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تهتم هذه الدراسة بموضوع مهم متعلق بالقرآن الكريم وعلومه، أال   دراسة موضوعية  ألحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف ملخص  البحث:
وهو دراسة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف.وتهدف الى تتبع وجمع األحاديث واآلثار الواردة في بيان وتوضيح هذا األحاديث الشريفة  

ما المراد من سبعة أحرف،هل هو ريم ومن هذه األسئلة  لكي يتمكن من خالله الكشف عن اسئلة كثيرة تدور في أذهان كل قاريء للقران الك
وكيف التطبيق بين سبعة أحرف وسبع قراءات؟ وهل بإمكان مسلمين   سبع قراءات أو سبع طرق، أو سبع لهجات، أو سبعة حروف، أم ماذا؟

 واألسرار وراء نزول القرآن على سبعة أحرف.  العجم التلفظ بكلمات القرآن كما يالئم مع قدراتهم النطقية . كما تهدف الدراسة الى بيان الحكم
Research summary:  

An objective study of the hadiths of the revelation of the Qur’an on seven letters This study is concerned 

with an important topic related to the Noble Qur’an and its sciences, which is the study of the hadith of the 

revelation of the Qur’an in seven letters. It aims to trace and collect the hadiths and effects contained in a 

statement and clarify this noble hadiths so that through it it can reveal many questions that revolve in the 

minds of every reader of the Holy Qur’an and among these questions is what is meant by seven letters, is it 

seven readings or seven ways, or seven dialects, or Seven letters, or what? How is the application between 

seven letters and seven readings? Can non-Persian Muslims pronounce the words of the Qur’an as it suits 

their articulation abilities? The study also aims to explain the ruling and the secrets behind the revelation of  

 املقدمة.
وَصْحِبِه وَسلََّم وبعد لم يسجل التاريخ ألمة من األمم ِفى العناية   الحمد هلل ربِِّ العالمين وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى َءاِلهِ 

ه به صلة من  بكتابها تعليًما وحفًظا مثل ما سجل لهذه األمة االسالمية من العناية البالغة بالقرآن الكريم حفًظا وتحفيًظا ودراسة وتدوينا لكل مال
ْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه  قرب أو ُبعد مَدى القرون من فجر اإلسالم إلى اليوم وإلى   ما شاء هللا وقد َصَدَق هللُا َوْعَدُه ِفى حفظه حيث قال ]ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

ْرَناُه ِبِلَساِنَك ِلُتبَ  َر ِبِه اْلُمتَِّقيَن َلَحاِفُظوَن[. وقد يسر هللا قراءة القرآن وفهم آياته أحسن تيسير فقال في محكم التنزيل]َفِإنََّما َيسَّ ا [  شِّ َوُتْنِذَر ِبِه َقْوًما ُلدًّ
ْرَناُه ِبِلَساِنَك َلَعلَُّهْم َيَتَذكَُّروَن [ ]الدخان:  97]مريم:  ِكٍر { ]القمر: 58[وقال ]َفِإنََّما َيسَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ وكان النِبىُّ [ 17[وقال ]َوَلَقْد َيسَّ

تمام بتحفيظ كل ما نزل من القرءان إثر نزوله يحض الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين على تعلم القرآن  صلى هللا عليه وسلم ِفى غاية االه
لناس  وتعليمه قائاًل لهم )خيركم من تعلم القرءان وعلمه( وما ورد ِفى هذا الصدد من األحاديث الصحيحة ُيَعدُّ بالعشرات.الشك أن كثيرا من ا

بالقراءات المشهورة على الوجه الصحيح،ولكن الشيء الذي يعيق كثيرا من القراء من تعلم القراءات العجمة   يقرؤون القرآن، ويحبون أن يقرأوا 
هل هذه القراءات   التي تسبب في عدم امكان التلفظ بالكلمات العربية على الوجه الصحيح،  لذا يبقى في أذهان كثير من القراء إشكال؛ وهو

وكذلك يبقى في أذهان طلبة العلم الذين لهم إلمام بالحديث، أن تواتر أحاديث قول   شرة أم أكثر من ذلك؟هل القراءات سبعة أم ع  من القرآن؟
النبي صلى هللا عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، ما المراد من سبعة أحرف،هل هو سبع قراءات أو سبع طرق، أو سبع لهجات، أو 

  عة أحرف وسبع قراءات؟وكيف التطبيق بين سب سبعة حروف، أم ماذا؟
ال شك أن القرآن الكريم له اهتمام كبير في حياة المسلمين دراسة وفهما وقراءة، وهذا االهتمام يخص كل مسلم    مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ربية متفاوتة ،  على هذا وجه االرض، وكل مجموعة من المسلمين لهم لغتهم ولهجتهم الخاصة،بحيث أن حدود استطاعتهم للتلفظ بالكلمات الع
وبما أن فهم حديث نزول القرآن على سبعة أحرف أنتج اشكالية لدى معظم المسلمين العجم، وكل أهل لغة يريد أن يفهم هل هذا الحديث وسع 

ويتفرع عن    لهم المجال لقراءة القرآن في حدود استطاتهم النطقية أم البد من التلفظ بكلمات القران كما يقرؤه عربي قرشي.وهذا سؤال رئيسي
 هذا السؤال أسئلة أخرى منها:

 ما معنى هذا الحديث وما يقصد به؟
 ما الفرق بين األحرف السبعة والقراءات السبعة؟
 ما الحكمة من نزول القران على سبعة أحرف؟ 

 هل األحرف السبعة باقية في التنزيل؟
  مدى اشتمال المصاحف العثمانية على جميع األحرف السبعة؟

 رآن سبع مرات على النبي صلى هللا عليه وسلم؟ وهل نزل الق
 وغير ذلك من األسئلة المتعلقة بهذا الحديث الفهم والتطبيق. 

 تكمن أهمية البحث من حيث عالقته بالقرآن الكريم قراءة وفهما وتطبيقا، والشك أن شرف كل علم بمعلومه. أهمية البحث:
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 أهداف الدراسة: 
 أو الراجحة لألسئلة اآلنفة الذكر. السعي للوصول الى االجابة الصحيحة •
 المسائل المتعلقة باألحرف السبعة.  أغلبجمع ولو باختصار  •

 األحاديث واآلثار الصحيحة المتعلقة باألحرف السبعة. حدود الدراسة:
 نزول القرآن ،األحرف، السبعة.  مصطلحات الدراسة:

 فقد قسمت بحثي على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة وقائمة للمصادر المراجع المعتمدة في البحث، والمباحث على النحو التالي:   خطة البحث:
 المبحث األول:التعريف بمفردات العنوان وتوضيح بعض المسائل المتعلقة بالعنوان

 المبحث الثاني:آراء العلماء في بيان المقصود باألحرف السبعة
 الث:في بيان بعض المسائل المتعلقة باألحرف السبعةالمبحث الث
 التعريف مبفردات العنوان وتوضيح بعض املسائل املتعلقة بالعنوان املبحث األول

     املطلب األول: التعريف مبفردات العنوان
الحرف من حروف الهجاء معروف ( و قال ابن منظور : "  1الحرف عند النحاة : " ما جاء لمعنى ال باسم وال فعل) تعريف األحرف لغة :  

قرأ  واحد حروف التهجي ، والحرف األداة التي تسمى الرابطة ألنها تربط االسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوهما . قال األزهري : وكل كلمة ت
  2لقراءة التي تقرأ على أوجه على الوجوه من القرآن تسمى حرفا تقول هذا في حرف ابن مسعود أي : في قراءة ابن مسعود ابن سيده والحرف : ا

.ومما سبق يتضح لنا أن الحرف عند معجميين العرب ومنهم الخليل واألزهري وابن فارس وغيرهم يأتي على معان معينة   3أراد بالحرف اللغة 
، فحرف الجبل جانبه وحرف السيف حده وحرف السفينة جانب شقها.وقوله تعالى:  4، فاتفقوا أن المعنى له هو الطرف والجانب والحد والشفير

َ َعَلى َحْرٍف ] .وكذلك الحرف يطلق على اللغات     6أي على وجه واحد وقوله تعالى: ]يحرفون الكلم عن مواضعه[ 5[َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد َّللاَّ
  يقرأ على حرف ابن مسعود. أي على قراءة ابن مسعود.كقولهم: هو  ، ويطلق على القراءة من القراءات

  7جاء في معجم مقاييس اللغة : السين والباء والعين أصالن مطردان صحيحان : أحدهما في العدد ، واآلخر شيء من الوحوش   السبعة لغة :  
. وعلى هذا فإطالق السبعة قد يكون على العدد ، أو  8ية. وقال الزرقاني : المراد بها حقيقتها وهي العدد المعروف في اآلحاد بين السنة والثمان

 على الوحوش وليست هي المقصودة هنا ، وبعد أن استعرضنا معنى األحرف والسبعة كلفظين مفردين ، نأتي اآلن لبيان معناهما مركبين : 
 .9القرآن الكريم  أنها سبعة أوجه فصيحة من اللغات أوالقراءات أنزل عليها تعريف األحرف السبعة  اصطالحا:

ومعنى: قرأ فالن باألحرف السبعة: فمعناه أن قراءة كل إمام تسمى حرفا، كما يقال: قرأ بحرف نافع، وبحرف أبي وبحرف ابن مسعود. وكذلك  
 .10قراءة كل إمام تسمى حرفا، فهي أكثر من سبعمائة حرف لو عددنا األئمة، الذين نقلت عنهم القراءة من الصحابة فمن بعدهم 

 وهذا ما أذكره في المطالب القادمة قد اختلف العلماء في حقيقة األحرف السبعة.
 املطلب الثاني: النصوص الواردة يف األحرف السبعة

كريم  لم يذكر في القرآن الكريم  صراحة ما يدل على وجود األحرف السبعة في سوره وآياته وكلماته ، وذكر كلمة )حرف( مرة واحدة في القرآن ال
للذين يحرفون كالم هللا ،وذكر مرة واحدة كلمة   12وذكر أربع مرات كلمة )يحرفون(   11[ ومن الناس من يعبد هللا على حرف  ] في سورة  :  

ذلك:  13)متحرفا( ومن  أحرف،  سبعة  على  القرآن  نزول  بأحاديث  تواترت  فقد  نَّة  السٌّ نصوص  أما  واالنسحاب  القتال   في 
، فلم أزل أستزيده  أنه قال: "قال رسول هللا, صلى هللا عليه وسلم: )أقرأني جبريل على حرف فراجعته  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس    -1

 .14ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف(
كان عند أضاة بني غفار، قال: فأتاه جبريل فقال: إن هللا    -صلى هللا عليه وسلم -: ) أن النبي  -رضي هللا عنه  -وعن ُأَبيِّ بن كعب  -2 

ي ال تطيق ذلك" ، ثم أتاه الثانية فقال: إن هللا يأمرك أن يأمرك أن ُتقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال:  أسال هللا معافاته ومغفرته، وإن أمت
فقال: أسأل هللا معافاته ومغفرته، وإن أمتي ال تطيق ذلك  ، ثم جاءه الثالثة فقال: إن هللا يأمرك أن ُتقرئ   - ُتقرئ أمتك القرآن على حرفين  

متي ال تطيق ذلك  ، ثم جاءه الرابعة فقال: إن هللا يأمرك أن ُتقرئ  أمتك القرآن على ثالثة أحرف، فقال:  أسأل هللا معافاته ومغفرته ، وإن أ
 .15أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا(
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  - صلى هللا عليه وسلم -قال: )سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول هللا    -رضي هللا عنه -وعن عمر بن الخطاب    -3 
فكدت أساوره في الصالة، فانتظرته حتى   - صلى هللا عليه وسلم -اءته، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم ُيقرئنيها رسول هللا  فاستمعت لقر 

صلى  - قلت له: كذبت، فوهللا إن رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم-سلَّم، ثم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول هللا 
أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها، فانطلقت أقوده إلى رسول هللا، فقلت: يا رسول هللا. إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان   -ليه وسلم هللا ع

القراءة   هذهعلى حروف لم ُتقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان, فقال رسول هللا, صلى هللا عليه وسلم: أَ ْرِسله يا عمر, اقرأ يا هشام  , فقرأ  
قرأت القراءة التي سمعته يقرؤها، فقال رسول هللا, صلى هللا عليه وسلم:  هكذا ُأْنِزلت  ، ثم قال رسول هللا, صلى هللا عليه وسلم: اقرأ يا عمر، ف

, صلى هللا عليه وسلم:  فقال رسول هللا, صلى هللا عليه وسلم: هكذا ُأْنِزلت ، ثم قال رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم - التي أقرأني رسول هللا  
منها(  ر  تيسَّ ما  فاقرءوا  أحرف،  سبعة  على  ُأْنزل  القرآن  هذا   .16إن 

  اْلُقْرآنَ   َهَذا  )ِإنَّ : قال   هللا  رسول  أن  آخره  في  حديث  سياق  في  عنه  هللا  رضي  العاص  بن  عمرو  عن  (  المسند)  في  أحمد  أخرجه  ما  هـ(   -4    
 .اْلُكْفِر(  آَيةُ  َأوْ  ُكْفر   ِفيهِ  اْلِمَراءَ  َفِإنَّ  ِفيهِ  َتَماَرْوا  َوالَ  َأَصْبُتمْ  َفَقدْ  َقَرْأُتمْ   َذِلكَ  ىَّ َفأَ  َأْحُرفٍ  َسْبَعةِ  َعَلى  ُأْنِزلَ 

رَ  َما َفاْقَرُءوا  َأْحُرفٍ  َسْبَعةِ  َعَلى  ُأْنِزلَ  اْلُقْرآنَ   َهَذا )ِإنَّ  الصحيحين: في الخطاب بن عمر حديث وفي  -5  ِمْنُه(  َتَيسَّ
يِّينَ   ُأمَّةٍ   ِإَلى  ُبِعْثتُ   )..ِإنِّى  الترمذي:  عند  رضي هللا عنه  كعب   بن  أبي  حديث  وفي  -6 ْيخُ   اْلَعُجوزُ   ِمْنُهمُ   ُأمِِّ   َوالرَُّجلُ   َواْلَجاِرَيةُ   َواْلُغاَلمُ   اْلَكِبيرُ   َوالشَّ

 َقطُّ..(. ِكَتاًبا َيْقَرأْ  َلمْ   الَِّذى
 َأَصْبُتْم(  َفَقدْ  َقَرْأُتمْ  َذِلكَ  َفَأىَّ  َأْحُرفٍ  َسْبَعةِ  َعَلى  ُأْنِزلَ  اْلُقْرآنَ  َهَذا  ِإنَّ ) : رضي هللا عنه العاص بن عمرو حديث وفي  -7

، وقد  18، وذكر السيوطي أنها رويت عن واحد وعشرين صحابيًّا17واألحاديث في ذلك مستفيضة استقرأ معظمها ابن جرير في مقدمة تفسيره 
  نزول  على  الداللة   في   أوردناها  التي  الروايات  في  والمتأمل.19واتر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف نصَّ أبو عبيد القاسم بن سالم على ت

 نفس  في  يمثل   ما  وهو–  الروايات  هذه  بين  الجامع  أن  يالحظ  الباب  هذا  في  وردت  التي  الروايات  من  وغيرها  أحرف  سبعة  على  الكريم  القرآن
 لهجاتها،   اختالف مع بيسر وحفظه القرآن  قراءة تستطيع  حتى أمرها أول في األمة على لتيسيرا هو -أحرف  سبعة على للنزول التعليل الوقت

 ذلك.  في بينها  ما وتفاوت
 داللة منطوق هذه األحاديث: 

 أن جبريل عليه السالم قرأ على رسول هللا القرآن على سبعة أحرف ، ولم يذكر كيفية هذه القراءة. رضي هللا عنهدل حديث ابن عباس 
أن النبي صلى هللا عليه وسلم طلب من جبريل أن أمته ال يطيقون قراءة القرآن على حرف.ودل أيضا    رضي هللا عنه  ودل حديث أبي بن كعب

 دل أيضا أن قراءة القرآن على أية وجه من األحرف السبعة صواب وصحيح. أن هذا الطلب ألمته عموما وليس للعرب وحدهم.و 
أن الصحابة سمعوا من النبي صلى هللا عليه وسلم قراءة القرآن على أوجه مختلفة، وشك بعضهم   رضي هللا عنه  ودل حديث عمر بن الخطاب

 وسلم وهو يحسم هذا الخالف بأن قراءة كلهم كانت صحيحة.  في قراءة بعض حتى بهم الخالف الى رد التنازع الى رسول هللا صلى هللا عليه 
أن المراء والجدال على األحرف السبعة وتخطئة بعضهم البعض من األمور المنهية في الشرع    رضي هللا عنه ودل حديث عمر بن الخاص  

 ألن كل هذه القراءاة كانت صحيحة. 
 األيسر من أوجه القراءة من بين هذه األوجه السبعة. ودل حديث عمر بن الخطاب الثاني أنه يجوز للمسلم أن يختار

ظ  ودل حديث أبي بن كعب عند الترمذي على عدم التشدد واإلنكار على من يقرأ القرآن بلهجته ولغته الخاص بحيث ال يطيق التلفظ به كما يتلف
 به القرشي ، ويرشدنا الى التساهل في هذا األمر. 

 األحرف السبعة والقراءات السبعةاملطلب الثالث: الفرق بني 
القاريء في أول وهلة يسمع كال المصطلحين فإنه يتبادر الى ذهنه أنهما وجهان لحقيقة واحدة وفي معنى واحد.وفي هذا المطلب   بما أن 

 أوجه التشابه بينهما سأستعرض أنهما مسألتان مختلفتان وذلك من خالل عرض أهم الفروق بين األحرف السبعة والقراءات السبع ، ثم أعرض   
 أوجه االختالف بين األحرف السبعة والقراءات السبع  

ولعل أهم الفروق التي تجعل التمايز بينهما قائما ما    المتأمل في األحرف السبعة والقراءات السبع يجد أن ثمة فروق بينهما من عدة نواحي ،
األحرف السبعة هي أوجه التغاير التي وقع فيها االختالف ، بينما القراءات فهي اختالف النطق بالقراءة فيما يذهب    من حيث التعريف :يأتي :
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الناقلة ، وعلى هذا فلكل من األ حرف السبعة والقراءات السبعة مساران مختلفان من حيث  إليه إمام من أئمة القراءة مخالفة به غيره بعزو 
 التعريف . 

األحرف السبعة شاملة للقراءات السبع ، وللقراءات العشر ، بمعنى أنها أعم من القراءات ، والقراءات أخص منها ، فهي    من حيث الشمول : 
األحرف فهي شاملة لما كتبه عثمان في جمعه ولما   مقتصرة على ما ورد في المصحف الذي جمعه عثمان فقط دون غيره مما أحرق بينما

 أحرق أيضا . 
الذي يجري عليه العمل هو القراءات سواء السبعة منها أو العشرة المتواترة ، بينما األحرف السبعة ما تضمنتها القراءات ليس حيث العمل :

 لسبعة . السبعة فحسب بل العشرة المتواترة ، وهي ما تضمنها أوجه دلت عليها األحرف ا
األحرف السبعة كما نص عليها الحديث هي أحرف سبعة وال يجوز لنا أن نقول أنها أحرف ثمانية أو عشرة ألن سبيلها من حيث العدد :  

 غير   التوقيف بينما القراءات فيجوز لنا القول بأنها سبعة و بأنها ستة أو ثمانية ، أو عشرة ، وأما ما شاع على أفهام الناس أنها سبعة فهو
 ، وإال فالقراءات يصح كونها أربعة أو خمسة أو ثالثة .   20صحيح وربما اتبع الناس ما فعله ابن مجاهد ألنه أول من سبع السبعة

أول من سبع السبعة األحرف هو النبي صلى هللا عليه وسلم كما ثبت ذلك في األحاديث الصحيحة المتواترة ، من حيث أول من سبعها :  
بع فإن أول من سبعها هو ابن مجاهد رحمه هللا في " السبعة " وهو اجتهاد من ابن مجاهد وال يفيد القطع ، أما األحرف بينما القراءات الس

 السبعة فهي قطعية ألن مصدرها التوقيف من صلى هللا عليه وسلم .  
الى ، بينما القراءات سبيلها التواتر ألنها تروى  األحرف السبعة سبيلها التوقيف ألن مصدرها الوحي وأنها من هللا تبارك وتعمن حيث التوقيف :  

 بالتواتر ، ومنها ما هو غير متواتر فما كان منها متواتر فسبيله التوقيف وما كان منه غير متواتر فسبيله الرد . 
بينما القراءات   األحرف السبعة ليس لها شروط معينة يمكننا من خاللها الحكم أن هذا الحرف صحيح أو غير صحيح ،من حيث الشروط :  

 . موافقة الرسم العثماني ولو احتماال ، وموافقة العربية ولو وجه منها ، وصحة السند فلها شروط معينة وهي :  
األحرف السبعة وحي من هللا تبارك وتعالى ، أنزل هللا القرآن عليها ، كما وردت بذلك األحاديث ، بينما القراءات فالبعض من حيث التواتر :

 متواتر كما هو الحال في األربع القراءات الشاذة ، أما القراءات السبعة فهي متواترة   منها غير
 األحرف السبعة القرآن الكريم أو هي مضمون القرآن الكريم ، بينما القراءات فهي طرق النطق بالقرآن الكريم .   من حيث المضمون : 

ها ارتبطت بنزول القرآن وتنزله عبر فترة نزول الوحي المقسمة على ثالث وعشرين  األحرف السبعة متقدمة زمنية ألن  من حيث التقدم الزمني :
بد  سنة ، بينما القراءات فهي متأخرة زمنية إذ ارتبطت بجمع عنه ، ونشوء المدارس القرآنية كمدرسة عبد هللا بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وع

 أول من ألف في القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سالم في القرن الثالث الهجري .  هللا وكذلك ارتبطت بمرحلة التدوين للعلوم ، وكما نعلم أن
 أوجه التوافق بين األحرف السبعة والقراءات السبع . 

 ذكر العلماء عدة أوجه التي يتوافق فيها األحرف السبعة مع القراءات السبع  ومن هذه األوجه:   
وقيف ألن مصدرها الوحي اإللهي بواسطة جبريل ، والقراءات المتواترة كذلك سبيلها التوقيف  فاألحرف السبعة سبيلها الت  من حيث التوقيف :

 ألن مصدرها النقل عن الوحي النبوي .
كال من األحرف السبعة والقراءات السبع له تعلق بكالم هللا عز وجل ، وله صلة مباشرة باللفظة القرآنية وإن كانت األحرف  من حيث التعلق :  

 ي عين المصحف ، والقراءات هي طرق النطق به.السبعة ه
القرآن كله متعبد بتالوته بل بالحرف الواحد منه ، سواء إذا قلنا بتضمنه لألحرف السبعة أو إذا طبقنا ما فيه من القراءات  من حيث التعبد به :  

 والروايات والوجوه واالختيارات ، فاألمر سيان فهو متعبد بتالوته . 
 كال من األحرف السبعة والقراءات له حكمة هي التيسير والتخفيف ، رفع المشقة والحرج عن الناس.  نهما : من حيث الحكمة م

ال خالف في أن القراءات المتواترة بمجموعها قد شملها الرسم العثماني ، ولكن الخالف في األحرف  من حيث اشتمال الرسم العثماني عليهما :  
العثماني أم ال فعلى قول الجمهور أن المصاحف العثمانية قد تضمنت األحرف السبعة تتفق القراءات واألحرف السبعة  السبعة هل شملها الرسم  

 على اشتمال المصاحف العثمانية لهما .
 املبحث الثاني آراء العلماء يف بيان املقصود باألحرف السبعة
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اختلف علماء االسالم في شرح وبيان المقصود من األحرف السبعة على أقوال كثيرة ، وسبب هذا االختالف يرجع الى عدم ورود نصوص      
 صحيحة من األحاديث في بيان المراد منها ، وسأذكر أهم هذه اآلراء في ستة مطالب وأفرد كل مطلب برأي خاص. 

 عة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد أن المراد باألحرف السبالمطلب األول:
فهي أوجه سبعة من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة، وعبد هللا بن وهب، وابن جرير الطبري، والطحاوي،     

ل، َأْسِرع، َقْصِدي، َنْحِوي(؛ فهذه ألفاظ سبعة مختلفة،  . ومن هذه األلفاظ: )َهُلمَّ، َأْقِبْل، َتَعا21ونسب ابن عبد البر هذا الرأي ألكثر العلماء َل، َعجِِّ
معناها واحد وهو طلب اإلقبال، والمقصود أن منتهى ما وصل إليه عدد األلفاظ المعبِّرة عن معنى واحد هو سبعة، وليس المقصود أن كل  

 هذا الرأى ألكثر العلماء..ونسب ابن عبد البر  22معنى في القرآن عبِّر عنه بسبعة ألفاظ من سبع لغات
سبع    املطلب الثاني:إن املراد باألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معنى أنه يف مجلته ال خيرج يف كلماته عن

وقالوا أن أكثره بلغة قريش، ومنه ما هو بلغة هذيل، أو ثقيف، أو هوازن، أو كنانة، أو تميم، أو اليمن، فهو يشتمل .لغات هي أفصح لغاتهم
فى مجموعه على اللِّغات السبع.وهذا الرأى يختلف عن سابقه، ألنه يعنى أن األحرف السبعة إنما هى أحرف سبعة متفرقة فى سور القرآن، ال 

ومن    23وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي، وثعلب، وابن عطية، والزهري واحدة مع اتفاق المعانى.  أنها لغات مختلفة فى كلمة
عليه   معًا في كلمة ]َتْسَتِطع[ و]َتْسِطع[. وذلك في قوله تعالى حكايًة عن موسى  24  أمثلة ذلك: ذكر القرآن لغتين )لغة قريش ولغة هوازن(

َلْيِه َصْبرًا[ َتْسَتِطع ُأَنبُِّئَك ِبَتْأِويِل َما َلمْ ]سَ  مع العبد الصالح: السالم َلْيِه َصْبرا[   َتْسِطع ]َذِلَك َتْأِويُل َما َلمْ  . ثم قال في آخر القصة:78الكهف:     عَّ عَّ
 .  82الكهف: 

 السبعة:ذكر بعضهم أن املراد باألحرف السبعة أنواع سبعة، والقائلون بهذا اختلفوا فى تعيني  :ثالث املطلب ال
قال فريق من العلماء أن المراد باألحرف السبعة أوجه سبعة: من األمر، والنهي، والوعد، والوعيد، والجدل، والقصص، والمثل. أو من:     

واحتجوا بحديث يرويه سلمة بن أبى سلمة عن ابن مسعود  عن النبى صلِّى  األمر، والنهي، والحالل، والحرام، والُمْحكم، والمتشابه، واألمثال.
هللا عليه وسلم: )كان الكتاب األوال أنزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحالل  

أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه،   وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلِّوا حالله، وحرِّموا حرامه، وافعلوا ما
قال: )بلغنى أن النبى صلِّى هللا عليه وسلم قال:    26.وروى ابن جرير عن أبى قالبة    25  وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به، كلِّ من عند ربنا(

.وقال فريق آخر: إن المراد بالسبعة األحرف معانى كتاب 27  صص ومثل()أنزل القرآن على سبعة أحرف: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وق
أن أبيِّا رضى هللا عنه     29. وذكره القاضى أبو بكر بن الطيب   28  هللا تعالى: وهى: أمر، ونهى، ووعد، ووعيد، وقصص، ومجادلة، وأمثال(
، إنى أقرئت القرآن   على حرف أو حرفين، ثم زادني الملك، حتى بلغ سبعة أحرف، ليس  روى عن النبى صلِّى هللا عليه وسلم أنه قال: )يا أبىِّ

.ومن ذلك القبيل 30 منها إالِّ شاف كاف، إن قلت: غفور رحيم، سميع عليم، أو عليم حكيم، وكذلك ما لم تختم عذابا برحمة، أو رحمة بعذاب(
ماواِت َواأْلَْرضِ ]ثبات واإليجاد، كقوله تعالى:  :علم اإل31ما ذهب إليه بعضهم من أن المراد: علم القرآن يشتمل على سبعة أشياء   [ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ

َلْيَس  ]  ، وقوله:  35  [َأَفَمْن َيْخُلُق َكَمْن ال َيْخُلقُ ]وعلم التنزيه كقوله:   34 [َوِإلُهُكْم ِإله  واِحد  ] ، 33  [ُقْل ُهَو َّللاَُّ َأَحد   ]  .وعلم التوحيد، كقوله تعالى:32
ِ اْلِعزَّةُ ] .وعلم صفات الذات كقوله:  36  [َكِمْثِلِه َشْيء    َواتَُّقوا ] ، وقوله:    39[ َواْعُبُدوا َّللاََّ ] .وعلم صفات الفعل كقوله:  38[ اْلَمِلِك اْلُقدُّوسِ   ]  ، وقوله:   37[َوّلِلَّ

الةَ ]وقوله:     40  [َّللاََّ   َنبِّْئ ]وقوله:    43  [َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َّللاَُّ ].وعلم العفو والعذاب، كقوله:    42  [ال تأكلوا الربا]، وقوله:    41  [َوَأِقيُموا الصَّ
اَعَة آَلِتَية    ]  .وعلم الحشر والحساب، كقوله:44 [ِعباِدي َأنِّي َأَنا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم َوَأنَّ َعذاِبي ُهَو اْلَعذاُب اأْلَِليمُ  اْقَرْأ ِكتاَبَك َكفى    ]  وقوله:   45 [ِإنَّ السَّ

ِريَن َوُمْنِذِريَن  ].وعلم النِّبوات كقوله:    46  [ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيبًا   .وعلم  48  [َوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن َقْوِمِه  ]، وقوله:    47  [ُرُساًل ُمَبشِّ
ُكْنُتْم َخْيَر ]وقوله:     50  [َوَمْن ُيشاِقِق الرَُّسولَ ]، وقوله:    49  [ ُنوا َأِطيُعوا َّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ يا َأيَُّها الَِّذيَن آمَ ]اإلمامات كقوله:  

عانى والوجوه واألنواع، .ويبدو من هذه النماذج أن المقصود ضرب المثل بما يمكن أن تحمل عليه األحرف السبعة، على أن المراد بها الم51  [ُأمَّةٍ 
  وليس المراد الحصر، فهى سبعة أنواع.وحرص علماء كل فن على أن يجعلوا هذا متصال بفنهم.فيقول الفقهاء: المراد المطلق والمقيد، والعام 

الحذف  والخاص، والنص، والمؤول، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر، والمحكم والمتشابه، واالستثناء وأقسامه.ويقول أهل   اللِّغة: المراد 
الن حاة: إنها والصلة، والتقديم والتأخير، والقلب واالستعارة، والتكرار والكناية، والحقيقة والمجاز، والمجمل والمفسر، والظاهر والغريب.ويقول 

تعظيم، وإختالف األدوات مما يختلف التذكير والتأنيث، والشرط والجزاء، والتصريف واإلعراب، واألقسام وجوابها، والجمع والتفريق، والتصغير وال
وترقيق،   فيها بمعنى، وما ال يختلف فى األداء واللفظ جميعا.ويقول القرِّاء: إنها من طريق التالوة وكيفية النطق بها، من إظهار وإدغام، وتفخيم



   

         

 دراسة موضوعية  ألحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف                   

  

  

ين، والحزم والخدمة مع الحياء، والكرم والفتوة  وإمالة وإشباع، ومد وقصر، وتخفيف وتليين، وتشديد.ويقول الصوفية: إنها الزهد والقناعة مع اليق
مع  والشوق  والمحبة،  المحاسبة  مع  والصبر  والشكر  الرضا،  مع  واالستغفار  والتضرع  والرجاء  الخوف،  مع  والمراقبة  والمجاهدة  الفقر،  مع 

هم، فيحملون األحرف السبعة على  .وهذه األقوال يحرص فيها أصحاب كل علم على أن يرفعوا من مكانة علمهم، واصطالحات فن52المشاهدة
أواصره    وجوه العلم لديهم، وهى أقوال ال سند لها من األثر، وال وجه لها من النظر، والدافع لها عصبية أهل الفن لفنهم، واعتزازهم به، وتقوية

 بالقرآن الكريم اعتزازا بعلمهم. 
 ات الكلمة اليت يقع فيها االختالفأن املراد باألحرف السبعة، وجوه التغاير يف اشتقاق املطلب الرابع

 .53وهى الوجوه التى ذكرها ابن قتيبة حيث قال: )وقد تدبرت وجوه االختالف فى القراءات فوجدتها سبعة أوجه( ثم عدِّها وضرب أمثلة لها
 وهذه الوجوه التى يقع بها التغاير هى:

التثنية    -  1 قرئ     54  [َوالَِّذيَن ُهْم أِلَماناِتِهْم َوَعْهِدِهْم راُعونَ   ]  والجمع والتأنيث كقوله تعالى:اختالف األسماء باإلفراد والتذكير وفروعهما: 
 )ألماناتهم( بالجمع، وقرئ )ألمانتهم( باإلفراد، ورسمها فى المصحف )ألمنتهم( يحتمل القراءتين.

، قرأ الجمهور بالنصب على أن )ما( عاملة عمل )ليس( وهى لغة أهل    55  [ما هذا َبَشراً ]االختالف فى وجوه اإلعراب: كقوله تعالى:    -  2
َفَتَلقَّى آَدُم  ]الحجاز، وبها نزل القرآن، وقرأ ابن مسعود: )ما هذا بشر( بالرفع على لغة بنى تميم، فإنهم ال يعملون )ما( عمل )ليس(.وكقوله:  

 .[فتلقى آدم من ربه كلمات]وقرئ بنصب )آدم( ورفع )كلمات(:   -بالكسرة، برفع )آدم( ونصب تاء )كلمات(   56 [ِمْن َربِِِّه َكِلماتٍ 
، قرئ بنصب )ربنا( على أنه منادى مضاف، و )باعد( بصيغة    57  [َفقاُلوا َربَّنا باِعْد َبْيَن َأْسفاِرنا  ]االختالف فى التصريف: كقوله تعالى:    -  3

وقرئ )بعد( بفتح العين مشددة، مع رفع )ربنا( أيضا.ومن ذلك ما    -أنه فعل ماض،  وقرئ )ربنا( بالرفع، و )باعد( بفتح العين، على  -األمر
راَط اْلُمْسَتِقي  (.58) [مَ يكون بتغيير حرف، مثل: )يعلمون( و )تعلمون( بالياء والتاء، و )الصراط( و )السراط( فى قوله تعالى: اْهِدَنا الصِِّ

َفَيْقُتُلوَن ] وإما فى الكلمة، كقوله تعالى:    -(، وقرئ: )أفلم يأيس(  59)  [َأَفَلْم َيْيَأسِ ]قوله تعالى:  االختالف بالتقديم والتأخير: إما فى الحرف، ك  -  4
ابن قتيبة   (، بالبناء للفاعل فى األول، وللمفعول فى الثانى، وقرئ بالعكس، أى بالبناء للمفعول فى األول، وللفاعل فى الثانى.ومثِّل60)  [َوُيْقَتُلونَ 

 (.62(، وقرئ: )وجاءت سكرة الحق بالموت( )61) [َوجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِِّ  ] لهذا الوجه من االختالف بقوله تعالى:
 وهى أوضح فى االستدالل، ولكنها قراءة آحادية أو شاذة، لم تبلغ درجة التواتر.  
 كقوله تعالى: االختالف باإلبدال: سواء أكان إبدال حرف بحرف،   - 5
أو إبدال لفظ بلفظ، كقوله    - ، قرئ بالزاى المعجمة مع ضم النون، وقرئ بالراء المهملة مع فتح النون    63  [َواْنُظْر ِإَلى اْلِعظاِم َكْيَف ُنْنِشُزها  ]

ال مع التقارب فى المخارج، كقوله تعالى: وقد يكون هذا اإلبد -، وقرأ ابن مسعود وغيره )كالصوف المنفوش(   64 [َكاْلِعْهِن اْلَمْنُفوِش ]تعالى: 
 ، وقرئ )طلع( ومخرج الحاء والعين واحد. فهما من حروف الحلق.   65 [َوَطْلٍح َمْنُضودٍ 

ار( بزيادة )من( وهما  ، قرئ )من تحتها األنه   66 [َوأََعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها اأْلَْنهارُ ]االختالف بالزيادة والنقص: فالزيادة كقوله تعالى:    -  6
وقد يمثِّل للزيادة   -بالواو    67  [قالوا اتخذ هللا ولدا( بدون واو، وقراءة الجمهور: َوقاُلوا اتََّخَذ َّللاَُّ َوَلدًا  ]والنقصان كقوله تعالى:    -قراءتان متواتران

دة )صالحة( وإبدال كلمة )أمام( بكلمة )وراء(، وقراءة فى قراءة اآلحاد بقراءة ابن عباس )وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا( بزيا
  ]   كما يمثل للنقصان بقراءة ابن مسعود )والذكر واألنثى( بدال من قوله تعالى:  -    68  [َوكاَن َوراَءُهْم َمِلك  َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصبًا  ]الجمهور:  

 .   69  [َوما َخَلَق الذََّكَر َواأْلُْنثى
اختالف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح واإلمالة واإلظهار واإلدغام والهمز والتسهيل واإلشمام ونحو ذلك، كاإلمالة وعدمها فى مثل   -  7

، وتفخيم الالم فى     71  [َخِبيرًا َبِصيراً ]وترقيق الراء فى قوله:    -، قرئ بإمالة )أتى( و )موسى(     70  [َوَهْل َأتاَك َحِديُث ُموسى] لى:  قوله تعا
 وهكذا.   ...   73  [َوِغيَض اْلماُء ]وإشمام الغين ضمة مع الكسر فى قوله تعالى:   -   72  [َقْد َأْفَلحَ ])الطالق(، وتسهيل الهمزة فى قوله: 

 املطلب اخلامس:أن العدد سبعة ال مفهوم له
  فى ذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة ال مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال فى هذا العدد، فهو إشارة الى أن القرآن 

كما   لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكالم العرب كله مع بلوغه الذروة فى الكمال، فلفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة والكمال فى اآلحاد،
حقيقة   يطلق السبعون فى العشرات، والسبعمائة فى المئين، وال يراد العدد المعيِّن، والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة وال يريدون 

ِإْن    ]  ، وقال:   74  [َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسناِبلَ ]العدد، بحيث ال يزيد وال ينقص، بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر، قال تعالى:  
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أبو بكر بن العربى : لم تتعين هذه السبعة بنص من النبى صلِّى    . وإلى هذا جنح القاضى عياض ومن تبعه.وقال 75  [َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرَّةً 
وعزاه   77 ،  . ومال إلى هذا الرأى كذلك جمال الدين القاسمى  فى مقدمة تفسيره )محاسن التأويل(  76  هللا عليه وسلم، وال بإجماع من الصحابة

 79اللِّغة منهم أبو حيان بأن عدد السبعة يدل على الكمال  .ومال بعض علماء   78إلى السيوطى فى )اإلتقان(   وإليه ذهب مصطفى صادق 
ول األفراد،  ألن السبعة جمعت العدد كله، ألن العدد أزواج وأفراد، واألزواج فيها أول وثان، واالثنان أول األزواج، واألربعة زوج ثان، والثالثة أ

األول مع الزوج الثانى كان سبعة، وكذلك إذا أخذ الواحد الذى هو أصل    والخمسة فرد ثان، فإذا اجتمع الزوج األول مع الفرد الثانى، أو الفرد
د  العدد مع الستة التى هى عند الحكماء عدد تام يكون منهما السبعة التى هى عدد كامل، ألن الكمال درجة فوق التمام، وهذه الخاصة ال توج

 : واحد اثنان ثالثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية وتسعة وعشر . إلخ. فى غير السبعة، ولذلك يفصلون بينها وبين الثمانية بالواو، فيقولون 
 املطلب السادس:إن املراد باألحرف السبعة، القراءات السبع.

ر الحرف بالقراءة      .  80وحكى هذا عن الخليل بن أحمد، وأنه فسِّ
م أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه،  ونقل هذا ابن عطية فيما حكاه القاضى أبو بكر بن الطيب: )قال القاضى: وزعم قو 

 .   81 وإال بطل معنى الحديث، قالوا:وتعرف بعض الوجوه بمجيء الخبر به، وال يعرف بعضها إذا لم يأت به خبر(
 وقد ذكرنا بشيء من التفصيل وجوه االختالف واالتفاق في االحرف السبعة والقراءات السبعة في المبحث السابق.

الشك أن الباحث عندما يريد الترجيح بين اآلراء ، البد أن يقوم بمقارنة هذه اآلراء بعضها مع بعض ومن ثم يقيس كال من هذه  لترجيح :  ا
 اآلراء بحكمة نزول القران على سبعة أحرف . 

األمة من ناحية التلفظ بكلمات   فمن هذا المنطلق أقول أن حكمة نزول القرآن كما هو معلوم في منطوق بعض األحاديث هو التيسير على  
فهما القرآن ، لذا فال يمكن التسليم للرأي الثالث والرابع والخامس والسادس إذ ال نلتمس في أي منها حكمة التيسير، فبقي األول والثاني ،  

وقالوا  أن المراد باألحرف السبعة  متقاربان بعضهما من بعض ونلتمس حكمة التيسير فيهما، وقد رجح األول جمع من العلماء كما ذكرناه سابقا  
سبع لغات من لغات العرب فى المعنى الواحد نحو: أقبل، وتعال، وهلمِّ، وعجِّل، وأسرع، فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد . والذي ألتمسه من  

أن ال يختار كلمة من عنده بمعنى    حكمة التيسير فإنه يجوز لغير العربي أن يقرأ القرآن حسب نبرة صوته التي وهبه هللا بها وخلق عليها بشرط
فة الكلمة الموجودة في القرآن كما هو موجود في مرادفات اللغة العربية مثل) هلم أقبل(، ألنه يمكن للسائل أن يسأل لماذا رخص للغات مختل

لألعجمي الذي يصعب عليه التلفظ من العرب أن يقرؤا القرآن بلهجتهم ويسر لهم القرآءة مع أنه ليس بهذه الدرجة من الصعوبة ، وال يرخص 
بمعظم كلمات اللغة العربية أن يقرأ القرآن في حدود استطاعته، وذا السؤال يدور في ذهني كثيرا كأعجمي أعاني من التلفظ ببعض الكلمات 

 العربية،  وهللا أعلم 
 يف بيان بعض املسائل املتعلقة باألحرف السبعة املبحث الثالث

 األول:احلكمة من ورود القرآن على سبعة أحرفاملطلب 
 ولنزول القرآن الكريم على سبعة أحرف فوائد عديدة نلتمسها من سياق األحاديث الواردة فيها ، ومن أهمها ما يلي: 

ذلك مما ألفوه، وهذه الحكمة  ، لكل قبيلة منهم لسان وال عهد لهم بحفظ الشرائع، فضاًل عن أن يكون  تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين أواًل:
ر منه  منها:    نصت عليها األحاديث في عبارات إن هللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على    )إنِّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسِّ

 .(اللهم ربِّ خفِّف عن أمتى :فقلت إنِّ هللا أمرنى أن أقرأ القرآن على حرف،.(أسأل هللا معافاته ومغفرته، وإن أمتى ال تطيق ذلك :فقال حرف،
ن على أمتى( :فرددت عليه )أن أقرأ القرآن على حرف،  أن هوِّ

، فتعدد مناحي التأليف الصوتي للقرآن تعدًدا يكافئ الفروع اللسانية التي عليها فطرة اللغة في  ثانيًا: إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب
أحرفه وكلماته على لحنه الفطري ولهجة قومه مع بقاء اإلعجاز الذي تحدى به الرسول العرب ومع  العرب حتى يستطيع كل عربي أن يوقع ب

 اليأس من معارضته ال يكون إعجاز اللسان دون آخر، وإنما يكون إعجاز الفطرة اللغوية نفسها عند العرب.
حرف والكلمات يتهيأ معه استنباُط األحكام التي تجعل القرآن  ؛ فإن تقلب الصور اللفظية في بعض األثالثًا: إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه

 مالئمًا لكل عصر، ولهذا احتج الفقهاء في االستنباط واالجتهاد بقراءات األحرف السبعة. 
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هو دين هللا للبشرية كافة، ولم تكن رسالة نبينا محمد صلِّى هللا    فاإلسالم   :تيسير قراءة القرآن على المسلمين جميعا فى كل عصر   -رابعاً  
الَّ َكافًَّة  عليه وسلم لجنس دون جنس، وال لوطن دون وطن، بل كانت رسالته لإلنسانية كلها على اختالف الجنس والوطن واللِّغة ]َوما َأْرَسْلناَك إِ 

 [  ِللنَّاِس َبِشيرًا َوَنِذيراً 
فللقرآن خصائص كثيرة، منها أنه امتاز  بخصيصة نزوله بسبعة ألسن من لغات  :لكريم عن غيره من الكتب السابقةتمييز القرآن ا  -خامساً 

وحى هللا المنزِّل، وليس تفسيرا وال تأويال، أما الكتب السماوية السابقة فنزل كل كتاب منها بلسان واحد، وإذا عدل عنه  هو  العرب، كل منها  
 .والتفسير، وليس بالذى أنزل هللافإنه يكون من باب الترجمة 

 املطلب الثاني:هل كل كلمات القرآن نزلت على سبعة أحرف؟
  بناء على تفسير األحرف السبعة بما سبق: فإنه ليس معنى ذلك أن كل كلمة من كلمات القرآن الكريم تقرأ على سبعة أوجه، بل إن األوجه أو

بعض القرآن مثاًل بلغة قريش، وبعضه بلغة غيرهم، وهكذاوربما نجد لكلمة قرآنية سبعة مرادفات  اللهجات العربية السبع متفرقة في القرآن كله، ف
   وألفاظ مثيلة في المعنى الواحد.

ا ويؤكد هذا اإلمام أبو عبيد بقوله: “وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندن
أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة، والثاني بلغة أخرى سوى األولى، والثالث 

 . 82أخرى سواهما، كذلك إلى السبعة، وبعض األحياء أسعد بها وأكثر حظًّا فيها من بعض، وذلك بيِّن  في أحاديث تترى  بلغة
وهو عين ما اعتمده الحافظ ابن حجر حيث قال في بيان سبعة أوجه: يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة وال جملة      

 . 83بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعةمنه تقرأ على سبعة أوجه، 
 املطلب الثالث:هل رسم املصحف يتضمن األحرف السبعة

 وهذه المسألة من المسائل التي لم يحسم أمر الخالف فيها، وذلك الختالفهم في المقصود من األحرف السبعة. 
 المسألة من بيان أمور:والبد قبل الخوض فيهذه 

_ أن الخالف الدائر حول هذه القضية محصور بصنع سيدنا  عثمان رضي هللا عنه في الجمع الثاني ال عالقة له بالجمع األول الذی تم  1
 على يد سيدنا أبي بكر رضي هللا عنه . 

 .   84_ أن هذه المسألة مبنية على مذهب الشخص في معنى األحرف2
 .    85 عثمان بن عفان إلى جمع القرآن؛ إثبات القراءات الثابتة وإلغاء ما ليس ثابتاً   واألمر الذی قصد  -3

 اختلف العلماء في  هذه المسألة على ثالثة مذاهب:القول األول: المصحف العثمانی كتب على حرف واحد
إمامهم الشفيُق الناصُح، دون ما عداه من األحرف الستة    قال بهذا القول: الطبری "فال قراءة للمسلمين اليوم إال بالحرف الواحد الذی اختاره لهم

 .    87وقال بهذا القول کثير من العلماء منهم: اإلمام أبی شامة نقل قول اإلمام أبو طاهر، أحمد بن عمر الحموی   86الباقية"
بقول عثمان بن عفان رضي هللا عنه"إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قريش،    استدلوا مناقشة القول والرد عليه:

 واستدلوا أن فائدة عمل عثمان رضي هللا عنه سد للذريعة وجمعهم على حرف حتى ال يتم الخالف.ويرد عليهم:  88فإنما نزل بلسانهم" 
فکان أمره على الکتابة وليس على رف قريش، أن قول عثمان ليس بحجة قاطعة، وهو قال اکتبوه،  إذا أرادوا بقولهم أن المصحف رسم بح  -1

 القراءة.
 دفع االشتقاق والخالف ال يشترط له بقاء حرف واحد.  -2
احتوى على    أن القرآن الکريم قد رسم فی غالبه بلغة قريش، مع هذا ال يمنع رسم طائفة من الحروف بلغة غيرها؛ ألن رسم المصحف قد  -3

 .  89ما استقر من الحروف القرآنية فی العرضة األخيرة
أن القراءة باألحرف السبعة لم تکن واجبة على األمة، وإنما کانت مرخصة لهم، ولم يکن اجتماعهم على حرف واحد، لفعل حرام وال ترک    -4

هو ُمتلقى ال فی نقل الروايات القرآنية، ولذلک کانت الرخصة فی  قولهم إنه سد للذريعة وللخالف:بأن التخيير إنما کان فی قراءة ما   90واجب
، ال سيما أن القرآن محفوظ کله بسائر ألن األمة مخيرة أن تنقل ما تشاء منها وتترک ما تشاءقراءة هذه األحرف السبعة، أو قراءة بعضها، 

    91األحرف التی نزل بها
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يقول أبو بکر الباقالنی:" لم يختلفوا فی هذه الحروف المشهورة عن الرسول    السبعة: القول الثانی: المصاحف مشتملة على جميع األحرف  
ت عن  صلى هللا عليه وسلم التی لم يُمت حتى ُعلم من دينه أنه أقرأ بها وصوب المختلفين فيها، وإنما اختلفوا فی قراءاٍت ووجوٍه أخر لم تثب

ة" قال ابن الجزری: "فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتکلمين إلى أن المصاحف العثمانية     92الرسول عليه السالم ولم تقم بها حجِّ
مشتملة على جميع األحرف السبعة، وبنوا ذلک على أنه ال يجوز علـى األمة أن تهمل نقل شیء من الحروف السبعة التی نزل القـرآن 

لسبعة إلى المصاحف العثمانية وما هو مخطوط بها فی الواقع ونفس األمر نخرج بهذه  "ونحن إذا رجعنا بهذه األوجه ا  قال الزرقانی:.   93"   بهـا
      .94الحقيقة التی ال تقبل النقض ونصل إلى فصل الخطاب فی هذا الباب وهو أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على األحرف السبعة کلها" 

 مناقشة القول والرد عليه:
 ز لألمة ترک شیء من القرآن، وبعض األحرف، إنما هو أنزل من عند هللا واألمة مأمورة بحفظ القرآن. قولهم بأنه ال يجو           -1
صلى هللا عليه وسلم ، والتی لم   فعل عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، کان ترکه لألحرف الغير صحيحة ولم تثبت عن النبی          -2

 .  95تکن بالتواتر
 اشتملت على األحرف السبعة، واعتمد الصحابة تدوينها على القراءات المتواترة وهی على قسمين: إن المصاحف العثمانية   -3
 على رسم واحد فی جميع المصاحف.   -دون النقط أو شکل– القراءات المتفقة فی الرسم -أ

 .    96رسمها وزعت على المصاحف العثمانية ولذا کانت مختلفة فی -دون نقط أو شکل- القراءات المختلفة فی الرسم-ب
 يرد عليهم:

 أن األحرف ليست واجبة جميعها على األمة، ونزلت للتيسير، وعند ارتفاع الحاجة جاز اقتصارها.    -1
 رضي هللا عنه لم تعد تقرأ. هناک أحرف کانت مما يتلى وصح نقلها، وبعد جمع عثمان بن عفان    -2
    97لياًل على بقاء األحرف السبعة کلهاوبقاء الخالف دليل على بقاء عدة أحرف، وليس د    -3
قول ابن الجزری: "ألننا إذا قلنا إن المصاحف العثمانية محتوية على جميع األحرف السبعة التی أنزلها هللا تعالى کان ما خالف الرسم      -4

من األحرف السبعة، وهذا قول محظور ألن کثيرا مما خالف الرسم قد صـح عـن الصحابـة رضي هللا عنهم ، وعن النبی صلى    يقطع بأنه ليس
 .    98هللا عليه وسلم " 

القول الثالث: منهم من قال إن المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسم المصاحف العثمانية مما ثبت فی العرضة األخيرة دون ما ال 
وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة  "  ال بهذا القول ابن الجزری:يحتمله:ق 

على ما يحتمله رسمها من األحرف السبعة فقط جامعة للعرضة األخيرة التی عرضها النبی صلى هللا عليه وسلم على جبريل عليه السالم  
    99" ا منها، )قلت(: وهذا القول هو الذی يظهر صوابهمتضمنة لها لم تترک حرف 
. إذ لم يکن منقوطا، وال مضبوطا. فذلک االحتمال فالمصحف کتب على حرف واحد، وخطه محتمل ألکثر من حرفقال مکی بن أبی طالب: "

 .    100الذی احتمل الخط هو من الستة األحرف الباقية"
 مناقشة القول:

أمر بإلغاء األحرف الستة، ولکن أمر برسم المصحف على رسم واحد والرسم قد يحتمل أکثر من   --tأن عثمان    عدم ورود أی دليل يدل-1
 قراءة.

 الخالفات المتواترة عن القراء، والباقية فی المصاحف، يدل أن بعض األحرف السبعة موجودة – 2
    .101على أنها من األحرف التی نسخت فی العرضة األخيرةورود قراءات عن الصحابة رضي هللا عنهم مما ال يحتمله الرسم، دليل  -3

 وهو قول ابن الجزری، مکی، وهو الذی عليه الخلف والسلف، ولعله هو األقرب للصواب ورجحه العلماء، وأقوى األدلة.القول الراجح:
 الواجب علينا فی هذه المسألة: 

 ، وال يجوز لنا إنکارها.اإليمان بأن هذه األحرف أنزلها هللا سبحانه وتعالى       -1
 الواجب علينا القراءة والصالة، بما ثبت فی جمع عثمان بن عفان رضي هللا عنه وما قرأ به الصحابة.        -2
 البد أن يکون معلومًا لدينا أن القراءات السبع، ليست األحرف السبعة.       -3

 املطلب الرابع هل األحرف السبعة باقية يف التنزيل



   

         

 دراسة موضوعية  ألحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف                   

  

  

ت التي في أيدي الناس اليوم كلها عنده حرف واحد من األحرف السبعة التي نصِّ عليها النِّبي صلِّى هللا عليه وسلِّم، وستة األحرف  فالقراءا
واحد  حرف  على  المكتوب  المصحف  خط  على  باإلجماع  بها  العمل  وبطل  سقطت،  قد   .   102الباقية 

للمسلمين إال بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من األحرف  )فال قراءة اليوم   :وقد لخص الطبري مذهبه بقوله
. والخالصة أن اختيار الطبري متجه إلى أن األحرف السبعة رفعت من القرآن الكريم، وأنها كانت إذنا من هللا عزِّ وجلِّ  103 ) الستة الباقية(

كثيرة كانت تحول بين قبائل العرب، ردِّهم هللا عزِّ وجلِّ إلى حرف واحد، ولكنه أذن أن    يتضمن التخفيف عن األمة حتى إذا هدمت حواجز
وأداء تواترا  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  المعصوم  إلى  ثبتت  التي  القراءات  هي  مختلفة  بلهجات  الحرف  هذا   .يقرأ 

الطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية،  )فاستوسقت  له األمة على ذلك ب :وقد نصِّ الطِّبري على هذا التِّعليل بعينه حين قال
تة التي عزم عليها إمامها العادل في تركه، طاعة منها له، ونظرا منها ألنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملِّ  تها، وتركت القراءة باألحرف السِّ

دثورها وعفو آثارها، وتتابع المسلمين إلى رفض القراءة بها  ، فال سبيل اليوم ألحد إلى القراءة بها لحتى درست من األمة معرفتها وتعفت آثارها
وبعد تفصيل رأي الفراهيدي، واختيار الطبري  104  من غير جحود منهم لصحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرا منها ألنفسها ولسائر أهل دينها(

ي التنزيل، وقد استوعبتها المصاحف العثمانية، وما أن األحرف السبعة باقية ف  فقد رأى جمهور المفّسرينأضع بين يديك اختيار الجمهور،  
 .هي إال تحديد لوجهة االختالف في أداء الكلمة القرآنية، وفق ما أذن به النِّبي صلِّى هللا عليه وسلِّم

 املطلب اخلامس هل بإمكان الناس اليوم أن يقرؤا القرآن بلغاتهم وهلجاتهم
َها الرَُّسوُل َبلِِّْغ  بما أن القرآن الكريم هو دستور اإلسالم، وكالم هللا المنزِّل على رسوله صلِّى هللا عليه وسلم، ليبلغه للناص  كما قال تعالى ]يا َأيُّ 

قرئ كل أمة بلغتهم على اختالف  وأن حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف تتجلى فى تيسير هللا تعالى لنبيه بأن ي ما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِِّك[
اللهجات العربية، أما يوحى هذا بأن نتجاوز عن بعض الخالفات الصوتية اليسيرة لدى جميع المسلمين فى بقاع األرض، عربا وعجما، ما دام  

 فاحش ال يغتفر؟ كل واحد منهم يبذل غاية جهده فى النطق الصحيح، وال يقدر على غيره، دون إخالل جوهرى باللِّفظ العربى، أو لحن 
ن  وإننى ال أرى بأسا بهذا مقتنعا برأي علماء مختصين في هذا المجال إذا كان ال يعدو النواحى الصوتية، من اختالف فى مخرج الصوت، وتباي

رف فى فى صفته، بين جهر وهمس، أو شدة ورخاوة، أو تباين فى موضع النبر من الكلمة، أو مقاييس أصوات اللين، إلى غير ذلك مما يع
اللِّغوية، ألن لكل شعب من الشعوب صفات صوتية تميِّزه.ومما يؤيد ذلك أن قراءة بعض آيات القرآن بالعربية فى الصالة   علم األصوات 
مفروضة للعرب والعجم، فإذا انحرفت األلسنة بعض االنحراف عن النطق الصحيح لمشقة وعسر، فإن هذا يكون معفوا عنه، متى صدرت تلك 

والتفاوت الصوتى فى النطق قد نجده  .قلب طاهر، وإيمان قوى، وبذل الجهد فى تحرى الصواب، إذ ال يكلِّف هللا نفسا إال وسعها  القراءات عن 
ة فى النطق بين أبناء اللِّغة الواحدة إذا اختلفت البيئة، وال نعد ذلك لحنا، فكيف بأبناء اللِّغات االخرى من المسلمين؟ولذا فإن الخالفات الصوتي

وهناك عوامل عضوية وبيئية ونفسية واجتماعية للتفاوت الصوتى بالنطق، .بارات السابقة  ،ال تعدو أن تكون قراءة فردية،أو غير صحيحةلالعت
وكذلك اختالف الشعوب وبيئتها  .كاختالف أعضاء النطق فى بنيتها واستعدادها، ومنهج أدائها لوظائفها، الختالف الحناجر والحبال الصوتية

وكذلك اختالف الحاالت النفسية واالجتماعية التى لها أثرها على أصوات  .واص الطبيعية والوراثية فى أعضاء النطق وتأثرها بالبيئةوتنوع الخ
 .لهذا كان التجاوز اليسير فى القراءة أمرا مقبوال ما توافرت دواعيه.الكلمة فى النطق بها

 اخلامتة
الحمد هلل الذي تتم بفضله الصالحات ، والصالة والسالم على رسوله محمد سيد السادات ، وعلى آله المطهرين وصحابته الغر الميامين ، 

 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد :
 فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث المتواضع :  
 كريم على سبعة أحرف متواترة و مبثوث من أحاديث في السنة النبوية المشرفة . إن أدلة نزول القرآن ال أوال :  
مصدر األحرف السبعة هو الوحي المنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وبذلك ينتفي االدعاء بأنه و يسر للناس بأن يقرأوا    ثانيا : 

كلمة القرآنية بما يماثلها في اللهجات العربية األخرى )سوى اللغات السبع (أو  وفق ما يشتهون ويستطيعون ، بأن يقرؤوا بالمعنى أو بإبدال ال
 بغير ما تعلموه عن النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 الحكمة من نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف هو التيسير على األمة.  ثالثا :
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ه أمر باطل ، ألنها منزلة من هللا وقد قرأ بها النبي صلى هللا عليه  القول بأن حديث األحرف السبعة من المشكل الذي ال يعرف معنا  رابعا :  
 وسلم وقرأ بها الصحابة رضوان هللا عليهم . 

 األحرف السبعة هي سبع مرات نزل فيها الوحي بالقرآن الكريم ، وتغيرت في كل مرة منها هيئة أداء عدد من المفردات القرآنية. خامسا :
أصل القراءات العشر المتواترة بحيث ال يخرج حرف وال كلمة قرآنية أنزلت باألحرف السبعة عن القراءات العشر  األحرف السبعة هي    سادسا : 

 المتواترة ، نحو ما بينته في متن هذا البحث .  
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 . 1م، عدد األجزاء:2002  -ه1423عة: بيروت، الطب - القارئ، الناشر: مؤسسة الرسالة
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاری، المؤلف: محمد بن إسماعيل   -7

 .9هـ، عدد األجزاء: 1422ى، أبو عبد هللا البخاری الجعفی، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: األول
الجامع ألحکام القرآن = تفسير القرطبی، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح األنصاری الخزرجی شمس الدين    -8

  1964  -هـ  1384الثانية،    القاهرة، الطبعة:  –هـ(، تحقيق: أحمد البردونی وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الکتب المصرية  671القرطبی )المتوفى:  
 . 20م، عدد األجزاء: 

هـ(، المحقق: 310جامع البيان فی تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن کثير بن غالب اآلملی، أبو جعفر الطبری )المتوفى:    -9
 . 24: م، عدد األجزاء 2000 -هـ   1420أحمد محمد شاکر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  

 الرياض، الطبعة: السادسة عشر   -دراسات فی علوم القرآن الکريم، المؤلف: فهد بن عبد الرحمن الرومی، الناشر: مکتبة الملک فهد   -10
سِجْستانی )المتوفى:    -11 هـ(،  275سنن أبی داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدی السِّ

 . 4بيروت، عدد األجزاء:  –المحقق: محمد محيی الدين عبد الحميد، الناشر: المکتبة العصرية، صيدا 
هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد 279سنن الترمذی، المؤلف: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاک، الترمذی، أبو عيسى )المتوفى:     -12

(، الناشر: شرکة مکتبة 5،  4( وإبراهيم عطوة عوض المدرس فی األزهر الشريف )جـ  3)جـ    ( ومحمد فؤاد عبد الباقی2،  1محمد شاکر )جـ  
 . 5م، عدد األجزاء:    1975  -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –ومطبعة مصطفى البابی الحلبی  

البغدادی    -13 التميمی، أبو بکر بن مجاهد  العباس  هـ(، المحقق: شوقی  324)المتوفى:  السبعة فی القراءات، المؤلف: أحمد بن موسى بن 
 . 1هـ، عدد األجزاء: 1400مصر، الطبعة: الثانية،   –ضيف، الناشر: دار المعارف 

هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهری الفارابی )المتوفى:    -14
 . 6م، عدد األجزاء:  1987 - هـ  1407بيروت، الطبعة: الرابعة   –لماليين عطار، الناشر: دار العلم ل

هـ(، الناشر: مکتبة ابن تيمية، 774فضائل القرآن، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثير القرشی البصری ثم الدمشقی )المتوفى:   -15
 . 1هـ، عدد األجزاء:  1416 -الطبعة: الطبعة األولى  

هـ(، تحقيق: مروان  224ئل القرآن للقاسم بن سالم، المؤلف: أبو ُعبيد القاسم بن سالِّم بن عبد هللا الهروی البغدادی )المتوفى:  فضا     -16
 .1م، عدد األجزاء: 1995-هـ  1415بيروت(، الطبعة: األولى،  -العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقی الدين، الناشر: دار ابن کثير )دمشق 

لقرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحکامها، المؤلف: عبد الحليم بن محمد هادی قابة، إشراف ومراجعة: د. مصطفى سعيد الخن،  القراءات ا -17
 . 1م، عدد األجزاء:1999بيروت، الطبعة: األولى  -الناشر: دار الغرب اإلسالمی
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ه(، المحقق: عبد الکريم بن  791محمد الحموی المتوفى )القواعد واإلشارات فی أصول القراءات، المؤلف: القاضی أحمد بن عمر بن    -18
 . 1م، عدد األجزاء:1986-ه1406دمشق، الطبعة: األولى   - محمد الحسن بکار، الناشر: دار القلم

هـ(،  711لسان العرب، المؤلف: محمد بن مکرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاری الرويفعی اإلفريقی )المتوفى:  - 19
 . 15هـ، عدد األجزاء:  1414  -بيروت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 

إشبيليا     -20 کنوز  دار  الناشر:  المزينی،  إبراهيم  بن  سليمان  بن  العزيز  عبد  المؤلف:  القراءات،  علم  فی  الطبعة:    -مباحث  الرياض، 
 .1م، عدد األجزاء:2011-ه1432األولى

کتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسی المحاربی  المحرر الوجيز فی تفسير ال  -21
 هـ  1422 -بيروت، الطبعة: األولى   –هـ(، المحقق: عبد السالم عبد الشافی محمد، الناشر: دار الکتب العلمية 542)المتوفى: 

هـ(، المحقق: شعيب  241 أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبانی )المتوفى: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد هللا -22
 م  2001 -هـ   1421عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن الترکی، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،   -األرنؤوط 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيری   المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى   -23
 . 5بيروت، عدد األجزاء:  –هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقی، الناشر: دار إحياء التراث العربی 261النيسابوری )المتوفى: 

القضاة، والدکتور: أحمد خالد شکری، والدکتور: محمد خالد منصور،  مقدمات فی علم القراءات، المؤلفون: الدکتور: أحمد بن محمد بن مفلح   -24
 . 1م، عدد األجزاء:2015ه1436عمان، الطبعة: الخامسة:    -الناشر: دار عمار

هـ(، الناشر:  833الجزری، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى:     منجد المقرئين ومرشد الطالبين، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن    -25
 1م، عدد األجزاء: .1999-هـ  1420ر الکتب العلمية، الطبعة: األولى دا

ْرقانی )المتوفى:    -26 هـ(، الناشر: مطبعة عيسى البابی الحلبی وشرکاه، 1367مناهل العرفان فی علوم القرآن، المؤلف: محمد عبد العظيم الزُّ
 .2الطبعة: الطبعة الثالثة، عدد األجزاء: 

 هوامش البث
 

( ، تحقيق : 616( و أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ، الكليات )ص  2/  1ينظر:سيبويه أبو بشر عمرو بن قنبر ، الكتاب ، ) 1
 م ( .  1998ه /   1419،   1عدنان درويش ، محمد المصري ، ) بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط 

شيبه في مصنفه ، باب القرآن علی کم نزل حرفا ، حديث رقم :   ، ورواه ابن أبي 20425رواه اإلمام أحمد في مسنده ، حديث رقم :  2
30741  . 

 ( محمد بن مكرم المصري ، لسان العرب ، ) بيروت : دار صادر الطبعة األولى( . 41/ 9ينظر:ابن منظور ) 3
  ( 2/42(، ومقاييس اللغة:) 1342/ 4ينظر: الصحاح: ) 4
    11الحج :  5
 46النساء  6
 (. 128/ 3معجم مقاييس اللغة البن فارس ) 7

( ،  مصر : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 153/  1ينظر:الزرقاني ، محمد عبد العظيم ، مناهل العرفان في علوم القرآن)  8
 الطبعة الثالثة ، د.ت .  

 ( 1/ 6ينظر:بحوث متنوعة في علوم القرآن ) 9
 ( 41ص: ينظر:اإلبانة عن معاني القراءات ) 10
 11سورة الحج:   11
 .  41، 13، المائدة: 46، النساء:  75في سورة: البقرة:  12
 . 16األنفال: 13
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 ( 265/ 3( َباب ُأْنِزَل اْلُقْرآُن َعَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف ـ دار طوق النجاة ،مسند أحمد ت شاكر )4991( رقم )184/ 6صحيح البخاري ) 14
(  938(رقم ) 490/  2سنن النسائي )  باب َبَياِن َأنَّ اْلُقْرآَن َعَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف َوَبَياِن َمْعَناُه.، - (1943( رقم )203/  2صحيح مسلم : ) 15

 ( َجاِمُع َما َجاَء ِفي اْلُقْرآِن. 484/  2سنن النسائي )
( رقم ) 202/  2( َباب ُأْنِزَل اْلُقْرآُن َعَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف ، دار طوق النجاة ، صحيح مسلم )  4992( رقم )184/ 6صحيح البخاري ) 16

 َبَياِن َمْعَناُه. ( باب َبَياِن َأنَّ اْلُقْرآَن َعَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف وَ 1937
المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى :  ( 69-13/ 1تفسير الطبري:  )ينظر: 17

 . 24م ،عدد األجزاء :  2000 - هـ  1420هـ(المحقق : أحمد محمد شاكرالناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : األولى ، 310
هـ(المحقق : 911( المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى : 163/ 1علوم القرآن )  اإلتقان في ينظر:18

 محمد أبو الفضل إبراهيمالناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب
 م.   1974هـ/ 1394الطبعة : 

القرآن ،المؤلف: مناع بن خليل القطان )المتوفى:  ( الكتاب: مباحث في علوم  157مباحث في علوم القرآن لمناع القطان )ص: ينظر: 19
، و دراسات في علوم القرآن   1م،عدد األجزاء: 2000 -هـ 1421هـ(،الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،الطبعة: الطبعة الثالثة 1420

-هـ1419،الطبعة: الثانية هـ(الناشر: دار المنار1426( المؤلف: محمد بكر إسماعيل )المتوفى: 68محمد بكر إسماعيل )ص:  -
 ،  1م،عدد األجزاء: 1999

 
 

( أحمد بن عمر بن محمد ، القواعد واإلشارات في أصول القراءات ، تحقيق : د . عبد الكريم بكار ، دمشق 31ينظر:الحموي )ص   20
 ه ( .   1406: دار القلم ، الطبعة األولى ، 

 . 36-35م( ص1991هـ/1411،  1أحرف، )القاهرة: مكتبة وهبة، طنزول القرآن على سبعة   ينظر:مناع القطان، 21
   .87المدخل إلى دراسة علوم القرآن، ص  ينظر:صفية شمس الدين، 22
 . 38-37نزول القرآن على سبعة أحرف، ص ينظر: مناع القطان ، 23

؛ وصفية شمس 245-244م( ص 2002)القاهرة: دار غريب، د.ط.،  علوم القرآن، عبد هللا محمود شحاته، 24 مناع القطان
   .89-88المدخل إلى دراسة علوم القرآن، ص الدين،

 107، وينظر: المرشد الوجيز ص  62/ 4، وابن عبد البر فى كتابه التمهيد 68/ 1ابن جرير الطبرى فى تفسيره ينظر:  ( 25
 (.224/ 5هـ )تهذيب التهذيب  104سنة توفى  -( عبد هللا بن زيد بن عمرو الجرمى، أبو قالبة البصرى، تابعى، ثقة، كثير الحديث 26
 69/ 1تفسير الطبرى ينظر: (  27
 22، 21/  1المحرر الوجيز ينظر: (  28
( محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر الباقالنى، من كبار علماء الكالم، وانتهت اليه الرئاسة فى مذهب األشاعرة، من كتبه:  29

 (.269/  4هـ )وفيات األعيان  403ت  -»كشف أسرار الباطنية« »التمهيد« و »اعجاز القرآن« و  
 23/  1المحرر الوجيز ينظر: (  30
 225  - 224/ 1( ينظر: البرهان في علوم القرآن  31
 190، آل عمران:  164( البقرة:  32
 1( االخالص:  33
 163( البقرة:  34
 17( النحل:  35
 11( الشورى:   36
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 8( المنافقون:  37
 1الجمعة:  (  38
 36( النساء:  39
 1( النساء:  40
 43( البقرة:  41
 130( آل عمران:  42
 135( آل عمران:  43
 50  - 49( الحجر:  44
 59( غافر:  45
 . 14( االسراء:  46
 165( النساء:  47
 4( إبراهيم:  48
 59( النساء:  49
 115( النساء:  50
 110( آل عمران:  51
 226 -  225/  1( البرهان فى علوم القرآن   52
النشر فى القراءات العشر« بتحقيق على محمد الصباغ، ط.  ،45/ 1ينظر: تفسير القرطبى  ، 28تأويل مشكل القرآن ص ينظر: (  53

 28، 27/ 1مصطفى محمد 
 8( المؤمنون:  54
 31( يوسف:  55
 37( البقرة:  56
 19( سبأ:  57
 6( الفاتحة:   58
 31( الرعد:  59
 111( التوبة:   60
 19( سورة ق:  61
 28تأويل مشكل القرآن ص ينظر: (  62
 259( البقرة:  63
 5( القارعة:  64
 29( الواقعة:  65
 100( التوبة:   66
 116( البقرة:  67
 79( الكهف:  68
 3( الليل:  69
 9( طه:   70
 17( اإلسراء:  71
 1( المؤمنون:  72
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 44( هود:   73
 261( البقرة:  74
 . 80( التوبة:   75
 . 26/ 1، والنشر  45/ 1وانظر االتقان ، 97المرشد الوجيز ص ينظر: (  76
 . 287/  1محاسن التأويل ينظر: (  77
 . 68إعجاز القرآن ص ينظر: (  78
 . 114/  6( ينظر: البحر المحيط  79
 . 214/  1( ينظر: البرهان  80
 .24/  1( ينظر: المحرر الوجيز  81

 ( 339فضائل القرآن )ص:  ينظر:   82
 .(23/  9فتح الباري ) ينظر:   83

 (. 143ينظر: القراءات القرآنية، لعبد الحليم قابة، )ص:   84
 (. 1/235ينظر: البرهان فی علوم القرآن، للزرکشی، )  85
 (.64/ 1تفسير الطبری، ) ينظر: 86
 (. 34ينظر: القواعد واإلشارات، للحموی، )ص:  ينظر: 87
/ باب: ذکر ما 4506/ رقم:  361/   10/ باب: جمع القرآن(، صحيح ابن حبان، ) 4987/ رقم: 183/  6صحيح البخاری، ) ينظر: 88

 يستحب لإلمام اتخاذ الکاتب لنفسه(. 
د. (، مقدمات فی علم القراءات، د. أحمد القضاة، ود. أحمد شکری، و 146- 144القراءات القرآنية، لعبد الحليم قابة، )ص: ينظر: 89

 (. 40محمد خالد، )ص: 
 (. 134ينظر: االتقان فی علوم القرآن، للسيوطی، )ص:  ينظر: 90
 (. 39مقدمات فی علم القراءات، د. أحمد القضاة، ود. أحمد شکری، ود. محمد خالد، )ص:  ينظر: 91
 (. 351/  1االنتصار، للباقالنی، ) ينظر: 92
 (. 174/ 1النشر، البن الجزری، ) ينظر: 93
 (. 169/  1العرفان، للزرقانی، )ينظر: مناهل  94
 (. 174/ 1(، النشر، البن الجزری، )1/351ينظر: االنتصار، للباقالنی، )) 95
 (. 86ينظر: األحرف القرآنية السبعة، للمطرودی، )ص: 96
 (. 148ينظر: القراءات القرآنية، لعبد الحليم قابة، )ص:   97
 (. 22ينظر: منجد المقرئين، البن الجزری، )ص:  98
 (. 175/ 1: النشر، البن الجزری، ) ينظر  99

 (. 34ينظر: اإلبانة، لمکی بن أبی طالب، )ص:  100
 (. 150ينظر: القراءات القرآنية، لعبد الحليم قابة، )ص:  101
 .32اإلبانة من معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي ص ينظر:  102
 .50 ، وينظر: اإلبانة لمكي بن أبي طالب ص62/ 1تفسير الطبري ينظر:  103
 .50اإلبانة لمكي بن أبي طالب ص ينظر:  104


