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مريم بنت محدي بن حممد نوفل
طالبة يف مرحلة الدكتوراة بكلية الدعوة وأصول الدين قسم القراءات
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موضوع البحث:  
أنواعها،  هبا،  )التعريف  اء  القرَّ استعملها  التي  واألداء  التحمل  لطرق  حتليلية  استقرائية  دراسة 

ألفاظ األداء يف كل منها، نبذة موجزة عن مالمح كل طريق منها(.

أهداف البحث:  
إبراز عناية العلامء بأسانيد القراءات، وحترهيم الدقة يف حتمل القراءات وأدائها.	•
حصول تصور واضح لصور التحمل وصيغه يف كل نوع من أنواعه.	•
اء.	• الوقوف عىل بداية نشأة كل نوع من أنواع التحمل، ومدى شهرة استعامله عند القرَّ
جتلية الغموض عام ُيعتدُّ به وما ال يعتد به من الطرق يف الرواية واألداء.	•

مشكلة البحث:  
اء  ما هي طرق التحمل واألداء؟ وما صور كل طريقة؟ وهل استعامل هذه الطرق يف عرف القرَّ

كاستعامهلا يف عرف املحدثني؟ وهل يعتد هبا مجيًعا يف نقل وحتمل القراءات؟

نتائج البحث:  
اء: فبعضها يندر استعامله )كاملكاتبة، والوجادة(، 	• أن طرق التحمل تتفاوت يف االستعامل عند القرَّ

املستعمل  املعتمد  استعامله )كالسامع، والتلقني(، وأما  يكثر  يقل استعامله )كاملناولة(، وبعضها  وبعضها 
اء فهو العرض والقراءة. عند مجيع القرَّ

أن علامء القراءات يفرقون يف األسانيد بني الرواية واألداء؛ فالرواية حتتمل غالب طرق التحمل، 	•
وأما األداء فال يكون فيه إال القراءة والعرض عىل الشيخ فحسب.

ة )املفتاحية(: الكلامت الدالَّ  
اء. طرق – التحمل – األداء - القرَّ
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F

احلمد هلل املتفضل بالعطاء املدرار، والشكر له آناء الليل وأطراف النهار، والصالة والسالم عىل 

حممد عبده ورسوله املصطفى املختار، وعىل آله وصحبه األطهار، صالة وسالًما دائمني بالعيش واإلبكار.

ثم أما بعد:

القراءة  قبوِل  مناَط  أن  واألخبار:  األقواُل  ترسيخه  يف  وترافدت  اآلثار،  عليه  تضافرت  مما  فإن 

ل، وأن القراءَة سنٌة متَّبعٌة يأخذها اآلِخُر عن األول، وأن من أعمل  القرآنية صحُة النقِل وسالمُة التحمُّ

الرأَي أو القياَس يف يشٍء منها فقد زّل، ويف هذه املعاين نصوٌص مجٌة ال تسعف بحرصها هذه الوريقاُت 

املعدودة، وال تسُعها الوجازُة املنشودة.

ولعيل أذكر منها ما رواه ابن جماهد ]ت: 324هـ[)1( بسنده عن عبد اهلل بن مسعود  قال: »قال 

ُعلِّمتم«)2(،  كام  القرآن  تقرؤوا  أن  يأمركم    اهلل  رسول  إن   : طالب  أيب  بن  عيل  لنا 

وروى بسنده عن زيد بن ثابت عن أبيه، قال: »القراءة سنة«، ويف رواية بزيادة: »فاقرؤوا كام جتدونه«)3(، 

وأورد بسنده عن حييى بن املنكدر قوله: »القراءة سنة يأخذها اآلخر عن األول«)4(.

اء السبعة: قال الداين ]ت: 444هـ[ -)5(- عن القرَّ
ـَة الَبـْيـَضـاَءَوَنـَبــُذوا الِقــَيــــاَس َواآلَراَء َوَسـَلُكوا امَلـَحـجَّ
ـاَدِة األَخـَيـاِر َوالَبـْحـِث َوالتَّـْفـتِـيِش لآِلَثـاِرِف اِلْقــتِـَدا بِالسَّ
ُســوِل ِف امُلـْسـنَــِد امُلـتَّـِصـِل امَلنُْقـوِلإِْذ َكاَن َقْد َجـاَء َعــِن الرَّ
ـْمـُتــْمبَِأنَّـــُه َقـــْد َقــاَل: إَِذا َقـَرْأُتـْم  َفبِـالَِّذي َعنَِّي َقـــْد ُعـلِّ
َعـِن الَِّذيَن َعـَرُضـوا عـَلـْيـِهـْمَفاْسـَتـْمـَسُكوا لَِذا بِـَمـا َلـَدْيِْم

)1( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )139/1- 142(.
)2( السبعة، البن جماهد، )ص47(.
)3( السبعة، البن جماهد، )ص49(.
)4( السبعة، لبن جماهد، )ص50(.

)5( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )503/1- 505(.
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ـْم بِامًلْصـَطَفٰى إِْذ َكابِـٌر َأَخـَذَهـا َعـْن ُمـْرَتـَضَٰواتََّصـَلْت ِقـَراُتُ
ــْه ـْه)1(َفنَْقـُلـُهـْم بِِه َتُقــوُم الـُحـجَّ َيا ُبـْؤَس َمْن َماَل َعِن امَلَحجَّ

من أجل ذا؛ أخذ السلف القرآن وقراءاته تلقًيا وتلقينًا، وهتافتوا عليه تعلُّاًم وتعلياًم، وصار السابق 

اء  القرَّ يقرئ الالحق، واآلخر يتحمل عن األول، فاجتمع من األسانيد بحر أزخر، وانتظم من أسامي 

والرواة روض أزهر.

وتصحيحها،  الروايات  وفحص  وتنقيحها،  األسانيد  تفنيد  يف  جهًدا  القراءات  أعالم  يأُل  ومل 

القراءات  رجال  أسانيد  تطالع  حني  لتعجب  القارئ-  -أهيا  إنك  حتى  وتفنيدها،  العلل  واستخراج 

وترامجهم من غاية ضبطهم، وحترهيم اتصال السند، وحتققهم من عدالة الرواة وإتقاهنم، قال ابن اجلزري 

]ت: 833هـ[)2(: »ومن نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط برتاجم الرواة عرف قدر ما سربنا ونقحنا واعتربنا 

وصححنا، وهذا علم أمهل، وباب أغلق، وهو السبب األعظم يف ترك كثري من القراءات، واهلل -تعاىل- 

حيفظ ما بقي«)3(.

يستقلَّ  مل  مغموًرا،  األسانيد  منثوًرا، وبني  الكتب  القراءات يف  الكالم عن طرق حتمل  كان  وملا 

بكتاب، ومل ُيسَتوَف يف باب؛ اختطفته من زوايا الكتب، وانتهبته من أقوال الُكتَّاب، عىل أنني ال أزعم فيه 

البداءة واالبتكار، وال أدعي االحتكار)4(، غري أين ما ازددت به إال إيامًنا بقول الشاعر: »كم ترك األول 

لآلخر!«)5(.

)1( األرجوزة املنبهة، للداين، )ص124، 125(.
)2( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )247/2- 251(.

)3( النرش، البن اجلزري، )510/3، 511(.
)4( وسيأيت يف الدراسات السابقة بيان ما ألف من أبحاث يف هذا املوضوع، أو ما كتب حوله يف أطواء الكتب، وما أوردته يف هذا البحث 

مما مل أجده يف مجيع ما وقفت عليه من تلك األبحاث والكتب.
)5( أصل البيت:

َلبِـُسَها ُذو َسـَلٍب َفـاِخـِرَل ِزْلَت ِمْن ُشْكِرَي ِف ُحلَّةٍ

ُل لآِْلِخـــِرَيـُقـوُل َمـْن َتـْقَرُع َأْساَمَعُه َكْم َتــَرَك اأْلَوَّ

والبيتان أليب متام من قصيدة يف مدح أيب سعيد الثغري، ينظر: رشح ديوان أيب متام، للخطيب التربيزي، )315/1(.



اء )دراَسٌة استقرائيٌَّة حتليليَّة( ِل َواألََداِء ِعنَْد الُقرَّ ُطُرُق التََّحمُّ

299

وعوًدا عىل ذي َبدء؛ فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وال يتم نقل القرآن وقراءاته وتبليغها 

ة، وكيفياته املرضيَّة. -كام أمر بذلك النبي )1(- إال بطرائقه املرويَّ

ومقدمات  واألسانيد،  الرتاجم  كتب  يف  نظري  وأطلت  فكري،  أعملت  كذلك؛  ذلك  كان  فلام 

كتب علم القراءات، فجاء هذا البحث عىل هيئة استنباطات علمية، ونتائج استقرائية، أبديت فيه طرق 

حتمل القراءات وأدائها عىل ِجلَّتها، واستقصيتها ما استطعت إىل ذلك سبياًل، ثم عرضُت غالب مسائلها 

قراءًة مني عىل أستاذي اجلليل: د. حممد عصام القضاة -حفظه اهلل-، فإجازًة منه يل بموضوعها ومضموهنا، 

واستدراًكا هلفواهتا، وتصحيًحا لعثراهتا، فله من الشكر أجزله وأوفره، ومن الثناء أبلغه وأعطره.

واهلل أسأل اإلخالص والقبول، وهو املوفق واملعني.

أمهية البحث والباعث عىل اختياره:  
تتجىل القيمة العلمية للموضوع وأسباب اختياره فيام ييل:

وأسانيدها - 1 وقراءاته  الكريم  بالقرآن  املبارشة  وصلته  البحث،  هذا  يتناوله  الذي  املوضوع  رشف 

وطرق نقلها، وال شك أن رشف العلم من رشف املعلوم.

عدم استيفاء مسائل هذا املوضوع يف بحث أو كتاب، حسب بحثي واطالعي.- 2

رغبة الباحثة يف التعمق يف معرفة أسانيد القراءات وطرق نقلها، واالطالع عىل الكثري من املصادر - 3

عن هذا املوضوع؛ وذلك مما يوسع املدارك العلمية والبحثية، وينمي املعرفة بطرق املؤلفني ومناهج 

الباحثني فيه.

إبراز عناية العلامء بأسانيد القراءات، وحترهيم الدقة يف حتمل القراءات وأدائها.- 4

اء من طرق - 5 القرَّ عند  استعمل  ما  استقصاء كل  إىل  به  يتوصل  استقرائي  منهج علمي  إىل  االفتقار 

الطرق )كالتلقني(، وما  التحمل واألداء املستعملة عند علامء احلديث، وما مل يستعمل لدهيم من 

بني إرسائيل، حديث رقم )3461(  ما ذكر عن  باب  األنبياء،  أحاديث  البخاري، كتاب  صحيح  آية«،  َوَلو  َعنِّي  »َبلِّغوا  قال:  )1( حيث 
.)170/4(
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اء. استعمل عندهم ومل نجد له وجوًدا عند القرَّ

االطالع عىل الفارق البنيِّ بني نقل القراءات ونقل احلديث يف كيفيات التحمل، وهيئات األداء.- 6

اء.- 7 الوقوف عىل بداية نشأة كل نوع من أنواع التحمل، ومدى شهرة استعامله عند القرَّ

جتلية الغموض عام ُيعتدُّ به وما ال يعتد به من الطرق يف الرواية واألداء.- 8

أن من ثمرات هذا البحث: حصول تصور واضح لصور التحمل وصيغه يف كل نوع من أنواعه.- 9

أن من ثمرات هذا البحث أيًضا: اكتساب مَلكة يمكن معها متييز أسانيد الرواية من أسانيد األداء، - 10

وما يستعمل من األلفاظ يف كل منهام.

حاجة الباحثني والدارسني إىل معرفة الطرق التي نقلت هبا القراءات القرآنية، والصيغ التي ينبغي - 11

أن تؤدى هبا، ومن ثم االعتامد عليها يف اجلانب التطبيقي؛ إذ إن حتمل القرآن وقراءاته وأدائها باٍق 

واألداء  التحمل  املتبعة يف  والطرق  اليوم،  إىل  متصلة  القراءات  أسانيد  تزال  الساعة، وال  قيام  إىل 

اء واملقرئني. معمواًل هبا عند القرَّ

التوصل إىل نتيجة حمتمة؛ وهي: حفظ اهلل لكتابه العزيز، وما تلك الرعاية والعناية بأسانيد القراءات، - 12

وال االنضباط يف نقلها وأدائها إال أسباب سخرها اهلل لتلك الغاية.

الدراسات السابقة:  
وقفت عىل عدة دراسات تناولت هذا املوضوع، وهي كالتايل:

بحث بعنوان: »طرق حتمل القراءات ونقلها عند املقرئني« لألستاذ الدكتور: حممد بن زين العابدين - 1

رستم، أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب بجامعة السلطان املوىل سليامن يف املغرب)1(.

وبعد االطالع عىل هذا البحث تبني أنه يغاير بحثي هذا فكرة ومنهًجا، وذلك ملا يأيت:

املؤمتر الدويل األول ف نواكشوط للمتخصصني ف القراءات، عام: 2011م، ومنشور عىل الشبكة العنكبوتية،  )1( وهو بحث مقدم إىل 
ملتقى أهل التفسري، يراجع الرابط التايل:

http://vb.tafsir.net/tafsir26979/#.VyIVu_krLIV 
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• أن هذا البحث غري قائم عىل استقراء النصوص وسربها.	

• أنه مل يتعرض للتلقني وال للكتابة وال للوجادة، بل اقترص عىل السامع والعرض واملناولة واإلجازة.	

• أنه مل يتعرض لرواية احلروف يف كل من السامع والعرض.	

• أنه خال من التعريف بالطرق وبيان صورها وأنواع كل منها.	

األمني، - 2 حممد  سيدي  حممد  الدكتور:  لألستاذ  اء«  القرَّ عند  والتحمل  »األخذ  بعنوان:  بحث 

األستاذ بكلية القرآن الكريم باجلامعة اإلسالمية)1(، وقد تناول فيه الكالم عن العرض والسامع واإلجازة 

والوجادة، غري أنه:

• مل يتعرض للتلقني أو املناولة أو املكاتبة.	

• مل يتعرض لرواية احلروف سامًعا أو عرًضا.	

• مل يتعرض لرواية الكتب واملتون يف كل من السامع والعرض واإلجازة والوجادة.	

تطبيقية« - 3 نظرية  دراسة  دراستها،  ف  اء  القرَّ ومنهج  القراءات  »أسانيد  بعنوان:  علمية  رسالة 

للدكتور: أمحد بن سعد املطريي، األستاذ املساعد بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)2(، وقد خصص 

رواية  السامع،  العرض،  مباحث:  القراءات وحتملها، جعله عىل مخسة  نقل  للكالم عن طرق  فيه فصاًل 

احلروف، اإلجازة، الوجادة، وبالنظر إىل هذه املباحث ُيالحظ ما ييل:

• مل ُيعَتمد فيها منهج االستقراء، والتقسيم عىل أساسه.	

• مل يتعرض للتلقني أو املناولة أو املكاتبة.	

• مل يتعرض لرواية الكتب واملتون.	

)1( وهو بحث منشور بمجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، العدد السبعون، عام )1424هـ(.
عام  بالرياض،  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  الكريم،  للقرآن  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  بكريس  مطبوع  بحث  )2( وهو 

)1434هـ- 2013م(، وأصله رسالة علمية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض.
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اء«، للدكتور: أمحد فارس السلوم)1(، وقد جعله عىل - 4 بحث بعنوان: »طرق تلقي القرآن عند القرَّ

حمورين:

• القراءة سنة متبعة.	

• أنواع تلقي القرآن، اقترص فيه عىل )التلقني، العرض، السامع، رواية احلروف(.	

ويلحظ فيه:

إيراده لكل طريقة عىل تعريفها، وذكر بعض األمثلة عليها، دون استقراء صورها •- أنه يقترص يف 

وسرب أنواعها.

خال البحث من بقية الطرق املفصلة هنا )املناولة، املكاتبة، اإلجازة، الوجادة(.•-

وأما هذا البحث فهو قائم عىل االستقراء للنصوص، وحرص الصور احلاصلة من هذا االستقراء، 

اء يف التحمل والتي خلت منها  ومن ثم بيان أنواعها، كام أنه مشتمل عىل مجيع الطرق املستعملة عند القرَّ

األبحاث املذكورة )كالتلقني، واملناولة، واملكاتبة(، وتعرض لرواية األحرف، وكذا رواية الكتب واملتون، 

والصيغ التي يكون هبا األداء.

خطة البحث:  
قسمت البحث إىل مقدمة، ومتهيد، وسبعة مباحث عىل النحو التايل:

املقدمة: وتتضمن أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج 

العمل فيه.

التمهيد: وفيه:

التعريف بمعنى التحمل واألداء.	 

)1( وهو بحث منشور عىل الشبكة العنكبوتية، ملتقى أهل التفسري، يراجع الرابط التايل:
 VxJ78fkrLIW.#/http://vb.tafsir.net/tafsir19910



اء )دراَسٌة استقرائيٌَّة حتليليَّة( ِل َواألََداِء ِعنَْد الُقرَّ ُطُرُق التََّحمُّ

303

املبحث األول: السامع من لفظ الشيخ، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف السامع لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع السامع، وصوره عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح السامع عند القرَّ

املبحث الثاين: القراءة عرًضا عىل الشيخ، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف العرض لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع العرض، وصوره عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح العرض عند القرَّ

املبحث الثالث: التلقني، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف التلقني لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: صور التلقني عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح التلقني عند القرَّ

املبحث الرابع: املناولة، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف املناولة لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع املناولة، وصورها عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح املناولة عند القرَّ
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املبحث اخلامس: الكتابة، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف الكتابة لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع الكتابة، وصورها عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح الكتابة عند القرَّ

املبحث السادس: اإلجازة، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف اإلجازة لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع اإلجازة، وصورها عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح اإلجازة عند القرَّ

املبحث السابع: الوجادة، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف الوجادة لغة واصطالًحا.

اء. املطلب الثاين: أنواع الوجادة، وصورها عند القرَّ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء.

اء. املطلب الرابع: مالمح الوجادة عند القرَّ

اخلامتة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

ثبت املصادر واملراجع.

منهج العمل يف البحث:  
يعتمد هذا البحث عىل املنهجني: االستقرائي التحلييل، واالستنباطي يف تتبع طرق حتمل القراءات 

اء، وقد اتبعت فيه ما ييل: وأدائها عند القرَّ
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االعتامد يف األساس عىل طرق التحمل واألداء عند املحدثني؛ إذ هي األصل يف هذا املقام.- 1

التقديم بذكر تعريف لغوي لكل طريقة، ثم ذكر ما اصطلح عليه املحدثون يف معناها، عدا ما كان من - 2

هذه الطرق خاًصا بتحمل القراءات )كالتلقني(؛ فأكتفي بالتعريف اللغوي له.

وغاية - 3 للذهبي،  اء  القرَّ )كمعرفة  والطبقات  الرتاجم  كتب  يف  الطرق  هذه  من  ورد  ما  مجيع  استقراء 

وغاية  والتيسري،  والغاية،  )كاإلرشاد،  املسندة  القراءات  كتب  ومقدمات  اجلزري(،  البن  النهاية 

االختصار، والروضة، واملنتهى، واملصباح، والنرش، وغريها(.

اء؛ بناًء عىل ما تم استقراؤه من صورها وألفاظها.- 4 االجتهاد يف التوصل إىل تعريف لكل طريقة عند القرَّ

سرب مجيع الصور احلاصلة باالستقراء يف كل طريقة من طرق التحمل، وتقسيمها إىل أنواع.- 5

التمثيل التطبيقي لكل طريقة من طرق التحمل، وأقسامها املتفرعة عنها.- 6

حرص صيغ األداء يف كل طريقة من الطرق باختصار.- 7

دراسة النصوص والصور يف كل طريقة من حيث:- 8

• اء.	 منشئها وبدء استعامهلا عند القرَّ

• اء وعن املحدثني )عند احلاجة(.	 املقارنة بني ما ورد فيها عن القرَّ

• حكم اعتبارها واالعتداد هبا يف حتمل القراءة؛ وذلك من خالل ما ورد رصاحة من نصوص 	

عن العلامء، فإن مل يكن؛ فإين أجتهد يف التوصل إىل ذلك اعتامًدا عىل ما أورده بعضهم من الصور دون 

ترصيح.

ترك التوسع يف الكالم عن اإلجازة وتارخيها وأنواعها ورشوطها وضوابطها؛ وذلك لكثرة األبحاث - 9

املفصلة املتعلقة هبذا الشأن)1(.

مصادر - 10 إىل  واإلحالة  املتن،  يف  هلم  ذكر  أول  عقيب  معقوفتني  بني  األعالم  وفيات  سنوات  إثبات 

ترامجهم يف احلاشية.

اء( للدكتور حممد فوزان العمر، وكتاب )اإلجازة القرآنية كام يريدها العلامء( للدكتور إهياب  )1( منها عىل سبيل املثال: كتاب )إجازات القرَّ
فكري.
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التزام الطرق املتبعة يف البحوث العلمية من: عزو اآليات إىل سورها، وختريج األحاديث واآلثار، - 11

وتوثيق النقول، وترتيب املصادر عند التوثيق ترتيًبا زمنًيا، وغري ذلك.

حدود البحث:  
اء  القرَّ تراجم  وألفاظهام يف كتب  التحمل واألداء  ما ورد من طرق  استقراء  البحث  يتناول هذا 

اء للذهبي، وغاية النهاية البن اجلزري(، ومقدمات كتب القراءات املسندة بدًءا  وطبقاهتم )كمعرفة القرَّ

بـ)السبعة البن جماهد(، وانتهاًء بـ)النرش البن اجلزري(، وكذا بعض  فهارس املرويات كـ)فهرسة ابن 

خري اإلشبييل(، و)فهرس ابن غازي(.
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a

التعريف بمعنى التحمل واألداء

توطئة:  
القول فيها علامء احلديث،  التي بسط  أبواب علوم احلديث  التحمل واألداء من  ُيَعدُّ باب طرق 

اء، ولعل  وتوسعوا يف تفصيل أحكامها، وما يعتد به منها وما ال يعتد، ومل يرد مثل هذا التفصيل عند القرَّ

توسع  وقد  احلديث؛  عن  نقلها  يف  ختتلف  القرآن  فطبيعة  ُيؤدَّى؛  وما  ل  ُيَتحمَّ ما  طبيعة  إىل  يرجع  ذلك 

املحدثون يف طرق التحمل واألداء؛ ألن النص احلديثي ال يشرتط فيه ما يشرتط يف القرآن من كيفيات 

املحدثني رواية  النقل، وقد أجاز كثري من  التحمل واألداء، وهيئات مشرتطة العتبار صحة  حمدودة يف 

احلديث باملعنى -برشوطها-، وهذا يفتح أبواًبا من طرق التحمل واألداء ال حيتملها نقل القرآن، ويدفع 

علامء احلديث إىل التوسع يف تفصيلها، وبيان أنواعها ورشوطها وأحكامها، وغري ذلك.

التحمل لغة:

مقاييس  يف  جاء  )مَحََل(،  وأصله  اًل،  وحِتِامَّ اًل  مُّ حَتَ َله  َفَتَحمَّ ومِحَّااًل،  ِمياًل  حَتْ األَمر  َعىَل  مَحََّله  مصدر 

اللغة: »احلاء وامليم والالم أصل واحد عىل إقالل اليشء«، ويطلق عىل االلتزام؛ ألنه التزم أداء ما علمه)1(.

التحمل اصطالًحا:

هو نقل احلديث عن الغري بأي طريق من طرق التحمل الصحيحة املعتربة، وهذا )الغري( يسمى يف 

عرف املحدثني شيًخا)2(.

وإذا طبقنا هذا التعريف عىل القراءة قلنا: التحمل هو نقل القراءة عن الغري بأي طريق من طرق 

اء: شيًخا أو مقرًئا. التحمل الصحيحة املعتربة، وهذا )الغري( يسمى يف عرف القرَّ

)1( مقاييس اللغة، البن فارس، مادة )محل(، )106/2(، وينظر: اللسان، البن منظور، )175/11(، القاموس املحيط، للفريوزآبادي، 
مادة )محل(، )987/1(، رشح حدود ابن عرفة، للرصاع، )ص456(، تاج العروس، للزبيدي، مادة )ح م ل(، )341/28(.

)2( الوسيط، ملحمد أبو شهبة، )ص94(.
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األداء لغة:

اُه َتْأِدَيًة: َأْوَصَلُه، وَقضاُه، واالسُم: األداُء، ويقال: أدى ما عليه أداًء وتأديًة)1(. مصدر َأدَّ

األداء اصطالًحا:

ف عنه املحدثني بطالب احلديث)2(. هو رواية احلديث للغري، وهذا )الغري( ُيَعرِّ

وإذا طبقنا هذا التعريف عىل القراءة قلنا: األداء هو رواية القراءة للغري، وهذا )الغري( يعرف عنه 

اء بالطالب أو القارئ. القرَّ

تذييل:  
تطرقت بعض كتب القراءات وعلوم القرآن لتحمل القراءة وأدائها من غري تفصيل، منها:

أورد الداين يف جامع البيان كالًما مجع فيه غالب طرق التحمل، فقال: »وال أعدو يف يشء مما أرسمه - 1

أو  إماًما،  أو سألت عنه  أو رويته عرًضا،  قراءة،  أو سمعته  أداء،  أو أخذته  لفًظا،  قرأته  ما  يف كتايب هذا 

ذاكرت به متصّدًرا، أو أجيز يل أو كتب به إيّل، أو أذن يل يف روايته، أو بلغني عن شيخ متقّدم، أو مقرئ 

متصّدر، بإسناد عرفته وطريق مّيزته، أو بحثت عنه عند عدم النّّص والرواية فيه، فأحلقته بنظريه، وأجريت 

له حكم شبيهه«)3(.

وقد حوى هذا النص مخسة من طرق التحمل ضمنًا، هي:

• العرض: »قرأته لفًظا، أخذته أداء...، أو رويته عرًضا«.	

• السامع: »أو سمعته قراءًة«.	

• املكاتبة: »أو ُكتِب به إيل«.	

• اإلجازة: »أو أجيز يل...، أو ُأذن يل يف روايته«.	

للزبيدي  العروس،  تاج   ،)1258/1( للفريوزآبادي،  املحيط،  القاموس   ،)27/14( منظور،  البن  اللسان،  يف:  )أدى(  مادة  )1( ينظر: 
.)54/37(

)2( الوسيط، ملحمد أبو شهبة، )ص94(.
)3( جامع البيان، للداين، )92/1(.
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• الوجادة: »أو بلغني عن شيخ متقّدم، أو مقرئ متصّدر، بإسناد عرفته وطريق مّيزته، أو بحثت عنه 	

عند عدم النّّص والرواية فيه«.

أفرد السيوطي ]ت: 911هـ[)1( يف كتابه )اإلتقان يف علوم القرآن( فصاًل يف حتمل القرآن، فقال: »النوع - 2

يف  متفرقة  وفوائد  واإلجازة،  والسامع  العرض  عن  فيه  تكلم  وقد  حتمله«،  كيفية  يف  والثالثون:  الرابع 

ذلك)2(.

أورد الشهاب القسطالين ]ت: 923هـ[)3(  يف )لطائف اإلشارات لفنون القراءات( تنبيًها عىل طرق - 3

التحمل واألخذ عن املشايخ، ناقش فيه حكم العرض والسامع واإلجازة)4(.

 

)1( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )301/3، 302(.
)2( ينظر: اإلتقان، للسيوطي، )632/2- 656(.

)3( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )232/3(. 
)4( ينظر: لطائف اإلشارات، للقسطالين، )378/1- 380(.
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امع من لفظ الشيخ املبحث األول: السَّ

امع لغة واصطالًحا: املطلب األول: تعريف السَّ  
قوة  األذن، وهي  والسمع: ِحسُّ  وَساَمِعَيًة،  وَساَمعًة،  وَساَمًعا،  َسْمًعا،  َسِمَع  لغًة: مصدر  امع  السَّ

ْكُر امَلْسموُع.  فيها، هبا تدرك األصوات، والسمع أيًضا: األُذُن، وما َوَقَر فيها من يشٍء َتْسَمُعه، والذِّ

امع: املصدر، وهو ما سمعت به فشاع وتكلم به، ويقال: أخذت ذلك عنه َساَمًعا وَسْمًعا،  والسَّ

جيء باملصدر عىل غري فعله)1(.

ويف اآلية: ﴿ەئ   ەئ    وئ   وئ﴾ ]سورة التوبة: 6[.

الشيخ من حفظه، أو  الطالب، سواء قرأ  امع ف اصطالح املحدثني: أن يقرأ الشيخ، ويسمع  السَّ

كتابه، وسواء كان بإمالء أو من غري إمالء)2(.

وقد عرف الداين السامع بأنه: »قراءة العامل للمتعلم«)3(، ويمكنني -من خالل استقراء النصوص- 

اء بأنه: تلقي القرآن برواية أو أكثر، أو ببعض األحرف، أو تلقي متن أو كتاب،  امع عند القرَّ ف السَّ أن ُأَعرِّ

سامًعا من لفظ الشيخ أو بحرضته.

املطلب الثاين: أنواعه، وصور كل نوع:  
اء إىل ثالثة أنواع: يمكن -من خالل االستقراء- تقسيم السامع عند القرَّ

األول: أخذ القرآن سامًعا برواية أو أكثر:
من صور هذا النوع ما يكون منفرًدا دون عرض أو إجازة أو تالوة أو غريها، وقد يقيَّد املسموع 

املحيط،  القاموس   ،)163  ،162/8( منظور،  البن  اللسان،   ،)1232  ،1231/3( للجوهري،  الصحاح،  يف:  )سمع(  مادة  )1( ينظر: 
للفريوزآبادي، )730/1(.

مصطلح  تيسري   ،)418/1( للسيوطي،  الراوي،  تدريب  )ص132(،  الصالح،  ابن  مقدمة   ،)292/1( امللقن،  البن  املقنع،  )2( ينظر: 
احلديث، للطحان، )ص196(.

)3( جامع البيان، للداين، )274/1(، وينظر: خمترص العبارات، لألستاذ الدكتور إبراهيم الدورسي، )ص72(.
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كقول ابن اجلزري --: »إبراهيم بن أمحد بن عمر بن حفص بن اجلهم بن واقد بن عبد اهلل، أبو 

حفص، ويقال: أبو إسحاق الوكيمي الرضير البغدادي، مشهور، روى قراءة أيب بكر بن عياش عن أبيه 

سامًعا عن حييى بن آدم«)1(.

وقد ال يقيَّد؛ فيقال: روى فالن القراءة سامًعا عن فالن، أو: روى القراءات سامًعا، أو سمع منه 

روى  الربوجردي،  -بالنون-  احلناط  حفص  أبو  عبدك  بن  يوسف  بن  »عمر  اجلزري:  ابن  قال  الكثري، 

القراءة سامًعا عن احلسني بن شريك صاحب أيب محدون«)2(.

ومن صوره: أن جيتمع السامع مع التالوة أو العرض، مثاله قول الذهبي ]ت: 748هـ[)3(: »محران بن 

أعني موىل بني شيبان، كويف مقرئ كبري. قال أبو عمرو الداين: أخذ القراءة عرًضا وسامًعا عن عبيد بن 

نضيلة، وأيب حرب بن أيب األسود، وحييى بن وثاب«)4(.

وقول ابن اجلزري: »أسعد بن سلطان بن السعادات الواسطي، مقرئ عارف، روى العرش سامًعا 

وتالوة عن أيب العز القالنيس«)5(.

ومن صوره أيًضا: أن جيتمع السامع مع اإلجازة، كقول ابن اجلزري: »املؤيد بن حممد بن عيل أبو 

احلسن الطويس، مسند خراسان مع الثقة والعدالة، روى القراءات سامًعا من كتاب الغاية البن مهران عن 

أيب القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، رواها عنه: احلافظ، أبو عبد اهلل، حممد بن حممود بن النجار، واحلافظ 

أبو عمرو بن الصالح سامًعا وإجازة«)6(.

)1( غاية النهاية، البن اجلزري، )7/1(.
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )599/1(.

)3( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )71/2(.
اء، للذهبي، )171/1(. )4( معرفة القرَّ

)5( غاية النهاية، البن اجلزري، )160/1(.
)6( غاية النهاية، البن اجلزري، )36/2(.
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الثاين: سامع بعض األحرف، دون سامع كل القرآن:
أي: سامع أحرف اخلالف دون غريها، ودون عرض القرآن كاماًل أو سامعه، قال ابن اجلزري: 

»أخربنا العالمة أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي سامًعا ألحرف اخلالف...«)1(.

اإلدغام  وسمعت  القصباين:  »قال  465هـ[)2(:  ]ت:  اهلذيل  كقول  للمسموع،  بتقييد  ذلك  ويكون 

وترك اهلمز من ابن غالب، كام قرأ عليه الصواف، وأخذته«)3(.

أو بال تقييد، كقول الذهبي: »قرأ مجاعة من الطلبة عىل الشيخ أيب بكر بن املشيع اجلزري، أخذت 

عنه احلروف سامًعا«)4(.

الثالث: سامع املتون والكتب:
منه ما يكون سامًعا من لفظ الشيخ، ومنه ما يكون بقراءة أحد الطالب عليه ويسمع البقية؛ فقراءة 

الطالب له عرض، وملن حرض سامع.

فمن األول قول ابن اجلزري: »احلسن بن خلف بن عبد اهلل بن بليمة -بفتح املوحدة وتشديد الالم 

نزيل اإلسكندرية، ومؤلف  القريواين،  امللييل  اهلوازي  أبو عيل  آخر احلروف-، األستاذ  بعدها  مكسورة 

كتاب )تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات( وقد قرأت به ورويته سامًعا من لفظ األستاذ ابن اللبان«)5(.

ومن الثاين قوله يف الكالم عن إسناده لكتاب التيسري: »وأخربين أيًضا الشيخ األصيل أبو العباس 

أمحد بن احلسن بن حممد بن حممد املرصي بالقاهرة املحروسة قراءة مني عليه، قال: أخربين به الشيخ أبو 

فارس عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد الواحد بن أيب زكنون التونيس قراءة عليه وأنا أسمع«)6(.

)1( حتبري التيسري، البن اجلزري، )ص102(.
)2( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )397/2- 401(.

)3( الكامل، للهذيل، )537/2(.
اء، للذهبي، )1193/3(. )4( معرفة القرَّ

)5( غاية النهاية، البن اجلزري، )212/1(.
)6( النرش، البن اجلزري، )165/2(.
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ومن صور هذا النوع ما جيتمع فيه سامع الكتاب مع القراءة بمضمنه )أي بام تضمنه الكتاب من 

القراءات(، وتكون صورته: سمعت كتاب كذا وتلوت به، أو قرأت بمضمنه، من ذلك قول ابن اجلزري 

أبو  الشيخان  أخربنا  قال:   ...« املالكي:  إسحاق  وأيب  املعدل،  الواعظ  احلسن  أيب  الشيخني  عن  إخباًرا 

احلسن عيل بن حممد بن محيد الواعظ املعدل املعروف بابن الصواف، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسامعيل بن 

غالب املالكي املعروف باخلياط سامًعا عليهام لكتاب الروضة وتالوة بمضمنه، قاال: سمعناه وتلونا به عىل 

مصنفه«)1(.

وقد يكون السامع للكتاب أو املتن جمرًدا عن القراءة بام فيه من قراءات، كقول ابن اجلزري: »وسمع 

ابناَي حممد وأمحد منه مجيع الشاطبية«)2(.

وقال أبو الطيب بن غلبون ]ت: 389هـ[)3(: »... وقرأ أبو ربيعة عىل قنبل، فقلت له: كيف سمعت 

الكتاب منه ومل تقرأ عليه؟، قال: كان قنبل قد قطع القراءة قبل موته بسبع سنني، وكان كتابه ُيقرأ عليه، 

فسمعت الكتاب منه ومل أقرأ عليه«)4(.

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: سمعت كذا من فالن، أو سمعت كذا من لفظه.- 1

أن يقول: أخربنا )أو أنا(، أو حدثنا )أو ثنا( فالن كذا )سامًعا(.- 2

أن يقول: سمعت كتاب كذا من فالن.- 3

أن يقول: سمعت األحرف من فالن.- 4

أن يقول: قرأ فالن كتاب كذا وأنا أسمع.- 5

)1( النرش، البن اجلزري، )201/1(.
)2( جامع أسانيد ابن اجلزري، )ص73(.

)3( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )470/1، 471(.
)4( اإلرشاد، البن غلبون، )183/1(.
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اء: املطلب الرابع: مالمح السامع عند القرَّ  
أوًل: ُيَعدُّ السامع أسبق طرق التحمل يف القراءة؛ لكون النبي  تلقى القرآن سامًعا 

عن جربيل ، قال تعاىل: ﴿پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ٿ   

ٿ﴾ ]سورة طـٰه: 114[.

ويف احلديث عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  يف قوله تعاىل: ﴿ېئ    ىئ   ىئ   ىئ   ی      

ی﴾ ]سورة القيامة: 16[، قال: »كان رسول اهلل  يعالج من التنزيل شدة، وكان مما حيرك شفتيه« 
فقال ابن عباس: »فأنا أحركهام لكم كام كان رسول اهلل  حيركهام«، وقال سعيد: »أنا أحركهام 

كام رأيت ابن عباس حيركهام«، فحرك شفتيه، فأنزل اهلل تعاىل: ﴿ېئ    ىئ   ىئ   ىئ   ی      یی   ی   جئ   

حئ    مئ﴾ ]سورة القيامة: 16-17[، قال: مْجُعُه لك يف صدِرك وتقرَأُه، ﴿يئ   جب   حب   خب﴾ ]سورة القيامة: 
18[ قال: فاستِمْع له وأنِصْت، ﴿ىب   يب     جت   حت﴾ ]سورة القيامة: 19[، ثم إن علينا أن تقَرَأُه، فكان رسول اهلل 

 بعد ذلك إذا أتاه جربيل استَمَع، فإذا انطلق جربيل قرَأُه النبي  كام قَرَأه«)1(.

يقرأه  فكان   ، النبي  عن  سامًعا  القرآن  يتلقون  عنهم-  اهلل  -ريض  الصحابة  وكان 

ٺ    ٺ      ٺ    ٺ      ڀ    ﴿ڀ    تعاىل:  قال  والتبليغ،  بالقراءة  واملأمور  األول،  املعلم  هو  إذ  عليهم؛ 

ٿ﴾ ]سورة اإلرساء: 106[، ويف الصحيح أن النبي  قال أليب: »إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك 
القرآن، قال أيب: آهلل سامين لك؟ قال: »اهلل سامك يل«، فجعل أيب يبكي«)2(.

 قال: »حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي  ويف األثر عن أيب عبد الرمحن السلمي 
، أهنم كانوا يقرتئون من رسول اهلل  عرش آيات، فال يأخذون ف العرش األخرى 

حتى يعلموا ما ف هذه من العلم والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل«)3(.

)1( متفق عليه، أخرجه البخاري ف صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب )كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ؟(، حديث رقم 
)5( )8/1(، ومسلم ف صحيحه، كتاب الصالة، باب االستامع للقراءة، حديث رقم )147( )330/1(.

)2( متفق عليه، أخرجه البخاري ف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، باب )كال لئن مل ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة(، حديث رقم 
)4960( )175/6(، ومسلم ف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب قراءة القرآن عىل أهل الفضل، حديث 

رقم )245( )550/1(.
وأمحد ف  آية، حديث رقم )29929( )117/6(،  القرآن كم  تعليم  القرآن، باب يف  ابن أيب شيبة ف مصنفه، كتاب فضائل  )3( أخرجه 
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فكان  األوىل،  القرون  يف  القرآن  لتلقي  املعتربة  الطريقة  هي  الشيخ  عىل  السامع  طريقة  وكانت 

الكسائي يقرأ عىل الناس، وكانوا يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم، قال ابن جماهد: »حدثني أمحد بن 

القاسم الربين، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم، قال: سمعت الكسائي وهو يقرأ عىل الناس القرآن مرتني، 

وقال خلف: كنت أحرض بني يدي الكسائي وهو يقرأ عىل الناس: وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم«)1(.

اء يف األمر األول يقرأ املعّلم عىل  ويصدق ذلك قول العالمة السخاوي ]ت: 643هـ[)2(: »كان القرَّ

املتعّلم اقتداًء برسول اهلل ، فإنه كان يتلو كتاب اهلل -عز وجل- عىل الناس كام أمره اهلل عزَّ 

: ﴿يئ    ، كذلك كان جربيل  يعرضه عىل رسول اهلل ، كام قال اهلل عز وجلَّ وجلَّ

جب   حب   خب﴾ ]سورة القيامة: 18[«)3(.

والكتب، وغلب  املتون  ما تكون يف سامع  أكثر  الطريقة يف تضاؤل، حتى أصبحت  وباتت هذه 

العرض والتالوة عىل الشيخ يف أخذ الروايات والقراءات، كام سيظهر يف املبحث التايل)4(.

ثانًيا: إن السامع املجرد عن العرض أو اإلجازة وإن اعتربه مجهور املحدثني أرفع طرق التحمل يف 

اء؛ وذلك للبون الشاسع بني تلقي احلديث وتلقي القرآن، يتضح  احلديث)5(، إال أنه ال يعد كذلك عند القرَّ

ذلك فيام ييل:

أن تلقي القرآن معتمد عىل األداء اللفظي من حيث هيئات النطق وكيفياته، وليس كل من سمع من - 1

ف علم القراءات بأنه: »علم بكيفية  الشيوخ قادر عىل األداء الصحيح بكيفيته السليمة، ولذلك ُيَعرَّ

مسنده، حديث رجل من أصحاب النبي ، رقم )23482( )466/38(، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن.
)1( السبعة، لبن جماهد، )ص78(، وينظر: اإلرشاد، البن غلبون، )223/1(

)2( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )568/1- 571(.
اء، للسخاوي، )ص529(. )3( مجال القرَّ

اء الكبار للذهبي، وغاية النهاية البن اجلزري، وأسانيد املؤلفني  )4( يتضح ذلك من خالل استقراء كتب الطبقات واألسانيد، كمعرفة القرَّ
اء يف كتب القراءات، كاإلرشاد البن غلبون، واملنتهى للخزاعي، والتيسري للداين، والكامل للهذيل، واإلقناع البن الباذش،  إىل القرَّ

واملصباح للشهرزوري، والنرش والتحبري البن اجلزري، وغريها.
)5( ينظر: اإلملاع، للقايض عياض، )ص69(، مقدمة ابن الصالح، )ص132(، تدريب الراوي، للسيوطي، )418/1(.
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أداء كلامت القرآن، واختالفها، معزًوا لناقله«)1(، وذلك بخالف احلديث، وهو ظاهر.

أن احلديث جتزئ فيه الرواية باملعنى)2(، حتى إهنم عدوا املتواتر من احلديث نوعان: متواتر لفظي - 2

)وهو ما تواتر لفظه ومعناه(، ومتواتر معنوي )وهو ما تواتر معناه دون لفظه()3(، وأما القراءة املقبولة 

فهي ما تواتر لفظها)4(، واحتملها خط املصحف، ووافقت وجًها يف العربية.

أنه ال يكفي يف تلقي القرآن القراءة من املصحف دون معلم، ولو كان املصحف مضبوًطا، بل ال بد - 3

من املشافهة )سامًعا أو عرًضا(، قال الداين:

)5(َوٱلِعـلُم َل َتأُخـُذهُۥ َعن ُصـُحِفيِّ كِر َعـن ُكُتبِيِّ َوَل ُحـُروُف ٱلذِّ

أي: ال تأخذ القراءة عمن تعلمها من الكتب فحسب؛ ألنه حريٌّ أن خيطئ يف القراءة، أو يصحفها، أو ال 

يؤدهيا عىل كيفيتها التي جتب أن تكون عليها إذا أخذت مشافهًة.

وقال: »وأفردت قراءة كل واحد من األئمة برواية من أخذ القراءة عنه تالوة، وأّدى احلروف عنه 

حميطة  غري  والّصحف  الكتب  إذ  املصحف؛  يف  ورؤية  الكتب،  يف  مطالعة  نقلها  من  رواية  دون  حكاية، 

باحلروف اجللّية، وال مؤدية عن األلفاظ اخلفية، والتالوة حميطة بذلك ومؤّدية عنه«)6(.

اء مع املصاحف املرسلة إىل األمصار اإلسالمية خري برهان عىل عدم  ويف إيفاد عثامن  القرَّ

كفاية التلقي من املصحف)7(.

)1( كذا عرفه ابن اجلزري، والشهاب القسطالين، ينظر: منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص9(، لطائف اإلشارات، للقسطالين، )355/1(.
)2( برشوطها، عىل خالف بني علامء احلديث يف ذلك، ينظر: التقريب والتيسري، للنووي، )ص74(، املنهل الروي، البن مجاعة الكناين، 

)ص99(، الباعث احلثيث، البن كثري، )ص141(.
)3( يراجع لالستزادة: تدريب الراوي، للسيوطي، )631/2(، الوسيط، ملحمد أبو شهبة، )ص190(.

)4( أو صح سندها مع الشهرة واالستفاضة، عىل اخلالف املعروف يف ذلك، وليس هنا موطن ذكره، راجع: اإلبانة، ملكي، )ص51- 52(، 
القيوم  عبد  للدكتور  القراءات،  صفحات ف علوم  اجلزري، )47/2- 63(،  النرش، البن  الوجيز، أليب شامة، )145/1(،  املرشد 

السندي، )ص56- 62(.
)5( األرجوزة املنبهة، للداين، )ص170(.

)6( جامع البيان، للداين، )75/1(.
العرفان،  مناهل   ،)377  -366/1( للجعربي،  املراصد،  أرباب  مجيلة   ،)141/1( داود،  أليب  التبيني،  خمترص  لالستزادة:  )7( يراجع 

للزرقاين، )403/1- 404(.
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أما احلديث فيجوز فيه األخذ باإلخبار والكتابة واإلعالم وغري ذلك)1(.

ثالًثا: مل يتعرض علامء القراءات حلكم اعتبار السامع وحده يف األخذ واألداء يف القراءة رصاحًة، 

غري ما جاء عن السيوطي --، حيث قال: »وأما السامع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا؛ 

ألن الصحابة -ريض اهلل عنهم- إنام أخذوا القرآن من يِفِ النبي ، لكن مل يأخذ به أحد من 

اء، واملنع فيه ظاهر؛ ألن املقصود هنا كيفية األداء، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر عىل األداء  القرَّ

وأما  القرآن،  أداء  يف  املعتربة  باهليئات  ال  اللفظ،  أو  املعنى  فيه  املقصود  فإن  احلديث؛  بخالف  كهيئته، 

النبي  من  سمعوه  كام  األداء  عىل  قدرهتم  تقتيض  السليمة  وطباعهم  فصاحتهم  فكانت  الصحابة 

، ألنه نزل بلغتهم«)2(.

قال: »وحيكى أن الشيخ شمس الدين ابن اجلزري ملا قدم القاهرة وازدمحت عليه اخللق، مل يتسع 

وقته لقراءة اجلميع، فكان يقرأ عليهم اآلية ثم يعيدوهنا عليه دفعة واحدة، فلم يكتِف بقراءته«)3(.

والذي يظهر للباحثة يف ذلك التفصيل عىل النحو التايل:

التفريق بني سامع الصحابة وسامع غريهم:- 1

، وقد وافق فصاحتهم، وسالمة  وذلك ألن الصحابة سمعوا القرآن من يِفِ النبي 

القرآن  نزل  الذين  هم  ألهنم  الصحيحة؛  وكيفياته  هبيئته  سمعوه  كام  وأدوه  قراءته،  فحاكوا  ألسنتهم، 

بلساهنم، وأما غريهم فقد دخلت العجمة عىل ألسنتهم، واسترشى فيهم اللحن، فال يكفي منهم السامع 

)1( يراجع: اإلملاع، للقايض عياض، )ص79- 116(، املقنع، البن امللقن، )314/1- 224(.
)2( اإلتقان، للسيوطي، )634/2(، وأورد هذا القول بنصه الشهاب القسطالين يف لطائف اإلشارات )378/1(.

)3( اإلتقان، للسيوطي، )634/2(.
وقد ذكر الداين يف جامع البيان )274/1( أن السامع أوىل من العرض عند أكثر العلامء، قال: »وهذا الذي حكاه جرير وابن نمري والتالوة 
والّسد سواء ال فرق بينهام، وذلك عند من جعل الّسامع الذي هو قراءة العامل للمتعّلم، والعرض الذي هو قراءة املتعّلم عىل العامل 

واحد. فأما من فّرق بينهام فالّسامع عنده أقوى من العرض وأعىل عند أكثر العلامء«.
وهذا القول -إن صح- فإنه ال ينرصف إال إىل احلديث، أما يف القراءة فال يسلم به، قال حمقق الكتاب: »هذه الدعوى غري مسلمة، ألن قراءة 
اء دون رواية احلروف...، ولو كان السامع أقوى من العرض ما أتعب املؤلف نفسه يف إثبات عرض  العرض هي التي عول عليها القرَّ

محزة القراءة عىل األعمش. وثالًثا: أعرض ابن اجلزري يف النرش عن طرق رواية احلروف فلم يعتمد يف نرشه شيًئا منها«.
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اء من بعدهم فلم يلجؤوا إىل القراءة  كام يكفي من الرعيل األول من الصحابة رضوان اهلل عليهم، وأما القرَّ

عىل الطالب إال حني كانوا يزدمحون عليهم، فال يتمكنون من سامع كل عىل حدة، وقد تقدم ذكر قراءة 

الكسائي عىل طالبه ألجل ازدحامهم عليه.

ألن  هنا؛  به  يقال  أن  فيحتمل  الشيخ  لفظ  من  السامع  »وأما  السيوطي:  قول  حيمل  ذلك  وعىل 

فكانت  الصحابة  وأما   ،... النبي  يِفِ  من  القرآن  أخذوا  إنام  عنهم-  اهلل  -ريض  الصحابة 

نزل  ، ألنه  النبي  األداء كام سمعوه من  تقتيض قدرهتم عىل  السليمة  فصاحتهم وطباعهم 

بلغتهم«.

التفريق بني سامع العامل وسامع غريه:- 2

ال خيفى أن العامل بالقراءة، املتمرس عليها، العارف باللغة ليس كغريه ممن ال علم له بذلك، وحيتاج 

إىل دربة ومران عىل القراءة، فهذا ال مرية أنه ال يكفيه السامع؛ لعدم قدرته عىل األداء عىل الوجه الصحيح 

بمجرد السامع؛ وهلذا مل يكتف ابن اجلزري بقراءته عىل الطالب حني ازدمحوا عليه، بل كانوا يعيدوهنا عليه 

دفعة واحدة، كام تقدم.

وأما العامل احلاذق فإنه متى ما سمع من الشيخ قدر عىل أداء ما سمع بال مشقة، وعىل ذلك حيمل 

قول الداين: »وال أعدو يف يشء مما أرسمه يف كتايب هذا ما قرأته لفًظا، أو أخذته أداء، أو سمعته قراءة...«)1(.

التفريق بني سامع القراءات وسامع الكتب:- 3

ل يف ذلك عىل هيئات  يعوَّ القراءة؛ ألنه ال  أو  العرض  والكتب ال يشرتط معه  املتون  فإن سامع 

املناولة واملكاتبة والوجادة، كام  فيها  القراءات؛ ولذلك جازت  أداء  املطلوب يف  باملعنى  النطق وكيفياته 

سيأيت.

)1( جامع البيان، للداين، )92/1(.
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التفريق بني الرواية وبني األداء:- 4

فيفرق بني األخذ عن الشيوخ سامًعا، وذكر ذلك يف أسانيد الرواية، وبني ذكره يف أسانيد األداء)1(، 

فإنه ال خالف يف عدم املنع من األول، بل إن كتب األسانيد والرتاجم تعجُّ به كام تقدم.

وأما أسانيد األداء فإنه ال ُيعتد فيها بروايات السامع املجردة عن العرض أو التالوة، مثال ذلك 

قول ابن اجلزري: »وقرأ السامري عىل حممد بن أمحد بن عبدان اخلزرجي، فهذه ثامن عرش طريًقا البن 

عبدان، وهو الصواب يف هذا اإلسناد، وإن كان بعضهم أسندها عن السامري عن ابن جماهد عن البكراوي 

قصدوا  وكأهنم  تالوة،  إسنادها  وهذا  السامع،  جهة  من  ذلك  فإن  وغريه،  الكايف  كصاحب  هشام  عن 

االختصار«)2(.

فاعتمد ابن اجلزري طريق السامري عن ابن عبدان عن احللواين عن هشام يف الطرق األدائية التي 

ساقها يف النرش؛ ألنه إسناد أداء وتالوة، وأمهل طريق السامري عن ابن جماهد عن البكراوي عن هشام؛ 

ألهنا رواية سامع)3(.

رابًعا: يف اعتبار سامع احلروف دون عرض القرآن كله خالف بني العلامء:

فذهب بعضهم إىل التسوية بينه وبني العرض، مع التفريق بينهام يف ألفاظ األداء، فال يقال: سمعت - 1

القرآن أو قرأته، بل يقال: سمعت احلروف، أو أخذت احلروف، أو رويتها. وممن ذهب إىل ذلك: 

اإلمام الداين، وابن الباذش ]ت: 540هـ[)4(، وأبو شامة ]ت: 665هـ[)5(.

قال الداين يف ذكر سامع محزة احلروف عن األعمش: »حّدثنا عبد العزيز بن جعفر، قال: حّدثنا عبد 

الواحد بن عمر، قال: حّدثنا حممد بن احلسني القطان، قال: حّدثنا حسني يعني ابن األسود، قال: حّدثنا 

)1( الفرق بني أسانيد الرواية وأسانيد األداء: أن أسانيد الرواية هي التي يكون فيها )أخربين( أو )حدثني(، أما أسانيد األداء فهي التي 
يكون فيها لفظ )قرأت( أو )أخربين أنه قرأ(، وقد أوقفني عىل هذا املعنى أستاذي الفاضل: أ.د. السامل اجلكني حفظه اهلل.

)2( النرش، البن اجلزري، )360/2، 361(.
)3( ينظر: أسانيد القراءات، ألمحد املطريي، )92/1(.

)4( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )83/1(.
)5( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )365/1، 366(.
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عبيد اهلل، قال: كان محزة يسأل األعمش عن حروف القرآن«. قال أبو عمرو: وليس مما حكاه هؤالء براد 

ملا روته اجلامعة الكثرية العدد، وال بمزيل لصحته، من أن محزة قرأ عىل األعمش القرآن، بل جيب الوقوف 

عنده، ويلزم املصري إليه. فإن أيب ذلك آب، واستدّل بقول حّجاج، وابن داود ورّد قول اجلامعة، فقل له: 

ليست الفائدة يف نقل احلروف ذوات االتفاق، وإنام الفائدة يف نقل احلروف ذوات االختالف، فإذا كان 

عن  نقله  الذي  بمذهبه  األعمش  وأجابه  حرًفا،  حرًفا  فيها  املختلف  قراءته  عن  األعمش  سأل  قد  محزة 

أئمته، فذلك وقراءة القرآن كّله سواء يف معرفة مذهبه، فيام اخلالف فيه بني الناس موجود، وال يدفع صحة 

ذلك -ومعرفته بوجوه القراءات وطرق النقل- دافع«)1(.

فصحح رواية محزة للحروف عن األعمش، وسواها بقراءة القرآن كله.

ى ابن الباذش أيًضا بني سامع احلروف يف رواية محزة عن األعمش وبني العرض، قال: »قال  وسوَّ

إنه أخذ عن أيب حممد سليامن بن مهران األعمش، قيل: عرًضا، وقيل: سامًعا ألحرف  غري واحد عنه: 

اخلالف حرًفا حرًفا، وهذا والعرض سواء«)2(.

وقال أبو شامة: »ال جيوز له أن يقرأ إال بام قرأ أو سمع، فإن قرأ نفس احلروف املختلف فيها خاصة 

أو سمعها، وترك ما اتفق عليه جاز إقراؤه القرآن هبا اتفاًقا، بالرشط، وهو: أن يكون ذاكًرا كالقدم، لكن 

ال جيوز له أن يقول قرأت هبا القرآن كله«)3(.

وذهب بعض العلامء إىل عدم األخذ برواية احلروف يف أسانيد األداء، كابن مهران ]ت: 381هـ[)4(، - 2

وأيب الفضل اخلزاعي ]ت: 408هـ[)5(، ومل يعتمد ابن اجلزري شيًئا منها يف نرشه)6(.

)1( جامع البيان، للداين، )273/1(.

)2( اإلقناع، البن الباذش، )ص42(.
)3( إبراز املعاين، أليب شامة، )ص778(.

)4( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )49/1، 50(.
)5( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )109/2، 110(.

)6( وإن كان قد ذكر يف منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص10( ما يوافق القول األول، إذ قال: »وال جيوز له أن يقرئ إال بام سمع أو قرأ، 
فإن قرأ احلروف املختلف فيها أو سمعها فال خالف يف جواز إقرائه القرآن العظيم هبا بالرشط املتقدم، وهو أن يكون ذاكًرا، وما بعده 
وهل جيوز له أن يقول قرأت هبا القرآن كله؟ ال خيلو إما أن يكون قرأ القرآن كله بتلك الرواية عىل شيخه أصواًل وفًرشا، ومل يفته إال 
تلك األحرف فيتلفظ هبا بعد ذلك أو قبله أو ال، فإن كان فيجوز له ذلك وإال فال. ورأى اإلمام ابن جماهد وغريه جواز قول بعض من 
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قال ابن مهران يف رواية حييى بن آدم أيب بكر بن عياش: »ولقد أتعبني طلب هذه الرواية ببغداد 

وبالكوفة -أعني رواية حييى- فام وجدهتا عند أحد إال رواية ومل أجدها قراءة، وقالوا يل: قد صح وثبت 

أن حييى مل يقرأ عىل أيب بكر، وإنام سأله عن احلروف، ومل يأخذ هبا أحد بل سمع منه الكتاب، فهذه رواية 

ال قراءة، ولو جاز أن يؤخذ هبا جلاز أن يؤخذ بجميع القراءات املروية عن األئمة؛ ألهنا اتصلت رواية وإن 

مل تتصل قراءة، وعىل ذاك فإين قرأت هبا مع ضعفها«)1(.

وضعف اخلزاعي رواية عمرو بن الصباح عن حفص؛ ألنه مل خيتم عليه القرآن، وإنام روى عنه 

احلروف: »قرأت القرآن كله عىل عبد اهلل بن احلسني بمرص، قال: قرأت عىل أمحد بن حممد بن محيد الفيل، 

عىل عمرو بن الصباح، عىل حفص، عىل عاصم. قال الشيخ أبو الفضل: وفيها نظر، قد ذكرت يف )الواضح( 

يقرأ عليه إال احلروف،  إنه مل  التالوة؛ ألن عمًرا مل خيتم عىل حفص، وقيل:  مع ما أهنا غري صحيحة يف 

فاعلم«)2(.

والذي يظهر هنا عدم اعتامد رواية احلروف يف أسانيد األداء؛ وإال ألخذ هبا ابن اجلزري يف نرشه)3(.

يقول قرأت برواية كذا القرآن من غري تأكيد إذا كان قرأ القرآن، وهذا قول ال يعول عليه، وكنت قد ملت إليه ثم ظهر يل أنه تدليس 
فاحش، وهذا يلزم منه مفاسد كثرية فرجعت عنه«.

)1( املبسوط، البن ِمهران، )ص45- 46(.
)2( املنتهى، للخزاعي، )363/1(.

النرش، البن اجلزري، )251/2-  التي ساقها ابن اجلزري يف النرش، ينظر:  )3( وقد ظهر ذلك للباحثة من خالل استقراء أسانيد األداء 
.)507/3
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املبحث الثاين: العرض عىل الشيخ

املطلب األول: تعريف العرض لغة واصطالًحا:  
العرض لغة: يف األصل خالف الطول، وله معاٍن عدة، منها: َعَرَض اليشَء له عرًضا: أظهره له، 

اه. ومنه قوله تعاىل: ﴿ڄ   ڄ   ڃ   ڃ﴾ ]سورة البقرة: 31[،  وأبرزه إليه. َعَرَض عليه أمَر كذا: أراه إيَّ

وَعَرْضُت الِكتاب، وَعَرْضُت اجلُنَْد عْرَض الَعنْيِ إِذا َأْمَرْرهَتم َعَلْيَك وَنَظْرَت َما حاهُلم.

ويقال: عاَرَض اليشَء باليشِء ُمعاَرضًة: قابَلُه، وَعاَرْضُت كتايب بكتابِِه؛ أي: قابلُتُه)1(.

العرض ف اصطالح املحدثني: القراءة عىل الشيخ حفًظا أو من كتاب)2(.

اء: هو قراءة الطالب أو تالوته عىل الشيخ)3(، قال القايض عياض ]ت: 544هـ[ والعرض عند القرَّ

عىل  القرآن  يعرض  الشيخ كام  عىل  يقرؤه  ما  يعرض  القارئ  يسمونه عرًضا؛ ألن  املحدثني  »وأكثر   :)4(

إمامه«)5(، وعرفه الداين بأنه: »قراءة املتعلم عىل العامل«)6(.

املطلب الثاين: أنواعه، وصور كل نوع:  
يمكنني اعتبار العرض أو التالوة ثالثَة أنواع كام يأيت:

األول: عرض القرآن أو بعضه تالوًة:

النص  أسانيد  غالب  يف  االعتامد  وعليه  األداء،  أسانيد  يف  العمل  عليه  إذ  جًدا؛  كثرية  وصوره 

والرواية. 

)1( ينظر: مادة )عرض( يف: تذيب اللغة، لألزهري، )290/1(، املحيط ف اللغة، للصاحب بن عباد، )305/1(، مقاييس اللغة، البن 
فارس، )269/4(، تاج العروس، للزبيدي، )382/18(.

)2( ينظر: الباعث احلثيث، البن كثري، )ص110(، رشح علل الرتمذي، البن رجب، )502/1(، تدريب الراوي، للسيوطي، )423/1(.
)3( ينظر: لطائف اإلشارات، للقسطالين، )378/1(، خمترص العبارات، لألستاذ الدكتور إبراهيم الدورسي، )ص83(.

)4( تنظر ترمجته يف: سري أعالم النبالء، للذهبي، )49/15- 52(.
)5( اإلملاع، للقايض عياض، )ص71(.

)6( جامع البيان، للداين، )274/1(.
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ويعرّب عنه بالقراءة أو التالوة:

فمن األمثلة عىل استعامل لفظ القراءة: قول ابن الفحام ]ت: 516هـ[ يف إسناد رواية البزي عن ابن 

الفاريس  العزيز  عبد  بن  نرص  احلسني  أيب  الشيخ  عىل  آخره  إىل  أوله  من  كله  القرآن  هبا  »قرأت  كثري: 

واملالكي«)1(.

ومن األمثلة عىل استعامل لفظ العرض قول ابن اجلزري: »أمحد بن عيسى قالون بن مينا املدين، 

روى القراءة عن أبيه عرًضا«.

ومن األمثلة عىل استعامل لفظ التالوة قول ابن الباذش: »وقد أخذت طريق ابن عبد الرزاق عن 

قنبل تالوة وسامًعا من طريق أيب احلسن عيل بن إسامعيل اخلاشع، وأيب القاسم عبد اهلل بن اليسع األنطاكي، 

وأيب العباس املطوعي، وغريهم«)2(.

والعرض إما فردي أو مجاعي، فالعرض اجلامعي له صورتان:

األوىل: أن يقرأ الشيخ اآلية عىل الطالب، ثم يعرضها الطالب عليه دفعة واحدة، وقد فعل ذلك 

ابن اجلزري ملا قدم القاهرة وازدمحت عليه اخللق، فلم يتسع وقته لقراءة اجلميع، فكان يقرأ عليهم اآلية ثم 

يعيدوهنا عليه دفعة واحدة)3(.

الثانية: أن يعرض عىل الشيخ عدد من الطالب دفعة واحدة، كل منهم يقرأ يف مواضع متنوعة من 

القرآن، وقد فعل ذلك علم الدين السخاوي، قال ابن خلكان ]ت: 681هـ[)4(: »ورأيته مراًرا يركب هبيمة 

وهو يصعد إىل جبل الصاحلني، وحوله اثنان وثالثة، وكل واحد يقرأ ميعاده يف موضع غري اآلخر، والكل 

يف دفعة واحدة، وهو يرد عىل اجلميع«)5(.

)1( التجريد، البن الفحام، )ص88(.
)2( اإلقناع، البن الباذش، )ص21(.

)3( ينظر: اإلتقان، للسيوطي، )634/2(. 
)4( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )220/1(.

)5( وفيات األعيان، البن خلكان، )441/3(.
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الثاين: عرض احلروف املختلف فيها جمردة عن التالوة:
اء دون عرض القرآن أو تالوته، ومن األمثلة عليه: أي: عرض احلروف املختلف فيها عن القرَّ

ما ورد أن محزة عرض احلروف عىل األعمش دون قراءة عليه، قال ابن اجلزري: »وقرأ محزة عىل 

أيب حممد سليامن بن مهران األعمش عرًضا، وقيل: احلروف فقط«)1(.

أخذ  املكي،  بكر  أبو  املؤمن  بن عبد  بن حممد  اهلل  بن عبد  »أمحد  اجلزري:  ابن  قول  األمثلة  ومن 

احلروف عن أيب جعفر حممد بن صالح بن بكر بن تربة العنزي سنة تسع وتسعني ومائتني عن البزي، قرأ 

عليه احلروف أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد الطربي بمكة يف املسجد احلرام«)2(.

الثالث: عرض الكتب أو املتون:
مع القراءة بمضمنها، كقول ابن اجلزري يف جامع أسانيده: »وأما الشيخ اإلمام األستاذ أبو حيان، 

فقال شيخنا أبو املعايل بن اللبان : »ثم قرأت عليه القرآن العظيم من فاحتته إىل خامتته...، وقرأت 

)عقد الآليل يف القراءات السبع العوايل( من نظمه، و)املطلوب يف قراءة يعقوب( من نظمه، وتلوت عليه 

القرآن العظيم بام تضمنته الكتب املذكورة«)3(.

أو من غري قراءة بمضمنها، كقول ابن اجلزري: »قال ابن اللبان: وقرأت عىل شيخنا قطب الدين 

املذكور كثرًيا من مروياته، وعرضت عليه القصيدتني )الالمية( و)الرائية( لإلمام أيب القاسم الشاطبي«)4(.

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: قرأت القرآن عىل فالن.- 1

أن يقول: أقرأين فالن كذا.- 2

)1( النرش، البن اجلزري، )441/2(.
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )74/1(.

)3( جامع أسانيد ابن اجلزري، )ص115-114(.
)4( جامع أسانيد ابن اجلزري، )ص119(.
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أن يقول: أخذت القراءة عن فالن عرًضا.- 3

أن يقول: أخذت قراءة فالن تالوة عليه.- 4

أن يقول: عرضت عىل فالن كذا.- 5

اء: املطلب الرابع: مالمح العرض عند القرَّ  
اء؛ وذلك ملا يأيت: أوًل: ُيَعدُّ العرض )أو القراءة عىل الشيخ( أرفع طرق التحمل عند القرَّ

، قال - 1 ؛ ففي احلديث عن أنس بن مالك  أن اهلل -عز وجل- أمر به نبيه 

النبي  أليب: »إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك ﴿ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   چ﴾ ]سورة 

البينة: 1[، قال: وسامين؟ قال: »نعم«، فبكى«)1(.

أنه سنة عن النبي  وصحابته ومن بعدهم؛ فقد كان النبي  يعرض - 2

القرآن عىل جربيل يف رمضان من كل عام مرة، وعرضه عليه يف العام الذي قبض فيه مرتني)2(.

قال الداين: »حّدثنا حممد بن أمحد، قال: حّدثنا ابن جماهد، قال: حّدثني أمحد بن حممد بن صدقة، 

قال: حّدثنا إبراهيم بن حممد املدين، قال: حّدثنا عبيد بن ميمون التبان، قال: قال يل هارون بن زيد: قراءة 

من تقرأ؟ قلت: قراءة نافع بن أيب نعيم، قال: فعىل من قرأ نافع؟ قلت: أخربنا نافع أنه قرأ عىل األعرج، 

وأن األعرج قال: قرأت عىل أيب هريرة، وقال أبو هريرة: قرأت عىل أيّب بن كعب، قال أيّب: عرض عيّل 

رسول اهلل  القرآن، وقال: »أمرين جربيل  أن أعرض عليك القرآن«)3(.

وقال: »حّدثنا خلف بن إبراهيم املقرئ، قال: حّدثنا أمحد بن حممد املكي، قال: حّدثنا عيل بن عبد 

، حديث رقم )3809( )63/5(،  بن كعب  أيب  مناقب  باب  األنصار،  مناقب  البخاري ف صحيحه، كتاب  )1( متفق عليه؛ أخرجه 
واللفظ له، ومسلم ف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب قراءة القرآن عىل أهل الفضل واحلذاق فيه، وإن كان 
القارئ أفضل من املقروء عليه، حديث رقم )245( )550/1( ولفظه: »إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك«، قال: آهلل سامين لك؟ قال: »اهلل 

سامك يل«، قال: فجعل أيب يبكي«.
  النبي  يعرض عىل  قال: »كان  ُهَريرة،  أيب  البخاري ف صحيحه عن  ما رواه  منها:  آثار كثرية،  املعنى  )2( وقد ورد يف هذا 
القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتني يف العام الذي قبض فيه«، كتاب فضائل القرآن، باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي 

،  حديث رقم )4998( )186/6(.
)3( جامع البيان، للداين، )229/1(، وينظر: السبعة، البن جماهد، )ص55(.
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   العزيز، قال: حّدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم، قال: معنى هذا احلديث عندنا أن رسول اهلل

إنام أراد بذلك العرض عىل أيّب أن يتعّلم أيّب منه القراءة وسنّته فيها، وليكون عرض القرآن سنّة«)1(.

وروى ابن جماهد بسنده أن نافًعا قال: »قرأت عىل سبعني من التابعني«)2(.

أنه املعتمد لدى أئمة القراءات من السلف واخللف، وهو أشهر طرق التحمل املستعملة عندهم، - 3

قال السيوطي: »وأما القراءة عىل الشيخ فهي املستعملة سلًفا وخلًفا«)3(.

أن به تتحقق املشافهة املرشوطة يف اتصال السند، قال العالمة حممد األمني )عبد اهلل أفندي زاده( - 4

]ت: بعد 1275هـ[)4(: »فال جيوز ألحد قراءة القرآن من غري أخذ كامل عن أفواه الرجال املقرئني باإلسناد، 

وحيرم تعليم علم القراءة باستنباط املسائل من كتب القوم بمطلق الرأي بغري تلقٍّ عىل الرتتيب املعتاد؛ 

إليه  متصل  بال سند  انقطاع، فاإلقراء  بال    النبي  إىل  السند  اتصال  القرآن:  أركان  ألن 

-عليه الصالة والسالم- مردود وممنوع عن األخذ واالتباع«)5(.

أن به حيصل أداء القراءة بكيفياهتا الصحيحة، وهيئاهتا املعتربة، قال الداين: »إذ الكتب والّصحف - 5

غري حميطة باحلروف اجللّية، وال مؤدية عن األلفاظ اخلفية، والتالوة حميطة بذلك ومؤّدية عنه«)6(.

أهل  عىل  القراءة  عرضوا  اء  القرَّ نرى  »وإنام  224هـ[)7(:  ]ت:  سالم  بن  القاسم  اهلل  عبيد  أبو  وقال 

املعرفة هبا ثم متسكوا بام علموا منها؛ خمافة أن يزيغوا عام بني اللوحني بزيادة أو نقصان«)8(.

القراءة - 6 الشيخ لو غلط يف  أتقن وأضبط وأوكد وأثبت من سامعه؛ ألن  الشيخ  العرض عىل  أن 

قاباًل  املحل  فيه  يكون  -فيام  لظنه  أو  الشيخ،  هليبة  أو  جلهله،  إما  عليه  الرد  للطالب  يتهيأ  مل  وهيئتها 

)1( جامع البيان، للداين، )230/1(.
)2( السبعة، البن جماهد، )ص61(.
)3( اإلتقان، للسيوطي، )634/2(.

)4( تنظر ترمجته يف: هدية العارفني، للبغدادي، )375/2(.
)5( عمدة اخلالن، لعبد اهلل أفندي زاده، )خمطوط- مكتبة جامعة برينستون( لوح )4/ب(.

)6( جامع البيان، للداين، )75/1(.
)7( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )17/2، 18(.

)8( فضائل القرآن، أليب عبيد اهلل القاسم بن سالم، )ص361(.
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لالختالف- أن ذلك روايته، بخالف ما لو غلط الطالب فإن الشيخ يرد عليه)1(.

اء بني السامع للقراءة وعرضها، وهذا كثري يف أسانيدهم، وفائدته: زيادة التوثيق  ثانًيا: قد جيمع القرَّ

يف نقل القراءة، واالطمئنان لصحتها.

ومن أمثلة ذلك: قول ابن اجلزري يف ترمجة ابن احلباب: »شيخ متصدر مشهور ثقة ضابط من كبار 

احلذاق، روى القراءة عرًضا وسامًعا عن البزي«)2(.

ثالًثا: يرادف لفظ العرض: لفظ القراءة ولفظ التالوة، وقد فرق بعض علامء احلديث بني القراءة 

غاير  إنام  املحدث(  والعرض عىل  القراءة  )باب  »قوله:  ابن حجر ]ت: 852هـ[)3(:  احلافظ  قال  والعرض؛ 

بينهام بالعطف؛ ملا بينهام من العموم واخلصوص؛ ألن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغريه، وال يقع 

العرض إال بالقراءة؛ ألن العرض عبارة عام يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غريه بحرضته، فهو 

أخص من القراءة، وتوسع فيه بعضهم فأطلقه عىل ما إذا أحرض األصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته 

املناولة  الطالب عليه، واحلق أن هذا يسمى عرض  يقرأه  أو  به  يرويه عنه من غري أن حيدثه  أن  له  وأذن 

بالتقييد ال اإلطالق«)4(.

اء)5(، ويقل استعامل لفظ  وقد وجدتُّ أن لفظ القراءة هو املستعمل يف عامة أسانيد األداء عند القرَّ

العرض، ومن األمثلة عليه:

قول ابن سفيان ]ت: 415هـ[)6( يف إسناد رواية هشام: »وأما رواية هشام بن عامر عنه فإين قرأ ت هبا 

)1( ينظر: فتح الباري، البن حجر، )150/1(، فتح املغيث، للسخاوي، )177/2(، تدريب الراوي، للسيوطي، )428/1(.
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )209/1(.

)3( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )178/2، 179(.
)4( فتح الباري، البن حجر، )149/1(، وينظر: تدريب الراوي، للسيوطي، )424/1(.

)5( ينظر عىل سبيل املثال: السبعة، البن جماهد، )ص88- 103(، اإلرشاد، البن غلبون، )174/1- 240(، التذكرة، لطاهر بن غلبون، 
الكتفاء، أليب طاهر إسامعيل  التبرصة، البن فارس اخلياط، )3/1- 54(،  التيسري، للداين، )ص105-  122(،   ،)61 -11/1(
اخلياط،  لسبط  الختيار،   ،)34 )ص30-  رشيح،  البن  الكاف،   ،)550/3  -5/2( للهذيل،  الكامل،   ،)27 )ص18-  خلف،  بن 

)77/1- 164(، املصباح، للشهرزوري، )160/1- 389(، غاية الختصار، للهمذاين، )85/1- 162(.
)6( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )147/2(.
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عىل أيب الطيب، وقرأ أبو الطيب عىل أيب احلسن أمحد بن حممد بن بالل املقرئ...«)1(.

ويكثر استعامل لفظ العرض يف أسانيد النص والرواية)2(، كقول ابن جماهد: »حدثني ابن أيب الدنيا 

قال: قال حممد بن اهليثم: سمعت خلف بن متيم يقول حدثني محزة الزيات أن سفيان الثوري عرض عليه 

القرآن أربع عرضات«)3(.

رابًعا: إذا اجتمع لفظ القراءة والتالوة يف إسناد؛ فالظاهر يف الفرق بينهام: أن القراءة تنرصف إىل 
قراءة املتن أو الكتاب، والتالوة تنرصف إىل العرض بمضمنه.

قال ابن اجلزري يف إسناده بكتاب التيسري: »وقرأته أمجع عىل الشيخ اإلمام العامل أيب جعفر أمحد بن 

يوسف بن مالك األندليس، قدم علينا دمشق أوائل إحدى وسبعني وسبعامئة، قال: أخربنا به اإلمام أبو 

احلسن عيل بن عمر بن إبراهيم القيجاطي األندليس قراءة وتالوة«)4(.

والذي يدل عىل هذا املعنى قول ابن اجلزري يف مواضع كثرية من أسانيده بالكتب التي أوردها يف 

أول نرشه: »قرأته وتلوت به«، أو »قرأته وتلوت بمضمنه«)5(.

خامًسا: يف اعتبار عرض أحرف اخلالف دون تالوة للقرآن خالف بني العلامء، هو نفسه اخلالف 
الواقع يف سامع احلروف دون كل القرآن، وقد سبق الكالم عنه تفصياًل)6(.

سادًسا: هل يعتد بالعرض اجلامعي –بصورتيه املذكورتني قريًبا- يف حتمل القراءات؟

الشيخ مل يسمع من كل واحد من  التحمل؛ لكون  فالظاهر أهنا ال جتزئ يف  األوىل:  الصورة  أما 

الذين قرؤوا عليه، ومل يصحح قراءهتم.

)1( اهلادي، البن سفيان، )ص25(.
)2( ينظر عىل سبيل املثال: غاية النهاية، البن اجلزري، )6/1، 9، 10، 11، 15، 65، 72، 100، 152، 171، 229، 315، 360، 614، 

.)620
)3( السبعة، البن جماهد، )ص75(.

)4( النرش، البن اجلزري، )162/2(.
)5( ينظر عىل سبيل املثال: النرش، البن اجلزري، )168/2، 169، 174، 180، 204، 208(.

)6( ينظر: املبحث األول، املطلب الرابع من هذ البحث.
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قال األستاذ الدكتور حممد سيدي األمني: »فلعل ابن اجلزري بفعله هذا قصد أمرين:

أوهلام: أن حيصل للجميع السامع من لفظه وهو أحد مراتب األخذ والتحمل؛ فال تفوت من حرض 

هذه امليزة، فيعد من تالميذ الشيخ الذين سمعوا منه وإن مل يكن جميًدا ضابًطا للفظ الشيخ.

ثانيهام: أن من كان من احلارضين ضابًطا متقنًا، واستطاع أن يعيد لفظ الشيخ كام جيب؛ حصل له 

العرض املطلوب والسامع وذلك أعىل املراتب)1(.

القايض يف  »قال  السخاوي:  الدين  ترمجة علم  الذهبي -- يف  قال  الثانية:  الصورة  وأما 

)وفيات األعيان(: رأيته مراًرا راكًبا هبيمة إىل اجلبل، وحوله اثنان وثالثة يقرؤون عليه، دفعة واحدة يف 

أماكن من القرآن خمتلفة، وهو يرد عىل اجلميع.

قلت: ما أعلم أحًدا من املقرئني ترخص يف إقراء اثنني فصاعًدا، إال الشيخ علم الدين، ويف النفس 

من صحة حتمل الرواية عىل هذا الفعل يشء، فإن اهلل تعاىل ما جعل لرجل من قلبني يف جوفه.

وال ريب يف أن ذلك أيًضا خالف السنة؛ ألن اهلل تعاىل يقول: ﴿ۆ   ۆ   ۈ    ۈ   

ٴۇ   ۋ﴾ ]سورة األعراف: 204[.

وإذا كان هذا يقرأ يف سورة، وهذا يف سورة، وهذا يف سورة، يف آن واحد، ففيه مفاسد:

أحدها: زوال هبجة القرآن عند السامعني.

وثانيها: أن كل واحد يشوش عىل اآلخر، مع كونه مأموًرا باإلنصات.

وثالثها: أن القارئ منهم ال جيوز له أن يقول قرأت القرآن كله، عىل الشيخ وهو يسمع، ويعي ما 

أتلوه عليه، كام ال يسوغ للشيخ أن يقول لكل فرد منهم: قرأ عيل فالن القرآن مجيعه، وأنا أسمع قراءته وما 

هذا يف قوة البرش.

اء، لألستاذ الدكتور حممد سيدي األمني، )ص361(. )1( بحث األخذ والتحمل عند القرَّ
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قالت عائشة -ريض اهلل عنها-: »سبحان من وسع سمعه األصوات«)1(، وإنام يصحح التحمل 

إجازة الشيخ للتلميذ، ولكن تصري الرواية بالقراءة إجازة، ال سامًعا من كل وجه«)2(.

وما ذكره الذهبي ل يبطل عمل السخاوي، يظهر ذلك من مناقشة قول الذهبي من وجوه:

األول: قوله: »فإن اهلل ما جعل لرجل من قلبني يف جوفه«، ينتقض هذا االستشهاد بأمور:

له نمط يف  القرآن فقط، والقرآن  يقرأ  السخاوي ال حيتاج إىل قلبني، ألن كل من حوله  أن فعل 

وقرأ  يشء  يف  تاًما  شغاًل  وشغلت  للقراءة،  متقنًا  كنت  لو  أنك  والدليل:  كالم،  أي  عن  خيتلف  القراءة 

بجوارك رجل وأخطأ؛ ألرسعت يف الرد عليه دون إدراك، أو -عىل األقل- ستشعر أنه أخطأ، وستقول 

له: أعد مرة أخرى.

إذن: طبيعة القرآن ختتلف عن طبيعة أي كالم آخر.

الثاين: وأما قوله: ﴿ۆ   ۆ   ۈ    ۈ   ٴۇ   ۋ﴾، فإذا كان املراد بذلك الشيخ؛ 

فهو يسمع منهم مجيًعا، ومل ينشغل بيشء عنهم.

وإذا كان املراد به الطالب؛ فهذا يف غاية العجب، وال حيتاج إىل رد.

الثالث: قوله: »أحدها: زوال هبجة القرآن عند السامعني«، هذا اإلشكال وارد يف مجع القراءات، 

ومع ذلك أجازه العلامء يف حال التعلم، وأدلتهم عىل جوازه كثرية، فمن أثبت اجلمع لزمه إثبات العرض 

اجلامعي.

الرابع: قوله: »أن كل واحد يشوش عىل اآلخر«، يقال: بل هذا فيه إثبات أن الطالب املتقن رغم 

قوة  ملعرفة  اء  القرَّ يستعمله  قد  خفي  ملحظ  وهذا  اخلطأ،  دون  يقرأ  أن  استطاع  بجواره  الذي  التشويش 

احلفظ.

)1( ورد يف حديث املجادلة )خولة بنت ثعلبة(، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل: ﴿مئ   ىئ   يئ   جب﴾، حديث 
رقم )117/9(، بلفظ »احلمد هلل الذي وسع سمعه األصوات«.

وأخرجه باللفظ املذكور: ابن خزيمة يف التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، )107/1(.  
اء، للذهبي، )1247/3- 1248(. )2( معرفة القرَّ
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اخلامس: قوله: أن القارئ منهم ال جيوز له أن يقول: قرأت القرآن كله عىل الشيخ وهو يسمع، 

ويعي ما أتلوه. يقال: بل جيوز ذلك، أمل يسمع منه القرآن كاماًل؟

القصيد؛ فاهلل -سبحانه وتعاىل- قد منَّ عىل  الفرس وبيت  أنه وعى ما سمعه؛ فهذا مربط  وأما 

ا، وبعضهم أعطاه  بعض البرش بزيادة يف بعض احلواس، وهذا مما هو مشهور؛ فبعضهم أعطاه اهلل نظًرا حادًّ

قوة جسدية تفوق غريه، وهكذا.

وعليه؛ فإن ذلك جائز وممكن يف حق السخاوي، وال يمكن أن ُيظن هبذا اإلمام أنه قد يعلم من 

نفسه العجز عن فعل يشء ثم يفعله، ال سيام إن كان متعلًقا بتحمل القراءة، ويؤكد ذلك شهادة صاحب 

)َوَفَيات األعيان( بقوله: »وهو يرد عىل اجلميع«؛ فقد شهد عىل قدرة اإلمام السخاوي عىل الرد عىل من 

أخطأ منهم مجيًعا، فكالمه مقدم عىل كالم الذهبي ملعاينته الواقعة، بل قد شهد له الذهبي نفسه بالذكاء 

والفطنة، فقال: »وقد كان الشيخ علم الدين من أفراد العامل، ومن أذكياء بني آدم«)1(.

ورد ابن اجلزري ما قاله الذهبي، فقال: »قال الذهبي: ويف نفيس يشء من صحة الرواية عىل هذا 

النعت؛ ألنه ال يتصور أن يسمع جمموع الكلامت، قلت: بل يف النفس مما قاله الذهبي يشء، أمل يسمع وهو 

يرد عىل اجلميع؟ مع أن السخاوي ال نشك يف واليته، وقد أخربين مجاعة من الشيوخ الذي أدركتهم عن 

شيوخهم أن بعض اجلن كان يقرأ عليه، وقضيته التي حكاها العدل شمس الدين حممد بن إبراهيم اجلزري 

يف تارخيه مع تلميذه يف حق جاريته معروفة ذكرهتا يف الطبقات الكربى تدل عىل مقداره«)2(.

حترًيا  وأكمل؛  وأسلم  أوىل  تركها  فإن  السخاوي،  اإلمام  حق  يف  الطريقة  هذه  جازت  وإن  هذا 

للدقة، وتوخًيا متام الضبط، واهلل أعلم.

اء، للذهبي، )1248/3(. )1( معرفة القرَّ
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )570/1(.
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املبحث الثالث: التلقني

املطلب األول: تعريف التلقني لغة واصطالًحا:  
نُْتُه: أخذته َلقانَِيًة وفهمته، والَتْلقنُي:  التلقني لغة: مصدر من َلِقنُْت الكالم بالكس: فِهمته، َلَقنًا. وَتَلقَّ

الفهم. واالسم  َلِقٌن: رسيع  أفهم. وغالٌم  مل  ما  منه  فهمني  تلقينًا أي:  لقنني فالن كالًما  كالتفهيم. وقد 

اللقانة واللقانية.

ويف حديث اهلجرة: »ويبيت عندمها عبد اهلل بن أيب بكر، وهو شاٌب َثِقٌف َلِقٌن«)1(، أي: َفِهٌم، حسُن 

التلقني ملا يسمعه)2(.

اء بأنه: أخذ القراءة عن الشيوخ عىل سبيل التعليم واملدارسة  ويمكنني أن أعرف التلقني عند القرَّ

والرتديد والتصحيح؛ بغية حفظها، عىل نحو ما يتعلم الصبيان يف الُكتَّاب.

اء: املطلب الثاين: صورة التلقني عند القرَّ  
وهو إما تلقني مجاعي أو فردي، وأكثر ما يكون اجلامعي يف تعليم الصغار، ومن صور التلقني: قرأ 

فالن القرآن تلقينًا عىل فالن، أو أخذ قراءة فالن تلقينًا.

تلقينًا مخًسا مخًسا، وختمت عليه بعد  قال ابن ِمهران: »وقال محاد: فتح القاسم عيل أكثر القرآن 

ذلك ما ال أحيص كثرة، فقلت له: أروي عنك هذه القراءة؟ فقال يل: نعم«)3(.

وقال: »قال عبد احلميد بن صالح علمني أبو بكر بن عياش القرآن وكان يفتح عيل وعىل مجاعة 

وأبو يوسف يعقوب بن خليفة بني يدي أيب بكر يف سوق احلناطني بالكناسة يف مسجده وهناك كان جيلس 

 وأصحابه، حديث رقم )3905( )58/5(،  البخاري ف صحيحه، كتاب مناقب األنصار، باب هجرة النبي  )1( أخرجه 
وكتاب اللباس، باب التقنع، حديث رقم )5807( )145/7(.

)2( ينظر: مادة )لقن( يف: الصحاح، للجوهري، )2196/6(، اللسان، البن منظور، )390/13(، تاج العروس، للزبيدي، )123/36، 
.)124

)3( املبسوط، البن مهران، )ص43(.
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ويلقن الغلامن عن تلقني أيب بكر بن عياش، وكان أبو يوسف حسن الصوت، فكان جيلس قدام أيب بكر بن 

عياش، فيعلمنا أبو بكر قراءة عاصم ويأخذها علينا أبو يوسف األعشى بحرضته«)1(.

بن  سعيد  بن  احلسن،  بن  احلسن  بن  زيد  بن  احلسن  بن  زيد  بن  احلسن  بن  »زيد  الذهبي:  وقال 

عصمة ابن محري، العالمة تاج الدين أبو اليمن الكندي البغدادي، التاجر املقرئ النحوي احلنفي، شيخ 

اء والنحاة بدمشق، ولد يف شعبان سنة عرشين ومخسامئة، وقرأ القرآن تلقينًا عىل أيب حممد سبط اخلياط،  القرَّ

وله نحو من سبع سنني، وهذا نادر«)2(.

ومما ُشِهر أن حفًصا قرأ تلقينًا عىل عاصم بن أيب النجود، قال ابن اجلزري: »حفص بن سليامن بن 

املغرية أبو عمر بن أيب داود األسدي الكويف الغارضي البزاز، ويعرف بحفيص، أخذ القراءة عرًضا وتلقينًا 

عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته«)3(.

ومن أمثلة التلقني قول ابن اجلزري: »حممد بن حبيب أبو جعفر الشموين الكويف، مقرئ ضابط 

عنه  القراءة  روى  وأحذقهم،  أصحابه  أجل  وهو  األعشى  يوسف  أيب  عن  عرًضا  القراءة  أخذ  مشهور، 

عرًضا إدريس، ابن عبد الكريم والقاسم بن أمحد اخلياط وحممد بن عبد اهلل احلريب ومحاد بن حممد بن محاد، 

تلقن القرآن من األعشى تلقينًا وكان يلقنه بالكوفة«)4(.

املطلب الثالث: صيغ األداء:  
أن يقول الراوي: قرأت القرآن تلقينًا عىل فالن.- 1

أن يقول: لقنني فالن قراءة كذا.- 2

)1( املبسوط، البن مهران، )ص49(.
اء، للذهبي، )1141/3(. )2( معرفة القرَّ

)3( غاية النهاية، البن اجلزري، )254/1(.

)4( غاية النهاية، البن اجلزري، )115/2(.
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اء: املطلب الرابع: مالمح التلقني عند القرَّ  
اء؛ وذلك ألنه يعتنى فيه بالتصحيح واحلفظ  ُيَعدُّ التلقني من أرفع طرق التحمل عند القرَّ أوًل: 

املتقن، وهو جامع للطريقتني السابقتني )السامع والعرض(.

 يعلم أصحابه  ثانًيا: بدأ التلقني -باملعنى املذكور- يف زمن النبوة، فقد كان النبي 

ويلقنهم، ويتدارس معهم القرآن، وسبق يف األثر أهنم كانوا ال يتجاوزون العرش آيات حتى يتعلموا ما 

اهلل  رسول  »كان  قال:  الصامت  بن  عبادة  عن  روي  فقد  اإلسالم،  يف  يدخل  من  يلقنون  كانوا  ثم  فيها، 

يعّلمه  منا  رجل  إىل  دفعه    اهلل  رسول  عىل  مهاجر  رجل  قدم  فإذا  يشغل،   

القرآن، فدفع إيّل رسول اهلل  رجاًل، وكان معي يف البيت، أعّشيه عشاء أهل البيت، فكنت 

أقرئه القرآن«)1(.

الناس،  يقرئون  األقطار؛  بعض  إىل  مقرئني  الصحابة  من  يرسل    النبي  وكان 

ويلقنوهنم، ويعلموهنم الدين، كمصعب بن عمري، ومعاذ بن جبل، وأيب موسى األشعري، وغريهم.

ويف زمن الصحابة اشتهر منهم مقرئون يلقنون القرآن كام تلقوه ملن بعدهم، اجتمع عليهم الناس 

لألخذ، وجلسوا لإلقراء والتلقني، وظهرت هلم مدارس يف اإلقراء، كمدرسة ابن عباس بمكة، ومدرسة 

أيب باملدينة، ومدرسة ابن مسعود بالكوفة، وغريها)2(.

 وكان أبو الدرداء  جيعل الناس حني جيتمعون عليه بعد صالة الغداة للقراءة عرشة عرشة، 

ن، حتى بلغ الذين يقرئون القرآن عنده أزيد من ألف رجل، وهو يقف يف  وعىل كل عرشة عريف أو ملقِّ

املحراب يرمقهم ببرصه، وقد يطوف عليهم قائاًم، فإذا أحكم الرجل منهم حتول إىل أيب الدرداء يعرض 

عليه، وكان عبد اهلل بن عامر عريًفا عىل عرشة، فلام مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر)3(.

)1( أخرجه أمحد يف مسنده )22766( )426/37(، والطرباين يف مسند الشاميني )2237( )270/3(، وقال شعيب األرنؤوط: »إسناده 
حسن«، مسند أمحد، )426/37(.

)2( يراجع لالستزادة: حمارضات ف علوم القرآن، للدكتور غانم قدوري احلمد، )ص120-114(.
اء، للسخاوي، )ص542(. )3( مجال القرَّ
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ثم تصدر من بعد الصحابة قوم للتلقني يف كل جيل، ولذلك نامذج كثرية، أذكر منها:

• ما أورده الذهبي، قال: »سبيع بن املسلم بن عيل بن هارون الدمشقي، املقرئ الرضير، أبو الوحش 	

املعروف بابن قرياط. قرأ القراءات عىل أيب عيل األهوازي...، وانتهت إليه املشيخة يف القراءة بدمشق، 

وقرأ عليه مجاعة. وكان يقرئ الناس تلقًينا وجتويًدا، من الصبح إىل قريب الظهر«)1(.

• قرأ 	 مقرئ،  الوارب  بابن  يعرف  املرصي  جماهد  بن  حممد  بن  »عيل  قال:  اجلزري،  ابن  أورده  ما 

الروايات عىل والده وعىل حممد بن أيب بكر الصقيل سنة ثالث وسبعامئة، وأم باجلامع احلاكمي وتصدر 

للتلقني باجلامع الظاهري«)2(.

)ربيب  وحفص  عياش،  بن  بكر  وأبو  قالون،  املشهورين:  الرواة  من  تلقينًا  القراءة  أخذ  وممن 

عاصم()3(.

أورد الذهبي عن شعبة أنه قال: »تعلمت من عاصم القرآن كام يتعلم الصبي من املعلم، فلقي مني 

شدة، فام أحسن غري قراءته، وهذا الذي أخربتك به من القرآن إنام تعلمته من عاصم تعلاًم«)4(.

ثالًثا: يفرق بني التلقني والعرض بام يأيت:

الشيخ - 1 إنام هو قراءة عىل  الشيخ، والقراءة عليه، والعرض  التلقني جامٌع للسامع من يف  أن  َم  َتقدَّ

فحسب.

اء احلاذقني املتقنني، ويغلب التلقني يف تلقي الصغار واملبتدئني.- 2 يغلب العرض يف تلقي القرَّ

تراعى يف التلقني عدة اعتبارات ال تراعى غالًبا يف العرض، منها:- 3

• مقدار ما يلقن: فرياعى أال يزيد عىل عرش آيات يف اليوم، وكان كثري من السلف يلقنون اآليات 	

ابن اجلزري: »وأما ما ورد عن  )5(-، وثالًثا ثالًثا، قال  مخًسا مخًسا -وهو أفضله لفعل حربيل 

اء، للذهبي، )888/2(. )1( معرفة القرَّ
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )576/1(.

)3( ينظر: غاية النهاية، البن اجلزري، )254/1، 615(.
اء، للذهبي، )285/1(. )4( معرفة القرَّ

ًسا«،  ًسا مَخْ يَل مَخْ َس آَياٍت َفإِنَّ النَّبِيَّ  َكاَن َيْأُخُذُه ِمْن ِجرْبِ )5( أخرج البيهقي بسنده عن أيب العالية أنه قال: »تعلموا القرآن مَخْ
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السلف من أهنم كانوا يقرئون ثالًثا ثالًثا، ومخًسا مخًسا، وعرًشا عرًشا، ال يزيدون عىل ذلك فهذه حالة 

التلقني. وأما من يريد تصحيح قراءة أو نقل رواية أو نحو ذلك فال حرج عىل املقرئ أن يقرئ ما شاء«)1(.

وأقل التلقني: آية كل يوم، كام روي أن حييى بن وثاب تلقن القراءة من عبيد بن نضيلة آية آية، قال 

عاصم بن أيب النجود: »تعلم حييى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية، وكان واهلل قارًئا«، قال السخاوي: 

»فهذه حال التلقني«)2(.

طريقة التلقني: فهي معتمدة عىل التعليم واملدارسة والرتديد والتصحيح، وأما العرض فال يكون 	•

فيه ذلك.

شعب اإليامن للبيهقي، باب تعظيم القرآن، فصل يف تعلم القرآن، حديث رقم )1806، 1807( )346/3(. وأخرجه ابن أيب شيبة ف 
مصنفه، كتاب فضائل القرآن، باب يف تعليم القرآن كم آية، حديث رقم )29930( )117/6(.

)1( منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص13(.
اء، للسخاوي، )ص529- 531(. اء، للسخاوي، )ص530(، وينظر: السبعة، البن جماهد، )ص69(، مجال القرَّ )2( مجال القرَّ
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املبحث الرابع: املناولة

املطلب األول: تعريف املناولة لغة واصطالًحا:  
ونلته  َنْواًل،  أنوُل  بالَعطيًّة  له  ُنْلُت  يقال:  العطية،  وهو:  والنوال،  النول  من  أصلها  لغة:  املناولة 

العطية. ونولته: أعطيته نوااًل، وناولته اليشء فتناوله مناولة، إِذا عاَطْيَته، وتناولُت من َيده َشْيئا: تعاَطْيُته، 

له، إِذا أعَطاُه)1(. وُيقال: أناله معروَفه، وَنوَّ

واملناولة عند املحدثني: أن يعطي الشيخ للتلميذ كتاًبا أو صحيفة لريويه عنه، مقرونة باإلجازة، أو 

جمردة عنها)2(.

اء بأهنا: أن يعطي الشيخ للتلميذ كتاًبا يف القراءات من مسموعه  ويمكن تعريف املناولة عند القرَّ

أو من مروياته أو من تأليفه، بعد أن جييزه به، أو من غري إجازة له.

اء، وصور كل نوع: املطلب الثاين: أنواع املناولة عند القرَّ  
اء خاصة بالكتب؛ إذ ال يتصور يف أخذ القرآن أن  بعد التتبع واالستقراء تبني يل أن املناولة عند القرَّ

يكون عىل صورة املناولة املتبعة عند املحدثني، بل ال بد فيه من املشافهة )السامع أو العرض(. 

قال السيوطي: »وأوجه التحمل عند أهل احلديث: السامع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والسامع 

عليه بقراءة غريه، واملناولة، واإلجازة، واملكاتبة، والوصية، واإلعالم، والوجادة، فأما غري األولني فال 

يأيت هنا ملا يعلم مما سنذكره«)3(.

الكتب،  رواية  الصدد جاءت يف  هذا  للمناولة يف  عليها  التي وقفت  الصور  فجميع  ذلك  وعىل 

ويمكن اعتبارها عىل نوعني:

منظور،  اللسان، البن  للجوهري، )1836/5، 1837(،  الصحاح،  اللغة، لألزهري، )267/15(،  تذيب  )نول( يف:  مادة  )1( ينظر: 
.)685 ،684/11(

عرت،  الدين  لنور  احلديث،  علوم  ف  النقد  منهج   ،)467/1( للسيوطي،  الراوي،  تدريب  )ص165(،  الصالح  ابن  مقدمة  )2( ينظر: 
)ص217(.

)3( اإلتقان، للسيوطي، )633/2(.
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الصورة األوىل: مناولة كتاب مع اإلجازة به. 
مثاهلا قول ابن اجلزري يف إسناده بكتاب التيسري للداين: »... أخربنا به أبو احلسن عيل بن حممد بن 

هذيل األندليس قراءة وتالوة للحصار وسامًعا البن وضاح سوى يسري منه فمناولة وإجازة«)1(.

أيب  العالمة  لإلمام  برشحها  »وأخربين  732هـ[)2(:  ]ت:  للجعربي  املعاين  بكنز  إسناده  يف  وقوله 

إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعربي، -وتويف سنة اثنتني وثالثني وسبعامئة ببلدة اخلليل -:  شيخنا 

اإلمام األستاذ أبو بكر عبد اهلل بن أيدغدي الشميس املعروف بابن اجلندي تالوة ومناولة وإجازة«)3(.

النافع يف رشح  الوجيز  بكتاب  إسناده  يف ذكر  ]ت: 919هـ[)4(  ابن غازي  ومن أرصح صوره قول 

الدرر اللوامع: »الوجيز النافع يف رشح الدرر اللوامع البن مسلم: أخربين به عن أبيه عن جده قال: قرأت 

بعضه عىل مؤلفه، وناولني مجيعه يف أصيل منه الذي انتسخه يل من أصله، وقابله به، وبعثه يل من سبتة بعد 

أن كتب يل عليه اإلجازة«)5(.

الصورة الثانية: مناولة كتاب مع عدم اإلجازة به. 
يف إسناده بكتاب اهلادي للقريواين: »حدثنِي به  من أمثلتها قول ابن خري اإلشبييل ]ت: 575هـ[)6( 

شيخنا اخلطيب أبو احْلسن رَشيح بن حممد املقرئ -- مناولة ِمنُْه يل يف أصل كتابه«)7(.

ومن أمثلتها قول املالقي ]ت: 705هـ[)8( يف الدر النثري عند ذكر إسناده بكتاب الكايف: »وقرأته عىل 

القايض أيب عيل بن أيب األحوص، وحدثني به عن القايض أيب القاسم أمحد بن يزيد بن بقى مناولة عن أيب 

)1( النرش، البن اجلزري، )163/2(.
)2( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )21/1(.

)3( النرش، البن اجلزري، )177/2(.
)4( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )336/5(.

)5( فهرس ابن غازي، )ص99(.
)6( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )139/2(.

)7( فهرسة ابن خري، )ص24(.
)8( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )177/4(.
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احلسن رشيح عن أبيه«)1(.

احلسن  أبو  أخربنا   ...« 476هـ[)2(:  ]ت:  رشيح  البن  الكايف  بكتاب  إسناده  يف  اجلزري  ابن  وقول 

رشيح، كذا أخربين هبذا اإلسناد أبو املعايل عن أيب حيان وكتبه يل بخطه، والذي رأيته يف أسانيد أيب حيان 

بن  يزيد  بن  أمحد  القاسم  أبو  مناولة  به  أخربنا  باملقة،  األحوص  أيب  بن  أيب عيل  قرأته عىل  قال:  وبخطه 

بقي«)3(.

ومن أمثلته قول ابن غازي يف إسناده بكتاب اإلقناع البن الباذش: »أخربين به عن ابيه، عن جده، 

عن أيب الربكات السلمي، عن أيب جعفر بن الزبري، عن أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن عطية القييس 

املالقي، مناولة عن أيب حممد بن عبيد اهلل هو احلجري، كتابة عن مؤلفه«)4(.

فغاية ما وقفت عليه من ألفاظ املناولة ف مجيع الكتب التي بني يدي خيتص بالكتب واملتون فحسب.

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: أخربين أو حدثني فالن كتاب كذا مناولة.- 1

أن يقول: ناولني فالن كتاب كذا.- 2

املطلب الرابع: مالمح املناولة عند القرَّاء:  
اء خاصة بالكتب؛ إذ ال يتصور يف أخذ القرآن أن يكون عىل صورة  أوًل: تقدم أن املناولة عند القرَّ

املناولة املتبعة عند املحدثني.

اء هو ما أورده ابن خري اإلشبييل يف  ثانًيا: أول نص وقفت عليه يف استعامل لفظ املناولة عند القرَّ

فهرسته، حيث قال يف ذكر إسناده بكتاب املحرب يف القراءات البن أشته ]ت: 360هـ[)5(: »حدثني به الشيخان 

)1( الدر النثري، للاملقي، )90/1(.
)2( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )153/2(.

)3( النرش، البن اجلزري، )185/2(.
)4( فهرس ابن غازي، )ص96(.

)5( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )184/2(.
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أبو األصبغ عيسى بن حممد بن أيب البحر -- مناولة، وأبو بكر حممد بن أمحد بن طاهر إجازة، قاال: 

حدثنا به أبو عيل حسني بن حممد الغساين، قال: حدثني أبو عمر بن عبد الرب مناولة منه يل«)1(.

]ت: 463هـ[)3(،  الرب  بن عبد  أيب عمرو  مناولة عن  )املحرب(  ]ت: 498هـ[)2(  الغساين  أبو عيل  فروى 

اء كان يف القرن اخلامس، واهلل أعلم. وعليه فابتداء استعامل لفظ املناولة لدى القرَّ

 

)1( فهرسة ابن خري، )ص24(.
)2( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )255/2(.
)3( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )240/8(.
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املبحث اخلامس: الكتابة )املكاتبة(

املطلب األول: تعريف الكتابة لغة واصطالًحا:  
الكتابة )واملكاتبة( لغة: مصدر من َكَتَب اليشَء َيكُتبه َكْتًبا وِكتاًبا وِكتابًة، وَكتَّبه: َخطَّه، والِكتاُب: 

ياغِة  ِمثُل الصِّ َلُه ِصناعًة،  ملَِن تكوُن  ملَِا ُكتب جَمُموًعا؛ والِكتاُب َمصَدٌر؛ والِكتابُة  ُكتِب فيه، وهو اسٌم  ما 

واخِلياطِة، وامُلكاَتَبة والتَّكاُتُب، بَِمعنًى)1(.

مقرونة  بأمره،  أو  بخطه  غائب  أو  حلارض  مسموعه  الشيخ  يكتب  أن  املحدثني:  عند  والكتابة 

باإلجازة، أو جمردة عنها)2(.

اء هي: أن يكتب الشيخ أو من أذن له شيًئا من كتبه أو مروياته  ويمكن أ ن يقال: إن الكتابة عند القرَّ

يف القراءة لتلميذه حارًضا أو غائًبا، مع إجازة بام كتب أو من غري إجازة.

اء، وصور كل نوع: املطلب الثاين: أنواع الكتابة عند القرَّ  
يمكن اعتبار الكتابة عىل نوعني:

األول: الكتابة بمؤَلف أو إجازة:

فمن أمثلتها: قول ابن جماهد: »وأخربين أبو حاتم الرازي ف كتابه إيل عن أيب زيد األنصار عن أيب 

الشموين  بن حبيب  قرأ عىل حممد  أنه  كتابه إيل  ف  اخلياط  أمحد  بن  القاسم  »وأخربين  وقوله:  عمرو«)3(، 

القرآن كله...«)4(.

وقول ابن اجلزري يف إسناده بكتاب التجريد: »وأخربنا به إجازة شفاًها غري واحد من الثقات: 

القايض سليامن بن محزة وحييى بن سعد، وأبو بكر بن أمحد بن عبد الدائم، قالوا: أخربنا جعفر بن عيل 

)1( ينظر: اللسان، البن منظور، مادة )كتب(، )698/1، 699(.
)2( ينظر: مقدمة ابن الصالح، )ص354(، املقنع، البن امللقن، )330/1(، تدريب الراوي، للسيوطي، )480/1(، 

)3( السبعة، البن جماهد، )ص99، 358(.

)4( السبعة، البن جماهد، )ص99، 358(.
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اهلمداين مشافهة وعبد الرمحن بن عبد املجيد الصفراوي مكاتبة«)1(.

وقوله يف إسناده بكتاب املصباح: »... أخربنا به الشيوخ: أبو الربكات داود بن أمحد بن حممد بن 

منصور بن مالعب، وأبو حفص عمر بن بكرون، وأبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن سكينة، وأبو حممد 

عبد الواحد بن سلطان، وأبو يعىل محزة بن عيل القبيطي، وعبد العزيز بن الناقد، وزاهر بن رستم، وأبو 

املقرون  بن  املعايل  أيب  بن  حممد  أيب  بن  حممد  شجاع  وأبو  احلرصي،  بن  عيل  بن  حممد  بن  نرص  الفتوح 

البغداديون مشافهة من األول، ومكاتبة من الباقني«)2(.

وقال ابن خري اإلشبييل يف إسناده بكتاب املحرب يف القراءات البن أشته: »وحدثني به أيضا الشيخ 

أبو حممد بن عتاب -- إذنا فيام كتب به إيل قال حدثنا به أبو عمر بن عبد الرب وابن احلذاء مجيعا 

إجازة منهام له بالسند املتقدم قبل«)3(.

وقال يف إسناده بكتاب التبرصة يف القراءات السبع ملكي بن أيب طالب ]ت: 437هـ[)4(: »وحدثني به 

إجازة فيام كتب به إيل عن مؤلفه أيب حممد مكي    أيضا أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عتاب 

املذكور«)5(.

ويف إسناده بكتاب اهلاءات أليب طاهر عبد الواحد بن عمر بن أيب هاشم املقرئ ]ت: 349هـ[)6(: 

»حدثني هبام شيخنا أبو احلسن يونس بن حممد بن مغيث إذًنا ومشافهة، والشيخ أبو حممد عبد الرمحن ابن 

حممد بن عتاب إجازة ومكاتبة«)7(.

ويف إسناده بكتاب اإلرشاد إىل معامل أصول قراءة نافع أليب الربيع سليامن بن حارث بن هارون 

)1( السبعة، البن جماهد، )ص135(.
)2( النرش، البن اجلزري، )233/2، 234(.

)3( فهرسة ابن خري، )ص24(.
)4( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )309/2(.

)5( فهرسة ابن خري، )ص28(.
)6( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )475/1- 477(.

)7( فهرسة ابن خري، )ص32(.
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الفهمي ]ت: 481هـ[)1(: »وحدثني به أيضا شيخنا أبو زيد عبد الرمحن بن سعيد بن عبد الرمحن بن مروان 

الفهمي املقرئ السقسطي  إجازة منه يل فيام كتب به إيل عن عمه أيب الربيع سليامن بن حارث ابن 

هارون الفهمي مؤلفه«)2(.

ويف إسناده بكتاب املحتسب البن جني ]ت: 392هـ[)3(: »حدثني به الشيخ احلافظ أبو الطاهر أمحد 

بن حممد السلفي ريض اهلل عنه إجازة فيام كتب به إيل قال قرأت عىل مرشد بن حييى املدين بمرص من أوله 

إىل سورة املائدة ومل يتفق إمتامه فأجاز يل باقية كام أجازه له نرص بن عبد العزيز بن نوح الفاريس عن عيل بن 

زيد القاساين عن ابن جني مؤلفه«)4(.

وقال ابن غازي يف إسناده بكتاب اإلقناع البن الباذش: »أخربين به عن ابيه، عن جده، عن أيب 

الربكات السلمي، عن أيب جعفر بن الزبري، عن أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن عطية القييس املالقي، 

مناولة عن أيب حممد بن عبيد اهلل هو احلجري، كتابة عن مؤلفه«)5(.

الثاين: الكتابة بقراءة أو رواية أو حرف من احلروف:

من أمثلتها قال ابن جماهد: »وقال أبو زيد فيام كتب به إىل أبو حاتم عن أبى زيد عن أبى عمرو: 

﴿ۀ   ۀ    ہ   ہ   ہ   ہ﴾ ]سورة اإلنسان: 15-16[، ال يصل ﴿ہ﴾«)6(.

وقول ابن اجلزري يف إسناد رواية أيب احلارث عن الكسائي: »ومن طريق ابن الفرج: قرأهتا عىل 

الشيخ الصالح أيب عيل احلسن بن أمحد بن هالل بجامع دمشق، عن اإلمام أيب احلسن عيل بن أمحد املقديس، 

أخربنا احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل البكري كتابة«)7(.

)1( تنظر ترمجته يف: بغية امللتمس، للضبي، )ص300(.
)2( فهرسة ابن خري، )ص33(.

)3( تنظر ترمجته يف: األعالم، للزركيل، )204/4(.
)4( فهرسة ابن خري، )ص40(.

)5( فهرس ابن غازي، )ص96(.
)6( السبعة، البن جماهد، )ص664(.
)7( النرش، البن اجلزري، )455/3(.



اء )دراَسٌة استقرائيٌَّة حتليليَّة( ِل َواألََداِء ِعنَْد الُقرَّ ُطُرُق التََّحمُّ

345

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: أخربنا فالن كذا مكاتبة أو كتابة.- 1

أن يقول: أخربنا إذًنا فيام كتب به إيل.- 2

أن يقول: أخربنا فالن إجازة فيام كتب به إيل.- 3

اء: املطلب الرابع: مالمح املكاتبة عند القرَّ  
آنًفا هي غاية ما وقفت  املذكورة  اء؛ فالصور  القرَّ نادرة االستعامل عند  املكاتبة طريقة  ُتَعدُّ  أوًل: 

عليه يف مجيع الكتب التي بني يدي.

ثانًيا: بدأ استعامل لفظ املكاتبة يف القرن الرابع اهلجري -حسب استقرائي- كام سبق يف رواية ابن 

جماهد، ومل أقف عىل من روى مكاتبًة قبله.

ثالًثا: ال يعتد باملكاتبة وحدها يف أسانيد األداء؛ الشرتاط املشافهة يف التلقي، وتقدم ذلك يف غري 

موضع.

قال السيوطي: »وأوجه التحمل عند أهل احلديث: السامع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والسامع 

عليه بقراءة غريه، واملناولة، واإلجازة، واملكاتبة، والوصية، واإلعالم، والوجادة، فأما غري األولني فال 

يأيت هنا ملا يعلم مما سنذكره«)1(.

وأّدى  تالوة،  عنه  القراءة  أخذ  من  برواية  األئمة  من  واحد  كل  قراءة  »وأفردت  الداين:  وقال 

احلروف عنه حكاية، دون رواية من نقلها مطالعة يف الكتب، ورؤية يف املصحف؛ إذ الكتب والّصحف 

غري حميطة باحلروف اجللّية، وال مؤدية عن األلفاظ اخلفية، والتالوة حميطة بذلك ومؤّدية عنه«)2(.

وأما روايتها متابعة والنص عليها يف أسانيد الرواية فال يمنع منه، كام تقدم من األمثلة والصور.

)1( اإلتقان، للسيوطي، )633/2(.
)2( جامع البيان، للداين، )75/1(.
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قال الداين: »وال أعدو يف يشء مما أرسمه يف كتايب هذا ما قرأته لفًظا، أو أخذته أداء، أو سمعته 

ًرا، أو أجيز يل، أو كتب به إيّل، أو أذن يل  قراءة، أو رويته عرًضا، أو سألت عنه إماًما، أو ذاكرت به متصدِّ

يف روايه«)1(.

 

)1( جامع البيان، للداين، )92/1(.
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املبحث السادس: اإلجازة

املطلب األول: تعريف اإلجازة لغة واصطالًحا:  
اإلجازة لغة: أصلها: َجَوَز، ُجْزُت الطريَق، وجاَز املوضَع َجْوًزا وُجُؤوًزا وَجواًزا وجَماًزا، وجاَز بِِه 

وجاَوزه ِجواًزا، وَأجازه وَأجاز غرَيه، وجاَزه: َساَر فِيِه َوَسَلَكُه، وَأجاَزه: َخلَّفه َوَقَطَعُه، وَأجازه: َأْنَفَذه.

ويقال: أجزت عىل اسمه، إذا جعلته جائزا، وجوز له ما صنعه، وأجاز له: سوغ له ذلك. أجاز 

رأيه: أنفذه)1(.

اإلجازة عند املحدثني: هي إذن الشيخ بالرواية عنه، لفًظا، أو كتابة)2(.

اء: شهادة الشيخ املجيز يف اإلقراء للمجاز له برواية القرآن عنه، لفًظا أو كتابة. وهي عند القرَّ

قال السيوطي: »فُجِعَلت اإلجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز باألهلية«)3(.

املطلب الثاين: أنواع اإلجازة، وصورها:  
النوع األول: قراءة القرآن واإلجازة به كله:

مثاله قول ابن اجلزري يف جامع أسانيده: »...أبو بكر حممد ابن الشيخ اإلمام العالمة املرحوم، 

مفتي املسلمني، افتخار الدين حممد بن شمس الدين حممد بن أيب بكر حممد بن احلسني النوري اهلروي 

احلنفي...، وأتم عيلَّ هذه اخلتمة املباركة يف )19( من مجادى األوىل سنة ثامن وثامنامئة ببلدة تون املعمورة، 

وكتبت له َثمَّ اإلجازة عىل سبيل الوجازة«)4(.

)1( ينظر مادة )جوز( يف: اللسان، البن منظور، )326/5(، تاج العروس، للفريوزآبادي، )75/15(.
للطحان،  احلديث،  مصطلح  تيسري  )ص39(،  عثيمني،  البن  احلديث،  مصطلح   ،)467/1( للسيوطي،  الراوي،  تدريب  )2( ينظر: 

)ص198(.
)3( اإلتقان، للسيوطي، )652/2(.

)4( جامع أسانيد ابن اجلزري، )ص65(.
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النوع الثاين: قراءة بعض القرآن أو قراءة أحرف اخلالف واإلجازة به كله:

فلقيني  الروم  »ودخل  األصبهاين:  شهريار  بن  أمحد  بن  حممد  ترمجة  يف  اجلزري  ابن  قول  مثاله 

بأنطاكية متوجًها إيّل إىل الشام، فقرأ عيل للعرشة بعض القرآن وأجزته«)1(.

النوع الثالث: قراءة بعض القرآن واإلجازة بام قرئ:

مثاله قول ابن اجلزري يف ترمجة شيخه أبو بكر بن أْيُدْغدي الشهري بابن اجلندي ]ت: 769هـ[: »وألف 

كتاب البستان يف الثالثة عرش قرأت عليه به سوى قراءة احلسن إىل قوله تعاىل ف سورة النحل: ﴿چ   چ   نث   

ڇ    ڇ﴾ ]سورة النحل:90[ فمرض وأجازين بذلك«)2(.

النوع الرابع: سامع القرآن واإلجازة به كله:

مثاله قول ابن مهران يف إسناده برواية األصبهاين عن ورش: »وصار مجاعة من قراء القرآن إىل 

يونس بن عبد األعىل وأنا حارضهم، فسألوه أن يقرئهم القرآن عىل قراءة نافع؛ فامتنع، وقال: أحرضوا 

أيام كثرية،  القرآن عليه من أوله إىل آخره يف  فاستمعوا قراءته عيل وهي لكم إجازة؛ فقرأ  ليقرأ،  مواًسا 

وسمعت قراءته عليه«)3(.

النوع اخلامس: اإلجازة مشافهة من غري سامع أو قراءة للقرآن:

مثاله قول ابن اجلزري يف ترمجة أسعد اليزدي ]ت: بعد 580هـ[: »وقد وصل إيّل اإلسناد إليه مشافهة 

من الشيخ ظهري الدين عبد اهلل بن خرض بن مسعود إجازة منه شافهني هبا بمدينة يزد«)4(.

النوع السادس: كتابة اإلجازة وإرساهلا من غري قراءة أو سامع:

مثاله قول ابن اجلزري يف ترمجة أمحد بن عبد العزيز احلراين ]ت: 788هـ[: »وسمع منه مجاعة كثريون 

)1( غاية النهاية، البن اجلزري، )64/2(.
)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )180/1(.

النهاية، البن  غاية  اء، للذهبي، )460/1(،  القرَّ معرفة  البيان، للداين، )301/1(،  جامع  )3( املبسوط، البن مهران، )ص11(، وينظر: 
اجلزري، )316/2(.

)4( غاية النهاية، البن اجلزري، )160/1(.
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وكتب إيل باإلجازة من حلب مرات«)1(.

النوع السابع: اإلجازة برواية الكتب واملتون:

مثاله قول ابن اجلزري يف ترمجة أمحد بن رجب السالمي ]ت: 775هـ[: »وروى الشاطبية عن القايض 

أيب عبد اهلل حممد بن مجاعة إجازة«)2(.

النوع الثامن: اإلجازة العامة:

وهي أن جييز الشيخ أهل زمانه أو عامة املسلمني بمروياته من الكتب أو من القراءات.

طاهر  أبو  احلافظ  إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  بن  »أمحد  اجلزري:  ابن  قول  ذلك  مثال 

السلفي...، روى القراءات عنه: عيسى بن عبد العزيز بن عيسى، وروى عنه القراءات باإلجازة العامة: 

الكامل الرضير«)3(.

وقال ابن اجلزري يف طيبة النرش)4(:
يَوَقـْد َأَجـْزُتـَهـا لِـُكـلِّ ُمـْقـِري َكـَذا َأَجـْزُت ُكلَّ َمْن ىِف َعرْصِ
...............................ِرَواَيـًة بِـَشـْرطِـَهـا اْلـُمـْعـَتــرَبِ

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: أجازين فالن.- 1

أن يقول: أخربنا فالن إجازة.- 2

اء: املطلب الرابع: مالمح اإلجازة عند القرَّ  
أوًل: اإلجازة طريقة مستحدثة لتحمل القراءات مل تكن معروفة يف زمن النبي  وال 

)1( غاية النهاية، البن اجلزري، )69/1(.

)2( غاية النهاية، البن اجلزري، )53/1(.
)3( غاية النهاية، البن اجلزري، )103/1(.

)4( بيت رقم )1013، 1014(.
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صحابته، وقد وجدت أن أول ظهور هلا كان يف القرن الثالث اهلجري، فمن أوائل النصوص التي وقفت 

عليها يف تلقي القراءات باإلجازة: ما ذكرته قريًبا من إجازة يونس بن عبد األعىل ]ت: 246هـ[ لألصبهاين 

]ت: 296هـ[، بقراءة مواس بن سهل عليه.

ثانًيا: ال يشرتط يف حتمل القراءات اإلذن بذلك من الشيخ، وال شهادته باألهلية؛ قال السيوطي: 

»اإلجازة من الشيخ غري رشط يف جواز التصدي لإلقراء واإلفادة، فمن علم من نفسه األهلية جاز له ذلك 

وإن مل جيزه أحد، وعىل ذلك السلف األولون والصدر الصالح، وكذلك يف كل علم، ويف اإلقراء واإلفتاء، 

خالًفا ملا يتومهه األغبياء من اعتقاد كوهنا رشًطا«)1(.

اء ملا ييل: وإنام جلأ إليها القرَّ

ثبوت السند وتوثيقه بعد أن طالت سلسلته وكثر ورجاله.- 1

ما فيها من طلب لعلو السند ومتابعته واالستشهاد له، قال شمس الدين السخاوي: »... وإال فام - 2

املانع منه عىل سبيل املتابعة، إذا كان قد أحكم القرآن وصححه كام فعله أبو العالء نفسه، حيث يذكر سنده 

بالتالوة ثم يردفه باإلجازة، إما للعلو أو املتابعة واالستشهاد«)2(.

ما فيها من اطمئنان ألهلية الراوي، وإقرار بصحة ما يروي؛ »ألن أهلية الشخص ال يعلمها غالًبا - 3

من يريد األخذ عنه من املبتدئني ونحوهم؛ لقصور مقامهم عن ذلك، والبحث عن األهلية قبل األخذ 

رشط«)3(.

ثالًثا: هل يعتد باإلجازة يف الرواية واألداء؟

إن كانت جمردة عن السامع أو العرض؛ فالظاهر أنه ال يعتد هبا يف أسانيد األداء، ويف اإلقراء هبا - 1

أنواع  عىل  له  أجيز  بام  يقرأ  أن  جيوز  »وهل  شامة:  أبو  قال  اجلزري،  ابن  ونقله  شامة،  أبو  ذكره  خالف 

)1( اإلتقان، للسيوطي، )652/2(.
)2( فتح املغيث، للسخاوي، )233/2(، ونقل هذا القول بنصه الشهاب القسطالين يف لطائف اإلشارات، )379/1(.

)3( اإلتقان، للسيوطي، )652/2(.
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اإلجازة؟ جوزه اجلعربي مطلًقا، والظاهر أنه تال بذلك عىل غري ذلك الشيخ وسمعه...، وقد قرأ باإلجازة 

أبو معرش الطربي، وتبعه اجلعربي وغريه، ويف النفس منه يشء، وال بد مع ذلك من اشرتاط األهلية«)1(.

وقال ابن اجلزري: »... ومنعه احلافظ احلجة أبو العالء اهلمداين، وجعله من أكرب الكبائر، وعندي 

أنه ال خيلو إما أن يكون تال بذلك أو سمعه فأراد أن يعيل السند أو يكثر الطرق فجعلها متابعة أواًل، فإن 

كان؛ فجائز حسن...، وممن أقرأ باإلجازة من غري متابعة: اإلمام أبو معرش الطربي، وتبعه اجلعربي وغريه، 

وعندي يف ذلك نظر، لكن ال بد من اشرتاط األهلية«)2(.

أما رواية القراءة باإلجازة، والتحمل هبا؛ فلم يمنعه أحد من العلامء، بل له أمثلة كثرية يف ترامجهم 

وأسانيدهم، وسبق ذكر بعضها.

وأما إن كانت مقرونة بالقراءة واملشافهة عىل الشيوخ فإهنا جائزة حسنة يف الرواية واألداء، كام - 2

ذكر ذلك ابن اجلزري، قال: »وعندي أنه ال خيلو إما أن يكون تال بذلك أو سمعه فأراد أن يعيل السند أو 

يكثر الطرق، فجعلها متابعة أواًل، فإن كان: فجائز حسن، فعل ذلك العالمة أبو حيان يف كتاب )التجريد( 

وغريه عن أيب احلسن بن البخاري وغريه متابعة، وكذا فعل الشيخ اإلمام تقي الدين حممد بن أمحد الصائغ 

باملستنري عن الشيخ كامل الدين الرضير عن السلفي«)3(.

 

)1( إبراز املعاين، أليب شامة، )ص778(، وينظر: منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص11(.
)2( منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص11(.

للقسطالين،  اإلشارات،  لطائف   ،)234  ،233/2( للسخاوي،  املغيث،  فتح  وينظر:  )ص11(،  اجلزري،  البن  املقرئني،  )3( منجد 
.)380 -379/1(
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املبحث السابع: الوجادة

املطلب األول: تعريف الوجادة لغة واصطالًحا:  
ُء جَيُِده ُوُجوًدا، أي: ُيْلِفيه، َوامْلَْصَدُر َوْجًدا  ْ الوجادة لغة: مصدر وَجد، يقال: وجد َمْطُلوَبُه، َواليشَّ

وِجَدًة وُوْجًدا ووُجوًدا وِوْجداًنا وإِْجداًنا، وأما الوجادة فهو مصدر ُمَولَّد غري مسموع من العرب)1(.

الوجادة ف اصطالح املحدثني: هي أن يقف عىل أحاديث بخط راوهيا، فريوهيا الواجد من غري 

سامع وال إجازة وال مناولة)2(.

اء فيقال: الوجادة هي أن يقف عىل حروف يف  ويمكن سحب هذا التعريف عىل الوجادة عند القرَّ

القراءات بخط راوهيا، فريوهيا الواجد عنه من غري سامع وال إجازة وال مناولة.

املطلب الثاين: صور الوجادة:  
من صورها الرصحية قول ابن اجلزري: »العباس بن حممد بن أيب حممد حييى بن املبارك اليزيدي 

العدوي أبو الفضل البغدادي، روى القراءة عن عميه أيب عبد الرمحن عبد اهلل وأيب إسحاق إبراهيم، روى 

عنه وجادة ابنه حممد«)3(.

وقوله: »أمحد بن حممد بن سعيد أبو عيل، ويقال: أبو احلسن األذين، روى القراءة عن أمحد بن حممد 

الدهقان، وإسامعيل القايض، وعبد اهلل بن إبراهيم بن قتيبة، والقاسم بن أمحد بن اخلياط، وحممد بن أمحد 

بن نرص بن أيب حكم، وحممد بن حييى الكسائي، ووجادة عن كتاب حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلريب«)4(.

منظور،  البن  اللسان،   ،)548  ،547/2( للجوهري،  الصحاح،   ،)86/6( فارس،  البن  اللغة،  مقاييس  يف:  )وجد(  مادة  )1( ينظر: 
)445/3(، تاج العروس، للفريوزآبادي، )260/9(.

)2( ينظر: مقدمة ابن الصالح، )ص148(، نزهة النظر، يف البن حجر، )ص160(، تدريب الراوي، للسيوطي، )487/1(.
)3( غاية النهاية، البن اجلزري، )354/1(.
)4( غاية النهاية، البن اجلزري، )116/1(.
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ويف روضة املالكي ]ت: 438هـ[)1(: »قال يل ابن احلاممي--: حتى لقنني ﴿ڇ   ڇ    ڍ   

ڍ﴾ ]سورة الناس: 1[، ولفظ ابن احلاممي بإمالة ﴿ ڍ﴾، وذكر أبو طاهر بن أيب هاشم يف كتابه امللقب 

بالبيان، قال: فإن أبا عبد اهلل حممد بن العباس بن حممد بن أيب حممد اليزيدي حدثني، قال يل: وجدت ف 

كتب أيب كتاًبا رأيناه، وكثرًيا ما فيه حيدث عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن أيب حممد اليزيدي، عن أبيه، عن 

أيب عمرو بن العالء«)2(.

ومن الصور التي مل يرصح فيها بلفظ الوجادة قول الداين: »قال أبو طاهر: أخربنا ابن سعيد، قال: 

قرأت ف كتاب حممد بن عبد اهلل احلريي، قال: قرأت عىل حممد بن حبيب، وذكر أنه قرأ عىل أيب يوسف، 

وقرأ أبو يوسف عىل أيب بكر، وقرأ أبو بكر عىل عاصم«)3(.

املطلب الثالث: ألفاظ األداء:  
أن يقول الراوي: وجدت كذا يف كتاب فالن، أو بخطه.- 1

أن يقول: حدثني فالن كذا وجادة عن كتاب فالن.- 2

أن يقول: قرأت كذا يف كتاب فالن.- 3

اء: املطلب الرابع: مالمح الوجادة عند القرَّ  
اء يف هناية القرن الثالث، وبداية القرن الرابع اهلجري،  أوًل: بدأ استعامل لفظ الوجادة عند القرَّ

حيث نجد أول نص يف استعامله: ما أورده ابن اجلزري يف ترمجة حممد بن العباس بن حممد بن حييى بن 

يف  عاش  ممن  وكالمها  إليهام-،  اإلشارة  -وسبقت  سعيد  بن  حممد  بن  أمحد  ترمجة  ويف  اليزيدي،  املبارك 

أواخر القرن الثالث، وبداية القرن الرابع اهلجري)4(، ومل أجد فيام وقفت عليه من الكتب من روى القراءة 

)1( تنظر ترمجته يف: غاية النهاية، البن اجلزري، )230/1(.
)2( الروضة، للاملكي، )179/1(، وينظر: غاية الختصار، للهمذاين، )112/1(.

)3( جامع البيان، للداين، )349/1(.
)4( حيث تويف األول سنة )310هـ(، ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )192/4(، سري أعالم النبالء، للذهبي )361/14(.

وأما الثاين فعاش يف هناية القرن الثالث وبداية الرابع، ينظر: غاية النهاية، البن اجلزري، )1169/1(.  
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وجادة قبلهام)1(.

اء؛ وذلك العتامد القراءة عىل املشافهة،  ثانًيا: تعد الوجادة من الطرق القليلة االستعامل عند القرَّ

ومما يدل عىل ذلك: أنه مل يرد ذكرها يف غاية النهاية البن اجلزري سوى مرتني، ومل يرد هلا ذكر يف جامع 

أسانيده، ووردت يف النرش مرة واحدة)2(.

ثالًثا: يف اعتبار الوجادة يف رواية احلديث خالف عند املحدثني)3(، وهي وإن قال بعضهم بصحتها 

-برشوطها- يف احلديث، إال أن هذا ال ينسحب عىل رواية أحرف القراءة؛، فال يصح اعتبارها هنا؛ ملا 

يأيت:

أن القراءة يشرتط فيها املشافهة واألخذ من أفواه الشيوخ، وتقدم ذلك يف غري موضع، وال أدل - 1

عليه من قول الداين: »وأفردت قراءة كل واحد من األئمة برواية من أخذ القراءة عنه تالوة، وأّدى احلروف 

عنه حكاية، دون رواية من نقلها مطالعة يف الكتب، ورؤية يف املصحف؛ إذ الكتب والّصحف غري حميطة 

باحلروف اجللّية، وال مؤدية عن األلفاظ اخلفية، والتالوة حميطة بذلك ومؤّدية عنه«)4(.

فيه - 2 علة  السند  وانقطاع  السند،  اتصال  يف  املرشوط  السامع  توفر  لعدم  بالوجادة؛  السند  انقطاع 

الشيخ هبا  الشيخ، واألعىل أن حيدث  بد من سامع األسانيد عىل  ابن اجلزري: »وال  توجب ضعفه، قال 

لفظه، فأما من مل يسمع األسانيد عىل شيخه فأسانيده من طريقه منقطعة«)5(.

ولذلك قال ابن اجلزري عند ذكر وقف أيب عمرو عىل قوله تعاىل: ﴿ے﴾ و﴿ۉ﴾ ]سورة 

عن  بذلك  وقرأ  و﴿ۉ﴾...،  ﴿ے﴾  يف  فيه  خمتلًفا  فوقع  املوصول  قطع  »وأما   :]82 القصص: 

الكسائي عىل شيخه أيب الفتح، وروى أبو احلسن بن غلبون ذلك عن الكسائي من رواية قتيبة، ومل يذكر 

)1( ينظر: أسانيد القراءات، ألمحد املطريي، )ص227(.
)2( ينظر: غاية النهاية، البن اجلزري، )116/1، 354(، النرش، البن اجلزري، )1475-1473/4(.

)3( ليس هنا موطن التوسع فيه، لالستزادة يراجع: التقريب والتيسري، للنووي، )ص66(، مقدمة ابن الصالح، )ص178-181(، تدريب 
الراوي، للسيوطي، )487/1-491(، منهج النقد ف علوم احلديث، لنور الدين عرت، )ص222-220(.

)4( جامع البيان، للداين، )75/1(.
)5( منجد املقرئني، البن اجلزري، )ص16(.
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عن أيب عمرو يف ذلك شيًئا، وكذلك الداين مل يعول عىل الوقف عىل الكايف عن أيب عمرو يف يشء من كتبه، 

وروي بصيغة التمريض، ومل يذكره ف املفردات البتة، ورواه ف جامعه وجادة عن ابن  وقال يف التيسري: 

اليزيدي عن أبيه عن أيب عمرو من طريق أيب طاهر بن أيب هاشم، وقال: قال أبو طاهر: ال أدري عن أي 

ولد اليزيدي ذكره«)1(.

فدل ذلك عىل ضعف الرواية املعتمدة عىل الوجادة.

وقال العالمة حممد األمني )عبد اهلل أفندي زاده(: »فال جيوز ألحد قراءة القرآن من غري أخذ كامل 

بمطلق  القوم  املسائل من كتب  باستنباط  القراءة  تعليم علم  وحيرم  باإلسناد،  املقرئني  الرجال  أفواه  عن 

بال    النبي  إىل  السند  اتصال  القرآن:  أركان  ألن  املعتاد؛  الرتتيب  عىل  تلق  بغري  الرأي 

انقطاع، فاإلقراء بال سند متصل إليه -عليه الصالة والسالم- مردود وممنوع عن األخذ واالتباع«)2(.

ال تعد الوجادة من باب الرواية، بل هي حكاية عام وجده يف الكتاب)3(، وعليه فاعتبارها يف رواية - 3

يشء من القراءات ال يصح.

 

)1( النرش، البن اجلزري، )1475-1473/4(.
)2( عمدة اخلالن، لعبد اهلل أفندي زاده، )خمطوط( لوح )4/ب(.

)3( ينظر: الباعث احلثيث، البن كثري، )ص128(.
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A

احلمد هلل املتفضل بالتامم وبلوغ املرام، والصالة والسالم عل النبي العدنان، وبعد:

اء(؛ أرقم لك -أهيا القارئ  ففي ختام هذا البحث املعنون له بـ)طرق التحمل واألداء عند القرَّ

الكريم- ما انتهى إليه من نتائج إمجاًل:

واملكاتبة،  واملناولة،  والتلقني،  والعرض،  السامع،  هي:  عامة  واألداء  التحمل  طرق  أن  فأوهلا: 

واإلجازة، واإلعالم، والوصية، والوجادة.

• اء فهو: السامع، والعرض، والتلقني، واملناولة، واملكاتبة، واإلجازة، 	 فأما ما ورد منها عند القرَّ

والوجادة.

• اء فهو: اإلعالم، والوصية.	 وأما ما ورد منها عند املحدثني ومل يرد عند القرَّ

• اء ومل يرد عند املحدثني فهو: التلقني.	 وأما ما ورد منها عند القرَّ

• وأما القدر املشرتك بينهام فهو: السامع، والعرض، واملناولة، واملكاتبة، واإلجازة، والوجادة.	

اء )وهو اإلعالم، والوصية(، وما قلَّ استعامله أو  وثانيها: أن ما مل يرد من طرق التحمل عند القرَّ

ندر )وهو املناولة، واملكاتبة، والوجادة( فسبب ذلك: االعتامد يف القراءات عىل املشافهة، واشرتاط تلقيها 

من أفواه الشيوخ بالكيفية واهليئة املعتربة.

وثالثها: أن علامء القراءات يفرقون يف األسانيد بني الرواية واألداء؛ فالرواية حتتمل غالب طرق 

التحمل املذكورة، وأما األداء فال يكون فيه إال القراءة والعرض عىل الشيخ فحسب.

)كالسامع،  العرض  إىل  إضافة  الطرق  بعض  األداء  أسانيد  يف  يوردون  قد  العلامء  أن  ورابعها: 

واملناولة، والكتابة، واإلجازة، والوجادة(؛ للمتابعة واالستشهاد وطلب علو اإلسناد، وهذا حسن.

اء: وخامسها: أن هذه الطرق تتفاوت يف االستعامل عند القرَّ
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• فبعضها يندر استعامله )كاملكاتبة، والوجادة(.	

• وبعضها يقل استعامله )كاملناولة(.	

• وبعضها يكثر استعامله )كالسامع، والتلقني(.	

• اء فهو العرض والقراءة.	 وأما املعتمد املستعمل عند مجيع القرَّ

اء؛ فالسامع -مثاًل- يعد أرفع  وسادسها: أن هذه الطرق تتفاوت رفعة ونزواًل عند املحدثني والقرَّ

اء، بل ال يعتد به وحده -عىل الصحيح- يف  طرق التحمل عند مجاهري املحدثني، وهو ليس كذلك عند القرَّ

أسانيد األداء لدهيم.

اء،  وسابعها: أن ثمرة هذا البحث هي: التوصل إىل تعريف كل نوع من أنواع التحمل عند القرَّ

وحصول تصور واضح لصوره وصيغه يف كل نوع من أنواعه، ومن َثمَّ االعتامد عليها يف اجلانب التطبيقي 

يف القراءة واإلقراء.

ثم إين ل أبرح حتى أقدم بني يدي الباحثني توصيتني:

والبحث؛  بالدراسة  اء(  القرَّ عند  وألفاظهام  والتعديل  )اجلرح  بتناول موضوع  فإحدامها: أويص 

فهو من املوضوعات اجليدة التي مل تستقل ببحث بعد، وهو صنو هذا البحث، وأخوه يف الباب؛ الرتباطهام 

بموضوعات علوم احلديث.

واألخرى: أويص أن تعنى اجلهات العلمية والكرايس املتخصصة بعمل ندوات حول التعريف 

اء، وطرق حتملهم للقراءات، وصيغ أدائهم هلا. بأسانيد القرَّ

واهلل أسأل أن هيب لنا وقًتا مبارًكا، وفكًرا سالًكا، وقلاًم مشارًكا، وأن ينفع بام كتبنا، ويبارك فيام 

سطرنا، وأن يعفو عام طغى به القلم، أو زلت يف بعض كلامته القدم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه أمجعني. 
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أوًل: املصادر املخطوطة:  
زاده  أفندي  اهلل  بعبد  املعروف  اإلستانبويل  األمني  العرفان، ملحمد  زبدة  إيضاح  عمدة اخلالن ف 

)ت: بعد 1275هـ(، مكتبة جامعة برينستون.

ثانًيا: املصادر املطبوعة، والرسائل العلمية:  
القرآن الكريم.- 1

القييس )ت: - 2 القراءات، أليب حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار  اإلبانة عن معاين 

437هـ(، حتقيق: د. عبد الفتاح إسامعيل شلبي، القاهرة: دار هنضة مرص للطبع والنرش.

إبراز املعاين من حرز األماين، أليب القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم املقديس - 3

الدمشقي املعروف بأيب شامة )ت: 665هـ(، بريوت: دار الكتب العلمية.

اإلتقان ف علوم القرآن، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت: 911هـ(، حتقيق: مركز - 4

النبوية: جممع امللك فهد  الدراسات القرآنية بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف. املدينة 

لطباعة املصحف الرشيف، ط4، 1434هـ- 2013م.

الختيار ف القراءات العرش، أليب حممد عبد اهلل بن عيل احلنبيل البغدادي املعروف بسبط اخلياط )ت: - 5

سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  الرياض:  السرب،  نارص  بن  العزيز  عبد  وحتقيق:  دراسة  541هـ(، 

اإلسالمية، 1417هـ.

اء، أ.د. حممد سيدي حممد األمني، جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن - 6 األخذ والتحمل عند القرَّ

الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، العدد السبعون، 1424هـ.
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اء والرواة، وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدللت، - 7 األرجوزة املنبهة عىل أسامء القرَّ

أليب عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن الداين )ت: 444هـ(، حتقيق وتعليق: حممد بن جمقان اجلزائري. 

الرياض: دار املغني للنرش والتوزيع، ط1، 1420هـ- 1999م.

اإلرشاد ف القراءات عن األئمة السبعة، أليب الطيب عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون املقرئ )ت: - 8

القرآن  حفظ  يف  الدولية  سلطان  األمري  جائزة  السيد،  محدي  بن  باسم  وحتقيق:  دراسة  389هـ(، 

للعسكريني. ط1، 1432هـ- 2011م.

املطريي، - 9 سعد  بن  أمحد  د.  تطبيقية(،  نظرية  )دراسة  دراستها  ف  اء  القرَّ ومنهج  القراءات  أسانيد 

الرياض: كريس امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

1434هـ- 2013م.

العلم - 10 دار  بريوت:  1396هـ(،  )ت:  الدمشقي  الزركيل  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خلري  األعالم، 

للماليني، ط15، 2002م.

ابن - 11 الفايس  الكتامي احلمريي  امللك  بن عبد  اإلقناع ف مسائل اإلمجاع، أليب احلسن عيل بن حممد 

القطان )ت: 628هـ(، حتقيق: حسن فوزي الصعيدي. القاهرة: الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، 

ط1، 1424هـ - 2004م.

الطاهر إسامعيل بن خلف )ت: 455هـ(، حتقيق: د. - 12 املشهورة، أليب  السبع  القراءات  الكتفاء ف 

حاتم صالح الضامن. دمشق: دار نينوى. ط1، 1426هـ- 2005م.

اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع، أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون - 13

املكتبة  القاهرة/ تونس: دار الرتاث،  السيد أمحد صقر.  السبتي )ت: 544هـ(، حتقيق:  اليحصبي 

العتيقة، ط1، 1379هـ - 1970م.

الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم - 14

الدمشقي )ت: 774هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2.
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بغية امللتمس ف تاريخ رجال أهل األندلس، أليب جعفر أمحد بن حييى بن أمحد بن عمرية الضبي )ت: - 15

599هـ(، القاهرة: دار الكاتب العريب،  1967م.

امللّقب - 16 احلسيني  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حممد  الفيض  أليب  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

بيدي )ت: 1205هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققني، الكويت: دار اهلداية. بمرتىض الزَّ

تاريخ بغداد، أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )ت: 463هـ(، - 17

حتقيق: د. بشار عواد معروف، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1422هـ - 2002م.

التبرصة ف قراءات األئمة العرشة، أليب احلسن عيل بن فارس اخلياط )ت: 452هـ(، دراسة وحتقيق: - 18

د. رحاب حممد شقي، الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1428هـ- 2007م.

الفحام - 19 بابن  املعروف  عتيق  بن  الرمحن  عبد  القاسم  السبع، أليب  القراءات  املريد ف  لبغية  التجريد 

1422هـ-  ط1،  عامر،  دار  ن:  عامَّ الدوري.  ضاري  د.  وحتقيق:  دراسة  516هـ(،  )ت:  الصقيل 

2002م.

حتبري التيسري ف القراءات العرش، أليب اخلري شمس الدين حممد بن حممد بن يوسف ابن اجلزري )ت: - 20

ن: دار الفرقان، ط1، 1421هـ - 2000م. 833هـ(، حتقيق: د. أمحد حممد مفلح القضاة، عامَّ

)ت: - 21 السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جلالل  النواوي،  تقريب  رشح  ف  الراوي  تدريب 

911هـ(، حتقيق: أيب قتيبة نظر حممد الفاريايب، الرياض: دار طيبة.

رسالة - 22 399هـ(،  )ت:  غلبون  بن  املنعم  عبد  بن  طاهر  احلسن  أليب  الثامن،  القراءات  ف  التذكرة 

دكتوراه، دراسة وحتقيق: د. أيمن رشدي سويد. جامعة أم القرى، 1410هـ- 1990م.

التعلل برسوم اإلسناد بعد انتقال أهل املنزل والناد )فهرس ابن غازي(، ملحمد بن أمحد بن حممد بن - 23

1399هـ-  املغرب،  دار  البيضاء:  الدار  الزاهي،  حممد  حتقيق:  910هـ(،  )ت:  املكنايس  غازي 

1979م.
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التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير ف أصول احلديث، أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف - 24

النووي )ت: 676هـ(، تقديم وحتقيق وتعليق: حممد عثامن اخلشت، بريوت: دار الكتاب العريب، 

ط1، 1405هـ - 1985م.

تذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي )ت: 370هـ(، حتقيق: حممد عوض - 25

مرعب، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 2001م

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح - 26

الرياض:  الشهوان،  إبراهيم  بن  العزيز  عبد  حتقيق:  311هـ(،  )ت:  النيسابوري  السلمي  بكر  بن 

مكتبة الرشد، ط5، 1414هـ - 1994م.

التيسري ف القراءات السبع، أليب عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن الداين )ت: 444هـ(، حتقيق: أ.د. - 27

خلف بن محود الشغديل، حائل: دار األندلس للنرش والتوزيع. ط1، 1436هـ - 2015م.

مكتبة - 28 الرياض:  النعيمي.  بن حممود طحان  أمحد  بن  احلديث، أليب حفص حممود  تيسري مصطلح 

املعارف للنرش والتوزيع، ط10، 1425هـ- 2004م.

سعيد - 29 حازم  حتقيق:  اجلزري،  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  اخلري،  أليب  اجلزري.  ابن  أسانيد  جامع 

حيدر، الرياض: كريس تعليم القرآن الكريم بجامعة امللك سعود، ط1، 1435هـ- 2014م.

جامع البيان ف القراءات السبع، أليب عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر الداين )ت: 444هـ(. - 30

بني  التنسيق  وتم  القرى  أم  ماجستري من جامعة  الكتاب رسائل  الشارقة، )أصل  الشارقة: جامعة 

الرسائل وطباعتها بجامعة الشارقة(، ط1، 1428هـ - 2007م.

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، - 31

أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري اجلعفي )ت: 256هـ(، حتقيق: حممد زهري بن 

نارص النارص، بريوت: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(. 

ط1، 1422هـ.
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اء وكامل اإلقراء، أليب احلسن علم الدين عيل بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املرصي - 32 مجال القرَّ

الشافعي السخاوي )ت: 643هـ(، حتقيق: د. مروان العطيَّة، د. حمسن خرابة، دمشق/ بريوت: دار 

املأمون للرتاث، ط1، 1418هـ - 1997م.

مجيلة أرباب املراصد يف رشح عقيلة أتراب القصائد، أليب إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي 3 33

اللطيف مجيل  النبوية: كريس الشيخ يوسف عبد  املدينة  إلياس حممد أنور،  )ت: 732هـ(، حتقيق: حممد 

للقراءات بجامعة طيبة، ط1، 1438هـ- 2017م.

لعبد - 34 التيسري،  كتاب  عليها  اشتمل  مقفالت  وحل  مشكالت  رشح  ف  النمري  والعذب  النثري  الدر 

الواحد بن حممد بن عيل بن أيب السداد األموي املالقي )ت: 705هـ(، دراسة وحتقيق: أمحد عبد اهلل 

أمحد املقرئ. جدة: دار الفنون للطباعة والنرش، 1411هـ - 1990م.

الروضة ف القراءات اإلحدى عرشة، أليب عيل احلسن بن حممد بن إبراهيم املالكي البغدادي )ت: - 35

438هـ(، رسالة دكتوراه، دراسة وحتقيق: نبيل بن حممد آل إسامعيل، جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية بالرياض، 1415هـ.

)ت: - 36 البغدادي  جماهد  ابن  التميمي  العباس  بن  موسى  بن  أمحد  بكر  أليب  القراءات،  ف  السبعة 

324هـ(، حتقيق: شوقي ضيف، القاهرة: دار املعارف.

سري أعالم النبالء، أليب عبد اهلل شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )ت: 748هـ(، - 37

الرسالة، ط3،  حتقيق: جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط. بريوت: مؤسسة 

1405هـ - 1985م.

له - 38 قدم  التربيزي )ت: 502هـ(،  الشيباين  بن حممد  بن عيل  متام، أليب زكريا حييى  أيب  ديوان  رشح 

ووضع هوامشه وفهارسه: راجي األسمر، بريوت: دار الكتاب العريب، ط2، 1414هـ- 1994م.

رشح حدود ابن عرفة )اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية(، أليب عبد اهلل - 39

حممد بن قاسم األنصاري الرصاع التونيس املالكي )ت: 894هـ(، بريوت: املكتبة العلمية. ط1، 

1350هـ.
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رشح علل الرتمذي، لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن الَسالمي البغدادي احلنبيل - 40

ن: مكتبة املنار، ط1، 1407هـ - 1987م. )ت: 795هـ(، حتقيق: د. مهام عبد الرحيم سعيد، عامَّ

شعب اإليامن، أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلراساين البيهقي )ت: 458هـ(، حتقيق: - 41

د. عبد العيل عبد احلميد حامد، الرياض: مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، بالتعاون مع الدار السلفية- 

بومباي. ط1، 1423هـ - 2003م.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )ت: 393هـ(، - 42

ـ -1987م. حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، بريوت: دار العلم للماليني، ط4، 1407ه

صفحات ف علوم القراءات، د. أبو طاهر، عبد القيوم عبد الغفور السندي. مكة املكرمة: املكتبة - 43

األمدادية، ط1، 1415هـ.

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، أليب اخلري شمس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي - 44

)ت: 902هـ(. بريوت: منشورات دار مكتبة احلياة.

طيبة النرش ف القراءات العرش، أليب اخلري شمس الدين حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري )ت: - 45

833هـ(، ضبط وتصحيح ومراجعة: حممد متيم الزعبي، املدينة النبوية: مكتبة دار اهلدى، 1426هـ- 

2005م.

العالء احلسن بن أمحد بن احلسن اهلمذاين - 46 أئمة األمصار، أليب  العرشة  غاية الختصار ف قراءات 

ط1،  للرتاث.  الصحابة  دار  طنطا:  طلعت،  فؤاد  حممد  أرشف  حتقيق:  569هـ(،  )ت:  العطار 

1427هـ- 2006م.

اجلزري )ت: - 47 بن  بن حممد  بن حممد  الدين حممد  اخلري شمس  اء، أليب  القرَّ النهاية ف طبقات  غاية 

833هـ(، عني بنرشه ألول مرة عام 1351هـ: ج. برجسرتارس، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.
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فتح الباري رشح صحيح البخاري، ألمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي )ت: - 48

852هـ(، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل 

دار  بريوت:  باز،  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  العالمة:  تعليقات  عليه  اخلطيب،  الدين  حمب  طبعه: 

املعرفة.

فتح املغيث برشح الفية احلديث للعراقي، أليب اخلري شمس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن - 49

أيب بكر بن عثامن بن حممد السخاوي )ت: 902هـ(، حتقيق: عيل حسني عيل، القاهرة: مكتبة السنة. 

ط1، 1424هـ - 2003م.

البغدادي )ت: 224هـ(، حتقيق: - 50 اهلروي  اهلل  بن عبد  القاسم بن ساّلم  ُعبيد  القرآن، أليب  فضائل 

ابن كثري، ط1، 1415هـ  الدين، دمشق/ بريوت: دار  العطية، وحمسن خرابة، ووفاء تقي  مروان 

-1995م.

فهرسة ابن خري اإلشبييل، أليب بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين األموي اإلشبييل )ت: - 51

575هـ(، حتقيق: حممد فؤاد منصور، بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ- 1998م.

حتقيق: - 52 817هـ(،  )ت:  الفريوزآبادى  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  طاهر  أليب  املحيط،  القاموس 

مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس، بريوت: مؤسسة الرسالة، 

ط8، 1426هـ - 2005م.

الرعيني األندليس )ت: 476هـ(، حتقيق: - 53 أبو عبد اهلل حممد بن رشيح  القراءات السبع،  الكاف ف 

أمحد حممود الشافعي، بريوت: دار الكتب العلمية.ط1، 1421هـ- 2000م.

الكامل ف القراءات اخلمسني، أليب القاسم يوسف بن عيل بن جبارة اهلذيل )ت: 465هـ(، حتقيق: - 54

عمر يوسف محدان، تغريد محدان، املدينة النبوية: كريس الشيخ يوسف بن عبد اللطيف مجيل بجامعة 

طيبة، ط1، 1436هـ- 2015م.
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الكتاب املصنف ف األحاديث واآلثار، أليب بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن - 55

الرشد، ط1،  مكتبة  الرياض:  احلوت.  يوسف  العبيس )ت: 235هـ(، حتقيق: كامل  بن خواستي 

1409هـ.
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use by Quran reciters. Some of them are rarely used by them such as 
murāsalah (correspondence) and wijādah (finding a Quran manuscript 
and transmitting it via its reciter). Some of them are used on a limited 
scale such as munāwalah (to handle the reported part of the Quran to 
a student to transmit it on the authority of the teacher). Some of those 
methods are used frequently such as direct hearing and teaching from a 
Quran teacher. The standard method, which is commonly used by Quran 
reciters, is reciting to a teacher while he is listening to the student. 

Scholars of Quran recitations differentiate between transmission of a 
Quran mode of recitation through a well-known chain of narrators and 
properly articulating the text of the Quran. The former may be acquired 
through any of the methods of reception while the latter is only conducted 
through the method of direct reading by a student to his teacher. 

Keywords: 
Methods – reception – articulating the text of the Quran – Quran reciters.
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Methods of Reception and Delivery of Quran 
according to Quran Reciters: An Empirical Analytical 

Study.
Maryam bint Hamdi bin Mohammad Nawfal. 

Research theme: 
The paper provides an empirical analytical study of the methods of 
reception and delivery of Quran, which were adopted by Quran reciters. 
It elaborated their definitions, types, words and phrases used to express 
each method and a description of each type.  

Research aims: 
To highlight Muslim scholars’ consideration of transmission paths of 
Quran reciters and their exactitude in accurately receiving and delivering 
the Quran.

To provide the concept of each method of reception and delivery. 

To provide the origin and provenance of each method of reception and 
delivery and its use by Quran reciters.      

To clarify accredited and unaccredited methods of receiving and delivering 
the Quran.   

Research problem: 
What are the methods of reception and delivery? What are the ramifications 
of each method? Have they been used by Quran reciters in the same way 
as being used by the scholars of Hadith?  Are all those methods reliably 
accredited as methods of receiving and delivering the recitation of the 
Quran?

Research results: 
Methods of receiving and delivering the Quran vary according to their 
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