




 

 امللخص
 احلؿد هلل وحده ، وافصالة وافسالم ظذ مـ ٓ كبل بعده ، أمو بعد : 

هيـد  ىلػ بقـون ، ش : دراشي تلصقؾقيمو جيقز فغًي ومل ُيؼرأ بف»ؾفذا بحٌ مقشقم بـ

مو ُيذـر يف بعض افؽتى مـ ؿراءات جوئزٍة يف افؾغي ، شوئـغٍي ظربقـًي ، ىلٓ أكـف مل ُيؼـرأ 

 وايي .  هبو ، ومل َتِرْد هبو افر

وؽوفبًو مو تذـر هـذه ااـوئزات يف ـتـى معـوق افؼـرعن وىلظرابـف افتـل ؽؾـى ظـذ 

ؾؽـون مــ اهـتاممفؿ تقجقـف افؼـراءات  : أصحوهبو آهتامم بوفؾغي وـوكقا مـ ظؾامئفو

مستعؿؾفو وصـوههو، بـؾ وـووزوا هفـؽ ىلػ ىلظـراب وتقجقـف مـو ؿـد ُتؼـرأ بـف افؾػظـي 

افعربقي وتِصح فغًي بغض افـظر ظـ ـقهنـو واردًة أم افؼرعكقي مـ وجقه متعددة تقاؾؼ 

. ٓ 

وظـد افتلمؾ يف هذا افصــقع وافـظـر يف إشـبوب افداظقـي ىلفقـف ؿـد تظفـر بعـض 

ادزرات افتل يؿؽــ أن تؽـقن ظـذرًا ٕصـحوهبو ، خوصـًي أهنـؿ ظؾـامء دـؿ مؼوصـد 

 ذيػي وأهدا  شومقي ؾقام يؽتبقن ويقردون مـ مسوئؾ . 

ـؿ دـو ٓ ؾوئـدة ؾقـف ، وأكـف ؾـتح فبـوب  ومـ كظر دذا إمر بؿـظـور عخـر وأكـف و مل

آجتفود : ىله ؿد ُيػفؿ مـف أن ــؾ مـو يصـح فغـًي جيـقز افؼـراءة بـف ويؼبـؾ ، ؾعـدئــٍذ 

 ُيستؼبح هذا افػعؾ ، وي ـَع ظذ أصحوبف . 

ـ شؾؽ دذا ـؾف ـون فزامًو أن ُيبَغ افصقاب يف هذه ادسلفي مع مراظوة آظتذار د

 هذا ادسؾؽ ، وافتـبقف ظذ خطقرة مو ؿد ُيػفؿ خطل ، ومل يؽـ مرادًا دؿ . 

 

 



 

 املقدمة
ــف  ــو  ؿــد وعف احلؿــد هلل حــؼ ،ــده ، وافصــالة وافســالم ظــذ خــر خؾؼــف ، كبقـ

 وصحبف ومـ اهتدى هبديف ، وشور ظذ هنجف . 

ؿ أصـحوهبو بـنيراد أمو بعد : ؾعـدمو تؼرأ يف ـتى معوق افؼرعن وىلظرابـف افتـل اهـت

افؼراءات افقاردة يف أيوت ، ودهؿ ُيتبعقن هفؽ بام يؿؽـ أن تؼرأ بف أفػوظ افؼراءة 

 مـ حقٌ افؾغي بغض افـظر ظـ ـقهنو وردت ؿراءًة أم ٓ .

خمتؾػي يف هذا افبوب ـؼقدؿ: وفـق ؿـرأ  وفؽقن بعضفؿ ؿد أـثر مـ ىليراد ظبورات

ؿـقدؿ : ورئ ــذا فؽـون صـقابًو يف افعربقـي ، وؿـقدؿ : وفـق ؿـرأ ؿـؿورئ ـذا اوز ، و

 ؿقدؿ : وجيقز ـذا وٓ أحػظف ؿراءًة . وجيقز يف افـحق ـذا ، و

مــ  -حسـى ظؾؿـل  -فؽقن همٓء أـثروا مـ ىليراد هفؽ يف ـتـبفؿ ، ومل أجـد 

ًُ أن أبحـٌ  َتؽَؾؿ يف هذه ادسلفي بوشتػوضي ، ومجع أؿقال أهؾ افعؾؿ ؾقفو ، ؾؼد رأي

ضقع مـ جقاكبف ادختؾػي ، وأدرشف دراشي تلصقؾقي خوصًي وؿد وجدتمل مـ هذا ادق

 ، وىلرادة بقون معـك أيي . افؼراءات افقاردة يتعـَك هـر هفؽ ظـد تقجقف

مظوهنو ،  ؾؼي بام جيقز فغًي ومل يؼرأ بف يفؿؿً بتتبع إمثؾي ادتع ؾؼد وفتحؼقؼ هفؽ

افعؾـامء  تعؾقؼـوتادقضـقع، وتلمؾـً يف  واكتؼقً مـفو مجؾًي صوحلًي فالشت فود ظـذ

 دل ظؾقف ، ثؿ ـوكً كتقجي افبحٌ . تبحسى مو  وظؾقفو، وصـػتف

 ـتظؿ ادبوحٌ افتوفقي : ت  دراشياف تؾجوء

 معـك مو جيقز مـ افؼراءة . -1

 مظون مو جيقز فغًي ومل ُيؼرأ بف .  -2

 أشبوب هـر مو جيقز فغًي ومل ُيؼرأ بف . -3

 مل ُيؼرأ بف . وهير هـر مو جيقز فغًي و -4



 

 ظالؿي مو جيقز فغًي بوفؼراءات افصحقحي .  -5

 حؽؿ افؼراءة بام جيقز فغًي . -6

ُ مو ؿـد  وفعع هبذا ُأجعي مػفقم هذا ادصطؾح ادستعؿؾ ظـد بعض افعؾامء ، وُأبغي

 يػقد ادتخصصغ يف هذا ادقضقع .

قــو  ؿـد ، وعفـف هق حسبـو وكعؿ افقـقؾ ، وصذ اهلل ظذ كب .ومو تقؾقؼل ىلٓ بوهلل 

 وصحبف أمجعغ .  

 

 

 

 



 

 املبحث األول 

 من القراءة ما يجوزمعنى  

ااوئز اشؿ ؾوظؾ مــ جـوز جيـقز وأصـؾف مــ جـقز وأصـؾف يف افؾغـي مــ ؿـقدؿ 

ثـؿ اشـتعؿؾ مصـطؾحًو دـو جيـقز  جزت افطريؼ وجوز ادقضع أي شـور ؾقـف وشـؾؽف

ؽره : كػذ ومه ظذ افصحي ، وأجزُت وجوز افَعؼد و»ؿول افػققمل : . ويصح ؾقف 

  .شافعؼد : جعؾتف جوئزًا كوؾذاً 

 ،       مــ مـودة ااـقؿ وافـزاي وادؿـزة (أجـزأ)مــ  هـوك فػظ عخر ؿريى مـف وهـقو

  وأجزأه بؿعـك ـػوه وأؽـك ظـف .

أهؾ افؾغـي يؼقفـقن : أجـزأ بـودؿز ، وهـق ظــدهؿ »افتفذيى فألزهري :  جوء يف

 (  .2ش)أجـزأق افقء ىلجزاًء مفؿقز، معــوه: ـػوق»ؿول إَْصَؿعل: بؿعـك : ـػك، 

واْفـَجـزء : آشـتغـوء بوفقـء ظــ افقـء ، وـلكـف آشـتغـوء »وؿول ابـ شقده : 

بوٕؿؾ ظـ إـثر ، ؾفق راجع ىلػ معــك اْفـُجــزء ... وأجـزأ ظــف َهـزأه ، وَهزأتـف ، 

  .شهوُهزأه ، وُهزأتف : أؽـك ظـف ُمغـو

مـ  ؽؾؿي افؼرعكقيظؾقف ، ؾقؿؽـ حتديد مػفقم ااوئز مـ افؼراءة بلكف : مو حتتؿؾف اف

وت بف يف صقرهتو افؼـراءات افـقاردة ادؼـروء أوجف ىلظرابقي وقز فغًي وَتِصحمل ظربقًي ، 

  هبو وفقسً مـفو .

ؾسقؽقن مقضقع بحثـو متعؾؼًو بام يؿؽـ أن تؼرأ بف إفػوظ وظذ هفؽ ، 

 

       . (جقز)  (2/416) فسون افعربواكظر ،  ( )جقز(1/114ادصبوح ادـر ) (1)

 ( )جزي( .     11/144افتفذيى ) (2)

 ( )جزأ( . 7/334ادحؽؿ ) (3)



 

رعكقي مـ وجقه متعددة جوئزة يف افؾغي ، شوئغي ظربقي ، وهل افتل شاَمهو بعض افؼ

وـثر مؽٌل يف هذه »حقٌ ؿول:  افعؾامء بواوئزات ، ـام ورد يف ـالم ابـ ظطقي

. ...شأيي بذـر جوئزات مل ُيؼرأ هبو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .  1/32ادحرر افقجقز ) (1)



 

 املبحث الثاني 

 مظان ما يجوز لغًة ولم يقرأ به 

تبــع وإمثــؾي افتـل هــرت فؾجوئــز مــ افؼـراءة كجـد أن مقاضـع مـ خالل افت

ىليـراد افعؾؿـوء دو، أو كؼؾـفو ظــ ؽقــرهؿ يؽـقن ظــد تعرضـفؿ  ظـراب افؼـراءات 

 افقاردة يف أيي وتقجقففو مـ حقٌ افؾغي .

معـوق افؼـرعن وىلظرابـف ، ـتـى مظـون ااـوئز مــ افؼـراءة يف بعـض  كجد وفذفؽ

اء، ومعوق افؼرعن فألخػش، ومعوق افؼرعن فؾزجـوج ، وىلظـراب ـؿعوق افؼرعن فؾػر

افؼرعن فؾـحوس ، وؿد يتعرض دذا افـقع أيضـًو أصـحوب ـتـى افـحـق ـسـقبقيف يف 

اج يف إصقل .  افؽتوب ، وادّزد يف ادؼتضى ، وابـ افرََّسَ

  مـ ـتى معوق افؼرعن :وىلفقؽ مجؾًي خمتورًة مـ إمثؾي مـؼقفًي 

: [ 35]ىلبـراهقؿ: ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦژ ء ظـد ؿقفـف تعـوػ :ؿول افػرا

 . شؾؾق ؿرأ ؿورئ : )وَأْجـِْبـِل َوَبـَِل( ٕصوب ، ومل أشؿعف مـ ؿورئ»

ؾفــق [ 49]افؼؿــر:ژمت  ىت  يت  حت  خت ژ  وأمــو ؿقفــف تعــوػ »وؿــول إخػــش: 

افـصى ، وربـام  يـجقز ؾقف افرؾع ، وهل افؾغي افؽثرة ، ؽَر أن ااامظي اجتؿعقا ظذ

 . شاجتؿعقا ظذ افقء ـذفؽ ممو جيقز وإصؾ ؽره

: [ 88]افؼصـص: ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  وؿول افزجــوج ظــد ؿقفـف تــعوػ :

َٓ َوْجُفُف( بوفرؾع ، وفؽـ ٓ يـبغل أن ُيؼرأ هبو...»...   . شوجيقز )ىلِ

 

 ( .        2/78)معوق افؼرعن  (1)

 ( .   85-1/84معوق افؼرعن ) (2)

 ( . 2/78معوق افؼرعن وىلظرابف ) (3)



 

 ڀ ٱٻٻ  ٻٻپپپپژوؿول أيــضًو ظــد ؿقفـف تعـوػ:

وفـــق ــــــون بعــــض »أيــــي : [ 3وئـــدة:]اد ژڀڀڀٺٺ

ًْ ظذ افــوس ادقتـُي  َم ادرؾقظوت كصبًو ظذ ادعـك اوز يف ؽر افؼرعن ، فق ؿؾً : ُحري

وافدُم وحلُؿ اخلـزير ، وحيؿؾف ظذ معـك : وحرم اهلل افدَم وحلَؿ اخلـزير فـجوز هفؽ ، 

يف افؼرعن : ٕن افؼـراءة شــي ؾلمو افؼرعن ؾخطل ؾقـف أن تؼرأ بام مل َيؼرأ بف مـ هق ؿدوة 

. شٓ تتجووز

: [56]افـؿـــؾ:ژٻ  ٻ  ٻ  ٻژ وؿـــول افـحـــوس ظــــد ؿقفـــف تعـــوػ

. شژپ  پژ  ، واخلز وعؾف اشؿ ـون ژٻژوجيقز رؾع»

افـالم  رـبؽسـ [5]افطـور::ژڭ   ڭژ ؾؾق ؿــرأ ؿورئ : »وؿـول ابـ خوفقيف : 

أ بف ىلها مل يتؼدم فف ىلمـوم، وافؼـراءة شــي يلخـذهو فؽون شوئغًو يف افعربقي ؽَر أكف ٓ يؼر

. شظـ أول ، وٓ حُتؿؾ ظذ ؿقوس افعربقيعخر 

ـــى  ــــ أ  ضوف ـــول مؽـــل ب ـــف : : »وؿ ـــداء ژہ  ھژ ؿقف ، واخلـــز  ابت

، وفـق ُكصـى  ژھ  ھ  ھژ  ، تؼديره : )َؾَعَؾْقـُؽْؿ ىلمسـوٌك(، ومثــؾف :مـحذو 

.شظذ ادصدر يف ؽر افؼرعن اوز

 ـتى افـحق : ومـ أمثؾي مو جيقز فغًي ومل ُيؼرأ بف ادقجقدة يف

:  [18]ااـ:ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ يف ؿقفف تعوػ : ؿول شقبقيف -

 

 ( .       2/147معوق افؼرعن وىلظرابف ) (1)

 ( .  3/253ىلظراب ا فؼرعن ) (2)

      ( .42ىلظراب ثالثغ شقرة ص ) (3)

 ( . 1/131م ؽؾ ىلظراب افؼرعن ) (4)



 

 . ش )وىلَِن ادسوجَد هلل( ـون حسـًووفق ُؿرئ : »

: [119]ضـف:  ژک  ک  گ  گ  گ  گژ عوػ : ـوؿول ادُْـَزد ؾــل ؿقفـف تـ -

 . ش ظذ افؼطع وآبتداء  ژَؽ َٓ َتْظَؿُل ؾِقَفووىلِكَ ژقز ـويـج»

 ژڄڃ ڃڃ   ڃ چچژ: يف ؿقفف تعوػوؿول ابـ ه وم  -

بوفـصى ظذ آشتثـوء اـوز ، وفؽــ ( ىلَٓ افَضوفيغ)وفق ؿرئ »: [ 56]احلجر:

 .شافؼراءة شـي متبعي

بـف ، وبعـض ـتـى وهؽذا فق تتبعـو إمثؾي ادقجقدة يف ـتى معوق افؼرعن وىلظرا

 افؾغي فقجدكوهو مـ مظوني مو جيقز فغًي ومل ُيؼرأ بف . 

 

 ( .3/127افؽتوب ) (1)

( ، وافبـدور 2/597ؼ )ـمتـقاترة ، ؿرأ كوؾع وصعبي بؽرَّس ادؿزة وافبوؿقن بػتحفو . اكظر : افـوهل ؿراءة  (2)

 ( .   218افزاهرة ص )

 ( . 2/342ادؼتضى ) (3)

   ( .288( ، واكظر : ذح صذور افذهى ص )274ذح ؿطر افـدى ص ) (4)



 

 املبحث الثالث 
 أسباب ذكر ما يجوز لغًة ولم ُيقرأ به 

ظـد افتلمؾ يف إشبوب افتل دظً بعض افعؾامء ىلػ هـر أمثؾـي ممـو جيـقز فغـًي ومل 

ورد يف أيـي مــ  ُيؼرأ بف ، وافدواؾع افتل جعؾً بعضفؿ يتعـك هـرهو بعد ىليراد مـو

 افؼراءات ، يؿؽـ حكهو يف افتويل :

 .  افؽريؿ آهتامم افبوفغ ببقون إوجف ا ظرابقي ٕفػوظ افؼرعن -1

 أن يؼرأ بغر مو ؿرئ بف . افعظقؿ احلرص ظذ ،ويي افؼرعن -2

 تليقد وجف مـ َبَؾَغْتُف ؿراءة وصحً ظـده .  -3

 هـر هفؽ ظذ شبقؾ افـؼؾ واحلؽويي .  -4

 قؽ تػصقؾ هذه إشبوب : وىلف      

ؾفـمٓء افعؾــامء فتَضـؾملِعفؿ  يف افؾغــي ومؽـــفؿ مـفـو وت ــبعفؿ هبـو صــور ظـــدهؿ 

 بغقي بقون معـك أيي .اهتامم بوفغ بوشتخراج إوجف ا ظرابقي فألفػوظ افؼرعكقي 

مــ  ؽؾؿـي افؼرعكقـين يستخؾصقا ــؾ مـو يــؿؽـ أن حتتــؿؾف افأفذا ؾال يستغرب 

 إوجـف ا ظرابقـي ومو يسـقغ أن تقَجـف بف فغًي . 

ؾؼد يقرد أحدهؿ وجف مو ؿرئ بف وصح ، ثـؿ يـذـر مـو ورد مــ افؼـراءات   ظؾقف

فف أيضًو  ٓ يؼتك ظـذ هفـؽ ، وٓ يــؼػ ظــد مـو يــحػظف مــ بحقٌ صوًها ، ويقجي

ؽقـر ادستعؿؾ مــ افؼـراءات ، بـؾ يتعـداه فقسـتقظى ــؾ مـو يؿؽــ أن ادستعؿؾ و

 حتتؿؾف افؼراءة فغًي ، ويقاؾؼ افعربقي مـ وجقه . 

ر ورود افؼراءة بقجـف عخـر ممـو يسـقغ  ر مـ بوب آؾساض أن فق ُؿدي ؾفق هـو ُيـؼدي

فً افؼراءة بقجف عخـر حتتؿؾـف افؾغـي  اـوز يف ؽـر فغًي ٕمؽـ أن ُيؼرأ هبو ، أو فق ُوجي



 

 افؼرعن . 

وفعؾ هذا افصـقع مـفؿ ي بف مو اظتوده أهؾ افؾغي مـ هـرهؿ إوجف ااوئزة فغًي 

دون . ؾقن دو ويؼعي  ظـد ذحفؿ ف قاهد افؼقاظد افؾغقيي افتل يمصي

تلمؾــو ظـذ  ؾؾـق  :أيضـوً  احلديـٌ أفػوظ تقجقف يف ادسؾؽ هذا افعؾؿـوء شؾؽ وؿد

ي يف ىلظراب مـو ُي ـؽؾ مــ إفػـوظ افقاؿعـي يف شبقؾ ادثول ضريؼي أ   افبؼوء افُعْؽَزِ

إحوديٌ فقجدكوهو هل هات افطريؼي افتل اكتفجـً يف ىلظـراب افؼـراءات افقاؿعـي 

 يف أيوت .

 وىلفقؽ بعض إمثؾي افتل هـرهو : 

ٕ  هر : ملسو هيلع هللا ىلص ظـد تقجقف ؿقل افـبـل  -أ

وفـق : »ؿـول . جـوء يف احلـديٌ : قٌ ح،  

. شُكصى ظذ تؼدير : تصـع خرًا مـ هفؽ جوز

: ؿـول . (( ملسو هيلع هللا ىلص ))ظـد تقجقف حـديٌ :  -ب

واحٌد ومو بعده بوفرؾع، وتؼديره: هل واحد ، وفق كصى جـوز ظـذ أن يؽـقن بـدًٓ »

. شمـ أمثول

))قف حديٌ معوه بـ جبؾ يف ظالموت افسوظي : ظـد تقج -ج

، ؾقتسخطفو ظطػًو ظذ كصى ااقد: »ؿول . ((

. شيعطك ، وجيقز افرؾع ظذ تؼدير : ؾفق يتسخُطفو

أن تقجقف هذه إفػـوظ اد ـؽؾي يف إحوديـٌ ؿـد  ُيؾحظ مـ خالل هذه إمثؾي

 

 ( .   58ىلظراب مو ي ؽؾ مـ أفػوظ احلديٌ افـبقي ص ) (1)

    ( .75افسوبؼ ص ) ادصدر (2)

 ( .   174ىلظراب مو ي ؽؾ مـ أفػوظ احلديٌ افـبقي ص ) (3)



 

كػس ادـفٍ ادتبـع يف بقـون إوجـف ا ظرابقـي ادختؾػـي وافتـل اشتعؿؾ ؾقفو ادصـػ 

 حتتؿؾفو افؼراءة .

صـقاهد افتقضـقح "وـذفؽ كجد ا مـوم ابــ موفـؽ اتبـع كػـس ادــفٍ يف ـتوبـف 

، وهفؽ ظـد ىلظراب إفػـوظ اد ـؽؾي مــ  "وافتصحقح د ؽالت ااومع افصحقح

 صحقح افبخوري .

  وؾقام يع بعض إمثؾي ظذ هفؽ :

 (( ُمركو أن ُكخِرج اْفـُحقَض يقم افعقديـ أ ))  :ظـد تقجقف ؿقل أم ظطقي  -أ

يف هذا احلديٌ تقحقد )افققم( ادضو  ىلػ )افعقديـ(، وهق يف ادعـك : »ؿول

مثـَك ، وفق ُروي بؾػظ افتثـقي  ظذ إصؾ ، وبؾػظ ااؿع ْٕمـ افَؾبس اوز 

. ش...

: ملسو هيلع هللا ىلصـل ف ؿقل افـبظــد تقجقـ -ب

: مـفـ افؼُك بوهلل جيقز رؾع افؼك وافسحر ظذ تؼديرو: »... ؿول 

. شوافسحُر ...

:  ملسو هيلع هللا ىلصجقف ؿقل افـبل ظـد تق -ج

أحدمهو ظذ أكف اشؿ وجيقز يف )خر( و)ؽـؿ( رؾع »: ؿول 

)يؽقن( ، وكصى أخر ظذ أكف خزه ، وجيقز رؾعفام ظذ أهنام مبتدأ وخز يف 

مقضع كصٍى خزًا فـ )يؽقن( ، واشؿف ضؿر اف لن: ٕكف ـالم تضَؿـ حتذيراً 

د دعـوه ـي .شوتعظقاًم دو ُيتقَؿع، وتؼديؿ ضؿر اف لن ظؾقف مم

 

 ( .61صقاهد افتقضقح وافتصحقح ص ) (1)

   ( .113صقاهد افتقضقح وافتصحقح ص ) (2)

 ( .  145ادصدر افسوبؼ ص ) (3)



 

عؾـامء هذا افسبى يؿؽـ اشتـتوجف مـ ظدة معطقوت تظفر مـ خالل شقو: ــالم اف

ذا افسـبى بـوٕمقر ، ويؿؽــ آشـتدٓل ظـذ صـحي هـ ظـد ىليـرادهؿ دـذه ااـوئزات

 :  افتوفقي

، ذيـ أؾـقا أظامرهؿ يف خدمي افديـوء افـزات هؿ مـ افعؾؿـأن مقردي هذه ااوئ -أ

وسؾقا أوؿوهتؿ يف افدؾوع ظـف وافـصح فف ، ؾال ُيظـ هبؿ ىلٓ خرًا ، وٓ ُيػرَّس صـقعفؿ 

هذا ىلٓ بنرادة احلؼ ، وٓ حُيؿؾ ىلٓ ظذ أحسـ ادحومؾ ، وهق احلرص ظذ افـذب ظــ 

 ـتوب اهلل وصقوكتف ظـ افتحريػ وافتبديؾ .

يسـتدظل أن مـ ادتؼـرر أن افؼـرعن افؽـريؿ حيؿـؾ ظـذ أحســ افقجـقه ممـو  -ب

تؽــقن إوجــف ا ظرابقــي فؾؼــراءات افؼرعكقــي متقاؾؼــًي مــع مــو يســقغ فغــًي وجيــقز يف 

 افعربقي . 

فذا، ؾؼد ُيْسَتْ َؽُؾ وجُف بعض افؼراءات افتل ُؿرئ بـفو ،  وُيعزى هفؽ بلن يؽقن 

مو ؿرأ بف افؼورئ ؿد أخذه مـ ؽـر مـتؼـ ، ؾقـذـر إوجـف ا ظرابقـي إخـرى افتـل 

فؼراءة وافتل ؿد يؽقن ؿرئ هبو ومل تبؾغف ، وهـل مقاؾؼـي وجـف افصـقاب يف حتتؿؾفو ا

 افؾغي . 

ــرادهؿ دــذه افقجــقه  -ج ــذـره أـثــر هــمٓء افعؾــامء مـــ افتعؼقــى بعــد ىلي مــو ي

ٕكف مل يؼرأ هبو ، وتورًة كػل افعؾؿ بلكف ؿرئ  افؼراءة بذفؽوادتضؿـ تورًة افتحذير مـ 

 هبو .

ــي هفــؽ : مــو هـــره ا ــف تعــوػ :ومـــ أمثؾ ــد ؿقف  ڭۇۇۆژ فزجــوج ظـ

ــول :  [3]يقشــػ: ژۆ ــراءة كصــى » ، ؿ ــرعن، افؼ ــذا افؼ ــؽ ه ــــو ىلفق أي : بقحق

 اار وافرؾع مجقعًو ، وٓ أظؾؿ أحدًا ؿرأ هبام . افؼرعن، وجيقز اار وافرؾع مجقعًو ،



 

، ؾقؽــقن ادعـــك : كحـــ  ژڭۇۇژؾلمــو ااــر ؾعــذ افبــدل مـــ ؿقفــف : 

 ذا افؼرعن ، وٓ تؼرأَن هبو .كؼص ظؾقؽ أحسـ افؼصص هب

وافرؾع ظذ ترمجي مو أوحقـو ىلفقؽ، ـلن ؿوئاًل ؿول : مو هـق  ومـو هـذا   ، ؾؼقـؾ : 

 . شهذا افؼرعن ، وٓ تؼرأن هبو أيضوً 

ڤڤڤ  ژ ومـــــ إمثؾــــي أيضــــًو ؿــــقل افػــــراء ظـــــد ؿقفــــف تعــــوػ:

أشــؿعف مـــ ؾؾــق ؿــرأ ؿــورئ : )َوَأْجـِْبـِــل َوَبـِــَل( ٕصــوب ، ومل : » ژڦڦ

. شؿورئ

ــقل شــقبقيف :  ــي ـــذفؽ ؿ ـــ إمثؾ ــق ؿرهوهــو :»وم ے  ے  ۓ  ۓ   ژ  وف

. شـون جقدًا ، وؿد ؿرئ[ 52]ادممـقن:ژ﮲

بـقن ظـذ افؼـراءة بـام يػقـد  ؾفذه إمثؾي افثالثي تـدل بقضـقح أن افعؾـامء ؿـد يعؼي

يف  ژۆژاحلؽؿ ظؾقفـو ، ؾــػل تعؼقــى افزجــوج ظـذ وجــف ااـر وافرؾـع يف

أيي بلكف ٓ يعؾؿ أحدًا ؿرأ بـفام، ثؿ تؽريـره افتحذيـر مـ افؼراءة هبام يدل ظـذ ظـدم 

 رضوه بؼراءهتو دون أن يؽقن دو روايي صحقحي . 

يـدل ظـذ أن افعؿـدة ظــده ظـذ ادسـؿقع  شومل أشؿعف مـ ؿـورئ»وؿقل افػراء : 

 ادؼروء بف ، ٓ هرد ادقاؾؼي فؾغي .

، وىلؾودتـف أكـف مــ ادؼـروء بـف ، رـقيف ظذ وقيزه فؼراءة افؽسـشقب وهؽذا تعؼقى

 وفقس آظتامد ظذ جقاز هفؽ يف افعربقي .

 

 ( .   3/88معوق افؼرعن وىلظرابف ) (1)

 ( .    2/78معوق افؼرعن ) (2)

 ؼـقن ؾؼـرهوا بػتحفـو . اكظـر : افــر ادؿزة هـق ؿـراءة افؽـقؾقغ ، وأمـو افبـوؿـ( . وـس3/127افؽتوب ) (3)

       ( .219( ، وافبدور افزاهرة )2/612)



 

يدل ظذ حرصفؿ ظذ أٓ يؼرأ أحد ىلٓ بـام ورد وثبـً وىلن واهلل أظؾؿ ؾفذا 

 ـون فف وجف شوئغ يف افعربقي . 

افعربقـي ، بـؾ بـام  ؾؽلهنؿ هبذا يمـدون ظذ أن افؼراء ٓ يؼرهون بؽـؾ مـو جـوز يف

 تقؾرت ؾقف افؼوط إخرى .

ويؿؽـ أن ي َبف صـقعفؿ هذا بـودحسزات افتـل جـرج ظــ افؼوظـدة وإصـؾ ، 

ؾعـدمو ُيَبغي أحدهؿ أوًٓ مو ُيؼرأ بف مـ افقجقه ادتػؼي مع افروايي يف افؾػظـي افؼرعكقـي 

حًو دعـوه فًو دو ومقضي يؼع يف هـر مو ؿد يتػـؼ  =و اد تؿؾي ظذ ؿراءات خمتؾػي مقجي

معفو يف افصقرة ، وخيتؾػ ظـفو مـ حقـٌ افؼـراءة هبـو ، وهفـؽ مــ بـوب آحـساز 

ظـفو ، وظدم ؿبقدو ؿراءًة ، وافتؿققز بقـفو وبغ افؽؾـامت افؼرعكقـي حتـك ٓ يـدخؾ يف 

 افؼرعن مو فقس مـف .

ه ااوئزات هـق ؾفذا افتعؼقى مـ ِؿَبؾ همٓء يدفـو بقضقح أن مـ دواؾع هـر هذ

 احلرص ظذ ،ويي افؼرعن وافذب ظـف ، وصقوكتف أن يدخؾ ؾقف مو فقس مـف . 

مـ خالل تلمؾ إمثؾي افتل هـرهو افعؾامء فؾجوئزات افتل مل ُيؼرأ هبو كجد فـذفؽ 

، وـلن ادقرد دـو  فغيً  هذه ااوئزاتؾوئدة دؿقؼي ، وهل تليقد وجف مـ واؾؼً ؿراءتف 

يؼقل : مـ ؿرأ بذفؽ ، وصحً ظـــده افروايـي ، واتصـؾ شــده يف افؼـراءة هبـو ؾنكـف 

ظذ صـقاب ، وؿراءتـف مقاؾؼـي فقجـف مــ إوجـف ا ظرابقـي ، ؾؾقؼـَر ظقــًو بـام يؼـرأ 

  وفقطى كػسًو بام يتؾق، ؾؼد ؿـرأ بام يقاؾؼ ذوط افصحي .

 ومـ أمثؾي هفؽ :

 ژڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  :  ء يف ؿقفــــف تعــــوػؿــــقل افػــــرا -1



 

 .(1)ش وفق رؾع ادثؼول ـام ؿول )وىلن ـون هو ظرَّسة ؾـظرة ( ـون صقابوً »  :[47:إكبقوء]

 وفــق ُؿرئــً » [54احلجــر: ] ژٹ  ڤژ : يف ؿقفــف تعــوػ ؿــقل إخػــش -2

وُحـذؾً  ،بتثؼقؾ افـقن ـون جقدًا ومل أشؿعف، ـلن افـقن ُأدؽؿـً ژٹ  ڤژ

ـــو ــــ رهوس أي كحـــق: افق ـــذ  م ـــام حُت ـــد:  [8ص: ] ژۀ   ہ  ہ  ہ   ژ ء ـ يري

 .(2)شظذا 

بــوفرؾع ، » [34مــريؿ: ] ژڭ  ڭژ : وجــؾ ؿــقل افزجــوج ظـــد ؿقفــف ظــز -3

هــق ؿـقل احلـؼ، ومــ كصــى :  ؾؿــ رؾـع ؾـودعـك: ،بوفـصــى (ؿـقَل احلـؼي )وجيـقز 

 .ش: أؿقل ؿقل احلؼ افذي ؾقف يؿسون أي : ي ؽقنؾودعـك

 هــر مـو وء يفـمـ شـبؼفؿ مــ افعؾؿـ أصحوب ـتى معوق افؼرعند بعض ؿد ُيؼؾي 

تـذى ضـريؼفؿ : ٕكـف يـرى أن هـمٓء افسـوبؼغ أئؿـي أظـالم حُي جيقز فغـًي ومل ُيؼـرأ بـف

 . وُيـفٍ هنجفؿ يف هفؽ

و كصقا ظذ أن ؾالكًو ومـ خالل افـظر يف بعض إمثؾي ادذـقرة كجد أن أصحوهب

 مـ افعؾامء هق افذي هـرهو ووَجففو ، وىلفقؽ أمثؾًي ظذ هفؽ :

ــف تعــوػ: -أ ــد ؿقف ــول افزجـــوج ظـ ــي:ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄژ  ؿ : [13]احلوؿ

ظذ مو مل ُيَسَؿ ؾوظؾف ، وهــر إخػـش )كػخـًي واحـدًة(  ژڄژافؼراءة بوفرؾع يف »

ڦ  ژ:ٓ ، وهــل يف افعربقــي جــوئزٌة ظــذ أن ؿقفــؽ بوفـصــى ، ومل َيــذـر ُؿــرئ هبــو أم

 

 ( .2/215معوق افؼرعن ) (1)

 (.1/255معوق افؼرعن ) (2)

        ( .3/329معوق افؼرعن وىلظرابف ) (3)



 

 . شيؼقم مؼوم مو مل ُيسَؿ ؾوظؾف ... افخ ژڦ

، ؿـول  ژۆژظطػًو ظـذ[ 41]افــقر: ژٴۇ  ۋ ژ»:  ؿول أبق جعػر افـحوس -ب

( بؿعـك مع افطر ، ومل ُيؼرأ بف  . شأبق ىلشحو: : وجيقز )َوافَطْرَ

ره افزجـوج يف معـوق افؼـرعن ، ومل يعؼـى ظؾقـف ؾـجد هـو أن افـحوس ؿد حؽـك مـو هــ

 بقء ، ؾفق هرد كؼؾ دو هـره ؽره .   

ے  چژ: وشـلفً اخلؾقـؾ ظــ ؿقفـف :ؿـول: » بـ افرََّساجٓ جوء يف إصقل -ج

، ؾؼول : ىلكام هق ظـذ حـذ  افـالم ، ؿـول : [ 52]ادممـقن: ژۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵

 .شـون جقيًدا ژےژوفق ؿرأهو ؿورئ 

مع تـقيـ  ژڤژأجوز افػراء افرؾع »ؿول ِؿقام افسـي يف ىلظراب افؼرعن :  -د

ظــذ أن تـــؽقن افؽقاــــى هــل افزيــــي فؾسؿـــوء ، ؿــول : يريــد زَيـوهــو بتزيقـفــو ژڤژ

 . شافؽقاـى

قا ظـذ   وؿد يـؼؾ بعض افعؾامء صقئًو مـ تؾؽ إمثؾي يف ـتبفؿ دون أن يـُسبقهو أو يـُصمل

قهنـو و مـؼقفي ، ـام هق اف لن يف تبـل بعض ادعوق ، وافػقائد ، وآشتـبوضوت افتل يـؼؾأهن

 افعؾامء .  وهذا صوئع واضح يف ـتى ، مـ ؽر ىلشـود ٕصحوهبو

 

 ( . 5/216( معوق افؼرعن )1)

 ( .  3/141فؼرعن )( ىلظراب ا2)

 ( أي شقبقيف .3)

 (.219ص ) افبدور افزاهرة افؽقؾققن ـام يف  وؿد ؿرأهو  ،( 1/271إصقل يف افـحق )( 4)

 ( . 6)افصوؾوت :  ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ ( مـ ؿقفف تعوػ :5)

    ( .335( ىلظراب افؼرعن فؼقام افسـي ص )6)



 

 املبحث الرابع 

 محاذير ذكر ما يجوز لغًة ولم ُيقرأ به 

ؼراءات افتـل اتػؼً أؿقال افعؾامء ظذ أن هذه ااوئزات مـ افؼراءة فقسً مـ اف

يؼــرأ هبــو ، وأَن ظــدم ورود مــو يعضــدهو مـــ إثــر ممــو صــح ؿــراءة مـعفــو أن تؾحــؼ 

بوٕفػوظ افؼرعكقي ؾضاًل ظـ أن يؼرأ هبو ، وىلكـام امتـوزت هـذه إفػـوظ بؿ ـوهبتفو دـو 

 يؼرأ بف يف ـقكـفو متجفي ا ظراب .   

ـام شبؼ يف ادبحٌ وبوفرؽؿ مـ افػقائد افتل يؿؽـ أن تستػود مـ هـر ااوئزات 

افثوفٌ ، ىلٓ أن هــوك بعض ادحوهير افتل تؼع بسبى مو ؿد ُيػفؿ مـ هفـؽ وحيصـؾ 

 مـ افؾبس ، ويؿؽـ أن جُيؿؾ هفؽ يف افـؼوط افتوفقي : 

أَن َؿبـقل افؼـراءة متقؿـػ ظـذ اشـتؼومي  -بسبى جفؾـف  -ؿد يػفؿ بعضفؿ  -1

 -ؾضـاًل ظــ أن تؽـقن متـقاترة - وجففو يف افعربقي ؾؼط ، وٓ ي سط صحي افسـد

وٓ مقاؾؼي فػظفو خلط ادصحػ ، ؾقخرج افؼرعن بذفؽ ظــ ـقكـف تقؿقػقـًو ٓ جيـقز 

 ؾقف آجتفود .

ؿد يؼع ؾقف بعضـفؿ بسـبى مـو يؾتـبس ظؾقـف  ،، ومزفؼ خطقـروهذا  ذور ظظقؿ

   ، ووؾقي معوكقفو .زات، وآهتامم بحؽويتفومـ جَراء آحتـػوء بؿثؾ هذه ااوئـ

ؿد يػتح هذا افصـقع بوب افؼقـوس ، ويؽـقن شـببًو يف ىلحلـو: بعـض إفػـوظ  -2

بوفؼرعن وفقسً مـف، ويؽـقن أيضـًو مـدخاًل ٕظـداء افـديـ بـلن يطعــقا يف افؼـرعن، 

وَيِؾُجــقا مـــ هــذه افثغــرة ، وجيــدوا ؾقفــو مــو يؿؽـــفؿ مـــ حتؼقــؼ مبتغــوهؿ ، وتليقــد 

فقؽـقن دـو  هؿ :اجتفـودوراء افعؾـامء خوضـعي ٔزظؿفؿ بلن هـذه افؼـراءات افثوبتـي 

 فر يف ـتوبف .تس معـك مؼبقل ـام اَدظك هفؽ جقفد



 

ؾؼـد رَد ظؾقفـو افعؾـامء ، وبقــقا  :وفسـو بصدد افرد ظذ مثؾ هذه اف بفي افقاهقـي 

بطالهنو يف ـتبفؿ ، ىلكام مرادكو هـو أن ك ـر ىلػ أن مــفٍ بعـض ادػرَّسـيـ يف ا ـثـور 

ــؾ ضــعػوء افـػــقس ، مـــ هـــر ااــوئزات مــ ـ افؼــراءة مســؾؽ ؿــد يســتغؾ مـــ ِؿَب

ريؿ  تجغ بلؿقال ويتخذوكف حجي يف افقصقل ىلػ أهداؾفؿ يف افـقؾ مـ افؼرعن افؽ

، خوصًي وأن هـوك أمثؾي متعـددة ممـو هــروه مل يعؼبـقا ظؾقفـو بؽقهنـو مل همٓء افعؾامء

 ُيؼرأ هبو .   

امً وتعـيل هـرهو تـوء ىليراد هذه ااوئزات ـيعد بعض افعؾؿ -3 دو ٓ ؾوئدة  ج مل

تعؾقؼًو ظذ ، وحؽويتف يف ـتى افتػسر ٓ ؿقؿي فف وٓ ؽـوء ، يؼقل ابـ ظطقيؾقف

 ژٱ     ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀژ :ؿقفف تعوػ

ٌل يف هذه أيي بذـر جوئزات مل ُيؼرأ هبو، وحؽويي مثؾ هذا يف »:  [6]افبؼرة: وـَثر مؽي

. شـتى افتػسر ظـوء

ـَ أصـحوهبو ىليـراد مـو حتتؿؾـف  وـتى افتػسر افتل مل تذـر هـذه ااـوئزات ومل يـتع

افؼراءات مـ إوجف ا ظرابقي مل يؽـ هفؽ ممو ُيعوب وُيـتؼد ، أو خطًل ُيستدرك ظذ 

 ، أو كؼصًو يماخذون ظؾقف .  أصحوهبو

 

        ( .1/32ادحرر افقجقز ) (1)



 

 املبحث الخامس 
 عالقة ما يجوز لغًة بالقراءات الصحيحة 

 مـ ادعؾقم ظـد افعؾامء أن هـوك ذوضًو فَؼبقل افؼراءة ، وهل : 

مقاؾؼتفو فقجف مـ أوجـف افؾغـي افعربقـي ، شـقاء ــون أؾصـح أم ؾصـقحًو ،  -1

 .  هؿعًو ظؾقف أم خمتؾػًو ؾقف مع ؿقتف

 . ؼتفو فرشؿ أحد ادصوحػ افعثامكقي وفق احتامًٓ مقاؾ -2

، تقاتر ؾقف معؾياًل هفؽ أكف ؿرعن، وههى بعضفؿ ىلػ اصساط افصحي افسـد -3

 . وافؼرعن ٓ يثبً ىلٓ بوفتقاتر

وهبذه افؼوط افتل اصسضفو افعؾامء كجد أن ااوئز مـ افؼراءة ؿد اؾتؼـد افؼـط 

 صحي ا شـود أو افتقاتر .إشود مـ ذوط افَؼبقل ، وهق 

افسـي أن تمخذ افؼراءة ىلها اتصؾً روايتفو كؼاًل وؿـراءًة » :يؼقل ىلشامظقؾ ادروي

 .شوفػظًو، ومل يقجد ضعـ ظذ أحد مـ رواهتو

ي سط أن يؽقن ادؼروء بف ؿد تقاتر كؼؾف ظـ » : ويؼقل ابـ افصالح

.  ...شتف إمي بوفؼبقل ؿرعكًو ، أو اشتـػوض كؼؾف ـذفؽ ، وتؾؼَ ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل 

وبؼل ؿسؿ : »ؼ افرشؿ ومل يلت بف افـؼؾيف صلن مو واؾويؼقل ابـ اازري

ه أحؼ ، ومـ :مردود أيضًو ، وهق مو واؾؼ افعربقي وافرشؿ ومل يـؼؾ افبتي  عف ـؾفذا ردمل

 

 ( .  1/422( ، مـوهؾ افعرؾون )7( ، ىلحتو  ؾضالء افبؼ ص )1/11هذا افؼط بتقشع يف افـؼ )اكظر  (1)

 ( .   13-1/12اكظر هذا افؼط بتقشع يف افـؼ ) (2)

(، مـوهـؾ 6(، ؽقـٌ افـػـع  ص )1/119واكظر حجي افؼوئؾغ بؼط افتقاتر يف : ذح افطقبي فؾــقيري ) (3)

 ( .434-1/431افعرؾون )

 ( .  1/331ر : افزهون يف ظؾقم افؼرعن )اكظ (4)

  ( .1/38اكظر : افـؼ ) (5)



 

بؽر  وؿد ُهــر جـقاز هفؽ ظـ أ ر. ــوئـؿ مـ افؽبـظقـف مرتؽى فعـ، ومرتؽب أصد

. شؿد بـ احلسـ بـ ِمْؼَسؿ افبـغدادي ادؼرئ افــحقي، وـون بعد افثؾثؿـوئـيحـم

 وهذا افذي جَقزه ابـ ِمْؼَسؿ صذوه ، وخموفػ دو ظؾقف افعؾامء .

وؿول ؿقم مـ ادتؽؾؿـغ : ىلكـف يسـقغ ىلظـامل »ؿول افؼويض أبق بؽر ابـ افبوؿالق : 

ىلها ـوكـً تؾـؽ إوجـف صـقابًو يف افرأي وآجتفود يف ىلثبوت ؿراءة وأوجف وأحر  

ــل  ــً أَن افـب ــي ، وىلن مل يثب ــؽ أهــؾ احلــؼ، وأكؽــروه، ملسو هيلع هللا ىلص افعربق ــك هف ــرأ هبــو، وأب ؿ

 . شوخَطموا مـ ؿول بف

روط افتـل ارتضـوهو افعؾـامء مـو ـومـ افدظـووى ادعوسة وافتـل تـطـعـ ؾـل اف 

فؾفجـوت ، وؿـرر ههى ىلفقف ضف حسغ مـ افؼقل بلن مصدر افؼراءات افؼرعكقي هـق ا

وهـو وؿػي ٓ بد مـفو : هفؽ أن ؿقمًو مـ رجول افـديـ ؾفؿـقا أن هـذه »هفؽ بؼقفف : 

افؼراءات افسبع متقاترة ظـ افـبل كزل هبو جزيؾ ظذ ؿؾبف ، ؾؿـؽرهو ـوؾر مــ ؽـر 

صـؽ وٓ ريبــي، ومل ُيَقَؾُؼـقا فــدفقؾ يســتدفقن بـف ظــذ مــو يؼقفـقن شــقى مــو ُروي يف 

 . شأكزل افؼرعن ظذ شبعي أحر »ظؾقف افصالة وافسالم :  افصحقح مـ ؿقفف

واحلؼ أن فقسـً هـذه افؼـراءات افسـبع مــ افـقحل يف ؿؾقـؾ وٓ ـثـر ، وفـقس 

مـؽرهو ـوؾرًا وٓ ؾوشؼًو وٓ مغتؿزًا يف ديـف ، وىلكام هل ؿراءات مصـدرهو افؾفجـوت 

 . شواختالؾفو...

 

 ( .  1/17افـؼ ) (1)

 ( . 1/69)فؾؼرعن آكتصور  (2)

( ، ومسـؾؿ يف بـوب بقـون أن افؼـرعن 4992أخرجف افبخوري يف بوب أكزل افؼرعن ظذ شبعي أحر  برؿؿ ) (3)

  ( .818ظذ شبعي أحر  وبقون معـوه برؿؿ )

 ( . 95ٕدب ااوهع فطف حسغ ص )يف ا (4)



 

ي ٓ صـؽ يف بطالهنـو وخموفػتفـو فؾحـؼ ، وهذه افدظقى افػوشدة ، وافػريي اخلبقثـ

وٓ تستحؼ أن يؾتػً ىلفقفو ، فؽـ مـ بوب ىليـضوح إمر دـ ؿد حيصـؾ ظــده صـؽ 

 بسبى ىلثورة هذه اف بفي يؼول :

ىلن افعؾامء ظذ أن افؼراءات أبعوض افؼرعن وجزء مـف ، وافؼرعن ـؾف بؼراءاتـف  -1

يـوت افؼرعكقـي افدافـي ظـذ هفـؽ افصحقحي مـ ظـد اهلل ، وٓ دخـؾ ٕحـد ؾقـف ، وأ

 ٱٻ  ٻٻٻپپپ ڀ     ڀژ  ـثرة ، ـؼقفف تعوػ :

ڀ  ڀ   ڀ  ژ وجــــؾ: ، وؿقفــــف ظــــز[15]يــــقكس:  ژٺ ڀڀٺ   ٺ  ٺ

 وؿقفــــف شــــبحوكف :[ 5-3]افـــــجؿ: ژٺٺٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿٿٹ  ٹ  ٹ

 ]احلوؿــي: ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ژ

44-46]. 

افطعـ يف اشـتدٓل افعؾـامء ظـذ تـقاتر افؼـراءات افسـبع بحـديٌ إحـر   -2

ؾفذا احلديٌ فف روايوت متعددة م فقرة تدل بؿجؿقظفو ظـذ  :افسبعي أمر مردود 

وبي ـــــ، وأن افصحملسو هيلع هللا ىلص فو ىلػ افـبـل ــبراءات مـَزفي مـ ظـد اهلل ، ومقحك ــــــــأن افؼ

ــقهو مـــتؾَؼــ فؿـاهلل ظؾقــ رضــقان  فؿ ـوهو ظــــوتؾؼــ ،   ملسو هيلع هللا ىلصؿفؿ رشــقل اهلل ــ معؾي

حتك وصؾً ىلفقـو بوفتقاتر ، ممو ٓ يـدع هوًٓ دطعـ ضـوظـ ،   َدهؿـقن وَمـ بعـافتوبع

 أو ت ؽقؽ م ؽيؽ يف ـقهنو تـزياًل مـ حؽقؿ ،قد .

شَؾؿـو أن هذه افؼراءات مصدرهو افؾـفجوت ، ؾام يؼول يف افؼـراءات افتـل ٓ  -3

ـــــؾ:  دخـــــؾ فؾفجـــــي ـــــو   مث ژىژژڃژوژچژ ؾقف

ژو    ژ و   ژھژ  ،ژ ژ و    ژېئژ،  ژ    ژ، 

ژو ژۇ    ژ  وؽرهــو مـــ افؼــراءات افتــل تــدل ظــذ معــوٍن صــتك ،  ژ ،

وخيتؾػ تػسرهو ، وٓ يؿؽـ أبدًا أن ُيعزى اختالؾفو فؾفجوت ، بؾ يؼول دون ريى 



 

س ـؾ افؼراءات دجوت حتك ُيَدظك أن مصدرهو افؾفجوت ادختؾػي، وبؽؾ ثؼٍي : فق

وفق جوز ٕحد أن يليت بام صوء مـ إفػوظ فقؾحؼف بوفؼراءات فبَطؾً ؿرعكقي افؼرعن ، 

 وأكف مـَزل مـ ظـد اهلل . 

فػتح بوب افرأي وآجتفود يف افؼراءة ، ومـدخؾ  أثؿي تؼريرهذه افدظقى  -4

ـل أن ـؾ ـؾؿي يف افؼرعن يؿؽـ أن تؼرأ بقجـف عخـر مقاؾـؼ فؾغـي ـبر فؾؼقوس بام يع

 افعربقي ؾفل مؼبقفي بغض افـظر ظـ صحي شـدهو ، ؾضاًل ظـ تقاترهو . 

هق مو يـ ده أظداء افديـ مــ افطعــ وافت ـؽقؽ يف مصـدر  فعؿر اهلل - وهذا

 ؿلن ىلفقف .  افتؼيع، و ووفي ىلطفوره بصقرة وعؾف متـوؿضًو ٓ ُيقثؼ ؾقف ، وٓ ُيط

   . وأكك دؿ هذا وؿد تؽَػؾ اهلل بحػظف

 وؿد أحسـ اف وضبل ر،ف اهلل ىله يؼقل : 

َضو ُمَتـؽَ ـَؽ َمو ؾِقـــَؾُدوَكـ        ـُؾ       ــَراَءِة َمْدَخ ــل اْفِؼــَوَمو فِِؼَقـوٍس ؾِـ الَ ــِف افري  ػي

 

( ، افؼـراءات افؼرعكقـي 154-151اكظر رد هذه اف بفي بتقشـع يف افؼـراءات وأحؽومفـو ومصـدرهو ص ) (1)
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 املبحث السادس 
 حكم القراءة بما يجوز لغًة 

و ٓ خال  ؾقف أن افؼرعن يمخذ بوفتؾؼل وافسامع ، وأن أفػوطـف  ػقطـي مـؼقفـي مم

فقس ٕحد أن يزيد ؾقفو حرؾًو ، وٓ يـؼص ، وٓ أن يثبـً مـفـو صـقئًو برأيـف ، وٓ أن 

 جيعؾ فؾؼقوس يف هفؽ مدخاًل .

ومـ َثَؿ امتـعً افؼراءة بوفؼقوس ادطؾؼ ، وهق »: يؼقل ا موم ابـ اازري 

فقس فف أصؾ يف افؼراءة ُيرجع ىلفقف، وٓ رــ وثقؼ يف إداء ُيعتؿد ظؾقف، ـام  افذي

يـو ظـ ظؿر بـ اخلطوب وزيد بـ ثوبً ريض اهلل ظـفام مـ افصحوبي وظـ ابـ  ُروي

فؿ ؿوفقا : ـادـؽدر وظروة بـ افزبر وظؿر بـ ظبد افعزيز وظومر اف عبل مـ افتوبعغ أك

ْؿُتؿقه ـ إولافؼراءة شـي يلخذهو أخر ظ ، وفذفؽ ـون افؽثر مـ  ، ؾوؿرهوا ـام ُظؾي

أئؿي افؼراءة ــوؾع وأ  ظؿرو يؼقل : فقٓ أكف فقس يل أن أؿرأ ىلٓ بام ؿرأت فؼرأُت 

. شحر  ـذا ـذا ، وحر  ـذا ـذا 

. شيؼرأ ا كسون بام تعؾؿ ، وفقس برأيف وٓ بوفؼقوس»: ويؼقل أيضًو 

َغ فـو مؽوكي ااوئزات مـ افؼراءات مـ ؿبؾ ، ؾنن ااوئزات مـ ىلها ُظؾؿ هفؽ وتب

افؼراءة وافتل هـرهو بعض افعؾـامء ٓ جيـقز افؼـراءة هبـو ىلضالؿـًو : ىله ىلهنـو فقسـً مــ 

تــف افصــحقحي يف رء ، وىلكــام هــل ـؾــامت م ــوهبي اإفػــوظ افؼرعكقــي ، وٓ مـــ ؿراء

، وؾؼـدت ذضـل صـحي افســد  فؾؼراءات يف صحتفو فغـًي ، وجقازهـو ظربقـًي ؾؼـط 

 ومقاؾؼي ادصحػ .

 

 ( .       1/17افـؼ ) (1)

          ( .211افتؿفقد ص ) (2)



 

 وىلفقؽ مجؾًي مـ أؿقال افعؾامء يف بقون مـع افؼراءة بذفؽ وحرمتف : 

ـَ ظـدك »: ؿول افػراء وافؼراء ٓ تؼرأ بؽؾ مو جيقز يف افعربقي ، ؾال يؼبح

. شت ـقع ممو مل يؼرأه افؼراء ممو جيقز

َتؼرأ بام مل َيؼرْأ بف َمـ هق ؿدوة يف  ؾلمو افؼرعن ؾخطل ؾقف أن»: وؿول افزجوج

. شافؼرعن : ٕن افؼراءة شـي ٓ تتجووز

ؾربام »... يف شقو: ـالمف ظـ تػوضؾ حـؿؾي افؼرعن : وؿول ابـ هوهد

، عربقي مل يؼرأ بف أحد مـ ادوضغدظوه بكه بو ظراب ىلػ أن يؼرأ بحر  جوئز يف اف

. شؾقؽقن بذفؽ مبتدظًو ...

ىلٓ »ظـد هـره دو يك  ومو ٓ يك  يف ثؿقد : ل أبق ظع افػوردوؿو

أكف ٓ يـبغل أن خيرج ظام ؿَرَأت بف افؼراء : ٕن افؼراءة شـي ، ؾال يـبغل أن حتؿؾ ظذ 

زه افعربقي حتك يـضؿ ىلػ هفؽ إثر مـ ؿراءة افؼراء  قي . شمو ُوَ

 

 ( .  1/223معوق افؼرعن ) (1)

   ( .     2/147معوق افؼرعن وىلظرابف ) (2)

 ( . 46افسبعي ص ) (3)

 ( .  2/417احلجي ) (4)



 

 :  يافتوفقىلػ افـتوئٍ  تقصؾً ف:ومجع مودتبعد دراشي هذا ادقضقع 

ىلن أصحوب ـتى معوق افؼرعن هؿ أـثر افـوس اهتاممـًو بـذـر ااـوئزات مــ  -1

 افؼراءة ضبقعًي دجول جصصفؿ ، وتعؿؼفؿ يف افؾغي ، وتبحرهؿ يف ؾـقهنو . 

ن آظتامد ظذ مـو صـح فغـًي ، وشـوغ ظربقـًي مــ افؼـراءة دون أن يؽـقن فـف ىل -2

ٌٍ مردوٌد خموفٌػ دو ظؾقف ظؿؾ افعؾامء .  روايي خطٌل ؾوحش   ، ومـف

زون افؼـراءة دجـرد مقاؾؼتــفو فؾغـي ، وأن دـؿ  -3 مو كسـى ىلػ افؼـراء أهنـؿ جُيَـقي

اجتفودًا ؾقفو  دظقى ـوهبي ، واهتوم بوضؾ : ىله مل يثبً أن أحدًا مـفؿ ؿرأ ىلٓ بـام تؾؼـوه 

 بعًي . وأخذه مـ اد ويخ افثؼوت ، ؾؽوكً ؿراءهتؿ شـًي مت

رة فذـر ااوئزات مـ افؼراءة ،  -4 هـوك مؼوصد شومقي ، وتقجقفوت شديدة مزي

مـفو: احلرص ظذ ،ويي افؼرعن ، وافذب ظـف ، وبقون إوجف افتل مل ُيؼرأ هبو حتك ٓ 

 يغس هبو أحد ؾقلخذ هبو ، ىلٓ ىلها جوء مو يعضدهو مـ افروايي .  

مل ُيؼـرأ هبـو إخـذ بؿـذهى أن افؼـراءة طوهر صـقع افـذيـ أوردوا جـوئزات  -5

 جوئزة بام َيـجقز يف افعربقي، وهذا مردود بام شبؼ، خموفػ فؾؿـفٍ احلؼ . 

ؿ  -6 بعض افعؾؿـوء يرى أكف ٓ ؾوئدة مـ هـر هذه ااوئزات وٓ ؽـوء ، وأن و مل

، ــلن ىليرادهو وتعـيل هفؽ ظـوء ، وفعَؾ هفؽ دو ؿد يسبيبف هـرهو مـ ؾفـؿ ؽـر مـراد 

يػرََّس هذا افصـقـع بوفدظقة ىلػ افؼراءة بام جيقز فغًي وفق مل َيـرد روايـًي ، أو أكـف افطعــ 

زون افؼراءة بوفؾغي ، وأهنو ترجع ٓختقورهؿ .     يف مـفٍ افؼراء بلهنؿ جيقي

ّرَضه ـن مـ أؽػؾ هـر ااوئزات مـ افؼراءة مـ أصحوب ـتى افتػسـر مل يـىل -7

ؼد أكف ترك مو ـون ٓ بد مـ هـره يف بقون معــك أيـي ، وأمـو مــ هفؽ صقئًو ، وٓ ُيعت



 

ب أحد مـفؿ ظذ أخر ، بؾ فؽـؾ مــفؿ  هـرهو مـفؿ ؾؾف مـفجف ومؼصده ، ؾال يثري

قفو أراد مــ ورائــفو اخلـر ، وىلصـوبي احلـؼ ، ؾر،ـي اهلل ظـذ ااؿقـع ،  وجفي هق مقفي

 وجزاهؿ ظـ ا شالم وادسؾؿغ خر اازاء .  

 وأن جيعؾـف خوفصـوً  ،ـوتبف وؿورئـف هبذا افبحٌ يـػع تعوػ أناهلل ويف اخلتوم أشلل 

 فقجفف افؽريؿ.

 وصذ اهلل ظذ كبقـو  ؿد وظذ عفف وصحبف أمجعغ.
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