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 :ملخص
استعرض البحث أبرز أسباب التفضيل بني القراءات اليت دعت فريقًا من العلماء لتفضيل  

قراءة على أخرى، مستدًال مبثال أو اثنني لكل سبب، مث بسط البحث أدلة القائلني بالتفضيل 
املتواترة وكذا أدلة املانعني له، مع ذكر أبرز العلماء يف كل منهج من املنهجني.وختم بني القراءات 

البحث مبناقشة لتلكم األدلة، وإظهار حرص العلماء من كال الفريقني على الدفاع عن القرآن 
الكرمي، ومنع الطعن فيه، ليخلص بعدها إىل ترجيح منع التفضيل بني القراءات املتواترة وذلك 

 أدلتهم وظهورها على غريها.لقوة 
 القراءات املتواترة، التفضيل.الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract: 
    
    The research reviewed the most prominent reasons for the preference 
between the Quranic readings, that led a team of scholars to prefer one Quranic 
reading over another; each cause was evidenced by one or two examples. Then, 
the research mentioned the evidence of those who say in preference or say in 
prevention with the most eminent scholars in every approach. 

The paper was concluded in discussing the evidence of those who prefer or 
prevent the preference among the successive Quranic readings. It also showed 
the keenness of both sides of scholars to defend the Quran, and prevent 
attacking into, to prove preventing preference between the successive Quranic 
readings for the strength of their evidence and appearance on the other. 
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 :المقدمة   
  .وبعد وعلى آله وصحبه أمجعني،، احلمد هللا رب العاملني،  والصالة والسالم على نبّيه حممد

فمن رمحته سبحانه أن أنزل القرآن الكرمي على خامت أنبيائه على سبعة أحرف تيسريًا لألمة،  
 من خلفه.كتاباً خالداً معجزاً، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 

ومن املسائل اليت اختلف فيها العلماء مسألة التفضيل بني القراءات، ما بني جميز هلا ومانع، 
نه يتعّلق بالقراءات املتواترة اليت تلّقتها إولكل أسبابه وأدلته، وال ختفى أمهية هذا املوضوع، إذ 

األمة بالقبول والتصديق، ويُقرأ هبا على أن كل رواية منها: قرآن كرمي، ويشّكل التفضيل بني 
 .-كما يرى املانعون له–تلكم القراءات تشكيكاً أو طعناً يف بعضها 

ماء إىل ذلك، أسباب التفضيل اليت دعت بعض العلالضوء على  فجاء هذا البحث ليسلط 
مث دراسة أدلة القائلني بالتفضيل واملانعني له، ومناقشة تلكم األدلة للوصول إىل الرأي الراجح 

 .على بصرية وهداية
 مشكلة البحث:

 متكن مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة التالية:
 ما األسباب اليت دعت بعض العلماء إىل التفضيل بني القراءات املتواترة؟ -١
 هل التفضيل بني القراءات املتواترة ينقص أو يطعن يف القراءة املفضولة؟ -٢
 ما أدلة القائلني بالتفضيل بني القراءات املتواترة، وما أدلة املانعني له؟ -٣
 :داف البحثأه 
 توضيح أسباب التفضيل بني القراءات املتواترة. -١
 واملانعني له، مع بسط أدلّتهم مجيعاً.ذكر أبرز العلماء القائلني بالتفضيل بني القراءات،  -٢
 مناقشة أدلة القائلني واملانعني للتفضيل بني القراءات. -٣
 رتجيح وبيان الرأي األقرب إىل الصواب بعد املناقشة العلمية.ال -٤

۲۰٤ 
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  حدود البحث:
غريها   فقط، وال يشمل  من طريقي الشاطبية والدرة القراءات العشر املتواترةهذا البحث حمدود ب

  من قراءات شاذة أو مدرجة أو غريها.
 منهجية البحث:

يقوم البحث على املنهج االستقرائي، حيث تتبع الباحث فيه أسباب التفضيل بني القراءات 
املتواترة عند العلماء، وأدلة القائلني بالتفضيل واملانعني له، مث املنهج التحليلي النقدي ملناقشة 

 منها.تلكم األدلة وبيان الراجح 
 

 وخامتة، وذلك على النحو اآليت: مبحثنيلقد جاء البحث يف مقدمة و  خطة البحث:
 املقدمة: وفيها استعراض أدبيات البحث.

 املتواترة، وفيه تسعة مطالب. املبحث األول: أسباب التفضيل بني القراءات
 ثالثة مطالب.، وفيه بني املنع واجلوازاملتواترة  : التفضيل بني القراءاتثايناملبحث ال

 .والتوصيات اخلامتة: وتتضمن أهم النتائج
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰٥ 
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 المتواترة المبحث األول: أسباب التفضيل بين القراءات
من خالل استقراء األسباب اليت دعت بعض العلماء إىل تفضيل قراءة على أخرى، تبّني 
وجود عدة أسباب ودواٍع لذلك، سيذكر البحث أمهها وأبرزها مكتفيًا مبثال أو مثالني ال غري 

وهذه األسباب على مذهب القائلني بالتفضيل بني القراءات، أما املانعون فال يرو�ا لكل سبب، 
 ، وفيه تسعة مطالب:لون هبا، إذ ال فاضل وال مفضول عندهم ابتداءً وال يقو 

 
 األول: ما عليه رسم المصحف المطلب

من أهم وأبرز أسباب التفضيل وأقواها حجة، أن تكون إحدى القراءات موافقة لرسم 
املصحف، وأن تكون األخرى خمالفة له، أي يف مجيع املصاحف اليت ُنسخت يف عهد عثمان 

 ،))١(( ، ومن األمثلة على ذلك قوله تعاىل:(َوْسَئِل الَقْريََة الِيت ُكّنا ِفيها)-رضي اهللا عنه-بن عفان 

 .))٢(( ) بالنقل، والباقون باهلمزة (َوْسَئل)(َوَسلِ  فقد قرأ ابن كثري والكسائي وخلف
 أشتهي ذلك؛ولست ": ))٣(( اهلمز يف (وسئل) ويف (فسئل)محزة بقال الفرّاء معّلقًا على قراءة 

 ، فقد ))٥(( "))٤(( أل�ا لو كانت مهموزة لكتبت فيها األلف كما كتوهبا يف (فاضِرْب هلم طريقاً)

 .٨٢، يوسفسورة   )١(
يف كتب القراءات أل�ا من األصول وليست ، فهذه الكلمات ال تذكر عادة ٢٤٥مصحف القراءات العشر املتواترة، ص  )٢(

من الفرش، واألصل: كل حكم كلي جاٍر يف كل ما حتقق فيه شرط ذلك احلكم، والفرش: ما يذكر يف السورة من كيفية 
 قراءة كل كلمة قرآنية خمَتلف فيها بني القرّاء مع عزو كل قراءة إىل صاحبها. انظر إبراز املعاين من حرز األماين، أبو شامة

 .١، ط١٠، د.ط.، واإلضاءة يف بيان أصول القراءة، الّضّباع، ص٣١٩، ص١املقدسي، ج
 ، واآلية: (فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك).٩٤، يونسسورة   )٣(
 .٧٧، طهسورة   )٤(
ة فقط مع أ�ا قراءة اجلمهور، خال ابن كثري ،والفرّاء نسب القراءة هنا حلمز ١، ط١٥١،ص١معاين القرآن، الفرّاء، ج )٥(

 والكسائي وخلف
۲۰٦ 
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بال ألف،  -رضي اهللا عنه-ُرمست يف مجيع مصاحف األمصار اليت أرسلها عثمان بن عفان 
 .))١((وهذا حمل اتفاق عند علماء الرسم

وموافقة الرسم أحد شروط قبول -لرسم املصحف وقد يُظن هنا أن قراءة اجلمهور خمالفة 
فضًال عن كو�ا  ،))٢((، فُريد عليه بأن هذا من املخالفات املْغَتفرة كما مسّاها ابن اجلزري-القراءة

طرقًا لألداء ال ختضع لشرط موافقة الرسم، إذ قد تصل طرق األداء إىل أكثر من عشر طرق يف 
 فق كل هذا.الكلمة الواحدة، فكيف تُرسم مبا يُوا

 المطلب الثاني: ما عليه أكثر المصاحف.
ومن أسباب التفضيل أن تكون القراءة موافقة ملا عليه أكثر املصاحف اليت أرسلها عثمان بن 

إىل األمصار، وأن تكون املفضولة موافقة ملصحف واحد أو ألقل  -رضي اهللا عنه-عفان 
وا َأنَّ السماواِت واألرَض  َكفر ومن األمثلة على ذلك قوله تعاىل: (أَوَْمل يـََر الذين   ،))٣((املصاحف،

فقد  ،))٥((فقد قرأ ابن كثري وحده حبذف الواو (َأَمل)، والباقون بإثباهتا ،))٤((كانَتا َرْتقًا فـََفتَـْقنامها)
 إثباهتا يف بقية اتفق علماء الرسم على حذف الواو من مصاحف أهل مّكة يف كلمة (أومل)، و 

 
، وهجاء مصاحف األمصار، املهدوي، ١، ط٤٢٤، ص١انظر كتاب املصاحف، ابن أيب داوود السجستاين، ج  )١(

 .١، ط٦١، واملقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار، الّداين، ص ١، ط١١٦ص
، ١، د. ط.، واإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، ج١٣-١٢، ص١بن اجلزري، جانظر النشر يف القراءات العشر، ا )٢(

 .٤، ط١٥٤ص
ال تُوافق أيًّا من املصاحف، ويف هذا السبب فإّن  ن األول كانت القراءة املفضولة فيهإإذ  ؛هذا السبب خيتلف عن األولو  )٣(

 املفضولة توافق مصحفاً أو أكثر.
 .٣٠، األنبياءسورة  )٤(
(مرجع سابق)، والبدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة، عبد الفتاح القاضي،  ٣٢٣، ص٢النشر يف القراءات العشر، ج  )٥(

 .٢، ط٣٠١ص
۲۰۷ 
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فقد فّضل الطربي قراءة (أومل) بإثبات الواو كو�ا موافقة ملا عليه أكثر  ،))١((املصاحف

 .))٢((املصاحف
 : ما عليه أكثر القّراء.لثالثا المطلب

تلكم القراءة قراءة من األسباب اليت فّضل فيها بعض العلماء قراءة على غريها، أن تكون 
املفضولة قراءة واحد أو األقل من القرّاء، وهذا السبب ال يرجع إىل املعىن وأن تكون ، أكثر القرّاء

(فإن ُعثر على أ�ما استحقا إمثاً  أو اللغة، بل إىل عدد القرّاء فقط، ومن األمثلة عليه قوله تعاىل:
حفص وحده بفتح التاء  قرأ، ))٣((األوليان) ن مقامهما من الذين استحّق عليهمُ فآخران يقوما

  .))٤((واحلاء (اسَتَحّق)، والباقون بضم التاء وكسر احلاء (اسُتِحّق)
اختار الطربي قراءة ضم التاء وكسر احلاء على البناء للمجهول، وذكر أ�ا األوىل بالصواب 

فسبب الرتجيح ، ))٥((ألن إمجاع احلجة من القرّاء عليها، والقراءة األخرى غري مدفوعة صحتها
 القرّاء ومل يعلل التفضيل مبعىن أو لغة. والتفضيل فقط هو عدد

وهذا على  ،يالحظ هنا أن الطربي نقل اإلمجاع مع أن رواية حفص ختالف هذه القراءة
واألمثلة على هذا السبب كثرية خاصة عند مّكي بن أيب طالب، فقد  ،))٦((مذهبه يف اإلمجاع

  .))٧((أكثر من التفضيل اعتماداً عليه

(مرجع سابق)،  والبديع يف رسم مصاحف عثمان، ١٢٠(مرجع سابق)،  وهجاء مصاحف األمصار، ص ١٠٤املقنع، ص )١(
 .١، ط١٧٧اجلهين، 

املؤمنون: فقد فّضل قراءة (سيقولون هللا) على قراءة (سيقولون اهللا) لنفس السبب، انظر جامع البيان عن وكذلك يف سورة  )٢(
 .١، ط٦٠،ص١٨تأويل آي القرآن، الطربي، ج

 .١٠٧سورة املائدة،  )٣(
 .(مرجع سابق) ١٦٢صوالبدور الزاهرة، (مرجع سابق)،  ٢٥٦، ص٢جالنشر،  )٤(
 سابق). (مرجع١٤٠ ، ص٧ججامع البيان،  )٥(
 .٢، ط٧٣، ص٢ج، وجنة املناظر، ابن قدامة املقدسي يعترب الطربي قول األكثر إمجاعاً انظر روضة الناظر )٦(
، ٢٦٤، ص١ج ،عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي القيسي ينظر ملزيد من األمثلة الكشف )٧(

    . ١، ط١٩٦ ، ص٢ ج ،٣١٧، ص١ج، ٢٦٥،ص١ج
۲۰۸ 
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 عليه قراءة أهل المدينة ومكة.: ما رابعالمطلب ال 

من أسباب تفضيل القراءات عند بعض العلماء أن تكون إحدى القراءات قراءة أهل املدينة 
وذلك أل�ما مهبط الوحي، وأرض الرسالة، وفيهما معظم الصحابة، ومن  -احلجاز-ومكة 

قرأ الكوفييون (يكذبون) ، ))١(()(وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون األمثلة على ذلك قوله تعاىل:
 .))٢((بفتح الياء وسكون الكاف وختفيف الذال، والباقون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

فمن مجلة األسباب اليت جعلت مكي بن أيب طالب يرجح قراءة التشديد أ�ا قراءة أهل 
 .))٣((املدينة ومكة، وقال: "والتشديد أقوى يف نفسي"

 ها زيادة أحرفالمطلب الخامس: ما في
وهذا السبب خيتلف عن بقية األسباب، إذ هو مرتبط بعدد األحرف حبيث تزيد القراءة 

: -صلى اهللا عليه وسلم-كل حرف عشر حسنات، قال باملفّضلة حرفًا أو أكثر، فيزيد ثواهبا 
حرف ، َمن قرأ حرفًا من كتاب اهللا تعاىل، فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول (امل) (

 .))٤(()وميم حرف ،والم حرف ،ولكن ألف حرف
فُتقرأ عند ابن   ،))٥(( ومن األمثلة على ذلك قوله تعاىل: (وأعدَّ هلُْم َجنَّاٍت َجتري َحتَتها األْ�ار)

 ففيها زيادة حرفني عن قراءة اجلمهور، وكذلك قوله تعاىل  ،))٦(()حتِتها نكثري وحده بزيادة (مِ 

 .١٠سورة البقرة،  )١(
، (مرجع ٧١(مرجع سابق)، والبدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة ، ص ٢٠٧، ص٢النشر يف القراءات العشر، ج )٢(

 سابق).
 ، (مرجع سابق).٢٨٤، ص١الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج )٣(
قال حسن صحيح غريب، سنن الرتمذي (اجلامع ، و ٢٩١٠رواه الرتمذي باب: ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن، رقم  )٤(

 .٣، صحيح اجلامع الصغري، األلباين، ط٦٤٦٩الصحيح)، الرتمذي، د.ط، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم 
 .١٠٠، التوبةسورة  )٥(
 (مرجع سابق).٢١٣(مرجع سابق)، والبدور الزاهرة، ص٢٨٠، ص٢النشر يف القراءات العشر، ج )٦(

۲۰۹ 
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فقد قرأ محزة وحده (فأزاهلما)، والباقون حبذف األلف وتشديد  ،))١((فََأزَاَهلُما) -(فََأَزهلَُّما 
 .))٢((الالم

ُما   -(َوَوّصى  ،))٣(( فََأزَاَهلُما) -قال ابن مفلح: وإن كان يف قراءة زيادة حرف مثل (فََأَزهلَّ
حنبل أنه كره ، وورد عن اإلمام أمحد بن ))٥((، فهي أوىل ألجل العشر حسنات))٤(( َوأَوصى)

 .))٧((، ألنه يتضّمن إسقاط حرف بعشر حسنات))٦((اإلدغام الشديد حلمزة
بسبب زيادة األجر والثواب املرتتبة على زيادة  ،أخرى فهذا تعليل مباشر لتفضيل قراءة على

 .))٨((احلروف
 المطلب السادس: ما يؤيدها ظاهر القرآن الكريم.

بسبب موافقة آية أو آيات أخرى أو نفس  ،أخرىفقد فّضل بعض العلماء قراءات على 
اآلية لفظاً ملا عليه تلكم القراءة، فجعلوا هذا سبباً للمفاضلة، ومن األمثلة على ذلك قوله تعاىل: 

(يـَُقصُّ اَحلّق)
، قرأ املدنيان وابن كثري وعاصم بضم القاف وصاد مضمومة مشددة، والباقون ))٩(( 

 .))١٠(( ة خمففة (يـَْقِض)بسكون القاف، وضاد معجمة مكسور 

 .٣٦البقرة، سورة  )١(
 (مرجع سابق).٨٢(مرجع سابق)،  والبدور الزاهرة، ص٢١١، ص٢النشر يف القراءات العشر، ج )٢(
 .٣٦البقرة، سورة  )٣(
 .١٣٢البقرة، سورة  )٤(
 .٤، ط٤٢٣، ص١الفروع، ابن مفلح، ج )٥(
وُيسَتبعد أن يكون اإلدغام هنا مبعناه املعروف، ألن محزة ليس مكثرًا منه كأيب عمرو البصري ويعقوب، فلعّله حيمل على  )٦(

 النقل فهو مكثر منه وتتميز قراءته به، مثل النقل يف كلمة (شيء).
 (مرجع سابق).٤٢٢، ص١الفروع، ج )٧(
 ، د.ط، من مجلة التعليالت لتفضيل قراءة مالك على ملك.١٢٣ص ،١يُنظر كذلك اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، ج )٨(
 .٥٧سورة األنعام،  )٩(
 (مرجع سابق).١٦٩(مرجع سابق)، والبدور الزاهرة، ص٢٥٨، ص٢النشر يف القراءات العشر، ج )١٠(

۲۱۰ 
 

                                                           



 
 د. شادي امللحم                                    التفضيل بني القراءات املتواترة            

 
 

بالضاد، وقال الطربي :"وهذه القراءة  )قض(يفقد رّجح الطربي وتبعه ابن ُجَزي الكليب قراءة 
عندنا أوىل القراءتني بالصواب"، واستدال على هذا بآخر اآلية (وهو خري الفاصلني)، قال 

 .))١((الطربي: "وأن الفصل بني املختلفني إمنا يكون بالقضاء ال بالقصص"
 فسبب التفضيل هنا االعتماد على ظاهر اآلية نفسها.

 المطلب السابع: ما يؤيدها السنة النبوية.
صلى اهللا عليه -قد يكون سبب التفضيل مرجعه السنة النبوية، وذلك إما برواية تبّني أن النيب 

قرأ بقراءة معّينة، أو حبديث يؤكد معىن تلكم القراءة املفّضلة، ومن األمثلة على ذلك  -وسلم
، قرأ محزة والكسائي وخلف هبمزة مفتوحة بعد األلف، وحبذف ))٢(( قوله تعاىل: (َجَعَلُه دَكَّاً)

 .))٣((التنوين، والباقون حبذف اهلمزة وإثبات التنوين
، واستدّل هلذا ))٤((ال: "إ�ا أوىل القراءتني بالصواب"فقد رّجح الطربي قراءة (دّكاء) وق

 يف قصة جتّلي اهللا تعاىل للجبل: (فساخ اجلبل) -صلى اهللا عليه وسلم-الرتجيح حبديث النيب 

، إذ احلديث دال على قراءة املد، وليس يف احلديث ما يفيد أن اجلبل تفتت وصار تراباً كما ))٥((
 يف القراءة األخرى (دّكاً).

مكي بن  ، وخالفهما١، ط١١، ص٢(مرجع سابق)، والتسهيل بعلوم التنزيل، ابن جزي، ج ٢٤٥، ص٧جامع البيان، ج )١(
 (مرجع سابق).٤٣٤، ص١أيب طالب فرّجح قراءة الصاد املهملة، انظر الكشف، ج

 .١٤٣سورة األعراف،  )٢(
 (مرجع سابق).١٩٣(مرجع سابق)، والبدور الزاهرة، ص٢٧١، ص٢النشر يف القراءات العشر، ج )٣(
 (مرجع سابق).٦٧، ص٩جامع البيان،ج )٤(
، وقال حسن صحيح غريب (مرجع سابق)، واحلاكم يف املستدرك، ٢٣٣، ص٨ج رواه الرتمذي، باب: سورة األعراف، )٥(

رضي اهللا -، وقال حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب، واحلديث عن ثابت عن أنس بن مالك ٢٥، ص١ج
يبًا من طرف قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (فلّما جتّلى ربه للجبل جعله دّكاً) قال: وضع اإلهبام قر  -عنه

خنصره، قال: (فساخ اجلبل)، فقال محيد لثابت: تقول هذا؟ قال: فرفع ثابت يده، فضرب صدر محيد، وقال: يقوله رسول 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويقوله أنس، وأنا أكتمه!
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وهو تأييد السنة النبوية هلا، فقد  ،ويف املقابل فقد فّضل مكي قراءة (دّكاً) لنفس السبب
 .))١((قرأ هبا -صلى اهللا عليه وسلم-احتّج ألن النيب 

 المطلب الثامن: ما يؤيدها معنى اآلية.
بأن يكون معىن اآلية أوضح وأبلغ يف إحدى القراءات من غريها، وإن كان املعىن يف وذلك 

تارة على املخلبينونة  على بعض اجلميع واضحاً، قال الطربي: "وإمنا جيوز اختيار بعض القراءات
فال  ،زيادة معىن أوجبت هلا الصحة دون غريها، وأما إذا كانت املعاين يف مجيعها مّتفقةب ،غريها

 .))٢((وجه للحكم لبعضها ألنه أوىل أن يكون مقروءاً به من غريه"
، قرأ ابن كثري وأبو عمرو ))٣(( لك قوله تعاىل: (َوَما َكاَن لَِنِيبٍّ َأن يـَُغلَّ)ومن األمثلة على ذ

 .))٤((وعاصم بفتح الياء وضم الغني، والباقون بضم الياء وفتح الغني

، وعلل ذلك بأن ))٥((ذكر الطربي أن قراءة (يـَُغل) بفتح الياء وضم الغني أوىل بالصواب عنده
وهذا يـَُقوِّيه أن تُنفى هذه الصفة عن األنبياء، وأ�ا ليست من أخالقهم اآلية تتوّعد َمن يـَُغل، 

وهذا يؤيده قراءة فتح الياء وضم الغني، ولو كان املراد القراءة الثانية لكان الوعيد يف اآلية 
 يتناسب مع معناها.

 (مرجع سابق).٤٧٦-٤٧٥، ص١الكشف، ج )١(
 (مرجع سابق).٦٤٤، ص٢جامع البيان،ج )٢(
 .١٦١، سورة آل عمران )٣(
 (مرجع سابق).١٣١(مرجع سابق)، والبدور الزاهرة، ص٢٤٣، ص٢النشر يف القراءات العشر، ج )٤(
 (مرجع سابق).١٩٨، ص٤جامع البيان، ج )٥(
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ياً خالفه يف هذا التفضيل ورّجح ما هو مرجوح عند الطربي، ُمَعّلالً   ذلك أن بينما جند أن مكِّ

من أن يكون أحد من أمته نسب  -صلى اهللا عليه وسلم-ما رّجحه فيه التنزيه والتعظيم للنيب 
 .))١((إليه الغلول، بل هم املخطئون واملذنبون

 المطلب التاسع: ما يؤيدها اللغة.
القراءة، ن موافقة العربية ركن من أركان قبول إال خيفى أن كل قراءة متواترة تؤيدها اللغة، إذ 

ولكّن املفّضلني جعلوا سبب تفضيلهم أحيانًا لغوياً، وقد يكون السبب متعلِّقًا بأصل الكلمة 
وبنيتها، أو بفصاحة اللفظة وشهرهتا، أو كثرة دورا�ا أو بلسان قائلها، أو متعّلقًا باإلعراب 

 ُيْصِلَحا بَينَـُهما ُصْلَحاً) ، ومن األمثلة على ذلك قوله تعاىل: (َفال ُجناَح َعليِهَما َأن))٢((وصنعته

، فقد قرأ الكوفييون األربعة بضم الياء وإسكان الصاد وكسر الالم من غري ألف (ُيْصِلَحا)، ))٣((
 . ))٤(( وقرأ الباقون بفتح الياء والصاد مع تشديدها وألف بعدها وفتح الالم (َيصَّاَحلَا)

ب القراءتني إليه، معّلًال ذلك بأن التصاحل فقد فّضل الطربي قراءة (َيصَّاحلا)، وذكر أ�ا أعج
، وكذلك ))٥((يف هذا املوضع أشهر وأوضح معىن، وأفصح وأكثر على أَْلُسن العرب من اإلصالح

 .))٦((ذهب مكي وذكر أ�ا أحب إليه، ألن التصاحل عند التنازع هو املعروف يف كالم العرب
  قال هبذا املذهب وعمل مبقتضاه.فهذه أبرز أسباب التفضيل بني القراءات عند َمن 

 
 

 (مرجع سابق).٣٦٤-٣٦٣، ص١الكشف، ج )١(
 .١، ط٥١٢-٥١١انظر فضائل القرآن الكرمي، عبد السالم اجلار اهللا، ص  )٢(
 .١٢٨سورة النساء،  )٣(
 (مرجع سابق).١٤٧(مرجع سابق)، والبدور الزاهرة، ص٢٥٢، ص٢النشر يف القراءات العشر، ج )٤(
 (مرجع سابق).٣٦٠، ص٥جامع البيان، ج )٥(
 (مرجع سابق).٣٩٩-٣٨٩، ص١الكشف، ج )٦(
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 بين المنع والجوازالمتواترة  : التفضيل بين القراءاتثانيالمبحث ال
اختلف العلماء قدمياً وحديثاً يف مسألة التفضيل بني القراءات املتواترة، وكل له أدلته ودوافعه، 

هذا املبحث أدلة  ومجيعهم ينطلقون من حرصهم على القرآن الكرمي ودفع الُشبه عنه، وسيعرض
   ثالثة مطالب: الفريقني، مث يناقشها وخيلص إىل القول الراجح، وجاء ذلك يف

 ن بالتفضيل بين القراءات وأدلتهماألول: القائلو  المطلب
ذهب بعض العلماء إىل القول بالتفضيل بني القراءات، سواء صرحوا بذلك أو عملوا يف  

ا �رّجحو يا على غريها، أو �قراءة أو يُقّوو  ننو كتبهم وتصانيفهم مبقتضاه، فنجدهم ُحيسّ 
ا إىل غري تلكم العبارات اليت تُفضي إىل التفضيل بني القراءات، وقد نسب ابن عاشور �فّضلو يو 

 .))١((هذا املذهب إىل كثري من العلماء
، فمعظم املفسرين مل ))٢((وعند التتبع والسرب نلحظ أن هذا رأي قلة من العلماء وليس األكثر

يرّجحوا بني القراءات املتواترة كالرازي، وأيب حّيان األندلسي، وابن كثري، واآللوسي، ومجاهري 
على رأسهم و بعض العلماء  -الرتجيح بني القراءات املتواترة–املفّسرين، بينما سلك هذا املسلك 

 .))٣((مكي القيسيو ابن ُجزي الكليب، و القرطيب، و اإلمام الطربي، 
، ويف هذا تفضيل هلا ))٤((ضيل عن اإلمام مالك، فقد جاء عنه: أن قراءة نافع سنةوكذا ورد التف
 .))٥((وأيضاً ورد التفضيل عن اإلمام أمحد، فقد استحّب قراءة أهل املدينةعن غريها، 

ري، ابن رشد، ، ومل يذكر ممن قال هبذا القول إال اإلمام الطربي، الزخمش١، ط٦٢، ص١التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )١(
 .وذكر كالم اإلمام مالك عن نرب اهلمزات وسيأيت توجيهه

 .١، ط٨٧انظر االختالف بني القراءات، أمحد البيلي، ص )٢(
 .وقد سبق يف املبحث األول ذكر أمثلة من أقواهلم )٣(
، واإلتقان يف ٢ط، ٣٥٨، ص١، والبيان والتحصيل، ابن رشد، ج٣، ط٦٢انظر السبعة يف القراءات، ابن جماهد، ص )٤(

 (مرجع سابق).١٢٣، ص١علوم القرآن، ج
 (مرجع سابق).٤٢٢، ص١، والفروع، ج٢، ط١٦٥، ص٢املغين، ابن قدامة املقدسي، ج )٥(
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 ، فقد ذكر أن حرف أيب))١((وممن سار هبذا النهج أيضًا أبو بكر ابن العريب يف أحكام القرآن

 .))٢((جعفر املدين فوق حرف ابن كثري
وقد يُفَهم من بعض كالم ابن اجلزري موافقته هلذا املنهج، عندما نعى على َمن يشّذذ ما جاء 

، وهذا ليس ))٣((من غري السبعة، مع أن ما جاء عن غريهم قد يكون مثل قراءاهتم أو أقوى
 صرحياً يف التفضيل بني القراءات املتواترة.

العلماء الذين قالوا بالتفضيل بني القراءات، ودّلت تصانيفهم وأساليبهم على  فهؤالء أبرز
من غري دخول يف ما حيتمله الكالم عن بعض العلماء، مع أن منهجهم خيالف  ،ذلك
 .))٤((ذلك

وقد اشرتط بعض القائلني بالتفضيل بني القراءات أال يؤدي الرتجيح أو التفضيل إىل إسقاط 
أبو شامة: "وقد أكثر املصنِّفون يف القراءات والتفاسري من الكالم يف الرتجيح  قراءة أو أكثر، قال

حىت إّن بعضهم يبالغ يف ذلك إىل حد  -مالك وملك يف سورة الفاحتة–بني هاتني القراءتني 
ُيسقط وجه القراءة األخرى، وليس هذا مبحمود بعد ثبوت القراءتني، وصحة اتصاف يكاد 

 .))٥((الرب جل وعال هبما"

 .١، ط٢٣١ابن العريب املالكي اإلشبيلي وتفسريه أحكام القرآن، مصطفى املشين، ص )١(
 .١، ط٤٠٢، ص١جانظر القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العريب،  )٢(
(مرجع سابق)، وممن ٣٦، ص١، النشر يف القراءات العشر، ج١، ط٢١٥منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ابن اجلزري، ص )٣(

 (مرجع سابق).٤٧٥محلوا كالمه على القول بالتفضيل د. عبد السالم اجلار اهللا يف كتابه فضائل القرآن الكرمي، ص
(مرجع سابق)، فقد ذهب صاحب الكتاب إىل أن كالم الطاهر بن ٤٧٥قرآن الكرمي، صانظر على سبيل املثال فضائل ال )٤(

عاشور يشري إىل التفضيل بني القراءات، مع أنه ليس له يف ذلك كالم واضح ومل يعمل مبقتضى هذا الرأي يف التفسري، انظر 
 (مرجع سابق).٦٣-٥١، ص١التحرير والتنوير، ج

 (مرجع سابق).٢٣٨، ص١، جإبراز املعاين من حرز األماين )٥(
۲۱٥ 
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وقال الزركشي: "إال أنه ينبغي التنبيه على شيء، وهو أنه قد ترّجح إحدى القراءتني على 

 .))١((األخرى ترجيحاً يكاد ُيسقط القراءة األخرى، وهذا غري مرضي؛ ألن كلتيهما متواترة"
 
 

 أدلّتهم:
 بعدة أدلة، وهذه أبرزها: املتواترة استدّل القائلون بالتفضيل بني القراءات

أن هذا هو مذهب السلف، فقد نقلت نصوص كثرية صرحية يف تفضيل  األول:الدليل 
، ومن هم أَوىل الناس بااللتزام بالشرعفلو كان حمّرمًا أو ممنوعًا ملا فعلوه، و السلف بني القراءات، 

 هذه النصوص:
قوله  أ�ا أنكرت قراءة (ُكِذبُوا) بتخفيف الذال من -رضي اهللا عنها-ما روي عن عائشة  -

ت: "معاذ اهللا مل تكن ــــــــــــ، وقال))٢(( تعاىل: (َحىتَّ ِإَذا اْستَـْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنـَُّهْم َقْد ُكِذبُوا)
 .))٣((ل تظن ذلك برهبا" وكانت تقرؤها بالتشديدــــــــــالرس

من قوله تعاىل: (َما أنه أنكر قراءة (نـُْنِسها)  -رضي اهللا عنه–ما روي عن سعد بن أيب وقاص  -
َها َأْو ِمْثِلَها) ا قيل له: ))٤(( نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نـُْنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ ِمنـْ

ّ
، وقال مشّددًا يف إنكارها مل

إن ابن املسّيب يقرؤها كذلك، قال: "إن القرآن مل ينزل على املسّيب ، وال على آل 

 .٢، ط٤٩٠، ص١الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، ج )١(
 .١١٠سورة يوسف،  )٢(
، وقد قرأ بالتخفيف عاصم، ومحزة، والكسائي، وأبو جعفر، وقرأ بالتشديد ١، ط٢١٨، ص٥فتح الباري، ابن حجر، ج )٣(

 (مرجع سابق).٢٩٦، ص٢، والنشر ، ج٢ط، ٦٥بقية العشرة، انظر التيسري يف القراءات السبع، الداين، ص
 .١٠٦سورة البقرة،  )٤(

۲۱٦ 
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يقرؤها (تـُْنَسها) بتاء مضمومة بعدها نون ساكنة وسني  -رضي اهللا عنه-، وكان ))١((املسّيب"
 . ))٢((مفتوحة

، من اشرتاط ثالثة شروط أن التفضيل قائم على أساس ما قّرره علماء القراءاتالثاني: الدليل  
لقبول القراءة، فبما أن هذه الشروط هي احلكم لقبول القراءة أو ردِّها، ومعلوم أن هذه الشروط 

ققها بني قراءة وأخرى، فعليه ال مانع من التفضيل، ومما ال خيتلف فيه اثنان أن قد تتفاوت يف حت
، وهذا ))٣((مما اختلف فيه العلماء اختالفاً عريضاً  ،تواتر القراءات السبع أو العشر على حد سواء

مدخل واسع للمقارنة بني القراءات، وبالتايل التفضيل بينها، فبعض القراءات تواترت عند قوم، 
 .))٤((ومل تتواتر عند آخرين، أو أن يكون الرواة لبعض القراءات أقل يف الضبط من غريهم

وكذلك شرط موافقة اللغة العربية، فاللغة فيها الفصيح وفيها األفصح، وهذا ينطبق على 
ُمَعقِّبًا على إنكار بعض أهل –القراءات، فاألفصح يـَُقّدم ويـَُفّضل على الفصيح، قال أبو شامة 

ِإن صحَّ فيه النقل و : "فكل هذا حممول على قلة ضبط الرواة فيه... -ة من القراءات السبعاللغ
فهو من بقايا األحرف السبعة اليت كانت القراءة ُمباحة عليها على ما هو جائز يف العربية 

، وقال الطربي: "قراءة القرآن بأفصح اللغات أوىل وأحق منها ))٥((ذلك" دونفصيحًا كان أو 
 .))٦((ذلك"بغري 

(مرجع سابق)، واحلديث يف املستدرك، كتاب: التفسري، تفسري سورة سبِّح اسم ربك األعلى، ٥٧٢، ص١جامع البيان، ج )١(
 ، وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني ومل خيّرجاه.٣٨٥٤رقم 

ءة وقراءة (تـُْنَسها) ليست من املتواتر، أما يف املتواتر فُتقرأ: (نـَْنَسْأها) وهي قراءة ابن كثري ، وأيب عمرو، و(نـُْنِسَها) وهي قرا )٢(
 (مرجع سابق).٢٢٠، ص٢(مرجع سابق)، والنشر، ج١٠٦بقية العشرة. انظر التيسري، ص

 (مرجع سابق).٢١٢-١٨٦، ومنجد املقرئني، ص١، ط١٧٨-١٧٣انظر يف ذلك املرشد الوجيز ، أبو شامة، ص )٣(
 .١، ط٥٦٩، ص٢انظر مجال القرآء وإكمال اإلقراء، السخاوي، ج )٤(
 (مرجع سابق).١٧٦املرِشد الوجيز، ص )٥(
 (مرجع سابق).٧٨، ص٦جامع البيان، ج )٦(

۲۱۷ 
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فالقراءات املتواترة أيضًا تتفاوت  -موافقة رسم املصحف ولو احتماالً –وأما الشرط الثالث 

فيه، حىت يصل األمر إىل أن بعض القراءات املتواترة قد خنالف رسم املصحف، بل مجيع 
 املصاحف العثمانية، كما يف قراءة (ِبظَِنني) من قوله تعاىل: (َوَما ُهَو َعَلى الَغْيبِ 

، ولعّل هذا الدليل من أكثر األدلة اليت أّدت إىل اتساع مساحة التفضيل بني ))٢()()١((ِبَضِنٍني)
 القراءات.

من مقدار القراءة، وال  ْنِقصإن التفضيل بني القراءات ال يطعن فيها، وال يُـ  الدليل الثالث:
ُيشكك يف بالغة القرآن الكرمي وإعجازه، بل التفضيل هنا ليس مبعناه احلقيقي الذي قد يُثري 
الشكوك أو التّـَنقص من القرآن أو القراءات، وإمنا يُراد به املفاضلة يف املعىن اللغوي أو معىن 

ا اختاره : "فرمبا يأخذ بعض القرّ ))٣((القراءة وهكذا، قال الونشريسي
ّ
اء على بعض يف اختياره مل

لوجه ظهر له فيه، مع وجود الثقة يف غريه، وكل قرآن ُمَسلَّم فيه تالوة ورواية، وُتَضعَّف قراءة من 
جهة وجهها يف العربية، ومقصوده اإلحناء على َمن اختارها مع ضعف وجهها، وقوة غريها مما مل 

 .))٤((اهتا، وال يف روايتها وتواترها"خيرته، وليس مقصوده الطعن على القراءة يف ذ
، كما بّينت النصوص الكثرية ذلك، إذا ثبت التفاضل بني سور القرآن وآياته الدليل الرابع:

أقل وأدىن من تفاضل سور فمن باب أوىل أن نثبت التفاضل بني القراءات، فهذا بال شك 
القرآن كثرية ومعلومة منها قوله تعاىل: القرآن وآياته فيما بينها، واألدلة اليت تُثبت تفاضل سور 

 .٢٤سورة التكوير،  )١(
قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي ورويس (بالظاء)، والباقون (بالضاد)، انظر النشر يف القر اءات العشر،  )٢(

 (مرجع سابق).٩٢(مرجع سابق)، وُرمست يف مجيع املصاحف بالضاد، انظر املقنع، ص٣٩٨،ص٢ج
هـ. ٩١٤هـ ، تويف ٨٣٤فقيه مالكي ولد هو أمحد بن حيىي الونشريسي التلمساين األصل واملنشأ، الفاسي الدار والوفاة،  )٣(

 ، د.ط.٢٢٣، ص١انظر معجم املؤلفني، عمر كّحالة، ج
 ،د.ط.١٠٥، ص١٢املعيار املعِرب واجلامع املغِرب، الونشريسي، ج )٤(
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َها َأْو ِمْثِلَها) ثِبتون بالتفاضل أن ))١(( (َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نـُْنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ ِمنـْ

ُ
، فاستدّل امل

 .))٢(( اآليات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى
ل اهللا صلى اهللا عليه قال: قال رسو  -رضي اهللا عنه–ودليل آخر ما ُروي عن ُأيب بن كعب  

وسلم: (يا أبا املنذر أتدري أّي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟) قال: قلت: اهللا ورسوله أعلم، 
قال: (يا أبا املنذر أتدري أّي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟) قال: قلت: (اهللا َال ِإَلَه ِإّال ُهَو 

قال القاضي  ،))٣(( هِنك العلم أبا املنذر)اَحليُّ الَقيُّوم) قال: فضرب يف صدري وقال:(واهللا لِي
"فيه حجة للقول بتفضيل بعض القرآن على بعض، وتفضيل القرآن على سائر كتب اهللا  عياض:

 ،))٤((عند َمن أجازه"
ا بعد سرد أمساء طائفة ممن هتذكر  ،فهذه مجلة أدلة القائلني بالتفضيل بني القراءات باختصار
 طلب آخر.ملقال هبذا القول، وسلك هذا الطريق، وأُرجئ مناقشة األدلة 

 
 لتفضيل بين القراءات وأدلتهم.الثاني: المانعون ل المطلب
معظم العلماء إىل إنكار التفضيل بني القراءات قدميًا وحديثاً، وذهب السلف إىل أن   ذهب

فقال: "إذا ورد ))٦((، وممن صرّح بإنكاره ثعلب النحوي))٥((كبار الصحابة أنكروا ذلك أيضاً 

 .١٠٦سورة البقرة،  )١(
 ، د.ط.١٠، ص١٧جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ج )٢(
، شرح ٨١٠، رقم ٥٥٦، ص١باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي، جرواه مسلم، كتاب: صالة املسافرين وقصرها،  )٣(

، ومعىن قوله (ليهنك العلم): أي ليكن العلم هنيئاً لك، انظر عون املعبود شرح سنن أيب داوود، ١صحيح مسلم، النووي، ط
 .٢، ط٣٣٤، ص٤حممد احلق أبادي، ج

، ٩٣، ص٦انظر شرح صحيح مسلم، النووي ، ج، و ١، ط١٧٧، ص٢إكمال املعّلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ج )٤(
 .١ط

 .٢، ط٦٢، ص٥انظر إعراب القرآن، الّنّحاس، ج )٥(
هو أمحد بن حيىي الشيباين الكويف، إمام يف النحو واللغة، اشتهر باحلفظ وصدق اللهجة، من أشهر مؤلفاته: الفصيح، تويف  )٦(

 .١، ط١٧٣، ص١هـ، انظر إنباه الرواة على أنباء النحاة، علي القفطي، ج٢٩١سنة 
۲۱۹ 
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احلرف عن السبعة وقد اختلفوا، مث اخرتت مل أفّضل بعضًا على بعض، فإذا ورد يف الكالم، 

 .))١((لت"اخرتُت وفضّ 
وممن جعل التفضيل بني القراءات إمثاً: أبو جعفر الّنّحاس حيث قال: "السالمة عند أهل 

، وقال أيضاً: "فهما ))٢((" يقال: إحدامها أجود من األخرىت القراءتان أالالدين إذا صحّ 
 .))٣((قراءتان ال جيوز أن نقّدم إحدامها على األخرى"

بكر بن مهران صاحب الغاية يف القراءات العشر حيث قال وممن منع املفاضلة أيضاً: أبو 
 .))٤((عنها: "إ�ا حق وليس أحدها أوىل من اآلخر"

ومن أبرز املفّسرين الذين منعوا التفضيل بني القراءات: اإلمام الرازي حىت أنه ذهب إىل 
، وقد خّري اهللا تفسيق املرجِّحني بني القراءات على أقل تقدير، أل�ا متواترة عند أكثر العلماء

، وكذا أبو حّيان األندلسي فقد صرّح يف البحر ))٥((تعاىل املكلَّفني هبا، وسّوى بينها يف اجلواز
مراراً، بأنه ال ترجيح بني قراءتني متواترتني، وكثريًا ما تعّقب الطّاعنني يف القراءات واملرّجحني 

وبعد ذكر بعض َمن فّضل ورّجح إحدى واعدنا) -ويف تذييله لنقاشه لقراءيت (وعدنا، ))٦((بينها
: "وال وجه لرتجيح إحدى القراءتني على األخرى، ألن كًال منهما متواترة فهما يف ، قالالقراءتني

، وأما ))٢((، وابن املنري))١((.ومن املانعني أيضاً: ابن النقيب البلخي))٧((الصحة على حد سواء"

(مرجع ٤٩٠، ص١يف علوم القرآن، ج، وانظر الربهان ١،ط٢٢١، ص٢إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه ج )١(
سابق)، وقد اعُرتض على ثعلب ألنه قال (مالك) أمدح من (ملك)، قلت: هذا يف الكالم العادي وليس يف القرآن، وقد 

 صرّح هو أنه يُفضِّل وخيتار يف الكالم.
 (مرجع سابق).٦٢، ص٥إعراب القرآن للّنحاس، ج )٢(
 ع سابق).(مرج٢٣١، ص٥إعراب القرآن للّنحاس، ج )٣(
 (مرجع سابق).١٦٥منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ص )٤(
 .٣، ط٧٠، ص١التفسري الكبري، الرازي، ج )٥(
 .٢، ط٨٧، ص٤، ج٨٨، ص٣، ج٢٦٥، ص٢انظر البحر احمليط، أبو حيان، ج )٦(
-٩٠حممد احلسن، ص(مرجع سابق)، وانظر القراءات القرآنية وموقف املفسرين منها، د. ١٩٥، ص١البحر احمليط، ج )٧(

 .١، ط٩١
۲۲۰ 
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، ود. أمحد ))٣((مثل: د. عبد العال مكرماملعاصرون فقد ذهب إىل هذا الرأي كثري منهم 

، وغريهم  ))٧((، وحيىي فقيهي))٦((ود. نبيل السعيد ،))٥((، ود. حممد عمر بازمول))٤((البيلي
 .))٨((كثري

 أدلّتهم:
 وهذه أمهها:عدة أدلة، استدّل القائلون مبنع التفضيل بني القراءات ب

إىل مجع  -رضي اهللا عنه–سباب اليت دعت عثمان بن عّفان ن من أهم األإ األول:الدليل 
الناس على مصحف واحد هو التفضيل بني القراءات، وما صاحبه من نزاع وخالف كاد أن 

" ال تغلوا  -رضي اهللا عنه-يصل إىل القتال، ويدل على ذلك ما روي عن علي بن أيب طالب 
إحراق املصاحف، فواهللا ما فعل الذي فعل يف يف عثمان، وال تقولوا له إال خرياً يف املصاحف، و 

املصاحف إال عن مأل مّنا مجيعاً، فقال: ما تقولون يف هذه القراءة؟ فقد بلغين أن بعضهم يقول: 
إن قراءيت خري من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفراً، قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن جنمع الناس 

 .))٩((قلنا: نِعم ما رأيت على مصحف واحد، فال تكون فرقة وال اختالف، 

 (مرجع سابق).٤٩١، ص١انظر الربهان يف علوم القرآن، ج)١(
 .١، ط٤٨٦، ص٢انظر االنتصاف يف ما تضمّنه الكّشاف من االعتزال، ابن املنري، ج )٢(
 .٢٢٧، د. عبد العال مكرم، صالقراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات النحويةكتابه:  انظر )٣(
 (مرجع سابق).٨٧: االختالف بني القراءات، ص انظر كتابه )٤(
 .١، ط٣٩٣، ص١انظر كتابه: القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام، حممد عمر بازمول، ج )٥(
 ، د.ط.٢٠انظر كتابه: دفاع عن القراءات املتواترة يف مواجهة الطربي املفسِّر، د. نبيل السعيد، ص)٦(
 .١، ط١٨٧تفسري، حيىي فقيهي، صانظر كتابه: اخلازن ومنهجه يف ال )٧(
 (مرجع سابق).٤٦٩انظر فضائل القرآن الكرمي، ص )٨(
(مرجع سابق)، واإلتقان  ١٨، ص٩(مرجع سابق)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ج٢٢انظر كتاب املصاحف، ص )٩(

 (مرجع سابق).٧٩، ص١يف علوم القرآن، ج
۲۲۱ 
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فقد بلغين أن بعضهم يقول: إن  واضح عندما قال:" -رضي اهللا عنه-فكالم عثمان بن عفان 

 دقراءيت خري من قراءتك"، فكان هذا الفعل املنكر من دواعي مجع الناس على مصحف واح
 إلغالق الباب دون ذلك، فهذا دليل واضح على منع التفضيل بني القراءات.

موافقة الصحابة على كالم عثمان، فلم يرد عليه أحد، فهذا يُعَترب مبثابة إمجاع  ل الثاني:الدلي
للصحابة على هذا الرأي، فالقراءات املتواترة ليست ميدانًا للمفاضلة، أو التحسني والتقبيح، أو 

، وال يفهم من هذا أن القراءات من صنع عثمان ))١((اإلعجاب وغريه، فكلها سواء مىت تواترت
 ، وإمنا هو اجتهد يف مجعها وتدوينها.-رضي اهللا عنه–

صلى اهللا عليه -مبا أن القراءات املتواترة مصدرها واحد، وقد صّح أن النيب  الدليل الثالث:
ّضل بينها، ف -صلى اهللا عليه وسلم-قرأ هبا كلها، وأقرأ هبا أصحابه، ومل يصح أن النيب  -وسلم

أو قّدم إحداها على األخرى، فال يصح إذًا أن يُفّضل بينها، إذ أن كل قراءة ورواية من املتواتر 
يصح أن يُطلق عليها القرآن الكرمي، قال الّنحاس: "السالمة عند أهل الدين إذا صّحت 

 . ))٢((" يُقال إحدامها أجود من األخرىأال ،القراءتان
أقل من قراءة على أخرى يلزم منه نقص القراءة املفضولة، وجعلها  إن تفضيل الدليل الرابع:

الفاضلة، وقد يؤدي هذا إىل ردِّها أو التشكيك فيها أو إنكارها، وهذا كله ال يصح وال يُقبل، 
 -التشكيك أو اإلنكار أو الرد-فإذا صحت القراءة فهي من القرآن الكرمي فكيف يقال مثل هذا

 .))٣((يف القرآن أو يف بعضه
، فقد  -صلى اهللا عليه وسلم-إن التفضيل بني القراءات خمالف ملنهج النيب  الدليل الخامس:

أن ُحيسِّن كلتا القراءتني،  -فيما صّح عنه–كان هديه عند اختالف الصحابة يف القراءة 

 سابق).(مرجع ٦٤انظر االختالف بني القراءات، ص )١(
 (مرجع سابق).٩١(مرجع سابق)، االختالف بني القراءات، ص٦٢، ص٥انظر إعراب القرآن للنّحاس، ج )٢(
، ودراسات يف علوم القرآن، د. حممود ١، ط١٤٣انظر القراءات املتواترة اليت أنكرها ابن جرير الطربي، حممد اهلرري، ص )٣(

 .١، ط١٨٠عبيدات، ص
۲۲۲ 
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ويصوِّب كال القارئني، ال أن يُفضِّل أو يُرّجح أو ُحيّسن إحدى القراءتني، فلو كان التفضيل 

إليه، ولُنِقل عنه، لكن هذا مل يقع، واألدلة على هذا   -صلى اهللا عليه وسلم-سائغاً، لسبق النيب 
 كثرية منها:

واختالفهما يف سورة  -رضي اهللا عنهما-حكيم مع عمر بن اخلطّاب بن حديث هشام  -
 )هلما بعد مساعه لقراءهتما: (كذلك أُنزلت -صلى اهللا عليه وسلم-الفرقان، فقال النيب 

 ، فلم يُفضِّل أو ُحيسِّن إحدى القراءتني.))١((
قال: ُكنت يف املسجد، فدخل  ،-رضي اهللا عنه–وكذلك ما ورد يف حديث ُأيب بن كعب  -

رجل يصلي، فقرأ قراءة أنكرهتا عليه، مث دخل آخر، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلّما 
، فقلت: إّن هذا قرأ -صلى اهللا عليه وسلم-قضينا الصالة، دخلنا مجيعًا على رسول اهللا

صلى اهللا – قراءة أنكرهتا عليه، ودخل آخر، فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرمها رسول اهللا
شأ�ما، فسقط يف نفسي من  -صلى اهللا عليه وسلم–فقرآ، فحسَّن النيب  -عليه وسلم

 .ومل يُفضِّل إحدى القراءتني ،))٢(( التكذيب ...
،  -صلى اهللا عليه وسلم-كما أن التفضيل بني القراءات خمالف ملنهج النيب   الدليل السادس:

التفضيل بني القراءات من هديهم وطريقتهم، بل  كذلك هو خمالف ملذهب السلف، فلم يكن 
، فليسع اخللف ما وسع السلف، وال ))٣((ينكرون ذلك -رضي اهللا عنهم-كان كبار الصحابة 

 شك أن يف منهج السلف السالمة والبعد عن الزلل.
، إن التفضيل بني القراءات اجتهاد يف القرآن الكرمي، مبا ال جيوز فيه االجتهادالدليل السابع: 

وهو قول يقوم على العقل وجيعله حكماً على النقل، وهو عمل يفتح باب االختالف يف القرآن، 

، ومسلم، كتاب: صالة ٤٩٩٢، و٢٤١٩ل القرآن، باب: أُنزل القرآن على سبعة أحرف رقم رواه البخاري، كتاب: فضائ )١(
 .٨١٨املسافرين وقصرها، باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف، رقم 

 .٨٢٠رواه مسلم، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف، رقم  )٢(
 .١، ط١١(مرجع سابق)، والقراءات املتواترة اليت أنكرها ابن جرير، اهلرري، ص٦٢، ص٥، جانظر إعراب القرآن للنّحاس )٣(

۲۲۳ 
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أن يكون بنص، وحيث مل يرد نص  -إن مثة تفضيل–وقد �ى الشرع عن ذلك، واألصل 

 . ))١((فال يسوغ مثل هذا العمل بذلك،
بعد سرد أمساء طائفة ممن فهذه مجلة أدلة املانعني للتفضيل بني القراءات باختصار، ذكرهتا 

 قال هبذا القول، وسلك هذا املسلك، واملطلب القادم سيناقش تلكم األقوال.
 .الثالث: مناقشة األقوال والترجيح بينها المطلب

إن من املسّلم فيه أن املانعني للتفضيل والقائلني به منطلقهم واحد، وهدفهم كذلك، وهو 
عليه، وتنزيهه عن النقص والدفاع عنه، وإن اختلفت احلرص على القرآن الكرمي، واحلفاظ 

 طريقتهم وتعددت سبلهم.
فاملانعون يرون التفضيل يُنِقص من قدر املفضول، وهذا فيه إنقاص لشأن القرآن الكرمي 

لمشككني للطعن والقيل والقال، فضًال عما فيه من تقّول يف القرآن قدره، كما يفتح الباب لو 
 من غري دليل.

لون بالتفضيل بني القراءات فرييدون إظهار القرآن الكرمي بأمجل وجه وأفضل طريقة، القائ أما
فال بد أن يُقرأ القرآن باألحسن لغة، واألجود دراية، واألقوى رواية، فال يُنَسب للقرآن ما فيه 

 .))٢((ضعف أو وهن
ة كال الفريقني، وقد سبق ذكر أدلة الفريقني من غري مناقشة هلا، ويف هذا املطلب مناقشة ألدل

 ليكون الرتجيح على بصرية ورؤية، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل. 
 مناقشة أدلة القائلين بالتفضيلأوًال: 

 عند النظر والتأمل يف أدلة القائلني بالتفضيل بني القراءات، فإ�ا تُناقش باآليت:

(مرجع سابق)، ١٩١(مرجع سابق)، والقراءات املتواترة اليت أنكرها ابن جرير، ص٢١انظر دفاع عن القراءات املتواترة، ص )١(
 (مرجع سابق).٤٨٥وفضائل القرآن الكرمي، ص

 (مرجع سابق).٥٠٣انظر فضائل القرآن، ص )٢(
۲۲٤ 
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ن هذا هو مذهب السلف، أقول: إن هذا مذهب بعض السلف وليس كلهم وال إقوهلم:  -١

أكثرهم، فقد تبّني من السرب أن معظم السلف مل يسلك هذا املسلك، ومل يقل به، ومل 
صلى اهللا عليه -مثل هذا، بل كان هديه  -صلى اهللا عليه وسلم-يثبت عن النيب 

 .))١((عند صحة القراءة حتسني كال القراءتني وتصويب كال القارئني -وسلم
إن ما نُقل عن بعض السلف من بعض النصوص اليت تفّضل قراءة على أخرى، أو ترد  -٢

فُيجاب ، ))٢((-رضي اهللا عنهما–أحيانًا بعض القراءات، كما يف رواية عائشة وسعد 
 عن هذه الروايات بعدة ردود منها:

رضي اهللا –ن هذه الروايات خمالفة ملا عليه مجهور الصحابة، فانفراد صحايب أو اثنني إ -   
بقول ُخيالف سائر الصحابة، حيتاج ملزيد دراسة ومقابلة جملموع النصوص  -عنهم

واألقوال، ألن الصواب قد يكون مع قول مجهور الصحابة، وهذا هو األغلب، قال ابن 
استيآس الرسل من الكفار املكذبني، وظنهم التكذيب  تيمية رمحه اهللا: " فعائشة جعلت

من املؤمنني هبم، ولكن القراءة األخرى ثابتة ال ميكن إنكارها، وقد تأّوهلا ابن عّباس، 
 .))٣((وظاهر الكالم معه"

لقد ورد عن بعض الصحابة أقوال ُختالف قول سائر الصحابة، كما نُقل إنكار ابن  -   
وريت الفلق والناس، فهذا الّتفرد ال يصح أن يكون كافياً لس -رضي اهللا عنه-مسعود 

ملخالفة ما تواتر من القراءات القرآنية اليت رواها الثقات األثبات، وسّلمت األمة مجيعاً 
 .))٤((بصحتها

انظر حديث ُأيب بن كعب، صحيح مسلم، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف، رقم  )١(
 (مرجع سابق).٨٢٠

 سبق ذكرمها يف الدليل األول من أدلة القائلني بالتفضيل بني القراءات يف هذا البحث. )٢(
 (مرجع سابق).١٧٥ص، ١٥انظر جمموع الفتاوى، ج )٣(
(مرجع سابق)،  ٧٤٣، ص٨لسوريت الفلق والناس، ينظر فتح الباري، ج -رضي اهللا عنه–للرد على إنكار ابن مسعود  )٤(

 .٢، ط٣٢، ص٢والزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، ابن عقيلة املّكي، حتقيق فهد العندس وآخرين، ج
۲۲٥ 
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قراءة معّينة منطلقة مما بلغه من القرآن والقراءات لقد يكون إنكار بعض الصحابة  -   

ليست من القراءات أو األحرف  -اليت مل تبلغه–املختلفة، فهو يعتقد أن هذه القراءة 
وال مستغربًا يف  داً اليت صّحت، فينكرها غرية ودفاعًا عن القرآن الكرمي، وهذا ليس بعي

الصحابة فيما بينهم من أجل هذا زمن مل تُدّون فيه مجيع القراءات، بل ثبت اختالف 
مع موافقة  -رضي اهللا عنه-السبب، ولعّل هذا من أهم األسباب اليت دعت عثمان 

إىل مجع الناس على مصحف واحد، حماوًال رسم ما تيّسر له من  ،سائر الصحابة
 األحرف السبعة يف هذا املصحف والنسخ اليت نسخها.

املبالغة يف األداء، وهذا ال كراهتهم ذلك على   ممن روي عنهم القول بالتفضيل، ُحيمل -٣
يُعترب تفضيًال لقراءة على أخرى، بل هو نفي للمبالغة وإخراج القراءة عن ضوابطها، كما 

فقد  ،))١((-أي املبالغة يف حتقيق اهلمزات–نقل عن اإلمام مالك كراهته لنرب اهلمزة 
فُيفرط يف املد واهلمز، وكان محزة أُجيب عن هذا أ�م مسعوا بعض َمن يقرأ بقراءة محزة، 

نفسه يُنكر ذلك ملثل هؤالء: "ال تفعل، أما علمت أمنا فوق البياض فهو برص، وما  
، فهذا ال يُعترب من ))٢(("عدة فهو قطط، وما كان فوق القراءة فليس بقراءةكان فوق اجل

 التفضيل حبال.
على تفاضل سور القرآن الكرمي  من أبرز أدلة القائلني بالتفضيل بني القراءات، قياسه -٤

وآياته فيما بينها، فمن باب أوىل أن تُفّضل قراءة على قراءة أخرى، فريد على هذا 
 باآليت:

 (مرجع سابق).٣٥٨، ص١البيان والتحصيل، ج )١(
 (مرجع سابق).١٠٥، ص١٢(مرجع سابق)، واملعيار املعرب واجلامع املغرب، ج٧٦انظر السبعة يف القراءات، ص )٢(

۲۲٦ 
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إن تفاضل سور القرآن الكرمي وآياته فيما بينها مسألة خالفية وليست من املسّلمات،  -   

فقال: "تفضيل بعض  ))١((فقد نفاها كثري من العلماء ورّدوها مثل حيىي بن حيىي الليثي
، ومن أبرز املفسرين النافني له ابن جرير الطربي وهو أشهر ))٢((القرآن على بعض خطأ"

َمن فاضل بني القراءات، وهذا فيه إضعاف هلذا الدليل، فابن جرير وإن نفى تفاضل 
قال بتفاضل القراءات، فهو مل يقس هذا على ذاك، قال رمحه اهللا: لكنه سور القرآن، 

، ))٤((، وكذلك ذهب البغوي))٣(("وغري جائز أن يكون من القرآن شيء خرياً من شيء"
 إىل هذا الرأي.))٥((والثعليب

 ابن حّبان يف تعليقه على حديث (أال أخربك بأفضل القرآن) وذهب إىل هذا الرأي      

ل من ، فقال رمحه اهللا: "أراد به أفضل القرآن لك، ال أن بعض القرآن يكون أفض))٦((
، ))٩((، وابن حزم))٨((، وهذا هو مذهب كثري من العلماء كابن عبد الرب))٧((بعض"
 .))١((، وغريهم))١١((، واألشاعرة عموماً ))١٠((والغزايل

هو أبو حممد حيىي بن حيىي الليثي األندلسي، تتلمذ على مالك بن أنس يف السنة اليت مات فيها، ومسّاه مالك: عاقل  )١(
هـ، انظر جذوة املقتبس يف ذكر والة ٢٣٤األندلس، تويف األندلس، وكانت له اليد الطوىل يف نشر مذهب مالك يف 

 .١، ط٣٤٥األندلس، أبو حممد األزدي، ص
 .٣، ط٤٥التذكار يف أفضل األذكار، القرطيب، ص  )٢(
 (مرجع سابق).٤٨٠، ص١جامع البيان، ج )٣(
 .١، ط١٠٤، ص١انظر معامل التنزيل، البغوي، ج )٤(
 .١، ط٢٥٦ص، ١انظر الكشف والبيان، الثعليب، ج )٥(
. وصححه األلباين يف ١١، ص٥رواه النسائي يف السنن الكربى، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل فاحتة الكتاب، ج )٦(

 .١٤٥٤صحيح الرتغيب والرتهيب، رقم 
 .١، ط٧٤، ص٢برتتيب صحيح ابن حّبان، عالء الدين الفارسي ، ج اإلحسان )٧(
 .١، ط١١٧ص، ٨انظر االستذكار، ابن عبد الرب، ج )٨(
 .١، ط٦، ص٣انظر الفصل يف امللل والنحل، ابن حزم، ج )٩(
 .١، ط١٢٥، ص١انظر املستصفى من علم األصول، الغزايل، ج )١٠(
 (مرجع سابق).١٧٧، ص٣انظر إكمال املعّلم، ج )١١(

۲۲۷ 
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ذهب كثري من العلماء إىل أن تفاضل سور القرآن وآياته، ليس املراد به أن سورة أفضل  -   

أو من سورة، وإمنا املراد به جوانب أخرى مثل: فضل األجر والثواب بني سوره وآياته، 
وهذا يتفاوت بني –مقدار األثر الذي ترتكه السورة يف نفس القارئ مقارنة مع غريها 

ذلك من وجوه التفضيل اليت ال يراد منها أن آية أفضل من آية مبعىن إىل غري ، -الناس
، وهذا خيتلف عن التفضيل بني القراءات الذي سلكه ))٢((أن األخرى أقل فضالً 

 القائلون به.
واألهم مما سبق أن هذا القياس قياس مع الفارق، إذ أن تفاضل سور القرآن وآياته فيما  -   

، فال جند أحداً من العلماء يفاضل بني سورة وأخرى باجتهاد، بينها، ال يثبت إال بدليل
معلًال ذلك مبعىن السورة أو اآلية أو لغتها أو كثرة قراءهتا أو غري ذلك، فكل َمن قال 
بتفاضل السور واآليات يُرجع ذلك إىل الدليل الصحيح، كما ورد يف سورة الفاحتة 

الرسل على بعض، فقد ثبت يف  واإلخالص وآية الكرسي وغريها، وهذا مثل تفضيل
القرآن أن الرسل يفضل بعضهم بعضاً، قال تعاىل: (تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى 

بـَْعض)
، فنفّضل ما ثبت تفضيله بالدليل، كما ُفّضل أولوا العزم على غريهم، وُفّضل ))٣(( 
نص  نستطيع أن نفّضل فيما الهل فعلى سائر األنبياء،  -صلى اهللا عليه وسلم-حممد 

فيه! وكذا احلال يف التفضيل بني الصحابة، فما ثبت النص فيه نفضل، وإال فال، فهذا 
 هو القياس األظهر يف هذه املسألة واهللا أعلم.

أن التفضيل هنا ليس مبعناه احلقيقي، بل يراد به املفاضلة  -ليالقائلون بالتفض–أما قوهلم  -٥
معىن القراءة، فال أظن أن هذا حمل اخلالف، ألن الكالم خارج  يف املعىن اللغوي أو

حدود اآليات ال ينكره أحد من العلماء سواء كان التفضيل للمعىن أو الداللة أو اللغة، 

 .١، ط٢٤٣انظر املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين، د. حممد العروسي، ص )١(
 (مرجع سابق).١٣٨، ص٢اإلتقان يف علوم القرآن، جانظر  )٢(
 .٢٥٣سورة البقرة،  )٣(
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وهذا وضحه جليًا قول ثعلب النحوي السابق الذكر: "فإذا ورد يف الكالم اخرتُت 

 قراءات.، وهو من املانعني للتفضيل بني ال))١((وفّضلت"
 

 
 ثانياً: مناقشة أدلة المانعين للتفضيل بين القراءات

 وعند النظر والتأمل يف أدلة املانعني للتفضيل بني القراءات، فإ�ا تناقش باآليت:
ال يلزم من التفضيل بني القراءات نقص القراءة املفضولة، فهذا الالزم ال يلزم، بل الثابت  .١

للتفضيل) أنه ال بد من االشرتاك بني الشيئني املفاضل  -عند أهل اللغة يف باب (أفعل
بينهما، فال بد من كون املفضول مشاركًا للمفّضل فيما ثبت فيه التفضيل، فإن ورد لفظ 

، وقال أبو ))٢((التفضيل دون ظهور مشاركة يف الفضل، ُقّدرت املشاركة بوجه من الوجوه
"إن أُريد بالنقص الالزم من التفضيل  العباس القرطيب ردًا على َمن قال بنقص املفضول:

إحلاق ما يعيب املفضول، فهذا ليس بالزم مطلقاً، وإن أُريد بالنقص أن املفضول ليس فيه 
ما يف األفضل من ذلك القدر الذي زاد به فهو احلق، ولوال ذلك ملا حتققت املفاضلة، مث ال 

 .))٣(("جيوز إطالق النقص وال األنقص على شيء من كالم اهللا تعاىل
يُرّد على الدليل القائل: إن هذا خمالف ملذهب السلف، بأنه ثبت عن كثري من السلف  .٢

قول بالتفضيل، وقد سبق ذكر طائفة من علماء السلف ممن قالوا هبذا القول وساروا هذا لا
 املنهج، كما نُقلت مجلة من أمثلتهم للتفضيل بني القراءات.

 بعدة ردود: يف مجع الناس على مصحف واحد -عنه رضي اهللا-يُرّد على دليل قصة عثمان  .٣

 (مرجع سابق).٤٩٠، ص١(مرجع سابق)، والربهان يف علوم القرآن، ج٢٢١، ص٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج )١(
 (مرجع سابق). ١٤٦، ص١٧انظر جمموع الفتاوى، ج )٢(
 .١، ط٤٣٦، ص٢أمحد القرطيب، جاملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  )٣(
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بني املسلمني، خالف وصل إىل  -رضي اهللا عنه-إن اخلالف الذي حصل زمن عثمان  -

حد النزاع والشقاق، بل وصل إىل درجة تكفري بعضهم لبعض، وهذا خطر عظيم على 
اليوم مل  ا وإن االختالفمّ حلجم هذا الضرر واخلطر، أ اً فعل عثمان مناسب اناألمة، فك

نغلق باب االجتهاد احملمود!، أما إن حصل خالف  مَ لِ يصل إىل هذا احلد وال قريباً منه، فَ 
يؤدي إىل فتنة وقتال وتكفري، فعندها من باب السياسة الشرعية يقوم ويل األمر بإغالق 

 هذا الباب.
يف مجع الناس على مصحف واحد أن يغلق باب  -رضي اهللا عنه-مل يهدف عثمان  -

، فهو إذ قام هبذا العمل اجلليل، قد نسخ عدة نسخ من املصحف، راءات وتعددهاالق
ووزعها على األمصار، وال خيفى أن هذه املصاحف فيها اختالف يف رسم بعض كلماهتا، 

فلو أراد ها، ؤ لتحتمل أكرب قدر من األحرف السبعة اليت فيها أصل القراءات القرآنية ومنش
كتفى بنسخة واحدة أو رسم واحد، وألزم الناس به، أَما ال  إغالق باب تعدد القراءات،

ن يف هذه املصاحف ذات االختالف، فإنه حيق للناس و وقد فعل هذا وبقي الناس يقرؤ 
عندها االختيار وبالتايل املفاضلة بني تلكم القراءات، خاصة أن رسم املصحف من أهم 

 أسباب التفضيل بني القراءات.
ا إىل التفضيل بني القراءات إىل أن اخلالف يف القرآن زمن يرى بعض العلماء ممن ذهبو  -

، خيتلف كثرياً عن اخلالف بني القراءات املتواترة، فما أنكره عثمان -رضي اهللا عنه-عثمان 
مبوافقة الصحابة عليه هو أن يُقرأ القرآن بزيادة أو نقص للمكتوب يف املصحف مما قد 

أو تعليق صحايب على آية، إىل غري ذلك،  يكون ليس من القرآن أصًال، كتفسري كلمة
فهذا فيه إشكال واضح، لذا مجع عثمان الناس على ما ثبت أنه قرآن، أما املفاضلة بني 
القراءات فال تدخل يف هذا الباب، وال حتدث إشكاًال، قال مكي القيسي: "وهذا 

حف، خط املصحف، وما جاء منه مما هو زيادة على خط املصاالختالف الذي خيالف 
أو نقصان من خط املصحف، أو تبديل خلط املصحف، وذلك كثري جدًا هو الذي مسع 

۲۳۰ 
 



 
 د. شادي امللحم                                    التفضيل بني القراءات املتواترة            

 
ه ذلك جرّألبعض، ف همكري بعضنحذيفة يف املغازي، ومسع رد الناس بعضهم على بعض، و 

، وهو الذي حدا عثمان على مجع الناس على -رضي اهللا عنه-لى إعالم عثمان ع
 .))١(("مصحف واحد ليزول ذلك االختالف فافهمه

يُرد على القول بأن التفضيل بني القراءات اجتهاد فيما ال اجتهاد فيه بأن يقال: إن  .٤
االجتهاد احملّرم يف القرآن هو االجتهاد النابع من اهلوى والرأي اجملّرد، بأن يفّضل اإلنسان 

ليس من أهل االجتهاد  ن يكون املفّضلحسب رغبته ال بدليل أو سبب مقبول، أو أ
والذي ينطبق عليه الوعيد الشديد  ،فهذا ال ريب هو االجتهاد املرفوض يف القرآنابتداًء، 

ملن قال يف القرآن برأيه، أما من اجتهد وفّضل بني القراءات وهو أهل لذلك، فهذا اجتهاد 
حممود فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وما أكثر التفسري القائم على 

ختتلف فيه أقوال املفسرين، وقد تتعارض بل وتتناقض تلكم  االجتهاد احملمود والذي
 .األقوال، فهل نُغلق باب التفسري بالرأي!

ة كال الفريقني والنظر املمعن فيها، يرتّجح عندي منع لوبعد هذه املناقشة ألد: ثالثاً: الترجيح
، -عليه وسلمصلى اهللا -التفضيل بني القراءات، لقّوة أدلّتهم وانسجامها مع فعل النيب 

كالم   -جبميع القراءات املتواترة–عند اختالف الصحابة يف القراءات، وألن مجيع القرآن 
عند كثري من هو اهللا وصفة له سبحانه، وصفاته ال تتفاضل، ولو كانت تتفاضل كما 

، فال بد هلذه املفاضلة من دليل، وإال سُيفتح باب يصعب إغالقه، ))٢((أهل العلم
، فكما أن تفضيل -وقد حصل-يف القراءات إىل حد يسقط بعضهاوسيكثر الكالم 

الرسل والصحابة ال بد له من دليل ونص، فمن باب أوىل أن تفضيل القراءات املتواترة 

 . ١، ط٩٦اإلبانة عن معاين القراءات، مكي القيسي، ص )١(
ذهب شيخ اإلسالم وغريه إىل أن الصفة الواحدة تتفاضل، فقال: "وكما أن أمساءه وصفاته متنّوعة، فهي أيضًا متفاضلة،   )٢(

منع تفاضلها، من جنس شبهة َمن منع تعددها"  كما دّل على ذلك الكتاب والسنة واالمجاع مع العقل، وإمنا شبهة َمن
 (مرجع سابق). ٢١٢، ص ١٧جمموع الفتاوى، ج
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والثقة بأ�م ما  ،حيتاج إىل نص، مع اإلجالل والتقدير للقائلني بالتفضيل والّذّب عنهم

 قالوا ذلك وال فعلوه إال حفاظاً على القرآن ودفاعاً عنه وصوناً له.
 

 
 

كون هذا احلكم سديدًا غري فطري، والرتجيح سديدًا غري حسري، إنه نِعم املوىل ن يوأسأل اهللا أ
 ونعم النصري.

 
 والتوصيات وفيها النتائج: الخاتمة

 أوًال: النتائج:
القراءات القرآنية أسباب كثرية، منها ما يتعّلق برسم املصحف، ومنها ما يتعّلق للتفضيل بني  -١

 باللغة، ومنها ما يتعّلق بنصوص أخرى وغريها من األسباب.
 اختلف العلماء يف حكم التفضيل بني القراءات القرآنية بني جميز ومانع له. -٢
 لدفاع عن القرآن الكرمي.احلرص وا ؛منطلق القائلني بالتفضيل واملانعني له واحد -٣
 طريقتهم. ؤكدبأدلة كثرية تثبت قوهلم وت -القائلني واملانعني-استدل كل فريق  -٤
 -بعد دراسة ومناقشة أدلة الطرفني–رّجح الباحث مذهب املانعني للتفضيل بني القراءات  -٥

 وظهورها على أدلة القائلني بالتفضيل. ،وذلك لقوة أدلتهم
 

 المقترحة:ثانياً: التوصيات 
التأكد من املراد بأقوال العلماء، وعدم فهمها على ظاهرها فقط، خاصة مع تغري ضرورة  -١

 الزمان واملصطلحات.
 على املتخصصني تبيني أمهية القراءات املتواترة، وخطورة التفريق أو التفضيل بينها. -٢
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 المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع العربية:-أوال

حممد مشس احلق، عون املعبود شرح سنن أيب داود، حتقيق عبد الرمحن عثمان، أبادي،  •
 هـ.١٣٨٨، ٢املكتبة السلفية، املدينة، ط

ع، دار الكتب العلمية، بريوت، ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، حتقيق علي الضّبا  •
 ت.د.

ار عامل الفوائد، مكة، ابن اجلزري، منجد املقرئني ومرشد الطالبني، حتقيق علي العمران، د •
 هـ.١٤١٩، ١ط

ابن العريب، القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، حتقيق د. حممد ولد كرمي، دار الغرب،  •
 هـ.١٤١٢، ١بريوت، ط

 هـ.١٤١٦ابن تيمية، جمموع الفتاوى، جممع امللك فهد لطباعة املصحف، املدينة،  •
 هـ.١٤٢١، ١العصرية، بريوت، طابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، املكتبة  •
ابن حزم، الفصل يف امللل والنحل، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طبعة مصّورة عن مؤسسة حممد  •

 هـ.١٣٤٨الصبيح، 
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ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها ، حتقيق د. عبد الرمحن بن عثيمني، مكتبة  •

 هـ.١٤١٣، ١اخلاجني، القاهرة، ط
، ٢صيل، حتقيق د. حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طابن رشد، البيان والتح •

 هـ.١٤٠٨
 هـ.١٤١٧، ١ابن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، ط •
 هـ.١٤١٣، ١ابن عبد الرب، االستذكار، دار ابن قتيبة، دمشق، ط •
 .ت، د٣ابن جماهد، السبعة يف القراءات، حتقيق د. شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط •
أبو شامة، املرشد الوجيز إىل علوم تتعّلق بالكتاب العزيز، حتقيق طيار قوالج، دار صادر،  •

 هـ.١٣٩٥، ١بريوت، ط
األزدي، أبو حممد، جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، حتقيق روحية السويفي، دار  •

 هـ.١٤١٧، ١الكتب العلمية، بريوت، ط
 هـ.١٤٠٨، ٣سالمي، بريوت، طاأللباين، صحيح اجلامع الصغري، املكتب اإل •
 هـ.١٤١١، ٢األندلسي، أبو حّيان، البحر احمليط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط •
، ١بازمول، حممد عمر، القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام، دار اهلجرة، الرياض، ط •

 هـ.١٤١٧
 هـ.١٤٠٩، ١اض، طالبغوي، معامل التنزيل، حتقيق حممد النمر وزميليه، دار طيبة، الري •
 ، د. ت.٢ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، دار سحنون، تونس، ط •
 هـ. ١٤٠٨، ١البيلي، أمحد، االختالف بني القراءات، دار اجليل، بريوت، ط •
الرتمذي، سنن الرتمذي (اجلامع الصحيح)، حتقيق عّزت الّدعاس، نشر املكتبة اإلسالمية،  •

 تركيا، د.ت.
، ١البيان، حتقيق ابن عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طالثعليب، الكشف و  •

 هـ.١٤٢٢
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 هـ.١٤٢٩، ١اجلار اهللا، عبد السالم، فضائل القرآن الكرمي، دار التدمرية، الرياض، ط •
اجلهين، عثمان، البديع يف رسم مصاحف، حتقيق أ.د. سعود الفنيسان، دار إشبيليا،  •

 م.١٩٩٨، ١الرياض، ط
، ١قراءات القرآنية وموقف املفسرين منها، دار البيارق، بريوت، طاحلسن، حممد ال •

 هـ.١٤١٤
 هـ.١٤٠٤، ٤احلنبلي، ابن مفلح، الفروع، عامل الكتب، بريوت، ط •
، ٢الداين، التيسري يف القراءات السبع، حتقيق أوتوبرتزل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط •

 هـ.١٤٢٥
األمصار، حتقيق حممد دمهان، دار الفكر،  الداين، املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل •

 م.١٩٨٣، ١دمشق، ط
 هـ.١٤٢٠، ٣الرازي، التفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط •
الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق د. يوسف املرعشلي وزميليه، دار املعرفة، بريوت،  •

 هـ.١٤١٥، ٢ط
احف، حتقيق حممد بن عبده، مكتبة الفاروق السجستاين، ابن أيب داوود، كتاب املص •

 م.٢٠٠٢، ١احلديثة، القاهرة، ط
السخاوي، مجال القرّاء وكمال اإلقراء، حتقيق عبد احلق القاضي، مؤسسة الكتب الثقافية،  •

 هـ. ١٤١٩، ١بريوت، ط
القاهرة، السعيد، نبيل، دفاع عن القراءات املتواترة يف مواجهة الطربي املفسِّر، دار املعارف،  •

 د.ت.
 هـ.١٣٩٨، ٤السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، مطبعة احلليب، مصر، ط •
، ١الّضّباع، حمّمد،اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، املكتبة األزهرية للرتاث، مصر، ط  •

 هـ.١٤١٩
۲۳٥ 
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الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ضبط وتعليق حممود شاكر، دار إحياء الرتاث  •

 هـ.١٤٢١، ١ريوت، طالعريب، ب
 هـ.١٤١١، ١عبيدات، حممود، دراسات يف علوم القرآن، دار عمار، األردن، ط •
، ١العروسي، حممد، املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين، دار حافظ، جدة، ط •

 هـ.١٤١٠
، مصّورة عن ١الغزايل، املستصفى من علم األصول، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط •

 هـ. ١٣٢٥طبعة بوالق، 
الفارسي، عالء الدين اإلحسان برتتيب صحيح ابن حّبان، حتقيق كمال احلوت، دار  •

 هـ.١٤٠٧، ١الكتب العلمية، بريوت، ط
 ، د.ت.١جار، دار السرور، طالفرّاء، معاين القرآن، حتقيق أمحد جنايت وحممد النّ  •
فقيهي، حيىي، اخلازن ومنهجه يف التفسري، رسالة ماجستري جلامعة اإلمام حممد بن سعود،  •

 هـ.١٤٠٩
القاضي عياض، إكمال املعّلم بفوائد مسلم، حتقيق د. حيىي إمساعيل، دار الوفاء، مصر،  •

 هـ.١٤١٩، ١ط
لعشر املتواترة،  دار السالم، القاهرة، القاضي، عبد الفتاح، البدور الزاهرة يف القراءات ا •

 هـ.١٤٢٥، ٢ط
 كتاب مسلم، حتقيق حمي الدين مستوأمحد، املفِهم ملا أشكل من تلخيص  القرطيب،  •

 .١٤١٧، ١وآخرين، دار ابن كثري ودار الكلم الطيب، دمشق، ط
، ٣القرطيب، التذكار يف أفضل األذكار، حتقيق بشري عون، مكتبة دار البيان، دمشق، ط •

 هـ.١٤٠٧
 ، د.ن١القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، ط •
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القفطي، علي، إنباه الرواة على أنباء النحاة، حتقيق حممد أبو الفضل، دار الفكر العريب،  •

 هـ.١٤٠٦، ١القاهرة، ط
مكي، اإلبانة عن معاين القراءات، حتقيق حمي الدين رمضان، دار املؤمنون، ، القيسي •

 هـ.١٣٩٩، ١دمشق، ط
القيسي، مكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، حتقيق د. حمي الدين  •

 هـ.١٣٩٤رمضان، نشر جممع اللغة العربية، دمشق، 
 كّحالة، عمر،  معجم املؤلفني، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.  •
 هـ.١٣٥٥، ١رية، مصر، طالكليب، ابن جزي، التسهيل بعلوم التنزيل، نشر املكتبة التجا •
ابن املنري، االنتصاف فيما تضّمنه الكّشاف من االعتزال، مطبوع حباشية الكّشاف ، املالكي •

 هـ.١٣٨٥، ١للزخمشري، مطبعة مصطفى البايب، مصر،ط
املشين، مصطفى، ابن العريب املالكي اإلشبيلي وتفسريه أحكام القرآن، دار اجليل، بريوت،  •

 هـ.١٤٢١، ١ودار عّمار، األردن، ط
املقدسي، ابن قدامة، املغين، حتقيق د. عبد اهللا الرتكي ود. عبد الفتاح احللو، دار هجر،  •

 ه.١٤١٢، ٢القاهرة، ط
املقدسي، ابن قدامة، روضة الناظر، وجنة املناظر، حتقيق د. عبد الكرمي النملة، مكتبة  •

 هـ.١٤١٤، ٢الرشد، الرياض، ط
من حرز األماين، حتقيق حممود جادو، نشر اجلامعة املقدسي، أبو شامة، إبراز املعاين  •

 هـ.١٤١٣اإلسالمية باملدينة، 
مكرم، عبد العال، القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات النحوية، مؤسسة الرسالة، بريوت،  •

 هـ.١٤١٧، ٣ط
املّكي، ابن عقيلة، الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، حتقيق فهد العندس وآخرين، مركز  •

 هـ.١٤٣٦، ٢ري للدراسات القرآنية، الرياض، طتفس
۲۳۷ 
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املهدوي، هجاء مصاحف األمصار، حتقيق حمي الدين رمضان، جملة معهد املخطوطات  •

 م.١٩٧٣، مايو ١، العدد١٩العربية، اجمللد
، ٢الّنحاس، أبو جعفر، إعراب القرآن، حتقيق د. زهري زاهد، دار عامل الكتب، بريوت، ط •

 هـ.١٤٠٥
، ١صحيح مسلم، حتقيق عرفان حسونة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طالنووي، شرح  •

 هـ.١٤٢٠
 هـ.١٤٠٦، ١اهلرري، حممد، القراءات املتواترة اليت أنكرها ابن جرير الطربي، ط •
الونشريسي، املعيار املعرب واجلامع املغرب، حتقيق د. حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي،  •

 هـ.١٤٠١بريوت، 
 
 

 المصادر والمراجع األجنبية: -ثانيا
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