
 :القراءات أقسام: حماضرة

 صحيحا، سنده كان ما فمنها إلينا، وصلت اليت القراءات حال على بناء القراءات أقسام حتديد ميكن
 إىل هبا بعث اليت املصاحف وسائر عنه هللا رضي عفان بن عثمان مصحف وافق ما ومنها غريه؛ ومنها

 .يستقم مل ما ومنها العربية، يف وجهه استقام ما ومنها خالفه؛ ما ومنها األمصار،

 :إىل القراءات تقسيم نستطيع الثالثة، الشروط هاته وابعتبار املنطلق، هذا ومن

 .ابملتواترة يسمى ما أو صحيحة

 .ابلشاذة يسمى ما أو وضعيفة

 :الصحيحة القراءة  1

 ولو العثمانية املصاحف أحد ووافقت بوجه، ولو العربية وافقت قراءة كل: اجلزري ابن العاّلمة قال
 من هي بل إنكارها؛ حيل وال ردها، جيوز ال اليت الصحيحة، القراءة فهي سندها، وصح احتماال،
 عن أم السبعة، األئمة عن كانت  سواء قبوهلا، الناس على ووجب القرآن، هبا نزل اليت السبعة األحرف
 ..املقبولني األئمة من غريهم عن أم العشرة،

 :ثالثة القراءة صّحة شروط أن - سبق كما - فاحلاصل

 .بوجه ولو العربية، موافقة -1

 .احتماال ولو العثماين، الرسم موافقة -2

 .سندها صحة -3

 كثري وخطّأ ابلتواتر، واستبداله األخري، الشرط هذا إنكار يف للعلماء، وكالم كبري، اضطراب وقع وقد
 .به قال من منهم

 بطريق وثبتت العثمانية، املصاحف أحد رسم ووافقت العربية، وافقت قراءة كل: هللا رمحه القاضي قال
 . .إنكارها وال جحدها حيل وال قبوهلا، جيب اليت القراءة هي ،... التواتر،

 ..التواتر هو فالعمدة: قال مث

 ..منتهاه إىل السند أول من كذلك، مجاعة عن الكذب، على تواطؤهم ميتنع مجاعة نقل والتواتر: قال مث



 ما الصحيحة القراءة: مكيّ  حمّمد أبو الشيخ وقال: النفع غيث النافع كتابه يف الّصفاقسي العالمة وقال
 على وتبعه ؛املصحف خط ووافقت العربية، يف وجهها وساغ ،وسلم عليه هللا صلى النيب إىل سندها صح
 :فيها قال وطيبته، نشره يف اجلزريّ  ابن عليه ومشى املتأخرين، بعض ذلك

 حَيْو ي اْحت ـَماالا  ل لرَّْسم   وََكانَ   ََنْو   َوْجهَ  َواَفقَ  َما َفُكل  

 اأَلرَْكـانُ  الثَـّالَثَـةُ  فـََهـذ ه     اْلُقْرآنُ  ُهوَ  إ ْسَناداا  َوَصحَّ 

ثَُما َعة   يف   أَنَّهُ  َلوْ  ُشـُذوَذهُ   أَثْب ت   رُْكن   ََيَْتل   َوَحيـْ  السَّـبـْ

 ..ابلقرآن القرآن غري تسوية إىل ويؤدي عليه، يعول ال حمدث، قول وهو

 التواتر أن والقرّاء واحملدثني، األربعة، املذاهب وفقهاء األصوليني، مذهب :الثانية: الكالم هذا قبل وقال
 .. ... املتواتر غري الصحيح ابلسند تثبت وال القراءة، صحة يف شرط

 واحملدثني الفقهاء إلمجاع خمالف حادث، قول وهذا: النشر طيبة شرح يف النويري القاسم أبو وقال
 ويقولون أصال، سند هلا يصح ال أحرفا يقرءون فصاروا قوم، القول هذا بسبب ضل ولقد…  وغريهم،

 وصدر ،الغزايل منهم األربعة، املذاهب أئمة من اجلمهور عند القرآن إن ؛… بشرط، ليس التواتر
 وقد ،.متواترا نقال املصحف دفيت بني نقل ما هو ،والطويف ،مفلح وابن ،املقدسي الدين وموفق ،الشريعة

 .هذا يف الكالم هللا رمحه أطال

 احملدثني عن نقلوا قوهلم، تبعه ومن هللا رمحه مكيّ  اإلمام على أنكر ممن وغريه أنه هنا، الواردة واملالحظة
 وعّدوا الصحيح، ابلسند تقبل القراءة كون به وعارضوا الكرمي، القرآن تواتر وجوب واألصولّيني والفقهاء

 موضعه يف النويري كالم يراجع أن اإليضاح شاء وملن بغريه؛ القرآن يسّوي خطرياا، حادثا  أمراا  هبذا القول
 .ذاك إال ذكري مل فإنه كتابه، من

 مؤداه خالف الفريقني بني اخلالف أنّ  يظهر وحينئذ: فقال القولني بني اجلمع بعضهم تكّلف ولقد
 :ذلك وبيان القراءة، إثبات العتبار التواتر يشرتطان الفريقني أن ذلك واحد،

 احلال وكذلك الرواية، لتواتر واتبع احلاصل، حتصيل مبثابة اآلخرين الشرطني يعتربون ابلتواتر القائلني أن
 هذين فإنّ  العثماين؛ والرسم العريب، الوضع موافقة مع االشتهار، مع السند، بصحة القائلني إىل ابلنسبة

 ..َيتلف وال حينئذ، الكالم فيأتلف التواتر، قوة املشتهرة الصحيحة الرواية يعطيان الشرطني

 وأصّروا اجلماعة، عن اجلماعة رواية احملدثني، عند هو كما التواتر اشرتطوا القوم ألن خمتلف، هو بل
 .السند صحة كاشرتاط هو فليس عليه،



 العدلُ  القراءة تلك يروي أن به نعين فإان سندها، صحّ : وقولنا: تعاىل هللا رمحه اجلزري ابن اإلمام قال
 غري له، الضابطني الشأن هذا أئمة عند مشهورة ذلك مع وتكون تنتهي؛ حىت كذا مثله، عن الضابط
 .بعضهم هبا شذّ  مما أو الغلط، من عندهم معدودة

 ييسر ذكره جل هللا ولعل وخطإ؛ صواب من فيها ما ومناقشة األقوال، مجيع عرض موضع هذا وليس
 .عليه والقادر ذلك ويلّ  إنه فيها احلق القول فيظهر يصطفيه، ملن قريب عّما ذلك

 :فأقول هذه الفرصة أفوت وال

 العشرة القراء وهم آحاد عن مروية أهنا حاهُلا القراءات هذه أن يعلم القولني، إىل احلق بعني الّناظر إن
 بعدهم م ن مث مجاعات، ليسوا أفراد، كلهم الرواة من بعدهم ومن القرّاء؛ األئمة وهم ،تعاىل هللا رمحهم

 عليه هللا صلى النيب عن ال أصحاهبا، نع هو إمنا متواترة، إهنا فالقول وتواترت، وكثرت الطرق، تعددت
 .وسلم آله وعلى

 صلى النيب عن تواترها أما السبعة، األئمة عن متواترة أهنا والتحقيق: تعاىل هللا رمحه الزركشي اإلمام قال
 القراءات، كتب يف موجود السبعة القراءات هبذه السبعة األئمة إسناد فإن نظر، ففيه وسلم عليه هللا

 يف موجود شيء وهذا والوساطة، الطرفني استواء يف التواتر شروط تكمل مل الواحد، عن الواحد نقل وهي
 ..كتبهم

 املقلدين، من وغريهم املتأخرين املقرئني من مجاعة ألسنة على شاع وقد: هللا رمحه املقدسي شامة أبو قال
 أبهنا والقطع قالوا السبعة، األئمة هؤالء عن روي ما فرد فرد كل أي متواترة، كلَّها السبع القراءات أن

 .واجب هللا عند من منزلة

 مع نكري، غري من الفرق، عليه واتفقت الطرق، عنهم نقله على اجتمعت فيما ولكن نقول، هبذا وَنن
 ..بعضها يف التواتر يتفق مل إذا ذلك، اشرتاط من أقل فال واستفاض، واشتهر شاع أنه

 له َنكم فال حيصل مل وما به فنحكم التواتر، له حصل ما السبعة حروف من أن شامة أيب كالم فمفاد
 قطعا العلم فيها يكفي القراءات أن وذلك ثبوته؛ ألجل واستفاض واشتهر سنده، صحّ  أن ويكفيه به،

 صحته، على وتدل اخلرب حتف قرائن وغريمها واالستفاضة فالشهرة وغريه، ابلتواتر حيصل وهذا بثبوهتا،
 .القراءات يف األمر هو وكذلك



 رمحهما اجلزري وابن شامة أبو بذلك صرح كما فيها؛ املختلف احلروف أغلب يف التواتر حصل قد نعم،
 آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول من أنه يقطع مبا ثبت إذ رّده، لنا فليس فيه حيصل مل وما ،هللا

 .وسلم

 متعلق أمر فهذا التواتر، من بدّ  ال أنه من واحملدثني، والفقهاء األصوليني عن اتفاق من نقل ما وأّما
 ال بل متواتر، غري أبنه أحد يقول وال ،القراءات عن غريه القرآن عن والكالم بقراءاته، ال ذاته، ابلقرآن

 .غريه يف واخلالف تواتره يف شك

 هو غريه وأنّ  ينقضه، مبا اجلزري وابن شامة كأيب العلماء بنقل مردود نفسه املنقول االتفاق هذا إن مث
 .واخللف السلف مذهب

 .واخللف السلف أئمة عند الصحيح هو هذا: هللا رمحه اجلزري ابن قال

 اخلالف أحرف من كثري انتفى اخلالف، حروف من حرف كل يف التواتر اشرتطنا وإذا: شاهدا وقال
 أئمة وموافقة فساده، ظهر مث القول، هذا إىل أجنح كنت ولقد وغريهم؛ السبعة األئمة هؤالء عن الثابت
 ..واخللف السلف

 :الضعيفة القراءة 2

 :اإلابنة يف تعاىل هللا رمحه طالب أيب بن مكيّ  اإلمام قال

 ال فهذا املصحف، خط لفظه وخالف العربية، يف وجهه وصحّ  اآلحاد، عن نقله صحّ  ما: الثاين القسم
 به يقرأ قرآن يثبت وال اآلحاد، أبخبار ُأخذ إمنا مجاع،إب يوجد مل أنه: إحدامها لعلتني، به يقرأ وال يقبل،

 على يقطع مل وما وصحته، مغيبه على يقطع فال عليه، أمجع قد ملا خمالف أنه: الثانية والعلة ؛الواحد خبرب
 .جحده إذا صنع ما ولبئس جحده، من يكفر وال به، القراءة جيوز ال صحته

 خط وافق وإن يقبل، ال فهذا العربية، يف له وجه وال ثقة نقله أو ثقة، غري نقله ما هو: الثالث والقسم
 ..املصحف

 أركان من ركن َيتل أن هو الشاذة القراءة ضابط أن نستفيد تعاىل هللا رمحه مكيّ  اإلمام كالم خالل من
 :قسمني على ذلك إن مث الثالثة، الصحيحة القراءة

 .املصحف َيالف أن إما 1

 .اآلخرين الركنني أحد وَيتل يوافقه، أن وإما 2



 .مقبول غري القسمني وك ال

 .املصحف وخالف ووجهه سنده صح ما أي منهما، األول جيحد أن يصلح ال لكن،

 ،البصري واحلسن ،اليزيدي وحيىي ،حميصن ابن األربعة األئمة ينقلها اليت الرواايت الّنوع هذا فمن
 ..واألعمش

 َخَلقَ  َوَما[ يف] َواألُنَثى َوالذََّكر  [ الدرداء وأيب ،مسعود بن هللا عبد قراءة: املصحف خط خالف ما فمثال
َة   َسف يَنة   ُكلَّ  ََيُْخذُ  مَّل ك   أََماَمُهم وََكانَ [ عباس بن هللا عبد وقراءة ،[3 الليل] ]َواألُنَثى الذََّكرَ   َغْصباا  َصاحل 
 ..الثقات برواية ثبت مما ذلك وَنو ،]َكاف راا  َفَكانَ  اْلُغاَلمُ  َوأَمَّا

يكَ [ يف وغريمها، السَّمال وأيب السميفع ابن كقراءة: اخلط وافق ما ومثال [ 29 يونس] ]ب َبَدن كَ  نـَُنجّ 
يكَ   ..الالم سكون بفتح] آيَةا  َخْلَفكَ  ل َمنْ  َتُكونَ ل  [ املهملة، ابحلاء نـَُنحّ 

  :تعاىل هللا رمحه اجلزري ابن قال كما القبيل، هذا من فهي أركاهنا أحد اختل قراءة أي أنّ  هذا، فمفاد
... ... 

ثُما َعة   يف   أَنَّهُ  َلوْ  ُشُذوَذهُ    أَثْب ت   رُْكن   ََيَْتل   َوَحيـْ  .السَّبـْ

 .املعروفة الّسبعة القراءات طرق من كان ولو: تعاىل هللا رمحه يعين

 مل ما على يطلق بعضهم إن حىتّ : هللا رمحه اجلزري ابن قال شاذ؛ السبعة سوى ما أنّ  بعضهم واّدعى
 كان ورمبا شاذاا؛ السبعة هؤالء عن يكن مل ما على يطلق منهم وكثري شاذ، أنه الكتابني هذين يف يكن
 ..فيهما مماّ  كثري من أصحّ  هؤالء غري وعن والتيسري، الشاطبية يف يكن مل مما كثري

 جاللَ  القاضي أنّ  اعلم: هللا رمحه قال ،البلقيين عن السيوطي نقله التابعني، قراءة الشاذ إنّ  آخرون وقال
 واآلحاد املشهورة، السبع القراءات فاملتواتر وشاذ؛ وآحاد متواتر إىل القراءة تنقسم: قال البلقيين الدين

 كاألعمش، التابعني، قراءات والشاذ الصحابة؛ قراءة هبا وتلحق العشر، متام هي اليت الثالثة، قراءات
 ...وَنوهم ،جبري وابن ،وثب بن وحيىي

 .أعلم وهللا اخلطإ؛ ظاهر الكالم وهذا

 ..نظر فيه الكالم وهذا: الّسيوطيّ  قال

 .األقوال من هذا غري وقيل



 .أركانه أحد اختل ما هو سبق كما الّشاذ ضابط أن املسألة، يف واحلاصل

 :روحه هللا قّدس تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 كما وَنومها، احلضرمي، إسحاق بن بيعقو  قراءة أو محزة، شيخ األعمش قراءة عنده ثبتت من بل
 أهل من املعدودين املعتربين، العلماء بني نزاع بال هبا يقرأ أن فله والكسائي، محزة قراءة عنده ثبتت

 ،حنبل بن وأمحد ،عيينة بن كسفيان محزة، قراءة أدركوا الذين األئمة العلماء أكثر بل واخلالف، اإلمجاع
 وقراءة املدنيني، نصاح بن وشيبة القعقاع، بن جعفر أيب قراءة َيتارون وغريهم، ،احلارث بن وبشر

 ..والكسائي محزة قراءة على وغريهم، إسحاق، بن يعقوب كشيوخ البصريني

 :آخر موضع يف هللا رمحه وقال

 بن وشيبة القعقاع، بن يزيد جعفر وأيب وخلف، ويعقوب، كاألعمش، القراء أئمة عن الثابتة القراءات بل
 ذلك، ثبت كما عنده ذلك ثبت من عند السبعة، هؤالء عن الثابتة القراءات مبنزلة هي وَنوهم، نصاح،

 ..وغريهم والقرّاء الفقهاء أئمة من املتبوعون، األئمة فيه يتنازع مل مما وهذا

 .العلماء كالم اتضح الذي هذا

 لدينا يثبت مل فإنّه وإالّ  شاذة، أو صحيحة القراءة به تعدّ  الذي الوصف مناقشة حيث من هذا إن مثّ 
 .شاذ سواها وما العشرة، إال الصحيح من اليوم

 .صحيح غري أي ؛متواتر غري فهو العشرة القراءات على اآلن زاد ما وكل: الّصفاقسي قال

 صحيح، فغري زمننا يف أراد إن هلا، حدّ  ال املتواترة القراءات إن قال من وقول: اجلزري ابن العاّلمة قال
 ..فمحتمل األول الصدر يف أراد وإن العشرة، وراء متواترة قراءة اليوم يوجد مل ألنه

 ..العشرة وراء ما أهنا والصحيح ابلشاذ، القراءة جتوز وال: السبكيّ  وقال


