
 
  



 املشككني على والرد- أحرف" سبعة على أنزل القرآن إن" حديث
 

د   تعاىل: فقال ابلقرآن؛ وذكرها األمة قدر رفع الذي هلل احلمد م   أ ن  ز ل ن ا }ل ق   ف يه   ك ت ااب    إ ل ي ك 
م   ر ك  { أ ف ل   ذ ك  ل ون   معيار أبن أخرب الذي حممد سيدان على والسلم والصلة ،[10 ]األنبياء: ت  ع ق 

ا ي  ر ف ع   للا   إ ن  » فقال: لقرآناب التمسك يف وعزهتا األمة رفعة ام ا، ال ك ت اب   ِب  ذ  و  ع   أ ق   ي ض   ب ه   و 
ر ين    .(1)«آخ 

 رسله خري على كتبه  ألعظم إنزاله املؤمنني عباده على تعاىل هللا ةن  م   عظيم فمن د:بع أما
 للنجاة سبيل   به التمسك وجعل املؤمنني، على وتيسريه حبفظه ووعده وسلم، عليه هللا صلى

د   تعاىل: يقول واآلخرة، الدنيا يف برضوانه والفوز ن   }ل ق  ن ني   ع ل ى اّلل    م  م  ؤ  م   ب  ع ث   إ ذ   ال م   ر س ول   ف يه 
ن   م   م  ه  ل و أ ن  ف س  م   ي  ت   ت ه   ع ل ي ه  م   آَي  ي  ز ك  يه  م   و  ه  ي  ع ل  م  ة   ال ك ت اب   و  م  إ ن   و احل  ك  ان وا  و  ن   ك  ي ق  ب ل   م  ل   ل ف   ض ل 

} ا األمر هذا اإلسلم أعداء فهم وقد ،[164 عمران: ]آل م ب ني   همضيضوق همض   بق سعواف ،جيد 
  .عنه والصد منه النيل يف

 الكرمي، القرآن حتريف حول الشبهات بعض إاثرة مآرهبم حتقيق يف أدواهتم من وكان
 واحدة، وقراءة واحد حبرف نزل القرآن أن من الروافض الشيعة بعض أاثره ما على واعتمدوا

 على القرآن أنزل» وسلم: عليه هللا صلى لقوله دفع ا ؛(2)كاذب  فهو ذلك غري ادعى من وأن
 .وسلم عليه هللا صلى نبينا عن الثبوت قطعي متواتر، حديث وهو ،«أحرف سبعة

  فيه. املشككني شبهات على والرد احلديث، هذاعىن مل بيان العلمية الورقة هذه ويف
 احلديث: هذا دراسة أمهية

                                         
 عنه. هللا رضي اخلطاب بن عمر حديث من (817) مسلم خرجهأ (1)
 أبن قال من فيه يكذب الصادق، جعفر عن أثر ا (130 /2) الكايف كتابه  يف الشيعي الكليين ذكر (2)

 السبعة: األحرف يف الشيعة عقيدة بيان يف املقطع هذا ودونك أحرف، سبعة على نزل القرآن
https://www.youtube.com/watch?v=JcDlv5Mnh2w ، 



 وأهل اإلسلم، أعداء شبهات عليه تداعت قد أنه :احلديث هذا دراسة أمهية يربز مما
 تلقفوا وقد ؛(1)واليهود النصارى من واملستشرقني ،واللدينيني امللحدة من ؛الضللو  الحنراف

 ،(2)قدمي ا حوله الشبهات أاثروا الذين القومي املنهج عن الزائغني الروافض بعض من الشبهة تلك
  .واحدة قوس   عن احلديث هذا مجيع ا هؤلء ىرمف

 ابلتشغيب شبهتهم تقوية حاولواو  ،لاملنز   الوحي يف فونيتصر   كانوا  الصحابة أن زور ا وادعوا
 أن :عنه هللا رضي مسعود ابن عن املروي كاألثر  الصحابة، لىع كذوبةامل اآلاثر بعض بذكر
ر ة   }إ ن   يقول: فجعل أعجمي ا، وكان مسعود، ابن يقرئه كان  رجل   ج  { ط ع ام   الز ق وم   ش   األ  ث يم 

 فقال اليتيم، طعام يقول: ذلك كل  عليه، فرد اليتيم، طعام يقول: الرجل فجعل ،[44 ]الدخان:
 الغفور تقول: أن ليس القرآن يف اخلطأ إن مسعود: ابن قال مث ،الفاجر طعام قل: مسعود: ابن

 وأن الرمحة، آية العذاب وآية العذاب، آية الرمحة آية تقرأ أن اخلطأ إمنا احلكيم، العزيز الرحيم،
 .(3)فيه ليس ما هللا كتاب  يف يزاد

 ؛وحاشاهم ،الصحابة من غريه عن ول ،مسعود ابن عن يصح ل موضوع، مكذوب أثر وهو
 ه (833 )ت اجلزري ابن الدين مشس زمنه يف القراء شيخ ومنهم ،(4)العلماء مجاهري هرد   وقد

 فقد ابملعىن القراءة جييز كان  -مسعود كابن- الصحابة بعض إن يقول: من "وأما يقول: حيث
 رمبا كانوا  نعم .علمتم كما  فاقرؤوا ،متقاربني فوجدهتم القراءات نظرت قال: إمنا عليه، كذب

                                         
 الدكتور شبهته أورد وقد (،70-69 )ص: القرآن لرتمجة املدخل كتابه  يف بلشري املستشرق فعل ماك  (1)

 .(85-84 )ص: القرآن اتريخ كتابه  يف بتفنيدها قام مث ،شاهني الصبور عبد
 تفسريه يف القرطيب وكذلك ردها، يف النفس وأطال (362 /1) للقرآن النتصار يف الباقلين ذكرها (2)

(19/ 41.)  
 لبن اجلامع من- 55، 54 /3) التفسري يف وهب وابن (،44 )ص: اآلاثر يف يوسف أبو أخرجه (3)

 .يوسف أليب واللفظ (،311 )ص: القرآن فضائل يف عبيد وأبو (،-وهب
 الرد استيفاء وفيها ابملعىن"، القراءة جواز يف مسعود ابن على "الفرتاء بعنوان: مقالة سلف مركز يف (4)

  /https://salafcenter.org/2745 رابطها: ودونك الفرية، تلك على



ا القراءة؛ يف التفسري يدخلون ؛ إيضاح   عليه هللا صلى النيب عن تلقوه ملا حمققون ألهنم وبياان 
، وسلم   .(1)معه" يكتبه بعضهم كان  ورمبا اللتباس، من آمنون فهم قرآان 

 هذا حول املثارة اتالشبه تلك عن للجواب العلم أهل من مجاعة انربى ذلك أجل من
 رده معرض يف- يقول حيث (ه 456 ت) الظاهري حزم ابن اإلمام أبرزهم من وكان احلديث،

 الشيعة قاله مبا مستدلني التحريف؛ يد طالته الكرمي القرآن أبن النصارى قساوسة مزاعم على
 فإن ؛القراءات تبديل الروافض دعوى يف النصارى[ قساوسة ]يعين: قوهلم وأما" :-الروافض
 وسلم عليه هللا صلى النيب موت بعد أوهلا حدث فرق هي إمنا ،املسلمني من ليسوا الروافض

 وهي ،اإلسلم كاد  من لدعوة تعاىل هللا خذله من إجابة مبدؤها وكان ،سنة وعشرين خبمس
 إبهلية يقولون اغلو   أشدهم طوائف وهي ،والكفر الكذب يف والنصارى اليهود جمرى جتري طائفة

 بن علي على ردت الشمس إن :يقولون اغلو   وأقلهم ،معه مجاعة هيةلإو  طالب أيب بن علي
 من وكل ؟!به أيتون كذب  منهم أيستشنع ،الكذب يف مراتبهم أقل هذا فقوم ،مرتني طالب أيب

 برهان بل دعوى وكل ،شاء ما يكذب أن أمكنه نفس نزاهة أو دَينة الكذب عن يزجره ل
 .(2)عليه" أو له كانت  سواء   ،عاقل هبا يستدل فليس

  احلديث: نص
 يقول: -عنه هللا رضي- اخلطاب بن عمر مسعت قال: القاري عبد   بن الرمحن عبد عن

 صلى هللا رسول وكان أقرؤها، ما غري على الفرقان سورة يقرأ حزام بن حكيم بن هشام مسعت
 فجئت بردائه، تهب  لب    مث انصرف، حىت أمهلته مث عليه، أعجل أن وك دت أقرأنيها، وسلم عليه هللا

 يل: فقال !أقرأتنيها ما غري على يقرأ هذا مسعت إين فقلت: وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول به
 فقرأت، ،«اقرأ» يل: قال مث ،«أنزلت هكذا» قال: فقرأ، ،«اقرأ» له: قال مث ،«أرسله»

ا» فقال: ذ  ك  ع ة   ع ل ى أ ن ز ل   الق ر آن   إ ن   ؛أ ن ز ل ت   ه  ب   ، س  ر ف  ر   أ ح  ن ه   واؤ  ف اق   ر   م ا م   .(3)«ت  ي س 
 احلديث: غريب شرح

                                         
 (.32 /1) العشر القراءات يف النشر (1)
 (.65 /2) والنحل واألهواء امللل يف الفصل (2)
 (.818) ومسلم (،2419) البخاري خرجهأ (3)



ب ته مث» قوله: ه يف الرجل ثوب مبجامع األخذ هو :«بردائه لب    أخذ وقيل: هبا، وجبذه ع ن ق 
دهم على يدل هذا كل  النحر، يوه اللب ة على جبمعها ذلك  على وقراءته القرآن، أمر يف تشد 

 .(1)ذلك على وحروفه تلوته يف والتحري وسلم، عليه هللا صلى النيب من مسعوه ما
 :قبولوتلقيه ابل احلديث صحة بيان

 بل ،ومسلم البخاري احلديث أهل إماما رواه فقد الصحة، درجات أعلى يف احلديث هذا
 للعلم املفيد التواتر حد أحرف سبعة على القرآن إبنزال وسلم عليه هللا صلى إخباره بلغ قد

  .قاطبة السنة أهل عند مقبول وسلم، عليه هللا صلى النيب عن بثبوته مقطوع وهو اليقيين؛
، (2)واحلاكم ،سلم بن القاسم عبيد كأيب  الكبار: العلم أهل من عمج هتواتر  على نص قدو 

 إل ،السبعة األحرف على كلها  األحاديث هذه تواترت "قد ه (:224 )ت عبيد أبو يقول
ا حديث ا  عن احلسن، عن قتادة، عن سلمة، بن محاد عن عفان، حدثين مسرة، عن ي روى واحد 

 .«أحرف ثالثة على القرآن نزل» قال: أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن جندب، بن مسرة
 .(3)املشهورة" ألهنا السبعة؛ إل احملفوظ نرى ول عبيد: أبو قال

ا؛ وعشرين اأربع الصحابة من رواه من عدد بلغ وقد  ه (911 )ت السيوطي ذكر نفس 
 بن وزيد ،اليمان بن وحذيفة مالك، بن وأنس كعب،  بن أ يب   هم:و  ،منهم وعشرين واحد أمساء

 ،عوف بن الرمحن وعبد ،مسعود وابن ،عباس وابن ،ردص   بن وسليمان ،جندب بن ومسرة ،أرقم
 بن ومعاذ ،العاص بن وعمرو ،سلمة أيب بن وعمرو ،اخلطاب بن وعمر ،عفان بن وعثمان

 ،األنصاري طلحة ووأب ،اخلدري سعيد ووأب ،جهم ووأب ،بكرة ووأب ،حكيم بن وهشام ،جبل
  .(4)أمجعني عنهم هللا رضي ،األنصاري أيوب أيب امرأة أيوب أمو  ،هريرة ووأب

                                         
 مسلم صحيح على النووي وشرح (،186 /3) عياض للقاضي مسلم بفوائد املعلم إكمالينظر:  (1)

(6/ 98-99.) 
 (.9 /2) املوطأ على الزرقاين شرح نظر:ي (2)
 (.339 )ص: القرآن فضائل (3)
 (.163 /1) القرآن علوم يف اإلتقانينظر:  (4)



 بن وعبادة عمر، ابن وهم: آخرين ثلثة ه (1345 )ت الكتاين هللا عبد أبو عليه وزاد
  البحث. هذا ضمن أحاديثهم بعض ذكر وسيأيت، (1)العاص بن عمرو بن هللا وعبد الصامت،

 اخلليفة أن :-عنهم هللا رضي- الكرام الصحابة بني وتواتره ثياحلد اشتهار يؤكد ومما
 معهم، احلديث هذا وتذاكر الناس، يف خطيب ا قام قد -عنه هللا رضي- عفان بن عثمان الراشد

ا قال -عنه هللا رضي- عثمان أن بلغنا قال: املنهال أيب عن بسنده يعلى أبو روى قدف  وهو يوم 
 سبعة على القرآن أنزل» قال: وسلم عليه هللا صلى النيب مسع رجل هللا أذكر املنرب: على

 .(2)معهم أشهد وأان :-عنه هللا رضي- عثمان فقال ،«كاف  شاف كلها  ،أحرف
 من على ردو  احلديث، تكذيب ادعوا الذين الروافض الشيعة على الرد أبلغ كله  اهذ ويف
 .بيانه سبق كما  غريهم،و  امللحدةو  نياملستشرق من عنهم تلقفوها

 احلديث: شرح
 تعاىل هللا أن ألمته يبني أن أراد وسلم عليه هللا صلى النيب أن للحديث: اإلمجايل واملعىن

ا أحرف؛ سبعة على القرآن أنزل  ،منها له يتيسر امب يقرأ أن لمؤمنول ،عليها وتوسعة اهل ترخيص 
 ن  ز ل ن ا حن  ن   }إ ان   سبحانه: قال كما  لكتابه؛ تعاىل هللا حفظ متام من وهذا ؛ذلك يف عليه إلزام ول

ر   إ ان   الذ  ك  { ل ه   و   ه (:310 )ت الطربي جعفر أبو اإلمام قال كما  واملعىن ،[9 ]احلجر: حل  اف ظ ون 
 أحكامه من منه هو ما منه ينقص أو منه، ليس ما ابطل فيه يزاد أن من حلافظون للقرآن "وإان

 .(3)وفرائضه" وحدوده
 حماور عدة إىل تقسيمها ميكن فإنه احلديث، هذا يف العلمية املباحث عرض ولتسهيل

 كاآليت:
 أحرف. سبعة على القرآن إنزال من املقصد -
 .العرب لغة يف األحرف معىن -
 وسلم. عليه هللا صلى النيب كلم  يف السبعة األحرف معىن -

                                         
 (.173 )ص: املتواتر احلديث من املتناثر ظمنينظر:  (1)
 (.120 /3) املوصلي يعلى أيب زوائد يف العلي املقصدينظر:  (2)
 (.68 /17) الطربي تفسري (3)



 ؟القرآن كلمات  مجيع يف السبعة األحرف بني الختلف وقع هل -
 ؟الكثرة مطلق أو التحديد به يراد هل احلديث، يف "السبعة" لفظ -
 املشهورة. السبعة ابلقراءات السبعة األحرف علقة -

:  أحرف: سبعة على القرآن إنزال من املقصد أوًل 
 املؤمنني؛ على والتيسري والتهوين التخفيف هو أحرف سبعة على القرآن إنزال من املقصد

ا املعىن هذا جاء وقد د   عاىل:ت هلقو  يف به مصرح  ل ق  ر ان   }و  ر   ال ق ر آن   ي س  ل   ل لذ  ك  ن   ف  ه  { م   م د ك ر 
 وليس والقراءة، للحفظ يسرانه أي:" :هللا رمحه جبري بن سعيد يقول تفسريها ويف ،[17 ]القمر:

 .(1)"القرآن إل اظاهر   كله  يقرأ هللا كتب  من شيء
 احلديث؛ هلذا -عنه هللا رضي- كعب  بن أ يب رواية يف املعىن هذا ىعل نصيصالت جاء كما

 فقرأ آخر دخل مث عليه، أنكرهتا قراءة فقرأ يصلي، رجل فدخل املسجد، يف كنت   قال: حيث
 وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول على مجيع ا دخلنا الصلة قضينا فلما صاحبه، قراءة سوى قراءة

 هللا رسول فأمرمها صاحبه، قراءة سوى فقرأ آخر ودخل عليه، أنكرهتا قراءة قرأ هذا إن فقلت:
ن فقرآ، وسلم، عليه هللا صلى  من نفسي يف فسقط شأهنما، وسلم عليه هللا صلى النيب فحس 

 غشيين قد ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى فلما اجلاهلية، يف كنت  إذ ول التكذيب،
 أ رسل ،أ يب اي» يل: فقال فرق ا، وجل عز هللا إىل أنظر وكأمنا عرق ا، ففضت صدري، يف ضرب

 على اقرأه الثانية: إل   فرد أميت، على نهو    أن إليه فرددت حرف، على القرآن اقرأ أن إل  
 فلك أحرف، سبعة على اقرأه الثالثة: إل   فرد أميت، على هون أن إليه فرددت حرفني،

 وأخرت ألميت، اغفر اللهم ألميت، اغفر اللهم فقلت: تسألنيها، مسألة رددتكها ردة بكل
 .(2)«وسلم عليه للا صلى إبراهيم حىت كلهم  اخللق إل   يرغب ليوم الثالثة

 قوم كل  ئقر ي   أبن أمره أن تيسريه من فكان" (:ه 276 ت) قتيبة ابن يقول هذا ويف
ىت  } يريد «حني عىت  » :يقرأ فاهلذيل   عادهتم: عليه جرت وما ،بلغتهم ني   ح   ؛[54 ]املؤمنون: {ح 

و د  ت  }و {مل  ع  ت  }و {مون  ل  ع  ت  } يقرأ: واألسدي   ويستعملها. هبا يلفظ هكذا ألنه وه   س   ]آل {و ج 

                                         
 (.429 /7) البغوي تفسري نظر:ي (1)
 (.820) مسلم خرجهأ (2)



د  إ   أ ل   }و ،[106 عمران: ه  م   ع   :يقرأ واآلخر يهمز. ل والقرشي   ،يهمز والت ميمي   .[60 ]يس: {إ ل ي ك 
إ ذا} غ يض  } [11 ]البقرة: {هل  م   ق يل   و   هذ ه  }و الكسر، مع الضم إبمشام [44 ]هود: {ال ماء   و 

ن ا ل ل ك   ام  }و ،الضم مع الكسر إبمشام [65 ]يوسف: {إ ل ي نا ر د ت   ب ضاع ت نا  [11 ]يوسف: {َت  م 
 لسان. كل  به يطوع ل ما وهذا اإلدغام، مع الضم إبمشام

 اوانشئ   طفل   اعتياده عليه جرى وما لغته، عن يزول أن أمر هؤلء من فريق كل  أن ولو
 وتذليل طويلة، للنفس رَيضة بعد إل ميكنه ول فيه، احملنة وعظمت عليه، ذلك لشتد ،وكهل  

 يف اومتصر ف   اللغات، يف امت سع   هلم جيعل أن ولطفه برمحته للا فأراد للعادة. وقطع لل سان،
ين يف عليهم كتيسريه  احلركات،  وآله عليه هللا صلى رسوله لسان على هلم أجاز حني ،الد 

 وصيامهم، وصلهتم وأحكامهم، فرائضهم يف صحابته من العلماء ابختلف أيخذوا أن وسلم
هم، وزكاهتم  .(1)"دينهم أمور وسائر وعتقهم، وطلقهم وحج 

 على والتسهيل التخفيف هوو - أحرف سبعة على القرآن نزول من املقصد أن لنا تبني   إذاف
 هللا من بوحي كان  ذلك أن إميان من ذرة أو عقل من مسكة له من على خيفى ل فإنه -األمة
ا ذلك يكن ول وسلم، عليه هللا صلى لنبيه تعاىل  فيختار ،لختيارهم أو الصحابة لجتهاد مرتوك 

 واهلوى ابلتشهي األمر كان  لو إذ؛ القرآن أللفاظ املرتادفة األلفاظ من شاء ما منهم الواحد
  يقين ا. األمر ذلك علم احلديث رواَيت استقرأ منو  ،املبني الكتاب حفظ لضاع

 السؤال هذا عن اإلجابة على للوقوفو  ؟احلديث يف السبعة ابألحرف املراد فما عليه: وبناء
 من العلماء قاله فيما النظر مث معناها، على للتعرف العرب لغة إىل الرجوع من بد ل املهم

 احلديث. وشراح القراءو  الفقهاء
 العرب: لغة يف األحرف معىن اثني ا:

 على يطلق أنه مبعىن اللفظي، املشرتك من العرب لغة يف واحلرف حرف، مجع األحرف
  يلي: فيما إمجاهلا وميكن ،متعددة معان

 وحنوه. السيف حرف يقال: ومنه وحده، وشفريه طرفه شيء كل  من هو :احلرف أصل

                                         
 (.32 )ص: القرآن مشكل َتويل (1)



 واحدة؛ طريقة أي: واحد، حرف   على أمره من هو تقول: ،الوجه على احلرف يطلق كما
ن   تعاىل: هقول يف ذلك ومصداق { ع ل ى اّلل    ي  ع ب د   م ن   الن اس   }و م  ر ف   على أي: ،[11 ]احلج: ح 

 عند أطاعه فإذا والضراء، السراء عند تعاىل ربه طاعة عليه جيب العبد أن وذلك ؛واحد وجه
اب ه   }ف إ ن   تعاىل: قال تراه أل ،حرف على عبده فقد الضراء عند وعصاه السراء ري    أ ص  أ ن   خ   اط م 

إ ن   ب ه   اب  ت ه   و  ن ة   أ ص  ل ب   ف ت   ه { ع ل ى ان  ق  ه   .[11 ]احلج: و ج 
 ،السيف حبرف شبهت الضامر، هي قوم: قال ،حرف :للناقة يقال أنه احلرف: معاين منو 

 أوس: قال جانبه. وهو اجلبل، حبرف شبهت الضخمة، هي بل آخرون: وقال
ر ف   ا ح  وه  ا أ خ  ن   أ ب وه  ن ة   م  ج  ا م ه  ه  ع م  اهل  ا و  د اء   خ  ري   ق  و  ئ ش   م 

ا: معانيه ومن  أطراف ألهنا بذلك التهجي فو حر  مسيتو  اهلجاء، حروف من واحدال أيض 
 الكلمة.

 .(1)كلمة  أي: حرف، "إذا" يقال: ومنه الكلمة؛ كذلك:  معانيه ومن
 :وسلم عليه للا صلى النيب كالم  يف السبعة األحرف معىن اثلث ا:

 عليه هللا صلى هللا رسول مراد إىل لوصولل سعي ا ؛احلديث هذا تفسري يف العلماء توسع قدل
 السيوطي عليها وزاد ،قول   وثلثني مخسة إىل أوصلهاف ،أقواهلم حبان ابن اإلمام عمج قدو  وسلم،

. أربعني املسألة هذه يف األقوال عدد فبلغ مخسة،   قول 
 تلك يف األقوال كثرة  ه (655 )ت املرسي الفضل أيب بن حممد الشرف اإلمام عقبت وقد

 أدري ول نقلت، عمن ول مستندها، أدري ول متداخلة، أكثرها الوجوه "هذه بقوله: املسألة
 فل القرآن، يف موجودة كلها  أن مع ذكر، مبا السبعة األحرف هذه منهم واحد كل  خص   ل

 حديث يعارضه وأكثرها احلقيقة، على معناها أفهم ل أشياء وفيها التخصيص! معىن أدري
 إمنا أحكامه، ول تفسريه يف خيتلفا ل فإهنما الصحيح؛ يف الذي حكيم بن هشام مع عمر

                                         
-28 )ص: الداين عمرو أليب للقرآن السبعة واألحرف (،42 /2) فارس لبن اللغة مقاييس نظر:ي (1)

 .(393 )ص: للكفوي والكليات (،29



 جهل وهو ،السبعة القراءات هبا املراد أن العوام من كثري  ظن وقد حروفه، قراءة يف اختلفا
 .(1)قبيح"

 على الوقوف هو منها املقصود وإمنا ومناقشتها؛ األقوال سردب نيةمع الورقة هذه وليست
 الواردة اإلشكالت أهم عن اإلجابة مث عليه، التدليل مع للحديث، األقرب واألصح املعىن

 عليه.
 :ثالثة السبعة األحرف تفسري يف األقوال وأصح

 ابللغات: واملقصود العرب، لغات من لغات سبع على أنزل القرآن أن :القول األول
 من قبيلة كل  نيلق    وسلم عليه هللا صلى النيب كان  إذ ؛العرب هبا ينطق كان  اليت اللهجات

 عبيد أبو ومنهم العلماء، مجهور ذهب وإليه ،لغتهم من حيتمل ما حسب على القرآن العرب
 الداين عمرو وأبو طالب أيب بن ومكي الباقلين بكر وأبو واخلطايب واآلجري قتيبة وابن القاسم

 .(2)وغريهم
 سبعة. من أكثر العرب لغات أبن القول: هذا على اعرتض وقد

 اللغات تلك حتديد يف العلماء اختلف وقد العرب، هلجات أفصح املراد أبن عنه: وأجيب
 صلى النيب فإن عنها؛ البحث وراء من طائل ل أنه األمر وحقيقة الكرمي، القرآن هبا نزل اليت

 عليه هللا صلى النيب عن ينهايتع يثبت ول أحرف، سبعة على القرآن إبنزال أخربان وسلم عليه هللا
  صحيح. طريق من وسلم

 على القرآن "نزل قوله: -عنهما هللا رضي- عباس ابن عن روي ما األقوال: تلك ومن
ز بلغة مخس منها لغات: سبع ز" عبيد: أبو قال ،(3)هوازن" من الع ج   بكر، بن سعد هم: والع ج 

                                         
 (.176 /1) للسيوطي القرآن علوم يف اإلتقان (1)
 الشريعة (،30 )ص: قتيبة لبن القرآن مشكل َتويل (،346 )ص: عبيد أليب القرآن فضائل نظر:ي (2)

 اإلابنة (،376 /1) للباقلين النتصار (،293 /1) للخطايب السنن معال (،470 /1) لآلجري
 .(30-27 )ص: الداين عمرو أليب للقرآن السبعة األحرف (،71 )ص: ملكي القراءات معاين عن

 القرآن لدراسة املدخل يف شهبة أبو الدكتور وضعفه (،340 )ص: عبيد أليب القرآن فضائلينظر:  (3)
 (.182 )ص: الكرمي



م ش   الذين وهم هوازن، عليا هلا: يقال اليت القبائل وهذه وثقيف، معاوية، بن ونصر بكر، بن وج 
 وأما هوازن، عليا فهذه متيم، وسفلى هوازن، عليا العرب أفصح العلء: بن عمرو أبو فيهم قال

  .(1)د ار م" فبنو متيم سفلى
 ابأللفاظ املتفقة املعاين من أوجه سبعة هبا: املراد أن األحرف: معىن يف الثاين القولو 

 عبد ابن احلافظ رجحه الذي وهو لغتها، يف ختتلف ل ولو وهلم، وتعال أقبل :حنو املختلفة،
 عدوي، قرشي اخلطاب بن عمر أبن واستدل ؛(2)العلم" أهل من الكثري "وعليه وقال: الرب،

 أن حمال أنه كما  لغته، عمر عليه ينكر أن وحمال أسدي، قرشي حزام بن حكيم بن وهشام
ا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يقرئ  الصحاح واألحاديث لغته، من يعرفه ما بغري منهما واحد 

 هذا. عمر حديث عليه يدل ما حنو على تدل كلها  املرفوعة
 عليه هللا صلى النيب علمهم اليت القراءات السبعة: ابألحرف املراد يكون أن الثالث: القول

 يف العرب عادة عليه جرت ما على بناء التوسع؛ طريق على أحرف ا القراءات فتسمى وسلم،
 وسلم عليه هللا صلى النيب مسى فلذلك وجاوره؛ قاربه ما أو منه، هو ما ابسم الشيء تسميتهم

ا  كان  وإن- حرف ا القراءة  قلب أو كسر  أو نظمه غري قد حرف ا منها أن أجل من -كثري ا  كلم 
 .(3)القراءة من فيه املختلف يف جاء ما على منه، نقص أو زيد أو أميل أو غريه، إىل

 غري ألهنا للحديث؛ تفسري ا مجيعها الثلثة األقوال هذه قبول من مانع ل أنه التحقيق:و 
 :ه (403 )ت الباقلين بكر أبو القاضي يقول لذا النبوي؛ اللفظ حيتملها أهنا كما  متعارضة،

 وسبع لغات، وسبع أوجه، سبعة على أنزل أنه :«أحرف سبعة» قوله: يكون أن لذلك "فوجب
 إمالة أو حبركة معناها يف أو وصوريها، تبيينها يف يكون أن إما فيها: والختلف خمتلفة، قراءات

 .(4)خمتلفة" غري بعينها الكتابة يف الصورة كانت  وإن معناها، يغري اإلعراب وجوه من وجه أو

                                         
 (.340 )ص: القرآن فضائل (1)
 (.281 /8) لتمهيدا (2)
-228 /10) بطال لبن البخاري شرح (،30-29 )ص: الداين عمرو أليب للقرآن السبعة األحرف (3)

229.) 
 (.376 /1) للقرآن النتصار (4)



 سلم: بن القاسم عبيد أبو اإلمام يقولف مجيع ا؛ هبا القول صحة على األحاديث دلت قدو 
 أل نفسه؛ احلديث يف بني     منها حديث كل  َتويل أن مع اللغات، إل هلا معىن ل "واألحرف

 فكذلك !أقرأ؟ ما غري على الفرقان سورة يقرأ حكيم بن هشام مسعت قال: عمر أن ترى
 ومثله غريه، مع هللا عبد اختلف ومنه القراءة، يف وغريه هو اختلف حني كعب  بن أيب حديث
 فيها تفرق اليت واحلروف الوجوه يف كان  إمنا اختلفهم ترى ستل  أف    العاص. بن عمرو حديث

 بني اجلمع "وميكن حجر: ابن احلافظ ويقول .(1)…"فيه خيتلفوا فلم التأويل فأما األلفاظ،
 مع املعىن، اتفاق مع األلفاظ تغاير ابألحرف املراد يكون أبن [اينوالث األول ]أي: القولني

 .(2)لغات" سبع يف ذلك احنصار
 القرآن؟ كلمات  مجيع يف السبعة األحرف بني اًلختالف وقع هل رابع ا:

 كلمات  من كلمة  كل  أن ذلك معىن ليس فإنه سبق: مبا السبعة األحرف تفسري على بناء
 القرآن يف متفرقة السبع العربية اللهجات وأ األوجه إن بل أوجه، سبعة على أتقر  الكرمي القرآن

  وهكذا. ،غريهم بلغة وبعضه قريش، بلغة مثل   القرآن فبعض كله،
 يقرأ الواحد احلرف يكون أن السبعة تلك معىن "وليس :بقوله عبيد أبو اإلمام هذا يؤكد

 مجيع يف متفرقة لغات سبع على نزل أنه عندان ولكنه موجود، غري شيء هذا أوجه، سبعة على
 األوىل، سوى أخرى بلغة والثاين قبيلة، بلغة منها احلرف فيكون العرب، لغات من القرآن

 من فيها حظ ا وأكثر هبا أسعد األحياء وبعض السبعة، إىل كذلك  سوامها، أخرى بلغة والثالث
 .(3)ترتى" أحاديث يف بني     وذلك بعض،

 أوجه، سبعة على "أي: قال: حيث ه (852 )ت حجر ابن احلافظ عتمدها ما عني وهو
 بل أوجه، سبعة على تقرأ منه مجلة ول كلمة  كل  أن املراد وليس منها، وجه بكل يقرأ أن جيوز
 .(4)سبعة" إىل الواحدة الكلمة يف القراءات عدد إليه انتهى ما غاية أن املراد

                                         
 (.347-346 )ص: القرآن فضائل (1)
 (.28 /9) الباري فتح (2)
 (.339 )ص: القرآن فضائل (3)
 (.23 /9) الباري فتح (4)



ا:  ؟الكثرة مطلق أو التحديد به يراد هل احلديث، يف "السبعة" لفظ خامس 
 حقيقة منه يراد ل «سبعة أحرف» وسلم: عليه هللا صلى قوله أن العلماء بعض رأى

 لفظ فإن ؛والتيسري التسهيل إلرادة نظر ا الكثرة؛ مطلق املراد بل ابلسبع، التحديد ول العدد،
 يف ئةم والسبع العشرات، يف السبعني يطلق كما  اآلحاد، يف الكثرة إرادة على يطلق السبعة

 .(1)املعني العدد يراد ول املئني،
 سبع؛ يف حمصور العدد وأن التحديد، على دالة األحاديث إذ صحيح؛ غري القول وهذا

 قال: وسلم عليه هللا صلى النيب أن -عنه هللا رضي- كعب  بن يبأ   رواية ذلك: على يدل ومما
 عن وميكائيل ،مييين عن جربيل فقعد أتياين، -السالم عليهما- وميكائيل جربيل إن»

 ،استزده ميكائيل: قال حرف، على القرآن اقرأ :-السالم عليه- جربيل فقال يساري،
 .(2)«كاف    شاف   حرف فكل ،أحرف سبعة بلغ حىت استزده،

 سبعة، ابلعدد التحديد يف نص «أحرف سبعة بلغ حىت» وسلم: عليه هللا صلى فقوله
 عليه. الزَيدة من واملنع

 املشهورة: السبعة ابلقراءات السبعة األحرف عالقة ا:سادس  
 ،املكي كثري  ابنو  ،املدين انفع :وهم مشهورون، سبعة قراء هبا قرأ اليت هي :السبعة القراءات

 عبدو  ،البصري العلء بن عمرو أبوو  ،الكويف الكسائيو  ،الكويف الزَيت محزةو  ،الكويف عاصمو 
 .الشامي عامر بن هللا

 قبل ه (324 )ت (3)جماهد بن بكر أبو اإلمام هو السبعة هؤلء على اقتصر من أول وكان
 برواية القراءة ترتك ول اآلن، إىل بعده أتى من ذلك على واتبعه حنوها، يف أو مائة ثلث سنة

 .(4)اآلن إىل بعدهم أتى من واختيار غريهم

                                         
 (.23 /9) حجر لبن الباري فتح (،187 /3) عياض للقاضي املعلم إكمال ينظر: (1)
 النسائي. سنن صحيح يف األلباين وصححه (،941) النسائي خرجهأ (2)
 متداول. مطبوع وهو ،السبعة كتابه:  يف (3)
 .(157 /1) شامة أليب العزيز ابلكتاب تتعلق علوم إىل الوجيز املرشد (4)



 يف املقصودة السبعة األحرف هي ليست السبعة القراءات أن على اإلمجاع انعقد وقد
 هي اآلن املوجودة السبع القراءات أن قوم ظن" (:ه 665 ت) شامة أبو اإلمام يقول احلديث؛

 أهل بعض ذلك يظن وإمنا ،قاطبة العلم أهل إمجاع خالف وهو ،احلديث يف أريدت اليت
  .(1)"اجلهل
 لقد": عمار ابن اإلمام فقال ذلك؛ صنيعه بكر أيب اإلمام على العلماء بعض أنكر هلذاو 

 أن نظره قل من كل  إبيهامه العامة على األمر وأشكل ،له ينبغي ل ما السبعة هذه عمسب    فعل
 .(2)"الشبهة ليزيل زاد أو السبعة عن نقص اقتصر إذ وليته ،اخلرب يف املذكورة هي القراءات هذه

 السبعة والقراءات السبعة األحرف بني العلقة طالب أيب بن مكي العلمة اختصر وقد
 األئمة عن روايتها وصحت اليوم الناس هبا يقرأ اليت كلها  القراءات هذه "إن بقوله: املشهورة

 املصحف خط هبا اللفظ ووافق ،القرآن ِبا نزل اليت السبعة األحرف من جزء هي إمنا
 فقرئ خطه، خيالف مما سواه ما واطرح عليه، بعدهم فمن الصحابة أمجع الذي عثمان مصحف

 هللا رضي- عثمان نسخها اليت فاملصاح خط عن منها شيء خيرج ل ،اخلط ملوافقة بذلك
 خطها، خالف مبا القراءة من ومنع عليها، املسلمني ومجع األمصار، إىل هبا وبعث -عنه

 من مجاعة ذلك على واتبعه والتابعني، الصحابة من األف   عشر اثين زهاء ذلك على وساعده
 صحت وإن وخطأ، بدعة خيالفه مبا العلماء مجيع عند القراءة وصارت ،بعده املسلمني

 .(3)"ورويت
 على املتفق هو املصحف يف مجع الذي أن واحلق" بقوله: حجر ابن احلافظ حققه ما وهذا

 األحرف فيه اختلف ما بعض وفيه ،وسلم عليه هللا صلى النيب أبمر املكتوب ،به املقطوع ،إنزاله
 .(4)"مجيعها ل السبعة

                                         
 (.30 /9) حجر لبن الباري فتح ينظر: (1)
 .نفسه ملرجعا (2)
 (.32 )ص: القراءات معاين عن اإلابنة (3)
 (.30 /9) الباري فتح (4)



 :(1)نقاط يف سبق ما خالصة
  .وحفظه لقراءته وتيسري ا ،األمة عن للحرج رفع ا ؛أحرف سبعة على القرآن أنزل -1
ن ة هذا يف أن -2  تهرمح مظاهر من اومظهر   اإلسلمية، األمة على تعاىل هللا من عظيمة م 

 على !!الشبهات وإاثرة يكشكتلل مثار ا الناس بعض يتخذها أن العجيب منف ،مهب سبحانه
هيم: أيب فعن ذلك؛ من وسلم عليه هللا صلى النيب حتذير الرواَيت بعض يف جاء قد أنه  أن ج 

 وقال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول من تلقيتها هذا: فقال القرآن، من آية يف اختلفا رجلني
 فقال: وسلم، عليه هللا صلى النيب فسأل ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من تلقيتها اآلخر:

 فنهاهم ،(2)«كفر  القرآن يف مراء   فإن القرآن، يف متاروا فال أحرف، سبعة على يقرأ القرآن»
 عواقبه. من وحذرهم القرآن؛ يف -اجلدال أي:- املراء عن وسلم عليه هللا صلى

 معان ابختلف يكن ول املعاين، اتفاق مع األلفاظ اختلف يف كان  التيسري هذا أن -3
 الطربي جعفر أبو اإلمام يقول هلذا العكس؛ أو احلرمة إىل احلل من األحكام اختلف توجب

 السبعة األحرف اختلف أن اخلرب: هذا نص أوضح "فقد :السابق كعب  بن أيب حديث عقب
 اختلف موجبة معان ابختلف ل املعاين، ابتفاق وتعال هلم :كقولك  ألفاظ، اختلف هو إمنا

 .(3)أحكام"
 به أقرأ ما حدود يف كانت  إمنا السبعة احلروف من حرف أبي القراءة يف التوسعة أن -4

 رضي- الصحابة من ابلختيار أو ابلتشهي ذلك يكن ول ،الصحابة   وسلم عليه هللا صلى النيب  
 كان  النيب وأن هللا"، رسول أقرأنيها "هكذا يقول: كان  املختلفني من كل    أن بدليل ؛-عنهم هللا

 عمر اختلف حديث يف كما  ،«أنزلت هكذا» بقوله: املختلفني من كل  قراءة على يعقب
 وهشام.

                                         
 .(174-171 )ص: الكرمي القرآن لدراسة املدخل ينظر: (1)
 على تعليقه يف شاكر أمحد الشيخ وصححه (،44-43 /1) والطربي (،85 /29) أمحد خرجهأ (2)

 التفسري.
 (.50 /1) الطربي تفسري (3)



 بدليل ؛جبميعها ابلقراءة أحد   ي لزم ول مصيب، فهو السبعة نم حرف أبي قرأ من -5
ر  » :معنا الذي احلديث يف وسلم عليه هللا صلى قوله ن ه   واؤ  ف اق   ر   م ا م    .«ت  ي س 

 يف الحتياط وغاية القرآن، تعلم على البالغ -عنهم هللا رضي- الصحابة حرص -6
 بردائه". لب  ب ته "مث وقوله: هشام، مع عمر فعل ذلك على دل وقد ،عنه والذب ،عليه احملافظة

 ول امللة ألعداء معه يبقى لو  احلديث، هذا حول الشبهات به تدحض ما متام ومن -7
 القراءات مجيع إسقاط على انعقد قد مجاعاإل نأ :وزعموه ادعوه فيما وجه األهواء ألصحاب

 الراشد اخلليفة عهد يف -عنهم هللا رضي- الصحابة عليه أمجع الذي املصحف يف ثبت ما إل
  .عفان بن عثمان

 ومجيع اللغات مجيع سقوط" :بقوله املعىن هذا ه (542 )ت العريب ابن القاضي قرر وقد
 ارتفع ذلك قبل فيه أذن كان  ما وأن الصحابة، من إبمجاع املصحف يف ثبت ما إل القراءات،

 القرآن يف خيتلفوا أن قبل الناس أدرك املؤمنني، أمري َي فقال: اليمان بن حذيفة جاء ؛وذهب
 ،املصحف يف ما على الصحابة فأمجعت ،واإلجنيل التوراة يف والنصارى اليهود اختلف كما

إ ان   قال: حني لألمة كتابه  حفظ من ضمن مبا ؛النعمة هذه علينا هللا مومت   وراءه، ما وسقط  }و 
{ ل ه    .(1)"سواه األرض يف كانت  صحيفة كل  وذهبت ،[9]احلجر:  حل  اف ظ ون 

 عفان بن عثمان الراشد اخلليفة به قام ما أن األمر: هذا يف به الهتمام ينبغي مما أن على
 إقرار ثبت كما  ،عليه مجيع ا واتفقوا فيه، الصحابة استشار أن بعد كان  إمنا -عنه هللا رضي-

  :عليه وموافقته -عنه هللا رضي- طالب أيب بن علي
و يد فعن لة بن س   رضي- طالب أيب بن علي من مسعته شيئ ا إل أحدثكم ل ،وهللا قال: غ ف 

 قولوا :أو- خري ا إل له تقولوا ول عثمان، يف تغلوا ل الناس، أيها "َي يقول: مسعته ،-عنه هللا
 مأل عن إل املصاحف يف فعل الذي فعل ما فوهللا املصاحف، وإحراق املصاحف يف -اخري   له

 من خري قراءيت إن يقول: بعضهم أن بلغين فقد القراءة؟ هذه يف تقولون ما فقال: مجيع ا. منا
 مصحف على الناس جنمع أن نرى قال: ترى؟ فما قلنا: كفر ا،  يكون أن يكاد وهذا قراءتك،

 ؟أفصح الناس أي   فقيل: قال: ،رأيت ما عمفن   قلنا: اختلف، يكون ول فرقة، تكون فل واحد،
                                         

 (.384-383 /3) مالك موطأ شرح يف املسالك (1)



 ليكتب فقال: اثبت، بن زيد :همؤ وأقر  العاص، بن سعيد :الناس أفصح قالوا: أقرأ؟ الناس وأي  
 يتل   و   لو وللا" علي: قال قال: .مصحف" على الناس ومجع ،ففعل ،اآلخر وميل أحدمها
 .(1)"فعل الذي مثل لفعلت

ا- األثر ذاوهب تقدم مباو   وتدمغ الروافض، الشيعة عليه اتكأ اليت الشبهة دفعت   -خصوص 
 آله وعلى ،حممد سيدان على وابرك وسلم هللا وصلى العاملني، رب هلل واحلمد أصلها، من

 أمجعني. وصحبه

                                         
 يف كما  إسناده، حجر ابن احلافظ وصحح (،98-97 )ص: املصاحف يف داود أيب ابن أخرجه (1)

 (.18 /9) الفتح


