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الملخص

ُعـــنـــي الــبــحــث بــحــكــم تـــعـــدد الــــقــــراءات في 

العلماء  اراء  وبــيــان  الــواحــدة,  المكتوبة  الــصــالة 

الكتاب  من  واأدلتهم  الفقهية,  المساألة  هذه  في 

والُسنَّّة النبوية الشريفة, وكذلك رجحت ما تبين 

له )جل جالله(,  لي من ارائهم؛ بما اعانني عليه ال�

اأهل الفضل  باأقوال  اليه عقلي مستعيناً  وارشدني 

و ذكرت  الترجيح,  قواعد  العلماء, وبضوابط  من 

الحكمة مــن تــعــدد الـــقـــراءات, ثــم ذكـــرت اأهــم 

النتائج التي توصلت اليها في بحثي هذا.

كلمات مفتاحية: 

ــالة -  ــ ــدد- قــــــــراءات – الــمــكــتــوبــة – صـ ــعــ ــ  ت

الواحدة.

* * *

Summary:

The research was concerned with the 

rule of the multiple readings in one writ-

ten prayer, and the statement of the opin-

ions of scholars in this jurisprudential issue, 

and their evidence from the Qur’an and the 

honorable Sunnah of the Prophet, as well as 

outweighed what became clear to me from 

their opinions; With what God )Glory be to 

Him( helped me with, and my mind guid-

ed me to it, using the sayings of the people 

of merit from the scholars, and the rules of 

weighting rules, and I mentioned the wis-

dom of multiple readings, then I mentioned 

the most important results that I reached in 

this research.

Keywords: 

multiple readings - written - prayer - one.
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﷽

المقدمة

وسلم  له  ال� وصلى  العالمين،  رب  لله  الحمد 

ــِرِد  عــلــى عــبــده ورســولــه اإلأمــيــن الــقــائــل: )َمـــْن ُي

واآله وصحبه  ين()١(,  الدِّ فِي  ْهُه  ُيَفقِّ َخْيًرا  ِبِه   ال�َُّه 

الُغرِّ اْلَمَياِمين.

ــالم  ســ ــان اإلإ ــ ــعــد؛ فــــاأن الـــصـــالة مـــن اركـ امـــا ب

الــخــمــســة وعــمــود الـــديـــن, فــقــال تــعــالــى: ﴿ اإِنَّ 

الَة كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتابًا َمْوقُوتًا ﴾)٢(,  الصَّ

ْساَلُم عَلى َخْمٍس:  ))ُبِنَي األإ  : الرَّسول  وقال 

ًدا َرسوُل ال�َِّه،  َشَهاَدِة اأْن أل اإَلَه اإألَّ ال�َُّه واأنَّ ُمَحمَّ

وَصْوِم   ، والَحجِّ َكاِة،  الزَّ اإيَتاِء  و اَلِة،  الصَّ اإقَــاِم  و

ويحاسب  يساأل  ما  اأول  والصالة  َرَمــَضــاَن(()3(, 

القيامة، فهي عمود الدين وقوامه,  العبد يوم  عنه 

لقوله  :))اأَوَُّل َما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة 

َصاَلتُُه ... (()٤(. 

فلذلك خاض العلماء في اأحكام الصالة من 

اركــان وشــروط وسنن واآداب, ومن اأركــان الصالة 

له به خيراً  )١( اخرجه البخاري في »صحيحه«, باب من يرد ال�

يفقه في الدين, برقم )٧١(, )١/٢5(.

ية )١٠3(. )٢( سورة النساء اإلآ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قــول  بــاب  فــي »صحيحه«,  البخاري  اخــرجــه   )3(

)بني اإلسالم على خمس(, برقم )8(, )١١/١(.

اول ما  بــاب ما جــاء في  ابــن ماجه في »سننه«,  )٤( اخرجه 

يحاسب به العبد الصالة, برقم )١٤٢6(, )١/٤58(. 

اتُــِفــَق على  الــقــراءات كثيرة, منها: ما  الــقــراءة, و 

ومنها  صحتها,  على  اأُْخِتلَف  ما  ومنها  صحتها, 

ــاذة؛ فــكــان مــوضــوع بحثي هــو حكم تعدد  الــشَّ

القراءات في الصالة الواحدة, وتفصيل اراء العلماء 

في هذه المساألة؛ ليتسنى للمسلم تاأديتها على 

سالمي. الوجه الصحيح والمطلوب في الفقه اإلإ

اأهمية الموضوع واأسباب اختياري له:

١.كــون الصالة اأعظم ركن في اإلســالم, بعد 

الشهادتين.

هذا  يتناول  كتاب  او  بحث  على  اأعثر  ٢.لــم 

الموضوع بصورة خاصة.

على  مشتمالً  بحثي  جعلت  البحث:  خطة 

مقدمة ومبحثين وخاتمة.

الــمــقــدمــة, وفــيــهــا: اأهــمــيــة الــمــوضــوع واأســبــاب 

اختياره, وخطة البحث.

بــالــقــراءات,  الــتــعــريــف  األول:  الــمــبــحــث 

ويحتوي على ثالثة مطالب:

لغة  الـــــقـــــراءات  تــعــريــف  األول:  الــمــطــلــب 

واصطالحاً, وموضوعها, وفائدتها.

الصحيحة,  القراءة  تعريف  الثاني:  المطلب 

والفرق بينها وبين التالوة.

المطلب الثالث: اأنواع القراءات.

في  القراءات  تعدد  الثاني: حكم  المبحث 

الصالة المكتوبة, ويحتوي على مطلبين:

في  وادلتهم  العلماء  اأقـــوال  األول:  المطلب 

المكتوبة,  الــصــالة  فــي  الـــقـــراءات  تــعــدد  حــكــم 

والراجح من اأقوال العلماء في هذه المساألة.
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تعدد  مــن  الحكمة  وفــيــه:  الثاني:  المطلب 

القراءات.

ثم الخاتمة, ثم المصادر والمراجع.

منهجي في البحث:

ــا عن منهجي في هذا البحث فقد اتبعت  اأمَّ

اإلأتي:

ــوال الــعــلــمــاء فــي الــمــســاألــة من  ــ ١. ذكـــرت اأقـ

العالم وكتابه في  اسم  بذكر  الفن  اأصحاب هذا 

المتن, ثم اسرد قوله في المساألة, فاأعزو القول اإلى 

كتابه في الهامش.

٢.قمُت بتخريج اإلأحاديث الشريفة ِمن كتب 

في  المتَّبعة  العلمية  القواعد  وفق  على  الحديث 

التخريج.

3. شرحُت المصطلحات واإلألفاظ والكلمات 

الغريبة الواردة في البحث؛ التي تحتاج اإلى بيان؛ 

مــعــتــمــداً فــي ذلـــك عــلــى كــتــب الــلــغــة، ومــصــادر 

الفقه، وكتب التعريفات.

٤. تــرجــمــُت لـــالأعـــالم الـــذيـــن ذكــرتــهــم في 

البحث - عدا المشهورين منهم مثل: الصحابة 

المشهورين, واأمهات المؤمنين, والرواة الُمكِثرين, 

واأئمة المذاهب, واأصحاب الصحاح - عند ذكر 

الَعَلم اأول مرٍة، وضمن محّددات الترجمة العلمية 

التي  المصادر  اأتبعه بذكر  ثم  ذلــك،  اأمكنني  ما 

َترجمْت لذلك الَعَلم.

5. وضعُت رموزاً قد استخدمتها في البحث: 

لـِـَحــْصــِر   )  ( الــهــاللــيــان  القوســــــــــان  فــوضــعــت: 

الــتــي وردْت في  الــنــبــويــة الــشــريــفــة؛  ــاديـــث  اإلأحـ

اأقـــوال  لحصر   «  « التنصيص  واقــــواس  الــبــحــث, 

العلماء.  

6. لـــم اأذكـــــر فـــي الــهــامــش بــطــاقــة الــكــتــاب 

كاملة؛ اإنما اأذكر اسم الكتاب واسم مؤلفه عند 

ذكر المصدر إلأول مرة فقط؛ وبعدها اأذكر اسم 

ــمَّ اأنــي  الــمــصــدر فــقــط, كــي إل اأثــقــل الــهــامــش, ثُـ

ذكرت بطاقة كل كتاب كاملة في قائمة المصادر 

والمراجع.

ــم ما  ــرت فـــي خــاتــمــة الــبــحــث اأهــ ٧. ثـــم ذكــ

توصلت اليه من نتائج.

فاأرجوا اأني وفقت بهذا البحث لهذه المساألة, 

اإن فيه شيء من الخطاأ  له, و فاإن كان صواباً فمن ال�

فمني والشيطان.

له وسلم على سيدنا محمٍد وعلى اآله  »وصلى ال�

وصحبه اأجمعين«

* * *
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المبحث األول: وفيه ثالثة مطالب:

لغة  ــراءات  ــقـ الـ تــعــريــف  األول:  المطلب 

واصطالحًا, وموضوعها, وفائدتها.

قــــراءة وهــي  تعريف الــقــراءات لــغــة: جــمــع 

التالوة)١(.

تعريف القراءات اصطالحًا: هو اإداء كلمات 

القران الكريم واختالفها معزواً لناقله)٢(.

ــراءات: كــلــمــات الـــقـــراآن  ــقـ مــوضــوع عــلــم الـ

الكريم)3(.

عن  تعالى  لــه  الــ� كتاب  صيانة  هــو   « فائدته: 

التحريف والتغيير, مع ما فيه من فوائد كثيرة، تبنى 

العلماء يستنبطون من  يزال  اإلأحكام. وإل  عليها 

ُيــقــراأ به معنى؛ ما إل يوجد في قــراءة  كل حــرف 

اإلستنباط،  الفقهاء في  فالقراءات حجة  اأخرى, 

ومحجتهم في اإلهــتــداء اإلــى ســواء الــصــراط, مع 

اإظــهــار  مــا فــي ذلــك مــن التسهيل على اإلمـــة، و

يفرغون  اإنهم  اأجرها، من حيث  اإعظام  و شرفها، 

جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه، حتى مقادير 

)١( ينظر: »المعجم الوسيط«, لمجمع اللغة العربية بالقاهرة, 

باب القاف, مادة قراأ )٧٢٢/٢(.

ــراز الــمــعــانــي مــن حـــرز اإلأمـــانـــي« إلبـــي شامة  ــ )٢( يــنــظــر: »اإبـ

و«اإتــحــاف   ,)٧٧٢ )ص  )ت665هـــــ(,  الدمشقي  المقدسي 

فضالء البشر في القراءات اإلأربعة عشر« إلأحمد الدمياطّي، 

الشهير بالبناء )ت ١١١٧هـ(, )ص 6(.

الظماآن« إلبي اسحاق  الحيران على مورد  )٢( ينظر: »دليل 

المالكي )ت ١3٤٩(, )ص 3(. 

اإبراز المعاني من حرز  )3( اإتحاف فضالء البشر )ص 5(، و

اإلأماني )ص ٧٧٢(.

المدات، اإلى غير ذلك«)٤(.

المطلب الثاني: تعريف القراءة الصحيحة, 

الصحيحة:  التالوة.القراءة  وبين  بينها  والفرق 

والمدينة  بمكة  الــنــاس  عليها  التي  الــقــراءة  وهــي 

والكوفة والشام والبصرة, وهي القراءة التي تلقاها 

خلفهم عن سلفهم تلقياً، وقام بها في كل مصر 

من هذه اإلأمصار رجل ممن اأخذ عن التابعين، 

وسلكوا  قــراءتــه  على  والعامة  الخاصة  اجتمعت 

فيها طريقه وتمسكوا بمذاهبه.

وعرفها بعضهم باأنها: كل قراءة وافقت اأحد 

العربية  العثمانية ولو تقديراً, ووافقت  المصاحف 

ــادهــا ولـــو كـــان عــمــن فــوق  ولـــو بــوجــه وصـــح اإســن

العشرة من القراء فهي القراءة الصحيحة التي إل 

يجوز ردها وإل يحل اإنكارها بل هي من اإلأحرف 

السبعة التي نزل عليها القراآن, وهذا الضابط نظمه 

صاحب كتاب »طيبة النشر في القراءات العشر« 

فقال:

َنْحــــــــــــــــــــــــــــــِو َوْجــَه  ــَق  َواَف َما  َفُكلُّ 

َيْحــــــــــــــــــــــــِوي اْحِتَماألً  ِللرَّْسِم  َوَكاَن 

اْلُقـــــــــــــــــــــــــــراآُن ُهــَو  اإْســنــادًا  َوَصــحَّ 

األأَْرَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن الثَّالثََُة  َفَهِذِه 

اأَْثــــــــــــــــــــــــــِبِت ُرْكــٌن  َيْخَتلُّ  وَحيثُمَا 

بــــــــــــــــــــــــــــَعِة )5( ُشُذوَذُه َلْو اأنَُّه فِي السَّ

ماني« )ص ٧٧٢(. )٤( »اإبراز المعاني من حرز اإلأ

العزيز,  بالكتاب  تتعلق  علوم  اإلــى  الوجيز  المرشد  ينظر:   )5(

إلبي شامة المقدسي)ت 665ه(, )ص ١6٩-١٧٠(, و«طيبة 

مام الجزري)ت 833ه(, )ص  النشر في القراءات العشر« لالإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. د. سعد عنبر ريحان 

التالوة  اأن  والتالوة:  القراءة  بين  الفرق  واأمــا 

فتكون  القراءة  واأمــا  فاأكثر,  لكلمتين  اإإل  إل تكون 

لكلمة واحدة, فنقول: قراأ اسمه, وإل نقول: َتاَل 

الشيء،  الشيء  اتباع  التالوة  اأصل  اسمه؛ إلن 

فنقول: َتاَله؛ اإذا تبعه، فتكون التالوة: هي اتباع 

الكلمة  في  تكون  فال  بعضاً؛  بعضها  الكلمات 

الواحدة, فالقراءة اأعم من التالوة)١(.

المطلب الثالث: اأنواع القراءات.

الــقــراءات ثــالث: قــراءات متفق على تواترها, 

وقراءات مختلف على تواترها, وقراءات شاذة.

تواترها  على  المتفق  القراءات  اصحاب   

هم سبعة:

 ١ - نافع المدني )ت١6٩هـ(: وهو اأبو رويم 

نافع بن عبد الرحمن بن اأبي نعيم الليثي وراوياه: 

قالون، وورش)٢(.

له بن  ٢ - ابن كثير )ت ١٢٠ هـ(: وهو عبد ال�

كثير المكي. وهو من التابعين، وراوياه: البزي، 

وقنبل)3(.

ْرقاني )ت  3٢(, و« مناهل العرفان في علوم القراآن« لمحمد الزُّ

١36٧هـ(, )١/٤١8(.

)١( ينظر: »الفروق اللغوية« للعسكري)ت3٩5ه(, )ص 63(, 

و«الكليات« للكفوي )ت ١٠٩٤(, )ص 3٠8(.

الجزري،  إلبن  القراء«  طبقات  في  النهاية  »غاية  ينظر:   )٢(

)ت 833هـ( )٢ / 33٠(، و«اإلأعالم« للزركلي )8 / 5(.

 ،)٤٤3  /  ١( ــقــراء«  ال طبقات  فــي  النهاية  غــايــة  ينظر:   )3(

و«وفيات اإلأعيان« إلبن خلكان )ت 68١هـ(, )١ / ٢5٠(، 

و«اإلأعالم« )٤ / ١١5(.

3 - اأبو عمرو البصري )ت ١٤5هـ(: وهو زبان 

وراويــاه:  البصري،  المازني  عمار  بن  العالء  بن 

الدوري، والسوسي)٤(.

ـــ(: وهــو  ــ ٤ - ابـــن عــامــر الــشــامــي )ت ١١8هـ

من  وهــو  اليحصبي،  الشامي  عامر  بن  له  ال� عبد 

التابعين، قاضي دمشق في خالفة الوليد بن عبد 

الملك، ويكنى اأبا عمران، وراوياه: هشام، وابن 

ذكوان)5(.

5 - عاصم الكوفي )ت١٢٧هـ(: وهو عاصم 

ابــن بهدلة، ويكنى  لــه  ويــقــال  النجود،  اأبــي  بــن 

ــا بــكــر، وهـــو مــن الــتــابــعــيــن، وراويــــــاه: شعبة،  ــ اأب

وحفص)6(.

6 - حمزة الكوفي )ت١56هـ(: وهو حمزة بن 

حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي، ويكنى 

اأبا عمارة، وراوياه: خلف، وخالد)٧(.

٧ - الكسائي الكوفي)ت ١8٩هـ(، وهو علي 

بن حمزة النحوي، ويكنى اأبا الحسن، وراوياه: 

اأبو الحارث، وحفص الدوري)8(.

)٤( ينظر: »غاية النهاية« )١ / ٢88(، ووفيات الوفيات )١ / 

١6٤(، و«اإلأعالم« )3 / ٧٢(.

)5( ينظر: »غاية النهاية« )١ / ٤٢3(، و«تهذيب التهذيب« 

 ،)٢٧٤  /  5( 85٢هـــــ(,  )ت  العسقالني  ابــن حجر  مــام  لــالإ

َقــاْيــمــاز الذهبي )ت  و«مــيــزان اإلعــتــدال« لشمس الــديــن بــن 

٧٤8هـ( )٢ / 5١(. 

و«مــيــزان   ،)١38  / الــتــهــذيــب« )5  »تــهــذيــب  يــنــظــر:    )6(

اإلعتدال« )٢ / 5(، و«اإلأعالم«) 3 / ٢٤8(.

)٧(  ينظر: »غاية النهاية« )١ / ٢6١(، و«تهذيب التهذيب« 

)3 / ٢٧(، و«ميزان اإلعتدال« )١ / ٢8٤(.

بي بكر البغدادي )ت ٤63هـ(  )8(  ينظر: »تاريخ بغداد« إلأ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم تعدد القراءات في المكتوبة من الصلوات )دراسة فقهية مقارنة( 

على  المختلف  القراءات  اصحاب  واأما   

تواترها فثالثة هم:

١ - اأبو جعفر المدني )ت ١3٢هـ(: وهو يزيد 

بن القعقاع، وراوياه: ابن وردان، وابن جماز)١(.

اأبو  ـــ(: وهــو  ٢ - يعقوب البصري ت )٢٠5هـ

الحضرمي،  زيد  بن  اإسحاق  بن  يعقوب  محمد 

وراوياه: رويس، وروح)٢(.

3 – خلف الــقــارئ )ت ٢٢٩هـــــ(: وهــو اأبــو 

محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزاز البغدادي، 

اإدريس)3(. وراوياه: اإسحاق، و

 واأمـــا اصــحــاب الـــقـــراءات الــشــاذة فهم 

اأربعة: 

ــُن َمِحيٍص )ت ١٢3هــــ(: وهــو محمد  ١ - اْب

بن عبد الرحمن المكي، وراوياه: البزي السابق، 

واأبو الحسن بن شنبوذ)٤(.

ـــ(: وهــو يحيى بن  اليزيدي )ت ٢٠٢هـ  – ٢

واأحمد  الحكم،  بن  سليمان  وراويــاه:  المبارك، 

)١١ / ٤٠3(، و«معجم المؤلفين« لعمر كحالة )ت١٤٠8هـ( 

)٧ / 8٤(، و«اإلأعالم« )5 / ٩3(.

عيان« )٢  )١( ينظر: »غاية النهاية« )٢ / 38٢(، و«وفيات اإلأ

/ ٢٧8(، و«اإلأعالم« )8 / ١86(.

الــزاهــرة«  و«النجوم   ،)386  /  ٢( النهاية«  »غاية  ينظر:   )٢(

 ،)١٧٩  /  ٢( 8٧٤هـــــــ(  )ت  الــحــنــفــي  الـــظـــاهـــري  ــيــوســف  ل

و«اإلأعالم« )8 / ١٩5(. 

)3( ينظر: »غاية النهاية«)١ / ٢٧٢(، و«تاريخ بغداد« )8 / 

3٢٢(، و«اإلأعالم« )٢ / 3١٢(.

فــي خبر  و«الــعــبــر   ،)١63  / الــنــهــايــة« )٢  »غــايــة  ينظر:   )٤(

 ،)١5٧ الدين الذهبي )ت ٧٤8هـــ( )١ /  من غبر« لشمس 

و«اإلأعالم« )6 / ١8٩(.

بن فرح)5(.

الــبــصــري )ت ١١٠هـــــــ(: وهــو   3 - الــحــســن 

ــاه: شــجــاع بــن اأبــي  ــ اأبـــو سعيد بــن يــســار، وراويـ

نصر البلخي، والدوري اأحد راويي اأبي عمرو بن 

العالء)6(.

٤ – اإلأعمش )ت ١٤8هـ(: وهو سليمان بن 

المطوعي،  بن سعيد  الحسن  وراويـــاه:  مــهــران، 

واأبو الفرج الشبنوذي الشطوي)٧(.

في  ــقــراءات  ال تعدد  الــثــانــي: حكم  المبحث 

الصالة المكتوبة, وفيه مطلبان:

في  وادلــتــهــم  العلماء  اأقـــوال  اإلول:  المطلب 

ُحكم تعدد القراءات في الصالة المكتوبة:

بالصالة  الــقــراءات  تعدد  جــواز  األول:  القول 

عند  مــن  جميعها  اأن  بحجة  مــطــلــقــاً؛  الـــواحـــدة 

اإلــى ذلك ذهب بعض  اإلــى ذلك ذهــب, و له, و ال�

المالكية)8(, وبعض الحنابلة)٩(.

)5( ينظر: »النجوم الزاهرة« )٢ / ١٧3(، و«تاريخ بغداد« )٤ 

/ ٤٢6(، و«اإلأعالم« ) 8 / ١63(.

عــالم  )6( ينظر: تهذيب التهذيب )٢ / ٢٤٢ – ٢٧١(, واإلأ

.)٢ / ٢٤٢(

عالم )3 / ١٩8(. )٧( ينظر: تاريخ بغداد )٩ / 3(، واإلأ

)8( ينظر: »احكام القراآن«  إلبن العربي المعافري اإلشبيلي 

المالكي )ت 5٤3هـ( )٢/6١3(.

)٩( ينظر: »المغني« إلبن قدامة )35٤/١(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. د. سعد عنبر ريحان 

قال ابن العربي )ت 543ه()١(: » اإذا ثبتت 

القراءات، وتقيدت الحروف فليس يلزم اأحداً اأن 

يقراأ بقراءة شخص واحد، كنافع مثالً، اأو عاصم؛ 

على  حروفها  فيتلو  الفاتحة  يقراأ  اأن  له  يجوز  بل 

ثالث قراءات مختلفات؛ إلأن الكل قراآن »)٢(.

ــن اأحــمــد الــحــرانــي )ت  ــدي ــل تــقــي ال ــئ وُس

728هـ()3(: في رجل يصلي بقوم وهو يقراأ بقراءة 

لنافع  اأو  ــورش  ل ــراأ  ق اإذا  اأبــي عــمــرو، فهل  الشيخ 

باختالف الروايات. مع حمله قراءته إلأبي عمرو 

ياأثم، اأو تنقص صالته اأو ترد؟

قال: » يجوز اأن يقراأ بعض القراآن بحرف اأبي 

عــمــرو، وبعضه بحرف نــافــع، وســـواء كــان ذلك 

في ركعة اأو ركعتين، وسواء كان خارج الصالة اأو 

المعروف  اأبــو بكر،  له بن محمد،  ال� )١( هو محمد بن عبد 

بابن العربي. حافظ متبحر، وفقيه، من اأئمة المالكية، بلغ رتبة 

في  و«المحصول  الــقــراآن«,  »اأحكام  تصانيفه:  من  اإلجتهاد. 

علم اإلأصول«, و«مشكل الكتاب والسنة«.

ينظر: »اإلأعالم )٧ /١٠6(, و«الديباج« لليعمري )ص ٢8١(.

)٢(  »احــكــام الـــقـــراآن«  إلبـــن الــعــربــي الــمــعــافــري اإلشبيلي 

المالكي )ت 5٤3هـ( )٢/6١3(.

له،  )3( هو اأحمد بن حمدان بن شبيب بن محمود، اأبو عبد ال�

تصانيفه:  من  حنبلي،  فقيه  ٧٢8هــــ(,  الحراني)ت  النمري، 

»الرعاية الصغرى«، و« الرعاية الكبرى« كالهما في فروع الفقه 

اأصول  والمستفتي«، »ومقدمة في  المفتي  الحنبلي، و«صفة 

يجاز في الفقه الحنبلي«, وغيرها.  الدين«، و«اإلإ

)ت  الحنبلي  الَعكري  الحي  لعبد  الذهب,  »شــذرات  ينظر: 

الدين  لزين  الحنابلة«  و«ذيــل طبقات  ١٠8٩هـــ( )٤٢8/5(، 

)ص33١(،  ٧٩5هـــــ(  )ت  الحنبلي  الــبــغــدادي  الــَســالمــي، 

و«كشف الظنون«, لحاجي خليفة )ت ١٠6٧هـ( )١/٩٠8(.

له اأعلم »)٤(. داخلها، وال�

اأدلة المذهب األأول: 

استدل اأصحاب هذا المذهب: 

َر ِمْنُه{)5(. بقوله تعالى: }َفاقَْرُءوا َما َتَيسَّ

وبعموم حديث ابن عباس  قال: اأنَّ رسول 

َحــْرٍف،  َعَلى  ِجْبِريُل  ــَراأَنِــي  ))اأَقْ قــال:   ، له   ال�

َسْبَعِة  اإَِلـــى  اْنَــَتــَهــى  َحتَّى  ــُدُه  ي ــِز ــَت اأَْس اأََزْل  َفــَلــْم 

اأَْحُرٍف(()6(.

ــوا بــحــديــث عــبــد الــرحــمــن بـــن عبد  ــدلـ ــتـ  واسـ

القاري ، اأنه قال: سمعت عمر بن الخطاب 

 ، يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام 

يقراأ سورة الفرقان على غير ما اأقرؤها، وكان رسول 

له  اأقراأنيها، وكدت اأن اأعجل عليه، ثم اأمهلته  ال�

حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول 

يقراأ على غير  اإنــي سمعت هذا  ، فقلت:  له  ال�

له:  قال  ثم  فقال لي: ))اأَْرِسْلُه((،  اأقراأتنيها،  ما 

((، فقراأ، قال: ))َهَكَذا اأُْنِزَلْت((، ثم قال  ))اقراأ

((، فقراأت، فقال: ))َهَكَذا اأُْنِزَلْت اإِنَّ  لي: ))اقراأ

الُقْراآَن اأُْنِزَل َعَلى َسْبَعِة اأَْحُرٍف، َفاقَْرُءوا ِمْنُه َما 

َر((.)٧( َتَيسَّ

)٤( »مــجــمــوع الــفــتــاوي« لتقي الــديــن اأحــمــد الــحــرانــي )ت 

٧٢8هـ(, )٢٢/٤٤5(.

ية )٢٠(. )5( سورة المزمل من اإلآ

)6( اأخرجه البخاري في »صحيحه«, باب ذكر المالئكة, برقم 

.)١١3/٤( ,)3٢١٩(

الخصوم  كــالم  بــاب  فــي »صحيحه«,  البخاري  اخــرجــه   )٧(

بعضهم في بعض, برقم )٢٤١٩(, )١٢3/3(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم تعدد القراءات في المكتوبة من الصلوات )دراسة فقهية مقارنة( 

  واستدلوا ايضاً بحديث عمر بن الخطاب

له  قال: ))اإِنَّ َهَذا الُقْراآَن اأُْنِزَل َعَلى  اأنَّ رسول ال�

َر ِمْنُه()١(. َسْبَعِة اأَْحُرٍف، َفاقَْرُءوا َما َتَيسَّ

  ْبِن َكْعٍب اأَُبــيِّ   واستدلوا كذلك بحديث 

ـه قــال: » ُكــْنــُت فِــي اْلــَمــْســِجــِد، َفــَدَخــَل رَُجــٌل  اأنَـّ

اآَخُر  َدَخَل  ثُمَّ  َعَلْيِه،  اأَْنَكْرتَُها  ِقــَراَءًة  َفَقَراأَ  ُيَصلِّي، 

ــا َقَضْيَنا  ِقــــَراَءًة ِســـَوى َقــــَراَءِة َصــاِحــِبــِه، َفــَلــمَّ َفــَقــَراأَ 

لِه ، َفُقْلُت:  اَلَة َدَخْلَنا َجِميًعا َعَلى رَُسوِل ال� الصَّ

َفَقَراأَ  اآَخُر  َوَدَخَل  َعَلْيِه،  اأَْنَكْرتَُها  ِقَراَءًة  َقَراأَ  َهَذا  اإِنَّ 

لِه ، َفَقَراآ،  ِسَوى ِقَراَءِة َصاِحِبِه، َفاأََمَرُهَما رَُسوُل ال�

َن النَِّبيُّ  َشاأَْنُهَما، َفَسَقَط فِي َنْفِسي ِمَن  َفَحسَّ

ا َراأَى  التَّْكِذيِب، َوإَل اإِْذ ُكْنُت فِي اْلَجاِهِليَِّة، َفَلمَّ

لِه  َما َقْد َغِشَيِني، َضرََب فِي َصْدرِي،  رَُسوُل ال�

لِه َعزَّ َوَجلَّ َفَرًقا،  َفِفْضُت َعَرًقا َوَكاأَنََّما اأَْنُظُر اإَِلى ال�

اْلُقْراآَن  اقَْراأِ  اأَِن  اإَِليَّ  اأُْرِســَل  اأَُبيُّ  َيا  لِي: ))  َفَقاَل 

اأُمَِّتي،  اإَِلْيِه اأَْن َهوِّْن َعَلى  َعَلى َحْرٍف، َفَرَدْدُت 

َفَردَّ اإَِليَّ الثَّانَِيَة اقَْراأُْه َعَلى َحْرَفْيِن، َفَرَدْدُت اإَِلْيِه 

اأُمَِّتي، َفَردَّ اإَِليَّ الثَّالِثَََة اقَْراأُْه َعَلى  اأَْن َهوِّْن َعَلى 

َمْساأََلٌة  َرَدْدتَُكَها  ٍة  َردَّ ِبُكلِّ  َفَلَك  اأَْحُرٍف،  َسْبَعِة 

اللُهمَّ  أِلأُمَِّتي،  اْغِفْر  اللُهمَّ  َفُقْلُت:  َتْساأَُلِنيَها، 

اإَِليَّ  َيرَْغُب  لَِيْوٍم  الثَّالِثَََة  ــْرُت  َواأَخَّ أِلأُمَِّتي،  اْغِفْر 

.)٢( »)) اْلَخْلُق ُكلُُّهْم، َحتَّى اإِْبَراِهيُم

الــقــراآن على  انــزل  بــاب  البخاري في«صحيحه«,  اخرجه   )١(

سبعة اأحرف, برقم )٤٩٩٢(, )6/١8٤(.

)٢( اخرجه مسلم »بصحيحه«, باب بيان ان القراآن على سبعة 

احرف, برقم )8٢٠(, )56١/١(. 

والتخفيف  التيسير  على  تــدل  الدأللة:  وجه 

ولم  عامة  الشريفة  اإلأحــاديــث  اإنَّ  و اإلأمـــة,  على 

تخصص)3(.

القول الثاني: جواز تعدد القراءات في الصالة 

بالثانية  قــراأه  اأن يكون ما  الــواحــدة؛ ولكن بشرط 

اإلى ذلك ذهب اكثر  غير مرتبط بما قراأه باإلولى, و

الشافعية)٤(.

قال النووي)5( )ت 676ه( في «المجموع»: 

اإذا قراأ بقراءة من السبع استحب اأن يتم القراءة  »و

بها فلو قراأ بعض اإلآيات بها وبعضها بغيرها من 

السبع جاز بشرط اأن يكون ما قراأه بالثانية مرتبطاً 

باإلأولى«)6(.

الزرقاني  لمحمد  الــمــوطــاأ«  على  الــزرقــانــي  »شــرح  ينظر:   )3(

ــقــاري )ت ١٠١٤هـــــ(,  ال لعلي  الــمــفــاتــيــح«  و«مـــرقـــاة   ,)٩/٢(

.)١5٠8/٤(

مام النووي )ت 6٧6هـ(,  )٤( »المجموع شرح المهذب« لالإ

.)3٩٢/3(

)5( هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي اأبو زكريا، 

اأهـــل نــوى مــن قــرى حــوران  محيي الــديــن )ت 6٧6ه(. مــن 

واللغة،  والحديث  الشافعي  الفقه  في  دمشق. عالمة  جنوبي 

تعلم في دمشق واأقام بها زمنا.

من تصانيفه: »المجموع شرح المهذب«, و«روضة الطالبين«, 

و »المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج«.

و«اإلأعــالم«   ,)١65/5( للسبكي  الشافعية«  »طبقات  ينظر: 

)١85/٩(, و«النجوم الزاهرة« )٧/٢٧8(.

)6( ينظر: »المجموع شرح المهذب« )3٩٢/3(, و«حاشية 

البجيرمي« )١/3٧5(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. د. سعد عنبر ريحان 

في   )١( 1221هــــــــ(  )ت  الــبــجــيــرمــي  ــال  ــ ق

«حاشيته» معلقا على كالم النووي: »باأن يكون 

﴾ اآَدَم   ﴿ كنصب  وذلـــك  ــبــاط  وارت تعلق   بينهما 

اآَدُم  َفَتَلقَّى   ﴿ تعالى:   قوله  فِــي   ﴾ َكِلَماٍت  و﴿ 

فنصبهما   ... رفعهما  اأو  َكــِلــَمــاٍت﴾)٢(  ــِه  َربِّ ِمــْن 

ملفق من القراءتين وكذلك رفعهما، فرفع ﴿ اآَدم 

 ﴾ من القراءة المشهورة، ورفع ﴿ َكِلَمات ﴾ من 

القراءة الثانية«)3(.

وقال الجزري )ت 833هـ( )4( في «النشر»: 

والــعــدول  التفصيل  ذلــك  فــي  عندنا  »والـــصـــواب 

كانت  اإن  فنقول:  السبيل،  ســواء  اإلــى  بالتوسط 

الشافعي  الــبــجــيــرمــي  عــمــر  بــن  بــن محمد  ســلــيــمــان  هــو   )١(

اإلأزهري )ت١٢٢١ هـ(, نسبته اإلى بجيرم قرية من قرى الغربية 

شرح  على  »حاشيته  تصانيفه:  مــن  مــحــدث.  فقيه،  بمصر. 

المنهج«، و »التجريد لنفع العبيد«، و« تحفة الحبيب على 

شرح الخطيب«.

)ت  الدمشقي  الميداني  ــرزاق  الـ لعبد  البشر«  »حلية  ينظر: 

سماعيل الباباني  ١335هـ( )6٩٤/٢(، و«اإيضاح المكنون« إلإ

المؤلفين«  و«معجم   ،)٢٢8/١( ـــ(  ١3٩٩هــ )ت  الــبــغــدادي 

.)٢٧5/٤(

ية )3٧(.  )٢( سورة البقرة من اإلآ

)3( حاشية البجيرمي )١/3٧5(.

العمري  الــخــيــر،  اأبـــو  عــلــي،  بــن  بــن محمد  هــو محمد   )٤(

)ت  الجزري  بابن  الشهير  الشافعي،  الشيرازي  ثم  الدمشقي 

833ه(. مــقــرئ، مــجــوّد، مــحــدث، حــافــظ، مـــؤرخ، مفسر، 

في  النشر   « تصانيفه:  مــن  العلوم،  بعض  فــي  مــشــارك  فقيه، 

الــقــراء«, و »  فــي طبقات  النهاية  العشر«, و »غــايــة  الــقــراءات 

تقريب النشر في القراءات العشر« و » الهداية في علم الرواية 

»، و » تحبير التيسير«.

ينظر: »الضوء الالمع« لشمس الدين السخاوي )ت ٩٠٢هـ( 

و«مــعــجــم   ،)٢٠٤/٧( ــذهـــب«  الـ ــذرات  ــ ــ و«شـ  ،)٢55/٩(

المؤلفين« )٢٩١/١١(.

اإحدى القراءتين مترتبة على اإلأخرى فالمنع من 

ذلك منع تحريم، كمن يقراأ: ﴿ َفَتَلقَّى اآَدُم ِمْن 

َربِِّه َكِلَماٍت﴾ بالرفع فيهما، اأو بالنصب اآخذا رفع 

﴿ اآَدم ﴾ من قراءة غير ابن كثير ورفع ﴿ َكِلَمات 

﴾ من قراءة ابن كثير« )5(.

اأدلة المذهب الثاني: 

استدل اأصحاب هذا المذهب:

لــه بــن مــســعــود  اأن رســول  ــ�  بــحــديــث عــبــد ال

اأَْحُرٍف،  َسْبَعِة  َعَلى  اْلُقْراآُن  قال:))اأُْنِزَل    له  ال�

َفَمْن قََراأَ َعَلى َحْرٍف ِمْنَها َفاَل َيََتَحوَّْل اإَِلى َغْيرِِه 

رَْغَبًَة َعْنُه(( )6(.

  لــه ــ� وفـــي لــفــظ إلبـــي بــكــرة , اأن رســـول ال

قال: ))ُكلٌّ َشاٍف َكاٍف َما َلْم َتْخِتْم اآَيََة َعَذاٍب 

ِبَرْحَمٍة َواآَيََة َرْحَمٍة ِبَعَذاٍب(()٧(.

  له وفي لفظ لعمرو بن العاص , اأن رسول ال�

قال:  ))َفاأَيَّ َذلَِك قََراأْتُْم َفَقْد اأََصْبَُتْم َوأَل تَُماُروا 

فِيِه، َفاإِنَّ اْلِمَراَء فِيِه ُكْفٌر(()8(.

لــه بــن مــســعــود  اأنـــه قــال:  ــ�  بــحــديــث عــبــد ال

)) َلْيَس اْلَخَطاأُ اأَْن ُيْقَراأَ َبْعُضُه فِي َبْعٍض، َوَلِكِن 

اْلَخَطاأُ اأَْن تُْلِحُقوا ِبِه َما َلْيَس ِمْنُه(()٩(.

)5(  النشر في القراءات العشر)١٩/١(.

برقم )١٠٢٧3(,  الكبير«,  الطبراني في »معجمه  )6( اخرجه 

.)١٤8/١٠(

مام احمد في »مسنده« من حديث ابي بكرة,  )٧( اخرجه اإلإ

برقم )٢٠5١٤(, )١٤6/3٤(.

مام احمد في »مسنده« من حديث بقية حديث  )8( اخرجه اإلإ

عمرو بن العاص عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص, برقم )١٧8٢١(, )٢٩/355(.

له  )٩( اخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« من حديث عبدال�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم تعدد القراءات في المكتوبة من الصلوات )دراسة فقهية مقارنة( 

وجــه الــدأللــة: اأنَّ اإلأحــاديــث تــدل على اأنَّــه 

الـــقـــراءات بالشرط  ــاأي  بـ يــقــراأ  اأْن  لــلــقــارئ   يــجــوز 

الذي ذكروه.)١(

بالصالة  الــقــراءات  تعدد  منع  الثالث:  القول 

الحنفية)٢(,  ذهــب  ذلــك  اإلـــى  و مطلقاً,  الــواحــدة 

وبعض الشافعية)3(, والطبري)٤( والباقالني)5(. 

بن مسعود برقم)8683(, )٩/١38(.

ابــــي داود«  الــــــبــــــاري«)٢٤/٩(, و«شـــــرح  »فــتــح  يــنــظــر:   )١(

للعيني)5/3٩٢(.

)٢( ينظر: »حاشية ابن عابدين« )5٤١/١(.

)3( »جمال القراء« لعلي علم الدين السخاوي )ت 6٤3هـ( 

)ص 6٤٢(.

اأبــو جعفر )ت  بــن كثير،  بــن يزيد  بــن جرير  )٤( هــو محمد 

له، فقيًها في  3١٠ه(. من اأكابر العلماء. كان حافًظا لكتاب ال�

نن وطرقها، عارًفا باأيام الناس واأخبارهم,  اإلأحكام، عالًما بالسُّ

وقد تفرد بمسائل حفظت عنه, 

في  البسيط  و«كــتــاب  الــفــقــهــاء«,  »اخــتــالف  تصانيفه:  مــن 

الفقه«, و«جامع البيان في تفسير القراآن«.

والــنــهــايــة«  الــحــفــاظ« )٢5١/٢(, و«الــبــدايــة  »تـــذكـــرة  يــنــظــر: 

)١٤5/١١(, و«ميزان اإلعتدال« )٤٩8/3(.

اأبــو بكر.  بــن جعفر،  بــن محمد  الطيب  بــن  )5( هــو محمد 

المعروف بالباقالني ))بكسر القاف(( نسبته اإلى بيع الباقالء 

ويعرف اأيضا بابن الباقالني. وبالقاضي اأبي بكر )ت ٤٠3 هـ(, 

ولد بالبصرة, وسكن بغداد وتوفي فيها, من تصانيفه: »اإعجاز 

المعجزات  بين  الفرق  و«البيان عن  نــصــاف«  »اإلإ و  الــقــراآن«, 

فيه  قال  الفقه  اأصــول  في  رشـــاد«  واإلإ و«التقريب  والكرامات«, 

الزركشي هو اأجل كتاب في هذا الفن مطلقا.

ينظر: »اإلأعالم« )٤6/٧(, »تاريخ بغداد« )3٧٩/5(, و«وفيات 

اإلأعيان« )6٠٩/١(.

ـــ()6( فــي كتابه  ــ ــال الــســخــاوي)ت 643هـ ق

«جمال القراء»: » وخلط بعض القراءات ببعض 

عندنا خطاأ«)٧(.

اإْسحاق اْلجْعبرّي )ت 732هـ()8(:  اأبو  وقال 

والتّْركيب مْمتنع في كلمة وفي كلمتْين اإْن تعلّق 

اإإّل كره)٩(.  اأحدهما باإْلآخر و

وقــال الــجــزري: » منع بعض اإلأئــمــة تركيب 

بها في  الــقــارئ  ببعض وخــطــاأ  ــقــراءات بعضها  ال

السنة والفرض«)١٠(.

العينى )ت 855هــــ()١١(:  الدين  بدر  وقــال   

)6( هـــو ابـــو الــحــســن, عــلــي بـــن مــحــمــد بـــن عــبــد الــصــمــد، 

واإلأصــول  بالقراءات  عالم  6٤3ه(,  الشافعي)ت  السخاوي، 

قراء »،  واللغة والتفسير، من تصانيفه: » جمال القراء وكمال اإلإ

و » هداية المرتاب »، و » الكوكب الوقاد » في اأصول الدين، 

و » الجواهر المكللة » في الحديث. 

 /  ٧( المؤلفين«  و«مــعــجــم   ،)١5٤  /  5( »اإلأعــــالم«  ينظر: 

٢٠٩(، و«كشف الظنون« )١ / 5٩3(.

)٧( »جمال القراء« لعلي علم الدين السخاوي )ت 6٤3هـ( 

)ص 6٤٢(.

اأبو  بن خليل،  اإبراهيم  بن  بن عمر  اإبراهيم  هو  الَجعبري   )8(

بــالــجــعــبــري)ت ٧3٢ه(. عالم  الــجــعــبــري. واشــتــهــر  اإســحــاق، 

بالقراءات، من فقهاء الشافعية. 

الكامنة«  و«الــــدرر   ،)١6٠/١٤( والــنــهــايــة«  »الــبــدايــة  ينظر: 

مام بن حجر العسقالني )ت 85٢هـ( )5٠/١(، و«معجم  لالإ

المؤلفين« )6٩/١(.

العشر« )١8/١(, و«اإتحاف  القراءات  )٩( ينظر: »النشر في 

فضالء البشر في القراءات اإلأربعة عشر« للبناء )ت١١١٧هـ( 

)ص ٢8(.

)١٠( »النشر في القراءات العشر«)١/١8(.

)١١( هو محمود بن اأحمد بن موسى، اأبو الثناء واأبو محمد، 

العيني )ت 855هـــ(, فقيه حنفي،  قاضي القضاة بدر الدين 

ومؤرخ من كبار المحدثين, من تصانيفه: »عمدة القارئ في 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. د. سعد عنبر ريحان 

بحرف  يجوز  اإنـّـمــا  وقــال  وغيره  الطّبرّي  فمنعه   «

واحد اليوم وهو حرف زيذ , ونحى اإليه القاضي 

الباقالني«.)١(

يستدل  لــم  المذهب:  هــذا  اأصــحــاب  ــة  ادل

اصحاب هذا المذهب؛ اإلَّ بحجة عدم قياس ما 

, وما له وجه ضعيف على  لم يروى على ما رويَّ

الوجه القوي.

تعدد  حكم  في  العلماء  ــوال  اأق من  الراجح 

القراءات في الصالة المكتوبة:

له  وال�  – المساألة  هذه  في  القول  من  والراجح 

المذاهب  اأدلــة  بعد اإلطــالع على  اأعلم-  تعالى 

في هذه المساألة:

منفرداً  يصلي  من  بين  التفريق  يجب  اقــول: 

فيجوز له اأن يجمع بين قراءتين او اكثر من قراءة 

الــذي ذكره  الــواحــدة؛ لكن بالشرط  في الصالة 

له(, وبين من يصلي اإماماً  مام النووي )رحمه ال� اإلإ

ذلــك؛  يفعل  اأن  حينئذ  لــه  ينبغي  فــال  بــالــنــاس؛ 

قــراءة  مــن  باأكثر  الــواحــدة  الركعة  فــي  قــراءتــه  إلأنَّ 

من شاأنه اأن يشوش على المصلين, ويوقع بينهم 

القراءة  اإنَّ قراءته بقراءة غير  الفتنة والخصومة بل 

فتنة  يحدث  قــد  الــنــاس  اعــتــادهــا  التي  المعهودة 

الحقائق  و«رمــز  الهداية«  في شرح  و«البناية  البخاري«,  شرح 

شرح كنز الدقائق«.

)ت  الحنفي  القرشي  القادر  لعبد  المضية«  »الجواهر  ينظر: 

٧٧5هـ( )١65/٢(، و«الفوائد البهية« )ص٢٠٧(، و«شذرات 

الذهب« )٧/٢86(.

البخاري« للعيني)  القارئ شرح صحيح  )١(  ينظر: »عمدة 

.)٢58/١٢

له تعالى اأعلم. وبلبلة, وال�

ــن تــعــدد  الــمــطــلــب الـــثـــانـــي: الــحــكــمــة مـ

القراءات.

ترتيل  فــي  المسلمين  على  التخفيف  اوألً: 

الكبير,  الشيخ  الناس:   في  إلأن  الكريم؛  القراآن 

والضعيف؛  والــقــوي,  والــمــراأة،  الصغير،  والطفل 

مما إل يقدرون على النطق بغير لهجاتهم)٢(.

ــراءات شــــرح اإلألـــفـــاظ  ــقــ ــ ثــانــيــًا: فـــي تــعــدد ال

قوله  فــي  كــمــا  ــقــــراءات؛  ــ ال بــعــض  فــي  المتجلي 

﴾ اْلَمْنُفوِش  َكاْلِعْهِن  اْلِجَباُل  َوَتــُكــوُن   ﴿ تعالى: 

كالصوف  الجبال  )وتكون  ثانية:  قــراءة  وفي   ,)3(

المنقوش( فكانت القراءة الثانية شرحاً لالولى)٤(.

تعالى:  قوله  اإلأحكام، كما في  اإظهار  ثالثًا: 

اإِْن َكاَن رَُجٌل ُيورَُث َكالَلًة اأَو اْمــَراأٌَة َوَلُه اأٌَخ اأَْو  }َو

ُدُس ﴾)5(, فقراأ سعد  اأُْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ

بن اأبــي وقــاص : )ولــه اأخ اأو اأخــت من اأم( ، 

فاأفاد بهذه القراءة اأن اإلأخ واإلأخت في اإلآية من 

اإلأم)6(.

قوله  في  الــمــراد، كما  غير  التوهم  رفــع  رابعًا: 

اَلِة  لِلصَّ ــوِدَي  نُ اإَِذا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  َيا   { تعالى: 

اإسحاق  بي  الظماآن« إلأ الحيران على مورد  )٢( ينظر: »دليل 

التونسي المالكي )ت ١3٤٩هـ( )ص ١5(.

ية )٩(. )3( سورة القارعة اإلآ

ــــي شــامــة )ت 665هـــــ(,  ب )٤( يــنــظــر: »الــمــرشــد الــوجــيــز« إلأ

.)١١٢/١(

ية )١٢(. )5( سورة النساء من اإلآ

)6( »النشر في القراءات« )١/٢8(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم تعدد القراءات في المكتوبة من الصلوات )دراسة فقهية مقارنة( 

قراأ  َِّه ﴾)١(,  ال� ِذْكــِر  ــى  اإَِل َفاْسَعْوا  اْلُجُمَعِة  ــْوِم  َي ِمــْن 

بعض الصحابة  }َفاْسَعْوا﴾، )فامضوا( فالقراءة 

ــراع فــي المشي اإلــى  ســ ــــى تــوهــم وجـــوب اإلإ اإلأول

صالة الجمعة، والقراءة الثانية رفعت توهم ذلك, 

واأوضحت معناه الحقيقي)٢(.

تحدى  وتــعــالــى(  )سبحانه  لــه  الــ� اإن  خامسًا: 

جميع الــعــرب بــالــقــراآن الــكــريــم، فــاعــتــادوا على 

معارضته، فلو جاء القراآن بلغة بعض العرب دون 

غيرهم لقال الذين لم ياأت بلغتهم لو جاء بلغتنا 

اْجَتَمَعِت  َلِئِن  قُــْل   { تعالى:  فقال  بمثله،  إلأتينا 

اْلُقْراآن إَل  َهَذا  بِِمْثِل  َياأْتُوا  اأَْن  َواْلِجنُّ َعَلى  ْنُس  اإلإِ

َياأْتُوَن بِِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبعضهم لَبعض ظهيرا﴾)3()٤(.

اإظهار  القراآنية  الــقــراءات  تعدد  وفــي  سادسًا: 

لهي في كتابه الكريم، بصيانته وحفظه  السر اإلإ

من التغيير التبديل والتحريف وكذا اإلختالف)5(.

* * *

ية )٩(. )١( سورة الجمعة من اإلآ

)٢( ينظر: »دليل الحيران« )ص ١6(.

ية )88(. )3( سورة اإلسراء اإلآ

بـــي بــكــر الــــرازي الجصاص  )٤( يــنــظــر: »اأحـــكـــام الـــقـــراآن« إلأ

الحنفي )ت 3٧٠هـ(, )١٩١/٤(.

)5( ينظر: »دليل الحيران« )ص ١٧(. 

الخاتمة

توصلت في خاتمة بحثي هذا اإلى نتائج عامة 

ونتائج خاصة, وهي كالأتي:

والـــتـــالوة؛ إلأنَّ  الــقــراءة  بين  فــرقــاً  هــنــاك  ١(اأنَّ 

القراءة  واأمــا  فاأكثر,  لكلمتين  اإإل  تكون  التالوة إل 

فتكون لكلمة واحدة.

ــواع: قـــراءات متفق  ٢(اأنَّ الــقــراءات ثــالث اأنـ

ــرهــا, وقـــــراءات مختلف عــلــى تــواتــرهــا,  ــوات عــلــى ت

وقراءات شاذة.

بالقراءات  القراءة  جواز  على  الفقهاء  3(اتّفق 

المتواترة في الصالة في الجملة.

٤(اختلف العلماء على جواز القراءة بالصالة 

على بعض القراءات المختلف على تواترها.

القراءات  تعدد  العلماء على جواز  5(اختلف 

في الصالة المكتوبة الواحدة على ثالثة مذاهب: 

من  كلها  انها  بحجة  مطلقا  اجــازهــا  من  فمنهم 

اأجــازهــا بشرط ان إل تكون  لــه, ومنهم من  الــ� عند 

منعها  مــن  ومنهم  بــاإلولــى,  متعلقة  الثانية  ــة  اإلآيـ

الماأموم؛  على  لبٌس  ذلــك  في  اأن  بحجة  مطلقا 

وقد يسبب ذلك بلبلة وفتنة بين المصلين.

6(وجوب التفريق بين من يصلي منفرداً, وبين 

ا األول فيجوز له اأن  من يصلي اإماماً بالناس؛ فاأمَّ

يجمع بين قراءتين او اكثر من قراءة في الصالة 

مام النووي  الواحدة؛ لكن بالشرط الذي ذكره اإلإ

يفعل  اأن  له  ينبغي  الثاني فال  ــا  واأمَّ لــه(,  الــ� )رحمه 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. د. سعد عنبر ريحان 

باأكثر من  الــواحــدة  الركعة  في  قراءته  إلأنَّ  ذلــك؛ 

اأن يشوش على المصلين, ويوقع  قــراءة من شاأنه 

غير  بقراءة  قراءته  اإنَّ  بل  والخصومة  الفتنة  بينهم 

اإعتادها الناس قد يحدث  القراءة المعهودة التي 

فتنة وبلبلة.

التخفيف  القراءات  تعدد  من  الحكمة  ٧(اأنَّ 

على المسلمين, وفيها شرٌح لالألفاظ يكون متجلياً 

اإظهار اإلأحكام، ورفع التوهم  في بعض القراءات, و

وفيها  العرب،  وفيها تحدي لجميع  المراد،  لغير 

بصيانته  الكريم،  كتابه  في  لهي  اإلإ السر  اإظهار 

وحفظه من التغيير التبديل والتحريف اإلختالف.

* * *

The seal

In the conclusion of this research, I 

reached general and specific results, which 

are as follows:

1-that there is a difference between recita-

tion and recitation; Because the recitation is 

only for two words or more, and the reading 

is for one word.

2-The readings are of three types: read-

ings whose frequency is agreed upon, read-

ings whose frequency differs, and odd read-

ings.

3- The scholars agreed that it is permissi-

ble to recite by praying on one of the seven 

letters of the readings.

4- The scholars differed on the permissi-

bility of reciting by praying over some reci-

tations whose frequency differs.

5- The scholars differed on the permis-

sibility of multiple readings in one written 

prayer according to three schools of thought: 

Some of them permitted it absolutely on the 

grounds that it is all from God, and some 

of them permitted it on the condition that 

the second verse is not related to the first, 

and some of them prohibited it absolutely on 

the grounds that there is confusion over the 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم تعدد القراءات في المكتوبة من الصلوات )دراسة فقهية مقارنة( 

safe. This may cause confusion and strife 

among the worshipers.

6- After reading the evidence and the say-

ings of the scholars in it, we favored between 

them a middle opinion: that it is necessary 

to differentiate between a person who prays 

alone, and a person who prays as an imam 

with people; As for the first, it is permissible 

for him to combine two or more recitations 

in one prayer. But with the condition that 

Imam al-Nawawi )may God have mercy on 

him( mentioned, and as for the second, he 

should not do that. Because reciting it in one 

rak’ah with more than one recitation would 

confuse the worshipers, and cause strife and 

strife among them. Indeed, reciting it with a 

recitation other than the usual recitation that 

people are accustomed to may cause sedition 

and confusion.

7-  That the wisdom of multiple readings 

in it is to ease the Muslims, and in it is the 

explanation of the words manifested in some 

of the readings, and the manifestation of the 

rulings, and the removal of illusion for what 

is not intended, and in it a challenge to all 

Arabs, and in it is the manifestation of the 

divine secret in his Holy Book, by maintain-

ing and preserving it from change, alteration, 

distortion and difference.

* * *
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. د. سعد عنبر ريحان 

المصادر والمراجع

 القراآن الكريم جل منزلة وعال. 

1. اإبراز المعاني من حرز األأماني, المؤلف: 

اأبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن اإسماعيل 

باأبي  المعروف  الدمشقي  المقدسي  اإبراهيم  بن 

الكتب  دار  الناشر:  ـــ(,  665هـ )المتوفى:  شامة 

العلمية, عدد اإلأجزاء: ١.

ــراءات  ــق ــحــاف فــضــالء الــبــشــر فــي ال 2. اإت

األأربــعــة عشر, الــمــؤلــف: اأحــمــد بــن محمد بن 

الدين  الدمياطّي، شهاب  الغني  عبد  بن  اأحمد 

المحقق:  ١١١٧هــــ(,  )المتوفى:  بالبناء  الشهير 

لبنان,  العلمية –  الناشر: دار الكتب  اأنس مهرة, 

عــدد  - ١٤٢٧هــــــــ,  ــثــة، ٢٠٠6م  ــال ــث ال الــطــبــعــة: 

اإلأجزاء: ١ احكام القراآن. 

المؤلف:  بن حنبل,  اأحمد  مام  األإ 3. مسند 

لــه اأحــمــد بــن محمد بــن حنبل بــن,  ــ� ال اأبـــو عــبــد 

اأســـد الشيباني )الــمــتــوفــى: ٢٤١هــــ(,  هــالل بــن 

ـــادل مــرشــد،  الــمــحــقــق: شــعــيــب اإلأرنـــــــؤوط - عـ

له بن عبد المحسن  ال� اإشــراف: د عبد  واآخـــرون, 

 التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: اإلأولى،

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م. 

بن  سليمان  الــمــؤلــف:  الكبير,  المعجم   .4

الــشــامــي،  اللخمي  بــن مطير  ــوب  ــ اأي بــن   اأحــمــد 

اأبو القاسم الطبراني )المتوفى: 36٠هـ(, المحقق: 

حمدي بن عبد المجيد السلفي

دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة, الطبعة: 

التي  القطعة  ويشمل  اإلأجـــزاء:٢5,  عدد  الثانية, 

السلفي  حمدي  الشيخ  المحقق  إلحقا  نشرها 

من المجلد ١3 )دار الصميعي - الرياض / الطبعة 

اإلأولى، ١٤١5 هـ - ١٩٩٤ م(.

5. األأعالم, المؤلف: خير الدين بن محمود 

بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 

)المتوفى: ١3٩6هـ(, الناشر: دار العلم للماليين, 

الطبعة: الخامسة عشر - اأيار / مايو ٢٠٠٢ م. 

الذيل على كشف  المكنون في  اإيضاح   .6

الظنون, المؤلف: اإسماعيل بن محمد اأمين بن 

مير سليم الباباني البغدادي )المتوفى: ١3٩٩هـ(, 

المؤلف:  نسخة  على  وطبعه  بتصحيحه  عنى 

الدين،  اأمــور  رئيس  بالتقايا  الدين  محمد شرف 

والمعلم رفعت بيلكه الكليسى, الناشر: دار اإحياء 

التراث العربي، بيروت – لبنان. 

الــفــداء  اأبـــو  الــمــؤلــف:  والنهاية,  البداية   .7

البصري  الــقــرشــي  بــن كثير  بــن عــمــر  اإســمــاعــيــل 

دار  الناشر:  ٧٧٤هـــ(,  )المتوفى:  الدمشقي  ثم 

م, عدد   ١٩86 - هـ  النشر: ١٤٠٧  عام  الفكر, 

اإلأجزاء: ١5.

8. تاريخ بغداد, المؤلف: اأبو بكر اأحمد بن 

الخطيب  مهدي,  بن  اأحمد  بن  ثابت  بن  علي 

البغدادي )المتوفى: ٤63هـ(, المحقق: الدكتور 

سالمي  بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب اإلإ

– بيروت, الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢ م, 

عدد اإلأجزاء: ١6.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم تعدد القراءات في المكتوبة من الصلوات )دراسة فقهية مقارنة( 

9. تذكرة الحفاظ, المؤلف: شمس الدين اأبو 

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن, َقاْيماز  عبد ال�

الذهبي )المتوفى: ٧٤8هـ(, الناشر: دار الكتب 

العلمية بيروت-لبنان, الطبعة: اإلأولى، ١٤١٩هـ- 

١٩٩8م, عدد اإلأجزاء: ٤.

10. تهذيب التهذيب, المؤلف: اأبو الفضل 

بن حجر  اأحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  اأحمد 

مطبعة  الناشر:  85٢هـــ(,  )المتوفى:  العسقالني 

الطبعة  الطبعة:  الهند,  النظامية،  المعارف  دائرة 

اإلأولى، ١3٢6هـ, عدد اإلأجزاء: ١٢.

المؤلف:  قــراء,  األإ القراء وكمال  11. جمال 

عــلــي بـــن مــحــمــد بـــن عــبــد الــصــمــد الــهــمــدانــي, 

ــو الــحــســن، عــلــم الــديــن  الــمــصــري الــشــافــعــي، اأبـ

السخاوي )المتوفى: 6٤3هـ(, تحقيق: د. مروان 

الماأمون  الناشر: دار  - د. محسن خرابة,  العطيَّة 

للتراث - دمشق – بيروت, الطبعة: اإلأولى ١٤١8 

هـ - ١٩٩٧ م, عدد اإلأجزاء: ١.

الحنفية,  طبقات  في  المضية  الجواهر   .12

له  ال� نصر  بــن  بــن محمد  ــقــادر  ال الــمــؤلــف: عبد 

ــديــن الحنفي  ــــو مــحــمــد، مــحــيــي ال الــقــرشــي، اأب

كتب  محمد  مير  الناشر:  ـــ(,  ٧٧5هـ )المتوفى: 

خانه – كراتشي, عدد اإلأجزاء: ٢.

13. حاشية البجيرمي على الخطيب «تحفة 

الحبيب على شرح الخطيب», المؤلف: سليمان 

بن محمد بن عمر الُبَجْيَرِمّي المصري الشافعي 

)المتوفى: ١٢٢١هـ(, الناشر: دار الفكر, الطبعة: 

- ١٩٩5م,  النشر: ١٤١5هـــ  تاريخ  بــدون طبعة, 

عدد اإلأجزاء:٤.

الثالث  القرن  تاريخ  في  البشر  حلية   .14

عشر, المؤلف: عبد الرزاق بن حسن بن اإبراهيم 

البيطار الميداني الدمشقي )المتوفى: ١335هـ(, 

بهجة  عليه حفيده: محمد  وعلق  ونسقه  حققه 

البيطار - من اأعضاء مجمع اللغة العربية, الناشر: 

الثانية، ١٤١3 هـ -  دار صادر، بيروت, الطبعة: 

١٩٩3 م, عدد اإلأجزاء: ١.

15. الدرر الكامنة في اأعيان المائة الثامنة, 

المؤلف: اأبو الفضل اأحمد بن علي بن, محمد 

بـــن اأحـــمـــد بـــن حــجــر الــعــســقــالنــي )الــمــتــوفــى: 

85٢هـــ(, المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد 

العثمانية  المعارف  دائــرة  مجلس  الناشر:  ضــان, 

الثانية، ١3٩٢هـــ/  الطبعة:  الهند,  ابــاد/  - صيدر 

١٩٧٢م, عدد اإلأجزاء: 6.

الــظــمــاآن,  ــورد  مـ الــحــيــران على  دلــيــل   .16

ــو اإســـحـــاق اإبــراهــيــم بــن اأحــمــد بن  ــ الــمــؤلــف: اأب

)المتوفى:  المالكي  التونسي  المارغني  سليمان 

عدد  القاهرة,  الحديث-  دار  الناشر:  ١3٤٩هـــ(, 

اإلأجزاء: ١.

اأعــيــان  معرفة  فــي  المذهب  الــديــبــاج   .17

بــن علي  ــراهــيــم  اإب الــمــؤلــف:  الــمــذهــب,  علماء 

اليعمري  الدين  برهان  فرحون،  ابــن  محمد،  بن 

العلمية  الكتب  الناشر: دار  )المتوفى: ٧٩٩هـ(, 

– بيروت, عدد اإلأجزاء: ١.

زين  الــمــؤلــف:  الحنابلة,  طبقات  ذيــل   .18

الــديــن عــبــد الــرحــمــن بــن اأحــمــد بــن رجـــب بن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. د. سعد عنبر ريحان 

الدمشقي،  ثم  البغدادي،  الَسالمي،  الحسن، 

عبد  د  المحقق:  ٧٩5هــــ(,  )المتوفى:  الحنبلي 

مكتبة  الــنــاشــر:  العثيمين,  سليمان  بــن  الرحمن 

العبيكان – الرياض, الطبعة: اإلأولى، ١٤٢5 هـ - 

٢٠٠5 م, عدد اإلأجزاء: 5.

اأخبار من ذهب,  الذهب في  19. شذرات 

ابن  محمد  بن  اأحمد  بن  الحي  عبد  المؤلف: 

)المتوفى:  الفالح  اأبو  الحنبلي،  الَعكري  العماد 

١٠8٩هـــــــ(, حــقــقــه: مــحــمــود اإلأرنـــــــاؤوط, خــرج 

اأحاديثه: عبد القادر اإلأرنــاؤوط, الناشر: دار ابن 

كثير، دمشق – بيروت, الطبعة: اإلأولى، ١٤٠6 

هـ - ١٩86 م, عدد اإلأجزاء: ١١.

اأبــو  الــمــؤلــف:  داود,  اأبـــي  سنن  شــرح   .20

اأحمد  بن  موسى  بن  اأحمد  بن  محمود  محمد 

العينى  الدين  بــدر  الحنفى  الغيتابى  حسين  بن 

المنذر خالد  اأبو  المحقق:  )المتوفى: 855هـــ(, 

بــن اإبــراهــيــم الــمــصــري, الــنــاشــر: مكتبة الــرشــد – 

م,  هـ -١٩٩٩  اإلأولــى، ١٤٢٠  الطبعة:  الرياض, 

عدد اإلأجزاء: ٧ )6 ومجلد فهارس(.

المسند  ــجــامــع  ال ــبــخــاري,  ال صحيح   .21

لــه صلى  الــ� رســـول  اأمـــور  مــن  المختصر  الصحيح 

له عليه وسلم وسننه واأيامه, المؤلف: محمد بن  ال�

له البخاري الجعفي, المحقق:  اإسماعيل اأبو عبدال�

دار طوق  الناشر:  الناصر,  ناصر  بن  زهير  محمد 

ترقيم  بــاإضــافــة  السلطانية  عــن  )مــصــورة  الــنــجــاة 

الباقي(, الطبعة: اإلأولى،  ترقيم محمد فؤاد عبد 

١٤٢٢هـ, عدد اإلأجزاء: ٩.

الــصــحــيــح  الــمــســنــد  مــســلــم,   صحيح   .22

رســول  ــى  اإلـ الــعــدل  عــن  الــعــدل  بنقل  المختصر 

بن  مسلم  ,المؤلف:  وسلم,  عليه  له  ال� صلى  له  ال�

الــحــجــاج اأبــــو الــحــســن الــقــشــيــري الــنــيــســابــوري 

)المتوفى: ٢6١هـــ(, المحقق: محمد فؤاد عبد 

الباقي, الناشر: دار اإحياء التراث العربي – بيروت, 

عدد اإلأجزاء: 5.

التاسع,  الــقــرن  ألأهـــل  الــالمــع  الــضــوء   .23

المؤلف: شمس الدين اأبو الخير محمد بن عبد 

بن  عثمان  بن  بكر  اأبــي  بن  محمد  بن  الرحمن 

الناشر:  ٩٠٢هــــ(,  )المتوفى:  السخاوي  محمد 

عــدد  بـــيـــروت,  الــحــيــاة –  دار مكتبة  مــنــشــورات 

اإلأجزاء: 6.

المؤلف:  الكبرى,  الشافعية  طبقات   .24

تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 

)المتوفى: ٧٧١هـ(, المحقق: د. محمود محمد 

الناشر:  الحلو,  محمد  الفتاح  عبد  د.  الطناحي 

الثانية،  الطبعة:  والتوزيع,  والنشر  للطباعة  هجر 

١٤١3هـ, عدد اإلأجزاء: ١٠.

25. طيبة النشر في القراءات العشر, المؤلف: 

شمس الدين اأبو الخير ابن الجزري، محمد بن 

محمد بن يوسف )المتوفى: 833هـ(, المحقق: 

الناشر: دار الهدى، جدة,  الزغبي,  محمد تميم 

الطبعة: اإلأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

26. العبر في خبر من غبر, المؤلف: شمس 

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن  الدين اأبو عبد ال�

َقاْيماز الذهبي )المتوفى: ٧٤8هـ(, المحقق: اأبو 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم تعدد القراءات في المكتوبة من الصلوات )دراسة فقهية مقارنة( 

هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول, الناشر: 

دار الكتب العلمية – بيروت, عدد اإلأجزاء: ٤.

البخاري,  صحيح  شرح  القاري  عمدة   .27

المؤلف: اأبو محمد محمود بن اأحمد بن موسى 

بن اأحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 

ـــ(, الــنــاشــر: دار اإحــيــاء  العينى )الــمــتــوفــى: 855هــ

التراث العربي – بيروت, عدد اإلأجزاء: ٢5 × ١٢.

28. غاية النهاية في طبقات القراء, المؤلف: 

شمس الدين اأبو الخير ابن الجزري، محمد بن 

الناشر:  )المتوفى: 833هـــ(,  يوسف  بن  محمد 

مكتبة الحراني, الطبعة: عني بنشره إلأول مرة عام 

١35١هـ ج. برجستراسر, عدد اإلأجزاء: 3.

البخاري,  صحيح  شــرح  الــبــاري  فتح   .29

اأبــو الفضل  بــن حجر  بــن علي  اأحــمــد  المؤلف: 

ــنــاشــر: دار الــمــعــرفــة -  الــعــســقــالنــي الــشــافــعــي, ال

ــثــه:  واأحــادي ــه  ــوابـ واأبـ كتبه  رقـــم  بــيــروت، ١3٧٩, 

باإخراجه وصححه  قــام  الباقي,  عبد  فــؤاد  محمد 

واأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب, عليه 

له بن باز,  تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد ال�

عدد اإلأجزاء: ١3.

هــالل  ــو  اأبـ الــمــؤلــف:  اللغوية,  الــفــروق   .30

له بن سهل بن سعيد بن يحيى  الحسن بن عبد ال�

3٩5هـــ(,  نحو  )المتوفى:  العسكري  مهران  بن 

حققه وعلق عليه: محمد اإبراهيم سليم, الناشر: 

دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر, 

عدد اإلأجزاء: ١.

الكتب  اأســامــي  عــن  الــظــنــون  كشف   .31

له كاتب  ال� عبد  بن  المؤلف: مصطفى  والفنون, 

حــاجــي  بــاســم  الــمــشــهــور  القسطنطيني  جــلــبــي 

١٠6٧هــــ(,  )المتوفى:  خليفة  الحاج  اأو  خليفة 

الناشر: مكتبة المثنى - بغداد )وصورتها عدة دور 

اإحياء  لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار 

التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب 

اإلأجــزاء:  النشر: ١٩٤١م, عدد  تاريخ  العلمية(, 

. 6

))مــــع  ــمــهــذب  ال الــمــجــمــوع شـــرح   .32 

تكملة السبكي والمطيعي((, المؤلف: اأبو زكريا 

محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

الفكر, )طبعة كاملة معها  الناشر: دار  6٧6هـــ(, 

تكملة السبكي والمطيعي(.

33. المرشد الوجيز اإلى علوم تتعلق بالكتاب 

العزيز, المؤلف : اأبو القاسم شهاب الدين عبد 

ــراهــيــم المقدسي  الــرحــمــن بــن اإســمــاعــيــل بــن اإب

الــدمــشــقــي الــمــعــروف بــاأبــي شــامــة )الــمــتــوفــى : 

اآلتي قوإلج, الناشر :  665هـــ(, المحقق : طيار 

بــيــروت, سنة النشر : ١3٩5 هـــ -  دار صــادر – 

١٩٧5 م, عدد اإلأجزاء : ١ .

34. معجم المؤلفين, المؤلف: عمر بن رضا 

بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 

 - المثنى  مكتبة  الناشر:  ١٤٠8هــــ(,  )المتوفى: 

بــيــروت، دار اإحــيــاء الــتــراث العربي بــيــروت, عدد 

اإلأجزاء: ١3 .

35. المعجم الوسيط, المؤلف: مجمع اللغة 

العربية بالقاهرة, )اإبراهيم مصطفى / اأحمد الزيات 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. د. سعد عنبر ريحان 

/ حامد عبد القادر / محمد النجار(, الناشر: دار 

الدعوة.

ــوم الـــقـــراآن,  ــان فـــي عــل ــرف ــع 36. مــنــاهــل ال

ْرقاني )المتوفى:  المؤلف: محمد عبد العظيم الزُّ

البابي الحلبي  ١36٧هـ(, الناشر: مطبعة عيسى 

وشركاه, الطبعة: الطبعة الثالثة, عدد اإلأجزاء:٢.

ــرجــال,  ــي نــقــد ال ــتـــدال ف ــزان األعـ ــي 37. م

بن  محمد  له  ال� عبد  اأبــو  الدين  المؤلف: شمس 

)المتوفى:  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  اأحمد 

٧٤8هـ(, تحقيق: علي محمد البجاوي, الناشر: 

لبنان,   – بــيــروت  والــنــشــر،  للطباعة  المعرفة  دار 

عــدد  م,   ١٩63 - هـــ  ــى، ١38٢  ــ اإلأولـ الــطــبــعــة: 

اإلأجزاء: ٤ .

38. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 

له  الــمــؤلــف: يــوســف بــن تــغــري بـــردي بــن عبد ال�

اأبو المحاسن، جمال الدين  الظاهري الحنفي، 

رشاد  )المتوفى: 8٧٤هـ(, الناشر: وزارة الثقافة واإلإ

القومي، دار الكتب، مصر, عدد اإلأجزاء: ١6 .

ــاء اأبــنــاء الــزمــان,  ــب ــان واأن 39. وفــيــات األأعــي

الــمــؤلــف: اأبـــو الــعــبــاس شمس الــديــن اأحــمــد بن 

ــــي بــكــر ابـــن خلكان  مــحــمــد بــن اإبــراهــيــم بــن اأب

المحقق:  )المتوفى: 68١هـ(,  ربلي  اإلإ البرمكي 

اإحسان عباس, الناشر: دار صادر – بيروت, عدد 

اإلأجزاء: ٧.

* * *




