
 ةـــمقدم
إّن احلمَد هلل حنَمُده وَنسَتعيُنه وَنستغِفرُه ، ونعوُذ باهلِل ِمـ  رـروِ  فنُفِسـنا وِمـ  اـّيأاِم فنما،ِنـا ، وا، ـ ُ  

 .صحبهايِِّدنا حمّمٍد ونلى آ،ه و  وا،س ُم نلى فررِف املرَالنَي وَخرِي ا،ّنِبّينَي ،
يسـر اـا قـراء  بتابـه  ،نلـى املسـلمني مـ  اهلل ععـاىفإن نلم قراءام ا،قرآن ا،كرمي نعمـة نممـى  فّما بعدُ 

وفهمه نلى قبائل ا،عرب، وحفظ اا اهلل ععاى هلجاهتم وف احتهم، وزاد اا بتابه وضوًحا ومجاال، ورغل 
ليمهـــا، وبــان مـــنهم و فــهب اـــا د  ــاهتم، فعنـــوا بنقلهــا وحفمهــا وعع ،اــا فوقــام ا،علمـــاء وا،قــراء نـــ  ا،لغــو

نـ  لوه منـه حـال ال يقـهب اخـت ف بـني املسـلمني، وبعـا اهلل ععـاى مـنهم فئمـة ينفـون نق  هابذ  فصلوا ما
، وبـان مـ  هـ الء اةئمـة احلـافظ ابـ  حتريف ا،غا،ني وانتحال املبطلـني وعوويـل اهـاهلني هذا ا،علم ا،شريف

 ،وهذبـه ،اهز ي ا،ذي  عله اهلل حجة يف نقل بتابـه وا،قـراءام ا،ـق يقـرف اـا، فجمـهب منهـا فصـ  مـا و ـد
ا،ـذي نممـه بعـد ذ،ـك يف منمومـة ايبـة ا،نشـر  يسره ،لطا،بني، وذ،ك يف بتابه ا،نشـر يف ا،قـراءام ا،عشـرو 

يف ا،قراءام ا،عشر، مث قام باإلقراء مبضمنها وبذل  هده ووقته ،ذ،ك، فتلقى نلماء اةمة بتابـه بـا،قبول، 
ا،تحريـرام ،ضـبم مـا فقـرف بـه ابـ  اهـز ي، وا تهدوا يف خدمته با،تآ،يف ا،نافعة، وم  هـذه ا،تـآ،يف بتـ  

مـ  فههـا بتـاب ا،نشـر وبتـاب منجـد يف بتبـه ا،ـق وقد فصل اب  اهز ي فصوال يف علقي ا،قـراءام ونقلهـا 
إى ما فاهتم  املقرئني، فمضى مجهو  ا،قراء نلى ما فصله، وخرج بعضهم نلى ذ،ك فنبهوا فانتبه معممهم

 :ذبره يف ا،نشر يف قو،هم  ذ،ك، وبان م  فهم ما فصله ما 

ــَنِة وَ  ٍَ َوَخطَــوَ ا،اَقــا َِو ِاَــا يف ا،س  ــبَـعا َِئَمــِة عـَراِبيــَ  ا،اِقــرَاَءاِم بـَعاِضــَها ِب َُ اةا ــ ــهَب بـَعا ــاَل  َو،ِــَذِ،َك َمَن ا،اَفــراِ،، ََق
اِوي  يف ِبَتابِــِه مَجَــاِل ا،ا  ََ َســِ  َنِلــي  باــُ  حُمََمــٍد ا،َســ َمــاُم فَبُــو احلَا ٍَ اإلاِ ُقــرَاِء: َوَخلاــُم َهــِذِه ا،اِقــرَاَءاِم بـَعاِضــَها بِــبَـعا

َتـــَدفَ ا،اَقـــا ِ  َيـــاِن: َوِإَذا ابـا ـــُر ا،اَعَ َمـــُة فَبُـــو زََبرِيَـــا ا،نَــــَوِوي  يف ِبَتابِـــِه ا،تِّبـا َبـا ٍ  ِمـــَ  َخطَـــو). ََوقَـــاَل  احلا َا ُو ِبِقـــرَاَءِ  َرـــ
َعِة فـَيَـناَبغِـــي َفنا اَل يـَـــزَاَل َنلَـــ ـــرَفَ ا،َســبـا ، فَـــِإَذا انـاَقَضـــى ا اعَِبااُـــُه فـَلَـــُه َفنا يـَقا (ْ ى عِلاـــَك ا،اِقـــرَاَءِ  َمـــا َداَم ،ِلاَكـــَ ِم ا اعِبَـــا

ـــــــــــــــِ . ِل ـــــــــــــــرَاَءِ  يف َذ،ِـــــــــــــــَك ا،اَمجا ـــــــــــــــَك ا،اِق ـــــــــــــــى عِلا َواَى َدَواُمـــــــــــــــُه َنَل َعِة َواةا  ِبِقـــــــــــــــرَاَءِ  آَخـــــــــــــــَر ِمـــــــــــــــَ  ا،َســـــــــــــــبـا
عاــَ ِي : َقـُلاــُ(  : َوَهــَذا َمعاــَ  َمــا ذََبــَرُه  ــَحاَ  اهَا ــَتاُذ فَبُــو ِإاا ُاا َِ يف فـََتاِويــِه. َوقَــاَل اةا ــرِو بـاـُ  ا،َ ــَ  فَبُــو َنما

َخِر َوِإاَل ُبـــــــــــــــــــــرَِه. ِ ِإنا عـََعلَـــــــــــــــــــــَ  َفَحـــــــــــــــــــــُدُهَا بِـــــــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــــــنيا  َوا،تَـراِبيـــــــــــــــــــــُ   ُاَتِنـــــــــــــــــــــهب) يف َبِلَمـــــــــــــــــــــٍة َويف َبِلَمتَـ
َِئَمــــ 1َقـُلاــــُ(  ــــُر اةا ُـَ حُمََقًقــــا، َوا،َ ــــَواُب ِنناــــَدنَا يف َذ،ِــــَك  ِة ُمطاَلًقــــا َوَ َعــــَل َخطَــــوَ َمــــانِِعي َذ،ِــــكَ : َوَفَ اَزَهــــا َفبا

ِ ُمتَـَرعِـّ  ــَدن ا،اِقــرَاَءعـَنيا ــِم ِإَى َاــَواِء ا،َســِبيِل، فـَنَـُقــوُل: ِإنا َبانَــ(ا ِإحا ِ ــيُل َوا،اُعــُدوُل بِا،تَـَوا  ــَرن ا،تَـفا ُخا َبــًة َنَلــى اةا
ــِ  آِخـًذا فَـا،اَمناهُب ِمـ ا ذَ  ـرَفُ فـَتَـَلَقــى آَدُم ِمـ ا َ بِـِّه َبِلَمــاٍم بِـا،رَفاهِب ِفيِهَمـا، َفوا بِا،َن ا َ فاــهَب ،ِــَك َمناـهُب حَتاـرمٍِي، َبَمــ ا يـَقا

ــِديِد َمــهَب ا،رَفاــهِب، َفوا  آَدَم ِمـ ا قِــرَاَءِ  َرــرياِ اباــِ  َبُِــرٍي َوَ فاــهَب َبِلَمــاٍم ِمــ ا قِـرَاَءِ  اباــِ  َبُِــرٍي، َوحَناــَو وََبَفَلَهــا زََبرِيَــا بِا،َتشا
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ُهُه ِ َا يـُرََبُ  مبَا اَل ُتُِيزُه ا،اَعَربَِيُة َواَل َيِ    يف ا ِ  َذِ،َك، َوحَناِو َفَخَذ ِميَُاَقُكما َوِربـا ،ل غَـِة، َوفََمـا َمـا  َا َيُكـ ا  َنكا
َ َمَقاِم ا،رَِّوايَـ ُـوُز فَياًضـا ِمـ ا َبَذِ،َك فَِإنَا نـَُفرُِّ  ِفيِه بـَنيا ََ َِهـا، فَـِإنا قـَـرَفَ بِـَذِ،َك َنلَـى َاـِبيِل ا،رَِّوايَـِة، فَِإنَـُه اَل  ِة َوَرريا

ـــِل، بَــلا  ــِل ا،دِّ َايَــِة، َوِإنا  َا َيُكـــ ا َنلَــى َاــِبيِل ا،نَـقا  َنلَــى َاـــِبيِل َحياــُا ِإنَــُه َبـــِذب) يف ا،رَِّوايَــِة َوَعالِــيم) َنلَـــى فَها
ـــُه َنَلـــى فَِئَمـــِة اا،اِقـــرَاَءِ   ـــا نَِعيُب ،اِقـــرَاَءاِم َوا،ـــتَِّ َوِ ، فَِإنَـــُه َ ـــائِز) َصـــِحي ) َمَقُبـــول) اَل َمناـــهَب ِمناـــُه َواَل َحماـــَر، َوِإنا ُبَن

ِه َفَن َذ،ِـَك  ِه َعَساِوي ا،اُعَلَماِء بِا،اَعَوامِّ اَل ِم ا َو ا ِتَ ِف ا،رَِّوايَاِم ِم ا َو ا ـُروه) َفوا َحـرَام)، ِإذا ُبـل  ا،اَعا ِِفنَي بِاخا َمكا
وِي َُمــِة، َوعـَها َِمــنُي َنَلــى قـَلاــِ  َاــيِِّد ا،اُمراَاــِلنَي َعاِفيًفــا َنــِ  اةا َُ اةا ــِل َهــِذِه ِمــ ا ِنناــِد ا،َلــِه نـَــَزَل بِــِه ا،ــر و ًنــا َنَلــى فَها

َنا َنَلياِهما ِقرَاَءَ  ُبلِّ  َِوايٍَة َنلَـ ى ِحـَدٍ  َ،َشـَ  َنلَـياِهما َياِييـُز ا،اِقـرَاَءِ  ا،اَواِحـَدِ  َوانـاَعَكـَ  ا،اَمقاُ ـوُد ا،اِمَلِة، فـََلوا َفواَ بـا
ِليـــِف، َوقَـــدا ُ وِّينَــا يف ا،اُمعاَجـــِم ا،اَكبِـــرِي ،ِلطَبَــــرَاِ ِّ ِبَســـ ـــُهوَ،ِة ِإَى ا،َتكا ِفيـــِف َوَنـــاَد بِا،س  َا َنٍد َصـــِحيٍ  َنـــ ا ِمــَ  ا،َت

ِعيِّ  ََ ، َوَ،ِكـ ا َفنا يـُلاِحُقـوا  ِإبـارَاِهيَم ا،َن ٍَ ـرَفَ بـَعاَضـُه يف بـَعاـ طَـوُ َفنا يـَقا ـُعوٍد: َ،َـياَ  اأَا قَاَل: قَاَل َنباـُد ا،لَـِه بـاُ  َمسا
 . 1ِبِه َما ،َياَ  ِمناُه 

فإذا ثبت( ا،قراء  والم( م  ا،لح  ا،لغوي فو نسبتها مل    يقـل اـا فـ  يقـال هلـا إأـا خطـو فو باالـة، 
 مل   واها ن  ريخ معني فو م  اختا ها م   وايته ن  ريوخ متعددي . بل عنس 

 املبـا    ا،علـمهـذا وم  ف ل عوضي  هذه املعا  فقد بتب( هذا ا،بحا ،تجتمـهب بلمـة املسـلمني يف علقـي 
وععليمه، وفاول اهلل ععاى فن يوف  ا،قائمني نلى خدمة بتابه يف مجيهب فحناء ا،بسـيطة إى مـا هبـه ويرضـاه 

 .  وععاى م  ععلم  بتابه وععليمه نلى ا،و ه ا،ذي فنز،ه به ابحانه
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 فهبة ا،بحا:
" وعوضـي  اةمُلـة هلـا ضـرو ي ،توضـي  احلا ـة ا،قراءام ا،قرآنية حتريراما،فهم ا،دقي  ملع  بلمة " يعت 

يف  ا ــا َعلــه مضــطربً  ؛اا،قــراء يف ن ــرنا متمســك اــا نلــى رــري ب ــري  مبعناهــبُــريًا مــ  ةن   ؛، ،تــزام اــا
، وفقل م  ذ،ك م  يفهم معناها منكر هلا مينعها ويبا،غ يف ذ،كا،قراء م   قليلا،عمل اا وا،دفاع ننها، و 

 .فيعطيها حقها دون إفراْ وال عفريمنلى ا،و ه ا، حي  
 مطا،  ا،بحا:
  إى املطا،  ا،تا،ية:  الب  اهز يطيبة ا،يف ايا  ا،نشر و  يف ا،قراءام َا،تحريراموقد قسم( حبُي 

 .تعريف التحريرات األول: طلبالم
 .(ات )نشأة علم ضبط رواية القراءاترد التاريخي لنقل القرآن والقراءــــالمطلب الثاني:الس

)أثــر النشــر بــي ضــبط  التحريــرات لبــل وتعــف تــألاف شتــان النشــر  تــ  ال ــ ر الثالــ : ب طلــمال
 .القراءات(

هب ات  ال ـ ر  بـي ا يتاـار وزـااخ الخـروا عـ  الطـرن  المسـنفة بـي تحرير مذ الراتع:ب طلمال
 .صفر الكتب

 .تحريرات الشاطباة تعف ات  ال  ر  الخامس: طلبمال
 .القراءات العشر الكبرى  ل لفهم مصطلحـــمفي السادس: طلبمال
 .تعف ات  ال  ر  هامفارستحريرات الطابة و  الساتع: طلبمال

 .بي التعامل مع مفارس تحريرات الطابةالمطلب الثام : ا يتاار 
 .عفم األيذ تالظ  بي التحريرات  ايتاار تعلال  المطلب التاسع:

 ثم يتمت البح  تذشر أهم النتائج التي يرزت ته ووضعتها بي نقاط.
وأســأل ات تعــال  أن ينفــع تعملــي هــذا المســلما ل وأن ي مــع شلمــتهم علــ  الحــ  المبــا ل وآيــر 

 رن العـــالما  والصــلة والســـلم علـــ  أوـــرآ المرســلا  وعلـــ  آلـــه وصـــحبه دعاانــا أن الحمـــف ت
 أزمعا .

 



 
  المطلب األول:

 :تعريف التحريرات
 ا،تعريف ،غة:

     حترير ا،كتابة إقامة حروفها وإص َ ا،سقم.
 .1خلم  فيه وال اقم وال حموفي: وحترير احلساب إثباعه مستويا ال رلا َ

 .ة ،ن ٍّ مبا يف ذ،ك دمج نناصر موثوقّية م  م اد  خمتلفةرير نّ  : مرا عة) نقديَ حت
َلَحُه َوَحَسَ  َخطَُه ، و   .2َ َوَدهُ و َحَرَ  ا،ِكتاَب : َفصا
 ا،تعريف اصط ًحا: 

هذه ا،كلمة َا،تحريرام  يق د اا يف في نلم مـ  ا،علـوم ضـبم املسـائل ا،علميـة يف هـذا ا،علـم،     
ري  يف نلــم   ــال ا،كتــ  ا،ســتة َحتريــر عقريــ  ا،تهــذي  ،لحــافظ ابــ  ومــ  ذ،ــك مــا ف،فــه بعــَ املتــوخ

 حجر  ، فما ا،ذي فختا ه ععريفاً ،لتحريرام يف نلم ا،قراءام فهو:
"اال تهاد با،بحـا وا،تحـري ،وضـهب عقييـدام ملـا فالقـه فصـحاب امل ،فـام مـ  فو ـه ،لقـراء وا،ـروا ،  

 .م ،فيها  ا  ووا" 3ختيا ابًقا الو  وذ،ك ابقاً ،لطر  ا،ق فاندم منها هذه امل ،فام،
 .4وبعبا   فبسم م  ذ،ك فا،تحريرام هي "منهب فو ه ،لقراء  يفيد ظاهر فحد امل ،فام  وازها" 

ك ، وبـذ،روايـة حفـ  ا،سـك( قبـل اهلمـز  ـ فوبمُال ،ذ،ك : فقد نزا اإلمـام ابـ  اهـز ي ،     
 ـواز ا،ســك( حلفـ  نلـى ق ـر املـد املنف ــل،  ، فيفيـد إاـ   ا،طيبـةنـزا ،ـه ق ـر املـد املنف ـل  ــ ف

َا ن  حف  إال عواـم املـد و  يرو نبيد ب  ا، ب5،ك  ا،سك( ن  حف  م  اري  نبيد ب  ا، بَا
و  يرو نمرو ن  حف  ا،سـك(؛ فيكـون  6، فما ق ر املنف ل فهو م  اري  نمرو ب  ا، بَااملنف ل

 فقم.ا،تحرير عقييد  واز ا،سك( نلى عوام املد املنف ل 

                                                 
 .حرف احلاء 6،سان ا،عرب ج  1
 .حرف احلاءاملعا  اهامهب معجم  2
 خ.هو عر  ا،قا و ملا  ون ن  ريَه ا،ذي يسند م  اريقه  وايته فو بتابه إى ما قرف به نلى رريه م  ا،شيو  االختيا  3

،قراءام، وهذا وفدخل بعَ ا،قراء يف مع  ا،تحريرام بذ،ك زياد  بعَ اةو ه نلى ما يف امل ،فام إ،زاماً مل ،فها مبا يف ا،كت  ا،ق فخذ منها حروف ا  4َ
فة نلى هذه امل ،فـام، وال ينبغـي فن خيا،ف ما اعف  نليه ا،قراء م   واز االقت ا  نلى بعَ ما  ون ا،قا و اختيا ا منه؛ و،ذا ال نعت  هذه حتريرام بل إضا

مـ  اـر   وبا،سـك( ،ـروي  قبـل اهلمـزا إال اختيا ا منه ، وذ،ك حنو ا،قراء  بغنة ا، م وا،راء ،شـعبة عنس  هذه ا،زيادام ،تلك امل ،فام، بما فأا ال علزم فحدً 
 . ا،طيبة

  .1/423َانمر ا،نشر  5
  .1/334َانمر ا،نشر 6



ال  ونليه فا،غاية م  ا،تحريرام هو ضبم اةو ه ا،ق عنس  إى ا،قراء وا،روا  وفصحاب ا،طـر ، بـي
 ينس  و ه مل    يقرف به.



 الثاني: المطلب
 لنقل القرآن والقراءات )نشأة علم ضبط رواية القراءات(: رد التاريخيــــالس

بــدف منــذ زمــ   اــول اهلل ـ صــلى اهلل نليــه إن نلــم ضــبم قــراءام ا،قــرآن نموًمــا  :نســتطيهب فن نقــول
والم ـ ، وذ،ك فن بل واحد م  ا، حابة بان يتحـرن ضـبم مـا قـرف بـه نلـى  اـول اهلل ـ صـلى اهلل نليـه 

يقـول: تعـ( هشـام بـ   فنـه قـال: تعـ( نمـر بـ  اأطـاب  وا،قـا   والم ـ ، فع  نبد ا،رمح  ب  نبـدٍ 
ا فقرؤهـا، وبـان  اـول اهلل ـ صـلى اهلل نليـه واـلم ـ فقرفنيهـا، حكيم ب  حزام يقرف او   ا،فرقان نلى رري مـ

وبــدم فن فنجــل نليــه، مث فمهلتــه حــال ان ــرف، مث ،ببتــه بردائــه فجأــ( بــه  اــول اهلل ـ صــلى اهلل نليــه 
فقـرف. «. اقـرف»مث قـال ،ـه: «. ف اـله»والم ـ فقل(: إىن تع( هذا يقرف نلـى رـري مـا فقرفعنيهـا، فقـال ى: 

هكــذا فنز،ــ(، إن ا،قــرآن فنــزل نلــى اــبعة »فقــرفم، فقــال: «. اقــرف»مث قــال ى: «. نز،ــ(هكــذا ف»قــال: 
 . 1َ«فحرف فاقرءوا منه ما عيسر

ـ صلى اهلل نليـه واـلم ـ   فقد حرص فهل ا،قرآن  نلى ضبم ا،قرآن ن  ريوخهم عنفيًذا ةمر ا،راول
 ،فن يقــرف بــل   ــل) مــنكم بمــا نلــمفن  اــول اهلل ـ صــلى اهلل نليــه واــلم ـ يــومربم : »بمــا  واه نلــي  

 . 2َ واه احلابم واب  حبان  «فقال: فانطلقنا وبل   ل منا يقرف حروفًا ال يَقرؤها صاحُبه
قرؤوا ،ك  قد ااتجاز بعَ ا،قراء ا،تَري فيما  ،فكان بل قا و يتحرن اال،تزام مبا قرفه نلى ريوخه 
بمـا يـرد بُـريًا يف بتـ  ا،قـراءام يف ورـريه،  ا  ، وقد ثب( وقوع االختيا  ن  خلـف ا،بـز 3ريوخهم نلى به

 .، وعلق( اةمة بُريًا م  االختيا ام با،قبول «وقرف خلف يف اختيا ه»قوهلم: 
حال ف،ف( بت  ا،قراءام، فكانوا يلتزمـون مبـا و د  4ع و  ا،قرآن ضبميف  وقد ااتمرم هذه ا،طريقة

قـــرف فـــ ن با،تـــذبر  البـــ  رلبـــون نلـــى فـــ ن  يف ا،كتـــاب ا،ـــذي يقـــرءون منـــه، فيقـــال نلـــى اـــبيل املُـــال:
حال زمان اب  اهز ي حيـا قـرف مبضـم  بتـ  نديـد  نلـى رـيوخه ذبرهـا يف  وبا،تيسري ،لدا  نلى ف ن

 .مقدمة بتابه ا،نشر

                                                 
  .50/  9صحي  ا،بَا ن َ  1َ
 9َ واه ابــ  حبـــان يف صــحيحه يف بتـــاب ا،رقــائ ، بـــاب قـــراء  ا،قــرآن، واحلـــابم يف مســتد به يف بتـــاب ا،تفســـري، وصــححه ا،ـــذه ، وانمــر فـــت  ا،بـــا ن   2َ

 حبديا حس  فو صحي .إال ع حي  احلافظ اب  حجر ،ه؛ فإنه اررْت يف مقدمة ررحه فال يستدل  نليه  ا يفيد،فت  يف ا واك(  ، 26/
دون علقي م   فو مبجرد ا،رفيا،كت   وال َوز فن يوخذ م  ،قرف مبا خيتا ه نلى ريوخ آخري قد م  ررْو االختيا  يف ا،قراء  فن يكون م  خيتا    3َ

 ا،شيوخ قراء  فو تاًنا.

 ."وما   فقرف به ال آخذ به"  وفيها يقول: " 417كي ب  فيب اا،  َر  ملا،تب   4َ

 



)أثــر النشــر بــي ضــبط  تــ  ال ــ ر وتعــف تــألاف شتــان النشــر  التحريــرات لبــل الثالــ :  بطلــمال
 :القراءات(

يف م ـر بتـاب ا،عنـوان ،صن ـا ي ا،ق يقـرف مبضـمنها ا،قـراءام ا،سـبهب    يف ا،قراءام بان م  فرهر ا،كت
ا،ـذي ـ حال ف،ف اإلمام ا،شاا  بتابـه حـرز اةمـا  يف ا،عرا ، وبت  ا،ق نسي وبتاب ابعة اب  جماهد 

 ، وبانـــ( رـــرَو ا،شـــاابية إى  زمـــان ابـــ  اهـــز ي عكتفـــي بتوضـــي ـ  ارـــتهر با،شـــاابية فيمـــا بعـــد ذ،ـــك
ا،قــراءام ا،ــوا د  فيهــا، وال عــذبر  مــ  االاــتد ابام نليهــا يف ا،غا،ــ  إال ااــتد ابام ،غويــة مــ  بعـــَ 
ا،قــراء واملفســري ، وبــذ،ك ال عتعــر، يف ا،غا،ــ  ملســو،ة ا،طــر  واأــروج نليهــا مرانــا  ، ــحة االختيــا  يف 

 ا،قراءام.
نبيــه نلــى اــر  ا،تيســري وا،شــاابية مث مضــى اإلمــام ابــ  اهــز ي نلــى مــنهج مــ  اــبقوه ،كنــه زاد بُــر  ا،ت

واأــروج ننهــا، وا،مــاهر مــ  مذهبــه فن هــذا بــان ،لتنبيــه فقــم نلــى فن هــذه اختيــا ام خــرج اــا ا،ــدا  يف 
ا،تيسري وا،شاا  يف احلرز ن  اـرقهم، وا،ـد،يل نلـى ذ،ـك فنـه  انـى االختيـا  يف ا،قـراءام بـل اختـا  هـو 

 اوذبر فيما يويت.نفسه بما 
إال ةاباب فخـرن مُـل نـدم ن  ار  امل نفني ا،ق ذبروها يف مقدمة بتبهم اأروج اهز ي اب  و  مينهب 

بـــ  ذبـــوان فإنـــه خيتـــا  فن اإلدرـــام ال«  نواـــاو بـــ( »إدرـــام ثبـــوم احلـــرف نـــ  ا،قـــا و فو ا،ـــراوي مُـــل 
 ن  اب  ذبوان.ننده املذبو    ي   

 التحريرات تعف ات  ال  ر 
فن هـذا يقتضـي منـهب ا،و ـه  هماـرق  نـ بعَ امل ـنفني روجخز ي نلى فهم بعَ ا،قراء م  ن  اب  اه

وهـذا ةأـم   يرانـوا اةخـذ باالختيـا  بمـا هـو مـنهج بـل  فيـه، قهيا،ذي خرج فيه م ،ف ا،كتاب ن  ار 
 .بما اوبينه يف املطل  ا،تايل  ا،قراء ومنهم اب  اهز ي نفسه

 



وزـااخ الخـروا عـ  الطـرن  المسـنفة بـي  رتحرير مذهب ات  ال ـ ر  بـي ا يتاـا الراتع: بطلمال
 صفر الكتب:

 واألدلة عل  ذلك شثارة منها ما يلي:
 فوال: 

 إاكان حرف "يرضه" بسو   ا،زمر هلشام بعد ذبره اأ ف يف ذ،ك: بتاب ا،نشر يف قال يف  
  و،ي  ذ،ك بله م  ارقنا. ويف ثبوعه ن  ا،دا و  نندي نمر. و،وال رهرعه ن  هشـام وصـحته يف نفـ

  .308ص  /1جا،نشر َ .اةمر   نذبره اهـ
 فقال يف ا،طيبة:فمهب فن اإلاكان يف هاء "يرضه" هلشام ،ي  م  ارقه اختا ه 

 َيرضه يفي واألف ال . 
 به منذ ذ،ك ا،وق( حال ن رنا هذا. وقرو ،فقرف بهو 

 :316قال يف فت  ا،كرمي 
 م  ا،نشر   يسك  هشام فح                            

 وقال يف رَر ا،بي( يف ا،رو، ا،نضري:
 وفما اإلاكان ن  هشام ف   م  رري ار  ا،نشر اهـ

  .فقو،ه م  ا،نشر في م  ار  ا،نشر
 ثانًيا:

ا،سـك( مـهب فن اريقـه ا،وصـل فقـدم بـني ا،سـو عني فخ  فن ا،تحقي  يف ا،قراء  م  ا،تيسري ،لسواي فيمـا 
 وايــة ابــ  ذبــوان فــوخ  فن ا،تحقيــ  فن عقــرف مــ  ا،تيســري  االختيــا  نلــى مرانــا  ا،طريــ ، وبــذ،ك فعــل يف

 259/ص1جا،نشر َ با،سك( بني ا،سو عني مهب فن اريقه ا،بسملة عقدميا ، ختيا  نلى مرانا  ا،طري .
، 260 . 

 ثا،ًُا:
اري  ا،شاا  ندم ا،نقل وقفا يف حنو " م  ف ر" حلمز  بل هذا ا،وقف   َوزه رـيَه يف ا،طريـ  ا،ـدا  

 رـيخ رــيَه فبــو ا،فــت  فــا ر، ،كـ    يــرده ابــ  اهــز ي وال مــ  بعـده حــال فصــحاب حتريــرام ا،طــر  وال
  . 435/ ص  1املتوخري  ا،نشر َج 

  ابًعا:
 :َيعذب م  يشاء  يف ا،بقر قال يف حرف 



واية ،يجمهب بني ا،ر  ؛و،ك  ملا بان اإلدرام الب  بُري هو ا،ذي نليه اهمهو  فال  اأ ف يف ا،تيسري ،ه 
وهـــو  ـــا خـــرج فيـــه نـــ  ارقـــه وعبعـــه نلـــى ذ،ـــك ا،شـــاا ، وا،و هـــان نـــ  ابـــ  بُـــري  ،ومـــا نليـــه اةبُـــرون

 . 10/ ص 2ا،نشر َج  .صحيحان واهلل فنلم اهـ. فمشى اإلدرام م  ا،شاابية وهو خروج ن  ا،طري 
 خامًسا:

اريـ  اةز   إال فن  قال يف ا،نشر يف حرف " حمياي " بسو   اةنعـام وا،و هـان صـحيحان نـ  و   مـ 
/ 2َج ا،نشر  .اهـ  وايته ن  نافهب باإلاكان واختيا ه ،نفسه ا،فت  بما ن  نليه رري واحد م  فصحابه

 .  172ص 
 فوثب( اأ ف ن  و   يف ايبته وهو َزم فن ا،فت  اختيا  ،و   خرج به ن  ا،طري .

زم بــون حفً ــا   يقــرف با،ضــم نلــى وبــذ،ك فعــل يف فحــرف "ُضــعف" و"ُضــعًفا" يف اــو   ا،ــروم مــهب فنــه  ــ
 . 345/ ص 2َج ناصم 
 اادًاا:

يســتجيز فخــذ فو ًهــا ،ــصز   مــ  ا،ــو يز وهــو ،ــي  مســندا يف اــر  اةز   يف ا،نشــر بــل ا،ــو يز اريقــه 
 . 358/ ص 1َج يون  ب  نبد اةنلى. ا،نشر 

 .زية ،هاهلادي بما يف بتاب ا،ت يويستجيز فخذ فو ها ،صز   م  اإلن ن وا،و يز و 
؛ ةنــه مــ  املعلــوم فنــه   تقيــد مبــا فاــنده يف ا،نشــر عف ــي ً وهــذا فيــه فن منهجــه يف ااــتَراج اةو ــه ال ي

 يسند اإلن ن وا،و يز واهلادي ،صز  .
 اابًعا:

 قال يف ا،نشر يف حريف " َهي( ،ك  يف او   يواف:
ك نــ  اريــ  بتابــه ،تحــري و،ــذ،ك مجــهب ا،شــاا  بــني هــذي  ا،ــو هني نــ  هشــام يف ق ــيدعه فَــرج بــذ،

 . 293/ ص 2َج ا،نشر  ا، واب اهـ
 .فعل ا،شاا  يف اأروج ن  اريقه فمَد
ني فمـري  نلـى أـج مـ  اـبقوه مـ  ا،قـراء يف بتـبهم مـ  اهمـهب بـمضـى ابـ  اهـز ي مما اب  يتضـ  فن ف 

 :فيما فخذوا م  ا،قراءام
 هم.اال،تزام باةحرف ا،ق يف ا،طر  ا،ق فاندوها يف صد  بتب .1
 اةخذ باالختيا  يف بعَ اةحرف. .2

 با،طائر:فكان ما فقرؤوا به ،ه  ناحان  
 ا،طر . .1



 االختيا .  .2



 تحريرات الشاطباة تعف ات  ال  ر : الخامس: طلبمال
هـو منـهب منـه إمنـا بعَ ا،قراء فن ن  ابـ  اهـز ي نلـى اأـروج نلـى ا،طريـ   ذبرم فيما اب  فنه قد فهم
ابــ  اهــز ي يف مــنعهم ،صو ــه ا،ــق نــ  فيهــا يف إى ا ا،طريــ ، وفدن ذ،ــك هلــذا ا،و ــه ا،ــذي يــويت مــ  هــذ
نــ  اريقــه، وا،مــاهر فن هــذا ا،فهــم بــان مــ  فوائــل مــ  ذبــره ا،شــيخ اــلطان  ا،نشــر نلــى خــروج ا،شــاا 

ا،شــــيخ اةفـــرا  وننـــه فخـــذه ا،شـــيخ مـــنهم املشـــا قة فمـــا املغا بـــة فقـــد عـــوثر بـــه  بعـــَوعـــوثر بـــه  ،املزاحـــي
 واالنتماد نلى ما يف ظاهر ا،شاابية. ،نلى خ ف ذ،كفهم مجهو  املغا بة فما ، 1ا، فاقسي

بنــوه نلــى مــا نــ  فيــه ابــ  اهــز ي يف ـ اأــروج نلــى ا،طريــ   :فيـ  عربــوه هلــذه ا،علــة  وي حــظ فن ا،ــذي
ا،نشــر نلــى فنــه خــروج نــ  اريــ  ا،تيســري فو ا،شــاابية، مــهب فن ابــ  اهــز ي عــر  ذبــر فرلــ  مــا خــرج فيــه 

 ــ  يف ن ــرنا ـ في: عفطنــوا إى فن مــا منعــه اا  نــ  اريقــه، وننــدما عفطــ  ،ــذ،ك بعــَ املتــوخري  ا،شــ
اةو،ـون هــو املـذبو  يف ا،نشــر بعبـا   َخــرج نــ  اريقـه  وحنوهــا، وفن ابـ  اهــز ي   يـذبر هــذه ا،عبــا   يف 

يف  ه، مث بــدؤواتعمقــوا يف د ااــة ذ،ــك مــ  ن ــوص ا،نشــر ورــري ففرلــ  مــا خــرج فيــه ا،شــاا  نــ  اريقــه، 
حـال ا،تـزم بعضـهم بـاإلقراء مبـا عوافـ  فيـه ا،شـاابية اةحـرف ا،ـق يف  ،منهب ا،كُري م  اةو ـه مـ  ا،شـاابية

 .ا،تيسري ،لدا  فقم
فلـم ع ــب  ا،شــاابية ننـدهم م ،ًفــا مســتق  بـل فصــب  بعضــهم ي ـدون نــ  حفمهــا، فَـا،فوا مــا مضــ( 

، وهكـذا فدن عـر  ا،قوانـد ا،ـق مضـى نليهـا ا،قـراء    با،قبولنليه اةمو  ،قرون م  علقي هذا ا،نمم املبا
   ،عهود اويلة م  انتماد ا،طر  واالختيا ، وا،تمسك با،طر  فقم إى هذه ا،نتيجة ا،فجة.

 

                                                 

وعوثر باملنهج املشرقي وهو    عنس  ،ه ا،عبا   ا،شهري  "خرج ن  ورريه قرف نلى اةفرا   صاح  بتاب َريا ا،نفهب ، عون  يفام إمام م  فئمة ا،قراء 1
 اريقه ف  يقرف به".



 :القراءات العشر الكبرى  ل لفهم مصطلحـــمفي السادس: طلبمال
،قــراءام ا،عشـر ا، ـغرن؛ وذ،ــك ، واخت فهـا نـ  ا ا،قـراءام ا،عشـر ا،كــ نَفهـم م ــطل   البـد مـ 

 .ا،طيبةحال يسهل نلى ا،قا و فن يفهم مسو،ة ا،تحريرام نلى 
فا،قراءام ا،عشر ا، غرن هي ا،ق عشمل ما عضمنته منمومة ا،شاابية ومنمومة ا،ـد  ، وهـي عشـتمل 

م، و،قد نشري  اريًقا فقبضًعا و ، ونليه فهي عتضم   1َا،قراء ا،عشر  هنلى اري  واحد ،كل  او م   وا
ا تمهب ا،نار نلى ا،شاابية حال نّد بعَ ا،نار فن بل ما   يك  يف ا،شاابية قراء  رـاذ ، بمـا فرـا  

و،ــذ،ك ف،ــف اإلمــام ابــ  اهــز ّي بتابــه َا،نشــر يف ا،قــراءام ا،عشــر ، مث  ، 2َإى ذ،ــك احلــافظ ابــ  اهــز يّ 
 نممه بعد ذ،ك يف ايبة ا،نشر.

 ّي؟فما ا،ذي قام به اإلمام اب  اهز  
،قـــد قـــام اإلمـــام ابـــ  اهـــز ّي باختيـــا  بتـــ  ا،قـــراءام املشـــهو  واملعتمـــد  يف ن ـــره مبـــا يشـــمل بتـــ  

ا،شــاابية، مث قــام بعــد ذ،ــك بتحقيقهــا واختيــا  ا،روايــام نــ  و  ا ا،تيســرياملشــا قة واملغا بــة مبــا يف ذ،ــك بتابــ
 يف ــل يف نممــه املعــروف بـــ ا،قــراء ا،عشــر  منهــا، مث ضــم  ذ،ــك يف بتابــه ا،نشــر، مث نممــه بعــد ذ،ــك، و 

ا نلـى مـا ف ـله انتمـادً  ؛ا،ق و دم يف هذه ا،كتـ  إال قلـيً   يف ا عباْ فحرف ا،قراءام بطرقها «ا،طيبة»
يف بتابــه ا،نشــر ونلــى مــا فقــرف بــه ا بــه، فعلــى اــبيل املُــال فقــد منــهب يف ايبــة ا،نشــر اإلدرــام ا،كبــري ةيب 

 املنف ل فقال:  نمرو ا،ب ري نلى حتقي  اهلمز فو نلى مد
 ............................                  َلِكْ  ِتَاْزِه اْلَهْمِ  َواْلَمفِّ اْمنَـَعا

  يبني ما ميتنهب م  ا تماع هذه ا،قراءام بعضها مهب بعـَ، فلـم يبـني مـًُ   واضهبو،كنه يف فرل  امل
، نلــى َيلهــا ذ،ــك   اــو   اةنــرافيف -اــبحانه وععــاى -هــل َــوز فن نمهــر ا،ُــاء ننــد ا،ــذال يف قو،ــه

و  يبني هل َوز نلى و ه ا،غنة يف ا،ـ م وا،ـراء حلفـ  فن يُقـرف بضـم ا،ضـاد  ،ق ر املنف ل حلف  فم ال
 فقد فال  اأ ف ن  ه الء ا،روا  وا،قراء يف مواضهب بُري . ،يف او   ا،روم فم ال  ضعًفاَم  بلمة 

  :هاوقد انتمد نلى م اد  يف مجعه ،كتابه من
 .ا،كامل وامل بَا واملستنري اخل كت  مُلـ ا،
ـــ   وال َاـــر  مســـند    ي ـــَر بوأـــا مـــ  بتـــاب معـــني ي ـــطل  بعـــَ ا،قـــراء نلـــى عســـميتها ارقـــا فدائيـــة ـ

 . مشاحة يف االصط َ
 ،به وعر  مـ  ا،كتـ  ا،ـق هـي فصـول ا،نشـر بُـريا مـ  احلـروفمنها ما يقرو به ا اب  اهز ي  مث اختا  
، فخـــرن  وفحيانًـــا اةحـــرف بعـــَ  بـــرت ي ـــَر فحيانًـــا و  فهـــو   يلتـــزم بكـــل مـــا يف ا،كتـــ  بُـــري  ال ي ـــَر

 :اةمو  ا،تا،ية ذ،ك ا يدل نلى و وا،طر  ا،ق ااقها، 

                                                 
  لة ا،طر  اثنني ونشري  اريًقا.فت ري مج ،املطوني وا،قطيعي بذ،ك؛  ما ندا  واية رعبة فقد فو د هلا يف ا،تيسري اريقني، و واية إد ي  ن  خلف فله اريقان   1َ
  .1/36ا،نشر َ  2َ



 :عل  تعض ما بي الكتب 1حكم ات  ال  ر  تالخطأأو : 
 :مُل ابه ا،نشرا،ق ب  نليها بتيف ا،كت  و د ا فحرفًا  اب  اهز ي يرد  
و ون ننه ا،ق ر وهو عـر  ا،ف ـل يف ا،بـاب بلـه ا،ـدا و  ننـد مجهـو  ا،عـراقيني ورـريهم ب ـاح   و،ه:ق 

 .2وهو ا، حي  م  اري  زيد ننه ،املستنري وا،تذبا  واهامهب وا،روضة وا،تجريد وا،كفاية ا،ك ن ورريهم
فيمـا قطـهب بـه ابـ  اــوا   وفمـا َوامل عفكـة وامل عفكـام  فـاختلف فيهمــا نـ  قـا،ون. فـرون فبـو نشــيم :وقو،ـه

واحلافظ فبو ا،ع ء وابم اأياْ يف بفايته ورريهم إبدال اهلمز  منهما، وبذا  ون فبو بكر ب  مهـران نـ  
احلس  ب  ا،عبار اهمال ورريه ن  احللوا  وهو اريـ  ا،طـ ي وا،علـوي نـ  فصـحااما نـ  احللـوا  وبـذا 

وبـــه قطـــهب ،ـــه ا،ـــدا  يف املفـــردام. وقـــال يف اهـــامهب  ون ا،شـــحام نـــ  قـــا،ون وهـــو ا، ـــحي  نـــ  احللـــوا  
وبــذ،ك قــرفم يف  وايتــه مــ  اريــ  ابــ  فيب محــاد وابــ  نبــد ا،ــرزا  ورريهــا وبــذ،ك آخــذ.قال وقــال يل فبــو 
ا،فت  ن  قراءعه نلى نبد اهلل ب  احلسني ن  فصحابه ن  احللوا  يعين باهلمز. قال ا،دا  وهـو وهـم ةن 

 .3 بتابه بغري هز انتهىاحللوا  ن  نلى ذ،ك يف
فمــا  ويــ  فــانفرد ننـه فبــو ا،عــز ا،ق نســي مـ  اريــ  ا،قاضــي فيب ا،عــ ء ا،وااـطي نــ  ا،نَــار نــ   :وقو،ـه

ا،تما  ننه با،سك( ا،لطيف دون اك( محـز  ومـ  وافقـه وذ،ـك نلـى مـا بـان مـ  بلمـة وبلمتـني يف رـري 
 رـــاد ا،ســـك( نلــى املمـــدود املنف ـــل. وملـــا املمــدود حســـبما نـــ  نليــه يف ا،كفايـــة. وظـــاهر نبا عــه يف اإل

ا،لبان فوقفته نلى ب م اإل رـاد فقـال هـذا رـيء   نقـرف بـه وال َـوز. مث  قرفم نلى اةاتاذ فيب املعايل ب 
 فيــ( ن ــوص ا،وااــطيني فصــحاب فبــو ا،عــز وفصــحاام نلــى مــا نــ  يف ا،كفايــة. وفخــ   بــه ابــ  ا،لبــان 

 .4 َوز خ فه واهلل فنلمورريه ع و . وهو ا، حي  ا،ذي ال
 هكـم نلـى رـريه باأطـوبا،تـايل  ـا هكـم نليـه با، ـواب فو ا، ـحة و  وقد مجع( م  ا،نشر م  هـذا ا،نـوع

 مُاال. ف بعة وث ثني
وإمنــا فبُــرم مــ  ا،نقــل ننــه ،يتبــني فن ابــ  اهــز ي ال يلتــزم بكــل مــا يف ا،كتــ  ا،ــق اختــا  منهــا ا،نشــر 

 ا وصحيًحا منها فحس .وايبته ،ك  مبا يراه صوابً 
 وم  ذلك: 5  يأيذ تها إ  بي أحاال للالة وتشروطها نص عل  ا نفرادت و  ثانًاا:

                                                 

 .فذبر فن اأطو هنا املق ود به هو نسبة حرف يف ا،قراءام مل    يُب( ننه 1

،نشـر ، وانمـر ا ـوص نليهـا يف ا،شـاابيةواضـهب ا،سـبعة املناملمهب فن بتاب ا،كايف مسـند مـ  اريـ  زيـد وفيـه ا،ف ـل يف  ، 703/ 1ا،نشر يف ا،قراءام ا،عشر َ 2
َ1/371 . 
3

 .  943/ 1ا،نشر يف ا،قراءام ا،عشر َ 

  1/424ا،نشر يف ا،قراءام ا،عشر  َ 4
5

 . 2/235ا،نشر يف ا،قراءام ا،عشر َ انمر 



وانفرد اب  نبيد نلى فيب نلي ا، واف نلى ا،وزان ننه باإلمشام يف املعرف واملنكـر بروايـة خلـف  :قو،ه
 .1ن  محز  يف بل ا،قرآن. وهو ظاهر املبهج ن  اب  اهليُم

 وقو،ه :
وانفرد فا ر ب  فمحد ن  يعقوب بضـم اهلـاء يف ببغـيهم  يف اةنعـام َوحلـيهم  يف اةنـراف، و  يـرو  

 2ذ،ك رريه، وانفرد اب  مهران ن  يعقوب بكسر اهلاء م  َفيديه  وف  له  
 وقو،ه :

ل وانفرد اهلذيل ن  اهلامشي ن  اب  مجاز بعدم ا، لة مطلًقـا بيـف وقعـ( إال فنـه مقيـد مبـا   يكـ  قبـ
 3هز قطهب بما ايويت يف باب ا،نقل

 وقو،ه :
وبقي( اري   ابعة وهي اإلدرام مهب اهلمز  نوع منها نند فئمة ا،قراء    َزها فحد م  احملققـني وقـد 
انفـــرد بـــذبرها اهلـــذيل يف باملـــه فقـــال و مبـــا هـــز وفدرـــم املتحـــر  هكـــذا قرانـــا نلـــى ابـــ  هارـــم نلـــى 

هد نلى فيب ا،زنراء نلى ا،دو ي َقل(  بذا ذبـره اهلـذيل وهـو االنطابي نلى اب  بده  نلى اب  جما
ابــ  هارــم املــذبو  نــ  هــذا االنطــابي؛ ةن ابــ  هارــم املــذبو  فمحــد بــ  نلــي بــ   4وهــم منــه نلــى

هارــم امل ــري يعــرف بتــاج اةئمــة فاــتاذ مشــهو  ضــابم قــرف نليــه وفخــذ ننــه رــري واحــد مــ  اةئمــة  
د اهلل ب  رري  وفيب ا،قاام ب  ا،فحام ورـريهم و  هـك فحـد باةاتاذ فيب نمرو ا،طلمنكي وفيب نب

مــنهم ننــه مـــا حكــاه اهلـــذيل وال ذبــره ف،بتــة ورـــيَه االنطــابي هـــو احلســ  بــ  اـــليمان فاــتاذ مـــاهر 
حافظ فخذ ننه رري واحد م  اةئمة بويب نمرو ا،دا  ومواى اب  احلسني املعدل ا،شريف صاح  

زويين ورـريهم و  يـذبر فحـد مـنهم ذ،ـك ننـه ورـيَه ابـ  بـده  ا،روضة وحممـد بـ  فمحـد بـ  نلـي ا،قـ
هو فبو ا،فت  فمحد ب  نبد ا،عزيز ا،بغدادي إمام متق  مشهو  فحـذ  فصـحاب ابـ  جماهـد فخـذ ننـه 
رــري واحــد مــ  اةئمــة بــويب ا،طيــ  نبــد املــنعم بــ  رلبــون وابنــه فيب احلســ  اــاهر ونبيــد اهلل بــ  نمــر 

 5ا،قيسي ورريهم
 :وقو،ه 
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هر َهزنك بفره  ،كون ا،نون بلها خمفا  نندها ،و فخفاها نلى املَتا  نندهم بما ايويت ،ـواى وفظ 
بني إخفائني. و،و فدرمها ،واى بني إن ،ني وانفرد اأزاني نـ  ا،شـذائي نـ  ابـ  رـنبوذ نـ  ا،قااـم 

ا،سواـي ف،بتـة ب  نبد ا،وا ث ن  ا،دو ي بإدرامه و  يروه فحد ن  ا،دو ي اـواه وال نعلمـه و د نـ  
وإمنا  واه فبو ا،قاام بـ  ا،فحـام نـ  مـدي  نـ  فصـحابه و واه نبـد ا،ـرمح  بـ  واقـد نـ  نبـار ونبـد 

 .1اهلل ب  نمر ا،زهري ن  فيب زيد ب ها ن  فيب نمرو قال ا،دا : واةخذ وا،عمل   فه
 ذلك لاله:ترك تعض ما رو  م  أحرآ القراءات ألنه لاس علاه العملل وم  أمثلة  ثالثًا:

 يف قو،ه ععاى  "ا ب  معنا":
وقــرف ا،بــاقون باإلظهــا  وهــم ابــ  نــامر وفبــو  عفــر وخلــف وو   وخلــف نــ  محــز  و ون بعــَ فهــل 
اةداء اإلظهـا  نــ  يعقـوب بمــا ذبـره يف ا،تــذبر  ويف ا،كامـل فيًضــا عبًعـا البــ  مهـران. وإمنــا و د ذ،ــك 

 .2وبه قرفم وبه آخذم  رري  وايق  وي  و َو وهو ا،ذي نليه ا،عمل 
 ونلى ما اب  ميكننا فن نقر  فمري :

فلـم يوخـذ بكـل مـا يف هـذه ا،كتـ   مروياعـه،اةول: فن اب  اهز ي قد اختا  ا،نشر وايبة ا،نشـر مـ  
 بل مبا خيتا ه منها فلي  ةحد فن يلزمه بكل ما يف هذه ا،كت .م  اةحرف، فو ا،طر  

ا،نشر وا،طيبة وفقرف اا ا به نلى ما حر ه و  يرت  هذا ا،تحريـر ا،ُا : فن اب  اهز ي قد حر  بتابه 
 مل  بعده.

 وما قر عه هنا هو ا، ئ  مبُل اب  اهز ي ،صاباب ا،تا،ية:
 :يف ا،طيبة ظاهر ن ه ةن هذا هوفوال: 

 .وضعف ضعفه اون ا،تحرير .................َحوم ملا فيه مهب ا،تيسري  
 وبذ،ك ن ه يف بتاب ا،نشر:

َثـابَـامِ  ٍر يـُعاَتَمُد َنَلياِه،  َا فَدَعا َن ا َهُ اَلِء ا،ُِـَّقـاِم اةا َحرافًـا ِإاَل ذََبراعُـُه، َواَل  َومَجَعاتـَُها يف ِبَتاٍب يـُراَ هُب إِ،َياِه، َوِافا
َضــ ــَكااًل ِإاَل بـَيَـناتُــُه َوَفوا ــا ِإاَل فَثـاَبت ــُه، َواَل ِإرا ــُه، ُمَنبـًِّهــا ُخلاًف ــُه َوَ عـَباُت ــُه، َواَل ُمَفرَقًــا ِإاَل مَجَعاُت ُت ُتُه، َواَل بَِعيــًدا ِإاَل قـَرَبـا حا

ـعِ  ـِحيِ  َوا،َتضا رِيـِر َوا،َت ا َفـرِد) َوفَـذ ، ُملاَتزًِمـا ،ِلَتحا ُهما َوَرَذ َوَما انـاَفَرَد بِـِه ُمنـا ا يِف َوا،تَــراِ يِ  ُمعاتَـ ًِ َنَلى َما َصَ  َننـا
َ ا،َشـراِ  َوا،اغَـراِب ، ،ِلاُمَتابـََعاِم َوا،َشَواِهِد،  َاِفًعا ِإبـاَهاَم ا،تَـراِبيِ  بِا،اَعزاِو ا،اُمَحَقِ  ِإَى ُبـلِّ َواِحـٍد مَجَـهَب اُرُقًـا  بـَـنيا

رِيرِ  عـاَقاِن َوا،َتحا  .اهـ3فـََرَون ا،اَوا َِد َوا،َ اِدَ  بِا،اَغراِب، َوانـاَفَرَد بِاإلاِ
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 .و،و بان هتاج ،تحريرام م  بعده ،فعل ذ،ك ا،عزو ،لكت  وا،طر  ستون   يةنه  ًيا:ثان
 .ا،كت بعَ ما خيا،ف ما يف  ي وبةنه ثا،ًُا: 
ورــريه  ــ  هرصــون نلــى ضــبم  وايــة ابــ  اهــز ي ونــدم  هــذا فهــم ا،قــراء بعــده مُــل املن ــو يةن  ابًعــا :

 .االاتد ا  نليه
 .،يرتبوا ا،قراء يقرؤون مبا ال َوز وانو   يك   مضوا نلى أجه وم  بعده اب  اهز ي ةن  خامًسا :
 



 تعف ات  ال  ر : هامفارستحريرات الطابة و  الساتع: طلبمال
 تفء تحريرات الطابة:بي مسألة 
منــذ وقــ( عو،يفهــا ونلــى يــد م ،فهــا َ منــهب فو ــه يفيــد ظــاهر ا،طيبــة  وازهــا  حتريــرام ا،طيبــة بــدفم 
ننــدما ف،ــف اإلمــام ابــ  اهــز ي بتابــه ا،نشــر ونممــه يف ايبــة ا،نشــر، قيــد بعــَ اةو ــه حنــو نفســه؛ ةنــه 

 قو،ه:
 إذا ا،تقى خطًا حمربان                    مُ ن  نسان مقا بان
 فدرم  لف ا،دو ي وا،سواي معا    ،ك  بو ه اهلمز واملد امنعا

 مد املنف ل ونلى حتقي  اهلمز املفرد.  فمنهب اإلدرام ا،كبري يف حنو "فيه هدن" ةيب نمرو نلى
 وقو،ه:

 يكون فنا دو،ة ث  يل اختلف  وامنهب مهب ا،تونيا ن ًبا ،و وصف
فمنـهب عونيـا ا،فعـل يكـون نلـى ن ـ  بلمـة "دو،ــة" يف قو،ـه ععـاى "بـي ال يكـون دو،ـة بـني اةرنيــاء 

 منكم" بسو   احلشر م   واية هشام ن  اب  نامر.
، ومــ  ذ،ــك   يف ا،نشــر را،بهــا حتــ( ا،تنبيهــام ا،ــق يــذبرها بعــد بــل بــاببمــا فنــه منــهب فو ًهــا بُــري 

 قو،ه:
 ،وا،سـماء إى ،و ـاء ف لهـم ،ففمنـتم مـ  ،َا،ُا،ُة  ال َوز ن  و   مـ  اريـ  اةز   مـد حنـو َفف،ـد

، ،عـرو  ؛وفويت  ،بما َوز ،ه مـد حنـو َآمنـوا، وإميـان  ،وفو،ياء فو،أك  حا،ة إبدال اهلمز  ا،ُانية حرف مد
 .1وضعف ا،سب  ،تقدمه نلى ا،شْر ،حرف املد باإلبدال

؛ ةأـا ا،تـزام مبـا و د نـ  ابـ  اهـز ي صـاح  نمـم  2َال يلي  بعلماء ا،قـراءام عربهـا ا،تقييداموهذه 
ا،طيبة، وهـي فد  ا،تقييـدام ملـل ا،طيبـة؛ إذ إن ابـ  اهـز ي يعلـم مـا قـد قـرف بـه نلـى رـيوخه، وبـذ،ك مـا 

 به، وقد بان( عقييداعه نلى ث ثة فحناء:خيتا ه فيما يُقرو 
 حيا مينهب فو ًها مُل ما ذبرنا. ،ا،تقييد ا، ري  -ف
ا،تقييد ا،ذي ينسبه ،طر  ا،روا  مُل نسبة ق ر املنف ل هلشام م  اري  احللوا  وإما،ـة "رـاء"  -ب

 .3و" اء" و"زاد" م  اري  ا،دا و  ف  عويت اإلما،ة نلى ا،ق ر الخت ف ا،طر 
 .4ا،تقييد باختيا  امل نفني يف بتبهم ج ـ
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 .انمر حتريرام املن و ي َ     حيا   هب إى قول اب  اهز ي عسليما ،هو   2َ
 ةن هذا بذب ال َوز ررًنا. ،وال نقول إأا وا بة ررنا يومث عا بها إال إذا عضمن( نسبة قراء  ،كتاب فو اري    عرد منه

 .الخت ف ا،طر  حلف  نلى ا،ق رقبل اهلمز   حيا منهب ا،سك( 427/ 1 َ رانمر ا،نش 3
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 مسألة بي نشاء مفارس التحريرات تعف ات  ال  ر :
بان هدف معمم احملر ي  ،لطيبة هو حتري منهج و واية اب  اهز ي نلى فاار فن ا،طيبة اختيـا  منـه  ـا 

ا،ـق فيهـا خـروج  ـه منـهب اةو  ذه م بدفيف ا،كت  وا،طر  ا،ق فاندها ابًقا ملا قرف يه نلى ريوخه ،ك  
نليـه، و،ـي  يف هـذا مشـكلة إذا اب  اهز ي يف فت  باب االاـتد ا  اختيا  وندم االنتداد ب ،ن  ا،طري 

  نليـه، وإمنـا املشـكلة فن هـذا فدن إى سـتد ِ ملـ  يَ  (نسـبالبـ  اهـز ي بـل هـذه االاـتد ابام نس    ع
ا بـه ابـ  اهـز ي يلـزم اةخـذ بـه، وفن مـ  خـا،فو ا،ـق  االاـتد ابام ء فنذهاب بعَ املتـوخري  إى االدنـا

   يوخذ به فلم يقرف ا،طيبة نلى و هها.
 ها:يف اإلقراء  مد اتني وفدن ذ،ك إى و ود

مـا يف فصـول ا،نشـر مـ  ا،كتـ  ا قـر ه و،ـو خـا،ف ذ،ـك مبـ اةخـذو   اب  اهز ي  واية متابعةَمد اة .  1
ا،شيخ نلي املن ـو ي رـيخ  ى  فر هذه املد اةونل ،هذه ا،ن وص تهاد يف فهم االاملسند  فو خا،ف 
، ومــنهج هــذه املد اــة حماو،ــة حتــري مــا فقــرف بــه ابــ  اهــز ي، وفخــذ ذ،ــك مــ  ا،ــن  فو 1ا،قــراء يف اةاــتانة
اةداء، فمـنهجهم املنقـول بـاخـت ف  وفمهب اال تهاد يف حدود قليلة ننـد نـدم ا،ـن   ،اةداء املنقول ننه

ة ابــ  اهــز ي، ويمــ  بعــَ ا،قــراء فن هــذا عقليــد) مــنهم البــ  اهــز ي، يف احلــرص نلــى ضــبم  وايــ 2واضــ 
 .بل اختا  ما خيا،فها ل اا اب  اهز ي يقوا، واب فن هذا ضبم  واية وندم نسبة فقوال ،لطيبة  

 ضبم  واية اب  اهز ي  ما يلي:في: مد اة وفهم  يزام مد اة املن و ي َ
 ي ال يشري إى   ونه إى ا،كت  ا،ق فاند منهـا اإلمـام ابـ  .قلة ا،ر وع إى فصول ا،نشر فاملن و 1

اهز ي ارقه إال قليً   دًّا، و،عل ما وقهب يل مـ  ذ،ـك فن اإلمـام املن ـو ي   ـهب إى بتـاب ا،تجريـد البـ  
ا،فحــام وعيســري ا،ــدا  وا،شــاابية فقــم، ونلــى د ب املن ــو ي اــا  بُــري مــ  احملــر ي  بــامليهي وا،عبيــدي 

 أليجي.وا،طباخ وا
ابـ  اهـز ي اـواء ملـا خيتـا ه مـ  اةو ـه فو ملـا ينقلـه  هنقلـما فجل انتمادهم يف ا،تحريرام قائم نلى  

 مُال:م  باب اهمهب بني ب م اب  اهز ي يف مواضهب خمتلفة ، فتحريراهتم  م  ا،كت  ا،ق انتمدها.

                                                                                                                                                             

،ه اهمهو  با،ياء يف احلا،ني وهو ا،ذي يف ا،كايف وا،تب ر  واهلداية وا،عنوان واهلادي وا،تلَي يني واملفيدج  هبووافقهم هشام يف بيدون نلى اخت ف ننه فقط
يعين م  اريقي احللوا  وا،د وا  مجيعاً ننه وبذ،ك قرف ا،دا  نلى  وا،كامل واملبهج وا،غايتني وا،تذبر  ورريها. وبذا يف ا،تجريد م  قراءعه نلى ا،فا اي

ه وإن بان قد ريَه فيب ا،فت  وفيب احلس  م  اري  احللوا  ننه بما ن  نليه يف  امعه وهو ا،ذي يف ار  ا،تيسري وال ينبغي فن يقرف م  ا،تيسري بسوا
 ا ي يد ذ،ك فنه قال يف املفردام ما ن ه: قرف يعين هشاماً َمث بيدون ف   بياء ثابتة يف ا،وصل حكى فيها خ فاً ننه فإن ذبره ذ،ك نلى ابيل احلكاية. و 

 اهـ يذأإلثبات بهل يؤيذ م  طريقه تغار ما شان ياوإذ شان يأيذ توا،وقف وفيه خ ف ننه وباةول آخذ انتهى 
 َ    انمر حتريرام املن و ي 1

 .فو اةخذ با،م  يف بعَ املسائل يقهب اأطو منهم يف ا،عزو ،لكت قد وإمنا  ،رري مضطرببذ،ك منهجهم و  2



البــ  رــري  وا،تجريــد البــ   ذبــر ابــ  اهــز ي حكــم ا،بــدل ،ــصز   مــ  بتــاب اهلدايــة ،لمهــدوي وا،كــايف
ا،فحام هو اإلرباع وحكم ذام ا،ياء منها ا،فت  ، مث ذبر يف موضهب آخـر فن حكـم املنـون املن ـوب مـ  

  بإَــاب إرــباع ا،بــدل ياحملــر  بعــَ هــذه ا،كتــ  هــو ا،تفَــيم وصــ ً ال وقفــاً ، فمــ  هــذي  ا،ن ــني مجــهب 
  نلى و ه عفَيم املنون املن وب وص ً ال وقفاً وهكذا.

ا،طر  ا،ق فاندها اب  اهز ي االقت ا  نلى  اررتاْ.بذ،ك عتميز مد اة اإلمام املن و ي بعدم 2
عف ــيليًّا مــ  ا،كتــ ، فقــد يوخــذون بو ــه ذبــره ابــ  اهــز ي يف بتــاب فاــنده إاــناًدا نامًّــا دون فن 

 «،ــو يزا»يــذبر اريــ  فحــد ا،ــروا  فو ا،قــراء منــه، فــ  مــانهب ،ــديهم مــ  فخــذ حكــم هلشــام مــ  بتــاب 
البـ  بـاذ ، وذ،ـك انتمـاًدا نلـى فن ابـ   «اإلقنـاع»،صهوازي، فو م  فخذ حكم ،صز   م  بتاب 

 اهز ي قد فاند هذه ا،كت  إمجااًل يف مقدمة بتابه وإن   يسند ارقًا خاصة منها.
 .،نشروقد اا  نلى ذ،ك ا،نهج فرل  احملر ي  فكانوا ال خير ون يف ا،غا،  نما ذبره اب  اهز ي يف ا

ا عواــهب فيمــمث  ،2ونلــى  فاــها ا،شــيخ يواــف ففنــدي زاده 1 نلــى ابــ  اهــز ي االاــتد ا َ. مد اــة  2
املتــويل وفعبــاع ا،شــيخ املتــويل، وهــي مد اــة عــرج نلــى مــا يف ا،شــيخ ا،شــيخ اةزمــريي و  هــذه املد اــة هعــقر  

،كتـ  ا،ـق اا يف ملـ إمـا ملتـابعتهمو  ،إمـا ،قانـد  ا عووهـا ا، ف  عوخـذ بـبعَ اةو ـه مـ  ا،طيبـةا،طيبة اختيا ً 
هي فصول ا،نشر، فمُال ما عربـوا بـه فو ًهـا ،قانـد  قعـدوها مـا ذبـره ا،شـيخ يواـف ففنـدي زاده مـ  عـر   

وإن بانـ( فرت  ،ذ،ك بعَ اةو ه   ال يوخذ إال با،عزائمَ قعدها وهي فنه قاند ،بُري م  فو ه ا،طيبة 
 مُل ما يلي:ظاهر  م  ا،طيبة 

 ( ،يعقوب وقفاً يف مجهب املذبر ا،سا  بما يف "ا،عاملني" .هاء ا،سك -1
 اك( املد حلمز  اواًء نلى املد املت ل فو املنف ل بما يف "ا،سماء" . -2
 رنة ا، م وا،راء ،كل ا،قراء بما يف "هدن ،لمتقني" . -3
 اإلدرام ا،كبري ،يعقوب بما يف "فيه هدن" . -4
 . اك( اب  ذبوان قبل اهلمز.5

                                                 
 واية اب  اهز ي واصط َ االاتد ا  حاو،( فن فوض  اا فهم  يزام بل مد اة وإن بان ا،واقهب يشهد فحيانا بوقوع حتري ا،رواية  متابعةاصط َ  1

 .واملتويل، ،ك  هذا ،ي  مطرًدا يفحيانا نند اةزمري 

 م  ا،طيبة وذ،ك يف قو،ه : و ًهاا فرا  إ،يه ا،شيخ َيواف ففندي زاده  يف حتريراعه م  منهب َا،نويري  م  ذ،ك م 2
بعد ما ذبر ا،سك( م  ا،طر  ا،ق ذبرها : وا،سك( م  هذه ا،طر  بلها مهب ا،توام  ،وإن لال ات  ال  ر  بي نشره، وال َيء ا،سك( مهب ا،طويل

ةنه نمر فيه اإلمام ا،نويري حيا قال وفيه نمر ةنه يف اإل راد فال  ا،طول ن  اةخفش ويف ا،كفاية قيده  ؛يل اهـاال م  اإل راد فإنه مهب املد ا،طو 
 فن صاح  باحلمامي باهمانة فيحمل إا قه نلى عقييده ةن رريه   يقل إن ا،طول م  مجيهب ار  االخفش وهو   ي َر فتعني احلمل املذبو  وهو فنين

ا،سك( ،صخفش م  اري  ا،علوي ن  اةخفش و،ي  ا،طول ننده إال ن  احلمامي ن  ا،نقا  ن  اةخفش واهلل فنلم  اهـ حتريرام  اإل راد قد  عل
 . 9اتاذ يواف ففندي زاده خمطْو ص اة
 



ملـا يف  ير عـون ةأـم ؛فخـذ اـا مـ  قـبلهم يوخذون بوو ه م  ظاهر ا،طيبة م  اةو ـه ا،ـق ال قد وبذ،ك
ودون مرانـا  ملـا  ،  ع ـل إ،ـيهما قـد يكـون يف ا،كتـ  ا،ـق ملمرانا   دونا،ق وصل( إ،يهم فصول ا،نشر 

 ا،نشــر بتــابم ،ــف  ي ابــ  اهــز   امتيــا  خبــل دون مرانــا  ال ،يف ا،طــر  اةدائيــة ا،ــق ذبرهــا ابــ  اهــز ي
 .، وم  فرهر ما منعوه ،ذ،ك ا،غنة ،صز  فحيانا

بـا،بط ن بمـا وبا،غ بعضهم يف هذا املنهب حال فأم وصفوا بعـَ اةو ـه ا،ـق قـرف اـا ا،قـراء ،قـرون نديـد  
 :فت  ا،كرمي عنقي يف قول فصحاب 

  فبط  وبعد اكون ا،ماء عرقيًقا...........................................
 :ما يلي  واملتويل اإلمام اةزمريي االاتد ا  َ خاصةمييز مد اة وفهم ما 

ملـا اإلبُا  م  ا،ر وع إى ا،كت  ةخذ اةحكام وندم االنتماد يف ذ،ك نلى نقل اب  اهـز ي  -1
 إال قليً .يف ا،كت  

ا،غنـة نـدم اةخـذ بإهال اختيـا ام ابـ  اهـز ي إن خا،فـ( هـذه االختيـا ام مـا يف ا،كتـ  حنـو  -2
اةزمــريي بمــا فعــل ذ،ــك وحنــو ذ،ــك َ دون خــ ف،إما،ــة ذوام ا،ــراء ،لمطــوني نــدم اةخــذ بو  ،،ــصز  

بمـا نـ  نلـى ذ،ـك ،روي َقبـل اهلمـز ا،سك( بو  ا،غنة ،شعبةاةخذ ب، و واملتويل وم  اا  نلى أجهم 
بــل فحيانــا يوخــذون باةو ــه ال يطــرد ننــدهم ،روايــة ابــ  اهــز ي ا،ســمنودي ، ،كــ  هــذا اإلهــال ا،شــيخ 

 .2قليل يف حتريرام املتويل 1وهذا االنتماد بُري يف حتريرام اةزمريي ،انتماًدا نلى اب  اهز ي
ا،طر  اةدائية ا،ق فاندها اب  اهز ي يف ا،نشر إذا   يف ل ابـ  اهـز ي مـا اـا باد ندم االنتد -3

 .إال ، حتجاج اا نلى ما فو ده يف بتابه م  فحكام، مهب فن ا،ماهر فن اب  اهز ي   يسندها
يسـكهم بوخــذ اةحكــام مــ  ا،طــر  ا،ــق فاــندها ابــ  اهــز ي عف ــيليًّا يف ا،نشــر ونــدم االبتفــاء  -4

ــــا مــــ   البــــ  ا،بــــاذ  فو  «اإلقنــــاع»بإاــــناد ا،كتــــاب إمجــــااًل يف مقدمــــة ا،نشــــر، فهــــم ال يوخــــذون فحكاًم
 . «ا،نشر»  اهز ي   يس  منها ارقًا مف لة يف ةن اب ؛،سبم اأياْ وحنو ذ،ك «االختيا »

فقــــد عــــر  اضــــطراام يف ا،تمســــك اــــذه اةصــــول ا،ســــابقة فوحيانًــــا يو بوأــــا وفحيانًــــا يرتبوأــــا،  -5
ا،ســك( بــني ا،ســو عني إلد يــ  نــ  خلــف ا،عارــر ننــدما ف ــاز مــا يف ا،كتــ  نلــى نتمــاد اال اةزمــريي

  تويل مد ا،تعميم حلف  انتماًدا نلى اب  اهز ي وهكذا.ف از امل ذ،كانتماًدا نلى اب  اهز ي، وب
 
 

 المطلب الثام : ا يتاار بي التعامل مع مفارس تحريرات الطابة: 

                                                 
1  
 بما يفعل اةزمريي فحيانا.  قلهى ما ينواالنتماد نل ،مسو،ة فرلبها ،عدم فخذه باختيا ام اب  اهز ي 124خا،ف املتويل اةزمريي يف حنو م   2



بــل ، املطلــوُب ِمّنــا فيهــا فنا نضــِبَم مــا  واه    ِنلــُم  ِوايَــةٍ ا،نبــوي ا،شــريف َاحلــديِا  علــمِنلاــَم ا،ِقــراءاِم ب
وال  اماملَا،ِفــ ههــذ يــهإ، يـُناَســ ُ  ابــ  اهــز ي يف اختيا اعــه خــا،فَ   مــقــا و وال ننســ  ،ــه مــا  واه رــريه، ف

 .ناَسُ  البِ  اهَز يّ عُـ 
ـــةِ  ، وال يف َمعانيهـــا إال ابـــ  اهـــَز ي نفســـه، وفنَتِقـــُد فنّـــه ،ـــيَ  ِمـــ  حـــ ِّ فحـــِد فنا يـَُعـــدَِّل يف ُحـــروِف ا،طّيَِّب

ِ  اهــَز ي مــَ  ا،طّيبَــِة إال ابــ  اهــَز ي نفســه ،صاــباِب وبـذ،َك ،ــيَ  ةَحــِد في خُيــرَِّج اةوُ ــَه اهــائَِز  ننــَد ابـ
 ا،تا،َِيِة:
ِ  َم  بَعَده.1 رُِج ِمنها بَلها حتَ( َيِده بَعكا َا  ـ فّن ا،كتَ  ا،ق َيسَت
َنَدها.2  ـ فنّه َيد ي ما يف ا،طُّرِ  اةدائِّيِة ا،ق فاا
 ـ فنّه يُراني ما خيتا ُُه ِمَ  ا،ّ واِب فيما  ون.3

َر وا اةوُ ــَه ، فيُنَســُ  ذ،ــك هلــمفّمــا رــ َا ــَدِم  1َريُه ِمــَ  ا،ُعلمــاِء ِ ّــ  ااــَت  ، وال يـُناَســُ  البــِ  اهــَز يِّ ؛ ،َع

 ااِتيفاِء اةموِ  ا،ُ ثِة املذبو ِ  نناَدهم .
 شـرِ ا،نّ  بتـابُ    ي يفمنعـه ابـ  اهـز ا  ّـ ةِ بَـيّ رائـي ،لطّ إقا  ها فثنـاءَ يا نلَ  هُ بِّ فنَـ  ا،ق بن(ُ  لَ املسائِ  (ُ عا مجَ و،ذ،ك فقد 

ـيُـ   ي  ا اهزَ  اب َ ا،واض  فن  نّ إ ، إذهبتُ وايّ  وبنـ( يف ذ،ـك نلـى أـج املن ـو ي ومـ  عبعـه ه، بَـّ  ا اُ رو ِاـقا
 يف حتري  واية اب  اهز ي.

 : نيِ سمَ ها إى قِ تُ ما قسَ  ا، وقدا سياأِ إى نِ  هدِ ا،عَ  اولُ  حال ال ي ديَ  ،لط بِ   ً رَ بِ ذا عَ  كَ وذ،ِ 
 .  ةِ بَ وا،طيّ  رِ شا ه ،لنّ ها يف عو،يفِ دَ مَ تَ ا،ق انا   ِ رُ  ي ،لط  اهزَ  اب ِ  ييدامِ قا عَـ  فيهِ  مُ دا  َ فوا  سم) قِ  : لُ اةوّ 

 . هعِ  ي نلى منا اهزَ  اب ُ  ن َ  قسم)  ا،ُا  :
  بــنيَ  هبِ فو بــاهما ،  كَ نلــى ذ،ِــ هِ  ِّــا بنَ  ي إّمــاهــزَ  ابــ ِ  ننــدَ  هبُ ِنــتَ نلــى مــا مَيا   ــا ُ هــو االقتِ  كَ مــ  ذ،ِــ فُ واهلــدَ 
 . 2َهب مِ 

 مُال نلى ذ،ك:
ـ هـودٍ   ِ يف اـو َ   "ا بـ  معنـا":  ه ععـاىيف قو،ِـ يف امليمِ  ا،باءِ  إدرامَ  هبُ نَ ميا   يِّ اهزَ  اب َ  فنَ  مُ دا إذا فو َ    ٍ حلفا
َِ ا، ّ  ب ِ  مروِ نَ  ري ِ   اَ مِ   رَ ا،قَ  ؛ ةنَ لِ  ِ فَ املنـا  املدِّ  رِ  ا نلى قَ  يف هـذا  هـا ُ ظا اإل هُ ريَقـاَ  فنّ  بَ صوَ  وقدا ،  با
ََ  بــونّ  ل) فاِضــ ،ُ فــ  يعــرتَِ  ، احلــرفِ  بمــا يف    ــرِ نلــى ا،قَ  رــامُ اإلدا  جــوزُ فيَ  و ي فيــه اإلدرــامُ ز هرَ ،لَشــ امل ــبا

َِ  ةنّ  ؛ نقي ِ ا،تّ   ، وهكذا.3وابِ ،ل ّ  ف) ه خما،ِ فنّ   يِّ اهزَ  اب ِ  نندَ  نليهِ  كوم) حمَ  ا،ذي يف امل با
                                                 

و " مستد   اةوى فن يسمى ما يستَر وه م  اةو ه وخيا،فون فيها اب  اهز ي " مستد بام " ، فيقال : " مستد   اةزمريي نلى ا،طيبة " و    1َ
 .املتويل نلى ا،طيبة "، وهكذا

 ننده . نِ اإلما،ة م  اري  ا، و ي ، ف  َتمعا ع ي اإلرباِع الب  ذبواَن م  اري  اةخفش و ع ي  باهمهب بني     2َ
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ِتناِنــه ننــَد ابــِ  اهــَز يإال مــا فمنــهب مــ  فو ــه ا،طيبــة  ،كنــين    الــ  نلــى فحــ  فن فو ، عيَقناــُ( ِمــِ  اما
ووضــ  اــب  ذ،ــك يف املطلــ  او  ،هــذا ا،نــوع مــ  ا،تحريــرام مــ  بــاب االصــط َ "ا،تحريــرام ا،يقنيــة"

ا،تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل.



 عفم األيذ تالظ  بي التحريرات :  ايتاار تعلال  :المطلب التاسع
ا،تحريرام ا،منيــة مــا منعــه فعبـــاع اةخــذ بـــن بو ــوب يكفــي ،لتــد،يل نلــى خطــو احملـــر ي  ا،ــذي  يقو،ــو 

 .َدوها يف ا،كت  ا،ق حت( فيديهم؛ ةأم   قبلهم  ا م  اةو ه ا،ق قرف اا مَ مد اة اةزمريي 
مث عبني ـ بعد فن ُو دم هذه ا،كت  ـ فن هـذه اةو ـه صـحيحة ، وبمُـال ،ـذ،ك فقـد منعـوا مـد ال  

، ومنعــوا إما،ــة هــاء ا،تونيــا إما،ــة نامــة نلــى مــد ال  1يت مــ  ا،كامــلا،ــق ،لت ئــة نلــى اــك( املــد وهــي عــو
، ومنعوا بُرياً مـ  فو ـه مـد ا،تعمـيم ،لقـراء بـدنون فن هـذا املـد  2ا،ق ،لت ئة وهي عويت م  ا،كامل بذ،ك

 يويت م  ا،كامل، مث اعض  فن بعَ ه الء ا،قراء   يذبر اهلذيل هلم مد ا،تعميم يف ا،كامل فصً ، ومُال
ذ،ك منهب عقليـل ا،تـو ا  نلـى مـد ا،تعمـيم ،قـا،ون نلـى فنـه ،ـي  ،قـا،ون ا،تقليـل مـ  ا،كامـل، مث و ـدنا فن 

 .3مد ا،تعميم ،قا،ون فص ً  يذبرا،كامل   
ومتابعتـه نلـى مـا ررضه هو حتري  وايـة ابـ  اهـز ي  اعبع( منهج اإلمام املن و ي ةن مهب فنين،ذ،ك فو 

حتمــــال يف منــــهب اةو ــــه حنــــو قــــول االبفــــي تبو ــــه إال بــــا،يقني فــــ  فاة هب،كنــــين ال آخــــذ يف منــــاختــــا ه، 
 :املن و ي

 .اهـ 4ع ي  و ه ا،غنة برتقي  ا،راءهتمل ،صز    "قو،ه ععاى: "يف ظلمام اليب رون
 وقول املن و ي بذ،ك:

    قو،ه ععاى: "فوما ا،ذي  آمنوا" اخل
 اهـ. 5  ا،كامل مهب عوام ريء وا،فت  واإلما،ةهتمل ع ي  و ه ا،غنة ،صز   با،طويل يف ا،بدل م

ففضـــ  نلـــى فن ا،يقـــني ال يـــزول با،شـــك فمـــ  فوى فال يـــزول باالحتمـــال، بـــل قـــد اعضـــ  فن ااـــتدالل 
 املن و ي خيا،ف ما يف ا،كامل.

إى وقــوع  ا،مــ ِّ  ةِ َبــلَ بغَ  ةِ َبــا،طيّ   َ ِمــ هِ ُ ــاةوا  راجِ َا بااــتِ  بعــَ ا،قــراء يــامِ قِ  نــ ا  جَ تَ قــد نـَــ وا،واقــهب امللمــور فنــه
ََ هب بينَ  ف وااِ اختِ    ةً لَـفمُِ  (ُ با ضـرَ  وقـدا بل قـد وقـهب بيـنهم عضـاد واضـ ، ، هبُ نِ وما ميتَ  هِ اةو ُ   َ مِ  وزُ هم فيما 
  فقــدَ  ،ــذ،كَ   ٍ واِضــ ُــالٍ "، وبمِ واحللــول املقرتحــة راءامِ ا،ِقــ ريــرامِ حتَ  ةُ لَ شــكِ مُ " حبُــييف  هلــذه اأ فــامِ  بُــري ً 
ََ فقــرِ  بنــ(ُ  "و،قــد  ــاءبم مواــى با،بينــام مث اعــذ  ا،عجــل مــ  : قو،ــه ععــاى   ءِ َضــا،فُ  بِ ا،طــّ   و بعــ

 هـا ِ بإظا  هـل فقـرفُ : ين اـو،َ  ي ٍ وَ ،رُ  بريِ ا،كَ  رامِ اإلدا  هِ  ا إى وَ  هبِ نا يف اهما لا صَ ما وَ ، ونندَ   بعده وفنتم ظاملون" 
 ؟ هارامِ بإدِ  فما  ي ٍ وَ ،رُ  بريِ ا،كَ  رامِ اإلدا  هِ نلى و ا    ُ ذا اعَّ َ
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ــ هَعـبِ   عَ  وَمـاملتـويّل  ننـدَ  هــا ِ قرفهـا باإلظا عَ  فنا  : َـ ُ  ،ـه فقلـ(ُ  َِ  األيجــيِّ  ننـدَ  رـامِ هـا باإلدا رفَ قا عَـ  فنا   ُ ، و
 . هعَ بِ   عَ ومَ 

 ؟ رفُ فقا  مَ بِ : فَ  يل ، وقالَ  كَ حِ ضَ وَ   َ جّ فتعَ 
،ـيً  نلـى مـا ه دَ  ُِ عتَـمـا يَ ه َعـمَ   احملر ي  يمـ  فن ، وب تحريرام ا،منيةا، ضادنلى عَ  ُال) : هذا مِ  ،ه فقل(ُ 

 .ضادهلذا ا،تّ  ةِ لَ مُِ اة أامُ مِ  ، وهنا َ  قولُ يَ 
 .  ٍ بإاا  رفا ، فاقا  اً ريأ  يّ اهزَ  اب ُ  دا يِّ قَ يُـ   ا  ةِ ويف هذه املسو،َ 



 خاية ا،بحا:
.ا،تحريــرام ضــبم  وايــة بــل  او وهــو مــا بــان نليــه صــحابة ا،نــ  صــلى اهلل نليــه واــلم، ونليــه فهــي  1

 .، وفق د با،و وب ا، ناني ضبم ا،روايةاذا املع و وبًا صنانًيا  وا بة
. ا،تحريـــرام ال ُتـــ  و وبًـــا رـــرنًيا إال إذا عرعـــ  نلـــى عربهـــا خطـــو ،غـــوي بَلـــم ا،لهجـــام فو خطـــو 2

 .، وها ا،شراان ا،ذان اررتاهما اب  اهز ي ،قبول ا،قراءامإانادي بنسبة  واية مل    يقل اا
 :عتمد نلى فصلني ها.نلم ا،قراءام ي3

 ا،راوي  وايته فو بتابه. ا يف ا،طر  ا،ق يسند منها مب،تزام اال اةول:
وفهم رْر م  ررْو هذا االختيا  فن يكون ا،قا و قد قرف باةحرف  ،االختيا  م  ار  فخرنا،ُا : و 

 .با،رفي وال ع خذ اةحرف م  ا،كت  وال ،وختعها م  ا،شييكون قد فو  ا،ق اختا ها
 :. مدا ر ا،تحريرام عنقسم إى منهجني4
 .وهو ما خيتا ه ا،باحا حتري ما  واه اب  اهز يمنهج  :اةول 

 ــاد  بــل امل، واملشــكلة اةاااــية يف هــذا املــنهج هــو نــدم عــوفر  ا،ســمَا باالاــتد ا  نليــهمــنهج  :وا،ُــا 
نليه، فعدم عفضـيله نلـى مـا قبلـه ا،نشر وا،طيبة ،دن م  يستد    ،يفيف عواب  اهز ي ا،ق انتمد نليها 

 .دناء ن مة اب  اهز يهذا بتاعًا الير هب إى ذ،ك وال ير هب 
  اصـحيحً املـنهج ا،ُـا  ،كنـه يعتـ   واةيسـر، اةصـ ننـده  ةنـها،باحا اعباع املـنهج اةول اختيا  مهب . 5

 ز ي.الب  اهال ينس  ما خا،فوا فيه  واية اب  اهز ي ةصحابه و  بذ،ك باختيا  ينس 
 .فصحااما فو قد هم . ال مانهب م  عبيني امل اخذام نلى ب  املد اتني و،ي  يف ذ،ك انتقاص ههد6
احملـر ي  ،لطيبـة، وال حـرج يف ذ،ــك  رااــهب بـني.اال تهـاد يف ا،كـ م يف ا،تحريـرام بـا،م  فدن إى بـون 7

 . 1َ"فصابواوا فبوي حرف قرؤ "إذا نس  بل قول مل  يقول به؛ ،قو،ه صلى اهلل نليه والم 
ا،تحريــرام َمنــهب فو ــه مــ  ا،طيبــة  إن خلــ( مــ  اأطــو ا،لغــوي ومــ  نســبتها إى مــ    يروهــا بلهــا . 8

مــــا منعــــه ابــــ  اهــــز ي، يليهــــا مــــا منعــــه االقت ــــا  نلــــى صــــحيحة، ،كنهــــا عتفــــاوم يف ا، ــــحة فوصــــحها 
اةزمـريي، فـاملتويل، فوعبـاع املتـويل  يليها ما منعه فعباع املن و ي با،طباخ وامليهى، يليها ما منعـه ،املن و ي

 اا وبعدها ن   واية اب  اهز ي.،قر نند ا،باحا وإمنا عفاوع( يف ا، حة 
 اةخذ با،يقني يف منهب اةو ه م  ا،طيبة.نند ا،باحا اةص   .9
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ِتيــا اً ااَ،َمــا فنــ. 10  ــَة بَتحريــراٍم مَعيّـَنــٍة فنا خيــرَُج َنناهــا اخا ــوُز ِ،َمــ ا قــرف ا،طّيَب ه قــرف مبَــا خَيتــا ُه إمجــاالً نلــى ََ
ـــرام اةزمـــري  ،ُرـــيوِخه مث خـــا،ف  يمُلمـــا فعـــل اإلمـــام املتـــويل فقـــد خـــرج نـــ  حتريـــرام املن ـــو ي إى حتري
 مسو،ة يرتع  نليها مأام اةو ه. 124يف  ياةزمري 
 بة ا،رواية مل    يروها فَط هم واض .سا،تحريرام إذا ق دوا فنه َوز ن نكرو. م11
يل املتـو  اإلمـامُ  كَ وبذ،ِ  ،االً إمجا  بلا   ي ً فا ه عَـ يوخِ نلى رُ  هافَ ا،ق ف،َ  حريرامِ ا،تّ ب يقرفا   ا  اةزمرييَ  مامَ اإل. 12
مث إى حتريراعــه ا،ــق خــا،ف فيهــا ، مــريياةزا  ريــرامِ إى حتَ  يــا اً تِ اخا  جَ خــرّ  ه مثّ تِ َاــد َ  ــو ي ومَ املنا  امِ يــر ر حقــرف بتَ 

 .عآهاا ا  حريرامٍ ،تَ يف حنو ايعني مسو،ة  نقي ِ ا،تّ   ِ ن جَ رَ نُمان خَ  ا،شيخ نامرُ  كَ وبذ،ِ اةزمريي، 
ال  فنبـه نلــى فنــهبَتحريــراٍم ُمَعيّـنَـٍة، وإمّنــا  ءقاــراال اإلو   ِقـراءَ ا،ال فااَعــُ  يف  ــا اـب  عف ــيله يعلــم فنـين ــ 13
اّ بُـه فقـرف اـا ِ،َك وبـذ إى ابـ  اهـز ي منـهب فو ـه مـ  ا،طيبـة   مينعهـا بـل فقـرف اـا ا بـهفن ينس   ي  

، مث منعهــا بعــَ املتــوخري  مــ  بعــده ،قوانــد قعــدوها، مث يــدنى فن مــ    يقــرف ِمــ  بَعــِده ِ،ِمأــاِم ا،ّســننَي،
ُهم فنــه  ، وبــذِ،َك فُنِكــرُ ا،طيبــة مــهب منــهب هــذه اةو ــه فلــم يقرفهــا نلــى و ههــا ا، ــحي  إّدنــاَء بــلِّ َفريــٍ  ِمــنـا

ـــِا وا،   َمـــ ةِ ،ّـــيف فدِ  اا َحـــيبا  و ا  هِ ُ ـــاةوا  أـــامِ ه يف مِ ريِ ه ،غَـــتِـــفَ َا،َ ه مبُ ّدقّـــِة َمـــهَب عيَـّقنِـــصـــاِحُ  ا،زّيـــاَدِ  يف ا،َبحا
 فنا  وابُ ، وا،ّ ـةِ بَـهم ،لطيّ تِ فَ َـا،َ مبُ  قـنيٍ م نلـى يَ فّأـ مـهبَ  ةِ بَ ا،طيّ   ِ مّ ضَ مبُ  راء َ واهم ا،قِ نا دَ  رُ نكِ فُ  كَ فوه، وبذ،ِ خا،َ 
 يها.لَ نَ  ماءِ لَ ا،عُ   َ مِ   نٍ فُ    ِ دَ تَ سا مبُ  ةَ بَ نقرف ا،طيّ  قو،وا: حن ُ يَ 

 
 


