه كان يبيع األكسية أي )الثياب(يف 

   (4).يح األول و كذلك اإلمام الشاطيبصغره، وابن اجلزري على ترج
 ل اإلمام الشاطيب رمحه اهلل:قا

ْحر ام  ف يه  ت س ْرب ال   و أ م ا ع ل ي  ف اْلك س ائ يُّ ن  ْعُتُه ... ل م ا كان  يف اإل 
(7) 

 . (0)أي : لقب اإلمام على ب "الكسائي" لكونه تسربل بكسائه وقت اإلحرام
.(5)ولد يف حدود سنة عشرين ومائةمولده:  -

: شيوخه
والقراءات،  القرآن الكرمي لكسائّي يف حجر أكابر العلم يف النحو واللغة، وعلوم ترىب اإلمام ا       

فنشأ حمبا للعلم، جمدا يف حتصيله، شادا رحاله لطلبه، ولقد أخذ القراءة عرًضا عن مجلة من أئمة 
 عصره املشهورين منهم:

 ه (.108حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى )ت  .1

                                                                                                                                                                                                        
، مرجع تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير واألعالم، الذهيب، 0/1378، مرجع سابق، معجم األدباء(ياقوت احلموي، 1)

معرفة القراء الكبار على الطبقات ، الذهيب، 41/08، مرجع سابق الوافي بالوفيات، والصالح الصفدي، 0/943سابق،
 .1/34سابق، ، مرجعواألعصار

، مرجع تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير واألعالم، الذهيب، 0/1378، مرجع سابق، معجم األدباء( ياقوت احلموي، 4)
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، الذهيب، 41/08، مرجع سابق الوافي بالوفيات، والصالح الصفدي، 0/943سابق،

سير انظر: الذ ه يب،  ، و 1/030، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراءري، ، وابن  اجلز 1/34، مرجع سابق،واألعصار
، ومجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة  461-41/464، مرجع سابق،أعالم النبالء

، مرجع سابق، لنضيد في شرح القصيدالعقد ا، والسمني احلليب، 431-4/434ه (،  1040) بريوت، املكتبة العنصرية1،ط
1/104. 
 .79، البيت رقم 0مرجع سابق،ص حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع،( الشاطيب، 7)
 .4/94، مرجع سابق، كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني( انظر: اجلعربي، 0)
غاية النهاية في طبقات ، وابن  اجلزري، 1/34، مرجع سابق،رمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصا( الذهيب، 5)

 .1/104، مرجع سابق، العقد النضيد في شرح القصيد، والسمني احلليب، 030/ 1، مرجع سابق،القراء
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 أربع مرات القرآن الكرمي ه (. وقد قرأ عليه 156)تمحزة بن حبيب الزيات الكويف  .4
ه (.156عيسى بن عمر اهلمداين الكويف )ت .7
وقرأ" عيسى بن عمر اهلمذاين" على "عاصم بن هبدلة" و"األعمش"     

وقرأ "محزة الزيات" على "األعمش" وقرأ اإلمام "األعمش" على "حييي بن وثاب"، وقرأ "حييي         
وقرأ "عبد اهلل بن  -اهلل عنه رضي-لقمة" وقرأ "علقمة" على "عبد اهلل بن مسعود" بن وثاب" على "ع

 صلى اهلل عليه وسلم. -على النيب-اهلل عنه  رضي -مسعود"
وقرأ "عيسى بن عمر اهلمذاين" أيضا على "أيب عبد اهلل طلحة بن مصرف"، وقرأ "أيب عبد اهلل        

قد تقدم سنده، وعلى "أيب عمران إبراهيم بن يزيد طلحة بن مصرف" على "حيىي بن وثاب"، و 
-النخعي"، وقرأ " إبراهيم بن يزيد النخعي" على "علقمة" وقرأ "علقمة" على "عبد اهلل بن مسعود" 

 صلى اهلل عليه وسلم. -على النيب-اهلل عنه  رضي -وقرأ "عبد اهلل بن مسعود" -اهلل عنه رضي
ياش، وإمساعيل ويعقوب ابين جعفر عن نافع ، ومسع كما أخذ احلروف أيضا عن أيب بكر بن ع

احلديث من حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، وعيسى بن عمر، واألعمش، وأيب بكر بن عياش، 
 وسليمان بن أرقم، وجعفر الصادق، والعرزمي، وابن عيينة، وغريهم. 

ليل بن أمحد الفراهيدي" ، ورحل إىل البصرة فأخذ اللغة عن العالمة الشهري حبر اللغة "اخل      
مخس  ذوسافر يف بوادي  احلجاز وجند وهتامة؛ لطلب اللغة للعربية، فغاب مدة طويلة، مث قدم وقد أنف

 (1)عشرة قنينة حرب يف كتاباته يف علم اللغة وعلم الغريب واألعراب؛ سوى ما حفظ يف قلبه

 : تالميذه
 د، وبالرقة، وغريمها من البالد؛ منهم: أخذ عنه القراءة عرًضا ومساًعا خلق كثريون ببغدا

 ه (.444قتيبة بن مهران األصبهاين )ت .1
 ه (.447حيىي بن آدم )ت .4
ه (.445أحد القراء العشرة)ت-يعقوب احلضرمي  .7
 ه (.443حيىي بن زياد الفراء )ت .0

                                                                 
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهيب، 3/717، مرجع سابق، تهذيب التهذيب( انظر: ابن حجر العسقالين، 1)

اإلقناع ابن الب اذ ش، و  ،030/ 1، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء، وابن  اجلزري، 1/34مرجع سابق،، واألعصار
 .1/03، مرجع سابق، في القراءات السبع
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 ه (.440أبو عبيد القاسم بن سالم )ت .5
 ه (.449خلف بن هشام البزار )ت .6
ه (.474)شيخ البخاري( )ت أمحد بن أيب سريج النهشلي ، .3
ه (.404أبو احلارث الليث بن خالد البغدادي )ت .8
 ه (404نصري بن يوسف بن أيب نصر الرازي)ت .9

ه (.404ابن ذكوان )راوي اإلمام ابن عامر( )ت .14
ه (.406حفص بن عمر الدوري )ت .11

وإسحاق بن أيب  وحدث عنه عدد كثري؛ منهم: حيىي الفراء، وخلف البزار، وحممد بن املغرية،         
 . (1)إسرائيل، وحممد بن يزيد الرفاعي، ويعقوب الدورقي، وأمحد بن حنبل وحممد بن سعدان

 
 رواته:
: هو املقرئ الكبري: الليث بن خالد، البغدادي، صاحب اإلمام الكسائي، "أبو احلارث"اإلمام  .1

واملقدم
 .(4)من بني أصحابه، كان من كبار املقرئني ببغداد  

من لكل رواي فهو البصري؛ عمرو أيب على الكالم عند ترمجته تقدمت وقد": لدوريا" اإلمام .4
 :اهلل رمحه الناظم قال.  "الكسائي اإلمام"و" البصري عمرو أيب" اإلمام  اإلمامني  

ْحر ام   يف كان   ل م ا...  ن  ْعُتهُ  ف اْلك س ائ يُّ  ع ل ي   و أ م ا ْرب ال   ف يه   اإل   ت س 
 (7) خ ال   ق دْ  الذِّْكر   و يف   الدُّور يْ  ُهو   و ح ْفصٌ ...  الرِّضا   احلْ ار ث   أ بُو ع ْنهُ  مْ ل ْيثُ هُ  ر و ى

 أي مضى ذكر ترمجته مع أيب عمرو البصري. " خ ال   ق دْ  الذِّْكر   وقوله "و يف        
.مناقبه وثناء العلماء عليه

                                                                 
تهذيب ، وابن حجر العسقالين، 1/34، مرجع سابق،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار(انظر: الذهيب، 1)

سير أعالم الذهيب، و  .030/ 1، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء، وابن  اجلزري، 3/717، ، مرجع سابقالتهذيب
 .9/174، مرجع سابق،النبالء

، معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهيب5/945، مرجع سابق،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير واألعالم( الذهيب، 4)
 . 1/140، مرجع سابق،واألعصار

 .79،04، البيت رقم 0، مرجع سابق، ص حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 7)
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والعربية والغريب،  وهو شيخ املدرسة  رمي القرآن الكعلما بارزا يف علوم  -رمحه اهلل-كان         
 يها.النحوية بالكوفة، ومرجع حنو 

 .(1)"قال فيه اإلمام الشافعي: "م ن أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال على الكسائي     
  (4)وقال عنه الفرّاء قال: "ناظرت الكسائّي يوما وسألته فكأين كنت بغرف من البحر مبنقاره"    
 . (7)حيىي بن معني: "ما رأيت بعيين هاتني أصدق هلجة من الكسائي" وقال عنه   
وقال عنه أبو بكر بن األنباري: " قال أبو بكر ابن األنباري: اجتمع يف الكسائي أمور: كان أعلم    

، وكانوا يكثرون عليه حىت ال القرآن الكرمي الناس بالنحو، وواحدهم يف الغريب، وكان أوحد الناس يف 
من أوله إىل آخره، وهم  القرآن الكرمي ليهم، فكان جيمعهم، وجيلس على كرسي، ويتلو يضبط ع

 . (0)يسمعون، ويضبطون عنه حىت املقاطع واملبادئ"
والعربية واللغة، وهو مادة  القرآن الكرمي وقال عنه ابن الب اذ ش: "كان صادق اللهجة، متسع العلم ب   

. (5)حنويي الكوفة وعمدهتم"
عنه ابن جماهد: " وكان إمام الناس يف القراءة يف عصره وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته  وقال   

 . (6)عليهم "
وقال عنه أبو عبيدة: كان الكسائي ...من أهل القراءة، وكانت القراءة علمه وصناعته، ومل جيالس    

. (3) أحًدا كان أضبط وال أقوم هبا منه
سف )أحد تالميذ الكسائي(: "كان الكسائي إذا قرأ أو تكلم كأن ملكاً وقال عنه نصري ابن يو      

 . (8)ينطق على فيه"

                                                                 
 .9/174، مرجع سابق،سير أعالم النبالء( الذهيب، 1)
 .159/ 1، مرجع سابق،فرائد المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني( ابن آْجُروم، 4)
 .1/37، مرجع سابق،الطبقات واألعصارمعرفة القراء الكبار على ( الذهيب، 7)
 .0/943، مرجع سابق،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير واألعالم( الذهيب، 0)
 .1/00، مرجع سابق، اإلقناع في القراءات السبع( ابن الب اذ ش، 5)
 4قيق: شوقي،ط، حتكتاب السبعة في القراءات( أبو بكر بن جماهد، أمحد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي، 6)

 .38ه (ص1044ضيف)مصر، دار املعارف 
 ،بتصرف.036/ 1، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء(ابن  اجلزري، 3)
 .150/ 1، مرجع سابق، فتح الوصيد في شرح القصيد( السخاوي، 8)
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وقال خلف بن هشام )راوي اإلمام محزة(: "كنت أحضر بني يدي الكسائي، وهو يقرأ على      
أربع  القرآن الكرمي الناس وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم"، وقال أيضا: "قرأ الكسائي على محزة 

 . (1)مرات"
وقال عنه ابن فضل اهلل العمري: "كان ال جيلس إال جملسا عاما، وينصب له كرسّي يصعده، وذو 
التحصيل يصغي إىل ما يقرأ به ويقيده، إذ كان زمانه ال يسع إشغال كل واحد مبفرده، وال قوله 

الرياسة بإقراء حممد  ، وقال أيضا: "وكان يف الكسائي ت يٌه وحشمة، ملا نال منبلسانه وتقييده بيده"
األمني ولد الرشيد وتأديبه أيضا للرشيد، فنال ما مل ينله أحد من اجلاه واملال واإلكرام، وحصل له 

  (4)رياسة العلم والدنيا"
وروى الكسائي الصغري، عن أبو مسحل، قال: رأيت الكسائي يف النوم كأن وجهه البدر،       

ذاك قلت: ما فعل حبمزة الزيات؟ قال: . فالقرآن الكرمي  بفقلت له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر يل
 . (7)يف عليني ما نراه إال كما يرى الكوكب الدري

وكان فيه دعابة لطيفة، فقد روى أمحد الطربي املقرئ عن الدوري قال: قيل للكسائي مل ال       
الكسائي على الدعابة  وسئل أبو عمر الدوري مل   صحبتم، (0)هتمز الذيب؟ قال: أخاف أن يأكلين

  (5)اليت كانت فيه قال: لصدق لسانه
 :مؤلفاته

، القرآن الكرمي ألف اإلمام الكسائي كتبا كثرية يف اللغة والنحو والقراءة منها: كتاب معاين        
وكتاب القراءات، والعدد واختالفهم فيه، والنوادر الكبري، والنوادر األوسط، والنوادر األصغر، وكتابا 

 وموصوله القرآن الكرمي  النحو، وكتاب اهلجاء، ومقطوع يف
مؤدب الرشيد وولده حممد األمني، وكان بذلك نال ما مل ينله أحد من اجلاه  -رمحه اهلل-وكان        

 . (1)واملال واإلكرام، وحصل له رياسة العلم والدنيا. 

                                                                 
 .1/30، مرجع سابق،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( الذهيب، 1)
 5/96، مرجع سابق،مسالك األبصار في ممالك األمصاراهلل العمري،  ( ابن فضل4)
 .17/705، مرجع سابق، تاريخ بغداد(اخلطيب البغدادي، 7)
 .1/35، مرجع سابق،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( الذهيب، 0)
 ،بتصرف036/ 1مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء،( ابن  اجلزري، 5)
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 :وفاته
انيه، وسكون النون، وضم الباء املوحدة، وسكون الواو، بفتح أوله وث تويف ب  قرية " أ ر نْ ُبوي ُه "        

أثناء رحلته مع اخلليفة هارون الرشيد إىل  -قرية من قرى الري-وياء مفتوحة، وهاء مضمومة 
"خراسان" سنة مئة وتسع ومثانون، وتويف معه يف تلك القرية حممد بن احلسن الشيباين صاحب أيب 

 .(4)هما، فقال الرشيد : دفنت الفقه والنحو يف يوم واحدحنيفة، يف يوم واحد، وكان قد خرج مع
 .وقد رثاه حيىي اليزيدي بأبيات رائعة؛ منها:

نْ ي ا ف  ل ْي س  ُخ ُلوٌد     ...      و م ا ق ْد ت  ر ى م ْن ب  ْهج ٍة س ي ب يدُ     ت ص  ر م ت  الدُّ
ن ا م ن  اْلم ْوت  م ْنه  ٌل   ...      و    ل  ْيس  ل  ُه إ ال ع ل ْيه  ُوُرودُ ل ُكلِّ اْمر ٍئ م 

ْيًبا ش ام ال ي  ْبُدُر الْ  ف ىت      ...      و أ ن  الش ب اب  اْلغ ض  ل ْيس  ي  ُعودُ   أ ملْ  ت  ر  ش 
ا ف اْلف ن اُء ع ت  يدُ   س ي ْأت يك  م ا أ ف ْا  اْلُقُروُن ال يت  خ ل ْت   ...     ف ُكْن ُمْست  ع دًّ

ي اْلُقض اة  حُم  م ٍد   أ س ْيُت ع ل    ...    و أ ْذر ْيُت د ْمع ي و اْلُف ؤ اُد ع م يدُ   ى ق اض 
ه  ي  ْوًما و أ ْنت  ف ق ي دُ   و قُ ْلُت إ ذ ا م ا اخْل ْطُب أ ْشك ل  م ْن ل ن ا   ...    ب إ يض  اح 

ُه     األ ْرُض اْلف ض اُء مت  يدُ ...   و ك اد ْت يب        و أ ق ْل ق  ين  م ْوُت اْلك  س ائ ي ب  ْع د 
ٍة     ...   و أ ر ق  ع ْين  ي و اْلُعُيوُن ُهُج ودُ      و أ ْذه ل ن  ي ع  ْن ُك لِّ ع ْيٍش و ل ذ 

ُم ا ف  ي اْلع ال  م ني  ن د يدُ          ُه م ا ع ال  م ان  أ ْود ي ا و خت   ر م  ا     ...  ف م ا هل 
 .(7)ى اْلق ْلب  خ ْطر ٌة   ...  ب ذ ْكر مه  ا ح ىت  اْلم م ات  ج د يدُ ف ُحْزين  إ ْن خت ْطُُر ع ل  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        
 .033/ 1، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراءابن  اجلزري،  (1)
 .033/ 1، مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء، وابن اجلزري، 9/170، مرجع سابق،سير أعالم النبالء( الذهيب، 4)
 .164/ 1، مرجع سابق ،فرائد المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني( ابن آْجُروم، 7)
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 : الشاطبية وسبب اقتصارها على السبعة. رابعالمبحث ال
 مطالبوحيتوى  على أربع      

 .الشاطيباألول: ترمجة اإلمام  طلبامل            
 .الشاطبية: تعريف الثاين طلبامل           

 يف نظمه وسبب اقتصاره على السبعة. الشاطيبالثالث: منهج اإلمام  طلبامل          
 .القراءات علم يف ومكانتهاأثر الشاطبية  الرابع : طلبامل          
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 .المطلب األول: ترجمة اإلمام الشاطبي
  :ونسبه وكنيته وبلدهامسه 

 بن القاسم القراء: سيد القدوة العامل يخ العامل العالمةاإلمام الش اهلل هو ويل امسه ونسبه: -
(1)ف ريُّة


 والعلماء اجملودين، القراء املقرئ الضرير، أحد األندلسي (7)الشاطيب (4)أمحد الرُّع ْيين بن خلف بن
 والصاحلني املتورعني. املشهورين،

م الشاطيب، وكال  و أ بُو ،حُم م د أ بُو :كنيته -  .(0)مالزمتان له، معروفتان عنه  الكنيتاناْلق اس 
 وكان ضريرا،( 5)بشاطبة( ه  578) ومخسمائة وثالثني سنة مثان آخر الشاطيب يف مولده: ولد -

                                                                 
وهو من اللغة اللطيين)الالتينية(، من أعاجم  -ف  ريُّه: بكسر الفاء، وسكون الياء املمدودة، وتشديد الراء وضمها ،بعدها هاء  (1)

 مادة )فره(. (055/ 76األندلس، ومعناه احلديد ) انظر: مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق ،
فتح العني املهملة وسكون الياء املثناة من حتتها وبعدها نون، نسبة إىل )ذ ي ُرع نْي(، أح ُد أ قْ ي ال ( الرُّع ْيين: بضم الراء و  4)

 (.0/34مرجع سابق، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان،  اليمن)انظر:
 ( الشاطيب: نسبة إىل شاطبة، بالطاء املهملة، والباء املوحدة .7)
 .461/ 41، مرجع سابق،ر أعالم النبالء، سي( انظر: الذ ه يب0)
( ش اط ب ُة: بالطاء املهملة، والباء املوحدة: : وهي مدينة كبرية قدمية، يف شرقي األندلس وشرقي قرطبة، خرج منها مجاعة من 5)

ة يف العشر األخري من األئمة األعالم والفضالء، وقيل إن امسها اشتق من الّشطبة وهي الّسعفة اخلضراء الرطبة. استوىل عليها الفرجن
، وابن خلكان، 749/ 7، مرجع سابق، معجم البلدانشهر رمضان، سنة مخس وأربعني وستمائة )انظر: ياقوت احلموي، 

 (.0/37، مرجع سابق وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
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 ال من إليه جيلس  حركاته، ولذلك كان يف األعمى من يظهر ما منه فلم يكن يظهر ولشدة ذكائه
 .(1)يبصر أنه يشك فال يعرفه

 :العلمية نشأته وحياته  
 حياته  أظفاره حمبا للعلم؛ حريصا على جمالس العلماء، فبدأ نعومة نشأ اإلمام الشاطيب منذ       

 شاطبة علماء مث تتبع والفقه، احلديث من طرفًا ، وتعلم-وتعاىل سبحانه -اهلل كتاب حبفظ العلمية
 ومقرئيها وهنل من علمهم حىت ح ص ل ع لماً غزيراً.

  العاص أيب بن حممد اهلل عبد أيب وحذقها على فتلقاها القراءات، علم إىل نفسه مث ت  ت وقت       
 اىل ارحتل بلده، مشايخ على من العرض الشاطيب اإلمام أنتهى ، وملا(4)الاليُه بابن: النفزي، املعروف

هبا  األندلس آنذاك، فقرأ يف العلم حواضر من مدينة شاطبة، وكانت من القريبة ، (7)بلدة بلنسية
، كما مسع منه (0)البلنسي هذيل بن علي بن حممد اإلمام عرض التيسري من حفظه علىالقراءات و 
 العلماء أكابر من يد ثلة العلوم، على شىت يف مث تلقى الفقه واحلديث وعلوم العربية وتبحراحلديث، 

 .فيها
 صره،ع حافظ فكان شاطبة، العلوم على علماء بلنسية عاد إىل مدينة أخذ وبعد أن استكمل       
 وكان فيه، مربزا  -صلى اهلل عليه وسلم  -  اهلل رسول وحبديث وتفسريا، قراءة تعاىل اهلل بكتاب عاملا

                                                                 
جلنة  ، حتقيق:مفسرين للداووديطبقات ال( مشس الدين الداوودي، حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي املالكي، 1)

 .05/ 4م ( 1987-ه 1047بريوت، –دار الكتب العلمية بريوت،  )1من العلماء بإشراف الناشر،ط
( هو: أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن أيب العاص النفزي، من أهل شاطبة، وكنيته أبو جعفر ويعرف بابن الاليه: أخذ 4)

طبة، وعن أيب عبد اهلل بن سعيد بدانية، وخلف أباه بعد وفاته يف اإلقراء، كان متقدما يف القراءات عن أبيه أيب عبد اهلل بشا
صناعته، معروفا بالضبط والتجويد، وكان أبوه أيضا كذلك، تويف قبل عام : أربع وستني ومخسمائة )انظر: الذهيب، تاريخ اإلسالم 

 (.14/440و و فيات املشاهري و األعالم، مرجع سابق، 
شرق من قرطبة ، تقع يف ال أمصار األندلس وإحدى مدهنا،تعد من أشهر  نسية: بالسني املهملة املكسورة، وياء خفيفة:( بل7)

بينها وبني قرطبة ستة عشر يوما، وبينها وبني البحر ثالثة أميال، وينسب إليها مجاعة وافرة من أهل العلم بكل فن، حكمت يف 
م )انظر: ياقوت 1478املرابطني، مث املوحدين، إىل أن سقطت يف أيدي الفرجنة عام العصر اإلسالمي من ملوك الطوائف، مث 

 ( 1/091، مرجع سابق، معجم البلداناحلموي، 
الزم أبا داود سليمان بن أيب القاسم، مدة سنتني بدانية،  ( هو: علي بن حممد بن علي بن هذيل البلنسي املقرئ الزاهد،0)

تويف يوم اخلميس السابع عشر  ولد سنة سبعني وأربعمائة، أو سنة إحدى وسبعني،اود وأثبتهم، وهو أل أصحاب أيب د وببلنسية،
 (.1/480من رجب، سنة أربع وستني ومخسمائة )الذهيب، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، مرجع سابق، 
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 املواضع على النكت وميلي حفظه، من النسخ تصحح واملوطأ ومسلم البخاري صحيح عليه قرئ إذا
 .إليها احملتاج

 فيما خملصا املقاصد، حسن الرؤيا، مبعل عارفا واللغة، النحو علم أوحد عصره يف كما كان         
 .(1)حمفوظه  وكثرة فنونه تعدد يف مثله زمانه يف بشاطبة يكن ومل ويفعل، يقول

 (4)السلفي طاهر أيب من اإلسكندرية، فسمع طريق عن للحج رحل بعد ذلك مث          
 .(7)مصر استوطن الفضالء، مث من باإلسكندرية، وغريه

 انتقاله إىل مصر:
 .وسبعون الشاطيب إىل مصر واستقر هبا، سنة مخسمائة واثنتني اإلمام انتقل 
شامة عن شيخه اإلمام السخاوى: أن السبب يف انتقال اإلمام الشاطيب من دياره  ذكر احلافظ أبو  

 قد بأنه فامتنع؛ واحتج ببلدته شاطبة، اخلطابة يتوىل أن طُلب منه أنه مصر؛ إىل بشاطبة وهجرته
ذكر  من اخلطباء به يُلزمون كانوا مما تورعا إليها يعد ومل وتركها عليه، عازم وأنه احلج، عليه وجب

 .(0)شرعا سائغة يرها مل ووصفهم بأوصاف املنابر األمراء على
 أبوفسمع احلديث هبا من شيخ احملدثني اإلمام وملا وصل إىل مصر نزل أوال باإلسكندرية،         

 القاهرة واستقر هبا. إىل رحل مث ؛كندريةاإلس السلفي، نزيل احلافظ طاهر
 ورقة عليه نزل لو حبيث العلوم، من بعري وقر حيفظ "إنه: مصر إىل دخوله عند يقول وكان         

 .(5)احتملها" ملا أخرى

                                                                 
 .0/31، مرجع سابق،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( ابن خلكان، 1)
هو: أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم السِّل في األصبهاين، أبو طاهر احلافظ الكبري املعمر، نزيل اإلسكندرية بقية  (4)

املسندين املعمرين، وخامتة احملدثني املكثرين، مسع احلديث وك ت به، وروى العايل والنازل، ولقي الكبار والصغار، وعمر حىت عادله 
دث يف اإلسالم نيفا وسبعني سنة، دخل العراق والشام ورحل إىل كثري من البلدان وكان ال ي سمع بعامل مربّز إال النازل عاليا، وح

ه ، أو قبلها بسنة، وتويف 035ولد يف  عام ه  ، ويف شيوخه كثرة،511ونزل اإلسكندرية  شّد الرحال إليه والزمه حىت استقر مبصر
 (.41/5، مرجع سابق،سير أعالم النبالءه ) انظر: الذ ه يب، 536ربيع اآلخر سنة  احلافظ يف صبيحة يوم اجلمعة خامس شهر

  .4/44مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، ( انظر: ابن  اجلزري ،7)
ق: ، حتقيالذيل على الروضتين( أيب شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي، 0)

 ، بتصرف.3م(ص1930)بريوت، دار اليل، 4السيد عزت العطار احلسيين، ط
 .0/34وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، مرجع سابق، ( ابن خلكان،5)
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 تصدره لإلقراء   
ر هناك القاهرة، وتصدّ  إىل رحلشاطبة، مث ملا  تصدر اإلمام الشاطيب يف بداية األمر ببلدته          

 بن علي (1)الرحيم عبد الفاضل أنزله القاضي العاص، مث بعد ذلك بن عمرو جبامع واإلفادة لإلقراء
 فيها له القاهرة، وأفرد داخل امللوخية بدرب بناها اليت مبدرسته  (4)الفاضلية املدرسة البيساين صاحب

 أخرى دارا ألهله وأفرد واإلفادة، لإلقراء هبا فأقام الباب؛ من الّداخل يسار على مرمّخة لطيفة حجرة
 حىت يقرأ هبا الشاطيب وعال شأنه، وجلس امسه، فاشتهر قدره، له وعرف املدرسة، وأكرمه خارج
كل النواحي حىت صار قبلة أهل  من الطلبة فقصده الشأو، ومسو العلم، بغزارة القراء بني اشتهر

 .(7)انتهت رياسة اإلقراء القراءات، وإليه
 ت املقدسرحلته إىل بي

 ومثانني تسع سنة اإلمام الشاطيب إليه توجه املقدس بيت الدين صالح السلطان فتح ملا         
 طيلة يقرئ الفاضلية املدرسة يف فأقام مصر اىل رجع مث ، رمضان به وصام للزيارة، ومخسمائة

 .(0)حياته
 

                                                                 
 ( هو: اإلمام، العالمة البليغ سيد الفصحاء ، القاضي الفاضل، حميي الدين ، أبو علي عبد الرحيم بن علي بن احلسن بن1)

بن املفر اللخمي الشامي البيساين األصل، العسقالين املولد، املصري الدار، الكاتب، صاحب ديوان اإلنشاء  احلسن بن أمحد
الصالحي، وزير السلطان امللك الناصر صالح الدين ولد: سنة تسع وعشرين ومخس مائة، وتويف ليلة سابع ربيع اآلخر، سنة ست 

 (.779-41/778ع سابق،، مرجسير أعالم النبالءوتسعني ومخس )الذ ه يب، 
( املدرسة الفاضلية هي: مدرسة بدرب امللوخية من القاهرة بناها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علّي البيسايّن، بوار داره، يف 4)

 سنة مثانني ومخسمائة، ووقفها على طائفيت الفقهاء الشافعية واملالكية، وجعل فيها قاعة لإلقراء، ووقف هبا مجلة من الكتب يف
ه   مسهم الضر 690سائر العلوم، ويقال: أهنا مائة ألف جملد، ذهبت كلها، وذلك أن طلبة املدرسة ملا وقع الغالء مبصر سنة 

فصاروا يبيعون كل جملد برغيف من اخلبز حىت ذهب أكثرها، وتفرق الباقي بأيدي الفقهاء، ومل يبق اال املصحف الكبري املكتوب 
مبصحف عثمان بن عفان، ويقال ان القاضي الفاضل اشرتاه بنيف وثالثني ألف دينار. وكانت هذه باخلط األول الكويف املعروف 

تقي الدين املقريزي، أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو  املدرسة من أعظم مدارس القاهرة وأجلها، وقد تالشت خلراب ما حوهلا.)
 (. 0/440ه  ( 1018)بريوت ،دار الكتب العلمية، 1، طاآلثارلمواعظ واالعتبار بذكر الخطط و االعباس احلسيين العبيدي ، 

، ومجال القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، مرجع  461-41/464، مرجع سابق،سير أعالم النبالء( انظر: الذ ه يب، 7)
 .0/164سابق،  

 16/666( ابن كثري، البداية والنهاية، مرجع سابق،0)
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 :عليه العلماء وثناء العلمية، مكانته
وفضائله متواترة،  ،الفنون، مواهبه متعددة كثري يف شىت العلوم، وعامل فذ الشاطيب إمام كبري         

 ،مناقبه ذكروإخالصه. أسهب العلماء واملؤرخون يف معروف بزهده  وغزارته، سعة علمهب مشهور
 ، وفيما يلى أذكر غيضا من فيض مناقبه وثناء العلماء عليه:مكانتهو  وأخالقه صفاته، وإبراز
الفعل، يف جمّدا القول يف صدوقا صاحلا رجال : "كان(ه 646: ت)وي احلم ياقوت عنه قال .1

 يكون مؤذن، وال غري من الزوال وقت مصر جبامع األذان كسماع الصاحلني كرامات عليه ظهرت
. (1)عليها" يطلعوه مل أشياء على أصحابه يعذل الصاحلني، وكان اهلل لعباد إال ذلك

القرآن يف حديثه عن أوصاف أهل ( : ه 607: ت)علم الدين السخاوي  وقال تلميذه .4
الكرمي

 ،القرآن الكرمي  تال إذا العاقل "فاملؤمن:  (4)اآلجري  احلسني بن العالمة حممد مبا قال مستأنسا
 مواله حذره فما منه، قبح وما فعله، من حسن ما هبا يرى كاملرآة فكان ،القرآن الكرمي  استعرض

 صفته، هذه كانت ومن ورجاه، فيه ر غ ب مواله فيه رغبه وما فه،خا عقابه من به خوفه وما حذ ر ه،
 شاهدا القرآن الكرمي  له فكان رعايته، حق ورعاه تالوته، حق تاله فقد الصفة، هذه قارب ما أو

ْرزا وأنيسا وشفيعا  به أختلص حظا، األوصاف هذه من يل جيعل أن بكرمه، وجل عز اهلل أسأل. وح 
 اهلل رمحه الشاطيب القاسم أبو شيخنا كان وقد:  اهلل رمحه قال السخاوي مث ،القرآن الكرمي  تبعة من

. (7)عليها"  زاد ورمبا مجيعها، األوصاف هذه صاحب

                                                                 
 ، بتصرف.5/4416باء، مرجع سابق، (ياقوت احلموي ،معجم األد1)
( هو: أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلجري الفقيه الشافعي ، احملدث، مصنف كتاب الشريعة يف السنة، واألربعني، 4)

مثائة، وهي مشهورة به؛ وكان صاحلا عابدا، صنف يف الفقه واحلديث كثريا، وله تصانيف كثرية. تويف مبكة يف احملرم سنة ستني وثال
)بريوت، دار الكتب 1،طتذكرة الحفاظرمحة اهلل عليه. )الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز، 

 .7/99م(1998 -ه 1019العلمية،
ن العطي ة ، حتقيق: د. مرواجمال القراء وكمال اإلقراء( السخاوي، علي بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املصري الشافعي، 7)
 .446م(  ص: 1993 -ه   1018دار املأمون للرتاث،  -بريوت -)دمشق 1د. حمسن خرابة،ط -
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تصّدر لإلقراء مبصر، فعظم شأنه، وب  ُعد  " :(1)( ه 658: تعبداهلل األبّار )وقال عنه أبو  .7
صيته،

.(4)"وانتهت إليه الرئاسة يف اإلقراء 
ويّل اهلل، اإلمام العالمة، أحد األعالم الكبار،هو "(:ه 665: ت) ابن اجلزريوقال عنه  .0

ُشت هرين يف األقطار 
ية من آوكان إمامًا كبرياً، أعجوبة يف الذكاء، كثري الفنون، ": أيضا . وقال"وامل

ساً يف األدب، آيات اهلل تعاىل، غاية يف القراءات، حافظاً للحديث، بصرياً بالعربية، إماماً يف اللغة، رأ
.(7)السنة " على مواظًبا املذهب ، شافعيمع الزهد والوالية والعبادة واالنقطاع والكشف

وكثرة فنونه تعدد يف مثله، زمنه يف مبصر يكن مل(: " ه 636: ت)عنه اإلمام النووي  وقال
.(0)حمفوظه" 

وتفسريا، اىل قراءةتع اهلل بكتاب الشاطيب عاملا كان(: " ه 681: ت)خلكان  ابن عنه وقال .5

 البخاري صحيح عليه قرئ إذا وكان فيه، مربزا ، - صلى اهلل عليه وسلم -  اهلل رسول وحبديث 
 اللغة، علم يف أوحد وكان إليها، احملتاج املواضع على النكت وميلي حفظه، من النسخ تصحح ومسلم

 وكان...  كثريون خلق به فعوانت...  ويفعل يقول فيما خملصا املقاصد، حسن الرؤيا، بعلم عارفا
 على إال لإلقراء جيلس وال ضرورة، إليه تدعو مبا إال أوقاته سائر يف ينطق وال الكالم، فضول  جيتنب
 ُسئ ل   وإذا يتأّوه، وال يشتكي فال الشديدة العل ة ي عتلّ  وكان واستكانة، وختشُّع حسنة، هيئة يف طهارة،

.(5)"لكذ على يزيد ال العافية،: قال حاله عن

                                                                 
( هو: أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أمحد بن أيب بكر القضاعي، األندلسي، 1)

قتل على يد ملك تونس يف  ر، ولد: سنة مخس وتسعني ومخس مائة،البلنسي، الكاتب، املنشئ، ويقال له: األبار، وابن األبا
 (.773-47/776، مرجع سابق،سير أعالم النبالءالذ ه يب، انظر: العشرين من احملرم، عام مثانية ومخسني وست مائة، بتونس.)

 .4/05، مرجع سابق،طبقات المفسرين( مشس الدين الداوودي، 4)
 .44-4/41مرجع سابق، ي طبقات القراء، غاية النهاية ف( ابن  اجلزري ،7)
طبقات  أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة، ( ابن قاضي شهبة،0)

 ،بتصرف.4/00م(1938 -ه 1798)هنديا ،وزارة املعارف اهلندية،1د. احلافظ عبد العليم خان، ط ، حتقيق:الشافعية
 ،بتصرف.0/34ان، وفيات األعيان، مرجع سابق ،( ابن خ ل ك  5)
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كان إماما يف علوم  ": (1)(ه 374: ت) اجلعربي إسحاق أبو الدين برهان العالمةوقال عنه  .6

يف احلديث، تضبط نسخ  له رحلة، ناصحًا لكتاب اهلل تعاىل، متقنًا ألصول العربية، القرآن الكرمي 
،متواضعا هلل تعاىل،  يدًا يف النظم،يف تعبري الرؤيا، جمُ  صادقاالصحيحني من حفظه، غاية يف الذكاء، 

 ال جيلس لإلقراء إال متطهرًا خاشعاً الكرامات...،  منه صافية، تلوح بصرية قدوة يف الصالح، ذا
.(4")تعاىل هلل متواضعا

استوطن مصر، واشُتهر امسه، وب  ُعد  صيته، وقصده": (ه 308: ت) وقال عنه احلافظ الذهيب .3

اً، كثري الفنون، منقطع القرين، رأسًا يف القراءات، حافظاً وكان إمامًا عالمة، ذكي الطلبة من النواحي،
 تصدر وقد واالنقطاع والعبادة بالزهد، أيضا موصوفا وكان.. .للحديث، بصرياً بالعربية، واسع العلم، 

.(7)الفاضلية" باملدرسة لإلقراء
احملفوظ اسعو  ذكياً، حمققاً  نبيالً  إماماً  كان " : (0)(ه 360: ت) وقال عنه الصالح الصفدي .8

 العربية، يف أستاذاً  به، العناية كثري للحديث، حافظاً  وعللها، القراءات يف بارعاً  الفنون، كثري
 فحول هلما وخضع الركبان، هبما سارت وقد تبحره، على تدالن والرسم القراءات يف وقصيدتاه
 مربزاً  وباحلديث وتفسرياً، قراءةً  رمي القرآن الكب عاملاً  وكان ،...مهيباً  قانتاً  عابداً  زاهداً  وكان الشعراء،

 املوطأ على النكت وميلي حفظه، من النسخ يصحح واملوطأ، ومسلم البخاري عليه قرئ إذا وكان فيه،

                                                                 
 ( هو: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم، شيخنا العالمة برهان الدين أبو إسحاق اجلعربي، ولد: يف حدود سنة أربعني وست مائة.1)

الثني وسبعمائة يف له شرح كبري للشاطبية كامل يف معناه، وشرح للرائية، وقصيدة المية يف القراءات العشر، تويف سنة اثنتني وث
، حتقيق: معجم الشيوخ الكبيرشهر رمضان ) الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب، 

 .1/103م(  1988 -ه   1048مكتبة الصديق،  )الطائف، 1الدكتور حممد احلبيب اهليلة، ط
 .4/75، مرجع سابق،التهاني كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجهاجلعربي، (4)
 .1/717، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( الذهيب، 7)
 ( هو: الشيخ اإلمام البارع األديب: صالح الدين أبو الصفاء خليل بن األمري عز الدين أيبك بن عبد اهلل األلبكي الصفدي،0)

ن ْكت  اهل ْميان يف  ، وديوان شعره مشهور بأيدي الناس، وهو من املكثرين، صاحب "كان إماما بارعا، وكاتبا ناثرا، وشاعرا مشهورا
ُنك ت  الُعْميان "، و"الواىف بالوفيات" وغري ذلك، ولد سنة ست وتسعني وست مائة تقريبا، ومات ليلة األحد عاشر شوال سنة 

النجوم الزاهرة في ردي بن عبد اهلل الظاهري احلنفي، أربع وستني وسبعمائة )انظر: مجال الدين أبو احملاسن، يوسف بن تغري ب
 (.11/15م(1994-ه 1017)بريوت، املكتبة العلمية،1، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، طملوك مصر والقاهرة



111



 فيما خملصاً  املقاصد حسن بالتعبري، عارفاً  واللغة، النحو يف عصره أوحد وكان إليها، احملتاج املواضع يف
.(1)."ويفعل يقول

واسع احلافظة قوي القرحية ذكي كان الشاطيب ": ه (331: تالّسبكي)وقال عنه ابن  .9
. (4)يتوقد ذكاء" ناسكا عابدا زاهدا حنويا حمدثا مقرئا فقيها الفنون كثري احملفوظ
كان ديّناً خاشعاً ناسكاً، :"(ه 330: ت) كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو وقال .14

.(7)"كثري الوقار ال يتكلم فيما ال يعنيه
 الفنون، كثري ذكيا عالمة إماما كان: "  (0)(ه 1401: ت)التلمساين  عنه وقال .11

منقطع
.(5)" العلم واسع بالعربية بصريا للحديث، حافظا القراءات، يف القرين، رأسا

وعظموه تعظيماً بالغاً حىت أنشد ،وحكى عنه أصحابه ومن كان جيتمع به عجائب .14

 :من نظمه يف ذلك -رمحه اهلل-اإلمام احلافظ أبو شامة املقدسي 
 الش اط يبِّ  م ْصر   ش ْيخ   بُرْؤي ة  ...  ف اُزوا ُفض ال ء   مج  اع ةً  ر أ ْيتُ 
ت  ْعظ يم  ...   و يُ ْثين   ظُِّمهُ  يُ ع   ُهمْ  و ُكلُّ  اب ة   ّ الص   ك  ِّ  ح   .(6) للن يب 

 شيوخه:

                                                                 
محد ( الصالح الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ن ْكت  اهل ْميان يف ُنك ت  الُعْميان، وقف علي طبعه اإلستاذ: أ1)

 ، بتصرف.448م(ص:  1911 -ه   1749زكى بك،د.ط )القاهرة، مطبعة اجلمالية، 
حتقيق: د. حممود حممد الطناحي، د.  ،طبقات الشافعية الكبرى ( السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،4)

 .3/434 ه (1017)الرباط، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 4عبد الفتاح حممد احللو،ط
 .16/666، مرجع سابق، البداية والنهاية(ابن كثري، 7)
املؤرخ األديب احلافظ كان آية يف  ( هو: أمحد بن حممد بن حيىي بن عبد )الرمحن بن أيب العيش، أبو العباس، املقري التلمساين،0)

د ونشأ يف تلمسان )باملغرب( وانتقل إىل ول علم الكالم والتفسري واحلديث. ولد بتلمسان، وهبا نشأ، وأخذ عن عمه سعيد املقري
ه ، 1401( وتنقل يف الديار املصرية والشامية واحلجازية، تويف سنة1443فاس، فكان خطيبها والقاضي هبا، ومنها إىل القاهرة )

 (.1/473، مرجع سابق،، األعالمالزركلي مبصر ودفن يف مقربة اجملاورين.)
، وذكر وزيرها لسان نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب مد املقري التلمساين،( التلمساين، شهاب الدين أمحد بن حم5)

 .4/40م( 1988-ه 1048حتقيق: إحسان عباس، د. ط ) بريوت، دار صادر الدين بن اخلطيب،
 .4/41مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، ( ابن  اجلزري ،6)
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 علماء من مجعٍ  عن وروى حملققني،عصره ا أعالم على كوكبة من الشاطيب القاسم اإلمام أبو تتلمذ    
 منهم ما يلي: نذكر .دهره املتقنني

الشاطيب  العاص أيب بن حممد بن علي بن حممد اهلل، عبد احملقق: أيب اجملود املقرئ اإلمام .1
النفزي

 الداين، الفرس غالم ابن حممد اهلل عبد أيب عن القراءات أخذ الاليُه، ، بابن: املعروف ،( ه 560ت)
ببلدته شاطبة، وذلك قبل أن  وجودها وأتقنها القراءات الشاطيب اإلمام عليه قرأ مدة. قراءلإل وتصدر

 .(1)والّديانة باإلتقان موصوفا بلنسية، وكان إىل يرحتل
 حممد بن علي احلسن، : أبوالقراء وشيخ مقرئ العصر القدوة العالمة العامل الزاهد الثقة اإلمام .4

بن
 يف اإلقراء رئاسة إليه حىت انتهت والزمه داود أيب على قرأ ،( ه560ت) البلنسي هذيل بن علي

 .(4)احلديث منه ومسع التيسري حفظا ، كتاب عليه وعرض الشاطيب القراءات، عليه قرأزمانه. 
األنصاري احلسن أبو النعمة، بن خلف بن اهلل عبد بن الزاهد: علي احملدث احلافظ الفقيه .7

ا كان ،(ه 563ت) البلنسي
ً
 علم يف متقدًما والسنن، اآلثار ومعاين والتفسري للفقه حافظًا متقًنا عامل

 خطابة ويل والعامة، اخلاصة عند معظًما الرواية، كثري أديبا، ورًعا فاضال مفوًها، فصيًحا اللسان،
 وصنف الظمآن ري مساه جملدات عدة يف تفسريًا صنف والفتوى، اإلقراء رئاسة إليه وانتهت بلنسية،
 سبع سنة تويف األندلس، بشرق العلماء خامت وهو الرمحن، عبد النسائي سنن شرح يف معاناإل كتاب
 األصبغ وأيب الضرير، مخيس بن وموسى شفيع، بن احلسن أيب عن القراءات أخذ ومخسمائة وستني

 الشاطيب عنه روى سكرة. بن علي وأيب عتاب، بن حممد وأيب شفيع، بن امللك عبد بن العزيز عبد
. (7)املصنف عن الوليد بن غامن عن عتاب ابن عن للمهدوي دايةاهل شرح

( ه  534 ت)النفزي، الشاطيب  جعفر أبو العاص، أيب بن حممد بن علي بن حممد بن أمحد .0
أخذ

                                                                 
تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير ، والذهيب، 0/31، مرجع سابق،بناء الزمانوفيات األعيان وأنباء أ( انظر: ابن خلكان، 1)

 .14/440، مرجع سابق، َواألعالم
 .14/917، مرجع سابق ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم(الذهيب، 4)
 .1/088،089مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، ( انظر: ابن  اجلزري ،7)
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سعيد،  بن حممد اهلل عبد أيب عن فأخذ دانية إىل اإلقراء، رحل يف أباه والده، وخلف عن القراءات
. (1)كأبيه والتجويد بالضبط معروفا كان: األبار ابن قراءات، قالال الشاطيب اإلمام عنه أخذ

السلفي طاهر أبو احلافظ إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممد بن شيخ احملدثني: أمحد .5

 األرض أهل وأعلى اإلسالم حافظ املكثرين، احملدثني وخامتة املعمرين، املسندين ، بقية (ه 536ت)
مسع منه اإلمام الشاطيب احلديث باإلسكندرية  والعلم، والثقة الدين مع والقراءات، احلديث يف إسنادا

. (4)يف رحلته إىل احلج
حاذق ، مقرئ( ه 586ت)البلنسي  األموي اهلل أبوعبد مأمون بن محيد بن جعفر بن حممد .6
 اخلطيب ثابت بن احلسن أيب على بغرناطة وتال القاضي شريح عن بإشبيلية القراءات أخذ كامل،

 معشر أيب تلخيص عنه وأخذ ثعبان، بن أمحد جعفر أيب من باملرية ومسع مسرة، أيب بن اهلل عبد وأيب
 مث سريته فحمدت بلنسية، قضاء وويل وتصدر مغيث، بن احلسن أبو له وأجاز عطية، بن حممد وأيب

 تاب"ك: منه ومسع الكايف، كتاب من مساعا الشاطيب القاسم أبو احلروف عنه روى مرسية. استوطن
 ست سنة األوىل مجادى يف تويف .قتيبة وغريها البن الكاتب" و"أدب للمربد، سيبويه"، و"الكامل"

. (7)سنة وسبعون ثالث وله ومخسمائة ومثانني
تلمسان نزيل املقرئ، اإلشبيلي اهلل عبد وأبو بكر أبو سعادة، بن مفرج بن يوسف بن حممد .3

 حرب، بن العباس وأيب حممد، بن شريح احلسن يبأ عن القراءات أخذ: األبار قال ،(ه  644ت)
 مع زمانه، يف احملدثني مفيد مدير، وكان بن بكر وأيب العريب، ابن بكر أيب القاضي ومن منهما، ومسع
ن، روى وعمر عنه، الناس أخذ. ضابطا وحمدثا فاضال، مقرئا والتالوة والعبادة اخلري  الشاطيب عنه وأُس 
. (0) اتهحي يف للمهدوي اهلداية شرح

 تالميذه:

                                                                 
 .14/003، مرجع سابق، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالميب، ( الذه1)
 .41/5، مرجع سابق،سير أعالم النبالء( الذ ه يب، 4)
 .4/44،و 39/ 4مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، ( انظر: ابن  اجلزري، 7)
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهيب، 4/451،مرجع سابق غاية النهاية في طبقات القراء، ( انظر: ابن  اجلزري، 0)

 .14/1474، مرجع سابق تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم ،و الذهيب،1/715، مرجع سابق،واألعصار
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 الشاطيب علما بني القراء، وجنما يف مساء العلماء، قصده الناس من مجيع  اإلمام لقد كان       
 هؤالء : أشهر ومن حيصون، ال األقطار واألمصار، وقرأ عليه خلق

،(ه  645 حنو ت) التونسي األزدي القاسم أيب بن إمساعيل بن الرمحن األستاذ: عبد العالمة .1
 الشاطيب، على فقرأ ورحل ومخسمائة، اخلمسني بعد ولد احلداد"، "بابن املعروف " الشاطبية"  حشار  

 للشاطبية، شرحا وعمل مراكش، فسكن املغرب إىل عمره آخر يف وحتول النحوي، بري ابن من ومسع
 شرح من أول هو يكون أن "وحيتمل: اجلزري ابن قال. وعشرين مخس سنة حدود يف مبراكش مات
. (1)اطبية"الش

أمحد بن موسى بن حممد بكر أيب بن الفاضل، واملقرئ املتقن البارع :  علي األديب احلافظ .4
 فيهما وضرب ، مجع بني القراءات واحلديث،(ه  646 ت) التُّجييب الشاطيب احلسن أبو الدين مجال
 منه مسعو شاطيب ال اإلمام مبصر وصحب باملغرب، والعربية بالقراءات وافر، اشتغل وحظ واف، بسهم

 يف بدمشق بالشام، وتويف لإلقراء وتصدر ومجعاً، إفراداً  بالسبع عليه وقرأ ومنت العقيلة، منت الشاطبية،
.(4)ه  646 رمضان
، قرأ (ه  648 ت)الكردي اهلل عبد أبو الدين زين حسني بن عمر بن حممد العامل: املقرئ .7

 تويف اإلمام السخاوي، يف زمن دمشق جبامع راءلإلق وتصدر القراءات السبع على اإلمام الشاطيب،
. (7) وستمائة وعشرين مثان سنة

 علي الدين علم بدمشق اإلمام: اإلقراء مشايخ شيخ الشافعي، اللغوي النحوي املفسر املقرئ .0
بن

 السخاوي احلسن أبو اهلمداين، عطاس بن الغالب عبد بن األحد عبد بن الصمد عبد بن حممد
 فاق مصر، أعمال من بالغربية بسخا ومخسمائة ومخسني تسع أو مثان سنة ولد ، ،(ه  607ت)

 حيصيهم ال خلق عليه وقرأ بدمشق، واألدب اإلقراء رئاسة وإليه انتهت القراءات، يف زمانه أهل

                                                                 
 .1/771مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، ( ابن  اجلزري ،1)
 .17/813، مرجع سابق، شاهير َواألعالمتاريخ اإلسالم َوَوفيات الم(انظر:  الذهيب، 4)
 .4/191مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، ( ابن  اجلزري ،7)
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 من وخرج والنحو، واللغة القراءات عنه وأخذ الزمه الشاطيب، أصحاب أ ج لّ  من وهو اهلل، إال
(1) جبامعها. روتصدّ  دمشق إىل مصر



 غري القصيد " شرح يف الوصيد فتح شتهر بأنه أول شارح ملنت الشاطبية وذلك يف كتابه "ا           
قصيدة "عقيلة أتراب  كما شرح.  (4)آنفاً  مرّ  كما ، احلّداد ابن هو هلا شارح أول إن ذكر اجلزري ابن

 وله العقيلة"، شرح إىل "الوسيلة اهمس كتاب يف املصاحف رسم للشاطيب، اليت هي يف علم القصائد"
 ذلك. وغري اإلقراء، وإكمال القراء مجال كتاب

 احملاضرة للتكلف حلو مطّرحا متواضعا كان ديّنا خرّياو  ،وستمائة وأربعني ثالث سنة تويف        
 له ليس لناسا إىل حمّببا القدر كبري احلرمة وافر وكان آدم، بين أذكياء من القرحية حادّ  الّنادرة مطبوع
.(7) واإلفادة العلم إاّل  شغل

ابن الشاطيب القاسم أيب بن اهلل عبد أبو الدين مجال ف  ريُّه، بن القاسم بن العدل: حممد املقرئ .5
 سبع أو ست سنة والدار، ولد املولد املصري األصل ، الشاطيب(ه  655 بعد ت) الشاطيب اإلمام

 ابن قال إجازة، والباقي ،" ص"  سورة إىل مساعا بيهأ عن األماين حرز روى مائة، ومخس وسبعني
 عن هلا روايته إطالق اإلجازات بعض يف وقع كان وإن احلفاظ، عند مثبتا رأيناه الذي "هذا :اجلزري

 ودفن سنة الثمانني حنو وعاش مائة وست ومخسني مخس سنة بالقاهرة ، تويف (0)أعلم" واهلل أبيه،
. (5) املقطم بسفح
 أبو الدين كمال موسى بن علي بن سامل بن شجاع بن القراءات: علي يف قاآلفا مسند .6

احلسن

اإلمام صهر ،( ه  661 ت) الشافعي املصري الضرير العباسي اهلامشي الفوارس أيب بن  .3

                                                                 
 .1/568،  مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء( انظر: ابن  اجلزري ،1)
 .1/771،  مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء( انظر: ابن  اجلزري ،4)
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهيب، 3/785العماد، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، مرجع سابق  ( انظر: ابن7)

 .7/704، مرجع سابق واألعصار
 4/444مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، ( ابن اجلزري ،0)
، مرجع الوافي بالوفيات، والصالح الصفدي،  4/444مرجع سابق، غاية النهاية في طبقات القراء، ( انظر: ابن  اجلزري، 5)

 .0/404سابق ،
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 قرأ ومخسمائة. وسبعني اثنتني سنة شعبان يف زمانه، ولد يف املصرية بالديار القراء وشيخ الشاطيب،
 باجلمع عليه قرأ مث الشاطيب، على ختمة عشرة تسع يف احلارث أيب رواية سوىالقراءات السبع 

 ، انتهت-اهلل رمحه- الشاطيب تويف سورة األحقاف إىل انتهى إذا حىت عشر األربعة ورواهتم للسبعة
 بابنة تزوج العاملني اهلل وعباد الصاحلني األئمة من وكان القراء، عليه وازدحم اإلقراء رئاسة إليه

.(1) وستمائة وستني إحدى سنة يف مات وأجنب منها، وفاته بعد شاطيبال
األنصاري املصري املعايل أيب ابن الفضل أبو الدين معني الوارث عبد بن حممد بن اهلل عبد .8

 مصحف وبقارئ اللنب، فار وبابن األزرق، بابن يعرف مسن، متميز شيخٌ  (ه  660 ت)
 روى من آخر وهو ناظمها اإلمام الشاطيب، عن اطبيةالش أبيه.روى جلد لقب واألزرق الذهب،

 . (4)وستمائة وستني أربع سنة تويف الشاطيب، عن
 مؤلفات اإلمام الشاطيب:

من المية التهاين" يف القراءات السبع، وهى قصيدة ووجه األماين "حرز منت الشاطبية املسمى .1
 :قالوقد ذكر الناظم اسم القصيدة يف أحد أبياهتا  الطويل، البحر

ْرز   و مس  ْيتُ ه ا  (7)ُمت  ق ّبال   ف اْهن ه   الت  ه اين   و و ْجه       ت  ي مُّناً  األ م اين   ح 
 واعتمد فيها على ما ذكره اإلمام أيب القصائد اليت كتبت يف علم القراءات، أجل من وتعترب       
 من بيتاً، وهي(1137) أبياهتاو  املتواترة، السبع القراءات يف وهو يف كتابه "التيسري"،الداين  عمرو
 .الطويل البحر
فيها املصاحف، واعتمد رسم علم يف وهي املقاصد، أسا يف القصائد أتراب قصيدة "عقيلة .4
.بيتاً ( 498) "املقنع"، وأبياهتا كتابه يف الداين عمرو أيب  اإلمام ذكره ما على

قال فيها اإلمام الشاطيب: 

 .(1) ُعُمر ا ف ط بْ  ز ي اد اتٌ  و ف يه   ع ْمرٍو****              أيب ع نْ  عٍ ُمْقن   يف   الذ ي ن ْظم   و ه اك  

                                                                 
نكث الهميان في الصالح الصفدي، و  بتصرف، ،1/084،  مرجع سابق،غاية النهاية في طبقات القراء( ابن  اجلزري ،1)

 ، بتصرف.414،417، مرجع سابق،ص: نكت العميان
مرجع  غاية النهاية في طبقات القراء، ، و ابن اجلزري ،13/480، مرجع سابق،الوافي بالوفيات الصالح الصفدي، ( انظر:4)

 .1/040سابق،
 .34، البيت رقم 6، مرجع سابق،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 7)
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قال اإلمام الشاطيب يف مطلعها: الفواصل، علم يف رائية وهي الّزهر" "ناظمة قصيدة .7

مد ب د ْأتُ   ،(4)الز ْهر   من عيناً  اهلل بعون لتجا الزُّْهرٍ  ناظ م ة   اهلل حب 
القرآن  آي عدد يف البيان" كتابه يف الداين عمرو أيب  اإلمام ذكره ما على فيها واعتمد         

 .بيتاً ( 493)وأبياهتا" الكرمي 
بيت قال فيها ( 544) وأبياهتا .الربّ  عبد البن "التمهيد" كتاب فيها نظم ، الدالية القصيدة .0

ابن
. (7)الرب" عبد البن" التمهيد"ب  علما أحاط حفظها، خلكان: "من 

القرآن يف الواردة الظائية الكلمات فيها مجع أبيات أربعة وهو ،القرآن الكرمي  ظاءات يف ن ْظم .5
 :نصها وهذا الكرمي  

 الظل وم   بالغليظ   الظُّْفر   ظ ف ر        عظيم   غ ْيظ   ل ك ْظم   ح ظِّ  ُرب  
 كظيم   الظالم يف الظُّْهر   ظامئ          ح في ظٍ  ظ ل   ي ظ لُّ  وح  ظ ار  

 ج حيم   ُشواظُ  كالل ظى ل ْفظُهُ         ف  ظِّ  ُكلِّ  واع ظ   نِّ الظ   ي ق ظ  
 .(0)ك ري م   ظ ْهر   لع ْظم   ذا ناظر       ظ هي رٍ  ظ ْعن   النتظار   ُمْظه رٌ 

 وفاته رمحه اهلل:
جنات  قرب رحيله إىل دار البقاء، حىت الفاضلية يقرئ باملدرسة – تعاىل اهلل رمحه - يزل مل       

وكانت  املتقني األصفياء،  فاحنجبت مشسه من السماء، وبقى سنا علمه يتناقله األوفياء،عدن منزل 
 تسعني سنة اآلخرة مجادى من والعشرين الثامن العصر، صالة بعد األحد يوم -اهلل رمحه وفاته 

 صغرىال بالقرافة البيساين الرحيم عبد الفاضل القاضي مبقربة االثنني يوم وُدف ن ،(ه  594)ومخسمائة

                                                                                                                                                                                                        
 . 06، البيت رقم 5،مرجع سابق، صعقيلة أترتب القصائد في أسنى المقاصد( الشاطيب، 1)
م( 1933-ه 793، حتقيق: حممد الصادق قمحاوي، د.ط)مصر، اإلدارة العامة للمعاهد األزهريةمتن ناظمة الزهر( الشاطيب، 4)

 .1، البيت رقم7، ص
 . 0/31، مرجع سابق،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( ابن خلكان، 7)
 .4/75،76، مرجع سابق، كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني( اجلعربي، 0)
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 عمرو جامع إمام بالعراقي املعروف إسحاق أبو اخلطيب عليه وصّلى املقطم، اجلبل سفح من بالقرب
ف   أحد، عنها يتخلف مل مشهودة، جنازته يومئذ ،وكانت العاص بن  . (1)لفقده الناس وأ س 
 
 

 املسمى يةالشاطب على شرحه مقدمة يف اجلعربي إبراهيم إسحاق أبو منهم العلماء من كثري رثاه وقد
 :قال حيث"  األماين حرز شرح يف املعاين كنز" 

 املسدد اطيب الش شخص ضم ثرى  *****  ووابالً  طالً  الرضوان سحب سقت
 مؤي د   عفاف ذي طهورٌ  صبورٌ   *****  متورعٌ  بارع فريد إمامٌ 

 تقلد   م دره من امل ع فكم قدوةً  *****   الناسُ  فاختاره علمه زكا
 مؤبد   الل ظ يف يد رغ يش بع *****   اوياً  ث لد   اخلب اهلل ويل نيئا ه

 (4) مرشد   خري يا باإلكرام ت وحيي *****  وميتاً  حًيا اهلل سالم عليك
 كمال شجاع بن علي زوجة منهم أوالدا وأجنب سنة، ومخسني اثنتني -اهلل رمحه- الشاطيب عاش
  . (7)القاسم بن حممد اهلل عبد أبو ومنهم الضرير، الدين

 الشاطبية.بلمطلب الثاني : تعريف ا
" السبع القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز" املسماة ب  املنظومة االمية هي:الشاطبية        
وهى قصيدة  الشاطيب، الرُّع ْيين خلف بن ف ريُّة بن القاسم لناظمها، اإلمام نسبة ب  "الشاطبية" املعروفة

 عامر، وابن عمرو، وأبو كثري، وابن نافع،: وهم السبع، رة للقراءمجع الناظم فيها القراءات املتوات
 القراءات يف التيسري كتاب يف جاء ما على معتمدا عشر، األربعة ورواهتم والكسائي، ومحزة، وعاصم،

 .عظيمه وفوائد مهمة، زوائد التيسري يف ما على زاد الشاطيب أن إال الداين، عمرو أليب السبع
 لشاطيبقال عنها اإلمام ا

ريُ  ُيْسر ه ا و يف  ُمؤ م ال   مْنهُ  اهلل   ب ع ْون   ف أ ْجن تْ          ... اْخت ص ار ُه     ُرْمتُ  الت  ْيس 
ا و أ لْ ف   ي اءً  ف  ل ف تْ        ...      فو ائ دٍ  ب نْشر   ز اد تْ  افُ ه   تُ ف ض ال   أ نْ  و ْجه ه ا ح 

                                                                 
 .0/34، مرجع سابق،  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانان، ( ابن خلك1)
 4/73، مرجع سابق، كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني( اجلعربي، 4)
 .1/717، مرجع سابق معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( انظر: الذهيب، 7)
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ْ  ح  ْرز  "و مس  ْيُتها     .(1)قبِّال     ُمت ف  اْهن ه   الت هاين   و و ْجه         ...  نا    ت  ي مُّ " األ م اين 
 :قوله بلغ حىت باألندلس، نظمها يف بدأولقد 

ْنظُوم   ع ل ى د ل يالً        ...      ق ار ئٍ  ُكلِّ  ع ل ى ج ادٍ  أ ب ا ج ع ْلتُ 
 
 (4)أ و ال   أ و ل   امل

 حىت اإلبداع غاية فيها اإلمام الشاطيب أبدع ة، ولقدالقاهر  يف الفاضلية باملدرسة أكملها مث      
 . (7)الفن ورحاه هذا قطب غدت

بل  وأمهها، اليت نظمت يف علم القراءات، املنظومات تعد منظومة الشاطبية من أفضلكما          
 ظهري مل إذ ال نكون من املغالني إذا جزمنا أهنا أهم ما عرف من املنظومات التعليمية على اإلطالق،

مياثلها، فإهنا حبق معجزة  أن عن فضال أسلوهبا ورصانة الفاظها، عذوبة يف يقارهبا ما بعدها وال قبلها،
 الشعراء، فحول صياغتها حلسن شهد ،(0)أسلوهبا، ومل يأت أحد بعدها مبثلها إىل ُيسبق مل، شعرية

 وفريدة ي درة فنها،فهمضموهنا حذاق القراء،  وأقر ببديعالبلغاء،  أكابر نظمها جلمال وخضع
 عصرها، ووحيدة دهرها، مشرقة يف بالغتها وبياهنا.

 قال فيها اإلمام الشاطيب:
عاين   ف  ل ب ْته  ا أ ه ل تْ 

 
 ُمس ْلس ال   ع ْذباً  س اغ   م ا هب  ا و ُصْغتُ     ...      لُب اهُبا   امل

ريُ  ُيْسر ه ا و يف  ُمؤ م ال   م  ْنهُ  اهلل   ب ع ْون   ْجن تْ ف أ     ...       اْخت ص ار هُ  ُرْمتُ  الت  ْيس 
ي اءً  ف  ل ف تْ    ...      ف  و ائ  دٍ  ب ن  ْشر   ز اد تْ  و أ ْلف افُ ه ا  .(5)تُ ف ّض  ال أ نْ  و ْج ه ه ا ح 

الداللة، فلبتها عذوبة الصياغة،  وقصدت حسن املعاين، خيار فلبتها املعاين لب طلبت         
سري، فزادت فوائدها على ما يف التيسري؛ فلفت حياًء وجهها أن تفضال. هبا أرادت اختصار ما يف التي

 اشُتهر اإلمام الشاطيب وبزغ جنمه، وارتفع بني األقران شأنه، وعرف بني العلماء بعلو شأوه.
 اهلل آتاه ما مقدار علم قصيدته على وقف اجلزري: "ومن ابن العالمة قال كما هي حبق            

 من إال مقدارها يعرف ال فإنه معارضتها، عن بعده من البلغاء عجز اليت الالمية صاً خصو  ذلك، يف

                                                                 
 .31-34-69، أبيات رقم،6، مرجع سابق،صت السبعحرز األماني ووجه التهاني في القراءا( الشاطيب، 1)
 .05، البيت رقم رقم0، مرجع سابق، صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 4)
 .44/ 4،مرجع سابق،  غاية النهاية في طبقات القراء( انظر: ابن  اجلزري، 7)
 .6/090جع سابق، ، مر شذرات الذهب في أخبار من ذهب( انظر: ابن العماد، 0)
 .68،69،34، أبيات رقم 6، مرجع سابق،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 5)
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 والقبول الشهرة من الكتاب هذا رزق ولقد طريقها، على نظم ما وبني بينها قابل أو منواهلا على نظم
 بلداً  أحسب ال فإنين الفن هذا غري يف وال أقول أن أكاد بل الفن، هذا يف غريه لكتاب أعلمه ال ما

 يف طالب يبدأ فال .به نسخة من خيلو علم طالب بيت أن أظن ال بل منه، خيلو اإلسالم بالد من
 .(1)وفهمها" منظومته حبفظ إال القراءات علم

 السبب يف تأليفها: 
 "التهاين ووجه األماين حرز"  لقد قصد اإلمام الشاطيب رمحه اهلل تعاىل  مبنظومته املباركة        

 أعجوبة الدهر آخر لى طالب علم القراءات، فلخص التيسري، وسهل العسري،  فصارت يفالتيسري ع
 وأقبلوا القراءات، مصنفات من سواها الناس العصر، وغدت حرزا ألماين أهل هذا الفن، فنبذ ألهل
 تلقاها لذا العلم، وكثرة احلجم صغر مع املهمالت، وتقييد املشكالت ضبط من حوت ملا عليها

  .(4) عناية أعظم هبا وعنوا احلسن بالقبول واألمصار العصور سائر يف العلماء
 :اهلل رمحه-السخاوي  حممد بن علي احلسن أيب عنها الشيخ قال

 .(7)املين حرز لقبت ذلك أجل من...  وفيةٌ  باملراد القصيدة هذى
  عدد أبياهتا: -

 بيتاً  1137 أبياهتا عدد بلغ     
 قال اإلمام الشاطيب:

و ُكم ال زُْهرًا س ْبع ني   مائ ةٍ  و م عْ ...  ث الث ةً  ت ز يدُ  أ ْلفٌ  اتُ ه او أ بْ ي  
(0). 

 قافيتها المية  القافية: -
القصيدة من حبر الطويل وهو مكون من تفعيلتني "فعولن مفاعيلن " تتكر يف كل  العروض: -

شطر
 مرتني. 

 مضمون القصيدة:

                                                                 
 .4/47، غاية النهاية في طبقات القراء( ابن  اجلزري، 1)
 ، بتصرف .8، ص: ، مرجع سابقإبراز المعاني من حرز األماني( أيب شامة، 4)
 . 51( املرجع السابق ص7)
 1118، البيت رقم 97، مرجع سابق،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبعالشاطيب،  (0)
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وأهله مع ذكر منهجه رمحه اهلل يف  الكرمي  القرآناملقدمة: وفيها تكلم الناظم فيها عن فضل  .1
قصيدته، مع ذكر بعٍض من األخالق واآلداب.

نافع  :لألئمة السبعة، وهم املتواترةالقراءات السبع ذكر فيه الناظم أصول  القراءات:أصول  .4
 ،وعاصم ابن أيب النجود الكويف عامر الدمشقي، وابن عمرو البصري، وأبو كثري املكي، وابن املدين،

عشر، األربعة ورواهتم وعلى بن محزة الكسائي الكويف، ومحزة بن حبيب الزيات الكويف،
فيه الناظم الكلمات الفرشية املختلف فيها بني القراء السبعة من سورة  فرش احلروف: ذكر .7

وإىل أخر سورة الناس. ةالبقر 

سورتني عند اخلتم.فيه الناظم مذاهب القراء السبعة يف التكبري بني ال باب التكبري: ذكر .0

 التيسري، يف ما على القصيدة هذه من زيادات يعد الباب باب خمارج احلروف وصفاهتا: وهذا .5
 كتابه يف الداين عمرو وأب  اإلمام ذكره ما على يف هذا الباب  وقد اعتمد الشاطيب

 .(1) البيان يف أصول قراءة نافع بن عبد الرمحن" "إجياز
 
 
 

 القصيدة: شروح
 : (4) هاأشهر  كثرية، من نت الشاطبية شروحمل        

وهو من ( ه  374 ت) اجلعربي عمر بن إبراهيم الدين املعاين: لإلمام برهان كنز شرح .1
.مشهور مفيد، شرح، وأدقها وهو أحسن الشروح

 .وصاحبه الناظم تلميذ( ه 607 ت) السخاوي حممد بن لإلمام علي الوصيد: فتح .4
 أمحد بن حممد عبداهلل لإلمام أيب :(بشرح شعلة) ب  ماين املعروفاأل حرز شرح يف املعاين كنز .7

بن
 .(ه 656 ت) املوصلي بشعلة املعروف حممد 

                                                                 
 .307،مرجع سابق، ص:إبراز المعاني من حرز األماني( انظر: أيب شامة، 1)
، حتقيق: حممد كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيين ،4)
 .1/606م(1901رف الدين، ورفعت بيلكه الكليسى، د.ط )لبنان، دار إحياء الرتاث العريب،ش
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إبراهيم بن إمساعيل بن الرمحن عبد لإلمام: السبع القراءات يف األماين حرز من املعاين إبراز .0

.( ه 665) سنة املتوىف الدمشقي شامة بأيب املعروف 
القاصح بن عثمان بن علي القاسم أيب لإلمام: املنتهي املقرئ وتذكار بتديامل القارئ سراج .5

.( ه 841 ت) البغدادي 
 حممد بن احلسن بن حممد: اهلل عبد أيب لإلمام احملقق، الفريدة يف شرح القصيدة: الآللئ .6

.(ه 656 ت) .املقري الفاسي،
 عبد بن بكر أيب بن حممد نب أمحد الدين، األماين: لإلمام شهاب حرز شرح يف الداين فتح .3
 . (ه 947 ت) ، القسطالين امللك
 : (1)الشاطبية خمتصرات أشهر ومن

.بيتاً  وعشرين مخسمائة يف وهو( 365 ت) التربيزي الصمد عبد خمتصر .1
 الدمشقي، وهبان بن أمحد بن الوهاب عبد: الدين املال: أمني السبعة قراءة يف اجلال، در نظم .4

.اخلمسمائة دون :وهو (ه 368 ت) احلنفي
النحوي مالك بن اهلل عبد بن حممد: الدين مجال: األماين حرز اختصار يف املعاين حوز .7

 (ه  634 ت) 
 : (4)الشاطبية تتمات أشهر ومن

 .الفيجاطيالكناين، إبراهيم بن علي: احلسن أليب القصيدة: حلافظ املفيدة التكملة .1
 من عليها زاد ما فيها نظم بيت، مائة يف ورويها وزهنا، يف النظم حمكمة قصيدة، وهي (ه  344 ت)

.(اخل 444 أوالً  ابدأ رمحن يا حبمدك) والوجيز، أوهلا:  والكفاية، التبصرة،
اليمين، سعيد بن حممد بن أمحد: الدين شهاب املقري، للشيخ، الثالث: القراءات يف تكملة .4

 كأهنما فصارا هبا، امتزجت حبيث ؛مواضعها يف الشاطبية أبيات بني زادها (ه  879 ت) الشرعيب، 
.واحد لشخص

الشافعي، املقدسي، األسدي، إمساعيل بن يعقوب بن حملمد: القصيد زوائد يف النضيد، الدر .7

                                                                 
 .1/609، مرجع سابق،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون( حاجي خليفة، 1)
 .1/609، مرجع سابق كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون(حاجي خليفة، 4)
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 زاد ما طالع أنه فيه ذكر ( .اخل 444 مبخلوقاته علمه أحاط الذي هلل، احلمد: )أوهلا ( ه  309 ت)
 فأوردها.  األماين، حرز يف ما على ائدةز  أشياء فوجد السبع، القراءات كتب من عليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وسبب اقتصاره على السبعة. ،المطلب الثالث: منهج اإلمام الشاطبي في نظمه
 من وذلك الفريد التهاين" مبنهجها ووجه األماين "حرز الشاطيب  اإلمام قصيدة متيزت لقد       
 معا ى فيها تالءمت بديعة بطريق الكالم يف وإدماجه القراء، اختالف لضبط الرمز استخدام حيث

مستوعٌب لرموزه ومصطلحاته، مع سهولة  ملنهجه متقن إال يدركها ال اليت الرموز وظيفة مع األبيات،
 للرموز، واستعماله للنظم، ترتيبه يف -اهلل رمحه- األلفاظ وعذوبة املعاين، وفيما يلى سنوضح منهجه

 .واملصطلحات
 التهاين": ووجه األماين "حرز هشاطيب يف ترتيبه ملنظومتمنهج اإلمام الأوال : 
قصيدته مبقدمة جليلة استهلها بالبسملة والثناء اجلميل على اهلل  -رمحه اهلل-ابتدأ الشاطيب        

 .تعاىل، مثلثاً باحلمد الدائم هلل  -صلى اهلل عليه وسلم  - تعاىل، مثنيا بالصالة على نبيه 
 رمحه اهلل:قال اإلمام الشاطيب  
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 و م  ْوئ ال   ر ح  يماً  ر مْح اناً  ت  ب ار ك       ...    أو ال   الن ظْ م   يف   ْاهللُ  ب ب ْسم   ب د ْأتُ 
 ُمْرس ال   الن اس   إىل   اْلُم ْهدى حُم م دٍ       ... ال ر ض ا   ع ل ى ر يبِّ  اهللُ  ص ل ى و ث  ن  ْيتُ 

اب ة   مُث   و ع ت ْر ت ه   ْحس  ان   ع ل ى ت ال ُهمْ       ...    م نْ  ثُ مّ  الص  ح   ُوب ال   ب اخل رْي   ْاإل 
اْلع ال   أْجذ مُ  ب ه   م ْب ُدوًءا ل ْيس   و م ا       ...   دائ ماً  ل له   اْل  ح ْمد   أن   و ث  ل ثْ تُ 

(1). 
 واهتم،وأهله، أعقب ذلك  بتسمية القراء السبعة ور  القرآن الكرمي  مث ذكر بعد ذلك فضل        

يف قصيدته من ناحية رموز القراء الفردية واجلماعية، مع ذكر ما   اعتمده الذيذاكراً بعد ذلك املنهج 
 .واآلداب والنصائح من األخالق بعضٍ  مث ختم مقدمته بذكر واالحرتازات، دباألضدا قيتعل

 كثري وابن املدين، نافع السبعة، القراء منهج ذكر مث تنقل بعد ذلك إىل قسم األصول، وفيه       
 حبيب بن ومحزة الكويف، النجود أيب ابن وعاصم الدمشقي، عامر وابن البصري، عمرو وأيب املكي،
على  أبواب عدة إىل وقسمه عشر، األربعة ورواهتم الكويف، الكسائي محزة بن وعلى الكويف، الزيات

 الرتتيب التايل:
 إدغام باب الكبري، اإلدغام باب ،القرآن الكرمي  أم سورة باب البسملة، باب االستعاذة، باب       
 من اهلمزتني باب والقصر، املد باب الكناية، هاء باب كلمتني، ويف كلمة يف املتقاربني احلرفني
 باب قبلها، الساكن إىل اهلمز حركة نقل باب املفرد، اهلمز باب كلمتني، من اهلمزتني باب كلمة،
 باب التأنيث، تاء باب )قد(، دال باب )إذ(، ذال باب دغام،واإل اإلظهار باب وهشام، محزة وقف

 حروف ذكر باب و)بل(، و)هل( التأنيث وتاء )وقد( )إذ( إدغام يف اتفاقهم باب و)بل(، )هل( الم
 مذهب باب اللفظني، وبني واإلمالة الفتح باب والتنوين، الساكنة النون أحكام باب خمارجها، قربت

 الوقف باب الالمات، باب الراءات، يف مذاهبهم باب الوقف، يف تأنيثال هاء إمالة يف الكسائي
 ياءات باب اإلضافة، ياءات يف مذاهبهم باب اخلط، مرسوم على الوقف باب الكلم، أواخر على

 .الزوائد
: واتبع يف ترتيب أبوابه ترتيب سور (4)مث أتبعه بعد ذلك بالقسم الثاين وهو باب فرش احلروف        
 مبتدئا بسورة البقرة منتهيا بسورة الناس، مث ذيل قسم الفرش ببابني: الكرمي القرآن 

                                                                 
 1،4،7،0،أبيات رقم ،1، مرجع سابق،ص:القراءات السبعحرز األماني ووجه التهاني في ( الشاطيب، 1)
( فرش احلروف يقصد به: ما اختلف فيه القراء من أحرف قّل دورها وتفرقت يف سور القرآن، ومسيت بالفرش لتفرقها وانتشارها 4)

 يف سور القرآن.
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إليها،  القارئ حيتاج وصفاهتا اليت احلروف خمارج الباب األول باب التكبري، والباب الثاين باب        
 : مث ختم القصيدة بثناء، ودعاء وكان آخر ما نظمه فيها قوله

رُ  هُ  ال ذ ي ل له   احلْ ْمدُ  أ ن         ...      ر ب ِّن ا ق  ب ت  ْوف ي د ْعو ان ا و آخ   ع ال   و ْح د 
 ُمت  ن خِّال   الرِّض ا اخْل ْلق   س يِّد   ع ل ى      ...      س  ال ُمهُ  مُث   اهلل   ص ال ةُ  و ب  ْعدُ 

ْعب ةً  ل ْلم ْجد   اْلُمْخت ار   حُم م دٍ   و م ْند ال   م ْسكاً  الرِّيح   تُ ب ار يْ  ص ال ةً        ...     ك 
اب ه   ع ل ى و تُ ْبد ي و ق  ر نْ ُفال   ز ْرن ب ًا ت  ن  اهٍ  ب غ  ي ْر       ...     ن  ف ح اهت  ا أ ْصح 

(1). 
 منهج اإلمام الشاطيب يف ذكره لرموز القصيدة ومصطلحاهتا:ثانيا: 

اهلل رمحه اإلمام الشاطيب  قال .1
ا  (4)ُمس هِّال   اْلق و ايف   ن ْظمُ  هب  ا ي طُوعُ ...  ُحُروف  ُهمْ  ل ع ل   أ ْسعى ذ ا أ ن ا و ه 

اليت  رموزهم أي: حروفهم، أسعى جمتهدا يف نظم قراءات األئمة السبعة، لعل  ذا أنا أي: ها      
  . (7)أكا هبا عنهم،  تنقاد لقوايف القصيدة، يف سالسة ويسر

 قال اإلمام الشاطيب  رمحه اهلل: .4
ْنظُوم   ع ل ى د ل يالً ...         ق ار ئٍ  ُكلِّ  ىع ل   ج ادٍ  أ ب ا ج ع ْلتُ 

 
(0)أ و ال   أ و ل   امل



 رموزا" رست فضق، نصع،  كلم، حطي، دهز، أبج،" أبا جاٍد وهى:  حروف جعلت أي         
 القراء، من لألول جاد أيب حروف من األول: أي( أوال أول) أكا هبا عن القراء السبعة ورواهتم،

 األربعة والرواة السبعة، القراء عدد ينتهي أن إىل وهكذا والثالث لراويه الثاين، يه األول،والثاين لراو 
 .عشر

 . (1)الرموز إىل ثالثة أقسام  الشاطيب وقد قسم اإلمام

                                                                 
 ،1134 ،1131 ،1134ت رقم ، أبيا90، مرجع سابق، صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 1)

1137.  
 .00، البيت رقم 0، مرجع سابق، صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 4)
شرح العالمة بن حق السنباطي على ( انظر: شهاب الدين السنباطي، شهاب الدين أمحد بن أمحد بن عبد احلق السنباطي، 7)

 بن حممد حسن الزمزمي)حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، قسم الكتاب والسنه، جامعة: ام ، حتقيق: حيىيحرز األماني للشاطبي
 .444ه (ص:1018القرى،

 .05البيت رقم  0، مرجع سابق ،ص،حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 0)
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  على حدة. قارئ أو راوٍ  لكل إفراد رمز خاص ويقصد هبا: وهو احلرفية الفردية: الرموز -
 . واحد حريف رمز يف قارئ من أكثر اجتماع: اهب ويقصد :اجلماعية احلرفية الرموز -
 واحد. كلمي رمز يف قارئ من أكثر اجتماع :اجلماعية الكلمية الرموز -

 :وفيما يلى جداول هذه الرموز
 .الفردية احلرفية الرموزالقسم األول: 

                                                                                                                                                                                                        
ي في شرح حرز األماني في القراءات تقريب المعان( انظر: سيد الشني أبو فرح، خالد بن حممد احلافظ العلمي، 1)

 .45م(ص:4447-ه 1040)املدينة املنورة، مكتبة دار الزمان، 5،طالسبع

 
وراوييه لنافع( أبج)

نافع املدينأ

قالونب
ورشج

 
وراوييه كثري البن( دهز)

كثري املكيابن  د

البزيه
قنبلز

 
وراوييه عمرو أليب( حطي)

أبو عمرو البصريح

الدوريط

السوسيي

 
وراوييه عامر البن( كلم)

ابن عامر الشاميك

هشامل
ابن ذكوانم

 
وراوييه لعاصم( نصع)

عاصم الكويفن

شعبةص
حفصع

 
وراوييه حلمزة( فضق)

محزة الكويفف

خلفض
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 وهى كما يلي: اجلماعية احلرفية الرموزالقسم الثاين: 
الكوفيون ) عاصم ومحزة والكسائي (ث

القراء السبعة ماعدا نافًعاخ

الكوفيون وابن عامرذ

الكوفيون وابن كثريظ

أبو عمروالكوفيون و غ

محزة والكسائيش

 
 
 


 اجلماعية. الكلمية القسم الثالث: الرموز
 الرموز الكلمية اجلماعية

محزة والكسائي وشعبةصحبة

محزة والكسائي وحفصصحاب

نافع وابن عامرعم

 نافع وابن كثري وأبو عمرومسا
ابن كثري وأبو عمروحق

ابن كثري وأبو عمرو وابن عامرنفر

نافع وابن كثريحرمي

الكوفيون ونافعحصن

خالدق
 
وراوييه للكسائي( رست)

الكسائي الكويفر

أبو احلارثس

الدوريت
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 فائدة :        

 بني املسائل فتدل على انتهاء مسألة، مل يستعمل الناظم الواو كرمز، وذلك ألهنا ترد فاصلة           
 أخرى. واستئناف
 :اهلل رمحه اإلمام الشاطيب  قال .7

ال هُ  ُأمسْ ي احلْ ْرف   ذ ْكر ي ب  ْعد   و م نْ  ي م ىت  ...  ر ج   (1)ف  ْيص ال   ب اْلو او   آت يك   ت  ن ْق ض 
يذكر  مث فيها، املختلف القرآنية  الكلمة أوالً  أخرب أنه سيلتزم الرتتيب يف الرموز احلرفية: مبعا أنه يذكر

 متضمنة كلمات أوائل يف الرموز هذه واضعا سابقا، املذكورة احلرفية برموزهم الكلمة هذه قراء بعدها
 : (4)ملعان مفيدة

.( بسنة السورتني بني وبسمل) حنو قراءة على لثناءكا .1
.( ناصر راويه الدين يوم ومالك)  حنو قارئ على الثناء أو .4
.( لنا صرفه رووا إذ نون سالسل) حنو تعليل أو .7

 .فإذا انتهت القراءة الواردة يف الكلمة يأيت بالواو فاصلة؛ لتؤذن بانتهاء تلك املسألة  والبدء يف غريها 
:تعاىل اهلل ام الشاطيب  رمحهاإلم قال .0

و ى ج ال   إ نْ  اْلق ْيد   ع ن   أ ْست  ْغين   و بال لْفظ  ...  اتِّص اهل  ا يف   ر يب ةٌ  ال   أ ْحُرفٍ  س 
(7) 

ذكر اإلمام الشاطيب  يف هذا البيت قاعدتني: 

 املعين تبسيل ال اليت األحرف يف وذلك الفاصلة، بالواو اإلتيان عن استغا رمبا األوىل: أنه      
كقول الناظم:  مقصودها، يف الطالب يرتاب وال باتصاهلا،

و ى حي  لُّ  *... ث وى ل هُ  ي ُكون   ن صُّوا* اذْ  اف ْت حْ  ْرن  و ق     (0)وُكِّال   و خ امت    اْلب ْصر يْ  س 
و ى وحي  لُّ ...*  ث وى ل هُ  فكان له أن يقول "وي ُكون    اْلب ْصر ْي" ولكن ترك ذكر س 

                                                                 
 .06، البيت رقم 0مرجع سابق ،ص حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع،( الشاطيب، 1)
 .15ق ص: ( انظر: ابن القاصح ، سراج القارئ املبتدي وتذكرة املقرئ املنتهي، مرجع ساب4)
 .03، البيت رقم 0، مرجع سابق ،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 7)
والبيت من سورة 937البيت رقم ، 0مرجع سابق ،ص حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع،( الشاطيب، 0)

 األحزاب.
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 اصلة وذلك لزوال اللبس يف هذه املواضع.الواو الف
"عن القيد" أي ويرتك تقيدها  القرآنية  بالكلمة بالتلفظ أي "باللفظ" الثانية: أخرب أنه يستغين      
عن  وذلك يف حالة إن كان اللفظ كافيا وكشفا ذلك، حنو أو خطاب أو غيبة أو مد، أو بقصر،

اللة على املراد فإنه يأيت بالتقيد.للد يكف اللفظ  مل املقصود وموضحا له، وإن

  (1)أقسام ثالثة على والتقيد يف القصيدة
ي ْأُتوُكمْ  "و إ نْ  محزة أي: قرأ   (4)أسارى" يف أسرى "ومحزة: كقوله معا بالقراءتني يلفظ أن إما -

 ابعده وألف السني وفتح اهلمزة بضم "ُأس ار ى" مكان يف السني وسكون اهلمزة بفتح  (7)أ ْسر ى" 
بالقراءتني  معا، وعليه فكال القراءتني تؤخذ من اللفظ.  فلفظ الباقني قراءة وهي

 ، أي قرأ(0)ُخوِّال" الض مِّ  مع آتينا "وبالّتاء: كقوله األخرى ويقيد بإحدامها يلفظ أن وإما -
 بتاء  (5)كتاب" من آتيتكم "ملا قرؤوا نافعا إال السبعة وهم "خوال" من باخلاء إليهم املشار

 بنون آتيناكم يعين "آتينا" فقال نافع بقراءة مث لفظ ألف، بال والكاف الياء بني مضمومة
ألف. فقراءة املشار اليهم باخلاء أخذت من القيد، وقراءة نافع أخذت من  بعدها مفتوحة

باخلاء.  إليهم اللفظ. وعلة اللفظ هنا: أن قراءة نافع  ال تؤخذ من ضد القيد يف قراءة املشار

 ،فأخرب (6){ن اصر الدِّين  ر اويه ي  ْوم   م ال ك  }و: كقوله األخرى يقيد وال بإحدامها يلفظ أن وإما -
أن

 ما على الدين يوم مالك قرآ وعاصم، الكسائي ومها ناصر راويه: قوله يف والنون بالراء إليهما املشار 
 .الضد قبيل من فهو حبذفها القراءة للباقني فتعني األلف إثبات من به لفظ

                                                                 
 .78-73جع سابق، ص:مر  ، إبراز المعاني من حرز األماني،( انظر: أيب شامة1)
من فرش سورة البقرة 066، مرجع سابق جزء من البيت رقم حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 4)

.)  )و مح ْز ُة أ ْسر ى يف  ُأس ار ى و ض مُُّهْم ... تُ ف اُدومُهُو و اْلم دُّ إ ْذ ر اق  نُ فِّال 
 .85، جزء من اآلية رقم:سورة البقرة( 7)
من فرش سورة آل 560، مرجع سابق، جزء من البيت رقم حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 0)

.) ا  ... و ب الت اء  آت  ْينا  م ع  الض مِّ ُخوِّال   عمران )ر ْفُع و ال  ي ْأُمرُْكُمو ُروُحُه مس 
 .81جزء من اآلية رقم: سورة آل عمران،( 5)
من سورة أّم القرآن ) 148، مرجع سابق، جزء من البيت رقم حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع ( الشاطيب،6)

.) ر اٍط و السِّر اط  ل  قُ ْنُبال  ٌر ... و ع ْند  س   و م ال ك  ي  ْوم  الدِّين  ر او يه  ن ا ص 
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 :تعاىل اهلل رمحه اإلمام الشاطيب  قال .5
 (1)ُمه وِّال   ل ْيس   و األ ْمرُ  ع ار ضٍ  ل م ا...  ق  ب ْل ه ا احلْ ْرف   ك ر ر   م كا نٍ  و ُرب  

قد يكرر اإلمام الشاطيب  "احلرف" أي رمز القارئ  "قبلها"  أي قبل الواو؛ "لعارض" أي       
 على ذلك يف قافية أو حتسني معا وهو ة وزن أو تتميمإقام أو لفظ لضرورة تقتضي ذلك، كتزيني

 : (4)نوعني
 .ع ال وُعال ح ال، ُحال: كقوله بعينه فيكرره ملفرد الرمز يكون أن: أحدمها      
العال، ف"مسا" رمز  مسا: كقوله اجلماعة تلك من لواحد يرمز مث جلماعة الرمز يكون أن: والثاين      

لإلمام نافع، فأعاد رمز اإلمام  عمرو، األلف يف قوله "العال" رمز وأبو كثري، وابن لكل من  نافع،
 .نافع مع أنه داخل يف قوله "مسا"

إىل لبس يف  ييؤد أن تكرار تلك الرموز ليس أمرا مفزعا؛ حيث أنه ال أي ،"مهوال ليس واألمر
 املراد..
  :تعاىل اهلل رمحه اإلمام الشاطيب  قال  .6

 . (7)ف  ْيص ال   ب اْلو او   و اْقض   ش ْرط ي ع ْند   ف ُكنْ ...  ك ْلم ةٌ  ب  ْعدُ  أ وْ  ْبلُ ق    م نْ  أ ت تْ  و م ْهما  
 من ألكثر هبا يرمز الثمانية اليت الكلمية الرموز بعد أو قبل من احلرفية الرموز أتت مهما يعين       
 الرمز من واحد كل ابقاء من عليه ما اشرتطه واصطلحت على فكن "عند شرطي" أي: قارئ،
 .  (0) مسالة كل انتهاء عند فيصال بالواو واقض منه، وأريد له وضع ما على داال لكلميوا احلريف

 من ؛ وعليه فكل لكلميأن الناظم لن يلتزم ترتيبا معينا عند اجلمع بني الرمز  احلريف والرمز ا واملقصود
 اجتمعا، او خراآل عن منهما كل انفرد سواء له وضع ما على يدل لكلميوا احلريف، الرمز

 منهما. بكل أريد الذي املعا من شيئا ال يغري فاجتماعهما
 : تعاىل اهلل رمحه  الشاطيب اإلمام قال .3

                                                                 
 .08، البيت رقم ،0،ص مرجع سابق حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع،( الشاطيب، 1)
 .167/ 1السخاوي، فتح الوصيد يف شرح القصيد، مرجع سابق،   ( انظر4)
 .56، البيت رقم ،5، مرجع سابق ، ص حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 7)
، حتقيق: مجال في شرح القصيدة الآللئ الفريدةعبد اهلل حممد بن احلسن بن حممد الفاسي،  ( انظر: مجال الدين الفاسي،0)

 .39/ 1الدين حممد شرف، د.ط ) طنطا، دار الصحابة للرتاث(
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دٍّ  ذ ا كان   و م ا ه   ف إ ينِّ  ض  دِّ مْ  غ يّن  ...  ب ض   (1)ل ت  ْفُضال   ب الذ كاء   ف  ز اح 
 عن الضدين أحد بذكر  يستغا فإنه ،ضدين بني فيها خمتلف القرآنية  الكلمة كانت إذا أي:       

 يذكر كما ، اآلخر على يدل الضدين أحد حيث أن خراآل عن يسكت و اختصارا، خراآل
 .  (4) الباقني عن يسكت و احلرف هذا أصحاب

واملقصود من ذلك أن القراءة إذا قيدها، فإما أن تكون تلك القيود أضداداً، أو غري أضداٍد،       
خر وراويه، مثال ذلك قول ذكر أحد الضدين ونسبه لراويه، ويسكت عن الضد اآل فإن كانت أضداداً 

" ش اي ع   اْلغ ْيبُ  ي  ْعُبُدون   الناظم: "و ال      (7)ُدْخُلال 
الل ه " إ ال   ال ي  ْعُبُدون   " كثري وابن والكسائي محزة وقرأ       

 بتاء الباقون وقرأ ، الغيب" بياء (0)
وسكت عن  تغا بذكر أحد الضدين وهو الغيب ونسبه لرواته "شايع دخلال"اخلطاب من الضد، فاس

 الضد اآلخر ورواته وهم الباقون.
وإذا كانت القيود ليست أضداداً فإنه يذكر القيدين معا، ولكنه ينسب أحدمها لراٍو يذكره، وال        

ْ  "و أ ْرن ا: ذلك مثال ،خريذكر راوي القيد اآل ي داً" ُدمْ  ْلك ْسر  ا س اك ن ا و أ ْرين 
فقيد الراء بالقيدين معا   (5)

 كثري ل" دم يدا" ومها ابن قراءة السكون  أضداداً، مث نسب ليست "ساكن الكسر" ذلك ألن القيود
 .  (6)والسوسي، وسكت عن  من قرأ بالكسر وهم الباقون

  أقسام األضداد يف القصيدة:
 تنقسم األضداد يف القصيدة إىل قسمني:

خر كل واحد من الضدين يدل عليه اآل أي  "املطردة املنعكسة"األضداد القسم األول وهو:          
اإلمام الشاطيب . بينها . ويندرج حتتها ما أخا

                                                                 
 .53، البيت رقم 5، مرجع سابق ،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 1)
 .1/81،مرجع سابق، الآللئ الفريدة في شرح القصيدة( انظر: مجال الدين الفاسي، 4)
من سورة البقرة )خ ط يئ ُتُه 067، مرجع سابق، جزء من البيت رقم حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع، ( الشاطيب7)

.) يُد ع ْن غ رْي  ن اف ٍع ... و ال  ي  ْعُبُدون  اْلغ ْيُب ش اي ع  ُدْخُلال   الت  ْوح 
 .87، جزء من اآلية رقم:سورة البقرة( 0)
من سورة البقرة )و أ ْرن ا 085، مرجع سابق، جزء من البيت رقم ه التهاني في القراءات السبعحرز األماني ووج( الشاطيب، 5)

.) ْ س اك ن ا اْلك ْسر  ُدْم ي داً ... و يف ُفصِّل ْت يُ ْرو ي ص فاً د رِّه  ُكال   و أ ْرين 
 .1/199 ( انظر: ابن آجرُّوم، فرائد املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين، مرجع سابق،6)
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 كان اجلزم ذكر فإذا الرفع، مع كاجلزم"  منعكسة غري مطردة" أضدادالقسم الثاين وهو:         
 .النصب ضده نإ حيث  اجلزم ضده يكن مل الرفع ذكر إذا و تنعكس، وال الرفع ضده

 لألضداد. ةوفيما يلى جداول توضيحي
 "املنعكسة املطردة"األضداد 


الق    صرامل     د

احل    ذفاإلثب    ات

اإلم     الةالف ت    ح

اإلظه    اراإلدغ    ام

ترك اهلم  زاهلم     ز

إب قاء احلركةالن    ق ل

احلركةإت مام االختالس
التأن    يثالتذك   ري

اخلط    ابالغي     ب

التشديد)التثقيل(اخلفة)التخفيف(

اإلفراد)التوحيد(ال ج م    ع

ترك التنوي  نالتن    وي ن

اإلس ك   انالت  حري   ك

الشاطيب  بينها ىخآ اليت األمور

 خا بينها الشاطيبآاألمور اليت 


الي    اءالن   ون
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الكس   رلفت    حا

 اخلف   ضالن   صب


  "  غري منعكسة مطردة" أضداد
 "غري منعكسة مطردة" أضداد


 
اجل     زم

 
الرف    ع

 الض      م


الفت     ح

 الرف     ع


الن    صب



 :اهلل رمحه الشاطيب اإلمام قال .8
 (1)ُمْشك ال   ل ْيس   إ ذْ  اجلْ ْمع   يف   ب ه   ر م ْزتُ ....      م ا ب ُكلِّ  آيت   احلْ ْرف   وب  ْعد   و قْبل  

 قبل لكلميا بالرمز يأيت فقد بالرتتيب، فيها يلتزم لن الكلمية الرموز أن الشاطيب اإلمام أخرب       
 . (4)بعدها، خبالف الرموز احلرفية فإنه يلتزم الرتتيب فيها كما تقدم أو القرآنية  الكلمة
 :تعاىل اهلل رمحه  الشاطيب اإلمام قال .9

ْيداً  ُموض حاً  ب ه  ...  ن ْظُمهُ  ي ْسم حُ  ح ْيثُ  ُأمس ِّي و س ْوف   و خُمْو ال   ُمع مًّا ج 
(7) 

 بذلك. النظم مسح إذا يرمز له، وال الراوي، أو القارئ باسم الشاطيب اإلمام يصرح أي: قد       
 :تعاىل اهلل رمحه  الشاطيب اإلمام قال .14

 و يُ ْعق ال   ف  ُيْدر ى ُيْسم ى أ نْ  بُد   ف ال  ...  م ْذه بٌ  يه  ف   ل هُ  ب ابٍ  ذ ا كان   و م نْ 

                                                                 
 .60، البيت رقم 6مرجع سابق ،ص حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع،( الشاطيب، 1)
، حتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن ، شرح الشاطبية( انظر: السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي4)

 .49)القاهرة، مؤسسة قرطبة( ص:1قطب،ط.
 .65، البيت رقم 6، مرجع سابق ،صماني ووجه التهاني في القراءات السبعحرز األ( الشاطيب، 7)



124



 دون بامسه يصرح فانه  أحد فيه يشاركه مل و ما بباب الراوي أو القارئ انفراد حالة أي: يف        
  .الرمز استخدام
 تنبيهات:

 األمر. غالب يف دوهنما إلمامهما فالرمز قراءة على الراويان اجتمع إذا .1
 معه. رمز ال به املصرح
 الثانية بعد يسمى وتارة منهما قراءة لكل يسمى فتارة واحد لقارئ قراءتان اجتمعت إذا .4

 هلما. التسمية فتكون
 يف ذكرها على  منه اتكاال وذلك ، القراء عن الرواة طرق مقدمته يف الشاطيب يذكر مل .7

 من ليسلم طرقه يعرف أن كتاب مبضمن قرأ من كل على يتحتم أنه العلم مع التيسري،
 طريق اقتصر كل من اإلمام الشاطيب يف قصيدته، واإلمام الداين يف تيسريه، على الرتكيب، وقد

 راو. لكل واحد
 : (1)وفيما يلى جدول طرق الشاطيب للرواة األربعة عشر 

 الطريق الراوى
 هارون بن حممد نشيط أيب ( قالون)
 األزرق يوسف يعقوب أيب ( ورش)

 حممد بن إسحاق ربيعة أيب ( البزي)

 جماهد بن أمحد بكر أيب ( قنبل)
 عبدوس بن الرمحن عبد الزعراء أيب ( الدوري)

 جرير بن موسى عمران أيب ( السوسي)

                                                                 
، حتقيق: مجال الدين حممد شرف، و إرشاد المريد إلى مقصود القصيد في القراءات السبع( الضباع، على حممد الضباع، 1)

 .19/ 18عبد اهلل علوان، د.ط ) طنطا، دار الصحابة للرتاث(ص:  
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 احللواين يزيد بن أمحد احلسن أيب ( هشام)

 األخفش موسى بن هارون اهلل عبد أيب ( ذكوان ابن)

 الصلحي آدم بن حيىي زكريا أيب ( شعبة)
 الصباح بن عبيد حممد أيب ( حفص)
 إدريس احلداد احلسن أيب عن، بريان بن عثمان بن أيب احلسن أمحد ( خلف)
 اجلوهري شاذان بن حممد بكر أيب ( خالد)
 البغدادي حيىي بن حممد اهلل عبد أيب ( احلارث أبو)
 النصييب حممد بن جعفر الفضل أيب (دوري الكسائي)

 

 الشاطبي على السبعة :سبب اقتصار اإلمام 
دون العشرة، فريجع إىل أن اإلمام القراءات السبع أما السبب يف اقتصار الشاطيب على        

الداين مصدره األساسي، ومرجعه  عمرو الشاطيب جعل كتاب التيسري يف القراءات السبع أليب
ت السبع  فنظم ما فيه من بنا عليه قصيدته "حرز األماين ووجه التهاين" يف القراءا الذيالرئيسي، 

أحكام وقواعد، وأضاف برباعته بعض املسائل والفوائد، فلخص هبا التيسري، وذلل هبا العسري، 
فجاءت مستوعبة ألصلها، بديعة يف نظمها، كثرية الفوائد، عظيمة املقاصد، مل يقتصر  فيها على ما 

 يف التيسري بل أضاف إليها بعض الفوائد والزوائد.
إلمام اجلعربي "وخص كتاب التيسري ألنه روايته، ومجع بني االختصار والتنظيم تسهيال على قال ا     

  (1)الطلبة"
 :اهلل رمحه  الشاطيب اإلمام ويف ذلك قال

ريُ  ُيْسر ه ا و يف ْنهُ  اهلل   ب ع ْون   ف أ ْجن تْ ...  اْخت ص ار هُ  ُرْمتُ  الت  ْيس   (4)ُمؤ م ال   م 

                                                                 
 .4/103، مرجع سابق،اني في شرح حرز األماني ووجه التهانيكنز المع( اجلعربي،  1)
 .68، البيت رقم 6، مرجع سابق ،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 4)
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 الشاطبية ومكانتها في علم القراءات وثناء العلماء عليها. المطلب الرابع :أثر
وقبلة  فهى كعبة أهل هذا الفن لقصيدة الشاطبية أثر بالغ، ومكانة عالية يف علم القراءات        
ومل يُؤثر عن منت علمي أنه حظي مبثل ما حظيت به هذه القصيدة املباركة، وما ذلك إال ،مريديه

حبفظها،  يتباهون ألجلها، وراحوا سواها ما الناس فلقد نبذ ظمها،إلخالص ناظمها، وبديع ن
، حىت أصبحت املرجع األساسي هلذا الفن يف مجيع البلدان واألمصار،  يف اقتناء نسخها بقونويتسا

 مصر أهل إىل هذا الفن إال بعد حفظها وفهمها، ولقد كان ونال يلجوغدا طالب علم القراءات 
ورأوا جالل قدرها، وعظيم نفعها،  قصيدة الشاطبية ظهرت فلما ، (1)"انالعنو " حيفظون ما كثريا

 . (4)غريها  على كمال مقصودها، آثروهاو وعذوبة لفظها، 
 اولقد تتبع العالمة ابن خلدون تتطور علم القراءات يف املغرب فجعل ظهور الشاطبية علم        

 العصور من (7)يليه فيما ذلك بعد ظهر مثّ  بارزا، ومنعرجا هاما، يف تطور فن القراءات، فقال: "
 فنظم وتلخيصه، عمرو أبو دّونه ما هتذيب إىل فعمد شاطبة، أهل من ف ريُّه بن القاسم أبو واألجيال

 قصده ما ليتيّسر عليه أحكمه؛ ترتيبا( د ج أب) حبروف القرّاء أمساء فيها لغز قصيدة يف كّله ذلك

                                                                 
ه (، 055( هو: كتاب "العنوان يف القراءات السبع"، أليب طاهر: إمساعيل بن خلف املقري، األنصاري، األندلسي )املتوىف: 1)

، مرجع سابق، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونابن خلكان: وهو عمدة يف هذا الشأن )حاجي خليفة،  قال
4/1136) 
 .47د.ط )بريوت، دار الكتب العلمية(ص: إبراز المعاني من حرز األماني"،( إبراهيم عطوة عوض، مقدمة حتقيقه لكتاب "4)
 كتاب التيسري يف القراءات السبع.( "يليه" أي يلى :اإلمام أبو عمر الداين صاحب  7)
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 وعين حسنا، استيعابا الفنّ  فيها فاستوعب نظمها، لألج للحفظ أسهل وليكون االختصار، من
  .(1)واألندلس" املغرب أمصار يف ذلك على العملوجرى  املتعّلمني  للولدان وتلقينها حبفظها الّناس
 هذا سهل تعاىل اهلل إن"شامة  أبو ولقد اجته الناس إليها لسهولة حفظها، وعذوبة لفظها، قال      
 قصيدته من -اهلل رمحه- الشاطيب القاسم أبو الزاهد العامل اإلمام الشيخ مهنظ مبا طالبيه على العلم

 سواها الناس فنبذ العصر، ألهل أعجوبة الدهر آخر يف نبغت اليت األماين"، حبرز املنعوتة" املشهورة
وتقييد املهمالت، مع صغر  املشكالت، ضبط من حوت ملا عليها وأقبلوا القراءات، مصنفات من

 .(4)ثرة العلم"احلجم، وك
 القراءات: علم يف ومكانتها الشاطبية أراء بعض العلماء حول أثر أذكر يلى وفيما
كان أول من أثا عليها وبني مكانتها هو ناظمها اإلمام الشاطيب حيث قال: .1

 اجْل  ال   م ْيُمون ة   ح  ْسن اء   إل ْك م اهل  ا   ...مب  نِّه     ال ك ر ميُ   الل هُ  و ف ق   و ق دْ 
ائ  ةٍ  و م عْ    ...ث ال ث ًة    ت  ز يدُ  أ لْ فٌ  و أ بْ ي ات ُه ا ْبع  ني   م   و ُكم ال   زُْه راً  س 

ي تْ  و ق دْ  ن ْه ا ُكس   م فْ ص ال   ع ْور اء   ُكلِّ  ع نْ  ع ر ي تْ  ك م ا    ...ع  ن اي ًة    اْلم ع اين   م 
 م ْقو ال   اهْلُ ْجر   م  ْنط ق   ع نْ  ُمن  ز ه  ةً    ...س ْهل ًة    اخْل ْلق   يف   اهلل   حب  ْمد   و مت  تْ 

 جت  مُّال    و يُ ْغض  يْ  ي  ْع ُفْو  ث ق  ةٍ  أ خ ا   ...ُك ْفؤ ه ا    الن اس   م ن   ت  ْبغ يْ  و لك ن  ه ا 
 .(7)ت أ وُّال    أ ْحس  نْ  األ ن ف اس   ط يِّب   ف  ي ا   ... و ل  ي ِّه ا   ُذنُ وبُ  إ ال   هل  ا و ل ْي س  

يف شرحه على الشاطبية "وما علمت كتابا يف هذا الفن   (ه 607: ت)قال اإلمام السخاوي  .4
منها أنفع، وأجل قدرا وأرفع، إذ ضمنها كتاب التيسري يف أوجز لفظ وأقربه، وأجزل 

اختص به  الذيمث قال" والتيسري كتاب معدوم النظري، للتحقيق .نظم وأغربه
الصبح، وجوادُّه متضحة غاية اإلتضاح. وقد أربت  والتحرير. فحقائقه الئحة كفلق

                                                                 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر  ( ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي،1)

-1/554م(1988 -ه   1048)بريوت، دار الفكر، 4ط. ، حتقيق: خليل شحادة،ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر
557. 

 .8، مرجع سابق، ص:إبراز المعاني من حرز األمانيامة، ( أيب ش4)
 .1165-1164،األبيات رقم 97، مرجع سابق،صحرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع( الشاطيب، 7)
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نقال وقال أيضا:  (1)هذه القصيدة عليه وزادت، ومنحت الطالبني أمانيهم وأفادت"
 هذه من الستنبطوا بركة أو خري أصحايب يف كان عن شيخه اإلمام الشاطيب قوله" لو

 .  (4)يل" ختطر مل معاين القصيدة
.(ه 656 ت)"  األماين حرز شرح يف املعاين كنز لي صاحب "املوص اهلل عبد أيب اإلمام قال .7

"ومما صنف يف هذه الصناعة الشريفة غري مشقوق غباره، وال مصطلي بناره، هو التأليف املنيف  
 . (7)املوسوم "حبرز األماين ووجه التهاين" للشيخ املتبحر النحرير الويل أيب القاسم الضرير "

 أول " وهي(ه 665: ت)األماين"  حرز من املعاين حب "إبرازقال عنها اإلمام أبو شامة صا .0
 ومل القلم، وجريان احللم بلوغ قبل وذلك العزيز، الكتاب بعد حفظته وجيز مصنف

إتقان معرفة ما احتوت عليه من املعاين، وإبراز ما  طالبا اآلن إىل الزمان ذلك من أزل
 معانيها ومن ن فوائدها باب،أودع يف ذلك احلرز من األماين، وكل حني ينفتح يل م

 . (0)حساب يف يكن مل ما
 يف الزمان هذا قراء عمدة وهي اإلبداع، كل فيها أبدع " لقد( ه 681: ت) قال ابن خلكان .5

 على مشتملة وهي ومعرفتها، حفظها ويقدم إال بالقراءات يشتغل من فقل نقلهم،
 . (5)ا"أسلوهب إىل سبق أظنه وما لطيفة، خفية وإشارات عجيبة رموز

 الناس استعمل "وقد (ه 374: ت) (6)التجييب علي بن حممد بن يوسف بن القاسم قال أبو .6
 ناظمها، نية حلسن  القراء من مجلة هبا اهلل ونفع فيها، إعواز على القصيدة هذه كثريًا

                                                                 
 5-0/ 1( السخاوي، فتح الوصيد يف شرح القصيد، مرجع سابق 1)
 .8ص:، مرجع سابق، إبراز المعاني من حرز األماني( أيب شامة، 4)
: املعروف ب  )شعلة(، كنز المعاني، شرح حرز األماني( أيب عبد اهلل املوصلي، أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد املوصلي، 7)

 .7م(ص4441-ه 1044)بريوت، دار الكتب العلمية،  1حتقيق: الشيخ زكريا عمريات، ط
 .8، مرجع سابق، ص:إبراز المعاني من حرز األماني( أيب شامة، 0)
 .0/34، مرجع سابق،  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( ابن خلكان، 5)
ومسع ببلده وحج فسمع من  اإلمام احملدث الرحال علم الدين التجييب السبيت النجار، ولد يف حدود السبعني وست مئة، ( هو:6)

ث عن مائة شيخ وحصل أصوال وكتبا وله فضيلة العراقي، وابن عساكر، وابن القواس، وغريهم، قال الذهيب: خ ر جُت له مائة حدي
الدرر الكامنة في  ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،بن حجر العسقالينه ( )ا374جيدة)تويف: 

 (.0/484"م1934ه / 1794 ،جملس دائرة املعارف العثمانية، اهلند"4،طحممد عبد املعيد ضان ، حتقيق:أعيان المائة الثامنة
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 اهلل وينفعه إال هذه قصيديت أحد يقرأ ال: يقول كان أنه به، ونفع اهلل رمحه عنه نقل
 . (1)سبحانه" هلل نظمتها ألين ا،هب وجل عز

 يف ثنائه على قصيدة الشاطبية: (ه 374: ت)اجلعربي  إسحاق أبو الدين برهان قال العالمة .3
 فر ب  ...   للظ     مْ ز  الْ ف   ة  ع  ب ْ الس   ل  قْ ن    ت  مْ ا رُ ا م  ذ  إ  

ُ
 اين  م  األ   ز  رْ  ح  ين  امل

 ز  ج  
ُ
 اين  ه  ه الت   جْ  و  يف   اهُ د  سْ ا أ  ...   مب      رْيٍ خ   ل  كُ   ف  ن  ص  ى اهلل امل

 . (4)اين  ا املع  ه  ت ْ ب  ل  ت ف   دْ ا  ن   دْ ...   و ق     يداً ض  ا ن  رًّ دُ  تْ ك  ح   اظٍ ف  لْ أ  ب  
مل السبع، القراءات يف " الشاطبية( ه 330: ت)كثري  بن عمر بن إمساعيل الفداء قال أبو .8

 . (7)بصري" ناقد كل إال إليها يهتدي ال  كنوز الرموز من وفيها فيها، يلحق وال إليها يسبق 
 

يف شرحه لطيبة النشر يف القراءات  (ه 877: ت) اجلزري ابن اخلري أبو الدين قال مشس .9
والفضل للمتقدم حيث  املتقدم، هو ناظمها أن األماين" حرز كمال العشر " ووجه

  واآلخذ الباب هلذا الفاتح أنه
 إال وصل ما إىل األرجوزة هذه احبص وصل وما املصطلح، ذلك ومقرتح بأسباب فضل كل من

 ومل الرتبة هذه إىل يصل مل ولواله الكتاب، يف كان منذ الصغر حالة له وحفظه الكتاب، ذلك بربكة
 اآلخرة الدار يف ويبوئه والغفران بالرمحة يتغمده تعاىل فاهلل حبة، وال نصيب العلم هذا من له يكن
  (0)".اجلنان أعلى

.  مسعت غري (ه 1401: ت)(5)حيىي بن أمحد بن حممد بن أمحد الدين قال شهاب .14
رمحه –  (1)املقري  مرة شيخنا اإلمام علم األعالم، املفيت عمنا سيدى سعيد بن أمحد

                                                                 
حتقيق: عبد احلفيظ  ،برنامج التجيبي ( علم الدين التجييب، القاسم بن يوسف بن حممد بن علي التجييب البلنسي السبيت،1)

 .04م(ص: 1981منصور، د.ط)ليبيا، الدار العربية للكتاب،
 4/73، مرجع سابق،  كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني( اجلعربي، 4)
 .16/665،666، مرجع سابق، البداية والنهاية، ( ابن كثري7)
حتقيق: الشيخ أنس  شرح طيبة النشر في القراءات العشر،( أبو اخلري ابن اجلزري، أمحد بن حممد بن حممد بن يوسف، 0)

 .46م(ص: 4444 -ه   1044)بريوت، دار الكتب العلمية ،4مهرة، ط
املؤرخ األديب احلافظ، صاحب )نفح الطيب يف غصن  س املقري التلمساين:أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي، أبو العبا ( هو:5)

األندلس الرطيب( يف تاريخ األندلس السياسي واألديب. ولد ونشأ يف تلمسان )باملغرب( وانتقل إىل فاس، فكان خطيبها والقاضي 
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للقاضي عياض، وحرز -ما ألف يف امللة احملمدية، مثل كتاب الشفاء يقول : -اهلل
  . (4)األماين للشيخ أىب القاسم الشاطيب"

 (7)الفاسي اجلعفري الثعاليب احلجوي حممد بن العريبّ  نب احلسن بن قال حممد .11
 أبدع بيتا، وثالثة وسبعون بيت ومائة بيت ألف" القراءات يف األماين حرز" "نظم( ه 1736: ت)

 إليها، يسبق مل اليت والرموز األسلوب جهة من أو الفن، جهة من سواء اإلبداع، كل فيه الشاطيب
 يف العظيم القرآن الكرمي  حلفظ قرينا حفظها أصبح حىت ومغارهبا ضاألر  مشارق يف القراء عمدة وهي

. (0)اآلن" إىل زمنه من السبع القراءات حصل رموزها وفهم حفظها ومن اإلسالم، مكاتب
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        
ه  1401 ويف مبصر ودفن يف مقربة اجملاورين، سنة( وتنقل يف الديار املصرية والشامية واحلجازية، وت1443هبا. ومنها اىل القاهرة )

 (. 473/ 1، مرجع سابق،األعالم)الزركلي، 
( هو: سعيد بن أمحد املقري، أبو عثمان: عامل تلمسان يف وقته، ومفتيها ستني سنة، وخطيب مسجدها األعظم مخسا وأربعني 1)

عن والده وعبد الواحد الونشريسي وغريمها. تويف سنة وعم صاحب " نفح الطيب " ولد بتلمسان وهبا نشأ وتعلم. أخذ سنة، 
"بريوت، مؤسسة نويهض 4،طِمن َصدر اإلسالم َحّتى الَعصر الَحاِضر -ُمعجُم أعالم الجزائِر ه  )عادل نويهض، 1411

 (.714م" ص:  1984 -ه   1044الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر، 
، اجلزء أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضين أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي، ( أبو العباس املقري التلمساين، شهاب الد4)

حممد بن تاويت، د.ط )الرباط، صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي املشرتك بني اململكة املغربية،  –الرابع، حتقيق: سعيد أمحد أعراب 
 .0/431ودولة اإلمارات املتحدة(  

بن حممد احلجوي الثعاليب اجلعفري الفاسي: من رجال العلم واحلكم، من املالكية السلفية يف  ( هو: حممد بن احلسن بن العريبّ 7)
 - 1741املغرب. من أهل فاس سكن مكناسة وجدة والرباط. ودرس يف القرويني. أسندت إليه سفارة املغرب يف اجلزائر )

 6/96، مرجع سابق ،األعالمه  )الزركلي، 1763تويف سنة  ( وويل وزارة العدل فوزارة املعارف، يف عهد )احلماية( الفرنسية1747
.) 
، الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي( حممد بن احلسن بن العريّب بن حممد احلجوي الثعاليب اجلعفري الفاسي، 0)

 .67ص 0ه ( 1705د.ط.)الرباط، مطبعة إدارة املعارف،



131



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الثاين الفصل
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 والقراءات القرآن الكريم : طرق تلقي نيالفصل الثا               
 مبحثين على ويحتوى                       

 القرآن الكرمي . تلقي طرق: املبحث األول                           
 .القراءات لتلقى التطبيقية الطرق: الثاين املبحث                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133



 
 
 
 
 
 
 
 

 القرآن الكريم .المبحث األول: طرق تلقي 
 وحتته ثالثة مطالب     

 القرآن الكرمي. تالوة آداب : األول املطلب            
 .واملقرئ القارئ آداب :املطلب الثاين           

 القرآن الكرمي. تلقي طرق املطلب الثالث:          
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 :القرآن الكريم المطلب األول: آداب تالوة 
اهلل سبحانه، وتعظيمه من تعظيم اهلل كالم اهلل سبحانه، واألدب معه أدب مع القرآن الكرمي         

أن يهيئ نفسه لتحصيلها، والتمسك والتحلي هبا، ، و سبحانه، وحري باملسلم أن يتعلم هذه اآلداب
 لتكون تالوته أرجى للثواب والقبول عند اهلل سبحانه، ومن هذه اآلداب:

 عاىل: يبتغى بذلك وجه اهلل ت القرآن الكرمي أن يقرأ  .1
 القرآن الكرمي بتالوته رضاه سبحانه وتعاىل، وما أعده اهلل سبحانه وتعاىل لقارئ فيقصد            

اً تعاليمن ثواب وأجر عند اهلل تعاىل، فال يقصد بتالوته أجرًا دنيوياً، وال عرضًا زائاًل، وال مدحًا وال 
ال . ق(1)خرين، وال توصاًل إىل غرض من أغراض الدنيا، مما يشوب اإلخالص ويدنسهعلى اآل
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ںگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 ڱ  ڱ تعاىل:}

 .(4){   ہ  ہ  ھ   ھ
التدبر واخلشوع عند التالوة: .4

 ،القرآن الكرمي ب لعنايةلالذين اختصهم  وخاص ُتهُ  اهلل أهلُ  هم القرآن الكرمي  أهل ن  إ        
بُّر ه ، رتيل ه  وت بقراءته واالهتمام  القلب ناظر حتديق: "القيم ابنكما ذكر   التدبرو  ،والعمل مبا جاء به وت د 

يف  القرآن الكرمي ا ألهل أشد نفع شيء فال يوجد  (7)"وتعقله تدبره على الفكر ومجع معانيه، إىل
ن به املؤمن هو احلصن الذي يتحص بل إن تدبر كتاب اهلل ،من تدبر كالم اهلل تعاىل دنياهم وأخراهم 

 على الفكر ومجع ،تعاىل هكتاب  يف التأمل إطالةف د عليه وطأة احملن،توتش ،ريح الفنتعليه  هتب ماعند
 والعلوم السعادة كنوز مفاتيح يده يف ضعوتت والشر، اخلري معامل على القلب تطلع آياته، معاين

                                                                 
) 0، حتقيق: حممد احلجار، طالتبيان في آداب حملة القرآنشرف النووي،  ( انظر: النووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن1)

 .70م( ص: 1996-1013بريوت، دار ابن حزم، 
 44، اآلية: سورة الشورى(4)
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ( ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، 7)

 1/009م(1996 -ه   1016)بريوت، دار الكتاب العريب،7، حتقيق: حممد املعتصم باهلل البغدادي،طنوإياك نستعي
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ويزداد  ،يثبت إميانهف ،احلساب والعذاب، و والنار واجلنة واآلخرة الدنيا صورة فريي بنور قلبه ، النافعة،
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   }  قال تعاىل: جوارحه وأعماله، وتستقيميقينه، 

: - عنه اهلل رضي - حذيفة روى تلك هي احلكمة من إنزاله ،وغاية املقصود من تالوته (1){  چ
 تسبيح فيها ةبآي رم إذامرتساًل  يقرأ فكان ليلة ذات - وسلم عليه اهلل صلى- النيب مع صلى أنه"

 عليه اهلل صلى- النيبعملي من  تطبيق فهذا  (4)"تعوذ بتعوذ مر وإذا سأل، بسؤال مر وإذا سبح،
 صلى: "قال - عنه اهلل رضي - ذر أيب عنو  .والتعوذ والسؤال بالتسبيح أثره ظهر ؛للتدبر  - وسلم
   ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ}:هبا ويسجد هبا يركع أصبح حىت بآية فقرأ ليلة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 . (0){ (7)ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  
 ليلة يف فقط واحدة آية فقرأ التالوة، كثرة على التدبر قدم وسلم عليه اهلل صلى اهلل فرسول        

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ   }:تعاىلقال  ،كاملة

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چچڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

، مدهو جل تاقشعر  العذاب آيات ذكرت إذا  ؛القرآن الكرمي أهل  اتهذه هي صف (5){ڈ  ژ  ژ    
راجني من اهلل اهلداية  ؛م، مقبلني عليه منشغلني به عن غريهقلوهب تنال الرمحة آيات ذكرتوإذا 

 والفوز برضاه.
ک   قال تعاىل: }وخبه اهلل،  قدف وانشغل عنه بدنياه، ،كتاب اهللتدبّر  عن من أعرض أما         

أن قلوهبم عليها أقفال، فال  -سبحانه وتعاىل  –، فبني (6){گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  
ْت ث ُل ألوامره ونواهيه، وال  تنفتح للت دبر، وال تشتغل بالت فكُّر ،وال ترق للت أمُّل، وال تتفهم معانيه، وال مت 

                                                                 
 .49، اآلية: سورة ص( 1)
ة  الل ْيل  ،)صحيح مسلم( 4) ة  اْلُمس اف ر ين  و ق ْصر ه ا، ب اُب اْست ْحب اب  ت ْطو يل  اْلق ر اء ة  يف  ص ال  /رقم 1/576، ك ت اُب ص ال 

 (.447احلديث
 118، اآلية سورة المائدة( 7)
 (41748رقم احلديث  456 /75ب اُب ح د يُث أ يب  ذ رٍّ اْلغ ف ار يِّ رضي اهلل عنه ) ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل( 0)
 47، اآلية: سورة الزمر( 5)
 .40، اآلية: سورة محمد( 6)
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ال تقشعر لقراءته، وال تتلذذ حبالوة معانيه؛ فهي بأقفاهلا مغلقة  لتالوته ، وال تنتفع مبواعظ ه،ختشع  
 .(1)ولذلك استحقوا اإلنكار والتوبيخ من اهلل سبحانه وتعاىل

الطهارة والنظافة .7

يف ، الطهارة من احلدثني األصغر واألكرب وكذا مراعاة النظافة القرآن الكرمي يستحب لقارئ         
البدن والثياب واملكان؛ ولذلك استحب كثري من العلماء القراءة يف املسجد لطهارهتا، وشرف 

. (4) مكانتها عند اهلل تعاىل، والنقطاع القلب فيها عن الشواغل الدنيوية
استعمال السواك : .0

بالقراءة؛ أن يستعمل السواك لتطهري فمه، قبل البدء  القرآن الكرمي يستحب ملن أراد تالوة        
خرج   -سبحانه وتعاىل–تعظيمًا وإلجالاًل لكالم اهلل 

 
القرآن خترج منه كلمات  الذيحيث أنه امل

 ، وألن املالئكة تدنو من القارئ  عند تالوته للقرآن.الكرمي 
أنه كان حيث على السواك ويأمر به ويقول: )إ ن   -صلى اهلل عليه وسلم-وقد ورد عن النيب        
ًة حن ْ  اْلع ْبد   ْنُه أ ْو ك ل م  ْلف ُه ، ف  ت س م ع  ل ق ر اء ت ه  ف  ي ْدنُو م  و ه ا ح ىت  إ ذ ا ت س و ك  ، مُث  ق ام  ُيص لِّي ق ام  اْلم ل ُك خ 

، ف ط هُِّروا ، إ ال  ص ار  يف  ج ْوف  اْلم ل ك   القرآن الكرمي ي ض ع  ف اُه ع ل ى ف يه  ف م ا خي ْرُُج م ْن ف يه  ش ْيٌء م ن  
).  . (7)أ ف ْو اه ُكْم ل ْلُقْرآن 

 القرآن الكرمي حتسني الصوت عند تالوة  .5
الشك أن حلالوة الصوت أثر على القلوب، كما أن النفوس بطبيعتها تتأثر بالصوت احلسن        

، فهو أقرب القرآن الكرمي أن حيسن صوته ب القرآن الكرمي وتتمايل له؛ لذلك  استحب لقارئ 
خشوع والتأثر بكالم اهلل تعاىل؛ ولكن بشرط أال   يتكلف األنغام املوسيقية فيخل بأحكام التجويد، لل

 فإن من أخل بأحكام التجويد عمدا  فهو آمث .
 .قال اإلمام ابن اجلزري: 

                                                                 
أضواء البيان في إيضاح القرآن جلكين الشنقيطي، ( انظر: الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر ا1)

 .3/456،453م  ( 1995 -1015، د.ط )بريوت، دار الفكر، ه  بالقرآن
 .33، مرجع سابق،صالتبيان في آداب حملة القرآن( انظر: النووي، 4)
رقم 410/ 4علي )مسند علي بن أيب طالب، باب ومما روى سعد بن عبيدة، عن أيب عبد الرمحن، عن مسند البزار، ( 7)

 (647احلديث
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ْتٌم الز ُم ... م ْن ملْ  جُي وِّد   ُ  القرآن الكرمي و األ ْخُذ ب الت ْجو يد  ح   (1)آمث 
يف  القرآن الكرمي على حتسني الصوت بتالوة  -صلى اهلل عليه وسلم-النيب  لقد حث و       

صلى اهلل -مسعت رسول اهلل   أحاديث كثرية فمن هذه األحاديث الصحيحة، حديث أيب هريرة قال: 
ٍّ ح س ن  الص ْوت  ي    ) : يقول -عليه وسلم ، جي ْه ُر القرآن الكرمي ب   ت  غ ا  م ا أ ذ ن  اهلُل ل ش ْيٍء م ا أ ذ ن  ل ن يب 

 كما جيب على القارئ احلذر، من أن يدخله الرياء أو العجب من هذا الباب.  .(4)ب ه (
قال أبو بكر اآلجري : " وأكره القراءة باألحلان، واألصوات املعمولة املطربة، فإهنا مكروهة عند         

بن حنبل ، وأيب عبيد والقاسم بن سالم ،  كثري من العلماء ، مثل يزيد بن هارون واألصمعي ، وأمحد
وسفيان بن عيينة ، وغري واحد من العلماء ، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى وخيشع 

 .(7)بقلبه"
االستعاذة والبسملة: .6

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  بالتعوذ ؛لقوله تعاىل: } قراءتهيستحب للقارئ أن يفتتح        

 فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم.  أردت القراءةأي: إذا  (0){    ڻ  ۀ
وصفة االستعاذة: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، وال حرج على القارئ يف اإلتيان بشيء من       

  صيغ االستعاذة مما صح عند أئمة القراء. 
ءته، أما كما يستحب له أن جيهر باالستعاذة حال القراءة على شيخه، أو حبضرة من يسمع قرا     

 من قرأ منفردا، أو يف الصالة فاإلخفاء له أوىل، 
 كذلك يستحب للقارئ إذا قطع قراءته، أو فصلها بفاصل وطال؛ أن يستأنف االستعاذة .     
ومن فوائد االستعاذة: أن السامع له ينصت للقراءة من أوهلا ال يفوته منها شيء، وإذا أخفى      

 ءة إال بعد أن فاته من املقروء شيء.التعوذ مل يعلم السامع بالقرا

                                                                 
منظومة المقدمة فيما يجب على القارئ ( ابن  اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي ابن  اجلزري، 1)

 11م( ص: 4441 -ه  1044)الرياض، دار املغين للنشر والتوزيع ،  1) اجلزرية(، ط  أن يعلمه
 (474،رقم احلديث1/505ن وقصرها ، باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن )، كتاب صالة املسافريصحيح مسلم( 4)
، حتقيق حممد عمرو بن عبد اللطيف، أخالق أهل القرآن(اآلجرِّيِّ، أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلجرِّيُّ البغدادي، 7)

 161م( ص:4447-ه 1040)بريوت، املكتبة العلمية،7ط
 98اآلية:   ،سورة النحل(0)
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كما ينبغي على القارئ أن يبسمل يف ابتداء كل سورة سوى براءة ؛ فليس يف أوهلا بسملة، وأما       
يف أجزاء السور فالقارئ خُم ري  بني اإلتيان بالبسملة أو عدمه، وصفة البسملة :بسم اهلل الرمحن 

 .(1)الرحيم
 :بيق أحكامهوتطْ  القرآن الكرمي العمل ب
، فيحل لقارئه ومرتله حياةمنهج القرآن الكرمي أن يكون  ؛القرآن الكرمي إن من أهم أداب تالوة       

فعن  القرآن الكرمي شفاعة  لينال بذلك حالله، وحيرم حرامه، ويقف عند نواهيه ويستجيب ألوامره،
ي  ْوم  اْلق ي ام ة   القرآن الكرمي يُ ْؤت ى ب  يقول :"  النواس بن مسعان  رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل  

ُم ا ر ُسوُل الل   انُوا ي  ْعم ُلون  ب ه  ، ت  ْقُدُمُه ُسور ُة اْلب  ق ر ة  و آُل ع ْمر ان  و ض ر ب  هل  ث ة  أ ْمث اٍل م ا و أ ْهل ه  ال ذ ين  ك  ه  ث ال 
أ ن  ُهم ا غ م ام ت ان  أ وْ  يتُ ُهن  ب  ْعُد، ق ال  : ك  ْزق ان  م ْن ط رْيٍ  ن س  ن  ُهم ا ش ْرٌق، أ ْو ك أ ن  ُهم ا ح  ظُل ت ان  س ْود او ان  ب  ي ْ

ب ه م ا " ص و اف  حُت اج ان  ع ْن ص اح 
فسورة البقرة وآل عمران تتقدمان يف الشفاعة والذود عن . (4)

 والعامل هبما، وذلك لكثرة ما حتويان من أحكام .   قارئهما، 
ع ْبد  الل ه  ْبن  بُ ر ْيد ة   فعنالعامل مبا فيه يتوج تاج الكرامة يوم القيامة،  لقرآن الكرمي افقارئ          

: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" م ْن ق  ر أ   ي  الل ُه ع ْنُه، ق ال   القرآن الكرمي األ ْسل م يِّ ، ع ْن أ ب يه  ر ض 
ُه و ع م ل  ب ه  أُْلب س  ي  وْ  ْيه  ُحل ت ان  ال و ت  ع ل م  ، و يُْكس ى و ال د  ْثُل ض ْوء  الش ْمس  م  اْلق ي ام ة  ت اًجا م ْن نُوٍر ض ْوُءُه م 

ين ا؟، ف  يُ ق اُل : ب أ ْخذ  و ل د ُكم ا  نْ ي ا ف  ي  ُقوالن  : مب  ا ُكس  ا الدُّ  . (7)"القرآن الكرميي  ُقوُم هب  م 
دون  القرآن الكرمي تْطبيق أحكامه ليست خاصة بقارئ و  القرآن الكرمي والعناية بالعمل ب        

سبحانه وتعاىل  -مره، قال واغريه؛ بل كل املسلمني مطالبني بالعمل به، واالهتداء بنوره، واالمتثال أل
كما أن العناية   (0)ُمون {:} مُث  ج ع ْلن اك  ع ل ى ش ر يع ٍة مِّن  األْمر  ف ات ب ْعه ا و ال  ت  ت ب ْع أ ْهو اء  ال ذ ين  ال  ي  ْعل  -

القرآن الكرمي  ، ليست خاصة بزمن دون زمن وال مبكان دون مكان فالقرآن الكرمي بتطبيق أحكام 
اخلالد، الصال ح لكّل زمان ومكان، ونصوصه صاحلة لكّل بين اإلنسان، مْهما اختلفت أو كتاب اهلل 

و احلضارية، يف أي ة بقعة يف هذا العامل، ويف أي ة تباينت مستوياهتم؛ العلمية ،أو الثقافية، أو املادية، أ

                                                                 
 .68-61، مرجع سابق، ص: إبراز المعاني من حرز األماني( انظر، أيب شامة، 1)
 457،رقم احلديث1/550، كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ،صحيح مسلم( 4)
 4486احلديث ،رقم1/356، كتاب فضائل القرآن، باب ذكر فضائل سور، وآي متفرقة،المستدرك على الصحيحين( 7)
 . 18، اآلية:سورة الجاثية( 0)
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ٹ    ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ:}-سبحانه  -فرتة من فرتات الت اريخ، قال 

 .(1){ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  : } -سبحانه –وقال           

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  گ  

وتْطبيق أحكامه هو اهلدف  القرآن الكرمي . فالعمل ب (4){   گ  گ  ڳگ  
ڻ  ڻ    :}-تعاىل  -، قال القرآن الكرمي األمسى، والغاية العظمى، والغرض األساسي من إنزال 

 . (7){  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ
القرآن هذا خاصة ، وعلى املسلمني عامة، أن يعرفوا حق  القرآن الكرمي فعلى على أهل         
، وعليهم وأن يتأدبوا معه، فال يقدموا عليه شرعة أخرى، وأن يهتدوا هبديه، ويتمسكوا حبكمه، الكرمي

 ويتحاكموا إىل شريعته، ففي ذلك الكفاية والفالح  يف الدنيا واآلخرة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 . 9، اآلية:سورة اإلسراء( 1)
 .  15،16اآلية  سورة المائدة،(4)
 .155، اآلية:سورة األنعام( 7)
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 المطلب الثاني: آداب القارئ والمقرئ.
على استعمال ما تعارف الناس بالفطرة السليمة على  آداب :مجع أدب وهو ترويض النفس         

   (1)محده من قول وفعل ، أو هو حسن األخالق وفعل املكارم.
 . القرآن الكرمي ويقصد به طالب  (4)والقارئ اْسم فاعل من قوٍم ق  ر أ ٍة ومجعه قُ ر اء،   

 وينقسم إىل قسمني: 
 . (7) أن يفرد ثالث قراءاتقارئ مبتدئ :وهومن بدأ يف اإلفراد على شيخه إىل  .1
 . (0) على وجه املشافهة وقارئ منتٍه: وهومن نقل من القراءات أكثرها وأشهرها .4

واملقرئ: مأخوذ من )أ قرأ  يُقرُئ، إ قر اًء(، يقال : رجل قارئ من قوم قُ ر اء ، وق  ر أ ة وقارئني .         
وهو من عل م  القراءة أداًء ورواها مشافهة عن  ،(5)وأقرأ غريه يقرئه إقراًء ، ومنه قيل : فالن املقرئ

، ومن شرطه أن يكون -صلى اهلل عليه وسلم-الشيوخ احلازقني باإلسناد املتصل إىل الرسول األمني 
 .(6) وخوارم املروءة مسلما مكلفا ثقة مأمونا ضابطا متنزها عن أسباب الفسق

 قارئ مقرئ.واملقرئ أعم من القارئ، فكل مقرئ قارئ وليس كل       
ولقد اعتا األئمة قدميا وحديثا بآداب القارئ واملقرئ، وألفوا فيها كتبا كثرية، من أشهرها         

، وخمتصره أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: القرآن الكرمي التبيان يف آداب محلة 
ه ( ، 1784للشيخ الضباع )املتوىف:  كرمي القرآن اله ( ،وكتاب فتح الكرمي املنان يف آداب محلة 636

 ه (.764ألىب بكر اآلُجّري )املتوىف:  القرآن الكرمي وكتاب أخالق محلة 
وسأذكر فيما يلى أهم اآلداب املشرتكة بني القارئ واملقرئ سائال املوىل عز وجل أن يوفقنا حلسن 

 التحلي هبا.
 إخالص النية هلل تعاىل   .1

                                                                 
 ، مادة )قرأ(4/14، مرجع سابق، تاج العروس من جواهر القاموس ( انظر: مرتضى الزبيدي،1)
 .1/760( املرجع السابق، 4)
 7، مرجع سابق ،ص: منجد المقرئين ومرشد الطالبين ( ابن  اجلزري،  7)
 7، مرجع سابق ،ص: منجد المقرئين ومرشد الطالبين( ابن اجلزري،  0)
 ، مادة )قرأ(39/ 11، مرجع سابق، ، لسان العرب( ابن منظور5)
 ،بتصرف7، مرجع سابق ،ص: ،  منجد المقرئين ومرشد الطالبين( انظر: ابن  اجلزري6)



141



جيب على القارئ واملقرئ مراعاته إخالص النية هلل تعاىل  فمىت ُفق د صدق فأول وأهم ما           
 اإل خالص حتولت األعمال من كوهنا أفضل الطاعات إىل أسوأ املخالفات.

واإلخالص هو جتريد القصد طاعة هلل سبحانه وتعاىل، وإفراده وحده بالعبادة. وهو شرط         
صح العمل وال يقبل عند اهلل تعاىل، وهذا هو معا قوله تعاىل صحة العمل والثواب عليه؛ فبدونه ال ي

 . ( 1){ يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  }
ومن عالمات اإلخالص؛ اهتام النفس بعدم اإلخالص، واستمرار اجملاهدة لتحقيق اإلخالص،        

ه، وإصالح طويته، وْلي ْحز ْر من دخول الشيطان فمن أراد ثواب اهلل تعاىل فليعمل على إخالص نيت
 .(4) عليه يف أعماله، فمن ُوفق لذلك و فاه اهلل تعاىل أجره متام التوفية

ن ْه ا  قال تعاىل }      نْ ي ا نُ ْؤت ه  م  ْرث ه  و م ْن ك ان  يُر يُد ح ْرث  الدُّ ر ة  ن ز ْد ل ُه يف  ح  م ْن ك ان  يُر يُد ح ْرث  اآْلخ 
يٍب و م ا  ر ة  م ْن ن ص  : "إذا أقبل العبد  (0). وقال اإلمام الرباين حممد بن واسع البصري(7){ل ُه يف  اآْلخ 

 .(5) بقلبه على اهلل، أقبل اهلل بقلوب العباد عليه"
يقول:) إن أّول  -صلى اهلل عليه وسلم-  وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه فقال مسعت رسول اهلل        

: "ورجٌل -مث ذكر أبو هريرة رضي اهلل عنه احلديث الطويل إىل أن قال-وم القيامة  عليه الناس  يُقضى ي
ُه، و ق رأ  و ع ل م  الع لم   : ف م ا ع م ل ت  ف يه ا؟ قال:   القرآن الكرمي تعّلم   ُه ف  ع ر ف  ه ا قال  ، ف ُأيت   ب ه  ف  ع ر ف ُه ن ع م 

،  القرآن الكرمي ف يك   ت عل مُت الع لم  وع ل مُتُه، و ق  ر أتُ  : ع امل  ، ول ك ن ك  ت عل مت  الع لم  ل يُ ق ال  : ك ذ بت  ، قال 
ي  يف  القرآن الكرمي وق رأت  

ح ىت  أُلق  ب  ع لى و ْجه ه   : ُهو ق ارئ، ف قْد ق يل، مُث أُمر  ب ه  ف ُسح  ل يق ال 
 . (6)الن ار"

                                                                 
 114، اآلية :فسورة الكه( 1)
، إعالم الموقعين عن رب العالمين( انظر: ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، 4)

 7/074ه ( 1047)الدمام، دار ابن الوزى،1ط
 44، اآلية: سورة الشورى(  7)
ين القدوة، أبو بكر، ويقال: أبو عبد اهلل األزدي، البصري أحد ( هو: حممد بن واسع بن جابر بن األخنس األزدي، اإلمام الربا0)

سير األعالم، حدث عن: أنس بن مالك، وعبيد بن عمري، وحممد بن سريين، وغريهم. تويف سنة سبع وعشرين ومائة )الذهيب، 
 (6/119، مرجع سابق، أعالم النبالء

 .6/141(الذهيب، سري أعالم النبالء، مرجع سابق، 5)
 (1945،رقم احلديث4/919، كتاب اإلمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار)مسلم صحيح( 6)
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حلقد، واحتقار الغري، والعجب، فاهلل يُعط ى من التوفيق فاحلذر كل احلذر من الرياء واحلسد، وا      
 بقدر ما يف قلب العبد من الصدق واإلخالص.

 ،والتخلق بأخالقه القرآن الكرمي التأدب بآداب  .4
،والتخلق  القرآن الكرمي كذلك مما جيب على القارئ واملقرئ مراعاته هو التأدب بآداب           

متميزون بأخالقهم الراقية، وعقوهلم املستنرية، ونفوسهم األبية،  القرآن الكرمي بأخالقه، فأهل 
ووجوههم الوضيئة؛ مظهرهم حسن ورائحتهم عطرة؛ متوضئني متنظفني متطهرين ملتزمني بالوظائف 

 .(1)الشرعية من تقليم األظافر وحلق الشارب وتسريح اللحية؛ آداهبم نبوية وأخالقهم قرآنية
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  :} وصفهم اهلل بقوله الذين هم عباد الرمحن حقا 

 .(4){ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
 القرآن الكرمي فمد عينه إىل شيء مما صغر  القرآن الكرمي وقال سفيان بن عيينة: "من أعطي         

 . (7) "القرآن الكرمي فقد خالف 
 توقري الشيخ واحرتامه .7
اهتمام القارئ هبا؛ توقري الشيخ واحرتامه، والتواضع بني  كذلك من اآلداب اليت جيدر            

يديه، والصرب على جفوة تصدر منه، أو قسوة يف طبعه، والتحلي برعاية حرمته، ولو كان أصغر منه 
سنا أو وأقل حسبا أو نسبا، وأن حيسن الظن به ويظهر السرور عند لقائه، وأن يرى فيه معلما ومربيا، 

 .(0)ن يتأدب حال االستماع واجللوس بني يديه وأن حيسن خماطبته، وأ
   مراعاة حال الشيح عند القراءة .0

                                                                 
 .73، مرجع سابق،صالتبيان في آداب حملة القرآن(انظر: النووي، 1)
 60، اآلية:سورة الفرقان( 4)
الرمحن عمرية، د. ط )اإلسكندرية، ، حتقيق، عبد فتح القديرالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين،  (7)

 7/444(1990-ه 1015دار الوفاء، 
 .09، مرجع سابق ،ص: التبيان في آداب حملة القرآن( انظر: النووي، 0)
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فال يقرأ على ينتقي أوقاته مع شيخه ف  أن يراعي حال شيخه وأوقاته، كما ينبغي على القارئ      
الشيخ يف حال عدم استعداده، أو انشغاله، أو حزنه، أو ملله ،أو حنو ذلك، مما يشق على الشيخ أو 

 . (1) نعه من كمال حضور قلبهمي
 
 

                                                                 
 .14-11، مرجع سابق ،ص:منجد المقرئين ومرشد الطالبين( انظر: ابن  اجلزري،  1)
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 :القرآن الكريمالمطلب الثالث: طرق تلقي 
من أفواه الشيوخ يعد أهم شروط صحة األداء، وقد جرت عادة القراء القرآن الكرمي إن تلقى          

لشيوخ، ألن جيال بعد جيل على ذلك، فال يصح االعتماد على املصحف وحده دون التلقي على ا
القراءة سنة متبعة يأخذها الالحق عن السابق، وال شك يف أن اهلل تعاىل قد تعبدنا بتصحيح ألفاظ 

، وإقامة حروفه كما تعبدنا بفهم معانيه وإقامة حدوده، فمن اعتمد فيما يُقرُئ به على القرآن الكرمي 
صلى اهلل عليه -لف سنة النيبما حيفظُه من املصحف بدون تلقى فقد نب ذ العلم وراء ظهر ه، وخا

من  القرآن الكرمي يف اإلقراء والتعليم اليت ال جيوز خمالفتها، وال العدول عنها، إذ ال ميكن أخذ -وسلم
املصاحف وحدها، ألن طرق األداء وأحكام التجويد ال ميكن معرفتها إال باملشافهة، فال يكفى التعلم 

، ومن استغين بنفسه، واستبد برأيه، واتكل  على ما ألفه من املصاحف دون التلقي من الشيوخ املتقنني
من حفظه، مستكربا عن األخذ عن معلٍم يُوقُفه على حقيقة أخطائه، مع متاديه على حتريف ألفاظ 

؛ فهو الشك عاص لربه، وآمٌث برتكه واجبا شرعيا؛ حيث أن كل ما أمجعت عليه األمة القرآن الكرمي 
 .(1)حترم خمالفته

  ذلك قال اإلمام  الداين رمحه اهلل تعاىل:وىف     
 واعلم بأن الع رض لل قرآن        عل ى اإلمام الف اضل الدي ان
 من سنة النيب والص حاب ة           ذوي امل حل وذوي الق راب ة
 وال تابعون ب عد مل يع دوه         بل م ن وكي د األمر قد عّدوه

 ب أن ه ق رأ على ج ربي ل إذا كان قد صح عن الرسول          
 وقد قرا بال وح ي إذ أت اه          ع ل ى أب ّي مث ق د أق راه

 فأي ش يء ب عد ه ذا يتبع          وهل ي  ردُّ احل ق إال م بتدع
 (4) أو جاه ل لق وله ال ي نظر        إذ هو يف الورى كمن ال يبصر

شايخ عن االطالع يف أمهات الكتب؛ إذ جيب على تنبيه: ال يُغين التلقي واملشافهة من أفواه امل
 الطالب احلصيف أن مجع بني كال احلسنيني:  اجلانب العملي، وكذلك اجلانب العلمي.

                                                                 
 ،بتصرف 414 – 449ابق ،ص: ، مرجع سلطائف اإلشارات في فنون القراءات( القسطالين، ،1)
حتقيق حممد بن جمقان  األرجوزة المنبهة،( أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد األموي، 4)

 166م(ص:1999-ه 1044)السعودية، الرياض، دار املغا، 1اجلزائرى،ط
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 :القرآن الكرميطرق تلقى 
 إىل ثالث. القرآن الكرمي تنقسم طرق تلقى      

 . التلقنيالطريقة األوىل:  -
 .(1): أي فه مهوالتلقني لغة: التفهيم ولّقنه الكالم        

. وقال أبو هالل العسكري: التلقني هو مشافهتك الغري (4)واصطالحا: إلقاء الكالم على الغري       
.ومنه قوله تعاىل }و إ ن ك  ل تُ ل ق ى (7)بالتعليم، وإلقاء القول إليه ليأخذه عنك، ووضع احلروف مواضعها

و تُ ل ق ُن }م ْن ل ُدْن ح ك يٍم ع ل يٍم{  القرآن الكرميأ ْي: تُ ْؤت ى   (0){القرآن الكرمي 
أ ْي: و ْحًيا م ْن ع ْند    (5)

 .(6) الل ه  احلْ ك يم  اْلع ل يم  
الطالب ما مسعه عرضا على  وطريقته: أن يقرأ الشيخ فيصغي الطالب؛ فإذا انتهى الشيخ أعاد      

تضمن مرتبة السماع، وتمرتبتني:  قي؛ حيث أهنا جتمع بنيوهذه الطريقة هي أعلى أنواع التلشيخه. 
مرتبة العرض والقراءة عليه، وتتضمن تصويب الشيخ أللفاظ الطالب اإلصغاء للفظ الشيخ وأدائه، و 

وأدائه. 

يف ذهن القرآن الكرمي فهي أعلى املراتب دقة يف تصويب األداء، وأفضلها يف تثبيت ألفاظ       
 عن القرآن الكرمي  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  الطالب، وهذه هي الطريقة اليت تلقي هبا ال

صلى اهلل -يقرأ والرسول   -السالم عليه–؛ فكان جربيل -عز وجل-عن اهلل  -عليه السالم-جربيل 
ما  -صلى اهلل عليه وسلم-أعاد رسول اهلل   -عليه السالم-يستمع فإذا فرغ جربيل  -عليه وسلم

                                                                 
مطهر  -: د. حسني بن عبد اهلل العمري ، حتقيقشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم(  نشوان بن سعيد احلمريي، 1)

 6493/ 8م( 1999-ه 1044)بريوت، دار الفكر املعاصر، 1د. يوسف حممد عبد اهلل، ط –بن علي اإلرياين 
)دار  1، حتقيق: الشيخ خالد عبد الرمحن العك،ططلبة الطلبة( جنم الدين النسفي، عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل، 4)

 180م( ص:1995-ه 1016النفائس، بريوت، 
، حتقيق: الفروق اللغوية(أبو هالل العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري، 7)

 84حممد إبراهيم سليم، د.ط)القاهرة، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع( ص:
 6، اآلية:سورة النمل( 0)
 6اآلية: سورة النمل،( 5)
ْرزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي ، ( الب6)

 
، معالم التنزيل في تفسير القرآنغوي، عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن امل

سليمان مسلم احلرش د.ط)السعودية، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع ،  -عثمان مجعة ضمريية  -حتقيق: حممد عبد اهلل النمر 
 6/100م(  1993 -ه   1013
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 -صلى اهلل عليه وسلم-، قال تعاىل يف بيان كيفية تلقي النيب -عليه السالم-مسعه عرضا على جربيل 
ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  یللقرآن:} 

(1)} (4).  
كان القراء يف األمر األول، يقرأ املعّلم على املتعّلم اقتداًء برسول اهلل "قال اإلمام السخاوي:         

على الناس كما أمره اهلل عز  وجل ،   -عز وجل  -كان يتلو كتاب اهلل   ، فإنه-صلى اهلل عليه وسلم-
، كما قال اهلل عز -صلى اهلل عليه وسلم-كذلك كان جربيل عليه السالم يعرضه على رسول اهلل 

ساً، ويقولون: إن جربيل  {يئ  جب  حب  خب    }وجل :  عليه -، وكانوا يلقنونه من يتعّلمه مخ ْسًا مخ 
وقال عاصم: تعلم حيىي  بن وثاب من  -صلى اهلل عليه وسلم-كان يلّقنه رسول اهلل   كذلك  -السالم

 .(7)" ُعبيد بن ُنض ْيلة آية آية، وكان واهلل قارئاً، فهذه حال التلقني
وأمر عامر بن عبد اهلل  -اهلل عنه رضي-وأول من مجع األوالد يف املكتب عمر بن اخلطاب          

تعليم وجعل رزقه من بيت املال، وكان منهم البليد والفهيم فأمره أن يكتب اخلزاعي أن يالزمهم لل
 . (0)للبليد يف اللوح، ويلقن الفهيم من غري كتب

  العرض الطريقة الثانية: -
والعرض لغة: مصدر عرض الشيء عليه يعرضه عرضاً: أراه إياه، وعرضت له الشيء، أي أظهرته له 

 . (5)وأبرزته إليه
حا: القراءة على الشيخ، قال ابن الصالح: من أقسام األخذ والتحمل القراءة على واصطال        

الشيخ، وأكثر احملدثني يسموهنا عرضًا من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يُ ْعر ُض 
 . (6) على املقرئ القرآن الكرمي 

                                                                 
 13.18.19، اآلية: رة القيامةسو ( 1)
 145م(ص: 4441 -ه   1044.) دمشق، دار القلم، 1، طمعجم علوم القرآن( انظر: إبراهيم حممد اجلرمي، 4)
 ،بتصرف574-549، مرجع سابق ،ص: جمال القراء وكمال اإلقراء( السخاوي، 7)
لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي ألزهري املالكي، ا(النفراوي ، أمحد بن غنيم بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي ا0)

 51-1/54م( 1993-ه 1018)بريوت، دار الكتب العلمية،1، حتقيق: عبد الوارث حممد على، طزيد القيرواني
 مادة )عرض( .18/784، مرجع سابق تاج العروس من جواهر القاموس( مرتضى الز بيدي، انظر: مرتضى الزبيدي، 5)
 -، حتقيق: عبد اللطيف اهلميم معرفة أنواع علوم الحديثح،  عثمان بن عبد الرمحن أبو عمرو تقي الدين، ( ابن الصال6)

 .173م( ص:  4444ه  /  1047)بريوت، دار الكتب العلمية، 1ماهر ياسني الفحل،ط
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الب هبذه الطريقة يُر ى الشيخ على الشيخ، والشيخ يستمع؛ فالط أن يعرض الطالب قراءته وطريقته:
 أدائه، ويُظهر له ألفاظه لفظاً لفظاً، ليصحح له الشيخ ألفاظه ويرتقى بأدائه. 

ومما  هذا ،وبالعرض على الشيوخ أخذ الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن بعدهم وإىل يومنا        
على  القرآن الكرمي يعرض  كان  -صلى اهلل عليه وسلم-أن النيب  ،  استدل به للقراءة على الشيخ

 .  (1)جربيل يف شهر رمضان من كل عام 
فعن أنس بن ،  بالعرض على أيب رضي اهلل عنه -صلى اهلل عليه وسلم-وقد أُمر رسول اهلل         

أمرت أن أقرأ عليك أو   قال أليب بن كعب: " إين-صلى اهلل عليه وسلم-مالك، أن رسول اهلل  
قال  أقرأ عليك مل يكن الذين كفروا فقال: أومساين؟ قال: نعم . قال: فبكى، قال: إن اهلل أمرين أن

إيا أراد بذلك العرض على -صلى اهلل عليه وسلم-أبو عبيد: معا هذا احلديث عندنا أن رسول اهلل 
وليس هذا على أن سنة،  القرآن الكرمي أيب أن يتعلم منه القراءة، و ي ْست ْثب ُت فيها، وليكون عرض 

  (4)منه شيئا بذلك العرض" -صلى اهلل عليه وسلم-ستذكر النيب  ي
والقراءة على الشيخ مقدمة يف األداء على السماع منه ، ألن املقصود طريقة األداء، وال         

 تتحقق إال بالقراءة على الشيخ.
 . السماعالطريقة الثالثة:  -

 (7)وهي قوة فيها، هبا تدرك األصوات.السماع مأخوذ من السمع، وهو لغة: حس األذن،          
والفرق بني السماع واالستماع، أن االستماع يكون ملا كان بقصد، ألنه ال يكون إال باإلصغاء، ومنه 

، والسماع يكون بقصد، (0){ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  }قوله تعاىل 
 .(5) وبدونه

                                                                 
 . 670/ 4، مرجع سابق،اإلتقان في علوم القرآن( انظر، السيوطي، 1)
وفاء تقي  -حمسن خرابة  -، حتقيق: مروان العطية فضائل القرآنبيد القاسم بن سالّم البغدادي، ( القاسم بن سالم، أبو عُ 4)

 ، بتصرف.759-758-753الدين، د.ط )بريوت ، دار ابن كثري (ص
 ، مادة)مسع(41/447، مرجع سابق، تاج العروس من جواهر القاموس( مرتضى الزبيدي، 7)
 .440، اآلية :سورة األعراف( 0)
، د.ط )القاهرة، املطبعة البهية، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرفيومي، أمحد بن حممد بن علي الفيومي، ( ال5)

 بتصرف.1/138ه ( 1744
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و الطالب يصغون  قته: أن يقرأ الشيخمساعا من قراءة الشيخ وطري القرآن الكرمي واصطالحا: تلقى 
إليه، ويضبطون عنه األداء، وهذا النوع يعد من أعلى طرق التحمل عند احملدثني؛ لكن القراء ال 

وليس  فالطالب متفاوتون يف أدائهم،  ؛يعتدون به وحده؛ إال إذا اقرتن بالقراءة والعرض على الشيخ
اية األحاديث فإن املقصود فيها املعا خبالف كأدائه؛ ، خبالف رو   يكل من يسمع من الشيخ  يؤد

 (1)إال باهليئات املعتربة عند القراء.  يفإنه ال يُؤد   القرآن الكرمي 
 قال العالمة السيوطي :" وأم ا السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا؛ ألن           

ِّ النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ لكن مل من  القرآن الكرمي ، إيا أخذوا -رضوان اهلل عليهم-الصحابة  يف 
يأخذ به أحد من القراء، واملنع فيه ظاهر، وذلك ألن الصحابة كانت فصاحتهم وطباعهم السليمة 

 .(4تقتضي قدرهتم على األداء كما مسعوه من النيب صلى اهلل عليه وسلم. ألنه نزل بلغتهم" 
بالسماع جند أن هناك من أئمة اإلقراء املعتربين من وبالنظر إىل الروايات الواردة يف التلقي         

"مسعت الكسائي وقد قرأ علينا ختمتني (7)أخذ هبذا النوع كاإلمام الكسائي، قال الطيب بن إمساعيل 
 .(0)ما من حرف إال سألناه عنه" 

قدم وكذلك اإلمام ابن اجلزري  فقد ذكر احلافظ السيوطي أن مشس الدين ابن اجلزري ملا          
القاهرة وازدمحت عليه اخللق مل يتسع وقته لقراءة اجلميع عليه فكان يقرأ عليهم اآلية مث يعيدوهنا عليه 

 . (5)دفعة واحدة 
اجتمعت يف الكسائي أمور كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم يف  (1)وقال أبو بكر األنباري         

ث ُرون عليه ،فيجمعهم وجيلس على كرسي ويتلو  فكانوا القرآن الكرمي الغريب وكان أوحد الناس يف  يُك 
   (4)من أوله إىل آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حىت املقاطع واملبادي. القرآن الكرمي 

                                                                 
 ، بتصرف670/ 4، مرجع سابق، اإلتقان في علوم القرآن( انظر: السيوطي، 1)
 ،بتصرف 670، 4/677، مرجع سابق، اإلتقان في علوم القرآن( انظر ، السيوطي، 4)
( هو: الطيب بن إمساعيل بن أيب تراب أبو محدون الذهيب البغدادي النقاش، مقرئ ضابط حاذق، قرأ على إسحاق املسيي، 7)

غاية النهاية في ويعقوب احلضرمي، وضبط قراءته مساعا عن الكسائي، مات يف حدود سنة مائتني وأربعني ) ابن  اجلزري، 
 .(1/711، مرجع سابق، طبقات القراء

 . 711/ 1،مرجع سابق :  غاية النهاية في طبقات القراء( ابن  اجلزري، 0)
 .670/ 4، مرجع سابق، ، اإلتقان في علوم القرآن( انظر: السيوطي5)
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وعند اجلمع بني الروايات الواردة يف التلقي بالسماع جند أنه ال تعارض بني ما ذكره اإلمام السيوطي 
اإلقراء املعتربين، الحتمال أن يكون الرتخص يف هذا النوع من  من املنع، وبني ما ورد عن بعض أئمة

 أنواع التلقي إيا وقع  ألجل الضرورة، وازدحام الناس على املقرئني.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        
( أبوبكر حممد بن القاسم بشار األنباري النحوي، كان من أعلم الناس وأفضلهم يف حنو الكوفيني، وأكثرهم حفظاً للغة؛ وكان 1)

تواضعاً، أخذ عن أيب العباس ثعلب، ولد أبو بكر سنة إحدى وسبعني ومائتني، وتويف ليلة النحر من ذي احلجة سنة مثان زاهداً م
، مرجع سابق، ص: نزهة األلباء في طبقات األدباءوعشرين وثالمثائة يف خالفة الراضي باهلل تعاىل) انظر: كمال الدين األنباري، 

193.) 
 .036/ 1،مرجع سابق :  نهاية في طبقات القراءغاية ال( ابن  اجلزري، 4)
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 . الطرق التطبيقية لتلقى القراءاتالمبحث الثاني: 
 وحتته أربع مطالب     

 الشاطبية  طريق من القراءات لتلقى التطبيقية الطرق :األول املطلب         
 .القرآنية  القراءات تطبيق يف هامة مصطلحات :الثاين املطلب         
يف معاهد  القراءات علم تدريس طريقة حول مقرتحة طريقة :املطلب الثالث         

 القراءات مباليزيا. القرآن الكرمي التحفيظ 
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 طبيقية لتلقى القراءاتالمطلب األول: أنواع الطرق الت
خيتلف عن غريه من العلوم األخرى اليت ميكن االعتماد  من املعلوم أن علم القراءات علم           

 فيها على الدراسات النظرية واالطالع، فهو ينقسم إىل جانبني.
وأصول القراء؛ وهذ ومسائل قواعد يف املتمثل النظري العلمي اجلانب األول وهو: اجلانب .1

ويعرف به  القراء، القارئ اختالف به يستحضر كامل انب ال يتحقق إتقانه؛ إال بإتقان كتاباجل 
 الشاطيب لإلمام "الشاطبية" منت حفظ قواعدهم ومسائلهم األصولية والفرشية، وقد جرت العادة على

اجلزري يف العشرة الكربى. ابن يف العشرة الصغرى،  و"منت الطيبة" لإلمام  -اهلل رمحه-

املتمثل يف ضبط  األدائي ويقصد به اجلانب العملي وهو: جلانب التطبيقي: الثاين جلانبا .4
طريقة

 وهذ سلف، عن خلفا باملشافهة على اختالف الروايات املنقولةالقرآن الكرمي العملي لقراءة  األداء 
 متبعة سنة القراءة الشيوخ ،ألن مسائله إال بالتلقي واملشافهة على طإتقانه وال تنضب يتحقق ال اجلانب

ال عمل للقياس فيها. 

  وقد اصطلح العلماء على طريقتني أساسيتني للتطبيق العملي يف تلقي القراءات ومها:    
 :تإفراد القراءاالطريقة األوىل   
 .التوحيد لغة اإلفراد   

 لورش مث لقالون فيقرأأخرى،  رواية إليها جيمع ال كاملة خبتمة راو كل القارئ يفرد أن: واصطالحا 
مث هلشام مث ألبن  عمرو، أيب عن للسوسي مث للدوري مث كثري، ابن عن مث لقنبل للبزي عن نافع، مث

ذكوان عن أبن عامر، مث شعبة مث حفص عن عاصم، مث خلف مث خالد عن محزة، مث أبو احلارث مث 
 الدوري عن الكسائي. 

 ورمبا ختمة راو لكل يقرءون فكانوا يف اإلقراء، رضوان اهلل عليهم السلفوهذا ما كان عليه         
غريها ، وما ذلك إال لشدة حرصهم،  إىل رواية جيمعون ال عدة سنوات، ذلك يف وميكثون ختمات

 واإلتقان. الضبط على البالغ وعلو مهتهم، وحرصهم
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عليه العمل  ذيالكافة و  املقرئني لدى التطبيقي السائد املنهج هو القراءات منهج إفراد ظل وقد      
 وذلك القراءات، علم الطالب فاستصعب العزائم، وفرتت اهلمم، إىل أن ضعفت يف تلقى القراءات ،

يف احلديث عن  اجلزري ابن احلافظ قال فقد وكثرة جهد، الوقت ملا حيتاجه علم القراءات من طول
 دثرت، قد الشريف لمالع هذا ومعامل قصرت، قد اهلمم رأيت ملا "وإينسبب تأليفه لكتابه النشر 

 .(1)اآلفاق" أئمته من وخلت
 جبمع القراءات والروايات، للطلبة يسمحون بدءوا اندراس هذا العلم وزواله، األئمة فلما خشي    

 . (4)بالقبول  وتلقاه علماء األمة عليه العمل إىل زماننا  واستمر وانتشر وظهر
 الطريقة الثانية ) مجع القراءات(

 . (7)"الشيء بتقريب بعضه من بعض ويقال مجعته فاجتمع ضم"لغة: اجلمع 
بقوله: "اجلمع هو: تكرار أبعاض   (0)واصطالحا: عرفه الشيخ عبد الفتاح بن هنيدي        

القراءات الستيفاء مذاهب القراء ولو مع غريه من التدبر والتذكر بشروطه من رعاية الوقف واالبتداء  
 4 (5)وحسن األداء وعدم الرتكيب"

 نشأته:
 ابن احلافظ قال وقد استعمل مجع القراءات، من أول عن القرآنية  الدراسات مل تكشف لنا       
 وقد اجلمع، خرج مىت أعلم فلم القراء تراجم تتبعت وقد : "املقرئني منجد كتابه يف اهلل رمحه اجلزري

                                                                 
 .50/ 1مرجع سابق،  النشر في القراءات العشر،( ابن  اجلزري، 1)
، مرجع اإلتقان في علوم القرآنوالسيوطي،  ،50/ 1، مرجع سابق،النشر في القراءات العشر( انظر: ابن  اجلزري، 4)

 .4/603سابق،
 .96، مرجع سابق، صنالمفردات في غريب القرآ( األصفهاين، 7)
ه ،أخذ القراءات عن الشيخ: 1769ه ، وتوىف سنة1493( هو: الشيخ عبد الفتاح بن هنيدي األزهري املصري، ولد سنة 0)

حممد بن أمحد الشهري باملتويل، وأخذ عنه الشيخ: حممد رفعت القاري، والشيخ عبد العزيز الزيات) انظر: السيد أمحد بن عبد 
 ( 1/151م"4444-ه 1047"الرياض، مكتبة امللك فهد1،طمضيئات من سلسلة أسانيد القراءالحلقات الالرحيم، 

، حتقيق عمر مامل أبه املراطى األدلة العقلية في حكم جمع القراءات القرآنية( الشيخ عبد الفتاح بن هنيدي األزهري، 5)
 .9النيجري، د ط )طنطا، دار الصحابة(ص: 
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 من ظهر باجلمع اإلقراء أن يل ظهر لكن اجلمع كيفية يف كتابا ألف املغاربة من شخصا أن بلغين
 .(1)كرهه" أحدا نعلم ال وغريهم العلماء به وقرأ بالقبول، الناس وتلقاه جرا وهلم األربعمائة حدود

 شروطه:
 الوقف، رعاية وهي منها، بد ال شروط أربعة القراءات جامعي على قال ابن اجلزري: "يشرتط     

 ذلك حنو أو بعينه، شخص تقدمي والتزام الرتتيب يةرعا وأما، الرتكيب وعدم األداء، وحسن واالبتداء،
  (4)يشرتط" فال

 وقال يف متنه طيبة النشر يف القراءات العشر:     
 ب احلْ ْرف   ي ْأُخُذهُ  و غ ي ْرُن ا...  ب اْلو ْقف   خن ْت ارُهُ  و مج ُْعن ا

ا و ق ًْفا ف  ْلي  رْع   ب ش ْرط ه   دْ  يُ ر كِّبْ  و ال  ...  و اْبت د   (7)ْاأل د ا ُحْسن   و ْلُيج 
 أنواع الجمع:

 ألهل اإلقراء يف هذا النوع ثالث كيفيات.      
 (:اجلمع بالوقفالكيفية األولى ) .1

مستساغ، مث يعود  موضع على يقف مث الرواة من يقدمه من برواية القارئ يبتدئ أن وهو: 
 من إال والقراء ةالروا مجيع مع يفعل وهكذا يليه الذي بقراءة الراوي فيأيت من حيث ابتدأ

 األوجه مجيع يستوعب حىت يفعل وهكذا به، يأيت فال من قبله مع روايته أو قراءته اندرجت
 .(0)الشام أهل طريقة وهذه أوال، عليه وقف الذي املوضع نفس مراعيا الوقوف على

 : (اجلمع باحلرفالكيفية الثانية )  .2
 لرواة، فإذا مر بكلمة فيها خالف سواءا من قدمه من برواية القارئ القراءة يبتدئ أنوهو:  

 يقف مث  أوجه القراء فيها مجيع الفرش وقف عليها مث يعيدها حىت يستوعب أو األصول يف

                                                                 
 .14، مرجع سابق، ص:ن ومرشد الطالبينمنجد المقرئي( ابن  اجلزري،  1)
 .440/ 4، مرجع سابق، النشر في القراءات العشر( ابن  اجلزري، 4)
 .048-043،بيت 61، مرجع سابق ص: طيبة النشر في القراءات العشر( ابن  اجلزري، 7)
، حتقيق: في القراءات السبعغيث النفع ( انظر: النوري الصفاقسي، علي بن حممد بن سامل، أبو احلسن املقرئ املالكي، 0)

 .41م(ص:  4440 -ه   1045)بريوت، دار الكتب العلمية، 1أمحد حممود عبد السميع الشافعي احلفيان،ط
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به، وال يزال هكذا حىت  قرأ وجه بآخر وصلها مبا بعدها وإال للوقف، حمال كانت إن عليها
 .(1)يقف

 األخذ يف وأسهل اخلالف أوجه استيفاء يف قأوث وهو املصريني، مذهب "وهذا قال ابن اجلزري:      
  .  (4) التالوة" أداء وحسن القراءة رونق عن خيرج ولكنه وأحضر،

 : املذهبني السابقني( من املركب الثالثة )املذهب الكيفية  .3
السابقني، تعتمد على  املذهبني من -اهلل رمحه- اجلزري ابن احلافظ ركبها وهي طريقة             

 يسوغ موضع على يقف حىت القراءة ويواصل قالون برواية القارئ يبتدئ أن: ني، وطريقتهاترتيب مع
 أقرهبم ويقدم يعيده، يندرج مل ومن يعيدهم، فال الرواة أو القراء من معه اندرج فمن الوقف، عليه
راو عند  تزاحم اخلالف ألكثر من  إذا القراء؛ إال ترتيب يراعي وال وقف عليه، الذياملوضع  إىل خلفا

 مجيع يستوعب  حىت يفعل وهكذا القراء، ترتيب ويراعي فاألسبق األسبق فحينئذ يقدم كلمة واحدة
 . (7)القراء والرواة  أوجه
 :العشر القراءات يف النشر طيبة متنه اجلزري يف قال اإلمام ابن    

ا...  و ق  ف ا م ا إ ذ ا ال ذ ي ف اْلم اه رُ   و ق  ف ا ه  ع ل يْ  م نْ  ب و ْجه   ي  ْبد 
رًا...  ف أ ق ْر ب ا ب ه   أ ق ْر بًا ي  ْعط فُ  ُمر ت ِّب ا ُمْست  ْوع ًبا خُمْت ص 

(0) 
 : (باآليةاجلمعالكيفية الرابعة)-4
 أوجه مجيع يستوعب حىت قارئ لقارئ يعيدها مث ،آخرها إىل ينتهي حىت اآلية يف يشرع: أن هوو 

 ؛اخلالف من فيها مبا ة وفصلها عن غريهاحد على آية كل مجع بذلك قصدوا وكأهنم فيها ، القراء
  .(5)التخليط من وأبعد الرتكيب من أسلم ليكون

 
 

                                                                 
 .603/ 4، مرجع سابق،اإلتقان في علوم القرآن( انظر: السيوطي، 1)
 .441/ 4، مرجع سابق، النشر في القراءات العشر( ابن اجلزري، 4)
 .444-441/ 4/ ( املرجع السابق،7)
 .074-049،بيت 61، مرجع سابق ص:طيبة النشر في القراءات العشر( ابن اجلزري، 0)
 .444/ 4، مرجع سابق، النشر في القراءات العشر(انظر: ابن اجلزري، 5)
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 .القرآنية : مصطلحات هامة في تطبيق القراءات ثانيالمطلب ال
التطبيق العملي للقراءات العلم هبا خاصة قبل  ينبغيإن لعلم القراءات مصطلحاته اخلاصة اليت        

 املصطلحات األساسية الدائرة يف التطبيق العملي للقراءات. أهم فيما يلي أذكرو 
 .(1)إليه الشيء ذلك وجود يستند ما: شيء كل أصللغة مجع أصل، و  :األصول

اجلميع  على منها الواحد حكم اليت ينسحب قواعد القراءة العامة املطردة القراء: صطالحويف ا       
 أي أصله، على بكذا فالن قرأ: يقال ،(يف القراءة مذهبهقاعدة القارئ و ) وتطلق ويراد هباب  غالبا؛
  . (4)يف القراءة ومذهبه قاعدته على

وقد مجع اإلمام الشاطيب أصول القراء  ،واطراد أحكامها لكثرة دوراهنا لوإيا مسيت باألصو          
 . اإلدغام0 ،القرآن الكرمي  أم . سورة7 . البسملة،4 . االستعاذة،1 :بابا، وهم 43السبعة يف 

 . اهلمز9 كلمتني، . اهلمزتني من8 كلمة، من . اهلمزتني3 والقصر، . املد6 الكناية، . هاء5 الكبري،
 . باب17 اهلمز، على وهشام محزة . وقف11 قبلها، الساكن إىل اهلمزة حركة . نقل14 املفرد،

. ذكر 13 التأنيث"، "تاء . ذكر16 قد"، . ذكر "دال15 إذ"، "ذال . ذكر10 واإلدغام ، اإلظهار
 . الفتح44 والتنوين، الساكنة النون . أحكام19 خمارجها، قربت . حروف18 وبل" "هل الم

. 47 الراءات يف مذاهبهم . 44 يف الوقف، قبلها وما التأنيث هاء . إمالة41 اللفظني، وبني واإلمالة
 . ياءات46 اخلط، مرسوم على . لوقف45 الكلم، أواخر على .الوقف40 الالمات، يف مذاهبهم
 . الزوائد .  ياءات43 اإلضافة،

 على أوراقه وامتدت أي انبسط:  الزرع فرش، ومنه من الفرش والبسط والتوسعة:الفرش لغة .7
 ويف. (0){(7)ېۉ  ۉ   ې  ې} تعاىل قوله اإلبل ومنه صغار الف ْرشُ  و ،األرض

غري املطردة،  الدور قليلة القرآنية  الكلمات ببعض اخلاصة األحكام: القراء اصطالح

                                                                 
 ، مادة) أص43/003، مرجع سابق ،تاج العروس من جواهر القاموس( انظر: مرتضى الزبيدي ، انظر: مرتضى الزبيدي، 1)

 ل(
مختصر  ، وإبراهيم بن سعيد بن محد الدوسري،719، مرجع سابق، ص:إبراز المعاني من حرز األماني( انظر ،أيب شامة، 4)

 .43م(ص: 4448 -ه   1049 -)الرياض، دار احلضارة للنشر  1،طالعبارات لمعجم  مصطلحات القراءات
 .104، اآلية رقم:سورة األنعام( 7)
 ، مادة) فرش (.13/444، مرجع سابق ،تاج العروس من جواهر القاموس ( انظر: مرتضى الزبيدي،0)
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 مقابلة فروعا الفرش بعضهم مسى ، وقد(السور فرش) أو( احلروف فرش) ويطلق عليه
 لألصول.

 سوريف لورود أحكامه منشورة ومفروشة  :فرًشا مسياختلف يف سبب تسميته فرشا فقيل: و            
 بصغار له تشبيًها بالفرش يمس: وقيل .القرآن الكرمي سور يف انتشرتو  انفرشت فكأهنا ،القرآن الكرمي

 .(1)املنتشرة يف واد فسيح الشجر بصغار هلا تشبيًها أو فضاء، أرض على املنتشرة اإلبل
 ، (4)باعتبار الغالب على كليهما والفرش األصول من كل يف التسمية و       

 : كقول اإلمام الشاطيب حكمه  يطرد ما الفرش يف يوجد فقد     
ي   و ه ا...  و ال م ه ا و اْلف ا اْلو او   ب  ْعد   ُهو   و ه ا

ياً  أ ْسك نْ  ه  ح ال   ب ار داً  ر اض 
(7) 

 الشاطيب اإلمام يطرد حكمه؛ كقول ال ما األصول يف يوجد وقد
 ل ُتْسه ال   أ ْسق ط ن   و ااْلوىل   مج  ي  ...  ءأ ْع  ُصْحب ةٌ  ُفصِّل تْ  يف   و ح ق ق ه ا

ْبُتمْ  و مه ْز ة ا ب ُأْخر ى...  ُشفِّع تْ  ْحق اف  اال   يف   أ ْذه   (0)ُمو ص ال   و ص االً  د ام تْ  ك م 
 .(5). وكل شيء مجعته فقد قرأتهوهو مبعا اجلمع، يقرأ مصدر قرأ :القراءة لغة.  .0

 مما ،القرآنية الكلمات  أداء من كيفية ةاألئمة العشر  من إلمام نسبهو ما  :القراء اصطالح ويف    
 .(6)نهع الرواة عليه أمجع

 . (1)لغة: ما يأيت به الرواة من علم أو خرب الرواية .5

                                                                 
 1015 -)مكة املكرمة، املكتبة األمدادية1( انظر: أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي، صفحات يف علوم القراءات،ط1)

 .16ه ( ص:
اهيم بن سعيد بن محد الدوسري، خمتصر ، وإبر 719، مرجع سابق، ص:، إبراز المعاني من حرز األماني( انظر، أيب شامة4)

، صفحات في علوم القراءات، وعبد القيوم عبد الغفور السندي، 83العبارات ملعجم  مصطلحات القراءات، مرجع سابق،ص
، ، الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبععبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي، و 16مرجع سابق، ص:

 .199م(ص: 1994 -ه   1014وادي للتوزيع )جدة، مكتبة الس0ط
 .009، البيت رقم 76( الشاطيب، حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع، مرجع سابق،ص7)

 .186-185، البيت رقم 15الشاطيب، حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع، مرجع سابق،ص:
النهاية في غريب رك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين  اجلزري، ( ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبا5)

 .74ص0م( 1939 -ه  1799،  -)بريوت املكتبة العلمية  ،الحديث واألثر
)القاهرة، دار 1، طاإلرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية( حممد بن حممد بن حممد سامل حميسن، 6)

 44م(ص:4445-ه 1046حميسن،
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 قراءته كيفية من القراءة العشرة أئمة أحد عن روى ملن نسب ما: القراء اصطالح ويف              
 ألن اليزيدي؛ حيىي بواسطة عمرو، أيب عن الدوري رواية: حنو بواسطة، ولو ي،القرآن الكرمي  للفظ

 أيب أخذ عن اليزيدي وحيىي مباشرة، عمرو أيب عن القراءة يأخذ ، وملاليزيدي حيىي أخذ عن الدوري
 عن حفص ورواية عامر، ابن عن هشام رواية: وحنو، عمرو أيب برواية اشتهر الدوري ولكن عمرو؛
 . (4)مباشرة عنه القراءة وأخذ شيخه، على تتلمذ منهما واحد كل ألن ؛"واسطة بدون" عاصم
 .(7)واملسلك لالسبي لغة: الطريق

األزرق عن  طريقمثل . أحد الرواة عن األئمة وإن سفل عن للناقل نسب القراء: ما اصطالح ويف
قرأ مبضمونه وكذلك الكتاب الذي يُ وعبيد بن الصباح عن حفص،  أيب نشيط عن قالون،و  ورش،

، ومثله طبيةوكذلك نظم الشا، كتاب التيسري أليب عمرو الداين يسمى طريقا  فإن لذا يسمى طريقا،
  (0)سلكه غريه الذييروي عن الرواة عن اإلمام يسلك طريقا غري  الذي ، وذلك ألننظم الطيبة 

 عن القراءة أخذا سواء ويان،ار : إمام لكل أن الثالثة املصطلحات هذه تعريف من وعلم         
 أو واحدة بواسطة ويالرا عن القراءة أخذا سواء طريقان، راوٍ  لكل وأن بواسطة، أو مباشرة اإلمام

: يقال راوييه أحد إىل نسب وإن قراءة،: يقال اإلمام إىل اخلالف نسب فإن أكثر، أو بواسطتني
 .طريق: يقال روايته بنقل اشتهر من أو الراوي تلميذ إىل نسب وإن رواية،

 
 

 :طرق عن القراءال يف تعدد السبب

                                                                                                                                                                                                        
، حتقيق: عبد السالم حممد معجم  مقاييس اللغةأمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي،  أبو احلسني ابن فارس، (انظر:1)

 هارون
 .4/057م(1939 -ه  1799) بريوت، دار الفكر

ه     1013وت، دار اجليل) بري 1، طالهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر( انظر: حممد حممد حممد سامل حميسن، 4)
 .1/57م( 1993

التوقيف على مهمات ( انظر: عبد الرؤف املناوي، زين الدين حممد بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي، 7)
 .466م ،ص:1994-ه 1014)القاهرة، عامل الكتب  1،طالتعاريف

 .46، مرجع سابق، ص:رإتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عش( البنا الدمياطي، 0)
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 قراءاهتم تلقي يف املشهورين، وأخذوا العشرة قراءال اختيار على األمصار أهل رأي اجتمع ملا           
 إىل قراءة كل ينسب أن مؤلف على كل الواجب من كان بالتأليف، دونوها أن إىل طبقة بعد طبقة

 وحىت ،إسناده علولوإظهارا  سندها لصحة حتقيقا طبقة؛ بعد طبقة عنه ناقليها تعيني مع أصاحبها
 الفروع عنهم تعددت تعدد الناقلون يف الطبقات، اإنه مل مث الرتكيب، يف الوقوع من يأمن القارئ

 أخذ يف األمر آل اليت الكتب يف ما على بلغت حىت الطرق؛ تعددت التأليف يف الفروع ،وبتكرار
 العشر" القراءات يف "النشر كتابه اجلزري ابن اإلمام ألف وملا الوسطى، العصور يف منها القراءات

 من طريق أْلف   منها فيه فجمع ذكرها من املؤلفون سندها، وأكثر   عال اليت الفروع على فيه اقتصر
 وتوفرت ، سندها ،وصح أحد يف تدوينها يسبقه مل خمتارات معها  كتابا، وذكر وثالثني سبعة

  .(1)شروطها
 .(4)يدل على مقابلٍة لشيء  :لغة الوجه .6

بأي وجه من الوجوه اجلائزة كأوجه  القراء: ما يرجع إىل ختري القارئ أن يأيت اصطالح ويف          
البسملة بني السورتني، وأوجه الوقف على العارض للسكون، كما تطلق األوجه على كل من القراءة 

ترجع  لورش البدل أوجه والرواية والطريق، وذلك على سبيل العدد ال على سبيل التخيري، ومثال ذلك 
 :الشاطيب  مقول اإلما الباب هذا ومن (7)تساهال، باألوجه عنها ،ويعرب إىل اختالف الطرق

عٍ  ُكلِّ  يف اْلو ْجه ان   و ع ْند ُهمُ  ُمع ل ال   ف يه   احلْ ْذف   أل  ْجل   ت س م ى...  م ْوض 
 

ي ْبت غ    .(0)اخْل ال   ط يِّب   ع امل ٍ  ع نْ  ل ُكمْ  و خي ْلُ ...  كاذ با ي كُ  و إ نْ  جم ُْزوماً  ك 
 أن مبعا والطرق؛ والروايات القراءات عنيوهو  الروايةو  النص خالف هو :الواجب اخلالف .3

 ،روايته يفوخلال   نقصا ذلك عد منها بشيء أخل فلو جبميعها باإلتيان ملزم القارئ
 باألوجه عنها التعبري شاع وإن طرق، فهي لورش، الياء ذات مع البدل أوجهمثاله: 

                                                                 
)طنطا، دار الصحابة للرتاث 1ط"الروض النضير في تحرير أوجه الكتاب المنير"( خالد حسن أبو اجلود يف حتقيقه لكتاب 1)

 .بتصرف.06م(ص4446 -ه 1043
 .6/88، مرجع سابق،معجم  مقاييس اللغة( انظر: أبو احلسني ابن فارس، 4)
)القاهرة، دار السالم للطباعة 1،طمصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق بهمعجم  ( انظر: عبد العلي املسؤول، 7)

 .778م(ص4443ه 1048والنشر
 .147،140، البيت رقم 11-14(الشاطيب، حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع، مرجع سابق، ص:0)
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 القراء عن اخلالفيات كثروأ املشافهة، عند به اإلخالل جيوز ال الذي وهو ،تساهال
  (1)القبيل هذا من

 يُلزم وال أجزأه، القارئ أتى وجه فبأي املخري فيها القارئ، األوجه خالف هو :اجلائز اخلالف .8
 األوجه وهذه قراءته، يف نقصا وال منه تقصريا ذلك يعترب وال األوجه، جبميع باإلتيان

 ما خبالف فقط، أوجه هلا يقال بل قطر  وال روايات وال قراءات هلا يقال ال االختيارية
 . (4)سبق

 والتقومي، التدقيق،التحسني، و :  أمهها عديدة معان على تطلق: اللغة يف التحريرات .9

 .(7)والتصحيح 
 وهو لطاخل أو الرتكيبوختليصها من  الواردة، وهتذيبها مسائل القراءاتيف  التدقيقواصطالحا:      

ع الرتكيب يف القراءات، ومتنع خلط الروايات بعضها ببعض، ومتنع ، فهي بذلك متنبالتلفيق  يسمى ما
 . (0) جيوز ال مما به القراءة جيوز ماوتوضح  ،اسناد القراءة إىل غري قارئها

 نظر "ومن قصده اإلمام ابن اجلزري من قوله عند ذكر أسانيد كتابه الذيوهذا التنقيح هو           
 علم وهذا وصححنا، ونقحنا سربنا ما قدر عرف علما الرواة مبرتاج وأحاط القراءات كتب أسانيد
 . (5)بقي" ما حيفظ تعاىل واهلل القراءات، من كثري ترك يف األعظم السبب وهو أغلق، وباب أمهل،

 وسفر إليه، يرجع كتاب يف وقال أيضا يف معرض احلديث عن أمهية كتاب النشر "ومجعتها          
 إال إشكاال وال أثبته، إال خلفا وال ذكرته، إال حرفا األثبات الثقات الءهؤ  عن أدع مل عليه، يعتمد
 وما وشذ عنهم صح ما على منبها ورتبته، مجعته إال مفرقا وال قربته، إال بعيدا وال وأوضحته، بينته

                                                                 
، وعبد 67، مرجع سابق، صمصطلحات القراءات مختصر العبارات لمعجم ( انظر: إبراهيم بن سعيد بن محد الدوسري، 1)

 .11-14، ، مرجع سابق، ص:البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةالفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي، 
، وعبد الفتاح 414، مرجع سابق، ص:معجم  مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به( انظر: عبد العلي املسؤول، 4)

 .11-14، مرجع سابق، ص: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةد الغين بن حممد القاضي، بن عب
، مادة) حرر (، واجلمزوري، سليمان بن 14/588( انظر: مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق ،7)

، حتقيق: الشيخ عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم بن انيالفتح الرباني شرح كنز المعاني بتحرير حرز األمحسني اجلمزوري، 
 . 18م( ص: 1990)القاهرة، بيت احلكمة لإلعالم والنشر والتوزيع 1موسي،ط

 ( انظر: املرجع السابق.0)
 .1/197، مرجع سابق، النشر في القراءات العشر( ابن  اجلزري، 5)
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 ارافع والشواهد، للمتابعات معتربا والرتجيح والتضعيف والتصحيح للتحرير ملتزما وفذ، منفرد به انفرد
 بالغرب، والصادر الوارد فروى والغرب، الشرق بني طرقا مجع واحد كل إىل احملقق بالعزو الرتكيب إهبام

  (1)والتحرير" باإلتقان وانفرد
 .العشر من طريق الشاطبية والدرة القراءات هي: الصغرىالعشرة  .14

الكربى ألهنا  ، ومسيتطيبة النشرالعشر من طريق  القراءات هي: ىالكرب العشرة  .11
 على ما يف الشاطبية والدرة ، وزادت عليها طرقا أخرى كثرية مشتملة

 العشر  القراءات يف النشر طيبة قال اإلمام ابن اجلزري يف متنه

ْ  ف يه   ب  ْعتُ ات    ذ ا و ُكلُّ   ط ال ب   ُكلِّ  اْست ْحض ارُ  ل ي ْسُهل    ...   الش اط يب 
 ع  ز يز هْ  ط  رُقًا ف يه ا مج  ْعتُ   ...  و ج  يز ْه  أُْرُج وز ةٌ  وه ذ ه  

ْرز    ...  ف ض ل ْت  ق دْ  إ ن  ها   أ ق ُولُ  و ال    ك م ل تْ  ق دْ  ب ه ب لْ  األ م اين   ح 
ري   ع  م   ف يه   ل م  ا ح و تْ  ْعف    ...   ال ت  ْيس  ْعف ه   و ض  و ى ض   الت حر ير   س 

ْنتُ ه ا  (4)الن ش ْر   يف   ط يِّب  ةٌ  ب ه   ف  ْه ي     ... الْ ع ْشر   ن ش ْر   ك ت اب   ض م 
 
 

: طريقة مقترحة حول طريقة تدريس علم القراءات في معاهد الثالثالمطلب 
 ا.القراءات بماليزي القرآن الكريم التحفيظ 

واجلانب اآلخر العلمي إىل جانبني أساسني اجلانب األول وهو اجلانب  القراءات علم ينقسم:  بداية
   (7) وفرش، وقد سبق توضيح ذلك أصول إىل ينقسم ، وكل منهماالعملي اجلانب هو 

 . تعاىل اهلل شاء إن قسم لكل مقرتحة طريقة وسيذكر الباحث 
 العلمي: : اجلانبأوال

 ث لطريقة تدريس هذا اجلانب ما يلي:ويقرتح الباح

                                                                 
 .53-56،ص1( املرجع السابق، 1)
 .048-043،بيت 6، مرجع سابق ص: ر في القراءات العشرطيبة النش( ابن اجلزري، 4)
 158( راجع صفحة رقم: 7)

http://r-warsh.com/vb/showthread.php?t=698
http://r-warsh.com/vb/showthread.php?t=698
http://r-warsh.com/vb/showthread.php?t=698
http://r-warsh.com/vb/showthread.php?t=698
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 بشرح يقوم بعد ذلك مث خلفه، يرددون الطالب، والطالب مسامع على األبيات بقراءة  املعلم يقوم
 على ترمجة كل بشرح يقوم مث ترمجات، إىل األبيات تقسيم طريقة على معتمدا ميسرا شرحا األبيات

 ليسهل  ترمجتني كل بني عالمة يضعوا أن بالطال ،مث على( الواوين ما بني هي والرتمجة)  حدة
 أمهات فهم عليهم ليسهل الشرح يف العربية اللغة استعمال يفضل و بعد، فيما االستحضار عليهم
 . العربية باللغة أهنا حيث القراءات كتب
.األبيات فهم وحيسنوا الطالب لدى ليثبت شرح ما قد بإجياز املعلم يقوم
 الوطنية اللغة مستعمال هلم، ُشرح ما بتلخيص يأمر املعلم أحد الطالب رحالش من املعلم انتهاء بعد

.الطالب لدى واخللط اللبس املعلم وليأمن فهموه، ما عندهم ليثبت
 بأن وذلك شرحه سبق القراء مما بني فيها املختلف للكلمات الطلبة نطق سالمة من املعلم تأكدي

 .وجد إن اخلطأ املعلم ويصحح حدة، على طالب كل ينطق
 . عمم مما ما قيد للطالب مبيناالقرآن الكرمي  يف مبواضعها الناظم ذكرها اليت الكلمات املعلم بربط 

 على الطالب يعني مما شرحه مت قد ما تلخص تدريبات الطالب بإعطاء شرحه هناية يف املعلم يقوم
. شرح قد مراجعة ما

 ذاكرهتم متهيد على الطالب يعني مما القادمة املرة يف سيشرح ملا متهيدية أسئلة للطالب املعلم يقدم
. القادم الدرس الستقبال

 يسهل حىت للطالب سيقدمها اليت األبيات لتلك شروح عدة بقراءة األبيات شرح على املعلم يستعني
  األبيات. من املقصود إيصال عليه

 اخلالف مواضع بسيطت يف التوضيحية والرسومات املبسطة اجلداول يستخدم أن للمعلم يستحسن
 . األصول أبواب يف خاصة
 من العام احلكم وبيان الواحدة، للقاعدة األمثلة إكثار على املعلم تركيز يكون األصول يف : فائدة

 األمثلة استخراج على الطالب كما يستحسن تدريب وجد، ان وسببه التقيد نوع بيان مع املقيد،
 الكلمة يف القراء أوجه على الرتكيز فيكون الفرش يف أماغريه؛  من ما يطرد ومعرفة األصول لقواعد

 . القراءة وتوجيه غريها من املقيدة املواضع معرفة مع الواحدة
 مرتبة على ممنهجة عناصر إىل يقسمهاو  األبيات شرح طريقة كما ينبغي علي املعلم  أن ينظم 

 بعد اتقان الطالب هلا. إالي  رأخ إىل ترمجة  من ينتقل أال على األبيات، يف املوجودة الرتمجات
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 العملي: اجلانبثانيا:
 :يلي ما اجلانب هذا تدريس لطريقة الباحث ويقرتح

القرآن الكرمي  التجويد، فحفظ يف اجلزرية ومنت  األطفال حتفة ومعه القرآن الكرمي  حبفظ الطالب يقوم
 مل ومن الفن؛ هذا راسة خطوة بل هو األساس يف د وأول أهم ، حفص رواية على التجويد واتقان ،

. اخلطوات باقي اجتياز عليه ونسيانه، ويصعب خلطه يكثر اخلطوة هذه جيتاز
 اخلتمة هذه يف الطالب ويتعرف ، إفرادا ، نافع عن ورش مث قالون برواية  كاملة ختمة الطالب يقرأ
 .اخل....وأضداد رموز من( والدرة الشاطبية) منت واصطالحات القراء، اصطالحات على

 والنقل  اجلمع ميم صلة كدليل ، الشاطبية منت من وفرشا أصوال ةالروا لكال األدلة بتعني املعلم ويقوم
 .املبتدئني الطالب لدى األدلة تثبت التكرار ومع اخل،....... واإلبدال

 رأفيق حدة، العشر على القراء رواة من راو لكل إفرادا معلمه على كاملة  البقرة سورة  الطالب قرأي
.  وهكذا عمرو أيب عن للسوسي مث للدوري مث كثري ابن عن وقنبل للبزي مث لورش مث لقالون الطالب

 الطالب بتدرب املرحلة هذه ،وىف حدة على وراوي قارئ كل ألصول متقنا متدربا يكون حىت
 الشاطبية منت اقتناء إىل التحضري يف وحيتاج والدرة الشاطبية ،من األدلة استخراج على معلمه مبساعدة

 . عليهما وشرح والدرة
 يف األماين حرز شرح يف املعاين تقريب ، القاضي عبدالفتاح للشيخ الشاطبية شرح يف الوايف كتاب ك 

 ميسرة مبسطة كتب وهى احلافظ حممد بن خالد. د – الفرح أبو الشني سيد: تأليف السبع القراءات
. 

 من السبع القراءات يف اجللية واإلرشادات. لقاضيا الفتاح عبد للشيخ الزاهرة البدور كتاب كذلك
 . حميسن سامل الدكتور: حممد:  تأليف الشاطبية الطريق

 يف مستفيدا العشر، أو السبع القراءات فيها جيمع الناس آخر إىل الفاحتة أول من كاملة ختمة يبدأ
 بتوجيهه املعلم يقوم األخرية املرحلة هذه ،وىف الرابعة اخلطوة يف املذكورة الكتب من للقراءة اإلعداد

 معرفة طريق عن وذلك األوجه بني الرتكيب األوجه، وجتنيبه من وما مينع والدرة، الشاطبية لتحريرات
 تأليف: الشاطبية حتريرات يف الربية إحتاف بكتاب االستعانة وميكن ، العشرة أو السبعة القراء طرق

 .احلسيين خلف الشيخ:
 (.والدرة الشاطبية) املتون من بأدلتها القراء اختالفات ربطب املرحلة هذه يف ويعتا
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 أخطاء وتصحيح اإلقراء ويدربه على أستاذه لهأهِّ يُ  اجلمع، ختمة من االنتهاء فبعد الطالب. تأهيل 
 القراءة ألن ؛ اليهتم هبا الكثريون املهمة القضايا من اإلقراء، على الطالب تدريب عدويُ  خرين،اآل

 . اإلقراء حُيسن وال القراءة حُيسنُ  ممن وهناك آخر، شيءٌ  ءواإلقرا ، شيءٌ 
 املنتهى املنتهى، فيصحح الطالب ليقرأ على اجلدد الطالب أن يعني األستاذ أحد وطريقة التأهيل 

 وذلك حتت إشراف معلمه. معلمه، أخذها وتلقاها عن اليت بالكيفية القراءة ويلقنه املبتدي، قراءة
 

 مت حبمد اهلل
 
 
 
 
 
 

 خاتمةال
 إمتامه على يل عونه وعلى ، البحث هذا كتابة يف يل توفيقه على وأشكره وجل عز اهلل أمحد

 قصارى فيه بذلنا ناأ عذرنا ولكن الكمال فيه ندعي وال مقل جهد الإ هذا ماو  ،الكيفية هذه على
 القاضي قال كما فيها ، وكنتوالتعلم احملاولة شرف فلنا أخطئنا وان ،مرادنا فذاك صبناأ ،فان جهدنا
 ال أنه رأيتُ  إين: "األصفهاين العماد ملعاصره كتبه فيما( ه 596 ت) البيساين الرحيم عبد الفاضل
 لكان هذا ترك ولو أحسن، لكان هذا غري لو: غده يف قال إال يومه يف كتاباً  إنسانٌ  يكتبُ 

 أسألُ وأخريا  .(1)"بشرال مجلة على النقص استيالء على دليل وهو العرب، أعظم من وهذا يستحسن،
 من الفضل فذلك أصبت فإن والعمل، القول يف اإلخالص نايُ ْله م   وأن والرشاد، السدادلنا  يكتب   أن

                                                                 
) دار ابن  1( أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري الق ن وجي، أجبد العلوم، ط1)

  54م(ص 4444 -ه  1047 -حزم
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 والرتتيب اجلمع إال الرسالة هذه يف يل وليس، الشيطان ومن نفسي فمن أخطأت وإن اهلل
  .يندرس وكاد هأهل قل الذي العلم هذا حياءعسى اهلل أن جيعلنا أهال إل واالستنتاج
 اهلل رمحه الشاطيب اإلمام قال كما إال أقول وما

نْ  األ نْ ف اس   ط يِّب   ف  ي ا...  و ل ي ِّه ا ُذنُوبُ  إ ال   هل  ا و ل ْيس    ت أ وُّال   أ ْحس 
م   و ُقلْ  يًّا الر محنُّ  ر ح   م ْعق ال   و احلْ ْلم   ل إل ْنص اف   ك ان   ف  ىًت ...  و م يًِّتا ح 

ْ  اهللُ  ع س ى  ُمز ل ال   خ افٍ  غ ي ْر   ز ْيفاً  ك ان   و إ نْ ...  جب  و از ه   س ْعي هُ  يُْدين 
ي ْر   ف يا ي ْر   و ي ا غ ف ارٍ  خ  مٍ  خ  ي ْر   و يا  ...  ر اح  ًدا م ْأُمولٍ  خ   و ت  ف ضُّال   ج 
ا   و انْ ف عْ  ع ثْ ر يت   أ ق لْ  ن ان  ْيك  ...  و ب ق ْصد ه ا هب   (1)ُعال  الْ  ر اف ع   ي ا اهللُ  ي ا ح 

 توصلت اليت والثمرات النتائج من عددا أضع أن أستطيع املتواضع اجلهد هذا وبعد
 : كاآليت وهي ، خالله من إليها

 :أوال: نتائج الفصل التمهيدي
 وختفيفا تيسريا    تعاىلكلها منزلة من عند اهلل  القرآنية  القراءاتأن   .1

 من شاءت مبا القراءة خمرية يف األمةف عنها، احلرج ورفععلى األمة اإلسالمية، 
 . السبعة األحرف

 وسلم؛ عليه اهلل صلى النيب يدي بني نشأ القرآنية  القراءات أن تعدد .4
 .تعاىل اهلل عند من املنزلة السبعة األحرف هو: التعدد ذلك ومصدر

فيها  جمال ال اهلل، عند من منز ل قرآن مجيعها القرآنية أن القراءات  .7
 .لالجتهاد

 مرحلة نسخ قبل ومنتشرة  كانت معروفة القرآنية راءات أن الق .0
 السماع حسب يقرءون وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم  وكتابتها، املصاحف

 . والكتابة الرسم حسب ال والرواية،

ما  الستيعاب معيًنا كان سبًبا والشكل النقط من املصاحف خلوأن  .5
 .الختالف القراءات امصدرً  وليس من القراءات املختلفة حيتمله الرسم

                                                                 
 .1169-1165، البيت رقم 90السبع، مرجع سابق، ص (الشاطيب، حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات 1)
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 أهل األمصار ترجع اىل سببني رئيسيني مها: قراءة بني االختالف نشأأن  .6
الثابتة يف العرضة األخرية وذلك خللوه  القرآنية  القراءات أوال: احتمال الرسم العثماين لكل

 .من النقط والشكل
 حيث. السبعة األمصار إىل العثمانية املصاحف مع  ارسلوا الذين القراء قراءة ثانيا: اختالف

 وسلم. عليه اهلل صلى اهلل رسول من  وتلقاها مسعها اليت القراءة حسب  يقرئ منهم كل كان
 :ثانيا: نتائج الفصل األول

 األحرف من جزء هو إيا قراءات من اليوم الناس يقرأه ما كل أن .1
 أركان من ركن هو الذي املصحف لرسم موافقاً  ،القرآن الكرمي  هبا نزل اليت السبعة
 العشرة القراءات وراء متواترة قراءة اليوم توجد فال وهبذا عليها؛ اجملمع القراءة صحة

.املشهورة
 عموم عالقة هي السبع بالقراءاتاألحرف السبعة  عالقة أن .4
 من أخص العشر والقراءات العشر، القرات من أخص السبع فالقراءات وخصوص
 وليس السبعة، األحرف من هي متواترة صحيحة قراءة كل ألن ، السبع، األحرف

.إلينا وصوله تواتراألحرف السبعة  يف ما كل
 تغيري يف اجتهد أو   واضعه ا أنه القارئ، إىل القراءة نسبة معا ليس .7

 من غريهم عن بروايتها ينفردوا مل العشرة القراء رواها اليت احلروف فتلك ؛منها شيءٍ 
 القراء، من غريهم شاركهم بل غريهم، دون عليهم مقصورا هبا اإلقراء يكن ومل القراء،

 عليها داوموا السبعة القراء هؤالء أن غري هبا، واإلقراء روايتها يف بالدهم أهل وخاصة
، فالنسبة حينئذ روايتها شاركوهم ممن الباقني عن بضبطها فاشتهروا غريهم، من أكثر

 نسبة مداومة واشتهار وليست نسبة اختصاص واقتصار.
 يف تغايرو  تنوعاختالف  ؛القرآنية القراءات أوجه ختالف بني االأن  .0
.املعا يف تناقض غري من القرآنية  الكلمات
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 الرسم حيتمله ما على  اشتملت قد العثمانية املصاحف أن .5
 عليه اهلل صلى- النيب عرضها اليت األخرية للعرضة جامعة السبعة األحرف من

.منها حرفًا ترتك مل هلا نةمتضمّ  السالم، عليه- جربيل على -وسلم
 صحة من املقبولة القراءة أركان فيها توافرت قراءة كلأن   .6

 ولو العثمانية املصاحف أحد وموافقة بوجه، ولو  العربية اللغة وموافقة سند،
 القراءات على ينطبق هذاو  يصح التعبد هبا،جيب االعتقاد بقرآنيتها و  احتماالً 
 .احلاضر وقتنا يف اءاإلقر  أهل عمل عليها اليت العشر

مث استوطن مصر  ،وهبا نشأ ،إلمام الشاطيب باألندلساولد  .3
.وهبا نظم قصيدته الشاطبية 

 يف رفيعة منزلة بلغ   بليغا ورعا زاهدا،  عاملاً  الشاطيب كان .8
يف كل  إماماً  وكان ،ألف فيه قصيدته الذي القراءات علم خاصة ،العلم

 هلجته وصدق ،فهمه وبراعة ،علمه اتساع يف منقطع القرين فاق ،الفنون
 كانت كما العلم، وطلبة بالعلماء حافالً  العلمي جملسه وكان ،نسكه وظهور

الرفيعة. السامية االجتماعية مكانته له

 


:لإلمام الشاطيب مخس قصائد مشهورة وهى .9
 يف" التهاين ووجه األماين حرز" املسمى الشاطبية منت -1
السبع القراءات

 رسم علم يف وهي ،"املقاصد أسا يف صائدالق أتراب عقيلة" -4
املصاحف

 الفواصل علم يف رائية وهي" الّزهر ناظمة" قصيدة  -7
" التمهيد" كتاب فيها نظمواليت  ، الدالية القصيدة -0
 فيها مجع أبيات أربعة وهو ،القرآن الكرمي  ظاءات يف ن ْظم -5
.القرآن الكرمي  يف الواردة الظائية الكلمات



168



 أجل من" التهاين ووجه األماين حرز"  لشاطبيةقصيدة ا تعترب  .14
 ذكره ما علىاإلمام الشاطيب  فيها واعتمد القراءات، علم يف كتبت اليت القصائد

 وأبياهتا املتواترة، السبع القراءات يف وهو ،" التيسري" كتابه يف الداين عمرو بوأ  اإلمام
. الطويل البحر من وهي بيتاً،( 1137)

 األماين حرز"  املباركة مبنظومته  تعاىل اهلل رمحه يبالشاط اإلمام قصد .11
وتعد  .التيسري بتلخيصه كتاب ا القراءات، علم طالب على التيسري" التهاين ووجه

 هيف وأمههابل  ؛القراءات علم يف نظمت اليت املنظومات أفضل منمنظومة الشاطبية 
 القرآن الكرمي  حلفظ اقرين حفظها أصبح حىت ومغارهبا األرض مشارق يف القراء عمدة
. السبع القراءات حصل رموزها وفهم حفظها ومن اإلسالم، مكاتب يف العظيم

عن غريها  " التهاين ووجه األماين حرز" الشاطيب  اإلمام قصيدة متيز .14
 حيث من وذلك الفريد منهجهامن القصائد املنظومة يف علم القراءات يرجع إىل 

 فيها تالءمت بديعة بطريق الكالم يف وإدماجه ء،القرا اختالف لضبط الرمز استخدام
 لرموزه مستوعبٌ  ملنهجه متقن إال يدركها ال اليت الرموز وظيفة مع األبيات، معا ى

.املعاين وعذوبة األلفاظ سهولة مع ومصطلحاته،
تلقى قراءات األئمة السبعة  على يف كل العصور  أمجع العلماء  .17

أمجعو على ثقتهم وفضلهم وسعة علمهم وكمال ورواهتم األربعة عشر بالقبول كما 
.أهليتهم 

 أصوالً  القراء السبعة ورواهتم اإلمام الشاطيب  يف قصيدته منهج  ذكر .10
 ابنو  وورش، قالون راوييه نافع اإلمامف قارئ، كل عن اثنني راويني واختار، وفرشاً 
 راوييه عامر ابنو  والسوسي، الدوري راوييه البصرى عمر أبوو  وقنبل، البزي راوييه كثري

 وخالد، خلف راوييه محزةو  وحفص، شعبة راوييه عاصمو  ذكوان، وابن هشام
.والدوري احلارث أبو راوييه الكسائيو 

:الثانيثالثا: نتائج الفصل 
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 اهلل مع أدب معه واألدب سبحانه، اهلل كالمالقرآن الكرمي   .1
 أن لكرمي القرآن ابقارئ  حريف سبحانه اهلل تعظيم من وتعظيمه سبحانه،
.سبحانه اهلل عند والقبول للثواب أرجى تالوته لتكون هبا، تحلىيو  يتمسك

 جرت وقد األداء، صحة شروط أهمالتلقي على الشيوخ  .4
 املصحف على االعتماد يصح فال ذلك، على جيل بعد جيال القراء عادة

 عن الالحق يأخذها متبعة سنة القراءة ألن الشيوخ، على التلقي دون وحده
.سابقال

أصول علم ب ودراية فهم يكون على على القارئ أن ينبغي .7
.ليسهل عليه فهم هذا العلم وحتصيله   االقراءات ومصطلحاهت

 ليسلم طرقه يعرف أن كتاب مبضمن قرأ من كل على يتحتم .0
.الرتكيب من

 
 
 
 
 

 توصيات
 ،علم القراءات جمال يف والدارسني الباحثني تشجيع إىل التوصية -1

 يف وأثرها العربية، اللغةب وصالهتا أصول القراءات يف لبحثا علىحثهم و 
  هفي عز الذي يالقرآن الكرمي  الرتاث هذا إلحياء الشرعية، األحكام

.احملققون املتخصصون
بالقراءات سالمية والعربية التوصية إىل اهتمام اجلامعات اإل -4
 العصر.طريقة تدريسها مع معطيات هذا  لتتالءموطرق تدريسها  القرآنية 
 واجلامعات واملراكز املعاهد إىل وإرساهلم القراءات يف متخصصني أساتذة وتكوين

 .اإلسالمي العامل يف اإلسالمية
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هذا العلم ويعم التوصية إىل ترمجة كتب القراءات اىل اللغات األخرى لينتشر   -7
مجيع املراكز التعليمة .

خاصة  ،البالد اإلسالميةمعاهد للقراءات يف كل  بناء يف إسهامالتوصية إىل ا  -0
وعلومه.القرآن الكرمي  خلدمة سيعا ،القرآنية  بالقراءات العلم فيها يغيب اليت األماكن

 رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر السبيل، سواء إىل اهلادي وهو املوفق، تعاىل واهلل
 .العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهارس
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ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  13

  چہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ 
444البقرة:   57 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 18

  چٺ      ٺ  ٺ  ٺ
 50  6املائدة:
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ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  19

  چ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ
 64   88اإلسراء:

ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ت  ُقواْ چ  44
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   چ ہ  ھ   ھ

44الشورى:   173-
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ     چ 46

  چ چ
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    چ 43

  چىئ  
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مُث  ج ع ْلن اك  ع ل ى ش ر يع ٍة مِّن  األْمر  ف ات ب ْعه ا و ال  ت  ت ب ْع چ  71
  چ أ ْهو اء  ال ذ ين  ال  ي  ْعل ُمون  
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  چ ہ
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الكهف: 
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ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ    چ 76

چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   
60الفرقان:   105 
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ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  79
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 الصفحة فهرس األحاديث م

 
 6 « الناس يشكر ال من اهلل يشكر ال» 1

رْب يلُ  أ ق ْر أ ين   » 4  إ ىل   انْ ت  ه ى ح ىت   أ ْست ز يُدهُ  أ ز لْ  ف  ل مْ  ح ْرفٍ  ع ل ى ج 
ب ْع ة    43 « أ ْحُرفٍ  س 

ي اة   يف   ْرق ان  اْلفُ  ُسور ة  :  ي  ْقر أُ  ح ك يٍم، ْبن   ه ش ام   مس  ْعتُ  » 7  ر ُسول   ح 
 ي  ْقر أُ  ُهو   ف إ ذ ا ل ق ر اء ت ه ، ف اْست م ْعتُ  - وسلم عليه اهلل صلى - الل ه  

 «  الل ه   ر ُسولُ  يُ ْقر ْئن يه ا مل ْ  ك ث ري ةٍ  ُحُروفٍ  ع ل ى
43 

 اخل ط اب   ْبنُ  ُعم رُ  ف إ ذ ا الي م ام ة ، أ ْهل   م ْقت ل   ب ْكرٍ  أ بُو إ يل    أ ْرس ل   » 0
هُ   48 « ع ْند 
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يْ ف ة   أ ن  » 5 ، ْبن   ُحذ   أ ْهل   يُ غ از ي و ك ان   ُعْثم ان   ع ل ى ق د م   الي م ان 
ين ي ة ، ف  ْتح   يف   الش ْأم   ، أ ْهل   م ع   و أ ْذر ب يج ان   أ ْرم  يْ ف ة   ف أ ف ْز ع   الع ر اق   ُحذ 

 «الق ر اء ة   يف   اْخت ال فُ ُهمْ 
49 

ا إ ن   » 6 ب ْع ة   ع ل ى أُْنز ل   القرآن الكرمي  ه ذ   ت  ي س ر   م ا ف اق ْر ُءوا أ ْحُرفٍ  س 
ْنهُ   76 «"م 

رْب يلُ  : يافقال-عليه السالم -لقي رسول هلل جربيل» 3  بُع ْثتُ  إ ينِّ  ج 
ُهمُ : أُمِّيِّني   أُم ةٍ  إ ىل   ن ْ ب رُي، و الش ْيخُ  الع ُجوُز، م   ي ُة،و اجل ار   و الُغال ُم، الك 

 القرآن الكرمي  إ ن   حُم م دُ  ي ا: ق ال   ق طُّ، ك ت ابًا ي  ْقر أْ  مل ْ  ال ذ ي و الر ُجلُ 
ب ْع ة   ع ل ى أُْنز ل     «أ ْحُرفٍ  س 

04 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان عند أضاة بين غفار قال:  » 8
رآن فأتاه جربيل عليه السالم فقال إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك الق

الكرمي  على حرف فقال أسأل اهلل معافاته ومغفرته وإن أميت ال 
 « تطيق ذلك

04 

 حىت بآية فقرأ ليلة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول صلى » 9
ۈئ  ۈئ      ېئ     ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ}:هبا ويسجد هبا يركع أصبح

 «   {ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  
178 

 صلى- لنيبا مع صلى أنه: "- عنه اهلل رضي - حذيفة روى » 14
 فيها بآية مر إذامرتساًل  يقرأ فكان ليلة ذات - وسلم عليه اهلل

 «"تعوذ بتعوذ مر وإذا سأل، بسؤال مر وإذا سبح، تسبيح
178 

ْلف ُه ، ف  ت س م ع  » 11 إ ن  اْلع ْبد  إ ذ ا ت س و ك  ، مُث  ق ام  ُيص لِّي ق ام  اْلم ل ُك خ 
ْنُه  أ ْو ك ل م ًة حن ْو ه ا ح ىت  ي ض ع  ف اُه ع ل ى ف يه  ف م ا ل ق ر اء ت ه  ف  ي ْدنُو م 

خي ْرُُج م ْن ف يه  ش ْيٌء م ن  القرآن الكرمي  ، إ ال  ص ار  يف  ج ْوف  
 «اْلم ل ك  ، ف ط هُِّروا أ ف ْو اه ُكْم ل ْلُقْرآن  

179 

ٍّ ح س ن  الص ْوت  »  14 ي  ت  غ ا  ب القرآن  ا أ ذ ن  اهلُل ل ش ْيٍء م ا أ ذ ن  ل ن يب 
ُر ب ه    104 «الكرمي ، جي ْه 
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انُوا ي  ْعم ُلون  ب ه  ، » 17 يُ ْؤت ى ب القرآن الكرمي  ي  ْوم  اْلق ي ام ة  و أ ْهل ه  ال ذ ين  ك 
ث ة   ُم ا ر ُسوُل الل ه  ث ال  ت  ْقُدُمُه ُسور ُة اْلب  ق ر ة  و آُل ع ْمر ان  و ض ر ب  هل 

أ ن  ُهم ا غ م ام ت ان  أ ْو ظُل ت ان  أ ْمث اٍل م ا ن س   يتُ ُهن  ب  ْعُد، ق ال  : ك 
ْزق ان  م ْن ط رْيٍ ص و اف   أ ن  ُهم ا ح  ن  ُهم ا ش ْرٌق، أ ْو ك  س ْود او ان  ب  ي ْ

ب ه م ا  «حُت اج ان  ع ْن ص اح 

101 

ُه و ع م ل  ب ه  أُْلب س  ي    » 10 ْوم  اْلق ي ام ة  ت اًجا م ْن ق  ر أ  القرآن الكرمي  و ت  ع ل م 
ْيه  ُحل ت ان  ال ي  ُقوُم  ، و ُيْكس ى و ال د  ْثُل ض ْوء  الش ْمس  م ْن نُوٍر ض ْوُءُه م 
ا القرآن  ين ا؟، ف  يُ ق اُل : ب أ ْخذ  و ل د ُكم  نْ ي ا ف  ي  ُقوالن  : مب  ا ُكس  ا الدُّ هب  م 

 «الكرمي  

101 

مث ذكر أبو هريرة رضي -عليه  إن أّول الناس  يُقضى يوم القيامة  » 15
: "ورجٌل -اهلل عنه احلديث الطويل إىل أن قال

ُه  ُه، و ق رأ القرآن الكرمي ، ف ُأيت   ب ه  ف  ع ر ف ُه ن ع م  و ع ل م  الع لم   تعّلم  
: ف م ا ع م ل ت  ف يه ا؟ قال:   ت عل مُت الع لم  وع ل مُتُه،  ف  ع ر ف  ه ا قال 

، ول ك ن ك  ت عل مت  و ق  ر أُت ف يك  الق : ك ذ بت  رآن الكرمي  ، قال 
: ُهو ق ارئ، ف قْد  ، وق رأت  القرآن الكرمي  ل يق ال  : ع امل  الع لم  ل يُ ق ال 

ي  يف الن ار
ح ىت  أُلق  ب  ع لى و ْجه ه    «ق يل، مُث أُمر  ب ه  ف ُسح 

100 

أقرأ عليك إين أمرت أن أقرأ عليك أو  قال: إن اهلل أمرين أن  » 16
 154 « مل يكن الذين كفروا فقال: أومساين؟ قال: نعم . قال: فبكى
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 الصفحة فهرس القراءات الصحيحة م
 

 01 }ف  ت ب  ي  ُنوا{، }ف  ت ث ب ت وا{ 1

 05 }ب ار ْئُكْم{ 4

 05 بُ ين  { }ي ا 7

{ }م ْكر   0  05 الس يِّئ 

 05 الناس{ من }أفئيدة 5

ُّ احلْ م يدُ ف إ  } 6  06 {ن  اهلل  ُهو  الغ ين 
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ُّ احلْ م يدُ }  {ف إ ن  اهلل   الغ ين 
 06 {ٺ  ٺ    ٺ   } {الدِّين ي  ْوم   م  ل ك  }  3

 09 الص اد و ب الّسني "فقد قرأ السراط 8

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې   } 9

 تاء علمت وضمهابفتح  {ى  
54 

 474 والتشديد بالتخفيف {  ۓے  ے } 14

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    }: 11

 {أ ْرج ل ُكم} {  ٿٺ      ٺ  ٺ  ٺ
51 

 

 
 
 

 الصفحة فهرس القراءات الشاذة م
 

س اٍن{ 1  09 }ُمت ك ئ ني  ع ل ى ر ف ار ٍف ُخْضٍر و ع ب اق ر يٍّ ح 

 09 الدين{ م  وْ ي    ك  ل  }م   4

ف وينهون عن ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعرو  7
 09 املنكر ويستعينون باهلل على ما أصاهبم{

 09 }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج{ 0

 09 }وله أخ أو أخت من أم{ 5
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رقم  فهرس األعالم م
 الصفحة

 74 إبراهيم بن أمحد بن سليمان املارغين .1
 144 إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي .4
 171 أبو القاسم بن يوسف بن حممد بن علي التجييب.      7
 94 أمحد بن علي بن حممد بن إبراهيم بن منجويه .7
 04 أمحد بن عمار بن أيب العباس املهدوي .0
 45 أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين .5
 46 أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغين الدمياطي .6
 145 د بن حممد بن إبراهيم السلفيأمحد بن حممد بن أمح .3
 174 أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي التلمساين .8
 60 أمحد بن حممد بن عبد اهلل )البزي ( .9
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 69 أمحد بن موسى بن أيب مرمي، أبو بكر .14
 69 وسف بن يعقوب األزرق الواسطيإسحاق بن ي .17
 59 إمساعيل بن أيب أويس .10
 74 أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة اهلاليل .15
 69 حسني بن علي اجلعفي موالهم الكويف .16
 81 حفص بن سليمان بن اْلُمغ رية .13
 34 حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان)الدوري( .18
 80 محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل .19
 83 خالد الشيباينخالد بن  .44
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 147 و الصفاء خليل بن األمري الصفديصالح الدين أب .43
 39 الضرير األسدي عاصم بن هبدلة؛ أيب الن ُجود .48
 146 عبد الرمحن بن إمساعيل بن أيب القاسم األزدي التونسي .49
 144 احلسن البيساين عبد الرحيم بن علي بن احلسن بن .74
 36 عبد اهلل بن أمحد بن بشر بن ذكوان .71
 30 م بن ربيعةعبد اهلل بن عامر بن يزيد بن متي .74
 67 عبد اهلل بن كثري بن عمرو بن عبد اهلل .77
 148 عبد اهلل بن حممد بن عبد الوارث معني الدين .70
 63 عبد امللك بن قريب، األصمعي .75
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 9 عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الداين .01
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 145 علي بن حممد بن علي بن هذيل البلنسي .03
 99 علي بن حممد بن علي بن هذيل البلنسي .08
ين ا بن و ْرد ان)قالون( .09  59 عيسى بن م 
 58 الغازي بن قيس .54
 98 القاسم بن ف ريُّة بن خلف بن أمحد الرُّع ْيين الشاطيب .51
 97 الليث بن خالد، البغدادي .54
 46 مد بن أيب بكر املرعشيحم .57
 177 حممد بن احلسن بن العريّب بن حممد احلجوي الثعاليب .50
 141 حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلجري .55
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 143 حممد بن عمر بن حسني زين الدين أبو عبد اهلل الكردي .64
 146 حممد بن يوسف بن مفرج بن سعادة .67
 53 موسى بن طارق الزبيدي .60
 56 افع بن عبد الرمحن بن أيب نعيمن .65
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 للمعاهد العامة اإلدارة مصر،)ط.د حاوي،قم الصادق حممد: حتقيق ،الزهر ناظمة

 (.م1933-ه 793األزهرية
 غرامة بن عمرو: حتقيق ،دمشق تاريخ اهلل، هبة بن احلسن بن علي القاسم أبوعساكر،  ابن .9

 (م 1995 - ه  1015الفكر دار بريوت،) العمروي
 ،دبغدا تاريخ ،مهدي بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر أبوالبغدادي،  اخلطيب .14

 ( 4444 - ه 1044 ، اإلسالمي الغرب دار بريوت،)1معروف،ط عواد بشار الدكتور: حتقيق
 الدين تقي ،الدمشقي الشهيب األسدي عمر بن حممد بن أمحد بن بكر أبو شهبة، قاضي ابن .11

 ،وزارة هنديا)1ط خان، العليم عبد احلافظ. د: حتقيق ،الشافعية طبقات شهبة، قاضي ابن
(م1938 -ه 1798اهلندية، املعارف

 ،عليه وسلم صلى اهلل النبي قراءات فيه جزء الدوري، عمر بن حفص عمر أبوالدوري،  .14
( م1988 - ه 1048 ، الدار مكتبة املنورة، املدينة) 1ط ياسني، بشري حكمت: حتقيق
 .153ص:
القرطيب  النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو ،الرب عبد ابن .17

 حممد العلوي، أمحد بن مصطفى: حتقيق ،واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد ،
 (ه  1783 اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة املغرب،) البكري الكبري عبد

 مهران بن حيىي بن سعيد بن سهل بن اهلل عبد بن احلسن هالل أبوالعسكري،  هالل أبو .10
 والثقافة العلم دار القاهرة،)ط.د سليم، إبراهيم حممد: قيقحت ،اللغوية الفروق العسكري،

( والتوزيع للنشر
 حق بن العالمة شرح السنباطي ، احلق عبد بن أمحد بن أمحد السنباطي، الدين شهاب .15

 مقدم حبث)الزمزمي حسن حممد بن حيىي: حتقيق ،للشاطبي األماني حرز على السنباطي
(ه 1018القرى، ام: جامعة السنه،و  الكتاب قسم الدكتوراه، ةجدر  لنيل
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احلراين  حممد بن القاسم أيب بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد تيمية، ابن .16
 - ه  1046 الوفاء دار املنصورة،)7الزار،ط عامر - الباز أنور: حتقيق ،الفتاوى مجموع ،

( م 4445
 القراءات في اإلقناع الغرناطي، ياألنصار  خلف بن أمحد بن علي بن أمحد الب اذ ش، ابن .13

(.ه 1047الفكر دار دمشق،)1ط قطامش، اجمليد عبد: حتقيق السبع،
 المواعظ العبيدي، احلسيين العباس أبو القادر، عبد بن علي بن أمحد املقريزي، الدين تقي .18

(. ه  1018 العلمية، الكتب ،دار بريوت) 1ط ، واآلثار الخطط بذكر واالعتبار
 الدرر العسقالين، حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحدعسقالين، ال حجر ابن .19

 دائرة جملس )اهلند،4ضان،ط املعيد عبد حممد: حتقيق ،الثامنة المائة أعيان في الكامنة
.م(1934/ ه 1794 العثمانية، املعارف

 تهذيب ،العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد العسقالين، حجر ابن .44
.(ه 1746النظامية، املعارف دائرة مطبعة اهلند،) 1،ط التهذيب

 الباري فتح ،العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد العسقالين، حجر ابن .41
 بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم ،البخاري صحيح شرح

.( 1739 املعرفة، دار بريوت،) ط.د اخلطيب الدين حمب: طبعه على وأشرف وصححه
 املالكي، األزهري النفراوي الدين شهاب مهنا، ابن سامل بن غنيم بن أمحد النفراوي .44

 على، حممد الوارث عبد: حتقيق ،القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه
( م1993-ه 1018العلمية، الكتب دار بريوت،)1ط

 عبد: ، حتقيقاللغة مقاييس معجم الرازي،  ينالقزوي زكريا بن فارس بن أمحد فارس، بنا .47
م(1939 - ه 1799الفكر بريوت، دار هارون ) حممد السالم

 علي بن حسني بن أمحد بن امللك عبد ابن بكر أيب ابن حممد بن أمحد القسطالين، .40
 عبد والشيخ عثمان عامر الشيخ: حتقيق القراءات، فنون في اإلشارات لطائف القسطالين،

(م1934 اإلسالمي، الرتاث احياء جلنة القاهرة،)ط.د ني،الش الصبور
 وأنباء األعيان وفيات خلكان، ابن بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحدخلكان،  ابن .45

(.475-1/450"ه 1931صادر، ،دار بريوت"1ط عباس، إحسان: حتقيق الزمان، أبناء
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 البشر فضالء إتحاف اطّي،الدمي الغين عبد بن أمحد بن حممد بن أمحد الدمياطي، البنا .46
 عامل بريوت،)1امساعيل،ط  حممد شعبان الدكتور: احملقق ،عشر األربعة القراءات في

.1/63( م1983ه ،1043 الكتب،
 أخبار في الرياض أزهار العباس، أبو حيىي، بن أمحد بن حممد بن أمحد ،التلمساين املقري .43

 الرباط،) ط.د تاويت، بن حممد – ابأعر  أمحد سعيد: حتقيق الرابع، اجلزء عياض، القاضي
( املتحدة اإلمارات ودولة املغربية، اململكة بني املشرتك اإلسالمي الرتاث إحياء صندوق

 غصن من الطيب نفح ،العباس  أبو حيىي، بن أمحد بن حممد بن أمحد ،التلمساين املقري .48
)  ط. د عباس، إحسان: حتقيق اخلطيب، بن الدين لسان وزيرها وذكر ،الرطيب األندلس
( م1988-ه 1048صادر دار بريوت،

 متن األزدي، سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد ،الطحاوي جعفر أبو .49
( م1995-1016ه  حزم ابن دار بريوت،) 1، طةالطحاوي العقيدة

 ،الكبير الشرح غريب في المنير المصباح احلموي ، مث الفيومي علي بن حممد بن أمحد .74
( ه 1744 البهية، املطبعة لقاهرة،ا) ط.د
 اجلزري، ابن ، أبو اخلرييوسف ابن علي بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممداجلزري،  ابن .71

 الكتب دار بريوت،)4ط مهرة، أنس الشيخ: حتقيق ،العشر القراءات في النشر طيبة شرح
(م 4444 - ه  1044، العلمية

 القراءات، في السبعة كتاب ،التميمي سالعبا بن موسى بن أمحد جماهد، بن بكر أبو .74
(ه 1044 املعارف دار مصر،)ضيف 4شوقي،ط: حتقيق

 القصيد، شرح في النضيد العقد احلليب ، الدامي عبد بن يوسف بن أمحد احلليب، السمني .77
 للنشر املكتبات نور دار جدة،)1السويد،ط رشدي أمين. د: حتقيق

(م4441ه ،1044والتوزيع،
 مسالك ، العمري العدوي القرشي اهلل فضل بن حيىي بن أمحد مريالع اهلل فضل ابن .70

 الكتب دار بريوت،) 1ط البوري، سلمان كامل: حتقيق ،األمصار ممالك في األبصار
(م 4414 العلمية
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 األقران تحفة البريي، مث الغرناطي الرعيين مالك بن يوسف بن أمحد األندلسي،  جعفر أبو .75
 اململكة)4ط البواب حسني على: حتقيق ،لقرآن الكريم ا حروف من بالتثليث قرئ فيما

(م 4443 - ه  1048، أشبيليا ،كنوز السعودية العربية
 ،والنهاية البداية الدمشقي، مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيلكثري،  ابن .76

 ، عوالتوزي والنشر للطباعة هجر دار الرباط،) 1ط الرتكي، احملسن عبد بن اهلل عبد: حتقيق
( م1993 - ه 1018

 في المفردات ، األصفهاين القاسم أبو املفضل، بن حممد بن حلسنيا ،هاينفالراغب األص .73
( املعرفة دار لبنان،) ط.د كيالين، سيد حممد: حتقيق ،القرآن الكريم  غريب

، المنير الكتاب هجأو  تحرير في النضير الروض كتاب حتقيق اجلود أبو حسن خالد .78
.بتصرف.06ص(م4446 -ه 1043 للرتاث الصحابة دار طنطا،)1ط

 الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري الزركلي، .79
(.م 4444 للماليني، العلم )لبنان، دار15،طاألعالم،
 حرز بتحرير المعاني كنز شرح الرباني الفتح، اجلمزوري حسني بن سليماناجلمزوري،  .04

 احلكمة بيت القاهرة،)1موسي،ط بن إبراهيم بن بن علي الرزاق بدع الشيخ: حتقيق ،األماني
( م1990 والتوزيع والنشر لإلعالم

 - الكبير الجامع الرتمذي، الضحاك، بن موسى بن س ْورة بن عيسى بن ، حممدالرتمذي .01
 – اإلسالمي الغرب دار -بريوت ، د.ط)معروف عواد بشارحتقيق:  ،الترمذي سنن

1998)
 أسانيد سلسلة من المضيئات الحلقات الرحيم، عبد بن أمحد السيد .04

(م4444-ه 1047فهد امللك مكتبة )الرياض،1،طالقراء
 املكتبة املكرمة، مكة)1ط ،القراءات علوم في مدخل الطويل، رزق السيد .07

( م1985 - ه 1045الفيصلية،
 حرز شرح في المعاني تقريب العلمي، احلافظ حممد بن وخالد فرح؛ أبو الشني سيد .00

(م4447-ه 1040 الزمان، دار مكتبة املنورة، املدينة)5طالسبع، القراءات في األماني
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 عبد فؤاد حممد: ، حتقيقمسلم صحيح النيسابوري، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم .05
 ( العريب الرتاث إحياء دار -بريوت د.ط)الباقي

 حممد ، حتقيق:البخاري يحصح ،اجلعفي البخاري عبداهلل أبو إمساعيل بن حممد ،البخاري .06
(ه 1044 النجاة طوق دار)1،طالناصر ناصر بن زهري

، حبان ابن ، صحيحم ْعبد   بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن ، حممدحبان ابن .03
م( 1988 - ه  1048الرسالة مؤسسة-بريوت  ،)1، طشعيب األرنؤوط حتقيق:

 تِ كَ نُ  في يانمْ الهِ  َنْكتِ  ،الصفدي أيبك بن خليل الدين صالح الصفدي، الصالح .44
 ه  1749 ،مطبعة اجلمالية ،القاهرة) طد.،وقف علي طبعه اإلستاذ: أمحد زكى بك ،يانمْ العُ 
.(م 1911 -

: حتقيق ،بالوفيات الوافي ،الصفدي أيبك بن خليل الدين صالح الصفدي، الصالح .09
 -ه 1044تبريو  - الرتاث إحياء دار بريوت،)  ،1ط مصطفى، وتركي األرناؤوط أمحد

( م4444
 الَعصر َحّتى اإلسالم َصدر ِمن - الجزائِر أعالم ُمعجمُ  نويهض، عادل .54

 - ه  1044 والنشر، والرتمجة للتأليف الثقافية نويهض مؤسسة )بريوت،4،طالَحاِضر
(.م 1984

  الفالح، احلنبلي، أبو الع كري العماد ابن حممد بن أمحد بن احلي عبد العماد، ابن .51
 ابن دمشق، دار) ،1األرناؤوط،ط حممود: حتقيق ،ذهب من أخبار في الذهب شذرات

.(1986 - ه  1046 كثري،
القرآن  علوم في اإلتقان السيوطي، الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبدالسيوطي،  .54

 الشؤون وزارة السعودية، العربية اململكة)ط،.د ،القرآنية  الدراسات مركز: ،حتقيق الكريم 
( الشريف املصحف لطباعة فهد امللك معجم اإلسالمية،

 طبقات في الوعاة بغية ،السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد السيوطي، .57
-ه 1799 الفكر، دار بريوت،)4إبراهيم،ط الفضل أبو حممد: حتقيق والنحاة، اللغويين
( م1939
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 أبو: حتقيق ة،الشاطبي شرح ،السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد السيوطي، .50
( قرطبة مؤسسة القاهرة،)1.قطب،ط بن عباس بن حسن عاصم

 شهاب القاسم، أبو الدمشقي، املقدسي إبراهيم بن إمساعيل بن الرمحن عبدشامة،  أبو .55
 دار بريوت،) 4ط احلسيين، العطار عزت السيد: حتقيق ،الروضتين على الذيل الدين،
(م1930اليل،

 إلى الوجيز المرشد  ،الدمشقي املقدسي إبراهيم بن اعيلإمس بن الرمحن عبد شامة، أبو .56
 - ه  1795 ، صادر دار بريوت،) ، قوالج آليت طيار حتقيق ،العزيز بالكتاب تتعلق علوم

(  م1935
 حرز من المعاني إبراز الدمشقي، املقدسي إبراهيم بن إمساعيل بن الرمحن عبد شامة، أبو .53

( العلمية الكتب دار بريوت،) ط.د عوض، عطوة إبراهيم: حتقيق ،األماني
 في األلباء نزهة األنصاري، اهلل عبيد بن حممد بن الرمحن عبداألنباري،  الربكات أبو .58

 1985 - ه  1045 املنار، مكتبة األردن،)7ط السامرائي، إبراهيم: حتقيق األدباء، طبقات
(م
 احلضرمي الدين ويل زيد، أبو خلدون ابن حممد، بن حممد بن الرمحن عبد خلدون، ابن .59

 الشأن ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان اإلشبيلي،
( م1988 - ه  1048 الفكر، دار بريوت،)4.ط شحادة، خليل: حتقيق ،األكبر

 سعيد: حتقيق ،القراءات حجة، زرعة أبو حممد، بن الرمحن عبد زجنلة، ابن .64
( م1993-ه 1018لة،الرسا دار بريوت،)5األفغاين،ط

 يتعلق وما القرآنية  القراءات علم مصطلحات معجم املسؤول، العلي عبد .61
(م4443ه 1048والنشر للطباعة السالم دار القاهرة،)1،طبه

 كالم تجويد إلى القاري هداية املصري، املرصفي عجمي السيد الفتاح عبداملرصفي،  .64
.(طيبة مكتبة املنورة، املدينة) 4،طالباري

 العشر القراءات في الزاهرة البدور القاضي، حممد بن الغين عبد بن الفتاح عبد .67
(ه 1041 للكتاب العامة املصرية اهليئة القاهرة،)ط.د ،المتواترة
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 القراءات في الشاطبية شرح في الوافي القاضي، حممد بن الغين عبد بن الفتاح عبد .60
(م 1994 - ه  1014 للتوزيع السوادي مكتبة جدة،)0ط ،السبع

 ،القرآنية  القراءات جمع حكم في العقلية األدلة األزهري، هنيدي بن الفتاح عبد .65
(الصحابة دار طنطا،) ط د النيجري، املراطى أبه مامل عمر حتقيق

 املكتبة املكرمة، مكة)1،طالقراءات علوم في صفحات السندي، الغفور عبد القيوم عبد .66
(ه  1015 -األمدادية

 ،المصاحف كتاب السجستاين، األزدي األشعث بن سليمان بن اهلل عبد داود، أيب ابن .63
 - ه 1015 ، اإلسالمية البشائر دار بريوت،)1ط ، واعظ السبحان عبد الدين حمب: حتقيق

( م1995
 طبقات  ،األنصاري حيان بن جعفر بن حممد بن اهلل عبد ،األصبهاين الشيخ أيب   .68

 4 ط البلوشي، حسني احلق عبد الغفور بدع: حتقيق عليها، والواردين بأصبهان المحدثين
( م1994 - ه 1014 الرسالة، مؤسسة بريوت،)
ْرزُبان بن العزيز عبد بن حممد بن اهلل عبدالبغوي،  .69

 
 التنزيل معالم شاهنشاه، بن سابور بن امل

 سليمان - ضمريية مجعة عثمان - النمر اهلل عبد حممد: حتقيق ،القرآن الكريم  تفسير في
(م 1993 - ه  1013 ، والتوزيع للنشر طيبة دار الرياض، السعودية،)ط.د شاحلر  مسلم

 تاريخ املعروف، الوليد، أبو األزدي، نصر بن يوسف بن حممد بن اهلل عبد الفرضي، ابن .34
 الدار القاهرة،) 4 ط األزدي، نصر بن يوسف بن حممد بن اهلل عبد ،األندلس علماء
.(م 1966 والرتمجة، للتأليف املصرية

 شرح في الفريدة الآللئ الفاسي، حممد بن احلسن بن حممد اهلل عبد الفاسي، الدين مجال .31
(للرتاث الصحابة دار طنطا،)  ط.د شرف، حممد الدين مجال: حتقيق ، القصيدة

. د: حتقيق ،الكبرى الشافعية طبقات الدين، تقي بن الوهاب عبدالسبكي،  الدين تاج .34
 والنشر للطباعة هجر دار الرباط،)4احللو،ط حممد فتاحال عبد. د الطناحي، حممد حممود

 .(ه 1017 والتوزيع،
 حتقيق المنبهة، األرجوزة األموي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان الداين، عمرو أبو .37

(م1999-ه 1044 املغا، دار الرياض، السعودية،)1اجلزائرى،ط جمقان بن حممد
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 اإلتقان في التحديد األموي، سعيد بن مانعث بن سعيد بن عثمان الداين، عمرو أبو .30
(م 4444 - ه  1041 عمار دار عمان،)1محد،ط قدوري غامن الدكتور: حتقيق والتجويد،

 القراءات في التيسير األموي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان الداين، عمرو أبو .35
(م1980/ ه 1040، العريب الكتاب دار بريوت،) 4تريزل،ط اوتو: حتقيق السبع،

 رسم في المقنع األموي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان الداين، عمرو أبو .36
 الكليات مكتبة القاهرة،) ط.د قمحاوي، الصادق حممد: حتقيق ،األمصار مصاحف

(.األزهرية
 في البيان جامع األموي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان الداين، عمرو أبو .33

(.م 4443 - ه  1048 الشارقة، ،جامعة اإلمارات) 1ط ،السبع القراءات
 الحديث، علوم أنواع معرفةالدين،  تقي عمرو أبو الرمحن عبد بن عثمان الصالح، ابن .38

 1047 العلمية، الكتب دار بريوت،)1الفحل،ط ياسني ماهر - اهلميم اللطيف عبد: حتقيق
(.م 4444/  ه 

 السبع، القراءات في يدالقص مقصود إلى المريد إرشاد الضباع، حممد على الضباع، .39
( للرتاث الصحابة دار طنطا،)  ط.د علوان، اهلل عبد و شرف، حممد الدين مجال: حتقيق

 المبتدي القارئ سراج احلسن، بن أمحد بن حممد بن عثمان بن علي القاصح، ابن .84
 مصطفى مطبعة القاهرة،)7ط الضباع حممد على الشيخ: حتقيق المنتهي، المقرئ وتذكرة

(م1950ه ،1737حلليب،ا البايب
 وتقريبُ  الفوائدِ  تلخيصُ  ، احلسن بن أمحد بن حممد بن عثمان بن عليالقاصح،  ابن .81

 القاهرة،) ط.د الفاضي، الفتاح عبد الشيخ: حتقيق القصائِد، أترابِ  عقيلةِ : بشرحِ  المتباعدِ 
(م1993-ه 1013 األزهرية، املعاهد قطاع

 في النفع غيث املالكي، املقرئ احلسن أبو ،سامل بن حممد بن علي ،الصفاقسي النوري .84
 دار بريوت،)1احلفيان،ط الشافعي السميع عبد حممود أمحد: حتقيق ،السبع القراءات

(م 4440 - ه  1045 العلمية، الكتب
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 وكمال القراء جمال املصري ، اهلمداين الصمد عبد بن حممد بن علي السخاوي، .87
 املأمون دار -بريوت - دمشق)1خرابة،ط حمسن. د - العطي ة مروان. د: حتقيق اإلقراء،
(  م 1993 - ه  1018 للرتاث،

 شرح في الوصيد فتح املصري، اهلمداين الصمد عبد بن حممد بن علي السخاوي، .80
( الرشد مكتبة الرياض،) ط.د اإلدريسي، حممد موالي حتقيق ،القصيد

) 1،ط النحاة أنباه لىع الرواة إنباه الشيباين، إبراهيم بن يوسف بن عليالقفطي،  .85
( ه  1040العنصرية املكتبة بريوت،

 الشيخ: حتقيق ،الطلبة طلبة إمساعيل، بن أمحد بن حممد بن عمر النسفي، الدين جنم .86
( م1995-ه 1016 بريوت، النفائس، دار) 1العك،ط الرمحن عبد خالد

 لمداركا ترتيب السبيت، اليحصيب عمرون بن عياض بن موسى بن عياض ،عياض القاضي .83
 مطبعة املغرب) 1ط، الصحراوي، القادر عبد: حتقيق الثالث، اجلزء المسالك، وتقريب

(م 1934 - 1966 فضالة
 ،القرآن الكريم  فضائل ،البغدادي  اهلروي اهلل عبد بن سالّم بن القاسمأبو عبيد،  .88

(. ريكث ابن دار ، بريوت) ط.د الدين، تقي وفاء - خرابة حمسن - العطية مروان: حتقيق
 التجيبي، برنامج السبيت، البلنسي التجييب علي بن حممد بن يوسف بن القاسم ،التجييب .89

(م 1981للكتاب، العربية الدار ليبيا،)ط.د منصور، احلفيظ عبد: حتقيق
 في النهاية اجلزري، الشيباين الكرمي عبد ابن حممد بن حممد بن حممد بن املباركاألثري،  ابن .94

( م1939 - ه 1799 ، - العلمية املكتبة بريوت) ،واألثر الحديث غريب
 إيضاح في البيان أضواء ،اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني حممدالشنقيطي،  .91

(م 1995 -1015 ه  الفكر، دار بريوت،) ط.د ،القرآن الكريم ب القرآن الكريم 
 مساعيلإ بن حممد: قحتقي ، العلوم ترتيب ،املرعشي بكر أىب بن حممد ،ساجقلي زاده .94

( م1985  ه 1045جبدة، العزيز عبد امللك جامعة ، ماجستري رسالة) أمحد السيد
 عن الموقعين إعالم الدين، مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممداجلوزية،  قيم ابن .97

( ه 1047الوزى، ابن دار الدمام،)1ط ،العالمين رب
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 بين السالكين مدارج الدين، مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد اجلوزية، قيم ابن .90
 دار بريوت،)7البغدادي،ط باهلل املعتصم حممد: حتقيق ،نستعين وإياك نعبد إياك منازل

(م1996 - ه  1016العريب، الكتاب
: حتقيق  ،غبر من خبر في العبر ق امْياز، بن عثمان بن أمحد بن حممدالذهيب،  الدين مشس .95

.( العلمية الكتب دار بريوت،) ط.د زغلول، وينبسي بن السعيد حممد هاجر أبو
 دار بريوت،)1طالحفاظ، تذكرةق امْياز،  بن عثمان بن أمحد بن حممد الذهيب، الدين مشس .96

(م1998 -ه 1019العلمية، الكتب
: حتقيق النبالء، أعالم سير، ق امْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد الذهيب، الدين مشس .93

 مؤسسة بريوت،)،7األرناؤوط،ط شعيب الشيخ فبإشرا احملققني من جمموعة
( م1985 -ه  ،1045الرسالة،

: حتقيق ،الكبير الشيوخ معجمق امْياز،  بن عثمان بن أمحد بن الذهيب، حممد الدين مشس .98
( م 1988 - ه  1048 الصديق، مكتبة الطائف،) 1ط اهليلة، احلبيب حممد الدكتور

 على الكبار القراء معرفة ،ق امْياز بن انعثم بن أمحد بن حممد الذهيب، الدين مشس .99
 بريوت،)1ط الشافعي، إمساعيل بن حسن بن حممد عبداهلل أيب: حتقيق ،واألعصار الطبقات

.1/714( م1993 - ه 1013 العلمية الكتب دار
 َوَوفيات اإلسالم تاريخ ،ق امْياز بن عثمان بن أمحد بن الذهيب، حممد الدين مشس .144

 الغرب دار بريوت،)1معروف،ط عّواد بشار الدكتور: حتقيق ،َواألعالم المشاهير
.(م4447اإلسالمي،

 حرز شرح المعاني، كنز املوصلي، حممد بن أمحد بن حممد املوصلي، اهلل عبد أيب .141
 الكتب دار بريوت،) 1ط عمريات، زكريا الشيخ: حتقيق ،(شعلة) بـ المعروف: األماني
(م4441-ه 1044 العلمية،

 السامي الفكر الفاسي، اجلعفري الثعاليب حممد بن العريبّ  بن احلسن بن حممد احلجوي، .144
.( ه 1705املعارف، إدارة مطبعة الرباط،.)ط.د ،اإلسالمي الفقه تاريخ في
 حتقيق ،القرآن الكريم  أهل أخالق ، اهلل، عبد بن احلسني بن حممد ،اآلجري بكر أبو .147

( م4447-ه 1040لمية،الع املكتبة بريوت،)7ط اللطيف، عبد بن عمرو حممد
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 الطوال السبع القصائد شرح  بشار، بن حممد بن القاسم بن حممداألنباري،  بكر أبو .140
 .(املعارف دار القاهرة،)5ط هارون، السالم عبد: حتقيق ،الجاهليات

 عن البيان جامع، اآلملي غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممدالطربي،  جعفر أبو .145
 مركز مع بالتعاون الرتكي احملسن عبد بن اهلل عبد الدكتور: حتقيق ،يم القرآن الكر  آي تأويل

 دار الرباط،)1ميامة،ط حسن السند عبد الدكتور هجر بدار اإلسالمية والدراسات البحوث
( والتوزيع والنشر للطباعة هجر

 حممد: حتقيق ،القرآن الكريم  علوم في البرهان ، هبادر بن اهلل عبد بن حممدالزركشي،  .146
.بتصرف ،1/438( م1980/ه 1040الرتاث، مكتبة القاهرة،)7 ط إبراهيم الفضل أبو
 طبقات املالكي، الداوودي الدين مشس أمحد، بن علي بن حممدالداوودي  الدين مشس .143

 الكتب دار بريوت،) 1الناشر،ط بإشراف العلماء من جلنة: حتقيق ،للداوودي المفسرين
(  م1987-ه 1047بريوت، – العلمية

 إلي الفحول إرشاد اليمين، الشوكاين اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممدالشوكاين،  .148
  الرياض) 1ط األثري، العريب ابن سامي حفص أيب: حتقيق ،األصول علم من الحق تحقيق

.(م4444 - ه 1041 الفضيلة، ،دار
 عبد قيق،حت ،القدير فتح اليمين، الشوكاين اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممد الشوكاين، .149

(1990-ه 1015 الوفاء، دار اإلسكندرية،) ط. د عمرية، الرمحن
 األماني حرز شرح في المعاني فرائد الصنهاجي، داود بن حممد بن حممد آجرُّوم، ابن .114

 الدكتوراه، ةجدر  لنيل مقدم حبث)نبولسى، السالم عبد بن الرحيم عبد: حتقيق ،التهاني ووجه
.(م1993- ه 1013القرى، ام: جامعة العربية، اللغة قسم

 من العروس تاج ،الفيض أبو احلسيين، الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمدالز بيدي،  مرتضى، .111
 م(1939-ه 1779 الكويت، حكومة )الكويت، مطبعة القاموس جواهر

 في النشر ،اجلزري  ابن يوسف ابن علي بن حممد بن حممد بن حممد ،اجلزري ابن .114
(العلمية الكتب دار بريوت،)  ط،.د الضباع، حممد علي: حتقيق ،العشر القراءات
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 في النشر طيبة اجلزري ، ابن يوسف ابن علي بن حممد بن حممد بن اجلزري، حممد ابن .117
 دار مكتبة ، املنورة املدينة) 4الزعيب،ط  مصطفى متيم حممد حتقيق، العشر، القراءات

( م1990/ه 1010اهلدى
 في النهاية غاية اجلزري، ابن يوسف ابن علي بن مدحم بن حممد بن حممد اجلزري، ابن .110

.(  م4446العلمية الكتب دار ، بريوت) 1برسرتاسر،ط : .حتقيق ،القراء طبقات
 المقرئين منجد اجلزري، ابن يوسف ابن علي بن حممد بن حممد بن حممد اجلزري، ابن  .115

 أبوا والشيخ الشنقيطي حبيب حممد الشيخ طبعه بعد بقراءته تفضل ،الطالبين ومرشد
(  القدسي زاهد دار ع،. م) . ط. د شاكر، حممد أمحد األشبال

 المقدمة منظومة اجلزري، ابن يوسف ابن علي بن حممد بن حممد بن اجلزري، حممد ابن .116
 ، والتوزيع للنشر املغين دار الرياض،) 1ط  ،(اجلزرية)  يعلمه أن القارئ على يجب فيما

( م4441 - ه 1044
 من السبع القراءات في الجلية اإلرشادات ،حميسن سامل حممد بن دحمم بن حممد .113

(م4445-ه 1046حميسن، دار القاهرة،)1ط ،الشاطبية طريق
 القاهرة،)ط.د العشر، القراءات يف املهذب ، حميسن سامل حممد بن حممد بن حممد .118

(.م1993-ه 1013للرتاث، األزهرية املكتبة
 ،العشر القراءات في النشر طيبة شرح الهادي حميسن، سامل حممد حممد بن حممد بن .119
(.م 1993  ه   1013اجليل دار بريوت،) 1ط
 النشر طيبة شرح ،الن ُّو ْيري الدين حمب القاسم، أبو حممد، بن حممد بن حممد الن ُّو ْيري، .144

 الكتب دار بريوت،)1ط باسلوم، سعد سرور حممد جمدي: حتقيق العشر، القراءات في
(.م 4447 - ه  1040 ، العلمية

 االنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو ،بن علي مكرم بن حممد منظور، ابن .141
 رياض النحاس، روحية: حتقيق ،عساكر البن دمشق تاريخ مختصر ، اإلفريقي الرويفعى،

 ه  1044 والنشر، والتوزيع للطباعة الفكر دار ، دمشق)1مطيع،ط حممد مراد، احلميد عبد
(م1980 -
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 االنصاري منظور ابن الدين مجال ،الفضل  أبو ،بن علي مكرم بن حممد ور،منظ ابن .144
( م1999/ه 1019 العريب، الرتاث حياء دار  بريوت،)7،طالعرب لسان ، الرويفعى

 الترمذي، جامع بشرح األحوذي تحفة الرحيم، عبد بن الرمحن عبد حممداملباركفورى،  .147
الفكر( دار بريوت، ط).د عثمان، حممد الرمحن عبد: حتقيق

 التوقيف احلدادي، العابدين زين بن علي ابن العارفني تاج بن الرؤوف عبد حممداملناوي،  .140
(م 1994-ه 1014 الكتب عامل القاهرة،) 1،طالتعاريف مهمات على

: حتقيق ،القرآن الكريم  علوم في العرفان مناهل الزُّْرقاين، العظيم عبد حممدالزرقاين،  .145
( م1995/ه 1015العريب، الكتاب دار بريوت،)1ط زمريل، أمحد فواز

 األشقودري، آدم، بن جنايت بن نوح احلاج ابن الدين ناصر حممد الرمحن عبد أبو األلباين، .146
 من وشاذه صحيحه، من سقيمه وتمييز حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات
(م4447 - ه  1040 جدة، والتوزيع، للنشر باوزير دار: السعودية) ،محفوظه

 العيين الدين بدر حممد، أبو أمحد، بن موسى بن أمحد بن حممود العيين، الدين بدر .143
 حممد حسن حممد: حتقيق ،اآلثار معاني رجال أسامي شرح في األخيار مغاني ،احلنفي
(م 4446 - ه  1043 العلمية، الكتب دار بريوت،)1ط إمساعيل، حسن

 القرآن الكريم  تفسير في المعاني روح األلوسي، احلسيين اهلل عبد بن حمموداأللوسي،  .148
( العريب الرتاث إحياء دار بريوت،) ط،.د ،المثاني والسبع العظيم

 بن نُعيم بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد أبو ،احلاكم .149
: حتقيق الصحيحين على المستدرك ، البيع بابن املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم

.(1994 - 1011 – العلمية الكتب دار - بريوت)1 عطا ،ط القادر عبد مصطفى

، الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد أبو ،حنبل بن أمحد .174
 احلديث دار - القاهره) 1ط ،شاكر  حممد أمحد: حتقيق ، حنبل بن أحمد اإلمام مسند

(م 1995 - ه  1016
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 املعروف العتكي اهلل عبيد بن خالد بن اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد بكر أبو البزار، .171
 املنورة املدينة)1ط ،:عدة حمققنيحتقيق ، الزخار البحر باسم المنشور البزار مسند ،بالبزار

.(م4449–واحلكم العلوم مكتبة -

 عن الظنون كشف ،القسطنطيين جليب كاتب اهلل عبد بن مصطفىخليفة،  حاجي .174
 لبنان،) ط.د الكليسى، بيلكه ورفعت الدين، شرف حممد: حتقيق ،نونوالف الكتب أسامي

(.م1901العريب، الرتاث إحياء دار
 الرافعي، القادر عبد بن أمحد بن سعيد بن الرزاق عبد بن صادق مصطفىالرافعي،  .177

 1045بريوت، – العريب الكتاب دار بريوت) 8ط ،النبوية والبالغة القرآن الكريم  إعجاز
(.م 4445 - ه 
: الدكتور: احملقق ،القرآن الكريم  مجاز، البصري التيمي املثا بن معمرعبيدة،  أبو .170

( اخلاجني مكتبة القاهرة،)  ط.د سزگني، فواد حممد
 معاني عن اإلبانة القريواين، القيسي خمتار بن حممد بن مح ّوش طالب أيب بن مكي .175

 للطبع مصر هنضة دار القاهرة،) ط.د، شليب إمساعيل الفتاح عبد الدكتور: حتقيق ،القراءات
 (والنشر
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