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 امللخص

ىمقال اعمتٕمٚم٘م٦م سمتقاشمر اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، وُمقىمػ يتٜم٤مول هذا اًمبح٨م مجع ودراؾم٦م إ

اسمـ اجلزري ُمـ ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، وىمد ىمسٛمتف إمم ُم٘مدُم٦م: شمتْمٛمـ احلدي٨م قمـ ومْمؾ 

اًم٘مرآن، يمام شمتْمٛمـ أمهٞم٦م اعمقضقع، وأؾمب٤مب اظمتٞم٤مره، وظمٓم٦م اًمبح٨م، وُمٜمٝمجف، صمؿ 

واًم٘مراءة، ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م، صمؿ سمٕمد اًمتٛمٝمٞمد: اًمٗمّمؾ متٝمٞمد: ذم شمٕمريػ يمؾ ُمـ اًمتقاشمر 

سمذيمر  ٚمامء ذم ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، سمدءاً إول: ويِمتٛمؾ قمغم ؾمت٦م ُمب٤مطم٨م، ُمتْمٛمٜم٦م أىمقال اًمٕم

، صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذيمر ُمـ ىم٤مل سمتقاشمر  × إن اًم٘مراءات اًمٕمنمة ُمتقاشمرة إمم اًمٜمبل ُمـ ىم٤مل

إن اًم٘مراءات اًمٕمنم ومٞمٝم٤م اًم٘مراءات اًمسبع، دون اًم٘مراءات اًمثالث، وسمٕمده ذيمر ُمـ ىم٤مل 

اعمتقاشمر، وومٞمٝم٤م صحٞمح اًمسٜمد، اًمذي مل يبٚمغ طمد اًمتقاشمر، صمؿ ذيمر ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات 

ُمتقاشمرة ومٞمام ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ إداء، صمؿ ذيمر ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ًمٞمس٧م ُمتقاشمرة سمؾ هل 

ٕمد ؿ سم، صم×ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات اًمسبع ُمتقاشمرة قمـ اًم٘مراء، ٓ قمـ اًمٜمبل  صمؿ ذيمرآطم٤مد، 

اًمث٤مين، وهق ذم ُمقىمػ اسمـ اجلزري ُمـ شمقاشمر اًم٘مراءات، اًمٗمّمؾ إول: يبدأ اًمٗمّمؾ 

ويتْمٛمـ هذا اًمٗمّمؾ ؾمت٦م ُمب٤مطم٨م، ٟم٘مٚم٧م ومٞمٝم٤م أىمقال اسمـ اجلزري ذم ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، ُمـ 

، ٟم٤مىمال سمٕمد ذًمؽ أىمقال اًمٕمٚمامء ذم (ـمٞمب٦م اًمٜمنم)و (اًمٜمنم)و (ُمٜمجد اعم٘مرئلم):  يمتبف اًمثالصم٦م

هق أن اًم٘مراءات اًمٕمنم ُمتقاشمرة، صمؿ ٟم٤مىمِم٧م يمالم اسمـ اجلزري أن اًم٘مقل اًمّمحٞمح، 

سم٤مجلٛمع سملم يمالُمف ذم يمتبف، وسمٞم٤من شمٕم٤مرضٝم٤م، وظمتٛم٧م اعمبح٨م إظمػم ُمٜمٝم٤م سمتقضمٞمف 

اًمتٕم٤مرض اًمقاىمع ذم يمالم اسمـ اجلزري، واعمقىمػ اًمذي يٜمبٖمل أن يسٚمؽ ُمع قمٚمامء إُم٦م 

 .٤مئ٩م اًمبح٨مومٞمام اضمتٝمدوا ومٞمف، صمؿ ظمتٛم٧م اًمبح٨م سمخ٤ممت٦م شمتْمٛمـ أهؿ ٟمت
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 املقدمة
ظمرـيواًمّمالة واًمسالم احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،  وًملم ؤا ؾمٞمدٟم٤م وؿمٗمٞمٕمٜم٤م يقم  ،قمغم ؾمٞمد ٕا

 : وسمٕمد ،اًمدـي

ـ   وم٢من اهلل  قمغم هذه إُم٦م سمٜمٕمٛم٦م ٟمزول اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ضمٕمٚمف ُمّمدر  ُم

 ﴾ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ې ﴿ :وم٘م٤مل  ،قمزه٤م ورومٕمتٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

، أي ذومٙمؿ وقمزيمؿ وجمديمؿ قمغم أطمد اًم٘مقًملم ومٞمٝم٤م[01:ءإٟمبٞم٤م]
(1)

. 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل اسمـ قمب٤مس  

شسمام ومٞمف ومخرهؿ وذومٝمؿ يٕمٜمل اًم٘مرآن»:  ، ىم٤مل[70]اعم١مُمٜمقن: ﴾ۆئ
(2)

ـ   ، يمام ُم

شمٕم٤ممم: ىم٤مل  ،شمب٤مرك وشمٕم٤ممم قمغم هذه إُم٦م سم٠من يمٗمؾ طمٗمظ يمت٤مهب٤م ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتبديؾ

، ويمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ أيْم٤م احلدي٨م [9]احلجر: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ﴿

َوَأنْ َزْلُت َعَلْيَك ِكَتابًا اَل يَ ْغِسُلُو اْلَماُء »ذم احلدي٨م اًم٘مدد:  ×اًمنميػ ُمـ ىمقًمف 
شتَ ْقَرُؤُه نَائًِما َويَ ْقظَان

(3)
. 

ىم٤مل اًمٜمقوي
(4)

 ذم حمٗمقظ :ٕمٜم٤مهومٛم شالماءُ  وُ لُ سِ غْ ي َ  الَ » شمٕم٤ممم: ىمقًمف أُم٤م»: 

 شإزُم٤من ُمر قمغم يب٘مك سمؾ ،اًمذه٤مب إًمٞمف ٓ يتٓمرق ،اًمّمدور
(5)

. 

هب٤م هذه إُم٦م اعمب٤مريم٦م، ويمت٤مهب٤م  أن هذه ُمٞمزة قمٔمٞمٛم٦م ظمص اهلل وٓ ؿمؽ 

 اعمٕمجز اًمب٤مىمل قمغم ُمر اًمٕمّمقر.

                                                 

 .5/100اٟمٔمر: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ:  (0)

 .04/241، واًمٚمب٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب: 5/424ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ :  اٟمٔمر: (2)

)سم٤مب اًمّمٗم٤مت اًمتل يٕمرف هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م  058/ 8اٟمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ:  أظمرضمف ُمسٚمؿ وهمػمه،احلدي٨م  (1)

، ذم ُمسٜمد قمٞم٤مض سمـ مح٤مر 4/026، وُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد: 7186أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر(، احلدي٨م رىمؿ: 

.07509، احلدي٨م رىمؿ: 

عمٗمٞمدة، ت: هق حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي  أسمق زيمري٤م احل٤مومظ اًمٚمٖمقي اعمِم٤مرك ذم اًمٕمٚمقم، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ا (4)

وُمٕمجؿ  ،5/151، وؿمذرات اًمذه٥م: ٦2/051م: هـ، اٟمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب677

 .01/212اعم١مًمٗملم: 

 .07/098اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمسٚمؿ: اٟمٔمر:  (5)
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ـ  قمغم هذه إُم٦م سم٠من ضمٕمؾ هذا اًمٙمت٤مب اعمب٤مرك ُمٕمجزة  يمذًمؽ وم٢من اهلل  ُم

َما »ذم ذًمؽ:  ×: ي٘مقل اًمٜمبل × ر ؿم٤مهدة سمّمدق ٟمبٞمٝم٤م حمٛمدظم٤مًمدة قمغم ُمر اًمٕمّمق
ِمْن األنِْبَياِء نَِبيٌّ ِإالَّ ُأْعِطَي َما ِمْثلُو آَمَن َعَلْيِو اْلَبَشُر َوِإنََّما َكاَن الَِّذي ُأوتِيُت َوْحًيا 

ش َياَمةِ َأْوَحاُه اللَُّو ِإَليَّ فََأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكثَ َرُىْم تَابًِعا يَ ْوَم اْلقِ 
 (1)

. 

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر
(2)

 اًمتل ُمٕمجزيت أن أي»ذم يمالُمف قمغم هذا احلدي٨م:  

شاًمقاضح اإلقمج٤مز ُمـ قمٚمٞمف اؿمتٛمؾ عم٤م اًم٘مرآن وهق قمكم أٟمزل اًمذي اًمقطمُل  هب٤م ي٧محتد  
(3)

. 

حيَم ٓ  × ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمخب٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ظمػمة أُم٦م حمٛمد وىمد ىمٞمض اهلل

يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م، وطمروم٤م طمروم٤م، واقمتٜمقا سمبٞم٤من أوضمف اظمتالف ىمراءاشمف، قمدده٤م ذم يمؾ ىمرن، ومحٗمٔمقه 

ٓ ٟم٘مٚمقه سم٤مًمسٜمد اعمتقاشمر اعمتّمؾ سمرؾمقل اهلل  . × وـمرق أدائف، ومٚمؿ يؽميمقا طمروم٤م ُمٜمف إ
ومٜم٘مؾ اًمّمح٤مسم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن همْم٤م يمام أٟمزل، وٟم٘مٚمف اًمت٤مسمٕمقن قمٜمٝمؿ يمذًمؽ، 

ـ يمؾ ظمٚمػ قمدوًمف ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ  ، وىمرٟم٤م سمٕمد ىمرن، طمتك وصؾ إًمٞمٜم٤م.واؾمتٛمر يٜم٘مٚمف ُم

هذا ومل شمٕمرف اًمبنمي٦م يمت٤مسم٤م طمٔمل ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م ذم اًمٜم٘مؾ، واًمتثب٧م ذم إداء، ُم٤م 

قمرومف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمٕمؾ هذا ُم٤م يٗمن اظمتّم٤مص هذه إُم٦م سمٛمٞمزة اًمسٜمد اعمتّمؾ 

طمٞم٨م اقمتٜمقا قمٜم٤مي٦م يمبػمة سم٤مشمّم٤مل اًمسٜمد طمتك ضمٕمٚمقه ُمـ اًمديـ، ي٘مقل قمبد اهلل سمـ 

رك اعمب٤م
(4)

ـْ ؿَم٤مَء َُم٤م ؿَم٤مءَ »:  ـِ َوًَمْقَٓ اإِلؾْمٜم٤َمُد ًَمَ٘م٤مَل َُم ي ـَ اًمدِّ شاإِلؾْمٜم٤َمُد ُِم
(5)

. 

محٚم٦م اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ سملم إُم٦م سم٤مًمٗمْمؾ اجلزيؾ  وىمد ظمص اهلل 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ﴿ وم٤مصٓمٗم٤مهؿ حلٛمؾ هذا اًمٙمت٤مب، ىم٤مل قمز وضمؾ:

                                                 

 .4696، احلدي٨م رىمؿ: (سم٤مب يمٞمػ ٟمزول اًمقطمل وأول ُم٤م ٟمزل)، 4/0915صحٞمح اًمبخ٤مري: اٟمٔمر:  (0)

ر اًمٙمٜم٤مين اًمٕمس٘مالين، اإلُم٤مم احل٤مومظ، أصٚمف ُمـ قمس٘مالن، أىمبؾ قمغم احلدي٨م، هق أمحد سمـ قمكم سمـ طمج (2)

، 0/45هـ، اٟمٔمر: ٟمٔمؿ اًمٕم٘مٞم٤من: 852ورطمؾ ذم اًمبالد ًمٚمسامع ُمـ اًمِمٞمقخ، وًمف اعمّمٜمٗم٤مت اجلٚمٞمٚم٦م، ت: 

 .079-078/ 0، وإقمالم: 2/21وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 

 .9/6: ومتح اًمب٤مرياٟمٔمر:  (1)

 اًمٖمزو واإلٟمٗم٤مق ذم ؾمبٞمؾ اهلل، ت: أطمد إقمالم اًمب٤مرزيـ، يم٤من يمثػم ، احل٤مومظهق قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك (4)

 .0/288، وؿمذرات اًمذه٥م: 414-05/195هـ، اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء: 080

 .0/02:  صحٞمح ُمسٚمؿ (5)



 الشيخ جار اهلل بنمحمد يحيى د.                                   تواتر القراءات وموقف ابن الجزري منو

35 

ومٝمؿ سم٠من ضمٕمٚمٝمؿ أهٚمف وظم٤مصتف [12]وم٤مـمر: ﴾ٹ   ٹ ُمـ ظمٚم٘مف، ي٘مقل اًمٜمبل ، وذ 

ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل  ش ِإنًّ هلِل َأْىِليَن ِمَن النَّاسِ »: ذم طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ×

ش ُىْم َأْىُل اْلُقْرآِن َأْىُل اهلِل َوَخاصَُّتوُ »ُمـ هؿ ؟ ىم٤مل: 
 (1)

.

وىمد أؿم٤مر  إمم ذًمؽ اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ اجلزري
(2)

سم٘مقًمف 
(3)

: 

 ُ٘مــــــْرآنِ ًمِـــــَذاَك يَمـــــ٤مَن طَم٤مُِمٚمــــــُق اًمْ 

 

ــــــ٦ِم ُأْوزِم اإلْ طِْمَســــــ٤منِ    ظِمَٞمـــــــ٤مَر آُُم 

ــــــفِ   ـــــُؾ اًمٚم  ــــــ٤مِس َأْه ـــــْؿ ذِم اًمٜم  ُ  َوإٍَّن 

 

ـــــــــــ٤مهِ   ـــــــــــِٝمْؿ ُيَبـ ـــــــــــ٤م سمِ ٜمَ  َوإِن  َرسم 

ـــــَٗمك  ــــٜمُْٝمْؿ َويَم ــــْرآِن قَم ــــ٤مَل ذِم اًْمُ٘م  َوىَم

 

ـــــــَٗمك  ـِ اْصَٓم ــــــ ــــــُف َُم ـــــــُف َأْوَرصَم  سم٠َِمٟم 

 

 
شمقاشمر اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وأٟمف ٓ ظمٚمٗم٤م قمـ ؾمٚمػ قمغم  × وىمد أمجٕم٧م أُم٦م حمٛمد

يثب٧م إٓ سم٤مًمتقاشمر اًمذي هق ٟم٘مؾ اجلامقم٦م قمـ اجلامقم٦م
(4)

. 

ًمٙمـ وىمع ظمالف سملم سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم شمقاشمر اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، وهل ُمس٠مًم٦م ُمـ 

اعمس٤مئؾ اًمِم٤مئٙم٦م ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات، وم٘مد ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم اًم٘مقل سمتقاشمره٤م، 

وصح٦م ؾمٜمد اًمبٕمض أظمر ُمع  ،قاشمر سمٕمْمٝم٤موذه٥م اًمبٕمض أظمر إمم اًم٘مقل سمت

 ؿمٝمرشمف وشمٚم٘مل إُم٦م ًمف سم٤مًم٘مبقل، وذه٥م آظمرون إمم أَّن٤م آطم٤مد.

تواتر القراءات وموقف ابن )وىمد طم٤موًم٧م ذم هذا اًمبح٨م اًمذي هق سمٕمٜمقان:  
أن أمجع إىمقال ذم هذه اعمس٠مًم٦م، وأدرؾمٝم٤م دراؾم٦م شمٗمل سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ىمقة  (الجزري منو

                                                 

، وُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد: 205احلدي٨م رىمؿ:  (سم٤مب ومْمؾ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف)، 0/78ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف:  (0)

 .02279، احلدي٨م رىمؿ: 09/297

هق: أسمق اخلػم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد، اعمٕمروف سم٤مسمـ اجلزري، اًمِم٤مومٕمل، ؿمٞمخ اعم٘مرئلم، واعم٘مدم سمال ُمٜم٤مزع  (2)

ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات يم٤من إُم٤مُم٤م قمديؿ اعمثٞمؾ ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات، وىمد اٟمتنم صٞمتف ذم أوم٤مق، وـم٤مر ذيمره ومٞمٝم٤م، 

ذم اًمٜمنم)طمتك ص٤مر َُمـ سمٕمده قم٤مًم٦م قمٚمٞمف ومٞمف، ُمـ أؿمٝمر يمتبف: وأًمػ اعم١مًمٗم٤مت اعمٗمٞمدة ذم هذا اًمٕمٚمؿ، 

ألدٟمروي: ًمهـ، اٟمٔمر: ـمب٘م٤مت اعمٗمنيـ 811، ت: (هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمب٘م٤مت اًم٘مراء)، و(اًم٘مراءات اًمٕمنم

 .1/687، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 7/45، وإقمالم: 0/121

 .10ـمٞمب٦م اًمٜمنم ص:  (1)

 .097 :، وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من096ٜمبؾ ص: اٟمٔمر: اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طم (4)
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 ومٞمٝم٤م. سمـ اجلزري وضٕمػ، ُمع حت٘مٞمؼ ىمقل ا

وٓ خيٗمك قمغم اخلبػم هبذا اًمٕمٚمؿ أن اًمٙمالم ذم اًمتقاشمر إٟمام يتٕمٚمؼ سمتقاشمر ىمراءات 

دون ىمراءات همػمهؿ  ،إئٛم٦م اًمٕمنمة اًمذيـ أمجٕم٧م إُم٦م قمغم شمٚم٘مل ىمراءاهتؿ سم٤مًم٘مبقل

 مم٤م هق ُمٕمدود ذم اًمِم٤مذ.

 : أىمية الموضوع وأسباب اختياره
 ظمتٞم٤مره ذم إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:شمؼمز أمهٞم٦م هذا اعمقضقع وأؾمب٤مب ا

وٓ ؿمؽ أن أي قمٚمؿ شمٕمٚمؼ سمف ًمف اًمنمف  ،أٟمف ُمتٕمٚمؼ سمٙمالم اهلل قمز وضمؾ .0

 قمغم همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٕمٚمقم أظمرى.

ؾم٤مس هلذه اًم٘مراءاتُمومٝمق  ،أن ومٞمف ظمدُم٦م ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م .2  ،تٕمٚمؼ سمٛمس٠مًم٦م هل ٕا

ـ ٕا ٓ ؿمؽ أن ذًمؽ ُم  ُمقر اعمٝمٛم٦م ذم هذا اًمٕمٚمؿ.وهل ُمس٠مًم٦م شمقاشمره٤م أو صح٦م ؾمٜمده٤م، و

ذم مجع إىمقال اعمختٚمٗم٦م أو اعمتٗم٘م٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦م ذم ُمٙم٤من واطمد ودراؾمتٝم٤م  .1

 ظمدُم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ًمٚمٛمِمتٖمٚملم سمٕمٚمؿ اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م.

وهق ص٤مطم٥م اعمٜمزًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م -اؾمتجالء اعمقىمػ احل٘مٞم٘مل ٓسمـ اجلزري .4

 ُمـ ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر.سمقضقح اؾمتجالء ُمقىمٗمف  -ذم هذا اًمٕمٚمؿ

جي٤مد سمح٨م ُمتخّمص ذم احلدي٨م قمـ ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، وًمٕمٚمف يٙمقن أطمد إ .5

 اعمراضمع ذم ُمٕمروم٦م أىمقال قمٚمامء إُم٦م ومٞمٝم٤م.

وذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م  ،وضمقد رهمب٦م ذم ٟمٗمز ُمٜمذ أن يمٜم٧م ـم٤مًمب٤م ذم اًمٙمٚمٞم٦م .6

وهق ُم٤م حت٘مؼ  ،وأىمقال اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م ،ًمٚمقىمقف قمغم طم٘مٞم٘م٦م اخلالف ذم هذه اعمس٠مًم٦م

 ذم هذا اًمبح٨م. ٕم٤مممشمب٤مرك وشم سمٗمْمؾ اهلل

ودراؾم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م  ،أٟمف مل ي٘مؿ أطمد طمس٥م قمٚمٛمل سمجٛمع إىمقال ذم هذه اعمس٠مًم٦م .7

 ُمـ ُمٔم٤مهر اًم٘مقة واًمْمٕمػ.

إزاًم٦م ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن قمٜمد اًمبٕمض ذم ُمس٠مًم٦م شمقاشمر اًم٘مراءات، وشمقضٞمح  .8

 اًم٘مقل اًمّمحٞمح ذم ذًمؽ.
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 : خطة البحث
 وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: ىمسٛم٧م هذا اًمبح٨م إمم ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وومّمٚملم، وظم٤ممت٦م،

وأؾمب٤مب اظمتٞم٤مره وظمٓم٦م قمـ ومْمؾ اًم٘مرآن، وأمهٞم٦م اعمقضقع،  وشمتْمٛمـ احلدي٨م المقدمة:

 . فوُمٜمٝمج ، اًمبح٨م

 ويتْمٛمـ شمٕمريػ يمؾ ُمـ اًمتقاشمر واًم٘مراءة ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م. التمهيد:

 ذم ُمس٠مًم٦م شمقاشمر اًم٘مراءات، وحتتف ؾمت٦م ُمب٤مطم٨م: اًمٕمٚمامء ىمقالأ الفصل األول:

 .× ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات اًمٕمنمة ُمتقاشمرة إمم اًمٜمبل :المبحث األول
 ُمـ ىم٤مل سمتقاشمر اًم٘مراءات اًمسبع دون اًم٘مراءات اًمثالث. :المبحث الثاني

 .وهمػمهُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات اًمٕمنم ومٞمٝم٤م اعمتقاشمر  :المبحث الثالث

 ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ُمتقاشمرة ومٞمام ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ إداء. :المبحث الرابع

 ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ًمٞمس٧م ُمتقاشمرة سمؾ هل آطم٤مد. :المبحث الخامس

 .× ُمتقاشمرة قمـ اًم٘مراء ٓ قمـ اًمٜمبل ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات :المبحث السادس
وُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُمـ  اًم٘مراءات، شمقاشمرُمقىمػ اسمـ اجلزري ُمـ  :الفصل الثاني

 وحتتف ؾمت٦م ُمب٤مطم٨م. ذًمؽ

 .ش٘مرئلمُمٜمجد اعم»اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف:  اسمـ اجلزري إصمب٤مت :المبحث األول

 .شاًمٜمنم»اجلزري اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف: إصمب٤مت اسمـ  :المبحث الثاني

ـ اجلزري ذم قمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف  :المبحث الثالث  . شُمٜمجد اعم٘مرئلم»يمالم اسم

 .شاًمٜمنم»يمالم اسمـ اجلزري ذم قمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف  :المبحث الرابع

 .شـمٞمب٦م اًمٜمنم»ذم  تٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمدآيميمالم اسمـ اجلزري ذم  :المبحث الخامس

حت٘مٞمؼ رأي اسمـ اجلزري ذم ُمس٠مًم٦م شمقاشمر اًم٘مراءات، وُمقىمػ  :المبحث السادس

 اًمٕمٚمامء ُمـ ذًمؽ.

 .العلمية الفهارس، صمؿ وشمتْمٛمـ أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمبح٨م : الخاتمة
وأؾم٠مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اًمسداد ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، يمام أؾم٠مًمف أن جيٕمؾ هذا 

 ف شمٕم٤ممم وأن يٜمٗمع سمف ُمـ ىمرأه.اًمبح٨م ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝم
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 تمهيد
 واصطالحافي تعريف كل من التواتر والقراءة لغة 

شمقاشمر اًم٘مراءات ُمريم٥م إض٤مذم
(1)

يتقىمػ شمٕمريٗمف قمغم شمٕمريػ ضمزئٞمف 
(2)

: ومٚمذًمؽ 

 يٜمبٖمل شمٕمريػ يمؾ ُمٜمٝمام ىمبؾ احلٙمؿ قمغم اًم٘مراءات سم٤مًمتقاشمر أو همػمه.

 غًة واصطالحًا:تعريف التواتر لأوال: 
: اًمتت٤مسمع، وجملء إُمر ؿمٞمئ٤م سمٕمد رء، ي٘م٤مل: واشمرت اخلؼم، أي أشمبٕم٧م ًمٖم٦ماًمتقاشمر  

سمٕمْمف سمٕمْم٤م وواشَمْرُت اًمُٙمت٥م وَمَتَقاشَمَرْت، أي: ضمئ٧م سمبٕمْمٝم٤م ذم إصْمر سمٕمٍض ِوشْمرًا ِوشْمرًا، 

ُمـ همػم أن شَمٜمَْ٘مٓمِع ورسمام اؿمؽمط ومٞمف اًمبٕمض أن جيلء إُمر سمٕمد إُمر سمٗمؽمة
(3)

. 
 ُمٕم٤مٟمٞمف قمغم اًمتت٤مسمع وجملء إُمر ؿمٞمئ٤م سمٕمد رء. هذا هق اًمتقاشمر ًمٖم٦م، وشمدور

، ومٝمق: ُم٤م رواه مجع قمـ مجع ذم يمؾ ـمب٘م٦م ُمـ ـمب٘م٤مت اًمسٜمد اًمتقاشمر اصٓمالطم٤مأُم٤م 

حتٞمؾ اًمٕم٤مدة شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب ويم٤من ُمستٜمد ظمؼمهؿ احلس
(4)

. 

وٟمٕمٜمل سم٤معمتقاشمر ُم٤م رواه مج٤مقم٦م قمـ مج٤مقم٦م يمذا إمم ُمٜمتٝم٤مه »: ىم٤مل اسمـ اجلزري 

شؿ ُمـ همػم شمٕمٞملم قمدد هذا هق اًمّمحٞمح...شمٗمٞمد اًمٕمٚم
(5)

 . 

: مجع ىمراءة، وهل اًم٘مراءات ذم اًمٚمٖم٦م: تعريف القراءات لغة واصطالحا ثانيا:

اء  ُمّمدر: ىمرأ ي٘مرأ إذا شمال، ي٘م٤مل: ىمرأ ومالن ي٘مرأ ىمراءة وىمرآٟم٤م، ومٝمق ىم٤مرئ ُمـ ىمَرأة وىُمر 

 وىم٤مرئلم سمٛمٕمٜمك شمال
(6)

. 

                                                 

  اعمريم٥م اإلض٤مذم: هق ُم٤م ريم٥م ُمـ ُمْم٤مف وُمْم٤مف إًمٞمف، ويدل ضمزؤه قمغم ضمزء ُمٕمٜم٤مه، اٟمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت:  (0)

 .814، وُمٕمجؿ اًمِم٤مُمؾ ذم ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ص: 215 : ص

  .168اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ص:  (2)

، (وشمر)، ُم٤مدة: 84-6/81 :، وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م(وشمر) ، ُم٤مدة:224-04/221ٚمٖم٦م: اٟمٔمر: هتذي٥م اًم (1)

 .(وشمر)، ُم٤مدة: 141-04/115س: وشم٤مج اًمٕمرو

، 051، ويمٜمز اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م إصقل ص: 0117، واًمٙمٚمٞم٤مت ص: 94ص:  اًمتٕمريٗم٤مت :اٟمٔمر (4)

 .0/028وإرؿم٤مد اًمٗمحقل: 

 .110، واٟمٔمر ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ص: 81ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  (5)

 .(ىمرأ):  ، ُم٤مدة81-00/78: ، وًمس٤من اًمٕمرب(ىمرأ):  ، ُم٤مدة0/10عمحٞمط : ًم٘م٤مُمقس ااٟمٔمر: ا (6)
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ـ أؿمٝمره٤م:، وم٘مد قُمرِّ اصٓمالطم٤م اتشمٕمريػ اًم٘مراءوأُم٤م   وم٧م سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت، وؾم٠مذيمر صمالصم٦م ُم

اًمزريمٌمأوٓ : شمٕمريػ 
(1)

ف  هل اظمتالف أًمٗم٤مظ »:  اًم٘مراءات سم٠مَّن٤م، قمر 

شاًمقطمل اعمذيمقر ذم يمت٤مسم٦م احلروف أو يمٞمٗمٞم٤مهت٤م ُمـ ختٗمٞمػ وشمث٘مٞمؾ وهمػممه٤م
(2)

. 

ف اًم٘مراءات سم٠مَّن٤م هل:  قمٚمؿ سمٙمٞمٗمٞم٦م أداء »صم٤مٟمٞم٤م: شمٕمريػ اسمـ اجلزري، وم٘مد قمر 

شاًم٘مرآن واظمتالومٝم٤م، ُمٕمزوًا ًمٜم٤مىمٚمف يمٚمامت
(3)

. 

صم٤مًمث٤م: شمٕمريػ اًم٘مسٓمالين
(4)

ومٝم٤م سم٠مَّن٤م:   قمٚمؿ يٕمرف ُمٜمف اشمٗم٤مق اًمٜم٤مىمٚملم »وم٘مد قمر 

واًمتحريؽ  ،واحلذف واإلصمب٤مت، ًمٙمت٤مب اهلل واظمتالومٝمؿ ذم اًمٚمٖم٦م واإلقمراب

شمّم٤مل ، واإلؾمٙم٤من ـ هٞمئ٦م اًمٜمٓمؼ واإلسمدال ،واًمٗمّمؾ وا ـ طمٞم٨م اًمسامع ،وهمػم ذًمؽ ُم شُم
(5)

. 

ويمؾ هذه اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚم٘مراءات صحٞمح٦م، وًمٕمؾ اًمتٕمريػ اًمث٤مين: ُمـ أطمسٜمٝم٤م: 

 ٓظمتّم٤مره وؿمٛمقًمف. 

ومٚمٜمبدأ سم٤مًمدظمقل ذم سمح٨م ُمس٠مًم٦م شمقاشمر ،  وسمٕمد شمٕمريػ اًمتقاشمر واًم٘مراءات

 ُمع ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م وسمٞم٤من صحٞمحٝم٤م ُمـ ؾم٘مٞمٛمٝم٤م. ،وقمرض أىمقال اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م اًم٘مراءات

ذم  -درضمتٝم٤م ُمـ اًم٘مقة واًمْمٕمػوؾم٠مقمرض إىمقال ذم هذه اعمس٠مًم٦م طمس٥م  

صمؿ أذيمر سمٕمد ذًمؽ ُمقىمػ اسمـ اجلزري ُمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وُمقىمػ  -ٟمٔمري

 اًمٕمٚمامء ُمـ رأيف ذم اًمتقاشمر، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم.

                            

                                                 

هق: حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ هب٤مدر، اًمزريمٌم، أطمد أقمالم اًمٗم٘مف واًمتٗمسػم واحلدي٨م، ًمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ذم قمدة  (0)

ـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م: ، 6/1اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م: . (هـ794ت:)ومٜمقن  سم  .068-1/067وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

 .0/108اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (2)

 .49، ص: ُمٜمجد اعم٘مرئلم (1)

ذح )، اعم٘مرئ ًمف ُمّمٜمٗم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ُمٜمٝم٤م: هق: أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر، اًم٘مسٓمالين، اًمِم٤مومٕمل، اًمٗم٘مٞمف (4)

ٕمجؿ وُم، 6/114ؿمذرات اًمذه٥م:  هـ، اٟمٔمر:921، ت: (ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات)، و(صحٞمح اًمبخ٤مري

 .0/212م: إقمال، و0/254اعم١مًمٗملم: 

 .0/072ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات:  (5)
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 الفصل األول
 تواتر القراءات، وتحته ستة مباحثأقوال العلماء في مسألة  

ومٞمف، سم٤مدئ٤م سمٕمرض أىمقال ُمـ ذيمر ُمـ ذم هذه اعمس٠مًم٦م ؾمت٦م أىمقال ؾم٠مقمرضٝم٤م  ًمٚمٕمٚمامء

 وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: ،اًمٕمٚمامء أن اًم٘مراءات اًمٕمنم ُمتقاشمرة

 × من قال إن القراءات العشر متواترة إلى النبي :املبحث األول
سمٕمض أهؾ  ٤مهػم اًمٕمٚمامء ؾمٚمٗم٤م وظمٚمٗم٤م، وىمد طمٙمكوهذا اًم٘مقل هق اًمذي قمٚمٞمف مج

 اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مع قمٚمٞمف.

ٛمقيىم٤مل اسمـ أيب اًمرض٤م احل
(1)

اًمبٖمقي ُمس٠مًم٦م: طمٙمك»: 
(2)

اإلمج٤مع قمغم شمقاشمر  

اًمٕمنمة، وُذيمر قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش
(3)

وهق ُمـ رواة قم٤مصؿ، وواوم٘مف أسمق احلسـ 

اًمسبٙمل
(4)

شوهمػمه، وقمٚمٞمف مجٝمقر اًم٘مراء... 
(5)

. 

ذم ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، وىمد قم٘مد ذم يمت٤مسمف: وهذا اًم٘مقل هق أطمد ىمقزم اسمـ اجلزري 

أسمقاب ًمبٞم٤من أن اًم٘مراءات اًمٕمنم مل شمزل ُمتقاشمرة ُمـ قمٝمد اًم٘مراء أرسمٕم٦م (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)

وُمبٞمٜم٤م ذم اًمب٤مب اًمراسمع ُمـ ىمرأ سم٤مًمٕمنم، وأىمرأ هب٤م ذم مجٞمع ـمب٘م٤مت  إمم قمٍمه 

                                                 

قاقمد اًم٘م)، و(قم٘مد اًمبٙمر)ن قم٤معم٤م سم٤مًم٘مراءات، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: هق: أمحد سمـ قمٛمر سمـ أيب اًمرض٤م، احلٛمقي، يم٤م (0)

 .0/087، وإقمالم: 6/101، اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م: 790، ت: (واإلؿم٤مرات ذم أصقل اًم٘مراءات

ػم واحلدي٨م ِم٤مومٕمل، ًم٘م٥م سمٛمحٞمل اًمسٜم٦م، يم٤من إُم٤مُم٤م ذم اًمتٗمسهق احلسلم سمـ ُمسٕمقد، اًمبٖمقي اًمٗم٘مٞمف اًم (2)

: هـ، اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء506 ت: (ذح اًمسٜم٦م)ذم اًمتٗمسػم، و (ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ)واًمٗم٘مف، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: 

 .4/47، وؿمذرات اًمذه٥م: 17/401-404

ف ؿمٕمب٦م، وهق أطمد هق أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش، إؾمدي ُمقٓهؿ اًمٙمقذم، اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف، واًمراضمح أن اؾمٛم (1)

ىمرأ اًم٘مرآن صمالث ُمرات قمغم قم٤مصؿ، وقمرض اًم٘مرآن أيْم٤م قمغم قمٓم٤مء وهمػمه، وروى قمٜمف  ،إئٛم٦م إقمالم

، 018-0/014هـ، اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر: 091اًمسدي وأسمق طمّملم واًمٙمس٤مئل، وهمػمهؿ ت: 

 .127-0/125وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 

 دُمِمؼ، سمرع ذم أٟمقاع اًمٕمٚمقم، وىمرأ اًم٘مراءات قمغم اًمّم٤مئغ، هق قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم اًمسبٙمل اًمِم٤مومٕمل ىم٤ميض  (4)

وؾمٛمع اًمِم٤مـمبٞم٦م واًمرائٞم٦م ُمـ ؾمبط زي٤مدة، وىمرأ قمٚمٞمف مجع ُمـ اًمٕمٚمامء، اٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ ذم وىمتف ت: 

 .0/550، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 060-01/047هـ اٟمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ قمبد اًمٙم٤مذم اًمسبٙمل: 757

 .0/11 :ات ذم أصقل اًم٘مراءاتقاقمد واإلؿم٤مراًم٘م (5)
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 إؾمٜم٤مده٤م إمم قمٍمه
 (1)

 . 

ـ اجلزري ذم هذه اعمس٠مًم٦م ذم يمت٤مسمف   أيْم٤م  (اًمٜمنم)يمام أن هذا اًم٘مقل أطمد ىمقزم اسم
(2)

. 

واًمتح٘مٞمؼ اًمذي ي١ميده اًمدًمٞمؾ هق أن اًم٘مراءات اًمٕمنم »هذا اًم٘مقل:  وىم٤مل اًمزرىم٤مين ُمرضمح٤م

صقًمٞملم واًم٘مراء، يم٤مسـم اًمسبٙمل واسـم اجلزري  يمٚمٝم٤م ُمتقاشمرة، وهق رأي اعمح٘م٘ملم ُمـ ٕا

واًمٜمقيري
(3)

، سمؾ هق رأي أيب ؿم٤مُم٦م
(4)

شاًمٜم٤مىمٚمقن قمٜمف.. ذم ٟم٘مؾ آظمر صححف 
(5)

. 

 ؿمٞمخ اإلؾمالمإمم ءات اًمٕمنم تقاشمر اًم٘مرااًم٘مقل سمرمحف اهلل قمزا اسمـ اجلزري  وىمد

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
(6)

واحل٤مومظ سمـ طمجر، وهمػممه٤م ُمـ اًمٕمٚمامء رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع 
(7)

. 

 ومم٤م ي١ميد صح٦م هذا اًم٘مقل ويدل قمغم أٟمف أرضمح إىمقال ذم هذه اعمس٠مًم٦م ُم٤م يكم:

أن اًم٘مقل سمٕمدم شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم ي١مدي إمم اًم٘مقل سمٕمدم شمقاشمر اًم٘مرآن  - 0

ـ اًم٘مرآنقمغم اًم٘مقل سم٠مَّن٤م ه ل اًم٘مرآن، أو سمٕمدم شمقاشمر سمٕمْمف قمغم اًم٘مقل سم٠من اًم٘مراءات ضمزء ُم
(8)

. 

                                                 

 .202-010اٟمٔمر: ُمٜمجد اعم٘مرئلم ُمـ ص:  (0)

 ، وؾمٞم٠ميت يمالُمف سمٜمّمف ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 10، 0/09اٟمٔمر: اًمٜمنم:  (2)

هق: حمٛمد سمـ حمٛمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٜمقيري، اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل، يم٤من قم٤معم٤م سم٤مًم٘مراءات وهمػمه٤م، ُمـ أؿمٝمر ؿمٞمقظمف:  (1)

، 066هـ اٟمٔمر: ٟمٔمؿ اًمٕم٘مٞم٤من ص:  857ي واًمزريمٌم واسمـ طمجر، وُم١مًمٗم٤مشمف يمثػمة، ت: اسمـ اجلزر

 .7/47وإقمالم: 

هق قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمٕمروف سم٠ميب ؿم٤مُم٦م، أطمد اًم٘مراء اعمِمٝمقريـ، ىمرأ قمغم اًمسخ٤موي، وأظمذ قمٜمف  (4)

ر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر: هـ اٟمٔم665اًم٘مراءات اسمـ اًمٙمٗمري واسمـ اًمٚمب٤من وهمػممه٤م، وأًمػ ذم ومٜمقن قمدة، ت: 

 .166-0/165، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 2/671-674

 .0/114ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من:  (5)

هق: ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، اًمدُمِم٘مل، شم٘مل اًمديـ، أسمق اًمٕمب٤مس اعمحدث  (6)

اعمّمٜمٗم٤مت وًمف   دُمِمؼ وُمٍم، واُمتحـ وأوذي، ومّمؼماًمٗم٤مضؾ اعمٗمن اعمجتٝمد وًمد سمحران ورطمؾ إمم

هـ، اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م: 728اًمٙمثػمة اعمٗمٞمدة، ُمـ أؿمٝمر ُمـ أظمذ قمٜمف: اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، واًمذهبل، ت: 

 .045-0/044، وإقمالم: 065-0/061: ، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم6/79-81

 .245-217اٟمٔمر: ُمٜمجد اعم٘مرئلم ُمـ ص:  (7)

ة، أم طم٘مٞم٘مت٤من ُمتٖم٤ميرشم٤من، ومذه٥م اًمزريمٌم اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل هؾ اًم٘مراءات واًم٘مرآن طم٘مٞم٘م٦م واطمد (8)

وسمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أَّنام طم٘مٞم٘مت٤من ُمتٖم٤ميرشم٤من، وذه٥م اًمديمتقر حمٛمد ؾم٤ممل حمٞمسـ إمم أن اًم٘مراءات هل 

اًم٘مرآن، وذه٥م اًمديمتقر ؿمٕمب٤من حمٛمد إؾمامقمٞمؾ إمم أن سملم اًم٘مراءات واًم٘مرآن قمالىم٦م وـمٞمدة، هل قمالىم٦م 

 . 14-11، وصٗمح٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مراءات ص: 0/108رآن: اجلزء سم٤مًمٙمؾ، اٟمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘م
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يم٤من ي٘مرأ اًم٘مرآن  × ويدل قمغم أن اًم٘مراءات هل اًم٘مرآن، أو ضمزء ُمٜمف، أن اًمٜمبل 

وٓ أطمد يستٓمٞمع اجلزم سم٠مٟمف ىمرأه قمغم ىمراءة ىم٤مرئ دون ىمراءة ىم٤مرئ آظمر، وٓ ؿمؽ أن 

  إُم٦م. ُمتقاشمر سم٢ممج٤مع × اًم٘مرآن اًمذي يم٤من ي٘مرأه 

 ومٚمٞمس سم٘مرآن. ومم٤م يدل قمغم شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم أيْم٤م ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم أن ُم٤م مل يتقاشمر

ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي
(1)

 واجلقاب»ذم يمالُمف قمغم آؾمتدٓل سم٤مًم٘مراءة اًمِم٤مذة:  

 ،سم٤مًمتقاشمر يثب٧م أن وضم٥م ىمرآٟم٤مً  يم٤من ُم٤م يمؾ ٕن :ُمردودة اًمِم٤مذة اًم٘مراءة أن:  اًمّمحٞمح

شسم٘مرآن ًمٞمس أٟمف ىمٓمٕمٜم٤م تقاشمرسم٤مًم يثب٧م مل ومحٞم٨م
(2)

. 

وىم٤مل اًمسٞمقـمل
(3)

 ذم اًمٙمقيم٥م اًمس٤مـمع ُمبٞمٜم٤م أن ُم٤م ٟم٘مؾ آطم٤مدا ًمٞمس سم٘مرآن قمغم اًمّمحٞمح: 

ـــــــَزُل     ــــــ٤م وَم٤معمُْٜم ــــــَراُن َه٤مُهٜمَ ــــــ٤م اًْمُ٘م  َأُم 

 

ُؾ    قَمغَم اًمٜم بِلِّ ُُمْٕمِجزًا ُيَٗمّمِّ

 

 

 

 سَمــــــ٤مىِمل شمِـــــــاَلَوٍة َوُِمٜمْــــــُف اًْمَبْســــــَٛمَٚم٦مْ 

      

 اَءٍة َوَٓ َُم٤م َٟمَ٘مَٚمفْ َٓ ذِم سَمرَ  

 

 

ـــــٞمِٝماَم    ـــــِحٞمِح ومِ  آطَمـــــ٤مُدُهْؿ قَمـــــغَم اًمّم 

 

   ................................
(4) 

 

 

 

 

                                                 

ُمتجف  :واًم٘مقل سم٠من اًم٘مراءات اعمتقاشمرة ضمزء ُمـ اًم٘مرآن، وهق اًمذي ذه٥م إًمٞمف اًمديمتقر ؿمٕمب٤من إؾمامقمٞمؾ

ضمدا: سمدًمٞمؾ يمقن اًم٘مراءات شمتقومر ومٞمٝم٤م ذوط اًم٘مرآن ُمـ اًمتقاشمر، واًمٙمت٤مسم٦م ذم اعمّم٤مطمػ، واإلٟمزال قمغم 

ىم٤مل: إن اًم٘مراءات هل اًم٘مرآن سمقضمقد آي٤مت يمثػمة مل خيتٚمػ اًم٘مراء ومٞمٝم٤م، ومٝمل  ، ويرد قمغم ىمقل ُمـ× اًمٜمبل 

ىمرآن وًمٞمس٧م ىمراءة: ًمٕمدم اٟمٓمب٤مق شمٕمريػ اًم٘مراءات قمٚمٞمٝم٤م، يمام يرد قمغم اًم٘مقل سم٠مَّنام طم٘مٞم٘مت٤من ُمتٖم٤ميرشم٤من، 

قمالىم٦م  سمٙمقن اًم٘مراءات اعمتقاشمرة ُمتقومرة ومٞمٝم٤م ذوط اًم٘مرآن، ومٝمل ضمزء ُمٜمف وًمٞمس٧م ُمٖم٤ميرة ًمف، ومٕمالىمتٝم٤م سمف

 اجلزء سم٤مًمٙمؾ.

اسمـ )ؾ قمٍمه سم٤معمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل، يٚم٘م٥م هق: حمٛمد سمـ قمٛمر اًمتٞمٛمل اًمرازي اإلُم٤مم اعمٗمن، يم٤من ُمـ أقمٚمؿ أه (0)

أقمالم  هـ اٟمٔمر: ؾمػم616ت:  (ًمقاُمع اًمبٞمٜم٤مت)ذم اًمتٗمسػم و (ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م)ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:  (ظمٓمٞم٥م اًمري

  .6/101: ، وإقمالم20/485: اًمٜمبالء

 .6/481اًمٖمٞم٥م: ُمٗم٤مشمٞمح  (2)

هق قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل، اإلُم٤مم احل٤مومظ اعم١مرخ إدي٥م، سمرع ذم يمثػم ُمـ  (1)

، 5/028هـ اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 900يمت٤مب، ت:  611اًمٕمٚمقم،  اقمتزل اًمٜم٤مس ًمٚمت٠مًمٞمػ وم٠مًمػ ٟمحق: 

 .1/110وإقمالم: 

  . 92-90ؾمٚمؿ اعمٓم٤مًمع ًمدرك اًمٙمقيم٥م اًمس٤مـمع ص:  (4)
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اعمٕمجز سمٚمٗمٔمف، اعمٗمّمؾ  × وُمٕمٜمك هذا أن اًم٘مرآن هق اًمٙمت٤مب اعمٜمزل قمغم اًمٜمبل

٧م ًممي٤مت، اًمب٤مىمل شمالوة، وأن ُمٜمف اًمبسٛمٚم٦م ذم مجٞمع اًم٘مرآن، إٓ ذم ؾمقرة سمراءة ومٚمٞمس

يمام أٟمف ًمٞمس ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م ٟم٘مؾ ٟم٘مال آطم٤مدي٤م، قمغم  ،ُمـ اًم٘مرآن قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمح

اًم٘مقل اًمّمحٞمح ذم اًمبسٛمٚم٦م ذم سمراءة، وذم ُم٤م ٟم٘مؾ ٟم٘مال آطم٤مدي٤م
(1)

 . 

وىم٤مل: حمٛمد أُملم اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه
(2)

وًمزم ومٞمام مل يتقاشمر ُمـ اًم٘مراءات »: 

شٟمٗمل اًم٘مرآٟمٞم٦م قمٜمف ىمٓمٕم٤م...
(3)

 . 

غم اًم٘مقل سمٕمدم شمقاشمر اًم٘مراءات، قمدم شمقاشمر سمٕمض اًم٘مرآن يمام شم٘مدم: صمؿ إٟمف يٚمزم قم

إذ اًمٙمٚمامت اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م سملم اًم٘مراء ضمزء ُمـ اًم٘مرآن
(4)

. 

وسمٕمض اًمٌمء ًمف طمٙمٛمف ومٞمِم٤مريمف ذم اؾمٛمف يمام ٟمص قمغم ذًمؽ قمٚمامء إصقل
(5)

. 

 ومٝمل ىمرآن ُمتقاشمر ُمثٚمف. ،واًمٙمٚمامت اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ضمزء ُمٜمف ،وقمٚمٞمف وم٤مًم٘مرآن ُمتقاشمر

ىم٤مل اعمٝمدوي
(6)

ومٙمؾ ىمراءة »ذم يمالُمف قمغم وضمقب ُمقاوم٘م٦م اًم٘مراءة ًمٚمرؾمؿ: 

ُم٠مظمقذة ُمـ ضمٝم٦م اإلمج٤مع، ويمؾ ُم٤م روي  ،داظمٚم٦م ذم ظمط اعمّمحػ اعمجٛمع قمٚمٞمف

واًم٘مرآن ٓ يثب٧م سم٠مظمب٤مر أطم٤مد وإٟمام  ،خم٤مًمٗم٤م خلٓمف مل يثب٧م: ٕٟمف ُمـ ضمٝم٦م أطم٤مد

شيثب٧م سمٜم٘مؾ اًمٙم٤موم٦م
(7)

. 

طم٤مد ًمٞمس٧م ىمرآٟم٤م. ومٝمذا اًمٙمالم سيح ذم أن أي  ىمراءة مل شمتقاشمر، وإٟمام صمبت٧م سمخؼم ٔا

                                                 

 .  91-90اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص  (0)

ؾمٙمـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م،  ،هق: حمٛمد أُملم سمـ حمٛمقد اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه: وم٘مٞمف طمٜمٗمل حم٘مؼ ُمـ أهؾ سمخ٤مرى (2)

 .6/40، وإقمالم: 9/81هـ اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 972ت: 

 .  1/7شمٞمسػم اًمتحرير:  (1)

 .0/176حر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف: ، واًمب2/90: رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م اٟمٔمر: (4)

 .0/64اٟمٔمر: اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم:  (5)

رأ سم٤مًمرواي٤مت قمغم حمٛمد سمـ هق أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمامر، اعمٝمدوي اعم٘مرئ، أظمذ قمـ أيب احلسـ اًم٘م٤مسمز، وىم (6)

اًمٙمب٤مر: هـ، اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًم٘مراء 411وهمػمه ويم٤من إُم٤مُم٤م ذم اًم٘مراءات واًمٕمرسمٞم٦م، شمقذم سمٕمد:  ؾمٗمٞم٤من،

 .0/97، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 0/199

 .212ذح اهلداي٦م ص:  (7)
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ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمبلو
(1)

:  هل اًم٘مرآناًم٘مراء ٤م أن اًمرواي٤مت اعمروي٦م قمـ ُمقضح

وىمد اؾمتٛمر أهؾ اًم٘مراءات قمغم أن يٕمٛمٚمقا سم٤مًمرواي٤مت اًمتل صح٧م قمٜمدهؿ مم٤م واومؼ »

شُمـ همػم ؿمؽ وٓ إؿمٙم٤مل.. وأَّنؿ ذم ذًمؽ ىم٤مرئقن ًمٚم٘مرآن ،اعمّمحػ
(2)

. 

سيح ذم أن  شوأَّنؿ ذم ذًمؽ ىم٤مرئقن ًمٚم٘مرآن ُمـ همػم ؿمؽ وٓ إؿمٙم٤مل»وم٘مقًمف: 

 رواي٤مت اًم٘مراءات اعمتقاشمرة هل اًم٘مرآن سمٕمٞمٜمف، واًم٘مرآن ٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمتقاشمر.

، وٟم٘مٚمف ـمب٘م٤مت × ُم٤م ذيمر اسمـ اجلزري ُمـ شمقاشمره٤م قمؼم اًمٕمّمقر إمم اًمٜمبل -2

 .اًم٘مراء اًمٕمنمة ذم يمؾ قمٍم إمم زُمٜمف 

ٕمض اًمٕمٚمامء اإلمج٤مع قمغم شمقاشمره٤م يمام شم٘مدم، وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ همػم طمٙم٤مي٦م سم -1

واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
(3)

. 

ـ شمٕمريٗمف  -4 ٓ سمف ،أن ٟم٘مؾ اًم٘مرآن سم٤مًمتقاشمر ضمزء ُم وُم٤م مل يتقاشمر ومٚمٞمس سم٘مرآن ،ومال يٕمرف إ
(4)

. 

ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر
(5)

 ظم٤مًمػ أي - ظم٤مًمٗمف ُم٤م وهق ،ُمتقاشمر همػم ورد مم٤م يم٤من وُم٤م»: 

 ٓإ يٙمقن ٓ اًم٘مرآن ٕن :سمف اًمّمالة شمّمح ومال سم٘مرآن، سًمٞم قمثامن ُمّمحػ

»إصح قمغم سمف اًمّمالة شمّمح ومال ىمرآٟم٤م يٙمقن ومال ُمتقاشمر همػم وهذا ُمتقاشمرا،
(6)

.

ـ شمٕمريػ اًم٘مرآن.دمد  ،شُمتقاشمرا ٓإ يٙمقن ٓ اًم٘مرآن ٕن»وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف:   أن اًمتقاشمر ضمزء ُم

اءات اًم٘مرآن، وإٓ  ومٚمامذا ي٘مرأ وقمٚمٞمف ومال سمد ُمـ شمقومر اًمتقاشمر ذم إؾمٜم٤مد مجٞمع ىمر 

قمغم ىمراءهت٤م؟ إذا مل شمٙمـ  --اًم٘م٤مرئ هذه اًم٘مراءات؟ ويٓمٚم٥م إضمر ُمـ اهلل 

                                                 

أصقزم طم٤مومظ، ُمـ أئٛم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م، ُمـ  بل،هق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل، اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـم (0)

 .0/75، وإقمالم: 0/008هـ، اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 791ذم أصقل اًمٗم٘مف، ت:  (اعمقاوم٘م٤مت)ف: شمُم١مًمٗم٤م

 .2/81اعمقاوم٘م٤مت:  (2)

 .0/176 ذم أصقل اًمٗم٘مف:اٟمٔمر: اًمبحر اعمحٞمط  (1)

 .111-112اٟمٔمر: ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ص:  (4)

ذح )و ،(ُمٜمتٝمك اإلرادات)ًمٜمج٤مر، وم٘مٞمف طمٜمبكم، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: هق: حمٛمد سمـ أمحد اًمٗمتقطمل، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ا (5)

 .6/6، وإقمالم: 8/271اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م:  (هـ972ت: )، (اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم

 . 2/016ذح اًمٙمقيم٥م: اٟمٔمر:  (6)
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: ٕن إضمر واعمثقسم٦م ُمؽمشم٥م قمغم ىمراءة اًم٘مرآن يمام هق -وإن ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م ىمراءة -ىمرآٟم٤م

ُمٕمٚمقم ُمـ اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم ذًمؽ
(1)

. 

، وحتٙمؿ حيت٤مج إمم دًمٞمؾُمرضمح واًم٘مقل سمتقاشمر ىمراءة ىم٤مرئ دون آظمر شمرضمٞمح سمال
(2)

. 

وُمع ُم٤م شم٘مدم ومرسمام أدى اًم٘مقل سمٕمدم شمقاشمر مجٞمع ىمراءات اًمٕمنمة، إمم أن يمؾ ُمـ 

ىمرأ سم٘مراءة ؾمٞمٕمتؼم ىمراءشمف هل اعمتقاشمرة دون همػمه٤م، وهق أُمر ي١مدي إمم اًمٓمٕمـ ذم 

إمم مجع   ثامن سمٕمض اًم٘مراءات اعمتقاشمرة، يمام ي١مدي إمم آظمتالف اًمذي دومع قم

قمغم ُمّمحػ واطمد، وحتريؼ أو ختريؼ ُم٤م ؾمقاه ُمـ اًمّمحػ: ظمِمٞم٦م  اًمٜم٤مس

آظمتالف يمام هق ُمٕمٚمقم
(3)

. 

وهبذا شمٕمٚمؿ أظمل اًم٘م٤مرئ أن شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم، ٓ ري٥م ومٞمف وٓ ؿمؽ، وأٟمف 

 هق اًم٘مقل اًمراضمح اًمذي ٓ يٜمبٖمل اًمٕمدول قمٜمف.

يمرت ذم وًمقٓ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م ًمٜم٘مٚم٧م يمالم مجع يمبػم ُمـ قمٚمامء إُم٦م ؾمقى ُمـ ذ

شم٘مرير هذه اعمس٠مًم٦م، ًمٙمـ ذم يمالم ُمـ شم٘مدم يمٗم٤مي٦م ذم اًمدًٓم٦م قمغم صح٦م هذا اًم٘مقل 

 ورضمح٤مٟمف واهلل أقمٚمؿ.

 

 

                            

 

                                                 

ًمالـمالع قمغم سمٕمض اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم ومْمؾ شمالوة اًم٘مرآن، اٟمٔمر: اًمتبٞم٤من ذم آداب محٚم٦م اًم٘مرآن ص:  (0)

01-21. 

 .2/22ذح خمتٍم اًمروض٦م:  :اٟمٔمر (2)

 .0/201: ، واإلشم٘م٤من04/094: ًمالـمالع قمغم اًم٘مّم٦م يم٤مُمٚم٦م اٟمٔمر: ومتح اًمب٤مري (1)
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  املبحث الثاني
 سبع متواترة دون القراءات الثالثمن قال إن القراءات ال

ذه٥م اجلٛمٝمقروذيمر سمٕمْمٝمؿ أٟمف ُم ،ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل سمٕمض قمٚمامء إُم٦م 
(1)

 . 

 اًمثالث اًم٘مراءات أُم٤م»ىم٤مل اًمزرىم٤مين سمٕمد أن شمٙمٚمؿ قمغم شمقاشمر اًم٘مراءات اًمسبع: 

 ومٞمٝم٤م وىمٞمؾ، اًمسبٙمل اسمـ إمم ذًمؽ ويٕمزى ،سم٤مًمتقاشمر ومٞمٝم٤م وم٘مٞمؾ ،ًمٚمٕمنم اعمٙمٛمٚم٦م

اعمحكم اجلالل إمم ذًمؽ ويٕمزى ،وم٘مط سم٤مًمّمح٦م
(2)

 ذًمؽ ويٕمزى ،سم٤مًمِمذوذ ومٞمٝم٤م وىمٞمؾ 

 شؿم٤مذا اًمسبع اًم٘مراءات وراء ُم٤م يمؾ نيٕمتؼمو اًمذيـ اًمٗم٘مٝم٤مء إمم
(3)

. 

 ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة أئٛم٦م ًمٖمػم وم٘مٞمؾ ،سم٤مًمِم٤مذة اعمراد ذم واظمتٚمػ»ىم٤مل حمٛمد أُملم سم٤مدؿم٤مه: 

 يمثػم واسمـ ومحزة وقم٤مصؿ وٟم٤مومع قمٛمرو ٕيب :ًم٘مراءاتا قمدا ُم٤م أَّن٤م :أطمدمه٤م ،ىمقٓن

 ٕم٘مقبوي ًمٚمٛمذيمقريـ اًمٕمنم اًم٘مراءات وراء ُم٤م :وصم٤مٟمٞمٝمام ،قم٤مُمر واسمـ واًمٙمس٤مئل

 شوظمٚمػ ضمٕمٗمر وأيب
(4)

وم٤معم١مًمػ ىمرر ذم هذا اًمٙمالم أن هٜم٤مك ىمقٓ ًمٖمػم اًم٘مراء، سم٠من ، 

 ُم٤م وراء اًمسبع ؿم٤مذ، وىمقل آظمر سمِمذوذ ُم٤م وراء اًمٕمنم.

 ويمؾ ُم٤م شم٘مدم يدل قمغم شمقاشمر اًم٘مراءات اًمسبع دون اًم٘مراءات اًمثالث قمٜمد ه١مٓء.

أٟمف ىمد رد قمغم هذا اًم٘مقل يمام سمام شم٘مدم ُمـ أدًم٦م شمقاشمر اًمٕمنم،  ويرد قمغم هذا اًم٘مقل

 مجع ُمـ اًمٕمٚمامء. فسمخّمقص

 اًم٘مراءات سم٠من اًم٘مقل أن قمغم»ىم٤مل اًمسبٙمل سمٕمد أن ىمرر شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم: 

 اًمديـ، ذم ىمقًمف يٕمتؼم قمٛمـ سمف اًم٘مقل يّمح وٓ اًمس٘مقط، هم٤مي٦م ذم ُمتقاشمرة همػم اًمثالث

 ضسمٕم قمغم اًمٜمٙمػم يِمدد أيب ؾمٛمٕم٧م وىمد: ىم٤مل اعمّمحػ، رؾمؿ خت٤مًمػ ٓ وهل

                                                 

 .0/108اًم٘مرآن:  اٟمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم (0)

هق: حمٛمد سمـ أمحد، اعمحكم اًمِم٤مومٕمل، أطمد قمٚمامء إصقل واًمتٗمسػم واًمٗم٘مف واًمٜمحق وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمقم،  (2)

 .5/111، وإقمالم: 111-7/112هـ اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م: 864ُمع اًمقرع واًمزهد ت: 

 .118ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من:  (1)

 .1/6شمٞمسػم اًمتحرير:  (4)
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 إىمراء ذم ُمرة أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض واؾمت٠مذٟمف هب٤م، اًم٘مراءة ُمـ ُمٜمع أٟمف سمٚمٖمف وىمد اًم٘مْم٤مة،

شاًمٕمنم شم٘مرئ أن ًمؽ أذٟم٧م وم٘م٤مل اًمسبع،
(1)

. 

واًمتح٘مٞمؼ اًمذي ي١ميده اًمدًمٞمؾ هق أن »وىم٤مل اًمزرىم٤مين سمٕمد أن ٟم٘مؾ هذا اًم٘مقل: 

 شاًم٘مراءات اًمٕمنم يمٚمٝم٤م ُمتقاشمرة وهق رأي اعمح٘م٘ملم ُمـ إصقًمٞملم واًم٘مراء...
(2)

. 

وىمد طمٙم٤م حمٛمد أُملم سم٤مدؿم٤مه اإلمج٤مع قمغم شمقاشمر اًمثالصم٦م
(3)

. 

 

 

                           

                                                 

 .0/277٘م٤من: ، واإلشم0/42اًمٜمنم:  (0)

 .118ص: ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من  (2)

 .1/6اٟمٔمر: شمٞمسػم اًمتحرير:  (1)
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 املبحث الثالث
 راءات العشر فيها املتواتر وغريهمن قال إن الق 

هق ىمقل ًمبٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ، وممـ سح سمف أسمق ؿم٤مُم٦م ذم اعمرؿمد اًمقضمٞمز طمٞم٨م و

رئلم اعمت٠مظمريـ وهمػمهؿ ُمـ اعم٘مٚمديـ، أن وىمد ؿم٤مع قمغم أًمسٜم٦م مج٤مقم٦م ُمـ اعم٘م»ىم٤مل: 

اًم٘مراءات اًمسبع يمٚمٝم٤م ُمتقاشمرة، أي يمؾ ومرد ومرد، مم٤م روي قمـ ه١مٓء إئٛم٦م اًمسبٕم٦م، 

ىم٤مًمقا واًم٘مٓمع سم٠مَّن٤م ُمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل واضم٥م، وٟمحـ هبذا ٟم٘مقل، وًمٙمـ ومٞمام اضمتٛمٕم٧م 

واؿمتٝمر قمغم ٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ اًمٓمرق، واشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف اًمٗمرق ُمـ همػم ٟمٙمػم ًمف، ُمع أٟمف ؿم٤مع 

واؾمتٗم٤مض... وأُم٤م ُمـ هيقل ذم قمب٤مرشمف ىم٤مئال إن اًم٘مراءات اًمسبع ُمتقاشمرة: ٕن اًم٘مرآن 

 شأٟمزل قمغم ؾمبٕم٦م أطمرف ومخٓم١مه فم٤مهر...
(1)

. 

وهل  –وم٠مسمق ؿم٤مُم٦م يٍمح ذم هذا اًمٙمالم أن دقمقى شمقاشمر اًم٘مراءات اًمسبع يمٚمٝم٤م 

 هتقيؾ ذم اًمٕمب٤مرة وظمٓم٠م فم٤مهر. -ضمزء ُمـ اًمٕمنم

ذم ىمقًمف هذا ورد قمٚمٞمف، طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد ٟم٘مؾ   وىمد ٟم٤مىمِمف اسمـ اجلزري

وم٤مٟمٔمر ي٤م أظمل إمم هذا اًمٙمالم اًمس٤مىمط اًمذي ظمرج ُمـ همػم شم٠مُمؾ، اعمتٜم٤مىمض »يمالُمف: 

ذم همػم ُمقضع ذم هذه اًمٙمٚمامت اًمٞمسػمة أوىمٗم٧م قمٚمٞمف ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم أسم٤م حمٛمد حمٛمد سمـ 

حمٛمد سمـ حمٛمد اجلامزم
(2)

، وٓ وم٘م٤مل: يٜمبٖمل أن يٕمدم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اًمقضمقد

شئمٝمر اًمبت٦م وم٢مٟمف ـمٕمـ ذم اًمديـ...
(3)

  .

وُمع رد اسمـ اجلزري قمغم أيب ؿم٤مُم٦م، وم٘مد واوم٘مف قمغم اًم٘مقل سمٕمدم شمقومر اًمتقاشمر ذم 

ذم أطمد ىمقًمٞمف ومٞمٝمام يمام ؾمٞم٠ميت ذم  (اًمٜمنم)و (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)مجٞمع اًم٘مراءات ذم يمت٤مسمٞمف 

                                                 

 .077 -076اعمرؿمد اًمقضمٞمز ص:  (0)

هق حمٛمد سمـ حمٛمد اجلامزم اًمٕم٤ممل اعمحدث اًمزاهد أطمد ؿمٞمقخ اسمـ اجلزري، ىمرأ قمغم اسمـ اخلب٤مز وهمػمه، وهق  (2)

هـ اٟمٔمر: هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 784ًمٕمب٤مدة، ت: أطمد ؿمٞمقخ اسمـ اجلزري، يم٤من إُم٤مُم٤م طمسـ اخلٚمؼ ُمع اًمزهد ويمثرة ا

 .0/091، واًمٜمنم: 2/251

 .211-099ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  (1)
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اًمٙمالم قمغم ُمقىمٗمف ُمـ ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
(1)

. 

ذم أطمد ىمقًمٞمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م،   ممـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل أيْم٤م اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين و

وىمد ٟم٘مؾ مج٤مقم٦م ُمـ اًم٘مراء اإلمج٤مع قمغم أن ذم هذه اًم٘مراءات ُم٤م هق »طمٞم٨م ىم٤مل: 

ومْمال  د ُمٜمٝمؿ سمتقاشمر يمؾ واطمدة ُمـ اًمسبع،ومل ي٘مؾ أطم ،ُمتقاشمر، وومٞمٝم٤م ُم٤م هق آطم٤مد

شصقل، وأهؾ اًمٗمـ أظمؼم سمٗمٜمٝمؿقمـ اًمٕمنم، وإٟمام هق ىمقل ىم٤مًمف سمٕمض أهؾ إ
(2)

. 

ومل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ سمتقاشمر يمؾ واطمدة ُمـ »ُمع ىمقًمف:  شوومٞمٝم٤م ُم٤م هق آطم٤مد»وم٘مقًمف: 

 ، سيح ذم قمدم شمقاشمر اًم٘مراءات يمٚمٝم٤م قمٜمده.شاًمسبع، ومْمال قمـ اًمٕمنم

ومل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ سمتقاشمر يمؾ واطمدة ُمـ »ىمقًمف: وًمٞم٧م ؿمٕمري ُمـ أيـ ًمف 

ذم اعمبح٨م  ن هذا ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء يمام شم٘مدم، ُمع أشومْمال قمـ اًمٕمنم ،اًمسبع

 ومسبح٤من ُمـ ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م.إول، 

 وىمد اؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٠مُمقر:

أوٓ: ىم٤مًمقا إن اًمقاىمع يِمٝمد هلذا اًم٘مقل: وذًمؽ ًمقىمقع آظمتالف سملم اًم٘مراء ذم 

سمٕمض اًمٙمٚمامت واٟمٗمراد سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض إوضمف، ىم٤مئٚملم إن شمٚمؽ اًمٙمٚمامت اعمختٚمػ 

 ٞمٝم٤م ًمٞمس٧م ُمتقاشمرةوم
(3)

 . 

رو إٓ قمـ ذًمؽ اًم٘م٤مرئ، ًمٙمـ وهذا يمالم صحٞمح ًمق يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًم٘مراءات مل شمُ 

اًمٕمٚمامء ٟمّمقا قمغم قمدم اٟمحّم٤مر ُمـ ىمرأ سمتٚمؽ اًم٘مراءات ذم ذًمؽ اًمٕمدد اعمذيمقر ذم 

يمت٥م أؾم٤مٟمٞمد اًم٘مراءات اعمتقاشمرة، وم٘مد ىمرأ هب٤م ذم يمؾ قمٍم مجع ٓ حيَم
(4)

 . 

ء ىمسٛمقا اًم٘مراءات قمغم أىمس٤مم، وشمْمٛمٜم٧م شمٚمؽ إىمس٤مم : إن اًمٕمٚماما: ىم٤مًمق صم٤مٟمٞم٤م

                                                 

وؾمٞم٠ميت يمالُمف سمٜمّمف ذم  .0/08:  رــِمـ، واًمٜم090-091، 91-89رئلم ص: ـ٘مـٛمـد اًمــر: ُمٜمجـاٟمٔم (0)

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.

 .0/87إرؿم٤مد اًمٗمحقل:  (2)

 .117: ص ،، وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من 0/08اًمٜمنم:  اٟمٔمر:( 1)

 .108ص:  ،اًمٕمروم٤من اٟمٔمر: ُمٜم٤مهؾ (4)
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اعمتقاشمر وهمػمه
(1)

. 

 هق ُم٤م وراءه٤م.ويرد قمغم هذا اًم٘مقل سمام شم٘مدم ُمـ أدًم٦م شمقاشمر اًمٕمنم، وأن همػم اعمتقاشمر 

يمام يرد هذا اًم٘مقل أيْم٤م أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ادقمك اًمٙمٗمر ومٞمٛمـ ىم٤مل سمٕمدم شمقاشمر 

٤مًمرضورةاًمسبع سمسب٥م إٟمٙم٤مره ُم٤م هق ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم
(2)

. 

وهق ىمقل يدل قمغم شمقاشمره٤م، وإن يم٤من شمٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل سمٕمدم اًمتقاشمر همػم ُمسٚمؿ: 

 ٓطمتامل أَّن٤م مل شمّمٚمف سمسٜمد حيّمؾ سمف اًمتقاشمر.

ويمؾ ذًمؽ وهمػمه مم٤م شم٘مدم يدل قمغم سمٓمالن هذا اًم٘مقل، وأن اًم٘مقل اًمّمحٞمح 

 .اًمراضمح هق شمقاشمر اًمٕمنم يمٚمٝم٤م يمام شم٘مدم

 

 

                           

                                                 

 .117ص:  ،اعمّمدر اًمس٤مسمؼ اٟمٔمر: (0)

 .115ص:  ،اعمّمدر اًمس٤مسمؼ :اٟمٔمر (2)
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 متواترة فيما ليس من قبيل األداءمن قال إن القراءات : املبحث الرابع 
ىمقل ىمري٥م ُمـ اًمذي ىمبٚمف، إٓ أن ىم٤مئٚمف سح سم٠من ُم٤م يم٤من ُمـ ىمبٞمؾ إداء هق  وهق

 وأن همػمه ُمٜمٝم٤م ُمتقاشمر. ،همػم اعمتقاشمر

وهق ىمقل اسمـ احل٤مضم٥م
(1)

واًم٘مراءات اًمسبع »طمٞم٨م ىم٤مل:  :ذم ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر

شام ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ إداء، يم٤معمد واإلُم٤مًم٦م وختٗمٞمػ اهلٛمزة وٟمحقهُمتقاشمرة ومٞم
(2)

. 

ـ اًمٗمح٤مم سم يمام أن هذا اًم٘مقل يٕمزى 
(3)

أيْم٤م، ويٜمس٥م ًمبٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يمذًمؽ 
(4)

. 

طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد أن قمزاه ٓسمـ احل٤مضم٥م  وىمد رد قمغم هذا اًم٘مقل اسمـ اجلزري 

ـ احل٤مضم٥م أو ُمـ هق وم٢مذا يم٤من إُمر يمذًمؽ جين اسم»وسملم سمٓمالٟمف ذم يمالم ـمقيؾ: 

أيمؼم ُمٜمف قمغم أن ي٘مدم قمغم ُم٤م أمجع قمٚمٞمف، ومٞم٘مقل: هق همػم ُمتقاشمر، ومٝمذه أىمس٤مم اعمد 

ويمٞمػ يٙمقن اعمد همػم ُمتقاشمر،  ،اًمٕمريض أيْم٤م ُمتقاشمرة، ٓ يِمؽ ذم ذًمؽ إٓ ضم٤مهؾ

شوأمجع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ظمٚمٗم٤م قمـ ؾمٚمػ...
(5)

. 

ذم  راءات اًمٕمنمةـقاشمر اًم٘مـ٦م شمــ أدًمـدم ُمـ٘مـ٤م شمـ٤م ُمـْمـقل أيـذا اًم٘مـرد هـ٤م يـيمٛم

 اًمبح٨م إول.

 ُمـ إداء حتٙمؿ حيت٤مج إمم دًمٞمؾ. سواًمتٗمريؼ سملم ُم٤م هق ُمـ إداء وُم٤م ًمٞم

                                                 

قمثامن سمـ قمٛمر أسمق قمٛمرو اسمـ احل٤مضم٥م اًمٕمالُم٦م إصقزم اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمٗمٞمدة،  هق (0)

هـ: اٟمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من: ٤646م، ت: أظمذ قمـ اًمِم٤مـمبل وهمػمه، وىمرأ قمٚمٞمف اعمٜمذري واًمدُمٞم٤مـمل وهمػممه

 .4/200، وإقمالم: 1/248

. 096، واعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ص: 2/90: رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م اٟمٔمر: (2)

 . 119وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ص: 

ـ، ىمرأ هق قمبد اًمرمحـ سمـ قمتٞمؼ اًمّم٘مكم اًم٘مرر، اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٗمح٤مم، أطمد ؿمٞمقخ اًم٘مراءات اعمِمٝمقري (1)

ويم٤من ؿمٞمخ اإلؾمٙمٜمدري٦م ذم  ،قمغم إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٤مًمٙمل وهمػمه، وىمرأ قمٚمٞمف أسمق ـم٤مهر اًمسٚمٗمل وهمػمه

 .1/106، وإقمالم: 0/174هـ اٟمٔمر: هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 506قمٍمه ت: 

، ورومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ 72اعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ص:  (4)

 .2/90احل٤مضم٥م: 

 .091ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  اٟمٔمر: (5)
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 لقراءات ليست متواترة بل هي آحادمن قال إن ا: املبحث الخامس
قِمك شمقاشمر »ذم اعمس٠مًم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل: اًم٘مقل اًمث٤مين ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين وهق  وىمد ادُّ

ات اًمسبع، وهل ىمراءة أيب قمٛمرو وٟم٤مومع وقم٤مصؿ ومحزة يمؾ واطمدة ُمـ اًم٘مراء

واًمٙمس٤مئل واسمـ يمثػم واسمـ قم٤مُمر دون همػمه٤م، وادُّقمك أيًْم٤م شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم، 

وًمٞمس قمغم ذًمؽ أصم٤مرة ُمـ قمٚمؿ،  ،وهل هذه ُمع ىمراءة يٕم٘مقب وأيب ضمٕمٗمر وظمٚمػ

يٕمرف  وم٢من هذه اًم٘مراءات يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ُمٜم٘مقًم٦م ٟم٘مال آطم٤مدًي٤م، يمام يٕمرف ذًمؽ ُمـ

شأؾم٤مٟمٞمد ه١مٓء اًم٘مراء ًم٘مراءاهتؿ..
(1)

. 

وم٤مًمِمقيم٤مين ذم هذا اًمٙمالم ٟمص قمغم أٟمف ٓ شمقضمد أصم٤مرة ُمـ قمٚمؿ قمغم شمقاشمر هذه 

 اًم٘مراءات، ُمقضح٤م أَّن٤م ُمٜم٘مقًم٦م ٟم٘مال آطم٤مدي٤م.

 ذم ه١مٓء اًم٘مراء. -طمس٥م رأيف -وىمد اؾمتدل ًمذًمؽ سم٤مٟمحّم٤مر أؾم٤مٟمٞمده٤م 

 ئٚملم سم٤مًمتقاشمر.ويرد قمغم هذا اًمٙمالم سمام شم٘مدم ُمـ أدًم٦م اًم٘م٤م

يمام يرد قمغم هذه اًمِمبٝم٦م وهل ىمقًمف: إن ُمـ شمتبع أؾم٤مٟمٞمده٤م قمٚمؿ أَّن٤م أظمب٤مر آطم٤مد، سمام ذيمر همػم 

ؾم٤مٟمٞمد. ـ ىمرأ هب٤م ذم اعمقضمقد ذم يمت٥م ٕا ـ قمدم اٟمحّم٤مر ُم ـ اًمٕمٚمامء ُم  واطمد ُم

وىمد أوضح اإلُم٤مم يمامل اًمديـ سمـ »:  ىم٤مل اًمزريمٌم ذم رد هذه اًمِمبٝم٦م

اًمزُمٚمٙم٤مين
(2)

اٟمحّم٤مر إؾم٤مٟمٞمد ذم ـم٤مئٗم٦م ٓ يٛمٜمع جملء اًم٘مراءات  ذًمؽ، وم٘م٤مل: 

قمـ همػمهؿ، وم٘مد يم٤من يتٚم٘م٤مه أهؾ يمؾ سمٚمد سم٘مراءة إُم٤مُمٝمؿ اجلؿ اًمٖمٗمػم قمـ ُمثٚمٝمؿ، 

شويمذًمؽ دائام، وم٤مًمتقاشمر طم٤مصؾ هلؿ
(3)

. 

يمام ذيمر هذا اًم٘مقل اًمزرىم٤مين ُمـ همػم ٟمسبتف ًم٘م٤مئٚمف، ُمقضح٤م أن ىم٤مئٚمف يستدل قمٚمٞمف 

ٟم٧م ُمتقاشمرة، صمؿ رد قمٚمٞمف سم٠من ذًمؽ ومٞمٛمـ أٟمٙمره٤م سمٕمد سمتٙمٗمػم ُمـ أٟمٙمر سمٕمْمٝم٤م ًمق يم٤م

                                                 

 .89-0/87 :إرؿم٤مد اًمٗمحقلاٟمٔمر:  (0)

هق حمٛمد سمـ قمكم إٟمّم٤مري، اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمزُمٚمٙم٤مين: اًمٗم٘مٞمف، ىم٤ميض طمٚم٥م اٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم  (2)

-2/290هـ اٟمٔمر ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤مىض ؿمٝمب٦م: 727قمٍمه، شمّمدر ًمٚمتدريس وآومت٤مء ُمدة، ت: 

 .6/284وإقمالم:  ،292

 .0/178اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف:  (1)
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قمٚمٛمف سمتقاشمره٤م، ُمبٞمٜم٤م أن اًمٌمء ىمد يتقاشمر قمٜمد اًمبٕمض دون اًمبٕمض
(1)

. 

وهذا اًمٙمالم صحٞمح: ٕن اًمٕمٚمامء ذيمروا أن ُمـ يم٤من ذم سمٚمد سمٕمٞمد ومٚمؿ شمبٚمٖمف ىمراءة 

ُمـ اًم٘مراءات وم٠مٟمٙمره٤م أٟمف ُمٕمذور ذم ذًمؽ
(2)

. 

وًمزم ومٞمام مل يتقاشمر ُمـ اًم٘مراءات ٟمٗمل »: هد ؿم٤محمٛمد أُملم اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤م ىم٤مل

همػم أن إٟمٙم٤مر اًم٘مٓمٕمل إٟمام يٙمٗمر سمف اعمٜمٙمر إذا يم٤من ذًمؽ اًم٘مٓمٕمل  ،اًم٘مرآٟمٞم٦م قمٜمف ىمٓمٕم٤م

شضوري٤م ُمـ ضوري٤مت اًمديـ، قمغم ُم٤م هق اًمتح٘مٞمؼ
(3)

.. 

 ىم٤مل اًمزريمٌم: ،اعمٕمتزًم٦م أيْم٤م وممـ ذه٥م إمم أن اًم٘مراءات آطم٤مد وًمٞمس٧م ُمتقاشمرة

ذم سم٤مب اًمّمقم ُمـ اًمٖم٤مي٦م: اًم٘مراءات اًمسبع ُمتقاشمرة قمٜمد إئٛم٦م  وىم٤مل اًمنوضمل»

شإرسمٕم٦م، ومجٞمع أهؾ اًمسٜم٦م ظمالوم٤م ًمٚمٛمٕمتزًم٦م وم٢مَّن٤م آطم٤مد قمٜمدهؿ
(4)

. 

وىمد وًمٞمس٧م ُمتقاشمرة،  ،إن اًم٘مراءات آطم٤مدوم٘مد قمزا اًمنوضمل هٜم٤م ًمٚمٛمٕمتزًم٦م أَّنؿ ي٘مقًمقن 

ول.  شم٘مدم أدًم٦م شمقاشمر اًمٕمنم ذم اعمبح٨م ٕا

 

 

                           

                                                 

 .115ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ص: اٟمٔمر:  (0)

 .068ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  :اٟمٔمر (2)

 .1/7شمٞمسػم اًمتحرير:  (1)

 .0/176اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف:  (4)
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 ×  من قال إن القراءات متواترة عن القراء ال عن النبي: املبحث السادس
، وهذا × ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًم٘مراءات ُمتقاشمرة قمـ اًم٘مراء، ٓ قمـ اًمٜمبل

اًم٘مقل ُمـ اًمٖمراسم٦م سمٛمٙم٤من، ظمّمقص٤م إذا قمٚمٛم٧م أظمل اًم٘م٤مرئ يمثرة اًم٘مراء ذم اًمٗمؽمة 

ويدل قمغم ذًمؽ يمثرة اعم١مًمٗم٤مت ذم اًم٘مراءات ذم ، × اًمقاىمٕم٦م سملم اًم٘مراء وسملم اًمٜمبل

 هذه اًمٗمؽمة
(1)

 : ًمت٠مًمٞمػ يمت٤مسمف، إُمر اًمذي دومع أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ جم٤مهد 

: ًمتٛمٞمٞمز اًمّمحٞمح ُمـ همػمه، ُمـ هذا اًمسٞمؾ اجل٤مرف ُمـ اًم٘مراءات: ظمِمٞم٦م أن يتٓمرق  (اًمسبٕم٦م)

ـ إمم اًم٘مراءات اعمتقاشمرة، أو يٚمتبس اًمّمحٞمح سم٤مًمس٘مٞمؿ: ًمٙمثرة اًم٘م راء ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمةاًمٚمح
(2)

. 

وممـ ذه٥م إًمٞمف أسمق سمٕمض اًمٕمٚمامء ذهبقا إمم هذا اًم٘مقل، وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر وم٢من 

وهم٤مي٦م ُم٤م يبديف ُمدقمل شمقاشمر اعمِمٝمقر ُمٜمٝم٤م »ؿم٤مُم٦م ذم اعمرؿمد اًمقضمٞمز طمٞم٨م ىم٤مل: 

يم٢مدهم٤مم أيب قمٛمر، وٟم٘مؾ احلريم٦م ًمقرش، وصٚم٦م ُمٞمؿ اجلٛمع وه٤مء اًمٙمٜم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم، 

اإلُم٤مم اًمذي ٟمسب٧م شمٚمؽ اًم٘مراءة إًمٞمف .... إٓ أٟمف سم٘مل قمٚمٞمف أٟمف ُمتقاشمر قمـ ذًمؽ 

ُمـ ذًمؽ، وهٜم٤مًمؽ شمسٙم٥م  ومرد ومردذم يمؾ  × اًمتقاشمر ُمـ ذًمؽ اإلُم٤مم إمم اًمٜمبل

 شاًمٕمؼمات، وم٢مَّن٤م ُمـ صمؿ مل شمٜم٘مؾ إٓ آطم٤مدا، إٓ اًمٞمسػم ُمٜمٝم٤م
(3)

. 

ذم إٟمٙم٤مره شمقاشمر اًم٘مراءات ُمـ اًم٘مراء إمم ومٝمذا اًمٙمالم سيح ُمـ أيب ؿم٤مُم٦م 

وممـ ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل أيْم٤م اًمٓمقذم، ×ًمٜمبل ا
(4)

 وذه٥م»ىم٤مل اسمـ سمدران:  

 إمم × اًمٜمبل قمـ شمقاشمره٤م أُم٤م اًمسبٕم٦م، إئٛم٦م قمـ ُمتقاشمرة اًم٘مراءات أن إمم اًمٓمقذم
                                                 

س وقمنميـ إُم٤مُم٤م، ومجع هـ، مجع ىمراءة مخ224ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ أن أسم٤م قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم اعمتقرم:  (0)

هـ ىمراءة قمنميـ ىم٤مرئ٤م، ومجع اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي اعمتقرم: 282إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق اًمبٖمدادي اعمتقرم: 

هـ ذم يمت٤مسمف اًم٘مراءات أيمثر ُمـ قمنميـ ىمراءة، يمام أًمػ همػم ه١مٓء ُمـ اًمٕمٚمامء ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ذم 101

 .05-04ص:  (اًمسبٕم٦م): يمت٤مب اٟمٔمر × اًم٘مراءات ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمقاىمٕم٦م سملم اًم٘مراء واًمٜمبل

، واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف ُمـ 06-9ص: "يمت٤مب اًمسبٕم٦م"ًمالؾمتزادة قمـ هذا اعمقضقع اٟمٔمر:  (2)

 .66سمداي٦م اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري إمم قمٍمٟم٤م احل٤مض ص: 

 .078اعمرؿمد اًمقضمٞمز ص:  (1)

 (سمٖمٞم٦م اًمس٤مئؾ ذم أُمٝم٤مت اعمس٤مئؾ)ٗم٤مشمف: اًمديـ، وم٘مٞمف طمٜمبكم، ُمـ ُم١مًمهق ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اًم٘مقي اًمٓمقذم ٟمجؿ  (4)

: ، وإقمالم6/18: هـ، اٟمٔمر: ؿمذرات اًمذه٥م706ت:  (آيمسػم ذم ىمقاقمد اًمتٗمسػم)ديـ، وذم أصقل اًم

1/027-028. 
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 إمم اًمسبٕم٦م اًم٘مراءات هبذه اًمسبٕم٦م إئٛم٦م أؾم٤مٟمٞمد وم٢من ٟمٔمر، حمؾ ومٝمق اًمسبٕم٦م إئٛم٦م

 شمستٙمٛمؾ مل اًمقاطمد قمـ اًمقاطمد ٟم٘مؾ وهل اًم٘مراءات، يمت٥م ذم ُمقضمقدة × اًمٜمبل

شاًمتقاشمر ذوط
(1)

. 

وىمد ذيمر اًمزريمٌم هذا اًم٘مقل، وٟمسبف عمـ وصٗمٝمؿ سمبٕمض اعمت٠مظمريـ، وم٘م٤مل: 

وىم٤مل سمٕمض اعمت٠مظمريـ: اًمتح٘مٞمؼ أَّن٤م ُمتقاشمرة قمـ إئٛم٦م اًمسبٕم٦م، وأُم٤م شمقاشمره٤م قمـ »

يمتبٝمؿ،  ومٗمٞمف ٟمٔمر: وم٢من إؾمٜم٤مد إئٛم٦م اًمسبٕم٦م هلذه اًم٘مراءات ُمقضمقدة ذم ×اًمٜمبل 

شوهل ٟم٘مؾ اًمقاطمد قمـ اًمقاطمد، ومٚمؿ شمستٙمٛمؾ ذوط اًمتقاشمر
(2)

. 

وهذا اًم٘مقل شم٘مدم اًمرد قمٚمٞمف، وأن ورود اًم٘مراءات قمـ ه١مٓء ٓ يدل قمغم 

 اٟمحّم٤مر ُمـ ىمرأ هب٤م ومٞمٝمؿ يمام ٟمص قمغم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء.

أضػ إمم ذًمؽ أن ُمـ شمتبع ؿمٞمقخ اًم٘مراء اًمٕمنمة ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ وضمد اًمتقاشمر 

، ومٜم٤مومع ىمرأ قمغم ؾمبٕملم ُمـ اًمت٤مسمٕملم، واسمـ يمثػم وأسمق ×  ُمتقومرا ذم ىمراءاهتؿ إمم اًمٜمبل

قمٛمرو واسمـ قم٤مُمر وقم٤مصؿ ومحزة، وأسمق ضمٕمٗمر، ىمرؤوا يمٚمٝمؿ قمغم قمدد يمبػم ُمـ 

ويمذًمؽ اًمٙمس٤مئل ويٕم٘مقب احلرضُمل  اًمِمٞمقخ، وسمٕمض ؿمٞمقظمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

أظمذ يمؾ ُمٜمٝمام قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًم٘مراء اعمت٘مٜملم
(3)

.

، وًمٞمس إمم اًم٘مراء وم٘مط، يمام  × هبذا يتْمح أن اًم٘مراءات ُمتقاشمرة إمم اًمٜمبلو 

 يدقمل ىم٤مئؾ هذا اًم٘مقل.

                           

                                                 

 . 0/94اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد:  (0)

 .017: اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف (2)

-0/288 ، 0/441، 2/111اٟمٔمر: هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: ، ٘مراءةذم اًم إئٛم٦م ًمالـمالع قمغم سمٕمض ؿمٞمقخ ه١مٓء (1)

291 ،0/424-425 ،0/147-148 ،0/206-207 ،0/515-516  ،2/182 ،2/186-187 ،

0/271. 
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 موقف ابن الجزري من تواتر القراءات الفصل الثاني : 
 في ذلك وموقف العلماء منه

ُمـ  رياسمـ اجلز ُمقىمػ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ  -إن ؿم٤مء اهلل  –ذم هذا اًمٗمّمؾ ؾم٠مشمٜم٤مول 

ىمقًمف سمّمح٦م اًمسٜمد دون  ُمـاًمٕمٚمامء ُمقىمػ ، وُمـ صح٦م اًمسٜمدشمقاشمر اًم٘مراءات و

 .ذم سمٕمض اًم٘مراءات اًمتقاشمر

ذم شمقاشمر اًم٘مراءات يدرك أن ًمف  وذًمؽ أن اعمتتبع ًمٙمالم اإلُم٤مم اسمـ اجلزري 

: اًمتقاشمر، وصح٦م اًمسٜمد، وىمد أصمب٧م يمال اًم٘مقًملم ذم يمت٤مسمٞمف:  مه٤م ،ىمقًملم ذم هذه اعمس٠مًم٦م

 . (اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم)و  (د اعم٘مرئلمُمٜمج)
 .(ـمٞمب٦م اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم) اًم٘مقل سمّمح٦م اًمسٜمد ذم ُمٜمٔمقُمتف: اىمتٍم قمغمسمٞمٜمام 

 التواتر في كتابه منجد املقرئني إثبات ابن الجزري:  املبحث األول

قمغم أن اًم٘مراءات اًمٕمنم ُمتقاشمرة،  (جد اعم٘مرئلمٜمُم)ذم يمت٤مسمف ٟمص اسمـ اجلزري

 اًم٘مرآن ٓ يثب٧م إٓ سم٤مًمتقاشمر. وأن 

يمؾ ىمراءة واوم٘م٧م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤م وواوم٘م٧م »ُمٕمروم٤م اًم٘مراءات اعم٘مبقًم٦م: ىم٤مل  

شأطمد اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م وًمق شم٘مديرا، وشمقاشمر ٟم٘مٚمٝم٤م، هذه اًم٘مراءة اعمتقاشمرة اعم٘مٓمقع هب٤م
(1)

. 

 ءات، دمد أٟمف ضمٕمؾ اًمتقاشمر ضمزءا ُمـ شمٕمريػ اًم٘مراشوشمقاشمر ٟم٘مٚمٝم٤م» وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف:

 سمحٞم٨م ٓ شمٕمرف اًم٘مراءات اعم٘مبقًم٦م إٓ سمتقومره ومٞمٝم٤م.

وٟمٕمٜمل سم٤معمتقاشمر ُم٤م رواه مج٤مقم٦م قمـ مج٤مقم٦م »:  وىم٤مل ذم ُمقضع آظمر ُمـ هذا اًمٙمت٤مب

ششمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ُمـ همػم شمٕمٞملم قمدد هذا هق اًمّمحٞمح.. ،يمذا إمم ُمٜمتٝم٤مه
(2)

 . 

صقًمٞملم، ومٝمذا اًمٙمالم يقضح أٟمف يريد سمتقاشمر اًم٘مراءات، اًمتقاشمر اعمٕمروف قمٜمد إ

                                                 

  .79ص:  ( ُمٜمجد اعم٘مرئلم0)

 .81( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص: 2)
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 وًمٞمس وم٘مط صح٦م اًمسٜمد.

وىم٤مل أيْم٤م ُمٍمطم٤م سمتقاشمر ىمراءات إئٛم٦م اًمٕمنمة، سمٕمد أن ذيمر اًمٙمالم اعمت٘مدم ذم 

ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذه ٕريم٤من اًمثالصم٦م هق ىمراءة واًمذي مجع »أريم٤من ىمبقل اًم٘مراءة، ىم٤مل: 

شإئٛم٦م اًمٕمنمة اًمذي أمجع اًمٜم٤مس قمغم شمٚم٘مٞمٝم٤م سم٤مًم٘مبقل..
(1)

 . 

راءات إئٛم٦م اًمٕمنمة ضم٤مُمٕم٦م ًمٚمنموط اًمثالصم٦م، سمام ومٞمٝم٤م وهذا يمالم سيح ذم أن ىم

 .ذط اًمتقاشمر 

 ومٝمذه سمٕمض اًمٜم٘مقل ُمـ يمالُمف ذم إصمب٤مت اًمتقاشمر ذم هذا اًمٙمت٤مب.

ٟم٘مؾ يمالم سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم يمت٤مسمف هذا ذم إصمب٤مت اًمتقاشمر،   يمام أن اسمـ اجلزري

 ُمسٚمام ًمف همػم ُمٕمؽمض قمٚمٞمف.

وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ٟم٘مٚمف يمالم اسمـ اًمّمالح
(2)

ىم٤مل »ذم اؿمؽماط اًمتقاشمر طمٞم٨م ىم٤مل:  

اًمِمٞمخ أسمق قمٛمرو سمـ اًمّمالح وهق اعمجتٝمد اعم٘مٞمد
(3)

 يٙمقن أن ذم ذًمؽ: يِمؽمط 

 وشمٚم٘متف يمذًمؽ، ٟم٘مٚمف واؾمتٗم٤مض ىمرآٟم٤م،×  اهلل رؾمقل قمـ ٟم٘مٚمف شمقاشمر ىمد سمف اعم٘مروء

 ُم٤م قمغم واًم٘مٓمع، اًمٞم٘ملم ذًمؽ ذم اعمٕمتؼم ٕن اًمسبع: اًم٘مراءات يمٝمذه سم٤مًم٘مبقل، إُم٦م

 اًمٕمنم قمدا يمام أو اًمسبع، قمدا يمام ذًمؽ ومٞمف يقضمد مل ومام إصقل، ذم ومتٝمد شم٘مرر

ش..ذم اًمّمالة وظم٤مرج اًمّمالة. يمراهٞم٦م ُمٜمع ٓ حتريؿ، ُمٜمع سمف اًم٘مراءة ُمـ ومٛمٛمٜمقع
(4)

.  

ىمٚم٧م وهذا ٟمص »وىم٤مل اسمـ اجلزري ذم ُمقضع آظمر سمٕمد ٟم٘مؾ يمالم اسمـ اًمّمالح: 

شقمغم شمقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنمة
(5)

 . 

                                                 

 .81اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص:  (0)

دي٨م واًمٗم٘مف ء اًمب٤مرزيـ ذم اًمتٗمسػم واحلهق قمثامن سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق قمٛمرو اسمـ اًمّمالح: أطمد اًمٕمٚمام (2)

هـ اٟمٔمر: 641اًمذي يٕمرف سمٛم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ت:  (ُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمؿ احلدي٨م)وهمػمه٤م، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: 

 .4/217،  وإقمالم: 220-5/221ؿمذرات اًمذه٥م: 

 .4/495ُمـ إئٛم٦م اٟمٔمر: اًمبحر اعمحٞمط:  ظم٤مص إُم٤مم ُمذه٥م يٕمدو ٓ : هق اًمذياعم٘مٞمد اعمجتٝمد (1)

 .85 -84( ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:4)

 .066اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص:  (5)
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ذم شمقاشمر ٟم٘مؾ ذم هذا اًمٙمت٤مب أيْم٤م يمالم اًمسبٙملاجلزري  يمام أن اسمـ

اًم٘مراءات اًمٕمنمة أيْم٤م
(1)

. 

سحي٦م ذم اؿمؽماط اًمتقاشمر قمٜمده ذم  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)ف ومٝمذه اًمٜمّمقص ُمـ يمت٤مسم

 وأن اًم٘مراءات اًمٕمنم ُمتقاشمرة قمٜمده. ،اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م

 

 

                           

                                                 

 .075-070اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص: اٟمٔمر  (0)
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 (النشر) الجزري التواتر في كتابه إثبات ابن :املبحث الثاني
اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات )ذم يمت٤مسمف  اًم٘مراءات اًمٕمنم اًم٘مقل سمتقاشمراسمـ اجلزريأصمب٧م 

وهذه  ومٞمام دمقز اًم٘مراءة سمف، اؿمؽماط اًمتقاشمر فذم همػم ُمقضع ُمٜمىمرر ، وم٘مد  (اًمٕمنم

 سمٕمض ٟمّمقصف ذم ذًمؽ.

 اعمٕمّمقُم٦م إُم٦م وأمجٕم٧م»ُمبٞمٜم٤م أٟمام شمْمٛمٜمتف اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمتقاشمر: ىم٤مل  

 وٟم٘مص، زي٤مدة ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م ُم٤م وشمرك اعمّم٤مطمػ، هذه شمْمٛمٜمتف ُم٤م قمغم اخلٓم٠م ُمـ

 صمبقشم٤مً  قمٜمدهؿ يثب٧م ومل قمٚمٞمٝمؿ شمقؾمٕم٦م ومٞمف ُم٠مذوٟم٤مً  يم٤من مم٤م سم٠مظمرى، يمٚمٛم٦م وإسمدال

شاًم٘مرآن ُمـ أٟمف ُمستٗمٞمْم٤مً 
(1)

. 

 ومل»، ُمع ىمقًمف: شأمجٕم٧م إُم٦م اعمٕمّمقُم٦م قمغم ُم٤م شمْمٛمٜم٧م هذه اعمّم٤مطمػ»وم٘مقًمف: 

هق شم٘مرير ًمٚمتقاشمر: ًمٕمدم اٟمحّم٤مر  شاًم٘مرآن ُمـ أٟمف ُمستٗمٞمْم٤مً  صمبقشم٤مً  قمٜمدهؿ يثب٧م

 اعمجٛمٕملم ذم قمدد ُمٕملم.

ُمٍمطم٤م سمٕمدم ضمقاز اًم٘مراءة سمٖمػم اعمتقاشمر، سمٕمد أن ذيمر إىمس٤مم اًمثالصم٦م  وىم٤مل 

اًمتل قمزا عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز
(2)

أٟمف ىمسؿ اًم٘مراءات إًمٞمٝم٤م، ىم٤مل ذم يمالُمف قمغم  

 وأيمثر»ق ُم٤م صح ؾمٜمده، ُمرضمح٤م قمدم ضمقاز اًم٘مراءة سمف ذم اًمّمالة: اًم٘مسؿ اًمث٤مين، وه

 وإن، × اًمٜمبل قمـ ُمتقاشمرة شمثب٧م مل اًم٘مراءات هذه ٕن اجلقاز: قمدم قمغم اًمٕمٚمامء

 اعمّمحػ قمغم اًمّمح٤مسم٦م سم٢ممج٤مع أو إظمػمة، سم٤مًمٕمرض٦م ُمٜمسقظم٦م وم٢مَّن٤م سم٤مًمٜم٘مؾ صمبت٧م

 إطمرف ُمـ شمٙمـ مل أَّن٤م أو ن،اًم٘مرآ سمٛمثٚمف يثب٧م ٟم٘مالً  إًمٞمٜم٤م شمٜم٘مؾ مل أَّن٤م أو اًمٕمثامين،

شًمٚمامٟمٕملم ُمآظمذ هذه يمؾ اًمسبٕم٦م
(3)

. 

                                                 

 .0/04اًمٜمنم:  (0)

هق ُمٙمل سمـ أسمك ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز، أسمق حمٛمد: ُم٘مرئ، قم٤ممل سم٤مًمتٗمسػم واًمٕمرسمٞم٦م، ؾمٙمـ ىمرـمب٦م وظمٓم٥م وأىمرأ  (2)

 (ػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات وقمٚمٚمٝم٤ماًمٙمِم)و (ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن)سمج٤مُمٕمٝم٤م، وًمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: 
 . 101-2/119: ، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م196-0/194: ٤مرـروم٦م اًم٘مراء اًمٙمبـر ُمٕمـهـ، اٟمٔم417ت:

 .0/09اًمٜمنم:  (1)
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دمد أٟمف ضمٕمؾ اًم٘مسٛملم  -وهق ُم٤م شمقاشمر -وم٤مٟمٔمر إمم يمالُمف هٜم٤م قمغم اًم٘مسؿ إول

مم٤م ٓ دمقز  -وُم٤م مل يّمح ؾمٜمده ،رــقاشمـؿ يتـده وًمـح ؾمٜمـ٤م صـ٤م ُمـومه -٤مىمٞملمـاًمب

اًم٘مراءة سمف
(1)

 هذه ٕن اجلقاز: قمدم قمغم ٚمامءاًمٕم وأيمثر»هذا سم٤مإلض٤موم٦م إمم ىمقًمف:  .

 يثب٧م ٟم٘مالً  إًمٞمٜم٤م شمٜم٘مؾ مل أَّن٤م أو»ُمع ىمقًمف:  ش× اًمٜمبل قمـ ُمتقاشمرة شمثب٧م مل اًم٘مراءات

دمد أٟمف اؿمؽمط اًمتقاشمر ومٞمام دمقز اًم٘مراءة  شسم٤مًمٜم٘مؾ صمبت٧م وإن»وىمقًمف:  ،شاًم٘مرآن سمٛمثٚمف

يبٚمغ اًمتقاشمر ًمٙمٜمف مل  -وإن صمب٧م سم٤مًمٜم٘مؾ -ُمرضمح٤م قمدم ضمقاز اًم٘مراءة سمٖمػم اعمتقاشمر  ،سمف

 اًمذي يثب٧م سمف اًم٘مرآن. 

ذم يمالُمف اعمت٘مدم ُمـ شمقاشمر ُم٤م ًمٞمس ُمـ  ،ذم رده قمغم اسمـ احل٤مضم٥موىم٤مل أيْم٤م 

ىمبٞمؾ إداء، سمٕمد أن ذيمر ٟمققمل آظمتالف ذم اًم٘مراءات، سملم اظمتالف ذم اًمٚمٗمظ وم٘مط، 

واظمتالف ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، ُمقضح٤م ُمقىمٗمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مظمتالف إداء، يم٤مإلدهم٤مم 

 إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي وهق»شمرىمٞمؼ اًمراءات وٟمحقه٤م، ىم٤مل ذم هذا اًمٜمقع ُمـ آظمتالف: و

 يم٤معمد إداء، ىمبٞمؾ ُمـ ًمٞمس ومٞمام ُمتقاشمرة واًمسبٕم٦م: سم٘مقًمف احل٤مضم٥م سمـ قمٛمرو أسمق

 ذًمؽ ذم اخلالوملم سملم شمٗمرىمتف ذم أص٤مب وإن وهق وٟمحقه، اهلٛمز وختٗمٞمػ، واإلُم٤مًم٦م

 اًمٚمٗمٔمل آظمتالف سمتقاشمر وىمٓمٕمف ٟم٘مٚمف ٤مًمتلم،احل سملم شمٗمرىمتف ذم واهؿ ومٝمق ذيمرٟم٤مه، يمام

 سم٤مب ُمـ هذا شمقاشمر يم٤من ذًمؽ شمقاشمر صمب٧م وإذا واطمد، ٟم٘مٚمٝمام ذم مه٤م سمؾ إدائل، دون

 يمٚمف ذًمؽ شمقاشمر قمغم ٟمص وىمد سمقضمقده، إٓ يّمح ٓ أو سمف، إٓ ي٘مقم ٓ اًمٚمٗمظ إذ أومم:

اًمب٤مىمالين اًمٓمٞم٥م سمـ سمٙمر أيب يم٤مًم٘م٤ميض إصقل، أئٛم٦م
(2)

 وهمػمه، ٟٓمتّم٤مرا يمت٤مسم٦م ذم 

 شأقمٚمؿ واهلل ذًمؽ إمم احل٤مضم٥م اسمـ شم٘مدم أطمداً  ٟمٕمٚمؿ وٓ
(3)

.  

                                                 

 اعمّمدر اًمس٤مسمؼ. اٟمٔمر: (0)

اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م، اعمٕمروف سم٤مًمب٤مىمالين، اًمٕمٚمؿ اعمِمٝمقر: صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٙمثػمة،  :هق (2)

، ووومٞم٤مت 085-11/081هـ، اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء: 411ا ـمقيؾ اعمٜم٤مفمرة ت: ويم٤من قم٤معم٤م ُمٜم٤مفمر

 . 271-4/269إقمٞم٤من: 

 .10-0/11اًمٜمنم:  (1)
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وم٤مسمـ اجلزري هٜم٤م رد قمغم اسمـ احل٤مضم٥م ذم شمٗمري٘مف سملم آظمتالف اًمٚمٗمٔمل 

 صقل.، ُمبٞمٜم٤م أن اجلٛمٞمع ُمتقاشمر يمام ٟمص قمٚمٞمف أئٛم٦م إ وآظمتالف إدائل

م اًمٕمٚمامء ذم شمقاشمر يمذًمؽ وم٢من ُمـ صقر إصمب٤مشمف اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف هذا ٟم٘مٚمف يمال

 اًم٘مراءات ُمسٚمام ًمف همػم ُمٕمؽمض قمٚمٞمف.

أن اًم٘مرآن ٓ يثب٧م سمخؼم أطم٤مد،  ذم ٟم٤مىمال يمالم ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ىم٤مل 

وهق ىمراءات  ،سمٕمد أن ذيمر يمالم ُمٙمل ذم اًم٘مسؿ إول ُمـ اًم٘مراءات -وُم٘مررا ًمف، 

 وضمٝمف وصح أطم٤مد، قمـ ٟم٘مٚمف صح ُم٤م اًمث٤مين ُمـ اًم٘مراءات واًم٘مسؿ» ىم٤مل: -اًمٕمنمة 

 إطمدامه٤م: ًمٕمٚمتلم، سمف ي٘مرأ وٓ ،ي٘مبؾ ومٝمذا اعمّمحػ، ظمط ًمٗمٔمف وظم٤مًمػ اًمٕمرسمٞم٦م، ذم

 اًمقاطمد، سمخؼم سمف ي٘مرأ ىمرآن يثب٧م وٓ أطم٤مد، سم٠مظمب٤مر أظمذ إٟمام سم٢ممج٤مع، ي١مظمذ مل أٟمف

 ي٘مٓمع مل وُم٤م وصحتف، ُمٖمٞمبف قمغم ي٘مٓمع ومال قمٚمٞمف، أمجع ىمد عم٤م خم٤مًمػ أٟمف اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمٚم٦م

شسمف... اًم٘مراءة قزدم ٓ صحتف قمغم
(1)

. 

 أظمذ إٟمام سم٢ممج٤مع ي١مظمذ مل أٟمف إطمدامه٤م: ًمٕمٚمتلم، سمف ي٘مرأ وٓ»  وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف 

دمد أن ُمٙمٞم٤م اؿمؽمط اًمتقاشمر  شاًمقاطمد ... سمخؼم سمف ي٘مرأ ىمرآن يثب٧م وٓ أطم٤مد سم٠مظمب٤مر

  د، وأن اسمـ اجلزري واوم٘مف قمغم ذًمؽ.ذم صمبقت اًم٘مرآن، ومل يٙمتػ سمّمح٦م اًمسٜم

قمٜمد متثٞمٚمف ًمألىمس٤مم اًمثالصم٦م اًمتل إُمر وضقطم٤م: أن اسمـ اجلزري ويزيد هذا 

وهق اًمذي ي٘مرأ سمف ويتقومر ومٞمف ذط  -قمزاه٤م عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ُمث ؾ ًمٚم٘مسؿ إول 

 .اعمتقاشمرة سم٠مُمثٚم٦م ُمـ اًم٘مراءات -اًمتقاشمر

ول: اًم٘مسؿ ىمٚم٧م وُمث٤مل» :ىم٤مل ﴾ٺ﴿ ٕا
(2)

﴾َُمٚمِِؽ ﴿و ،
 (3)

  ﴾چ﴿و ،

                                                 

 .09-0/08اًمٜمنم:  (0)

 وذم همػمه٤م. 4ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م أي٦م:   (2)

ًمٕمنمة: ىمرأ قم٤مصؿ، واًمٙمس٤مئل، ويٕم٘مقب، وظمٚمػ اًمبزار: سم٤معمد، أي: إصمب٤مت أًمػ سمٕمد اعمٞمؿ، وىمرأ سم٤مىمل ا (1)

، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص: 0/201، واًمٜمنم: 08سم٤مًم٘مٍم، أي: سمحذف إًمػ سمٕمده٤م، اٟمٔمر: اًمتٞمسػم: 

062-061 .  
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﴾قنَ خُي٤َمِدقمُ ﴿و ،[9]اًمب٘مرة:
(1)

 ﴾َوًأْوَص ﴿و
(2) 

عْ ﴿و،[012]اًمب٘مرة: ﴾ہ﴿ ﴾َيٓم ق 
(3)

 

شاعمِمٝمقرة اًم٘مراءات ُمـ ذًمؽ ، وٟمحق [084، 058]اًمب٘مرة:  ﴾ڳ﴿و
(4)

. 

 -وهق اًمذي شم٘مدم ىمبؾ ىمٚمٞمؾ أٟمف رضمح قمدم ضمقاز اًم٘مراءة سمف -وُمث ؾ ًمٚم٘مسؿ اًمث٤مين 

 ُمث٤مل»ل: طمٞم٨م ىم٤م -وإن صح ؾمٜمده٤م -ُمث ؾ هلذا اًم٘مسؿ سم٠مُمثٚم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٕمنمة 

يَمرِ ): اًمدرداء وأيب ُمسٕمقد سمـ اهلل قمبد ىمراءة اًمث٤مين: اًم٘مسؿ ُٟمَثك َواًمذ  ْٕ (َوا
(5)

 

ِٚمٌؽ  َأَُم٤مَُمُٝمؿ َويَم٤منَ ) قمب٤مس اسمـ وىمراءة، [1]اًمٚمٞمؾ: ﴾ں  ں  ڻ    ڻ ﴿ ذم:  ُم 

٤م) (،هَمّْمب٤مً  َص٤محِل٦َمٍ  ؾَمِٗمٞمٜم٦َمٍ  يُمؾ   َي٠ْمظُمذُ  (يَم٤مومِراً  ُ وَمَٙم٤منَ  اًْمُٖماَلم َوَأُم 
(6)

 صمب٧م مم٤م ذًمؽ وٟمحق ،

شاًمث٘م٤مت سمرواي٤مت
(7)

. 

يمام ٟم٘مؾ ذم اًمٜمنم أيْم٤م يمالم اسمـ اًمّمالح، واسمـ اًمسبٙمل ذم شمقاشمر اًم٘مراءات 

وهق ُم٤م وراء  - ُمبٞمٜم٤م ىمقهلام أن ُم٤م مل يتقاشمرو ،اًمٕمنمة، ُمسٚمام ًمف همػم ُمٕمؽمض قمٚمٞمف

ٓ دمقز اًم٘مراءة سمف -اًمٕمنمة
(8)

. 

قمغم شمقاشمر  -ُمسٚمام هل٤م -ـ اجلزري وىمد ٟمص اسمـ اًمسبٙمل ذم اًمٗمتقى اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اسم

                                                 

ىمرأ ٟم٤مومع، واسمـ يمثػم، وأسمق قمٛمرو: سمْمؿ اًمٞم٤مء، وومتح اخل٤مء، وإصمب٤مت أًمػ سمٕمده٤م، ُمع يمن اًمدال، وىمرأ سم٤مىمل  (0)

، واًمٜمنم: 72ًمدال، اٟمٔمر: اًمتٞمسػم ص: اًمٕمنمة: سمٗمتح اًمٞم٤مء وإؾمٙم٤من اخل٤مء، وطمذف إًمػ، وومتح ا

 .071، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص: 2/056

ـ ُمع ختٗمٞمػ اًمّم٤مد، وىمرأ سم٤مىمل اًمٕمنمة: سمتِمديد اًمّم٤مد ُمـ (2) ـ قم٤مُمر: هبٛمزة ُمٗمتقطم٦م سملم اًمقاوي همػم مهزة  ىمرأ ٟم٤مومع وأسمق ضمٕمٗمر واسم

ـ اٟمٔمر اًمٜمنم  .091، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص: 2/067: سملم اًمقاوي

زة واًمٙمس٤مئل وظمٚمػ سم٤مًمٞم٤مء وشمِمديد اًمٓم٤مء وإؾمٙم٤من اًمٕملم وواوم٘مٝمؿ يٕم٘مقب احلرضُمل ذم اعمقضع ىمرأ مح  (1)

، وإحت٤مف ومْمالء 2/068إول، واًمب٤مىمقن سم٤مًمت٤مء وختٗمٞمػ اًمٓم٤مء وومتح اًمٕملم ذم اعمقضٕملم اٟمٔمر اًمٜمنم: 

 .095اًمبنم ص: 

 .0/09اًمٜمنم:  اٟمٔمر: (4)

ـ ُمسٕمقد وأيب اًمدرداء  (5) ـ اسم  .2/216، وصحٞمح ُمسٚمؿ: 9/291، اٟمٔمر: صحٞمح اًمبخ٤مري: ىمراءة ؿم٤مذة شمروى قم

ـ ضمبػم اٟمٔمر: صحٞمح اًمبخ٤مري:   (6) ـ قمب٤مس وؾمٕمٞمد سم ـ اسم  .7/011، وصحٞمح ُمسٚمؿ: 00/451ىمراءة ؿم٤مذة شمروى قم

 .0/09اًمٜمنم:  (7)

 .42-40، 0/17اٟمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ:   (8)
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اًم٘مراءات اًمٕمنمة، طم٤مل اشمٗم٤مق اًمرواة، وطم٤مل اٟمٗمرادهؿ، ٟم٤مؾمب٤م ُمـ ؿمؽ ذم رء ُمـ 

ذًمؽ إمم اجلٝمؾ، وإٟمٙم٤مر ُم٤م قمٚمؿ ُمـ اًمديـ سم٤مًمرضورة
(1)

. 

وهبذا أظمتؿ يمالم اسمـ اجلزري ذم اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم ىمبقل اًم٘مراءة، ذم يمت٤مسمٞمف: 

ُمٜمزًم٦م  ،ة يمٚمٝم٤مأن اًم٘مراءات اًمٕمنمة ُمتقاشمرشم٘مريره ومٞمٝمام و ، (اًمٜمنم)و  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)

 ُمـ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ.

ومٞمف  وهذا اًم٘مقل ٓ حيت٤مج إمم ُمٜم٤مىمِم٦م وٓ شمٕمٚمٞمؼ: عمقاوم٘م٦م اسمـ اجلزري  

جلٛمٝمقر اًمٕمٚمامء ُمـ ىمراء ووم٘مٝم٤مء وأصقًمٞملم وهمػمهؿ
(2)

. 

  

 

                           

                                                 

 .42-40، 0/17اٟمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ:  (0)

 .78-0/72ًمٜمنم ًمٚمٜمقيري: اٟمٔمر: ذح ـمٞمب٦م ا (2)
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 في عدم اشرتاط التواتر : كالم ابن الجزري املبحث الثالث
  (منجد املقرئني)في كتابه 

ذم همػم ُمقضع ُمـ يمت٤مسمف ُمٜمجد اعم٘مرئلم قمغم قمدم  رمحف اهلل ٟمص اسمـ اجلزري

اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم ىمبقل اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، وىمرر ذم همػم ُمقضع ُمٜمف أن سمٕمض 

، وإًمٞمؽ سمٕمض ٟمّمقصف ذم هذا اًم٘مراءات صحٞمح٦م اًمسٜمد، همػم سم٤مًمٖم٦م طمد اًمتقاشمر

وم٢من ىمٚم٧م ىمد وضمدٟم٤م ذم اًمٙمت٥م اعمِمٝمقرة اعمتٚم٘م٤مت سم٤مًم٘مبقل شمب٤ميٜم٤م »:  ىم٤مل ٙمت٤مب، اًم

ذم سمٕمض إصقل واًمٗمرش، يمام ذم: اًمِم٤مـمبٞم٦م ٟمحق ىمراءة اسمـ ذيمقان
(1)

 ﴾شَمت بَِٕم٤منِ ﴿: 

سمتخٗمٞمػ اًمٜمقن [89]يقٟمس:
(2)

، وىمراءة هِم٤مم
(3)

سمٞم٤مء سمٕمد  [17]إسمراهٞمؿ: ﴾َأوْمِئٞمَدةً ﴿: 

اهلٛمزة
(4)

، ويم٘مراءة ىمٜمبؾ
(5)

سمقاو سمٕمد اهلٛمزة[ 29]اًمٗمتح: ﴾قَمغَم ؾُم١ُموىِمفِ ﴿: 
(6)

، وهمػم 

ذًمؽ ُمـ اًمتسٝمٞمالت واإلُم٤مٓت، اًمتل ٓ شمقضمد ذم همػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م إٓ ذم يمت٤مب 

أو اصمٜملم، وهذا ٓ يثب٧م سمف شمقاشمر، ىمٚم٧م هذا وؿمبٝمف وإن مل يبٚمغ ُمبٚمغ اًمتقاشمر، صحٞمح 

ٕم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م، واًمٕمدل ُم٘مٓمقع سمف، ٟمٕمت٘مد أٟمف ُمـ اًم٘مرآن، وأٟمف ُمـ إطمرف اًمسب

                                                 

هق: قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ سمِمػم سمـ ذيمقان، أسمق قمٛمرو وأسمق حمٛمد، اًمبٝمراين، ُمقٓهؿ، اًمدُمِم٘مل، ُم٘مرئ  (0)

دُمِمؼ، وإُم٤مم ضم٤مُمٕمٝم٤م وأطمد راويل قمبد اهلل سمـ قم٤مُمر، ىمرأ قمغم أيقب سمـ متٞمؿ، وهمػمه، وىمرأ قمٚمٞمف ه٤مرون سمـ 

: ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مراٟمٔمر: هـ. 242، ت: ُمقؾمك إظمٗمش، وحمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمّمقري، وهمػممه٤م

 .415-0/414، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 0/098-210

ـ قم٤مُمر سمخٚمػ قمٜمف اٟمٔمر: اًمٜمنم:  (2) ـ اسم  .107، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص: 2/205وهِم٤مم قم

هق: هق هِم٤مم سمـ قمامر أسمق اًمقًمٞمد اًمسٚمٛمل ؿمٞمخ أهؾ دُمِمؼ وُمٗمتٞمٝمؿ وُم٘مرئٝمؿ وحمدصمٝمؿ وظمٓمٞمبٝمؿ، ىمرأ  (1)

هـ، اٟمٔمر: 245ـ ظم٤مًمد وأيقب سمـ متٞمؿ وهمػممه٤م، وىمرأ قمٚمٞمف احلٚمقاين وإظمٗمش وهمػممه٤م، ت: قمغم قمراك سم

 .156-2/154وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م:  412-0/196ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر: 

 .141، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص: 2/225سمخٚمػ قمٜمف، اٟمٔمر: اًمٜمنم:  (4)

، اعمٙمل اعم٘مرئ، أطمد اًمِمٞمقخ اعم٘مرئلم وأطمد اعمخزوُمل، ُمقٓهؿ، اعمٚم٘م٥م سم٘مٜمبؾ هق حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ (5)

هـ، 290راويل اسمـ يمثػم، ضمقد اًم٘مرآن قمغم اًم٘مقاس، وأظمذ قمـ اًمبزي، وأظمذ قمٜمف، اسمـ جم٤مهد، وهمػمه، ت: 

 . 066-2/065، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 0/211اٟمٔمر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر: 

 .500ص:  ، وإحت٤مف ومْمالء اًمبنم2/251وًمف وضمف هبٛمزة ؾم٤ميمٜم٦م، اٟمٔمر: اًمٜمنم:  (6)
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اًمْم٤مسمط إذا اٟمٗمرد سمٌمء حتتٛمٚمف اًمٕمرسمٞم٦م واًمرؾمؿ واؾمتٗم٤مض وشمٚم٘مل سم٤مًم٘مبقل ىمٓمع سمف 

شوطمّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ..
(1)

 . 

هذا وؿمبٝمف وإن مل يبٚمغ ُمبٚمغ اًمتقاشمر صحٞمح ُم٘مٓمقع سمف ٟمٕمت٘مد أٟمف »: وم٘مقًمف

أن  يمؾ ذًمؽ سيح ذم شواًمٕمدل اًمْم٤مسمط إذا اٟمٗمرد سمٌمء...»ُمع ىمقًمف:  ،شُمـ اًم٘مرآن

هذه اًم٘مراءات اًمتل ُمث ؾ هب٤م هل وُم٤م يم٤من ُمثٚمٝم٤م، مل شمبٚمغ طمد اًمتقاشمر قمٜمده، وإٟمام هل 

ـ اٟمٗمراد اًمٕمدل اًمْم٤مسمط اعمحتٗم٦م سم٤مًم٘مراـئ ُم٦م هل٤م سم٤مًم٘مبقل، ُمع أَّن٤م ىمراءات ُمتقاشمرة. ،ُم  وشمٚم٘مل ٕا

وأُم٤م اًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م ومٝمل قمغم ىمسٛملم، إول: »وىم٤مل ذم هذا اًمٙمت٤مب أيْم٤م: 

٘مؾ اًمٕمدل اًمْم٤مسمط قمـ اًمٕمدل اًمْم٤مسمط يمذا إمم ُمٜمتٝم٤مه، وواومؼ اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م صح ؾمٜمده سمٜم

واًمرؾمؿ، وهذا قمغم ضسملم: ضب اؾمتٗم٤مض ٟم٘مٚمف وشمٚم٘م٤مه إئٛم٦م سم٤مًم٘مبقل، يمام اٟمٗمرد 

سمف سمٕمض اًمرواة، وسمٕمض اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة، أو يمٛمراشم٥م اًم٘مراء ذم اعمد أو ٟمحق ذًمؽ، 

ف اًمسبٕم٦م، يمام شمبلم طمٙمؿ ُمـ إطمر × ومٝمذا صحٞمح ُم٘مٓمقع سمف أٟمف ُمٜمزل قمغم اًمٜمبل

شاعمتٚم٘مل سم٤مًم٘مبقل، وهذا اًمرضب يٚمحؼ سم٤مًم٘مراءة اعمتقاشمرة وإن مل يبٚمغ ُمبٚمٖمٝم٤م..
(2)

. 

-ثؾ: ُمراشم٥م اًم٘مراء ذم اعمدُم ،وم٤معم١مًمػ ذيمر هٜم٤م أن ُم٤م صح ؾمٜمده واؾمتٗم٤مض

 -همػم سم٤مًمغ درضم٦م اًمتقاشمر  ،وُمثؾ: ُم٤م اٟمٗمرد سمف سمٕمض اًمرواة صحٞمح اًمسٜمد -قمٜمده

 تقاشمر. ًمٙمٜمف ُمٚمحؼ سم٤معم -قمٜمده

وًمٞمس ذم هذا شمٜم٤مىمض ُمع رد اعم١مًمػ اعمت٘مدم قمغم اسمـ احل٤مضم٥م، ذم ىمقًمف سمتقاشمر ُم٤م 

ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ إداء، وم٢من يمالم اسمـ احل٤مضم٥م ذم أصؾ اعمد، ويمالم اعم١مًمػ ذم شمقاشمر 

اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم اًم٘مراء ُمـ اعمد وأُم٤م ُمراشم٥م اعمد سملم اًم٘مراء: ومٝمل قمٜمد اسمـ اجلزري 

وىمد ٟمس٥م ٞمف ذم يمالُمف اعمت٘مدم ىمبؾ ىمٚمٞمؾ، ٜمد، يمام ٟمص قمٚمُمـ اًم٘مسؿ اًمّمحٞمح اًمس

 ُمـ ادقمك اًمتقاشمر ومٞمام اٟمٗمرد سمف سمٕمض اًم٘مراء إمم اجلٝمؾ سمٛمٕمٜمك اًمتقاشمر.اعم١مًمػ 

                                                 

 .91-89ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  (0)

 .80ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص:  (2)
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وٟمحـ ُم٤م ٟمدقمل اًمتقاشمر ذم يمؾ ومرد ومرد، مم٤م اٟمٗمرد سمف سمٕمض اًمرواة، أو »: ىم٤مل

إٟمام اعم٘مروء اظمتص سمبٕمض اًمٓمرق، ٓ يدقمل ذًمؽ إٓ ضم٤مهؾ، ٓ يٕمرف ُم٤م اًمتقاشمر، و

سمف قمـ اًم٘مراء اًمٕمنمة قمغم ىمسٛملم: ُمتقاشمر، وصحٞمح ُمستٗم٤مض، ُمتٚم٘مك سم٤مًم٘مبقل، 

شواًم٘مٓمع طم٤مصؾ هبام
(1)

. 

وم٤مًمذي وصؾ إًمٞمٜم٤م اًمٞمقم ُمتقاشمرا، أو صحٞمح٤م ُم٘مٓمققم٤م سمف: »وىم٤مل ذم ُمقضع آظمر: 

ىمراءات إئٛم٦م اًمٕمنمة، ورواهتؿ اعمِمٝمقريـ، هذا اًمذي حترر ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء، 

 شس اًمٞمقم سم٤مًمِم٤مم واًمٕمراق وُمٍم واحلج٤مز..وقمٚمٞمف اًمٜم٤م
(2)

. 

سحي٦م ذم  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم) ذم يمت٤مسمف:ومٝمذه اًمٜمّمقص ُمـ يمالم اسمـ اجلزري 

قمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر قمٜمده ذم مجٞمع ىمراءات اًمٕمنمة، وأن سمٕمض ىمراءاهتؿ قمٜمده هل 

 ُمـ رواي٦م اًمٕمدل اًمْم٤مسمط اعمحتٗم٦م سم٤مًم٘مرائـ احل٤مصؾ هب٤م اًم٘مٓمع.

 

 

                           

                                                 

 .90ص:  ُمٜمجد اعم٘مرئلم (0)

 99ص:  اعمّمدر اًمس٤مسمؼ (2)
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 كالم ابن الجزري في عدم اشرتاط التواتر:  املبحث الرابع
 (النشر) في كتابه 

يدرك سمقضقح أٟمف ىمرر   (اًمٜمنم)قمٜمدُم٤م يٜمٔمر اًم٘م٤مرئ إمم يمالم اسمـ اجلزري ذم يمت٤مسمف 

ومٞمف آيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد، وقمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم مجٞمع اًم٘مراءات، سمؾ ذه٥م عم٤م هق 

ـ ذًمؽ، طم  لم سح أٟمف يم٤من جيٜمح إمم اًم٘مقل سم٤مًمتقاشمر، صمؿ فمٝمر ًمف ومس٤مد هذا اًم٘مقل.أسمٕمد ُم

 سمقضمف وًمق اًمٕمرسمٞم٦م واوم٘م٧م ىمراءة يمؾ»ذم يمالُمف قمغم أريم٤من ىمبقل اًم٘مراءة: ىم٤مل 

 اًم٘مراءة ومٝمل ؾمٜمده٤م، وصح اطمتامًٓ، وًمق اًمٕمثامٟمٞم٦م، اعمّم٤مطمػ أطمد وواوم٘م٧م

 اًمتل اًمسبٕم٦م إطمرف ـُم هل سمؾ إٟمٙم٤مره٤م، حيؾ وٓ رده٤م، جيقز ٓ اًمتل اًمّمحٞمح٦م،

 قمـ أم اًمسبٕم٦م، إئٛم٦م قمـ يم٤مٟم٧م ؾمقاء ىمبقهل٤م اًمٜم٤مس قمغم ووضم٥م اًم٘مرآن، هب٤م ٟمزل

 إريم٤من هذه ُمـ ريمـ اظمتؾ وُمتك اعم٘مبقًملم، إئٛم٦م ُمـ همػمهؿ قمـ أم اًمٕمنمة،

 قمٛمـ أم اًمسبٕم٦م، قمـ يم٤مٟم٧م ؾمقاء سم٤مـمٚم٦م، أو ؿم٤مذة، أو ضٕمٞمٗم٦م، قمٚمٞمٝم٤م أـمٚمؼ اًمثالصم٦م

شواخلٚمػ اًمسٚمػ ُمـ اًمتح٘مٞمؼ أئٛم٦م قمٜمد اًمّمحٞمح هق هذا ُمٜمٝمؿ، أيمؼم هق
(1)

. 

 واضح ذم قمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر. شوصح ؾمٜمده٤م..»وم٘مقًمف: 

 شمٚمؽ يروي أن سمف ٟمٕمٜمل وم٢مٟم٤م ؾمٜمده٤م وصح وىمقًمٜم٤م:»وىم٤مل أيْم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب: 

 قمٜمد ُمِمٝمقرة ذًمؽ ُمع وشمٙمقن شمٜمتٝمل، طمتك يمذا ُمثٚمف، قمـ اًمْم٤مسمط اًمٕمدل اًم٘مراءة

 هب٤م ؿمذ مم٤م أو اًمٖمٚمط، ُمـ قمٜمدهؿ ُمٕمدودة همػم ًمف، اًمْم٤مسمٓملم اًمِم٠من، هذا أئٛم٦م

 سمّمح٦م ومٞمف يٙمتػ ومل اًمريمـ، هذا ذم اًمتقاشمر اعمت٠مظمريـ سمٕمض ذط وىمد سمٕمْمٝمؿ،

 سمف يثب٧م ٓ أطم٤مد جملء ضم٤مء ُم٤م وأن سم٤مًمتقاشمر، إٓ يثب٧م ٓ اًم٘مرآن أن وزقمؿ اًمسٜمد،

 اًمريمٜملم إمم ومٞمف حيت٤مج ٓ صمب٧م إذا اًمتقاشمر وم٢من ومٞمف، ُم٤م خيٗمك ٓ ُم٤م وهذا ىمرآن،

، ×  اًمٜمبل قمـ ُمتقاشمراً  اخلالف أطمرف ُمـ صمب٧م ُم٤م إذ وهمػمه، اًمرؾمؿ ُمـ إظمػميـ،
 اًمتقاشمر اؿمؽمـمٜم٤م وإذا ظم٤مًمٗمف، أم اًمرؾمؿ، واومؼ ؾمقاء ىمرآٟم٤م، سمٙمقٟمف وىمٓمع ىمبقًمف، وضم٥م

                                                 

 0/051( اًمٜمنم: 0)
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 ه١مٓء قمـ اًمث٤مسم٧م اخلالف أطمرف ُمـ يمثػم اٟمتٗمك اخلالف، طمروف ُمـ طمرف يمؾ ذم

 ومس٤مده، فمٝمر صمؿ اًم٘مقل، هذا إمم أضمٜمح يمٜم٧م ىمبؾ دوىم وهمػمهؿ، اًمسبٕم٦م، إئٛم٦م

شواخلٚمػ اًمسٚمػ أئٛم٦م وُمقاوم٘م٦م
(1)

. 

وم٤مٟمٔمر إمم يمالُمف هٜم٤م طمٞم٨م رد قمغم ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مرآن ٓ يثب٧م إٓ سم٤مًمتقاشمر، 

ُمقضح٤م سمٓمالن هذا اًم٘مقل قمٜمده، وأٟمف ي١مدي إمم ٟمٗمل يمثػم ُمـ أطمرف اخلالف اًمث٤مسمت٦م 

 إًمٞمف صمؿ فمٝمر ًمف ومس٤مده. قمـ اًمسبٕم٦م وهمػمهؿ، وُمبٞمٜم٤م أٟمف يم٤من جيٜمح

وم٢مذا ٟمٔمرت إمم هذا اًمٙمالم واًمٙمالم اًمذي ىمبٚمف ومستجد يمؾ ذًمؽ سحي٤م ذم أٟمف 

 ٓ يِمؽمط اًمتقاشمر ذم اًم٘مرآن وىمراءاشمف. 

 أئٛم٦م ًمٙمـ ىمقل اسمـ اجلزري إن اًمتقاشمر اؿمؽمـمف سمٕمض اعمت٠مظمريـ، وأن ُمقاوم٘م٦م

تقاشمر اًم٘مراءات واخلٚمػ شم٘متيض اًم٘مقل سمّمح٦م اًمسٜمد حمؾ ٟمٔمر: ٕن اًم٘مقل سم اًمسٚمػ

 ًمٞمس ُمـ ىمقل اعمت٠مظمريـ، سمؾ هق رأي اعمت٘مدُملم ُمـ اًمسٚمػ أيْم٤م.

ىم٤مل أسمق سمٙمر اجلّم٤مص
(2)

 إصمب٤مت ـمريؼ يم٤من ومٚمام»ذم يمالُمف قمغم شمرشمٞم٥م اًم٘مرآن:  

طم٤مد ٟم٘مؾ دون اًمٙم٤موم٦م ٟم٘مؾ اًم٘مرآن  شوشمرشمٞمبف ُمقاضٕمف طمٙمؿ يمذًمؽ يٙمقن أن وضم٥م ،ٔا
(3)

. 

أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب اًم٘م٤ميضوىم٤مل 
(4)

أن ذيمر مجٚم٦م ُمـ اًم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م  سمٕمد – 

 يم٤من وإن اًمقاطمد، سمٜم٘مؾ يثب٧م ٓ اًم٘مرآن وم٢من»ؿ شمبٚمغ طمد اًمتقاشمر: ـٜمد، واًمتل ًمـاًمس

 سمف وشم٘مقم ،اًمٕمذر ُمٕمف ويٜم٘مٓمع ،اًمٕمٚمؿ سمف ي٘مع اًمذي ،سم٤مًمتقاشمر ٧مـيثب ٤مــٛمـوإٟم:  دٓـقم

                                                 

 .0/08( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ: 0)

هق أمحد سمـ قمكم اًمرازي، أسمق سمٙمر اجلّم٤مص أطمد اًمٕمٚمامء اعمِمٝمقريـ، اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م احلٜمٗمٞم٦م ذم سمٖمداد،  (2)

وـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء:  06/140هـ أٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء: ٥171م ُمٜمف شمقزم اًم٘مْم٤مء وم٤مُمتٜمع، ت: وـمٚم

0/044. 

 .   0/01أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص:  (1)

هق حمٛمد سمـ قمبد اهلل أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب، اعم٤مًمٙمل،: أطمد اًم٘مْم٤مة وطمٗم٤مظ احلدي٨م، رطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ،  (4)

ومٞم٤مت و، و09/010هـ اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء: 541ٕمٚمقم، ت: وصٜمػ اعمّمٜمٗم٤مت اعمٗمٞمدة ذم يمثػم ُمـ اًم

 ، .4/296إقمٞم٤من: 
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شاخلٚمؼ قمغم احلج٦م
(1)

. 

اًم٘مرآن ٓ يثب٧م إٓ  ومٝمذان قم٤معم٤من ُمـ قمٚمامء اًمسٚمػ، يمؾ ُمٜمٝمام ٟمص قمغم أن

سم٤مًمتقاشمر، مم٤م يدل قمغم أن اؿمؽماط اًمتقاشمر هق ىمقل ؾمٚمػ إُم٦م، وًمٕمؾ اإلُم٤مم اسمـ 

اجلزري رمحف اهلل مل يٓمٚمع قمغم هذه إىمقال، أو اـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ومل يره٤م ٟمّم٤م ذم اعمس٠مًم٦م، 

ذم قمدم   وًمػمضمع اًمب٤مطم٨م ًمٜم٘مؾ ٟمّمقص اسمـ اجلزري ، وم٤مًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل ذم ذًمؽ

 . (اًمٜمنم)شمر ذم يمت٤مسمف اؿمؽماط اًمتقا
 أريم٤من ُمـ اًمسٜمد صح٦م يم٤من وإذا»ُمبٞمٜم٤م أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م رضم٤مل اًم٘مراءات: ىم٤مل 

 رضم٤مل أطمقال يٕمرف يمام اًم٘مراءات، رضم٤مل طم٤مل يٕمرف أن شمٕملم شم٘مدم، يمام اًم٘مراءة

شاحلدي٨م
(2)

إن صح٦م اًمسٜمد أطمد أريم٤من اًم٘مراءة، دون أن يتٕمرض  :وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف، 

 هلذا اًم٘مقل.  ضح٤م ذم شمبٜمٞمف ًمذيمر اًمتقاشمر، دمد ذًمؽ وا

وُمـ أدًم٦م شمبٜمل اسمـ اجلزري هلذا اًم٘مقل يمذًمؽ: ٟم٘مٚمف يمالم سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم قمدم 

اعمرؿمد )ذم يمت٤مسمف  اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم مجٞمع اًم٘مراءات: إذ ٟم٘مؾ يمالم أيب ؿم٤مُم٦م

، طمٞم٨م ذيمر ومٞمف أن اؿمؽماط اًمتقاشمر مم٤م ؿم٤مع قمغم أًمسٜم٦م سمٕمض اعمت٠مظمريـ،  (اًمقضمٞمز

الم اجلٕمؼميوٟم٘مؾ يمذًمؽ يم
(3)

ذم ىمقًمف إن اًمنمط واطمد وهق صح٦م اًمسٜمد 
(4)

. 

اًمٜمنم ذم )، ذم يمت٤مسمف:  قلـزري هلذا اًم٘مــ اجلـٜمل اسمـح شمبـؽ يتْمـؾ ذًمــ يمـوُم

 . (اًم٘مراءات اًمٕمنم
                            

                                                 

 .8/85:  أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب (0)

 .0/054اًمٜمنم:  (2)

، واًمرائٞم٦م روى (اًمِم٤مـمبٞم٦م)ت، ذح إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر، اجلٕمؼمي، أطمد اعمح٘م٘ملم ذم قمٚمؿ اًم٘مراءا: هق (1)

هـ، 712، وهمػممه٤م ت: راءات اًمٕمنم اسمـ اجلٜمدي، واًمٕمدوياًم٘م اًم٘مراءات قمـ اًمنميػ اًمداقمل، وىمرأ قمٚمٞمف

 .011-6/98، وؿمذرات اًمذه٥م: 0/20اٟمٔمر: هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م: 

 .0/08اًمٜمنم:  (4)
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 في االكتفاء بصحة السند املبحث الخامس: كالم ابن الجزري
 (طيبة النشر في القراءات العشر) في 

ؾمقى صح٦م اًمسٜمد،  (ـمٞمب٦م اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم)ذم مل يذيمر اسمـ اجلزري 

وم٘مد اىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم هذا اًم٘مقل، ومل يتٓمرق إمم ذيمر اًمتقاشمر ُمـ ىمري٥م وٓ سمٕمٞمد، وم٘م٤مل 

ذم شمٕمريػ اًم٘مرآن
(1)

: 

ــــِقي ــــَف َٟمْح ــــَؼ َوضْم ــــ٤م َواوَم ــــؾُّ َُم  وَمُٙم

 

ـــــِقي  ؾْمـــــِؿ اطْمـــــتاَِمًٓ حَيْ  َويَمـــــ٤مَن ًمِٚمر 

 ْرآنُ َوَصــــــح  إؾِْمــــــٜم٤َمدًا ُهــــــَق اًْمُ٘مـــــــ 

 

 وَمَٝمـــــــــِذِه اًمث اَلصَمـــــــــ٦ُم إَْريَمـــــــــ٤منُ  

ــــــ٧ِم   ـٌ َأصْمبِ ــــــ ــــــؾُّ ُريْم َت ــــــُثاَم خَيْ  َوطَمْٞم

 

ــــــْبَٕم٦مِ   ــــــُف ذِم اًمس  ــــــْق َأٟم   ؿُمـــــــُذوَذُه ًَم

ومٙمالم اعم١مًمػ ذم هذه اعمٜمٔمقُم٦م واضح ذم آيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد، وقمدم اؿمؽماط  

ومٞمٔمٝمر ًمؽ  شوصح إؾمٜم٤مدا هق اًم٘مرآن»: اًمتقاشمر، ظمّمقص٤م إذا ٟمٔمرت إمم ىمقًمف

سمجالء أٟمف ٓ يِمؽمط اًمتقاشمر ذم صمبقت اًم٘مرآن: ٕٟمف مل ي٘مؾ: هق اًم٘مراءة، طمتك حيتٛمؾ 

 اًمٚمٗمظ اًم٘مراءة همػم اعمتقاشمرة، سمؾ ىم٤مل إن هذه هل ذوط صمبقت اًم٘مرآن.

فم٤مهره أن اًم٘مرآن يٙمتٗمل  ش وصح إؾمٜم٤مدا» : وىمقًمف»ىم٤مل اًمٜمقيري ذم ذح اًمٓمٞمب٦م: 

شح٦م اًمسٜمد وم٘مط، وٓ حيت٤مج إمم شمقاشمر..ذم صمبقشمف ُمع اًمنمـملم اعمت٘مدُملم سمّم
(2)

. 

 

 

                           

                                                 

 .12ص: ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ـمٞمب٦م اًمٜمنم  (0)

 .0/72ذح ـمٞمب٦م اًمٜمنم ًمٚمٜمقيري:  (2)
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 تحقيق رأي ابن الجزري في مسألة تواتر القراءات : املبحث السادس
 العلماء من ذلك وموقف

أصمب٧م اًمتقاشمر وصح٦م اًمسٜمد ذم شم٘مدم ذم اعمب٤مطم٨م اعمت٘مدُم٦م أن اسمـ اجلزري 

 .  (ـمٞمب٦م اًمٜمنم)سمٞمٜمام ايمتٗمك سمّمح٦م اًمسٜمد ذم ُمٜمٔمقُمتف:   (اًمٜمنم )و  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم )يمت٤مسمٞمف: 
وشم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة يمذًمؽ إمم أن ىمقًمف سم٤مؿمؽماط اًمتقاشمر ٓ حيت٤مج عمٜم٤مىمِم٦م: ًمٙمقٟمف 

 ُمقاوم٘م٤م عمذه٥م اجلٛمٝمقر ذم اعمس٠مًم٦م.

ـ  وُمع قمٚمق ُمٜمزًمتف ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات، مل يسٚمؿ ًمف اًمٕمٚمامءأُم٤م ىمقًمف سمّمح٦م اًمسٜمد وم٢مٟمف  اًمذي

 هذا اًم٘مقل، سمؾ سمٞمٜمقا أن اًم٘مقل اًمراضمح هق اًم٘مقل سم٤مًمتقاشمر.  وا سمٕمدهقم٤مسوه أو ضم٤مء

وىمبؾ حت٘مٞمؼ ىمقل اسمـ اجلزري ذم اعمس٠مًم٦م، وذيمر ُمـ سملم ُمـ اًمٕمٚمامء أن اًم٘مقل 

اًمراضمح ومٞمٝم٤م هق اًم٘مقل سم٤مًمتقاشمر، أٟمبف إمم أن اًمرد قمغم اًم٘مقل سمٕمدم شمقاشمر اًم٘مراءات 

سمتقاشمره٤م، يمام شم٘مدم أيْم٤م ُمـ ٟم٘مؾ  اًمٕمنم، شم٘مدم ُمـ يمالم اسمـ اجلزري ٟمٗمسف، ذم ىمقًمف

 . ذم اعمبح٨م إول ُمـ اًمٗمّمؾ إول يمالم همػمه ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٘م٤مئٚملم سمتقاشمره٤م

وأُم٤م شم٘مرير ُمـ ضم٤مء سمٕمد اسمـ اجلزري ُمـ اًمٕمٚمامء عمس٠مًم٦م اًمتقاشمر، وم٘مد ىمرر ذًمؽ مجع 

ُمـ اًمٕمٚمامء وسمٞمٜمقا أن اًم٘مقل سم٤مٓيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد حمؾ ٟمٔمر، وأن اًمّمحٞمح ذم 

 ًم٦م هق ىمقل اجلٛمٝمقر اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتقاشمر وُمٜمٝمؿ اسمـ اجلزري ذم أطمد ىمقًمٞمف.اعمس٠م

وممـ شمّمدى ًمرد اًم٘مقل سم٤مٓيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد: شمٚمٛمٞمذ اسمـ اجلزري اًمٜمقيري 

ىمقل  -أي اًم٘مقل سمٕمدم اًمتقاشمر -وهذا»طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد اًمٙمالم اعمت٘مدم ىمبؾ ىمٚمٞمؾ: 

ؽماه إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، يمام ؾم ،وهمػمهؿ ،واعمحدصملم ،طم٤مدث خم٤مًمػ إلمج٤مع اًمٗم٘مٝم٤مء

وًم٘مد ضؾ سمسب٥م هذا اًم٘مقل ىمقم، ومّم٤مروا ي٘مرؤون أطمروم٤م ٓ يّمح هل٤م ؾمٜمد أصال 

شوي٘مقًمقن اًمتقاشمر ًمٞمس سمنمط..
(1)

. 

صمؿ ٟم٘مؾ اًمٜمقيري سمٕمد هذا اًمٙمالم ٟمّمقص قمٚمامء إُم٦م، ُمـ أصح٤مب اعمذاه٥م 

مج٤مع إرسمٕم٦م، وهمػمهؿ، ذم شمقاشمر اًم٘مرآن، وأٟمف مل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ أطمد، ُمقضٕم٤م إ
                                                 

 .0/72ذح ـمٞمب٦م اًمٜمنم ًمٚمٜمقيري:  (0)
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اًم٘مراء ىمديام قمغم هذا اًم٘مقل، وأٟمف مل خي٤مًمػ ومٞمف ؾمقى ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وُمـ واوم٘مف 

ذم اًمٜم٘مؾ وآٟمتّم٤مر هلذه اعمس٠مًم٦م، ُمقضح٤م ذم آظمر   ُمـ اعمت٠مظمريـ، صمؿ أـم٤مل 

يمالُمف اٟمحّم٤مر اعمتقاشمر ذم ىمراءات اًمٕمنمة، وٟم٤مىمال يمالم اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ
(1)

. 

وىم٤مل اًمّمٗم٤مىمز
(2)

، ووم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م، واعمحدصملم، ُمذه٥م إصقًمٞملم»: 

واًم٘مراء: أن اًمتقاشمر ذط ذم صح٦م اًم٘مراءة، وٓ شمثب٧م سم٤مًمسٜمد اًمّمحٞمح همػم اعمتقاشمر، 

وًمق واوم٘م٧م رؾمؿ اعمّمحػ واًمٕمرسمٞم٦م... واًم٘مقل سمّمح٦م اًمسٜمد حمدث، ٓ يٕمقل 

شقمٚمٞمف، وي١مدي إمم شمسقي٦م همػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن
(3)

. 

وٓ ي٘مدح ذم صمبقت اًمتقاشمر اظمتالف »: وىم٤مل أيْم٤م ذم ُمقضع آظمر ُمـ يمت٤مسمف

شوم٘مد شمتقاشمر اًم٘مراءة قمٜمد ىمقم دون ىمقم.. ،اًم٘مراءة
(4)

. 

وىم٤مل ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد اًمبٜم٤مء
(5)

سمٕمد ٟم٘مؾ يمالم اسمـ اجلزري ذم صح٦م  

 ويمذا اشمٗم٤مىم٤م، ُمتقاشمرة اًمسبع أن واحل٤مصؾ»اًمسٜمد، ويمالم سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ: 

 اًمذي وهق اعمخت٤مر، اًمّمحٞمح سمؾ إصح، قمكم وظمٚمػ ويٕم٘مقب ضمٕمٗمر أسمق اًمثالصم٦م

 إئٛم٦م إمم إؾم٤مٟمٞمد ىمٞمؾ ٟم٠مظمذ... وم٢من وسمف قمٜمٝمؿ سمف وأظمذٟم٤م ؿمٞمقظمٜم٤م، قم٤مُم٦م قمـ شمٚم٘مٞمٜم٤مه

 سم٠من أضمٞم٥م اًمتقاشمر، قمدد شمبٚمغ ٓ آطم٤مد، اًم٘مراءات يمت٥م ذم ُم٤م قمغم إًمٞمف، وأؾم٤مٟمٞمدهؿ

 وإٟمام هؿ،همػم قمـ اًم٘مراءات جملء يٛمٜمع ٓ ـم٤مئٗم٦م ذم اعمذيمقرة إؾم٤مٟمٞمد اٟمحّم٤مر

 يمؾ وُمع ومٞمٝم٤م، ؿمٞمقظمٝمؿ وطمٗمظ احلروف، ًمْمبط ًمتّمدهيؿ إًمٞمٝمؿ اًم٘مراءات ٟمسب٧م

 ًمألصقل ؿم٤مُمؾ اعمذيمقر اًمتقاشمر إن صمؿ اًمتقاشمر، قمدد يبٚمٖمٝم٤م ُم٤م ـمب٘متف ذم ُمٜمٝمؿ واطمد

                                                 

  .78-0/71: ٚمٜمقيريذح ـمٞمب٦م اًمٜمنم ًم اٟمٔمر: (0)

هق قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل، اًمّمٗم٤مىمز اعم٘مرئ، ُمـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م رطمؾ إمم شمقٟمس، وُمٜمٝم٤م إمم اعمنمق، وأظمذ  (2)

 .5/04هـ اٟمٔمر: إقمالم: 0008قمـ قمٚمامء يمثػميـ صمؿ قم٤مد إمم صٗم٤مىمس ت: 

 .04همٞم٨م اًمٜمٗمع ص:  (1)

 .04( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ: 4)

اًمِمٝمػم سم٤مًمبٜم٤مء، قم٤ممل سم٤مًم٘مراءات، أظمذ قمـ قمٚمامء اًم٘م٤مهرة واحلج٤مز واًمٞمٛمـ، هق أمحد سمـ حمٛمد اًمدُمٞم٤مـمل،  (5)

 .0/241، وإقمالم: 2/70هـ اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: 0007وأىم٤مم سمدُمٞم٤مط، وشمقذم سم٤معمديٜم٦م طم٤مضم٤م، ت: 
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شاعمح٘م٘مقن.. قمٚمٞمف اًمذي هق هذا واًمٗمرش،
(1)

. 

 ه ضم٤مء سمٕمدقم٤مس اسمـ اجلزري وُمـ ومٝمذه اًمٜمّمقص يمٚمٝم٤م واضح٦م ذم أن ُمـ 

اًمّمحٞمح هق اًم٘مقل سمتقاشمر مل يقاوم٘مقه قمغم هذا اًم٘مقل، ومل يسٚمٛمقه ًمف، سمؾ سمٞمٜمقا أن 

 وأقمت٘مد أن هذه اًمٜمّمقص ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء يم٤مومٞم٦م ذم اًمرد قمغم هذا اًم٘مقل.اًم٘مراءات، 

سمٜمّمف ُمـ يمتبف ذم إصمب٤مت  وأن أظمل اًم٘م٤مرئ وسمٕمد ٟم٘مؾ يمالم اسمـ اجلزري 

اًمسٜمد ذم سمٕمْمٝم٤م، وسمٕمد ٟم٘مؾ يمالم اًمٕمٚمامء  اًمتقاشمر ذم اًم٘مراءات، وذم آيمتٗم٤مء سمّمح٦م

ـ شمقاشمر اًم٘مراءات؟ذم رد هذا اًم٘مقل، يب٘مك اًمس١مال اًم٘مديؿ اجلديد، ُم٤م هق ُمقىمػ  ـ اجلزري ُم   اسم

ومٞمٝم٤م، وًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًمس١مال اعمثػم، ٓ سمد ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م رأي اسمـ اجلزري 

 -اًمت٤مًمٞم٦م:وشمقضٞمح ُم٤م اقمؽمى ىمقًمف ومٞمٝم٤م ُمـ شمٕم٤مرض، وقمغم هذا ومال سمد ُمـ إُمقر 

اظمتٚمػ ىمقًمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م، وم٠مصمب٧م اؿمؽماط أن اسمـ اجلزري  :األمر األول

اًمتقاشمر وأصمب٧م صح٦م اًمسٜمد ذم يمتبف هذه، وقمٚمٞمف ومال يٛمٙمـ أن جيزم ًمف سمرأي ذم هذه 

 : اعمس٠مًم٦م ًمألُمقر اًمت٤مًمٞم٦م

اؿمؽماط اًمتقاشمر، أو قمدم اؿمؽماـمف، ذم يمتبف اًمتل  ًمق أصمب٧م اسمـ اجلزري أوال:

 سمداي٦م قمٛمره، صمؿ ٟمٗمك أي٤م ُمٜمٝمام ٟمٗمٞم٤م سحي٤م وصمب٧م قمغم ذًمؽ، ذم يمتبف اعمت٠مظمرة، أًمٗمٝم٤م ذم

ًم٘مٚمٜم٤م: إٟمف أصمب٧م ُم٤م أصمب٧م أوٓ، صمؿ فمٝمر ًمف سمٓمالن ذًمؽ اًم٘مقل، وم٠مصمب٧م ُم٤م شمرضمح قمٜمده 

ذم اًمٙمت٥م اعمت٠مظمرة، ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م أٟمف أصمب٧م يمال اًم٘مقًملم ذم يمت٤مسملم ُمـ أؿمٝمر يمتبف، مه٤م 

وهبذا ٓ يٛمٙمـ دقمقى اًمرضمقع قمـ أي ُمـ اًم٘مقًملم ُمـ  ، (اًمٜمنم)و (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)

 .-ذم رأيل -ظمالل هذيـ اًمٙمت٤مسملم 

قمغم صح٦م اًمسٜمد، ومٚمٞمس سحي٤م ذم اًمرضمقع قمـ اًم٘مقل  (اًمٓمٞمب٦م)وأُم٤م اىمتّم٤مره ذم 

٤م ذم أطمد يمتبف، ومل سم٤مًمتقشمر: ذًمؽ أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ٟمص قمغم أن اًمٕم٤ممل إذا أصمب٧م ىمقٓ ُم  

دون اًمتٍميح سم٤مًمرضمقع  ،، واىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم ىمقل آظمريٍمح سمٜمٗمٞمف ذم يمتبف اعمت٠مظمرة

                                                 

 .9إحت٤مف ومْمالء اًمبنم ص:  (0)
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قمـ اًم٘مقل إول فٓ حيٙمؿ سمرضمققم وم٢مٟمف قمـ اًم٘مقل إول،
(1)

. 

أن اًمٕمب٤مرة اًمتل وردت قمـ اسمـ اجلزري، واًمتل سح ومٞمٝم٤م سمرضمققمف قمـ  ثانيا:

 اًم٘مقل هذا إمم أضمٜمح يمٜم٧م ىمبؾ وىمد»:  (اًمٜمنم)وهل ىمقًمف ذم  ،اًم٘مقل سم٤مؿمؽماط اًمتقاشمر

ش٤مدهومس فمٝمر صمؿ
(2)

، ًمٙم٤مٟم٧م سحي٦م ذم رضمققمف قمـ  (اًمٜمنم)، ًمق مل يِرد همػمه٤م ذم يمت٤مسمف 

اًم٘مقل سم٤مًمتقاشمر إمم اًم٘مقل سمّمح٦م اًمسٜمد، ًمٙمـ اإلؿمٙم٤مل أن اسمـ اجلزري قم٤مد ذم 

ٟمٗمسف، وىمرر أن اًم٘مرآن ٓ يثب٧م إٓ سم٤مًمتقاشمر، وذًمؽ طملم ( اًمٜمنم)اًمّمٗمح٦م اعمقاًمٞم٦م ُمـ

٤مدا ٓ ي٘مرأ هب٤م: ًمٕمدم ُمقاوم٘م٦م اعمّمحػ، ىمرر يمالم ُمٙمل ذم أن اًم٘مراءات اعمٜم٘مقًم٦م آطم

وًمٕمدم ٟم٘مٚمٝم٤م سم٤مًمتقاشمر، يمام ىمرر ذًمؽ ذم ُمقاضع ُمـ اًمٙمت٤مب ٟمٗمسف
(3)

. 

أن اسمـ اجلزري طملم ُمث ؾ ذم اًمٜمنم ًمٚم٘مراءات اعمتقاشمرة اًمتل جيقز أن ي٘مرأ هب٤م  ثالثا: 

اًم٘مرآن، أشمك سم٠مُمثٚم٦م ُمـ اًم٘مراءات اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م سملم اًم٘مراء اًمٕمنمة، يمام ُمثؾ ومٞمف 

ًمٚم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م اًمسٜمد واًمتل ٓ دمقز اًم٘مراءة هب٤م، سم٠مُمثٚم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٕمنمة 

ُمٕمدودة ذم اًمِم٤مذ
(4)

ًمٚم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)يمام أٟمف ُمثؾ ذم يمت٤مسمف: : 

اًمسٜمد، واًمتل مل شمبٚمغ طمد اًمتقاشمر قمٜمده سم٠مُمثٚم٦م ُمـ اًم٘مراءات اعمتقاشمرة قمـ سمٕمض 

اًمٕمنمة أيْم٤م، ومب٘مل اإلؿمٙم٤مل قمغم طم٤مًمف
(5)

. 

ًمٚم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م اًمسٜمد سمبٕمض اًم٘مراءات اًمٗمرؿمٞم٦م قمـ  (اًمٜمنم)ومٚمق ُمث ؾ ذم 

، يمام ًمق ُمث ؾ ذم  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم) سمٕمض اًم٘مراء اًمٕمنمة ًمقاومؼ ىمقًمف ذم اًمٜمنم ىمقًمف ذم

اًمٕمنمة ًمقاومؼ ذًمؽ ًمٚم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م اًمسٜمد سمام هق ظم٤مرج قمـ  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)

ىمقًملم ُمتٕم٤مرضلم ٓسمـ اجلزري ذم هذه اعمس٠مًم٦م  وُمـ هٜم٤م يتْمح وضمقدىمقًمف ذم اًمٜمنم، 

                                                 

 .0/504:  اًمٗم٘مف أصقل ذم  اًمتبٍمة اٟمٔمر: (0)

 .0/08( اًمٜمنم: 2)

 .0/09: ًمٜمنمااٟمٔمر:  (1)

 .0/09اٟمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ:  (4)

 .91-89( اٟمٔمر: ُمٜمجد اعم٘مرئلم ص: 5)



 الشيخ جار اهلل بنمحمد يحيى د.                                   تواتر القراءات وموقف ابن الجزري منو

55 

ُمـ ظمالل هذيـ اًمٙمت٤مسملم وقمٚمٞمف ومػمضمع ذم ُمثؾ هذا إمم رأي اًمٕمٚمامء قمٜمد وضمقد 

 ىمقًملم ُمتٕم٤مرضلم ًمٚمٕم٤ممل ذم اعمس٠مًم٦م اًمقاطمدة.

 : وللعلماء في ذلك مسلكان
اًمتقىمػ، أي أن اًمٕم٤ممل شمقىمػ قمـ احلٙمؿ ذم اعمس٠مًم٦م، ًمٙمقٟمف مل  المسلك األول:

ف وضمف اًمّمقاب ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ ينمط ذم ذًمؽ أن ٓ يقضمد ذم يمالُمف ُم٤م يدل قمغم يتْمح ًم

شمرضمٞمح أطمد اًم٘مقًملم ُمثؾ أن ي٘مقل وهق أؿمبف، أو أومم، أو ٟمحق ذًمؽ مم٤م يدل قمغم 

شمرضمٞمحف ًمف، وم٢من مل يذيمر ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ ومٞمدل قمغم شمقىمٗمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م ًمٗم٘مد اًمدًمٞمؾ 

قمٜمده قمغم شمرضمٞمح أطمد اًم٘مقًملم ذم اعمس٠مًم٦م
(1)

.  

أن اسمـ اجلزري ٓ خيٚمق يمالُمف ُمـ شمٕم٤مرض  -واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل  -واًمذي ئمٝمر زم 

ذم هذه اعمس٠مًم٦م ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن شمقىمػ ومٞمٝم٤م وأصمب٧م يمال اًم٘مقًملم ذم هذيـ اًمٙمت٤مسملم 

سم٠مدًمتف ورقم٤م ُمٜمف، وومتح٤م ًمٚمب٤مب ًمٖمػمه ممـ يبح٨م اعمس٠مًم٦م سمٕمده ومٚمٕمٚمف ي٠ميت ومٞمٝم٤م سمٛمرضمح 

 واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل. -قمٜمده -ىمقي

قمغم رأي  – أٟمف إن قمٚمؿ اعمت٠مظمر ُمـ اًم٘مقًملم اعمتٕم٤مرضلم ًمٚمٕم٤ممل مسلك الثاني:ال

ص٤مر اًمث٤مين ُمٜمٝمام رضمققم٤م قمـ إول، وم٢من مل يٕمرف محؾ أطمدمه٤م قمغم  -سمٕمض اًمٕمٚمامء

طم٤مًم٦م همػم طم٤مًم٦م أظمر، وم٢من مل يٛمٙمـ سم٠من احتدت احل٤مًم٦م محؾ قمغم اًمتخٞمػم ذم اعمس٠مًم٦م، 

تخٞمػم، أو حيٛمؾ ىمقًمف قمغم أٟمف مل يؽمضمح قمٜمده رء ومٞمٝم٤مومٞمٙمقن اًم٘مقل قمٜمده ذم هذه اعمس٠مًم٦م اًم
(2)

. 

ُمـ  ذم ُمس٠مًم٦م اًمتقاشمر ٟمجدوقمٜمد شمٓمبٞمؼ هذه إُمقر قمغم يمالم اسمـ اجلزري 

أٟمف أصمب٧م اًم٘مقًملم ذم يمت٤مسملم ُمـ أؿمٝمر ٟمجد  (اًمٜمنم)و  (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)ظمالل يمت٤مسمٞمف 

إول يمام شم٘مدم  ًم٦م همػم طم٤مًم٦ميمتبف، وأٟمف يمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ محؾ أطمد اًم٘مقًملم قمغم طم٤م

ومٞمب٘مك آطمتامٓن أظمران، ومه٤م: اًمتخٞمػم وقمدم شمرضمح رء قمٜمده ذم اعمس٠مًم٦م أيْم٤م، 

                                                 

 . 261 -2/262َّن٤مي٦م اًمسقل:  :( اٟمٔمر0)

 .  199 -198ص: أُمؾ ( اٟمٔمر: إضم٤مسم٦م اًمس٤مئؾ ذح سمٖمٞم٦م 2)
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ًمٙمـ هذا اعمسٚمؽ وهق احلٛمؾ قمغم اًمرضمقع خمتٚمػ ومٞمف سملم اًمٕمٚمامء ،  ويمالمه٤م حمتٛمؾ

 .يمام شم٘مدم ىمبؾ ىمٚمٞمؾ

اسمـ ًمإلضم٤مسم٦م قمـ اًمس١مال اعمت٘مدم: أٟمف إذا يم٤من ٓ سمد ُمـ شمرضمٞمح قمـ  األمر الثاني:

اجلزري ذم هذه اعمس٠مًم٦م، ومٞمٛمٙمـ اًم٘مقل: إن اسمـ اجلزري يرضمح اًم٘مقل سمٕمدم اؿمؽماط 

سمدًمٞمؾ أٟمف ذيمر هذا اًم٘مقل ذم صمالصم٦م ُمـ يمتبف، أطمده٤م  ،اًمتقاشمر، وآيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد

طمٞم٨م اىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم ذيمر صح٦م اًمسٜمد ُمع  (ـمٞمب٦م اًمٜمنم)وهق  ،مل يذيمر ومٞمف همػمه

إٟمام هل ٟمٔمؿ   (ـمٞمب٦م اًمٜمنم)ٙمـ ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ إن ًم، اًمٕمٚمؿ أَّن٤م ُمـ آظمر ُم٤م أًمػ 

عم٤م شمْمٛمٜمف اًمٜمنم، يمام ٟمص قمغم ذًمؽ اسمـ اجلزري طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتٝم٤م
(1)

: 

ٜمُتَٝم٤م يِمَتـــــ٤مَب َٟمِمــــــِْر اًْمَٕمِمــــــْرِ   َضـــــٛم 

 

ـــــــ٦ٌم ذِم اًمٜم ِمــــــــْرِ   ـــــــِف ـَمٞمَِّب  وَمْٝمـــــــَل سمِ

طمتك قمغم ًمٙمـ و،  (اًمٜمنم) وإٟمام هل ٟمٔمؿ ًمٙمت٤مب ،ومٝمل سمذًمؽ ًمٞمس٧م يمت٤مسم٤م ُمست٘مال    

  (اًمٓمٞمب٦م)ذيمر ومٞمف اعم١مًمػ اًم٘مقًملم يمام شم٘مدم، سمٞمٜمام اىمتٍم ذم   (اًمٜمنم)هذا اًم٘مقل وم٢من 

 واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل. قمغم صح٦م اًمسٜمد مم٤م يٛمٙمـ أن يست٠مٟمس سمف ًمؽمضمٞمحف هذا اًم٘مقل،

وُمع ذًمؽ وم٢مين ٓ أرى أن يمالُمف ذم اًمٓمٞمب٦م ي٘مقى إلسمٓم٤مل اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اًمتل  

 لم ُمـ شم٘مريره ومٞمٝمام ًمٚمتقاشمر وٟم٘مؾ يمالم اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ.وردت ذم اًمٙمت٤مسملم اًمس٤مسم٘م

ُمر يمام شم٘مدم حمتٛمال، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل.  ظمّمقص٤م أٟمف مل يٍمح ومٞمٝم٤م سمٜمٗمل اًمتقاشمر، ومٞمب٘مك ٕا

ًمٞمس سمدقم٤م ُمـ  ًمإلضم٤مسم٦م قمغم اًمس١مال اعمت٘مدم، أن اسمـ اجلزري األمر الثالث:

ن أو أيمثر ذم ن ًمٚمٕم٤ممل ىمقٓاًمٕمٚمامء ذم وضمقد ىمقًملم ذم ُمس٠مًم٦م واطمدة، ومٙمثػما ُم٤م يٙمق

ًمف اعمذه٥م اًم٘مديؿ وم٤مإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملويثب٧م يمال ُمٜمٝمام ذم يمتبف:  ،طمدةُمس٠مًم٦م وا

واعمذه٥م اجلديد، ومل يٚمغ أطمدمه٤م أظمر
(2)

. واإلُم٤مم أمحد
 

رسمام يم٤من ًمف ذم اعمس٠مًم٦م 

                                                 

 . 14ـمٞمب٦م اًمٜمنم ص: اٟمٔمر:  (0)

 =٤مء ُم٤م ٓ يٙمٗمٞمف جلٛمٞمع سمدٟمف، وطمٙمؿ ُمـ( اٟمٔمر ُمثال: ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم طمٙمؿ اجلٜم٥م إذا وضمد ُمـ اعم2)



 الشيخ جار اهلل بنمحمد يحيى د.                                   تواتر القراءات وموقف ابن الجزري منو

55 

اًمقاطمدة أرسمٕم٦م أىمقال
(1)

 ، وىمس قمغم ذًمؽ.

 

 

                           

                                                 

وم٤مشمتف صالة اجلٛمٕم٦م ُمع اإلُم٤مم هؾ ي١مظمر طمتك يت٠ميمد ُمـ صالة اإلُم٤مم أم يب٤مدر ويّمكم، اٟمٔمر: يمت٤مب =

 .2/096، واعمٖمٜمل: 0/517احل٤موى اًمٙمبػم: 

 اعمٖمٜمل:ذم اٟمٔمر ُمث٤مٓ قمغم ذًمؽ: ىمقل اإلُم٤مم أمحد ومٞمٛمـ ىمتؾ أيمثر ُمـ صٞمد واطمد، وهق حمرم اٟمٔمر:  (0)

 .4/0498: (ُمس٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد)ذم ، وطمٙمؿ وٓي٦م اجلد وإخ قمغم اعمرأة أهيام ي٘مدم 1/549
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 الخاتمة
إين  قمغم أن ينه وأقم٤مٟمٜمل قمغم إمت٤مُمف صمؿ هذا اًمبح٨م وم٢مين أمحد اهلل  َّن٤مي٦مذم 

 أظمتٛمف سمبٕمض اًمٜمت٤مئ٩م اعمستخٚمّم٦م ُمٜمف وهل:

ُمـ يمامل طمٗمٔمف  ا اًمٙمت٤مب اعمبلم: وذًمؽ أٟمف طمٗمظ اهلل قمز وضمؾ هلذ :أوالً 

ر خلدُمتف ُمـ  ويمؾ  يمؾ ظمٚمػ قمدوًمف، ومٞم٘مٗمقن قمٜمد يمؾ ىمقلًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ؾمخ 

مم٤م وإن يم٤مٟم٧م ظمٓم٠م سمٞمٜمقا اًمّمقاب ومٞمٝم٤م ف، وم٢من يم٤مٟم٧م صقاسم٤م سمٞمٜمقه٤م ُمس٠مًم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم

 ضمٕمٚمف يب٘مك ص٤مومٞم٤م ظم٤مًمّم٤م، ُمـ يمؾ حتريػ أو شمبديؾ، أو شمٖمٞمػم.

أن اًم٘مقل اًمذي ي١ميده اًمدًمٞمؾ واًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر إُم٦م، هق أن اًم٘مراءات  :ثانياً 

 وطم٤مل اظمتالومٝم٤م اًمٕمنم ُمتقاشمرة أصقٓ وومرؿم٤م، طم٤مل اشمٗم٤مق اًمرواي٤مت واًمٓمرق،

 سمدًمٞمؾ ُم٤م شم٘مدم ُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ.

أن هٜم٤مك شمٕم٤مرض٤م ضمٚمٞم٤م ذم يمالم اسمـ اجلزري ذم ُمس٠مًم٦م شمقاشمر اًم٘مراءات  :ثالثاً 

يرضمح آيمتٗم٤مء سمّمح٦م سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمف، وأٟمف يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: إٟمف 

 اًمسٜمد وقمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر.

ؾ ٟمٔمر طمتك ي١ميده أن اإلٟمس٤من ُمٝمام سمٚمغ ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ يب٘مك ىمقًمف حم :رابعاً 

وهق ُمـ هق ذم  –اًمدًمٞمؾ: وًمذًمؽ ظم٤مًمػ اجلٛمٝمقر اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ اجلزري 

 ظم٤مًمٗمقه ذم هذه اعمس٠مًم٦م ويم٤من اًمّمقاب ُمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤م. -اإلُم٤مُم٦م واًمٗمْمؾ

 يمالم ٟمبٞمف، أو ض وآظمتالف إٓ يمالم اهلل أٟمف ٓ ُمٕمّمقم ُمـ اًمتٕم٤مر :خامساً 

 .[82]اًمٜمس٤مء: ﴾ڈڎ    ڎ    ڌ   ڌ   ڍ ڍ    ڇ     ڇ ڇ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ×

وم٢مٟمف وُمٝمام سمٚمغ ىم٤مئٚمف ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م واًمٗمْمؾ، يب٘مك  × أُم٤م يمالم اًمبنم همػم اًمٜمبل

 يمؾ»طمٞم٨م ي٘مقل:  ُمٕمرض٤م ًمٚمخٓم٠م واًمّمقاب، ورطمؿ اهلل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس
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(1) ×  يٕمٜمل رؾمقل اهلل شاًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م إٓ ويرد ىمقًمف ُمـ ي١مظمذ أطمد
. 

(2)ش× اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م إٓ قمٚمٞمف ويرد قًمفىم ُمـ ي١مظمذ أطمد يمؾ»وذم رواي٦م: 
. 

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمف ًمق يم٤من يسٚم ؿ أي ىمقل ًم٘م٤مئٚمف دون اًمٜمٔمر ومٞمف ُمـ ـمرف أهؾ 

ًمٕمٚمق ُمٙم٤مٟمتف ذم هذا اًمٕمٚمؿ، اجلزريؿ، ًمُسٚمِّؿ هذا اًم٘مقل ًمٚمح٤مومظ اسمـ اًمٕمٚم

 وومْمٚمف، ًمٙمـ احلؼ أطمؼ أن يتبع.

ٝمؿ، قمدم اًمّمقاب ذم يمؾ أن قمٚمامء إُم٦م ٓ ي٘مدح ذم ُمٙم٤مٟمتٝمؿ وومْمٚم :سادساً 

ُمس٠مًم٦م ىم٤مًمقه٤م، أو دوٟمقه٤م ذم يمتبٝمؿ، سمؾ طمْس٥م اًمٕم٤ممل أٟمف سمذل ىمّم٤مرى ضمٝمده ذم 

 س٠مًم٦م ومٚمف أضمر اضمتٝم٤مده وأضمر صقاسمفـمٚم٥م احلؼ واًمّمقاب، وم٢من أص٤مب احلؼ ذم اعم

: ًمٙمقٟمف مل يٓمٚم٥م إٓ  -إن ؿم٤مء اهلل -وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر اضمتٝم٤مده، وظمٓم١مه ُمٖمٗمقر

 احلؼ ومل يسع إٓ إًمٞمف.

هق وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء، ممـ مل  /وٟمحـ ٓ ٟمِمؽ أن اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ اجلزري 

ي٘مؾ سم٤مًمتقاشمر ذم هذه اعمس٠مًم٦م، يم٤مٟمقا ـم٤مًمبلم ًمٚمّمقاب، ُمتحريـ ًمف سم٤مذًملم وؾمٕمٝمؿ ذم 

 هٙمذا ٟمحسبٝمؿ واهلل طمسٞمبٝمؿ. اًمقصقل إًمٞمف.

 وهبذا ٟم٠ميت قمغم َّن٤مي٦م سمح٨م إىمقال ذم شمقاشمر اًم٘مراءات، وحت٘مٞمؼ ُمقىمػ احل٤مومظ

وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م  وشمٕم٤ممم أن ٟمٙمقن ىمد ووم٘مٜم٤م جلٛمٕمٝم٤م اسمـ اجلزري ُمٜمٝم٤م وٟمرضمقا ُمـ اهلل شمب٤مرك

 اًمقيمٞمؾ. سمتجرد وإظمالص، وأن ٟمٙمقن ىمد أضٗمٜم٤م ضمديدا ذم هذا اعمقضقع، واهلل طمسبٜم٤م وٟمٕمؿ

 .ؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبفوصغم اهلل وؾمٚم

                                                 

 .501( اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م ص: 0)

 .2/009: تٝمر ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم أًمسٜم٦م اًمٜم٤مسيمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًمب٤مس قمام اؿم (2)
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 قائمة املصادر واملراجع
 .المصحف الشريف -0

: ٕمحد سمـ حمٛمد اًمبٜم٤مء ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م البشر في القراءات األربعة عشر إتحاف فضالء -2

 هـ.0427اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

: ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ط: اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م اإلتقان في علوم القرآن -1

 هـ حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ.0194ًمٚمٙمت٤مب: 

ومم: شرح بغية اآلمل إجابة السائل -4 ُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ط: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمٓمبٕم٦م ٕا : عمحٛمد سـم إؾمامقمٞمؾ ٕا

هدل.0986 ـ حمٛمد ُم٘مبقزم ٕا ـ أمحد اًمسٞم٤مهمل واًمديمتقر طمس  م، حت٘مٞمؼ: اًم٘م٤ميض طمسلم سم

هـ 0415: اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء دار، ط: اجلّم٤مص اًمرازي قمكم سمـ أمحد سمٙمر يبٕ القرآن أحكام -5

 ـ. ىمٛمح٤موي اًمّم٤مدق دحمٛم:  حت٘مٞمؼ

 ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمبد اهلل اسمـ اًمٕمريب ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. أحكام القرآن -6

: ًمٕمكم سمـ حمٛمد أُمدي ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب اًمٓمبٕم٦م إومم: اإلحكام في أصول األحكام -7

 هـ حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ؾمٞمد اجلٛمٞمكم.0414

عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ  صول:إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األ -8

 هـ.0409أمحد قمزو، ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 م.0981، 5خلػم اًمديـ اًمزريمكم ط: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ط: األعالم: -9

ٞم٦م : عمحٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمالبحر المحيط في أصول الفقو -01

 هـ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر.0420اًمٓمبٕم٦م : اًمٓمبٕم٦م إومم، 

ـ قمبد اهلل اًمزريمٌم، ط: دار اًمؽماث، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ.البرىان في علوم القرآن -00  : عمحٛمد سم

: عمحّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ قمبد اًمرّزاق احلسٞمٜمل اعمٚمّ٘م٥م سمٛمرشم٣م تاج العروس من جواىر القاموس -02

سمٞمدي، ط: دار  اهلداي٦م حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم. اًمز 

 : إلسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمٗمػموز آسم٤مدي، ط: دار اًمٗمٙمر.التبصرة في أصول الفقو -01

ًمإلُم٤مم حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب اًمٓمبٕم٦م  التبيان في آداب حملة القرآن: -04

 هـ حت٘مٞمؼ: زهػم ؿمٗمٞمؼ اًمٙمبل.0420اًمث٤مٟمٞم٦م: 

سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين ط: ُمٙمتب٦م اًم٘مرآن ًمٚمٓمبع واًمٜمنم واًمتقزيع، ضبط ٟمّمقصف  ًمٕمكم التعريفات: -05

 وقمٚمؼ قمٚمٞمف حمٛمد قمكم أسمق اًمٕمب٤مس.

ومم تقريب التهذيب -06 ـ طمجر اًمٕمس٘مالين ط: دار اًمرؿمٞمد سمحٚم٥م اًمٓمبٕم٦م: ٕا سم  هـ.0416: 
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اًمٓمبٕم٦م إومم،  ٕيب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري، ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب تهذيب اللغة: -07

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض.

 عمحٛمد أُملم، اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه ط: دار اًمٗمٙمر. تيسير التحرير: -08

: ٕيب قمٛمرو قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمداين ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب اًمٓمبٕم٦م التيسير في القراءات السبع -09

 هـ. 0414اًمث٤مٟمٞم٦م: 

هـ حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد 0195ار اًمٗمٙمر اًمٓمبٕم٦م إومم: عمحٛمد سمـ طمب٤من أسمق طم٤مشمؿ اًمبستل ط: د الثقات: -21

 ذف اًمديـ أمحد.

ًمت٤مج اًمديـ قمبد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم اًمسبٙمل  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: -20

 هـ. 0409ط: قم٤ممل اًمٙمت٥م: 

 ٕمحد سمـ ُمقؾمك سمـ جم٤مهد ط: دار اعمٕم٤مرف حت٘مٞمؼ اًمديمتقر ؿمقىمل ضٞمػ. السبعة: -22

 : عمحٛمد احلسـ اًمٞمٕم٘مقيب ط: حمٛمد وًمد اجلٞمالين.لمطالع لدرك الكوكب الساطعسلم ا -21

: عمحٛمد سمـ يزيد أسمق قمبداهلل اًم٘مزويٜمل، اعمٕمروف سم٤مسمـ ُم٤مضمف، ط: دار اًمٗمٙمر حت٘مٞمؼ: سنن ابن ماجو -24

 حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل.

ؾم٤مًم٦م حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًمذهبل ط: ُم١مؾمس٦م اًمر سير أعالم النبالء: -25

 حم٘م٘ملم سم٢مذاف ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط.

ـ اًمٕمامد ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.شذرات الذىب في أخبار من ذىب -26 ـ أمحد، اعمٕمروف سم٤مسم  : ًمٕمبد احلل سم

ه، حت٘مٞمؼ: قمبد 0417ًمسٚمٞمامن سمـ قمبد اًم٘مقي اًمٓمقذم ط: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م:  شرح مختصر الروضة -27

  اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل.

: ٕيب اًمب٘م٤مء حمٛمد سمـ أمحد اًمٗمتقطمل اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر ط: ُمٙمتب٦م شرح الكوكب المنير -28

 هـ حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمزطمٞمكم و ٟمزيف مح٤مد.0408اًمٕمبٞمٙم٤من اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

ـ قمامر اعمٝمدوي ط: دار قمامر:  شرح الهداية: -29  هـ حت٘مٞمؼ اًمديمتقر طم٤مزم ؾمٕمٞمد طمٞمدر.0427ٕمحد سم

ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٜمقيري ط: دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث حت٘مٞمؼ  النشر في القراءات العشر: شرح طيبة -11

 اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ حمٛمد ذف.

هـ حت٘مٞمؼ: 0417عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري، ط: دار اسمـ يمثػم اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م:  صحيح البخاري: -10

 اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك دي٥م.

 ؾ ودار إوم٤مق اجلديدة.سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي ط: دار اجلٞم صحيح مسلم: -12

 هـ.0411: ًمٚمديمتقر قمبد اًم٘مٞمقم اًمسٜمدي ط: اعمٙمتب٦م اإلُمدادي٦م: صفحات في علوم القراءات -11

: ًمت٤مج اًمديـ سمـ قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم اًمسبٙمل ط: هجر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم طبقات الشافعية الكبرى -14
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 ًمٓمٜم٤مطمل واًمديمتقر: قمبد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق.حمٛمقد حمٛمد اهـ حت٘مٞمؼ اًمديمتقر: 0401واًمتقزيع اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

مل اًمٙمت٥م، اًمٓمبٕم٦م إومم: : ٕيب سمٙمر سمـ أمحد اعمٕمروف سم٤مسمـ ىم٤مىض ؿمٝمب٦م، ط: قم٤مطبقات الشافعية -15

 هـ حت٘مٞمؼ: د. احل٤مومظ قمبد اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من.0417

م. 0997ٕمحد سمـ حمٛمد إدٟمروي ط: ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ اًمٓمبٕم٦م إومم:  :طبقات المفسرين -16

 حت٘مٞمؼ ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلزي.

: اًمٕمنم عمحٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزري، شمقزيع: ُمٙمتب٦م دار اهلدى طيبة النشر في القراءات -17

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد متٞمؿ اًمزقمبل.

: ًمٚمديمتقر ٟمبٞمؾ سمـ العناية بالقرآن الكريم وعلومو من بداية القرن الرابع الهجري إلى عصرنا الحاضر-18

 امقمٞمؾ.حمٛمد آل إؾم

م 2118: ًمٕمكم سمـ حمٛمد اًمّمٗم٤مىمز ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: غيث النفع في القراءات السبع -19

 حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد قمبد اًمسٛمٞمع اًمِم٤مومٕمل.

ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ط: دار اًمٗمٙمر حت٘مٞمؼ: قمبد  فتح الباري شرح صحيح البخاري: -41

 ٞم٥م.اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سم٤مز وحم٥م اًمديـ اخلٓم

 هـ.0421عمحٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزاسم٤مدي ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  القاموس المحيط: -40

: ٕمحد سمـ قمٛمر سمـ أيب اًمرض٤م احلٛمقي ط: دار اًم٘مٚمؿ القواعد واإلشارات في أصول القراءات -42

 هـ، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمبد اًمٙمريؿ حمٛمد احلسـ سمٙم٤مر.0416اًمٓمبٕم٦م إومم: 

 : ٕيب احلسـ اعم٤موردى ط: دار اًمٗمٙمر.يركتاب الحاوى الكب -41

: إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس -44

 اًمٕمجٚمقين ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.

هـ، 0409: ٕيقب سمـ ُمقؾمك احلسٞمٜمل أسمك اًمب٘م٤مء اًمٙمٗمقى، ط: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م: الكليات -45

 رويش وحمٛمد اعمٍمي.حت٘مٞمؼ: قمدٟم٤من د

ـ حمٛمد اًمبزدوي احلٜمٗمل ط: ُمٓمبٕم٦م ضم٤مويد سمريس يمراشمٌم.كنز الوصول إلى معرفة األصول -46  : ًمٕمكم سم

: ًمٕمٛمر سمـ قمكم اسمـ قم٤مدل احلٜمبكم ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م إومم: اللباب في علوم الكتاب -47

 حمٛمد ُمٕمقض.هـ حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمبد اعمقضمقد واًمِمٞمخ قمكم  0409

: ٕيب اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ حمٛمد اهل٤مؿمٛمل اعمٙمل ط: دار اًمٙمت٥م لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ -48

 هـ.0409اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م إومم: 

عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب وُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب  لسان العرب: -49

 هـ.0408اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 
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: ٕمحد سمـ حمٛمد اًم٘مسٓمالين، ط: جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ارات لفنون القراءاتلطائف اإلش -51

 هـ، حت٘مٞمؼ اًمسٞمد قمثامن واًمديمتقر قمبد اًمّمبقر ؿم٤مهلم.0192سمٛمٍم

: ًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمبٕمكم ط: المختصر في أصول الفقو على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل -50

 ر حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م.ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز حت٘مٞمؼ: اًمديمتق

: ًمٕمبد اًم٘م٤مدر سمـ سمدران اًمدُمِم٘مل ط: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م المدخل إلى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل -52

 هـ حت٘مٞمؼ اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل.0410اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ؿم٤مُم٦م، ـمبٕم٦م دار  ًمٕمبد اًمرمحـ سـم إؾمامقمٞمؾ اعمٕمروف سم٠ميب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز -51

 اًمدي٤مٟم٦م اًمؽميمل ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ـمٞم٤مر آًمتل ىمقٓج. 

: إلؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر اعمروزي ط: قمامدة اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل، سم٤مجل٤مُمٕم٦م مسائل اإلمام أحمد بن حنبل -54

 هـ.0425اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمبٕم٦م إومم، 

 اًمِمٞمب٤مين ط: ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م.  ن حنبل:مسند اإلمام أحمد ب -55

 0407: عمحٛمد احلسلم سمـ اًمبٖمقي، ط: دار ـمٞمب٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م: معالم التنزيل -56

 هـ طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف حمٛمد قمبد اهلل اًمٜمٛمر وقمثامن مجٕم٦م ضٛمػمي٦م وؾمٚمٞمامن ُمسٚمؿ.

 ٕمٞمد اؾمؼم، وسمالل ضمٜمٞمدي، ط: دار اًمٕمقدة.: إقمداد حمٛمد ؾممعجم الشامل في مصطلحات اللغة العربية -57

 : ًمٕمٛمر رض٤م يمح٤مًم٦م ط: ُمٙمتب٦م اعمثٜمك ودار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.معجم المؤلفين -58

 : إقمداد جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ط: دار اًمٕمقدة.المعجم الوسيط -59

ـ وم٤مرس، ط: دار اًمٗمٙمر معجم مقاييس اللغة -61 سم  ٤مرون.هـ، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمسالم حمٛمد ه0199: 

عمحٛمد سمـ أمحد اًمذهبل ط: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمبٕم٦م : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار -60

 هـ، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف وؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، وص٤مًمح ُمٝمدي قمب٤مس.0414إومم: 

ـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ط: دار اًمٗمٙمر اًمٓمبالمغني في فقو اإلمام أحمد -62 ـ أمحد سم ومم: : ًمٕمبد اهلل سم  هـ. 0415ٕم٦م ٕا

ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: عمحٛمد سمـ قمٛمر اعمٕمروف سم٤مًمٗمخر اًمرازي ط: دار إطمٞم٤مء  -61

 اًمؽماث اًمٕمريب.

خ٤موي، ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.:المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة -64  ًمٚمس 

 ٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىم٤مين ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.: عمحمناىل العرفان في علوم القرآن -65

: عمحٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزري ط: دار قم٤ممل اًمٗمقائد اًمٓمبٕم٦م إومم: منجد المقرئين ومرشد الطالبين -66

 هـ، قمٜم٤مي٦م قمكم حمٛمد اًمٕمٛمران.0409

٤مء : ٕيب زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، ط: دار إطمٞمالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -67

 هـ.0192اًمؽماث اًمٕمريب اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  
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ؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمِم٤مـمبل، ط: دار اعمٕمروم٦م، حت٘مٞمؼ: ـ: إلسمراهٞم و ول الفق ات في أص الموافق -68

 قمبد اهلل دراز.

حٛمد سمـ اجلزري، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م ـد سمـ ُمـ: عمحٛمالنشر في القراءات العشر -69

 هـ. 0408إومم: 

 : جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ط: اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.م العقيان في أعيان األعياننظ -71

: ًمإلُم٤مم مج٤مل اًمديـ قمبد اًمرطمٞمؿ إؾمٜمقي ط: دار اًمٙمت٥م نهاية السول شرح منهاج الوصول -70

 هـ.0421اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م إومم 

ر سمـ ظمٚمٙم٤من، ط: دار : ًمِمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙموفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -72

 ص٤مدر، حت٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس.
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 وووعاتفهرس امل
 اًمّمٗمح٦م اعمقضـقع

 51 .......................................................................................................... اعمٚمخص

 54 ............................................................................................................. ُم٘مدُم٦م

 59 .......................يتْمٛمـ شمٕمريػ يمؾ ُمـ اًمتقاشمر واًم٘مراءة ًمٖم٦م واصٓمالطم٤مو: اًمتٛمٝمٞمد

 60 الفصل األول: أقوال العلماء في مسألة تواتر القراءات

 60 ......................(× ل ُمتقاشمرة إمم اًمٜمب )ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات اًمٕمنم: اعمبح٨م إول

 67 ............... : ) ُمـ ىم٤مل سمتقاشمر اًم٘مراءات اًمسبع دون اًم٘مراءات اًمثالث(اعمبح٨م اًمث٤مين

 69 ....................... (وهمػمه: )ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات اًمٕمنمة ومٞمٝم٤م اعمتقاشمر اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م

 72 ...............  ًمٞمس ُمـ ىمبٞمؾ إداء(: )ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ُمتقاشمرة ومٞماماعمبح٨م اًمراسمع

 71 ................... : )ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ًمٞمس٧م ُمتقاشمرة سمؾ هل آطم٤مد(اعمبح٨م اخل٤مُمس

 75 .......(× : )ُمـ ىم٤مل إن اًم٘مراءات ُمتقاشمرة قمـ اًم٘مراء ٓ قمـ اًمٜمبل اعمبح٨م اًمس٤مدس

 77 وقف العلماء من ذلكوم القراءات تواتر منابن الجزري موقف الفصل الثاني: 

 77 .................... ( ُمٜمجد اعم٘مرئلم)اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف: اسمـ اجلزري : إصمب٤مت ولإاعمبح٨م 

 81 ..................................(اًمٜمنم )اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف:  اسمـ اجلزري : إصمب٤متاعمبح٨م اًمث٤مين

 85 (ُمٜمجد اعم٘مرئلم)اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف يمالم اسمـ اجلزري ذم قمدم اؿمؽماط  :اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م

 88 ..............(اًمٜمنم): يمالم اسمـ اجلزري ذم قمدم اؿمؽماط اًمتقاشمر ذم يمت٤مسمف اعمبح٨م اًمراسمع

 90 ...........آيمتٗم٤مء سمّمح٦م اًمسٜمد ذم ـمٞمب٦م اًمٜمنم : يمالم اسمـ اجلزري ذماعمبح٨م اخل٤مُمس

ـ اجلزري ذم ُمس٠مًم٦م شمقااعمبح٨م اًمس٤مدس ـ ذًمؽ: حت٘مٞمؼ رأي اسم  92 شمر اًم٘مراءات وُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُم

 99 .............................................................................................................. اخل٤ممت٦م

 010 ....................................................................................... اعمّم٤مدر اعمراضمع ىم٤مئٛم٦م

 016 ......................................................................................... عمقضققم٤متا  ومٝمرس

 


