
 :طصللااتحتديد امل: حماضرة علم القراءات
 :القراءة -1

 :القراءة مصطلح يطلق على أمرين
ما ينسب إىل إمام من األئمة مما خيالف أو يوافق به غريه من أوده أداء كلمات القرآن : األول

 .الكرمي، فيقال قراءة انفع، أو قراءة ابن كثري وهكذا
ون من السبعة أو العشرة، بل يكفي أن يكون اشتهر عنه ذلك وال يشرتط يف هذا اإلطالق أن يك

 .املذهب ونسب إليه
ملك يوم ﴿قراءة يف  ﴾مالك﴿: وجه من أوجه أداء كلمة من الكلمات القرآنية، فيقال: والثاين

 .﴾الدين

 :االختيار -2
 .[لسان العرب] االصطفاء: االختيار: تعريفه لغة
 :اصطالحا

ح جانبه التارخيي، ليعطي لنا صورة يوضينبغي علينا تحىت حنصل على تعريف صحيح لالختيار، 
 .هل تعريف استنباط تسّهل

اختالف  ختالف أصل  كان ذلك االالقرآن الكرمي ملا نزل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على سبعة أحرف  
أصحابه هبذه األحرف  يقرئ لنيبُّ ملسو هيلع هللا ىلصالقد كان ، فتقرار عددهاإىل عصر اس القراءات من لدن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

املختلفة، ويوافقهم عليها، ويلوم من ينكر على صاحبه، كما حدث لعمر بن اخلطاب مع هشام بن 
 .القرآن، فأقّرمها، وهنامها عن االختالف يف حكيم مهنع هللا يضر ملا قرآ سورة الفرقان عليه ملسو هيلع هللا ىلص

، فتخالف قراءاهتم قراءة مهنع هللا يضرومن الطبيعي أن ميتد هذا االختالف يف القراءة إىل من بعد الصحابة 
 .بعض؛ إىل من بعدهم وهكذا

إذا تعلموا القرآن ال يكتفون ابلشيخ الواحد، بل  -أعين الصحابة ومن بعدهم  -ولقد كانوا 
يد بن اثبت، مثاًل، قرأ على أيّب بن كعب، وعلى ز  عباس مهنع هللا يضر بد هللا بنتراهم يكثرون ليتحققوا؛ فهذا ع

، كما جاءت الرزاية عنه  رمحه هللا قرأ على سبعني من التابعنيوغريمها من الصحابة مهنع هللا يضر، وهذا انفع أيضًا 
 .وهكذا، مما ال يدع هلم جماال للريبة وال للشك؛ وليس ذلك إال ألنه كالم هللا

وا هبا كلها، فيعمد ؤ يهم الرواايت، وليس ممكنا أن يقر لوا، وجدوا أنفسهم قد اختلفت علفإذا حصّ 
الواحد منهم إىل اختاذ قراءة من أولئك عمدة عنده، يصطفيها على أسس حيددها بنفسه، وهكذا يسري 

إن حرص يف مجيع حروف القرآن اليت اختلف فيها مشاخيه، فيصري بذلك مّتخذا اختيارا لنفسه يقرأ به، ف



على نشره وتعليمه نسب إليه كما نسبت هذه القراءات إىل األئمة، وإن مل يفعل، كان األمر مقصورا 
 .عليه، وميضي عليه الزمان فال يوجد إال يف بطون الكتب املتخصصة

وهؤالء الذين اختاروا إمنا قرءوا بقراءة اجلماعة وبرواايت، فاختار كل ": بن أيب طالب ل مكيّ و قي
 .[56اإلابنة " ].هم ممّا قرأ وروى قراءة تنسب إليه بلفظ االختيار، وقد اختار الطربي وغريهواحد من

فاملالحظ أن االختيار كان شيئا ضروراي، يعتمده كل قارئ، خاصة يف القرون األوىل، أو كما 
قراءته، ويلغي ما قرأ قبل تسبيع السبعة؛ فليس له إال أن خيتار، أو يتقيد بع لم من األعالم، فيقرأ : يقال

 .به اآلخرون
 .واملالحظ أيضا أن االختيار يكون بناء على أسس ومقاييس يعتمدها صاحبه

 :وبناء على هذا
 .انتقاء القارئ قراءة، من بني مروايته، على أسس ومقاييس خاّصة: فاالختيار هو

أن صاحب االختيار يلتزم وجها واحدا من أوجه اخلالف، اليت رواها عن : ومعىن هذا التعريف
مشاخيه؛ وهذا شرط؛ أي أن يكون مرواّي عنده ابلطريقة املعتمدة؛ فيختار يف كل موضع خمتل ف فيه أحد 

مبنّيا على منهج تلك األوجه، مل فّ قا هبا قراءة تنسب إليه بلفظ االختيار، على أن يكون التزامه هذا 
، أو أحد تلك األسس اتباع مصحف عثمان هنع هللا يضرعلمي، يعتمد فيه أسسا اثبتة، قد تتعدد؛ كأن يكون 

 .موافقة أكثر عدد من الشيوخ املروّي عنهم، أو غري ذلك
ممن أتخر عن أولئك وهو خاص ابملتأخرين من العلماء وأهل األداء : وهناك معىن آخر لالختيار

  أي من أوجهها املروية، من ويف القراءات السبعة أو العشرة، اختياروهو صاحل من القرّاء، السلف ال
 [.605القراءات القرآنية الفضلي ص] .يارات الضباع واحلصري، واختالداين وابن اجلزري كاختيار

 :التلفيق -3
 .هو خلط القراءات والرواايت بعضها ببعضو 

 :مذاهب حكمهوللعلماء يف 
 .(هو غري السخاوي احملدث) الدين السخاوي وبه قال علما، نع مطلقامل -أ

 .ز مطلقاااجلو  -ب
 :كابن اجلزري، فيقولون  مذهب احملققني وهو: التفصيل -ج
ترتبت إحدى القراءتني على األخرى فاملنع من ذلك منع حترمي الضطراب الرتكيب العريب  إذا

 :، ومثلوا لذلك هبذا املثالاملخل ابلبيان القرآين



ل ماٍت﴾ برفع : قوله تعاىل ْن ر بّ ه  ك  ا ابن  عدللقراء كلهم، ( كلمات)ونصب ( آدم)﴿ف  ت  ل قَّى آد ُم م 
فلو قرأ القارئ اآلية برفع ءادم وكلمات ، [601: الكهف] (ك ل مات  )ورفع  (آد م  )كثري، فإنه نصب 

 . حقه الرفعولو نصبهما يكون فعال قد نصب فاعال، يكون قطعا قد رفع مفعوال حقه النصب
فمن قرأ ملفقا على سبيل الرواية . فإن مل تتوقف قراءة على أخرى، يفرق بني مقام الرواية والتالوة

ابخلفض على أنه يقرأ حلفص عن [ 6: النساء]مل جيز، ألنه كذب يف الرواية، كمن يقرأ ﴿و اأْل ْرحام ﴾ 
 .فصعاصم يكون قد كذب يف الرواية، ألنه خلط قراءة محزة برواية ح

أما من كان متعبدا بتالوته، فالتلفيق جائز مقبول شرعا، وإن كان معيبا يف عرف القراء، إذ من 
شأن أهل القرآن أن يكونوا قدوة للناس يف االلتزام ابلرواايت وختليص بعضها من بعض، ليدرك الناس 

 .حدود وقواعد كل قراءة ورواية
فكل [. 00: املزمل]ر ُؤا ما ت  ي سَّر  م ن  اْلُقْرآن ﴾ ﴿ف اق ْ : ويشهد لصحة هذا املذهب قول هللا تعاىل

كما أن القرآن نزل ابألحرف السبعة . ما هو قرآن جائزة تالوته تعبدا ما دام منضبطا ابلضابط السابق
تيسريا على الناس، فمىت ما أوجبنا على الناس قراءة كل رواية على حدة شق ذلك عليهم، وبذا نغفل 

 / [6النشر ] .حرفه السبعةحكمة إنزال القرآن أب

 :القارئ -4
يف تعلم  شرع ، لكن أهل الفن اصطلحوا على جعله خاصا مبنالقارئ هو من قرأ القرآن وتعلمه

من  وهو: يمنتهإما من شرع يف اإلفراد إىل أن يفرد ثالاث من القراءات، و القراءات، وهو إما مبتدئ وهو 
 [املنجد ] .نقل القراءات أكثرها وأشهرها

 :رئاملق -5
، واالصطالح على واملقرئ هو من أقرأ القرآن وعلمه، أي الذي أتقن القراءة وأقرأها لطلبة العلم

 [املنجد. ]اها مشافهةو ر لقراءات الذي العامل اب: أنه
 :الرواية -6

ورش عن : مثال [غيث النفع] هي ما نسب إىل من روى عن اإلمام صاحب القراءة ولو بواسطة
عمرو، فالدوري إمنا روى عن اليزيدي عن أيب عمرو، لكن الرواية تنسب إىل والدوري عن أيب . انفع

 .الدوري



 :اللريق -7
ما نسب إىل من روى عن اإلمام صاحب الرواية، عن اإلمام صاحب القراءة مهما نزل إسناده 

األزرق طريق يروي عن ورش عن انفع، واألصبهاين طريق آخر لورش، لكنه يروي : ، مثاله[غيث النفع]
 .تالميذ ورش وتالميذ تالميذه، عن ورش عن انفع عن

 :الوجه -8
اخلالف اجلائز املروي عن اإلمام القارئ أو الراوي أو الطريق يسمى كل واحد منه وجها، وعادة 

 ، .فيه القارئ إال إذا منع منه مانع ما يكون اختالف تنوع خيري

 :األصول والفرش -9
ت قاعدة مضطردة فهذه تسمى أصوال، كتوسط أن تكون حت حلروف اليت خيتص اإلمام هبا إماا

ال تكون منضوية حتت قاعدة معينة،  أن املتصل مثال، وال مينع من ذلك وجود استثناءات منها، وإما
قرأ عاصم مالك إبثبات األلف، فإنه مل يقرأها يف سورة : فهذه تسمى فرشا، أو فرشيات، مثال ذلك

 .الناس كذلك، وال قاعدة لدينا تضبط ذلك

 :فرق بني القرآن والقراءاتال -11
كالم هللا املوحى به املنزل على سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على وجه البيان اإلعجاز، : القرآن يف تعريفه هو

 .والقراءات هي العلم بكيفية أداء كلمات هذا الوحي واختالف النقلة
ذ لكل واحد منهما تعريف وعلى هذا فيمكن القول إن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن، إ

 [.631/ 6]غري تعريف اآلخر، وإىل هذا القول ذهب مجاعة من العلماء منهم الزركشي يف الربهان 
، ودليلهم أن إذا قيل لك اقرأ إن القرآن هو القراءات والقراءات هي القرآن من احملدثني وقال قوم

أن : الشاهد : "وصل األمر ببعضهم أن قال قراءة انفع مثال، فإنك تقرأ القرآن، ال تقرأ شيئا آخر، بل
 [ملتقى أهل التفسري." ]أي قراءة من القراءات قرآن مبفرده ، والقراءات كمجموع

إن القرآن والقراءة حقيقتان يف أصلهما متغايراتن، لكنهما مما إذا : واحلق من ذلك أن نقول
 .اجتمع افرتق، وإذا افرتق اجتمع

أنك إذا ذكرت القرآن مع القراءة فهما متغايران، وإذا ذكرت كال منهما وحده، فإن القرآن ال  أي
 .يقرأ بال قراءة، والقراءة ال تعرف إال بقراءة القرآن

كما أن هناك أمرا آخر ينبغي اإلشارة إليه، وهو القراءات الضعيفة، وهي اليت مل تصح، فإنه ال 
 .عليه، يف حني ميكن إطالق لفظ القراءة عليهاميكن حبال إطالق لفظ القرآنية 



 :الفرق بني احلرف والقراءة -11
، وأقوال أهل العلم، وميكن بعد ذلك احلكم القول أبن األحرف السبعة ذكران اخلالف فيها

اختالف القراءات هو جزء من اختالف األحرف، ال أن القراءات هي األحرف نفسها، فإن هذا مما مل 
 .يقل به صاحب شأن

كن لفظ احلرف قد يطلق ويراد به القراءة، فيقال حرف ابن مسعود أي قراءته، ويقال هذا ل
 .احلرف من قراءة فالن، أي هذه القراءة من قراءة فالن

 :الفرق بني التجويد والقراءات -12
غري القراءات، لكنه وسيلة إليه، وميكن أن يعد خاصا من عام، فالقراءات إذا كانت  التجويد

علما بكيفية أداء الكلمات القرآنية، فإن التجويد هو ذلك األداء نفسه، بشرط إعطاء كل حرف ما هو 
 [هداية القاري للمرصفي. ]حقه ومستحقه، فحقه الصفات، ومستحقه احلركات


