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د. يلع بن عبد القادر بن شيخ يلع سيت
األستاذ املساعد بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

جامعة جدة  –  اململكة العربية السعودية.
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  موضوع البحث:

تعريف الرتكيب يف القراءات، وبيان آراء العلامء فيه.

  هدف البحث:

تعريــف الرتكيــب لغــة واصطالحــا، واأللفــاظ املرادفــة لــه عنــد أهــل الفــن، والعالقــة بينــه - 

وبــن االختيــار، وأمثلــة عــى ذلــك.

ِذْكُر آراء العلامء يف الرتكيب، وبيان القول الراجح.- 

  مشكلة البحث:

البحث عن صحة الرتكيب من خطئه، باستعراض تعريفه، وأقوال العلامء فيه.

  نتيجة البحث:

الــرأي املختــار يف املســألة: جــواز الرتكيــب بــن األوجــه والقــراءات إال يف حــال الروايــة، ومــا 

ال جتيــزه العربيــة.

الة املفتاحيَّة:   الكلامت الدَّ

الرتكيب – القراءات
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F

ل  ــزَّ ــان، َن ــه البي ــان، علم ــق اإلنس ــرآن، خل ــم الق ــن، عل ــم الرمح ــن، الرحي ــد هلل رب العامل احلم

ــده ال  ــه إال اهلل وح ــهد أن ال إل ــلمن، وأش ــرى للمس ــة وب ــدى ورمح ــكل يشء وه ــا ل ــاَب تبيان الكت

رشيــك لــه، أورث كتابــه مــن اصطفــى مــن عبــاده، وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا حممدًا عبــُد اهلل ورســوُله، 

َمــُه « )1(، صــى اهلل عليــه وعــى  ــَم اْلُقــْرآَن َوَعلَّ ُكــْم َمــْن َتَعلَّ وخريُتــه مــن خلقــه وخليُلــه، القائــُل: » َخْيُ

آلــه وصحبــه وســلم صــالًة وســالمًا دائمــن متالزمــن إىل يــوم الديــن.

وبعد:

فــإن مــن أرشف العلــوم علــم القــراءات، لتعلقــه الكبــري بــكالم الكبــري املتعــال، ونقــل األئمــة 

ــرة،  ــرة كاث ــم كث ــرق إليه ــددت الط ــم، وتع ــد هب ــة املعت ــن األئم ــة ع ــراءات الصحيح ــون الق املصنف

ــام  ــرض، في ــراءة أو الع ــال الق ــراء ح ــة الق ــن األئم ــة ع ــه املروي ــل األوج ــا تداخ ــن تعدده ــج م ونت

عــرف )بالرتكيــب(، واختلفــت أنظــار العلــامء مــا بــن مصحــح لذلــك الفعــل، أو حــاثٍّ عــى تركــه؛ 

فأحببــت أن أبحــث يف موضــوع )الرتكيــب يف القــراءات، تعريفــه، وأقــوال العلــاء فيــه، وحكمــه(.

 أمهية البحث وأسباب اختياره:
تعلقه بعلم من علوم القرآن الكريم، كتاِب اهلل، وكفى بذلك رشفا.. 1

ــد . 2 ــي واح ــم قطع ــا حك ــب هل ــألة الرتكي ــأن مس ــراء ب ــض الق ــد بع ــائع عن ــوٍم ش ــح مفه تصحي

ــط. فق

البحث عن أقوال العلامء يف املسألة، وبيان أوجه اختالفهم.. 3

.I 1(  أخرجه البخاري، برقم )5027(، من حديث عثامن بن عفان(
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التخفيــف عــن عمــوم املســلمن، والبعــد عــن تأثيمهــم)1( وختطئتهــم، لرتكيبهــم بعــض األوجــه . 4

مــن طــرق روايــة حفــص)2(، ممــا يوقعهــم يف احلــرج، أو يدفعهــم إىل البعــد عــن القــرآن الكريم، 

واعتقــاد صعوبــة ومشــقة تعلمه.

  مشكلة البحث:

شــاع عنــد كثــري مــن القــراء - فضــال عــن غريهــم - أن الرتكيــب ممنــوع يف القــراءات والطــرق 

والروايــات، وبعضهــم جينــح إىل احلرمــة والتغليــظ عــى مرتكبــه، ولــو كان عاميــا، فــأردت البحــث يف 

هــذا املوضــوع، ومجــع أقــوال العلــامء يف ذلــك، وبيــان الصــواب - إن شــاء اهلل تعــاىل - .

  الدراسات السابقة:

ــذا  ــب يف ه ــن كت ــد م ــاص مل أج ــل االختص ــؤال أه ــارس، وس ــع يف الفه ــث والتتب ــد البح بع

املوضــوع اســتقالال، وإنــام تكلــم فيــه بعــض العلــامء ضمــن أبــواب مجــع القــراءات، أو التحريــرات، 

ــذا البحــث إن شــاء اهلل تعــاىل.  ــا ه ــيأيت يف ثناي ــث، كــام س ــه واحلدي ــب الفق أو يف كت

  خطة البحث:

ــة  ــم خامت ــب، ث ــة مطال ــام ثالث ــن، يف كل منه ــد، ومبحث ــة ومتهي ــى مقدم ــة ع ــتمل الدراس تش

ــي: ــا ي ــك م ــل ذل ــارس، وتفصي وفه

مقدمة: أمهية املوضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث.

متهيد: مجع القراءات، ونشوء الرتكيب للقراءات.

)1(  يقصد هبذه العبارة: اعتقاد ارتكاهبم لإلثم، ال إعطاؤهم أو تسجيل إثم عليهم، إذ هذا حق هلل تعاىل كام هو معلوم.
)2(  حفــص بــن ســليامن بــن املغــرية، أبــو عمــر األســدي الكــويف، قــرأ عــى عاصــم مــرارا، وروى القــراءة عنــه عرضــا وســامعا حســن 
بــن حممــد املــروزي وعمــرو بــن الصبــاح وعبيــد بــن الصباح وغريهــم، تــويف ســنة )180هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )156/1(؛ 

ــة، )254/1(. وغاية النهاي
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املبحــث األول: تعريــف الرتكيــب، واملصطلحــات املرادفــة لــه، والعالقــة بــن الرتكيــب 
ــام. ــة عليه ــار، وأمثل واالختي

املطلب األول: تعريف الرتكيب.

املطلب الثاين: املصطلحات املرادفة للرتكيب عند أهل الفن.

املطلب الثالث: العالقة بن الرتكيب واالختيار.

املطلب الرابع: أمثلة عى الرتكيب واالختيار.

املبحث الثاين: أقوال األئمة يف الرتكيب:

املطلب األول: املانعون بإطالق.

املطلب الثاين: املجيزون للرتكيب عىل اإلطالق.

املطلب الثالث: القائلون بالتفصيل.

املطلب الرابع: القول املختار.

اخلامتة: وأهم النتائج.

فهرس األعالم.

املصادر واملراجع.

  منهج البحث:

اتبعت يف كتابة هذا البحث املنهج الوصفي التحليي، والتزمت باخلطوات التالية:

كتبت النص وفق القواعد اإلمالئية احلديثة.. 1

كتبــت اآليــة أو الكلمــة القرآنيــة عــى وفــق الرســم العثــامين، عــى خــط الشــيخ اخلطــاط )عثــامن . 2
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طــه()1(، ووضعــت اســم الســورة ورقــم اآليــة بخــط صغــري بجانبهــا لئــال تثقــل احلوايش.

ضبطــت اآليــات الكريمــة بــام يتناســب مــع قــراءة القــارئ أو الــراوي املنســوبة إليــه، وكذلــك . 3

مــا يشــكل مــن النــص.

خرجــت األحاديــث النبويــة مــن مظاهنــا األصليــة، فــإن كانــت يف الصحيحــن أكتفــي بذلــك، . 4

وإال فأذكــر قــول العلــامء يف درجتــه.

خرجت األقوال والنصوص التي أستشهد هبا.. 5

عزوت القراءات املذكورة يف البحث إىل أصحاهبا.. 6

ترمجت لألعالم الوارد ذكرهم يف نص البحث.. 7

أثبتُّ عالمات الرتقيم واألقواس بام يوضح النص للقارئ، ويزيل اللبس عنه.. 8

ضبطت األبيات املستشهد هبا.. 9

عملت فهارَس تعن القارئ، وهي:. 10

فهرس األعالم الوارد ذكرهم يف النص املحقق. 	

فهرس املصادر واملراجع. 	

)1(  بواسطة برنامج مصحف املدينة للنر احلاسويب، الذي أصدره جممع امللك فهد لطباعة املصحف الريف.
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رخــص اهلل تعــاىل للنبــي  وخفــف عــن أمتــه يف قــراءة القــرآن عــى ســبعة أحــرف)1(، 
واســتمر األمــر يف العهــد النبــوي املبــارك والصحابــة أمجعــون يقــرؤون كــام ُعلِّمــوا، وال يــامري أحــد 
يف القــراءة، وال ينكــر أحــد عــى أحــد، وانقــى العهــد امليمــون وجــاء عــر الصديــق I، وكان 
ــن، ولرفــع معاملــه،  ــاض الدي ــراء القــرآن وحفاظــه يف مقدمــة الصفــوف اخلارجــة للــذود عــن حي ق
ــُر  ــزع األم ــرآن)2(، فأف ــل الق ــن أه ــايب م ــبُعامئة صح ــا س ــة وحده ــة اليامم ــم يف وقع ــهد منه واستش
الفــاروَق I ، وجــاء إىل الصديــق I حاثــا لــه عــى مجــع القــرآن يف مصحــف جامــع، خشــية 
ذهــاب القــرآن وضياعــه، وتــردد اخلليفــة األول I يف اإلجابــة بــادئ األمــر، ثــم رشح اهلل صــدره 
ــَن ثابــت األنصــاري)3(  ــَد ب ــِره، فاســتدعيا كاتــَب رســول اهلل  زي ملــا رشح لــه صــدر وزي
I ، وأخــرباه بعزمهــام فــرتدد أوال، فلــم يــزاال بــه حتــى رشح اهلل صــدره ملــا رشح لــه صدورمهــا، 
فابتــدأ مــن هنــا مجــع الصحــف املفرقــة املكتوبــة يف عهــد رســول اهلل  ، وضمهــا إىل بعــض، 

لتكــون أول مصحــف معتمــد مــن اخلليفــة اإلمــام)4(.

ثــم ملــا كان فتــح بــالد املــرق يف عهــد ســيدنا عثــامن I، وضمــت اجليــوش الفاحتــة خليطــا 

مــن الداخلــن حديثــا يف اإلســالم مــن العــراق والشــام، وكلٌّ قــرأ عى أشــياخه مــن الصحابة القــرآَن، 
وظهــر االختــالف بينهــم يف القــراءة حتــى بــدأ بعضهــم ُيطــئ بعضــا؛ أفــزع األمــر بعــض الصحابــة، 

)1(  جــاء يف صحيــح البخــاري، يف كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب أنــزل القــرآن عــى ســبعة أحــرف، برقــم )4992( مــن حديــث عمــر 
َ ِمنْــُه« وأخرجــه غــريه. I عــن النبــي  »إِنَّ َهــَذا الُقــْرآَن ُأْنــِزَل َعــَى َســْبَعِة َأْحــُرٍف، َفاْقــَرُءوا َمــا َتَيــرَّ

)2( انظر:قصــة الياممــة يف صحيــح البخــاري، كتــاب تفســري القــرآن، بــاب قولــه تعــاىل: ژھھےےۓ  ژ ، 
حديــث رقــم )4679(.

 ، 3(  زيــد بــن ثابــت بــن الّضحــاك بــن زيــد ابــن النّجــار األنصــارّي اخلزرجــّي، أحــد مــن مجــع القــرآن عــى عهــد النبــي(
وكتــب القــرآن للنبــي ، ثــم أليب بكــر وعثــامن ريض اهلل عنهــام، مــن علــامء الصحابــة، تــويف يف املدينــة )45هـــ(. انظر: 

ــة، )491/2(. ــة يف معرفة الصحاب اإلصاب
)4(  انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب تفســري القــرآن، بــاب قولــه تعــاىل: ژھھےےۓژ ، حديــث رقــم 

.)4679(
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وانطلقــوا إىل اخلليفــة الراشــد، وأبلغــوه األمــر، فاجتمــع رأي الصحابــة عى نســخ املصاحــف البكرية، 
ــاس مرجعــا معتمــدا للقــرآن  ــار اإلســالم، وبذلــك جعــل للن وإرســاهلا إىل األمصــار الكــربى يف دي

الكريــم، وطلــب منهــم حــرق مــا ســواه مــن املصاحــف املخالفة لــه)1(.

وكان أهــل كل مــر يقــرؤون بقــراءة إمامهــم، ممــا يوافــق خــط املصحــف املرســل هلــم، وجتــرد 
بعــد ذلــك قــوم لإلقــراء، وعرفــوا بــه، وكان هلــم اختيــار يف القــراءة)2(.

ــرؤون  ــلف –X - يق ــراءات. وكان الس ــات يف الق ــت املؤلف ــن، وألف ــر التدوي ــدأ ع وابت
ــا. ــة إىل غريه ــون رواي ــددة)3(، ال جيمع ــامت متع ــكل راو بخت ــل ل ــارئ ب ــكل ق ل

وهــذا الــذي كان عليــه الصــدر األول، ومــن بعدهــم إىل أثنــاء املائــة اخلامســة؛ عصـــر الــداين)4(، 
وابــن ِشــيطا)5(، واألهــوازي)6(، ومــن بعدهــم؛ فمــن ذلــك الوقــت ظهــر مجــع القــراءات يف اخلتمــة 

الواحــدة، واســتمر إىل زمننــا هــذا)7(.

ومــع مجــع القــراءات والروايــات والطــرق املرويــة يف ختمــٍة ظهــر مصطلــح الرتكيــب، لتداخــل 

األوجــه املقــروءة، واختلــف العلــامء فيــه، وهــذا مــا ســيتبن يف ثنايــا البحــث بــإذن اهلل تعــاىل.

)1(  انظر: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن، حديث رقم )4987(.
)2(  انظر: النرش، )110/1- 115(، بترف واختصار.

)3(  انظر: النرش، )2079/3(.
ــا  ث ــا بارعــا، وحمدِّ )4(  اإلمــام أبــو عمــرو عثــامن بــن ســعيد الــداين، مصنــف التيســري وغــريه مــن أمــات كتــب القــراءات، كان مقرئ

حافظــا، مــات بدانيــَة ســنة )444هـــ( هـــ. انظــر: طبقــات القــراء، )418/1(؛ وغايــة النهايــة، )503/1(. 
ــاب  ــف كت ــات، ومؤل ــن الثق ــري وم ــتاذ كب ــيطا البغدادي أس ــن ش ــامن ب ــن عث ــد ب ــن أمح ــن ب ــن احلس ــد ب ــد الواح ــح عب ــو الفت )5(  أب
التــذكار يف القــراءات العــر. ولــد ســنة  )370هـــ(، أخــذ القــراءات عــن مجــع مــن العلــامء، منهــم: عــي بــن حممــد بــن يوســف، 

وغــريه، تــويف ســنة )450( هـــ. انظــر: غايــة النهايــة، )473/1(.
)6(  أبــو عــي احلســن بــن عــي بــن إبراهيــم بــن يــزداد بــن هرمــز، مقــرئ الشــام يف عــره. مــن أهل األهــواز. مــن تصانيفــه: موجــز 

يف القــراءات، وكتــاب الوجيــز يف رشح أداء القــراء الثانيــة، تــويف بدمشــق ســنة ) 446هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )220/1(.
)7(  انظر: النرش، )2080/3(.
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املبحث األول: 
تعريف الرتكيب، واملصطلحات املرادفة له، 

والعالقة بني الرتكيب واالختيار، وأمثلة عليهام.

  املطلب األول: تعريف الرتكيب.

الرتكيب لغة: مأخوذ من: )َركَّب(، وله عدة معان، منها)1(:

ب اليشء عى اليشء: جعل بعضه عى بعض.-  ركَّ

ضمه إىل غريه فصار واحدا يف املنظر.- 

الرتكيب اصطالحا: يراد به معنيان:

اجلمع بن القراءات بروطه وضوابطه)2(.- 

أن يأخذ حكام من قراءة أو رواية، وحكام آخر من قراءة أو رواية)3(.- 

أو هــو: التنقــل بــن القــراءات أثنــاء التــالوة، مــن غــري إعــادة ألوجــه اخلــالف، ودون االلتــزام 

بقــراءة أو روايــة أو طريــق معــن، ويعــرب عنــه باخللــط وبالتلفيــق)4(.

)1(  انظر: املعجم الوسيط، )ص 368(.
)2(  انظر: معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، )ص 133(.

)3(  ينظر: عمدة القارئني واملقرئني، )ص228(.
)4(  انظر: معجم املصطلحات يف علمي التجويد والقراءات، )ص 42(.
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  املطلب الثاين: املصطلحات املرادفة للرتكيب عند أهل الفن.

عربَّ بعض العلامء عن الرتكيب بألفاظ مقاربة له، كاخللط والتلفيق، وتعريفهام:

اخللط لغة:

َخَلَط اليشَء باليشء يِلطه خْلطًا، وخلَّطه فاختلط: َمَزجه واختلطا)1(.- 

وخلط القوَم خلطًا وخالطهم: داخلهم)2(.- 

واختلَط فالٌن: أي: فسَد عقُله)3(.- 

ــَرى  ًة إىَِل ُأْخ ــقَّ ــمَّ ُش ــَو َأْن َيُض ــْوَب، َوُه ــَق( الثَّ ــال: )َلَف ــق، ويق ْف ــن اللَّ ــوذ م ــة: مأخ ــق لغ التلفي

َب)4(. ــُه َضَ ــاَم، َوَباُب َفَيِخيَطُه

فالرتكيب مقارب لغة للخلط والتلفيق، وكلها بمعنى واحد عند القراء.

االختيار لغة:

ختريَّ اليشء: اختاره، واالسم: اخِلرْية واخِلرَية)5(.- 

 -.)6( واالختيار: االصطفاء، وكذلك التََّخريُّ

واخرتته عليهم: أي فضلته)7(.- 

وخريه بن الشيئن: أي فوض إليه اخليار)8(.- 

)1(  انظر: لسان العرب، )291/7(؛ ومعجم مقاييس اللغة، )208/2(.
)2(  انظر: لسان العرب، )293/7(.
)3(  انظر: لسان العرب، )294/7(.

)4(  انظر: خمتار الصحاح، )283/1(.
)5(  انظر: لسان العرب، )266/4(.
)6(  انظر: لسان العرب، )267/4(.

)7(  انظر: تاج العروس، )224/11(.

)8(  انظر: تاج العروس، )246/11(.
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االختيار اصطالحا: له يف عرف القراء معنيان:

انتقــاء القــارئ الضابــط العــارف باللغــة، وجهــا أو أوجهــا خاصــة بــه يف القــراءة، منســوبة . 1

إليــه، مســتلة مــن بــن مــا روى عــن شــيوخه، لعلــة مــا)1(.

القــراءة، وذلــك بالنظــر إىل صنيــع أصحاهبــا الذيــن اختاروهــا مــن بــن مروياهتــم، فيقــال: . 2

هــي االختيــار)2(.

  املطلب الثالث: العالقة بني الرتكيب واالختيار.

ــار  ــوع اختي ــو ن ــب ه ــكل، فالرتكي ــض بال ــة البع ــي عالق ــار ه ــب واالختي ــن الرتكي ــة ب العالق

مــن املــروي املــدون يف الكتــب املعتــربة، يف غــري عــر التلقــي الشــفهي املعتِمــد عــى النقــل الصــويت 

الشــفاهي؛ فكالمهــا بمعنــى واحــد، وإن اختلــف اللفــظ يف التعبــري عنهــام، فاالختيــار - كــام مــر- أن 

يتــار القــارئ أوجهــا معينــة مــن مروياتــه، ويلتزمهــا، وتؤخــذ عنــه.

والرتكيــب أن يعمــد القــارئ ملــا صــح مــن أوجــه القــراءات والروايــات املنســوبة ألصحاهبــا، 

فريكــب منهــا وجهــا جديــدا، ال عــى ســبيل الروايــة.

ويتضح صحة ما ذكرته من العالقة بينهام من خالل النصوص التالية:

قــال اإلمــام نافــع)3(: "قــرأت عــى ســبعن مــن التابعــن فــام اتفــق عليــه اثنــان أخــذت بــه، . 1

ومــا شــّذ فيــه واحــد تركتــه حتــى ألفــت هــذه القــراءة")4(.

الشــاهد: قولــه: "حتــى ألفــت هــذه القــراءة"، فهــو قــد ركــب واختــار ممــا روى بحســب رشطــه، 

)1(  انظر: االختيار عند القراء، )ص 43(، مع ترف بسيط.
)2(  انظر: االختيار عند القراء، )ص 45(؛ ومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، )ص 46(.

)3(  نافــع بــن عبــد الرمحــن ابــن أيب نعيــم الليثــي، أحــد القــراء الســبعة، قــرأ عــى األعــرج وأيب جعفــر القــارئ وغريمهــا، قــرأ عليــه 
مجاعــة كبــرية، منهــم قالــون وورش وغريمهــا، تــويف باملدينــة ســنة )169هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )127/1(؛ غايــة النهايــة، 

.)330/2(
)4(  انظر: الكنز للواسطي، )120/1(.
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وهــو اتفــاق اثنــن عــى قــراءة معينــة.

قــال اإلمــام الذهبــي)1( –  - يف ترمجــة ابــن مقســم) – )2 -: "وقــال أبــو طاهــر . 2

بــن أيب هاشــم)3( يف كتــاب البيــان: وقــد نبــغ نابــغ يف عرنــا هــذا فزعــم أن كل مــن صــح عنــده 

وجــه يف العربيــة حلــرف مــن القــرآن يوافــق خــط املصحــف فقراءتــه جائــزة يف الصــالة وغريها، 

فابتــدع بقيلــه ذلــك بدعــة ضــل هبــا عــن قصــد الســبيل، وأورط نفســه يف منزلــة عظمــت هبــا 

جنايتــه عــى اإلســالم وأهلــه، وحــاول إحلــاق كتــاب اهلل مــن الباطــل مــا ال يأتيــه مــن بــن يديــه 

وال مــن خلفــه، إذ جعــل ألهــل اإلحلــاد يف ديــن اهلل بســبب رأيــه طريقــا إىل مغالطــة أهــل احلــق 

بتخيــري القــراءات مــن جهــة والبحــث واالســتخراج بــاآلراء دون االعتصــام والتمســك باألثر. 

وكان شــيخنا أبــو بكــر)4( - نضـــر اهلل وجهــه - ســئل عــن بدعتــه املضلــة فاســتتابه منهــا بعــد أن 

ســئل الربهــان عــى مــا ذهــب إليــه فلــم يــأت بطائــل ومل يكــن لــه حجــة فاســتوهب أبــو بكــر 

تأديبــه مــن الســلطان عنــد توبتــه ثــم عــاود يف وقتنــا هــذا إىل مــا كان ابتدعــه واســتغوى مــن 

ــه  ــك أن ــم: وذل ــن أيب هاش ــال اب ــه. إىل أن ق ــاوة دون ــة والغب ــو يف الغفل ــن ه ــاس م ــر الن أصاغ

)1(  شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن بــن قايــامز الرتكــامين األصــل، ثــم الدمشــقي املقــرئ اإلمــام حمــدّث العــر، 
قــال الســخاوي عنــه: إن املحدثــن عيــال اآلن يف الرجــال وغريهــا مــن فنــون احلديــث عــى أربعــة: املــزّي، والذهبــي، والعراقــي، 

وابــن حجــر. ُكــّف بــره ســنة 741، وتصانيفــه كثــرية تقــرب املائة، تــويف ســنة )748هـــ(. انظــر: األعــالم، )396/5(.
)2(  حممــد بــن احلســن بــن يعقــوب بــن احلســن بــن احلســن ابــن مقســم، إمــام مقــرئ نحــوي، أخــذ القــراءة عرضــا عــن مجاعــة مــن 
األعــالم، وعــرض عليــه مجاعــة، اشــتهر عنــه جــواز اإلقــراء بــام وافــق العربيــة وخــط املصحــف ولــو خالــف النقــل، تــويف ســنة 

)345هـــ( .انظر: غايــة النهايــة، )125/2(.
)3(  عبــد الواحــد بــن عمــر بــن حممــد بــن أيب هاشــم أبــو طاهــر البغــدادي البــزاز، إمــام نحــوي مقــرئ، أخــذ القــراءة عرًضــا عــن 
أمحــد بــن ســهل األشــناين وأيب عثــامن ســعيد بــن عبــد الرحيــم الرضيــر، وأيب بكــر بــن جماهــد، وعــرض عليــه مجاعــة، تــويف ســنة 

)349هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )475/1(.
ــه، مســبع الســبعة، عــرض عــى مجاعــة مــن  ــو بكــر املقــرئ، شــيخ القــراء يف وقت ــن جماهــد أب ــاس ب ــن العب ــن موســى ب )4(  أمحــد ب
ــه: الســبعة يف القــراءات، تــويف ســنة )324هـــ(. انظــر: تاريــخ بغــداد، )353/6(. ــه مجاعــة، مــن أشــهر كتب األعــالم، وعــرض علي
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ــك  ــاروا وكان ذل ــعدان)3( أن يت ــن س ــد)2( واب ــام)1( وأيب عبي ــن هش ــف ب ــا كان خلل ــال: أن مل ق

هلــم مباحــا غــري منكــر كان ملــن بعدهــم مباحــا فلــو كان حــذا حذوهــم فيــام اختــاروه وســلك 

طريقهــم ولــكان ذلــك ســائغا لــه ولغــريه وذلــك أن خلفــا تــرك حروفــا مــن حــروف محــزة)4( 

اختــار أن يقرأهــا عــى مذهــب نافــع، وأمــا أبــو عبيــد وابــن ســعدان فلــم يتجــاوز واحــد منهــام 

قــراءة أئمــة األمصــار وإنــام كان النكــري عــى هــذا شــذوذه عــام عليــه األئمــة الذيــن هــم احلجــة 

فيــام جــاؤوا بــه جمتمعــن وخمتلفــن")5(.

فالشــاهد مــن هــذه القصــة الطويلــة: إنــكار األئمــة عــى ابــن مقســم اخرتاعــه أوجهــا جائــزة يف 

ــُب الذهبــي لــه أنــه لــو اختــار مــن املــروي كخلــف  اللغــة فقــط، دون االعتــامد عــى األثــر، وَتَعقُّ

وابــن ســعدان ملــا ُأنِكــر عليــه.

وقــال القرطبــي) – )6-: "وهــذه القــراءات املشــهورة هــي اختيــارات أولئــك األئمــة . 3

القــراء، وذلــك أن كل واحــد منهــم اختــار - فيــام روى، وعلــم ِوجهــًة مــن القــراءات - مــا هــو 

األحســن عنــده واألوىل، فالتزمــه طريقــًة، ورواه وأقــرأ بــه، واشــتهر عنــه، وُعــرف بــه، وُنســب 

ــزار البغــدادي، أحــد القــراء العــرة وأحــد  ــو حممــد الب ــن خلــف األســدي، اإلمــام العلــم، أب ــن ثعلــب ب ــن هشــام ب )1(  خلــف ب
الــرواة عــن ســليم عــن محــزة، كان ثقــة كبــرًيا زاهــًدا عابــًدا عامًلــا، عــرض عــى مجاعــة مــن األعــالم، وعــرض عليــه مجاعــة، تــويف 

ســنة )229هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )272/1(.
ــب  ــن وصاح ــالم املجتهدي ــد األع ــة أح ــظ العالم ــري احلاف ــام الكب ــاري، اإلم ــاين األنص ــد اخلراس ــو عبي ــالم أب ــن س ــم ب )2(  القاس
التصانيــف يف القــراءات واحلديــث والفقــه واللغــة والشــعر، أخــذ القــراءة عرًضــا وســامًعا عــن مجاعــة مــن األعــالم، لــه اختيــار يف 

القــراءة وافــق فيــه العربيــة واألثــر، تــويف بمكــة ســنة )224هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )17/2(.
)3(  حممــد بــن ســعدان الكــويف، النحــوي املقــرئ الرضيــر، أبــو جعفــر، قــرأ عــى ســليم وحييــى اليزيــدي، وغريهــم، قــرأ عليــه حممــد 
بــن أمحــد بــن واصــل، وجعفــر بــن حممــد األدمــي، وغريهــم، وصنــف يف العربيــة والقــرآن. قــال ابــن امُلنــادي: "كان ابــن ســعدان 
يقــرئ بقــراءة محــزة، ثــم اختــار لنفســه، ففســد عليــه األصــل والفــرع، إال أنــه كان نحويــا". تــويف ســنة )231هـــ(. انظــر: طبقــات 

القــراء، )236/1(؛ غايــة النهايــة ، )143/2(.
)4(  محــزة بــن حبيــب بــن عــامرة بــن إســامعيل اإلمــام، أبــو عــامرة الكــويف، أحــد القــراء الســبعة، قــرأ القــرآن األعمــش وغــريه، وقــرأ 
عليــه الكســائي وســليم بــن عيســى وغريمهــا، تــويف ســنة )156هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )45/1(؛ غايــة النهايــة، )261/1(. 

)5(  انظر: طبقات القراء، )385/1(.
)6(  حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر شــمس الديــن القرطبــي، إمــام فقيــٌه مفــٌر عــامٌل باللغــِة، مــن كتبــه: اجلامــع ألحــكام القــرآن، تــويف 

بمــر ســنة )671هـ(.
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إليــه، فقيــل: حــرف نافــع، وحــرف ابــن كثــري)1(، ومل يمنــع واحــد منهــم اختيــار اآلخــر، وال 

ــر،  ــاران، أو أكث ــه اختي زه، وكل واحــٍد مــن هــؤالء الســبعة روي عن غه وجــوَّ أنكــره، بــل ســوَّ

وكل صحيــح")2(.

الشــاهد: تريــح القرطبــي بــأن القــراءات املشــهورة هــي اختيــارات ألصحاهبــا، وأن كل واحــد 

مــن األئمــة القــراء لــه اختيــار مــن املــروي، وأنــه مل يمنــع اختيــار اآلخــر.

وقــال اإلمــام أبــو حممــد املعــروف بســبط اخليــاط) – )3 -:"وقــرأ خلــف القــرآن عــى . 4

أيب احلســن الكســائي)4( وســليم بــن عيســى)5( وحييــى بــن آدم)6( وغرِيهــم، واختــار مــن قــراءة 

عاصــم)7( ومحــزة والكســائي، ومل يــرج عنهــم، إال أن مــادة قراءتــه فيــام ذكــر مــن جهــة محــزة 

بــن حبيــب الزيــات")8(.

)1(  عبــد اهلل بــن كثــري بــن املطلــب، اإلمــام أبــو معبــد، إمــام أهــل مكــة يف القــراءة، قــرأ عــى عبــد اهلل بــن الســائب املخزومــي وغــريه، 
قــرأ عليــه أبــو عمــرو بــن العــالء، وشــبل بــن عبــاد، وغريهــم، تــويف ســنة )120هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )101/1(؛ وغايــة 

النهايــة، )443/1(.
)2(  انظر: اجلامع ألحكام القرآن، )79/1(.

)3(  عبــد اهلل بــن عــي بــن أمحــد بــن عبــد اهلل أبــو حممــد البغــدادي ســبط أيب منصــور اخليــاط، شــيخ اإلقــراء ببغــداد يف عــره، أخــذ 
القــراءة عرًضــا وســامًعا عــن مجاعــة مــن األعــالم، لــه كتــاب املبهــج يف القــراءات الثــامن، تــويف ببغــداد ســنة )541هـــ( ـ. انظــر: 

غايــة النهايــة، )435/1(.
)4(  عــّي بــن محــزة بــن عبــد اهلل بــن عثــامن، أبــو احلســن الكســائي، كان إمــام النــاس يف القــراءة يف زمانــه وأعلمهــم بالقــراءة، تلقــى 
القــراءة عــى خلــق كثــري منهــم محــزة بــن حبيــب الزيــات، وغــريه، تــويف ســنة )189هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )161/1(، 

ــة، )535/1(. ــة النهاي وغاي
)5(  ســليم بــن عيســى بــن ســليم بــن عامــر أبــو عيســى، موالهــم الكــويف املقــرئ، عــرض القــرآن عــى محــزة وهــو أخــص أصحابــه 

وأضبطهــم وأقومهــم بحــرف محــزة، تــويف ســنة )188هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )318/1(.
ــن  ــر ب ــن أيب بك ــراءة ع ــظ، روى الق ــري حاف ــام كب ــي، إم لح ــا الصِّ ــو زكري ــيد أب ــن أس ــد ب ــن خال ــليامن ب ــن س ــن آدم ب ــى ب )6(  حيي
عيــاش ســامعا، وروى أيضــا عــن الكســائي، روى القــراءة عنــه مجاعــة مــن األعــالم، تــويف ســنة )203هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، 

.)363/2(
ــن  ــى زر ب ــرآن ع ــرأ الق ــبعة، ق ــراء الس ــد الق ــة، وأح ــراء بالكوف ــيخ اإلق ــويف، ش ــم الك ــود، مواله ــة أيب النَّج ــن هبدل ــم ب )7(  عاص
حبيــش وأيب عبــد الرمحــن الســلمي وغرِيمهــا، قــرأ عليــه شــعبة وحفــص وغرُيمهــا، تــويف ســنة )120هـــ( . انظــر: طبقــات القــراء، 

ــة، )346/1(. ــة النهاي )105/1(، وغاي
)8(  انظر: املبهج يف القراءات الثان، )92/1(.
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الشــاهد: اعتــامد خلــف يف مجلــة قراءتــه عــى قــراءة محــزة، وأنــه اختــار بعــض األحــرف مــن قــراءة 

غــري محــزة مــن الكوفيــن.

ــا يف . 5 ــم تثمين ــِف أثَره ــي مل أقت ــرازي) – )1-: "لكن ــل ال ــو الفض ــام أب ــال اإلم وق

ــبهة. ــن الش ــه م ــا ذكرت ــة م ــدًا؛ إال إلزال ــريًا؛ أو تفري ــف؛ أو تعش التصني

وليعلــم أن ليــس امُلَراَعــى يف األحــرف الســبعة امُلنَزلــة عــددًا مــن الرجــال دون آخريــن، وال األزمنــة 

وال األمكنــة. وأن لــو اجتمــع عــدد ال حيــى مــن األمــة؛ فاختــار كل واحــد منهــم حروفــًا بخــالف 

ــه؛ وجــرد طريقــًا يف القــراءة عــى ضــده، يف أي مــكان كان، ويف أي أوان أراد؛ بعــد األئمــة  صاحب

ــا كان  املاضــن يف ذلــك، بعــد أن كان ذلــك املختــار بــام اختــاره مــن احلــروف بــرط االختيــار؛ مَلَ

بذلــك خارجــًا عــن األحــرف الســبعة امُلنَزلــة بــل فيهــا متســع وإىل يــوم القيامــة")2(.

ــا يف  ــا أو أوجه ــة حروف ــن األم ــد م ــار أي أح ــو اخت ــه ل ــرازي أن ــام ال ــح اإلم ــاهد: تري الش
القــراءة، وجــرد لنفســه قــراءة، ملــا كان خارجــا عــن األمــر اجلائــز وهــو )األحــرف الســبعة(، بــرط 

ــرتاع. ــس االخ ــروي، ولي ــن امل ــار م االختي

فيتضــح لنــا ممــا ســبق، ومــن تعريــف الرتكيــب واالختيــار، ومــن نصــوص األئمــة أن االختيــار 
هــو عمليــة تركيــٍب وخلــط يف القــراءات املرويــة الثابتــة، بــل إن القــراءات الســبع أو العــر " هــي 
اختيــار مــن القــراء ممــا تلقــوه عمــن ســبقهم، وعملهــم ال يــرج عــن كونــه تركيبــا لقــراءٍة اختاروهــا 

.)3("  ممــا رَووا بالســند املتصــل إىل رســول اهلل

)1(  عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن احلســن بــن بنــدار بــن إبراهيــم، أبــو الفضــل الــرازي، العجــي، اإلمــام املقــرئ شــيخ اإلســالم، قــرأ 
القــرآن عــى عــي بــن داود الــداراين وغــرِيه، قــرأ عليــه القــراءات أبــو القاســم اهلــذيل وغــرُيه، لــه كتــاب جامــع الوقــوف وغــريه، 

تــويف ســنة )454هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )361/1(.
)2(  انظر: معاين األحرف السبعة، لإلمام أيب الفضل الرازي، )ص328(.

)3(  انظر: القراءات القرآنية، لعبد احلليم قابة، )ص230(.
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  املطلب الرابع: أمثلة عىل الرتكيب واالختيار.

أوال: أمثلة سابقة عى اختيارات األئمة والرواة:

األئمــة الســبعة القــراء املشــهورون أكثرهــم يف احلقيقــة أصحــاب اختيــار يف القــراءة، ممــا يصح أن 

يســمى تركيبــا مشـــروعا، حســب مــا ذكــر يف بيــان العالقــة بــن اخللــط واالختيــار، أي أهنــم اختــاروا 

ــهورون  ــم املش ــا، ورواهت ــاس هب ــرؤوا الن ــا، وأق ــض، والتزموه ــراءة دون بع ــه يف الق ــض األوج بع

ــا نقــرأ  ــا هــذا مــا زلن مــن بعدهــم ـ أيضــا ـ هلــم اختيــارات خالفــوا فيهــا أئمتهــم، ونحــن يف عرن

باختيــارات األئمــة والــرواة مــن بعدهــم، ممــا خالفــوا فيــه شــيوخهم أو بعضهــم، وســأذكر بعضــا مــن 

اختياراهتــم يف هــذه العجالــة:

ــن . 1 ــال اب ــاء. ق ــح الي ــرأه بفت ــام: 162[، فق ــراءة: ژۇژ ]األنع ــا يف ق ــف ورش)1( نافع خال

ــاء،  البــاذش) – )2 - يف اإلقنــاع بســنده عــن نافــع: "ژۇژ ]األنعــام: 162[، موقوفــة الي

ــه  ــل: ژٿٹژ ]يوســف: 23[، وزعــم أن ــن ســعيد)3( أن أنصبهــا مث ــامن ب ــال داوود: وأمــرين عث ق

ــو")4(. ــس يف النح أقي

ــار املريــة يف زمانــه رحــل إىل  )1(  عثــامن بــن ســعيد املــري، موالهــم القبطــي، لقــب بــورش، انتهــت إليــه رئاســة اإلقــراء بالدي
نافــع بــن أيب نعيــم وعــرض عليــه القــرآن عــدة ختــامت، قــرأ عليــه األزرق وغــريه، تــويف ســنة )197هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، 

ــة، )502/1(. ــة النهاي )177/1(؛ وغاي
)2(  أمحــد بــن عــي بــن أمحــد بــن خلــف أبــو جعفــر بــن البــاذش األنصــاري الغرناطــي، ألــف كتــاب اإلقنــاع يف الســبع مــن أحســن 
ــة  ــويف ســنة )540هـــ(. انظــر: غاي ــه مجاعــة. ت الكتــب، أخــذ القــراءة عرًضــا وســامًعا عــن مجاعــة مــن األعــالم، وعــرض علي

ــة، )83/1(. النهاي
)3(  هو ورش.

)4(  انظر: اإلقناع يف القراءات السبع، )565/1(.
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ــال: 43[ . 2 ــع: ژڻۀژ ]األنف ــن ناف ــه روى ع ــه: "إن ــن األزرق)1( عن ــاس ع ــال النح وق

ــق")2(. ــه الرتقي ــد نفس ــن عن ــار م ــح، واخت بالفت

اختــار حفــص –- وجهــا مل يقــرأ بــه عــى عاصــم، ويف ذلــك يقــول ابــن اجلــزري)3( . 3

–  -: "واختلفــوا يف ژچچژ ، وژڇڇڇژ ، وژڈژ ]الــروم: 54[ فقــرأ عاصــم 

ومحــزة بفتــح الضــاد يف الثالثــة")4(.

واخُتِلــف عــن حفــص: فــروى عنــه عبيــد)5( وعمــرو)6( أنــه اختــار فيهــا الضــم خالفــًا لعاصــم؛ 

للحديــث لــذي رواه عــن الفضيــل بن مــرزوق)7(، عــن عطية العــويف)8(، عــن ابن عمــر)9( مرفوعــًا)10(.

ــو يعقــوب املــدين ثــم املــري، املقــرئ املعــروف بــاألزرق. لــزم ورشــا مــدة طويلــة  )1(  يوســف بــن عمــرو بــن يســار اإلمــام، أب
وأتقــن عليــه القــراءة، وتصــدر لإلقــراء، وعــرض عليــه مجاعــة، تــويف ســنة )240هـــ(. انظــر: تاريــخ اإلســالم، )977/5(؛ غايــة 

ــة، ) 402/2(. النهاي
)2(  انظر: اإلقناع يف القراءات السبع، )567/1(.

)3(  حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف ابــن اجلــزري، أبــو اخلــري العمــري، الدمشــقي ثــم الشــريازي الشــافعي، شــيخ 
القــراء، وخامتــة املحققــن، قــرأ القــراءات بمضمــن كتــب كثــرية عــى مشــايخ كثــر، وألــف كتابــه العظيــم: النــرش يف القــراءات 
ــويف  ــالم، ت ــن األع ــر م ــة كث ــه مجاع ــرأ علي ــرياز، وق ــق وش ــرآن يف دمش ــدارس للق ــأ م ــة، أنش ــب املاتع ــن الكت ــريه م ــرش، وغ الع

ــة، )247/2(؛ الضــوء الالمــع، )255/9(؛ األعــالم، )45/7(. ــة النهاي بشــرياز ســنة )833هـــ(. ينظــر: غاي
)4(  انظر: النرش، )2546/4(.

)5(  عبيــد بــن الصبــاح بــن أيب رشيــح بــن صبيــح أبــو حممــد النهشــي الكــويف ثــم البغــدادي مقــرئ ضابــط صالــح، أخــذ القــراءة 
عرضــًا عــن حفــص عــن عاصــم، وعــرض عليــه مجاعــة، تــويف ســنة )219هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )495/1(.

)6(  عمــرو بــن الصبــاح، أبــو حفــص الكــويف الرضيــر املقــرئ املجــود، قــرأ عــى حفــص، وكان حمققــا حاذقــا بالقــراءة، وعــرض عليــه 
مجاعــة، تــويف ســنة )221هـــ(. انظــر: تاريخ اإلســالم؛ غايــة النهايــة )601/1(.

)7(  الفضيــل بــن مــرزوق العنــزي موالهــم، املحــدث، أبــو عبــد الرمحــن العنــزي، الكــويف، األغــر، تــويف قبــل ســنة )170هـــ( انظــر: 
ســي أعــالم النبــالء، )342/7(.

ــادة العــويف الكــويف، أبــو احلســن، مــن مشــاهري التابعــن، تــويف ســنة )111( هـــ. انظــر: ســي أعــالم  ــة بــن ســعد بــن جن )8(  عطي
ــالء، )325/5(. النب

)9(  عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب القــريش العــدوي أســلم مــع أبيــه وهــو صغــري مل يبلــغ احللــم، مــن عبــاد الصحابــة وزهادهــم، 
تــويف ســنة )73هـــ(. انظــر: االســتيعاب، )ص429(؛ أســد الغابــة، )236/3(.

ــال:  ــد ق ــل، ويزي ــن فضي ــع، ع ــا وكي ــم )5227( )185/9(: حدثن ــنده برق ــد يف مس ــام أمح ــذي رواه اإلم ــث ال ــري إىل احلدي )10(  يش
أخربنــا فضيــل بــن مــرزوق، عــن عطيــة العــويف قــال: "قــرأت عــى ابــن عمــر:  ژڃڃچچچچڇڇڇ  ڇ 
ڍڍڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  ژ ]الروم: 54[، فقال: ژ ڃ ڃچ چ چ چڇ  ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈژ 

،   ثــم قــال: قــرأت عــى رســول اهلل  كــام قــرأت عــي، فأخــذ عــي كــام أخــذت عليــك".
قــال حمققــه: إســناده ضعيــف لضعــف عطيــة بــن ســعد العــويف. وباقــي رجالــه ثقــات رجــال الشــيخن غــري فضيــل بــن مــرزوق- 

وهــو الرقــايش الكــويف- فمــن رجــال مســلم. يزيــد: هــو ابــن هــارون.
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وروينا عنه من طرق أنه قال: ما خالفت عاصاًم يف يشء من القرآن إال يف هذا احلرف.

ــه الفتــح والضــم مجيعــًا، فــروى عنــه عبيــد وأبــو الربيــع الزهــراين)1( والفيــل)2(  وقــد صــح عن

عــن عمــرو عنــه الفتــح روايــة. وروى عنــه هبــرية)3( والقــواس)4( وزرعــان)5( عــن عمــرو عنــه الضــم 

اختيــارًا.

ــذ  ــد األخ ــرو وعبي ــرق عم ــن ُط ــص م ــة حف ــاري يف رواي ــرو: "واختي ــو عم ــظ أب ــال احلاف ق

بالوجهــن، بالفتــح والضــم فأتابــع بذلــك عاصــاًم عــى قراءتــه، وأوافــق بــه حفصــًا عــى اختيــاره")6(.

قلُت)7(: وبالوجهن قرأت له وهبام آخذ)8(.

خالــف هشــام)9( روايتــه عــن ابــن عامــر)10( يف إدغــام الم )هــل وبــل( عنــد معظــم احلــروف،ويف 

)1(  ســليامن بــن داود، أبــو الربيــع الزهــراين البــري، روى القــراءة عــن حفــص وبريــد بــن عبــد الواحــد، مــات ســنة )234هـــ(. 
ــة، )313/1(. ــة النهاي ــر: غاي انظ

)2(  أمحــد بــن حممــد بــن محيــد أبــو جعفــر البغــدادي، يلقــب بالفيــل، ويعــرف بالفامــي إىل قريــة فاميــة مــن عمــل دمشــق، قــرأ عــى 
عمــرو بــن الصبــاح وغــريه، تــويف ســنة )289هـــ(. انظــر: غايــة النهايــة، )112/1(.

)3(  هبــرية بــن حممــد التــامر أبــو عمــر األبــرش البغــدادي، أخــذ القــراءة عرضــا عــن حفــص بــن ســليامن عــن عاصــم وغــريه. انظــر: 
غايــة النهايــة، )353/2(.

)4(  صالــح بــن حممــد أبــو شــعيب القــواس الكــويف وقيــل البغــدادي، مشــهور، عــرض عــى حفــص بــن ســليامن، وغــريه. انظــر: غايــة 
.)335/1( النهاية، 

)5(  زرعــان بــن أمحــد بــن عيســى أبــو احلســن الطحــان الدقــاق البغــدادي، مقــرئ، عــرض عــى عمــرو بــن الصبــاح وهــو مــن جلــة 
أصحابــه الضابطــن لروايتــه، عــرض عليــه مجاعــة، وكان مشــهوًرا يف أصحــاب عمــرو. انظــر: غايــة النهايــة، )294/1(.

)6(  انظر: جامع البيان يف القراءات السبع) 1143/3(، مع اختالف بسيط ال يؤثر يف األلفاظ بن النر واجلامع.
)7(  أي: ابن اجلزري.

)8(  انظر: النرش يف القراءات العرش، )2546/4(.
)9(  هشــام بــن عــامر بــن نصــري بــن ميــرة، أبــو الوليــد الســلمي، إمــام أهــل دمشــق وخطيبهــم ومقرئهــم وحمدثهــم ومفتيهــم، قــرأ 
عــى عــراك املــري وأيــوب بــن متيــم، روى القــراءة عنــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم وأمحــد بــن يزيــد احللــواين وغريهــم، تــويف 

ســنة )245هـــ( ـ. انظــر: طبقــات القــراء، )217/1(؛ وغايــة النهايــة، )354/2(.
)10(  عبــد اهلل بــن عامــر بــن يزيــد بــن متيــم بــن ربيعــة اليحصبــي، إمــام أهــل الشــام يف القــراءة، أحــد القــراء الســبعة، أخــذ القــراءة 
ــد  ــوه عب ــاري وأخ ــارث الذم ــن احل ــى ب ــا حيي ــه عرض ــراءة عن ــهاب، روى الق ــن أيب ش ــرية ب ــن املغ ــدرداء وع ــن أيب ال ــا ع عرض

الرمحــن بــن عامــر، وربيعــة بــن يزيــد، تــويف ســنة )118هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )94/1(؛ وغايــة النهايــة، )432/2(.
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ــن ذكــوان)2( فقلــت: ســمعت  ــاذش بســنده عــن األخفــش)1( قــال: "ســألت اب ــن الب ذلــك يقــول اب
هشــام بــن عــامر يدغــم الم )هــل وبــل( عنــد معظــم هــذه احلــروف، فقــال يل: "مــا يعــرف هــذا أهــل 

الشــام، وإنــام اختــاره هشــام لنفســه")3(.

وبســنده عــن عبــد اهلل بــن ذكــوان قــال: "إن هــذا اإلدغــام يشء يتــاره هشــام، ال أنــه رواه عــن 
رجالــه عــن ابــن عامــر")4(.

خالــف شــعبة)5( عاصــام يف قولــه تعــاىل: ژ ڄ  ڄ  ژ ]األعــراف: 165[. قــال ابــن اجلــزري: . 4
"واختلــف عــن أيب بكــر فــروى عنــه الثقــات قــال: كان حفظــي عــن عاصــم) َبْيَئــس(  عــى 

مثــال )َفْيَعــل( ثــم جــاءين منهــا شــك فرتكــت روايتهــا عــن عاصــم وأخذهتــا عــن األعمش)6( 

)َبئِيــٍس( مثــل محــزة")7(.

)1(  هــارون بــن موســى بــن رشيــك أبــو عبــد اهلل التغلبــي األخفــش الدمشــقي، مقــرئ مصــدر ثقــة نحــوي شــيخ القــّراء بدمشــق 
يعــرف بأخفــش بــاب اجلابيــة، أخــذ القــراءة عــن ابــن ذكــوان، تــويف ســنة )292هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )265/1(؛ غايــة 

ــة، )347/2(. النهاي
)2(  عبــد اهلل بــن أمحــد بــن بــر ابــن ذكــوان القــريش الفهــري، الدمشــقي اإلمــام، شــيخ اإلقــراء بالشــام، وإمــام جامــع دمشــق، أخــذ 
القــراءة عرضــا عــن أيــوب بــن متيــم والكســائي، عــرض عليــه ابنــه أمحــد وأمحــد بــن أنــس وغريهــم، تــويف ســنة )242هـــ( . انظر: 

طبقــات القــراء، )220/1(؛ وغاية النهايــة، )404/2(.
)3(  انظر: اإلقناع، )576/2(.
)4(  انظر: اإلقناع، )577/2(.

)5(  شــعبة بــن عيــاش بــن ســامل أبــو بكــر احلنــاط، األســدي النهشــي، الكــويف اإلمــام العلــم، عــرض القــرآن عــى عاصــم ثــالث 
مــرات وعــى عطــاء بــن ســائب، وعــرض عليــه أبــو يوســف يعقــوب بــن خليفــة، تــويف ســنة )130هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، 

ــة، )346/1(. ــة النهاي )105/1(؛ وغاي
)6(  ســليامن بــن مهــران األعمــش، أبــو حممــد األســدي الكاهــي، موالهــم الكــويف، اإلمــام اجلليــل، أخــذ القــراءة عرضــا عــن إبراهيــم 
النخعــي وغــريه، روى القــراءة عنــه عرضــا وســامعا مجاعــة، تــويف ســنة )148هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )54/1(، غايــة النهاية، 

.)315/1(
)7(  انظر: النرش يف القراءات العرش، )2326/4(.
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ثانيا: أمثلة افرتاضية عى اخللط والرتكيب يف القراءات والطرق:
ــاىل:  . 1 ــه تع ــن يف قول ــراءة بالس ــع الق ــص م ــل حلف ــط املتص ــل وتوس ــر املنفص ــراءة بق الق

ــي)1(  ــق احلامم ــن طري ــل م ــط املتص ــل وتوس ــر املنفص ــرة: 245[، فقصـ ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ژ ]البق

عــن الدقــاق)2( عــن الفيــل عــن عمــرو بــن الصبــاح عــن حفــص؛ وعليــه فليــس لــه مــن هــذا 
ــاد)3(. ــق إال الص الطري

القــراءة بإشــامم الصــاد صــوت الــزاي يف قولــه تعــاىل: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  . 2
ڄ ژ ]الفاحتــة: 7[، مــع صلــة ميــم اجلمــع، فاإلشــامم مــن روايــة خلــف عــن محــزة)4(، وصلــة 

امليــم)5( أحــد الطــرق عــن قالون)6(وهــي قــراءة ابــن كثــري وأيب جعفــر)7(.

ــاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ     ژ . 3 ــه تع ــع يف قول ــم اجلم ــم مي ــراء وض ــق ال ــع ترقي ــكت م ــراءة بالس الق
ــراء  ــق ال ــم)9(، وترقي ــس)8( بخلفه ــزة وإدري ــص ومح ــوان وحف ــن ذك ــكت الب ــرة:4[، فالس ]البق

ــر. ــري وأيب جعف ــن كث ــراءة اب ــي ق ــون وه ــن قال ــرق ع ــد الط ــم أح ــة املي ــألزرق)10(، وصل ل

ــع يف ژ مئژ ، أو . 4 ــع الرف ــري م ــن كث ــري اب ــراءة غ ــن ق ــذا م ــع يف ژ  ی  ژ أخ ــراءة بالرف الق

)1(  عــي بــن أمحــد بــن عمــر بــن حفــص بــن عبــد اهلل أبــو احلســن احلاممــي، شــيخ العــراق ومســند اآلفــاق، أخــذ القــراءات عرضــا 
عــن أيب بكــر النقــاش وغــرِيه، روى القــراءة عنــه مجاعــة، تــويف ســنة )417هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )210/1(، غايــة النهايــة، 

.)531/1(
)2(  أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن الفضــل بــن احلســن بــن البخــرتي أبــو بكــر العجــي، املــروزي ثــم البغــدادي الدقــاق، قــرأ عــى أبيــه 

وعــى ابــن جماهــد، وغريهــم، تــويف ســنة )355هـــ(، انظــر: طبقــات القــراء، )175/1(؛ غايــة النهايــة، )66/1(.
)3(  انظر: النرش، )2209/4(؛ الروض النضي، )ص119(.

)4(  انظر: النرش، ) 866/2(.
)5(  انظر: النرش، )871/2(.

ــا بــن وردان بــن عيســى لقــب بقالــون، قــارىء املدينــة ونحوهيــا، أخــذ القــراءة عرضــا عــن نافــع قــراءة نافــع،  )6(  عيســى بــن مين
وقــراءة أيب جعفــر، عــرض عليــه مجاعــة، تــويف ســنة )205هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء، )179/1(؛ وغايــة النهايــة ،)615/1(.
ــو جعفــر املخزومــي، املــدين القــارئ، أحــد القــّراء العــرة تابعــي مشــهور كبــري القــدر، عــرض  ــن القعقــاع، اإلمــام أب ــد ب )7(  يزي
القــرآن عــى مــواله عبــد اهلل بــن عيــاش، وعبــد اهلل بــن عبــاس، وأيب هريــرة، روى القــراءة عنــه نافــع بــن أيب نعيــم، وســليامن بــن 

مســلم بــن مجــاز، وغريهــم، تــويف ســنة )130هـــ( باملدينــة. انظــر: طبقــات القــراء، )86/1(؛ غايــة النهايــة، )382/2(.
)8(  إدريــس بــن عبــد الكريــم احلــداد البغــدادي، أبــو احلســن، كان إمامــًا ضابطــًا متقنــًا ثقــة، روى عــن خلــف روايتــه واختيــاره، تــويف 

ســنة )292هـ(. انظــر: طبقــات القــراء، )272/1(، وغاية النهايــة، )154/1(.
)9(  انظر: النرش، )1315/2(.

)10(  انظر: النرش، )1768/3(.
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بنصبهــام، مــن قولــه تعــاىل: ژ ی  ی  جئ  حئ  مئژ ]البقــرة: 37[)1(.

ــن . 5 ــب ژ ے      ژ ، م ــع نص ــاىل: ژ ھ    ھ  ژ ، م ــه تع ــول يف قول ــل للمجه ــاء الفع ــراءة ببن الق
قولــه تعــاىل: ژ ھ    ھ  ے      ے    ۓۓ  ژ ]احلديــد: 8[)2(.

القــراءة بتشــديد الفــاء مــن ژ ېئ ژ ورفــع االســم بعدهــا مــن قولــه تعــاىل: ژ ېئ  ېئژ . 6
]آل عمــران: 37[ يف قــراءة شــعبة)3(.

)1(  انظر: التيسي، )ص200(؛ النرش، )2154/4(.

)2(  انظر: التيسي،)ص 426(؛ النرش، )2676/4(.

)3(  انظر: التيسي،)ص 221(؛ النرش، )2236/4(.
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املبحث الثاين:
 أقوال األئمة يف الرتكيب

أقوال األئمة يف الرتكيب بمعناه االصطالحي)1(

تفاوتــت أقــوال األئمــة رمحهــم اهلل تعــاىل يف التعبــري واحلكــم عــى اخللــط والرتكيــب، إىل األقــوال 

لية: لتا ا

منهــم مــن منــع مــن الرتكيــب مطلقــا؛ وقــد اختلفــت عباراهتــم يف املنــع مــا بــن: التحريــم، . 1

والكراهــة التحريميــة، والكراهــة، واخلطأ، وغــري األوىل.

ومنهم من أباحه وأجازه مطلقا.. 2

وفريق ثالث اختار التفصيل)2(.. 3

وسأذكر هنا ما وقفت عليه من أقوال األئمة، مبتدئا بمن منع الرتكيب.

  املطلب األول: املانعون للرتكيب.
ــد  ــن ع ــا ب ــة، م ــارات األئم ــت عب ــل تنوع ــط، ب ــة فق ــب احلرم ــع الرتكي ــود بمن ــس املقص لي

ــك: ــح ذل ــة توض ــوالت التالي ــم، والنق ــوال إىل التحري ــأ، وص ــب خط الرتكي

ــض . 1 ــراءات ببع ــض الق ــُط بع ــخاوي) – )3 -: "وخل ــن الس ــو احلس ــام أب ــال اإلم ق

ــٌأ")4(. ــا خط عندن

)1(  وهو املذكور، )ص 8(.
)2(  ينظر: عمدة املقرئني، )ص228(.

)3(  عــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد، اإلمــام علــم الديــن، أبــو احلســن اهلمــداين الســخاوي، املقــرئ املفــر النحــوي، شــيخ القــراء 
ــَف التصانيــف يف أنــواع العلــوم، تــويف  بدمشــق يف زمانــه، قــرأ عــى الشــاطبي ومجاعــة، وعــرض عليــه مجاعــة منهــم أبــو شــامة، ألَّ

ســنة )643هـــ(. انظــر: طبقــات القــراء،  )340/1(؛  غايــة النهايــة، )568/1(.
)4(  انظر: مجال القراء وكال اإلقراء، )529/2(.
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ــق . 2 ــن إن تعل ــة ويف كلمت ــع يف كلم ــب ممتن ــربي) – )1-: "والرتكي ــام اجلع ــال اإلم ق

ــره")2(. ــر، وإال ُك ــا باآلخ أحُدمه

قال اإلمام الطِّيبي) – )3 - يف منظومته التنوير:. 3

ــدا ــَح وقِفهم وااِلبتــــ  واحـــذْرقبيـــ

أبطــاَل حيــُث  الرتكيــُب  حيــرُم   إذ 

فاعلــام وإال  روى  إن   حَيــُرم 

َرَشــدا تســُلْك  الرتكيــَب   واجتنــِب 

مســجال كــذاك  ااِلعــراِب  ــَة   ِصحَّ
العلــام)4( عنــَد  ُيكــَرُه   بأنــه 

     قــال اإلمــام النويــري) – )5-: "وإنــام أطنبــت الــكالم هبــذا الفصــل رغــام ملــن ال معرفــة لــه 

بالطــرق والروايــات فيقــرأ ويقــرئ بخلــط الطــرق أو تركيبهــا، وهــو حــرام أو مكــروه أو معيــب كــام 

ــق يف موضعــه")6(. ُحقِّ

ــَف التصانيــف يف أنــواع العلــوم،  )1(  إبراهيــم بــن عمــر بــن إبراهيــم بــن خليــل، العالمــة األســتاذ، أبــو حممــد الربعــي اجلعــربي، ألَّ
ــة  ــراء، )397/1(؛ غاي ــات الق ــر: طبق ــنة )732هـــ(. انظ ــل س ــدة اخللي ــويف يف بل ــة، ت ــه مجاع ــرأ علي ــرة، ق ــبعة والع ــرأ للس وق

ــة، )21/1(. النهاي
)2(  انظر: النرش يف القراءات العرش، )140/1(.

ــد  ــه النحــوي العاب ــن، الشــافعي، املقــري الفقي ــن الطيبــي، الشــيخ العالمــة املقــرىء شــهاب الدي ــدر الدي ــن ب ــن أمحــد ب )3(  أمحــد ب
الناســك، قــرأ العلــم عــى والــده وغــريه، ألــف التصانيــف، وكان اخلطبــاء بدمشــق يطبــون بخطبتــه، تــويف ســنة )979هـــ(. انظر: 

الكواكــب الســائرة يف أعيــان املئــة العــارشة، )103/3(.
)4(  انظــر: التنويــر فيــا زاده النــرش عــى احلــرز والتيســي لألئمــة الســبعة البــدور، البيــت: ) 206- 207 - 208(، وقــد حقــق ورشح 

هــذا الكتــاب يف رســالة علميــة باجلامعــة اإلســالمية.
)5(  حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اخلالــق، أبــو القاســم، النويــري امليمــوين القاهــري املالكــي، 
قــرأ بالعــر عــى ابــن اجلــزري وغــريه، عــرض عليــه مجاعــة، ولــه مصنفــات عــدة، يف فنــون متنوعــة، تــويف بمكــة ســنة )857هـ(. 

انظــر: الضــوء الالمــع، )246/9(.
)6(  انظر: رشح الدرة املضية للنويري، )159/1(.
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ــن . 4 ــارئ االحــرتاز م ــى الق ــب ع ــذ جي ــطالين) – )1-: "وحينئ ــام القس ــال اإلم ق
ــا مل  ــراءة م ــوز، وق ــام ال جي ــع يف في ــض، وإال وق ــن بع ــا م ــز بعضه ــرق، ومتيي ــب يف الط الرتكي

ــن")2(. ــن املتأخري ــري م ــذا كث ــع يف ه ــد وق ــزل، وق ين

قــال اإلمــام اإلزمــريي) – )3 -: "... احــرتازا عــن الرتكيــب، ألنــه حــرام يف القــرآن . 5
عــى ســبيل الروايــة، أو مكــروه كراهــة حتريــم كــام حققــه أهــل الدرايــة...")4(.

ــية . 6 ــق - يف حاش ــن التلفي ــص ع ــح الن ــاب رصي ــاع) – )5 - يف كت ــام الضب ــال اإلم ق
الكتــاب -: "هــو خلــط الطــرق بعضهــا ببعــض، وذلــك غــري جائــز"، ثــم ذكــر قــول النويــري 

ــر)6(. ــالفي الذك ــطالين الس والقس

ــح . 7 ــص رصي ــة: "تلخي ــود) – )7 - يف منظوم ــون الس ــز عي ــد العزي ــيخ عب ــال الش وق
ــص": ــن حف ــا ع ــف فيه ــامت املختَل ــص يف الكل الن

ــم  ــن قاس ــر ب ــراج عم ــى ال ــرأ ع ــافعي، ق ــري الش ــل، امل ــطالين األص ــك القس ــد املل ــن عب ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن حمم ــد ب )1(  أمح
ــوء  ــر: الض ــنة )923هـــ(. انظ ــرة س ــويف يف القاه ــددة، ت ــون متع ــات يف فن ــه مصنف ــة، ل ــه مجاع ــرض علي ــريه، وع ــاري وغ األنص

الالمــع، )103/2(؛ األعــالم، )232/1(.
)2(  انظر: لطائف اإلشارات، )1394/4(.

ــد اهلل  ــيخ عب ــى الش ــرأ ع ــزري، ق ــن اجل ــد اب ــراءات بع ــامء الق ــهر عل ــن أش ــريي، م ــد اإلزم ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــن عب ــى ب )3(  مصطف
بــن حممــد يوســف الشــهري بيوســف أفنــدي زاده، وعــرض عليــه مجاعــة مــن األعــالم، لــه مصنفــات يف التحريــرات، تــويف ســنة 

)1156هـــ(. انظــر: األعــالم، )625/7(؛ إمتــاع الفضــالء، )625/4(.
)4(  انظر: عمدة العرفان يف حترير أوجه القرآن، )ص 3(.

)5(  عــي بــن حممــد بــن حســن بــن إبراهيــم، امللقــب بالضبــاع، شــيخ القــراء يف مــر، ورئيــس جلنــة تصحيــح املصاحــف، قــرأ عــى 
الشــيخ حممــد بــن خلــف احلســيني وغــريه، قــرأ عليــه مجاعــة مــن األعــالم، ألــف كثــريا يف القــراءات وفنوهنــا، تــويف يف القاهــرة 

ســنة )1380هـــ(. انظــر: إمتــاع الفضــالء، )331/3(.
)6(  انظر: رصيح النص يف الكلات املختَلف فيها عن حفص، )ص 2(.

)7(  عبــد العزيــز بــن حممــد عــي بــن عبــد الغنــي عيــون الســود، قــرأ عــى الشــيخ حممــد بــن عــي الضبــاع وغــريه، قــرأ عليــه مجاعــة 
مــن املعارصيــن، لــه بعــض املصنفــات، تــويف ســاجدا يف قيــام الليــل ســنة )1399هـــ(. انظــر: إمتــاع الفضــالء، )160/3(.
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واألكثرون احلرمُة الصواُب)1(إذ ُيكَرُه التخليُط أو ُيعاُب

ــه  ــو بذات ــذي ه ــور، ال ــون يف املحظ ــي) – )2 -: "... فيقع ــاح املرصف ــد الفت ــيخ عب ــال الش وق
ــراءة  ــل يف ق ــإن األص ــال، ف ــوز بح ــوٌع ال جي ــو ممن ــرق، وه ــُب يف الط ــة، والرتكي ــذُب يف الرواي الك

ــاس")3(. ــاد وال القي ــة، ال االجته ــي والرواي ــو التلق ــرآن ه الق

  املطلب الثاين: املجيزون للرتكيب عىل اإلطالق.

ــار أن يقــرأ املســلمون . 1 ــن العــريب) – )4-: "واملخت ــو بكــر اب ــال اإلمــام القــايض أب ق
ــن  ــول م ــوا إىل ق ــه، وال يلتفت ــوا عن ــل، وال يرج ــح يف النق ــا ص ــكل م ــف ب ــط املصح ــى خ ع
يقــول: نقــرأ الســورة الواحــدة أو القــرآن بحــرف قــارئ واحــد، بــل يقــرأ بــأي حــرف أراد، وال 

يلزمــه أن جيعــل حرفــا واحــدا ديدنــه، وال أصلــه، والــكل قــرآن صحيــح.

وَضــمُّ حــرف إىل حــرف، وقــارئ إىل قــارئ، ليــس لــه يف الريعــة أصــل. ومــا مــن القــراء واحــد، 
ــدا،  ــم أح ــم اختياراهت ــس يلزمه ــم، ولي ــذه اختياراهت ــام ه ــر، وإن ــه اآلخ ــرأ ب ــام ق ــرأ ب ــد ق إال وق
فإهنــم ليســوا بمعصومــن، وال دل دليــل عــى لــزوم قــول واحــد مــن الصحابــة، فكيــف هبــؤالء 

ــراء؟")5(. الق

وقــال أيضــا – - يف رشح حديــث »أنــزل القــرآن عــى ســبعة أحــرف«: "هذا حديــث صحيح، 

ــاء  ــه ج ــر أن ــر والنظ ــه األث ــذي يقتضي ــاح. وال ــة اإليض ــى غاي ــرد، ع ــزء مف ــاه يف ج ــا معن ــد بين وق

للتوســعة عــى العبــاد يف أن يقــرأ كل أحــد بالعربيــة مــن املوافــق للخــط واللفــظ واملعنــى، وتفاقــم 

)1(  انظر: تلخيص رصيح النص يف الكلات املختَلف فيها عن حفص، البيت )رقم 4(.
)2(  عبــد الفتــاح بــن الســيد عجمــي املرصفــي العســس، قــرأ عــى الشــيخ أمحــد بــن عبــد العزيــز الزيــات وغــريه، قــرأ عليــه مجاعــة 
مــن املعارصيــن، لــه بعــض املصنفــات يف التجويــد والقــراءات، تــويف يف جملــس اإلقــراء باملدينــة ســنة )1409هـــ(. انظــر: إمتــاع 

ــالء، )239/1(. الفض
)3(  انظر: هداية القاري إىل جتويد كالم الباري، )298/1(.

)4(  حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد املعافــري اإلشــبيي املالكــي، أبــو بكــر ابــن العــريّب: إمــام عالمــة، قــاض، مــن حفــاظ احلديــث. ولــد 
يف إشــبيلية، ورحــل إىل املــرق، وبــرع يف األدب، وبلــغ رتبــة االجتهــاد يف علــوم الديــن. وصنــف يف فنــون شــتى، مــات بقــرب 

فــاس، ودفــن هبــا ســنة )453هـ( هـــ. انظــر: ســي أعــالم النبــالء، )196/20(؛ األعــالم، )230/6(.
)5(  ينظر: العواصم من القواصم، )ص362(.
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ــن  ــل م ــة نق ــف مكرم ــرآن يف صح ــد الق ــر أن يقي ــان أيب بك ــر يف زم ــى النظ ــى اقت ــارع حت التس

ــه، ونفــوذا للوعــد  صحائــف رســول اهلل  إىل مصحــف واحــد ليكــون ذلــك ضبطــا ل

الصــادق مــن حفظــه فيــه وبــه، فانتظــم الضبــط واســتحكم الربــط ومل يبــق إال مــا يــرد عــى احلــرف 

الواحــد مــن اختــالف اإلعجــام، وزيــادة أحــرف يســرية ال تناقــض احلفــظ التــام، وال ترجــع عــى 

القاعــدة بانخــرام، فاقــرؤوه عــى خــط املصحــف كيــف شــئتم.

  منبهة:
وال تظــن أن هــذه القــراءات الســبع التــي رتبهــا أبــو عبيــد وابــن جماهــد هــي الســبعة املذكــورة يف 

احلديــث، فليســت هبــا، وال يلــزم إيقــاف القــراءة عليهــا، بــل جيــوز أن تقــرأ آيــة واحــدة بــام كان فيهــا 

مــن قــراءة، ويصــُح أن تبــدأ الســورة لنافــع وختتَمهــا أليب عمــرو؛ بــل ذلــك ســائغ يف اآليــة الواحــدة، 

وربــط النفــس إىل قــراءة واحــدة حتكــم عــى األمــر بغــري دليــل مــن نظــر أو تنزيــل، وقــد مجــع النــاس 

قــراءة النبــي  فليســت عــى نظــام قــارئ واحــد. وقبــل هــذه الســبعة كيــف كان حــال 

القــراءة؟، أَمــا َأنَّ الــذي يلــزم أن ال يــرج أحــد عنهــا إىل شــاذ، وإنــام ُيقــرأ هبــا، واهلل أعلــم.

ويف حديــث أيب بــن كعــب)1( الصحيــح الــذي خرجــه أبــو عيســى)2( مــن اعتــذار النبــي 

  يف أن يف أمتــه الشــيخ الكبــري والعجــوز والغــالم والرجــل مل يقــرأ كتابــا قــط دليــل عــى 

التوســعة وتــرك الضبــط الــذي يشــرتط هــؤالء مــن الوقــوف عــى قــراءة واحــدة فإنــه أمــٌر يعــر عــى 

ــة يف اجلملــة")3(. ــان احلــروف عــى العربي هــؤالء، وليــس يعــر جري

)1(  أيب بــن كعــب بــن قيــس بــن عبيــد األنصــاري، النجــاري، شــهد العقبــة وبــدرا واملشــاهد كلهــا، أقــرأ األمــة، وأحــد مــن مجــع 
القــرآن عــى عهــد النبــي ، وعليــه مــدار أســانيد كثــري مــن القــراءات، مناقبــه كثــرية، تــويف باملدينــة ســنة )30هـــ( عى 

أحــد األقــوال. انظــر: ســي أعــالم النبــالء، )389/1(؛ غايــة النهايــة، )31/1(.
)2(  حممــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى الســلمي البوغــي الرتمــذي، أبــو عيســى، مــن أئمــة علــامء احلديــث وحفاظــه، تتلمــذ 
ــالم،  ــالء، )270/13(؛ األع ــالم النب ــي أع ــر: س ــنة )279هـــ(. انظ ــذ س ــويف برتم ــيوخه، ت ــض ش ــاركه يف بع ــارّي، وش للبخ

.)322/6(
)3(  انظر: عارضة األحوذي رشح صحيح الرتمذي، )63-60/11(.
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ــا عــى قــول ابــن احلاجــب)2( –  - اآليت ذكــره)3(: . 2 قــال أبــو شــامة) – )1- تعقيب

"قلــت: املنــع مــن هــذا ظاهــٌر)4(، وأمــا مــا ليــس كذلــك فــال منــع منــه، فــإن اجلميــع جائــٌز، 

والتخيــري يف هــذا وأكثــر منــه كان حاصــال بــام ثبــت مــن إنــزال القــرآن عــى ســبعة أحــرف 

توســعة عــى القــراء، فــال ينبغــي أن يضيــق باملنــع مــن هــذا وال ضر فيــه؛ نعــم، أكــرُه تــرداد 

اآليــة بقــراءات خمتلفــة، كــام يفعلــه أهــل زماننــا يف مجيــع القــراءات ملــا فيــه مــن االبتــداع، ومل 

يــرد فيــه يشء عــن املتقدمــن. وقــد بلغنــي كراهتــه عــن بعــض متصــدري املغاربــة املتأخريــن، 

واهلل أعلــم")5(.

وســئل شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة) – )6 - عــن رجــل يصــي بقــوم وهــو يقــرأ بقــراءة . 3

الشــيخ أيب عمــرو، فهــل إذا قــرأ لــورش أو لنافــع باختــالف الروايــات، مــع محلــه قراءتــه أليب 

عمــرو يأثــم، أو تنقــص صالتــه أو تــرد؟

فأجــاب: "جيــوز أن يقــرأ بعــض القــرآن بحــرف أيب عمــرو، وبعضــه بحــرف نافــع، وســواء كان 

ذلــك يف ركعــة أو ركعتــن، وســواء كان خــارج الصــالة أو داخلهــا، واهلل أعلــم")7(.

)1(  عبــد الرمحــن بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن عثــامن، شــهاب الديــن أبــو القاســم املقــديس، قــرأ القــرآن صغــريا، وأكمــل القــراءات 
ــر:  ــنة )656هـــ(. انظ ــويف س ــريه، ت ــري وغ ــن الكف ــن حس ــهاب الدي ــيخ ش ــراءات الش ــه الق ــذ عن ــخاوي، أخ ــيخه الس ــى ش ع

ــة، )365/1(. ــة النهاي طبقــات القــراء، )795/2(؛ غاي
)2(  عثــامن بــن عمــر بــن أيب بكــر بــن يونــس، أبــو عمــرو مجــال الديــن ابــن احلاجــب: فقيــه مالكــي، مــن كبــار العلــامء بالعربيــة، لــه 

مصنفــات عــدة، تــويف باإلســكندرية ســنة )646هـــ(. انظــر: ســي أعــالم النبــالء، )264/23(؛ غايــة النهايــة، )508/1(.
)3(  انظر: )ص48(.

)4(  أي من الرتكيب بام فيه تعلق وال جتيزه اللغة.
)5(  انظر: املرشد الوجيز، )ص 185(.

)6(  أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم، أبــو العبــاس، تقــي الديــن ابــن تيميــة، اإلمــام، شــيخ اإلســالم، مصنفاتــه كثــرية، مــن 
أشــهر األئمــة يف تاريــخ اإلســالم، زادت مصنفاتــه عــى املائتــن، تــويف بدمشــق ســنة )728هـــ(. انظــر: األعــالم، )144/1(.

)7(  انظر: جمموع الفتاوى، )445/22(.
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  املطلب الثالث: القائلون بالتفصيل.

ــدأ بقــراءة أحــد القــراء فينبغــي أن يســتمر عــى . 1 قــال اإلمــام النــووي) – )1 -: "إذا ابت

ــن  ــد م ــراءة أح ــرأ بق ــه أن يق ــه فل ــى ارتباط ــإذا انق ــا، ف ــكالم مرتبط ــا دام ال ــا م ــراءة هب الق

ــس")2(. ــذا املجل ــى األوىل يف ه ــه ع ــبعة، واألوىل دوام الس

فتــوى ابــن الصــالح)3( – -: "األوىل أن يتــم الَعشـــَر)4( بــام ابتــدأ بــه مــن القــراءة، بــل . 2

ــه، وليــس  ــام ابتــدأ ب ينبغــي أن ال يــزال يف القــراءة التــي ابتــدأ هبــا مــا بقــي للــكالم تعلــٌق ب

ذلــك منوطــًا بالَعــْرِ وأشــباهه، وال اجلــواز واملنــع منوطــن فيــه بذلــك، ولــوال قيــد املــرض 

املانــع مــع الزيــادة لــكان هاهنــا زيــادة فعــاذرون")5(.

قــال اإلمــام ابــن احلاجــب –  - فيــام نقلــه عنــه اإلمــام أبــو شــامة –  -: "وأمــا . 3

ــرأ  ــم، إن ق ــل، نع ــاألوىل أن ال يفع ــد ف ــِر الواح ــة يف آِي الَع ــراءات املختلف ــراءة بالق الق

بقراءتــن يف موضــٍع إحدامهــا مبنيــة عــى األخــرى، مثــــــل: أن يقـــــرأ: ژ گ      ژ بالنــــون 

و ژ گگ  ژ بالرفــع ]األعــراف: 161[، ومثــل: ژ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ بالكـــر  ژ  ڱ   

ــع كــام تقــدم، واهلل أعلــم")6(. ــع، وحكــم املن ڱ  ژ بالنصــب ]البقــرة: 282[، فهــذا أيضــا ممتن

ــن . 4 ــة م ــن طائف ــا م ــاع يف زمانن ــد ش ــقالين) – )7 -: "وق ــر العس ــن حج ــظ اب ــال احلاف ق

)1(  حييــى بــن رشف بــن مــري بــن حســن احلزامــي احلــوراين، النــووي، الشــافعّي، أبــو زكريــا، حميــي الديــن، إمــام عالمــة كبــري، شــيخ 
اإلســالم، بــرز يف احلديــث والفقــه، لــه مصنفــات ســارت هبــا الركبــان، تــويف ســنة )676هـــ(. انظــر: طبقــات الشــافعية الكــرى، 

)395/8(، األعــالم، )149/8(.
)2(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن، )ص 98(.

ــن  ــرف باب ــن، يع ــّي الدي ــرو، تق ــو عم ــاين، أب ــردي الرخ ــهرزورّي الك ــى، الش ــن موس ــامن ب ــن عث ــن ب ــد الرمح ــن عب ــامن ب )3(  عث
الصــالح: أحــد الفضــالء املقدمــن يف التفســري واحلديــث والفقــه، لــه مصنفــات يف فنــون خمتلفــة، تــويف بدمشــق ســنة )643هـــ(. 

ــالم، )207/4(. ــر: األع انظ
)4(  العر هي: عر آيات، وقد اعتاد القراء قراءة عر آيات يف جمالسهم بكل ما فيها من قراءات أو بقراءات خمتارة.

انظر: الفتاوى املتعلقة بالقرآن الكريم ملحمد موسى الرشيف، )ص371(.
)5(  انظر: فتاوى ابن الصالح، املسألة )77(، )ص 114(.

)6(  انظر: املرشد الوجيز، )ص 185(.
)7(  أمحــد بــن عــي بــن حممــد الكنــاين العســقالين، أبــو الفضــل، شــهاب الديــن، ابــن َحَجــر: مــن أئمــة العلــم والتاريــخ، لــه مصنفــات 



كيُب يف الِقراءاِت )مفُهوُمُه، ونشأُتُه، وُحكُمُه( التَّ

35

القــراء إنــكار ذلــك حتــى رصح بعضهــم بتحريمــه فظــن كثــري مــن الفقهــاء أن هلــم يف ذلــك 

معتمــدا فتابعوهــم، وقالــوا: أهــل كل فــن أدرى بفنهــم، وهــذا ذهــول ممــن قالــه، فــإن علــم 

احلــالل واحلــرام إنــام يتلقــى مــن الفقهــاء، والــذي منــع ذلــك مــن القــراء إنــام هــو حممــول 

ــا عــى ذلــك القــارئ اخلــاص  ــى خلطهــا كان كاذب ــه مت ــة خاصــة فإن ــرأ برواي عــى مــا إذا ق

ــرى  ــة أخ ــا إىل رواي ــل عنه ــن أن ينتق ــًة مل حَيُس ــرأ رواي ــن أق ــه، فم ــراء روايت ــذي رشع يف إق ال

كــام قالــه الشــيخ حميــي الديــن، وذلــك مــن األولويــة ال عــى احلتــم، أمــا املنــع عــى اإلطــالق 

فــال، واهلل أعلــم")1(.

قــال ابــن اجلــزري –  -: "وهــل جيــوز تركيــب قــراءة يف قــراءة؟ ال يلــو: إمــا أن يكــون . 5

عاملــا أو جاهــال؛ فــإن كان فعيــٌب، وإال فغــري األوىل")2(.

وقــال اإلمــام ابــن اجلــزري –  - أيضــا: قلــت: وأجازهــا أكثــر األئمــة مطلقــًا وجعــل . 6

ــط إىل  ــدول بالتوس ــل والع ــك التفصي ــا يف ذل ــواب عندن ــًا، والص ــك حمقق ــي ذل ــأ مانع خط

ســواء الســبيل، فنقــول : إن كانــت إحــدى القراءتــن مرتتبــة عــى األخــرى فاملنــع مــن ذلــك 

ــب،  ــام، أو بالنص ــع فيه ــرة: 37[ بالرف ــرأ: ژ ی  ی  جئ  حئ  مئ         ژ ]البق ــن يق ــم كم ــع حتري من

آخــذا رفــع )آدم( مــن قــراءة غــري ابــن كثــري، ورفــع )كلــامت( مــن قــراءة ابــن كثــري، ونحــو: 

ژ ېئ  ېئىئ  ژ ]آل عمــران: 37[ بالتشــديد مــع الرفــع أو عكــس ذلــك، ونحــو: ژ    ھ  ے      ژ 

]احلديــد: 8[ وشــبهه ممــا يركــب بــام ال جتيــزه العربيــة وال يصــح يف اللغــة. وأمــا مــا مل يكــن كذلك 

ــا نفــرق فيــه بــن مقــام الروايــة وغريهــا، فــإن قــرأ بذلــك عــى ســبيل الروايــة؛ فإنــه ال  فإن

جيــوز أيضــًا مــن حيــث إنــه كــذب يف الروايــة وختليــط عــى أهــل الدرايــة.

مشهورة يف احلديث النبوي وعلومه، تويف بالقاهرة سنة )852هـ(. انظر: الضوء الالمع، )36/2(؛ األعالم، )178/1(.
)1(  انظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري، )48/9، 49(.

)2(  انظر: منجد املقرئني ومرشد الطالبني، )ص 77(.
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وإن مل يكــن عــى ســبيل النقــل بــل عــى ســبيل القــراءة والتــالوة فإنــه جائــز صحيــح مقبــول ال 

منــع منــه وال حظــر، وإن كنــا نعيبــه عــى أئمــة القــراءات العارفــن باختــالف الروايــات مــن وجــه 

ــه  ــزل ب ــد اهلل، ن ــن عن ــرام، إذ كل م ــروه أو ح ــك مك ــه أن ذل ــن وج ــوام، ال م ــامء بالع ــاوي العل تس

الــروح األمــن، عــى قلــب ســيد املرســلن، ختفيفــا عــن األمــة، وهتوينــا عــى أهــل هــذه امللــة، فلــو 

أوجبنــا عليهــم قــراءة كل روايــة عــى حــدة لشــق عليهــم متييــز القــراءة الواحــدة، وانعكــس املقصــود 

مــن التخفيــف، وعــاد بالســهولة إىل التكليــف.

وقــد روينــا يف املعجــم الكبــري للطــرباين بســند صحيــح عــن إبراهيــم النخعــي)1( قــال: قــال عبــد 

اهلل بــن مســعود) )2: "ليــس اخلطــأ أن يقــرأ بعضــه يف بعــض، ولكــن أن يلحقــوا بــه مــا ليــس 

منــه")3(، وقــال رســول اهلل  : »إن هــذا القــرآن أنــزل عــى ســبعة أحــرف فاقــرءوا ما تيســـر 

ــه)5(. ــه«)4( متفق علي من

ــه)7(، . 7 ــراءة ب ــيخنا –  - بالق ــمح يل ش ــي) – )6 -: "ومل يس ــام الصفاق ــال اإلم وق

ألنــه فيــه تركيــب الطــرق وختليطهــا")8(. ثــم قــال بعــد أن ذكــر أقــوال النويــري واجلعــربي 

ــى  ــرأ ع ــامل، ق ــد الع ــح الزاه ــهور، الصال ــام املش ــويف، اإلم ــي الك ــران النخع ــو عم ــود أب ــن األس ــس ب ــن قي ــد ب ــن يزي ــم ب )1(  إبراهي
األســود بــن يزيــد وعلقمــة بــن قيــس، قــرأ عليــه ســليامن األعمــش وغــريه، تــويف ســنة )96هـــ(. انظــر: ســي أعــالم النبــالء، 

ــة، )29/1(. ــة النهاي )520/4(، غاي
)2(  عبــد اهلل بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب اهلــذيل، اإلمــام احلــرب، فقيــه األمــة، املكــي، املهاجــري، البــدري، وأحــد مــن وىص 
ــه  النبــي  بأخــذ القــراءة عنهــم، روى عنــه القــراءة: أبــو عبــد الرمحــن الســلمي، وعبيــد بــن نضيلــة، وطائفــة، مناقب

أشــهر مــن أن تذكــر، تــويف باملدينــة ســنة )32هـــ(. انظــر: ســي أعــالم النبــالء، )416/1(؛ اإلصابــة، )198/4(.
)3(  انظر: املعجم الكبي، )150/9(، حديث رقم )8683(.

)4(  انظر: صحيح البخاري، )339/3(، حديث رقم )4992(؛ وصحيح مسلم، )ص 194(، حديث رقم )270(.
)5(  انظر: النرش يف القراءات العرش، )140/1(.

)6(  عــي بــن حممــد بــن ســامل، أبــو احلســن النــوري الصفاقــي: مقــرئ مــن فقهــاء املالكيــة. مــن أهــل صفاقــس. رحــل إىل تونــس 
ومنهــا إىل املــرق، فأخــذ عــن علــامء كثرييــن، لــه مؤلفــات يف فنــون متعــددة، تــويف ســنة )1118هـــ(. انظــر: األعــالم، )14/5(.

)7(  أي: بالرضب احلسايب لألوجه.
)8(  انظر: غيث النفع يف القراءات السبع، )327/1(.
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ــو  ــل ه ــل، والتفصي ــري تفصي ــن غ ــة م ــر بالكراه ــَع ُأخ ــزَم)1( يف مواض ــزري: "وَج ــن اجل واب

ــق...")2(. التحقي

 وســئل اإلمــام الســيوطي) – )3 -: "إذا قــرأ كلمــة ملفقــة مــن قراءتــن كــــ: ژ ڀ  ڀ  8. 

ــرتك  ــج: 2[  - ب ــف -، ژ ٹ  ٹ      ڤ  ژ ]احل ــع األل ــام مـ ــة: 3 – 4[  - باإلدغ ٺ  ژ ]الفاحت

األلــف وعــدم اإلمالــة - هــل جيــوز أم ال؟ وإذا قلتــم جيــوز؛ فهــل ذلــك جائــز ســواء أخــل 

باملعنــى أم ال؟ غيَّـــر نظـــم القـــرآن ـ كقولــه: ژ  ک  گ  گگ  ژ ]يونــس: 11[ ببنــاء الفعــل 

ــى قوهلــم أن: "القــراءة ســنة متبعــة"؟ للمفعــول مــع نصــب الــالم أم ال؟ ومــا معن

ــى  ــة ع ــن مرتتب ــدى القراءت ــت إح ــه إن كان ــر أن ــزري يف الن ــن اجل ــاره اب ــذي اخت ــواب: ال اجل

ــام أو  ــرة: 37[ برفعه ــرأ: ژ ی  ی  جئ  حئ  مئژ ]البق ــن يق ــم، كم ــَع حتري ــق َمن ــع التلفي ــرى ُمن األخ

ق فيــه بــن مقــام الرواية  بنصبهــام ونحــو ذلــك ممــا ال جيــوز يف العربيــة واللغــة، وإن مل يكــن كذلــك ُفــرِّ

وغرِيهــا، فيحــرم يف األول ألنــه كــذٌب يف الروايــة وختليــٌط، وجيــوز يف التــالوة)4(. هــذا خالصــة مــا 

قالــه ابــن اجلــزري.

وذكــر ابــُن الصــالح والنــووي أن التــايل ينبغــي لــه أن يســتمر عــى قــراءة واحــدة مــادام الــكالم 

مرتبطــًا، فــإذا انقــى ارتباطــه فلــه أن يقــرأ بقــراءٍة أخــرى)5(، وهــذا اإلطــالق حممــول عــى التفصيــل 

الــذي ذكــره ابــن اجلــزري.

)1(  يقصد اإلماَم ابَن اجلزري رمحه اهلل.
)2(  انظر: غيث النفع يف القراءات السبع، )328/1(.

)3(  عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر بــن حممــد ابــن ســابق الديــن اخلضــريي الســيوطي، جــالل الديــن، إمــام حافــظ مــؤرخ أديــب، لــه نحــو 
600 مصنــف، منهــا الكتــاب الكبــري، والرســالة الصغــرية، تويف ســنة )911هـــ(. انظــر: األعــالم، )301/3(.

)4(  انظر: النرش، )1/ 140- 141(. بترف واختصار.
)5(  انظر: نص كالم النووي وابن الصالح يف هذا البحث، )ص28(.
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وأمــا قولــه: "القــراءة ســنة متبعــة")1( فهــذا أثــر عــن زيــِد بــن ثابــت I ، أخرجــه ســعيد بــن 
منصــور يف ســننه وغــرُيه.

قــال البيهقــي)2( يف تفســريه: "أراد أن اتبــاع َمــن قبَلنــا يف احلــروف ســنة، وال جتوز خمالفــة املصحف 

الــذي هــو إمــاٌم، وال خمالفــة القــراءات التــي هي مشــهورة، وإن كان غــرُي ذلك ســائغًا يف اللغــة")3(.

  املطلب الرابع: القول املختار.

بعــد عــرض نصــوص األئمــة - X -، ومعرفــة العالقــة بــن االختيــار والرتكيــب، ومعرفــة 

آرائهــم يف الرتكيــب وحكمــه، نجــد أن الرتكيــب يتلــف باختــالف حــال املقــروء.

ــة ذلــك)4(، فحكمــه حــرام كــام  ــز العربي فــإن كان الرتكيــب بــن كلمتــن وبينهــام تعلــق وال جتي

ــيوطي،  ــزري، والس ــن اجل ــووي، اب ــامة، والن ــو ش ــب، وأب ــن احلاج ــه: اب ــص علي ــع، ن ــد اجلمي عن

ــي. والصفاق

وإن كان الرتكيــب حــال القــراءة والعــرض عــى الشــيوخ باختيــارات األئمــة العشـــرة ورواهتــم، 

فهــذا ال شــك أنــه ال جيــوز أيضــا ألنــه كــذب يف الروايــة، كــام نــص عليــه: ابــن حجــر، وابــن اجلزري، 

والسيوطي.

فــإن كان املقــروء غــري متعلــق بــام بعــده، وجتيــزه العربيــة، وليســت القــراءة ألجــل أخــذ الروايــة، 

بــل ملجــرد القــراءة والتــالوة - ولــو يف الصــالة –)5(، فالقــول الصــواب فيــه - إن شــاء اهلل - أنــه ال 

)1(  مل أجــده عنــد ســعيد بــن منصــور يف ســننه، وأخرجــه أبــو عبيــد يف فضائــل القــرآن بســنده عــن زيــد بــن ثابــت، )ص361( بلفــظ: 
"اْلِقــَراَءُة ُســنٌَّة"، وكذلــك ابــن جماهــد يف الســبعة عــن زيــد وغــِيه أيضــا )ص49(، بألفــاظ متقاربــة.

ــه مصنفــات  ــه، شــيخ اإلســالم، ل ــو بكــر البيهقــي، احلافــظ العالمــة، الثبــت، الفقي )2(  أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى، أب
كثــرية، تــويف ســنة )485هـــ(. انظــر: ســي أعــالم النبــالء، )163/18(.

)3(  انظر: احلاوي للفتاوي، )287/1(.
)4(  مثاله يف الفقرات:)  4- 5- 6، ص21(.
)5(  مثاله يف الفقرات:)  1- 2- 3، ص20(.
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إشــكال فيــه عــى العامــة والعلــامء عــى حــد ســواء، وإن كان معيبــا يف حــق العلــامء مــن جهــة أهنــم 

يعرفــون الطــرق والروايــات، ويميــزون بينهــا، ثــم يلطــون، ال مــن جهــة أنــه حــرام أو مكــروه ألن 

الــكل نــزل مــن عنــد اهلل تعــاىل، كــام يف النــر)1(.

)1(  انظر: النرش يف القراءات العرش، )140/1(.
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A

احلمــد هلل عــى التــامم، وأســأله تعــاىل أن جيعلــه بحثــا نافعــا. وبعــد هــذه اجلولــة الســـريعة يف هــذا 

البحــث، واالطــالع عــى أقــوال األئمــة رمحهــم اهلل تعــاىل؛ خلصــت إىل مــا يــي:

فعــل األئمــة الســابقن لالختيــار مــن املــروي إنــام هــو عمليــة تركيــب، وإن مل يكــن هبــذا - 

املصطلــح.

اختالف العلامء يف حكم الرتكيب.- 

ــابقن -  ــة الس ــراءات األئم ــل ق ــإن ج ــا، ف ــح مطلق ــب ال تص ــى الرتكي ــة ع ــالق احلرم إط

ــم. ــارات هل اختي

اخللط والرتكيب جائزان بالروط املذكورة:- 

ــوم -  ــو الي ــول، وه ــى بالقب ــتفاض املتلق ــر أو املس ــروي املتوات ــن امل ــب م ــون الرتكي أن يك

ــر. ــة الن ــا طيب ــي تضمنته ــر والت ــراءات العشـ الق

عدم التعلق.- 

ــن -  ــد م ــرأ ألح ــه يق ــي أن ــة، وال يدع ــال الرواي ــالوة، ال ح ــراءة والت ــال الق ــون ح وأن يك

ــط. ــار أو يل ــه يت ــن أن ــل يب ــم؛ ب ــرة أو رواهت ــراء الع الق

واحلمــد هلل أوال وآخــرا، وظاهــرا وباطنــا، وصــى اهلل وســلم وبــارك عــى عبــده ورســوله ســيدنا 

حممــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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الفهارس

فهرس األعالم

الصفحةالعلمم

43إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل اجلعربي1

50إبراهيم بن يزيد النخعي2

46أيب بن كعب بن قيس بن عبيد األنصاري3

43أمحد بن أمحد بن بدر الدين الطيبي4

47أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، ابن تيمية5

40أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل بن احلسن الدقاق6

36أمحد بن عي بن أمحد بن خلف ابن الباذش7

49أمحد بن عي بن حممد، ابن حجر8

44أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين9

38أمحد بن حممد بن محيد أبو جعفر البغدادي، الفيل10

32أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد، أبو بكر11

40إدريس بن عبد الكريم احلداد12

28احلسن بن عي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز األهوازي13

24حفص بن سليامن بن املغرية، الكويف14
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33محزة بن حبيب بن عامرة بن إسامعيل، الكويف15

33خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف األسدي16

38زرعان بن أمحد بن عيسى أبو احلسن الطحان17

27زيد بن ثابت بن الّضحاك، األنصارّي اخلزرجّي18

34سليم بن عيسى بن سليم19

38سليامن بن داود، أبو الربيع الزهراين20

39سليامن بن مهران األعمش21

39شعبة بن عياش بن سامل، أبو بكر الكويف22

38صالح بن حممد أبو شعيب القواس23

34عاصم بن هبدلة أيب النَّجود، الكويف24

51عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد، السيوطي25

35عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن، أبو الفضل26

47عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن، أبو شامة27

44عبد العزيز بن حممد عي عيون السود28

45عبد الفتاح بن السيد عجمي املرصفي29

39عبد اهلل بن أمحد ابن ذكوان30

38عبد اهلل بن عامر اليحصبي، الدمشقي31
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34عبد اهلل بن عي بن أمحد بن عبد اهلل، سبط اخلياط32

37عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب33

34عبد اهلل بن كثري بن املطلب، املكي34

50عبد اهلل بن مسعود اهلذيل35

28عبد الواحد بن احلسن بن أمحد بن عثامن بن شيطا36

37
ــر  ــو طاه ــم أب ــن أيب هاش ــد ب ــن حمم ــر ب ــن عم ــد ب ــد الواح عب

ــدادي البغ

32

37عبيد بن الصباح بن أيب رشيح38

36عثامن بن سعيد املري، ورش39

28عثامن بن سعيد، أبو عمرو الداين40

48عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن، ابن الصالح41

47عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس، ابن احلاجب42

37عطية بن سعد بن جنادة العويف الكويف43

44
عــي بــن أمحــد بــن عمــر بــن حفــص بــن عبــد اهلل أبــو احلســن 

احلاممــي

40

45
عــّي بــن محــزة بــن عبــد اهلل بــن عثــامن، أبــو احلســن الكســائي 

الكــويف

34
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44عي بن حممد بن حسن الضباع46

51عي بن حممد بن سامل، الصفاقي47

42عي بن حممد بن عبد الصمد، السخاوي48

37عمرو بن الصباح، أبو حفص49

40عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى، قالون50

37الفضيل بن مرزوق العنزي51

33القاسم بن سالم، أبو عبيد52

33حممد بن أمحد بن أيب بكر شمس الدين القرطبي53

32حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز، الذهبي54

55
حممــد بــن احلســن بــن يعقــوب بــن احلســن بــن احلســن ابــن 

مقســم

32

33حممد بن سعدان الكويف56

45حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري، أبو بكر ابن العريّب57

46حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي58

37حممد بن حممد بن حممد، ابن اجلزري59

43حممد بن حممد بن حممد، أبو القاسم النويري60

44مصطفى بن عبد الرمحن بن حممد اإلزمريي61
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31نافع بن عبد الرمحن ابن أيب نعيم، املدين62

39هارون بن موسى بن رشيك، األخفش63

38هبرية بن حممد التامر64

38هشام بن عامر الدمشقي65

34حييى بن آدم66

48حييى بن رشف بن مري، النووي67

40يزيد بن القعقاع، أبو جعفر املدين68

28يوسف بن عّي بن جبارة، أبو القاسم اهلَُذيل69

37يوسف بن عمرو بن يسار، األزرق70

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D9%8A%D9%84
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االختيــار عنــد القــراء، مفهومــه ومراحلــه وأثــره يف القــراءات، للدكتــور أمــن ابــن إدريــس فالته، . 	

رســالة ماجســتري بجامعة أم القــرى، 1421هـ.

ــم . 	 ــم إبراهي ــاع، حتقيــق: وتقدي إرشــاد املريــد إىل مقصــود القصيــد، لإلمــام عــي بــن حممــد الضب

عطــوة عــوض، رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــي البــايب احللبــي وأوالده - مــر، ط1، 1404هـــ 

- 1974م.

الكنــز يف القــراءات العــرش، لإلمــام أيب حممــد، عبــد اهلل بــن عبــد املؤمــن بــن الوجيــه الواســطّي، . 	

حتقيــق: د. خالــد املشــهداين، مكتبــة الثقافــة الدينيــة - القاهــرة، ط1، 1425 هـــ - 2004 م.

اإلقنــاع يف القــراءات الســبع، لإلمــام أيب جعفــر أمحــد بــن عــي بــن أمحــد األنصــاري ابــن البــاذش، . 	

حتقيــق: د. عبــد املجيــد قطامش، جامعــة أم القــرى، مكة املكرمــة، ط2، 1422هـــ - 2001م.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لإلمــام الســيد حممــد مرتــى احلســيني الزبيــدي، حتقيــق: . 	

عبــد الســتار أمحــد فــراج، مطبعــة حكومــة الكويــت، 1385هـــ - 1965م.

التبيــان يف آداب محلــة القــرآن، لإلمــام أيب زكريــا حييــى بــن رشف النــووي، حققــه وعلــق عليــه: . 	

حممــد احلجــار، دار ابــن حــزم - بــريوت، ط4، 1417هـــ - 1996م.

التنويــر فيــا زاده النــرش عــى احلــرز والتيســي لألئمــة الســبعة البــدور، لإلمــام شــهاب الديــن أمحد . 	

بــن أمحــد الطيبــي، دراســة وحتقيــق: ورشح عبــد العزيــز بــن ســليامن املزينــي،  رســالة ماجســتري 

باجلامعــة اإلســالمية، 1426هـ-1427هـ.

التيســي يف القــراءات الســبع، لإلمــام أيب عمــرو عثــامن بــن ســعيد الــداين، حتقيــق: الدكتــور حاتــم . 	

بــن صالــح الضامــن، مكتبة الرشــد - الريــاض، ط1، 1432هـــ - 2011م.
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جامــع البيــان يف القــراءات الســبع، لإلمــام أيب عمــرو عثــامن بــن ســعيد الــداين، حتقيــق: د. عبــد . 	

ــة  ــدي، كلي ــد الغام ــر، ود. خال ــامي عم ــق، ود. س ــد توفي ــة حمم ــان، ود. طلح ــن الطح املهيم

ـ - 2007م. ــارقة، ط1، 1428هــ ــارقة - الش ــة الش ــي بجامع ــث العلم ــا والبح ــات العلي الدراس

اجلامــع الصحيــح املســند مــن حديــث رســول اهلل  وســننه وأيامــه، لإلمــام أيب عبــد . 		

اهلل حممــد بــن إســامعيل البخــاري، حتقيــق: الشــيخ حمــب الديــن اخلطيــب، املكتبــة الســلفية - 

القاهــرة، ط1، 1400هـ.

ــة . 		 ــابوري، مكتب ــريي النيس ــلم القش ــن مس ــاج ب ــن احلج ــلم ب ــام مس ــح، لإلم ــع الصحي اجلام

ــاض، 1422هـــ - 2001م. ــد - الري الرش

ُ ملــا تضمنــه مــن الســنِة وآِي الفرقــاِن، لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد . 		 اجلامــُع ألحــكاِم القــرآِن واملبــنيِّ

ــد اهلل الرتكــي، مؤسســة الرســالة - بــريوت،  بــن أمحــد بــن أيب بكــر القرطبــي، حتقيــق: د. عب

ط1، 1427هـ - 2006م.

مجــال القــراء وكــال اإلقــراء، لإلمــام أيب احلســن عــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد الســخاوي، . 		

حتقيــق: د. عــي حســن البــواب، مكتبــة الــرتاث - مكــة املكرمــة، 1408هـــ - 1987م.

ــه . 		 ــيوطي، ضبط ــر الس ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــن عب ــالل الدي ــام ج ــاوي، لإلم ــاوي للفت احل

وصححــه: عبــد اللطيــف حســن عبــد الرمحــن، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1421هـ 

2000م.  -

الــروض املنــي يف أوجــه الكتــاب املني، لإلمــام حممد املتــويل )ت: 1313هـــ(، حتقيــق ومراجعة: . 		

حممــد إبراهيم ســامل، املكتبــة األزهرية للــرتاث - القاهــرة، 2006م.

ــن . 		 ــد ب ــن حمم ــد ب ــم حمم ــام أيب القاس ــة، لإلم ــالث املروي ــراءات الث ــة يف الق ــدرة املضي رشح ال

حممــد النويــري، حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: عبــد الرافــع بــن رضــوان بــن عــي الرقــاوي، 
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مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط1، 1424هـــ - 2003م.

ــاع، . 		 ــد الضب ــن حمم ــي ب ــام ع ــص، لإلم ــن حف ــا ع ــف فيه ــات املختل ــص يف الكل ــح الن رصي

ــر. ــي وأوالده - م ــايب احللب ــي الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب رشك

الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع، لإلمــام شــمس الديــن أيب اخلــري حممــد بــن عبــد الرمحــن . 		

بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن عثــامن بــن حممــد الســخاوي، منشــورات دار مكتبــة احليــاة - بــريوت.

ــد . 		 ــق: د. أمح ــي، حتقي ــامن الذهب ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــام أيب عب ــراء، لإلم ــات الق طبق

ــاض، ط1، 1418هـــ - 1997م. ــالمية - الري ــات اإلس ــل للدراس ــك فيص ــز املل ــان، مرك خ

عارضــة األحــوذي بــرشح صحيــح الرتمــذي، لإلمــام أيب بكــر ابــن العــريب املالكــي، دار الكتب . 		

ــة - بريوت. العلمي

عمــدة العرفــان يف حتريــر أوجــه القــرآن، لإلمــام مصطفــى بــن عبــد الرمحــن األزمــريي، مكتبــة . 		

اجلنــدي - مــر.

ــور . 		 ــق: الدكت ــريواين، حتقي ــقانيص الق ــد الش ــن أمح ــد ب ــيخ أمح ــني، للش ــني واملقرئ ــدة القارئ عم

ــن حــزم - بــريوت، ط1، 1429هـــ - 2008م. ــرزاق بــرور، دار اب ــد ال عب

ــق: . 		 ــري، حتقي ــد املعاف ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــر حمم ــام أيب بك ــم، لإلم ــن القواص ــم م العواص

ــرة. ــرتاث - القاه ــة دار ال ــي، مكتب ــامر الطالب د.ع

غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء: لإلمــام أيب اخلــري حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري، . 		

ُعنِــَي بنــره املســترق ج.برجســرتارس، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط3، 1402هـــ.

ــوري . 		 ــد الن ــن حمم ــامل ب ــن س ــي ب ــن ع ــام أيب احلس ــبع: لإلم ــراءات الس ــع يف الق ــث النف غي

ــرى،  ــة أم الق ــوراه بجامع ــالة دكت ــراين، رس ــرم اهلل الزه ــن غ ــامل ب ــق: د. س ــي، حتقي الصفاق

1426هـ.
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فتــاوى ابــن الصــالح يف التفســي واحلديــث واألصــول والفقــه، لإلمــام أيب عمــرو بــن الصالح، . 		

خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: ســعيد بــن حممــد الســناري، دار احلديــث - القاهــرة، 1428هـــ 

- 2007م.

ــور . 		 ــف، دار ن ــى الري ــن موس ــد ب ــق: د. حمم ــع وحتقي ــم، مج ــرآن الكري ــة بالق ــاوى املتعلق الفت

ــدة، ط1، 1427هـــ - 2006م. ــات - ج املكتب

ــقالين، دار . 		 ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــام أمح ــاري، لإلم ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب فت

ــاض، ط1، 1421هـــ - 2000م. ــالم - الري الس

ــادي . 		 ــد اهل ــن حمم ــم ب ــد احللي ــا، لعب ــا، أحكامه ــا، حجيته ــا، ثبوهت ــة: تارخيه ــراءات القرآني الق

ــريوت، ط1، 1999م. ــالمي - ب ــرب اإلس ــة، دار الغ قاب
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Synthetic Constructions in the Qur’anic readings 

(Meaning, Development and Ruling)

Dr. Ali bin AbdulQadir bin Sheikh Ali Sait

Research Topic:

Definition of Synthetic constructions in Qiraa’at (Qur’anic readings) and 
Explanation of the Views of Scholars on it.

Research Objectives:

1- Definition of synthetic constructions literally and technically, its syn-
onyms according to scholars who specialize in it, relationship between it and 
selection and examples.

2- Views of scholars concerning synthetic construction and explanation of 
the most authentic view.

Research Problem:

Finding out the correctness or otherwise of synthetic construction by pre-
senting its definition and the views of scholars on it.

Research findings:

The selected view on the matter is the permissibility of synthetic construc-
tion based on the perspectives and science of recitation except in the case of 
transmission and what is not permissible in Arabic language.

Keywords:

Synthetic construction – Qur’anic readings
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