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 (1 ) 

اكتسبت كثير من اآلراء واألفكار ووجهات النظر قداسة حصينة؛ باعتبارها نصوصا تراثيةة  دتت فةب ب ة  

لمحاولين تجاوز هةه  الحصةانة إلةى درصةلة التجهيةت والت واةة  والرمةب بالجهالةة  وربمةا األحيان إلى اإللقاء با

وصلت فب دزمنة ما إلى اإلقصاء نهائيا خارج منظومة األمة اإلسالمية  باتهام هه  المحاوالت النقديةة ودصةحابها 

 بالزندقة تارة  وبالكلر تارات دخرى.

ت دزمةة م رفيةة  وتتوسةت الةوعب بأهميةة إعةاتة قةراءة إعاتة قراءة التراث تتأسس علةى العة ور بوجةو

التراث  باعتبار  الملهم األول إليجات الحلول لكافة األزمات التب ت ص الوجةدان اإلنسةانب ومتولباتةل الم رفيةة  

كما دنل من المهم اليقين بأن هه  المراج ات النقدية للتراث ال تقتصر علةى التةراث ال ربةب واإلسةالمب وحةد  

حالة تاري ية مهمة تمر بها دمم األرض جمي ا  فاالنلتاح الرهيب الهي ي يعل ال الم اآلن  سةم  بتةداول  ولكنها

الم رفة اإلنسانية بال حدوت  وبةال رةرو   ف ةال عةن االختيةار  وفة  ال ةواتيم المحرمةة  وانتهةات المقدسةات 

لقةراءات النمويةة السةائدة  وهةو فةب هةه  لقةراءة ماةايرة ل -تقريبةا  -التراثية  ودصب  ال الم اإلنسةانب جةاهزا 

القراءات الجديدة إما مؤكدا على السابق  وإما م يلا إليل  وإما م اللا وم يدا صياغة المقوالت التراثية  وهو ما 

يؤتي إلى "إنتاج م رفة جديدة بالنص المقةروء سةواء كةان هةها الةنص نصةا دتبيةا دو فلسةليا دو تينيةا دو نقةديا دو 

 .([1])"سياسيا...إلخ
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وتأسيسا على دن الموقف من التراث ال ي نب الموقف مةن الهويةة  دو التةاريخ  دو المابةب بكةت دب ةات   

نحو إعاتة قةراءة النصةو   موقف من الواقع والحابر  فإن هه  الدراسة / القراءة تنحو -فب الحقيقة  -وإنما هو 

التب مارست )نقد القراءات(  خاصة فب التراث النحوي  التب وصةلت إلةى ترجةة التصةري  بةالقول  "وال نسةلم 

.. تلك النصو  التب اعتبرها كثيرون نصوصا جرياةة إلةى دنهةا ([3])  و"دن تعوى التواتر با لة"([2])تواتر القراءات"

قد توقع فب الكلر  مما دسهم فب ظهور تيار محافظ  فب رت ف ت  بي ب عنةد المسةاب بالثوابةت  دو مةا حةت 

ة د لقت األلقةا  المعةج ة  والحماسةية  كةة)حماة ال قيةدة( و)حمةاة محت الثوابت. وزياتة فب الت باة الم نوي

القرآن( على كت من تصدى لناقدي القراءات  ونال منهم  وقد قام بهها الدور كثيرون  تتب وا كثيةرا مةن المواقةف 

مةن كتابةات  النقدية الساخنة  ورتوا عليها  بدافع حماية القرآن  وال قيدة  باإلبافة إلى حماية األجيال الالحقة

قةد تقةع بةين يةدي مةن ال يحسةن هةها اللةن؛  -حسةب دبةب حيةان  -نقات القراءات القرآنية؛ ألن هه  الكتابةات 

ألننةا نت بةد بةالقرآن  وفةب كةت  ؛([4])فيسبء ظنا بالقراءة وبقارئها  "فيقار  دن يقع فب الكلر بالو ن فب ذلك"

 .([5])األحوال "لسنا مت بدين بقول نحاة البصرة  وال غيرهم"

 إركالية )نقد القراءات( من دخور إركاليات التراث اإلسالمب  ودردها ت قيدا  ولهلك فةإن الكتابةة فةب

هها الموبوع ال يمكن لها دن تدعب اقتراح الحلول المثالية لهه  اإلركالية  وال دن تورح بدائت ل مليات )النقد(  

دو آليات )الدفاع(  ولكنها تثير األسالة من جديد  وليس بال رورة دن تقدم اإلجابات  كما دن هه  الدراسة تنولق 

م قراءة م اصرة  "وبالتالب فهب ال يمكن دن تنتج سوى نوع واحةد من اإليمان بأن القراءة السللية للتراث ال تقد

من اللهم للتراث  هو  اللهم التراثب للتراث  التراث يحتويها  وهب ال تسةتويع دن تحتويةل  ألنهةا  التةراث يكةرر 

 .([6])نلسل"

ح ورا متميزا لهه  الق ية فب المعهد الثقةافب ال ةا   -فيما ت كس -هه  الدراسة / القراءة  ت كس

باللكر اإلسالمب واللاوي على مدى قرون  ويلة  وال تزال ق ية نقد القراءات نحويا بمن ق ايا البحث اللاةوي 

حةدة  ال تتبةدل بتبةدل القةارئين  الم اصرة المهمة  وهو ما يؤكد دن "إركالية قةراءة التةراث إرةكالية م رفيةة وا

المتزامنين والمت اقبين  الم تللين والمتلقين  وإنها ال تةزال ملتوحةة دمةام كةت ملكةر... مثقةت بتراثةل  مهمةوم 

 .([7])بحابر   متولع إلى مستقبلل  لي اوت التلكير فيها من الحين إلى اآلخر  ماتام التراث جزءا من دزمة الهات"

 (2 ) 
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ْنَقاُت  تَمييُز الدراهم  وإخراُج الزَّْيِف منها  وإِعوَاُؤَكَهةا إنسةان،ا  ودَْخةُهَها  اال ْنتَِقةاُت  نََقَد  كة)نََصَر(  والنَّْقُد والتَّ

ا  إَِذا نََقَرُ  بِإِْصبَِ ِل  كما تُْنَقُر الَجْوَزُة. ونََقَد الوَّائُر اللةخَّ ونَاَقْدُت ُفالن،ا إذا نَاَقْعُتُل فب األَْمرِ. ونََقدَ   العبَء يَْنُقُدُ  نَْقد،

ا  َونَ  النَّظَةَر  َقةَد إِلَيةِل  اْخةَتلَسَ يَْنُقُدُ  بِِمْنَقارِِ   دي يَْنُقُرُ   والِمْنَقاُت  ِمْنَقاُرُ . ونََقَد الرجُت العبَء بَِنظَةرِِ  يَْنُقةُدُ  نَْقةد،

بِء  إَذا لَْم يََزْل يَْنظُُر إِلَيِل  وقد جاء فب األثر  "إِْن نََقةْدَت ا لنَّةاَب نََقةُدوَت  نَْحَوُ   وما زال فالٌن يَْنُقُد بََصَرُ  إلى العَّ

 . ([9])دي  إن عبتهم واغتبتهم قابلوت بمثلل ([8])َوإِْن تََرْكَتُهْم تََرُكوَت"

فالداللة الم جمية لمصول  )النَّْقد( تسم  بأن يحمت ما عنا  علماء النحو والقةراءات مةن مصةول  )نقةد 

  وتأمت  ومراج ة  وتمييز جيدها من رتياها  ولم يكن مصول  )النَّْقد( متناصا مع القراءات( بأنها كانت موبع نظر

البحث عن ال يو  والمثالب  ولم يكن القصد مةن مصةول  )نقةد القةراءات( رفة  القةراءة وعةدم قبولهةا  فةة)نقد 

  تنولةق مةن ثوابةت القراءات( هو إعمال اللكر فيها اختيارا  وترجيحا  وتقوية  وت  يلا  بمبةررات وحجةج علميةة

اإليمان بتواتر القرآن  وسالمتل من دي نقص  وال تتأسس على مبدد العك فب هةه  الثوابةت  كمةا قةد يتةوهم 

 ذلك االنل اليون.

ا  وقَِراَءة،  وُقْرآن،ا.. وم نى )الُقةْرآن(  الَجْمةُع  وُسةمقب ُقرآ   ويَْقُرُؤ  َقْرء،
ُ
ا؛ ن،ةو)الُقْرآن( فب اللاة  من َقَرد  يَْقَرد

َوَر َفيَُ مَُّها  ومنل قولل ت الى  )إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَ ةُل َوُقْرآَنَةُل( دي  َجْمَ ةُل وقَِراَءتَةُل  )َفةإَِذا َقَرْدنَةاُ   ([10]) ألنقل يَْجَمُع السُّ

ةبَء )ُقْرآن،ةا(  َجَمْ ُتةُل  وَبةَمْمُت بَْ َ ةُل إلةى بَْ ة    وم نةى )َقةَرْدُت  ([11]) َفاتَّبِْع ُقْرآَنَُل( دي  قَِراَءتَُل. و)َقةَرْدُت( العق

اف ب دنل كان ا. وُروِي عن العق يقول  )الُقْرآن( اسم  ولةيس بمهمةوز  ولةم يؤخةه مةن  الُقْرآَن(  لََلْظُت بل َمْجُموع،

)َقَرْدُت(؛ ولكنل اسم لكتا  هللا مثت التوراة واإلنجيت  ويهمز )َقَرْدُت(  وال يهمز )الُقةَران(. وقةال ابةن األثيةر  األصةت 

الِقَصَص  واألمةر  والنهةب   فب للظة )الُقْرآن(  الجمع  وُكتُّ ربء  َجم َتُل فقد َقَرْدتَل  وُسمقب )الُقْرآن( ألنل َجَمع

 .([12])والوعد  والوعيد  واآليات  والسور  ب  ها إلى ب    وهو مصدر كالُاْلَران والُكْلَران

الوصول إلى صياغة ت ريةف جةامع مةانع محكةم للقةرآن  فجم ةوا صةلاتل   ([13])حاول كثيرون من ال لماء

وخصائصل  المتميز بها عن غير   ورصلوها فب دبنية سرتية  وقلت عند حةدوت الةنص القرآنةب ال ارجيةة  ولةم 

 -الم جةز -ت ريلاتهم على حعد المصولحات  )الكتا تتسلت إلى دنسجتل اللاوية  دو بنياتل الداللية  فاقتصرت 

المكتو  فب المصحف...( إلى غير ذلك من صلات الكتةا  الكةريم  ول ةت  -المتواتر  -المتلو -المنزل على محمد

الت ريف الهي انت بل علب الجرجانب ي كس ظاهرية هه  المحاوالت  ويبةرز المهابةة التةب حالةت تون التسةلت 

العكالنب للقرآن  حيث الُقْرآن هو  "المنزل على الرسول صلى هللا عليل وسلم  المكتو   إلى دب د من الوصف
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 .([14])فب المصاحف  المنقول عنل نقال متواترا  بال ربهة"

ب للةظ )الُقةْرآن(  فةة)الِقَراَءة( ملةرت  القةراءات  وهةب مصةدر ويجري على )الِقَراَءة( فب اللاة ما جرى ف

سماعب لة)قرد(  لكنها تلترق عن للظ )الُقْرآن( فب اصوالح علوم القرآن والقةراءات  فمةا القةراءات إال علةم "بةل 

  وهةب دي ةا " ([16])  وبهها ال لم "يترج  ب   الوجو  المحتملة على ب  "([15])ي رف كيلية النوق بالقرآن"

والوةرق مههب يههب إليل إمام من دئمة القراء  م اللا بل غير  فب النوق بالقرآن الكريم  مع اتلةاق الروايةات 

 .([17])عنل  سواء دكانت هه  الم اللة فب نوق الحروف  دم فب نوق هيآتها"

 (3 ) 

القرآن )منقول(  والقراءات )علم( و)مههب(  وال يحتاج التلريق بين ما هةو منقةول ومةا هةو مةههب إلةى 

ة حديث  فالنقت ال يسم  بتدخت الردي  وال يحق للناقت التبديت دو التايير دو االختيار  دما فب المههب فلل إ ال

كت ذلك ودكثر  ولهلك فإن علماء القراءات يؤكدون على دن "االعتمات فب نقت القرآن على حلظ القلو  والصةدور 

 حرصا على دال يتم التداخت وال لط بين المصولحين.  ([18])ال على خط المصاحف والكتب"

 قال الزركعب  "واعلم دن القرآن والقراءات حقيقتان متاايرتان.

 فالقرآن  هو الوحب المنزل على محمد صلى هللا عليل وسلم للبيان واإلعجاز.

لةاظ الةوحب المةهكور فةب كتابةة الحةروف  دو كيليتهةا  مةن ت ليةف  وتثقيةت  والقراءات  هب اختالف دل

 .([19])وغيرهما"

رآن والتلريق بين القرآن والقراءات تف ت إليل إركالية تت لق بتواتر القراءات؛ ف لماء القةراءات وعلةوم القة

"متةواترة عنةد الجمهةور  وقيةت  بةت  -حسةب الزركعةب  -لم يتلقوا على تواتر القراءات  فالقراءات السبع منها 

معهورة....... والتحقيق دنها متواترة عن األئمة السب ة  دما تواترها عن النبب صلى هللا عليل وسلم فليل نظر  

فب كتب القراءات  وهى نقةت الواحةد عةن الواحةد  لةم  فإن إسنات األئمة السب ة بهه  القراءات السب ة موجوت

 .([20])تكمت ررو  التواتر فب استواء الورفين والواسوة  وهها ربء موجوت فب كتبهم"

هةو  -فقةط  -اءات وعلةوم القةرآن  فةالمجمع عليةل تواتر القراءات لم يكن مبدد متلقا عليل عند علماء القر

؛ فب  هم ي تقد دن تواتر القرآن ال يستلزم ([21])تواتر القرآن  دما كيلية قراءتل فليس من المباتئ المتلق عليها

فب كيلية الكلمة ال ينافب االتلاق على دصةلها  ودن الواصةت إلينةا بواسةوة القةراء  تواتر القراءات  ألن االختالف

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://almultaka.net/admin/rte/richedit.html#_ftn14
http://almultaka.net/admin/rte/richedit.html#_ftn15
http://almultaka.net/admin/rte/richedit.html#_ftn16
http://almultaka.net/admin/rte/richedit.html#_ftn17
http://almultaka.net/admin/rte/richedit.html#_ftn18
http://almultaka.net/admin/rte/richedit.html#_ftn19
http://almultaka.net/admin/rte/richedit.html#_ftn20
http://almultaka.net/admin/rte/richedit.html#_ftn21


إنما هو خصوصيات قراءاتهم  ودما دصت القرآن فهو واصت إلينا بالتواتر بين المسلمين  وبنقت ال لف عن السلف  

ء القةراء السةب ة دو ال عةرة وال تخت للقراء فب ذلك دصال  ولهلك فإن القرآن ثابت التواتر حتى لو فربنا دن هؤال

 . ([22])لم يكونوا موجوتين دصال

تأسيسا على ذلك فإن "القول ب دم تواتر القراءات السبع ال يستلزم القةول ب ةدم تةواتر القةرآن.... حيةث 

فب غير القراءات السبع  دو فب القدر الهي اتلق عليل القةراء جمي ةا  دو فةب القةدر  يص  دن يكون القرآن متواترا

الهي اتلق عليل عدت يؤمن توا ؤهم علةى الكةه  قةراء كةانوا  دو غيةر قةراء  بينمةا تكةون القةراءات السةبع غيةر 

م علةى الكةه  فةب متواترة  وذلك فب القدر الهي اختلف فيل القراء  ولم يجتمع على روايتل عدت يؤمن توا ؤه

 ([23])كت  بقة  وإن كان احتماال ينليل الواقع"

فإذا كانت القراءة ت تلف عن القرآن  وتواتر القراءة مو ن خالف  فمن الهي ارتر  التواتر فب القةراءة   

  ل هها  .وعلى دي تأسيس دسس رر

ليس من صنيع المتقدمين  ولم ت رف األجيةال األولةى هةها العةر   بةت  -حسب ابن الجزري  -إن هها 

إنهم لم يت ربوا لق ية التواتر دصال،  وإنما هو ابتداع من جاء ب دهم  "فقد رر  ب   المتةأخرين التةواتر... ولةم 

 .([24])تر  ودن ما جاء مجبء اآلحات ال يثبت بل قرآن"يكتف فيل بصحة السند  وزعم دن القرآن ال يثبت إال بالتوا

وقةةد توةةورت إرةةكالية تةةواتر القةةراءات فيمةةا ب ةةد حتةةى وصةةلت مةةهاهب علمةةاء علةةوم القةةرآن والقةةراءات 

لها  دن القراءات ليست متواترة بت هب آحات. وثانيها  دن القةراءات ]القرائيون[ فب مسألة التواتر إلى خمسة  دو

ال عر فيها المتواتر وغير . وثالثها  دنها متواترة فيما ليس من قبيت األتاء. وراب هةا  دن القةراءات السةبع متةواترة 

ول هللا صةلى هللا عن القراء ال عن النبب صلى هللا عليل وسلم. وخامسها  دن القراءات ال عر متواترة إِلى رسة

 .([25])عليل وسلم

إن ما عققد خيو  هه  اإلركالية هو االعتقات السةائد لةدى كثيةر مةن المتةأخرين بةأن القةول ب ةدم تةواتر 

تكات تجُد ذكةرا لهةها المصةول  فةب هةها المقةام فةب كتةب  القراءات يجر إلى القول ب دم تواتر القرآن  مع دنل ال

 -السابقين  وإنما تجد مصولحات مثت  قراءة ال امة  دو القراءة المعهورة  فلب كتا  )السةب ة( البةن مجاهةد 

ال يوجد ذكر لمصول  )التواتر(  مع كونل المرجع األقدم فةب علةم القةراءات  وفةب هةها الكتةا  صةا  ابةن  -مثال 

رة )السب ة( التب استقدسها كثير من المتأخرين  من القرائيين  ومةن النحةويين  ومةن الملسةرين  مجاهد فك
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 .([26])وغيرهم  وباتت منوقة منزهة عن التقول فيها ولو بكتا  بيقن

بجمع القراءات فب كتةا   ولةيس آخةر مةن ف ةت ذلةك  فةأول مةن جمةع  لم يكن ابن مجاهد دول من قام

القراءات فب كتا  هو دبو عبيد القاسم بن سالم وحصرهم فب خمسة وععرين قارئا مع القراء السب ة  الهين 

اقتصر ابن مجاهد على قراءاتهم فب كتابل  وهه  القراءات لم تكن م روفة فب مصر ورةمال دفريقيةا واألنةدلس 

 -كمةا هةو رةائع اليةوم  -اخر المائة الراب ة  ولم تكن كت قراءة من هه  القراءات مقتصرة علةى راويةين حتى دو

فالحافظ دبو عمرو عثمان بن س يد الدانب وصت بالقراءات السب ة إلى دكثر من خمسمائة رواية و ريق  وكتةب 

قةراءات الثمةانب(  وزات آخةرون فةب دبو م عر عبد الكريم بن عبد الصمد الوبري كتابا سما   )التل ةيص فةب ال

عدت الروايات والورق  حتى وصلت عند دبب القاسم عيسى بن عبد ال زيز اإلسكندري إلى سةب ة آالف روايةة 

 .([27])و ريق  جم ها فب كتا  سما  )الجامع األكبر والبحر األزخر(

إن جمع القراءات وحصرها فب القراء السب ة الهين ذكرهم ابن مجاهد لم يكن محت إجمةاع بةين علمةاء 

القراءات وعلوم القرآن؛ بت إن هنات ن بة منهم كاإلمام دبب ال باب المهدوي  واإلمام دبب محمد مكب بن دبب 

ن اعتةرض علةى القةراء السةب ة مةن حيةث  الب القيسب انتقدت هها التصنيف  وعابت هها الحصر؛ فمنهم مة

ال دت  باعتبار  "دركت على ال امة؛ حتى جهلوا ما لم يس هم جهلل  ودوهم كت مةن قةتق نظةر  دن هةه  هةب 

المهكورة فب ال بر النبوي ال غير  ودكد وهم الالحق السابق  وليتل إذ اقتصر  نقص عن السةب ة  دو زات  ليزيةت 

 .([28])هه  العبهة"

ومنهم من اعترض على القراء السب ة دنلسهم باعتبارهم ليسوا الن بة من جمهور القراء الالير  مؤكدا 

 .([29])دن هنات من األئمة "دكثر من سب ين  ممن هو دعلى رتبة  ودجت قدرا  من هؤالء السب ة"

وقلتق آخرون من قيمة ب   القراء السب ة الهين ذكرهم ابن مجاهد فةب كتابةل  بحجةة دن جماعةة مةن 

  ال لماء قد تركوا فب مؤللةاتهم "ذكةَر ب ة  هةؤالء السةب ة  وا قةرحهم.. قةد تةرت دبةو حةاتم وغيةُر  ذكةَر حمةزة

والكسائب  وابن عامر  وزات نحو ععرين رجال من األئمة  ممن هو فوق هؤالء السب ة  وكهلك ف ةت دبةو عبيةد  

 .([30])وإسماعيت القابب"

وبل من قائمة السب ة آخرين بصةريين  وركك ب  هم فب اختيار ابن مجاهد ب   القراء الكوفيين  ور

كامنةة وراء هةها التصةنيف  يقصةدون بةهلك الكسةائب الةهي  -سياسية وغيرهةا -معيرا إلى وجوت توافع دخرى 
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دلحقل ابن مجاهد بالسب ة فب ديام المأمون  حيث كان ي قو  الح رمب هو القارئ السابع حسب اختيار ابةن 

 .([31])ثبات الكسائب فب موبع ي قو مجاهد وتصنيلل  لكنل ف قت فيما ب د إ

لم يكن ابن مجاهد ي نب بة)السب ة( دكثر من كونهم ن بة القراء الهين عرفهم  حسب م ايير  ال اصة  

 -حسةب ابةن مجاهةد  -تتلةق م هةا  فةاختالف القةراءات  هه  الم ايير التب قد تتلق مع م ايير اآلخرين  وقد ال

توس ة ورحمة للمسلمين  وليس ت ييقا عليهم وتعديدا  وهؤالء القراء ليسوا سوى بعةر  يجةري علةيهم مةا 

يجري على بقية البعر من ال وأ  والسهو  والتلاوت فب اإلتقان  فة"حملة القرآن متلابلون فب حملل  ولنقلة 

 ت حروفل..... فمن حملة القرآن  الحروف منازل فب نق

الم ر  ال الم بوجةو  اإلعةرا  والقةراءات  ال ةارف باللاةات وم ةانب الكلمةات  البصةير ب يةب القةراءات   -

 المنتقد لآلثار  فهلك اإلمام الهي يلزع إليل حلاظ القرآن فب كت مصر من دمصار المسلمين.

فهلك كةاألعرابب الةهي يقةرد بلاتةل  وال يقةدر علةى  ومنهم من ي ر   وال يلحن  وال علم لل باير ذلك  -

 تحويت لسانل  فهو موبوع على كالمل.

ومنهم من يؤتي ما سم ل ممن دخه عنل  ليس عند  إال األتاء لما ت لم  ال ي ةرف اإلعةرا   وال غيةر    -

فتحةل وبةمل فهلك الحافظ  فال يلبث مثلل دن ينسى إذا  ةال عهةد   في ةيع اإلعةرا  لعةدة تعةابهل  وكثةرة 

وكسر  فب اآلية الواحدة؛ ألنل ال ي تمد على علم بال ربية  وال بصر بالم انب يرجةع إليةل  وإنمةا اعتمةات  علةى 

حلظل وسماعل  وقد ينسى الحافظ  في يع السماع  وتعةتبل عليةل الحةروف  فيقةرد بلحةن ال ي رفةل  وتةدعو  

ن عنةد النةاب مصةدقا  فيحمةت ذلةك عنةل  وقةد العبهة إلى دن يرويل عن غير   ويبرئ نلسل  وعسى دن يكو

نسيل  ووهم فيل  وجسر على لزومل  واإلصرار عليل  دو يكون قد قرد على من نسى  وبيع اإلعةرا   وتخلتةل 

 العبهة  فتوهم  فهلك ال يقلد القراءة  وال يحتج بنقلل.

ءات  واختالف الناب  واآلثةار  ومنهم من ي ر  قراءتل  ويبصر الم انب  وي رف اللاات  وال علم لل بالقرا -

فربما تعا  بصر  باإلعرا   إلى دن يقرد بحرف جائز فب ال ربيةة  لةم يقةرد بةل دحةد مةن المابةين  فيكةون بةهلك 

 .([32])مبتدعا"

مةن  -وحةدهم -ب ة(  ممةا يؤكةد دن هةؤالء )السةب ة( ليسةوا ومن هه  اللاات انت ب ابن مجاهةد )السة

تحمت مسؤولية نقت القرآن إلةى األجيةال الالحقةة؛ وإنمةا هةم دف ةت النقلةة  ممةا يةدعم القةول بةالتلريق بةين 
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 -دي ةا -)الحلاظ( الناقلين القرآن من جيت إلى جيت  وبين )القراء( المتقنين المتلننين فةب دتاء القةرآن  ويةدعم 

.القول   بأن القراءة  ف ت ن بويق  بينما الحلظ والنقت  ف ت عامبق دممبق

هه  المقالة مدعومة من ابن مجاهد نلسل  الةهي يؤكةد دن القةراء اختةاروا مةن الحلةاظ ومةن القةراء مةا 

استحسنو  فب قراءاتهم  متوسلين بمبدد االنت ا   ال مبةدد التسةليم واالنقيةات  وممةا حكةا  ابةن مجاهةد مةن 

 القراء  اختيارات

يقول ابن مجاهد  " حدثنب الحسن بن دبب مهران قال  حدثنا دحمد بن يزيد عةن عيسةى ابةن مينةا  -1

 .([33])  )مستهزئون( و)استهزئ(فهمزوا  حتى همز ابن جند   يهمزون القالون قال  كان دهت المدينة 

حدثنب محمد بن اللرج قال  حدثنا محمد بن إسحق المسيبب  عن دبيل  عن نافع  دنل قال  دتركت  -2

رت إلةى مةا اجتمةع   وغيرهم ممن سمى فلم يحلظ دبب دسماءهم  قال نافع  فنظ([34])هؤالء األئمة ال مسة

 .([35])هه  القراءة فب هه  الحروف ألفتعليل اثنان منهم فأخهتل  وما ره فيل واحد فتركتل  حتى 

نةت ال ربيةة علمةل  وكان علب بن حمزة الكسائب قد قرد على حمزة  ونظر فب وجةو  القةراءات  وكا -3

 . ([36])من قراءة حمزة  وقراءة غير  قراءة متوسوة  غير خارجة عن آثار من تقدم من األئمة واختاروصناعتل  

دبو عمرو بن ال الء...... قال دبو بكةر  وكةان  ودما البصرة  فقام بالقراءة بها ب د التاب ين جماعة  منهم  -4

مقدما فب عصر   عالما بالقراءة ووجوهها  قدوة فب ال لم باللاةة  إمةام النةاب فةب ال ربيةة  وكةان مةع علمةل 

 .([37])ما جاء عن األئمة قبلل اختيارهباللاة  وفقهل بال ربية  متمسكا باآلثار  ال يكات ي الف فب 

... وحدثونا عن وهب بن جرير قال  قال لب ر بة  تمسك بقراءة دبب عمةرو  فإنهةا ستصةير للنةاب  -5

إسناتا. حدثنب محمد بن عيسى بن حيان قال  حدثنا نصر بن علب قال  قال لب دبب  قال لب ر بة  انظر ما 

 .([38])للناب إسناتا سيصيرلنلسل فاكتبل  فإنل  يختارو مما يقرد بل دبو عمر

الت ليةةف مةةا وجةةد إليةةل  يؤؤر ر... وكةةان دبةةو عمةةرو حسةةن االختيةةار  سةةهت القةةراءة  غيةةر متكلةةف   -6

 . ([39])السبيت

وقد دثبت ب   المؤرخين دن هها النهج فب االختيار بين القراءات كان منهج ابن مجاهد نلسل  فقد قةرد 

 .([40])ابن مجاهد على قنبت المكب  لكنل انلرت عن قنبت ب عرة دحرف  لم يتاب ل عليها
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ول ت هها ما ج ت ب   علماء القراءات يمن ون القراءة اعتماتا علةى القيةاب المولةق  الةهي لةيس لةل 

دصت فب القراءة يرجع إليل  وال فب األتاء ما ي تمد عليةل  ولكةنهم يسةمحون للقةراء الن بةة بةالقراءة بالقيةاب  

ولباتل  فيسم  لهم بالرجوع إلى القياب عنةد عةدم الةنص  وغمةوض وجةل األتاء  وقةد ال يكةون متى توفرت مت

قياسا "على الوجل االصوالحب  إذ هو فب الحقيقة نسبة جزئب إلى كلب  كمثت ما اختير فب ت ليةف ب ة  

قِب( وإتغام )َمالِيَْل َهلَةَك( قياسةا  الهمزات ألهت األتاء  وفب إثبات البسملة وعدمها لب   القراء  ونقت )كَِتابِيَْل إِن

ِ( فب اإلتغام.... مما ال ي الف نصا  وال يرت إجماعا   عليل  وكهلك قياب )َقاَل َرُجاَلِن( و)َقاَل َرُجٌت( على )َقاَل َر ق

 .([41])وال دصال  مع دنل قليت جدا"

هها.. مع إقرار كثير من المتأخرين دن "دئمة القراء ال ت مت فب ربء من حةروف القةرآن علةى األفعةى 

فب اللاة  واألقيس فب ال ربية؛ بت على األثبت فب األثر  واألص  فب النقت  والرواية  إذا ثبت عنهم لم يرتهةا 

. فب المقام نلسةل يؤكةد ([42])ولها  والمصير إليها"قياب عربية  وال فعو لاة  ألن القراءة سنة متب ة  يلزم قب

ابن الجزري دن "جهابهة علماء األمة وصناتيد األئمة..... جم وا الحروف والقراءات  وعزوا الوجو  والروايات  وميزوا 

والصةةحي  واللةةاذ  بأصةةول دصقةةلوها  ودركةةان فصقةةلوها  وهةةانحن... ن ةةول كمةةا عولةةوا بةةين المعةةهور والعةةاذ  

  وعلى الرغم من يقين ابن الجزري دن هه  األصول مؤصقلة  وهه  األركان ملصقلة علةى يةد علمةاء ([43])عليها"

عليها  وهها الت ويت يحتاج إلى رصيد مةن التبريةر  -كما عولوا -ات  فإنل ي لن اإلصرار على دنل سوف ي ول القراء

 حتى يكون ملزما لاير  باتباعل  وإال فإنل سوف يظت مجرت اختيار خا  بل  ال يمكن حمت القراء اآلخرين عليل.

 (4 ) 

لم تظهر نتائجل موقلا منسجما مةع موقةف  ب د بحث إحصائب )كمبيوتري( لكتا  )السب ة( البن مجاهد

دكثر المتأخرين المحافظين وموابقا لل فب ق ية تنزيل القراءات عن التقييم؛ بت إن هه  النتةائج دظهةرت دن ابةن 

مجاهد وصف ب   القراء وقراءاتهم بةة)ال وأ( تةارة  و)الةوهم( تةارة  و)الالةط( دو )اللحةن( تةارات دخةرى  وتظهةر 

روى مثت هه  األوصاف عن غير  تون اعتراض  دو توجيل؛ مما يدعم القول بأن ابن مجاهد كان ال النتائج دي ا دنل 

ي تقد حصانة القراء والقراءات من التقييم  ونزاهتهم عن التقويم  وقةد جةاءت هةه  النتةائج كمةا هةو مبةين فةب 

 الجدول اآلتب 

 مرات تكرار  الوصف
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 6 ال وأ

 9 الوهم

 33 الالط

 1 اللحن

 0   فال

 وفيما يأتب نماذج من هه  االنتقاتات 

 )ال وأ( الهي وصم بل ابن مجاهد ب   القراءات   -1

"قولل  )دَْنبِْاُهْم( -د
حدثنب دحمد بن محمد بةن بكةر ... كلهم قرد )دَْنبِْاُهْم( بالهمز  وبم الهاء  إال ما ([44]) 

عن هعام بن عمار عن دصحابل  عن ابن عامر )دَْنبيِهْم( بكسر الهاء  وينباب دن تكون غير مهموزة؛ ألنل ال يجوز 

كسر الهاء مع الهمز؛ فتكون مثت  )َعلَيِهْم( و)إِلَيِهْم(  وزعم األخلش الدمعةقب عةن ابةن ذكةوان بإسةنات  عةن 

 .([45])"وهو خوأ فب ال ربيةر )دَْنبِْاِهْم( مهموزة  مكسورة الهاء  يحيى بن الحارث عن ابن عام

ا( -  وحدها  وي م البةاقب   ([46])"روى هبيرة عن حلص عن عاصم دنل كان يكسر العين من )ُرُيوخ،

 .([47])"وهها خوأقال دبو بكر  

  وقرد البةاقون وهها خوأ فب ال ربيةقرد ابن عامر وحد  )ُكْن َفيَُكوَن( نصبا   ([48]) "قولل  )ُكْن َفيَُكوُن( -ج

 .([49])رف ا"

 )الوهم( الهي وصم بل ابن مجاهد ب   القراء والقراءات  -2

 .([51])بالنصب  قال دبو بكر  وهو وهم" ([50])بن عامر وحد  )ُكْن َفيَُكوَن("قرد ا -د

بواو ب د النون بايةر همةز   ([52]) خريط عن ابن كثير  )َقاَل فِْرَعْوُن وآََمْنُتْم بِِل("وقال البزي عن دبى اإل - 

فِْرَعةْوُن وآََمْنةُتْم وقال لب قنبت عن القواب مثت رواية البزي عن دبى اإلخريط  غير دنل كان يهمز ب د الواو  )َقةاَل 

 .([53])بِِل( ودحسبل وهم"

ساكنة الهمزة   ([55])ت على قنبت عن النبال )ِمْن َسبَإ  بَِنبَإ (...قرد([54])"قولل  )لَِسبَإ  فِب َمْسَكنِِهْم( -ج
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وكهلك فب قولل )لَِسبَإ  فِب َمْسَكنِِهْم( وهكها الحسن بن محمد بن عبيد هللا بن دبى يزيد عةن رةبت عةن ابةن 

كثير  وهو وهم  والصوا  رواية البزي )ِمْن َسبَإ ( ملتوحة الهمزة  مثت دبةى عمةرو  وكةهلك )لَِسةبَإ ( فةى سةورة 

 .([56])سبأ"

 )الالط( الهي وصم بل ابن مجاهد ب   القراء والقراءات  -3

رد ابةن عةامر وحةد  )ُكةْن َفيَُكةوَن( فب نصب النون  وبةمها؛ فقة ([57])"اختللوا فب قولل  )ُكْن َفيَُكوُن( -د

 .([58])بنصب النون  قال دبو بكر  وهو غلط"

كلهةم قةرد )َمَ ةايَِش( بايةر همةز  وروى خارجةة عةن نةافع )َمَ ةآئَِش( ممةدوتة  (5][9)"قولل )َمَ ةايَِش( - 

 .([60])مهموزة  قال دبو بكر  وهو غلط"

ب ةم اليةاء  وفةت  الةالم  وجةزم الةدال  وهةو  ([61])"وروى حسين الج لى عةن دبةى عمةرو )َويَْ لُةْد( -ج

 .([62])غلط"

 )اللحن( الهي وصم بل ابن مجاهد ب   القراء والقراءات  -4

ف ابن مجاهد دي قراءة بهها الوصف  لكنل روا  عن األعمةش يصةف بةل قةراءة عاصةم  ولةم ي قةب لم يص

 عليل  قال ابن مجاهد 

) كلهم قرد )َوَما َكاَن َصاَلتُُهْم( رف ا  )ِعْنَد اْلبَْيتِ  ([63])"قولل  )َوَما َكاَن َصاَلتُُهْم ِعْنَد اْلبَْيتِ إاِلَّ ُمَكاء، َوتَْصِديَة،

( نصبا  إال ما حدثنب بل موسى بن إسحق األنصاري عن هرون بن حاتم عن حسةين عةن دبةى  إاِلَّ ُمَكاء، َوتَْصِديَة،

صةبا )ِعْنةَد اْلبَْيةتِ إاِلَّ ُمَكةاٌء بكر  وروا  دي ا خالت عن حسين عن دبى بكر عن عاصم  دنل قرد )َوَما َكاَن َصاَلتَُهْم( ن

َوتَْصِديٌَة( رف ا جمي ا  حدثنب محمد بن الحسين قال حدثنا حسين بن األسوت قال حدثنا عبيد هللا بةن موسةى 

قال حدثنا سليان الثورى عن األعمش دن عاصما قرد )َوَمةا َكةاَن َصةاَلتَُهْم( نصةبا )إاِلَّ ُمَكةاٌء َوتَْصةِديٌَة( رف ةا  فقةال 

 .([64])ألعمش  وإن لحن عاصم تلحن دنت"ا

 (5 ) 

اجتهاتات ابن مجاهد كانت مؤسسة على قاعدة دن ما روا  القراء من القراءات القرآنية يماثةت ويمةاهب 

ت فةب األحكةام  منهةا المجتمةع عليةل  السةائر الم ةروف  ومنهةا ما روي من اآلثةار األخةرى  "كاآلثةار التةب روية

المتروت  المكرو  عند الناب  الم يب من دخه بل  وإن كان قد روي  وحلظ  ومنها ما توهم فيل من روا   ف ةيع 
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روايتل  ونسى سماعل؛ لوول عهد   فإذا عرض على دهلل عرفوا توهمل  ورتو  على من حملل  وربما سقوت 

لك؛ بإصرار  على لزومل  وتركل االنصةراف عنةل.... كةهلك مةا روى مةن اآلثةار فةب حةروف القةرآن  منهةا روايتل له

الم ر  السائر الواب   ومنها الم ر  الواب  غير السائر  ومنها اللاة العاذة القليلة  ومنهةا ال ة يف الم نةى 

غير جائز عند من ال يبصر من ال ربية إال  فب اإلعرا   غير دنل قد قرئ بل  ومنها ما توهم فيل فالط بل  فهو لحن

 .([65])اليسير  ومنها اللحن ال لب الهي ال ي رفل إال ال الم النحرير  وبكت قد جاءت اآلثار فب القراءات"

كرة )السب ة( فب القراءات القرآنية  والقةائم علةى إمكانيةة هها التأسيس الهي بنى عليل ابن مجاهد ف

نقد التراث  وإعاتة النظر فيل  وإعمال اللكر فيل  قبوال وترجيحا ورتا  تحول ب د مرور الزمن وت اقب األجيال إلةى 

ا  وال إلى مسلمات ال يجوز المساب بها  وال إعاتة النظةر فيهة -قراء وقراءات -رؤى ممنوعة  وتحولت )السب ة( 

 .([66])نقدها؛ ألنها قد توقع فب الكلر حسب دبب حيان

إركالية نقد القراءات اقترنت بال لوم اللاوية عامة  وعلم النحو بعكت خا   حتى إنها لةم تقتةرن فةب 

ما اقترنت بل  وألسبا  م تللة وكثيةرة رةاعت كثيةر مةن األفكةار التةب تقةدم علوم اللكر اإلسالمب األخرى ك

خدمات غير مباررة لوائلة على حسا  األخرى  موظلين ال ا لة الدينية فب االنتماء لتيار تون آخةر  وخاصةة 

 -ة خاصةة )القراءات القرآنية(  حيث سات عند كثير من الباحثين والمت صصين فب ال لوم اللاوية عامة  والنحوية

دن البصةةريين وقلةةوا مةةن القةةراءات مةةوقلهم مةةن سةةائر النصةةو  اللاويةةة  فأخ ةة وها ألصةةولهم  -قةةديما وحةةديثا

ودقيستهم  فما وافق منها دقيستهم ودصولهم قبلو   وما دباها رف وا االحتجاج بل  ووصلو  بالعةهوذ  دو القلةة  

كةوفيين قبلةوا القةراءات القرآنيةة كافةة  واحتجةوا بهةا  دو الرتاءة  دو ما رابل هةه  المصةولحات الوبقيةة.. ودن ال

وعقدوا على ما جاء فيها كثيرا من دصولهم ودحكامهم؛ ألن مةنهجهم مبنةب علةى مةنهج القةراء  الةهي ال يقةوم 

 .([67])على )األفعى( فب اللاة  )واألقيس( فب ال ربية  بت على )األثبت( فب األثر واألص  فب النقت

هها التصنيف يت لف بدرجة كبيرة  ويسةقط سةقو ا مري ةا عنةدما تظهةر المقارنةة بةين سةيبويل )رةيخ 

البصريين(  والكسائب دو اللراء )ري ب الكوفيين( نتائج متباينة مةع هةها التصةنيف؛ حيةث القوةع والجةزم بأنةل 

سيبويل ت واة واحدة لقراءة من القراءات  مع كثرة ما استعةهد بةل منهةا  وقةد صةرح بقبولهةا  "ليس فب كتا 

فيصةنقف    دمقا الكسائب([68])جمي ا  مهما كانت راذة على مقاييسل  إذ قال  إن القراءة ال ت الف؛ ألنها سنة"

بأنل "هو الهي بدد ت واة القراء  إذ نرى اللراء يتوقف فب كتابل )م انب القرآن( مرارا ليقول إن الكسائب كةان ال 

قد صار من المؤكد دنل رتق ب   القراءات  ورمى   واألمر نلسل مع اللراء؛ ف([69])يجيز القراءة بهها الحرف دو ذات"
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 .([70])ب   القراء بالوهم  ورج  ب   القراءات على ب    وف قت قراءة على دخرى

ر البةاحثين  ال تاةري بإصةدار األحكةام هه  المواقف المتباينة مع ما هو كالمت ةارف عليةل اليةوم بةين دكثة

القابية بسوحية البحث النحوي التةاري ب ]النحوتةاري ب[ بقةدر مةا تلة  علةى البةاحثين بإعةاتة قةراءة التةراث 

النحوي  قراءة م اصرة  ال تنلصم عراها عن الدراسات التراثية  وال تجترها اجتةرارا بسةهاجة وظالميةة؛ ذلةك دن 

فالتراث هو قراءتنا لل  هو موقلنا منل  هو توظيلنا لةل... قةد دتجاهةت التةراث دو دكةرر   "التراث ال يوجد فب ذاتل 

حرفيا  دو دفسر  دو استلهمل دو دهول من رأنل دو دهون منل  وقد درا  على هها النحو دو ذات. وفةب دي موقةف 

المرتبوة باير رةك بسةياقل  دي يلقد حقيقتل الهاتية -حتى ولو كررتل حرفيا  -من المواقف يلقد التراث مابيل 

 .([71])الزمنب التاري ب االجتماعب ال ا   ويصب  جزءا من زمنب  من سياق حابري ال ا "

حابةر  واإليمةان بثةراء إن القراءة النابجة المثمرة للتةراث البةد لهةا دن تقةوم علةى دسةس مةن الثقةة بال

المابب وجدوا   ودن تتوست بكت ما رأنل تأمين الوريق إلى الحقيقة تون ان داع دو انبهار  ب يدا عن ال وابية 

الساذجة  دو الع اراتية ال مياء  حتى يمكننا إزالة كت األوهام الملتصقة بوجداننا  ون يد اكتعاف تراثنا بأتواتنةا 

نع ر بال جةت دو الحةرج مةن مسةاءلة التةراث  إذا مةا تةوفرت لنةا األتلةة والةدواعب  الم اصرة التب ن يعها  وال

دنل عدو لنا  دو دننا نقف منل موقلةا م اتيةا  بةت إن إعةاتة  -قو ا  -واألسبا  لهلك  فإعاتة قراءة التراث ال ت نب 

مةرت بةل  والتةب ال القراءة تتأسس على الحر  علةى تراثنةا  وتنقيتةل مةن رةوائب المراحةت التاري يةة التةب 

 يستويع دحد إنكار ح ورها فب تكوين المعهد الم رفب لل قت اإلسالمب الراهن. 

 المصادر والمراجع :

 القرآن الكريم م بو ا بالرسم اإلمالئب برواية حلص. -

 -وت. اإلتقان فب علوم القرآن   لجالل الدين السيو ب  بال تأريخ وبال رقم الوب ة  المكتبةة الثقافيةة/ بيةر1

 لبنان.

لف  ألبب عمر صاتق ال الئب ]نسة ة محمقلةة مةن 2 . إعالم الَ لف بمن قال بتحريف القرآن من دعالم السق

 الموقع االلكترونب   "ربكة العي ة ال المية" [.

 م 1990. البحر المحيط   ألبب حيان األندلسب  تار إحياء التراث ال ربب   بيروت  لبنان    الثانية  3
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فب علوم القرآن  لبدر الدين محمد بن عبدهللا الزركعب  تحقيق  محمد دبو الل ت إبراهيم  بال  . البرهان4

 مصر. -تأريخ وبال رقم الوب ة  مكتبة تار التراث/ القاهرة 

تلسير القةرآن. للسةيد ال ةوئب ]نسة ة محمقلةة مةن الموقةع االلكترونةب   "رةبكة العةي ة  . البيان فب5

 ال المية" [.

 م 1987ات  ل لب الجرجانب  تحقيق  عبد الرحمن عميرة  عالم الكتب. بيروت.   األولى . الت ريل6

. تراسة فب النحو الكوفب من خالل م انب القرآن لللراء. لم تار دحمد تيرة  تار قتيبةة للوباعةة والنعةر 7

 م.1991والتوزيع.   األولى 

الباةداتي  تحقيةق  رةوقب بةيف  تار . السب ة فب القراءات  ألبب بكةر دحمةد بةن موسةى بةن مجاهةد 8

 هة. 1400الم ارف/ القاهرة     الثانية  

. ررح الربب على الكافية  لربب الدين االستراباذي  تصحي   يوسةف حسةن عمةر  منعةورات جام ةة 9

 م .1996قاريونس ليبيا    الثانية 

ال لميةة بيةروت   األولةى  . ر ب اإليمان للبيهقب  تحقيق  محمد الس يد بسيونب زغلول  تار الكتب 10

 هة . 1410

. صحي  الب اري  ألبب عبدهللا محمد بن إسماعيت الب اري  )ت ( مصةولى تيةب الباةا  تار ابةن كثيةر   11

 م.1987اليمامة  بيروت   الثالثة   

. صحي  مسلم  بعرح النووي دبب زكريا يحيى بةن رةرف النةووي  تار إحيةاء التةراث ال ربةب بيةروت    12

 هة . 1392ية الثان

. فت  القدير الجامع بين فنب الرواية والدراية من علم التلسير  لمحمد بن علب العوكانب  عالم الكتب 13

   بال تأريخ.

 هة . 1356. في  القدير للمناوي   المكتبة التجارية الكبرى / مصر   األولى  14
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 م . 1977د السالم هارون  القاهرة  . الكتا  لسيبويل  دبب بعر عمرو بن عثمان بن قنبر  )ت ( عب15

  مجلة فصلية تصدر عن الهياة المصرية ال امة  2004  رتاء وربيع 63. مجلة النقد األتبب )فصول( ال دت 16

 للكتا .

 1407. مجمع الزوائد ل لب بن دبب بكر الهيثمب تار الريان للتراث  تار الكتا  ال ربةب القةاهرة / بيةروت  17

 هة

 لنحوية . لعوقب بيف    الراب ة  بال تأريخ  تار الم ارف / مصر.. المدارب ا18

مسند العاميين  لسليمان بن دحمد دبو القاسم الوبرانب  )ت (  حمةدي بةن عبةد المجيةد السةللب  . 19

 م 1984مؤسسة الرسالة  بيروت   األولى 

كمال يوسةف الحةوت مكتبةة . مصنف ابن دبب ريبة  ألبب بكر عبد هللا بن محمد بن دبب ريبة  )ت (   20

 هة.  1409الرريد  الرياض   األولى 

 . م انب القرآن  ألبب زكرياء اللراء  )ت ( دحمد نجاتب  ومحمد النجار   بال تار نعر   وبال تأريخ .21

. الم جم الكبير  للوبرانب )تة (  حمةدي بةن عبةد المجيةد السةللب  مكتبةة ال لةوم والحكةم  الموصةت 22

 م 1983نية  ال راق    الثا

. م رفة القراء الكبار ألبب عبد هللا محمد بن دحمد الههبب  )ت ( بعار عوات م ةروف  رة يب األرنةاؤو   23

 هة . 1404صال  مهدي عباب  مؤسسة الرسالة بيروت    األولى 

   بال تأريخ.3. مقدمة ابن خلدون  )ت (  علب عبد الواحد وافب  نه ة مصر   24

فب علوم القرآن  لمحمد عبد ال ظيم الزرقةانب  )تة (  مكتةب البحةوث والدراسةات  تار . مناهت ال رفان 25

 م 1996اللكر / بيروت.   األولى 

. نحن والتراث. قراءة م اصرة فب تراثنا الللسلب  لمحمد عابد الجابري  تار الولي ة للوباعة والنعر    26

 م . 1980األولى  بيروت 
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راهيم رفيدة   منعورات المنعأة الع بية للنعر والتوزيع واإلعةالن والموةابع . النحو وكتب التلسير. إلب27

 م  1981  الثانية  

. النعر فب القراءات ال عر  ألبب ال ير محمد بن محمد ابةن الجةزري  )تة ( علةب محمةد ال ةباع   تار 28

 الكتب ال لمية  بيروت   بال تاريخ 

الم اصةةر   لمحمةةوت دمةةين ال ةالم  تار الثقةةةافة الجديةةةدة   . الةوعب والةةوعب الزائةةف فةةب اللكةر ال ربةةب29

 م. 1986القاهرة  

 

 .66.   63إركالية قراءة التراث  مصولى بيومب عبد السالم / مجلة النقد األتبب )فصول( ال دت  - [1]

 .336/  2ررح الربب على الكافية  - [2]

 .418/  1فت  القدير للعوكانب  -[3] 

 .3/159البحر المحيط  -[4] 

 .3/159المصدر السابق  -[5] 

 .8نحن والتراث. قراءة م اصرة فب تراثنا الللسلب  محمد عابد الجابري    -[6] 

 .86.   63إركالية قراءة التراث  مصولى بيومب عبد السالم/ مجلة النقد األتبب )فصول( ال دت  -[7] 

بللةظ  " إن قاربةت وإن تةركتهم لةم يتركةوت". وهةو  112/  7قول ألبب الدرتاء فب مصنف ابن دبب ريبة  - [8]

 293/  2انةب حديث عن دبب دمامة الباهلب عن النبب صلى هللا عليل وسلم فب مسةند العةاميين للوبر

بللظ  "إن ناقدتهم ناقدوت وإن تركتهم لم يتركوت ". وفب مجمةع الزوائةد  126/  8والم جم الكبير للوبرانب 

بللظ  " إن نافهتهم نافهوت". وهو قول ل بد هللا بن مس وت فب ر ب اإليمةان للبيهقةب  285/  7للهيثمب 

 تهم نافروت وإن تركتهم تركوت".. بللظ  "إن نافر461/  1  وفي  القدير للمناوي 352/  6

 انظر  لسان ال ر  ماتة ) نقد (. - [9]
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 قيامة.من سورة ال 17اآلية  - [10]

 من سورة القيامة. 18اآلية  - [11]

 لسان ال ر  ماتة ) ق ر د (. - [12]

. 318/  1. والبرهةان للزركعةب 3/1028انظر مثال  مقدمة ابن خلدون  تحقيق  علب عبد الواحد وافةب   - [13]

 .15/  1ومناهت ال رفان للزرقانب 

 . 223الت ريلات  تحقيق  عبد الرحمن عميرة     - [14]

 .478/  2اإلتقان للسيو ب  - [15]

 .478/  2المصدر السابق  - [16]

 .284/  1مناهت ال رفان للزرقانب  - [17]

 .6/  1فب القراءات ال عر البن الجزري النعر  - [18]

 .318/  1البرهان للزركعب  - [19]

 .319 - 318/  1البرهان للزركعب  - [20]

ب   العي ة ي تقدون دن قراءة عاصم وحدها المتواترة  انظر مثال  إعالم الَ لف بمن قال بتحريف القرآن  - [21]

لف   القراءات يقول غير ذلك  فرواية حلص عن . لكن تاريخ 283   ألبب عمر صاتق ال الئبمن دعالم السق

عاصم هب دقت القراءات انتعارا  بت كانت قراءة ناترة لم تنتعر حتى بالكوفة  التب دخه دهلها قراءة عاصم 

عن دبب بكر ر بة  وليس عن حلص. ثم لما بنق بها دبو بكر  ابوروا لألخه بقراءة حمزة والكسةائب رغةم 

  "وإلةى  53اية حلص. قال ابن مجاهد فب كتةا  السةب ة فةب القةراءات   كراهيتهم لها  ولم يلتلتوا لرو

قراءة عاصم صار ب   دهت الكوفة  وليست بالاالبة عليهم؛ ألن دببط من دخه عن عاصم دبو بكر بن عياش 

فيما يقال  ألنل ت لمها منل ت لما خمسا خمسا  وكان دهت الكوفة ال يأتمون فب قةراءة عاصةم بأحةد ممةن 

فب القراءة عليل إال بأبب بكر بن عياش  وكان دبو بكةر ال يكةات يمكةن مةن نلسةل مةن دراتهةا منةل   يثبتونل
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فقلت بالكوفة من دجت ذلك  وعز من يحسنها  وصار الاالب على دهت الكوفة إلى اليةوم  قةراءة حمةزة بةن 

لهيةثم   " حةدثنب علةب بةن الحسةن الويالسةب  قةال  سةم ت محمةد بةن ا 58حبيب الزيات"  وقال   

المقرئ يقول  دتركت الكوفة ومسجدها الاالةب عليةل قةراءة حمةزة  وال دعلمنةب دتركةت حلقةة مةن حلةق 

المسجد الجامع يقرؤون قراءة عاصم ". وخالل فترة من الزمن ساتت قراءتب دبب عمرو ونافع علةى ال ةالم 

فرض رواية حلص بالحديد اإلسالمب  ولم يكن لقراءة حلص عن عاصم ذكر. ومع قدوم االحتالل التركب تم 

 والنار على ال الم اإلسالمب.

 .159 - 157تلسير القرآن. السيد ال وئب    انظر  البيان فب - [22]

 .301/  1مناهت ال رفان للزرقانب  - [23]

. قال ابن الجزري  "لقد كنت قبت دجن  إلةى هةها القةول  13/  1النعر فب القراءات ال عر البن الجزري  - [24]

وموافقة دئمة السلف وال لف".. وقال اإلمام دبو رامة المقدسب  "وقد راع على دلسنة ثم ظهر فسات   

جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين دن القراءات السبع كلها متواترة دي كت َفةْرت  َفةَرَت مةا 

بهها نقةول  ولكةن فيمةا روى عن هؤالء األئمة السب ة  قالوا  والقوع بأنها منزلة من عند هللا واجب  ونحن 

اجتم ت على نقلل عنهم الورق واتلقت عليل اللرق من غير نكير لل  مع دنل راع وارتهر واستلاض فةال 

 13/  1دقت من ارترا  ذلك إذا لم يتلق التواتر فب ب  ها" انظر  المصدر نلسل 

 وما ب دها . 25/  1انظر مثال  النعر فب القراءات ال عر البن الجزري  - [25]

 .3/159انظر مثال  البحر المحيط ألبب حيان  -[26] 

 .35 - 33/  1انظر  النعر فب القراءات ال عر البن الجزري  - [27]

ي األحاتيةث المرويةة عةن النبةب   والمقصوت بال بر النبةو36/  1النعر فب القراءات ال عر البن الجزري  - [28]

دن النبةب  1/560ومسةلم  4/1909صلى هللا عليل وسلم فب األحرف السب ة  ومنهةا مةا دخرجةل الب ةاري 

صلى هللا عليل وسلم قال  " إن هها القرآن دنزل على سب ة دحرف فاقرؤوا مةا تيسةر منةل". ولل لمةاء فةب 

ال هو القول بأن المرات بالسب ة لةيس حقيقةة ال ةدت تلسير األحرف السب ة هه  مهاهب كثيرة  دكثرها قبو
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بحيث ال يزيد وال ينقص  بت المرات الس ة والتيسير  كما قال ت الى )إن تسةتالر لهةم سةب ين مةرة(؛ ألنةل 

يتناسب والتيسير المنعوت فب الحديث العريف. انظر هه  المهاهب فب  النعر فب القراءات ال عر البن 

 .27/  1الجزري 

 .37/  1النعر فب القراءات ال عر البن الجزري  - [29]

 .73/  1النعر فب القراءات ال عر البن الجزري  - [30]

  وقد تم هها العوب وهه  اإلبافة فب خالفة المةأمون 37/  1النعر فب القراءات ال عر البن الجزري  - [31]

 . 37/  1لمصدر نلسل الهي ارتهر عنل دنل يرغم ال لماء على القول حسب ما يرى هو وي تقد   انظر   ا

 .46 - 45السب ة البن مجاهد    - [32]

 .60كتا  السب ة ال بن مجاهد    - [33]

هم معايخ اإلمام نافع  عبد الرحمن بن هرمز  ودبو ج لر يزيد بن الق قاع  وريبة بن نصاح  ومسلم بن  - [34]

 .61جند   ويزيد بن رومان. انظر  كتا  السب ة البن مجاهد   

 .62 - 61كتا  السب ة ال بن مجاهد    - [35]

 .78كتا  السب ة ال بن مجاهد    - [36]

 .81 - 79كتا  السب ة ال بن مجاهد    - [37]

 .82كتا  السب ة ال بن مجاهد    - [38]

 .84كتا  السب ة ال بن مجاهد    - [39]

 .271 - 269/  1انظر  م رفة القراء الكبار للههبب  - [40]

وقال ابن الجزري  "وإلى ذلك درار مكةب بةن دبةب  18 - 17/  1النعر فب القراءات ال عر البن الجزري  - [41]

 الب رحمل هللا فب آخر كتا  التبصرة حيث قال  فجميع ما ذكرنا  فب هها الكتا   ينقسم ثالثة دقسةام  
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منصو  فب الكتب موجوت  وقسم  قردت بل ودخهتل للظا دو سماعا وهةو غيةر  قسم  قردت بل ونقلتل  وهو

موجوت فب الكتب  وقسم  لم دقرد بل وال وجدتل فب الكتب  ولكن قستل على ما قردت بل إذ ال يمكةن فيةل 

 إال ذلك عند عدم الرواية فب النقت والنص وهو األقت".

 .11 - 10/  1النعر فب القراءات ال عر البن الجزري  - [42]

افقت ال ربية ولو بوجةل. .. قال ابن الجزري  " كت قةراءة  و 9/  1النعر فب القراءات ال عر البن الجزري  - [43]

ووافقت دحد المصاحف ال ثمانية ولو احتماال. وص  سندها  فهب القراءة الصحيحة التةب ال يجةوز رتهةا  وال 

يحت إنكةارها.... سواء كانت عن األئمة السب ة  دم عةن ال عةةرة  دم عةن غيةرهم مةن األئمةة المقبةولين  

عليهةا بة يلة  دو رةاذة  دو با لةة  سةواء كانةت عةن  ومتى اختت ركن مةن هةه  األركةان الثالثةة  د ةةلق

السبة ة  دم عمن هو دكبر منهم.. هها هو الصحي  عند دئمة التحقيق من السلف وال لةف... وهةو مةةههب 

 .10 - 9 /1السلف الهي ال ي ةرف عن دحد منهم خالفةل" انظر  النعر فب القراءات ال عر 

 من سورة البقرة . 33من اآلية  - [44]

 .154السب ة البن مجاهد    - [45]

 من سورة غافر . 67من اآلية  - [46]

 .179السب ة البن مجاهد    - [47]

 من سورة مريم . 35من اآلية  - [48]

 .409السب ة البن مجاهد    - [49]

 مران .من سورة آل ع 47من اآلية  - [50]

 .207 - 206السب ة البن مجاهد    - [51]

 من سورة األعراف . 123من اآلية  - [52]
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 .290السب ة البن مجاهد    - [53]

 من سورة سبأ . 15من اآلية  - [54]

 من سورة النمت . 22من اآلية  - [55]

 .480السب ة البن مجاهد    - [56]

 من سورة البقرة . 117من اآلية  - [57]

 .169السب ة البن مجاهد    - [58]

 من سورة األعراف . 10من اآلية  - 59][

 .278السب ة البن مجاهد    - [60]

 ة اللرقان .من سور 69من اآلية  - [61]

 .467السب ة البن مجاهد    - [62]

 من سورة األنلال . 35من اآلية  - [63]

 .306 - 305السب ة البن مجاهد    - [64]

 .49 - 48السب ة البن مجاهد    - [65]

 .3/159البحر المحيط  -[66] 

 - 200  وتراسة فب النحو الكوفب  لم تار تيرة    158انظر مثال  المدارب النحوية  لعوقب بيف    - [67]

202 . 

 . 1/74. وانظر الكتا  157المدارب النحوية لعوقب بيف    - [68]
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 . 75 /1. وانظر م انب القرآن لللراء 157ابق   انظر  المصدر الس - [69]

 289 /1. وغيرها  والنحو وكتب التلسير إلبراهيم رفيدة 82 - 81/  2  358/  1انظر  م انب القرآن لللراء   - [70]

 .  185 - 173الكوفب لم تار تيرة    . تراسة فب النحو  310 -

 .222الوعب والوعب الزائف فب اللكر ال ربب الم اصر  محموت دمين ال الم    - [71]

   

  

 [    م 19/05/2008   هـ 15/5/1429] 
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