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 من إمجاعات األحرف السبعة 
ّ
 ما ال يصح

 ومجع القرآن وقراءاته
 

 *نايف بن سعيد بن جمعان الزىراني
 

 
 ـ29/8/2021تاريخ قبوؿ النشر:  ـ                                                                                                                            4/4/2021تاريخ تسمُّـ البحث : 

 

 ملخص
  

خّص مف أىـّ األدلة التي يعتمد عمييا في عمـو الشريعة "اإلجماع", وقد كاف حاضًرا بكثرة في أنواع مباحث عموـ القرآف المختمفة, وعمى األ
, والقراءات القرآنية, وقد تتبعت جميع اإلجماعات التي حكاىا العمماء في ىذه األبواب في أبواب: األحرؼ السبعة, ومصحف عثماف 

لوجود المخالف المعتبر مف العمماء, ومف ثـّ ال  ؛المفّصمة عدـ صّحة خمسِة إجماعاٍت منياالتحميمّية المقارنة وبّينت بالدراسة  الثالثة,
 يصّح حكاية تمؾ اإلجماعات أو االستدالؿ بيا.

 .القراءات –األحرؼ السبعة  –الكممات الّدالة: اإلجماع 
 

 المقّدمة
الحمد  رب العالميف, والصالة والسالـ عمى نبينا 
دمحم, وعمى آلو وصحبو, وسمـ تسميًما كثيًرا إلى يـو 

 الديف .. أما بعد:
 فيذا بحٌث بعنواف:

ما ال يصحُّ من إجماعات األحرف السبعة وجمع 
 :وقراءاتو القرآن

 ,مف عمـو القرآف أبوابٍ تتّبعت فيو كالـَ  العمماء في 
 .اتلقراءاو  ,وجمع القرآف ,: األحرؼ السبعةىي
وأفردت منيا  ,اإلجماعمف كَي فييا ما حُ  استقصيتو 

 .وبّينت عدـ ثبوتو ,ذلؾما ال يصّح فيو 
المشاركة في تحقيق عدٍد مف مسائل وىدُؼ البحث 

مف  اّما ُيذكر فييمالتحّقق وبياف أىمية  ,عمـو القرآف
؛ عدـ التسميـ لمجّرد حكايتوو  ,لزـو ثبوتوو  ,اإلجماع

 تمؾ المسائلتصحيح لما لو مف األثر الكبير في 
 .وقبوليا

كما أف ىذه األبواب مف عمـو القرآف عمى الخصوص 

في أصوؿ  ,والقطع بو ,قد كثر فييا ذكر اإلجماع
ثابٌت  عديٍد منيا مع أف الخالؼ في ,مسائميا وفروعيا

بل القوؿ الراجح ىو ما ُحكي اإلجماع عمى  ,مشيور
 خالفو في جممٍة منيا كما سيتبّيف إف شاء هللا.

عمى كتاب: إال قف في موضوع ىذا البحث أ لـو 
 ,"جمًعا ودراسةً  ,المنقولة في عمـو القرآفاإلجماعات "

وىي رسالة ماجستير لمباحث: عبد هللا عبد القادر 
في الجامعة  ,ىػ1432نوقشت سنة  ,وفقو هللا ,عمي

وقد تتبعت جميع ما أورد . بالمدينة النبوية اإلسالمية
وعمى األخص ما كاف في أبواب ىذه  ,مف إجماعات

والدراسة؛  في الجمعورأيت قصوًرا ظاىًرا  ,الدراسة
ما تضمنو بحثنا ىذا مف  جميعَ  يكفي في بيانو أفّ 

 ما خال اإلجماعَ  ,موجود في الرسالة إجماعات غيرُ 
يرّجح فيو لـ توّقف فيو و الذي أورده الباحث ثـ  األخيرَ 
وذلؾ منيٌج حسٌف عند مف تشتبو عميو  ,(1)بشيء
اّتضح لكف المسألة في واقع األمر مّما  ,األقواؿ
فمـز  ,واستباف تعميميا عند المحققيف مف العمماء ,دليميا
* .جميع ذلؾ عمى ما سيأتي بإذف هللا بيافُ 



 نايف بف سعيد بف جمعاف الزىراني                                             .................ما ال يصّح مف إجماعات األحرؼ السبعة 

 306                                                  2021, ديسمبر  2, العدد  18مجمة جامعة حضرموت لمعمـو اإلنسانية المجمد 

استقرائّي وصفّي منيٌج  البحث ىذا ومنيجي في
واإلشارة إلى  ,: نقل نّص اإلجماعتحميمّي, يقـو عمى

وجو عدـ ثـّ بياف  ,بو همقصود وذكر ,مف حكاه
يعتبر خالُفو مف ف مّ ومف ذىب إلى خالفو م ,ثبوتو

 .العمماء
يتضّمف إشارًة موجزًة  تمييدوجاء البحث عمى ذلؾ في 

االتفاؽ فيو مف جميع  شرطِ بياف و  ,إلى معنى اإلجماع
مسألة  تتضّمف كلُّ  ,مسائل خمسةيتموه . ثـ أىِمو

ثـ يمي ذلؾ  ,و عمى المنيج المذكورإجماًعا ودراستَ 
 الفيرس.ف ,خاتمةال

 :يدراسة ىبالالبحث واإلجماعات التي تناوليا 
اإلجماع عمى أنو ليس المقصود أف يكوف الحرُؼ . 1

 الواحُد ُيقرأ عمى سبعة أوجو.
اإلجماع عمى بطالف أف يكوف المراد باألحرؼ . 2

 السبعة جعُل موضع )غفور رحيـ( )سميٌع بصير(.
إجماع الصحابة عمى نقل األحرؼ السبعة مف . 3

 .صحف أبي بكر إلى مصحف عثماف 
اإلجماع عمى أّف المنقوَؿ إلى مصاحِف عثماَف . 4

ىو الذي كاف في مصحِف أبي بكٍر مف غيِر زيادٍة 
 وال ُنقصاف.

اإلجماع عمى اشتراط التواتر في النقل لقبوؿ . 5
 القراءة وأّف اشتراط الصحة فقط حادث.

وىو المسؤوؿ أف يعيننا عمى  ,تعالى التوفيق وباىذا 
وصمى هللا وسمـ وبارؾ عمى  ,السير في أقـو طريق

 .وآلو وصحبو نبينا دمحم
 :التمييد
 :  معنى اإلجماع.أّوالا

ّـِ الشيءِ  اإلجماِع ُلغةا يقوـُ معنى  , وُيطَمُق (2)عمى تضا
 :(3)عمى معنَيْيف

لُ  : العزـُ عمى الشيِء, ُيقاُؿ: أجمَع فالٌف عمى األوَّ
ـَ. وِمنو قوُلو تعالى:         كذا. إذا عزـَ عميو وَصمَّ

 :(4)[, وقوُؿ الّشاعر71]يونس: ﴾فَأَْجِمعُوا أَْمَرُكمْ ﴿
 يا ليت ِشعري والُمنى ال تنفعُ 
 ىل أغدَوْف يومًا وأمري ُمجَمعُ                         

االتِّفاُؽ, ُيقاُؿ: أجمَع القوـُ عمى كذا. إذا اتَّفقوا : الّثاني
 عميو.

 المعنى االصطالحيِّ وىذا المعنى الثَّاني ىو أصُل 
ِة محّمٍد  بعد  لإلجماِع, وىو: اتِّفاُؽ ُمجتيدي أمَّ
 .(5)وفاِتو في عصٍر ِمف العصوِر عمى أمٍر دينيٍّ 

 االتفاق في اإلجماع.معنى ثانياا: 
أىِل عمى لزـو اتفاؽ جميع  العمماءِ جميوُر نصَّ 

وذلؾ اإلجماع, وأفَّ ذلؾ شرٌط النعقاده, االجتياِد في 
 . فمو خالَف أّف تمؾ حقيقُة اإلجماع: االّتفاُؽ العاُـّ

, كما أفَّ معنى ىِل االجتياِد لما كاَف إجماعاً واحٌد ِمف أ 
الِعصمِة في اإلجماع ال يتحقَُّق إال باتفاِؽ الجميع كما 

 (6).صوصاىر النّ و ي ظورد ف
ـُ المفّسريف ابُف جرير وخالَف في ذلؾ  إما

(, وذىَب إلى أنَّو: ال ُيعتدُّ بخالِؼ الواحِد ىػ310)ت:
, في مقابِل الجميوِر  واالثنيف ونحِوىما ِمف األقلِّ

ـِ ِمف اُلمجتيديف بعُض  . ووافقو عمى ذلؾ(7)األعظ
 (8)العمماء.

لمطابقتو  ؛قوُل الجميور ىذه المسألةِ والّصواُب في 
لإلجماع, ولداللة ظاىر النصوص  المعنى المغويَّ 

أفَّ خالَؼ الواحِد ِمف أبانوا وقد  ة عميو.الشرعيَّ 
المجتيديف إنَّما يمنُع انعقاَد اإلجماِع في أَحِد ثالثِة 

 أحواٍؿ:
, فيما يسوُغ فيو بو اً : أف يكوَف خالفًا ُمعتداألولى

, أو في مقابِل أّما خالُفو بغيِر دليٍل ُمعتد بو االجتياُد,
ِة اإلجماِع وانعقاِده. =النَّّصِ   فُشذوٌذ ال يؤثُِّر في ِصحَّ
 ُينِكَر عميو أىُل اإلجماِع قوَلو, فإف أنكروا اّل : أالّثانية

ذوِذ. معنى مفقوَلو فال ُيعتدُّ بخالِفو, وذلؾ   الشُّ
َـّ ينفرَد عنيـ اّل : أالّثالثة  يقوَؿ بقوِؿ أىِل اإلجماِع, ُث
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ذوِذ؛ لتحقُِّق الِعصمِة لرأييـ حاَؿ  برأيو؛ فتمؾ حقيقُة الشُّ
واِب,  اإلجماِع, فالخروُج عنو بعَد ذلؾ شذوٌذ عف الصَّ

اذُّ عبارٌة عف الخارِج ىػ505)ت:الغزالّي قاؿ  (: )الشَّ
خوِؿ فييا, وِمف دخَل ف ي عف الجماعِة بعَد الدُّ

ذوُذ, أّما الذي  اإلجماِع ال ُيقبُل خالُفو بعَده؛ وىو الشُّ
 .(9)(الـ يدُخْل أصاًل فال ُيسّمى شاذِّ 

أّما إف كاَف الُمخاِلُف ِمف أىِل االجتياِد, وكاَف ِخالُفو 
ـِ غيُره,  فيما يسوُغ فيو ذلؾ, ولـ ُينِكر عميو أىُل العم

َـّ خالَفيـ = فال  إجماَع, وال ولـ يُكف عمى رأييـ ُث
نَِّة,  ُشذوَذ, ولُكلٍّ رأُيو, والرَّدُّ في ذلؾ إلى الِكتاِب والسُّ

ذا قيَل: الُمعتبُر ِمف ىػ728)ت: قاَؿ ابُف تيمية (: )وا 
ِة محمٍد بُعمماِئيا. قيَل: إذا اتَّفقت عمماُؤىا عمى  أمَّ
شيٍء فالباقوف ُيسمِّموف ليـ ما اتَّفقوا عميو, ال 

ِمف المؤمنيف, وَمف  اَر ىذا إجماعً ُينازعوَنيـ فيو؛ فصا
ـٍ فيذا ال يثُبُت اإلجماُع دوَنو كائنًا َمف  نازَعيـ بعم
ـِ فيما تكمَّموا فيو, فذاؾ  كاَف, أّما َمف ليس ِمف أىِل العم

, وبالُجممِة: الِعصمُة إّنما ىي ... وجوُده كعدِمو
ِة محمٍد ال لبعِضيـ, لكف إذا اتَّفَق  لممؤمنيف ألمَّ

ذا  عمماُؤىـ عمى شيٍء, فساِئُرىـ موافقوف لمعمماِء, وا 
تنازعوا ولو كاَف الُمنازُع واحدًا, وجَب ردُّ ما تنازعوا 

وما أحٌد شذَّ بقوٍؿ فاسٍد عف  .فيو إلى هللا والرَّسوؿِ 
نَِّة ما ُيبيِّف فساَد قوِلو,  الجميوِر إال وفي الكتاِب والسُّ

ف كاَف القائُل كثيرً  الذي يدؿُّ عميو  , وأّما القوؿُ ... اوا 
ف كاَف القائُل بو أقلَّ  نَُّة فال يكوُف شاّذًا, وا  الكتاُب والسُّ

 .(10)ِمف القائِل بذاؾ القوؿ(
: اإلجماع على أنو ليس المقصود أن المسألة األولى

 .يكون الحرُف الواحُد ُيقرأ على سبعة أوجو
في سياِؽ بيانو  (ىػ833)ت:قاؿ اإلماـ ابف الجزري 
)وأّما المقصوُد بيذه السبعة  :لممراد باألحرؼ السبعة

و مع إجماِعيم على أنّ  ,فقد اختمَف العمماء في ذلؾ
ليس المقصود أن يكون الحرُف الواحُد ُيقرأ على 

 ,إذ ال يوجد ذلؾ إال في كمماٍت يسيرةٍ  ؛سبعة أوجو
 .(11)ت(يْ يات, وىَ يْ رِجو, وىَ , وأَ , وجبريلَ نحو: أؼٍّ 

وىذا اإلجماع إّنما يتأّتى عمى قوؿ مف يذىب إلى أّف 
مشتمٌل عمى األحرِؼ السبعة كمِّيا  المصحَف العثمانيّ 

د أوجو أو بعِضيا ؛ ألّنيـ حينذاؾ سيذىبوف إلى تعدُّ
قراءة المفظة الواحدة, عمى ما مّثل لو ابف الجزري 

, وما أشاَر إليو مف الّتعميل ( رحمو هللاىػ833)ت:
 .صحيٌح عمى ذلؾ الرأي

متضّمٌف لحرٍؼ  أّما مف يرى أّف المصحَف العثمانيّ 
وع مف وأّف ذلؾ النّ  ,فقط مف األحرؼ السبعة واحد

خارٌج عف  -اإلجماع نّصِ في مذكور ال –االختالؼ 
ألّف ؛ فال يتوّجو عمى قولو إجماع ,حدِّ األحرؼ السبعة

ف جميع أوجو األداء التي أشاَر إلى اختالفيا اب
( في تمؾ األمثمة ىي اختالٌؼ ىػ833الجزري )ت:

داخل الحرؼ الواحد, وليست خارجًة عف حدِّ الحرؼ 
الواحد مف األحرؼ السبعة, ومف ثَـّ فال ينطبق عمييا 

 .ما ذكره مف إجماع
اشتماؿ المصحف العثمانّي عمى حرٍؼ والقائموف ب

طائفٌة جميمٌة مف  واحد فقط مف األحرؼ السبعة
(, وسفياف بف ىػ197كعبد هللا بف وىب )ت:العمماء, 

( 12)(, فيما أخرج عنيـ ابف َأْشَتةىػ198عيينة )ت:

( بسنده عف أبي الّطاىر قاؿ: )سألُت ىػ360)ت:
سفياَف بف عيينة عف اختالؼ قراءة المدنييف 
والعراقييف, ىل تدخل في األحرؼ السبعة؟ فقاؿ: ال, 

, أقبِ  ّنما السبعة األحرؼ كقوليـ: ىمـّ ْل, تعاؿ, أيُّ وا 
ذلؾ قمَت أجزأؾ. قاؿ أبو الّطاىر: وقالو ابف َوىب. 

: ومعنى قوؿ سفياف ىذا (13)قاؿ أبو بكر األصبياني
أّف اختالؼ العراقييف والمدنييف راجٌع إلى حرٍؼ واحٍد 

 .(14)مف األحرؼ السبعة, وبو قاؿ ابف جرير(
ليػػػػػو ذىػػػػػب ابػػػػػف جريػػػػػر )ت:  , والطحػػػػػاوي (15)(ىػػػػػػ310وا 

, (17)(ىػػػػػػػػػػ324, وابػػػػػػػػػف مجاىػػػػػػػػػد )ت:(16)(ىػػػػػػػػػػ321)ت:
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, (19)(ىػػػػ403, والبػػػاقالني )ت:(18)(ىػػػػ33والنحػػػاس )ت:
, وابػػػف عبػػػدالبر (20)(ىػػػػ437ومكػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب)ت:

وكػػػذا أبػػػو  .(22)(ىػػػػ516, والبغػػػوي )ت:(21)(ىػػػػ463)ت:
( وقػػػاؿ: )قػػػاؿ كثيػػػر مػػػف ىػػػػ656العبػػػاس القرطبػػػي )ت:

ىػػػػػػذه عممائنػػػػػػا كالػػػػػػداودي وابػػػػػػف أبػػػػػػي صػػػػػػفرة وغيرىمػػػػػػا: 
القراءات السبع التػي تنسػب ليػؤالء القػراء السػبعة, ليسػت 
ىػػي األحػػرؼ السػػبعة التػػي اتسػػعت الصػػحابة فػػي القػػراءة 
ّنما ىي راجعػٌة إلػى حػرٍؼ واحػٍد مػف تمػؾ السػبعة,  بيا, وا 

, ونقمػو عنػو (23)وىو الذي جمع عميو عثماف المصحف(
 .(24)(ىػ671المفّسر )ت: وتبعو فيو القرطبيُّ 

( وقػاؿ: )القػوُؿ المرضػيُّ عنػد ىػ728تيمية )ت: واختاره ابف
عممػػػاء السػػػمِف الػػػذي يػػػدؿُّ عميػػػو عامػػػُة األحاديػػػث وقػػػراءاُت 
الصػػػحابة: أّف المصػػػحف الػػػذي َجمػػػَع عثمػػػاُف الّنػػػاس عميػػػو 
ىػػػػو أحػػػػُد الحػػػػروؼ السػػػػبعة, وىػػػػو العرضػػػػة األخيػػػػرة, وأف 

ابػػف كػذا و  .(25)الحػروؼ السػتة خارجػػة عػف ىػذا المصػػحف(
( 27), وابػػػػػػف أبػػػػػػي الرضػػػػػػا الحمػػػػػػوي (26)(ىػػػػػػػ751القػػػػػػيـ )ت:

وقػػػػػػػػػاؿ  .(29)(ىػػػػػػػػػػ885, والبقػػػػػػػػػاعي )ت:(28)(ىػػػػػػػػػػ791)ت:
(: )ومصػػػحف عثمػػػاف أحػػػد الحػػػروؼ ىػػػػ927الُعميمػػػي )ت:

 .(30)السبعة وىو قوُؿ أئّمة السمف(
ليـ في ذلؾ و ىو القوُل الّراجح في المسألة، ىذا و 

أّنو ىو الموافق لمعنى جمع الناس : أدّلٌة, مف أقواىا
 رَ أمْ  أفّ و ، عمى مصحٍف واحٍد في زمف عثماف 

بينيـ إال بيذا,  الخالؼُ  ويزوؿَ  ما كاف ليستقيـَ  الناسِ 
ولو كانت ) (:ىػ437قاؿ مكي بف أبي طالب )ت:كما 

 لكافَ  ,لممصحف يا, وىي موافقةٌ ىي السبعة كمُّ 
قراءات, ولكاف عثماف  عمى سبعِ  تبَ قد كُ  المصحفُ 

  َنما جمعَ قد أبقى االختالؼ الذي كرى  الناَس  و, وا 
مف ذلؾ أف  االختالؼ. فصحَّ  عمى المصحف ليزوؿَ 

ت روايتو مما يوافق ما صحَّ  , وكلُّ قرأ بو األئمةُ الذي يَ 
 مف األحرؼِ  و حرؼٌ المصحف, إنما ىو كمُّ  خطَّ 

 .(31)السبعة التي نزؿ بيا القرآف(

فال تصحُّ حكايُة ىذا اإلجماع؛ لوجود الخالؼ ومف ثَـّ 
 َبْمو أفَّ الصواب عمى خالِفو. ,المتحقِّق فيو

اإلجماع على بطالن أن يكون المراد المسألة الثانية: 
باألحرف السبعة جعُل موضع )غفور رحيم( )سميٌع 

 بصير(.
وفي : )(ىػ791ابف أبي الرضا الحموي )ت:قاؿ 

ذكَر سّتًة منيا, ثـّ قاؿ: و ,  (32)(السبعة األحرِؼ أقواؿ
ـُ اآليات, كَجْعمو موضَع: )غفوٍر  )الّسابع: خواتي
, رحيـ(, )سميٌع بصير(, وىو باطٌل باإلجماع

 .(33)(واإلجماُع عمى منع الّتغيير
وقد أباَف عف مستنده في حكاية اإلجماع صراحًة 
بقولو: )اإلجماُع عمى منع الّتغيير(, أي أّف العمماَء 

عمى منع وتحريـ تغيير حرٍؼ مف القرآف مجمعوف 
 (34)الكريـ عف مكانو بزيادٍة أو نقٍص أو تبديل.

اإلمػػاـ مالػػؾ  كػالـىػو نػػصُّ القػوؿ المػػذكور فػي اإلجمػػاع و 
( رحمػػػػو هللا, فيمػػػػا نقمػػػػو عنػػػػو مكػػػػي بػػػػف أبػػػػي ىػػػػػ179)ت:

( فػػػي قولػػػو: )وقػػػاؿ مالػػػٌؾ وغيػػػُره: ىػػػو ىػػػػ437طالػػػب )ت:
ي موضػػػػػػع: )غفػػػػػػوٌر قػػػػػػراءُة القػػػػػػاري: )عزيػػػػػػٌز حكػػػػػػيـ(, فػػػػػػ

, وقد ذىب إلى ىذا القوؿ مف العمماء جماعػٌة  (35)رحيـ((
األحػػػػرؼ  االخػػػػتالؼ بػػػػيفجميمػػػػٌة, ىػػػـػ الػػػػذيف اختػػػػاروا أّف 

اخػتالؼ المفػو والمعنػى مػع عػدـ التنػافي بػيف : ىػو السبعة
, (36)(ىػػػػػػػ310: ابػػػػػػف جريػػػػػػر )ت:قػػػػػػوؿ ذلػػػػػػؾو . المعػػػػػػاني

, وأبػػػػػػػو طػػػػػػػاىر ابػػػػػػػف أبػػػػػػػي (37)(ىػػػػػػػػ321والطحػػػػػػػاوي )ت:
, وابػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالبر (39)(ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ349)ت:( 38)ىاشػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ
وعػػػػػػػزاه ألكثػػػػػػػر العممػػػػػػػاء, وابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة  (40)(ىػػػػػػػػ463)ت:
. ومػػػػف المعاصػػػػريف دمحم طػػػػاىر الكػػػػردي (41)(ىػػػػػ728)ت:
, (43)(ىػػػػػػ1420, ومنػػػػػاع القطػػػػػاف )ت:(42)(ىػػػػػػ1400)ت:

 .(44)وعبد هللا الجديع
 ؛ما ُنقل من اإلجماع في خالفو بطالنيتبّين يذا بو 
, المتقّدميف االجتياد ىلٌل بقوِؿ جماعٍة مف أ إّنو ُمقابَ ف

 مّمف ال يصّح اإلجماع بخالفيـ.
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 :فإذا انضاف إلى ذلك
أّف المستند الذي ذكره ابف أبي الّرضا الحموي  .1

فيو؛ فإّف ىذا لو لإلجماع ال مستمسَؾ  (791)ت:
النوع مف التغيير ليس باختيار القاري وال باجتياده, 

ّنما ىو: خروٌج مف لفٍو نزؿ بو القرآف عمى دمحم  , وا 
. وذلؾ ىو مثمو منّزٍؿ عمى دمحم قرآنيٍّ إلى لفٍو 

معنى الرُّخصة التي نزَلت بيا األحرؼ السبعة ليذه 
ُأبّي يا : ))ألُبّي بف كعب  , كما في قولو األّمة

ُأرسَل إليَّ أف اقرأ القرآف عمى حرؼ, فَرَددت إليو: أف 
ىّوف عمى ُأّمتي. فرّد إلّي الثانية: اقرأه عمى حرفيف. 
فّرَددت إليو: أف ىّوف عمى ُأّمتي. فردَّ إلّي الثالثة: اقرأه 
ٍة رددُتكيا مسألٌة  عمى سبعة أحرؼ, فمؾ بكل َردَّ

 .(45)((تسألنييا
أّف ىذا النوع مف االختالؼ بيف األحرؼ السبعة . 2

أبي بكرة , فعف ىو المعنى الوارد نقاًل عف النبي 
 أّف رسوَؿ هللا ,  ,قاؿ: ))أتاني جبريُل وميكائيُل

فقاؿ جبريُل: اقرأ القرآَف عمى حرٍؼ واحد. فقاؿ 
ميكائيُل: استزده. قاؿ: اقرأه عمى سبعٍة أحرؼ, كمُّيا 
شاٍؼ كاٍؼ, ما لـ تختـ آيَة رحمٍة بعذاٍب, أو آيَة 

نحو قولؾ تعاؿ وفي رواية: )) ,(46)عذاٍب برحمة((
َـّ واذَىْب, وأسرِ   هوىذ , (47)((ْع وأَْعِجلْ وأقِبْل, وىُم

ف ضُعف إسناده, لكف يشتد معناه بموافقة  الحديث وا 
, قاؿ ابف تيمية (48)المأثور عف الصحابة والتابعيف لو

(: )واألحاديُث في ذلؾ منتشرٌة تدؿُّ عمى أّف 728)ت:
مف الحروؼ السبعة التي نزؿ عمييا القرآف أف ُتختـ 

أسماِء هللا عمى سبيل اآليُة الواحدة بعّدة أسماَء مف 
 .(49)البدؿ, ُيخّير القاري في القراءة بأّييا شاء(

. تتاُبع تفسير الصحابة والتابعيف بو: )كقولؾ: ىمـّ 3
وتعاؿ ..(, إذ ورد عف ابف مسعود 

, وأنس بف (50)
مالؾ 

(, وسعيد بف ىػ93, وأبي العالية )ت:(51)
(, ومجاىد ىػ96(, والنخعي )ت:ىػ94المسّيب )ت:

, (53)(ىػ110, وابف سيريف )ت:(52)(ىػ104)ت:

(, ىػ179(, ومالؾ بف أنس )ت:ىػ124والزىري )ت:
(, وسفياف بف عيينة ىػ197وعبد هللا بف وىب )ت:

 .(54)(ىػ198)ت:
, ولم أجد فيما ُأثر عن السلف غير ىذا المعنى

( معّمًقا عمى بعض ىػ302ولذلؾ قاؿ الّسرقسطي )ت:
األقواؿ الضعيفة في ىذا الباب: )وفي ىذا التفسير ما 
ف كاف قد ذىَب  رغَب بعض الناس بقائمو عنو, وا 

ا مذىًبا واستنبط عَجًبا؛  ألنو اخترع معنىا ال نعلم أحدا
من السلف قال بو، وال أشار إليو، وليس للخَلف 

, وال رفض عامَّتيـ لمذىٍب لـ الخروج عن السلف
 .(55)كوه, وتأويٍل لـ يطمقوه(يسم

ىذه األدّلُة وغيرىا ال تقتضي فقط صّحة تبّيف لؾ أّف 
( 791المعنى الذي حكى ابُف أبي الرضا الحموي )ت:

ّنما تقتضي تقديمو وترجيحو  اإلجماع عمى ُبطالنو, وا 
 أيًضا.

( في ىذا ُمتابٌع ىػ791وابف أبي الرضا الحموي )ت:
قاؿ: )وكذلؾ ظفَّ  ( قبمو, حيثىػ536لممازري )ت:

آخروف أّف المراَد بو: إبداؿ خواتـ اآلِي, فيجعَل مكاف 
)غفوٍر رحيـ(, )سميٌع بصير(, ما لـ يتناقض المعنى 
فيبِدَؿ آيَة رحمٍة بآيِة عذاب. وىذا أيًضا فاسٌد؛ ألّنو قد 

وىذا ,  (56)استقرَّ اإلجماُع عمى َمنِع تغييِر القرآف(
َد تصّور غفمِة اإلماـ مالؾ تعميٌل عميٌل ال يميُق مجرَّ 

وما بناه  ( وَمف قاؿ بنحو قولو عنو.ىػ179)ت:
 536( عمى قوؿ المازري )ت:ىػ 791الحموي )ت:

( بعد ذلؾ تدافٌع في حكاية اإلجماع, وغفمٌة عف ىػ
ـِ َمف قاؿ بخالفو.  مقا
اإلجماع على أّن المنقوَل إلى المسألة الثالثة: 

مصحِف أبي بكٍر مصاحِف عثماَن ىو الذي كان في 
 من غيِر زيادٍة وال ُنقصان.

أجمعوا عمى : )(ىػ 454أبو الفضل الرازي )ت:قاؿ 
أّف المنقوَؿ إلى مصاحِف عثماَف ىو الذي كاف في 

 .(57)(مصحِف أبي بكٍر مف غيِر زيادٍة وال ُنقصاف
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 قوؿ أنس بف مالؾ  َمفيوـٌ مفومأَخُذ ذلؾ اإلجماع 
إلى  )فأرسلَ : ديث صفة جمع عثماف في ح
يا في نسخُ نَ ف حُ بالصُّ  أف أرسمي إليَّ  :حفصةَ 

إلى  فأرسمت حفصةُ  .ىا إليؾنردُّ  المصاحف, ثَـّ 
بف ثابت,  إلى زيدَ  ف, فأرسل عثمافُ حُ عثماف بالصُّ 

الرحمف بف الحارث بف  بف العاص, وعبدِ  وسعيدِ 
ف في حُ أف انسخوا الصُّ  :هللا بف الزبير ىشاـ, وعبدِ 

ـ يف الثالثة: ما اختمفتُ ىط القرشيّ وقاؿ لمرَّ  .فالمصاحِ 
 ما نزؿَ فإنّ  ؛أنتـ وزيد بف ثابت فاكتبوه بمساف قريش

ف, ف في المصاحِ حُ حتى إذا نسخوا الصُّ  .يـبمسانِ 
صحف مف تمؾ بمُ  قٍ فُ أُ  إلى كلِّ  عثمافُ  بعثَ 

 بسوى ذلؾ في صحيفةٍ  ف التي نسخوا, وأمرَ المصاحِ 
 .(58)ؽ(حرَ صحف أف يُ أو مُ 

ىو  عمى أّف مصحف عثمافوليس في ذلؾ ما يدؿُّ 
ّنما غاية ما  نفُسو مصحف أبي بكٍر  أجمعيف, وا 
استعاف بمصحف أبي بكٍر  يدؿُّ عميو أّف عثماف 

  فيما شرَع فيو مف جمع المصحف عمى الّطريقة
التي تجمُع المسمميف عمى كتاب ربِّيـ, وتزيل ما بينيـ 

 مف بوادر االختالؼ فيو.
خػالِؼ مػا ذكػَر أبػو الفضػِل ىَب أكثُر العممػاِء إلػى وقد ذ

روا ىػػػػ 454الػػػرازي )ت: أّف عثمػػػاَف ( مػػػف اإلجمػػػاع, وقػػػرَّ
  ومف معو مف الصحابة استعانوا بمصػحف أبػي بكػر
  فيمػػػا كتبػػػوه فػػػي المصػػػحف اإلمػػػاـ, ولػػػـ ينسػػػخوه فيػػػو

(: )ثػػـ نػػذكر جمػػَع ىػػػ 403كمػػا ىػػو, قػػاؿ البػػاقالني )ت:
النػػاَس عمػػى مصػػحٍف واحػػد, وحػػرِؼ زيػػِد بػػف  عثمػػاَف 

ثابػت, ونبػػّيف أّنػػو لػػـ َيقصػػد فػػي ذلػػؾ قصػػَد أبػػي بكػػر فػػي 
جمػػع القػػرآف فػػي صػػحيفٍة واحػػدٍة عمػػى ترتيػػب مػػا أوحػػي 

, (59)بو؛ إذ كاف ذلؾ أمًرا قد استقرَّ وُفرَغ منو قبل أّيامو(
قصػد فػػي  أبػا بكػر  وأفّ ): (ىػػ 444)ت:وقػاؿ الػداني 

جميعػػو,  يف فقػط ورسػـِ جمػع القػرآف إلػى تثبيتػو بػػيف المػوحَ 
ػػػػػ وأصػػػػػابَ  عثمػػػػػاف رحمػػػػػو هللا تعػػػػػالى أحسػػػػػفَ  وأفّ  ق ووفِّ

 فػػػػي جمػػػػع النػػػػاس عمػػػػى مصػػػػحف واحػػػػدٍ  عظػػػػيـٍ  لفضػػػػلٍ 

وقػػػػاؿ , (60)(والمنػػػػع مػػػػف غيػػػػر ذلػػػػؾ محصػػػػورةٍ  وقػػػػراءاتٍ 
ْفنػػا بالسػػبب الػػذي دعػػا عثمػػاف )أيًضػػا:  إلػػى جمػػع  فعرِّ

ػػصػػاحف وقػػد كػػاف مجموًعػػالقػػرآف فػػي الم ف حُ ا فػػي الصُّ
َعَمػػػى مػػػا رويتػػػو لنػػػا فػػػي حػػػديث زيػػػد بػػػف ثابػػػت المتقػػػدـ. 

مى قوؿ بعض ع ؛ فذلؾ الخبرُ في ذلؾ بيِّف قمُت: السببُ 
عمػػػى  اًل وّ و أكػػػاف قػػػد جمَعػػػ أبػػػا بكػػػر  فّ أالعممػػػاء وىػػػو 
 ,ة فػي الػتالوة بيػاّمػلأل ذف هللا أحرؼ التي السبعة األ
ووقػػع  ,عثمػػافَ  ا كػػاف زمػػافُ فمّمػػ ,وا بعيِنػػحرًفػػ ولػػـ يخػػصَّ 

, االخػػػػتالؼ بػػػػيف أىػػػػل العػػػػراؽ وأىػػػػل الشػػػػاـ فػػػػي القػػػػراءة
ة مػػػػػػف ضػػػػػػرَ رَأى ىػػػػػػو ومػػػػػػف بالحَ  ,بػػػػػػذلؾ و حذيفػػػػػػةُ عمَمػػػػػػوأ 

مػػػف تمػػػؾ  واحػػػدٍ  ع النػػػاس عمػػػى حػػػرؼٍ جَمػػػف يَ أالصػػػحابة 
بػو  فيكػوف ذلػؾ ممػا يرتفػعُ  ,سقط مػا سػواهف يُ أو  ,حرؼاأل

وقػػػػاؿ ابػػػػف الجػػػػزري , (61)(فػػػػاؽاالتّ  ويوجػػػػبُ  ,االخػػػػتالؼ
ت فػػػي زمػػػف أبػػػي تَبػػػالتػػػي كُ  (: )المصػػػاحفُ ىػػػػ833)ت:
السػػػبعة,  كانػػػت محتويػػػًة عمػػػى جميػػػع األحػػػرؼِ  بكػػػر 

فممػػػػا كثُػػػػر االخػػػػتالؼ, وكػػػػاد المسػػػػمموف يكّفػػػػر بعضػػػػيـ 
عمػػى  العظػػيـِ  القػػرآفِ  بعًضػػا, أجمػػَع الصػػحابُة عمػػى كتابػػةِ 

عػػاـ  عمػػى جبريػػلَ   األخيػػرة التػػي قرأىػػا النبػػيُّ  العرضػػةِ 
ليو ذىػب السػخاوي قبمػو )ت:(62)ُقبض(  ,(63)(ىػػ643, وا 

 ( وقاؿ:ىػ590اظـ )ت:النّ  والشاطبيُّ 
 بعوِف هللِا يْجَمُعُو فقاـ فيو 

 بالنُّْصِح والِجدِّ والَحْزـِ الَِّذى َبَيَرا                      
 لِّ أوُجِيِو حتى استتَـّ لو مْف كُ 

ْبَعِة العْميا َكما اْشَتَيراِباأَلْحُرِؼ                   (64)السَّ
بُجمَلٍة اختالِف الَجمَعْين لى إ قد استدلَّ َمن ذىبَ و 

 :وىيمن األدّلة، 
ما يقتضيو سبُب الجمع في زمػف كػلٍّ مػف الخميفتػيف  -1
  أجمعيف, وذلؾ مف أقوى األدّلة؛ فإّف ُمقتضي الجمع

: نقػػُل المحفػػو  فػػي الصػػدور إلػػى فػػي زمػػف أبػػي بكػػر 
المكتػػػوب فػػػي السػػػطور؛ حفًظػػػا لػػػو مػػػف الضػػػياع بمػػػوت 

: جمػػػُع حفظتػػػو. وُمقتضػػػي الجمػػػع فػػػي زمػػػف عثمػػػاف 
النػػاس عمػػػى حػػرٍؼ واحػػػد دفًعػػػا الخػػتالفيـ وتمػػػارييـ فػػػي 
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ػػرورة لألحػػرؼ  القػػرآف. فكػػاف جمػػُع أبػػي بكػػر جامًعػػا بالضَّ
صػػر السػػبعة أو بعِضػػيا, بخػػالؼ جمػػِع عثمػػاف الػػذي اقت

 (65)عمى حرؼ واحد كما سبَق تقريُره.
في صفة جمع عثماف عمى أّف دّلت بعُض اآلثار  -2

, حيث قاؿ بعد و مغايٌر لصفة جمع أبي بكر جمعَ 
أف عرَض األمَر عمى الصحابة ووافقوه فيو: )أيُّ 
الّناس أفَصح؟ وأيُّ الّناس أقَرأ؟ قالوا: أفصُح الّناس 

زيُد بف ثابت, فقاؿ: ليكتب سعيُد بف العاص, وأقرأُىـ 
, ولو كاف المصحفاف شيًئا  (66)وُيمِل اآلخر( ,أحدىما

واحًدا لما احتاَج لغير مف كتَبو أّوؿ مّرة, وىو زيد بف 
و لما كتبو ىو فيو أعرُؼ سخِ , والكتفى بنَ  ثابت

 الّناس بما كتب أّواًل.
لو كاف المصحفاف شيًئا واحًدا لما عيَّف عثماُف  -3
  مف اختاَرىـ مف الصحابة لجمع المصحف

وكتابتو, والكتفى بمف كتَبو أّوؿ مّرة, وىو زيد بف ثابت 
 كما اكتفى بو قبمو الخميفتاف الّراشداف: أبو بكر ,

, ووجود ُأسوة ؛ فإّف لو فييما خيرأجمعيف وعمر 
غيره مف الصحابة معو ال فائدة منو إال إف كاف ليـ 

التي قاـ بيا زيٌد في جمِعو ميّمة أخرى غير الميمة 
 , وىو كذلؾ.األّوؿ زمَف أبي بكر 

 ,ممي عمييـ: )كنت فيمف أُ  قوؿ أنس بف مالؾ -4
قد تمقاىا مف  فيذكروف الرجلَ  ,ما اختمفوا في اآليةفربّ 

ا, أو في بعض و أف يكوف غائبً ولعمّ  رسوؿ هللا 
البوادي, فيكتبوف ما قبميا وما بعدىا, ويدعوف 

, فمو كاف  (67)إليو( أو يرسلَ  حتى يجيءَ يا موضعَ 
 لما احتاجوا إلى ذلؾ. أبي بكٍر  مصحفَ  المصدرُ 

: )ما حمَمكـ عمى أف قوؿ ابف عباس لعثماف  -5
لى "براءة"  عَمدتـ إلى "األنفاؿ" وىي مف المثاني, وا 
وىي مف المئيف, فقَرنتـ بينيما, ولـ تكتبوا بينيما 

. ووضعتموىا في الّسبع الرحيػـبسـ هللا الرحمف  سطًرا:
رسوؿ  الّطواؿ, ما حممكـ عمى ذلؾ؟ قاؿ عثماف: إفّ 

كاف مّما يأتي عميو الّزماف َينزؿ عميو مف  هللا 

الّسَور ذواِت الَعدد, وكاف إذا ُأنزؿ عميو الّشيء يدعو 
بعَض مف يكتُب عنده, يقوؿ: ضعوا ىذا في السورة 

عميو اآلياُت فيقوؿ: التي ُيذكر فييا كذا وكذا. وَينزؿ 
ضعوا ىذه اآلياِت في السورة التي ُيذكر فييا كذا 

في  وكذا. وَينزؿ عميو اآلية فيقوؿ: ضعوا ىذه اآليةَ 
ذكر فييا كذا وكذا. وكانت "األنفاؿ" مف السورة التي يُ 

أوائل ما ُأنزؿ بالمدينة, و"براءة" مف آخر القرآف, 
 رسوُؿ هللا فكانت قّصُتيا شبييًة بقّصِتيا, فُقبَض 

َـّ  ولـ ُيبّيف لنا أّنيا منيا, وَظننُت أّنيا منيا, فِمف َث
بسـ هللا الرحمف  قرنت بينيما, ولـ أكتب بينيما سطًرا:

, فيذا ظاىٌر  (68), ووضعتيا في الّسبع الّطواؿ(الرحيـ
في مصحفو غيَر عمِل أبي  عمالً  في أّف لعثماَف 

 في جمِعو. بكٍر 
النػاس عمػى  مجػّرد جمػعِ  لو كػاف عمػُل عثمػاف  -6

      الستشػػػػػػيد بػػػػػػذلؾ فػػػػػػي غيػػػػػػر  أبػػػػػػي بكػػػػػػر  مصػػػػػػحفِ 
ما موضع, وألبػاَف أّف ذلػؾ سػّنَة الخميفتػيف قبمػو, ولػيس 

 شيًئا اجتيد في حمل الناس عميو وال سمَف لو فيو.
مايزوف بيف المصحَفيف والجمَعيف, ثـّ إّف العمماَء يُ  -7

ىو نفُسو مصحُف أبي  ولو كاف مصحُف عثماف 
لما كاف لنسبتو لعثماف معنًى, ولما كانت لو  بكٍر 

وىا  فيو الفضيمة التي شيد لو بيا كلُّ الصحابة  وعدُّ
: )يا أييا مف مناقبو العظيمة, كما في قوؿ عمّي 

ا في الناس ال تغموا في عثماف وال تقولوا لو إال خيرً 
حراؽِ  المصاحفِ  الذي  فعلَ المصاحف, فوهللا ما  وا 

ا, فقاؿ: ما ا جميعً منّ  في المصاحف إال عف مألٍ  فعلَ 
يـ يقوؿ: بعَض  تقولوف في ىذه القراءة؟ فقد بمغني أفّ 

ا, وىذا يكاد أف يكوف كفرً  مف قراءتؾ. قراءتي خيرٌ  إفّ 
عمى  الناَس  قمنا: فما ترى؟ قاؿ: نرى أف نجمعَ 

 .وال يكوف اختالؼ ,رقةواحد, فال تكوف فُ  مصحفٍ 
 وأيُّ  ؟الناس أفصح قاؿ: أيُّ ف .عـ ما رأيتفنِ  قمنا:

بف العاص,  الناس سعيدُ  الناس أقرأ؟ قالوا: أفصحُ 
 ملِ ويُ  ,ىماىـ زيد بف ثابت, فقاؿ: ليكتب أحدُ وأقرأُ 
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عمى مصحف. قاؿ عمي:  الناَس  ففعال وجمعَ  .اآلخر
 .(69)ل(الذي فعَ  مثلَ  لفعمتُ  يتُ لِّ وهللا لو وُ 

أبػػػػػػػػػي الفضػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػرازي  وبيػػػػػػػػذا تتبػػػػػػػػػّيف غرابػػػػػػػػػَة قػػػػػػػػوؿ
ويتحّقػػق لػػؾ بعػػده ومػػا حكػػاه مػػف إجمػػاع,  (ىػػػ454)ت:

ىـ, فكيػػػف ذكػػػرُ  سػػػبقَ  عػػػف الّصػػػواب, وقػػػد خالَفػػػو أئّمػػػةٌ 
 .في خالؼ ما اّدعى اإلجماع عميو! والّصوابُ 

اإلجماع على اشتراط التواتر في المسألة الرابعة: 
 النقل لقبول القراءة وأّن اشتراط الصحة فقط حادث.

: "وصح إسناًدا" (70)وقولو(: )ىػ857النويري )ت:قاؿ 
ُيكتفى في ثبوتو مع الشرطيف  القرآفَ  ظاىره أفَّ 

المتقدميف بصحة السند فقط, وال يحتاُج إلى تواتر, 
وىذا قوٌؿ حادٌث مخالٌف إلجماِع الفقياِء والمحّدثيف 

ا القراء : )وأمّ بعد ذلؾ, وقاؿ في موضٍع (71)وغيرىـ(
أي: اشتراط  - ماف عمى ذلؾالزّ ؿ أوّ  فأجمعوا في

وكذلؾ في آخره, ولـ يخالف مف المتأخريف  ,-التواتر
 .(72)(المتأخريف , وتبعو بعُض يإال أبو دمحم مك

اشتراط "في ( ثابٌت ىػ857فاإلجماع عند النويري )ت:
ثيف والقّراء "التواتر لصّحة القراءة , عند الفقياء والمحدِّ

مكي بف أبي طالب ولـ ُيخالف ذلؾ إال أبو دمحم 
 (73)( وبعض المتأخريف.ىػ437ت:)

وىػػذه مسػػألٌة مشػػيورٌة فػػي عمػػـ القػػراءات, والخػػالُؼ فييػػا 
, وسػػػأورُد مػػػف أقػػػواؿ العممػػػاء مػػػا  عنػػػد المتػػػأخريف معمػػػـو

 .اإلجماعمف ( ىػ 857النويري )ت: ذكرهُيبّيف منزلَة ما 
وأبػػػو (, ىػػػػ154فقػػػد ذىػػػب أبػػػو عمػػػرو بػػػف العػػػالء )ت:

وابػػػػػف جريػػػػػر (, ىػػػػػػ224سػػػػػالـ )ت: عبيػػػػػد القاسػػػػػـ بػػػػػف
 بػػػػػػػػػف مجاىػػػػػػػػػدا(, وأبػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػ310الطبػػػػػػػػػري )ت:

ومّكػي بػف أبػي (, ىػ392(, وابف جني )ت:ىػ324)ت:
(, والػداني ىػػ 440(, والميدوي )ت:ىػ437طالب )ت:

(, والَجعَبػػػػػري ىػػػػػػ665(, وأبػػػػػو شػػػػػامة )ت:ىػػػػػػ444)ت:
(, والزركشػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػ748(, والػػػػػػػػذىبي )ت:ىػػػػػػػػػ732)ت:
(, والسػػيوطي ىػػػ833الجػػزري )ت:(, وابػػف ىػػػ794)ت:

: إلػػػػػػى (74)(ىػػػػػػػ1250(, والشػػػػػػوكاني )ت:ىػػػػػػػ911)ت:
الشػػػػػػيرة واالستفاضػػػػػػة وتمّقػػػػػػي القػػػػػػّراء لمقػػػػػػراءة اشػػػػػػتراط 
قراءة, ولـ يشترطوا التػواتر,  لمحكـ بصّحة أيّ  .بالقبوؿ

 ونصَّ بعُضيـ عمى ذلؾ, وىذه بعض أقواليـ:
﴿َفَيْوَمِئٍذ اَل : كيف تقرأ:بف العالء ل ألبي عمرويق -

ُب َعَذاَبُو َأَحٌد  ]الفجر َواَل ُيوِثُق َوَثاَقُو َأَحٌد﴾  *ُيَعذِّ
ُب َعَذاَبُو َأَحٌد﴾؟ قاؿ:[25-26  ﴿َفَيْوَمِئٍذ اَل ُيَعذِّ

فقاؿ لو الرجل: كيف؟ وقد جاء عف  [.25]الفجر 
فقاؿ لو أبو  ؟!: )اَل ُيَعذَُّب َعَذاُبُو َأَحٌد(النبي 

هللا  رسوؿَ  الذي قاؿ: سمعتُ  الرجلَ  عمرو: لو سمعتُ 
  ّالواحدَ  يـُ ي أتّ ما أخذتو عنو, وتدري ما ذاؾ؛ ألن 

 .(75)(ةت بو العامَّ ما جاءَ  إذا كاف عمى خالؼِ  الشاذَّ 
( مبّيًنا ىػ 224أبو عبيد القاسـ بف سالـ )ت: قاؿو  -

قارُئيا سبب اختياره بعض وجوه القراءة: )فإذا صار 
اجتمعت لو  إلى الّسكت عندىا عمى ثبوت الياءات

المعاني الثالثة: أف يكوف مصيًبا في العربية, وموافًقا 
 .(76)لمخّط, وغيَر خارٍج مف قراءة القراء(

(: )ما شذَّ مف القراءات ىػ 310قاؿ ابف جرير )ت: -
عّما جاءت بو األّمة نقاًل ظاىًرا ُمستفيًضا فرأٌي لمحّق 

وسبيل  مخالف, وعف سبيل هللا وسبيل رسولو 
, ونّص عمى أّف مف قرأ بغير (77)المسمميف ُمتجانف(

قراءة القرأَة استحقَّ العقوبة عمى قراءتو بعد عممو 
 .(78)بخطأه وفساد تأويمو

(: )وال ينبغي لذي ُلبٍّ ىػ324ىد )ت:وقاؿ ابف مجا -
أف يتجاوز ما مضت عميو األئّمة والسمف بوجٍو يراه 
جائًزا في العربية, أو مّما قرأ بو قارٌي غير ُمجَمٍع 

, وقاؿ: )أف َيستحسف رجٌل لنفسو حرًفا شاذِّا (79)عميو(
فيقرَأ بو مف الحروؼ التي ُرويت عف بعض األوائل 

(ُمنفردة, فذلؾ غيُر داخ ٍل في قراءة العواـّ
(80). 

( أّف القراءاِت ضرباف: ىػ 392وذكر ابف جني )ت: -
)ضرًبا اجَتمع عميو أكثُر قّراء األمصار, وىو ما 
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أوَدعو أبو بكر أحمد بف موسى بف مجاىد رحمو هللا 
: بقراءات السبعة. وىو بشيرتو غاٍف  كتابو الموسـو

زماننا: عف تحديده. وضرًبا تعّدى ذلؾ, فسّماه أىُل 
شاذِّا. أي: خارًجا عف قراءة القّراء السبعة المقّدـ 

, ومراده: أّف ما قلَّ القّراء بو في األمصار (81)ذكرىا(
قياًسا بقراءاِت السبعة فيو شاّذ. وليس مراده: ما خرج 
عف قراءاِت السبعة فيو شاّذ. بداللة قولو بعد ذلؾ: 

قّرائو, )إال أّنو مع خروجو عنيا نازٌع بالّثقة إلى 
محفوٌؼ بالّرواياِت مف أماِمو وورائو, ولعّمو أو كثيًرا 

 .(82)منو ُمساٍو في الفصاحِة لممجتَمع عميو(
(: )إف جميَع ىػ437وقاؿ مّكي بف أبي طالب )ت: -

ما روي مف القراءات عمى ثالثة أقساـ: قسـٌ ُيقرأ بو 
. وذلؾ ما اجتمع فيو ثالُث خالؿ, وىي: أف ُينقل  اليـو

, ويكوف وجيو في العربية ّثقات إلى النبي عف ال
التي نزؿ بيا القرآف شائًعا, ويكوف موافًقا لخّط 
المصحف. فإذا اجتمعت ىذه الخالُؿ الّثالُث ُقري بو, 
وُقطَع عمى َمغْيبو وصّحِتو و صدِقو؛ ألّنو ُأخذ عف 
إجماٍع مف جية موافقِتو لخطِّ المصحف, وكفر مف 

 .(83)جحده(
(: )يحمل عمى اعتقاد ىػ 665امة )ت:قاؿ أبو شو  -

ذلؾ ثبوت تمؾ القراءة بالنقل الصحيح عف رسوؿ هللا 
  وال يمتـز فيو تواتر, بل تكفي اآلحاد الصحيحة مع

 .(84)االستفاضة(
( معّمًقػػا عمػػى مػػف رّد قػػراءة ىػػػ748وقػػاؿ الػػذىبي )ت: -

( بالشػػػذوذ: )فكثيػػػٌر مػػػف ىػػػػ205يعقػػػوب الحضػػػرمي )ت:
تواترىػػا, وبالَجيػػد أف تقػػدروا عمػػى غيػػر القػػراءات تػػّدعوف 

ف كانػت ال ُتعػرؼ  اآلحاد فييا, ونحف نقوؿ: َنتمػو بيػا, وا 
إال عف واحد؛ لكونيػا ُتُمّقيػت بػالقبوؿ فأفػادت العمػـ, وىػذا 
واقػػػٌع فػػػػي حػػػػروٍؼ كثيػػػػرٍة وقػػػراءاٍت عديػػػػدة, ومػػػػف اّدعػػػػى 

 .(85)تواترىا فقد كاَبر الِحّس(
ثبت إال تال  اءةَ القر  :أفخالؿ ما سبَق يتبّيف ومف 

ول، وأنَّ بالقب ااء ليبالشيرة واالستفاضة وتلقي القرّ 

بل يصحُّ حكاية . تياذلك كاٍف في الحكم بصحّ 
 833قاؿ ابف الجزري )ت:اإلجماِع عمى ذلؾ, كما 

( :)وىو مذىب السمف الذي ال ُيعرؼ عف أحد منيـ ىػ
ر (: )تقرَّ ىػ 1250الشوكاني )ت: , وقاؿ(86)خالفو(
السمف والخمف عمى عدـ تواتر كلِّ  أئمةِ  إجماعُ لؾ 

حرٍؼ مف حروِؼ القراءاِت السبع, وعمى أنو ال فرؽ 
بينيا وبيف غيرىا إذا وافق وجًيا عربًيا, وصحَّ إسناُده, 
ووافَق الرسـ ولو احتمااًل, بما نقمناه عف أئمة 

فاألمر في ىذا بخالؼ ما ذكره النويري . (87)القّراء(
 (.ىػ 857)ت:
( ىػ 857)ت:ما أّف األمر بخالؼ ما ذكره النويري ك

بعض ل "اشتراط التواترعدم أيًضا في نسبة "
اشتراط ػ"بل ىو مذىُب المتقّدميف, والقوؿ بالمتأخريف, 

 665قاؿ أبو شامة )ت:ىو قوؿ المتأخريف,  "التواتر
( :)شاع عمى ألسنة جماعٍة مف الُمقرئيف المتأخريف ىػ

أّف القراءاِت السبع كّميا متواترة, وغيِرىـ مف الُمقمديف 
,  (88)أي كلُّ فرٍد فرٍد مّما روى ىؤالء األئّمة السبعة(

وقد شرَط بعُض (: )ىػ 833وقاؿ ابف الجزري )ت:
المتأخريف التواتَر في ىذا الرُّكف, ولـ َيكتِف فيو 
ة السند, وزعـَ أّف القرآَف ال يثُبت إال بالتواتر,  بصحَّ

, وىذا ما اآلحاد ال يثُبت بو قرآف وأّف ما جاَء مجيءَ 
, وقاؿ: )وقد كنت قْبُل أجنُح إلى  (89)(ال يخفى ما فيو

ىذا القوؿ "أي: اشتراط التواتر", ثَـّ ظيَر فساُده 
مف والخمف(  .(90)وموافقُة أئمَّة السَّ

 :وُرجحانو ىذا الرأيقّوة ومّما يدلُّ على 
أّف السمف ثـّ أئمة القراءة مف بعدىـ لـ يشترطوا  -1

غير االستفاضة وتمقي القّراء ليا بالقبوؿ, كما تراه في 
 الّنقوؿ السابقة.

أّف جميع األئّمة اتفقوا لقبوؿ القراءة عمى اشتراط:  -2
موافقة رسـ المصحف. وزاد بعضيـ: موافقة العربية. 

لحاجة إلى ما فالقوؿ باشتراط التواتر بعد ذلؾ ُيمغي ا
سواه مف الشروط؛ فإّف ما ثبت بالتواتر ال يتصّور فيو 
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خروجو عف رسـ المصحف ولغة العرب. فدّلنا اشتراط 
العمماء لتمؾ الشروط عمى عدـ اعتبارىـ شرط التواتر, 

ال لوقعت بو الكفاية عف غيره.  قاؿ ابف الجزري وا 
إلى  (: )إفَّ التواتَر إذا ثبَت ال ُيحتاُج فيوىػ 833)ت:

الرَّكَنيف األخيَريف مف الرَّسـ وغيره؛ إذ ما ثبَت مف 
وجَب قبوُلو  أحرؼ الخالؼ متواتًرا عف النبي 

, (91)وُقطع بكونو قرآًنا, سواٌء وافَق الرَّسـ أـ خالَفو(
(: )وىذه الشروط ىػ 1393قاؿ ابف عاشور )ت:و 

الثالثة ىي شروط قبوؿ القراءة إذا كانت غير متواترة 
؛ بأف كانت صحيحة السند إلى النبي عف النبي 

 ولكّنيا لـ تبمغ حدَّ التواتر, فيي بمنزلة الحديث ,
الصحيح, وأّما القراءة المتواترة فيي غنّيٌة عف ىذه 

يغنييا الشروط؛ ألف تواتَرىا يجعميا حجًة في العربية, و 
 .(92)عف االعتضاد بموافقة المصحف عميو(

ال تالـز بيف القوؿ بوجوب تواتر القرآف الكريـ  -3
والحكـ بقطعّيِتو, ولزـو تواتر الطرؽ الموصمة إلى 
وجوه القراءة بو, فاألّوؿ صحيٌح متحّقٌق ال شّؾ فيو وال 
ريب؛ فإّف الطرؽ الموصمة إلى المصحف الذي أجمع 

خارجٌة عف  مسمموف زمف عثماف عميو الصحابة وال
الحدِّ والحصر كثرًة, أّما وجوه األداء لما تضمنو ذلؾ 

والخمط بيف ىذيف  المصحف فال يمـز فييا التواتر.
األمريف أوقع كثيًرا مّمف تكمـ في ىذه المسألة في 
اشتراط التواتر في آحاد الطرؽ لمحكـ بقرآنيتيا وصّحة 

في شرحو ىػ(  857)ت:, كما ذكره النويري االقراءة بي
 833)ت: , وأشار إليو قبمو ابف الجزري (93)لممسألة

 .(94)في "منجد المقرئيف" ىػ(
ـِ قػد تتحّقػػق مػف غيػػر طريػق التػػواتر,  -4 أّف إفػادة العمػػ

فالقرائف التػي اشػترطيا العممػاء مػع شػيرة القػراءة وتمقػي 
القػّراء ليػػا بػالقبوؿ, مػػف موافقتيػا خػػط المصػحف, ولغػػة 
ـَ بمجموعيا, قاؿ مكي بف أبػي طالػب  العرب, تفيد العم

(: )فإذا اجتمعػت ىػذه الخػالُؿ الػّثالُث ُقػري ىػ437)ت:
طػػػَع عمػػػى َمغْيبػػػو وصػػػّحِتو و صػػػدِقو؛ ألّنػػػو ُأخػػػذ بػػػو, وقُ 

عػػف إجمػػاٍع مػػف جيػػة موافقِتػػو لخػػطِّ المصػػحف, وكفػػر 
( ىػػػ1367, وقػػاؿ بمثمػػو الزرقػػاني )ت: (95)مػػف جحػػده(
. وأشػػػػػػػػػػار إلػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػؾ أيًضػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػويري (96)وفّصػػػػػػػػػَمو

( فػػػػي آخػػػػر كالمػػػػو عػػػػف اشػػػػتراط التػػػػواتر, ىػػػػػ857)ت:
عمػػػى  فػػػال يػػػدؿُّ  اإلجمػػػاعِ  عػػػدـُ انعقػػػادِ فقػػػاؿ: )ولػػػو ُسػػػمِّـ 

و كالَمػ دَ بعو قيَّ مف تَ  فقط, بل كلُّ  عف ثقةٍ  بثقةٍ  االكتفاءِ 
ىػػػذا  ةِ عنػػػد أئّمػػػ مػػػع ذلػػػؾ أف تكػػػوف مشػػػيورةً  و ال بػػػدَّ بأنَّػػػ

 ,عندىـ مػف الغمػطِ  معدودةٍ  الضابطيف لو, غيرَ  ,الشأفِ 
 .(97)(يـبو بعُض  ا شذَّ أو ممّ 

أف صفة التواتر ال تطابق حاَؿ نقل القراءة في  -5
كّل طبقة, بخالؼ شيرة القراءة عند القّراء وتمقييـ ليا 
بالقبوؿ فإّنو أمٌر ميسوٌر تحّقُقو والعمـ بو, ولـ يزؿ 
العمماُء يحكموف بو عمى القراء وقراءاتيـ, فيقبموف 
ويرّدوف, ويقّدموف في االختيار ويؤخروف, واعَتِبر في 

( مع ابف ىػ123ثاًل حاؿ ابف ُمَحيصف )ت:ذلؾ م
(, فكالىما إماماف مقرئاف مّكياف ىػ 120كثير )ت:

 324مشيوراف في وقت واحد, قاؿ ابف مجاىد )ت:
ة عمى قراَءتو كما أجمعوا  جمع أىلُ ولـ يُ (: )ىػ مكَّ

ة عمى  أىلُ  ي أجمعَ الذو ..,  عمى قراَءة ابف كثير مكَّ
وقاؿ ابف الجزري  , (98)(اليـو ابف كثير لىتو إقراءَ 
ذا اشترطنا التواتَر في كلِّ حرٍؼ ىػ 833)ت: (: )وا 

مف حروِؼ الخالؼ انتفى كثيٌر مف أحرؼ الخالؼ 
بعة وغيِرىـ(  .(99)الّثابت عف ىؤالء األئّمة السَّ

 أّف اإلجماَع عمى اشتراط التواترفيتحّصل مّما سبق: 
ما أّف و وال تصحُّ حكايُتو, , لصّحة القراءة ليس ثابًتا
عند القّراء, وتمّقييـ  يرة القراءةِ اشترطو العمماُء مف شُ 

, بما أصحُّ وأضبط مف اشتراط التواتر ,ليا بالقبوؿ
 .سبق ذكُره مف الوجوه
إجماع الصحابة على نقل األحرف المسألة الخامسة: 

 .السبعة من صحف أبي بكر إلى مصحف عثمان 
واعمـ أّنيـ اختمفوا : )(ىػ1014ماّل عمي قاري )ت: قاؿ

عمى قوَليف في المصاحف العثمانية, أحدىما: وعميو 
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جماعاٌت مف الفقياء والقّراء والمتكمميف أّنيا مشتممٌة 
عمى جميِع األحرِؼ السبعة, فال يجوُز عمى األّمة أف 
ُتيمَل نقَل شيٍء منيا. وقد أجمَع الصحابُة عمى نقِميا 

ُحف التي كتبيا أبو بكر, وأجمعوا عمى ترِؾ مف ال صُّ
 .(100)ما سوى ذلؾ(

 وىذا النصُّ فيو حكايُة إجماَعْيف:
األّوؿ: إجماع الصحابة عمى نقل األحرؼ السبعة مف 

وىو محلُّ  .صحف أبي بكر إلى مصحف عثماف 
 البحِث ىنا.

والثاني: إجماعيـ عمى ترؾ ما سوى مصحف عثماف 
.  إشكاؿ فيو.صواٌب ال وىذا 
, ما ُيشبو ىذه المسألة( 101)المسألة الثالثةقد سبق في و 

اشتماؿ إال أّف الفرَؽ بينيما أّف الكالـَ ىنا في 
مصحف عثماف عمى األحرؼ السبعة التي كانت في 

 أجمعيف. مصحف أبي بكر 
 عَ يػػػػػػالعثمػػػػػػاني جم المصػػػػػػحفِ  باشػػػػػػتماؿقػػػػػػاؿ اسػػػػػػتَند مػػػػػػف و 

, إلػػى أّنػػو منيػػاشػػيًئا  ِتػػوغادر م عػػدـيػػا, و األحػػرؼ السػػبعة كمِّ 
يسػػتجيز ذلػػؾ, وال يسػػتحّل مػػا حػػرَّـ هللا  )مػػا كػػاف عثمػػاف 

 )بطالػو وتركػو لػى ىػذا الػرأي (102)مف َىجِر كتابو, وا   , وا 
(, ىػػػػػػػػ444(, والػػػػػػػداني )ت:ىػػػػػػػػ403ذىػػػػػػب البػػػػػػػاقالني )ت:

 .(103)(ىػ432(, والجعبري )ت:ىػ643)ت: والسخاوي 
العثماني عمى أّما مف ذىب إلى اشتماؿ المصحِف 

يا, حرٍؼ واحٍد أو بعِض األحرؼ السبعة دوف جميعِ 
لـ ُيمـز أمَّتو حفَو  النبي فقد استندوا إلى أّف 

األحرؼ السبعة, وال القراءَة بأجَمعيا, بل ىي مخّيرة 
: حديث أبّي في القراءة بأّي حرٍؼ شاَءت, كما في 

)إف هللا يأمرؾ أف ُتقرأ أّمَتؾ القرآف عمى سبعِة )
,  (104)(أحرٍؼ, فأيُّما حرٍؼ قرؤوا عميو فقد أصابوا(

و)كتخييرىا إذا ىي حنَثت في يميٍف وىي موِسرة بأف 
ُتكفِّر بأّي الكّفارات شاءت .., فأّي ذلؾ فعَمت فقد 

ومف ثَـّ فال ,  (105)أدت ما عمييا وسقط عنيا الفرض(
حرَج عمييا في ترؾ بعِضيا ما دامت قد أخَذت ولو 

 ا وحفظتو, وذلؾ ما كاف مف الصحابة واحًدا مني
 .في مصحف عثماف 

والقائموف باشتماؿ المصحف العثمانّي عمى حرٍؼ 
واحد فقط مف األحرؼ السبعة طائفٌة جميمٌة مف 
العمماء, سبَق ذكُرىـ وحكايُة أقواليـ في "المسألة 

( التمثيل ىػ751وقد أحسف ابف القيـ )ت: ,(106)الثانية"
)وىذا كما لو كاف لمناس عدة طرؽ إلى لقوليـ فقاؿ: 

البيت, وكاف سموكيـ في تمؾ الطرؽ يوقعيـ في 
التفرؽ والتشتت, ويطمع فييـ العدو, فرأى اإلماـ 
جمعيـ عمى طريق واحد, وترؾ بقية الطرؽ: جاز 
ذلؾ, ولـ يكف فيو إبطاؿ لكوف تمؾ الطرؽ موصمة 
ف كاف فيو نيي عف سموكيا لمصمحة  إلى المقصود, وا 

 437, وقد بالغ مكيُّ بف أبي طالب )ت: (107)ألمة(ا
ذا كاف  في ىذا القوؿ ( فنفى الخالؼَ ىػ بقولو: )وا 

المصحُف بال اختالٍؼ ُكتَب عمى حرٍؼ واحد مف 
 .(108)األحرؼ السبعة التي نزَؿ بيا القرآف ..(

مف ذىَب إلى اشتماؿ  سألةالم هوُيضاُؼ إلييـ في ىذ
المصحف العثماني عمى بعض األحرؼ السبعة ال 

, (109)(ىػ 437كمكّي بف أبي طالب )ت:جميعيا, 
ابف أبي الرضا و , (110)(ىػ 440الميدوي )ت:و 

 833وابف الجزري )ت: ,(111)(ىػ 791الحموي )ت:
 .(113), ونسَبو بعُضيـ لجميور القراء(112)(ىػ
عميو في كالـ ماّل عمي قاري ا ما ُحكي اإلجماع أمّ 

األقواؿ؛ فقد ثبت  ضعيفمف  فيو( ىػ 1014)ت:
وجوٌه مف القراءات الخارجِة عف رسـ  عف النبي 

المصحف, وىي ال شّؾ مف بعض األحرؼ السبعة, 
: }والذَّكر كما في قراءة أبي الدرداء وابف مسعود 

 .(114)[3واأُلنثى{]الميل:
عمى جمع  كما أّنو مضادّّ لمّسبب الحامل لمصحابة 

, الناس عمى مصحف واحد في زمِف كال الخميفَتيف 
؛ فإّف (115)ذلؾ مف أقوى األدّلةقد سبَق بياُف أفَّ و 

: نقُل المحفو  ُمقتضي الجمع في زمف أبي بكر 
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في الصدور إلى المكتوب في السطور؛ حفًظا لو مف 
الضياع بموت حفظتو. وُمقتضي الجمع في زمف 

: جمُع الناس عمى حرٍؼ واحد دفًعا عثماف 
الختالفيـ وتمارييـ في القرآف. فكاف جمُع أبي بكر 
رورة لألحرؼ السبعة أو بعِضيا, بخالؼ  جامًعا بالضَّ

صر عمى حرؼ واحد كما سبَق جمِع عثماف الذي اقت
(: )ولو 437قاؿ مكي بف أبي طالب )ت:, (116)تقريُره

كانت ىي السبعة كمُّيا, وىي موافقٌة لممصحف, لكاَف 
المصحُف قد ُكتَب عمى سبِع قراءات, ولكاف عثماف 

  نما جمَع الناَس قد أبقى االختالؼ الذي كرَىو, وا 
ؾ أف عمى المصحف ليزوَؿ االختالؼ. فصحَّ مف ذل

الذي َيقرأ بو األئمُة, وكلُّ ما صحَّت روايتو مما يوافق 
خطَّ المصحف, إنما ىو كمُّو حرٌؼ مف األحرِؼ 

 .(117)السبعة التي نزؿ بيا القرآف(
فال يصّح ما حكاه ماّل عمي قاري ومف ثَـّ 

( مف إجماٍع في ىذه المسألة, بل ىػ1014)ت:
 وهللا الموفق.. الّصواب فيما خالَفيا عمى ما سبق بيانو

 :الخاتمة
ـَ ىذا البحث, وأسألو المزيَد  الحمد  الذي يّسر إتما

ما أرجو أف تتَـّ بو  مف فضِمو, وقد أثمَر مف النتائج

 :الفائدة, وىي
 أىمّية مسائل اإلجماع في العمـو اإلسالمية. -1
 أىمية أبواب: األحرؼ السبعة وجمع القرآف -2

 القرآف.. مف بيف عمـو أبواب عمـو والقراءات
اعتنى العمماء بتتّبع مسائل اإلجماع في أبواب  -3

 عمـو القرآف, ونّصوا عمييا حيثما تحّققت.
أكثر العمماء مف حكاية اإلجماعات في أبواب  -4

, واألصُل والقراءات  وجمع عثمافاألحرؼ السبعة 
ُة والَقبوؿ حَّ  .فييا الصِّ

أباف البحث عف عدـ صّحة خمسِة إجماعاٍت مّما  -5
 .وأّف الخالَؼ فييا متحّقٌق معتّد بوض العمماء, ذكرىا بع

ضػػػػػػػػرورة التحّقػػػػػػػػق مػػػػػػػػف كػػػػػػػػّل مػػػػػػػػا ُيػػػػػػػػذَكر مػػػػػػػػف  -6
 اإلجماعات, وعدـ االكتفاِء بحكاية بعض العمماء ليا.
ويوصػػػػػي الباحػػػػػث بتتّبػػػػػع بػػػػػاقي أبػػػػػواب عمػػػػػـو القػػػػػرآف, 
وحصر مػا ُحكػي فييػا مػف إجماعػاٍت, ودراسػتيا دراسػًة 

جمعيػا فػي عمػٍل واحػد معمَّقًة, لتحقيق الكالـ فييا, ثػـ 
تػػػػػتـّ بػػػػػو الفائػػػػػدة ألىػػػػػل العمػػػػػـ وطالبػػػػػو, وبػػػػػا تعػػػػػالى 
التوفيػق, وصػمى هللا وسػمـ وبػػارؾ عمػى نبّينػا دمحم وعمػػى 

 آلو وصحبو أجمعيف.
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 :اليوامش
 (.248ينظر منو )ص: (1)
 .1/246البف فارس, مادة )َجَمَع(  ينظر: مقاييس المغة, (2)
حاح, لمجوىري  (3) , ولساف العرب, البف منظور 3/1198ينظر: الصَّ
 , كالىما في مادة )َجَمَع(.5/403
ّكيت في إصالِح المنطق لبعض الرُّّجاز )ص: (4)  (.263نسَبو ابُف السِّ
, ومذكرة أصوؿ 2/211ينظر: شرح الكوكب المنير, لمفتوحي  (5)

 (.231الفقو, لمشنقيطي )ص:
, والبحر المحيط في 3/53ينظر: شرح مختصر الروضة, لمطوفي  (6)

 .2/211, وشرح الكوكب المنير, لمفتوحي 6/430األصوؿ, لمزركشي 
. ورّبما 11/525, 9/641, 7/83, 4/423ينظر: جامع البياف  (7)

ىػ( في تفسيِره, وذلؾ في قوِلو عف سورِة 546تأثََّر بذلؾ ابُف عطّيَة )ت:
ريف( الّشورى: )ىذه السّ   .7/498ورُة مكّيٌة بإجماٍع ِمف أكثِر الُمفسِّ

 695ىػ( مف المالكية, وابِف حمداف )ت: 390كابِف خويزمنداد )ت: (8)
ىػ(,  241ىػ( مف الحنابمة, وبعِض المعتزلة, وىو روايٌة عف أحمد )ت:

اص )ت: حيُح موافقُتو لمجميوِر, وُنِسَب إلى أبي بكٍر الجصَّ  370والصَّ
, وال يصحُّ عنو؛ ألنَّو ال يرى انعقاَد اإلجماِع إف ساَغ ىػ( مف األحناؼِ 

لمُمخالِف االجتياُد فيما ذىَب إليو. وينظر: قواطع األدلَّة, لمسمعاني 
, وشرح 3/522, والبحر المحيط في األصوؿ, لمزركشي 3/297

, وقوادح االستدالؿ باإلجماع, لمشثري 2/229الكوكب المنير, لمفتوحي 
اذَّة في أصوؿ الفقو, لمنممة  (, واآلراء240)ص:  .1/439الشَّ

 .2/83(. وينظر: اإلحكاـ, البف حـز 184المستصفى )ص: (9)
(, واآلراء 560. وينظر: الرسالة, لمشافعي )ص:1/593النبوات  (10)

 .133, 1/124الشاذَّة في أصوؿ الفقو, لمنممة 
 .1/24النشر في القراءات العشر  (11)
ـُ النحو دمحم بف عبد هللا بف َأْشَتة, أبو بكر  (12) األصبياني, إما

والقراءة, أخذ عف ابف مجاىد, وصّنف: المحبَّر في القراءات, والُمفيد في 
(. ينظر: معرفة القراء الكبار, لمذىبي 360الشاذ, توفي سنة )

 (.181)ص:
 ىو ابف َأْشَتة ناقُل الخبر. (13)
(. وينظر: جامع البياف, 105المرشد الوجيز, ألبي شامة )ص: (14)

 .1/53البف جرير 
 .1/53جامع البياف  (15)
 .8/125شرح مشكل اآلثار  (16)
 (.66السبعة )ص: (17)
 (.138الناسخ والمنسوخ )ص: (18)
 .18, 1/9االنتصار لمقرآف  (19)
 (.33اإلبانة عف معاني القراءات )ص: (20)
 .8/293التمييد  (21)
 .4/523شرح السنة  (22)
 .2/450المفيـ لما أشكل مف تمخيص كتاب مسمـ  (23)
 .1/46الجامع ألحكاـ القرآف  (24)

(, وينظر: مجموع الفتاوى 126)ص: الصاـر المسموؿ  (25)
13/395. 
 .1/368. وينظر: إغاثة الميفاف 3/126إعالـ الموقعيف  (26)
ىو أبو العّباس أحمد بف عمر الحموي, ُمقرٌي فقيٌو عالـ, صّنف  (27)

في الناسخ والمنسوخ, ومنظومًة في غريب القرآف, والقواعد واإلشارات 
 (.791في أصوؿ القراءات, وتوفي سنة )

 (.24اإلشارات في أصوؿ القراءات )ص:القواعد و  (28)
 .2/277مصاعد النظر لإلشراؼ عمى مقاصد السور  (29)
 .1/11فتح الرحمف في تفسير القرآف  (30)
 (.33اإلبانة عف معاني القراءات )ص: (31)
 (.23القواعد واإلشارات في أصوؿ القراءات )ص: (32)
 (.25المرجع السابق )ص: (33)
 .1/462ينظر: الُمعِمـ بفوائد مسمـ, لممازري  (34)
 (.83انة عف معاني القراءات )ص:اإلب (35)
 .1/43جامع البياف  (36)
 .8/123شرح مشكل اآلثار  (37)
ـُ  (38) عبد الواحد بف عمر ابف أبي ىاشـ, أبو طاىر البغدادي, إما

المغة والقراءة, أخذ عف ابف جرير وابف مجاىد, وىو والد أبي عمر 
الزاىد غالـ ثعمب, أجمعوا عمى أنو أعمـ الناس بالقراءات بعد ابف 

, وقاؿ الخطيب: كاف ثقًة أميًنا. صّنف: البياف والَفصل, ومات مجاىد
 .1/475(. ينظر: غاية النياية, البف الجزري 349سنة )

 (.147ينظر: المرشد الوجيز, ألبي شامة )ص: (39)
 .8/281, والتمييد 2/483االستذكار  (40)
 .13/391مجموع الفتاوى  (41)
 (.64تاريخ القرآف وغرائب رسمو )ص: (42)
 (.72سبعة أحرؼ )ص:نزوؿ القرآف عمى  (43)
 (.78المقدمات األساسية في عمـو القرآف )ص: (44)
أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: صالة المسافريف وقصرىا.  (45)

 (.820) 1/561باب: بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه. 
   أخرجو أحمد في مسنده, في مسند عبد هللا بف مسعود (46)

تابعاتو وشواىده في , وىو صحيح لغيره, ُتنظر م( 70/34 (20425
 تخريج الحديث في المسند.

في رفعيا ضعٌف, لضعِف عمّي بف زيد بف جدعاف, وباقي  (47)
(, 20425) 34/70رجاليا ثقات رجاؿ الصحيح. ينظر: مسند أحمد 

وقد صحَّ ىذا التفسير عف ابف مسعود موقوًفا فيما أخرجو أبو عبيد في 
 (.361فضائل القرآف )ص:

 .1/167ده في اإلتقاف وقد جّود السيوطي إسنا (48)
(. وينظر: التمييد, البف عبد البر 123الصاـر المسموؿ )ص: (49)
8/281. 
 (.361فضائل القرآف, ألبي عبيد )ص: (50)
, وجامع البياف, البف 3/51الجامع تفسير القرآف, ابف وىب  (51)

 .23/373, 1/47جرير 
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, وجامع البياف, البف 3/60الجامع تفسير القرآف, البف وىب  (52)
 .23/373جرير 

 .1/48جامع البياف, البف جرير  (53)
(, 7اإلبانة عف معاني القراءات, لمكي بف أبي طالب )ص: (54)

 .9/30, وفتح الباري, البف حجر 2/483واالستذكار, البف عبد البر 
(, نقاًل عف "الدالئل في 128المرشد الوجيز, ألبي شامة )ص: (55)

غريب الحديث" لمسرقسطي, وىذا النّص ليس في القطعة المطبوعة مف 
الكتاب, وفيو نقٌل طويٌل ميـٌ في سبع صفحات ينبغي أف ُيضاؼ إلى 

 المطبوع.
 .1/462الُمعِمـ بفوائد مسمـ  (56)
 (.526معاني األحرؼ السبعة )ص: (57)
 (.88المصاحف, البف أبي داود )ص: (58)
 .1/56االنتصار لمقرآف  (59)
 .1/131جامع البياف في القراءات السبع  (60)
 (.613المقنع في رسـ مصاحف األمصار )ص: (61)
 (.22جد المقرئيف ومرشد الطالبيف )ص: من (62)
 .1/238جماؿ القراء  (63)
 (.3عقيمة أتراب القصائد )ص: (64)
 (.71-70ينظر: المرشد الوجيز, ألبي شامة )ص: (65)
 (.97المصاحف, البف أبي داود )ص: (66)
 (.95المرجع السابق )ص: (67)
  459/1 أخرجو أحمد في مسنده, في مسند عثماف بف عفاف (68)

(, 786) 1/208, وأبو داود في سننو, باب: مف جير بيا. (399)
 5/272والترمذي في جامعو, باب: ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. 

(, والنسائي في الكبرى, باب: السورة التي يذكر فييا كذا. 3086)
(, وابف حباف في صحيحو, باب: ذكر الخبر المدحض 7953) 7/253

ب يعي لـ يسمع ىذا الخبر مف البراء. قوؿ مف زعـ أف أبا إسحاؽ السَّ
(, والحاكـ في مستدركو, كتاب التفسير, باب: نزوؿ 43) 1/230

(, والبييقي في سننو الكبرى, باب: الدليل عمى 2875) 2/241القرآف. 
(, 2411) 2/63كمُّو قرآف.  أف ما جمعتو مصاحف الصحابة 

ضياء (. وحّسنو الترمذي وال365) 1/494والضياء في المختارة 
 المقدسي, وصّححو ابف حّباف والحاكـ والذىبي.

 (.97المصاحف, البف أبي داود )ص: (69)
ىػ( في الطّيبة. وكاف قد قاؿ باشتراط 833أي: ابف الجزري )ت: (70)

, 79التواتر في أّوؿ عمره, وذلؾ في كتابو: "منجد المقرئيف" )ص:
ه ( سنة, ثـّ لّما قارب الخمسيف مف عمر 22(, فقد أّلفو وعمره )186

نّص عمى اشتراط صّحة السند ولو لـ تتواتر القراءة, وذلؾ في كتابو: 
ىػ( عف 911, قاؿ السيوطي )ت:1/13"النشر في القراءات العشر" 

ا(  كالمو في "النشر": )قمت: أتقف اإلماـ ابُف الجزري ىذا الفصَل جدِّ
 .1/264اإلتقاف في عمـو القرآف 

 .1/117شرح طيبة النشر  (71)
 .1/121المرجع السابق  (72)

وتجد حكاية اإلجماع أيًضا في: صفحات في عمـو القراءات,  (73)
(, واإلسناد عند عمماء القراءات, لدمحم بف سيدي دمحم 58لمسندي )ص:
 (.163األميف )ص:

, والسبعة, البف 182, 1/139ينظر: جامع البياف, البف جرير  (74)
يضاح الوقف واالبتداء, البف األنباري 87مجاىد )ص: (, وا 

, واإلبانة عف معاني 1/32لمحتسب, البف جني (, وا311)ص:
(, وجماؿ القراء وكماؿ اإلقراء, 51القراءات, لمكي بف أبي طالب )ص:

(, 171(, والمرشد الوجيز, ألبي شامة )ص:323لمسخاوي )ص: 
, والنشر في القراءات العشر, 10/171وسير أعالـ النبالء, لمذىبي 

 .2/275ي , ونيل األوطار, لمشوكان1/9البف الجزري 
 (.323جماؿ القراء وكماؿ اإلقراء )ص:  (75)
نقمو عنو أبو بكر األنباري في إيضاح الوقف واالبتداء  (76)

 (.311)ص:
 .1/182جامع البياف  (77)
 .1/139المرجع السابق  (78)
 (.87السبعة )ص: (79)
 المرجع السابق. (80)
 .1/32المحتسب  (81)
 المرجع السابق. (82)
 (.51اإلبانة عف معاني القراءات )ص: (83)
 (.171المرشد الوجيز )ص: (84)
 .10/171سير أعالـ النبالء  (85)
. ولبياف الشروط عند ابف مجاىد 1/9النشر في القراءات العشر  (86)

( ينظر: الشواذ في القراءات مّما ُنسب ألبي بكر بف مجاىد 324)ت:
 (.129مف كتاب المحتسب, ألحمد السامرائي )ص:

 .2/275نيل األوطار  (87)
 (.176المرشد الوجيز )ص: (88)
 .1/13 النشر في القراءات العشر (89)
 المرجع السابق. (90)
 المرجع السابق. (91)
 .1/53التحرير والتنوير  (92)
 .1/118شرح طيبة النشر  (93)
 (.79)ص: (94)
 (.51اإلبانة عف معاني القراءات )ص: (95)
 .1/427مناىل العرفاف  (96)
 .1/126شرح طيبة النشر  (97)
 (.65السبعة )ص: (98)
 .1/13النشر في القراءات العشر  (99)
 .1/316مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (100)
 (.10)ص: (101)
. وينظر: القواعد واإلشارات 1/326جماؿ القراء, لمسخاوي  (102)

 (.34في أصوؿ القراءات, لمحموي )ص:
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, 1/129, وجامع البياف 1/13ينظر: االنتصار لمقرآف  (103)
. ويالحو أّف قوؿ 1/162, وكنز المعاني 1/326وجماؿ القراء 
ا ( ىنا مخالٌف لقولو في "المسألة األولى" سابقً 403الباقالني )ت:

(, وكال القوليف ذكرىما في أّوؿ كتابو "االنتصار لمقرآف" 6)ص:
 (.18, 13, 9)ص:

أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: صالة المسافريف وقصرىا.  (104)
 (.821) 1/562باب: بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ وبياف معناه. 

, ونحوه في 1/119جامع البياف في القراءات السبع, لمداني  (105)
. والّسابق إلى قياس التخيير في القراءة بأّي 1/6ميدوي شرح اليداية, لم

حرؼ مف السبعة عمى التخيير في الكفارات ىو: ابف جرير في مقدمة 
 , وتتابع بعده العمماء عمى نقل ىذا وقبولو.58, 1/53تفسيره 

 (.5)ص: (106)
 (.19الطرؽ الُحكمية )ص: (107)
 (.35اإلبانة عف معاني القراءات )ص: (108)
وقولو ىنا ال يناقض قولو السابق (, 48المرجع السابق )ص: (109)

بكتابة المصحف العثماني عمى حرؼ واحد؛ ألنو يرى أّف ما وافق خّط 
المصحف يكوف مف األحرؼ الستة الباقية, كما فّصَمو في كتابو ىذا, 
ومف ثَـّ فالمصحف العثماني عنده مشتمٌل عمى عدٍد مف األحرؼ 

 السبعة ال جميِعيا.
 .1/5شرح اليداية  (110)
 (.34واإلشارات في أصوؿ القراءات )ص:القواعد  (111)
 (.70منجد المقرئيف )ص: (112)
 (.21صفحات في عمـو القراءات, لمسندي )ص: (113)
أخرجيا البخاري في صحيحو, كتاب: التفسير. باب: }والميل  (114)

 (.4943) 6/170إذا يغشى{. 
 (.12)ص: (115)
 (.71-70ينظر: المرشد الوجيز, ألبي شامة )ص: (116)
 (.33)ص:بانة عف معاني القراءات اإل (117)
 

 :المصادر والمراجع
اآلراء الشاذَّة في أصوؿ الفقو, لعبد العزيز بف عبد هللا النممة, دار  -1

 .1430, 1التدمرية, ط
اإلبانة عف معاني القراءاِت, لمكي بف أبي طالب القيسي, ت: عبد  -2

 .1405, 5الفتاح إسماعيل شمبي, مكتبة الفيصمية, مكة المكرمة, ط
لسيوطي, ت: عبد الرحمف اجالؿ الديف القرآف, لاإلتقاف في عمـو  -3

مركز الدراسات القرآنية, طبعة مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف 
 .1426الشريف بالمدينة النبوية, 

المقدسي, ت: عبد الممؾ بف  الديف دمحم األحاديث المختارة, لضياء -4
 .1410, 1دىيش, مكتبة النيضة الحديثة, مكة المكرمة, ط

, األندلسي عمي بف أحمد أصوؿ األحكاـ, البف حـز اإلحكاـ في -5
 .1405, 1دار الكتب العممية, بيروت, ط

دمحم بف عمي إرشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق مف عمـ األصوؿ, ل -6

, 4لشوكاني, ت: دمحم سعيد البدري, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, طا
1414. 

ألقطار فيما االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار وعمماء ا -7
تضّمنو الموّطأ مف معاني الّرأي واآلثار وشرح ذلؾ كّمو باإليجاز 

, ت: سالـ دمحم عطا, ودمحم النمري  ابف عبد البرّ بي عمر واالختصار, أل
 .1423, 2عمي معّوض, دار الكتب العممية, بيروت, ط

اإلسناد عند عمماء القراءات, لدمحم بف سيدي دمحم األميف, مجمة  -8
 .1425, 37, السنة 129اإلسالمية, العدد الجامعة 

كِّيت -9 , ت: أحمد يعقوب بف إسحاؽ إصالح المنطق, البف السِّ
 .4شاكر, وعبد السالـ ىاروف, دار المعارؼ, ط

, الجوزية ـقيّ ابف شمس الديف إعالـ الموقعيف عف رب العالميف, ل -10
 .1423, 1ت: مشيور آؿ سمماف, ابف الجوزي, ط

 ,ـ الجوزيةقيّ ابف لشمس الديف  ,مصائد الشيطافإغاثة الميفاف مف  -11
 ,1ط ,مؤسسة الرسالة ,وعصاـ الحرستاني ,ت: حساف عبد المناف

1414. 
االنتصار لمقرآف, لمباقالني, ت: عمر حسف القّياـ, مؤسسة  -12

 .1425, 1الرسالة, ط
 دمحم بف القاسـإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب هللا عز وجل, ل -13

 .1428حديث, القاىرة, األنباري, دار ال
لزركشي, ت: دمحم بدر الديف االبحر المحيط في أصوؿ الفقو, ل -14

 .1421, 1تامر, الكتب العممية, بيروت, ط
تاريخ القرآف وغرائب رسمو, لدمحم طاىر بف عبد القادر الكردي,  -15

 .1365مطبعة الفتح, جدة, 
 نشر الدار التونسية. ,لمطاىر ابف عاشور ,التحرير والتنوير -16
ألبي عمر ابف عبد التمييد ِلَما في الموطأ مف المعاني واألسانيد,  -17

, 3, ت: أسامة بف إبراىيـ, الفاروؽ الحديثة, القاىرة, طالبّر النمري 
1424. 
 دمحم بف جرير جامع البياف عف تأويل آي القرآف, ألبي جعفر -18

, 1الطبري, ت: عبد هللا بف عبد المحسف التركي, دار ىجر, القاىرة, ط
1422. 
لداني, جامعة بي عمرو اجامع البياف في القراءات السبع, أل -19

 .1428, 1الشارقة, اإلمارات, ط
ت: أحمد شاكر, دار ألبي عيسى الترمذي, جامع الترمذي,  -20

 .1420, 1السالـ, الرياض, ط
 ,ت: ميكموش موراني بف وىب,عبد هللا , لالجامع تفسير القرآف -21

 .2003 ,1ط ,بيروت ,الغرب اإلسالمي
لقرطبي, ت: عبد بي عبد هللا ابف فرح االجامع ألحكاـ القرآف, أل -22

 .1427, 1هللا التركي, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط
ت: عمي حسيف  ,لعمـ الديف السخاوي  ,جماؿ القراء وكماؿ اإلقراء -23

 .1408 ,1ط ,مكة المكرمة ,مكتبة التراث ,البواب
حمد دمحم شاكر, المكتبة لشافعي, ت: أدمحم بف إدريس االرسالة, ل -24

 العممية, بيروت.
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بف مجاىد, ت: شوقي ضيف, دار المعارؼ, بي بكر االسبعة, أل -25
 .1400, 2مصر, ط

ت: دمحم عوامة, دار القبمة ألبي داود السجستاني, سنف أبي داود,  -26
 .1425, 2لمثقافة اإلسالمية, جدة, ط

, مكتبة لبييقي, ت: عبد السالـ عموشبي بكر االسنف الكبرى, أل -27
 .1425, 1الرشد, الرياض, ط

لنسائي, ت: عبد الغفار بي عبد الرحمف االسنف الكبرى, أل -28
 .1411, 1البنداري, دار الكتب العممية, بيروت, ط

لذىبي, ت: شعيب األرناؤوط, شمس الديف اسير أعالـ النبالء, ل -29
 .1405, 3مؤسسة الرسالة, بيروت, ط

لنويري, ت: مجدي دمحم سرور, محب الديف اشرح طيبة النشر, ل -30
 .1424, 1دار الكتب العممية, ط

شرح الكوكب المنير, البف النجار الفتوحي, ت: دمحم الزحيمي,  -31
 .1418مكتبة العبيكاف, الرياض, 

لطوفي, ت: عبد هللا التركي, نجـ الديف اشرح مختصر الروضة, ل -32
 .1407, 1مؤسسة الرسالة, بيروت, ط

لّطحاوي, ت: شعيب جعفر أحمد ا بيشرح مشكل اآلثار, أل -33
 .1415, 1األرناؤوط, مؤسسة الرسالة, ط

, ت: شعيب األرناؤوط, لبغوي محيي السنة الحسيف ال شرح السنة, -34
 .1403, 2المكتب اإلسالمي, دمشق, ط

 ,ت: حاـز سعيد حيدر ,ألبي العباس الميدوي  ,شرح اليداية -35
 .1416 ,1ط ,الرياض ,مكتبة الرشد

اءات مّما ُنسب ألبي بكر بف مجاىد مف كتاب الشواذ في القر  -36
 .1439, 1المحتسب, ألحمد السامرائي, دار الغوثاني, ط

ابف تيمية, بي العباس , ألالصاـر المسموؿ عمى شاتـ الرسوؿ  -37
 ت: دمحم محي الديف عبد الحميد, الحرس الوطني السعودي.

حاح, أل -38  لجوىري, ت: أحمد عبد الغفوربي نصر إسماعيل االصَّ
 .1407, 4عطار, دار العمـ لممالييف, بيروت, ط

صحيح ابف حباف, البف حباف البستي, ت: شعيب األرناؤوط,  -39
 .1414, 2مؤسسة الرسالة, ط

ت: دمحم زىير البخاري, دمحم ألبي عبد هللا صحيح البخاري,  -40
 .1422, 1الناصر, دار طوؽ النجاة, ط

مطبوع مع شرحو ألبي الحجاج مسمـ بف الحجاج, صحيح مسمـ,  -41
 .1416, 3لمنووي دار الخير, بيروت, ط

صفحات في عمـو القراءات, لعبد القيـو السندي, المكتبة  -42
 .1415, 1اإلمدادية, مكة المكرمة, ط

ت: نايف الحمد, ـ الجوزية, قيّ ابف لشمس الديف الطرؽ الُحكمية,  -43
 .1428, 1دار عالـ الفوائد, مكة المكرمة, ط

سويد, دار , ت: أيمف القصائد, ألبي دمحم الشاطبيعقيمة أتراب  -44
 .1422, 1نور المكتبات, ط

بف الجزري, شمس الديف دمحم اي طبقات القراء, لف غاية النياية -45
 .1427, 1ت: برجستراسر, دار الكتب العممية, ط

, ت: العسقالني فتح الباري شرح صحيح البخاري, البف حجر -46
 .1379الخطيب. دار المعرفة, بيروت, 

لعميمي, ت: نور مجير الديف افتح الرحمف في تفسير القرآف, ل -47
 .1430, 1الديف طالب, وزارة األوقاؼ القطرية, ط

فضائل القرآف, ألبي عبيد القاسـ بف سالـ, ت: وىبي غاوجي,  -48
 .1دار الكتب العممية, بيروت, ط

قوادح االستدالؿ باإلجماع, لسعد بف ناصر الشثري, دار كنوز  -49
 الرياض. إشبيميا,

الّسمعاني, ت: بي المظفر منصور قواِطُع األدلَّة في األصوؿ, أل -50
 .1419, 1عبد هللا الحكمي, مكتبة التوبة, ط

القواعد واإلشارات في أصوؿ القراءات, البف أبي الرضا الحموي:  -51
 .1406, 1ت: عبد الكريـ بكار, دار القمـ, دمشق, ط

لَجعَبري, ت: برىاف الديف اكنز المعاني في شرح حرز األماني, ل -52
يوسف دمحم شفيع, رسالة ماجستير في قسـ القراءات بكمية القرآف الكريـ 

 .1420بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة, 
ابف منظور, دار عالـ الكتب, جماؿ الديف دمحم لساف العرب, ل -53

, وىي مصورة عف الطبعة الميرية, بعناية أحمد فارس 1424الرياض, 
 .1300ياؽ, سنة الشد
ابف تيمية, ت: عبد الرحمف بف دمحم بي العباس مجموع الفتاوى, أل -54

 .1418بف قاسـ, 
بي المحتسب في تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا, أل -55

ابف جني, ت: دمحم عبد القادر عطا, دار الكتب العممية, بيروت, الفتح 
 .1419, 1ط
 ابف عطيةبي دمحم عزيز, ألالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال -56

, ت: عبد هللا إبراىيـ األنصاري, والسيد عبد العاؿ السيد األندلسي
 .2إبراىيـ, دار الفكر العربي, القاىرة, ط

نقيطي, دمحم األميف امذكرة أصوؿ الفقو عمى روضة الناظر, ل -57 لشِّ
 .1426, 1إشراؼ: بكر أبو زيد, ط

ألبي شامة شياب  العزيز,المرشد الوجيز إلى عمـو تتعمق بالكتاب  -58
 .1395ت: طيار آلتي قوالج, دار صادر, بيروت,  الديف المقدسي,

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, لممال عمي القاري, دار  -59
 .1422, 1الفكر, بيروت, لبناف, ط

المستدرؾ عمى الصحيحيف, لمحاكـ النيسابوري, ت: مصطفى  -60
 .1411, 1بيروت, ط عبد القادر عطا, دار الكتب العممية,

لغزالي, ت: نجوى بي حامد االمستصفى مف عمـ األصوؿ, أل -61
 .1ضو, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط

ألحمد بف حنبل الشيباني, ت: أحمد شاكر, دار , المسند -62
 .1المعارؼ, القاىرة, ط

المصاحف, البف أبي داود السجستاني, ت: محب الديف واعو,  -63
 .1423, 2طالبشائر اإلسالمية, 

برىاف الديف مصاعد النظر لإلشراؼ عمى مقاصد السور, ل -64
 .1408, 1لبقاعي, مكتبة المعارؼ, الرياض, طا
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معاني األحرؼ السبعة, ألبي الفضل الرازي, ت: حسف عتر, دار  -65
 .1433, 1النوادر, دمشق, ط

شمس الديف معرفة القّراء الكبار عمى الطبقات واألعصار, ل -66
 .1424آلتي قوالج, دار عالـ الكتب, الرياض, لذىبي, ت: طيار ا

لمازري, ت: دمحم الشاذلي بي عبد هللا دمحم االُمعِمـ بفوائد مسمـ, أل -67
 .1988, 2النيفر, الدار التونسية, ط

ت:  ,ألبي العباس القرطبي ,المفيـ ِلَما أشكل مف تمخيص كتاب مسـم -68
 .1417 ,1ط ,دمشق ,دار ابف كثير ,وآخروف  ,محيي الديف ديب مستو

, ت: إبراىيـ شمس الديف, الرازي  بف فارسحمد مقاييس المغة, أل -69
 .1420, 1دار الكتب العممية, بيروت, ط

المقدمات األساسية في عمـو القرآف, لعبد هللا الجديع, مركز  -70
 .1422, 1البحوث اإلسالمية, بريطانيا, ط

 لداني, ت: دمحمبي عمرو االمقنع في رسـ مصاحف األمصار, أل -71
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Abstract 
 

One of the most important evidence on which the sciences of Sharia are relied is “consensus.” It was 

present in abundance in the different types of studies of the various Qur’anic sciences, especially in the 

chapters: The Seven Letters, the Qur’an of Othman , and the Qur’anic readings. The researcher traced all 

the consensus reported by the scholars in these three chapters, and it was shown by the detailed 

comparative analysis that five of them were not correct, due to the existence of the considered opposing 

scholars, and therefore it is not correct to narrate these consensus or infer from them. 
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