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    األحرف السبعة في المصاحف العثمانية

   راء العلماء فيهادراسة علمية وقراءة نقدية آل
  ريب�اين فيصل احل
                           اململكة العربية السعودية–              جامعة الطائف  -             قسم القراءات 

  myway_to_thetop@hotmail.com  :                الربيد االليكرتوين 
  

   :       الملخص   

   :ُ                                                                 ُاحلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه وبعد
ـــارة عـــن ـــة آلراء العلمـــاء يف األحـــرف          دراســـة ع :                   فهـــذا البحـــث عب                                        لميـــة وقـــراءة نقدي
      املبحــث   :                ثالثــة مباحــث هــي    إىل       البحــث    قــسمت     وقــد  ،                            الــسبعة يف املــصاحف العثمانيــة

             األحـرف الـسبعة   :              و املبحث الثاين    ،                                      املراد باألحرف السبعة واملصاحف العثمانية  :     األول
  مث     ،             هـذه املـسألة                         املـسائل الفرعيـة املخرجـة علـى  :                                يف املصاحف العثمانية املبحـث الثالـث

ُأتبعته باخلامتة اليت بينت فيها أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها  ّ                                                                  ُ             واليت كان مـن    .ّ
                                                      مـسألة اشــتمال املـصاحف العثمانيـة علــى األحـرف الــسبعة هـي عنــد   :                  أبـرز تلـك النتــائج 

     أقـوى                                                                      التحقيق فرع عن مـسألة املـراد بـاألحرف الـسبعة غـري أن اخلـالف يف املـسألة الثانيـة 
                       توجيـه مهـم البـاحثني للكـشف   :                        أما أهـم التوصـيات فمنهـا    .                       وأشهر منه يف املسألة األوىل

                                                                            عن املراد باألحرف السبعة وفق خطـة علميـة متزنـة ، وحتقيـق آراء العلمـاء االجتهاديـة يف 
   .                                                                       املسائل اخلالفية، والبحث يف أدلتها ومناقشتها، وعدم نقلها كحقائق بدهية مسلمة

                                                     أن أكــون قــد وفقــت يف ذلــك، وأســهمت يف االنتفــاع �ــذا البحــث، -  -         وأســال اهللا 
                                                                    ويف نفــــع طــــالب العلــــم، وإضــــافة هــــذا الكتــــاب إىل املكتبــــة اإلســــالمية عامــــة، واملكتبــــة 

   .                                            القرآنية بصفة خاصة، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
  -   ف           املـــراد بـــاألحر  –          العثمانيـــة        املـــصاحف   –             األحـــرف الـــسبعة     :        مفتاحيـــة  ال        الكلمـــات 

   .                   الدراسات االستشراقية  -      األحرف     معىن   –      نقدية       قراءة 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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The Seven Letters in the Ottoman Qur’ans, a 

scientific study and a critical reading of the scholars 
’views on them 

tahany Faisal Al-Harbi 

Readings Department - Taif University - Kingdom of 
Saudi Arabia 

e-mail: myway_to_thetop@hotmail.com 

abstract: 
This research consists of: a scientific study and a 

critical reading of the scholars ’views on the seven 

letters of the Ottoman Qur’ans .The research was 
divided into three sections: the first topic: what is 

meant by the seven letters and the Ottoman Qur’ans, 

and the second topic: the seven letters in the Ottoman 
Qur’ans. The third topic: the sub-issues produced on 

this issue, then I followed it with the conclusion in 

which I explained the most important results and 
recommendations that I have reached. And which 

was among the most prominent of these results: The 

issue of the Ottoman Qur’ans including the seven 
letters when investigated is a branch of the question 

of what is meant by the seven letters, but the 

disagreement in the second issue is stronger and more 
famous than in the first issue. As for the most 

important recommendations, among them are: 

directing the researchers' attention to uncover what is 
meant by the seven letters according to a balanced 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

١٧

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

scientific plan, achieving the scholars ’judgmental 

views on controversial issues, researching and 
discussing their evidence, and not conveying them as 

self-evident facts for granted. I ask God - the 

Almighty - that I have succeeded in that, and have 
contributed to the benefit of this research and the 

benefit of students of knowledge, and to add this 

book to the Islamic library in general, and the 
Qur’anic library in particular, and God is the Guide to 

the Straight Path. 

Keywords: The Seven Letters - The Ottoman 
Qur’ans - What is meant by letters - 

Critical reading - The meaning of letters - 

Oriental studies. 
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ً                                                               ل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا، واحلمد هللا الذي هدانا به، ز نتبارك الذي

وأخرجنا من الظلمات إىل النور، وصلى هللا على نبينا حممد الذي نزل القرآن الكرمي 

ّ                                                                                  بلسانه، لسانا عربيا مبنيا، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، اللهم صل على  ً ً ً

م وإمساعيل، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى �ديه واتبع حممد، وعلى أبويه إبراهي

ً                         سنته، وسلم تسليما كثريا ً ّ.  

  :وبعد

فإن مسألة هل املصاحف العثمانية مشتملة على األحرف السبعة أم ال؟ من املسائل 

: املختلف فيها، وهي يف حقيقتها أكثر من مسألة، فمن ذكرها ال بد وأن يذكر معها

  .السبعة، ومسألة النسخ يف العرضة األخريةمسألة املراد باألحرف 

وهي مسألة أصبحت تتناقل يف كتب القراءات وعلوم القرآن وكأ�ا مسلمات وبدهيات 

  .والتحقيق العلمي الدقيقوهي ال تزال حتتاج إىل مزيد من التحرير 

 حتقيقات - ما استطعت–ويف هذا البحث، تتبعت أقوال العلماء فيها، واستقرأت 

َّ                                                                ا، وبينت بالدليل القول الراجح فيها، موضحة منشأ اخلالف، ودعمت ذلك األئمة عنه

  .باملسائل املخرجة على هذه املسألة

  :وقد جعلت البحث من مقدمة وثالثة مباحث هي

  .المراد باألحرف السبعة والمصاحف العثمانية: المبحث األول

  :وفيه خمسة مطالب

  .أمهية املسألة: املطلب األول

  .معىن األحرف: املطلب الثاين

  .املراد بالسبعة: املطلب الثالث
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  .املراد باألحرف السبعة: املطلب الرابع

  .املراد باملصاحف العثمانية: املطلب اخلامس

  .األحرف السبعة في المصاحف العثمانية: المبحث الثاني

  :وفيه أربعة مطالب

  .املصاحف العثمانية اشتملت على حرف واحد فقط: املطلب األول

  .املصاحف العثمانية اشتملت على مجيع األحرف السبعة: طلب الثاينامل

املصاحف العثمانية تشتمل على ما ثبت يف العرضة األخرية من : املطلب الثالث

  .األحرف السبعة

  .حتقيق املسألة وبيان الراجح: املطلب الرابع

  .المسائل الفرعية المخرجة على هذه المسألة: المبحث الثالث

  .كيفية كتابة املصاحف العثمانية: ولاملطلب األ

  .مواقف العلماء يف الدراسات املعاصرة: املطلب الثاين

  .الدراسات االستشراقية حول هذه املسألة: املطلب الثالث

  .مظان املسألة: املطلب الرابع

  :منهجي في البحث

  :تناولت المسألة وكتبت عنها بالتفصيل وذلك ضمن المنهج اآلتي

يات إىل مواضعها من القرآن الكرمي، مع مراعاة كتابتها بالرسم عزوت اآل: ً    أوال

  .العثماين، ووضعها بني قوسني مزهرين

قمت بتخريج األحاديث من مصادرها اليت رواها فيها أصحا�ا بأسانيدهم ما : ً      ثانيا

  .أمكن ذلك

  مت إيضاح حكم املسألة يف ضوء مذاهب العلماء مع توثيق األقوال من الكتبً:      ثالثا

  .املعتمدة
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 تتبعت األقوال باألدلة مقدمة األدلة النصية على األدلة العقلية، مث ذكرت القول ً:      رابعا

  .الراجح ووجه الرتجيح

  .ذكرت املسائل الفرعية املخرجة على هذه املسألة: ً      خامسا

 عزوت األقوال إىل أصحا�ا وذكرت ترمجة خمتصرة لكل علم من األعالم، ً:      سادسا

  .ملن اتسعت شهر�م من الصحابة والعلماءوتركت الرتمجة 

  . ختمت البحث خبامتة بينت فيها خالصة موجزة للمسألة املبحوثةً:      سابعا

  . ذكرت فهارس للموضوع تفيد من أراد الرجوع إىل جزئية منهً:      ثامنا

هذا واهللا تعاىل أسأله أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي، وصلى اهللا وسلم وبارك 

  .مد وعلى آله وصحبه أمجعنيعلى نبينا حم
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  األحرف السبعة والمصاحف العثمانية: المبحث األول

  المفهوم واألهمية

  :أهمية المسألة: المطلب األول

ارتباطها وتعلقها بالقرآن الكرمي الذي هو املصدر األول يف اإلسالم، وحمور اهلدية / ١

اهللا عز وجل لرسوله واليقني للمؤمن يف عقيدته ودينه فاألحرف السبعة وحي من 

  .صلى اهللا عليه وسلم

  .إن األحرف السبعة تعد األساس الشرعي يف تعدد القراءات القرآنية/ ٢

مل تعاجل هذه املسألة وفق األدلة بصورة دقيقة وإمنا الكثري من اآلراء واألقوال اليت / ٣

  .ً                                       وقفت عليها كانت نقال من الكتابات القدمية

ألة حاشرة يبحث عن إجابات عنها من ذلك معىن ما زالت حقيقة هذه املس/ ٤

  .األحرف السبعة، العرضة األخرية

األمهية العظمى هلذه املسألة فهي من أساسيات هذا العلم فال يوجد خمتص وحىت / ٥

طالب علم شرعي ال يرجع إليها، فتحتاج إىل دراسة وحتقيق إلثبات القول الفصل 

  .فيها

 الباطل  ووجوب جتلية وجه احلق فيه، مبا يدمغجالل هذا املوضوع وخطر شأنه،/ ٦

  .ويزهقه باحلجج العلمية املفندة لشبهات املستشرقني وتلمذ�م فيه

  :معنى األحرف: المطلب األول

  .كفلس وأفلس) حرف(مجع قلة من : األحرف

الطرف واجلانب واحلد والناحية، وبه مسي : واحلرف يف األصل ورد مبعان متعددة منها

  .)١(وحرف السفينة واجلبل جانبهما. شقاه: وحرفا الرأس. روف اهلجاءاحلرف من ح

                                                           

    ).  ٤٢  ،   ٤١  /  ٩ (                    لسان العرب مادة حرف   :     انظر    ) ١ (
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  .ويستعمل يف الداللة على وجه من وجوه القراءات املتعددة

أي ... حرف أيب بن كعب، وحرف ابن مسعود: ً          حرفا يقال: وتسمى قراءة كل قارئ

   .)١(قراءته

يها النيب صلى اهللا عليه معىن األحرف اليت أشار إل: (()٢(قال احلافظ أبو عمرو الداين

أن يعين أن القرآن انزل على سبعة أوجه من : وسلم ها هنا يتوجه إىل وجهني أحدمها

اللغات ألن األحرف مجع حرف يف القليل كفلس وأفلس، واحلرف قد يراد به الوجه 

 ومن الناس من يـعبد الله على حرف{: بدليل قوله تعاىل
               

 
                                ٍ

ْ َ ُ َ ْ َََ َ َّ ُ ْ ِ َّ َ
ِ
احلرف هنا الوجه ، فاملراد ب)٣(}َ

أي على النعمة واخلري وإجابة السؤال والعافية فإذا استقامت له هذه األحوال اطمأن 

َ                                                                              وعبد اهللا وإذا تغريت عليه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة وكفر فهذا عبد اهللا على 

وجه واحد فلهذا مسي النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه األوجه املختلفة من القراءات 

  .ً                                                 تغاير من اللغات أحرفا على معىن أن كل شيء منها وجهوامل

ً                                                      أن يكون مسى القراءات أحرفا على طريق السعة كعادة العرب : والوجه الثاين من معناها

ً                                                                            يف تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجوره وكان كسبب منه وتعلق به ضربا 

لك مسى صلى اهللا عليه وسلم من التعلق كتسميتهم اجلملة باسم البعض منها، فلذ

ُ                                                                                   القراءة حرفا وإن كان كالما كثريا من أجل أن منها حرفا قد غري نظمه أو كسر أو قلب  ًُ ً ً ًُ

ُ                                                                            إىل غريه أو أميل أو زيد أو نقص منه على ما جاء يف املختلف فيه من القراءة فسمى  ِ ُ

ً        دا على ً                                                              القراءة إذ كان ذلك احلرف فيها حرفا على عادة العرب يف ذلك واعتما

                                                           

   .  ٨٢  :                      صفحات يف علوم القراءات  :     انظر    ) ١ (

                                                                            هو عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان بـن سـعيد بـن عمـر أبـو عمـرو الـداين األمـوي، اإلمـام العالمـة     ) ٢ (

                                املقنع يف رسم مـصاحف األمـصار، الوقـف   :            هـ، مصنفاته   ٣٧١                          احلافظ شيخ املقرئني، ولد سنة 

                                    هــ انظـر غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء    ٤٤٤                                           واالبتداء، احملتـوى يف القـراءات الـشواذ، تـويف سـنة 

    ).   ٧٤١-   ٧٤٠-   ٧٣٩  /  ٢ (          البن اجلزري 

    ).  ١١  :    احلج   ) (٣ (
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  .)١())استعماهلا

  
  :المراد بالسبعة: المطلب الثاني

ليست على حقيقتها؛ وإمنا املراد �ا الكثرة " السبعة" ذهب بعض العلماء إىل أن -١

على الكثرة يف " السبعمائة"على الكثرة يف العشرات، و" السبعني"يف اآلحاد، كما يدل 

  .)٢(املئات

ى حقيقتها، وهو العدد اآلحادي بني الستة عل" السبعة" وذهب اجلمهور إىل أن -٢

يف مجيع روايات احلديث، فهو من املتواتر " السبعة"والثانية، وهو الراجح لورود كلمة 

  .)٣(اللفظي

  
  

  :المراد باألحرف السبعة: المطلب الثالث

ً                                                                          اختلف العلماء يف املراد من األحرف السبعة يف األحاديث املذكورة اختالفا كبريا، حىت  ً

ً                                       اختلف يف معىن هذا احلديث على حنو أربعني قوال: )٤(لسيوطيقال ا
)٥(.  

ٌ                                                                               والناظر يف تلك األقوال يقطع بأن أكثرها متداخل، وكثري منها ال يعلم له دليل يؤيده  ُ ٌ

                                                           

   .  ٢٨  ،   ٢٧  :             األحرف السبعة  :     انظر   )١ (

   .   ١٧٣  ،    ١٤٩  /  ١   ان            مناهل العرف  :                                   نسب هذا القول إىل القاضي عياض، انظر   )٢ (

   .   ١٥٠  ،    ١٤٩  /  ١               مناهل العرفان  ) ٣ (

                                                   بن حممد اخلضريي السيوطي جـالل الـدين، إمـام حـافظ مـؤرخ ولـد                        هو عبد الرمحن بن أيب بكر   ) ٤ (

                                                    إمتــــام الدرايــــة يف قــــراء النقابــــة، حــــسن احملاضــــرة يف أخبــــار مــــصر   :               هـــــ، مــــن مؤلفاتــــه   ٨٤٩    ســــنة 

-   ٣٠١  /  ٣ (              األعـــالم للزركلـــي   :     انظـــر  .   هــــ ١  ٩١                                        والقـــاهرة، اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن، تـــويف ســـنة 

٣٠٢    .(     

    ).   ١٣١ / ١ (                     اإلتقان يف علوم القرآن     ) ٥ (
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  .)١(عند النظر والتمحيص

ُ                                            متداخلة، وال أدري مستندها، وال عمن نقلت، وال هذه الوجوه كلها : ()٢(قال املرسي ُ

 كل واحد منهم هذه األحرف السبعة مبا ذكر؛ مع أن كلها موجودة يف أدري مل خص

وفيها أشياء ال أفهم معناها على ! القرآن، فال القرآن، فال أدري معىن التخصيص

ٍ                                                                      احلقيقة، وأكثرها يعارضه حديث عمر مع هشام بن حكيم الذي يف الصحيح، فإ�ما 

  .)٣()قراءة حروفهمل خيتلفا يف تفسريه وال أحكامه، إمنا اختلفا يف 

ً                                                          ولن أطيل في هذه المسألة، لذا أذكر تعريفا واحدا هو أجمعها ً:  

ً                                                                                   هي الوجوه السبعة لقراءة القرآن الكرمي املتغايرة واملنزلة قرآنا، وميكن القراءة بأي وجه 

  .منها

أن أقصى حد ميكن أن تبلغه الوجوه القرآنية هو : على حقيقته؛ مبعىن" السبعة"والعدد 

جه، وذلك يف الكلمة الواحدة، ضمن نوع واحد من أنواع االختالف والتغاير سبعة أو

  .)٤(وال يلزم أن تبلغ األوجه هذا احلد يف كل موضع من الكلمات القرآنية

  
  

                                                           

  /  ١ (                        ، والربهـان يف علـوم القـرآن  )  ٢١-  ٢٠  /  ١ (                   تفسري الطربي، املقدمـة   :     انظر  :              ملراجعة األقوال  ) ١ (

                               ، األحرف السبعة ومنزلـة القـراءات  )   ١٣٦-   ١٣١  /  ١ (                       ، اإلتقان يف علوم القرآن  )   ٢١٧-   ٢١٤

   .   ١٧٣-   ١٧٢  ص   :     منها

                          والتفسري واحلديث، ضرير من                                                  هو شرف الدين حممد بن عبد هللا السلمي املرسي، عامل باألدب  ) ٢ (

                                         الكبــري والــصغري واألوســط، ولــه مؤلفــات يف النحــو،   :                                 أهــل مرســية باألنــدلس، لــه ثالثــة تفاســري

    ).   ٢٣٣ / ٦ (                 ، واألعالم للزركلي  )   ٣١٢ /  ٢٣ (                    انظر سري أعالم النبالء   .   هـ   ٥٦٥        تويف سنة 

    ).   ١٤١ / ١ (                       ر اإلتقان يف علوم القرآن    انظ  ) ٣ (

ـــاه وصـــلته  (                  حـــديث األحـــرف الـــسبعة   :     انظـــر  ) ٤ (                                                 دراســـة إلســـناده ومتنـــه واخـــتالف العلمـــاء يف معن

     ).   ٩٩-   ١١٦  :  ص (                        ، صفحات يف علوم القراءات   ٨٠-  ٦٥  ص    ):                   بالقراءات القرآنية
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  :المراد بالمصاحف العثمانية: المطلب الرابع

عبارة عن نسخ مصاحف متعددة عن الصحف الصديقية، مشتملة على الثابت من 

 بصفة ميكن معها -على الصور املوجودة اآلن–ة، مرتبة اآليات والسور األحرف السبع

، وتوزيعها على األقطار - بقدر اإلمكان–قراءة الوجوه املختلفة الثابتة برسم واحد 

اإلسالمية املشهورة اليت يكثر فيها القراء، جلمع ومحل األمة على القراءة الثابتة، وإزالة 

  .الفرقة واخلالف بني املسلمني

مل يقصد عثمان قصد أيب بكر يف مجع نفس القرآن : )١(وقال القاضي أبو بكر الباقالين

بني لوحني، إمنا قصد مجعهم على القراءات الثابتة املعروفة عن النيب صلى اهللا عليه 

تأخري، وال تأويل أثبت وسلم وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم مبصحف ال تقدمي فيه و

ٍ                                              كتب مع مثبت رمسه ومفروض قراءته وحفظه، خشية مع تنزي، وال منسوخ تالوته ٍ

  .)٢(دخول الفساد والشبهة من يأيت بعد

                                                           

           متكلم، ولـد                                                                  حممد بن لطيب بن حممد بن جعفر بن قاسم، القاضي أبو بكر الباقالين، أصويل   ) ١ (

                   إعجـاز القـرآن، �ـذيب   :               هــ، مـن مؤلفاتـه   ٤٠٣  :                     هـ، وتويف يف بغداد سـنة   ٣٣٨  :             يف البصرة سنة

     ١٧٦  :        ، األعالم   ٢٦٤ / ٢  :     السري

    ).  ٦٥ / ١ (        االنتصار   ) ٢ (
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  المبحث الثاني

  األحرف السبعة في المصاحف العثمانية

ً                  بناء على اختالفهم –اختلف العلماء يف بقاء األحرف السبعة يف املصاحف العثمانية 
  : على ثالثة أقوال-يف املراد باألحرف السبعة

  :مطلب األولال

  .المصاحف العثمانية اشتملت على حرف واحد فقط

  :الرأي) أ

إن املصاحف العثمانية اشتملت على حرف واحد فقط من األحرف السبعة، وهو 

حرف قريش، وأن األحرف الباقية إم نسخت يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو 

يكون مع القرآن على حرف أن أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أمر أن 

اليت كادت تفتك باألمة عندما اختلف الناس يف قراءة القرآن، وبذلك ً                  واحد درءا للفتنة 

  .)١(اندثرت األحرف السبعة وعفت آثارها فال سبيل اليوم إىل القراءة �ا

َّ                                                     وصرح أبو جعفر الطربي واألكثرون من بعده بانه حرف منها:)٢(قال أبو شامة
)٣(.  

                                                           

ــــــة  ) ١ ( ــــــة  )  ٦٧-  ٦٠  /  ١   : (            ، تفــــــسري الطــــــربي   ٢٩٤  :  ص  :             شــــــرح الطحاوي ــــــسبعة ومنزل                       ، األحــــــرف ال

   .   ٢٧٢               القراءات منها ص

                                                           يـــل بـــن إبـــراهيم بـــن عثمـــان أبـــو القاســـم املقدســـي مث الدمـــشقي الـــشافعي                  عبـــد الـــرمحن بـــن إمساع  ) ٢ (

                                                                               املعروف بـأيب شـامة الـشيخ اإلمـام العالمـة احلجـة واحلـافظ ذو الفنـون، وقيـل لـه أبـو شـامة ألنـه 

                              الـــسخاوي وأمحـــد العطـــار، وأخـــذ عنـــه   :                                        كـــان فـــوق حاجبـــه األيـــسر شـــامة كبـــرية، مـــن شـــيوخه

                                       ري، والــشيخ أمحــد اللبــان وآخــرون، األصــول مــن                                   القــراءات الــشيخ شــهاب الــدين حــسني الكفــ

                                                                            األصـــول، وكتـــاب مفـــردات القـــراء، وكتـــاب الـــوجيز يف أشـــياء مـــن الكتـــاب العزيـــز، وتـــويف عـــام 

              وغايـة النهايـة   )    ٣٦٢  ،    ٣٦١  /  ١ (                                        معرفة القراء الكبار على الطبقـات واألعـصار   :        هـ انظر   ٦٥٦

    ).   ٣٦٥ / ١ (               يف طبقات القراء 

   .   ١٣٨ ص  :             املرشد الوجيز  ) ٣ (
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 يف األحاديث عند مجهور )٢(فهذا معىن احلرف السبعة املذكورة: )١(عبد البرقال ابن 

أهل الفقه واحلديث، منهم سفيان بن عيينة، وابن وهب، وحممد بن جرير الطربي، 

ٌ                                                             والطحاوي وغريهم، ويف مصحف عثمان الذي بأيدي الناس منها حرف واحد
)٣(.  

 السبع إمنا شرعت من حرف واحد هذه القراءات: ((وقال أبو عبيد اهللا بن أيب صفرة

  .)٤())من السبعة املذكورة يف احلديث، وهو الذي مجع عثمان عليه املصحف

  :القائلون به) ب

   ،)٦(، وأبو جعفر الطحاوي)٥(ابن جرير الطربي

                                                           

                                                                           بو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الـرب بـن عاصـم النمـري القـرطيب؛ إمـام عـصره يف  أ  ) ١ (

                                                                            احلديث واألثـر ومـا يتعلـق �مـا، روى عـن أيب القاسـم خلـف بـن القاسـم احلـافظ وعبـد الـوارث 

                            التمهيـــد ملـــا يف املوطـــأ مـــن املعـــاين  "          منهـــا كتـــاب   . ً                                   ًبــن ســـفيان وســـعيد نـــصر، وألـــف كتبـــا مفيـــدة

                      العقـل والعقـالء ومـا جـاء  "      وكتـاب   )  ١   " (                           الدرر يف اختـصار املغـازي والـسري "     كتاب  و  "         واألسانيد

          ، ســري أعــالم  )  ٧١-  ٦٦  /  ٧ (             وفيــات األعيــان   :     انظــر  .     مثائــة     وثال ني ن ا         تــوىف ســنة مثــ  "          يف أوصــافهم

    ).   ٣٦٣-   ٣٥٧  /   ١٣ (       النبالء 

   .  إخل    ...     تعال                                                                    يعين القول بأ�ا أوجه من ملعين املتفقة، باأللفاظ املختلفة، حنو أقبل، وهلم، و  ) ٢ (

    ).   ٢٢٠ / ١ (                          انظر الربهان يف علوم القرآن   ) ٣ (

    ).   ١٠٠ / ٦ (                      صحيح مسلم بشرح النووي   ) ٤ (

                                                                              أبو جعفر الطربي حممد بن جرير بن يزيد بن كثري، اإلمام العلم ا�تهد، عامل العصر، صاحب   ) ٥ (

   ي،                                                    حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب، وإمساعيل بـن موسـى الـسد  :                     التصانيف البديعة، مسع

                                           أبــو شــعيب عبــد اهللا بــن احلــسن احلــراين، وأبــو القاســم   :                              وإســحاق بــن أيب إســرائيل، حــدث عنــه

    تـويف   )           �ـذيب اآلثـار   ) (           جامع البيـان   ) (       التاريخ (                                        الطرباين، وأمحد بن كامل القاضي، من مؤلفاته 

    ).   ١٦٥-   ١٥٤  /   ١١ (                       سري أعالم النبالء ط احلديث   :     انظر  .                 سنة عشرة وثالمثائة

   مــن   :                                                      بــن حممــد بــن ســالمة بــن ســلمة بــن عبــد امللــك األزدي، الطحــاوي، مســع             أبــو جعفــر أمحــد   ) ٦ (

                                                                        عبـــد الغـــين بـــين رفاعـــة، وهـــارون بـــن ســـعيد األيلـــي، ويـــونس بـــن عبـــد األعلـــى، وحبـــر بـــن نـــصر 

                                                          يوسف بن القاسم امليـاجني، وأبـو القاسـم الطـرباين، وحممـد بـن بكـر بـن   :                اخلوالين، وحدث عنه

                    تويف سنة إحدى وعشرين   "             أحكام القرآن "   ، و "    شروط  ال "   ، و "             اختالف العلماء "           مطروح، صنف 

    ).   ٣٦٣-   ٣٦١  /   ١١ (                       سري أعالم النبالء ط احلديث   :     انظر  .        وثالمثائة
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، واحلارث احملاسيب، وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو عبيد اهللا بن أيب )١(وابن حبان

  .)٢(صفرة

  :مستند القول) ت

ذا القول مبين على القول بأن املراد باألحرف السبعة سبع لغات يف الكلمة الواحدة ه

باختالف األلفاظ واتفاق املعاين، فقد رأى القائلون �ذا القول ندرة الكلمات القرآنية 

اليت يصدق عليها ما رأوه يف املراد باألحرف السبعة، فقالوا إ�ا نسخت، أو اتفق 

  .ءة �ا، وكتبوا املصاحف على حرف واحد، هو لسان قريشعلى منع القراالصحابة 

  :حجتهم) ث

  :واحتج القائلون بهذا القول بأدلة منها

قول عثمان رضي اهللا عنه قال عثمان للرهط القرشيني الثالثة إذا اختلفتم أنتم وزيد / ١

  .)٣(بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلسا�م ففعلوا ذلك

على حرف واحد، وهو لسان قريش، وتركوا ما وهذا يدل على أ�م مجعوا القرآن : قالوا

  .سوى ذلك من األحرف الستة

ً                                                                       إن القراءة على األحرف السبعة مل تكن واجبة على األمة، وإمنا كانت جائزة هلم / ٢ ً

                                                           

                                                                               أبو حامت، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ التميمي الدارمي البسيت، مسع من الشيخ   ) ١ (

         اهللا احلـــاكم                                                                أبـــو خليفـــة الفـــضل بـــن احلبـــاب اجلمحـــي، ومـــن زكريـــا الـــساجي، وحـــدث عنـــه أبـــو 

                       ، وتــويف يف ســـنة أربـــع ومخـــسني  "       الـــضعفاء "        ، وكتـــاب  "       التـــاريخ "                       صــنف املـــسند الـــصحيح وكتــاب 

   )   ١٩٠  ،    ١٨٣  /   ١٢ (                       سري أعالك النبالء ط احلديث   :     انظر  .        وثالمثائة

                      ، األحــرف الــسبعة ومنزلــة  )  ٦٧-  ٦٠  /  ١   : (            ، تفــسري الطــربي   ٢٩٤  :  ص  :  ة       الطحاويــ    شــرح   :     انظـر  ) ٢ (

              ، وشرح النووي  )   ٢٤١  ،    ٢٣٩  ،    ٢٢٦  ،    ٢٢٤  /  ١ (         م القرآن               ، الربهان يف علو   ٢٧٢          القراءات ص

    ).   ١٠٠ / ٦ (              على صحيح مسلم 

  )    ٦٢١ /  ١٦ (                      نـــــزل القـــــرآن بلـــــسان قـــــريش                 كتـــــاب املناقـــــب بـــــاب   :                     رواه البخـــــاري يف صـــــحيحه  ) ٣ (

   .    ٣٥٠٦ ح
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ة ً                                                                       مرخصا هلم فيها، وقد جعل إليهم االختيار يف أي حرف اختاروه، فلما رأى الصحاب

بقيادة إمامها الناصح الشفيق عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أن األمة تفرتق وختتلف 

ً                                                                        إذا مل جيتمعوا على حرف واحد، اجتمعوا على ذلك اجتماعا شائعا، وهم معصومون  ً

  .)١(من الضاللة، ومل يكن يف ذلك ترك واجب وال فعل حرام

  :مناقشة القول والرد عليه

اللة قدرهم ونباهة شأ�م قد وضعوا أنفسهم يف إن أصحاب هذا املذهب على ج

مأزق شيق ألن تروحيهم ملذهبهم اضطرهم إىل أن يتورطوا يف أمور خطرها عظيم إذ 

أما الستة األخرى . قالوا إن الباقي اآلن حرف واحد من السبعة اليت نزل عليها القرآن

  .فقد ذهبت ومل يعد هلا وجود البتة

  

  :عف، تناقش أدلتهم بما يأتيوهذا قول مردود وفي غاية الض

  :استداللهم بقوب عثمان رضي اهللا عنه يجاب عنه) أ

 على ما ذهبوا إليه؛ ألن - رضي اهللا عنه- ال يستقيم االستدالل بقول عثمان : ً    أوال

اختالفهم يف الرسم والكتابة، ال االختالف يف جوهر " إذا اختلفتم"املقصود من 

  ".فاكتبوه ":األلفاظ وبنية الكلمات بدليل كلمة

يف بادئ األمر، أو أن : أي" نزل بلسا�م: " قول عثمان رضي اهللا عنهىن معً:      ثانيا

 بالنسبة لسائر اللهجات العربية، معظمه نزل بلسان قريش؛ أل�ا كانت اللغو النموذجية

     جيعلون أصابعهم {: ويكون ذلك من قبيل إطالق الكل وإرادة البعض، مثل قوله تعاىل
                    ْ ُ َ َ َ
ِ َ َ ُ َْ

  آذا�مِ  يف
          ْ
ِِ َ ، وعليه فال إشكال يف هذا األثر على القول )٢(أطراف أصابعهم:  واملراد١} َ

ٍ                                                                  بأن بعض األحرف باق، إذ ليس فيه أن عثمان رضي اهللا عنه أمر بإلغاء تلك 

                                                           

    ).   ٣٩٦-   ٣٩٥  /   ١٣ (                               جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   )   ٦٤ / ١   : (          تفسري الطربي  ) ١ (

   .   ١٠٠  :  ص  :                      صفحات يف علوم القراءات  ) ٢ (
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  .)١(األحرف

معظمه : أنه أنزل بلسان هذا احلي من قريش، أي: ومعىن قول عثمان: قال الباقالين

وجيزئ ...  ومل تقم حجة قاطعة على أن القرآن بأسره نزل بلغة قريشوأكثره نزل بلغتها،

ِ�                                      إنا جعلناه قـرآنا عربيا{: قوله تعاىل: من الدليل ََ ًَُْ ُ ََْ َ ً               ، ومل يقل قرشيا)٢(}َِّ
)٣(.  

يدل على ... ٍ                              إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت:  كما أن قول عثمان رضي اهللا عنهً:      ثالثا

ٌ                                                     السبعة، فاللفظ صريح يف أنه أمر بإثبات لغة قريس عند أنه مل يأمر بإلغاء األحرف
االختالف فقط، أما عند االتفاق فليكتبوا بأي لغة صح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .)٤()التابوت(قرأ �ا يف العرضة األخرية، ومل ينقل إلينا أ�م اختلفوا يف شيء إال يف فظ 

  :استداللهم برخصة األحرف السبعة) ب

إن التخيري كان يف القراءة بواحد من تلك األحرف حسبما يتيسر للقارئ ويسهل : ً    أوال

ً                                                                        عليه، ومل يكن التخيري يف نقل األحرف، بل كانت األمة ملزمة بنقلها مجيعا، ألن كل 

ً                                                                     حرف منها مبنزلة اآلية، ومل يكن عثمان أو الصحابة مجيعا مفوضني يف إلغاء شيء 

ً                                           كون املكلف خمريا بني األخذ برخصة الفطر يف السفر منها، وهناك فرق واضح بني أن ي

والعزمية على الصيام، وبني أن يلغي هذه الرخصة فيحرم على نفسه وعلى األمة الفطر 

  .وحيمل الناس على الصيام

إن احلكمة من األحرف السبعة ال تزال قائمة فكيف يسوغ للصحابة إلغاء هذه : ً      ثانيا

د دخول الناس من خمتلف األلسن واألجناس يف ً                     ، بل هي أشد وضوحا بع!الرخصة؟

اإلسالم، أفيشق األمر على القرشي واهلذيل ومها أبناء لغة واحدة وال يشق على 

                                                           

              ، وفتح الباري    ٣٨٥                            ، ونكت االنتصار لنقل القرآن ص )   ٢٨٤ / ١ (                          انظر الربهان يف علوم القرآن   ) ١ (

) ٦٢٥ / ٨   .(    

   .                من سورة الزخرف ٣        من اآلية   ) ٢ (

   .   ٣٨٥                         نكت االنتصار لنقل القرآن ص  ) ٣ (

    ).   ٦٣٥ / ٨ (              ، وفتح الباري   ٢٦ ص                       كتاب املصاحف البن أيب داود  :     انظر  ) ٤ (
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األعاجم؟؟ ال شك أن املشقة قائمة على األعاجم املتباينة ألسنتها ولغا�ا، فهي أشد 

  .ً                                    حاجة إىل التيسري، وأكثر مساسا بالرخصة

  :من الناحية العقلية) ت

 ال يوجد دليل على أن عثمان أمر بكتابة املصاحف على حرف واحد وترك بقية :ً    أوال

  . األحرف الستة

 إن كل حرف من األحرف املنزلة هو قرآن، كيف حيق لعثمان أو ألي أحد من ً:      ثانيا

الصحابة، بل للصحابة جمتمعني إلغاء شيء من القرآن بغري نص صريح من منزله عز 

  !وجل؟

ً                                                      أصحاب القول فيما أثبتوه أوال وفيما انتهوا إليه آخرا تناقضً:      ثالثا فقد أثبتوا أن مع : ً

ً                                                                 أيب بكر كان مشتمال على ما ثبت يف العرضة األخرية من األحرف السبعة، ومجع 

الطربي برواية زيد بن بينما استشهد . عثمان رضي اهللا عنه مشتمل على حرف واحد

 إىل حفصة يسأهلا أن تعطيه الصحيفة، مث أرسل عثمان((ثابت اليت قال يف آخرها 

. فلم يختلفا في شيءوحلف هلا لريد�ا إليها فأعطته إياها، فعرض املصحف عليها، 

فلما ماتت حفصة أرسل . َ                                                    فردها إليها، وطابت نفسه، وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف

  . )١())ً                                                          إىل عبد اهللا بن عمر يف الصحيفة بعزمة، فأعطاهم إياها فغسلت غسال

ملا رأى –ُ                      فركب حذيفة بن اليمان : بروية أنس بن مالك األنصاري وقال يف آخرهاو

إن الناس قد اختلفوا يف القرآن، حىت إين : " إىل عثمان، فقال- اختالفهم يف القرآن

ففزع : قال". ُ                                                         واهللا ألخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من االختالف

ً                              لذلك فزعا شديدا، فأرسل إىل حف ً                                           صة فاستخرج الصحف اليت كان أبو بكر أمر زيدا ً

 فثبت بذلك كله أن )٢(، فبعث �ا إىل اآلفاقفنسخ منها مصاحفجبمعها، 

                                                           

   .  ٦٠  ،   ٥٩      احلديث   )   ٦١  ،   ٦٠  /  ١   : (               انظر تفسري الطربي  ) ١ (

   .  ٦٢    اخلري    ).   ٦٢ / ١   : (          تفسري الطربي  :     انظر  ) ٢ (
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املصاحف العثمانية مل ختتلف عن مصحف حفصة رضي اهللا عنها املشتمل على مجيع 

  .األحرف السبعة

د، وألغى الستة  أنه لو صح أن عثمان رضي اهللا عنه مجع الناس على حرف واحً:      رابعا

ً                                                                        الباقية، وامجع معه على ذلك الصحابة لكان ذلك كافيا يف القطع باملراد باألحرف 

َ                                                                        الستة، وملا اختلف العلماء بعد ذلك يف املراد منها كل هذا االختالف، ولما حصل  َ

خالف بعد اإلمجاع األول يف بقاء األحرف السبعة من عدمه، إذ اإلمجاع حجة عند 

ٌ             سوغ بعده خالفاملسلمني، وال ي
)١(.  

انه استدعى إلغاء تلك األحرف كان قد حصل مثله أن اخلالف الذي زعموا  ً:      خامسا

يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلم يؤد إىل إلغاء األحرف املنزلة، بل أرشدهم النيب 

صلى اهللا عليه وسلم إىل أن القرآن أنزل على مجيع تلك األوجه، وأقر كل واحد من 

  .)٢(فني على قراءتهاملختل

لو كانوا أسقطوا ستة حرف وأبقوا حرف قريش فلماذا يبعثوا لرجل تفصلهم : ً      سادسا

 هل قاهلا بلسان قريس؟ ولو بقي حرف - عنه املسافات الطولة مث يكتبوها كما قال

كنت فيمن : حدثين أنس بن مالك قال: "قال أبو قالبة. قريش لكانوا كتبوه بلسا�م

فرمبا اختلفوا يف اآلية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول اهللا ولعله ميلي عليهم قال 

ً                                                                         غائبا يف البوادي فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حىت جييء أو يرسل 

  .)٣("إليه

أن فائد دفع الشقاق ال يشرتط هلا بقاء حرف واحد، بل يكفي بقاء عاصم : ً      سابعا

وهو الرسم الذي حصل عليه اإلمجاع فما وافقه ولو متفق عليه يرجع إليه عند اخلالف 

                                                           

    ).   ١٧٨ / ١ (                  انظر مناهل املعرفة   ) ١ (

    ).   ١٧٨ / ١ (                  انظر مناهل املعرفة   ) ٢ (

   .  ١٧  :                                              رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة ص  ) ٣ (
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ً                                                                       تعدد وكان مسندا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الثقات ومل خيالف القواعد 

  .)١(النحوية، فهو القرآن املقبول، وما عداه فال يقبل

َ                                                                    إن عثمان رضي اهللا عنه لو أراد أن جيمع مصاحف الناس مجيعا لما استطاع، ً:      ثامنا ً

 استطاع ملا قدر على أن يسلبهم ما حيفظون من الكتاب، إذ قد كنت دولة ولو
 

                                                                
َ

اإلسالم يف ذلك الوقت متسعة إىل حد يستحيل معه مثل هذا، فجمعه رضي اهللا عنه 

  .ُ                                                  كان أن كتب للناس مصاحف أئمة يرجع إليها عند االختالف

اهللا عنه مل ٌ                                       باطل بربهان كالشمس، وهو أن عثمان رضي )٢(كل هذا: (قال ابن حزم

َ                                                        يل إال وجزيرة العرب كلها مملوءة باملسلمني واملصاحف واملساجد،  والقراء يعلمون ِ

الصبيان والنساء، وكل من هب ودب، واليمن كلها يف أيامه مدن وقرى، والبحرين 

ُ                                                                     كذلك، وعمان كذلك، وهي بالد واسعة، مدن وقرى وملكها عظيم، ومكة الطائف، 
ك، يف كل هذه البالد من املصاحف والقراء ما ال حيصى واملدينة والشام كلها كذل

  .ً                                                                   عددهم إال اهللا تعاىل وحده، فلو رام عثمان ما ذكروا ما قدروا على ذلك أصال

 إنه مجع لناس على مصحف، فباطل، ما كان يقدر على ذلك لما ذكرنا، : وأما قوهلم
 

                                                             َ
ِ

ٌ
 عثمان رضي اهللا ُّ                                                   وال ذهب عثمان قط إىل مجع الناس على مصحف كتبه، إمنا خشي

   عنه أن يأيت فاسق يسعى يف كيد الدين، أو أن يهم واهم من أهل اخلري، فيبدل شيئا 
                                                                          ً ٌ َ
ِ ٌ

ً                                                             من املصحف، فيكون اختالف يؤدي إىل الضالل، فكتب مصاحف جممعا عليها، 

َّ                       ِّ   إن وهم واهم، أو بدل مبد ل–ً                           وبعث إىل كل أفق مصحفا، لكي    رجع إىل املصحف -ٌ
               ِ
ُ

  .كشف احلق، وبطل الكيد والوهما�مع عليه، فان

وأما قول من قال أبطل ألحرف الستة، فقد كذب من قال ذلك، ولو فعل عثمان 

ذلك وأراده خلرج عن اإلسالم، وملا مطل ساعة، بل األحرف السبعة عندنا موجودة 
 

                                                                    
َ

                                                           

   .   ١٤٦ ص  :                  القراءات القرآنية  ) ١ (

   .                                   الناس على حرف واحد وترك األحرف الستة              رضي اهللا عنه مجع                   يعين دعوى أن عثمان   ) ٢ (
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كلها قائمة كما كانت، مبثوثة يف القراءات املشهورة املأثورة، واحلمد هللا رب 

  .)١()العاملني

يف مجع القرآن ويوافق ليس من املعقول واملقبول أن يرتدد عثمان رضي اهللا عنه : ً      تاسعا

  .على إلغاء شيء من القرآن الكرمي

  

  :القراءة والرسم) ث

إن القول بأن عثمان رضي اهللا عنه أراد مجع األمة على حرف واحد وقراءة : ً    أوال

لى تعدد القراءات يف عهد واحدة، يتعارض مع إمجاع الصحابة رضوان اهللا عنهم ع

  .عثمان وعلي رضي اهللا عنهما، ومن بعدهم وهو بني ظاهر

كيف يتخرج على هذا الرأي وجود األوجه املتعدد من القراءات يف مصاحف : ً      ثانيا

عثمان وكلها مثبتة فيها سواء برسم واحد أو برمسني خمتلفني؟؟ أهي خارجة عن 

  .)٢(من حرف واحداألحرف السبعة، أم هي حرف أخرى داخله ض

إن القول بأن املصاحف العثمانية رمست على حرف قريش يتعارض مع اختالف : ً      ثالثا

ً                                                                         الرسم العثماين للقراءات املختلفة يف الرسم وهذا يعين أ�ا مل ترسم مجيعا على حرف 

  .)٣(قريش وإمنا رمست على ما ثبت وصح

                                                           

    ).   ٢١٣-   ٢١٢  /  ٢ (                            الفصل يف امللل واألهواء والنحل   ) ١ (

                          ، حـــديث األحـــرف الـــسبعة دراســـة  )   ١٧٥  ،    ١٧٤  /  ١ (                            مناهـــل العرفـــان يف علـــوم القـــرآن   :     انظـــر  ) ٢ (

   .  ٥٨  ،   ٥٧                                                               إلسناده ومتنه واختالف العلماء يف معناه وصلته بالقراءات القرآنية، ص

   .  ٩٢ ص  :           نية السبعة    لقرآ ا      األحرف   ) ٣ (
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  المطلب الثاني

  .ألحرف السبعةالمصاحف العثمانية اشتملت على جميع ا

  : الرأي) أ

ً                                                                    أن املصاحف العثمانية اشتملت على مجيع األحرف السبعة، ومل �مل منها حرفا  ُ

ً      واحدا
)١(.  

  :القائلون) ب

وهو ما ذهب إليه مجاعات من القراءة والفقهاء واملتكلمني، وهو الذي اختاره القاضي 

  .الباقالين وابن حزم والداودي وغريهم

ظهرت واستفاضت عن الصحيح أن هذه األحرف السبعة  ((:يوقال القاضي الباقالن

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضبطها عنه األئمة، وأثبتها عثمان واجلماعة يف 

ً                                                                        املصحف، وأخربوا بصحتها، وإمنا حذفوا منها ما مل يثبت متواترا، وأن هذه األحرف 

  .)٢())افيةختتلف معانيها تارة وألفاظها أخرى، وليست متضاربة وال متن

وهذه القراءات السبع اليت يقرأ الناس اليوم �ا ليس كل حرف منها : وقال الداودي

  .)٣(هو أحد تلك السبعة، بل تكون مفرقة فيها

إن املصاحف العثمانية قد اشتملت على األحرف السبعة كلها؛ ((: )٤(وقال الزرقاني

                                                           

           ، الربهان يف  )   ٣٦٥ / ١   : (         ، االنتصار   ١٣٨  :               ، املرشد الوجيز ٨  :  ص  :                   احلجة للقراء السبعة  :     انظر  ) ١ (

    ).   ٢٢٣ / ١   : (           علوم القرآن

    ).  ٦٠ / ١   : (               االنتصار للباقالين  :     انظر  ) ٢ (

    ).   ١٠٠ / ٦ (                      صحيح مسلم بشرح النووي   ) ٣ (

                          بكليـــة أصــول الـــدين، وعمــل �ـــا     ختــرج   .                                           حممــد عبـــد العظــيم الزرقـــاين، مــن علمـــاء األزهــر مبـــصر  ) ٤ (

  ت  (  ،  )                           مناهل العرفان يف علوم القرآن (        من كتبه   .              وتويف بالقاهرة  . ً                         ًمدرسا لعلوم القرآن واحلديث

    ).   ٢١٠ / ٦ (              األعالم للزركلي   :     انظر   ).   هـ    ١٣٦٧
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 يوافق رمسه من هذه ولكن على معىن أن كل واحد من هذه املصاحف اشتمل على ما

ُ                                                           األحرف كال أو بعضا؛ حبيث مل ختل املصاحف يف جمموعها عن حرف منها  ً ً ّ

  .)١())ً     رأسا

  :مستند هذا الرأي) ت

األنواع اليت يقع �ا التغاير : هذا الرأي مبين على القول بأن املراد باألحرف السبعة

ج عنها، حنو االختالف واالختالف يف القراءات القرآنية، أو يف لغات العرب، وال خير

أو اختالف لغات العرب من يف إعراب الكلمة، أو تغري صور�ا بالزيادة أو النقصان، 

، فقد رأى القائلون �ذا القول أن من )٢(الفتح واإلمالة واإلظهار واإلدغام، وحنو ذلك

طبيعة اخلط غري املنقوط وال املشكول احتمال هذه األحرف، وأن يوضع ما ال حيتمله 

  .)٣(خلط يف مصحف دون آخر، و�ذا دونت مجيع األحرف يف املصاحف العثمانيةا

  :حجتهم) ث

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

أنه ال جيوز لعثمان وال لغريه منع القراءة بشيء، من هذه األحرف وحظره وختطئة / ١

 القارئ به وتأثيمه بعد توقيف الرسول على صواب القارئ بكل شيء منها، ألنه ال

َ                                                                يسوغ ألحد أن حيرم وحيظر ما أحقه اهللا جل وعز وخيطئ من حكم اهللا بصوابه َ ِّ ُ
)٤( .  

إن األمة ال تقبل، وال جيوز هلا أن جتمع على إضاعة شيء من الوحي أو إمهاله، بل / ٢

  .هي حريصة على حفظه والبالغ به

 تعاىل وختطئة ً                                               إنه ال جيوز أبدا أن تتفق األمة على حظر ما أحله اهللا ":قال الباقالني

                                                           

   .   ١٦٩ / ١              مناهل العرفان   ) ١ (

    ).   ١٥٨ / ١   : (               ، مناهل العرفان )  ٤٥  ،   ٤٤ / ١   : (           تفسري القرطيب  ) ٢ (

   .   ٢٧٧  :  ص  :                  زلة القراءات منها                األحرف السبعة ومن  ) ٣ (

    ).   ٣٦٤ / ١ (                       االنتصار للقرآن للباقالين   :     انظر  ) ٤ (
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  .)١())ألن ذلك إمجاع على خطأ وهو ممتنع على األمة. من أخرب اهللا بصوابه

إن الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعوا على نقل املصاحف العثمانية من الصحف اليت / ٣

كتبها أبو بكر، وقد كانت مشتملة على األحرف السبعة، وأمجعوا على ترك ما سوى 

  .)٢(ذلك

ُ                                                            سبعة كان مرخصا فيها، وال جيوز أن ينهى عن القراءة ببعض املرخص إن األحرف ال/ ٤ ً

  .)٣(ٍ                             فيه، إذ ليس بعضه بأوىل من بعض

إن احلكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف كانت التيسري على األمة يف تالوة / ٥

ً                                                                          القرآن، والتيسري ما زال حمتاجا إليه، إن مل تكن قراءة القرآن على حرف واحد، يف 

 أصعب منها على من أتى بعدهم من املسلمني يف -األول بني العرب األقحاحالعصر 

العصور املتأخرة، وقد فشا فيهم اللحن ولعجمة، فهم أحوج إىل التيسري من العرب 

  .األول

إن الصحابة والتابعني يف األمصار اإلسالمية اليت أرسلت إليهم املصاحف / ٦

 يعملوا على تعلم القرآن من جديد وإمنا مل. وهي غري منقوطة وال مشكولة. العثماين

  .)٤(استمروا على قراءا�م اليت ثبتت عندهم مما يتفق مع املصحف الذي بعث إليهم

ٍ                                                                    أنه ال يسوغ أيضا ملدع أن يدعي أن ما أحقه اهللا وأطلقه وحكم بصواب فاعله / ٧ ً

ن على خالف حالل بشريطة أن ال حيرمه إمام األمة ومينع منه أو بأن ال جيمع املسلمو

ما حكم اهللا به، ألن اإلمجاع على ذلك خطأ وإمجاع على خمالفة حكم اهللا سبحانه، 

ً                                                                      ولن جيوز أن ينفق منهم أبدا، وألن ذلك لو ساغ أن يقال يف بعض ما حكم اهللا به 

                                                           

    ).   ٣٦٥ / ١   : (       االنتصار  :     انظر  ) ١ (

   . )   ١٤٢-   ١٤١  /  ١ (                     اإلتقان يف علوم القرآن   ) ٢ (

   . )   ٣٩٦-   ٣٩٥ /  ١٣ (                               جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   ) ٣ (

   .  ٨٧  :  ص  :                      األحرف القرآنية السبعة  ) ٤ (
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  .)١(لساغ أن يقال مثله يف مجيع أحكام اهللا تعاىل

 .حرف السبعةإن بقاء االختالف بني القراء دليل على بقاء األ/ ٨

  
  :مناقشة القول

  :يرد على هذا القول مبا يلي

 أن القراءة بكل حرف من األحرف السبعة ليست واجبة على األمة، ونزول القرآن -١

  .على األحرف السبعة رخصة للتيسري على األمة يف أمر القراءة

خرية وما  من املعلوم أن الشيء الكثري من أفراد األحرف السبعة نسخ يف العرضة األ-٢

  .)٢(قبلها، فما بقي منها أثبت يف املصاحف العثمانية، وما نسخ منها تركت القراءة به

 أ�م مل يكتبوا فيه إال ما نقل - رضي اهللا عنه-  أنه يف مجع القرآن يف عهد أيب بكر-٣

 -  رضي اهللا عنهم-التواتر، ومل تنسخ تالوته، واستقر يف العرضة األخرية، والصحابة

وا املصاحف نسخوها على هذا األساس، وهم يف هذا غري تاركني وال حينما نسخ

مهملني لشيء من القرآن، بل هم متبعون ما ثبت لديهم بالدليل القاطع أنه من 

القرآن، وقد صحت الروايات بأن األحرف السبعة نسخ منها الكثري يف حياة رسول 

ركان الثالثة للقراءة  بدليل أن ما مل تتحقق فيه األ-  صلى اهللا عليه وسلم- اهللا

  .الصحيحة حيكم عليه بأنه شاذ، مع أن الشاذ كان يقرأ به يف أول األمر مث نسخ

 كل ما احتجوا به يؤكد أنه ما ثبت يف املصاحف هو ما استقر بعد العرضة -٤

فكما ال جيوز لألمة حذف شيء ال جيوز هلم إثبات شيء نسخ يف زمن النيب . األخرية

  .مصلى اهللا عليه وسل

 إنه ال يوجد يف القرآن ما يقرأ على سبعة أوجه بالنظر إىل اخلالف يف املراد -٥

باألحرف السبعة على أغلب األقوال، إال باعتبار وجوه القراءة الشاذة، وال خيفى أن 

                                                           

   . )   ٣٦٥ / ١ (        للباقالين                االنتصار للقرآن   :     انظر    ) ١ (

    ).   ١٢٤ : ص (                      صفحات يف علوم القراءات   ) ٢ (
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  .الشاذ ال يثبت له احلكم بالقرآنية حىت تبىن عليه مثل هذه املسألة

ً                                       دليال على بقاء أكثر من حرف، أما كونه  إن بقاء االختالف يف القراءات يصلح-٦

ً                                       دليال على بقاء األحرف السبعة فغري مسلم به
)١(.  

  
  :المطلب الثالث

  .المصاحف العثمانية تشتمل على ما ثبت في العرضة األخيرة من األحرف السبعة

  :الرأي) أ

 إن املصاحف العثمانية اشتملت على ما حيتمله رمسها يف األحرف السبعة، جامعة ما

استقر منها يف العرضة األخرية اليت عرضها النيب صلى اهللا عليه وسلم على جربيل عليه 

  .ً                                 السالم، متضمنة هلا مل ترتك حرفا منها

إن املصاحف كانت خالية من النفط والشكل، ومتفاوتة يف احلذف : وبيان ذلك

، واإلثبات والبدل والفصل والوصل، وغريها مما هو من خصائص الرسم العثماين

فجاءت مشتملة ملا حيتمله رمسها من األحرف السبعة، كما استقر عليه احلال يف 

وليس معىن ذلك أن كل مصحف من املصاحف اليت نسخها سيدنا . العرضة األخرية

عثمان اشتمل على األحرف السبعة، بل اشتمل على ما حيتمله رمسه من هذه 

فاألحرف السبعة .  السبعةاألحرف، وأن جمموع هذه املصاحف ال خيلو من األحرف

  .منتشرة يف املصاحف الستة ومتفرقة فيها

  :القائلون له) ب

  .مجاهري العلماء من السلف واخللف

وذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف وأئمة املسلمني إىل : )٢(قال ابن الجزري

                                                           

   .   ١٤٨  ص   :                  القراءات القرآنية  ) ١ (

                                                                          حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف بـن اجلـزري، أفـرد القـراءات علـى الـشيخ أيب حممـد   ) ٢ (

  =                                                                             عبد الوهاب بن السالر والشيخ أمحد بن إبراهيم بن الطحان والشيخ أمحد بن رجب، وقرأ 
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، أن هذه املصاحف العثمانية مشتملة على ما حيتمله رمسها من األحرف السبعة فقط

، متضمنة هلا، مل ترتك  على جربيل جامعة للعرضة األخرية اليت عرضها النيب 

وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ ألن األحاديث الصحيحة، : ً               حرفا منها، قال

  .)١(واآلثار املستفيضة تدل عليه، وتشهد له

  :حجتهم) ت

ء بعض احتج أصحاب هذا القول مبا احتج به أصحاب املذهب الثاين على بقا

  .األحرف السبعة، واحلاجة إليها

  :ً                                      واحتجوا أيضا على أن السبعة مل تبق كلها

اآلثار الواردة اليت تدل على حدوث النسخ يف العرضة األخرية لبعض أوجه القراءة، / ١

فكتب الصحابة يف املصاحف عند اجلمع ما تيقنوا أنه قرآن ثابت يف العرضة األخرية، 

  .وتركوا ما سوى ذلك

وال شك أن القرآن نسخ منه يف العرضة األخرية وغري، فاتفق الصحابة : السيوطيقال 

  .)٢(على أن كتبوا ما حتققوا أنه قرآن مستقر يف العرضة األخرية، وتركوا ما سوى ذلك

يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة األخرية اليت بني :  يف شرح السنة)٣(وقال البغوي

                                                                                                                                           

                                                                     راءات مجاعة كثريون منهم ابنه أبو بكر أمحد والشيخ حممود بن احلسني بن سليمان      الق    عليه =

                                                                              الشريازي والشيخ أبو بكر بن مصبح احلموي، وألف يف القراءات كتاب نشر القراءات العشر 

ـــة النـــشر يف القـــراءات النـــشر                 غايـــة النهايـــة يف   :     انظـــر   ).   هــــ   ٨٣٣ ت (                                             وحتيـــري التيـــسري ونظـــم طيب

    ).   ٣٨٦  -   ٣٨٥ / ١ (             طبقات القراء 

    ).   ١٤٢  -   ١٤١ / ١ (                             ، وانظر اإلتقان يف علوم القرآن  )  ٣١ / ١ (                       النشر يف القراءات العشر   ) ١ (

    ).   ١٤٢ / ١ (                     االتقان يف علوم القرآن   ) ٢ (

ً                                                                                ًاحلسني بن مسعود القراء البغوي الشافعي، أبو حممد، كـان إمامـا يف الفقـه والتفـسري واحلـديث،   ) ٣ (
   ســـري   :     انظـــر  )   هــــ   ٥١٦ ت (             ل وشـــرح الـــسنة             معالـــك التنزيـــ  :                            ولـــه تـــصانيف عديـــدة يف ذلـــك منهـــا

   .   ٤٣٩ /  ١٩  :            أعالم النبالء



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٤١

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

، وقرأها عليه، وكان يقرئ �ا الناس حىت لرسول اهللا فيها ما نسخ وما بقي، وكتبها 

  .)١(مات، ولذلك اعتمد أبو بكر وعمر يف مجعه، وواله عثمان كتب املصاحف

إن املصاحف العثمانية قد نسخت من الصحف اليت مجع أبو بكر الصديق القرآن / ٢

  .فيها، واليت آلت إىل أم املؤمنني حفصة بعد وفاة أيب بكر

أن أرسلي :  اخلليفة عثمان مجع القرآن، أرسل إىل حفصة رضي اهللا عنهافعندما أراد

وكان عثمان رضي اهللا عنه قد . مث نعيدها إليك فأرسلتها) ننسخها(إلينا الصحف 

عهد مبهمة النسخ إىل زيد بن ثابت مع نفر من قريش، فبدأوا بالنسخ من صحف أيب 

ً                                ا ال يكتبون شيئا إال بعد أن يعرض زيد يكتب وميلي عليه النفر من قريش، وكانو: بكر

على أعالم الصحابة، ويتحققوا أنه قرآن، وأنه مل تنسخ تالوته، بل هو مم استقر يف 

ً                                                               ومل يكتبوا ما كانت روايته آحادا، وما ليس بقرآن كالذي يكتبه بعض . العرضة األخرية
ً                                                             الصحابة يف مصاحفهم اخلاصة شرحا ملعىن أو بيانا لناسخ أو منسوخ أو .  غري ذلكً

وكانوا يكتبون نسخة نسخة مرتبة السور واآليات على الوجه املعروف اآلن، بالتحرير 

التام، وكلما فرغوا من نسخة قابلوها مع األصل حىت يتأكدوا أن النسخ اجلديدة هي 

، فصار عندهم نسخ حبسب ما أمرهم به سيدنا عثمان، )األصلية(عني النسخة األوىل 

  . مما كتب يف صحف أيب بكرً                   وكلها منقولة حرفيا

وقد أمجع العلماء أن هذه الصحف قد سجل فيها ما ثبت تواتره عن النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم من األحرف السبعة، واستقر يف العرضة األخرية، ومل تنسخ تالوته

ً                                                      فصحف أيب بكر تعترب أصال ومصدرا ملصاحف عثمان رضي اهللا عنهما وعثمان مل . ً

  .ً                      صحف ومل ينقص منها شيئايزد على هذه ال

زيد بن ثابت الذي توىل كتابة املصحف أيام أيب بكر، هو الذي تواله أيام عثمان / ٣

رضي اهللا عنه ففي كال احلالتني سيكتب يف املصحف ما ثبت يف العرضة األخرية، 

                                                           

    ).   ٥٢٦  -   ٥٢٥ / ٤ (                       شرح السنة لإلمام البغوي   ) ١ (



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٤٢

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

وسيثبت نفس ترتيب السور، لكن لو حدث خالف حول كتابة الكلمات على أي 

  .ان رضي اهللا عنه أن يكون ذلك على لغة قريشهلجة، فقد أمر عثم

اخلالفات املوجودة يف املصاحف العثمانية دليل قاطع على وجود األحرف السبعة / ٤

فيها، فلو كانت فقط املصاحف مكتوبة بلغة واحدة وحبرف واحد ملا كان فيها 

ْوسارعوا إلى مغفرة من{: وجود هذا االختالف، منها قوله تعاىل َ
ِ ٍ

َ
ِ ْ َِ ُ ِ َ ْ ربكمَ ُ  كتب يف )١(}َِّ

  .بعض املصاحف بواو قبل السني، ويف بعضها حبذف الواو

ْما عملته أَيديهم{: وقوله تعاىل ِ ِ
ْ ُ َْ ِ َ ، )عملته( كتب يف بعضها بثبوت اهلاء بعد التاء يف )٢(}َ

  .ويف بعضها حبذف اهلاء

 يف - غري لغة قريش- وجود الكلمات القرآنية على لغات وهلجات أخرى كثرية/ ٥

املصاحف العثمانية دليل على أن املصاحف مل يقتصر يف كتابتها على لغة قريش 

  :، ومن أمثلة ذلك)٣(فقط

ُواْلمرجان{ َ ْ َ ًبورا{ صغار اللؤلؤ بلغة اليمن، )٤(}َ ًنحلة{ هلكى بلغة عمان، )٥(}ُ َ ْ
ِ{)٦( 

  .فريضة بلغة قيس عيالن

 املراد باألحرف السبعة، إن احلكم ببقاء األحرف السبعة أو عدم بقائها مبين على/ ٦

وإذا نظرنا إىل كافة األقوال يف املراد باألحرف السبعة، بقطع النظر عن الراجح منها 

  .وجدنا يف القرآن بعض تلك األوجه بال شك

ضوابط القراءة الصحيحة تدل داللة واضحة على وجود ما ثبت من األحرف / ٧

                                                           

   .   ١٣٣  :         آل عمران  ) ١ (

   .  ٣٥  :   يس  ) ٢ (

   .   ١٢٥  :                        صفحات يف علوم القراءات ص  ) ٣ (

     .  ٢٢  :      الرمحن  ) ٤ (

   .  ١٨  :        الفرقان  ) ٥ (

   . ٤  :       النساء  ) ٦ (



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٤٣

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  .السبعة يف املصاحف العثمانية

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه من : "ق ابن اجلزري رمحه اهللايقول اإلمام احملق

ً                                                                      الوجوه، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال وصح سندها فهي القراءة 

الصحيحة اليت ال جيوز ردها وال حيل إنكارها بل هي من األحرف السبعة اليت نزل �ا 

  .)١("القرآن ووجب على الناس قبوهلا

  :لغة العربية ولو بوجه من الوجوهموافقة ال/ أ

ذكر ولو بوجه من الوجوه يعين هناك عدة وجوه تأيت عليها القراءة، فلماذا صيغ هذا 

  الضابط صياغة عامة إن كان بقي من األحرف السبعة حرق قريش؟؟

إذا رس املصاحف العثمانية حيتمل : ً                                       موافقة أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال/ ب

لو كان سقط ستة أحرف وبقي حرف قريش ملاذا مل يرسم املصحف أكثر من وجه ف

  ً                                                                موافقا فقط حلرفهم؟ وهل حرف قريش حيتمل كل االختالف يف أوجه القراءات؟؟

  :أقوال العلماء) ث

ً                                                                 أن سيدنا عثمان مل يسقط شيئا من القراءات الثابتة عن الرسول صلى اهللا : "قال الداين

لقراءة �ا، إذ ليس له وال لغريه أن مينع ما أباحه اهللا عليه وسلم وال منع منها وال حظر ا

  ".)٢(وأطلقه وحكم بصوابه وحكم الرسول به أنه حمسن جممل يف قراءته

وأنه لو اجتمع عدد ال حيصى من األمة  ")٣(قال أبو الفضل الرازي: يقول ابن اجلزري

ً                                                           فاختار كل واحد منهم حروفا خبالف صاحبه وجرد طريقا يف القراءة  على حده يف أي ً

                                                           

    ). ٩ / ١ (      النشر   :     انظر  ) ١ (

   .  ٦٣  :     اين ص                األحرف السبعة للد  ) ٢ (

                                                                               اإلمام القدوة شيخ اإلسالم أبو الفضل عبد الرمحن أمحد بن احلـسن بـن بنـدار العجلـي الـرازي،   ) ٣ (

                                                                             تال علي أيب عبد اهللا ا�اهدي، علي بن داود الداراين، وتال ببغداد على أيب احلسن احلمامي، 

             يف يف سـنة اربـع                                                       املستغفري أحد شيوخه، وأبو بكر اخلطيب، وأبو صاحل املؤذن، تو  :         وأخذ عنه

    ).   ٣٥٠  .    ٣٤٩ /  ١٣ (               سري أعالم النبالء   :     انظر  .               ومخسني وأربعمائة



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٤٤

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

مكان ويف أي أوان أراد بعد األئمة املاضني يف ذلك بعد أن كان ذلك املختار مبا 

ً                                                                          اختاره من احلروف بشرط االختيار ملا كان بذلك خارجا عن األحرف السبعة املنزلة بل 
  ".)١(فيها متسع إىل يوم القيامة

 حبروفه السبعة اليت نزل ومن املتفق عليه أن املصاحف كتب فيها القرآن: "قال الزرقاين

ً                                                                               عليها ومل يرد أن عثمان أمرهم أن يرتكوا ستة أحرف منها ويبقوا حرفا واحدا كما ذهب  ً

  ".إليه بعض العلماء، فلنستمسك باملتفق عليه حىت يثبت لدينا ما ينفيه

مث إن دفع الفتنة وتوحيد الكلمة بني املسلمني ال يتوقف على ترك أحرف "ويضيف 

  ".)٢ (..احد من األحرف اليت نزل عليها القرآنوإبقاء حرف و

  :مناقشة القول

من خالل استقرائي للمسألة مل أقف على إال على أثر واحد يدل على النسخ يف / ١

ً                                                                             العرضة األخرية، وهذا األكثر ذكره البغوي يف شرح السنة معلقا بغري إسناد فال تقوم به 

  .حجة

نسخ لبعض األحرف السبعة، قول مرجوح وال القول بأن العرضة األخرية وقع فيها / ٢

دليل عليه واملعروف أن العرضة األخرية وقع فيها نسخ لفظي لبعض اآليات اصطلح 

  .على تسميته فيما بعد مبنسوخ التالوة

إن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قد شهد العرضة األخرية مع النيب صلى اهللا عليه / ٣

يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه وقد كتبها وسلم وهو الذي انتدب لكتابة الصحف 

على وفق ما مسعه يف العرضة األخرية من النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيستحيل أن 

ً                                                                 يثبت يف مصحف أيب بكر ما علم أنه نسخ يف العرضة األخرية، وهذا يعد دليال 

  .مواهللا تعاىل أعل. ً                                                     واضحا على أن كال اجلمعني كانا بنفس الطريقة فالناسخ واحد

                                                           

      ).  ٤٥ / ١ (      النشر   ) ١ (

    ).   ٤٠٠  :    ٣٩٩ / ١   : (             مناهل العرفان  :     انظر  ) ٢ (



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٤٥

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

األدلة الباقية املذكورة تثبت وجود األحرف السبعة يف املصاحف العثمانية، وال / ٤

فهذه األدلة مشرتكة بني القول الثاين . تثبت أن الباقي منها ما ثبت يف العرضة األخرية

  .والثالث

  
  :القول الراجح

لرتجيح وقد تبني للبحث بعد عرض األقوال وأدلتها وما ورد عليها من املناقشات أن ا

  :بني األقوال يستلزم اإلجابة على أمرين هامني

  .املراد باألحرف السبعة باألدلة القطعية واألقوال العلمية: األول

املراد بالعرضة األخرية وحقيقتها وهل مت نسخ األحرف السبعة فيها بالنقول : الثاين

  .الصحيحة الصرحية

  :وذلك ألسباب

تصوره، ومنشأ اخلالف بني العلماء يف ذلك قام ألن احلكم على الشيء فرع عن : ً    أوال

  .على أساس املراد باألحرف السبعة

لو أثبتنا نسخ األحرف السبعة يف العرضة األخرية لكان اخلالف بني القول الثاين : ً      ثانيا

  .ً                                                     والثالث حقيقي، ولو مل نتمكن من إثباته ألصبح اخلالف شكليا

 نسخ األحرف السبعة فكال القولني الثاين ومبا أنه مل يتبني للبحث أي دليل يدل على

  .والثالث

ألن األصل " مجيع األحرف السبعة"مبراد واحد وهو أنه ما ثبت يف العرضة األخرية 

  .البقاء ال النسخ إال أن يثبت خالفه

  :ً                       ومما استبان للبحث أيضا

 أن مسألة اشتمال املصاحف العثمانية على األحرف السبعة مسألة تناقلتها: ً    أوال

الكتب على أ�ا من املسلمات دون وجود دليل نقلي صحيح ال مطعن فيه وهي 

مسألة مل يقم فيها الدليل الذي جيب النزول عليه، وإمنا هي مسألة خالفية قال قوم 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٤٦

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  ..فيها مبقدار، وقال آخرون مبقدار آخر

إن موضوع العرضة األخرية للقرآن وما تعلق �ا من مسائل جدير بالبحث : ً      ثانيا

الدراسة العميقة املتتبعة لكل املصادر العلمية، مع قدرة جيدة على التحليل والربط بني و

  .املسائل

فكيف نقول أنه هناك فرق بني القول بأن املصاحف العثمانية اشتملت على مجيع 

  !!األحرف السبعة وبني ما ثبت يف العرضة ومل يثبت لدينا أن حرف واحد نسخ؟؟

 بكر وعمر وزيد أن هناك أحرف منسوخة يف العرضة وكيف يستقيم أن يعلم أبو

  األخرية وبثبو�ا يف املصحف الذي اتفق العلماء على أنه جامع لألحرف السبعة؟؟

أميكث الصحابة يقرأون بأحرف منسوخة من خالفة أيب بكر جلمع عثمان من غري 

  وما وجه هذا؟؟! تبيني من الصحابة الذين علموا ذلك؟

جوع ملصاحف الصحابة رضوان اهللا عليهم واستقراء القراءات الشاذة البد من الر: ً      ثالثا

ً                                      والنظر يف سبب شذوذها فمثال قراءة عائشة . ً                             من مظا�ا باملصاحف اليب داود مثال

  رضي اهللا عنها مىت شذت؟؟

هل من املمكن أن تكون هذه القراءة نسخت يف العرضة األخرية ومل تعلم عائشة رضي 

  اهللا عنها؟؟

الذي هو قرآن منزل من . عقول أن يلغي عثمان رضي اهللا عنه هذا احلرفهل من امل

  عند اهللا عز وجل رغبة يف مجع األمة وقطع مادة النزاع؟؟

أم أنه بعد تسبيع ابن جماهد أو مجع ابن اجلزري للقراءات املتواترة قل روا�ا وفقدت 

  ً                   شرطا للقبول فشذت؟؟

دة مراحل؟؟ وهل هذا يتعارض مع قوله وهل نستطيع أن نسلم بأن الشذوذ كان يف ع

  ؟؟"نزلنا الذكر وإنا له حلافظون"تعاىل 

  .هذا واهللا سبحانه وتعاىل أعلم



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٤٧

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  :الخالصة

إن منشأ اخلالف بني أراء العلماء هو مذاهبهم يف تفسري معىن األحرف السبعة / ١

مع ما ذهبوا ً                                                                  اليت أنزل عليها القرآن الكرمي، فرأي اإلمام الطربي ومن معه كان منسجما 

إليه يف بيان معىن األحرف السبعة؛ إذ رجحوا أ�ا لغات سبع يف حرف واحد وكلمة 

واحدة باختالف األلفاظ واتفاق املعاين فلو مل يقولوا إن مصحف عثمان ال حيوي إال 

ً                                   حرفا واحدا لطولبوا أن يأتوا ببعض  الكلمات وقد دونت يف املصحف بألفاظ تبلغ ً

  .السبعة أو ما دو�ا خمتلطة يف اللفظ متفقة يف املعىن

ً                                                                      وكذلك كان الرأي الثاين منسجما مع مذهبهم فإذا كان اختالف وجوه اإلعراب من 
ً                                                                  رفع وضم وكسر وجها واختالف اللهجات وجها آخر فاألحرف سبعة أوجه حيتمل  ً

  .)١(�االرسم العثماين القراءة 

إن حقيقة اخلالف بني الفريقني الثاين والثالث خالف شكلي، إذ كالمها متفق / ٢

ً                                                                            على أن الصحابة مل يزيدوا ومل ينقصوا مما عرض يف العرضة األخرية شيئا، وإمنا اختلفوا 

هل األحرف كلها بقيت يف العرضة األخرية أم ال، فخالفهم إذن هو يف حصول ذلك 

  .النسخ أو عدم حصوله

إن مصاحف عثمان قد كتبت قابلة للقراءة على حروف كثرية، وإن الصحابة قد / ٣

ً                                                                       تعمدوا كتابتها باخلط الذي يكون أكثر احتماال لألحرف، وقد وفقوا يف ذلك لذلك 

لعدم وجود النقط والشكل، وعندما مل تساعدهم طبيعة اخلط عمدوا إىل توزيع 

  .ااألحرف بني املصاحف العثمانية اليت يكتبو�

إن األصل اعتبار عمل عثمان رضي اهللا عنه غري مضيع لشيء مما جاءت به / ٤

  .)٢(األحرف، الستحالة إمجاع كبار الصحابة واحلفاظ على ترك شيء من القرآن

                                                           

    ).   ١٦٩ / ١ (                            مناهل العرفان يف علوم القرآن   :     انظر  ) ١ (

   .   ٢٨٠  ،    ٢٧٩  ص   :                                  األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها  ) ٢ (
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 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  :المبحث الثالث

  المسائل الفرعية المخرجة على هذه المسالة

  .)١(كيفية كتابة المصاحف العثمانية: المطلب األول

لرأي الراجح سؤال وهو كيف اشتملت املصاحف العثمانية على هذه يتفرع على ا

  :األحرف ولإلجابة على ذلك نقول

إن املصاحف العثمانية املنسوخة كتبت على وفق ما أمكن من األحرف السبعة، 

وأرسلت إىل األمصار الرئيسة على وفق ما استقر من قراءة كل مصر، فلم تكتب 

 أو جبوار بعض، بل كل قراءة مصر كتبت يف املواضع القراءات املختلفة على اهلامش،

  :بالمنهج اآلتي.. احملصورة حبسب املصر الذي أرسلت إليه

  .جتريد املصاحف كلها من النقط والشكل من أوهلا إىل آخرها* 

  :حتديد الرسم فيما يلي* 

َإياك نـعبد وإياك ن{ الكلمات اليت ال تقرأ إال بوجه واحد، حنو - أ ََ ََّ َِّ َِ ُ ُ ُستعينْ ْ
ِ َ{)٢(.  

َصراط{:  الكلمات اليت تقرأ بأكثر من وجه، وكتابتها برسم واحد مثل- ب َ
ِ{)٣( ،

ُيـبسطو{ ً                                                                   كتبت كلها بالصاد مع أن أصلها السني، فتقرأ بالصاد تبعا للرسم، كما )٤(}َْ
  . ً                           تقرأ بالسني تبعا ألصل الكلمة

افق قراء�ا بوجوه  الكلمات اليت تقرأ بأكثر من وجه، وكتابتها برسم واحد تو- ت

  .خمتلفة، موافقة حقيقة وصرحية، ويساعد على ذلك جتردها من النقط

                                                           

                                     رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات   )    ٢٥٩  ،    ٢٥٨ / ١   : (             مناهل العرفان  :     انظر  ) ١ (

   .     ٣٤٠٢٧  :       احلديثة

   . ٥  :            سورة الفاحتة  ) ٢ (

                                               س بالـسني، وخلـف عـن محـزة بإمشـام الـصاد زاي واختلـف عـن                ، قـرأ قنبـل ورويـ ٧  :            سـورة الفاحتـة  ) ٣ (

    ).   ٢٧٢  ،    ٢٧١ / ١   : (     النشر  .                                      خالد فله اإلمشام والصاد، والباقون بالصاد

   . ٥  ٢٤  :            سورة البقرة  ) ٤ (
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 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

َيكذبون{ والشكل، حنو - ث ُ َ
ِ َنـنشزها{ بالتخفيف، وبالتشديد )١(}ْ ُ

ِ  بالزاي )٢(}ُْ

  .املنقوطة أو بالراء املهملة

  الكلمات اليت تقرأ بأكثر من وجه، وكتابتها برسم واحد توافق قراء�ا بوجوه- ج

ً                          خمتلفة، تقديرا واحتماال حنو ِمالك{: ً ِ
 حبذف األلف وبإثبا�ا، حيث حتذف األلف )٣(}َ

  .وبإثبا�ا

  .ً                                                       يف مثل الكلمات واألمثلة املذكورة كان رمسها واحدا دون اختالف

أما الكلمات اليت ال يدل رمسها على أكثر من قراءة فإ�م كانوا يرمسو�ا يف بعض . د

راءة، ويف بعض آخر برسم آخر يدل على قراءة ثانية، املصاحف برسم يدل على ق

َّووصى{كقراءة  َ َتجري تحتـها {، وكذلك قراءة )٤(باهلمز) أوصى(بالتضعيف و} َ ْ َْ َ َِ

ُاألنـهار َ َْ   .، أو بزياد�ا)حتتها(قبل ) من: (، حبذف لفظ)٥(}ْ

أرسل إليها مصحف من األمصار : كتابة املصحف على قراءة العامة يف كل مصر* 

رئيسة، ولذا اختلفت املصاحف الرئيسة يف بعض املواضع كتابة كما اختلفت قراءة، ال

  .ولكن هذا االختالف يسري يف أمور حمصورة مضبوطة

                                                           

                  بـــــالتخفيف، البـــــاقون   )                        عاصـــــم ومحـــــزة والكـــــسائي وخلـــــف (               ، قـــــرأ الكوفيـــــون   ١٠  :            ســـــورة البقـــــرة  ) ١ (

   .   ٣٧٨ / ١  :        ، اإلحتاف   ٢٠٨  -   ٢٠٧ / ٢  :                بالتشديد، النشر

  :                                                                       ، قــرأ ابــن عـامر وعاصــم ومحــزة والكـسائي وخلــف بــالزاي، والبـاقون بــالراء، النــشر   ٢٥٩  :       البقـرة  ) ٢ (

   .   ٤٤٩ / ١  :        ، اإلحتاف   ٢٣١ / ٢

  :                                                            اصــــم والكــــسائي ويعقــــوب وخلــــف بإثبــــات األلــــف، والبــــاقون حبــــذفها، النــــشر     قــــرأ ع  :       الفاحتــــة  ) ٣ (

   .   ٣٦٣ / ١  :        ، اإلحتاف   ٢٧١ / ١

  -   ٢٢٢ / ٢  :        ، النـشر )   وصـى (           ، والبـاقون  )    أوصـى (                               ، قرأ أبو جعفر ونافع وابـن عـامر    ١٣٢  :       البقرة  ) ٤ (

     .   ٤١٨ / ٢  :        اإلحتاف   ٢٢٣

                  وهــي كــذلك يف املــصاحف   )     حتتهــا (              وكــسر التــاء مــن   )   مــن (                   قــرأ ابــن كثــري بزيــادة   )    ١٠٠  :       التوبــة (  ) ٥ (

   .  ٩٧ / ٢  :        ، اإلحتاف   ٢٨٠ / ٢  :      النشر  )     حتتها (                                املكية، والباقون حبذفها، وفتح تاء 
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 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

وبذلك تكون املصاحف العثمانية مشتملة على مجيع ما صح نقله عن رسول اهللا صلى 

ت مشتملة على اهللا عليه وسلم، ومل تنسخ تالوته، واستقر يف العرضة األخرية، وليس

  .مجيع األحرف السبعة وال قاصرة على حرف واحد

  :يقول العالمة الزرقاني

أن اللفظ الذي ال ختتلف فيه وجوه القراءات كانوا يرمسونه بصورة : وصفوة القول"

واحدة ال حمالة، أما الذي ختتلف فيه وجوه القراءات فإن كان ال ميكن رمسه يف اخلط 

 فإ�م يكتبونه برسم يوافق بعض الوجوه يف مصحف مث ً                      حمتمال لتلك الوجوه كلها

يكتبونه برسم آخر يوافق بعض الوجوه األخرى يف مصحف آخر، وكانوا يتحاشون أن 

ً                                                                      يكتبوه بالرمسني يف مصحف واحد خشية أن يتوهم أن اللفظ نزل مكررا بالوجهني يف 
جه واحد ويف الثانية قراءة واحدة وليس كذلك، بل مها قراءتان نزل اللفظ يف إحدامها بو

  .بوجه آخر من غري تكرار يف واحدة منهما

أحدمها يف : وكذلك كانوا يتحاشون أن يكثبوا هذا اللفظ يف مصحف واحد برمسني

األصل واآلخر يف احلاشية لئال يتوهم أن الثاين تصحيح لألول، أضف إىل ذلك أن 

 أو ترجيح بال مرجح كتابة أحدمها يف األصل واآلخر يف احلاشية دون العكس حتكم

  .وذلك حنو كلمة وصى بالتضعيف وأوصى باهلمز كما سبق

أما اللفظ الذي ختتلف فيه القراءات ويدل عليه الرسم بصورة واحدة حتتمل هذا 

ُفـتبـيـنوا{االختالف ويساعدهم عليه ترك اإلعجام والشكل حنو  َّ َنـنشزها {)١(}َََ ُ
ِ كما } ُْ

 على كال اللفظني املنقولني شبيهة بداللة املشرتك سلف بيانه فتكون داللة اخلط الواحد

والذي دعا الصحابة إىل انتهاج هذه اخلطة يف رسم . اللفظي على كال املعنيني املعقولني

املصاحف وكتابتها أ�م تلقوا القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبميع وجوه 

ريقة أدىن إىل اإلحاطة بالقرآن قراءاته وبكافة حروفه اليت نزل عليها فكانت هذه الط

                                                           

   . ٦  :            سورة احلجرات  ) ١ (



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٥١

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

ً                                                      إ�م أسقطوا شيئا من قراءاته أو منعوا أحدا من القراءة : على وجهه كلها حىت ال يقال ً

ً                                                                         بأي حرف شاء على حني أ�ا كلها منقولة نقال متواترا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ً .

  .)١("اروافأي ذلك قرأمت أصبتم فال مت: "ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  
  مواقف العلماء في الدراسات المعاصرة: المطلب الثاني

ترددت مواقف املعاصرين بني القول بأن الصحابة مجعوا يف املصحف كل ما ثبت من 

عبد العامل سامل . ً                                                   وجوه القراءة وأنه جاء شامال لألحرف السبعة ومن هؤالء د

  .)٤(صبحي الصاحل. ، ود)٣(ولبيب السعيد ،)٢(مكرم

مجع القرآن على حرف واحد وقراءة واحدة .  اإلشارة إىل أن عثمان رضي اهللا عنهوبني

، عبد الفتاح )٥(هو حرف قريش وأمهل ماس واه ومن هؤالء حممد طاهر الكردي

  .)٧(، وعبده الراجحي)٦(شليب

  :الدراسات االستشراقيةموقف : المطلب الثالث

دائه، وهؤالء األعداء منهم تعرض القرآن الكرمي هلجوم عنيف من قبل خصومه وأع

الظاهر الواضح يف عدائه، ومنهم املسترت غري ا�اهر، وبلية اإلسالم �ؤالء أشد وأنكى، 

أل�م يظهرون مبظهر الناصح املشفق، يف الوقت الذي يضمرون فيه الكيد، ويبطنون له 

العداء، وينسجون حوله خيوط االفرتاءات واألكاذيب، متبعني يف ذلك وسائل 

                                                           

      ).   ٢٥٩  ،    ٢٥٨ / ١   : (             مناهل العرفان  :     انظر  ) ١ (

   .  ٢٣  ص   :                                      القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية  :     انظر  ) ٢ (

   . ٣ ٧  ص   :                             اجلمع الصويت األول للقرآن الكرمي  :     انظر  ) ٣ (

   .  ٢٣    ص     ١٩٦٨           دار املعارف   .          ، القاهرة   ١٠٢                                 القرآن وأثره يف الدراسات النحوية ص  :     انظر  ) ٤ (

   .  ٤٥  ،   ٤٤                تاريخ القرآن، ص   :     انظر  ) ٥ (

   .   ٢٥٢  :                                     اإلمالة يف القراءات واللهجات العربية ص  :     انظر  ) ٦ (

   .  ٧٣  ص   :                                    اللهجات العربية يف القراءات القرآنية  :     انظر  ) ٧ (
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 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  .ساليب خفية لتحقيق ما يرمون إليه من أعراضوأ

ومقاصد خبيثة، فتارة عن طريق التشكيك يف ثبوته، وحروفه، وتارة عن طريق اختالف 

  .الروايات، وحتريف النصوص الشرعية، مبا يتفق مع بدعهم وأهوائهم

ويف هذا العرض السريع سوف أقوم بعرض شبهات املستشرقني وافرتاءا�م املرتبطة 

  .ة األحرف السبعة يف القرآن الكرمي، وحماولة الرد عليها بعلمية وموضوعيةمبسأل

دعوى أن استنساخ عثمان رضي اهللا عنه للقرآن لم يكن سوى محاولة : ً    أوال

وأن ما فعلوه كان شبه اتفاق على نص موحد، . لتوحيد النص القرآن المضطرب

  .ومع ذلك فإنه لم يحقق غرضه

  :الشبهةمضمون 

ري من الدراسات االستشراقية قضية بقاء األحرف السبعة يف املصاحف استهدفت كث

العثمانية واجلهود العظيمة اليت قام �ا الصحابة يف مجع القرآن واستنساخه، ورأوا أنه 

ً                                                                         لكثرة قراءات الصحابة واختيارا�م الشخصية بات النص القرآين مضطربا لذا حاول 
  .بإبقاء حرف واحد ونسخ بقية األحرفعثمان رضي اهللا عنه توحيد النص القرآن 

فال يوجد كتاب : (فقال" )١(جولد تسيهر"عرب عن هذه الوجهة من النظر املستشرق 

ً                                                                             تشريعي، اعرتفت به طائفة دينية اعرتافا عقديا على أنه نص منزل أو موحى به، يقدم  ً

                                                           

                 يف الثـاين والعـشرين   :    ولـد  :                            ر أو تـسيهر مستـشرق يهـودي جمـري                         هو أجناس جولد زيهـر أو صـيه  ) ١ (

                       يف بـالد ا�ـر، وأسـرته أسـرة   )            أشتولفيسنربج (          هـ، مبدينة     ١٢٦٦  - م    ١٨٥٠                 من شهر يونيو سنة 

ً                                                                            ًيهودية ذات مكانة وقدر كبري، يعد جولد تسيهر من أخطر املستشرقني واشدهم هجوما على 
         وكـان هـذا    ".                        الظاهريـة مـذهبهم وتـارخيهم   : "  هـا                                      اإلسالم وعلومه كمـا هـو واضـح يف مؤلفاتـه ومن

  ،  "             دراسات إسالمية "  ،  "                   مذاهب التفسري اإلسالمي "                                  أول أحباثه اخلطرية يف املسائل اإلسالمية، 

                                                                         وهو كتاب له أخطر األثر يف الدراسات اإلسالمية، وخباصة فيمـا يتـصل بالبحـث يف احلـديث 

  .   هــــ    ١٣٤٠  - م    ١٩٢١      رب عـــام                                                  الـــشريف، كانـــت وفاتـــه يف اليـــوم الثالـــث عـــشر مـــن شـــهر نـــوفم

   .     ٢٠٣٩٧  :                موسوعة املستشرقني  :     انظر



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٥٣

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

د يف نصه يف أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من االضطراب وعدم الثبات، كما جن

  .)١ ()نص القرآن

ويكرر هذه الفكرة بأنه مل يكن هناك نص موحد للقرآن، مث جرى توحيد للنص القرآين 

ليس ": (تسهر"يف عهد عثمان للخالص من قراءة القرآن يف صور لفظية متغايرة، قال 

والنص املتلقي بالقبول الذي هو لذاته غري موحد يف جزئياته . هناك نص موحد للقرآن

ً                                                                        الكتابة اليت متت بعناية اخلليفة الثالث عثمان؛ دفعا للخطر املاثل من رواية يرجع إىل
كالم اهللا يف خمتلف الدوائر على صور متغايرة، وتداوله يف فروض العبادة على نسق 

  .)٢ ()غري متفق، فهي إذا رغبة يف التوحيد ذات حظ من القبول

  :وجه إبطال هذه الشبهة

ً                                                 األحرف السبعة يف تكوين هذا الرأي، كما تظهر أيضا يف ً                        يظهر واضحا أثر اجلهالة ب
  ..!!سذاجة منقطعة النظري. للنصوص املتعلقة جبمع عثمان. فهم أصحاب هذا الرأي

فجمع عثمان رضي اهللا عنه للمصحف، مل يكن رغبة يف توحيد النص كما تومهه 

و املتفق ، إمنا أراد عثمان أن جيمع املسلمني على مصحف واحد، ه"جولد تسيهر"

على إنزاله املقطوع به، وهو ما كتب بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو ثبت عنه أنه 

قرأ به، حىت ال تتسع شقة اخلالف مبا يفضي إىل املمارة ويؤدي إىل تكفري بعضهم 

  .ً     بعضا

  )).لو مل يصنعه هو لصنعته: ((قال علي رضي اهللا عنه حني حرق عثمان املصاحف

به الصحابة يف عهد عثمان جمرد توحيد أو اتفاق على نص موحد من ولو كان ما قام 

  النصوص الشائعة بينهم، أيكون للرجوع لصحف أيب بكر معىن؟

إن االعتماد على صحف أيب بكر اليت مجعت القرآن خري دليل على أن عمل عثمان 

                                                           

   . ٤ ص  :                    مذاهب التفسري اإلسالمي  ) ١ (

   . ٦ ص  :             املرجع السابق  ) ٢ (



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٥٤

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  .ً                      رضي اهللا عنه ليس اتفاقا

ا خيتلفون فيه من اآليات فيسألون ً                                            أيضا كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يستوثقون فم

  .عنها من تلقاها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كنت فيمن ميلي عليهم، (حدثين أنس بن مالك قال . يربطفيما رواه ال. قال أبو قالبة

فرمبا اختلفوا يف اآلية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

ً                                                           ائبا أو يف بعض البوادي، فيكتبون ما قبلها وما بعدها، ويدعون وسلم ولعله أن يكون غ
  .)١ ()موضعها حىت جييء أو يرسل إليه

إذا فالقول باالتفاق أو حماولة توحيد النص املضطرب جمرد ادعاء ال دليل عليه من نقل 

  .)٢(أو عقل

دعوى أن نزول القرآن على سبعة أحرف يتعارض مع نزوله بلغة قريش : ً      ثانيا

  .دهاوح

  :مضمون الشبهة

يدعي بعض املغالطني أن نزول القرآن الكرمي على سبعة أحرف، ينايف ما هو مقرر من 

أن القرآن نزل بلغة قريش وحدها، مث إنه يؤدي إىل ضياع الوحدة اليت جيب أن تسود 

  .)٣(األمة الواحدة باجتماعها على لسان واحد وكتاب واحد

  :وجه إبطال الشبهة

ً                                                             اليت نزل �ا القرآن غالبا من لغة قريش؛ فقد كانت جمتمع اللهجات، األحرف السبعة 
  .ً                                      ومن مث كان اختيارها موضعا لنزول القرآن

إن تعدد القراءات أدعى للوحدة؛ لتفادي املفاخرة والتنازع بني القبائل، وهذا على 
                                                           

    ).  ٦٢ / ١   : (          تفسري الطربي  ) ١ (

                                        ومـا بعـدها، انظـر القـرآن الكـرمي يف دراسـات    ٢٨١                                       انظر األحرف السبعة ومنزلة القراءات منهـا   ) ٢ (

   .  ٩٨  ص   :            ى سبعة أحرف                ، نزول القرآن عل   ١٦٠  ص   :         املستشرقني

    ).   ١٨٩ / ١   : (                           مناهل العرفان يف علوم القرآن  ) ٣ (



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٥٥

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  .خالف ما ادعاه بعضهم من كونه يؤدي إىل ضياع الوحدة

  
  سألةمظان الم: المطلب الرابع

ً                                                                  ملا كانت مسألة األحرف السبعة واشتمال املصاحف عليها مما يشكل كثريا على 
طالب العلم سعى بعض العلماء إىل تقريبها وتيسريها عليهم، وكتبوا فيها رسائل 

ً                                                                        مفردة، أو إجابات مطولة، توضيحا أو تفسريا، كما اهتم �ا بعض الفقهاء وأهل  ً
ضهم مادة ضمن مسائل كتبهم على تفاوت يف احلديث والتفسري والكالم فجعلها بع

  .املنهج واألسلوب، عند مناقشة اآلراء واألدلة

  :وسوف استعرض أبرز املؤلفات اليت اهتمت �ذه املسألة

  :القراءات) أ

  ).هـ٣٧٧: املتوىف(أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي : احلجة للقراء السبعة/ ١

  ).هـ٤٣٧: املتوىف( أيب طالب القيسي ملكي بن: اإلبانة عن معاين القراءات/ ٢

  ).هـ٤٤٤: املتوىف(أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين : األحرف السبعة للقرآن/ ٣

: املتوىف(أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين : جامع البيان يف القراءات السبع/ ٤

  ).هـ٤٤٤

  ).هـ٦٤٣: املتوىف(لعلم الدين السخاوي : مجال القراء وكمال اإلقراء/ ٥

  ).هـ٧٩١: املتوىف(أمحد بن عمر احلليب : قواعد واإلشارات يف أصول القراءات/ ٦

  ).هـ٨٣٣: املتوىف(البن اجلزري، : النشر يف القراءات العشر/ ٧

  ).هـ٨٣٣: املتوىف(البن اجلزري : منجد املقرئني ومرشد الطالبني/ ٨

  ).هـ١٤٢٢: وىفاملت(حممد سامل حميسن : القراءات وأثرها يف علوم العربية/ ٩

  .عبد القيوم السندي. د: صفحات يف علوم القراءات/ ١٠

  .فريال زكريا العبد: امليزان يف أحكام جتويد القرآن/ ١١

  .حممد القضاة، أمحد شكري، حممد منصور: مقدمات يف علم القراءات/ ١٢



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٥٦

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  .حممد حبش: القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكام الشرعية/ ١٣

  علوم القرآن) ب

  ).هـ٤٠٣: املتوىف(أليب الباقالين املالكي : االنتصار للقرآن/ ١

  ).هـ٦٦٥: املتوىف(ألي شامة : املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز/ ٢

  ).هـ٧٥١: املتوىف(البن قيم اجلوزية : إعالم املوقعني عن رب العاملني/ ٣

  ).هـ٧٥١: املتوىف(بن قيم اجلوزية إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ال/ ٤

  ).هـ٧٥١: املتوىف(البن قيم اجلوزية : الطرق احلكمية/ ٥

  ).هـ٧٩٤: املتوىف(لبدر الدين الزركشي : الربهان يف علوم القرآن/ ٦

  ).هـ٩١١: املتوىف(جلالل الدين السيوطي : اإلتقان يف علوم القرآن/ ٧

  ).هـ١٣٦٧: املتوىف(د العظيم الزرقاين حلمد عب: مناهل العرفان يف علوم القرآن/ ٨

  ).هـ١٤٠٠: املتوىف(حلمد طاهر الكردي : القرآن الكرمي تاريخ/ ٩

  ).هـ١٤٠٣: املتوىف(حلمد أبو شهبة : املدخل لدراسة القرآن الكرمي/ ١٠

  ).هـ١٤٢٠: املتوىف(ملناع القطان : مباحث يف علوم القرآن/ ١١

  ).هـ١٤٢٦: املتوىف(ر إمساعيل حملمد بك: دراسات يف علوم القرآن/ ١٢

  .لبحي الصاحل: مباحث يف علوم القرآن/ ١٣

حممد سعيد :  تأمالت علمية وأدبية يف كتاب اهللا عز وجل- من روائع القرآن/ ١٤

  .رمضان البوطي

  .د صالح عبد الفتاح اخلالدي: القرآن ونقض مطاعن الرهبان/ ١٥

  .عبد القيوم السندي: نمجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدي/ ١٧

  .عبد اهللا بن يوسف اجلديع العنزي: املقدمات األساسية يف علوم القرآن/ ١٨

  .غامن بن قدوري بن محد: حماضرات يف علوم القرآن/ ١٩

  .فهد بن عبد الرمحن الرومي. د. دراسات يف علوم القرآن الكرمي أ/ ٢٠

  .بن حممود السقارملنقذ : تنزيه القرآن الكرمي عن دعاوي املبطلني/ ٢١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٥٧

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  : التفاسير) ج

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، : جامع البيان يف تأويل القرآن/ ١

  ).ه٣١٠: املتوىف(أبو جعفر الطربي 

  ).هـ٥٤٢: املتوىف(البن عطية األندلسي : احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز/ ٢

  ).هـ٦٧١: املتوىف(أبو عبد اهللا القرطيب : تفسري القرطيب= اجلامع ألحكام القرآن/ ٣

  ).هـ١٣٣٢: املتوىف(حممد مجال الدين القامسي : حماسن التأويل/ ٤

  .دروزة حممد عزت: التفسري احلديث/ ٥

  .د وهبة بن مصطفى الزحيلي: التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج /٦

  :العقيدة) د

 حممد بن عالء الدين علي بن حممد ابن أيب صدر الدين: شرح العقيدة الطحاوية/ ١

  ).هـ٧٩٢: املتوىف(العز احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي 

  .علي حممد حممد الصاليب: اإلميان بالقرآن الكرمي والكتب السماوية /٢

  :الحديث) هـ

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري : االستذكار/ ١

  ).هـ٤٦٣: املتوىف(القرطيب 

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد/ ٢

  ).هـ٤٦٣: املتوىف(بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب 

  ).هـ٦٧٦: املتوىف(أليب زكريا النووي : املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج/ ٣

  .بن حجر العسقالينال: فتح الباري شرح صحيح البخاري/ ٤

  ).هـ٨٥٥: املتوىف(لبدر الدين العيين : شرح سنن أيب داود/ ٥

: املتوىف(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ألمحد بن حممد القسطالين القتييب / ٦

  ).هـ٩٢٣

: املتوىف(أليب احلسن نور الدين املال القاري : مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح/ ٧



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٥٨

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 
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  ).هـ١٠١٤

أليب احلسن عبيد اهللا بن حممد املباركفوري : اة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحمرع/ ٨

  ).هـ١٤١٤: املتوىف(

  ).هـ١٤٢١: املتوىف(شرح رياض الصاحلني حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني / ٩

: من الزلل والتضليل وا�ازفة" أضواء على السنة"األنوار الكاشفة ملا يف كتاب / ١٠

  ).هـ١٣٨٦: املتوىف( حييي املعلمي اليماين لعبد الرمحن بن

  :الفقه) و

: املتوىف(أليب حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي : اإلحكام يف أصول األحكام/ ١

  ).هـ٤٥٦

  ).هـ٩٧٢: املتوىف(البن النجار احلنبلي : شرح الكوكب املنري/ ٢

عريب الفاسي حملمد بن احلسن بن ال: الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي/ ٣

  ).هـ١٣٧٦: املتوىف(

  :علم الرسم) ز

شعبان حممد : رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة/ ١

  .إمساعيل

عبد / الدكتور: رسم املصحف العثماين وأوهام املستشرقني يف قراءات القرآن الكرمي/ ٢

  .الفتاح إمساعيل شليب

  ).هـ٤٩٦: املتوىف(اود، سليمان بن جناح، أليب د: خمتصر التبيني هلجاء التنزيل/ ٣

  :الفتاوى) ح

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، :  ا�موعة األوىل-فتاوى اللجنة الدائمة/ ١

  : مجع وترتيب

  .أمحد بن عبد الرزاق الدويش

  ).هـ٧٢٨: املتوىف(البن تيمية احلراين : الكربى البن تيمية الفتاوى/ ٢



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٥٩
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  ).هـ٧٢٨: املتوىف(البن تيمية احلراين : جمموع الفتاوى/ ٣

  :دراسات مختصة باألحرف السبعة من أهمها) ط

  ).ه١٤٢٠: املتوىف(مناع بن خليل القطان : نزول القرآن على سبعة أحرف/ ١

دراسة إلسناده ومتنه واختالف العلماء يف معناه وصلته (حديث األحرف السبعة / ٢

  . بن عبد الفتاح القارئعبد العزيز. د): بالقراءات القرآنية

  .د حسن ضياء زعرت: األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها/ ٣

  .حممد خبيت املطيعي: الكلمات احلسان يف احلروف السبعة ومجع القرآن/ ٤

  .عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي: األحرف القرآنية السبعة/ ٥

  : سيرة عثمان رضي اهللا عنه) ي

لعلي  : شخصيته وعصره-  سرية عثمان بن عفان رضي اهللا عنهتيسري الكرمي املنان يف

  .حممد حممد الصاليب



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٦٠

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  اخلامتة
ويف �اية املطاف أمحد اهللا سبحانه وتعاىل أن يسر يل إمتام هذا البحث، وهذه مجلة 

  .النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها

  :النتائج

هي عند التحقيق فرع عن مسألة اشتمال املصاحف العثمانية على األحرف السبعة / ١

مسألة املراد باألحرف السبعة غري أن اخلالف يف املسألة الثانية أقوى وأشهر منه يف 

  .املسألة األوىل

ال يوجد خرب متفق عليه، أو دليل حيدد ما حصل يف العرضة األخرية، أو وصف / ٢

مان دقيق هلا، بل كلها استنتاجات واجتهادات من علماء أكثرهم متأخرون بعد ز

  .ً                                                          العرضة األخرية، وبعضها مبين على ما استقرت عليه القراءات الحقا

ً                                                                      إن أبا بكر كتب مصحفا واحدا مبا يوافق األحرف السبعة، أما عثمان بن عفان / ٣ ً

ً                                                                    رضي اهللا عنه، فنسخ من هذا املصف عدة مصاحف، ومل حيذف منه شيئا، لكنه أثبت 

  .تلفةبعض اختالف األحرف السبعة يف املصاحف املخ

ال فرق بني ما مجعه أبو بكر يف مصحف واحد مما ما كتب بني يدي رسول اهللا / ٤

ً                                                                       متفرقا، وبني ما فرقه عثمان ونسخه يف املصاحف املتعددة يف األمصار وإمنا االختالف 

  .بينهما يف السبب والطريقة فحسب

ل القول بأن عثمان مجع الناس على حرف هي اجتهادات ودراسات مرجوحة وقو/ ٥

  .ضعيف يتعارض مع األدلة الثابتة واملفهوم األقرب الراجح لألحرف السبعة

إن التخيري يف األحرف السبعة إمنا هو يف قراءة ما هو متلقى، ال يف النقل للروايات / ٦

  .القرآنية فليست األمة خمرية أن تنقل ما تشاء منها وترتك ما تشاء

ثر، وال ميكن إقامة الدليل على ذلك ال دليل على الكتابة على حرف واحد أو أك/ ٨

  .إال بعد التحديد اليقيين القاطع ملدلول األحرف السبعة



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٦١

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

إن القراءات العشر ليست هي األحرف السبعة اليت أنزل القرآن عليها وذلك / ٩

باتفاق علماء السلف واخللف، وكذلك ليست هذه القراءات العشر هي جمموع حرف 

  .نزل القرآن عليها باتفاق العلماء املعتربينواحد من األحرف السبعة اليت أ

األحرف السبعة من املسائل اخلالفية الشائكة اليت تتطلب مزيد حبث وتدقيق / ١٠

ً                                                                         وعناية، وال تزال حمط نقاش الباحثني املعاصرين، ومدخال خبيثا للطاعنني يف القرآن  ً

  .الكرمي

  :وقد خرجت من هذا البحث بتوصيات منها

  : الباحثني للبحث يف مسألة شذوذ القراءات من عدة نواحيتوجيه مهم: ً    أوال

زمن شذوذ القراءات هل هو يف العرضة األخرية أم يف اجلمع العثماين أم بعد تسبيع . ١

  ابن جماهد؟

مناقشة مسألة القول بالشذوذ على مراحل متعددة بعد العرضة األخرية هل يتناىف . ٢

ْإنا نح{مع قول احلق سبحانه وتعاىل  َ َن نـزْلنا الذكر وإنا له لحافظونَِّ ُ َِّ
َ َ َُ ََِّ َُ ْ

ِّ َ   ؟}َ

لو خلصنا إىل أن الشذوذ حصل فقط يف العرضة األخرية فما معىن وجود قراءات . ٣

  .منسوبة للصحابة وأمهات املؤمنني إذ يستحيل قراء�م ملا يعلمون بنسخه

  :بحث مسألة العرضة األخيرة من عدة نواحي: ً      ثانيا

  .دلة النقلية الدالة على نسخ األحرف السبعة يف العرضة األخريةالبحث عن األ. ١

  .التأكد من شهود الصحابة للعرضة األخرية كزيد بن ثابت رضي اهللا عنه. ٢

  .توجيه مهم الباحثني للكشف عن املراد باألحرف السبعة وفق خطة علمية متزنة: ً      ثالثا

 تطرق إليها املستشرقون وأهل حتضري األطروحات والرسائل يف املوضوعات اليت: ً      رابعا

  .اإلحلاد والتصدي ملزاعمهم الباطلة

حتقيق آراء العلماء االجتهادية يف املسائل اخلالفية، والبحث يف أدلتها : ً      خامسا

  .ومناقشتها، وعدم نقلها كحقائق بدهية مسلمة

ى ويف اخلتام أمحد اهللا تعاىل حق محده، أن وفقين لكتابة هذا البحث فأمحد اهللا عل



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٦٢

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  .مجيع ألوان إكرامه وإنعامه

ً                                                                             واسأل اهللا العظيم رب أن ينفعين واملسلمني بالقرآن العظيم، وجيعله نورا لنا يف الدنيا 
وما "ً                                                                           ويوم الدين، وأن يوفقنا دائما خلدمة القرآن العظيم وسنة النيب الكرمي وعلومهما، 

  ."توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإله أنيب

 أن ينفعين مبا كتبت، وأن ينفع من يقرأها، إنه نعم املوىل ونعم هذا واهللا تعاىل أسأل

  .النصري، وصلى اهللا وسلم وبارك على النيب األمني وعلى آله وصحبه أمجعني



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٦٣

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  فهرس املصادر واملراجع
يف القراءات األربعة عشر، للدمياطي، دار الكتب العلمية،  إحتاف فضالء البشر. ١

  .م٢٠٠١بريوت، 

 -  املكتبة العصرية بريوت- جالل الدين السيوطي- علوم القرآناإلتقان يف . ٢

  .هـ١٤٠٨

عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين . األحرف السبعة للقرآن. ٣

 مكة املكرمة، - عبد املهيمن طحان، مكتبة املنارة. حتقيق د ).هـ٤٤٤: ت(

  .١٤٠٨األوىل، 

. دار البشائر اإلسالمية. سن ضياء عرتح. األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها. ٤

  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل 

األعالم خلري الدين الزركلي، الطبعة احلادية عشرة، دار العلم للماليني، بريوت، . ٥

  .م١٩٩٥

عبد الفتاح إمساعيل شليب، دار ومكتبة اهلالل . د: اإلمالة يف القراءات واللهجات. ٦

  .هـ١٤٢٩الطبعة األوىل 

 دار املعرفة -  بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي- يف علوم القرآنالربهان . ٧

  . بريوت- للطباعة والنشر

، )هـ١٤٠٠ت(للشيخ حممد طاهر الكردي : تاريخ القرآن وغرائب رمسه وحكمه. ٨

  .املوسوعة اإلسالمية الكربى للكتاب اإللكرتوين

ير الطربي، حتقيق أليب جعفر حممد بن جر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ٩

  .حممود حممد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

 أبو عبد اهللا حممد بن امساعيل - )مع شرحه فتح الباري( اجلامع الصحيح - ١٠

  .هـ١٤٠٧ الطبعة الثالثة -  املكتبة السلفية بالقاهرة-هـ٢٥٦البخاري ت 

: ت(ر القرطيب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بك.  اجلامع ألحكام القرآن- ١١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٦٤

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

 القاهرة، - أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية: حتقيق). هـ٦٧١

  .هـ١٣٨٤الثانية 

 -هـ٢٩٧ ت - أبو عيسى حممد بن عيسى ابن سورة الرتمذي-  جامع الرتمذي- ١٢

  . بريوت-دار إحياء الرتاث العريب

لبيب السعيد، دار الكتاب :  اجلمع الصويت األول للقرآن الكرمي بواعثه وخمططاته- ١٣

  .العريب للطباعة والنشر، القاهرة

بدر الدين : حتقيق). هـ٣٧٧ت(احلسن بن أمحد الفارسي .  احلجة للقراء السبعة- ١٤

بريوت، الثانية، /  دمشق-  بشري جوجيايب، دار املأمون للرتاث- قهوجي

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

الف العلماء يف معناه دراسة إلسناده ومتنه واخت( حديث األحرف السبعة - ١٥

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، مؤسسة . د): وصلته بالقراءات القرآنية

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 

الدكتور شعبان :  رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة- ١٦

  .هـ١٤١٩دار السالم القاهرة، الطبعة األوىل . امساعيل

 مؤسسة - هـ٧٤٨ مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ت -  سري أعالم النبالء- ١٧

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ الطبعة العاشرة -  بريوت- الرسالة

شعيب : حتقيق) هـ٥١٦: ت(احلسني بن مسعود البغوي :  شرح السنة- ١٨

 دمشق، بريوت، الطبعة -  حممد زهري الشاويش املكتب اإلسالمي-األرنؤوط

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الثانية، 

: حتقيق) هـ٧٩٢: ت(حممد بن عالء الدين الدمشقي :  شرح العقيدة الطحاوية- ١٩

ناصر الدين األلباين، دار السالم للطباعة والنشر : مجاعة من العلماء، ختريج

  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦التوزيع والرتمجة، الطبعة املصرية األوىل، 

سني مسلم بن احلجاج  اإلمام أبو احل-)مع شرح اإلمام النووي( صحيح مسلم - ٢٠



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٦٥

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

  . القاهرة- املطبعة املصرية ومكتبتها-هـ٢٦١القشريي ت 

 صفحات يف علوم القراءات، عبد القيوم السندي، املكتبة االمدادية، الطبعة - ٢١

  .هـ١٤٢٢الثانية، 

اإلمام حممد اجلزري الدمشقي، حتقيق الشيخ :  غاية النهاية يف طبقات القراء- ٢٢

 والشيخ جمدي فتحي السيد، دار الصحابة للرتاث مجال الدين حممد شرف،

  .م٢٠٠٩/ هـ١٤٢٩بطنطا، الطبعة األوىل 

: أمحد بن علي بن حجر العسقالين، أخرجه:  فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٣

  .هـ١٣٧٩ بريوت، - حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة

حزم القرطيب علي بن أمحد بن سعيد بن :  الفصل يف املصلل واألهواء والنحل- ٢٤

  . القاهرة- ، مكتبة اخلاجني)هـ٤٥٦: ت(

د مشتاق بشري الغزايل، دار النفائس، :  القرآن الكرمي يف دراسات املستشرقني- ٢٥

  .هـ١٤٢٩: الطبعة األوىل

عبد العال سامل مكرم، مؤسسة . د:  القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية- ٢٦

  .م١٩٧٨علي جراح الصباح، الطبعة الثانية، 

عبد احلليم بن حممد ): تارخيها، ثبو�ا، حجيتها، وأحكامها( القراءات القرآنية - ٢٧

مصطفى سعيد اخلن، دار الغرب . د: اهلادي قابة، إشراف ومراجعة وتقدمي

  .م١٩٩٩ -اإلسالمي، األول

  .، دار صادر، بريوت١ لسان العرب، البن منظور، ط- ٢٨

عبده الراجحي، دار املعرفة اجلامعية، . د: رآنية اللهجات العربية يف القراءات الق- ٢٩

  .م١٩٩٦

 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية - ٣٠

 مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي - هـ٧٢٨احلراين ت 

  . القاهرة-  دار املدين-النجدي



        
 
 

 

 
 
 

 

 

٦٦

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

اء�العلماء�ف��ا �املصاحف�العثمانية�حرف�السبعة���  اسة�علمية�وقراءة�نقدية�آل رد  ر

حممد أبو شهبه، دار اللواء، الطبعة الثالثة، :  املدخل لدراسة القرآن الكرمي- ٣١

  .هـ١٤٠٧

عبد احلليم : اجنتس جولد تسهر، ترمجة دكتور:  مذاهب التفسري اإلسالمي- ٣٢

  .١٣٧٤النجار، مكتبة اخلاجني، 

طيار :  املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز، أليب شامة املقدسي، حتقيق- ٣٣

  .هـ١٣٩٥سنة دار صادر بريوت : قوالج، نشر

، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع، ٢٠ املصاحف، البن أيب داود السجستاين، ص - ٣٤

  .القاهرة

 معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد - ٣٥

، دار الكتب العلمية ١الذهيب، حتقيق أيب عبد اهللا حممد حسن الشافعي، ط

  .م١٩٩٧بريوت، 

  .، دار إحياء الكتب العربية، مصر٣ العرفان يف علوم القرآن، للزرقاين، ط مناهل- ٣٦

: ت(حميي الدين حيىي بن شرف النووي :  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج- ٣٧

  .ي. هـ١٣٩٢ بريوت الطبعة الثانية، -دار إحياء الرتاث العريب) هـ ٦٧٦

ر العلم للماليني، بريوت، الدكتور عبد الرمحن بدوي، دا:  موسوعة املستشرقني- ٣٨

  .م١٩٩٣الطبعة الثالثة، 

تأليف اإلمام حممد بن حممد الدمشقي الشهري بابن /  النشر يف القراءات العشر- ٣٩

  .اجلزري، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت

 القاضي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين ت -  نكت االنتصار لنقل القرآن- ٤٠

 - اإلسكندرية-  منشأة املعارف- ول سالمحممد زغل.  حتقيق د- هـ٤٠٣

  .م١٩٧١

  

  


