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 ملخص باللغة العربية
 والء بيت عبد الرمحً بً حمند الربادعيأ.و.د. 

يعنى ىذا البحث بالتأصيؿ لمسألة المقروء والمرسـو مف القرآف الكريـ، تتبعًا واستقراًء لحاكمّية كؿٍّ منيما، 
وعالقة ذلؾ بصّحة القراءة، وتكمف مشكمة البحث في إيجاد العالقة بيف المقروء والمرسوـ؛ إذ أفَّ موافقة 

ريـ وقراءاتو، وتحديد ما ُيقَرأ ومالـ ُيقَرأ منو، القراءة لرسـ المصحؼ ىي أحد شروط صحة القراءة لمقرآف الك
وسبب تسميتو وكتابتو، واليدؼ مف توحيد المسمميف عمى  وييدؼ البحث إلى التعريؼ بمصحؼ عثماف 

مصحفو، وأثر ذلؾ الجمع في الرواية والتمّقي وتوضيح ُسّنية القراءة وُلزـو َقبوليا، وأّنيا ىي المقياس والضابط 
، مع تبييف أثِر المرسـو عمى المقروء وارتباطو بو. كما ييدؼ البحث إلى في حاكمية الم قروء والمرسـو

إيضاح أثر المنيج المّتبع في رسـ المصاحؼ العثمانية في ضبط تعدُّد روايات القراءات، فتقّرر مف خاللو أنو 
 ما كؿٌّ ما جاز رسمو في القرآف الكريـ جازت القراءة بو.

 التَّأثيل  ، الّتنزيل ،  المقروء والمرسومالكممات المفتاحية : 
ROOTING OF VALIDITY OF RECITATIONS  

BETWEEN WHAT WAS READ AND WRITTEN 
Ass. Prof. Dr. Wala Abdul Rahman 

Mohammed ElBaradei 

Summary 
This research is concerned with the rooting of the drawn and the readable 

of the Holy Quran, tracing and extrapolating the ruling for each, and the 

relationship to the validity of reading. The research problem lies in finding the 

relationship between the drawn and the readable, as compatibility between reading 

and drawing is a condition for the authenticity of the Holy Quran. And determining 

what is read and what has not been read. The research aims to introduce the 

Mushaf of Othman bin Affan – may God be pleased with him – and the reason for 

naming and writing it, and the goal of uniting Muslims over his Mushaf, and its 

effect on narrating and receiving, clarifying reading according to Sunnah and the 

need to be accepted, and it's the scale and the standard of compatibility between 

readable and drawing, clarifying the effect of the drawn on the readable and the 

connection in between. The research also aims to clarify the effect of the method 

followed in drawing the Mushaf Othmani in controlling multiple narrations of 

readings, so it was decided that not everything is permissible to draw, permissible 

to be read. 

Keywords: Rooting, Revelation , read and written 
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 املقدمة

الحمد  عمى كريـ إنعامو، ووفير إفضالو، بالعمـ واإلرشاد، واليداية والّسداد، 
ماـ الغّر المحّجميف، وعمى آلو وصحبو، ومف تبعيـ  والّصالة عمى خاتـ المرسميف، وا 

 :أما بعد بإحساٍف إلى يـو الديف...
اقتضت رحمة ا وحكمتو، الّداللة والبياف، والحّجة والبرىاف، بتنزيؿ القرآف: 

پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ

]الشورى[. التي حممت كممات ا سبحانو وتعالى  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ   ٹٹ
فوصؿ إلينا زمنًا ، تبديٍؿ أو تحريٍؼ لفظيٍّ أو معنويّ  ليداية البشرّية، محفوظًة مف كؿّ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  بعد زمف، محفوظًا مف الخطأ واّلمحف، كما قاؿ تعالى: 

]الحجر[، فُحِفَظ التنزيؿ برسوؿ األمَّة، الذي أدَّى األمانة إلى أىميا، ورَسـ في  ں
منذ عيد الخميفة األّوؿ  بتو الكراـ دروب اليداية خير سُبِميا، وسار عمى نيجو صحا

فكاف أّوؿ مف جمع القرآف بيف الموحيف، وتبعو  بكٍر الّصديؽ  يأب لرسوؿ ا 
الخميفة الثالث، فقطع دابر الفتنة بيف المسمميف، وجمعيـ عمى  عثماف بف عّفاف 

، عمى حرٍؼ ُحفظ لفُظو ومعناه، وُرِسـَ مبناه، فكاف -عمى أرجح األقواؿ–حرٍؼ واحٍد 
منياًل يحوي عمومًا متعّددة، عمى مّر األزماف المتجّددة، وعمومو نالت عند العمماء 

: عمـ  قدرىا، سعيًا وبذاًل لسبر غورىا، مف أداءٍ  ونصٍّ وضبٍط، ومف بيف تمؾ العمـو
)الرَّسـ العثمانّي(، فيو مف العمـو العظيمة المباركة التي وصمت إلينا، وأجمع عمى 

 .كتابتو أكثر مف اثني عشر ألفًا مف الّصحابة 
ّف مرحمة )الجمع العثماني( ليي مف أىـّ مراحؿ جمع القرآف الكريـ، واىتماـ  وا 

 ؿ عصور التأليؼ، وحتى بموغ الغاية في الجمع والتصنيؼ.بيا منذ أوائ العمماء
فحرص المسمموف عمى المحافظة عمى رسـ كممات القرآف الكريـ في المصحؼ 
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، مجردًا مف نقط اإلعجاـ وحركات اإلعراب، وصار عمـ كما رسميا الصحابة 
)الجمع( موضع عناية كتَّاب المصاحؼ حتى يتمكنوا مف المحافظة عمى صورة 

احؼ األولى، وموضع عناية عمماء القراءة؛ إذ أفَّ موافقة القراءة لرسـ المصحؼ المص
 ىي أحد شروط صحة القراءة لمقرآف الكريـ وقراءاتو، وتحديد ما ُيقَرأ وما لـ ُيقَرأ منو.

واضحٌة جمّيٌة تتضح في مسائؿ متنوعٍة عديدة، المقروء والمرسـو فالعالقة بيف 
بالنسبة لألداء  والتي ليا أىمّيةٌ  ف ىذا العمـ المبارؾ،ومف ىذه المسائؿ التي تتضمّ 

والرواية، فقد حظي )عمـ الجمع العثماني( بعنايٍة واىتماـٍ وتتبٍُّع مف العمماء ألوضاع 
ىجائو وروايات رسمو، فسارت روايات الرسـ العثماني في المصاحؼ العثمانية جنبًا إلى 

راءات وصؼ ىجاء المصاحؼ العثمانية إلى جنب مع رواية القراءة، وقد روى أئّمة الق
 جانب روايتيـ لمقراءات، وذلؾ لمّصمة الوثيقة بيف )الرَّسـ والقراءة(.

 ومف ىذا المحور كانت االنطالقة، والعـز عمى رسـ إشراقة، في دروب البحث
لواردي ، عّميا تكوف نافعًة (التنزيل بين المقروء والمرسوم (ٕ)لحاكمّية (ٔ)التأثيل): بعنواف

اءًة لمرتجي الفيـ ضافًة وضَّ  .العمـ، وا 
                                                            

لغة: يعود أصميا في المغة العربية إلى الفعؿ "َأُثَؿ" ويعني: كاف ذا أصٍؿ كريـ" وكما جاء في  الّتأثيؿ(ٔ) 
مو، وتأّثؿ مااًل: اكتسبو  لساف العرب: َأْثَمُة كؿ شيء: أصمو، وَأِثَؿ ُأُثواًل وتأّثَؿ: تأّصؿ، وأّثَؿ مالو: أصَّ

، وكّؿ شيء قديـٍ مؤّصٍؿ: أثيٍؿ واتخذه وثّمره، وأّثؿ ا مالو: زّكاه، وأّثؿ ممكو: عّظمو ، وتأّثؿ ىو: عُظـَ
أنو قاؿ في وصّي اليتيـ: إنو  ومؤثَّؿ ومتأّثؿ، وماؿ مؤثؿ. والتأّثؿ: اتخاذ أصؿ ماؿ، وفي حديث النبي 

يأكؿ مف مالو غير متأّثؿ مااًل، والمتأّثُؿ: الجامع، فقولو غير متأّثؿ: أي غير جامع.  ينظر: المنجد في 
 .  ٜ/ٔٔ :لساف العرب ،ٖص :المغة

 الحاكمّية لغة: مصدر صناعي يرجع لفيـ مدلوالتو المغوية التي يحمميا في لساف العرب تحت مادة (ٕ) 
: أّف ا سبحانو ىو أحكـ الحاكميف وىو الحكيـ لو الحكـ، منها)ح ؾ ـ(، والحكـ في المغة لو معاف متعددة: 
وجمعو أحكاـ ال يكسر عمى غير ذلؾ، وقد حكـ عميو باألمر يحكـ  ومنيا: القضاء، قاؿ ابف سيده: الحكـ القضاء

حكما وحكومة وحَكـ بينيـ كذلؾ، والحكـ: مصدر قولؾ حكـ بينيـ يحكـ أي قضى، وحكـ لو وحكـ عميو، قاؿ 
، ومنهااألزىري: الحكـ القضاء بالعدؿ،  : الحكمة واإلتقاف وىو عبارة عف معرفة أفضؿ األشياء بأفضؿ العمـو

: المنع يقاؿ أحكمُت فالنا أي منعتو ومنهاؿ لمف ُيحِسف دقائؽ الصناعات ويتقنيا حكيـ، والحكـ العمـ والفقو، ويقا
رجؿ : الفصؿ حكمت بيف القـو فصمت بينيـ، والتفويض كحّكمُت الومنهاومنو سمي الحاكـ ألنو يمنع الظالـ، 

إلى الحاكـ. ومف ىذه المعاف المتعددة يتضح  ، ومنو المحاكمة  وىي المخاصمةبالتشديد أي فوضت األمر إليو
، ٘ٗٔ-ٓٗٔ/ٕٔ :غزارة مادة )ح ؾ ـ( الستعمالو لدالالت متعددة ومعاف متقاربة ومتفاوتة. ينظر: لساف العرب

 .ٙ٘ص :ٕٛمجمة الفكر اإلسالمي المعاصر العدد
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ونحف نقدِّـ ىذا البحث، ونشيد بتمؾ الجيود التي ترقى بالعمـ، وترتقي بباحثيو، 
ييو، فيطيب جناه، ويبمغ مرماه، بتضافر  فترقى النتائج برقّي اليدؼ وسالكيو وموجِّ

جماعٍ  عمى تحقيؽ   اليدؼ مف كاّفة األقطار.الجيود التي ما اجتمعت إال الجتماعٍ  وا 
 حدود البحث ومنهجو:

تتبعًا واستقراًء لحاكمّية كؿٍّ منيما، المقروء والمرسـو كاف البحث في إطار 
وعالقة ذلؾ بصّحة القراءة، ومأخذ الّرواية، بإيجاز الوصؼ لممقصود، واإليضاح 

يا، واستنباط لممطموب، بإيراد األمثمة عمى كؿِّ مبحٍث منيا، وعزو القراءات إلى مظانّ 
تناولت تمؾ  أقواؿ األئمة المحّققيف فييا، مع استخالص النتائج باالعتماد عمى مراجعَ 

الجوانب كميًة كانت أو جزئية، ونظـ ذلؾ لمقارئ حرفًا حرفًا، ليبمغ مف العمـ بو طرفًا، 
 .-بإذف ا –يوصمو لوجيتو 

 أىداف البحث: 
 التالية: تتمخص أىداؼ البحث في بياف المحاور

_ وسبب تسميتو وكتابتو، ذكُر طرٍؼ مف الحديث عف مصحؼ عثماف _
واليدؼ مف توحيد المسمميف عمى مصحفو، وأثر حفظ القرآف بالجمع في عيد عثماف  

 مع بياف أثر الرواية والتمّقي في حفظ ونقؿ القرآف الكريـ، وحفظو مف كؿ تحريٍؼ ،
ما اقتضتو الرواية واستوَجبُو السماع، مع وتبديؿ، وأّف األصؿ في ذلؾ النقؿ ىو: 

توضيح ُسّنية القراءة وُلزـو َقبوليا والمصير إلييا، وكيؼ أّنيا ىي المقياس والضابط في 
، مع تبييف أثِر المرسـو عمى المقروء وارتباطو بو، وكيؼ أّف  حاكمية المقروء والمرسـو

 عمى ما خرج عنو )وىو الشاّذ(. لممرسـو حاكمّيةً 
البحث أيضًا إلى إيضاح أثر المنيج الّدقيؽ المّتبع في رسـ المصاحؼ وسعى 

العثمانية في ضبط تعدُّد روايات القراءات، فتقّرر مف خاللو أنو ما كؿٌّ ما جاز رسمو 
_ ومف في القرآف الكريـ جازت القراءة بو، بؿ ىو النقؿ الّدقيؽ المّتبع عف رسوؿ ا _
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 ثـّ صحابتو الكراـ.
 :خطة البحث

 تكونت خطة البحث مف:
 المقّدمة: احتوت عمى أىداؼ البحث وخّطتو.

وسبب كتابتو، والّتعريؼ بالرواية وبياف  والتمييد: لمّتعريؼ بمصحؼ عثماف 
 أىمّيتيا في القراءة.

حاكمّية ما ثبتت قراءتو عند )القرَّاء العشر( عمى ما ُرِسـ بوجٍو المطمب األوؿ: 
 واحٍد في الدَّفتيف.

عمى ما كاف خارجًا  حاكمّية المرسـو في مصحؼ عثماف مب الثاني: والمط
 عف الّدفتيف.

 ثـ الخاتمة: واشتممت عمى أبرز النتائج والتوصيات، ثـ ثبت المصادر والمراجع.
، وأسألو أف وبعد فيذا البحث ىو جيٌد متواضٌع أستمدُّ العوف فيو مف ا 

قدَّمت في ميزاف حسناتي ووالدّي الكريميف وآؿ بيتي ، ويجعؿ ما ايتقبَّمو مّني قبواًل حسن
 ومعّمماتي ومشايخي وكّؿ مف لو فضٌؿ عمّي أو مّد يدًا عميا في معاونتي.

  والحمد  رّب العالميف.
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 :التنهيــد
 وسبب كتابته التعريف مبصحف عجناٌ 

في عيده  إفَّ المصاحؼ العثمانية، ىي: المصاحؼ التي أمر عثماف 
حراؽ ما سواىا، بعد المشاورة، واّتفاؽ بكتابتي ا؛ إلجماع األّمة اإلسالمّية عمييا، وا 

ثـ أمرىـ أف  ، ثـّ وّكؿ ميّمة كتابتيا إلى عدد مف الصحابة الجميع عمى ما رآه 
بعد أف َيعِرضوا ما فييا عمى َحَمَمِة القرآف  ينسخوىا مف صحؼ أبي بكر الّصديؽ 

َـّ التأّكد مف صّحة ذلؾ بطمب نسخٍة خطيٍَّة مّما ُكتب بيف يدي  الكريـ مف الّصحابة، وت
سّتة مصاحؼ، فمّما أنجزوا  -عمى أصّح األقواؿ-فكتبوىا، وكاف عددىا  الّنبي 

ة الكبرى، وأبقى مصحًفا في الميّمة، أرسؿ بنسخٍة إلى كؿِّ مصٍر مف األمصار اإلسالميّ 
المدينة، ويسّمى: )المدنّي العاـ(، وأمسؾ لنفسو مصحًفا ويسّمى: )المدني الخاص(، أو 

 .(ٔ))المصحؼ اإلماـ(، وأرسؿ مع كؿِّ مصحٍؼ ُمقرًئا مف أىؿ القرآف ليقرئيـ
 وأما سبب تسميتو بالمصحف اإلمام: 

األصؿ والمرجع لألّمة لباقي  اعتُِبرحتى لنفسو،  فالحتفاظ الخميفة عثماف بو 
  .(ٕ)مصاحؼ األمصار المرسمة

ىػ( في ىامش كتابو: )األصؿ في ٓٓٗٔقاؿ الشيخ محمد طاىر الشافعي )ت
لما بمغو اختالؼ  ىذه التسمية: ما جاء في بعض الروايات أفَّ عثماف بف عفاف 

المعمميف في القرآف قاؿ عندي تكذبوف وتمحنوف فيو، فمف نأى عنِّي كاف أشّد تكذيبًا 
وأكثر لحنًا، يا أصحاب محّمٍد اجتمعوا فاكتبوا لمّناس إماما، وأما سبب تسميتو 

القرآف قاؿ سّموه، فقاؿ بعضيـ: انجياًل فكرىوه،  بالمصحؼ: فإّنو لما جمع أبو بكر 

                                                            

، دليؿ ٔٚٔ-ٛٙٔ/ٔ :، اإلتقاف في عمـو القرآفٗٗٔ-ٖٗٔ/ٔ :ينظر: مختصر التبييف ليجاء التنزيؿ(ٔ) 
 .ٚ-ٙص  :الحيراف عمى مورد الظمآف

 .ٜٖٙ/ٔ :ينظر: مناىؿ العرفاف في عمـو القراف(ٕ) 
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عضيـ: سّموه السفر فكرىوه، فقاؿ ابف مسعود: رأيت بالحبشة كتابًا يدعونو وقاؿ ب
 .  (ٔ)المصحؼ فسّموه بو(

وقد عمؿ ىذه التسمية الدكتور غانـ قدوري الحمد بقولو: "ولعؿ كممة المصحؼ 
في أي مصٍر مف  اإلماـ كانت تشمؿ جميع المصاحؼ التي كتبت بأمر عثماف 

أو المصحؼ الخاص بالخميفة فحسب ، وربما تشمؿ األمصار وليس مصحؼ المدينة 
أيضًا المصاحؼ الكبيرة التي كانت توضع في المساجد الجامعة لمقراءة أو لنسخ 
المصاحؼ منيا والتي نسخت مف المصاحؼ العثمانية األصمية، ولعؿ ذلؾ يفّسر لنا 

س ، أي: بنفأيضًا ما ُيكَتب في آخر بعض المصاحؼ مف أنو بخط الخميفة عثماف
 .(ٕ)"اليجاء الذي كتبت عميو المصاحؼ التي نسخت في خالفة عثماف 

وىو ما رّجحو التيانوي بقولو: "وقيؿ: األظير أف المراد بمصحؼ اإلماـ جنسو 
الشامؿ لما اتخذه لنفسو في المدينة ولما أرسمو إلى مكة والشاـ والكوفة والبصرة 

 .(ٖ)وغيرىا"
مامًا  ولما كاف المعّوؿ عميو في القرآف الكريـ ىو التمّقي، واألخذ ثقًة عف ثقة، وا 

، دّلنا ذلؾ عمى كيفّية تواتر القرآف الكريـ، وكيؼ تواترت القراءات عف إماـ إلى النبّي 
وتأّصمت، ويظير ذلؾ جمّيًا مف معرفة طبقات الحّفاظ مف الّصحابة والتّابعيف في 

 .األمصار اإلسالمية
 :وأّما عن أسباب كتابة المصحف في عهد عثمان 

 ىو الخالف بين األمصار واألقاليم في القراءات: -1

                                                            

 . ٖٔٔص :، وينظر: مباحث في عمـو القرافٖص :تاريخ القرآف الكريـ(ٔ) 
 .ٛ٘ٔص :رسـ المصحؼ دراسة لغوية تاريخية(ٕ) 
نص عميو العالمة الضباع في سمير  ، وكذا٘٘٘ٔ/ٕ :موسوعة كشاؼ اصطالحات العمـو والفنوف(ٖ) 

 .ٔٔص :الطالبيف
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يتبّيف ذلؾ جميًا مف حادثة حذيفة بف اليماف عندما قدـ إلى الخميفة يشكو 
اختالؼ المسمميف في القراءة بسبب جيؿ الكثيريف بالحكمة مف األحرؼ السبعة واإلذف 

ألفَّ ا تعالى نزؿ القرآف بيا جميعًا، فجعؿ بعضيـ يقوؿ: إفَّ حرفو أصّح بالقراءة بيا؛ 
مف حرؼ غيره، وحصؿ بينيـ مراٌء في األحرؼ، وىي كّميا قرآٌف منزٌؿ مف ا تعالى، 
سيَّؿ ا بيا القراءة عمى الّناس الذيف لـ يعتادوا عمى لغة قريش، يقوؿ حذيفة: )يا أمير 

 .(ٔ)ألمة قبؿ أف يختمفوا في الكتاب اختالؼ الييود والنصارى(المؤمنيف، أدرؾ ىذه ا
في إعادة نسخ القرآف وفؽ لغة قريش التي  فاستشار عثماف أصحاب النبّي 

قاؿ:  نزؿ بيا القرآف أوؿ مرة، فوافقوه في ذلؾ، يقوؿ عمّي بف أبي طالب: إفَّ عثماف 
تؾ، وىذا يكاد أف يكوف كفرًا. )فقد بمغني أّف بعضيـ يقوؿ: إّف قراءتي خيٌر مف قراء

قمنا: فماذا ترى؟ قاؿ: نرى أف نجمع الناس عمى مصحٍؼ واحد، فال تكوف فرقة، وال 
 .(ٕ)يكوف اختالؼ. قمنا: فنعـ ما رأيت(

لجنًة لتوثيؽ المصحؼ مرًة أخرى، والستنساخ نسٍخ عنو ُيجَمع  فشّكؿ عثماف 
ماماً  ، وضّمت ىذه المجنة: زيد بف ثابت، وعبد عمييا الناس فتكوف ليـ مرجعًا وحَكمًا وا 

ا بف الزبير، وسعيد بف العاص، وعبد الّرحمف بف الحارث بف ىشاـ، ومالؾ بف أبي 
عامر، وأنس بف مالؾ، وعبد ا بف عباس، وعبد ا بف عمرو، وعبد ا بف عمر، 

 الجسيمة. وأباف بف سعيد، وترأس عثماف نفسو ىذه اّلمجنة لالضطالع بيذه الميّمة
وبدأت المجنة بنسخ مصحؼ أبي بكٍر وكتابتو وفؽ لساف قريش، يقوؿ حذيفة: 
)فأرسؿ عثماف إلى حفصة: أف أرسمي إلينا بالّصحؼ؛ ننسخيا في المصاحؼ، ثـ نرّدىا 
إليؾ، فأرسمت بيا حفصة إلى عثماف، فأمر زيد بف ثابت، وعبد ا بف الزبير، وسعيد 

الحارث بف ىشاـ، فنسخوىا في المصاحؼ، وقاؿ عثماف بف العاص، وعبد الرحمف بف 
                                                            

 باب جمع القرآف. ،ٓٔ/ٓٔ :فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب فضائؿ القرآف(ٔ) 
 باب جمع القرآف. ،ٙٔ/ٓٔ :فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب فضائؿ القرآف(ٕ) 
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لمرىط القرشييف الثالثة: إذا اختمفتـ أنتـ وزيد بف ثابت في شيٍء مف القرآف فاكتبوه بمساف 
 .(ٔ)قريش؛ فإّنما نزؿ بمسانيـ(

، وأمر عثماف بإرساؿ وتكامؿ الجمع العثماني بإجماٍع مف أصحاب النبّي 
األمصار، كما أمر مف كاف عنده شيٌء مف صحؼ  نسٍخ مف المصحؼ المجموع إلى

القرآف أف يحرقيا، يقوؿ حذيفة: )حتى إذا نسخوا الصحؼ في المصاحؼ؛ رّد عثماف 
الصُّحؼ إلى حفصة، وأرسؿ إلى كّؿ أفٍؽ بمصحٍؼ مما نسخوا، وأمر بما سواه مف 

 .(ٕ)القرآف في كؿ صحيفٍة أو مصحٍؼ أف يحرؽ(
واتفقوا عمى صّحة صنيع عثماف، يقوؿ الخميفة ففعؿ الصحابة وامتثموا ذلؾ، 

: )يا أّييا الناس، ال تغموا في عثماف، وال تقولوا لو إال خيرًا في عمّي بف أبي طالب 
حراؽ المصاحؼ، فوا ما فعؿ الذي فعؿ في المصاحؼ إال عف مأٍل منَّا  المصاحؼ وا 

الصحابة وفعميـ إقراٌر لعثماف وامتثاؿ ، (ٖ)جميعًا، وا لو وّليت لفعمت مثؿ الذي فعؿ(
عادِتو نسخ مصحؼ أبي بكر، ولو كاف في فعمو شائبٌة لثاروا  عمى صّحة جمِعو وا 
عميو، ومف المعمـو أفَّ عثماف لـ يأمر بمتابعة الّناس في بيوتيـ، ومعرفة مف أحرؽ 

 ومف لـ يحرؽ، فقد فعؿ المسمموف ذلؾ بمحض إرادتيـ واختيارىـ.
القرآنيُّ كتابًة، فاجتمع ذلؾ إلى توثيِقو بحفظ الحفَّاظ مف وىكذا وثِّؽ النصُّ 

، وتناقمت األّمة نّص القرآف الكريـ، يحفظو األلوؼ منيـ في كّؿ أصحاب النبّي 
، وتوثيؽ النص القرآني (ٗ)عصر، وُيوُلونو مف العناية ما ال مثيؿ لو في أّمٍة مف األمـ

                                                            

 باب جمع القرآف. ،ٙٔ/ٓٔ :فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب فضائؿ القرآف(ٔ) 
 باب جمع القرآف. ،ٛٔ-ٚٔ/ٓٔ :فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب فضائؿ القرآف(ٕ) 
 .ٛ٘ٔص :، رسـ المصحؼ دراسة لغوية تاريخيةٜٓٔص :ينظر: سيرة ومناقب عمي بف أبي طالب (ٖ) 
 :القرآف الكريـ، تاريخ ٛٙٔ/ٔ :، اإلتقاف في عمـو القرافٜٕ-ٕٛص :ينظر: تفسير القرآف العظيـ(ٗ) 

-ٖٙص :، تنزيو القرآف الكريـ عف دعاوى المبطميفٜٕٗص :، مدخؿ في عمـو القراءاتٚ٘-٘٘ص
ٖٛ. 
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حرؼ والذي ثبت في صحيح األحاديث، كتابة ال يتعارض مع ثبوت قراءتو عمى سبعة أ
نما كانت الكتابة عمى حرؼ قريش أحفظ  ومعمـو لدى كافة المسمميف ىذا األمر، وا 

  لحروفو مف الضياع.
 اختالف المعلِّمين للقرآن: -2

فقد كاف القّراء المعمِّموف لمقرآف الكريـ يعمِّموف الغمماف ويقرئوف تالميذىـ عمى 
األحرؼ، فنشأ تبعًا لذلؾ جيٌؿ مف أىؿ القرآف َيقرُؤوف برواياٍت حسب ما تمقَّوه مف 

ة القراءة بو في أذىانيـ. ِر صحَّ  مختمفٍة، مع تقرُّ
عف أبي قالبة قاؿ: )لمَّا كاف في خالفة عثماف، جعؿ المعّمـ يعّمـ قراءة الرجؿ، 

ذلؾ إلى  ، فجعؿ الغمماف يمتقوف فيختمفوف، حتى ارتفع(ٔ)والمعّمـ يعّمـ قراءة الرجؿ
 .(ٕ)المعمميف(
 كانوا يكتبون ألنفسهم مصاحف خاّصة.  أنَّ بعض الصحابة  -3

وقد اشتممت ىذه المصاحؼ عمى جميع األحرؼ السبعة، وفييا بعُض األحرؼ 
النسخ، إضافًة الشتماليا عمى  ااألخيرة، ولـ يطَِّمُعوا عمى ىذ (ٖ)التي ُنسِخت بالعرضة

مع بقاء الّصحابة باالحتفاظ بيذه  األلفاظ التي كانت مف قبيؿ التَّفسير مف رسوؿ ا 
. كمصحؼ أبّي بف كعب، المصاحؼ ألنفسيـ، مع مخالفتيا لما جمعو أبو بكر 

 ومصحؼ عبد ا بف مسعود، ومصحؼ أبي موسى األشعري.

                                                            

ب قراءة صحابيٍّ آخر، بمعنى: أفَّ المعمـ يقرئ تالميذه حسب قراءة أحد الصحابة، واآلخر يقرئ حس (ٔ) 
 .وىكذا..

 .ٔٙ/ٔ :ينظر: جامع البياف في تأويؿ القرآف(ٕ) 
العرضة لغة: مأخوذة مف عارض الشيء بالشيء معارضة أي قابمو، وعارضُت كتابي بكتابو: أي قابمتو، (ٖ) 

مادة عرض، ومعنى  ،٘ٙٔ/ٚ :وفالف يعارضني أي: يباريني، والمعارضة: المقابمة. ينظر: لساف العرب
لؾ ألنيا القرآف عمى جبريؿ في عاـ وفاتو مرتيف، وسميت بذ العرضة األخيرة: ىي عرض الرسوؿ 

وىي التي اعتمدت في كتابة المصحؼ مع ما صّح وتحقؽ  آخر معارضة بالقراف بيف جبريؿ والرسوؿ 
 .ٕٗ٘ص :نزولو ولـ ينسخ. وينظر: معجـ مصطمحات عمـ القراءات القرآنية وما يتعمؽ بو
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 .(ٔ)ى اختالفيـ في القراءة والّتنازع فيما بينيـفيذه العوامؿ جميعيا أّدت إل
 وكان من أىّم أىداف ىذه اللجنة: 

كتابة القرآف عمى لساف قريش، وفي ذلؾ قاؿ عثماف لمرىط القرشييف: )إذا  -1
اختمفتـ أنتـ وزيد في شيٍء مف القرآف فاكتبوه بمساف قريش فإنَّما نزؿ 

 .(ٕ)بمسانيـ(
 (ٖ)وفؽ العرضة جمع الناس عمى القراءات الثابتة المعروفة عف النبّي  -2

 األخيرة.
وترتَّب عمى مصحؼ عثماف أو المصحؼ اإلماـ أف أصبح ىذا العمؿ العظيـ 
مف أعظـ األعماؿ في تاريخ القرآف المجيد، فأصبحت مرجًعا لمقّراء مف بعدىـ، ودفعت 

القراءات بدوف وعي، وليذا ُيَعدُّ ىذا العمؿ  احتماالت الفوضى التي قد تنشأ مف تعدُّد
 مف وسائؿ الحفظ الذي تكفَّؿ بو رّب العالميف لكتابو العزيز.

 وكان من أبرز فوائد ىذا الجمع العظيم:
جمع المسمميف ولـّ شعثيـ، فكاف عممو منقبًة عظيمًة لو، وخدمًة جميمًة  -ٔ

 وقبواًل. عمى فعمو رضاً  لكتاب ا تعالى، ولذا أجمع الصحابة 
قاؿ اإلماـ أبو محّمد البغوّي: )إّف الّناس كما أّنيـ متعّبدوف باّتباع أحكاـ القرآف 
وحفظ حدوده، فيـ متعّبدوف بتالوتو وحفظ حروفو، عمى سنف خّط المصحؼ اإلماـ 
اّلذي اّتفقت عميو الّصحابة، وأف ال ُيجاِوُزوا فيما يوافؽ الخّط عّما قرأ بو القّراء 

 .(ٗ)اّلذيف خمفوا الّصحابة والتّابعيف، واّتفقت األّمة عمى اختيارىـ( المعروفوف
                                                            

 رسـ المصحؼ وضبطو بيف التوقيؼ واالصطالحاتو  ،ٜٖٔ-ٖٔٔ :ينظر: مباحث في عمـو القراف(ٔ) 
 . ٜٔ-٘ٔ :الحديثة

 .(ٖٙٓ٘رقـ )بصحيح البخاري كتاب المناقب، باب نزؿ القراف بمساف قريش، (ٕ) 
 (.ٙٔينظر: اليامش رقـ )(ٖ) 
 .ٖٚ/ٔ :معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )تفسير البغوي((ٗ) 
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خطُّ المصحؼ العثمانّي وعاٌء صالٌح لألحرؼ السبعة التي نزؿ بيا القرآف  -ٕ
غير خاضٍع  -فيما تعارؼ عميو عمماء المسمميف-الكريـ، وأصبح ىذا الخّط 

يحافظ عميو المسمموف لتطّور الرسـ اإلمالئّي، حتى أصبح لو سْمٌت ُمَميَّز، 
إلى اآلف، حتى إنو كتب بدوف )نقٍط( أو )شكٍؿ( شأف الكتابة في ذلؾ 
العيد، ثـ تَـّ نقط المصحؼ وشكمو دفًعا لتّيار المحف الذي بدأ يتكاثر في 

 أواخر القرف األوؿ مف اليجرة.
توزيع المصاحؼ المجمع عمييا رسميًا مف قبؿ أمير المؤمنيف وخميفة  -ٖ

 المسمميف.
 قضاء عمى الفرقة والخالؼ بيف المسمميف في وجوه قراءة القرآف الكريـ.ال -ٗ
 اّتحاد األمة عمى مصحٍؼ واحد، بصورٍة نيائّيٍة يوَثؽ بو وُيعتَمد عميو. -٘
عمى وجوٍه وآياٍت متعدِّدٍة منسوخة  -ألوؿ مرة-كثير مف التابعيف  تعرؼ -ٙ

التالوة، والتعرُّؼ أيضًا عمى الوجوه الثابتة مف األحرؼ السبعة لقراءة القرآف 
 .(ٔ)الكريـ

 ثبت عف زيد بف ثابت فقد  التمّقي عف رسوؿ ا تحّري الدقة والتثّبت و  -ٚ
حيف نسخت كنت أسمع رسوؿ ا أنو قاؿ: )فقدُت آيًة مف سورة األحزاب 

  يقرؤىا، فيو شيٌء سمعو مف رسوؿ ا وُأنِسيو، فمّما وجده تذّكر وأيقف
، بو ىو وغيره، فكتبوا ذلؾ بإجماٍع منيـ لسماعيـ ذلؾ مف رسوؿ ا 

 .(ٕ)وكذلؾ كّؿ ما كتبوا وأثبتوا في المصحؼ(

                                                            

نزولو كتابتو ، المعجزة الكبرى القرآف ٛٗ-ٚٗص :ينظر: جمع القرآف الكريـ في عيد الخمفاء الراشديف(ٔ) 
 .ٖٓ-ٕٙص: جمعو إعجازه جدلو عمومو تفسيره محكـ الغناء بو

 .ٕ٘ٛ/ٔ :، مناىؿ العرفاف في عمـو القرآفٛٛص :، كتاب المصاحؼٙٛ٘/ٙ :ينظر: الدر المنثور(ٕ) 



 

  04 

1 

األخيرة، وىذه ىي المنيجية  (ٔ)االعتماد عمى ما ثبت واستقّر في العرضة -ٛ
 .في كتابتيـ  الصحابةعمييا اعتمد األساسية التي 

يقوؿ ابف الجزري: )وأجمعت األمة المعصومة مف الخطأ عمى ما تضمَّنتو ىذه 
بداؿ كممٍة  -مصاحؼ عثماف -المصاحؼ  وترؾ ما خالفيا مف زيادٍة ونقٍص وا 

بأخرى مما كاف مأذونًا فيو توسعًة عمييـ، ولـ يثبت عندىـ ثبوتًا مستفيضًا أّنو مف 
األخيرة عف  (ٕ)القرآف، وكتبت المصاحؼ عمى المفظ الذي استقرَّ عميو في العرضة

ابف سيريف، وعبيدة كما صّرح بو غير واحد مف أئمة السمؼ كػػػ: محمد  رسوؿ ا 
 .(ٖ)السمماني، وعامر الشعبي(

وقد اعتمد الرسـ العثمانّي عمى ما تواتر مف القراءة، وعمى ترؾ ما كانت روايتو 
ف صحَّ طريقو وكاف نقمو عف ثقة، ولذلؾ قاؿ الميدوّي: )وكّؿ  عف طريؽ اآلحاد، حتى وا 

و مف جية اآلحاد، لـ يثبت؛ ألنّ  -المصحؼ العثماني-ما روي مخالفًا لخطو، أي: 
نما يثبت بنقؿ الكاّفة( . ولذلؾ ما لـ ُيعمـ قرآنيتو (ٗ)والقرآف ال يثبت بأخبار اآلحاد، وا 

 كالقراءات التي ُنِقَمت إلينا عمى وجو التفسير فقد ٌأسقطت مف الرسـ العثمانّي.  
ولـ تقـ بيا  قاؿ أبو شامة: )اختمفوا في قراءاٍت ووجوٍه لـ تثبت عف الرسوؿ 

ة، فكاف منيـ مف يقرأ التأويؿ مع الّتنزيؿ، نحو: "والصالة الوسطى صالة العصر"، حجّ 
مف ىذا الذي لـ يثبت  وأمثاؿ ىذا مّما وجدوه في بعض المصاحؼ، فمنع عثماف 

 .(٘)(ولـ تقـ بو الحّجة، وحرَّقو وأخذىـ بالمستيقف المعمـو مف قراءتو 

                                                            

 (.ٙٔينظر: اليامش رقـ: )(ٔ) 
 (.ٙٔينظر: اليامش رقـ: )(ٕ) 
 .ٚ/ٔ :النشر(ٖ) 
 .ٕٕٓص :شرح اليداية(ٗ) 
 .ٖٔ٘/ٔ :نتصار لمقرآفاال(٘) 
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عمى ضبط مسار روايات القراءات في األمصار  وقد اعتمد عثماف 
اإلسالمّية، وذلؾ بإرسالو مقرئًا يقرُئ الّناس عمى ما يوافؽ المصحؼ الذي أرسؿ بو 

 إلييـ، فكاف التمّقي والمشافية ىو المعتمد في نقؿ أوجو القراءات القرآنّية.
اظ، وليذا قاؿ الجعبري: )واالعتماد في نقؿ القراف مّتفقًا ومختمفًا عمى الحفّ 

أنفذىـ إلى بالد اإلسالـ لمتعميـ، وجعؿ ىذه المصاحؼ أصواًل ثواني حرصًا عمى 
اإلنفاذ، ومف ثـّ أرسؿ إلى كّؿ إقميـٍ المصحؼ الموافؽ لقراءة قارئو في األكثر، وليس 

 . (ٔ)الزمًا كما توّىـ(
ّف مف الرسـ ما تجب مخالفتو؛ ألفَّ التمفُّظ بالمرسـو يؤّدي إلى خمٍؿ و  في ا 

لى خروجيا عف سنف الّرواية، وذلؾ مثؿ: ما ُحِذفت منو األلفات، أو زيد في  القراءة، وا 
 رسـ الكممة.

قاؿ ابف الجزري: )فكـ مف موضٍع خولؼ فيو الّرسـ، وخولؼ فيو األصؿ، وال 
 .(ٕ)حرج في ذلؾ إذا صّحت الّرواية(

  

                                                            

 .ٖٗص :دليؿ الحيراف عمى مورد الظمآف(ٔ) 
 .ٔٗٔ/ٕ :النشر(ٕ) 
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 :املطلب األول
 حاكنّية ما ثبتت قراءته عيد )القّراء العشر( 

 على ما رسه بوجٍه واحٍد يف الدّ فتني
إّف اإلسناد لو حاكميٌَّة عمى الرسـ ُيعَمُؿ بيا نّصًا وروايًة؛ ألفَّ القراءة تعتمد في 

بما تشمميا مف أوجٍو متعّددٍة  أساس قبوليا عمى اإلسناد النقمّي المستمدِّ مف الرسوؿ 
متغايرة، وىذا أصٌؿ متقّرٌر عند أئّمة القراءة ال يحيدوف عنو، وليا حاكميٌَّة عمى  وقراءاتٍ 

ة َقبوليا مف لغٍة ورسـ.  بقّيِة ما اشُتِرط لصحَّ
فاألصؿ في الّنقؿ ىو ما اقتضتو الّرواية واستوجبو الّسماع والّنقؿ؛ ولذلؾ تمّيزت 

تو مف مصاحؼ أبي بكٍر التي ىذه المصاحؼ العثمانية بدّقة الّنقؿ والضبط؛ لما احتو 
 يرجع نّصيا إلى العيد النبوّي الكريـ. 

فما ثبت مف ىذه األحرؼ قراءًة ولـ يثبت لغًة لـ يكف ذلؾ مانعًا مف القراءة بو؛ 
 ألفَّ القراءة أصٌؿ والمغة تابعٌة لو، فال يمنع التّابع األصؿ، وكذلؾ األمر في الرَّسـ.

ۓ     ےھ  ھ        ھ  ھ   ےسجيٌؿ وتقريٌر ليا فالقراءات وحٌي ُيوحى، والّرسـ ت

والّنقٌؿ إذا ثبت بروايتيف متغايرتيف خالفًا  ،]األنعاـ[ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮳ۓ  ﮲
ف خالؼ الّرسـ في ظاىره؛ ألفَّ الّرسـ  ، فإنَّنا نتبع الّنقؿ ونحُذو حذَوه، وا  لما ىو مرسـو

 في الَكْتبِة اأُلولى حمَّاٌؿ لألوجو الِقرائية تحقيقًا أو تقديرًا. 
االختالؼ في األحرؼ وطبيعة االختالؼ موئُمو الّنقؿ ومالذه الّرواية والّتوقيؼ، و 

كّمو حؽٌّ؛ لصدوره عف ا تعالى، وأّكد ىذا الحّؽ اإلماـ أبو عمرو الداني بقولو: )ىذه 
الحروؼ التي اخُتِمفت في مصاحؼ األمصار مثبتٌة بيف الموحيف، وىي كّميا منسوخٌة 
 مف اإلماـ الذي كتبو عثماف، ثـ بعث إلى كؿ أفٍؽ مما ُنِسخ بمصحؼ، وىي كّميا كالـ

 .(ٔ)(ا 

                                                            

 .ٕٔٔص :المقنع في رسـ مصاحؼ األمصار(ٔ) 
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ّنما أخمى الّصدر منيـ المصاحؼ مف ذلؾ ومف الّشكؿ مف  ويقوؿ أيضًا: )وا 
حيث أرادوا الّداللة عمى بقاء الّسعة في الّمغات، والفسحة في القراءات التي أذف ا 
تعالى لعباده في األخذ بيا، والقراءة بما شاءت منيا، فكاف األمر عمى ذلؾ إلى أف 

 . (ٔ)أوجب نقطيا وشكميا(حدث في الّناس ما 
جمع  والمتأّمُؿ في رسـ المصاحؼ العثمانية يتبّيف لو كيؼ استطاع الّصحابة 

أكثر مف قراءٍة في رسـٍ واحد لمكممة الواحدة الواردة فييا أكثر مف قراءة، وذلؾ لظيور 
عّدة عوامؿ أتاحت أف َيحتِمؿ خّط المصحؼ أكثر مف قراءة، ومنيا تجّرد الخّط مف 

ركات ونقاط اإلعجاـ، فاحتمؿ الّرسـ القراءات التي تختمؼ في الحركة أو إعجاـ الح
 الحروؼ.

، ويتَّضح ذلؾ مف قاعدة:  ما اختمفت القراءة فيو )فممقراءة حاكميٌَّة عمى المرسـو
.  (.وُرِسـَ بوجٍو واحٍد بيف الدَّفتيف ف خالؼ المرسـو  فالحكـ فيو ىو: ثبوت القراءة وا 

األمثمة التي سُأورِدىا مجّردًة مف الّنقط والّشكؿ مّما جعميا محتممًة وقد كتُِبت ىذه 
 :(ٕ)لمقراءات الواردة فييا، ومف ىذه األمثمة

  

                                                            

 .ٖص :المحكـ في نقط المصاحؼ(ٔ) 
فمف يثبت  جميع ما سأذكره في ىذا الباب مرجعو صحة النقؿ، فمتى ما صحَّت نسبة النقؿ عف النبي  (ٕ) 

عنو إال ما ىو الصحيح، قاؿ ابف الجزري:" كؿُّ قراءٍة وافقت العربيَة ولو بوجو ووافقت أحد المصاحؼ 
العثمانية ولو احتماال، وَصحَّ سندىا فيي القراءة الصحيحة التى ال يجوز ردىا وال يحؿ إنكارىا بؿ ىي 

يا سواء كانت عف األئمة السبعة أـ مف األحرؼ السبعة التى نزؿ بيا القرآف ووجب عمى الناس قبول
ّف ما جاء مف رسـ المصاحؼ لف يخرج عما  .ٜ/ٔ: العشرة أـ عف غيرىـ مف األئمة المقبوليف..." وا 

نما ىو عمـ بضوابط معروفٍة لدى أىؿ العمـ بالرسـ  صح سنده، إيمانا بأّف ىذا الرسـ لف يأِت باالجتياد، وا 
 . مو عف رسوؿ ا القرآني، وىي ضوابط تتسع لكؿ ما صح نق
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  قراءة )ممؾ( في قولو تعالىٺ  ٺ    ٺ  ٺ ]ُرسمت بحذؼ  ،]الفاتحة
 .(ٔ)األلؼ بعد الميـ، وقرئت بحذؼ األلؼ، وقرئت بإثبات األلؼ بعد الميـ

القراءة لرسـ المصحؼ ىو أحد شروط صّحتيا، ولكف تمؾ الموافقة إما  وموافقة
ما أف تكوف تقديرًا، وذلؾ بناًء عمى  أف تكوف تحقيقًا، وذلؾ إذا حصر الخطُّ المفظ، وا 

 إمكانيَّة تنوُّع نطؽ بعض الحروؼ بما ال يخرج بالكممة عف أصميا. 
وقد ذكر اإلماـ ابف الجزري ىذا التقسيـ لموافقة القراءة لمرسـ ومثَّؿ لو، فقاؿ: 
)وقد توافؽ بعض القراءات الرسـ تحقيقًا، ويوافقو بعضيا تقديرًا، نحو: )ماِلِؾ َيوـِ الّديِف( 
فإنو كتب بغير ألؼ في جميع المصاحؼ، فقراءة الحذؼ تحتممو تحقيقًا، كما كتب 

وقراءة األلؼ محتممًة تقديرًا، كما كتب: )ماِلَؾ الُممِؾ(، فتكوف األلؼ  )َمِمِؾ الّناِس(،
 .(ٕ)ا(حذفت اختصارً 

  :قراءة )ألىب( في قولو تعالىڳ  ڳ  ڱ  ڱ رسمت باأللؼ بعد ،
 .  (ٖ)الالـ عمى قراءة اليمز، وقرئت أيضًا بياء المضارعة

  :قراءة )تمسوىف( في قولو تعالىہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  رسمت
(، وبضـ  بدوف ألؼ بعد الميـ، وقرئت بفتح التاء وحذؼ األلؼ )تمسُّوىفَّ

) ثبات األلؼ )ُتماسُّوىفَّ  .(4) التاء وا 

                                                            

بألؼ، وقرأ باقي القراء ممؾ بغير ألؼ. ينظر:  ،)َماِلِؾ َيْوـِ الدِّيِف( قرأ عاصـ والكسائي ويعقوب وخمؼ: (ٔ) 
 .ٕٔٚ/ٔ :النشر

 .ٔٔ/ٔ :النشر(ٕ) 
، ٖٚٔ/ٕ :قرأ ورش وأبو عمرو وقالوف بخالؼ عنو )لييب لؾ( بالياء، والباقوف باليمزة. ينظر: النشر(ٖ) 

 .ٕٛٛص :المبسوط في القراءات العشر
ـْ َتَمسُّوُىف(َّ اْلَمْوِضَعْيِف في سورة البقرة وسورة اأْلَْحَزاِب َفَقَرَأ َحْمَزُة َواْلِكَسائِ (ٗ)  ، اختمؼ القراء في قولو )َما َل يُّ

، َوَقَرَأ اْلَباُقوَف ِبَفْتحِ   :التَّاِء ِمْف َغْيِر َأِلٍؼ ِفي الثَّاَلَثِة. ينظر: النشر َوَخَمٌؼ ِبَضِـّ التَّاِء َوَأِلٍؼ َبْعَد اْلِميـِ
 .ٚٗٔص :، المبسوطٕٕٛ/ٕ
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 قراءة )يضاعؼ( في قولو تعالى:  ۆئ   ۆئ  ۈئ ،رسمت بدوف ألؼ ،
 .(ٔ))ُنَضعِّْؼ( ،)يَضعَّْؼ( ،وورد فييا ثالث قراءات )يضاعؼ(

  قراءة )النشأة( في قولو تعالىھ  ھ  ے  ے     ۓ ،رسمت عمى ألؼ ،
وكاف حّقيا أف تحذؼ صورتيا، وقرئت باليمزة مفتوحًة بعد الشيف الساكنة 
)النْشأة(، وباأللؼ المدية بعد الشيف المفتوحة، وبعدىا اليمزة )النشآءة(، 

 .(ٕ)فتكوف اليمزة عمى القراءة الثانية ليس ليا صورة عمى السطر
  قراءة )يقص( في قولو تعالىڭ  ڭ رسمت بالصاد الميممة، وقرئت ،

 .(ٖ)بالصاد والضاد
  فتبينوا( في قولو تعالى( قراءةٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ،)رسمت )فتبينوا ،

 .(ٗ)وقرئت )فتثبتوا( و)فتبينوا(
  

                                                            

َكْسِرَىا ِمْف اختمؼ القراء في قولو: )ُيَضاَعْؼ َلَيا اْلَعَذاُب( َفَقَرَأ اْبُف َكِثيٍر َواْبُف َعاِمٍر ِبالنُّوِف َوَتْشِديِد اْلَعْيِف وَ (ٔ) 
ْصِب اْلَعَذاَب، َوَقَرَأ َأُبو َجْعَفٍر، َواْلَبْصِريَّاِف ِباْلَياِء َوَتْشِديِد اْلَعْيِف َوَفْتِحَيا ِمْف َغْيِر َأِلٍؼ َغْيِر َأِلٍؼ َقْبَمَيا، َونَ 

ـْ ِبَتْخِفيِؼ اْلَعْيِف َوَأِلٍؼ َقْبَمَيا. ينظر: في القراءات النشر  َقْبَمَيا َوَرْفِع اْلَعَذاُب، َوَقَرَأ اْلَباُقوَف َكَذِلَؾ ِإالَّ َأنَُّي
 .ٖٕٛ/ٔ: ، الكنز في القراءات العشرٖٛٗ/ٕ :العشر

قرأ بتحريؾ الشيف مف النشأة أي بفتحيا ومدىا بألؼ بعدىا البف كثير وأبو عمرو حيثما وردت، وذلؾ في (ٕ) 
ـُ النَّْشَأَة(، وباقي  القراء ليـ إسكاف الشيف قولو تعالى )ىو ينشئ النشأة(، )وَأفَّ َعَمْيِو النَّْشَأَة(، )وَلَقْد َعِمْمُت

 .ٓٚٗ/ٔ :، النشرٖٖٗص :المبسوطينظر:  والقصر أي بترؾ األلؼ.
ادِّ ُمْيَمَمًة ُمَشدََّدًة ِمَف اْلَقَصِص، َوَقَرَأ اْلَباُقوَف ِبإِ  (ٖ)  ( ِبالصَّ ْسَكاِف اْلَقاِؼ قرأ المدنياف َواْبُف َكِثيٍر َوَعاِصـٌ، )َيُقصُّ

اِد ُمْعَجَمًة ِمَف اْلَقَضاِء. ينظر: النشر  .ٛٙٗ/ٕ :، الكنز في القراءات العشرٕٛ٘/ٕ :َوَكْسِر الضَّ
ِت، اء في )َفَتَبيَُّنوا( في ثالثة مواضع، َفَقَرَأ َحْمَزُة َواْلِكَساِئيُّ َوَخَمٌؼ ِفي الثَّاَلَثِة َفَتثَبَُّتوا ِمَف التَّثَبُّ اختمؼ القر (ٗ) 

 .ٗ٘ٗ/ٕ :، الكنزٕٕٔ٘ :َوَقَرَأ اْلَباُقوَف ِفي الثَّاَلَثِة ِمَف التََّبيُِّف. ينظر: النشر
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  قراءة )ننسيا( في قولو تعالىٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ رسمت بدوف ألؼ ،
المصاحؼ، وقرئت بيمزٍة ساكنٍة بعد السيف، وصورتيا ألؼ، في جميع 

 . (ٔ)وقرئت )ننسيا(
وقد اّتفقت المصاحؼ عمى ما سبؽ مف األمثمة القرآنية مف رسـ الكممة عمى 
رسـٍ واحٍد ليا، مع قراءتيا بأكثر مف قراءة، ومما يسَّر شمولّية الرسـ الحتواء تمؾ 

كاف ذلؾ كافيًا في احتماؿ القراءات الواردة فييا، القراءات، ىو طبيعة الّرسـ المجّرد، ف
مع القطع أّنيا مف القراءات الصحيحة التي قرأىا الّصحابة ونقميا عنيـ التّابعوف، ومف 
جاء بعدىـ، معتمديف في ذلؾ عمى ضابط الّنقؿ: وىو الّرواية الّصحيحة بعيدًا عف 

 .(ٕ)الّرأي واالجتياد
نسخيـ لممصاحؼ لـ يقصدوا بيا إال وجيًا  والّصحابة رضواف ا عمييـ حاؿ

 واحدًا، ولكف لـ يتبيف أي وجو قصدوا، والذي أّدى إلى امتزاج قراءات األمصار.
مف عدـ احتمالّية الّرسـ لمقراءة ال يفقد الشرط األعـّ، وىو: -أحياناً –وما يقع 
 صّحة الّرواية. 

  

                                                            

َفَقَرَأُه اْبُف َكِثيٍر َوَأُبو َعْمٍرو ِبَفْتِح النُّوِف َوالسِّيِف، َوَىْمَزٍة َساِكَنٍة َبْيَف السِّيِف  اختمؼ القراء ِفي: )َنْنَسْأَىا((ٔ) 
 :، الكنزٕٕٓ/ٕ :َواْلَياِء. َوَقَرَأ اْلَباُقوَف ُنْنِسَيا ِبَضِـّ النُّوِف َوَكْسِر السِّيِف ِمْف َغْيِر َىْمَزٍة. ينظر: النشر

ٔ/ٕٖ٘. 
يضاح والبياف في كؿ ما يتعمؽ برسـ وضبط القرآف ، اإلٕٛ-ٔٛص :الوسيمة إلى كشؼ العقيمةينظر: (ٕ) 

 .ٓٛٔص :دراية ورواية
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ويمػػـز اآلخػػراف، فيػػذا ضػػابٌط قػػاؿ الجعبػػرّي: )الشػػرط واحػػٌد، وىػػو: صػػّحة الّنقػػؿ، 
ُيعػػَرؼ مػػا ىػػو مػػف األحػػرؼ السػػبعة وغيرىػػا، فمػػف أحكػػـ معرفػػة حػػاؿ الّنقمػػة، وأمعػػف فػػي 

 .(ٔ)العربّية، وأتقف الّرسـ، انحّمت لو ىذه الّشبية(
ومػػف اصػػطالحات الّرسػػـ وطرقػػو فػػي الداللػػة عمػػى أوجػػو القػػراءات: أّنػػو إذا كانػػت 

ر مػػف وجػػٍو رسػػمت عمػػى خػػالؼ األصػػؿ؛ لػػُيعَمـ الكممػػة المرسػػومة ال يحتمػػؿ رسػػميا أكثػػ
 جواز القراءة بو، وبالوجو الذي ىو األصؿ. 

ػػراَط(  بالّصػػػاد  و)الُمَصػػيِطروَف( قػػاؿ ابػػف الجػػزرّي: )فػػانظر كيػػؼ كتبػػوا )الصِّ
 المبدلػػػػػة مػػػػػف الّسػػػػػيف، وعػػػػػدلوا عػػػػػف الّسػػػػػيف التػػػػػي ىػػػػػي األصػػػػػؿ؛ لتكػػػػػوف قػػػػػراءة الّسػػػػػيف، 

ف خالفػػػػػػػت الّرسػػػػػػػـ مػػػػػػػف وجػػػػػػػٍو قػػػػػػػد أتػػػػػػػت   عمػػػػػػػى األصػػػػػػػؿ فيعتػػػػػػػدالف، وتكػػػػػػػوف قػػػػػػػراءة وا 
 اإلشػػػػػماـ محتممػػػػػة، ولػػػػػو كتػػػػػب ذلػػػػػؾ بالّسػػػػػيف عمػػػػػى األصػػػػػؿ لفػػػػػات ذلػػػػػؾ، وُعػػػػػّدت قػػػػػراءة 
 غيػػػػػػػر الّسػػػػػػػيف مخالفػػػػػػػًة لمّرسػػػػػػػـ واألصػػػػػػػؿ، ولػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػاف الخػػػػػػػالؼ فػػػػػػػي المشػػػػػػػيور فػػػػػػػي 

 البقػػػػػرة؛ لكػػػػػوف حػػػػػرؼ البقػػػػػرة كتػػػػػب بالّسػػػػػيف وحػػػػػرؼ  األعػػػػػراؼ، دوف )َبسػػػػػَطًة( )َبسػػػػػَطًة(
 األعػػػػػراؼ بالّصػػػػػاد، عمػػػػػى أّف مخػػػػػالؼ صػػػػػريح الرسػػػػػـ فػػػػػي حػػػػػرٍؼ مػػػػػدغـٍ أو مبػػػػػدٍؿ أو 
 ثابػػػػػػػػٍت أو محػػػػػػػػذوٍؼ أو نحػػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػؾ ال ُيعػػػػػػػػػدُّ مخالفػػػػػػػػًا إذا ثبتػػػػػػػػػت القػػػػػػػػراءة بػػػػػػػػػو ووردت 
 مشػػػػػػيورًة مستفاضػػػػػػة، أال تػػػػػػرى أنيػػػػػػـ لػػػػػػـ يعػػػػػػّدوا إثبػػػػػػات يػػػػػػاءات الّزوائػػػػػػد وحػػػػػػذؼ يػػػػػػاء 

 ونحػػػػو  والّظػػػػاء مػػػػف )ِبَضػػػػنيٍف( ّصػػػػاِلحيَف(فػػػػي الكيػػػػؼ، وقػػػػراءة )َوَأُكػػػػف ِمػػػػَف ال )َتسػػػػَألني(
 ذلػػػؾ مػػػف مخالفػػػة الرَّسػػػـ المػػػردود، فػػػإفَّ الخػػػالؼ فػػػي ذلػػػؾ ُيغَتفػػػر؛ إذ ىػػػو قريػػػٌب يرجػػػع 

 
 

                                                            

 .      ٙ٘ص :خالصة األبحاث في شرح نيج قراءات الثالث(ٔ) 
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 إلػػػػى معنػػػػًى واحػػػػد، وُتمشػػػػػيو صػػػػّحة القػػػػراءة وشػػػػيرتيا وتمّقييػػػػػا بػػػػالقبوؿ، وذلػػػػؾ بخػػػػػالؼ 
 دًا زيػػػػػػػػػادة كممػػػػػػػػػٍة ونقصػػػػػػػػػانيا وتقػػػػػػػػػديميا وتأخيرىػػػػػػػػػا، حتػػػػػػػػػى ولػػػػػػػػػو كانػػػػػػػػػت حرفػػػػػػػػػًا واحػػػػػػػػػ

مػػف حػػروؼ المعػػاني، فػػإفَّ حكمػػو فػػي حكػػـ الكممػػة ال يسػػوغ مخالفػػة الّرسػػـ فيػػو، وىػػذا ىػػو 
 .(ٔ)الحّد الفاصؿ في حقيقة اّتباع الّرسـ ومخالفتو(

  

                                                            

 .ٖٔ-ٕٔ/ٔ :النشر(ٔ) 
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 :الجاىياملطلب 
 حاكنّية املرسوو يف مصحف عجناٌ
 على ما كاٌ خارجًا عً الّدفتني

إّف القرآف محفوٌظ بحفظ ا، ُحِفظ باإلسناد لفُظو، وُحِفَظ بالرسـ حرُفو، فبقَي 
ثـّ ُحِفظ بأمر عثماف بنسخو عمى كتبة أبي بكر  عمى ما ُرِسـ في عيد الّصحابة 

 ،بصورتو األولى المجرَّدة، وتدّرج تطّوره مف رسـٍ مجّرٍد إلى نقط إعجاـٍ فإعراٍب ،
لمفظو عف المحف، وكّؿ ذلؾ سرى عمى قواعد استُنِبَطت، وأحرٍؼ  فَضْبٍط لمتشكيؿ؛ صوناً 

تُتُبِّعت، فكانت لو خّصيصُة قواعد يعرُؼ بيا اآلف بتمايزىا عف اإلمالء المعاصر، 
ولكنيا ال تخرج عّما ُوِسَمت بو الكتابة العربية األولى، فبقي الّرسـ عمى أصؿ َكْتبِتو 

ِفظ بنصٍّ محقٍَّؽ بدراسة نماذج ما ُوِجد مف مصونًا عف أف يطولو الّتبديؿ، ثـ حُ 
 المصاحؼ ووصفيا، وتتّبٍع واستقراٍء وتحرٍّ لما ُعِثر عميو منيا.

فنشأ الّرسـ عْممًا وَعَممًا، يدّؿ عمى الخدمة الجميمة مف العمماء األجاّلء، والعناية 
فٌع؛ ن المتجّددة عمى مّر العصور، وفي الوقوؼ عمى أصؿ الكتبة لمصاحؼ عثماف 

لفيـ ظواىر الّرسـ في المصحؼ الشريؼ وتعميميا، والتي ُتْذَكُر بتفاوِت مدلوالتيا بيف 
السَّابقيف واّلالحقيف، فقد كاف ُيعَرؼ سابقًا بيجاء المصاحؼ، ثـ اشتير بمصطمح 
الرَّسـ، وتاريخ مصطمحاتو جزٌء مف تاريخو الممتّد مف أوؿ غراسو، والذي كاف وقت 

قًا، ثـ مراجعًا محقَّقًا، ثـ مجموعًا، ثـ منسوخًا، ثـ مرساًل بو إلى التَّنزيؿ لمقرآف  مفرَّ
األمصار لمّتعميـ، بخّطو المجّرد لذوات األحرؼ، والذي جعمو حّمااًل لألوجو القّرائية، 
مشتماًل عمييا في مجموعو، ثـّ ارتضاه العمماء حّجًة وشرطًا مف شروط قبوؿ القراءة؛ إذ 

ٍة ُيخِرج بو ما كاف مخالفًا لرسمو، أّنو حوى صحيحيا تحق يقًا أو تقديرًا، فكاف ضابَط صحَّ
وذلؾ ألفَّ ارتباط المرسـو ؛ فيكوف موصوفًا بالشاذِّ ؛ العتباراٍت عديدٍة، وصوٍر واردة

 .بالمقروء، ىو ارتباٌط وثيٌؽ وعالقٌة قويَّة؛ إذ كؿٌّ منيما ال ينفؾُّ عف اآلخر
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خارٌج عنو: ما كاف مف أوجو القراءات المخالفة ومف حاكمّية الّرسـ عمى ما ىو 
ف صّحت  لخّط المصحؼ مما سقطت القراءة بيا، واعتُِبرت مف األوجو الشاّذة وا 

  .(ٔ)روايتيا، وقد جعؿ بعض العمماء )مخالفة خّط المصحؼ( تعريفًا لمقراءة الشاذَّة
 وأمر بتحريؽ ما -أي مصحؼ عثماف-يقوؿ أبو شامة: )وجمع القـو عميو 

سواه؛ قطعًا لمادَّة الخالؼ، فكاف ما يخالؼ الخّط المتَّفؽ عميو في حكـ المنسوخ 
والمرفوع، كسائر ما ُنِسخ وُرِفع منو باتفاؽ الّصحابة، والمكتوب بيف اّلموحيف ىو 
المحفوظ مف ا عّز وجّؿ لمعباد، وىو اإلماـ لألمَّة، فميس ألحٍد أف يعُدوا في الّمفظ إلى 

. ولذلؾ ُعدَّت موافقة رسـ أحد المصاحؼ العثمانّية (ٕ)ـ الكتابة والسَّواد(ما خرج مف رس
عند المحقِّقيف والعمماء مقياسًا مف مقاييس قبوؿ القراءة، إضافًة إلى ثبوت صّحة القراءة، 

 وموافقة وجٍو مف وجوه المغة العربّية، وأّف ما خالؼ ذلؾ فيو في عداد الشاّذ.
أو  كّؿ ما روي مف القراءات في اآلثار عف النبّي  يقوؿ ابف عبد البّر: )إفّ 

عف أبّي أو عمر بف الخطاب أو عائشة أو ابف مسعود أو ابف عّباس أو غيرىـ مف 
مّما يخالؼ مصحؼ عثماف المذكور ال يقطع بشيٍء مف ذلؾ عمى ا  الصحابة 

)(ٖ). 
تمؾ النَّتيجة نورُد طرفًا مف األمثمة؛ ليتبيَّف مف خالليا: أفَّ ما خرج عف  وإليضاح

ة، فنذكر  بعض القراءات الشاذَّة في القرآف الكريـ مما كاف الرَّسـ خرج عف ضابط الصحَّ
 الرَّسـ فيو حاكمًا عمى المقروء، ونورد بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.

  
                                                            

تيمية، وابف الجزري في المنجد، ومكي بف أبي طالب. قاؿ ابف الجزري: )ما صح سنده ووافؽ  كابف(ٔ) 
العربية وخالؼ رسـ المصحؼ فيذه القراءات تسمى اليـو شاذة لكونيا شذت عف رسـ المصحؼ المجمع 

ف كاف إسنادىا صحيحًا فال تجوز القراءة بيا(. منجد المقرئيف  .   ٜٔص :عميو، وا 
 .  ٗٗٔص :الوجيز إلى عمـو تتعمؽ بالكتاب العزيزالمرشد (ٕ) 
 .ٜٕٚ/ٗ :التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد(ٖ) 
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 على القراءات الشاذَّة التي ىي من قبيل الزِّيادة: أواًل: أمثلة
ـَ َعَميِو  -1 َر َفال ِإث  .(ٔ)("ِلَمِن اتَّقى اهلل"قراءة ابف مسعود: )َوَمف َتَأخَّ
"في مواسم قراءة ابف عبَّاس: )َليَس َعَميُكـ ُجناٌح َأف َتبَتغوا َفضاًل ِمف َربُِّكـ  -2

 .(ٕ)(الحج"
ما يدخموف التَّفسير في القراف إيضاحًا وبيانًا؛ قاؿ ابف الجزرّي: )نعـ كانوا ربَّ 

قرآنًا، فيـ آمنوف مف االلتباس، ورّبما كاف بعضيـ  ألنَّيـ محقِّقوف لما تمّقوه عف النَّبي 
 . (ٖ)يكتبو معو(
َفِإفَّ المََّو َغفوٌر َرحيـٌ("فيهن" قراءة أبّي بف كعب: )َفِإف فاءوا  -3

(ٗ). 
الِة الُوسطىقراءة أبّي بف كعب: )حاِفظوا  -4 َمواِت َوالصَّ صالة " َعَمى الصَّ

 .(٘)"(العصر
با ال َيقوموَف ِإاّل َكما َيقوـُ الَّذي َيَتَخبَُّطُو  -5 قراءة ابف مسعود: )الَّذيَف َيأُكموَف الرِّ

 .(ٙ)"(يوم القيامةالشَّيطاُف ِمَف الَمسِّ "
 .(ٚ)"(من أم" )َوَلُو َأٌخ َأو ُأختٌ  -6
 وذلؾ في كّفارة اليميف. (ٛ)(متتابعات"َثالَثِة َأّياـٍ " )َفِصياـُ  -7

 

                                                            

 .   ٛٓٔ/ٕ :فضائؿ القرآف ومعالمو وآدابو(ٔ) 
 .ٚٓٔ/ٕ :فضائؿ القرآف ومعالمو وآدابو(ٕ) 
 . ٕٖ/ٔ :النشر(ٖ) 
 .ٜٓٔ/ٕ :فضائؿ القرآف ومعالمو وآدابو(ٗ) 
 .ٓٔٔ/ٕ :السابؽ المرجع(٘) 
 .ٕٔٔ/ٕ :المرجع السابؽ (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٕ :المرجع السابؽ(ٚ) 
 .ٚٔٔ/ٕ :المرجع السابؽ(ٛ) 
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قراءة ابف الّزبير: )ولَتُكف ِمنُكـ ُأمٌَّة َيدعوَف ِإَلى الَخيِر َوَيأُمروَف ِبالَمعروِؼ  -8
 "(.ويستعينون باهلل عمى ما أصابهمَوَينَيوَف َعِف الُمنَكِر "

الّزبير، وكالـٌ مف كالمو، غمط قاؿ ابف األنبارّي: "ىذه الزيادة تفسير مف ابف 
فيو بعض الّناقميف، فألحقو بألفاظ القرآف، يدؿ عمى ذلؾ أّف عثماف بف عفاف قرأ: 

 )َوَيأُمروَف ِبالَمعروِؼ َوَينَيوَف َعِف الُمنَكِر( ويستعينوف با عمى ما أصابيـ".
وقد كاف بعض الّصحابة الذيف كانوا يكتبوف القرآف ألنفسيـ في صحٍؼ أو 
مصاحؼ خاّصٍة بيـ قد كتبوا فييا شيئًا ليس ىو بقرآف، ممَّا يكوف تأوياًل لبعض ما كاف 
غامضًا عمييـ مف معاني القرآف، مع عمميـ أفَّ ذلؾ ليس بقرآف، ولكف ندرة أدوات 
نوف عمى أنفسيـ،  الكتابة لدييـ، وأّنيـ كانوا يكتبوف ذلؾ ألنفسيـ خاّصًة مّما جعميـ ييوِّ

بس عمى أنفسيـ، وأف يشتبو القرآف بغيره، مما جعؿ غيرىـ يعتقد أّف ىذا فقد أمنوا المّ 
  .(ٔ)قرآنًا، مع أّف الحقيقة ليست كذلؾ

 .ثانيًا: أمثلة على القراءات الشاذة التي ُأسِقطت من القرآن الكريم
مّر برجٍؿ يقرأ في المصحؼ: )النَِّبيُّ َأولى  أّف عمر بف الخطاب  -1

( فقاؿ عمر: ال تفارقني حّتى نأتي "وهو أبوهم"ِبالُمؤِمنيَف ِمف َأنُفِسِيـ َوَأزواُجُو ُأمَّياُتُيـ 
أبّي بف كعب، فمّما أتيا أبّي بف كعب قاؿ: يا أبّي أال تسمع كيؼ يقرأ ىذا ىذه اآلية؟ 

لـ  شغمني عنيا ما :اؿ عمر: فأيف كنت عنيا، فقاؿفقاؿ أبّي: كانت فيما ُأسِقط، فق
 .(ٕ)يشغمؾ

                                                            

 .ٕٔٚ/ٔ :ينظر: مناىؿ العرفاف في عمـو القرآف(ٔ) 
 .ٛٗٔ/ٕ :فضائؿ القرآف ومعالمو وآدابو(ٕ) 
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"لو كاف البف ءادـ  عف زيد بف أرقـ: قاؿ كّنا نقرأ عمى عيد رسوؿ ا  -2
وادياف مف ذىب وفضة البتغى واديًا ثالثًا وال يمأل بطف ابف ءادـ إال التراب ويتوب ا 

 .(ٔ)عمى مف تاب"
عف ءابآءكـ فإنو كفر بكـ"، ثـ قاؿ لزيد كّنا نقرأ: "ال ترغبوا  قاؿ عمر  -3

 .(ٕ)بف ثابت: أكذلؾ يا زيد ابف ثابت؟  قاؿ: نعـ
قاؿ أبو عمرو بف الحاجب معقبًا عمى ىذا الّنوع مف القراءة: )ال يجوز أف يقرأ 
ذا قرأ بيا قارئ،  بالقراءة الشاّذة في صالٍة، وال غيرىا، عالمًا كاف بالعربّية أو جاىاًل، وا 

ف أصّر فإف كاف ج ف كاف عالمًا ُأدَِّب بشرطو، وا  اىاًل بالتحريـ ُعِرؼ بو، وُأِمر بتركيا، وا 
 عمى ذلؾ ُأدَِّب عمى إصراره وحبس إلى أف يرتدع عف ذلؾ. 

وأّما تبديؿ: "آتنا" بػ: "أعطنا"، و"سولت" بػ: "زينت" ونحوه فميس ىذا مف الشواّذ، 
 .(ٖ)منو أوجب وىو أشّد تحريمًا، والتأديب عميو أبمغ، والمنع

عف حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأت عمى أبّي وىو ابف ثمانيف سنة في  -4
مصحؼ عائشة: ِإفَّ المََّو َوَمالِئَكَتُو ُيَصّموَف َعَمى النَِّبيِّ يا َأيَُّيا الَّذيَف آَمنوا َصّموا َعَميِو 

قالت قبؿ أف يغّير عثماف  ،"("وعمى الذين يصمون الصفوف األولىَوَسمِّموا َتسميًما 
المصاحؼ، قاؿ ابف جريج: وأخبرني ابف أبي حميد عف عبد الرحمف بف ىرمز وغيره 

 .(ٗ)مثؿ ذلؾ في مصحؼ عائشة
عف مخرمة قاؿ: قاؿ عمر لعبد الرحمف بف عوؼ: ألـ تجد فيما أنزؿ عمينا:  -5

 .(٘)ط مف القرآف("إف جاىدوا كما جاىدتـ أوؿ مرة" فإّنا ال نجدىا، قاؿ: أسقطت فيما أسق
                                                            

 .ٓ٘ٔ/ٕ :فضائؿ القرآف ومعالمو وآدابو(ٔ) 
 .ٔ٘ٔ/ٕ :المرجع السابؽ(ٕ) 
 . ٕٔ-ٛٔص :المقرئيف ومرشد الطالبيف منجد(ٖ) 
 .ٔ٘ٔ/ٕ :فضائؿ القرآف ومعالمو وآدابو(ٗ) 
 .ٕ٘ٔ/ٕ :المرجع السابؽ(٘) 
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ثالثًا: أمثلة على القراءات الشاذة التي ىي من قبيل إبدال كلمة بأخرى في القرآن 
 الكريم:

ِإلى ِذكِر فامضوا" روى األعمش عف إبراىيـ قاؿ: كاف عبد ا يقرأىا )" -1
 لسعيت حتى يسقط ردائي، وىي قراءة أبي العالية أيضًا، المَِّو( ويقوؿ: لو قرأىا )َفاسَعوا(

وقاؿ الحسف: أما وا ما ىو بالسعي عمى األقداـ، ولقد نيوا أف يأتوا الصَّالة إاّل وعمييـ 
، فجاءت القراءة األخرى موّضحًة (ٔ)السَّكينة والوقار، ولكف بالقموب والنّية والخشوع

ـُ منو.  ورافعًة لما ُيَتوىَّ
فّسرًا لما وىو ما يكوف م " الَمنفوِش(كالصوفقراءة عبد ا بف مسعود )" -2

 .(ٕ)لعّمو ال يعرؼ
( وىي تفّسر لفظ الزخرؼ "ذهب"قراءة ابف مسعود: )َأو َيكوَف َلَؾ َبيٌت ِمف  -3

في القراءة المشيورة: )َأو َيكوَف َلَؾ َبيٌت ِمف ُزخُرٍؼ( وىذه القراءة ىي مف 
 قبيؿ ما يكوف مفّسرًا لما لعّمو ال يعرؼ.

، (ٖ)بَّاٍس َوُمَجاِىٌد َوَقَتاَدُة: ُىَو الذََّىبُ وفي بياف معنى الزخرؼ: قد َقاَؿ اْبُف عَ  
 وىذه القراءة ىي ممَّا تختمؼ مع غيرىا في المفظ وتتَّفؽ في المعنى.

 . (ٗ)"(تنبئهمقراءة أبّي بف كعب: )َأخَرجنا َلُيـ دابًَّة ِمَف اأَلرِض " -4
قوؿ: ِمف ِنساِئِيـ( وي ُيقسمون"عف ابف عبَّاس أنَّو كاف يقرأ: )ِلمَّذيَف " -5

 .(٘)اإليالء: القسـ، والقسـ: اإليالء

                                                            

 . ٖٔٔ/ٜ :الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف(ٔ) 
 .ٕٗٚ/ٓٔ :، البحر المحيط في التفسيرٚٔ٘/٘ :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ٕ) 
 .ٔٔٔ/٘ :القرآف العظيـ )تفسير ابف كثير( تفسير(ٖ) 
 .ٜٖٓص :فضائؿ القرآف لمقاسـ بف سالـ(ٗ) 
 .ٕٛٗ/ٔ :ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور(٘) 
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قاؿ الشوكانّي: )والمراد بقولو )ما َلـ ، (ٔ)"("تجامعوهنّ قراءة ابف مسعود ) -ٙ
(: )ما لـ تجامعوىّف(  .(ٕ)َتَمّسوُىفَّ

 .(ٖ)"(أيمانهماقراءة عبد ا بف مسعود )َوالّساِرُؽ َوالّساِرَقُة َفاقَطعوا " -7
ِؿ َسِرَقٍة ِىَي اْلَيِميُف  ـْ َتْخَتِمْؼ اأْلُمَُّة ِفي َأفَّ اْلَيَد اْلَمْقُطوَعَة ِبَأوَّ َقاَؿ َأُبو َبْكٍر: )َل
 َفَعِمْمَنا َأفَّ ُمَراَد المَِّو َتَعاَلى بقولو َأْيِدَيُيما َأْيَماُنُيَما، َفَظاِىُر المَّْفِظ ِفي َجْمِعِو اأْلَْيِدي ِمفْ 

ک  ک      گ      َيُدؿُّ َعَمى َأفَّ اْلُمَراَد اْلَيُد اْلَواِحَدُة ِمْف ُكؿِّ َواِحٍد ِمْنُيَما، َكَقْوِلِو َتَعاَلى:  ااِلْثَنْيِف،

َلمَّا َكاَف ِلُكؿِّ َواِحٍد ِمْنُيَما َقْمٌب َواِحٌد أضافو إلييا ِبَمْفِظ اْلَجْمِع، َكَذِلَؾ  ،گ  گ  گ  ڳ
إَلْيِيَما ِبَمْفِظ اْلَجْمِع َدؿَّ َعَمى َأفَّ اْلُمَراَد إْحَدى اْلَيَدْيِف ِمْف ُكؿِّ َواِحٍد َلمَّا َأَضاَؼ اأْلَْيِدي 
 .(ٗ)ِمْنُيَما، َوِىَي: اْلُيْمَنى(

 رابعًا: أمثلة على القراءات الشاّذة التي ىي من قبيل الّنقص:
داء فقاؿ لي: مّمف أنت؟ قمت مف أىؿ عف عمقمة قاؿ: لقيت أبا الدر  -1

 ،ڳ  ڳ     ڳ  ڳ العراؽ، قاؿ: أتقرأوف عمى قراءة عبد ا؟ قمت: نعـ، قاؿ: فاقرأ: 
قاؿ: فضحؾ  ،" الذََّكَر َواألُنثى﴾وفقرأت: ﴿َوالمَّيِؿ ِإذا َيغشى * َوالنَّياِر ِإذا َتَجّمى * "

  .(٘)يقرأىا وقاؿ: ىكذا سمعت رسوؿ ا 
 [.ٖ" الرَّحمِف ِإناثًا( ]النبأ: "عندقراءة أبّي بف كعب: )َوَجَعُموا الَمالِئَكَة  -2

قاؿ أبو عبيٍد في كتابو فضائؿ القرآف بعد ذكره القراءات الشاذَّة: )ىذه الحروؼ 
التي ذكرناىا رواىا الّرواة الثقات، ال عمى أّنيا قرآٌف يصّمي بيا أو ُتؤَخذ األحكاـ منيا، 

                                                            

 .ٗٚٔص :كتاب المصاحؼ(ٔ) 
 .ٖٖٕص :وينظر: دفع إيياـ االضطراب عف آيات الكتاب ،ٜٕٛ/ٔ :فتح القدير(ٕ) 
 .ٖ٘ٓ/ٕ :معاني القرآف(ٖ) 
 .ٕٙ/ٗ :أحكاـ القرآف(ٗ) 
 .ٕٗٔ/ٕ :فضائؿ القرآف ومعالمو وآدابو(٘) 
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ّف مف أنكر ىذه القراءات فال حرج ولكّنيـ  رووىا لالستئناس بيا عمى أوجو الّتفسير، وا 
نما يكّفر مف أنكر شيئًا مّما ىو بيف الّموحيف )أي: دّفتي المصحؼ( الذي كتبو  عميو، وا 

 .(ٔ)عثماف، وأجمعت عميو األّمة اإلسالمّية(
 خّط المصحؼ.  قرآنية كّؿ قراءٍة خالفت ـوانعقد إجماع األئّمة المحّققيف بعد

ووصؼ ىذه القراءات بكونيا شاّذة ال يخرج بيا إلى الّضعؼ والتمفيؽ أو البدعة 
والخطأ؛ بؿ ىي مسندٌة إلى رواتيا، ولكّنيا ال ترقى إلى القراءة الصحيحة؛ لشذوذىا 

األخيرة، أو جمع عثماف لممصاحؼ، وتسبيع ابف مجاىد،  (ٕ)بأسباٍب تقّررت مف العرضة
ثـ شّذت فتبقى ليا حرمتيا، وعدـ الطعف في  فقد كانت مما ُيقرأ بو بيف يدي الّرسوؿ 

 رواتيا رغـ عدـ القراءة بيا.  
  

                                                            

 (.ٚٙٔ/ٕفضائؿ القرآف ومعالمو وآدابو  ) (ٔ) 
 (.ٙٔينظر: اليامش رقـ: ) (ٕ) 
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 الـخاتـنة
مضى ىذا البحث يرسـ خطوط اتضاٍح لمضمونو في الحاكمّية بيف المرسـو 

لمفيـو بإشراٍؽ وائتالؽ، وينجمي الجيؿ بعمـٍ لو اتساؽ، واَ نسأُؿ أف والمقروء؛ ليتجّمى ا
 يبارؾ سطوره، ويتقّبؿ مسطوره.

وفي نهاية ىذه الرحلة الماتعة، ُأسجِّل ما خرجُت منو بنتائج متعددة، وفوائد 
 متجددة، ومنها:

تؤكِّد بقاء نصِّ القرآف كما كتبو  عظيمةً  تاريخّيةً  أّف لرسـ المصحؼ داللةً  -ٔ
 .الصحابة 

أّف رسـ المصاحؼ العثمانية راجٌع إلى عصر تنزيؿ القرآف الكريـ، وكتابتُو  -ٕ
 خاضعٌة لممراجعة والّتدقيؽ.

أّف األصؿ في نقؿ القرآف الكريـ التمقِّي الّشفيي، وكتابة القرآف كانت تاليًة  -ٖ
.لمحفظ؛ فمذا كاف لممقروء حاكمّيٌة عمى ال  مرسـو

أّف المصاحؼ العثمانية ليا خصيصٌة في الرسـ تخالؼ الخّط اإلمالئّي مع  -ٗ
 اجماع العمماء عمى اتباع مرسوميا.

 أّف المصاحؼ العثمانية اىتـّ العمماء بنقميا إلينا نّصًا وأداًء. -٘
أّف تجّرد المصاحؼ العثمانية مف النقط والشكؿ جعميا حّمالًة لألوجو  -ٙ

 الِقرآئية.
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ىذا البحث رسمنا توصياٍت تفيد الباحث، وتوّجهو إلى جملٍة من ومن رسم 
 المقترحات، وىي زبدة البحث وخالصتو، نشير إليها في العناصر التالية:  

ُأوصي الباحثيف المجتيديف وطمبة العمـ بالتأليؼ في تاريخ عمـ الرسـ درايًة  -ٔ
 ورواية، والمقارنة بيف مصنفات عمـ الرسـ.

الدّاعمة في خدمة كتاب ا تعالى بإخراج وطباعة أوصي جمعية تبياف  -ٕ
قواعد الرسـ بصورٍة مبسَّطٍة وميسَّرِة )انفوجرافيؾ( تسيِّؿ تالوة القرآف الكريـ 
وتعيف عمى تدّبره وتأمُّؿ اإلعجاز البيانّي فيو، وتبسيط مضموف عمـ الرسـ 

 في وسائؿ إيضاحّيٍة؛ لتقريبو لمعاّمة.
 الفضل لو ببلوغ المراموالحمد هلل على التمام، و 

 والصالة والسالم، على خير األنام
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 ثبت املصادر واملراجع
محمد مكي بف أبي طالب َحّموش بف  يبألاإلبانة عف معاني القراءات،  .ٔ

محمد بف مختار القيسي القيرواني ثـ األندلسي القرطبي المالكي 
ىػ(، تحقيؽ: الدكتور عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، دار نيضة ٖٚٗ)ت

 مصر لمطبع والنشر.
جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي، لاإلتقاف في عمـو القرآف،  .ٕ

ستاذ محمد شريؼ سكر، راجعو األستاذ مصطفى قّدـ لو وعّمؽ عميو األ
، بيروت،   ـ(.ٜٜٙٔ-ىػػٙٔٗٔ) ،ٖطقصاص، دار إحياء العمـو

حمد بف عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ألأحكاـ القرآف،  .ٖ
 ،دار إحياء التراث العربي ،ىػ(. تحقيؽ: محمد صادؽ القمحاويٖٓٚ)ت

 ىػ.٘ٓٗٔ ،بيروت
الطيب بف محمد بف جعفر بف القاسـ، محمد بف لاالنتصار لمقرآف،   .ٗ

ىػ( تحقيؽ: د. محمد عصاـ ٖٓٗالقاضي أبو بكر الباقالني المالكي )ت
-ىػٕٕٗٔ ،ٔطبيروت،  ،َعمَّاف، دار ابف حـز ،القضاة، دار الفتح

 ـ.ٕٔٓٓ
خادـ لااليضاح والبياف في كؿ ما يتعمؽ برسـ وضبط القراف دراية ورواية،  .٘

 بف عبد السالـ.العمـ والقرآف فؤاد بف جابر 
البحر المحيط في التفسير، تأليؼ: أبو حياف محمد بف يوسؼ بف عمي بف  .ٙ

ىػ( تحقيؽ: صدقي محمد ٘ٗٚيوسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي )ت
 بيروت. ،دار الفكر ،جميؿ

  



 

  34 

1 

عبد الممؾ بف عبد ا بف يوسؼ بف محمد لالبرىاف في أصوؿ الفقو،  .ٚ
ىػ(، ٛٚٗالديف، الممقب بإماـ الحرميف )تالجويني، أبو المعالي، ركف 

 ،بيروت ،المحقؽ: صالح بف محمد بف عويضة، دار الكتب العممية
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ ،ٔطلبناف، 

محمد طاىر بف عبد القادر الكردي المكي الشافعي لتاريخ القرآف الكريـ،  .ٛ
ىػ(، ممتـز طبعو ونشره: مصطفى محمد يغمور بمكة، ٓٓٗٔالخطاط )ت
 ـ.ٜٙٗٔ-ىػٖ٘ٙٔ ،ٔ، طجدة ،حمطبعة الفت

عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبو لالتحديد في اإلتقاف والتجويد،  .ٜ
ىػ(، تحقيؽ: الدكتور غانـ قدوري حمد، مكتبة دار ٗٗٗعمرو الداني )ت

 ـ.ٜٛٛٔ-ىػٚٓٗٔ، ٔطاألنبار، جامعة بغداد، 
الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  يبألتفسير القرآف العظيـ،  .ٓٔ

ىػ( تحقيؽ: سامي بف محمد سالمة، دار ٗٚٚالبصري ثـ الدمشقي )ت
 ـ.ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔ، ٕططيبة لمنشر والتوزيع، 

عمر يوسؼ بف عبد  يبألالتمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد،  .ٔٔ
ىػ(، ٖٙٗا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمري القرطبي )ت

تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العموي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عمـو 
 ىػ.ٖٚٛٔالمغرب،  ،األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية

منقذ بف محمود السقار، رابطة لتنزيو القرآف الكريـ عف دعاوى المبطميف،  .ٕٔ
 اإلسالمي. العالـ

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب لجامع البياف في تأويؿ القرآف،  .ٖٔ
ىػ(، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، ٖٓٔاآلممي، أبو جعفر الطبري )ت

 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔ، ٔطمؤسسة الرسالة، 
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وسننو وأيامو ألبي عبد  الجامع الصحيح المسند مف حديث رسوؿ ا  .ٗٔ
اري، قاـ بشرحو وتحقيقو محب الديف ا محمد بف إسماعيؿ البخ

الخطيب، رقـ كتبو وأبوابو وأحاديثو واستقصى أطرافو محمد فؤاد عبد 
الباقي، وقاـ بإخراجو وأشرؼ عمى طبعو قصي محب الديف الخطيب، 

 القاىرة.  ،المكتبة السمفية
عبد ا محمد بف أحمد بف  يبألالجامع ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبي(   .٘ٔ

ىػ( ٔٚٙبف فرح األنصاري الخزرجي شمس الديف القرطبي )ت أبي بكر
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية القاىرة،  ،تحقيؽ: أحمد البردوني وا 

 ـ.ٜٗٙٔ-ىػٖٗٛٔ ،ٕط
وسننو وأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ ا  .ٙٔ

تحقيؽ: محمد زىير بف  ،لمحمد بف إسماعيؿ أبو عبد ا البخاري الجعفي
 ىػػ. ٕٕٗٔ، ٔطناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، 

مدكتور أبو طاىر عبد لجمع القرآف الكريـ في عيد الخمفاء الراشديف،  .ٚٔ
، القيـو عبد الغفور السندي، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ

 المدينة المنورة.
 يي، تحقيؽ: أبشرح نيج القراءات الثالث، لمجعبر  في خالصة األبحاث .ٛٔ

-ىػٕٚٗٔ ،ٔطدار الفاروؽ الحديثة لمطباعة والنشر، عاصـ المراغي، 
 ـ.ٕٙٓٓ

عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيوطي لالدر المنثور،  .ٜٔ
 ىػ(، دار الفكر، بيروت.  ٜٔٔ)ت

  



 

  36 

1 

 ،ٕٔطدراسات في عمـو القرآف: فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الرومي،  .ٕٓ
  .ـٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ

محمد األميف بف محمد المختار لدفع إيياـ االضطراب عف آيات الكتاب،  .ٕٔ
القاىرة،  ،ىػ(، مكتبة ابف تيميةٖٜٖٔبف عبد القادر الجكني الشنقيطي )ت

 ـ.ٜٜٙٔ-ىػٚٔٗٔ، ٔط
إسحاؽ إبراىيـ بف أحمد بف سميماف  يبألدليؿ الحيراف عمى مورد الظمآف،  .ٕٕ

 القاىرة.   ،الحديثىػ(، دار ٜٖٗٔالمارغني التونسي المالكي )ت
غانـ قدوري الحمد، الجميورية لرسـ المصحؼ دراسة لغوية تاريخية،  .ٖٕ

 ـ.ٕٜٛٔ-ىػٕٓٗٔ، ٔطالعراقية، جامعة بغداد، 
 .  ٕ، طرسـ المصحؼ العثماني، لعبد الرحمف شمبي، دار الشروؽ، جدة .ٕٗ
الحديثة: د شعباف  رسـ المصحؼ وضبطو بيف التوقيؼ واالصطالحات .ٕ٘

 ـ. ٕٔٓٓ-ىػػٕٕٗٔ، ٕطمحمد إسماعيؿ، دار السالـ، 
في رسـ وضبط الكتاب المبيف، لنور الديف عمي بف محمد  سمير الطالبيف .ٕٙ

 .بف حسف بف إبراىيـ بف عبد ا المصري الممقب بالضباع
  لمحمد حامد محمد، دار الوطف. ،سيرة ومناقب عمي بف أبي طالب  .ٕٚ
صحيح البخاري لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر  فتح الباري بشرح .ٕٛ

القادر شيبة الحمد، طبع عمى نفقة  ، تقديـ وتحقيؽ وتعميؽ: عبدالعسقالني
   صاحب السمو الممكي األمير سمطاف بف عبد العزيز آؿ سعود.

فتح القدير: محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشوكاني اليمني  .ٜٕ
، ٔطدمشؽ، بيروت،  ،دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب ،ىػ(ٕٓ٘ٔ)ت

 ىػ. ٗٔٗٔ
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عمـ الديف أبي الحسف عمي بف محمد لفتح الوصيد في شرح القصيد،  .ٖٓ
ىػ(، تحقيؽ ودراسة: موالي محمد االدريسي الطاىري، ٖٗٙالسخاوي )ت

 مكتبة الرشد، الرياض.   
ُعبيد القاسـ بف ساّلـ بف عبد ا  يبألفضائؿ القرآف لمقاسـ بف سالـ،  .ٖٔ

تحقيؽ: مرواف العطية، ومحسف خرابة، ، ىػ(ٕٕٗاليروي البغدادي )ت
-ىػ٘ٔٗٔ، ٔطبيروت،  ،دمشؽ، دار ابف كثير، ووفاء تقي الديف

 ـ.ٜٜ٘ٔ
بي عبيد القاسـ بف سالـ، دراسة وتحقيؽ: ألفضائؿ القرآف ومعالمو وآدابو،  .ٕٖ

ياطي، المممكة العربية السعودية، وزارة األستاذ أحمد بف عبد الواحد الخ
 األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية.   

بكر بف أبي داود، عبد ا بف سميماف بف  يبألكتاب المصاحؼ،  .ٖٖ
ىػ(، تحقيؽ: محمد بف عبده، الفاروؽ ٖٙٔاألشعث األزدي السجستاني )ت

 ـ.ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ، ٔطالحديثة، مصر، القاىرة، 
حمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبو ألالكشؼ والبياف عف تفسير القرآف،  .ٖٗ

ىػ(، تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشور، مراجعة ٕٚٗإسحاؽ )ت
لبناف،  ،وتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 ـ.ٕٕٓٓ-ىػٕٕٗٔ، ٔط
خ عبد ا بف عبد المؤمف إلماـ العالمة الشيلالكنز في القراءات العشر،  .ٖ٘

تحقيؽ: ىناء الحمصّي، محمد دار  ،ىػ(ٓٗٚابف الوجيو الواسطّي )ت
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػػٜٔٗٔ ،الكتب العممية، بيروت، لبناف
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البف محمد بف مكـر بف عمي أبو الفضؿ جماؿ الديف ابف  لساف العرب .ٖٙ
 منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، دار صادر، بيروت. 

حمد بف محمد بف أبي بكر القسطالني ألات لفنوف القراءات، لطائؼ اإلشار  .ٖٚ
 ىػ( تحقيؽ: د. خالد حسف أبو الجود، مكتبة أوالد الشيخ لمتراث. ٖٕٜ)ت

مناع القطاف، مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع، لمباحث في عمـو القراف،  .ٖٛ
 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ، ٖطالرياض، 

، يّ بف ِمْيراف النيسابور حمد بف الحسيف ألالمبسوط في القراءات العشر،  .ٜٖ
ىػ(، تحقيؽ: سبيع حمزة حاكيمي، مجمع المغة العربية، ٖٔٛأبو بكر )ت

 ـ.ٜٔٛٔ ،دمشؽ
مجمة عممية عالمية فصمية  ،(ٕٛالعدد ) مجمة الفكر اإلسالمي المعاصر .ٓٗ

 يصدرىا المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي. ،محكمة
عبد الحؽ بف غالب  محمد يبأل ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .ٔٗ

 ،ىػ(ٕٗ٘بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )ت
، ٔ، طبيروت ،دار الكتب العممية ،تحقيؽ: عبد السالـ عبد الشافي محمد

 ىػ.ٕٕٗٔ
عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبو لالمحكـ في نقط المصاحؼ،  .ٕٗ

دمشؽ،  ،رىػ(، تحقيؽ: د. عزة حسف، دار الفكٗٗٗعمرو الداني )ت
 .ىػٚٓٗٔ، ٕط

داود، سميماف بف نجاح بف أبي  يبألمختصر التبييف ليجاء التنزيؿ،  .ٖٗ
ىػ(، مجمع الممؾ فيد، المدينة ٜٙٗالقاسـ األموي بالوالء األندلسي )ت

 ـ. ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ ،المنورة
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ىػ(، المكتبة ٜٔٗٔمسيد رزؽ الطويؿ )تلمدخؿ في عمـو القراءات،  .ٗٗ
 ـ.ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ، ٔطالفيصمية، 

المرشد الوجيز إلى عمـو تتعمؽ بالكتاب العزيز المرشد الوجيز إلى عمـو  .٘ٗ
القاسـ شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيؿ  يب، ألتتعمؽ بالكتاب العزيز

المحقؽ:  ،ىػ(٘ٙٙبف إبراىيـ المقدسي الدمشقي المعروؼ بأبي شامة )ت
 ـ.ٜ٘ٚٔ-ىػٜٖ٘ٔبيروت،  ،طيار آلتي قوالج، دار صادر

محيي السنة أبو محمد لمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )تفسير البغوي(،  .ٙٗ
حققو وخرج أحاديثو محمد عبد  ،ىػ(ٓٔ٘الحسيف بف مسعود البغوي )ت

 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ، ٗطا النمر، دار طيبة لمنشر والتوزيع، 
ىػ(، تحقيؽ: ٖٖٛجعفر النحاس أحمد بف محمد )ت يبألمعاني القرآف،  .ٚٗ

 ىػ.ٜٓٗٔ، ٔطمكة المرمة،  ،لصابوني، جامعة أـ القرىمحمد عمي ا
المعجزة الكبرى القرآف نزولو كتابتو جمعو إعجازه جدلو عمومو تفسيره  .ٛٗ

-ىػٛٔٗٔإلماـ محمد أبو زىرة، دار الفكر العربي، ل محكـ الغناء،
 ـ. ٜٜٛٔ

معجـ مصطمحات عمـ القراءات القرآنية وما يتعمؽ بو، لمدكتور عبد العمي  .ٜٗ
 ، دار السالـ لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.المسؤوؿ

عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر لالمقنع في رسـ مصاحؼ األمصار،  .ٓ٘
ىػ(، تحقيؽ: محمد الصادؽ قمحاوي، مكتبة ٗٗٗأبو عمرو الداني )ت

 الكميات األزىرية، القاىرة.
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مناىؿ العرفاف في عمـو القراف، لمحمد بف عبد العظيـ الزرقاني، مطبعة  .ٔ٘
 .ٖطعيسى البابي الحمبي وشركاه، 

شمس الديف أبو الخير لمنجد المقرئيف منجد المقرئيف ومرشد الطالبيف،  .ٕ٘
ىػ(، دار الكتب العممية، ٖٖٛتابف الجزري، محمد بف محمد بف يوسؼ )

 ـ.ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔ، ٔط
لمويس معموؼ، الناشر: المطبعة الكاسوليكية، بيروت،  ةالمنجد في المغ .ٖ٘

 .  ٜٔط
لمحمد عمي التيانوي،  ،موسوعة كشاؼ اصطالحات العمـو والفنوف .ٗ٘

 . ٔطالمحقؽ: رفيؽ العجـ، عمي دحروج، مكتبة لبناف، 
شمس الديف أبو الخير ابف الجزري، محمد بف لالنشر في القراءات العشر،  .٘٘

ىػ(، ٖٓٛٔتحقيؽ: عمي محمد الضباع )تىػ(، ٖٖٛمحمد بف يوسؼ )ت
 تصوير دار الكتاب العممية. ،المطبعة التجارية الكبرى

عمـ الديف عمي بف محمد بف عبد الصمد لالوسيمة إلى كشؼ العقيمة،  .ٙ٘
ىػػ(، تحقيؽ: فرغمي سيد ٖٗٙالسخاوي المصري الشافعي اليمداني )ت

 عرباوي، مكتبة أوالد الشيخ لمتراث.    
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