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 عناية األصوليين بمباحث القراءات القرآنية

 محمد بن فهاد القحطاني د.

جامعة حفر  - (صول الفقهأ) قسم الدراسات اإلسالمية - كلية اآلداب -ستاذ مساعد أ

 المملكة العربية السعودية -الباطن

 المقدمة:
حمدد هللصرفددألهللالحمد هلل هللب هللالادديلمواهللصال دالهللصالعدداأهللرفددألهللبيدب هللامرسوددينهللالمبعددفواهللرسورديهللم

هللبميهللسا هللهللآلههللصب حيسههللالطوسواهللالطيهبوا.
فدد اهللرفددأهللب ددصههللال أددههللمدداهللبشددههللرفددصأهللاليددبوا هللضدد باهللصمدداهللبراهدديهللف دداهللص لدد هللباهللسددههللو  ددأهلل

برو هللصكو ود هللاضتسيعد يهللمداهللام لد هللهلل--مبا هللا هللصبعصلههلل سيلكتي هللصالعُّر هللصسدههللتد ب هللامحكديأهللاليدة
حوح  صوح ددددههللالتموودددديهللسددددواهللضددددصوأهللا عددددت  ههللهللصاعددددترسيط يههللصسددددههللتاددددب هللمباتدددد هللام لدددد هللال ددددة

اليددبوهللصالدد لوههللصسددواهللإرمدديههللالاأددههللصالددبب هللصفدد هللهدد اهللهللإثسددي صعددأوم يههللفافددأهللب ددصههللال أددههللوشمدد هلل
وأصههللاإلميأهللالغيال هللكاميهلل ضوأدي هللوصبيدب هللالافدصأهللمديهللاي صههللفودههللالاأدههللصالعدم ههللصا دطح هللفودههلل

 هللمدداهلل دد صهللاليددبوهللصالاأددههللعددصانهللالددبب هللصاليددبوههللصرفددأهللال أددههللصب ددصلههللمدداهللهدد اهللالأسودده هللف رددههللو  دد
العددسوهههللفدداهللهددصهللت ددب هللسمحددبهللالاأددصهههللسحوددرهلل هللوتفأددي هللاليددبوهللسدديلأسصهههللص هللهددصهللمسردد هللرفددألهلل

)1(محبهللالتأفو ههللال  هلل هللوي  هلللههللالاأههللسيلت وو هللصالتع و و
ف صهللرفأهللشديم هللسدواهللالرأدههللصالاأدهههللههلل 

الافمدينهللش د اهللفد هللت  دوههللصسواهللالرصهللصالرظبههللف صهللب دههللصضيرد لهللالافدصأههللصمشدههلل لد هلللدأهللود لصاهلل
ب ددصلهههللصت بودد هللفبصرددهههللصتأاودد هللضصاردد  هللصعدداهللمعدديل هللصمردديهيهللتحأددلهللالمأ ددص هللفدد هللالص ددصههلل

هلللمبا هللا هللف هللبحكيمه.
صرفدددأهللالأدددبانا هللمددداهللالافدددصأهللالتددد هللرصرددد هللسدددههللرفمدددينهللام دددصههللص لددد هللماهللالثيسددد هللمر ددديهللردددصهلل

 ددصههللوسحددرهللفدد هلليددبر هللوحددتيهللسددههللصتعددترسطهللمرددههللامحكدديأهللاليددبرو ههللصمدداهللالمافددصأهللباهللرفددأهللام
هللش د هللالدصبص  هللحودرهللوصاردألهللسديلتحألهللمداهللثسدص هللالدرص.امصلدأل هللهللالر صصهللاليبرو هللماهللش توا 

هللش دددد هللال  لدددد  هللسوددددياهللالمأ ددددص هللسدددديلرصهللسادددد هللثسصتددددههللصهددددصهلل يلدددد هللمسيحددددرهللام ددددصه.صالثيرودددد  هلل
صالأددبانا هللمتافأدد هللسيلشدديرسواهللحوددرهللسحددرهللرفمددينهللام ددصههللبرددصاوهللالأددبانا هللصسورددصاهللالمأسددصههللمر دديهلل

صال حوحهللصال او هللصالمتصاتبهللصاليي ههللصتكفمدصاهللفد هلل  لت ديهللصسودياهللماريهديهللصالشمد هللسدواهللهللصالمب ص 
هللالأبانا هللالت هللظيهبهيهللا  تا .

فسحددث أهللل دد  هللالمسيحددرهللسحددرهللب ددوههللفدد هللب ددصههللال أددههللص هللوادد هلل  ددواهللكمدديهللبعددف  هللصوسحثددههلل
هلل.الافمود هللام صلوصاهللسطبوأت أهللصسمريهش أهللال ي  هللصوري صاهللثميباهلل ي د هللتسردألهللرفو ديهللامحكديأ

 
 (.1/4انظر المستصفى، ) (1) 
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صه اهللالت ا ههللسواهللب صههللال أههللصعيئبهللالافصأهللاليبرو هللصالابسو هللإرميهللهصهللمداهللسدي هللالتكيمدههللص لد هلل
ولاهلللفتيدبو ههلل ولاهللالبئوعد  ر هللالم د ب  مر يهللشموًايهللإرميهللري  هلللغببهللصاح ههللصهصهلل  مد هللالأدبآاهللصالعدُّ

هللسا  د يهللإلدألهللسادبههللصف هلله اهللوأصههللاساهللحيأ هللوفيلافصأهللكفُّ يهللمتافدقلهللسا د يهللسدساب...ههللمحتديه 
صضديههللالأبافدد  هللوالافددصأهللصال رددصاهللومدد هللهلل(2)ص هلل دببهللل دديهللإ هللمابفدد هللمدديهللب لهللإلدألهللال ددصيهللفدد هللا  ددبلو

ههللالرظدبهللإ هلل ف مدهههللصحورئد هلل هللو كمدص سا  يهللساً يههللفماهلل ي هللررههللفأ هلل ي هللررههللرصبهللفومديهللهدصهللو ال
هللالرحص هللال  هلل هللوصحِعاهللال أدههللص هللالماأدص  هللتشد  هللضي دبهلًل اهللفد هللرحدص هللسيلرعدس هللسيليمصه هللصل ل هللإاة

ف أهلل ل ههللصك ل هللشمو هللال رصاو هلل.(3)لماهللو ال
صمدداهللهدد اهللالمرطفددلهللكددياهللسحددرهللام ددصلوواهلللفأددبانا هللسحثدديهللتكيمفودديهللرفددألهللطددبوأت أهللصمعدديلك أهلل
مددداهللحودددرهللا حتشددديههلللتكدددصاهلل لدددواهلليدددبرويهللو دددفحهلللاحتشددديههللصاعدددترسيطهللالحكدددأهللاليدددبر هللمردددههلل

لتكددصاهللر دديهللضبآرودديهللصوسحثددصاهللكو ودد هللام انهللالأددبانلهللهللإثسددي س ددا هللرفمددينهللالأددبانا هللف ددأهللوسحثددصاهلل
صمثيههللرفألهلل ل هللالأبانلهللاليي لهللوسحث ديهللرفمدينهللالأدبانا هللمداهللش د هللرفدألهللباهللاليدي هلللدو هللهلل.صالتاصل

مدداهللالأددبآاهللص هللوشددصيهللالأددبانلهللسددههللصبمدديهللرفمددينهللام ددصههللف ددأهللوت أددصاهللفدد هللكددصاهللاليددي هلللددو هللر دديهلل
 دديهللرفددألهللامحكدديأهللبأهلل تهللصعددو ت هللميودد هللضبآروديهللإ هللبر ددأهللسحثددصاهللحشودد هللالأددبانلهللاليددي لهللصهددههللوعددت ههللس

هللسوياهللف هللال  ههللالثير هللماهلله  هللال باع .
انا هللصمهمو هللمسيحرهللالأبانا هللريمد هللرفدألهللالكتيسد هللفودههللمسوردًيهللبصشدههللرريود هللام دصلوواهللسديلأبهلل

هللف هللمأ م هللصف فواهللصفلهللالمر يهللالتيل  الأبآرو هللرفألهللعسوههللاإلوشييهلل
هللهللالمقدمة:

هلللقرآنية وأنواعها وفوائد تنوعها.الفصل األول: التعريف بالقراءات ا
هلل هللتابو هللالأبانا هللالأبآرو هلللغ هللصا طاحًي.المسحرهللامصه

هللالمسحرهللالثير  هللري لهللالأبانا .
هللالمسحرهللالثيلر هللبرصاوهللالأبانا هللالأبآرو .

 المسحرهللالباس  هللفصائ هللترصوهللالأبانا هللالأبآرو هللصتا  هي
 الفصل الثاني: عناية األصوليين بالقراءات القرآنية.

 المبحث األول: حجية القراءات. وفيه مطلبان:
هللالمطف هللامصه هللحشو هللالأبانا هللالمتصاتبل

 
 (.4/90انظر: رسالة مراتب العلوم، البن حزم ) (2) 

 (.438انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، )ص/  (3)
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هللالمطف هللالثير  هللحشو هللالأبانا هللاليي ل.
 المبحث الثاني: التعارض بين القراءات ومسالك الجمع بينها وفيه مطالب:

هللالمطف هللامصه هللالتايببهللسواهللالأبانا هللالمتصاتبل.
هللاهللالأبانا هللالمتصاتبلهللصاليي لالمطف هللالثير  هللالتايببهللسو

هللالمطف هللالثيلر هللالتايببهللسواهللالأبانا هللاليي ل
هللالمطف هللالباس هلل هللالتايببهللسواهللالأبانلهللصالعر هللالرسصو .

 المبحث الثالث: القراءة القرآنية سبب من أسباب اختالف الفقهاء في الحكم الشرعي. 
هللالمطف هللامصه هللا تا هللاإلربا هللف هللالأبانا .

هلل  هللا تا هللالأبانا هللف هللالصض هللصا ست ان.المطف هللالثير
هللالمطف هللالثيلر هللا تا هللالأبانا هللسيوي لهللكفم .

هللالمطف هللالباس  هللا  تا هللسعس هللحشو هللالأبانلهللاليي ل
 المبحث الرابع: بيان مقصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج في القراءات

 ال يتم هللصبهأهللالرتيئي.
هللصبع ههللا هللالتصفولهللصالع ا هللصاإلرير 
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 الفصل األول: التعريف بالقراءات وأنواعها ونشأتها وفوائدها: وفيه مباحث:
 :القراءات القرآنية لغة واصطالًحاالمبحث األول: تعريف 

 القراءات في اللغة:
الأبانا هللشم  هللم ب هيهللضبانلهللرفألهللصياهللفايل ههللصهد هللم د بهللال ادههللضدببهللوأدببهللضدبانلهللصضبآرديهللف دصهلل

ضدديبنصا.هللمدداهللضددصههللالأيئدده هللضددبب هللاليدد نهللإ اهللشماتددههللص ددمم هللسا ددههللإلدددألهللضدديب، ههللصهددأهللضددبانهللصهلل
يهللرفدألهللصلد ههللصماردألهللضدبب هلل سابههللكأصل  هللميهللضببِ هللالريض هللِعفأًلهللضطُّهللتبو هللس ل هللبر يهلللأهللت دأهللبحمدً

ضدديههللاسدداهللفدديب  هللوالأددي هللصالددبانهللصالحددب هللالماتددههللهلل.(4)الأددبآاهللسرددينهللرفددألهللهدد ا هللل ظدد هللسددههللمشمصرددي
.هللمداهلل لد هللالأبود هللعدمو هللضبود هلل شتمديوهللالردي هللفو ديه...هللب ههلل حوحهللو ههللرفألهللشمد هللصاشتمديو

مِاههللميهللفوههللماهللامحكيأهللصالِأ  صهللص وِبهلل ل و ضيلصا هللصمره هلل.(5)الأصبآاههللك رَّههللعمق هللس ل هلللش 
ال دددأهللبصهللهللصسردددينهللرفدددألهللمددديهللعدددسلهللفددد اهللكفمددد هللالأدددبانلهللتددد ت هللرفدددألهللرددد لهللمادددياهللمر ددديهللمددديهللوفددد  هلل

ي.هللب هلل دم هلل الدتاصل هللوأديه هللضدببهللالكتدي .هللهللبحم ديهللرفدألهللصلد .الشم  هللكميهللوأيه هللضبب هللالريض هللشروردً
ب هللتددا .هللصصشددههللتعددمو هللالددتاصلهللسدديلأبانلهللل ددأهللب ددصا هللالحددبص هللفدد هلل ا ددههللالدد هاههللالتدد هللتتكددصاهلل

هللمر يهلله  هللامل يظهللالت هللررطلهللس ي.
 القراءات في االصطالح:

هللحودرهللربف ديهللاإلمديأهللسد بهللالد واهللتا   هللتايبو هللالافمينهلللفأبانا هلللكاهللرشمههللبسبيهيهللميهللوف  
اليبكي  هلله هللا تا هللبل يظهللالصح هللالم كصبهللف هللكتس هللالحبص هللبصهللكو وت يهللماهللت  ود هللصتثأودههلل

صربف يهللاإلميأهلليم هللال واهللاساهللالشيب  هللرفأهللسكو و هللب انهللكفمدي هللالأدبآاهللصا تاف ديهللهلل.(6)ص وبهمي
صربف يهللاإلميأهللي ي هللال واهللالأعطار  هللرفدأهللوادب هللمردههللات ديلهللالرديضفواهلللكتدي هللهلل.(7)سايصهللالريضف 

ا هللصا تاف أهللف هللالفغ هللصاإلربا هللصالح  هللصاإلثسي ههللصالتحبود هللصاإلعدكياههللصال  دههللصا ت ديهههلل
اإلمدديأهللاليبضددير  هللمدد ه هللهلل دديابفصوهلل.(8)ص وددبهلل لدد هللمدداهللهوئدد هللالرطددلهللصاإلسدد اههللمدداهللحوددرهللالعددميو

و ه هللإلودههللإمديأهللمداهللبئمد هللالأدبانهللم يل ديهللسدههلل ودب هللفد هللالرطدلهللسديلأبآاهللالكدبوأهللمد هللات ديلهللالبصاودي هلل

 
(، 1/101(، ترراا العرررن  مررن جررواور القررامو ، مرراد  قرررأ، )852( انظررر: مع ررم مقررايية اللدررة، مرراد  قررر  ) ص/4) 

 (. 756ع م الوسيط )ص/(، الم1/128(، لسان العرب، )47القامو  المحيط للفيرنز أباد  )ص/

 (. 852( انظر: مع م مقايية اللدة ماد  قر  ) ص/ (5

 (. 1/318( انظر: البروان في علوم القرآن للزركشي )6)

 (1/412(. مناول العرفان في علوم القرآن للزرقاني، )3( انظر: من د المقرئين نمرشد الطالبين البن ال زر  )ص/7)

 (. 170 /1الني )للقسطشارات انظر: لطائف اإل 8))
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تابودد هللهلل.(9)طددبلهللررددهههللعددصانهللكيردد هللهدد  هللالم يل دد هللفدد هللرطددلهللالحددبص هللبأهللفدد هللرطددلهللهوئيت دديصال
هلل.)10)وههللراهللكو و هللالرطلهللس ل يظهللالأبآااإلميأهللبس هللحوياهللامر لع  هللرفأهللوسحرهللف

واهللسا هللرببهلله  هللالتابو ي هللصشص هللالت ا ههللسور يهللصسدواهللرفمد هللالتشصود هللصالبعدأهللكمديهللفد هللسصوت
ير ههللصال ددصا هللباهللرفددأهللالأددبانا هللبرددأُّهللمر مدديهللحوددرهللويددتمههللتابودد هللبسدد هللحوددياهللامر لعدد هللصاليبضدد

رفدددألهللبكثدددبهللمسيحدددرهللرفمددد هللالتشصوددد هللصالبعدددأههللصكددد ل هللصشدددص هلل فدددطهللسدددواهللالأدددبآاهللسأباناتدددههللصسدددواهلل
الأددبانا هللكافددأههللكمدديهللفدد هللتابودد هللاسدداهللالشدديب هللحوددرهللرددب هللالأددبانا هللكافددأهللصفدداهللمدد صاهللصلددو هلل

مديهللوفحأ ديهللمداهللالمايب د هللصلدو هللهد اهللكأبانا هللضبآرو .هللصض هللفر هللرفمينهللالأبانا هللهد  هللالتابو دي هللصهلل
هللمحههللت  وف يهللصلكرريهللرسواهللبسبيهللميهللتبتكيهللرفوههللماهللمحيصب 

 الكبوأهللالمت لهللرفو يهللصالم تف هللفو ي.هللالأبآاباهللم لصههللالأبانا هللل و أهللويمههللبل يظهلل •
هللالماتمددد هللفددد هللتفأددد هللالأدددبانا هللهدددصهللالرأدددههللال دددحوحهللعدددصانهللكدددياهللمتدددصاتًباهللبأهللآحددديً اههللصماوددديب هلل • باَّ

 .يف  هللرمَّاهللب  هيهللعميًريهللصمييف ً هللراهلليوص هههللمعفعًاهللإلألهللالرس العميوهللصالمي
 حأوأ هللا  تا هللسواهللالأبانا . •
 ريصهللكههللكو و هللماهللكو وي هللب انهللالأبآاهللإلألهللريضف ي. •

فومكرددههللهللا عددتيا لصفدد هللهدد اهللالسوددياهللالغرودد هللصالك يودد هللفدد هللتابودد هللالأددبانا هللل دد  هللال باعدد هللصمدداهللببا هلل
هلل)11(انا البشصوهللإلألهللمظير يهللف هللكت هللالأبهلل
 المبحث الثاني: نشأة القراءات:

يهلل تيامرددد هللريددد لهللالأددددبانا هللالأبآروددد ههللمددد هللردددديصههللالأدددبآاهللالكددددبوأهللصالددد  هللامتددد  هللفتددددبلهللريصلدددههللثاثددددً
ههللصضد هللرأف ديهللرردههللب دحيسههللالكدباأهللصريبواهللريميههللصالأدبانا هللهد هللضدبآاهللبصحدي هللا هللتاديلألهللإلدألهللرسودههلل

هللتسوقاهللكو هللكدهلل-ب ألهللا هللرر أهللهلل- حبو ديهللرفدألهللتفأدألهللالأدبآاهللمداهللهللياهللالرسد هللصض هللشين هللا وي  
وحدب هللسدههلللعديرههللاعدتاشي هلللح ظدههللفد ريههللا هللشدههللصرداهللهللشسبوههللرفوههللالعاأهللصح ظههللفكدياهللالرسد 

يتَِّس لهللضصلددددههللتادددديلأل هلل ي صهللفدددد  هصههللفدددد    اهللض ب بلردددد  ضصبلآردددد  هصهللص  ادددد  مل ف ولردددديهللش  هللر  ِهههللإاَّ هللسددددِ ه  هلللت الشدددد  ير    ِههللِلعدددد   هللتصحددددبق هللسددددِ
هصهلل ساددد هللرددديصههللهددد  هللا وددد هللإ اهللبتدددي هللشسبودددههللرفودددههللالعددداأههللهللفكدددياهللبعدددصههللا هللهلل(18-16مددد هلل)الأويضصبلآرددد 

هللكميهللتفأَّي هللماهللشسبوههللرفوههللالعاأ.هللهللاعتم هلللههللصبر  ههللف  اهللارطفلهللشسبوهههللضبب هللالرس 

 
 .(1/412( انظر: مناول العرفان في علوم القرآن للزرقاني، )9)

 (. 1/14( انظر: البحر المحيط ألبي حيان األندلسي ) (10

(، 3(، من رد المقررئين نمرشرد الطرالبين البرن ال رزر  )ص/1/318انظر: البروان في علوم القرآن للزركشري، )  (11)

(، البردنر الزاورر  170 /1(، لطرائف اإلشرارات  للقسرطالني )1/412لزرقراني، )مناول العرفان في علروم القررآن ل

 (20(، مباحث في علوم القرآن للقطان )ص/7في القراءات العشر لعبد الفتاح القاضي )ص/



 د.محمد بن فهاد القحطاني 

 

 640 مجلة بحوث كلية اآلداب  

صرفددألهلل لدد هللعدديبهللال ددحيس هللب ددصااهللا هللرفددو أهللصمدداهللسادد هأهللمدداهللالتدديساواهللرفددألهللهدد اهللالددر يهلل
ههللإودي هللبعدصههللا هللهللالأصوأههللفكياهللكههلل حيس هللوأبب هللهللرفدألهللالحدب هللالد  هللرفمدَّ صكفَّمديهللصضد هللا دتا  

هللكًاهللرفدألهللضبانتدههللكمديهللهللسواهللال حيس هللف هللالأبانلهللكيرصاهللوحتكمصاهللإلألهللالرس هلل فو  ههللسور أهللصوصأبُّ
ال طدي هللب د هللا هللرر مديههللحودرهللعدم هللرمدبهللمداهللهيديأهللهللسداهللف هللض  هللهييأهللاسداهللحكدوأهللصرمدب

ما يهللرمدبهللمداهللالبعدصههللالكدبوأههللصلدأهللورتظدبهللرمدبهللإ هللباهللعصبلهللال بضياهللرفألهلل وبهللالأبانلهللالت هللعد
حكدوأههللفأديه هللهكد اهللبريلد .هللهللسداهللعدم هللالبعدصههللمداهللهيديأهللحكوأهللإلألهللالبعصهههللففمديهللساهللب  هللهييأ

هللهدد اهللالأددبآاهللبردديههللرفددألهللعددسا هللبحددب هللصلمدديهللعددم هللمدداهللرمددبههللفأدديه هللهكدد اهللبريلدد هللثددأهللضدديههلل  هلل)إاَّ
بهللمردده( بسدد هللهللسدداهلل)بسددصهللسكددبهللصرثمددياهللصرفدد هللهللصرفددألهللبب هللضددبانهللال ددحيس هلل.(12)فدديضبنصاهللمدديهللتوعددَّ

هللثيسد هللصبسدصهللمصعدألهللاميداب هللصبسدصهللالد ب ان(هللسداهللمعداص هللصيود هللسداهللكا هللصرس هللا هللساهللطيل هللصبس 
فد هللحوديلهللهلل-ب هللكديماهلل–صض هللضيههللرر أهللاإلمديأهللالد هس  هلل)ف دن نهللالد واهللسفغرديهللبر دأهللح ظدصاهللالأدبآاهلل

هلل.(13)ايبل(صب  هللرر أهللرب يههللصرفو أهلل اب هللبعيرو هللضبانلهللامئم هللالهللالرس هلل
هللمدر أهللوافدأهللبهدههللالسفد هللالأدبانلهلل ثأهللت بَّلهللال حيس هللب صااهللا هللرفدو أهللفد هللالسفد ااههللص ديبهللكدهُّهللصاحد  

هللفد هللسادبهللكو ويت ديهللرداهللضدبانلهللال دحيس هللا  دبهللهللالت هللتفأَّيهيهللراهللبعصههللا هلل سميهللفو يهللماهللا دتا  
هللآ ددبههللفدي تف هللب دد هللالتدديساواهللردداهللال دحيس ههللكمدديهللا تفدد هللب دد هللبتسديوهللال تدديساواهللردداهلليددوص  أههللفد هللسفدد  

صهك اهللحتألهللص ههللاممبهللإلدألهللامئمد هللالأدبانهللسديلتفأ هللصالميديف  هللسطبودلهللالتدصاتبههللبصهللالتفأد هللرداهللطبودلهلل
رمدديهلل رأدههللالثأد هللرداهللالثأدد ههللفص د هللالأدبانهللل ديهللب ددصل يههللصضاد صاهللضصارد هيههللفد هلل ددصنهللمديهللص دههللإلدو أههللصا 

هلليههللصت  وا.رعس هللالأبانا هللإلألهللالأبانهللمر أهللهأهللال واهللارترصاهللس يهللشمًايهللص سطهلًل
هللسددد بهللالافمدددينهللفددد هللت دددرو هلل هللمددداهللالأدددبانهللإلدددألهللبال هللكسودددب  هللالمعدددفمصاهللوأدددبنصاهللالأدددبآاهللرفدددألهللرددد    صظدددهَّ
هللبشددًاههللصسا دد أهلل كددبهللاثرددواهللصريددبواهللبشددًاههللصسا دد أهلل كددبهلل الأددبانا هللفدد كبهللسا دد أهلل معدد هللريددب 

هللباهللوشمدد هللال هللفدد هللس اودد هللالأددباهللالباسدد هللال شددب ههللف حدد  َّ ميدد صبهللبضددههللمدداهلل لدد هللإلددألهللباهللشددينهللاسدداهللمصشيهدد  
صهن نهللالعدسا هللهدأهللممداهللايدت ب هللإمديمت أههللصطديههللرمدبهأهللهلل(14)اهللضبانا هللامم يبهللفي تيبهللالعسا هم

فدد هللاإلضددبانههللصابتحدددههللالرددي هللإلدددو أههللثددأهللتيسادددههللالرددي هللرفدددألهللاضت دديب هللرفدددألهللهددن نهللالعدددسا ههللثددأهللبلحدددلهلل
هللضاأدديوهللسدداهلل فدد ههللصبسددصهللشا ددبالمحأأددصاهللس ددن نهللالعددسا هللثاثددً هللآ ددبواههللصهددأ هللواأددص هللالح ددبم ههللصهلل

 
(، 4706(، بررقم  )1909 /4( أخرجه البخار  في صحيحه كتاب: فضرائل القررآن، براب أنرزل القررآن علرى سربعة أحرر  )12)

 (. 818(، برقم )560/ 1مسلم: كتاب صال   المسافرين، باب بيان أنَّ القرآن أنزل على سبعة أحر  )نصحيح 

 (. 1/39( انظر: الذوبي، معرفة القراء الكبار)13)

 (. 298(، ناألحر  السبعة نمنزلة القراءات منها لحسن عتر )ص/20( انظر: من د المقرئين )ص/14)
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هللهلل(15)المدد ر ه صب ددسح هللالأددبانا هللالمتددصاتبلهللرفددألهللبب هللالافمددينهللريددبهللضددبانا ههللص كددبهللاسدداهللالشدديب هللباَّ
هلل.(16)الأبانا هللالايبهلللأهللوركبهيهللبح  هللماهللامئم ههللصبثس هللتصاتبهيهللس كبهللطسأي هللبصات ي

هللالمبحث الثالث: أنواع القراءات القرآنية.
م يهللالافمدينهللمداهللحودرهللالعدر هللإلدألهللترأعأهللالأدبانا هللإلدألهللرد لهللبضعديأهللسيرتسديبا هللمتاد  لهللفأد هللضعد

هلل هلل(17)عت هللبضعيأ
 هللصهصهللمديهللرأفدههللشمد هلل هللومكداهللتصاطدنهأهللرفدألهللالكد  ههللرداهللمدثف أهللإلدألهللمرت دي ههللحتدألهللالمتواتر

ههللصهد هللكدههلل-بصهلل ودبهأهللهلل-ههللصهصهللميهللات أد هللالطدبلهللرفدألهللرأفدههللرداهللالعدسا هلل--وسفغصاهللسههللالرس هلل
أ وًباهللصتدصاتبهللرأف ديههللهد  هللهد هللالأدبانلهللضبانلهللصافأ هللالابسو هللصصافأ هللبح هللالم يح هللالاثميرو هللصلصهللت

لألهلله  هللاممصبهللالثاث هللويوبهللاساهللالشيب هللسأصلههلل.(18)المتصاتبلهللالمأطصوهللس ي هلل هلل(19)صا 
 فكللللللللف مللللللللا وافلللللللل   وجلللللللله  نحللللللللو  

 
و هلل  وكلللللللللان  للرسلللللللللم  احتملللللللللااًل ي حللللللللل 
 وصللللللللل ه َسلللللللللنادا هلللللللللو  القلللللللللرآن 

 
 فهلللللللللللللللللُن  الثالثلللللللللللللللللة  األركلللللللللللللللللا نهلل
ت    تللللللللللف ر كلللللللللن  أثبللللللللل   وحيث ملللللللللا ي خ 

 
بعة  شلللللللل  هلل  ُوُ ن لللللللللو أنلللللللله  فللللللللي السلللللللله
هللمثيله هللبمثفتههللمعت و ههللصهصهللالغيل هللف هللالأبانا .هلل 

 هللصهددصهللمدديهلل ددحهللعددر  هللسدد اهللبصا هللالادد ههللال دديسطهللردداهللمثفددهههللصهكدد اهللصصافددلهللالابسودد ههللالمشللهور
صصافلهللبح هللالم يح هللالاثميرو ههللعصاًنهللكياهللراهللامئم هللالعسا هللبصهللالايبلهللبصهلل وبهأهللمداهللامئمد هلل

رددد هللالأدددبانهللففدددأهللواددد ص هللمددداهللالغفدددطههللص هللمددداهللاليددد ص ههللإ هللبردددههلللدددأهللوسفددد هلل بشددد هللالمأسدددصلواهللصايدددت بهللر
مثيلدده هللمدديهللا تفدد هللفدد هللرأفددههللردداهللالعددسا هللفددبصا هللساددبهللالددبصالهللرددر أهلل صاهللساددبههللصمدداهللهللالمتددصاتب.

هللصطوسدد هللالريددبهللفدد هلل بيدد بهللمدديهلل ددر هللفدد هللهدد واهللالرددصرواهللوالتوعددوبهلللفدد ار هللصاليدديطسو هلللفيدديطس ة
الرصردياهللهمديهللالفد ااهللوأدببهللس مديهللمد هللصشدص هللارتأي همديهللص هللهللالأبانا هللالايبهلل سداهللالشديب وهللصهد اا

هللوشصيهللإركيبهللي نهللمر مي.
صهددصهللمدديهلل ددحهللعددر  هللص دديل هللالبعددأهللبصهللالابسودد هللبصهلللددأهللويددت بهللا يددت يبهللالمدد كصبههللهللالصللحي :

هللصهدد اهللالرددصوهلل هللوأددببهللسددههللص هللوشدد هللارتأددي  .هللمثيلدده هللضددبانلهلل  ِب   هللص ر سلأدد  ب  هلل ص ددل ب    فددل ألهللب  فدد  هللر  وا  مصتَِّكئددِ
هلل[.76البحما هلل﴾]يا هللِحع هلل

 
 (. 330/ 1( انظر: البروان )15)

 (. 40 /1انظر: النشر في القراءات العشر البن ال زر  ) (16)

 (. 429 /1(، مناول العرفان )1/79( ينظر اإلتقان )17)

 (. 23( من د المقرئين )ص/ 18)

 (. 32( متن طيبة النشر في القراءات العشر)ص/ 19)
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هللضدبانلهللا تدههللفو ديهللبكداهللمداهللببكدياهللالأدبانلهللالمأسصلد هللالثةاثد هللصعدو ت هللالحد ورهللهللالشاُ: صهدصهللكدهة
رر دديهللم  ددداههللصهدد هللمددديهللوهللبصطفدددلهللرفو دديهلل ددداو  هللبصهلليددي لهللبصهللسيطفددد ههللعدددصانهللبكيردد هللرددداهللالأدددبانهلل

اهللهددصهللبكسددبهللمددر أ سا هللبأهللرمددَّ أ هللرصر هلل.هللمثيلدده هللضددبانلهللاسدداهللالعددمو   هلل (20)العددة يللو صل هللفدد  صا  هللِلت كددص هللِسسدد   ِر   ودد   شق
هللآو  هلًل فل     هلل   هلل.(21)[هللس تحهللالاةأههللصه هللممةيهللرأفههلل وبهللثأ  ههللص يل هللإعري  هلل او 92وصر  هلل﴾]ِلم ال
مثيلدددده هللالأددددبانا هللالتدددد هللشما دددديهللهللصهددددصهللمدددديهللرعدددد هللإلددددألهللضيئفددددههللمدددداهلل وددددبهللب دددده.هللالموضللللوع:

هللشا بهللال يار ههللصرعس يهللإلألهللبسألهللحرو  .هللساهللمحم 
هللماهللبرصاوهللالح ورههللصهدصهللمديهلليود هللفد هللالأدبانا هللرفدألهللصشدههللالت عدوب.هلل هللميهللويسههللالم بهالمدرج

هللبص دل  هللبسد هللصضديصهلل هللساهللمثيله هللكأبانلهللعا  هللب صل  ٌ لد هصهللب  ضديههللهلل[هللسيودي لهللل دظهلل)مداهللبمده(.12الرعدين هلل﴾]ص 
 هلل)صبسمدديهللكدديرصاهللودد  فصاهللالت عددوبهللفدد هللالكدداأهللإو دديًحيهللمر ددأهللمتحأأددصاهلل-بحمددههللا -اسدداهللالشدديب هلل

هللف أهللآمرصاهللماهللا لتسي (.هللهلللميهللتفأص هللراهللبعصههللا 
هللصومكاهللتأعوأهللالأبانا هللبو يهللماهللحورهللالأسصههللصالب هللإلألهللضعموا 

 أوال: القراءة المقبولة:
المأسددصههللمدداهللالأددبانا هلللدد لهللرفمددينهللالأددبانا هللهدد هللمدديهللوحكددأهللسأبآروت دديهللصشددصايهللالأددبانلهللس دديهللفدد هلل

رمدديهللوارددصاهللسددههللبرددههللال دالهللص يبش دديههللصضدد هللوددب هللل ددظهللالأسددصههللفدد هللكدداأهلل وددبهأهللص هللوددبا هللسددههلل لدد ههلل صا 
يهللفددد هللالأ ددديويهلل مأسدددصههللفددد هللت عدددوبهللالر دددصصهللصاعدددترسيطهللامحكددديأهللصالامدددههللسمددد لصل يهللصتأسدددههللبو دددً

هللالفغصو ههلللكرههلل هللوأببهللس ي.
ضيههللاساهللالشيب هللف هللالريدب هللوكدههللضدبانلهللصافأد هللالابسود هللصلدصهللسصشده ههللصصافأد هللبحد هللالم ديح هلل

 هللالتدد هلل هللوشددصيهللب هدديهللص هللوحددههللالاثميرودد هللصلددصهللاحتمدديً ههللص ددحهللعددر هيههللف دد هللالأددبانلهللال ددحوح
إركيبهدديههللسددههللهدد هللمدداهللامحددب هللالعددسا هللالتدد هللردديههللس دديهللالأددبآاهللصصشدد هللرفددألهللالرددي هللضسصل دديهللعددصاًنهلل
كير هللراهللامئم هللالعدسا هللبأهللرداهللالايدبلهللبأهللرداهلل ودبهأهللمداهللامئمد هللالمأسدصلواهللصمتدألهللا تدههللبكداهلل

ردداهللالعددسا هللبصهللهللمدداهللهدد  هللامبكددياهللالثاثدد هللبطفددلهللرفو دديهلل دداو  هللبصهلليددي لهللبصهللسيطفدد هللعددصاًنهللكيردد 
صت ددماهللهلل.(22)رمدداهللهددصهللبكسددبهللمددر أهللهدد اهللهددصهللال ددحوحهللرردد هللبئمدد هللالتحأوددلهللمدداهللالعددف هللصال فدد و

هللكاأهللاساهللالشيب هللثاث هللببكياهللعسأههللإلألهللتأبوبهيهللرفمينهللصه  

 
 (. 1/9( انظر: النشر في القراءات العشر ) 20)

 (.1/16( المرجع السابق ) 21)

 (. 10/ 2ر النشر في القراءات العشر )انظ   (22)
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 هللب هللباهللتكددصاهللالأدبانلهللمصافأددً هلللصشدده هللمدداهللصشددص هللالرحددصهللعددصانهللكددياهللموافقللة العربيللة ولللو بوجلله.هلل1
هللالصشههللامف حهللبأهللال  وحههللمشم ًايهللرفودههللسدواهللرفمدينهللالابسود هللبأهللم تف دًيهللفودههللا تافدًيهلل هللو دبُّ

هللمثفههللإ اهللكير هللالأبانلهللممَّيهللييوهللص اوههللصتفأَّي هللامئم هللسيإلعري هللال حوح.
 هللوك دد هلللتحأددلهللهدد اهللاليددبطهللباهللتكددصاهللموافقللة خللط أحللد المصللاحف العثمانيللة ولللو احتمللاالً .هلل2

ص هللويدددتبطهللباهللتكدددصاهللالمصافأددد هللهللالأدددبانلهللثيستددد هللفددد هللسادددبهللالم ددديح هللالاثميروددد هلل صاهللسادددبه
هلل بوح ههللسههللوك  هللباهللتصافأ يهللتأ وًباهللإ هللوحتمف يهللال طهللاحتميً .

.هلل ددح هللالعددر  هللب  هللباهللوددبص هللتفدد هللالأددبانلههللالادد ههللال دديسطهللردداهللمثفددههللصكدد اهللحتددألهللورت دد هللإلددألهلل3
هللص هللرفَّ  هللصويتبطهللفد هللهد  هللالأدبانلهللباهللتحظدألهللسثأد هللبئمد هللالأدبانا هللهللبعصههللا هلل ماهلل وبهللي ص  

 (23)سطواهللسحورهللتكصاهللمي صبًلهللل و أهللمتفأيًلهللسيلأسصه.هللال ي
صض هللرصهللرفألهلل لد هللبسدصهلليديم هللسأصلده هللوفداهللورسغد هللباهللوصغتدبهللسكدههللضدبآنلهللتصاديلهللإلدألهللصاحد هللمداهلل
هدددن نهللالعدددسا هللصوطفدددلهللرفو ددديهللل دددظهللال دددح هللصباهللهكددد اهللبريلددد هللإ هللإ اهلل  فددد هللفددد هلل لددد هللال ددديسطهلل

هلل هللور ب هللسرأف يهللم ر هللراهلل وب هللص هللو تصهلل لد هلل سرأف ديهللردر أهللسدههللإاهللرأفد هللرداهلل ودبهأهللصحورئ  
ماهللالأبانهللف ل هلل هللو بش يهللراهللال دح هللفد اهللا رتمدي هللرفدألهللاعدتشميوهللتفد هللامص دي هلل هللرمداهلل

هلل.(24)"ترع هللإلوه
 ثانيا: القراءة المردودة:

هددد هللمددديهللا تدددههللفو ددديهللبكددداهللمددداهللببكدددياهللالأدددبانلهللالمأسصلددد هللالتددد هللتأددد أهلل كبهددديهللصضددد هللوحكدددأهللرفو ددديهلل
رفألهلل ا هللف هللسابهللبضعيم يهللصع رببهللل ل هللفد هللحشود هللهلله(25)سيلي ص هللبصهللال ا هللبصهلل وبهي

هللالأبانا هللإاهلليينهللا .
هللالمبحث الرابع: فوائد تنوع القراءات القرآنية وتعددها:

تادد  هللالأددبانا هللالأبآرودد هللميودد هللسوددياهللصرريودد هللهلل-رفددألهللا ددتا هللفرددصر أهللصرفددصم أ-بصلددألهللالافمددينهلل
ثدب هللفد هللمدرحهللالدرصهللالأبآرد هللميود اهللمداهللصاشت  صاهللف هللسوياهللالحكأهللصال صائ هللمداهللهد اهللالتردصوههللصسوردصاهللب

هللالسا  هللصاإلرشيي.
يهللفصائددد هللا دددتا هللالأدددبانا هللصالحكمددد هللمر دددي هللصبمددديهللفيئددد لهللا دددتا هللهلل-صضددديههللاسددداهللالشددديب هلل مسوردددً

فمر يهللميهللفد هلل لد هللمداهللر يود هللالسا د هللصكمديههللاإلرشدييههللص يود هللا  ت ديبهللهلل...الأبانا هللصترصر ي

 
 (. 320انظر األحر  السبعة نمنزلة القراءات منها )ص/ 23))

 (. 428 /1انظر: منا ول العرفان )  (24)

 (. 470 /1(، نمناول العرفان )78 /1( انظر: اإلتقان في علوم القران )25)
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هلل(26)رددصوهللالف ددظهللسكفمدد هللتأددصأهللمأدديأهللآوددي . هللكددياهللتصشمدديههللاإلوشدديي هللماهللكددههللضددبانلهللسمريلدد هللا ودد ههللإ
صضيههللاليبضير  هللال ا  هللباهللترصوهللالأبانا هللوأصأهللمأيأهللتا  هللا ودي ههللص لد هلل دب هللمداهلل دبص هلل

صضديههللالعدوصط  هللصمر ديهللهلل(27)إلدألهللكمديههللاإلرشدييهللصورت د السا  هللوست ،هللماهللشميههللهد اهللاإلوشدييهلل
شددديي ههللإ هللتردددصوهللالأدددبانا هللسمريلددد هللالمسيلغددد هللفددد هللإرشددديي هللس وهلل-مددداهللفصائددد هللا دددتا هللالأدددبانا هللب هلل-

هلل(28)ا وي ههللصلصهللشاف هلل  ل هللكههللل ظهللآو هللرفألهللح  هلللأهللو  هللميهللكياهللفوههللماهللالتطصوه.هلل
هللسور يهللالافمينهللف هللترصوهللالأبانا  هللصفوميهللوف هللبهأهللالحكأهللالت هلل

 أوال: أن في تعدد القراءات تيسير من اهلل تعالى على هُن األمة:
هللضسيئددههللم تف دد ههللهللالابسدد الأددبااههللسيلفعددياهللهللص لدد هللباهللالاددب هللالدد واهللبردديههللرفددو أهلل المسددواههللوصمئدد  

هللرفو أهللفوميهللت تف هللفوههللل شيت أهللستا  هللالأدبانا هللصتوعدوبهيهللل دأهلل صلغي هللمتا  لههللف با هللا هللباهللوماَّ
يهلللفميدأ هللرددر أههللصسدد ً هلللفوعددبهللصالت دصواهللرفددو أهللكمدديهللوعدبهللل ددأهللفدد هللاليددبائ هلل ل ظديهللصرطأدديهللصب انهلل فاددً

ت تفددد هللسيلحبكدددي هللبصهللسددديل تحهللصاإلميلددد ههللبصهللسيلتددد كوبهللصالت رودددرهللبصهللصامحكددديأ.هللصلغدددي هللالادددب هللضددد هلل
سغوبهيهللصلصهللباهللشمو هلله  هللالأسيئههللبمب هللباهللتديصههللرداهلللغت ديههللصمديهللشدبلهللرفودههللارتوي هديههلل يدت هلل
 ل هللرفو يههللصرظم هللالميأ هللفودهههللص لد هللباهللالفعدياهللارتدي هللبل يظديهللماورد هللصب انهللصاحد هللصريد هللرفودههلل

هلل.(29)ههللل أهللمتعًايهللف هللالفغي هللصمت بًفيهللف هللالحبكي ف با هللا هللتايلألهللسبحمتههللباهللوشا
هللثانيا: أن في تعدد القراءات ثروة فقهية وتشريعية:

ص لدددد هللماهللامحكدددديأهللال أ ودددد هللصالتيددددبواو هللإرمدددديهللوكددددصاهللاعددددترسيط يهللصا حتشدددديههللل دددديهللسيلدددد لوههللهلل
اليدبر هللصالددرصهللالأبآردد هللصا  ددتا هللفدد هللالأددبانا هللالأبآرود هللمدداهلليدد رههللباهللودد ههللرفددألهللبحكدديأهلل وددبهلل

صالهللو هلليهللت مرت يهللالأبانلهللام بلههللصماهلل ل هللرفدألهللعدسوههللالمثديه هللضدصههللا هللتاديلأل هللم ردص هللآم  يهللالدَِّ وا    وُّ د 
ف هلل شص هللص ب بل كصأل نصصعددِ صالهللِسبص حص عدد  ِلهللص امل ألهللاللم ب افددِ هللِإلدد  ِ و كصأل هللص ب وددل صه كصأل فصصالهللصصشددص عددِ اِلهللفي ل ألهللال ددَّ هللِإلدد  تصأل ألهللِإ  اهللضصمددل هللِإلدد  أل كددص

واهلل سدد  ضددببهللردديف هللصاسدداهللردديمبهللصح ددصهللردداهللري ددأههللصالكعدديئ ههللصواأددص هلل)صببشف كددأ(هللهلل[.6 هللالميئدد ل]اللك ال
رط دًيهللهلل(30)سيلر  هللرطً يهللرفألهللالمغعصههلل)صشصهكأهللصبو وكأ(هللصضباهللسديض هللالايدبلهلل)صببشِفكدأ(هللسديلشب

رفألهللالممعصحهلل)بنصعكأ(هللفأدبانلهللالر د هللرط دًيهللرفدألهللالمغعدصههللت ود هللصشدص هلل عدههللالدبشفواهللفد هلل
يهللر فددألهللالممعددصحهللت ودد هللصشددص هللمعددحهللالددبشفواهللفدد هللالص ددصن هللفسور مدديهللالص ددصنههللصضددبانلهللالشددبهللرط ددً

 
 (. 1/113( انظر: نقله في محاسن التأنيل )26)

 (. 1/149رفان )( انظر: مناول الع27)

 (. 1/127(، نمعترك األقران )1/84( انظر: اإلتقان )28)

 (. 38( انظر: تأنيل مشكل القرآن، البن قتيبة )ص/29)

 (. 98( انظر: التيسير في القراءات السبع، ألبي عمر )ص/30)
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فشاددههللالمعددحهلللاسدد هللال  ددواهللسيددبصط ميهللصشاددههللالغعددههللرفددألهللالحيعددبهللالدد  هلللددأهللوفددس هللهللالرسدد هلل
هللصس  اهللتكصاهللكههللضبانلهللشين هللسحكأهلليبر هلللحيل هللم تف  هللراهللام بل.هلل(31)ال  

 ثالثا: َظهار كمال َعجاز القران الكريم:
 بلهلله هللسمريل هللا ود هللمد هللا ود ههللصمد هللهد اهللالتاد  هللإ هللبر ديهللتت دلهللحورهللإاهللكههللضبانلهللم هللامهلل

فدد هللسوددياهللإرشددييهللالأددبااهللالكددبوأهللم مدديهللتادد   هللصترصردد هللفدد هللامعددفص هللإ هللبر دديهللتت ددلهللفدد هللكمدديههلل
السودددياهللصاإلرشدددييهللفددديلأبآاهللماشددديهللإ اهللضدددب،هللس ددد  هللالأدددبانلهللصماشددديهللبو ددديهللإ اهللضدددب،هللس ددد  هللالأدددبانلهلل

ص فددصهللمدداهللا  ددتا هللصالتردديضبهللص هلليدد هللباهلل لدد هللممدديهللهللالثيرودد ههللمدد هللرفددصهللفدد هللامعددفص هللصالتاسوددب
هلل.(32)ونك هللتا  هللاإلرشييهللستا  هللالأبانا هللصلو هلل ل هللإ هللف هللكتي هللا هللتايلأل

ضدديههللاإلمددديأهللالغيالدد  هللوصكددداأهللا هللمرددي هللرددداهللهدد  هللا  تافدددي ههللف رددههللرفدددألهللمر دديههللصاحددد هللفددد هلل
يددتمههللرفددألهللالغددرهللالددرظأهللمريعدد هللبصلددههللآ ددب ههللصرفددألهللمبتسدد هللصاحدد لهللفدد هلل يودد هللال  دديح ههللففددو هللو

صالعددمواههللصمعددصلهلللمارددألهللصاحدد ههللصهددصهلل رددصلهللال فددلهللإلددألهللا هللتادديلألههللص ددبف أهللردداهللالدد رويهللإلددألهلل
هللصهللهلل.(33)الدد وا وأددصههللاليددوزهللاليبضددير  هللوإاهللترددصوهللالأددبانا ههللوأددصأهللمأدديأهللتادد  هللا وددي ههللص لدد هلل ددب  

ماهلل بص هللالسا  ههللوست ،هللماهللشميههلله اهللاإلوشييههللصورت د هللإلدألهللكمديههللاإلرشديي.هللب د هللإلدألهلل
هللالأددبآاهللكدداأهللا ههلل لدد  هللمدديهللفدد هللترددصوهللالأددبانا هللمدداهللالسددباهواهللالعدديطا ههللصام لدد هللالأيطادد هللرفددألهللباَّ

ههللفد اهللهد  هللا  تافدي هللفد هللالأدبانلهللرفدألهللكثبت ديهلل هللصرفألهلل  لهللمداهللشدينهللسدههللصهدصهللبعدصههللا هلل
تددن  هللإلددألهللتردديضبهللفدد هللالمأددبصنهللصت ددي ههللص هللإلددألهللت يفدد هللصت ددي هههللسددههللالأددبآاهللكفددههللرفددألهللترددصوهلل

هللفد هللهللضباناتههللو  ل هللصاحد   ههللرفدألهللرمدط  سا ههللساً يههللصوسواهللسا ههللساً يهللصويد  هللسا دههلللدساب 
هللال  اود هللصالتافدوأههللص لد هللمداهلل ودبهلليد هللو ود هللتاد  هلل هللماهللعمصق هللصاح   رفصهللامعفص هللصالتاسوبههللصه   

هلل.(34)إلرشييهللستا  هللالأبانا هللصالحبص وا
 رابعا: بيان مصدرية القرآن وأنه كالم رب العالمين:

 اهللالترصوهللصا  تا هللف هللالأبانا ههلللأهللوتطبلهللإلوههللت دي هللص هللترديضبهللص هللإ هللالأبآاهللم هللكثبلهلله
يههللصمدديهلل ا هللإ هللآودد هللسيلغدد هللصسبهددياهلل يههللصوسددواهللسا ددههللسا ددً ت دديل هللسددههللكفددههللو دد لهللسا ددههللسا ددً

صهددصهللم ددمصاهللمدديهللشددينهللفدد هللضصلددههللتادديلأل هللهلل.(35)ضدديط هللرفددألهلل دد لهللمدداهللشددينهللسددههللصهددصهللالبعددصههلل
ي هللكددد  صل لددد  هللالأدددبآاهللص  صا  ا هللو تددد   سَّبص يهللك ِثودددًباب فددد  ِتا فدددً ِههللل ص شددد  صصالهللِفودددِههللا ل ِبهللالفدددة ودددل هللِرردددِ هلل   ال هللمدددِ [ههلل82الرعدددين هلل]ا 

 
 (. 1/30( انظر: النشر في القراءات العشر، لل زر  )31)

 (. 143 /1، مناول العرفان للزرقاني )(47 /1( انظر: النشر البن ال زر  )32)

 (. 9 /1(، نمعترك األقران)46 /1( انظر: البروان في علوم القرآن)33)

 (. 2/52(، نالنشر في القراءات العشر )142 /1( انظر: مناول العرفان )34)

 (. 1/47( انظر: النشر في القراءات العشر، )35)
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فيلمتدد سبهلللفأددبانا هللصا تاف دديهللصترصر دديهللمدد هللردد أهللالت ددي هللصالتردديضبههللودد ب هللباهللالأددبآاهللالكددبوأهللهددصهلل
هللكاأهللا هللتايلألهللصلاهللوكصاهللسحيههللماهللامحصاههللماهللكاأهللالسيب.

 فضلها على سائر األمم:خامسا: َعظام أجور هُن األمة وبيان 
ضسيل دديهللرفودده هلللوسفغددصاهللض دد هأهللفدد هللتتسدد هللكددههللهلل إاهللفدد هللتادد  هللالأددبانا هللإظ دديًباهللليددب هللاممدد هللصا 

ل ظ هللص وغ هللماهللالأدبآاهللصالأدبانا ههلللسودياهلل دح هللبل يظدههللص فدص هللمداهللال فدههللصالتحبود ههللثدأهللسودياهلل
باته.هللص هلل  لدد هللكددههللل ددظهللصاعددترسيطهللمدديهللفوددههللمدداهللامحكدديأهللصالحكددأهللصالكيدد هللردداهللبعددباب هللص  دد هللإيددي

و   هللميهللف هللكههلله اهللماهللامشبهللصالثصا هللرر هللا هللتاديلألهللل د  هللاممد ههللصمديهللمويهديهللسدههللرداهلل وبهديهلل
الدد  هللهللمدداهللاممددأهللسطبوأدد هللرأددههللالأددبآاهللرسددبهللامشودديههللصالأددبصاهللصات دديههللإعددري هيهللإلددألهللبعددصههللا هلل

هلل.(36)تفأألهلله اهللالأبآاهللسصاعط هللالصح هللماهللا هللتايلألهللب هللالايلموا
البيلان  ىوف تعالى في حفظ كتابه العزيز، وصيانة كالمه المنلزل بلأسادسا: تصدي  وعد اهلل

ِههللر ددًباهللمدداهللالا ددصبهللصلددصهللفدد هللضطددبهللمدداهللامضطدديبهللمدداهللإمدديأهللوالتمييللز:  وفدد اهللا هللتادديلألهلللددأهللوص ددل
تأدددياهللحبصفدددههللصبصاويتدددههللصت دددحوحهللصشصهدددههللصضبانتدددهههللوكدددصاهلل حشددد هللضددديئأهللسرأدددههللكتدددي هللا هللتاددديلألهللصا 

أهللرفدألهللمدبهللالد هصبههللصسأدين هلل لدوًاهللرفدألهللسأدينهللالأدبآاهللالاظدوأهللصشص  هللعسًسيهلللصشدص هللهد اهللالعدس هللالأدصو
هلل.(37)ف هللالم يح هللصال  صبو

 سابًعا: في تعدد القراءات حفظ لبعض لغات العرب:
ص ل هللسمش نهللضبانلهللتنك هلل ح هلله  هللالفغ هللفتكصاهلله  هللالأدبانلهلليديهً اهللضصوديهللرفدألهللهد اهللالصشدههللهلل

يأ هللص اتَّأدصهللبصهللهد اهللا عدتاميهههللصمدداهلل لد هللضدصههللا هللتادديلأل هلل حد  ِههللص ام بل هللسددِ ينلصصا  ه هللالدَِّ  هللت عد  هللالرعددين ]صالهللالفددة
[ههللضببهللحمديلهلل)صامبحديِأ(هللسديلشبههللصضدببهللسديض هللالايدبلهلل)صامبحديأ (هللسيلر د 1

صضد هلليداهللكثودبهللمداهللهلل(38)
بهددددههللالرحددددصهللصساددددبهللالم عددددبواهللحبسدددديهللرفددددألهللحمدددديلهللصات مددددص هللسدددديلصهأهللصال طدددد هللصمددددر أهللالاامدددد هلل

تارد هللالاطد هللرفدألهللالمشدبصبهللفد هلل)سده(هللب هللرطد هللماهللضبانلهللالشدبهللهلل(39)اليم يب هللف هللالكيي 
صضدد هللبشدديي هللهللالظدديهبهللرفددألهللالم ددمبهللصايددتبط هللم بعدد هللالس ددبوواهللإرددي لهللال دديفبهلللشددصايهلل لدد .

م بع هللالكصف هلله  هللالفغد هللصاعدت لصاهلللد ل هللسد ضصاههللالادب هلليداًباهللصرثدًباهللصشدين هللضدبانلهللحمديلهللالمتدصاتبلهلل
 هللا عدددأهللالظددديهبهللرفدددألهللتح دددظهللهددد  هللالفغددد هللمددداهلللغدددي هللالادددب هللمددداهللال دددويوههللصتسدددواهللشدددصايهللرطددد

هلل.(40)ال موبهللالمشبصبهللماهلل وبهللإري لهللحب هللالشب
هلل

 
 (. 1/47  )( انظر: النشر في القراءات العشر البن ال زر36)

 (. 48( انظر: المرجع السابق )ص/37)

 (. 1/30( انظر: النشر في القراءات العشر، )38)

 (. 1/462( انظر: الكشا  للزمخشر  )39)

 (. 3/165( انظر: البحر المحيط، ألبي حيان، )40)
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 ثامنا: بيان حكم من األحكام لم يبين في قراءة:
هللبص دددل  هللكأصلددههللعدددسحيره هلل  هللب صل  ٌ هصهللب  لددد  ب ب ل هللص  ً هللب ِصهللامددل لددد  هللك ا  صب رص هللودددص ه  هللب شدددص يا  هللكددد  ال [هللضدددببهلل12الرعدددين هلل﴾]ص اِ 

فتسدددواهللس ددديهللباهللالمدددبا هللهللمددداهللبأي لهللل دددظهللسيودددهللصلدددههللبٌهللبصهللب ددد هللمددداهللبأبسددد هللصضددديصهللهللسددداهللعدددا 
سيإل صلهللف هلله اهللالحكأهللاإل صلهلللألأهلل صاهللاميأينهللصماهللكديرصاهللم هللصهد اهللبمدبهللمشمد هللرفوده.هللصمثدههلل

فك بتددههللإطادديأهللريددبلهللمعددكواهللمدداهللبصعددطهللمدديهللتطامددصاهلل لدد هللضصلددههللعددسحيرههللفدد هللك دديبلهللالومددوا هلل
سيوددي لهللهللصهللتحبوددبهللبضسدد هللمنمردد ب[صشددينهللفدد هللضددبانلهلل89الميئدد لهلل]بهفددوكأهللبصهللكعددصت أهللبصهللتحبوددبهللبضسدد هلل

ل ددظهللمنمردد هللفتسددواهللس دديهللايددتباطهللاإلومددياهللفدد هللالبضوددلهللالدد  هللواتددلهللك دديبلهللومددواهللصهدد اهللونودد هللمدد ه هلل
هللالييفا هللصماهللرحيهللرحص هللف هللصشص هللتصافبهلل ل هللاليبط.

ال ع ه ن  صمر دددديهللسوددددياهللل ددددظهللمددددس أهللرفددددألهللالددددساب هللرحددددصهللضصلددددههللتادددديلأل هلل هللتاسللللعا: ال  كلللل  بلللل  ون  ال ج  ت كلللل  و 
هللفسور هللالأبانلهللالثيرو هللباهللالا اهللهصهللال ص .هللكيل ص هللالمر صش[هللصضبلنهلل5الأيبر  هلل﴾]ال م ن ف وش  

 الفصل الثاني: في بيان عناية األصوليين بالقراءات القرآنية:
هللرفمددينهللام ددصههللكغوددبهأهللمدداهللرفمددينهللال رددصاهللام ددبلهللسمسيحددرهللالأددبانا هللالأبآرودد هللصبصلددص هلل رصرددِ  

حكيأههللصكصاهللالمأسصههللمر يهللواد هللر ديهلليدبرويهللتأدصأهللسدههللميو هللسوياهللص باع هللرظباهلللكصر يهللماهللب ل هللام
الحشدددد هللصتعددددترسطهللمرددددههللامحكدددديأههللص هللو  دددد هللرفددددألهللالسدددديحثواهللفدددد هللرفددددصأهللاليددددبوا هللف دددداهللردددداهلل
المت   ددواهللفدد هللب ددصههللال أددههللباهللب لدد هللامحكدديأهللمدداهللبهددأهللمسيحددرهللرفددأهللام ددصههللفس دديهللوتص ددههلل

ب لد هللامحكديأهللهد هللهلللفحكأهللاليبر هللالد  هللهدصهللثمدبلهللرفدأهللام دصههللصلد ل هللضديههللشم دصبهللام دصلووا
هلل.(41)مص صوهللب صههللال أه

ضددديههللبسدددصهللحيمددد هللالغيالددد هللمسورددديهللمص دددصوهللب دددصههللال أددده هللوب دددصههللال أدددههللرسددديبلهللرددداهللب لددد هللهددد  هلل
هلل.(42)صراهللمابف هللصشص هلل  لت يهللرفدألهللامحكديأهللمداهللحودرهللالشمفد هلل هللمداهللحودرهللالت  دوهوهللامحكيأ

رداهللبحدصاههللام لدد هللصضديههللا مد   هللوهللصلمديهللكيرد هللمسيحددرهللام دصلوواهللفد هللرفدأهللام ددصههلل هللت دبههلل
المص ف هللإلألهللامحكيأهللاليبرو هللالمسحصرهللرر يهللفودههللصبضعديم يهللصا دتا هللمباتس ديهللصكو ود هللاعدتثميبهلل

هلل.(43)و امحكيأهللاليبرو هللرر يهللرفألهللصشههللكف هللكير هلله هللمص صوهللرفأهللام صه
فيم ددصل هللحورمدديهللوسحددرهللالأددبانا هللوسحث دديهللمدداهللحوددرهللا حتشدديههلللتكددصاهلل لددواهلليددبرويهللو ددفحهلل

طهللالحكددأهللاليددبر هللمرددههللس ددا هللرفمددينهللالأددبانا هللف ددأهللوسحثددصاهللاثسددي هللالأددبانلهلللاحتشدديههللصاعددترسي
صمثيههللرفألهلل ل هللالأبانلهللاليي لهللوسحث ديهللرفمدينهللهلللتكصاهللر يهللضبآرويهللصوسحثصاهللكو و هللام انهللصالتاصل.

 
األسررار شررح (، كشرف 1/9(، اإلحكام في أصرول األحكرام )1/5انظر المسألة في: المستصفى من علم األصول ) (41) 

 (. 1/29(، شرح العضد )1/36(، شرح الكوكب المنير)1/5المصنف على المنار)

 (. 1/5( انظر: المستصفى من علم األصول ) (42

 (. 1/9انظر: اإلحكام في أصول األحكام )  (43)
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الأبانا هللماهللش  هللرفألهللباهللاليي هلللو هللماهللالأبآاهللص هللوشصيهللالأبانلهللسههللصبميهللرفمينهللام صههللف دأهلل
يددي هلللددو هللر دديهللضبآرودديهللإ هللبر ددأهللسحثددصاهللحشودد هللالأددبانلهللاليددي لهللصهددههللوعددت ههللس دديهللوت أددصاهللفدد هللكددصاهللال
هللرفألهللامحكيأهللبأهلل ت

سههللإاهللام صلوواهللف هلل باعت أهلللمسيحرهللالأبانا هللتديبلهللوعدوبصاهللرفدألهللمدر يهللالرحديلهللفوصش دصاهلل
صال أددههللالفغددص هللصو دديهئصاهللالرحدديلهللفدد هلل لدد هللصتدديبلهللوفسعددصاهللرسددينلهللهللامرباسدد الأددبانلهللرفددألهللالرعددلهلل

 ورهللماهللحورهلل باع هللالأبانلهللصضسصل يهللصآلو هللص صل يهللرفألهللعسوههللالتحمدههللصام انهللفوسوردصاهللبهههللالح
عدددأوم يهللص ددداو  يهللصالمأسدددصههللصالمدددب ص هللعدددر اهللصمترددديهللصهددد اهللكفدددههللممددديهللوسدددواهللبهموددد هللرفدددأهللام دددصههلل

هللصاحتويههللالافصأهللام بلهللإلوههللكميهللسور هللف هللالمأ م 
امدصأ هللوارفدأهللبرد هللإ اهللف مد هللباهللصضيههللالغيال هللمسوريهللرظبهللام دصل هللفد هللام لد هللرفدألهللعدسوههللال

رظدددبهللام دددصل هللفددد هللصشدددص هلل  لددد هللام لددد هللالعدددماو هللرفدددألهللامحكددديأهللاليدددبرو هلللدددأهللو ددد هللرفوددد هللباهلل
كو ودد هللاضتسددي هللامحكدديأهللمدداهللام لدد ههللفصشدد هللالرظددبهللفدد هللامحكدديأههللثددأهللفدد هللام لدد هللهللالمأ ددص هللمابفدد 

 هلللدههللباهللوأتدس هللصبضعيم يههللثأهللف هللكو و هللاضتسي هللامحكيأهللماهللام ل ههللثأهللف هلل د ي هللالمأتدس هللالد 
ثمددبهللصمعددتثمبهللامحكدديأههللفدد اهللامحكدديأهللثمددبا هللصكددههللثمددبلهللفف دديهلل دد  هللصحأوأدد هللفدد هللر عدد يهللصل دديهللم

هلل.)44)صطبولهللف هللا عتثميبو
صل ل هللرش هللباهللب صههللال أدههللواردألهللس باعد هللالأصارد هللاإلشميلود هللالتد هللوتص دههللس ديهللإلدألهللامحكديأهلل

معدديئههللف دد هللمدداهللمسيحددرهللالت  ددوفو هللصمدداهللهدد  هللالش دد هللفكددههللمدديهللوتافددلهللسدديلطبلهللالمحددتيهللس دديهللمدداهلل
ب صههللال أهههللصلميهللكير هللالعر هللبح هللالطبلهللالمحدتيهللس ديهللكيرد هلل باعد هللمعديئف يهللفد هللب دصههللال أدههلل
مدداهللهدد  هللالش دد هللب هلل باعدد هللالعددر هللالمحددتيهللس دديههللص يأهلل لدد هللباهللودد ب هللام ددصلوصاهللساددبهللمعدديئههلل

 لهللالثأدد هللاإلعددري هللفتكفمددصاهللردداهللالمتددصاتبهللصا حددي هللصيددبصطهللضسددصههللا حددي هللصالكدداأهللرفددألهللالمبعددههللصيوددي
صطددبلهللالتحمددههللصالبصاودد هللصرحددصهلل لدد هللممدديهلللددههللراضدد هللسم ددطفحهللالحدد ورهللكمدديهللبر ددأهلل بعددصاهللساددبهلل
معدديئههللرفددصأهللالأددبآاهللصالأدددبانا هللصساددبهللمعدديئههللالفغددد هللصساددبهللمعدديئههللالاأوددد لهللصهكدد اهللمدد هللبر ددديهلل
مبتسط هللسافصأهللب بلهللل  اهللالعس .هللصعص هللبعتاببهللف هلله اهللال  دههللببساد هللمسيحدرهللتسدواهللرريود هلل

هللانا هللالأبآرو .ام صلوواهللسيلأبهلل
هلل
هلل
هلل

 
 (. 1/9( انظر: المستصفى من علم األصول ) (44
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 القرآنية: القراءاتالمبحث األول: في حجية 
 المطلب األول: حجية القراءات المتواترة:

هللسور هللف هللال  ههللالعيسلهللبضعيأهللالأبانا هللماهللحورهللالأسصههللصالب هللصبر يهللترأعأهللإلألهللضعموا 
هد اهللهللصض هللسور هللببكير ديهللص دصاسط يهللالتد هلل كبهديهللالافمدينهللصعد سواهللفد هللأوال: القراءة المقبولة: 

هللالمسحرهللحشوت يهللرفألهللعسوههللا  ت يبهللوف  
ر َّهللالافمينهللالأبانلهللالأبآرو هللال حوح هللصح هللمرديههللرديههللسدههللشسبودههللاممدواهللرفودههللالعداأهللرفدألهلل

صهدددد هللساددددبهللالأددددبآاهللالكددددبوأهللصمدددداهللشحدددد هيهللفأدددد هللشحدددد هلليددددوئيهللمدددداهللالأددددبآاهللصمارددددألهللهللبعددددصههللا هلل
يهللهدددد اهللرردددد هللالأددددبانهللصرردددد هللا حتشدددديههللس دددديهللالحكددددأهللسأبآروت دددديهللصالأددددبانلهللس دددديهللفدددد هللال ددددالهللص يبش دددد

ام صلوواهللوشافصر يهللحش هللص لواهللصمحاهلل عترسيطهللامحكيأهللف  اهللضيلصاهللسحشو هللضدبانلهللمديهللفأد هللرردصاهلل
صضددد هلل ههللرفدددألهللحشوددد هللالأدددبانا هللرمصمددديهللالكتدددي هللصالعدددر هللصاإلشمددديوهللصاإلعدددري هللصالم ددديح هللهلل لددد .

هللبسور يهللرفألهللعسوههللاإلوشيي 
هلل أواًل: دليل السنة: وهو على ضربين

 هللصهصهللالر صصهللالت هللشين هللس ثسي هللريصههللالأبااهللرفدألهللعدسا هللبحدب هللليل المجملاألول: الد
هللصرفألهللتا  هللالأبانا هللإشمي هللصماهلل ل هللميهللوف  

ههللضدديه هللوهللبضببردد هللشسبوددههللرفددألهللحددب هللفباشاتددهههللففددأهللبيههللباهللبعددصههللا هللهللردداهللاسدداهللرسددي هلل
ههللضددديه هللال طدددي هللهللسددداهللصرددداهللرمدددبهلل.(45)بعدددتيو  هللصويوددد ر ههللحتدددألهللارت دددألهللإلدددألهللعدددسا هللبحدددب هللو

ههللفيعدتما هلللأبانتدههللفد  اهللحياأهللوأببهللعصبلهللال بضياهللفد هللحوديلهللالبعدصههللهللساهللحكوأهللساهللعما هللهييأ
ههللفكدد  هللبعدديصب هللفدد هللال ددالههللفت ددسب هللحتددألهللهددصهللوأددببهللرفددألهللحددبص هلللددأهللوأبئرو دديهللبعددصههللا هلل

عددفأههللف فسَّستددصههللسب ائددهههللفأفدد  هللمدداهللبضددبب هللهدد  هللالعددصبلهللالتدد هللعددمات هللتأددببتهللضدديه هللبضببرو دديهللبعددصههللا هلل
هللكدد س ههللفدد اهللبعددصههللا هللههللفأفدد  ضدد هللبضببرو دديهللرفددألهلل وددبهللمدديهللضددبب ههللفيرطفأدد هللسددههللبضددص  هللإلددألهللهلل

ههللفأف  هللإر هللعما هلله اهللوأدببهللعدصبلهللال بضدياهللرفدألهللحدبص هلللدأهللتأبئرو ديههللفأديههللبعدصههللبعصههللا هلل
 هللوهلل هللوهللببعدددفهههللاضدددببهللوددديهللهيددديأهللوههللفأدددببهللرفودددههللالأدددبانلهللالتددد هللعدددماتههللوأدددببههللفأددديههللبعدددصههللا هللا هلل

 هللوهللكد ل هللوههللثأهللضيه هللواضببهللويهللرمبوههللفأدبب هللالأدبانلهللالتد هللبضببرد ههللفأديههللبعدصههللا هللك ل هللبريل هلل
هللبريل ههللإاهلله اهللالأبآاهللبريههللرفألهللعسا هللبحب ههللفيضبنصاهللميهللتوعبهللمرههللو.

 
(، بررقم 1909 /4براب أنرزل القررآن علرى سربعة أحرر  )أخرجره البخرار  فري صرحيحه، كتراب: فضرائل القررآن،  (45) 

(، بررقم 561 /1(، نصحيح مسلم: كتاب صال  المسافرين، باب بيان أنَّ القرآن أنرزل علرى سربعة أحرر  ) 4705)

(819 .) 
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ههللفأدديه هللإاهللكددياهللرردد هللب دديلهللسردد هلل  دديبههللف تددي هللشسبوددههللهللباهللالرسدد هللهللكادد هللهللسدداهللصردداهللبسدد ةهلل
اهللبمتد هللههللفأيههللا هللو مب هللباهللتأب،هللبمت هللالأبآاهللرفألهللحب   هللوهللبع ههللا هللمايفيتدههللصمغ بتدهههللصا 

 هللتطولهلل ل هللوههللثأهللبتي هللالثيرو ههللفأديه هللإاهللا هللود مب هللباهللتأدب،هللبمتد هللالأدبآاهللرفدألهللحدبفواههللفأديههلل
اهللبمتدد هلل هللتطوددلهلل لدد هللوههللثددأهللشددين هللالثيلثدد ههللفأدديه هللإاهللا هلل  هللوهللبعدد ههللا هللمايفيتددههللصمغ بتددهههللصا 

اهللثدد هللبحددب ههللفأدديههللودد مب هللباهللتأددب،هللبمتدد هللالأددبآاهللرفددألهللثا  هللوهللبعدد ههللا هللمايفيتددههللصمغ بتددهههللصا 
بمت هلل هللتطولهلل ل هللوههللثأهللشين هللالباسا ههللفأيه هللإاهللا هللود مب هللباهللتأدب،هللبمتد هللالأدبآاهللرفدألهللعدسا هلل

هلل.(46)بحب ههللف وميهللحب هللضببصاهللرفوههللفأ هللب يسصاهللو
 هللصهددصهللالددرصهللالدد  هللشددينهللفدد هللإثسددي هللآحددي هللساددبهللالأددبانا هللالتدد هللرأفدد هللالللدليل المفصلللهلل- 

تفأ هللصالمييف  هللصالعميوهللسرأههللالا ههللال ديسطهللرداهللمثفدههللكديلت هللفد هللمعدت ب هللالحديكأهللرداهللاسداهللسيل
هلل هلل-ا هللرردههللهللب  هلل-رسي هلل ولًئيهللضديه هللضدبب هللرفدألهللبسدألة هلليد  هللر  دل   ال هللرد  ِي هللر  دل   هللت شدل يهلل   مدً ص اتَّأدصصاهللو صل

بصهلل هللوصرل   هللهصأل هللت رل  اص  يهللي   ير   هللص    هللص    هللِمرل  يهللر  له  هللوصألس هص [هللضيههللبصسدأل هللبضببردألهللبعدصههللا هلل123السأدبل هلل﴾]صا هللص   
) هللوشيل(هللصهلل) هللوأسه(هللسيلوينهللفأبئ هللا و هللسيلودينهللصالتدينهللفو مديهلل) هللوشديلهلل(هللصهلل) هللوأسدههللهلل-هللهلل-

هلل(هللصهألهللبصاو هللصا ح هللال  ل هللك ل هللرفألهللالمأ ص .هللصالبصاوي هللف هلل ل هللكثوبل.
يلد هللمداهللررد هللا هللتاديلألههللرديههللس ديهللصه  هللامحي ورهللت ههلل  ل هللظيهبلهللس اهللالأدبانا هللالأبآرود هللمر

 هللوهللبرددديههللههللصون ددد هللهدد اهللمددداهللضدددصههللالبعدددصههللرفددألهللضفددد هللالرسددد هللهللبمددواهللالدددصح هللعدددو ريهللشسبودددههلل
الأددبآاهللرفددألهللعددسا هللبحددب هللوهللصضصلددههللرردد هللعددميوهللضددبانلهللكددههللمدداهللهيدديأهللصرمددب هللوهللكدد ل هللبريلدد هللوههلل

ف ومددديهللهلل هللوهللإاهللا هللوددد مب هللباهللتأدددب،هللبمتددد هللالأدددبآاهللرفدددألهللعدددسا هللبحدددب هلفرسددد هللهللصضدددصههللشسبودددههلل
هللحب هللضبنصاهللرفوههللفأ هللب يسصاهللو.

صكمدديهلل لددد هللهددد  هللامحي وددرهللاليدددبو  هللرفدددألهللباهللالأدددبانا هللالأبآرودد هللمددد  ص لهللسددديلتفأ هللصالميددديف  هلل
فد  اهللهدصهللوأدببهللرفدألهللوأدبب هلل)هلللمديهللعدم هللهيديميهللهللصالعميوهللمرهههللصون  هلله اهللماهللضدصههللعدو ريهللرمدبهلل

(ههللصضدصههللرمدبهللبعدصههللا هللهللبضببرو دي(ههللصمداهللضدصههللهيديأهلللامدب هلل)حب هلللدأهللوأبئرو ديهللبعدصههللا هلل
(ههلل هلل)اضدببهللوديهللهيديأض هللبضببرو يهللرفألهلل وبهللميهللضبب هلل(ههللصضصههللالبعدصههللهللف اهللبعصههللا هلل هلل)ل ييأ

 هلل(.هللوأدددصههللرمدددبهلل هلل)اضدددببهللوددديهللرمدددبفأدددببهللرفودددههللالأدددبانلهللالتددد هللعدددماتههللوأدددببهللس ددديههللصضدددصههللالبعدددصههلل
يهللود ههللرفدألهللباهللالأدبانا هلل(هللممدلحد ورهللضد هللتكدببهللفودههللل دظهلل)اإلضدبان(.هللفي)فأبب هللالأبانلهللالت هللبضبارد 

الأبآرودد هللإرمدديهللثستدد هللسدديلتصضو ههللصالتفأددواههللصالتفأدد ههللصام دد ههللصالميدديف  ههللصالرأددهههللصالعددميو.هللصودد ههلل

 
 (. 821(، حديث رقم )1/562أخرجه مسلم في صحيحه، باب أنزل القرآن على سبعة أحر ، ) (46) 
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هلل لفمت ي دم واهللفد هللبو يهللرفألهللباهلل ح هللالأبانلهللمتصض  هللرفألهللالتفأ ههللصالعميوهللضدصههللعدو ريهللرفد ة
فةهللو مبكأهللباهللوهللإاهللبعصههللا هلل هلل)الأبانلهللالف  واهللتبافايهللإلألهللالرس هلل هلل(.أأببهللكههللمركأهللكميهللرص

إاهللا تا هللال حيس هللف هللالأبانلهللصهأهللماهللري بهللرديصههللالدصح هللصربفدصاهللبعدسيسههللصبحصالدههللصهدأهلل
هللسبهدياهللرفدألهللباهللهللبهههللالفعياهللال  هللريههللسههللصماهللثدأهللوبشادصاهللفودههللإلودههلل ل دصهللبضدصأهلل لودههللصبص دحص

اهللوأددددببهللالأدددبانا هلللوعددد هللمصكصلددد هللإلددددألهللبهدددصائ أههللص هللم ص ددد هللإلدددألهللآبائ ددددأههللففدددو هللمحددد هللمدددر أهللب
صشسدد  هللمدداهللهللحكددوأهللهللسدداهللب دد هللس ريضددههللهيدديأهللال طددي هللهللسدداهللفامددبهللسي تودديب ههللبصهللمدداهللتفأددينهللر عدده.
هللههللمردههللعدم هللهيديميهللوأدببهللسغودبهللالبصاود هللالتد هللتفأيهديهللرداهللالبعدصههللتاسوسهههللصعيضههلللبعدصههللا هلل

بهللصسد ةههللمداهللتفأدينهللر عدهههللففمديهللردب هللباهلل لد هللمد  ص هللرداهللالرسد هلل ههللصباهللظريهللمرههللباهللهييميهلل ودة
لألمد  هللبحمد هللس دأهللصتعد واهللرفدو أههللاطم رد هللهللأبآاهللض هللريههللرفألهللصشص هللكثودبلهللوافةم ديهللالبعدصههللال

هللر عهههللصلأهللوتاببهللسا صهللل ييأهللص هلللغوب .
 ثانًيا: دليل المصاحف:

صماهللام ل هللرفألهللباهللالأبانا هللضبآرو هللبو ي هللت مور يهللف هللالم ديح هللالاثميرود هللالتد هللببعدف يهلل
أهللإلددألهللا فدديلهللصب-ب دد هللا هللرردده-رثمددياهلل بعددههللمدد هللكددههللم ددح هللريلمدديهللمدداهللرفمددينهللالأددبانلهللوافددة

المعفمواهللالأبآاهللصفدلهللهد اهللالم دح ههللصرفدألهللمأت دي هللفكدياهللكدههللصاحد هللمداهللهدن نهللالافمدينهللوصأدب،هلل
هلل.بهههللم ب هللسميهللتافةمههللماهللالأبانا هللالثيست هللراهللبعصههللا هلل

ر هللصض هللا تفد هللفد هللرد  هيهللرفدألهللرفدألهللبضدصاههللمدر أهللمداهللضديههللبر ديهللببساد ههللصرعدسههللبسدصهللرمدبصهللالد ا
بكثددبهللالافمددينهللرفددألهللبر دديهللكيردد هللببسادد ههللببعددههللصاحددً اهللمر دديهلللفكصفدد ههللينهللحوددرهللضدديه هللوإلددألهللبكثددبهللالافمدد

صضوددههللهدد هللعددت ههللصضوددههللعددسا هللإلددألهلل وددبهلل لدد هللهلل.(47)صآ ددبهلللفس ددبلههللصآ ددبهلللفيدديأههللصتددب هللصاحددً اهللرردد  
مدددداهللامضددددصاههللصلعدددد هللس دددد  هللالتحأوددددلهللفدددد هللردددد هيهللصردددد  هيهللسأدددد بهللمدددديهللببودددد هللسوددددياهللباهللصشددددص هللهدددد  هلل

ر ددبهللالتدد صواهللصح ظ دديهلللفكثوددبهللمدداهللالأددبانا هللالمتددصاتبلهللصتفأدد هللاممدد هللل دديهللسدديلأسصههللالم دديح هللإلددألهلل
ضديههللاليدوزهللمحمد هللحعدرواهللم فدص  هللهللصا يت يبهللسواهللالمعفمواهلل لوههللصسبهياهللرفدألهللحشود هللالأدبانا .

وإاهللهدد اهللا  ددتا هللسددواهللتفدد هللالم دديح هللإرمدديهللهددصهللا ددتا هللضددبانا هللفدد هلللغدد هللصاحدد لههلل هللا ددتا هلل
هلل.(48)ويبهللسا هللالمعفمواهللصايت يب هللسور أميهللصض هللاإلشميوهللرفوههللإلألهللبضطهلللغي ههللض  هللس ثسيتههللإر ي 

 ثالثا: دليل اإلسناد:
صاإلعري هللماهلل  يئصهللامم هللاإلعامو ههللفيلرأههللراهللالثأ هللتفصهللالثأ هللهصهللبمدبهللارتمد  هللرفودههلل

صلأد هللهللالبصاو هللاإلعامو هللعدصانهللفومديهللوت دههللسديلأبآاهللالكدبوأهللصضباناتدههللبصهللسيلحد ورهللالرسدص هللاليدبو .
 

 (. 189 /1(، ناإلتقان: )241 /1(، كتاب المصاحف: )9ني )ص/( انظر: المقنع للدا47)

 (. 38( انظر: عنوان البيان في علوم التبيان لمحمد حسنين مخلو  )ص/  (48
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اهلل ب هللالأددددبانهللباهلل هللوأسفددددصاهللضددددبانلهللبحدددد هللمدددداهللالأددددبانهللإ هللإ اهللثسدددد هللب دددد  هللرمدددداهللفصضددددههللسطبوأدددد هللكددددي
هلل.-الميددديف  هللصالعدددميوهللحتدددألهللوت دددههللاإلعدددري هللسيل دددحيس هللالددد  هللب ددد هللالأدددبانلهللرددداهللبعدددصههللا هلل

صصشص هللالعر هللصات يلههللصعامتههللالأي حهللصتصاتب  هللحمدههللالافمدينهللرفدألهللا حتشديههللسديلأبانا هللصالأدصههلل
صف هلله اهللوأصههللاليبكي  هللصهد اهللالتعفعدههللفد هللبعديرو هللالأدبانهللهدصهللالد لهللعدصءهلللفافمدينهللس ر يهللتصضو و هلل

هلل.(49)اهللو  صاهللالأبانا هللس ر يهللتصضو و ب
 رابعا: اإلجماع:

حورهللرأههللاإلشميوهللرفألهللباهللالأبانا هللال حوح هللتصضو ود  هللكثودبهللمداهللالافمدينهللمدر أهللاليبكيد هلل
صباهللهد  هللالأدبانلهللعدر هللمتساد هلل هللهللحورهللضيه هللصضد هللاراأد هللاإلشمديوهللرفدألهلل دح هللضدبانلهللالأدبانهللالايدبل

يهللهلل(50)فو ديمشيههلللاشت دي هلل صضديههللاسداهللالشديب  هللالد  هللص دههللإلورديهللالودصأهللمتدصاتًباهللص دحوًحيهللمأطصردً
سههللضبانا هللامئم هللالايدبلهللصبصات دأهللالميد صبواهللهد اهللالد  هللتحدببهللمداهللبضدصاههللالافمدينهللصرفودههللالردي هلل

مددداهللهلل--حهللرددداهللالرسددد هللصضددديههللبو دددي هللكدددههللمددديهلل دددهلل.(51)الوددصأهللسيليددديأهللصالادددبالهللصم دددبهللصالحشددديي
الأددبانا هللفأدد هللصشدد هللضسصلددهههللصلددأهللوعدد هللبحددً اهللمدداهللاممدد هللب  ههللصلدديأهللاإلومددياهللسددههللصباهللكفددههللمردديههللمدداهلل

تددصاتًباهللهلل-هلل-صضديههللالأبطسددأل هللالأدبانا هللالتد هللضددببهللس ديهللبئمدد هللالأدبانهللثستد هللردداهللالرسد هللهلل(52)ررد هللا .هلل
هلل-هلل-الرسددد هللههللفمددداهللب هلل لددد ههللفأدد هللب هللرفدددألهللوابفددههللبهدددههللال دددرا ههللصا  اهللثسدد هلليددد نهللرددداهللالرسدد 

هلل(53)صاعتأسحهللميهللضببهللسههللصه اهللمأيأهللمح صب.هلل
 المطلب الثاني: حجية القراءة الشاُة:

سور هللعيسأيهللباهللالأبانلهللالمب ص لهلله هللميهللوأيسدههللالأدبانلهللالمتدصاتبلهللصهد هللمديهللا تدههللفو ديهللبكداهللمداهلل
ببكددياهللالأددبانلهللالمأسصلدد هللالتدد هللتأدد أهلل كبهدديهللصضدد هللوحكددأهللرفو دديهللسيليدد ص هللبصهللال ددا هللبصهللالددسطااهللبصهلل
 وبهددديهللصضددد هللارتردددألهللام دددصلوصاهللكثودددباهللس باعددد هللالأدددبانلهللاليدددي لهللصسوردددصاهللحددد هيهللصتابو  ددديهللصحشوت ددديهلل
صعص هللبكت  هللس كبهلل ا  هللمديهلل صردههللام دصلوصاهللفد هللالأدبانلهللاليدي لهللفد هللسودياهللحد هيهللصهدههللهد هلل

هللحش هللبأهلل تهللصب وهللالح ورهللراهللبثبهيهللف هللا تا هللال أ ينهلللفمسحرهللالثيلر.
هص هللار دب هللردداهللالشميرد هللص دديل  أهللصوهللهلليد صً ا هللصوأدديه هلليد َّهللهللاليدي لهلللغددً  هللمداهلليدد َّهللرردههللويدد ُّهلل البةشددص

ضددد  وههلل ب اِ هللص اللمص  يب  ألهللاِ رل دددِ فددد  هللر  هللوددد  صهُّ هللص الددد َّاهص واص ي هللصبض دددي هللوهللضددديههللاسددداهللفددديب  هللواليدددق بيددد َّهللاليددد ن هللرحدددَّ
صتدد صبهللماددير هللاليدد ص هللفدد هللالفغدد هللرفددأل هللالت ددبةلهللصالت ددبة هللصالرددة بلهللصال ددبصههللرفددألهللالأيردد لهللصالأوددي هلل

 
 (. 1/321( انظر: البروان )49)

 (. 1/322( انظر: المرجع السابق )50)

 (. 7( انظر: اإلتحا  )ص: 51)

 (. 1/310( انظر: مقدمة محاسن التأنيل )52)

 (. 3/4انظر: تفسير القرطبي ) (53)
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صاليةي لهللا طاًحي هللالأبانلهللاليي ةلهلله هللكههللضبانلهللفأ  هللبكًريهللبصهللبكثدبهللمداهللببكدياهللهلل.(54)صام صهو
الأدددبانلهللالمأسصلددد .هللصمدددبهللمارددديهللباهللببكدددياهللالأدددبانلهللالمأسصلددد هللثاثددد  هلل دددح هللالعدددر ههللصمصافأددد هللالفغددد هلل

هد  هللهللالابسو هللصلصهللسصشهههللصمصافأ هللبح هللالم ديح هللالاثميرود هللصلدصهللاحتمديً ههللصا  اهللفأد  هللالأدبانلهللبحد 
ضدديههللاسددداهللالشدديب  هللوصمتدددألهللهللامبكددياههللصعدددمو هللسدد ل هلل ر با هددديهللص بصش دديهللرمددديهللرفوددههللالشم دددصب.

ا تددههللبكدداهللمدداهللهدد  هللامبكددياهللالثاثدد هللبطفددلهللرفو دديهلل دداو  هللبصهلليددي لهللبصهللسيطفدد هللعددصانهللكيردد هللردداهلل
هللصمدداهللاممثفدد هللرفددألهللالأددبانلهللاليددي ل هللضددبانلهللاسدداهللرسددي  هللهلل.(55)العددسا هللبأهللرمدداهللهددصهللبكسددبهللمددر أو

هللبمدديهلل يا  كدد  يلح  هلل  ددًسيص  هللعدد ور  هلل دد  هَّ أهللو   ددص صهللكددص هللم ددص هللرأفددههللردداهللا حددي ههللص ددحَّ يهلل ددحَّ .هللصهدد هللممددَّ
هللصش  يهللالابس ههللص يل هللل ظ يهلل طهللالم ح .

 حكم االحتجاج بالقراءة الشاُة:
بشم هللالافمينهللرفألهللباهللالأبانلهللاليي لهلل هللتا هللضبآريهللص هللوشصيهللالتاس هللس يهللصممداهللرأدههللاإلشمديوهللهلل

راهللالكويهللالطسدب هللضصلدههللالأدبانلهللاليدي لهللمدب ص لهلل هللوشدصيهللإثسيت ديهللفد هللصرأههللاليبكي هللهلل(56)اساهللحيأ
هللهلل.(57)الم ح هللصه اهلل هلل ا هللفوههللسواهللالافمينو

هللصض هللصض هللال ا هللف هللا حتشيههللس يهللف هللامحكيأهللرفألهللم هسوا 
 هللمر ديهلل هللتاد هلل(58) هلل ه هللب حيسههللإلألهللالأصههللساد أهللا حتشديههللسديلأبانلهللاليدي لالمُهب األول

صمماهلل ه هللإلدألهلل لد هللسادبهللاليديفاو  هللكديلشصور ههللصالغيالد ههللهللمرأص هللراهللالرس هللهللضبآًريهللص هلل سًبا
صا مدد  هللصمدداهللالميلكودد هللاسدداهللالابسدد هللصاسدداهللالحيشدد هللضدديههللالشددصور  هللوظدديهبهللمدد ه هللاليدديفا هللباهلل

 الأدبانل"المر دصه هلل فد  صشدينهلل)59( سدهو.هللهللالأدبانلهللاليدي لهللالتد هلللدأهللترأدههللتدصاتباهلل هللوعدصءهللا حتشديه
 اليدي ل صالأدبانل"فد هللت عدوب  هلل صضيههللاساهللالابسد هلل)60( مب ص لو الأبآا ف  ي لليو المت مر  اليي ل

يهللصلدأهللهلل)61( وهللب ده ل دي وثسد  لدأ مرده حكدأ رفو دي وسردأل   صضديلصا هللسد اهللالأدبانلهللاليدي لهللرأفد هللضبآردً
تثسدد هللضبآروت دديهللفدداهللو ددحهللا حتشدديههللس دديههللصضدد هللسددواهللالسرددير هللفدد هلليددبحههللل ددظهللالمحفددألهللرفددألهللشمدد هلل

 
(، الصررحاح لل ررروور  )502( انظررر: مع ررم مقرررايية اللدررة )ص/54) (، 1/127(، ترراا اللدرررة نصررحاح العربيررة )شرررذذل

 (. 3/494(، لسان العرب )1/96الخصائص البن جني )

جمررال القررراء (، 1/83(، اإلتقرران )96(، التحبيررر فررى علررم التفسررير )ص/1/9( انظررر: النشررر فرري القررراءات العشررر )55)

 (. 1/234للسخانى )

 (. 4/255( انظر: المحلى ) 56)

 (. 1/384( انظر: البحر المحيط ) 57)

(، أحكام القرآن 1/194(، نالمستصفى )220 /1(، نالبحر المحيط )2/257(، نالبروان )229/1( انظر: اإلحكام) 58)

 (. 1/144(، نقواطع األدلة )1/79البن العربي )

 (. 2/257)( انظر: البروان  59)

 (. 281( انظر: المنخول )ص/  60)

 (. 1/79( انظر: أحكام القرآن البن العربي ) 61)
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يهللحتددألهللوأدديههلل هللوفدديأهللمدداهللارت ددينهللام ددصهللارت ددينهللالشصامدد هلل لدد هللسأصلدده هلل )ب هللصلددأهللورأددههلل سددًباهللضبآرددً
امرأهللفاهللوفيأهللماهللارت ينهللضبآروتههللارت ينهلل سبوتدهههللسدههللإرمديهللرأدههللام دصهللصهدصهللالأبآرود هلل صاهللامردأهلل

هلل.(62)صهصهللال سبو ههللفسعأصطهللضبآروتههللوعأطهللا حتشيههللسهو
امحكديأهلل إثسدي  ا حدي هللومكداهللصهد هللسمريلد هلل سدب حشد  اليدي ل الأدبانل  هللباالثلاني الملُهب

لوده اليدبرو   صا توديبهللبسد هلل(63)اليديفا  اإلمديأ ردا صهد هللبصاود  صالحريسفد  الحر ود   هد  س دي.هللصا 
ضديههللاسداهللهلل.(64)سي يدي  الفحديأههللصبمودب ض امد ههللصالطدصف ههللصاسدا صاسدا الس ب ههللصالعب ع  الحعوا

 بوديأ ثاثد  ف دويأ معداص  اسدا كأدبانل متدصاتب  ودب رأدا رأده مدي ف مدي"ض امد هللفد هللالبص د  هلل
 م ت دب يدبح صضيههللالطصف هللف هلل")65(حش  بره صال حوح سحش  ضصأ هلللو  ضيه فأ هللمتتيساي 
 حشد  معداص  اسدا صهد هللضدبانل متتيسادي  بوديأ ثاثد  ف دويأرحدصهلل آحدي ا المرأدصه"البص د  هلل

هلل.(66(  "حرو   بس  رر ريههللصرر 
هللمتتيسادي  بوديأ ثاثد  ف دويأهللمعداص هلل اسدا سأدبانل بثسدتأ ضوده هللفأد  فد ا"العب عد  هلل صضديه

 سأدبانلهللاسدا بثستردي مدي ضفردي هللرحداهلل..المتدصاتب. الرأده فوده وصشد  صلدأ سده الامده حدل فد  ضبآًري كصره
رمي اليوي ل تف  كصا معاص   برههللمي ا هلللافمري بعصه را بصا   سب سمريل   ل  شافري ضبآًريههللصا 

هلل(67)وا  بعصه را عميًري إ  س ي ضبب
ههللص هللوفديأهللمداهللارت دينهلل  دصصهللضبآروتدههللارت دينهللرمدصأهلل سبوتدهههللمرأصههللراهللالرس هللهللضيلصاهلل)مره

ثيسدد هللفمدديهللسأددألهللإ هللاحتمدديههللصاحدد هللصهددصهللباهلل لدد هللهللصماهللارت ددينهللالأبآرودد هللضطادد هللصالرأددههللردداهللالرسدد هلل
يهللفداهللمرديصهللمداهللا حتشديههللهللالمرأصههللراهللالرس هلل  سبههلل  بهللمرههللسويًريهلللي نهللفظرههللالريضههللضبآردً

هلل.(68)سههللإ ا(
ثسيت ديهللفد هللفحشت  أهللالتد هللاعدتر صاهللإلو ديهللفد هللالد هي هللإلدألهللهد اهللالدبب هللسد اهللضديلصاهللإاهللرأدههللالدباص هللل ديهللصا 

ههللصال دحيس هللرد ههلل هللورأدههللإ هللمديهللعدماههللم ح ههللود ههلل  لد هللصا دح هللرفدألهللبردههللعدما يهللمداهللالرسد هلل
ههللصمديهلل اأهللباهللهد  هللالكفمدي هللعدما يهللمداهللالبعدصههللرفودههللال دالهللصالعداأهللصرأف ديهللصلوعد هللراهللالبعصههلل

ههللفدد هللماددببهللالسوددياهللصالت عددوبهلللددسابهلليهلللادد أهللتصاتبهدديهللفدداهللبضددههللمدداهللباهللتكددصاهللعددر هللصب  هللررددههللضبآرددهلل
 

 (. 1/2( انظر: حاشية البناني على شرح المحلي) 62)

 (. 141(، التمهيد لالسنو  )ص/3/9( انظر: التحبير شرح التحرير البن الهمام)63)

(، نالبحر المحريط 2/25(، شرح مختصر الرنضة )34(، رنضة الناظر )ص/1/281( انظر: أصول السرخسي ) 64)

 (. 3/19(، تيسير التحرير) 1/104(،: المعتمد ألبي الحسين البصر  )2/216(، التقرير نالتحبير )220 /1)

 (. 34( انظر: رنضة الناظر )ص/ 65)

 (. 2/25( انظر: شرح مختصر الرنضة ) 66)

 (. 1/281( انظر: أصول السرخسي ) 67)

 (. 1/232اإلمام الشافعي، ) ( انظر: مناقب68)
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ر ددصصهللالأددبآاهللالتدد هللببلهللبر دديهللسحيشدد هللإلددألهللإو دديحههللصالعددر هللامحي ودد هللوشددصيهللالامددههللس دديههللصا رتمددي هلل
هلل.(69)رفو يهللف هللاعترسيطهللامحكيأهللاليبرو هللالامفو هللفكير هللالأبانلهللاليي لهللحش 

ي سيرتسيبهدي لدو  اليدبرو  ي لهللحش هللف هللامحكديأصالباشحهللباهللالأبانلهللالي  سيرتسيبهدي صلكدا ضبآردً
ي  سددًبا وشدد هللام دد هللسددههللتردديواهللل دديهللمريلدد هللآ سدديبهللا حددي .هللصهدد اهللمدد ه هللهللالرسدد هلل إلددأل مبفصرددً

هللالمحأأواهللماهللالافمين.
 المبحث الثاني: التعارض بين القراءات ومسالك الجمع بينها وفيه مطالب:

ايمدددههللمدد هللالر دددصصهللالمتايب ددد هللفددد هللمددد لصل ي هللالأدددبانا هلللأل ددصلوواهللمدددر يهلل ددديصهللفددد هللالت
الأبآرودد هللالمتددصاتبلهللمدداهللهدد  هللالر ددصصهللاليددبرو هللالتددد هللورطسددلهللرفو دديهللهدد اهللالمعددف هللالدد  هلل دددراههلل
رفمينهللام صههللفميهللالمر يهللالأصوأهللحورميهللتتايببهللالأبانا هللفوميهللسور يهللرفألهللا دتا هللمباتس ديهللبصهلل

الأدبانا هللالمتدصاتبلتهللبأهللباهلل لد هللباشد هللل  دأهللم هللالعر هللالرسصو ههللصهدههللوت دصبهللصضدصوهللالتاديببهللسدواهلل
المشت ددد تهللصهدددههللو ددديبهلللفتدددبشوحهللحورمددديهللتتاددديببهللالأدددبانا هللبأهلل تهللصلافددد هللبضددد أهللسدددواهللوددد  هللهددد اهلل
المسحدرهللسمأ مد هللفد هللحدد هللالتاديببهللا دطاحيهللصمعديل هللام ددصلوواهللفد هللالتايمدههللمد هللالر ددصصهلل

هللالت هللظيهبهيهللالتايبب.
بلبهلل هلللغدددً  هللمددد  ص  هللمددداهللالادددص .هلل(70)صهدددص هللالريحوددد هللصالشيرددد هللصالش ددد هلل-س دددأهللالادددوا-التاددديببص

ببهللسادددبهلل ههللفدد هللرددص هللوأددد هللسا ددص فومراددههللمددداهلل-ب  هللريحوتددههللصش تددههلل-صكدد اهللالكدداأ هللالمتادديِبب 
هللصشدده.  هللتشافدددصاهلل ب هللص هللتشافددصاهللا هللرب ددد هللمومدديركأصمردددههللضصلددههللتاددديلألهللهللالر ددص هللإلددألهللحودددرص

 هللرفددألهلليدد نهللفوددههللك دديههللفمدداهللحفددبومدديركأهللميراددً هلللكددأهللمدداهللالسددبهللص ددف هللالددبحأهللإ اهللحف ددتأهللرفددألهللتبهلل
ههللصلوك ددبهللردداهللومورددهههللف ددصهللفددد هللالفغدد هللودد صبهللرفددألهللالمميرادد هللصالمأيسفدد هللصهدددصهللما ددو هلل ا ههللف فلوتبكددل

هللالمارألهللالمريع هلللفتايببهللا طاحي.
هللالد لوفواهللرفدألهللعدسوههللالمميراد  .هلل(71)بميهللالتاديبصبهللا دطاًحي هللربفدههللام دصلوصاهللس رده هللتأيسدهص

هللماهللالد لوفواهللرفدألهللمرديف هللمديهللود هُّهلل هللكهٌّ هللرفودههللا  دبههللصلفتاديببهللتاديبو هللب دبلهللإ هللبر ديهللب هللو هَّ
هلل هللا  دب  هللمر مديهللمأيسده  ت صبهللرفدألهللمحدصبهللصاحد هللصهدصهللصشدص هللالتمدير هللسدواهللالد لوفواهللسحودرهللوكدصاهللكدهٌّ

هلللههللصمير  هلللده.هللصواسدبهللرردههللالحر ود صهللسيلمايب د ههلل هللام دصلوواهللتديبًلهلل(72)صمايبب  .هللصواسدقبهللشم دصبص
 

 (. 280)ص/ ( انظر: أصول السرخسي،69)

(، 168 /7(، لسان العرب البن منظرور )755(، مع م المقايية في اللدة )ص/646( انظر: القامو  المحيط )ص/70)

 (. 153المصباح المنير)ص/

(، البحرر المحريط للزركشري 353(، منتهى السول لآلمرد  )ص/8/4126( انظر: التحبير شرح التحرير للمردان  )71)

(، شرررح جمررع 686ميررزان األصررول للسررمرقند  )ص/ (4/605(، شرررح الكوكررلب المررلنير البررن الن ررار)6/109)

 (. 1114/ 2(، إرشاد الفحول للشوكاني )2/357ال وامع للمحلي مع حاشية البناني)

 (. 2/12( انظر: أصول الفقه للسرخسي )72)
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بهللسيل ولهللالمددديلك هللسيلتاددديببهللصب دددبلهللسيلتادددي ه.هللفِممددداهللرسدددَّ يدددِ هللب  هللاليددديفا هللصاسددداص تاددديببهللالغيالددد ُّ
في هللسد هللالتريضب هللالباي هللصالتيههللالعُّسلك (73)صربَّ هلل.(74).هللصمماهللرسَّبهللسيلتاي ههللال  بص

هللصومكاهللإشميههللمر يهللام صلوواهللف هللتايببهللالر صصهللفوميهللوف  
بشمدد هللام ددصلوصاهللرفددألهللاعددتحيل هللالتادديببهللسددواهللام لدد هللالأطاودد  هللمرددههلللددصهللشددييهلل لدد هلللثسدد هلل

ههللصات أددصاهللرفددألهللشددصاي هللسددواهللام لدد هللالظرودد هللفدد هلل هدداهلل(75)لص هميهللفوشتمدد هللالمتريفوددياههللصهددصهللمحدديهمدد 
.هللماهللام لدددد هللاليددددبرو هللمرددددديَّه هللردددداهللا  دددطبا هللصال فدددده هللف دددد هللمريلدددد هللمدددداهللبحكددددأهلل(76)المشت ددد 

يهللكثوددًباالحدديكمواهللضدديههللتادديلأل هلل اهللكددياهللثمدد هللهللصلددصهللكددياهللمدداهللرردد هلل وددبهللا هلللصشدد صاهللفوددههللا تافددً صا 
يهبهللالر صصهللاليبرو هللف صهللف هللرظبهللالمشت د هللل  دينهللال  لد هللبصهلللغودب هللص هللومكداهللتايببهللف هللظ

باهللوتايببهلل لوااهللضطاويهللالثسص هللصال  ل هللبسً اهللعصان هللبكيريهللماهللالكتدي هللبصهللمداهللالعدر هللبصهللمر مديههلل
سحودددرهللوددد ههللسا ددد يهللرفدددألهللحكدددأهللصسا ددد يهللا  دددبهللرفدددألهللحكدددأهللم ددديل هلللفحكدددأهللامصهههللسحودددرهلل هلل

هللومكاهللالشم هللسور مي.
هللرداهللالبعدصههللحد وثياهللس عدري واهللهللسداهللميأصهللالحيفظهللبسصهللسكبضيههللاإل ِص   ومد  هللو هللبردب هللبردههللبص ي   ص

اهللكدددياهللررددد  هللففوددد  هللسدددههللحتدددألهللبنلددد هللسور مددديو .هللصمددداهللسددد ائ هللكددداأهلل(77) دددحوحواهللمت دددي واههللصمددد 
اإلميأهللالييطس هللضصله هللوكههللم اهللتحأَّلهللس  صههللاليبوا هللف  لتص ديهللررد  هلل هللتكدي صهللتتاديببههللكمديهللباهلل

اهللحأددَّلهلل هللمدد  هللفو دديهللبلستدد ههللكددهَّ مردديط هللالمعدديئههللفدداهللوكددي هللوأدد هللفدد هللمتيدديسه هللماهللاليددبوا هلل هللت ادديبصب 
ل هللسمدديهللفدد هللاممددبههللفوفدديأهللباهلل هللوكددصاهللرردد  هللتادديبصبههللصلدد ل هلل هللتشدد هللبلستدد هلل فدديلمتحأقلصهللس دديهللمتحأددق
هللرفدددو أهللالصضدددص ههلللكددداهلللمددديهللكدددياهللبفدددبا صهلل  لوفدددواهللبشمددد هللالمعدددفمصاهللرفدددألهللتايب ددد ميهللسحودددرهللص شددد   

هلل هللسواهللام ل هللرر هأوالمشت  واهلل وب  هلل.(78)ما صمواهللماهللال ط هللبمكاهللالتايببص
هلللأل صلوواهللف هللكو و هلل ف هللالتايببهللسواهللالر صصهللاليبرو هللمعفكياهللمي صباا 

هللالافمدينهللودبصاهللتأد وأهللالشمد هللسدواهللالمتايب دواهللإاهللبمكداهللالمسلك األول  هللصهصهللمعف هللشم دصبص
هللالدد لوفواهللبصلددألهللمدداهللإهميل مدديهللبص إهمدديههللبحدد همي.هللفدد اهللتادد َّبهللهللرفددألهللالرعددزهللصالتددبشوح هللماهللإرمدديه 

 
(، لبراب المحصرول فري 6/109(، البحرر المحريط للزركشري )2/395ل للدزالري )( انظر: المستصفى من علم األصو73)

 (. 742علم األصول البن رشيق المالكي )ص/

(، شررح الكوكرب 2/357(، جمع ال وامرع مرع حاشرية البنراني)5/379( انظر: المحصول من علم األصول للراز  )74)

 (. 592المنير )ص/

 (. 2/400(، شرح جمع ال وامع للمحلي)2/393ي )( انظر: المستصفى من علم األصول للدزال75)

 (. 2/401( انظر: شرح جمع ال وامع للمحلي)76)

 (. 6/149( انظر: البحر المحيط للزركشي )77)

 (. 4/294( انظر: الموافقات للشاطبي )78)
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هلل زهللالمتد  بص هللصالمتأد قأصهللصكيرديهللضديسف واهلللفرعدزهللر عد  بص فدِأهللالمتد  ق الشم ص هللفيمكثبصاهللمر أهللرفألهللبره هللإاهللرص
هللوص يبهللإلألهللالتبشوح ف أهللالتيبوزص اهلللأهللوصال هلل.(79)المتأ قأههللصا 

سدواهللالر دصصهللرفدألهللالتبتود هللا تد  هلل هلل ه هللالحر و صهللإلدألهللباهللحكدأ هللالتاديببهللالمسلك الثاني
هلل هللإاهللبمكدا هللماهللتدب   فد أهللفديلتبشوحص هللصالمتأ قأصهللصكيريهللضيسفواهلللفرعزههللف اهلللأهللوصال بص هللالمت  ق ِفأ  هللإاهللرص الرعزص
هللالماأصههللصاإلشميوههللصا  هللفيلشم صهللسواهللالمتايب واههللصا  هللس اهلللدأهللومكداهلليد ن هللممديهلل الباشحهلل ا ص

هللس ح هللتعيضطهللالمتايب يا هللماهللالامه  ح.هللصا  اهللتعديضطهللمبَّ  هميهللرفألهللالتاوواهللتبشوح هللماهلل وبهللمبشق
هلل.(80)المتايب ياهللف رههللوص يبهللإلألهللميهلل صر ميهللماهللام ل هللإاهللصش  هلل

ا تا هللالت ي هللصالتايببهللسواهللالأبانا هللمداهللكدههللصشدههللسحودرهلل هللومكداهللا لتأدينهللص هللالتصفودلهلل
ر دصصهللاليدبرو هللريمد ههللسور ميهلل هللصشص هلللههللف هللالأبآاهللمطفًأيههلل هللف هللالأبانا هللصهلل هللفوميهللسدواهللال

هللصمثدددههللهددد اهلل هللوعدددمألهللا تافددديهللب ددداهللساددد هللبفددد هللالعددديسلهللمددداهلل إ هللمددديهللكدددياهللمددداهللالريعدددزهللصالمرعدددٌص
الحكمواهللصهللإحاههللالاحلهللمحفده.هللصا  اهللصشد  هللضبانتدياهللمتصاتبتدياهللف مديهللسمريلد هللآوتدواهللم تف تدواههلل

يهللتا دددد هللإحدددد اهميهللام ددددبلهللص هللتايب دددد ميههللص هللوشددددصيهللالتددددبشوحهللسور مدددديههلللكددددصاهللكددددههللمر دددديهللضبهلل آرددددً
هللسمريلدد هللآوتددواههلللكددههلل يهللسأبآروتددههللسددههللو دديبهلللفشمدد هللسور مدديهللمدديهللبمكدداهللصا  هللفيلأبانتددياهللحورئدد   مأطصرددً

هللصاح لهللمر يهللمارألهللمعتأه.هللصبضصاههللالافمينهللف هللسوياهلل ل هللكثوبلهللمر ي 
ضدديههللالرحددي  هللوهددد  هللالأددبانا هللإ اهللا تف ددد هللمايرو ددي هلللددأهللوشددديهللباهللوصأدديه هللإحددد اهميهللبشددص هللمددداهلل

صضديههللالكدصاشهللفومديهللرأفدههللهلل.(81) هللفد هللب سديبهللا حدي هللإ اهللا تف د هللمايرو ديوام بلههللكميهلل هللوصأيههلل لد
يهللوكددي هللوعددأط يههللصهدد اهلل وددبهللمددبب  هلل العددوصطأل هللضدد هللتددبشحهللإحدد لهللالأددبانتواهللرفددألهللام ددبلهللتبشوحددً

صماهللالماي بواهللاليدرأوطألهللفد هللب دصانهللالسوديا هللارفدأهللباهللالأدبانتواهللهلل(82)ماهللكًاهللمر ميهللمتصاتب.هلل
هلل(83)لهللكياهللل ميهللحكأهللا وتواههللكميهللهصهللمابص هللرر هللالافمين.هللإ اهللظ بهللتايب  ميهللف هللآو هللصاح 

ميلد هللرفدألهللضدبانلهللمفد هللودصأهللالد واصلأ هلل ط هللالافمينهللاساهللشبوبهللالطسب هللفد هللت  دوفههللضدبانلهلل
فأيه هللوصبصلألهللالت صوفواهللسي و هللصب حهللالأدبانتواهللفد هللالدتاصلهللهلل(84)صهميهللضبانتياهللمتصاتبتياوصأهللال وا

فددِ (هللسمارددألهللالمفدد  هللماهللفدد هللاإلضددبابهلللددههللسددي ر با هللرردد   هللالت صوددههللامصههللصهدد هللضددبانلهلل مدداهللضددببهلل)م 
 

بحرر (، ال4/449(، نهايرة السرول، )5/406(، نالمحصرول، )1/139(، المستصرفى، )1/657( انظر: شرح اللمع، )79)

 (. 2/405(، شرح جمع ال وامع، )6/133المحيط، )

 (. 2/89(، كشف األسرار للنسفي: )2/12(، أصول السرخسي: )3/120( انظر: كشف األسرار للبخار )80)

 (. 3/243( انظر: إعراب القرآن للنحا  )81)

 (. 1/122( انظر: معترك األقران )82)

 (. 2/7( انظر: أضواء البيان )83)

( 77الكسررائي )مالررم يرروم الرردين( نقرررأ البرراقون بديررر ألررف انظررر: ح ررة القررراءات البررن زن لررة )ص: ( قرررأ عاصررم ن84)

 (. 1/271نالنشر )
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يهلل ر ددبا  هللسيلمفدد ههللصف ددوف هلليوددي هللالمفدد هللرفددألهللالميلدد و .هللصتاأدد هللبسددصهلليدديم هللهدد اهلل(85)سيلمفدد هللإوشيسددً
الأصههللماهللالطسب هللصماهلل وب هللفأيه هللوض هللبكثبهللالم در صاهللفد هللالأدبانا هللصالت يعدوبهللمداهللالكداأهللفد هلل

إاهللسا د أهللوسديل هللفد هلل لد هللإلدألهللحد هللوكدي هللوعدأطهللصشدههللالأدبانلهللهللالتبشوحهللسواهللهيتواهللالأبانتواهللحتدأل
هلل.(86)ام بلههللصلو هلله اهللسمحمص هللسا هللثسص هللالأبانتواو

صضدد هللبطدديههللبسددصهللحوددياهللالكدداأهللفدد هللالددب هللرفددألهللمدد ه هللمدداهللوددبشحهللسددواهللالأددبانا هللالمتددصاتبلهللصارتأدد هلل
يأ حد  أدصصالهللالفدةه هللالددَِّ  هللص اتَّهللفد هللضصلدههللتاديلألهللمد ه هللبهدههللالس دبلهللالد واهللودب صاهللضدبانلهللحمديلهللسشددبهللص ام بل

يأ هلل حدد  ِههللص ام بل هللسددِ ينلصصا  [ههللصالتدد هلل دديل هللفو دديهللالشم ددصبهللصكدداهللالأددبانتواهللمتصاتبتددياهللسحشدد هلل1الرعددين هلل]ت عدد 
م يل دد هللضصاردد هللالرحددصقهللحوددرهللضدديه هللوصمدديهلل هدد هللإلوددههللبهددههللالس ددبلهللصتددسا أهللفوددههللاليم يددب هللصاسدداهلل

صمداهللاردتال أهلللد ل هلل ودبهللرطو هللماهللامتريوهللالاط هللرفدألهللال دموبهللالمشدبصبهللإ هللس ردي لهللالشديبهلل
صوددب هلل»صبمدديهللضددصههللاسدداهللرطودد  هللهلل... ددحوح هللسددههللال ددحوحهللمدد ه هللالكددصفوواهللفدد هلل لدد هللصبرددههللوشددصي

فشعديبلهللضسوحد هللمردههلل هللتفودلهللسحيلدههللص هللسط ديبلهلللعديرههللإ هلل«هللرر  هلله  هللالأبانلهللماهللالمارألهللصش ديا
...هللنهللال دحيس رم هللإلألهللضبانلهللمتصاتبلهللراهللبعصههللا هللءهللضببهللس يهللعف هللامم هللصات دف هللس كديسبهللضدبَّا

صلأهللوأدببهللحمديلهللحبفدًيهللمداهللكتدي هللا هللإ هللسد ثبههللصكدياهللهلل...رم  هللإلألهللب هيهللسي نهلل طبهلللههللف هلل هره
يهللثأد هللفد هللالحد ورو .هللصرفددألهلل لد هلل هللوشدصيهللالتدبشوحهللسدواهللالأدبانا هللالمتددصاتبلهلل(87)حمديلهلل ديلًحيهللصبردً

كداهللبصهللتسأدألهللكميهلل هللوشصيهللالتبشوحهللسواهللا وتدواهللالم تف تدواهللسدههللو ديبهلللفشمد هللسور مديهللمتدألهللمديهللبم
م لصههللكههللآو هللرفألهللح  .هللصض هللح ب هللإمكيرود هللصضدصوهللالتاديببهللسدواهللالأدبانا هللالأبآرود هللفد هللرد لهلل

هلل صبهللصع صب هيهللم هللالتمثوههللصطبلهللالافمينهللف هللالشم هللسور ي 
فدديرتيلصاهللالرعددينهللفدد هللصمثدديههلل لدد هللضدديههللتادديلأل هللأوال: التعللارض بللين القللراءتين المتللواترتين: 

هلل(88).هللف  هللضصلدههللوط دباهللضبانتدياهللمتصاتبتديا.هلل222عصبلهللالسأبل هللهللالمحوبهللص هللتأبسصهاهللحتألهللوط با
باإحدد اهميهللسعددكصاهللالطددينهللالم   دد هللص ددأهللال ددينهللهكدد اهلل صام ددبلهللستيدد و هللالطددينهللصال دددينهللهللوطل ددص

ههللصضد هللا تفد هللالافمدينهللفد هللت عدوبهيهللكمديهللتأد أهللسردينهللرفدألهللتاد  هللالأدبانل.هللوطَّ دَّبام تصحتواهللهكد اهلل
لأدبانهللا تفد هللبهدههللالافدأههللفد ه هللالشم دصبهللإلدألهللباهللالحديئبهللضيههللاليصكير  هللوهللصسعس هللا دتا هللا

صضيههللبسصهللحرو د هللصبسدصهللوصعد هللصمحمد  هللإاهللارأطد هللهلل...طنهيهللليصش يهللحتألهللتتط بهللسيلمين هللوحههللصهلل
اهللكدياهللارأطيردههللضسدههللالايدبلهلللددأهلل  م ديهللساد هللم دألهللريدبلهللبودديأهللشدييهلللدههللباهللوط هديهللضسدههللالغعددهههللصا 

 
 (. 1/65( انظر: جامع البيان للطبر  )85)

 (. 70( انظر: إبراز المعاني من حرز األماني ألبي شامة )ص: 86)

 (. 3/499( انظر: البحر المحيط )87)

 (. 1/293القراءات السبع لمكى )( أنظر: الكشف عن نجوه 88)
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صلددألهللباهللوأدديه هللإاهللا هللعددسحيرههللشاددههللصامهلل...وشدديهللحتددألهللتغتعددههللبصهللودد  ههللرفو دديهللصضدد هللال ددال
لفحدددههلل ددديوتواهللكمددديهللتأت دددوههللالأبانتدددياههللإحددد اهميهللارأطددديوهللالددد أهللصام دددبلهللالتط دددبهللمردددهههللصالغيوددد هلل
ام بلهللميتمف هللرفألهلليوي لهللرفألهللالغيو هللامصلألههللفوشد هللالم دوبهللإلو ديههللصضد هلل ههللرفدألهللباهللالغيود هلل

و ود هللباهللالماتسدبهللا  تعديههللهللفد اهلل لد هللفد  اهللتط دباام بلهللهألهللالماتسبلهللضصلههللتايلألهللسا هلل ل هلل
ضدد هللتأددببهللباهللالأددبانتواهللسمريلدد هللا وتدددواههللفكمدديهللبرددههللوشدد هللالشمدد هللسددواهللا وتدددواهللهلله هللارأطدديوهللالدد أ.

هلل.(89)الميتمف هللإح اهميهللرفألهلليوي لهللسيلامههللستف هللاليوي لههللك ل هللوش هللالشم هللسواهللالأبانتواو
ألهللتادديلأل هللضدديههللا هللثانيللا: التعللارض بللين القللراءة المتللواترة والقللراءة الشللاُة:  فدد  يِفظصصاهللر  حدد 

ِلهللاللصصعلط أل ا  ف ص اِ هللص ال َّ يِرِتوا هلل ال َّ ِههللضد  ضصصمصصاهللِلفدَّ يِئيد   هلليصههلل238السأدبل هلل]ص  ل ألهللر  صل هللمد  هللب سدِ هللودصصرص   ال [ههللرد 
يِئي  صهللالرس هلل تلِر هللر  هللالفَّهصهللر رل د ي-ههللب رَّهصهللض يه  هللب م ب  ً يههللض يلد  ل هلل-ب ِ    ح  هللل  د يهللمص دل تدص   هللب كل هللهللب ال ِإ  اهللس ف غدل  

و   هللف آِ رق  هلل ا ِلهللاللصصعلط أله ِ ِ هللا ل ف ص اِ هللصال َّ ف ألهللال َّ يِفظصصالهللر  هللح  فد  ل يهللس ف غلتص د يهللآ  رلتص د يههللف   مل ههللضيه هللف ف مدَّ
يِرِتو ِههللضدد  صاهللِلفددَّ ضصصمددص ِبههللص  ا ِلهللاللا  ددل ط ألههللص  دد  عددل اِلهللاللصص ف ص اِ هللص ال ددَّ ألهللال ددَّ فدد  يِفظصصاهللر  هللحدد  فدد  َّ هللر  ههللض يلدد  ل ا 

هللب عصصِههللالفَِّههلل يِئي  ص هللع ِمالتص  يهللِمال هلل.(90)ر 
هللالفَّهصهللر رل  ي-صراهللر يِئي   هللهلل هللهلل-ب ِ    ِ هللالرَّسدِ ق فد ألهللر  دل ِههللر  ِ هللامل صَّ بل ف ألهللاللحد  نصه يهللر   هللض يل  ل هللوكصرَّيهللر ألب 

ِلهللاللا  لهلل ا  ِلهللاللصصعلط ألهللص    ا  ف ص اِ هللص ال َّ ف ألهللال َّ يِفظصصاهللر  ()ح  ضصصمصصاهللِلفَِّههللض يِرِتوا  ِبهللص 
ِ هللهلل(91) ب ان ِلهللر سدل فدِ هللضدِ ص 
ِب( ِلهللاللا  دددل ا  ط ألهللص  ددد  عدددل ِلهللاللصص ا  ألهللال دددَّ فددد  ف ص اِ هللص ر  ألهللال دددَّ فددد  يِفظصصاهللر  ِه هلل)حددد  ِلهللهللصيودددي لهلل.(92)الفدددَّ ا  ]ص  ددد 

ِب[ هللفدد هللتح ودد هللالمأ ددص هلل-بحم ددأهللا هللتادديلأل–ضددبانلهلليددي لهللصسرددينهللرفددألهلل لدد هللا تفدد هللال أ ددينهللهللاللا  ددل
سيل ددالهللالصعددطألههللصضدد هللسوردد هللفدد هللمسحددرهللا حتشدديههللسدديلأبانا هللباهللالأددبانلهللاليددي لهلللوعدد هللضبآردديهللص هلل

رمدديهللوحددتيهللس دديهللرردد هللام ددصلوواهللصهردديهلل  وصشدد هللهللوشددصيهللالأددبانلهللس دديهلل هللفدد هللال ددالهللص هللفدد هلل وبهدديههللصا 
فدد هللال ددالهللالصعددطألهللصسددواهللالأددبانلهللهللاإلشمدديهتادديببهللحأوأدد هللسددواهللالأددبانلهللالمتددصاتبلهللالتدد هللم ي هدديهلل

 اليي لهللالت هللسور هللال الهللالصعطألهللصالافمينهللاحتشصاهللس  ل هللب بلهللكميهللمبهللماريهللعيسأي.
صمثدديههلل لدد هللضدديههللثالثللا: التعللارض الظللاهر بللين القللراءة المتللواترة وبللين الحللديث الصللحي : 

يأ هللتايلألهلل هللِسِههللص ام بلح  يأ هللص ا[ههللضببهللالشم صبهللسيلر  هلل1الرعين هلل]ص اتَّأصصالهللالفةه هللالَِّ  هللت ع ينلصصا  حد  صضدببهللهللم بل
يأحميلهللسيلشبهلل صظيهبهللضبانلهللالشبهللالمايب  هللحودرهللتد ههللرفدألهللشدصايهللالحفد هللسديلم فصلهلل ص ام بلح 

 هللو هللهلل-صهدد اهللم دديل هلللألحي وددرهللالرسصودد هللالددصاب لهللفدد هللمأدديأهللالر ددألهللردداهللالحفدد هللسغوددبهللا هللكأصلددههلل

 
 (. 1/286( انظر: فتح القدير ) 89)

ْصِر، )90) الل ُ اْلعل الل ُ اْلُوْسطلى ِويل صل ْن قلالل الصَّ لِيِل لِمل  (. 629(، حديث رقم)1/437( أخرجه مسلم، بلاُب الدَّ

 (. 220أبي داند الس ستاني )ص/ بن ( انظر: كتاب المصاحف، ألبي بكر91)

 (. 174مرجع السابق )ص/( انظر: ال92)
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صال دحوحهللرد أهللهلل(94)وماهللكياهللحيل دًيهللففوحفد هللسدي هللبصهلللو دم وهلل-هللهلل-صضصلههللهلل(93)تحف صاهللسآسيئكأو
صشص هللالتايببهللمطفًأيهللسور ميهللصض هلل كبهللالافمينهللبصش يهللر و لهلللفتصفولهللسور ميهللصتصشودههللضدبانلهللحمديلهلل

هللمر ي 
هللفدداهللتادديببهللهلل-ب يهللرفددألهللالأعددأهللصالمأعددأهللهددصهللا هللتادديلألههللصحورئدد   باهللوصامبحدديِأوهللضدد هللوكددصاهللم  ص ددً

 هللحفد هللا هللتاديلألهللسواهللالأبانلهللصالعر هللماهللمحدههللالردياوهللفد هللحفد هللالم فدصلهللسيمبحديأهللصلدو هللفد
س دديههللإ هللإاهلل هللتادديلألهللباهللوحفدد هللسمدديهلليددينهللمدداهللم فصضيتددهههللصفدد هللالأددبآاهللالكددبوأهللب لدد هللكثوددبلهللرفددألهلل

هللصضصوهلل ل هللك ضعيمههللتايلألهللسيل شبهللصالفوههللصاليم هللصالا بهللصال حألهللصالتواهللص وبهي.
يهللسددههللهددصهللهلل-  هللفدداهللمايب دد هللبو ددً صوشددصيهللباهللوكددصاهللال  ددبهللرفددألهللتأدد وبهللصب هللامبحدديأهللصحورئدد  

هللسواهللميهللبثستتههللالأبانلهللصبثستتههللامحي ور.هللالتصافل
صوشصيهللباهللتكصاهللوامبحيأوهللماطصًفيهللرفألهللال موبهللالمشبصبهللضسفدههللفت صودههللالعدناههللسديلبحأهللبردههللهلل-ه

رفألهللعسوههللا عتاطي هللصلو هللا عتحا .هللصه  هللري لهللكير هللمابصف هللرر هللالادب هللبر دأهللكديرصاهلل
الصاحد هللمدر أهلللر دب هللبعد ل هللهللوعت بصاهللالاط هللصالص هللماهللسا  أهللسحدلهللالدبحأهللصالأبسدألههللفوأدصه

هللسيلبحأهللباهللت اههللك اهللبصهلل هللت اههللك اههللاعتاطيًفيهلل هللاعتحاًفي.
صض هللبطيههللالافمينهللف هللا حتشديههلللأدبانلهللحمديلهللصب صاهللرفدألهللمداهللبركبهديهللصاشت د صاهللفد هللتصشو  ديهلل

صحعددس هللفدد هللهدد اهللالمسحددرهللت ددصوبهللالمعدد ل هللهلل(95)صومكدداهللمباشاتددههللفدد هللكتدد هللالأددبانا هللصالت عددوب
 هللالتايببهللالمتافأ هللسيلأبانا هللصعسههلل فا يهللصمعيل هللالافمدينهللفد هلل لد هللصلادههللفد هللصالتمثوههللسحي 

هلله اهللالغرو هللإاهلليينهللا .
 المبحث الثالث: القراءة القرآنية سبب من أسباب اختالف الفقهاء في الحكم الشرعي:

ا  ددتا هللسددواهللال أ ددينهلللددههللبعددسي هللر ودد لهللسور دديهللالافمددينهللصبل دد هللفو دديهللالم ددر ي هللرفددألهللعددسوههلل
ي هللالم ب لهللبصهلل ماهللالمسيحرهللالت هللتريصل يهللام صلوصاهللفد هللكتدس أهللص هلليد هللباهللالأدبانا هللالم ر 

الأبآرو هللعسسيهللم ميهللماهللبعدسي هللا دتاف أهللصل ديهللبثدبهللظديهبهللفد هللاعدترسيطهللالحكدأهللصتاد  هللالماردألهللص هلل
ي هللباهلله اهللض هللوكصاهللعسواهللمصيبًريهلل  تا هللال أ ينهللف هللامحكيأهللالامفو هللصضد هللسدواهللالافمدينهللهد اهلل

 هللفأدههللال دا هللصرد ص هللعدسسيهللمداهللبعدسي هللا دتا هللال أ دينهللكديساهللشديلهللفد هللمأ مد هللت عدوب هللامثبهللفد

 
 (. 3/569) –باب فى كراوية الحلف باآلباء  -كتاب اإليمان نالنذنر  -( أخرجه أبو داند 93)

 باب ال تحلفوا بآبائكم.  -كتاب اإليمان نالنذنر  -( أخرجه البخار  94)

(، الح رة ألبري 3/165(، البحرر المحريط )1/462(، الكشرا  للزمخشرر  )30( انظر: النشر في القراءات العشرر)/ 95)

 (. 4/8(، المحرر الوجيز )2/247( نالنشر )3/121علي )
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صفدد هللكتيسددههللتأبودد هللالص ددصههللبعددسي هللال ددا هللسددواهللالم عددبواههللصكددياهللهلل(96)التعدد وههلللافددصأهللالتريودده
هلل.(97)بصههللعس هلل كب هللهصهللا تا هللالأبانا .هللصك اهلل كب هللالييطسألهللف هللالمصافأي 

و تفدد هللما دديهللالمارددألهللصتكددصاهللمددنثبلهللفدد هللاعددترسيطهللصلددو هللسيل ددبصبلهللباهللكددههللضددبانلهلل هللسدد هللباهلل
الحكأهللفيلترصوهللف هللالأبانا هللالمتافلهللسيم انهللكي  تا هللف هللالمد هللمداهللحودرهللالطدصههللصالأ دبههللبصهلل
مدددداهللحوددددرهللاإلميلدددد ههللبصهللردددد م يهللفدددد هللالحددددبص ههللبصهللفدددد هللالت  ودددد هللصالتعدددد وههللصالتحأوددددلهللصالش ددددبهلل

 هللوصشددد هللا تافددديهللفددد هللالماردددألهللهللصال مدد هللصالغرددد هللصالدددبصأهللصاإليدددميأهللصاإل  ددديأهللصاإل  دددينهللف ددد اهللكفددده
هللصلو هللمشيههللالسحرهللهري.
صشددد هللا  دددتا هللفددد هللالماردددألهللورييدددصبهللالتردددصوهللفددد هللالأدددبانا هللالددد  هللهللصوص دددحهللالطددديهبهللاسدددا

فوأدددصه هللوهللإاهلللفأدددبانا هللحددديلتوا هللالحيلددد هللامصلدددأل هللا دددتا هللالأدددبانلهللالأبآروددد هللفددد هللشيرددد هللالرطدددلهلل
تعدد وههللصتحأوددلهللصش ددبهللصهمدد هللسدديلحب هللبصهللالحبكدد هللكمأدد ابهللالمدد هللصاإلميلدد هللص وبهدديهللمدداهللت  ودد هللصهلل

هللس تح ي. هللسعكصاهللالوينههللصر اس   هللص ر هللبصهللف هللشير هللتا  هللالصشص هللاإلرباسو هللمثه هللر اِس ل
صالحيل هللالثيرو  هللا تا هللالأبانلهللف هللالحبص ههللبصهللميهللرشد هللمداهللا  دتا هللفد هللالحبكدي هللصهدصهلل

تصأهللال تصأهللالرقع ين (هللص)ل م عل هلل(98)رقع ين(هللوا  تا هللال  هللو تف هللماههللالمارألهللمثه هلل) م عل
ا دددتا هللهللصضددد هللشماددد هللبعدددسي هللا  دددتا هللالتددد هللتتافدددلهللسددديلأبانلهللالأبآروددد هللفصشددد ت يهللكمددديهللوفددد  

اإلربا هللف هللالأبانا ههللا تا هللالأبانا هللف هللالصضد هللصا ستد انههللا دتا هللالأدبانا هللسيودي لهللكفمد ههلل
صعددص هللبرددببهلللسوددياهللهدد  هللامعددسي هللمسوردديهللصشددههللكصرددههللهللا  ددتا هللسعددس هللحشودد هللالأددبانلهللاليددي ل.

سسيهلللف ا هللم هللالتمثوههلللكههللعس هللسمثيههللصاح ههللصضد هللوكدصاهللا  دتا هللسعدس هللالأدبانلهللعدسسيهللمداهللع
 ددماهللردد لهللبعددسي هللكيردد هللصبانهللهدد اهللا  ددتا هللصهدد اهلللددو هلللددههللكسوددبهللبثددبهللفدديلغببهللهددصهللت ددصوبهلل

هللالمع ل هللصالتمثوههللرفو ي 
 المطلب األول: اختالف الفقهاء بسبب اختالف َعراب القراءات:

 هللعددسسيهلل  ددتا هللال أ ددينهللتادد  هللالأددبانلهللالأبآرودد هللفدد هللإرددبا هللالكفمدد ههللمدداهللالمددصاطاهللالتدد هللكيرددهلل
فصصالهللو هللصماهلل ل هللرفألهللعسوههللالمثيه هللضصههللا هللتايلأل هلل عدِ اِلهللفي ل هللِإلد ألهللال دَّ تصأل صالهللِإ  اهللضصمدل ردص هللآم    وُّ  يهللالدَِّ وا 

هللص ب بلهلل نصصِعكصأل صالهللِسبص ع حص هللِإل ألهللاللم ب اِفِلهللص امل هللص ب ولِ و كصأل صه كصأل هللِإل ألهللاللك الس واهللصصشص ف كصأل صاسداهللضدببهللرديف هللهلل[.6الميئد ل هلل]شص
يهللرفدددألهللالمغعدددصههلل رددديمبهللصح دددصهللرددداهللري دددأههللصالكعددديئ ههللصواأدددص هلل)صببشف كدددأ(هللسيلر ددد هللرط دددً

يهللرفدددألهللالممعدددصحهلل)بنصعدددكأ(هللهلل(99))صشدددصهكأهللصبوددد وكأ(هللصضدددباهللسددديض هللالايدددبلهلل)صببشِفكدددأ(هللسددديلشب رط دددً
 

 (. 1/12( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزى )96)

 (. 4/120( انظر: الموافقات للشاطبى )97)

 (. 1/51( انظر: التحرير نالتنوير )98)

 (. 98( انظر: التيسير في القراءات السبع، للداني، )ص/99)
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يهللرفددألهللالمغعددصههللت ودد هللصشددص هلل عددههللالدد بشفواهللفدد هللالص ددصنههللصظدديهبهللضددبانلهللفأددبانلهللالر دد هللرط ددً
الشبهللصشص هللمعحهللالبشفواهللف هللالص صنهللمر يهللرط هللرفألهللالممعصحهللفصضد هللال دا هللسدواهللال أ دينهلل

هللف هللحلهللالبشههللبهصهللالغعههللبصهللالمعحهللرفألهللبضصاه 
صشص هلل عههللالدبشفواهللفد هللالص دصن.هللضديههللسدههللبكثدبهللالعدف هللصهدصهللمد ه هللالحر ود ههللهللالقول األول:

ههللاإلشمدددديوهللرفددددألهلل لدددد صالميلكودددد ههللصاليدددديفاو ههللصالحريسفدددد هلل...ضدددديههللاإلمدددديأهللالأبطسدددد  هللوهلل.(100) ههللصرصأددددِ
ا تفددد هللال دددحيس هللصالتددديساصاههللفمددداهللضدددببهللسيلر ددد هللشادددههللهلل-فددد هللببشفكدددأهلل-صسحعددد هللهددد  هللالأدددبانا 

الايمهوهللفي عفصاوهللصسردألهللرفدألهللباهللال دببهللفد هللالدبشفواهللالغعدههلل صاهللالمعدحههللصهد اهللمد ه هللالشم دصبهلل
.هلل(101)ههللصالدايأهللمداهللضصلدههللفد هلل ودبهللمديهللحد وروهلل-صالكيف هللماهللالافمينههللصهصهللالثيس هللماهللفاههللالرسد 

هللصضصههللبكثبهللامم .هلل-ب  هللا هللرر أهلل-ههللصرمههللال حيس (102)صونو  هللالعر هللالييئا 
صشددص هللمعددحهللالددبشفواهللفدد هللالص ددصن.هللضدديههللسددههللساددبهللالعددف ههللصهددصهللمدد ه هللهللالقللول الثللاني:

هلل(103)اليوا ههلل
ههلل(104)الطسدب الت ووبهللسواهللالغعههللصالمعح.هللصهدصهللضدصههللمحكد هللرداهللاسداهللشبودبهللهللالقول الثالث:
ص هللو   هللميهللف هللهد واهللالأدصلواهللمداهللالعدأصطهللالدسطااهللإلسطيلدههللضدبانلهللمدصاتبلهللهلل(105)ص ان هللالظيهب 

 
(، شررح معراني 1/184(، نالمدنري)24/255(، نالتمهيرد البرن عبرد البرر)1/37مصنف البن أبي شيبة: )( انظر: ال100)

 (. 1/476(، نالم موع)2/59(، األم )1/306(، نمواوب ال ليل)1/8(، نالمبسوط)1/39اآلثار)

 (. 6/91( انظر: ال امع ألحكام القرآن، )101)

 (. 1/44ين نال يمسح على القدمين، )( البخار : الصحيح، كتاب الوضوء، باب غسل الرجل102)

(، نجررامع البيرران عررن تأنيررل آ  القرررآن 1/35( كعكرمررة، نالحسررن، نالشررعبي. انظررر المصررنف البررن أبرري شرريبة)103)

 (. 1/476(، نالم موع)1/306(، مواوب ال ليل)2/56(، نالمحلى)8/195)

قررول بعررد نجرروب غسررل القرردمين فرري (. نقررد اشررتهر ال1/184(، نالمدنرري)1/278( انظررر: المنتقررى شرررح الموطررأ)104)

الوضوء عن ابن جرير نلكنه لم يثبت عنه نال يوجد في شيء من كتبره حترى نلرو نسربه إليره ابرِن حرزم نأبرو المظفرر 

السمعاني نالبدو  نابن العربي نابن رشد نغيروم. بل الذ  يظهر من كالم الطبر  في تفسريره ورو القرول بالدسرل 

القررول عنرردنا فرري ذلررم، أن ه عررز ذكررره أمررر بعمرروم مسررح الرررجلين بالمرراء فرري  ال بالمسررحق قررال: ل نالصررواب مررن

الوضوء، كما أمر بعمروم مسرح الوجره برالتراب فري التريمم. نإذا فعرل ذلرم بهمرا المتوضرق كران مسرتحقا اسرم لماسرح 

م مقام اليد عليهمرا. غاسلل، ألن لغسلهمال إمرار الماء عليهما، أن إصابتهما بالماء. نلمسحهمال إمرار اليد أن ما قا

(. فالظاور أنه يريد تخريج قرراء  الخفرع علرى 8/198فإذا فعل ذلم بهما فاعل فهو لغاسل ماسحلل جامع البيان )

النصب، الشتمالها على معنى زائد اذا المسرح أعرم مرن الدسرل  بمعنرى أن كرل غاسرل ماسرح نال عكرة. نقرد نفرا ورذا 

منهم ابرن القريم حيرث: لنأمرا حكايتره عرن ابرن جريرر فدلرط بري ن، نورذه القول عن ابن جرير الطبر  بعع المحققين 

، مرن  ه يكرذ ب ورذا النَّقرل عليره، نإنَّمرا دخلرت الشربهة: ألنَّ ابرنل جريرر القائرلل بهرذه المقالرِة رجرل  آخرر  كتبُه نتفسريُره كلر 

يعة نفرنِعهملحاشرية ابرن القريم علرى الشيعة، يوافقُه في اسِمه ناسِم أبيه، نقد رأيت له مؤلفاٍت في أصوِل مذوِب الشر  

نبعضرهم ينقرل عنره أنره كران ي يرز مسرح “(. نكرذلم الرذَّوبي حيرث قرال فري ترجمرة الطبرر : 1/142سنن أبي داند)

(. نقرال ابرن كثيرر: لننُسرب إليره أنره كران 14/277الرجلين في الوضوء، نلم نر ذلم في كتبرهل سرير أعرالم النربالء)

الوضوء، نأنه ال يوجب غسلهما، نقد اشتهر عنه وذا، فمن العلمراء مرن يرزعم أنَّ ابرن  يقول ب واز مسح القدمين في

لل عليه كالُمه في  وون أبا جعفر وذا عن وذه الصفات. نالذ  ُعو  جرير اثنان: أحدوما: شيعي نإليه ينسب ذلم، نينز 

هُما، نلكنَّه عبَّ  ر عن الدَّلِم بالمسحِ، فلم يفهم كثيرر  مرن النرا  التفسير أنه يوجب غسلل القدمين، نيوجُب مع الدسِل دلكل

، نوو الدَّلم ه نقلوا عنه أنَّه يوجب الدسلل نالمسحل  . )14/849البداية نالنهاية ) ” نه أعلم مرادله، نمن فهم مرادل

 (. 1/278( انظر: المنتقى شرح الموطأ)105)
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صتدبشوحهللضددبانلهللال  ددبهللرفددألهللضددبانلهللالر دد هللصضدد هللسوردديهللإشمدديوهللالافمددينهللرفددألهللردد أهللشددصاي .هللكمدديهللباهلل
هللمدداهللرأددههللرددر أهللإمدديهللبر ددأهللتباشاددصاهللررددههللبصهللبر ددأهللررددصاهللسيلمعددحهللالغعددههللال  ودد .هللصالعددر هللالرسصودد 

هللضدديههللاليددصكير  هللوصبمدديهللهللالمبصودد هللردداهللالعددف هللال دديلحهللفدد هللشددص هللالغعددههللمت دديفبل.هللصا ثدديب ضدد  ل ص 
المصشسصاهلللفمعحهللصهأهللاإلميمو هللففأهللو تصاهللم هللم يل ت أهللالكتي هللصالعر هللالمتدصاتبلهللضدصً هللصفادًاهللسحشد  هلل

هلل.)106(روبلههللصشافصاهللضبانلهللالر  هللرطً يهللرفألهللمحههللضصله هلل)هللسبنصعكأ(وهلل
صمددب  هللهلل(107)لشمدد هللسددواهللالغعددههللصالمعددحهللصهددصهللمدد ه هللساددبهللالظيهبودد وشدد هللاهللالقللول الرابللع:

هدد اهللالأددصههللريئدد هللإلددألهللالأددصههللسغعددههللالددبشفوا هللمر ددأهللوصشسددصاهللالغعددههلللفددبشفواهللإ هللبر ددأهللو تف ددصاهلل
هللما أهللف هلليوي لهللإمبابهللالو هللرفألهللالبشفوا هلللوكصاهللآتًويهللسظيهبهللضبانلهللالشب.

عدر هللالرسصود هللسوَّرد  هللالمدبا هللسيلمعدحهللباهللالهللصض هللصشههللالافمينهللضبانلهللال  بهللسا لهللتصشو ي هللمر دي 
صالغعددههللفشاددههللالمعددحهلللاسدد هللال  ددواهللسيددبصط ميهللصشاددههللالغعددههللرفددألهللالحيعددبهللالدد  هلللددأهللوفددس هلل

هلل(109)ههللصس ددد اهللتكدددصاهللكدددههللضدددبانلهللشدددين هللسحكدددأهلليدددبر هلللحيلددد هللم تف ددد هللرددداهللام دددبل.هلل(108)ال ددد 
ضدبانلهللهللإحد اهميهللبثستد هللميدبصرو هلل عدههللالدبشفواهللصهدألهلل(110)ف يب هللالأبانتياهللهريهللسمريل هللا وتدوا

بثستددد هللميدددبصرو هللالمعدددحهللرفدددألهللال  دددوا.هللصالمدددبا هللهلل-صهدددألهللضدددبانلهللال  دددبهلل-الر ددد ههللصام دددبلهلل
سيلمعددحهللرفددألهللضددبانلهللال  ددبهللهددصهللالغعددههللال  ودد هللضدديههللاسدداهللض امدد هللوهللصوحتمددههللبرددههللببا هللسيلمعددحهلل
الغعههللال  و .هللضيههللبسصهللرف هللال يبع  هللالاب هللتعم هلل  و هللالغعههللمعحيههللفوأصلدصا هللتمعدح هلل

هلل.(111)لف ال.هللب هللتص   هللو
صف هللِ كبهللالمعحهللرفألهللالبشفواهللترسوههللرفألهللضف هلل د هللالمدينهللرفدألهللالدبشفواهللفد اهللالعدب هللواتدي هلل
فو مدديهللضدديههللاليم يددب هللفدد هللالكيددي هللباهللالعددس هللفدد هلل كددبهللالغعددههللصالمعددحهللفدد هللامبشددههللسحعدد هلل

ضق هللاإل ص  هللالر دد هللصالشددبههللهددصهللتدد  صضدد هللصشددههللساددبهللهلل.)112(عددبا ههللماهللامبشددههللم ظ رددَّ  هلللدد ل ضبانتدد  ل
هللالافمددينهللضددبانلهللال   ددبهللس ر دديهللماطصفدد هللرفددألهللالغعددههللصلكر دديهلل   دد هلللفمشدديصبلهللكمدديهللضدديلصاهللشحددبص

ههللصاعتي  صاهلللههللسيصاه هلليابو  إلألهلل وبهيهللماهللالتصشو ي هللالتد هلل كبهديهللالافمدينهللهلل.(113)  هلل ب  
هللف هللكتس أهللصبكت  هللسميهلل كبهللفسههللوح ههللالمأ ص .

هلل
 

 (. 1/190( انظر: نيل األنطار، للشوكاني، )106)

 (. 1/351(، نفتح البار )1/476(، نالم موع)78 /1لعلماء)( انظر حلية ا107)

 (. 1/30( انظر: النشر)108)

 (. 98( نالتيسير )ص: 242(، السبعة )ص: 1/141( نمناول العرفان )1/29( انظر: النشر )109)

 (. 1/419( انظر: تفسير بحر العلوم )110)

 (. 1/186( انظر: المدني)111)

 . (1/579( انظر: الكّشا  للزمخشر  )112)

 (. 1/406( انظر: الكشف لمكى )113)



 د.محمد بن فهاد القحطاني 

 

 664 مجلة بحوث كلية اآلداب  

 حكم الفقهي:المطلب الثاني: الوقف واالبتداء في القراءة القرآنية وأثرن في اختالف ال
 يدد هللباهللسددي هللالصضدد هللصا ستدد انهللمدداهللالافددصأهللالتدد هللوعددتاياهللسددههللرفددألهللف ددأهللكدداأهللا هللصت عددوبهلل
صشص هللالماير هللالأبآرو  هللفبسميهللوأ هللالأيب،هللرفألهللمصطاهللوحوههللمادههللالماردألهللبصهللوستد ،هللمداهللمدصطاهلل

هللفوحوههللماري هللصوغوبهللمبا  .
هللالرسدد هلل ب  وطدد هللا هللصبعددصلههللفأدد هلل لدد هللال طودد هللالدد لهلل طدد هللسددواهللو وددههللضدديئًا هللمدداهللهللصلأدد هللر دد 

 هلل-هلل-بيدد ههللصمدداهللوا دد مي.هللثددأهللصضدد هللرفددألهللووا دد ميوهللثددأهللضدديههللفأدد هلل ددصل.هللهردديهللضدديههلللددههللالرسدد هلل
ص ل هلللأسحهللل ظههللف هللصض هههللإ هلل فطهللاإلومدياهللسديلك بهللفد هللإوشدي هللالبيد هللهلل(114)وسئ هللال طو هللبر و

ل مددديههللصكدددياهللحأدددههللباهللوأدددصههللصا دددًا هللصمددداهللوا ددد ميهللفأددد هلل دددصل.هللبصهللوأددد هللرفدددألهللوفأددد هللبيددد وهللثدددأهلل
هللالزوهللف  اهلل لوههللصا حهللرفألهللصشص هللمباريلهللمحههللالصض .هلل.ر هللسا هلل ل هللوهللصماهللوا  مي.وعت 

يهللبهمود هللمابفد هللالصضد هللصا ستد انهللصبثدب هلل صض هللسوَّاهللالافمينهلله اهللامثدبهللحودرهللضديههللال  يضعدألهللمسوردً
فدد هللسوددياهللالمارددأل هللوصمابفدد هللالصضدد هللصا ستدد انهللمت كدد هلل يودد هللالت كودد ههللإ هلل هللوتسددواهللمارددألهللكدداأهللا ههلل

بكمههللصشههللإ هللس ل ههللفبسميهللضيب،هللوأدببهللصوأد هللضسدههللتمديأهللالماردألههللفداهللو  دأهللهدصهللمديهللوأدببهللصوتأهللرفألهلل
صماهللوعماههللك ل ههللصو ص هللسعس هلل ل هللميهللمشفههللوأببهللكتي هللا هللتايلألههللص هللوظ بهللم هلل لد هللصشدههلل
اإلرشدييههللسدههللبسمدديهللوص  دأهللمدداهلل لد هلل وددبهللالماردألهللالمددبا ههللصهد اهللفعددي هللرظدوأههللصل دد اهللارتردألهللسافمددههلل

المطصلدد هللصالمتصعددط هللهلل(115)ههللسددههللالمتأدد مصاهللصالمتدد  بصاههللصبل ددصاهللفوددههللمدداهللالدد صاصواصتافومدهههللصالامدد
صالم ت بلههللمديهلل هللواد هللكثدبلههللصمداهلل هللوفت د هللل د اههللصوأد هللبوداهلليدينههللفأد هلل دبلهللاإلشمديوههللصحدي هلل

هلل(116)راهللإتأياهللالأبانلهللصتميأهللالتشصو .هلل
ي هللوفد هللمابفد هللالصضد هللصا ستد انهللالد لهلل صرد ههللالافمدينهللتسودواهللماديرألهللصضيههللالع يصلهللف هللت كو هلل لد هللبو دً

ظ دديبهللفصائد  ههللصسددههللوت ود هللالغددصصهللرفدألهلل بب هللصفبائدد   صضد هللا تدديبهللهلل...الأدبآاهللالاظدوأههللصتابودد هللمأي د  ههللصا 
الافمينههللصبئم هللالأدبانهللتسودواهللماديرألهللكداأهللا هللتاديلألهللصشافدصاهللالصضد هللمرس دًيهللرفدألهللالماردألهللصم  دًاهللسا دههلل

هلل.(117)صوت حهللمر يههللال  او وهللراهللسابههللصس ل هللتف هللالتاصلههللصوح ههللال  أهللصال باو ه
صلأ هللضعأهللرفمينهللالأبانا هللالصض هللصا ست انهللإلألهللبضعيأهللر لهلللدو هللهد اهللمحدههللسعدط يهللصعدص هللبكت د هلل
سد كبهللمثدديههللصاحدد هلللتاد  هللالأددبانا هللصا ددتا هللالصضدد هللصا ستد انهللصبسددواهللامثددبهللال أ د هللالمتبتدد هللرفددألهلل لدد هلل

 هللالااضدد  هللوضد هللوكددصاهللالصضدد هللضدديههللالعدوصط هللمسوردديهللهد هللصكود هللكددياهللعدسسيهللمدداهللبعدسي هللا ددتا هللال أ دين.

 
 (. 2010باب تخفيف الصال  نالخطبة برقم ) -كتاب ال معة  -( أخرجه مسلم 114)

 ( أفرده بالتصنيف جماعة من العلماء منهم أبو جعفر النحا  نابن األنبار  نالزجاجي نالداني نغيروم. 115)

 (. 128( انظر: تنبيه الدافلين )ص/116)

 (. 2/553ء  )( انظر: جمال القرا117)
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ربا ههللصضبانلهلل وبهللتيأهللرفألهللآ بوتيًميهللف هللت عوبههللصهلل صماهللاممثفد هللرفدألهلل لد هللمعد ل هللحكدأهللضتدههللهلل.(118)ا 
يللا ولِاهلل المعددفأهللسيلدد مألهللام ددههللفدد هلل لدد هللضدديههللتادديلأل  هللسددِ ولا  يلرَّ لِ هللص اللادد  هللسددِ هللالددرَّ ل   هللِفو دديهللب اَّ ولِ أل فدد  ك ت سلردديهللر  ص 

هللِسيمل رلِ هللص هلل هللِض يص هللص امل رل   صح  هللص اللشصبص هللِسيلعقاق ص صِاهللص العقاَّ هللِسيمل ص صا  هلل.[45الميئ ل هلل]امل
صضدد هللتادد   هللالأددبانا هللفدد هللهدد  هللا ودد هللصا تف دد هللمددصاطاهللالصضدد هللصا ستدد انهللممدديهللكددياهلللددههللامثددبهللهلل

هلل كيلتيل ف هللاعترسيطهللالحكأهللال أ  هللالمتافلهللسي و هللصه هلل
صري أهللصامرمدشهللصحمديلهللصوشدصيهللت  ود هللالر  هللف هللشموا يهللرفألهللالاط .هللضببهللس يهللريف هللهلل-هلل1

هلل)با(هللصبف هللالكههللسي ست انهللصالاط .
هللسر  هللالكههللإ هللالشبصح.هللضببهللاساهللكثوبهللصاساهللريمبهللصبسصهللرمبصهللصبسصهللشا ب.هلل-هلل2
هلل.(119)صبسصهللرسو هلل سيلبف هللفو يهللكف يهللضببهللس يهللالكعيئهلل-هلل3
هللثارهللصهأل هلل هللصتصشوههللضبانلهللالبف هلله  هللكميهلل كبهيهللالأبطسألهللرفألهللش ي  
هللست انهللصال سب.سي هلل-هلل1
هللماهللالمارألهللضفريهللل أ هللالر  هللسيلر  .«هللباهللالر  »رفألهللالمارألهللرفألهللمص  هللهلل-هلل2
ضيههللاليشيه هللوكصاهللرط ديهللرفدألهللالم دمبهللفد هللالدر  هللماهللال دموبهللفد هللالدر  هللفد هللمص د هللهلل-هلل3

هلل.(120)بف هللماهللالتأ وبهللباهللالر  هللهألهللم  ص لهللسيلر  
هللصضل  يا هللصم هللا تا هللالأبانا هللبثبهللف هللالصض هللحورهللظ بهلللريهللباهللهري 

رفددألهللضصلددههلل)باهللالددر  هللسدديلر  (هللصهدد اهللكدداأهللتدديأهللسددر  هللصا عددتئري هللسأصلددههلل)صالاددواهللهللأولهمللا:
هللسيلاوا(هللصس يهللضببهللبسصهللرسو هللصالكعيئألهللكميهللبعف  .

الصضدد هللرفددألهللضصلددههللتادديلألهلل)صالعدداهللسيلعددا(هللصا عددتئري هللسأصلددههلل)صالشددبصحهللض دديص(هللهللثانيهمللا:
هلل ب.صس يهللضببهللاساهللكثوبهللصاساهللريمبهللصبسصهللرمبصهللصبسصهللشا

صهرددديهللوظ دددبهللباهللالصضددد هللصا ستددد انهللفددد هللبحددد هللالدددصض واهللالمددد كصبواهللوشادددههللهددد اهللال طدددي هللمصشدددههلل
لامصأهللامم هللصو بههللال طي هللراهللكصردههللإ سديباهللسمديهللكدياهللمداهلليدبوهللمداهللضسفرديهللررد هللمداهللوأدصههللسد اهلل

هلليبوهللماهللضسفريهلللو هللسيبوهلللري.
 هللصمداهللضدببهللسديلبف هللصض هللسوَّاهللاساهللالمر بهلله اهللامثبهللف هللاعترسيطهللالحكأهللفأيههللمبشحيهللضبانلهللالبفد 

شاددههلل لدد هللاستدد انهللكدداأهللحكددأهللفدد هللالمعددفمواههللصهدد اهللب ددحهللالأددصلواههللص لدد هللبر دديهللضددبانلهللبعددصههللا هلل
صكدد اهللمدديهللسادد  .هللصال طددي هلللفمعددفمواهللهلل-سبفدد هللالاددواهلل-«هللصالاددواهللسدديلاوا»ا هللرفوددههللصعددفأهللهلل ددفأل

 
 (. 133(، تنبيه الدافلين )ص/1/87( انظر اإلتقان )118)

 (. 125 /6( انظر: تفسير القرطبى )119)

(، أحكرررام 409 /1(، الكشرررا  للزمخشرررر  )147 /6(، تفسرررير رنح المعرررانى)125 /6( انظرررر: تفسرررير القرطبرررى)120)

 (. 271 /1القرآن للشافعى)
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مواهللبمبصاهللس د ا.هللصمداهلل دصهللالشدبصحهللسديلبف هللفافدألهللالأطد هللممديهللضسف ديهللصا عدتئري هللس ديهللكد اهللالمعدف
هلل.(121)بمبصاهللس  اهلل ي  هللصميهللضسفههلللأهللوصاش صاهللسهو

فدديلصض هللهردديهللكمدديهللضفردديهللبثددبهللفدد هللالحكددأهللال أ ددألهللفشاددههللالحكددأهللو ودد هللاممددبهللصهدد اهللمصافددلهلللأددصههلل
هللالحر و هللصوش هللاتسيرههللس  هللماهللإفي تههللاإل سيبهللراهلليبوهللماهللضسفري.

 المطلب الثالث: اختالف القراءة بزيادة حرف أو كلمة:
اهللالأددبانا هللالأبآرودد هللا  ددتا هللسيوددي لهللحددب هللفدد هللالكفمدد هللبصهلليوددي لهللمدداهللبصشددههللا  ددتا هللسددوهلل

كفمد هللثددأهللتكددصاهللهد  هللاليوددي لهللعددس هللفدد هللا دتا هللالمارددألهللصاعددترسيطهللالحكدأهللال أ دد هللصاممثفدد هللر ودد لهلل
هللف هللضصلههللا هللتاديلأل هلل هللل  دصهللمر يهللت عوبهللالم َّ تصأل هللف ب  دل ضد  ل هللص  صهصاَّ ِههللب اهللت م عدُّ اهللض سدل هللمدِ صهصاَّ اهللط فَّألتصمدص هللص اِ  اَّ

صالهللب ضدددلهلل يِحهللص ب اهللت ال دددص ِ ِ هللرصأدددل  لصهللالرقكددد  ِ  هللِسوددد  هللالدددَّ ص  هللو ال دددص هللب صل صا  هللإ  َّهللب اهللو ال دددص تصأل يهللف ب  دددل هللمددد  ً هللف ِر دددل ص هللف ِبو ددد  ب  ص
هللس ِ وب هلل هللالفةه هللِسم يهللت الم فصصا  هللِإاَّ هللس ولر كصأل ه  هلل[.237السأبلهلل]ِلفتَّألص لهللص   هللت رع صصالهللالل   ل

(هللرفدألهللضددبا:توا ا تفد هللالأدبةانهللفدد هلل)هلل صهصاَّ هللهللت م عدُّ أقهللالتدَّيِنهللص ب لددِ   هللِس دد  فد    ههللص    يِئ ُّ ي لصهللص اللِكعد  مددل ضد ب ب هللح 
وِأهلل صهصاَّهللس اددل  هللاللمددِ ثدد  هلِلهلل.تصم يعددص هللفددِ هللالثَّا  ِبهللب لددِ   وددل هلل   ال يِنهللمددِ تلِحهللالتددَّ هللِس دد  يضصصا  ب ب هللاللسدد  صسرددألهللال أ ددينهللهلل.(122)ضدد 

 دديهللالم ددبهللكدديماهللبأهلل تهللص لدد هللسرددينهللرفددألهللا ددتا هللرفددألهلل لدد هللمعدد ل هللالمطفأدد هللضسددههللالدد  صههللهددههللل
هللهرديهللسماردألهلل الأبانتواهللصت عوبهللمارألهللالم هللفماهللارتسدبهللضدبانلهللامكثدبهللمداهلل ودبهللبلد هللفعدبهللالمد َّ

ي  هللالأب هللصمرههللضصلههللتاديلأل هلل هللِمعد  هلل   يِلهللب اهللت أدصصه  ود  هللفدِ هللاللح  هلللد    ِ اَّ ههللوارد هللصا هللبرفدأ هلل هللضدصب ههللفد 
فأديههللإاهللالم دبهللوشد هللسمشدب هللالد  صههللهلل(123)يعد ههللوارد  هللضبوسد .هللصتأصه هللسور هللصسواهللفااهللبحدأهللم

صهصاَّهللصمدداهللارتمدد  هللرفددألهللضددبانلهللحمدديلهللصالكعدديئ هللسيوددي لهللاملدد هللهللصلددصهلللددأهللوشيما ددي. فعددبهللهللتصم يعددص
هللا  دبهللسيلشمديوهلل التمي هللماهللالم يرف هللالت هللتكدصاهللسدواهللاثردواههللماهللكدههللصاحد هللمداهللالديصشواهللومد ة

هللف صش هللر  هللالم بهللالم بصب.
 هللرفدألهللعددسوههللاإلشمديههللرفددألهللالرحدصهللالتدديل  هللا تفد هللال أ ددينهللفدوماهللطفددلهلليصشتددههللصسودياهللالمعدد ل

هللصكياهللض هلل اهللس يهللماهلل وبهللشميوههللف ههللوش هلللفيصش هللر  هللالم بهللبأهللكيمههللالم بت
باهلللفيصش هللالت هلل اهللس يهلليصش يهللماهلل وبهللشميوهللثأهللفيبض يههللل يهللشمود هللالم دبهللهللالقول األول:هلل

صهاةهلل»صض هللاعت لصاهللسأدبانلهللهلل.(125)يسف صالحرهلل(124)صرفو يهللالا ةلههللصهصهللم ه هللالحر و  ضديلصا هللإاهلل«هللتمعدة
اليصش هللالت هلل اهللس يهلليصش يهللماهلل وبهللشميوهللثأهللفيبض يههللل يهللشمو هللالم بهللصرفو ديهللالاد ةلههللصفعدبصاهلل

 
 (. 125 /6( انظر: تفسير القرطبى ) 121)

 (. 2/228نظر: النشر في القراءات العشر)( ا122)

 (. 4/394( انظر: شرح مختصر الطحان  لل صاص )123)

 (. 148، 5(، المبسوط )3/326( انظر: العناية شرح الهداية، )124)

 (. 7/239(، المدني )5/227(، مطالب أنلى النهى )6/216( انظر: المبدع شرح المقنع )125)
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المعدددو هللسددديلم هللسيلوددد ههللبصهللا ضتدددبا هللكمددديهللبعدددف  هللفكدددياهللالمعدددو هللررددد هميهللاعدددميهلللف فدددصلههللففددديأهلل
هللارتسيبهمي هللمر ميهللحش هللف هللالفغ .

باهللال فددصلهللمدداهلل وددبهللشمدديوهلل هللتصشدد هللالم ددبهللكدديمًاهللص هللتصشدد هللالادد ةلهللصهددصهللهللاني:القللول الثللهلل
صهصاَّهلل.هللب  صاهللسأبانلهلل(127)صالييفاو هلل(126)م ه هللالميلكو  سيودي لهللاملد هللساد هللالمدوأهللمد هللالمد ةهللهللتصم يعدص

هللهللتمعةصهاةهللالميس ههللصبصلدددددصاهللضبانلهلل وكصاهللمداهلل«هللالم ةهلل»س تحهللالتينهللماهلل وبهللبل هللص هللم ةههللرفألهللباة
هللاسدداهلل«هللالشمدديو»يهههللصمارددددددي  هللرفددألهللالأددبانتواهللالبشدد يه  صرصسددبهللررددههللسدديلم هللرفددألهللعددسوههللالكريودد ههللضدد 

هلل ظ  فدِ هللل  دل يِووهللص  ِاهللاللِشمد  ِ هللرد  م عد  ألهللِسيللمصا  هصهللك ردَّ ردَّ ينصهللص اِ  يهللو يد  هللك ِبوأ هللوصك رق هللر مدَّ ِو ٌّ هللالفَّه هللح  هصهللرسي  هللوِإاَّ ردل ر 
ب لصهللص اإللهلِل هللص اللمصس ييدد  يه  هللوالفَّمددل ص يوصو.هللصونودد هلل لدد هللالأددبانلهللام ددبلهللضدد  ِههللاللِشمدد  هللفددِ هللِكتدد يِ هللالفددَّ فدد رص ينصهللص البَّ فل دد 

هلل ولِاههللف و شدِ ص ِاهللاثلرد  هللمدِ هللِإ َّ صاص هللت كدص م عد  صهلل   ثسي هللبلد هللف د هللرفدألهلل دوغ هللالم يرفد هللص اللمصا  س أهللالتينههللصا 
ف ألهللاللِشم يوهلِل فص  يهللر  مل هلل.(128)ح 

 د هللمديهلل هد هللإلودههللكدههللفبودلهللصلكداهللحعدس هللباهللص هللي هللباهللف هللالمع ل هللآثيباهللصب لد هللب دبلهللتاهلل
هللبيوبهللإلألهللميهللوتافلهللسيلأبانلهللالأبآرو هللصكو هللكير هللعسسيهللماهللبعسي هللا تا هللال أ ين.

 المطلب الرابع: االختالف في حجية القراءة الشاُة:
هللفددد هللمسحدددرهللحشوددد هللالأدددبانا هللالأبآروددد هلل دددا هللالافمدددينهللفددد هللا حتشددديههللسددديلأبانلهللاليدددي لهلل سوَّرددد ص

مريل هلل سبهللا حي هللصاحتيهللس ديهللفد هللامحكديأههللصمدر أهللمداهلللدأهللوحدتيهللسدههللمر ديهلللدأهللفمر أهللماهللشاف يهللس
تثس هللضبآريهللفاهللتثس هلل سباهللصسريًنهللرفألهللا حتشيههللس يهللبصهللر مههللا تف هللال أ دينهللفد هللسادبهللال دبصوهلل

هللال أ و هللصعص هللبكت  هللس كبهللمع ل هللصاح لهللفأطهللرص حهللفوههللعس هللال ا هللصبثب .
 هللونا د كأهللا هللضديههللتاديلألهللفد هللك ديبلهللالومدوا هللهللاهللبأهلل تهههللويتبطهللالتتديس هللفد هلل دويأهللك ديبلهللالومدو

سدديلفغصهللفدد هللبومدديركأهللصلكدداهللونا دد كأهللسمدديهللرأدد تأهللامومددياهللفك يبتددههللإطادديأهللريددبلهللمعدديكواهللمدداهللبصعددطهللمدديهلل
فأددد هللهلل89عدددصبلهللالميئددد ل هللهللتطامدددصاهللبهفدددوكأهللبصهللكعدددصت أهللبصهللتحبودددبهللبضسددد هللفمددداهلللدددأهللوشددد هللف دددويأهللثاثددد هللبوددديأ

هلل.ف ويأهللثاث هللبويأهللمتتيساي صاساهللمعاص  هللهللكا هللساهللصب  هللضبانلهلليي لهللراهللبسأل
صض هللا تف هللالافمينهللف هلله  هللالمع ل هللصكياهلللف دا هللفد هللحشود هللالأدبانلهللاليدي لهللبثدبهللفو ديهللفمداهلل
احددتيهللس دديهللضدديههللسصشددص هللالتتدديس هللصمدداهلللددأهللوحددتيهللس دديهلللددأهللويددتبطهللالتتدديس  هللمر ددأهلل هللواتسددبصاهللحشودد هلل

هللالأبانلهللاليي لهللصلصهلل حهللعر هي.
لمعدد ل هللالثيلثدد هللصهدد هللا ددتاف أهللفدد هللايدددتباطهللتتدديس هللامودديأهللالثاثدد هللفدد هللصضدديههللاسدداهللبيدد  هللوصبمدديهللا

اهللكيردديهللاعددتحسي ههللصايددتبطهلل ال ددويأههللفدد اهللميلكدديهللصاليدديفا هلللددأهللويددتبطيهللفدد هلل لدد هللصشددص هللالتتدديس هللصا 
 

 (. 3/49(، بداية الم تهد ننهاية المقتصد )2/327دسوقي شرح الكبير)(، حاشية ال2/238( انظر: المدننة)126)

 (. 6/340(، نهاية المحتاا، )5/227( انظر: األم)127)

 (. 316( انظر: شرح العمد  البن تيمية )ص/128)
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صعددس هللا ددتاف أهللفدد هلل لدد هلليددوئيا هللبحدد همي هللهددههللوشددصيهللالامددههللسدديلأبانلهللالتدد هللهلل لدد هللبسددصهللحرو دد .
معداص  هللوف دويأهللثاثد هللبوديأهللمتتيسادي هللو.هللهللسداهللرس هللا هلللوع هللف هللالم ح تهللص ل هللباهللف هللضبانل

هلل.(129)صالعدس هللالثددير  هللا دتاف أهللهددههللوحمدههللاممددبهللسمطفددلهللال دصأهللرفددألهللالتتديس هللبأهلللددو هللوحمدددهو
هللصسوياهللالمع ل هللكيلتيل  

وشدددد هللالتتدددديس هللصهددددصهللمدددد ه هللالحر ودددد هللصالحريسفدددد هللصكدددد ل هللاليدددديفاو هللفدددد هللبحدددد هللهللالقللللول األول:
 بوديأ ثاثد  ف دويأ  "ررده ا  ب دأل معداص  اسدا ضدبانل صلردي "ضديههللاسداهللال مديأ هللهلل(130)الأدصلوا

رردهههلل ا  ب د  حرو د  بسدأل يمدا إلدأل ضوده مي رفأل لي بت ي المي صب كيل سب صهأل " متتيساي 
ضديههللالرعد   هللهلل(. (131سدهو المطفدل  لد  سدهههللفوأود  الأديط  الدرص تأوود  وشدصي الميد صب صال سدب

ب دههللالد واههللصسدههللثستدد هللالبعديل ههللصضيمد هللالحشدد هللوصكتدي هللا هللتاديلألهللمديهللبصشدد هللرفدأهللالوأدواهللمرددههلل
رفددألهللال ددال هللصل دد اهلللددأهللويددتبطهللالتتدديس هللفدد هللض ددينهللبم ددياهللإلف دديئههللإلددألهللاليوددي لهللرفددألهللالددرصهلل
س سبهللالصاح ههللس دا هللضدبانلهللاسداهللمعداص هللوهللف دويأهللثاثد هللبوديأهللمتتيسادي هللوهللمر ديهللميد صبلهللفوشدصيهلل

 دههللمتدصاتبهللال دبوهللحتدألهللضودههللإردههللبحد هللاليوي لهللس يهللصسداهلليدس  هللهد  هللالأدبانلههللإ هللالميد صبهللآحدي هللام
هلل.(132)ضعم هللالمتصاتبههللصويا هللسمثفههللرفألهللالكتي هللصهصهللرعزو

 هللويددددتبطهللالتتدددديس هللصهددددصهللمدددد ه هللالميلكودددد ههللصاليدددديفاو هللفدددد هللامظ ددددبهللمدددداهللهللالقللللول الثللللاني:
صضددديههللاليدددبسور  هللوصالتك ودددبهللسيلمددديههلللدددههللسددد ههللصهدددصهللال دددصأههللص هللوشددد هللتتيسا ددديهللفددد هللهلل.(133)مددد هس أ

صالثددير هللوشدد هللماهللاسدداهللمعدداص هللضددبب هللوهللثاثدد هللبودديأهللمتتيساددي هللوههللصالأددبانلهللهلل.امظ ددبهللإلطددالهللا ودد 
يأ هللهللضيههللالأبطس  هللوهللضصلههللتاديلألهلل.(134)اليدي لهللك سدبهللالصاح هللف هللصشص هللالامههللو ثد ِ هللب ودَّ و يأصهللث ا  (هلل)ف  دِ

ضببهيهللاساهللمعاص هللوهللمتتيساي هللوهللفوأو هللس يهللالمطفلههللصسههللضيههللبسدصهللحرو د هللصالثدصب ههللصهدصهللبحد هللضدصل هلل
يهللرفددألهللال دصأهللفدد هللك ديبلهللالظ دديبههللصارتسديًباهللسأددبانلهللرسد هللا ههللصضدديههللاليدي فا هللصا تديب هللالميردد هللضويعدً

ميل هللصالييفا هللف هللضصلههللا  ب هللوشيئههللالت بول هللماهللالتتديس هلل د  هلل هللتشد هللإ هللسدرصهللبصهللضودي هلل
ِ مي.هلل ضديههللاسداهللالابسد  هللضديههللميلد هللصاليديفا  هللوشدي،هللالت بودلههللصهدصهللهلل)135(رفألهللمر صصهللصضد هللردص

إ هللالتتددددديس هلل ددددد  هلل هللتشددددد هللإ هللسدددددرصهللبصهللضودددددي هللرفدددددألهللهلل-صالكددددداأهلل سددددداهللالابسددددد -ال دددددحوحههلل
هلل(136)مر صصههللصض هللر ميهللف هللمع لتري.هلل

 
 (. 1/418( انظر: بداية الم تهد )129)

 (. 131)ص/ (، القواعد البن اللحام13/528(، المدني )1/555( انظر: بدائع الصنائع )130)

 (. 5/81( انظر: شرح فتح القدير ) 131)

 (. 1/12( انظر: كشف األسرار )132)

 (. 1/386(، التفريع )18/120( انظر: الم موع ) 133)

 (. 4/442( انظر: مدني المحتاا ) 134)

 (. 6/283( انظر: ال امع ألحكام القرآن ل ) 135)

 (. 2/162( انظر: أحكام القرآن البن العربى )136)
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صالدددباشحهللهرددديهللببلهللالحر وددد هللصالحريسفددد هللفددد هللايدددتباطهللالتتددديس هلللكصردددههللمي دددًويهللمددد هللالأيرددد لهللالتددد هللوأسف ددديهلل
الد لهللهدصهللهلل- دحوحهللالاأههللالعفوأههللإ هلل هللاضههللماهللباهللترديههللالأدبانلهللال دحوح هللالعدر ههللمريلد هللالحد ورهللال

اهلل يل دد هللالابسودد هللبصهللالبعددأهللالاثمدديرأل.هلل- سدبهللآحددي  ضددبانلهللاسدداهللمعدداص هللهللب هلل-ضديههللاسدداهللكثوددب هللصهدد  هللهللصا 
صاحد ههللبصهللت عدوًباهلللف دحيس هللصهدصهللفد هللهلل5إ اهلللأهللوثس هللكصر يهللضبآًريهللمتصاتًباههللفاهللبضههللمداهللباهللتكدصاهلل سدب هللهلل-

هلل.(138)ك يبلهللالومواأهللف هللصل  اهللارتسبهيهللالافمينهللمأو لهلللمطفلهللال صهللهلل(137)حكأهللالمبفصو.هلل
 المبحث الخامس: تعدد القراءات فيه تيسير ورفع الحرج وهو من مقاصد الشريعة:

تظ بهللالحكم هللالبسيرو هللماهللتا  هللالأبانا هللصترصر ديهللفد هللالكفمدي هللصام انهللمأ د اهللمداهللمأي د هلل
صمديهللشادههللرفدوكأهللفد هللاليبوا هللالغبانهللصهصهللالتوعوبهللصبف هللالحبههللصام دههللفد هلل لد هللضصلدههللتاديلأل هلل

[ماهللحبههللال وا صت ود هللا ود هللباهللا هللتاديلألهللضد هللبفد هللالحدبههللصالميدأ هللصر يهمديهللرداهللهلل]هلل78عصبلهللالحدي هلل 
اممدد هللسمدديهلليددبرههللل ددأهللمدداهللالتوعددوبهللفدد هللامحكدديأهللصالاسددي ا هللصالب  دد هللفو دديههللصمدداهللمأت ددألهللهدد اهلل

صلأ هللوعبريهللالأدبآاهلللفد كبهللف دههللالتوعوبهللباهللتصافلهللالأبانا هلللغي هللالاب هللالم تف  .هللضيههللعسحيره هلل
هلل.]هلل17عصبلهللالأمب هلل[هللكبماهللم 

صكياهللالاب هللصضتئد هللوشما دأهلللعدياهللصاحد هللصت دبض أهلللغدي هللهللصض هللريههللالأبآاهللالكبوأهللرفألهللالرس هلل
متا  لهلللكههللضسوف هللمر أههللصويلهللرفألهللبح هأهللا رتأيههللماهلللغ هللاعتأيأهلللعديرههللرفو ديهللباهللورتأدههللإلدألهلل

ا هللبمددد هللاإلعددداأهللهلللغددد هللب دددبلهلل وبهددديههلل عدددوميهللصهدددأهللاممددد هللامموددد هللالتددد هلل هللتأدددببهللص هللتكتددد هللفدددبحأ
هللصس دديهللبضددببهلل ههللرفددألهللعددسا هللبحددب   يهلللفحددبههللرددر أهللفأدد هللبردديههللالأددبآاهللرفددألهللرسوددق تصعددا هللرفددو أههللصبفاددً
يهللسدد ل هللل شدديت أهللفدد هللالرطددلهلل  ددحيستهههللصبضددببهللكددههللضسوفدد  هللسفغددت أههللصمدديهللشددب هللرفوددههللرددي ات أههللمباروددً

يإلميلددد ههللصكددد ل هللصالف دددظههللفأدددصأ هللشدددب هللردددي ات أهللسددديل ميههللصضدددصأ هللسددديلت  و ههللصضدددصأ هللسددديل تحههللصضدددصأ هللس
ي ههللصوأددب، هلل هللرفددألهللالرددَّ ب  ههللباهللوصو عددق ا ددتاف أهللفدد هللاإلرددبا هللص وددب ههللصمشددههللهدد اهللبسدديحهللا هللتادديلألهلللرسوددق
هللكثودبل هللمر دي هللمديهللبصا هللالس ديب هللصمعدفأهللفد هلل بهللرفو ديههللصود ههللرفدألهلل لد هللبحي ودر  هللضسوف  هللسمديهللو ت و عدَّ كهَّ

هللبعدددصههللا هلل يه هلل)بضببرددد هللشسبودددههللرفدددألهللضدددهلل دددحوحو ميهللرددداهللاسددداهللرسدددي هللب ددد هللا هللرر مددديهللباَّ
و شدددينهللفددد هللهلل.(139)حدددب ههللفباشاتدددهههللففدددأهللبيههللبعدددتيو  ههللصويوددد ر هللحتدددألهللارت دددألهللإلدددألهللعدددسا هللبحدددب  

اهللبمتدد هلل هللتطوددلهلل لدد (ح وثددههلل ههللففددصهللكف ددصاهللالادد صههللردداهلل(140) هلل)بعدد ههللا هللمايفيتددههللصمغ بتددههللصا 
لمتكفد هلللغت أهللصا رتأيههللراهللبلعرت أهلللكياهللماهللالتكفو هللسميهلل هللوعدتطيوههللصمديهللرعدألهللباهللوتكفد هللا

 
 (. 2/91تفسير ابن كثير ) ( انظر:137)

 (. 2/68(، نالتعارض نالترجيح )2/91( انظر: فتح القدير )138)

(، ن 4705(، برررقم )1909 /4( أخرجرره البخررار  كترراب: فضررائل القرررآن، برراب أنررزل القرررآن علررى سرربعة أحررر  )139)

 (. 819م )(، برق561 /1مسلم: كتاب صال  المسافرين، باب بيان أنَّ القرآن أنزل على سبعة أحر  ) 

 (. 821(، حديث رقم )1/562( أخرجه مسلم في صحيحه، باب أنزل القرآن على سبعة أحر ، )140)
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ص لد هللالتوعدوبهللرفدألهللاممد هللفد هللتداصلهللالأدبآاهللهلل.(141)صت سألهللالطسيوههللفكياهللالتوعوبهللرفألهلله  هللاممد 
الكدددبوأهللوبافأدددههللبو ددديهللتوعدددوبهللرفو ددديهللفددد هللح ظدددههللصرأفددده هللإ هللهدددصهللرفدددألهللهددد  هللال ددد  هللمددداهللالسا ددد هلل
صالصشددييلههللف رددههللمدداهللوح ددظهللكفمدد هلل ا هللبصشددههللبعدد ههللرفوددههللصبضددب هللإلددألهللف مددههللصب رددألهلللأسصلددههللمدداهلل

ماهللالكاأهللتن  هللماير هللتف هللالأدبانا هللالم تف دي ههلل هللعدوميهللفومديهللكدياهلل طدههللصاحدً اهللهللح ظههللشماهلًل
هلل.(142)فياهلل ل هللبع ههللح ًظيهللصبوعبهللل ًظي

 الخاتمة والنتائج:
 -نفي خاتمة وذه الدراسة أبين أوم نتائ ها نالتي تتلخص في األمور اآلتية : 

قرراه الصررحابة رضرري ه نتل أوميررة القررراءات تكمررن فرري أنهررا نحرري أنحرراه ه علررى نبيرره  .1
عنهم منه مشافهة، نقد عني به علماء الشرريعة نالعربيرة نصرنفوا فيره المصرنفات العديرد  

 على اختال  مشاربهم نعلومهم.
أن القررراءات القرآنيررة تنقسررم إلررى قررراء  مقبولررة: نورري مررا ترروفرت فيهررا األركرران الثالثررة:  .2

ثمانيرة نلرو احتمراالص، صرحة سرندوا. موافقة العربية نلو بوجرٍه، موافقرة أحرد المصراحف الع
نقراء  مرردند : نوري مرا اخترل منهرا ركرن مرن أركران القرراء  الصرحية كرالقراء  الشراذ  

 نالمدرجة نالموضوعة.
أجمررع األصرروليون نالفقهرراء نعلمرراء القررراءات أن القررراء  الشرراذ  ليسررت مررن القررران نال  .3

 تصح الصال  بها.
  نول تعد دلريالص تبنرى عليره األحكرام الشررعية، علرى ناختلفوا في االحت اا بالقراء  الشاذ .4

 قولين نالراجح صحة االحت اا بالقراء  الشاذ  تنزيالص لها منزلة خبر اآلحاد.
 أظهرت الدراسة أثر القراءات القرآنية في اختال  الفقهاء في األحكام العملية. .5
 القراءات المختلفة.كذلم أظهرت الدراسة أثر القراءات في تعدد المعاني المستنبطة من  .6
 ن.آأن القراء  المتواتر  نص قرآني كريم نمن جحد شيئا منها فقد جحد شيئا من القر .7
 إنَّ تنوع القراءات القرآنية فيه حكم عديد  منها التيسير نرفع الحرا على األمة. .8
أجمع العلماء على أنَّ االختال  في القراءات القرآنية إنمرا ورو اخرتال  تنروع نتدراير، ال  .9

نومررا بمنزلررة اآليتررين المختلفتررين تعضررد إحررداوما األخرررى نال  ،اخررتال  تضرراد نتنرراقع
 ي وز الترجيح بينهما نإن كان ظاوروا التعارض فهو من عوارض الفهم.

كذلم ال يمكن أن يقرع تعرارض برين القرراء  القرآنيرة نالحرديث الصرحيح لمرا ذكرنرا مرن  .10
 عدم نجود التعارض بين النصوص الشرعية.

ي وذا البحث جهود علماء األصول في معال ة مباحث القراءات إال أنَّ وذه ال هرود نبعد ف
تزال متفرقه فري كترب األصرول ناخرتال  علمراء األصرول فري دراسرتها مرا برين عرالم مقرل  ال

نمستكثر نما بين مبحث أطال فيه علماء األصول كالقراءات الشاذ  نبين مبحث آخرر أقرل إال 
م أن الباحثين ينبر  لهرذا لدراسة مستفيضة نلعل أحدا من طالب العل أن البحث ال يزال يحتاا

في توضيح م مله نبيان غامضه نجمع متفرقه نتحرير مصطلحاته نمحانلة لتطبيرق نيسهم 
نرا أن الحمرد ر رب مسالم األصوليين في أبوابهم المختلفة على مباحرث القرراءات نآخرر دعوا

هلل.العالمين
 

 (. 1/25( انظر: النشر في القراءات العشر )141)

 (. 47 /1( انظر: النشر في القراءات العشر )142)


