
 
 قسم اللغة العربية 

 المادة :علوم القرآن 
 صباحي /مسائيالمرحلة االولى 

 صباح كاظم بحر العامري  مدرس المادة : د.
 

 االحرف السبعةمحاضرة :  حديث 
  

ه، َوَواِح�ُد ح�روف  األحرف جمع حرف، والحرف من كل شيء طرف�ه وش�فيره وَح�دُّ
0Fالتهجي، والناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة، ومسيل الم�اء 

، : (وك�ل كلم�ة ۱
تق��رأ عل��ى وج��وه م��ن الق��رآن تس��مى حرف��اً. يق��رأ ه��ذا ف��ي ح��رف اب��ن مس��عود، أي: 

1Fقراءة ابن مسعود)

، فالحرف على وفق هذا المنظور هو الق�راءة ، وه�ذا م�ا دأب  ۲
الس�بعة متالزم�ا م�ع عل�وم الق�رآن الك�ريم م�ن  األح�رفعدوا ح�ديث  إذعليه القراء 

 جهة القراءات القرآنية ، وهو ما صرح به جمهور القراء ، كما سيأتي .
رواة  أو وتنطلق الروايات في مجمل كتب السابقين والمتأخرين م�ن رواة للق�راءات

النبي محمد ص�لى هللا علي�ه  إلىالحديث الشريف والمفسرين بوجود حديث منسوب 
، فمن قرأ بحرف ك�ان مص�يبا وم�ن  أحرفالقرآن قد نزل على سبعة  أنوآله يخبر 

 أه��م، وف��ي اآلت��ي  األم��ةم��ن ذل��ك فل��ه ذل��ك وه��و م��ن ب��اب التس��هيل عل��ى  ب��أكثرق��رأ 
 السبعة : األحرفروايات حديث 

 حدثنا قال محمد بن هللا عبد حدثنا قال غلبون بن طاهر حدثنامرو الداني: (ع أبوقال 
 عاص�م ع�ن عي�اش ب�ن بكر أبو حدثنا قال الرفاعي هشام أبو حدثنا قال علي بن أحمد
 أقرأني خالف ما فأقرأني آية ثالثين األحقاف من أقرئني لرجل قلت : قال هللا عبد عن

 فأتي�ت األول م�ا أقرأن�ي خ�الف فق�رأ اق�رأ آلخ�ر فقلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
كم�ا ق�د  اق�رؤوا : لك�م عل�ي ق�ال فق�ال فغض�ب وس�لم علي�ه هللا ص�لى هللا رس�ول بهم�ا

2Fعلمتم )

۳. 
جاء في صحيح البخاري : (عن ابن عباس رض�ي هللا عنهم�ا أن�ه ق�ال: ق�ال رس�ول 

س��تزيده هللا ص��لى هللا علي��ه وس��لم : أقرأن��ي جبري��ل عل��ى ح��رف فراجعت��ه فل��م أزل أ
3Fوَيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)

٤. 
                                                            

 مادة "حرف" ۸۳۸ينظر لسان العرب  ۱
 ۹/۲٤فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقالني ۲
، ۱المه��يمن طح��ان ، دار المن��ارة للطب��ع والتوزي��ع ، ط. الب��ي عم��رو ال��داني ، ت��ح. د.عب��د االح��رف الس��بعة ۳

 ۲٦م .  ۱۹۹۷السعودية 
 باب أنزل القرآن على سبعة احرف .  -ينظر صحيح البخاري / كتاب فضائل القرآن  ٤



ع��ن عم��ر ب��ن الخط��اب رض��ي هللا عن��ه ق��ال: س��معت هش��ام ب��ن حك��يم يق��رأ س��ورة 
الفرق��ان ف��ي حي��اة رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه وس��لم ، فاس��تمعت لقراءت��ه ف��إذا ه��و 

رسول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم ، فك�دت أن  يقرؤها على حروف كثيرة لم ُيْقِرْئِنيها
ْبُت�ه بردائ�ه ، فقل�ت: م�ن أق�رأك ه�ذه  أُساوره في الصالة ، فانتظرته حتى سلَّم، ثّم َلبَّ
السورة؟، قال: أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قلت له: ك�ذبَت، ف�وهللا إن 

عتك تقرؤه�ا، فانطلق�ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سم
أقوده إلى رسول هللا صلى هللا عليه وس�لم ، فقل�ت: ي�ا رس�ول هللا، إن�ي س�معُت ه�ذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروف ل�م ُتْقِرئنيه�ا، وأن�ت أقرأتن�ي س�ورة الفرق�ان، فق�ال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أرسله يا عمر. 
ه يقرؤه��ا، فق��ال رس��ول هللا ص��لى هللا اق��رأ ي��ا هش��ام، فق��رأ ه��ذه الق��راءة الت��ي س��معت

عليه وسلم : هكذا أنزلت، ثم قال رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم : اق�رأ ي�ا عم�ر. 
فقرأُت القراءة التي أقرأني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقال رس�ول هللا ص�لى 

ه��ذا هك��ذا أنزل��ت، ث��م ق��ال رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه وس��لم : إن  :هللا علي��ه وس��لم 
ر منه . 4Fالقرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسَّ

٥  
قال: كنُت في المسجد ف�دخل رج�ل يص�لي فق�رأ ق�راءة أنكرته�ا انه عن أُبيِّ بن كعب 

علي��ه، ث��م دخ��ل آخ��ر فق��رأ ق��راءة س��وى ق��راءة ص��احبه، فلم��ا قض��ينا الص��الة دخلن��ا 
ق��رأ ق��راءة أنكرُته��ا  جميع��اً عل��ى رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه وس��لم ، فقل��ت: إنَّ ه��ذا

علي�ه، ودخ��ل آخ��ر فق��رأ س��وى ق��راءة ص��احبه، فأمرهم��ا رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه 
��ن النب��ي ص��لى هللا علي��ه وس��لم ش��أنهما، فس��قط ف��ي نفس��ي م��ن  وس��لم فق��رءا، فحسَّ
التكذيب وال إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم م�ا ق�د 

فضت عرقاً، وكأنما أنظر إلى هللا عز وجل َفَرق�اً، فق�ال َغِشيني ضرَب في صدري، ف
ْن عل�ى أمت�ي،  ، أُرسل إليَّ أن أقرأ القرآن على حرف فرددُت إليه أن َه�وِّ لي: يا أَُبيُّ

اق��رأه عل��ى ح��رفين، ف��رددُت إلي��ه أن ه��ّون عل��ى أمت��ي، ف��رد إل��يَّ  :ف��ردَّ إل��يَّ الثاني��ة
رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة 

اغفر ألمتي، اللهم اغفر ألمتي، وأخ�رُت الثال�ث لي�وم يرغ�ب إل�يَّ الخل�ق كله�م حت�ى 
5Fإبراهيم صلى هللا عليه وسلم

٦ . 
وع��ن أب��ي هري��رة ان��ه ق��ال: ق��ال رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه وس��لم: (إن ه��ذا الق��رآن 

ال تختم�وا ذك�ر رحم�ة بع�ذاب وال أُنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا وال حرج، ولكن 
6Fذكر عذاب برحمة)

۷. 

                                                            
 باب أنزل القرآن على سبعة أحرف  -كتاب فضائل القرآن  /البخاري  ينظر صحيح ٥
 ط . دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان  ۹۸/ ٦صحيح مسلم بشرح النووي  ٦
 .۱/٥٦۷رواه البيهقي في السنن الصغرى  ۷



القرآن�ي خاص�ة ف�ي تفس�ير  األداءوتأسيسا على ه�ذه الرواي�ات اختل�ف العلم�اء ف�ي 
ه�ذا الح�ديث  أوج�هالس�يوطي  أوص�لهذا الحديث ، وكانوا على مذاهب شتى ، وق�د 

7Fوجه��ا أربع��ين إل��ى

ل��يس يعل��م م��ا  إذكثي��رة ،  أق��واال، فالح��ديث غ��امض ويحتم��ل  ۸
القص�د ه�و ع�ين الع�دد  أنالمقصود بالحرف ، وما العلة من كون العلل سبعة وه�ل 

 عربي يراد منه التكثير ..؟ أسلوبانه  أم
ح�ديث آخ�ر يفس�ر ق�ول الرس�ول  ي�أتومما يزي�د م�ن غم�وض ه�ذا الح�ديث ان�ه ل�م  

 .الرواية صحيحة "  أنالسبعة " هذا على افتراض  باألحرف
ي: (لم يأِت في معن�ى ه�ذه الس�بع ن�ص وال أث�ر، واختل�ف الن�اس ف�ي قال ابن العرب 

8Fتعيينها)

، وقال القرطبي : " وقد اختلف العلماء في المراد ب�األحرف الس�بعة عل�ى ۹
9Fخمسة وثالثين قوال ذكره�ا أب�و ح�اتم محم�د ب�ن ِحّب�ان الُس�ْبتي " 

وربم�ا نتوف�ق , ۱۰
 في اآلتي :روى السلف  في تعداد ابرز معاني هذا الحديث على ما

يختلف�ون ف�ي تعي�ين ه�ذه  ال�رأيسبعة أصناف في القرآن ، والقائلين به�ذا  إنها -
: أم��ر ونه��ي  أنه��ام��نهم ي��رى  واألغل��باألص��ناف وف��ي أس��لوب التعبي��ر عنه��ا 
وم�نهم م�ن يق�ول إنه�ا : وع�د ووعي�د  ، وحالل وحرام وُمحكم ومتشابه وأمث�ال

إنه��ا :محك��م  يق��ول وم��نهم م��ن ، وح��الل وح��رام وم��واعظ وأمث��ال واحتج��اج
10F ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص

۱۱. 
س��بع لغ��ات ،وتش��تمل عل��ى لغ��ة : ق��ريش وه��ذيل وثقي��ف وه��وازن وكنان��ة  إنه��ا -

11Fوتميم واليمن ، على رأي كثير من علماء القراءات.

۱۲ 
أن المراد باألحرف السبعة أوجه من األلفاظ المختلفة ف�ي كلم�ة واح�دة ومعن�ى  -

وأقب��ل وتع��الَ وعج��ل وأس��رع وقص��دي ونح��وي فه��ذه األلف��اظ واح��د نح��و: هل��م 
 السبعة معناها واحد وهو طلب اإلقبال .

اختالف األسماء إفراداً وتذكيراً وفروعهما: من ذلك قوله تعالى: ( وال�ذين ه�م  -
12Fألمان���اتهم وعه���دهم راع���ون ) 

، فقرئ���ت "أمان���اتهم " ب���الجمع واإلف���راد ،  ۱۳
 واإلفراد هي قراءة ابن كثير .

مثال�ه قول�ه تع�الى: (  :ختالف في تصريف األفعال من مضارع وم�اض وأم�راال -
نا باعْد بين أسفارنا )  13Fربَّ

نا" على أن�ه من�ادى وبلف�ظ  ، ۱٤ فقرئ بنصب لفظ "ربَّ
ن��ا  " باع��د " فع��ل أم��ر ، وه��ي ق��راءة عاص��م ون��افع وم��ن وافقهم��ا وق��رئ " ربُّ

                                                            
 ۱/٤٥اإلتقان في علوم القرآن  ۸
 ۲۱۲/ ۱البرهان في علوم القرآن  ۹

 ۱/٤۲الجامع ألحكام القرآن  ۱۰
 ۲۸ ، وينظر: االحرف السبعة ۲٥، ۲٤/ ۱النشر في القراءات العشر  ۱۱

، وينظر: اللهجات اللعربية في التراث ، للدكتور احمد علم الدين الجن�دي ،  ۲٤/ ۱النشر في القراءات العشر  ۱۲
    ۱٤٤م .    ۱۹۸۳الدار العربية للكتاب ، 

 ۸المؤمنون/  ۱۳
 ۱۹سبأ/  ۱٤



على انه فعالً ماضياً وهي باعَد "  " باعَد " برفع : ربُّ ، على أنه مبتدأ وبلفظ
 قراءة يعقوب .

االختالف بإبدال حرف قري�ب م�ن مخ�رج ح�رف آخ�ر، م�ن نح�و:"طلح منض�ود  -
14F

 "وقراءة وطلع منضود .۱٥
15Fاالختالف بالتقديم والتأخير مثاله قوله تعالى: "فَيقُتلون وُيقَتلون " ،  -

اذ قرأ  ۱٦
 . فُيقَتلون وَيقُتلون : حمزة والكسائي وخلف

م�ن ف�تح وإمال�ة وترقي�ق وتفخ�يم وتحقي�ق  –يعن�ي اللهج�ات  – اختالف اللغات -
وتسهيل وإدغام وإظهار ونحو ذل�ك وه�و كثي�ر ومن�ه اإلمال�ة وع�دمها ف�ي مث�ل 

16Fقوله تع�الى: "ه�ل أت�اك ح�ديث موس�ى " 

، قراه�ا باألمال�ه حم�زة والكس�ائي  ۱۷
وخل��ف وقلله��ا ورش ع��ن ن��افع م��ن طري��ق األزرق وفتحه��ا وقلله��ا أب��و عم��رو 

 . تحها الباقون من القراءالبصري وف
17Fاالخ�تالف ف�ي وج�وه اإلع�راب كقول�ه تع�الى: " ذو الع�رش المجي�ُد " -

برف�ع  ،۱۸
وه�و الغف�ور ال�ودود " ، وق�رأ  المجيد على أنه ص�فة لكلم�ة ذو العائ�دة عل�ى "

 . للعرش حمزة والكسائي وخلف بالجر،على أنها صفة
يتولَّ فإن هللا ه�و الغن�ي االختالف بالزيادة والنقص: مثاله قوله تعالى: " ومن  -

18Fالحميد "

فقد ق�رأ ن�افع وأب�و جعف�ر واب�ن ع�امر : وم�ن يت�ولَّ ف�إن هللا الغن�ي  ۱۹
19Fالحميد

۲۰ . 
سبع جهات ال يتعّداها الكالم : لفظ خاّص أريد به الخاّص ، ولفظ ع�ام أري�د ب�ه  -

الع��ام ، ولف��ظ ع��اّم أري��د ب��ه الخ��اص ، و لف��ظ خ��اص أري��د ب��ه الع��ام ، و لف��ظ 
ـزيله ع�ن تأويل�ه ، ولف�ظ ال يعَل�م فقه�ه إالَّ العلم�اء ، و لف�ظ ال يعل�م يستْغنى بتن�

 معناه إالَّ الراسخون .
، وق�د اس�تفاض ببحثه�ا  أس�ردنامم�ا   أكثرفي مظاهر االختالفات ذو تعداد  واألوجه
 عن تعدادها في هذا المقام . أغنىالقرآني بشكل  األداءعلماء 

الس�بعة أن معن�ى  األحرففي حديث  أوردوهالكن المتحصل من تعداد معانيهم التي 
ِب فروعه�ا  ِر َفْهِمَه�ا لكثرته�ا وَتَش�عُّ هذه األحرف السبعة غير واضح عندهم مع َتَعسُّ

20Fمما احتاج مع ذلك إلى بحث واستقصاء قام به الالحقون،من المحدثين 

، وقد مر ۲۱
تن�اقض ، وه�ذا ق�ول ي األمةالسبعة هي رخصة من النبي للتخفيف على  األحرف أن

ومعن��ى الرخص��ة والتوس��عة عل��ى األم��ة، فق��د فهم��وا معناه��ا وعمل��وا به��ا، وحص��ل 
21Fالمقصود منها

۲۲ . 

                                                            
 ۱۹الواقعة/ ۱٥
 ۱۱۱التوبة/  ۱٦
 ۱٥النازعات/  ۱۷
 ۱٥البروج/  ۱۸
 ۲٤الحديد:  ۱۹
 ۱۷۷ – ۱۷٦ط: دار الجيل : بيروت:  –ي علوم القرآن , محمد علي الصابوني ينظر: التبيان ف ۲۰
 .  ۳٦ ينظر مثال: تاريخ القرآن ،  د. عبد الصبور شاهين ۲۱
 ۱/۲٦القراءات وأثرها في علوم العربية د. محمد سالم محيسن،  ۲۲



وتع��ددت وجه��ات النظ��ر الت��ي يورده��ا الق��دماء ف��ي معن��ى الح��ديث، والت��ي بل��غ به��ا 
ال ي��نص عل��ى  -بمختل��ف روايات��ه-الس��يوطي نح��واً م��ن أربع��ين ق��والً، ف��إن الح��ديث 

من وجه صحيح تعيين كل حرف من ه�ذه األح�رف، شيء منها وكذلك فإنه لم يثبت 
وكثير منها غير معروف النسبة إلى ع�الم مع�ين وإنم�ا ه�ي مج�رد اس�تنتاج تحتمل�ه 

 الروايات ..
ثم إن فهم معنى الحديث ال يمكن أن يكون ف�ي اتجاه�ه الص�حيح إذا تخط�ى ال�دائرة  

22Fالتي تشير إليها روايات الحديث

ف�اظ ال�تالوة، ، وهي أن الخالف كان ف�ي ح�دود أل۲۳
 وأن الرخصة التي كان يتحدث عنها الحديث ال تتجاوز حدود القراءة ..

وم��ن هن��ا يمك��ن الق��ول ب��أن الرخص��ة ال��واردة ف��ي الح��ديث ليس��ت ش��يئاً س��وى ه��ذه  
الوجوه المختلفة للتالوة التي ينقلها القراء جيالً عن جيل حتى تنتهي إلى الص�حابة 

ي���ه وس���لم، وه���ذا م���ا اس���تأنس ب���ه بع���ض ال���ذين س���معوها م���ن النب���ي ص���لى هللا عل
23Fالمحدثين 

، والرأي الذي يبدو أنه منسجم ومتوافق واألحاديث الواردة في معنى  ۲٤
الفتاح القارئ ،  العزيز بن عبد األحرف السبعة ، هو الذي توصل إليه الدكتور عبد

وهو أن األحرف السبعة: (وجوه متعددة متغايرة منزلة من وج�وه الق�راءة، يمكن�ك 
والعدد هن�ا م�راد، بمعن�ى: أن أقص�ى  .تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآناً منزالً أن 

َح��دٍّ يمك��ن أن تبلغ��ه الوج��وه القرآني��ة المنزل��ة ه��و س��بعة أوج��ه، وذل��ك ف��ي الكلم��ة 
القرآنية الواحدة ضمن نوع واح�د م�ن أن�واع االخ�تالف والتغ�اير، وال يل�زم أن تبل�غ 

24Fرآن)األوجه هذا الحد في كل موضع من الق

الت�اريخ  إن إذ، وهذا رأي فيه نظ�ر ، ۲٥
ينقل خبر عبد هللا بن أبي السرح، الذي كان يكتب القرآن الن�ازل ب�ين ي�دي الرس�ول 
صلى هللا عليه وآله فيملي عليه :عزيز حكيم، فيكت�ب :عزي�ز عل�يم، ث�م يق�رأ علي�ه، 

25Fفيق��ول: نع��م س��واء

، فرج��ع ع��ن اإلس��الم ولح��ق بق��ريش، فق��ال: "إن ك��ان محم��د ۲٦
حى إليه فقد أوحي إل�ي!! وإن ك�ان هللا ينزل�ه فق�د أنزل�ت مث�ل م�ا أن�زل هللا ، ق�ال يو

محمد: س�ميعا عليم�ا، فقل�ت أن�ا: عليم�ا حكيم�ا " ، ف�أنزل هللا ف�ي ه�ذا الح�دث قول�ه 
تعالى : (وم�ن أظل�م مم�ن افت�رى عل�ى هللا ك�ذبا، أو ق�ال أوح�ي إل�ي، ول�م ي�وح إلي�ه 

 .26F۲۷)شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل هللا
ك�ان المص�حف ب�ال  وإذابقول�ه:(  اإلبان�ةص�احب ولعل رأي ال�دكتور ق�د س�بق ب�رأي 
الس�بعة الت�ي ن�زل به�ا الق�ران عل�ى لغ�ة  األحرفاختالف كتب على حرف واحد من 

                                                            
 خالد منصورم بحث للدكتور محمد ۲۰۰٥ينظر: مجلة الفرقان العدد الثالث و األربعون / آب  ۲۳
، وقريب من�ه م�ا ذك�ره ال�دكتور عب�د الع�ال س�الم مك�رم ف�ي : ۱٤٤-۱٤۲رسم المصحف، غانم قدوري ، ص  ۲٤

 ۲۷القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية، 
 ۷۹-۷۸حديث األحرف السبعة د. عبدالعزيز القارئ، ص  ۲٥
 نى ال جهة السند القرآني او المظهر االسلوبي .واالرجح ان قول النبي له :نعم سواء انما اراد به جهة المع ۲٦
 ۹۳االنعام  ۲۷



واحدة والقراءة التي يقرأ بها ال يخرج شيء منه�ا ع�ن خ�ط المص�حف فليس�ت ه�ي 
27Fالتي نزل بها القرآن كلها ) األحرفهي السبعة  إذا

۲۸ . 
الس��بعة ه��و ع��ين م��ا اختل��ف  األح��رفوان الخ��الف الق��ديم ال��ذي تس��ببت ب��ه رواي��ة  

 إن إذعليه المحدثين من دارسي القراءات خاصة وعلوم اللغة والفقه بش�كل ع�ام ، 
السبعة وما فعله هو استعراض  األحرفابن الجزري نفسه كان في حيرة من معنى 

ة بتعليقات غامضة ال تدل على تبنيه رايا خاص�ا  بش�أن معن�ى م�ن النصوص القديم
 السبعة ، وهكذا كان دأب القراء في طبقته . األحرفمعاني 

يكون رخصة من قبل النبي لخاصة من الن�اس ول�يس  أنال يعدو  األمر  أنويتبين  
28Fهو من قبيل السنة المتبع�ة 

، ق�ال الس�يوطي : ( ق�ال الطح�اوي : وإنم�ا ك�ان ذل�ك ۲۹
لعدم علمهم بالكتابة والضبط  يتعسر على كثير منهم التالوة بلفظ واحد رخصة......

الكتاب�ة والحف�ظ . وك�ذا ق�ال اب�ن عب�د  وإتقان الحفظ ، ثم نس�خ ب�زوال الع�ذر وتيس�ر
 البر والباقالني وآخرون.

هللا أن اب�ن مس�عود أق�رأ رج�الً ( إن  أبي عبيد من طريق عون بن عبد وفي فضائل 
 وم ، طع�ام األث�يم ) فق�ال الرج�ل : طع�ام اليت�يم ، فرده�ا فل�م يس�تقم به�االزق� ش�جرة

29Fلسانه ، فقال أتستطيع أن تقول طعام الفاجر ؟ قال نعم ، قال فافعل ) انتهى

۳۰ 
عم�ر ق�د  أنالجم�ع الت�ي م�ر بحثه�ا نج�د ف�ي بع�ض الرواي�ات  أحادي�ثوعلى اعتبار 
جراء حديثه الذي قال في�ه سبعة أنواع وأكثر ، وذلك من  إلىالقرآن  رخص بقراءة

، ث�م نس�خ الخليف�ة عثم�ان ه�ذه  أح�رفالقرآن نزل على س�بعة  أن األكرمعن النبي 
 يقرأ القرآن بالحرف الذي كتب عليه مصحفه .. الرخصة وأوجب أن

 عثمان ، ونحن نقبل من الطحاوي وزمالئ�ه إلىوهو مفاد رواية الجمع المنسوبة  
،  عمم�ه الخليف�ة عثم�ان عل�ى ال�بالد اإلس�المية القول بالحرف الواحد الموحد ال�ذي

نس��خ  أن إل��ىوذل��ك ألن علي��اً علي��ه الس��الم أق��ر ه��ذا العم��ل ، وألن األدل��ة تش��ير 
مصاحفه متطابقة مع نسخة  مصحف علي عليه السالم ، ولوال المطابق�ة م�ا س�كت 

 علي عن خطأ فادح في حق القرآن العظيم . اإلمام
ع�ن اخ�تالف جماع�ة ف�ي الق�راءة حت�ى وص�لوا  أوردناه�االت�ي  األولىولعل الرواية 

طال��ب عن��ده فس��كت الرس��ول وغض��ب عل��ي وق��ال  أب��يالرس��ول وك��ان عل��ي ب��ن  إل��ى
م�ن  أكث�را كما علمتم ، فان كان الناس قد علموا القراءة على أوللمتخاصمين " اقر

 نم�اإعلي�ه الس�الم  اإلمام أن واألرجحوجه فما بال عليا قد غضب لتخاصم االثنين ، 
اح�دهما ك�ان  أنغضب الن المتخاصمين كانوا على غي�ر ه�دى ف�ي ق�راءتهم وربم�ا 

متجوزا في القراءة على غير ما انزل هللا تعالى ومستفيدا من التس�هيل عل�ى بع�ض 
                                                            

 ۳۳االبانة عن معاني القراءات    ۲۸
 ۱/۳٦ينظر :لطائف االشارات  ۲۹
 ۱/۱٦۸االتقان في علوم القرآن  ۳۰



الناس وهو من قبيل الرخصة الخاصة وليست العامة لتشمل الجميع بان يق�رأ عل�ى 
ف�ي  اإلم�اممن هنا كان الغضب من قب�ل ما يتيسر على لسانه لغلبة اللهجة عليه ، و

اح�دهما  أنالرخصة شيء والسنة االقرائية شيء آخ�ر واغل�ب الظ�ن  إن إذمحله ، 
 عامة تشمل جميع الناس .. إقراءكان قد جعل من الرخصة الخاصة سنة 

 نستوضح اآلتي : أنما مر ذكره قد يحق لنا   ومن 
النب�ي محم�د ص�لى  إل�ىالقرآن على س�بعة أح�رف المنس�وب  أين صار حديث نزول 

 هللا عليه وآله ، وهذا عثمان قد كتب القرآن على حرف واحد ؟.
نزل من عند هللا تعالى على سبعة أحرف ، لكن الذي  الرواية تقول أن القرآن إنثم 

ه النب�ي أالنبي صلى هللا عليه وآله حرف واح�د كم�ا يق�ر يجب أن يقرأ منها في زمن
أب�ي بك�ر وعم�ر س�بعة أح�رف ، ث�م يرج�ع ف�ي زم�ن عثم�ان  فقط، ثم يصير في زمن

 الى حرف واحد !! .
،  أس�انيدهزمن رواي�ة الح�ديث عل�ى وف�ق م�ا زع�م نقل�ة  أيضانستبين  أنويحق لنا 

رواة الحديث انه قد روي بعد الفتح ، فـ ( القرآن ان�زل عل�ى ح�رف   فالراجح ومن 
 أكث��ر أن، ومعل��وم  30F۳۱س��بعة بع��ده ....)  أح��رفق��ريش قب��ل الف��تح ث��م ان��زل عل��ى 

 أنالقرآن ق�د ن�زل قب�ل الف�تح ، فكي�ف كان�ت الق�راءة ق�بال وبع�دا، وه�ل م�ن ال�راجح 
 أن، والعق�ل يحك�م  اإلس�الميلل�دين  األم�رفي وقت ثب�وت  األمةيكون التسهيل على 

منجم��ة وعل��ى  ألفاظ��هالق��ران ق��د نزل��ت  نا إذ،  األم��ر أولالص��عب دوم��ا يك��ون ف��ي 
وتيرة واحدة من الفصاحة والسبك ودقة العبارة ، فلم تكن آيات الكتاب العزي�ز قب�ل 

 األم�ةف�ي موض�ع س�هل عل�ى  األم�ةلم يكن التسهيل عل�ى ومنها بعده ،  أيسرالفتح 
ومعاني�ه ، وال يك�ون متاح�ا للتيس�ير والتس�هيل  أس�اليبهقبول القرآن واالمتزاج م�ع 

يك��ون  أن أح��وجالقرآن��ي وه��م  باألس��لوبعه��د الديثي ف��ي وق��ت ك��ان الن��اس في��ه ح��
31Fالسبعة  األحرفعلى وفق نظرية في أول البعثة  للتسهيل القرآن متاحا

۳۲. 
الرأي الراجح في حالة قبول الحديث وان كان جملة كبيرة من العلماء ق�د  أنويبدو 

الت��ي تع��د ف��ي عل��وم الح��ديث رواي��ة آح��اد ول��يس  أس��انيده بس��ببرفض��وا الح��ديث 
ال��راجح يتناس��ب م��ع  ف��الرأيافترض��نا ص��حة الرواي��ة  إن أق��ولمقط��وع بتواتره��ا ، 

 وح�الل وآم�ر زاجر أحرف بمعنى : القرآن نزل على سبعة أنتوجيه الحديث القائل 
 32F۳۳ ومتشابه ومحكم وحرام

لح��ديث ه��و تعلق��ه تقب��ل علي��ه رواي��ة ا أنوق��د يك��ون الوج��ه اآلخ��ر ال��ذي يمك��ن  
بالعالقات التي تؤثر على جمالي�ة اللف�ظ دون تغي�ر المعن�ى ،  أي األسلوبيبالتركيب 

                                                            
الري��اض     ۱االح��رف القرآني��ة الس��بعة  د.عب��د ال��رحمن المط��رودي ، دار مع��الم الكت��ب للطباع��ة والنش��ر ط. ۳۱

۱۹۹۱ .۲۰ 
 ۱/۲۰۸ينظر: البيان للخوئي  ۳۲
ال��روض النض��ير ف��ي تحري��ر اوج��ه الكت��اب المني��ر   الش��يخ محم��د مت��ولي ، تح.خال��د حس��ن اب��و الج��ود   ينظ��ر: ۳۳

 ۲۰م .۲۰۰٤



ق��ال الف��يض الكاش��اني : (والح��ق : أن المت��واتر م��ن الق��رآن الي��وم ل��يس إال الق��در 
المشترك بين الق�راءات جميع�ا دون خص�وص آحاده�ا إذ المقط�وع ب�ه ل�يس إال ذاك 

ي��ره وأم��ا نح��ن فنجع��ل األص��ل ف��ي ه��ذا التفس��ير أحس��ن ف��ان المت��واتر ال يش��تبه بغ
القراءات كانت قراءة من كانت كاألخف على اللس�ان واألوض�ح ف�ي البي�ان واآلن�س 
للطبع السليم واألبلغ لذي الفهم القويم واألبعد عن التكلف في إفادة المراد واألوف�ق 

 . كث���رألخب���ار المعص���ومين . ف���ان تس���اوت أو أش���بهت فق���راءة األكث���رين ف���ي األ

وال نتعرض لغير ذلك إال ما يتغير ب�ه المعن�ى الم�راد تغيي�را يعت�د ب�ه أو يحت�اج 
إلى التفسير وذلك ألن التفسير إنما يتعلق بالمعنى دون اللفظ وضبط اللفظ إنم�ا ه�و 
لل��تالوة ف��يخص ب��ه المص��احف ، وأم��ا م��ا دون��وه ف��ي عل��م الق��راءة وتجوي��دها م��ن 

م��دخل ف��ي تبي��ين الح��روف وتميي��ز بعض��ها ع��ن القواع��د والمص��طلحات فك��ل م��ا ل��ه 
بعض ل�ئال يش�تبه أو ف�ي حف�ظ الوق�وف بحي�ث ال يخت�ل المعن�ى المقص�ود ب�ه أو ف�ي 
ص��حة اإلع��راب وجودت��ه ل��ئال تص��ير ملحون��ة أو مس��تهجنة أو ف��ي تحس��ين الص��وت 

  .      33F۳٤) وترجيعه بحيث يلحقها بألحان العرب وأصواتها الحسنة فله وجه وجيه
الس�بعة ب�القراءات م�ن جه�ة الع�دد وربم�ا  األحرفنذكر عالقة  أنقول ومن نافلة ال

اختيرت على غي�ر فض�ل قارئيه�ا  إنماالقراءات  أنيعطي القول اآلتي االنطباع على 
وسبقهم في العلم والدراية وهو م�ا يتحص�ل م�ن ق�ول ص�احب ف�تح الب�اري : (وق�ال 

ه�ـ) عل�ى ق�راءة ۲۰۰مكي بن أبي طالب: كان الناس على رأس المئت�ين بالبص�رة (
أبي عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالشام عل�ى ق�راءة اب�ن 
عامر، وبمكة عل�ى ق�راءة اب�ن كثي�ر، وبالمدين�ة عل�ى ق�راءة ن�افع. واس�تمروا عل�ى 

ه��ـ)، أثب��ت اب��ن مجاه��د اس��م الكس��ائي ۳۰۰ذل��ك. فلم��ا ك��ان عل��ى رأس الثالثمئ��ة (
م�ع أن ف�ي أئم�ة الق�راء –قتص�ار عل�ى الس�بعة وحذف يعقوب. قال: والس�بب ف�ي اال

أن الرواة عن األئمة كانوا كثي�راً  –من هو أجل منهم قدراً، ومثلهم أكثر من عددهم
جداً. فلما تقاصرت الهمم، اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يس�هل حفظ�ه 
وتنض��بط الق��راءة ب��ه. فنظ��روا إل��ى م��ن اش��تهر بالثق��ة واألمان��ة، وط��ول العم��ر ف��ي 
مالزمة القراءة، واالتفاق على األخذ عنه، فأفردوا من كل مص�ر إمام�ا واح�داً. ول�م 
يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه األئم�ة غي�ر ه�ؤالء م�ن الق�راءات وال الق�راءة ب�ه، 

34Fكقراءة يعقوب وعاصم الجحدري وأبي جعفر وشيبة وغيرهم... )

۳٥ 
ا فعل�ه اب�ن مجاه�د، فق�ال: وقد نقل ابن الجزري عن جمع من العلماء أنهم كرهوا م

(ولذلك كره كثير من األئمة المتقدمين اقتصار اب�ن مجاه�د عل�ى س�بعة م�ن الق�راء، 

                                                            
 وما بعدها ۱/۲۰٥" المقدمة الثامنة " وينظر : البيان للخوئي  ۱/٦۲تفسير الصافي  ۳٤
 .۹/۳۱ينظر :فتح الباري  ۳٥



ؤوه في ذلك ) 35Fوخطَّ

عدد القراء والقراءات عل�ى ض�ابط الرواي�ة وطرقه�ا  إن، بل  ۳٦
36Fهذا الفن  أئمةقد يتجاوز الجمع الغفير ، كما صرح بذلك 

۳۷. 
ذات عدد يتاح لمن قرأ بها ويشذ في قراءة من ومن هنا ال رأي لمن عد القراءات  

الق�رآن ق�د ن�زل بح�رف  أن األول�ىقرأ بخالفها على وفق الضابط في رواي�تهم ، ب�ل 
 أتيح��تمواض��ع م��ن التس��هيل  إالواح��د م��ن عن��د هللا تع��الى وم��ا اخ��تالف الق��راءات 

تع�م الن�اس  إق�راءرخصة خاص�ة وليس�ت س�نة  أنها ىللبعض في ظروف خاصة عل
 جميعا ..وهللا اعلم .

 

                                                            
 ۱/۳٦ت العشر ينظر:النشر في القراءا ۳٦
 ۱۷۳-۱/۱۷۲لمزيد من التفصيل ينظر البيان للخوئي  ۳۷


