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 املقدمة

 ، والصالة والسالم الدائامن املتالزمان عىل رسول اهللا،ًاحلمد هللا محدا يبلغ باحلمد منتهاه

 ،، وبعد، وعىل آله وصحبه ومن وااله، والنسمة املجتباة، والنعمة املسداة،داةالرمحة امله

 وتأمل كبري عند املهتمني بالدراسات القرآنية ،َّمل تزل األحرف السبعة حمل نظر عميق

 كام ، واستشكل األوائل مجلة من املسائل املتعلقة هبا،منذ صدر اإلسالم إىل يومنا هذا

ً من املتأخرين واملعارصين من املسلمني ومن غريهم مجلة من أثار بعض السابقني وكثري

َالشبهات املشككة أو املستشكلة حول األحرف السبعة وحول القراءات القرآنية التي  ِّ

 -  إن جاز التعبري – وهي ،تعد الثمرة الباقية لغراس األحرف السبعة والصادرة عنها

 .الوريث الرشعي ملرياث األحرف السبعة

ً هذا املقام أن أسوق إملاحة عابرة وإملاعة خاطفة يف نوعي مصادر الشبهات وحيسن يف ً

 والدوافع واملربرات إلثارة الشبهات يف األحرف السبعة والقراءات ،واملثريين هلا

 فتنقسم مصادر الشبهات والدوافع واملربرات عند من يثري الشبهات عموما :القرآنية

 :ويف مسألتنا خصوصا إىل قسمني

 وهي قصد وإرادة الطعن يف ، دوافع مبنية عىل سوء النية وخبث الطوية:م األولالقس

 وإثارة ،القرآن الذي هو منبع اإليامن واإلسالم واملعجزة الكربى للنبي العدنان 

 وهذا يكثر عند املسترشقني املعروف عنهم العداء ،الشكوك حول مصدرية هذا الكتاب

 . وما ختفي صدورهم أكرب،م لإلسالم وأهلهاملستحكم والبغض الظاهر من أفواهه

 بل مردها هو ، دوافع مبنية عىل حسن نية ال بقصد الطعن يف اإلسالم:القسم الثاين

تساؤالت واستشكاالت مبنية عىل تومهات أو حقائق حصل اللبس واخللط واخلبط يف 

جعل  ك، ومردها كذلك القلب بني الدليل واملدلول،فهمها فأدت إىل إثارة الشبهة

 والصحيح أن ،ًأقوال اللغويني وقواعد النحاة حجة عىل القراءة الصحيحة املتواترة

 ألن القرآن نزل بلسان عريب ؛القراءة املتواترة حجة عىل أقوال اللغويني وقواعد النحاة 

َ فمنه تستخلص قواعد اللغة،مبني  . وتفهم قوانني اللسان العريب،ُ

  - يف نظري – عىل استحكام الشبهات أو تزيينها  وهو أن الذي ساعد،وهنا تنبيه مهم

 والذي ال ،هو الغموض املعريف احلقيقي املكتنف لتفسري حقيقة األحرف السبعة
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 وعدم وجود التفسري القاطع الساطع الفاقع ملعناها الذي يفصل ،نستطيع أن نتجاهله

 .يف اخلالف وحيسم اجلدل والنزاع بالرغم من قطعية الثبوت

 عىل كثرهتا وتنوع ألفاظها وتعدد -يث املتواترة يف األحرف السبعة فإن األحاد

ً أثارت شغل العلامء قديام وحديثا-مناسباهتا وتفارق زماهنا املكي واملدين   وحاروا يف ،ً

 وجاوزت حاجز األربعني قوال وتفسريا ،تفسري معناها، لذلك تعددت أقواهلم فيها

 . القريبتفاوتت بني الضعيف البعيد وبني الوجيه

ُّويعد تفسري األحرف السبعة من غوامض األسئلة يف الرشيعة عموما ويف القرآن  َ ُ

ُ فهام اللغزان األكثر ،ُ وال يضاهيه يف الغموض إال تفسري احلروف املقطعة،خصوصا
 فاحلروف املقطعة آيات قرآنية ،غموضا بالرغم من قطعية النصوص فيهام وتواترها

 ومن التوافق اللطيف هو ،ثبتت بأحاديث نبوية متواترة واألحرف السبعة ،متواترة

 !!تعدد األقوال يف تفسريمها والتي بلغت األربعني قوال 

 يف تفسري )الال أدرية(وهذا هو الذي دفع الكثري من العلامء إىل اختيار مذهب التوقف و

بد  كام قال الشيخ ع)شائك وشائق(َّ وعرب بعضهم بأن الكالم فيها ،األحرف السبعة

هذا « : عن أحاديث األحرف السبعة»مناهل العرفان«ُّالعظيم الزرقانـي صاحب 

 .)١(»َمبحث طريف وشائق غري  أنه خميف وشائك

وشائكية املسألة مع التشويق فيها جعل اإلمام ابن اجلزري شيخ القراء وشمس األئمة 

ُ وال زلت أستشكل هذا احلديث وأفكر فيه، وأ(يقول بعبارة عميقة   ِّ معن النظر من ُ

ًنيف وثالثني سنة حتى فتح اهللا عيل بام يمكن أن يكون صوابا إن شاء اهللا َِّّ
واختياره . )٢( )ٍ

 .كذلك رمحه اهللا مل يسلم من الوضع حتت جمهر النقد والتعقيب

 وقد سئل الشيخ حممد اجلكني الشنقيطي رمحه اهللا عن الرأي الذي ترجح له يف معنى -

 )٣( )الذي ترجح لدي أين ال أعرف معناه(أجاب حديث األحرف السبعة ف

                                                             

 ).١/٨١(مناهل العرفان يف علوم القرآن، الشيخ حممد عبدالعظيم الزرقانـي   )١(

 ٢٦/ ١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري   )٢(

  ٥عبد العزيز القارئ ص .  حديث األحرف السبعة د) ٣(
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 متقدمني كانوا أو ،َ فهذه الشبهات املثارة من بعض املسلمني علامء كانوا أو باحثني-

 أي نفهم هذه الشبهات ونعرف حمل نشوئها وسبب ،متأخرين قد نفهمها وال نتفهمها

 .ل معهاظهورها وليس بالرضورة أن نتفهمها بالتربير هلا وقبوهلا والتساه

 وسأرسد لكم رسدا عابرا ملا تيرس إيراده وهتيأ إعداده من أبرز وأشهر الشبهات التي -

 وهي عىل النحو ،وجدهتا حمال لإلثارة واالشتباه يف األنظار واالشتباك بني األفهام

 :التايل

 . العربية شبهة خمالفة القراءات لقواعد اللغة- ١

 .شبهة عدم تواتر القراءات - ٢

 .جواز القراءة باملعنىشبهة  - ٣

 . شبهة خمالفة القراءات للرسم العثامين- ٤

 .شبهة خمالفة القراءات للحقائق الرشعية يف القرآن والسنة - ٥

 . شبهة خمالفة القراءات للعقل الرصيح- ٦

 .شبهة وجود التعارض بني القراءات - ٧

 .رةاملوافقة للمصحف غري املسندة أو غري املتواتشبهة جواز القراءة  - ٨

 .رسم املصحفاملسندة املخالفة لشبهة جواز القراءة  - ٩

 . من املصحف الرشيف بعض األحرف السبعةإزالةشبهة  -١٠

شبهة إنكار قرآنية األحرف السبعة والقراءات وأن مصدرها اللهجات ال  -١١

 .الوحي

 .شبهة املطابقة بني األحرف السبعة والقراءات السبع -١٢

 .لقراءة عىل جهة التعبد ال الروايةشبهة وجوب التزام ا -١٣

ً وتقديرا للوقت وضنا به ،ودونكم أبرز هذه الشبهات املثارة مع أبرز الردود عليها

 ، وبيان القائلني هبا، وبيان املراد هبا،أكتفي ببيان وتفنيد الشبهات الثالث األوىل بذكرها

 العلمية يف تفنيد الشبهة  ثم أحرر الردود،وأبرز مرتكزاهتم وأدلتهم التي استندوا إليها

 مرجئا التفصيل يف بقية الشبهات ملناسبة أخرى أو يف أبحاث أخرى بتيسري ،وردها

 .املوىل وتسديده وتوفيقه
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 خطة البحث

 

 وقائمة ، والتوصيات، وخامتة تشمل النتائج، وثالثة مباحث،يتضمن البحث مقدمة

 : عىل النحو التايل وهي،بمصادر البحث

 .ضمن بيان أمهية املوضوع وخطة البحث وتت:املقدمة

 : وفيه مطلبان،شبهة خمالفة القراءات لقواعد اللغة العربية :املبحث األول

 أمثلة املطاعن واالعرتاضات اللغوية عىل القراءات واألحرف :املطلب األول

 .القرآنية من املفرسين واللغويني

 .اءات لقواعد اللغة العربية الردود العلمية عىل شبهة خمالفة القر:املطلب الثاين

 : ويشتمل عىل مطلبني،شبهة عدم تواتر القراءات  :املبحث الثاين

 . القائلون بشبهة إنكار تواتر القراءات ومراتبهم يف اإلنكار:املطلب األول

 . الردود العلمية عىل شبهة إنكار تواتر القراءات:املطلب الثاين

 : ويشتمل عىل مطلبني،عنىشبهة جواز القراءة بامل :املبحث الثالث

 . القائلون بشبهة جواز القراءة باملعنى وأدلتهم:املطلب األول

 . الردود العلمية عىل شبهة جواز القراءة باملعنى:املطلب الثاين

 وقائمة بمصادر ، املقرتحةوالتوصيات وتشمل أبرز النتائج املستخلصة :اخلامتة

 .ومراجع البحث
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 املبحث األول

  القراءات لقواعد اللغة العربيةشبهة خمالفة

َّ لقد تبنى هذه الشبهة وأثارها بعض اللغويني املربزين يف النحو والرصف كأيب العباس 
ِّاملربد والزجاج والفراء واألخفش وأيب عيل الفاريس وغريهم َ  وتبعهم بعض كبار ،ُ

 اهللا  واإلمام جار،املفرسين املتقدمني كاإلمام ابن جرير الطربي شيخ املفرسين

 وذلك يف معرض نقدهم لبعض القراءات املتواترة يف ،الزخمرشي وابن عطية بعدهم

 وسأذكر أمثلة نقدهم اللغوي ، بحجة خمالفتها لقواعد وقوانني اللغة،تفاسريهم

 علام بأن ، وأحلقه باجلواب العام الداحض هلذه الشبهة،وطعنهم للقراءات املتواترة

ت وبعض املفرسين املحققني ممن انترصوا للقراءات كتب التوجيه واالحتجاج للقراءا

 .قد تولوا  حشد الردود اللغوية عىل هذه الشبهات واالستشكاالت

 أمثلة املطاعن واالعرتاضات اللغوية عىل القراءات واألحرف :املطلب األول
 :القرآنية من املفرسين واللغويني

بعض القراءات املفرسين املتقدمني عىل  اعرتاضات كبار :الفرع األول
 :املتواترة بحجة املخالفة اللغوية

 : موقف اإلمام الطربي  من بعض القراءات يف تفسريه اجلامع لتأويل القرآنً:أوال

 وتفسريه اجلامع لتأويل القرآن يعترب ،اإلمام أبو جعفر الطربي من أعظم علامء اإلسالم

 ، وفقيه واسع متفنن مفرس وحمدث، وهو إمام حاذق، وكذلك تارخيه،عمدة التفاسري

 إال أن مواقفه مع القراءات املتواترة تذبذبت واستغرهبا كثري من العلامء ،ِجمتهد متقن

 .والقراء والفقهاء

 ، ذلك عىل-  عميدا هذا الفن وإماماه - وقد نبه اإلمام ابن اجلزري واإلمام الشاطبي 

نهم عىل اختالف ومل يبلغنا عن أحد من السلف ريض اهللا ع( :حيث قال ابن اجلزري

 وال طعن ،مذاهبهم وتباين لغاهتم وشدة ورعهم أنه أنكر عىل ابن عامر شيئا من قراءته

فيها، وال أشار إليها بضعف ولقد كان الناس بدمشق وسائر بالد الشام حتى اجلزيرة 

الفراتية وأعامهلا ال يأخذون إال بقراءة ابن عامر، وال زال األمر كذلك إىل حدود 

 الصحيحة وركب اتها من القراءَوأول من نعلمه أنكر هذه القراءة، وغري ،اخلمسامئة
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 .)١() ذلك من سقطات ابن جريرَّدُهذا املحذور ابن جرير الطربي بعد الثالثامئة، وقد ع

قال ( :ونقل اإلمام ابن اجلزري تنبيه اإلمام الشاطبي عىل ذلك لتلميذه السخاوي فقال

 )إياك وطعن ابن جرير عىل ابن عامر: اسم الشاطبيقال يل شيخنا أبو الق: السخاوي

)٢(.  

وأما كالم ابن جرير يف بعض قراءات ( :وقال اإلمام حممد زاهد الكوثري يف مقاالته

ولـم  ، وكذلك ما وقع للزخمرشي يف كشافه نسأل اهللا السالمة،ابن عامر فهفوة باردة

رغني لدراسته وتدريسه، يكن ابن جرير من احلذاق يف علم القراءات، وال من املتف

  )٣() ذلك احلذاق من أهل هذا العلموهذا هو مصدر أخطائه كام نبه عىل

ِّوقد صنفت مصنفات يف موقف الطربي من القراءات منها ما كتبه األستاذ لبيب سعيد  ُ
  )٤ ()دفاع عن القراءات املتواترة أمام الطربي املفرس(يف كتابه املسمى 

  : القراءات املتواترةاعرتاضه عىلومن أمثلة نقد الطربي و

ُرهن( القراءة املتواترة  تعليق ابن جرير عىل- ١  ﴿ تعاىليف قوله ) ُ            

         ﴾  ]ُفرهن(وقد قرأ ابن كثري وأبو عمرو  )]٢٨٣:البقرة ُ()٥(، 

ُّ ابن جرير يرد قراءة ومع أهنا متواترة إال أن ُرهن(َُ ِّوهي مجع رهن ويعلل رده بام يعلله ) ُ َّ ْ َ
ْفأما مجع الفعل عىل(اللغويون فيقول  ُ الفعل أو الفعل فشاذ قليلَ ُْ ُ() ٦(. 

ًقطعا(ُ حكم ابن جرير بشذوذ القراءة املتواترة - ٢ ْ  ﴿ بسكون الطاء يف قوله تعاىل)ِ    

                  ﴾ ] ووصفه هلا ، وعدم جتويزه هلا]٢٧ :يونس 

 مع كوهنا قراءة متواترة قرأ هبا ابن كثري والكسائي ويعقوب من العرشة وقرأ ،بالفساد

                                                             

 ٢٦٤/ ٢لقراءات العرش البن اجلزري  النرش يف ا) ١(

  املصدر السابق) ٢(

  ٢٧ -٢٦صمقاالت الكوثري   ) ٣(

. اه مقدمـة مـن دآيات الصفات ومنهج ابن جرير الطربي يف تفـسري معانيهـا، رسـالة دكتـور  ) ٤(

   ٧٤- ٧٣حسام حسن رصصور، ص

 ٢٣٧/ ٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ) ٥(

 ١٢٤/ ٥   تفسري الطربي ) ٦(
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ِوالقراءة التي ال جيوز خالفها عندي قراءة ذل (: قال ابن جرير،)١(الباقون بفتح الطاء ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َُ َ ُ َ َْ َ َُ َ َ َّ َك ْ

َبفتح الطاء، إلمجاع احلجة من قراء األمصار عىل تصويبها، وشذوذ ما عداها َ َ َْ َ َ َْ ْ َّ ُ
ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َُ َ َ ْ َ ْ َِّ ِِ َ ِ ِِ َ ْ ِ ِْ ُ وحسب ،ِ َ َْ

ِاألخرى داللة عىل فسادها، خروج قارئها عام عليه قراء أهل األمصار واإلسالم َ ُ َ َْ ْ ُ َّ َّ ُ َ َِ ْ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َِ َِ ُِ ْ ََ ِ ِ َِ َ َُ َْ ()٢( 

 !!ُرب من   عدم جتويزه هلا إال حكايته اإلمجاع عىل شذوذها وليس بأغ

ِّزين( طعن ابن جرير يف قراءة ابن عامر املتواترة - ٣  يف )َوالدهم رشكائهمُقتل أ( و )ُ

[  ﴾       ﴿:قوله تعاىل

 : قال ابن جرير، ووصفه هلا بالقبح وعدم الفصاحة،وعدم جتويزه هلا ] ١٣٧ :األنعام 

ِوقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام( َّ ِ ْ َ َِ
َّ َُ َ َُ ْ َ ََ َوكذلك زين: (ِ ِّ َُ َ ِ َ ِبضم الزاي، ) َ َّ َِّ َلكثري من املرشكني (ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ َ ٍ َ َ

ُقتل ْ ِبالرفع ) َ ْ َّ ْأوالدهم(ِ ُ َ َْ ِبالنصب، ) َ ْ َّ ْرشكائهم(ِ ِ ِ َ َ ْباخلف) ُ َ ْ َض، بمعنىِ ْ َ ِ ٍوكذلك زين لكثري : ِ ِ َِ َ َ ِّ َُ َ َ َ

َمن املرشكني قتل رشكائهم أوالد ْ ََ َُ ْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ ِ ْ َم، ففرقوا بني اخلافض واملخفوض بام عمل فيه من ُهُْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َّ ِْ ِ ُِ ُ َ َْ َْ ْ

ٍاالسم، وذلك يف كالم العرب قبيح غري فصيح ِ َ َ َ َ ُِ ْ َ َْ ٌ َ َِ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ َوإنام  (:اجلمهور ثم قال عن قراءة ،)٣ ()ِ َّ ِ َ
ُقلت ْ ِال أستجيز القراءة بغريها إلمجاع احلجة من القراء عليه، وأن تأويل أهل التأويل : ُ ِِ ِْ َّْ َ َ َْ ََ َ ََ َ ْ ْ ََّ َُ ْ َ َّ

ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ
ِ

َّ ُ ْ َ َ ْْ ِ ِ ِ َ ِ ِ

ِبذلك ورد، ففي ذلك أوضح البيان عىل فساد ما خالفها من القراءة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َْ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َ ِ( )٤( 

 فيكثر ،َ تكرار ابن جرير لأللفاظ والعبارات التي توحي برفض بعض القراءات- ٤

القراءة التي ال ( أو ،)٥ ()القراءة التي ال أستجيز غريها (:تعليقه  عىل القراءات بقوله

 .)٦ ()جيوز خالفها عندي

 وقد ،هذه أمثلة يف موقف اإلمام اجلليل ابن جرير الطربي من بعض القراءات املتواترة

َهذه هنة من هناته«: وصفها بعض العلامء، فقال ٌَ هذا الرجل كبري ولكن « :، ثم قال»َ

                                                             

 ٢٨٣/ ٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ) ١(

 ١٦٨/ ١٢ تفسري الطربي ) ٢(

 ٥٧٦/ ٩ تفسري الطربي ) ٣(

 ٥٧٧/ ٩ تفسري الطربي ) ٤(

 )١/٣٧٦(تفسري الطربي   ) ٥(

/ ١٦  -٢١٦/ ١٧ – ٣٠/ ١٤ – ٦٤١/ ١١ – ٦٧٧/ ٩ – ٥٧٧/ ٩تفسري الطـربي  ) ٦(

٤٦٥/ ٢٣ -١١٢/ ٢١ – ٥٦ 
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 ورحم اهللا القراء الكرام ،ِرحم اهللا اإلمام الطربي وغفر له زالته )١(»احلق أكرب منه

 .وأجزل هلم املثوبة وجزاهم عن اإلسالم والقرآن خري اجلزاء وأوفاه وأمته وأعاله

 :مام الزخمرشي  من بعض القراءات املتواترة يف تفسريه الكشاف موقف اإل:ًثانيا

ًأما اإلمام الزخمرشي فإن موقفه ال يقل حدة عن اإلمام الطربي َّ ِ وقد جارى اللغويني  ،ُِّ

والنحويني وهنج هنجهم يف رد بعض القراءات القرآنية التي خالفت قواعدهم اللغوية 

 :ومن أمثلة ذلك ،وطعن فيها

 :تعاىل يف قوله )فيغفر ملن يشاء( قراءة اجلزم وإدغام الراء يف الالم املتواترة  الطعن يف- ١

﴿                                    

   ﴾ ]٢٨٤:البقرة[   

جمزومة لنافع وابن كثري وأيب عمرو البرصي ) يعذب(و) فيغفر(وقد قرئت متواترة 

 ،)٢( وقرأ أبو عمرو بإدغام الراء يف الالم، وقرأ الباقون بالرفع،ومحزة والكسائي وخلف

 ! َّوشنع الزخمرشي عىل قراءة إدغام الراء يف الالم ووصفها باخلطأ الفاحش 

، ومرفوعني  جواب الرشطًجمزومني عطفا عىل) يغفر ويعذب(قرئ (: قال الزخمرشي

يظهر الراء ويدغم الباء : كيف يقرأ اجلازم؟ قلت: ، فإن قلت)فهو يغفر ويعذب (عىل

ًومدغم الراء يف الالم الحن خمطئ خطأ فاحشا  ؛ وراويه عن أبـي عمرو خمطئ مرتني ،ً

َألنه يلحن وينسب إىل أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم  والسبب يف نحو ،َْ

 والسبب يف قلة الضبط قلة الدراية وال يضبط نحو هذا ،ة ضبط الرواةهذه الروايات قل

 .)٣ ()ُإال أهل النحو

َقتل أوالدهم رشكائهم( الطعن يف قراءة ابن عامر املتواترة - ٢  :تعاىل يف قوله )ُ

﴿       ﴾ ]اماألنع: 

١٣٧  [ 

 : فيقول، قراءة ابن عامرًويعلق الزخمرشي تعليقا يطعن فيه عىل

                                                             

   ٧٤حسان حسن رصصور ، ص.  ومنهج الطربي يف تفسري معانيها دآيات الصفات  ) ١(

 ٢٣٧/ ٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري  ) ٢(

 ٣٣٠/ ١الكشاف للزخمرشي تفسري   ) ٣(
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ّ برفع القتل ونصب األوالد وجر )هم رشكائهمَ أوالدُقتل(: وأما قراءة ابن عامر(
الرشكاء عىل إضافة القتل إىل الرشكاء، والفصل بينهام بغري الظرف، فيشء لو كان يف 

ُجا مردودا، كام سِمَمكان الرضورات وهو الشعر، لكان س ً  أبى َ القلوصَّزج( ّدُ ورَجِمً

  )١() ةمزاد

والذي  ،فكيف به يف الكالم املنثور، فكيف به يف القرآن املعجز بحسن نظمه وجزالته

ولو قرأ بجر األوالد  ،ً رأى يف بعض املصاحف رشكائهم مكتوبا بالياءْمحله عىل ذلك أن

 لوجد يف ذلك مندوحة عن هذا - هلم ألن األوالد رشكاؤهم يف أموا-والرشكاء

 )٢()االرتكاب

َقتل رشكائهم أوالدهم : واملعنى( : وسبقه أبو عيل الفاريس الذي قال عن القراءة ُ

 .)٣(»ففصل بني املضاف واملضاف إليه باملفعول به، وهذا قبيح، قليل يف االستعامل 

! ًهو أقدمهم مولدا ؟أليس ابن عامر هو أقرب القراء العرشة إىل عهد الصحابة و: أقول

ًأمل يأخذ قراءته تلقيا عن أبـي الدرداء الصحايب ! فقد ولد يف العام الثامن للهجرة 
 بالسند ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  عثامن بن عفان الذي قرأ عىلاجلليل ريض اهللا عنه الذي قرأ عىل

تان سبحانك هذا هب! ؟)وهذا قبيح(أيعقل أن يقال عن قراءته ! املتواتر واملتصل بينهم؟

 .عظيم

 الزخمرشي يف طعنه بقراءة �قال اإلمام األلويس يف تفسريه روح املعانـي تعليقا وردا عىل

 َهاء، فقد ختيل أن القراء أئمةْيَوقد ركب يف هذا الكالم عمياء وتاه يف ت«: ابن عامر

 الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا ال نقال وسامعا كام ذهب إليه بعض

وأخذ يبني منشأ غلطه، وهذا غلط  ،ط ابن عامر يف قراءته هذهَّفلذلك غل ،اجلهلة

 متواترة مجلة وتفصيال َفإن القراءات السبعة ، والعياذ باهللا تعاىلُرصيح خيشى منه الكفر

بل  ،فتغليط يشء منها يف معنى تغليط رسول اهللا  ،عن أفصح من نطق بالضاد 

                                                             

ًفزججته متمكنا :  يريد بيت الشعر القائل ) ١( ِّ َ َُ ُُ ْ َ َ ْزج القلوص أيب مزادة... َ َ َ ََّ ََ ِ َ ُ جـج   ألنـه مـن حَْ

 قراءة ابن عامر يف جواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه 

 ٧٠/ ٢الكشاف للزخمرشي تفسري  ) ٢(

 ٤١١/ ٣  احلجة يف القراءات السبع أليب عيل الفاريس )٣(
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 .)١ () سبحانه من ذلكتغليط اهللا عز وجل نعوذ باهللا

 بالالم والتاء املفتوحتني يف موضعي الشعراء و ص يف قوله )َليكة( الطعن يف قراءة - ٣

  :تعاىل               ]١٧٦ :الشعراء[       

             ]وهي قراءة متواترة قرأ هبا  نافع وابن  ]١٣ :ص

 .)٢(كثري وابن عامر وأبو جعفر 

 اسم -ومن قرأ بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة (:قال الزخمرشي يف موضع الشعراء

 يف هذه السورة ويف سورة ًدت مكتوبةِجُ قاد إليه خط املصحف، حيث وٌمُّ فتوه - بلد

ت يف سائر القرآن عىل األصل، والقصة واحدة، عىل أن َِبتُوقد ك ...ص بغري ألف

  )٣()فَعرُ اسم ال ي)ليكة(

وهي قراءة ضعيفة،  (:َّوتبعه ابن عطية يف تفسريه وضعف هذه القراءة املتواترة فقال

باهلمز » األيكة« فيه عىل ٌعَمُ هذين املوضعني جمَويدل عىل ضعفها أن سائر القرآن غري

 )٤ ()واأللف واخلفض

ِوقد طعن يف هذه  (:ّوذكر أبو حيان مجلة من اللغويني الطاعنني يف هذه القراءة فقال ِ
َ ِ َ َ ََ َْ

ُّالقراءة املربد وابن قتيبة والزجاج وأبو عيل الفاريس والنحاس، وتبعهم الزخمرشي  ُ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ُِ َِ ْ َّ َ ََّ ُ ِّ َ َ ََ ََّ ُّ ٍّ
ِ ِ ِ ِِ َ َ ُْ َْ ُْ

َوومهوا القراء َّ ُُ ْ َّ َ  يدفع هذه الشبهة ويرفع الطعن عن القراءة برباعة العامل ثم أخذ )٥()َ

ْوهذه نز (:الراسخ فقال َ ِ ِ
َ ِة اعتزالية، يعتقدون أن بعض القراءة بالرأي ال بالرواية، عَ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ ْ َ َِّّ َّ َ َِ َِ ِْ ْ ََ َ َّْ َ ٌ ٌُ َ

َوهذه قراءة متواترة ال يمكن الطعن فيها، ويقرب إنكا ْ ٌ َ ٌِ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َُ ْ َ ُ َ َْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ِرها من الردة، والعياذ باهللاََِّ ُ َ َ َّ َ
ِ ِ ِْ ِّ َّأما . َُ َ

ِنافع، فقرأ عىل سبعني من التابعني، وهم عرب فصحاء، ثم هي قراءة أهل املدينة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ْ َُ َُ َّ ََ َ َّ ُ َ ْ َ َُ ُ َ ََ َ ٌ َ َ ْ ٌَ َ َ َِ َ

ًقاطبة ََ
َوأما ابن كثري، فقرأ عىل سادة التابعني ممن كان. ِ َ ََ َْ َ ُ ْ ََّ

ِ ِ ِ َِ َِ َّ َ َ ََّ َ َ بمكة، كمجاهد وغريه، وقد قرأ ٍَ َ ْ ُ ََ َ َْ َ َ َ
ِ ٍِ َ ِ َ َّ ِ

ِعليه إمام البرصة أبو عمرو بن العالء، وسأله بعض العلامء ِ
َ َ ْ ْ ُ ََ ْ َ ْ ْ َُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ُْ َ ََ َ ِ َ ِ ِ

َ
َأقرأت عىل ابن كثري؟ قال: ِ َ ٍَ ِ َ ِ ْ َ َ َ ْ ََ :

َنعم، ختمت عىل ابن كثري بعد ما ختمت عىل جماهد، وكان ا َ َ َ
ٍ ِ َ ُ َ ََ َُ ُْ ْ َْ َ ََ ٍبن كثري أعلم من جماهد َ ِ ِِ َ ُ ْْ ُ َْ َ َ ٍ َ

                                                             

 ٢٧٧/ ٤تفسري روح املعانـي لأللويس  ) ١(

 ٣٣٦/ ٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ) ٢(

 ٣٣٢ / ٣الكشاف للزخمرشي   تفسري)٣(

 ٢٤٢/ ٤  البن عطية املحرر الوجيز) ٤(

 ١٨٥/ ٨ البحر املحيط أليب حيان األندليس ) ٥(
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ِباللغة َ ُّ ٍقال أبو عمرو. ِ ْ َ ُ َ َ ًومل يكن بني القراءتني كبري يعني خالفا: َ َ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ٌَ ِ َ ِ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ْ ُوأما ابن عامر فهو إمام . َ َ َِّ َ ُ ُ ْ ََ ٍ ِ َ َ

َأهل الشام، وهو عريب قح، قد سبق اللحن، أخذ عن عثام َ َْ َ َ ُُ َ َْ َ ْ َ ٌّ ٌّ َ ََ َ ََّ َ ْ ِ ُ ِْ َّ َن، وعن أيب الدرداء وغريمهاِ ْ ْ
ِ ِ َ َ َ ْ َ

ِ َّ ِ َ َ َ .

ِفهذه أمصار ثالثة اجتمعت عىل هذه القراءة ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ٌ ْْ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ ٌ َ َ َ ُاحلرمان مكة واملدينة والشام :ََ َ َ َ ََّ َ َُ َُ ِ َْ َّْ ِ() ١( 

ُاعرتاضات كبار اللغويني املتقدمني وطعنهم عىل بعض القراءات   :الفرع الثاين
 خالفة اللغوية املتواترة بحجة امل

﴿  بكرس الباء يف قوله تعاىل)ِالبيوت( طعن الزجاج يف قراءة :املثال األول      

                ﴾ ]وفيها قراءتان متواترتان الضم    ]١٨٩:البقرة

وقالون وخلف مر والكسائي ومحزة بن كثري وابن عاال  وقراءة الكرس،والكرس للباء

 .)٢( وقراءة الضم للباقني،أكثر العرشةعن نافع وشعبة عن عاصم، فهي قراءة 

 من ضم البيوت (:)معاين القرآن وإعرابه(فقال يف كتابه يف قراءة الكرس وطعن الزجاج 

قرأ بالكرس س وفلوس، ومن ْلَبيت وبيوت، مثل قلب وقلوب، وف: فعىل أصل اجلمع

ألنه ليس يف كالم  ؛�ذلك عند البرصيني رديء جدا  للياء التي بعد الباء وكرسفإنام 

 .)٣() بكرس الفاء) ِفعول(العرب 

فإنه يصف قراءة اجلمهور من القراء العرشة  ،وهذا الكالم من الزجاج خطري وقبيح

هذا  وملسو هيلع هللا ىلص قرأ هبا النبي العربـي  وقد،)ليست من كالم العرب(، وأهنا )�رديئة جدا(بأهنا 

 .الطعن واإلنكار منه مردود مذموم

سمعت شيخنا أبا منصور ( : يقول اإلمام ابن اجلوزي، وقراءة الكرس عربية فصيحة

ٌ فعول، وثانيه ياء جاز فيه الضم والكرس، تقولىلإذا كان اجلمع ع: اللغوي يقول ُ :

ِبيوت، وبيوت، وشيوخ وشيوخ ُ ِ ِ وقيود وقيود،ُ ُ() ٤( 

  الفراء لقراءة شاذة عىل متواترة بحجة أهنا أقوى الوجهني يف اللغة  تقديم:املثال الثانـي

 ﴿يف قوله تعاىل                                 ﴾ ]يوسف: 

٣١ [ 

                                                             

 ١٨٦/ ٨ البحر املحيط أليب حيان األندليس ) ١(

 ٢٢٦/ ٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ) ٢(

 ٣٨/ ٤ معاين القرآن وإعرابه للزجاج )٣(

  ١/١٥٣  ) التفسري يف علمزاد املسري(  تفسري ابن اجلوزي )٤(
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املتفق هذه القراءة  ُفِّ إال أن الفراء يضع،منصوبة) ًبرشا (عىل قراءة لفظالقراء اتفق  

 أن هذه القراءة هي لغة أهل احلجاز، أما لغة أهل نجد فإهنم يرفعون ويرىعليها 

ً فيقدم وجها لغويا ، )١(بأنه أقوى الوجهني يف اللغة  اللغة ا الوجه منويصف هذ ،الكلمة ً
 شاذة عىلقدم قراءة  أخرى، وإنام  قراءة متواترة، وليته قدم قراءة متواترة عىلعىل

 .متفق عليهامتواترة 

َما هذا : (َوزعم بعضهم أن الرفع يف قولك (:َّويتوىل الزجاج الرد عىل الفراء فيقول َ َ
ًبرشا َ أقوى األشياء   ولغة رسول اهللا أقوى الوجهني، وهذا غلط، ألن كتاب اهللا) َ

 ،حيحةٍ برواية صالوال جتوز القراءة هبا إ ، ما هذا برش:ولغة بني متيم ،وأقوى اللغات

ِما هن أمهاهتم: (والدليل عىل ذلك إمجاعهم عىل ِ َ ََّّ ُما هن أمهاهتم :ٌوما قرأ أحد ،)َُ َ ََّّ ُ ُ() ٢(. 

:﴿  يف قوله تعاىل)عشريات( اعرتاض األخفش عىل قراءة :املثال الثالث     

                 ﴾ ] ٢٤ :التوبة[ 

 

قال  ف،)٣(وقرأ اجلمهور باإلفرادباجلمع ) عشرياتكم(عن عاصم روايته   يفقرأ شعبة 

 عشريات، وإنام جيمعوهنا عىل: ال تكاد العرب جتمع عشرية:( عن قراءة اجلمعاألخفش

 .)٤(»عشائر

 ،ذا القرآنهملسو هيلع هللا ىلص َّاهللا عز وجل علم نبيه  فإن ،وهذه القراءة املتواترة حجة عىل األخفش

وقد أخربنا أن  ،)عشرياتكم(وأوحى إليه عن طريق جربيل عليه السالم هذه الكلمة 

هل يعقل أن تكون هذه الكلمة شاذة يف لغة العرب فالقرآن نزل بلسان عربـي مبني، 

البتة،  يف اآلية قرأ ُ عليها كلمة أخرى لـم تُمِّدَقُ ثم ي! ؟وغري متداولة  رأي األخفش عىل

ًد عن أحد من القراء تواترا أو شذوذا وهي ِرَولـم ت ويقول هي األقرب للغة ) عشائر(ً

   !!سبحانك هذا هبتان عظيم  ! واألصح

                                                             

 ٤٢/ ٢ معاين القرآن للفراء )١(

 ١٠٨/ ٣ معاين القرآن وإعرابه للزجاج )٢(

 ٢٧٨/ ٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ) ٣(

 تفسري الـرازي ٢/٢٤٥البن اجلوزي زاد املسري   ٣٤٢/ ١٠  التفسري البسيط للواحدي )٤(

١٧/ ١٦ 
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 أن كل واحد من  اجلمعوجه(: ويتوىل أبو عيل الفاريس اجلواب عن ذلك فيقول

 .)١( )عشرياتكم:  قلتَعتَاملخاطبني له عشرية فإذا مج

ِّاملرب طعن :املثال الرابع َ وأيب عيل الفاريس وتبعهم ابن عطية ومجاعة يف قراءة الزجاج د وُ

: ﴿قوله تعاىل باجلر يف )ِواألرحام(              ﴾ ]١ :النساء[  

 وقرأ محزة ،نصبالأشهرمها قراءة قراءتان متواترتان ) األرحام (لفظيف وقد ورد 

ِّاملربد أول من شنع عىل محزة يف هذه القراءة لكن ،)٢(رباجلالكويف  َ  ،َّ وحرم القراءة هبا،ُ

ُِّربوحكى أبو عيل الفاريس أن امل ،)٣( )ال حتل القراءة هبا( :فقال  خلف ُلو صليت(: د قالَ

 .)٤()ُ ومضيتَّعيلَباجلر، ألخذت ن )ِلون به واألرحامءواتقوا اهللا الذي تسا(إمام يقرأ 

 اللغوي باخلطأ( وحكم عليها ، عن هذه القراءةَ لـم يرضلذي  االزجاجوكذلك 

 !!ومل جيوزها إال يف رضورة الشعر ! )والديني

شعر، الِاجلر يف األرحام فخطأ يف العربية ال جيوز إال يف اضطرار  فأما (: قال الزجاج

فكيف  " ال حتلفوا بآبائكم " : قال ملسو هيلع هللا ىلص  يف أمر الدين عظيم، ألن النبي ًوخطأ أيضا

  )٥() َيكون تساءلون به وبالرحم عىل ذا؟

 . عنده هو تركهاَّ أنكر قراءة اجلر وضعفها وجعل األوىل ومثلهام أبو عيل الفاريس الذي 

ّوأما من جر األرحام فإنه عطفه عىل الضمري املجرور بالباء (: قال أبو عيل الفاريس ّ ّ،  

ذلك فرتك األخذ به  وما كان ك،وهذا ضعيف يف القياس، وقليل يف االستعامل

 )٦()أحسن

هي حلن ال جتوز   :َونقل بعض املفرسين كالشوكاين وغريه عن البرصيني قوهلم عنها

  .)٧(هي قراءة قبيحة: َ وعن الكوفيني قوهلم،القراءة هبا

                                                             

 ١٨٠/ ٤ الفاريس   احلجة يف القراءات السبع أليب عيل)١(

 ٢٤٧/ ٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري  ) ٢(

 ٣٩٥/ ٢تفسري روح املعاين لأللويس  ) ٣(

 ٤٨٠/ ١) فتح القدير (  تفسري الشوكاين ) ٤(

 ٦/ ٢ معاين القرآن وإعرابه للزجاج )٥(

 ١٢١/ ٣  احلجة يف القراءات السبع أليب عيل الفاريس )٦(

 ٤٨٠/ ١)  فتح القدير ( تفسري الشوكاين ) ٧(
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وممن تولوا الرد عليهم اإلمام السيوطي يف حاشيته عىل تفسري البيضاوي حيث قال ردا 

ِّعىل املربد َ فال سبيل إىل رد نقل ،ألنه قد رواها إمام ثقة؛القول غري مريض منه وهذا ( :ُ

الثقة، مع أنه قد قرأ هبا مجاعة من غري السبعة كابن مسعود وابن عباس وإبراهيم 

النخعي واألعمش واحلسن البرصي وقتادة وجماهد، فإذا صحت الرواية مل يكن سبيل 

 )١ ()إىل ردها

 
عىل شبهة خمالفة القراءات لقواعد اللغة  الردود العلمية :املطلب الثاين

 :العربية
 :تتضح الردود عىل هذه الشبهة من خالل اإلضاءات التالية 

  : عربية القرآن بقراءاته هي وحي إهلي:اإلضاءة األوىل

ثبتت ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا عنفمتى ثبت تواترها  ،سنة متبعة و،القرآنية وحي إهليالقراءة 

القراءة جيب اجلزم بصحتها اللغوية لسبب بدهي واضح  وحني تثبت قرآنية ،قرآنيتها

 وقد تواترت وتكاثرت اآليات املؤكدة ،وهو أن القرآن العظيم نزل بلسان عريب مبني

 ست :يمكن استحضارها كام ييل و، وهي يف حدود اإلحدى عرشة آية،لعربية القرآن

رفعا وجرا ونصبا   بمفردة اللسان العريبثالث آيات و،)٢ ()قرآنا عربيا(بلفظ آيات 

واملراد  ،)حكام عربيا(  بلفظ وواحدة،)٣ ()عربيا لسانا  -  عريبٍ بلسان–  عريبٌلسان(

 )١(لعجمة عن القرآن وواحدة بنفي ا ،باحلكم هنا أي بالقانون احلاكم للسان العريب

                                                             

 ١١٩/ ٣) نواهد األبكار وشواهد األفكار ( حاشية السيوطي عىل تفسري البيضاوي  ) ١(

O  W  V  U   ]٢: يوسف[ O  ~  }   |  {  z  yN   : قال تعاىل )٢(

  Z  Y   XN ]ــرف  O   »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´N ]٣: الزخ

ــر[   OÞ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  à  ß    ]٢٨: الزم

â  á N]١١٣: طــه[    Oh   g  f   e  d  c  b     a    `  _   N 

   ]٧: الــشورى[                          ] فــصلت :

٣ [ 

 O  u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     j     i  hN :قال تعاىل  )٣(

O  Ò    Ñ       Ð  Ï  Î  Í       Ì  Ë   ]١٩٥ -  ١٩٣: الشعراء[
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بل جاء التأكيد عىل فصاحة ورصاحة وبيان عربيته حني وصف اهللا تعاىل عربية القرآن 

 ]١٠٣: النحل[ O  1   0  /  .N  ]  ١٩٥:الشعراء[ O  u     t  s Nبينة بامل

 O  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´N َّوجاء كذلك النفي املؤكد العوجاج لغته فقال 

وهذا فيه تأكيد واضح لنفي الوجوه الضعيفة واملهجورة والركيكة عن     ]٢٨: الزمر[

تواترة إال وجوه وروايات هذا التنزل  وما القراءات امل،اللسان الذي نزل به القرآن

 .العريب للقرآن العظيم

ُوذكر عربية القرآن يف هذه اآليات املباركة له داللتان عظيمتان ينبغي التنبه هلام ْ  وعدم ،ِ

  : ومها،اإلغفال عنهام

وهو الذي  ، بيان لغة التنزل القرآين وأهنا اللغة العربية الفصيحة الرصحيةً:أوال

 هي  إفرادا وتركيبا هَه وأساليبِ فهي تؤكد أن ألفاظه وعبارات،اق هذا السييعنينا هنا يف

 ،وهي احلجة يف اللغة عىل كل ما سواها من أنواع الكالم ،فصيحة مبينة باللسان العريب

 .فالكالم العريب اإلهلي حجة عىل الكالم العريب البرشي

ربية القرآن هـي عربيـة مـنهج  فع، بيان مرجعية اللسان العريب يف تفسري القرآن:ًثانيا

لام نزل القرآن بلغة العرب كان  ف،إبانة وتفسري ودراية كام أهنا عربية مصدر تنزل ورواية

َمن الطبعي واملنطقي أن يفهم القرآن بفهم اللغة التي نزل هبا  ُ
 ومما يؤيد هـذا الوجـه ،)٢(

ِّاإلشارات املستنبطة من اآليات املؤكدة لعربية القرآن  : ومنها،ُ

                                                                                                                                                           

Ô  ÓN ]١٢: األحقاف[   O  1   0  /  .N ]النحل :

١٠٣[ 

  : قــال تعــاىل ) ١(                                     

 ]لكننا مل نجعله أعجميا بل جعلناه عربيا : ط ومراد الرش ]٤٤:  فصلت. 

 :  احتجاج أيب عبيدة عىل األصمعي يف تفسري القـرآن باللغـة  وحيسن يف هذا السياق ذكر )٢(

، وقع األصمعي فيه وعاب عليه تأليف هذا "املجاز يف القرآن"ملا وضع أبو عبيدة كتاب 

 ن جملـس األصـمعي يف أي يـوم فسأل أبو عبيدة عـ! يفرس القرآن برأيه: الكتاب، وقال

 أي  يا أبا سعيد، ما تقول يف اخلبز:  ثم قال لهسلم عليه، ف ومر بحلقته،فركب محارههو، 

فرست كتاب اهللا برأيـك؛ قد :  أبو عبيدة فقال. هو الذي ختبزه وتأكله: قالف؟ يشء هو 

ًإين أراين أمحل فوق رأيس خبزا{: قال اهللا تعاىل ْ ِّْ ُْ ِ ِْ َ ََ ََ َ ُ ِ : فقال له األصـمعي] ! ٣٦: وسفي [}ِ

  = وهــذا الــذي تعيبــه :  فقــال أبــو عبيــدة ،هــذا يشء بــان يل فقلتــه ومل أفــرسه برأيــي
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إنـا ( كقولـه تعـاىل )لعلكـم تعقلـون( اإلشارة األوىل يف ختم بعض اآليـات بقولـه -أ

لعلهـم ( وختمها كذلك بقولـه ،)إنا أنزلناه( ومثلها )جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

 وختمهـا كـذلك بقولـه )قرآنا عربيا غري ذي عوج لعلهـم يتقـون( كقوله تعاىل )يتقون

 ففيهـا إشـارة إىل حكمـة نزولـه )عربيـا لقـوم يعلمـونقرآنـا ( كقولـه )لقوم يعلمون(

 فتحقيـق التعقـل والـتفهم ، وهي لتعقله وفهمه والعلم به الذي حيقق التقوى،بالعربية

 . ونزوله بالعربية طريق لتعقل وتفهم املعاين،والعلم والتقوى يكون بفهم معاين القرآن

بلـسان ( ) لـسان عـريب مبـنيوهذا(اإلشارة الثانية يف وصف عربية القرآن باملبينة -ب

 وعـىل كـال املعنيـني تظهـر ، واملبني هو الواضح يف نفسه أو املوضح لغريه،)عريب مبني

 .ُحكمة نزوله بالعربية ليفهم ويتضح معناه للناطقني هبا والسامعني هلا

 القراءات القرآنية حجة عـىل القواعـد النحويـة الوضـعية ولـيس :اإلضاءة الثانية

 ثبوت عربية القرآن أمر مهم للغايـة حيـسم هـذا التـوهم ويقطـع يرتتب عىل :العكس

 وهـي كـون القـراءة املتـواترة الثابتـة الـرصحية الفـصيحة يف ،الطريق عىل هذه الشبهة

 وليـست قواعـد النحـاة ، وهي مـصدر اللغـة وقواعـدها،عربيتها هي احلجة يف اللغة

 ألن ؛قراءات وأحرف القرآن ُاالجتهادية الوضعية ومذاهبهم اللغوية هي احلجة عىل ال

 وأرصح وأفـصح لـسانا مـن ، وأوثق وأرسخ فهام،عربية القراءات أثبت طريقا وسندا

ُ وإن وجدت ، نبوية النقل والرواية، ألهنا إهلية املصدر والتنزل؛عربية النحاة واللغويني 
فته التامـة قراءة متواترة وظن أحد خمالفتها للغة العربية فإن املخالفة ترجع إىل عدم معر

 وختالف العربية ملسو هيلع هللا ىلصً ألنه ال يمكن أن تكون ثابتة عن رسول اهللا ؛بأساليب اللغة العربية 

 . ألن القرآن نزل بلسان عربـي مبني؛

 وأئمة القراء ال تعتمد يف يشء من حروف القـرآن عـىل«: قال اإلمام أبو عمرو الدانـي

ِّ واألصـح يف النقـل ،ِبـت يف األثـر األث بـل عـىل،ِ واألقيس يف العربية،األفشى يف اللغة
 .)١(»والرواية

ُّفإن علامء النحو إنام استمدوا قواعـده « :ُّوقال الشيخ الزرقانـي يف كتابه مناهل العرفان

 فإذا ثبتت قرآنيـة القـرآن بالروايـة ، وكالم العرب وكالم رسوله تعاىلمن كتاب اهللا 

                                                                                                                                                           

 وفيـات .وقام فركب محـاره وانـرصف ، علينا كله يشء بان لنا فقلناه ومل نفرسه برأينا=

 ١/٢٦٣تاريخ آداب العرب للرافعي  ،٢٣٧/ ٥األعيان البن خلكان 

 .١/١٠قراءات العرش البن اجلزري  يف الالنرش  ) ١(
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 ووجـب أن ،ّو ومـا قعـدوا مـن قواعـد علـامء النحـاملقبولة كان القرآن هو احلكم عىل

ِّ ال أن نرجع نحن بالقرآن إىل قواعـدهم املخالفـة نحكمهـا ،يرجعوا هم بقواعدهم إليه

ً وإال كان ذلك عكسا لآلية وإمهاال لألصل يف وجوب الرعاية،فيه ً«)١(. 

ِفاألصل أن حيتج للنحو وقواعده واللغة ومذاهبها وعلامئها ورجاهلا بـالقراءات ِ ِ
َّ  أن  ال،ُ

 مـن لقـراءاتتـوافر ل ملـا ،ُحيتج إلثبات صحة القراءات بأقوال النحاة وشواهد اللغـة

 .)٢( الضبط والوثوق والدقة والتحري يشء مل يتوافر بعضه ألوثق شواهد النحو

َّإذا جوزنا إثبات اللغة بشعر  «: كالما دقيقا مهام يف هذا السياققال اإلمام الفخر الرازي
 أرىًوكثريا ما  ،فجواز إثباهتا بالقرآن العظيم أوىل جمهول منقول عن قائلجمهول 

فإذا استشهدوا يف تقريرها ببيت  ، يف تقرير األلفاظ الواردة يف القرآنيتحريونويني ْالنح

جمهول فرحوا به، وأنا شديد التعجب منهم؛ فإهنم إذا جعلوا ورود ذلك البيت 

 كان  صحتهاعىلًلوا القرآن دليال ن جيعَ صحتها فألعىلًفقها دليال َ وعىلاملجهول 

 .)٣(»أوىل

ٍّوأعجب لعجمي ضعيف يف النحـو يـرد عـىل عـريب  (:وقال اإلمام أبو حيان األندليس ُّ َ ْ َ َ ُ َ َِ َ ُ ٍَّ َ َ َْ ِ َّ ِ ٍ ِ ِ ِ َ

ِرصيح حمض قراءة متواترة موجود نظريها يف لسان العرب يف غ ِِ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ٍ ِ

َ ُ َ َ َ ْ َ ٍ ٍ مـا بيـتِريِ
َ ُوأعجـب  ،َ َ ََ

ِسوء ظن هذا الرجل بالقراء اِل ِ
َّ َّ ُُ َِ ِ ُ ًئمة الذين ختريهتم هـذه األمـة لنقـل كتـاب اهللاَِّ رشقـا َألِّ َُ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ْ ُ َّ َُّ َ ْ َ َ َ َ َّ

َوغربا، وقد اعتمد امل َ ً  )٤ ()تهمنِلمون عىل نقلهم لضبطهم ومعرفتهم ودياسََ

 وال خيرجها ،ه حق وكل، اختالف القراءات املتواترة اختالف تنوع:اإلضاءة الثالثة
 بخالف االختالفات االجتهادية يف فروع ،عن اجلودة العربية والفصاحة اللغوية

 :الرشيعة

�هناك من العلامء من هيون أمر الطعن يف القراءات ظنا منه أن اخلالف يف القراءات  ِّ
 ألن مصدر ؛ وهذا خطأ فادح وقياس غري صحيح ،كاخلالف يف الفقه واجتهاداته

                                                             

 .١/٤٢٢يف علوم القرآن للزرقانـي مناهل العرفان   ) ١(

  للمحقـق سـعيد األفغـاين ،مقدمة حتقيق كتاب حجـة القـراءات ألبــي زرعـة : انظر  ) ٢(

 . ١٩ -١٨ص

    ٤٠١/ ٩) مفاتيح الغيب ( تفسري الرازي  ) ٣(

 قاهلا يف معرض رده عىل الزخمرشي ٦٥٨/ ٤  تفسري البحر املحيط أليب حيان األندليس) ٤(

َقتل أوالدهم  رشكائهم ( حني طعن بقراءة ابن عامر  ُ( 
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 
 شبهات السابقني حول األحرف السبعة والقراءات

 بينام مصدر االختالف يف الفقه هو االجتهاد املبني ،بني القراءات هو الوحياالختالف 

  . النظر الذي قد يصيب وقد خيطئعىل

السالمة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن اجلامعـة أال «: قال أبو جعفر النحاس

وكان  فيأثم من قال بذلك، ،ملسو هيلع هللا ىلصًإحدامها أجود من األخرى ألهنام مجيعا عن النبي : َيقال

 وذلـك ألن اخـتالف القـراء عنـد )١( )رؤساء الصحابة رمحهم اهللا ينكـرون مثـل هـذا

ًاملسلمني صواب بإطالق، وليس كاختالف الفقهـاء صـوابا حيتمـل اخلطـأ، وال نعلـم 
ِّأحدا من الصحابة من كان يفضل قراءة عىل  بل ينكرون تفضيل قراءة عىل قراءة ، قراءةً

ًح لقراءة عىل قراءة آثام، فام بالك بالذي يطعن ويرد قـراءة ِّمن أي وجه، فلئن كان املرج
 .)٢( متواترة

واملقصود باإلعرابني أي التوجيهني  [إذا اختلف اإلعرابان يف القراءات(: قال ثعلبو

فإذا خرجت إىل كالم الناس فضلت  ، إعرابعىلًإعرابا   مل أفضل ]للقراءتني

 )٣()األقوى

ر املصنفون يف القراءات والتفاسري من الكالم يف الرتجيح أكث (:وقال أبو شامة املقديس

ِملك( و)ِمالك(قراءيت بني   حتى إن بعضهم يبالغ يف ذلك إىل حد يكاد يسقط وجه )ِ

 )٤ ()القراءة األخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتني

  علم توجيه القراءات واالحتجاج لوجوهها له دور بالغ يف رد:اإلضاءة الرابعة

 :املطاعن اللغوية عىل القراءات
ُمن أسباب نشأة وتطور علم توجيه القراءات واالحتجاج هلا الدفاع عن القراءات 

من بعض النحاة  وذلك حني ظهر النقد ،ُّوالرد عىل شبهات الطاعنني يف عربيتها

 عليهواللغويني واملفرسين ممن لـم يقصدوا الطعن يف اإلسالم ولـم حيملوا احلقد يف نفوسهم 

أثاروا شبهات بانتقادهم لبعض القراءات  ف،كام هو الدافع لبعض املسترشقني

ْها حتت مقاييسهم ظنا منهم أهنا تفتقد إىل مرجع نحوووضع  َوختالف القياسوي لغوي ً

                                                             

  ٤٣/ ٥إعراب القرآن أليب جعفر النحاس  ) ١(

ضمن أبحاث حممد عيل حسن عبداهللا  ، . القراءات القرآنية وموقف املفرسين منها ، د ) ٢(

 .٢٢٢ص ) ٣٥(جملة البحوث اإلسالمية ، العدد 

 ٢٨١/ ١ للسيوطي  يف علوم القرآناإلتقان )٣(

 ٧٠أليب شامة املقديس ص ) رشح الشاطبية ( إبراز املعاين من حرز األماين  )٤(
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فتجرد العلامء والنحاة واللغويون واملفرسون الذين لـم يتجهوا هذا االجتاه  ،عندهم

 شبهات وانتقادات لك اخلطري جتردوا للرد عىلاخلاطئ ولـم يسلكوا هذا املس

فقابلوا  ،املعرتضني من خالل تصانيفهم يف علم االحتجاج والتوجيه للقراءات

ًشبهاهتم بالردود الدامغة انتصارا لكتاب اهللا وتصحيحا للمسار الذي ساروا عليه ً، 

ب التوجيه وكت ، التي طعنوا هبا يف القراءاتِ ذاهتاأسلحتهم وأقيستهم بوواجهوهم 

 .)١(واالحتجاج تزخر هبذا الدفاع والتصدي واالنتصار لكتاب اهللا

 

بوجوه اللغة  وهو أن الكشف عن معاين القراءات واالحتجاج هلا وأنوه هنا إىل أمر مهم

 سعيد ِّلذلك فإن حتفظ املحقق و،وإثباهتاباللغة ليس بالرضورة معناه التوثيق هلا 

ؤلفات القدامى يف احتجاجهم للقراءات املتواترة بالنحو  معىل )٢( رمحه اهللا األفغاين

 للوضع الصحيح، هذا التحفظ يف حمله إن ٌه أن هذا االحتجاج عكسَوقول ،وشواهده

غ لوجود هذا ِّ ذلك فال مسوُ أما غري،كان املقصود باالحتجاج هو التوثيق واإلثبات

َّالتحفظ وقد نبه إىل ذلك الدكتور حممود أمحد الصغري يف  كتابه القراءات الشاذة َ

علم ودراية  عىلوي، وبني أن علامء القراءات ومؤلفي كتب االحتجاج ْوتوجيهها النح

ًفالغاية إذا هي الكشف «: األفعاين فيقول عىل حتفظ بمحاذير هذا التحفظ، فنجده يعلق

ِّاإلثبات كام خيل إىل بعض ىبمعنعن الوجوه النحوية وتبيني مراتبها، ال االحتجاج  هم، ُ

ً ال نجد يف هذا الصنيع أيضـًا غضاضة أو - والكالم للدكتور حممود الصغري –ونحن 

، الذي يفرتض االحتجاج بالقراءة )وهو رأي سعيد األفغاين(ًعكسا للوضع الصحيح 

 علم  وعىل،علم بمحاذير هذا النهج عىل واعد النحو؛ ألن علامء االحتجاج كانواق عىل

                                                             

  )١٩١ص(القيوم السندي  عبد. صفحات يف علوم القراءات، د: نظر  ا)١(

يف مقدمة  وقال كتاب حجة القراءات ألبـي زرعة حقق رمحه اهللا األستاذ سعيد األفغاين   )٢(

قدمت كل هذا من تاريخ القراءة واملقرئني ألؤيد ما كنت ذهبت إليه منذ «: التحقيق

حيتجون للقراءات املتواترة الذين أكثر من عرشين سنة من أن تأليف املؤلفني القدامى 

ٌبالنحو وشواهده عكس للوضع الصحيح، وأن السالمة يف املنهج والسداد يف املنطق 
 تج للنحو ومذاهبه وقواعده وشواهده هبذه القراءات ُضيان بأن حيالعلمي التارخيي يق

 ملا توافر هلا من الضبط والوثوق والدقة والتحري يشء مل يتوافر بعضه ألوثق  ،املتواترة

   »شواهد النحو
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ً مهام كان بعيدا أو ضعيفاًأيضا بأن وجه القراءة ثابت ولذلك كانوا متحفظني يف هذا  ،ً

وهو أن االحتجاج للقراءة  ، بينة مما يصنعونعىل - أي علامء االحتجاج–فهم  ،الشأن

إنام كان يعني الكشف ال التوثيق أو التقوية، وأن العودة إىل النحو وغريه ما هي إال بيان 

 .)١(لقراءة وتوضيحهال

حسب  عىلً أن يكون دليال -االحتجاجعلم أي - وفائدته ( :صيلْوَ املّايشَوَقال الك

 إحدى ُحَّجَرُ يشء وهو أنه قد تعىلإال أنه ينبغي التنبيه  ،ًأو مرجحا ،املدلول عليه

ٍ األخرى ترجيحا يكاد يسقطها وهذا غري مرض ألن كالمها متواترعىلالقراءتني  ً ()٢(. 

 

                                                             

  بترصف٢٠٧ - ٢٠٦حممود أمحد الصغري ص. القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، د  )١(

 .واختصار

 ٢٨١/ ١ علوم القرآن للسيوطي  اإلتقان يف )٢(
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 املبحث الثاين 

 ءاتشبهة عدم تواتر القرا

 : القائلون بشبهة إنكار تواتر القراءات ومراتبهم يف اإلنكار:املطلب األول
القراءات وأملح إليها بعض املشتغلني بعلم  ،هذه الشبهة رصح هبا بعض العلامء

 ذلكإىل وربام دفعهم  ،كأيب شامة املقديس وابن احلاجب والشوكاين وغريهماحلديث و

 :أمور منها

وظنهم أن طرق القراء العرشة هي  ،اب طرق القراءات عدم متكنهم من استيع- ١

 .ل عليها فقط يف إثبات تواتر القراءاتَّاملعو

وحماولة تقريب القوة اإلسنادية للسنة من القوة اإلسنادية  ، التعصب املذموم للسنة- ٢

 .للقرآن

 وتفاوت هذا الفريق يف إقرار القدر غري املتواتر من القراءات عىل  مذاهب واجتاهات

 :أشهرها

 ، فأثبتوا األول،  التفريق بني تواتر القرآن بمجمله وتواتر القراءات املتواترة بطرقها- ١

 .)١(ومل يثبتوا الثاين 

 التفريق بني حال اتفاق القراء واجتامعهم وبني انفرادهم فقال بتواتر األول دون - ٢

  )٢(الثاين

                                                             

 ٢١/ ١منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري  : انظر )١(

وقد : (   وهو قول اإلمام أيب شامة املقديس ورصح به يف كتابه املرشد الوجيز حيث قال )٢(

شاع عىل ألسنة مجاعة من املقرئني املتأخرين وغريهم من املقلدين أن القراءات السبع 

والقطع بأهنا : واترة أي يف كل فرد فرد ممن روى عن هؤالء األئمة السبعة قالواكلها مت

ونحن هبذا نقول لكن فيام اجتمعت عىل نقله : قال. منزلة من عند اهللا تعاىل واجب

عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غري نكري له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فال 

إىل علوم تتعلق املرشد الوجيز  ) واتر يف بعضهاأقل من اشرتاط ذلك إذا مل يتفق الت

 ١٧٧- ١٧٦بالكتاب العزيز ص 

فانظر يا أخي إىل هذا الكالم الساقط الذي   (:ًوعلق عىل كالمه اإلمام ابن اجلزري قائال 

= خرج من غري تأمل املتناقض يف غري موضع يف هذه الكلامت اليسرية أوقفت عليها 
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اءات مما كان من قبيل األداء  التفريق بني تواتر فرش القراءات وتواتر أصول القر- ٣

 .)١( فقالوا بتواتر األول وعدم تواتر الثاين،كاملدود واإلمالة وغريها

 فأثبت بعضهم ، التفريق بني القراءات السبع وبني القراءات الثالث املتممة للسبع- ٤

قراءة أيب جعفر املدين ويعقوب احلرضمي ( وأنكر تواتر القراءات الثالث ،تواتر السبع

 وقال بأن القراءات الثالث هي قراءات مشهورة مستفيضة وال ،) البزار الكويفوخلف

 .تصل يف ثبوهتا إىل حد التواتر كتواتر القراءات السبع

وأنبه هنا إىل رضورة التفريق بني مسألة التشكيك يف تواتر القراءات مجيعها وبني مسألة 

ل خالف مشهور عند القراء وهذه األخرية حم ،إثبات قرآنية القراءة بغري املتواتر

مع تعضيد  ،فمنهم من يرى جواز اعتبار القراءة بصحة اإلسناد دون التواتر ،أنفسهم

رشط الصحة برشطني آخرين ومها موافقة الرسم العثامين حتقيقا أو تقديرا وموافقة 

 وأشهر القائلني هبذا املذهب إمام القراء وشمس األئمة ابن ،اللغة ولو بوجه معترب فيها

  : وهي قولهوأبياته يف ذلك مشهورة ،اجلزري

 ًوكان للرسم احتامال حيوي      وكل ما وافق وجــه نحو

 فهذه الثالثة األركـــــــان      ًوصح إسنادا هــو القرآن

  )٢(شذوذه لو أنه يف السبــعــة      وحيثام خيتل شـــرط أثبت
 ألنه -افقة الرسم واللغةأعني مو -أما رشط التواتر فال حاجة معه للرشطني اآلخرين 

 ،ثبت باالستقراء التام املطرد أن كل قراءة متواترة ال بد أن تكون موافقة للرسم واللغة

                                                                                                                                                           

:  أبا حممد حممد بن حممد بن حممد اجلاميل ريض اهللا عنه فقالشيخنا اإلمام ويل اهللا تعاىل=

: قلت. ينبغي أن يعدم هذا الكتاب من الوجود وال يظهر البتة وأنه طعن يف الدين

إذ اجلواد قد يعثر، وال نجهل -  أنا ال نقصد إسقاط اإلمام أيب شامة -يشهد اهللا-ونحن 

عىل هذه الزلة املزلة ليحذر منها من ال  ولكن نقصد التنبيه -قدره بل احلق أحق أن يتبع

منجد املقرئني ومرشد   ) اطالع له عىل أحوال األئمة وال معرفة له بأقوال الناس

 ٧٧- ٧٦/ ١الطالبني البن اجلزري 

: وينسب هذا التفريق البن احلاجب املالكي ، ونقل ابـن اجلـزري قـول ابـن احلاجـب   )١(

  قبيل األداء كاملد واإلمالة وختفيف اهلمزة ونحوهالقراءات السبع متواترة فيام ليس من(

 . وما بعدها٧٢َّثم أجاب عن ذلك جوابا مطوال يف منجد املقرئني ص ) 

 ).٥٦(نظم طيبة النرش ، البن اجلزري، بيت   )٢(
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 مع رشط صحة اإلسناد ملزيد نيوإنام كانت احلاجة للرشط ،والعكس غري صحيح

لورود احتامل خمالفة القراءة صحيحة اإلسناد  ،التوثيق والضبط والرعاية للقراءات

 . أو اللغة أو هلام معا بخالف املتواترةللرسم

 القول بعدم تواترها عن اإلمام الشوكاين وردفقد  ،نعود للمقصود وهو تواتر القراءات

  :باجلر يف قوله تعاىل) ِواألرحام(عند تعليقه عىل قراءة محزة  )فتح القدير(تفسريه يف 

                    ]وذلك حني رد القراء عىل ]١ :النساء ُ ّ
 قال ف، وهذا يكفي يف إثباهتا، فأجابوا عن ذلك بكوهنا متواترة،الطاعنني بالقراءة

  : رمحه اهللالشوكاين

وال خيفى عليك أن دعوى التواتر باطلة، يعرف ذلك من يعرف األسانيد التي رووها (

 ، وتكرر منه ذلك)١()  ذلك يف أشعار العربولكن ينبغي أن حيتج للجواز بورود ،هبا

ُقتل أوالدهم رشكائهم(ففي تعليقه عىل قراءة ابن عامر املتواترة   : قال رمحه اهللا)َ

 وإبطال التواتر هنا غريب واألغرب )٢ ()دعوى التواتر باطلة بإمجاع القراء املعتربين(

 !!منه هو دعوى إمجاع القراء املعتربين عىل بطالنه 

 : الردود العلمية عىل شبهة إنكار تواتر القراءات:الثايناملطلب 
 :واجلواب عن هذه الشبهة من وجوه

 تواتر القراءات الزم لتواتر القرآن وتواتر القرآن الزم لتحقيق حفظه املوعود ً:أوال

 :به
 لقد أخربنا احلق سبحانه أن هذا الكتاب حمفوظ من كل دواعي التبديل والتحريف -

 قصان وذلك يف آية احلفظ اخلالدة والزيادة والن                 

    ]ِّواملؤكدة باملؤكدات الثالثة ]٩ :احلجر  والالم ،املكررة) َّإن(حرف التوكيد ( :َّ

 وأخربنا كذلك أن الباطل ممنوع من التسلل ) وضمري الفصل نحن،املقرتنة بجواهبا

  : فقال جل جمده وتعاىل يف عاله،لقرآن بكل صور البطالنل            

                                                             

 وقد حيمل قول الشوكاين بعدم التواتر عىل عدم ٤٨٠/ ١ )فتح القدير( تفسري الشوكاين ) ١(

لقراء ال عدم التواتر عند اجتامع القراء فيكون قوله كقول أيب شامة تواتر انفرادات ا

 ال انفرادهم كام سبق التنبيه املقديس الذي حرص تواتر القراءات يف حال اجتامع القراء

 .له

 ١٨٩/ ٢ ) فتح القدير  ( تفسري الشوكاين) ٢(
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                            ] ٤١:فصلت  -

٤٢[ 

فال يمكن أن يتحقق  ،الثبوت وأعالهافإذا كان ذلك كذلك فإن التواتر هو أوثق طرق 

كامل احلفظ ومتامه إال بتحقق تواتر نقله الذي يستحيل معه ختلف يشء من القرآن أو 

 بخالف اآلحاد الذي يفيد الظن أو ،ألن التواتر يفيد القطع والعلم اليقيني ؛تبدله 

بتواتر القرآن  فكان القول ، وثبوت القرآن يكون بالقطع واليقني ال بغريه،الظن الغالب

  .الزم للقول بحفظ القرآن

 وقد أفرد اإلمام بدر الدين الزركيش يف كتابه الربهان يف علوم القرآن فصال أسامه -

َّأن كل  خالف ال (: فقال، نص فيه عىل تواتر القرآن واستدل له)معرفة وجوب تواتره(

)جيب أن يكون متواترا يف أصله وأجزائه ما هو من القرآن
)١ (

 ثم ،اءات جزء منهوالقر

إذ الدواعي تتوافر عىل نقله عىل وجه  ،فمستحيل أال يكون متواترا يف ذلك كله (:قال

 واحلفظ إنام }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون{: وكيف ال وقد قال تعاىل ،التواتر

 فام يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل{: وقال تعاىل ،يتحقق بالتواتر

 بأنه ليس ُ آحادا نقطعَلِقُفام مل يتواتر مما ن ، والبالغ العام إنام هو بالتواتر}بلغت رسالته

 )من القرآن
)٢(

 

ِ وإذا علم ذلك وثبت ثبوتا ال ريب فيه علم معه أن روايات القرآن التي وصلت إلينا - ُِ ُ

 ألن ؛واترة وتلقتها األمة بالقبول وكانت سببا يف حفظ القرآن ال بد أن تكون مت

 فلام ثبت ، وهي بمجموعها متثل القرآن الكريم،القراءات هي أجزاء وأبعاض القرآن

ِّ فلو قدر عدم تواتر ،تواتر مجيع القرآن ثبت تواتر أبعاضه وأجزائه التي هي رواياته ُ

 فانتفاء تواتر اجلزء انتفاء ، ألهنا جزء منه؛القراءات لرتتب عىل ذلك عدم تواتر القرآن 

َتر الكل لكن انتفاء التواتر عن القرآن باطل كام سبق بيانه فبطل ما أدى إليه وهو لتوا

 وثبت نقيضه وهو ثبوت التواتر للقراءات،انتفاء تواتر القراءات
)٣(

. 

                                                             

 ١٢٥/ ٢الربهان يف علوم القرآن للزركيش ) ١(

 املصدر السابق) ٢(

تواتر القـراءات ( كر مثل ذلك الدكتور شعبان حممد إسامعيل حيث أفرد مبحثا بعنوان ذ) ٣(

 ٨١ص) القراءات أحكامها ومصدرها ( يف كتابه ) العرشة 
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 استفاضة النصوص يف تواتر القراءات عن األئمة والعلامء يف األصول :ًاثاني
   : ومنها،والفقه واحلديث مع أئمة القراءات

 : نصوص القراء وعلامء القراءات-أ
ًبابا مستقال لبيان تواتر القراءات ) منجد املقرئني: (عقد اإلمام ابن اجلزري يف كتابه - ١ ً

يف رسد مشاهري من قرأ بالعرشة وأقرأ هبا يف األمصار إىل  :الباب الرابع(العرش وسامه 

حتقق أهنم قرأوا ، ثم قام برسد ست عرشة طبقة من طبقات الشيوخ الذين )يومنا هذا

دون تفريق بني القراءات السبع والقراءات  ،ًوأثبت تواترها مجيعا ،بالقراءات العرش

 .)١(الثالث املتممة هلا

ًأفرد فصال لتواتر الفرش واألصول من العرش مجيعا وهوثم  يف أن  :الفصل الثاين: (ً

ًالقراءات العرش متواترة فرشا وأصوال حال اجتامعهم وافرتاقهم ً() ٢(. 

رمحه اهللا بعد حتقيق التواتر للعرش أن ما وراء القراءات العرش حمكوم عليه  ثم أكد

والذي مجع يف «:  من غريها، فقالمكان من القراءات األربع الشواذ أأسواء  ،بالشذوذ

زماننا هذه األركان الثالثة هو قراءة األئمة العرشة التي أمجع الناس عىل تلقيها 

إن : أما قول من قال... ًحدهم كقراءة الباقني يف كوهنا مقطوعا هبافقراءة أ... بالقبول

القراءات املتواترة ال حد هلا فإن أراد القراءات املعروفة يف زماننا فغري صحيح، ألنه ال 

يوجد اليوم قراءة متواترة وراء القراءات العرش، وإن أراد ما يشمل قراءات الصدر 

»األول فيحتمل إن شاء اهللا
)٣(

. 

ًفالذي وصل إلينا متواترا وصحيحا ومقطوعا به هو قراءات «: ًال أيضا رمحه اهللاوق ً ً

هذا الذي حترر من أقوال العلامء وعليه الناس اليوم  ،األئمة العرشة ورواهتم املشهورين

»بالشام والعراق ومرص واحلجاز
)٤(

. 

 ،راءات العرشتواتر الق عىل َاإلمجاع - شارح الطيبة – النويريأبو القاسم نقل و - ٢

 :ًذلك يف رشح طيبة النرش يف القراءات العرش، وأفرد فصال سامه و،ِوحرص التواتر فيها

أمجع األصوليون والفقهاء عىل أنه مل يتواتر يشء مما : (وقال) حرص املتواتر يف العرش(

                                                             

 ٢٩منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري ص  )١(

 ٧٢منجد املقرئني  ومرشد الطالبني البن اجلزري ص ) ٢(

 ١٨منجد املقرئني ص) ٣(

   ٢٤نجد املقرئني صم) ٤(
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ُزاد عىل القراءات العرش، وكذا أمجع عليه القراء أيضا إال من ال ي ) بخالفهُعتربً
)١(

. 

 فضالء البرش بالقراءات األربعة  إحتاف كتابه البنا الدمياطي يفكذلك َ اإلمجاعنقلو - ٣

»وأمجعوا عىل أنه مل يتواتر يشء مما زاد عىل العرشة املشهورة«: حيث قال ،عرش
)٢(

. 

والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات  «:رقاين يف مناهل العرفانُّقال الزو - ٤

 .)٣(»رة، وهو رأي املحققني من األصوليني والقراءالعرش كلها متوات

وشـذوذ مـا  العـرشالقـراءات نصوص الفقهاء واملفـرسين عـىل تـواتر  -ب
 : سواها

 ،فقد نص عليه الفقهاء واملفرسون ، وليس هذا ما اتفق عليه علامء القراءات فقط

ومن  ، سواهاواحلكم بالشذوذ عىل ما ،وأفتوا بفتاوى مشهورة يف تواتر القراءات العرش

 :ذلك

 :عىل ذلك بقوله  نص اإلمام ابن عابدين احلنفي- ١

القرآن الذي جتوز به الصالة باالتفاق هو املضبوط يف مصاحف األئمة التي بعث هبا «

وهذا هو املتواتر  ،عثامن ريض اهللا عنه إىل األمصار، وهو الذي أمجع عليه األئمة العرشة

وهو  ،وإنام الشاذ ما وراء العرشة ، العرشة غري شاذفام فوق السبعة إىل ،ًمجلة وتفصيال

»الصحيح
)٤(

. 

وقـد أمجـع املـسلمون يف مجيـع  «: ألحكـام القـرآنامعاجلـيف   وقال اإلمام القرطبي-٢

 فيام رووه ورأوه من -أي العرشة-األمصار عىل االعتامد عىل ما صح عن هؤالء األئمة 

مجاع عىل الصواب، وحصل مـا وعـد القراءات، وكتبوا يف ذلك مصنفات، واستمر اإل

كابن جريـر  ،والفضالء املحققون ،اهللا به من حفظ الكتاب، وعىل هذا األئمة املتقدمون

»والقايض أيب بكر بن أيب الطيب وغريمها الطربي
)٥(

. 

ُّالشهرية يف تواتر القراءات العرش، ونصه عىل شذوذ ما   فتوى اإلمام ابن السبكي- ٣
 :سواها

                                                             

 ١/٧٩  للنويريرشح طيبة النرش )١(

 ١/٨  بالقراءات األربعة عرش للبنا الدمياطيإحتاف فضالء البرش )٢(

 ١/٤٤١مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين ) ٣(

 ١/٤٨٦رد املحتار البن عابدين  ) ٤(

 ٤٧-١/٤٦تفسري القرطبي  ) ٥(
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عندما حاوره  وذلك ،بتواتر القراءات العرشدالوهاب بن السبكي أفتى اإلمام عب

 قول اإلمام ابن وكان سبب اللقاء هواإلمام ابن اجلزري يف لقاء مشهور تم بينهام 

 وقد ناقشه ابن ،السبكي بتواتر السبع باالتفاق ووقوع اخلالف يف القراءات الثالث

اإلمام ابن السبكي بتواتر القراءات َّقر أً الثالث أيضا باتفاق، فَاجلزري وأثبت له تواتر

العرش، وقد أورد اإلمام ابن اجلزري هذه املناقشة العلمية املهمة يف كتابيه منجد 

املقرئني
)١(

 والنرش
)٢(

. 

ً يعلم األجيال املسلمة عموما وطلبة العلم ً ثم كتب ابن اجلزري البن السبكي استفتاء- ِّ

 ويكشف لنا عن الرقي الذي ،امء األمةًخصوصا سمو األدب عند اخلالف بني عل

فقال  ،متجردين لقبوله ،طالبني له ،وكيف أهنم كانوا رجاعني للحق ،حظي به أسالفنا

أ هبا َقرُما تقول السادة العلامء أئمة الدين يف القراءات العرش التي ي« : نص االستفتاءيف

واحد من العرشة بحرف  ما انفرد به ُّهل هي متواترة أم غري متواترة؟ وهل كل ،اليوم

ً؟ وإذا كانت متواترة فام جيب عىل من جحدها أو جحد حرفا  من احلروف متواتر أم ال

 .»منها؟

 :فأجاب اإلمام ابن السبكي بقوله

والثالث التي هي قراءة أيب  ،احلمد هللا، القراءات السبع التي اقترص عليها الشاطبي«

 حرف ُّمة من الدين بالرضورة، وكلوقراءة خلف متواترة معلو جعفر وقراءة يعقوب

ال  ،ل عىل رسول اهللا َّانفرد به واحد من العرشة معلوم من الدين بالرضورة أنه منز

ًيكابر يف يشء من ذلك إال جاهل، وليس تواتر يشء منها مقصورا عىل من قرأ 

 وأشهد أن ،أشهد أن ال إله إال اهللا: بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول

ِولو كان مع ذلك عاميا ج ،ًحممدا رسول اهللا  ًلفا ال حيفظ من القرآن حرفا، وهلذا ً ً

ه أن ُّ مسلم وحقِّ كلُّه، وحظُ رشحَال يسع هذه الورقة ،تقرير طويل وبرهان عريض

 وال ُ الظنونُّ ال يتطرق، نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقنيَتعاىل وجيزم دين هللاَي

  .واهللا أعلم ، يشء منه إىلُاالرتياب

                                                             

 .٥١-٥٠منجد املقرئني ص ) ١(

نـص نقـل ، وقد نقل اإلمام ابن اجلزري نص املحاورة العلمية بينهام، ثـم ١/٤٢لنرش ا ) ٢(

فتوى اإلمام ابن السبكي يف كتابه النرش يف القراءات العرش بطوهلـا، وأوردت منهـا مـا 

 .حيقق املراد
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»كتبه عبدالوهاب بن السبكي الشافعي
)١(

. 

 عن إال بام تواتر نقله ال جيوز القراءة ( : وقال اإلمام املحدث أبو عمرو بن الصالح-٤

 ُ ذلك اليقنييفَّن الرشط إف ،َّ كهذه السبع،َّوتلقته األمة بالقبول ،واستفاض النبي 

)ألصول ا عىل ما تقرر يفُوالقطع
) ٢(

 

وبني اشتهار أسانيدها  ، التفريق بني تواتر القراءات عىل وجه احلقيقة:ًثالثا
 .عن القراء املشهورين  دون غريهم من قراء زماهنم

احلقيقة التي قد تغيب عن بعض الناس وربام بعض طلبة العلم كام غابت عمن قال 

املشهورين ال يعني عدم هبذه الشبهة هي أن ورود القراءات املتواترة عن األئمة العرشة 

 فقد انترشت وتواترت ،ورودها عن غريهم ممن أخذوها يف زماهنم ويف بالدهم

 وكان ،قراءاهتم التي رويت عنهم يف بلداهنم وأخذها أهل كل بلد عن قراء ذلك البلد

من الصعب استقصاء وحرص كل الذين قرءوا هبذه القراءة املتواترة وحرص أسانيدهم 

ن االقتصار عىل أسانيد األئمة العرشة املشهورين هو اقتصار ترشيح ُ وليعلم أ،فيها

 ولو استقصيت ، ألهنا ليست حمصورة فيهم؛لتوثيق القراءة املتواترة ال اقتصار حرص هلا 

ِأسانيد قراءة كل إمام عىل حدة جلمع احلد الذي تبلغ به التواتر بل زادت عليه أضعافا 
ُ

 ، املشهورين من العرشة ال يعني انحصار سندها فيه وعزو القراءة ألحد األئمة،كثرية

بل كان اختياره دون غريه من قراء عرصه وبلده هو ألسباب أبرزها هي جترده للقراءة 

 والورع ،ُ مع ما عرف عنه من العدالة والضبط واإلتقان،ُ ولزومه هلا،واإلقراء

 .واالستقامة

  :ب عنه فقالوقد نبه اإلمام ابن اجلزري ملورد هذه الشبهة وأجا

والشبهة دخلت عليهم من انحصار أسانيدها يف رجال معروفني وظنوها كاجتهاد (

 وقد سألت شيخنا إمام األئمة أبا املعايل،اآلحاد
)٣(

 ، رمحه اهللا تعاىل عن هذا املوضع

فلقد كان يتلقاه  ،انحصار األسانيد يف طائفة ال يمنع جميء القرآن عن غريهم: فقال

والتواتر حاصل هلم،  ،وكذلك دائام ،قرؤه منهم اجلم الغفري عن مثلهم بلد يِّ كلُأهل

ولكن األئمة الذين تصدوا لضبط احلروف وحفظوا شيوخهم منها وجاء السند من 

                                                             

 ١/٤٢  يف القراءات العرش البن اجلزريالنرش) ١(

 ٢٠/ ١منجد املقرئني البن اجلزري ) ٧٨(  فتوى رقم ٢٣١/ ١ فتاوى ابن الصالح ) ٢(

 هـ  ٧٧٦املعروف بابن اللبان الدمشقي تويف عام حممد بن أمحد  هو الشيخ أبو املعايل ) ٣(
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جة الوداع َ ومل تزل ح،جة الوداع ونحوها أجىلَوهذه األخبار الواردة يف ح ،جهتهم

هذا : وقال ،فهذه كذلك ، عمن حيصل هبم التواتر عن مثلهم يف كل عرصًمنقولة

) موضع ينبغي التنبيه له
)١(

 

أو ألهنم  ،وتعيينهم إما لكوهنم تصدوا لإلقراء أكثر من غريهم( :وقال يف موضع آخر

نسب القراءة إىل أحد، ُ كره من كره من السلف أن تَّمَومن ث ،شيوخ املعني كام تقدم

 ،ن سند فالن وقراءة فالنكانوا يكرهو: ي قالعروى ابن أيب داود عن إبراهيم النخ

بت إىل شخص تكون ِسُه أبو شامة من أن القراءة إذا نَّوذلك خوفا مما تومه: قلت

ه َومل يدر أن كل قراءة نسبت إىل قارئ من هؤالء كان قراؤها زمن قارئها وقبل ،آحادية

عض أكثر من قرائها يف هذا الزمان وأضعافهم، ولو مل يكن انفراد القراء متواترا لكان ب

 )القرآن غري متواتر
)٢(

 

  

                                                             

 ٨١ /١منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري ) ١(

 ٨٠-٧٩ /١ منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري ) ٢(



       

   ٩٠٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 
 شبهات السابقني حول األحرف السبعة والقراءات

 املبحث الثالث 
 شبهة جواز القراءة باملعنى

 : القائلون بشبهة جواز القراءة باملعنى وأدلتهم: املطلب األول
ذهب بعض املفرسين واللغويني إىل جواز القراءة باملعنى مما يوافق قواعد اللغة العربية 

 .وإن  مل تثبت به الرواية ، وال خيالف معنى اآلية،ولغات العرب وهلجاهتم

 واملتكلمني كام ،)٢( واللغويني كابن جني،)١(وهو قول بعض املفرسين ومنهم الزخمرشي

يف االنتصار والزركيش يف الربهان والسيوطي يف  نقله عنهم القايض أبو بكر الباقالين

 .)٤(ونسبه الفخر الرازي أليب حنيفة  ،)٣(اإلتقان 

                                                             

>  =  <       ?   @  O عنـد تفـسري آيـة  ٢٨١/ ٤يف تفـسري الكـشاف  قال به ) ١(

  AN ]فبعد ذكر األثر الوارد عن أيب الدرداء  أنه صـوب قـراءة   ]٤٤ – ٤٣: الدخان

ّوهبذا يستدل عىل أن :   ( قال الزخمرشي ) طعام األثيم (  لقوله ) طعام الفاجر ( من قرأ 

  ) .كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناهاإبدال كلمة مكان 

 اإلمام ورد عليه٣٣٦/ ٢ – ١٥/ ٢املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات البن جني  ) ٢(

  ٣٨٨/ ٣ والزركيش يف الربهان ٦٨٦/ ٣٠الفخر الرازي يف تفسريه 

ًإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيال(فالفخر الرازي عند قوله تعاىل  ْ ْ َ َِّ ِ
ُ ََ َ َ َْ ًَ َُّ ََ ِ ِ َّ ذكر ]  ٦: املزمل  ) [ ِ

: فقال ) وأقوم قيال ( يا أبا محزة إنام هي : فقيل له ) وأصوب قيال ( أنس حني قرأ رواية 

َوأصوب وأهيأ واحد، قال ابن جني، وهذا يدل عىل أن القوم كانوا يعتربون املعاين، 
ِ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ ََْ ْ ُّ ََ َ َّ َ َُ َ ٍِّ َ ُ ُ ٌَ َ َ ََ َ َ ِّْ ِ ِ ُ

ْفإذا وجدوها مل يلتفتوا إىل األل ْ ْ ََ َ ِ ُِ َ ُِ
َ َ َْ َ َ ُفاظ ونظريه ما روي أن أبا سوار الغنوي كان يقرأَ َ ََ َ ُ َْ َ َّ ََ َّ َّ َ َ ُ ََ ِ َ َ ْ ٍ ِ

ُ
ِ َِ :

ِفحاسوا خالل الديار( َ َِّ َ َ َِ
ُباحلاء غري املعجمة، فقيل له) ُ َ َْ َ ُْ ِْ َِ َ ْ َِ َ ِ َإنام هو جاسوا، فقال: ِ َ َ ُ ََ َ ُ َّ ُحاسوا : ِ َ

  ) وجاسوا واحد

ْوهذا الذي قاله اب: ( وقال الزركيش  ُ ََ ََّ َِ
ِن جني غري مستقيم وال حيل ألحد أن يقرأ إال بالروايةَ ٍ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ ُِّ َ ْ ُ ْ ٍِّ َّ ُّ َِ َ َْ ْ ٍَ َ َ ُ َ ِّ ِ .

ُوقوله ْ َُ ٍ إهنام بمعنى واحد ":َ ِ
َ ًْ َ َ َِّ ُ

ِ ال يوجب القراءة بغري الرواية كام ظنه أبو الفتح"ِ ْ ََ َْ ْ َُ ُ َ َ ُ َُ َّ َ ِّ ْ َ ََ ِ ِِ َ ِ الربهان  ) ِ

 ٣٨٨/ ٣يف علوم القرآن 

  ١/٢٦٧اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي  ١٢٦/ ٢ يف علوم القرآن للزركيش   الربهان)٣(

عبـد اهلـادي . القـراءات القرآنيـة تـاريخ وتعريـف د ٢١٨غيث النفع للصفاقيس ص

 ٢١١ -٢٠٠ُحممد أبو شهبة ص .  املدخل لدراسة القرآن الكريم د٨٢الفضيل ص 

يب حنيفة أن قراءة القرآن باملعنى مذهب أ: ( حيث قال ٦٦٤/ ٢٧تفسري الفخر الرازي  ) ٤(

  )جائز
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 ،م١٩٧٣ املتوىف عام )رجيي بالشري(سترشق الفرنيس وتلقفه بعض املسترشقني كامل

 وتابعه الدكتور ،)املدخل إىل القرآن( ورصح به يف كتابه ،واملهتم باللغة العربية واألدب

 وهي رسالة تكميلية لنيل درجة الدكتوراة من ،)الشواذ( يف رسالته )مصطفى مندور(

 فهو رأي ، ولرأيه من اسم رسالته أوفر احلظ والنصيب،كلية اآلداب بجامعة باريس

ُشاذ ال يعول عليه وال يلتفت إليه َّ ُ واملالحظ اهتامم األخريين باألدب وختصصهام  فيه ،ُ َ
 وأحسن الدكتور عبد ،بعيدا عن علوم الرشيعة فضال عن علوم القرآن والقراءات

 .)١()تاريخ القرآن(ام يف كتابه الصبور شاهني رمحه اهللا يف الرد عليهام وتفنيد مزاعمه

نقل قرآنا، فليس ذلك من َوأما القراءة باملعنى من غري أن ي( :قال اإلمام ابن اجلزري

 ، وضال ضالال بعيدا، ّالقراءات الشاذة أصال، واملجرتئ عىل ذلك جمرتئ عىل عظيم

 )٢ ()منع باحلبس ونحوهُر ويَّعزُفي

َّ يسوغ إعامل الرأي واالنهإ: ِّكلمنيتملٌوقال قوم من ا (:وقال اإلمام الزركيش  يفجتهاد ُ

َّبية ورّ صوابا يف اللغة العقراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك األوجهإثبات  ُ يثبت ن ملإِ َْ

َقرأها أن النبي  َ َ َبخالف موجب رأي القياسيني واجتهاد املجتهدين ،َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ َ ْ ِ ْ َ ُِ َ وأبى ذلك أهل  ،ِ

 )٣( )ليهِأوا من قال بذلك وصار إّوخطاحلق وأنكروه 

ُّوبني اإلمام األصويل املالكي ابن احلاجب أن القراءة باملعنى أشد حتريام من القراءة  َّ
 والتي مبناها االجتهاد ، الفتقارها للسند أصال،الشاذة وهي أوىل بالتحريم منها

 :املحض فقال

ها عاملا كان بالعربية أو جاهال، وإذا قرأ بالقراءة الشاذة يف صالة، وال غريُجيوز أن يال (

ب ِّدُمر برتكها، وإن كان عاملا أُف به، وأِّرُقرأ هبا قارئ، فإن كان جاهال بالتحريم ع

وأما  ، عىل ذلك أدب عىل إرصاره وحبس إىل أن يرتدع عن ذلكَّبرشطه، وإن أرص

شواذ، وهو أشد  ونحوه فليس هذا من ال"نتَّزي" بـ"لتَّسو" و"أعطنا" بـ"آتنا"تبديل 

 )٤ ()واملنع منه أوجب ،حتريام والتأديب عليه أبلغ

                                                             

 ٨٦عبد الصبور شاهني ص .  تاريخ القرآن د) ١(

 ٢٠/ ١ منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري  ) ٢(

 ١٢٦/ ٢الربهان يف علوم القرآن   )٣(

 ٢٠/ ١ منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري  ) ٤(
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قل من نعنى من غري تقييد بَّوأما القراءة بمجرد امل (:وقال اإلمام ابن الصالح يف فتاواه

ن بابن شنبوذ وامن ع قوما وكان  ،ذاكره عن من تقدمه فذلك إفراط يف الزيغ زائد

 َليلفليتق اهللا اجل ،لقرآن واستتيبا وكفىالعلم بأهل امن اإلنكار  يهامعلم ووثب َسْقِم

 .)١ () وال يستجرئ عىل كتابه فقد علم ما علم عىل املحرف له واهللا أعلم ،هُم جاللُعظ

 

 :واستندوا إىل بعض الروايات املومهة جلواز ذلك ومنها

قرأت آية وقرأ ابن مسعود خالفها، فأتيت  :ّأيب بن كعب، ريض اهللا عنه، قال عن - ١

ّالنبي  ّ أمل تقرئنيها كذا : ، فقال ابن مسعود»بىل«: أمل تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: فقلت

ّيا أيب «: فقلت له، فرضب صدري، فقال: قال» بىل، كالكام حمسن جممل«: وكذا؟ فقال
ك الذي َفقال املل: عىل حرف أو عىل حرفني؟ قال: ّبن كعب، إين أقرئت القرآن فقيل يل

 عىل حرفني أو ثالثة؟ فقال امللك الذي: عىل حرفني، فقال:  فقلتعىل حرفني،: معي

ّعىل ثالثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ليس منها إال شاف كاف، : عىل ثالثة، فقلت: معي ّ

فاهللا كذلك، ) عليام سميعا: (أو قلت) سميعا عليام( :أو قلت) غفورا رحيام: (إن قلت

 )٢() ابما مل ختتم آية عذاب برمحة، أو آية رمحة بعذ

                                                             

 ٢٣٣/ ١ فتاوى ابن الصالح  ) ١(

) ٣٩٨٩( والبيهقـي يف الـسنن الكـربى ) ١٤٧٧( وأبـو داود ) ٢١١٤٩(  أخرجه أمحد )٢(

وإسناده صحيح صححه ابن عبد الـرب يف ) ٣١١٣( والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار 

ــد  ــان ٢٨٣/ ٨التمهي ــسيوطي يف اإلتق ــحيح أيب داود ١٦٧/ ١ وال ــاين يف ص ( واأللب

) ٢١١٤٩( حتقيق مسند أمحـد  واالرناؤوط يف ٤٩٩/ ٢والسلسلة الصحيحة ) ١٤٧٧

إن ( وغريه دون اللفـظ األخـري )  ٨٢١-٨٢٠( وآخرون ، وأصل احلديث عند مسلم 

 ...) .غفورا رحيام : قلت 

يا عمر، إن القرآن :  قالأن النبي : (   ريض اهللا عنهًوروي هذا املعنى مرفوعا عن أيب طلحة

ٌجيعـل عـذاب مغفـرة أو مغفـرة مـا مل ،ه صوابَّلُك ً ْ َ ْ  أمحـد يف املـسند أخرجـه ) ً عـذابا ُ

إسـناده حـسن ، وأخرجـه الرويـاين يف مـسنده : قال شـعيب األرنـاؤوط ) ١٦٣٦٦(

 أن  ريض اهللا عنـهوعـن أيب هريـرة) ٢٨٥٧( واملتقي اهلندي يف كنز العـامل ،) ١٤٩٢(

 ولكـن ال ، فـاقرءوا وال حـرج، عىل سبعة أحـرفَلِزْنُإن هذا القرآن أ: (رسول اهللا 

 ١/٤٥ الطـربي يف تفـسريه أخرجـه)   وال ذكر عذاب برمحـة،ا ذكر رمحة بعذابختتمو

=  ٢٨٨ / ٨وابـن عبـد الـرب يف التمهيـد ) ١٠٠٨(والبيهقي يف السنن الـصغري ) ٤٥(
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ًأنه كان يقرئ رجال أعجميا ( :عن ابن مسعود ريض اهللا عنه - ٢ ً O  =  <

  A  @   ?       >N ]طعام (:  فجعل الرجل يقول ]٤٤ – ٤٣: الدخان

 ثم ر،اجفقل طعام ال: فقال ابن مسعود) طعام اليتيم( ذلك يقول ُّلُ عليه، كَّ فرد)اليتيم

ولكن اخلطأ ) عزيز حكيم(مكان ) ور رحيمغف( ليس اخلطأ أن يقرأ :قال ابن مسعود

  )١( ) أو آية عذاب بآية رمحة، أو خيتم آية رمحة بآية عذاب،أن يقرأ ما ليس منه

 

 .)٢(وروي نحوه  عن أيب الدرداء ريض اهللا عنه

                                                                                                                                                           

إسـناده صـحيح عـىل : قال أمحـد شـاكر) ٣١٠١(والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار =

 .رشط الشيخني

ِأنزل القرآن عىل سبعة أحرف : ( قالملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي  ًعليام حكـيام : ُ ً

ًغفورا رحيام  .إسناده حسن: قال شعيب األرناؤوط) ٨٣٩٠(أخرجه أمحد يف املسند ) ً

يق أيب حنيفة عـن محـاد رمن ط) ٢٢٣ (رقم ٤٤ص يف اآلثار  القايض أبو يوسفأخرجه) ١(

 ٣٥٥  – ٣١١ / ١القرآن عبيد يف فضائل  أبوأخرجه  و به ،عن ابن مسعود عن إبراهيم

والطرباين ، ) ٢٠٧٦ (والبيهقي يف شعب اإليامن،  ) ٥٩٨٥( ، وعبد الرزاق يف املصنف 

  .٧/٤١٨والسيوطي يف الدر املنثور ، ) ٨٦٨٣(يف الكبري 

وذكـر ...ًأقرأ عبد اهللا بن مسعود رجال (: وذكر ابن عبد الرب يف التمهيد عن اإلمام مالك قال

التمهيـد )  ًى أن ذلـك واسـعانعـم أر: ذلك؟ قالك َأَرْقُأترى أن ي: لك فقيل ملا،الرواية

٨/٢٩٢  

واحلـاكم يف ) ٥٩٨٦(  وعبـد الـرزاق يف املـصنف ٢٢/٤٣ الطربي يف تفـسريه أخرجه) ٢(

 : لكن لفظ احلـاكم، ووافقه الذهبي، وصححه عىل رشط الشيخني)٣٦٨٤(املستدرك 

  )األثيم(صل الكلمة بالثاء وهو أقرب أل) طعام اليثيم(قال الرجل 

ً       وذكر السيوطي يف الدر املنثور حديثا عزاه البن مردويه عن أيب بن كعب أنه كـان يقـرئ 

 – ٤٣: الـدخان[ O  A  @   ?       >  =  <N ًرجال فارسيا فكان إذا قرأ عليـه 

ح هبـا فقاهلـا ففـص) قل له طعـام الظـامل: (فقالملسو هيلع هللا ىلص َّطعام اليتيم فمر به النبي : قال  ]٤٤

لكن هذا احلديث ليس له أصل يف كتب السنة والوارد  هـو املوقـوف عـىل ابـن ) لسانه

 .مسعود وأيب الدرداء
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ًإن ناشئة الليل هـي أشـد وطئـا وأصـوب قـيال(عن أنس ريض اهللا عنه أنه قرأ  -٣  ً ( ]

 يـأوأقـوم وأصـوب وأه: فقـال) وأقـوم قـيال(إنام هو : أبا محزة يا فقيل له ] ٦ :املزمل

 .)١(واحد

: اإلرساء[ )سوا خالل الديارجاف( : اآليةكان يقرأأنه نوي َار الغّوَ س وروي عن أيب- ٤

ُإنام هي فجاسوا فقال: فقيل له ،باحلاء غري املعجمة )فحاسوا( يقرأها ]٥ حاسوا  :َ

 .)٢(وجاسوا واحد

 :دود العلمية عىل شبهة جواز القراءة باملعنى الر:املطلب الثاين
 من وجوه ا وهتافت مبناهارغم وضوح ضعفهوهذه الشبهة والرد عىل هذا املذهب 

 :كثرية

لألدلة الثابتة يف الكتاب والسنة واآلثار باملعنى خمالف  قراءةال القول بجواز - ١

القرآن  ف،أصل وضعهاِّواإلمجاع واملقررة لكون القراءات وحيا منزال ال اجتهاد  يف 

 وقد تواتر نقله وتعبدنا اهللا بتالوته وصار ،ل من عند اهللا تعاىلَّلفظه ومعناه منز

ًاإلعجاز منوطا باللفظ واملعنى معا  جواز القراءة باملعنى ثار الواردةوال يفهم من اآل)٣(ً

 .بل يمكن توجيهها بام سيأيت ذكره

 فال جيوز إبدال لفظ بآخر دون ،يني القطعيالقرآن يثبت بالتواتر املفيد للعلم اليق - ٢

 فالقول بتجويز القراءة باملعنى هو جتويز لوضع ،سامع برواية متواترة وإن صح املعنى

ُ ذاته فكيف يسوغ جتويزه  وهذا التبديل جاء يف القرآن نفيه عن النبي ،لفظ مكان لفظ

 ! لغريه ؟

     :قال تعاىل                        

                 ]وقال تعاىل ]١٥ :يونس:   

                                                             

وحممـد بـن نـرص ) ٤٠٢٢( وأبو يعىل يف مـسنده ٦٨٥ / ٢٣أخرجه الطربي يف تفسريه ) ١(

 وزاد نـسبته ٣١٧ / ٨ وأورده السيوطي يف الدر املنثـور ٤٠ / ١املروزي يف قيام الليل 

 .بن األنباري يف املصاحفال

 ٦٨٦/ ٣٠  تفسري الرازي ٣٣٦/ ٢ املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات البن جني ) ٢(

صـبحي . مباحـث يف علـوم القـرآن د ١/٣٢النرش يف القراءات العرش البـن اجلـزري ) ٣(

 .١٠٧الصالح صـ
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           ]٤٦ -٤٣:احلاقة[ 

 فاآلحاد ال ،وال عربة بمعارضة املتواتر بأخبار آحادية مهام بلغت رتبتها من الصحة

 .يقوى   عىل معارضة املتواتر

ِوال ينبغي لذ( :قال ابن جماهد يف كتاب السبعة ِ
َ َ َْ َّي لب أن يتجاوز ما مضت عليه األئمة َ َ َ

ِ َِ ْ َْ َ ََ َ َ َ

ِوالسلف بوجه يراه جائزا يف العربية أو مما قرأ به قارىء غري جممع عليه ِ ِ ِ
ْ َّ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ ََّ َّ ِ( )١( 

من قرأ : وقد ترامى ببعض هؤالء الزائغني إىل أن قال (:وقال أبو بكر ابن األنباري

رآن فهو مصيب، إذا مل خيالف معنى ومل يأت بغري ما بحرف يوافق معنى حرف من الق

 وهو قول ال يعرج عليه وال يلتفت إىل ،أراد اهللا وقصد له، واحتجوا بقول أنس هذا

قاربت معانيها واشتملت عىل عامتها،  قائله، ألنه لو قرأ بألفاظ ختالف ألفاظ القرآن إذا

الشكر للباري ملك ]: ٢: احتةالف [)احلمد هللا رب العاملني(جلاز أن يقرأ يف موضع 

املخلوقني، ويتسع األمر يف هذا حتى يبطل لفظ مجيع القرآن، ويكون التايل له مفرتيا 

 )٢( )عىل اهللا عز وجل، كاذبا عىل رسوله 

 : احلمل عىل التمثيل للمقاربة بني احلروف ال جتويز الرواية باملعنى- ٣

أويال خيرجها من داللة الظاهر الذي تتأويلها  ال بد من رواية أيب بن كعب الصحيحة

 وهو قواطع األدلة من ،يوهم جواز القراءة باملعنى لوجود الصارف املوجب لرصفها

 .القرآن عىل كون ألفاظه وحروفه هي تنزيل من رب العاملني كام سبق ذكره

 ال عىل ، وأهنا ال تتعارض،فهي حممولة عىل رضب املثل للمقاربة بني معاين احلروف

ّأن اختالفهام  بيان النبي أراد ّ ففي حديث أيب ،اب االجتهاد يف إبدال األلفاظفتح ب

 ومل يرد ،عىل أكثر من وجهّ فإن القرآن أنزل ،تضادتعارض و يف القراءة مل يكن عن 

 بدليل أن ،َ الرتخيص هلم بإبدال األلفاظ بام يقارهبا باملعنى اجتهادا منهمالنبي 

 ، ال باجتهادمهاد إنام قرآ بالوجهني اللذين أقرأمها النبي الصحابيني أبيا وابن مسعو

 )سميعا عليام( بـ )غفورا رحيام(فدل ذلك عىل أن املذكور يف آخر احلديث من إبدال 

 .إنام هو لتقريب املراد برضب املثل ال لتجويز اإلبدال باالجتهاد

                                                             

 ٨٧ السبعة يف القراءات البن جماهد ص  )١(

 ٤١/ ١٩تفسري القرطبي   )٢(
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ام أراد رضب املثل إن( : يف التمهيد تعليقا عىل حديث أيبقال اإلمام ابن عبد الرب

ال تكون  للحروف التي نزل القرآن عليها، أهنا معان متفق مفهومها، خمتلف مسموعها

أو يضاده كالرمحة التي  يف يشء منها معنى وضده وال وجه خيالف وجها خالفا ينفيه

 )١ ()هي خالف العذاب وضده وما أشبه ذلك

 :ر ابن مسعود وأنس وغريمها ضعف اآلثار الواردة يف جواز القراءة باملعنى كأث-٤

 واحتجوا ..(: - بعد أن ذكر رواية األعمش، عن أنس- ابن األنباري  أبو بكرقال

واحلديث الذي : إىل أن قال.. .بقول أنس، وهو قول ال يعرج عليه وال يلتفت إىل قائله

جعلوه قاعدهتم يف هذه الضاللة ال يصح عن أحد من أهل العلم؛ ألنه مبني عىل رواية 

 أن األعمش رأى ِلَبِن قِم ،ألعمش عن أنس، فهو مقطوع  ليس بمتصل فيؤخذ بها

 .)٢( )أنسا، ومل يسمع منه

  :احلمل عىل التفسري ال القراءة -٥

وأصوب (: وقول أنس) قل طعام الفاجر(وأيب الدرداء يمكن محل قول ابن مسعود 

 ذكرت عىل وجه التفسري  األلفاظ فهذه، عىل إرادة التفسري ال إرادة اللفظ نفسه)قيال

د إقراء الرجل لفظ ِرُفابن مسعود مل ي ،للفظ القرآين ال عىل كوهنا وجها جائزا يف القراءة

 .القرآن، وإنام أراد توضيح املعنى له؛ كي يكون ذلك وسيلة إىل النطق بالصواب

استدالل ابن جني هبا عىل  وقال اإلمام الرازي يف تفسريه بعد أن ذكر رواية أنس -

 : اجلواز

تفسريا للفظ القرآن، ال عىل أنه ذلك جيب أن نحمل ذلك عىل أنه إنام ذكر : وأنا أقول(

 ،ّ القرآن، إذ لو ذهبنا إىل ما قاله ابن جني الرتفع االعتامد عن ألفاظ القرآنَجعله نفس

 رآه مطابقا لذلك املعنى، ثم ربام أصاب يف ٍ كل أحد عرب عن املعنى بلفظَّزنا أنَّوجلو

 محل ذلك عىل ما  فثبت أنه،لك االعتقاد، وربام أخطأ، وهذا جير إىل الطعن يف القرآنذ

 .)٣( )ذكرناه

                                                             

 ٢٨٤-٢٨٣/ ٢التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب   )١(

 ١٩/٤٢تفسري القرطبي    )٢(

   ٦٨٦/ ٣٠ تفسري الفخر الرازي )٣(
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وأما استدالهلم بحديث ابن مسعود فكان مقصوده التنبيه عىل : ( وقال املاوردي-

 )١( )املعنى ليفهم اللفظ عىل صيغته ألننا أمجعنا أن إبداله باللفظ العريب ال جيوز

ً تعليقا عىل استدالهلم بأثر ابن ، نقال عن أيب بكر األنباري-بي يف تفسريه قال القرط و-

ال من أهل الزيغ أنه جيوز إبدال احلرف من القرآن ّهُوال حجة يف هذا للج( :مسعود

؛ ألن ذلك إنام كان من عبد اهللا تقريبا للمتعلم، وتوطئة له للرجوع إىل الصواب،  بغريه

 )٢ ()رف عىل إنزال اهللا، وحكاية رسول اهللا واستعامل احلق، والتكلم باحل

صاحب  اإلمام أمحد بن املنري عامل اإلسكندرية وقاضيها وخطيبها،إىل ذلك ذهب و -

تعقيبا عىل  فقال ، املطبوع بحاشية الكشاف»فيام تضمنه الكشاف االنتصاف «كتاب 

 ،لذلكفيه  دليل ال( : باجلواز واستدالله باألثر الوارد عن أيب الدرداءقول الزخمرشي

حممول عىل إيضاح املعنى، ليكون وضوح املعنى عند املتعلم عونا )٣(وقول أيب الدرداء 

وهو » االنتصار«عىل هذا محله القايض أبو بكر يف كتاب  ،عىل أن يأيت بالقراءة كام أنزل

 )٤() واهللا أعلمالوجه

بعد ذكره لروايتي أنس  وقال ابن السمني احللبي تعليقا عىل قول الزخمرشي باجلواز -

َوابن سوار الغنوي ٌله غرض يف هات: قلت( :ّ َ ُ، وهو جواز قراءة القرآن تني احلكاينيَ

ًباملعنى، وليس يف هذا دليل؛ ألنه تفسري معنى ُ ٌوأيضا فام بني أيدينا قرآن متواتر، وهذه  ،ٌ ٌْ ًَ َ
ٌاحلكاية آحاد ُ() ٥( 

  : احلمل عىل نسخ القراءة- ٦

الواردة عن ابن مسعود وأيب الدرداء وأنس عىل أهنا من القراءات محل  هذه األلفاظ 

 يف  ريض اهللا عنه ومل يثبتها اخلليفة عثامن، التي مل تثبت يف العرضة األخريةاملنسوخة

 ، وقد نزلت يف أول األمر للتوسعة عىل الناس، يف عهدهِدَّحَوُاملصحف املجموع امل

                                                             

 ٢/١١٥احلاوي الكبري للاموردي ) ١(

 ١٤٩/ ١٦تفسري القرطبي ) ٢(

 فقد روي مثله عن )قل طعام الفاجر (  واملراد من قول أيب الدرداء هو كقول ابن مسعود ) ٣(

 .أيب الدرداء كام سبق ذكره 

االنتصاف فيام تضمنه الكشاف البن املنري اإلسكندري ،مطبوع بحاشية الكشاف ٤(

   ٢٨١/ ٤للزخمرشي 

 ٥١٩/ ١٠ الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون البن السمني احللبي ) ٥(



       

   ٩١٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 
 شبهات السابقني حول األحرف السبعة والقراءات

املخالفة لرسم املصحف العثامين من جنس هاتني وهناك كثري من القراءات غري املتواترة 

القراءتني وداخلة يف األحرف املنسوخة لعدم  تواترها وخروجها من اجلمع العثامين 

  . بلغة قريشَِبتُالذي ك

ومما يدل عىل أهنا قراءات مسموعة منسوخة وليست قراءة اجتهادية باملعنى أهنا ذكرت 

ّ باحلاء أبو السامل، )فحاسوا(وقد قرأ  ،ا هباعن بعض قراء السلف من التابعني وقرأو ّ
  .)١(وطلحة بن مرصف 

ّنص كثري من العلامء عىل أن احلروف التي وردت عن أيب وابن ( :قال ابن اجلزري َ ُ

 .)٢( )مسعود وغريمها مما خيالف هذه املصاحف منسوخة

ِ مح- يبرواية أيريد  -وإذا ثبتت هذه الرواية( :قال القايض أبو بكر الباقالينو ل عىل أن ُ

يف موضع بغريه مما تعاىل  اهللا اسامخ، فال جيوز للناس أن يبدلوا ِسُهذا كان مطلقا ثم ن

 )٣ ()يوافق معناه أو خيالفه

 :ومن الشواهد عىل القراءات املنسوخة املخالفة لرسم املصحف ولغة قريش

ّعتـى ليـسجننه (ً رجال يقرأ هـذا احلـرف سمع عمر:  قال عن كعب بن مالك-أ

ليـسجننه : (ابن مسعود، فقال عمـر: من أقرأك هذا؟ قال: بالعني فقال له عمر) حني

سالم عليك أما بعـد، فـإن اهللا :  ثم كتب إىل ابن مسعود  ]٣٥ :يوسف[ ) حتى حني

ِأنزل القرآن فجعله قرآنا عربيا مبينا، وأنزل بلغة هذا احلي من قريش، فإذا أتاك كتايب  ْ ُ ً ً ً

 )٤( )بلغة قريش وال تقرئهم بلغة هذيلهذا فأقرئ الناس 

إذا اختلفتم أنـتم وزيـد ( للقرشيني الثالثة عند مجع القرآن    وكذلك قال عثامن-ب

 .)٥( ) ففعلوا ذلك)يف يشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنام نزل القرآن بلساهنم

                                                             

تفـسري البحـر املحـيط أليب  ١٥/ ٢ املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات البن جني )١(

 ١٤/ ٧حيان 

 . ١/٣٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري )٢(

 ٤٤/ ١ املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية  ٤٣/ ١  تفسري القرطبي )٣(

وأورده السيوطي يف الدر ) ١٨٠١ ( ٦٤١ / ٤أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ) ٤(

وأورده املتقـي ) الوقف واالبتـداء(زاد نسبته البن األنباري يف كتاب  و٤/٥٣٥املنثور 

 .٢/٥٥٣والباقالين يف االنتصار لنقل القرآن ) ٤٨١٣(اهلندي يف كنز العامل 

 .)٤٩٨٧ - ٤٩٨٤ – ٣٥٠٦( البخاري أخرجه) ٥(
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 ذلك إىل عـثامن فرفع) التابوه( أو )التابوت(يف لفظ   بن ثابتوقد اختلفوا مع زيد -

  )١( ) قريشسان فإنه نزل بل التابوتاكتبوه(فقال 

ـــ ــسعود -ج ــن م ــراءة اب ــك ق ــل ذل ــصوف( ومث ــ املنكال ــة ) وشف <  O آلي

?N ]٥: القارعة[)
٢

(  

  )٣(]٩: اجلمعة[ O  -  ,  +  *N آلية ) إىل ذكر اهللافامضوا ( وقراءة ابن مسعود -

 )ا غـصبصـاحلة  ملك يأخذ كل سفينةمأمامهوكان (ابن عباس و  ابن مسعودوقراءة -

  )٤(]٧٩: الكهف[ O  s  r       q  p  o  n  mN (آلية 

 وإنام قال ،مل يقل ذلك وهو يعتقد أن جييز له القراءة بذلك   حيتمل أن ابن مسعود-٧

 فأخربه أنـه طعـام ، فقال ذلك عىل وجه البيان، ضجر منه لكثرة خطئه فيهاّذلك ملا

 اعقل ما يقال لك إنام هـو الفـاجر األثـيم : فكأنه يقول،نه األثيمالفاجر ليظهر له أ

   )٥(ليس هو اليتيم، قاله أبو بكر الباقالين

  : احلمل عىل إرادة إقرار املعنى ال إقرار القراءة باملعنى-٨

 وأنه ، إقرار املعنىا وإنام أراد، إقرار القراءةا مل يريدًاحيتمل أن ابن مسعود وأنس

ال يليق أن ) عليم حكيم(مكان ) غفور رحيم( ومن قرأ ،لفاحشليس باخلطأ ا

 فسياق الكالم ليس يف إثبات ، هللا صحيحةأسامء ألهنا كلها ؛يقال له أخطأت

 .إال فاأللفاظ مطلوبة يف كل األحوالو وإنام يف إقرار املعنى ،القرآنية

 سمع ذاهبذا أنه إعبد اهللا إنام أراد أرى ( : قال أبو عبيد بعد ذكر رواية ابن مسعود-

ُاهللا عز وجل مل جينعت  من َ من يقرأ هذه احلروفُعِالسام  ألهنا ؛أخطأت:  له أن يقولْزَ

                                                             

والبيهقـي يف الـسنن ) ٣٦٢(وابن حبان يف صحيحه ) ٣١٠٤(أخرجه الرتمذي يف سننه ) ١(

 ).٣٩٩٣ (الكربى

  إعـراب ١٧٨  خمترص شواذ القـراءات البـن خالويـه ص ٣/٢٨٦معاين القرآن للفراء ) ٢(

 .٢/٥٢٣القراءات السبع وعللها البن خالويه 

  املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القـراءات ١٥٦خمترص شواذ القراءات البن خالويه صـ ) ٣(

 ٥/٣٠٩وجيز البن عطية  املحرر ال٥/١٧١ معاين القرآن للزجاج ٢/٣٢١البن جني 

 .٣/١٥٦معاين القرآن للفراء 

 .٣/٥٣٥ املحرر الوجيز البن عطية ٣/١٠٢  زاد املسري ٨٣ / ١٨تفسري الطربي ) ٤(

 .٣٢٥ص  للقايض أيب بكر الباقاليناالنتصار لنقل القرآن )٥(
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، وليس )١( عىل ما قال أبو العالية)كذا وكذا هو(ولكن يقول  ،كلها من نعوت اهللا تعاىل

ً فإذا سمع رجال ، حرف من هذا يف موضع اآلخر وهو عامد لذلكَّلُ أن يضع كهوجه

 ألنه ؛ أخطأت:أن يقولله  أو آية عذاب بآية رمحة فهناك جيوز ،م آية رمحة بآية عذابخت

 .)٢(خالف احلكاية عن اهللا عز وجل فهذا عندنا مذهب عبد اهللا يف اخلطأ

وحيتمل أن يكون أنس فهم مـن األخـذ   :د ذكر رواية أنس وقال أبو بكر الباقالين بع-

 وأن أصوب وأقوم ،خربه أن هذا ليس بالسديد فأ،عليه أنه استصعب غلطه وشنع عليه

 وليس هو كغلـط ، ألن القراءة عبادة)أقوم(ـ جتز القراءة عنده إال بمل  سواء، وإال يأوأه

 )٣( ) القرآن بام ال ينبئ عن معناهَلَّدَمن ب

 عىل فرض ثبوت جواز قراءة القرآن باملعنى عن ابن مسعود فإن قول ابـن مـسعود -٩

 بل هو خمالف إلمجـاع املـسلمني ، حجة يف مثل هذه املسألة اخلطريةريض اهللا عنه ليس

  . ولعله رجع ريض اهللا عنه عن ذلك،عىل املصحف العثامين

ِّ أيضا عن ابـن مـسعود تـرك املعـوَلِقُوقد ن  يف املـصحف لكـوهنام ام وعـدم إثبـاهتْنيَتَذً

يل ل بـد،رجع عن ذلـكوقد  ،)٤(ق عىل ذلكَ ومل يواف،ًتعويذتني ال قرآنا وكذلك الفاحتة

املتواترة   املتواترة بإثبات املعوذتني كام هو معلوم يف أسانيد القراءات العرشتهثبوت قراء

  بن ثابتوزيدبن كعب عثامن وعيل وابن مسعود وأيب (أهنا ترجع للسبعة من الصحابة 

  .)٥( ريض اهللا عنهم)وأبو موسى وأبو الدرداء

                                                             

ذا  كان أبو العاليـة الريـاحي إ: يريد ما أخرجه هو قبل ذلك عن شعيب بن احلبحاب قال) ١(

 فـضائل القـرآن –أما أنا فأقرأ كـذا وكـذا : ليس كام تقرأ ويقول: قرأ عنده رجل مل يقل

 .٣٥٥ / ١أليب عبيد 

 .١/٣٥٥فضائل القرآن أليب عبيد ) ٢(

 .٣٢٤للقايض أيب بكر الباقالين صاالنتصار لنقل القرآن  )٣(

 .١/١٨٦تفسري الرازي ) ٤(

ه موقـف ابـن مـسعود مـن املـصحف العـثامين ًكتبت بحثا يف هذه املسألة اسـتوفيت فيـ) ٥(

واعرتاضاته عليه وحررت ثبوت هذه االعرتاضات وتوجيهها واجلواب عليها وأسميته 

نـرش يف جملـة ) العدل واإلحسان يف حترير اعرتاضات ابن مسعود عىل مصحف عثامن(

 ).٨٧( العدد –الرشيعة جلامعة الكويت 
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لو كانت القراءة  و،ه الشبهة وموهتا يف مهدها رفض األمة عمليا وتارخييا هلذ-١٠

 .باملعنى حاصلة فعال لكان بني أيدينا اآلن آالف املصاحف املختلفة نتيجة لذلك

إن القول بجواز تبديل لفظ بآخر يؤدي إىل ذهاب اإلعجاز الذي هو من أهم  -١١

أصح مميزات القرآن الكريم، وإن كل لفظ فيه مقدر يف موضعه خري تقدير، ومعرب 

ّتعبري، وال يمكن أن يسد أي لفظ آخر مسده ّ. 

 فمن ، القول بجواز الرواية باملعنى يف السنة حمل خالف ونظر عند املحدثنيإن -١٢

 ويستدل املانع له ،باب أوىل منعه يف القرآن املجمع عىل ألفاظه وحروفه املنقول بالتواتر

فلام » ونبيك الذي أرسلت«  الدعاء وفيهيف السنة بحديث الرباء حني علمه النبي 

 فأمره» ورسولك الذي أرسلت«: قال أراد الرباء أن يعرض ذلك الدعاء عىل النبي 

 متصف بالرسالة  علام بأن النبي»نبي«يف موضع لفظة » رسول«أن ال يضع  النبي 

 .)١(والنبوة فإذا كان ذلك كذلك يف السنة فكيف يسوغ ذلك يف القرآن

 

 فإن أصبت فيام ذكرت ، وتيرس إيراده،هذا ما هتيأ إعداده :أقولويف ختام هذا البحث 

 وما وقع فيه من زلل وخلل ،فهو حمض الفضل واإلنعام من اهللا ذي اجلالل واإلكرام

َ فأعوذ باهللا من زالت اللسان وهفوات اجلنان ونزغات ،وخطل فهو مني ومن الشيطان
صالة والسالم عىل رسوله ومصطفاه  وال،الشيطان واحلمد هللا يف مفتتح كل أمر ومنتهاه

 .وعىل آله وصحبه ومن وااله

 

 

 

 

                                                             

 ٢٠١بة صحممد أبو شه. املدخل لدراسة القرآن د) ١(
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  اخلامتة  

 نتائج البحث

 :والصالة والسالم عىل أرشف املخلوقات وبعد ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

فبعد هذا التطواف يف عرض أبرز الشبهات املثارة حول القراءات واألحرف السبعة 

، وهي عىل النحو والتوصيات املقرتحةز النتائج املستفادة والرد عليها أستخلص أبر

 :التايل

وطعنهم عىل القراءات املتواترة مل يكن مبناه سوء الظن واحلقد عىل   نقد املتقدمني- ١

اإلسالم وأهله والطمع يف الطعن بمصدر اإلسالم ومادته وجوهره وروحه وهو 

بل غالبه يرجع إىل غياب العلم  ،القرآن الكريم كام هو نقد وطعن بعض املسترشقني

القرآن نزل  فألن القراءة املتواترة ال ختالف اللغة ؛بأساليب اللغة ووجوهها الفصيحة 

 .بلسان عريب مبني

 املتقدمون من املفرسين واللغويني الذين وردت عنهم مجلة من املطاعن يف - ٢

ءات واألحرف القراءات وردت عنهم كذلك مجلة من مواطن الدفاع والذب عن القرا

 ،بل واالحتجاج هبا إلثبات وجوه لغوية فصيحة ،القرآنية واالحتجاج هلا من اللغة

  .ويشهد لذلك كتب التوجيه واالحتجاج والتفسري

 مجيع الشبهات املثارة حول القراءات مردودة ال تقوى عىل مناهضة قواطع األدلة - ٣

 أو روايات ،ألدلة الصحيحة وهي مبنية إما عىل روايات ضعيفة تردها ا،والرباهني

 .تردها األدلة القطعية الرصحيةوصحيحة داللتها عىل رأهيم ضعيفة 

ومن  ، القرآن الكريم بقراءاته املتواترة هو احلجة عىل النحاة وقواعدهم اللغوية- ٤

 ،ألن القرآن نزل بلسان عريب مبني ؛ وليس العكس ،قراءاته يستمدون قواعدهم

 . روايات القرآن العظيم املقطوع هبا الثابتة بيقنياملتواترة هيوالقراءات 

 ، وتواترها يشمل األصول والفرش، القراءات العرش املشهورة متواترة قطعا- ٥

آن وتواتر القر ،وهذا الزم لتواتر القرآن ،ويشمل حال اجتامع القراء وحال انفرادهم

 فال يمكن ،ت وأعالهاألن التواتر هو أوثق طرق الثبو ؛ الزم لتحقيق حفظه املوعود به

أن يتحقق كامل احلفظ ومتامه إال بتحقق تواتر نقله الذي يستحيل معه ختلف يشء من 
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 والقراءات هي أبعاض ، وثبوت القرآن يكون بالقطع واليقني ال بغريه،القرآن أو تبدله 

 .فكان القول بتواترها الزم للقول بحفظ القرآن ،القرآن وأجزاؤه

لألدلة الثابتة يف الكتاب والسنة واآلثار اءة باملعنى خمالف  القول بجواز القر - ٦

 فالقرآن ،ِّ واملقررة لكون القراءات وحيا منزال ال اجتهاد  يف أصل وضعها،واإلمجاع

 وصار ، وتعبدنا اهللا بتالوته،َّلفظه ومعناه منزل من عند اهللا تعاىل، وقد تواتر نقله

ًاإلعجاز منوطا باللفظ واملعنى معا كل اآلثار الواردة يف جواز القراءة باملعنى  إما أهنا  و، ً

قوى عىل تال ألهنا  ؛  أو صحيحة وال حجة فيها كذلك،فال حجة فيهضعيفة اإلسناد 

  وعدم جوازها القطعي وهو وجوب القراءة باللفظ الثابت بالتواترمعارضة املتواتر  

 .ظاهر املتوهمخيرجها عن ال بوجوه كثرية معتربة ايمكن تأويلهو باملعنى

 لبحثتوصيات ا

 إدراج مقرر درايس خيتص بكشف الشبهات املثارة حول القراءات واألحرف - ١

السبعة و جردها والرد عليها بالردود العلمية املحررة وذلك يف برامج املاجستري 

والدكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن والقراءات وإن تيرس إدراجه كمبحث يف توصيف 

 .ت اجلامعية يف علوم القرآن فهو أفضلأحد املقررا

 احلرص عىل نرش العلم الصحيح املحرر باألحرف السبعة والقراءات وربطه - ٢

بحكمة التيسري هلذه األمة واخلصوصية هلا بنزول القرآن عىل هذه األحرف السبعة 

م املتنوعة املرئية واملسموعة وتثقيف مجهور املسلمني بذلك من خالل وسائل اإلعال

 .ملقروءةوا

 إقامة ودعم اهليئات ومراكز البحوث والدراسات القرآنية املهتمة بالقرآن الكريم - ٣

ستشكاالت املثارة حوهلا من املسلمني وقراءاته وزيادة االهتامم بالتصدي للشبهات واال

 .وغريهم
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  البحثومراجع مصادر 
  الرمحن بن إسامعيلشهاب الدين عبد  - )رشح الشاطبية(إبراز املعاين من حرز األماين  .١

 .دار الكتب العلمية: النارش - )هـ٦٦٥ ت(املقديس الدمشقي املعروف بأيب شامة 

) هـ١١١٧:ت( أمحد بن حممد البنا الدمياطي : بالقراءات األربعة عرشإحتاف فضالء البرش .٢

 م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ بريوت  الطبعة الثالثة عام – دار الكتب العلمية : نرش،أنس مهرة: حتقيق

حممد أبو الفضل : املحقق) هـ٩١١: ت( جالل الدين السيوطي:تقان يف علوم القرآناإل .٣

 م ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤: الطبعة،إبراهيم، اهليئة املرصية العامة للكتاب

 ،أبو الوفا: املحقق )هـ١٨٢: ت( يعقوب بن إبراهيم األنصاري  القايض أبو يوسف :اآلثار .٤

 . بريوت-دار الكتب العلمية : النارش

عبد : حتقيق) هـ٣٧٠ :ت( احلسن بن أمحد بن خالويه :القراءات السبع وعللهاإعراب  .٥

 .م١٩٩٢ عام١ ط– القاهرة – مكتبة اخلانجي : نرش،الرمحن سليامن العثيمني

عبد :  حتقيق)هـ٣٣٨ :ت(َّأبو جعفر النحاس أمحد بن حممد بن إسامعيل   :إعراب القرآن .٦

 . هـ١٤٢١الطبعة األوىل،  ، لعلمية، بريوت دار الكتب ا: النارش ،املنعم خليل إبراهيم

) هـ٤٠٣: ت( حممد بن الطيب القايض أبو بكر الباقالين املالكي :االنتصار لنقل القرآن .٧

َّ عامن، دار ابن حزم -دار الفتح :  النارش-حممد عصام القضاة . د: حتقيق : الطبعة - بريوت –َ

 م ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢ األوىل

مطبوع بحاشية ،)هـ٦٨٣: ت( أمحد بن املنري اإلسكندري :شافاالنتصاف فيام تضمنه الك .٨

 . هـ١٤٠٧  عام ٣ ط، بريوت–دار الكتاب العريب : النارش ،الكشاف للزخمرشي 

 رسالة ،حسام حسن رصصور.   د:آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطربي يف تفسري معانيها .٩

 ).هـ١٤٢٤(ام  بريوت، ط أوىل ع–دار الكتب العلمية :  النارش–دكتوراه  

: ت( أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن هبادر الزركيش :الربهان يف علوم القرآن .١٠

 . م  دار إحياء الكتب العربية١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦الطبعة األوىل) هـ٧٩٤

  دار الكتاب العريب:النارش) هـ١٣٥٦: ت( مصطفى صادق الرافعي :تاريخ آداب العرب .١١

 م٢٠٠٧ عام ٣ دار هنضة مرص الطبعة : النارش،د الصبور شاهنيعب.   د:تاريخ القرآن .١٢

 بشار عواد .د: املحقق )هـ٤٦٣ ت(أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي  :تاريخ بغداد .١٣

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األوىل، : الطبعة ، بريوت–دار الغرب اإلسالمي : النارش معروف
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ت ( عبد الرمحن بن عىل بن اجلوزي :)زاد املسري يف علم التفسري(تفسري ابن اجلوزي   .١٤

 عـام ١ بيـروت، ط، دار الكتــاب العــريب:  عبد الرزاق املهدي، نرش:حتقيــق)  هـ٥٩٧

 م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

 عبد احلق بن غالب بن عطية ):املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(تفسري ابن عطية  .١٥

دار الكتب العلمية : شايف حممد، النارشعبد السالم عبد ال: املحقق)  هـ٥٤٢: ت(األندليس  

 هـ ١٤٢٢ - األوىل الطبعة بريوت –

: ت(أبو حيان حممد بن يوسف  بن حيان األندليس  : )البحر املحيط(تفسري أيب حيان  .١٦

  هـ١٤٢٠: الطبعة ، بريوت–دار الفكر : النارش ،صدقي حممد مجيل: املحقق )هـ٧٤٥

: املحقق-)هـ١٢٧٠: ت(عبد اهللا احلسيني األلويسحممود بن ):روح املعاين(تفسري األلويس  .١٧

  هـ١٤١٥عام ١ط-بريوت –دار الكتب العلمية -عيل عبد الباري

عامدة : النارش )هـ٤٦٨: ت(بو احلسن عيل بن أمحد الواحدي النيسابوري  :التفسري البسيط .١٨

  هـ١٤٣٠األوىل، : الطبعة ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-البحث العلمي 

أبو القاسم حممود بن عمرو  ):لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(الزخمرشي تفسري  .١٩

  هـ١٤٠٧  عام ٣ ط، بريوت–دار الكتاب العريب : النارش )هـ٥٣٨: ت(الزخمرشي جار اهللا 

 جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر: )الدر املنثور يف التفسري باملأثور(تفسري السيوطي  .٢٠

   بريوت–دار الفكر : نارشال )هـ٩١١: ت(السيوطي 

 دار ابن كثري :النارش) هـ١٢٥٠: ت( حممد بن عيل الشوكاين ):فتح القدير( تفسري الشوكاين  .٢١

 هـ ١٤١٤ عام ١ دمشق ط– دار الكلم الطيب -

) هـ٣١٠: ت( أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ):اجلامع لتأويل القرآن(تفسري الطربي   .٢٢

 م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ دار هجر الطبعة األوىل عام :رشعبداهللا الرتكي النا.  د:حتقيق

 حممد بن عمر بن احلسن الرازي امللقب بفخر الدين ):مفاتيح الغيب(الرازي الفخر تفسري  .٢٣

 هـ ١٤٢٠ - ٣ط بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : النارش) هـ٦٠٦: ت(الرازي 

أمحد بن أيب بكر بن فرح  أبو عبد اهللا حممد بن ):اجلامع ألحكام القرآن( تفسري القرطبي  .٢٤

 دار : النارش- أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش : حتقيق- ) هـ٦٧١ :ت(األنصاري القرطبي 

  م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤ عام ٢ ط - القاهرة-الكتب املرصية

: ت( يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطبي :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .٢٥

 طبعة عام ، وزارة األوقاف املغربية: حممد البكري النارش–العلوي  مصطفى :حتقيق) هـ٤٦٣

 .هـ١٣٨٧
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  جالل الدين عبد : )نواهد األبكار وشواهد األفكار(حاشية السيوطي عىل تفسري البيضاوي   .٢٦

عام – مكة املكرمة – جامعة أم القرى :النارش)  هـ٩١١ :ت(الرمحن بن أيب بكر السيوطي 

 م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٤

عيل حممد : املحقق )هـ٤٥٠: ت(املاوردي  عيل بن حممد : كبري يف فقه الشافعياحلاوي ال .٢٧

-  هـ ١٤١٩  األوىل: الطبعة، دار الكتب العلمية، بريوت: النارش ، عادل أمحد-معوض 

  م١٩٩٩

 سعيد :حتقيق) هـ٤٠٣ :ت( عبد الرمحن بن حممد أبو زرعة ابن زنجلة :حجة القراءات .٢٨

 األفغاين  

بدر : املحقق )هـ٣٧٧: ت(الفاريس  احلسن بن أمحد  أبو عيل :ات السبعاحلجة يف القراء .٢٩

  م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ ، عام٢ ط بريوت- دمشق–دار املأمون : الدين قهوجي النارش

 الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة: النارش،عبد العزيز القارئ.  د:حديث األحرف السبعة .٣٠

  م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣

شهاب الدين أمحد بن يوسف  املعروف بالسمني :املكنونالدر املصون يف علوم الكتاب  .٣١

 دار القلم، دمشق: النارش ،الدكتور أمحد حممد اخلراط: املحقق )هـ٧٥٦: ت(احللبي 

 )هـ١٢٥٢: ت(ابن عابدين، حممد أمني بن الدمشقي احلنفي  :د املحتار عىل الدر املختارر .٣٢

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة ،بريوت-دار الفكر: النارش

: املحقق )هـ٣٢٤: ت(محد بن موسى أبو بكر بن جماهد البغدادي  أ:السبعة يف القراءات .٣٣

 هـ١٤٠٠الثانية، : الطبعة ، مرص–دار املعارف : النارش شوقي ضيف

 مكتبة :النارش) هـ١٤٢٠ت ( حممد نارص الدين األلباين :سلسلة األحاديث الصحيحة .٣٤

 املعارف

 حممد حميي :املحقق) هـ٣٧٥ت( بن األشعث السجستاين  أبو داود سليامن:سنن أيب داود .٣٥

  املكتبة العرصية بريوت :الدين النارش

ْ حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، :سنن الرتمذي .٣٦  .أمحد شاكر: حتقيق وتعليق) هـ٢٧٩ت (َ

 عبد املعطي أمني :املحقق)  هـ٤٥٨ت( أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي :السنن الصغري .٣٧

 .هـ١٤١٠ باكستان ط أوىل عام – جامعة الدراسات اإلسالمية :قلعجي النارش

حممد :  املحقق-) هـ٤٥٨: ت( أبو بكر البيهقي ، أمحد بن احلسني:السنن الكربى للبيهقي .٣٨

  م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ الثالثة، الطبعة –دار الكتب العلمية، بريوت :  النارش-عبد القادر عطا 

جمدي حممد .  د:حتقيق) هـ٨٥٧ت (حممد النويري  أبو القاسم حممد بن :رشح طيبة النرش .٣٩



       

   ٩١٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 
 شبهات السابقني حول األحرف السبعة والقراءات

 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ بريوت ط أوىل عام ، دار الكتب العلمية: النارش،رسور

 شعيب :حتقيق) هـ٣٢١ت ( أبو جعفر أمحد بن احلسني الطحاوي :رشح مشكل اآلثار .٤٠

 م١٩٩٤هـ ١٤١٥ مؤسسة الرسالة  الطبعة األوىل عام :األرناؤوط النارش

عبد العيل عبد .  د:حتقيق) هـ٤٥٨ت(أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي  :شعب اإليامن  .٤١

 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ الطبعة األوىل عام ، الرياض– مكتبة الرشد : النارش،احلميد

 شعيب األرناؤوط :حتقيق) هـ٣٥٤ت( حممد بن حبان أبو حاتم البستي:صحيح ابن حبان .٤٢

 .م٩٩٣هـ ا١٤١٤ الطبعة الثانية ، بريوت- مؤسسة الرسالة :النارش

 برنامج منظومة التحقيقات :النارش) هـ١٤٢٠( حممد نارص الدين األلباين :صحيح أيب داود .٤٣

 احلديثية 

 طبعة عام ، دار طوق النجاة)هـ٢٥٦ت ( حممد بن إسامعيل البخاري :صحيح البخاري   .٤٤

 .هـ١٤٢٢

ي، دار حممد فؤاد عبد الباق: حتقيق) هـ٢٦١ت ( مسلم بن احلجاج القشريي: صحيح مسلم .٤٥

 .إحياء الرتاث

 ، املكتبة اإلمدادية: النارش، عبد الغفور السنديعبد القيوم.  د: صفحات يف علوم القراءات .٤٦

   .هـ١٤١٥الطبعة األوىل عام 

 أمحد :حتقيق) هـ١١١٨( أبو احلسن عيل بن حممد الصفاقيس :غيث النفع يف القراءات السبع .٤٧

 هـ  ١٤٢٥ الطبعة األوىل عام ، بريوت–ة  دار الكتب العلمي:حممود عبد السميع النارش

) هـ٦٤٣ت( أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن املعروف بابن الصالح :فتاوى ابن الصالح .٤٨

 ١ عامل الكتب ت بريوت ط– مكتبة العلوم واحلكم : النارش،موفق عبداهللا.  د:حتقيق

  هـ١٤٠٧عام

مروان العطية : حتقيق) هـ٢٢٤: ت(ّ القاسم بن سالم البغدادي:فضائل القرآن أليب عبيد .٤٩

 م١٩٩٥- هـ ١٤١٥- ١ دمشق  ط-دار ابن كثري -وآخرين 

 – القاهرة – دار السالم :شعبان حممد إسامعيل النارش.  د:القراءات أحكامها ومصدرها .٥٠

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ عام الثالثة الطبعة

 ر، دمشقلفكا دار : النارش،حممود أمحد الصغري.  د:القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي .٥١

 .هـ١٤١٩ :الطبعة األوىل

دار املجمع العلمي، جدة، : عبداهلادي الفضيل، النارش.  د: القراءات القرآنية تاريخ وتعريف .٥٢

 ).هـ١٣٩٩ ( طبعة عام
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 جملة البحوث :حممد عيل حسن عبداهللا  نرش. القراءات القرآنية وموقف املفرسين منها د .٥٣

ارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة إلد

 .الرياض –

 عالء الدين عيل بن حسام الدين الشهري باملتقي اهلندي -كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال  .٥٤

 الطبعة -مؤسسة الرسالة :  النارش- صفوة السقا - بكري حياين :  املحقق-) هـ٩٧٥: ت(

 م١٩٨١/هـ١٤٠١اخلامسة، 

 الطبعة الرابعة ، دار العلم للماليني: النارش،صبحي الصالح. د :م القرآنمباحث يف علو .٥٥

 م٢٠٠٠ عام ،والعرشون

جملة البحوث اإلسالمية التابعة للرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة  .٥٦

 . اململكة العربية السعودية-واإلرشاد

 أبو الفتح عثامن بن جني املوصيل :نهااملحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح ع .٥٧

:  الطبعة-املجلس األعىل للشئون اإلسالمية -وزارة األوقاف: النارش) هـ٣٩٢: ت(

  م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

 مرص – الرمحانية املطبعة –) هـ٣٧٠ت (خالويه بن أمحد بن احلسني :خمترص شواذ القراءات .٥٨

  .م١٩٣٤ عام طبعة –

 :النارش) هـ١٤٠٣ت(ُحممد بن حممد بن سويلم أبو شهبة  .   د:املدخل لدراسة القرآن الكريم .٥٩

 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية عام ، القاهرة–مكتبة السنة 

 شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل :املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز .٦٠

هـ ١٣٩٥ عام  بريوت– دار صادر : طيار قوالج النارش: حتقيق،املقديس املعروف بأيب شامة

    .م١٩٧٥

 - ) هـ٤٠٥: ت( أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا  النيسابوري :املستدرك عىل الصحيحني .٦١

 األوىل،: الطبعة - بريوت –دار الكتب العلمية :  النارش-مصطفى عبد القادر عطا : حتقيق

 م١٩٩٠ – هـ١٤١١

 حسني سليم :حتقيق) هـ٣٠٧: ت(  أبو يعىل أمحد بن عيل التميمي املوصيل: مسند أيب يعىل .٦٢

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ الطبعة األوىل ، دمشق– دار املأمون : النارش،أسد

: حتقيق) هـ٢٤١: ت(أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين: مسند أمحد بن حنبل  .٦٣

  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األوىل .  مؤسسة الرسالة ط،شعيب األرناؤوط



       

   ٩٢١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 
 شبهات السابقني حول األحرف السبعة والقراءات

أيمن عيل أبو : املحقق) هـ٣٠٧: املتوىف(ُّبن هارون الروياين أبو بكر حممد : مسند الروياين  .٦٤

  ١٤١٦ األوىل،: الطبعة - القاهرة –مؤسسة قرطبة :  النارش- يامين 

حبيب الرمحن : املحقق)هـ٢١١: ت( عبد الرزاق بن مهام الصنعاين :مصنف عبد الرزاق .٦٥

 .هـ١٤٠٣ - ٢ط- بريوت –املكتب اإلسالمي -األعظمي 

/ أمحد يوسف النجايت : املحقق) هـ٢٠٧: ت(بو زكريا حييى بن زياد  الفراء  أ:معاين القرآن .٦٦

  ١ ط،دار املرصية للتأليف والرتمجة: عبد الفتاح إسامعيل الشلبي، النارش/ حممد عيل النجار 

 - ) هـ٣١١: ت( أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن الرسي بن سهل  :معاين القرآن وإعرابه  .٦٧

  م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األوىل الطبعة - ريوتب –عامل الكتب : النارش

محدي السلفي :  املحقق-) هـ٣٦٠: ت( سليامن بن أمحد أبو القاسم الطرباين :املعجم الكبري .٦٨

  الثانية: الطبعة - القاهرة –مكتبة ابن تيمية : النارش -

بة التوفيقية املكت :نرش – )م١٩٥٢-هـ١٣٧١ت( حممد بن زاهد الكوثري :مقاالت الكوثري .٦٩

 .الطبع سنة من خالية طبعة – القاهرة –

 )هـ١٣٦٧: ت(ُّحممد عبد العظيم الزرقاين  :مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقانـي .٧٠

 .الثالثة: الطبعة ،مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه: النارش

شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن  :منجد املقرئني ومرشد الطالبني .٧١

   م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠األوىل  الطبعة ،دار الكتب العلمية: النارش )هـ٨٣٣: ت(يوسف 

 :ت( شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف :النرش يف القراءات العرش .٧٢

 املطبعة التجارية الكربى : النارش )  هـ١٣٨٠ ت( عيل حممد الضباع :املحقق) هـ٨٣٣

 ]تصوير دار الكتب العلمية[

شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف  : البن اجلزري، طيبة النرشنظم .٧٣

 الطبعة األوىل عام ، جدة– دار اهلدى : النارش، حممد متيم الزغبي: حتقيق)هـ٨٣٣: ت(

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤

 أبو العباس أمحد بن حممد ابن خلكان الربمكي اإلربيل :فيات األعيان وأنباء أبناء الزمانو .٧٤

 .م١٩٩٤ طبعة عام  بريوت–دار صادر : النارش إحسان عباس: املحقق )هـ٦٨١: ت(


