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 امللخص
ويهدف البحث ، مدلوله وأنواعه وحكمه تركيب القراءاتمصطلح  يلقي البحث الضوء على

وبيان معىن تركيب  وأنواعه، وحكمه عند العلماء،، تركيب القراءات و مجع القراءاتبيان معىن إىل: 
 . احلروف 

الثاين:  بحثاملوأما  ،مفهوم مجع القراءات املبحث األول:: مقدمة وثالثة مباحثيف البحث  وجاء 
 . تركيب احلروف  الثالث:وأما املبحث  ،وأنواعه وحكمه اتالقراءركيب تمفهوم 

أن مصططططططرتلي ال كيب ا القراءه يرتلقه بعم العلماء على مجع   -1وكان من أهم نتائجه: 
 القراءات، وبعضهم اآلخر على اخللط ا القراءات.

بني احلرمة أو الكراهة أو العيب، سططططططططططططواء كان   القراءاتيدور عند علماء   حكم ال كيب-2
 ها. ا الصاله أو ا غي 

 ، مجع القراءات ، القراءاتال كيب تركيب احلروف، ،تركيب القراءاتالكلمات املفتاحية: 
 :قدمةم

احلمد هلل عىل آالئه، والشكر له عىل نعامئه، نثني عليه سبحانه ونحمده عىل تيسريه وامتنانهه، 

 ونصيل ونسلم عىل نبينا حممد، وعىل صحبه وآله.

 و بعهد:
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ى به  النفوس، وَهَدى به من الضههةل ،  فإنَّ القرآن كتاب اهلل املبني، أحيا اهلل به القلوب، وزكَّ

ه به هلته وؤرا ه، وَبَرن من من من  وبَّصهَّ به من الوواة ، فوو الَّصهاا املسهتقيم، واحلل القوةم، َفب

 عذبه ومعينه، وفاز من اهتمَّ بجمع ؤراءاته، وتوجيه رواةاته، ورسم َكلِِمه.

داللهً  عهىل عتمتوها وففوها، وؤد أنزله اهلل عىل سبع  أحره؛ تيسرًيا لألم ، وره  هبها، و

 فتلقته بأحرفه املختلف ، وؤراءاته املتعددة.  

القراءات القرآني ، فإما تيسههري من اهلل هذه اةم ، كام هو  : وذاك التيسههري ومن متاهر هذا احلفظ                   

عليوها   ظهاهر حهدةهن انزال القرآن عىل سههبعه  أحره، وت حفظ تله  اةحره واةوجهه التي أبنزل

القرآن دالله  ظهاهرة عىل حفظ القرآن الكرةم من التويري والتبهدةهن، ومتور من متهاهر التيسههري عىل 

 .هذه اةم 

الباحثون؛ لتعلقوا بألفاظ اعتنى به االشهتوال بقراءات القرآن الكرةم من أفضهن ما    وؤد كان        

ليوا، فجعن احلره منه بحسهن ، واحلسهن  القرآن الكرةم الذي تعبدنا اهلل بتةوته، وأجزل لنا اةجر ع

بعرشه أمثاها، وأااب املتتعتع فيه ملشهقته عليه بأجرةن، وجعن املاهر فيه مع السهفرة الكرال ال،رة، ففي 
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رِِ :  ؤال --أن رسهول اهلل  -ريض اهلل عنوا-الصهحي  من حدةن عائشه   ََ »املْاِهُر ِِف الُْقْرآِن َمَع السَّف

َرِ، والِّذي َيْقَرُأ الُقْرآَن َوَيتَتَْعتَُع فِيِه َوُهو َعليِه َشاٌق لَُه َأْجَران«الكَِراِم   الََبَ
 (1). 

ور جوهًدا فهائقًها ةهدمه  القرآن الكرةم بمختلء ؤراءاتهه صههالعوؤهد بهذل املسههلمون عىل مر   

:  موضههون   ،ومن املوضههوعات املوم  املتصههل  بالقراءات  ،وأل فوا ت ذل  املؤلفات القيم   ،ورواةاته

ِ رتكيب  مصَّلل  ال):  جاء هذا البحنفتركيب القراءات،   ، وما ةتعلل به منالقراءة باجلمع   ِف القراء

   .وحكمه عند علامء هذا الفنلبيان هذا املصطل  وأنواعه ت القراءات   مدلوله وأنواعه وحكمه(

 :مشكلة البحث

اللب  والومو  حول مفوومي عع جهاء ههذا البحهن لبيهان مصههطل  ال كيه    وازاله  

وؤهد وضهه  البحهن أنوان ال كيه  ت القراءات، وحكمهه عنهد بع  القراءات وتركيه  القراءات،  

 .القراء والفقواء

 :الدراسات السابقة

ةزةد الشهاة ، منشهور ت : للباحن(  القراءات القرآني  بني اجلمع وال كي : )بحن بعنوان

 .ل2022جمل  امليزان باجلامع  اإلسةمي  العاملي ، املجلد التاسع، العدد الثاين، 

 
(،  798، برؤم )1/550(، ومسلم ت صحيحه: 4653، برؤم )4/1882( أخرجه البخاري ت )باب تفسري سورة عب (: 1)

،  5/171(، وال مذي ت )باب ما جاء ت فضن ؤارئ القرآن(: 1454، برؤم )2/70وأبو داود ت )باب اواب ؤراءة القرآن(: 

 (.   2904برؤم )
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وموؤء الفقوهاء والقراء منوام(، د. نواه املهالكي، عع القراءات وتركيبوها  : )بحهن بعنوان 

 ل.2020 ،3، املجلد 46  العدد

ا، وأما هذا البحن فقد جاء فيه التفصين وؤد تناول هذا البحثان عع القراءات وال كي  معً 

 .ال كي  واملعاين املرادف  له، وكذل  بيان حكمه بالتفصين، وأنواعه  مصطل ان يلب

 وخامتة.  وثالثة مباحثمقدمة، حيتوي البحن عىل  :البحث هيكل           

 :مللبانوفيه  مفوول عع القراءات املبحث األول:

 القراءات ونشأته. تعرةء عع : املللب األول

 فائدة القراءة بجمع اةوجه. الثاين:  املللب

 : ثالثة ملالبوفيه ت القراءة،  كي  المفوول الثاين:  املبحث

 معنى تركي  القراءات. األول:   املللب

 . ت القراءات أنوان ال كي الثاين:   املللب

 حكم ال كي  بني اةوجه والرواةات والطرق.الثالث:   املللب

 تركي  احلروه.  املبحث الثالث:

 ام اةامت  وةليوا فورس املصادر.

 األول املبحث

 مَهوم مجع القراءات  
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  عر  مفوول القراءة باجلمع ونشأته البد أن نست  القراءة ؤبن البدء ت معرف  مصطل  تركي   

 .وفوطه وكيفيته

 األول: تعريف مجع القراءات ونشأته.  املللب

القراءات النفع،  مجع  بهاب عتيم الفهائهدة، كثري  ةقرأ القهارئ ايةه  وةعيهد موضههع :  مَهومَّهو:  أن 

،  عيهد موضههع االختةه فق أو ة  عيهد ايةه  بكهن وجهه،بهأن ة  ،قرأ عيع مها فيهه من أوجهه  االختةه في

  .(1)فإذا انتوى منه انتقن اىل مقطع آخر

ه ت . وةبْطلل علي(2)من رعاة  الوؤء واالبتداء وحسن اةداء وعدل ال كي  وطه:برشويكون 

تْبِع الوج؛ فاصطةح املوارب  )اإلرداه(  . (3)  ه تِلو الوجه.القارئ ةب

جده هو ما سههنأول   فإن  عع القراءاتنشههأة  حينام نتجول بني كت  القراءات ونبحن عن و

حني نص عىل أنه تتبع تراجم القراء بحثًا عن   ــــ ره  اهلل ــــ  هههه(  833ؤول اإلمال ابن اجلزري )ت: 

 
املدةن  املنورة، الطبع   -، مكتب  الدار36ن، لعبد العزةز بن عبد الفتاح القارئ، صانتر: سنن القراء ومناهج املجودة (1)

 هه. 1414اةوىل، 

نقله صهاح  عع القراءات القرآني ، عن اإلمال عبد الفتاح هنيدي بن أ  املجد، صهاح  كتاب )اةدل  العقلي  ت حكم عع ( 2)

 .12القراءات النقلي (، انتر: ص

النرشهه، للنوةري:  2/154البن اجلزري:  انتر: النرشهه،    (3) القَراءات العرشهه  251-3/250، وفح طيبه   ب ت  ، واملوهذ 

ل، والقراءات القرآني ، لعبداحلليم بن حممد 2002-، املكتب  اةزهرة  لل اث1/23وتوجيووا، للدكتور حممد سامل حميسن: 

 ل.1999-، دار الورب اإلسةمي، الطبع  اةوىل 259-258اهادي ؤاب ، ص
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رغم اطةعهه عىل تراجم القراء من   ،ومل هيتهِد اىل معرفه  ذله   ،الزمن الهذي ظور فيهه عع القراءات

 الصدر اةول وحتى عَّصه ت أواخر القرن الثامن وأوائن القرن التاسع اهجرةني.

لكن ظور يل   ")منجد املقرئني(:  فقال ت كتابه ،تارخًيا تقرةبيًا لتوور فكرة اجلمع ظور له ام  

وهذا الذي كان  "وؤال ت النرش:  ،(1)"وهلم جًرا  ،ت أن اإلؤراء باجلمع ظور من حدود اةربعامئ 

وابن   ،هه(444ت عَّص اإلمال الداين )ت:  ،عليه الصدر اةول ومن بعدهم اىل أاناء املائ  اةامس 

 . (2)"هه( ومن بعدهم465واهذيل )ت:  ،هه(446واةهوازي )ت:  ،هه(445شيطا )ت: 

ا ما  هه( هو من اةئم  381موران )ت: نص عليه ابن اجلزري ت املنجد من أنَّ ابن وأم 

ؤد ةرج  أن أول ظوور للجمع كان ت القرن الرابع اهجري: وبالرغم من هذا   ،الذةن أؤرأوا باجلمع

 .(3)تارخًيا دؤيًقا عن نشأة عع القراءات فإن ذل  ال بني  

ابت أنه أَن سههن  وفاة ابن موران الذي  ت كتابه عع القراءات القرآني     ذكر عمر املراطيوؤد 

 .(4).أؤىص حد تارخيي لتوور اجلمع تةوًة ت املجل  الواحدهي  ،أؤرأ باجلمع

 
 هه.1416، مكتب  القديس، الطبع  اةوىل، 20منجد املقرئني ومرشد الطالبني، لإلمال ابن اجلزري، ص (1)

 .506النرش، ص ( 2)

 .20انتر: منجد املقرئني، ص (3)

 .1القاهرة، ا -، عمر مامل أبه املراطي، مكتب  أوالد الشيخ15انتر: عع القراءات القرآني ، ص (4)
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عع   واوؤهد جهاء عن اةسههتهاذ سههعيهد أعراب أن املوهاربه  واةنهدلسههيني هم أول من ابتكر

م أول من ألَّء فيه  ولعله  ،ومل ةعنيَّ علاًم من أعةموم ،(1)القراءات د ذل  ؤول  ،ةقصههد أمم هب وَةْعضههب

 .(2)"وؤد بلوني أنَّ شخًصا من املوارب  ألَّء كتاًبا ت كيفي  اجلمع "اإلمال ابن اجلزري: 

رأي آخر حني ؤهال: حهدةهن املهدارسهه  أو عر  القرآن عىل   ،وللهدكتور عبهد العزةز القهارئ

قالت:    –يض اهلل عنهار–َعْن َفاطَِمَة  فإن ؤوله ت احلدةن:  ،ج،ةن ةمكن أن ةسهتنب  منه أصهن اجلمع

، َوأَ ُأَراُ    َأََسف إََِلف النفبِيُّ   َتْ،ِ نِي الَْعاَم َمرف ُه َعاَرضََّ ، َوإِنف نَة  نِي بِالُْقْرآِن ُكلف سََّ يَل َكاَن ُيَعاِرضَُّ : » َأنف ِجَْبِ

َ َأَجِي « وةلزل من ذل : أن ةقرأ سهائر ما أنزل ت   ،. فمعنى ذل  أنه كان خيتم ختم  واحدة (3)إِأف َحَضََّ

ةن ههذه   ،أو أعهاد من أول ايةه  ،سههواء كرر نف  املوضههع  ،ههذه اةتمه  من أحره القرآن املختلفه 

 وال وجه إلخراجوا من العر . ،اةحره ؤرآن

فادها: أن أصن عع القراءات اابت من فعن النبي           . امَّ توصن اىل نتيج  مب

انَّ اةخبار الثابت  الصههحيح  التي فيوا وصههء لوؤائع كان بع   "ام أعقه  ذل  بقوله:  

ريض -كقص  هشال بن حكيم وعمر بن اةطاب   ،الصحاب  فيوا ؤرأوا هبذه احلروه القرآني  املختلف 

 
 هه.1410، دار املورب اإلسةمي، بريوت، الطبع  اةوىل، 65القراء والقراءات باملورب، لسعيد أعراب، ص انتر:  (1)

 .20منجد املقرئني، ص (2)

 (.4711، برؤم:) 4/1911(:  أخرجه البخاري ت: )كتاب فضائن القرآن(، )باب كان ج،ةن ةعر  القرآن عىل النبي  (3)
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مل ةكن ت ههذه اةخبهار تَّصههة  بهأمم كهانوا امعون اةحره   ،(1)"ت احلهدةهن املشههوور  -اهلل عنوام

 .(2)و لي  هناك أةًضا ما ةمنع ذل   ،املختلف  ت القراءة 

 املبحث الثاين 

 فائدِ القراءِ بجمع األوجه 

ل         ت الدراسه  الدؤيق  للقراءات والرواةات القرآني ، ةصهن بأن اإلفراد هو املنوج ا القول  تقد 

ها بع  العلامء، حين نبووا عىل رضورة أن ةكون اةصههن وأن عع القراءات رضورة طارئ    كام عد 

ال ةنبوي أن تتخذ أصهةً لتةوة  ت التةوة هو افراد كن ؤارئ عىل حدة، وأن اجلمع انام هو للرضهورة  

ةعزفون عن علم القراءات ملا كانوا ةسهتعتمونه من املدة التي كانوا  لب  الط  وبرأهيم أنالقرآن الكرةم،  

ةتطلبوا تعلم القراءات عىل الطرةق  القدةم : حين كانوا ةقضهون ف ة غري ؤصهرية ت يصهين ذل ،  

، فبهدأوا ةسههمحون للطلبه  بهاجلمع؛ وذله  لفتور نهدراسفخيشهه اةئمه  عىل علم القراءات من اال

  )3(كن رواة  بختم .  اهمم، وصعوب  افراد

 
ا أن 4706، برؤم )4/1909اب نزول القرآن عىل سههبعه  أحره(: الهذي أخرجهه البخهاري ت )به    (1) (، وت )بهاب من مل ةر بهأسههً

(، وأخرجه 6537، برؤم )6/2541(، وت )باب ما جاء ت املتأولني(: 4754، برؤم )4/1923ةقول سههورة كذا وكذا(:  

ه أبو داود ت سهننه ت )باب أنزل (، وأخرج818، برؤم )1/560مسهلم ت )باب أن القرآن عىل سهبع  أحره، وبيان معناه(: 

، 5/193(، وأخرجه ال مذي ت )باب أنزل القرآن عىل سهبع  أحره(:  1475، برؤم )2/75القرآن عىل سهبع  أحره(: 

 (. 158، برؤم )1/24(، وأهد ت مسنده: 2943برؤم )

 وما بعدها. 36انتر: سنن القراء ومناهج املجودةن، لعبد العزةز القارئ، ص  (2)

 . 3/246، وفح طيب  النرش، للنوةري:  16( انتر: عع القراءات القرآني ، ص 3)
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 :وا، ومنفائدة القراءة بجمع اةوجه ومن هنا تتض 

        : تفسهري لبعضهوا البع ، فحني ةقرأ القارئ بالقراءات املختلف  ت جمل  واحد فإنه  الرواةات  ت أن  أوأا

 .  وةبينوا اةبفرس بعًض   بع  هذه الرواةات والقراءات

 ر ةتقرر ت ذهن السامع، كام ت التوكيد اللفتي.بالتكراأن املعنى ثانياا:       

ا:        ررت ظور للسهههامع املتهدبر منوها معنًى   ثَّالثَّا ةزةهد عىل املعنى املفوول لهه أوالً، وؤهد ةكون    أن ايةه  كلام كب

ه من القرآن عنهد القراءة بوريهها من فة ةفوتهه حته    ،بع  احلهارضةن غهافةً عن القراءة بهالرواةه  اةوىل

 لرواةات.ا

ا:        فيدركوا فضههن اللسههان العر ،  وات العرب املختلف ، وطرق نطقوا،  أن ةطلع السههامعون عىل ل  رابعا

وسههموه اىل غاة  الكامل، فيبعره عتم شههأن اللوه  العربيه : لوه  القرآن الكرةم، وغنهاها وففوها عىل 

 .(1)  سائر اللوات

ا:       القراء، وفيه اختصار للوؤت، وتيسري عىل الطال .أن اجلمع ةستوت مذاه  خامسا

ا:    جمعوا بني مواريت: اإلفراد في،  باجلمع  لقراءات السههبع أو العرشههمورة ةقرأون ا اخراج مقرئني  سََّّاًسََّّا

 (2)واجلمع.

 
-197، نقلهه عن كتهاب: ههداةه  القراء واملقرئني، ةليهن اجلنهاةني، ص246( انتر: القراءات القرآنيه ، لعبهد احلليم ؤهابه ، ص1)

198 . 

  .229( انتر: القراءات القرآني  )بتَّصه ةسري(، لعبد احلليم ؤاب ، ص2)
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 الثاين  املبحث

 مَهوم الرتكيب ِف القراءِ  

 ت. ركيب القراءا ت معنى األول:  املللب

 . ، ف ك  وتراك املتفرؤ  ضم  أجزا ه  اليشء: يشء عىل يشء، ةقال: رك  لو : وضع ت ال الرتكيب

 . (1)وةقال: تراك  السحاب وتراكم

   ،"اخللط "وبه   ،"التلَيق"وةع،  عنه البع  به

ا، اذا مزجه به،  باليشء خيلطه خلطً ، ةقال: خل  اليشء ت اللو : ةطلل عىل املزج واالشتباك اخللطو

 . (2)اشتبكوا :، واختل  القول ت احلربمزجهيطا فاختل : طه ختلِ وخلَّ 

ا ل الثوب ضم أحد شقيه اىل  ل، وتدور مادته عىل معنى الضم، فلفَّ ل ةلف  لو : مصدر لفَّ  التلَيق وأم 

 . (3)وتةفل أمرهم: تةءل، ومنه أخذ التلفيل ت املسائنايخر بخياط ، ونحوها، 

 وكلوا بمعنى واحد. 

 
، د أهد خمتار عبد احلميد 2/932، وةنتر: معجم اللو  العربي  املعارصة، 10/124أبواب الكاه والراء من هتذة  اللو ،  (1)

 ل. 2008 -هه  1429، 1عمر، عامل الكت ، ا

 .1/160عورة اللو : (، و114/ 5املحكم واملحي  اةعتم )باب )خ ل ا(   (2) 

 .5/257، ومقاةي  اللو ، 5/165باب )ل ه ق( العني،  (3)
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هو أن ةأخذ القارئ حكاًم أو أحكاًما من ؤراءة  أو رواة ، وحكاًم آخر من ؤراءة    اصَّلال  العلءء:و ِف 

 (1)أو رواة   ااني ، وَةْقرأ هبا كلوا ت آن  واحد، بكيفي  مل ترد عن أحد اةئم  أو الرواة عنوم.

ةه، ودون االلتزال  اةالتنقهن بني القراءات أانهاء التةوة، من غري اعهادة ةوجهه    وبمعنى آخر هو:

  (2)  .برواة  معين 

الذي ةقصههد القارئ به اإلتيان بأوجه اةةه ت   ،هو بة شهه  خيتلء عن عع القراءاتو 

 وعطء بعضوا عىل بع .  ،املوضع الواحد

: أن ال كي  هو انتقال عشوائي دون  الَرق ب، تركيب القراءات ومجعهافيتبني من ذل  أن 

اىل أخرى دون اإلعادة من موضع االبتداء، وأما اجلمع فوو اعادة القراءة من موضع ضاب  من رواة  

   االبتداء برواة  أخرى مع االلتزال برشوا اجلمع وبإحدى كيفياته.

فوم من كةل ابن اجلزري عند كةمه عىل فوا اجلمع، وما ةنبوي أن ةتصهء وهذا الفرق ةب 

وصههار لهه بهالتلفظ بهاةوجهه ملكه  ال    احكم القراءات افرادً فهإذا أ  "بهه اجلهامع للقراءات، حيهن ةقول: 

حيتاج معوا عىل تكلء وأراد أن حيكموا ععا فلري  نفسههه ولسههانه فيام ةرةد أن امعه ولينتر ما ت 

ذله  من اةةه أصههوال وفرشهها فام أمكن فيهه التهداخهن اكتفى منهه بوجهه ومها مل ةمكن فيهه نتر فهإن 

مل  أمكن عطفهه عىل مها ؤبلهه   بكلمه ، أو بكلمتني، أو بهأكثر من غري ختطي ، وال تركيه  اعتمهده وان 

 
 .31عع القراءات القرآني ، ص (1)

 44، غين النفع ت القراءات السبع للصفاؤيس، ص :1/18انتر: النرش ت القراءات العرش البن اجلزري،  (2)
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حيسههن عطفهه رجع اىل موضههع ابتهدأ حتى ةسههتوعه  اةوجهه كلوها من غري ايهال، وال تركيه ، وال 

 .(1)"اعادة 

 ِف القراءات  أنواع الرتكيب الثاين:  املللب

 . ، واما أن ةكون بني الطرق كي  بني الرواةاتالواما أن ةكون   ،اما أن ةكون بني القراءات  ال كي 

: بالسههكهت عىل املد مع [1]الكوار:(  ڎ ڎ ڈ)ؤراءة :  ال كيه  بني القراءات  مثَّالف

 .من طرةل الشاطبي  القَّص؛ ةن السكت عىل املد ؤراءة هزة، والقَّص ت املد لي  من ؤراءته

ت   كهالهقهراءة  ا    ت   بهالهرفهع  [37]الهبهقهرة: ( ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ )وأةضهههً

 . من ؤراءة غريه.(  مئ) والرفع تمن ؤراءة ابن كثري  (  ی)

:    [3البقرة:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)  ؤراءة ؤولهه تعهاىل:  :ال كيه  بني الرواةهات ومثَّال

ففيهه تركيه  بني رواةه  ؤهالون عن  ،(ٺ )  ، مع التوليظ ت الل(ٺ )بهالتحقيل ت يزة  

 نافع، وبني رواة  ورش عن نافع من طرةل اةزرق.

 
 .2/199انتر: النرش ت القراءات العرش البن اجلزري،  (1)
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ا من اةمثل  القراءة بإشهامل الصهاد صهوت الزاي مع صهل  ميم اجلمع ت ؤوله تعاىل ڤ )  :وأةضهً

[، فاإلشهامل من رواة  خلء 7]الفاي :  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 وهي ؤراءة ابن كثري وأ  جعفر.عن هزة، وصل  امليم أحد الطرق عن ؤالون 

أ  طهاهر عن حلفص من طرةل احلاممي عن  القراءة  : فوو كهطريق آخر  معطريق    تركيَّبمثهال  أمها  و

مع ؤَّصه املنفصهن حركتني ،  [42]هود: (ہ ہ)ت دغال  باإل  اةشهناين عن عبيد بن الصهباح

عن عمرو بن الصههباح    الفينمن طرةل احلاممي عن الدؤاق عن وهو    حركات أربعصههن وتوسهه  املت

 .من هذا الطرةل فوو ال ةقرأ باإلدغال بن باإلظوار

ا كه   ت   ، وابهدال اهمز املفرد  (ڦ)  ت  بهإشههبهان املهد ت مهد البهدلالقراءة لورش  ومثهالهه أةضهههً

تهعهاىل:  (ٹ) ؤهولهه    (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ، ت 

 مز من طرةل اةصبواين.هفاإلشبان ت مد البدل من طرةل اةزرق عنه، وابدال ا ،  [4]البقرة:

 : حكم الرتكيب ب، األوجه والروايات واللرق الثالث  املللب

رم  أو الكراه  أو العي ، سواء كان ت الصةة أو ت  ال كي  ةدور عند علامء هذا الفن بني احلب  حكم

 : آراءاختلء العلامء ت ذل  عىل اةا  غريه، وؤد 

وهو رأي   ،املنع من ال كي  مطلًقا: سهواء أكان ذل  ت مقال الرواة  أل ت مقال التةوة  :الرأي األول

وابن الصههةح )ت:   ،هههههه(643هههههه( عن اإلمال السههخاوي )ت:  833حكاه ابن اجلزري )ت:  
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وهو أةًضا رأي   ،هههه(732وأ  اسحاق اجلع،ي )ت:  ،هههه(676واإلمال النووي )ت:    ،هههه(643

 هه(.1155اإلمال النوةري، واةزمريي )ت: 

 بع  وخل   "ت كتهابهه عهال القراء:    -رههه اهلل    -السههخهاوي    علم الهدةنؤهال اإلمهال  فقهد  

 (1)".خطأ عندنا  القراءات ببع 

ةرةهد يقيل علم القراءات  "  ،ابن اجلزري فقهالاإلمهال    وأمها فليعلم أنهه من  اذا تقرر ذله  

واحكال تةوة احلروه فة بد من حفته كتابا كامة ةسهتحرضه به اختةه القراءة وةنبوي أن ةعره 

أوال اصهطةح الكتاب الذي حيفته ومعرف  طرؤه، وكذل  ان ؤصهد التةوة بكتاب غريه، وال بد من 

التي ةقصههد معرفتوا ؤراءة عىل ما تقدل فإذا أحكم القراءات افرادا وصههار له بالتلفظ باةوجه افراد  

ملك  ال حيتاج معوا عىل تكلء وأراد أن حيكموا ععا فلري  نفسه ولسانه فيام ةرةد أن امعه ولينتر 

كن فيه نتر فإن ما ت ذل  من اةةه أصهوال وفرشها فام أمكن فيه التداخن اكتفى منه بوجه وما مل ةم

مل   أمكن عطفهه عىل مها ؤبلهه بكلمه ، أو بكلمتني، أو بهأكثر من غري ختطي ، وال تركيه  اعتمهده وان 

حيسن عطفه رجع اىل موضع ابتدأ حتى ةستوع  اةوجه كلوا من غري ايال، وال تركي ، وال اعادة  

  (2)."ما دخن فإن اةول ممنون والثاين مكروه والثالن معي 

 
 -(، لعيل بن حممد بن عبد الصهمد اهمداين املَّصهي الشهافعي، يقيل: د. مروان العطيَّ   642عال القراء وكامل اإلؤراء، ص) (1)

 ل. 1997 -هه  1418، 1بريوت، ا –دمشل  -د. حمسن خراب ، دار املأمون لل اث 

 . 199/ 2النرش:  (2)



 عبد هللا القرين بنت صفيةد. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ________________________________________ 
 542فحة ص           م2021 أكتوبر -ه1443 ربيع األول)خاص(  سابع واألربعون العدد ال   

 

رصة  النص ت " :ةكت  رسههالته املعروف  بههههه -رهه اهلل   -ؤول الشههيخ الضههبان  ومنه   

ب  "؛ حين ؤال ت بداة  هذه الرسهال :  "الكلامت املختلء فيوا عن حفص بَني  ا ةب صهً َعنَّ يل أن أكت  ملخَّ

  ما صهه َّ عن حفص ت الكلامت املختلء فيوا عنه من طرةل طيب  النرشهه؛ ةن رواةته هي املعتادة بني

الناس ت هذا العَّص، وؤد َكثبَر منوم التلفيل وااللتباس؛ جلولوم بمآخذ تل  الطرق ومذاه  ذوهيا، 

 (1)".وعدل اعتامدهم عند اةخذ عىل متني اةساس

: األولت اجلزء    "لطائء اإلشههارات لفنون القراءات"ت:   وأما اإلمال القسههطةين فقد ؤال

 .(2)".ومن مل ةميز بني الطرق والرواةات ال منواج له اىل السةم  من ال كي  ت القراءات"

 .(3)"ا  عىل القارئ االح از من ال كي  ت الطرق "ونقن عنه الشيخ املرصفي ؤوله: 

 
 (، لعيل بن حممد الضبان، مطبع  البا  احللبي وأوالده بمَّص.2ص)رصة  النص ت الكلامت املختلء فيوا عن حفص،  (1)

، ة  العباس أهد بن حممد القسطةين، طبع  مركز الدراسات القرآني ، بمجمع  2/661لطائء اإلشارات لفنون القراءات،  (2)

 املل  فود لطباع  املصحء الرشةء.  

لطائء  ، نقة عن كتاب  2، لعبد الفتاح املرصفي، مكتب  طيب ، املدةن  املنورة، ا299/ 1هداة  القاري اىل جتوةد كةل الباري،  (3)

 اإلشارات للقسطةين. 



  وحكمهوأنواعه مدلوله  مصطلح تركيب القراءات
 ---------------------------------------------------- 

 __________________________________________________ 

 543صفحة                                  جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية 

 

واذا ابتهدأ القهارئ "ت كتهابهه التبيهان ت آداب هله  القرآن:   -رههه اهلل    -وؤهال اإلمهال النووي  

بقراءة شههخص من السههبعه ، فينبوي أال ةزال عن تله  القراءة مها دال للكةل ارتبهاا، فهإذا انق هه 

 (1)".ر من السبع ، واةَْوىَل دوامه عىل تل  القراءة ت ذل  املجل ارتباطه فله أن ةقرأ بقراءة آَخ 

بأن حكم  -رهه اهلل  - وؤد ؤطع اإلمال مصطفى بن عبد الرهن بن حممد اإلزمريي  

العرفان ت يرةر أوجه   عمدة " :ال كي : التحرةم، وجعن االح از منه باعثه عىل تأليء كتابه

اح اًزا عن ال كي ؛ ةنه حرال ت القرآن  "، فقال ت سب  تأليفه وعع ما فيه من الطرق: "القرآن

 (2)".عىل سبين الرواة ، أو مكروه كراه  يرةم كام حققه أهن الدراة 

اإلمهال  ومنوم بع  املهالكيه  مثهن  ،جواز ال كيه  عىل اإلطةق، واليهه ذهه  أكثر اةئمه  :الرأي الثَّاين

احلل أن القراءة امللفق  من القراءات السههبع اجلارة  عىل ألسههن  الناس   "الصههاوي املالكي حني ؤال:  

 .(3)"والصةة ال كراه  فيوا  ،جائزة ال حرم  فيوا وال كراه 

 
، دار ابن  3(، ملحيي الدةن حييى بن فه النووي، حققه وعلل عليه: حممد احلجار، ا98لتبيان ت آداب هل  القرآن، ص)ا (1)

 لبنان.   –بريوت  -حزل للطباع  والنرش والتوزةع 

اةزمريي، بتعليقهات: حممهد حممهد جهابر، وعبهد العزةز  (، ملصههطفى عبهدالرهن 2عمهدة العرفهان ت يرةر أوجهه القرآن، ص)  (2)

 الزةات، مكتب  مطبع  اجلندي.

 –، ضهبطه وصهححه: حممد عبد السهةل شهاهني، دار الكت  العلمي   288/ 1بلو  السهال  ةؤرب املسهال ، ةهد الصهاوي،   (3)

 .32هه، وعع القراءات القرآني ، ص1415بريوت، الطبع  اةوىل، 
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رو،  ئن شهيخ اإلسهةل ابن تيمي  عن رجن ةصهىل بقول، وهو ةقرأ بقراءة الشهيخ أبى عموسهب 

فون اذا ؤرأ لورش، أو لنافع باختةه الرواةات مع هل  ؤراءته ةبى عمرو ةأام؟ أو تنقص صهةته؟ 

 أو ترد؟

اوز أن ةقرأ بع  القرآن بحره أبى عمرو وبعضههه بحره نهافع ، وسههواء كهان  :فهأجهاب

 .(1)ذل  ت ركع  أو ركعتني ، وسواء كان خارج الصةة أو داخلوا ، واهلل أعلم

 وؤد انقسموا اىل ؤسمني:  ،التفصين ت مقال الرواة  ومقال التةوة  :الرأي الثالث

 وأما اجلاهن فة اوز له ذل . ،أجازوا اةل  بني القراءات والرواةات للعامل هبا القسم األول:

وعدل جوازه عندهم ت مقال النقن    ،أجازوا ال كيه  واةل  ت مقهال القراءة والتةوة القسََّّم الثَّاين:  

 والرواة .

اال أن أصههحاب هذا التفصههين اشهه طوا ت ال كي  ت مقال التةوة أن ال تكون القراءات  

وذل  كام جاء عن اإلمال السههخاوي وذل  فيام  ،م تبً  بعضههوا عىل بع ؛ ةنه حينئذ ةكون حراًما

وؤهد   ،(2)"  ههذه القراءات بعضههوها ببع  خطهأ وخل"حيهن ؤهال :   -رهه  اهلل-نقله  عنهه ابن اجلزري  

 اعت، البع  أن كةل اإلمال السخاوي ال حيتمن التحرةم فق  ولكنه حيتمن الكراه  أةًضا.

 
عع وترتي  عبد الرهن بن حممد ؤاسهم، جممع املل    ،22/445  شهيخ اإلسهةل أهد بن عبد احلليم ابن تيمي ،وى  جممون فتا (1)

 الرباا. -هه مكتب  املعاره1415فود لطباع  املصحء الرشةء 

 .1/18النرش:  (2)
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نراه   أن لفظ اةطهأ حيتمهن الكراهه  أكثر منهه للتحرةم؛ ةن اةطهأ هو   -واهلل أعلم-والهذي 

َولَۡيَس  } ؤال تعاىل : ،فيه ؤصههد  وال ةكون له  ،ةصههدر عن اإلنسههان املكلء  ،فعن ضههد الصههواب

ح    ح   َعلَۡيكُۡم ُجنََ ۦِ  فِيمََ ُُم َِِ
ۡۡ وةهأيت ت سههيهاق احلكم ذاتهه ؤول أ  اسههحهاق    ،[5:ةحزاب]ا{أَۡخطََ

ت أن حكم ال كي  لدهيم عام  هو   ،هههههه(981واإلمال الطي بي )ت:   ،هههههه(  732اجلع،ي )ت: 

 .(1)أو ت أاناء الرواة  فيحرل   ،الكراه  اال تتعلل

ۦِ  َكِلمََ      }ومثهال ذله  من ةقرأ ؤوله  تعهاىل:   َِِِّ ح َ   فََُلَقَّى   َءاَدُم ِمن رَّ ۦِ   فَََُ   {َعلََيۡ

وعىل هذا مشهى اإلمال ابن  ،أو بالنصه  فيوام مًعا ،مًعا{َكِلَم    }و{َءاَدمُ } بالرفع ت  ،[37]البقرة:

ال من وجهه   ،اال أنهه كهان ةعيبهه عىل أئمه  القراءة من وجهه تسههاوي العهامِل بهالعهامي  ،اجلزري ت نرشههه

 .(2)الكراه  والتحرةم

وهذا التفصهين الذي ذه  اليه اإلمال ابن اجلزري هو اةؤرب للصهواب؛ ةن القول بجواز 

بوريه   ،ةؤدي اىل تسههوة  اةل  بني القراءات املؤدي لتويري املعنى ويرةء كتاب اهلل ،مطلًقاال كي   

 .(3)من رضوب اةل  التي ال تتعدى اجلمع بني ظواهر صوتي  متنافرة ت عره القراء 

 
 .1/18النرش:  (1)

 .18/ 1انتر: النرش:   (2)

 .32القرآني ، نقةً عن كتاب العجال  البدةع  الورر للمتويل، انتر: ص نقله صاح  عع القراءات  (3)
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– واحلل الهذي ةنبوي املصههري اليهه  "حيهن ؤهال:   آخروؤهد كهان للهدكتور عبهد احلليم ؤهابه  رأي  

هو احلكم باجلواز عىل الفعن املجرد عىل كن اعتبار؛ ةن الكن ؤرآن صحي  نزل من عند  –واهلل أعلم

 واةحره نزلت للتوسع  ؤطًعا. ،والقراءات بع  اةحره ،اهلل

وعملوم ال خيرج عن كونهه   ،وةن القراءات انام هي اختيهار القراء ممن تلقوه عمن سههبقوم 

وةنهه ال دليهن عىل املنع من   ،ممها رووا بهالسههنهد املتصههن اىل رسههول اهلل    ،تركيبًها لقراءة اختهاروهها

وانهه بهاسههتثنهاء حهاله  التعلل واالرتبهاا الهذي   ،ال كيه  اال اةوه من أن ةؤدي اىل ؤراءة مها مل ةنزل

وةنهه ال دليهن عىل وجوب   ،ةؤدي ال كيه  فيهه اىل الفسههاد لفتًها أو معنى نكون ؤهد أِمنهَّا ههذا املحتور

 أي مستند للقول باحلرم  والكراه .  –واهلل أعلم–تزال ؤارئ دون آخر، فإنه بذل  ال ةبقى ال

ا لذرةع  ما، ت وؤت مهها، وؤد ةقال بالكراههه  اذا ترت  عليههه حمذور ال  فقد ةقال باملنع سد  

العلامء   ا عىل ابن اجلزري الذي ؤال بأنهههه معي  ت حلتعقيبً  -ةصهن اىل درج  املحتور، كام ؤد ةقال  

  من جو  استوائوم بالعوال ههه : أنه ةستح  للعلامء ال كي  أحيانا أمال العوال لبيان اجلواز ت أمر عمَّ 

اد املجتودةن،  ، كمههها ؤهههد ةقال غري ذلههه  واةمر ةرجع اىل اجتواعتقاد عدل جوازه بني اةاصههه 

 .بالصواب  ه واهلل أعلهمونتهر أههن النتهر

أوجههه اةههةه ةنبوي أن ةكون  أن مههن أراد أن ةقرأ بوجههه مههنبقي أمر موم جدا وهو  

جازما به، متأكدا من صح  وجواز القراءة به، وأنه من اةوجه املنقول  والثابته ، واال وؤع ت املحذور  

ولعهن اةوه من ههذا املحهذور هو  .ل عىل اهلل بوري علمواؤتحم دائرة املحتور وؤرأ مها مل ةنزل، وتقو  
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بعضهوم اىل املنع منه أو اىل كراهته ونحههههو ذل  وهو هههه نفسهه هههه الذي ؤوى ت نفيسه أن   الذي دفع

ال من هذا املحذور  أوت غري التعليم واإلؤراء ليسلم   اةفضهن اعتياد اإلنسان عىل التزال رواة  واحدة 

ر االعتبار،  مههههن االلتفات اىل اةلفاظ واملباين، وةَّصهه يه وةعلل يته بالتدبولرية  نفسهه اانيههههًا 

 .(1)"ومن ام االئتامر بأوامر الواحد القوار

 املبحث الثالث: تركيب احلروف 

 .( 2): النطل باحلروه متجاورة داخن بني  الكلم ومعنى ذلك هو

فليعمهن   لنطل بكهن حره عىل حهدتهه موهق حقههفهإذا أحكم القهارئ ا"ؤهال ابن اجلزري:   

بإحكامه حال  ال كي ، ةنه ةنشهأ عن ال كي  مامل ةكن حال  اإلفراد، وذل  ظاهر، فكم ممن حيسهن 

احلروه مفردة وال حيسههنوا مركب  بحسهه  ما ااورها من جمان  وؤوي وضههعيء ومفخم ومرؤل، 

 فيجذب القوي الضههعيء، وةول  املفخم املرؤل، فيصههع  عىل اللسههان النطل بذل  عىل حقه اال  

ن حقيق  التجوةد   بالرةاضه  الشهدةدة حال  ال كي ، فمن أحكم صهح  اللفظ حال  ال كي ، حصه 

 .(3)  "باإلتقان والتدرة .

 
 .231 -221انتر: القراءات القرآني ، ص (1)

-ه1428، دار السههةل،  1، عبد العيل املسههؤول، ا133-132انتر: معجم مصههطلحات علم القراءات وما ةتعلل به، ص:  (2)

 ل.2007

 .215 -214انتر: النرش، ص (3)
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وممها سههبل ةتقرر عىل القهارئ والتهايل لكتهاب اهلل أن حيسههن ؤراءة كةمهه اهلل بضههب  كلامتهه  

ه ومستحقه من  الصفات واملخارج.  واخراج حروفه من خمرجوا الصحي ، مع اعطاء كن حره حق 

ومما ةعني القارئ عىل تقوة  املخارج ت تةوة القرآن وتبياما باةداء الصهحي : التدرة  عىل 

احلروه نطل احلروه بطرةقه  القهاعهدة النورانيه  وغريهها؛ فيتعلم طرةقه  نطل حروه اهجهاء مفردة، و

ن وامل د،  املركب ، واحلروه املقط ع ، وكيفي  النطل بالسهاكن، واملنو  ةسهلم من اةطأ ت تةوة  حتى شهد 

 وحي ز من تركي  احلروه بعضوا ببع .كةل اهلل، 

 اةامت 

احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات، والصةة والسةل عىل خاتم اةنبياء، حممد عليه  

 أفضن الصلوات. 

 وبعد:

فهإنني أههد اهلل عىل متهال فضههلهه ومننهه، أن وفقني إلمتهال ههذا البحهن، وأن ةرسههَّ يل مها أردت 

ا لوجه الكرةم، وأن ةسههاحمني عىل التقصههري، وةعفو عن  بيانه، كام أسههأله   أن ةتقبله مني خالصههً

 .الزلن، فإين يرةت الصواب ما استطعت، فإن وفقت فبفضن منه 

لنتائج والتوصهيات التي اسهتخلصهتوا من هذا البحن، كان وت ختال البحن، أسهجن بع  ا

 من أهم النتائج وأبرزها:
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أن مصههطل  ال كيه  ت القراءة ةطلقهه بع  العلامء عىل عع القراءات، وبعضههوم ايخر عىل  -1

 اةل  ت القراءات.

سههواء كان ت الصههةة    حكم ال كي  ةدور عند علامء هذا الفن بني احلرم  أو الكراه  أو العي ،-2

  أو ت غريها.

ةنبوي عىل ؤهارئ كةل اهلل أن حيسههن ؤراءة كةمهه اهلل بضههب  كلامتهه واخراج حروفهه من خمرجوها -3

 الصحي ، وأن حيذر من تركي  احلروه، وال ةتأتى ذل  اال  برةاض  اللسان وتدرةبه.

ا احلهذاق املتقنني؛ ففي تةوة القرآن    نويص طلبه  العلم بهأن ةتلقوا القراءة بهاجلمع عىل أهلوها: وختَّامَّا

 ال يكموا اال املشافو .  طرق وأوجه وكيفيات

 م وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسل

 


