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 حجة االعتماد على تواتر اإلسناد    
 في القرآن والقراءات

     .محمود حسن أوهاجد   ( )   
 مقدمة :   

الحمد هلل الذي اصطفىى حملطة كتا طن مطن ع،طادل  عطاى تعطالى 
،ْادب ْططا ﴿ ططَن عب يْن اَصططْفىَْينْا مب تْططاْذ الأططذب وجعلهططم أهلططن  (1)﴾ثُططمأ أَْوْثثَنْططا اَلكب

 ن وودادل وعاى صطلى   عليطن وسطلم:  ن وخاصتن  ومن ذوي عر
هلل أهلين من الناس عيط  مطن هطم ياثسطوى   ا  عطاى : أهط  القطرآن 

 . وأتحىهطططم  معرفطططة عراءاتطططن وثواياتطططن (2)هطططم أهططط    وخاصطططتن
فحططااوا  ططذل  مططن الالططرم أعطططرل ومططن الىاططر أع مططن وأسطططنال  

أفض  من والصرة والسرم على سيد ا محمد صلى   علين وسلم 
عططرأ القططرآن وأعططرأل وفهططم القططرآن وأفهمططن القا طط   خيططركم مططن تعلططم 

وعلى آلن وصح،ن الحطا يين عصط،ات السط،ي فطي  ( 3)القرآن وعلمن
تروتططن وططط،ا عراءاتططن مطط  التططد ر فططي معا يططن وثعايططة حرمتططن 

 . وجرلتن وسلم تسليما كثيرا  

                                                        

()  .جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية  –القراءات بكلية القرآن الكرمي أستاذ حممود حسن أوهاج . د
. 
 .32(سورة فاطر اآلية 1)

 .10/429(سنن الدارمي 2)

 6/236(رواه البخاري 3)
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 أما  عد:

 فهذا  حث  عنوان :

 اإلسنادحجة االعتماد على تواتر 

 في القرآن والقراءات

 وتناولت فين المواطي  التالية وهي:
تعريطططل القطططرآن والقطططراءات والىطططرق  ينهمطططا  وحقيقطططة اخطططترم 
القططراءات  وكيىيططة  قطط  القططرآن والقططراءات  وكيىيططة عططراءة القططرآن 
والقراءات  ومعرفة وتوثيي  سناد القراءات ألساتذة جامعة القرآن 

ية  وجهطططود أهططط  السطططودان فطططي القطططرآن الكطططريم والعلطططوم اإلسطططرم
 والقراءات.

 -وتىصيلها فيما يأتي:
 الم،حث األوى: القرآن والقراءات والىرق  ينهما.

 الم،حث الثا ى:حقيقة اخترم القراءات 
 الم،حث الثالث: كيىية  ق  القرآن والقراءات.
 الم،حث الرا  : كيىية عراءة القرآن والقراءات.

وتوثيطي  سطناد القطراءات ألسطاتذة جامعطة الم،حث الاامس: معرفطة 
 القرآن الكريم والعلوم اإلسرمية.

 الم،حث السادس: جهود أه  السودان في القرآن والقراءات.
 الااتمة:خرصة ال،حث.
 المصادث والمراج 
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 المبحث األول:

 القرآن والقراءات والفرق بينهما. 

ن تعالى:﴿  بنأ ومنن عول(1): فهو مصدث مرادم للقراءة أوال: القرآن

ثم  ق  من هذا  (2)﴾فْإبذْا عْْرأَ ْالُ فْاتأ،بَ  عَُرآ ْنُ  *ْعلَْينْا ْجَمعْنُ ْوعَُرآ ْنُ 

المعنى المصدثي وجع  اسما لكتاذ   تعالى المنيى على 

ثسوى   صلى   علين وسلم  واسفة ج،ري  األمين علين 

اتتم  آخر سوثة السرم  الم،دوء من أوى سوثة الىاتحة والم

الناس  المدون  ين دفتى المصحل المعجي  لى ن المتع،د  تروتن 

ن  المنقوى  لينا  قر متواترا  واسفة سلسلة من الجموع التى يْؤمأ

تواطؤهم على الكذذ عن طريي الحىظ في الصدوث والكتا ة فى 

األلواح والمصاحل م  المالافهة عن المقر ين فى جمي  العصوث 

عصر منذ  عثتن صلى   علين وسلم  لى يومنا هذا عصرا  عد 

 .(3)ويستمر هذا التواتر  لى أن يرث   األثض ومن عليها

: فهي جم  عراءة مصدث عرأ يقاى عرأ عراءة ثانيا: القراءات

وعرآ ا  وهي العلم  كيىية أداء كلمات القرآن واخترفها معيوا 

رآن الكريم  كيىية النفي   والمراد  كيىية أداء كلمات الق(4)لناعلن

 ها من فتح و مالة وتحقيي وتسهي  و ق  و ث،ات وحذم و حو 

ذل   والمراد من  واخترفها  أن علم القراءات ي،حث فى كلمات 

القرآن الكريم الماتلل في أدا ها دون المتىي عليها فارج  ذل  

                                                        

 .1/13(مناهل العرفان ج1)

 (18،17(سورة القيامة آية)2)

 66صدر السابق ص.(امل3)

 (املصدر السابق.4)
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 التجويد أل ن ي،حث كيىية أداء ك  كلمات القرآن الكريم لك  عراءة

  حس،ها.

والمراد من  معيوا لناعلن  أن ينسب ك  عراءة لناعلها من أ مة 

القراءة ألن ذل  اإلمام اختاث عراءة ياالل  ها غيرل ويكون هذا 

االختياث ثا تا  سندل المتص   لى ثسوى   صلى   علين 

 .(1)وسلم

: فالقرآن والقراءات حقيقتان ثالثا: الفرق بين القرآن والقراءات

 غايرتان: مت

فأما القرآن: فهو الوحى المنيى على  ،ينا محمد صلى   

علين وسلم لإلعجاا وال،يان  وأما القراءات: فهى اخترفات ألىاظ 

هذا الوحى المذكوث فى الحروم وكيىياتها من تاىيل وتالديد 

 .(2)و ق  وحذم و ث،ات و حوها

 

 المبحث الثانى:

 حقيقة اختالف القراءات

م القراءات: هي اخترم تنوع وتغاير ال فحقيقة اختر

اخترم تضاد وتناعض  فإن هذا محاى أن يكون فى كتاذ    

أَفاَلَ يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد ﴿كما عاى تعالى:  (3)تعالى

ً َكثِيراً  ِ لََوَجُدواْ فِيِه اْختاِلَفا   وعاى اإلمام ا ن (4)﴾َغْيِر ّللاه

                                                        

 .7(إحتاف فضالء البشر ص1)

 .7(املصدر السابق ص 2)

 .1/49(النشر يف القراءات العشر3)

 .82(سورةالنساء اآلية  4)
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:  وعد تد ر ا القراءات كلها فوجد اها ال تالوا من (1)ىالجيث

 .(2)ثالث أحوال

                                                        

(هو شيخ القراء واحملدثني ومرجع اإلسناد فيهما حممد بن حممد بن حممد بن على بن يوسف  ازفىرو ويكف  1)
هفف ولفلى بف  764هفف بدمشفق احملروسفة حافق القفرآن الكفرمي سفنة 751رمضفان//25سبت أاب اخلري ولد ليلة ال

هف واجازه خال جده حممد بن إمساعيل اخلباز ومسع احلفدي  مفن عاعفة مفن ألفلاخ الاخفر بفن البخفارو 765
وغفريه  وإففرد القفراءات علفى الشفيخ أ  حممفد بفن عبفد الوهفاخ السفالري والشفيخ حممفد بفن إبفراهي  ال لفان 

هففف وعففع السففبعة علففى الشففيخ امففود إبففراهي  احلمففوي   عففع 767هففف إ  766لشففيخ أ ففد بففن رجفف  سففنة وا
هفف وحفيف يف هفاه السفنة فقفرأ مبضفمن 768القراءات مبضمن كت  عدة علفى الشفيخ أ  املعفا  بفن اللبفان سفنة 

املنفورة الشفرياة   رحفل  الكايف والتيسري على الشيخ أ  عبد هللا حممد بن لفا  خ يف  وإمفام مسفملد املدينفة
هفف واملدينفة املنفورة 793إ  الداير املصرية فقرأ على مشاخيها فأجازوه وأذنوا لف  ابففتفاء وا القضفاء يف الشفام 

هففف ومففن كتبفف  النشففر يف القففراءات العشففرش و قريفف  النشففريف القففراءات العشففرش وطيبففة النشففريف القففراءات 823
هففف املوافففق 833ربيففع الول //5العشففرش واملقدمففة ازىريففة.   ففويف يف ععففة العشففرشوحتبري التيسففرييف القففراءات 

 (.2/247م )غاية النهاية1430

 (املصدر السابق.2)
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 الحالة األولى: اخترم فى اللىظ والمعنى واحد.

 يءالحالة الثا ية : اخترم اللىظ والمعنى  م  اجتماعهما فى ش

 واحد.

الحالة الثالثة : اخترم اللىظ والمعنى  م  امتناع اجتماعهما فى 

 التناعض. يىقان فى وجن آخر ال يقتضواحد     يت يءش

 اخترم في اللىظ والمعنى واحد  فيدخ  فين  أما الحالة األولى:

ما اختلىت فين لغات العرذ   حو لىظ  الصراط   الصاد و السين 

و إشمام الصاد صوت الياى  و حو لىظ  عليهم و ليهم   ضم 

  الهاء على األص  و كسرها مجا سة للياء و حولىظ  القدس

 .(1) إسكان الداى وطمها

 اخترم اللىظ والمعنى م  اجتماعهما فى  وأما الحالة الثانية:

ينب  يءش تقرأ  األلل وحذفها.  (2)﴾واحد  فمثالن: ﴿مل ب يَْومب الد ب

والمراد فيها هو   ت،اثك وتعالى أل ن مال  يوم الدين وملكن  

 ْ  لبيٌم  بْما ْكا ُوا يَْكذب ُونْ و حو يكذ ون  فى عولن  عالى: ﴿ْولُْهم ْعذْاٌذ أ

تقرأ  التاىيل هكذا :  يْكذ ون  و التالديد هكذا:  يُكذ ون   (3) ﴾

والمراد المنافقون أل هم يكذ ون الن،ي صلى   علين وسلم 

  و حو   ناليها  فى عولن تعالى :﴿ (4)ويَْكذب ون فى أخ،اثهم

ُيْها ْ امب ْكَيْل  ُنالب تقرأ  الياى و الراء والمراد   (5)﴾ْوا ُ َر  بلْى العب

                                                        

 (املصدر السابق.1)

 .4(سورة الااحتة اآلية 2)

 .10(سورة البقرة اآلية 3)

 .1/227(الكش  عن وجوه القراءات4)

 .259(سورة البقرة اآلية5)
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الع ام  ألن   أ الرها  والمعنى:أحياها  وأ اليها  والمعنى: 

 .(1)ثف   عضها  لى  عض حتى التأمت

 ما اختلل فين اللىظ والمعنى وامتن   وأما الحالة الثالثة:

 يواحد    يتىقان فى وجن آخر ال يقتض يءاجتماعهما فى ش

لىظ  لتيوى  فى عولن تعالى : ﴿ْو بن   فاألمثلة :  حو(2) التناعض 

،ْاُى  َننُ الَجب   تقرأ  ىتح الرم األولى وثف   (3)﴾ْكاْن ْمَكُرُهَم لبتُْيوْى مب

  ووجن القراءة األولى أن    ن  ماىىة (4)  تيوىْ الثا ية هكذا :  لْ 

من الثقيلة   والمعنى: و ن مكرهم كان من الالدة  حيث تقتل  منن 

  ووجن القراءة الثا ية: أن   ن  (5)من مواطعها الج،اى الراسيات

 افية   والمعنى: ما كان مكرهم و ن تعاظم وتىاعم لييوى منن أمر 

محمد صلى   علين وسلم ودين اإلسرم فىى القراءة األولى تكون 

الج،اى حقيقة وفى الثا ية تكون مجااا  و حو لىظ  فتنوا  فى عولن 

ن  َْعدب ْما فُتبنُواَ ثُمأ ْجاْهدُواَ تعالى: ﴿ثُمأ   بنأ ْث أ  يْن ْهاْجُرواَ مب لأذب ْ  لب

يٌم  حب ْها لْغْىُوٌث ثأ ن  َْعدب   تقرأ  التجهي  .  (6)﴾ْوْص،ُْرواَ  بنأ ْث أْ  مب

هكذا :  فُتبنُوا  و التسمية هكذا :  فْتْنُوا   فعلى القرأءة األولى 

ثا ية يعود الضمير يعود الضمير للذين هاجروا وعلى القراءة ال

 لى  الااسرون   و حو  علمت  من عولن تعالى: ﴿عْاْى لْقْدَ ْعلبَمْت 

                                                        

 .1/50ت العشر(النشر يف القراءا1)

 (املصدر السابق.2)

 .46(سورة إبراهي  اآلية 3)

 (املصدر السابق4)

 .2/27(الكش  عن وجوه القراءات5)

 .110(سورة النلل اآلية 6)
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﴾... ْما أْ ْيْى ْهـُؤالء  بالأ ْثذُّ السأْماْواتب ْواألَْثضب
تقرأ  ضم التاء  (1) 

 هكذا :  علمُت    وتقرأ  ىتح التاء  علمْت .

ديثا منن وجن الضم أ ن أسند العلم  لى موسى علين السرم  ح

ْ   بلَْيُكَم  ي أَُثسب لىرعون حين عاى فرعون: ﴿ بنأ ْثُسولْكُُم الأذب

فقاى موسى علين السرم  على  ىسن :﴿ لْقْدَ علمُت ْما  (2)﴾لْْمَجنُونٌ 

والمعنى:  ن العالم  ذل  ليس  ﴾أْ ْيْى ْهـُؤالء  بالأ ْثذُّ السأْمْواتب 

فرعون مااط،ة من   مجنون  ووجن الىتح أ ن أسند الىع   لى

موسى علين السرم   ن  ذل  على وجن التقري  لالدة معا دتن للحي 

  والمعلوم أن ذل  كلن و ن اختلل لى ا ومعنى وامتن  (3) عد علمن

واحد فإ ن عد اجتم  من وجن آخر  يمتن  فين  يءاجتماعن فى ش

التضاد والتناعض وك  ذل  دلي  و رهان أ ن ال يوجد تناعض فى 

 القراءات.أوجن 

 المبحث الثالث: 

 كيفية نقل القرآن والقراءات

وعد خص   هذل األمة فى  أوال: كيفية نقل القرآن والقراءات:

كتا ن المنيى على سيد ا محمد صلى   علين وسلم  ما لم يكن 

ألمة من األمم فى كت،ها المنيلة فإ ن تعالى تكى   حى ن دون سا ر 

َكْر ْو ب أا لْنُ  الكتب ولم يك  حى ن  لينا َلنْا الذ ب فقاى تعالى:﴿  ب أا  َْحُن  ْيأ

من شاء من ع،ادل  ولما تكى     حى ن خصأ  (4)﴾لْْحافبُ ونْ 

تْاْذ  وأوثثن من اصفىال من خليقتن فقاى تعالى: ﴿ثُمأ أَْوْثثَنْا اَلكب

                                                        

 102(سورة اإلسراء اآلية 1)

 .27(سورة الشعراء اآلية 2)

 .2/22(الكش  عن وجوه القراءات3)

 .9(سورة احلملر اآلية 4)
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،ْادب ْا  َن عب يْن اَصْفىَْينْا مب لم:  ن هلل وعاى صلى   علين وس (1)﴾الأذب

أهلين من الناس عي  من هم ياثسوى   ا  عاى : أه  القرآن هم 

  ثم  ن االعتماد فى  ق  القرآن على حىظ (2) أه    وخاصتن 

القلوذ والصدوث ال على حىظ المصاحل والكتب  وهذل أشرم 

خصيصة من   تعالى لهذل األمة فىى الحديث الذى ثوال مسلم أن 

علين وسلم عاى:   ن ث ى عاى لى عم فى عريش  الن،ى صلى  

فأ ذثهم   فقلت لن ثذ  ذا يثلغوا ثأسى حتى يدعول خ،ية  فقاى 

م،تلي  وم،تلى     ومنيى علي  كتا ا ال يغسلن الماء  تقرؤل  ا ما 

ويق ا ا.فا عث جندا أ عث مثلهم  وعات   من أطاع  من عصاك  

ى فى الحديث القدسي:   ومعنى عولن تعال(3) وأ ىي ينىي علي  

 أ يلت علي  كتا ا ال يغسلن الماء فمرادل محىوظ فى الصدوث وال 

  وأما عولن تعالى: (4)يتفرق  لين الذهاذ    ي،قى على مر األامان

﴿تقرؤل  ا ما ويق ان﴾. عاى العلماء مرادل: يكون محىوظا ل  فى 

   فأخ،ر(5)حالتى النوم واليق ة  وعي  تقرؤل فى سهولة ويسر

تعالى أن القرآن ال يحتاج فى حى ن  لى صحيىة تغس   الماء     

أناجيلهم فى يقرؤل فى ك  حاى  كما جاء فى صىة أمتن  

  وذل   ارم أه  الكتاذ الذين ال يحى و ن  ال فى (6)صدورهم

الكتب  وال يقرؤ ن كلن  ال   را ال عن ظهر علب. ولما خص   

                                                        

 .32(سورة فاطر اآلية 1)

 .10/429(سنن الدارمي 2)

 .1/6. وأورد هاا احلدي  اإلمام ابن ازىري يف النشر يف القراءات العشر7/196ج6(رواه مسل  ميف3)

 (املصدر ناس .4)

 (املصدر ناس .5)

 وما بعدها. 1/6(املصدر ناس .6)
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ام لن أ مة ثقات تجردوا تعالى  حى ن من شاء من خلقن  أع

لتصحيحن  و ذلوا أ ىسهم فى  تقا ن. وتلقول من الن،ى صلى   

علين وسلم حرفا حرفا لم يهملوا منن حركة وال سكو ا وال  ث،اتا 

 . (1)وال حذفا وال دخ  عليهم فى شئ منن ش  والوهم

 القراءات.و ثانيا: المراحل التى مر بها القرآن

لتى مر  ها القرآن والقراءات  لى خمس ويمكن تقسيم المراح  ا

 مراح  وهى كما يلي:

 المرحلة األولى: القرآن والقراءات فى زمن النبوة:

مصدث القرآن والقراءات فى هذل المرحلة : هو الوحى المنيى  -1

على  ،ينا محمد صلى   علين وسلم  واسفة ج،ري  علين السرم  

م حريصا أشد الحرص وعد كان ثسوى   صلى   علين وسل

على حىظ القرآن الكريم وعت  يولن فضمن   تعالى لن حى ن في 

صدثل فقاى تعالى ﴿التحرك  ن لسا   لتعج   ن  بنأ عْلَْينْا ْجَمعْنُ 

وطمن لن كذل  أال ينسال  (2)﴾ْوعَُرآ ْنُ }{ فْإبذْا عْْرأَ ْالُ فْاتأ،بَ  عَُرآ ْنُ 

ُؤْك فْ  واتاذ ثسوى   صلى   علين  ﴾ْر تْنْسىفقاى تعالى:﴿ ْسنَُقرب

كا وا يكت،ون الوحى على  (3)من أصحا ن يا ا للوحتأ وسلم كُ 

اللاام والعسب واألعتاذ و حوها ألن أدوات الكتا ة لم تكن 

متوفرة لديهم فكا وا يضعون ما يكت،و ن فى  يت ثسوى   صلى 

  وكا ت تل    علين وسلم وينساون منن  ساة لك  واحد منهم

النسخ  محضر ثسوى   صلى   علين وسلم  فيضعها الصحا ة 

                                                        

 .1/8(النشر يف القراءات العشر1)

 (18،17(سورة القيامة اآلية)2)

وا بكتابة القرآن بني يدي رسفول هللا لفلى هللا عليف  وسفل  اخللافاء الربعفة ومعاويفة وأابن (ومن الاين اشتهر 3)
 (. 10بن سعيد وخالد وأيب بن كع  وزيد بن اثبت وغري هؤفء)الكتابة العربية لعبد الاتاح القاضي ص
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في  يوتهم م  است هاثها وحى ها لما فيها من القرآن  ولم يجم  

القرآن فى مصحل واحد فى عهد ثسوى   صلى   علين وسلم 

 -وذل  لعدة أس،اذ:

أن القرآن لم ينيى جملة واحدة على ثسوى   صلى    .1

 ين وسلم     يى مىرعا.عل

 استمراث  يوى القرآن. .2

  يوى آيات  اساة. .3

وكان ثسوى   صلى   علين وسلم يالرم  نىسن على ما 

يكتب  وعن ايد  ن ثا ت ثطى   عنن عاى: كنت أدخ  على 

ثسوى   صلى   علين وسلم  قفعة الكتل )اللوح( فاكتب فين 

من الكتا ة. عاى: اعرأل  فأعرأل  القرآن  وهو يملى علي   فإذا فرغت

علين  فإن كان فين سقا أعامن  ثم أخرج  وكان ج،ري  يعاثض 

القرآن م  ثسوى   صلى   علين وسلم فى شهر ثمضان مرة 

من ك  عام  وفى عام وفاتن صلى   علين وسلم كا ت المعاثطة 

عني  ينهما مرتين  فقد أخ،ر  ذل  فى عولن:   ن ج،ري  كان يراج

 القرآن فى ك  عام مرة و  ن ثاجعني هذا العام مرتين وما أثال 

  وال ش  أن ك  مرة من تل  العرطات وععت (1) ال حضر أجلى

 جمي  الوجول التى  يى  ها القرآن جمعا فيما فين وجول  و فرادا 

فيما فين وجن واحد  و هذا فإ ن صلى   علين وسلم هو أوى من 

جمي  القراءات التي  يى  ها في ختمة واحدة جم  القرآن الكريم  

   ثم وطعت األمة عواعد لجم  القراءات.

هى أن يقرأ ج،ري  علين السرم مرة وثسوى صلى  والمراجعة:

  علين وسلم يستم  لن ومرة أخرى يقرأ ثسوى   صلى   

                                                        

 .. 1/5ج1(رواه البخاري ميف1)
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علين وسلم وج،ري  علين السرم يستم  لن فتكون القراءة على هذا 

نة مرتين وفى عام وفاتن أث   مرات. ثم جم  ثسوى   فى الس

صلى   علين وسلم الصحا ة فعرض عليهم القرآن آخر عرطة  

وتسمى العرطة األخيرة  ثم حى ن الصحا ة فكا وا ياتمون 

القرآن من أولن  لى آخرل تروة وعرطا ولهم أحواى متىاوتة فى 

يام على هذا مدة الاتم وأغل،هم كا وا ياتمون فى س،عة أ

 :(1)الترتيب

 ثرث سوث. .1

 فامس سوث. .2

 فس،  سوث. .3
 فتس  سوث. .4
 فإحدى عالرة سوثة. .5
 فثرث عالرة سوثة. .6

 فالمىص  :وهو من سوثة ق~  لى آخر القرآن. .7
والمقرئ األوى للصحا ة ثطوان   عليهم  هو ثسوى   
صلى   علين وسلم والمرج  لهم فيما اختلىوا فين من أوجن 

  كما وثد ذل  فى األحاديث: ومنها عن أ ى  ن كعب  القراءات 
عاى : كنت فى المسجد  فدخ  ثج  يصلى   فقرأ عراءة أ كرتها 
علين  ثم دخ  آخر فقرأ عراءة سوى عراءة صاح،ن  فلما عضينا 
الصرة دخلنا جميعا على ثسوى   صلى   علين وسلم فقلت:  ن 

فقرأ سوى عراءة صاح،ن   هذا عرأ عراءة أ كرتها علين ودخ  آخر
ن الن،ي صلى فأمرهما ثسوى   صلى   علين وسلم. فقرآ فحسأ 

                                                        

وقد قرأان علفى مشفاخينا السفبع ويرمفى لف  128ص  .والذكار لإلمام النووي1/63(اإل قان يف علوم القرآن 1)
)فمفففي بشفففو ( وهفففي كفففاآل م فم الااحتفففة مم املابفففدة يم يفففونء خم بفففع إسرابيل)اإلسفففراء(  م الشفففعراء وم 

 والصافات  م   والارآن اميد. هكاا على سبعة أايم على نظام سبع الصلابة.  
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  علين وسلم شأ هما فسقا في  ىسي من التكذيب وال  ذ كنت فى 
الجاهلية. فلما ثأى ثسوى   صلى   علين وسلم ما عد غاليني 
طرذ فى صدثى فىضت عرعا  وكأ ما أ  ر  لى   عي وج  

أن اعرأ القرآن على حرم  فرددت  يأ عا فقاى لى يا أ ى أثس   لفر
 الثا ية اعرأل على حرفين   ي  على أمتى  فرد  ل  لين أن هون ب 

ب   الثالثة  اعرأل على س،عة ي    فرد   لين على أمتفرددت  لين أن هو 
أحرم فل   ك  ثدة ثددتكها مسألة تسألنيها. فقلت : اللهم اغىر 

 الالي ي  ىر ألمتى  وأخرت الثالثة ليوم يرغب  لألمتى  اللهم اغ
 .(1)كلهم حتى   راهيم صلى   علين وسلم

عيام  عض الصحا ة  مهمة التعليم م  ثسوى   صلى   علين  -2

 وسلم

 أمر منن صلى   علين وسلم كما وثد فى حديث خذوا القرآن  

صصت   وكذل  ظهوث طا ىة أخرى من الصحا ة تا(2)من أث عة

 القراءة عرفوا  القراء  ومنهم س،عون عاث ا استالهدوا فى  ئر 

معو ة  وفى الحديث  فأمدهم  س،عين من األ صاث كنا  سميهم 

   (3)القراء فى اما هم عتلوا غدثا  هم

هللا  يالمرحلة الثانية: القرآن والقراءات فىى زمىن الاىحابة ر ى

صلى   علين وسلم وت،دأ هذل المرحلة  عد وفاة ثسوى     عنهم.

  وتتميي تقري،ا   يحتى  هاية النصل األوى من القرن األوى الهجر

 :يهذل المرحلة  مايل

                                                        

 . 6/103ج2(رواه مسل  ميف1)

 ( 6/712ج2وسامل ومعاذ بن جبل وأيب بن كع  )لليح البخاري ميف (وه  عبد هللا بن مسعود2)

 ..5/390ج2(رواه البخاري ميف3)
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خليفة رسول هللا (1) أوال : جمع القرآن فى عهد أبي بكر الاديق

فعندما حاثذ المرتدين عن اإلسرم استالهد  صلى هللا عليه وسلم:

صلى   علين كثير من حى ة القرآن من أصحاذ ثسوى   

معركة اليمامة وحدها استالهد س،عون صحا يا مقر ا  يوف  وسلم 

  عنن  لى خليىة ثسوى   صلى  يثط (2)فأشاث عمر الىاثوق

وتردد      علين وسلم  جم  القرآن الكريم فى مصحل واحد

 يثط (3)الجلي  ايد  ن ثا ت يثم عيم علين فاختاث الصحا  علير  

ل المهمة الع يمة أل ن كان من كتاذ الوحى وهو من   عنن لهذ

حى ة القرآن ومن الذين شهدوا العرطة األخيرة للقرآن الكريم 

 اإلطافة  لى وثعن وكريم أخرعن عاى ايد : تت،عت القرآن أ سان 

من الصحل والعسب واللاام وصدوث الرجاى   وعد  اى هذا 

 ين اإلمام علالجم  استحسا ا و جماعا من الصحا ة  عاى عن

                                                        

(هو عبد هللا بن أيب قلافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كع  بن  ي  بفن مفرة بفن كعف  بفن لفؤي بفن غالف  1)
الغفففار وخليافففة  بففن فهرالقرشفففي التيمفففي يلتقففي مفففع النفففم لففلى هللا عليففف  وسفففل  يف مففرة بفففن كعففف  ولففاحب  يف

املسفلمني الول وهفو أول مففن آمفن مففن الرجفال وهففوأقرأ الصفلابة بدفلفة إمامتفف  للمسفلمني  ففدي  يفدل علففى  
 (1/18هف فنة وهو ابن ثالث وستون سنة.)ال بقات الكربو 13عادي اآلخرة سف/12ذلك  ويف

قف  ممفري املفؤمنني وعتمفع مفع (هو أبو حاص الاارو  عمر بن اخل اخش اثين اخللافاء الراشفدين وأول مفن ل2)
الرسفففول لفففلى هللا عليففف  وسفففل  يف كعففف  بفففن لفففؤيش وهفففو الصفففلايب العظفففي  احلفففازم احلكفففي  العفففادل لفففاح  

هف فنة  13أيب بكر سف ةالاتوحات أسل  قبل اهلملرة خبمء سنني وإبسالم  اعتى املسلمون بويع ابخلالفة بعد وفا
 (.4/145غابةهف فنة )أسد ال23بعهد من الول قتل غيلة سف

(زيد بن اثبت بن الضلاك بن زيد النصاري اخلىرجي املقفر  مفن كتفاخ الفوحي وأحفد الفاين ععفوا القفرآن 3)
على عهده للى هللا علي  وسل  عرض القرآن على النم للى هللا علي  وسل  وهو من الفاين حضفروا العرضفة 

 ( 10/34الكمال  الخرية وهو الاي كت  الصل  ليب بكر رضي هللا عنهما)هتاي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 د. محمود حسن أوهاج  حجة االعتماد على تواتر اإلسناد في القرآن والقراءات

 

 م2009هـ / 1430العدد الثالث      مجلة كلية القرآن الكريم

 
 

65 

  عنن : أع م الناس أجرا فى المصاحل أ و  كر فإ ن  يثط

 .(1)أوى من جم   ين اللوحين

ثانيا: جمع القرآن فى عهد الخليفة عثمان بن عفان ر ى هللا 

 عنه.

 (2)ولم يكن جم  القرآن  ين الدفتين فى عهد الاليىة عثمان

الناس  و  ما كان  ين  متداوال   محىوظا   مقصودا أل ن كان مجموعا  

مقصد الاليىة القضاء على الارم الذى دذ   ين الصحا ة حين 

اجتمعوا فى األمصاث فى الىتوحات كأذث يجان وأثمينيا  فاجتم  

أه  ال،رد العر ية واإلسرمية كأه  الالام والعراق وكان  عضهم 

يحم  عراءات منسوخة  وكان  عضهم يحم   عراءات تاالل 

وكان ال،عض اآلخر يقرأ عراءات أحادية لم  العرطة األخيرة 

الجلي   يتث،ت عرآ يتها  ودذ   ينهم خرم  فأفيع ذل  الصحا 

ففاث  لى المدينة المنوثة فأخ،ر الاليىة عثمان (3)حذيىة  ن اليمان

 ن عىان  ما جرى فجم  الاليىة أصحاذ ثسوى   صلى   

من الصحا ة علين وسلم وشك  منهم مجموعة من ك،اث القراء 

                                                        

 وما بعدها  11(كتاخ املصاح  للسملستاين ص 1)

(اخللياة عثمان بن عاان بن العاص الموي القرشي أمري املؤمنني اثل  اخللااء الراشدين بويفع ابخلالففة بعفد 2)
ع هفف وهفو أحفد العشفرة املبشفرين ابزنفة وعتمفع مف23وفاة أمري املؤمنني عمر بن اخل اخ رضي هللا عنهما سفنة 

رسول هللا للى هللا علي  وسل  يف عبد مناف ولق  باي النورين لىواج  ببنيت رسول هللا للى هللا عليف  وسفل  
 (.1/55ش أسد الغابة يف معرفة الصلابة4/223رقية وأم كلثوم رضي هللا عنهما )اإللابة يف متييى الصلابة 

قف  ل شوشفهد مفع الرسفول لفلى هللا عليف  (هو حايافة بفن حسفل بفن جفابر أبفو عبفد  هللا العبسفي واليمفان ل3)
وسل  غىوة أحد وشهد احلرخ بنهاوند وفتح مهدان وهو أمني سر رسول هللا للى هللا علي  وسفل  يف املنفافقني 

 ( 1/222واإللابة  1/468ش أسد الغابة 2/361هف )سري أعالم النبالء39و ويف رضي هللا عن  ابملدابن سنة
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  فأمرهم  نسخ المصاحل على اللىظ الذي (1)ثطى   عنهم

استقر علين القرآن الكريم فى العرطة األخيرة عن ثسوى   

صلى   علين وسلم  ثم لما أثاد الاليىة عثمان  ن عىان ثطى 

  عنن  ذاعة المصاحل و ثسالها  لى ال،لدان اإلسرمية لم 

مرج  الوحيد  ذ كان االعتماد فى  ق  يرسلها وحدها لتكون ال

من صدوث الرجاى ال على مجرد  يعلى التلق -وال يياى-القرآن 

الاا فأثس  م  ك  مصحل  ماما عدال طا فا ثقة مأمو ا تكون 

هذا المصحل غال،ا وفى أصح األعواى أن  يعراءتن موافقة لما ف

ستة  عدد المصاحل التى أثسلها الاليىة  لى األمصاث اإلسرمية

 .(2)مصاحل

وعاى الالاط،ى آخذا  هذا القوى فى ) اظمة اليهر( فى عد آي 

 فقاى: (3)القرآن

خلىهم      سـتتها األولى وثت،ت ما  يوسميت أه  العد في آ   

 أجرى

أوال ثم آخرا    وم   لى شام وكوم  لى  يجــعلت المدين   

 (4) صرى

 وهى كاألتى:

مى المصحل اإلمام األوى: وهو الذى يس يالمصحل المد  .1

 وهو جام  للقراءات المتواترة وعد اختص  ن الاليىة  ىسن.

                                                        

بففن الففىبري وسففعيد بففن العففاص وعبففد الففر ن بففن احلففارث بففن هشام)لففليح  (وهفف  زيففد بففن اثبففت وعبففد هللا1)
 ( 2/708ج2البخاري ميف

 .34(الكتابة العربية للشيخ عبد الاتاح القاضي ص2)

 . 26(مرشد اخلالن يف عد آي القرآن ص 3)

 . 15(منت انظمة الىهر لإلمام الشاطم ص 4)
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األخير: وأمر ايد  ن ثا ت أن يقرئ الناس  يالمصحل المد  .2

 منن.

 (1): أثس  معن ع،د    ن السا ب المايومىيالمصحل المك .3

 ليقرئ الناس منن.

 (2)ي: أثس  معن المغيرة  ن شهاذ المايوميالمصحل الالام .4

 ئ الناس منن.ليقر

 (3): أثس  معن أ ا ع،د الرحمن السلمييالمصحل الكوف .5

 (4)ليقرئ الناس منن. وكان ع،لن فى الكوفة ع،د    ن مسعود

   عنهما. يمنذ خرفة أمير المؤمنين عمر  ن الافاذ ثط
ليقرئ  (5): أثس  معن عامر  ن ع،د عيس يالمصحل ال،صر .6

متىاوتة فى الحذم الناس منن  و ن هذل المصاحل كت،ت 
واإلث،ات والنقص والييادة وكا ت خالية من النقا والالك  

 لتكون مالتملة على جمي  القراءات المتواترة.  
 يزمن التابعين وتابع يالمرحلة الثالثة: القرآن والقراءات ف

 التابعين 
وتمتد هذل المرحلة من  داية النصل الثا ى من القرن 

 ر التدوين للعلوم اإلسرمية.وحتى  داية عص ياألوى الهجر

                                                        

 (.3/150مات هبا)أسد الغابة ( عبد هللا بن الساب  املخىومي القرشي سكن مكة و 1)

(املغرية بن شهاخ بن عبد هللا بن عمرو املخىومي الشامي أخا القفراءة عرضفا علفى عثمفان بفن عافان وأخفا 2)
    (2/305هف ومات ول   سعون سنة)غاية النهاية 91عن  القراءة عبد هللا بن عامر الشامي  ويف سنة 

يفف  بففن ربيعففة السففلمي الكففويف املقففر  ثقففة ثبففت  ففويف سففنة (أبففو عبففد الففر ن السففلمي هففو عبففد هللا بففن حب3)
 .( 1/408هف) قري  التهاي  70

 ( 2/36هف ودفن ابلبقيع)اإللابة 32(عبد هللا بن مسعود بن احلارث أحد السابقني والبدريني  ويف سنة 4)

قفول مفن أقفر  (عامر بن قيء ويقفال عفامر بفن عبفد هللا ويقفال أبفو عمفرو التميمفي العنفربي البصفري وكفان ي5)
فيأ يفف  انف فيقففربه  القفففرآن   يقففوم فيصفففلي إ  الظهففرش   يصفففلي إ  العصففر   يقفففر  النففاف إ  املغفففرخ   

 (.2/88يصلي ما بني العشابني   ينصرف إ  منىل )سري أعالم النبالء 
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 :يوتتميي هذل المرحلة  اآلت
 ع،اى جماعة من ك  مصر من األمصاث اإلسرمية على  أوال :
القراءة من الذين تلقول  السند عن ثسوى   صلى   علين  يتلق

 وسلم.
تىرغ عوم للقراءة واعتنوا ك  العناية  ض،فها والمداومة  ثانيا:

امتهم و تقا هم لها  س،ت القراءة  ليهم حتى عليها  ولتصديهم ومر
صاثوا أ مة يقتدى  هم فى القراءة ويعتمد عليهم في األخذ وأجم  

القراءة عنهم  الق،وى وتميي منهم القراء  يأه   لدهم على تلق
 العالرة وهم على النحو التالي:.

هـ(  130: أ و جعىر يييد  ن القعقاع )ت  ففي المدينة المنورة
ع،د    ن  وفى مكة المكرمة:هـ(  169ن أ ي  عيم )ت و اف   

عاصم  ن أ ي النجود  وفي الكوفةهـ(  120كثير )ت 
هـ(  وعلى  ن 158هـ(  وحمية  ن ح،يب الييات )ت 129)ت

هـ(  وخلل  ن هالام ال،ياث ال،غدادى )ت 189حمية الكسا ي )ت 
هـ(  154أ و عمرو  ن العرء )ت  وفى البارة :هـ(  229
ع،د    ن عامر  وفى الشام :هـ(  205عقوذ الحضرمي ) ت وي
 .(1) هـ(118)ت 

ويمكن   راا هذل المرحلة  ما المرحلة الرابعة : مرحلة التدوين: 
 يلى:
أوى من دون في القراءات فقي  هو اإلمام أ و  ياختلل ف :أوالً 

  وعي  أ و حاتم (2) هـ(224ع،يد   القاسم  ن سرم )ت 

                                                        

 وما بعدها القراء العشرة ورواهت  وطرقه   1/99(انظر النشر يف القراءات العشر 1)

هفففف)سري أعففففالم 224-157و عبيفففدهللا القاسفففف  بفففن سففففالم إمفففام عصففففره يف عيفففع العلففففوم ثقفففة مففففأمون (أبففف2)
 (10/506النبالء
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. وعي  يهـ(  وهو ثأي اإلمام ا ن الجيث225)ت (1)السجستا ى
 هـ(  90)ت       (2)يحيى  ن يعمر

 ً هـ( 324)ت  (3)أوى من س،  الس،عة هو أ و  كر  ن مجاهد :  ثانيا
اشتهاث القراءات الس،  التى  يوكان لالهرتن العلمية  أثر ك،ير ف

كتا ين  (4)هـ(324طالب القيسي)ت ي ن أ  ياختاثها, وألل مك
هـ( كتا ن 444)ت  (5)ت،صرة والكالل  وألل أ و عمرو الدا يال

هـ( 590)ت  (6)يالتيسير فى القراءات الس،  . و  م اإلمام الالاط،
ووجن التها ي  المعروفة  يكتاذ التيسير في  حرا األما 

 ي ـ)الالاط،ية( واستقر التدوين وختم  مؤلىات اإلمام ا ن الجيث
القراءات العالر  يذ النالر فهـ( مث : كتا833فى القراءات )ت 
 يالقراءات العالر  ومن ومتين :  طي،ة النالر ف يوتقريب النالر ف

                                                        

(أبو حامت السملسفتا  سفهل بفن حممفد بفن عثمفان النلفوي اللغفوي املقفر  نىيفل البصفرة وعاملهفا كفان لفاحلا 1)
الشففامل يف  1/241النففبالء هففف)سري أعففالم255عاياففا وخيففت  القففرآن يف كففل أسففبور  ففويف ابلبصففرة يف رجفف /

 (  22القراءات ص

هفف)غاية النهايفة 91ويف قبفل سفنة  (حيي بن يعمر العدوي البصري اتبعي جليل وهو أول من نقط املصاح  2)
2/381 ) 

(أبو بكر بن جماهد هو أ د بن موسى بن العباف بن جماهد التميمي شيخ القفراء يف وقتف  أبفوبكر البغفدادي 3)
 (. 2/54هف( )غاية النهاية324-245السبعة يف الاراءات ) املقر  مصن  كتاخ

هفف()الكش  عفن 437-355(أبو حممد مكي بن أيب طال  بن  و  بن حممد بن خمتفار القيسفي املقفر  )4)
 (.1/5وجوه الاراءات 

(أبففو عمففرو الففداين هففو عثمففان بففن سففعيد بففن عثمففان بففن سففعيد بففن عمففرش القففرطم القرشففي املعففروف فيهففا 5)
يف أحد حااظ احلدي  ل  أكثر من مابفة مؤلف  منهفا كتابف  التيسفري يف القفراءات السفبع الفاي ذار لفيت  ابلصري 

 (.1/563هف( ر   هللا  عا  ش وشيع  خلق كثري)غاية النهاية 444يف الرجاء  ويف يف الدانة )

الشاطم الفرعيع الضفرير  (هو اإلمام الرابين الشيخ القاس  بن فريه بن خل  بن أ د أبو القاس  وأبو حممد6)
هفف( وقفربه معفروفش 590وا هللا  عا  أحد العالم الكبار  ويف يف القاهرة ودفن يف القرافة بني مصر والقفاهرة)

ل  قصيدة )حرز الما  ووج  التها  املعروفة ابلشاطبيةش  وعقيلة أ راخ القصابد رابية يف عل  الرسف ش وانظمفة 
 (.2/20لنهاية الىهر يف عد اآلي( )غاية ا
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القراءات الثرث المتممة  يالقراءات العالر   والدثة المضية ف
 للعالر  وكتاذ تح،ير التيسير فى القراءات العالر.

لقد مر علم القراءات المرحلة الخامسة: المرحلة المعاصرة: 
لوم اإلسرمية  ىترات  دث فيها طال،ول وع  ثاغ،ول كغيرل من الع

 ال أ ن وفى هذا العصر  دأت  هضة العلوم اإلسرمية من جديد 
ومن  ينها علم القراءات وكثر الراغ،ون فى تعلم هذا العلم وتلقين 
كما ظهرت التآليل الماتلىة التى تالم  هذا العلم وتقر ن لفر ن  

ين  أو  تأليل كتب جديدة  فأسست  ما  تحقيي وتهذيب كتب السا ق
معاهد عليا للقراءات وأ الئت كليات متاصصة ومن  ينها كلية 

عسم القراءات وعلوم القرآن   جامعة القرآن الكريم  -القرآن الكريم
وفى جامعات أخرى فى  رد ا والعالم  -والعلوم اإلسرمية 

 اإلسرمي.

 المبحث الرابع: 

 تكيفية قراءة القرآن والقراءا
 يوال ش  أن األمة كما هي متع،دة  ىهم معا أوال: حسن األداء: 

القرآن و عامة حدودل  متع،دة كذل   تصحيح ألىاظن و عامة حروفن 
على الصىة المتلقاة من أ مة القراءة المتصلة  الحضرة الن،وية 
األفصحية العر ية التى ال تجوا ماالىتها وال العدوى عنها  لى 

ويجب على القاثئ   القراءة  يداء فرض فغيرها  فإن حسن األ
أن يتلو القرآن حي تروتن صيا ة للقرآن من أن يجد اللحن 
والتغيير  لين س،ير . فاألداء الصحيح هو  عفاء الحروم حقها 

وثد الحرم  لى مارجن وأصلن و لحاعن   وترتي،ها مرات،ها 
 ن يرل وتصحيح لى ن وتلفيل النفي  ن على حاى صيغتن 

 .(1)ى هيئتن من غير  سرام وال تعسل وال تكلل وال  فراطوكما

 ثانيا: مراتب القراءة ومذاهب القراء فيها، وهي كاآلتى:

                                                        

 .21ش ألوات القرآن كي  نتعلمها ونعلمها ص210-1/205(النشر يف القراءات العشر1)
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وهوع،اثة عن  عفاء ك  حرم حقن من مرتبة التحقيق:  .1

 ش،اع المد  وتحقيي الهميات  و تمام الحركات  واعتماد 

هو اإلظهاث والتالديدات  وتوفية الغنات  وتىكي  الحروم: و

 يا ها و خراج  عضها من  عض   السكت والترس  واليسر 

والتؤدة ومرح ة الجا ي من الوعوم  وال يكون غال،ا معن 

  فالتحقيي (1)عصر وال اخترس وال  سكان محرك وال  دغامن

يكون لرياطة األلسن وتقويم األلىاظ و عامة القراءة  غاية 

تعلمين وهو  وع الترتي  وهو الذى يستحب أن يقرأ  ن على الم

 من الترتي .

وهو مذهب اإلمام حمزة بن حبيب الزيات الكوفى وورش عن 

 .(2)نافع المدني

و هو مصدث من حدث  الىتح ويحدث  الضم  ذا مرتبة الحدر:  .2

أسرع فهو من الحدوث الذى هو اله،وط  فهو: ع،اثة عن 

 دثاج القراءة وسرعتها وتاىيىها  القصر والتسكين 

 داى واإلدغام الك،ير وتاىيل الهمي و حو ذل  واالخترس واإل

مما وثدت  ن القراءة وصحت  ن الرواية  م   يثاث الوص   

فهو: طد التحقيي فالحدث يكون لتكثير الحسنات فى القراءة  

 .(3)وحوا فضيلة التروة

وهو مذهب اإلمام ابن كثير المكي والسوسي عن اإلمام أبي 

م أبى جعفر المدني واإلمام عمرو بن العالء البارى واإلما

يعقوب الحضرمى وسائر من له وجه قار المنفال كقالون عن 

                                                        

 210-1/205(املصدر ناس 1)

 210-1/205(املصدر ناس 2)

 .1/207(املصدر ناس 3)
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اإلمام نافع المدني والدوري عن اإلمام أبي عمرو بن العالء 

 .(1)البارى 

وهو ع،اثة عن التوسا  ين المقامين: مقام مرتبة التدوير:  .3

التحقيي والحدث وهو الذى وثد عن أكثر األ مة ممن ثوى مد 

 منىص   ولم ي،لغ فين حد اإلش،اع.ال

وهو مذهب سائر القراء وصح عن جميع األئمة القراء وهو 

 المختار عند أكثر أهل األداء .

فهو مصدث من ثت  فرن كرمن  ذا ات،   عضن  وأما الترتيل :

 عضا على مكث وتىهم من غير عجلة وهو الذى  يى  ن القرآن 

. والترتي   يكون للتد ر والتىكر (2)﴾عاى   تعالى: ﴿وثتلنال ترتير

فك  تحقيي ترتي  وليس ك  ترتي  تحقيقا وجاء عن أمير المؤمنين 

  عنن أ ن سئ  عن عولن   يثط(3)طالب  ي ن أ  يعل

فقاى : تجويد الحروم ومعرفة  (4)﴾تعالى:﴿ْوْثت ب ب الَقَُرآْن تَْرتبير  

 حة بأحكامها.وهو يشمل جميع مراتب القراءة الاحي (5)الوعوم

                                                        

 .1/208(املصدر ناس 1)

 .106(سورة اإلسراء اآلية 2)

لراشفدين وأحفد العشفرة املبشفرين ابزنفة وابفن عف  النفم (هو علفي بفن أيب طالف  أمفري املفؤمنني رابفع اخللافاء ا3)
للى هللا علي  وسل  ولهره أول النفاف إسفالما بعفد أم املفؤمنني خدعفةش ولفد مبكفة و فر  يف حملفر النفم لفلى 

هفف)أسد 40هفف استشفهد غيلفة سفنة 35هللا علي  وسل  ومل ياارق ش وا اخلالفة بعد عثمان رضي هللا عنهمفا سفنة 
 (.2/507ش اإللابة4/16الغابة 

 .4(سورة املىمل اآلية 4)

 .19ش ألوات القرآن كي  نتعلمها ونعلمها ص1/207(النشر يف القراءات العشر5)
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 المبحث الخامس: معرفة وتوثيق إسناد القراءات 

 ألساتذة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية

هذل اإلجااة التي أدت  لينا القراءات العالر عن شيانا أمين  ن 

 .(1)محمد  ن   راهيم المصري  وتوثيي حلقاتها وترجمة ثجالها

  وهذا  صها:ة، أوال: القراءات السبع عن طريق الشاطبي

لمن اصفىى حملة ثواية كتا ن ففريي  دوثهم حراية   وأمدهم  

 اتصطاى سططندهم  أخطذ  ثوايتططن عطن  ،يططن عطن أمططين وحطي الحضططرة 

الر ا يططة  وأ يلططن عر يططا علططى سطط،عة أحططرم هططدى وثحمططة ل مططة 

المحمدية   وتىض   تتميم تل  النعمة تعلما وتعليما لمطن خصصطتن 

ة  والصرة والسطرم علطى سطيد ا محمطد الن،طي األمطي اإلثادة األالي

الم،عوث  طالقرآن ذي ال،رغطة الحكميطة  التطي عجطي الىصطحاء جنطا 

و  سططا عططن  دثاك حقيقتهططا  الكليططة    فاهتططدى  نططوث عططويم طرعطططن 

الصحيحة من س،قت لهم من   العنايطة األ ديطة   ولقطد عطرأل صطلى 

الج،ريليطة   وفطي مطرة    علين وسلم مطراثا عديطدة علطى الحضطرة

يقر ططن  حططرم حتططى تمططت األحططرم السطط،عة التنييليططة فتعلمططن منططن 

صلى   علين وسلم ك  عوم  الروايطة المقطدوثة لهطم  لغطتهم حسطب 

الف،يعة الغرييية   وأشهد أن ال  لن  ال   وحدل ال شري  لطن   لطن 

أ طيى القطرآن وأحكمطن وتىضطط   حى طن مطن الت،ططدي   مطا يغيطر وجططن 

ايتن عطن الحضطرة المحمديطة   وأجلطس حملتطن علطى منطا ر  طوث ثو

                                                        

 (واعتمدت يف هاالتلقيق والتوثيق على عدة كت  أمههام1)
 النشر يف القراءات العشر.لإلمام ابن ازىري.

 مالح القضاة.كتاخ حتبري التيسري فبن ازىري حتقيق د/أ د حممد 
 ال ر  املعتربة لرواية حاص املنتشرة أتلي  أ/لؤي حممد قبيصي علي الشري .

 أسانيد القراءات القرآنية يف العامل العريب أتلي  د/ايسر إبراهي  يوس  املىروعي الكوييت.

 حمداً 
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الكرامة وأل،سهم من الجنة التيجان والحل  السندسية  وشطىعهم فطي 

األهلططين والقرا ططة والجيططرة ومططن صططن  معهططم معروفططا فططي الططداث 

"خيركم من الد يوية  وأشهد أن سيد ا محمدا ع،دل وثسولن القا   

هططا مططن شططهادة مططن الحضططرة فمططا أع م" (1)تعلىىم القىىرآن وعلمىىه

الن،وية  والواسفة الع مى لنا في تحصي  ك   عمة دينية ود يويطة 

وأخرويطة  التطي مطن أع مهطا  عمططة القطرآن الحكطيم الم،طا ي الع ططيم 

المعا ي الاالية من الحصر والكميطة   ذ كط  مطتكلم فطي فطن لطن منطن 

حجة وداللة دوية  فمطن أع طم علومطن المهمطات علطم ثوايطة أوجطن 

قرآن التي خص   تعالى  دثايتها األ مة الثقات المرطية  الذين ال

 طططذلوا األك،طططاد فطططي تحصطططي  المطططراد فىطططااوا  السطططعادة السطططرمدية  

وطط،فوا الروايطات  كتطب طرعهطا المطدو ات وعواعطدها الصططحيحة 

التحريرية  فنالوا أجطر سطنة ت،ليطغ القطرآن كمطا  طيى علطى سطيد ولطد 

ة ويا لهطا مطن عفيطة  و سط،ة الروايطات عد ان  فيا لها من  عامة سن

 لى ال،دوث التمية والالموس الضحوية حكمة جليلة جلية   ها عد تم 

 سططض ططط،فها علططى أحسططن منططواى فططي كطط  مططن الفططريقين السطط،عية 

والعالرية  وال ش  أن تروة القرآن  أي ثواية منهطا تقطرذ التطالي 

مطدد مطن من الرحمن  النىحات الوه،ية  وتوجب لن اتصاى واس  ال

أ ططواث سططيد ا محمططد المتططنعم  قططراءة المييططد فططي الحضططرة القدسططية  

صلى   علين وسلم  وعلى آلطن وحي طن وعطاثئ القطرآن مط  مح،طن 

 عدد ما يكون ومطا كطان  ومطا تعاعطب عليطن الجديطدان  ومطا تحطرك 

الثقرن  وما عرئ  حرم من القرآن  وسلم تسطليما كثيطرا  لطى يطوم 

 ."بما ال يخطر على قلب إنسان" تكرم فين حملة القرآن

                                                        

 6/236(رواه البخاري 1)
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فيقول فقير رحمة ربه الكريم ، الشيخ / أمين بن محمد بن   
ولمططا كططان القططرآن أفضطط  الكتططب السططماوية : (1)إبىىراهيم الماىىري

الشتمالن على جمي  ما فيهطا مطن السطر والىضط  والمييطة أ يلطن   
 تعالى على خيرتن من خلقن أفض  ثسلن سيد ا محمد علين وعلطيهم
أفضطط  صططرة وأاكططى سططرم مططن   كمططا  ينططت فضططلن األحاديططث 
القدسية واآليات القرآ ية   وتواترت  جمي  وصطىن الكتطب القديمطة 
وأحاديطث التحطدث  النعمطة الن،ويطة  المرسط  هطدى ألمتطن خيطر أمطة 
أخرجت للناس  ذ هي األمة الوسفى الالهداء على األمم والعطدوى 

م هذل األمة كما يالطهد لهطم  طذل  األكياس وكان حملة القرآن أشرا
من السنة األحاديث الجمة  السيما مطن حطاا فضطيلة جمعطن محطرث 
األوجن والروايات  متمسكا  تقطوى   تعطالى فطي جميط  الحطاالت  
فقد ثوي عن ا ن ع،اس ثطي   عنهما عن الن،ي صلى   علين 

 "(2)"أشىراف أمتىي حملىة القىرآن وأصىحاب الليىلوسلم أ طن عطاى: 
وعطططن ا طططن مسطططعود عطططاى: عطططاى ثسطططوى   صطططلى   عليطططن وسطططلم 

وعطن عثمطان ثططي   عنطن  "(3)"خيركم من قىرأ القىرآن وأقىرأ 
وعطن ا طن مسطعود عطن الن،طي  "(4)"خيركم من تعلم القرآن وعلمه

"يقىول هللا عىز وجىل مىن شىلله القىرآن صلى   علين وسلم عاى: 
وعطاى "(5)السىائلينعن ذكري ومسألتي أعطيتىه أفضىل مىا أعطىي 

"مىن جمىع القىرآن فقىد أدرجىب النبىوة بىين علين الصرة والسطرم 

                                                        

يقفة ش القفاهري موطنفاش العفريب قبيلفةش ( هو الشيخ  أمني بن حممد بن إبراهي  املفالكي مفاهباش الدمرداشفي طر 1)
املصري ق راش  أستاذ القراءاتش وربفيء قسف  القفراءات سفابقاش يف كليفة القفرآن الكفرميش لامعفة القفرآن الكفرمي 

 السودانش ر   هللا ر ة واسعة.-والعلوم اإلسالمية أم درمان

 .12/12662(رواه ال رباين يف الكبري2)

 7/166(رواه ال رباين يف الكبري3)

 6/236(رواه البخاري 4)

 .2927(رواه الرتماي يف ازامع 5)
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فكطططان االشطططتغاى  طططالقرآن تعلمطططا  "(1)كتفيىىىه إال أنىىىه ال يىىىوحى إليىىىه
  فهططو أولططى مططا ع يمططا   وتعليمططا أث ططح تجططاثة وأك،ططر  عمططة وفضططر  

تصطرم  لطى تحصططيلن الهمطم العططوالي  وأجطدث وأجط  مططا ت،طذى فططي 
أوجططن عراءاتططن المهططض الغططوالي   ن المتمسطط   ططن تنقيحططن وتحريططر 

متمس   ح،  متين وطلب العلطو فطي معرفطة علومطن عر طة مطن ثذ 
العططالمين  ولمططا كا ططت عراءتططن و عططراؤل  أوجططن الروايططات ال تجططوا 
 دون دثاية عن ثاو متص  سندل  أ مطة القطراءات المتصط  سطندهم 

مطططن أفطططوال   أخطططذل عطططن الرسطططوى األمطططين    ذ حقيقتهطططا ال تعلطططم  ال
الجها ططذة المحققططين  الططذين هططم لكيىيططة النفططي  هططا محططرثة المقططادير 
والصططىات مططن العططاثفين  وال يعلططم ذلطط  اآلخططذ  ال مططن عططاين تلقيططن 
و جااتن  القراءة واإلعراء على وجن اليقين  وأخذ العلطم عطن أهلطن 

  وكان ممن ا ت م فطي فضط  هطذا (2)دلي  على  جا ة المرء وفضلن
هى النضيد  وتحلي  الرم جوهر عقطدل النضطر الىريطد  السل  األ 

ذو القريحة الحادة الصافية  وال،راعة والدثايطة والمعرفطة الوافيطة  
                                                        

 .1/552(رواه احلاك  1)

(وممن أخا علفى الشفيخ أمفني بفن حممفدبن إبفراهي  املصفري القفراءات العشفر شفيخنا السفتاذ الفدكتور/ أ فد 2)
يف املاجسفففتري علففي اإلمففام ربففيء جملففء جامعففة القففرآن الكفففرمي والعلففوم اإلسففالمية ش وكففان أسففتاذي ومشففريف 

 والدكتوراة وهنلت من  ره الكثريش وفي  أقولم
 افففوحمفررا طرقا هلا وسبيلهف حاق القران قفراءة وروايفة         

 هاففسبعفا فعشرا كثفرها وقليل   أخا اإلجازة ىف القراءة مسندا       
 هاففدرف احلدي  روايفة ودليل عفع العلوم دقيقها وجليلهفا        

 لهاففماا فح  اسيفره  فاصيف ه جاخ الناوف م يعفة         اسري 
 ابلاقف  يشاى سقمهف  وعليلها  ا        فيع ى املسابل حقفها متمكن
 هاففرز  الاصاحة موجىا وم يل   ا      فمتواضع ابلبشر يقبل دابمف
 افة          فبف  اقتفدو حا ف  هت يلهفففاضت يفداه كرمية وسخي

 هافلار الخ الّروحى هل  وظليل         ى القران وأهل   فهو الاو يرع
 فافكلما نا شرفت بف   شكيله   ابن اإلمام الشيخ أ د شيخنا          
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 تيجتنططا الك،ططرى  والسططعيد د يططا وأخططرى  أعنططي  ططذل  مططن اتصططل 
ابننىىىا التقىىىي الاىىىالح /محمىىىود حسىىىن أوهىىىا  سىىىليمان  الدثايطططة: 
  و حطث دعطا ي هطذا فقد شمر عن ساعد الجد واالجتهاد (1)أبوريش

القطرآن الع طيم  الىن فىطاا  ،لطوغ المطأموى فطوق المطراد  وعطرأ علطيأ 
الالطططأن والمييطططة   طططالقراءات السططط،  مطططن طريطططي حطططرا األمطططا ي 

لطيعلم كطط  مطن اطلط  عليططن  (2)الالطاط،ية  وعطد حطرثت لططن هطذا السطند
 الاصوص والعموم  أ ي استارت   تعطالى وأجيتطن  مطا يجطوا 

ثوايطة مطن هطذا الفريطي  ليكطون لطن سطند  قطراءة لي وعني عراءة و
القرآن و عرا ن كما أخذ عني  التحقيي  وأخ،رتن أ ي عرأت القطرآن 
الع ططيم مططن طريططي الالططاط،ية علططى سططيدي وأسططتاذي الالططيخ ع،ططد 

  وهطو أخطذ عطن (3)العييي  ن مصفىى  طن أحمطد الالطهير  السطحاث

                                                        

م مبدينففة  واييففت بوفيففة كسففال حاففق القففرآن 1964(حممففود حسففن أوهففاج سففليمان أبففوريل ش مففن مواليففد 1)
شففكوري  بشفففر  السفففودانش علففى يفففد الشفففيخ آدم الكففرمي يف خفففالوي الشففيخ علفففي بيتفففاي خلففوة  واييفففت ومه

أدروخش بففرواييت الففدوري وحاففصش و ضفف  هففاه اخللففوة أكثففر مففن عشففرين ألاففا مففن الدارسففني والدارسففات. وقففد 
زارها عفدد كبفري مفن رجفال الدولفة والعلمفاء واخلفريين مفن أبنفاء السفودانش وهلفا ففرور يف خمتلف  أ فاء السفودانش 

 أن الغالفف  فيهففا هففو روايففة حاففصش و لقففى  عليمفف  افبتففدابي يف مدرسففة و ففدرف بففرواييت الففدوري وحاففص إف
 واييففت ش واملتوسففط معهففد القففرآن بكسففالش والثففانوي معهففد أم درمففان العلمففي ش وازامعففة كليففة القففرآن الكففرمي 

مش والتعلفي  العففاا كليفة الدراسفات العليفا والبلف  العلمفي ماجسففتري 1987قسف  القفراءات أم درمفانش و فرج 
مش إ  اآلن بدرجفة 28/5/1991مش  و دريء مادة القراءات وعلوم القرآن من 2004مش والدكتوراة 1996

 م.ش.2008أستاذ مساعد ش يف كلية القرآن الكرمي.

( فإن ا صار السانيد املاكورة يف طاباة ف مينع جميء القفراءات عفن غفريه  ش وإنفا نسفبت القفراءات إلفيه  2)
حاففق شفيوخه  فيهففا ومفع كففل واحفد مففنه  يف طبقتف  مففا يبلغهفا عففدد التففوا ر.)انظر لتصفديه  لضففبط احلفروف و 

  (9إحتاف فضالء البشر يف القراءات الربعة عشر ص 

( ثبففت أن عبففد العىيففى السفففلار قففرأ علففى كففل مفففن الشففيخ/ أ ففد مسففعود البيفففاري والشففيخ/ علففي لفففقر 3)
مففا وقففع  للشففيخ أمففني بففن إبففراهي  املصففري يف ازففوهري والشففيخ/ حسففن ازريسففي الكبففري(  وهااالسففند أعلففي 

الشاطبيةش وثبت ذلك يف إجازة الشيخ لشيوخ القراءات يف جامعة القرآن الكرمي ابلسفودانشورمبا قصفد الشفيخ 
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عطن  شيان وأستاذل الاليخ علي صقر الجوهري  وعاى أخطذت ذلط 
هـ( تغمدل    رحمتن  وعاى أخذت 1225الاليخ مصفىى الميهي )

أسططتاذ ا  (1)ذلطط  عططن مالططا خ أعططرم وجها ططذة محققططين فهططام  مططنهم
 ىعنطا    طن  (2)الىاط  العرمة الواص  والدي الاليخ علي الميهطي

ثم عاى أخذت عن سيدي وأستاذي وعمدتي ومرذي خاتمة محققطي 
 (3)ي  طططن حسطططن  طططن محمطططد ال،طططدثيهططذا الالطططأن سطططيدي الالطططيخ علططط

هطططـ(ثحمن  . 1199) (4)العوططططي الحسطططيني الرفطططاعي الالطططافعي 
 (5)وعاى أخذت ذل  عطن العرمطة الالطهاذ أحمطد  طن ال،نطا الطدمياطي

                                                                                                                                   

ذكر كفل ال فر  والسفانيدش وثبفت  هفاا كفالك يف مشفملرات القفراء يف العفامل اإلسفالمي امفاز مفن قبفل الزهفر 
ش 312 315ش 317ش 318ش 325يد القفففففراءات القرآنيففففة يف العففففامل العفففففريب ص الشففففري . وهللا أعل )أسففففان

310 ..) 

 (وسيدي الشيخ سامل النبتيع ر   هللاش1)

(على امليهى م هو اإلمام العالمة على عمر أ د  العفوىف امليهفى  وحيفد عصفره يف القفراءات قفار  متصفوف 2)
يها نسبت  و علف  يف الزهفر أخفا القفراءات عفن البفدري شافعى كان ضريرا ولد يف املي  من قرو منوف مصر وإل

والّرشيدي واحمللي وأل  كتاخ )الرقابق املهمة يف الدقابق احملكمة شرح ازىرية( وهفو شفيخ اإلسفناد عفن طريفق 
 مشايخ ازامع ال دو ب ن ا وهو غري أهل القاهرة مبصر.

هفف( وهفو علفى كفل مفن 1159سفقاطي احلنافي)( ثبت أن البدري قرأ على العالمفة الشفيخ أ فد بفن عمفر ال3)
هفف(ش 1117البنا الدمياطيش وعلى الشيخ حممفد بفن سفالمة الفدمياطي املعفروف ميب السفعود بفن أيب النفور  )ت 

وعلى العالمة احملقق مشء الدين املنفويف . وهبفاا ينفىل السفند درجفة)ال ر  املعتفربة لروايفة حافص املنتشفرة  ص 
78) 

بففن  حممففد البففدري العوضففي احلسففيع الشففري  الزهففري املعففروف بقففار  مقففر  روا  (علففى البففدري م علففى 4)
 هف.1199املغاربة والروام ابزامع افزهر الشرب   ويف 

(هو الشيخ أ د بن حممد بن أ د بن عبد الغع شهاخ الفدين الفدمياطى الشفافعى الشفهري ابلبنفا )لفاح  5)
املنورة على ساكنها أفضل الصالة والسالم ومن أهف  أعمالف  )إحتفاف  هف ابملدينة1117اإلحتاف(  ويف يف احملرم 

فضفففالء البشفففر يف القفففراءات افربعفففة عشفففر (ويسفففمى)منتهى المفففا  واملسفففرات يف علفففوم القراءات()مقدمفففة  
 (.1/50كتاب 
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وهو عرأ على سلفان  ن  (1)هـ( 1117)صاحب كتاذ اإلتحام ت
احي هـ(  وهو عرأ على العرمة سطيل 1075 -985) (2)أحمد المي 

هـ(  1020 -997) (4)ال،صير  قل،ن (3)عفاء   الىضالي الدين  ن
-823) (5)وعاى أخذت ذلط  علطى شطيخ اإلسطرم اكريطا األ صطاثي

: اليين طاهر  طن (6)هـ(  وعرأ شيخ اإلسرم على مالايخ منهم926
هططـ(  وعططرأ 856) (7)محمططد  ططن علططي  ططن محمططد  ططن عمططر النططويري

                                                        

هفف(ش وزاد مشفء 1087-997(زاد الشهاخ البنا فقالم وعلى الضيا نور الدين علي بن علي الشرباملسفي)1)
لدين املنويفش فقالم وعلى النور علي بن إبراهي  الرشيدي املعروف ابخلياط)( وقرأ اخليفاط والشرباملسفي علفى ا

هفف( )لفورة إجفازة الشفيخ مصف اى امليهفي لفبع  1050-975الىين عبد الر ن بفن العالمفة شفلاذة اليمفع)
 طالب  (

هففف ومففن 1075عففادو افخففرة//17يف هففف و ففو 985( سففل ان بففن أ ففد بففن سففالم أبففو العففىاب  املىاحففى ولففد 2)
 مصناا   )أجوبة على بع  املسابل يف القراءات املتوا رةش والربع الشواذ(.

هفف(ش  وقففرأ الشففيخ شففلاذة اليمففع علففى العالمففة 997(وقفرأ الاضففاا علففى الشففيخ العالمففة شففلاذة اليمففع )3)
شفيخ اإلسفالم علفى )ال فر  املعتفربة  هف(  وقرأ ال فبالوي ويوسف  بفن966انلرالدين حممد بن سامل ال بالوي)

 (.78،80لرواية حاص املنتشرة  ص 

هفف ومفن أعمالف  1020(هو شيخ سفي  الفدين بفن ع فاء هللا الاضفا  البصفري بقلبف   فويف يف عفادو افخفرة 4)
 ازواهر املضية على املقدمة ازىرية 

زهري القاضي الشفافعي شفيخ اإلسفالمش (زكراي بن حممد بن أ د بن زكراي زين الدين افنصارو السنيكى ال5)
 هف926ذو القعدة //3هف و ويف 826ولد 

هفف( والشفهاخ أ فد بفن بكفر بفن 852-769(وقرأ كالك على الفىين رضفوان بفن حممفد بفن يوسف  العقفم)6)
هفف( وهففؤفء الثالثفة والميفوطي قفرأوا علفى احلفافق املففتقن 856-757يوسف  القلقيلفي املعفروف ابإلسفكندرية)

 ان الشمء أيب اخلري حممد بن حممدبن حممد بن علي بن يوس  ازىري)كما يف اإلجازات(.لاح  ال

(هفو زيفن الففدين طفاهر بففن حممفد بففن علفى بففن عمفر النففويرو مكفني الففدين ابفو احلسففن بفن الشففمء بفن النففور 7)
ولففد بعففد النففويرو   القففاهري املففالكى الزهففري )أخففو علففى وحممففد وافخففري هففو شففارح ال يبففة  ابففو القاسفف  ( 

هف بقرية دنديل من النويرة وانتقل إ  القاهرة وحاق القرآن و ال ب  إففرادا وععفا للعشفر  إ  أول النسفاء 790
فبن جىري ومسع علي  أشياء ش ولثالث الىابدة عليها على ابن عيا  لقي  مبكة حني جاور هبفا وقفاء الاقف  علفى 

وا مشفيخة اإلقففراء  ففاج طولفون  ابلقففاهرة وابزماليففة علمفاء عصففره و صفدو لنشففر العلفف  ولفار مففن العلمففاء  
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ىن الالمس أ ي الاير النويري على اإلمام الحافظ المتقن صاحب ال
محمطد  طن محمططد ن محمطد  ططن علطي  طن يوسططل الجطيثي الدمالططقي 

)وبيننا وبين اإلمام ابن الجىزري بهىذا هـ( 833-751) (1)الالافعي
: (2)  وعرأ ا ن الجيثي على مالايخ ع ام مطنهمالطريق أحدعشر(

المولى التقي أ ي المعالي محمد  ن أحمد ن الحسن المعروم  ا ن 
هـ( وهو عرأ على كماى الدين أ ي الحسن  طن 776-571) (3)الل،ان

هطـ( وهطو أخطذ 661)ت  (4)سالم الهاشمي الالطهير  صطهر الالطاط،ي
-538) (5)عطططن اإلمطططام الر طططا ي أ طططي القاسطططم الالطططاط،ي الرعينطططي 

هـ(  وهو أخذ عن الاليخ أ ي الحسن علي  ن محمطد  طن علطي 590
 طي داود هـ( وهو أخذ عطن الالطيخ أ564)ت  (6) ن هذي  األ دلسي 

                                                                                                                                   

هفف واشفتهر يف اإلجفازات منف  شفارح ال يبفة ولفيء كفالك بفل شفارحها أخفوه ابفو القاسف  856 ويف ربيع الول 
 حممد بن حممد العقيلى النويرو 

 ( سبقت  رعت  1)

عفاا حممفد بفن راففع السفالمي هفف( والشفيخ أيب امل779( والشيخ أيب جعار أ فد بفن يوسف  الندلسفي )ت 2)
هففف( والشففيخ أيب 776-702هففف( والشففيخ أيب حممففد عبففد الففر ن البغففدادي الواسفف ي)774-704الدمشففقي)

 هف( وأسانيده  ماكورة ابلتبسيط يف كتابي  التلبري والنشر.776-691عيد هللا حممد بن عبد الر ن احلناي)

هففف 715ابفو املعفا  بففن اللبفان الدمشفقي الشفافعى ولفد ( اإلمفام العالمفة حممفد بفن أ فد بففن علفى بفن حسفن 3)
هف فتخرج ابإلمام ا  العباف ا فد بفن  لفة سفبط السلعوسفي وقفرأ عليف  ختمفات متارقفة 727طل  القراءات 

وأخرب أن  قرأ ابلقاهرة على إبراهي  احلكري  وبن السراج وبن املنري   دخل افسكندارية فأخفات التيسفري عفن 
رادي وا مشيخة اإلقراء ابلداير افشرفية ولامع التوبة وازفامع افمفوي   ملفا  فويف الشفهاخ أ د العشاخ امل

هففف وا مكانفف  مشففايخ اإلقففراء برتبففة أم الصففا  بدمشففق لن مففن شففروطها أن يكففون 764اللبفان البعلبكففي سففنة 
 (2/72النهاية هف )غاية 776ربيع الول//2شيخها أعل  أهل البلد ابلقراءات  ويف ليلة ازمعة 

( لهر الشاطم الشيخ  على بن شملاعة بن سامل العباسي اهلامشي املصري الشافعي شيخ القراء مبصفر بعفد 4)
 (1/544اإلمام الشاطم)غاية النهاية 

 ( سبقت  رعت  5)

( أ  احلسففن علففى بففن حممففد بففن علففى بففن هففايل السففتاذ البلنسففي إمففام زاهففد ثقففة عففامل قففرأ علففى ا  داود 6)
 (.1/544يمان بن جناح )غاية النهاية سل
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هـ( وهطو أخطذ عطن اإلمطام الحطافظ 538-413) (1)سليمان  ن  جاح 
أ ططي عمططرو عثمططان  ططن سططعيد الططدا ي مؤلططل التيسططيرفي القططراءات 

هطـ(   إسطنادل للسط،عة ال،طدوث   لطى الصططحا ة 444-371) (2)السط،  
ثطي   عنهم عن الن،ي صلى   علين وسطلم اآلخطذ عطن ج،ريط  

محىططططوظ الم،ططططين عططططن   سطططط،حا ن عليططططن السططططرم عططططن اللططططوح ال
 )وبين اإلمام ابن الجزري و اإلمام الداني ستة(وتعالى.

 قال اإلمام أبو عمرو الداني في التيسير:

 إسناد قراءة اإلمام نافع وهو البدر األول:

: وعاى أ طو عمروالطدا ي: عطرأت القطرآن كلطن الراوي األول: قالون 

موسططى المقططرئ  شططياي أ ططي الىططتح فططاثس  ططن أحمططد  ططن -1علططى 

أ ي الحسن  -2الضرير الحمصي وعاى لي: عرأت  ها القرآن على 

  ططراهيم  ططن  -3ع،ططد ال،ططاعي  ططن حسططن المقططرئ وعططاى: عططرأت علططى 

أ ي  كر أحمطد  طن محمطد  طن  -4عمران المقرئ وعاٍى: عرأت على 

أ طي  الططيا محمطد  ططن هطاثون وعططاى  -5األشطعث وعطاى:عرأت علططى 

 بي عمروالداني وقالون ستة(.)وبين أعالون -6عرات على 

: وعاى أ طو عمروالطدا ي: عطرأت  هطا القطرآن الراوي الثاني: ورش 

أ ططي القاسططم خلططل  ططن   ططراهيم  ططن محمططد  ططن خاعططان  -1كلططن علططى 

 سطماعي   طن ع،طد  -2المقرئ  مصر وعاى: عرأت  ها القرآن علطى 

أ ي يعقطوذ يوسطل  طن عمطر  طن  -3  النحاس وعاى: عرأت على 

)وبين أبىي عمروالىداني وثش -4اثق وعاى: عرأت على يساث األ

 اف   طن ع،طد الطرحمن  -1وعرأ عالون ووثش على وورش أربعة( 

                                                        

( سليمان بن جناح ابو داود بن ا  القاس  افموي املعروف ابملؤيد بن املنتصر اإلندولسي شفيخ القفراء إمفام 1)
اإلقراء أخا القراءات عن ا  عمرو الداين وفزم  كثريا ومسفع منف  غالبفا مصفناا   وأخفا عنف  مؤلاا ف  وهفو اجفل 

 (1/573بة اللاب  )غاية النها

 ( سبقت  رعت  2)
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 ن أ ي  عيم مولى جعو ة  ن شعوذ الليثي حليل ا ن ع،د المفلب 

أصلن من أص،هان ويكنطى أ طا ثويطم وعيط : أ طا ع،طد الطرحمن تطوفي 

رأ علطى سط،عين مطن ـطنة وكطان  مطام داث الهجطرة  عط169 المدينة سـ

أ طو جعىطر يييطد  طن القعقطاع القطاثي  وأ طو داود -2التا عين منهم : 

ع،د الرحمن  ن هرمي األعرج  وشي،ة  طن  صطاح القاططي  وأ طو 

أ ططي هريططرة -3ثوح يييططد  ططن ثومططان  وأخططذ هططؤالء القططراءة عططن 

أ ي  ن كعب وايد  طن -4،د    ن ع،اس ثطي   عنهما عن عو

.)وبين نىافع والنبىي صىلى هللا لى   علين وسلمثا ت عن الن،ي ص

فبيننىا وبىين النبىي صىلى هللا عليىه وسىلم فىي   عليه وسلم أربعة(

رواية قالون سبعةوعشىرون، وبيننىا وبىين النبىي صىلى هللا عليىه 

 .وسلم في رواية ورش خمسة وعشرون

 إسناد قراءة اإلمام ابن كثير وهو البدر الثاني:
: وعاى أ و عمروالدا ي عرأت  ها القرآن كلن الراوي األول: البزي 

أ ططي القاسططم ع،طططد العييططي  ططن جعىطططر  ططن محمططد المقطططرئ -1علططى 
أ ي  كر محمد  ن -2الىاثسي وعاى ليٍ: عرأت  ها القرآن كلن على 

أ طي ث يعطة -3الحسن النقاش وعاى لي: عرأت  هطا القطرآن كلطن علطى
وبىين أبىي )ال،يي-4محمد  ن  سحاق الر عي وعاى لي: عرأت على

 عمرو الداني والبزي أربعة(
فططاثس  ططن -1: عططاى أ ططو عمروالططدا ي علططى الىىراوي الثىىاني: قنبىىل 

ع،طد   -2أحمد الحمصي المغر ي الضرير وعاى: عرأت  ها على 

محمطد  طن مجاهطد وعطاى: -3 ن الحسن ال،غدادي وعاى: عطرأت علطى 

عطرأ و)وبين أبي عمرو الداني وقنبل أربعىة(، عن، . -4عرأت على 

ا ن كثير المكي هو ع،د   مطولى عمطرو  طن -1ال،يي وعن،  على 

ـنة عطرأ علطى 120علقمة ويكنى أ ا مع،د وهو من التا عين توفي سـ

ع،ططد    ططن السططا ب المايومططي صططاحب الن،ططي صططلى   عليططن -2
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وسططلم ومجاهطططد  ططن ج،يطططر أ ططو الحجطططاج مططولى عطططيس  ططن السطططا ب 

أ ططي -3   ططن السطا ب عططن ودث طاس مططولى ا طن ع،ططاس وأخططذ ع،طد 

كعب  ىسن وأخذ مجاهد ودث اس عن ا ن ع،اس عن أ ي وايد  طن 

.)وبين ابن كثير والنبي صىلى ثا ت عن الن،ي صلى   علين وسلم

هللا عليه وسلم ثالثة(، فبيننا وبين النبي صلى هللا عليه وسلم في 

 قراءة ابن كثير اثنان وعشرون.

 بن العالء وهو البدر الثالث: إسناد قراءة اإلمام أبي عمرو

: وعطططاى أ طططو عمروالطططدا ي مطططن الىىراوي األول:  أبىىىوعمر الىىىدوري 

ع،د العييي  ن جعىر  ن محمد  طن -1طريي أ ي عمر على شيانا 

أ طي ططاهر ع،طد -2 سحاق ال،غدادي المقرئ وعاى: عرأت  ها علطى 

الواحد  ن عمر  طن أ طي هاشطم المقطرئ مطا ال أحصطين كثطرة وعطاى: 

ا طي -4أ ي  كر  ن مجاهد وعاى: عرأت  ها على -3ها على عرأت  

أ طي عمطر -5اليعراء ع،د الرحمن  ن ع،دوس وعطاى: عطرأت علطى 

)وبين أبي عمىرو الىداني اليييدي-6الدوثي وعاى: عرأت  ها على 

 واليزيدي ستة(

: وعططاى أ ططو عمروالططدا ي الىىراوي الثىىاني:  أبىىي شىىعيب السوسىىي 

األوى مططن المثلططين والمتقطططاث ين  :عططرأت  هططا القططرآن كلططن  إظهططاث

فططاثس  ططن أحمططد المقططرئ وعططاى لططي: عططرأت  هططا -1و إدغامططن علططى 

ع،ططد    ططن الحسططين المقططرئ وعططاى لططي: عططرأت  هططا -2كطذل  علططى  

أ ي عمران موسى  طن جريطر النحطوي وعطاى: عطرأت -3كذل  على 

)وبىين  اليييطدي-5أ ي شعيب السوسطي وعطاى: عطرأت علطى-4على 

عططاى أ ططو عمططرو الططدا ي:   ني واليزيىىدي خمسىىة(أبىىي عمىىرو الىىدا

وحدثنا  أصوى اإلدغام محمطد  طن أحمطد عطن ا طن مجاهطد عطن ع،طد 

الرحمن  ن ع،دوس عن اليييدي عن أ ي عمرو  ن العرء وحدثنا 

 ها أيضطا أ طو الحسطن شطيانا عطاى: حطدثنا ع،طد    طن الم،طاثك عطن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 د. محمود حسن أوهاج  حجة االعتماد على تواتر اإلسناد في القرآن والقراءات

 

 م2009هـ / 1430العدد الثالث      مجلة كلية القرآن الكريم

 
 

84 

  جعىطططر  طططن سطططليمان عطططن اليييطططدي عطططن أ طططي عمطططرو  طططن العطططرء

أ ي عمرو  ن العطرء وهطو عطرأ علطى جماعطة -1وعرأاليييدي على 

مجاهد -2من أه  مكة والمدينة  ومن أه  ال،صرة؛ فمن أه  مكة 

وسعيد  ن ج،ير وعكرمة  ن خالطد وعفطاء  طن ث طاح وع،طد    طن 

كثيطططر ومحمطططد  طططن ع،طططد الطططرحمن  طططن محيصطططن وحميطططد  طططن عطططيس 

ن القعقططاع القططاثئ األعططرج  ومططن أهطط  المدينططة أ ططو جعىططر يييططد  طط

ويييد  ن ثومان وشي،ة  ن  صاح  ومن أهط  ال،صطرة الحسطن  طن 

أ ططي الحسططن ال،صططري ويحططي  ططن يعمططر وغيرهمططا وأخططذ هططؤالء 

أ طي  طن كعطب عطن الن،طي -4ع،طد   طن ع،طاس عطن -3القطراءة عطن 

.)وبين اليزيدي والنبي صىلى هللا عليىه وسىلم صلى   علين وسلم

نبىىي صىىىلى هللا عليىىه وسىىلم فىىي روايىىىة أربعىىة (، فبيننىىا وبىىين ال

الدوري سبعة وعشرون، وبيننا وبين النبي صلى هللا عليه وسلم 

  في رواية السوسي ستة وعشرون.

 إسناد قراءة اإلمام عبد هللا عامر وهو البدر الرابع:

: وعاى أ و عمروالدا ي عرأت  ها القرآن كلن الراوي األول: هشام 

ع،ططد    ططن -2لططي: عططرأت علططى  أ ططي الىططتح شططيانا وعططاى-1علططى 

محمد  ن أحمطد  طن ع،طدان -3الحسن المقرئ وعاى: عرأت  ها على 

هالطام. -5الحلطوا ي وعطاى عطرأت علطى -4وعاى لي: عرأت  ها علطى 

)وبين أبىي يمني  ن الحاثث اليواثي-7أ ي أيوذ  ن تميم عن -6

 عمرو الداني والزواري سبعة(
اى أ و عمروالدا ي عرأت  ها : وع الراوي الثاني:  ابن ذكوان عنه

ع،طد العييطي  طن جعىطر الىاثسطي المقطرئ وعطاى -1القرآن كلن على 

أ ططي  كططر  ططن محمططد  ططن الحسططن النقططاش وعططاى: -2لططي: عططرأت علططى 

أ طي ع،طد   هطاثون  طن موسطى شطريكا -3عرأت  ها  دمالطي علطى 

أ طي -6ع،طد    طن ذكطوان عطن -5األخىش عطن  -4ألخىش وثواها
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)وبين أبىي عمىرو يمني  ن الحاثث اليواثي-7عن  أيوذ  ن تميم

ع،طد    طن عطامر -1  وعاى: عطرأت علطى الداني والزواري سبعة(

أ ي الطدثداء عطويمر  طن عطامر -2اليحص،ي التا عي وهو عرأ على 

صاحب ثسوى   صلى   علين وسلم عطن الن،طي صطلى   عليطن 

فبيننىا   م اثنىان(.)وبين الزواري والنبي صلى هللا عليه وسىلوسلم

وبين النبي صلى هللا عليه وسلم في قراءة ابن عامربالعالي سىتة 

الاليىطة -3المغيرة  ن أ طي شطهاذ المايومطي عطن -2و وعشرون.

عثمطططان  طططن عىطططان ثططططي   عنطططن عطططن الن،طططي صطططلى   عليطططن 

فبيننىا   .)وبين الزواري والنبي صلى هللا عليه وسىلم ثالثىة(وسلم

 عليىىه وسىىلم فىىي قىىراءة ابىىن عىىامر بالنىىازل وبىىين النبىىي صىىلى هللا

 سبعة وعشرون. 

 إسناد قراءة اإلمام عاصم وهو البدر الخامس:

: وعطاى أ طو عمروالطدا ي عطرأت  الراوي األول: أبوبكر شىعبة عنىه

فاثس  ن أحمد المقرئ وعاى لي: عرأت  ها -1 ها القرآن كلن على 

اى لطي: عطرأت أ ي الحسن ع،د ال،اعي  ن الحسن المقرئ وع-2على 

  راهيم  ن ع،د الطرحمن  طن أحمطد ال،غطدادي وعطاى لطي: -3 ها على 

-5يوسل  طن يعقطوذ الواسطفي وعطاى: عطرأت علطى -4عرأت على 

)وبين أبي عمرو الداني والاريفيني شعيب  ن أيوذ الصريىيني.

فطاثس  طن أحمطد: وعطرأت  هطا أيضطا -1  وعطاى لطي بالنازل خمسة(

أحمطد  طن -3أخ،ر ي أ ن عرأ  ها علطى ع،د    ن الحسين و-2على 

)وبىين الصطريىيني -4يوسل القافر ي وعرأ أحمد  ن يوسل علطى 

  وعطرأ شطعيب  طن أبي عمرو الداني و الاريفيني بالعىالي أربعىة(

)وبين أ ي  كر شع،ة -2يحيى  ن آدم عن -1أيوذ الصريىيني عن 

 .الاريفيني وشعبة اثنان(
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مروالطدا ي عطرأت  هطا القطرآن : وعطاى أ طو عالراوي الثاني: حفص 

أ ططي الحسططن الهاشططمي وعططاى لططي: عططرأت  هططا -1كلططن علططى شططيانا 

)وبىىين أبىىي عمىىرو حىططص -4ع،يططد عططن -3األشططنا ي عططن -2علططى

 الداني وحفص أربعة(

هو مولى  صطر  طن معطين األسطدي  عاصم بن أبي النجود الكوفي:

ويكنى أ ا  كر وهو مطن التطا عين لحطي الحطاثث  طن حسطن )وتطوفي 

أ ي ع،د -1لكوفة سنة ثمان  وعي  س،  وعالرين وما ة( أخذ عن  ا

الرحمن ع،د    ن ح،يب السلمي وأ ي مريم اث  ن ح،يش  وأخذ 

الاليىططة عثمططان  ططن عىططان وعططن أميططر -2أ ططو ع،ططد الططرحمن عططن 

المططؤمنين علططي ثطططي   عنهمططا وأ ططي  ططن كعططب وايططد  ططن ثا ططت 

ن،ططي صططلى   عليططن وع،ططد    ططن مسططعود ثطططي   عططنهم عططن ال

  وأخطذ )وبىين عاصىم والنبىي صىلى هللا عليىه وسىلم أربعىة(وسلم 

الاليىة عثمان  ن عىان وع،د    ن مسطعود  -2اث  ن ح،يش عن 

)وبىىين عاصىىم ثطططي   عنهمططا عططن الن،ططي صططلى   عليططن وسططلم

فبيننىا وبىين النبىي صىلى هللا  والنبي صلى هللا عليه وسىلم أربعىة(

روايىة شىعبة سىتة وعشىرون، وبيننىا وبىين النبىي  عليه وسلم في

 صلى هللا عليه وسلم في رواية حفص خمسة وعشرون.

 إسناد قراءة اإلمام حمزة بن حبيب وهو البدر السادس:

: وعاى أ و عمروالدا ي عرأت  ها القرآن كلطن الراوي األول: خلف 

-2أ ي الحسن شيانا وعاى لي: عرأت  ها القرآن كلن علطى -1على 

ي الحسن محمد  ن يوسطل  طن  هطاث الحر كطي المقطرئ  ال،صطرة أ 

أ ي الحسين أحمد  ن عثمان  ن جعىطر -3وعاى لي: عرأت  ها على 

 دثيس  طن ع،طد الكطريم )ع،ط  أن -4 ن  ويان وعاى لي: عرأت على 

خلل وعاى: وعرأت علطى -5يقرأ  اختياث خلل( وعاى: عرأت على 
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بي عمرو الىداني وحمىزة )وبين أ حمية-7سليم وعرأ سليم على -6

 سبعة(

: وعاى أ و عمروالدا ي عرأت  ها القرآن كلن الراوي الثاني: خالد 

ع،طد -2أ ي الىتح الضرير شيانا وعاى لي: عرأت  ها علطى -1على 

محمد  ن احمطد -3   ن الحسين المقرئ وعاى لي: عرأت  ها على 

ان أ طي  كطر محمطد  طن شطاذ-4 ن شن،وذ وعطاى لطي: عطرأت  هطا علطى

خطرد وعطاى لطي: عطرأت -5الجطوهري المقطرئ وعطاى لطي: عطرأ علطى 

)وبىين أبىي عمىرو الىداني  حمطية-7سليم وعطرأ سطليم علطى -6على 

  وحمزة سبعة(

 وهىىو حمىىزة بىىن حبيىىب بىىن عمىىارة بىىن إسىىماعيل الزيىىات

الىرطططي الكططوفي التيمططي مططولى لهططم  ويكنططى أ ططا عمططاثة )تططوفي 

ـطنة سطتة وخمسطين 156ــط حلوان في خرفة أ ي جعىر المنصوث س

أ ططو محمططد سططليمان  ططن مهططران -1ومئططة(  أخططذ عططن جماعططة مططنهم 

األعمش ومحمد  ن ع،د الرحمن  ن أ ي ليلى القاطي وحمدان  ن 

أمين وأ ي  سحاق ال،يعي ومنصوث  ن المعتمر ومغيطرة  طن مقسطم 

وغيطرهم  وأخطذ األعمطش عطن (1) وجعفىر الاىادق بىن محمىدالباقر

أصطحاذ ع،طد   -3حيى عن جماعة من يحيى  ن وثاذ وأخذ ي-2

 طن مسططعود وعلقمططة واألسططد وع،يططد  ططن  صططيلة الاياعططي واث  ططن 

ع،ططد    ططن -4ح،ططيش وأ ططي ع،ططد الططرحمن السططلمي وغيططرهم عططن 

والنبي صىلى  )وبين حمزة مسعود عن الن،ي صلى   علين وسلم.

                                                        

( وقرأ اإلمام جعار الصاد  على آابب  البمة اإلمام حممد البفاقر علفى اإلمفام زيفن العابفدين علفى اإلمفام أيب 1)
عبد هللا احلسني على اإلمام علي بن أيب طال  رضي هللا عفنه  أععفني )حتبفري التيسفرييف القفراءات العشفر فبفن 

 ( 80ازىري ص 
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فبيننىا وبىين النبىي صىلى هللا عليىه وسىلم   هللا عليه وسلم أربعىة(

 ي قراءة حمزة ستة وعشرون. ف

 إسناد قراءة اإلمام علي الكسائي وهو البدر السابع:

: وعاى أ و عمروالدا ي عرأت  ها  الراوي األول: أبي الحارث عنه

فاثس  ن أحمد وعاى لي: عرأت  ها القرآن على -1القرآن كلن على 

-4ايد  ن علطي علطى -3أ ي الحسن ع،د ال،اعي  ن الحسن على -2

محمطد  طن -5الحسن المعروم  ال،في وعاى: عطرأت علطى  أحمد  ن

أ طي الحطاثث وعطاى: -6يحيى الكسا ي الصطغير وعطاى: عطرأت علطى 

 )وبين أبي عمرو الداني والكسائي ستة( الكسا ي.-7عرأت على 

: وعاى أ طو عمروالطدا ي عطرأت الراوي الثاني:  أبي عمر الدوري 

اى: عطرأت  هطا علطى أ ي الىتح الضطرير  وعط-1 ها القرآن كلن على 

محمطد  طن علطي -3ع،د ال،اعي  ن الحسن  وعاى لي: عرأت علطى -2

جعفرالاىىادق بىىن -4الجلنططدي الموصططلي  وعططاى لططي: عططرأت علططى 

أ ي عمر  وعطاى لطي: عطرأت -5وعاى لي: عرأت على  محمد الباقر،

  وهطو )وبىين أبىي عمىرو الىداني والكسىائي سىتة(الكسا ي 6على 

 ني أسد ويكنى أ طا الحسطن عطرأ علطى  علي  ن حمية النحوي مولى

عيسى  ن عمر الهمطدا ي ومحمطد  طن -1حمية  ن ح،يب الييات  و

طلحة  ن مصرم -2أ ي ليلى وغيرهم  وأخذ عيسى  ن عمر عن 

ا ن مسعود عن الن،ي صلى   -4علقمة على -3على الناعي على 

والنبي صلى هللا عليىه وسىلم أربعىة(،  وبين الكسائي علين وسلم .

بيننا وبين النبي صلى هللا عليه وسلم فىي قىراءة الكسىائي سىبعة ف

 وعشرون. 
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  ثواية (1)فهذل  عض األسا يد التي أدت  لينا هذل الروايات 

وتططروة و ططاهلل التوفيططي  وثطططي   ت،ططاثك وتعططالى عططن أصططحاذ 

ثسوى   أجمعين  والتا عين لهم  إحسان  لى يوم الدين  فليعطرم 

وأغطدق عليطن مطن هطذل النعمطة الع يمطة  والمنطة عدث ما وص   ليطن 

الجسيمة  وليُعل بم كتاذ   تعالى ثاغ،ا  ولياىض جناحن لمطن أتطال 

طال،ا  وال يقتصر على ما عندل ويترك االادياد  وعد أمر    ذل  

  وليطيدل العلطم محاسطن (2)وقىل رب زدنىي علمىاسيد الع،طاد فقطاى:  

مالطاياي مطدى الطدهر  عطن  أخرق وحلما وأوصين  مطا أوصطى  طن

تقوى   تعالى فطي السطر والجهطر  والتحطري  مطا يرويطن   وات،طاع 

مططن مضططى فيمططا يقططرأ  ططن أو يقريططن  وأعهططد  ليططن أن ال يططأ ل فططي 

الرجوع عن الغلا  وأن ال يت،ط   ىسطن هواهطا فيمطا فيطن سطقا  و  

 اظر في جمي  أحوالن وأثجو أن يكون القرآن شاهدا لطن ال عليطن  

أسألن الدعوات في الالوات والجلوات لي ولوالدي ولمن يلوذ  ي و

فإ ي فقير  لى ذل   محتاج  لى ما هنال   وأسأى   أن يوفقنطا فطي 

القوى والعم   وأن يجن،نا الافأ واليلط   والحمطد هلل أوال وآخطرا  

و اطنا وظاهرا   وصلى   على سيد ا محمد وعلطى آلطن وصطح،ن 

 وسلم.

ـطنة مطن 1414شع،ان الم،اثك سطـ/26من عراءتن يوم  وكان الىراغ

 الهجرة الن،وية على صاح،ها أفض  الصرة وأاكى التحية 

وقد أجزته بالقراءة واإلقراء فىي أي مكىان حىل وأي قطىر  

 نزل بما يجوز لي وعنى رواية وتالوة من طريق الشاطبية 

 .قاله الفقير إلى رحمة ربه الكريم

                                                        

 هلل قد استكملت كلها يف اهلامل بكل ال ر  الصليلة وهللا املوفق وإلي  الكمال.( واحلمد 1)

 114(  سورة ط  اآلية2)
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 أمين بن محمد بن إبراهيم

المالكي مذه،ا ... الدمرداشي طريقة ... القاهري موطنا ... العر ي 

 ع،يلة ...

 غىر   لن ولوالدين ولجمي  المسلمين ..... آمين
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 ثانيا: القراءات الثالث المتممة للعشر عن طريق الدرة المضية:

  وهذا  صها:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

لى آله وصحبه وصلى هللا على سيدنا محمد النبي األمي وع

 وسلم
الحمد هلل الذي جم  في القطرآن الع طيم كنطوا معطا ي دعطا ي حقطا ي 

العلططوم   وأعفططى مططن اصططفىال مططن خلقططن مىاتيحهططا فاسططتارج مططا 

ا فوى من المنفوق والمىهوم   وخص من شطاء مطن ع،طادل  حىطظ 

كتا ططن   وألهمططن العمطط   الططروطن وآدا طططن  أحمططدل علططى مططا وفقنطططا 

حملطة هطذا الكتطاذ  وأشطكرل علطى مطا أوال طا  واصفىا ا وجعلنا من

وهدا ا لفرق الصواذ   وأشهد أن ال  لن  ال   وحدل ال شري  لن 

شطهادة أدخرهططا ليططوم العططرض والحسطاذ  وأشططهد أن سططيد ا محمططدا 

صلى   علين وسلم ع،دل وثسولن أحب األح،اذ   لى ثذ الع،طاد 

  وسططلم تسططليما صططلى   عليططن وعلططى آلططن وأصططحا ن أولططي األل،ططاذ

 -كثيرا  أما  عد :

فططإن أهططم العلططوم علططم القططرآن الشططتمالن علططى جميطط  العلططوم 

 الدالالت السيما وعد تصدى لن ثجاى محققون  وفحطوى مطدعقون  

فكالىوا عن وجول خرا دل اللثام  و قلول على تحريطر تطام  عطاى ا طن 

 الجيثي في طي،تن:

  (1)اإلحسان لذاك كان حاملو القرآن * أشراف األمة أولى

ولما كان القرآن أع م كتاذ أ يى كان المنطيى عليطن أع طم 

 ،ططي أثسطط   ليططن وكا ططت أمتططن أفضطط  أمططة أخرجططت للنططاس وكا ططت 

حملتططن أشططرام هططذل األمططة   لمططا ثوي عططن ا ططن ع،ططاس عططن الن،ططي 

                                                        

   5( ابن ازىري ش طيبة النشر ص 1)
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"أشىىىراف أمتىىىى حملىىىة القىىىرآن صطططلى   عليطططن وسطططلم أ طططن عطططاى: 

ا ططن مسطعود عططاى: عططاى  وثوى الف،را طي عططن"  (1)وأصىحاب الليىىل

 "خيركم من قرأ القىرآن وأقىرأ "ثسوى   صلى   علين وسلم: 

وثوى ال،اططاثي عططن عثمططان عططاى: عططاى ثسططوى   صططلى   عليططن 

وفطي جطام  الترمطذي  "(2)"خيركم من تعلىم القىرآن وعلمىهوسلم: 

من حديث ا ن مسعود عطاى: عطاى ثسطوى   صطلى   عليطن وسطلم: 

عىىز وجىىىل مىىن شىىلله القىىىرآن عىىن ذكىىري ومسىىىألتي  "يقىىول هللا

وعنن علين الصطرة والسطرم  "(3)عطيته أفضل ما أعطي السائلينأ

" من جمع القرآن فقد أدرجب النبىوة فىي كتفيىه إال أنىه ال أ ن عاى:

 . "(4)يوحى إليه

 

الشىىيخ/أمين بىىن محمىىد بىىن .فيقىىول الفقيىىر إلىىى رحمىىة ربىىه الكىىريم

 : إبراهيم الماري

، ولىىدنا الفا ىىل اليمططان  محقططي العصططر واألوانولمططا جططاد 

أدخلطن   الجنطة الاالح /محمود حسن أوها  سىليمان أبىوريش، 

 الىاعة الن،ي الكريم  فقطد شطمر عطن سطاعد الجطد واالجتهطاد  وعطرأ 

القطططرآن الكطططريم مطططن طريطططي الطططدثة  طططالتحرير والتجويطططد    علطططيأ 

أي عفطر واستجاا ي فأجيتن  أن يقرأ ويقطرئ فطي أي مكطان حط  و

 يى  الرطن المعت،ر عند علماء األثر  وأخ،رتن أ ي تلقيت ذل  م  

الالطاط،ية علططى سطيدي وأسططتاذي الالطيخ محمططد  طن محمططد  طن حسططن 

                                                        

 ( سبق  رع 1)

 6/236(رواه البخاري 2)

 ( سبق  رع 3)

 ( سبق  رع 4)
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تغمدل    رحمتن وأسطكنن فسطيح جنتطن  وهطو أخطذ علطى (1)األ ياثي

العرمططة المططتقن المحقططي فريططد عصططرل ووحيططد دهططرل الالططيخ حسططن 

تغمدل    رحمتن وأسكنن فسيح جنتن   الالافعي (2)الجريسي الك،ير

وهو أخطذ (3)وهو أخذ عن الاليخ المتقن المحقي السيد أحمد التهامي

وهططو أخططذ عططن السططيد الالططيخ   ططراهيم  (4)عططن الالططيخ أحمططد سططلمو ة

المىىىتقن (6)وهطططو أخطططذ عطططن مالطططا خ مطططنهم  هطططـ(1237) (5)الع،يطططدي

                                                        

عود البيففاري والشففيخ/ علففي لففقر ( ثبففت أن حممففد حممففد البيففاري قففرأ علففى كففل مففن الشففيخ/ أ ففد مسفف1)
ازففوهري والشففيخ/ حسففن ازريسففي الكبففري(  وهااالسففند أعلففي مففا وقففع  للشففيخ أمففني بففن إبففراهي  املصففري يف 

 (.. 310ش 312 315ش 317ش 318ش 325الدرة )أسانيد القراءات القرآنية يف العامل العريب  ص 

ي املصفرو الشفافعى املعفروف ابزرسفي الكبفري (حسن ازريسى الكبريم هو حسفن بفن حممفد بفن بفدير ازرسف2)
 هف .1305الشهري ابلبدير املتوىف  بعد 

( ثبففت أن حسففن ازريسففي واملتففوا  قففرآ علففى الشففيخ  أ ففد التهففامي )أسففانيد القففراءات القرآنيففة يف العففامل 3)
 (310ش 312 315ش 317ش 318ش 325العريب رسالة لنيل درجة الدكتوراة يف القراءات ص 

هفففف 1269د الفففدري التهفففامى م أ فففد بفففن حممفففد الفففدرو التهفففامى املصفففرية املفففالكى الزهفففرو املتفففوىف وهفففو أ ففف
 (. 1411ح  1/193)احللقات 

ح 1/193هفففف )احللقفففات 1254(سفففلمونة م أ فففد بفففن حممفففد سفففلمونة املصفففري الزهفففري املفففالكى املتفففوىف 4)
1411) 

هفففف 1233صفففري الزهفففري املفففالكي كفففان حيفففا (السفففيد إبفففراهي  العبيفففدي م هفففو الشفففيخ إبفففراهي  العبيفففدي امل5)
 (1/225)احللقات 

(والعمفففففدة الااضفففففل احملقفففففق فريفففففد العصفففففر والوان السفففففيد علفففففى البفففففدري الزهفففففري الشفففففاذا ال فففففدي 6)
هفف( والعمفدة 1199-1099هفف( والعمفدة الااضفل الشفيخ املنفري حممفد بفن حسفن السفمنودي)1199املصري)

لسفيد علفى البفدري فقفد قفرأ علفى احملقفق الشفيخ أ فد البنفا  لفاح  الااضل الشفيخ مصف اى العىيفىيش وأمفا ا
اإلحتففاف  الشففيخ أيب السففعود بففن أيب النففور الففدمياطي والشففيخ أ ففد السففقاطي والشففيخ يوسفف  أفنففدي زادة 
والشفيخ حممفد الزبكفاوي والشفيخ حماففوظ والشفيخ عبفد هللا الشفيماظي املغففريب سفبقت أسفانيد هفؤفء الشففيوخش 

ملنري السمنودي فقد قرأ على كل من م الشفيخ حممفد البقفري والشفيخ الرملفي ش وقفرأ حممفد البقفري وأما السيد ا
 على عبد الر ن اليمع بسنده املعروف وقرأ الرملي على حممد البقري على اليمع فنىل بالك درجة.
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المىىىالكي المقىىىر   (1)المحقىىىق الشىىىيخ عبىىىد الىىىرحمن األجهىىىوري

وهطو  هى(( 1198األزهري األحمدي األشعري الشاذلي الماري )

وهططو عططرأ علططى  (3): الالططيخ أحمططد ال،قططري(2)عططرأ علططى مالططايخ مططنهم

وهطو أخطذ عطن الالطيخ المحطب أ طي  (5()4)الاليخ ع،د الرحمن اليمنطي

وهطو أخطذ عطن الالطيخ الطيين  (6)الجود محمد  ن   راهيم السمديسطي

                                                                                                                                   

ي علفى الشفيخ سفل ان وقرأ الشيخ البنا الدمياطي )لاح  اإلحتاف( والشيخ أيب السعود بن أيب النور الفدمياط
املىاحي  عن الشيخ سي  الدين البصري الاضاا عن شيخ اإلسالم زكراي النصاري عن الشيخ رضفوان العقفم 
عن اإلمام ازىري.وهفاا السفند أرففع مفا وقفع للسفيد البفدري ش وقفد يفروي الفدماطي عفن اخليفاط والشرباملسفي  

 عن اليمع فينىل درجة.

ن حسففففففن بفففففن عمففففففر أبفففففو زيففففففد الجهففففففوري املصفففففرو املففففففالكى املتففففففوىف (الجهفففففورو م عبففففففد الفففففر ن بفففففف1)
هففف ألف  الكتففاخ امللتفاذ يف الربففع الشفواذ وبعففد التلريفرات يف القففراءات العشفر نقلهففا عنفف  1198رجف //17

  لمياه العبيدو.

(والشففففيخ عبففففده الشففففملاعي ش والشففففيخ أ ففففد السففففقاطيش والشففففيخ يوسفففف  أفنففففدي زاده شففففيخ الففففداير 2)
عام إحدو ومخسني وأل  بقلعة مصر وقت قدوم  لللفيف الشفري  ( والشفيخ حممفد الزبكفاوي القس ن ينية )

الشففهري ابزففامع الزهففرش وعلففى الشففيخ عبففد هللا الشففيماظي املغففريب )وقففت رحلتفف  إ  املدينففة املنففورة عففام اثنففني 
 ومخسني ومابة وأل  من اهلملرة(.

 هف .1140الشعري املغريب  ويف بعد (ابن السماح أ د البقري املصري الشافعي الصوىف 3)

 ( وللشيخ اليمع أسانيد أرفعها ما أثبتناه يف الصل  ومثل  يف العلو م4)
 الشيخ اليمع عن الشيخ عبد احلق السنباطي عن أ د بن أسد الميوطي عن اإلمام ابن ازىري.

 ودون  بدرجة م اليمع عن ابن غامن املقدسي عن السنباطي بسنده.
 اليمع عن والده شلاذة عن ال بالوي عن النصاري عن العقم عن اإلمام ابن ازىري. ومثل  م

 وهاه أعلى أسانيده ودوهنا كثري والغاية يف اإلسناد العلو ما أمكن إ  ذلك سبيال.

 هف1050شوال//15هف و ويف 975(عبد الر ن بن شلاذة اليمع املصري الشافعي ولد 5)

 ازود حممد بن إبراهي  السمديسيش أخا القراءة عن رضوان العقم.(مشء الدين احمل  أيب 6)
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هطـ( وهطو أخطذ 852-769) (1)يوسل العق،طيثطوان  ن محمد  ن 

عططن خرصططة المحققططين  وذثوة علمططاء الططدين  وعططدوة السططالكين  

ولسططططططان المتكلمططططططين  وحجططططططة المنططططططاظرين  العرمططططططة الكامطططططط  

النحرير واإلمام الىاط  الك،ير ولي    ر  ياع وشيخ القراء  ر 

ي دفاع  المحدث الىقين المقري  محمد  ن محمطد  طن محمطد الالطافع

 (13.)(2) الجيثي

                                                        

(رضفوان العقفه هففو شفيخ رضففوان بفن حممفد بففن يوسف  زيففن الفدين ابفو نعففي  العقفه القففاهرو ولفد يف رجفف  1)
 هف . 852رج //3هف و ويف 769

 ( وهاا السند أرفع أسانيد الشيخ الجهوري وأسانيد من شيوخ   اآلخرين كالتاام2)
 الشيخ الزبكاوي عن أ د البقري عن اليمع عن السمديسي عن العقم عن ابن ازىري. -
الشففيخ السففقاطي عففن أيب النففور الففدمياطي عففن املىاحففي عففن الاضففاا عففن النصففاري عففن العقففم والنففويري  -

 والقلقيلي عن ابن ازىري
 السند قبل . الشيخ يوس  أفندي زاده عن أ د علي املنصوري عن املىاحي كما يف-
وللشففيخ يوسفف  أفنففدي زاده سففند انزل مففن طريففق والففده حممففد بففن يوسفف  عففن جففده يوسفف  عففن  الشففيخ  -

 جعار الشهري موليا أفندي عن أ د املسري عن ال بالوي عن النصاري عن القلقيلي عن ازىري.
 ناه يف الصل  وهللا أعل  .الشيخ الشملاعي عن حممد البقري عن اليمع مسانيده املختلاة وأرفعها ماأثبت -
 الشيخ حماوظ عن  الرملي عن حممد البقري عن اليمع. -

 وهاه السانيد منتهاها إ  الشيوخ الجالء وه م 
هففف( 857-801وقفرأ الشفيخ أبفو القاسف  حممفد بفن حممفد بففن حممفد العقيلفي النفويري وهفو شفارح طيبفة النشفر )

هففف( والشففهاخ أ ففد بففن بكففر بففن يوسفف  القلقيلففي 856ت والشففيخ الففىين طففاهر بففن حممففد بففن علففي النففويري)
 هف(872-808هف( والشيخ الشهاخ أ د بن أسد الميوطي )856-757املعروف ابإلسكندرية)

 قرأوا على وشيخ القراء احملدث الاقي  املقريش حممد بن حممد بن حممد الشافعي ازىريش
شففيخ عبفد هللا الشفيماظي املغففريب ففال ميفر سففنده أمفا الشفيخ الجهفوري عففن الرملفي عفن حممففد البقفري عفن ال -

 اببن ازىري بل هو كاآل م 
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 وقال ابن الجزري في إسناد  إلى القراء الثالثة : 

 إسناد قراءة اإلمام أبي جعفر : 

عطرأت  هطا  : وعطاى ا طن الجطيثيالراوي األول:  ابن وردان

أ ي ع،د   محمد  ن ع،طد الطرحمن  طن علطي -1القرآن على اإلمام 

أ طي ع،طد   -2النحوي وأخ،ر ي أ ن عطرأ القطرآن كلطن علطى اإلمطام 

محمد  ن أحمد  ن ع،د الاالي المصري عاى: عرأت  ها القرآن كلن 

الكماى   راهيم  ن أحمد  ن فاثس التميمي عاى: عطرأت  هطا -3على 

أ ططي -5أ ططي الططيمن الكنططدي عططاى: عططرات  هططا علططى اإلمططام -4علططى 

منصوث محمد  ن ع،د المل   ن الحسن  ن خيرون ال،غدادي  عاى: 

أ طي القاسطم ع،طد السطيد  طن عتطاذ المقطرئ عططاى: -6عطرأت  هطا علطى 

ا ن -8أ ي  كر  ن هاثون وعاى: عرأت  ها على -7عرأت  ها على 

 )وبين ابن الجزري وابن وردان ثمانية(وثدان.

عطرأت  هطا القطرآن  : وعطاى ا طن الجطيثيالراوي الثاني: ابن جماز 

 أ ي ع،د   محمطد  طن ع،طد الطرحمن الحنىطي وعطرأ  هطا-1كلن على 

أ طي -3محمد  طن أحمطد الصطا   وعطرأ  هطا علطى -2القرآن كلن على 

أ ي اليمن الكندي وعرأ  ها على -4 سحاق  ن فاثس وعرأ  ها على 

أ طي ططاهر أحمطد  طن ع،طد -6س،ا الاياط وعرأ  ها على األستاذ -5

أ طططي الحسطططن  طططن أ طططي الىضططط  -7   طططن سطططواث وعطططرأ  هطططا علطططى 

                                                                                                                                   

عن عبد اخلالق الشيماظي عن شيخ اإلسالم عبد هللا الرسف ي اهلب في )لفاح  الوقفاف( عفن حممفد بفن أ فد 
عبفد العثماين املكناسي عن أيب عبد هللا الصفغري  عفن أيب احلسفن الفوهري عفن أيب وكيفل مبمفون القخفار عفن أيب 

هللا حممد بن حمللون عن أيب بكر أ د بن أيب عرة عن أ فد بفن أيب عفرة عفن اإلمفام أيب عمفرو الفداين. وهفاا 
 السند انزل مقارنة ابلسند املار على ابن ازىري.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 د. محمود حسن أوهاج  حجة االعتماد على تواتر اإلسناد في القرآن والقراءات

 

 م2009هـ / 1430العدد الثالث      مجلة كلية القرآن الكريم

 
 

97 

محمطططد  طططن ع،طططد    طططن  أ طططي  كطططر-8الالطططرمقا ي وعطططرأ  هطططا علطططى 

ا طي عمطر محمطد  طن أحمطد -9المرايان األصىها ي وعرأ  هطا علطى 

محمططد  ططن جعىططر  ططن -10 ططن عمططر الارعططي وعططرأ  هططا علططى خالططن 

أ ي ع،د   محمد  ن أحمد -11محمود  ن االشنا ي وعرأ  ها على 

أ طي  كطر -12 ن الحسن الثقىي المعروم  الكسا ي وعرأ  هطا علطى 

-13   ن شاكر الصطيرفي الرملطي وعطرأ  هطا علطى محمد  ن ع،د 

-14أ ي الع،اس أحمد  ن سه  المعروم  الفيطان وعطرأ  هطا علطى 

أ طي -15أ ي عمران موسى  ن ع،د الرحمن ال،ياا وعرأ  ها علطى 

ع،د   محمد  ن عيسى  ن   راهيم  ن ثاين األص،ها ي وعرأ  ها 

ع،د    ن عيطاش أ ي أيوذ سليمان  ن داود  ن علي  ن -16على 

أ ططي  سططحاق  سططماعي   ططن -17الهاشططمي ال،غططدادي وعططرأ  هططا علططى 

جعىر  ن أ ي كثير المد ي  وعرأ  هطا علطى أ طي الر يط  سطليمان  طن 

)وبىىين ابىن الجىىزري وابىىن جمىىاز ثمانيىىة مسطلم  ططن جمططاا اليهططري

 . عشر(

  أبىىوجعفر-1وقىرأ ابىن جمىاز وابىن وردان علىى أبىي جعفىر 

ع المايومي كان تا عيطا ك،يطر القطدث ا تهطت  ليطن هو يييد  ن القعقا

ث اسة القراء  المدينة وكان يقر طن فطي مدينطة ثسطوى   صطلى   

علين وسلم سنة ثرث وستين وعاى يحيى  ن معطين: كطان  مطام أهط  

اما ططن ومسططحت أم سططلمة اوج الن،ططي صططلى   عليططن وسططلم علططى 

وقدمىه عبىد هللا ثأسن صغيرا ودعت لطن  ال،ركطة وكطان شطيخ  طاف  

فصطلى  النطاس عطاى  طاف : لمطا غسط  أ طو جعىطر  بن عمر في الكعبة

  روا ما  ين  حرل  لطى فطؤادل وجطدوا شطيئا مثط  وثعطة المصطحل 

فما ش  أحد ممن حضرل أن ذل   وث القرآن وثؤي في المنام  عد 

وكىىل مىىن قىىرأ قراءتىىي أن هللا قىىد  ي"أبشىىروا أصىىحابوفاتططن فقططاى: 

ع،طد    ططن -2عطرأ علططى مطوالل م دعىوتي"  غفىر لهىم وأجىاب فىىيه
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عيطاش  طن أ طي ث يعطة المايومططي وعلطى ع،طد   ع،طاس الهاشططمي 

أ طي المنطذث أ طي  طن -3وعلى أ ي هريرة وعرأ هؤالء الثرثة علطى 

ايطد  طن ثا طت -3أ و هريرة وا ن ع،اس أيضا علطى -2وعرأ   كعب

)وبين سلم على الن،ي   صلى   علين و وعرأ ايد وأ ي  ن كعب

فبيننىا وبىين النبىي   أبي جعفر والنبي صلى هللا عليه وسلم ثالثة(

  صىىلى هللا عليىىه وسىىلم فىىي روايىىة ابىىن وردان اثنىىان وعشىىرون

وبيننا وبين النبي صلى هللا عليه وسلم في رواية ابن جماز اثنان 

 .وثالثون

 إسناد قراءة اإلمام يعقوب:

رأت  هطا القطرآن كلطن عط وعاى ا طن الجطيثيالراوي األول: رويس: 

اإلمام أ ي محمد ع،د الرحمن  ن أحمد  طن أحمطد  طن أحمطد -1على 

اإلمطام -2 ن على ال،غدادي وأخ،ر ي أ ن عرأ  هطا القطرآن كلطن علطى 

  طراهيم  طن أحمطد -3التقي محمد  ن أحمد المصري وعرأ  ها على 

ع،طد -5ايد  ن الحسن وعرأ  ها علطى -4اإلسكندثي وعرأ  ها على 

األسطتاذ أ طي العطي القر سطي -6ن علي ال،غدادي وعرأ  ها على    

أ طي علطي الحسطن  طن القاسطم الواسطفي وعطرأ  هطا -7وعرأ  ها على 

-10الناططاس وعططرأ  هططا علططى -9الحمططامي وعططرأ  هططا علططى -8علططى 

)وبىىين ابىىن يعقططوذ-12ثويططس وعططرأ علططى -11التمططاث وعططرأ علططى 

 .الجزري ويعقوب اثنا عشر(

عططرأت  هطا القططرآن كلططن  وعططاى ا طن الجططيثيوح: الىراوي الثىىاني: ر

محمد  ن أحمد  القاهرة المحروسطة واخ،ر طي أ طن عطرأ  هطا -1على 

-3اإلمطام أ طي ع،طد   الصطا غ وعطرأ  هطا علطى  -2القرآن كلن على

-5ايد  ن الحسن وعرأ  ها على -4 سحاق الدمالقي وعرأ  ها على 

ا ن سواث وعطرأ  األستاذ أ ي طاهر-6محمد  ن علي وعرأ  ها على 

أ ي القاسم المسافر  طن أ طي الفيطب  طن ع،طاد ال،صطري -7 ها على 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 د. محمود حسن أوهاج  حجة االعتماد على تواتر اإلسناد في القرآن والقراءات

 

 م2009هـ / 1430العدد الثالث      مجلة كلية القرآن الكريم

 
 

99 

أ ططي الع،ططاس -9علططي  ططن خالططتام وعططرأ  هططا علططى -8وعططرأ  هططا علططى 

ثوح وعطرأ -11ا ن وهب وعرأ  ها علطى -10التيمي وعرأ  ها على 

 .)وبين ابن الجزري ويعقوب اثنا عشر(يعقوذ-12 ها على 

وذ  ططن  سططحاق  ططن ايططد  ططن ع،ططد   هططو أ ططو محمططد يعقطط ويعقىىوب:

الحضطرمي مطوالهم ال،صطري كطان  مامطا ك،يطرا عالمطا صطالحا دينطا 

ا تهت  لين ث اسة القراءة  عد أ ي عمرو وكان  مام جام  ال،صطرة 

مدة سنين عاى أ و حاتم السجستا ي: هو أعلم مطن ثأيطت  طالحروم 

ي أ ط-1والارم في القرآن وعللن ومطذاهب النحطو وهطو عطرأ علطى 

المنذث سرم أ ي سطليمان الفويط  وعلطى شطهاذ  طن شطر ىة وعلطى 

مهدي  ن ميمو ة وعلى جعىر  ن ح،ان العفاثدي وعي  علطى أ طي 

عاصم  ن أ ي النجود وأ ي عمطرو -2عمرو  ىسن وعرأ سرم على 

مطروان  طن موسطى األعطوث -2وسندهم معروم وعرأ شهاذ علطى 

عاصطم  طن أ طي -3أ طي عمطرو  سطندل  وعلطى -3وعرأ مروان على 

الصططط،اح الجحطططدثي علطططى الحسطططن ال،صطططري وعلطططى أ طططي العاليطططة 

أمير المؤمنين عمر بىن الخطىاب ر ىي هللا عنىه -4الر احي على 

وعطططرأ الجحطططدثي علطططى علىىىى رسىىىول هللا صىىىلى هللا عليىىىه وسىىىلم، 

سليمان  ن عتادة وعرأ سليمان على ا ن ع،اس. ثطي   عنن على 

مهدي على شطعيب  طن الح،حطاذ (  وعرأ 4أ ي. ثطي   عنهما )

وعطرأ علططى أ ططي العاليططة الر ططاحي وعططرأ علططى أ ططي وايططد ثطططي   

(  وعططرأ أ وثجططاء األشطهب علططى أ ططي ثجطاء عمططران  ططن 4عنهمطا )

ثططي   عنطن وقرأ على أبي موسى األشىعري ملحان العفاثدي 

وقرأ على رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم)وبين يعقىوب والنبىي 

وبيننىا وبىىين النبىي صىلى هللا عليىىه   ه وسىىلم ثالثىة(صىلى هللا عليى

 وسلم في قراءة يعقوب ستة وعشرون.

 إسناد قراءة اإلمام خلف العاشر:
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عرأت  هطا القطرآن كلطن  : وعاى ا ن الجيثيالراوي األول: إسحاق 

أ ي ع،د   الحنىي وأ طي محمطد الالطافعي -1على ك  من الالياين 

أ ي ع،د   محمد  طن أحمطد -2 المصريين وعرأ ك  منهما  ها على

الكمطاى  طن فطاثس وعطرأ -3 ن ع،د الاالي المصري وعرأ  ها على 

أ طي القاسطم وعطرأ  هطا -5ايد  ن الحسن وعرأ  هطا علطى -4 ها على 

أ طي -6ه،ة    ن أحمد الف،طري ال،غطدادي وعطرأ  هطا علطى -6على 

ن أ ي الحسي-7 كر محمد  ن على  ن موسى الاياط وعرأ  ها على 

ا طن أ طي عمطر الفوسطي وعطرأ  هطا -8السوسنجردي وعرأ  ها علطى 

أ ططي يعقططوذ  سططحاق  ططن   ططراهيم  ططن عثمططان  ططن ع،ططد    -9علططى 

 )وبين ابن الجزري وإسحاق تسعة(الوثاق ال،غدادي 

عرأت  ها القطرآن كلطن  : وعاى ا ن الجيثيالراوي الثاني: إدريس 

الواسفي وأخ،ر ي الاليخ أ ي محمد ع،د الرحمن  ن أحمد -1على 

محمد  ن ع،طد الاطالي المعطد ى وعطرأ -2أ ن عرأ  ها القرآن كلن على 

أ طي الطيمن الكنطدي -4  راهيم  ن أحمطد وعطرأ  هطا علطى -3 ها على 

محمد س،ا الاياط وعاى: عرأت  ها القرآن من أولن  لى -5عن أ ي 

آخرل على اإلمامين الالريل أ ي الىض  ع،د القاهر  ن ع،د السرم 

فأمىىا -6ع،اسططي وأ ططي المعططالي ثا ططت  ططن  الططر  ططن   ططراهيم ال،قططاى:ال

أ ي ع،د   الكاثايني وعرأ على -7فأخ،ر ا أ ن عرأ على  الشريف

اإلمططام أ ططي الع،ططاس أحمططد  ططن سططعيد  ططن جعىططر المفططوعي وعططرأ -8

-6أ ي الحسطن  دثيطس  طن ع،طد الكطريم الحطداد. -9المفوعي على 

اإلمطام علطي القاططي -7أ  ها علطى فأخ،ر ا أ ن عر وأما أبو المعالي

أ ي العرء محمد  طن علطي يعقطوذ الواسطفي  وعطرأ الواسطفي  هطا 

اإلمام أ ي  كر أحمطد  طن جعىطر  طن حمطدان  طن -8من الكتاذ على 

أ ي الحسطن  دثيطس  طن ع،طد -9مال  القفيعي. وعرأ القفيعي على 

وقىرأ إسىحاق . )وبين ابن الجزري وإسحاق تسىعة(الكريم الحداد 
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هو أ و محمد  خلل  ن هالام  ن خلف العاشر: و-1ريس على وإد

ثعلططب ال،ططياث  كططان  مامططا ثقططة عالمططا حىططظ القططرآن وهططو ا ططن عالططر 

سليم صاحب حمية كما تقدم  وعلطى يعقطوذ  طن -2سنين عرأ على 

خليىة األعالى صاحب أ ي  كر  وعلى أ ي ايد  ن سعيد  ن أوس 

أ ططو -2وعططرأ  األ صطاثي صططاحب المىضطط  الضطط،ي وأ ان العفططاث 

عاصم الكوفي وتقدم سندل  لى ثسوى -3 كر والمىض  وأ ان على 

)وبىين خلىف والنبىي صىلى هللا عليىه ( 2  صطلى   عليطن وسطلم)

وسلم أربعة(، وبيننا وبين النبي صلى هللا عليىه وسىلم فىي قىراءة 

 خلف أربعة وعشرون.
يطة ثوا (1)فهذل  عض األسا يد التي أدت  لينا هذل الروايطات 

وتروة وغير ذل  من األسا يد المذكوثة في النالر وأوصين  تقوى 

  تعالى وأن ال ينسا ي مطن صطالح دعواتطن فطي خلواتطن وجلواتطن  

وأخبرتىىه وأجزتىىه أن يقىىرأ  قىىراءة وروايىىة ووجهىىا، يسىىر هللا لىىه 

الشىيخ/أمين بىن محمىد بىن   الفقير إلى هللا تعالى  أمر  وسهله له

لن   الجنة  الىاعة الماتطاث وعاملطن  لفىطن   أدخإبراهيم الماري

وكرمن مصليا مسلما حامدا مستغىرا مهلر مك،را والحمطد هلل ختطام 

والصرة والسرم على خير األ ام سيد ا محمد صلى   علين على 

آلطن وصطح،ن السططادة الكطرام  وتمططت  جطااة الططدثة  حمطد   وعو ططن 

ا يطوم األحطد ثرثطة مطن وحسن توفيقن وعد كان الىطراغ مطن تحريرهط

ـنة من الهجرة الن،وية على صاح،ها 1414شهرثمضان الم،اثكسـ

 أفض  الصرة وأاكى التحية. 

                                                        

( واحلمفد هلل قففد اسففتكملت كلهففا يف اهلففامل بكففل ال فر  الصففليلة وهللا املوفففقش اللهفف  لففل علففى سففيدان 1)
مففي الواخش احلبيفف  الوحففد السففراج املنففري عففدد خلقففك ورضففاء ناسففك وزنففة عرشففك ومففداد  حممففد النففم ال

 كلما ك وعلى آل  وللب  وسل  .
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 المبحث السادس:

 في القرآن والقراءات جهود أهل السودان 
لقد وص  اإلسرم والقرآن  لى السودان منذ القرن األوى 

شأن  الهجري  وظ  المسلمون ينتالرون ويتكاثرون  ومضى
 (1)اإلسرم والقرآن في  رد ا  فأ الئت المساجد وألحقت الاروي

 ها لتعليم القرآن الكريم  وأطحت الاروي في تقدم مستمر  
تؤدي ثسالتها  حتى أص،حت مدن عرآ ية ك،يرة يقوم عليها 

ك،يرة من الداثسين  الايرون من أه  السودان  وتستوعب أعدادا  
  فارجت الحى ة والعلماء أجياال والداثسات ينهلون من معينها

 عد أجياى ليواصلوا مسيرة الجهد في القرآن الكريم  يقوى فيها 
:  وكان المسيد هو (2)األستاذ الدكتوث يوسل الاليىة أ و  كر

                                                        

( اخللوة  سمية خالفة مهفل السفودان و عفع مقفر  علفي  القفرآن الكفرميش و سفمى يف العفامل اإلسفالمي ممسفاء 1)
آن الكرميش وكانت  سفمى يف النفدلء حمضفرة وععهفا خمتلاةمنهام الكتاخش املدرسة القرآنية ش مراكىحتايق القر 

 حماضرش كما يف قول اإلمام بن حىمم
 منففاي يف الدنيا علفوم أبثها      وأنشفرها يف كل بففاد وحاضر

 رفيت      ناسى رجال ذكرهفا يف احملاضفدعاء إ  القفرآن والسنة ال
 ( 13)انظر اخللوة والعودة احللوة ص

لدكتور يوس  اخللياة أبوبكر العامل العالمة العامل القفدوة ش بفدأ  عليمف  ابخللفوة فمعهفد أم (شيخنا الستاذ ا2)
دمان العلمي الوسط والثانوي ش  عليمف  ازفامعي جامعفة القفاهرة و عليمف  ففو  ازامعي)املاجسفتري والفدكتوراة( 

شففر يف إجنلرتا.وعمففل معلمففا يف جامعففة عففني مشففء والقففاهرة ومتشففملان يف أمريكففا ش أدينففربا يف اسففكتالندا ومانت
املدارف التانوية السودانية وأمينا عاما زامعة أم درمان اإلسالمية ش وأستاذا مشفاركا يف جامعفة اإلمفام حممفد بفن 
سففعود اإلسففالمية ابلسففعوديةش ووكففيال   وزيففرا للشففؤن الدينيففةش وخبففريا مبنظمففة الثقافففة والرتبيففة والعلففوم ش أسففتاذ 

 ألوات القرآن كي  نتعلمها ونعلمها(نقالً عن ا)مبعهد اخلرطوم الدو 
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ال،وتقة التى ا صهرت فيها المجتمعات المحلية المت،اينة فى ثقافتها 
ا ت الالوة هى ولغاتها وعاداتها وتقاليدها وعقا دها وعيمها وك

األساس فى تنالئة األجياى السودا ية طواى القرون الماطية 
وكا ت وما تياى هى األساس ومكان التعليم الذى يستمر من المهد 
 لى اللحد أو التعليم  مدى الحياة ال تعرم عيدا لرلتحاق  ها فتق،  
الصغير والك،ير وتق،  فى ك  األوعات ال تعرم حدا لعدد 

   ويقوى (1)ا وال تعرم عددا من السنوات لل،قاء فيهاالملتحقين  ه
: وهلل تعالى الىض  والمنة (2)األستاذ الدكتوث أحمد على اإلمام 

على حسن ال،داية  المسيد حيث تعلم الترميذ القراءة  والكتا ة 
وحى وا عدثا من القرآن الكريم وث ما  لغوا  ن الاتم األوى ثم 

ان ذل  سر  جاحهم فيها وعوتهم أيضا التحقوا من  عد  المداثس فك
وذل  مما عصمهم من فتنة االستاراذ  االستعماث  ومن واالل  
 ذ حىظ القرآن  اشئتنا من  غراءات الداعين لر ىصام عن 

  .(3)األصوى العاصمة

                                                        

 ..46(اخللوة والعودة احللوة ص 1)

(شيخنا الستاذ الدكتور أ د علي اإلمام العامل العالمة العامل القدوةش بفدأ مسفري    افق القفرآن الكفرمي يف 2)
الاقف  واللغفة العربيفة شودرف  اخللوة وزاد على ذلك عع  للقراءات العشر املتوا رة .و انل على يد والده علفوم

يف معهفففد دنقفففال العلمفففي ومعهفففد أم درمفففان العلمفففي وجامعفففة أم درمفففان اإلسفففالمية كليفففة الدراسفففات اإلسفففالمية 
مش والدراسات العليا يف جامعة أدنربة ابململكة املتلدةش وحصل على الدكتوراة يف علو م القفرآنش وهيفأ 1971

جنليىيففة والسففواحلية عمففل ابلتففدريء يف السففودان وخارجفف  شففغل منصفف  هللا لفف  إ قففان لغففات ثففالث العربيففة واإل
المني العام هليئة علماء السودانش ومديرجامعة القرآن والعلوم اإلسالميةش ومستشفار لفربيء ازمهوريفة لشفئون 
  التأليل والتخ يط افسرتا يمليش ومنال  قيادية أخروش وربيسا ملء جامعفة القفرآن والعلفوم اإلسفالميةشول

ح لاهففف  القفففرآن م التوفيفففق بفففني القفففراءات يف القفففرآن يمؤلافففات كثفففرية يف  اسفففري القفففرآن الكفففرمي  منهفففام مافففا 
 (2/662الكرمي)موسوعة أهل الاكر ابلسودان

 ..46(اخللوة والعودة احللوة ص 3)
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ثواية وثش عن  اف  الروايات السائدة في السودان وهى:

، ل،صريالمد ي  وثواية أ ي عمر الدوثى عن أ ي عمرو ا

وثواية حىص عن عاصم الكوفي  وهناك مؤسسات أخرى في 

 رد ا لها جهود مقدثة في  الر القرآن الكريم وعلومن كجمعية 

القرآن الكريم والمداثس القرآ ية وحلقات المساجد وغيرها من 

جهود المالصين من أه  السودان  وعروة على ذل  فإن الدولة 

نوية يتنافس فيها حى ة شجعت الاروى وثصدت جا ية ك،رى س

القرآن الكريم من جمي  أ حاء السودان  وهناك توجيهات ث اسية 

 1 رعم ق ج /م ت/ أ/ (1)لتكريم حافظ القرآن الكريم  افاذ

هـ الموافي 1422ثجب /10 تاثيخ  1/1أ//51مكرث: 

م موجن  لى السادة الوالة لوط  هذل التوجيهات 27/9/2001

ة حى ة القرآن الكريم معاملة خريجى موط  التنىيذ : منها معامل

ا الئت  يضا  أالجامعات فيما ياص  الرواتب وشروط الادمة  و

لادمة القرآن : المعاهد العلمية  ومعاهد القرآن الكريم والدثاسات 

اذ عاإلسرمية  ومعاهد القراءات  ومعاهد  عداد الحى ة الستي

أ الئت الاروى من حى ة القرآن الكريم وغيرهم  كما  يخريج

  كلية القرآن الكريم وتضم عسمي القراءات والدثاسات اإلسرمية 

تفوثت الكلية  لى جامعة للقرآن  يوفى  طاث ثوثة التعليم العال

الكريم والعلوم اإلسرمية والتي تضم  اإلطافة  لى كلية القرآن 

الكريم : كلية الالريعة   و كلية اللغة العر ية   و كلية الدعوة 

  وكلية الدثاسات  و كلية االعتصاد والعلوم اإلداثيةواإلعرم  

العليا وال،حث العلمي  واحتىلت كلية القرآن الكريم  مروث خمسة 

م في عهد مدير الجامعة 2007وعالرين عاما على تأسيسها 

                                                        

 131( انظر اخللوة والعودة احللوة ص 1)
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الحالي األستاذ الدكتوث/ سليمان عثمان محمد وهو في خدمة 

وسدد خفال   الجامعة في تىان و كران ذات حى ن   وثعال

وتواص  الجامعة ثسالتها الم،اثكة  إذن   تعالى  لى أن يرث 

   األثض ومن عليها. 
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 خالصة البحث:

جم  القرآن في امن الن،ي صلى   علين وسلم وذل   أوال:

 لمقصدين.

كتا ة اآليات وترتي،ها ووطعها فى مكا ها الااص  المقاد األول:

 ها  ين عسب وع ام وحجاثة وثعاع. ولكنها مىرعة في كتا ت

ايادة توثيي القرآن و ن كان التعوي  على الحىظ  المقاد الثانى:

 واالست هاث.

جم  القرآن فى امن خليىة ثسوى   صلى   علين وسلم  ثانيا:

 إشاثة من أمير المؤمنين عمر  ن الافاذ ثطى   عنهما 

 وذل  لمقصدين.

وكتا تن فى صحل مرتب اآليات  ق  القرآن  المقاد األول:

 على ما لم تنسخ تروتن مستوثقا  التواتر واإلجماع. مقتصرا  

تسجي  القرآن وتقييدل  الكتا ة مجموعا مرت،ا  المقاد الثانى:

منن  موت حى ة القرآن من أصحاذ ثسوى    يءخالية ذهاذ ش

 صلى   علين وسلم .

 يعثمان  ن عىان ثط امن الاليىة الراشد يجم  القرآن ف ثالثا:

   عنن وذل  لمقصدين.

 ق  ما فى تل  الصحل فى مصحل واحد  مام  المقاد األول:

واستنساخ مصاحل منن ترس   لى اآلفاق اإلسرمية مرح ا فيها 

 تل  المقاصد السا ي ذكرها.

 طىاء الىتنة التى ظهرت  ين المسلمين حين  المقاد الثانى:

الكريم وجم  شملهم وتوحيد كلمتهم  اختلىوا فى عراءات القرآن

 والمحاف ة على كتاذ   من التغيير والت،دي .
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توثيي  سناد القراءات العالر التى أدت  لى أساتذة القراءات  رابعا:

 –كلية القرآن الكريم–في جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسرمية 

 عسم القراءات وعلوم القرآن الكريم.

الجهود التي عام  ها السودا يون في خدمة اإلشاثة  لى  خامسا:

القرآن الكريم على مر التاثيخ للحىاظ على كتاذ   و كرام عرا ن 

 وحى تن.
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 الماادر والمراجع:

 القرآن الكريم.

تأليل  إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: .1

العرمة الاليخ شهاذ الدين أحمد  ن محمد ع،د الغنى الدمياطى 

الاليخ أ س مهرة.  نهـ( وط  حواشي1117لالهير  ال،نا )ت ا

 مكة المكرمة. –تواي  مكت،ة أحمد ال،اا 

: تأليل شيخ االسرم جرى الدين اإلتقان فى علوم القرآن .2

السيوطى الالافعى  و الهامش  عجاا القرآن تأليل القاطي 

 ل،نان. – يروت  –أ ي  كر ال،اعر ي المكت،ة الثقافية 

تأليل الدكتوث الجيلى  القراء فى الوقف واالبتداء: أثر اختالف .3

على أحمد أستاذ القراءات والتجويد  جامعة اإلماثات العر ية 

 اإلماثات.-د ي -داث القلم للنالر والتواي  –المتحدة 

لإلمام أ ي اكريا يحي  ن شرم الدين النووي تحقيي األذكار  .4

 قاهرة.طن ع،د الرؤم سعد مكت،ة الصىا ميدان األاهر  ال

تأليل د/ياسر  أسانيد القراءات القرآنية في العالم العربي .5

 2006  راهيم يوسل الميثوعي الكويتي

-لعيالدين  ن األثير    يروت أسد اللابة فى معرفة الاحابة: .6

 ل،نان

تأليل شهاذ الدين  ن أ ي اإلصابة فى تمييز الاحابة : .7

 الىض  أحمد  ن على  ن محمد  ن محمد  ن على الكنا ى

 – 772العسقر ى المصرى الالافعي المعروم  ا ن حجر )

 هـ(.852

 عداد األستاذ الدكتوث  أصوات القرآن كيف نتعلمها ونعلمها: .8

م داث 1994 -1414الف،عة الثا ية  –يوسل الاليىة ا و  كر 

 المركي اإلسرمى األفريقى للف،اعة.
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 ال ي جعىر أحمد  ن ال،اذش )ت اإلقناع فى القراءات السبع: .9

 هـ.1403هـهـ( تحقيي ع،د العييي عفامش الف،عة األولى 540

شرح  اإليضاح على متن الدرة فى القراءات الثالث: .10

هـ( تحقيي ع،د الرااق على   راهيم  848الي يدي اليمنى )ت 

المدينة المنوثة. تحيير التيسير فى  –مفا   الجامعة اإلسرمية 

 هـ(.833القراءات العالر : ال ن الجيثي )

تأليل االمام أ ي عمرو  تيسير فى القراءات السبع:ال .11

 م1930مف،عة الدولة .  –عثمان  ن سعيد الدا ي استن،وى 

 للحافظ ا ن حجر العسقر ى . تقريب التهذيب: .12

تهذيب الكماى فى أسماء الرجاى: جماى الدين  ن الحجاج   .13

مؤسسة  -هـ( تحقيي د/ الاث عواد732 -654يوسل الميي )

 م.1989 -1409الف،عة الثالثة   يروت -الرسالة

تأليل األستاذ الدكتوث أحمدعلي  الخلوة والعودة الحلوة: .14

 اإلمام شركة مفا   السودان للعملة المحدودة الارطوم. 

 دليل الحيران شرح مورد الظمآن فى رسم و بط القرآن: .15

تأليل الاراا أ ي ع،د   محمد  ن محمد  ن محمد  ن   راهيم 

مف،عة داثالقرآن ميدان  -د الىتاح القاطيالالريالى تحقي ع،

 القاهرة. –األاهر 

تأليل أ ي  سرا  القار  المبتد  تذكار المقر  المنتهى: .16

القاسم على  ن عثمان  ن محمد  ن أحمد  ن الحسن المعروم 

هـ( وهو شرح  801 ن القاصح العذثى ال،غدادى )ت ا 

 –مية الالاط،ية تحقيي ع،د القادث شاهين  داث الكتب العل

 ل،نان. – يروت 

: تأليل على رسم و بط الكتاب المبين يسمير الطالبين ف .17

محمد الض،اع مالياة المقاثئ المصرية ثاجعن الاليخ محمد 
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على خلل الحسينى شيخ القراء والمقاثئ المصرية  الف،عة 

 م المكت،ة األاهرية للتراث. 1999 -هـ 1420األولى  

د  ن أحمد  ن عثمان شمس الدين محم سير أعالم النبالء: .18

 -هـ 1349الذه،ي  مؤسسة الرسالة  يروت الف،عة األولى 

 م1979

تأليل الدكتوثمحمد ح،ش  الشامل فى القراءات المتواترة: .19

  يروت. –داث الكلم الفيب دمالي 

تواي  للداث السودا ية للكتب .الناشر :  صحيح البخارى: .20

 داث الحديث   القاهرة.

مناه  العرفان  يروت الناشر مؤسسة  صحيح مسلم: .21

 دمالي. –تواي  مكت،ة الغيالى 

الطبقات الكبرى المسماة بلواقح األنوار في طبقات  .22

تأليل أ ي المواهب ع،د الوهاذ  ن أحمد  ن علي  األخيار:

األ صاثي الالافعي المصري المعوم  الالعرا ي الف،عة 

 ل،نان-م  داث الجي   يروت1988هـ 1408األولى

تأليل أ/لؤي  اية حفص المنتشرةالطرق المعتبرة لرو .23

 2006محمد ع،يصي علي الالريل.

غاية النهاية فى ط،قات القراء: محمد  ن محمد  ن محمد  ن  .24

ل،نان  الف،عة األولى  – يروت  –ب العلمية تالجيثي. داث الك

 م.1933

أل ى  كر  ن مهران  اللاية فى القراءات العشر: .25

لجن،اا ط،  فى هـ( تحقيي محمد غياث ا381النيسا وثي )ت 

 هـ.1405الرياض شركة الع،يكان  الف،عة األولى 

تأليل للاليخ ع،د الىتاح القاطي فى  الكتابة العربية: .26

 م. 1951 -هـ 1371عام
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كتاب الكشف عن وجو  القراءات السبع وعللها  .27

 355لمؤلىن أ ي محمد مكى  ن أ ي طالب القيسى) وحججها:

مؤسسة  –ان هـ( تحقيي الدكتوث محى الدين ثمض437 –

 الرسالة.

تأليل أ ي  كر ع،د    ن أ ي داود  كتاب المااحف: .28

 -داث الكتب العلمية  يروت -سليمان  ن األشعث السجستا ى

 م,1985 –هـ 1405الف،عة األولى  -ل،نان

: لإلمام الالاط،ى فى عد اآلي حققن محمد متن ناظمة الزهر .29

،عة صادق عمحاوي. المدثس  قسم القراءات  مكت،ة ومف

 محمد على ص،يح وأوالدل  ميدان األاهر  مصر.

للاليخ ع،د  مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآن: .30

الرااق على   راهيم المدثس  كلية القرآن الكريم  الجامعة 

  يروت. -صيدا -المكت،ة العصرية  اإلسرمية  المدينة المنوثة 

تاليل  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعاار: .31

 -673س الدين  ن ع،د   محمد  ن أحمد عثمان الذه،ى )شم

هـ( حققن  الاث عواد وشعيب االث اؤوط وصالح مهدى   748

 م مؤسسة الرسالة  يروت.1988-هـ 1408الف،عة الثا ية 

تأليل العرمة الاليخ  مناهل العرفان فى علوم القرآن: .32

محمد ع،د الع يم اليثعا ى حققن ها ى الحاج   المكت،ة 

 سيد ا الحسين. –أمام ال،اذ االخضر –توفيقية ال

المجلس القومي للذكر  موسوعة أهل الذكر بالسودان: .33

والذاكرين مفا   السودان للعملة المحدودة 

 م2004هـ1425الارطوم.

النجوم الطوالع على الدر اللوامع فى أصل مقرأ اإلمام  .34

ياث للعرمة الاليخ   راهيم الماثغنى المىتى المالكى  الد نافع
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 -1419المصرية  داث الىكر للف،اعة والنالر والتواي  

 م.1998

للحافظ أ ي الاير محمد  ن  النشر فى القراءات العشر .35

هـ( داث الكتب 833محمد الدمالقى الالهير ا ن الجيثي )

 العلمية   يروت  ل،نان,

 – 608ال ن خلكان ) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: .36

  يروت ل،نان. –ان ع،د القدوس ( تحقيي الدكتوث  حس681
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