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 خلص امل
راؾموِت اًمُؼرآكقي، شمـووًمً ومقف مجؾي مـ إمقر شمتعؾؼ  ٌٌ ًمغقيٌّ ذم اًمدِّ هذا سمح

هل فموهرة يمون هلو أصمر قمظقؿ ذم و ، (القرآنية القراءات في )االختيارات سمظوهرة

 : كظرات ذم فوومقزم يمون ، اًمؼراءات اًمؼرآكقي

 سؿقطًمو اًمتحرك سمؿقضمبف.مع حتديد اعمػفقم اًمعؾؿل اعمؼبقل، اًمذي يمون م : داللة االختيار -

ظمتقور مع حتديد اًمػؽمات اًمزمـقي، اًمتل رأى اًمبوطمٌ أن ا : نشأتو - ـ أن يـؼسؿ ِٓ يؿؽ

شمؼسقؿف إمم أكقاع رأى اًمبوطمٌ أكف يؿؽـ أن يـؼسؿ وومؼفو6 سمـوًء قمغم و وومؼفو،

 اعمػفقم اًمذي ؾمود يمؾَّ ومؽمة مـ شمؾؽ اًمػؽمات اًمزمـقي.

يمون ًمؾبوطمٌ وىمػوت أووف ومقفو أمقًرا وىمد  : رجاالتو بعد عصر الصحابة أشهر -

 همػُم ذًمؽ.: طَمققاُُتؿ، وأًمؼوهُبؿ، و ء إقمالم، مـ طمقٌشمتعؾؼ هبمٓ

اء أصحوب و : ضوابطو - سمحٌ ومقفو اًمبوطمٌ أمقًرا ذات أمهقي شمتعؾؼ سمام ىموم سمف اًمؼرَّ

ظمتقورات، يمون ومقفو ًمؾروايي، ِٓ ـد، و ا ىمومقا سمف،  إصََمر  اًمؽؾؿُي اًمَػصُؾ ومقامواًمسَّ

ك و ُأـمؾَؼ غمَّ ومقام ىُمبَِؾ مـ اًمؼراءات، واًمؼدُح اعُمع ()الَعْرضة األخيرةىمد يمون عمو ُيسؿَّ

كف ىمد قُمدَّ مـ ؿمقاذ ومـ صَمؿَّ شمرُك مو ؾمقاهو6 ًمؽق ،()الُقرآنيةقمؾقف مـفو صػُي 

حق.وصؾتفو سمؼضويو اًمؾغي واًمظوهرة،  يمذا أمقًرا أظمرى شمتعؾؼ هبذهاًمؼراءات، و  اًـم

ت هذه ا    ًمظوهرة ومقام أرى سمثالث مراطمؾ:ًمؼد مرَّ

 ـ )مرحلة ِاختيار أبناء البيئة(.ٔ
 القرَّاء(. ـ )مرحلة ِاختيارٕ
 ـ )مرحلة ِاختيار العلماء(. ٖ
ضمً سمصـقع اسمـ اجلزري و    )النشر في ذم يمتوسمف  هـ(488)ت هذه اعمرطمؾي اًمتل شُمقِّ

ظمتقور، سموشمػوق قمؾامء إمي  القراءات العشر( ِٓ عـقلم سملمر اًمؼراءات، اعموظُمتَِؿ أمُر ا

ًٌ مـ  قـو هـوُس قمغم مـَػ اًمــووىم ُيؼرأ هبو ذم أمرهو، ويصح أن ُيَتعبَّد هبو، وصموسم

 ، وظمورضمفو.  اًمصالة
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 املقدمة
صحبف وآًمف، واًمسالم قمغم ؾمقدكو حمؿد، واًمصالة واحلؿد هلل ربِّ اًمعوعملم، 

 سمعد:وأمجعلم، 

ظمتقورات َيْؽَتـُِػفو رٌء مـ ِٓ اجلفقد اًمغؿقض قمغم اًمرهمؿ مـ  ومننَّ فموهرة ا

ًُ ذًمؽ ذم قمدٍد مـ اًمـؼوؿموت اًمتل يموكً طمقل هذا اعمبذوًمي ذم هذا اًمبوب، و ىمد عمس

ًمؽ أن شمتخقؾ ـ أظمل اًمؼورئ ـ يمقػ هل ثلم هلؿ صؾي سمعؾقم اًمؼرآن، وإمر، مع سموطم

ِـّ مـ اًمعؾ قم اًمتل ختص يمتوب اهلل اًمعزيز، احلول مع ُأكوٍس ًمقس هلؿ درايي هبذا اًمػ

ًمتل شمتعؾؼ سمتوريخ هذه اًمظوهرة، ومػفقمفو، ا يتؿثَّؾ ذًمؽ ذم مجؾي مـ إمقر،و

 مو ُكؼؾ قمـفؿ مـ أمقر ختصفو. ء ممَّو ًمف صؾي سمتوريخ رضموهلو، وسمٌمو

إنَّ ممَّو يؼقًمف اعمعـقُّقن ذم اًمـَّتوج اًمِػؽري أنَّ اإلكسون طمقـام يؼرأ ذم قِمْؾٍؿ هذا، و

6 ي قَيعِرُف شمورخَيف قمغم كح ـٍ قمر اًمذي يتحرك ذم شعُر سمؿشوقمَر ىمريبي مـ مشوطمس

يملكَّف يتحرك ذم همرومي مظؾؿي ممؾقءة يتقومُر ًمف ذًمؽ يشعُر و ٓ همرومي ُمضوءة، وطمقـام

سموٕؿمقوء اعُمبعثرة
(1)

 . 

و ًمقسً وًمقدة زمـ و ظمتقورات كستطقع اًمؼقل: إَّنَّ ِٓ سموًمـظر ذم شموريخ فموهرة ا

اء اًمذيـ قُمِروُمقا هبو، يموًمؽسوئل،  ًمقسً أيًضو همػمه ممَـّ ؿموريمف  هذا إمر، وواًمُؼرَّ

ـْ ؿَموَريَمُف صـقَعف هذا. سمؾ هل شمعقد إمم زووًمقدة زمـ اسمـ جموهد، أ ا: َم ٍر ضمدًّ مـ مبؽِّ

ًْ  × إمم قمفد اًمـبل ، قمـدمو يمون ُيؼِرُئ أصحوسمف سمُرظمصي إطمرف اًمسبعي اًمتل ُمـَح

تف6 رمحًي هبو.   ُٕمَّ

ـُ اجل ًْ سمام ىموم سمف اسم ضَم اًمذي  ()النشر في القراءات العشرزري ذم يمتوسمف صمؿ شُمقِّ

ٓ واًمػصوطمي، وهل سمؿـزًمي واطمدة مـ اًمؼرآكقي، طمقى اًمؼراءات اًمعنم اعمتقاشمرة، و

شمؾؽ متثُؾ أصاًل اِكزاطمً قمـف  ويؼطع سملنَّ هذه اًمؼراءة، أوأطمد يستطقع أن جيزم، 

                                       
 .642،  59( يـظر: شمؽقيـ اعمػؽر:1)
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داهو قمغم شمؼديؿ إطمواًمؼراءات إظمرى6 وًمذًمؽ ومال جمول ًمؾؿػووؾي ومقام سمقـفو، 

ـد مو يدقم  إمم ذًمؽ. قأظمرى عمجرد اًمـظر إًمقفو مـ اًمـوطمقي اًمؾغقيي، إَّٓ إذا يمون ذم اًمسَّ

إذا مو ىمول اًمعؾامء سمشذوذ ىمراءة6 ومننَّ أمر ؿمذوذهو يتعؾؼ سمؿقاومؼتفو اًمَعْرَوي و

 -ؼراءاتإظمػمة، وٓ قمالىمي ًمذًمؽ سموًمـوطمقي اًمؾغقيي6 ٕكف مـ اعمػروغ مـف ذم أمر اًم

و يم مـ صَمؿَّ ومنَّنو مـدرضمي ذم وأن شمؽقن قمغم وضمٍف مـ وضمقه اًمعرسمقي،  -ون كققمفوأيًّ

ًْ ًمف ًمغقيًّو،  ًمقختور ىمراءة مو يمقََّنواًمؼورئ مو يمون واًمػصوطمي،   أقمجبتف ومصوطمتفو.وىمد َراىَم

طموؿمو أطمٍد مـ اًمؼراء أن يدور ذًمؽ ذم ظمؾده6 وذًمؽ أنَّ اًمؼراءات اعمتقاشمرة اًمتل 

وضمقه متعددة متغويرة ُمــَْزًمٌي مـ وضمقه اًمؼراءة، هل ضمزء مـ إطمرف اًمسبعي 

يؿؽـؽ أن شمؼرأ سمليٍّ مـفو، ومتؽقن ىمد ىمرأت ىمرآًكو ُمـَْزًٓ 
(1)

هل ًمغوٌت يمؾُّفو و، 

ومصقحي
(2)

، واًمتغوير ومقفو ومضاًل قمغم يمقكف مراقموة ًمؾقاىمع اًمؾغقي ذم ضمزيرة اًمعرب، 

شمؾؽ. وإن  وذه اًمؼراءة، أيمقكف حمووًمي إلوػوء عمسٍي سمقوكقي، ومعـقيي قمغم ه وٓ يعد

ي شمػووت ومقام سمقـفو ومال يعد ه قمـ  ويمون صَمؿَّ ـد وقمؾقِّ أن يؽقن سمداقمل صحي اًمسَّ

جيقز6 ٕكَّف ـموعمو صحَّ اًمسـد، ووًمقس مو يصحُّ ًمغًي  اِكتفوًء،و، اسِمتداًء ×اًمرؾمقل 

ِـّ اًمؼراءات وشمشتفر قمـد قمـ مثؾف طمتك شمـتفل،اًمعدل اًمضوسمط ورواهو  أئؿي وم
(3)

،حتتؿ 

                                       
 .  138اإلشمؼون ويـظر : قمؾقم اًمؼرآن سملم اًمؼمهون، و، 34( طمديٌ إطمرف اًمسبعي  1)

( :)،ىمق1/111معوين اًمؼرآن وإقمراسمف: يـظر: (6) ـٌ ل اًمزضموج قمـ )زًَمَؾ، وَأَزلَّ  (،ويمؾتو اًمؼراءشملم صقاٌب طَمَس

ـ )اًمَؽره ، واًمُؽره(: )ومهو ًمغتون(.   ،1/141اعمعوين :ومػوشمقح إهموين ذم اًمؼراءات   ىمقل اًمؽرموين ذم طمديثف قم

أيمثر مو متثؾ ذًمؽ ذم أئؿي إصقل يموسمـ واشمر إمم ضموكى صحي اًمسـد ، هـوك مـ يذهى إمم اؿِمؽماط اًمتق (8)

 .  1/89اًمبوىمالين، يـظر: اًمـنم: واحلوضمى، 

ؿمتفور، و     ِٓ اعمؼدم  قذم رأيل أن رأهيؿ هوهذا اًمنمط همػم جمؿع قمؾقف قمـد أئؿي ومـ اًمؼراءات اًمذيـ ايِمتػقا سمو

ىمد ذط و » اجلزري ذم شمػـقده هذا اًمنمط :ـ ومرؾمون مقداكف، يؼقل اسموذم ذًمؽ6 َّٕنؿ أصحوب إمر 

أن مو ضموء جملء وزقمؿ أن اًمؼرآن ٓ يثبً إَّٓ سموًمتقاشمر، ومل يؽتِػ سمصحي اًمسـد، وسمعض اعمتلظمريـ اًمتقاشمَر ، 

هذا ممَّو ٓ خيػك مو ومقف ومننَّ اًمتقاشمر إذا صمبً ٓ حيتوج ومقف إمم اًمريمـلم إظمػميـ مـ وأطمود ٓ يثبً سمف ىمرآن. 

ىمطع سمؽقكف ىمرآًكو ؾمقاء ووضمَى ىمبقًمف،  ×همػمه6 إذ مو صمبً مـ أطمرف اخلالف متقاشمًرا قمـ اًمـبل وؿ اًمرؾم

إذا اؿِمؽمـمـو اًمتقاشمر ذم يمؾ طمرف مـ طمروف اخلالف اِكتػك يمثػم مـ أطمرف وواومؼ اًمرؾمؿ أم ظموًمػف، 

 =ه،فر ومسودًمؼد يمـً أضمـح إمم هذا اًمؼقل، صمؿ فمو همػمهؿ،و، ف اًمثوسمً قمـ همٓء إئؿي اًمسبعياخلال
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وضمقد وضمٍف ًمغقي هلو، وإن مل يصؾ إًمقـو. وموًمؾغي ٓ يستطقع أطمٌد مـ اًمعؾامء، 

 اطِمصوئفو: ىمدياًم، وطمديًثو. واًمبوطمثلم أن جيزم سمجؿعفو، و

أومصَح شمريمقًبو، وأضمزَل قمبورة، وىمراءاشمف أرىمك أؾمؾقسًمو، ومع إىمراركو سملن اًمؼرآن، و

إْن يمون يمؾُّ مو ضموء سمف ضموئًزا، وقي، أؾمؾَس ًمػًظو6  ومنكَّف مل يلِت سمؽؾِّ مو جيقز ذم اًمعرسمو

أكػسفؿ إلسمرازه مـ ظمالل  قاًمـحوإمر اًمذي َكَدَب قمؾامُء اًمؾغي  قوَمِسَعُي اًمؾغي ه

اًمتل شُمؾحُظ سمشؽؾٍّ ضمكمٍّ ذم يُمُتبفؿ، ذم ُمؼوسمَؾ كٍص يمريٍؿ ٓ يـبغل  ()التجويزاتفموهرة 

                                       
 .  1/18يـظر ًمؾؿزيد طمقل مو ىموًمف اًمعؾامء طمقل هذا اًمنمط، اًمـنم:  شومقاومؼي أئؿي اًمسؾػ واخلؾػ =

صملم ، واًمػؼفوء، ووذم هذا اًمبوب يذيمر اًمشقخ قمبد اًمػتوح اًمؼويض أن مجوهػم اًمعؾامء مـ إصقًمقلم،       اعُمحدِّ

ي قمؾامء اًمؼراءات ىمد ذهى إمم اؿمؽماط اًمتقاشمر و أكف ٓ يؽتػك ذم صمبقُتو وذم ىمبقل اًمؼراءة اًمصحقحي، قمومَّ

ٓ ُيؾَتػً إمم آرائفؿ، مـفؿ وأكف مل يشّذ قمـ هذا اًمرأي إَّٓ أومراٌد ىمؾقؾقن، ٓ حُيَػؾ هبؿ، وسمصحي اًمسـد، 

إن مل واًمشقخ اسمـ اجلزري ومؼد ذهى إمم آيمتػوء ذم صمبقت اًمؼراءة سمصحي اًمسـد، ومؽل سمـ أيب ـموًمى، 

ويـظر يمذًمؽ: ، 61إدًّمي قمغم طمرمي اًمؼراءة هبو، صيـظر :طمقل اًمؼراءات اًمشوذة، وة، شمؽـ متقاشمر

 .161،166: ( وشمعريػشموريخ )اًمؼراءات اًمؼرآكقي 

ؿمذوذ رأي مـ ذيمر ذط )صحي اًمسـد سمدياًل قمـ أىمقل: إن مو ذيمره اًمشقخ قمبد اًمػتوح اًمؼويض مـ 

ذط وووت ومفؿ اًمعؾامء عمصطؾح اًمتقاشمر، ذًمؽ ًمسببلم: إول: شمػو( أمٌر يصعى اًمػصؾ ومقف6 اًمتقاشمر

اسمـ اجلزري ـ ؿمقخ وأيب ؿمومي، وزم ـ إذ ٓ يعؼؾ أن يؽماظمك قمؾامء أضمالء مـ أمثول مؽل،  وحتؼؼف ـ  ومقام يبد

ٓؾمقَّام أن مـ كص قمغم ذط اًمتقاشمر مـ و، اعمحؼؼلم ذم قمؾؿ اًمؼراءات ـ ذم أمٍر خيص يمتوب اهلل 

اًمعنم قمامَّ اظمتوره أوًمئؽ6  وا ذم اظِمتقورهؿ ًمؾؼراءات اعمروقي ذم اًمسبع، أاعمتلظمريـ مل خيرضمقواعمتؼدملم 

و ًمقس إَّٓ. واًمثوين: إن قمبورات مـ ىمول سمصحي اًمسـد ٓ ختؾ ووسمذًمؽ ومنّن إمر ٓ يعد  قيمقكف ظمالوًمو كظريًّ

، ش×اًمـبل  أن ُيـَؼؾ قمـ اًمثؼوت إمم»مو يؼرب مـف، مـ ذًمؽ ىمقل مؽل:  ومـ ًمقاطمؼ شمػقد معـك اًمتقاشمر، أ

، 16، 1أكف ٓ يثبً ىمرآٌن ُيؼرأ سمف سمخؼم اًمقاطمد، يـظر: اإلسموكي: ومـ ذًمؽ طمديثف قمـ اإلمجوع ذم اًمروايي، و

يمذًمؽ ىمقًمف سموضمتامع اًمعومي قمغم احلرف ويمذا ىمقل أيب ؿمومي سموًمروايي أطمود اًمصحقحي مع آؾمتػووي، و

ومنّكو كعـل  (صحَّ ؾمـدهو)ووىمقًمـو : » اجلزري:، ويمذا ىمقل اسمـ 136 ،131 اعمختور، يـظر: اعمرؿمد اًمقضمقز:

ي شمؽقن مع ذوسمف أن يروي شمؾؽ اًمؼراءة اًمْعدل اًمضوسمط قمـ مثؾف، يمذا طمتك شمـتفل،  ًمؽ مشفقرة قمـد أئؿَّ

اعمراد و» ـك اًمتقاشمر قمـد قمؾامء هذا اًمػـ:ذم فمـل أن هذا ىمريى مـ معو، 1/18يـظر: اًمـنم: شهذا اًمشلن

مجوقمي يؿتـع شمقاـممهؿ قمغم اًمؽذب، مـ اًمبداءة إمم اعمـتفك، مـ همػم شمعقلم قمدد سموعمتقاشمر مو رواه مجوقمي قمـ 

. يـظر : شؾمبعقن ، أىمقال وأرسمعقن ، أ وقمنمون ، أ واصمـو قمنم ، أ وىمقؾ سموًمتعقلم: ؾمتي ، أوقمغم اًمصحقح ، 

 .1/31اإلحتوف:



 (هٖٖٗٔ ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٕٖٔ 

اًمـَّؼُؾ وأن شُمَتَجوَوَز ومقف اًمروايُي 
(1)

 . 

ظم ِٓ ظمتقور وأصحوب ا ِٓ تقورات مـ اًمؼَرَأة ذم اًمعصقر اًمالطمؼي يموكقا يؼقمقن سمو

ًْ وآظمذيـ سمحسبوَّنؿ ىمبؾ يمؾِّ رء هذا إمر6  ؿ ًمقسقا مِمَـّ َمُؽـَ ز مـ ذًمؽ أَّنَّ يعزِّ

كزيوح قمـفو إمم هلجوت أظمرى. سمؾ هؿ  ِٓ اًمؾفجوُت مـ أًمسـتفؿ6 ومقضمدوا مشؼًي ذم ا

وت مجقعفو6 ومام ومِْعُؾفؿ قمـ قمجز، شمتسووى قمـدهؿ اًمؾفجوذم اًمؾغي مؼؾِّدون، 

طمسبام كؼرأ ومقام يمتى أطمُد اًمبوطمثلم (فرعو أصل )اِكطالق مـ ومشؼي، و
(2)

. 

ومنّكف يتؿّثؾ  )ااِلصطفاء اللغوي(وإن يمون هـوك مقٌؾ ذم اًمؼراءات إمم إظمذ سمؿبدأ 

 ضمؼميؾ قمؾقف اًمسالم.و،  ×ذم اعمراضمعوت اًمتل يموكً حتصؾ سملم اًمـبل 

ـْ ُيصـِّػ اًمؼراءات اعمتقاشمرة ـ قمغم وضمف وًمذًمؽ كجد اًمعؾام ء ُيشـِّعقن قمغم َم

د  وأظمرى، أويػووؾ سملم ىمراءة  واًمؼبح، أواخلصقص ـ سمحسى معقور اجلقدة  يردِّ

هذه اًمؼراءة أطمىُّ إزمَّ وهذه اًمؼراءة ٓ أؿمتفقفو، وأًمػوفًمو شمقىمَّػ قمـدهو اًمعؾامء، مثؾ: 

هذه اًمؼراءة مـؽرة، وؼراءة إظمرى، هذه اًمؼراءة أىمقس مـ اًمومـ اًمؼراءة إظمرى، 

ظمطل وموطمش قهو
(3)

 . 

مل َيَسْع أطمًدا مـ إمي ومـ ذًمؽ ومؼد وضمَى ىمبقًُمف،  ×ومؽؾُّ مو صحَّ قمـ اًمـبل »

ه،  أنَّ يمؾَّف ُمـَزٌل مـ قمـد اهلل6 إْذ يمؾُّ ىمراءة مـفو مع إظمرى وًمِزَم اإليامُن سمف، وردُّ

بوُع مو شمضؿـْتف مـ اعمعـك قِمؾاًم و و يمؾِّفو،سمؿـزًمي أيي مع أيي، جيُى اإليامُن هب اشِمِّ

إمم وقمَؿاًل، ٓ جيقز شمرُك ُمْقضِمِى إطمدامهو ٕضمؾ إظمرى فمـًّو أنَّ ذًمؽ شمعورٌض. و

طمقـام أوص أهؾ اًمؽقومي أَّٓ خيتؾػقا ذم اًمؼرآن،  ذًمؽ أؿمور قمبد اهلل سمـ مسعقد 

:  عُي اإلؾمالم ومقف واطمدةيتسوىمط، ومنمي ٓويتـوزقمقا ومقف6 ومنكَّف ٓ خيتؾُػ  ٓو

 يـفك قًموأمُر اهلل ومقف واطمٌد، وىمراُءُتو، وطمدوُدهو، 
ٍ
يمون مـ احلروملم طمرٌف يلمُر سمٌمء

                                       
 .  61اًمؼراءات اًمؼرآكقي :و( يـظر: إطمؽوم اًمـحقيي 1)

   ًمؾديمتقر قمبد اًمػتوح احلؿقز .   (اعمعـكواِكزيوح اًمؾسون اًمعريب: اًمػصقح ، ): ( يـظر ذم ذًمؽ يمتوب 6)

 .  664، 1/123إقمراسمف :و( يـظر : معوين اًمؼرآن 8)



 د. محمد عادل شوك                                     في القراءات القرآنية نظرات في ظاىرة االختيارات

ٕٔٗ 

ظمتالُف.  ِٓ ـْ ىمرأ قمغم ىمراءشمف أَّٓ يدقْمفو رهمبًي وقمـف أظمُر6 يمون ذًمؽ ا أوصوهؿ أكَّف َم

ـْ ضَمَحَد سمحرٍف مـف ضَمَحَد سمف يمؾِّف  شقمـفو، ومنكَّف َم
 (1)

  . 

ؾمتػووي، أومام صم ِٓ ٓ جيقز وىمرأه ومال سُمدَّ مـ ضمقازه،  ×اًمتقاشمر أنَّ اًمـبل  وبً سمو

ـٌ  أن يؼول: إكَّف حل
(2)

ى ذًمؽ، قمغم اًِمتؿسـو اًمعذر عمـ يرو. إَّٓ إذا شمسوحمـو ذم ذًمؽ، 

ًمعؾَّ مراد مـ صور إمم اًمتخطئي أنَّ همػمه أومصُح مـف، وإن يمون و»طمدِّ شمعبػم اًمؼرـمبل: 

شومصقًحو  قه
 (3)

. 

 أيت: قىمد ضموءت مودة هذا اًمبحٌ مقزقمي قمغم اًمـحو هذا ،

  .نظرات في داللة االختيار 
  .نظرات في نشأتو 
  .نظرات في سيرة أشهر رجاالتو بعد عصر الصحابة 
  .نظرات في ضوابطو 
  .ختام القول فيو 

ًُ ومقام أردُت ىمقًَمف، ومف هذا، واهللَ أؾملُل أن أيمقن ىمد  ن.قمؾقف اًمتُّؽالواعمؼِصُد،  قوومؼ

 
                            

 

                                       
)طمقٌ ضموء  11/ 1، وذم اًمـنم :1/491أمحد: : مسـد اإلموم  ـ قمبد اهلل سمـ مسعقديـظر هذا إصمر قم (1)

وهل يمؾفو ـ أي وضمقه اًمؼراءة ـ :) 181عمرؿمد اًمقضمقز ص ؿمومي ذم ا يـظر ىمقل أيبو(. سمؾػظ ىمريى مـف

 (. وإن اظمتؾػً سمعُض طمروومفومتػؼي اعمعوين، 

 . 14/815شمػسػم اًمؼرـمبل :  (6)

 .  14/815شمػسػم اًمؼرـمبل : ( 8)



 (هٖٖٗٔ ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٕٔ٘ 

 ااِلختيار نظرات في داللة

ظمتقوُر: وظمػٌم،  قـمؾُى مو ه قه عموًما ىو: ااِلختيارُ  ِٓ ومِعُؾُف. وىمول سمعُضفؿ: ا

يؿقُؾ إمم واإلرادة مع مالطمظي مو ًمؾطرف أظمر، ويملنَّ اعُمخَتور يـظر إمم اًمطروملم، 

ذي ُيِريده.اعمُِريُد يـظر إمم اًمطرف اًموأطمدمهو، 
(1)

 

و قمـد اعمعـقلمِّ و ِـّ اًمؼراءات ومػُماد سمفأمَّ ذًمؽ اإلموم اظِمتور وأنَّ ذًمؽ اًمؼورئ، »:   سمػ

ًمزمف، واًمؼراءة سمذًمؽ اًمقضمف مـ اًمؾغي طمسبام ىمرأ سمف، ومآصمره قمغم همػمه، داوم قمؾقف، 

ـ ُأظِمَذ قمـف6 ومؾذًمؽ ُأوقَػ إًمقف دون همػمه موىُمِصَد ومقف، وقُمِرَف سمف، وطمتك ُاؿمُتِفر 

، وًمزوٍم، ٓ إووومي اظِمؽماع، ودواٍم، وهذه اإلووومي إووومي اظِمتقور، واًمؼراء،  رأيٍّ

شاضِمتفودو
(2)

. ومُقؼول: اظِمتقوُر ومالن، أو: ىمراءُة ومالن، أو: طَمْرُف ومالن.
(3)

 

ـوء ذم قمٍمل اًمداومع إؾموس ًمالظمتقور إنَّ اًمؾفجي يموكً هوهذا،   اًمصحوسمي مـ أسم

ل قمؾقفو ذم احلرف اعمختور  قبح صحي اًمسـد هاًمبقئوت اًمؾغقيي اًمضقؼي، صمؿ أص اعمعقَّ

ه ذم مرطمؾي أظمرى ٓطمؼي6 وموًمؼورئ ىمد أصبَح  ذم مرطمؾي شموًمقي، صمؿَّ ُأوقَػ إًمقف قمؾقُّ

سمام يتػؼ مع رؾمؿ اعمصحػ6 ووعًػو، وأن معـقًّو ىمبؾ يمؾِّ رء سملمر اًمروايي: ىمقًة 

 سمعد أن اـِمؿلنَّ إمم أمر صحي اًمسـد.

 

                           

                                       
 .26يـظر: اًمُؽؾقَّوت:  (1)

 . 1/16( اًمـنم :6)

 .  192، 191 (وشمعريػشموريخ )( يـظر :اًمؼراءات اًمؼرآكقي 8)



 د. محمد عادل شوك                                     في القراءات القرآنية نظرات في ظاىرة االختيارات

ٕٔٙ 

 رات في نشأتهنظ
اء  و ًمقسً وًمقدة زمـ اًمُؼرَّ ظمتقورات كستطقع اًمؼقل: إَّنَّ ِٓ سموًمـظر ذم شموريخ فموهرة ا

ًمقسً أيًضو وًمقدة وهذا إمر،  ، وهمػمه ممَـّ ؿموريمفاًمذيـ قُمِروُمقا هبو، يموًمؽسوئل

رٍ وزمـ اسمـ جموهد، أ ـْ ؿَموَريَمُف صـقَعف هذا. سمؾ هل شمعقد إمم زمـ مبؽِّ ا: إمم  َم ضمدًّ

ًْ ×قمفد اًمـبل  ، قمـدمو يمون ُيؼِرُئ أصحوسمف سمُرظمصي إطمرف اًمسبعي اًمتل ُمـَح

تف6 رمحًي هبو،  ، هـ(69)ت مو ىمقهلؿ: طَمْرُف ُأيبِّ سمـ يمعى و، إمم قمٍم اًمصحوسمي وُٕمَّ

، سمبعقٍد قمـ هـ(41)ت ، طَمْرُف زيد سمـ صموسمً هـ(86ت)طَمْرُف قمبد اهلل سمـ مسعقد و

 اًمذي كعـقف.معـك آظمتقور 

طمرووًمو يمثػمة ذم جمؾسف اًمنميػ، ×  اًمصحوسمي إضماّلء ؾمؿعقا مـ اًمـبلومفمٓء 

ـُ إؾمالمفو. صمؿ هؿ سمعد ذًمؽ َموًُمقا إمم طَمْرٍف اِرشمضقه مـ  واًمقومقُد شمتؼوـمُر قمؾقف، وشمعؾ

ـَد،  ِصحَتف متحؼؼون ىمطًعو وسمقـفو يـسجؿ مع سمقئوُتؿ اًمؾغقيي سمودئ ذي سمدء6 ٕنَّ اًمسَّ

َأصحُّ مـ ؾمامقمفؿ مشوومفي مـ وتوروه، واِرشمضقه. ومفؾ هـوك ؾَمـٌَد أوصمُؼ، ومقام اظِم

ًمقس سمعد هلجي اعمرء و؟ ومؾؿ يبَؼ طمقـفو إَّٓ َوضَموهُي اًمؾفجي ًماِلظمتقور،  ×اًمـبل 

ٓؾمقَّام أَّنؿ قمرٌب آمـقن مـ اًمؾحـ، يمام ىمول وور كػسف وضموهي يمل خيتورهو، ـاعُمخت

اسمـ اجلزري
(1)

. 

يمون يؼرأ اًمؼرآن قمغم ىمراءة » يًضو أنَّ قمبد اهلل سمـ قمبوس يذيمر اسمـ اجلزري أو

شزيد سمـ صموسمً، إَّٓ صمامكقي قمنم طمروًمو أظمذهو مـ ىمراءة اسمـ مسعقد 
(2)

روي أيًضو و، 

اًمعوًمقي  قأسموقمبد اهلل سمـ قمقوش، وقمبد اهلل سمـ اًمسوئى، وهريرة،  قأسموأكف هق، 

 اًمريوطمل ىمرؤوا قمغم ُأيَبّ سمـ يمعى. 

، قمـدمو ىموم ًمؽ مو يمون مـ صـقع اخلؾقػي اًمراؿمد قمثامن سمـ قمػون صمؿَّ يليت سمعد ذ

اًمـوس قمغم مصحػ يتػؼ مع مو اؾِمتؼرَّ قمؾقف اًمـص اًمؼرآين ذم اًمَعْرَوي  سمجؿع

                                       
 . 1/41ر: اًمـنم : يـظ (1)

 .1/462همويي اًمـفويي :  (6)



 (هٖٖٗٔ ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٕٔٚ 

ح همػم واطمد مـ أئؿي اًمسؾػ  إظمػمة يمام سَّ
(1)

يمون  ذًمؽ أن ضمؼميؾ و، 

ًمؽ ذم أصمـوء اقِمتؽوومف ذوسمام جيتؿع قمـده مـ اًمؼرآن مّرًة ذم يمؾ قموم،  ×يعورُض اًمـبل 

يمون ويـَسُخ مو يشوء، وذم اًمعنم إظمػم مـ ؿمفر رمضون6 ومُقحِدُث اهلُل ومقف مو ؿموء، 

يعِرُض قمؾقف ذم يمؾِّ قمرَوٍي وضمًفو مـ اًمقضمقه اًمتل أسموح اهلُل ًمف أن يؼرَأ اًمؼرآَن هبو، 

 اًمسـي أمو ذموُيؼِرئ سمجؿقع ذًمؽ، وسملمٍر مـ اهلل أن يؼرَأ  ×يمون جيقُز ًمرؾمقل اهلل و

اًمسالم ذم رمضون مـ واًمعوذة ومنكف قموروف ومقف مرشملم، ومؽون اقِمتؽوومف قمؾقف اًمصالة 

أضمؾف  قىمد ومفؿ مـف ُدكُ وأن ذم إمر  ؿمقًئو،  ×شمؾؽ اًمسـي قمنميـ يقًمو، وىمد أطمسَّ 

ث سمذًمؽ اسمـتف وموـمؿي  يمام طمدَّ
 (2)

. 

قمغم مو يمون  ومضالً  شمؽؿـ أمهقُي هذه اًمَعْرَوي ـ ومقام أرى ـ ذم أنَّ ضمؼميؾ و

ذم ظمتوم أمرهو قمغم آظمر مو اؾِمتؼرَّ  ×يػعؾف ذم اًمعرووت إظمرى ىمد أـمؾَع اًمـبلَّ 

تنسيًقا، وما ستكون عليو رخصة و ترتيًبا و منسوًخا، و ناسًخا )قمؾقف أمر اًمؼرآن اًمؽريؿ 
(3)األحرف السبعة فيما بعد(

. 

سمضع آيوت  مو قمدا ×ذم رمضون مـ هذه اًمسـي كزل اًمؼرآن يمؾُّف قمغم اًمـبل و

كزًمً ومقام سمعد ذم إؿمفر إومم مـ اًمسـي احلوديي قمنمة طمتك ؿمفر رسمقع إول، قمغم 

كظًرا ًمؼؾي مو كزل ومقفو وظمالف سملم اًمعؾامء ذم آظمر آيي كزًمً مـف ذم هذه أوكي6 

م اهِمُتِػَر ذم ُمراضمعتف يمام ضموء ذم ومتح اًمبوري سموًمـسبي عمو شمؼدَّ
(4)

. 

ؼ سمؼؾي مو كزل سمؼدر مو يتعؾَّؼ سموًمؽماظمل ذم اًِمتزام رظمصي وذم فمـل أنَّ إمر ٓ يتعؾ

إطمرف اًمسبعي إمم احلدِّ اًمذي ضمعؾ إمي شمؾتؼل قمغم اًمَعْرَوي إظمػمة مـ همػم مو 

ي، أ  قمـًَ. ومشؼَّ

                                       
 . 1/4( يـظر: اًمـنم : 1)

 .181، 82، 81يـظر: اعمرؿمد اًمقضمقز:( 6)

 .ومفـوك ىمقل ىمريى ممَّو أراه سمخصقص مو يمون ومقفو. 45/41يـظر: ومتح اًمبوري:( 8)

 .5/44يـظر: ومتح اًمبوري:( 4)



 د. محمد عادل شوك                                     في القراءات القرآنية نظرات في ظاىرة االختيارات
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يؿؽـ ًمـو ـ مع ومورٍق ذم اًمتشبقف ـ أن ُكؿثَِّؾ طمول هذه اًمعروي سمام يؼول اًمققم ذم و

سمؿقضمبفو ُيـظر إمم مو َكَزَل مـ و. (التنقيحة األخيرة ورة، أالطبعة األخي)قمومل اًمطبوقمي: 

يبؼك كًصو ومو ظَموًمَػفو شُمـػك قمـف صػُي اًمؼرآكقي، واًمؼرآن مـ ىمبُؾ: ومام َواوَمَؼفو سَمِؼَل، 

ؾمتػودة مـف .ويؿثِّؾ مرطمؾي مـ مراطمؾ كزوًمف،  ِٓ ـَ ا  ىمد سملمَّ اًمعؾامُء طمؽَؿف، ومقاـم

ل قمؾقفؿ ٓطمًؼو ذم واًمذيـ ؿمفدوهو مـ اًمصحوسمي إضمالّ  ء هؿ اًمذيـ ؾمُقعقَّ

قمنميـ ؾمـي، يموكً واحلؽؿ قمغم مو اؾمتؼرَّ مـ كصقص اًمؼرآن اًمؽريؿ سمعد صمالث 

 .   × ومقفو سمعثتف

ذم مجعفام اًمؼرآَن،  قمثامن سمـ قمػون وسمؽر اًمصديؼ، قوقمؾقفو اؾِمتـد اخلؾقػتون: أسم

قمتبور ذم هذيـ اجلؿعلم أن إمر ومقفام يمو ِٓ ن سمرئوؾمي اًمصحويب مع إظمذ سمعلم ا

ىمرِب سمقتف مـ وكػسف عمو يمون يؿؾؽف مـ ومِطـي،  قهواجلؾقؾ زيد سمـ صموسمً إكصوري، 

 يمون ضمؾُّ آقمتامد قمؾقف ذم يمتوسمي اًمقطمل طملم كزوًمف. ×سمققت اًمـبل 

مع مالطمظي اًمػرق ذم هذيـ اجلؿعلم، ومجؿُع أيب سمؽر اًمصديؼ يمون ًمؾتقصمقؼ ذم 

سمغض اًمـظر قمـ اإلؿمورة إمم أن ذًمؽ مـفو، اعمصوطمػ إمم ضموكى طمػظف ذم اًمصدور 

وموًمعفد موزال ىمريًبو هبو، وؿمفقدهو موزاًمقا طموضيـ قمغم إهمؾى6 وموعمدة اًمزمـقي ٓ 

يدريمقكف، و، وموًمصحوسمي يعرومقن ذًمؽ  ×شمتعدى أؿمفًرا معدودة مـ ووموة اًمرؾمقل 

 معرووًمو قمـدهؿ. وٓ داقمل ًمإلؿمورة إمم هذا إمر ًمؽقكف مستؼًرا ذم اًمذهـ، و

عربًا، و )صحابًة، وتابعين، َأَمو، وىمد اسِمتعَد إمُر، وـمول اًمعفُد، واظمتؾَط اًمـوُس 
ومريٌؼ مـ همٓء مل يشفدوا هذه اًمعروي مع َمـ ؿمفدهو مـ اًمصحوسمي6 و، ومَولَّدين(

شمؽقن احلوضمُي ىمد أحلًَّ قمغم اًمتليمد مـفو سموًمعقدة إمم اعمصوطمػ اعمقدقمي قمـد أم 

، ومضاًل قمغم اًمتقصمقؼ هلو صموكقي سموًمسامع ممّـ الخطاب( )حفصة بنت عمر بناعمممـلم 

طمقـفو6 وملرؾمؾ  ×موزال قمغم ىمقد احلقوة مـ اًمصحوسمي اًمذيـ ؿمفدوهو مع اًمرؾمقل 

 َكـَْسخفو ذم اعمصوطمػ، صمؿ كردهو إًمقؽ،أن أرؾمكم إًمقـو سموًمُصُحػ  قمثامن إًمقفو: اخلؾقػي

ام ؾمقاه مـ اًمؼرآن ذم ومؽون ًمف ذًمؽ، ومجؿَع مو يمون مـفو ذم مصحػ واطمد، وأَمَر سم
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اعمصوطمػ اخلوصي اًمتل حتقي ؿمقًئو ممَّو كزَل مـ اًمؼرآن مـ ىمبُؾ، وٓ شمتػؼ معف 

ف سمؿصحػ إمم  يمؿصحػ اسمـ مسعقد  َة مصوطمػ، ومقضمَّ أن حُيرق، وكسَخ مـف قمدَّ

مصحػ إمم مؽي، وشمرك ومصحػ إمم اًمشوم، ومصحػ إمم اًمؽقومي، واًمبٍمة، 

 )الُمصحفيؼول ًمف  مصحًػو أسمؼوه ذم دار اخلؾقػي،أمسؽ ًمـػسف ومصحًػو سموعمديـي، 
سمحسى أرضمح أراء، وسمام يتػؼ قمؾقف واىمع احلول  ()ستة6 وهبذا يؽقن قمددهو اإلمام(

مـ طمقٌ اإلؿمورُة إمم مقاوع اخلالف ومقام سمقـفو ذم اًمؽتى اًمتل قُمـقً سملظمبور 

اعمصوطمػ 
(1)

و ظموًمػفو شمرك موىمد أمجعً إمي قمغم مو شمضؿـتف هذه اعمصوطمػ، و »،

إسمدال يمؾؿي سملظمرى ممَّو يمون ملذوًكو ومقف شمقؾمعي قمؾقفؿ، ومل يثبً وكؼص، ومـ زيودة 

.شصمبقشًمو مستػقًضو أكف مـ اًمؼرآن قمـدهؿ
(2)

  

ىمد طمسؿ أمر اخلالف سملم اعمسؾؿلم ذم  وسمذًمؽ يؽقن اخلؾقػي قمثامن سمـ قمػون 

ىمد أمجع ووشمف اعمختؾػي، مَحََؾفؿ قمغم مو َكَزَل مـ اًمؼرآن سمؽقػقَّ ووضمقه ىمراءة اًمؼرآن، 

قمغم اًمرؾمؿ اًمذي يَمَتَى سمف اخلؾقػٌي قمثامُن اًمؼرآَن ُمشتؿاًل قمغم اعُمسَتِؼرِّ مـ  اًمصحوسمُي 

ٌي ىمطعقَّي وإطمرف اًمسبعي ذم اًمَعْرَوي إظمػمة،  ٓ ريَى ذم أن إمجوع اًمصحوسمي طمجَّ

ًْ مودة اخلالف سملم اعمسؾؿلم،  .أوضمبً اًمعؿَؾ سموًمرؾمؿ اًمعثامينوطَمَسَؿ
(3)

  

وسمعد ذًمؽ يؾقُح أمومـو قَمٍْمُ اًمتوسمعلم اًمذي أظمَذ ومقف آظمتقوُر ُيطِؾُّ سمؼقة قمغم َيِد 

اء مـ صحوسمي رؾمقل اهلل  ، ×قمؾامء اًمؼراءة مـفؿ، اًمذيـ أظمذوا ىمراءاُتؿ قمـ اًمُؼرَّ

اًمؼراءات إطموديي وذم هذه اعمرطمؾي سمدأ اًمتؿققز سملم اًمؼراءات اًمصحقحي اًمبوىمقي، و

مقاومؼي اًمرؾمؿ اًمعثامين.وهذا اًمتؿققز أؾموؾمف اًمتؾؼل، وويمي، اًمشوذة اعمؽمو
(4)

  

                                       
قم مصوطمػ ؾي إمم إمصور : اعمؼـع ذم معرومي مرؾمقمدد اعمصوطمػ اعمرؾمويـظر سمشلن أمر هذيـ اجلؿعلم ،  (1)

اًمصػحوت اًمتل أؿمور ومقفو إمم مقاوع اخلالف ذم هذه اعمصوطمػ طمقٌ و، 169، 4،5أهؾ إمصور : 

 . 1/189اإلشمؼون : وذيمرهو سملؾمامئفو ، 

 . 1/3( اًمـنم : 6)

 .164يـظر : مبوطمٌ ذم قمؾقم اًمؼرآن :  (8)

 .12 يـظر : مؼدموت ذم قمؾؿ اًمؼراءات: (4)
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 تأحمد بن موسى،)صمّؿ شمتقامم سمعد ذًمؽ آظمتقورات يمثرة6 ممّو ضمعؾ اسمـ جموهد 

 قمشفقر مـفو، ومو ه قيؿقِّز سملم مو هويستعرض واىمع اًمؼراءات ذم قمٍمه،  (ىـٕٖٗ

اًمؼّراء طمقى ىمراءات  لقراءات()السبعة في اأىمؾُّ ؿمفرة، وملًمَّػ يمتوسمف اًمذائع اًمصقً 

ىمد ضمعؾ و،  اعمشفقرةواًمؼراءات اًمصحقحي،  أصبحقا ومقام سمعد مـ أصحوب اًمذيـ اًمسبعي،

ظمتقوره هذا وقاسمط شمتؿثؾ ذم أيت ِٓ : 

 .× أالَّ يقرأ القارئ بوجٍو يراه جائًزا في العربية، من غير سند عن النبي . أ

 أالَّ يقرأ بقراءة قارئ غير مجمع عليو. . ب
 يلظمذ هبذيـ اًمنمـملم6 ومقستحسـ ًمـػسف طمرووًمو معقـي، ومنَّنو شمعدُّ طمرووًمو ومـ مل

هل همػم داظمؾي ذم ىمراءة اًمعقام مـ أهؾ وؿموّذة، رويً قمـ سمعض إوائؾ مـػردة، 

يمؾِّ مٍم
(1)

َؿْقَػع إمم اًمشذوذ عمو ومقفو مـ كظر  6 وهلذا ُكِسَبً اظِمتقورات حمؿد سمـ اًمسَّ

ل اًمبٍمي، يمذا احلول مع أيب اًموذم اًمسـد،  امَّ قمقسك سمـ وإسمراهقؿ سمـ أيب قمبؾي، وسَّ

 مػورىمي هلو. وقمؿر، عمو ذم اظِمتقوراُتؿ مـ خموًمػي اًمعومي، 

ـْ ارشمه ىمراءُتؿ ظمومتُي  وهمٓء اًمسبعي اًمذيـ اظِمتورهؿ اسمـ جموهد هؿ َم

ـُ اجلزري اء اًمثالصمي أظمريـ  (ىـٖٖٛمحمد بن محمد، ت) اعمحؼؼلم اسم إمم ضموكى اًمؼرَّ

، )النشر في القراءات العشر(ذًمؽ ذم يمتوسمف اًمشفػم و، (المتمِّمين العشرة)وملم سمـ اعمعرو

ظمتقورات قمؿقًمو،  ِٓ ضَمً سمف مرطمؾي ا َؼًي  )ثمانين(ىمد طمقى واًمذي شُمقِّ ـمريًؼو حمؼَّ

د مـ سمقـفو ـُمُرىًمو،  دة ًمؽؾِّ ىمورئ مـ همٓء وًمؾؼراءات اًمعنم، ضمرَّ أؾموكقد حمدَّ

سلًمي اًمروايي قمـ يمؾٍّ مـفؿ، واًمطرق هلمٓء اًمرواةأقمود اًمتليمقد قمغم مواًمعنمة، 
(2)

 ،

هـوك اشِمػوق قمغم سمؼوئف مستؼباًل6 ٕن ومعؾف وومو يزال هذا إمر ىموئاًم إمم يقمـو هذا، 

وا ًمؾبخوري  وه قمغم صـقعف هذا، مثؾام أىمرُّ هذا ىمد طموز قمغم ِروو قمؾامء إمي، وملىمرُّ

                                       
 .43يـظر ًمؾقىمقف قمغم صـقع اسمـ جموهد : اًمسبعي:  (1)

يمون ضمؾُّ اقمتامد اًمـوس واًمؾذيـ ؾمبؼوه ـ  (اًمتقسػمواًمشوـمبقي، ). ذم طملم أن يمؾ مو ذم 1/13يـظر: اًمـنم:  (6)

 قمؾقفام ـ أرسمعي قمنم ـمريًؼو.
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 طموز قمغم صمؼي إّمي، ومورشمَضْقا صـقعف ذم أمر احلديٌ اًمنميػ6 ومؽال اًمَعَؾَؿلم

 .× ؾُمـَّي كبقف حمؿدواًِمتزمقمهو ذم ُريمـل ديـفؿ: يمتوب اهلل، وقمؿؾفام، 

اء اًمعنمة  مـ أصحوب اًمؼراءات اًمصحقحي، واعمؼبقًمي وسمذًمؽ أصبح همٓء اًمؼرَّ
(1)

 ،

 : اًمتل شمقاومرت ومقفو أريمون صمالصمي، هل

 . × صحة سندىا عن رسول اهلل أ .

 ِاحتمااًل. ولو أحد المصاحف العثمانية،  موافقتها رسمب. 
(2)ِبَوْجوٍ  ولو ج. موافقتها اللغة العربية، 

.   

ؼً ومقفو هذه اًمنموط اًمثالصمي ىُمبَؾً،  ت ىمراءة ىُمرآكقي، ُيؼرأ هبو وومليَّام روايي حتؼَّ قمدُّ

ىمقل قمومي اًمعؾامء يمام  قذم اًمصالة، وظمورضمفو، وٓ ظمالف قمـد اًمعؾامء ذم ذًمؽ، ومف

ذيمر اًمصػوىمز
(3)

اًمؼرآن اًمذي دمقز سمف اًمصالة »ويمام أؿمور إمم ذًمؽ اسمـ قموسمديـ: ، 

ي اًمتل سمعٌ هبو قمثامن  قسموٓشمػوق: ه إمم إمصور،  اعمضبقط ذم مصوطمػ إئؿَّ

ي اًمعنمة، وه قهو شمػصقاًل6 ومام ومقق وهذا اعمتقاشمر مجؾًي  قاًمذي أمجع قمؾقف إئؿَّ

                                       
ف قمغم آراء أهؾ 6 ًمؾقىمق 1/84يـظر يمذًمؽ :و، 1/14يـظر ًمؾقىمقف قمغم صـقع اسمـ اجلزري :اًمـنم:  (1)

ًمعطور، صوطمى أيب اًمعالء اهلؿداين اويموًمبغقي اعمػن،  اًمؼراءات:واجلامقمي مـ قمؾامء اًمتػسػم، واًمسـي 

اًمذيـ اِرشمضقا ومعؾ همٓء اًمؼراء اًمعنمة، ومؼد  (1/8همويي آظمتصور ذم ىمراءات اًمعنمة أئؿي إمصور :)

ً وأن اًمرأي أكف إذا مو صمبتً ىمراءة ًمغػمهؿ، اشمػؼً إمي قمغم اظِمتقورهؿ ذم ىمراءُتؿ، مع اًمتـبقف قمغم  صحَّ

وومؼ اًمنموط اًمتل صحً هبو ىمراءات ومنكف ٓ وػم مـ اًمؼراءة هبو يمام يػتل إموم قمٍمه أمحد اسمـ شمقؿقي يمام 

 و، أ1/85اًمـنم :  يـؼؾ اسمـ اجلزري رأيف ذم اجلقاب قمغم مـ أراد أن حيٍم إطمرف اًمسبعي سمعدد معلم.

مل شمثبً قمـده، يمؿـ يؽقن ذم سمالد اإلؾمالم سموعمغرب، وًمؽـ مـ مل يؽـ قموعمًِو هبو ، أو»يمام يؼقل اسمـ اجلزري: 

مل يتصؾ سمف سمعض هذه اًمؼراءات6 ومؾقس ًمف أن يؼرأ سمام مل يعؾؿف، ومننَّ اًمؼراءة يمام ىمول زيد سمـ صموسمً وهمػمه،  وأ

ؾمتػتو×  ـ إول، يمام أن مو صمبً قمـ اًمـبلؾُمـَّي يلظمذهو أظمر قم ِٓ ذم أكقاع وطموت ذم اًمصالة، مـ أكقاع ا

ـٌ ُينمُع اًمعؿُؾ سمف عمَـ قَمؾَِؿُف ، وصػي صالة اخلقف، واإلىمومي ، وصػي إذان  ـْ وهمػم ذًمؽ . يمؾُّف طَمَس و َم أمَّ

ـْ قَمؾَِؿ مو ملْ وملْ يعَؾْؿ سمغػمه ومؾقس ًمف أن يعِدَل قمامَّ قمؾَِؿُف إمم مو مل يعَؾْؿ ، وقَمؾَِؿ كققًمو ،   ًمقَس ًمف أن ُيـؽر قمغم َم

 .    1/49. اًمـنم :  شوٓ أن خُيوًمِػفيعؾْؿف مـ ذًمؽ ، 

 .1/5يـظر : اًمـنم :  (6)

 .13يـظر : همقٌ اًمـػع ذم اًمؼراءات اًمسبع : (8)



 د. محمد عادل شوك                                     في القراءات القرآنية نظرات في ظاىرة االختيارات

ٖٕٔ 

 ،  ٕكَّف ظموًمَػ رؾمَؿ اعمصوطمػ ًمعنمة،ا مو وراء إكَّام اًمشوذُّ واًمسبعي إمم اًمعنمة همػم ؿموذٍّ

يمون َكَؼؾُتفو قًموضموء قمـ ـمريؼ أطمود، وشمؾؽ اًمطريؼ ٓ يثبً هبو اًمؼرآن، واًمعثامكقي، 

 مو قهو وظمّط اعمصحػ. يمون مقاومًؼو اًمعرسمقي،قًمو يمقَّنو ممَّو ظَمَرَج قمغم اإلمجوع،صمؼوٌت6 

شاًمشوّذ ومقام روي مـ إطمرفو ،اًمذي وَمَصَؾ ذم أمر اًمتقاشمر ذهى إًمقف اسمـ اجلزري،
(1)

 .

ومقام اؾِمتؼرَّ قمؾقف رأُيف يمام ضموء ذم: اًمـنّم
(2)

اعُمـِجدو، 
(3)

ه قمؾقف اًمعؾامء،  قهو.  أمر أىمرَّ

ي ضمقاًل سمعد ضمقؾو  ارشمضْتف إمَّ
(4)

. 

قمغم  ٓ يعـل ظمروضًمو ()القراءات العشر وأ ،()القراءات السبع إنَّ إـمالق مصطؾح

شمف مـ ىمراءات ؾمبعلم مـ ـ اظمتور ىمراءـيمام ؾمـرى  ـراءة6 ومـوومع ـمػفقم آظمتقور ذم اًمؼ

يمذا ومعؾ قموصؿ، ويمذا محزة اظمتورهو مـ جمؿقع ىمراءات ؿمققظمف، و اًمتوسمعلم،

ىمد يمون قمؾامء وهمػمهؿ مـ اًمؼّراء اعمعدوديـ ذم اًمعنمة. وقمؿرو،  قأسمواًمؽسوئل، و

ذم  ()االختيارح اسمـ اجلزري يستخدم مصطؾ قاًمؼراءات قمغم درايي مـ ذًمؽ6 ومفذا ه

اء راءاتىم وصػ ()اظمتقور محزةاًمسبعي، ومقؼقل: اًمؼرَّ
(5)

اظمتقور كوومع(و) ،
(6)

 ،

                                       
، ًمؾقىمقف قمغم طمؽؿ اًمؼراءات اًمشوذة يـظرو، 1/424د اعمحتور قمغم اًمُدّر اعمختور( :طموؿمقي اسمـ قموسمديـ )ر (1)

، واإلشمؼون : 5/ 1اًمـنم : و، 136،141، 131اعمرؿمد اًمقضمقز : و،45، 41مو ىمقؾ ذم ىمرآكقتفو : اإلسموكي : و

شمقضمقففو مـ واًمؼراءات اًمشوذة و،  (طمؽؿ آطمتجوج سموًمؼراءة اًمشوذة قمـد إصقًمقلموسمحٌ ) ،124/ 1

 . 36، 31مؼدموت ذم قمؾؿ اًمؼراءات: و، 15، 11ًمغي اًمعرب : 

ظموًمػ وصحَّ وضمُفف ذم اًمعرسمقي ، كؼؾف  قمـ أطمود، و مو صحَّ »، يؼقل اسمـ اجلزري : 1/14ـنم : ( يـظر : اًم6)

ٓ ُيؼرأ سمف ًمعؾتلم : إطمدامهو أكف مل يمظمذ سمنمجوع . إكام ُأظمذ سملظمبور أطمود ، وظمط  اعُمصحػ 6 ومفذا يؼبؾ ، 

  ُيؼطع قمغم ُمغقَّبفاًمعؾي اًمثوكقي أكف خموًمػ عمو ىمد ُأمجع قمؾقف 6 ومالوٓ يثبً ىمرآن  يؼرأ سمف سمخؼم أطمود . و

 . شوًمبئس مو صـع إذا ضمحدهٓ يؽػر مـ ضمحده ، قمغم صحتف ٓ جيقز اًمؼراءة سمف، ومو مل ُيؼَطع وصحتف ، و

اًمؼسؿ اًمثوين مـ اًمؼراءة اًمصحقحي : مو واومؼ اًمعرسمقي ، » ، يؼقل اسمـ اجلزري : 13رئلم : : مـجد اعمؼ( يـظر8)

ذًمؽ  قكحوإسمدال يمؾؿي سملظمرى ، وكؼص ، وظموًمػ اًمرؾمؿ يمام ورد ذم اًمصحقح مـ زيودة وصّح ؾمـده ، و

ًمؽقَّنو ؿمّذت  ه اًمؼراءة شُمسّؿك اًمققم )ؿموذة(6 ومفذ، وقمؿر ، واسمـ مسعقد ، وهمػمهؿممَّو ضموء قمـ أيب اًمدرداء 

ٓ ذم همػمهو  ،ع قمؾقف، وإن يمون إؾمـودهو صحقًحوقمـ رؾمؿ اعُمصحػ اعمُجؿ  .شومال دمقز اًمؼراءة هبو ذم اًمصالة، و

ا أشمؼـ اإلموم اسمـ اجلزر»ًمسققـمل ُمثـًقو قمؾقف: .يؼقل ا35/ 1اإلشمؼون :  (4)  .شي هذا اًمػصؾ ضمدًّ

 .626/ 1همويي اًمـفويي :  (1)

 .881، 6/ 6همويي اًمـفويي :  (2)
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(واظمتقور أيب قمؿر)و
(1)

(ؽسوئلاظمتقور اًم)و، 
(2)

. 

، ويمون يراد هبام اًمطريؼي )الَحرف(ىمدياًم، ُيرادف مصطؾح  )القراءة(ومؿصطؾح 

بؾ ممَـّ قمال ؿملَُّنؿ ذم أمر اًمتل ىمرأ هبو اًمصحوسمي إضمالَّء اًمذيـ أذكو إًمقفؿ مـ ىم

ًمذًمؽ كؾحظ اعمصـِّػلم يؼقًمقن: ىمراءة زيد و،  ×إىمرائف قمـ اًمـبل وروايي اًمؼرآن، 

ُأيبِّ سمـ واحلول يمذًمؽ مع قمبد اهلل سمـ مسعقد، وسمـ صموسمً، يمام يؼقًمقن: طمرف زيد، 

 . همػمهؿ ويمعى، 

و مصطؾح  ًمؼراءات مـ ومؼد ُأـمؾؼ ًمؾدًٓمي قمغم مو ىموم سمف قمؾامء ا ()االختياروأمَّ

اًمتوسمعلم، اًمذيـ شمؾؼقا ىمراءاُتؿ قمـ اًمصحوسمي إضمالَّء قمغم اظمتالف مصودرهو، 

ًْ إًمقفؿ، وقُمِروُمقا هبو، ويمذا احلول مع قمؾامء و اظمتوروا مـ سمقـفو ىمراءة ارشمضقهو6 ومـُِسب

 ممَّو ُرِوَي قمـ 
ٍ
اًمؼراءات مـ شموسمعل اًمتوسمعلم، اًمذيـ مل خيرضمقا ذم اظمتقورهؿ قمـ رء

 ـ ىمراءات ىمرآكقي. اًمصحوسمي م

اء  وشمشؿؾ هذه اعمرطمؾي مـ مراطمؾ آظمتقور ذم اًمؼراءات مـ ُصـِّػقا ذم اًمؼرَّ

بعي، أ  ٓطمًؼو. تفؿشمرمجقمغم أمقرذم  ؼػاًمعنمة، اًمذيـ ؾمـ واًمسَّ

اًمغوًمى ذم  قيمون ه ()القراءة إَّٓ أنَّ اعُمالطمظ ذم هذه اعمرطمؾي أن مصطؾح

 )االختيار(مـ اًمؼّراء اًمعنمة، أّمو مصطؾح  آؾمتعامل، ومؽون يطؾؼ هموًمًبو قمغم شمسعي

ـقع ظمؾػ ـ اًمؼورئ وملىمؾُّ اؾمتعامًٓ مع همٓء، إمم ضموكى إـمالىمف مـػرًدا قمغم ص

، صمؿَّ أظمذ هذا اعمصطؾح يشؼُّ ـمريًؼو ًمف ومقام ىموم سمف (اظمتقور ظمؾػ) اًمعوذ ـ ومقؼول

 قُمبقد، اظمتقور أيب)همػمهؿ مـ أصحوب آظمتقور اعمتلظمريـ، وملصبح طمقـفو يؼول: 

(مو إمم ذًمؽوورش، ووأيب طموشمؿ، واًمرؤاد، واًمقزيدي، 
(3)

 . 

                                       
 .811/ 1همويي اًمـفويي :  (1)

 . 6/62همويي اًمـفويي :  (6)

 =،851، 842،844يـظر يمذًمؽ : اإليضوح ذم اًمؼراءات اًمعنم: و، 44: يـظر : أسمحوث ذم قمؾقم اًمؼرآن (8)
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  ة شهرر رااالته عدد صرر الرااعةنظرات في سري
 : -ُمرتَّبون زمنيِّا -)الُقرَّاء العشرة( ـمعروفون بأصحابو ال -أ 

وومقام يليت إـمالًمي قمغم أصحوب آظمتقور، اًمذيـ شمقاومؼ اًمعؾامء قمغم شمسؿقتفؿ 

 ، وهؿ: شرة()القرَّاء الع
، قمبد اهلل سمـ قمومر سمـ يزيد سمـ متقؿ سمـ رسمقعي اًمَقحُصبّل، شموسمعل ابن عامر.1

اكتؼؾ إمم دمشؼ سمعد وذم إردن،  ،ذم اًمبؾؼوء، ذم ىمريي رطموب (هـ4) ضمؾقؾ، وًمد ؾمـي

(، اًمدرداء )قمقيؿر سمـ قمومر قومتحفو، أظمذ اًمؼراءة قمـ قمدد مـ اًمصحوسمي، مـفؿ: أسم

، (هـ114)اًمشوم، شمقذم ذم دمشؼ ؾمـي صمؿ صور ومقام سمعد مؼرئ اعمغػمة سمـ أيب ؿمفوب، و

 راويوه ذم اًمؼراءة مهو:

ؾؿل، ـ ِهَشوم سم  .  (هـ641)ت ـ قماّمر سمـ ُكَصػْم اًمسُّ

.(هـ646)ت أمحد سمـ سمشػم اًمؼرر، اًمدمشؼل، ـ اسمـ ذيمقان: قمبد اهلل سمـ 
(1)

 

. اظمُتِؾَػ ذم كسبتف، قمبد اهلل سمـ يمثػم سمـ قمبد اعمطؾى، اًمداريُّ اعمؽ ،بن كثيرا .6 لُّ

ومؼقؾ كسبي إمم سمـل اًمدار سمـ هوكئ سمـ طمبقى سمـ ُكامرة، وهؿ سمطـ مـ خَلْؿ، مـ 

اًمؼحطوكقي
(2)

وم ىمقؾ إمم )َداِريـو،  مَّ ( مقوع سموًمبحريـ، وهل أن شموسمعي عمـطؼي اًمدَّ

هل وُمْرَويٌ وذم اعمـطؼي اًمنمىمقي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي6 
(3)

قمغم اًمبحر يمون  

و6 قهواًمطِّقى مـ اهلـد، وؾى إًمقفو اعمسؽ جُي  ل اًمعطور دِريًّ يمون قمطَّوًرا، واًمعرب شُمسؿِّ

ٕن اًمعطقر قمـد اًمعرب يموكً دمؾى مـفو
(4)

صور و، (هـ41). وًمد ذم مّؽي ؾمـي 

                                       
، 62،45، 14، 6/ 6، و:  626،811، 144،  114، 142/ 1اًمغويي : و، 1/121همويي آظمتصور : و=

 .  14مصطؾح اإلؿمورات :و، 843، 834، 881، 869، 654، 634، 144

، 631، 634/ 1ُتذيى اًمتفذيى: و، 5، 2، 1اًمتقسػم : و، 161يـظر ًمؾقىمقف قمغم شمرمجتف: اًمتبٍمة:  (1)

ًمطوئػ و، 141، 144/ 6اًمـنم: و، 468/ 1همويي اًمـفويي: و، 445ال: اًمؼسؿ اًمثوين: مقزان آقمتدو

 . 664/ 4إقمالم : و، 196،  1/51اإلؿمورات : 

 .839/ 1معجؿ ىمبوئؾ اًمعرب: و ،1/33: اإلىمـوع : (يـظر ًمؾقىمقف قمغم أمر اًمـسبي إمم )خلؿ (6)

ُػـ . يـظر: خمتور (8)  ومرض(.)مودة  اًمصحوح: اًمُػْرَوي قمغم اًمبحر: حَمطُّ اًمسُّ

 )مودة : دور( .4/138، دراؾمي اعمحؼؼ ، وًمسون اًمعرب : 1/33يـظر : اإلىمـوع :  (4)
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ىمويض اجلامقمي هبو، وإمومفؿ ذم اًمؼراءة ،وىمد ًمؼل هبو قمدًدا مـ اًمصحوسمي، أظمذ اًمؼراءة 

ـ يمعى، وقمؿر سمـ أظمذ قمبد اهلل قمغم ُأيبِّ سموعمخزومل، قمـ قمبد اهلل سمـ اًمسوئى ا

مقمم قمبد اهلل سمـ )درسموس و، يمام أظمذ قمـ جموهد سمـ ضمؼم، × اخلطوب، قمـ اًمـبل

،  ×زيد سمـ صموسمً، قمـ اًمـبل و، وأظمذا قمـ اسمـ قمبوس، قمـ ُأيبِّ سمـ يمعى، (قمبوس

 ، راويوه ذم اًمؼراءة مهو: (هـ169)شمقذم ذم مؽي ؾمـي 

ة ي: أمحـ اًمَبزِّ     .(هـ619)ت د سمـ حمؿد سمـ أيب سمزَّ

.( هـ651)ت مل ـ ىُمـُْبؾ: حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اعمؽل، اعمخزو  
(1)

 

، اًمؽقذم.] واًمـَُّجقد: سمـقن مشددة مػتقطمي، ظمالوًمو عمو عاصم بن أبي النَُّجود.8

يـطؼف سمعض اًمـوس سمـقن مشددة مضؿقمي [6 كسبي إمم مفـي يمون يتعوـموهو أسمقه قمغم 

احلَْشق، واًمَبْسط، ووموًمعرب شمؼقل: اًمـَُّجقد ًمؾذي ُيعوًمٍ اًمـُُّجقد سموًمـّػض، مو يبدو، 

د هبو اًمبققت، ومُتؾبَّس طمقطوَّنو و اًمتَّـضقد. ذم طملم أن اًمـُُّجقد: هل اًمثقوٌب اًمتل شُمـَجَّ

َد اًمبقً: سمَسَطُف سمثقوٍب َمْقؿمقِّي. وشُمْبَسط، و اًمتَّـْجقد: اًمتَّْزيلموكجَّ
(2)

 إذا ؾمؾَّؿـو ضمدًٓ و. 

( ومؼد شمؽقن اًمـِّسبي مـ سموب اإلووومي إمم اًمثقوب اًمتل يمون يتعوـمك سملَّنو )اًمـُُّجقد

(، ؿؾ هبو6 إذ يؼول هلو يمام رأيـو )اًمـُُّجقد( ومتؽقن اًمُؽـقي قمغم أكف )صوطمى اًمـُُّجقداًمع

ظمالف اعمؼصقد يمام كبف قمغم ذًمؽ  قهوًمقس إمر مـ سموب اًمـسبي إمم اعمفـي كػسفو، و

(ىمتقبي ذم يمتوسمف )أدب اًمؽوشمىيموسمـ  اًمؼدموء،
(3)

ى قموصؿ سموحلـَّوو،  ط6 ًمتعوـمقف ًُمؼِّ

: أي اًمؼؿح ذم هلجي أهؾ اًمعراق -ومقام أرى-مفـي سمقع احِلـَْطي 
(4)

ى و،  يمذًمؽ ًُمؼِّ

ًمف اؿمتغوٌل واؿمتغؾ سموًمؼرآن، وسمؽر سمـ قمقوش. ُوًمِد قموصؿ ذم اًمؽقومي، قشمؾؿقذه أسم

                                       
، 18اًمغويي : و،823/ 1ُتذيى اًمتفذيى : و،  1/444يـظر ًمؾقىمقف قمغم شمرمجتف : ـمبؼوت اسمـ ؾمعد : (1)

 . 191، 54/ 1: ًمطوئػ اإلؿمورات و، 448/ 1همويي اًمـفويي :و،  1/31معرومي اًمؼراء اًمؽبور : و

، ومؼد كؼؾ اًمؼسطالين قمـ اجلعؼمي 52/ 1يـظر : ًمطوئػ اإلؿمورات : و( ، )كجد 43/ 19ًمسون اًمعرب :  (6)

 رأيف هذا أيًضو .

 .414:  (سموب مو ُيغػمَّ مـ أؾمامء اًمـوس)يـظر : أدب اًمؽوشمى :  (8)

 . (طمـط)829/ 8ًمسون اًمعرب :  (4)
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مـ اًمتوسمعلم، قهومؼروًكو سمغػمه، ىمد أظمرج ًمف اًمشقخون وسموحلديٌ اًمنميػ أيًضو، 

ر ًمإلىمراء ذم اًمؽقومي قمـد مقت أيب قمبد اًمرمحـ اًمسُّ  اهلل  َؾؿل)قمبدويمون صمؼي، وىمد شمصدَّ

إمم أن شمقذم، أظمذ اًمؼراءة قمـ ِزرِّ سمـ طُمَبْقش، قمـ قمثامن سمـ  (هـ38)سمـ طمبقى( ؾمـي 

ون،  ؾؿل، ، يمام أظمذ قمـ أيب قمبد اًمرمحـ  ×قمبد اهلل سمـ مسعقد قمـ اًمـبل وقمػَّ اًمسُّ

قمبد اهلل وزيد سمـ صموسمً، وُأيبِّ سمـ يمعى، وقمكمِّ سمـ أيب ـموًمى، وقمـ قمثامن سمـ قمػون، 

ىمراءة وومننَّ ىمراءشمف مجعً سملم ىمراءة أهؾ اعمديـي،  »سمذًمؽ و6  ×سمـ مسعقد قمـ اًمـبل 

ـ مـ شملًمقػ طمروف ىمراءشمف وأهؾ اًمؽقومي،  ظمتقور ذم اًمؼراءة متؽَّ ِٓ مـ ظمالل فموهرة ا

اًمذي ضموء متقاومًؼو مع ظمصوئص مو صور ُيعرف ومقام سمعد سموًمعرسمقي  ققمغم هذا اًمـح

ش اًمػصحك، اًمتل اؾِمتؿدت أيمثر ظمصوئصفو مـ ًمغي أهؾ احلجوز
(1)

، شمقذم ذم اًمؽقومي 

، (هـ165)ىمقؾ: و، (هـ164) ىمقؾ:و، (هـ163) ؾمـي ـ قمغم ظمالف ذم ؾمـي ووموشمف ـ ىمقؾ:

أرسمعقن مـ إئؿي اًمعؾامءوأظمذ اًمؼراءة قمـف صمامكقي 
(2)

، ذيمر مـفؿ اسمـ اجلزري أيمثر 

مـ صمالصملم 
(3)

 ، ًمؽـ أؿمفر مـ روى قمـف اًمؼراءة اصِمـون، مهو راويوه ذم اًمؼراءة، ومهو:

 .(هـ158ت )سمؽر: ؿُمعبي سمـ قَمقَّوش، قـ أسم   

مـ ـمريؼف ظموصي اكتنمت ىمراءة و، (هـ149ت )قمؿر: طمػص سمـ ؾمؾقامن،  قـ أسم   

المل.اًمعومل اإلؾموؾمودت ذم قمؿقم اعمنمق وقموصؿ، 
(4)

  

، يزيد سمـ اًمؼعؼوع اعمخزومل اعمدين، شموسمعل مشفقر، دقمً ًمف ُأمُّ جعفر وأب. 4

، قمرض اًمؼرآن صغػم سموًمؼميمي، وصغمَّ سموسمـ قمؿر  قهو،  ×ؾمؾؿي، زوج اًمـبل 

أيب هريرة، وروى وقمبد اهلل سمـ قمبوس، وقمغم مقٓه قمبد اهلل سمـ قمقوش سمـ أيب رسمقعي، 

                                       
   .194أسمحوث ذم اًمعرسمقي اًمػصحك :  (1)

 .   6/421( مجول اًمؼراء :6)

 . 53يـظر : اًمسبعي : و، 1/843( همويي اًمـفويي : 8)

مقزان آقمتدال / و، 111/ 1اإلىمـوع : و، 5اًمتقسػم : و، 166يـظر ًمؾقىمقف قمغم شمرمجتف : اًمتبٍمة :  (4)

 : همويي اًمـفوييو، 84/ 1ُتذيى اًمتفذيى : و، 5/ 8وومقوت إقمقون : و،  814، 813اًمؼسؿ اًمثوين : 

 . 16/ 4إقمالم : و،   196،  52/ 1ًمطوئػ اإلؿمورات : و،  112، 111/ 1اًمـنم : و،  1/842
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أىمرأ اًمـوس هبو مدة مـ اًمزمـ، همَؾَى قمغم ىمراءشمف شمرك وقمـفؿ، صور إموم أهؾ اعمديـي، 

مف، و»اهلؿز6  ذًمؽ أن وهمػمهؿ، وأظمذه قمـ يمبور اًمصحوسمي وذًمؽ ُمتلٍت مـ شمؼدُّ

اء احلجوز ًمقس ىمدياًم ـ يمام يرى د. هموكؿ ىمدوري  وضمقد اهلؿز ذم ىمراءة قمدٍد مـ ىُمرَّ

اء إمصوواحلؿد ـ  ر إظمرى، قمـ ـمريؼ إكَّام اىِمتبسقهو مـ ىمراءة همػمهؿ مـ ىُمرَّ

ظمتقور  ِٓ شا
 (1)

 ، راويوه ذم اًمؼراءة مهو:هـ(189)، شمقذم ذم اعمديـي ؾمـي 

اء، اعمدين، قمقسك  -  .(هـ129ت شمؼريًبو )سمـ َوْرَدان احلذَّ

.(هـ139ت )ن سمـ مسؾؿ سمـ مَجَّوز، اعمدين، اًمرسمقع: ؾمؾقام قأسم -
(2)

 

ون سمـ قمامر اًمتؿقؿل اعمزبن العالء وعمر  وأب .1 ين اًمبٍمي، وًمد ذم مؽي، : زيَّ

اعمديـي6 ومؾقس ذم اًمُؼّراء أيمثر ؿمققظًمو مـف. وذم مؽي، و كشل ذم اًمبٍمة، وىمرأ ومقفو،و

قمؽرمي، وجموهد، وؾمعقد سمـ ضُمَبػم، واحلسـ اًمبٍمي، ومـفؿ: أكس سمـ موًمؽ، 

قمبد اهلل سمـ يمثػم وقموصؿ سمـ أيب اًمـَّجقد، وقمبد اهلل سمـ أيب إؾمحوق احلرضمل، و

محقد سمـ ىمقس إقمرج، ويـ رسموح، وحمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حُمَقصـ، قمطوء واعمؽل، 

همٓء يمؾفؿ أظمذوا قمـ وهمػمهؿ. وحيقك سمـ يعؿر، وضمعػر: يزيد سمـ اًمؼعؼوع،  قوأسم

ي اًمؾغي، ق، وه ×اًمصحوسمي إضمالء قمـ رؾمقل اهلل  إدب، شمقذم ذم اًمؽقومي ومـ أئؿَّ

 اءة مهو:، قمغم أرضمح اًمروايوت، راويوه ذم اًمؼر(هـ114)ؾمـي 

وري )أطمد راِوَيل اًمؽسوئل   .(هـ642ت )، (ـ طمػص سمـ قمؿر اًمدُّ

قِد : صوًمح سمـ زيود،   .(هـ621)ـ اًمسُّ
(3)

    

، أدرك اًمصحوسمي (هـ49)، ُوًمِد ذم اًمؽقومي ؾمـي الزيَّاتحمزة بن حبيب . 2   

                                       
   . 48( يـظر: أسمحوث ذم اًمعرسمقي اًمػصحك : 1)

 ، 846/ 6همويي اًمـفويي : و، 134/ 1اًمـنم : و، 814/ 1يـظر ًمؾقىمقف قمغم شمرمجتف : وومقوت إقمقون :  (6)

 . 641/ 5إقمالم : و، 198، 53/ 1ًمطوئػ اإلؿمورات : و،  844

، 81،49غقيلم: ، وـمبؼوت اًمـحقيلم واًمؾ4، 1، واًمتقسػم:169رمجتف: اًمتبٍمة:يـظر ًمؾقىمقف قمغم شم (8)

قمقون:و، 18،69 : ومراشمى اًمـحقيلم نم:8/422،439وومقوت ٕا فويي:1/184، واًـم   ،1/644،656،وهمويي اًـم

 .8/36، وإقمالم: 198، 51/ 1ؿمورات: وًمطوئػ اإل
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ـ،  ًمعؾَّف رأى سمعضفؿ، أطمد ىمراء اًمؽقومي اعمعرووملم، ىمرأ اًمؼرآن قمرًوو قمغم وسموًمسِّ

(، قمـ حيقك سمـ وصمَّوب، قمـ أيب زموكف. مـفؿ: ؾمؾقامن سمـ مفران )إقمؿش أضمّؾي أهؾ

َؾؿل  ، وقمؾؼؿي سمـ ىمقس اًمـَّخعل، وإؾمقد سمـ يزيد اًمـَّخعل، قمبد اًمرمحـ اًمسُّ

، أظمذ همٓء قمـ اسمـ مسعقد وِزّر سمـ طُمَبقْش، ووقُمَبْقد سمـ َكِضْقَؾي اخلُزاقمل، 

ضمعػر وـمؾحي سمـ مٍّمف، وقمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم، حمؿد سمـ ومُحْران سمـ َأقْملَم، و

إًمقف صورت اإلمومي ذم اًمؼراءة ومقفو سمعد قموصؿ، وهمػمهؿ، وسمـ حمؿد  اًمصودق، 

مو يمون وإقمؿش. ومام يمون ًمف مـ ىمراءة قمـ إقمؿش ومفل قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد، و

، )وىمقؾ: ْجكم، ىمول قمـف قمبد اهلل اًمعِ قمـ اسمـ أيب ًمقغم ومفل قمـ قمكّم سمـ أيب ـموًمى 

 -شمقذم ذم طمؾقان -شتوب اهلل إَّٓ سملصمرمو ىمرأ محزة طَمْروًمو مـ يم»: (ؾمػقون اًمثقري

 ، راويوه ذم اًمؼراءة مهو: هـ(112)ؾمـي  -مقوع ذم اًمعراق 

ار، اًمؼورئ اًمعوذ،      .(هـ665ت)ـ ظمؾػ سمـ هشوم اًمَبزَّ

.(هـ669ت )ـ ظَمالَّد سمـ ظموًمد اًمؽقذم،    
(1)

 

، وأصؾف (هـ39)، اًمؾقثل اعمدين، ُوًمَِد ؾمـي حمن بن أبي نـَُعيمنافع بن عبد الر . 3 

-يمون مـ أؿمفر مـ أظمذ قمـفؿ ىمراءشمف: يزيد سمـ اًمؼعؼوع ومـ أصبفون )أصػفون(، 

، وؿمقبي سمـ كصوح اًمؼويض هـ(113)ت قمبد اًمرمحـ سمـ هرمز إقمرج و، -ضمعػر  قأسم

يزيد و، هـ(189قؾ ىموهـ، 119)ت سمعد ، ومسؾؿ سمـ ضُمـدب اهلذزم اًمؼوّص هـ(189)ت 

همٓء أظمذوا قمـ أيب هريرة، وأظمذ قمـ اسمـ قمبوس، و، (هـ189ت سمعد )سمـ رومون

أدريمً  » . يؼقل:× اسمـ أيب رسمقعي. وهذان أظمذا قمـ ُأيَبِّ سمـ يمعى، قمـ اًمـبلو

مو ؿمذَّ وهمػمهؿ، ومـظرت إمم مو اضِمتؿع قمؾقف اصِمـون مـفؿ وملظمذشمف، وهمٓء اخلؿسي، 

شػً هذه اًمؼراءة ومقف واطمد شمريمتف6 طمتك أًمَّ 
(2)

ىمرأُت قمغم ؾمبعلم مـ »يؼقل أيًضو: و، 

                                       
اًمغويي و ،64، 63/ 8ُتذيى اًمتفذيى: و، 168اًمتبٍمة: و، 34،32ر ًمؾقىمقف قمغم شمرمجتف: اًمسبعي: يـظ (1)

همويي اًمـفويي: و، 65/ 19، معجؿ إدسموء: 58/ 1معرومي اًمؼّراء اًمؽبور: و، 113اإليضوح و، 194

 . 894/ 6،  وإقمالم : 198، 52/ 1ًمطوئػ اإلؿمورات: و، 1/628

  .56( اًمسبعي :6)
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ش اًمتوسمعلم
 (1)

ًُ مـ ىمراءة أيب ضمعػر ؾمبعلم  » ـ اظِمتقوراشمف ذم اًمؼراءة يؼقل:قمو،  شمريم

ش طمروًمو
 (2)

ـَ أهؾفو إمم اظمتقوراشمف، و، صور كوومع إموم أهؾ اعمديـي ذم اإلىمراء،  ريم

 × صغّم ذم مسجد اًمـبّل ولم ؾمـًي، ؾمبعوىمد أىمرأ اًمـوس كقًِّػو وىمرؤوا سمؼراءشمف، و
يمون و. شة أهؾ اعمديـي ؾُمـٌَّي متَّبعٌي ىمراء »، ىمول اإلموم موًمؽ قمـ ىمراءشمف: ؾمتلم ؾمـيً 

طمسى  (هـ125)اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ يػضؾفو أيًضو، شمقذم ذم اعمديـي اعمـقرة، ؾمـي 

 أؿمفر أراء، راويوه ذم اًمؼراءة مهو:

 .(هـ669ت )ىموًمقن: قمقسك سمـ ِمقـو،  -  

.(هـ153ت )َوْرش: قمثامن سمـ ؾمعقد اعمٍمي،  -  
(3)

 

: قمكم سمـ محزة، مقمم سمـل َأؾَمد، اًمـحقي اًمؽقذم، ُوًمِد ذم إطمدى ىمرى الكسائي .4

اًمؽقومي، وىمد ُاظمُتِؾػ ذم كعتف سموًمؽسوئل6 ومؼقؾ ًمتنسمؾف وىمً اإلطمرام سمِؽسوء
(4)

 .

فؾ صػي اإلطمرام، ومقتنسمؾ أرى أن ذم هذا إؾموءة ًمف6 إذ ٓ ُيعؼؾ أن رضماًل مثؾف جيو

سًمو ـ  سمؽسوء، ومؾَؿ ٓ يؽقن ذًمؽ ٕكف يمون ذم أول أمره ـ ىمبؾ أن ُيستدقمك إمم سمغداد ممدِّ

، يمام ىمقؾ قمـ محزة سمـ طمبقى (يبقع إيمسقي ؟ ومـُِسَى إمم هذه اعمفـي وىمقؾ )اًمؽسوئل

َى ، و(اًمتـجقد)قمـ قموصؿ سمـ أيب اًمـَّجقد 6 ٓؿمتغول واًمده سمؿفـي و، (اًمزيَّوت) يمام ًُمؼِّ

سمؽر سمـ قمقوش، كسبًي إمم مـ يببُع احِلـَْطي: أي ققموصؿ أيًضو سموحلـَّوط، ومثؾف راويتف أسم

اًمؼؿح
(5)

ـٍ يموكقا يتعوـمقَّنو.و،   هؽذا احلول مع اًمؼّراء أظمريـ اًمذيـ ُكسبقا إمم مف

اَء  »وئل خمؼًما قمؿـ أظمذ مـ اًمشققخ: ىمول اًمؽس أدريمً أؿمقوخ أهؾ اًمؽقومي، اًمُؼرَّ

                                       
   .56: ( اًمسبعي1)

اء اًمؽبور: 6)    .1/51( معرومي اًمُؼرَّ

مقزان آقمتدال : اًمؼسؿ و، 824/ 1وومقوت إقمقون: و، 4اًمتقسػم : و، 113يـظر ذم شمرمجتف: اًمتبٍمة :  (8)

، 58،199/ 1ًمطوئػ اإلؿمورات : و، 118/ 1اًمـنم : و، 889/ 6همويي اًمـفويي : و، 646اًمراسمع : 

 .614، 613/ 4إقمالم : و

 .51/ 1ر : ًمطوئػ اإلؿمورات :يـظ (4)

 . (طمـط) 829/ 8ًمسون اًمعرب :  (1)
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قمقسك سمـ قمؿر واحلجوج سمـ أرـموة، وأسمون سمـ شمغؾى، ووَء: اسمـ أيب ًمقغم، اًمػؼف

شمحزة اًمزيوتواهلؿداين، 
(1)

يمون اًمؽسوئل  »: (اًمؼراءات)قمبقد ذم يمتوسمف  ق. ىمول قمـف أسم

يتخػمَّ اًمؼراءات، وملظمذ مـ ىمراءة محزة سمبعض، وشمرك سمعًضو، ويمون مـ أهؾ اًمؼراءة، 

شويموكً هل قِمْؾَؿف وصـوقمَتف
(2)

اظمتور مـ ىمراءة محزة، »قمـف اسمـ جموهد:  . وىمول

م مـ إئّؿيو شىمراءة همػمه ىمراءة متقؾمطي همػم ظمورضمي قمـ آصمور مـ شمؼدَّ
(3)

. وىمول قمـف 

يمون وسمؼراءة اسمـ أيب ًمقغم،  قمو ظموًمػ ومقف اًمؽسوئلُّ محزَة 6 ومف »صوطمى اًمػفرؾمً: 

اء مديـي ، ويمون اًمؽسوئلُّ مـ ىمرّ اسمـ أيب ًمقغم يؼرأ سمحرف قمكمِّ سمـ أيب ـموًمى 

اكتفً إًمقف رئوؾمي اإلىمراء ذم اًمؽقومي سمعد محزة اًمزيوت، ىمبؾ أن و، (سمغداد)اًمسالم 

يمون أّوًٓ ُيؼرئ اًمـوَس سمؼراءة محزة، صمّؿ اظمتور ًمـػسف ىمراءة وملىمرأ وُيستدقمك إمم سمغداد، 

.ش و اًمـوس ذم ظمالومي هورون اًمرؿمقدهب
(4)

 

     جئ ی ی ی ی  ىئ ىئ﴿ ُيرَوى أكف ىمرأ مرة أموم محزة ىمقًمف شمعومم

، سمغػم مهز6 ومؼول ًمف محزة )اًمذئى( سموهلؿز. ومؼول ًمف  [14يقؾمػ: ]﴾مئ حئ

؟  ىمول: ٓ. ىمول: ومِؾَؿ مهزت )اًمذئى(، []احلُْمُت  اًمؽسوئل: ويمذًمؽ أمهز )احلقت(

؟    [146]اًمصووموت:﴾ڱ  ڱ﴿هذا و، (ُى ئْ اًمذِّ  فُ ومليمؾَ )هذا ومل ُتؿز )احلقت(، و

م إًمقف ذم مجوقمي ومـوفمروه، ومؾؿ يصـعقا ؿمقًئو. ومؼوًمقا ومرومع محزة سمٍمه إمم ظمالَّد6 ومتؼدَّ 

ئى - اهلُل رمحَؽ  -كو دْ ومِ ًمؾؽسوئل: أَ  شمؼقل:  (. ومؼول هلؿ: إذا كسبً اًمرضمؾ إمم )اًمذِّ

ضمُؾ  َب اؾِمَتذأَ ) ضمُؾ( ًمؽـً إّكام كَسْبَتُف إمم اهلُزال، ومنذا )ىمؾً:  قًمو، (اًمرَّ اؾِمتذاَب اًمرَّ

ضمُؾ اِ )ىمؾً:  (تاحلُقْ )كَسْبَتُف إمم  6 ٕنَّ احُلقَت َيليمُؾ ، أي: يمُثَر موًُمفُ (ؾمَتحوَت اًمرَّ

زَ ٓ جيقز ومقو يمثػًما، ئى(، ومل هَيِْؿْز )احلُقْ ف اهلؿُز6 ومؾفذه اًمِعؾَّي مَهَ ئْ وت(، )اًمذِّ ى( )اًمذِّ

                                       
 .35اًمسبعي :  (1)

اء اًمؽبور:، 34: يـظر: اًمسبعي (6)  .1/181،  وهمويي اًمـفويي 163ـحقيلم : ـمبؼوت اًمو ،1/199ومعرومي اًمؼرَّ

 .34اًمسبعي : ( 8)

 .44اًمػفرؾمً :  (4)



 (هٖٖٗٔ ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٔٗٔ 

 ٓ مـ مَجِْعف.وٓ َيْسُؼُط اهلؿُز مـ ُمْػَرِده، 

ي، ذم (َرْكَبَقْيف)شمقذم ذم  ف إمم ظُمَراؾمون مع ومورس، طملم  إطمدى ىمرى اًمرَّ شمقضمَّ

ًُ اًمػؼَف، واًمرؿمقد هق،  ذم يقم واطمد،  قاًمـَّحوحمؿد سمـ احلسـ6 ومؼول اًمرؿمقد: دومـْ

 : ، راويوه ذم اًمؼراءة مهوهـ(145)ذًمؽ ذم ؾمـي و

وري قـ أسم   ـ قمؿر اًمدُّ ـ اًمعالء أيًضو(، و)أطمد راويل أيب قمؿرقمؿر: طمػص سم  .(هـ642ت ) سم

(هـ649ت ) اعمَْرَوِزّي اًمبغدادي، : اًمؾقٌ سمـ ظموًمد احلورث قـ أسم  
(1)

. 

اًمبٍمي، ُوًمد ذم اًمبٍمة ؾمـي ، يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي. 5

ق اعمحؼؼقن سملم (هـ113) ، وإًمقف اكتفً ريوؾمي اًمؼراءة ومقفو سمعد أيب قمؿرو، ومل ُيػرِّ

 راويوه ذم اًمؼراءة مهو: ،(هـ691) شمقذم ذم اًمبٍمة ؾمـي ىمراءة اًمسبعي،وىمراءشمف 

ؾ، يْ وَ ـ رُ    .(هـ684ت )س: حمؿد سمـ اعمتقيمِّ

.(هـ681و، أ684ت )ح سمـ قمبد اعمممـ، وْ ـ رَ  
(2)

 

ًمف اظمتقور طمسـ همػم  اًمؽقذم، سمـ هموًمى سمـ هُمراب اًمبّزار، خلف بن ىشام. 19

ظمورج قمـ إصمر
(3)

ـ آظمتقور اعمـسقب إًمقف. يـؼؾ اسمـ مفران قمـ ؾمؾؿي سم ق، وه

ؿدُت إَّٓ قمغم مو طمّدصمـل سمف ظمؾػ سمـ هشوم مو اقِمت »ىمقًمف:  (صوطمى اًمػّراء)قموصؿ 

َي ]أي : احلرفاًمبّزار6 ٕكَّف يؼرأ يمقػ  ش[أظمَذ، ويمقػ ُأدِّ
(4)

.مل خيرج ومقام اظِمتوره قمـ 

ًُ اظِمتقوراشمف ومؾؿ أرُه  »أمريـ، يؼقل اسمـ اجلزري قمـف :  ىمراءة اًمؽقومقلم إَّٓ ذم شمتبع

                                       
، 34ومراشمى اًمـحقيلم: ، 166آيضوح : و،  3قسػم: اًمتو،  164يـظر ًمؾقىمقف قمغم شمرمجتف: اًمتبٍمة :  (1)

، 31، 34مراشمى اًمـحقيلم: و، 653، 8/8/651ووومقوت إقمقون: ، 6/112،634إكبوه اًمرواة :و، 31

إقمالم : و، 198، 1/53وًمطوئػ اإلؿمورات : ، 124، 6/126 وسمغقي اًمققموة:، 1/181وهمويي اًمـفويي:

1/58 ،54. 

، ووومقوت 14ؼوت اًمـحقيلم واًمؾغقيلم : ـمبو، 846/ 11: ُتذيى اًمتفذيى : يـظر ًمؾقىمقف قمغم شمرمجتف  (6)

  / 6سمغقي اًمققموة : و، 859، 842/ 6همويي اًمـفويي : و، 143، 142/ 1، واًمـنم : 2/859إقمقون : 

 . 611/ 5إقمالم : و، 194، 1/53ًمطوئػ اإلؿمورات : و،  844

 .165اًمغويي :  (8)

 .165اًمغويي :  (4)



 د. محمد عادل شوك                                     في القراءات القرآنية نظرات في ظاىرة االختيارات

ٕٔٗ 

أيب سمؽر واًمؽسوئل، وة، ٓ قمـ محزوخيرج قمـ ىمراءة اًمؽقومقلم ذم طمرف واطمد، سمؾ 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ ىمقًمف شمعومم قوش، إَّٓ ذم طمرف واطمد، وهسمـ قمقَّ 

 قاجلامقمي. وروى قمـف أسمو( سموًٕمػ يمحػص، ىمرأ )طَمَرامٌ  ،[ 51إكبقوء: ] ﴾ڇ

شً سملم اًمسقرشملم6 ومخوًمػ اًمؽقومقلماًمعز اًمؼالكز ذم )اإلرؿمود(: اًمسؽ
(1)

شمقذم ، 

 اًمؼراءة مهو:راويوه ذم  ،(هـ665)ذم اًمؽقومي ؾمـي 

اد، قـ أسم    .(هـ656ت ) احلسـ: إدريس سمـ قمبد اًمؽريؿ احلدَّ

 هـ(642ت ) اعمعروف سمغالم ضمالّن،يعؼقب: إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ، اًمقّراق،  قـ أسم  
(2)

. 

 :  -ُمرتَّبون زمنيِّا  -صحابو من غير الُقرَّاء العشرة أ -ب 
اء  : اًمعنمة ومـ أسمرز أصحوب آظمتقور ممَـّ هؿ مـ همػم اًمُؼرَّ

سمحريي اًمسؽقين اًمؽـدي احلؿيص، ىمرأ قمغم اًمصحويب  قأسم، قمبد اهلل سمـ ىمقس .1

ًمقزيد واجلؾقؾ معوذ سمـ ضمبؾ، روى قمـف اظمتقوره يزيد سمـ ىمطقى اًمسؽقين اًمشومل، 

.(هـ49)ت سمعد هذا اظمتقور ذم اًمؼراءة يـسى إًمقف أيًضو، 
(3)

  

.(هـ 59)ت  قمقن اًمعؼقكم، أظمذ اًمؼراءة قمرًوو قمـ كٍم سمـ قموصؿ، .6
(4)

 

وج اعمؽل  قأسم ،جموهد سمـ ضمؼم  .8 .(هـ196ت)اعمػنِّ اعمعروف، ، احلجَّ
(5)

  

عبل قأسم .4 ، (هـ191)ت اًمبالد اًمـحقي اًمؽقذم، حيقك سمـ أيب ؾمؾقؿ، روى قمـ اًمشَّ

 قيمون أيمثر اظمتقوره  قمغم ىمقوس اًمعرسمقي، يمام ىمول أسمووقمـ كعقؿ اسمـ حيقك اًمسعقدي، 

.اًمداين وقمؿر
(6)

 

                                       
 .1/151 اًمـنم : (1)

 ،1/694معرومي اًمؼراء اًمؽبور:و ،1/22ويي آظمتصور:همو، 4/866: ، وشموريخ سمغداد165:اًمغويي يـظر: (6)

/ 6، 145/ 1اًمـنم : و،  634، 636، 111،  19/ 1وهمويي اًمـفويي : ،33مصطؾح اإلؿمورات :و،  619

 .194،  1/54ًمطوئػ اإلؿمورات : و،  864

 .1/446همويي اًمـفويي :  (8)

 .1/292اًمـفويي :  همويي (4)

 .6/41همويي اًمـفويي: ( 1)

 .838، 6/848همويي اًمـفويي :  (2)



 (هٖٖٗٔ ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٖٔٗ 

حمؿد  قأسموقمبد اهلل، قيومل، مـ أهؾ مهدان، يؽـك أسمـمؾحي سمـ مٍمف إ .1

ي، واًمؽقذم، روى قمـف اظمتقوره ذم اًمؼراءة ومقوض سمـ همزوان،  أظمذه وأىمرأ سمف ذم اًمرَّ

(هـ116ت )اًمـوس قمـف هـوك،
(1)

. 

، أظمذ اًمؼراءة قمرًوو قمـ ـمؾحي سـم مٍمف ومقوض سمـ همزوان اًمضبل اًمؽقذم،  .2

ي ـ يمام أذكو مـ ىمبؾ ـ أىمرَأ سمف ذم واًمذي روى اظمتقور ـمؾحي،  قهو اظمتقوره ومقف واًمرَّ

نوطمروف ؿمقاذ،  ىمد رواهو قمـف ـمؾحي سمـ ؾمؾقامن اًمسامَّ
(2)

. 

(هـ113ت )، اعمػنِّ  ،ىمتودة سمـ دقمومي اًمسدود اًمبٍمي  .3
(3)

. 

اسمـ حُمَقِصـ، حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ، مؼرئ أهؾ مؽي مع اسمـ يمثػم، وأقمؾؿفؿ  .4

أىمقمفؿ قمؾقفووسموًمعرسمقي 
(4)

ؿ  شمريمقا اظمتقوره عمو رأوه وىمرؤوا سمؼراءة اسمـ يمثػم، ، همػم أَّنَّ

مـ اًمشذوذ، سموخلروج قمغم رؾمؿ اعمصحػ اًمنميػ، يمام يرى اسمـ اجلزري ذم ؾمبى 

ؿمذوذ ىمراءشمف، واظمتقوره
(5)

. ذم طملم يرى اسمـ جموهد أن ؾمبى اًمشذوذ متلٍت مـ 

قل: ـؼؾ قمـ اًمسؾػ، يؼىمقومف سموظمتقور وضمقه شمتػؼ مع مو يراه مـ قمؾؿ اًمعرسمقي مل شمُ 

يمون ٓسمـ حُمَقِصـ اظمتقور ذم اًمؼراءة قمغم مذهى اًمعرسمقي، ومخرج سمف قمـ إمجوع سمؾده6 »

شمِّبوقمف، ومرهمى اًمـوس قمـ ىمراءشمف، وأمجعقا قمغم ِٓ ش (هـ168)ت ىمراءة اسمـ يمثػم، 
(6)

 . 

ي سمـ قموشمؽ اًمؽقذم، روى اًمؼراءة قمـ قموصؿ ، .5 .(هـ163ت ) ضُمَقيَّ
(7)

  

اًمـحقي، يمون مع اسمـ أيب إؾمحوق ، يَمْسَؾَؿي سمـ قمبد اهلل اًمػفري اًمبٍم .19

.(هـ114)ت سمـ اًمعالء اًمـحقي،  وأيب قمؿرواًمـحقي اًمبٍمي اعمعروف، 
(8)

  

                                       
 .1/848، وهمويي اًمـفويي: 45يـظر : اًمػفرؾمً : ( 1)

 .8/ 6و، 848/ 1همويي اًمـفويي : ( 6)

 .6/61همويي اًمـفويي : ( 8)

اء : ( 4)  .6/848يـظر: مجول اًمُؼرَّ

 .6/123همويي اًمـفويي : ( 1)

 .54/ 1ًمطوئػ اإلؿمورات : و، 6/123: همويي اًمـفويي ( 2)

 .8/155همويي اًمـفويي : ( 3)

 . 6/654همويي اًمـفويي : ( 4)
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ٔٗٗ 

َموري اًمدمشؼل  .11 ىمورئ )شمتؾؿذ قمغم قمبد اهلل سمـ قمومر   ،حيقك سمـ احلورث اًمذَّ

ًمف اظمتقور ظموًمػ ومقف اسمـ قمومر، رواه قمـف قمؿر سمـ قمبد اًمقاطمد  (اًمشوم اعمعروف

.(هـ141)ت اًمدمشؼل، 
(1)

 

قمقسك سمـ قمؿر اًمثؼػل، اًمـحقي اًمبٍمي، ضموءت اظمتقوراشمف مػورىمي ًمؾعومي   .16

يمون و »قمبقد:  قمستـؽرة مـ اًمـوس6 ًمؼقومفو قمغم ىمقوس اًمعرسمقي، ىمول أسمومـ اًمؼّراء، 

سموًمـحق، همػم أن ًمف اظمتقوًرا ذم اًمؼراءة قمغم مذهى اًمعرسمقي، يػورق  وقمقسك سمـ قمؿر قموعمً 

ش يستـؽره اًمـوسوومقف اًمعومي، 
 (2)

.(هـ145ت )، 
(3)

 

ؾمؽـ اًمبٍمة ذم وَؿْقَػع اًمقامين، أصؾف مـ اًمقؿـ، حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمسَّ   .18

آظمر أيومف، ًمف اظمتقوٌر يقؾمؿ سموًمشذوذ، خلروضمف قمـ اعمشفقر6 عمو ومقف مـ كظر ذم 

ـد، ممّو ضمعؾ ىمراءشمف وعقػي، يمام ذيمر اسمـ اجلزري، قمؾ اًمرهمؿ مـ أّن احلوومظ أسم  قاًمسَّ

)ت طور، صوطمى )همويي آظمتصور ذم ىمراءات اًمعنمة أئؿي إمصور(، اًمعالء اًمع

اء( اًمذي ذيمر ومقف )ُمػَردة اسمـ  هـ(125 ىمد أطمسـ ذم شمقضمقففو ذم يمتوسمف )ُمػَردات اًمُؼرَّ

يمتوب مل يصؾ إًمقـو ومقام كعؾؿ  قهوَؿْقَػع( إمم ضموكى مػردات ىمراء آظمريـ، اًمسَّ 
(4)

 ،

.(هـ129ت )اعمخزومل  ىمد روى قمـف اظمتقوره إؾمامقمقؾ سمـ مسؾؿو
(5)

 

.(هـ116)تمل، ًمف اظمتقور ظموًمػ ومقف اًمعومي إسمراهقؿ سمـ أيب قمبؾي اًمشو  .14
(6)

 

امَّ  قأسم .11 ْؾُى اًمشديدل اًماًمسَّ ضُمؾ اًمصَّ ، ًمف  [بٍمي، ىَمْعـٌَى سمـ أيب ىَمْعـَى ]اًمرَّ

.(هـ611)زيد إكصوري اعمتقرم قاظمتقور ؿموٌذ ظموًمػ ومقف اًمعومي، رواه قمـف أسم
(7)

 

                                       
 .19/154،  823/ 6همويي اًمـفويي : ( 1)

 .6/481مجول اًمؼراء : ( 6)

 .1/218همويي اًمـفويي : ( 8)

 /1 : ػنيــمبؼوت اعمو، 1/694، وهمويي اًمـفويي:  61/46، وؾمػم أقمالم اًمـبالء: 45يـظر: اًمػفرؾمً:  (4)

 .8/153معجؿ اعممًمػلم: و، 165

 .45/ 6و، 125/ 1همويي اًمـفويي : ( 1)

 .15/ 1همويي اًمـفويي : ( 2)

 .63/ 6همويي اًمـفويي : ( 3)



 (هٖٖٗٔ ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٔٗ٘ 

،  نة اًمؽقذم اًمـحقي،كعقؿ سمـ مق .12 .(هـ134)تًمف اظمتقوٌر ذم اًمؼراءة ؿموذٌّ
(1)

 

اًمػضؾ إكصوري اًمبٍمي، روى قمـف اظمتقوره ذم  قأسم ،اًمعبوس سمـ اًمػضؾ  .13

.(هـ142)ت اًمؼراءة قمبد اًمرمحـ سمـ قمبقد سمـ واىمد اًمبغدادي اعمَُمدِّب، 
(2)

  

 ،(هـ159)ت ؤاد اًمؽقذم اًمـحقي،ضمعػر اًمرُّ  قحمؿد سمـ احلسـ أيب ؾمورة، أسم .14

.سمـ اًمعالء، وروى قمـف اًمؽسوئل وروى احلروف قمـ أيب قمؿر
(3)

  

، أطمد رواة ىمراءة كوومع، ًمف (ورش)قمثامن سمـ ؾمعقد اعمٍمي، اعمؾؼى سمـ   .15

.هـ(153)ت اظمتقور ظموًمػ ومقف كوومًعو، 
(4)

 

أيقب سمـ اعمتقيمؾ إكصوري اًمبٍمي، ًمف اظمتقور اىمتػك ومقف إصمر، رواه قمـف   .69

.(هـ699)ت  حمؿد سمـ حيقك اًمؼطعل،
(5)

 

اًمقزيدي6 ٓشمصوًمف سمقزيد سمـ مـصقر )ظمول اخلؾقػي  ،حيقك سمـ مبورك  .61

ُيَمدِّب وًمده، سمٍمي، كحقي، مؼرئ، أظمذ اًمؼراءة قمـ أيب قمؿرو،  (اًمعبود اعمفدي

.(هـ696)ت ذم طمروف يسػمة،  وظمؾػف سموًمؼقوم هبو، ًمف اظمتقور ظموًمػ ومقف أسمو قمؿرو
(6)

  

ىمد روى وح سمـ يزيد، ًمف ىمراءة ؿموذة، طمققة احلرضمل احلؿيص، ذي قأسم  .66

كف حمؿد سمـ قمؿروقمـف اظمتقوره،  .(هـ698ت )احلؿيص اعمَُمذِّن،  ودوَّ
(7)

 

قمـ وقمبد اًمرمحـ اًمؼرر، روى احلروف قمـ كوومع، ققمبد اهلل سمـ يزيد، أسم .68

.(هـ669ت )اًمبٍميلم، روى قمـف اظمتقوره اسمـف حمؿد ، 
(8)

 

                                       
 .846/ 6همويي اًمـفويي : ( 1)

 . 445، 841، 818/ 1همويي اًمـفويي : ( 6)

 . 6/112همويي اًمـفويي : ( 8)

 .1/196همويي اًمـفويي : ( 4)

 .1/136ـفويي : همويي اًم( 1)

فويي1/161ء اًمؽبور : معرومي اًمؼرا( 2)  .54/ 1، وًمطوئػ اإلؿمورات :  6/489، وسمغقي اًمققموة : 831/ 6: ، وهمويي اًـم

 .669/ 6و، 681/ 1همويي اًمـفويي : ( 3)

 .144/ 6و، 428/ 1همويي اًمـفويي :  (4)
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وبط وقمرض قمؾقف اًمؼرآن،  اًمغوز سمـ ىمقس إكدًمز، مـ شمالمقذ كوومع،  .64

.قمـف اظمتقوره
(1)

  

حمؿد سمـ ؾمعقد سمـ قمؿران، اًمؽقذم اًمرضير، ًمف اظمتقور معروف، اظمتور ومقف  .61

 (هـ669ت )ظماّلد سمـ ظموًمد إطمقل و، (هـ665ت )مـ روايي ظمؾػ سمـ هشوم اًمبزار 

.روايي يؼرئ هبو
(2)

 

راءة حمؿد سمـ ؾمعدان اًمؽقذم، اًمـحقي اًمرضير، مل خيوًمػ اعمشفقر مـ اًمؼ  .62

.(هـ681ت )ذم اظمتقوره، 
(3)

  

قمـف أظمذه أمحد سمـ ضمعػر وأمحد سمـ طمـبؾ، روى قمـف اظمتقوره اسمـف قمبد اهلل،   .63

.(هـ641ت )اًمؼطقعل، 
(4)

  

، اًمؼوؾمؿ سمـ ؾماّلم، اهلروي، اًمبغدادي، ًمف اظمتقور واومؼ ومقف قُمَبقد قأسم  .64

وإصمر  اًمعرسمقي،
(5)

ػف ذم اًمؼراءاتو،  كف ذم يمتوسمف اًمذي أًمَّ يمتوب مل يصؾ  قهو، ىمد دوَّ

ىمد ذيمره اعمػفرؾمقن ذم يمتبفؿوإًمقـو، 
(6)

ممـ كؼؾ قمـف اظمتقوره هذا ذم يمتبفؿ أمحد و، 

اظمتقور أيب قمبقد، واإليضوح ذم اًمؼراءات اًمعنم، )سمـ أيب قمؿر إكدرايب ذم يمتوسمف 

ْقـو ذم  »ط اًمتل سمؿقضمبفو ىموم سموٓظمتقور: ىمد كؼؾ قمـف اًمضقاسمو، (أيب طموشمؿو إكَّام شَمَقظمَّ

أقمَرهبو ذم يمالم اًمعرب ًمغًي، ومجقع مو اظمؽمكوه مـ اًمؼراءات أيمثَرهو مـ اًمَؼَرَأة أهاًل، 

شيـوأْ رَ  ؾؿـو، واضمتفودِ قمِ  ؾغِ بْ فو ذم اًمتلويؾ مذهًبو، سمؿَ أصحَّ و
(7)

هل وقاسمط مل خيرج و، 

.(هـ644)ت قمـفو أصحوب آظمتقورات يمثػًما ومقام ىمومقا سمف، 
(8)

  

                                       
 .888/ 6همويي اًمـفويي :  (1)

 .6/144همويي اًمـفويي : ( 6)

 .148/ 6فويي : همويي اًمـ( 8)

 .138، 116، 1/48همويي اًمـفويي : ( 4)

 .6/144همويي اًمـفويي : ( 1)

 .(ضمفقده ذم دراؾمي اًمؼراءاتو، قمبقد قأسم) مو ىمقؾ قمـ يمتوب أيب قمبقد هذا سمحٌ:يـظر ًمؾقىمقف قمغم جمؿؾ ( 2)

 .843اإليضوح : ( 3)

 .6/14همويي اًمـفويي : ( 4)
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ٔٗٚ 

، حمؿد سمـ قمقسك سمـ إسمراهقؿ سمـ (إصػفوين)ين قمبد اهلل اًمتقؿل إصبفوقأسم  .65

روى صموكقفام ورزيـ، ًمف اظمتقوران، روى قمـف إول مـفام حمؿد سمـ قمصوم إصبفوين، 

إسمراهقؿ سمـ أمحد إصبفوينويمؾٌّ مـ: حمؿد سمـ أمحد اًمشعػمي، 
(1)

صـػ ذيمر أكف و، 

ه  ـو، يمتوب مل يص قهو، (اجلومع ذم اًمؼراءات)يمتوسمًو ذم اًمؼراءات ؾمامَّ .(هـ618)ت ؾ إًمق
(2)

  

طموشمؿ اًمسجستوين، ؾمفؾ سمـ حمؿد سمـ قمثامن اًمبٍمي، اعمعروف، مـ  قأسم  .89

اًمعروض، يرى اسمـ اجلزري أكف أول مـ واًمؾغي، واًمؼراءة، وقمؾامء اًمبٍمة ذم اًمـحق، 

ًمف اظمتقور مل خيوًمػ ومقف اعمشفقر ذم اًمسبعي إَّٓ ذم ىمقًمف شمعومم وصـَّػ ذم اًمؼراءات، 

سمتوء  (شمعؿؾقن)طموشمؿ  ق، طمقٌ ىمرأهو أسم [169آل قمؿران: ] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿

اخلطوب
(3)

ـُ و،  ف، ومضاًل قمغم رواة اجلزري كػُس  ممـ روى قمـف اظمتقوره هذا اسم

آظمريـ
(4)

إمم ضموكى  (اإليضوح)وىمد كؼؾ إكدرايب اظمتقور أيب طموشمؿ ذم يمتوسمف  ،

سموًمـحق، واًمعرسمقي، سمقضمقه اًمؼراءات، سمصػًما  ويمون قموعمً  » ىمول قمـف :واظمتقور أيب قمبقد، 

مو صحَّ واظمتالف اًمؾغوت، اظمتور ًمـػسف اظمتقوًرا طمسـًو، اشِمَّبع ومقف إصمر، واًمـَّظر، و

 ش اًمتوسمعلموقمـ اًمصحوسمي، و،  ×قمـده ذم اخلؼم قمـ اًمـبل 
(5)

اسمـ اجلزري أن  ذيمرو، 

ث سموظمتقور أيب طموشمؿ مـ يمتوب  (هـ255ت )أمحد سمـ هبي اهلل  سمـ قمسويمر اًمدمشؼل  طمدَّ

6 وذًمؽ أن اسمـ مفران ىمد شمػّرد (هـ841ت )ويي ذم اًمؼراءات اًمعنم(، ٓسمـ مفران )اًمغ

(أؿمور إمم ذًمؽ سمؼقًمف )ؾمفؾوقمـ همػمه سملكف ىمد روى اظمتقور أيب طموشمؿ ذم يمتوسمف، 
(6)

 ،

.(هـ611ت )
(7)

  

                                       
 .153، 6/21و، 1/5همويي اًمـفويي :  (1)

 .6/668همويي اًمـفويي : ( 6)

 .869/ 1همويي اًمـفويي : ( 8)

 .854، 654، 144/ 6و، 465/ 1يـظر : همويي اًمـفويي :( 4)

 .851اإليضوح : ( 1)

 . 164يـظر : اًمغويي :  (2)

 .869/ 1همويي اًمـفويي : و، 111اإليضوح : و، 1/135ر : معرومي اًمؼراء اًمؽبور : يـظ (3)
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ضمعػر، صوطمى اًمتػسػم اعمعروف )ضمومع  قحمؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي، أسم  .81

، ًمف أيًضو يمتوب )اجلومع ذم اًمؼراءات( (هـ819ت )، (اًمبقون قمـ شملويؾ آي اًمبقون

ـف اظمتقوره ذم اًمؼراءات، يمام ّسح سمذًمؽ ذم شمػسػمه طملم حتّدث قمـ اًمؼراءات  وؿَّ

ىمد اؾمتؼصقـو طمؽويي اًمروايي و»، يؼقل: [4اًمػوحتي: ] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم

ـ ُرِوَي قمـف ذم ذًمؽ ىمراءة ذم يمتوب اًمؼراءات،  اًمؼراءة أظمؼمكو سموًمذي كختور مـ وقمؿَّ

اًمعؾي اعمقضمبي صحي مو اظمؽمكو مـ اًمؼراءة ومقف6 ومؽرهـو إقمودة ذًمؽ ذم هذا وومقف، 

 (اًمبقون قمـ وضمقه شملويؾ آي اًمؼرآن)اعمقوع، إذ يمون اًمذي ىمصدكو ًمف ذم يمتوسمـو هذا 

شدون وضمقه ىمراءُتو
(1)

اجلومع ؾ اًمؼقل قمـ اًمؼراءات ذم يمتوسمف )يعـل أكف ؾمقػصِّ  ق. ومف

 .(يمتوب اًمؼراءات)وه سمؼقًمف اًمذي قمـ (ذم اًمؼراءات

ىمل اًمرضير، مقؾمك سمـ ضمرير، أظمذ اًمؼراءة قمـ أيب ؿمعقى  قأسم .86 قمؿران اًمرَّ

يمون يعتؿد ذم اظمتقوراشمف قمغم مو ىمرأ ذم ويمون ًمف اظمتقورات ظموًمػف ومقفو، وقد، اًمسُّ 

قاذ،  .(هـ812)ت اًمعرسمقي6 ًمذا قُمدَّ مـ أصحوب اًمشَّ
(2)

 

ْؾً احلسـ اًمبغدادي، حمؿ قأسم اسمـ ؿَمـَُبقذ، .88 د سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ اًمصَّ

ـَ وًمف يمتى مصـّػي ذم ذًمؽ، وروى ىمراءات يمثػمة، ، اًمبغدادي يمون يـووئ أسمو سمؽر سم

ـًووجموهد،  ؼ، ويمون يرى ضمقاز اًمؼراءة سمام صحَّ ؾمـده، وإن المي ومُحْ ومقف ؾَم  ،يمون ديِّ

ىمد روى وذًمؽ ىمبؾ أن ُيستَتوب سمحرضة اًمقزير اسمـ مؼؾي، وظموًمػ رؾمؿ اعمصحػ، 

.هـ(864)ت ؿمقًئو مـ اظمتقوراشمف صوطمى اًمػفرؾمً،  ًمف
(3)

 

سمؽر اًمبغدادي اًمعطور، حمؿد سمـ احلسـ سمـ يعؼقب سمـ قاسمـ ِمْؼَسؿ، أسم .84

اء سمؿديـي اًمسالم، يمون مـ أطمػظ اًمـوس ًمـحَس ؼْ مِ  أقمرومفؿ واًمؽقومقلم،  قؿ، أطمد اًمُؼرَّ

                                       
 .1/21شمػسػم اًمطؼمي :  (1)

 .813/ 6ويي اًمـفويي : هم (6)

معرومي اًمؼراء اًمؽبور : و، 655/ 6وومقوت إقمقون : و، 894، 893/ 2اعمـتظؿ : و، 19يـظر: اًمػفرؾمً :  (8)

 .191/ 1ًمطوئػ اإلؿمورات : و، 6/14همويي اًمـفويي : و، 668/ 1
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ذيمرهو  اًمشعر، ؾمؿع مـ صمعؾى، ًمف قمدد مـ اًمؽتىويمون قموعًمو سموًمؾغي وسموًمؼراءات، 

ؾمًرِ فْ صوطمى اًمػِ 
(1)

، ًمؽـف زقمؿ أنَّ يمؾ مو صحَّ قمـده ذم اًمعرسمقي مـ اًمؼرآن، 

إن مل يؽـ هلو ؾَمـٌَد6 وهمػمهو، وويقاومؼ ظمطَّ اعُمصَحػ6 ومؼراءشُمف ضموئزة ذم اًمصالة 

طمجتف ذم ذًمؽ يمام كؼؾفو اخلطقى اًمبغدادي قمـ و ومؽون ذم ذًمؽ خموًمًػو اإلمجوع.

أكف )عمَّو يمون خلََؾػ سمـ  يب هوؿمؿ، شمؾؿقذ اسمـ جموهد،ٕيب ـموهر سمـ أ يمتوب )اًمبقون(

يمون ذًمؽ هلؿ واسمـ ؾمعدان أن خيتوروا، وأيب قمبقد : اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالَّم، وهشوم، 

مبوطًمو همػم ُمـؽر6 يمون ذًمؽ زم أيًضو ُمبوطًمو همػم ُمستـؽر(
(2)

. إَّٓ أكف ىمد ُردَّ قمؾقف ذم 

ا ذَ يمون هذا طَم قوؿمؿ: )ومؾـموهر سمـ أيب هقيؼقل أسم ،ذًمؽ وومؼ مـطؼف اًمذي ؾموىمف

ًمغػمه همػم ويمون ذًمؽ ُمبوطًمو ًمف  ؾمؾؽ ـمريًؼو يمطريؼفؿ6وهؿ ومقام اظمتوروه، وَ ذْ طَم 

اظمتور أن يؼرأ قمغم مذهى وُمستـؽر6 وذًمؽ أنَّ ظمؾًػو شمرك طمرووًمو مـ طمروف محزة، 

ي إمصور،  قوأّمو أسم .كوومع قمبقد، واسمـ ؾمعدان ومؾؿ يتجووز واطمٌد مـفام ىمراءة أئؿَّ

هًمو ًمذًمؽ همػم ممـقٍع مـف، يمون قًمو ٓ معقٍى قمؾقف. سَمْؾ إّكام يمون وَكَحو َكحقهؿ يمون ُمسقَّ

ي ومقام ضموؤوا سمف جمتؿعلم، ي اًمذيـ هؿ احُلجَّ  اًمـؽػم قمؾقف ؿُمُذوَذه قمامَّ قمؾقف إئؿَّ

(وخمتؾػلم
(3)

ذم  (هـ842ت ) فِ يْ قِ تَ ؾْم رَ أًمَّػ اسمـ دَ وىمد أكؽر اًمعؾامء قمؾقف اظمتقوره، و. 

ه ذًمؽ يمتوسًمو  (اًمرّد قمغم اسمـ ِمْؼَسؿ ذم اظمتقوره)ؾمامَّ
(4)

 يمون هذا ىمبؾ أن ُيسَتَتوب،و، 

.(هـ814ت ) ويعؾـ شمراضمعف قمـ ذًمؽ يمام ذيمر اخلطقى اًمبغدادي،
(5)
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 نظرات في ضواعطه
اء ظمتقور ًمدى همٓء اًمؼرَّ ِٓ سمحوضمي إمم  ،إكَّـو وكحـ سمصدد احلديٌ قمـ وقاسمط ا

ر سملمريـ اصمـلم:أن   كذيمِّ

 : أولهما -
اء إمم وضمقدهو ذم اظِمتقوراُتؿ ذم هذه اًمػؽمة  أنَّ اًمضقاسمط اًمتل ؾمعك همٓء اًمؼرَّ

ي قمـفؿ،  اًمزمـقي، هل وقاسمط مـ اعمػؽمض أن كؼػ قمؾقفو مـ ظمالل اًمـصقص اعمرِويَّ

 اعمستـبطي مـ احلروف اًمتل وىمع قمؾقفو اظِمتقورهؿ. وأ

وشمصـقػفو  سمدًمقؾ اظِمتالف ىمراءاشمف، شمػوق قمـدهؿ6وهذه اًمضقاسمط مل شمؽـ مقوع ا

اظِمتالف كظرُتؿ إمم اًمضوسمط اًمذي شُمعَرف سمؿقضمبف اًمؼراءات و وؿموذة، سملم مؼبقًمي،

 ومؿـفؿ اعمجتفد صوطمى اهلّؿي  اًمذي أيمدَّ كػسف، أنَّ ؾمعقفؿ يمون متبويـًو، و، أاًمشوذة

ؼ اًمنموط اعُمثغم ًمؾقصقل إمم احلرف اعُمختور  قومـفؿ مـ ريض سمام ه ،وأشمعبفو ذم حتؼُّ

، قمثامن سمـ قمػون أَّنؿ مل يدريمقا أمهقي إمر اًمذي أىمدم قمؾقف اخلؾقػي  وأ دون ذًمؽ،

وومؼ اًمَعْرَوي إظمػمة، اًمتل  ،متػؼ قمؾقف واطمد قمـدمو ىموم سمجؿع إمي قمغم مصحػ

اًم قمغم مدى صمالث  متثؾ ظمالصي مو اؾمتؼر قمؾقف طمول اًمؼرآن اًمؽريؿ سمعد كزوًمف ُمـَجَّ

ؾؿِّ 6 سموشمغؾقى اعمصوًمح اًمعؾقو ًمألمي مـ طمقٌ إطمؽوم اًمنمقمقي،: يـ ؾمـيقمنمو

حُلَْؿتفو،  ِذميَ نَم ـُاعم ، ؼيَ ـاًمضق قصقوِت ـووز اخلصــتجـقي يـع ًمغـفو قمغم واىمـوشمـؿمت

 هقبَتفو. اعُمضقِّعيَ 

 صحة السند عند أصحاب االختيارات[    ]
ظمتقورات مـ اًمؼراء اًمذيـ سمؾغ وإنَّ  هذا، ِٓ قمددهؿ طمتك قمٍم اسمـ  أصحوب ا

ظمتقور قوه ـجموهد ـ ِٓ اء  اًمعٍم اًمذي ظُمتؿ سمف قمٍم ا  (141)ــقمغم مستقى اًمُؼرَّ

ىمورًئو
(1)

ضمعؾ مـ صحي  يمون معقور آظمتقور قمـدهؿ همػم ُمتَّػٍؼ قمؾقف6 ومؿـفؿ مـ ، ىمد

                                       
 ( ىمورًئو 6 ومقتبؼك11). قمدد اًمصحوسمي مـ همٓء 1/612: (اًمطبؼي اًمثومـي): معرومي اًمؼراء اًمؽبور يـظر (1)

ظمتقورات ، ( ىمورًئو ممَـّ ضموء سمعدهؿ ، وًمقس يمؾُّ مـ ذيمر ذم همٓء مـ أصحوب ا134) ىمد وىمػـو ومقام وِٓ

 ؾمبؼ قمغم ـموئػي يمبػمة مـ أؾمامئفؿ .     



 (هٖٖٗٔ ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٔ٘ٔ 

ـَد  6 ذم طملم أن ـموئػًي مـفؿ ُريمـًو أؾموؾمقًّو ذم احلرف اعُمختور ذم شمؾؽ اعمرطمؾياًمسَّ

اء ذمؾً مـ ضمع  ذم درضموشمف، ومضاًل قمغم وضموهتف ذم اًمؾغي قاًمعؾو، احلرف يمثرة اًمُؼرَّ

ىمقة وضمففو ذم وأؾموكقد اظِمتقوراُتؿ،  قيتػووشمقن ذم قمؾ راهؿًمذًمؽ كوأؾموؾًمو ذم ذًمؽ6 

مقن طمروًمو قمغم آظمر هذا اًمذي ضمعؾ اًمعؾامء،واًمعرسمقي،   قيؼقل أسم ،واعمصـِّػلم ُيؼدِّ

ْقـو ذم مجقع مو اظِمؽمكوه مـ  »:  -ومقام يـؼؾف إكدرايب  -م قُمَبقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالَّ  إكَّام شَمَقظمَّ

فو ذم اًمتلويؾ وَأقمَرهَبو ذم يمالم اًمعرب ًمغًي، واًمؼراءات أيمثَرهو مـ اًمَؼَرَأة َأهاًل،  أصحَّ

ش اضِمتفود رأيـوومذهًبو6 سمؿبؾغ قمؾؿـو، 
 (1)

اسمـ مفران قمـ ؾَمَؾَؿي سمـ قموصؿ  يـؼؾو. 

مو اِقمتؿدُت إَّٓ قمغم مو طمّدصمـل سمف ظمؾػ سمـ هشوم اًمبّزار6  » ( ىمقًمف:)صوطمى اًمػّراء

َي ]أي : احلرفوٕكَّف يؼرأ يمقػ أظمَذ،  ش[يمقػ ُأدِّ
(2)

اظِمتور اظِمتقوًرا طمسـًو  »ىمد  ق. ومف

ش همػم ظمورج قمـ إصََمر
 (3)

ًُ اظِمتقوراشمف ومؾؿ أرُه  »يؼقل اسمـ اجلزري قمـف: و،  شمتبع

أيب سمؽر واًمؽسوئل، وٓ قمـ محزة، و، سمؾ خيرج قمـ ىمراءة اًمؽقومقلم ذم طمرف واطمد

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿ ىمقًمف شمعومم قسمـ قمقوش، إَّٓ ذم طمرف واطمد، وه

 قاجلامقمي، وروى قمـف أسموسموًٕمػ يمحػص،  (طَمَرامٌ )، ىمرأ  [51إكبقوء: ] ﴾ ڇ

.ش ؽً سملم اًمسقرشملم6 ومخوًمػ اًمؽقومقلماًمعز اًمؼالكز ذم )اإلرؿمود(: اًمس
(4)

 

ـُ و اظِمتقوٌر َواومَؼ ومقف اًمعرسمقَي،  »أيب قُمَبقد سملكَّف  اظِمتقورَ  -و أيًض  -اجلزري  يصػ اسم

ش إصََمرو
(5)

طموشمؿ اًمسجستوين6  ققُمبقد يشوـمره ومقف معوسه أسم ق، وهذا اًمذي ىموم سمف أسم

ظمتقور سمـوًء قمغم قمدد اًمؼراءات اعمحؾقي،  »ومفام مل جيعال  ِٓ اء ومؼط. وا إكَّام َيتِؿُّ وقمدد اًمُؼرَّ

ائفووقمغم ىمقؿي هذه اًمؼراءات، سمصػٍي أيمثر6 سمـوًء  شمؽوكي ىُمرَّ
(6)

. ويمذًمؽ احلول مع 

                                       
 .843اإليضوح :  (1)

 .165اًمغويي : ( 6)

 .165اًمغويي : ( 8)

 .1/151اًمـنم : ( 4)

 .6/14يـظر : همويي اًمـفويي : ( 1)

 .65/  1/1شموريخ اًمؽماث اًمعريب : ( 2)



 د. محمد عادل شوك                                     في القراءات القرآنية نظرات في ظاىرة االختيارات

ٕٔ٘ 

يـ اشِمَّبعو إصَمَر ذم اظمتقورمهو، ومل ذَ حمؿد سمـ ؾمعدان، اًمؾَّ وأيقب اعمتقيمؾ إكصوري، 

 خيوًمػو اعمشفقر مـ اًمؼراءة. 

ىمي اًمتل يمـ اًمـصقص مو يروي اسمـ جموهد و تصػ هبو يقىمػـو قمغم مدى اًمدِّ

اء، يؼ طمدصمـل أمحد سمـ حمؿد سمـ سمؽر، قمـ هشوم سمـ قمامر سمنؾمـوده  »قل: همٓء اًمؼرَّ

 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ﴿ سموًمقوء، ذم ىمقًمف شمعومم (يشوءون)قمـ اسمـ قمومر: 

 :اًمؼورئ، ىمول هشوم: هذا ظمطل، )شمشوءون( أصقب. ىمول ظُمَؾقد ٕيقب  [89اإلكسون:]

أكؽ قمتبي سمـ  ًُ أكً ذم هذا واهٌؿ. يعـل )شمشوءون(، ىمول: واهللِ إين ٕصُمبتفو يمام ُأصمبِ 

شمحَّود
(1)

ث كٍم سمـ قمكم اجلفضؿل، ىمول: أظمؼمكو إصؿعل، ىمول: ؾمؿعً  » و،  طمدَّ

سمف ًمؼرأت طمرف  ىُمِرئسمـ اًمعالء يؼقل: ًمقٓ أكَّف ًمقس زم أن أىمرأ إَّٓ سمام ىمد  وأسمو قمؿر

شطمرف يمذا يمذاويمذا يمذا، 
(2)

ث اسمـ أظمل إصؿعل قمـ » روي قمـف أيًضو:و،  طمدَّ

ذم  ،[118اًمصووموت: ] ﴾ڈڈ ڎ ڌڎ﴿ سمـ اًمعالء وٕيب قمؿرقمّؿف، ىمول: ىمؾً 

، أُيعرُف هذا ؟ ومؼول: مو ُيعرف إَّٓ [194اًمصووموت: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿مقوع

يمَبْؼٍؾ ذم قمؿرو: إكام كحـ ومقؿـ مه  قىمول أسموأن ُيسؿع مـ اعمشويخ إوًملم. ىمول: 

 .ش أصقل َكْخٍؾ ـمَِقالٍ 
(3)

  

إذا  يموكً اًمراء ذم مقوع اًمعلم مـ  (وموقِمؾ)يمون ٓ ُيؿقؾ إًمػ ذم  قه هوو

، إَّٓ أكَّف ىمد روى قمـف حمبقُب سمـ [ 46ص: ] ﴾ جث يت ىت مت ﴿ اًمػعؾ، مثؾ ىمقًمف

 مل َيرِوهوو،  وًميً ـَؿـمُ ،  [123 : رةـاًمبؼ] ﴾ۉ ۉ ۅ﴿ إصؿعلووس، ـقمبوحسـ، ـاًم

مـ مـع إموًمي اخلوء ] ظمالف مو قمؾقف اًمعومي مـ أصحوسمف هذاو همػُمهؿ.

ٓؾمتعالئفو[
يمون يمذًمؽ قًموذًمؽ أنَّ إمر ٓ حُيؿؾ قمغم اًمؼقوس ذم اًمؼراءة، و6  (4)

                                       
 .221اًمسبعي : ( 1)

 .1/13:  يـظر : اًمـنمو، 44اًمسبعي : ( 6)

ْمُف ومقف َأطمدٌ ». ًمؼد ووموه اسمـ جموهد إمر طمؼف طملم ىمول قمـف : 44اًمسبعي : ( 8)  . شيمون ٓ َيؼرُأ سمام مل َيَتَؼدَّ

 =.شمع ومتح إموًمي اخلوء ٓؾمتعالئفو الف مو قمؾقف اًمعومي مـ أصحوسمف،هذا ظمو»: ضموء اًمـص ذم اًمسبعي (4)



 (هٖٖٗٔ ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

ٖٔ٘ 

ـْ أموَل  أن ،  [123اًمبؼرة:] ﴾ ۉ ۉ ۅ ﴿و،[49اًمتقسمي:] ﴾ڭ ڭ ﴿ ًَمَؾِزَم َم

ومفل  ، [29سمي:اًمتق] ﴾ھ ﴿ ،[114اًمشعراء: ] ﴾ ٿ  ٿ ٿ ٺ﴿ ُيؿقَؾ 

مو مل قوه ،طمروف شمشؽمك ذم أنَّ إًمػ ومقفو مسبقىمي سملصقاٍت مـ صػوُتو آؾمتعالء

ممَّو يعـل أنَّ  ،قمـف أكف أموًمف سمشؽؾ قموم، مو قمدا احلروف اعمـصقص قمغم إموًمتفووُير

اًمروايي وحمؿقل قمغم إصمر،  قإمر ًمقس حمؿقًٓ قمغم اًمؼقوس وطمده، سمؼدر مو ه
(1)

، 

ي » ًْ قمؾقف إئؿَّ ؾُػ سمقضمٍف يراه ضموئًزا ذم وومال يـبغل ًمذي ًُمىٍّ أن يتجووز مو مض اًمسَّ

.شىمرأ سمف ىمورٌئ همػُم جُمَؿٍع قمؾقف ممَّو  وأ قي،اًمعرسم
(2)

 

كًصو قمـ اًمؽسوئل يبلمِّ ومقف أنَّ  (هـ665ت )يروي ظمؾػ سمـ هشوم إؾمدي و

ومننَّ  ،ومنذا مو صحَّ وضمف اًمؼراءة ذم اًمعرسمقي 6ىمقُتوواًمعؼمة قمـده هل صحُي اًمروايي، 

ذًمؽ و ،صّحتفوويي، ىمّقة اًمروا قيبؼك اًمػقصُؾ ذم اعمقوقع هواًمؼراءة شُمؼبُؾ قمـده، 

ل ومقف قمغم اًمروايي. يمون اًمؽسوئل إذا  »يؼقل:  أن اًمؼرآن يمغػمه مـ اًمـصقص، اعمعقَّ

، خيتؿ ظمتؿتلم عٍ بْ ؾُم  َػ ْص كِ  قمغم اًمـوس ذم يمؾِّ يقمٍ  قيمون ؿمعبون ُوِوع ًمف مـؼٌم، ومؼرأ ه

 ﴾حب جب يئ ىئ ﴿ ذم ؾمقرة اًمؽفػيمـً أضمؾس أؾمػؾ اعمـؼم، ومؼرأ يقًمو وذم ؿمعبون، 

ومعؾؿً أكف ىمد وىمع ومقف، ومؾامَّ ومرغ أىمبؾ اًمـوس يسلًمقكف  ، ومـصى )أيمثر([ 84اًمؽفػ: ]

 گ گ گ گ ﴿ ( ذم)أىمؾَّ  أيمثر( مِلَ كصَبُف؟ وَمُثْرُت ذم وضمقهفؿ: إكف أراد ذم ومتحف)قمـ 

ومؿحقه مـ  -سموًمرومع –. ومؼول اًمؽسوئل: )أيمثُر( [85اًمؽفػ: ] ﴾ڳ ڳ ڳ

: ٓ، إكَّام إذا مل يمتبفؿ، صمؿ ىمول زم : يؽقن أطمٌد مـ سمعدي يسؾُؿ م ًُ ـ اًمؾحـ؟ ىمول: ىمؾ

اًمـوَس  َت ىمرأْ أَ واًمؼرآن صغػًما،  َت ك6 ىمرأْ مـف أطمٌد سمعدَ  ؿْ ؾَ ْس شمسؾؿ مـف أكً ومؾؿ يَ 

.ش قاًمـحو، ومقف أصمورَ  ًَ ؾبْ ـمَ ويمبػًما، 
(3)

 

                                       
يمام هل ٓ يستؼقؿ معـوهو مع سمقون ؾمبى شمرك اإلموًمي ذم  اًمصقاب ومقام أرى مو أصمبتـوه 6 ٕنَّ اًمعبورةو=

 سمسبى آؾمتعالء ذم اخلوء . (سمخورضملم)

 . 119يـظر : اًمسبعي :  (1)

 . 43اًمسبعي :  (6)

 .  626/ 6إكبوه اًمرواة : (8)



 د. محمد عادل شوك                                     في القراءات القرآنية نظرات في ظاىرة االختيارات

ٔ٘ٗ 

ذم اًمعرسمقي أن جيد وضمًفو ًمؼراءة اًمـصى6  ؾقعُ اًمضَّ  قًمؼد يمون سمقؾمع اًمؽسوئل، وه

 ٌر، وؾُمـَّيٌ صمإَّٓ أن اًمؼراءة أَ 
(1)

يؼرأ سمحرٍف و، وٓ يؿؾُؽ اعمَرُء إزاَءهو أْن ُيعِؿَؾ ذهـف، 

 اًمػؼف. ويلظمُذ سمف مـ سموب اًمؼقوس قمغم همرار مو ُيعَؿُؾ سمف ذم اًمؾغي، أ

 ڤ ڤ ڤ    ٹ ٹ ﴿ ومـ ذًمؽ مو يذيمره اسمـ مـظقر قمـ ىمقًمف شمعومم

(، مو هؿ سمَسْؽرىوؾَمْؽرى، ىمرئ )و، [6احلٍ: ] ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

اء )ؾَمَؽوَرىومل يؼ ٓ دمقز اًمؼراءُة هبو6 ٕنَّ وهل ًمغٌي، وسمػتح اًمسلم، (رأ أطمٌد مـ اًمُؼرَّ

.اًمؼراءَة ؾُمـَّيٌ 
(2)

 

دمعؾـو  (ًمقس)اًمـوومقي اًمعومؾي قمؿؾ  (مو)قمغم اًمؼراءات اًمتل ضموءت ومقفو  ػيً ىمْ وإنَّ وَ 

اء مـ اًمروايي، سمغض اًمـظر قمـ اًمؾفجوت اًمبقئقي اًمتل يـتؿقن  كستجكم مقىمػ اًمؼرَّ

 اًمـحقيي اًمتل َيَرْوَّنو:وأراء اًمؾغقيي  وإًمقفو، أ

 ،[6اعمجودًمي: ] ﴾ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ﴿ىمرأ قموصؿ ذم روايي اعمػضؾ قمـف  -

ىمرأ اًمبوىمقن سموًمـصىوسموًمرومع، 
(3)

ـ مسعقد و،  سمزيودة اًمبوء (سملمَّفوُتؿ)ىمرأ قمبد اهلل سم
(4)

. 

ـ مسعقدو سموًمـصى، ،[81يقؾمػ:] ﴾ڤ  ڤ ڤ﴿ ىمرأ اجلؿفقر  - . سموًمرومع (سمنٌم ) ىمرأ اسم
(5)

  

مع اًمبوء،  وهل هلجي متقؿقي ُتؿؾ )مو(، أو ،وموسمـ مسعقد يمون يذهى إمم اًمرومع

سموًمرومع مقاومؼي  -ذم روايي -ضموءت ىمراءة قموصؿ وهل اًمؾفجي احلجوزيي اًمبوىمقي، و

ذم ذًمؽ مقاومؼي ًمؾفجي احلجوزيي وىمرأ مقاومًؼو اجلؿفقر سموًمـصى، واًمؾفجي اًمتؿقؿقي، 

كمَ دْ اًمؼُ 
(6)

َيَرْوَن و، (مو)اًمـحوة اًمؽقومققن يـؽرون إقمامل وـ اًمبقئي اًمؽقومقي، مقهو، 

                                       
ؾمؿعـو  قمـ يعؼقب ، ىمول :)، و (روي قمـ زيد سمـ صموسمً قمـ أسمقف ، ىمول : اًمؼراءة ؾُمـَّيٌ ) 16يـظر : اًمسبعي :  (1)

َـّي ، يلظمذهو أظمر قمـ إول هـوك مرويوت أظمرى طمقل هذا و. (أؿمقوظمـو يؼقًمقن : إنَّ ىمراءة اًمؼرآن ؾُم

 اعمعـك ذم اًمصػحي كػسفو .

 .   ()ؾمؽر 1/891ًمسون اًمعرب :  (6)

 . 264اًمسبعي : (8)

 . 128ىمراءة قمبد اهلل سمـ مسعقد : (4)

 .  112ىمراءة اسمـ مسعقد :و، 1/894اًمبحر اعمحقط :  (1)

 =هبو ضموء اًمؼرآنواًمؾغي احلجوزيي اًمُؼْدَمك،  قطمقون قمـ اًمزخمنمي أن إقمامل )مو( قمؿؾ )ًمقس( ه قيـؼؾ أسم (2)
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أن اعمـصقب سمعدهو ضموء قمغم وأن اعمرومقع سمعدهو سموٍق قمغم مو يمون قمؾقف ىمبؾ دظمقهلو، 

وقا مـفو  إؾمؼوط اًمبوء6 ٕن اًمعرب ٓ شمؽود شمـطؼ هبو إَّٓ سموًمبوء، ومنذا طمذومقهو قمقَّ

ر ومقف اًمبوء و معفقد قمـد طمذف طمرف اجلر، قيمام ه اًمـصى، ىمقا سملم اخلؼم اعمؼدَّ ًمُِقػرِّ

همػمهو
(1)

ؿمقخ مدرؾمتفؿ )اًمؽسوئل( خيرج قمـ هذا ومع ذًمؽ كجد قَمَؾَؿفؿ، و. 

اء اًمؽقومي أظمرون سموًمـصى، سمام يُ و يؼرأ هق،واًمذي َيَرْوكف،  ُ ػَ ىمرَّ  َس بْ شمػسػًما ٓ ًمَ  نَّ

اًل قمغم هلجي متقؿ ومقف سمؿخوًمػي مذهبفؿ اًمـحقي اًمذي يؼقًمقن سمؿقضمبف سمنمهول )مو( مح

يمقَّنو روايي متصؾي سمسـد، ذم طملم أن مو  ومو ذاك إَّٓ ٕن إمر ٓ يعدو ذم ذًمؽ،

 اًمروايُي أطمؼُّ أن شُمتََّبع.ويَرْوكف رأيٌّ حيتؿؾ اخلالف، 

ا ضمعؾ سمعضفؿ يعزف قمـ اظمتقور  ًمؼد سمؾغ متّسؽ اًمعؾامء، وأهؾ اًمؼراءة سموٕصمر طمدًّ

ة ووسمعي ؿمققظمف طَمذْ ـسى إًمقف6 سمؾ ايِمتػك سمؿتطمرف يُ  ة سموًمُؼذَّ ـموهر سمـ قيؼقل أسم .اًمُؼذَّ

ـَ جموهد: مِلَ ٓ خيتور اًمشقُخ  » :(هـ845ت  أيب هشوم )شمؾؿقذ اسمـ جموهد، ؾملَل رضمٌؾ اسم

طمروًمو حَيِؿُؾ قمؾقف؟ ومؼول: كحـ أطمقُج إمم أن ُكعِؿَؾ أكػَسـو ذم طمػظ مو مه قمؾقف 

ـْ سمعدكو  تقور طمرٍف َيؼراُ أئّؿُتـو أطمقَج مـَّو إمم اظِم .شسمف َم
(2)

  

يمام يؼقل  -ظوهر إطمرف اًمسبعي ًمغوت اًمعرب أن اعمراد سم - شمسوحمًو - ًمِـرى

                                       
. وقمؾقف سموًمبوء ، ومتؼقل: مو زيٌد سمؼوئؿٍ  ضمر اخلؼمقأكام ىمول )اًمُؼْدَمك( 6 ٕن اًمؽثػم ذم ًمغي احلجوز إكام هواًمؽريؿ ، =

و كصى اخلؼم ومؿـ ًمغي احلجوزيلم اًمؼديؿي طمتك إن اًمـحقيلم مل جيدوا همػم أمَّ وأيمثر مو ضموء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ، 

 ىمقل اًمشوقمر: قهوؿموهد واطمٍد قمغم كصى اخلؼم ، 

ـــــــــوهؿ   ـــــــــقن أسم ـــــــــو ُمتؽـِّػ      أسمـوؤه

 

ـــــق  ـــــو طَمـُِؼ ـــــْؿ أوَٓده ـــــو ُه ـــــدور وم  اًمصُّ

اىمؽمان اخلؼم سموًمبوء،  و)مو( ىمد شمدرضمً ذم قمؿؾفو ، ومؿـ اًمـصى ذم اخلؼم، إمم اإلمهول ، أ سمذًمؽ شمؽقنو      

معـك ذًمؽ أن اًمؾغي اعمشؽميمي مل شملظمذ سمؾفجي احلجوزيلم احلوًمقي ذم إقمامل )مو(، سمؾ أطمقً وإيمثر.  قهو

هٌّ مـ أهار وهذا سمعض مـ ومضؾ اًمؼرآن قمغم اًمعرسمقي، وهلجتفؿ اًمُؼْدَمك اًمتل شمـصى ومقفو )مو( اخلؼم، 

 .  135ت اًمعرسمقي ذم اًمؼراءات اًمؼرآكقي :، واًمؾفجو1/894اًمبحر اعمحقط : إقمجوزه . يـظر:

اًمؾفجوت و، 1/168مهع اهلقامع:و، 1/61: اًمؽتوب :(مو)يـظر سمشلن اخلالف اًمـحقي طمقل إقمامل  (1)

 .  134اًمعرسمقي ذم اًمؼراءات اًمؼرآكقي:

 .1/613معرومي اًمؼراء اًمؽبور :  (6)
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مو ضمرت قمؾقف قمودُتؿ مـ وأن يؼرأ يمؾُّ ىمقم مـ اًمعرب سمؾغتفؿ،  قهو، -اًمبغقي

اًمتؾقلم، واهلؿز، واإلمتوم، واإلؿمامم، واًمتػخقؿ، و اإلموًمي،واإلفمفور، و اإلدهموم،

اًمؾغوت، وًمؽـ ًمقس معـك هذه احلروف أن يؼرأ يمؾُّ ومريؼ سمام  همػم ذًمؽ مـ وضمقهو

سمؾ هذه احلروف يمؾُّفو مـصقٌص قمؾقفو سموًمروايي،  ؿموء ممَّو يقاومؼ ًمغتف مـ همػم شمقىمقػ،

(1) × ، كزل هبو ضمؼميؾ قمغم اًمـبلاهلل  ويمؾُّفو يمالمُ 
ومنذا مو ؾمؿحً هلؿ فموهرة  ،

ظمتقورُ  ِٓ اًمعودات اًمؾغقيي اًمسوئدة ذم وشمتـوؾمى مـ اًمؼراءة  ضمقهٍ ذم اًمؼراءة سملظمذ وُ  ا

ومننَّ ذًمؽ منموط سمام يلظمذوكف قمـ ؿمققظمفؿ  جمتؿعوُتؿ، ومو يؽمضّمح ًمدهيؿ مـفو6

.×اعمسـدة إمم اًمـبل اًمروايي ومـؼقًٓ سموٕصمر 
(2)

 

كظَر ذم وىمد ىمرأ قمغم محزة،  (اًمؽسوئل)يمون قمكم سمـ محزة و »يؼقل اسمـ جموهد: 

اظِمتوَر مـ ىمراءة محزة، وىمراءة وصـوقمَتف، وقمؾَؿف يموكً اًمعرسمقُي ووضمقه اًمؼراءات، 

م مـ إئؿي همػمَ  متقؾمطيً  همػمه ىمراءةً  شظمورضمي قمـ آصمور مـ شمؼدَّ
(3)

يـؼؾ اسمـ و. 

إكبوري قمـ أيب قمبقد، اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالَّم اًمضقاسمط اًمتل يؼػ قمـدهو ذم اظِمتقوره، 

ْؽً: ذًمؽ طملم طمديثف قمامَّ خيتوره و ظمتقور قمـدي و »سمشلن اًمقىمقف قمغم هوء اًمسَّ ِٓ ا

د ًمذًمؽ6 َّٕنو إْن ُأدِرضَمً ذم اًمؼراءة  ذم هذا اًمبوب يمؾِّف اًمقىمقُف قمؾقفو سموهلوء سموًمتعؿُّ

ً ذم اًمقصؾ6 يمون ظمالف إْن طُمِذومَ ويمون ظمروضًمو مـ يمالم اًمعرب.  مع إصمبوت اهلوء6

ْؽً قمـدهو قمغم [. ومنذا صور ىمورئُ اًمِؽتوب ]أي: اعمصحػ اًمعثامين اًمنميػ فو إمم اًمسَّ

 قت اهلوءات6 اضِمتؿعً ًمف اعمعوين اًمثالصمي ، مـ أن يؽقن:صمب

 ُمِصيًبا في العربية. -ٔ
 ُمواِفًقا للخّط. -ٕ

                                       
 .184يـظر : اعمرؿمد اًمقضمقز :  (1)

 .48آن :يـظر : أسمحوث ذم قمؾقم اًمؼر (6)

 . 34اًمسبعي :  (8)
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ٔ٘ٚ 

.ش ن قراءة الُقرَّاءغيَر خارٍج ع -ٖ
(1)

  

 ] القراءة وفًقا للعربية من غير سند[    

اء إمم اظِمتقور طمروف قمغم ىمقوس اًمعرسمقي، ومو صحَّ  ذم طملم ذهبً ـموئػيٌ  مـ اًمُؼرَّ

قمقسك سمـ و، (اًمبالد اًمـحقي اًمؽقذم قأسم)هؿ ذم اًمؾغي، مـفؿ: حيقك سمـ أيب ؾمؾقؿ قمـد

ىمل  قأسموقمؿر،  ، واسمـ ِمْؼَسؿ، اًمذي يعدُّ اعمثول اًمصورخ (مقؾمك سمـ ضمرير)قمؿران اًمرَّ

يرى ـ يمام شمذيمر اًمروايوت ـ أنَّ يمؾَّ مو صحَّ وضمُفف ذم اًمعرسمقي،  قذم هذا اًمبوب6 ومف

إن مل يؽـ ًمف ؾمـدٌ وهمػمهو، وشمف ضموئزة ذم اًمصالة واومؼ رؾمؿ اعُمصحػ  ومؼراءو
(2)

 6

واة ُمستخِرضًمو هلو ووملدَّى سمف ذًمؽ إمم أن يؼرأ سمحروف ختوًمػ إمجوع اًمؼّراء،  اًمرُّ

مـ ذًمؽ مو ذيمره يوىمقت ذم شمرمجتف، مـ أكَّف يمون يؼرأ)ظمؾُصقا ، وضمقًهو مـ اًمؾغي

يمام -هل و ، [49يقؾمػ:] ﴾ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿ ُكجبوَء( ذم ىمقًمف شمعومم

وسمي إظمقة يقؾمػ قمـد جَ ىمراءة سمعقدة قمـ اعمعـك6 إْذ ٓ وضمف ًمذيمر كَ  - ل يوىمقتىمو

ؾمفؿ مـف أن جُيقبفؿ إمم مو ؾملًمقه يْلؾًمو يموماًل. ذم طملم أن اًمقضمف ذم ذًمؽ )َكِجقًّو(، لْ يَ 

ًمف يمثػٌم مـ و » يتشوورون. يؼقل يوىمقت:ومـ اعمـوضموة، أي: أَّنؿ اكػردوا يتـوضمقن 

هلو مع يمقَّنو مل يؼرأ هبو  ـ شمصحقػ اًمؽؾؿي، واؾِمتخراج وضمٍف سمعقدٍ م : ِل ـْ هذا اجلَ 

هل ٓؿمؽَّ سمدقمٌي وؾَّ هبو والًٓ سمعقًدا6 ومؽون ـمبقعقًّو أن يلظمذ اسمـ جموهد و. شأطمدٌ 

ه قمـ والًمف6 ومُعِؼَد ًمف جمؾٌس طمرضه  قمغم يده، وم طمتك َيُردَّ ويرومع أمره إمم احُلؽَّ

اُء، واًمُؼضوُة  ي ؾُمِئَؾ اًمؼمهواًمُؼرَّ ِي مو ذهى إًمقف، ومؾؿ يستطع أن ُيدزَم سمليَّ وَن قمـ ِصحَّ

ـَ سموًمتقسمِي مـ سمدقمتف،وطُمّجي،  ـُ  ،ومو َأوىمع ومقف كػسف مـ اًمضالًمي أذقم واؾمتقَهَبف اسم

ٍُّ سمعد ووموة اسمـ جموهد  6جموهد مـ ُوِٓة سمغداد ومؾؿ يقىمعقا سمف إذى. وُيؼول إكَّف يمون َيِؾ

 وأسمو قُمَبقد: ، -أطمد اًمُؼّراء اًمعنمة  - ـ هشومذم هذه اًمضالًمي ىموئاًل: إنَّ ظمؾػ سم

 حمؿد سمـ ؾمعدان اظِمتوروا ٕكػسفؿ مذاهى ُمػردة ذم اًمؼراءات،واًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالَّم، 

                                       
 .(اعمػورىميوأرى أن اًمصقاب : قمـ6 َّٕنو شمػقد اعمجووزة، وذم إصؾ : مـ . ). 1/811اإليضوح :  (1)

 .6/14يـظر : همويي اًمـفويي :  (6)
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ف أن يصـع صـقعفؿ اؾِمتـبوـموُتو و ووموشَمُف أَّنؿ مل يؽقكقا خيتورون سمعؼقهلؿ، ،ومـ طمؼِّ

ام يموكقا خيتورون ، إكَّ ىمراءاٍت سمتصحقٍػ خلّط سمعض اًمؽؾامت ذم مصحػ قمثامن 

شي اًمؼراءة ذم إمصور اإلؾمالمقي مـ ىمراءات أئؿَّ 
(1)

.  

ـْ ُيعِرُب ىمراَءشَمف،  »يؼقل اسمـ جموهد:  يعرف وُيْبٍِمُ اعمعوين، وإنَّ مـ مَحََؾي اًمؼرآن َم

ومرسمام دقموه سمٍمه ، أصمورِ واًمـوس  اظِمتالِف و ٓ قِمْؾَؿ ًمف سموًمؼراءات،واًمؾغوت، 

يؼرأ سمحرف ضموئٍز ذم اًمعرسمقي مل يؼرأ سمف أطمٌد مـ اعموِولم6 ومقؽقن سموإلقمراب إمم أن 

.شً ذم يمراهي ذًمؽ وطَمْظِره أطموديٌ سمذًمؽ مبتِدقًمو، وىمد ُرِويَ 
(2)

 

اء  قًمو »ـ اًمؼويض أيب سمؽر إؿمعري ىمقًمف: ؿمومي قمقويـؼؾ أسم همـو ًمبعض اًمؼرَّ ؾمقَّ

همـو هلؿ خموًمػي مجقع همػم ذًمؽ، ًمسقَّ  واًمصحوسمي، أو،  ×إموًمي مو مل ُيِؿْؾُف اًمرؾمقل 

.ش ×ىمراءة اًمرؾمقل 
(3)

 

،  ،اًمعرسمقيَ  اومَؼ وَ  وهبذا ومليَّام طمرٍف  ، وومل ُيـَؼْؾ اًمَبتََّي ومفذا رّده أطمؼُّ مـعف أؿمدُّ

.ُمرشمِؽُبُف مرشمِؽٌى ًمعظقؿ مـ اًمؽبوئرو
(4)

  

ي مقاىمػ مسبؼي مـ اًمؼّراء دموه اًمؾغيف ومع ذًمؽ ومنكَّ  يمقػ يؽقن ذًمؽ 6 ًمقس صَمؿَّ

أن يؾتزم معـك ذًمؽ ًمقس وًمؽـ يمالمفؿ،  وؾُمــ ،ي اًمعربًمغوومؼ زل اًمؼرآن أكو

سمغض اًمـظر  -ىمبؾ يمؾِّ رء -يتَّبع اًمروايي  قٓ يـػؽ قمـف، سمؾ ه وضمًفو ومقفواًمؼورئ 

  اًمؾغي شُمميده.ويرويف6 ـموعمو أن اًمروايي شُمسعػف، وقمـ إصؾ اًمؾفجل عمو يؼرأ سمف، 

أن اسمـ  ، [81اعمطػػلم: ] ﴾حئ  جئ ی ی ﴿يروي اسمـ جموهد ذم ىمقًمف شمعومم 

ظمالُف مو  -يمام يؼقل اسمـ جموهد  -ذًمؽ واعمقؿ، وسمرومع اهلوء  (قمومر ىمرأ )إمم أهِؾُفؿُ 

                                       
 .15مؼدمي اعمحؼؼ :  -اًمسبعي (1)

 .125يـظر : اعمرؿمد اًمقضمقز : و،  42اًمسبعي :  (6)

 .122اعمرؿمد اًمقضمقز :  (8)

 .1/13اًمـنم :  :يـظر (4)
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ـُ  َؾ اسم ذم ؾموئر اًمؼرآن قمومر أصَّ
(1)

 [ًمغيقمكم اًمػورد: جيقز ذًمؽ ]أي: ق. ىمول أسم
(2)

 . 

، عمدة ـمقيؾي  [4اًمػجر:]﴾ ڀ ڀ پ ﴿ هذا مو ضمعؾ اًمؽسوئل يؼرأ ىمقًمف شمعوممو

يمام  ،اًمقىمػ ووىمًػو، صمّؿ رضمع إمم همػم يوء ذم اًمقصؾ، و اًل،ـري( وصـَيْس ) وءـقسموًم

.قُمَبقد قيؼقل أسم
(3)

 

هؿ ممَـّ و -مـ ىمبقؾي متقؿ أصاًل قومف »اهلَْؿَز ذم ىمراءشمف،  وهبذا ُيػنَّ شمرُك أيب قمؿرو

ة ذم مؽي  -قُمرومقا سمتحؼقؼ اهلؿزة فمفر و ىمرأ اًمؼرآن هـوك،واعمديـي، و، ًمؽـَّف أىموم ُمدَّ

ىمرأ ذم اًمصالة مل هيؿز يمؾَّ مهزة  وأصمر ذًمؽ ذم ىمراءشمف، ومنكَّف يمون إذا أدرج اًمؼراءة، أ

ًمؽـف سمعد شمؾؽ اعمـوفمرة مع وؾمويمـي، مـ صَمؿَّ مل شمستؼؿ ىمقاكلم اهلؿز قمـده ذم أول إمر، 

ًمغويي طمتك سمؾغ ااقِمتـك سموعمقوقع ، هـ(113)تاهلل اسمـ أيب إؾمحوق اًمبٍميقمبد 

.شاًمؼصقى ذم وبطف
(4)

  

ًُ أسمو قمؿر» قمكم سمـ كٍم:يؼقل  ذم هذا اًمبوبو  ﴾ڱ ڱ ڱ ﴿ يؼرأ وؾمؿع

 قىمول اًمقزيدي: يمون أسم .، يؼػ سموًمـقن [12اًمػجر: ] ﴾   ہ ہ ہ ﴿و،  [11اًمػجر: ]

و اًمقىمػ ومعغم  يؼقل: مو ُأسموزم وقمؿر يمقػ ىمرأُت: سموًمقوء، أم سمغػم اًمقوء ذم اًمقصؾ، وملمَّ

ػ قمغم اًمـقن ومقفام جمزومي، حمذوومي اًمقوء، يمام ومقؼ اًمؽتوب. أي : يتبع ظمط اعمصحػ،

شروى قمـف قمبوٌس 
(5)

ًُ أسمو قمؿر»يؼقل قمبوٌس أيًضو: و.   ھ ﴿ قمـ ىمقًمف شمعومم وؾملًم

، إـمعومُ (، أـمَعؿَ ومؽَّ ) ، [14 – 18اًمبؾد: ]﴾﮴ ﮳    ﮲ ۓ ۓ ے ھ ، ومؼول: (، أو)ومؽُّ

 ًَ تفام ؿِمْئ .﴾أيَّ
(6)

 

                                       
 .6/416قمؾؾفو :وإقمراب اًمؼراءات اًمسبع و،  232اًمسبعي :  :يـظر (1)

 .3/842احلجي ٕيب قمكم :  :يـظر (6)

 . 284اًمسبعي :  :يـظر (8)

ش قمؾؿل طمقل سملم اسمـ أيب إؾمحوق مـ كؼوو. اعمراد سموعمـوفمرة مو يمون سمقـف  42أسمحوث ذم اًمعرسمقي اًمػصحك : (4)

 ىمطعُتف ، إَّٓ اسمـ أيب إؾمحوق ومنكَّف كوفمرين ذم جمؾس سماللومو كوفمرين أطمٌد ىمطُّ إَّٓ همؾبُتف »ل : اهلؿز  ضمعؾف يؼق

ًُ إىمبسمـ أيب سُمرَدة ذم اهلؿز ومَؼطعـل   .648 :جموًمس اًمعؾامء . يـظر:شوزم قمغم اهلؿز طمتك مو يموكً دوكف6 ومجعؾ

 .241، 244اًمسبعي :  :يـظر (1)

 .242اًمسبعي :  :يـظر (2)
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 ] تخطئة الروايات المستندة على اللغة [
ـَُد اًمؼورَئ  و إذا مل شُمسعػ اًمروايُي،أمَّ  سملم اًمعؾامء، وسملم  قُل حَيُ  ومال رءَ  واًمسَّ

(رواييً )ختطئتفؿ ًمف، وكسبِي مو اظِمتوره إمم اًمغؾط 
(1)

، قمغم اًمرهمؿ مـ صحتف ذم اًمؾغي، 

 ق6 ومف (شمرايمقىوأًمػوفًمو، )وموًمؼرآن ًمقس معـقًّو سملن يستققمى هلجوت اًمعرب مجقعفو 

كص  قشمرايمقبف مـ أًمػوفمفؿ، ووقاسمطفؿ6 ومفوي حتتوضمف معوكقف، خيوـمبفؿ سموًمَؼْدِر اًمذ

، أ قومف .ديـل سمؼوًمى ًمغقي، وًمقس اًمعؽس كثريٍّ شمرويف اًمعرب،  ويمليِّ كٍص ؿمعريٍّ

قمغم طمسوب اعمضوملم اًمتل يريد أن  اًمؾغي ُيثِؼَؾف سمؼضويوًمقس مطؾقسًمو مـ ىموئؾف أن 

 .يقصؾفو ًممظمريـ
قُمبقد )اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالَّم( ذم يمتوسمف  قواه أسمهذا مو محؾ اًمعؾامء قمغم ختطئي مو رو

 ﴾  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿ قمـ قموصؿ مـ أكف ىمرأ)اًمؼراءات(، قمـ اًمؽسوئل، قمـ أيب سمؽر، 

 قمكّم اًمػورّد ذم احُلّجي: قشمسؽلم اًمدال )ًُمْديِن(. ىمول أسمو، سمضؿ اًمالم  [32اًمؽفػ: ]

شمؼويقسفووهمؾٌط ذم اًمروايي، ٓ مـ ضمفي اًمؾغي  قه»
(2)

إذا ُأومردت  ، ومػل )ًَمدن(

ًُمْدٌن.وًَمْدٌن، وصمالث ًمغوت: ًَمُدْن، 
(3) 

ـُ جموهد مـ اعمحوورة اًمتل دارت سملم أيب ظُمَؾْقدو مثُؾ ذًمؽ مو ذيمره اسم
(4)

أيقب و، 

 سمـ متقؿ اًمؼورئ
(5)

 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ﴿ ىمقًمف شمعوممومقام رويوه قمـ اسمـ قمومر ذم  

 -وء، ذم طملم ىمرأ اًمبوىمقن ن( سموًمق)يشوءووقمؿر قأسمو، ومؼد ىمرأ اسمـ يمثػم،  [89اإلكسون: ]

                                       
اء مـ ضمفي اًمروايي ، و( مخسي 81د أطمصقً ذم يمتوب اًمسبعي ٓسمـ جموهد )( ًمؼ1) صمالصملم مقوًعو ظمطَّل ومقفو اًمؼرَّ

 مقاومؼتفو ظمطَّ اعمصحػ .  وقمغم اًمرهمؿ مـ ىمبقهلو ًمغي ، أ

، ومؼد أؿمور اسمـ جموهد إمم اًمغؾط  مـ همػم أن يـسبف إمم 852يـظر : اًمسبعي : و،  8/492احلجي ٕيب قمكم :  (6)

 قمكّم اًمػورد . قي قمغم همرار مو ذيمر أسماًمرواي

  . 664 ( احلجي ٓسمـ ظموًمقيف :8)

 .ف روى حمؿد سمـ إؾمحوق اعُمَسقَّبلقمـوقُمتَبي سمـ محَّود اًمدمشؼل ، روى اًمؼراءة قمـ كوومع ،  ق( ه4)

، يـظر : معرومي اًمؼراء  (هـ154اًمذي ظمؾػ حيقك سمـ احلورث  قمغم ىمراءة اسمـ قمومر ذم دمشؼ ، )ت  قه (1)

 .136/ 1همويي اًمـفويي :  و، 1/166بور: اًمؽ
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طمدصمـل أمحد سمـ حمؿد سمـ سمؽر »يؼقل:  سموًمتوء. )شمشوءون( -سمؿـ ومقفؿ اسمـ قمومر
(1)

 ،

قمـ هشوم سمـ قمامر
(2)

 سمنؾمـوده قمـ اسمـ قمومر)يشوءون( سموًمقوء. ىمول هشوم: هذا ظمطٌل ،

يعـل:  -: أكً ذم هذا واِهٌؿ اًمؼورئظُمَؾْقد ٕيقب  ق)شمشوءون( أصقب. ىمول أسم

ـُ مَحَّود اهلل إيّن ٕصُْمبُِتفو يمام ُأصْمبِ وىمول:  -ءون( سموًمتوء)شمشو راويتف .شًُ أكَّؽ قُمْتَبُي سم
(3)

 

ؿَ قمغم أؾموس مـ هذا كستطقع أن كو اًمروايوت اًمؼرآكقي اًمتل شمقىمػ قمـدهو  أمر تػفَّ

ا،  سمعض اًمؾغقيلم، ٓ يبعد أن ختػك قمغم إيموسمر وواًمـحوة6 وموًمعرسمقي ُمَتِسَعٌي ضمدًّ

ٓ حُيقُط سمجؿقع وأيمثُرهو أًمػوفًمو، واًمعرب أوؾمُع إًمسـي مذهًبو،  ًمسونإضِمؾَّي، و

قمؾؿف إكسوٌن همػُم كبلِّ قمغم طمدِّ ىمقل اإلموم اًمشوومعل
(4)

شمُ 6   ف إَّٓ إذا يموكً ُكُبقَّ

 ؼقل ذًمؽ.يأن  أطمدٍ  وطموؿمو ًمغرض اإلطمصوء اًمؾغقي،
ف قمغم أقمغم درضموت اًمبقوٌن شمنميع طموزت كصقُص و اًمؼرآن يمتوب ديـ،و

ًمقس معـقًّو أن يليت مؾبًقو رهمبي قمؾامء اًمعرسمقي ذم شمؼرير مو يروكف مـ آراء ذم والهمي، اًمبو

 ومستقيوُتو مـ اًمػصوطمي. جمول اًمؾغي اًمعرسمقي،
 الخروج عن رسم المصحف[]

اء شمذهى ذم اظمتقورهو سموًمؼقوس قمغم اًمعرسمقي، هـوك  ومثؾام رأيـو ـموئػي مـ اًمؼرَّ

 وومَؼ  يمونرؾمؿ اعمصحػ اإلموم اًمذي  قمــموئػي أظمرى مـفؿ ظمرضمً ذم اظِمتقورهو 

ًْ اًمَعْرَوي إظمػمة، اًمتل  ومقفو اًمؼراءة إظمػمة ًمؾؼرآن اًمؽريؿ سملم أملم  طمصَؾ

إمم  ×سمقاىمع مرشملم ذم ذاك اًمعوم اًمذي اكتؼؾ ومقف اًمـبل و،  ×اًمـبل و، اًمقطمل

ذم أصمـوء ذًمؽ شمؿَّ وبط اًمـص اًمؼرآين سموًمشؽؾ اًمـفوئل: كوؾمًخو و، اًمرومقؼ إقمغم

                                       
 رواهو قمـف اسمـ جموهد .واًمعبوس ، مقمم سمـل ؾُمَؾقؿ ، روى اًمؼراءة  قمـ هشوم ،  قأسم ق( ه1)

صمفؿ ، أظمذ اًمؼراءة قمـ قِمراك سمـ ظموًمد ، ومؼرئفؿ وإموم أهؾ دمشؼ ،  قه (6) هشوم  أطمد مـ ظمؾػقا حيقك وحَمَدِّ

َموري ، شمؾؿقذ قمبد ا ُيعدُّ ـمريؼ هشوم قمـ اسمـ قمومر مـ أهّؿ ـمرق وهلل سمـ قمومر ذم اًمؼراءة ، سمـ احلورث اًمذَّ

فو ،  ظر : معرومي اًمؼراء اًمؽبور: ،  (هـ641ت )ىمراءشمف ،إْن مل يؽـ أمهَّ فويي :  129/ 1ـي  . 814/ 6، وهمويي اًـم

. يـظر: واًمعبوس سمـ اًمػضؾ إكصوري ، ىمويض اعمقصؾ ، أطمد رواة أيب قمؿر ق: هوقمبوس. 221اًمسبعي :  (8)

 .41اًمسبعي: 

  .16/134روح اعمعوين : و، 1/854اإلشمؼون : و، 46يـظر : اًمرؾموًمي : ( 4)
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، شمنميعقي(وأطمؽوًمو )قمؼوئديي، و شمرشمقبًو،و شمريمقبقًّو(،و أًمػوفمًو،و)أصقاشمًو،  وًمغيً  ومـسقظًمو،

ـْ و أصبح هذا اعمصحػ اًمقصمقؼي اًمرؾمؿقي اًمقطمقدة اعمعتؿدة ًمدى اعمسؾؿلم، وُأِمَر َم

ىمقم،  كوت وسمحقزشمف مصوطمػ أظمرى ختوًمػف أن يؼقم سمحرىمفو6 ٕنَّ هذه اًمرُّ اعمدوَّ

ملظمقٍذ سمف ذم كص اًمؼرآن اًمؽريؿ أوحً مؾغّقي، وهمػم
(1)

. 
وىمد طمؽؿ اًمعؾامء قمغم اظِمتقور همٓء اًمؼراء سموخلروج قمغم إمجوع اًمصحوسمي، اًمذيـ 

ارشمضقا ومعؾ اخلؾقػي قمثامن، ويموكقا إمم ضموكبف ذم مجعف اًمؼرآن، وومؼ اًمضقاسمط اًمتل 

غم أمر أؿمور إًمقفو اًمعؾامء6 ومنذا يمون اًمصحوسمي إضمالَّء ىمد أذقمـقا ًمؾحؼ، وكزًمقا قم

ظمؾقػتفؿ ومؼومقا سمنشمالف مو ًمدهيؿ مـ ضُمزازات اعمصوطمػ، ومؿـ إومم أن يؼقم 

كوت يمون ىمد أـمؾع قمؾقف كػٌر مـ  سمذًمؽ مـ ؾمقاهؿ. إَّٓ أن سمعًضو ممَّو طمقشمف هذه اعُمدوَّ

عمـ أظمذ وروي قمـفؿ ومقام سمعد6 ممَّو اؾمتدقمك مـ اًمعؾامء أن يبقِّـقا هلؿ، واًمتوسمعلم، 

ومؼومقا سمردِّ  ، مو جيّره مـ شمبعوت قمغم يمتوب اهللوهذا إمر،  سمصـقعفؿ هذا ظمطقرةَ 

اخلروج قمغم كص اعمصحػ واًمضعػ، و وصػفو سموًمشذوذ،واظمتقوراُتؿ شمؾؽ، 

 اإلىمالع قمـف.و أُِمروا سمؽميمف،و قِمقى قمؾقفؿ ومعُؾفؿ ذاك،و اًمنميػ ذم قَمْرَوتف إظمػمة6

قمغم كػل صػي اًمؼراءة إمم وهذا مو محؾ اًمعؾامء يموإلموم موًمؽ، وإؾمامقمقؾ اًمؼويض 

 ،همػم شمؾؽ اًمتل ىمرأ هبو قموصؿهل ومـ ىمراءة،   قمبد اهلل سمـ مسعقد مو ُكِسى إمم

ومفذه ٓ هُمبوَر  سمؽر )ؿمعبي سمـ قمقَّوش(،قرواهو قمـ قموصؿ أسمو، قمـف، قمـ ِزرِّ سمـ طُمَبْقش

هل مـ اعمتقاشمروقمؾقفو، 
(2)

و مو يؼصده همٓء اًمعؾامء  ـف مو روي قمقومفمـ ىمراءشمف . أمَّ

                                       
 . 41( يـظر : مؼدمتون ذم قمؾقم اًمؼرآن : 1)

سمول يتعؾؼ سمام روي قمـ اسمـ مسعقد مـ ىمراءات يـبغل اإلؿمورة إًمقف ،  وذ )هفـو أمر. 55يـظر : اإلسموكي :  (6)

أن يلشمقف أمر اخلؾقػي ى إًمقف مـ ىمراءة شمقصػ سموًمشذوذ ، ىمد يموكً مـف ىمبؾ أن مو ُكس قهو، اًمتـبقف قمؾقفو

 واًمقفو ـ مـ قموصؿي اخلالومي قهوإىمراء اًمـوس سمام ذم اعمصحػ اعمرؾمؾ إمم اًمؽقومي ـ و، سمحرق مصحػف

هل اًمؼراءة و ،شمتػؼ مع مو ضموء ذم اعمصحػ اإلموميؼرئ اًمـوس سمؼراءة  -مـ يقمفو -6 ومؽونؾمالمقياإل

ىموم أيًضو سمحرق مو وة  اًمتل يروهيو ؿمعبي قمـ قموصؿ قمـ ِزّر سمـ طُمَبقش ، قمـ قمبد اهلل سمـ مسعقد ، اعمتقاشمر

كوت أوًمقي ًمؾؿصحػ اًمنميػ ، متثؾ مرطمؾي مو ىمبؾ اًمعروي إظمػمة 6  ذًمؽ اِمتثوًٓ ٕوامر وًمديف مـ مدوَّ

كوت ذم طمرضة اًمـبلوءات شمغؾقًبو عمصؾحي إمي قمغم رهمبتف ذم اًمبؼوء قمغم مو طمصؾف مـ ىمراواخلؾقػي ،   =مدوَّ
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ٖٔٙ 

مـ مصوطمػ أصحوسمف مـ أهؾ اًمؽقومي، اًمتل َأهمؾُّقهو6 ومـ ىمراءات مـ مصحػف، أ

 ويسؾؿقهو، أ ووملسمؼقا قمؾقفو قمغم مو يموكً قمؾقف، ومل يؼقؿقهو قمغم مصحػ قمثامن، أ

و أن يؽقن ممَّو ىمد ُكِسَخ، أ قيزيؾقهو، وهل ٓ ختؾ  ومـ وضمقد خموًمػ ًمف ، وهذا اعمخوًمػ إمَّ

و أن يؽقن مـ اًمـبل  أن يؽقن ىمراءة سموًمتػسػم، مـ اسمـ مسعقد و، أ ×وهذا اًمتػسػم إمَّ


(1)

ً مسؿك  ـ مسعقد). وهل اًمققم ىمد مجعً مـ اعمصودر، حت  .(ىمراءة قمبد اهلل سم

وقمغم هذا ومنن مو روي قمـف مـ ذًمؽ صحقح اًمسـد، ومال أطمد يطعـ ذم صدق 

َل موىمد ؿَمِفَد اًمَعْرَوي إظمػمة، ومعؾؿ مو ُكِسَخ مـف  قاسمـ مسعقد، ومف و سُمدِّ
(2)

6 همػم أنَّ 

ًْ ًمف تامو وصػف اًمعؾامء سموًمشذوذ مـ ىمراء يػتؼر إمم ذم وىمً مـ إوىموت،  يموك

يعؾؿفؿ طملم وأهؾ اًمؽقومي،  يمون ُيؼِرئ  ق، ومفاًمتقاشمر، ومقاومؼي اعمصحػ اًمعثامين

ىمبَؾ أن جيؿع اخلؾقػي  ٌت اىمراء6 ومُلظِمَذْت قمـف  أرؾمؾف اخلؾقػي قمؿر سمـ اخلطوب 

[اًمـوَس قمغم طمرف واطمٍد ]قمغم طمدِّ ىمقل اسمـ جموهد ون قمثامن سمـ قمػ
 (3)

صمؿَّ مل شمزل  ،

                                       
إمم و، مسعقد رضمع إمم ىمقل اخلؾقػي قمثامن، ومؼد روي أن اسمـ 51يـظر : مؼدمتون ذم قمؾقم اًمؼرآن : . ] ×=

ف مـ شمؾؽ احلروف اعمؽمويمي [، إَّٓ أن مو ؾمؿع مـآسمتداء مـ شمسؾقؿ مصحػف ، سمعد أن متـَّع ذمرأي اجلامقمي

شمرويف قمـف ، طمتك زمـ اسمـ جموهد ، ذم اًمرسمع إول مـ اًمؼرن و، سمؼقً سمعض اًمرواة شمتـوىمؾف و، ىمد ؾمور

 وٓ ُيؼّمأ مـ أراد إؿموقمي هذه احلروف، أو[، 22اًمراسمع اهلجري ] يـظر : ىمراءة قمبد اهلل سمـ مسعقد : 

هؿ يعؾؿقن مو يمون سملم اسمـ مسعقد ، وإذيموء كور اًمػتـي ، واحلديٌ قمـ وضمقد مصحػف مـ طمظِّ اًمـػس ، 

أيمثر ىمراءات قمبد و»طمقون :  قن مـ ومتقر ذم اًمعالىمي ٕؾمبوب ٓ َيْتِسُع اعمؼوم ًمذيمرهو ، يؼقل أسماخلؾقػي قمثامو

ىمد ىمول سمعض قمؾامئـو : إكَّف صحَّ قمـدكو سموًمتقاشمر ىمراءة قمبد اهلل قمغم همػم مو يـؼؾ واهلل إكَّام شمـسى إمم اًمشقعي ، 

قاد ، ومتؾؽ إكَّام هل آطمود قمغم شمؼدير  ]يـظر :  شو ، ومال شمعورض مو صمبً سموًمتقاشمر صحتفقمـف ممَّو واومؼ اًمسَّ

هـ أن أفمفر سمعض اًمشقعي مصحًػو ذيمروا أكف مصحػ 854ًمؼد طمدث ذم ؾمـي و[، 1/121اًمبحر اعمحقط:

ىمد وُأطمِرق سمؿحرضهؿ . واًمؼضوة سمنطمراىمف . ويمون خموًمًػو ًمؾؿصوطمػ 6 وملؿمور اًمػؼفوء واسمـ مسعقد ، 

ـي  سمؾغً أؿمدهو ذم كقاطمل مـ ضمبول أصػفون . ] يـظر: ـمبؼوت و، اًمشقعي وصمورت سمسبى ذًمؽ ومتـي سملم اًمسُّ

 احلضورة اإلؾمالمقي ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجري :و، 49مؼدمتون ذم قمؾقم اًمؼرآن : و، 8/62اًمشوومعقي : 

1/862.] 

 .  15( يـظر: ىمراءة قمبد اهلل سمـ مسعقد:1)

 . 1/414،وهمويي اًمـفويي :62( يـظر : مؼدمتون ذم قمؾقم اًمؼرآن :6)

 =ذًمؽ أنومـ كظر 6  قإنَّ مو يذيمره اسمـ جموهد مـ مجع اخلؾقػي قمثامن اًمـوَس قمغم طمرف واطمد ، أمٌر ٓ خيؾ (8)
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ٔٙٗ 

يمذا مل شمزل سموًمؽقومي ٓ يعرف اًمـوُس وذم صحوسمتف مـ سمعده يلظمذهو اًمـوس قمـفؿ، 

ًػو مـ اخلؾقػي قمثامن سمنىمراء اًمـوس ذم قهمػمهو، إمم أن ضموء أسم َؾؿل ُمؽؾَّ قمبد اًمرمحـ اًمسُّ

َكَصَى وـوس قمؾقفو، ومجؾَس ذم اعمسجد إقمظؿ، اًمؽقومي، وومَؼ اًمؼراءة اًمتل مجع اًم

كػَسف ًمتعؾقؿ اًمـوِس اًمؼرآَن، ومل يزل ُيؼِرئ هبو أرسمعلم ؾمـي
(1)

سمذًمؽ شمؽقن ىمراءة و6 

َؾؿل مقوَع كظٍر،  مراضمعي6 واسمـ مسعقد اًمتل ؿموقمً ىمبؾ جملء أيب قمبد اًمرمحـ اًمسُّ

َؾؿل يبؼك،  عمخوًمػتف اًمَعْرَوي إظمػمة مو ظموًمَػ ُيؽمك6 وومام واومَؼ مـفو مو أشمك سمف اًمسُّ

هل اًمتل مجع قمؾقفو اخلؾقػي قمثامن وٕمتف مـ سمعده، و، ×اًمتل اِرشمضوهو اهلُل ًمؾـبل 

َكَسَخ َووْمَؼفو اعمصوطمَػ اًمتل أرؾمؾفو إمم طمقاض اًمدوًمي ذم زموكف، وسمـ قمػون إمي، 

َؾؿلُّ اًمـوَس ذم اًمؽقومي. و  هبو أىمرأ اًمسُّ
 [] أحوال الصحابة في تلقي القرآن

 أطمقاهلؿ ذم شمؾؼل اًمؼرآن قمـ اًمـبلىمد اظمتؾػً  - قمؿقًمو – يـوسمـوإن اًمصح ذا،ـه

َل ومـفؿ مـ مَجََع أضمزاًء مـف، و، ومؿـفؿ مـ مَجََعُف يمؾَّف، × مـفؿ مـ طَمرَضَ مو سُمدِّ

مـفؿ مـ هموَب ومـفؿ مـ ؿَمِفَد اًمَعْرَوي إظمػمة، ومـفؿ مـ مل حيرض، وُكِسَخ، و

مو يمون يمؾُّ مـ ومقفو يالزم ووٓ يؼمطمقَّنو،  يؾزمقن اعمديـي، مو يموكقا يمؾُّفؿوقمـفو، 

ىموئٌؿ قمغم  قمـ هوحمؽمٌف ذم إؾمقاق،  قوٓ يػورىمف، ًمؼد يمون ومقفؿ مـ ه ،× اًمـبل

همٓء حيرضون ومو إمم ذًمؽ، وجموهٌد ذم اًمنايو،  قمـ هوكخؾف ذم أـمراف اعمديـي، 

ممَّو هؿ سمسبقؾف، كوهقؽ قمـ أنَّ  إذا مو وضمدوا ٕكػسفؿ أدكك ومراغٍ  × إمم رؾمقل اهلل

َفُفؿ اًمـبل  ُمَعؾِّؿلم، وُمبؾِّغلم وإمم ظمورج اعمديـي، ُهداًة  ×كػًرا مـ اًمصحوسمي ىمد وضمَّ

همٓء رٌء ممَّو كزل مـ اًمؼرآن6 ومطؾبقه قمـد همػمهؿ ممَـّ وىمد وموت همٓء، وأمراء. و

َص هلؿ أن يؼرؤوا  اًمؼرآن قمغم ؾمبعي أطمرف، ؾَمِؿَعُف، هذا إمم ضموكى أنَّ اهلل ىمد رظمَّ

و ؿموؤوا، و  ×عمَّو اكتؼؾ اًمـبل ومل يؾزمفؿ اًمؼراءة هبو يمؾِّفو، وأسموَح هلؿ أن يؼرؤوا أهيَّ
                                       

اًمعروي إظمػمة مل شمشتؿؾ قمغم طمرف واطمد ومؼط ، سمؾ ضموءت قمغم مو شمؿَّ ارشمضوؤه مـ جمؿقع إطمرف = 

ًُ قمؾقف مـ ىمبؾ  سمـ قهواًمسبعي ومقام أرى ،  صطػوء اًمؾغقي)مو اِصطؾح ِٓ   . (ا

  .  43( يـظر : اًمسبعي :1)
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ٔٙ٘ 

إمم اًمرومقؼ إقمغم ىمومً أقمداٌد همػػمة مـ اًمصحوسمي سموٓكتشور ذم إمصور ًمؾجفود، 

مـ يمون  مـفؿوُيؼِرئ اًمـوَس يمام ؾمؿع، و يمؾٌّ مـفؿ يؼرُأ،وكنم اًمدقمقة، واعمراسمطي، و

ـ ؾمؿعف قمـف،  و، أ×معف مصحػف اًمذي ُيطوسمؼ مو يؼرُأ سمف ممَّو ؾمؿعف مـ اًمـبل  قمؿَّ

هؿ ذم ذًمؽ ًمقسقا قمغم والًمي مـ أمرهؿ. وفمؾًَّ احلول هؽذا إمم أن ضموء زموٌن و

أظمَذ ومقف مـ أؾمؾؿ مـ اًمـوُس ذم اًمبالد اعمػتقطمي يػوظمر سمؼراءشمف قمغم اًمؼراءات 

أومضؾ مـ همػمه  ممّـ أىمرؤوا ذم  قهوهذا اًمصحويب، يؼقل: إكف ىمرأ قمغم وإظمرى، 

مجع اعمصحػ قمغم وسمؾدان أظمرى، ومؽون أن ىموم اخلؾقػي قمثامن سمتدارك إمر، 

أن ومـ اًمؼراءات ممَّو ٓ يتػؼ معف،  اًمَعْرَوي إظمػمة، وأمرهؿ أن يؽميمقا مو ًمدهيؿ

سمؿبوريمي  فُ عَ اًمذي مَجَ اعمصحػ  ف ظمطَّ يتخؾَّقا قمامَّ ًمدهيؿ مـ اعمؽتقب ممَّو خيوًمػ ظمطُّ 

دول اًمصحوسمي اًمؽرام6 ومؽون أن ارشمضقا ـ إَّٓ ىمؾقاًل مـفؿ ـ أن َيَدقُمقا مو ؾمؿعقه مـ قمُ 

قمرومـو مـ ىمبؾ أن و خيوًمػ رؾمؿ اعمصحػ.و، مو يمتبقه سمحرضشمف و، أ×اًمـبل 

ومؽون ذًمؽ طموومًزا هلؿ أن يستجقبقا ٕمر  ،مبوذة ×رآن يمؾَّف مـفأيمثرهؿ مل يسؿع اًمؼ

دوا مع ومِ وْ طمرًصو قمغم ؾمامقمف يموماًل مـ همػمهؿ مـ اًمصحوسمي اًمذيـ أُ  قمثامن6اخلؾقػي 

اشِمصوًٓ سموًمؼرآن و، ×هؿ ممَـّ يموكقا أيمثر مالزمي، وؾمامقًمو قمـ اًمـبل واعمصوطمػ، 

 6سموٓشمبوعيمتوسمًي، صمؿَّ إَّنؿ رأوا أن مو أمجع قمؾقف اًمصحوسمي ذم اعمديـي أطمؼُّ و ،اًمؽريؿ مجًعو

.ُيؼِرئقن سمام يقاومؼ اعمصحػ اإلموموأظمذوا يؼرؤون، و ي،ومؼبؾقا مو ارشمضتف إمَّ 
(1)

 

اًمذي محؾ اسمـ  قخموًمػتفو ظَمطَّ اعمصحػ، هوإنَّ مو ىمقؾ قمـ ىمراءة اسمـ مسعقد، 

اء اعمشفقريـ، يؼقل قمـف  اجلزري أيًضو قمغم اؾمتبعود اسمـ حُمَْقِصـ مـ أن يؾحؼف سموًمُؼرَّ

حػ اًمعثامين ٕحلؼتف سموًمؼراءات ًمقٓ مو ذم ىمراءشمف مـ خموًمػي اعُمص» ذم شمرمجتف:

شاعمشفقرة
 (2)

يمذًمؽ احلول مع اسمـ ؿَمـَُبقذ اًمذي يمون يرى ضمقاز اًمؼراءة سمام ظموًمػ و، 

رؾمؿ اعمصحػ
(3). 

                                       
 . 14ىمراءة اسمـ مسعقد : و، 6/162( يـظر : اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم : 1)

 .123/ 6همويي اًمـفويي :  (6)

 .6/14يـظر: همويي اًمـفويي :  (8)
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ٔٙٙ 

اء آظمرون ُيظِفرون ومقف طمرصفؿ قمغم متوسمعتف،  هذا ذم اًمقىمً اًمذي يمون ومقف ىُمرَّ

ل قمؾقف ذم ىمبقل اًمؼراءةعَ ضَمْعِؾِف اعمُ و ّدصمـل حمؿد سمـ حيقك طم» يؼقل اسمـ جموهد:، قَّ

لُم ذم ًُ اًمؽسوئل يؼقل: اًمسِّ ، [2اًمػوحتي: ]﴾ ٹ ﴿اًمؽسوئل قمـ ظمؾػ، ىمول: ؾمؿع

بُِع اًمو ،َأؾْمػَمُ ذم يمالم اًمعرب ود ًمؽـِّل أىمرُا سموًمصود، أشمَّ .شِؽتوَب، اًمِؽَتوُب سموًمصَّ
(1) 

 األمر الثاني الذي نودُّ أن نذكر بو:  -
واعمصـِّػقن، اًمتل سمؿقضمبفو صـَّػقا  أنَّ هذه اًمضقاسمط اًمتل اؿِمؽمـمفو اًمعؾامء،

مو إمم ذًمؽ مـ إًمؼوب اًمتل و آطمود(،و متقاشمرة،) ؿموذةواًمؼراءات إمم مؼبقًمي 

ًمدهيؿ سمعبورات ذات  مقضمقدة لوه كجدهو ذم يمتبفؿ، ىمد ضموءت ذم مرطمؾي ٓطمؼي،

ًٓميب اًمدِّ ورِ تؼَ ومحقى مُ 
(2)

ٓ يـبغل ًمذي ًُمىٍّ أن يتجووز مو و» . يؼقل اسمـ جموهد:

ي م ممَّو ىمرأ سمف ىمورٌئ همػُم  واًمسؾػ سمقضمٍف يراه ضموئًزا ذم اًمعرسمقي، أوضً قمؾقف إئؿَّ

شجُمَؿٍع قمؾقف
(3)

ذم احلرف إذا اضِمتؿع ومقف  قأيمثر اظِمتقوراُتؿ إكَّام هو»يؼقل مؽل: و، 

 صمالصمي أؿمقوء: 

ُة َوْجهو في العربية. -ٔ   قـُوَّ
 ُمَوافقُتو المصحَف. -ٕ 
ش وِاجتماُع العاّمة علي -ٖ 

 (4)
.-ؿمومي قيمام قمؼمَّ قمـ ذًمؽ أسم- األُمَّة وأ ،

(5)
  

اء خمتؾػ ومقف، ومفـوك مـ مَحََؾُف قمغم مو اشِمَّػؼ قمؾقف: )العاّمة(ومصطؾح     قمـد اًمُؼرَّ

(6) أىُل المدينة والكوفة -
. 

(7) أىُل الحرمين )مكة، والمدينة( وأ -
. 
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ٔٙٚ 

ظمتقور مو اشمَّػؼ قمؾقف كوومع، و ِٓ قموصؿ6 ومننَّ ىمراءة هذيـ ورسمام ضمعؾقا آقمتبور ذم ا

فو ؾَمـًَدا، و اإلموملم أومم اًمؼراءات، يتؾقهو ذم وأومصُحفو ذم اًمعرسمقي، وأصحُّ

اًمؽسوئلواًمػصوطمي ىمراءُة أيب قمؿرو، 
(1)

. 

اًمذي ضمعؾ اًمعؾامء يؼبؾقن قمغم ىمراءة قموصؿ ـ سمراويي طمػص ـ  قهذا آقمتبور هو

ًُ مـ اًمشققخ، ىمراءة قموصؿ خُمتورة قمـد مَ » ، يؼقل مؽل:مـُذ وىمً مبؽر ـ رأي

مي قمغم همػمهو 6 ًمػصوطمتفو،  .شصمَِؼي كوىمؾفووًمصحي ؾمـدهو، وُمؼدَّ
(2)

 

 ترتيب الضوابط[]
وإنَّ اًمـوفمر ذم هذه اًمضقاسمط ًمدى اًمعؾامء جيدهو متبويـي ذم اًمؽمشمقى، وذم  هذا،

 رأيـو أن إمر سمحوضمي إمم شمرشمقبفو طمسى أوًمقيتفو6 ومتؽقن قمغم هذا اًمـحق:
 .(ِاشتهارًا وتًرا، أتوا)صحة السند  .ٔ
 ِاحتمااًل. ولو موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية،  .ٕ
 موافقة العربية في أحد وجوىها. .ٖ

ـد )شمقاشمًرا ُي اًمسَّ ومال ىمبقل  اؿِمتفوًرا(، وأ، وسمذًمؽ ومنكف يليت ذم اعمؼوم إول ِصحَّ

ـد، مثؾام ٓ ىمبقل ًمف إن ضموء همػم مقاومؼ  رؾمَؿ أطمد اعمصوطمػ حلرف همػم صحقح اًمسَّ

ىمد و، ومـفوك طمروف يمون ومقفو ذًمؽ، مفام شمقاومر ومقف مـ ىمقِة وضمٍف ذم اًمعرسمقي اًمعثامكقي6

ت ؿموذة ٓكتػوء ذط اًمسـد ومقفو.  قُمدَّ

أمر ىمد  قهو وٓؾمقَّام واًمؽتوسمُي يموكً همػَم مـؼقـمي كؼَط إقمراب سموشِمػوق اًمعؾامء،

ُي ومفؿ ذم أمر اًمؼراءات أن حيؿؾ اًمؼراءات قمغم ـمب قيدقم ـْ ًمف ىِمؾَّ قعي اًمؽتوسمي يمام رأيـو َم

سمؼقً اًمؽتوسمي همػم وضمقًمد شمسقفر(، )إًمقف اعمستنمق اعمجري اًمقفقدي  ومقام ذهى

و كؼط اإلقمجوم ومعروف،  قيمام هسمقوعف زم ؤَ إؾمقد اًمدُّ  قىموم أسمإمم أن  معجؿي  أمَّ

ح إول إنْ ووموٕمر ومقف قمغم ظمالف: هؾ يموكً اًمعرب شمعرومف، أم ٓ.   يمـَّو كرضمِّ

ذم اًمعفقد اإلؾمالمقي إومم،  إن يمون اًمشوئعُ و، يتسع اعمؼوم ًمندهو ٕؾمبوب قمدة ٓ
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ٔٙٛ 

ـْ ًمف قمقدٌة إمم واًمـَّؼط،  سمؾ طمتك اعمتلظمرة مـفو إمهوَل  هذا أمٌر ٓ جيودُل ومقف َم

هذا مو ضمعؾ سمعضفؿ يعدُّ واعمخطقـموت اًمعرسمقي، ومجؾَّفو ومقف شمسوهٌؾ ذم أمر اًمـَّؼط، 

ف مـ أضمزاء احلريموت[ ممَّو ٓ شقع سمديؾُ ؾ أن يَ اإلقمراب ىمب اًمـَّؼط ]كؼطُ واإلقمجوم، 

ٕكف يدلُّ قمغم أن اًمؽوشمى يتقّهؿ ومقؿـ ُيؽَتُى إًمقف اجلفَؾ  ،اًمرؾموئؾويؾقؼ ذم اًمُؽُتى 

قزم: ،ؾمقَء اًمػفؿو ؽَؾ واإلقمجوم، إَّٓ » يؼقل اًمصُّ ذم اعمقاوع  يَمِرَه اًمُؽتَّوُب اًمشَّ

ـْ دوَّنؿ، ـْ دوَّنؿ إًمقفؿ شُمِرك  اعمُْؾَتبِسي مـ يُمُتى اًمعظامء إمم َم ومنذا يموكً اًمُؽُتى ممَّ

ؿ قمـفؿ اًمشُؽ وؾمقُء اًمػفؿ، وشمـزهيً  و ذًمؽ ذم اعمُْؾبِس وهمػمه، إضمالًٓ هلؿ قمـ أن ُيتقهَّ

كوه مـ ذًمؽ ذم  قًمعؾقمفؿ وقمؾ معرومتفؿ قمـ شمؼققد احلروف، وًمقٓ أن اًمذي طمددَّ

ػل آرشمقوب قمـف، يمتوب اًمرئقس إمم شموسمعف جيري جمرى اًمزيودة ذم اإليضوح ًمف، وك

وإجيوب احلجي قمؾقف ومقام يممر سمف ويـفك قمـف، ًمؽون إطمسـ أن ٓ يستعؿؾ ذم 

شواحلوًمتلم معً 
(1)

ومقام شُمشؽؾ و. وموًمـَّؼط ومقام أرى أمٌر يمون ُيؾَجل إًمقف قمـد اًمرضورة، 

اًمؼرآن أضمؾُّ مـ أن حيدث ومقف ذًمؽ قمـدهؿ6 ٕن إصُؾ ومقف أن يؽقن و ،معرومُتف

ًمقس إَّٓ. عقد إمم اًمُصُحػ ًماِلؾمتذيموراًمو دور،حمػقفًمو ذم اًمص
(2)

 

وؾموسمؼي ًمف قمـد  اًمروايي اًمشػقيي مؼدمي قمؾقف،واصطالطمل،  صمؿَّ إنَّ اًمرؾمؿ قمؿقًمو

همػم ذًمؽ مـ مقروصمفو اًمثؼوذم، ويمذا و وظمطى، اًمعرب ومقام يموكً شمرويف مـ أؿمعور،

 سملن اًمرؾمؿ قمؾاًم  واحلديٌ اًمـبقي اًمنميػ. احلول مع اعمسؾؿلم ذم أمر اًمؼرآن،

 اًمعثامين ًمؾؿصوطمػ يؿثؾ اجلوكى اًمتقصمقؼل اًمرديػ ًمؾروايي اًمشػفقي ًمؾؼرآن اًمؽريؿ،

 .َووْمؼ اًمَعْروي إظمػمة

 اللغة[    و الصلة بين القراءة ]
وضمقهفو ،ومال وهذا ومقام يتعؾؼ سملمر اًمرؾمؿ واخلّط، وأمو ومقام ًمف صؾي سملمر اًمؾغي، 

ه وعٌػ ذم اًمؾغي، واهلُل ىمد حتّدى اًمعرَب يعؼؾ أن ُيؼَبؾ طمرف ذم يمتوب اهلل يعتقر
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ٜٔٙ 

مع اإلطموـمي قمؾاًم سملنَّ اًمؼرآن ًمقس معـقًّو سملن يستققمى هلجوت  اًمػصحوَء سمػصوطمتف،

شمرايمقبف وخيوـمى اًمعرب سمؾغتفؿ سموًمؼدر اًمذي حتتوضمف معوكقف،  قاًمعرب مجقعفو6 ومف

 ديـلٌّ  كٌص  قوقاسمطفو6 ومفوًمقس سمؽؾ أًمػوظ ًمغتفؿ، ومـ أًمػوفمفؿ، ووقاسمطفؿ، 

شمرويف  كثريٍّ  و، أؿمعريٍّ  كصٍ  ذم ذًمؽ يملّي  ق، وًمقس اًمعؽس، ومفسمؼوًمى ًمغقيٍّ 

سمؾ سمحسى طموضمتف ، فوؿَّ سمؼضويو اًمؾغي مجقعِ ؾِ ، ًمقس مطؾقسًمو مـ ىموئؾف أن يُ اًمعرُب 

أن حُيٍم ذم كٍص  وومام جيقز ذم اًمعرسمقي أوؾمع مـ أن شمليت سمف اًمؼراءات، أ» مـفو،

ُـّ إمم أن ٓ وإن يمون اًمؼرآن كػسف، وواطمٍد،  يـبغل ًمطوًمى اًمعرسمقي أن يذهى سمف اًمظ

ؾموئغ، ومػل ذًمؽ  قىمراءاشمف6 ومُقؿـع مو ؾمقاه ممَّو هواًمؾغي هل يمؾُّ مو ضموء سمف اًمؼرآن 

شظمـٌؼ ًمإلمؽوكوت اًمؾغقيي اهلوئؾي
(1)

اء ٓ شمؼرُأ سمؽؾِّ مو جيقز ذم اًمعرسمقي6 ومال و»، اًمُؼرَّ

َـّ قمـدك شمشـقُع ُمَشـَّع ممَّو ملْ  اء ممَّو جيقز يؼرَيْؼُبَح .شْأه اًمُؼرَّ
(2)

 

ذا كستطقع أن كستققمى أمر اًمروايوت اًمؼرآكقي اًمتل شمقىمػ قمـدهو سمعض هبو

ويشدُّ مـ أزركو ومقام ذهبـو إًمقف مـ ضمعؾ هذا اًمضوسمط ، اًمعؾامء ذم أمقر شمتعؾؼ سموًمعرسمقي

 معقوًرا ًمؾحؽؿ قمغم ؿمذوذ اًمؼراءة أمران:

ُردَّت قمغم راوهيو، واًمروايي ىمرآكقي مـ أصؾفو، أنَّ ذط اًمروايي إذا وُمِؼَد مل شَمُعد  أ ـ

ل قمؾقف ذم إصمبوت ىمرآكقي اًمروايي سمودئ ذي سمدء6 وملكَّك ًمـو أن  قٕنَّ هذا اًمنمط ه اعُمعقَّ

قفو ىمراءة ؿموذة، همػمه مـ و  ،ىمد طُمؼَّ عمؽلو، وهل مل حتَظ سمنمف اًمتسؿقي أصالً  كسؿِّ

ك )اًمـقع مـ اعمرويوت حتً م أن يصـِّػقا هذااًمعؾامء  اعمقوقع اعُمخَتَؾؼ(سؿَّ
(3)

 . 

هلو وضمٌف وأنَّ هـوك ىمراءات همػم ىمؾقؾي، ضموءت مقاومؼي ظمطَّ اعمصحػ اإلموم،  ب ـ

ت ذم اًمشقاذِّ ومـ اًمعرسمقي6   (اًمؼؿرُ واًمشؿُس ) يمؼراءة اسمـ حمقصـ،مع ذًمؽ قُمدَّ

قمغم أَّنام مرومققمون  ، [52إكعوم: ] ﴾ڦ ڤ ڤ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم، سموًمرومع
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ٔٚٓ 

و، ذم طملم ىمرأ اجلؿفقر اخلؼم حمذوف، شمؼديره: جمعقٓن طُمسبوكً و قمغم آسمتداء،

(اًمؼؿرَ واًمشؿَس سموًمـصى: )
(1)

ومثؾ ذًمؽ أيًضو ىمراءة )َأْكَػِسؽؿ( ذم ىمقًمف شمعومم  ،

ـ أذومؽؿ،  ،[164اًمتقسمي:] ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿  أومضؾؽؿ،وأي م

حيؿؾ قمغم ذًمؽ أيًضو وقموئشي ووموـمؿي، و، ×وكسبً هذه اًمؼراءة إمم اًمـبل 

مـ  (،)السبعةصمالصملم مقوًعو ذم يمتوسمف ومخسي  (81)ظمطَّل سمف اسمـ جموهد اًمؼراء ذم  مو

 ذًمؽ مو رواه هبػمة قمـ طمػص قمـ قموصؿ: أكف يمون يؽن اًمشلم مـ )ؿمققظًمو(

اًمغلم مـ: واًمعلم مـ: اًمعققن، ويضؿُّ اًمبوىمل ] اًمبوء مـ : اًمبققت، ووطمدهو، 

هذا ظمطٌل ]أي : ذم و:  [سمـ جموهدسمؽر ]اقاجلقؿ مـ: اجلققب [، ىمول أسمواًمغققب، 

.[اًمروايي
(2)

 

ت هذه اًمؼراءات وأمثوهلو مـ اًمشقاذ، أ ُردَّت، ٓ عمخوًمػتفو رؾمؿ وًمؼد قُمدَّ

 سمؾ عمشؽؾي ذم اًمسـد ًمقس إَّٓ. ،ظمروضمفو قمغم اًمعرسمقي و، أ اعمصحػ
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ٔٚٔ 

 ةمتاصال
 ِٓ ظمتقور ًمـخؾص إمم اًمؼقل سملصوًمي وهبذا كؽقن ىمد وىمػـو قمغم حمطوت ذم أمر ا

سمدًءا  هل متثِّؾ مـفًجو قمؿؾقًّو ذم اظمتقور اًمؼراءة،وهذه اًمظوهرة ذم شموريخ اًمؼراءات، 

كسجوم سملم اًمؼراءة  ِٓ اًمؾفجي، ومـ اعمرطمؾي اًمتل يمون  يسعك ومقفو اًمعريب إمم حتؼقؼ ا

د إطمرف، و  ؾيُ يؿؽـ أن كسؿقفو )مرطموهل اعمرطمؾي اًمتل شمقصػ سمؿرطمؾي شمعدُّ

 .اظِمتقور أسمـوء اًمبقئي(

 ، ـد سمعقًدا قمـ اًمتلصمر اًمؾفجلِّ هل مرطمؾي وصمؿَّ مروًرا سمؿرطمؾي اًمبحٌ قمـ ىمقة اًمسَّ

و يمون  اء اًمذيـ قُمـُقا سملمر اًمروايي أيًّ اؾمتقعوب أيمؼم ىمدر مـ اًمؼراءات مـ ًمدن اًمؼرَّ

 يمثرت،وذم هذه اعمرطمؾي شمعددت اًمؼراءات وًمقَّنو اًمؾفجلِّ اًمذي شمصطبغ سمف، 

اًمبٍمة ذم ومتزضمً ومقفو ىمراءات إمصور6 ومدظمؾً قمـوس مـ ىمراءة اًمؽقومي اِ و»

ذه احلؼقؼي جيى ومفُؿ ذم هدي هوقمؽس ذًمؽ طمصؾ أيًضو، وىمراءات أهؾ اعمديـي، 

ًُ مـ ىمراءة أيب ضمعػر ؾمبعلم طمروًمو » ىمقل كوومع: ششمريم
(1)

ك هذه سؿَّ شمُ يؿؽـ أن و . 

اء(اظِمتقور اًمؼُ  )مرطمؾيُ  اعمرطمؾي  .رَّ

 قمو هومتقاشمٌر مـفو،  قاًمتؿققز سملم مو هووًء سمؿرطمؾي همرسمؾي اًمؼراءات، صمؿَّ اكتف

ـُ  آطموٌد، وذم هذه اعمرطمؾي شمؿَّ طمٍم اًمؼراءات شملًمقًػو، ًْ قمـووي وروايي ذم َأقمداٍد محَؾ

اظِمتقور  هذه اعمرطمؾي )مرطمؾيُ  يؿؽـ أن كسؿلو أؾمامَءهو،واعمصـػوت أقمداَدهو، 

ذم يمتوسمف )اًمـنم  هـ(488)تضمً سمصـقع اسمـ اجلزري ًمتل شُمقِّ هبذه اعمرطمؾي اواًمعؾامء(. 

ظمتقور سموشمػوق قمؾامء إمي ِٓ اعمعـقلم سملمر اًمؼراءات، و، ذم اًمؼراءات اًمعنم( ظمتؿ أمر ا

رأ هبو ذم ـُيؼوح أن يتعبد هبو، ـويص رهو،ــ أمـوسمً مـصم قـو هـوس قمغم مـوىمػ اًمـو

  . وظمورضمفو اًمصالة،

                                       
اء اًمؽبور :و، 48( أسمحوث ذم اًمعرسمقي اًمػصحك : 1)  . 1/51يـظر ىمقل كوومع ذم : معرومي اًمُؼرَّ
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 املرااعو املرادر فررس
 سمخط قمثامن ـمف، كنمه جمؿع اعمؾؽ ومفد ذم اعمديـي  نة النبوية للنشر الحاسوبي،مصحف المدي

 اعمـقرة ًمطبوقمي اعمصحػ اًمنميػ.

 قمبد اًمػتوح ؿمؾبل، د. حتؼقؼ (،ـه483مؽل سمـ أيب ـموًمى)ت اإلبانة عن معاني القراءات، .1

 مؽي اعمؽرمي. اعمؽتبي اًمػقصؾقي، م(،1541) 8ط

 دار قمامر، قمامن، م(،6992ـ  ـه1462)1ط ري احلؿد،هموكؿ ىمدو ، د.أبحاث في علوم القرآن .6

ردن.  ٕا

هموكؿ  )سمحٌ(، د. جهوده في دراسة القراءاتو  ،(ـهٕٕٗ، )تالقاسم بن سالَّم: ُعبـَْيد وأب .8

 م(.1542ـ  ـه1492) 5اًمعدد  جمؾي يمؾقي اًمنميعي، ضمومعي سمغداد، ىمدوري احلؿد ،

المسرَّات في علوم و ألماني ُمنتهى ا)إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر  .4
 ـه1493)1ط ؿمعبون حمؿد إؾمامقمقؾ، ، حتؼقؼ د.هـ(1113ت)، أمحد سمـ حمؿد اًمبـَّو القراءات(

 م(، قمومل اًمؽتى، سمػموت.1543ـ 

 (،ـه511ت )ضمالل اًمديـ، قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر، اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي .1

 م(، سمػموت.1543دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، )

ـمبعي  (،ـه281، أمدي )قمكم سمـ أيب قمكم سمـ حمؿد، ت في أصول األحكام اإلحكام .2

 م(، سمػموت.1549ـ  ـه1499مصقرة )

رة الفاتحة إلى غاية من سو ) دراسةً و  تحقيًقا،و  جمًعا، القراءات القرآنية:و األحكام النحوية،  .3
 ــ ه1419د. قمكم حمؿد اًمـقري، رؾموًمي ديمتقراة، ضمومعي أم اًمؼرى ) ،(سورة الكهف 

 م(. 1559

(، حتؼقؼ اًمشقخ حمؿد هبجي ـه881سمؽر حمؿد سمـ حيقك، ت ق، اًمصقزم )أسمأدب الُكتَّاب .4

 .ـه1841إصمري، اًمؼوهرة، 

(، حتؼقؼ حمؿد حمقل اًمديـ قمبد ـه632ت ، اسمـ ىمتقبي )قمبد اهلل سمـ مسؾؿ،أدب الكاتب .5

 مٍم. مطبعي اًمسعودة، م(،1528ـ  ـه1846) ،4ط احلؿقد،

 سمـ أمحد، قمبد اهلل، احلسلمقأسم)قمؾُؾفو، اسمـ ظموًمقيف و، بعإعراب القراءات الس .19

م(، مؽتبي 1556هـ ـ1418)1اًمرمحـ سمـ ؾمؾقامن اًمُعَثقِؿلم، طهـ(، حتؼقؼ د. قمبد 839ت

 اخلوكجل، اًمؼوهرة.
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ِريْمكم األعالم .11  سمػموت. دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم، م،1535ط اًمراسمعي،  ،(م1532)ت ، ظمػم اًمديـ اًمزِّ

حتؼقؼ د.قمبد  (،ـه149، اسمـ اًمبوذش )أمحد سمـ قمكم، ت السبعاإلقناع في القراءات  .16

 مؽي اعمؽرمي. ضمومعي أم اًمؼرى، (،ـه1498) ،1ط اعمجقد ىمطومش،

حتؼقؼ  (،ـه242ت، اًمِؼػطل )مجول اًمديـ قمكم سمـ يقؾمػ،إنباه الرُّواة على أنباه النحاة .18

 ؼوهرة.اًم دار اًمؽتى اعمٍميي، م(،1519ـ  ـه1825)1ط اًمػضؾ إسمراهقؿ، قحمؿد أسم

ـ  ـه1464)1اعمعـك، شملًمقػ د. قمبد اًمػتوح احلؿقز، طو، اًمػصقح :اللسان العربيِانزياح  .14

 (، دار قمامر، إردن، قمامن.م6994

،حتؼقؼ ُمـك  (ـه199ت سمعد  ، إكدرايب )أمحد سمـ أيب قمؿر،اإليضاح في القراءات العشر .11

 م.6996 قمدكون همـل، رؾموًمي ديمتقراة، ضمومعي شمؽريً،

، حتؼقؼ (ـه354، اًمزريمٌم )سمدر اًمديـ حمؿد سمـ قمبد اهلل، ت علوم القرآنالبرىان في  .12

ـ  ـه1833اًمػضؾ إسمراهقؿ، ـمبعي مصقرة قمـ ـمبعي دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي ) قحمؿد أسم

 م(.1541

اًمػضؾ إسمراهقؿ،  قحتؼقؼ حمؿد أسم، اًمـحوة، اًمسققـملو، بُغَية الوعاة في طبقات اللغويين .13

 م.1521 وهرة،مطبعي اًمبويب احلؾبل، اًمؼ

ـ قمكم،، اخلطقى اًمبغدادي تاريخ بغداد .14 ـ 1845) مٍم، مطبعي اًمسعودة، (،ـه428ت )أمحد سم ه

 م(.1581

ُكنِم ذم ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد و، ومماد ؾمزيملم، ـُمبِع تاريخ التراث العربي .15

 م(، اًمسعقديي.1548ـ  ـه1498)

 د.حمؿد همقث اًمـدوي، ، مؽل سمـ أيب ـموًمى، حتؼقؼالتَّبِصرة في القراءات السبع .69

 اهلـد. اًمدار اًمسؾػقي، سمقمبل، م(،1546ـ  ـه1496)6ط

، اًمشقخ ـموهر اجلزائري التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق اإلتقان .61

 طمؾى. (،ـه1416)8ط همدة، ق(، قُمـَل سمـنمه اًمشقخ قمبد اًمػتوح أسمـه1884)ت اًمدمشؼل،

، أًمقد (السبع المثانيو القرآن العظيم، روح المعاني في تفسير )تفسير اآللوسي  .66

دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت و(، إدارة اًمطبوقمي اعمـػميي، ـه1639ت اًمديـ حمؿقد، )ؿمفوب 

  ت(. )ٓ،

 (،ـه341ت حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم،)طمقون إكدًمز  ق، أسمتفسير )البحر المحيط( .68

 مطوسمع اًمـٍم، اًمريوض.
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حمؿد سمـ ضمرير، ت )، اًمطؼمي (تأويل آي القرآن جامع البيان عن)تفسير الطبري  .64

 م(، مطبعي اًمبويب احلؾبل، اًمؼوهرة.1524ـ  ـه1844)8ط (،ـه819

(، مطبعي ـه231حمؿد سمـ أمحد، ت )، اًمؼرـمبل (الجامع ألحكام القرآن)تفسير القرطبي  .61

 دار اًمؽتى، مٍم.

ور، ط ، د.تكوين الُمفكِّر: خطوات عملية .62 ، دار (م6919ـ  هـ1481) 6قمبد اًمؽريؿ سمؽَّ

 اًمتقزيع، اًمريوض. ووضمقه ًمؾـنم 

دار صودر، سمػموت، (، ـه416أمحد سمـ قمكم، ت)، اسمـ طمجر اًمعسؼالين تهذيب التهذيب .63

ٓ .ت(. ( 

(، قُمـَل ـه444ت قمثامن سمـ ؾمعقد،)اًمداين  وقمؿر ق، أسمالتيسير في القراءات السبع .64

 قي، سمػموت.م(، دار اًمؽتى اًمعؾؿ1552ـ  ـه1412)1سمرشمزل، ط قسمتصحقحف أوشم

ووي )قمكم سمـ حمؿد،جمال الُقرَّاء، وَكمال اإلقراء .65 حتؼقؼ د. قمكم  (،ـه284ت  ، اًمسخَّ

اب، مؽتبي اًمؽماث،  .ـه1494 مؽي اعمؽرمي، طمسلم اًمبقَّ

على ، )رّد الُمحتار على الدُّر المختار ،(هـ1616، ت حمؿد أملم) حاشية ابن عابدين .89
م(، دار اًمػؽر، 1522ـ  ـه1842)6ط ،(يفة النعمانشرح تنوير األبصار في فقو اإلمام أبي حن

 سمػموت.

 1قمبد اًمعول ؾمومل مؽرم، ط ، اسمـ ظموًمقيف، حتؼقؼ د.الحجة في القراءات السبع .81

 م(، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت.1559هـ، 1419)

(، حتؼقؼ سمدر ـه833تاحلسـ سمـ قمبد اًمغػور،)قمكم اًمػورد  ق، أسمالحجة للُقرَّاء السبعة .86

 م(.1544ـ  ـه1494شػم ضمقجيويت، دار اعملمقن ًمؾؽماث، دمشؼ )سمواًمديـ ىمفقضمل، 

صؾتف وآراء اًمعؾامء ذم معـوه، ومتـف، ودراؾمي إلؾمـوده،  :حديث األحرف السبعة .88

جمؾي اًمؼرآن اًمؽريؿ،  سموًمؼراءات اًمؼرآكقي )سمحٌ(، د. قمبد اًمعزيز قمبد اًمػتوح اًمؼورئ،

 . 63(، ص ـه1498، 1496) اًمعدد إول اًمدراؾموت اإلؾمالمقي سموعمديـي اعمـقرة،و

، آدم متز، شمرمجي (عصر النهضة في اإلسالم)الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري  .84

 م(، سمػموت.1523ـ  ـه1843)4ط ريدة، قحمؿد قمبد اهلودي أسم د.

حمؿد ظموًمد مـصقر، جمؾي  ، د.حكم ااِلحتجاج بالقراءة الشاذة عند األصوليين )بحث( .81

 .18ص م،1555(،6اًمعدد) (،62اعمجؾد ) دكقي،دراؾموت اجلومعي إر
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 )سمحٌ(، اًمشقخ قمبد اًمػتوح اًمؼويض وحرمة القراءة بها حول القراءات الشاذة، .82

اًمعدد إول  واًمدراؾموت اإلؾمالمقي سموعمديـي اعمـقرة، جمؾي اًمؼرآن اًمؽريؿ، ،هـ(1498)ت

 .11(، ص ـه1498، 1496)

م(، 1546ـ  ـه1496)1ط وري احلؿد،هموكؿ ىمد .، درسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية .83

 سمغداد.

 حتؼقؼ د.ؿمقىمل وقػ، (،ـه864ت )أمحد سمـ مقؾمك، اسمـ جموهد ،السبعة في القراءات .84

 مٍم. دار اعمعورف، ،8ط

حتؼقؼ  (،ـه331، اًمسبؽل )قمبد اًمقهوب سمـ شمؼل اًمديـ، ت طبقات الشافعية الكبرى .85

 هجر ًمؾطبوقمي، مٍم. م(،1556)، 6ط حمؿقد حمؿد اًمطـوطمل، د.وقمبد اًمػتوح حمؿد احلؾق، 

ـ ـ ه1832) دار صودر، سمػموت، (،ـه689سمـ ؾمعد )تحمؿد  ،الطبقات الكبرى .49

 م(.1513

سمِقدي طبقات النحويين .41  قحتؼقؼ حمؿد أسم (،ـه835ت حمؿد سمـ احلسـ،)، واًمؾغقيلم، اًمزَّ

 مٍم. (، دار اعمعورف،1538ـ  ـه1856)6ط اًمػضؾ إسمراهقؿ،

(،دار ـه1469)1طموزم ؾمعقد طمقدر اًمؽرمل، ط ، د.إلتقانوا علوم القرآن بين البرىان، .46

 اًمزمون، اعمديـي اعمـقرة.

اًمعالء احلسـ سمـ أمحد سمـ  قأسم)، اًمعطور غاية ااِلختصار في قراءات العشرة أئمة األمصار .48

م(، اجلامقمي 1554ـ  ـه1414)،1أذف حمؿد ومماد ـمؾعً،ط (، حتؼقؼ د.ـه125احلسـ، ت 

 ريؿ، ضمدة.اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽ

ـ  ـه1499)،6ط ، اسمـ اجلزري، قُمـَِل سمف سمرضمسؽمآه،غاية النهاية في طبقات الُقرَّاء .44

 م(، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت.1549

(، مطبقع سمذيؾ ـه1113ت  قمكم اًمـقري،)اًمصػوىمز  ،غيث النفع في القراءات السبع .41

 بـون.م(، دار اًمػؽر، سمػموت، ًم1551 ـ ـه1411) هاج اًمؼورئ اعُمبَتدي،

، (هـ412، اسمـ طمجر اًمعسؼالين، أمحد سمـ قمكم )ت فتح الباري بشرح صحيح البخاري .42

حمؿد قمبد ومصطػك حمؿد اهلقاري، وقمؾَّؼ قمؾقف: ـمف قمبد اًمرؤوف ؾمعد، ووبط أطموديثف 

 م. 1543هـ ، 1854اعمعطل. اًمؼوهرة: 

 م، 1531، حتـؼقؼ روو دمدد، ط قموم (هـ849، ًمؾـديؿ )حمؿد سمـ إؾمحوق، ت الفهرست .43
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يـظر ذم ذًمؽ ـمبعي مطبعي آؾمتؼومي، )ـمفران. ؿموقمً كسبي هذا اًمؽتوب ٓسمـ اًمـديؿ 

 اعمسؿك حمؿد سمـ إؾمحوق، وًمقس اعمذيمقر اسمـف، قمؾاًم  ق، وىمد شمبلمَّ أكف ًمؾـديؿ كػسف، وه(اًمؼوهرة

 كػسف، سمحسى مو ذيمر اعمحؼؼ روو دمدد.  قأن شموريخ اًمقوموة ه

 1 ، ط د اًمؼضوة، د.ظموًمد ؿمؽري، د. حمؿد مـصقر،حمؿ د. ،في علم القراءات ُمقدِّمات .44

 إردن. م(، دار قمامر، قمامن،6991ـ  ـه1466)

حمؿد أمحد ظموـمر، دار  ، د.قراءة عبد اهلل بن مسعود: مكانتها، مصادرىا، ِاحصاؤىا .45

قمتصوم، مٍم ) ِٓ  م(.1559ا

دار  م(،1541، اًمشقخ قمبد اًمػتوح اًمؼويض، )توجيهها من لغة العربو  القراءات الشاّذة، .19

 اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت.

، دار اًمؼؾؿ، ًمبـون، 8قمبد اهلودي اًمػضكم، ط ، د.تعريفو القراءات القرآنية: تاريخ  .11

 سمػموت.

، حتـؼقؼ قمبد اًمسالم (هـ149سمـ قمثامن سمـ ىمـؼم، ت  وقمؿر، سمنم قأسم)، ؾمقبقيف الكتاب .16

 م، قمومل اًمؽتى، سمػموت. 1548حمؿد هورون، ط اًمثوًمثي ، 

اًمبؼوء، أيقب سمـ  قأسم، اًمَؽَػِقي )(الفروق اللغويةو جم في المصطلحات، معالُكلِّيات ) .18

ـ  ـه1418) ،6ط حمؿد اعمٍمي،و(، مؼوسمؾي د. قمدكون درويش، ـه1954مقؾمك، ت 

 م(، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت.1558

م، تلسان العرب .14 (، اقِمتـك سمتصحقحف أملم حمؿد ـه311، اسمـ مـظقر )حمؿد سمـ اعُمؽرَّ

 د اًمصودق اًمعبقدي، دار صودر، سمػموت.حمؿوقمبد اًمقهوب، 

، حتؼقؼ  (ـه568 ت اًمؼسطالين )أمحد سمـ حمؿد، ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات .11

ـ  ـه1856) د. قمبد اًمصبقر ؿموهلم، صدر مـف اجلزء إول،واًمشقخ قمومر اًمسقد قمثامن، 

 م(، اًمؼوهرة.1536

م(، 6994ـ  ـه1468)، 1ط د.قمبده اًمراضمحل، ،اللهجات العربية في القراءات القرآنية .12

ن، إردن.  دار اعمسػمة، قَمامَّ

 م( ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت.1549)، 3، مـوع اًمَؼطَّون، طمباحث في علوم القرآن .13

هـ(، حتؼقؼ قمبد 883قمبد اًمرمحـ سمـ أيب إؾمحوق، ت)، اًمزضموضمل مجالس العلماء .14

 م .1526اًمسالم هورون، ـمبعي اًمؽقيً، 
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ـون، سمػموت، ـه222ت أيب سمؽر سـم قمبد اًمؼودر، )حمؿد سـم، اًمرازي مختار الصحاح .15 (، ًمب

 م.1558

 قحتؼقؼ حمؿد أسم (،ـه811ت اًمطقى اًمؾغقي )قمبد اًمقاطمد سمـ قمكم، ق، أسممراتب النحويين .29

 م(.1511ـ  ـه1831اًمػضؾ إسمراهقؿ، مطبعي َّنضي مٍم )

ت ؿمومي )قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمقؾ، ق، أسمالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز .21

 سمػموت. دار صودر، م(،1531هـ ـ 1821) (، حتؼقؼ ـمقور آًمتل ىمقٓج،ـه221

، اسمـ اًمؼوصح )قمكم سمـ قمثامن ُمصطَلح اإلشارات في القراءات الزوائد الَمرِويَّة عن الثقات .26

(،حتؼقؼ د.قمطقي أمحد حمؿد، رؾموًمي موضمستػم، اجلومعي ـه491ت سمـ حمؿد اًمبغدادي،

 م(.1552ـ  ـه1412اعمستـٍميي، )

(، حتؼقؼ د.قمبد اجلؾقؾ ـه811إسمراهقؿ سمـ اًمني، ت)، اًمزضموج إعرابوو معاني القرآن  .28

 م .1538قمبده ؿمؾبل ، اعمؽتبي اًمعٍميي، سمػموت، صقدا، 

 م(، اعمطبعي اهلوؿمؿقي، دمشؼ،1534وًمي )تـ، قمؿر روو يمحمعجم قبائل العرب .24

 م(.1545ـ  ـه1824)

 م.1513دمشؼ، ، قي، قمؿر روو يمحوًمي: شمراضمؿ ُمصـِّػل اًمُؽُتى اًمعرسممعجم المؤلِّفين .21

 م(،1536ـ  ـه1856)6ط ، صودر قمـ جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ذم اًمؼوهرة،المعجم الوسيط .22

 دار اعمعورف، مٍم.  

هـ(، 344ت  ، اًمذهبل )حمؿد سمـ أمحد،اء الكبار على الطبقات واألعصاررَّ معرفة القُ  .23

ح مفدي قمبوس، حتـؼقؼ د . سمشور قمقاد معروف، واًمشقخ ؿمعقى أركوؤوط، وصوًم

 سمػموت.  ، ممؾمسي اًمرؾموًمي ،(م1544،)1ط

( ، حتؼقؼ د. ـه128اًمعالء اًمؽرموين )ت  ق، أسمالمعانيو مفاتيح األغاني في القراءات  .24

 سمػموت. م(، دار اسمـ طمزم، ًمبـون،6991ـ  ـه1466)1ط قمبد اًمؽريؿ مصطػك مدًمٍ،

، مقدِّمة تفسير ابن عطيةو ي، مقدِّمتان في علوم القرآن: مقدِّمة كتاب المباني لَنظم المعان .25

 مٍم. دار اًمصووي، م(،1546ـ  ـه1856)،4صححف آرصمر ضمػري،ط

 (،ـه153، اسمـ اجلقزي )قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم، ت األُممو الُمنَتظم في تاريخ الملوك،  .39

 (.ـه1814ـمبعي دار صودر، سمػموت )وم(، 1559ـمبعي سمغداد )



 د. محمد عادل شوك                                     في القراءات القرآنية نظرات في ظاىرة االختيارات
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أمحد وزري، راضمعف حمؿد طمبقى اهلل اًمشـؼقطل، ، اسمـ اجلُمرِشد الطالِِبينو ُمنِجد الُمقرِئين،  .31

 م(، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت. 1549ـ  ـه1499) حمؿد ؿمويمر،

هبلميزان ااِلعتدال في نقد الرجال .36  م(،1528)،1ط حتؼقؼ قمكم حمؿد اًمبجووي،، ، اًمذَّ

 مطبعي اًمبويب احلؾبل، اًمؼوهرة.

قحف اًمشقخ قمكم حمؿد ، اسمـ اجلزري، أذف قمغم شمصحالنَّشر في القراءات العشر .38

 اًمضبوع، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ًمبـون، سمػموت.

ـمبعي  ، اًمسققـمل، صححف حمؿد سمدر اًمديـ اًمـعسوين،ىمع الهوامع شرح جمع الجوامع .34

 ( .ـه1863اخلوكجل، مٍم )

حتؼقؼ  (،ـه241ت اسمـ ظَمؾِّؽون )أمحد سمـ حمؿد، ،َأنباء َأبناء الزمانو  َوفـََيات اأَلعيان، .31

 م(.1524دار اًمثؼوومي، سمػموت ) د.إطمسون قمبوس،
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