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 مللخص ا

البحث عن   السبعة"يتحدث هذا  السبع واألحرف  بني تسبيع  العددية  ، وهو عمل "العالقة 

إال أنه فتح باب آخر وهوفهم كثري من  "ابن جماهد"ومع عظيم العمل الذي قام به ابن جماهد، 

السبعة ال يصح األخذ هبا، ومل يكن ابن جماهد يقصد ذلك، كام  الناس أن قراءة من عدا هؤالء  

 فهم الناس بأن األحرف السبعة هي القراءات السبع التي مجعها، وهو فهم خاطئ. 

سبب  وتوضيح  منهم،  كثري  عند  استشكلت  التي  العالقة  هذه  ليوضح  البحث  هذا  فجاء 

هذا   من  القراء  وموقف  السبعة،  هؤالء  عىل  عن  اقتصاره  التوهم  هذا  فساد  وأدلة  العمل، 

 العوام. 

 ويتحدث هذا البحث أيًضا عن العلة يف اشتهار قراءة القراء السبعة والعرشة دون غريهم. 

 كام يتحدث أيًضا عن عالقة القراءاتباألحرف السبعة، والرد عليها، والرأي الراجح فيها. 

 وتوصلت يف بحثي هذا إىل أهم النتائج والتوصيات:

ال   -1 عدد  أنه  بني  عالقة  وأحاديث    "سبعة"توجد  جماهد،  ابن  اختاره  الذي 

 األحرف السبعة. 

هلا   -2 مصدر  ال  القراءات،  مصدر  هي  تعاىل  اهلل  من  املنزلة  السبعة  األحرف  إن 

 سواها. 

األحرف   -3 من  هي  وغريها  والعرش  السبع  من  بصحتها  املقطوع  القراءات  إن 

 السبعة قطًعا. 

ة دراسة تأصيلية، وتفعيله لكي يستفيد منه أويص الباحثني بدراسة علم الدراي -4
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 طلبة هذا العلم خاصة، وبعض العوام عامة.

والرد   -5 وحديثًا،  قدياًم  القراءات  حول  واإلشكاالتاملثارة  للشبهات  التصدي 

 عليها، ومعاجلتها، دفاًعا عن هذا الدين، ونرصه للحق املبني.

املفتاحية:   السبعةالكلامت  األحرف  القرآنية،  ابن القراءات  السبعة،  القّراء  السبع،  تسبيع   ،

 جماهد، السبعة. 

 : قدمةم
احلمد هلل الذي أنّزل الفرقان عىل عبده ليكون للعاملني نذيرا، وأشهد أن الإله إال اهلل وحده ال 

للمتقني، وشفاًء ورمحًة   الصدور، وجعله هدى  به  القلوب، ورشح  بالقرآن  أحيا  له،  رشيك 

ن حكم به عَدل، ومن عِمل به ُأجر، ومن اّتبعه فال يضّل وال  للمؤمنني، من قال به صدق، وم

 يشقى. 

القرآن خُلقه  كان  من  عىل  وأسّلم  وصحابته  -وأصّّل  آله  وعىل  عليه  اهلل  تبع    -صىل  ومن 

 هداهم، واقتفى أثرهم إىل يوم الدين.

 أما بعد:  

ڱ  چ تنزيله:فإن اهلل تعاىل قد تكّفل بحفظ القرآن الكريم، فقال يف حمكم   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      

وإّن من متام حفظه هلذا الكتاب هو ما نراه من شّدة انشغال العلامء  [،9]احلجر:چڱ   ڱ  

بكّل فرع متعلق بعلٍم من علومه، تأليًفا، وحتقيًقا، وهتذيبًا،وتصحيًحا، وعناية، ليتحقق وعد  

 احلفيظ املتني إىل يوم الدين.

الرشف، السياّم وأن موضوعه ومادته ألفاظ الكتاب العزيز، وقد حظِي )علم القراءات( هبذا  
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 فأنِعم بذلك من رفعة وكرامة. 

ومن املواضيع األساسية التي جيب عىل طالب هذا الفن معرفتها واإلحاطة بأجزائها،موضوع 

بالبحث   جدير  موضوع  وهو  والقراءات،  األحرف  بني  العددية  وعالقتها  السبعة  األحرف 

يرى أن   والعناية والتحقيق، فيه وتشّعبت أقواهلم، فمنهم من  العلامء  آراء  كثرت  السياّم وقد 

هي   أهنا  يرى  ومن  منها،  حرف  أهنا  يرى  من  ومنهم  السبعة  األحرف  من  جزء  القراءات 

 ."السبعة "األحرف السبعة ذاهتا التي مجعها ابن جماهد يف كتابه

اللثا وكشف  املوضوع،  دراسةهذا  إىل  احلاجة  انبثقت  هنا  املوىل  ومن  سائلة  حقيقته  عن  -م 

 أن ينفع به طالب هذا العلم. -عزوجل

 أهم أسباب اختيار املوضوع: 

موضوع   -1 وأنه  السياّم  هبا،  القراءات  وعالقة  السبعة،  األحرف  مفهوم  توضيح 

 غامض عىل أذهان كثري من طلبة هذا الفن. 

 . تصحيح املفهوم اخلاطئ الشائع من أن األحرف السبعة هي القراءات السبع -2

 توضيح سبب العالقة العددية بينها والقراءات.  -3

 املشاركة يف إثراء املكتبة القرآنية.  -4

 الدراسات السابقة:

العالقة   فيه عن  مستقلة يوضح  املوضوع بدراسة  مل أجد من أفرد هذا  البحث والدراسة  بعد 

العدد،   هلذا  اختياره  السبعة، وعالقة  السبع واألحرف  تسبيع  بني  للسبعة،  العددية  واختياره 

يومنا هذا، وإن  الناس والذي مازال بعضهم إىل  والرد عىل كل من استشكل عليه فهمه من 
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كتبت بحوث كثرية حول ابن جماهد، ولكن عىل حسب علمي مل أجد من تعرض هلذه اجلزئية  

من  والعوام  خاصة،  العلم  هذا  طلبة  به  لينتفع  ومجعه  بدراسته  فقمت  والدراسة،  بالبحث 

 عامة. الناس

 قّسمت البحث إىل: مقدمة، وأربعةمباحث، وخامتة.البحث:  هيكل

 تشمل أسباب اختيار املوضوع، والدراسات السابقة، وخطة البحث. املقدمة: 

 املبحث األول: ضبط القراءات وتدوينها، وفيه مطلبني:

 : االقتصار عىل تدوين بعض القراءات دون بعض.املطلب األول

 االقتصار عىل تدوين القراءات السبعة فقط. الثاين:املطلب  

 املبحث الثاين:عالقة تسبيع السبع باألحرف السبعة، وفيهثالثة مطالب: 

 أسباب العالقة العددية، وختصيص السبعة.  املطلب األول:

 :موقف القّراء من تسبيع السبع وعالقتها العددية باألحرف السبعة. املطلب الثاين

 لة فساد توهم العوام. أد املطلب الثالث:

 املبحث الثالث: املقتىض العلمي واملنطقي يف بيان ثبوت القراءات املتواترة.

 املبحث الرابع: القراءات القرآنية الثابتة جزء من األحرف السبعة، وفيه مطلبني:

 التحقيق يف عالقة القراءات القرآنية الثابتة باألحرف السبعة والرد عليها. املطلب األول: 

 مقتىض التحقيق. طلب الثاين: امل

 وفيها بيان ألهّم النتائج املتوّصل إليها من ِخالل البحث. اخلامتة:
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 املبحث األول

 ضبط القراءات وتدوينها 

 املطلب األول: االقتصارعىل تدوين بعض القراءات دون بعض

حِرص العلامء   ملَّا كثر القراء وكثر الرواة وأصبحت أعدادهم يف املرص الواحد ال تكاد حُترص،

تدوينًا  قراءته  للقراءةويدونون  املتقن  املضبوط  اإلمام  معرفة  من خالل  القراءات  ضبط  عىل 

 تاًما.

وقد كان املجتمع اإلسالمي يف حاجة إىل هتذيب هذه القراءات الكثرية وتدوينها، واالقتصار 

إىل االقتصار عىل    عىل ما يسهل حفظه منها مما حيتاجه أهل األمصار، فعِمد كثري من املصنفني

 بعض القراءات دون بعض. 

، وهو منعلامء  1هـ( 224وكان أول من ُعرف عنه تدوين ذلك أبو عبيد القاسم بن سالم )ت  

القراءة، فدّون كتاًبا يف القراءة مل يصل إلينا، لكنه ذكر مخسة وعرشين قارًئا من قراء األمصار  

عرفوا هبذا الشأن وتناقل الناس عنهم القراءة،  الذيناتفقت األمة عىل تلّقي قراءهتم بالقبول، و

أبو  هو  وأثبتها  القراءات  هذه  ضبط  أنه  عرف  من  أّول  فكان  أمم،  بعد  أمم  عنهم  وقرأ 

بن  أمحد  جاء  ثم  القراءات،  ضبط هذه  عىل  بعده  من  الناس  تتابع  ثم  بن ساّلم،  عبيدالقاسم 

 
أخذ  1) ذلك،  غري  وقيل  ومائة،  سبع ومخسني  سنة  هراه  بمدينة  ولد  عبيد،  أيب  بكنيته  اشتهر  بن سالم،  القاسم  هو   )

منها: غريب احلديث،   كثرية  مصنفات  له  ثابت ومجاعة،  بن أيب  ثابت  عنه  اليزيدي، وأخذ  املبارك  بن  عىل حييى  القراءة 

 .170/ 1ذلك. انظر: معرفة القراء الكبارتويف سنة أربع وعرشين ومائتني وقيل غري 
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 ار من كل مرص قارًئا واحًدا. ومجع كتاًبا ذكرفيه مخس قراءات،اخت 1هـ( 258جبرياألنطاكي )

هـ( كتاًبا مجع فيه قراءة  282)ت    -صاحب قالون-  (2)ثم أّلف القايض إسامعيل بن إسحاق 

فأّلف (3)هـ(310عرشين قارًئا،ثم جاء من بعده علامء آخرون، حتى جاء ابن جرير الطربي )

عمر  بن  أمحد  حممدبن  بكر  أبو  أّلف  ثم  قارًئا،  منعرشين  أكثر  فيه  وذكر  القراءات  يف  كتابه 

 .معهم أبا جعفر أحد العرشة  كتاًبا يف القراءات وأدخل (4)هـ(324الداجوين )ت

 املطلب الثاين: االقتصار عىل تدوين القراءات السبعة فقط:

)ت   موسى  بن  أمحد  بكر  أبو  جماهد  ابن  قراءات (5)ه(324جاء  عىل  فيه  اقترص  كتاًبا  فأّلف 

وهم   "السبعة" والشام،  والِعراقني  احلرمني  أئمة  مشهوري  من  سبعة  قراءات  فيه  فقط،مجع 

اهلل عامر، وعاصم، ومحزة، وعّل  نافع، وعبد  بن  اهلل  العالء، وعبد  بن  عمرو  وأبو  كثري،  بن   

 
سنة  1) تويف  القراء،  كبار  من  كان  جعفر،  بأيب  ويكني  جبري،  بن  حممد  بن  جبري  بن  أمحد  هو  واألمصار  258(  هـ، 

 . 207/ 1اخلمسة: مكة، واملدينة، والبرصة، والكوفة، والشام. انظر: معرفة القراء الكبار 

 . 1/147هـ. انظر: غاية النهاية  282قايض البغدادي، تويف سنة  ( هو إسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل، ال3)

 . 1/264هـ. انظر: معرفة القراء الكبار 310( هو حممد بن جرير الطربي، صاحب املؤلفات والتفسري، تويف سنة 3)

والرازي، تويف سنة  4) والصوري  األخفش  عىل  قرأ  الرمّل،  بن عمر  بن أمحد  الداجوين حممد  بكر  أبو  هو  .  هـ324( 

 . 1/268انظر: معرفة القراء الكبار 

( هو أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد، شيخ العرص أبو بكر البغدادي املقرىء، مصنف كتاب القراءات السبعة،  5)

  –  1/269ولد سنة مخس وأربعني ومائتني، وتويف يف شعبان سنة أربع وعرشين وثالث مئة. انظر: معرفة القراء الكبار  

271. 
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 . (1)الكسائي

جبري  بن  أمحد  ثم  بن سالم،  القاسم  عبيد  أبو  القراءات  صنّف يف  ))أّول من  السيوطي:  قال 

الكويف، ثم إسامعيل بن إسحاق املالكي صاحب قالون، ثم أبو جعفر بن جرير الطربي، ثم  

حممد بن أمحد بن عمر الداجوين، ثم أبو بكر بن جماهد، ثم قام الناس يف عرصه وبعده  أبو بكر  

صنف   حتىص، وقد  ال  القراء  وأئمة  جامًعا، ومفرًدا، وموجًزا، ومسهبًا،  أنواعها  بالتأليف يف 

وقال   اجلزري،  بن  اخلري  أبو  القراء  حافظ  ثم  الذهبي،  اهلل  عبد  أبو  اإلسالم  حافظ  طبقاهتم 

ابن كتابه    اإلمام  يف  العرش"اجلزري  القراءات  يف  يف  "النرش  القراءات  مجع  معترب  إمام  أّول   :

هؤالء   مع  قارًئا  وعرشين  مخسة  أحسب  فيام  وجعلهم  ساّلم،  بن  القاسم  عبيد  أبو  كتاب 

السبعة، ثم قال: وكان يف أثره أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد، أّول من اقترص  

 . (2)بعة فقط...((عىل قراءات هؤالء الس

وهكذا نالحظ أّن اختيار هؤالء القّراء السبعة، ومتييزهم عن غريهم، كان مصدره ابن جماهد  

 يف القرن الرابع اهلجري، ومل يميّزهم الذين سبقوه يف تدوين القراءات والقّراء. 

 

 

 

 

 
 . 32-29: تاريخ القراءات القرآنية للدكتور عبد اهلادي الفضّل ص( انظر1)

 . 199-1/198( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 2)
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 املبحث الثاين: 

 العالقة بني تسبيع السبع واألحرف السبعة

 العالقة العددية، وختصيصالسبعةاملطلب األول: أسباب 

يمكن أن نحرص األسباب التي جعلت ابن جماهد يعمد إىل التسبيع، وخيص هؤالء السبعة يف  

 ثالثة أسباب:  

: أن عثامن ريض اهلل عنه كتب سبعة مصاحف وبعث هبا إىل األمصار، فجعل ابن جماهد  أوالا 

ه إليه عثامن بمصحف قارًئا، وملا أعياه  عدد القراء عىل عدد املصاحف، واختار من كل بلد   وجَّ

أن جيد قارًئا من البحرين أو اليمن ومها من البلدان التي وجه إليها عثامن مصحًفا؛ استعاض  

ذ كانتعن  حيث  الكوفة،  قراء  بتعديد  عامة. لك  العلوم  يف  ووفرة  القراء،  يف  كثرة   فيهم 

يأيت بسبعة من القراء من األمصار : ))وكان غرض ابن جماهد أن  (1)هـ(665قال أبو شامة)ت

منها،  القراءة  أئمة  إلعواز  واليمن  البحرين  يف  ذلك  يمكنه  ومل  املصاحف  إليها  نفذت  التي 

 فأخذ بدهلام من الكوفة لكثرة القراء هبا((.

: أنه جعل عددهم عىل عدد احلروف التي نزل هبا القرآن وهي سبعة، ال أنه يعتقد أهنا هي ثانياا

باأل من املرادة  ُوجد  فيه،وقد  التربك  سبيل  عىل  بل  معارصيه،  بعض  ظنه  كام  السبعة  حرف 

 
عىل  1) القراءات  قرأ  شامة،  بأيب  املعروف  الدمشقي،  ثم  املقديس  القاسم  أبو  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  الرمحن  عبد   )

مؤمن ابن  أمحد  القراءات  عنه  وأخذ  ومل    السخاوي،  مطواًل  الشاطبية  فرشح  العلوم،  أنواع  من  الكثري  وصنف  اللبان، 

بـ املشهور  السبع"يكمله، ثم اخترصه وهو الرشح  القراءات  املعاين من حرز األماين يف  الكتب،    "إبراز  وغري ذلك من 

 . 3/299، واألعالم 331-1/330تويف رمحه اهلل سنة مخس وستني وستامئة. انظر: غاية النهاية 
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السبع.  األحرف  حديث  تأويل  السبعة  هؤالء  قراءة  يف  يعتقد  كان  أنه  جماهد  ابن  إىل   نسب 

: رام هذا الغافل مطعنًا يف شيخنا أيب -تلميذ أيب بكر بن جماهد-قال أبو طاهر بن أيب هاشم  

ذلك   فحمله  جيده،  فلم  ثلبه،  بكر  إىل  مساًغا  ليجد  غريه  وال  هو  يقله  مل  قواًل  قّوله  أن  عىل 

النبي   قول  معنى  تفسري  أن  اعتقد  أنه  عنه  هو  فحكي   » أحرف  عىل سبعة  القرآن  أنزل   «  :

قراءات القراء السبعة الذين ائتم أهل األمصار هبم فقال عىل الرجل إفًكا، واحتقب عاًرا، ومل  

قبله.  حيظ من أكذوبته بطائل، وذلك أ به أحد  يقل  مل  أبا بكر كان أيقظ من أن يقلد مذهبًا   ن 

: شهرة هؤالء السبعة بني القراء، واّتفاق أهل األمصار عليهم، وكثرة الرواة عنهم، حتى ثالثاا

إن أبا عبيد القاسم بن سالم قال فيهم: ))إهنم جتّردوا يف القراءة واشتّدت هبا عنايتهم وكثر هلا 

صا حتى  فيها((. بذ رواطلبهم،  هبم  ويقتدون  عنهم،  الناس  يأخذها  أئمة   لك 

القراءة   يف  خلفوا  والشام  والعراق  احلجاز  أهل  من  السبعة  ))فهؤالء  جماهد:  ابن  وقال 

التابعني، وأمجع عىل قراءهتم العوام من أهل كّل مرص من هذه األمصار وغريها من البلدان  

سه حرًفا شاًذا فيقرأ به من احلروف التي تقرب من هذه األمصار، إال أن يستحسن رجل لنف

التي رويت عن بعض األوائل منفردة، فذلك غري داخل يف قراءة العوام، وال ينبغي لذي لّب  

أن يتجاوز ما مضت عليه األئمة والسلف بوجه يراه جائًزا يف العربية أو مما قرأ به قارئ غري 

 . (1)جممع عليه((

الس هلؤالء  جماهد  ابن  اختيار  أّن  عىل  ونجد  اختيارهم  وتّم  وضعها  ضوابط  ِوفق  كان  بعة 

 
ص  (  1) عرت  الدين  ضياء  حسن  للدكتور  منها  القراءات  ومنزلة  السبعة  األحرف  ومقال:القراء  349-348انظر:   ،

 . 138السبعة وأسباب اقتصار املؤلفني عليهم للدكتور أمحد فارس السلوم، جملة اجلندي املسلم، رقم العدد 
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املدين  جعفر  أبا  اإلمام  أّوهلم  وجدنا  لسبعته  التالني  السبعة  يف  النظر  أمعنا  إذا  وإننا  ضوءها، 

أستاذ اإلمام نافع املدين، وكأّن ابن جماهد اكتفى بالتلميذ عن األستاذ؛ ألن قراءته وإن كانت  

وًعا عىل ألسنة الناس من القراء وغريهم يف املدينة وما مأخوذة من قراءة شيخه لكنها أكثر شي

 حوهلا.

يعقوب احلرضمي وحييى   تلميذيه  قراءة  البرصي عن  بقراءة اإلمام أيب عمرو  اكتفى  وكذلك 

 اليزيدي لعلّو مكانة شيخهام يف القراءات واللغة وقبوله لدى الناس.

قراءته ألن  الكويف؛  البّزار  خلف  اإلمام  قراءة  ترك  يف   ولعله  الكوفيني  قراءات  عن  خترج  ال 

 حرف ما.

األعمش   قراءة  ترك  لعله  محزة -وأيًضا  اإلمام  من   -شيخ  قراءته  يف  وملِا  نفسه،  للسبب 

 . (1)شذوذ

وقد ذكر ابن جماهد بنفسه يف حديثه عن ابن كثري املكي أن أهل مكة مل جيمعوا عىل قراءة ابن  

أيًضا-حميصن   مكي  عىل    -وهو  أمجعوا  مل  كام  حميصن  ابن  أصحاب  إن  بل  كثري،  ابن  قراءة 

 . (2)يتبعوه يف اختياره

 املطلب الثاين: موقف القّراء من تسبيع السبع، وعالقتها العددية باألحرف السبعة:

ابن  سبّع  وملا  بالذكر،  خيصوهنم  مؤلفوهم  كان  وال  التسبيع،  جماهد  ابن  قبل  القراء  يعرف  مل 

 :  أموراً  جماهد أخذوا عليه يف هذا التسبيع

 
 .47-46( انظر: صفحات يف علوم القراءات: للدكتور عبد القيوم السندي ص 1)

 .65( انظر: السبعة البن جماهد ص 2)
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مل يكن هو    :أوالا  حديث األحرف، وإن  املراد من  ذلك هو  يوهم أن  إنَّ االقتصار عىل سبعة 

خطئه.  عىل  العلامء  ونبّه  بذلك،  قال  من  وجد  وقد  جماهد،  ابن   مراد 

األئمة القراء،وأنه قدم ما   اهّتم ابن جماهد بقلة اإلطالع وعدم املعرفة الواسعة بالرواة عن ثانياا:

يوجدحقه قد  بعضهم  أن  مع  إمام  كل  عن  براويني  واكتفى  الثقات    التأخري،  الرواة  من  له 

 أضعاف ذلك. 

 ثالثًا: فكام انتقد ابن جماهد يف مسألة ختري الرواة عن األئمة فقد انتقد يف اختيار بعض السبعة. 

)ت املهدوي  عامر  بن  أمحد  ينبغي  (1)هـ(430قال  ال  ما  السبعة  هذه  مسبّع  فعل  ))لقد  له، : 

اخلرب،   املذكورة يف  القراءات هي  أن هذه  نظره  قّل  من  كّل  بإهبامه  العامة  عىل  األمر  وأشكل 

 .(2)وليته إذ اقترص نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة((

من  سبعة  عىل  جماهد  ابن  اقتصار  املتقدمني  األئمة  من  كثري  كِره  ))ولذلك  اجلزري:  ابن  قال 

ذلك،وقا يف  وخطؤه  مراده؛  القراء،  بنّي  أو  زاده،  أو  العدد،  هذا  دون  ما  عىل  اقترص  أال  لوا: 

 . (3)ليخلص من ال يعلم من هذه الشبهة((

 
أستاذ مشهور، قرأ عىل حممد بن سفيان وعىل جده ألمه   "املهدية"( أمحد بن عامر أيب العباس املهدوي نسبة إىل مدينة 1)

ني  مهدي بن إبراهيم، ألف التواليف منها: اهلداية يف القراءات السبع، قرأ عليه غانم بن الوليد وآخرون، تويف بعد الثالث

 . 86/ 1وأربعامئة. انظر: غاية النهاية 

، والتبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن  1/39، والنرش  54( انظر: بيان السبب املوجب الختالف القراءات ص2)

 . 81عىل طريق اإلتقان لطاهر اجلزائري ص 

 . 1/36( انظر: النرش 3)
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)ت اجلعربي  املسامة  (  1)هـ(732قال  قصيدته  الدماثة    "يف   : "هنج 

ال  فُجهِّ الغفـري  اجلمُّ  بـه  فزلَّ   *** قصده  ُمبَْهم  التسبيع  ذوا   وأغفل 

** القتدى  صح  ولو  فيه  أْخَطال وناقضه  املسبع  قال  حاذق  وكم   * 

وقال ابن اجلزري: ))لقد صدق اجلعربي رمحه اهلل فإّن هذه الشبهة قد استحكمت عند كثري  

لساّمها   الراويني  هذين  غري  من  أو  السبعة  هؤالء  لغري  قراءة  أحد  سمع  لو  حتى  العوام  من 

 شاذة، ولعلها تكون مثلها أوأقوى((. 

جماهد بقوله: ))واحلق أنه ال ينبغي هذا القول، وابن جماهد اجتهد  إال أنه عاد فاعتذر عن ابن  

يف مجعه فذكر ما وصله عىل قدر روايته، فإنه رمحه اهلل مل تكن له رحلة واسعة كغريه ممن كان يف  

 . (2)عرصه((

ذلك   أعلن  من  أول  جماهد  ابن  يكن  ومل  غريهم،  عىل  مزية  السبعة  هلؤالء  كان  أنه  واحلّق 

نجد يف كتب السابقني أليب بكر بن جماهد من املصنّفني يف القراءات كأيب عبيد    وأذاعه، فإننا

وابن جرير رمحهام اهلل، ومها من أوائل من صنف يف مجع القراءات وذكرا يف كتابيهام أكثر من  

عرشين قراءة، نجد أن هؤالء السبعة من صميم اختيارهم، مع آخرين سواهم، فالسبعة حمل  

 
العباس برهان الدين، أبو إسحاق اجلعربي، الربعي اخلليّل الشافعي،  (إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أيب 1)

ولد يف حدود األربعني وستامئة، قرأ عىل أيب احلسن عّل الوجوهي، قرأ عليه أبو بكر بن أيُدغدي ابن اجلندي، من تآليفه: 

 . 26-1/25كنز املعاين رشح حرز األماين، تويف سنة اثنني وثالثني وسبعامئة. انظر: غاية النهاية 

 . 215-214( انظر: منجد املقرئني ص 2)
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، قال مكي بن  1صنّفني يف مجع القراءات، وإن وجد من أمهلهم، لكنّه قليلاتفاق عند أغلب امل

الناس من األئمة يف كتبهم أكثر من سبعني ممن هو أعىل  437أيب طالب )ت هـ(: ))قد ذكر 

القراءات   العلامء يف كتبهم يف  قد ترك مجاعة من  أنه  السبعة، عىل  قدًرا من هؤالء  رتبة وأجل 

السبعة،   هؤالء  بعض  وابن  ذكر  والكسائي  محزة  ذكر  وغريه  حاتم  أبو  ترك  قد  واّطرحهم، 

الطربي يف كتاب   السبعة، وكذلك زاد  عامر، وزاد نحو عرشين من األئمة فمن فوق هؤالء 

وإسامعيل  عبيد  أبو  فعل  وكذلك  رجاًل،  عرش  مخسة  نحو  السبعة  هؤالء  عىل  له  القراءات 

 . (2)القايض((

 وام أدلة فساد توهم الع:الثالث  املطلب

يف  -1 ذكروا  قد  العلامء  أن  حني  يف  السبع،  سوى  قراءة  كّل  بطالن  إىل  العامة  دعوى  تؤّدي 

كتبهم أكثر من سبعني ممن هو أعىل رتبة وأجّل قدًرا من القراء السبعة، فكيف يمكن جتاهل 

أبو   ترك  ذلك  أجّل  السبعة، ومن  به  قرأ  مما  بل أصح  املصحف،  خط  موافقة  قراءهتم، وهي 

وغريه من املصنفني ِذكر محزة والكسائي وابن عامر، وزاد قرابة عرشين من األئمة ممن  حاتم  

 فوق السبعة وفعل نحو ذلك الطربي وأبو عبيد القاسم بن سالم وإسامعيل القايض. 

إن كّل واحد من هؤالء السبعة قد روى عنه مجاعة تتفاوت قراءهتم، كام أن كل إمام من  -2

مجاعة   عن  روى  قد  األئمة  السبعة  عن  الروايات  تفاوت  االعتبار  بعني  ُأخذ  فلو  كثريين، 

 
( انظر: مقال القراء السبعة وأسباب اقتصار املؤلفني عليهم، للدكتور أمحد فارس السلوم، جملة اجلندي املسلم، رقم  1)

 . 349-347، واألحرف السبعة ومنزلة القراءات منها للدكتور حسن ضياء الدين عرت ص 138العدد: 

 . 22-21ص ( اإلبانة ملكي 2)
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من العدد ما ال حيىص، ولتحولت عن    -حسب ظن العوام-السبعة لبلغت األحرف السبعة  

 كوهنا سبعة أحرف.

اهلجري -3 الرابع  القرن  مطلع  يف  جماهد  ابن  فأثبت  احلرضمي  يعقوب  السبعة  سابع  كان 

 حتديد األحرف عرضة للتغيري ِوفق أراء البرش؟ الكسائي موضعه، فكيف يصح أن يكون 

أبو   قرأ  العامة، كام  اعتبار  السبعة يف  أحد احلروف  وقراءة محزة  قرأ عىل محزة،  والكسائي إنام 

 عمرو عىل ابن كثري. 

 فكيف يتولد حرف من حرف ويعترب اجلميع من األحرف السبعة! 

رأي العامة، مبينًا أنه ال دليل عليه وقد عَقد أبو الفضل عبد الرمحن الرازي فصاًل ناقش فيه  

قرآنية بعض  إنكار  أّدى هبم إىل  وأنه  الناس،  جهلة  به إال  يتمسك  مل  وأنه  من كتاب أو سنة، 

مل   البرش  فُهم برش كسائر  السبعة ال مربر له،  بالقراء  التعلق منهم  القراءات الصحيحة، وهذا 

فليسو املسلمني،  من  غريهم  ما دون  بيشء  الرشيعة  حتديد  ختصهم  رشعي يف  ا ذوي سلطان 

 . (1)األحرف السبعة وال يف اختيارها، بل هم يف ذلك كسائر القراء 

 املبحث الثالث 

 املقتىض العلمي واملنطقي يف بيان ثبوت القراءات املتواترة

الذين   ألهنمهم  ليس  هبا،  قرأوا  الذين  القّراء  هم  معينني،  أفراد  إىل  القراءات  هذه  إضافة  إن 

هذه   رووا  الثقاتالذين  الرجال  من  سلسلة  يف  حلقة  هم  بل  تأليفها،  يف  اجتهدوا  أو  أنشئوها 

-،الذي تلّقى هذه القراءات وحيًا عن ربه  الروايات ونقلوها عن أسالفهم، انتهاًء بالنبي  

 
 . 351-349(انظر: األحرف السبعة حلسن عرت ص 1)
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وإنام نسبت القراءات إىل القّراء؛ألهنم هم الذين اعتنوا هبا وضبطوها ووضعوا هلا  -وعال جّل 

 .القواعد واألصول

 :(1)فالعلة يف اشتهار هؤالء القّراء، يرجع ذلك يف اجلملة إىل األسباب التالية

 انقطاع األئمة لإلقراء، وكانوا شيوًخا لإلقراء بأمصارهم. -1

 العامة واخلاصة بنقل القراءات. اشتهروا بني -2

 اشتهارهم بالتُّقى والصالح، وعدم أخذهم أجًرا عىل قراءهتم. -3

 كون القراء السبعة من القرون الثالثة، حيث عهود الفصاحة مازالت يف زمنهم.-4

 إن شيوخهم من التابعني معروفني، وسندهم قصري بينهم وبني الصحايب رجل واحد. -5

 لفًظا وسامًعا من أّول القرآن إىل آخره. إن قراءهتم مسندة   -6

 موافقة قراءهتم للرسم والعربية،وذلك ِوفق الضوابط التي قّررها ابن جماهد.-7

 تلّقي الناس لقراءهتم بالقبول.-8

عثامن   -9 إليها  بعث  والتي  واإلقراء،  بالقراءة  املشهورة  األمصار  من  كان  اختيارهم  إّن 

 مصحًفا.

 ام استفاض أو اشتهر هبذا املرص. أهنم ال يقرؤون إال ب-10

قراءة    -11 الفقهية، كام اشتهرت  املذاهب  القراءات يف األمصار بسبب شهرة  اشتهار بعض 

نافع املدين يف بالد املغرب العريب تبًعا الشتهار املذهب املالكي هناك، وقد قال مالكعن قراءة 

 
ص  1) جماهد  البن  السبعة  مقدمة  ص    18(   بقلة  أليمن  القراءات  علم  وتسهيل  بعدها،  وتاريخ  125-124وما   ،

 . 37-34القراءات القرآنية للدكتور عبد اهلادي الفضّل ص 
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قال   نافع؟  قراءة  له:  قيل  سنة،  املدينة  أهل  قراءة  حكم "منع"نافع:  عن  سئل  وحينام   ،

اجلهربالبسملة أثناء الصالة قال: سلوا نافعًا فكّل علم يسأل عنه أهله، ونافع إمام الناس يف  

 القراءة. 

ويعّلل مكي بن أيب طالب سبب اشتهار القراء السبعة بقوله: ))فإن سأل سائل فقال: ما العلة 

هو   من  دون  بالقراءة  السبعة  هؤالء  اشتهر  أجلها  من  السبعة التي  إليهم  فنسبت  فوقهم، 

 األحرف جماًزا، وصاروا يف وقتنا أشهر من غريهم ممن هو أعىل درجة منهم وأجّل قدرا؟ 

فاجلواب: إنَّ الرواة عن األئمة من القراء كانوا يف العرص الثاين والثالث كثرًيا يف العدد، كثرًيا  

ا فأراد الناس يف العرص الرابع أن يقترصوا من  لقراءات التي توافق املصحف  يف االختالف، 

النقل   يف  واألمانة  بالثقة  مشهور  إمام  إىل  فنظروا  به،  القراءة  وتنضبط  حفظه،  يسهل  ما  عىل 

وحسن الدين، وكامل العلم، قد طال عمره واشتهر أمره بالثقة، وأمجع أهل مرصه عىل عدالته  

عن خط مصحفهم املنسوب  فيام نقل، وثقته فيام قرأ وروى، وعلمه بام يقرأ، فلم خترج قراءته  

إليهم، فأفردوا من كل مرص وجه إليه عثامن مصحًفا إماًما هذه صفته، وقراءته عىل مصحف  

وسوادها،  الكوفة  أهل  من  وعاصم  ومحزة  البرصة،  أهل  من  عمرو  أبو  فكان  املرص،  ذلك 

أهل  من  ونافع  الشام،  أهل  عامر من  وابن  مكة،  من  كثري  وابن  العراق،  أهل  من  والكسائي 

من   إليه  الناس  وارحتال  اإلقراءـ،  يف  عمره  وطال  أمانته،  اشتهرت  ممن  كلهم  املدينة، 

 . (1)البلدان((

 
 . 49( اإلبانة ص 1)
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)ت الدمياطي  عن (1)هـ(1117ويقوالإلمام  القراءة  أخذ  إىل  الداعي  السبب  أّن  ))ليعلم   :

التي القراء املشهورين دون غريهم؛ أنه ملا كثر االختالف فيام حيتمله رسم املصاحف العثامنية  

وّجه هبا عثامن ريض اهلل عنه إىل األمصار والشام واليمن والبرصة والكوفة ومكة والبحرين  

وحبس باملدينة واحًدا وأمسك لنفسه واحد الذي يقال له اإلمام، فصار أهل البدع واألهواء  

أئم قراءات  عىل  يتّفقوا  أن  املسلمني  رأي  أمجع  لبدعتهم؛  وفاًقا  تالوته  حيل  ال  بام  ة  يقرؤون 

أئمة   مصحًفا  إليه  وجه  مرص  كل  من  فاختاروا  العظيم،  القرآن  بشأن  لالعتناء  جتّردوا  ثقات 

القراءة   يف  عمرهم  أفنوا  العلم  وكامل  الدراية  وحسن  النقل،  يف  واألمانة  بالثقة  مشهورين 

خّط   عن  قراءهتم  خترج  ومل  عدالتهم،  عىل  مرصهم  أهل  وأمجع  أمرهم  واشتهر  واإلقراء، 

 .(2)مصحفهم((

 شهرة القراء الثالثة: 

الثالثة  القراء  هؤالء  قراءة  لرفض  مربر  من  ما  أنه  رأى  القراءات  اجلزري  ابن  درس  عندما 

وغريهم  الثالث  القراء  قراءة  كانت  اجلزري،ولقد  ابن  ووصلت  قراءهتم  دونت  الذين 

 معروفة، وقد ألُّف فيها، لكنها اشتهرت يف عرص ابن اجلزري. 

 راءات الثالث يف عرص ابن اجلزري: ومما ساعد عىل اشتهار الق

 
عبد  1) بن  أمحد  بن  بن حممد  أمحد  أمحد  (  الشربامليس، ومن تالميذه  عّل  شيوخه  من  بالبنا،  الشهري  الدمياطي  الغني 

هـ. انظر: سلك الدرر  1117اإلسقاطي، من مؤلفاته إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش، تويف باملدينة املنورة  

 . 4/124يف أعيان القرن الثاين عرش أليب الفضل املرادي 

 . 8 -7/ 1برش يف القراءات األربعة عرش( انظر: إحتاف فضالء ال2)
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املضية-1 الدرة  ملنظومة  نسق ونظم وروي    "تأليفه  عىل  والتي جاءت  الثالث،  القراءات  يف 

كتابه   مقدمة  قال يف  التيسري"الشاطبية،  بتعريف  "حتبري  الشاطبية  أحتفظ حفاظ  أن  ))رأيت   :

أ  يف  فجاءت  خمترصة،  منظومة  احلرز  متن  يف  وأجعلها  العرشة،  اللطف  قراءات  من  سلوٍب 

 .(1)عجيب، ونوع من اإلعجاز واإلجياز غريب((

عة، واملخترصات  -2 وح املتنوِّ الرشُّ تلّقي الناس هلذه القصيدة بالقبول، ووضْع العلامء عليها 

رة.   املحرَّ

اإلقراء بام حوت هذه القصيدة، حتى إهنا أصبحت أحد مصادر القراءات الرئيسة املقروء    -3

 هبا اليوم. 

 لذلك أراد ابن اجلزري بإضافته القراءات الثالث إىل:

األحرف  أن  ظن  وعدم  والتيسري،  الشاطبية  يف  ذكر  فيام  حمصورة  القراءات  أن  توهم  عدم 

السبعة هي القراءات السبع أو أن القراءات القرآنية سبع ال غري، وأدت زيادته القراء الثالثة 

هم الرشوط التي جيب أن تتوفر يف القارئ وكأنه  إىل إيضاح سبب اختيار القراء السبعة وإىل ف 

التي دونت يف كتب   القراءات  قبول بعض  وأّدت زيادته إىل فهم سبب عدم  إىل هذا،  هدف 

يف  اخليارات  إيضاح مدى وجود  إىل  أّدت  املعروفة،  الثالثة  الرشوط  حتقق  أهنا  مع  القراءات 

وهذ  األول  الصدر  يف  وانترشت  هبا  يقرئ  كان  التي  وما القراءة  القراءات  فهم  يف  يساهم  ا 

 . (2)هيّتها

 
 . 93( انظر: حتبري التيسري يف القراءات العرش البن اجلزري ص1)

 . 125( انظر: تسهيل علم القراءات أليمن بقلة ص 2)
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 وقال ابن اجلزري رمحه اهلل: 

اهلل   األندلسيريمحه  حيّان  أيب  اإلمام  خط  من    أن   الصحيح  بالنقل  لنا  قدثبت:    –))َنقلُت 

اقرأ عليه، وكان أبو جعفر من سادات التابعني وكان يف مدينة  نافع،وأننافعً   شيُخ   هو  أباجعفر

القراءة عن الصحابة: رسول اهلل صىل   العلامء متوافرين، وقد أخذ  اهلل عليهوسلم حيث كان 

عبد اهلل بن عباسوغريه، فلم يكن من هو هبذه املثابة ليقرأ كتاب اهلل بيشٍء حمّرم عليه، فكيف  

ا رطبًا قبل أنتطول  وقدتلّقف ذلك يف مدينة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعن صحابته غضًّ

وقبل الضابطني؟  األسانيد،  غري  النَّقلُة  فيها  تدخل   !أن 

يعقوب اهلل  –وأما  ذاك مألى    –يرمحه  إذ  والبرصة  الناس،  يُؤمُّ  بالبرصة  اجلامع  إمام  كان  فقد 

ومل ُينكِر أحٌد عليه شيئًا من قراءته، ويعقوب تلميذ سالم الطويل، وسالمتلميذ  أهل العلم،من

عمر أيب  جهة  من  فيعقوب  وعاصم؛  البرصي  عمرو  روى أيب  الذي  الدوري  مثل  كأنه  و 

َرَويا  اللَّذين  حييى  أو  العليمي  مثل  كأنه  عاصم  جهة  من  وهو  عمرو،  أيب  عن  عناليزيدي 

عنشعبة عن عاصم، وأما خلف فقراءته ال خترج عن قراءة أحد من السبعة، بل وال عنقراءات 

معادِّ  الثالثة  هؤالء  قراءات  تواتر  بعدم  أحٌد  يقول  فكيف  حرف،  يف  تواتر  الكوفيني  عائه 

السبعة قوله: ))فِمن أجل ذلكقلُت: والصحيح أن ما وراء  "قراءات  ابن اجلزري  ؟ويواصل 

 .(1)العرشة فهو شاذ، فام يقابل الصحيح إال فاسد...((

 "منجده"ومن املعُلوم أن القراءات الثالث متواترة كالسبع، فلقد قّرر اإلمام ابن اجلزري يف  

وأثبت   ما موضع  غري  علامء يف  فيها  واستفتى  فيه،  قدح  أو  ذلك  أنكر  من  عىل  ورّد  تواترها، 

 
 .45 -1/41( انظر: النرش 1)
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 عرصه فأفتوه يف حكم تواترها ومما قاله ابن اجلزري يف ذلك ما يّل:

))فثبت وحتّقق أن القراءات الثالث املتواترة تلّقاها مجاعة عن مجاعة يستحيل تواطؤهم عىل 

الس تواتر  وال  تواترها  فليس  كذلك  كان  وإذا  هي الكذب،  بل  فقط،  أهلها  عند  مقترًصا  بع 

متواترة عند كّل مسلم سواًء أقرأ القرآن، أم مل ُيقرئه؛ ألن ذلك معلوم من الدين بالرضورة؛  

ألهنا أبعاض القرآن((
 (1)

. 

واستفتى ابن اجلزري كذلك شيخه عبد الوهاب السبكي
 (

2
)

هـ( عن تواتر القراءات  771)ت

الس ))القراءات  بقوله:  الشاطبيالعرش،فأجابه  عليها  اقترص  التي  بع 
 (3)

هي   التي  والثالث   ،

الدين بالرضورة، وكل   يعقوب، وقراءة خلف، متواترة معلومة من  قراءة أيب جعفر، وقراءة 

أنه منزل عىل رسول اهلل   الدين بالرضورة  العرشة معلوم من  به واحد من  انفرد  ال    حرف 

ُيكابر يف يشء من ذلك إال جاهل((
 (4)

. 

 : "اهلداية املهدية يف تتمة العرشة "نظومته وأنشد يف م

 
 . 163( منجد املقرئني البن اجلزري ص 1)

السبكي2) األنصاري  الكايف  عبد  بن  عّل  بن  الوهاب  عبد  سنة  (  ولد  بمرص،  املنوفية  أعامل  من  سبك،  إىل  نسبة   ،

هـ(. انظر: الدرر الكامنة  771هـ(، مؤرخ قاٍض، باحث، انتهت إليه رئاسة القضاء واملناصب بالشام، تويف سنة )727)

 . 4/184،واألعالم للزركّل 3/233يف أعيان املائة الثامنة للعسقالين 

ه بن خلف بن أمحد ال3) شاطبي األندليس الرعيني، ولد سنة ثامن وثالثني ومخسامئة، من شيوخه: أبو  ( القاسم بن فرِيُّ

حممد عارش، ومن تالميذه: أبو احلسن السخاوي، من مؤلفاته: حرز األماين ووجه التهاين، تويف سنة تسعني ومخسامئة.  

 . 21-20/ 2انظر: غاية النهاية 

 . 175 -174( انظر: منجد املقرئني ص 4)
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الثـال  أحُرَف  َناظٌم  فإينِّ   وبعُد 

 

وُمفصـَال  موجـزًا  نظاًم  الُغرِّ   ثِة 

 

يطْ  وْهو  الِقـراَءاِت  بَع  السَّ َأتَقَن   ملَِن 

 

ُمَكمال  الَعَوايل  والطُّـرَق  الَعشـر   ُلُب 

 

َتَواَتـرْت  فِيَها  َقاَل  إّمـاٍم  ِمن   فَكم 

 

جُمْتاَل  النـاِس  َأْجـَمُع  َعليـَْها   وَماَل 

 

 (1) َفَشا وهِبَا يِف الَفْرِض والنَّْفِل ُمْسَجال وَذا احلَـقُّ وْهَو االْعتِـَقاُد باِل َريٍب 

 

 

 املبحث الرابع: 

 القراءات الثابتة جزء من األحرف السبعة 

 باألحرف السبعة والرد عليها: املطلب األول: التحقيق يف عالقة القراءات الثابتة 

بمجموعها  هي  وغريها  العرش  ذلك  يف  سواء  الثابتة  القراءات  أن  إىل  األول:ذهبوا  التحقيق 

جمموع األحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن، بل يرى بعضهم أن األحرف السبعة مستمرة  

نوا ليدعوا وحيًا أنزله اهلل بالنقل املتواتر إىل اليوم، واستدلوا له بأن الصحابة ومن بعدهم ما كا

 ، وأهنم لو فعلوا لكانوا عصاة خمطئني، وهم معصومون من اإلمجاع عىل ذلك. عىل نبيه 

املحتمل أن   القرآن بكتابة مصحفه، فمن  الرد عليه: بأن عثامن أراد وضع حد لالختالف يف 

مل   السبعة مما  به يف األحرف  يقرأ  قد أدى إىل ترك بعض ما  يمكن أن حيتمل خط  يكون ذلك 

 
 . 90منظومة اهلداية املهدية يف تتمة العرشة ص ( انظر: 1)
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أهنم مل يؤمروا باستيعاب مجيع األحرف يف تالوهتم، فاختاروا فيام  املصحف القراءة به، وأيضاً 

 . (1)خريوا فيه ما يؤدي إىل مجع الشمل ورأب الصدع والقضاء عىل الفتنة

هـ(:إن القراءات السبع والثالث املكملة للعرش  310التحقيق الثاين: رأي اإلمام الطربي )ت

األحرف وق من  واحًدا  حرًفا  إال  ليست  كلها  الثابتة،  القراءات  من  وغريها  األعمش  راءة 

عىل  ووزعه  مصحفه  عثامن  عليه  كتب  الذي  احلرف  وهو  القرآن،  عليها  أنزل  التي  السبعة 

 األقطار اإلسالمية.

مصحفه   بكتابة  القرآن  قراءة  يف  اخلالف  حسم  عنه  اهلل  ريض  عثامن  أن  الطربي  بنّي  وقد 

قراءة للمسلمني  واالق بإتالف ما سواه من املصاحف، فال  فيه عىل حرف واحد، وأمر  تصار 

 . (2)اليوم إال باحلرف الواحد الذي اختاره هلم إمامهم، دون ما عداه من األحرف الستة الباقية

عليه واحدة  :  الرد  كلمة  يف  لغات  سبع  أهنا  عىل  السبعة  األحرف  تأويل  مع  منسجم  بأنه 

املعاين، نحو: هلّم وتعال، ونجد يف هذا محاًل ملعنى األحرف عىل  باختالف األلفاظ   واتفاق 

هذا   عن  نفسه  الّطربي  عدل  وقد  صحيح،  غري  ذلك  وأن  سبع  لغات  من  املرتادفة  األلفاظ 

 إذ ذكر فيه ما ينقض مذهبه،فقال: "القراءات"الرأي يف كتاب 

ألمته من األحرف السبعة التي أذن    ))كّل ما صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول اهلل  

خلط   موافًقا  به  ذلك  كان  إذا  قرأ  من  نخطئ  أن  لنا  فليس  القرآن،  هبا  يقرأوا  أن  له، وهلم  اهلل 

 
 .355-354( انظر: األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها للدكتور حسن عرت ص 1)

 .1/28( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي 2)



 مىن بنت مسلم احلازمي  د.   

 م2022هـ ـــ 1444 ادي والستونالعدد احل                              جملة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية       

 

551 

 . (1)املصحف((

)ت املهدوي  عامر  بن  أمحد  العباس  أبو  اإلمام  رأي  الثالث:  اإلمام 430التحقيق  هـ(:ذهب 

بعض   القراءات  هذه  أن  إىل  أهل  املهدوي  من  احلّذاق  عليه  ما  ))وأصّح  السبعة:  األحرف 

احلروف  بعض  هو  القراءات  هذه  من  هذا  وقتنا  يف  عليه  نحن  ما  أن  ذلك،  معنى  يف  النظر 

السبعة التي نزل عليها القرآن... فثبت هبذا أن القراءات التي نقرؤها هي بعض من احلروف  

ملوافقتها   واُستعملت  القرآن،  عليها  نزل  التي  األمة، السبعة  عليه  أمجعت  الذي  املصحف، 

السبعة ملخالفتها ملرسوم خّط املصحف؛ إذ ليس بواجب علينا   وترك ما سواها من احلروف 

 . (2)القراءة بجميع احلروف السبعة التي نزل عليها القرآن((

)ت طالب  أيب  بن  مّكي  رأي  الرابع:  هذه  437التحقيق  أن  إىل  مّكي  اإلمام  هـ(:ذهب 

األحرف السبعة حيث قال: ))إن هذه القراءات كّلها التي يقرأ هبا الناس  القراءات جزء من  

القرآن،   هبا  نزل  التي  السبعة  األحرف  من  جزء  هي  إنام  األئمة  عن  روايتها  وصحت  اليوم 

عليه،   بعدهم  فمن  الصحابة  أمجع  الذي  عثامن،  مصحف  املصحف،  خط  هبا  اللفظ  ووافق 

ب فقرئ  خطه،  خيالف  مما  سواه  ما  خط واطُّرح  عن  منها  يشء  خيرج  ال  اخلط،  ملوافقة  ذلك 

عثامن   نسخها  التي  من  املصاحف  ومنع  عليها،  املسلمني  ومجع  األمصار،  إىل  هبا  وبعث 

 القراءة بام خالف خّطها((. 

وقال: ))فاملصحف ُكتب عىل حرف واحد، وخّطه حمتمل ألكثر من حرف، إذ مل يكن منقوًطا 

 
 . 354( انظر: األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص 1)

 . 182ي ص ( انظر: منجد املقرئني البن اجلزر2)
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اح الذي  االحتامل  فذلك  ما  والمضبوًطا،  يكون  أن  خيلو  إذ  الباقية،  الستة  من  اخلط  تمل 

اختلف فيه من لفظ احلروف التي ختالف اخلط إما هي مما أراد عثامن، أو مما مل يرده... فجاز لنا 

اخلط...(( ذلك  حيتمله  مما  روايته  صحت  بام  نقرأ  يوسف  (1)أن  بن  أمحد  الدين  موفق  وقال   ،

 الكوايش يف أول تفسريه التبرصة: 

من  فهو  اإلمام  املصحف  خط  لفظه  ووافق  العربية  يف  وجهه  واستقام  سنده  صّح  ما  ))كل 

أبو   ذهب  وكذلك  مفرتقني((،  أو  جمتمعني  ألًفا  سبعون  رواه  ولو  عليها  املنصوص  السبعة 

 الفضل الرازي إىل أّن القراءة املستوفية لألركان الثالثة من األحرف السبعة. 

السبعة   ))وهذه  حبان:  ابن  تلك  وقال  من  حروف  هذه  بل  تلك،  غري  اليوم  نتداوهلا  التي 

السبعة   حكيم -األحرف  بن  هشام  مع  عمر  حديث  من    -وذكر  الصحابة  خافت  ملَّا  لكن 

وجه  من  يثبت  ومل  السبعة،  احلروف  تلك  من  واحد  حرف  عىل  مجعه  رأوا  القرآن  اختالف 

هذه القراءة اآلن غري    صحيح تعني كّل حرف من هذه األحرف، ومل يكّلفنا اهلل ذلك، غري أن

 . (2)خارجة عن األحرف السبعة((

 :(3)هـ(444التحقيق اخلامس: رأي اإلمام الداين )ت

 
 . 18( انظر: اإلبانة ص 1)

 . 355( انظر: األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص 2)

( هو العاّلمة عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر األموي، موالهم القرطبي أخذ القراءات عرضا عن أيب  3)

منها:   كثرية  مصنفات  له  غلبون  بن     الس"احلسن طاهر  القراءات  وأربعامئة.  "بعالتيسري يف  وأربعون  أربع  سنة  ، تويف 

 . 449-447/ 1انظر: غاية النهاية 
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األحرف  "ذهب اإلمام الداين إىل أّن القراءات هي بعض األحرف السبعة، حيث قال يف كتابه 

للقرآن كّلها"السبعة  القرآن  يف  متفرقة  ليست  فإهنا  األحرف  السبعة  هذه  ))وأما  وال :   ،

موجودة فيه يف ختمة واحدة، بل بعضها، فإذا قرأ القارئ بقراءة من قراءات األئمة، وبرواية 

من  بأرسها  واألوجه  كّلها،  القراءات  وهذه  بكّلها...  ال  ببعضها  قرأ  فإنام  رواياهتم،  من 

القرآن عليها، وقرأ هبا رسول اهلل   التي أنزل  لنبيه   وأقرأ هبا، وأباح اهلل تعاىل  اللغات، هي 

 .(1)من قرأ ببعضها دون بعض...(( القراءة بجميعها، وصّوب الرسول 

 هـ(: 833التحقيق السادس: رأي اإلمام ابن اجلزري )ت

بعض   العرش  فالقراءات  طالب،  أيب  بن  اإلمام مكي  اجلزري كرأي  ابن  اإلمام  رأي  أّن  نجد 

بعضها، وروى بعضها شاذا بسبب  األحرف السبعة؛ ألن األحرف السبعة كانت كثرية ونسخ  

أن  فيه،  ُيشّك  ال  ))الذي  اجلزري:  ابن  اإلمام  قال  بعضها،  أو  املعروفة  الثالثة  الرشوط  فقد 

غري   من  السبعة  األحرف  بعض  ذلك،  وراء  وما  عرش  والثالثة  والعرشة  السبعة  األئمة  قراءة 

 .(2)تعيني((

ال"وقال:   القراءات  أن  ذلك:  يف  املعتربين  أقوال  خلط وكذا  املوافقة  اليوم،  الناس  عليها  تي 

بعض   وقيل:  منها،  حرف  وقيل:  تعيني،  غري  من  السبعة  األحرف  بعض  هي  إنام  املصحف 

 .(3)حرف((

 
 . 49( األحرف السبعة للقرآن لإلمام الداين ص1)

 . 181( منجد املقرئني ص 2)

 . 185( منجد املقرئني ص 3)
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 عند رشحه للبيتمن الطيبة:-: (1)قال النويري

 وأصل االختالف أّن ربنا***أنزله بسبعة مهّونا -18

ل ويف كّل رواية باعتبار ما اختاره املصنّف ب -يف أن هذه السبعة متفّرقة يف القرآن–))وال شك 

األوجه  عىل  اشتملت  معينة  بقراءة  القرآن  بعض  ولو  قرأ  فمن  أحرف،  يف وجه كوهنا سبعة 

 املذكورة فإنه يكون قد قرأ باألوجه السبعة دون أن يكون قرأ بكل األحرف السبعة. 

ببعض  وأمّ  قرأ  إنام  لرواية  القارئ  أن  الّداين:  قول  إن  ا  قوله:  عىل  فمبني  السبعة  األحرف 

يرفعه   أو  ويسّكنه  احلرف  حيرّك  ال  رواية  قارئ  أن  وال شّك  املختلفة،  اللغات  األحرف هي 

 .(2)وينصبه أويقّدمه ويؤخره لقارئ((

 املطلب الثاين: مقتىض التحقيق 

من   حرًفا  متثل  القراءات  أن  العالقة:  يف  العلامء  وحتقيقات  آراء  أن  اجلملة  يف  األحرف  نجد 

 السبعة وهو ما ذهب إليه اإلمام الطربي. 

قدياًم   العلامء  مجهور  عليه  ما  وهذا  السبعة،  األحرف  من  جزء  القراءات  أن  اآلخر:  والرأي 

 وحديثًا. 

به  نقرئ  مما  أكثر  كانت  السبعة  األحرف  ألن  اآلخر؛  الرأي  املسألة  هذه  يف  راجًحا  أراه  وما 

تلك   وبعض  العرش،  رشوط  اليوم  فيها  تتحقق  مل  بروايات  نقل  واآلخر  نسخ،  قد  القراءات 

 
صنف يف أكثر  ( حممد بن حممد بن حممد النويري، ولد سنة إحدى وثامنامئة، قرأ بالعرش عىل ابن اجلزري والبساطي،  1)

 . 256/ 2هذه الفنون من ذلك: القول اجلاذ ملن قرأ بالشاذ، مات سنة سبع وتسعني وثامنامئة. انظر: البدر الطالع 

 . 1/158( رشح طيبة النرش للنويري 2)
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 القراءة املقبولة. 

السبعة  األحرف  مجيع  عىل  حمتوية  تكن  مل  العثامنية  املصاحف  ))إن  اجلزري:  ابن  اإلمام  قال 

ال   بناء منهم عىل أنه  أهل الكالم وغريهم،  قال مجاعة من  القرآن، كام  قراءة  التي أبيحت هبا 

 أن هتمل نقل يشء من األحرف السبعة((.  جيوز عىل األمة

وقال: ))ألننا إذا قلنا إن املصاحف العثامنية حمتوية عىل مجيع األحرف السبعة التي أنزهلا اهلل  

تعاىل كان ما خالف الرسم يقطع بأنه ليس من األحرف السبعة، وهذا قول حمظور؛ ألن كثريًا  

 . ))(2)م وعن النبي مما خالف الرسم قد صّح عن الصحابة ريض اهلل عنه

العرضة   يف  تالوته  نسخت  السبعة  األحرف  أفراد  بعض  التحقيق؛ألن  مقتىض  هو  هذا 

اهلل   رسول  به  يقرئ  فلم  يف    األخرية؛  يكتب  مل  ولذا  قرآنا،  ذلك  بعد  يعترب  فال  بعدها، 

  كانوا يتحّرون كتابة ما ثبت يف   -رضوان اهلل عليهم–املصاحف العثامنية؛ ألن عثامن ورهطه  

 العرضة األخرية. 

أن رسول    -ريض اهلل عنهام–مثال ذلك: ما ثبت يف الصحيحني عن أيب الدرداء وابن مسعود  

 قرأ: )والليل إذا يغشى والنهار إذا جتىل والذكر واألنثى(. اهلل 

يمثل  والذي  القرآن،  أحرف  من  العرضة  هذه  يف  ثبت  ما  أن  حمقق،  كّل  يعرفه  الذي  واحلّق 

الكاملة األخرية للقرآن قد كتب كّله يف املصاحف العثامنية، ومل يرتك منه يشء، وقد الصيغة  

اّتفق املحّققون عىل أن ما رواه األئمة العرشة قد استوعب كّل هذه األحرف، واّتفقوا عىل أّن  

 . (2)ما رواه غريهم زائًدا عىل ما رووه بجملتهم إّما شاذ أو منكر أو ضعيف أو موضوع((

 
 . 94 -93( انظر: منجد املقرئني ص 1)

 . 117-116( حديث األحرف السبعة للقاري ص 2)
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 اخلامتة

وما  السبع،  السبعة وتسبيع  األحرف  بني  العالقة  البحث يف  من هذا  االنتهاء  فبعد  احلمد هلل 

هذا   إليه  توصل  ما  أهم  هنا  الثابتة،نذكر  بالقراءات  وعالقتها  السبعة  األحرف  عن  كتب 

 البحث من نتائج وتوصيات من أمهها: 

 اديث األحرف السبعة.الذي اختاره ابن جماهد وأح "سبعة"أنه ال توجد عالقة بني عدد -1

 إن األحرف السبعة املنزلة من اهلل تعاىل هي مصدر القراءات، ال مصدر هلا سواها.-4

 إن القراءات املقطوع بصحتها من السبع والعرش وغريها هي من األحرف السبعة قطعا.-5

أو -6 نسخت  قد  التي  السبعة  األحرف  من  تعترب  واملنكرة  والشاذة  اآلحادية  القراءات  إن 

 قدت أحد أركان القراءة املقبولة.ف

 التوصيات: 

أويص الباحثني بدراسة علم الدراية دراسة تأصيلية، وتفعيله لكي يستفيد منه  -1

 طلبة هذا العلم خاصة، وبعض العوام عامة.

والرد   -2 وحديثًا،  قدياًم  القراءات  حول  املثارة  واإلشكاالت  للشبهات  التصدي 

 ن، ونرصه للحق املبني.عليها، ومعاجلتها، دفاعا عن هذا الدي

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني..

 وصىّل اهلل وسّلم وبارك عىل سيدنا وقرة أعيننا حممد وعىل آله وصحبه وسّلم 


