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ABSTRACT 

 

The book "Ghaith Al-Nafie in the Seven Readings" by Imam Ali Al-Nouri Al-Safaksi 

(Died in 1118 AH) is regarded as one of the considered books in teaching of the Seven 

Readings of the path “Al-Shatibiyah and Facilitation” in the Islamic world. Al-Safaksi 

started his book with a wonderful introduction, including ten valuable and useful 

benefits for those who addressed the science of Readings or teaching the Readings, 

because of its content of opinions and weightings, valuable information, important 

guidance, and high ethics, which show his keenness on the performance of the 

Readings’ fidelity to the shape that Allah loves and wants. This research is a careful 

review of these benefits and what it contained about Al-Safaksi’s opinions and insights. 

Its importance is due to the meticulous reading of Al-Safaksi’s statements by 

contemplation, research and new presentation, which makes Al-Safaksi’s statements 

more close to the reader's understanding to these benefits, which in fact, are required 

for the student of Readings’ science. 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 226 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 لخص امل

هـ( من الكتب املعتربة يف تدريس 1118لإلمام علي النوري الصفاقسي )تيعد كتاب )غيث النفع يف القراءات السبع( 
وقد قدم الصفاقسي هلذا الكتاب مبقدمة رائعة ضمنها عشر    القراءات السبع من طريق الشاطبية والتيسري يف العامل اإلسالمي

جيحات، ومعلومات قيمة، وإرشادات فوائد قّيمة وانفعة ملن تصدى لعلم القراءات قراءة أو إقراًء؛ ملا حتويه من آراء وتر 
مهمة، وآداب رفيعة يظهر فيها حرصه على أداء أمانة القراءات على الوجه الذي حيبه هللا ويرضاه وهذا البحث قراءة مدققة 
يف هذه الفوائد وما حوت من مباحث وآراء قيمة للصفاقسي تظهر أمهيته من كونه قراءة استنباطية من عباراته ابلتأمل 

 يل والعرض اجلديد الذي جيعلها أقرب إىل فهم القارئ الكرمي هلذه الفوائد اليت الغىن لدارس علم القراءات عنها .والتحل
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هـــــــ غيث النفع( 1118ت التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات يف كتاب علي النوري الصفاقسي  ( كتبت خالدة عمر سليمان رسالتها للماجستري  بعنوان )1)
 م.  2004للغة العربية يف كلية اآلداب جبامعة املوصل ، إبشراف د. عبدالستار فاضل خضرالنعيمي. سنة انلت هبا شهادة املاجستري من قسم ا

، 2لبنان، ط -مثال ، دار الكتب العلمية بريوت  53( ينظر :غيث النفع يف القراءات الســــــــــبع، علي النوري الصــــــــــفاقســــــــــي، حتقيق أ د  مود ا فيان :2)
 م.2008

،مطبعة  مد   1/561دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. د. ت.   صــــحي  مســــلم، مســــلم بن ا  ا ، 3/226البخاري،  مد بن إمساعيل،:  (صــــحي   3)
 علي صبي  ، مصر. د. ت.

ن، جالل الدين م. اإلتقان يف علوم القرآ 1980 -هـــــــــــــــــــــ 1400، 4لبنان، ط -،، دار املعرفة، بريوت 1/21( ينظر: جامع البيان، أبو جعفر الطربي: 4)
 لبنان. د. ت. -، دار الندوة اجلديدة، بريوت 1/78السيوطي:

 

 مقدمـــة:
هـ( من الكتب 1118يـَُعدُّ كتاُب )غيث النفع يف القراءات السبع( لإلمام العالمة سيدي علي النوري الصفاقسي )ت    

؛ فمؤلفه من العلماء احملققني يف هذا املعتربة يف تدريس القراءات السبع من طريق الشاطبية والتيسري يف العامل اإلسالمي 
وردوده الرصينة على من مس  (1)تاب هللا وقراءاته تبدو يف توجيهاته القّيمة للقراءاتالعلم واملتبحرين فيه، وذو غرية على ك

 .(2)الذي رد عليه طعنه ابلقراءات املتواترة يف أكثر من موضع هـ(  538القراءات املتواترة بسوء، والسيما الزخمشري )ت
وقد قدم الصفاقسي هلذا الكتاب مبقدمة رائعة ضمنها عشر فوائد قّيمة وانفعة ملن تصدى لعلم القراءات قراءة أو إقراًء،    

ولطاملا رجعت إىل هذه الفوائد بني حني وآخر متأمال فيها، ومعتربا هبا، و اوال  ل نفسي على التأدب آبداهبا؛ ملا حتويه 
يمة، وإرشادات مهمة، وآداب رفيعة يظهر فيها ُخُلق الصفاقسي الرفيع ، وورعه وحرصه من آراء وترجيحات، ومعلومات ق

 على أداء أمانة القراءات على الوجه الذي حيبه هللا ويرضاه.
وهذا البحث قراءة مدققة يف هذه الفوائد وما حوت من مباحث وآراء قيمة للصفاقسي تظهر أمهيته وأصالته من استنباطاته 

 لتأمل والتحليل والعرض اجلديد الذي جيعلها أقرب إىل فهم القارئ الكرمي، وهللا ويل التوفيق.من عبارات اب
 املبحث األول :حديث األحرف السبعة ومعناه:

خصص الصفاقسي الفائدة األوىل ابلكالم على حديث األحرف السبعة واملراد به، فأورد نص ا ديث ووصفه ابلتواتر،    
لعلماء الذين حكموا عليه ابلتواتر بعد أن رأوا اشتهار رواايته وتعدد أسانيده ورواية البخاري شأنه يف ذلك شأن سائر ا

( أنه قال: قال الصفاقسي: ))تواتر عن النيب )، (4)وغريمها له أبلفاظ متقاربة ذكرها الطربي يف مقدمة تفسريه (3)ومسلم
منه"، قاله لعمر ملا جاءه هبشام بن حكيم وقد لببه بردائه، أي جعله "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر  

 ( وكان أوال أاته جربيل فقال له: "إن هللا يف عنقه وجرَّه منه ملا مسعه يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرأها له رسول هللا )
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 .11( غيث النفع: 5)

لبنان  -، خر  حديثه وقدم له وعلق عليه مصــطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 1/270( الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركشــي:  6)
 م. 1988 -هـ 1408، 1، ط

ــامة املتو  ( يعين  7) ــامة شـــهاب الدين عبد الر ن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدســـي املعروف أبيب شـ هــــــــــــــــــ ، ويعين مبا ألفه كتابه )املرشـــد 665ابلعالمة أيب شـ
لقراءات املشــهورة الوجيز(. فقد قال  ققه: )وإن املؤلف مهما ذكر يف كتابه من أبواب ومباحث تتصــل ابملوضــون فرن شــرث ا ديث املذكور وإالبات عالقته اب

اب الدين عبد الر ن بن هو الغاية األوىل من أتليفه هلذا الكتاب كما بينه املؤلف نفسـه( ينظر: املرشـد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز، أبو القاسـم شـه
بريوت:  –، الناشر: دار صادر 7ال  : مقدمة التحقيق:  هـــ( ، حتقيق: طيار آليت قو 665إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف أبيب شامة )املتو :  

 م  1975 -هـ  1395

 . 11( غيث النفع: 8)

، الطبعة 2/386،387.وينظر أوجه قراءاهتا يف : مع م القراءات القرآنية ، الدكتور عبدالعال ســــــــــــــامل مكرم والدكتور أ د خمتار عمر: 111(األعراف : 9)
 وعات جامعة الكويت.م ، مطب1988هـ ــ 1408الثانية ، 

 .161 ـ 3/158 : القرآنية القراءات معجم:  في قراءاتها أوجه وينظر   23يوسف : (10)

 .91ـ  1/89. وينظر أوجه قراءاهتا يف : مع م القراءات القرآنية : 97(البقرة : 11)

 . 3/316،317. وينظر أوجه قراءاهتا يف : مع م القراءات القرآنية :23(اإلسراء : 12)

 . 12، 11( ينظر: غيث النفع: 13)

ته وإن أميت ال تطيق ذلك، مث أاته الثانية أيمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف واحد"، فقال: أسأل هللا معافاته ومعون
على حرفني فقال له مثل ذلك، مث أاته الثالثة بثالالة فقال له مثل ذلك، مث أاته الرابعة فقال له: "إن هللا أيمرك أن تقرئ 

 (.5أمتك القرآن على سبعة أحرف فأميا حرف قرؤا عليه فقد أصابوا"(() 
هـ( :))مل أيت يف معىن هذا السبع 794الصحة إال أنه كما ذكر الزركشي)ت ومع أن ا ديث متواتر ويف أعلى درجات
( ، والصفاقسي بعد بيانه أن ا ديث متواتر ذكر أن العلماء اختلفوا ))يف املراد 6نص وال أالر، واختلف الناس يف تعيينها(()

( 7حىت أفرده العالمة أبو شامة)هبذه األحرف السبعة على حنو من أربعني قوال، واضطربوا يف ذلك اضطرااب كثريا 
 (، ولكن مع هذا االختالف واالضطراب ذكر أهنم أمجعوا ــ إال خالفا ال يُعتّد به ـــ على أمرين:8ابلتأليف(()

چ و ( 9)چگ   چ األول: أنه ليس املراد أن كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه ؛ إذ ال يوجد ذلك إال يف كلمات يسرية حنو:  

 . (12) چھچ  و (11) چڻ   چ  و( 10)چڀ 
 (. 13والثاين: أنه ليس املراد ابألحرف السبعة القراء السبعة املشهورين)
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ــاين، أبو بكر البيهقي : 14) ردي ايراســ َرواجو ــا ــه وخر    3/353( ينظر : شــــعب اإلميان ،أ د بن ا ســــني بن علي بن موســــى اُيســ ، حققه وراجع نصــــوصــ
اهلند، الناشـــــر:  –العلي عبد ا ميد حامد ،أشـــــرف على حتقيقه وأريد أحاديثه: خمتار أ د الندوي، صـــــاحب الدار الســـــلفية ببومباي   أحاديثه: الدكتور عبد

 م. 2003 -هـ  1423مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند،الطبعة: األوىل، 

 ري فهناك أكثر من علم هبذا اللقب.( مل أعلم من املراد ابألهب15)

، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤســــســــة الرســــالة إبشــــراف:  مد نعيم 1/799( ينظر: القاموس احمليط ، جمد الدين  مد بن يعقوب الفريوزآابدي : 16)
 م.  2005 -هـ  1426، لبنان ،الطبعة: الثامنة –العرقُسوسي ،الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 .12( غيث النفع: 17)

 .  12( م، ن: 18)

أاب ايري  مد ( جعل الصـفاقسـي هذا الوصـف مصـطلحا يف كتابه فقال : )وإذا قلت احملقق فأعين به اإلمام العالمة  قق هذا العلم بال نزان بني العلماء  19)
 .30بن اجلزري ا افظ ر ه هللا( .غيث النفع: 

. وقرأها  زة والكســــــــائي بفت  الباء واياء، والباقون من الســــــــبعة 24، ا ديد :  37النســــــــاء :  چۋ   چللفظة يف القرآن مقرونة ابلباء  (  وردت هذه ا20)
 .2/132بضم الباء، وسكون اياء.ينظر غيث النفع : وقرئت أيضا بفت  الباء وإسكان اياء وبضمهما . ينظر : مع م القراءات القرآنية : 

 .648)قرأ الشامي وعاصم و زة بفت  السني، والباقون ابلكسر( . غيث النفع :  ٣اهلمزة:  چڤ  چ  قوله تعاىل :( يف 21)

.) قرأ املكي بنصـــــب آدم ورفع كلمات، والباقون برفع آدم ونصـــــب كلمات ابلكســـــر؛ ألنه عالمة للنصـــــب يف مجع املؤنث( . غيث النفع : 37( البقرة:  22)
70 

ـــــ(  458( )ت  14األحرف السبعة فقال: ))فذهب معظمهم وصححه البيهقي)مث ذكر عددا من أقوال العلماء يف معىن  هـ
ــر عليه يف القاموس)15واختاره األهبري) (. وبني أن أصـــحاب هذا القول اختلفوا  17( إىل أهنا لغات(()16( وغريه واقتصـ

كنانة ومتيم واليمن،  هــــ(: قريه وهذيل والقيف وهوازن و 224يف تعيني هذه اللغات ، فقال أبو عبيد القاسم بن سالم )ت  
وقال غريه: مخس لغات يف أكناف هوازن ســــــــــعد والقيف وكنانة وهذيل وقريه، ولغتان على مجيع ألســــــــــنة العرب. مث ذكر 
أقواال أخرى يف معىن األحرف الســــــــــــــبعة فقال: ))وقيل: املراد معاين األحكام كا الل وا رام واحملكم واملتشــــــــــــــابه واألمثال 

ــاء واإلخبار، وقيل (. وذكر ما 18: الناســـــــو واملنســـــــو  وايا  والعام واجململ واملبني واملفســـــــر، وقيل غري ذلك(()واإلنشـــــ
(، فقال: ))وقال احملقق ابن اجلزري: وال زلت أستشكل  19هــــــــ ( الذي يصفه بــــــــ)احملقق()833ذهب إليه ابن اجلزري)ت 

مبا ميكن أن يكون صوااب إن شاء هللا، وذلك  هذا ا ديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف والالالني سنة حىت فت  هللا علي
أنين تتبعت القراءات صـحيحها وشـاذها وضـعيفها ومنكرها فرذا هو يرجع اختالفها إىل سـبعة أوجه من االختالف ال  ر  

 ( بوجهني، أو بتغري يف21( أبربعة، و"حيسب" )20عنها، وذلك إما يف ا ركات بال تغري يف املعىن والصورة حنو "البخل")
 ، وإما يف ا روف بتغري يف املعىن ال يف الصورة حنو "تبلو  (22))جئجئجئیی  (املعىن فقط حنو:
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، إذ قرأ  زة والكســـــــــــــــائي بتـاءين من التالوة، والبـاقون ابلتـاء والبـاء املوحـدة من االختبـار، أي أترب عملهـا من  30يونس: چہ چ  :( املراد قولـه تعـاىل23)
 .287حسن وقبي ، وقبول ورد. ينظر : غيث النفع : 

ي ابلصــاد، والباقون ابلســني وهي الرواية الثانية . قرأ خالد خبالف عنه وانفع والبزي وابن ذكوان وشــعبة وعل69األعراف :  چھ  چ  ( املراد قوله تعاىل :24)
 .243يالد . ينظر غيث النفع : 

ُهما قـُوَّة"  اآلية:  چک  ک  چ  25) نـا دَّ مو [ األول فابن عامر "منكم" ابلكاف موضــــــــــــــع اهلاء التفاات إىل ايطاب، 21:  قال الدمياطي :)واختلف يف "َأشــــــــــــــَ
ــهاب الدينوالباقون "منهم" بضــــمري الغيب( .  ــر، أ د بن  مد بن أ د بن عبد الغين الدمياطّي، شــ ــر يف القراءات األربعة عشــ الشــــهري   إحتاف فضــــالء البشــ

  .هـ.1427 -م 2006،  2لبنان، ط –.،  دار الكتب العلمية 485: هـ(، حتقيق: أنس مهرة 1117ابلبناء )املتو : 

. قرأ  زة والكســـــــائي " فيقتلون" بضـــــــم الياء التحتية وفت  التاء الفوقية مبنيا للمفعول، "ويقتلون" بفت  التحتية وضـــــــم الفوقية ١١١التوبة:   چ ې   ېچ (26)
 .281مبنيا للفاعل، والباقون من السبعة بفت  الياء وضم التاء من األول، وضم الياء وفت  التاء من الثاين . ينظر غيث النفع : 

ــام، والباقون   ١٣٢البقرة:   چہ  چ(27) ــاد، وكذلك هو يف مصـــحف املدينة والشـ ــورهتا ألف بني الواوين مع أفيف الصـ ــامي هبمزة مفتوحة صـ )قرأ انفع والشـ
 .93بتشديد الصاد من غري مهزتني بني الواوين، وكذلك هو يف مصاحفهم( . غيث النفع :

 محمد  مصرررط   مط،عة الضررر،    محمد علي ومراجعة إشررررا     1/27:الجزري   ابن العشرررر  القراءات  في النشرررر :ينظر( 28)
 مصر، أعادت طبعه ابألوفسيت مكتبة املثىن ببغداد ، د. ت.  

 . 1/26هـ.  النشر: 1401، 3، حتقيق أ د صقر، املكتبة العلمية، بريوت، ط28( ينظر: أتويل مشكل القرآن، ابن قتيبة:29)

 .1/26. وينظر: النشر: 12( غيث النفع: 30)

 .12( غيث النفع: 31)

 .11( ا د: 32)

ــد منكم ومنهم")24( أو عكس ذلك حنو: "بصـــــــطة وبســـــــطة")23وتتلو") (، وإما يف التقدمي  25(، أو بتغيريمها حنو أ"شـــــ
(، فهذه ســـــــــبعة أوجه ال  ر   27"وأوصـــــــــى ووصـــــــــى"(،أو يف الزايدة والنقصـــــــــان حنو: 26والتأخري حنو "فيقتلون ويقتلون"

( حـاول مـا حـاولنـا بنحو آخر 29( حـاول مـا ذكرتـه، وكـذا ابن قتيبـة)28االختالف عنهـا، مث رأيـت أاب الفضـــــــــــــــل الرازي)
 (.30انتهى(()

ورأى أنه أبنُي ومل يكتف الصـفاقسـي بعرض هذه األقوال، وإ ا رج  القول األول الذي فسـر األحرف السـبعة أبهنا لغات ، 
(، واســــــتشــــــهد على ترجيحه هذا 31األقوال وأوالها ابلصــــــواب، فقال: ))وأبني األقوال وأوالها ابلصــــــواب القول األول(()

 القول بشاهدين، األول من جهة املعىن، والثاين من جهة النظر:
ين: األحرف األوجه، أي أن القرآن هـ( فقال:))أما املعىن فقد قال الدا444أما شاهده من جهة املعىن فنقله عن الداين)ت

ــبعـة أوجـه من اللغـات؛ ألن األحرف مجع يف القليـل كَفلس وأفلس، وا رف قـد يراد بـه الوجـه بـدليـل قولـه تعـاىل:   على ســــــــــــ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ فاملراد اب رف الوجه، أي على النعمة وايري وإجابة السؤال والعافية،  (32)اآلية ، 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 231 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 1، مكتبة املنارة ، مكة املكرمة ، ط 27، وينظر : األحرف السـبعة للقرآن، أبو عمرو الداين ، حتقيق د. عبداملهيمن طحان : 13، 12( غيث النفع:  33)
 .1/23هـ ،  النشر ، ابن اجلزري :1408، 

 . 20( املزمل: 34)

  .13( غيث النفع: 35)

 . 88( اإلسراء: 36)

 13( غيث النفع:37)

فرذا اســتقامت له هذه األحوال اطمأن وعبد هللا ، فرذا تغريت وامتحنه هللا ابلشــدة والضــر ترك العبادة وكفر، فهذا عبد هللا  
تغـايرة من اللغـات أحرـفا، على معىن أن كـل هـذه األوجـه املختلفـة من القراءات، وامل ()على وجـه واحـد؛ فلهـذا مسى النيب 

 .(33)شيء منها وجه. انتهى((
 وأما شاهده من جهة النظر فبناه على أمرين:

األول: هو حكمة التخفيف والتيســـــري اليت تقضـــــي أبن يكون القرآن على لغات، ويف ذلك يقول:))وأما النظر فرن حكمة 
األمة يف التكلم بكتاهبم كما خفف عليهم يف شـــــــــــــريعتهم، وهو   إتيانه على ســـــــــــــبعة أحرف التخفيف والتيســـــــــــــري على هذه

كاملصــرث به يف األحاديث الصــحيحة كقوله: "أســأل هللا معافاته ومعونته"، وكقوله: "إن ريب أرســل إيل أن أقرأ القرآن على 
كافة وألســـنتهم  أرســـل للخلق   ()حرف واحد فرددت إليه أن هون على أميت، ومل يزل يردد حىت بلغ ســـبعة أحرف"؛ ألنه 

 ڦڦ ڦ خمتلفة غاية التخالف كما هو مشــــــــــاهد فينا، ومن كان قبلنا مثلنا، وكلهم خماطب بقراءة القرآن، قال هللا تعاىل:
، فلو كلفوا كلهم النطق بلغة واحدة لشــق ذلك عليهم وتعســر؛ إذ ال قدرة هلم على ترك ما اعتادوه وألفوه من  (34)ڄڄ ڦ

ــة الطويلة وتذليل اللســـان كالشـــيو واملرأة،  الكالم إال بتعب شـــديد وجهد جهيد، ورمبا ال يســـتطيعه بعضـــهم ولو مع الرايضـ
 (.35على لغات(() فاقتضى يسر الدين أن يكون 

( حتدى ابلقرآن مجيع ايلق، وهذا يقتضي الثاين الذي بىن عليه الصفاقسي شاهده من جهة النظر هو أن الرسول )  واألمر
 أن أييت بلغتهم ليقطع عليهم أي ح ة، ويف ذلك قال:))وفيه حكمة أخرى 

لغتهم لقال الذين مل ( ، فلو أتى بلغة دون  36اآلية)  ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ ٹٹڻ   ( حتدى ابلقرآن مجيع ايلقأنه ) وهي
، مث قدر اعرتاضا ورّد (37) أيت بلغتهم: لو أتى بلغتنا ألتينا مبثله، وتطرق الكذب إىل قوله، تعاىل عن ذلك علوا كبريا((

( وهشام عليه مفاده أن الصحابة )رضي هللا عنهم( رمبا اختلفوا يف قراءة ولغتهم واحدة ، كما كان من عمر بن ايطاب )
قال: ))فرن قلت: يعكر على هذا أن عمر بن ايطاب وهشام بن حكيم اختلفا يف قراءة سورة الفرقان ( فبن حكيم )

 ومها قرشيان لغتهما واحدة، قلت: ال يلزم 
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 .13( م، ن: 38)

ــعد عن حين بن يزيد39) ــنعاين ، حتقيق :  مد إســـحاق  مد إبراهيم :   \( رواه ابن سـ ــغري ، الصـ ، 1، ط4/260مرســـال . ينظر : التنوير شـــرث اجلامع الصـ
 م.2011هـ ـ 1432الرايض ، 

 .4/253)فيه مبشر بن عبيد ، وهو مرتوك( . ينظر : التنوير شرث اجلامع الصغري، ( رواه الطرباين عن أيب سعيد . قال اهليثمي : 40)

 .103( النحل: 41)

 .14، 13( ينظر: غيث النفع: 42)

 .9( ا  ر: 43)

 .14( غيث النفع: 44)

 .14( م، ن: 45)

، دار هنضــة مصــر للطبع والنشــر، 56إمساعيل شــليب:   ( ينظر : اإلابنة عن معاين القراءات ، أبو  مد مكي بن أيب طالب القيســي ، حتقيق : عبدالفتاث46)
 د. ت.

من كوهنما من قبيلة واحدة أن تكون لغتهما واحدة فقد يكون قرشيا ويرتىب يف غري قومه فيتعلم لغتهم هبا وهو كثري 
(،  39(: ))أان أعربكم أان من قريه ولساين لسان سعد بن بكر(()ما جاء يف ا ديث من قوله )(، وذكر 38فيهم(() 

 (، وأن قوله تعاىل:40أيضا: ))أان أعرب العرب ولدت من قريه ونشأت يف بين سعد فأّّن أيتيين اللحن(() ويف ا ديث
  ٺ ٺٺٺ(41)  (42يعم العرب ومل  ص قبيلة.) 
وختم الصفاقسي الفائدة األوىل ابإلشارة إىل أن األحرف السبعة داخلة يف القراءات املتواترة فقال: ))وهذه األحرف السبعة   

داخلة يف القراءات العشرة اليت بلغتنا ابلتواتر، وغريها مما اندرس وكان متواترا راجع إليها؛ ألن القرآن  فوظ من الضيان ولو  
(. وهذا يعين أن القراءات املتواترة سواء أكانت من 44وهللا أعلم(()   (43) ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳڳإن   تطاولت عليه السنون 

 العشرة اليت وصلت إلينا ابلتواتر أم اندرست ومل تصل إلينا كلها راجعة إىل األحرف السبعة .
 املبحث الثاين :التواتر شرط لصحة القراءة:

يرى الصفاقسي أن التواتر شرط لصحة القراءة، وأنه مذهب األوصوليني والفقهاء واحملّدالني والقراء ، وتناول هذه املسألة   
يف الفائدة الثانية من مقدمة كتابه غيث النفع اليت استهلها بقوله: ))مذهب األصوليني وفقهاء املذاهب األربعة واحملدالني 

القراءة، وال تثبت ابلسند الصحي  غري املتواتر ولو وافقت رسم املصاحف العثمانية  والقراء أن التواتر شرط يف صحة
هـ( الذي مشى عليه ابن اجلزري، وردَّ عليه واصفا إايه أبنه قول ُ َدث 437(، وأورد قول مكي القيسي) ت  45والعربية(( )

 ( وساغ ما ص  سندها إىل النيب )  (: القراءة الصحيحة46ال يعول عليه، فقال: ))وقال الشيو أبو  مد مكي)
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 .9/ 1( ينظر: النشر: 47)

، دار اهلدى، جدة،  32/ 1. وينظر: طيبة النشـــر يف القراءات العشـــر ، يس الدين أبو ايري ابن اجلزري ، حتقيق: مد متيم الزغيب ، 14(غيث النفع:  48)
 م:. 1994 -هـ  1414الطبعة: األوىل، 

 . 14( غيث النفع: 49)

 .14( م، ن: 50)

 .1/44( ينظر : النشر:51)

.  منت : حاشـــــــــية العطار على شـــــــــرث مجع اجلوامع ، حســـــــــن بن  مد بن  مود العطار الشـــــــــافعي : 1/231( ينظر : مجع اجلوامع : ابن الســـــــــبكي : 52)
 ، دار الكتب العلمية ، د.ت. 1/299

 ب العلمية ، د.ت.، دار الكت 1/299( ينظر : حاشية العطار  : 53)

 ،14( غيث النفع: 54)

( وطيبته 47وجهها يف العربية ووافقت خط املصحف، وتبعه على ذلك بعض املتأخرين، ومشى عليه ابن اجلزري يف نشره)
 قال فيها:

 فكّل ما وافق وجَه حنــــــوو      وكان للرسم احتماال حيوي                 
 قرآن      فهذه الّثالالة األركــــــــــــــــــــــــــــــانوصّ  إسنادا هو ال                 
 (.48وحيثما  تّل ركن أالبتو      شذوذه َلَو انّه يف الّسبــــعةو(()                 

(. ويبني 49وعلق الصفاقسي على ذلك بقوله:))وهذا قول  دث ال يعول عليه ويؤدي إىل تسوية غري القرآن ابلقرآن(()
التواتر عنده بقوله: ))وال يقدث يف البوت التواتر اختالف القراءة، فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم، فكلٌّ من  مفهوم

القراء إ ا مل يقرأ بقراءة غريه ألهنا مل تبلغه على وجه التواتر؛ ولذا مل يعب أحد منهم على غريه قراءته لثبوت شرط صحتها 
 (.50قد الشرط عنده، فالشاذ ما ليس مبتواتر(() عنده وإن كان هو مل يقرأ هبا لف

وذكر يف هذه الفائدة أن كل ما زاد يف زمانه على القراءات العشر فهو غري متواتر، وهو ــ كما مرــ من علماء القرن الثاين 
القراءات العشر فهو عشر اهل ري، واعتمد يف حكمه هذا على ابن اجلزري وابن السبكي، فقال: ))وكل ما زاد اآلن على  

(: "وقول من قال إن القراءات املتواترة ال حد هلا إن أراد يف زماننا فغري صحي ؛ ألنه مل 51غري متواتر، قال ابن اجلزري)
(: "وال جتوز القراءة 52يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة، وإن أراد يف الصدر األول فمحتمل"، وقال ابن السبكي)

(: "والقول أبن القراءات الثالالة غري متواترة يف غاية 53لصحيُ  أهنا ما وراء العشرة"، وقال يف منع املوانع)ابلشاذّو ، وا
 (.54السقوط ،  وال يص  القول به عمن يعترب قوله يف الدين"(()
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، دار الكتب  1/129. و ينظر : شـــــرث طيبة النشـــــر يف القراءات العشـــــر : أبو القاســـــم النويري ، حتقيق وتقدمي جمدي  مد ابســـــلوم:15(غيث النفع:  55)
 م.2009،  1العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط

عنه ابلتواتر فلم يكن يف قراءة من القراءات  العشــر املتواترة  فكان شــاذا ، ومنه ما كان من القراءات ( ما مل ينقل  (يعين مبا يذكر من قراءة ابن مســعود )56)
 .٨٩املائدة: چ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ  :( )فصيام الالالة أايم متتابعات( يف قوله تعاىلالتفسريية، وهي اليت سيقت على سبيل التفسري كقراءته  )

.و ينظر : التهذيب يف اختصــــار املدونة ، أبو ســــعيد خلف بن أيب القاســــم القريواين الرباذعي، دراســــة وحتقيق الدكتور  مد األمني ولد 15(غيث النفع:57)
 م. 2002هـ ـ 1423، ديب ،  1.، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ، ط1/96 مد سامل بن الشيو : 

 . 15(م، ن:58)

 .15ن:  ( م،59)

فقال:))وأما حكم القراءة ابلشاذ فقال وختم الصفاقسي الفائدة الثانية مبا نقله عن النويري املالكي من حكم القراءة ابلشاذ  
الشيو أبو القاسم العقيلي املعروف ابلنويري املالكي يف شرث طيبة النشر: "اعلم أن الذي استقرت عليه املذاهب وآراء  
، العلماء أنه إن قرأ ابلشواذ غري معتقد أنه قرآن وال موهم أحدا ذلك، بل ملا فيها من األحكام الشرعية عند من حيتد هبا

أو األدبية فال كالم يف جواز قراءهتا، وعلى هذا حيمل حال كل من قرأ هبا من املتقدمني، وكذلك أيضا جيوز تدوينها يف 
الكتب والتكلم على ما فيها، وإن قرأ ابعتقاد قرآنيتها أو إبيهام قرآنيتها حرم ذلك، ونقل ابن عبد الرب يف متهيده إمجان 

 (.55املسلمني على ذلك" انتهى(()
ونقل أيضا حكم الصالة ابلشاذ فقال: ))وأما حكم الصالة ابلشاذ فقال يف املدونة: "ومن صلى خلف من يقرأ مبا يذكر 

( ، مث نقل نقوال أخرى تدور حول 57( فليخر  وليرتكه، فرن صلى خلفه أعاد أبدا"،(()()56من قراءة ابن مسعود )
 هذا املعىن . 

 ب عليه:  املبحث الثالث : شرط املقرئ وما جي
خص الصفاقسي الالث فوائد من الفوائد العشر اليت قدم هبا لكتابه وهي الثالثة والرابعة وايامسة ابلكالم على شرط املقرئ 
وما جيب عليه وينبغي له ، فقال يف الفائدة الثالثة : ))شرط املقرئ أن يكون مسلما عاقال ابلغا القة مأموان ضابطا خاليا 

(، وذكر أيضا أمورا ال جتوز له فقال: ))وال جيوز له أن يقرئ إال مبا مسعه ممن توفرت 58ومسقطات املروءة(()من الفسق 
فيه هذه الشروط، أو قرأه عليه وهو مصغ له، أو مسعه بقراءة غريه عليه، فرن قرأ نفس ا روف املختلف فيها خاصة، أو 

واختلف يف إقرائه مبا أجيز فيه فقيل ابجلواز، وقيل ابملنع، وإذا قلنا  مسعها وترك ما اتفق عليه جاز إقراؤه القرآن بذلك،
 (.59ابجلواز فال بد من اشرتاط أهلية اجملاز(()

وتناول يف الفائدة الرابعة ما جيب على من قرأ أو أقرأ من األمور، وأوهلا إخال  النية هلل ، فقال:))جيب على كل من قرأ 
  يطلب بذلك غرضا من أغراض الدنيا، كمعلوم أيخذه على ذلك، والناء يلحقه من الناس ، أو أقرأ أن  لص النية هلل ، وال
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 .15(غيث النفع:: 60)

 .9/113. وينظر ا ديث مع بعض االختالف  يف :التنوير شرث اجلامع الصغري: 16، 15( م، ن: 61)

. ، 1/77. وينظر ا ديث مع بعض االختالف يف: جامع العلوم وا كم، ابن رجب ا نبلي، حتقيق: شــعيب األرانؤوط وإبراهيم ابجس : 16( م، ن: 62)
 م.2001هـ ـ 7،1422، بريوت،ط مؤسسة الرسالة

 

 . 16( غيث النفع: 63)

 .16ن: .( م64)

 .16: م.ن ( 65)

(، واستدل على ذلك خبربين ومل  رجهما كما هو شأنه يف سائر األخبار يف هذه الفوائد، 60أو منزلة حتصل له عندهم(()
ما العني رأت وال أذن مسعت وال خطر على   فقال عن األول:))ففي ايرب: "إن هللا عز وجل ملا خلق جنة عدن خلق فيها

(، وقال 61قلب بشر، مث قال هلا: تكلمي، فقالت: قد أفل  املؤمنون الالاث، مث قالت: أان حرام على كل خبيل ومراء"(()
د عن ايرب الثاين: ))وفيه أيضا: "من عمل من هذه األعمال شيئا يريد به عرضا من الدنيا مل يشم عرف اجلنة، وعرفها يوج

(. ويرى أن من أخذ شيئا على قراءته أو إقرائه فعليه أن أيخذه بنية اإلعانة ال بنية اإلجارة، 62على مسرية مخسمائة عام"(()
وأن يستحضر فضل هللا عليه وال يرتك القراءة إذا فاته ذلك الشيء، فرن تركها لذلك كان دليال على فساد نيته، ويف ذلك 

على ذلك فال أيخذه بنية اإلجارة ويستبدل الذي هو أدّن ابلذي هو خري، بل بنية  يقول: ))فرن كان له شيء أيخذه
اإلعانة على ما هو بصدده، ويقول مع املعرفة: أان عبد هللا أخدمه وآكل وأشرب وألبس من رزقه، وخدميت له حق علي، 

علوم، فرن تركها لقطعه فهو دليل على ورزقه يل  ض فضل منه، وإذا كانت هذه نيته فال يتض ر وال يرتك القراءة لقطع امل
(. ويرى أن هذا ليس خاصا ابلقراءة واإلقراء، فهو يشمل كل وظيفة شرعية ، إذ يقول : ))وهذا جيري 63فساد نيته(() 

 (. 64على كل من أيخذ شيئا على وظيفة شرعية كاإلمام واملدرس وحارس الثغور(()
وما مهمة ال جيوز ألحد أن يتصدر لإلقراء إال بتعلم مجلة كافية منها، وهي ويذكر الصفاقسي يف الفائدة الرابعة أيضا عل  

إتقان عقيدته وتعلم ما يكفيه من فقه وحنو وصرف وتفسري وغريب، فيقول:))وال جيوز ألحد أن يتصدر لإلقراء حىت يتقن 
ه من معامالته، وأهم شيء عليه بعد عقائده ويتعلمها على أكمل وجه، ويتعلم من الفقه ما يصل  به أمر دينه وما حيتا  إلي

ذلك أن يتعلم من النحو والصرف مجلة كافية يستعني هبا على توجيه القراءات، ويتعلم من التفسري والغريب ما يستعني به 
(، ويذكر أن علم العربية أحد 65على فهم القرآن وال تكون مهته دنيئة فيقتصر على مسان لفظ القرآن دون فهم معانيه(()

وم السبعة اليت وصفها أبهنا وسائل لعلم القراءات فيقول: ))وهذا ، أعين علم العربية، أحد العلوم السبعة اليت هي وسائل العل
  لعلم القراءات،الثاين: الت ويد، وهو معرفة خمار  ا روف وصفاهتا، والثالث: الرسم،الرابع: الوقف
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 .16ن:  .( م66)

   16ن:  .( م67)

 .16ن:  .( م68)

 . 17( م ، ن: 69)

تاين:  70) سا الدين عبد ا ميد ، ، حتقيق :  مد  يي  4/257( رواه أبو داود بسند صحي  ، ينظر : سنن أيب داود ، أبو داود سليمان بن األشعث السّو و
 بريوت . –املكتبة العصرية، صيدا 

 .17( غيث النفع: 71)

دس:علم األسانيد، وهو الطرق املوصلة إىل القرآن، وهو من أعظم  واالبتداء،ايامس:الفواصل، وهو فن عدد اآلايت، السا
ما حيتا  إليه؛ ألن القرآن سنة متبعة ونقل  ض، فال بد من إالباهتا وتواترها، وال طريق إىل ذلك إال هبذا الفن، السابع:علم 

 (.  66االبتداء وايتم، وهو االستعاذة والتكبري ومتعلقاهتما(()
وبعد عرض الصفاقسي هلذه العلوم أشار إىل أنه ما من علم منه إال وألف العلماء فيه مؤلفات، وذكر منها كتاب "لطائف   

هـ ( وأحال طالب املزيد إليه قائال:))وقد ذكر مجيعها إال األول اإلمام العالمة أ د 923اإلشارات" للقسطالين )ت
راءات األربعة عشر" ر ه هللا وأاثبه رضاه آمني، فمن أرادها فلينظر مادهتا(( القسطالين يف كتابه "لطائف اإلشارات يف الق

(، وبني أن ما ذكره يف هذه الفوائد هو خمتصر يناسب كونه مقدمة، وأن التفصيل فيها  رجه عن حد االختصار، إال 67)
 (.68ما البد منه فيذكره يف موضعه املناسب من كتابه)

آدااب ينبغي للمقرئ أن يلزم نفسه هبا تتعلق هبيئته وملبسه وسلوكه مع أصحابه وتالمذته ومع ويف الفائدة ايامسة عرض   
(، وبنّي هيئة 69الناس أمجعني، فقال: ))ينبغي له حتسني هيئته، وليحذر من املالبس املنهي عنها ومما ال يليق أبمثاله (( )

تقبل القبلة متطهرا، ويزيل ننت إبطيه أو ما له رائحة كريهة جلوسه وسلوكه يف جملس اإلقراء قائال: ))وجيلس غري متكئ مس
مبا أمكن له، وميس من الطيب ما يقدر عليه، وال يعبث بلحيته وال بغريها، وليحفظ بصره عن االلتفات إال من حاجة، 

رض ضراب خفيفا، وليكن خاشعا متدبرا يف معاين القرآن ساكن األطراف، إال إذا احتا  إىل إشارة للقارئ فيضرب بيده األ
أو يشري بيده أو برأسه ليفطن القارئ ملا فاته، ويصرب حىت يتفكر، فرن تذكر وإال أخربه مبا ترك أو غرّي، قاصدا جبميع ذلك 

(، 70إجالل القرآن وتعظيمه، ويوسع جملسه ليتمكن مجيع أصحابه من اجللوس فيه، ويف ا ديث: "خري اجملالس أوسعها")
(، وبنّي أدبه مع تالمذته وكيفية ترتيبهم وإخال  النص  هلم، والشفقة 71ه يف هذا وأمثاله (( )وليحذر من دسائس نفس

عليهم،  فقال: ))ويقدم األسبق فاألسبق، فرن أسقط األسبق حقه قدم من قدمه، فرن جاءوا دفعة أو اجتمعوا للصالة 
 متابعة هوى، فرن رأى يف بعض أصحابه شيئا هناه فليقدم األفضل فاألفضل، أو املسافرين وذوي ا اجة من غري ميل وال  
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 .17( م، ن: 72)

 .17( م، ن:73)

( فوجدته يف املســـ د  تبيا بكســـاء أســـود وحده. فقلت: اي أاب ذر ما هذه . . وورد مرفوعا: )عن عمران بن حطان قال: »أتيت أاب ذر )17( م، ن: 74)
ــول هللا ــكوت  ملسو هيلع هللا ىلص الوحدة؟ فقال: مسعت رسـ ــكوت، والسـ ــان خري من الوحدة وإمالء ايري خري من السـ ــوء، واجلليس الصـ يقول: " الوحدة خري من جليس السـ

 -هـــــــــــــــــــــ 1422، 1لبنان  ، ط –، دار الفكر، بريوت  7/3051خري من إمالء الشــــــر(. ينظر: مرقاة املفاتي  شــــــرث مشــــــكاة املصــــــابي  ، علي القاري :  
 م.2002

 

 . 17( غيث النفع: 75)

، التبيان يف آداب  لة القرآن ، أبو زكراي  يي الدين حين بن شـــــــــــــرف النووي ،  حققه وعلق عليه:  1/205. وينظر : املرشـــــــــــــد الوجيز:  18( م، ن: 76)
 م،  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ـ لبنان. 1994 -هـ  1414، 3، ط54 مد ا  ار: 

(، ويرى أن يف شفقته على تالمذته ألقا 72مع إظهار الشفقة عليه والرفق به فهو أقرب للقبول وأعظم أجرا عند هللا(()
هو منهك  أبخالق هللا ويف ذلك شرف للعبد وعز له فيقول: ))وفيه التخلق أبخالق هللا، فران نراه ال يعاجل ابلعقوبة من

يف املعاصي واآلاثم، بل يف الكفر وعبادة األصنام،بل ميدهم ابلنعم املتكاالرة، وأظهر هلم اآلايت البينات الواضحة الظاهرة، 
وأرسل هلم رسله وأيدهم ابلدالالت الباهرة، كل ذلك ليعرفهم به ويدعوهم إىل ما عنده من الكرامات اليت ال حتصى، وهو 

ع العوامل يف أقل من فت  عني حارس، وأي حلم وجود أعظم من هذا!، وشرف العبد وفضله وعزه القادر على أن يهلك مجي
 (.73وفخره التخلق أبخالق هللا (( )

ومن آداب املقرئ اليت عرضها الصفاقسي يف الفائدة ايامسة ما يتعلق ابلصحبة، وذلك أبن يصحب من يعينه على ايري 
 من جليس السوء، فقال: ))وال يصاحب إال من يعينه على ايري ومكارم األخالق، ومكارم األخالق، وبني أن الوحدة خري

 (.74(: "الوحدة خري من جليس السوء واجلليس الصان خري من الوحدة"(( )وإال فالوحدة أوىل به؛ قال أبو ذر)
ضر جملسه بذلك، قال ومن اآلداب أن يتخلق ابألخالق النبوية، ويتمسك ابلكتاب والسنة ، وأيمر من يصحبه وحي  

الصفاقسي: ))وليتخلق يف نفسه، وأيمر مجيع من حضره ابألخالق النبوية، وليتمسك ابلكتاب والسنة يف مجيع تصرفاته 
( يشتمل على آداب قيمة (. وأورد أالرا عن ابن مسعود )75الظاهرة والباطنة، فهذا أصل كل خري ومنبع كل فضيلة(( )

(: "ينبغي  امل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس انئمون، وبنهاره إذا دهللا بن مسعود ) امل القرآن فقال: ))وعن عب
الناس مفطرون، وحبزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس  وضون، وخبشوعه إذا الناس 

كاء، واملوضع الطاهر،واجتناب الضحك وا ديث يف (. مث بنّي أن اآلداب كثرية كالسواك، والطهارة، والب76 تالون"(( )
خالل القراءة، وغري ذلك فقال: ))واآلداب كثرية، كالسواك، والطهارة الصغرى، وأما الكربى فهي واجبة وتفصيله يف الفقه، 

 وا فتباكوا فرن مل والبكاء، فرن مل يبك فليتباك، فرن مل يبك بعينه فليبك بقلبه، فقد ورد: "اقرؤا القرآن وابكوا فرن مل تبك
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م  بلفظ: )اتلوا القرآن وابكوا فرن مل تبكوا فتباكوا(، وعلق عليه 1975هــــــــ 1395،  1، ط114/ 1يف إحياء علوم الدبن، أبو حامد لغزايل ( ا ديث  77)
 ا افظ العراقي يف اهلامه أبن البيهقي رواه من حديث سعد ابن أيب وقا  أبسناد جيد. 

 .18( غيث النفع: 78)

 .18(  م، ن: 79)

 املطبوعة اليت بني أيدينا ، والظاهر أنه ) مجع القراءات(.( هكذا يف النسو 80)

 .18( غيث النفع: 81)

 .99( ينظر: م، ن: 82)

 . 51( يونس: 83)

 .297( ينظر غيث النفع: 84)

(، واملوضع الطاهر واستحب بعضهم املساجد للطهارة وشرف البقعة، واجتناب 77تبكوا بعيونكم فابكوا بقلوبكم")
الضحك وا ديث يف خالل القراءة إال ما يضطر إليه، والنظر إىل ما يلهي وحيري الفكر، وصرف القلب إىل شيء سوى 

(. وختم الفائدة ايامسة ببيان أن هذه اآلداب اليت ذكرها تنبيه  78وايشون والقلب فارغ من ذلك()القرآن، وإظهار ا زن  
 (.79على ما مل يذكره منها فقال: )) ويف ما ذكرانه تنبيه على ما مل نذكره، وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم(()

 املبحث الرابع :مجع القراءات:  
لقراءات القرآنية يف ختمة واحدة، وشروط هذا اجلمع وأنواعه، يف الفائدة السادسة اليت تناول الصفاقسي مسألة مجع ا

خصها مع تكميل هلا ابلكالم على ذلك، وبني يف مستهل هذه الفائدة أن اجلمع املتعارف عليه يف زمانه إىل يومنا هذا إ ا 
فراد كل ختمة برواية فقال: ))مل يكن يف الصدر ظهر يف القرن ايامس من اهل رة، وأن الذي كان معموال به قبل ذلك إ

األول هذا اجلمع املتعارف يف زماننا، بل كانوا الهتمامهم ابيري وعكوفهم عليه يقرؤون على الشيو الواحد العدة من 
ئة ايامسة الرواايت والكثري من القراءات كل ختمة برواية الجيمعون رواية إىل رواية، واستمر العمل على ذلك إىل أالناء امل

 (. 81( يف ايتمة الواحدة، واستمر عليه العمل إىل هذا الزمان(()80... فمن ذلك الوقت ظهر مجيع القراءات)
وقد سار الصفاقسي على اجلمع يف كتابه كما يظهر من القواعد املتعلقة هبذا اجلمع اليت ذكرها، ومنها قاعدة اجتمان ابب   

لصحي  من أوجه قراءهتا أربعة: فعلى القصر يف آمنوا التوسط يف شيء , وعلى )آمنوا( مع ابب )شيء(؛ إذ ذكر أن ا
(، وكما يظهر مما ذكره 82التوسط فيه التوسط يف شيء، وعلى الطويل فيه التوسط والطويل يف شيء، وهكذا كل ما ماالله)

   (83)ەئوئوئۇئ ۇئۆئۈئۈئېئېئېئ تعاىل:من كيفية اجلمع يف مواضع شىت من كتابه، ومنها كيفية اجلمع للسبعة يف قوله 
 (. وذكر 84بدءا بقالون وعطفا عليه ملن يوافقه إىل أريد القراءات كلها)
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 .  18( م، ن: 85)

 . 19، 18( ينظر م، ن: 86)

 .20( غيث النفع: 87)

 . 21، 20( م، ن: 88)

 .21( م، ن: 89)

الصفاقسي أن بعض اإلئمة كان ينكر اجلمع من حيث إنه مل يكن يف الصدر األول،  مث قال: ))قلت: وهو الصواب؛ إذ 
 (.86(، مث أورد أدلة من الكتاب والسنة على ذلك)85األول(()من املعلوم أن ا ق والصواب يف كل شيء مع الصدر  

ولكن مع ذلك فرن هذا اجلمع تلقته األمة ابلقبول وسار عليه العلماء ومنهم الصفاقسي كما ذكران إىل يومنا هذا, ولكن   
من العلوم، ولذا عاب ابلشروط واآلداب اليت ذكرها العلماء واليت منها ما ذكرانه يف شروط املقرئ من تعلم مجلة كافية 

الصفاقسي على من يقرئ من أهل زمانه، وينطبق على أهل زماننا أيضا،من ال حيسن قراءة الكتب وجيمع للسبعة وهو مل 
يصل إىل إتقان القراءة مفردة فضال عن اجلمع ، وعدَّ ذلك خمالفا إلمجان املتقدمني واملتأخرين فقال: ))فرذا فهمت هذا 

هل زماننا وهو أن أيتيهم من ال حيسن قراءة الكتب ويريد أن يقرأ عليهم، فيقرأ لقالون أحزااب من أول تبني لك أن ما عليه أ
القرآن، مث لورش كذلك، مث جيمع لنافع كذلك، مث املكي والبصري، مث جيمع بني الثالالة كذلك، مث لكل قارئ من األربعة 

قراءة مفردة فضال عن إتقاهنا مع اجلمع خمالف إلمجان املتقدمني الباقني كذلك، مث جيمع للسبعة وهو مل يصل إىل إتقان ال
 (.87واملتأخرين(()

 املبحث اخلامس :كيفية اجلمع:  
 تكلم الصفاقسي يف الفائدة السابعة على كيفية اجلمع، وذكر أن لشيو  القراءة يف ذلك الالالة مذاهب:   
ف، وكيفيته ))إذا ابتدأ القارئ القراءة ومر بكلمة فيها خالف املذهب األول: مذهب املصريني واملغاربة: وهو اجلمع اب ر   

أصلي أو فرشي أعاد الكلمة حىت يستوعب مجيع أحكامها، فرذا ساغ الوقوف وأراده وقف على آخر وجه واستأنف ما 
د املنفصل بعدها، وإال وصلها مبا بعدها مع آخر وجه، وال يزال كذلك حىت يقف، وإن كان ا كم مما يتعلق بكلمتني، كم

 (. 88وقف على الثانية واستوعب ايالف وجيري على ما تقدم، وهذا مذهب املصريني واملغاربة(()
املذهب الثاين: مذهب الشاميني: وهو اجلمع ابلوقف، وكيفيته ))أن يبتدئ القارئ بقراءة من يقدمه من الرواة، وميضي    

حيث ابتدأ، وأييت بقراءة الراوي الذي يثين به، وال يزال كذلك   على تلك الرواية حىت يقف حيث يريد ويسوغ، مث يعود من
أييت براو بعد راو حىت أييت على مجيعهم، إال من دخلت قراءته مع من قبله فال يعيدها، ويف كل ذلك يقف حيث وقف 

 (.89أوال، وهذا مذهب الشاميني(()
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 .21( م، ن: 90)

واملتو  الصــفاقســي: )وإذا قلت شــيخنا فاملراد به العالمة احملقق واملدقق الصــان الناصــ  ســيدي  مد بن  مد األقراين املغريب الســوســي نزيل مصــر ( قال 91)
 .30هبا ر ه هللا تعاىل شهيدا ابلطاعون أواخرذي القعدة ا رام سنة إخدى ومثانني وألف(.غيث النفع:

 . 21( غيث النفع: 92)

 ،21: ( م، ن 93)

 .22، 21( ينظر: م، ن: 94)

 .    . 559و558( ينظر : م، ن : 95)

))وهذا ما أييت برواية الراوي األول، وجرى العمل بتقدمي املذهب الثالث: وهو املذهب املركب من املذهبني: قال الصفاقسي:
قالون ألن الشاطيب قدمه، وعادة كثري من املقرئني تقدمي من قدمه صاحب الكتاب الذي يقرؤون مبضمنه، وهو غري الزم 

هللا إذا   ( ر ه91هــ( إذ قال:))وكان شيخنا)1081(، ونقل ما كان عليه شيخه األقراين )ت90إال أنه أقرب للضبط(()
نسي القارئ قراءة ورواية ال أيمره إبعادة اآلية، بل إبتيان تلك القراءة أو الرواية فقط، يتمادى إىل أن يقف على موضع 
يسوغ الوقف عليه، فمن اندر  معه فال يعيده، ومن ألف فيعيده، ويقدم أقرهبم خلفا إىل ما وقف عليه، فرذا تزا وا عليه 

(، ومل يكن هذا شأن شيخه األقراين فقط، وإ ا شأن 92وينتهي إىل الوقف السائغ مع كل راو(()فيقدم األسبق فاألسبق،  
(، وذكر أن هذا قريب مما 93شيوخه كلهم وبه قرأ هو غالبا إذ قال: ))وهبذا قرأت على مجيع شيوخي، وبه أقرأ غالبا(()

صر لوال ما فيه من اإلخالل برونق التالوة، وذكر اختاره ابن اجلزري، مث بني أن املذهب األول أيسر وأحسن وأضبط وأخ
أن لل مع شروطا أربعة هي :رعاية الوقف واالبتداء ،وحسن األداء، وعدم الرتكيب، وأن من راعى هذه الشروط فال مانع 

 (.94من أن جيمع على غري هذه املذاهب الثالالة)
االبتداء بقراءة انفع برواية قالون مث ورش مث قراءة ابن كثري املكي وكيفية اجلمع اليت سار عليها الصفاقسي يف )غيث النفع( :  

برواية البزي مث قنبل مث قراءة أيب عمرو البصري برواية الدوري مث السوسي، مث قراءة ابن عامر الشامي برواية هشام مث ابن  
راءة الكسائي برواية أيب ا رث مث ذكوان مث قراءة عاصم برواية شعبة مث حفص مث قراءة  زة برواية خلف مث خالد مث ق

الدوري ، فرذا اندر  منهم أحد يف قراءة من قبله أو روايته  فال تعاد قراءته أو روايته ، ومثال ذلك ما فّصله من كيفية اجلمع  
م حسب ، بدأ من قالون ومن يندر  معه ، وعطفا للقراء ورواهت  ٢١الطور:    چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ  يف قوله تعاىل:

 (.95مراتبهم واندراجهم) 
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 .22( غيث النفع: 96)

 . والبيت هو السابع والعشرون من قصيدة اياقاين اليت تقع يف واحد ومخسني بيتا مطلعها:22( م، ن: 97)
كلية الشـــــــــريعة، ) أقول مقاال مع با ألويل ا  ر... وال فخر إن الفخر يدعو إىل الكرب(، ينظر: القصـــــــــيدة اياقانية بتحقيق د. غاحل قدوري ا مد، جملة       

 ,354ـ  348بغداد، العدد السادس: 

 . 23، 22( غيث النفع: 98)

 .23( م، ن: 99)

 املبحث السادس :القراءة مبضمن كتاب:   
من األمور اليت عرض هلا الصفاقسي ما يتعلق ابلقراءة مبضمن كتاب، وذلك يف املقدمة الثامنة من الفوائد ، إذ قال: ))البد 

اختالف القراء أصال وفرشا، ومييز قراءة كل لكل من أراد أن يقرأ مبضمن كتاب أن حيفظه على ظهر قلبه ليستحضر به 
قارئ ابنفراده، وإال فيقع له من التخليط والفساد كثري، فرن أراد القراءة مبضمن كتاب آخر فال بد من حفظه أيضا، نعم  
ن إن كان ال يزيد على الكتاب الذي حيفظه إال بشيء قليل يوقن من نفسه حبفظه واستحضاره فال أبس ابلقراءة مبضمنه م

(، وذكر يف هذه الفائدة مقدار مايُقرئه، مبينا أن أهل الصدر األول كانوا ال يزيدون القارئ على عشر 96غري حفظ(()
هـ(من قصيدته اياقانية املعروفة فقال: ))وكان أهل الصدر األول ال يزيدون 325آايت، واستشهد ببيٍت للخاقاين )ت
 القارئ على عشر آايت، قال اياقاين:

  مــك ابلتحقيــق إن كــنت آخــذاوحك    
 

 (97علــى أحــد أن ال تزيـد على عشـر(()

وذكر أن من بعدهم كان ال يتقيد بذلك، بل يعترب حال القارئ من القوة والضعف، وأن من العلماء من اختار ذلك وارتضاه 
هللا أنه قرأ على شيخه ابملغرب األستاذ عبدالر ن وأورد أدلة عليه، مث روى عن شيخه األقراين فقال:))وأخربين شيخنا ر ه  

ابن القاضي للسبعة مبضمن ما يف الشاطبية سبعة أحزاب يف جملس واحد،واستقر عمل كثري من الشيو  على اإلقراء بنصف 
 (. 98حزب يف اإلفراد، وبربع حزب يف اجلمع(()

 املبحث السابع :اخلالف الواجب واجلائز:
ائدة التاسعة ايالف الواجب واجلائز وما يتعلق هبما، فذكر أنه))البد لكل من أراد القراءة أن يعرف تناول الصفاقسي يف الف

(، وأن عليه أن يفرق بني القراءة والرواية 99ايالف الواجب من ايالف اجلائز، فمن مل يفرق بينهما تعذرت عليه القراءة(()
 ا أن كل ما ينسب إلمام من األئمة فهو قراءة، وما ينسب لآلخذين والطريق، وَبنّي الفرق بينها فقال: ))والفرق بينه
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 .23( م، ن: 100)

 .23 غيث النفع: ( 101)

 . 23: م.ن ( 102)

 .23ن:  .  ( م103)

 .23( م، ن: 104)

 .23( م، ن: 105)

 .23( م، ن: 106)

 .24، 23( م، ن: 107)

(. وإليضاث الفرق بينها مثل هلا 100عنه ولو ابلواسطة فهي رواية، وما بنسب ملن أخذ عن الرواة وإن سفل فهو طريق(()
(، وعدَّ 101األصبهاين عن ورش(()فقال: ))فنقول مثال إالبات البسملة قراءة املكي، ورواية قالون عن انفع، وطريق 

القراءات والرواايت والطرق من ايالف الواجب الذي ينبغي على القارئ اإلتيان به، فقال: ))وهذا أعين القراءات والرواايت 
 (.102والطرق هو ايالف الواجب، فال بد أن أييت القارئ جبميع ذلك، ولو أخل بشيء منه كان نقصا يف روايته(()

ف اجلائز أبنه ))خالف األوجه اليت على سبيل التخيري واإلابحة، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ، ال يكون ذلك وَبنّي ايال
(، وذكر أمثلة على هذا ايالف اجلائز فقال: ))كأوجه البسملة والوقف ابلسكون والروم واإليام، 103نقصا يف روايته(() 

( مث بني آراء علماء القراءة يف هذا ايالف 104وامليت،واملوت(()وابلطويل والتوسط والقصر يف حنو:متاب، والعاملني، 
اجلائز يف هذه األوجه فقال: ))واختلف آراء الناس يف ذلك، فكان بعض احملققني أيخذ ابألقوى عنده وجيعل الباقي مأذوان 

وبعضهم يقرأ ببعضها يف موضع   فيه، وبعضهم ال يلزم شيئا من ذلك بل يرتك القارئ يربته فبأيها قرأ أقره؛إذ كل ذلك جائز،
وآبخر يف غريه لي مع اجلميع ابلرواية واملشافهة، وبعضهم يقرأ هبا يف أول موضع وردت، أو موضع ما من املواضع على 
وجه اإلعالم والتعليم ويول الرواايت، ومن أييت هبا إذا أراد ايتم وابتدأ من الكوالر فهو جائز إال أنه البد من إخال  النية 

(، ولكون هذه األوجه جائزة فرن الصفاقسي عاب على من أيخذ هبا يف كل 105دم قصد اإلغراب على السامعني(()وع
موضع فعله، ووصفه ابجلهل أو التكلف فقال: ))وأما اآلخذ هبا يف كل موضع فهو إما جاهل ابلفرق بني ايالف الواجب 

ه وقف  زة من هذا الباب، وذكر أن املبتدئ قد يكلف ( وبنّي أن أوج106واجلائز، أو متكلف لشيء ال جيب عليه(()
اإلتيان هبا يف كل موضع لتدريبه عليها، أما املنتهي فال يكلف به، فقال: ))وإ ا أييت هبا الناس يف كل موضع لتدريب 
املبتدئ عليها لعسرها علما ونطقا، ولذا ال يكلف املنتهي العارف هبا جبمعها يف كل موضع بل على حسب ما 

 (. 107تقدم(()
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 .24( غيث النفع: 108)

 املبحث الثامن :طرق كتاب التيسري:  
ملا كان كتاب غيث النفع على طريق الشاطبية والتيسري فرن الصفاقسي ختم الفوائد ابلفائدة العاشرة اليت بني فيها أن 

اءات السبع( هـ( قد أمهل ذكر طرق كتابه الذي هو منظومته الشاطبية اليت نظم هبا كتاب )التيسري يف القر 596الشاطيب )ت
هـ( وذكر أن الشاطيب أمهل الطرق اتكاال على أصله الذي ذكرها وهو كتاب التيسري، فأوردها 444أليب عمرو الداين )ت 

الصفاقسي معلال ذلك بتتميم الفائدة فقال: ))أمهل الشاطيب ر ه هللا ذكر طرق كتابه اتكاال على أصله التيسري، وحنن 
( وهذه هي الطرق 108بد لكل من قرأ مبضمن كتاب أن يعرف طرقه ليسلم من الرتكيب(()نذكرها تتميما للفائدة؛ إذ ال

 اليت ذكرها:
رواية )قالون( من طريق أيب نشيط  مد بن هارون، و)ورش( من طريق أيب يعقوب يوسف األزرق، و)البزي( من طريق أيب 

دوري( من طريق أيب الزعراء عبدالر ن بن عبدوس، ربيعة  مد بن إسحاق، و)قنبل( من طريق أيب بكر أ د بن جماهد، و)ال
و)السوسي( من طريق أيب عمران موسى بن جرير، و)هشام( من طريق أيب ا سن أ د بن يزيد ا لواين، و)ابن ذكوان( 
من طريق أيب عبدهللا هرون بن موسى األخفه، و)شعبة( من طريق أيب زكراي حين بن آدم الصلحي، و)حفص( من طريق 

 مد عبيد بن الصباث النهشلي، و)خلف( من طريق أيب ا سن أ د بن عثمان بن بواين عن أيب ا سن إدريس بن أيب 
عبدالكرمي ا داد عنه، و)خالد( من طريق أيب بكر  مد بن شاذان اجلوهري، والليث من طريق أيب عبدهللا  مد بن حين 

 ق أيب الفضل جعفر بن  مد النصييب.البغدادي املعروف ابلكسائي الصغري، والدوري من طري
 وذكر أن شيخه األقراين قد نظم هذه الطرق يف مقصورته فقال:   

 أزرق  لورشـــــهــــم قــــد انتمــــــــــــــــى  دونكهــا عيســى لــه أبــو نشيــط      
 لقنبـــــــــــل ابـــــن جماهـــد قفـــــــــــــــــــــــــــا  أل ـــد الــبزي أبــو ربيعــــــــــــــــــــــــــــــة      
 عـن صالــــــ  بـن جــرير جيتلـــى  روى أبــو الزعـراء عن دوريهـــــم       
 وأخفـــه لن ــــــل  ذكـــــــــوان روى  عــن هشــام قد روى حلوانــــــهم      
 حفصهــم عبيــد صبـــــــــــــــاث لقــــى  حييــى بــن آدم طريــق شعبـــــة      
 عنــه ابـن  شــاذان إمــام العلمـــا  عـن خلـف إدريــس قـل خالدهــــم     
 اعنـي النصيبـي لـدوري قــد مضـــا   مـــد عـــن ليثهـــم وجعفــــــــــــــــــــر       
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 .24( ينظر غيث النفع: 109)

 (.109وبعد ذكره هلذه الطرق بني أن من خر  عن طرق كتابه فهو على جهة ا كاية وتتميم الفائدة وهللا أعلم)
 خامتــــة:  

 وهذه خامتة إلجياز أهم النتائد اليت خرجت هبا هذه القراءة التحليلية االستنباطية ،وهي: 
خصص الصفاقسي الفائدة األوىل من الفوائد العشرة اليت قدم لكتابه غيث النفع للكالم على حديث األحرف السبعة 

ختلفوا يف املراد هبذه األحرف السبعة على ومعىن هذه األحرف، فأورد نص ا ديث، ووصفه ابملتواتر، وذكر أن العلماء ا
حنو من أربعني قوال واضطربوا يف ذلك اضطرااب كثريا حىت أفرده بعضهم ابلتأليف، وأورد عددا من أقوال العلماء يف ذلك، 

 ورج  القول أبهنا لغات ، واستدل على ترجيحه هذا بشاهد من جهة املعىن وشاهد من جهة النظر.
ائدة الثانية إىل أن التواتر شرط لصحة القراءة مبينا أن هذا هو مذهب األصوليني وفقهاء املذاهب ذهب الصفاقسي يف الف

األربعة واحملدالني والقراء، وأن القراءة ال تثبت ابلسند الصحي  غري املتواتر ولو وافقت رسم املصاحف العثمانية والعربية، ورد 
( وساغ وجهها يف العربية القراءة الصحيحة ما ص  سندها إىل النيب )  على مكي القيسي وابن اجلزري ما ذهبا إليه من أن

ووافقت خط املصحف، ووصف ذلك أبنه قول  دث ال يعول عليه، ويؤدي إىل تسوية غري القرآن ابلقرآن. وذهب إىل 
ما زاد يف زمانه على أن اختالف القراءة ال يقدث يف البوت التواتر، فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم.مث بني أن كل 

 القراءات العشر فهو غري متواتر مقتفيا أالر ابن اجلزري وابن السبكي.
ذكر يف الفائدة الثالثة شروط املقرئ، وهي أن يكون مسلما عاقال ابلغا القة مأموان ضابطا خاليا من مسقطات املروءة، وال 

يف الفائدة الرابعة ما جيب على من قرأ أو أقرأ من األمور،   جيوز له أن يقرئ إال مبا مسعه ممن توفرت فيه هذه الشروط، وذكر
وأوهلا إخال  النية هلل وعدم طلب غرض من أغراض الدنيا بقراءته، وبني أنه ال جيوز ألحد أن يتصدر إال بعد تعلم مجلة 

والصرف والتفسري  كافية من العلوم وهي إتقان عقيدته وتعلمها على أكمل وجه، وأن يتعلم ما يكفيه من الفقه والنحو
 والغريب ومن الرسم والوقف واالبتداء  والفواصل وعلم األسانيد  وعلم االبتداء وايتم وهو االستعاذة والتكبري ومتعلقاهتما.
بني يف الفائدة ايامسة ما يتعلق أبدب املقرئ يف جملسه، وأن عليه أن حيسن هيئته، وحيذر من املالبس اليت ال تليق أبمثاله، 

ننت إبطيه وماله رائحة كريهة، وميس من الطيب، وال يعبث بلحيته وال بغريها، وأن حيفظ بصره من االلتفات إال  ويزيل
 اجة، وأن يكون خاشعا متدبرا يف معاين القرآن ساكن األطراف، وإذا احتا  إىل إشارة للقارئ ضرب بيده األرض ضراب 

 رب عليه حىت يتفكر وإال أخربه مبا ترك، ويوسع جملسه، ويرتب تالمذته خفيفا، أو أشار بيده أو برأسه ليفطن القارئ، ويص
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األسبق فاألسبق، فرن جاؤوا دفعة واحدة قدم األفضل أو املسافر وذا ا اجة، وأن يشفق عليهم و لص النص  هلم، وأن 
ء واملوضع الطاهر واجتناب عليه أال يصحب إال من يعينه على ايري، وبني أن اآلداب كثرية كالسواك والطهارة والبكا

 الضحك وا ديث يف خالل القراءة وغري ذلك.
تناول يف الفائدة السادسة مسألة مجع القراءات القرآنية يف ختمة واحدة وأن هذا اجلمع مل يكن يف الصدر األول، بل كانوا 

الجيمعون رواية إىل رواية، وأن هذا  بقرؤون على الشيو الواحد العدة من الرواايت والكثري من القراءات كل ختمة برواية و 
اجلمع ظهر يف املئة ايامسة يف عصر الداين واستمر عليه العمل إىل زماننا، وعاب الصفاقسي على أهل زماننه فعلهم وهو  

و مل أن أيتيهم من ال حيسن قراءة الكتب ويريد أن يقرأ عليهم فيقرأ أحزااب للرواة والقراء من أول القرآن مث جيمع للسبعة وه
 يصل إىل إتقان القراءة مفردة فضال عن إتقاهنا مع اجلمع خمالف إلمجان املتقدمني واملتأخرين.

بني أن لشيو  القراءة الالالة مذاهب يف كيفية اجلمع ذكرها يف الفائدة السابعة، املذهب األول: مذهب املصريني واملغاربة، 
هو اجلمع ابلوقف، واملذهب الثالث: هو املذهب املركب، ونقل وهو اجلمع اب رف، واملذهب الثاين: مذهب الشاميني، و 

ما كان عليه شيخه األقراين وسائر شيوخه يف هذا األمر، وذكر أن لل مع شروطا أربعة هي رعاية الوقف واالبتداء وحسن 
 األداء وعدم الرتكيب، وأن على من أراد أن جيمع أن يراعيها ليكون مجعه جائزا.

فائدة الثامنة أن من أراد أن يقرأ مبضمن كتاب فال بد له من أن حيفظه على ظهر قلبه ليستحضر به يرى الصفاقسي يف ال
اختالف القراء أصال وفرشا، ومييز قراءة كل قارئ ابنفراده، وإال وقع له من التخليط والفساد الكثري، فرن أراد القراءة مبضمن 

لى الكتاب الذي حيفظه بشيء قليل يوقن من نفسه حبفظه كتاب آخر فال بد من حفظه أيضا، إال إذا كان يزيد ع
واستحضاره فال أبس ابلقراءة مبضمنه من غري حفظ، وذكر أن الصدر األول كانوا ال يزيدون القارئ على عشر آايت، وأن 

 من بعدهم كان اليتقيد بذلك، بل يعترب حال القارئ القوة والضعف.
واجلائز وما يتعلق هبما، وأنه البد لكل من أراد القراءة أن يعرف ايالف الواجب   تناول يف الفائدة التاسعة ايالف الواجب

من ايالف اجلائز، فمن مل يفرق بينهما تعذرت عليه القراءة، وعليه أن يفرق بني القراءة والرواية والطريق، وضرب أمثلة 
الف، ولو أخل بشيء منه كان نقصا يف لكل من ايالفني، وذكر أن ايالف الواجب البد للقارئ أن أييت جبميع اي

روايته، يف حني أن وجوه ايالف اجلائز هي على التخيري واإلابحة، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ، وال يكون ذلك نقصا يف 
 قراءته. 
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سري للداين، ختم الفوائد ابلفائدة العاشرة اليت بني فيها أن الشاطيب أمهل ذكر طرق كتابه اتكاال على أصله وهو كتاب التي
فأورد الصفاقسي هذه الطرق معلال ذلك بتميم الفائدة، وذكر أن شيخه األقراين قد نظم هذه الطرق يف مقصورته يف سبعة 

 أبيات  أوردها يف هذه الفائدة.
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