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 جيوز لكل مسلم طبعه 

 اململكة األردنية اهلاشمية
 رقم اإليداع لدى املكتبة الوطنية

 )٢١٠٠/٤/٢٠١٨( 
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ًاحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه، كام حيب ربنا وينبغي له،  ً ً ً
ُوأشهد أال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبده  ً
ِّورسوله، وصفيه وخليله، رغب يف تعلم القرآن وتعليمه فقال ُ َُّ ُّ :

َّخريكم من تعلم القرآن وعلمه« ِّاللهم صل  .]رواه البخاري[. »َّ
ِّوسلم وبارك عليه وعىل آله وصحبه الكرام، الذين تلقوا 
َّالقرآن عنه، ثم بلغوه كام سمعوه، حتى وصل إلينا بالتواتر 

h  g  ﴿: ًحمفوظا من أي تغيري أو تبديل مصداق قوله تعاىل

   j  im   l  k﴾     )٩/احلجر.( 
ُفهذه أربعون حديثا يف القراءات، مجع:      وبعد ْت من كتب ً

السنة النبوية الرشيفة، وهي ما بني صحيحة وحسنة، ليسهل 
عىل طلبة العلم، واملهتمني بعلم القراءات،  الرجوع إليها، 

 .واالستفادة من معينها بسهولة ويرس 
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ً عىل مجع أربعني حديثا يف شتى      وقد دأب سلفنا الصالح 
ألحكام، ًعلوم الرشيعة، فصنَّف بعضهم أربعني حديثا يف ا

 :ومن أولئك اإلمام النووي ... وبعضهم يف الزهد، وهكذا
) األربعني الطوسية(، وعرف أهل العلم )األربعني النووية: (يف
ُفر ِّويأيت هذا الس...وغريها) األربعني العجلونية(و ْ :
ليكون عىل هنج أولئك العلامء ) األربعون يف القراءات(

َّاألفاضل نرض اهللا قبورهم َ. 
ِّوقد رتب هذا الكتاب عىل فصول تعطيك خالصة      *  ُ
 : منهجه

 ):الثاين(.  عرض الصحابة قراءهتم عىل النبي ):األول(     
 عدم التنازع ):الثالث(. نزول القرآن عىل سبعة أحرف
  بعض  قراءات ):الرابع(. واخلالف بسبب تعدد القراءات

 . التكبري عقب القراءة):اخلامس(. النبي 
 :والذي نقف عنده يف هذا الكتاب أمورـ       
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 ـ أن القراءات املتواترة والصحيحة مصدرها من النبي ١     
  .  عن رب العزة الذي تلقى الوحي عن جربيل 

 .ـ أن القرآن الكريم حمفوظ من أي تغيريأو حتريف٢     
َّـ أن تنوع القراءات أعطى علوم القرآن مادة خصبة يف ٣     

ًتفسري، وأن هذا التنوع ال ينبغي أن يكون سببا األحكام وال
 .ٌّلالختالف بني القراء، إذ كل من عند اهللا

ِّ     ـ وقد اتبع يف هذا الكتاب طريقة العد الكويف يف ترقيم  ُُّ ِ
 .اآليات

 . ُ     ـ ويمنح قارئ الكتاب أو سامعه إجازة ممن مجعه ورتبه
توفيق  (:الدكتور      فنسأل اهللا تعاىل أن جيزي عنا شيخنا 

 خري اجلزاء عىل خدمته للقرآن الكريم، )إبراهيم ضمرة
والقراءات، وكتب السنة النبوية الرشيفة، وأن ينفع هبذا 

 .الكتاب طلبة العلم وأهل القرآن
 .ِّوصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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خ  
 

اقرأ « : خ يل النبي قال :قالت عبد اهللا بن مسعودعن  .١
ِ أحِِّينإَف«: قال .ُأقرأ عليك وعليك أنزل؟: قلت: قال .»َّعيل ْب أنُ ُّ 

ِمعه مَْسأ ُ َ ، حتى ِ النساءَ سورةِ عليهُفقرأت. »يِْريَ غْنَ
̀   [  \ Z Y   X W ]﴿:ُتْغَلَب _ ^   

b a﴾  )تذُاهنَْيَفإذا ع. »ْكِسَْمأ« :قال. )٤١/النساء ْ َرفَ   .ِانِ
 . ]أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي و أمحد[ 

                                                    
ــسعود)١( ــن م ــرآن،:حــديث اب ــسري الق ــاب تف ــاب   أخرجــه البخــاري يف كت : ب

﴿   [ Z Y   X W \     ]       ﴾ ،ومـسلم يف كتـاب ،)٤٥٨٣( برقم 
ب القـرآن مـن حافظـه، بـرقم باب فضل استامع القرآن وطلـ صالة املسافرين،

 : وفيـه،)٣٦٦٨(، وأبو داود يف كتاب العلم، باب يف القصص، بـرقم )٢٤٧(
، والرتمذي يف أبواب تفسري القـرآن، بـاب مـن سـورة النـساء،  )عيناه هتمالن(

  . ).٣٦٠٦(برقم  ،  وأمحد يف املسند، مسند عبد اهللا بن مسعود،)٣٠٢٥(برقم 
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 بن ِّ أليبقال رسول اهللا :  قالت أنس بن مالكعن .٢

َّإن اهللاَ«: ت كعب  ﴾D E F G﴿ :َْكَيلَ عَأَرَْق أَْن أِينَرََم أِ

َقال ؟َكَ لِْينَّامَسَو: قال. »)١/ البينة( ْعمَن«: َ            .فبكى. »َ
 .  ]أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي و أمحد[ 

 

  :قال ت مسعود بن يزيد الكنديعن . ٣

ْيقت  ٍ مسعودُكان ابن َ رجال، فقرأُئِرُ   q ﴿ :ُ الرجلً

r   s t﴾   )مرسلة)٦٠/التوبة ً َ ْ ُ.  
   .ا النبي َهِْينَأَرْقَا أَذَكَما ه: ٍ مسعودُفقال ابن

  .؟ِ الرمحنِا يا أبا عبدَهَكَأَرْقَ أ وكيَف:فقال
                                                    

لبخـاري يف كتـاب مناقـب األنـصار، بـاب أخرجـه ا: حديث أنس بـن مالـك)١(
ــرقم  ــن كعــب، ب ــاب )٣٨٠٩(مناقــب أيب ب ــاب الفــضائل، ب ،  ومــسلم يف كت

، والرتمـذي يف كتـاب )١٢١(استحباب قراءة القرآن عىل أهل الفضل، بـرقم 
، وأمحد يف املـسند، مـسند )٣٧٩٢(أبواب املناقب، مناقب أيب بن كعب، برقم 

  . )١٢٣٢٠(أنس بن مالك، برقم 

  . مقصورة بدون مد:  أي)٢(
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 ﴾rq ts ﴿ :اَهِْينَأَرْقَأ :قال
َدهَمَ ، ف)٦٠/التوبة(                          .اَّ

 . ]أخرجه الطرباين يف الكبري[ 
 

ِت مْأَرَق   :ت ابن مسعودقال .٤  َْنيِعْبَ  س   اهللاِِولُسَ رِمَ فْنُ
  .ًةَرْوُس

 . ]ن حبانأخرجه أمحد واب[ 

                                                    
 ،أخرجه الطرباين يف املعجم الكبـري: )ًكان ابن مسعود يقرئ رجال ( حديث )١(

رواه ): ٧/١٥٥(وقال اهليثمي يف جممع الزوائـد ). ٨٦٧٧(، برقم )٩/١٠٠(
  . الطرباين ورجاله ثقات

أخرجه أمحد يف : ) سبعني سورةقرأت من فم رسول اهللا : (قول ابن مسعود)٢(
، وابـن حبـان يف صـحيحه، )٣٩٢٩(د، مسند عبد اهللا بن مـسعود، بـرقم املسن

( ، بـرقم باب املعجزات، ذكر ظهور اللـبن مـن الـرضع احلائـل لرسـول اهللا 
٦٥٠٤( .  
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 : قالأن رسول اهللا  :  ريض اهللا عنهامابن عباسعن .٥
 حتى انتهى َينَيدِزَيَ وُهُيدَِزتَْس أْلََز أ ْمَلَ، فٍفْرَ عىل حُيلِْربِ جَِينأَرَْقأ«

             .»ٍفُرَْح أِةَْعبَإىل س
 .] أخرجه البخاري ومسلم وأمحد[ 

 
 

                                                    
أن املـراد هبـا سـبع لغـات :  اختار ابن عطية:يف األحرف السبعة أقوال عديدة)١(

لغة هذيل، والـبعض متفرقة يف القرآن العظيم، فبعضه بلغة قريش، والبعض ب
وغــريهم، ولــيس املــراد أن يكــون يف الكلمــة الواحــدة ســبعة ... بلغــة هــوازن
مـا :  حـني أمـرهم بكتابـة املـصاحفج هلذا القول بقول عثامن ُأوجه، واحت

وهنـاك . اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، فإنه أكثر ما نزل بلـساهنم
  . أقوال أخرى

 أخرجه البخاري يف كتاب بدء :)أين جربيل عىل حرفأقر: (حديث ابن عباس)٢(
، ومسلم يف كتاب صالة املـسافرين، )٣٢١٩(اخللق، باب ذكر املالئكة، برقم 

، وأمحـد يف املـسند، مـسند )٢٧٢(باب بيان أن القرآن عىل سبعة أحرف، برقم 
  . )٢٨٦٠(عبد اهللا بن عباس،  برقم 
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ْعن .٦ ِعروة بن الزبريَ ْ َْ ْ َُّ ُِ ُ، عن عبد الرمحن بن عبد القاري أنه َ ِّ ْ ْ ْ َّْ َ ِ َ ْ ٍ َِ َ ْ َ َِ ِ َّ
َقال  ِسمعت عمر بن اخلطاب  :َ َّ َْ َ ْ َْ َ َُ ُ ِ  ُيقول ُ َسمعت هشام : َ ََ ِ ُ ْ ِ

َبن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان عىل غري ما أقرؤها ،  ُ َ ََ َ ْ ْ َ ُ َْ َ ُ ْ ْ َِ ُِ َ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ِْ

َوكان َ ُ رسول اهللاَِ ُ َ أقرأني ِ َ ََ ِ وكدت أن أعجل عليه،اَـهْ ِْ َ ََ َ َْ ْ َ َ ُ َّ ثم ، ْ ُ
َأمهلته حتى انرصَف َ ْْ َّ َُ ُ َْ ِ ثم لببته بردائه،َ ِ َ ُ ْ َِّ ِ ُ َ َّ َِفجئت به رسول اهللا َُ َ ِ ِ ُ ْ ِ

 ُفقلت ْ ُ َ إين سمعت هذا يقرأ عىل غري ما أقرأتنيها: َ َ ِْ َِ ُْ َ َُ َ ْ َ َْ ْ َِ َِ َ َ َفقال  .َِّ َ َ

ُأرسله« : ِيل ْ ِ ْ ُثم قال له. »َ َ َ َ ْاقرأ«: َُّ َ َفقرأ قال. »ْ َ َ ََ َهكذا « :َ َ َ
ْأنزلت َْ ِ ِثم قال يل  .»ُ َ َ ْاقرأ« : َُّ َ ُفقرأت .»ْ ْ َ َ َفقال. َ َ َهكذا « : َ َ َ
ْأنزلت َْ ِ َإن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف فاقرؤوا منْه ما ، ُ َ ُ َ ُْ ْ َ ِْ ٍ ُِ َْ َ َ َ ُ ْ ََّ َُ ِ ْ ِ

َتيرس َّ َ  .]سلم واللفظ للبخاريأخرجه البخاري وم[.»َ
                                                    

بة، ُّعنقه، وجررته به، مأخوذ من الل أي أخذت بمجامع ردائه يف :لببته بردائه)١(
  . ألنه يقبض عليها

: (  أخرجه البخاري يف كتـاب فـضائل القـرآن، بـاب:حديث عروة بن الزبري)٢(
 ومـسلم يف كتـاب فـضائل ،)٤٩٩٢(، بـرقم )أنزل القـرآن عـىل سـبعة أحـرف

  . )٢٧٠(القرآن، باب بيان أن القرآن عىل سبعة أحرف، برقم 



  

 

 : قال أن رسول اهللا أيب هريرة عن .٧
َإن هذا القرآن«  ْ أنَّ ، َجَرَ، فاقرؤوا وال حٍ أحرفِةَْعبَ عىل سَلِزُ

ْولكن ال خت       .»ٍبرمحة ٍ عذابَرِْك، وال ذٍ بعذابٍ رمحةَرِْكوا ذُِمتَ

 .]أخرجه البيهقي يف السنن الصغري[
ِكنت يف املسجد:  قال بِّيب بن كعُأعن .٨  ٌ، فدخل رجلُ

، ِِهبِ صاحَ قراءةَ فقرأُ آخرَا عليه، ثم دخلُ أنكرهتً قراءةَيصيل، فقرأ
ِ دخلنا مجيعا عىل رسولَفلام قضينا الصالة  هذا َّإن :ُ، فقلت  اهللاًِ

 ِِهبِ صاحِ سوى قراءةَ فقرأُ آخرَا عليه، ودخلُ أنكرهتً قراءةَقرأ
َسنَحَ، فقرآ، ف اهللاِ ُا رسولَُمهَرَمَفأ ُ شأهن ُّ النبيَّ َ، فسقط يف َامَ َ َ

 ُفلام رأى رسول ،ِ يف اجلاهليةُ، وال إذ كنتِنفيس من التكذيب

                                                    
 كتاب فـضائل القـرآن،  ،خرجه البيهقي يف السنن الصغري أ:حديث أيب هريرة)١(

  . )١٠٠٨(، برقم )أنزل القرآن عىل سبعة أحرف: (باب ما جاء يف قوله

  أنه اعرتته حرية ودهشة،: )نفيسسقط يف : (معنى قوله: قال القايض عياض)٢(
ً معناه أن الشيطان نـزغ يف نفـسه تكـذيبا مل :)وال إذ كنت يف اجلاهلية: (وقوله

= 
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ْفضَي، فِنَيِشَ  ما قد غاهللا   ُت عرقا، وكأنام أنظرِ ًَ َ ًإىل اهللا فرقا ُ ََ ،
ْ أر :ُّيا أيب« :ِفقال يل ِ إيل أنَلِسُ  ُ، فرددتٍحرف عىل َ القرآنِ اقرأَّ

َإليه أن ه ْونْ َ إيل الثانيةَّفرد .تيَّ عىل أمِّ ُت ْدَدَرَ، فِ عىل حرفنيُاقرأه: َّ
ْونَ هْإليه أن َإيل الثالثة تي، فرد ََّّ عىل أمِّ ، ٍ أحرفِ عىل سبعةُاقرأه: َّ

ٍ ردةِّ بكلَكَلَف َّ  ْ اغفرَّاللهم: ُفقلت .هاِْينُ تسألٌا مسألةَهَكُتْدَدَ رَ
ْخرَ ألمتي، وأْ اغفرَّهمألمتي، الل َت الثالثةَّ  َّ إيل اخللُقُبَغْرَ يٍ ليومُ

 .» ُهم حتى إبراهيمُّكل
 . .]أخرجه مسلم[

 

                                                    
 معنى :قال املازري .وهذه اخلواطر إذا مل يستمر عليها ال يؤاخذ هبا... يعتقده

ِّهذا أنه وقع يف نفس أيب بن كعب نزغة من الشيطان غـري مـستقرة،  ثـم زالـت 
رشح النـووي  (.ً  بيـده يف صـدره ففـاض عرقـايف احلال حني رضب النبـي 

  . )١٩/٢٠٣  :عىل صحيح مسلم

َالفرق)١(   .  اخلوف:َ

جـه مـسلم يف كتـاب صــالة  أخر):كنـت يف املـسجد(: ديث أيب بـن كعـبحـ)٢(
أمحــد يف و ،)٨١٩(باب بيــان أن القــرآن عــىل ســبعة أحــرف، بــرقم املـسافرين،

  . )٢١١٥٢(املسند، مسند األنصار، حديث سليامن بن رصد، برقم 
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َقرأت آية  وقرأ : قال ِّأيب بن كعبعن .٩ ً  ً قراءةٍ مسعودُ ابنُ
ْملَأ: ُفقلت. ها، فأتينا النبي َخالف : قال  كذا وكذا؟َي آيةِنْئِرْقُ تَ

ْملَأ: ٍ مسعودُبنقال ا .»بىل«  َامُكَِالبىل ، ك«: قال ا كذا وكذا؟َهِْينْئِرْقُ تَ
ْحم ٌسنُ ْ جمِ ٌملُ َما كالنا أحسن وال أمجل:  ُفقلت .»ِ  َفرضب: قال .َ

ْ إين أق:ُّيا أيب« :بصدري وقال  أم ٍأعىل حرف:  يلَ فقيلَ القرآنُتْئِرُ
ُ امللكَفقال. عىل حرفني؟ َ  عىل :ُفقلت .عىل حرفني:  الذي معيَ

:  الذي معيَُكَل املَفقال. ؟ٍ أم ثالثةِعىل حرفني:  يلَفقيل .حرفني
ليس فيها :  قالٍ أحرفَ سبعةَحتى بلغ. ٍثالثة: ُفقلت .ٍعىل ثالثة

َاف كَإال ش ، ٌ حكيمٌ، عزيزٌ عليمٌ، سميعٌحكيم ٌغفور: قلت. ٍافٍ
  .»ٍ بعذابٍ، أو رمحةٍ برمحةٍ عذابَ آيةْ هذا ما مل خيتمُنحو

 .]جه البيهقي يف السنن الكربى و الصغرىأخر[
                                                    

أخرجه البيهقي يف ): قرأت آية وقرأ ابن مسعود قراءة خالفها : ( حديث أيب)١(
كتاب الصالة، باب وجوب القراءة عىل ما نزل مـن األحـرف ،  الكربىالسنن
 كتاب فضائل القـرآن، ، والبيهقي يف السنن الصغرى،)٣٩٨٩(برقم ، السبعة

  . )١٠٠٩( برقم ،)أنزل القرآن عىل سبعة أحرف: (باب ما جاء يف قوله



 

-١٥- 

ْعن .١٠ ِيب بنُأَ  :   قال ٍ كعبِّ
ً يف صدري منذ أسلمت إال أين قرأت آيةَما حاك ُ  ُها آخرَ، وقرأُ

: ُ اآلخرَ، وقال  اهللاُِا رسولَيهِنَأَرْقَأ: فقلت.  قراءيتَغري
  اهللاَِ رسوليا: ُ فقلت َّ النبيُثم أتيت.   اهللاُِا رسولَيهِنَأَرْقَأ
 كذا َي آيةِنْئِرْقُ تْأمل: ُ اآلخرَوقال. »نعم«: قال .ي كذا وكذا؟ِنَتْأَرْقَأ

 عن ُ جربيلَدَعَقَ أتياين، فَ وميكائيلَ جربيلَّإن نعم«: قال وكذا؟
 عىل َ القرآنِأَرْاق: ُ جربيلَ عن يساري، فقالُيميني، وميكائيل

 ُّلُ، فكٍ أحرفَ سبعةَتى بلغ، حُهْدِزَتْ اسِبل: ُ ميكائيلَ، فقالٍحرف
ٍحرف شاف كاف ٍ ٍ«.       

 .]أخرجه أمحد يف مسنده والنسائي يف سننه[
 

                                                    
،  أخرجه أمحد يف املسند ، مـسند األنـصار):ما حاك يف صدري: ( حديث أيب)١(

والنـسائي يف ) ٢١٠٩٢(حديث عبادة بن الصامت عـن أيب بـن كعـب، بـرقم 
  . )٩٤١( برقم ،االفتتاح،  باب جامع ما جاء يف القرآن سننه، يف كتاب



  

-١٦- 

 : قال أيب بن كعبعن .١١
ْيا أيب إين أق  :قال النبي   ُ  ٍعىل حرف:  يلَ فقيلَ القرآنُتْئِرُّ
ُفقال امللك الذي معي ؟ِأو حرفني َ : ُقلت. ِعىل حرفني: ْقل: َ

  .ِعىل حرفني
ُ امللك الذي معيَفقال .؟ٍ أو ثالثةِعىل حرفني:  يلَفقيل َ : ْقل: َ

ٍ سبعة أحرف، ثم قالَحتى بلغ. ٍعىل ثالثة: ُقلت .ٍعىل ثالثة َ :
َليس منها إال شاف كاف، إن قلت ٍ ًسميعا عليام، عزيزا : ٍ ًً

ْحكيام، ما مل ختتم ِ َ ٍ آية عذاب برمحةً ٍ ٍ، أو آية رمحة بعذابَ ٍ َ  .                         
   .]أخرجه أبو داود وأمحد[

 

                                                    
 أخرجه أبـو داود يف أبـواب فـضائل القـرآن، :)يا أيب إين أقرئت: (حديث أيب)١(

ند، مـسند  وأمحـد يف املـس،)١٤٧٧(باب أنزل القرآن عىل سبعة أحرف، بـرقم 
  . )٢١١٤٩(األنصار، حديث سليامن بن رصد، برقم 



 

-١٧- 

 بني ِاةَضَ أَ عندَ كان َّأن النبي :  ٍ كعبِ بنِّأيبعن .١٢
 َ القرآنَكَتَّمُ أَئِرْقُ أن تَكُرُ يأم اهللاََّإن: فأتاه جربيل فقالٍارَفِغ

 يُقِطُي ال تِتَُّم أَِّنإو، ُهَتَرِفْغَ ومُهَاتَافَعُ م اهللاََُلأَْسأ« :َفقال .ٍعىل حرف
 عىل َكَتَّمُ أَئِرْقُ تْنَ أَكُرُمْأَ ي اهللاََِّنإ: َ فقالَ الثانيةُثم أتاه .»ذلك

 يُقِطُي ال تِتَُّم أَِّن وإ،ُهَتَرِفْغَ ومُهَاتَافَعُ م اهللاََُلأَْس أ «:َفقال .ِحرفني
 عىل َكَتَّمُ أَئِرْقُ تْنَ أَكُرُمْأَ ي اهللاََِّنإ: َ فقالَ الثالثةُثم جاءه .»ذلك
ي ال ِتَُّم أَِّنإَ، وُهَتَرِفْغَمَ وُهَاتَافَعَ م اهللاََُلأَْسأ «: َقال .ٍ أحرفِثالثة

 َكَتَّمُ أَئِرْقُ تْنَ أَكُرُمْأَ ي اهللاََِّنإ: َ فقالَ الرابعةُهَثم جاء .»َ ذلكيُقِطُت
ُقرؤوا  ٍ حرفَامُّيَأَ ف، ٍ أحرفِىل سبعةَع َ        . » أصابواْ فقدِعليهَ
 .]، واللفظ ملسلمأخرجه مسلم وأبو داود[

                                                    
ِ مستنقع ماء، كان بموضع مـن املدينـة، وينـسب إىل بنـي غفـار،  فقـد :األضاة)١(

  . نزلوا عنده

 أخرجه مسلم يف كتـاب :) كان عند أضاة بني غفارأن النبي ( حديث أيب )٢(
 وأبـو ،)٢٧٤(رقم صالة املسافرين، باب بيان أن القرآن عىل سـبعة أحـرف، بـ

  . )١٤٧٨(داود يف كتاب أبواب فضائل القرآن، باب الدعاء، برقم 



  

-١٨- 

 ِاةَضَِأ وهو ب َّ النبيُأتى جربيل:  قال ٍ كعبِ بنُِّيبأعن .١٣
ْ تقْنَ أَكُرُمْأَ ي اهللاََِّنإ :َ فقالٍارَفِبني غ َك القرآنَتَّمُ أَئِرُ  ٍ عىل حرفَ
َل هلَ، سُهَاتَافَعُ ومُهَتَرِفْغَ مُأل اهللاََْسأ«: َفقال .ٍواحد  يَفِفْخَّالت ُمْ

ُِهنفإ  َكُرُمْأَ يَكَّبَ رَِّنإ: َ فقالَعَجَ رَّ ثمفانطلَق .»َ ذلكَونُيقِطُ ال يْمَّ
ْ تقْنَأ  ُهَتَرِفْغَ م اهللاََُلأَْسأ« :َفقال .ِ عىل حرفنيَ القرآنَكَتَّمُ أَئِرُ

ُل هلمَسَ ذلك فَونُيقِطُ ال يْمَّ فإهنُهَاتَافَعُوم  َّ ثمفانطلَق .»يَفِفْخَّ التْ
ْ تقْنَ أَكُرُمْأَ ي اهللاََِّنإ: َ فقالَعَجَر  ِ عىل ثالثةَ القرآنَكَتَّمُ أَئِرُ

 ذلك َونُيقِطُ ال يْمَّ فإهنُهَاتَافَعُ ومُهَتَرِفْغَ م اهللاََُلأَْسأ« :َفقال .ٍأحرف
ُل هلمَسَف  ْنَ أَكُرُمْأَ ي اهللاََِّنإ: َ فقالَعَجَ رَّ ثمفانطلَق .»يَفِفْخَّ التْ
ْتق ً منها حرفا فهو َأَرَ قْنَمَ، فٍ أحرفِةَعْبَ عىل سَ القرآنَكَتَّمُ أَئِرُ

  .َأَرَكام ق
 .]أخرجه ابن حبان يف صحيحه و أبو عوانة يف مستخرجه[

                                                    
أخرجـه ابـن حبـان يف بـاب قـراءة القـرآن، ذكـر  ..)أتى جربيـل: (حديث أيب)١(

اإلخبــار عــام أبــيح هلــذه األمــة يف قــراءة القــرآن عــىل األحــرف الــسبعة، بــرقم 
 بــاب بيــان الــسعة يف  يف فــضائل القـرآن،، وأبـو عوانــة يف مــستخرجه،)٧٣٨(

  . )٣٨٤٣(قراءة القرآن، برقم 



 

-١٩- 

أن  :  ٍمروَ، عن عِ العاصِ بنِمروَ موىل عٍأيب قيسعن .١٤
َرجال قرأ را إنام هي كذا وكذا، فذك: ٌمروَ له عَ فقالِ من القرآنً آيةً

ْ أنَ هذا القرآنَِّنإ« : فقال ِذلك للنبي ، ٍ أحرفِةَْعبَ عىل سَلِزُ
َفأي ذلك ق َال متَ، فُْمْتبََص أْمُْتأَرُّ  .»ٌرْفُ كِ فيهَاءَِر املَِّن فإ، ِا فيهْوَارَ

 .]أخرجه البيهقي يف الشعب[
 

ّفلفلة اجلعفيعن .١٥ ُِ ْ َ ُ ْ َفزعت فيمن ف:  قالُ َُ ْ  يف إىل عبد اهللاَعِزِ
َإنا مل نأتك: ِ من القومٌ رجلَ، فدخلنا عليه، فقالِاملصاحف ِ َّ 

 َلَزَ نَ القرآنَِّنإ: َفقال .ََُربا هذا اخلَاعنََ حني رَئناكِ جْ، ولكنَزائرين
 َ الكتابَّنِ، وإٍ أحرفِ، عىل سبعةٍ أبوابِ من سبعة ْمُكِِّيبَعىل ن

ُلهْبَق                      .ٍد واحٍ، عىل حرفٍ واحدٍ من بابُ ينزلَ كانَ
 .]أخرجه أمحد يف املسند [

 

                                                    
 ، أخرجه البيهقي يف الشعب:)إن هذا القرآن أنزل عىل سبعة أحرف (:حديث)١(

  . )٢٠٧٠(باب تعظيم القرآن، فصل يف ترك املامراة يف القرآن، برقم 

  . عبد اهللا بن مسعود : أي)٢(

  بـن مـسعود، بـرقماهللا مـسند عبـديف  أخرجـه أمحـد، : اجلعفـيفلفلـة حديث)٣(
)٤٢٥٢( .  



  

-٢٠- 

 :  َةَرْكَأيب بعن .١٦
 َقال .ٍ عىل حرفَ القرآنِأَرْ اق: ُيا حممد : قال َ جربيلَّأن

ِفاقرأ عىل حرفني: َقال. ُ، فاستزادهُاستزده:  ُميكائيل ْ. 
 .ٍ أحرفَ سبعةَ حتى بلغُ، فاستزادهُاستزده: ُ ميكائيلَقال
َاف كَ شٌّلُك :َقال ْاف، ماملٍ ْ ختٍ  ٍ رمحةَ، أو آيةٍ برمحةٍ عذابَ آيةِْمتَ

ْ، وهلم واذهبْ وأقبلَتعال: َِك قولَ، نحوٍبعذاب  ْعَِْرس، وأَّ
ْوأعجل ِ    . 

 .  ] يف املسند أخرجه أمحد[

                                                    
 أخرجه أمحد يف املسند، مسند البرصيني، حـديث أيب بكـرة، :حديث أيب بكرة)١(

  . )٢٠٥١٤(برقم 



 

-٢١- 

 
 

ٍأيب جهيم  عن .١٧  : ِّ األنصاريُ
ا ُ، كالمهٍ متاريا يف آية  اهللاِِ رسولِمن أصحاب ِأن رجلني

 حتى أتيا ً فمشيا مجيعا  اهللاِِ أنه تلقاها من رسولُمُعْزَي
ا َهَعِمَ أنه س  اهللاِِ لرسولَا ذكرُ، وكالمه  اهللاَِرسول

ْ أنَ هذا القرآنَِّنإ« :َ قال  اهللاَِ أن رسولَ فذكر.منه  عىل َلِزُ
َمتارو، فال ٍ أحرفِسبعة َ  .»ٌرْفُ فيه كَاءَِر فيه، فإن املا َ

 .]أخرجه أمحد والبيهقي يف الشعب[
 

 َ سورة  اهللاُِ رسولِينَأَرْقَأ : َ قال  ٍ مسعودِابنعن .١٨

ْرحَف، ﴾4﴿ ِت إىل املسجدُ َأهَرْاق: ٍ لرجلُ فقلتُ ُ  يقرأَفإذا هو. اْ
ُا ما أقرؤَوفُرُح فانطلقنا إىل  .  اهللاُِا رسولَيهِنَأَرْقَأ: َفقال .هاً

                                                    
 أخرجه أمحد يف املسند، مسند الشاميني، حديث أيب جهـيم :حديث أيب جهيم)١(

 بـاب تعظـيم ، والبيهقـي يف الـشعب،)١٧٥٤٢(بن احلارث بن الصمة، برقم 
  . )٢٠٦٩( يف ترك املامراة يف القرآن، برقم القرآن،  فصل



  

-٢٢- 

 َ كانْنَ مََكلَْه أَّإنام«:  وقالُهُ وجهَ فتغريُاهَنَْربْ فأخ  اهللاِِرسول
َّرسَثم أ .»ُفَِالتْ االخُمُكَْلبَق ٍّيلَ إىل عَ ِ َا فقالَئْيَ ش ٌّيلَ عً ِ   :َِّنإ 

َلمَ كام عْمُ منكٍلُجَ رُّلُ كَأَرْقَ يْنَ أْمُكُرُمْأَ ي   اهللاَِرسول  :قال .ِ
ٍل رجلُكَا ونَْقَلَطْفان ُ حروفا ال يقرؤُ منا يقرأُّ   .ُُهها صاحبً

 .]أخرجه احلاكم يف املستدرك[
 

، فأتى ِ إىل الشأمُ علقمةَذهب:  قالَ، عن إبراهيمِاملغريةعن .١٩
َ ارزقني جليسا، فقعدَّمُهَّالل: َ، فقالِ فصىل ركعتنيَاملسجد  إىل أيب ً
 َأليس: َقال .ِ الكوفةِمن أهل: َلقا  ؟َ أنتْممن: َفقال .ِالدرداء

ِّ الرسُ صاحبْفيكم  . ـَ حذيفة:ه؟ـ يعنيُ غريُهُ ال يعلمَ الذي كانِّ
؟ ِ الشيطانَ من ِِه رسولِ عىل لسان اهللاُُهَ الذي أجارُ فيكمَأليس
 .ً عامرا ـ:ـ يعني

                                                    
 أخرجــه احلــاكم يف املــستدرك، كتــاب التفــسري، بــرقم :حــديث ابــن مــسعود)١(

)٢٨٨٥( .  



 

-٢٣- 

 َ ابن:؟ ـ يعني ِسادِ والوِواكِّ السُصاحب ْ فيكمَأليس
 . ٍمسعود

سورة ( ﴾h     g  f﴿ : ُ يقرأ اهللاُِد عبَ كانكيَف
 ِ هؤالءَزالما: َفقال. ﴾ِوالذكر واألنثى﴿: َقال ؟)١/الليل

 .   اهللا ِ رسولْها منُ سمعتْوين، وقدُكِّكَشُحتى كادوا ي
 .]أخرجه البخاري وأمحد وابن حبان [

 

ا :َ قالَعلقمةعن .٢٠ ْقدمنَ ِ  ْيكمأف: َ فقالِ فأتانا أبو الدرداءَ الشامَ
َ عيل قراءةُ يقرأٌأحد ُفأشاروا إيل ، فقلت: َقال ؟ اهللاِِ عبدَّ  . أناْنعم: َّ

؟   ﴾h     g  f﴿: َ اآليةِ هذهُ يقرأ اهللاَِ عبدَ سمعتكيَف: َقال

                                                    
ً جيب أن يعتقد يف هذا اخلرب أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ، ومل يعلم :قال املازري)١(

  . من خالف النسخ بأنه قد نسخ

اب االسـتئذان، بـاب مـن ألقـي لـه  أخرجـه البخـاري يف كتـ:حديث إبراهيم)٢(
 وأمحــد يف املــسند، مــسند القبائــل، بقيــة حــديث أيب ،)٦٢٧٨(وســادة، بــرقم 

والليــل إذا : ( وابـن حبـان يف ذكـر قـراءة النبـي ،)٢٧٥٤٩(الـدرداء، بـرقم 
  . )٦٣٣١( برقم ،)يغشى



  

-٢٤- 

  h     g  fi  ﴾ ]   j  k     l   ﴿ :هاُه يقرؤُسمعت: ُقلت: َقال

m   [ . )هكذا وأنا واهللاِ: ِ أبو الدرداءَفقال .)   واألنثىِوالذكر 
َسمعت رسول  ْريدونني أنُ يِا، وهؤالءَهُ يقرؤَ وهو  اهللاُِ

حديث : أخرجه الرتمذي وقال[   .ْمُهُِع فال أتاب       ﴾o  n﴿ : هاَأَأقر
 .] حسن صحيح

 

                                                    
  . ناها إزالة لاللتباسعما بني معكوفتني ليس من أصل احلديث، وض)١(

 أخرجه الرتمذي يف أبواب القراءات، باب مـن سـورة الليـل، :مةعلق حديث)٢(
  . )٢٩٣٩(برقم 



 

-٢٥- 

   

ُيقطع كان  َّ النبيَّأن: ريض اهللا عنها  َ سلمةِّأمعن .٢١ ُِّ  ُهَتَ قراءَ

+   ﴿  ، يقُفَّثم  ﴾&  '  )  ( ﴿ : ً آيةًآية

أخرجه أبو داود والرتمذي وأمحد [   . يقُفَّ ثم)الفاحتة(  ﴾,

 .]واحلاكم
ُقرأت عىل أ: َقالٍعباس ريض اهللا عنهام   ِ ابنِعن.٢٢ ِّيبُ  ٍ كعبِ بنَ

 :﴿ É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â﴾  َوال تقبل منْها ﴿ ِبالتاء َ َِ ُ ْ ُ َ
ٌشفاعة ََ ٌوال يؤخذ منْها عدل َ ُْ َ َْ ُ َِ َ ٌّيبُ أَقال. ﴾َ :    اهللاُِرسول ِينَأَرْقَأ: َ

﴿É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â﴾   ِبالتاء  

                                                    
 ،)٤٠٠١( أخرجه أبـو داود يف أول كتـاب احلـروف، بـرقم :حديث أم سلمة)١(

 وأمحـد يف ،)٢٩٢٧( برقم ،والرتمذي يف أبواب القراءات، باب فاحتة الكتاب
تدرك يف كتـاب  واحلاكم يف املس،)٢٦٥٨٢( برقم ،املسند من حديث أم سلمة

صــحيح عــىل رشط :  وقــال.)٢٩١٠( بـرقم ،التفـسري، مــن قــراءات النبــي 
  .  ووافقه الذهبي،البخاري ومسلم
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ٌوال تقبل منْها شفاعة﴿ َ ُ َْ َ َ َ َِ ُ   ﴾. ﴿Ñ  Ð  Ï  Î بالتاء﴾َ
 .]أخرجه احلاكم[ .)٤٨/ البقرة(

ِّ اخلدريٍأيب سعيدعن .٢٣ ُ  اهللاُِ رسولَقال :َ قال   : َقال 
ْادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر ﴿: َ لبني إرسائيل اهللاُ َُ ٌ َّ ً ُُ ِ َّ َ ُ

ُلكم خطاياكم ُ﴾.) أخرجه أبو داود[ . )٥٨/ البقرة[. 
 

ٍ بن مالكِأنسعن .٢٤ ِ : رسول اهللاَِّأن َ ا نَْبَتَوك﴿ َ:  قرأ
ِس بْف النَََّّنا أَْهِي فْمِْهيَلَع  .)٤٥/املائدة (.﴾ِْنيَالعِ بُْنيَ والعِسْفالنََّ

 .]أخرجه أبو داود والرتمذي وأمحد واحلاكم[
                                                    

  . هذه قراءة اإلمام ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب)١(
 أخرجه احلاكم يف املستدرك يف كتاب التفسري، مـن كتـاب :حديث ابن عباس)٢(

  .  ووافقه الذهبي،حيح اإلسنادص:  وقال.)٢٩١٦( برقم ،قراءات النبي 
  . هذه قراءة ابن عامر)٣(
  . )٤٠٠٦( أخرجه أبو داود يف أول كتاب احلروف، برقم :حديث أيب سعيد)٤(
  . هذه قراءة الكسائي)٥(
ــس)٦( ــرقم :حــديث أن ــاب احلــروف، ب ــو داود يف أول كت  ،)٣٩٧٦( أخرجــه أب

 ،)٢٩٢٩(اب، برقم والرتمذي يف أبواب القراءات، باب ما جاء يف فاحتة الكت
 يف ، واحلـاكم يف املـستدرك،)١٣٢٤٩( بـرقم ،وأمحد يف مسند أنس بـن مالـك

ــي  ــراءات النب ــاب ق ــن كت ــسري، م ــاب التف ــرقم ،كت  وصــححه .)٢٩٢٧( ب
  . الذهبي
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 ُْعِيَطتْسَّل تَه﴿  :َأَرَ ق َّ النبيَّأن  : ٍ جبلِ بنِمعاذعن .٢٥
             .)١١٢/املائدة( .﴾َكَّبَر

 .]أخرجه  الرتمذي والطرباين يف الكبري واحلاكم[
َ بن عمرِ عىل عبد اهللاُِقرأت :َ قالِّيفْوَ العٍد سعِ بنَعطيةعن .٢٦ َ ُ ِ 

). ٥٤/ الروم( ﴾  K   J  I  H  L﴿ :ريض اهللا عنهام
ٍمن ضعف﴿: فقال ِْ ُْ﴾  ِِقرأهتا عىل رسول اهللا ُ  ا ََهتْأَرَ كام ق

َيل، فَع َأخذ عَّ َ َّيلَ َت عليكْذَخَ كام أَ ُ. 
 . ]، وهو حديث حسنأخرجه أبو داود والرتمذي[

 

                                                    
  . )َّربك(هذه قراءة الكسائي بإدغام الالم يف التاء، ونصب )١(

ت، بــاب يف فاحتــة  أخرجــه الرتمــذي يف كتــاب أبــواب القــراءا:حــديث معــاذ)٢(
 بــرقم ،)٢٠/٦٩( والطــرباين يف املعجــم الكبــري ،)٢٩٣٠(بــرقم  الكتــاب،

  . )٢٩٩٤(، برقم  كتاب قراءات النبي ، واحلاكم يف املستدرك،)١٢٨(

  . هذه قراءة نافع وابن كثري ومن وافقهام،  وهي الوجه الثاين عند حفص)٣(

 بـرقم ،أول كتاب احلروف أخرجه أبو داود يف :حديث عطية بن سعد العويف)٤(
 والرتمــذي يف كتــاب أبــواب القــراءات، بــاب ســورة الــروم، بــرقم ،)٣٩٧٨(
)٣٩٣٦( .  
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ِّأيبعن .٢٧  ِل اهللاِْضَِفب﴿ :َأَرَ ق َِّيب النََّّنَأ :  بن كعبُ
َمحَِربَو َّ ممٌْريَ خَوُوا هُحَرَْفتْلَ فَِكلَِذبَ فِِهتْ ْا جتِ  .)٥٨/يونس( . ﴾َونُعَمَ

  .بالتاء: قال أبو داود
 .]أخرجه أبو داود[

َر بن حْهَشعن .٢٨ ِ َّسألت أم :قال ٍبَشْوِ :  اهللا عنها ريضَةَمَلَ سُ

ِ يقرأ هذه  ُ رسول اهللاَِ كانكيَف  .﴾)        (  *  + ﴿: َ اآليةُ
َ عمل غُهَّإن ﴿ :اَهَأَرَق: ْفقالت). ٤٦/ هود( َ ِ  .﴾ٍِحالَ صَْريَ

 .]أخرجه أبو داود والرتمذي[

                                                    
  . هذه رواية رويس)١(

  . )٣٩٨٠( برقم ، أخرجه أبو داود يف أول كتاب احلروف:حديث أيب)٢(

  . هذه قراءة الكسائي ويعقوب)٣(

روف، بـرقم  أخرجـه أبـو داود يف أول كتـاب احلـ:حديث شـهر بـن حوشـب)٤(
  . )٢٩٣١( برقم ،والرتمذي يف أبواب القراءات، باب سورةهود، )٣٩٨٣(
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ِعن أيب بن .٢٩ ِّ  5  6  ﴿: اَهَأَرَ قُ  أنه ِّالنبيعن :  ٍكعبُ

 . ]أخرجه  أبو داود والرتمذي[.َّوثقلها)٧٥/ الكهف(  ﴾7  8
 

ْعن  .٣٠ ِّأيبَ َّ أن النَّبي :  ٍ كعبِ بنُ ِ َّ َِلتخذت عليه ﴿: َأَرَ  ق ِْ َ ْ ََ َ َّ
ًأجرا ْ َ﴾.) .أخرجه مسلم[     . )٧٦/ الكهف[.   

 

ِأيب بنوعن .٣١ ِّ َ َلتخذت ﴿  :َأَرَ  ق َّ النبيَّأن : ٍ كعبُ َْ َِ﴾ 
 .]أخرجه ابن حبان [                            .يعني خمففة

 

                                                    
  . وهي رواية حفص ومن وافقه)١(

 أخرجـــه أبــو داود يف أول كتـــاب احلــروف، بـــرقم :حــديث أيب بـــن كعــب)٢(
ـــاب ســـورة الكهـــف،)٣٩٨٥( ـــرقم ، والرتمـــذي يف أبـــواب القـــراءات، ب  ب
)٢٩٣٣( .  

  . وهي رواية رويس)٣(

 أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل، ):ّلتخذت عليه أجرا: (أيب بن كعبحديث )٤(
  . )١٧٣( برقم ، باب فضائل اخلرض 

  . وهذه قراءة ابن كثري وأيب عمرو ويعقوب)٥(

،  أخرجه ابن حبان يف باب مـن صـفته :خمففة) لتخذت عليه (:حديث أيب)٦(
  . )٦٣٢٥( برقم ،) ًلوشئت الختذت عليه أجرا: (ذكر قراءة املصطفى 
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ٍ بن حبيشِّرِزعن .٣٢ ُ ِ  قال: 

 )١/طه(  ﴾ :﴿ E ٍ مسعودِ بن اهللاِِ عىل عبدٌ رجلَ قرأ
 .  مكسورة ﴾ِِهط﴿ :مفتوحة، فأخذها عليه عبد اهللا

 ُ عبدَفقال.  مفتوحة،َكَلْجِ رْعَام يعني ضَّإن:  ُ له الرجلَفقال
َهلَزْنَ وهكذا أ  اهللاُِا رسولَهَأَرَهكذا ق: اهللاِ  . ُا جربيلَ

 .]أخرجه احلاكم[ 
 

ٍأيب خلف موىل بني مجحعن .٣٣ ُ: 
ريض اهللا  ُ عائشةَ املؤمننيِّعىل أم عمري ٍِ بنِيدَبُ عَ معَأنه دخل

: فقالت ها، ُ غريٌِّل ظِ يف املسجدْ، ومل يكنٍ زمزمَ سقيفةعنها
ٍمرحبا بأيب عاصم  أن َكُما يمنع: أو  نا؟َ أن تزورَ ما يمنعك،ً

ِتل ِلكِمُ أْنَأخشى أ: َفقال .َّم بنا؟ُ َما كنت لتفعل: ْ فقالت.َّ َ. 
                                                    

  . قرأ هبا شعبة ومن معه بإمالة الطاء واهلاء)١(

 أخرجه احلاكم يف املستدرك يف كتاب التفسري، من قـراءات النبـي :حديث زر)٢(
 ووافقه الذهبي،صحيح اإلسناد:  وقال.)٢٩٦٥(، برقم  .  
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ُة َّيَأ: ْفقالت . اهللاِِ من كتابٍ عن آيةِكَ ألسألُجئت: َفقال

 أو ،)٦٠/املؤمنون ( ﴾!  "  #  $﴿: فقال .ٍآية؟
ْالذين يأتون ما أتوا﴿ َ ََ َُ َ َ َّْ : َفقال ؟َإليك ُّها أحبُتَّأي: ْقالت ؟﴾ِ

ُ إلحدامهاِهِوالذي نفيس بيد ِ َّ إيل من الدنيا وما فيها ُّ أحبَ
ْوالذين يأتون ما أتوا﴿: ُقلت ام؟ُهُتَّأي: ْقالت. ًمجيعا َ َ ََ َُ َ َ َّْ ِ﴾ .
ها، ُ يقرؤَ كانَ كذلك  اهللاَِ رسولَّ أنُأشهد: ْقالت

ْ أنزلتَوكذلك                .ٌفْرَ حَ اهلجاءَّ ، ولكنُ

 . ]أخرجه أمحد[

                                                    
مل يقـرأ هبـا أحـد مـن القـراء العـرشة،  وهي قراءة عائشة والنخعي وغريمها، و)١(

/ ٦ ( د عبـد اللطيـف اخلطيـب  انظـر معجـم القـراءات[  .تـواترةوهـي غـري م
  . ])٤/٢١٧( ،، ومعجم القراءات القرآنية، عبد العال مكرم)١٨٧

  . )٢٤٦٤١(برقم ، مسند عائشة،  أخرجه أمحد :حديث أيب خلف)٢(
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: ُ يقرأ  اهللاَِ رسولْأهنا سمعت:  ريض اهللا عنهاَعائشةعن .٣٤
ْروَف﴿ ٌح ورحيانُ َ ْ َ َ              . برفع الراء)٨٩/الواقعة(  ﴾ٌ

 .]أخرجه أبو داود والرتمذي وأمحد[

 :﴿  n  اهللاُِأقرأين رسول :َ قال ٍ مسعودِابن ِ عن.٣٥

  q  p  o  s  r     t﴾ .   )َفقال  .)١٧/القمر 
ُأقرأين رسول: َقال .ر؟ِكَّذُ أو م،رِكَّدُ، مِ الرمحنِيا أبا عبد: ٌرجل َ 

 .]أخرجه أمحد وابن حبان[    .:  ﴿ t﴾   اهللاِ
 

                                                    
  . )ُروح(قرأ هبا رويس، بضم راء )١(

تاب احلروف، بـرقم أخرجه أبو داود يف أول ك: عائشة ريض اهللا عنهاحديث )٢(
ـــرقم ، )٣٩٩١( ـــاب ســـورة الواقعـــة، ب ـــواب القـــراءات، ب والرتمـــذي يف أب
ــصديقة وأمحــ، )٢٩٣٨( ــسند، مــسند ال ــشة ريض اهللا عنهــاد يف امل ــرقم  ،عائ ب
)٢٤٣٥٢( .  

  . وهي قراءة مجيع القراء)٣(

 ،)٣٧٥٥(، مسند عبد اهللا بن مسعود، برقم أمحد أخرجه :حديث ابن مسعود)٤(
 بـرقم ،)فهـل مـن مـدكر: ( باب بدء اخللق، ذكر قـراءة النبـي وابن حبان يف

)٦٣٢٨( .  
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َوالرجز ﴿:   اهللاِِعىل رسول  ٍ مسعودُ بن اهللاُِعبد َقرأ .٣٦ ْ َِّ
ْفاهجر ُ ْ  .] أخرجه احلاكم[  .لراءبكرس ا] ٥/ املدثر [ ﴾َ

 

 َ رسولُسمعت :قال اهللا ريض اهللا عنهام ِ عبدِ بنِجابروعن .٣٧
: برفع الراء، وقال) ٥/املدثر(   .ª  ©﴾  ﴿ : يقرأ اهللاِ
   .] أخرجه احلاكم[                             .»هي األوثان«

 

َفسواك﴿ :ُ يقرأ  اهللاُِ رسولَكان :َ قال َأيب هريرةعن .٣٨ َّ َ َ 
َفعدلك َ ََّ َّمثقل  )٧/االنفطار( ﴾َ ُ.   ]أخرجه احلاكم[. 

 
 

                                                    
  . وهي قراءة نافع ومن وافقه بكرس الراء)١(

 أخرجـه احلـاكم يف املـستدرك يف كتـاب :)قرأ عبـد اهللا بـن مـسعود(: حديث)٢(
 ،صــحيح اإلســناد:  وقــال.)٢٩٩١( بــرقم ،التفــسري، مــن قــراءات النبــي 

  . ووافقه الذهبي

  .  هبا حفص ومن وافقهقرأ)٣(

 يف كتــاب ، أخرجــه احلــاكم يف املــستدرك):ُوالرجــز فــاهجر (:حــديث جــابر)٤(
  . )٢٩٩٢( برقم ،التفسري، من قراءات النبي 

  . وهي قراءة نافع ومن وافقه)٥(

 يف كتاب التفسري، من قراءات ، أخرجه احلاكم يف املستدرك:حديث أيب هريرة)٦(
  . )٢٩٩٧( برقم ،النبي 
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  : َ قال اهللا ريض اهللا عنهام ِ عبدِ بنِجابرعن .٣٩

°  ±     : ﴿   µ  ´  ³  ²  اهللاُِ رسولَقرأ

     ̧  . بالصاد)٢٢ـ ٢١/الغاشية(  ﴾¶   
 .]أخرجه احلاكم[

 

َّرأيت النبي   : قال جابرعن .٤٠ ُُحيسب أن ماله ﴿:  يقرأ َُ َّ ِ ْ َ
َأخلده َ ْ﴾.) ٣/ةاهلمز(. 

 .]أخرجه أبو داود واحلاكم[
 

                                                    
  . قرأ هبا حفص ومن وافقه)١(

 يف كتـاب التفـسري، مـن قـراءات ،  أخرجه احلاكم يف املـستدرك:حديث جابر)٢(
  . صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي:  وقال ،)٣٠٠٧( برقم ،النبي 

  . وهي قراءة نافع ومن وافقه)٣(

ــابر)٤( ــرقم :حــديث ج ــاب احلــروف، ب ــو داود يف أول كت  ،)٣٩٩٥( أخرجــه أب
  . )٣٠٧٢(، برقم  يف قراءات النبي ،ستدركواحلاكم يف امل
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 : قال َ سليامنِ بنَعكرمةعن .٤١
: ُفلام بلغت. ِّ املكي اهللاِِ عبدِ بنَ عىل إسامعيلُقرأت

﴿B﴾   ْكرب: قال يل ، َ حتى ختتمٍ سورةِّ  كلِ خامتةَ عندِّ
    ﴾B﴿: ُ،  فلام بلغتٍ كثريِ بن اهللاِِ عىل عبدُفإين قرأت

 َ أنه قرأُهََربْخَوأ  ،ْ حتى ختتمٍ سورةِّ كلِ خامتةَ عندِّْربَك: قال يل
 ريض ٍ عباسَ ابنَّ أنٌ جماهدُ، وأخربهَ بذلكُهَرَ فأمٍعىل جماهد
 َّأن عنهام ٍعباس ريض اهللا ُ ابنُ،  وأخربهَ بذلكُهَأمراهللا عنهام 

 ُ أمره  َّ النبيَّ أنُ، وأخربهَ بذلكُهَرَ  أم ٍ كعبَ بنَّأيب
               .َبذلك

 .]رواه احلاكم والبيهقي يف شعب االيامن[

                                                    
ــن ســليامن)١( ــة ب ــاب معرفــة :حــديث عكرم  أخرجــه احلــاكم يف املــستدرك، كت

هـذا حـديث :  وقـال.)٥٣٩٢( بـرقم ،، ذكر مناقب أيب بن كعبالصحابة 
صــحيح اإلســناد ومل خيرجــاه، وأخرجــه البيهقــي يف الــشعب، كتــاب تعظــيم 

  . )١٩١٣ (فصل يف قطع القرآن، برقم القرآن،



  

-٣٦- 

حديث التكبري مل يرفعه إىل وقد اتفق احلفاظ عىل أن      
 عىل ابن عباس ًإال البزي، وأما غريه فرواه موقوفا  النبي

 .وجماهد
     والتكبري عند القراء سنة متبعة، كام يف رواية البزي عن 
ابن كثري من طريق الشاطبية، ويروى عنه وعن غريه  من 

 .طريق الطيبة
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  عنوان البحث  الصفحة

  مقدمة  ٣

 عرض الصحابة قراءتھم على النبي   ٧

  نزول القرآن على سبعة أحرف  ١٠

  ب تعدد القراءاتعدم التنازع والخالف بسب  ٢١

  بعض قراءات النبي    ٢٥

  التكبیر عقب القراءة  ٣٥

  كتب المؤلف في التجوید والقراءات  ٣٨

٣٩  
  أ ـ إجازة في كتاب 

  )األربعون في القراءات(

٤٠  
  ب ـ إجازة في كتاب 

  )األربعون في القراءات(

 
 



  

-٣٨- 

 

 .عفرإتباع األثر في قراءة أبي ج  .١
 .اإلتقان في نطق بعض ألفاظ القرآن  .٢
 .أحسن البیان في شرح طرق الطیبة لروایة حفص بن سلیمان  .٣
 .أحسن صحبة في روایة شعبة  .٤
 .أحلى دروسي في روایة السوسي  .٥
 .تنویر القلوب في قراءة یعقوب  .٦
 .الثمر الیانع في روایة ورش عن نافع  .٧
 .یة قالونالجسر المأمون إلى روا  .٨
 .جالء بصري في قراءة الحسن البصري  .٩
 .رفعة الدرجات في قراءة حمزة الزیات  .١٠
 .الروض الندي في قراءة الیزیدي  .١١
 .زاد السائر إلى قراءة ابن عامر  .١٢
 .الطریق المنیر إلى قراءة ابن كثیر  .١٣
 .غایة رضائي في قراءة الكسائي  .١٤
 .الدوريغایة سروري في روایة   .١٥
  .فتح المھیمن في قراءة ابن محیصن  .١٦
  .فرحة األبرار في قراءة خلف البزار  .١٧
 .فرحة السعید في متون التجوید  .١٨
 .كشف األستار عن طریق ھبیرة التمار  .١٩
 .نظم الجمان في قراءة األعمش ابن مھران  .٢٠
  .نیل األماني في روایة ورش من طریق األصبھاني  .٢١
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     احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل معلم 
: البرشية سيدنا حممد وعىل آله  وصحبه أمجعني، وبعد

  :فيقول أفقر الورى لرمحة مواله
ق فقد وف)  .............................................. ........................( 

) ....................................................................( اهللا تعاىل األخ 
األربعون يف : (للتفقه يف الدين، فتلقى مني كتاب

توفيق إبراهيم : (، فأجزته به، عن شيخنا الدكتور)القراءات
، وأوصيه وإياي بتقوى اهللا يف الرس والعلن، ) ضمرة

ما ظهر منها وما بطن، وأال ينساين واجتناب املنكرات 
وشيوخي من صالح دعواته يف خلواته وجلواته، وفقنا اهللا 
وإياه ملا حيبه ويرضاه، وصىل اهللا عىل نبيه حممد وآله 

 .وصحبه وسلم، واحلمد هللا رب العاملني
  م٢٠١/        /   هـ     املوافق         ١٤٣/       /     حرر بتاريخ        

 
 



  

-٤٠- 

 
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل معلم البرشية      
َّمن سلك طريقا يبتغي فيه علام سهل اهللا له «: سيدنا حممد القائل ً ً

 وصحبه   اللهم صل وسلم وبارك عليه وعىل آله،»ًطريقا إىل اجلنة
 : أمجعني، وبعد

ًفإن العلامء هم ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل يورثوا درمها وال      
َّدينارا وإنام ورثوا العلم النافع، فمن طلب العلم عىل أهل الدراية  ً
والرواية فقد أخذ باحلظ الوافر، ورحم اهللا حممد بن أسلم الطويس 

 أفقر لذلك يقول].     قرب اإلسناد قربة إىل اهللا تعاىل[: حيث قال
فقد وفق اهللا تعاىل ) : توفيق إبراهيم ضمرة: (لورى لرمحة مواله ا

للتفقه يف )  ........................................................................ : (األخ
فأجزته به، ) األربعون يف القراءات: ( مني كتابتلقى ف،الدين

 .واحلمد هللا رب العاملني
  م٢٠١/        /   هـ     املوافق         ١٤٣     /     /  حرر بتاريخ        
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