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  )1(   

 :اهذُخْ وَأ،اا إنسانًهكَاُؤعطَ وِإ،منها ِفي الز وإخراج ،اهم الدر مييز تَ :ادقَنْ والتَّ دقْالنَّو ،)رصنَ(كـ :دقَنَ
. ةُزوالج رقَنْ كما تُ،ِهِعبصِإ ِبهرقَا نَذَ ِإ:ادقْ نَهدقُنْ ي الشيءدقَونَ. ِرم في اَألهتُشْاقَنَ ا إذاالنً فُتُداقَونَ،  ادقَِتاالنْ
 دقَنَ و ،ادقْ نَ هدقُنْي ِهِرظَنَ بِ  الشيء  الرجلُ دقَونَ. هارقَنْ مِ :ادقَنْ والمِ ،هرقُنْأي ي : ِهاِرقَنِْم بِ هدقُنْ ي  الفخَّ ائر الطَّ دقَونَ

وقد جاء فـي   ،يِهلَ ِإرظُنْ يْلز يما لَ  إذَ :يِء إلى الشَّ  هرص ب دقُنْ ي  وما زال فالن   ،هوحنَ رظَ النَّ سلَتَ اخْ :يِهلَِإ
  .2عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثلهإن  : أي1"وككُر تَمهتَكْر تَنِإ و،وكدقَ نَاسالنَّ تَدقَ نَنِإ" :األثر

تسمح بأن يحمل ما عناه علماء النحو والقراءات من مصطلح          ) النَّقْد(فالداللة المعجمية لمصطلح    
ن رديئهـا، ولـم يكـن       بأنها كانت موضع نظر، وتأمل، ومراجعة، وتمييز جيدها م        ) نقد القراءات (

) نقد القراءات(متناصا مع البحث عن العيوب والمثالب، ولم يكن القصد من مصطلح   ) النَّقْد(مصطلح  
ـ     هو إعمال الفكر فيها اختيـارا، وترجيحـا، وتقويـة،          ) نقد القراءات (رفض القراءة وعدم قبولها، ف

القرآن، وسالمته من أي نقـص،      وتضعيفا، بمبررات وحجج علمية، تنطلق من ثوابت اإليمان بتواتر          
  .وال تتأسس على مبدأ الشك في هذه الثوابت، كما قد يتوهم ذلك االنفعاليون

ـ (ومعنى  .. ، وقُرآنًا ةًاءر وقِ ،اءرقَُأ، ويقْرُؤ،   رقْي،  أرقَمن  : في اللغة ) آنرالقُ(و ـ الج): آنرالقُ مع ،
وسألنّ ؛ارآنًي قُ م  ه يجمع الس وفَ ر يضمقوله تعالى ، ومنه   اه:      ـهَآنقُرو ـهعما جنلَيِإنَّ ع3أي :ج ـ م عه 
فَِإذَا قَرأْناه فَاتِبع قُرَآنه ،هتَاءروِق

 إلى هضع بتُمم وض،هتُعم ج):اآنًرقُ( يء الشّ)تُْأرقَ(و. هتَاءر ِق: أي4
بقَ(ومعنى  ،  ٍضعالقُ تُْأر رآن :(َتُظْفَل  به م جماوع .يقول أنه كان افعي  ي عن الشّ  ِوور : )ُالقاسم )آنر ، 

، )قَـرْأتُ (، ويهمز  ولكنه اسم لكتاب اهللا مثل التوراة واإلنجيل       ؛)تُْأرقَ(من    ولم يؤخذ  ،وليس بمهموز 

                                                
  ليبـيا–  مصراتة–داب  كلية اآل– أكتوبر 7جامعة . 
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 ،هتَْأر فقد قَ  همعتَ ج  شيءٍ لُّ وكُ ، الجمع ):آنرالقُ ( األصل في لفظة   :وقال ابن األثير  ). القُران(وال يهمز   
وسالقُ(ي مآنر(ألنه ج ع الِقمصبعضها إلى ، والسور، واآليات، والوعيد، والوعد، والنهي، واألمر،ص 

  .5انرفْان والكُرفْ وهو مصدر كالغُ،بعض

 الوصول إلى صياغة تعريف جامع مانع محكم -6من علماء التراث اإلسالمي-وقد حاول كثيرون 
جمعوا صفاته، وخصائصه، المتميز بها عن غيره، ورصفوها في أبنية سردية، وقفت عنـد              للقرآن، ف 

حدود مالمحه الخارجية، ولم تتسلل إلى أنسجته اللغوية، أو بنياته الداللية، فاقتصرت تعريفاتهم علـى   
 المكتوب في المصحف - المتواتر - المتلو- المنزل على محمد- المعجز-الكتاب: (حشد المصطلحات

إلى غير ذلك من المالمح الظاهرية لهذا الكتاب العظيم الخالد، ولعل التعريف الذي انتخبه علي ...) -
الجرجاني يعكس ظاهرية هذه المحاوالت، ويبرز المهابة التي حالت دون التسلل إلى أبعد من الوصف 

المكتـوب فـي    المنزل على الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم،          : " هو آنرالقُالشكالني للقرآن، حيث    
  .7"المصاحف، المنقول عنه نقال متواترا، بال شبهة

 وهـي   ، القراءات :مفرد) الِقراءة(فـ،  )آنرالقُ(في اللغة ما جرى في لفظ       ) الِقراءة(ويجري على   
في اصطالح علوم القرآن والقراءات، فمـا       ) آنرالقُ(، لكنها تفترق عن لفظ      )قرأ(ـمصدر سماعي ل  

يترجح بعض الوجوه المحتملة على " ، وبهذا العلم  8"به يعرف كيفية النطق بالقرآن     "علمالقراءات إال   
 به غيره في النطق بـالقرآن        مخالفاً ،مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء        "، وهي أيضاً  9"بعض
 أم في نطق    ، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف       ، مع اتفاق الروايات والطرق عنه     ،الكريم

  .10"تهاآهي

 )2(   

، وال يحتاج التفريق بين ما هو منقول وما هو مذهب )مذهب(و) علم(، والقراءات  )منقول(القرآن  
إلى إطالة حديث، فالنقل ال يسمح بتدخل الرأي، وال يحق للناقل التبديل أو التغيير أو االختيار، أما في    

االعتماد في نقل القرآن على "أن  علماء القراءات يؤكدون على المذهب فله كل ذلك وأكثر، ولذلك فإن
 على أال يتم التداخل والخلط بـين         حرصاً 11"حفظ القلوب والصدور ال على خط المصاحف والكتب       

  .المصطلحين

  .واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان: "قال الزركشي

  . المنزل على محمد صلى اهللا عليه وسلم للبيان واإلعجازالوحي هو :فالقرآن
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 ، وتثقيل، من تخفيف، أو كيفيتها،بة الحروفا كتفي المذكور الوحي اختالف ألفاظ هي :القراءاتو
  .12"وغيرهما

والتفريق بين القرآن والقراءات دفعت إليه إشكالية تتعلق بتواتر القراءات؛ فعلماء القراءات وعلوم 
متـواترة عنـد     "-لزركـشي حـسب ا  -القرآن لم يتفقوا على تواتر القراءات، فالقراءات السبع منها          

 صلى النبي أما تواترها عن ، والتحقيق أنها متواترة عن األئمة السبعة... بل مشهورة  : وقيل ،الجمهور
 ، كتب القـراءات   في فإن إسناد األئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود          ،اهللا عليه وسلم ففيه نظر    

 شـيء  وهـذا  ، استواء الطرفين والواسـطة في لم تكمل شروط التواتر ،وهى نقل الواحد عن الواحد 
  .13" كتبهمفيموجود 

 - فقط - عليه عند علماء القراءات وعلوم القرآن، فالمجمع عليه  متفقاًتواتر القراءات لم يكن مبدًأ
تواتر القرآن  ؛ فبعضهم يعتقد أن     14 فليس من المبادئ المتفق عليها      كيفية قراءته  أما تواتر القرآن،    هو

الواصل ، وأن   ن االختالف في كيفية الكلمة ال ينافي االتفاق على أصلها         تر القراءات، أل  ال يستلزم توا  
 بالتواتر بـين    إلينا وأما أصل القرآن فهو واصل       ،القراء إنما هو خصوصيات قراءاتهم    بواسطة   إلينا

تـواتر  ، ولذلك فإن القرآن ثابت الوال دخل للقراء في ذلك أصالً  ،  المسلمين، وبنقل الخلف عن السلف    
  .15حتى لو فرضنا أن هؤالء القراء السبعة أو العشرة لم يكونوا موجودين أصالً

.... القول بعدم تواتر القراءات السبع ال يستلزم القول بعدم تواتر القـرآن  "وتأسيسا على ذلك فإن     
اء  أو في القدر الذي اتفق عليـه القـر         ، في غير القراءات السبع    حيث يصح أن يكون القرآن متواتراً     

 بينما  ، أو غير قراء   ،عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب قراء كانوا      عليه   أو في القدر الذي اتفق       ،جميعاً
 ولم يجتمع على روايتـه  ، وذلك في القدر الذي اختلف فيه القراء       ،تكون القراءات السبع غير متواترة    

  .16" وإن كان احتماال ينفيه الواقع،عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة

فإذا كانت القراءة تختلف عن القرآن، وتواتر القراءة موطن خالف، فمن الذي اشترط التواتر في               
  .القراءة ؟ وعلى أي تأسيس أسس شرطه هذا ؟

 ليس من صنيع المتقدمين، ولم تعرف األجيال األولى هذا الشرط، - حسب ابن الجزري -إن هذا 
فقد شرط بعض المتأخرين "نما هو ابتداع من جاء بعدهم، ، وإلم يتعرضوا لقضية التواتر أصالًبل إنهم 

ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر، وأن ما جـاء مجـيء                  ... التواتر
  .17"اآلحاد ال يثبت به قرآن
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علوم القرآن والقراءات   علماء  وقد تطورت إشكالية تواتر القراءات فيما بعد حتى وصلت مذاهب           
أن :  وثانيها .القراءات ليست متواترة بل هي آحاد     أن  : أولها: في مسألة التواتر إلى خمسة    ] رائيونالق[

أن : ورابعهـا . ها متواترة فيما ليس من قبيـل األداء أن: وثالثها. القراءات العشر فيها المتواتر وغيره    
القراءات العشر  أن  : هاوخامس.  صلى اهللا عليه وسلم    القراءات السبع متواترة عن القراء ال عن النبي       

  .18 صلى اهللا عليه وسلممتواترة ِإلى رسول اهللا

إن ما عقّد خيوط هذه اإلشكالية هو االعتقاد السائد لدى كثير من المتأخرين بأن القول بعدم تواتر                 
  لهذا المصطلح في هذا المقام فيمع أنه ال تكاد تجد ذكراًالقراءات يجر إلى القول بعدم تواتر القرآن، 

) الـسبعة (قراءة العامة، أو القراءة المشهورة، ففي كتاب        : كتب السابقين، وإنما تجد مصطلحات مثل     
 فـي علـم   من المراجـع القديمـة  مع كونه ، )التواتر( ال يوجد ذكر لمصطلح -  مثالً-البن مجاهد   

خرين، مـن   التي استقدسها كثير من المتأ    ) السبعة(القراءات، وفي هذا الكتاب صاغ ابن مجاهد فكرة         
القرائيين، ومن النحويين، ومن المفسرين، وغيرهم، وباتت منطقة منزهة عن التقول فيها ولو بكتـاب    

  .19بين

لم يكن ابن مجاهد أول من قام بجمع القراءات في كتاب، وليس آخر من فعل ذلك، فأول من جمع   
 مـع القـراء      قارئـاً  القراءات في كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سالم وحصرهم في خمسة وعشرين            

السبعة، الذين اقتصر ابن مجاهد على قراءاتهم في كتابه، وهذه القراءات لم تكن معروفة في مـصر                 
وشمال أفريقيا واألندلس حتى أواخر المائة الرابعة، ولم تكن كل قراءة من هذه القراءات مقتصرة على 

يد الداني وصل بالقراءات السبعة إلى  فالحافظ أبو عمرو عثمان بن سع- كما هو شائع اليوم -راويين 
: أكثر من خمسمائة رواية وطريق، وكتب أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري كتابا سـماه                

، وزاد آخرون في عدد الروايات والطرق، حتى وصلت عنـد أبـي    )التلخيص في القراءات الثماني   (
اية وطريق، جمعها فـي كتـاب سـماه         القاسم عيسى بن عبد العزيز اإلسكندري إلى سبعة آالف رو         

  .20)الجامع األكبر والبحر األزخر(

إن جمع القراءات وحصرها في القراء السبعة الذين ذكرهم ابن مجاهد لم يكن محل إجماع بـين                 
علماء القراءات وعلوم القرآن؛ بل إن هناك نخبة منهم كاإلمام أبي العباس المهدوي، واإلمـام أبـي                

 القيسي انتقدت هذا التصنيف، وعابت هذا الحصر؛ فمنهم من اعترض على       محمد مكي بن أبي طالب    
أشكل على العامة؛ حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله، وأوهم كل       "القراء السبعة من حيث العدد، باعتباره       

من قّل نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي ال غير، وأكد وهم الالحق الـسابق، وليتـه إذ                    
  .21"ن السبعة، أو زاد، ليزيل هذه الشبهةاقتصر، نقص ع
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ومنهم من اعترض على القراء السبعة أنفسهم باعتبارهم ليسوا النخبة من جمهور القراء الغفيـر،       
  .22"أكثر من سبعين، ممن هو أعلى رتبة، وأجل قدرا، من هؤالء السبعة"مؤكدا أن هناك من األئمة 

ين ذكرهم ابن مجاهد في كتابه، بحجة أن جماعة من وقلّل آخرون من قيمة بعض القراء السبعة الذ
قد ترك أبو حاتم وغيره ذكـر       .. ذكر بعض هؤالء السبعة، واطّرحهم    "العلماء قد تركوا في مؤلفاتهم      

حمزة، والكسائي، وابن عامر، وزاد نحو عشرين رجال من األئمة، ممن هو فوق هـؤالء الـسبعة،                 
  .23"وكذلك فعل أبو عبيد، وإسماعيل القاضي

وشكك بعضهم في اختيار ابن مجاهد بعض القراء الكوفيين، وشطبه من قائمة الـسبعة آخـرين                
 كامنة وراء هذا التـصنيف، يقـصدون   - سياسية وغيرها- إلى وجود دوافع أخرى  بصريين، مشيراً 

رئ بذلك الكسائي الذي ألحقه ابن مجاهد بالسبعة في أيام المأمون، حيث كان يعقوب الحضرمي هو القا
  .34السابع حسب اختيار ابن مجاهد وتصنيفه، لكنه فضل فيما بعد إثبات الكسائي في موضع يعقوب

ـ      أكثر من كونهم نخبة القراء الذين عرفهم، حـسب معـاييره           ) السبعة(لم يكن ابن مجاهد يعني ب
ـ                 -راءات الخاصة، هذه المعايير التي قد تتفق مع معايير اآلخرين، وقد ال تتفق معها، فـاختالف الق

، وهؤالء القـراء ليـسوا       عليهم وتشديداً   توسعة ورحمة للمسلمين، وليس تضييقاً     -حسب ابن مجاهد    
سوى بشر، يجري عليهم ما يجري على بقية البشر من الخطأ، والـسهو، والتفـاوت فـي اإلتقـان،            

  :لقرآنفمن حملة ا...  ولنقلة الحروف منازل في نقل حروفه،حملة القرآن متفاضلون في حمله"فـ

 البصير بعيـب    ، العارف باللغات ومعاني الكلمات    ،المعرب العالم بوجوه اإلعراب والقراءات     -
  . فذلك اإلمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين، المنتقد لآلثار،القراءات

 وال يقدر ،أ بلغته فذلك كاألعرابي الذي يقر  ، وال علم له بغير ذلك     ، وال يلحن  ،ومنهم من يعرب   -
  . فهو مطبوع على كالمه،على تحويل لسانه

 وال ، ال يعرف اإلعراب، ليس عنده إال األداء لما تعلم،ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه -
 وكثرة فتحه ، فيضيع اإلعراب لشدة تشابهه، فال يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده، فذلك الحافظ،غيره

 وإنما ، وال بصر بالمعاني يرجع إليه، ألنه ال يعتمد على علم بالعربية؛ الواحدةوضمه وكسره في اآلية
 فيقرأ بلحن ال ، وتشتبه عليه الحروف، فيضيع السماع، وقد ينسى الحافظ،اعتماده على حفظه وسماعه   

 ، وعسى أن يكون عند الناس مـصدقا       ، نفسه ئ ويبر ، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره       ،يعرفه
 أو يكون قد قرأ على من ، واإلصرار عليه، وجسر على لزومه، ووهم فيه، وقد نسيه، ذلك عنهفيحمل

  . وال يحتج بنقله، فذلك ال يقلد القراءة، فتوهم، ودخلته الشبهة، وضيع اإلعراب،نسى
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 واخـتالف   ، وال علم له بالقراءات    ، ويعرف اللغات  ، ويبصر المعاني  ،ومنهم من يعرب قراءته    -
 لم يقرأ به أحد من ، إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية، فربما دعاه بصره باإلعراب،ثار واآل،الناس

  .25" فيكون بذلك مبتدعا،الماضين

 من  - وحدهم -ليسوا  ) السبعة(، مما يؤكد أن هؤالء      )السبعة(ومن هذه الفئات انتخب ابن مجاهد       
ضل النقلة، مما يدعم القول بالتفريق بين       تحمل مسؤولية نقل القرآن إلى األجيال الالحقة؛ وإنما هم أف         

 -المتقنين المتفننين في أداء القرآن، ويدعم ) القراء(الناقلين القرآن من جيل إلى جيل، وبين        ) الحفاظ(
  .فعل عامي أممي: فعل نخبوي، بينما الحفظ والنقل:  القول بأن القراءة-أيضا

كد أن القراء اختاروا من الحفاظ ومن القراء ما هذه المقالة مدعومة من ابن مجاهد نفسه، الذي يؤ      
استحسنوه في قراءاتهم، متوسلين بمبدأ االنتخاب، ال مبدأ التسليم واالنقياد، ومما حكاه ابن مجاهد من               

  :اختيارات القراء

حدثنا أحمد بن يزيد عن عيسى ابن مينـا         : حدثني الحسن بن أبي مهران قال     : " يقول ابن مجاهد  
  .26)استهزئ(و) مستهزئون (:فهمزوا ، حتى همز ابن جندب،ال يهمزون أهل المدينة كان: قالون قال

أدركت :  أنه قال  ، عن نافع  ، عن أبيه  ،حدثنا محمد بن إسحق المسيبي    : حدثني محمد بن الفرج قال    
فنظرت إلى ما اجتمع  :  وغيرهم ممن سمى فلم يحفظ أبي أسماءهم، قال نافع         ،27هؤالء األئمة الخمسة  

 .28هذه القراءة في هذه الحروف ألفتواحد فتركته، حتى  نان منهم فأخذته، وما شذ فيهعليه اث

وكان علي بن حمزة الكسائي قد قرأ على حمزة، ونظر في وجوه القراءات، وكانت العربية علمه، 
 وقراءة غيره قراءة متوسطة، غير خارجة عن آثار من تقدم من            ،من قراءة حمزة  واختار  وصناعته،  

 .29األئمة

: قال أبو بكـر ... أبو عمرو بن العالء: وأما البصرة، فقام بالقراءة بها بعد التابعين جماعة، منهم     
وكان مقدما في عصره، عالما بالقراءة ووجوهها، قدوة في العلم باللغة، إمام الناس في العربية، وكان     

 .30 ما جاء عن األئمة قبلهختيارها متمسكا باآلثار، ال يكاد يخالف في ، وفقهه بالعربية،مع علمه باللغة

تمسك بقراءة أبي عمرو، فإنها ستصير للنـاس        : قال لي شعبة  : وحدثونا عن وهب بن جرير قال     
: قال لي شـعبة  : قال لي أبي  : حدثنا نصر بن علي قال    : حدثني محمد بن عيسى بن حيان قال       .إسنادا

 .31 للناس إسناداصيرسي لنفسه فاكتبه، فإنه يختارانظر ما يقرأ به أبو عمرو مما 

 .32 التخفيف ما وجد إليه السبيليؤثروكان أبو عمرو حسن االختيار، سهل القراءة، غير متكلف، 





 

65

وقد أثبت بعض المؤرخين أن هذا النهج في االختيار بين القراءات كان منهج ابن مجاهد نفسه، فقد 
  .33 عليهاه لم يتابع أحرف،ةانفرد عن قنبل بعشرقرأ ابن مجاهد على قنبل المكي، لكنه 

اس المطلق، الذي ليس    ولعل هذا ما جعل بعض علماء القراءات يمنعون القراءة اعتمادا على القي           
 ولكنهم يسمحون للقراء النخبة بـالقراءة  له أصل في القراءة يرجع إليه، وال في األداء ما يعتمد عليه، 

اس عند عدم النص، وغمـوض وجـه        متى توفرت متطلباته، فيسمح لهم بالرجوع إلى القي       بالقياس،  
على الوجه االصطالحي، إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي، كمثل ما "األداء، وقد ال يكون قياسا 

ِكتَاِبيه (اختير في تخفيف بعض الهمزات ألهل األداء، وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء، ونقل  
فـي  ) قَـاَل رب (على ) قَاَل رجٌل(و) قَاَل رجلَاِن(ليه، وكذلك قياس   قياسا ع ) ماِليه هلَك (وإدغام  ) ِإنِّي

  .34"مما ال يخالف نصا، وال يرد إجماعا، وال أصال، مع أنه قليل جدا... اإلدغام

أئمة القراء ال تعمل في شيء من حـروف القـرآن علـى    " مع إقرار كثير من المتأخرين أن    هذا
لعربية؛ بل على األثبت في األثر، واألصح في النقل، والروايـة، إذا            األفشى في اللغة، واألقيس في ا     

ثبت عنهم لم يردها قياس عربية، وال فشو لغة، ألن القراءة سنة متبعة، يلـزم قبولهـا، والمـصير                   
جمعوا الحروف ... جهابذة علماء األمة وصناديد األئمة"في المقام نفسه يؤكد ابن الجزري أن . 35"إليها

وعزوا الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ، والـصحيح والفـاذ، بأصـول             والقراءات،  
، وعلى الرغم من يقين ابن الجزري أن 36"أصلوها، وأركان فصلوها، وهانحن نعول كما عولوا عليها

هذه األصول مؤصلة، وهذه األركان مفصلة على يد علماء القراءات، فإنه يعلن اإلصرار على أنـه                
 عليها، وهذا التعويل يحتاج إلى رصيد من التبرير حتى يكون ملزما لغيره - كما عولوا-عول  سوف ي 

  .باتباعه، وإال فإنه سوف يظل مجرد اختيار خاص به، ال يمكن حمل القراء اآلخرين عليه

 )3(   

البن مجاهد لم تظهر نتائجه موقفا منسجما مـع         ) السبعة(لكتاب  ) كمبيوتري(بعد بحث إحصائي    
ف أكثر المتأخرين المحافظين ومطابقا له في قضية تنزيه القراءات عن التقييم؛ بل إن هذه النتائج               موق

ـ         أو ) الغلط(تارة، و ) الوهم(تارة، و ) الخطأ(أظهرت أن ابن مجاهد وصف بعض القراء وقراءاتهم ب
راض، أو تارات أخرى، وتظهر النتائج أيضا أنه روى مثل هذه األوصاف عن غيره دون اعت) اللحن(

توجيه؛ مما يدعم القول بأن ابن مجاهد كان ال يعتقد حصانة القراء والقراءات من التقييم، ونـزاهتهم             
  :عن التقويم، وقد جاءت هذه النتائج كما هو مبين في الجدول اآلتي
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  مرات تكراره  الوصف

  6  الخطأ

  9  الوهم

  33  الغلط

  1  اللحن

  0  الضعف

  :نتقاداتوفيما يأتي نماذج من هذه اال
  :الذي وصم به ابن مجاهد بعض القراءات) الخطأ(
أَنِبئْهم: قوله"

 إال ما حدثني أحمد بن محمد بن بكر     ، وضم الهاء  ، بالهمز )َأنِْبْئهم( كلهم قرأ    ...37
 ؛ وينبغي أن تكون غير مهموزة  ، بكسر الهاء  )َأنْبيِهم( عن ابن عامر     ،عن هشام بن عمار عن أصحابه     

 وزعم األخفش الدمشقي عن ابـن     ،)ميِهلَِإ( و )ميِهلَع( : فتكون مثل  ؛جوز كسر الهاء مع الهمز    ألنه ال ي  
وهو خطأ فـي    ، مكسورة الهاء  ، مهموزة )َأنِْبْئِهم(ذكوان بإسناده عن يحيى بن الحارث عن ابن عامر          

  .38"العربية
 ، ويضم البـاقي  ،ها وحد 39)شُيوخًا(روى هبيرة عن حفص عن عاصم أنه كان يكسر الشين من            "

  .40"وهذا خطأ :قال أبو بكر
كُن فَيكُون  :قوله"

ـ  ، نصبا)كُن فَيكُون( قرأ ابن عامر وحده 41  وقـرأ  ، العربيـة يوهذا خطأ ف
 .42"الباقون رفعا

  :الذي وصم به ابن مجاهد بعض القراء والقراءات) الوهم(
كُن فَيكُونقرأ ابن عامر وحده "

  .44" وهو وهم:بو بكر قال أ، بالنصب43
قَاَل ِفرعون وَآمنْتُم ِبِه : عن أبى اإلخريط عن ابن كثير   البزيوقال  "

 بواو بعد النـون بغيـر   45
 ، غير أنه كان يهمز بعد الـواو       ، عن أبى اإلخريط   ي قنبل عن القواس مثل رواية البز      لي وقال   ،همز
ِبِه نْتُموَآم نوعقَاَل ِفر46" وأحسبه وهم.  

ِلسبٍإ ِفي مسكَِنِهم :قوله"
ِمن سبٍإ ِبنَبٍإقرأت على قنبل عن النبال ...47

 وكذلك ، ساكنة الهمزة48
 ، وهكذا الحسن بن محمد بن عبيد اهللا بن أبى يزيد عن شبل عن ابن كثير           ِلسبٍإ ِفي مسكَِنِهم  ( قوله   يف
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 فى سورة )ِلسبٍإ( وكذلك ، مثل أبى عمرو،وحة الهمزة مفت)ِمن سبٍإ( والصواب رواية البزى ،وهو وهم
 .49"سبأ

  :الذي وصم به ابن مجاهد بعض القراء والقراءات) الغلط(

كُن فَيكُون  :اختلفوا في قوله  "
 )كُن فَيكُـون ( فقرأ ابن عامر وحده     ؛ وضمها ، في نصب النون   50

  .51" وهو غلط: قال أبو بكر،بنصب النون

 ممـدودة   )معـآِئشَ ( وروى خارجة عن نـافع       ، بغير همز  )معاِيشَ( كلهم قرأ    52شَمعاِيقوله  "
  .53" وهو غلط: قال أبو بكر،مهموزة

ويخْلُدوروى حسين الجعفى عن أبى عمرو       "
 وهـو   ، وجزم الـدال   ، وفتح الالم  ، بضم الياء  54

  .55"غلط

 :الذي وصم به ابن مجاهد بعض القراء والقراءات) اللحن(

صف ابن مجاهد أي قراءة بهذا الوصف، لكنه رواه عن األعمش يصف به قراءة عاصم، ولم      لم ي 
  :يعقب عليه، قال ابن مجاهد

وما كَان صلَاتُهم ِعنْد الْبيِت ِإلَّا مكَاء وتَصِديةً :قوله"
ِعنْد ( ، رفعا)وما كَان صلَاتُهم( كلهم قرأ 56

  كَاءِت ِإلَّا ميةً الْبِديتَصعن هرون بن حاتم عن      ي به موسى بن إسحق األنصار     ي إال ما حدثن   ، نصبا ) و 
ومـا كَـان   ( أنـه قـرأ   ، ورواه أيضا خالد عن حسين عن أبى بكر عن عاصم    ،حسين عن أبى بكر   

ملَاتَهةٌ    ( نصبا   )صِديتَصو كَاءِت ِإلَّا ميالْب ن قال حدثنا حسين     محمد بن الحسي   يحدثن،   رفعا جميعا  )ِعنْد
ومـا  (بن األسود قال حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال حدثنا سفيان الثورى عن األعمش أن عاصما قرأ          

ملَاتَهص ةٌ( نصبا )كَانِديتَصو كَاء57"ن لحن عاصم تلحن أنتإ و: فقال األعمش، رفعا)ِإلَّا م.  

 )4(   

ما رواه القراء من القراءات القرآنيـة يماثـل       اجتهادات ابن مجاهد كانت مؤسسة على قاعدة أن         
 الـسائر  ، منها المجتمع عليـه ،كاآلثار التي رويت في األحكام    "ويماهي ما روي من اآلثار األخرى،       

 ومنها ، وحفظي، وإن كان قد رو، المعيب من أخذ به، المكروه عند الناس، ومنها المتروك  ،المعروف
 فإذا عرض علـى أهلـه عرفـوا    ، لطول عهده؛ ونسى سماعه ، فضيع روايته  ،ما توهم فيه من رواه    

 وتركه االنصراف   ، بإصراره على لزومه   ؛ وربما سقطت روايته لذلك    ، وردوه على من حمله    ،توهمه
 ومنها المعـرب    ، منها المعرب السائر الواضح    ،كذلك ما روى من اآلثار في حروف القرآن       .... عنه
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 ئ غير أنه قد قر،ا الضعيف المعنى في اإلعرابه ومن،القليلة ومنها اللغة الشاذة ،الواضح غير السائر
 ومنهـا  ، فهو لحن غير جائز عند من ال يبصر من العربية إال اليسير، ومنها ما توهم فيه فغلط به    ،به

  .58" وبكل قد جاءت اآلثار في القراءات،اللحن الخفي الذي ال يعرفه إال العالم النحرير

في القراءات القرآنية، والقائم على إمكانية      ) السبعة(ابن مجاهد فكرة    هذا التأسيس الذي بنى عليه      
نقد التراث، وإعادة النظر فيه، وإعمال الفكر فيه، قبوال وترجيحا وردا، تحول بعـد مـرور الـزمن         

 إلـى مـسلمات ال يجـوز    - قراء وقراءات -) السبعة(وتعاقب األجيال إلى رؤى ممنوعة، وتحولت       
  .59ة النظر فيها، وال نقدها؛ ألنها قد توقع في الكفر حسب أبي حيانالمساس بها، وال إعاد

إشكالية نقد القراءات اقترنت بالعلوم اللغوية عامة، وعلم النحو بشكل خاص، حتى إنها لم تقترن               
في علوم الفكر اإلسالمي األخرى كما اقترنت به، وألسباب مختلفة وكثيرة شاعت كثير من األفكـار                

 غير مباشرة لطائفة على حساب األخرى، موظفين العاطفة الدينية في االنتماء لتيار             التي تقدم خدمات  
ساد عند كثير من الباحثين والمتخصصين في العلـوم         ، حيث   )القراءات القرآنية (دون آخر، وخاصة    

 أن البصريين وقفوا من القراءات موقفهم من سـائر          - قديما وحديثا  - اللغوية عامة، والنحوية خاصة   
وص اللغوية، فأخضعوها ألصولهم وأقيستهم، فما وافق منها أقيستهم وأصولهم قبلوه، وما أباها             النص

.. رفضوا االحتجاج به، ووصفوه بالشذوذ، أو القلة، أو الرداءة، أو ما شابه هذه المصطلحات الطبقية            
 كثيرا من أصولهم    وأن الكوفيين قبلوا القراءات القرآنية كافة، واحتجوا بها، وعقدوا على ما جاء فيها            

في ) واألقيس(في اللغة، ) األفشى(منهجهم مبني على منهج القراء، الذي ال يقوم على          وأحكامهم؛ ألن 
  .60في األثر واألصح في النقل) األثبت(بل على  العربية،

شيخ ( المقارنة بين سيبويه     تظهر عندما    بدرجة كبيرة، ويسقط سقوطا مريعا     هذا التصنيف يتخلف  
حيث القطع والجزم  نتائج متباينة مع هذا التصنيف؛)  الكوفيينشيخي(الفراء الكسائي أو ، و )البصريين

 تخطئة واحدة لقراءة من القراءات، مع كثرة ما استشهد به منهـا، وقـد               سيبويهي كتاب   فليس  "بأنه  
، أما 61"ةإن القراءة ال تخالف؛ ألنها سن : صرح بقبولها جميعا، مهما كانت شاذة على مقاييسه، إذ قال         

) معـاني القـرآن  (هو الذي بدأ تخطئة القراء، إذ نرى الفراء يتوقف في كتابه         "الكسائي فيصنّف بأنه    
  فقـد  ؛ الفراء واألمر نفسه مع   ،62"مرارا ليقول إن الكسائي كان ال يجيز القراءة بهذا الحرف أو ذاك           

 علـى    القراءات بعضجح   بعض القراء بالوهم، ور    ىرد بعض القراءات، ورم   صار من المؤكد أنه     
  .63 قراءة على أخرىل وفضبعض،

هذه المواقف المتباينة مع ما هو متعارف عليه اليوم بين أكثر الباحثين، ال تغري بإصدار األحكام            
بقدر ما تلح على الباحثين بإعـادة قـراءة     ] تاريخي النحو[القاضية بسطحية البحث النحوي التاريخي      
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ال تنفصم عراها عن الدراسات التراثية، وال تجترها اجترارا بسذاجة ة، التراث النحوي، قراءة معاصر
... التراث ال يوجد في ذاته، فالتراث هو قراءتنا له، هو موقفنا منه، هو توظيفنا له"وظالمية؛ ذلك أن 

قد أتجاهل التراث أو أكرره حرفيا، أو أفسره أو استلهمه أو أهول من شأنه أو أهون منه، وقـد أراه                   
 - حتى ولو كررته حرفيا -وفي أي موقف من المواقف يفقد التراث ماضيه       .  هذا النحو أو ذاك    على

             ا أي يفقد حقيقته الذاتية المرتبطة بغير شك بسياقه الزمني التاريخي االجتماعي الخاص، ويصبح جزء
  .64"من زمني، من سياق حاضري الخاص

 )5(   

ا أن تقوم على أسس من الثقة بالحاضر، واإليمان بثراء إن القراءة الناضجة المثمرة للتراث البد له
الماضي وجدواه، وأن تتوسل بكل ما شأنه تأمين الطريق إلى الحقيقة دون انخداع أو انبهار، بعيدا عن 
الخطابية الساذجة، أو الشعاراتية العمياء، حتى يمكننا إزالة كل األوهام الملتصقة بوجـداننا، ونعيـد               

اتنا الحالية، وال نشعر بالخجل أو الحرج من مساءلة التراث، إذا ما تـوفرت لنـا        اكتشاف تراثنا بأدو  
 أنه عدو لنا، أو أننا نقف منه - قطعا -األدلة والدواعي واألسباب لذلك، فإعادة قراءة التراث ال تعني 

ـ                 ل موقفا معاديا، بل إن إعادة القراءة تتأسس على الحرص على تراثنا، وتنقيته من شـوائب المراح
التاريخية التي مرت به، والتي ال يستطيع أحد إنكار حضورها في تكوين المـشهد المعرفـي للعقـل       

  .اإلسالمي الراهن

اكتسبت كثير من اآلراء واألفكار ووجهات النظر قداسة حصينة؛ باعتبارها نصوصا تراثيـة،     لقد  
صفة التجهيل والتخطئـة،    أدت في بعض األحيان إلى اإللقاء بالمحاولين تجاوز هذه الحصانة إلى أر           

والرمي بالجهالة، وربما وصلت في أزمنة االنحطاط إلى اإلقصاء نهائيـا خـارج منظومـة األمـة                
  .اإلسالمية، باتهام هذه المحاوالت النقدية وأصحابها بالزندقة تارة، وبالكفر تارات أخرى

 الوعي بأهمية إعادة إعادة قراءة التراث تتأسس على الشعور بوجود أزمة معرفية كبيرة، وتتوسل        
قراءة التراث، باعتباره الملهم األول إليجاد الحلول لكافة األزمات التي تخـص الوجـدان اإلنـساني     
ومتطلباته المعرفية، كما أنه من المهم اليقين بأن هذه المراجعات النقدية للتراث ال تقتصر على التراث 

ر بها أمم األرض جميعا، فاالنفتـاح الرهيـب   العربي واإلسالمي وحده ولكنها حالة تاريخية مهمة تم       
الذي يعيشه العالم اآلن، سمح بتداول المعرفة اإلنسانية بال حدود، وال شروط، فضال عن االختيـار،                

 لقراءة -  تقريباً- وفض الخواتيم المحرمة، وانتهاك المقدسات التراثية، وأصبح العالم اإلنساني جاهزاً
ئدة، وهو في هذه القراءات الجديدة إما مؤكد على السابق، وإما مضيف            مغايرة للقراءات النمطية السا   
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إنتاج معرفة جديدة بالنص المقروء سـواء  "إليه، وإما مكتشف ضاللته وزيفه، ولكنه سوف يؤدي إلى     
  .65"... أو سياسياً أو نقدياً أو دينياً أو فلسفياً أدبياًكان هذا النص نصاً

ث ال يعني الموقف من الهوية، أو التاريخ، أو الماضـي بكـل   وتأسيسا على أن الموقف من الترا  
القراءة تحث على   /  موقف من الواقع والحاضر، فإن هذه الدراسة         - في الحقيقة    -أبعاده، وإنما هو    

، خاصة في التراث النحوي، ووصلت إلـى حـد   )نقد القراءات(إعادة قراءة النصوص التي مارست    
تلك النصوص التـي    .. 67"أن دعوى التواتر باطلة   "و،  66"ر القراءات وال نسلم توات  : "التصريح بالقول 

ما أسهم فـي ظهـور تيـار    اعتبرها كثيرون نصوصا جريئة إلى حد أنها قد توقع المسلم في الكفر،         
محافظ، في رد فعل طبيعي عند المساس بالثوابت، أو ما حل محل الثوابت، وزيـادة فـي التعبئـة                    

ـ  المعنوية أطلقت األلقاب المش    على كل من تصدى    ) حماة القرآن (و) حماة العقيدة (جعة، والحماسية، ك
 من المواقف النقدية الـساخنة،  لناقدي القراءات، ونال منهم، وقد قام بهذا الدور كثيرون، تتبعوا كثيراً    

وردوا عليها، بدافع حماية القرآن، والعقيدة، باإلضافة إلى حماية األجيال الالحقة من كتابـات نقـاد                
 قد تقع بين يدي من ال يحسن هـذا الفـن؛   - حسب أبي حيان -راءات القرآنية؛ ألن هذه الكتابات  الق

؛ ألننا نتعبد بالقرآن، وفي    68"فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك       "فيسيء ظنا بالقراءة وبقارئها،     
  .69"لسنا متعبدين بقول نحاة البصرة، وال غيرهم"كل األحوال 

، ولذلك فإن الكتابـة  من أخطر إشكاليات التراث اإلسالمي، وأشدها تعقيداً ) اءاتنقد القر (إشكالية  
في هذا الموضوع ال يمكن لها أن تدعي تقديم الحلول الفاصلة والنهائية لتلك اإلشكالية، وال أن تطرح       

ـ    )الدفاع(، أو آلية   )النقد(بدائل لعملية    دم ، ولكنها تثير األسئلة من جديـد، ولـيس بالـضرورة أن تق
اإلجابات؛ ألن السؤال في حقيقته هو نوع من المعرفة، كما أن هذه الدراسة تنطلق من اإليمان بـأن                  

وبالتالي فهي ال يمكن أن تنتج سوى نوع واحد مـن           "القراءة السلفية للتراث ال تقدم قراءة معاصرة،        
التراث :  تحتويه، ألنها  الفهم التراثي للتراث، التراث يحتويها، وهي ال تستطيع أن        : الفهم للتراث، هو  

  .70"يكرر نفسه

 لهذه القضية في المـشهد الثقـافي         متميزاً  حضوراً - فيما تعكس  -القراءة  / تعكس هذه الدراسة    
 ضمن الخاص بالفكر اإلسالمي واللغوي على مدى قرون طويلة، وال تزال قضية نقد القراءات نحوياً             

إشكالية قراءة التـراث إشـكالية معرفيـة    "د أن  قضايا البحث اللغوي المعاصرة المهمة، وهو ما يؤك       
واحدة، ال تتبدل بتبدل القارئين، المتزامنين والمتعاقبين، المختلفين والمتفقين، وإنها ال تزال مفتوحـة              

مثقل بتراثه، مهموم بحاضره، متطلع إلى مستقبله، ليعاود التفكير فيها من الحين إلى  ... أمام كل مفكر  
  .71" من أزمة الذاتزءاًاآلخر، مادام التراث ج
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إن قارضـت وإن تـركتهم لـم     ": بلفـظ 112 / 7مصنف ابن أبي شيبة  قول ألبي الدرداء في      -1

مسند الـشاميين    عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في         عن أبي أمامة الباهلي   وهو حديث   ". يتركوك
هم ناقدوك وإن تركتهم لم     إن ناقدت : " بلفظ 126 / 8المعجم الكبير للطبراني     و 293 / 2للطبراني  

وهو قول لعبد اهللا بن ". إن نافذتهم نافذوك: " بلفظ285 / 7مجمع الزوائد للهيثمي وفي  ". يتركوك
إن نافرتهم  : " بلفظ .461 / 1فيض القدير للمناوي    ، و 352 / 6شعب اإليمان للبيهقي    مسعود في   

 ".نافروك وإن تركتهم تركوك

 .)دـنق( مادة  العربلسان: انظر -2

 .17القيامة، اآلية   -3

 .18القيامة، اآلية   -4

 ). أ ر ق (لسان العرب مادة  -5

والبرهان للزركـشي  . 3/1028علي عبد الواحد وافي، : مقدمة ابن خلدون، تحقيق  : انظر مثالً  -6
 .15 / 1ومناهل العرفان للزرقاني . 1/318

 .223عبد الرحمن عميرة، ص : التعريفات، تحقيق -7

 .478 / 2اإلتقان للسيوطي  -8

 .478 / 2لمصدر السابق ا -9

 .284 / 1مناهل العرفان للزرقاني  -10

 .6 / 1النشر في القراءات العشر البن الجزري  -11

 .318 / 1البرهان للزركشي  -12

 .319 - 318 / 1البرهان للزركشي  -13

 قـال  بمـن  الخَلف إعالم: وحدها المتواترة، انظر مثالً   عاصم قراءةبعض الشيعة يعتقدون أن      -14
لكن تاريخ القراءات يقول . 283 ص  عمر صادق العالئيألبي، السلف مأعال من القرآن بتحريف

كانت قراءة نادرة لم تنتـشر      ، بل   غير ذلك، فرواية حفص عن عاصم هي أقل القراءات انتشاراً         
ثم لما ضن بها .  شعبة، وليس عن حفص أخذ أهلها قراءة عاصم عن أبي بكر التيحتى بالكوفة،   

 .تفتوا لرواية حفـص يلم لاءة حمزة والكسائي رغم كراهيتهم لها، و      أبو بكر، اضطروا لألخذ بقر    
وإلى قراءة عاصم صار بعـض أهـل        : "53قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص          

الكوفة، وليست بالغالبة عليهم؛ ألن أضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر بن عياش فيما يقال، ألنه                 
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هل الكوفة ال يأتمون في قراءة عاصم بأحد ممن يثبتونه في  تعلمها منه تعلما خمسا خمسا، وكان أ      
القراءة عليه إال بأبي بكر بن عياش، وكان أبو بكر ال يكاد يمكن من نفسه من أرادها منه، فقلت                  
بالكوفة من أجل ذلك، وعز من يحسنها، وصار الغالب على أهل الكوفة إلى اليوم، قراءة حمزة                

سمعت محمد بن الهيثم : حدثني علي بن الحسن الطيالسي، قال: "58 وقال ص ،"بن حبيب الزيات
أدركت الكوفة ومسجدها الغالب عليه قراءة حمزة، وال أعلمني أدركت حلقة مـن            : المقرئ يقول 

ـ و". ون قراءة عاصمؤحلق المسجد الجامع يقر    عمـرو  يخالل فترة من الزمن سادت قراءتي أب
مع قدوم االحتالل التركي    و. ة حفص عن عاصم ذكر     ولم يكن لقراء   ،ونافع على العالم اإلسالمي   

 .فرض رواية حفص بالحديد والنار على العالم اإلسالميتم 

 .159 - 157 ص  السيد الخوئي.تفسير القرآن البيان في: انظر -15

 .301 / 1مناهل العرفان للزرقاني  -16

ل أجنح إلـى    لقد كنت قب  : "قال ابن الجزري  . 13 / 1النشر في القراءات العشر البن الجزري        -17
وقد : "وقال اإلمام أبو شامة المقدسي    ".. هذا القول، ثم ظهر فساده، وموافقة أئمة السلف والخلف        

شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات الـسبع كلهـا          
 بأنها منزلة من عند اهللا والقطع: متواترة أي كل فَرٍد فَرد ما روى عن هؤالء األئمة السبعة، قالوا

واجب، ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير             
" نكير له، مع أنه شاع واشتهر واستفاض فال أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها                 

 .1/13المصدر نفسه : انظر

 . وما بعدها25 / 1البن الجزري شر النشر في القراءات الع: انظر مثالً -18

 .3/159البحر المحيط ألبي حيان : انظر مثالً -19

 .35 - 33 / 1النشر في القراءات العشر البن الجزري : انظر -20

، والمقصود بالخبر النبوي األحاديث المروية      36 / 1النشر في القراءات العشر البن الجزري        -21
 ومـسلم  4/1909 ومنها ما أخرجه البخاري عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في األحرف السبعة،      

وا مـا   ؤإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقر       : " أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال       1/560
وللعلماء في تفسير األحرف السبعة هذه مذاهب كثيرة، أكثرها قبوال هو القول بـأن              ". تيسر منه 

نقص، بل المراد السعة والتيسير، كما قـال        المراد بالسبعة ليس حقيقة العدد بحيث ال يزيد وال ي         
انظـر  . ؛ ألنه يتناسب والتيسير المنشود في الحديث الشريف       )إن تستغفر لهم سبعين مرة    (تعالى  

 .27 / 1النشر في القراءات العشر البن الجزري : هذه المذاهب في

 .37 / 1النشر في القراءات العشر البن الجزري  -22
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 .37 / 1 الجزري النشر في القراءات العشر البن -23

، وقد تم هذا الشطب وهذه اإلضافة في خالفة     37 / 1النشر في القراءات العشر البن الجزري        -24
المصدر : المأمون الذي اشتهر عنه أنه يرغم العلماء على القول حسب ما يرى هو ويعتقد، انظر           

 .37 / 1نفسه 

 .46 - 45السبعة البن مجاهد ص  -25

 .60 كتاب السبعة ال بن مجاهد ص -26

 ، وشيبة بن نصاح   ، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع     ز،عبد الرحمن بن هرم   : هم مشايخ اإلمام نافع    -27
 .61كتاب السبعة البن مجاهد ص : انظر.  ويزيد بن رومان،ومسلم بن جندب

 .62 - 61 كتاب السبعة ال بن مجاهد ص -28

 .78 كتاب السبعة ال بن مجاهد ص -29

 .81 - 79 كتاب السبعة ال بن مجاهد ص -30

 .82 لسبعة ال بن مجاهد صكتاب ا -31

 .84 كتاب السبعة ال بن مجاهد ص -32

 .271 - 269 / 1معرفة القراء الكبار للذهبي : انظر -33

وإلى ذلك أشـار    : " وقال ابن الجزري   18 - 17 / 1النشر في القراءات العشر البن الجزري        -34
هذا الكتاب، فجميع ما ذكرناه في : مكي بن أبي طالب رحمه اهللا في آخر كتاب التبصرة حيث قال

قـرأت بـه    : قرأت به ونقلته، وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم        : قسم: ينقسم ثالثة أقسام  
لم أقرأ به وال وجدته في الكتب، ولكن : وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب، وقسم

 ". األقلقسته على ما قرأت به إذ ال يمكن فيه إال ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو

 .11 - 10 / 1النشر في القراءات العشر البن الجزري  -35

وافقـت  : كل قــراءة  : "قال ابن الجزري   .. 9 / 1النشر في القراءات العشر البن الجزري        -36
وصح سندها، فهي القـراءة     . ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماال     . العربية ولو بوجـه  

سواء كانت عن األئمة الـسبعة، أم عـن      .... إنكـارهاالصحيحة التي ال يجوز ردها، وال يحل        
العشـرة، أم عن غيرهم من األئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه األركان الثالثة، أطـلق           

هذا هـو   .. عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء كانت عن السبـعة، أم عمن هو أكبر منهم              
وهو مـذهب السلف الذي ال يعـرف عـن        ... الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلـف      

 .10 - 9/ 1النشر في القراءات العشر : انظر" أحد منهم خالفـه

 .33ية اآلالبقرة،  -37
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 .154السبعة البن مجاهد ص  -38

 .67غافر، اآلية  -39

 .179السبعة البن مجاهد ص  -40

 .35مريم، اآلية  -41

 .409السبعة البن مجاهد ص  -42

 .47اآلية آل عمران،  -43

 .207 - 206د ص السبعة البن مجاه -44

 .123 األعراف، اآلية -45

 .290السبعة البن مجاهد ص  -46

 .15سبأ، اآلية  -47

 .22النمل، اآلية  -48

 .480السبعة البن مجاهد ص  -49

 .117البقرة، اآلية  -50

 .169السبعة البن مجاهد ص  -51

 .10األعراف، اآلية  -52

 .278السبعة البن مجاهد ص  -53

 .69اآلية الفرقان،  -54

 .467السبعة البن مجاهد ص  -55

 .35ة ي، اآلاألنفال -56

 .306 - 305السبعة البن مجاهد ص  -57

 .49 - 48السبعة البن مجاهد ص  -58

 .3/159البحر المحيط   -59

 ، ودراسة في النحو الكوفي، لمختـار        158المدارس النحوية، لشوقي ضيف ص      : انظر مثال  -60
 .202 - 200 ص ديرة

 .1/74وانظر الكتاب . 157قي ضيف ص المدارس النحوية لشو -61

 .75/ 1انظر معاني القرآن للفراء و. 157ابق ص المصدر الس: انظر -62

ـ      . 82 - 81 / 2،  358 / 1: معاني القرآن للفراء  : انظر -63 سير وغيرها، والنحـو وكتـب التف
 . 185 - 173الكوفي لمختار ديرة، ص دراسة في النحو . 310 - 289/ 1إلبراهيم رفيدة 
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 .222لعالم، صالوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر، محمود أمين ا -64

، ص 63العـدد  ) فصول(مجلة النقد األدبي /  التراث، مصطفى بيومي عبد السالمإشكالية قراءة -65
66. 

 .336 / 2الرضي على الكافية -66

 .418 / 1فتح القدير للشوكاني -67

 .3/159البحر المحيط -68

 .3/159المصدر السابق -69

 .8بري ص قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، محمد عابد الجا. نحن والتراث-70

 ص ،63العـدد  ) فصول(مجلة النقد األدبي / إشكالية قراءة التراث، مصطفى بيومي عبد السالم -71
68. 
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