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 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  االجتهاد والتوقيف بين القراءة على سبعة أحرف
  سلوى بنت أمحد احلارثي

   السعودية– الطائف جامعة - واألنظمة الشريعة  كلية- قسم القراءات

  salwa.h@tu.adu.sa : اإلليكترونيالبريد 
  :ملخص ال

  :      احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد

قــــد تقـــرر مـــن أقــــوال  يف حـــروف القـــرآن، فتوقيـــفناقـــشت هـــذه الدراســـة قــــضية ال      
وأن القـرآن مل ينـزل  ،تيـادهمعا عليـه ىمـا جـرواألئمة أن الصحابة كانوا يقرؤون بلغـا�م، 

كتنــــزل   النــــيب علـــىاحلــــروف تنــــزل يـــدعون اتــــه مث هـــم يف الوقــــت ذبغـــري لغــــة قــــريش، 

  .البابأحاديث لفظ اإلنزال يف بالتصريح ب ذلكمستدلني على ، القرآن
 تَّفعمــ، َّيف الفجــوة العميقــة بــني الــنص والواقــع التــارخيي هــذا التنــاقضتــسبب وقــد       

 للغـاتبا وإقـرائهم ء�مواقـع الـصحابة يف قـرابـني  سبب التبـايناية بدر كتب الاتتعارضامل

يف توقيـــف ال ؤكـــددون توقيــف، وبـــني التـــصريح بلفــظ اإلنـــزال يف أحاديـــث البــاب الـــذي ي
  . القرآنحروف

 علــى اآلثــار ًاســتنادا  يف حــروف القــرآن،التوقيــف امتنــاععــن   الدراســةســفرت      وقــد أ

  :من خاللالثابتة عن الصدر األول، والصحيح من أقوال األئمة 
ــــاأل املقــــصد واحلكةجتليــــ-       ، وهــــو حرف الــــسبعةمــــة مــــن تــــشريع اإلذن يف القــــراءة ب

  .التيسري على األمة والتسامح معهم يف لفظ القرآن

ً اجلمـــع العثمــاين للحــروف الثابتــة عـــن الــصحابة حرصــا علـــى إمهــالســبب بيــان -       
  .، لكو�ا ليست من الوحي املنزل على الرسول األمة مصلحة

،  بعضهاضلة بني حروف القرآن، وتضعيفمنهج األئمة يف املفاذكر -       

أن حروف القرآن ليست من الوحي املنزل يف ب، الذي يؤكد إدراك السلف واستبعادها
  .، لذلك هم يستجيزون الطعن والتضعيف والردشيء

  .العلماء اختالف -  توقيف - اجتهاد  – السبعة األحرف:  الكلمات المفتاحية 
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 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

Reading on seven letters between  
diligence and arrest 

Salwa bint Ahmed Al-Harthi 

Readings Department - College of Sharia and Law - Taif 

University - Saudi Arabia 

 Email:  salwa.h@tu.adu.sa 

Abstract 

Praise be to God, and it is enough, and peace be upon His 

servants who chose to follow. 

       like to download the Qur’an, inferring that. Authorizing 

the term landing in the hadiths of the section.This study 

discussed the issue of arrest in the letters of the Qur’an. It was 

decided from the sayings of the imams that the Companions 

were reading their languages, and what was their custom, and 

that the Qur'an was not revealed in the language of the 

Quraysh, and then at the same time they called the letters to 

be revealed to the Prophet  

      This contradiction has caused the deep gap between the 

text and the historical reality. Conflicts of know-how 

prevailed due to the difference between the reality of the 

companions in their reading and reading of languages without 

arrest, and between declaring the term landing in the hadiths 

of the chapter that confirms the arrest in the letters of the 

Qur’an. 

The study resulted in the abstention of the arrest in the letters 

of the Qur’an, based on the fixed effects of the first chest, and 

the correct from the sayings of the imams through: 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠١

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

      The manifestation of the purpose and wisdom of the 

permission to read in the seven letters, which is to facilitate the 

nation and tolerate them in the pronunciation of the Qur’an. 

       .- Explain why the Ottoman assembly neglected the 

fixed letters of the companions in the interest of the nation, as 

it is not a revelation revealed to the Messenger  

      - Mentioning the method of imams in the comparison 

between the letters of the Qur’an, weakening some of them, 

and excluding them, which confirms the realization of the 

ancestors that the letters of the Qur’an are not from the 

revealed revelation in anything, and therefore they are 

permissible to appeal, weak and respond. 

 Keywords: the seven letters - diligence - arrest - the 

difference of scientists. 

 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٢

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  

  املقدمة

التوفيــــق، والــــشكر هللا علــــى التحقيــــق، وأشــــهد أن ال إلــــه إال هــــو احلمــــد هللا علــــى       "

َشهادة سالك من الدليل أوضح طريق، ومنزه له عما ال جيـوز وال يليـق، وصـلى اهللا علـى 
أشــرف فــصيح، وأطــرف منطيــق، حممــد أرفــق نــيب بأمتــه وألطــف شــفيق، وعلــى أصــحابه 

  :)١("ًثريا، أما بعدًوأزواجه وأتباعه إىل يوم اجلمع والتفريق، وسلم تسليما ك

ف القــــرآن مــــصدرها وحــــر أن  املتقــــدمني واملتــــأخرينقــــد تقــــرر مــــن أقــــوال األئمــــةل       
بيــــد أن القــــراءة يف الــــزمن األول مل تكــــن معتمــــدة علــــى التوقيــــف مــــن الــــشارع احلكــــيم، 

 ،التوقيــف البتــة، فقــد قــرأ كــل واحــد مــن الــصحابة حــسب اعتيــاده وائتالفــه دون توقيــف

   .كتب الدراية يف ً ماثالارضالتع فبدا هذا

وكـل هـذه احلـروف كـالم اهللا تعـاىل نـزل بـه الـروح  ":)هــ٢٧٦:ت (يقول ابن قتيبة      

األمني على رسوله عليه السالم، وذلك أنه كان يعارضه يف كل شـهر مـن شـهور رمـضان 
مبـــا اجتمـــع عنـــده مـــن القـــرآن فيحـــدث اهللا إليـــه مـــن ذلـــك مـــا يـــشاء، وينـــسخ مـــا يـــشاء، 

  . )٢("ر على عباده ما يشاءّوييس

  فهل جيوز لنا أن نقرأ جبميع هذه الوجوه؟: فإن قال قائل": َّ      ثم يعود فيقول

 ،كل ما كان منها موافقا ملصحفنا غري خارج من رسم كتابه جاز لنـا أن نقـرأ بـه: قيل له

م، وجـروا وليس لنا ذلك فيما خالفه، ألن املتقدمني من الـصحابة والتـابعني، قـرؤوا بلغـا�
ّعلــى عــاد�م، وخلــوا أنفــسهم وســوم طبــائعهم، فكــان ذلــك جــائزا هلــم، ولقــوم مــن القــراء  ّ
بعــدهم مــأمونني علــى التنزيــل، عــارفني بالتأويــل، فأمــا حنــن معــشر املتكلفــني، فقــد مجعنــا 

اهللا حبسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخـر العـرض، ولـيس لنـا أن نعـدوه، كمـا 
  .)٣("ّ، وليس لنا أن نفسرهّكان هلم أن يفسروه

                                                           

  .١٠:للحافظ مجال الدين ابن اجلوزي، ص" نواسخ القرآن) "١(
  .٣٢البن قتيبة ص " تأويل مشكل القرآن") ٢(
  .٣٤ ص" تأويل مشكل القرآن ")٣(
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      وكالمــه رمحــه اهللا حمــل إشــكال إذ كيــف يكــون اإلنــزال مــن اهللا تعــاىل علــى الرســول 
 ن الصحابة كانوا يقرؤون القـرآن علـى لغـا�م بأ بواسطة جربيل عليه السالم، مث يقول

  !!وكان هلم أن يفسروه وليس لنا ما هلم من هذه اخلصيصة

 منزلــة فمــا العــربة مــن عــادات العــرب وســالئقهم حــىت تــذكر يف       فــإن كانــت احلــروف

َّمقـــام القـــراءة، مث كيـــف هلـــم أن يتـــصرفوا يف اللفـــظ املنـــزل ويفـــسروه واحلـــروف منزلـــة �ـــذه 
  !!اهليئة والكيفية

  

شــرح " فــي) هـــ٥١٦:ت(اإلمــام البغــوي  ولقــكــذلك هــو التنــاقض ماثــل فــي و      

ا وأشــبهها بظــاهر احلــديث أن املــراد مــن هــذه أظهــر األقاويــل وأصــحه" : إذ يقــول"الــسنة
احلـروف اللغـات، وهـو أن يقـرأ كـل قـوم مــن العـرب بلغـتهم، ومـا جـرت عليـه عـاد�م مــن 

اإلدغـــام واإلظهـــار واإلمالـــة والتفخـــيم واإلمشـــام واإلمتـــام واهلمـــز والتليـــني وغـــري ذلـــك مـــن 

  .)١("وجوه اللغات إىل سبعة أوجه منها يف الكلة الواحدة
  

ِولـو كـان مـن عند {: وال يكون هـذا االخـتالف داخـال حتـت قولـه تعـاىل: " قالمث       ْـ ِ ِ
ْ َْ َ َ َ

ًغير الله لوجدوا فيه اختالفا كثيرا
ِ َِ ً ْ ِ ِ ُِ َ ََ

َّ ِ إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقـرأ كـل فريـق ؛ }َْ
بمــا شــاء ممــا يوافــق لغتــه مــن غيــر توقيــف، بــل كــل هــذه الحــروف منــصوصة، وكلهــا 

 يـــدل عليـــه قولـــه عليـــه ،نـــزل بهـــا الـــروح األمـــين علـــى النبـــي كـــالم اهللا عـــز وجـــل، 

   .)٢(" فجعل األحرف كلها منزلة"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف: "السالم
أن : إن اإلباحـة املـذكورة مل تقـع بالتـشهي، أي": )هـ٨٥٢:ت (  ويقول ابن حجر    

، لـــسماع مـــن النـــيب كـــل أحـــد يغـــري الكلمـــة مبرادفهـــا يف لغتـــه، بـــل املراعـــى يف ذلـــك ا

  ".ويشري إىل ذلك قول كل من عمر وهشام يف حديث الباب أقرئين النيب 

لكـن ثبــت عـن غــري واحـد مـن الــصحابة أنـه كــان يقـرأ بــاملرادف " :َّ      ثـم يعــود فيقـول

َّولو مل يكن مسموعا، ومن مث أنكر عمر رضي اهللا عنـه علـى ابـن مـسعود رضـي اهللا عنـه  ً
، وكتـب إليـه إن القـرآن مل ينـزل بلغـة هـذيل، فـأقرئ )حىت حني(يريد " عىت حني: "قراءته

                                                           

  ).٤/٥٠٧(للبغوي " شرح السنة " )١(
  ).٤/٥٠٩(للبغوي " شرح السنة ")٢(
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النـاس بلغــة قــريش وال تقــرئهم بلغــة هــذيل، وكــان ذلــك قبــل أن جيمــع عثمــان النــاس علــى 
  .)١("قراءة واحدة

ن ممـا يــستدل بــه األئمـة علــى توقيــف احلــروف التـصريح بــاإلنزال يف قــول النــيب وإ         
" : هكـــذا أنزلـــت"، وقولـــه للمتخاصـــمني "علـــى ســـبعة أحـــرفإن هـــذا القـــرآن أنـــزل" ،

، وهــذا التنــاقض الــصائر شلغــة قــريمل ينــزل بغــري  أن القــرآن غــري أن الواقــع التــارخيي يثبــت

بني التصريح بإنزال احلروف ومـا عليـه الواقـع حيتـاج إىل دعـم أحـدمها وتقريـره، إذ ال جيـوز 
أن العــــرب كانــــت تقــــرأ القــــرآن ، مث القــــول بــــأن تكــــون احلــــروف منزلــــة علــــى الرســــول 

  .مبوسوم طباعها وما ألفته من هلجا�ا، فأوجبت هذه املسألة حبق التحقيق والتحرير

  

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 األحــرف الــسبعة ومــا يتــصل �ــا مــن املــسائل مــن الــضرورة مبكــان احلــديث عــن      إن 

َّمث  ، يف كتـب الروايـة مـن أخبـار جـاءاإن النـاظر املتأمـل ملـ الكرمي، ولصلته الكربى بالقرآن
بـــني يـــدرك الفجـــوة العميقـــة األئمـــة املتفقـــة تـــارة واملتباينـــة تـــارة مـــا حتـــرر وتقـــرر مـــن أقـــوال 

ـــة عـــن الـــصدر األول،  وأقـــواهلم مبـــا ال ميكـــن ملبتـــدئ يف العلـــم وال حـــىت بـــني اآلثـــار الثابت

 وتقــص ،د تتبــع حثيــث إال بعــاالســتدالل علــى الــصحيح منهــا وأهــي الفــصل بينهــا، تاملن

 . فكانت حماولة الفصل بني املسائل اخلالفية سبب عقد هذا البحث وإبرامهدقيق،
  

  :أهداف البحث

  .حمل النزاع بني األئمة يف مسألة التوقيف تعيني -
ًاخلالف حتريرا دقيقا بتقصي املسائل، والنظر فيها حترير - ً.  

  .لتجلية احلقائقسوق شواهد االستدالل -

  .أ اخلالف يف القول بتوقيف احلروفبيان منش-
  .، وفصل القول فيهحسم اخلالف حول توقيف حروف القرآن-

  

                                                           

  ).٩/٢٧( البن حجر العسقالين "فتح الباري) "١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٥

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  :الدراسات السابقة
 هتحريــر مــسائل بمناقـشة قــضية التوقيــف يف حـروف القــرآن مل يــسبق البحـث فيــهإن       

ًحتريــرا دقيقــا تظهــر مــن خاللـــه احلقــ ني املنازعــة بــني القـــائلعلــى ، وكــل اجلهــود منـــصبة ائقً

رد كـل لـلبعـض األئمـة تـصدي مـا كـان مـن  وأ، والقـائلني بعدمـه،  القـرآنبتوقيف حروف
 دون تتبـــع ،رأي خمـــالف، وعمـــد�م يف ذلـــك التـــصريح بلفـــظ اإلنـــزال يف أحاديـــث البـــاب

 الذي أصـبح يعـارض بـشكل تـام مـا  مراعاة للواقع التارخييللمسائل بشكل دقيق، ودون

  .دون يف جل كتب الدراية
َا يصح التعريج عليه أن نشر الشيخ صاحل بن سليمان الراجحـي يف ملتقـى أهـل       ومم َ ْ

هـــل القـــراءات القرآنيـــة كلهـــا نـــزل �ـــا ": ًاحلـــديث علـــى الـــشبكة العنكبوتيـــة مقـــاال بعنـــوان

ناقش فيه مسألة التوقيف يف احلروف، وقـد أجـاد بـارك اهللا " جربيل، حبث، ونقل، وعقل
رغم من اطالعـي عليـه �ايـة املطـاف إال أن البحـث منـه قـد فيه يف تتبع جزئياته، وعلى ال

ًاستفاد، إذ نقلت أقواله يف مواضع من البحث، فجزاه اهللا عن أمة اإلسالم خريا كثريا ً.  

الدرايــة يف "      وكــذلك أفــاد البحــث مــن دراســة للــدكتور ســامي عبــد الــشكور بعنــوان 
د وفقـه اهللا فيـه رغـم اختـصاره، وقـد تعرض ملعىن اإلنـزال يف احلـروف، وقـد أجـا" القراءات

  .نقلت عنه بعض ما كتب

  
  :خطة البحث

      اشـــتمل هـــذا البحـــث علـــى مقدمـــة، وأربعـــة مباحـــث، وخاتمـــة، وأبـــرز النتـــائج 

  :التوصيات، وفهرسين، وهي على النحو التالي
وأذكـــر فيهـــا أمهيـــة املوضـــوع، وأســـباب اختيـــاره، والدراســـات الـــسابقة، وخطـــة : المقدمـــة

  . ومنهجهالبحث،

   :ثم أربعة مباحث، على النحو التالي
  . احلروفيفحترير حمل النزاع يف مسألة التوقيف : المبحث األول

  .احلروفإنزال سوق شواهد االستدالل على عدم  :المبحث الثاني

  . احلكمة من تشريع اإلذن يف القراءة على سبعة أحرف:      المطلب األول
  .فاضلة يف اجلمع العثماينمنهج امل:       المطلب الثاني

  .منهج املفاضلة عند أئمة اإلقراء:       المطلب الثالث



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٦

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  . منشأ اخلالف بني األئمة يف مسألة التوقيف يف احلروف:المبحث الثالث
  .مسألة يف جزم ابن مسعود إنزال حرف استبعده اجلمع العثماين :المبحث الرابع

  .فصل القول يف املسألة : الخامسالمبحث

  . وأذكر فيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمةثم
        . أحدمها للمصادر البحث، واآلخر ملوضوعات البحث:ثم فهرسين

  :منهج البحث

ربــــط الواقــــع بــــالنص، وتوجيــــه دالالت النــــصوص بــــه، حــــىت يــــستقيم الكــــالم، ويرتفــــع -
  . التعارض

 واإلقـــراء عـــرب تـــاريخ توجيـــه دالالت النـــصوص مبـــا يتناســـب مـــع الواقـــع التـــارخيي للقـــراءة-

  .  الرواية
  .نهج علمي رصنيالكشف عن احلقائق مب-

  .ًعرض احلقائق، وإن كان خمالفا لقول إمام معترب يف الفن يف تامالتجرد ال-

  .إثبات احلقائقيف  العقلية األدلةاالستعانة ب-
  

  .ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٧

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  :  الحروفالتوقيف فيتحرير محل النزاع في مسألة : المبحث األول

صدرها  أن حـروف القـرآن وقراءاتـه مـمـن املتقـدمني واملتـأخرين األئمة د عنلقد شاع      

دالالت بــــــ، وقـــــد جتلـــــى هـــــذا املفهـــــوم يف مؤلفـــــا�م الـــــوحي املنـــــزل علـــــى املـــــصطفى 
 .التصريح بلفظ اإلنزال اليت فيها األحاديث املروية عن النيب 

وكـل هـذه احلـروف كـالم اهللا تعـاىل نـزل بـه الـروح  "):هــ٢٧٦:ت(      يقول ابن قتيبة 
األمني على رسوله عليه السالم، وذلك أنه كان يعارضه يف كل شـهر مـن شـهور رمـضان 

مبـــا اجتمـــع عنـــده مـــن القـــرآن فيحـــدث اهللا إليـــه مـــن ذلـــك مـــا يـــشاء، وينـــسخ مـــا يـــشاء، 

  .)١("عباده ما يشاءّوييسر على 

أن : ووجــه هــذا االخــتالف يف القــرآن" ):هـــ٤٤٤:ت(ويقــول أبــو عمــرو الــداني       

 كان يعرض القرآن علـى جربيـل عليـه الـصالة والـسالم يف كـل عـام عرضـة، رسول اهللا 
فلمـــا كـــان يف العـــام الـــذي تـــويف فيـــه عـــرض عليـــه عرضـــتني، فكـــان جربيـــل عليـــه الـــصالة 

 كـــل عرضـــة بوجـــه وقـــراءة مـــن هـــذه األوجـــه والقـــراءات املختلفـــة، والــسالم يأخـــذ عليـــه يف

ّ، وأبـاح ألمتــه القــراءة »إن القـرآن أنــزل عليهـا وإ�ــا كلهــا شـاف كــاف«: ولـذلك قــال 
ّمبــا شــاءت منهــا مــع اإلميــان جبميعهــا واإلقــرار بكلهــا؛ إذ كانــت كلهــا مــن عنــد اهللا تعــاىل 

  .)٢(" مأخوذةمنزلة، ومنه 

وقـــد ظـــن بعـــض مـــن ال معرفـــة لـــه : ")هــــ٤٤٦:ت(علـــي األهـــوازي أبـــو       ويقـــول 

باآلثـار أنـه إذا أتقـن عـن هـؤالء الـسبعة قـراء�م أنــه قـد قـرأ الـسبعة األحـرف الـيت جـاء �ــا 

  .)٣("جربيل إىل النيب 
مجيـع مـا نقـرؤه يف الوقـت فإ�ـا منقولـة إلينـا  "):هـ٤٥٤:ت(      ويقول اإلمام الرازي 

 وهــي ســنة متبعــة، واألخبــار يف مثــل ذلــك، واآلثــار بــه أكثــر مــن مرفوعــة بآثــار صــحيحة،

  .)٤("أن حتصى، مما يدل على توقيفيه على التنزيل ال غري

                                                           

  .٣٢البن قتيبة ص " تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).١/١١٩(أليب عمرو الداين " جامع البيان) "٢(
  .١٦٠أليب شامة ص " املرشد الوجيز) "٣(
  .٣١٠لإلمام الرازي باختصار ص " سبعةمعاين األحرف ال) "٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٨

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

لــيس معنــى هــذه الحــروف أن يقــرأ كــل  "):هـــ٥١٦:ت(اإلمــام البغــوي      ويقــول 
فريــق بمــا شــاء ممــا يوافــق لغتــه مــن غيــر توقيــف، بــل كــل هــذه الحــروف منــصوصة، 

 يـدل عليـه قولـه عليـه ،هللا عز وجل، نزل بها الروح األمين على النبـي وكلها كالم ا

  .)١("فجعل األحرف كلها منزلة" إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف: "السالم

ـــةو       ـــن تيمي وســـبب تنـــوع القـــراءات فيمـــا احتملـــه خـــط : ")هــــ٧٢٨:ت (يقـــول اب

إىل الـسنة واالتبـاع ال إىل املصحف هو جتويز الشارع وتسويغه ذلك هلم، إذ مرجـع ذلـك 
  .)٢("الرأي واالبتداع

أن القــراءات توقيفيــة، وليــست اختياريــه، وقــد  ":)هـــ٧٩٤:ت (يقــول الزركــشيو      

انعقـــد اإلمجـــاع علـــى صـــحة قـــراءة القـــراء الـــسبعة، وأ�ـــا ســـنة متبعـــة، وال جمـــال لالجتهـــاد 
 تكــون القــراءة بغــري مــا ، والفيهــا، وإمنــا كــان كــذلك ألن القــراءة ســنة مرويــة عــن النــيب 

  .)٣("روي عنه

 مــن ذلــك فقــد وكــل مــا صــح عــن النــيب  "):هـــ٨٣٣:ت(      ويقــول ابــن الجــزري 

ًوجب قبوله، ومل يسع أحدا من األمة رده، ولـزم اإلميـان بـه، وأنـه كلـه منـزل مـن عنـد اهللا، 
  .)٤("إذ كل قراءة منها مع األخرى مبنزلة اآلية مع اآلية

إن اإلباحــة املـذكورة مل تقــع بالتــشهي، أي إن ": )هــ٨٥٢:ت( جــرويقـول ابــن ح      

، كـــل أحـــد يغـــري الكلمـــة مبرادفهـــا يف لغتـــه، بـــل املراعـــى يف ذلـــك الـــسماع مـــن النـــيب 
  .)٥()"أقرأين النيب : (ويشري إىل ذلك قول كل من عمر وهشام يف حديث الباب

ني القـــراء، والـــذي ال وحقيقـــة األمـــر أن الـــشائع بـــ ":يقـــول الـــدكتور حـــسن عتـــرو      

  .)٦("خالف فيه لدى عامتهم أن القراءة توقيفية ال جمال فيها لالجتهاد والرأي

                                                           

  ).٤/٥٠٩(للبغوي " شرح السنة) "١(
  ).٤/٤٢٢(البن تيمية " الفتاوى الكربى) "٢(
  .)١/٣٢١( للزركشي بتصرف يسري" الربهان) "٣(
  ).١/٥١(البن اجلزري " النشر يف القراءات العشر) "٤(
  ).٩/٢٧(البن حجر العسقالين " فتح الباري) "٥(
  .٣١١للدكتور حسن عرت ص " السبعة ومنزلة القراءات منهااألحرف ) "٦(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٩

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

أحاديث إنزال القرآن على سـبعة أحـرف واضـحة الداللـة علـى أن القـراءة  ":ليقوو      
أقرأنيهـــا : (توقيفيـــة ال اجتهـــاد فيهـــا، لـــذلك أجـــاب الـــصحابة مـــن اعـــرتض علـــى قـــراء�م

ـــــــه ، وكـــــــان جـــــــواب الرســـــــول )رســـــــول اهللا  هكـــــــذا ( للمتخاصـــــــمني املرتافعـــــــني إلي

  .)١()"أنزلت

لقــد أثبــت حــديث عمــر بــن اخلطــاب  ":      ويقــول األســتاذ الــدكتور ناصــر القثــامي

وهشام بـن حكـيم أن مـصدر رخـصة األحـرف الـسبعة بأوجهـا املتعـددة هـو التلقـي املنـزل 
ازعني املختلفـني يف القــراءة مــن  لكــل مـن املتنــ، يـدل علــى ذلـك قولــه علـى رســولنا 

  .)٢("أقرأنيها رسول اهللا : ، وقول كل من املختلفني لصاحبه"هكذا أنزلت: "أصحابه

      وعلــى الــرغم مــن تــواطئ وتعاضــد أقــوال األئمــة يف إثبــات توقيفيــة احلــروف وإنزاهلــا 

غا�ـا ومـا ، فإن أقواهلم تتعاضد وتتفـق علـى أن العـرب كانـت تقـرأ القـرآن بلعلى النيب 

  .اعتادت عليه من اللهجات

إن املتقــــدمني مــــن الــــصحابة والتــــابعني قــــرؤوا  "):هـــــ٢٧٦:ت(      يقــــول ابــــن قتيبــــة 

ًبلغــا�م، وجــرو علــى عــادا�م، وخلــو أنفــسهم وســوم طبــائعهم، فكــان ذلــك جــائزا هلــم، 
  .)٣("ولقوم من القراء بعدهم، مأمونني على التنزيل، عارفني بالتأويل

ّإمنا كانت الـسبعة للنـاس يف احلـروف؛ لعجـزهم "): هـ٣٢١:ت(يقول الطحاوي    و   
ّعــن أخــذ القــرآن علــى غــري لغــا�م؛ أل�ــم كــانوا أميــني ال يكتــب إال القليــل مــنهم، فلمــا  ّ ّّ ّ

ّكان يـشق علـى كـل ذي لغـة أن يتحـول إىل غريهـا مـن اللغـات  ّ ّ ّ ولـو رام ذلـك مل يتهيـأ -ّ
ّلــه إال مبـــشقة عظيمـــة  ّوســـع هلـــم يف اخـــتالف األلفـــاظ، إذا كـــان املعـــىن متفقـــا، فكـــانوا  -ّ ّ

، فقـــدروا كــذلك حــىت كثـــر مــنهم مـــن يكتــب، وعـــادت لغــا�م إىل لـــسان رســول اهللا 
  .)٤("ّبذلك على حتفظ ألفاظه، فلم يسعهم حينئذ أن يقرءوا خبالفها

                                                           

  .٣١٤للدكتور حسن عرت ص " األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها) "١(
حبـث " القول العميم يف مسائل حديث عمر بن اخلطاب وهـشام بـن حكـيم رضـي اهللا عنهمـا) "٢(

  .٩٦لألستاذ الدكتور ناصر بن سعود القثامي ص
  .٣٤البن قتيبة ص " قرآنتأويل مشكل ال) "٣(
  .)١/٤٢" (تفسري القرطيب") ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٠

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

آن إال أن لـيس ألحـد أن يغـري معـىن يف القـر "):هـ٤٥٤:ت( اإلمام الرازي يقولو      
ًيكــون ذلــك مــن اهللا ســبحانه، فأمــا تغــاير لغــات القــرآن دون املعــاين فإنــه قــد كــان معلومــا 
ـــد األجـــالء مـــن الـــصحابة، أ�ـــا كانـــت مرخـــصة لألعـــرايب والبـــدوي ومـــن  عنـــدمها، أو عن

ــــصالة  ــــه ال ــــه علي شــــا�هما، ومــــن بعــــدت داره مــــن دار قــــريش، أن يقــــرؤوا بلغــــا�م، لقول
  .)١()"أقرئ كل قوم بلغتهمإين أمرت أن (والسالم 

أظهــر األقاويـل وأصــحها وأشـبهها بظــاهر  "):هـــ٥١٦:ت( اإلمــام البغـوي      ويقـول 

احلــديث أن املــراد مــن هــذه احلــروف اللغــات، وهــو أن يقــرأ كــل قــوم مــن العــرب بلغــتهم، 
وما جرت عليه عاد�م مـن اإلدغـام واإلظهـار واإلمالـة والتفخـيم واإلمشـام واإلمتـام واهلمـز 

  .)٢("والتليني وغري ذلك من وجوه اللغات إىل سبعة أوجه منها يف الكلمة الواحدة

ـــو شـــامة       و ـــشيوخ )هــــ٦٦٥:ت(يقـــول أب ـــزل القـــرآن أوال  ":ًنقـــال عـــن بعـــض ال ًن
بلسان قريش ومن جاورهم من العـرب الفـصحاء، مث أبـيح للعـرب أن يقـرؤوه بلغـا�م الـيت 

 يف األلفــاظ واإلعــراب، ومل يكلــف أحــد مــنهم جــرت عــاد�م باســتعماهلا علــى اخــتالفهم

االنتقــال مــن لغتــه إىل لغــة أخــرى للمــشقة، وملــا كــان فــيهم مــن احلميــة، ولطلــب تــسهيل 
فهم املراد، كل ذلك مع اتفاق املعىن، وعلـى هـذا يتنـزل اخـتالفهم يف القـراءة كمـا تقـدم، 

  .)٣(" كال منهموتصويب رسول اهللا 

فاختلفوا يف اآلية إذا قرئت بقراءتني على قـولني  "):ـه٧٩٤:ت(      ويقول الزركشي 

أحدمها أن اهللا تعـاىل قـال �مـا مجيعـا والثـاين أن اهللا تعـاىل قـال بقـراءة واحـدة إال أنـه أذن 

  ".أن يقرأ بقراءتني
 ، أليب الليــث الــسمرقندي"البــستان"وهــذا اخلــالف غريــب رأيتــه يف كتــاب : "      يقــول

 وهــو أنــه إن كــان لكــل قــراءة تفــسري يغــاير اآلخــر فقــد قــال ًوســطامث اختــاروا يف املــسألة ت

وإن } وال تقربــوهن حــىت يطهــرن{: وتــصري القــراءات مبنزلــة آيتــني مثــل قولــه، �مــا مجيعــا
 فإمنـــا ،نات بالنـــصب واجلـــرِنات واحملـــصَ واحملـــص،يـــوتِيوت والبُكـــان تفـــسريمها واحـــدا كـــالب

                                                           

  .٣٤٧-٣٤٦  صللرازي" معاين األحرف السبعة) "١(
  ).٤/٥٠٩(للبغوي " شرح السنة) "٢(
  .٩٥أليب شامة ص " املرشد الوجيز) "٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١١

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

إذا صـح أنـه : فإن قيـل، على ما تعود لسا�مقال بأحدمها وأجاز القراءة �ما لكل قبيلة 
  .)١("بلغة قريش: قال بأحدمها فبأي القراءتني قال؟ قيل

لكــن ثبــت عــن غــري واحــد مــن الــصحابة أنــه ": )هـــ٨٥٢:ت( ويقــول ابــن حجــر      

  .)٢("ًكان يقرأ باملرادف ولو مل يكن مسموعا له
علهــــم األحــــرف الــــسبعة علــــى لحــــظ جياملتقــــدمني فالنــــاظر املتأمــــل ألقــــوال األئمــــة       

 توسـعة علـيهم  فيـهلعربمما أذن لفجعلوه  كان اخلالف فيه من قبيل اللغات نوعني، نوع

 فحملـوا األمـر بيـان أو التنـوع أو التغـاير ال املرتادفـات أو كان من قبيـلونوع، دون توقيف
وهــذا هــو ، حيملــون كــال النــوعني علــى التنزيــلاليــوم ، بيــد أن املتــأخرين فيــه علــى التنزيــل

  .الفرق بني املتقدمني واملتأخرين

      ولعل املتأخرين معهم احلق يف استواء ما أثر عن الصحابة من قـراءات يف كونـه مـن 
  .إذ ال مسوغ للتفريق بينهمامجلة األحرف السبعة، 

 اإلمــام مــسألة اشــتمال األحــرف الــسبعة علــى اللغــات واخــتالف املعــاين      وقــد حقــق 

، وأقـــر أن مـــا ثبـــت مـــن األحـــرف الـــسبعة قـــد "معـــاين األحـــرف الـــسبعة"ه الـــرازي يف كتابـــ
: اشتمل على اللغات وغريها، وال يصح قصر األحرف السبعة على اللغـات فقـط، يقـول

َّفأما من محل األحرف الـسبعة علـى مـا قـدمنا يف الفـصل مـن جمـرد اللغـات، فإنـه مل يعـم " َ
خيــرج بــذلك شــطر حــروف االخــتالف ًبــذلك مجيــع مــا اختلــف فيــه يف القــرآن لفظــا، بــل 

فأمــا اســتدالله  علــى أ�ــا اللغــات فقــط، بــاخلرب املقيــد الــذي جــاء فيــه أ�ــا ... مــن تأويلــه 

هلم، وتعال، فقد حيتمل مـن املعـىن مـا ال مـستدل فيـه لـه معـه، وهـو أن يكـون حنـو : مثل

ا أن مــا جــاء مــن حنــو هلــم وتعــال وأســرع، أمثلــة لنــوع مــن األحــرف الــسبعة وبعــضها، كمــ
ًإن قلـت غفـورا رحيمـا، : (التقييد اآلخـر فيـه كـان ذلـك، وهـو قولـه عليـه الـصالة والـسالم ً

ًعليما حكيما، مسيعا بصريا، مامل ختتم عذابا برمحة ورمحة بعذاب ً ً ًفلما جـاء اخلـرب مقيـدا ) ًً
مــن بعــض الطــرق �ــذه األمثلــة، وكـــان فيهــا تغــاير املعــاين خبــالف اللغــات، دل علـــى أن 

  .)٣("ل وأسرع وحنوه مما كان لنوع من األحرف السبعة ال جلميعهاهلم وتعا

                                                           

  ).٣٢٧-١/٣٢٦(للزركشي " الربهان") ١(
  ).٩/٢٧(البن حجر العسقالين " فتح الباري) "٢(
  .٢٩٩-٢٩٨  صللرازي" حرف السبعةمعاين األ) "٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٢

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

مـــا جـــاء مـــن حنـــو هلـــم وتعـــال وأســـرع أمثلـــة لنـــوع مـــن األحـــرف الـــسبعة : "يقـــولو      
ًإن قلـت غفـورا : (وبعضها ال مجيعها، وهو قولـه عليـه الـصالة والـسالم يف معـىن األحـرف

ًرحيمــا، عليمــا حكيمــا، مسيعــا بــصريا، مــامل ختــت ً ً ً فلمــا جــاء ) ًم عــذابا برمحــة، ورمحــة بعــذابً

َّاخلــرب مقيــدا مــن بعــض الطــرق �ــذه األمثلــة، وكــان فيهــا تغــاير املعــاين، دل علــى أن هلــم  َّ ً
وتعــال وأســرع ممــا كــان لنــوع مــن األحــرف الــسبعة ال جلميعهــا، وإذا كــان كــذلك فقــد قــام 

  .)١("َّالدليل أن جمرد اللغات مل يعم األحرف السبعة

مجيـــع مـــا نقـــرؤه يف الوقـــت حـــىت املـــد والقـــصر، والـــروم واإلمشـــام، وغريهـــا، : "ولويقـــ      
  .)٢("داخلة يف األحرف السبعة املنزل عليها القرآن

اإلمام ابن عبـد الـرب علـى اقتـصار احلـروف مجاعة من أهل العلم فيما نقله واعرتض       

 اللغـات الخـتالف أنكر أكثر أهل العلم أن يكـون معـىن األحـرف: "على اللغات، يقول
  .)٣("عمر وهشام ولغتهما واحدة

ومــراده بــالقول إن اخــتالف األحــرف الــسبعة بــسبب اخــتالف : "ويقــول الــسيوطي      
اللغــات بــأن عمــر بــن اخلطــاب وهــشام بــن حكــيم كالمهــا قرشــي مــن لغــة واحــدة وقبيلــة 

 أن واحــدة، وقــد اختلفــت قراء�مــا، وحمــال أن ينكــر عمــر علــى هــشام لغتــه، فــدل علــى

  .)٤("املراد باألحرف السبعة غري اللغات

      وحقق املسألة كذلك مـن املتـأخرين علـي بـن مطـاوع مـن خـالل اخـتالف عمـر بـن 

األســلم للجميــع أن تعتــرب القــراءات املتــواترة هــي : "اخلطـاب مــع هــشام بــن حكــيم، يقــول
ن اخــتالف أن كــل مــا ورد مــ: امليــزان واحلكــم والعــدل الخــتالف األحــرف الــسبعة، مبعــىن

ًالقراءات ال بد له من أصـل ينبـين عليـه، ومل جنـد أصـال ينبـين عليـه اخـتالف القـراءات إال 
اخــــتالف األحــــرف الــــسبعة، فــــال مفــــر مــــن أن يــــشمل اخــــتالف األحــــرف الــــسبعة كــــل 
ًاخــتالف وردت بــه القــراءات املتــواترة، وإذا كــان اخــتالف القــراءات املتــواترة عامــا شــامال  ً

 اللهجــات، أو اخــتالف األســاليب علــى الــسواء تفــسري األحــرف الخــتالف اللغــات أي

                                                           

  .٣٠٠-٢٩٩للرازي باختصار ص " معاين األحرف السبعة") ١(
  .٣١٠  صللرازي" معاين األحرف السبعة) "٢(
  ).   ٩/٢٨(البن حجر " فتح الباري) "٣(
  ).١/١٧٠(للسيوطي " االتقان يف علوم القرآن") ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٣

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

الــسبعة مبــا يــشمل كــل الفــروع الــيت وردت �ــا القــراءات املتــواترة ، ومــا ذلــك إال بتفــسري 
األحرف السبعة بالقراءات الواردة يف كـل حـرف مـن حـروف القـرآن الكـرمي الـواردة بتلـك 

  .)١("القراءات

ف اللهجــات ال ينبغــي أن يكــون مــع اثنــني قبيلتهمــا وملــا كــان اخــتال: "      إىل أن قــال

واحدة، وهلجتهما واحدة، وأن مزية الرخصة تقتضي أن تتحد قراء�ما لـسورة الفرقـان يف 

كل كلمة يـرد عليهـا اخـتالف اللهجـات، فـال منـاص حينئـذ أن يكـون االخـتالف الـذي 
ب اخـــتالف وقــع بـــني أمــري املـــؤمنني عمــر بـــن اخلطــاب وهـــشام بــن حكـــيم مل يكــن بـــسب

اللهجات، وتعني لذلك أن يكون بسبب اختالف األساليب، ولو قرأ هـشام بـن حكـيم 

ًحرفــا واحــدا مــن ســورة الفرقــان علــى غــري هلجــة قــريش لــسارع أمــري املــؤمنني إىل هــشام بــن  ً
مل ينــزل القــرآن إال علــى هلجــة قــريش، وكانــت هــذه اجلملــة مــن ضــمن مــا : حكــيم بقولــه

بـــن اخلطـــاب علـــى هـــشام بـــن حكـــيم، ولقـــال ذلـــك عمـــر بـــن أنكـــره أمـــري املـــؤمنني عمـــر 

ً، علمــا بــأن أمــري املــؤمنني عمــر رضــي اهللا عنــه قــد رد علــى اخلطــاب مــع مــا قالــه النــيب 
) ليــــسجننه حــــىت حــــني(ًعبــــد اهللا بــــن مــــسعود �ــــذه اجلملــــة حــــني مســــع رجــــال يقــــرأ قولــــه 

قــرأك هكــذا؟ مــن أ: ًعينــا علــى لغــة هــذيل، فقــال لــه) حــىت(، فأبــدل حــاء ]٣٥: يوسـف[

أقـرئ : عبد اهللا بن مسعود، فكتب أمري املؤمنني عمـر إىل ابـن مـسعود يقـول: قال الرجل
النـاس بلغــة قــريش، فــإن القـرآن مل ينــزل بلغــة هــذيل، ومل ينقــل عـن أمــري املــؤمنني عمــر أنــه 

قــال هلــشام بــن حكــيم هــذه اجلملــة، لــذلك علمنــا أن هــشام بــن حكــيم مل ختتلــف قراءتــه 

 عــــن قــــراءة أمــــري املــــؤمنني عمــــر يف الكلمــــات الــــيت يــــرد عليهــــا اخــــتالف لــــسورة الفرقــــان
اللهجــات، ويتعــني حينئــذ أن يكــون اخلــالف الواقــع بــني أمــري املــؤمنني عمــر وهــشام بــن 

  .)٢("حكيم كان بسبب اختالف األساليب، ال اللغات أي اللهجات

                                                           

لعلي بن مطاوع آل عقيـل ص " من القرآناللؤلؤ واملرجان يف معىن ما أنزل على سبعة أحرف ) "١(
٢١١.  

لعلي بن مطاوع آل عقيـل ص " اللؤلؤ واملرجان يف معىن ما أنزل على سبعة أحرف من القرآن) "٢(
٢١٤-٢١٣.  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٤

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ان االخــتالف فـدل التحقيـق يف املــسألة علـى عـدم وجــود فـرق بـني األحــرف الـيت كـ      
فيها من قبيل اللغات أو غريه، مما يعين أنه ال جيوز الفصل يف أحكامها، فإن أقـر التنزيـل 

  .يف أحدمها عم النوع اآلخر، وإن أقر عدم اإلنزال يف أحدمها عم كذلك النوع اآلخر

  

  :سوق شواهد االستدالل على عدم إنزال الحروف:  الثانيالمبحث

 .الحكمة من تشريع اإلذن في القراءة على سبعة أحرف: ولالمطلب األ

      لقد تقـرر عنـد األئمـة أن التيـسري علـى األمـة ورفـع احلـرج عنهـا يف تـالوة كتـاب ر�ـا 

  .كان أحد املقاصد الشرعية السامية يف اإلذن بقراءة القرآن على سبعة أحرف

لــى هــذه الــسبعة أحــرف، ومــا وأمــا وجــه إنــزال القــرآن ع: "      يقــول أبــو عمــرو الــداين

الذي أراد تبارك امسه بذلك، فإنه إمنا أنزل علينا توسعة من اهللا تعاىل على عبـاده، ورمحـة 
  .)١("َّ إياه هلمًالهم، وختفيفا عنهم عند سؤال النيب 

فأمــا ســبب وروده علــى ســبعة أحــرف فللتخفيــف علــى هــذه : "      ويقــول ابــن اجلــزري
ًا، والتهـوين عليهـا شـرفا هلـا، وتوسـعة ورمحـة وخـصوصية لفـضلها، األمة، وإرادة التيسري �

  .)٢("وإجابة لقصد نبيها أفضل اخللق، وحبيب احلق

      فعلم من ذلك املقصد األساس والغايـة العظمـى مـن التوسـعة علـى األمـة يف القـراءة 

عهـم يف على سبعة أحرف، هو التيسري ورفع احلرج عن األمة يف قـراءة القـرآن، والتوسـع م

  .لفظ حروفه، وقد نوه �ذه احلكمة أئمة كثريون

ً      فــإن تقــرر هــذا املقــصد الــشرعي الـــسامي مــن حكمــة التــشريع كــان عونـــا يف إدراك 
  .معىن القراءة على سبعة أحرف اليت حار يف مسائلها املتقدمون واملتأخرون

تــه ال يــنص علــى فــإن احلــديث مبختلــف روايا: "      يقــول الــدكتور غــامن قــدوري احلمــد

ومع ذلك فإن فهم معىن احلديث ميكن أن يتأتى مـن حماولـة ... شيء من هذه احلروف 

                                                           

  ).١/١٠٧(للداين " جامع البيان يف القراءات السبع) "١(
  ).١/٢٢(البن اجلزري " النشر يف القراءات العشر) "٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٥

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

فهــم الظــروف الــيت البــسته، وقــد ســار يف هــذا االجتــاه بعــض علمــاء الــسلف حــني فهمــوا 
  .)١("احلديث على أنه تيسري على األمة يف قراءة القرآن

: ذن يف القــــراءة علــــى ســــبعة أحــــرف      ويــــصور ابــــن قتيبــــة الظــــروف الــــيت البــــست اإل
  :أن أمره بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عاد�م: فكان من تيسريه"

ٍحـــىت حـــني(يريـــد » ّعـــىت حـــني«ّفاهلـــذيل يقـــرأ  ِ َّ ، ألنـــه هكـــذا يلفـــظ �ـــا ]٥٤: املؤمنـــون) [َ

  .ويستعملها
ٌتــسود وجــوه(و) ِتعلــم(، و)ِتعلمــون: (ّواألســدي يقــرأ ُ ُ ُّْ َ

ْإمل أعهــد (، و]١٠٦:آل عمــران) [ِ َ ْ َ َْ
ْإليكم ُ   ].٦٠:يس) [َِْ

ّوالتميمي يهمز، والقرشي ال يهمز ّ ّ.  
ْوإذا قيــل هلــم(واآلخــر يقــرأ  َُ َ

ِ ِ
ُوغــيض المــاء(، ]١١: البقــرة) [َ ْ َ

ِ
بإمشــام الــضم ] ٤٤: هــود) [َ

َِْهذه بضاعتنا ردت إلينا(مع الكسر، و ْ َُّ َُ ِ ِ مـا (بإمشـام الكـسر مـع الـضم، و] ٦٥: يوسف) [ِ

َلــــك  بإمشــــام الــــضم مــــع اإلدغــــام، وهــــذا مــــا ال يطــــوع بــــه كــــل ] ١١: يوســــف) [َََّْال تأمنــــاَ
  .)٢("لسان

      فــــــذلك دال علــــــى أن معــــــىن اإلذن يف القــــــراءة علــــــى ســــــبعة أحــــــرف منــــــصرف إىل 

الـــسماح للقبائـــل العربيـــة بقـــراءة القـــرآن كـــل حـــسب لغتـــه وهلجتـــه، دون أن يكـــون ذلـــك 
  .بتوقيف عن النيب 

وهــؤالء لــو أخــذوا مبــا خيــالف عــاد�م لتعــسر ذلــك : " حــامت السجــستاين      يقــول أبــو

ًليكون ذلـك دلـيال علـى ... عليهم، فيسر اهللا بلطفه ليقرأ كل فريق منهم مبا هو عادته 
أن ما يجري ذلك المجرى ممـا يخـرج إليـه الغـالط لـيس فيـه إثـم وال حـرج، وذلـك 

 تخــالف ظــاهر الــتالوة لــم مــا يجــري مجــراه فمــا تجــر إليــه طبــاع مــن نــشأ علــى لغــة

  .)٣("تلزمه فيه الئمة
 والعـرب متنـاءون يف وإن اهللا تبارك وتعاىل بعث نبيـه : "      ويقول القاسم بن ثابت

احملــال واملقامـــات، متبـــاينون يف كثـــري مـــن األلفـــاظ واللغــات، ولكـــل عمـــارة لغـــة دلـــت �ـــا 

ي واألعـرايب القـح، ومـن ألسنتهم، وفحوى قد جـرت عليهـا عـاد�م، وفـيهم الكبـري العاسـ
                                                           

  .١١٨للدكتور غامن قدوري احلمد باختصار ص " سة لغوية تارخييةرسم املصحف درا) "١(
  .٣٩البن قتيبة ص " تأويل مشكل القرآن) "٢(
  . ٢٣٥للدكتور حسن عرت ص " األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها"منقول من ) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٦

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ًلـو رام ففـي عادتــه ومحـل لــسانه علـى غــري ذريتـه تكلــف منـه محــال ثقـيال، وعــاجل منـه عبئــا 
شـــــديدا، مث مل يكـــــسر غربـــــه ومل ميلـــــك اســـــتمراره إال بعـــــد التمـــــرين الـــــشديد، واملـــــساجلة 

عــنهم تبــارك وتعــاىل هــذه احملنــة، وأبــاح هلــم القــراءة علــى لغــا�م، ومحــل  الطويلــة، فأســقط

  .)١("حروفه، على عادا�م
رخــص لقــوم أن يقــرؤوا بلغــا�م وإن خــالفوا لغــة التنزيــل هــو رخــصة : "      ويقــول الــرازي

ضــرورة، وذلــك ألن العــرب كانــت أمــة أميــة، وقــد كــان يــدخل يف اإلســالم مــن طعــن يف 

السن من املشايخ والعجائز، فلو أخذوا على بتأدية القراءة علـى لغـة التنزيـل، لعجـز كثـري 
مــنهم عــن أخــذه مجلــة، إن شــئت مــن جهــة حتــول الطبــاع، وإن شــئت ملــا يف القــرآن مــن 

كثـــرة التـــشابه يف الكلـــم واإلعـــراب والتكـــرار، فـــرخص هلـــم أن يقـــرؤوه بلغـــا�م بعـــد أن ال 

خيرجــوا عـــن معـــىن التنزيـــل مجلـــة، وأن يقيمـــوا علـــى مـــا مـــضى مـــن الـــصفات بعـــضها مقـــام 
تنقـل مــن موضـع إىل آخـر، دون تغيـري حكــم بعـض، فكـان ذلـك هلــم توسـع يف القـرآن، و

وال إحداث صفة ليست يف القرآن، وإن كان يف موضع غري مـا يتلونـه، وال اإلتيـان مبعـىن 

  .)٢("معدوم يف مجلته

 وإىل       فاقتــضت حــال العــرب األميــني اإلذن هلــم يف قــراءة القــرآن بلغــا�م وهلجــا�م،

ُهذه املنة يـؤول قول احلق   ].١٧:القمر) [ القرآن للذكر فهل من مدكرولقد يسرنا: (ََُّ

 ال حيقـق التيـسري )٣(      وعليه فإن قصر األحرف على سبع مـن لغـات العـرب املـشهورة

، فــدل علــى بطــالن قــول مــن ذهــب إليــه، إذ ال وجــه للتيــسري علــى يــةقبائــل العربالجلميــع 
  .قوم دون قوم

                                                           

  .١٢٨-١٢٧ص أليب شامة  "املرشد الوجيز) "١(
  .٣٨٨  صللرازي" معاين األحرف السبعة) "٢(
إن : "ذهــب اإلمــام ابــن اجلــوزي إىل أن املــراد بــاألحرف ســبع لغــات مــن لغــات العــرب إذ يقــول) ٣(

تبـــع قـــول ثعلـــب وابـــن جريـــر، واإلمـــام أبـــو بكـــر ". املـــراد باحلـــديث أنـــزل القـــرآن علـــى ســـبع لغـــات
ّاآلجري   .٢١٤انظر فنون األفنان يف عيون علوم القرآن ص . ُ

لغة قريش وهـذيل ومتـيم واألزد وربيعـة وهـوازن وسـعد بـن نزل ب: "من ذلك قول أيب حامت السجستاين
  .٩٤ص " املرشد الوجيز". "بكر

ُولــيس املــراد أن كــل كلمــة تقــرأ علــى ســبع لغــات، بــل اللغــات الــسبع مفرقــة فيــه، : "وقــال أبــو عبيــد
= ... فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغـة هـوازن، وبعـضه بلغـة الـيمن، وغـريهم 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٧

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ن يقــرأ بغــري لــسان قــريش توســعة هــذا هــو احلــق، ألنــه إمنــا أبــيح أ: "      يقــول أبــو شــامة
علــــى العــــرب، فــــال ينبغـــــي أن يوســــع علــــى قــــوم دون قـــــوم، فــــال يكلــــف أحــــد إال قـــــدر 

فمن كانت لغتـه اإلمالـة، أو ختفيـف اهلمـز، أو اإلدغـام، أو ضـم مـيم اجلمـع، استطاعته، 

أو صلة هاء الكنايـة، أو حنـو ذلـك فكيـف يكلـف غـريه؟ وكـذا كـل مـن كـان مـن لغتـه أن 
  .)١(" اليت كاجليم، واجليم اليت كالكاف، وحنو ذلكينطق بالشني

 التهـــوين       وعلــى الـــرغم مـــن أن اخـــتالف اللغـــات كـــان الـــسبب وراء ســـؤال النـــيب 

ًعلى األمة، إال أن قسما كبريا من االختالف بني احل  اليت كـان عليهـا الـصدر األول روفً
ـــــة"، هجـــــاتغـــــري متعلـــــق بالل ـــــصريف كـــــاخلرب واالســـــتخبار، واخـــــتالف أبني  األمســـــاء، وت

األفعال، واختالف إسناد الفاعلني واملفعولني، ووجوه اإلعراب، وتناوب األدوات وتغـاير 

وأن اخـتالف اللغـات واللهجـات ، )٢("املخاطبات، واإلثبات واحلذف، والتقدمي والتأخري
هــو األقــل علــى الــرغم مــن أمهيتــه وأصــالته وعمدتــه يف البــاب، إذ هــو الــركن "يف القـراءات 

  .)٣("ألعظم من اإلذن بقراءة القرآن على سبعة أحرفا

      فـــدل علـــى أن اإلذن يف القـــراءة علـــى ســـبعة أحـــرف أوســـع وأعـــم وأمشـــل مـــن جمـــرد 

  .القراءة باللغات، أو أن يقتصر اإلذن عليها

ولـــو كـــان اخـــتالف اللهجـــات هـــو املقـــصود بـــاألحرف : "      يقـــول علـــي بـــن مطـــاوع

  .)٤(" تعاىل مل يكن اختالف األساليب من األحرف السبعةالسبعة املنزلة من عند اهللا

      وال شك أن اخـتالف األسـاليب يف التعبـري عـن املعـىن شـيء ال يـشق علـى العـرب، 

  .ألن ذلك من سننها وجماريها يف الكالم

                                                                                                                                           

البــن اجلــزري " النـشر يف القــراءات العـشر". "ً أسـعد بــه مـن بعــض، وأكثـر نــصيباوبعـض اللغــات=
  ).١/١٦٩(للسيوطي " اإلتقان يف علوم القرآن"، و)١/٢٤(

  .٩٧  صأليب شامة" املرشد الوجيز) "١(
  .٣٩٢ صباختصار  للرازي" معاين األحرف السبعة) "٢(
  .١٥عبد الشكور ص حبث لألستاذ الدكتور سامي " الدراية يف القراءات) "٣(
 ص لعلي بن مطاوع آل عقيل " للؤلؤ واملرجان يف معىن ما أنزل على سبعة أحرف من القرآنا) "٤(

١٥٨.  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٨

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

نـــوع مـــن : ... وأمـــا القـــسم الثـــاين: "      يقـــول األســـتاذ الـــدكتور ســـامي عبـــد الـــشكور
  ..لى العرب االتيان مبثله، فهو من سنن العرب وجماريها يف الكالم القراءات ال يشق ع

التقـــــدمي والتـــــأخري، واحلمـــــل علـــــى اللفـــــظ واملعـــــىن للمجـــــاورة، : مـــــن ســـــنن العـــــربو      
والرجــوع مــن املخاطبــة إىل الكنايــة، ومــن الكنايــة إىل املخاطبــة، واجلمــع يــراد بــه الواحــد، 

 بلفــظ املاضــي وهــو مــستقبل، وبلفــظ املــستقبل وأمــر الواحــد بلفــظ اإلثنــني، والفعــل يــأيت

وهــو ماضــي، وتــذكري املؤنــث، وتأنيــث املــذكر يف اجلمــع واحلــذف، واإلثبــات يف احلــروف 
  .حلفظ التوازن، وإضافة الشيء لصفته، واحلذف واالختصار، وااللتفات، إىل غري ذلك

عــل ذلــك،       وكــل ذلــك قــد جــاءت القــراءات بــه، فــال يعقــل أن العــرب يــشق عليهــا ف
 مــن ربــه التهــوين علــى أمتــه يف شــيء هــني ميــسور ال وال يعقــل أن يطلــب رســول اهللا 

  .)١("يشق عليهم، فهذا خمالف لنص احلديث، وخمالف للعقل

إن الغـــرض مــــن األحـــرف الــــسبعة إمنـــا هــــو رفـــع احلــــرج : "      ويقـــول حممــــد أبـــو شــــهبة

غـري ظـاهرة يف إبـدال الفعـل املبـين واملـشقة عـن األمـة، والتيـسري والتـسهيل عليهـا، واملـشقة 

للمعلـوم بالفعـل املبــين للمجهـول، وال يف إبــدال فتحـة بـضمة، أو حــرف بـآخر، أو تقــدمي 
كلمـــة أو تأخريهـــا، أو زيـــادة كلمـــة أو نقـــصا�ا، فـــإن القـــراءة بأحـــدمها دون األخـــرى ال 

ل مـرارا،  منها املعافاة، وأن أمه ال تطيـق ذلـك، ويراجـع جربيـتوجد مشقة يسأل النيب 

  .)٢("ويطلب التيسري

      فلما كانت هذه الوجوه ال تعسر على العرب، وال حتتاج إىل مراس وتعلـيم، فيخـرج 

  .التيسري حينها خمرج التسامح معهم يف حفظ حرفه املنزل وضبطه على وجهه املسموع

ًكـــان هـــذا ســـائغا قبـــل مجـــع الـــصحابة املـــصحف تـــسهيال علـــى : "      يقـــول أبـــو شـــامة ً
مــة حفظــه، ألنــه نــزل علــى قــوم مل يعتــادوا الــدرس والتكــرار وحفــظ الــشيء بلفظــه، بــل األ

  .)٣("هم قوم عرب فصحاء يعربون عما يسمعون باللفظ الفصيح

                                                           

  .١٥حبث لألستاذ الدكتور سامي عبد الشكور ص " الدراية يف القراءات) "١(
 ص ، أرشــيف ملتقــى أهــل التفــسري، باملكتبــة الــشاملة"كتــاب يف األحــرف الــسبعة"منقــول مــن ) ٢(

١٣٠٤٨   
  .٨٩أليب شامة ص " املرشد الوجيز ")٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٩

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

"  أمــورتــتلخص حكمــة نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف يف: "      ويقــول منــاع القطــان
مـنهم لـسان، وال عهـد هلـم تيسري القراءة واحلفظ على قوم أميني لكل قبيل : "وذكر منها

ــــشرائع، فــــضال عــــن أن يكــــون ذلــــك ممــــا ألفــــوه، وهــــذه احلكمــــة نــــصت عليهــــا  ّحبفــــظ ال
  .)١("األحاديث

إن احلكمـة اإلهليـة اقتـضت أن تكـون العالقـة بـني : "      ويقول الدكتور صربي األشوح

 النطــق ًالــوحي اإلهلــي والواقــع متمــثال يف تعــدد اللهجــات، وحمدوديــة القــدرات البــشرية يف

والتــذكر مــن جهــة، واخــتالف النــاس يف التــذوق وامليــول مــن جهــة أخــرى عالقــة تكامــل 
  .)٢("ومشاركة، ال أن تكون عالقة فرض وإمالء وإلزام وإجبار

      إن التيـــسري علـــى العـــرب األميـــني عـــم حفـــظ القـــرآن، إذ أســـقط اهللا عـــنهم وجـــوب 
، نهم من قراءتـه لتـصح مـنهم الـصالةاستظهار لفظه املنزل وإتقانه، وإمنا كان ذلك لتمكي

  .فأكرم اهللا نبيه بأوسع أبواب التيسري

ويؤكد هذا املعىن اختالف عمر بن اخلطاب مع هشام بـن حكـيم إذ هـم مـن أبنـاء       

  .ومع ذلك تنازعوا وترافعوا إىل الرسول اللغة الواحدة، 

علـى اللغـات؛ إذ قـد وهـذا أوىل مـن محـل مجيـع األحـرف الـسبعة : "      يقول أبـو شـامة

اختلفـــت قـــراءة عمـــر بـــن اخلطـــاب وهـــشام بـــن حكـــيم رضـــي اهللا عنهمـــا وكالمهـــا قرشـــي 

  .)٣("مكي، لغتهما واحدة
ً اإلذن يف القــراءة علــى ســبعة أحــرف شــرع تيــسريا علــى األمــة، ورفعــا ثبــت أن      فــإذا  ً

حــرف األيف لغتــه واســتظهار حرفــه املنــزل، فكيــف يكــون التيــسري إن كانــت عنهــا للحــرج 

  !منزلة

وهـــذه األحاديــث الـــصحاح الـــيت ذكرنــا باألســـانيد الثابتـــة : "يقــول قاســـم بــن ثابـــت      

املتــصلة تــضيق عــن كثــري مــن الوجــوه الــيت وجههــا عليهــا مــن زعــم أن األحــرف يف صــورة 
  والزيــادة والنقــصان؛ ألن الرخــصة كانــت مــن رســول اهللا ،الكتبــة ويف التقــدمي والتــأخري

                                                           

  .١٠٣ملناع القطان ص " نزول القرآن على سبعة أحرف) "١(
  . ٢٣باختصار ص لصربي األشوح " إعجاز القراءات القرآنية) "٢(
  .١٢٧أليب شامة ص " املرشد الوجيز ")٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٠

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

 يومئــــذ كتــــاب يعتربونــــه، وال رســــم يتعارفونــــه، وال يقــــف أكثــــرهم مــــن والعــــرب لــــيس هلــــم
احلروف على كتبه، وال يرجعون منها إىل صورة، وإمنا كـانوا يعرفـون األلفـاظ جبرسـها، أي 

بــــصو�ا، وجيــــدو�ا مبخارجهــــا، ومل يــــدخل علــــيهم يومئــــذ مــــن اتفــــاق احلــــروف مــــا دخــــل 

م ال يعلـم بـني الـزاي والـسني سـببا، بعدهم على الكتبـني مـن اشـتباه الـصور، وكـان أكثـره
  .)١("وال بني الصاد والضاد نسبا

 فيــه تكليــف مبزيـد مــن الــشغل إنزال احلــروف علــى الرسـول القــول بـ      وال شـك أن 

  .حقق معه التيسري كذلكتيف حفظ القرآن وضبطه وتبليغه، وهو أمر ال ي

 علــى ســبعة أحــرف جــاء إن إنــزال القــرآن: وقــد يقــال: "      يقــول الــدكتور حــسن عــرت

بوجــوه وقــراءات متعـــددة للقــرآن الكــرمي، وال خيفـــى مــا حيتــاج ذلـــك إىل مزيــد اشــتغال بـــه 
حلفـــظ قراءاتـــه ومعرفـــة وجوهـــه، فكيـــف يكـــون يف األحـــرف الـــسبعة �ـــوين وتيـــسري علـــى 

  ؟)٢(العرب يف تالوة القرآن الكرمي

بــأن القــرآن : لــكوجنيــب علــى ذ: "      وأجــاب الــدكتور حــسن عــرت علــى طرحــه، يقــول

نزل على لغا�م ليقرؤوه بالوجه الذي يطوع له لسا�م، وتنـسجم معـه سـليقتهم، وبـذلك 

حيفظ كـل مـنهم الوجـه الـذي ميكنـه أن يتعلمـه ويقـرأ بـه، فمـن متـام التيـسري وكمالـه أنـه مل 
  .)٣("ينزل األمر بوجوب استيعاب األحرف السبعة، بل جيزئ املرء الواحد منها

، "إن هــذا القــرآن أنــزل علــى ســبعة أحــرف فــاقرؤوا مــا تيــسر منــه: "دل بقولــه      مث اســت
إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتـك القـرآن علـى سـبعة أحـرف، فأميـا : "وقول جربيل عليه السالم

  ". حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا

 يف وجــوه غــري ملزمــة ختــضع الختيــار القــارئ، فإ�ــا واحلــال ًا حمــصوره      وإن كــان جوابــ

ذه البـــد أن تنقــل خللـــف األمــة، حـــىت يتخــري مـــن وجوههــا اخللـــف كمــا ختـــري الـــسلف، هــ

وهذا يكلـف األمـة النقـل واحلفـظ، ومل يـرد �ـا النقـل املعـول عليـه يف الـنص علـى احلـروف 
ًحرفا حرفا ً.  

                                                           

  .٨٩أليب شامة ص " املرشد الوجيز") ١(
  . ٢١٩للدكتور حسن عرت ص " لقراءات منهااألحرف السبعة ومنزلة ا) "٢(
  . ٢١٩للدكتور حسن عرت ص " األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها) "٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢١

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

 وليـست لو كانت مجيع القراءات إقراء من النيب : "     يقول الدكتور صربي األشوح
ًإقرارا منه، فأين يذهب إذن معىن الرخصة والتيسري والتوسـعة، إن هـذه القـراءات املتعـددة 
ًســـتكون تعـــسريا، أي املهمتـــني أســـهل نقـــل وحفـــظ القـــرآن بقـــراءة واحـــدة، أم بعـــشرات 

 قــد قـــرأ وهــل يعقـــل أن يطلــب مـــن أي عقــل بــشري أن يـــؤمن بــأن النـــيب ! القــراءات؟
  .)١("خلضم اهلائل من القراءاتبنفسه كل هذا ا

، )هـون علـى أمـيت(ما أبعـد هـذا علـى : "      ويقول الشيخ صاحل بن سليمان الراجحي
وهــل العــسر واملــشقة إال هــذا، ألن معــىن ذلــك أن القــارئ عليــه أن حيفــظ األحــرف كلهــا 

ـــار منهـــا مـــا يـــسهل علـــى لـــسانه، فتحولـــت الرخـــصة إىل ضـــيق وعـــسرة وآصـــار  حـــىت خيت

 .وأغالل

إن فهــــم كثــــري مــــن مــــسائل األحــــرف الــــسبعة مــــرتبط ارتبــــاط وثيــــق مبــــسألة التيــــسري       

والتهــــوين، ومــــىت غفــــل الباحــــث عــــن هــــذه احلقيقــــة حــــصل عنــــده اخللــــل يف التــــصورات 
  .)٢("واألحكام وتعارضت عنده أمور كثرية يف هذه املسائل

  

  

  . منهج المفاضلة في الجمع العثماني: المطلب الثاني

     التفضيل واملفاضلة من سنن اهللا الكونية واالجتماعية الـسائرة يف اخللـق، وهـو شـأن  

ٌهللا، وفــضل حمــض يــنعم بــه علــى مــن يــشاء مــن عبــاده، ال ســبيل ألحــد إليــه إال كــرم اهللا، 
  ].٧٣:آل عمران) [قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء(

يــه الــسالم علــى املالئكــة الكــرام، تفــضيل جربيــل عل:       ومــن صــور التفاضــل يف اخللــق
 وكتابـــه وأمتـــه علـــى األنبيـــاء والرســـل، والكتـــب، ومجـــوع األمـــم، وتفـــضيل النـــيب حممـــد 

وفضلت قريش على القبائل العربية ملا نزل القرآن بلسا�م
َّ

.  

                                                           

  . ٢٥ص لصربي األشوح " إعجاز القراءات القرآنية) "١(
هل القراءات القرآنية : "بعنوان" ملتقى أهل احلديث"مقال مطروح على الشبكة العنكبوتية، يف ) ٢(

  .للشيخ صاحل بن سليمان الراجحي" جربيل، حبث، ونقل، وعقلكلها نزل �ا 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٢

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ـــــات  ـــــك يف ســـــائر املخلوق ـــــل ذل ) ورفعنـــــا بعـــــضهم فـــــوق بعـــــض درجـــــات(      وقـــــل مث
ُّونفـــضل بعـــضها علـــى بعـــض يف : (ُ، حـــىت مـــا تنبـــت األرض قـــال اهللا فيـــه]٣٢:الزخـــرف[

  ].٤:الرعد) [األكل

ــــة عــــن  ــــة املطــــردة، والغفل ــــسنة اإلهليــــة الكوني      وبــــسبب املغالطــــة يف االحاطــــة �ــــذه ال

جريا�ــا عــادة يف أعــراف النــاس عنــد تنــوع اخليــارات واحلــرية يف االختيــار، فهــم قــوم مجــع 

ٌألمــة علــى حــرف واحــد نــسخ لغــريه مــن احلــروف الكائنــة حبــديث عثمــان رضــي اهللا عنــه ا
ًاإلذن، مث ملــا رأوا منـــه احلـــرص علـــى موافقـــة احلــرف للعرضـــة األخـــرية عـــدوا ذلـــك مـــستندا  ُّ

َّ َّ
َّودليال للنسخ ً

)١(      .  

                                                           

فجمعهــم عثمــان علــى رســم فأســقطوا مــا فهمــوا نــسخه بالعرضــة : "يقــول أبــو شــامةمــن ذلــك ) ١(
باختصار أليب شامة " املرشد الوجيز "".األخرية، ورمسوا ما سوى ذلك من القراءات اليت مل تنسخ

  . ١١٣ص 
ا وجـدنا هـذه احلـروف صـحيحة، ومل جنـدها يف املـصاحف، علمنـا أ�ـا أننـا كمـ: "      ويقول الـرازي

  ".منسوخة، بدليل خروجها عن اإلمام
، وقـــراءة ابـــن )والـــذكر واألنثـــى(قـــراءة عبـــداهللا بـــن مـــسعود وأيب الـــدرداء : "      ويقـــول ابـــن اجلـــزري

، وحنو ذلك ً)وأما الغالم فكان كافرا* ًوكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصبا : (عباس
أكثر العلماء على عدم اجلـواز، ألن هـذه القـراءات مل تثبـت متـواترة ... مما ثبت بروايات الثقات 

" النــشر يف القــراءات العــشر" ".، وإن ثبتــت بالنقــل فإ�ــا منــسوخة بالعرضــة األخــريةعــن النــيب 
  ).١/١٤(البن اجلزري 

كانـت تقـرأ بأوجـه القـراءات املختلفـة إىل زمـن عثمـان رضـي       وهو خطأ جسيم، ذلـك أن األمـة 
َّاهللا عنه وإال ملا حصل اخلالف، ولو كان مثت نسخ للحروف لبادروا إليه زمن الصديق على أبعد 

َّوقـــت وأقـــصى تقـــدير، وملـــا انتظـــروا خـــالف األمـــة واختـــصامها الـــذي عـــم املعمـــورة ومنهـــا مكـــان 
 املنسوخ من اآليات منذ الزمن األول حىت عـدنا مـا نعـرف اخلالفة، وجلرى استبعادها كما استبعد

  . =فمنها إال النزر القليل، واعلم أنه فرع خرج من جحر ادعاء التنزيل يف احلرو
أسفرت " القراءة على سبعة أحرف بني اإلحكام النسخاإلذن يف حديث "للباحثة دراسة بعنوان و= 

  .عن عدم جريان النسخ يف حروف القرآن



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٣

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ُ      ويــــشهد لعثمـــــان رضـــــي اهللا عنــــه قـــــصد املفاضـــــلة يف احلــــروف مـــــا جـــــاء يف كتـــــاب  ْ َ
اود أنه رضي اهللا عنه قبل استكتاب مصاحف األمـصار، قـام يف البن أيب د" املصاحف"

  ؟)١("أي الناس أعرب"؟ "أي الناس أكتب: "ًالناس مناديا

  مهمـة النـسخ رجـل تـشبه لغتـه لغـة رسـول اهللا يـه      وجاء عنه أنه كان ممـن أوكـل إل
ُّ، فأي احتياط لكتاب اهللا كان أجل مما فعل عثمان رض)٢(   .ي اهللا عنهُّ

:       وال نزاع يف أن الذي رآه عثمان رضي اهللا عنه من احلكمة والفطنـة مبكـان، ولكـن

  ما حقيقة احلرف الذي مجع عليه األمة، وما وجه تفضيله؟

أن مـنهج عثمـان يف إعمـال مبـدأ املفاضـلة مل يكـن مبـستور عـن :       ال عجب إن قيـل

ِّرآن وسـببه ظـاهر بـني، فثبـت مـن غـري طريـق األمة، كمـا أن وجـه التفـضيل يف حـروف القـ
:  يف كلمـةَّحادثة تنازع الكتـاب مـن قـريش مـع زيـد بـن ثابـت كاتـب وحـي رسـول اهللا 

ــــابوت( ــــد؟ أم بالتــــاء لغــــة القرشــــيني الثالثــــة؟ و)الت ــــب باهلــــاء كمــــا أراد زي ملــــا كــــان ، أتكت

قـريش، وألـزمهم �ـا كقاعـدة عنـد االحتكام لعثمان رضي اهللا عنه، قضى أن تكتب بلغـة 

  .)٣("إمنا نزل القرآن بلغتهم"عن األمة االختالف، وكشف بتعليله الغمة 

الفــرق بــني مجــع أيب بكــر وبــني مجــع عثمــان، أن مجــع أيب بكــر ":      يقــول ابــن التــني 

ًكان خلشية أن يذهب من القـرآن شـيء بـذهاب محلتـه، ألنـه مل يكـن جمموعـا يف موضـع 
، ومجـــع ً يف صــحائف مرتبــا آليــات ســورة علــى مــا وقفهــم عليــه النــيب واحــد، فجمعــه

عثمان كان ملا كثر االخـتالف يف وجـوه القـرآن حـني قـرءوه بلغـا�م علـى اتـساع اللغـات، 

فــأدى ذلــك ببعــضهم إىل ختطئــة بعــض، فخــشي مــن تفــاقم األمــر يف ذلــك، فنــسخ تلــك 
ما سيأيت يف بـاب تـأليف القـرآن، واقتـصر مـن ًالصحف يف مصحف واحد مرتبا لسورة ك

ًسائر اللغات على لغة قريش، حمتجا بأنه نـزل بلغـتهم، وإن كـان قـد وسـع يف قراءتـه بلغـة 
ًغـريهم رفعـا للحــرج واملـشقة يف ابتــداء األمـر، فــرأى أن احلاجـة إىل ذلــك انتهـت، فاقتــصر 

  .)٤("على لغة واحدة، وكانت لغة قريش
                                                           

  .  ٥٩أليب شامة ص" املرشد الوجيز"، و١٠٠البن أيب داود ص" صاحفامل) "١(
  ). ٩/١٩(البن حجر " فتح الباري"، و٦٥أليب شامة ص" املرشد الوجيز) "٢(
  ).٩/٢٠(البن حجر " فتح الباري"، و٨٨البن أيب داود ص" املصاحف) "٣(
  ).٩/٢١(البن حجر " فتح الباري) "٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٤

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

إن القرآن أنـزل بلـسان قـريش، : ومعىن قول عثمان رضي اهللا عنه":       يقول أبو شامة
هـذا هـو ... نزل يف االبتداء بلسا�م، مث أبيح بعد ذلك أن يقرأ بسبعة أحـرف : ... أي

  .)١("احلق، ألنه إمنا أبيح أن يقرأ بغري لسان قريش توسعة على العرب

 علــى حــرف واحــد رأى فلمــا مجــع عثمــان رضــي اهللا عنــه النــاس: "     ويقــول ابــن حجــر

ًأن احلرف الذي نزل القـرآن أوال بلـسانه أوىل األحـرف، فحمـل النـاس عليـه لكونـه لـسان 
  . )٢("، وملا له من األولوية املذكورةالنيب 

      فكـــان وجـــه التفـــضيل مـــن جهـــة إنزالـــه علـــى رســـولنا الكـــرمي بواســـطة جربيـــل عليـــه 

لو قدر نـزول غـريه مـن احلـروف مـا جـاز  و ومل يتنزل غريه، السالم زمن البعثة إىل موته
ًأن يكون هذا احلرف فاضال، وما جاز يف غريه أن يكـون مفـضوال، ومـا جـاز يف أحـدمها  ً
َّأن يبقـــى، ويف اآلخـــر أن يهـــدر وحيـــرق ويلغـــى الســـتوائهم يف صـــفة النـــزول، ومـــن شـــرط 

  .وية يف النوع، املتفاوتة يف الصفاتاملفاضلة أن جترى يف األجناس املتسا
ًفلمـا هـاجر أولئـك أيـضا، وكثـروا، وعنـوا بالـشريعة، "): هــ٤٥٤:ت(يقول الـرازي       

ًوارتفعت األمية عن كثري منهم بتعلمهم الكتاب واحلكمة والكتابـة، محلـوا أيـضا يف قـراءة 
 مـــن نـــزل القـــرآن علـــى أفـــصح اللغـــات، وأوضـــحها مـــن لغـــة قـــريش ولفظـــه املعجـــز، ولغـــة

  .)٣("القرآن بلغتهم، فإ�م تركوا وإياها على ما هي به يف املصاحف

إمنــا أرســل أمــري املــؤمنني املــصاحف  "):هـــ٥٤٣:ت(أبــو بكــر بــن العربــي يقــول و      

إىل األمصار اخلمسة بعد أن كتبت بلغة قريش، فإن القرآن إمنا نـزل بلغتهـا، مث أذن رمحـة 
عـرب أن تقـرأ بلغتهـا علـى قـدر اسـتطاعتها، فلمـا صـارت من اهللا تعاىل لكل طائفـة مـن ال

املـــصاحف يف اآلفـــاق غـــري مـــضبوطة بـــنقط وال معجمـــة بـــضبط قرأهـــا النـــاس فمـــا أنفـــذوه 

  .)٤("نفذ
وأمـا مـا مل يرسـم فهـو ممـا كـان جـوز بـه القـراءة،  ":)هـ٦٦٥:ت (أبو شامة      ويقول 

لـك األلفــاظ توسـعة علـى النــاس وأذن فيـه، وملـا أنـزل مــا مل يكـن بـذلك اللفــظ خـري بـني ت

                                                           

  .٩٧ أليب شامة ص" املرشد الوجيز") ١(
  ).٩/٩(البن حجر " فتح الباري) "٢(
  .٣٨٨للرازي ص " معاين األحرف السبعة) "٣(
  .)١/٤٠٢" (القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس) "٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٥

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

فلما أفضى ذلك إىل ما نقل من االختالف والتكثـري، اختـار الـصحابة  وتسهيال عليهم،
رضي اهللا عنهم االقتصار على اللفـظ املنـزل املـأذون يف كتابتـه، وتـرك البـاقي للخـوف مـن 

 خـف غائلته، فاملهجور هو ما مل يثبت إنزاله، بل هو من الضرب املأذون فيـه حبـسب مـا

  .)١("وجرى على ألسنتهم
واحلــق مــا حتــرر مــن كــالم اإلمــام حممــد بــن  ":)هـــ٨٣٣:ت (      ويقــول ابــن الجــزري

جريـــر الطـــربي، وأيب عمـــر بـــن عبـــد الـــرب، وأيب العبـــاس املهـــدوي، ومكـــي بـــن أيب طالـــب 

... أنـــه ملـــا كثـــر االخـــتالف ... القيـــسي، وأيب القاســـم الـــشاطيب، وابـــن تيميـــة، وغـــريهم 
وعلـى ... حابة رضي اهللا عنهم على كتابة القرآن العظيم على العرضة األخـرية أمجع الص

  .)٢("ما أنزل اهللا تعاىل دون ما أذن فيه

أمجع الـصحابة علـى كتابـة القـرآن العظـيم  " :      ويقول ابن الجزري في موضع آخر

ض، وعلى ما أنـزل اهللا تعـاىل  على جربيل عام قبعلى العرضة األخرية اليت قرأها النيب 

 إذ لــــك تكــــن ، دون غــــريه عــــن النــــيب ًدون مــــا أذن فيــــه، وعلــــى مــــا صــــح مــــستفاضا
  .)٣("األحرف السبعة واجبة على األمة، وإمنا كان ذلك جائزا هلم مرخصا فيه

حبته، روى أبــو  صــ يقــرئ بــه النــيب حممــد غالــب مــا كــان      وكــان هــذا احلــرف هــو 

ّمســع عثمــان قــراءة أيب وعبــد اهللا ومعــاذ، فخطــب : "إســحاق عــن مــصعب بــن ســعد قــال
إمنـا قـبض نبـيكم منـذ مخـس عـشرة سـنة، وقـد اختلفـتم يف القـرآن، عزمـت : الناس مث قـال

 ملــا أتــاين بــه، فجعــل الرجــل يأتيــه علــى مــن عنــده شــيء مــن القــرآن مسعــه مــن رســول 

أنـت مسعتـه مـن رسـول اهللا : الكتف والعسيب فيه الكتاب، فمن أتاه بشيء قـالباللوح و
")٤(.  

كنـــت : حـــدثين أنـــس بـــن مالـــك قـــال:       وروى الطـــربي بـــسنده عـــن أيب قالبـــة يقـــول
فرمبا اختلفـوا يف اآليـة فيـذكرون الرجـل قـد تلقاهـا مـن رسـول اهللا : ُفيمن ميلي عليهم، قال

                                                           

  .١٣٩أليب شامة ص " املرشد الوجيز) "١(
  .٢٣البن اجلزري ص " منجد املقرئني"انظر ) ٢(
  .٣٢البن اجلزري ص " منجد املقرئني) "٣(
  .١٦٤ص " مجال القراء"، وذكره السخاوي يف ١٠١ص " املصاحف"يب داود يف أخرجه ابن أ) ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٦

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

 ولعلــه أن يكــون غائبــا أو يف بعــض البــوادي، فيكتبــون مــا قبلهــا ومــا بعــدها ويــدعون ً
  .)١(.."موضعها حىت جييء أو يرسل إليه

واحلــق أن الــذي مجــع يف : "، يقــول ابــن حجــر      وهــو احلــرف املكتــوب بــأمر النــيب 
  .)٢("ب بأمر النيب املصحف هو املتفق على إنزاله، املقطوع به، املكتو

أمــا بعــد فــإن :       وأخــرج ابــن أيب شــيبة أن عثمــان رضــي اهللا عنــه كتــب إىل األمــصار

ًنفرا من أهل األمصار اجتمعوا عنـدي فتدارسـوا القـرآن، فـاختلفوا اختالفـا شـديدا، فقـال  ًً
ن مـــسعود، قـــرأت حـــرف عبـــد اهللا بـــ: قـــرأت علـــى أيب الـــدرداء، وقـــال بعـــضهم: بعـــضهم،

قرأت حرف عبد اهللا بـن قـيس، فلمـا مسعـت اخـتالفهم يف القـراءة والعهـد : وقال بعضهم

ً حــديث، رأيــت أمــرا منكــرا، فأشــفقت علــى هــذه األمــة مــن اخــتالفهم يف برســول اهللا  ً
القـــرآن، وخـــشيت أن خيتلفـــوا يف ديـــنهم بعـــد ذهـــاب مـــن بقـــي مـــن أصـــحاب رســـول اهللا 

ُه  وســـلم الـــذين قـــرؤوا القـــرآن علــى عهـــده، ومسعـــوه مـــن فيـــه، فأرســـلت إيل صــلى اهللا عليـــ
عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أن ترسـل إيل بـاألدم الـذي فيـه القـرآن الـذي كتـب عـن 

 حني أوحاه اهللا إىل جربيل، وأوحاه جربيل إىل حممد، وأنزلـه عليـه وإذ القـرآن فم النيب 

  .)٣(..."د بن ثابت أن يقوم على ذلك ُغض، فأمرت زي

قـام :       وأخرج ابن أيب داود يف كتاب املـصاحف بـسنده عـن مـصعب بـن سـعد، قـال
أيهــا النـاس، عهـدكم بنبــيكم ثـالث عــشرة، وأنـتم متــرتون : "عثمـان فخطـب النــاس، فقـال

اءتـــك، واهللا مـــا تقـــيم قر: يف القـــرآن، وتقولـــون قـــراءة أيب، وقـــراءة عبـــد اهللا، يقـــول الرجـــل

فــأعزم علــى كــل رجــل مــنكم مــا كــان معــه مــن كتــاب اهللا شــيء ملــا جــاء بــه، وكــان الرجــل 
جيـــيء بالورقـــة واألدمي فيـــه القـــرآن، حـــىت مجـــع مـــن ذلـــك كثـــرة، مث دخـــل عثمـــان فـــدعاهم 

ًرجال رجال فناشدهم لسمعت رسول اهللا  ً وهو أماله عليـك؟ فيقـول نعـم، فلمـا فـرغ ،

 زيــد بــن ثابــت، مــن أكتــب النــاس؟ قــالوا كاتــب رســول اهللا : ن، قــالمــن ذلــك عثمــا
فليمـل سـعيد، وليكتـب : سـعيد بـن العـاص، قـال عثمـان: فأي النـاس أعـرب؟ قـالوا: قال

                                                           

  ).١/٦٢(أخرجه الطربي يف تفسريه ) ١(
  ).٩/٣٠(البن حجر " فتح الباري) "٢(
  ).٣/٧٩٧" (تاريخ املدينة"أخرجه ابن أيب شيبة يف ) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٧

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

قـــد : زيـــد، وكتـــب مـــصاحف، ففرقهـــا يف النـــاس، فـــسمعت بعـــض أصـــحاب حممـــد يقـــول
  . )١("أحسن 

كانـت قـراءة : "ة العامة، يقول أبـو عبـد الـرمحن الـسلمي      وعرفت هذه القراءة بالقراء
أيب بكر وعمر وعثمان وزيـد بـن ثابـت واملهـاجرين واألنـصار واحـدة، كـانوا يقـرؤون قـراءة 

 علــى جربيــل مــرتني يف العــام الــذي قــبض العامــة، وهــي القــراءة الــيت قرأهــا رســول اهللا 

  .)٢("فيه

ملـا رأى الـصحابة أن األمـة : "وزر فيما فعـل، يقـول ابـن تيميـة      ومل يكن على عثمان 

ًتفــرتق وختتلــف وتتقاتــل إذا مل جيتمعــوا علــى حــرف واحــد، اجتمعــوا علــى ذلــك اجتماعــا 
ًسائغا، وهم معصومون أن جيتمعوا على ضاللة، ومل يكـن يف ذلـك تـرك لواجـب وال فعـل 

  .)٣("حملظور

رحـم اهللا عثمـان، لـيس : "علـي رضـي اهللا عنـهيقول ُ      بل محد لعثمان هذا التصرف، 

ًأحد أعظم أجرا يف القرآن من عثمان، واهللا لو مل يفعل لفعلته ٌ")٤(.  

  .)٥(كان عثمان يف املصحف كأيب بكر يف الردة: محاد بن سلمةويقول 
ــــرمحن بــــن مهــــدي ــــيس أليب بكــــر وال عمــــر :       وقــــال عبــــد ال كــــان لعثمــــان شــــيئان ل

  .)٦( قتل مظلوما، ومجعه الناس على املصحفصربه نفسه حىت: مثلهما

 يلــزم منــه ضــياع خطــري مــذهب       فظهــر أن القــول بــإنزال احلــروف علــى الرســول 
شــيء مــن القــرآن وانــدثار أبعاضــه وهــذا يتنــاىف مــع مقتــضى احلفــظ اإلهلــي املوعــود، وهلــذا 

حـــرف الــــسبعة، الـــسبب نـــشأت شـــبهة هـــي ادعـــاء اشـــتمال مـــصاحف عثمـــان علـــى األ

  .شيء من الوحي املنزلاألمة ل إمهال امتناعبدعوى 

                                                           

  .١٠٠ص " املصاحف"أخرجه ابن أيب داود يف ) ١(
  .٦٨ص مة أليب شا" املرشد الوجيز) "٢(
  ).١٣/٣٩٧(البن تيمية " الفتاوى الكربى) "٣(
  .٥١٣ ص لرازيل" معاين األحرف السبعة) "٤(
  .٧١أليب شامة ص " املرشد الوجيز) "٥(
  .٧١أليب شامة ص " املرشد الوجيز) "٦(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٨

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ــاقالني        ــو بكــر الب أي -فأمــا أن يــستجيز هــو "): هـــ٤٠٣:ت(يقــول القاضــي أب
 أو غريه من أئمة املسلمني املنع من القراءة حبـرف ثبـت أن -سيدنا عثمان رضي اهللا عنه

ظــر فيــه، واالستنــساخ منــه، ويــضيق علـــى اهللا تعــاىل أنزلــه، ويــأمر بتحريقــه، واملنــع مـــن الن

األمــة مــا وســـعه اهللا تعــاىل، وحيـــرم مــا أحلـــه، ومينــع منـــه مــا أطلقـــه وأباحــه، فمعـــاذ اهللا أن 
  .)١("يكون ذلك كذلك

وشــــنع علــــى مــــن ادعــــى إســــقاط عثمــــان ) هـــــ٤٦٥:ت(واســــتنكر ابــــن حــــزم       
رف مـن مجلـة وأمـا دعـواهم أن عثمـان رضـي اهللا عنـه أسـقط سـتة أحـ": للحروف، يقـول

ّاألحـــرف الـــسبعة املنـــزل �ـــا القـــرآن مـــن عنـــد اهللا عـــز وجـــل، فعظيمـــة مـــن عظـــائم اإلفـــك 
ُوالكذب، ويعيذ اهللا تعاىل عثمان رضي اهللا عنه من الردة بعد اإلسالم، ولقـد أنكـر أهـل 
ًالتعـــسف علـــى عثمـــان رضـــي اهللا عنـــه أقـــل مـــن هـــذا ممـــا ال نكـــرة فيـــه أصـــال، فكيـــف لـــو  ُ

ه العظيمــة، ومعــاذ اهللا مــن ذلــك، وســواء عنــد كــل ذي عقــل إســقاط ظفــروا لــه مبثــل هــذ

  .قراءة أنزهلا اهللا تعاىل أو إسقاط آية أنزهلا اهللا تعاىل، وال فرق
َّوتاهللا؛ إن من أجاز هذا غافال، مث وقـف عليـه وعلـى برهـان املنـع مـن ذلـك، وأصـر، فإنـه 

ُإنـا حنـن : (لـه الـصادق لنـاَّخروج عـن اإلسـالم ال شـك فيـه؛ ألنـه تكـذيب هللا تعـاىل يف قو َْ َِّ

َنـزلنا الـذكر وإنـا لـه حلـافظون ُ َِ
َ ُ َ ََِّ َ ْ

ِّ ُإن عليـنـا مجعـه وقـرآنـه: (، ويف قولـه الـصادق]٩: احلجـر) [َََّْ َُ ُْ َ َ َْ َ ََْ َّ ِ (
ُفإذا قـراناه فاتبع قـرآنه( َْ َُْ َ َ ََِّ ُ َ َ ، فالكل مأمورون باتباع قرآنـه الـذي أنزلـه ]١٨ - ١٧: القيامة) [ِ

َِّ عليه ومجعه، فمن أجاز خالف ذلك، فقد أجاز خـالف اهللا تعـاىل، وهـذه ردة اهللا تعاىل

صـــحيحة ال مريـــة فيهـــا، ومـــا رامـــت غـــالة الـــروافض أهـــل اإلحلـــاد الكائـــدون لإلســـالم إال 
  . )٢("بعض هذا

ـــسخاوي  ـــه، وأحرقـــت : فـــإن قيـــل "):هــــ٦٤٣:ت(      ويقـــول ال منعـــوا مـــن القـــراءة ب

  .مصاحفه
 ولــيس يف قــدرة أحــد مــن البــشر أن يرفــع مــا أطبقــت عليــه األمــة، هــذا مــن احملــال،: قلــت

  .واجتمعت عليه الكافة

  .وأن خيتم على أفواههم، فال تنطق به، وال أن ميحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه

                                                           

  .١٤٣ أليب شامة ص" املرشد الوجيز) "١(
  ).٤/١٦٢(سي لعلي بن أمحد بن حزم األندل" اإلحكام يف أصول األحكام) "٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٩

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ولــو تركــوه يف املــأل مل يرتكــوه يف اخللــوة، ولكــان ذلــك كاحلامــل هلــم علــى أدائــه، واجلــد يف 
ه األمــة كتا�ــا، وأصــل دينهــا، ولــو أراد بعــض والة األمــر حراســته كــي ال يــذهب مــن هــذ

ًيف زماننا هذا أن ينزع القرآن، والعياذ باهللا، من أيدي األمة، أو شيئا منه، ويعفـي أثـره مل 
  .يستطع ذلك، فكيف جيوز ذلك يف زمن الصحابة والتابعني؟ وهم هم، وحنن حنن

 إمنــا كتــب مــا كتــب مــن - عنــه  رضــي اهللا-فقــد قــال الطــربي إن عثمــان :       مث يقــول

  ...القرآن على حرف واحد من األحرف السبعة اليت نزل �ا القرآن 

ًأن هـــذا الـــذي ادعـــاه مـــن أن عثمـــان، رضـــي اهللا عنـــه، إمنـــا كتـــب حرفـــا :       فـــاجلواب
ُال يـوافــق عليــه، وال يــسلم لــه، ومــا : ًواحــدا مــن األحــرف الــسبعة الــيت أنزهلــا اهللا عــز وجــل

َّ ُ ُُ َ َ
َّ عثمان، رضي اهللا عنه، يستجيز ذلك، وال يستحل ما حرم اهللا عز وجل مـن هجـر كان

ًكتابــه، وإبطالــه وتركــه، وإمنــا قــصد ســد بــاب القالــة، وأن يــدعي مــدع شــيئا لــيس ممــا أنــزل  ٍ َّ

اهللا فيجعلـه مـن كتـاب اهللا عــز وجـل، أو يـرى أن تغيــري لفـظ الكتـاب العزيــز بغـريه ممـا هــو 

  ً هذه املصاحف، وأمر بالقراءة مبا فيها مل ميكن أحدا منمبعناه ال بأس فلما كتب

  .)١("أولئك أن يفعل ما كان يفعل
      واحلـــق أنـــه ال جيـــوز اخلـــوض يف هـــذه املـــسألة البتـــة، فـــالواقع التـــارخيي أشـــهر مـــن أن 

ًينكــر ويكــذب خــرب اســتبعاد عثمــان رضــي اهللا عنــه للحــروف يف مجعــه، وإحراقهــا حرصــا  َّ

  .واجتماعهاعلى مصلحة األمة 
سقط مجيع اللغات والقـراءات إال مـا ثبـت يف املـصحف بإمجـاع : "      يقول ابن العريب

  .)٢("من الصحابة، وما أذن فيه قبل ذلك ارتفع وذهب، واهللا أعلم

ــــن تيميــــة ــــسلف واألئمــــة : "      ويقــــول اب ــــذي عليــــه مجهــــور العلمــــاء مــــن ال إن ... فال

هــو متــضمن للعرضــة اآلخــرة الــيت عرضــها مــصحف عثمــان هــو أحــد احلــروف الــسبعة، و

 علــــــى جربيــــــل، واألحاديــــــث واآلثــــــار املــــــشهورة املستفيــــــضة تــــــدل علــــــى هــــــذا النــــــيب 
  .)٣("القول

                                                           

  ).١/٣٢٥(للسخاوي " مجال القراء) "١(
  .٩٠أليب شامة ص " املرشد الوجيز) "٢(
  .١٣/٣٩٥:جمموع الفتاوى البن تيمية) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٠

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ـــأن حـــروف الـــصحابة اخلارجـــة عـــن  ـــشبهة جيـــر إىل القـــول ب َّ      مث إن االعتقـــاد �ـــذه ال
ـــ ـــسبعة، يقـــول اب ـــه ليـــست مـــن األحـــرف ال ـــا إن : "ن اجلـــزرياملـــصحف ا�مـــع علي إذا قلن

ـــة حمتويـــة علـــى مجيـــع األحـــرف الـــسبعة الـــيت أنزهلـــا اهللا تعـــاىل كـــان مـــا  املـــصاحف العثماني

ًخــالف الرســم يقطــع بأنــه لــيس مــن األحــرف الــسبعة، وهــذا قــول حمظــور، ألن كثــريا ممــا  ُ
  . )١("َّخالف الرسم قد صح عن الصحابة رضي اهللا عنهم، وعن النيب 

      وهــــذا يعــــين أن ذهــــاب القــــراءات الــــصحيحة ال يعــــين ذهــــاب شــــيء مــــن القــــرآن، 
وعثمـــان رضـــي اهللا عنـــه غـــري مـــتهم فيمـــا فعـــل، ومل تكـــن املـــسألة حباجـــة إىل شـــيء قـــدر 

املعرفــة حبقيقــة احلــروف، فمــا كــان اســتبعادها إال ألجــل أ�ــا غــري معــدودة مــن القــرآن يف 

ن اخلط ليس فيه اخالف لوعـد اهللا بـاحلفظ، وال األصل، وعليه فإن إحراقها واخراجها م
، بـل إلغــاء عثمـان رضــي اهللا عنـه هلــا، وموافقــة يرتتـب عليــه إمهـال شــيء مـن شــرائع الــدين

، الصحابة له، وثناؤهم عليه أدل دليل على أن حروف القرآن مل تتنـزل علـى الرسـول 

  .وأن القراءة على سبعة أحرف كان فسحة وتوسعة

  

  .منهج المفاضلة عند أئمة اإلقراء: ثالثالمطلب ال

      بعــد زمــن مــن إرســال املــصاحف العثمانيــة أدرك أئمــة مــن التــابعني وأتبــاعهم مــسألة 

االخــــتالف والتغــــاير بــــني حــــروف الــــصحابة وحقيقــــة اللفــــظ املقــــدس، فنــــشأت ظـــــاهرة 
، رضــــــي اهللا عنــــــهالتفـــــضيل يف احلــــــروف يف حماولــــــة إصــــــابة احلــــــرف الــــــذي أراده عثمــــــان 

واختلفــــت لــــذلك منــــاهج األئمــــة ومــــسوغا�م يف إجــــراء املفاضــــلة بــــني حــــروف القــــرآن، 

  .ليحدوا �ذا القرآن إىل أقرب صورة من اللفظ املنزل

      فتارة يكون معيار املفاضلة جميء القراءة على لغة قريش، يقـول اهلـذيل يف اخـتالف 

ســــكان اخلــــاء، وهــــو االختيــــار؛ ألنــــه أشــــهر البــــاقون بــــضم البــــاء وإ): "البخــــل(القــــراء يف 
 .)٢("اللغات، وهي لغة قريش

                                                           

  .٢٢البن اجلزري ص " منجد املقرئني) "١(
  .٥٢٨للهذيل ص " الكامل يف القراءات) "٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣١

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

َيـلمــــــزك(      ويقــــــول يف قــــــراءة  ُ
ِ َيـلمــــــزون(، و)َْ ُ

ِ البــــــاقون بكــــــسر املــــــيم، وهــــــو : "، وبابــــــه)َْ
  .)١("االختيار، أل�ا لغة قريش

      وتـــارة يكـــون معيـــار املفاضـــلة موافقـــة القـــراءة لـــصريح الرســـم، ذكـــر ابـــن جماهـــد عـــن 
ُأســري يف كــالم العــرب، ) الــصراط(الــسني يف : "أنــه يقــول) هـــ١٨٩:ت(ام الكــسائي اإلمــ ْ َ

ُولكين أقرأ بالصاد، أتـبع الكتاب، الكتاب بالصاد َّ")٢(.  

فــــأجود القــــراءة فيهــــا ): "األيكــــة(عــــن القــــراءات يف ) هـــــ٣١١:ت(      ويقـــول الزجــــاج 
  .)٣("الكسر وإسقاط اهلمزة، ملوافقة املصحف

  

ْخطايــاكم(والبــاقون ): "خطايــاكم(هلــذيل يف قــراءة       ويقــول ا ُ َ َ ، هــو االختيــار ملوافقــة )َ
  .)٤("املصحف

: " القـراء عليـه، يقـول مكـي بـن أيب طالـبأكثـر       وتارة يكون معيار التفضيل إمجاع 

فهــذا عمــوم يف كــل ممــدود، وذكــر الــصوت يــدل علــى نفــس املــد وتأكيــده باملــصدر يــدل 
مــن قــوهلم مــددت " يــصل قــراءة بعــضها بــبعض: "إن معنــاه: لعلــى إشــباع املــد، وقــد قيــ

وقولـه . يدل على خالف هذا التأويـل" الصوت"السري يف هذه الليلة وذكره يف احلديث لـ

ًورتل القرآن تـرتيال{: تعاىل ِ
َْ يدل علـى التمهـل، والتمهـل يعطـي املـد، وهـو ] ٤: املزمل[} ََِِّ

  .)٥("االختيار إلمجاع أكثر القراء على ذلك

: ]٧٩:التوبـة[ ل)والـذين ال جيـدون إال جهـدهم(      ويقول ابن جرير الطربي يف قراءة 

ده بــضم اجلــيم، وذلــك فيمــا ُأعطــاين مــن جهــ: د فــإن للعــرب فيــه لغتــني، يقــالْوأمــا اجلهــ"
ٍجـــاز، ومـــن جهـــد بفـــتح اجلـــيم، وذلـــك لغـــة جنـــدحلذكـــر لغـــة أهـــل ا

ْ َّ وعلـــى الـــضم قـــراءة ،َ
  .)٦("ء عليهاِر عندنا إلمجاع احلجة من القراألمصار، وذلك هو االختيا

                                                           

  .٥٦٣للهذيل ص " الكامل يف القراءات) "١(
  .١٠٧ اهد صالبن جم" السبعة) "٢(
  .)٤/٩٨(البن اجلزري " غاية النهاية) "٣(
  .٣٧٣للهذيل ص " الكامل يف القراءات) "٤(
  ).١/٧٨(  بن أيب طالبملكي" الكشف) "٥(
  ).١١/٥( للطربي" جامع البيان) "٦(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٢

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ُفــــأمجعوا(      وتــــارة يكــــون التفــــضيل بالــــشهرة، يقــــول اهلــــذيل يف قــــراءة 
ِْ ] ٧١:يــــونس) [ََ

  .)١("الباقون بقطع اهلمزة وكسر امليم، وهو االختيار؛ ألنه أشهر"

َهيــت: (      ويقــول اهلــذيل ْ االختيــار؛ بفــتح اهلــاء وكــسر التــاء، البــاقون بفتحهــا، وهــو ) َ

  .)٢("ألنه أشهر اللغات

َوأن اللـه: "(      وتارة يكون معيار التفضيل موافقة أهـل احلـرمني، يقـول اهلـذيل َّ َّ بكـسر ) ََ

َِاأللفــني أبــو جعفــر، وشــيبة، وابــن صــبيح والقورســي عــن نــافع وبــصري غــري أيــوب، وأيب 

ّعمــرو، والزعفــراين، واألزرق، وعــن أيب بكــر البــاقون بفــتح
ِ
َ َ ْ َّ

ٍ ْ  األلــف، وهــو االختيــار ملوافقــة َ

ولو ترى الـذين ظلمـوا : أهل احلرمني وألن معناه ألن القوة إذا اجلواب فيه مضمر فتقديره

َّإذ يرون العذاب لرأيت أمرا عظيما، ألن القوة لله ً ً")٣(.  
  

َويـقتـلــون: (      ويقــول ُُ ْ َ ٍاحلــسن وابــن مقــسم مــشدد حيــث وقــع، البــاقون خمفــف، وهــو ) َ
َ ْ ِ ْ

  .)٤("ر ملوافقة أهل احلرمني، وألنه أليق جبزالة اللفظاالختيا
ُالقـدس: "(      وتارة يكون معيار التفـضيل موافقـة أهـل املدينـة، يقـول اهلـذيل بإسـكان ) ُ

ْالدال يف مجيع القرآن مكي غري ابن مقسم، وشبل يف اختياره، وهي قـراءة احلـسن، وابـن  ْ
ِ ٍِ

َ ْ
  .)٥("تيار ملوافقة أهل املدينة، وألنه أفخمأيب عبلة، الباقون بضم الدال، وهو االخ

بــاأللف كــويف غــري ) فنــاداه: "(      وتــارة تكــون املفاضــلة مناســبته التفــسري، يقــول اهلــذيل

ٍعاصــم، وابــن ســعدان، واهلمــداين، وطلحــة يف غــري روايــة الفيــاض، وابــن مقــسم، وفخمــه 
َ ْ ِ ْ َْ َْ َ َ ْ َ

ِ
َ

ٍقاســم، وابــن مقــسم، وهــو االختيــار؛ ألنــه قيــل
َ ْ ِ إن الــذي نــاداه جربيــل عليــه :  يف التفــسريْ

  .)٦("السالم

                                                           

  .٣٨٨للهذيل ص " الكامل يف القراءات) "١(
  .٣٩٨للهذيل ص " الكامل يف القراءات) "٢(
  .٣٧٦للهذيل ص " اءاتالكامل يف القر) "٣(
  .٤٨٦للهذيل ص " الكامل يف القراءات) "٤(
  .٤٨٩للهذيل ص " الكامل يف القراءات) "٥(
  .٥١٥للهذيل ص " الكامل يف القراءات) "٦(
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َوقـــرأ البــاقون : "      ويقــول ابــن زجنلــة ُ ََْ ََ َُال أميــان هلــم(َ ََْ ْبــالفتح مجــع ميــني، وحجــتهم قـولــه) َ َ
َِ ْ َْ ِ :

ــــة( َّاختــــذوا أميــــا�م جن ََْ ُ ــــ)َّ ــــه يف التـفــــسري ال عهــــود هلــــم وال ميث ــــار، ألن َ، وهــــو االختي ِ ِ ِ ِ َِ ََ َُ َُ ْ َّ َِ ُ َّ َ ْ ََاق وال َ
ِحلف، فقد وصفهم بالنكث يف العهود

َ")١(.  

: يقـــول األزهـــري،       وهـــم مـــع إجـــراء املفاضـــالت ينقـــدون ويـــضعفون بعـــض القـــراءات
ِّمبصرخي(قرأ محزة "

ِِ ْ َّمبـصرخي(بكسر الياء، وقرأ البـاقون ) ُِ
ِِ ْ : بفـتح اليـاء، قـال أبـو منـصور) ُِ

َقــراءة محــزة غــري جيــدة عنــد مجيــع النحــويني،  قراءتــه غــري جيــدة، وقــال : قــال أهــل البــصرةّ

  .)٢("ال وجه لقراءته إال وجه ضعيف: الفراء

ـــه تـعـــاىل: "     ويقـــول العكـــربي َقـول َ َ ُ ُ ْ ُللمالئكـــة اســـجدوا: (َ ُ ْ
ِ َِ َ َ ْ

ـــاء ): ِ ِاجلمهـــور علـــى كـــسر الت َّ ِ ْ َُ ََ ُ ْ ُْ
َُوقـــرئ بـــضمها، وهـــي قـــراءة ضـــعيفة جـــدا، وأحـــسن مـــا حت َ ُ َ ْ ََ َ َ� ِ ِ ٌِ َِّ ِ

َ ٌََ َ َ َ
ِ َ ِ َْمـــل عليـــه أن يكـــون الـــراوي مل ُ ِ َّ َ ُ َ ْ َ ِ

ََْ ُ َ
ََيـــضبط علـــى القـــارئ، وذلـــك أن يكـــون القـــارئ أشـــار إىل الـــضم تـنبيهـــا علـــى أن اهلمـــزة  َْْ َّ َ َ ََ َ ََ ًَ َِْ َ َِّ َّ ِ

َ ََ ُ ِ ِْ َْ ُ َ ُ َْ َ
َِ ِ ْ ْ

ََالمحذوفة مضمومة يف االبتداء، ومل يدرك الراوي هذه اإلشارة َ ُ ََ ِ ِْ ِ ِ
َ َّ ِْ ِ ُِ َ ََْ

ِ
َ ِْ ِ
ْ ٌْ ََ ُ ْ.  

َ     وقيــل إنـــه نـــوى الوقـــف علــى التـــاء ســـاكنة، مث حركهــا   ََّ ََ َُّ ً َِ
َ

ِ َّ ََ َ ْ َ َْ ُ َِّ َ
ِ
ِبالـــضم إتـباعــا لـــضمة اجلـــيم، َ ِ ِْ َّ َ

ِ
ً َْ

ِ ِّ َّ ِ

ِوهذا من إجراء الوصل جمرى الوقف ْ َ َْ َْ ََْ ِ ْ
ِ

ْ ِ
ْ
ِ َ َ ٌومثـله ما حكي عن امـرأة رأت نـساء معهـن رجـل، . َ ُ َ ُ ََ َ ََّ ُ َ ً َ

ِ ِ ِ
ْ َ ٍَ َ ْ ِ َ َ ُ ُ ْ

ْفـقالــت َ َ ََأيف الــسو تـنتـنــه، بفــتح التــاء، وكأنـهــا نـــوت الوقــف علــى: َ َ ْ َ َ َْ ِ َ ْ َ ََ ََّ َّ َََ
ِ َّ ِ ِ ُ ُْ َّ َ التــاء، مث ألقــت عليـهــا ِ ََْ ْ َ َْ َُّ ِ َّ

ًحركة اهلمزة فصارت مفتوحة ََ َ َُ ْ ْ َ َ َ َِ َْْ ََ")٣(.  
ُال تـعدوا: "(      ويقول العكربي كذلك ْ َ ُيـقرأ بتخفيـف الـدال وإسـكان العـني، يـقـال ) : َ َُ ُِ ْ َ ْ

ِ َ ْ ِ
َ

ِ َّ ِ ِ
ْ َِ َُ ْ

َّعدا يـعـدو، إذا جتـاوز احلـد، ويـقـرأ بتـشديد الـد َِّ ِ ْ َِ َُ ُْ َ ََ َْ َ ََ َ ِ ُ َْ َال وسـكون العـني، وأصـله تـعتـدوا، فـقلـب َ َ َُ ََ ُ َْ ُْ ََ َ
ِ ْ َ ْ

ِ ُ ُ
ِ

ـــني ســـاكنـني، ولـــيس الثـــاين حـــرف  َالتـــاء داال، وأدغـــم، وهـــي قـــراءة ضـــعيفة؛ ألنـــه مجـــع بـ ْ َ َِ َّ َ ََّ ْ ََ َ َ
ِ ْ ْ ََِ ِ ِ

َ ََ َ ُ َّ ٌ َ َ ٌَ ََ َ
ِ ِ

َ َ َْ ً َ
  .)٤("َمدٍّ

ُوخــاف(: وعــن أيب عمــرو إثبــات: "      ويقــول أبــو شــامة يف شــرح الــشاطبية َ ْون إن كنــتمَ ُ ْ ُ ْ ِ ِ( 
: وخــافون مــن الــتالوة، وليــست عاطفــة يف الــنظم، مث قــال: يف آل عمــران، فــالواو يف قولــه

ْإنـه مـن يـتـق ويـصرب(: ومن يتقي زكـا أراد
ِْ َ َ ْ ََ

ِ َّ ُ أي طهـر مـن طعـن يف قـراءة قنبـل؛ ألنـه : ، زكـا)َِّ

                                                           

  .٣١٥البن زجنلة ص " حجة القراءات) "١(
  )..٢/٦٢(لألزهري " معاين القراءات) "٢(
  ).٥١-١/٥٠(للعكربي " التبيان يف إعراب القرآن) "٣(
  ).١/٤٠٣(للعكربي " التبيان يف إعراب القرآن)"٤(
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رســــم حرفــــا، أثبــــت اليــــاء يف حمــــل اجلــــزم، وال شــــك أ�ــــا قــــراءة ضــــعيفة؛ ألنــــه زاد علــــى ال
وارتكــب احملــذور بزيادتــه وجهــا ضــعيفا يف العربيــة خبــالف اليــاءات املثبتــة فيمــا تقــدم فإ�ــا 

  .)١("لغة فصيحة

ًفاجعـل أفئـدة: "وروى هشام وحده عن ابـن عـامر: "      ويقول أبو شامة َ َِْ ْ َ ْ بيـاء سـاكنة " َ
 احلركـة حـىت تبلـغ �ـا وهذه القراءة وجهها اإلشباع؛ واإلشباع أن تزيد يف: بعد اهلمزة قال

ـــدال؛ أل�مـــا حرفـــان  ـــذي أخـــذت منـــه، والغـــرض بـــذلك الفـــرق بـــني اهلمـــزة وال احلـــرف ال

ًشديدان، والوالء مصدر وىل والء قلت الوالء النصر وهذه أيضا قراءة ضعيفة بعيـدة عـن 
فصاحة القرآن، وقل مـن ذكرهـا مـن مـصنفي القـراءات بـل أعـرض عنهـا مجهـور األكـابر، 

ا، فما كل ما يروى عن هؤالء األئمة يكون خمتارا؛ بل قد روى عـنهم وجـوه ونعم ما فعلو

ضــعيفة، وعجيــب مــن صــاحب التيــسري كيــف ذكــر هــذه القــراءة مــع كونــه أســقط وجوهــا 
  .)٢("كثرية مل يذكرها حنو ما نبهنا عليه مما زاده ناظم هذه القصيدة

ـــداعيات حـــول القـــرآن الكـــرمي والبحـــث عـــن حق يقـــة اللفـــظ املقـــدس َّ      ويف خـــضم الت

، فنــشأت حركـــة االهتمــام بأشــهر قـــراءات )٣(تــشعبت القــراءات وكثــرت اختيـــارات القــراء
  .األمصار، والتأليف فيها، خشية أن يسقط احلرف املنزل من بني تلك احلروف

وقــــد أمجــــع املــــسلمون علــــى قبــــول هــــذه القــــراءات، الــــيت ال ختــــالف : "      يقــــول مكــــي
: يقـولأن ة مبا زاد على وجه واحـد مـن احلـروف، لكـان لقائـل املصحف، ولو تركنا القراء

  .)٤("لعل الذي تركت هو الذي أراد عثمان

ُ      وهو األمر الذي حدا بابن جماهد ترك التوجه إىل حترير اختيـار يقـرأ بـه ويعـرف عنـه 
َّ، ورأى احلـــد مــن قـــضية )٥( إىل مهمــة أعظــم وأوىل-كمــا هــو الـــسائد املــشهور يف زمنـــه-

يــار يف القــراءات مهمــة أمســى، تــصب يف مــصلحة األمــة كافــة، فــاكتفى بأشــهر مــا االخت

ًاشتهر من قراءات األمصار، وما اجتمع عليـه سـواد النـاس يف كـل بلـد، وأفـرد كتابـا آخـر  ِ ُ ْ

                                                           

  .٣١٢أليب شامة ص " إبراز املعاين) "١(
  .٥٥٣-٥٥٢أليب شامة ص " إبراز املعاين) "٢(
  .٨٨ملكي ص" اإلبانة يف معاين القراءات"انظر ) ٣(
  .٣٥ملكي ص" اإلبانة يف معاين القراءات"انظر ) ٤(
  .١٥٣ذهيب ص لل" معرفة القراء الكبار"انظر ) ٥(
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 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

، وكأن ابـن جماهـد �ـذا العمـل )١(يف الشواذ مجع فيه ما خرج عن ضابط الشهرة واإلمجاع
  . عفان رضي اهللا عنهِّاجلليل جيلي حقيقة فعل ابن

ــــن جــــين ــــى ضــــربني، األول: "      يقــــول اب ــــر قــــراء : القــــراءات عل ــــه أكث مــــا اجتمــــع علي
األمصار، وهو ما أودعه ابن جماهد يف كتابه املوسوم بقراءات السبعة، وهـو بـشهرته غـان 

ًما تعدى ذلك فسماه أهل زماننا شاذا، أي خارجا عن قـراءة القـراء : عن حتديده، الثاين ً
إال أنـــه مـــع خروجـــه عنهـــا نـــازع بالثقـــة إلـــى قـــراءه، محفـــوف بعة املقـــدم ذكرهـــا، الـــس

ـــي الفـــصاحة للمجتمـــع  ـــه مـــساو ف ـــرا من ـــه أو كثي ـــه، ولعل ـــات مـــن أمامـــه وورائ ًبالرواي
  .)٢("عليه

      ومن اجلدير بالذكر أن هذا التوجه من ابن جماهد حنو حتديد القـراءات سـبق جبهـود 

 كان له وقعه الكبري على األمة، لعنايته بأشهر ما اشتهر مـن مماثله، ولكن مجعه رمحه اهللا

قــراءات األمــصار، ومــا أمجــع عليــه أهــل كــل بلــد، فلــم خيــرج حــرف عثمــان رضــي اهللا عنــه 
  .)٣("السبعة"عما ضمنه ابن جماهد يف كتابه 

إمـا هـي ممـا أراد عثمـان، أو ممـا ...ما اختلـف فيـه مـن لفـظ احلـروف : "      يقول مكي
  .ه إذ كتب املصحفمل يرد

فال بد أن يكون، إمنا أراد لفظا واحدا أو حرفـا واحـدا، لكنـا ال نعلـم ذلـك بعينـه، فجـاز 

رضـــي اهللا "لنــا أن نقــرأ مبــا صــحت روايتــه، ممــا حيتملـــه ذلــك اخلــط لنتحــرى مــراد عثمــان 
  .)٤("، ومن تبعه من الصحابة وغريهم"عنه

وة بــــني حــــروف الــــصحابة واللفـــــظ       فبعملــــه هــــذا رمحــــه اهللا اســــتطاع تقلـــــيص الفجــــ

املقــدس، ومتكــن مــن حــد االختيــارات بنــسبة كبــرية، فــصار توجــه الغالــب مــن األئمــة مــن 
  .بعده حنو مجع اختيارات األوائل، واالكتفاء �ا عن اختيار احلروف ألنفسهم

مـا التزمنـا يف النـشر أن نـذكر : "      وكذلك فعل ابن اجلزري، يقول يف املـسائل التربيزيـة
  ".كل ما صح من الروايات والقراءات، بل اخرتنا من ذلك الصحيح

                                                           

  ).٢/١٨٨(لعمر كحالة " معجم املؤلفني"انظر ) ١(
  ).١/٣٢(البن جين " احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها) "٢(
  .٨٦-٨٥للقسطالين ص" لطائف اإلشارات"انظر ) ٣(
  .٣٤ملكي ص" اإلبانة يف معاين القراءات"انظر ) ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٦

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  

َّ      ومفــاد القــول أن يف إعمــال الــصحابة ومــن تــبعهم مــن ســلف األمــة ملــنهج املفاضــلة 

ًبـــني أوجـــه القـــراءات بـــدء مـــن مجـــع األمـــة علـــى حـــرف واحـــد، ومـــرورا مبرحلـــة االختيـــار 
 حتديـــد االختيـــارات داللـــة بينـــة وتفـــضيل القـــراءات علـــى بعـــضها الـــبعض، وانتهـــاء مبرحلـــة

ًعلى أن لتلك املفاضلة أصال ترتكز عليه ومسوغا جييزه ً.  

إن قـراءة الـصحابة والتـابعني بلهجـا�م : "      يقول األسـتاذ الـدكتور حممـد حـسن جبـل

أمـــر يقيـــين ألنـــه األصـــل والطبيعـــي، ومل يـــرد مـــا ينفيـــه، وهـــي حلقـــة بالغـــة األمهيـــة، جـــديرة 

ا، أل�ـــا هـــي الــيت يرجـــع إليهـــا كـــل مــا كـــان موضـــع نقـــد يف القـــراءات، بالتنبــه إىل وجودهـــ
لكونه هلجة ضعيفة، أو تشوبه خمالفة للغة الفصحى، فلنعلم أن مصدر تلك القـراءة الـيت 

  .)١("نقدت أو ضعفت هو تلك احللقة ال غريها

  

يرتتــــب علــــى كــــون بعــــض القــــراءات أصــــله هلجــــي نــــشأ مــــن أداء بعــــض : "ويقــــول      
  :التابعني أمرانالصحابة و

جواز تفضيل قراءة أو وجه قـرآين علـى آخـر، فـإن التفـضيل هنـا مـرده : األمر األول      
إىل درجــــة الفــــصاحة يف القــــراءة أو األداء، وهــــذا التفــــضيل هــــو حــــق القــــرآن، ألنــــه أنــــزل 

  .بأفصح قراءة عربية وأفصح وجه عريب

جــــه إىل اختيارهــــا وإىل هلجتهــــا، أن الطعــــن يف فــــصاحة قــــراءة إمنــــا يو: األمــــر الثــــاين      

ً، ومــن هنــا وجــدنا كثــريا ًوحاشــا هللا أن يكــون موجهــا إىل القــرآن نفــسه أو إىل الرســول 
من العلماء واألئمة املفسرين، وأئمة القراءات واللغـويني يـضعفون بعـض األوجـه القرآنيـة، 

ـــة فـــصاحة القـــرآن الكـــرمي، وح اشـــا هللا أن يظـــن �ـــم أ�ـــم وذلـــك حمافظـــة مـــنهم علـــى رتب

                                                           

، منقـول مـن مقـال مطـروح علـى الـشبكة العنكبوتيـة، ٦١ من القضايا الكـربى يف القـراءات ص) ١(
هــل القــراءات القرآنيــة كلهــا نــزل �ــا جربيــل، حبــث، ونقــل، : "بعنــوان" ملتقــى أهــل احلــديث"يف 

  .للشيخ صاحل بن سليمان الراجحي" وعقل



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٧

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

 نــزه اهللا شــأنه عــن كــل عيــب، يوجهــون التــضعيف إىل القــرآن نفــسه أو إىل رســول اهللا 
  .)١("فهم أئمة اإلسالم الذائدون بالعلم واحلق عن محاه

ال شــك أن هــؤالء الناقــدين يؤمنــون بــأن القــرآن كــالم رب العــاملني، منــزه وجيــب : "ويقــول
 األوجــه الــضعيفة يف اللغـة العربيــة، فهــؤالء العلمــاء دفعـتهم الغــرية علــى كتــاب أن ينـزه عــن

فكـل هـؤالء الناقـدين بنـو نقـدهم علـى أن القـرآن والقـراءات ... اهللا تعاىل إىل هـذا النقـد 

  .)٢("حقيقتان متغايرتان

ًإن كثريا من أهـل العلـم الراسـخني مـن : "      ويقول الشيخ صاحل بن سليمان الراجحي
َلقـــراء واملفـــسرين واللغـــويني وغـــريهم قـــد وقـــف مـــع بعـــض القـــراءات وتكلـــم فيهـــا، وخطـــأ ا

بعــضها، وفاضــل بينهــا، وهــذا أمــر مــشهور معلــوم، كاإلمــام األعــرج عبــدالرمحن بــن هرمــز، 

وحيــىي بــن يزيــد الفــراء، وأيب عبيــد القاســم بــن ســالم، وأيب حــامت السجــستاين، وحممــد بــن 

مــن مجــع قــراءات القــراء الــسبعة، وأيب حممــد بــن عطيــة، جريــر الطــربي، وابــن جماهــد وهــو 
وابن قتيبة، وأيب شامة، وأيب احلسن األخفش، وأيب العباس املـربد، وأيب إسـحاق الزجـاج، 

وهــذا صــريح يف أ�ــم كــانوا يــرون ... وأيب جعفــر النحــاس، وأيب علــي الفارســي، وغــريهم 

، ولـذلك ينقـدون وخيطئـون أن تلك القـراءات املختلفـة ليـست كلهـا منقولـة عـن النـيب 
ويضعفون ويفاضلون، فينتقدون كـل هلجـة ضـعيفة، أو تـشوبه خمالفـة للغـة الفـصحى، وال 

جيــدون أي حــرج يف ذلــك، أل�ــم علــى يقــني وطمأنينــة أن الــذي أنزلــه جربيــل علــى حممــد 

بـــني، فهـــم يعتقـــدون أن تلـــك  يف أعلـــى درجـــات الفـــصاحة والبيـــان واللـــسان العـــريب امل
، إمنــا هــي قــراءات أذن القــراءات الكثــرية املختلفــة ليــست كلهــا مــن قــراءة رســول اهللا 

  .)٣("للناس أن يقرؤوا �ا يف زمن الرخصة

                                                           

، منقـول مـن مقـال مطـروح علـى الـشبكة العنكبوتيـة، ٧٧من القضايا الكـربى يف القـراءات ص ) ١(
هــل القــراءات القرآنيــة كلهــا نــزل �ــا جربيــل، حبــث، ونقــل، : "بعنــوان" تقــى أهــل احلــديثمل"يف 

  .للشيخ صاحل بن سليمان الراجحي" وعقل
، منقـول مـن مقـال مطـروح علـى الـشبكة العنكبوتيـة، ٨٤من القضايا الكـربى يف القـراءات ص ) ٢(

 �ــا جربيــل، حبــث، ونقــل، هــل القــراءات القرآنيــة كلهــا نــزل: "بعنــوان" ملتقــى أهــل احلــديث"يف 
  .للشيخ صاحل بن سليمان الراجحي" وعقل

هل القراءات القرآنية : "بعنوان" ملتقى أهل احلديث"مقال مطروح على الشبكة العنكبوتية، يف ) ٣(
  .للشيخ صاحل بن سليمان الراجحي" كلها نزل �ا جربيل، حبث، ونقل، وعقل



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٨

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ًومـــن هنـــا وجـــدنا كثـــريا مـــن العلمـــاء واألئمـــة املفـــسرين وأئمـــة واللغـــويني يـــضعفون "      
، وذلـك حمافظـة مـنهم علـى رتبـة فـصاحة القـرآن الكـرمي، وحاشـا هللا بعض األوجه القرآنيـة

 نــزه اهللا شــأنه أن يظــن �ــم أ�ــم يوجهــون التــضعيف إىل القــرآن نفــسه، أو إىل رســول 

  .)١("عن كل عيب، فهم أئمة اإلسالم الذائدون بالعلم واحلق عن محاه

  

  :مسألة التوقيف في الحروف بين األئمة في منشأ الخالف: ثالثالمبحث ال

إىل ًاجتهــادا   اإلذن بقــراءة القــرآن حتــول مــسار القــراءة بعــد اجلمــع العثمــاين مــن إن     

مراعـــاة الجتمـــاع كلمـــة األمـــة وانـــضمامها حتـــت لـــواء لفـــظ املتبـــع، وجـــوب القـــراءة بـــاألثر 
  .هو السبب يف اعتقاد األئمة التوقيف يف حروف القرآنواحد 

، وإبـداء أثـر اجلمـع العثمـاين  هذا التحـول يف مـسار القـراءةإىلة كثريون وقد نوه أئم      
  :يف حتول مسار القراءة

ــن قتيبــة       فهــل جيــوز لنــا أن نقــرأ : فــإن قــال قائــل ":)هـــ٢٧٦:ت (يقــول اإلمــام اب
  جبميع هذه الوجوه؟

 أن  جـاز لنـا-كل ما كان منها موافقا ملصحفنا غـري خـارج مـن رسـم كتابـه:       قيل له
نقــــرأ بــــه، ولــــيس لنــــا ذلــــك فيمــــا خالفــــه، ألن املتقــــدمني مــــن الــــصحابة والتــــابعني، قــــرؤوا 

ّبلغــا�م، وجــروا علــى عــاد�م، وخلــوا أنفــسهم وســوم طبــائعهم، فكــان ذلــك جــائزا هلــم، 
ّولقــــوم مــــن القــــراء بعــــدهم مــــأمونني علــــى التنزيــــل، عــــارفني بالتأويــــل، فأمــــا حنــــن معــــشر 

سن اختيـــار الـــسلف لنـــا علـــى مـــصحف هـــو آخـــر العـــرض، املكلفـــني، فقـــد مجعنـــا اهللا حبـــ

ّوليس لنا أن نعدوه، كما كان هلم أن يفسروه، وليس لنا أن نفسره ّ")٢(.  

فامـــضوا إىل ذكـــر (قـــراءة مـــن قـــرأه "): هــــ٢٢٨:ت(ويقـــول القاضـــي الجهـــضمي       
قــد كــانوا ، و)فاســعوا اىل ذكــر اهللا(غـري منكــر لتقــارب املعــين فيهــا، ويف قــراءة مـن قــرأ ) اهللا

قبل أن جيمع الناس على مصحف واحد خيتلـف بعـض القـارئني يف هـذا وفيمـا أشـبه غـري 
                                                           

هل القراءات القرآنية : "بعنوان" ملتقى أهل احلديث "مقال مطروح على الشبكة العنكبوتية، يف) ١(
  .للشيخ صاحل بن سليمان الراجحي" كلها نزل �ا جربيل، حبث، ونقل، وعقل

  .٣٤البن قتيبة ص " تأويل مشكل القرآن) "٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٩

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

أن املعاين تتقـارب، وقـد روي عـن النـيب صـلي اهللا عليـه وسـلم أن القـران أنـزل علـى سـبعة 
أحــرف، فوســع علــى النــاس يف اخــتالفهم بعــض األلفــاظ إذا تقاربــت املعــاين، فلمــا مجــع 

  .)١("انت القراءة على ذلك اللفظالناس على مصحف واحد ك

مث إن الــصحابة رضــي اهللا عــنهم خــافوا ": )هـــ٦٦٥:ت ( أبــو شــامة      ويقــول اإلمــام

مــن كثــرة االخــتالف، وأهلمــوا، وفهمــوا أن تلــك الرخــصة قــد اســتغين عنهــا بكثــرة احلفظــة 

للقـــرآن، ومـــن نـــشأ علـــى حفظـــه صـــغريا فحـــسموا مـــادة ذلـــك بنـــسخ القـــرآن علـــى اللفـــظ 
 غري اللفظ املـرادف لـه، وصـار األصـل مـا اسـتقرت عليـه القـراءة يف الـسنة الـيت تـويف املنزل

 بعـــد مـــا عارضـــه بـــه جربيـــل عليـــه الـــسالم يف تلـــك الـــسنة مـــرتني، مث فيهـــا رســـول اهللا 

 اجتمعــت الــصحابة علــى إثباتــه بــني الــدفتني، وبقــي مــن األحــرف الــسبعة الــيت كــان أبــيح
قـــراءة القـــرآن عليهـــا مـــا ال خيـــالف املرســـوم، وهـــو مـــا يتعلـــق بتلـــك األلفـــاظ مـــن احلركـــات 

  .)٢("والسكنات والتشديد والتخفيف وإبدال حرف حبرف يوافقه يف الرسم، وحنو ذلك

ــــة        ــــن تيمي ومــــن هــــؤالء مــــن يقــــول بــــأن الرتخــــيص يف " ):هـــــ٧٢٨:ت(ويقــــول اب
 يف احملافظـــة علـــى حـــرف واحـــد مـــن املـــشقة األحـــرف الـــسبعة كـــان يف أول اإلســـالم، ملـــا

ًعلـــيهم أوال، فلمــــا تـــذللت ألــــسنتهم بــــالقراءة، وكـــان اتفــــاقهم علــــى حـــرف واحــــد يــــسريا  ً
  .)٣("عليهم، وهو أرفق �م، أمجعوا على احلرف الذي كان يف العرضة األخرية

فثبــت مــن ذلــك أن القــراءة الــشاذة  ":)هـــ٨٣٣:ت ( ابــن الجــزري      ويقــول اإلمــام

 كانــت صــحيحة يف نفــس األمــر فإ�ــا ممــا كــان أذن يف قراءتــه، ومل يتحقــق إنزالــه، وأن ولــو

الناس كـانوا خمـريين فيهـا يف الـصدر األول، مث أمجعـت األمـة علـى تركهـا للمـصلحة ولـيس 
  .)٤("يف ذلك خطر وال إشكال ألن األمة معصومة من أن جتتمع على خطأ

ًمسيعــا عليمــا: "إن قلــت ":)هـــ٨٥٥:ت (     ويقــول العينــي موضــع عزيــز حكــيم، أو " ً

وهـــذا احلكـــم إمنـــا كـــان قبـــل اإلمجـــاع علـــى ترتيـــب القـــرآن يف ... بـــالعكس، فهـــو كـــاف 
ُاملـــصحف العثمـــاين، فلمـــا وقـــع اإلمجـــاع علـــى منـــع تغيـــري النـــاس القـــرآن مل جيـــز ألحـــد أن 

ًعزيــزا حكيمــا"ًمــثال " مسيــع علــيم"جيعــل موضــع  ً، وحنــو ذلــك قــصدا وعمــدا، ولكــن "ً إذا ً
                                                           

  .٢٠١ ص  للجهضمي"أحكام القرآن) "١(
  .٨٩ص " املرشد الوجيز) "٢(
  ).٤/٤١٩(البن تيمية " الفتاوى الكربى) "٣(
  .٢٤البن اجلزري ص " منجد املقرئني) "٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٠

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

جــرى علــى لــسانه مــن غــري قــصد إىل التغيــري فــال بــأس بــذلك، حــىت لــو كــان يف الــصالة 
  .)١("التفسد صالته

أثــر اجلمـع العثمـاين علـى حتــول مـن مــا يـذكر يف كتـب الروايـة       وعلـى الـرغم مـن كثـرة 
ة، وإمجـاع األمـة علـى قبـول مـا يوافـق اخلـط مـن القـراءات بعـد اجلمـع املبـارك، مسار الرواي

ًن واقـــع الروايـــة بعـــد الـــصدر األول مـــن وجـــوب التـــزام القـــراءة بـــاألثر املتبـــع كـــان كفـــيال فـــإ
 كتنـزل  ة القـراءة، واجلـزم بـإنزال احلـروف علـى النـيب يـباعتقاد أئمة السلف كلهم توقيف

  . ًالقرآن كما تقرر سلفا

ـــــسبب التحـــــول يف مـــــسار القـــــراءة هـــــو فكـــــان هـــــذا        اعتقـــــاد توقيـــــف يفالـــــرئيس  ال
َّ املعــول عليــه يف ثبــوت ، وصــارالقــرآنلفــظ  تغيــري منــععلــى األمــة أمجعــت فقــد احلــروف، 

  .القراءة وتلقيها النقل واتصال الرواية يف حدود اخلط ا�مع عليه

  .)٢("نتبع يف القرآن وال نبتدع: "يقول نافع      

مبا قرئ لقـرأت حـرف كـذا وكـذا لوال أنه ليس يل أن أقرأ إال : "وكان أبو عمر يقول      
  .)٣("ًخالفا ملا نقرؤه

  . )٤("ًما قرأ هذا حرفا إال باألثر: "وكان سفيان الثوري يقول يف محزة الزيات      

ْكـــربه(لـــو قـــرأت علـــى قيـــاس العربيـــة لقـــرأت : "وقـــال الكـــسائي       يعـــين بالـــضم، ألن ) ُ

ُمعناه عظمه، لكين قرأت باألثر َ ِ")٥(.  

 لقـارئ بعـدها خمالفـة هـذه الـسنة يف التلقـي واملـشافهة، أو اخلـروج عـن عـادة ومل جيز      

  .َّالقراء يف األخذ والتحمل

                                                           

  ).٥/٣٩٢" (شرح العيين على سنن أيب داود) "١(
  ٤١٩ص  معاين األحرف السبعة للرازي) ٢(
  ٤١٩معاين األحرف السبعة للرازي ص ) ٣(
  ٤٢٠معاين األحرف السبعة للرازي ص ) ٤(
  ٤٢٠معاين األحرف السبعة للرازي ص ) ٥(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤١

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

وقـول مـن قـال املـراد خـواتيم " :ًيقول القاضي عياض رحمه اهللا نقال عن المازري      
ًفاسـد أيـضا؛ لإلمجــاع علـى منـع تغيــري ) مسيـع بــصري) (غفــور رحـيم( فيجعـل مكـان ،اآلي

  .)١("للناسالقرآن 

ومن مث امتنعت القراءة بالقياس املطلق، وهو الـذي لـيس لـه  ":يقول ابن الجزريو      

  .)٢("أصل يف القراءة يرجع إليه، وال ركن وثيق يف األداء يعتمد عليه

  

  :مسألة في جزم ابن مسعود إنزال حرف استبعده الجمع العثماني: مبحث الرابعال

 علــى حــرف واحــد، ومــا كــان ول القــرآن علــى النــيب لقــد أقــرت هــذه الدراســة نــز      

مـــــن بقيـــــة احلــــــروف فهـــــي مــــــن مجلـــــة املــــــأذون فيـــــه، وقــــــد أورد ابـــــن أيب داود يف كتــــــاب 

حدثنا عبد اهللا حدثنا محـاد : "، يقولًأثرا عن ابن عباس يفيد إنزال احلروف" املصاحف"
َعبة عـن أيب مـسلمة، عـن أيب نـضرة بن احلسن، حدثنا احلجاج يعين ابن نصري، حدثنا شـ ْ َ َ َْ َ

إىل أجـــل : (، فقـــال ابـــن عبـــاس)فمـــا اســـتمتعتم بـــه مـــنهن(قـــرأت علـــى ابـــن عبـــاس : قـــال

واهللا لقـــــد نزلـــــت معهـــــا، قاهلـــــا ثـــــالث : مـــــا هكـــــذا أقرؤهـــــا، قـــــال: قلـــــت: قـــــال) مـــــسمى
  .)٣("مرات

نـا حممـد بـن عبـد َأخربنا أبو زكريا العنربي، ث: "لوقي،  عن العنربي النيسابوريىرو      و
َالسالم، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النضر بـن مشيـل، أنبـأ شـعبة، ثنـا أبـو مـسلمة، قـال ْ َ َْ ُ :

َمسعت أبا نضرة يقول ْ فما اسـتمتعتم بـه مـنهن : (قرأت على ابن عباس رضي اهللا عنهما: َ

َقـــال أبـــو نـــضرة) إىل أجـــل مـــسمى ْ واهللا : مـــا نقرؤهـــا كـــذلك، فقـــال ابـــن عبـــاس: فقلـــت: َ
  .)٤("نزهلا اهللا كذلكأل

                                                           

  ).٦/١٠٠" (شرح النووي على مسلم") ١(
  .)١/١٧(البن اجلزري " النشر يف القراءات العشر") ٢(
مــن طريــق ابــن املثــىن ) ٨/١٧٧" (تفــسريه"، والطــربي يف ٢٠٤البــن أيب داود ص " املــصاحف ")٣(

  .عن حممد بن جعفر
هذا حديث صـحيح علـى شـرط : "، وقال)٢/٣٣٤(للنيسابوري " املستدرك على الصحيحني ")٤(

  ".  مسلم ومل خيرجاه



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٢

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

      وهــذا األثــر خيــالف مــا أمجــع عليــه الــصحابة يف كتابــة املــصحف، إذ كيــف جيــزم ابــن 
إىل (مــن غــري زيــادة : أي-عبــاس بــإنزال هــذا احلــرف مث جيمــع الــصحابة علــى كتابــة غــريه 

ملـا مجـع يف املـصحف، مجعـه علـى رضـي اهللا عنـه ، ومـن املقـرر أن عثمـان -)أجل مسمى

  .نزل دون املأذون فيهاللفظ امل

ُ      لقد جـزم ابـن عبـاس نـزول القـراءة ملـا عـورض يف نكـاح املتعـة، يـدل عليـه قـصته مـع  َّ
: الثابــت مــن قولــه) األجــل(املــستفيت، وليــربهن علــى إرادة نكــاح املتعــة يف اآليــة اســتدل بـــ

َّألن النكـــاح الـــصحيح ال يـــشرتط فيـــه األجـــل، وإن اتفـــق مـــع نكـــاح ) إىل أجـــل مـــسمى(

  .املتعة يف وجوب األجر

ّ      وقد ثبت أن أيب وابـن جبـري كانـا يقرآ�ـا كـذلك
، ومـا ذهـب إليـه ابـن عبـاس مـن )١(

فمـــا اســـتمتعتم بـــه مـــنهن : (داللـــة اآليـــة علـــى املتعـــة تـــدل عليـــه اآليـــة نفـــسها ملـــا قـــال اهللا

  ).فآتوهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

َّوذلك يدل علـى إن جمـرد االبتغـاء باملـال جيـوز الـوطء، وجمـرد : " ... عماين      يقول الن

ُّاالبتغاء باملال ال يكون إال يف نكاح املتعة، فأما النكـاح املطلـق فاحلـل إمنـا حيـصل بالعقـد  ِ

وأمـــا النكـــاح املطلـــق : "إىل أن قـــال" والـــويل والـــشهود، وال يفيـــد فيـــه جمـــرد االبتغـــاء باملـــال

َّال يتوقف على االستمتاع البتة بـل علـى العقـد، أال تـرى أن مبجـرد النكـاح فإيتاء األجور 

  .)٢("يلزم نص املهر

أمــر بإيتــاء األجــور �ــرد االســتمتاع أي التلــذذ وهــذا يف املتعــة، : "      وقــال النيــسابوري

ُفــــانكحوا(:  وأيــــضا قــــال يف أول الــــسورة،وأمــــا يف النكــــاح املطلــــق فيلــــزم األجــــر بالعقــــد
ِ ْ َ (

 لــــئال يلــــزم التكــــرار يف ســــورة واحــــدة، ،ســــب أن حتمــــل هــــذه اآليــــة علــــى نكــــاح املتعــــةفنا

  .)٣("واحلمل على حكم جديد أوىل

                                                           

غرائـــب القـــرآن "، و)٥/١٣٠" (تفـــسري القـــرطيب"، و)١٧٨-٨/١٧٧" (تفـــسري الطـــربي" انظـــر )١(
  ).٢/٣٩٣(للنيسابوري " ورغائب الفرقان

  ).  ٦/٣١١(للنعماين " اللباب يف علوم الكتاب ")٢(
  .٢/٣٩٣":غرائب القرآن ورغائب الفرقان ")٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٣

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

َّ      فـــدل ذلـــك علـــى نكـــاح املتعـــة، الـــذي أبـــيح يـــوم أبـــيح يف فـــتح مكـــة، مث نـــسخ مـــن  َّ

ف وصــرف الداللـــة ، وال يلــزم مــن بقـــاءه يف املــصح)١( اإلباحــة إىل احلرمــة خبــرب النـــيب 

ّإليه اإلباحة واحلل، كما ال يلزم مـن نـسخ احلكـم نـسخ الـتالوة، ونظـائره يف القـرآن كثـري، 
ِ

َّفكيف يوجه االدعاء بالنسخ إن كانت الداللة ثابتة بالزيادة من عدمها؟ استدل �ـا ابـن 

  عباس أم مل يستدل؟

ًيا، ومل يعـرف عنـه مـا       إن قول الثقة عنـد القـراء حجـة، فكيـف األمـر إن كـان صـحاب
  !ينفي العدالة، ومل خيالف املشهور؟

      ال شــك أن التعجــل يف القــول بالنــسخ عنــد تعــارض النــصوص نــوع تكلــف، يتنــاىف 
َّمـــــع منـــــاهج احملـــــدثني يف فـــــك التعـــــارض، ناهيـــــك عمـــــا يف القـــــول بنـــــسخ احلـــــروف مـــــن  ِّ

  .)٢(مداخالت دحضت االحتجاج به قد سبق بيا�ا

َّ      كمـــا أن ِّ قبـــول الروايـــات املتعارضـــة باجلملـــة دون اكـــرتاث بالتعـــارض احلاصـــل بينهـــا َّ
ًتكلـــف أيـــضا، وهـــو مـــنهج املتـــأخرين لألســـف أمـــام الروايـــات الثابتـــة يف الـــصحيحني، أو 

  . األقوال املسندة إىل كبار األئمة

َّ      لكن اجلمع بني النـصني املتعارضـني يف عـرف احملـدثني أوىل مـن كـل مقـال َّ
إذ ال ، )٣(

َّتوجـــد نـــصوص متعارضـــة مـــن كـــل وجـــه إال النـــزر القليـــل، ودام أن للجمـــع بينهمـــا طريـــق 

  .فيتوجب األخذ به

                                                           

 أنــه غــزا مــع رســول اهللا : عــن أبيــهويف صــحيح مــسلم عــن الربيــع بــن ســربة بــن معبــد اجلهــين،  )١(
يأيها الناس، إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن اهللا قـد حـرم : "فتح مكة، فقال

 ".ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
  ).٢/١٠٢٥" (صحيح مسلم"

: والعمـدة مـا ثبـت يف الـصحيحني عـن أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب، قـال: " حامتيقول ابن أيب
" تفسري ابن أيب حـامت". " عن نكاح املتعة، وعن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب�ى رسول اهللا "
)١١/٢٨٠.(  

أسـفرت عــن " لنـسخحـديث القـراءة علـى سـبعة أحـرف بـني اإلحكـام وا" للباحثـة دراسـة بعنـوان )٢(
  .عدم جريان النسخ يف حرف القرآن

  .)٢/٦٥٢" (تدريب الراوي"انظر ) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٤

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ُ      وهــذا حاصــل إن محــل القــول بــاإلنزال فيــه علــى اإلنــزال الثابــت يف حــديث اإلذن، 
ُوأن يتنـــزل منـــه علـــى مـــا تنـــزل ســـواء بـــسواء، فادعـــاءه اإلنـــزال ال يعـــارض عليـــه مـــن هـــذه  َّ

  .ة، لتوافقه مع أحاديث اإلذن اليت تثبت اإلنزال يف احلروفاجله

زم اإلنـــزال لعـــل جـــ      والبـــد أن إصـــرار ابـــن عبـــاس علـــى نزوهلـــا يـــشهد ألمـــر أعظـــم، ف

  .)١( مبوجب حديث اإلذنيتوجه إىل أن تلك الزيادة كان مصدرها النيب 

 له إياها أ�ا من مجلة املنزل عليـه، فخـالف       ولعل ابن عباس فهم من إقراء النيب 

مبا مل يسعه علمه إمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم على املصحف العثماين، فظهـر بعـد 

َّاجلمـع أ�ــا مـن مجلــة احلـروف املــأذون �ـا، وهــو مـع ذلــك ال جيـرم ملــا آل إليـه واقــع الروايــة  ُ
ًوجريــان ذلــك عرفــا بــني الــصحابة يف عهــد مــن تالحــم حــروف اإلذن مــع احلــرف املنــزل، 

  .النيب 

 ملـا كـان يقـول للمختـصمني يف حـروف القـرآن       وجيوز أنه قال ذلـك أسـوة بـالنيب 

إن هـــذا القــرآن أنـــزل علـــى : "ً، أو تــصديقا لقولـــه "هكـــذا أنزلـــت"لفــض النـــزاع بيــنهم 

  .وإن مل تنزل عليه" سبعة أحرف

َُحـدثين أبـو خلـف مـوىل بـين مجـح أنـه دخـل : "      يؤيد هذا رواية يف مسند أمحد يقول
ٌمع عبيد بن عمري على عائشة أم املؤمنني يف سـقيفة زمـزم، لـيس يف املـسجد ظـل غريهـا، 

ِ
ُ

ُِمرحبــا، وأهــال بــأيب عاصــم، يعــين عبيــد بــن عمــري، مــا مينعــك أن تزورنــا، أو تلــ: فقالــت َّم ً
ِأخشى أن أملك، فقالت ما كنت تفعل، قال: بنا؟ فقال َّ ُجئت أن أسـألك عـن آيـة يف : ُِ

ِ

                                                           

يف قــصة النفــر مــن أهــل دمــشق جــاءوا إىل املدينــة " املــصاحف" ومثلــه مــا نقلــه ابــن أيب داود يف )١(
إذ ] (٢٦[يعرضون مصحفهم على أيب بن كعب، فقرأ أحدهم علـى عمـر اآليـة مـن سـورة الفـتح 

) روا يف قلــو�م احلميــة محيــة اجلاهليــة ولــو محيــتهم كمــا محــوا لفــسد املــسجد احلــرامجعــل الــذين كفــ
فقـال عمـر مـن أقــرأكم؟ قـالوا أيب بـن كعــب، فقـال لرجـل مـن أهــل املدينـة ادع إيل أيب بـن كعــب، 
فلمـا أتــى عمـر قــال هلـم اقــرؤوا فقــرؤوا، فقـال أيب أنــا أقـرأ�م، فقــال عمــر لزيـد اقــرأ، فقـرأ زيــد قــراءة 

ة، فقال اللهم ال أعرف إال هذا، فقال أيب واهللا يا عمر إنك لتعلم أين كنت أحضر ويغيبون العام
". اســـناده جيـــد: "قـــال حمقـــق الكتـــاب. ًواهللا لـــئن أحببـــت أللـــزمن بيـــيت فـــال أحـــدث أحـــدا بـــشيء

  .٣٥٨-٣٥٧ص " املصاحف"
  .  لبعضهم من احلروف، ونظائره كثريوهذا يؤكد عدم احاطة الصحابة جبميع ما يقرئه رسول اهللا 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٥

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ُأيــة آيــة:  يقرؤهــا؟ فقالــتكتــاب اهللا عزوجــل، كيــف كــان رســول اهللا  َالــذين  «:فقــال؟ َّ
ِ َّ

ْيـؤتون ما آتــوا َ َُ َ َُ ْالـذين يـأتون مـا أتــوا«َْ، أو »ْ َ َُ َ ََ ْ َ
ِ ُّتـهمـا أحـب إليـك؟ ََّأيـ: لـت، فقا»َّ َ َ ُ : قلـت: قـالُ

: ًوالــذي نفــسي بيــده، إلحــدامها أحــب إيل مــن الــدنيا مجيعــا، أو الــدنيا ومــا فيهــا، قالــت

َأيـتـهمـــا؟ قلـــت ُ ْالـــذين يـــأتون مـــا أتــــوا«: ََُّ َ َُ َ ََ ْ َ
ِ  كـــذلك كـــان  أشـــهد أن رســـول اهللا :تلـــ، قا»َّ

 ك أنزلــت، وكــذلك كــان رســول اهللا أشــهد لكــذل: ُيقرؤهــا، وكــذلك أنزلــت، أو قالــت
  .)١("َّيقرؤها، ولكن اهلجاء حرف

وإن مل تتنـــزل ً      فـــدل أن ذلـــك كـــان دأبـــا لـــصحابة يف إطـــالق اإلنـــزال علـــى احلـــروف 

  ."هكذا أنزلت" للمتخاصمني يف احلروف النيب بقول أسوة ، على النيب 

  

 :فصل القول في المسألة: المبحث الخامس

مــن خــالل مــا عــرض تبــني أن الواقــع التــارخيي يف القــراءة واإلقــراء ال يتناســب مــع        

ـــهالتيـــسري حكمـــة  القـــول بـــاإلنزال، وال يتناســـب مـــع ـــذي شـــرع ألجل   اإلذن يف القـــراءةال

ــــ ــــصحابة رضــــي اهللا عــــنهم خلــــالف األمــــة بوال يتفــــق مــــع ، احلروفب تبعاد اســــتــــصدي ال
وال يصحح فعل األئمة يف تفضيل احلروف علـى بعـضها وتـضعيفها، وال حروف القرآن، 

ه دالالت يـــتوجبـــه يـــستقيم  و،شـــك أن االعتمـــاد علـــى الواقـــع التـــارخيي أقـــوى يف الداللـــة

  .النصوص

      ومبا أن الواقع ال ميكن إلغاءه، وهو مـع ذلـك ال يقبـل التفـسري والتوجيـه، ومل نـشهد 

 علم من العلوم محل الواقع وفسره وحصرة يف قالب اللفظ، وعادة مـا يكـون أحدا يف أي
حـــل اخلـــالف بـــالعكس، فـــإن الواقـــع يـــدلل علـــى أن اإلنـــزال يف احلـــروف لـــيس كـــاإلنزال 

ــــى الرســــول  ــــز هلــــم إهــــدار احلــــروف غــــري القــــرآن عل ، إذ ال مــــسوغ للــــصدر األول جيي

وهــو مــا ســأخص احلــديث عنــه يف ! إىل معــىن آخــر؟انــصراف معــىن اإلنــزال يف احلــديث 
  .حبث مستقل إن شاء اهللا

                                                           

  .)٤١/١٨٥" (مسند أمحد") ١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٦

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

     ومل تكـــن مــــسألة التوقيـــف يف القــــراءة قـــضية ســــهلة، بـــل كانــــت مـــن أعقــــد املــــسائل 
 ًبسبب التصريح بلفظ اإلنزال يف الروايات، الذي جيء به تطمينا للقارئ بصواب قراءتـه

 أتبــاع التــابعني وأتبــاعهم مــع مــا آل إليــه ، ففهمــه ســلف األمــة مــنعلــى أي كيفيــة قــرأ �ــا

 ى النــيب علــ تنــزلواقــع الروايــة علــى أن مــا توســع فيــه الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم ممــا 
  .كتنزل القرآن

 صـــحة مـــا ويؤكـــديـــدلل ممـــا ، وقـــد صـــرح أئمـــة بـــأن القـــرآن مل ينـــزل إال بلفـــظ واحـــد      
  :ةذهبنا إليه، وقررناه يف هذه الدراس

  .)١("مل ينزل القرآن إال بلغة قريش ":)هـ٢٧٦:ت(ابن قتيبة       يقول 
أكان التنزيل بإحـدامها أو بكلتيهمـا؟ : فإن قال "):هـ٣١٠:ت(ويقول ابن جرير       

إنــه مل ينــزل : وكيــف يكــون تنزيــل حــرف مــرتني؟ قيــل: فــإن قــال. التنزيــل بكلتيهمــا: قيــل

َأن يقــــــرأ بــــــالقراءتني كلتيهمــــــا، وهلــــــذا موضــــــع  مــــــرتني، إمنــــــا أنــــــزل مــــــرة، ولكنــــــه أمــــــر 
  .)٢("سنستقصي إن شاء اهللا فيه البيان عنه مبا فيه الكفاية

روى ابـن عبـد  خطـاب ابـن عمـر البـن مـسعود، فـيف ما تؤكده اآلثـار املرويـة،      وهذا 

ن أبيـه عـن جـده أنـه كـان الرب بسنده عن عبد اهللا بن عبد الـرمحن بـن كعـب األنـصاري عـ
) مــــن بعــــد مــــا رأوا اآليــــات ليــــسجننه عــــىن حــــني: (عنــــد عمــــر بــــن اخلطــــاب، فقــــرأ رجــــل

، )حــىت حــني(ابــن مــسعود، فقــال لــه عمــر : مــن أقرأكهــا، قــال: ، فقــال عمــر:]يوســف[

، فـإذا أتـاك كتـايب فإن اهللا أنزل القرآن بلسان قـريشأما بعد، : "وكتب إىل ابن مسعود
  .)٣("بلغة قريش، وال تقرئهم بلغة هذيل، والسالمهذا فأقرئ الناس 

  .)٤("نزل القرآن بالتفخيم: "بن ثابتقول زيد  املعىن يفهو كذلك       و

 تؤكـد ًا وكتـب الـرتاجم أخبـار،      وقد ضمنت كتب اختالف املصاحف، وكتب الروايـة

  :أن مصدر حروف القرآن االجتهاد دون التوقيف، من ذلك

                                                           

  .)١/٢٣( تفسري األلوسي )١(
  ).٢١/٢٣" (تفسري الطربي) "٢(
  ).٨/٢٧٨(البن عبد الرب " التمهيد) ٣(
  .٣٥٠أليب عبيد ص " فضائل القرآن ")٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٧

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

، وأبـا بكـر، وعمـر، وعثمـان، أن النـيب : " بـسنده عـن الزهـري داودروى ابن أيب      
  .)١("مروان) ملك: (، وأول من قرأها)مالك يوم الدين: (قرؤوا

 املـــذهب الرمســي اخلـــط يفلهمــز ل      أمــا الــداين فقـــد ذكــر أن األصــل يف ختفيـــف محــزة 

َواعلم ان مجيع ما: "يقولدون التوقيف، فقط 
َِ َْ َ يسهله محـزة مـن اهلمـزات فَ ِمنـا يـراعـى فيـه إَْ ِ

َُ
َخط المصحف دون القياس ْ ُْ ّ")٢(.  

 نــــصر بــــن عاصــــم أحــــد كتــــاب املــــصاحف يف زمــــن  ابــــن اجلــــزري يف ترمجــــةذكرويــــ      

إنــه أول مـــن زاد : ويقــال: "، يقـــول)ســيقولون هللا(احلجــاج أنــه أول مــن كتـــب األلــف يف 
  .)٣("]٨٩ و٨٧: املؤمنون" [يقولون اهللاس ":األلفني يف قوله تعاىل يف احلرفني

  
وأن ولغــــة واحــــدة، كــــل ذلــــك يــــدلل علــــى أن القــــرآن مل ينــــزل إال بلفــــظ واحــــد، ف      

اجتهـــادهم يف قـــراءة بعـــض التـــابعني وحـــروف القـــرآن املرويـــة هـــي مـــن توســـع الـــصحابة و

  وه؟فهل جيوز لنا أن نقرأ جبميع هذه الوج: فإن قال قائل": ابن قتيبة، يقول القرآن

كــل مـا كــان منهـا موافقـا ملــصحفنا غـري خــارج مـن رسـم كتابــه جـاز لنــا أن : قيـل لـه      

 ولــــيس لنــــا ذلــــك فيمــــا خالفــــه، ألن املتقــــدمني مــــن الــــصحابة والتــــابعني، قــــرؤوا ،نقــــرأ بــــه

ّبلغــا�م، وجــروا علــى عــاد�م، وخلــوا أنفــسهم وســوم طبــائعهم، فكــان ذلــك جــائزا هلــم، 
أمونني علــــى التنزيــــل، عــــارفني بالتأويــــل، فأمــــا حنــــن معــــشر ّولقــــوم مــــن القــــراء بعــــدهم مــــ

املتكلفــني، فقــد مجعنــا اهللا حبــسن اختيــار الــسلف لنــا علــى مــصحف هــو آخــر العــرض، 

ّوليس لنا أن نعدوه، كما كان هلم أن يفسروه، وليس لنا أن نفسره ّ")٤(.  
 يف خالفــة قتتاهلــاَّ      مث ملــا جــر هــذا التوســع يف القــراءة بــاحلروف إىل اخــتالف األمــة وا

 فقـط دون  اللفـظ املنـزلعلـى نـسخ مـصاحف رضـي اهللا عنـه إىل، عمـد عثمان بـن عفـان

بعثهــا مث ، - العرضــة األخــريةللحــرف الثابــت يف عثمــان اعتمــادوهــذا ســر -، املــأذون فيــه
  .إىل األمصار اخلمسة

                                                           

  .٢٣٠البن أيب داود ص " املصاحف" كتاب )١(
  .٤١للداين ص " التيسري ")٢(
  ).٢/٣٣٦(البن اجلزري " غاية النهاية ")٣(
  .٣٤ص " تأويل مشكل القرآن ")٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٨

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

مـــن  حتـــول مـــسار القـــراءة      وبعـــد هـــذا الفعـــل مـــن عثمـــان رضـــي اهللا عنـــه مبـــدة يـــسرية 
 اعتقـاد التوقيـف يف حـروف القراءة باالجتهاد، إىل القراءة باألثر املتبـع، وكـان هـذا سـبب

 واهللا ،أدى التــصريح بلفــظ اإلنــزال يف الروايــات إىل انغــالق مــسائله بالكليــةكمــا القــرآن، 

  .أعلم وأحكم

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون

  .ينوسالم على المرسلين، والحمد هللا رب العالم
  

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٩

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

 :اخلامتة

َّ      احلمــد هللا الــذي هــدانا هلــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــوال أن هــدانا اهللا، والــصالة والــسالم 

علـــى خمـــرج النـــاس مـــن الظلمـــات إىل النـــور، ومـــن ســـار علـــى هديـــه واقتفـــى آثـــاره صـــالة 
  :ين، أما بعددًوسالما دائمني إىل يوم ال

ســــوق شــــواهد و وحتريــــره، يــــد اخلــــالفاملــــسألة بتفن      أحــــسب أين اجتهــــدت يف بيــــان 
والتعويــل علــى األســباب احلقيقيــة الباعثــة علــى ، لفــصل القــول فيــه وإيــضاحه االســتدالل

فمــــا كــــان فيــــه مــــن صــــواب فمــــن اهللا، ومــــا كــــان فيــــه مــــن خطــــأ فمــــن نفــــسي اعتقــــاده، 

  .والشيطان، وأسأل اهللا أن يتقبله، إنه هو السميع العليم

  نتائج البحث

  : اجلادة تبني ما يليوبعد هذه الدراسة-

 لغــاتســبع مــة ممــن قــصر معــىن األحــرف علــى ئأبطلــت حكمــة التيــسري تــأول بعــض األ-
  .، إذ ال وجه يف التيسري على قوم دون قوممن لغات العرب

َّإن التيسري على األمـة يف قـراءة القـرآن عـم لغتـه وحفظـه، ممـا يـربهن علـى عـدم التوقيـف -
  .يف حروف القرآن

ليت انتهجه عثمان رضـي اهللا عنـه جلمـع كلمـة األمـة واحلـد مـن اختالفهـا مبدأ املفاضلة ا-
  .كان أدل دليل على انتفاء توقيف احلروف

كان السبب الرئيس يف اعتقاد توقيف احلـروف هـو مـا آل إليـه واقـع الروايـة بعـد اجلمـع -

ح بلفــظ ، وأدى التــصريالعثمــاين مــن جــواز القــراءة بــاملعىن إىل وجــوب القــراءة بــاألثر املتبــع
  .اإلنزال يف الرروايات إىل انغالق مسائله على كثري من األئمة

  . كتنزل القرآنتبني أن لفظ اإلنزال يف الروايات ال يعين إنزال احلروف على النيب -

القراءات يف كتب الرواية هـو نتـاج توسـع الـصحابة رضـي اهللا عـنهم وبعـض التـابعني يف -

  .القراءة باحلروف

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٠

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

   :فهرس املصادر واملراجع

َّأبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب محــوش بــن حممــد : اإلبانــة عــن معــاين القــراءات، املؤلــف-
: ، احملقــق)هـــ٤٣٧: املتــوىف(بــن خمتــار القيــسي القــريواين مث األندلــسي القــرطيب املــالكي 

  الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب

  .دار �ضة مصر للطبع والنشر: الناشر

أبـــو القاســـم شـــهاب الـــدين عبـــد الـــرمحن بـــن : املؤلـــف،  املعـــاين مـــن حـــرز األمـــاينإبـــراز-
، )هـــــ٦٦٥: املتــــوىف(إمساعيــــل بــــن إبــــراهيم املقدســــي الدمــــشقي املعــــروف بــــأيب شــــامة 

  .دار الكتب العلمية: الناشر

عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر، جـــالل الـــدين الـــسيوطي : اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن، املؤلـــف-
اهليئــة املــصرية العامــة : حممــد أبــو الفــضل إبــراهيم، الناشــر: ، احملقــق)ـهــ٩١١: املتــوىف(

  . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: للكتاب، الطبعة

: الــدكتور حــسن ضــياء عــرت، الناشــر: األحــرف الــسبعة ومنزلــة القــراءات منهــا، املؤلــف-
  .هـ١٤٠٩األوىل : دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة

أبــو حممـــد علــي بـــن أمحــد بـــن ســعيد بـــن حـــزم : لـــفاملؤ، اإلحكــام يف أصـــول األحكــام-
، الــشيخ أمحــد حممــد شــاكر: احملقــق، )هـــ٤٥٦: املتــوىف(األندلــسي القــرطيب الظــاهري 

  .دار اآلفاق اجلديدة، بريوت: الناشر، األستاذ الدكتور إحسان عباس: قدم له

القاضــي أبــو إســحاق إمساعيــل بــن إســحاق بــن إمساعيــل بــن : املؤلــف، أحكــام القــرآن-
، )هــــ٢٨٢: املتـــوىف(اد بـــن زيـــد األزدي البـــصري مث البغـــدادي املـــالكي اجلهـــضمي محـــ

األوىل، : الطبعـــة،  بـــريوت–دار ابـــن حـــزم : دار النـــشر، عـــامر حـــسن صـــربي: احملقـــق

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
: املتــوىف(تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الــسبكي : املؤلــف،  األشــباه والنظــائر-

  )هـ٧٧١

  .م١٩٩١ -هـ١٤١١األوىل : الطبعة، لكتب العلميةدار ا: الناشر
: إعجـــاز القــــراءات القرآنيــــة، دراســــة يف تـــاريخ القــــراءات واجتاهــــات القــــراءات، املؤلــــف-

  .مكتبة وهبة، القاهرة: صربي األشوح، الناشر



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥١

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

حممـد بـن الطيـب بــن حممـد بـن جعفـر بـن القاسـم، القاضــي : االنتـصار للقـرآن، املؤلـف-
حممــــد عــــصام القــــضاة، . د: ، حتقيــــق)هـــــ٤٠٣: املتــــوىف(ملــــالكي أبــــو بكــــر البــــاقالين ا

َّ عمــان، دار ابــن حــزم -دار الفــتح : الناشــر  - هـــ ١٤٢٢األوىل :  بــريوت، الطبعــة–َ

  . م٢٠٠١
أبـو عبــد اهللا بـدر الــدين حممـد بـن عبــد اهللا بـن �ــادر : الربهـان يف علـوم القــرآن، املؤلـف-

األوىل، :  أبــــو الفــــضل إبــــراهيم، الطبعــــةحممــــد: ، احملقــــق)هـــــ٧٩٤: املتــــوىف(الزركــــشي 

ــــايب احللــــيب :  م، الناشــــر١٩٥٧ - هـــــ ١٣٧٦ ــــسى الب ــــب العربيــــة عي ــــاء الكت دار إحي
  ). وبنفس ترقيم الصفحات-َّمث صورته دار املعرفة، بريوت، لبنان (وشركائه، 

أبــــو حممــــد عبــــد اهللا بــــن مــــسلم بــــن قتيبــــة الــــدينوري : تأويــــل مــــشكل القــــرآن، املؤلــــف-

دار الكتـب العلميـة، بـريوت : إبراهيم مشس الدين، الناشـر: ، احملقق)هـ٢٧٦: املتوىف(
  . لبنان–

بن عبيدة بن ريطـة النمـريي ) وامسه زيد(عمر بن شبة : املؤلف، تاريخ املدينة البن شبة-

: طبــع علــى نفقــة، فهــيم حممــد شــلتوت: حققــه، )هـــ٢٦٢: املتــوىف(البــصري، أبــو زيــد 
  . هـ١٣٩٩: عام النشر، دة ج–السيد حبيب حممود أمحد 

أبــــو البقـــــاء عبــــد اهللا بــــن احلـــــسني بــــن عبـــــد اهللا : املؤلــــف،  التبيــــان يف إعــــراب القـــــرآن-

عيـــسى البـــايب : الناشـــر، علـــي حممـــد البجـــاوي: احملقـــق، )هــــ٦١٦: املتـــوىف(العكـــربي 
  .احلليب وشركاه

سني أمحــــد بــــن عبــــد الــــرحيم بــــن احلــــ: املؤلــــف، حتفــــة التحــــصيل يف ذكــــر رواة املراســــيل-

، )هــــ٨٢٦: املتـــوىف(الكـــردي الرازيـــاين مث املـــصري، أبـــو زرعـــة ويل الـــدين، ابـــن العراقـــي 
  . الرياض–مكتبة الرشد : الناشر، عبد اهللا نوارة: احملقق

أبـو الفـداء إمساعيـل بـن عمـر بـن كثـري القرشـي البـصري : املؤلـف، تفسري القـرآن العظـيم-

دار طيبــة : الناشــر،  بــن حممــد ســالمةســامي: احملقــق، )هـــ٧٧٤: املتــوىف(مث الدمــشقي 
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة، للنشر والتوزيع

حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب : جــامع البيــان يف تأويــل القــرآن، املؤلــف-

: أمحــد حممــد شــاكر، الناشــر: ، احملقــق)هـــ٣١٠: املتــوىف(اآلملــي، أبــو جعفــر الطــربي 
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠وىل، األ: مؤسسة الرسالة، الطبعة



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٢

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

مــــان بــــن ســــعيد بــــن عثمــــان بــــن عمــــر عث: املؤلــــف، جــــامع البيــــان يف القــــراءات الــــسبع-
أصــــل (،  اإلمــــارات–جامعــــة الــــشارقة : الناشــــر، )هـــــ٤٤٤: املتــــوىف(عمرو الــــداين أبــــو

الكتـــاب رســـائل ماجـــستري مـــن جامعـــة أم القـــرى ومت التنـــسيق بـــني الرســـائل وطباعتهـــا 

  . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨األوىل، : الطبعة، )جبامعة الشارقة
أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن أيب : املؤلف، تفسري القرطيب=  اجلامع ألحكام القرآن -

: حتقيـــق، )هــــ٦٧١: املتـــوىف(بكـــر بـــن فـــرح األنـــصاري اخلزرجـــي مشـــس الـــدين القـــرطيب 

: بعـــةالط،  القـــاهرة–دار الكتـــب املـــصرية : الناشـــر، أمحـــد الـــربدوين وإبـــراهيم أطفـــيش
  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، 

علــي بــن حممــد بــن عبــد الــصمد اهلمــداين املــصري : املؤلــف، مجـال القــراء وكمــال اإلقــراء-

عبـد : دراسـة وحتقيـق، )هــ٦٤٣: املتـوىف(الشافعي، أبو احلسن، علم الدين السخاوي 
أصل الكتاب رسالة دكتوراة بإشراف د حممـد سـامل (، احلق عبد الدامي سيف القاضي

 - هــ ١٤١٩األوىل، : الطبعـة،  بـريوت–مؤسـسة الكتـب الثقافيـة : الناشر، )احمليسن

  . م١٩٩٩
: ، حتقيـــق)هــــ٤٠٣:ت(حجـــة القـــراءات، أيب زرعـــة عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد بـــن زجنلـــة، -

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨-اخلامسة : سعيد األفغاين، بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة

لــدكتور ســامي حممــد عبــد الــشكور، حبــث منــشور الدرايــة يف علــم القــراءات، لألســتاذ ا-

  .إلكرتوين

دار : الدكتور غامن قـدوري احلمـد، الناشـر: رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية، املؤلف-
  .٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الثانية، : عمار للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة

اب الـدين حممـود بـن شـه: املؤلـف،  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـاين-

ـــة: احملقـــق، )هــــ١٢٧٠: املتـــوىف(عبـــد اهللا احلـــسيين األلوســـي  ـــاري عطي ـــد الب ، علـــي عب
   بريوت-دار الكتب العلمية : الناشر

  . هـ١٤١٥األوىل، : الطبعة

ْحممد بن عيسى بن سورة بن موسـى بـن الـضحاك، الرتمـذي، : املؤلف، سنن الرتمذي - َ
وحممـد ، )٢، ١جــ (أمحـد حممـد شـاكر  : وتعليـقحتقيق، )هـ٢٧٩: املتوىف(أبو عيسى 

، ٤جـــ (وإبـراهيم عطــوة عـوض املــدرس يف األزهـر الــشريف ، )٣جـــ (فـؤاد عبــد البـاقي 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٣

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

الثانيــة، : الطبعــة،  مــصر–شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــايب احللــيب : الناشــر، )٥
  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥

ِلــي بــن موســى اخلــسروجردي أمحــد بــن احلــسني بــن ع: املؤلــف، الــسنن الــصغري للبيهقــي-
ْ َ ْ ُ

، عبــد املعطــي أمــني قلعجــي: احملقــق، )هـــ٤٥٨: املتــوىف(اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي 
األوىل، : الطبعــــة، جامعــــة الدراســـات اإلســــالمية، كراتـــشي ـ باكــــستان: دار النـــشر

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠

ن الفــراء حميــي الــسنة، أبــو حممــد احلــسني بــن مــسعود بــن حممــد بــ: شــرح الــسنة، املؤلــف-
حممـد زهـري الـشاويش، -شـعيب األرنـؤوط: ، حتقيق)هـ٥١٦: املتوىف(البغوي الشافعي 

ــــــب اإلســــــالمي : الناشــــــر ــــــريوت، الطبعــــــة-املكت ــــــة، :  دمــــــشق، ب  -هـــــــ ١٤٠٣الثاني

  .م١٩٨٣
أبـــو حممـــد حممـــود بـــن أمحـــد بـــن موســـى بـــن أمحـــد بـــن : املؤلـــف،  شـــرح ســـنن أيب داود-

أبـو املنـذر خالـد : احملقـق، )هــ٨٥٥: املتـوىف(لعيـىن حسني الغيتاىب احلنفى بـدر الـدين ا

  بن إبراهيم املصري
  . م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠األوىل، : الطبعة،  الرياض–مكتبة الرشد : الناشر

أبو جعفر أمحد بـن حممـد بـن سـالمة بـن عبـد امللـك بـن : املؤلف،  شرح مشكل اآلثار-

: حتقيـــــق، )هــــــ٣٢١: املتـــــوىف(ســــلمة األزدي احلجـــــري املـــــصري املعـــــروف بالطحـــــاوي 
  .م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -األوىل : لطبعةا، مؤسسة الرسالة: الناشر، شعيب األرنؤوط

حممـد بـن حبـان بـن أمحـد بـن حبـان بـن : املؤلف،  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان-

ُمعـــاذ بـــن معبـــد، التميمـــي، أبـــو حـــامت، الـــدارمي، البـــسيت  ََ : احملقـــق، )هــــ٣٥٤: املتـــوىف(ْ
 – ١٤١٤الثانيـــة، : الطبعـــة،  بـــريوت–مؤســـسة الرســـالة : لناشـــرا، شـــعيب األرنـــؤوط

١٩٩٣.  

مشـس الـدين أبـو اخلـري ابـن اجلـزري، حممـد بـن :  غاية النهاية يف طبقـات القـراء، املؤلـف-
عــين بنــشره : مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: ، الناشــر)هـــ٨٣٣: املتــوىف(حممــد بــن يوســف 

  .برجسرتاسر. هـ ج١٣٥١ألول مرة عام 

نظـــام الـــدين احلـــسن بـــن حممـــد بـــن حـــسني : املؤلـــف، لقـــرآن ورغائـــب الفرقـــانغرائـــب ا-
دار : الناشـــر، الـــشيخ زكريـــا عمـــريات: احملقـــق، )هــــ٨٥٠: املتـــوىف(القمـــي النيـــسابوري 

  . هـ١٤١٦ -األوىل : الطبعة،  بريوت–الكتب العلميه 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٤

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

لــرمحن بــن مجــال الــدين أبــو الفــرج عبــد ا: املؤلــف، فنــون األفنــان يف عيــون علــوم القــرآن-
دار : دار النـــــشر، ) هــــــ٥٩٧املتـــــوىف (، )هــــــ٥٩٧: املتـــــوىف(علـــــي بـــــن حممـــــد اجلـــــوزي 

  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ -األوىل : الطبعة،  لبنان– بريوت -البشائر 

تقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن : املؤلـف، الفتاوى الكربى البـن تيميـة-
ن حممد ابـن تيميـة احلـراين احلنبلـي الدمـشقي عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم ب

 -هـــــــ ١٤٠٨األوىل، : الطبعــــــة، دار الكتــــــب العلميــــــة: الناشــــــر، )هـــــــ٧٢٨: املتــــــوىف(

  .م١٩٨٧
أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل : فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، املؤلـــف-

  العسقالين الشافعي

حممــــد فــــؤاد عبــــد : أحاديثــــه، رقــــم كتبــــه وأبوابــــه و١٣٧٩ بــــريوت، -دار املعرفــــة : الناشــــر
حمـــب الـــدين اخلطيـــب، عليـــه : البـــاقي، قـــام بإخراجـــه، وصـــححه وأشـــرف علـــى طبعـــه

  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: تعليقات العالمة

ّأبـــو عبيـــد القاســـم بـــن ســـالم بـــن عبـــد اهللا : فـــضائل القـــرآن للقاســـم بـــن ســـالم، املؤلـــف- ُ
وان العطيـــة، وحمـــسن خرابـــة، ووفـــاء مـــر: ، حتقيـــق)هــــ٢٢٤: املتـــوىف(اهلـــروي البغـــدادي 

- هــ ١٤١٥األوىل، : ، الطبعـة) بـريوت-دمـشق (دار ابن كثري : تقي الدين، الناشر

  . م١٩٩٥
أمحـــد بـــن عمـــر بـــن حممـــد بـــن أيب : املؤلـــف، القواعـــد واإلشـــارات يف أصـــول القـــراءات-

ـــد الكـــرمي بـــن حممـــ: احملقـــق، )هــــ٧٩١: املتـــوىف(الرضـــا، احلمـــوي احللـــيب  ـــدكتور عب د ال

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األوىل، : الطبعة، دار القلم، دمشق: الناشر، احلسن بكار
 القـــول العمــــيم يف مـــسائل حــــديث عمــــر بـــن اخلطــــاب وهــــشام بـــن حكــــيم رضــــي اهللا -

عنهمــــا، لألســـــتاذ الــــدكتور ناصـــــر بــــن ســـــعود القثــــامي، إصـــــدارات اجلمعيــــة العلميـــــة 

  . م٢٠١٥ -هـ١٤٣٦السعودية للقرآن وعلومه، تبيان، الطبعة األوىل 
أمحــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي، أبــو بكــر :  كتــاب الــسبعة يف القــراءات، املؤلــف-

دار املعــارف : شـوقي ضــيف، الناشـر: ، احملقــق)هــ٣٢٤: املتــوىف(بـن جماهــد البغـدادي 

  .هـ١٤٠٠الثانية، :  مصر، الطبعة–



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٥

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ن بــن األشــعث أبــو بكــر بـن أيب داود، عبــد اهللا بــن ســليما: املؤلــف،  كتـاب املــصاحف-
الفـــاروق : الناشـــر، حممـــد بـــن عبـــده: احملقـــق، )هــــ٣١٦: املتـــوىف(األزدي السجـــستاين 

  القاهرة/  مصر -احلديثة 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣األوىل، : الطبعة
يوسـف بـن علـي بـن جبـارة بـن :  الكامل يف القـراءات واألربعـني الزائـدة عليهـا، املؤلـف-

، )هـــ٤٦٥: املتــوىف(َذيل اليــشكري املغــريب ُحممــد بــن عقيــل بــن ســواده أبــو القاســم اهلــ

مؤســسة مســا للتوزيــع والنــشر، : مجــال بــن الــسيد بــن رفــاعي الــشايب، الناشــر: احملقــق
  . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨األوىل، : الطبعة

الكـشف عــن وجــوه القـراءات الــسبع وعللهــا وحججهــا، تـأليف اإلمــام أيب حممــد مكــي -

: يخ عبــد الــرحيم الطرهــوين، الناشــر، حتقيــق الــش)هـــ٤٣٧:ت(بــن أيب طالــب القيــسي 
  . م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨دار احلديث القاهرة، 

ــــوم القــــرآن- ــــف، مباحــــث يف عل ــــصاحل: املؤل ــــني: الناشــــر، صــــبحي ال ــــم للمالي ، دار العل
  .٢٠٠٠يناير / الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاين: الطبعة

أبـو الفـتح عثمـان بـن : احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، املؤلـف-

ا�لـــــس األعلـــــى للـــــشئون -وزارة األوقـــــاف: ، الناشـــــر)هــــــ٣٩٢: ت(جـــــين املوصـــــلي 
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠:اإلسالمية، الطبعة

أبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن :  احملــرر الــوجيز يف تفــسري الكتــاب العزيــز، املؤلــف-
عبـــد : ، احملقـــق)هــــ٥٤٢: املتـــوىف(عبـــد الـــرمحن بـــن متـــام بـــن عطيـــة األندلـــسي احملـــاريب 

 -األوىل :  بـريوت، الطبعـة–دار الكتـب العلميـة : السالم عبد الـشايف حممـد، الناشـر

  .هـ١٤٢٢
حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن ســـــويلم أبـــــو شـــــهبة : املـــــدخل لدراســـــة القـــــرآن الكـــــرمي، املؤلـــــف-

ـــــسنة، القـــــاهرة، الطبعـــــة: ، الناشـــــر)هــــــ١٤٠٣:ت( ـــــة ال ـــــة، : مكتب -هــــــ ١٤٢٣الثاني

  .م٢٠٠٣
أبو القاسم شـهاب الـدين عبـد : يز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز، املؤلفاملرشد الوج-

ـــرمحن بـــن إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم املقدســـي الدمـــشقي املعـــروف بـــأيب شـــامة  : املتـــوىف(ال

  طيار آليت قوالج: ، احملقق)هـ٦٦٥



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٦

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥:  بريوت، سنة النشر–دار صادر : الناشر
أبـو عبـد اهللا احلـاكم حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد : لـفاملؤ، املـستدرك علـى الـصحيحني-

ُبـــن محدويـــه بـــن نعـــيم بـــن احلكـــم الـــضيب الطهمـــاين النيـــسابوري املعـــروف بـــابن البيـــع 
دار الكتــب العلميــة : الناشــر، مــصطفى عبــد القــادر عطــا: حتقيــق، )هـــ٤٠٥: املتــوىف(
  .١٩٩٠ – ١٤١١األوىل، : الطبعة،  بريوت–

أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد : املؤلــفر، ســم البحــر الزخــامــسند البــزار املنــشور با-

: احملقـــق، )هــــ٢٩٢: املتـــوىف(اخلـــالق بـــن خـــالد بـــن عبيـــد اهللا العتكـــي املعـــروف بـــالبزار 
حقــــق (وعــــادل بــــن ســــعد ، )٩ إىل ١حقــــق األجــــزاء مــــن (حمفــــوظ الــــرمحن زيــــن اهللا، 

: الناشـر، )١٨حقـق اجلـزء (وصربي عبد اخلـالق الـشافعي ، )١٧ إىل ١٠األجزاء من 

م، وانتهـــت ١٩٨٨بـــدأت (األوىل، : الطبعـــة،  املدينـــة املنـــورة-مكتبـــة العلـــوم واحلكـــم 
  .)م٢٠٠٩

: عــام النــشر، صــهيب عبــد اجلبــار: املؤلــف،  املــسند املوضــوعي اجلــامع للكتــب العــشرة-

٢٠١٣.  
أبـو عبـد اهللا احلـاكم حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد : املؤلـف، املـستدرك علـى الـصحيحني-

ُ محدويـــه بـــن نعـــيم بـــن احلكـــم الـــضيب الطهمـــاين النيـــسابوري املعـــروف بـــابن البيـــع بـــن
دار الكتــب العلميــة : الناشــر، مــصطفى عبــد القــادر عطــا: حتقيــق، )هـــ٤٠٥: املتــوىف(
  .١٩٩٠ – ١٤١١األوىل، : الطبعة،  بريوت–

 معــاين األحــرف الــسبعة، تــواتره، مــذاهب العلمــاء فيــه، حقيقــة مــذهب اإلمــام الــرازي،-

شــيخ اإلســالم اإلمــام املقــرئ : حــل مــشكله، مجــع القــرآن، مناقــشات وردود، املؤلــف
حــسن : ، احملقــق)هـــ٤٥٤:املتــوىف(أيب الفــضل عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن حــسن الــرازي 

  . م٢٠١٢-ه١٤٣٣األوىل، : ضياء الدين عرت، دار النوادر، الطبعة

هــري اهلــروي، أبــو منــصور حممــد بــن أمحــد بــن األز: معــاين القــراءات لألزهــري، املؤلــف-
 جامعــــة امللــــك ســــعود، –مركــــز البحــــوث يف كليــــة اآلداب :  الناشــــر،)هـــــ٣٧٠: ت(

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١٢األوىل، : اململكة العربية السعودية، الطبعة

عمر بن رضا بن حممد راغب بـن عبـد الغـين كحالـة الدمـشق : املؤلف،  معجم املؤلفني-

 بـــــريوت، دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب -املثـــــىن مكتبـــــة : الناشـــــر، )هــــــ١٤٠٨: املتـــــوىف(

  .بريوت



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٧

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

مشـس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد : املؤلـف، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعـصار-
ــــذهيب  ــــن قاميــــاز ال ــــن عثمــــان ب ْبــــن أمحــــد ب ــــب : الناشــــر، )هـــــ٧٤٨: املتــــوىف(َ دار الكت

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧األوىل : الطبعة، العلمية

، يحممــد أمحــد مفلــح القــضاة، أمحــد خالــد شــكر: املؤلــف، راءاتمقــدمات يف علــم القــ-
: الطبعـــــة، )األردن( عمـــــان -دار عمـــــار : الناشـــــر، )معاصـــــر(حممـــــد خالـــــد منـــــصور 

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األوىل، 

الــدكتور حممــد : املؤلــف، املنــار يف علــوم القــرآن مــع مــدخل يف أصــول التفــسري ومــصادره-
: قــدم لــه، ية جبامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدةعلــي احلــسن، كليــة الدراســات اإلســالم

رئــيس قــسم الدراســات اإلســالمية جبامعــة اإلمــارات (الــدكتور حممــد عجــاج اخلطيــب 

   بريوت-موسسة الرسالة : الناشر، )العربية املتحدة
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األوىل، : الطبعة

 حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن أبـــو عبـــد اهللا بـــدر الـــدين: املؤلـــف،  املنثـــور يف القواعـــد الفقهيـــة-

الثانيــة، : الطبعــة، وزارة األوقــاف الكويتيــة: الناشــر، )هـــ٧٩٤: املتــوىف(�ــادر الزركــشي 
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

مشـس الـدين أبـو اخلـري ابـن اجلـزري، حممـد بـن : منجد املقرئني ومرشد الطـالبني، املؤلـف-

األوىل : لطبعـــةدار الكتـــب العلميـــة، ا: ، الناشـــر)هــــ٨٣٣: املتـــوىف(حممـــد بـــن يوســـف 
  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

أبـــو زكريـــا حميـــي الـــدين حيـــىي بـــن : املؤلـــف،  املنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن احلجـــاج-

،  بـــــريوت–دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب : الناشـــــر، )هــــــ٦٧٦: املتـــــوىف(شـــــرف النـــــووي 
  .١٣٩٢الثانية، : الطبعة

حممـد بــن أمحـد بــن مشـس الــدين أبـو عبــد اهللا : املؤلــف، ميـزان االعتـدال يف نقــد الرجـال-

ْعثمــان بــن قاميــاز الــذهيب  : الناشــر، علــي حممــد البجــاوي: حتقيــق، )هـــ٧٤٨: املتــوىف(َ
 - هـــــــــ ١٣٨٢األوىل، : الطبعــــــــة،  لبنـــــــان–دار املعرفـــــــة للطباعــــــــة والنـــــــشر، بــــــــريوت 

  .م١٩٦٣

، )هــ١٤٢٠: املتـوىف(منـاع بـن خليـل القطـان : املؤلـف، نزول القرآن على سبعة أحـرف-
  . م١٩٩١ - هـ ١٤١١األوىل، : الطبعة،  القاهرة–ة وهبة مكتب: الناشر



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٨

 لعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية واملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

، اختـصره أبـو )هـ٤٠٣املتوىف (أبو بكر الباقالين : نكت االنتصار لنقل القرآن، املؤلف-
منــشأة : حممــد زغلــول ســالم، الناشــر. د: عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا الــصرييف، احملقــق

  .م١٩٧١املعارف، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 

مشس الدين أبو اخلـري ابـن اجلـزري، حممـد بـن حممـد : نشر يف القراءات العشر، املؤلفال-
ـــن يوســـف  ، ) هــــ١٣٨٠املتـــوىف (علـــي حممـــد الـــضباع : ، احملقـــق) هــــ٨٣٣: املتـــوىف(ب

  ].تصوير دار الكتاب العلمية[املطبعة التجارية الكربى : الناشر

 عبــد الــرمحن بــن علــي املعــروف احلــافظ مجــال الــدين أيب الفــرج: نواســخ القــرآن، املؤلــف-
ْالـداين بـن منـري آل زهـوي، الناشـر: بابن اجلـوزي، املراجـع -املكتبـة العـصرية، صـيدا : َ

  .م٢٠١٨-هـ١٤٣٩: لبنان، الطبعة

  

  

  


