
 

 التحريرات واالختيارات في القراءات القرآنية 

 وعالقتها بإقراء النّبي صلّى هللا عليه وسلّم وإقراره؟

 أ. فريدة سكيو

باتنة-جامعة الحاج لخضر   

 الملخص: 

حاولت يف هذا البحث توضيح مفهوم التحريرات، ومعىن االختيار يف القراءات القرآنية، وبيان أمهيتها العلمية، 
أحدمها باآلخر، وهل هي مجيعا إقراٌء من النيب صلى اهلل عليه وسلم، أم هي إقرار منه ؟ وبينُت كيفية حترير طرق وعالقة 

القراءة، وأَْوجهها، وحكم التلفيق والرتكيب بينها، وشروطه الالزمة يف حاالت اجلواز، مث بينت حكم االختيار بعد استقرار 
  أسانيد القراءات العشر وتدوينها.

 
Abstract 
The present study is an attempt to investigate the concept of “Tahreerat” (the 

recognition of the true and fixed methodologies of the quranic recitation from the 
others); the meaning of the choice in the different methodologies of reciting the 
Quran, indicating its scientific importance, and their relationship to each other.  

Regarding the rationale of the research, the present study seeks to address the 
following research questions  

Is it all a taught of the prophet (pbuh)? or is it an approval and consent from 
him? 

I have showed how to identify methods of recitation, its facets, the ruling of its 
confusion and the mixing up over them, its necessary conditions in permissible cases. 
Moreover, I have showed the ruling of the choice after the stability and the 
registration of the chain of the reporters of the ten different methodologies. God 
knows the right.  

 
 مقدمة 

يعىن هذا البحث بدراسة قضية االختيارات، والتحريرات يف القراءات القرآنية واليت أخذت حيزا من اهتمام علماء 
للتعريف هبا أو احلديث عن نشأهتا وحكم الطرق واألوجه احملررة وغري ذلك مما يتعلق هبا القراءات، غري أهنا مل تفرد مبؤلف 

 مما يسهل على الباحث معرفة دقائقها، وتسهيل مشكلها.
 وقد اتبعت الخطة اآلتية: 

 مقدمة: 
 املطلب األّول: التحريرات يف القراءات القرآنية 

 مفهوم الّتحريراتأوال: 
 رات: أمهّية الّتحريثانيا
 : كيفية حترير أوجه القراءة وطرقهاثالثا
 : حكم هذه األوجه احملررة رابعا



 

 احملررة : التلفيق بني الطرق واألوجهخامسا
 : حكم الّتلفيق بني الطّرق واألوجه احملّررةسادسا
 : شروط التلفيق بني القراءاتسابعا
 : كتب الّتحريراتثامنا

 املطلب الثاين: االختيار وعالقته بالتحريرات يف قراءة القرآن الكرمي وإقرائه 
 : نشأة االختيار يف قراءة القرآن الكرمي أوال
 : اخلالف الواجب واخلالف اجلائزثانيا
 : حكم االختيار من جمموع الطّرق الثابتة بعد االستقرار على القراءات العشرثالثا
 بالّتحريرات: عالقة االختيارات رابعا

 أم إقراء منه ؟  : هل طرق القراءات ورواياهتا وأوجهها إقرار من الّنيب خامسا
 اخلامتة 

 
 المطلب األّول: التحريرات في القراءات القرآنية 

 أوال: مفهوم الّتحريرات 

وكذلك الّتحريرات يف القراءات تُعىن بتخليص الّطرق  1"احلّر يف الّلغة اخلالص من الّشوائب"الّتحريرات لغة: 
 الّصحيحة ممّا يشوهبا من الطّرق الّشاّذة والفاّذة .

. وكذلك التحريرات يف القراءات 2"وحترير الكتاب وغريه؛ تقوميه وختليصه بإقامة حروفه، وحتسينه بإصالح سقطه"
 لّصحيح منها ومتييزها عن غريها.هي عملية التحقيق والتدقيق يف طرقها والعمل على ختليص ا

: املقصود "بالتحرير" يف أي مسالة من املسائل العلمية الّتحقيق فيها وضبطها، وأّما يف الّتحريرات اصطالحا* 
 . 3علم القراءات فعّرفها الّشيخ حممود حوا: بأهّنا " تنقيح القراءة من أي خطأ أو خلل كالرّتكيب مثال"

غوية للمصطلح وإىل الّتعريف االصطالحي اّلذي قّدمه الّشيخ حممود حوا ميكننا تعريفها واستنادا إىل املعاين اللّ 
 تعريفا اصطالحيا أمشل فنقول: 

"إّن الّتحريرات هي عملية الّتحقيق والّتدقيق يف طرق القراءات، ورواياهتا وطرقها وأوجهها الواردة يف اآلية، أو 
وحترير الّصحيح منها عن غريه ـ أي متييزه منهاـ، وعزوها لناقليها، احرتازا عن  الّلفظة القرآنية، أو يف كيفيات األداء،

 اختالط بعضها ببعض يف األداء وجتنبا للّتلفيق والرّتكيب بينها" واهلل أعلم. 
 ومن الّتعريف االصطالحي يتضح لنا أن الّتحريرات يف القراءات تُعىَن باآليت: 

 رئت على أكثر من وجه.ـ دراسة الكلمات القرآنية اّليت ق
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 ـ الّتحقيق يف طرق القراءات وأوجهها لبيان اجلائز من الطّرق واألوجه واملمنوع منها حال اإلقراء.
 ـ عزو أوجه القراءات وطرقها إىل ناقليها ومصّنفاهتا. 

 ثانيا: أهّمية الّتحريرات 

 ./ يعىن علم الّتحريرات بالبحث عن ضبط حروف القرآن الكرمي وقراءاته1

 / يعرف به ما يقبل من القراءات وما يرد منها، وما يعمل به وما ال يعمل به.2
 ./ يعني على جتّنب اخللط والّتلفيق بني وجوه القراءات3

 ثالثا: كيفية تحرير أوجه القراءة وطرقها 
كل قراءة أو رواية أو   يتّم ذلك باستقراء مجيع مصادر القراءات القرآنية املعتمدة أو أغلبها، ومجع أقوال العلماء يف

 يلزم منها . طريق أو وجه معزوة إىل نقلتها، مثّ حتديد ما يلزم القراءة به منها وما ال
 رابعا: حكم هذه األوجه المحررة 

 اتفق العلماء على أّن القراءة ال تكون بغري ما روي عن الّنيب ـ صّلى الّله عليه وسّلم ـ ألهّنا سّنة مروية عنه.
الّزركشي: "وقد انعقد اإلمجاع على صّحة قراءة هؤالء األئّمة، وأهّنا سّنة مّتبعة وال جمال لالجتهاد قال اإلمام 

 .4فيها"
وقال اإلمام البيهقي: "ومعىن سّنة مّتبعة: أي اتّباع من قبلنا يف احلروف سّنة مّتبعة، ال جيوز خمالفة املصحف الذي 

 .5رة، وإن كان غري ذلك سائغاً يف الّلغة أو ظهر منها"هو إمام، وال خمالفة القراءات اّليت هي مشهو 
كما اتفقوا أيضا على أّن كل قراءة ثابتة عن الّنيب ـ صّلى الّله عليه وسّلم ـ مستوفية لشروط القبول، وجب قبوهلا 

 والعمل هبا، ومل جيز ألحد رّدها.

من القراءات فقد وجب قبوله، ومل يسع  -ّلم صّلى اهلل عليه وس -قال اإلمام ابن اجلزري: " كل ما صّح عن الّنيب 
 .6أحداً من األمة رّده، ولزم اإلميان به وأن كّله منّزل من عند اهلل"

وقال اإلمام الداين: "وأئمة القراء ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف الّلغة، واألقيس يف العربية، 
وإذا ثبتت الّرواية مل يرّدها قياس عربية، وال فشّو لغة، ألن القراءة سّنة مّتبعة  بل على األثبت يف األثر، واألصّح يف الّنقل،

 .7يلزم قبوهلا واملصري إليها"
واألوجه الواردة يف مصادر القراءات القرآنية إّما أن تكون ثابتة قطعية الثّبوت أو أن تكون غري ذلك، فاألّوىل 

 وجها باطلة ومردودة: مقبولة، والثّانية إّما أوجه ّشاذة، وإّما أ
/ فكل ما ثبت نقله من أوجه القراءة وتوفرت فيه شروط صّحة القراءة وثبوهتا من تلك القراءات والّروايات 1 

 والطّرق واألوجه ال جيوز إنكاره وجيوز التعّبد به وال خالف يف االحتجاج به لثبوت قرآنيته ويكفر جاحده . 
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استفاضة، ووافق الّلغة العربية، وخالف رسم مصاحف األمصار فهو / وكل وجه منها صّح إسناده من غري 2
الشاّذ، وقد اختلف األئمة يف حكم االحتجاج به ويف حكم قراءته يف الّصالة، قال ابن اجلزري: "واختلف العلماء يف 

 .8جواز القراءة بذلك يف الّصالة"
كان يف سنده مقال فليست قرآنا وهي اّليت اتفق   / وأّما ما ال أصل له من هذه األوجه ومل يثبت نقله ألبته، أو3

 العلماء على رّدها وبطالهنا.

"قال العالمة املرصفي نقال عن العالمة احملقق الشيخ أبو العاكف حممد أمني املدعو بعبد اهلل أفندي زادة شيخ  
شر" ما نصه: "فال جيوز ألحد قراءة اإلقراء يف وقته بإسطنبول يف كتابه "عمدة اخلالن شرح زبدة العرفان يف القراءات الع

القرآن من غري أخذ كامل عن أفواه الرجال املقرئني باإلسناد. وحيرم تعليم علم القراءة باستنباط املسائل من كتب القوم 
 انقطاع مبطلق الرأي بغري تلق على الرّتتيب املعتاد ألّن أركان القرآن اتصال الّسند إىل الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ بال

 .9فاإلقراء بال سند مّتصل إليه عليه الّصالة والّسالم مردود وممنوع عن األخذ واالتباع"
قال اإلمام ابن اجلزري ـ رمحه اهلل ـ "... ومن مّث امتنعت القراءة بالقياس املطلق، وهو الذي ليس له أصل يف القراءة 

ينا عن عمر بن اخلطاب وزيد بن ثابت ـ رضي اهلل عنهما ـ من يرجع إليه، وال ركن وثيق يف األداء يعتمد عليه، كما رو 
الّصحابة، وعن ابن املنكدر، وعروة ابن الزبري وعمر بن عبد العزيز وعامر الّشعيب من التابعني أهّنم قالوا: القراءة سّنة 

 .10يأخذها اآلخر عن األول، فاقرءوا كما تعلمتموه"

ائز وإن اختلف لفظه، وما كان شاذًّا فحرام تعاطيه، وما خالف ذلك وقال أيضا: "ما قرئ به وكان متواترًا فج
 . 11فكذلك ويكفر متعمده"

 وإذا كّنا قد علمنا حكم الّشاّذ منها وهي أوجه مسندة فالشّك يف بطالن ماال أصل له منها. 
 المحررة  خامسا: التلفيق بين الطرق واألوجه

 .12من لفق الثوب يلفقه: إذا ضّم شقة إىل أخرى فخاطهماالّتلفيق في الّلغة: 
عّرف الّشيخ علي حممد الّضباع شيخ القراء واإلقراء بالديار املصرية الّتلفيق بني أوجه القراءات التلفيق اصطالحا: 

 أو طرقها ورواياهتا بأنّه: 
مسّمى الرّتكيب فقال: "جيب على القارئ  ، وأطلق عليه اإلمام القسطالين13ـ"خلط الطّرق بعضها ببعض"

، ومسّاه الّنويري يف "شرح الّدرة" خلطا فقال: "والقراءة خبلط 14االحرتاز من الرّتكيب يف الطّرق، ومتييز بعضها من بعض"
 .15الطّرق أو تركيبها حرام أو مكروه أو معيب"
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مبعىن واحد وهو: االنتقال من قراءة إىل أخرى،  فدّلت أقواهلم على أّن التلفيق والرّتكيب واخللط يف علم القراءات
 ومن طريق إىل آخر ومن وجه إىل غريه أثناء الّتالوة. 

 سادسا: حكم الّتلفيق بين الّطرق واألوجه المحّررة 
اختلف العلماء يف حكم الّتلفيق واخللط بني القراءات والّروايات والطّرق واألوجه، فحّرمه قوم، وأجازه قوم آخرون، 

 سن اإلمام احملقِّق ابن اجلزري إذ توّسطوأح
 : "والّصواب عندي يف ذلك الّتفصيل وهو: 16يف احلكم بني الفريقني فقال

/ إن كانت إحدى القراءتني مرتتِّبة على األخرى فاملنع من ذلك منع حترمي كمن يقرأ )فتلقى آدم من ربه كلمات( 1
  املّكي ورفع كلمات من قراءته.بالّرفع فيهما أو النصب آخذا رفع آدم من قراءة غري

 / وإن مل تكن إحدى القراءتني مرتتِّبة على األخرى فحينئذ نفرق فيه بني مقام الرواية وغريها: 2
ـ فإن قرأ القارئ بذلك على سبيل الّرواية فإنه ال جيوز أيضًا من حيث إنّه كذب يف الّرواية وختليط على أهل 

 الّدراية.
الّنقل والّرواية بل على سبيل القراءة والّتالوة فإنّه جائز قال: "وإن كّنا نعيبه على أئّمة ـ وإن مل يكن على سبيل 

 القراءات العارفني باختالف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام ال من وجه أن ذلك مكروه أو حرام" 
أكثر ألّن يف ذلك كذبا يف الّرواية وقال الصفاقسي: "ال جيوز لقارئ يف مقام الّرواية أن خيلط بني قراءتني أو 

 .17وختليط على أهل الدراية"

 سابعا: شروط التلفيق بين القراءات

 / أن ال يكون يف مقام الّرواية 1
 / أن يكون عاملا بالقراءات ليعلم ما يقرأ، وأما العوام فال جيوز هلم ذلك لئال يلحقوا بالقرآن ما ليس منه 2

"ومل ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من مل يكن عاملا هبا أو مل تثبت قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
وأما قول اإلمام ابن اجلزري ـ رمحه اهلل ـ: "... وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات  18عنده ... فليس له أن يقرأ مبا ال يعلمه"

فقد خيتص هذا بأهل  19جه أن ذلك مكروه أو حرام"العارفني باختالف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام ال من و 
زمانه حني كان القرآن ال يؤخذ إاّل من أفواه املشايخ ومل تكن يومئذ املصاحف متيسرة لكل أحد، أّما اليوم فقد صار كل 
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 القراءة، من يعرف القراءة ميتلك مصحفا أو أكثر وصار كل منهم مستغنيا بقراءته، ومستبدا برأيه ومتكاًل على ما ألفه يف
 ولو مسع اإلمام ابن اجلزري قراءة غالبية الّناس اليوم لتغري حكمه واهلل اعلم.

/ أْن ال يسبب تركيبه للقراءات فتنة للمصلني خلفه إن كان يف الصالة، أو للمستمعني إليه إن كان قارئا عليهم، 3
دأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي أن ال يزال وإال فال جيوز ذلك، قال اإلمام النووي يف كتابه التبيان: " وإذا ابت

على تلك القراءة ما دام للكالم ارتباط فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة واألوىل دوامه على تلك 
ربي والرتكيب وهذا معىن ما ذكره أبو عمرو بن الصالح يف فتاويه وقال األستاذ أبو إسحق اجلع 20القراءة يف ذلك اجمللس

 .21ممتنع يف كلمة ويف كلمتني إن تعلق أحدمها باآلخر وإال كره
 ثامنا: كتب الّتحريرات

تعترب كتب القراءات املعتمدة مصدرا للقراءات القرآنية ورواياهتا وطرقها وأوجهها، وكثري منها مّيز فيها مؤلفوها بني 
ام ابن اجلزري، وشروح "الّشاطبية"، و"الّدرة"، و"الطّيبة" الّصحيح وغريه، ككتاب "الّنشر يف القراءات العشر" لإلم

 وسأكتفي بذكر اثنني منها لكل نظم: 
"كنز املعاين شرح حرز األماين " تأليف الشيخ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد أهم شروح الّشاطبية: 

األماين"، تأليف الشيخ اإلمام عبد الرمحن بن و" إبراز املعاين من حرز  ،22هـ(656املوصلي املشهور بشعلة املتويف سنة )
 رمحه اهلل تعاىل.  23هـ(665إمساعيل بن إبراهيم املعروف بأيب شامة الدمشقي املتوىف سنة )

 857"شرح الّدرّة املضّية يف القراءات" حملب الّدين الّنويري: فقيه مالكي عامل بالقراءات )ت أهم شروح الّدرّة: 
 . 25شرح الّدرة املضّية يف قراءة األئّمة الّثالث املرضية" للّشيخ أمحد بن عبد اجلواد العرائي ، و"الغرّة البهّية24هـ(

، و"شرح الطّيبة" للشيخ 26هـ( 857شرح الّشيخ أبو القاسم حممد الّنويري املالكي املتوىف سنة )أهم شروح الطّيبة: 
 .27هـ( 933كركي املتوىف )بدر الدين حسن بن جعفر بن حسن بن جنم الدين األعرج العاملي ال

 وأّما الكتب املتخصِّصة يف إبراز طرق القراءات وأوجهها واحلكم عليها ببيان ما يُقرأ به وماال يُقرأ به، فأذكر منها: 
 ـ الّروض الّنضري للّشيخ للمتوّّل. 

 ـ فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن الكرمي للّشيخ للمتوّل.
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 ريرات يف القراءات للّشيخ حممد عبد الرمحن اخلليجي. ـ حّل املشكالت وتوضيح الّتح
 ـ خمتصر بلوغ األمنية شرح حترير مسائل الّشاطبية للّشيخ علي حممد الّضّباع.

 ـ هبة املّنان يف حتريرات أوجه القرآن للّشيخ راغب الطّّباخ
 تناول فيه حتريرات الطّّيبة. ـ غيث الّرمحان على هبة املّنان للشيخ أمحد شرف األبياري

 ـ حتريرات طّيبة الّنشر على ما جاء يف عمدة العرفان لألزمريي.

 المطلب الثاني: االختيار وعالقته بالتحريرات في قراءة القرآن الكريم وإقرائه 

 أواًل: مفهوم االختيار 
االقتصار عليه، قال نافع: قرأت على قال القسطالين: "االختيار عند القراء: اختيار القارئ لوجه من مسموعاته و 

سبعني من التابعني فما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شك به واحد تركته حىت ألفت هذه القراءة. وقرأ الكسائي على 
محزة وغريه، فاختار من قراءة غريه حنوا من ثالمثائة حرف، وكذا أبو عمرو على ابن كثري، وخالفه يف حنو ثالثة آالف 

  28رها من قراءة غريه."حرف اختا

واملعىن: أن خيتار القارئ من بني مروياته أو مسموعاته أو حمفوظاته أوجها يرتضيها يف القراءة على سبيل االختيار 
 ال االنشاء، وكل واحد من هؤالء جمتهد يف اختياره.

 ثانيا: نشأة االختيار في قراءة القرآن الكريم
ظهر االختالف بني القرّاء من الّصحابة والّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ بني ظهرانيهم وذلك الختالف اختياراهتم 
فيما أخذوه عن الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ فمنهم من أخذ القرآن عنه حبرف واحد، ومنهم من أخذ عنه حبرفني، ومنهم 

عن عمر ـ رضي اهلل عنه ـ قال: مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة من زاد على ذلك، ويدّل على ذلك ما روي 
الفرقان يف حياة رسول اهلل ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثرية مل يقرئنيها رسول 

ه فقلت: من أقرأك هذه السورة اليت مسعتك اهلل ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ فكدت أساوره يف الّصالة فانتظرته حىت سلم فلبَّبت
تقرأ: قال: أقرأنيها رسول اهلل ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ فقلت له: كذبت، فو اهلل إن رسول اهلل ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ هلو 

رسول اهلل إين مسعت أقرأين هذه الّسورة اليت مسعتك. فانطلقت به إىل رسول اهلل ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ أقوده، فقلت: يا 
هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها، وإّنك أقرأتين سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها، فقرأها القراءة اليت 
مسعته، فقال رسول اهلل ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ: هكذا أنزلت مث قال: اقرأ يا عمر، فقرأهتا اليت أقرأنيها فقال رسول اهلل ـ 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف اهلل عليه وسّلم ـ هكذا أنزلت، مث قال رسول اهلل ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ: "صّلى 
 . 29"فاقرؤوا ما تيسر منه
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مّث تفرق الّصحابة يف البالد وهم على تلك احلال من اختالفهم يف قراءة القرآن الكرمي تبعا الختالف اختياراهتم 
اهلل عليه وسّلم ـ فاختلف أخذ الّتابعني عنهم واختلف أخذ تابعي الّتابعني عن الّتابعني، مّث كثر القراء يف عن الّنيب ـ صّلى 

البالد وانتشروا وكثر بينهم االختالف تبعا الختالف اختياراهتم، فتعددت الطّرق وتشعبت وازدادت أعدادها بازدياد عدد 
وتعددت فكان منها مّتصل اإلسناد، ومنها املنقطع، واّليت اّتصل إسنادها منها الّنقلة من األئّمة والشيوخ، وكثرت األسانيد 

املتواتر، ومنها املشهور املستفيض ومنها غري ذلك، فاّتسع اخلرق، وقّل الّضبط، وكثر االختالف بني القراء، فتصّدى األئّمة 
ها، فجمعوا القراءات ودرسوا الطّرق والّروايات، وحّققوا احملقِّقون من علماء األّمة املختّصون يف علم القراءات ورواياهتا وطرق

يف أسانيدها، ودققوا فيها، وأّصلوا هلا أصوال وأركانا، واشرتطوا لقبوهلا شروطا، فمّيزوا بني املقبول منها واملردود، وهكذا 
ومل يهملوا منها أصل وال فرش  حىت حتّقق وصول القراءات العشر إلينا متواترة وصحيحة عن الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسلم ـ

 .[9]الحجر:  ﴾ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ﴿ وهذا حتقيق لوعد اهلل تعاىل
قال اإلمام ابن اجلزري ـ رمحه اهلل ـ: "مث إن القُّرّاء كثروا وتفرقوا يف البالد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت 

تلفت صفاهتم، فكان منهم املتقن للتالوة املشهور بالرواية والدراية، ومنهم املقتصر على وصف من هذه طبقاهتم، واخ
األوصاف، وكثر بينهم لذلك االختالف وقلَّ الضبط، واّتسع اخلرق، وكاد الباطل يلتبس باحلق، فقام جهابذة علماء 

راد ومجعوا احلروف والقراءات، وعزوا الوجوه والروايات، وميزوا األمة، وصناديد األئمة، فبالغوا يف االجتهاد وبينوا احلق امل
 .30بني املشهور والشاذ، والّصحيح والفاّذ، بأصول أصلوها، وأركان فصلوها"

وهكذا فقد نشأت ظاهرة االختيار يف القراءات منذ تلقِّي الّصحابة القرآن الكرمي عن الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ 
ن سبَّع اإلمام ابن جماهد القراءات القرآنية، ودّوهنا وتلقت األّمة ذلك بالقبول وارتضته، وقد قيل له ـ وبقيت كذلك إىل أ

وهو إمام القرّاء يف بغداد يف زمنه ـ: "مِلَ ال خيتار الّشيخ لنفسه حرفا حيمل عليه؟ فقال: حنن أحوج إىل أن نُعمل أنفسنا يف 
  .31اختيار حرف يقرأ به من بعدنا"حفظ ما مضى عليه أئمتنا، أحوج مّنا إىل 

 إذا تأّملنا ما روي عن عمر وأيّب ـ رضي اهلل عنهما، وما سبق بيانه فإنّنا نسّجل اآليت: 

/ أّن تعدد القراءات وتعدد أوجهها قد بدأ يف عهد الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ تبعا لتعدد األحرف الّسبعة، 1
 وفرش حروف القرآن وكلماته.

الّتحقيق يف القراءات والّتأكد من صّحتها وصّحة اّتصاهلا بالّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ قد بدأ أّوال على  / أنّ 2
 أيدي الّصحابة، دّل على ذلك فعل عمر مع هشام بن حكيم وما حدث أليّب ـ رضي اهلل عنهم ـ أمجعني.

القراءة وأوجهها وعليه فإّن عملية االختيار  / أّن القراءات قد تعددت تبعا لتعدد اختيارات الّصحابة ألحرف3
ألوجه القراءات أيضا قد بدأ يف عهد الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ فاختار هشام بن حكيم قراءة سورة الفرقان على أوجه 
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القرآن بقراءة ابن  خمتلفة عن األوجه اّليت نقلها عمر ـ رضي اهلل عنهما ـ، ورغّب الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ يف قراءة
 .32مسعود ـ رضي اهلل عنه ـ فقال: " من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد"

/ وأّن االختالف الواقع بني الّصحابة يف قراءة القرآن الكرمي مل يكن إاّل يف االختيار فقط من جمموع األحرف 4
هلل عليه وسّلم ـ، وكذلك بني القرّاء من بعدهم اّلذين اختاروا قراءاهتم من جمموع ما وصل واألوجه اليت قرأ هبا الّنيب ـ صّلى ا

 إليهم من الطّرق واألوجه. 
/ دّل تصويب الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ لقراءات الّصحابة املعروضة عليه أّن االختالف بني القرّاء من 5

 هو اختالف تنوّع وتغاير ال اختالف تضاد وتناقض وتعارض. الّصحابة ومن بعدهم يف قراءة القرآن الكرمي
 ثالثا: الخالف الواجب والخالف الجائز

عن اخلالف الواجب قال العاّلمة الّصفاقسي ـ رمحه اهلل ـ: "إن كل ما ينسب إلمام من األئمة فهو قراءة، وما 
وإن سفل فهو طريق ...وهذا هو اخلالف نسب لآلخذين عنه ولو بواسطة فهو رواية، وما نسب ملن أخذ عن الّرواة 

واملعىن أّن كل خالف بني ، 33الواجب، فال بد أن يأيت القارئ جبميع ذلك، ولو أخل بشيء منه كان نقصا يف روايته"
خل بشيء األئمَّة القرّاء أو رّواهتم أو الّرواة عن رّواهتم وإن نزلوا عّد خالفا واجبا وال بّد للقارئ أن ال يدع شيئا منها، ولو أ

 منه كان خماّل بالّرواية وعّد نقصا يف روايته.
وأّما اخلالف اجلائز فقال العاّلمة الّصفاقسي: "وأما اخلالف اجلائز فهو خالف األوجه اّليت على سبيل التخيري 

لّروم واإلباحة، فبأي وجه أتى القارئ أجزأه، وال يكون ذلك نقصا يف روايته، كأوجه البسملة، والوقف بالّسكون وا
 ."34املوتو امليتو نستعنيو العاملني، ومتابواإلمشام، وبالّطويل والّتوسط والقصر يف حنو: 

، وقال 35وقال اإلمام الّسيوطي: "إاّل األوجه فإهّنا على سبيل الّتخيري، فأي وجه أتى به أجزأه يف تلك الّرواية"
املقارىء اإلسكندرية: "فبأي وجه أتى القارئ أجزأ وال يكون نقصا يف الّشيخ حممد عبد الرمحن اخلليجي وكيل مشيخة 

روايته وال يلزم استيعاهبا إاّل للّتعليم يف بعض املواضع واألخذ جبميعها يف كل موضع غري مستحسن إاّل يف وقف محزة 
  .36"لصعوبته على املبتدئ

 لى القراءات العشررابعا: حكم االختيار من مجموع الّطرق الثابتة بعد االستقرار ع

ال جيوز ألي قارئ مهما بلغ من العلم أن خيتار قراءة منفردة من جمموع القراءات العشر أو من غريها من القراءات 
لثّابتة، كأن يلفِّق بني أوجه من قراءة نافع وعاصم وأيب عمرو واحلضرمي، والكسائي، وابن كثري، وغريهم من القراء ويؤلِّف ا

قراءًة من اختياره، كما فعل األئّمة القرّاء من قبل، فقد كان ذلك جائزًا ومرّخصًا فيه يف أول اإلسالم، ويف القرون األوىل 
ّلى اهلل عليه وسّلم ـ باخلريية، وُجِعل هلم االختيار يف أي حرف قرؤوا به، ومع ذلك فقد اختلفوا يف اّليت شهد هلا الّنيب ـ ص
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قراءة القرآن الكرمي، وكادوا أن يقتتلوا لوال لطف اهلل تعاىل وهدايته للصحابة ـ رضي اهلل عنهم ـ إذ مجعوا كل مصر على 
ى كثرهتم وتفرقهم يف األمصار، الزداد تفّرق أبناء األّمة وكثر اختالفهم مصحف وقراءة، ولو فُِتح هذا الباب اليوم للّناس عل

واقتتاهلم، ويكفينا احلفاظ على ما يف أيدينا من القراءات العشر وليس يف تركنا لالختيار ترك لواجب، بل هو فعل واجب 
بذ الفرقة وقد قيل لإلمام ابن جماهد ـ احلفاظ على القرآن الكرمي وقراءاته، واحلفاظ على توحيد األّمة على كتاب رهّبا ون

رمحه اهلل ـ وهو مسبع السبعة وإمام القرّاء يف بغداد يف زمانه ـ: "مِلَ ال خيتار الّشيخ لنفسه حرفا حيمل عليه؟ فقال: حنن 
  أعلم. . واهلل37أحوج إىل أن نُعمل أنفسنا يف حفظ ما مضى عليه أئمتنا، أحوج مّنا إىل اختيار حرف يقرأ به من بعدنا"

 خامسا: عالقة االختيارات بالّتحريرات

إّن عملية الّتحقيق يف طرق القراءات ورواياهتا الّناجتة عن االختيار يف القراءة ومتييز صحيحها عن غريه، وما يقرأ به 
اختارها األئمة القراء منها عّما ال يقرأ به تسّمى الّتحريرات، وأّما االختيارات فهي القراءات والروايات والطرق واألوجه اّليت 

 أو الّرواة من جمموع الطّرق واألوجه احملررة من غريها واملميزة عنها. 
 أم إقراء منه؟  سادسا: هل طرق القراءات ورواياتها وأوجهها إقرار من الّنبي 

هم أنَّ كل تلك نقلت القراءات مجيعا بأوجهها وطرقها ورواياهتا عن أئّمة القراءة ورّواهتم، ونقل عن أهل العلم من
الوجوه والطرق والروايات الكثرية واملختلفة، منقولة عن نيب اهلدى ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ بالّتواتر وأهّنا مجيعا معُزوَّة إىل 
إقراء الّرسول ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ لقراء الّصحابة مث نقلت عنهم جيال بعد جيل حىت وصلت إلينا، "فكل ما صّح عن 

ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ من ذلك فقد وجب قبوله ومل يسع أحداً من األّمة رّده ولزم اإلميان به وأن كّله منزل من عند النيب 
 .38"اهلل إذ كل قراءة منها مع األخرى مبنزلة اآلية مع اآلية جيب اإلميان هبا كلها

غري أننا نتساءل دائما: هل يعقل أن يكون الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ قد جلس بني أصحابه )رضي اهلل عنهم( 
ليقرئهم كّل تلك األوجه والطرق والروايات اليت بني أيدينا اليوم ؟ وهل هي صادرة عنه ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ مجيعا هبذا 

مناه عن شيوخنا ونعلمه لطلبتنا؟ كأن نقول مثال: إن مد البدل يف رواية ورش من طريق الرتتيب، وهبذا التوزيع الذي تـََعلَّ 
األزرق من طريق الشاطبية، إذا قُرَِئ باإلشباع، فليس للقارئ أن يقرأ املد العارض للسكون إال باإلشباع أيضا، ولو قرأ 

ل، أو نقول إن قراءة ذوات الياء بالتقليل مثال يف القارئ بقصر العارض أو بالتوسط فيه لكان ذلك خمالفا للّرواية والنق
رواية ورش ال يتماشى أو ال يصح مع قصر مد البدل، وأمثلة هذا كثرية ال حتصى فهل كل ذلك ثابت عن الّنيب ـ صّلى 

 اهلل عليه وسّلم ـ؟
 جيدوا إجابة علمية إن كثريا من القراء والباحثني وطلبة العلم يف حرية شديدة جتاه مثل هذه اإلشكاالت، وإذ مل

مقنعة لذلك راح بعضهم يفرتض االفرتاضات، مّث يقرر أّن كل تلك الوجوه والطرق والّروايات إمنا ظهرت نتيجة رخصة 
 .-صّلى اهلل عليه وسّلم -الّتيسري على الّناس مبوجب أحاديث األحرف الّسبعة املنقولة عن رسول اهلل 

 ض حديثه عن األحرف السبعة يقول: فهذا الدكتور عبد الصبور شاهني يف معر 
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"ليس من حقنا، وال يف مقدورنا أن نعطي عن ذلك إجابة حمددة، ولكن الذي يعني سياق األحاديث على القول 
به إن بعضها ـ أي القراءات ـ كان إقراء منه ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ وبعضها كان إقرارا ملن أقرأه، أو استمع إىل قراءته، ومل 

 .39ن يأيت حبروف الّنيب على وجه الّدقة الختالف الّلهجة وتفاوت القدرة"يستطع أ

ويقول صربي األّشوح معقبا عليه: "...إّن تلك كانت مشيئة اهلل وإرادته، وهنج رسوله الكرمي، مبلِّغ الرِّسالة، 
ر ترجح كفة اإلقراء، وإن مل وحامل األمانة، أن حُيفظ القرآن على هذه الصورة فإذا صدق هذا التصور، فإّن كّفة اإلقرا

 . 40"تنِفها
ويقول آخر: ))ملا رأيت كثريًا من أهل القراءات املتأخرين واملعاصرين ألزم نفسه واألمة معه بوجوب األخذ هبذه  

التحريرات ـ والوجوب هنا الوجوب املصطلح عليه بتأثيم تاركه ـ حاولت قدر اجلهد والفهم والسعة أن أبني أن هذا اإللزام 
  يصح على األمة لسببني رئيسيني:ال

 األول: أنه مل يأت عن من أنزلت عليه هذه القراءات ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ
الثاين: اخللل العلمي يف الضابط الذي يتحاكمون إليه، فرتاهم مينعون وجهًا لعلة ما، مث يف موضع آخر ومسألة 

 .41أخرى جيوزنه مع وجود نفس العلة"

م وما شاهبه يوحي بأنَّ القراءات القرآنية ليست مجيعا من إقراء النَّيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ إّن مثل هذا الكال
ألصحابه وأنّه مل يتلّفظ هبا مجيعا، بل كان دوره ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ مقتصرا على اإلقرار واملوافقة على املقروء حينا، أو 

ت وردت عن املصطفى ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ كقوله "هكذا أنزلت" أو قوله على الّتصويب والّتحسني حينا آخر، بعبارا
"أصبت" وغريها. وهذا بال شك فهم خاطئ للمسألة، يفتح الباب واسعا أمام أعداء الّدين إلثارة الّشبهات والقالقل 

ن قد قرئ بالتشهي واهلوى ومل يُلتزم حول كتاب اهلل، والقول يف قراءاته ـ اليت نعتقد تواترها ـ إهنا ليست كذلك، وإن القرآ
 فيه بالّرواية والّنقل عن الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ

وهبدف االقرتاب من احلقيقة اليت أضحت مبتغى كل قارئ أو باحث يف هذا اجملال، أقول مستعينة باهلل ـ وهو 
 أعلم ـ: 

أشد العناية بالقرآن الكرمي، وحرص أشد احلرص على تبليغه  إنّه قد ثبت أّن الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ قد اعتىن 
كامال غري منقوص، وحرص الّصحابة أيضا من بعده على نقله على الّصفة اليت تّلقوه هبا عنه ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ، 

ث أمال، وهكذا فعلوا فمّدوا حيث مّد الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ، وقَصُروا حيث قصر، وفتحوا حيث فتح، وأمالوا حي
مع كل أصل من أصول القراءة بل ومع فرش احلروف أيضا، فقد كان الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ يف كل مرة يقرأ بوجه 
من األوجه، والصحابة له متبعون يف ذلك، وحيفظون عنه، ومما ثبت عن الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ أنّه مل يقرأ املدود 

ن حركتني، ومل يزد عن الّست حركات، فكان ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ تارة يقرأ بالقصر وتارة بالّتوسط وتارة مثال بأقل م
وكان يقرئ صحابته بفتح ذوات الياء مرة وباإلمالة أخرى، كما ثبت عنه ـ صّلى اهلل عليه  ،42بالطول أو ما بني ذلك
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وسّلم ـ أنّه أقرأهم اهلمزات بالّتحقيق تارة وبالّتسهيل أو اإلبدال أو غريها تارة أخرى، وهكذا مع باقي أصول القراءات، 
الّتوزيع لألوجه بعضها على بعض، أو ترتيب بعضها مع بعض غري أنّه مل يثبت عنه ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ االلتزام هبذا 

هبذا الشكل الذي بني أيدينا اليوم، كالقول بعدم صحة القراءة بتقليل ذوات الياء مثال مع قصر البدل يف رواية ورش من 
زري: "... فإنه طريق األزرق، أو القول بعدم صحة القراءة بإشباع مد البدل مع قصر العارض مثال، قال اإلمام ابن اجل

وإن تواتر ختفيف اهلمز يف الوقف عن النيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ فلم يتواتر أنه وقف على موضع خبمسني وجها وال 
 . 43"بعشرين وجها، وال بنحو ذلك

م بل إّن ذلك نشأ من كثرة طرق القراءة وطول أسانيدها، وتشعبها واختالف الّنقل عن الّنقلة، فقام حينئذ كل إما
باختيار ما يطيقه من كل تلك الطرق واألوجه اليت تلقاها عن شيوخه وصحت عنهم، مّث ثبت زمنا على إقرائها لطالبه ال 
يتعداها إىل غريها وكثر َمْن نـََقَلَها عنه حىت ُعرف هبا، واشتهر بتلك األوجه اليت اختارها، فصارت تنسب إليه كمذهب 

قراءة عاصم، وقراءة نافع مثال، ومن الطرق الثابتة عنهم اختار الرواة أيضا أوجها  من مذاهب القراءة، وتسمى بامسه فقيل:
معينة عن أئمتهم يف القراءة وعرفوا هبا فصارت روايات تنسب إليهم وتعرف بأمسائهم، فقيل: رواية حفص، ورواية شعبة،  

 كليهما عن عاصم، ورواية ورش ورواية قالون كليهما عن نافع وهكذا .
بن اجلزري: ))فلما وقع ذلك ـ أي االختالف ـ: رأى املسلمون أن جُيِْمُعوا على قراءات أئمة ثقات، جتردوا يقول ا 

للقيام بالقرآن العظيم، فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف، أئمًة مشهورين بالثقة واألمانة يف النقل وحسن الدين، 
هر أمرهم وأمجع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا وثقتهم فيما وكمال العلم، أفنوا عمرهم يف اإلقراء والقراءة واشت

 .44قرأوا، وَرَوْوا وعلمهم مبا يقرئون ومل خترج قراءهتم عن خط املصحف"

فلّما استقرت األسانيد على تلك االختيارات اليت اختارها األئمة ونقلت عنهم، ودونت وانقطع اإلسناد بينهم 
بينهم، صار التقيد بتلك األوجه والطّرق والّروايات اليت هي عني تلك االختيارات  وبني من جاء بعدهم لطول الزمان

واجبا وال جتوز القراءة بغريها لعدم وجود األسانيد الّصحيحة اليت تربطنا بأصحاهبا، فاستبعدت األوجه والطرق العارية عن 
 يه وسّلم ـ فنقرأ بغري ما قرأوا .األسانيد الصحيحة خوف الوقوع يف الكذب على رسول اهلل ـ صّلى اهلل عل

فدّل ذلك على أّن ما ثبتت صّحته من القراءات والروايات والطرق هي إقراء من الّنيب ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ  
وليس إقرارا، وأّما كثرهُتا وتعدُُّدها وتشعبها فناتج عن طول الّسالسل اإلسنادية وتداخلها، واّليت صمدت عرب قرون من 

 حىت استقرت بتدوينها وهلل اعلم. الّزمن
 الخاتم ة: 

 وفيها أشريإىل أهم النتائج وهي: 
القراءات قد تعددت تبعا لتعدد اختيارات الّصحابة ألحرف القراءة وأوجهها، وأّن االختالف الواقع بني  / أنّ 1

الّصحابة يف قراءة القرآن الكرمي مل يكن إاّل يف االختيار فقط من جمموع األحرف واألوجه اليت قرأ هبا الّنيب ـ صّلى اهلل عليه 
 وسّلم ـ
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الّتحقيق والّتدقيق يف طرق القراءات، ورواياهتا وأوجهها الواردة يف اآلية، أو الّلفظة / أّن الّتحريرات هي عملية 2
 القرآنية، أو يف كيفيات األداء، وحترير الّصحيح منها عن غريه ـ

/ أّن عملية الّتحقيق يف طرق القراءات ورواياهتا الّناجتة عن االختيار يف القراءة ومتييز صحيحها عن غريه، وما يقرأ 3
به منها عّما ال يقرأ به تسّمى الّتحريرات، وأّما االختيارات فهي القراءات والروايات والطرق واألوجه اّليت اختارها األئمة 

 القراء أو الّرواة من جمموع الطّرق واألوجه احملررة من غريها واملميزة عنها. 
ليه وسلم ال إقرارمنه، وأما تلك الطرق املتعددة / أّن أصول القراءات القرآنية وفرشها إقراء من الّنيب صلى اهلل ع4

 واملتنوعة فناجتة عن الكثرة والتشعب وطول األسانيد، واختالف الّنقل عن الّنقلة 
 المصادر والمراجع: 

ـ إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر للدمياطي ويسمى )منتهى األماين واملسرات يف علوم القراءات(  1
م( دار الكتب  1998هـ/1419أمحد بن حممد بن عبد الغين الدمياطي، حتقيق: أنس مهرة. الطبعة: األوىل ) لشهاب الدين

 -لبنان  -العلمية 
 هـ.1408 -بريوت  -املكتبة العصرية  -حتقيق: أبو الفضل إبراهيم  -ـ اإلتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي  2

 تاريخ القراءات واجتاهات القراء(ـ إعجاز القراءات القرآنية )دراسة يف  3

 م 1998/  1لصربي األّشوح، مكتبة وهبة، ط 
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