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  الُمَقدِّمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا 

  حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين. 
  وبعد ...

فإننا بني الفرتة واألخرى نسمع طعن بعض املغرضني يف القراءات الواردة يف  
  من طاعٍن آلخر، ومن زمن لغريه. كتاب اهللا عز وجل، وهذه الطعون ختتلف

ا بعض الناس يف القراءات القرآنية: أن هذه القراءات  ومن الطعون اليت يطعن 
، وإمنا هي من اجتهاد القراء، وأن االجتهاد يف القراءة ليست منقولة عن النيب 

  مسموٌح به ما دامت القراءة موافقة لرسم املصحف وموافقة للغة العربية. 
وى باطلة من أساسها؛ وأساس الرد عليها هو ما ينقله العلماء وهذه الدع

  وجيمعون عليه يف قوهلم: (إن القراءة سنة متبعة، يأخذها اآلخر عن األول).
ويف هذا البحث أردت أن أمجع أقوال العلماء الواردة خبصوص هذه القاعدة (أن 

م العلمية، ومذاهبهم الفقهية  القراءة سنة متبعة)، على اختالف أطيافهم، وتوجها
والعقدية، أردت من هذا اجلمع تثبيت هذه املعلومة يف نفس القارئ، ومتكينها من 

، عن قلبه، حىت يعتقد اعتقادًا جازمًا أن هذه القراءات إمنا هي منقولة عن النيب 
  ، عن رب العزة واجلالل، وليس ألحد رأٌي أو تدخٌل فيها.  جربيل

ل العلماء الواردة يف أن القراءة سنة متبعة، أقوا«وقد مسيت هذا البحث: 
  .»واألحكام املبنية على ذلك

أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقين للخري والصواب، وأن جيعل يف ميزان 
  حسنايت هذا العمل، وأن يثيبنا عليه يف الدنيا واآلخرة. 
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  خطة البحث
س، وتفصيل ذلك يقع هذا البحث يف مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وفهار 

  فيما يلي:
  املقدمة: وفيها خطة البحث، واملنهج املتبع فيه. 

  التمهيد: (القراءة سنة متبعة) لغًة واصطالحاً. 
  املبحث األول: أقوال العلماء الواردة يف أن القراءة سنة متبعة. 

  املبحث الثاين: األحكام املبنية على أن القراءة سنة متبعة. 
  ائج والتوصيات. اخلامتة: وفيها النت

  الفهارس: وتتضمن: 
  فهرس املصادر واملراجع. 

  وفهرس املوضوعات. 

  المنهج المتبع
مل أقصد يف هذا البحث االستدالل هلذه القاعدة، قاعدة أن القراءة سنة  -

متبعة، بل قصدت االستشهاد هلا بأقوال العلماء، وتطبيقات العلماء املتفرعة عن هذه 
  القاعدة. 

ي يف األقوال الصرحية الواضحة يف املسألة، ال األقوال اليت حصرت مجع -
  يستنبط منها أن القراءة سنة متبعة. 

ذكرت بعض األقوال يف هذه املسألة ألئمة علم القراءات، وحاولت بعد ذلك  -
أن أستقصَي ما ورد عن العلماء غري املتخصصني يف علم القراءات، وإمنا مل أحاول 

  القراءات يف هذه املسألة لسببني: استقصاء أقوال علماء 
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كثرة أقوال علماء القراءات يف هذه املسألة، وإمجاعهم عليها، وشهرة   السبب األول:
  أقواهلم بني طلبة هذا العلم؛ فجمع أقواهلم يف هذه املسألة إمنا هي حتصيل حاصل. 

ماء أن املراد من هذا البحث هو تقوية هذه املسألة بأقوال العل السبب الثاني:
  املتخصصني يف العلوم األخرى. 

العلماء  قسمت العلماء حبسب القرون، حىت أصل إىل نتيجة وغايٍة، وهي أن -
  منذ القرن األول إىل قرننا احلاضر مطبقون على أن القراءة سنة متبعة. 

  عزوت اآليات إىل السورة وبينت رقم اآلية.  -
القراءة سنة متبعة، دون  ترمجت لألعالم الذين استشهدت بأقواهلم يف أن -

غريهم من األعالم الوارد ذكرهم يف البحث، كما أين اقتصرت على األعالم غري 
غري املعاصرين، أما املعاصرين فإين مل أترجم هلم و الصحابة، وغري األئمة األربعة، 

م.   لشهر
  خدمت البحث بفهرس للمصادر وفهرس للموضوعات.  -



  رِفاِعي بُن ُمَحمَّدٍ  بُن ِإبراهيمَ  د.عاِدلٌ  – َواَألْحكاُم الَمبِنيَُّة َعلى َذِلكَ  َأْقواُل الُعَلماِء الَوارَِدُة في َأنَّ (الِقَراَءَة ُسنٌَّة ُمتَّبَـَعٌة)
                                                                                  

 - 134 -

  التمهيد
  تبعة) لغًة واصطالحاً تعريف (القراءة سنة م

  تعريف القراءة لغًة: 
  .  )1(قراءةً، وقرآناً، أي: تال؛ فالقراءة هي التالوة - يـَْقرَأُ  - هي مصدر الِفْعِل (قـَرَأَ)، يُـَقال: قـَرَأَ 
  تعريف القراءة اصطالحاً: 

أما يف االصطالح فقال ابن اجلزري رمحه اهللا : ( علم القراءات علم بكيفية أداء كلمات 
فعلم القراءات عند علماء القراءة علم يعرف منه اتفاق  )2(رآن ، واختالفها معزوًا لناقله)الق

  . )3(الناقلني لكتاب اهللا تعاىل واختالفهم يف أحوال النطق به من حيث السماع
  تعريف السنة لغة: 

  . )4(غَُرفٌ هي الطريقة املتبعة والسرية، حسنة كانت أو سيئة، ومجعها سنن، كما يقال: غُرْفَةٌ وَ 
  تعريف السنة اصطالحًا: 

  للسنة عدة اصطالحاٍت، واملصطلح املناسب هنا، هو جعل السنة مقابالً للبدعة. 
 :به فاملقصود ،سنة صاحب إنه رجلٍ  عن قيل إذاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: (

 الدين أمور من عليهم اهللا رضوان الكرام وصحابته ، النيب عليه كان ما على أنه

                              
 ) مادة (ق ر أ). 1/25القاموس احمليط ( )1(

  ] .3)منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري [2(
 ). 5ريد (صإرشاد امل )3(

 ) مادة (س ن ن). 13/225لسان العرب ( )4(
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  .)1()اعتقاداً  و عمًال، و ًال،قو 
  تعريف االتباع لغة: 

  .)2(اِالتـَِّباُع: الوِالءُ 
  تعريف االتباع اصطالحاً: 

 من لك مابان على القائل تتبع أن هو: االتباععرف ابن عبد الرب االتباع بقوله: (
  .)3()مذهبه وصحة ،قوله فضل

  رأه يف طريقته يف القراءة. فاملقصود باالتباع هنا: هو اتباع القارئ شيَخه الذي أق
  : وعلى ذلك فمعنى قولنا: (القراءة سنة متبعة)

  .))4 اهللا رسول إىل املوصول الثابتُ  النقلُ  هامعتمدَ  أن
 ،متبعة سنة احلروف يف قبلنا من تباعا :أرادوقد شرح البيهقي هذه العبارة بقوله: (

 وإن ،مشهورة هي اليت ءاتالقرا خمالفة وال ،إمام هو الذي املصحف خمالفة جيوز ال
  .)5()منها أظهر أو اللغة يف سائغاً  ذلك غري كان

وقال النووي أيضًا يف شرحها: (حروف القراءة سنة متبعة: أي: طريق يتبع وال 
  واهللا تعاىل أعلم. .)6(يـَُغيـَُّر)

                              
  ). 307- 19/306جمموع الفتاوى ( )1(
 ) مادة (ت ب ع). 3/9القاموس احمليط ( )2(

 ). 2/37جامع بيان العلم ( )3(

 ). 138املعىن القرآين يف ضوء اختالف القراءات (ص )4(

 ). 2/385السنن الكربى للبيهقي ( )5(

 ). 3/330اجملموع ( )6(
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  المبحث األول
  نصوص العلماء الواردة في أن القراءة سنة متبعة

ا أمة إسناد، تسند لقد متيزت هذه األمة اإلس المية عن غريها من األمم بأ
، سواء كان اإلسناد يف القرآن أو يف احلديث النبوي علمها املأخوذ عن نبيها 

  الشريف، بل وقد تعدى اإلسناد إىل أقوال الصحابة والتابعني وأئمة الدين. 
وإن العلماء جممعون على أن القراءة سنة متبعة يأخذها اآلخر عن األول، 

 ونصوصهم يف ذلك كثرية، وإمجاع املسلمني يف هذه املسألة مستنٌد إىل أثر علي 
  .)1(»يأمركم أن يقرأ كل رجل كما ُعلِّمَ  إن رسول اهللا «الذي يقول فيه: 

وقبل أن أسرد أقوال العلماء اليت وقفت عليها يف هذه املسألة، أستطيع أن أقول 
  سنة متبعة منحصرة يف أربعة ألفاظ:  إن ألفاظ العلماء الدالة على أن القراءة

أوضح  ة متبعة)، أو (القراءة سنة)، وهذا: قوهلم: (القراءة سناللفظ األول
ا على املراد.    األلفاظ وأدهلُّ

  قوهلم: (إن أخذ القراءة سنة).  اللفظ الثاني:
  قوهلم: (إن القراءة تؤخذ من أفواه الرجال).  اللفظ الثالث:
  (ال يـُْقَرا إال مبا يـَْقَرأُ به القراء). قوهلم:  اللفظ الرابع:

  وما يدور يف فلك هذه األلفاظ األربعة. 
  وإليك أقوال العلماء الواردة يف هذه املسألة مرتبة على القرون اهلجرية.

                              
 ،)1/12( تفسريه يف والطربي ،)3981( رقمب )7/88( مسنده يف دأخرجه اإلمام أمح )1(

 .الذهيب ووافقه" اإلسناد صحيح حديث هذا: " وقال )2/223( مستدركه يف واحلاكم
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  أقوال علماء القرن األول الهجري من الصحابة: 
  ه): 23(ت عمر بن الخطاب  -

  .)1()األول عن اآلخر يأخذها سنة القرآن قراءةقال: (
  ه):50(ت زيد بن ثابت  -

. ويف رواية: )3()القراءة سنة متبعة، ويف رواية: ()2()القراءة سنة: (قال 
، القراءة سنة. ويف رواية: ()4()وهمُ تُ ئْـ رِ قْ أُ  كما القرآن فاقرؤوا ؛السنن من سنة القراءة(

  . )5(ال ختالف الناس برأيك)
  :)6(ه) 94عروة بن الزبير (ت -

  . )7()وهُ مُ تُ ئْـ رِ قْ أُ  كما فاقرءوه ،السنن من سنة القرآن قراءة إن( قال:

                              
 ). 51أخرجه ابن جماهد يف السبعة (ص )1(

) 2/548ان ()، ويف شعب اإلمي3808) (ح:2/385أخرجه البيهقي يف سننه الكربى ( )2(
) 2/196)، وأخرجه اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي والسامع (2679(ح:
 ). 1596(ح:

 ). 1/260أخرجه سعيد بن منصور يف سننه كما ذكر ذلك السيوطي يف اإلتقان ( )3(

 ). 8/180أخرجه ابن األنباري يف املصاحف كما ذكر ذلك السيوطي يف الدر املنثور ( )4(

). وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 5/133ج هذه الرواية الطرباين يف املعجم الكبري (أخر  )5(
 ): (فيه ابن أيب الزناد، وهو ضعيف).2/137(

هوة عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي، أبو عبد اهللا املدين، ثقة فقيه مشهور، ولد  )6(
اهلجرة على الصحيح. انظر: تقريب يف أوائل خالفة عثمان، ومات سنة أربع وتسعني من 

ذيب التهذيب (1/671التهذيب (  ). 7/180)، و

 ). 651) ح(2/214أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن ( )7(
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  : )1(ه)101(ت عمر بن عبد العزيز -

  .)2()األول عن اآلخر يأخذها سنة القرآن قراءةقال: (
  أقوال علماء القرن الثاني الهجري: 

  :)3(عامر الشعبي (ت بعد المائة) -
  .)4(وكم)؛ فاقرءوا كما قرأ أولالقراءة سنةقال: (

  :)5(ه)130محمد بن المنكدر (ت -
  . )6()األول عن اآلخر يأخذها سنة القرآن قراءةقال: (

                              
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي، أمري املؤمنني، أمه أم  )1(

، ويل إمارة املدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب
وويل اخلالفة بعده، فعدَّ من اخللفاء الراشدين، مات يف رجب سنة إحدى ومائة، وله أربعون 

ذيب التهذيب 1/722سنة، ومدة خالفته سنتان ونصف. انظر: تقريب التهذيب ( )، و
)7/475 .( 

 ). 51أخرجه ابن جماهد يف السبعة (ص )2(

هو عامر بن َشراحيل الشعيب، أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فاضل، قال عنه مكحول: (ما  )3(
ذيب الكمال ه100رأيت أفقه منه)، مات بعد سنة  ، وله حنو مثانني سنة. انظر: 

 ). 1/461)، وتقريب التهذيب (14/41(

 ). 51أخرجه ابن جماهد يف السبعة (ص )4(

انظر: تقريب ه. 130د اهللا بن اهلَُذير التيمي املدين، مات سنة هو حممد بن املنكدر بن عب )5(
ذيب التهذيب (2/137التهذيب (  ). 9/473)، و

)، وابن جماهد يف 1579)ح(2/196أخرجه اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي ( )6(
 ). 52)، وأبو زرعة الدمشقي يف تارخيه (ص50السبعة (ص
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  : )1(ه)154أبو عمرو بن العالء (ت -
 من صدري يف ما أفرغ أن يأ لو(: العالء بن عمرو أبو يل قال: صمعياأل عن
 قدر ما كتبت لو أشياء القرآن علم يف حفظت ولقد لفعلت، صدرك يف العلم
 كذا، حرف لقرأت قرئ بما إال أقرأ أن لي ليس أن ولوال محلها، على عمشاأل

  .)2()حروفاً  وذكر
  :)3(ه)155صفوان بن عمرو (ت -

 عن اآلخر يأخذها ،سنة القرآن قراءة إن: يقولون أشياخنا مسعناقال: (
  .)4()األول

  :ه)179مالك بن أنس (ت -
 بسكون )ol )5 َوِليْ m: تقرءون مل ،اهللا عبد أبا يا :له فقال عراقي رجلسأله 

                              
عمار التميمي املازين البصري، أبو عمرو، واختلف يف امسه، أحد  هو زبان بن العالء بن )1(

انظر: ه. 154القراء السبعة، وأحد كبار النحاة، وكان من كبار العلماء الزهاد، مات سنة 
 ). 1/290غاية النهاية (

 من وهذا). قال شعيب األرنؤوط معلقًا على هذه الرواية: (6/408سري أعالم النبالء ( )2(
 رسول عن ثبتت إذا عليها اخلروج املسلم يسع ال ،متبعة سنة القراءة أن على واضحةال دلةاأل
 ).  اهللا

هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسي، أبو عمرو احلمصي، مات سنة مائة ومخس  )3(
ذيب الكمال (1/439ومخسني، أو بعدها. انظر: تقريب التهذيب (  ). 13/201)، و

 ). 51عة (صأخرجه ابن جماهد يف السب )4(

 .23سورة ص، اآلية:  )5(
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 ،العراق أهل يا ويلكم(: مالك له فقال ،؟الياء بفتح )m  _  ^l )1 : وتقرءون الياء،
 مّتبعاً  فكن ،الرجال أفواه من تؤخذ سنة القراءة وكيف، ملَِ  إال العلم من لكم يبق مل
  .)2()مبتدعاً  تكن وال

  : )3(ه)180سيبويه (ت -
 كيف درى من إال ،يرفعونه متيم وبنو: ()m  \  [  Zl )4  :تعاىل قوله ىفقال 

 تكون وال ، النىب عن مروية سنة القراءة ألن كذلك كان وإمنا، املصحف ىف يه
  . )5()عنه روى ما بغري القراءة

  . )6()القراءة سنةوقال أيضاً: (القراءة ال ختالف؛ ألن 
  

  أقوال علماء القرن الثالث الهجري: 
  

                              
 . 6سورة الكافرون، اآلية:  )1(

 ). 1/233تنبيه العطشان على مورد الظمآن ( )2(

 أخذ، احلسن أبو ويقال بشر أبو ،كعب بن احلارث بين موىل ،قنرب بن عثمان بن عمروهو  )3(
 أيب عن ةواللغ ،وغريهم ويونس الثقفي عمر بن عيسى وعن ،والزمه اخلليل عن النحو

ه 180 سنة تويف ،اآلفاق يف طائره طار الذي إليه املنسوب كتابه ووضع ،األخفش اخلطاب
. انظر: البلغة يف تراجم أئمة كثرياً  اختالفاً  موته سنة يف أن على ،الرشيد أيام يف بشرياز

 ). 1/278)، والعرب يف خرب من غرب (49النحو واللغة (ص

 . 31سورة يوسف، اآلية:  )4(

 ). 1/322نقله عنه الزركشي يف الربهان ( )5(

 ). 1/74الكتاب ( )6(
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  :)1(ه) 206قطرب ( -
 يف جيوز مبا تقرأ وال ،العلماء عن أثر مبا اال تقرأ ال ،متبعة سنة القراءةقال: (

  . )2()ثراأل دون العربية
  :)3(ه)224أبو عبيد القاسم بن سالم (ت -

 ألحدٍ  يجوز ال التي القائمة كالسنن عندهم المصاحف حروف اتِّباعُ قال: (
  .)4()يتعدَّاها أن

  : )5(ه)249المازني (ت -
 ؟،) : m        â  á  à              ß  Þl )6 اهللا قول يف تقول ما:  فقال األصمعي سأله

                              
هو حممد بن املستنري، الشهري بقطرب، عامل بالنحو واألدب واللغة، وكان يرى رأي املعتزلة،  )1(

انظر: البلغة يف تراجم أئمة ه. 206من كتبه: معاين القرآن، وغريب احلديث، تويف سنة 
 ). 1/305خرب من غرب ()، والعرب يف 72النحو واللغة (ص

 ).1598) (ح:2/196أخرجه اخلطيب البغدادي يف أخالق الراوي والسامع ()2(

 الكسائي عن أخذ ،الفنون يف اإلمام، موالهم األزدي سالم بن القاسمهو أبو عبيد،  )3(
 أيب أعن :وقال فتبسم معني بن حيىي االمام عنه وسئل ،وغريهم األعرايب وابن واألصمعي

. من تصانيفه: غريب احلديث، وكتاب األموال، الناس عن يسأل عبيد أبو ؟لأسأ عبيد
انظر: البلغة يف تراجم أئمة النحو  ه.224 سنة تويف أن إىل مبكة جاور وفضائل القرآن،

 ). 1/392)، والعرب يف خرب من غرب (53واللغة (ص

 ). 1/54الفتاوى الكربى ( )4(

ه 249ان املازين، النحوي املشهور، تويف سنة هو أبو عثمان، بكر بن حممد بن عثم )5(
 ). 1/283)، ووفيات األعيان (1/179بالبصرة. انظر: غاية النهاية (

 . 4سورة القمر، اآلية:  )6(
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 العربية يف النصب من أقوى فيه الرفع أن إىل سيبويه يذهب(:  وقال املازين فأجابه
 وليس ضربته، زيد:  كقولك فهو االبتداء، مواضع من وألنه بالضمري، الفعل الشتغال
  .)1()متبعة سنة والقراءة النصب، إال القراء أىب ولكن أوىل، علبالف هو شيء هناك

  أقوال علماء القرن الرابع الهجري: 
  : )2(ه)311الزجاج (ت -

 القراءة: ()m  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ª  ©l )3 قال يف قوله تعاىل: 
 وهي هلا، موضع وال ،للفصل} ُهوَ { ودخلت ،}َكانَ { خرب على} احلَْقِّ { بنصب
. خرب وأنه ،هلذا بصفة ليس} احلَْقَّ : {قوله أن ليعلم ودخلت ؛املؤكدة" ما" مبنزلة
ا يف النحويني بني خالف وال ،ا قرأ أحداً  أعلم وال ،رفعاً  ،احلقُّ  هو :وجيوز  ،إجاز
  .)4()سنة القراءة ولكن

 يف واألجود: ()mª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤ l )5 وقال يف قوله تعاىل: 
  .)6()سنة القراءة ألن القراء، وإمجاع املصحف اتباع أراه والذي ء،اليا إثبات النحو

                              
 ). 2/300احملتسب ( )1(

هو أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن الزجاج، عامل بالنحو واللغة، ولد يف بغداد سنة  )2(
ا سنة ه241 ، من مؤلفاته: معاين القرآن، واالشتقاق. انظر: البلغة يف ه311، وتويف 

 ). 2/154)، والعرب يف خرب من غرب (2تراجم أئمة النحو واللغة (ص

 . 32سورة األنفال، اآلية:  )3(

)، والشوكاين 7/398)، والقرطيب يف تفسريه (15/480نقله عنه الرازي يف التفسري الكبري ( )4(
 ). . 2/442يف فتح القدير (

 . 105سورة هود، اآلية:  )5(

 ). وال ينبغي جعل الوجه غري املقروء به هو األجود. 9/97نقله عنه القرطيب يف تفسريه ( )6(
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 :يقال ،وامللجأ املعدل هو: ()m  Él )1 وقَال أيًضا ِيف تفسري قوله تعاىل: 
 ،حصت مبعىن ،والضاد باجليم ،أجيض -جضت :ورووا ،أحيص -الرجل عن حصت

  .)2()سنة القراءة ألن ،واحداً  املعىن كان وإن القرآن يف ذلك جيوز وال
 بإسكان }لكن{ ئوقر : ()m  o  n   m  ll )3 وقال أيضًا يف قوله تعاىل: 

 بنونني }لكننا{و ،كلمتني من النونني ألن ؛إدغام بال بنونني }لكنن{و ،النون
 ،األصل هو فهذا ؛}ريب اهللا هو أنا لكن{ أيب مصحف يف ما البالغ واجليد ،وألف
 ولزوم القراءة اتباع واألجود ،ذا القراءة أنكر وال ،بالغ جيد به ئقر  ما وجميع
 ،املتبع فهو القراءة به وكثرت احلرف يف الرواية كثرت وكلما ،سنة القراءة فإن الرواية
  . )4()بدعة به القراءة فإن ؛به نقرأ فال ئقار  به يقرأ ولم العربية في جاز وما

 ألنّ  ؛بَشْيءٍ  لُلغاتِ ا هِذه من يُقرأُ  والوقال بعد أن نقل اللغات يف الصدقات: (
  .)5()ُسّنةٌ  الِقراَءةَ 
  : )6(ه)325أبو مزاحم الخاقاني ( -

  : )1(قال يف رائيته

                              
 . 121سورة النساء، اآلية:  )1(

 ). 2/208نقله عنه ابن اجلوزي يف زاد املسري ( )2(

 . 38سورة الكهف، اآلية:  )3(

 ). 2/569املعاين (نقله عنه أبو شامة يف إبراز  )4(

ذيب اللغة ( )5(  ). 26/12)، والزبيدي يف القاموس (8/277نقله عنه األزهري يف 

هو أبو مزاحم، موسى بن عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان اخلاقاين البغدادي، كان ثقة من أهل  )6(
ة مشهورة، السنة، بصريًا بالعربية، شاعرًا جموداً، أول من صنف يف التجويد، وقصيدته الرائي

 ). 2/321انظر: غاية النهاية (ه. 325مات سنة 
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 َأْخَذ الِقَراَءِة ُسنَّةً َوِإنَّ لََنا 
  

 َعِن اَألوَِّلَني الـُمْقرِِئَني َذِوي الّسْرتِ   
 

  : )2(ه) 338النحاس (ت -
 إحدامها: يقال أال راءتانالق صحت إذا أنه الدين أهل عند السالمةقال: (

  . )3()ذلك قال من فيأمث  اهللا رسول عن جميعاً  ألنهما أجود؛
  ه): 370ابن خالويه (ت -

 قياس على جتعل وال سابق، عن الحق يأخذها متبعة سنة القراءةقال: (
  . )4()العربية

  :)5(ه)370األزهري (ت -
 سنَّة، القراءة ولكن ،)1(}واتـَْعثُ  وال{ لقرىء اللغة ذه القراءة جازت ولوقال: (

                                                                      
 ). 1/24نقلها عنه أبو شامة يف إبراز املعاين ( )1(

 ،الزجاج عن أخذ، النحاس بالصفار عرف ،جعفر أبو ،إمساعيل بن حممد بن أمحدهو:  )2(
 والكايف ،القرآن معاين :منها بديعة مؤلفات له ،التحرير حسن الرواية كثري العلم واسع وكان
 ). 9انظر: البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة (صه.  337 سنة مبصر مات ،النحو يف

 ). 1/83نقله السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن ( )3(

 ). 252)، وحجة ابن خالويه (ص53إعراب ثالثني سورة (ص )4(

 إمام، اهلروي اللغوي ياألزهر  ،منصور أبو ،نوع بن طلحة بن األزهر بن أمحد بن حممدهو  )5(
 وبقي ،العرب وأسرته ،وطبقتهم دريد وابن ونفطويه الزجاج أدرك ،األدب فنون مجع ،جليل
م من فحفظ مديدة مدة بينهم  القراءات وعلل والتفسري اللغة يف وصنف وحدث وأملى لغا
 أكمل هكون على برهان التهذيب وكتابه ،وينقله يقوله فيما حجة وهو ،ةسنفي كتباً  والنحو
. انظر: البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ومثانون مثانية وعمره ، ه370 سنة تويف ،أديب
 ). 31/369)، وسري أعالم النبالء (60(ص
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  .)2()القراء به قرأ بما إالّ  يُقرأ وال
  :)3(ه)377أبو علي الفارسي (ت -

 مينع مما االسم هذا يف ليس ألنهفقال: ( )m  P    O  Nl )4 حتدث عن إمالة 
 به، التالوة تسوِّغ العربية قياس يف جاز ما كل وليس ،شيء -أي اإلمالة-  املسألة
 القراءة ألن ؛به وأخذهم السلف بقراءة املستفيض األثر ذلك إىل ينضمّ  حىت
  .)5()سّنة

  : )6(ه)392ابن جني (ت -
 كانت حيث من ،العربية سوغتها وإن ،قراءةً  يرجتل أن ألحد عذر القال: (

  . )7()متبعة سنة القراءة
                                                                      

 . 60سورة البقرة، اآلية:  )1(

 ). 3/96ذيب اللغة ( )2(

 اإلمام، ويالفس الفارسي علي أبو ،أبان بن سليمان بن الغفار عبد بن أمحد بن حلسنهو ا )3(
 النحو يف وبرع ،سيبويه كتاب عنه وأخذ الزجاج إسحاق أيب على النحو قرأ ،العالمة
انظر: البلغة يف ه. 377، له كتاب احلجة للقراء السبعة، تويف سنة رئاسته إليه وانتهت

 ). 3/6)، والعرب يف خرب من غرب (179تراجم أئمة النحو واللغة (ص

 . 4سورة الفاحتة، اآلية:  )4(

 ). 1/40احلجة ( )5(

 املشهورة التصانيف ذو املقدم البارع األوحد اإلمام، املوصلي الفتح أبو ،جين بن عثمانهو  )6(
 ما أحسن ومن ،وحضراً  راً فس سنة أربعني الزمه ،الفارسي علي أيب عن العربية أخذ، اجلليلة
نحو واللغة انظر: البلغة يف تراجم أئمة اله. 392 سنة تويف، اخلصائص : كتابوضع
 ). 3/55)، والعرب يف خرب من غرب (38(ص

 ). 1/292احملتسب ( )7(
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  أقوال علماء القرن الخامس الهجري: 
  : )1(ه)444أبو عمرو الداني (ت -

 على نآالقر  حروف من شيء يف تعمل ال القراء وأئمةالبيان: ( قال يف جامع
 والرواية النقل يف واألصح األثر يف األثبت على بل العربية يف واألقيس اللغة يف االفشى

 قبوهلا يلزم متبعة سنة القراءة ألن ؛لغة فشو وال ةعربي قياس يردها مل عنهم تثبت إذا
  . )2()إليها واملصري

 احلروف بعض حركة خيتلس من مذهب على مصحف نقط ذافإوقال أيضاً: (
 واستعمال الوجهني جواز على ليدل بعضها حركة ويشبع للفظ وتسهيال للخفة طلبا

  .)3()تتبع سنة القراءة وأن اللغتني
  : )4(ه)458البيهقي ( -

 يف قبلنا من تباعا :أرادقال بعد أن ذكر أثر زيد بن ثابت رضي اهللا عنه: (
 اليت القراءات خمالفة وال ،إمام هو الذي املصحف خمالفة جيوز ال ،تبعةم سنة احلروف

                              
هو أبو عمرو، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداين األموي القرطيب، ولد  )1(

، إمام علم القراءات، وصاحب املؤلفات املشهورة فيه. ه444، وتويف سنة ه371سنة 
 ). 1/503انظر: غاية النهاية (

 /ب).172جامع البيان ( )2(

 ). 44احملكم يف نقط املصاحف (ص )3(

 موسى بن علي بن احلسني بن أمحد ،بكر أبو ،خراسان شيخ العالمة احلافظ اإلمامهو  )4(
انظر: ه. 458، وتويف سنة ه384 سنة ولد ،التصانيف صاحب ،البيهقي اخلسروجردي

 ). 3/1133تذكرة احلفاظ (
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  .)1()منها أظهر أو اللغة يف سائغاً  ذلك غري كان وإن ،مشهورة هي
  أقوال علماء القرن السادس الهجري: 

  :)2(ه)590الشاطبي (ت -
  .)3(قال يف شاطبيته: (َوَما لِِقَياٍس ٍيف القراءة مدخٌل)

  ن السابع الهجري: أقوال علماء القر 
  : )4(ه)676النووي (ت -

  . )5()يغري وال يتبع طريق :أي ،متبعة سنة القراءة حروفقال: (
  أقوال علماء القرن الثامن الهجري:

  : )6(ه)728شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت -

                              
 ). 2/385ي (السنن الكربى للبيهق )1(

هو القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد، أبو القاسم وأبو حممد الشاطيب، أحد األعالم الكبار  )2(
، ومن مؤلفاته: حرز األماين، وناظمة الزهر، وغريها ه538واملشتهرين يف األقطار، ولد سنة 

 ). 2/20انظر: غاية النهاية (ه. 590من القصائد، تويف سنة 

 ). 29جه التهاين (صحرز األماين وو  )3(

 حسن بن مرى بن شرف بن حيىي ،زكريا أبو ،اإلسالم شيخ ،النواوى الدين حمىيهو  )4(
 وغري واللغة والفقه باحلديث ةعرفامل سعاو  العلم يف اً تبحر م كان،  ه631 سنة ولد ،الشافعي
انظر: العرب يف خرب من غرب ه. 676يف اخلري، تويف سنة  قدوة ،الزهد يف رأسا ،ذلك

 ). 5/353)، وشذرات الذهب (5/312(
 ). 3/276اجملموع ( )5(

هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين، اجملتهد املطلق، وشيخ اإلسالم،  )6(
، برع يف العلوم العقلية والنقلية، وله مؤلفات مشهورة طار ذكرها يف ه661ولد حبران سنة 

 ). 6/80رات الذهب (انظر: شذه. 728البالد، تويف سنة 
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  هو هل ،السبعة القراءات مجع عن -اهللا رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ سئل
 ثواب مزية  جلامعها وهل ال؟ أم  اهللا رسول عهد على عتمج وهل بدعة؟ أم سنة
 وحفظها القراءة معرفة نفس أما هللا، احلمد(:  بقوله فأجاب ال؟ أم برواية قرأ من على
  .)1()األول  عن اآلخر يأخذها متبعة سنة القراءة فإن فسنة،

 اءالقر  بني االختالف أوجب الذي السبب ما :السائل قول وأماوقال أيضاً: (
 هلم الشارع لتسويغ ؛العربية واللغة النقل إىل مرجعه فهذا ؟املصحف خط احتمله فيما

 إذا وهم ،متبعة سنة القراءة بل ،اجملرد برأيه يقرأ أن ألحد ليس إذ ؛كله بذلك القراءة
 بالياء بعضهم قرأ وقد ،اإلمامي املصحف يف املكتوب القرآن اتباع على اتفقوا

  . )2()املصحف عن خارجاً  منهما واحد يكن مل ،بالتاء وبعضهم
  : )3(ه)745أبو حيان األندلسي (ت  -

ماقال: (  سنة ذلك إمنا الفتح على )4(بالبناء والثالث بالرفع األّولني فقراء

                              
 ). 1/54الفتاوى الكربى ( )1(

 ). 13/399)، وجمموع الفتاوى (4/414الفتاوى الكربى ( )2(

 األندلسي النفري حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممدهو أثري الدين، أبو حيان،  )3(
 معل يف ورئيسها ،والشامية املصرية البالد شيخ، ه654، ولد يف شوال سنة الغرناطي
 فمن ،مصنفاً  مخسني على تنيف وهي ،الباهرة السامية املصنفات الفنون يف وضع ،العربية
 يف السالك ومنهج ،التسهيل شرح والتكميل ،العزيز القرآن تفسري يف احمليط البحر :ذلك
. انظر: البلغة يف تراجم بالقاهرةه 745 سنة صفر يف تويف ،مالك ابن ألفية على الكالم

  ).59لغة (صأئمة النحو وال

 أي: يف قوله تعاىل: (فال رفث وال فسوق وال جدال).  )4(
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  . )1()متبعة
 هذه قرأ مبن الظن أساء عبيد أيب على )2(اللغة هذه خفيت وملاوقال أيضاً: (

 يف وليس ،للخط اتباعاً  القراءة تلك قرآ والسلمي مرعا ابن نرى إمنا": فقال القراءة
م ا، القراءة على دليل الكتاب يف الواو إثبات  بالواو والزكاة الصالة كتبوا أل

 أيب من وهذا. انتهى "العرب وجدنا هذا على الغداة وكذلك تركها على ولفظهما
 وكيف ،اجلماعة الءهؤ  ا وقرأ ،واخلليل سيبويه حكاها اليت اللغة ذه جهل عبيد
م القرّاء اجلماعة ؤالء يظن ا ا قرؤا إمنا أ  والقراءة ،بالواو املصحف يف مكتوبة أل
  . )3()متبعة سنة هي إنما

: علي أبو قال. m   b  al  يف الباء يف الفاء الكسائي وأدغموقال أيضاً: (
 وإن ، فيها تدغم فال ، الفاء من الصوت يف أضعف الباء ألن ، جيوز ال وذلك
  . فالناً  اضرب:  حنو ، الفاء يف تدغم الباء كانت

. بقوية وليست ، باإلدغام m   b  al  الكسائي وقرأ:  الزخمشري وقال
 هتيسري  من ذلك وكل ، واألفصح الفصيح فيها ويوجد ،متبعة سنة والقراءة. انتهى
  . )4()الزخمشري وال علي أيب لقول التفات فال ، للذكر القرآن تعاىل

                              
 ). 2/89البحر احمليط ( )1(

 أي: قراءة (غدوة).  )2(

 ). 4/116البحر احمليط ( )3(

). وقد نقل هذه العبارات من كالم أيب حيان األلوسيُّ يف 261- 7/260البحر احمليط ( )4(
 . - كما سيأيت-) 22/122روح املعاين (



  رِفاِعي بُن ُمَحمَّدٍ  بُن ِإبراهيمَ  د.عاِدلٌ  – َواَألْحكاُم الَمبِنيَُّة َعلى َذِلكَ  َأْقواُل الُعَلماِء الَوارَِدُة في َأنَّ (الِقَراَءَة ُسنٌَّة ُمتَّبَـَعٌة)
                                                                                  

 - 150 -

  . )()1 اهللا رسول عن بنقل إال يقرءوا مل القراءة أئمةوقال أيضاً: (
  : )2(ه)761ابن هشام النحوي (ت -

 m  k  j  i   h  g  f  el  :تعاىل قولهقال: (
 أمجعت )3(

 بالنصب) الضالني( قرئَ  ولو، }يقنط{ يف املسترت الضمري من اِإلبدال على السبعة
  . )4()متبعة ُسنَّةٌ  القراءةَ  كنول ،ميتنع مل االستثناء على

  . )5()به القراءة جتوز العربية، هُ زُ وِّ جتَُ  ما كل وليس ،متبعة سنة القراءةوقال: (
  : )6(ه)770الفيومي (ت -

 ومن ،متيم بين احلرب َعظَّتِ  :فيقول ؛ظاء الضَّاد يبدل من العرب منقال: (
 يف نقل وإن وهذا ،"َضْهرٌ " "ْهرِ الظَّ " :يف فيقول ؛ضاداً  الظَّاء فيبدل يعكس من العرب
 القراءة ألن تعاىل؛ اهللا كتاب يف به العمل جيوز فال الكالم يف استعماله وجاز اللغة

                              
 ). 2/324البحر احمليط ( )1(

املشهور  الدين، مجال حممد، أبو يوسف، بن اهللا عبد بن أمحد بن يوسف بن اهللا عبدهو  )2(
، من مؤلفاته: مغين ه761، وتويف سنة ه708، ولد سنة العربية أئمة من ،هشام ابنب

 ). 4/147اللبيب، والتوضيح، وقطر الندى، وغريها. انظر: األعالم (

 . 56احلجر، اآلية:  سورة )3(

 ). 245)، وشرح قطر الندى (ص343شرح شذور الذهب (ص )4(

 ). 393شرح شذور الذهب (ص )5(

 املصباح بكتابه اشتهر لغوي، ،العباس أبو احلموي، مث الفيومي علي بن حممد بن أمحدهو  )6(
م انظر: األعاله. 770، تويف سنة محاة إىل ورحل ،مبصر بالفيوم ونشأ ولد ،املنري

)1/224.( 
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  . )1()فيها منقول غري وهذا ،متبعة سنة
  :)2(ه)794الزركشي (ت -

 وال ،متبعة سنة وأنها ،األئمة هؤالء قراءة صحة على اإلمجاع انعقد وقدقال: (
  . )3()فيها ادلالجته مجال

                              
 ). 189املصباح املنري (ص )1(

 اإلمام ،الشافعي الزركشي املصري اهللا عبد بن ادر بن حممد ،اهللا عبد أبو ،الدين درهو ب )2(
 من ،ذلك مجيع يف فاضال أديبا أصوليا فقيها كان،  ه745 سنة ولد ،احملرر املصنف العالمة
 ). 6/334انظر: شذرات الذهب (ه. 794: الربهان يف علوم القرآن، تويف سنة تصانيفه

 ). 24). وقد نقل هذا القول صاحب تنوير األذهان (ص1/322الربهان يف علوم القرآن ( )3(
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  أقوال علماء القرن التاسع الهجري: 
  : )1(ه)833ابن الجزري (ت -

 اللغة، يف األفشى على القرآن حروف من شيء يف تعمل ال القراءة وأئمةقال: (
 ثبتت إذا والرواية. النقل يف واألصح األثر يف األثبت على بل العربية، يف واألقيس
 واملصري قبوهلا يلزم ،متبعة سنة القراءة ألن لغة، وفش وال عربية، قياس يردها مل عنهم
  . )2()إليها

 شاذها ويروون ،وقليلها تءاالقرا كثري يف يؤلفون الناس زال والوقال: (
 يف هم بل عليهم أحد ينكر وال ،لديهم صح أو إليهم وصل ما حبسب ،وصحيحها

 عن آلخرا يأخذها متبعة سنة القراءة :قالوا حيث السلف سبيل متبعون ذلك
  . )3()األول

  : )4(ه) 880ابن عادل الحنبلي (ت بعد  -
 الصَّاد؛ بتشديد )5("صٍّ ُموَ " ويعقوب والكسائي ومحزة بكر أبو وقرأقال: (

                              
، إمام ه751هو حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف اجلزري، أبو اخلري، ولد سنة  )1(

مؤلفاته: غاية النهاية،  املتأخرين يف علم القراءات، والذي انتهت إليه رئاسة هذا العلم، من
 ). 2/247انظر: غاية النهاية (ه. 833والنشر يف القراءات العشر، وغريها، تويف سنة 

 ). 1/10النشر يف القراءات العشر ( )2(

 ). 1/48النشر ( )3(

هو سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي، صاحب التفسري  )4(
 ).5/58انظر: األعالم (ه. 880ابن عادل احلنبلي، تويف بعد سنة  الكبري املشهور بتفسري

 . 182سورة البقرة، اآلية:  )5(
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 ،)3(تخفيفهاب والباقون، )2( m     O  Nl و  )m  q  p  o  nl )1 : كقوله
 من مجلة من بكر وأبا ،والكسائيَّ  ، محزة أن إال، "َوصَّى"و" َأْوَصى" من لغتان؛ ومها
 لم فلو باهلمزة،  }أَْوَصىوَ { يقرءان عامرٍ  وابن ، ونافعاً  )m   x    w  vl )4  قرأ

 عمرو وأيب كثري ابن قراءة قياس لكان بالرَّأي تجوز ال متبعة ُسنَّةً  القراءة تكن
  . )5()أيضاً  عيفضبالتَّ " ُمَوصٍّ " هنا يقرءوا أن -بالتضعيف" َوَوصَّى: "هناك وحفص

 لكان }ُكْنُتمْ {ـل مراعاة ؛"أْخرِْجُتمْ ": )6(الكرمية اآلية يف قيل ولووقال أيضاً: (
  . )7()ُمتَّبَـَعةٌ  سنَّة القراءةَ  ألن به؛ يـُْقرأ أن جيوز ال ولكن ،اللفظ حيث من جائزاً 

 من املادة هذه يقرأ -اهللا رمحه- نافعاً  أن اتفق ما عجيب ومنوقال أيضاً: (
 القعقاع بن يزيد جعفر أبا شيخه وأن ،- تقدم كما- األنبياء يف يتال إال" أحزن"

 والقراءة اللغتني، بني اجلمع من وهذا األنبياء، يف اليت إال ثالثياً " حزنه" من يقرأها
  . )8()ُمتَّبَـَعة سنة

 وإذا املخفَّفَة، تكونَ  أن وجبَ  عْلمٍ  بعد(َأْن)  وقـََعتْ  مىت أنه واحلاصلقال: (
 فْعلٍ  بعد وقعت وإن الناصبَة، تكونَ  أن وَجبَ  شكٍّ  وال بعلمٍ  يسل ما بعد وقعت

                              
 . 13سورة الشورى، اآلية:  )1(

 . 14سورة لقمان، اآلية:  )2(

 ). 2/226)، والنشر (79انظر: التيسري (ص )3(

 . 132سورة البقرة، اآلية:  )4(

 ). 3/245اللباب يف علوم الكتاب ( )5(

 أي: يف قوله تعاىل: (كنتم خري أمة أخرجت للناس).  )6(

 ). 466- 4/465اللباب يف علوم الكتاب ( )7(

 ). 6/66اللباب يف علوم الكتاب ( )8(
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 املخففةَ  جعلناها يقيناً  جعلناه إنْ : باعتبارْينِ  وجهان فيها جاز والشك اليقنيَ  حيتملُ 
َنا الناصبةَ  جعلناها شّكاً  جعلناه وإن بعدها، ما ورفعنا  واآليةُ  بعدها، ما ونصبـْ
 m    R  Q  P  O  Nl :  تعاىل قوله وكذلك الباب، هذا من )1(الكرميةُ 

)2( ،
 الثانية يف وال بالرفِع، إال األوىل يف يُقرأ مل لكن، )m  v  u  t  sl )3 : وقوله
  . )4()متبعة سنةٌ  القراءة ألن ؛بالنْصب إال

 اهللا عبد أن ترى أال ،ُمتَّبَـَعةٌ  ُسنَّةٌ  عندهم القراءة أن على أَدلُّ  وهذاوقال: (
 املذكورين والثالثة" اإلصباح فالق" وقرأ ماضياً، فعالً " باحل فلق" قرأ كيف
  . )5()بعكسه

" طُ يْقنِ - طقنَ "و بفتحها،"  يَقَنطُ "  النون بكسر" طقنِ " لغتان املاضي ويفوقال: (
±  m   ´  ³  ² { قرأ من )6(قياس لكان ،متبعة سنة القراءة أن ولوال بكسرها،

l )7(()8( .  
 وهذا مصحفه خالف وحفص: وما عملته أيديهم: (وقال أيضًا يف قوله تعاىل

                              
 أي: قوله تعاىل: (وحسبوا أال تكون فتنة).  )1(

 . 89سورة طه، اآلية:  )2(

 . 2سورة العنكبوت، اآلية:  )3(

 ). 7/454اللباب يف علوم الكتاب ( )4(

 ). 8/308اللباب يف علوم الكتاب ( )5(

 أي: لكانت القراءة بالكسر يف (يقِنط) هي قراءة من قرأ (قَنطوا) بالفتح.  )6(

 . 48سورة الشورى، اآلية:  )7(

 ). 11/470اللباب يف علوم الكتاب ( )8(
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  .)1()الرجال أفواه من متلقاةٌ  القراءة أن على يدل
  : )2(ه)900األشموني (ت حدود سنة  -

 لفظ على }نذير{ جبر: ()mw  v  u  t   s  r l )3 قال يف قوله تعاىل: 
 وهو ،ائدةز  }بشري من{ يف }من{ ألنَّ  ؛جلاز حملله مراعاة برفعه ئقر  ولو ،}بشري{

 جتوز العربية جتوزه ما كل وليس ،متبعة سنة القراءة ولكن }جاءنا ما{ بقوله فاعل
  . )4()به القراءة

  أقوال علماء القرن العاشر:
  : )5(ه)974ابن حجر الهيتمي (ت -

  . )6()خمالفتها جيوز فال متبعة سنة القراءة ألنقال: (
 ،متبعة سنة فهو ؛االتباع هو اأمن أدائه ووجوه القرآن يف املداروقال أيضاً: (

 ،تركه جيز ومل ،به اإلتيان تعني إمهاله ذكر مما اإلخفاء حنو يف السنة يف يرد مل وحيث

                              
 ). 16/214اللباب يف علوم الكتاب ( )1(

، ه838، نور الدين األمشوين، ولد بالقاهرة سنة هو علي بن حممد بن عيسى، أبو احلسن )2(
حنوي مشهور، من فقهاء الشافعية، توىل القضاة بدمياط، له شرح على األلفية، وغري ذلك، 

 ). 5/10انظر: األعالم (ه. 900تويف يف حدود سنة 

 . 19سورة املائدة، اآلية:  )3(

 ). 1/186منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ( )4(

 أبو الدين، شهاب نصاري،األ السعدي اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن أمحد هو )5(
، من مؤلفاته: الصواعق احملرقة، والفتاوي اهليتمية، ه909، ولد سنة مصري فقيه ،العباس

 ). 1/234انظر: األعالم (ه. 974تويف سنة 

 ). 175الفتاوى احلديثية (ص )6(



  رِفاِعي بُن ُمَحمَّدٍ  بُن ِإبراهيمَ  د.عاِدلٌ  – َواَألْحكاُم الَمبِنيَُّة َعلى َذِلكَ  َأْقواُل الُعَلماِء الَوارَِدُة في َأنَّ (الِقَراَءَة ُسنٌَّة ُمتَّبَـَعٌة)
                                                                                  

 - 156 -

  .)1()اخلفية من أم الظاهرة األمور من كان سواء
  أقوال علماء القرن الحادي عشر: 
  مل أجد قوًال ألحد علماء هذا القرن.
  ري: أقوال علماء القرن الثاني عشر الهج

  : )2(ه)1117البنا ( -
  .)3(؛ فإن َصحَّ نقًال اتبع)القراءة سنة متبعةقال يف معرض كالٍم له: (

 مع وال الوقف مع ال ،السورة أجزاء من جبزء البسملة وصل جيوز الوقال: (
 ،أحد عند للبسملة حمالً  السورة أجزاء وليس ،متبعة سنة القراءة إذ ؛بعده مبا وصله
 يف هلا حمل ذاك إذ عليها والوقف ،السورة بآخر وصلها منع من ىلأو  ذلك من واملنع
  . )4()لألواخر ال لألوائل البسملة لكون منعت وقد ،اجلملة
  : )5(ه)1194محمد بن سليمان الكردي المدني (ت -

                              
 ). 579الفتاوى احلديثية (ص )1(

 عامل ،بالبناء الشهري ،الدين شهاب الدمياطي، الغين عبد بن أمحد بن حممد بن أمحدهو  )2(
من  بدمياط، وأقام واليمن، واحلجاز القاهرة علماء عن وأخذ بدمياط، ونشأ ولد ت،ءابالقرا

 البقيع يف ودفن ،حاجاً  باملدينة تويفكتبه: إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، 
 ). 1/240ظر: األعالم (ان .ه1117سنة 

 ). 62إحتاف فضالء البشر (ص )3(

 ). 232إحتاف فضالء البشر (ص )4(

سنة  بدمشق ولد، عصره يف احلجازية بالديار الشافعية فقيه: الكردي سليمان بن حممدهو  )5(
انظر: ه. 1194سنة  تويف أن إىل فيها الشافعية إفتاء وتوىل املدينة، يف ونشأ ،ه1127

 ). 6/152األعالم (
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 سنة القراءة إذ ،}الرحيم{ ميم فتح مع باحلمدلة البسملة وصل جيوز القال: (
 قراءة يصح مل أنه غري عربية صح وإن وهذا فال، ال وما جاز، املتواتر وافق فما متبعة،
  .)1()قراءة جاز عربية جاز ما كل وليس الشواذ، يف وال

  أقوال علماء القرن الثالث عشر الهجري: 
  :)2()1205الزبيدي ( -

 ةُ القَراءَ  جتوزُ  وال لَُغة، وهي السني، بفتح َسكاَرى، :الُقرَّاءِ  من َأَحدٌ  يـَْقَرأُ  ملقال: (
  .)3()ُسنَّة القراَءةَ  َألنّ  ا؛

  : )4(ه)1206الصبان (ت -

                              
 ). 81بغية املسرتشدين (ص )1(

 ،مبرتضى امللقب الفيض، أبو الزبيدى، احلسيىن الرزاق عبد بن حممد بن حممد بن حممدهو  )2(
، ه1145سنة  باهلند مولده، املصنفني كبار من نساب،واأل والرجال واحلديث باللغة عالمة
 مصر يف بالطاعون توىفموس، من كتبه: تاج العروس يف شرح القا ،باليمن زبيد يف ومنشأه

 ).7/70انظر: األعالم ( .ه1205سنة 

 ). 12/56تاج العروس ( )3(

 واجتهد واملتون القرآن وحفظ ،مبصر ولد الشافعي، الصبان علي بن حممد ،العرفان أبو هو )4(
 الصبان الشيخ يزل ومل وشيوخه، مصر وجهابذة عصره أشياخ على وحضر العلم طلب يف

 يف املعتربة الكتب وقرأ والنقلية العقلية العلوم يف متهر حىت حتصيله يف دأبوي العلم خيدم
 وفضله ذكره وشاع واجلدل واملناظرة والتدقيق بالتحقيق واشتهر التالميذ ورىب أشياخه، حياة
 مصطلح يف ومنظومة األمشوين، على حاشيته: مؤلفاته ومن .والشام مبصر العلماء بني

 يف ومنظومة مفعل، يف ورسالة وكربى، صغرى البسملة على التانورس بيت، ستمائة احلديث
انظر: تاريخ اجلربيت  .باألزهر عليه وصلي هـ،1206 سنة تويف، ومسلم البخاري رواة ضبط

)1/435.( 
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  .)1()متبعة سنة القراءةقال: (
  :)2(ه)1270األلوسي ( -

 "بقوية وليست باإلدغام }م خيسف{ الكسائي قرأ": الزخمشري وقالقال: (
 اهللا تيسري من وذلك واألفصح الفصيح فيها ويوجد متبعة سنة القراءة أن تعلم وأنت
  . )3()مساع عن الإ الكسائي أدغم وما للذكر القرآن ىلتعا

  أقوال علماء القرن الرابع عشر الهجري: 
  ه): 1393محمد األمين الشنقيطي (ت -

  . )4()بالقياس جتوز ال متبعة سنة القراءة أن ومعلومقال: (
 خالف ال وهذا ، اهللا رسول عن مروية متبعة سنة والقراءةوقال أيضاً: (

  . )5()فيه
  ه):1389محمد بن إبراهيم (ت -

 الرجال أفواه من القرآن يأخذ بل ،املصحف على القارئ يعتمد القال: (

                              
 ). 4/302حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك ( )1(

 حمدث، مفسر، الدين، بشهاب امللقب ،ياآللوس احلسني اهللا عبد بن حممودهو أبو الثناء،  )2(
 فانقطع فعزل ببغداد، اإلفتاء تقلد ،بغداد أهل من وهو اجملددين، من البعض يعتربه أديب،
 ولد. اجلليلة املؤلفات من وغريه ،"املعاين روح"بـ املعروف املشهور التفسري صاحب ،للتأليف
 ). 21(ص. انظر: أعالم العراق ببغداد 1270 سنة وتويف ،1217 سنة

 ). 22/112روح املعاين ( )3(

 ). 3/426أضواء البيان ( )4(

 ) يف تفسري سورة الواقعة، 7/525أضواء البيان ( )5(
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  .)1()العالي بالسند  اهللا رسول عن اآلخذين
  محمد أبو زهرة:  -

ا هى قراءة وكل ،متبعة سنة القرآن قراءاتقال: (   . )2()مبني متلو قرآن بذا
  الشيخ مناع القطان:  -

  . )3()بالرأي ال باإلسناد إليها واملصري قبوهلا يلزم ،متبعة ُسنَّة راءةالققال: (
 وكثريًا الرواية، وصحة النقل سالمة على فيها يُعتمد ،متبعة ُسنَّة القراءةوقال: (

 وال اللغة، يف لضعفها أو القياس، عن خلروجها القراءات من قراءة العربية أهل ينكر ما
  . )4()شيًئا مبإنكاره القرَّاء أئمة حيفل

  د. محمد أبو شهبة:  -
 ممن أو ، النيب من والسماع التلقي :هو وحفظه القرآن يف العمدة إنقال: (

  . )5()أنزل كما غضاً  إلينا وصل حىت وهكذا منه، مسع ممن مسع أو منه، مسع
  الشيخ عطية قابل نصر:  -

ا ... )m  |l )6  ألفقال: (  ؛... ووصالً  وقفاً  حمذوفة ولكنها ،رْمساً  ثابتة فإ
  . )7()متبعة سنةٌ  والقراءةُ  بالرواية، كله ذلك يف العربة ألن

                              
 ). 13/76فتاوى حممد بن إبراهيم ( )1(

 ). 1113زهرة التفاسري (ص )2(

 ). 176مباحث يف علوم القرآن (ص )3(

 ). 177مباحث يف علوم القرآن (ص )4(

 ). 386راسة القرآن الكرمي (صاملدخل لد )5(

 . 68سورة هود، اآلية:  )6(

 ). 197غاية املريد يف علم التجويد (ص )7(
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  المبحث الثاني

  المسائل واألحكام التي بُِنَيت على مسألة أن القراءة سنة متبعة
لقد بىن الُعَلَماُء عدة مسائل وأحكام على مسألة: أن القراءة سنة متبعة، بعد 

ملبحث بعض املسائل اليت ترتبت على معرفة أن القراءة تقريرهم هلا، وسأذكر يف هذا ا
  .)1(سنة متبعة

وجوب قبول القراءة التي وردت إلينا بطريق التواتر، والتزام ما فيها من  -
  أحكام فقهية وعقدية ... إلخ. 

ا مأخوذة عن النيب  عن جربيل عن  فمىت ما عرفنا أن القراءة سنة متبعة، وأ
ه يلزمنا قبوهلا ابتداًء وعدم ردها، مث بعد ذلك األخذ مبا حتتويه رب العزة واجلالل؛ فإن

من معاٍن وأحكام؛ ألن القرآن وقراءاته ليس املقصود منها جمرد التالوة والرواية، وإمنا 
املقصود منه اتباع املعاين اليت وردت يف هذه القراءات. قال الداين مشرياً إىل ما قلت: 

  . )2()إليها والمصير ،لهاقبو  يلزم متبعة سنة القراءة(
وجوب أخذ القراءة عن الشيوخ مشافهة، وضبط القراءة وتأديتها كما  -

  أخذت:
إذا كانت القراءة سنة متبعة ال جمال لالجتهاد فيها؛ فال يستطيع أي شخٍص أن 
يقرأ هذا القرآن من تلقاء نفسه، وأن يقرأه كما وجده يف الصحف؛ فإن هذا مظنة 

يف أحكامه اخلاصة به، بل جيب عليه أن يتلقى هذا القرآن من التضييع والتفريط 

                              
األقوال الواردة يف هذا املبحث قد سبق إيراد بعضها يف املبحث السابق، وإمنا سقتها هنا  )1(

 ألجل اختالف الغرض، وقد ختتلف عما أوردته يف املبحث السابق طوالً وِقَصرا. 

 ). 1/259وقد نقل السيوطيُّ كالَم الَداين يف اإلتقان ( )2(
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الشيوخ املتقنني، كما أخذوه روايًة عن مشاخيهم، يأخذه هو رواية عنهم، مث بعد ذلك 
إن كان متقنًا ضابطًا ملا أخذه يستطيع أن يؤديه إىل من بعده على نفس املنوال 

مشريًا إىل هذه املسألة: والطريقة. يقول الشيخ حممد سيدي حممد حممد األمني 
 ،الضابطين الشيوخ أفواه من يتلقاها أن اآلخذ على يجب ،متبعة سنة القراءة(

 عن له وصوناً  ،العظيم الكتاب هلذا حفظه يف اهللا سنة ،إليه أديت كما ويؤديها
  . )1()واللحن التحريف

أخذها بل إن القراءة لو كانت من القراءات العشر املتواترة، ولكن القارئ مل ي
ا، وإن كانت القراءة صحيحة متواترة يف  عن شيٍخ مشافهة فال جيوز له القراءة 

 من ولكن ،العشرة قراءة العلماء من أحد ينكر وملنفسها، يقول يف ذلك ابن تيمية: (
 اإلسالم بالد من بلد في يكون كمن ،عنده تثبت لم أو ،بها عالماً  يكن لم

 ال بما يقرأ أن له فليس ؛القراءات هذه بعض به يتصل لم غيره أو بالمغرب
  . )2()األول عن اآلخر يأخذها سنة - ثابت بن زيد قال كما- القراءة فإن ؛يعلمه

  حرمة أخذ القراءة عمن لم يأخذها عن الشيوخ المتقنين وينقلها كما هي:  -
فإن املقرئ الذي ال يلتزم مبا أخذه عن شيوخه ال جيوز األخذ عنه؛ ألنه قد يرى 

ا وهي خمالفة لسنة النيب ق  من ومنهميف القراءة، يقول ابن اجلزري: ( راءة ويُقرُِئ 
 ربما ألنه الرواية؛ عنه تنقل فال ؛القراءة يف واملشايخ األثر يتبع وال العربية علم

 عن اآلخر يأخذها سنة والقراءة ،متبعة والرواية ،به رأقْ يُـ  لم حرفاً  العربية له حسنت

                              
 ). 25الوجيز يف حكم جتويد الكتاب العزيز (ص )1(

 ). 1/54). وانظر: النشر (4/414الفتاوى الكربى ( )2(
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  .)1()األول
  نـِّيَُّة تعلم القراءات، ومزية العارف بالقراءات على غيره. سُ  -

 وحفظها القراءة معرفة  نفس أما: (-رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 كان اليت القراءات فمعرفة األول،  عن اآلخر يأخذها متبعة سنة القراءة فإن ؛فسنة
 ،سنة ا أقرئوا وقد هلم ذنيأ أو ا، القراءة  على يقرهم أو ا، يقرأ  النيب

  . )2()ذلك يعرف لم من على مزية له لها  الحافظ بالقراءات والعارف
  تبديع من خالف القراءات المتواترة في قراءته:  -

 كثرت وكلما ،سنة القراءة فإن الرواية ولزوم القراءة اتباع واألجودقال الزجاج: (
 ئقار  به يقرأ ولم العربية في جاز وما ،بعاملت فهو القراءة به وكثرت احلرف يف الرواية
  . )3()بدعة به القراءة فإن ؛به أنقر  فال

  عدم االلتفات إلى االعتراضات النحوية واللغوية عند وجود السماع:  -
، قال أبو فال رأَي ألحٍد أمام القراءة املتواترة اليت صحت نسبتها إىل رسول اهللا 

 إذا القراءة، يف العربية مذاهب إىل يلتفتوا مل اءالقرَّ  وترىعبيد القاسم بن سالم: (
 القائمة كالسنن عندهم المصاحف حروف واتِّباعُ  املصحف، خطَّ  ذلك خالف
اها أن ألحدٍ  يجوز ال التي   .)4()يتعدَّ

  عدم إجراء القواعد اللغوية والنحوية على اآليات إال بعد وجود السماع:  -
  وهلذا أمثلة كثرية من كالم العلماء. 

                              
 ). 53منجد املقرئني (ص )1(

 ). 1/54الفتاوى الكربى ( )2(

 ). 2/569نقله عنه أبو شامة يف إبراز املعاين ( )3(

 ). 5/601نقله عنه البيهقي يف اجلامع لشعب اإلميان ( )4(
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 بما تقرأ وال ،العلماء عن أثر مبا اال تقرأ ال ،متبعة سنة القراءةقال قطرب: (
  . )1()ثراأل دون العربية في يجوز

 على تجعل وال سابق، عن الحق يأخذها متبعة سنة القراءةوقال ابن خالويه: (
  . )2()العربية قياس

 تجوز لعربية،ا هُ زُ وِّ جَ تُ  ما كل وليس متبعة، سنة القراءةوقال ابن هشام: (
  . )3()به القراءة

 القراءة ألن ؛القراءة في يصح ال ما العربية في يسوغ قدوقال ابن اجلزري: (
  . )4()األول عن اآلخر يأخذها متبعة سنة

  وقد طبَّق العلماء هذه القاعدة يف كتبهم، وإليَك أمثلًة من ذلك:
 لكان }ُكْنُتمْ {ـل مراعاة ؛"أْخرِْجُتمْ ": )5(الكرمية اآلية يف قيل ولوقال ابن عادل: (

  . )6()ُمتَّبَـَعةٌ  سنَّة القراءةَ  ألن ؛به يـُْقرأ أن يجوز ال ولكن ،اللفظ حيث من جائزاً 
"  يَقَنطُ "  النون بكسر" طقنِ " لغتان املاضي ويفوقال ابن عادل أيضاً: وقال: (

 من )7(ياسق لكان ،متبعة سنة القراءة أن ولوال بكسرها،" طُ يْقنِ - طقنَ "و بفتحها،

                              
 ).1598) (ح:2/196أخرجه اخلطيب البغدادي يف أخالق الراوي والسامع ()1(

 ). 252)، وحجة ابن خالويه (ص53إعراب ثالثني سورة (ص )2(

 ). 393شرح شذور الذهب (ص )3(

 ). 1/488النشر ( )4(

 ة أخرجت للناس). أي: يف قوله تعاىل: (كنتم خري أم )5(

 ). 466- 4/465اللباب يف علوم الكتاب ( )6(

 أي: لكانت القراءة بالكسر يف (يقِنط) هي قراءة من قرأ (قَنطوا) بالفتح.  )7(
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  . )m   ´  ³  ²  ±l )1(()2  قرأ
m  f  e  :اآلية هذه يف تعاىل وقوله: (-رمحه اهللا-وقال حممد األمني الشنقيطي 

l 
 ،»الالم« هو الذي اجلر حرف عليها فدخل االستفهامية، »ما« :أصله ،)3(

  :)4(اخلالصة يف قوله حد على ألفها فحذف
  فْ قِ تَ  نإِ  ااهلَ  اهلَِ وْ أَ وَ  اهَ فُ لِ أَ ...  فْ ذِ حُ  تْ رَّ جُ  نْ إِ  امِ هَ فْ تِ سْ اِال  ِيف  امَ وَ 

 بسكون »لم« على يوقف ولذا ،بالقياس جتوز ال متبعة سنة القراءة أن ومعلوم
  . )6())5(السكت بهاء ال الميم

 يف جرى ما أن -وإياك اهللا وفقين- علموقال حممد األمني الشنقيطي أيضاً: (ا
 -أي: مهزة أئنا- وأمثاهلا املذكورة اهلمزة هذه من ةاألخري  إبدال من فريقيةاإل األقطار

 القرآن حلرمة انتهاك وهو الباطل، وأعظم املنكر أشنع من خالصة هاء القرآن يف
 أن يظن الذي يدري، ال الذي اجلاهل إال فيه يعذر وال اهللا، حلدود وتعدٍّ  العظيم،
 خالصة هاء ذكر فيما اهلمزة إبدال ألن هذا قلنا وإمنا صحيحة، اخلالصة باهلاء القراءة

 ومل ،صحايب عن يرو ومل لبتة،أ جربيل به عليه ينزل ومل ، اهللا رسول عن أحد يروه مل
                              

 . 48سورة الشورى، اآلية:  )1(

 ). 11/470اللباب يف علوم الكتاب ( )2(

 .42سورة مرمي، اآلية:  )3(

 ). 4/178ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( أي: ألفية ابن مالك. انظر: شرح )4(

اء  )5( اء السكت، فال جيوز هلم الوقف  م مل يقرءوا بالوقف  أي: يف قراءة غري البزي؛ فإ
اء  السكت اتباعًا لقواعد اللغة العربية، أما البزي فقد ورد عنه خبالٍف الوقف على (مل) 

  ): 32السكت. قال الشاطيب يف حرز األماين (ص
ْه لِـَمْه ِمبَه ... ِخبُْلٍف َعِن البَـزِّيِّ َواْدَفْع ُجمَهَِّال َوفِ   يَمْه َوِممَّْه ِقْف َوَعمَّ

 ). 3/426أضواء البيان ( )6(
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 يف حرف بزيادة اهللا على فالتجرؤ األحوال، من حبال جيوز وال القراء، من أحد به يقرأ
 وكون ى،تر  كما هو لبتة،أ السماء من امللك ا ينزل مل اليت اهلاء هذه وهو كتابه،
 بإدخال اهللا على التجرؤ غُ وِّ سَ يُ  ال هاء الهمزة إبدال فيها سمع قد العربية اللغة
 بالقراءة جرى العمل أن ودعوى، رسوله وال اهللا بإدخاله يأذن لم, كتابه في حرف
 بإمجاع الباطل يف أسوة وال باطل، بالباطل العمل جريان ألن عليها، يعول ال باهلاء

 ال وهذا ، اهللا رسول عن مروية متبعة سنة والقراءة احلق يف ألسوةا وإمنا املسلمني،
  . )1()فيه خالف
  إلغاء القياس في حال وجود السماع:  -

  وأقصد بالقياس هنا أمرين: القياس يف القراءات، والقياس النحوي: 
 القراءة امتنعت ثم ومنقال ابن اجلزري مبينًا إلغاء القياس يف القراءات: ( -أ
 يف وثيق ركن وال ،إليه يرجع القراءة يف أصل له ليس الذي وهو ،المطلق سبالقيا
 عنهما اهللا رضي ثابت بن وزيد ،اخلطاب بن عمر عن روينا كما ،عليه يعتمد األداء
 وعامر ،العزيز عبد بن وعمر ،الزبري بن وعروة ،املنكدر ابن وعن ،الصحابة من

م التابعني من الشعيب   . )2()األول عن اآلخر يأخذها ةسن القراءة :قالوا أ
 ما: فقالاملازينَّ  األصمعي سألوأما بالنسبة إللغاء القياس النحوي فقد  -ب
 يذهب(: املازين فأجابه ؟،) : m        â  á  à              ß  Þl )3 اهللا قول يف تقول
 وألنه ،بالضمري الفعل الشتغال العربية يف النصب من أقوى فيه الرفع أن إىل سيبويه

                              
 ).  7/525أضواء البيان ( )1(

 ). 1/28النشر يف القراءات العشر ( )2(

 . 4سورة القمر، اآلية:  )3(
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 أوىل، بالفعل هو شيء هناك وليس ضربته، زيد:  كقولك فهو االبتداء، مواضع من
  .)1()متبعة سنة والقراءة النصب، إال القراء أبى ولكن

 )2(}صٍّ ُموَ { ويعقوب والكسائي ومحزة بكر أبو وقرأقال ابن عادل احلنبلي: (
 والباقون، )4( m   O  N  l و )m  q  p  o  nl )3 : كقوله الصَّاد؛ بتشديد

 بكر وأبا ، والكسائيَّ  ، محزة أن إال، "َوصَّى"و" َأْوَصى" من لغتان؛ ومها تخفيفها،ب
 m   x    w  vl  قرأ من مجلة من

  }أَْوَصىوَ { يقرءان عامرٍ  وابن ونافعاً  )5(
 كثري ابن قراءة قياس لكان بالرَّأي تجوز ال متبعة ُسنَّةً  القراءة تكن لم فلو باهلمزة،
 عيفضبالتَّ " ُمَوصٍّ " هنا يقرءوا أن -بالتضعيف" َوَوصَّى: "هناك وحفص عمرو وأيب
  . )6()أيضاً 

  عدم ترجيح قراءة على أخرى:  -
: يقال أال القراءتان صحت إذا أنه الدين أهل عند السالمةقال النحاس: (

ما ؛أجود إحداهما   . )7()ذلك قال من فيأمث  اهللا رسول عن مجيعاً  أل
  جوب القراءة بالتجويد في الصالة وخارج الصالة: و  -

ا سنة متبعة، قال مكي  وهذه مسألة مهمة نستفيدها من حكمنا على القراءة بأ

                              
 ). 2/300احملتسب ( )1(

 . 182ية: سورة البقرة، اآل )2(

 . 13سورة الشورى، اآلية:  )3(

 . 14سورة لقمان، اآلية:  )4(

 . 132سورة البقرة، اآلية:  )5(

 ). 3/245اللباب يف علوم الكتاب ( )6(

 ). 1/83نقله السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن ( )7(
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 ترك :واخلفي ،اإلعراب ترك :فاجللي .وخفي ،جلي :حلنان اللحنبن أيب طالب: (
 يف اوإدراجه ،خمارجها غري من بإخراجها يكون إمنا وذلك ،حقوقها احلروف إعطاء
ا بغري وحتليتها ،مدارجها غري  تعاىل اهللا خصهم الذين ،القراء ألسنة على الواردة صفا
 سنة فالقراءة ؛األلفاظ من عليه اشتمل ما لضبط وإقامتهم ،القراءة شريعة بنقل

  .)1()السؤال فرضه ألن للجاهل عذر وال األول عن اآلخر يأخذها
 :ونشره وطيبته مقدمته يف زرياجل ابن قول معىن عنسئل ابن حجر اهليتمي 

 وتفخيم ،املرقق ترقيق ن: مالعرب لغة قواعد العظيم القرآن يف يراعى أن يتحتم"
 ومد ،املقلوب وقلب ،املخفي وإخفاء ،املظهر وإظهار ،املدغم وإدغام ،املخفم
 ،مليناً  يشدد وال ،نوناً  نطي وال ،راء القارئ يكرر ال حىت ،املقصور وقصر، املمدود

 حسنها بذهاب فيفسدها ؛احلروف يشوه وال، غنة بيان يرتك وال ،مشدداً  يلني وال
ا ورونقها ا احلروف مبخارج يأيت بل ،وطالو ا بصفا  األداء حسن فإن ،وكيفيا
 بقوله إليه املشار التجويد من بد ال فحينئذ ... الصواب بل الصحيح على واجب
 حيسنون ال العرب سليقة هو الذي كذل يلزم ال فمن...   m  T    S  Rl  تعاىل
 ضل الذين من ،تعاىل لكتابه اشغ وهو ،هازئاً  بل قارئاً  يكون فال ،لغته بغري غريه

م حيسبون وهم الدنيا احلياة يف سعيهم  قارئ رب« خرب يف داخل ،صنعاً  حيسنون أ
  . ")2(»يلعنه والقرآن

 يغري ال الذي اخلفي إذ ؟واخلفي اجللي بني تفصيل هنا أو ؟ذكر كما احلكم فهل

                              
 ).2/743نقله عنه أبو شامة يف إبراز املعاين ( )1(

عن هذا احلديث فقال: (ال أعلم صحة احلديث). انظر: جمموع فتاوى سئل الشيخ ابن باز  )2(
 ). 22/77ابن باز (



  رِفاِعي بُن ُمَحمَّدٍ  بُن ِإبراهيمَ  د.عاِدلٌ  – َواَألْحكاُم الَمبِنيَُّة َعلى َذِلكَ  َأْقواُل الُعَلماِء الَوارَِدُة في َأنَّ (الِقَراَءَة ُسنٌَّة ُمتَّبَـَعٌة)
                                                                                  

 - 168 -

   ذلك يف بالتسامح عمت قد فالبلوى ذلك لنا بينوا ... ،للمعىن املغري واجللي املعىن
 محل :بعضهم فقال ،احلرب هذا كالم على املتكلمون اختلف قد :بقوله فأجاب

 الوجوب على السؤال يف عنه املذكور كالمه يف الواقعة األلفاظ من وحنوه الوجوب
 يف واحلق ،ذكر مبا يؤوله ومل ظاهره على كالمه أجرى وبعضهم، عيالشر  ال الصناعي

  .تفصيل ذلك
 قراءته في ييراع أن القارئ على شرعياً  وجوباً  يجب أنه ... ذلك وبيان
 ما ألن وذلك ،فيه اختلفوا ما دون وجوبه على القراء أجمع ما وغيرها الفاتحة
 إذ ؛االتباع على هو إنما القراءة ومدار ،بغيره يقرأ لم أنه يعلم عليه االتفاق وقع
 مبتدعا يكون عليه اإلجماع وقع ما بخالف قرأ فمن ،بوجه فيها للرأي مجال ال
 أدنى له من يشك ال القرآن في يرد لم ما وابتداع ،تعالى اهللا كالم في ًئاشي

 ليس فإنه فيه االختالف وقع ما بخالف ،التحريم شديد محرم أنه مسكة
 شارح قول ذلك يؤيد ومما ... حرج به القارئ على نيك لم ثم فمن ،كذلك
 بطلت التعلم أمكنه إن مخرجه غير من الحروف بعض أخرج من :املهذب
 مع حرمت فكما القراءة حرمة الصالة بطالن الزم ومن .انتهى .فال وإال صالته
  .)1()عليها اجملمع األداء وجوه تبديل مع حترم كذلك املخرج تبديل

  بالشاذ: حرمة القراءة  -
 مل وإن ،الشاذة بالقراءة القراءة حرمة على اعهمقال ابن حجر اهليتمي: (إمج

 ذلك ملحظ وليس ،وخارجها الصالة يف ،نقص وال زيادة وال معىن تغيري فيها يكن

                              
 ) باختصار. 175- 173الفتاوى احلديثية (ص )1(
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  .)1()مخالفتها يجوز فال متبعة سنة القراءة ألن مثبتها قراءة يتواتر لم أنه إال
  ءات نشأت من احتمال رسم المصحف لها:الرد على من قال: بأن القرا -

 سنة القراءات أن :فيه ميارى ال الذي واحلققال د. حممد علي حسن عبد اهللا: (
 هي وال عنه، تنفك ال قرآن وهي ، اهللا رسول من واملشافهة بالرواية نقلت متبعة،
 تكن ولم متعددة، بعرضات األمني الروح ا نزل خمتلفة ألفاظ هي بل له، مغايرة

 يقول ومن تعالى، اهللا لكتاب وضبط شكل عدم أو رسم، أو خط وليدة القراءات
  .)2()قصده وخبث نيته لسوء ؛مضل ضال فهو بهذا

عدم جواز قراءة القرآن باأللحان المبتدعة التي لم يكن يعرفها الصحابة  -
  والتابعون: 

 كما المشروع الوجه على القرآن يقرأوا أن مأمورون الناسقال ابن تيمية: (
 يأخذها سنَّةٌ  القراءة فإن ؛بإحسان لهم والتابعين الصحابة من السلف يقرأه كان
 بل مطلقاً، كرهها من منهم األحلان، قراءة يف الناس تنازع وقد، األول عن اآلخر
 لقراءة موافقة كانت إن أنها فيها األقوال وأعدل ،فيها رخص من ومنهم ،حرمها
  .  )3()عنها نُِهيَ  المذمومة البدع من كانت وإن مشروعة، كانت السلف

                              
 ). 176الفتاوى احلديثية (ص )1(

 ). 197القراءات القرآنية وموقف املفسرين منها (ص )2(

 ). 4رسالة إىل السلطان امللك الناصر (ص )3(
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  الخاتمة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف اخللق الذي 

  بعث بأمت الرساالت، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 
ا من هذا البحث:    ففي ختام هذا البحث أقدم بعض النتائج اليت خلصت 

أن اإلمجاع منعقٌد على أن القراءة سنة متبعة يأخذها اآلخر عن األول، وأن  -
هذا القول ُوِجَد يف صدر هذه األمة، وما زال العلماء يقررونه ويعملون به إىل يومنا 

  هذا. 
م العلمية، فنرى  - العلماء الذين يقررون أن القراءة سنة متبعة ختتلف ختصصا

واملفسر مثل الشنقيطي، واألصويل مثل الزركشي، والفقيه  فيهم النحوي مثل سيبويه،
من الصحابة وابن تيمية من  مثل النووي، بل واجملتهد مثل عمر بن اخلطاب 

  املتأخرين. 
والعلماء الذين يقررون أن القراءة سنة متبعة ختتلف مذاهبهم الفقهية، فمنهم  -

شي والنووي، واملالكي كمالٍك احلنبلي كابن تيمية وابن عادل، والشافعي مثل الزرك
  نفسه.
ا له مزية على غريه.  -   معرفة القراءات العشرة سنٌة، والقارئ 
  القراءة ال يدخلها قياس أو رأي.  -
  وجوب العمل بالتجويد بناء على أن القراءة سنة متبعة.  -
  وجوب أخذ القراءة عن العلماء الذين شافهوا من قبلهم يف القراءة.  -
فة أن القراءة سنة متبعة الردُّ على كل من ادعى أن منشأ القراءات إمنا يف معر  -

هو بسبب خلو املصاحف من الشكل والنقط، واحتمال اللفظة عدة احتماالٍت؛ مما 
ا قراءاٍت للقرآن، كما زعم ذلك  جعل القراء يتخريون بني هذه االحتماالت، وجيعلو
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  .)1(بعض املستشرقني من أمثال جولد زيهر وغريه
ا يف ختام هذا البحث:    والتوصيات اليت أوصي 

أن يثابر طالب علم القراءات على البحث والتمحيص يف املسائل املتعلقة  -
بالقراءات؛ فإن هناك كثريًا من اإلشكاالت اليت يطرحها املشككون واملغرضون، واليت 

  حتتاج إىل من يقوم بالرد عليها، والدفاع عن هذا الدين. 
أن يقوم بعض الباحثني بدراسة األدلة اليت تدل على أن القراءة سنة أقرتح  -

  متبعة، غري ما حبثته يف هذا البحث، وهو أقوال العلماء الدالة على ذلك. 
هذا، واهللا أسأل أن يكتب يل األجر عن كل حرٍف كتبته يف هذا البحث، 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. 

                              
 ). 26راءات يف نظر املستشرقني وامللحدين (صانظر: الق )1(
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  والمراجع فهرس المصادر
 قرآن الكرمي. ال .1

 بن إمساعيل بن الرمحن عبد، لالسبع القراءات يف األماين حرز من املعاين إبراز .2
 مصطفى مكتبة شركة، عوض عطوة إبراهيم :حتقيق، ه)665(ت إبراهيم
  . مصر، احلليب البايب

 بن أمحد الدين شهاب، لعشر األربعة القراءات ىف البشر فضالء حتافإ .3
 دارالشهري بالبنا، حتقيق: أنس مهرة،  يالدمياط الغين عبد بن حممد
  . م1998-ه1419 ، الطبعة األوىل،لبنان ،العلمية الكتب

 السيوطي الدين جالل بكر أيب بن الرمحن عبد، لالقرآن علوم يف اإلتقان .4
 العامة املصرية اهليئة، إبراهيم الفضل أبو حممد، حتقيق: )ه911ت(

 . م1974-ه1394، للكتاب

مقصود القصيد، للشيخ علي حممد الضباع، حتقيق وتقدمي: إرشاد املريد إىل  .5
إبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، الطبعة 

  م. 1974-ه1404األوىل، 
 بن املختار حممد بن األمني مد، حملبالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء .6

 النشر و لطباعةل الفكر دار، )ه1393ت( الشنقيطي اجلكين القادر عبد
 م. 1995 - ه1415، لبنان -بريوت ،والتوزيع

 .العراق ،الرتبية دار ،خالويه بنال ،سورة ثالثني إعراب .7

لبنان،  -، دار العلم للماليني، بريوتالزركلي الدين خري :تأليف ،عالماأل .8
 .اخلامسة الطبعة

جت األثري، املطبعة السلفية، القاهرة .9 مصر، - أعالم العراق، حملمد 
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 ه. 1345

ادر بن عبد اهللا  ، أليب عبد اهللالربهان يف علوم القرآنا .10 حممد بن 
بريوت،  ،دار املعرفة، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الزركشي
 ه.1391

، املتأخرين العلماء من األئمة بعض فتاوى تلخيص يف املسرتشدين بغية .11
 . الفكر دار، باعلوي عمر بن حسني بن حممد بن الرمحن عبدل

، حتقيق: الفريوزأبادي يعقوب بن مد، حملواللغة النحو أئمة تراجم ىف البلغة .12
 ، الطبعة األوىل،الكويت، اإلسالمي الرتاث إحياء مجعية حممد املصري،

 ه.1407

 عبد بن حمّمد بن حمّمد، أليب الفيض القاموس جواهر من العروس تاج .13
 دار، احملققني من جمموعة :حتقيق، الزَّبيدي مبرتضى امللّقب احلسيين، الرزّاق
  . اهلداية

دار الكتب  املنصور، خليل: حواشيه وضع الدمشقي، زرعة أيب تاريخ .14
  ه.1417العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 تاريخ اجلربيت (عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار)، بريوت.  .15

 . حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، أليب عبد اهللا تذكرة احلفاظ .16

 . الفكر دار، األندلسى حيان أيب لعالمة، لاحمليط البحر تفسري .17

تفسري الطربي املسمى: جامع البيان يف تأويل آي القرآن، أليب جعفر  .18
لبنان، الطبعة  -حممد بن جرير الطربي، دار الكتب العلمية، بريوت

 م.1997-ه1418الثانية، 

 فرح بن بكر أيب بن دأمح بن مداجلامع ألحكام القرآن، حمل القرطيب تفسري .19
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  ، دار الفكر. اهللا عبد أيب القرطيب
تقريب التهذيب، خلامتة احلفاظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين  .20

، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب ه)852(ت
 م.1993-ه1413لبنان، الطبعة األوىل،  -العلمية، بريوت

الفضل العسقالين  محد بن علي بن حجر أيبذيب التهذيب، أل .21
 م. 1984-ه1404الطبعة األوىل، ، بريوت ،دار الفكر، الشافعي

 بن حسني علي أليب، القرآين الرسم يف الظمآن مورد على العطشان تنبيه .22
 املخطوط أول من )هـ899( املتوىف الشوشاوي الرجراجي طلحة بن علي
: الطالب إعداد، وحتقيق دراسة" الكرمي القرآن يف الياء حذف" باب إىل

 مقّدم حبث، غيث حممد رجب: الدكتور إشراف، حرشة سامل حممد
 يف" املاجستري" العالية اإلجازة درجة على احلصول ملتطلبات استكماالً 
 -العظمى االشرتاكية الشعبية الليبية العربية اجلماهريية، القرآنية الدراسات
 -  العربية اللغة قسم -ترهونة/  والعلوم اآلداب كلية -املرقب جامعة

 ة. اإلسالمي الدراسات شعبة - العليا الدراسات

، حتقيق: املزي عبدالرمحن الزكي بن يوسف، أليب احلجاج الكمال ذيب .23
 األوىل، الطبعة، بريوت ،الرسالة مؤسسةد. بشار عواد معروف، 

  م. 1980-ه1400
، حتقيق: حممد عوض األزهري أمحد بن حممد منصور يب، ألاللغة ذيب .24

 م. 2001، الطبعة األوىل، بريوت، العريب الرتاث إحياء دار مرعب،

التيسري يف القراءات السبع، تأليف: اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد  .25
الداين، دار الكتاب العريب، عين بتصحيحه: أوتويرتزل، الطبعة الثالثة، 
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 م. 1985-ه1406

، ه)463-368( النمري الرب عبد بن يوسف، لوفضله العلم بيان امعج .26
 ه. 1398، بريوت، العلمية الكتب دار

  ، خمطوط. ه)444جامع البيان، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين (ت .27
 اخلطيب ثابت بن علي بن محد، ألالسامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع .28

 الرياض، ،املعارف مكتبة، حتقيق: د. حممود الطحان، بكر أيب البغدادي
 ه.1403

 الدار ،ه)458ت( البيهقي احلسني بن محدأل ،اإلميان لشعب اجلامع .29
 .م1991- هـ1411 ،األوىل الطبعة ،اهلند - بومباي ،السلفية

 بن مدعلى شرح األمشوين أللفية ابن مالك يف النحو، حمل الصبان حاشية .30
 ،األوىل الطبعة، لبنان-بريوت ،العلمية الكتب دار، الشافعي الصبان علي

 .م1997-هـ1417

 سامل العال عبد .د: قيقحت ،خالويه بنال ،السبع ءاتالقرا علل يف احلجة .31
 م. 1990، الطبعة اخلامسة، مكرم

 قهوجي الدين بدر :حتقيق الفارسي، علي يبأل السبعة، للقرّاء احلجة .32
 م. 1984 ،املأمون دار ،الطبعة األوىل حوجياين، وبشري

لف حرز األماين ووجه التهاين (الشاطبية)، تأليف: القاسم بن فريه بن خ .33
، ضبطه وصححه ه)590بن أمحد الشاطيب الرعيين األندلسي (ت

  م. 1996- ه1417وراجعه: حممد متيم الزعيب، الطبعة الثانية، 
 ،الفكر دار، السيوطي الدين جالل الكمال بن الرمحن عبد، لاملنثور الدر .34

 م. 1993 بريوت،
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ليم بن رسالة إىل السلطان امللك الناصر يف شأن التتار، ألمحد بن عبد احل .35
  عبد السالم ابن تيمية احلراين، بريوت. 

 حممود ، أليب الفضلاملثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح .36
 . بريوت -العريب الرتاث إحياء دار، األلوسي

 املكتب، اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد، لالتفسري علم يف املسري زاد .37
  ه.1404 الثالثة، الطبعة، بريوت ،اإلسالمي

 . العريب الفكر دار، زهرة أبو مد، حملالتفاسري زهرة .38

 جماهد بن العباس بن موسى بن أمحد بكر يب، ألالقراءات يف السبعة .39
، القاهرة  ،املعارف دار، حتقيق: د. شوقي ضيف، البغدادي التميمي

  ه.1400الطبعة الثانية، 
 بكر أيب موسى بن علي بن احلسني بن محد، ألالكربى البيهقي سنن .40

 املكرمة، مكة ،الباز دار مكتبة، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، البيهقي
 م. 1994-ه1414

، الَذَهيب أمحد بن حممد اهللا عبد أيب الدين شمس، لالنبالء أعالم سري .41
 . الرسالة مؤسسة، األرناؤوط شعيب بإشراف حمققني جمموعة: حتقيق

 العكري محدأ بن احلي لعبد، ذهب من أخبار يف الذهب شذرات .42
 . العلمية الكتب دار، ه)1089-1032( الدمشقي

 الرمحن عبد بن اهللا عبد عقيل بن، المالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح .43
 عبد الدين حميي حممد: ، حتقيق)ه769ت( املصري اهلمداين العقيلي
 ،العشرون الطبعة القاهرة، ودار مصر للطباعة، الرتاث دار، احلميد

  . م1980-هـ1400
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 عبداهللا بن يوسف بن عبداهللا، لالعرب كالم معرفة يف الذهب شذور شرح .44
، حتقيق: عبد الغين الدقر، هشام بن عبداهللا بن أمحد بن يوسف بن

 م. 1984 األوىل، الطبعة، دمشق، للتوزيع املتحدة الشركة

 هشام بن الدين مجال اهللا عبد حممد يب، ألالصدى وبل الندى قطر شرح .45
 احلادية الطبعة، القاهرة حممد حميي الدين عبد احلميد، ، حتقيق:األنصاري
 ه.1383 عشرة،

، حتقيق: حممد السعيد البيهقي احلسني بن أمحد بكر يبشعب اإلميان، أل .46
  ه.1410 األوىل، الطبعة، بريوت ،العلمية الكتب دار بسيوين زغلول،

 الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد الدين شمس، لغرب من خرب يف لعربا .47
 حكومة مطبعة، املنجد الدين صالح. د :حتقيق، ه)748-ه673(

  م. 1984، الكويت، الكويت
 . السابعة الطبعة، نصر قابل عطية، لالتجويد علم يف املريد غاية .48

غاية النهاية يف طبقات القراء، لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن  .49
نية، ، عين بنشره: ج. برجسرتاسر، الطبعة الثاه)833اجلزري (ت

  لبنان.  -م، دار الكتب العلمية، بريوت1980-ه1400
 دار، املكي اهليتمي حجر ابن الدين شهاب محدأل ،احلديثية الفتاوى  .50

 . الفكر

، احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد ، أليب العباسالكربى الفتاوى .51
 األوىل، الطبعة، بريوت ،املعرفة دارحتقيق: حسنني حممد خملوف، 

 ه.1386

 بن حممد: وحتقيق وترتيب َمجع، الشيخ آل إبراهيم بن حممد ورسائل تاوىف .52
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، مطبعة احلكومة مبكة املكرمة، الطبعة األوىل، قاسم بن عبدالرمحن
  ه.1399

 علي بن مد، حملالتفسري علم من والدراية الرواية فين بني اجلامع القدير فتح .53
  . الشوكاين

 م.فضائل القراءات، أليب عبيد القاسم بن سال .54

القاموس احمليط، تأليف: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، دار  .55
  لبنان.  -اجليل، بريوت

القراءات القرآنية وموقف املفسرين منها، جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد  .56
 .245-185، الصفحات 35

القراءات يف نظر املستشرقني وامللحدين، تأليف: الشيخ عبد الفتاح  .57
 القاضي. 

، ه)180(ت البشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه يب، ألسيبويه تابك .58
 . بريوت، دار اجليل، عبد السالم حممد هارون :حتقيق

 الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص يب، ألالكتاب علوم يف اللباب .59
، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد احلنبلي

-ه1419، الطبعة األوىل، لبنان -تبريو ، العلمية الكتب دارمعوض، 
 .م1998

 ،دار صادر، مد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، حمللسان العرب .60
 .الطبعة األوىل، بريوت

، والتوزيع للنشر املعارف مكتبة، القطان ناع، ملالقرآن علوم يف مباحث .61
 . م2000-هـ1421 ،الثالثة الطبعة
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 اهليثمي بكر أيب بن علي الدين رنو  للحافظ، الفوائد ومنبع الزوائد جممع .62
  .م1992-ه1412 بريوت، الفكر، دار، ه)807ت(

 الباز أنور، حتقيق: احلراين تيمية ابن احلليم عبد بن محد، ألالفتاوى جمموع .63
 . م2005/هـ1426 الثالثة، الطبعة، الوفاء دار، اجلزار عامرو  -

: الناشر، باز نب اهللا عبد بن العزيز عبد، لباز ابن ومقاالت فتاوى جمموع .64
  . واإلفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة

 . م1997، بريوت، الفكر دار، لنووي، لاجملموع .65

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، تأليف: أيب الفتح  .66
، دراسة وحتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار ه)392عثمان بن جين (ت

 م. 1998-ه1419الطبعة األوىل،  لبنان، - الكتب العلمية، بريوت

، حتقيق: د. الداين سعيد بن عثمان، أليب عمرو املصاحف نقط يف احملكم .67
  ه.1407 الثانية، الطبعة، دمشق ،الفكر دارعزة حسن، 

 م. 1972املدخل لدراسة القرآن الكرمي، حملمد أبو شهبة، القاهرة،  .68

 احلاكم هللا عبد بن حممد، أليب عبد اهللا الصحيحني على املستدرك .69
 ،العلمية الكتب دار، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، النيسابوري

  م.1990-ه1411 األوىل، الطبعة، بريوت
، الشيباين حنبل بن أمحد ، أليب عبد اهللاحنبل بن أمحد اإلمام مسند .70

  . القاهرة، قرطبة مؤسسة
: قوحتقي دراسة، املقري الفيومي علي بن حممد بن محد، ألاملنري املصباح .71

 . العصرية املكتبة، حممد الشيخ يوسف

، حتقيق: الطرباين أيوب بن أمحد بن سليمان ، أليب القاسمالكبري املعجم .72
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حكم جتويد الكتاب العزيز، للدكتور حممد بن سيدي حممد الوجيز يف  .76
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