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(الضابط الصحيح للقراءة القرآنية)-دراسة مقارنة بني كالم األصوليني وغريهم-
إعداد:

أ.د /خالد بن سليم الشراري
األستاذ بكلية العلوم واآلداب ابلقرايت
جامعة اجلوف
ملخص البحث
قرآًن.
قرآًن يُقرأ به ،وقبوهلا حجةا حيتج هبا ،وخالفهم هنا يف قبوهلا ا
 -1أن قبول القراءة يشمل قبوهلا ا
 -2أن القراءات القرآنية نقلت ملفوظةا عن طريق ال ُقَّراء ،ومرسومةا عن طريق الكتابة ،وهي مل تصلنا متواترة لفظاا إال عن طريق
إمجاعا ،كما أهنا وصلتنا
القراءات العشر -القراءات السبع ابإلمجاع والثالثة املتممة هلا على خالف فيها ،-وما سوى العشر فلم تتواتر ا
متواترة رمساا عن طريق املصاحف العثمانية اليت كتبها اخلليفة الراشد عثمان  وبعث هبا إىل األمصار؛ وهلذا اشرتط كثري من العلماء أن
تكون القراءة موافقةا يف رمسها لرسم أحد املصاحف العثمانية إما موافقةا صرحيةا ،أو حمتملةا.
 -3أن حترير حمل النزاع هنا يتلخص فيما يلي:
أ -اتفقوا على عدم قبول قرآنية القراءة اليت مل يصح سندها ،وكذا اليت ال سند هلا.
ب -اتفقوا على قبول قرآنية القراءة املتواترة لفظاا واملوافقة للرسم العثماين ،كالقراءات السبع.
ج -اختلفوا يف قرآنية القراءة اليت صح سندها لفظاا مع موافقتها للرسم العثماين ،وكذا اليت صح سندها لفظاا مع خمالفتها للرسم
العثماين ،وأما اليت تواترت لفظاا مع خمالفتها للرسم العثماين فلم ترد؛ ألنه مل يتواتر لفظاا إال القراءات العشر وكلها موافقة للرسم العثماين،
وعليه :فكلُّ قراءةٍ متواترةٍ لفظاا ،هي موافقة للرسم العثماين.
 -4اختلفوا يف ذلك على أقوال ثالثة :منهم من اشرتط لقرآنية القراءة التواتر اللفظي وموافقة الرسم العثماين ،ومنهم من اشرتط
جممعا عليه أم خمتل افا
صحة السند اللفظي وموافقة الرسم العثماين وموافقة العربية ولو بوجه من وجوه النحو ،سواء كان أفصح أم
فصيحا ،ا
ا
فيه اختالفاا ال يضر مثله ،ومنهم من اشرتط صحة السند اللفظي ولو خالف الرسم العثماين.
 -5أن سبب اخلالف هنا مبين على اخلالف يف اخلرب الذي يفيد العلم :هل هو املتواتر أو اآلحاد الصحيح؟ والراجح هو أن اخلرب
الذي يفيد العلم هو الصحيح وإن مل يتواتر .وعليه فالراجح يف هذه املسللة هو قول من اشرتط صحة السند اللفظي ولو خالف الرسم
العثماين.
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،أما
بعد:
كل ما يثبت للقرآن من أحكام،
فإن مسللة ثبوت القراءة القرآنية من املسائل املهمة؛ ألنه إذا ثبتت قرآنيتها ثبت هلا ُّ
كل فر ٍيق
كالتعبد ابلتالوة واإلعجاز واالحتجاج وحترمي قراءهتا على اجلنب؛ وهلذا تناوهلا العلماء على اختالف مشارهبمُّ ،

تناوهلا من جهة ختصصه ،فالقراءُ تناولوها من جهة جواز القراءة هبا ،واألصوليون تناولوها من جهة االحتجاج هبا،
والفقهاءُ تناولوها من جهة صحة الصالة هبا.
وقد وقع اخلالف يف شروط ثبوهتا قدمياا وحديثاا ،فمن الناس من اشرتط لثبوهتا التواتر اللفظي وموافقة الرسم ،ومنهم
من اشرتط صحة سند اللفظ وموافقة الرسم ،ومنهم من اكتفى بصحة سند اللفظ ولو خالف الرسم ،كما سيليت بيانه
إن شاء هللا تعاىل -يف هذا البحث.وكثريٌ ممن اشرتط التواتر اللفظي وموافقة الرسم -ومنهم عامة األصوليني -أنكروا اخلالف يف املسللة ،ووصفوا قول
خالف يف اشرتاط تواتر القرآن ،وتبعهم على ذلك كثريٌ من املعاصرين .وهذا
من خالفهم ابلشذوذ ،وتعاظموا أن يكون
ٌ
أيضا ابخلرب الصحيح وإن مل يصل إىل حد التواتر .قال علي بن سليمان
خطل؛ ألن القرآن كما يثبت ابلتواتر يثبت ا
كثري من العلماء حىت
املرداوي (ت 885هـ) يف التحبري (- )1367/3بعد أن ذكر اشرتاط تواتر القرآن" :-وقطع هبذا ٌ
قرآًن ،كما لو صح سنده ومل يتواتر"؛
ظاهرا ما يكون ا
أنكروا على من حكى خالفاا ،ولكن الصحيح أن من غري املتواتر ا
لذا عزمت على الكتابة يف هذه املسللة يف هذا البحث ،الذي هو بعنوان( :الضابط الصحيح للقراءة القرآنية  -دراسة

مقارنة بني كالم األصوليني وغريهم.)-
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أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

حبث هذا املوضوع له أمهية عظيمة لعدة أمور ،من أمهها أمران:

 -1بيان خطل من زعم اإلمجاع على اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاط تواتر القراءة القرآنية ،وأهنا ال تثبت بدون ذلك ،ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفه للقول
املخالف أبنه شاذٌّ
وخمالف لإلمجاع( .)1مع بيان اخلالف يف هذه املسللة ،وأنه خالف حقيقي ،قال بكل قول
وحادث
ٌ
ٌ
مجع من العلماء.
ٌ

كل
 -2أمهية بيان ضــابط القراءة القرآنية ،الذي به تتبني القراءة القرآنية من غريها؛ ألنه إذا ثبتت قرآنيتها ثبت هلا ُّ
ما ثبت للقرآن من أحكام -كما تقدم ،-ال سيما االحتجاج هبا الذي هو سبب حبث األصوليني هلا.

الدراسات السابقة للموضوع:
العلماء وإن تكلموا عن هذه املســللة بكالم مبثوث يف كتبهم ،إال أنين مل أطلع على من كتب فيها خبص ـوصــها ،من
حيث مجع مباحثها ،ودراستها يف مؤلف مستقل ،فيكون هذا البحث -حسب علمي -هو أول حبث يف هذه املسللة
من تلك احليثية -وهلل احلمد واملنة.-

خطة البحث:
يتكون هذا البحث من :مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخامتة .وهي كما يلي:
املقدمة :ذكرت فيها أمهية املوضـ ـ ــوع وأسـ ـ ــباب اختياره ،والدراسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة له ،وخطة البحث ،واملنهج املتبع يف
كتابته.
املبحث األول :حترير حمل النزاع يف املسللة.
املبحث الثاين :األقوال يف املسللة.
املبحث الثالث :أدلة األقوال يف املسللة.
املبحث الرابع :سبب اخلالف وبيان القول الراجح.
اخلامتة :وتشتمل على أبرز النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث.
( )1انظر :شرح طيبة النشر ص  67و ،72غيث النفع ص .14
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منهج البحث:

سيكون -مبشيئة هللا تعاىل -على ضوء النقاط التالية:

 -1االستقراء التام ملصادر كل مسللة ،مع االعتماد على املصادر األصلية قدر املستطاع ،مع توثيق تلك املصادر
قصريا ،وإال ففي اهلامش.
يف املنت إن كان التوثيق ا
 -2التمهيد للمسللة مبا يوضحها مع التمثيل -إن احتاج املقام لذلك.-
 -3أقوم بكتابة معلومات البحث أبسلويب ،ما مل يكن املقام يتطلب ذكر الكالم بنصه فلذكره بنصه ،مع الرتكيز
على موضوع البحث وجتنب االستطراد.
 -4توثيق النقول بنسبتها إىل أصحاهبا مع عزوها إىل مصدرها مباشرة إن أخذهتا بنصها ،وإن أخذهتا مبعناها عزوهتا
إىل مصدرها مسبوقاا ذلك بكلمة (انظر).
 -5كتابة اسم السورة ورقم اآلية بعدها مباشرة بني قوسني.
خرجته
 -6ختريج األحاديث يف اهلامش ،فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بتخرجيه منهما ،وإال َّ
من املصادر األخرى املعتمدة ،مع ذكر ما قاله أهل احلديث فيه.

 -7توثيق املعاين اللغوية ،وشرح األلفاظ الغريبة ،وتعريف املصطلحات العلمية ،من املصادر املعتمدة.
 -8العناية بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الرتقيم.
أسلل هللا التوفيق والسداد ،وآخر دعواًن أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا
حممد ،وعلى آله وأصحابه ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
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املبحث األول

حترير حمل النزاع يف املسللة

قرآًن يُقرأ هبا ،وقد يراد به :قبوهلا حجةا حيتج هبا ،وهي إذا قُبلت على
قبول القراءة عند العلماء قد يراد به :قبوهلا ا

كل ما ثبت للقرآن من صحة الصالة هبا ،واالحتجاج هبا ،والتعبد بتالوهتا وغري ذلك من أحكام
أهنا قرآ ٌن ،ثبت هلا ُّ
قرآًن .وحبثنا
القرآن ،وأما إذا قبلت على أهنا حجةٌ ،فال يلزم قبوهلا على أهنا قرآن؛ ألنه ليس كل ما ثبت أنه حجة يكون ا
أوال .وقبل
قرآًن يُقرأ هبا .وقبل أن نذكر أقواهلم يف هذه املسللة حيسن بنا أن حنرر حمل النزاع فيها ا
هذا يف مسللة قبوهلا ا

أن نتكلم عن مواضع االتفاق ومواضع اخلالف نقول:
إن القراءات القرآنية نُقلت إلينا ملفوظ اة عن طريق القراء ،ومرسومةا عن طريق الكتابة ،كما نقلت من حيث السند
يل العادةُ تواطؤهم على الكذب يف كل طبقة من طبقات
وغري متواترةٍ .واملراد ابلتواتر( :أن ينقلها ٌ
عدد ٌ
متواتراة َ
كثري ُحت ُ
السند ،من أول السند إىل منتهاه وهو النيب  ،)1()فالتواتر كما يكون يف النقل اللفظي عن طريق القراء يكون كذلك
يف النقل الرمسي عن طريق الكتابة.
اترا إال القراءات السبع ،وهذا ابإلمجاع ،وأما
فلما التواتر اللفظي عن طريق ال ُقَّراء ،فإنه مل يرد من القراءات ملفوظاا متو ا
الثالث املتممةُ للعشر ففي تواترها خالف ،والصحيح تواترها وعليه العمل عند القراء ،وأما القراءات اليت سوى
اءات
ُ
القر ُ

العشر فقد حكي اإلمجاع على عدم تواترها( .)2قال شهاب الدين أمحد ابن حممد القسطالين (ت 923هـ) يف لطائف
اإلشارات (" :)75/1وأمجعوا على أنه مل يتواتر شيء مما زاد على العشرة" .وأما التواتر الرمسي عن طريق الكتابة فقد
وردت مرسومةا متواتراة عن طريق املصاحف العثمانية ،وهي املصاحف اليت أمر بكتابتها اخلليفة الراشد عثمان بن عفان
جيال بعد جيل عن طريق التواتر القطعي إىل يومنا هذا ،وأما ما ورد منها
 .وبعث هبا إىل األمصار ،مث تناقلها الناس ا

( )1انظر :منجد املقرئني  ،18غاية الوصول  ،36لطائف اإلشارات .69/1
( )2انظر :تشنيف املسامع  ،313/1منجد املقرئني ص ،18النشر  ،41/1شرح طيبة النشر  ،79/1لطائف اإلشارات ص ،75إحتاف فضالء
البشر ص 6و  ،9غيث النفع ص ،14نثر الورود .95/1
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أصال؛ وهلذا وصف مشرتطو
مرسوما خمال افا لرسم هذه املصاحف فقد يكون
صحيحا مل يبلغ درجة التواتر ،أو أنه مل يصح ا
ا
ا
التواتر َّ ٍ
رسم املصحف العثماين ابلشذوذ وإن وافقت العربية وصح سندها(.)1
كل قراءة خالفت َ
وبعد االطالع على أقوال العلماء يف هذه املسللة وأدلتهم ،تبني لنا أن حترير حمل النزاع فيها كما يلي:
 -1اتفقوا على قبول قرآنية القراءة املتواترة لفظاا واملوافقة للرس ــم ،كالقراءات الس ــبع ،وكذلك الثالثة املتممة للعش ــر
على القول بتواترها لفظاا.
 -2اتفقوا على عدم قبول قرآنية القراءة اليت مل يصــح ســندها لفظاا ،س ـواء وافقت رســم املصــاحف العثمانية واللغة
أصال؛ ألن القراءة سنة ،والسنة ال َّ
بد من ثبوهتا.
أم خالفتهما .ومن ابب أوىل عدم قبول القراءة اليت ليس هلا سن ٌد ا
 -3اختلفوا يف قرآنية القراءة اليت صـ ـ ــح سـ ـ ــندها لفظاا ووافقت الرسـ ـ ــم ،وكذلك اليت صـ ـ ــح سـ ـ ــندها لفظاا وخالفت
الرسم(.)2
وأما اليت تواترت لفظاا وخالفت الرس ـ ــم ،فهذه مل ترد؛ ألن القراءات املتواترة لفظاا هي القراءات العش ـ ــر ،وما س ـ ـ ـواها
فقد حكي االتفاق على عدم تواترها -كما تقدم ،-والقراءات العش ـ ــرة كلُّها موافقةٌ للمص ـ ــاحف العثمانية اليت وص ـ ــلنا
فكل قراءةٍ متواترةٍ لفظاا ،هي موافقة للرسم العثماين(.)3
القرآن
مرسوما عن طريقها ابلتواتر .وعليهُّ :
ا
منحصر يف موضعني ،ومها:
وهبذا يتبني أن اخلالف
ٌ
 -1القراءة اليت صــح ســندها لفظاا ووافقت الرســم ،كالقراءة املروية عن احلســن البصــري (احلمد هلل) بكســر الدال،

إذا صحت عنه(.)4
 -2القراءة اليت صح سندها لفظاا وخالفت الرسم ،كقراءة ابن مسعود  وأيب الدرداء ( :والذكر واألنثى)(.)5

( )1انظر :منجد املقرئني  ،19شرح طيبة النشر .74/1
( )2انظر :كتاب السبعة البن جماهد ،ص  18وما بعدها .اإلابنة عن معاين القراءات ،ص ،20-19منجد املقرئني ،ص ،19النشر .21/1
( )3انظر :الوايف يف شرح الشاطبية ،ص .7
( )4انظر :اإلابنة عن معاين القراءات ،ص  ،63تفسري ابن كثري  ،23/1إحتاف فضالء البشر ،ص.122
( )5رواه البخاري ،كتاب التفسري ،ابب :والنهار إذا جتلى ،)4659( ،1889/4 ،ومسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب :ما يتعلق ابلقراءات،
.)824( ،156/6
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املبحث الثاين

األقوال يف املسللة
اختلفوا يف ضابط القراءة القرآنية على ثالثة أقوال:

القول األول :القراءة القرآنية هي ما تواترت لفظًا ووافقت الرسم.

وبه قال مجهور األصــوليني( ،)1بل حكى بعضــهم اإلمجاع عليه( ،)2وقال به بعض القراء كليب احلســن علي بن حممد
السخاوي (ت 643هـ ـ ـ ـ ـ) ،واختاره أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي الشهري ب ـ ـ ـ ــ(ابن اجلزري) (ت 833هـ ـ ـ ـ ـ) يف أول
األمر مث عدل عنه ،واختاره بعض الفقهاء كليب زكراي حيىي بن شرف النووي (ت 676هـ)(.)3
قال حسن بن حممد العطار (ت 1250ه ـ ـ ـ)" :وأما األصوليون وبعض الفقهاء ومنهم النووي فال يكتفون بذلك -
أي :ابلش ــروط الثالثة عند القراء ،وهي :ص ــحة الس ــند وموافقة الرس ــم واللغة ،-بل يش ــرتطون التواتر ،فال جتوز عندهم
القراءة مبا زاد على السبع ،على أهنا غري متواترة"( .)4وقال أبو احلسن السخاوي (ت 643ه ـ)" :ال جت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز القراءةُ
بش ـ ٍ
ـيء منها -يعين :الشـ ـواذ-؛ خلروجها عن إمجاع املس ــلمني ،وعن الوجه الذي ثبت به القرآ ُن ،وهو التواتر ،وإن كان
( )1انظر :الغنية  ،28تقومي األدلة  ،20أصول البزدوي  36/1مع شرحه كشف األسرار ،أصول السرخسي  ،291/1التنقيح  46/1مع
شرحه التوضيح ،التقرير والتحبري  ،274/2مرآة األصول  ،86/1االنتصار للقرآن 13/1و ،25خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد ،279/2
الردود والنقود  ،466/1قواطع األدلة ،33/1املستصفى  ،193/1اإلحكام لآلمدي  ،159/1شرح احمللي جلمع اجلوامع  299/1مع حاشية
العطار ،تشنيف املسامع  ،312/1زوائد األصول  ،202حاشية املطيعي على هناية السول  ،3/2روضة الناظر  ،180/1إرشاد الفحول
.180/1
( )2انظر :مجال القراء  ،242-241/1شرح طيبة النشر  ،72/1إحتاف فضالء البشر ص ،6لطائف اإلشارات  ،69/1املذكرة للشنقيطي
ص.82
( )3اجملموع  .358/3وانظر :التبيان يف آداب محلة القرآن  ،94لطائف اإلشارات ص.73
( )4حاشية العطار على شرح احمللي للجمع  .300/1وانظر :غاية الوصول  ،36اآلايت البينات  ،315غيث النفع  ،14املعيار املعرب
 ،70/12نثر الورود .95/1
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وخط املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف؛ ألنــه جــاء من طريق اآلحــاد ،وإن كــانــت نقلتُـهُ ثقــات"( .)1وقــال ابن اجلزري (ت
مواف اق ـا للعربيــة صمل
ـاده ،وموافقةُ
أجنح إىل هذا القول -أي :القول ابلتواتر -مث ظهر فسـ ـ ـ ـ ُ
قبل ُ
833ه) يف النشـ ـ ـ ــر (" :)18/1ولقد كنت ُ
ص
السلف و ص
ص
قول مجهور القراء وغريهم ،وهم القائلون ابلشروط الثالثة،
أئمة
اخللف" ،وهو يريد بقول أئمة السلف واخللف َ
وهي :صحة السند وموافقة الرسم والعربية .وقال النووي (ت 676ه ـ ـ) يف اجملموع (" :)358/3قال أصحابنا وغريهم:
جتوز القراءة يف الصـالة وغريها بكل واحدة من القراءات السـبع ،وال جتوز القراءة يف الصـالة وال غريها ابلقراءة الشـاذة؛
قرآًن ،فإن القرآن ال يثبت إال ابلتواتر ،وكل واحدة من السـ ـ ــبع متواترة ،هذا هو الص ـ ـ ـواب الذي ال يعدل
ألهنا ليسـ ـ ــت ا
عنه ،ومن قال غريه فغالط أو جاهل ،وأما الشاذة فليست متواترة".
ب هللاص تعاىل
وأصــحاب هذا القول يريدون ابلتواتر هنا :التواتر اللفظي مع موافقة الرســم؛ وهلذا َّ
عرف األص ـوليون كتا َ

نقال متوا اترا" ،فجمعوا يف هذا التعريف بني
بقوهلم" :ما نقل إلينا بني دفيت املص ـ ــاحف على األحرف الس ـ ــبعة املش ـ ــهورة ا
موافقة الرسم ،بقوهلم" :بني دفيت املصاحف" ،والنقل اللفظي املتواتر ،بقوهلم" :على األحرف السبعة املشهورة" ،وأكدوا
اترا"( ،)2وهــذا بنــاءا على القول أبن القراءات اليت تواترت لفظاـا هي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعــة فقط ،وهو قول
ذلــك بقوهلم :ا
"نقال متو ا
األصوليني ومن وافقهم( .)3ومنهم من اشرتط الكتابة يف املصاحف والنقل املتواتر دون تقييد ذلك ابلقراءات السبع(،)4
وأرادوا ابلنقل املتواتر :النقل اللفظي؛ وهلذا مل جيعل بعضهم البسملة من القرآن ،وإن كتبت بني دفيت املصحف؛ ألهنا مل
اترا؛ لكون العلماء اختلفوا يف كوهنا من القرآن ،فهي قد تواترت رمساا بكوهنا موافقة للرس ــم العثماين،
تنقل لفظاا ا
نقال متو ا
ومل تتواتر لفظاا(.)5

( )1مجال القراء  .242-241/1وانظر :املرشد الوجيز  ،181البحر احمليط  ،384-383/1لطائف اإلشارات ص.73
( )2انظر :تقومي األدلة  ،20أصول السرخسي  ،291/1املستصفى  ،193/1اإلحكام لآلمدي .159/1
( )3انظر :غاية الوصول  ،36حاشية العطار على شرح احمللي للجمع  ،300/1نثر الورود .95/1
( )4انظر :الغنية  ،28أصول البزدوي  36/1مع شرحه كشف األسرار ،التنقيح  46/1مع شرحه التوضيح ،مرآة األصول  ،86/1قواطع
األدلة ،33/1روضة الناظر .180/1
( )5انظر :الغنية .29-28
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القول الثاين :القراءة القرآنية هي ما توافر فيها ثالثةُ شروط( :موافقة الرسم العثماين ،وصحةُ سندها
لفظاا ،وموافقتُها للعربية).

عمار املهدوي
وبه قال مجهور القراء( ،)1كمكي ابن أيب طالب القيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي (ت 437ه)( ،)2وأيب العباس أمحد بن َّ
(ت 440ه)( ،)3وأيب عمرو عثمان بن سعي ـ ـ ـ ـ ـد الداين (ت 444ه)( ،)4وأيب شامة عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي
()5
الكواش ـ ــي (ت 680ه)( ،)6وأبو اخلري ابن اجلزري (ت 833ه)(،)7
(ت 665ه)  ،وموفق الدين أمحد بن يوس ـ ــف َّ

وش ـ ـ ـ ــهاب الدين أمحد بن حممد القس ـ ـ ـ ــطالين (ت 923ه)( ،)8وأمحد بن حممد الدمياطي (ت 1117ه)( .)9وبه قال
أيضا مجهور الفقهاء ومنهم األئمة األربعة على األصح عنهم ،قال أبو عبد هللا حممد بن مفلح (ت 763ه) يف الفروع
ا
" :422/1وتصــح  -يعين :الصــالة -مبا وافق مصــحف عثمان  ،وفاقاا لألئمة األربعة ،زاد بعضــهم :على األصــح،
وإن مل يكن من العشـ ــرة" .وتقدمت حكاية االتفاق على عدم تواتر ما سـ ــوى القراءات العشـ ــر ،فيكون مر ُاد ابن مفلح
مجع من العلماء أبن هذا هو مراد ابن مفلح( .)10واختار هذا
هو ما ص ــح س ـ ا
ـندا ووافق املص ــحف العثماين ،كما ص ــرح ٌ
القول أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت 516ه)( ،)11وأبو بكر حممد بن عبد هللا املعروف بـ ـ ــ(ابن العريب) (ت

( )1انظر :غاية الوصول  ،36اآلايت البينات  ،315حاشية العطار على شرح احمللي للجمع .299/1
( )2انظر :اإلابنة عن معاين القراءات .19
( )3انظر :بيان السبب املوجب الختالف القراءات .149
( )4انظر :النشر  ،15/1التحبري شرح التحرير  ،1385/3لطائف اإلشارة  ،69/1شرح الكوكب املنري .135/2
( )5انظر :املرشد الوجيز  ،133إبراز املعاين .5
( )6انظر :النشر  ،41/1لطائف اإلشارات .67/1
( )7انظر :منجد املقرئني  ،18النشر .15/1
( )8انظر :لطائف اإلشارات .67/1
( )9انظر :إحتاف فضالء البشر .6
( )10انظر :التحبري  ،1384/3شرح الكوكب املنري  ،134/2حاشية ابن قاسم على الروض املربع .38/2
( )11انظر :غاية الوصول  ،36اآلايت البينات  ،315حاشية العطار .300/1
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()1
ي) (ت 741ه)( ،)2وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الدين حممد بن هبادر
 ، )543وأبو القاسم حممد بن أمحد الكليب املعروف ب ــ(ابن ُجَز ٍمل
الزركشــي (ت 794ه)( ،)3وتقي الدين علي بن عبد الكايف الســبكي (ت 756ه)( ،)4وشــهاب الدين أمحد بن علي
العســقالين املعروف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(ابن حجر) (ت 852ه)( ،)5وحممد بن علي الشــوكاين (ت 1250ه)( ،)6وحممد األمني بن
حممد املختار الشنقيطي (ت 1393ه)( ،)7وعبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين (ت 1430ه)(.)8

تنبيه :ابلغ أبو القاسم حممد بن حممد النويري (ت 857ه) يف شرح طيبة النشر ( )67/1يف رد هذا القول ،ووصفه

أيضا يف الشرح نفسه (" :)72/1وهذا القول حادث خمالف إلمجاع الفقهاء واحملدثني وغريهم".
أبنه شاذ ،وقال عنه ا
الصفاقسي (ت 1118ه) ،حيث قال يف غيث النفع
علي بن حممد
ُّ
وقد اتبع أاب القاسم على هذا الرأي أبو احلسن ٌّ

ط يف صحة القراءة ،وال تثبت
(ص" :)14مذهب األصوليني وفقهاء املذاهب األربعة واحملدثني والقراء :أن التواتر شر ٌ
ابلسند الصحيح غري املتواتر ،ولو وافقت رسم املصاحف العثمانية والعربية" ،مث ذكر قول مكي بن أيب طالب (ت
يعو ُل عليه".
437ه) يف أن القراءة الصحيحة ما توافر فيها الشروط الثالثة ،مث قال" :وهذا ٌ
حمدث ال َّ
قول ٌ
مجع من أهل العلم
أكثر القراء والفقهاء واختاره ٌ
وما ذكراه فيه نظر؛ ألن القائلني هبذا القول -كما تقدم -هم ُ
احملققني ،بل صرحوا أبنه قول السلف واحملققني من أهل العلم .ذكر أبو شامة (ت 665ه) أن هذا الضابط -أي:
صحة السند وموافقة الرسم واللغة -ذكره احملققون من أهل العلم ابلقراءة وأن كالم األئمة املتقدمني أشار إليه( ،)9وذكر

( )1انظر :العواصم من القواصم  ،201/2البحر احمليط .378/1
( )2انظر :تقريب الوصول ،ص .103
( )3انظر :البحر احمليط.383/1 ،
( )4انظر :فتح الباري.648/8 ،
( )5انظر :فتح الباري 648/8 ،و.653
( )6انظر :إرشاد الفحول  ،180/1فتح القدير .166/2
( )7انظر :نثر الورود.93/1 ،
( )8انظر :أخبار اآلحاد.110 ،
( )9انظر :إبراز املعاين  ،5املرشد الوجيز .133
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شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية (ت 728ه) أنه القول الذي عليه السلف( ،)1وحكى أبو عبد هللا حممد
بن أيب بكر ابن القيم (ت 751ه) االتفاق عليه( ،)2وذكر ابن حجر العسقالين (ت 852ه) أن هذا القول هو
()3
أحد فرسان هذا
األصل املعتمد عليه عند األئمة يف جواز القراءة القرآنية  .وذكر ابن اجلزري (ت 833ه) -وهو ُ
الفن -أن هذا القول هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخللف ،وأنه مذهب السلف الذي ال يعرف عن
أحد منهم خالفه( ،)4ونقل الشوكاين (ت  )1250إمجاع القراء عليه ،حيث قال" :واحلق أن القراءات السبع فيها ما
هو متواتر ،وفيها ما هو آحاد ،وكذلك القراءات اخلارجة عنها ،وقد مجعنا يف هذا رسالة حافلة ،ونقلنا فيها مذاهب
قرآًن هو :صحة السند مع احتمال
القراء ،وحكينا إمجاعهم املروي من طريق أهل هذا الفن :أن املعترب يف ثبوت كونه ا
رسم املصحف له وموافقته للوجه العريب ،وأوضحنا أن هذه املقالة -أعين كون السبع متواترة وما عداها شا اذا ليس
بعض املتلخرين من أهل األصول ،وال تعرف عند السلف ،وال عند أهل الفن على اختالف
بقرآن -مل يقل هبا إال ُ
طبقاهتم وتباين أعصارهم"(.)5
يعول
فكيف يوص ـ ـ ـ ـ ـ ــف هذا القول بعد هذا أبنه ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ وحادث وخمالف إلمجاع الفقهاء واحملدثني وغريهم ،وأنه ال َّ

عليه .مع أن أص ــحاب هذا القول اش ــرتطوا التواتر الرمسي مبوافقة املص ــحف العثماين وإن مل يش ــرتطوه يف اللفظ ،وهناك
قول هو أبعد من هذا عن التواتر ،وهو قول من قال بقبول القراءة القرآنية اليت صح سندها وإن مل توافق الرسم العثماين
كما هو قول أصـ ـ ـ ـ ـ ــحاب القول الثالث اآليت ذكره إن شـ ـ ـ ـ ـ ــاء هللا تعاىل .واخلالف يف هذه املسـ ـ ـ ـ ـ ــللة قدمي بني العلماء،
والعجيب أن ممن قال بعدم اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاط التواتر مطل اقا اإلمام مالك بن أنس (ت 179ه) يف قول له ،وهو اإلمام الذي

ينتمي إىل مذهبه النويري والصفاقسي .قال مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب (ت 748ه) يف ترمجة أيب احلسن حممد
بن أمحد البغدادي املعروف بـ ـ ـ ـ ـ ــ(ابن شنبوذ) (ت 328ه)" :وكان يرى جواز التالوة يف الصالة وغريها مبا يف مصحف

( )1انظر :حاشية ابن قاسم على الروض املربع.37/2 ،
( )2انظر :إعالم املوقعني.327/4 ،
( )3انظر :فتح الباري.648/8 ،
( )4انظر :النشر .15/1،
( )5السيل اجلرار .146/1 ،وانظر :إرشاد الفحول  ،182/1فتح القدير له .166/2
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معروف بني العلماء ،وهو قول ملالك،
ٌ
أيب ،ومص ــحف ابن مس ــعود مما ص ــح إس ــناده ،مع أن االختالف يف ذلك قدميٌ
مل
()1
ورواية عن أمحد" .
علما بعدمه؛
ولكن عدم علم أيب القاسم النويري (ت 857ه) ابملخالف -ولو بعد فحصه الزائد كما زعم -ليس ا
مقدم على النايف .وهبذا يتبني عدم
املثبت ٌ
علما ابلعدم ،السيما وقد أثبت غريُهُ أقو َال من خالف ،و ُ
ألن عدم العلم ليس ا

صحة اإلمجاع الذي حكاه أبو القاسم النويري (ت 857ه) على أن القراءة القرآنية ال تثبت إال ابلتواتر.
مجهور القراء -الذين هم
نص عليها
وهذه الشروط الثالثة( :موافقة الرسم وصحة السند وموافقة اللغة العربية) ،قد َّ
ُ
وتتميز به عن القراءة الشاذة املردودة.
وغريهم ،وجعلوها هي الضابط الذي به تـُ ْعَر ُ
ف القراءةُ املقبولةُ
ُ
أهل هذا الفنُ -
وسنتحدث عن كل شرط منها مبا يوضحه ويبني املراد منه.

الشرط األول :موافقة الرسم العثماين:
اترا عن طريق
وهو أن تكون القراءة موافقةا يف رمسها لرسم أحد املصاحف العثمانية؛ ألن القرآن قد نقل
ا
مرسوما متو ا
ص
وإنفاذها إىل ص
آفاق اإلسالم.
تلك املصاحف ،وهي املصاحف اليت أمر اخلليفة الراشد عثمان بن عفان  بنسخها،
وأما القراءات اليت خالفت تلك املصاحف يف الرسم فهي قد تكون صحيح اة عن طريق اآلحاد ،أو غري صحيحة.

تقديرا (وهي احملتملة) .فلما املوافقةُ الصرحيةُ فهي
وتشمل املوافقة يف الرسم :املوافقةَ حتقي اقا (وهي الصرحية) ،واملوافقةَ ا

متاما ،من حيث رسم احلروف ،بقطع النظر عن النقط والتشكيل؛ ألن
أن تكون القراءةُ موافقةا يف رمسها للرسم العثماين ا
الصحابة  ملا كتبوا املصاحف جردوها عن النقط والتشكيل؛ ألن االعتماد كان على احلفظ وليس على جمرد اخلط،
وملا ُكتبت املصاحف جمردة عن ذلك صار كل لفظ حيتمل أكثر من قراءة( .)2فتعددت القراءات للفظ الواحد بسبب
اختالفها يف النقط والتشكيل مع احتادها يف رسم احلروف؛ ألن اللفظ ورد برسم معني وكل القراءة موافقة له يف رمسه،
وليس هناك نقط وال تشكيل يفصل بني تلك القراءة وتلك ،وليس بعضها أوىل ابملراعاة من بعض ،فصدق على كل
( )1معرفة القراء الكبار للذهيب .548/2 ،وانظر :النشر.40/1 ،
( )2انظر :اإلابنة عن معاين القراءات ص  ،8منجد املقرئني  ،23النشر  .14/1وذكر بعض العلماء أن من فوائد جتريد الصحابة  للمصاحف
من النقط والتشكيل ابإلضافة إىل كونه حيتمل أكثر من قراءة :املبالغة يف جتريده عما سواه .انظر :املستصفى  ،81/1روضة الناظر .180/1
وذكر ابن العريب أن كتابة املصحف بال نقط وال ضبط كان على النحو الذي كان عثمان وزيد وأيب وغريهم يكتبونه للرسول  .انظر :العواصم
من القواصم .197-196/2
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قراءة منها أهنا موافقةٌ للرسم موافقةا صرحيةا؛ هلذا قال القائلون هبذا الشرط :إنه يكفي أن توافق القراءة يف رمسها للمصحف
يف رسم احلروف فقط ،بقطع النظر عن النقط والتشكيل ،وإن اختلفت القراءات فيما بينها بسبب النقط والتشكيل،
سواء اختلفت بسبب النقط فقط ،مثل :ﭽﯶﭼ (البقرة )259:قرئت ابلزاي وابلراء( ،)1أو اختلفت بسبب
التشكيل فقط مع تَـغَُّري املعىن ،مثل :ﭽﭝ ﭞ ﭟﭼ (املائدة )6:قرئت بفتح الالم

وكسرها( ،)2أو اختلفت بسبب التشكيل فقط مع عدم تَـغَُّري املعىن ،مثل :ﭽﯭﭼ (البقرة )280:قرئت بفتح
()3
معا ،مثل :ﭽﯔ ﯕﭼ (األنعام )57:قرئت بضم القاف
السني وضمها  .أو اختلفت بسبب النقط والتشكيل ا

والصاد املهملة املشددة من القصص ،وقرئت إبسكان القاف وكسر الضاد املعجمة من القضاء( .)4قال أبو املعايل عبد
امللك بن عبد هللا اجلويين املعروف بـ(إمام احلرمني) (ت 478ه) يف الربهان (" :)257/1وكل زايدة ال حتويها األم ،وال
تشتمل عليها الدفتان ،فهي غري معدودة يف القرآن .وأما ما يتعلق ابختالف القراءة يف إعراب القرآن فليس مما حيوي
حماال على نقل
املصحف اجملمع عليه خمالفة له؛ فإنه مل يثبت يف اجملموع يف األم قطع يف التعرض لذلك ،فكان األمر فيه ا

اترا".
القراءة تو ا
احتماال؛ ووصفت هذه املوافقة
وأما املوافقة احملتملة :فهي أن تكون القراءةُ موافقةا يف رسم حروفها للرسم العثماين
ا
مطابقة يف رمسها للرسم العثماين متاما ،إما لكوهنا ختتلف عنه بزايدة ٍ
ٍ
حرف على حروفه،
غري
ا
أبهنا حمتملة لكون القراءة َ
أو بنقصاهنا حرفاا عن حروفه ،أو بسبب إبدال حرف حبرف ،سواء كان ذلك بسبب اختالف القراءات ،أو بسبب
مجيعا .فمثال الزايدة :قوله تعاىل :ﭽﮍﭼ (القيامة )1:تقرأ أبلف
اختالف ال ُكتَّاب يف رسم الكلمة ،أو بسببهما ا
بعد الياء يف مجيع القرآن ،وهي قد رمست بدون تلك األلف ،فحصلت زايدة يف القراءة على ما يف الرسم( .)5ومثال
( )1انظر :اإلابنة عن معاين القراءات  ،34النشر .174/2
( )2انظر :النشر .191/2
( )3انظر :اإلابنة عن معاين القراءات  ،33النشر .178/2
( )4انظر :اإلابنة عن معاين القراءات  ،34النشر .194/2
( )5انظر :املقنع أليب عمرو الداين .236
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النقص :قوله تعاىل :ﭽﯚﭼ (الكهف )25:تقرأ بدون ألف بني امليم واهلمزة ،وهي قد رمست أبلف بينهما ،فحصل
نقص يف القراءة عما يف الرسم( .)1ومثال اإلبدال :قوله تعاىل :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ (البقرة)43:
األلف يف (الصالة) و(الزكاة) و ااوا ،وهي تقرأ أل افا ،وذلك يف مجيع القرآن( .)2وقد شاع بني ال ُكتَّاب جو ُاز كتابة هذه
ُ
الكلمات هبذا الرسم املخالف للقراءة ،وصار معروفاا ،ال ينكره أحد .فإذا نظرًن إىل الواقع -وهو عدم مطابقة القراءة
للرسم بسبب الزايدة أو النقص أو اإلبدال -احتمل املنع من القراءة هبا ،وإذا نظرًن إىل العرف الشائع بني ال ُكتَّاب يف

كون هذه الكلمات جتوز كتابتها هبذا الرسم ،احتمل جواز القراءة هبا .وهذا وجه االحتمال.
وانعقاد اإلمجاع يف بعض املواضع على جواز القراءة مبا خيالف الرسم مع احتمال املوافقة دليل على جواز ذلك،
كإمجاعهم على جواز القراءة بزايدة ألف يف( :السموت ،والصلحات) ومل يقرأها أحد بدون ألف ،وكإمجاعهم على
جواز القراءة مع نقص األلف يف (مائة) ومل يقرأها أح ٌد ابأللف ،وكإمجاعهم على جواز القراءة إببدال الواو أل افا يف:
(الصلوة ،والزكوة ،واحليوة) ومل يقرأها أح ٌد ابلواو( ،)3فلهذا صارت املوافقةُ احملتملةُ كافيةا لصحة القراءة ،ومل ُّ
يعدوا املخالف َة
احلاصلةَ معها بزايدةص ٍ
حرف أو ص
إنقاص صه أو إبدالصصه خمالف اة تـَُرُّد هبا القراءةُ؛ ألن املقصود من الرسم هو التوصل إىل قراءة
الكلمة على وجهها ،فالرسم وسيلة ،والقراءة غاية ،وإذا حصلت الغاية أبي وسيلة كانت حصل املقصود .فإذا شاع يف
العرف أن هذه الكلمات ترسم كذلك ،وتقرأ القراءة الصحيحة بناء على ذلك الرسم ،كفى ذلك؛ حلصول املقصود.
يعدوا خمالفةَ القراءةص للرس صم ص
وكذلك مل ُّ
بسبب اختالفهم يف اإلدغام واإلظهار واملد والقصر والتشديد والتخفيف وحن صو
ذلك ،خمالفةا تـَُرُّد هبا القراءة .ما دام أهنا قراءةٌ اثبتةٌ .قال مكي بن أيب طالب (ت 437ه)" :وأما ما اختلفت فيه
القراءةُ من اإلدغام ،واإلظهار ،و ملص
املد ،والقصر ،وتشديد ،وختفيف ،وشبه ذلك ،فهو من القسم األول -يعين :القراءات

اليت اختلفت يف حركات الكلمة مع بقاء صورهتا وعدم تغري معناها-؛ ألن القراءة مبا جيوز منه يف العربية ،وروي عن
افق للخط"(.)4
أئمة ثقات ،جائزةٌ يف القرآن؛ ألنه كله مو ٌ
( )1انظر :املقنع أليب عمرو الداين .351
( )2انظر :املقنع أليب عمرو الداين .398
( )3انظر :املقنع للداين  .455 ،398 ،351 ،268 ،245املرشد الوجيز ص  ،173النشر .17/1
( )4اإلابنة عن معاين القراءات ،ص  .36وانظر :املرشد الوجيز ،ص .115
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وإذا أتملنا يف احلرف الذي حصل به الزايدة أو النقص أو اإلبدال ،وجدًنه إما حرف مبين ،أو حرف معىن يشبه
حرف املبين من حيث اتصاله رمساا ابلكلمة ،ومن حيث جواز حذفه رمساا ،كياء اإلضافة الزائدة ،يف حنو :ﭽﭽ ﭾ
َ
ﭿﭼ (األعراف )151:واألصل( :ريب).

وهبذا يتبني لنا :أن خمالف َة القراءة للرس صم مع املوافقة احملتملة ،وكذلك املخالفةُ احلاصلةُ بسبب اختالفهم يف اإلدغام
ص
املخالفة اليت تـَُرُّد هبا القراءةُ .بل املخالفةُ اليت تـَُرُّد هبا القراءةُ هي املخالفةُ يف زايدةص الكلم
واإلظهار وحنو ذلك ،ليست من
فعال أم
ونقصانصه ،أو تقدميه وأتخريه ،أو إبدال كلمة أبخرى مما مل يرد يف بقية املصاحف العثمانية ،سواء كان امساا أم ا
حرف معىن مستقل( .)1قال أبو شامة (ت 665ه) يف املرشد الوجيز (ص " :)172ولعل مرادهم مبوافقة خط املصحف
َ
ما يرجع إىل زايدة الكلم ونقصاهنا  ...وأما ما يرجع إىل اهلجاء وتصوير احلروف فال اعتبار بذلك يف الرسم ،فإنه مظنة
االختالف ،وأكثره اصطالح" .وقال ابن اجلزري (ت 833ه) يف النشر (" :)18/1على أن خمالف صريح الرسم يف
حرف مدغم ،أو مبدل ،أو اثبت ،أو حمذوف ،أو حنو ذلك ال ُّ
يعد خمال افا إذا ثبتت القراءة به ،ووردت مشهوراة مستفاض اة
ص
ص
خبالف زايدةص ٍ
ونقصاهنا ،ص
احدا من حروف املعاين ،فإن
كلمة
 ،...وذلك
وتقدميها وأتخ صريها ،حىت ولو كانت حرفاا و ا
ص
حكمه يف حك صم الكلمة ،ال يسوغُ خمالفةُ الرس صم فيه ،وهذا هو ُّ
اتباع الرس صم وخمالفتص صه".
الفاصل يف
احلد
حقيقة ص
َ
ُ
تنبيه :ال يشرتط أن تكون القراءة موافقةا يف رمسها لرسم مجيع املصاحف العثمانية ،بل يشرتط أن تكون موافقة ولو
حروف مل تثبت يف األخرى ،كثبوت الواو اليت قبل (قالوا) من قوله تعاىل :ﭽﮣ
لواحد منها؛ ألنه ثبت يف بعضها
ٌ
ﮤ ﮥ ﮦﭼ (البقرة ) 116:يف سائر املصاحف عدا املصحف الشامي ،وكثبوت (من) قبل قوله( :حتتها) يف
قوله تعاىل :ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ (التوبة )100:يف املصحف املكي دون بقية املصاحف .فالقراءة لو وافقت
احدا من تلك املصاحف فقد توفر فيها هذا الشرط()2؛ ألن الصحابة  أمجعوا على كل واحد منها ال على ما اتفقت
و ا
عليه كلُّها.

( )1انظر :اإلابنة عن معاين القراءات ،ص .36 – 35
( )2انظر :اإلابنة عن معاين القراءات ،ص .36-35منجد املقرئني ص  ،18النشر .16/1
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تبني لنا :أن خمالفة القراءة للرسم منها ما ال تعد خمالفة معتربة ،ومنها ما تعد خمالفة معتربة ،فلما اليت ال
ومما تقدم ن
تعد خمالفة معتربة ،فلربعة أقسام ،ثالثة منها تعد القراءة فيها ُموافص َقةا للرسم موافقةا صرحيةا ،وهي:
 -1أن تكون املخالفة بسبب اختالف النقط أو التشكيل أو كليهما ،سواء اختلف املعىن بذلك أم مل خيتلف.
 -2أن تكون املخالفة بسبب اختالف ال ُقَّراء يف اإلدغام وحنوه.
 -3أن تكون املخالفة بسبب اختالف املصاحف العثمانية.
حرف يف القر ص
احتماال ،وهي :أن تكون املخالفة بسبب زايدةص ٍ
اءة عما
وأما القسم الرابع فتعد القراءة فيه ُم َوافص َقةا للرسم
ا
يف الرسم ،أو بسبب نقصانه ،أو بسبب إبداله بغريه.
أيضا ،وهي:
وأما اليت تعد خمالفة معتربة ،فلربعة أقسام ا
 -1أن تكون املخالفة بسبب إبدال كلمة بكلمة ،سواءٌ كانت موافقةا هلا يف املعىن ،حنو( :كالصوف املنفوش)،

بدل :ﭽﭮ ﭯﭼ (القارعة )5:أم غري موافقة ،حنو( :امل تنزيل الكتاب) ،بدل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭼ (البقرة.)2-1:
 -2أن تكون املخ الفة بسبب تقدمي كلمة وأتخري أخرى ،حنو( :وجاءت سكرة احلق ابملوت) بدل :ﭽﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭼ (ق.)19:

 -3أن تكون املخالفة بسبب زايدة كلمة عما يف الرسم ،حنو( :فصيام ثالثة أايم متتابعات)( ،)1وهي يف املصاحف
العثمانية :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳﭼ (املائدة.)89:
 -4أن تكون املخالفة بسبب نقصان كلمة عما يف الرسم ،حنو( :والذكر واألنثى) بدل :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﭼ (الليل.)2()3 :

( )1رواه البيهقي ،كتاب األميان ،ابب :التتابع يف صوم الكفارة ،)20010( ،103/10 ،وصححه األلباين يف اإلرواء .)2578( ،203/8
( )2انظر هذه األقسام والقراءات غري املتواترة يف :اإلابنة عن معاين القراءات ص  ،34املرشد الوجيز ص  ،114تفسري ابن كثري .94/2
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الشرط الثاين :صحة السند.

وقد َّبني أبو اخلري ابن اجلزري (ت 833ه) هذا الشـ ـ ـ ــرط بقوله يف النشـ ـ ـ ــر (ص" :)18فإًن نعين به :أن يروي تلك

ط عن مثله كذا حىت تنتهي ،وتكون مع ذلك مشـ ـ ــهورة عند أئمة هذا الشـ ـ ــلن الضـ ـ ــابطني له غري
القراءة ُ
العدل الضـ ـ ــاب ُ
معدودة عندهم من الغلط أو مما شــذ هبا بعضــهم" ،وقال حنوه يف منجد املقرئني (ص  .)18وقد صــرح هبذا الشــرط مع
الشـ ــرطني اآلخرين كل من قال هبذا القول ،واكتفوا به عن شـ ــرط التواتر( .)1ورأوا أنه إذا اجتمع هذا الشـ ــرط مع موافقة
خط املصحف اجملمع عليه وموافقة العربية يكفي يف قبول القراءة ،وأنه يثبت لتلك القراءة ما يتثبت للقرآن من أحكام،
قال مكي بن أيب طالب (ت 437ه) يف اإلابنة عن معاين القراءات (ص - )19بعد أن ذكر هذه الشروط الثالثة:-
قري به ،وقطع على مغيبه وصـ ـ ـ ـ ـ ــحته وصـ ـ ـ ـ ـ ــدقه؛ ألنه أُخذ عن إمجاع من جهة
"فإذا اجتمعت فيه هذه اخلالل الثالث ْ
موافقته خلط املصحف".

الشرط الثالث :موافقة اللغة العربية.
اشرتط أصحاب هذا القول لقبول القراءة القرآنية -ابإلضافة إىل شرطي موافقة الرسم وصحة السند -أن تكون
()2
جممعا عليه أم خمتل افا فيه اختالفاا ال يضر
موافقةا للغة العربية ،ولو بوجه من وجوه النحو ،سواء كان أفصح أم
فصيحا  ،ا
ا

مثله( .)3ومثلوا لذلك أبمثلة ،منها :قراءة محزة بن حبيب الزايت (ت 156ه) :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭼ (النساء )1:جبر (األرحام) عط افا على اهلاء اجملرورة ابلباء( .)4والعطف على الضم صري اجملروصر من غري ص
إعادة
ُ
( )1انظر :بيان السبب املوجب الختالف القراءات  ،149اإلابنة عن معاين القراءات ص  ،19املرشد الوجيز ص  ،171شرح احمللي على
مجع اجلوامع مع حاشية العطار  ،299/1اآلايت البينات  ،315/1فتح الباري  ،648/8لطائف اإلشارات  ،67/1إحتاف فضالء البشر
ص ،6التحبري  ،1384/3شرح الكوكب املنري  ،134/2العواصم من القواصم  ،201/2السيل اجلرار  ،146/1إرشاد الفحول  ،182/1نثر
الورود .95-93/1
متفاوت يف مراتب الفصاحة ،وهي مسللة خالفية .انظر :اإلتقان .316/2
( )2هذا بناء على القول أبن القرآن
ٌ
( )3انظر :اإلابنة عن معاين القراءات ص ،19النشر  ،16/1منجد املقرئني ص .18
( )4انظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع  ،375/1جامع البيان للداين  ،1003/3النشر  ،186/2منجد املقرئني ص .18
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ٍ
خالف بني النحويني ،وقد ذكر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن مالك الطائي (ت 676ه) هذا اخلالف
موضع
اجلار،
ُ
يف ألفيته ( )132/2مع ترجيحه للجواز بقوله:
خافض لدى ٍ
ٍ
ٍ
الزم ـ ــا قد ُجعال
ضم ِري
عطف على
وعو ُد
خفض ً
الزما إذا قـد أتى
وليس عن ــدي ً

يف النظم والنثر الصحيح مثبتا

ويدل على اجلواز قول الشاعر:

فاليوم قربت هتجوان وتشتمنا

فاذهب فما بك واألايم من عجب

()1

وأما إذا كانت القراءة ال وجه هلا يف العربية ،فإهنا ال تقبل ،ولو كان الناقل هلا ثقةا ،وحيمل ذلك على وجه السهو

جدا ،بل ال يكاد يوجد" .وقد
والغلط وعدم الضبط ،قال ابن اجلزري (ت 833ه) يف النشر (" :)20/1وهو قليل ا

مثلوا هلا أبمثلة :منها :قراءة (معائش) ابهلمز ،يف قوله تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ (األعراف )11:كما يف

رواية خارجة بن مصعب السرخسي (ت  )168عن ًنفع بن عبد الرمحن املدين (ت 169ه)( .)2قال أبو إسحاق
إبراهيم بن حممد الزجاج (ت 311ه)" :مجيع حناة البصرة تزعم أن مهزها خطل ،وال أعلم هلا وج اها إال التشبيه بصحيفة

وصحائف ،وال ينبغي التعويل على هذه القراءة"( .)3وقال شهاب الدين حممود بن عبد هللا األلوسي (ت 1270ه) يف
روح املعاين (" :)85/8وروي عن ًنفع (معائش) ابهلمزة ،وغلطه النحويون ،ومنهم سيبويه" .ووجه كوهنا خطل :أهنا على
أصل ،وليست
خالف القياس؛ إذ القياس أن تُقرأ ابلياء (معايش) كما قرأها اجلمهور؛ ألن الياءَ يف املفرد (معيشة) ٌ
زائد اة ،فتبقى يف اجلمع على ما هي عليه ،واليت تقلب مهزاة يف اجلمع هي الياء الزائدة ،حنو :صحيفة وصحائف(.)4

( )1انظر :الكتاب لسيبويه  ،383/2شرح ابن عقيل  ،133/2شرح األمشوين .117/2
( )2انظر :خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع ص ،42النشر .20/1
( )3انظر :تفسري البحر احمليط أليب حيان .271/4
( )4انظر :تفسري البحر احمليط أليب حيان  ،271/4النشر  ،20/1روح املعاين .85/8
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القول الثالث :أن القراءة القرآنية هي ما صح سندها لفظًا ولو خالفت الرسم العثماين.

وهو رواية عن اإلمام مالك بن أنس (ت 179ه)( ،)1ورواية عن اإلمام أمحد بن حنبل (ت 241ه)( ،)2واختاره
مجع من احملققني ،كليب الفرج عبد الرمحن بن علي البكري املعروف بـ(ابن اجلوزي) (ت 597ه)( ،)3وشيخ اإلسالم ابن
تيمية (ت 728ه)( ،)4وابن القيم (ت 751ه)( ،)5واملرداوي (ت 885ه)( ،)6وشيخنا حممد بن صاحل العثيمني (ت
1421ه)( .)7وحكاه الشيخ حممد األمني الشنقيطي (ت 1393ه)(.)8
فلما رواية اإلمام مالك :فذكرها عنه تلميذه عبد هللا بن وهب الشهري بـ(ابن وهب) (ت 197ه) ،أبنه قيل له :أترى
بدال من قوله :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ (اجلمعة)9:؟
أن نقرأ مبثل ما قرأ به عمر بن اخلطاب( :فامضوا إىل ذكر هللا) ا
فقال مالك" :ذلك جائز؛ قال رسول هللا ( :أُنزل القرآن على سبعة أحرف ،فاقرؤوا ما تيسر منه)"( .)9وقال مالك:
أبسا ،قال :وقد كان الناس وهلم مصاحف ،والستة الذين أوصى إليهم عمر بن اخلطاب
"ال أرى ابختالفهم يف مثل هذا ا

ٍ
رجال ،ﭽﭬ
بن
مسعود ا
 كانت هلم مصاحف" .وقال ابن وهب :أخربين مالك بن أنس قال" :أقرأ ُ
عبد هللا ُ

( )1انظر :االستذكار  ،47/8التمهيد البن عبد الرب  ،292/8جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  394/13و.420
( )2انظر :املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني  ،122/1املغين  ،166/2جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  394/13و،420
إعالم املوقعني  ،327/4الفروع  ،422/1التحبري  ،1380/3تصحيح الفروع  ،424/1شرح الكوكب املنري .136/2
( )3انظر :التحبري  ،1380/3تصحيح الفروع  ،424/1شرح الكوكب املنري  ،136/2حاشية ابن قاسم على الروض املربع .37/2
( )4انظر :االختيارات الفقهية ص  ،53الفروع  ،423/1التحبري  ،1380/3تصحيح الفروع  ،424/1شرح الكوكب املنري  ،136/2حاشية
ابن قاسم على الروض املربع .37/2
( )5انظر :إعالم املوقعني .327/4
( )6انظر :تصحيح الفروع  ،424/1حاشية ابن قاسم على الروض املربع .37/2
( )7انظر :الشرح املمتع  ،82/3شرح خمتصر التحرير لشيخنا حممد العثيمني ص .481
( )8انظر :نثر الورود .93/1
( )9رواه البخاري ،كتاب اخلصومات ،ابب :كالم اخلصوم بعضهم يف بعض ،)2287( ،851/2 ،ومسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها،
ابب :بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ،)818( ،143/6 ،عن عمر بن اخلطاب .
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ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ (الدخان )44-43:فجعل الرجل يقول( :طعام اليتيم) ،فقال له ابن مسعود:
اسعا"(.)1
(طعام الفاجر)" .فقلت ملالك :أترى أن يقرأ كذلك؟ قال" :نعم ،أرى ذلك و ا
وهذه الرواية عن اإلمام مالك ،ختالف الرواية األخرى عنه ،اليت قال فيها" :من قرأ يف صالته بقراءة ابن مسعود أو
غريه من الصحابة مما خيالف املصحف ،مل يصل وراءه"(.)2
وقد مجع أبو عمر يوسف بن عبد هللا النمري املعروف بـ(ابن عبد الرب) (ت 463ه) بني الروايتني أبن محل اجلواز
على القراءة خارج الصالة ،واملنع على القراءة فيها ،وعلل ذلك :أبن ما عدا مصحف عثمان  ال يُقطع عليه ،وإمنا
رده .قال -بعد أن ذكر بعض الرواايت عن
جيري جمرى السنن اليت نقلها اآلحاد ،لكن ال يُقدم أح ٌد على القطع يف مل
اإلمام مالك اليت جييز فيها القراءة مبا هو خمالف للمصحف اإلمام" : -معناه عندي أن يقرأ به يف غري الصالة ،وإمنا
تفسريا ملعىن احلديث -يعين :حديث األحرف السبعة-؛ وإمنا مل جتز القراءة
ذكرًن ذلك عن مالك -أي :رواايت اجلواز -ا
به يف الصالة ألن ما عدا مصحف عثمان ال يقطع عليه( ،)3وإمنا جيري جمرى السنن اليت نقلها اآلح ـ ــاد ،لكن ال يُقدم
رده -مث ذكر رواايت عن مالك يرى فيها منع اإلمام بيع املصاحف اليت بقراءة ابن مسعود وضرب
أح ٌد على القطع يف مل
من قرأ هبا وعدم الصالة خلف من قرأ هبا -مث قال :وعلماء املسلمني جممعون على ذلك ،إال قوم شذوا ال يعرج عليهم
منهم األعمش سليمان بن مهران (ت 149ه)"(.)4
قلت :لعل الذي جعل ابن عبد الرب (ت 463ه) حيمل رواية املنع على القراءة يف الصالة ،هو قول مالك" :من

الرجل خار َج الصالة .بينما
قرأ يف صالته  ...إخل" ،فقيد ذلك بكونه يف الصالة .وكذلك أن ابن مسعود  كان يُ ُ
قرئ َ

قوال ابجلواز
العلماء الذين جعلوا القول ابجلواز رواية عن اإلمام مالك مل يقيدوا ذلك بكونه خارج الصالة ،بل جعلوه ا
مطل اقا ،داخل الصالة وخارجها(.)5
( )1انظر :التمهيد  ،292/8االستذكار .47/8
( )2انظر :التمهيد .293/8
( )3يف املطبوعة( :فال يقطع) ،وما أثبتناه هو املوافق للسياق.
( )4التمهيد  .292/8وقال حنوه يف االستذكار .48 - 47/8
( )5انظر :اإلحكام البن حزم  ،528/4جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  394/13و.420
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والصحيح :أن رواية اجلواز عن اإلمام مالك ُحتمل على اجلواز مطل اقا؛ ألن اإلمام مالك علل اجلواز بقول النيب :
(أنزل القرآن على سبعة أحرف) ،وأبن الناس كانت هلم مصاحف ومنهم الستة الذين أوصى إليهم عمر  ،فحكم
على هذه القراءة أبهنا من األحرف السبعة اليت أنزل عليها القرآن ،وأهنا من مجلة القراءات اليت تضمنتها مصاحف
الصحابة  واليت كانوا يقرؤوهنا يف الصالة وخارجها ،وما ُحكم عليه أبنه قرآن ،فهو قرآن سواءٌ كان داخل الصالة أم

خارجها؛ إذ ال ميكن أن ُحيكم على قراءة أبهنا قرآن داخل الصالة دون خارجها ،وال العكس .ولو سلمنا أن اإلمام
لبني ذلك يف حينه ،وأتخري البيان عن وقت احلاجة
مالك أراد التفصيل الذي ذهب إليه ابن عبد الرب (ت 463ه)َّ ،
ال جيوز.
وأما رواية اإلمام أمحد :فقال فيها" :إذا قرأ بقراءة تثبت عن عبد هللا فصالته جائزة ،وال أحب أن يقرأها"( ،)1وهذه
الرواية عن اإلمام أمحدُ ،ختالف الرواية األخرى عنه ،اليت نقلها تلميذه إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (ت275ه) قال:
وحيتج بقراءته( :إذا نودي للصالة
سللت أاب عبد هللا عمن يقرأ بقراءة عبد هللا -يعين :ابن مسعود  :-أيصلملى خلفهُ ،
من يوم اجلمعة فامضوا إىل ذكر هللا) (كالصوف املنفوش) ؟ .قال" :ال يصلى خلفه"(.)2
وقد مجع القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني البغدادي (ت 458ه) بني الروايتني أبن رواية اجلواز حتمل على قراءهتا
يف عهد ابن مسعود  ويف عهد تالمذته ،مث استدل القاضي أبو يعلى آباثر عن تالمذته أهنم كانوا يقرأون هبا يف
صالهتم وأهنم كانوا يعلموهنا الصبيان؛ ألهنا كانت عندهم قراءة مستفيضة ،فجاز إثبات ذلك ابلنقل املستفيض ،وأما
رواية املنع فتحمل على قراءهتا بعد تلك الفرتة؛ النقطاع النقل املستفيض فيها( .)3بينما العلماء الذين جعلوا القول
قوال ابجلواز مطل اقا(.)4
ابجلواز رواية عن اإلمام أمحد ،مل يقيدوا ذلك بكونه يف عهد ابن مسعود وعهد تالمذته ،بل جعلوه ا

( )1انظر :املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني .122/1
( )2مسائل اإلمام أمحد برواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري .59/1
( )3انظر :املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني .122/1
( )4انظر :املغين  ،166/2جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  394/13و ،420إعالم املوقعني  ،327/4الفروع  ،422/1التحبري
 ،1380/3تصحيح الفروع  ،424/1شرح الكوكب املنري .136/2
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مستقبال؛ لقول اإلمام أمحد" :إذا قرأ بقراءة
قول ابجلواز مطل اقا؛ ألن ظاهر الراوية جواز القراءة هبا
والصحيح :أنه ٌ
ا
تثبت عن عبد هللا فصالته جائزة" ،وألن علةَ املنع من القراءة هبا عند املانعني هي :شذوذُها بسبب خمالفتها للمصحف
العثماين ،وهذه العلةُ موجودةٌ يف عهد تالمذة ابن مسعود  ،وما زالت إىل يومنا هذا.
وأما شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت 728ه) فقد صرح هبذا القول يف االختيارات الفقهية (ص )53بقوله" :وما
خالف املصحف وصح سنده ،صحت الصالة به ،وهذه أنص الروايتني عن أمحد" .كما صرح ابن القيم (ت 751ه)
هبذا القول يف إعالم املوقعني ( ) 327/4بقوله" :إذا وافقت القراءة رسم املصحف اإلمام ،وصحت يف العربية ،وصح
سندها ،جازت القراءة هبا ،وصحت الصالة هبا اتفاقاا .بل لو قرأ بقراءة خترج عن مصحف عثمان وقد قرأ هبا رسول
هللا  والصحابة بعده جازت القراءة هبا ،ومل تبطل هبا على أصح األقوال" .وصرح شيخنا حممد العثيمني (ت 1421ه)
هبذا القول يف الشرح املمتع ( )82/3بقوله" :أصح األقوال :أنه إذا صحت هذه القراءة -يعين :اخلارجة عن مصحف
عثمان  -عمن قرأ هبا من الصحابة ،فإهنا مرفوعةٌ إىل رسول هللا  ،فتكون حجةا ،وتصح القراءةُ هبا يف الصالة
وخارج الصالة؛ ألهنا صحت موصولةا إىل رسول هللا ."
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املبحث الثالث

أدلة األقوال يف املسللة

أوال :أدلة القول األول -وهم القائلون ابشرتاط التواتر اللفظي وموافقة الرسم:-
ً

متضمن للتحدي واإلعجاز ،وهو أصل الدين ،وبه
رب العاملني سبحانه ،وهو
الدليل األول :أن القرآن الكرمي كالم مل
ٌ

نقال متواتارا يبلغ مرتبة
ثبتت الرسالة ،وقامت احلجةُ على بطالن الضاللة ،وهذه دواعي قد توافرت على حفظه ونقله ا
العيان ،ويوجب العلم اليقيين ،وبناء على ذلك :فكل قراءة مل تتواتر يقطع أبهنا ليست ٍ
قرآًن صدقاا
بقرآن؛ ألهنا لو كانت ا
ُ
ملا اتفق أهل التواتر على كتماهنا؛ ألنه ال جيوز اتفاقهم على كتمان صدق ،كما ال جيوز اتفاقهم على نقل كذب ،وعلى
كذب(.)1
اتر ٌ
هذا :يُقطع أبن القراء َة اليت مل تتو ْ

الدليل الثاين :أن هللا تعاىل قد تكفل حبفظ القرآن كما قال تعاىل :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ

(احلجر ،)9:قال الزركشي (ت 794ه)" :واحلفظ إمنا يتحقق ابلتواتر"(.)2
الدليل الثالث :أن الرسول  قد أُمر أبن يـُبَـلصمل َغ ما أنزل إليه من ربه تعاىل ،كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ (املائدة ،)67:قال الزركشي (ت 794ه) يف الربهان (" :)82/2والبالغ العام إمنا هو
آحادا نقطع أبنه ليس من القرآن".
ابلتواتر ،فما مل يتواتر مما نقل ا

الدليل الرابع :أن الصحابة  الذين بذلوا أرواحهم يف إحياء معامل هذا الدين ،وتبليغه للناس على وجه تقوم به
احلجة عليهم ،ال ميكن أن يتهاونوا بتبليغ القرآن الذي يـُ َع ُّد من أعظم معامل الدين ،أبن يرتكوه يندرس ،أو ينقل عن طريق

( )1انظر :الغنية  ،28تقومي األدلة  ،20أصول السرخسي  ،291/1الربهان  ،257/1خمتصر ابن احلاجب  279/2مع شرح العضد اإلجيي،
املستصفى  ،193/1اإلحكام لآلمدي  ،161/1روضة الناظر  ،180/1زوائد األصول  ،202جامع املسائل  ،112/1أصول ابن مفلح
 ،309/1الردود والنقود  ،467/1البحر احمليط  ،384/1شرح احمللي على مجع اجلوامع  ،297/1التقرير والتحبري  ،276/2التحبري ،1367/3
مرآة األصول  ،97/1إيضاح احملصول ص  ،528إرشاد الفحول .180/1
( )2الربهان يف علوم القرآن  .82/2وانظر :التمهيد البن عبد الرب  ،278/4اجلامع ألحكام القرآن الكرمي للقرطيب .84/1
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قطع هبا على أنه القرآن الذي أنزل على حممد  .فال يكون قد بلغ األجيال اليت بعدهم على
اآلحاد ،وهي طريق ال يُ ُ
وجه تقوم به احلجة عليهم(.)1
الدليل اخلامس :اإلمجاع على أن القرآن يشرتط يف ثبوته التواتر .حكاه النووي (ت 676ه) عن ابن عبد الرب (ت
قرآًن ،فإن القرآن ال يثبت إال
463ه) ،فقال" :ال جتوز القراءة يف الصالة وال غريها ابلقراءة الشاذة؛ ألهنا ليست ا
ابلتواتر ،وكل واحدة من السبع متواترة ،هذا هو الصواب الذي ال يعدل عنه ،ومن قال غريه فغالط أو جاهل ،وأما
الشاذة فليست متواترة -إىل أن قال -ونقل اإلمام احلافظ أبو عمر بن عبد الرب إمجاع املسلمني على أنه ال جتوز القراءة
ابلشاذ ،وأنه ال يصلى خلف من يقرأ هبا"( .)2كما حكاه أبو القاسم النويري (ت 857ه) يف شرح طيبة النشر
(.)72/1
الدليل السادس :أن القول بعدم اشرتاط التواتر يؤدي إىل مفاسد ،منها :القراءة بقراءات ال يصح سندها .قال أبو

القاسم النويري (ت 857ه) يف شرح طيبة النشر ( )72/1عن القول ابالكتفاء بصحة السند وموافقة الرسم والعربية:
أصال ويقولون :التواتر ليس بشرط .وإذا
قوم ،فصاروا يقرؤون أحرفاا ال يصح هلا سند ا
"ولقد َ
ض َّل بسبب هذا القول ٌ
طولبوا بسند صحيح ال يستطيعون ذلك".

أصحاب
اثنيًا :أدلة القول الثاين -وهم القائلون ابلشروط الثالثة :موافقة الرسم ،وصحة السند ،وموافقة العربية .و
ُ
هذا القول ،اتفقوا مع أصحاب القول األول يف اشرتاط موافقة الرسم ،وعليه فكل ٍ
أحد الفريقني على
دليل استدل به ُ
دليل للفريق اآلخر ،وسنذكر -إن شاء هللا تعاىل -ما استدل به أصحاب هذا القول على اشرتاطه،
اشرتاطه ،فهو ٌ

ابإلضافة إىل أدلتهم على اشرتاط الشرطني اآلخرين.

أدلة الشرط األول (موافقة الرسم) :استدلوا له إبمجاع الصحابة  على مصحف عثمان  ،وذلك أن أمري

املؤمنني عثمان بن عفان  مجع القرآن ،وكتبه برسم معني ،ونسخه عدة نسخ ،وبعث بكل نسخة منها إىل مصر من
األمصار ،ومجع املسلمني عليها ،ومنع من القراءة مبا خالف ذلك الرسم ،وساعده على ذلك ُزهاءُ اثين عشر أل افا من

( )1انظر :البحر احمليط .384/1
( )2اجملموع  .35/3وانظر :التبيان يف آداب محلة القرآن ص ،94التمهيد البن عبد الرب  ،278/4التقرير والتحرير  ،281/2التحبري .1367/3
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إمجاعا منهم على تلك النسخ( ،)1قال مكي بن أيب طالب (ت 437ه)" :وسقط العمل
الصحابة والتابعني ،فكان ا
ابلقراءات اليت ختالف خط املصحف ،فكلهنا منسوخة ابإلمجاع على خط املصحف"( ،)2فالقراءات املخالفة خلط
نقص عما يف خط املصحف كقراءة ابن مسعود وأيب الدرداء رضي هللا عنهما:
املصحف منسوخة سواءٌ كان فيها ٌ
ٍ
إبدال ٍ
بكلمة كقراءة ابن مسعود ( :إين أًن الرزاق ذو القوة املتني)(.)4
كلمة
(والذكر واألنثى)( .)3أم كان فيها ُ

وأما إن كان فيها زايدةٌ على ما يف خط املصحف كقراءة ابن مسعود ( :فصيام ثالثة أايم متتابعات)( ،)5فهي ال
أيضا؛ ملا تتقدم،
ختلو من حالني ،إما أن يكون قد كتب تلك الزايدة يف مصحفه على أهنا قرآن ،فيحكم عليها ابلنسخ ا
وإما أن يكون قد كتبها على أهنا ليست بقرآن ،فتحمل ٍ
وتفاسري كتبها يف مصحفه ،إما أنه مسعها
أحكام
حينئذ على أهنا
ٌ
ُ
اجتهاد من عنده  .وكتبها يف مصحفه العتقاده جواز كتابة ذلك أثناء املصحف .ومنع من
من النيب  ،وإما أهنا
ٌ

ذلك عثمان واجلماعة؛ لئال يطول الزمن فيُعتقد قرآنية ذلك ،فعاد اخلالف فقهياا على هذا االحتمال ،وهو :هل جيوز
كتابة التفسري أثناء املصحف أو ال؟( .)6فهي على كل األحوال ال حيكم بقرآنيتها.

أدلة الشرط الثاين (صحة السند) :استدلوا ابلقياس على خرب اآلحاد يف السنة إذا احتفت به القرائن ،فإنه يفيد

العلم كما قال احملققون من أهل احلديث( .)7فكذلك القراءة إذا صح سندها واستفاضت وتلقيت ابلقبول ووافقت الرسم

( )1انظر :اإلابنة ص  ،8التمهيد البن عبد الرب  278/4و  ،292/8االستذكار  ،47/8الربهان  ،257/1مجال القراء  ،241/1املرشد
الوجيز  ،181البحر احمليط  ،384/1املعلم بفوائد مسلم  ،464/1شرح النووي على مسلم .157/6
( )2اإلابنة ص  .13وانظر :العواصم من القواصم  196/2و  ،202املرشد الوجيز  21و  ،170منجد املقرئني  19و  ،64النشر ،14
حاشية ابن قاسم على الروض املربع .37/2
( )3تقدم ختريج هذه القراءة ص .6
( )4رواه اإلمام أمحد  ،)3741( ،48/2وأبو داود ،كتاب احلروف القراءات ،)3985( ،16/11 ،والرتمذي ،أبواب القراءات،261/8 ،
( ،)4010وصححه األلباين يف صحيح أيب داود  )3993( ،493/2عن ابن مسعود .
( )5تقدم ختريج هذه القراءة ص .16
( )6انظر :املعلم بفوائد مسلم  ،464/1شرح النووي على مسلم  ،157/6اإلحكام البن حزم  ،558/4فتح الباري  ،578/8حتفة األحوذي
.260/8
( )7انظر :خنبة الفكر ص  73مع شرحها نزهة النظر ،مصطلح احلديث لشيخنا حممد العثيمني ص .16أخبار اآلحاد للشيخ عبد هللا بن
جربين ص  ،60مناهل العرفان  .427/1وانظر كالم ابن الصالح يف البحر احمليط .377/1
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واللغة ،أفادت العلم .قال ابن اجلزري (ت 833ه) عما وجد يف الكتب املشهورة املتلقاة ابلقبول من تباين يف بعض
األصول والفرش( )1كما يف الشاطبية من تسهيالت وإماالت ال توجد يف غريها من الكتب إال يف كتاب أو كتابني وهذا
مقطوع به ،نعتقد أنه من القرآن ،وأنه من
صحيح
ال يثبت به تواتر ،قال" :هذا وشبهه -وإن مل يبلغ مبلغ التواتر-
ٌ
ٌ
األحرف السبعة اليت نزل القرآن هبا .والعدل الضابط إذا انفرد بشيء حتتمله العربية والرسم واستفاض وتـُلُقي ابلقبول،

قُطع به ،وحصل به العلم ،وهذا ما قاله األئمة يف احلديث املتلقى ابلقبول أنه يفيد القطع" مث نقل ذلك عن طائفة من
العلماء مث قال" :فثبت من ذلك أن خرب الواحد العدل الضابط إذا حفته قرائن يفيد العلم"( .)2وأما الذين اشرتطوا
صح ة السند ومل يشرتطوا معه االستفاضة والتلقي ابلقبول ،جعلوا القرينة هي موافقة القراءة خلط املصحف اجملمع عليه،
قال مكي ابن أيب طالب (ت 437ه) -بعد أن ذكر الشروط الثالثة :صحة السند وموافقة العربية والرسم" :-فإذا
قري به ،وقطع على مغيبه وصحته وصدقه؛ ألنه أُخذ عن إمجاع من جهة موافقته
اجتمعت فيه هذه اخلالل الثالث ْ

خلط املصحف"(.)3

دليال على هذا الشرط ،بل إن الدليل قائم على عدم اشرتاطه؛ ألن
أدلة الشرط الثالث (موافقة اللغة) :مل أجد هلم ا

القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني ،فمىت ثبتت قرآنية القراءة ثبتت عربيتها ،سواء وافقت قواعد أهل النحو أم خالفتها،
رد القراءة الثابتة إذا مل توافق وج اها من أوجه العربية،
فال معىن الشرتاطه مع ثبوهتا ،بل يلزم من اشرتاطه ابطل ،وهو مل
وبطالن الالزم دليل على بطالن امللزوم ،قال أبو عمرو الداين (ت 444ه) يف جامع البيان (" :)860/2وأئمة القراءة
ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة ،واألقيس يف العربية ،بل على األثبت يف األثر ،واألصح يف
فشو لغة؛ ألن القراءة ُسنَّةٌ متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها" ،وقال حنو
النقل ،والرواية إذا ثبتت ال مل
يردها قياس عربية وال مل
( )1األصول (أي :أصول القراءات) وهي :القواعد املطردة اليت يسري عليها القارئ يف قراءته ،واليت ينطبق حكمها على كل جزئياهتا ،واليت يكثر
تكرارها ويتحد حكمها ،ويدخل يف حكم الواحد منها اجلميع ،حبيث إذا ذُكر حرف من حروف القرآن الكرمي ومل يقيد ،يدخل حتته كل ما كان
مثله .مثل :االستعاذة ،والبسملة ،واإلدغام الكبري ،واملد والقصر وحنو ذلك .والفرش يف اصطالح القراء هو :األحكام اخلاصة ببعض الكلمات
املختلف فيها ،واليت يقل تكرارها ،ومل تطرد يف احلكم ،حبيث إذا ذكر حرف فإنه ال يتعدى إىل غريه إال بدليل أو إشارة أو حنو ذلك ،وتسمى
الفروع .انظر :إبراز املعاين ص 317و  ،319معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية ص  86و .261
( )2منجد املقرئني.21 ،
( )3اإلابنة عن معاين القراءات ،ص.19
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هذا غريه()1؛ وهلذا َّأول بعضهم سبب اشرتاط هذا الشرط بتلويالت ال جتعله شرطاا ،كقوهلم :إمنا اشرتط جملرد االستئناس
ومزيد من االستيثاق ،وال ترد القراءة ألجله(.)2
حاب هذا
اثلثًا :أدلة القول الثالث -وهم القائلون ابشرتاط صحة السند اللفظي ولو خالف الرسم .-وأص ُ
القول ،اتفقوا مع أصحاب القول الثاين يف اشرتاط صحة السند لفظاا ،وعليه فكل ٍ
أحد الفريقني على
دليل استدل به ُ
دليل للفريق اآلخر .وسنذكر -إن شاء هللا تعاىل -ما استدل به أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه.
اشرتاطه ،فهو ٌ

الدليل األول :القياس على احلديث القدسي ،فكما أننا ننسبه إىل هللا تعاىل وإن ثبت أبخبار اآلحاد ،فكذلك
()3
ت له هنا وهنا يعتقد أن هللا تعاىل تكلم به .وكون كالمه سبحانه
القرآن  .جبامع أن كليهما كالمه سبحانه ،وأن ال ُـمثْبص َ
كالمه.
معجزا
ا
يف القرآن ا
ومتعبدا بتالوته وحنو ذلك ،ليست بفروق تبطل القياس؛ ألن هذه ٌ
أمور زائدةٌ عن كونه َ
الدليل الثاين :أن الصحابة  كانوا يقرؤون مبا خيالف رسم املصاحف العثمانية ،ويصلون هبا ،وذلك قبل أن جيمع
أيضا ،ويصلي بعضهم خلف بعض ،وال يرى أح ٌد منهم حترمي ذلك ،وال
عثمان  املصحف ،وكذا بعد ذلك اجلمع ا
بطالن صالهتم به .ومن هؤالء من أثىن النيب  على قراءته ،وحث على اتباعه فيها ،كابن مسعود  ،حيث قال فيه
النيب ( :من أحب أن يقرأ القرآن غضًّا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)( .)4ولو كانت قراءته املخالفةُ لرس صم

جتوز القراءةُ هبا بعد ذلك ،ملا أمر هبا  مطل اقا؛ ألن هللا تعاىل يعلم أن ذلك سيقع .وكذا كان
مصحف عثمان  ال ُ
يفعل التابعون(.)5
ص
املخالفة للرسم يلزم منه :أن يكون عاملٌ من الصحابة ومن بعدهم ممن كانوا
الدليل الثالث :القول بتحرمي القراءة
ازم ابطلة ،وبطال ُن الالزم دليل
حمرما ،وهذا يلزم منه لو ُ
يقرأون ويصلون مبا خيالف رسم املصاحف العثمانية ،قد ارتكبوا ا
( )1انظر :النشر  ،16/1منجد املقرئني  ،77علم القراءات للدكتور نبيل آل إمساعيل ص.38
( )2انظر :يف علوم القراءات للدكتور السيد رزق الطويل ،ص .52
( )3انظر :شرح خمتصر التحرير لشيخنا حممد العثيمني ،ص .481
( )4رواه اإلمام أمحد  ،)4340( ،172/2وابن ماجه ،املقدمة ،ابب :فضائل أصحاب رسول هللا  ،)138( ،49/1 ،وصححه األلباين يف
صحيح ابن ماجه برقم (.)114
( )5انظر :املغين  ،166/2جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،394/13أصول ابن مفلح  ،314/1التحبري  ،1381/3شرح الكوكب
املنري  ،137/2النشر  ،19/1الشرح املمتع .85/3
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دائما،
على بطالن امللزوم ،ومن تلك اللوازم :أنه يسقط بذلك االحتجاج خبربهم؛ ألنه ال حيتج خبرب من يرتكب احملرم ا
يتلدى بفعل
أيضا صالهتم هبا ،بل حيكم عليهم أهنم مل يصلُّوا قط؛ ألن الواجب ال مل
وهو قراءهتم ابلقراءة املخالفة للرسم ،و ا
نظام اإلسالم(.)1
احملرم ،وإذا سقط االحتجاج خبربهم وهم نقلة الشريعة ،سقط ما نقلوه ،ففسد -على هذا القولُ -

املبحث الرابع

أوال :سبب اخلالف.
ً

سبب اخلالف وبيان القول الراجح

إذا أتملنا كالم العلماء املختلفني يف هذه املسللة ،وتعليالهتم يف اشرتاط ما اشرتطوه يف ثبوت القراءة القرآنية ،وجدًن
كل فر ٍيق اشرتط هنا ما يشرتطه يف اخلرب الذي حيصل به العلم واليقني؛ ألن مسللة ثبوت القرآن مسللة علمية ال
أن َّ
عملية ،لكون املثبت له يعتقد أن هللا تعاىل قال هذا الكالم .فالذين قالوا :إن العلم ال حيصل إال ابخلرب املتواتر ،اشرتطوا
التواتر ،وهم أصحاب القول األول .قال أبو املظفر منصور بن حممد السمعاين (ت 489ه) يف قواطع األدلة (:)33/1
"فكل من عاين الرسول  حصل له العلم ابلسماع ،وهو أنه مسع من الرسول  أن هذا هو القرآن الذي أنزله هللا
تعاىل ،وهو كالمه ووحيه ،ومن مل يعاين الرسول  حصل له العلم ابلنقل املتواتر خل افا عن سلف" .وقال أبو حامد

حممد بن حممد الغزايل (ت 505ه) يف املستصفى (" :)193/1فإن قيل :فلم شرطتم التواتر؟ قلنا :ليحصل العلم به".
وقال سيف الدين علي اآلمدي (ت 631ه) يف اإلحكام (" :)160/1ألن القرآن هو املعجزة الدالة على صدقه 
قطعا ،ومع عدم بلوغه إىل من مل يشاهده خبرب التواتر ،ال يكون حجة قاطعة ابلنسبة إليه ،فال يكون حجة عليه يف
ا
()2
تصديق النيب . )
وأما الذين قالوا :إن العلم حيصل ابخلرب املتواتر وخرب اآلحاد الذي احتفت به القرائن ،فاشرتطوا ذلك ،وهم أصحاب
القول الثاين ،إال أهنم اشرتطوا مع خرب اآلحاد موافقةَ الرسم والعربية ،قال ابن اجلزري (ت 833ه) يف منجد املقرئني
( )1انظر :منجد املقرئني.22-21 ،
( )2اإلحكام لآلمدي  .161-160/1وانظر التحبري .1367/3
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تفرد بشيء حتتمله العربية والرسم واستفاض وتـُلُقي ابلقبول ،قُطع به ،وحصل به العلم،
(ص" :)18والعدل الضابط إذا َّ
وهذا ما قاله األئمة يف احلديث املتلقى ابلقبول أنه يفيد القطع" ،مث نقل ذلك عن مجع من األئمة ،مث قال" :فثبت من
ذلك :أن خرب الواحد العدل الضابط إذا حفته قرائن ،يفيد العلم ،وحنن ما ندعي التواتر يف كل فرد مما انفرد به بعض
جاهل ال يعرف ما التواتر .وإمنا املقروء به عن القراء العشرة على
الرواة ،أو اختص ببعض الطرق ،ال يدعي ذلك إال
ٌ

حاصل هبما".
القطع
قسمني :متواتر ،وصحيح مستفاض متلقى ابلقبول ،و ُ
ٌ
وأما الذين قالوا :إن العلم حيص ـ ــل ابخلرب الص ـ ــحيح ،فاش ـ ــرتطوا لثبوت القراءة ص ـ ــحة الس ـ ــند ،وهم أص ـ ــحاب القول
الثالث ،فيثبت العلم عندهم ابخلرب الص ـ ـ ـ ــحيح ما دام أنه ثبت عن النيب )1(؛ وهلذا قال ش ـ ـ ـ ــيخنا حممد العثيمني (ت
ـحت هذه القراءة عمن قرأ هبا من الص ــحابة ،فإهنا
1421ه) يف الش ــرح املمتع (" :)82/3وأص ـ ُّ
ـح األقوال :أنه إذا ص ـ مل
وتصح القراءة هبا يف الصالة وخارج الصالة؛ ألهنا صحت موصولةا إىل رسول
مرفوعةٌ إىل رسول هللا  .فتكون حجةا،
ُّ
هللا ."
مبين على اخلالف يف مسللة (اخلرب الذي حيصل به العلم) .والراجح هنا مبين على الراجح
فاخلالف يف مسللة حبثناٌّ ،
هناك؛ وهلذا قرنت سبب اخلالف والرتجيح يف مبحث واحد.

اثنيًا :بيان القول الراجح.

الصحيح من أقوال العلماء :أن األحكام العلمية تثبت ابخلرب الصحيح ،فإذا صح اخلرب ثبتت به األحكام العلمية
كما تثبت به األحكام العملية ،قال الشيخ ًنصر الدين األلباين (ت 1420ه) يف كتابه احلديث حجة بنفسه يف
العقائد واألحكام (ص " : )70جيب على املسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول هللا  عند أهل العلم به،
آحادا ،وسواء أكان اآلحاد عنده يفيد القطع واليقني أو
اترا أم ا
سواء أكان يف العقائد أو األحكام ،وسواء أكان متو ا
الظن الغالب على ما سبق بيانه ،فالواجب يف كل ذلك اإلميان به والتسليم له" .وقد دل على ذلك أدلة كثرية من
الكتاب والسنة وعمل الصحابة فمن بعدهم .ليس هذا موضع بسطها ،ولكن نذكر منها على سبيل املثال :قوله تعاىل:
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

( )1انظر :شرح شيخنا حممد العثيمني ملختصر التحرير ص  614وما بعده ،جمموع فتاوى ورسائل شيخنا حممد العثيمني .31/1
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ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ (التوبة )122:والطائفة تقع على الواحد فما فوق ،واألمر ابلتفقه يشمل
دخوال أوليًّا؛ ألهنا أهم من األحكام العملية؛
التفقه يف العقيدة واألحكام؛ إلطالق اآلية ،بل إن العقيدة تدخل يف ذلك ا
دليل على أن قوهلا حجة؛ وإال لكان أمرها ابلنفور عبثاا ،ينزه عنه هللا
وهلذا مسيت ابلفقه األكرب ،وأ َْم ُر الطائفة ابلنفور ٌ

تعاىل .ومنها :قوله تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ (احلجرات ،)6:مفهومها :إن جاءكم
عدل بنبل فخذوا به دون تثبت ،ولو كان نبل العدل ال حيتج به ،وأنه جيب التثبت منه ،لكان وصف اجلائي ابلفسق عبثاا
ينزه عن هللا تعاىل .والنبل يشمل العقيدة واحلكم؛ لعمومه ،لكونه نكرة يف سياق الشرط .وكذلك السنة العملية اليت جرى
عليها النيب  دلت داللة قاطعة على ذلك ،دون تفريق بني العقيدة والعمل ،ومن تلك األحاديث :قوله  ملالك بن
احلويرث ومن معه( :ارجعوا على أهليكم ،فلقيموا فيهم ،وعلموهم ،ومروهم ،وصلوا كما رأيتموين أصلي)( .)1ومنها :أن
رجال يعلمنا السنة واإلسالم) .فلخذ الرسول  بيد أيب
أهل اليمن ملا قدموا على رسول هللا  قالوا له( :ابعث معنا ا
عبيدة  فقال( :هذا أمني هذه األمة)( .)2وكذلك أرسل  مجاعة من الصحابة إىل اليمن كعلي بن أيب طالب وخالد
بن الوليد( ،)3وكذلك أرسل معاذ بن جبل وأاب موسى األشعري  .)4(ومما ال شك فيه أهنم كانوا يعلموهنم العقيدة يف
مجلة ما يعلموهنم ،بل إنه  أمر معا اذا عندما أرسله لليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو التوحيد( .)5ولو مل تكن
احلجة قائمة هبم على من أُرسلوا إليهم مل يبعثهم  أفر اادا؛ ألنه عبث ينزه عنه  .وعلى هذا النهج سار الصحابة .

( )1رواه البخاري ،كتاب األذان ،ابب :من قال ليؤذن يف السفر مؤذن واحد ،)602( ،226/1 ،ومسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة،
ابب :من أحق ابإلمامة.)674( ،244/5 ،
( )2رواه البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب :مناقب أيب عبيد بن اجلراح  ،)3535( ،1369/3 ،ومسلم واللفظ له ،كتاب فضائل
الصحابة ،ابب :فضائل أيب عبيدة بن اجلراح  )2419( ،273/15 ،عن أنس .
( )3رواه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب :بعث علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد  إىل اليمن قبل حجة الوداع،)4092( ،1580/4 ،
ومسلم ،كتاب الزكاة ،ابب :ذكر اخلوارج وصفاهتم.)1064( ،226/7 ،
( )4رواه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب :بعث أيب موسى ومعاذ بن جبل إىل اليمن قبل حجة الوداع ،)4086( ،1578/4 ،ومسلم ،كتاب
اجلهاد والسري ،ابب :يف األمر ابلتيسري وترك التنفري.)1733( ،61/12 ،
( )5رواه البخاري ،كتاب الزكاة ،ابب :وجوب الزكاة ،)1331( ،505/2 ،ومسلم ،كتاب اإلميان ،ابب :الدعاء على الشهادتني وشرائع
اإلسالم.)19( ،272/1 ،
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والشواهد على ذلك كثرية ،منها :رواية بعضهم األحاديث املرفوعة عن بعض ،جازمني هبا ،مثل رواية ابن عباس عن أيب
بن كعب عن النيب  أن موسى صاحب اخلضر هو موسى بين إسرائيل .)1(
دخيل يف اإلسالم ،ال يعرفها
فلسفي
فقول
وأما القول أبن خرب اآلحاد ال يفيد إال الظن ،وال تثبت به عقيدةٌ ،
ٌ
ٌ
السلف الصاحل ،وال األئمة األربعة الذين يقلدهم مجاهري املسلني .قال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي (ت 204ه)
يف الرسالة (ص- )453بعد أن ذكر طائفةا من األحاديث املرفوعة واآلاثر املوقوفة الدالة على أن خرب اآلحاد حيتج به-
قال" :ويف تثبيت خرب الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ،ومل يزل سبيل ص
سلفنا و ص
القرون بعدهم إىل من شاهدًن،
ُ
ٌ
ُ
هذه السبيل ،وكذلك ُحكي لنا عمن ُحكي لنا عنه من أهل العلم ابلبلدان".
وقد ابتدع هذا القول أ هل البدع ،فقالوا العقائد ال تثبت إال ابخلرب املفيد للعلم ،وال يفيد العلم إال املتواتر ،وأما
اآلحاد فال يفيد إال الظن؛ وقالوا بذلك لريدوا به نصوص الكتاب والسنة ،اليت جاءت صرحية يف معارضة ما قرروه من
عقيدة ابطلة ،فقسموا النصوص الشرعية إىل متواتر وآحاد ،فاملتواتر منها -وهو القرآن وبعض السنة -فهو وإن كان
قطعي الثبوت إال أنه غري قطعي الداللة؛ لتطرق االحتماالت إليه ،فسلطوا عليه التلويالت الباطلة ،وصرفوه عن معناه
لشبَ ٍه ذكروها .وأما اآلحاد -وهو أكثر السنة -فمنعوا االستدالل به يف العقيدة من أصله؛
الصحيح إىل معىن ابطل؛ ُ
لكونه ال يفيد إال الظن ،واألصول ال تثبت عندهم إال بدليل قطعي الثبوت والداللة .وهبذا سلمت هلم عقيدهتم الباطل
من معارضة نصوص الشرع .وقد تبعهم على ذلك أكثر أهل األصول ،وتتابعوا يف مؤلفاهتم على اختيار هذا القول .وقد
ض أهل احلديث كليب زكراي النووي (ت 676ه) وغريه( .)2قال ابن القيم
اخندع بكثرهتم وهتافتهم على هذا القول بع ُ

(ت 751ه) يف خمتصر الصواعق املرسلة (ص " : )535فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول هللا  خرقوا
به إمجاع الصحابة املعلوم ابلضرورة ،وإمجاع التابعني ،وإمجاع أئمة اإلسالم ،ووافقوا به املعتزلة واجلهمية والرافضة واخلوارج،
بل هم الذين انتهكوا هذه احلرمة ،وتبعهم بعض األصوليني والفقهاء ،وإال فال يعرف هلم سلف من األئمة قال بذلك،
بل صرح األئمة خبالف قوهلم".
( ) 1رواه البخاري ،كتاب العلم ،ابب :ما يستحب للعامل إذا سئل :أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إىل هللا ،)122( ،56/1 ،ومسلم ،كتاب
الفضائل ،ابب :فضائل اخلضر .)2380( ،197/15 ،
( )2انظر :أخبار اآلحاد للشيخ /عبد هللا بن جربين ،ص .83

3464
جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3486 -3433مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
الضابط الصحيح للقراءة القرآنية – دراسة مقارنة بني كالم األصوليني وغريهم

وهبذا يتبني رجحان القول الثالث ،وهو أن القراءة القرآنية هي :ما صح سندها لفظاا ولو خالفت الرسم؛ لقوة أدلته،
وضعف أدلة القولني اآلخرين.
صلُّون به،
فلما قوة أدلته فظاهرة ،وأظهرها :أن الصحابة  كانوا يقرؤون مبا خيالف رسم املصاحف العثمانية ،ويُ َ
حترمي ذلك،
أيضا ،ويصلي ُ
قبل أن جيمع عثما ُن  املصحف ،وبعد مجعه ا
بعضهم خلف بعض ،وال يرى أح ٌد منهم َ
ص
املخالفة للرسم يلزم منه :أن يكون عاملٌ من الصحابة ومن بعدهم ممن
وال بطال َن صالهتم به .وأن القول بتحرمي القراءة
دليل على قوة هذا القول إال هذا
حمرما ،وهذا يلزم منه لو ُ
اقتدى هبم ،قد ارتكبوا ا
ازم ابطلة سبق بياهنا .ولو مل يوجد ٌ
الدليل لكفى.
وأما ضعف أدلة القولني اآلخرين فيتبني من خالل اجلواب عنها ومناقشتها فيما يلي:
أوال :اجلواب عن أدلة القول األول:
ً

متضمن للتحدي واإلعجاز ،وهو أصل
أما الدليل األول ،وهو قوهلم :إن القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل ،وهو
ٌ
اترا.
الدين ...إخل ،وهذه دواعي قد توافرت على حفظه ونقله ا
نقال متو ا

نقال يوجب العلم ،ولكن ملا كان النقل
فاجلواب عنه :أننا نسلم أن هذه دواعي قد توافرت على حفظه ونقله ا
املوجب للع لم عندهم هو التواتر فقط قيدوا النقل به ،فهو دليل مبين يف احلقيقة على أصلهم( :إن العلم ال يثبت إال
ص
ضعيف .وكذلك ما بنوه على هذا الدليل ،وهو
الضعيف فهو
ابلتواتر) .وهو أصل ضعيف كما تقدم ،وما بُين على
ٌ
أيضا على أصلهم السابق،
مبين ا
قوهلم( :كل قراءة مل تتواتر يقطع أبهنا ليست بقرآن) .هو قول لبعض أهل الكالم ،وهو ٌّ
وهذا مردود من وجهني:
الوجه األول :أن هذا القول خالف ما عليه مجهور العلماء ،القائلني بعدم وجوب القطع بذلك؛ ألن عدم ثبوت

قرآنية القراءة ال يوجب القطع بعدم قرآنيتها(.)1

( )1انظر :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية.398/13 ،
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الوجه الثاين :أنه يلزم منه تناقض القطعيات ،وهذا ابطل ،وبطالن الالزم دليل على بطالن امللزوم؛ ألن القراءة قد

تتواتر عند قوم دون قوم ،وهذا ما صرح به بعض القائلني هبذا القول -أعين :القول األول ،)1(-ويف هذه احلال إذا قلنا
هبذا القول يلزم :أن القراء َة اليت قطع هبا هؤالء أهنا قرآن؛ لكوهنا تواترت عندهم ،قد قطع هبا غريهم أهنا ليست بقرآن؛
لكوهنا مل تتواتر عندهم ،والقطعيات ال تتناقض.
قرآًن صدقاا ملا اتفق
وأما تعليلهم لقوهلم( :القراءة اليت ال يقطع أبهنا قرآن ،يقطع أبهنا ليست بقرآن) أبهنا لو كانت ا
أهل التواتر على كتماهنا؛ ألنه ال جيوز اتفاقهم على كتمان صدق كما ال جيوز اتفاقهم على نقل كذب ،فليس ٍ
بتعليل
اترا ،منه ما جيوز اتفاقهم على كتمانه ،ومنه ما ال جيوز.
ٍ
صحيح على إطالقه ،بل الصدق الذي جيب عليهم نقله متو ا

اترا؛ حلصول املقصود مبا نقلوه ،وإال
فيجوز اتفاقهم على كتمانه إذا كان معه ٌ
آخر يقوم مقامه قد قاموا بنقله متو ا
صدق ُ
جدال أن أهل التواتر من الصحابة  اتفقوا على كتمان القراءات املخالفة للمصحف العثماين،
فال جيوز .ولو سلمنا ا
كل واحدةٍ منها تقوم مقام
لكان ذلك من الكتمان اجلائز؛ ألن القراءات السبع اليت أُنزل عليها القرآ ُن ،كلُّها ٌ
صدق ،و ُّ
نقل بقيتها.
األُخرى؛ وهلذا اكتفى عثمان  ومن معه جبمع القرآن على بعضها .فإذا قاموا بنقل بعضها؛ مل يلزمهم ُ
أيضا على أصلهم الذي سبق ذكره ،وهو( :إن العلم ال يثبت إال
وأما الدليل الثاين والثالث والرابع ،فهي مبنيةٌ ا

ابلتواتر) .ووجه بنائها على هذا األصل :أن القرآن إذا كان ال يثبت إال ابلتواتر ،فإذا تكفل هللا تعاىل حبفظه ،فحفظه
ال يتحقق إال ابلتواتر .وإذا أُمر الرسول  بتبليغه ،فتبليغه ال يتحقق إال ابلتواتر ،وإذا أراد الصحابة  أن يبلغوه ملن
بعدهم على وجه تقوم به احلجة ،فال يتحقق ذلك إال إذا نقلوه ابلتواتر .واجلواب عن ذلك من وجهني:
الوجه األول :أن األصل الذي بنوا عليه أدلتهم هذه ،ضعيف -كما سبق .-وعليه فحفظ هللا تعاىل له ،وتبليغ

الرسول  له ،ونقل الصحابة  له إىل من بعدهم على وجه تقوم به احلجة ،كل ذلك يتحقق ابلتواتر أو ابلسند
الصحيح؛ ألن العلم يثبت أبحدمها على الراجح.
اتر من القراءات كافياا يف حصول
الوجه الثاين :لو سلمنا ا
اتر ما تو َ
جدال أن ذلك ال يتحقق إال ابلتواتر ،لكان تو ُ

ونقل الصحابة  له إىل
املطلوب ،كالقراءات السبع ،وبذلك يتحقق حف ُ
ظ هللا تعاىل للقرآنُ ،
وتبليغ الرسول  لهُ ،

( )1انظر :اإلتقان  ،236/1شرح طيبة النشر  ،76/1غيث النفع .14
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كل قراءةٍ منها ،تُغين عن غريها من القراءات ،ويكون ما ورد من قراءات عن
من بعدهم على وجه تقوم به احلجة؛ ألن َّ
فضال وزايد اة.
طريق اآلحاد ،ا
وأما الدليل اخلامس -وهو أن اإلمجاع منعقد على أن القرآن يشرتط يف ثبوته التواتر -فغريُ مسل ٍم؛ ألن اخلالف
اقع يف القراءة اليت مل تتواتر لفظاا مع موافقتها للرسم ،وكذلك يف القراءة اليت مل تتواتر لفظاا مع خمالفتها للرسم ،وقد قال
و ٌ
مجع من أهل العلم ،كما هو موضح يف هذا البحث .مث إن استدالل النووي (ت 676ه) على هذا
بصحة كل قراءة ٌ
القول ابإلمجاع الذي حكاه عن ابن عبد الرب (ت 463ه) ،غري صحيح؛ ألن النووي يرى عدم جواز القراءة ابلشاذة،
والشاذة عنده هي اليت مل تتواتر لفظاا ومل توافق الرسم ،فهو يشرتط لصحة القراءة التواتر اللفظي وموافقة الرسم( .)1وابن
عبد الرب إمنا نقل اإلمجاع على عدم جواز القراءة اخلارجة عن مصحف عثمان  .حيث قال" :أمجع العلماء أن ما
يف مصحف عثمان بن عفان  ... هو القرآن احملفوظ الذي ال جيوز ألحد أن يتجاوزه ،وال حتل الصالة ملسلم إال
مبا فيه ،وأن كل ما روي من القراءات يف اآلاثر عن النيب  أو عن أيب أو عمر بن اخلطاب أو عائشة أو ابن مسعود
أو ابن عباس أو غريهم من الصحابة  مما خيالف مصحف عثمان  املذكور ال يقطع بشيء من ذلك على هللا

دالل
 )2("فهو يريد القراءة املخالفة للمصحف العثماين ،وأما الطريق اليت ثبت هبا اللفظ فلم يتعرض هلا .فهو است ٌ
ابألخص على األعم ،وهذا غري مقبول يف االستدالل .فإمجاع ابن عبد الرب دليل ملن اشرتط موافقة الرسم ،فيكون
أصحاب القول الثاين أسعد هبذا اإلمجاع من النووي.
وأما الدليل السادس :وهو قوهلم أن القول بعدم اشرتاط التواتر يؤدي إىل مفاسد ،منها :القراءة بقراءات ال يصح

سندا مل يقل جبوازها أح ٌد
سندها ،فليس بصحيح؛ ألن القائلني هبذا القول يشرتطون صحة السند ،والقراءة مبا ال تصح ا
كذب ،وأما من قرأ قراءات بال سند واحتج على جواز ذلك بكون التواتر ليس
ممن يعتد بقوله من العلماء؛ ألن ذلك ٌ
شرطاا ،فشبهةٌ ملص
أخبارا بال سند صحيح ًّأاي كان نوع تلك األخبار ،ال مينع ذلك
يسوغُ هبا كذبه .وكون الكذابني يروون ا

من القول ابالكتفاء بصحة السند يف ثبوت تلك األخبار وعدم اشرتاط التواتر فيها ،وإن علملل الكذابون فعلهم هذا
بعدم اشرتاط التواتر ،كما هو احلال يف األحاديث النبوية.
( )1انظر :اجملموع  ،358/3التبيان يف آداب محلة القرآن ص .94
أيضا يف االستذكار .47/8
أيضا يف موضع آخر من التمهيد  ،292/8كما قاله ا
( )2التمهيد البن عبد الرب  .278/4وقال حنوه ا
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اثنيًا :اجلواب عن أدلة القول الثاين ،وهم القائلون ابلشروط الثالثة ،فلما اجلواب عن دليل اشرتاط موافقة الرسم

العثماين -وهو إمجاع الصحابة  على املصاحف العثمانية -فمن وجهني:

الوجه األول :أننا وإن سلمنا أن اإلمجاع على املصاحف العثمانية قد انعقد؛ ألن الصحابة الذين خالفوا يف ذلك
مل ينك روا قرآنية تلك املصاحف ،إال أننا ال نسلم أهنم أمجعوا على عدم قرآنية ما سوى تلك املصاحف ،ألنه وجد من
قرأ مبا خيالفها من الصحابة وممن بعدهم ،ومنهم :ابن مسعود  .فإنه ملا كتب عثمان املصاحف ،وأمر إبتالف ما
الناس عليه ،وأمروه برتك
خالفها ،كان
ُ
مصحف ابن مسعود خيال ُفها ،وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه ،فلنكر ُ
مصحفه ،ومبوافقة مصحف اجلمهور ،وطلبوا مصحفه ليحرقوه كما فعلوا بغريه ،فامتنع ،وقال ابن مسعود ألصحابه:
"من استطاع منكم أن يـَغُ َّل مصحفه فليَـغُلُّه" -أي :من استطاع أن يكتمه فليكتمه -مث تال قوله تعاىل :ﭽﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ (آل عمران )161:يعين :فإذا غللتموها جئتم هبا يوم القيامة ،وكفى لكم بذلك شرفاا.
بضعا وسبعني سورة ،أفلترك
مث قال على سبيل اإلنكار" :على قراءة من أتمروين أن أقرأ؟ فلقد قرأت على رسول هللا  ا
ما قرأت على رسول هللا  لقراءة زيد بن اثبت؟"(.)1
أيضا :أبو الدرداء  ،حيث سلل علقمة بن وقاص الليثي (ت بعد 80ه) عن قراءة ابن مسعود لسورة
ومنهم ا
الليل .فقال علقمة" :والذكر واألنثى" .فقال أبو الدرداء" :أشهد أين مسعت النيب  يقرأ هكذا ،وهؤالء يريدون أن أقرأ

ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ (الليل )3:وهللا ال أاتبعهم"( .)2واملشار إليه بقوله( :هؤالء) :هم أهل الشام الذين أيمرون
الناس مبوافقة مصحف عثمان ؛ بدليل قوله" :يريدون أن أقرأ ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ" .وكثريٌ من التابعني ومن
َ

بعدهم ،استمروا على القراءات املخالفة لرسم مصحف عثمان  ،قال إبراهيم بن يزيد النخعي (ت 96ه)" :كنا
( )1رواه أمحد  ،)3929( ،88/2والرتمذي ،أبواب تفسري القرآن ،من سورة التوبة ،)5102( ،521/8 ،والنسائي ،كتاب الزينة من السنن،
ابب :الذؤابة ،)5087( ،510/8 ،وصححه الرتمذي انظر :جامع الرتمذي  ،522/8وأصله يف الصحيحني ،رواه البخاري ،كتاب فضائل
القرآن ،ابب :القراء من أصحاب النيب  ،)4714( ،1912/4 ،ومسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب :من فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه
رضي هللا عنهما .)2462( ،23/16 ،وانظر :شرح النووي على مسلم  ،23/16فتح الباري .664/8
( )2رواه البخاري ،كتاب التفسري ،ابب( :وما خلق الذكر واألنثى) ،)4660( ،1889/4 ،ومسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب :ما
يتعلق ابلقراءات.)824( ،157/6 ،
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نـُ َعلَّ ُم وحنن صبيان قراءة عبد هللا بن مسعود"( .)1وروي عن سعيد بن جبري األسدي (ت 95ه) أنه كان يصلي يف شهر
رمضان ،فيقرأ ابلناس ليل اة قراءة عثمان ،وليل اة قراءة ابن مسعود( .)2وقال سليمان األعمش (ت 149ه)" :أدركت أهل
الكوفة وما قراءة ز ٍ
يد فيهم إال كقراءة عبد هللا فيكم اليوم ،ما يقرأ هبا إال الرجل والرجالن"( .)3وكان األعمش جيود حرف
وختما من مصحف عثمان  .)4(وكل هؤالء التابعني الثالثة
ختما على حرف ابن مسعود  ا
ابن مسعود ،وكان يقرأ ا
ولدوا بعد موت ابن مسعود  .بل قرأ الشيخ أبو احلسن ابن َشنَـبُوذ (ت 328ه) مبا خيالف رسم املصحف العثماين،
وذلك يف أوائل القرن الرابع اهلجري ،وهو شيخ املقرئني ابلعراق .وذكر مشس الدين الذهيب (ت 748ه) أن أاب عمرو
الكبار يف مصنفاهتم؛ وثوقاا بنقله وإتقانه وعدالته .ولكنَّه
الداين (ت 444ه) اعتمد على ابن شنبوذ يف تيسريه ،وكذلك ُ
ص
وعزروه ،مع أن االختالف
رسم اإلمام ،فنقموا عليه لذلك ،وابلغواَّ ،
كان له ر ٌ
أي يف القراءة اليت صح سندها وخالفت َ

يف ذلك قدمي معروف بني العلماء ،وهو قول ملالك ،ورواية عن أمحد( .)5وقال عنه ابن اجلزري (ت 833ه)" :شيخ
اإلقراء ابلعراق ،أستاذ كبري ،أحد من جال يف البالد يف طلب القراءات مع الثقة واخلري والصالح والعلم"( .)6وقد أُنكر
أمرهُ إىل الوزير العباسي حممد بن علي الشريازي املشهور
على ابن َشنَـبُوذ (ت 328ه) قراءته مبا خيالف املصحفُ ،
ورفع ُ
جملس حبضرة الوزير وأيب بكر أمحد بن موسى البغدادي املعروف بـ(ابن جماهد)
بـ(ابن مقلة) (ت 328ه) ،وعُقد له ٌ
(ت 324ه) ومجاعة من العلماء سنة (323ه) ،ونوظر ،فلغلظ ابن شنبوذ على الوزير وابن جماهد يف اخلطاب،
ونسبهما إىل قلة املعرفة ،وأهنما مل يسافرا يف طلب العلم كما سافر ،فلمر الوزير بضربه ،وهو يدعو على الوزير أبن يقطع

( ) 1انظر :املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني للقاضي أيب يعلى.122/1 ،
( )2روى ذلك عنه عبد الرزاق يف املصنف ،كتاب الصيام ،ابب قيام رمضان ،رقم ( .)7749وانظر :املسائل الفقهية من كتاب الروايتني
والوجهني للقاضي أيب يعلى  ،122/1معرفة القراء الكبار  ،168/1غاية النهاية .277/1
( )3رواه ابن جماهد بسنده يف كتابه (السبعة) ،ص .43
( )4انظر :املبسوط  ،81/3كشف األسرار  ،429/2البحر احمليط .385/1
( )5انظر :معرفة القراء الكبار  ،546/2سري أعالم النبالء .264/15
( )6غاية النهاية يف طبقات القراء .49/2
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كرها عما كان يقرأ هبا ،وقد استجيب دعاؤه على الوزير ،فعزل بعد هذه احلادثة بسنة
هللا يده ،ويشتت مشله ،مث َّتوبوه ا
واحدة ،وجرى عليه من اإلهانة والضرب والتعليق واملصادرة أمر عظيم ،مث آل أمره إىل قطع يده ولسانه(.)1
ص
مانع من انعقاد اإلمجاع .وهبذا
فاستمر ُار هؤالء على قراءاهتم املخالفة للرسم بعد أمرهم مبتابعة املصحف العثماينٌ ،
ٍ
يتبني لنا خطلُ ص
مسعود رضي هللا عنهما املخالفةَ ملصحف عثما َن  ،مما نُسخ
قول من قال :إن قراء َة أيب الدرداء واب صن

ابإلمجاع على مصحف عثمان ،وأن النسخ مل يبلغهما()2؛ إذ لو حتقق وقوع النسخ ،ملا امتنع ابن مسعود  من
إعطائهم مصحفه املخالف ملصحف عثمان  ليحرقوه؛ ألن املنسوخ ال جتوز قراءته على أنه قرآن ،وملا وافق أبو
ٍ
مسعود يف قراءته املخالفة لرسم املصحف اإلمام ،وملا قرأ هبا طائفةٌ من علماء التابعني ومن بعدهم.
الدرداء ابن
ومل يثبت أن ابن مسعود  اكتفى بقراءته املوافقة للمصحف العثماين ،وأنه رجع عن مصحفه األول .وقد عقد
أبو بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث السجستاين املعروف بـ(ابن أيب داود) (ت 316ه) يف كتابه (املصاحف
أثرا مل يدل على ذلك؛
 )193/1ا
اباب وترمجه بـ(رضاء عبد هللا بن مسعود جبمع عثمان  املصاحف) .ولكنه ذكر حتته ا
وهلذا قال أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي املعروف بـ(ابن كثري) (ت 774ه) تعلي اقا على ذلك األثر يف كتابه فضائل
القرآن (ص " :)83وهذا الذي استدل به أبو بكر -رمحه هللا -على رجوع ابن مسعود  فيه نظر ،من جهة أنه ال
يظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه ،وهللا أعلم" .وقال ابن حجر العسقالين (ت 852ه) يف فتح الباري
(" :)665/8مل يورد ما يصرح مبطابقة ما ترجم به".
وما ذكره بعض العلماء من أنه قد ورد أن ابن مسعود رضي واتبع عثمان( ،)3فهذا مل يثبت ،ولو ثبت مل يكن فيه
دليل على أن قراءة ابن مسعود املخالف َة ملصحف عثمان قد نسخت؛ ألن له قراءتني ،إحدامها املخالفةُ ملصحف
ٌ
()4
العثماين ،وهي اليت يف مصحفه الذي امتنع أن يعطيه إايهم ،واألخرى املوافقة له ،وهي اليت رواها عنه قراء الكوفة .
وال يلزم من تركه لقراءته األوىل والتزامه بقراءته الثانية ،أن الثانية نسخت؛ ألنه إمنا فعل ذلك درءاا لشر اخلالف .وإذا
( )1انظر :معرفة القراء الكبار  ،549/2غاية النهاية يف طبقات القراء .52/2
( )2انظر :املعلم بفوائد مسلم  ،464/1شرح النووي على مسلم  ،157/6التقرير والتحبري .276/2
( )3انظر :سري أعالم النبالء.488/1 ،
( )4انظر :التقرير والتحبري.276/2 ،
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كان ابن مسعود قد وافق عثمان فيما هو دون ذلك عندما أمت الصالة خلفه مبىن؛ خشية اخلالف ،وقال" :اخلالف
شر"( ،)1فما ابلك يف االختالف يف القرآن؟!.
شق على ابن مسعود أن عثمان قدَّم عليه يف كتابة املصحف من يصلح أن يكون ولده .ولكن عثمان إمنا
نعم ،قد َّ
عدل عنه لغيبته عنه ابلكوفة ،وألن زيد بن اثبت كان يكتب الوحي للرسول  .فهو إمام يف الرسم ،وابن مسعود إمام
ابن مسعود على
يدا هو الذي ندبه أبو بكر الصديق  لكتابة املصحف ومجع القرآن ،مل
يف األداء ،مث إن ز ا
فهال عتب ُ
أيب بكر ؟!(.)2
ص
املخالفة للرسم بعد أمرهم مبتابعة املصحف
جدال أبن الصحابة الذين استمروا على قراءاهتم
الوجه الثاين :لو سلمنا ا

إمجاعهم على مصحف عثمان  نَ َس َخ بقي َة احلروف السبعة؛
العثماين ،أهنم رجعوا إىل متابعة اجلماعة ،مل نسلم أبن َ
اجلمع
اجلمع .وهنا مل حيصل
ألنه ال يصار إىل النسخ إال إذا وقع
أصال ا
تعارض ا
ٌ
ُ
طلب ُ
التعارض وتعذر ُ
فضال عن أن يُ َ
أوال مث النسخ اثنيا؛ وذلك أن النيب  أذن أن يقرأَ املرء مبا شاء من القراءات السبع ،والشارع إذا أ صَذ َن يف ٍ
شيء فهو
ا
ُ
ُ ا
َ
ُ
مشروع :من ٍ
ٍ
مشروع :من و ٍ
حمرم أو مكروهٍ ،وإال
مستحب ،أو غ صري
اجب أو
حصول أم ٍر
يرتتب عليه
ٍ
ٍ
إذ ٌن مشرو ٌ
ُ
ط أبال َ

املباح بقوهلم هو( :ما
حكم امللذون فيه حكم ما ترتب عليه؛ ألن الوسائل هلا أحكام املقاصد؛ وهلذا َّ
عرف العلماءُ َ
صار ُ
أمر لكونه وسيلةا مللموٍر به ،أو تعلق به
أمر وال ٌّ
هني لذاته) ،وأرادوا أن ُخيرجوا بقوهلم (لذاته) :لو تعلق به ٌ
ال يتعلق به ٌ
ٍ
باحا يف
ٌّ
منهي ،وال ُخيْ صر ُجهُ ذلك عن كونه ُم ا
ملنهي عنه ،فإن له َ
حكم ما كان وسيلةا له من ملمور أو ٍمل
هني لكونه وسيلةا ٍمل
ص
ملذوًن فيها من قبل،
األصل( .)3فلما وقع
ُ
االختالف والتنازعُ يف عهد عثما َن  بسبب اختالف القراءات اليت كان ا
حمرما؛ ملا ترتب عليه من االختالف ،فجمع  القرآن على رسم واحد ،وترك ما سواه؛ مبوافقة
صار هذا امللذون فيه ا
نسخا ،بل هو من ابب منع امللذون فيه املفضي إىل حمرم؛ ألن امللذو َن فيه -كما
أكثر الصحابة والتابعني .وهذا ليس ا
حمرما ،فإذا زال ذلك احملرم فيما بعد ،رجع
حمرم ،فإن ترتب عليه ٌ
تقدمُ -شرع ابتداءا بشرط أال يرتتب عليه ٌ
حمرم صار ا

مخرا ،فإذا اتب املشرتي من شرب اخلمر ،رجع البيع إىل
ا
ملذوًن فيه على األصل .كتحرمي بيع العنب على من يتخذه ا
( )1رواه أبو داود ،كتاب املناسك ،ابب :الصالة مبىن ،)1958( ،306/5 ،وصححه األلباين يف صحيح أيب داود.)1960( ،550/1 ،
( )2انظر :سري أعالم النبالء.488/1 ،
( )3انظر :األصول من علم األصول لشيخنا حممد العثيمني ،ص .15
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دف أهل ٍ
ص
أبيات من ص
النيب
أهل البادية إىل املدينة حضرَة األضحى؛ ليواسيهم ُّ
حكمه األصلي ،وهو اإلابحة؛ وهلذا ملا َّ ُ
 ،قال ( :ادخروا ثال ااث ،مث تصدقوا مبا بقي) فلما كان بعد ذلك قالوا :اي رسول هللا ،إن الناس يتخذون األسقيةَ
من ضحاايهم ،وجيملون منها الودك .فقال ( :وما ذاك؟) .قالوا :هنيت أن تؤكل حلوم الضحااي بعد ثالث .فقال
( :إمنا هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت ،فكلوا و َّادخروا وتصدقوا)( .)1فاالدخار بعد ٍ
ملذوًن فيه قبل جميء
ثالث كان ا
ُ
الدافة ،فلما جاءت هنى عنه  من أجل أن تنتفع تلك الدافة بلحوم الضحااي ،فلما زالت تلك العلة يف العام الذي
()2
الناس من بقية احلروف السبعة،
بعده رجع احلكم كما كان؛ ألن احلكم يدور مع علته ا
وجودا ا
وعدما  .فَمْن ُع عثمان َ 
هو من ابب منع ويل األمر من الشيء امللذون فيه الذي يرتتب عليه مفسدة ،فهو من ابب السياسة الشرعية ،وال يـُ َع ُّد
نسخا لإلذن كما بينا.
ذلك ا

أحكام مسعها
وأما محلهم القراءات املخالفة للمصحف العثماين واليت جاءت أبحرف زائدة عما فيه ،على أهنا
ٌ
الصحايب من النيب  ،أو استنبطها ابجتهاده مث كتبها يف مصحفه؛ العتقاده جواز كتابة ذلك فيه ،ففيه نظر ملبني من
أيضا:
وجهني ا
خالف األصل فعليه الدليل()3؛
الوجه األول :أن األصل فيما كتبه الصحايب يف املصحف أنه من القرآن ،ومن َّادعى
َ

وهلذا قال احملدثون :إن األصل يف اللفظ املدرج يف احلديث أنه من كالم النيب  ،ومن ادعى خالف ذلك فعليه الدليل،
أحد الرواة
الطرق اليت يُعرف هبا املدرج ،أبن تستحيل إضافته إىل النيب  ،أو أبن يصر َح به
وهلذا ذكروا َ
ُّ
الصحايب أو ُ

أحد األئمة املطلعني( .)4فإن مل يثبت اإلدراج إبحدى هذه الطرق فهو على األصل ،وأنه من كالمه  ،قال ابن
أو ُ
حجر العسقالين (ت 852ه) يف فتح الباري (" :)510/4األصل أن كل ما ذكر يف احلديث فهو منه ،حىت يثبت
اإلدراج بدليل" .وأما ما استدلوا به على أن تلك الزايدة ليست من القرآن بكوهنا خمالف اة للمصحف العثماين اجملمع
عليه ،فقد بيَّنا أن اإلمجاع غري مسلَّم.
( ) 1رواه البخاري ،كتاب األضاحي ،ابب :ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها ،)5249( ،2115/5 ،ومسلم ،كتاب األضاحي،
ابب :بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي  ،)1971( ،189/13 ،...واللفظ له.
( )2انظر :شرح النووي لصحيح مسلم.187/13 ،
( )3انظر :أصول ابن مفلح.315/1 ،
( )4انظر :النكت على كتاب ابن الصالح  ،812/2تدريب الراوي ص  ،268الباعث احلثيث .224/1
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الوجه الثاين :أن عدالة الصحابة  ،وأمانتهم ،وحرصهم الشديد على حفظ القرآن الكرمي ،ونقله إىل األمة كما

أنزله هللا تعاىل على نبيه  ،ومبالغتهم يف جتريده -عند كتابته -عما سواه؛ لئال خيتلط به غريه ،حتيل أن يكتبوا يف أثنائه
كلمات ليست منه؛ ألن ذلك يوهم أبنه منه .وقد ورد عن ابن مسعود  نفسه أنه كان يكره كتابة التفسري يف القرآن،
وكان أيمر بتجريد القرآن بقوله" :جردوا القرآن ،ال تلبسوا به ما ليس منه"( .)1قال موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن
رد قول من محل تلك الزايدة على أهنا مذهب للصحايب:
قدامة املقدسي (ت 620ه) يف روضة الناظر ( )181/1يف مل
ظن مثل هذا ابلصحابة  ، فإن هذا افرتاء على هللا تعاىل وكذب عظيم؛ إذا هو جعل رأيه ومذهبه الذي
"ال جيوز ُّ
قرآًن ،والصحابة  ال جيوز نسبة الكذب إليهم يف حديث النيب  وال يف
ليس هو عن هللا تعاىل وال عن رسوله  ا
قرآًن؟ هذا ابطل يقيناا".
غريه ،فكيف يكذبون يف جعل مذاهبهم ا
جدال أن بعض الصحابة فعل ذلك ،فال أقل من أن يبني ذلك؛ لئال يلتبس غريُ القرآن ابلقرآن .فلما مل
ولو فرضنا ا
دل ذلك على أهنا منه ،وأهنا زايدةٌ من ٍ
يرد دليل على أن تلك الزايدة ليست من القرآنَّ ،
ثقة فتقبل.
ٌ
وهبذا يتبني لنا رجحان القول الثالث ،وأن القراءة إذا صح سندها إىل النيب  حكم بقرآنيتها وثبت هلا كل ما يثبت

للقرآن من أحكام.
ويف ختام حبثنا هذا نسلل هللا تعاىل أن ينفعنا مبا علمنا ،وأن جيعله حجة لنا ال علينا ،وآخر دعواًن أن احلمد هلل رب
العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

( )1رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ،ابب :كتابة العواشر يف املصاحف ،)421( ،514/2 ،وأبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل
القرآن  ،)895( ،230/2وقال اهليثمي يف جممع الزوائد " :328/7رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح ،غري أيب الزعراء ،وقد وثقه ابن حبان،
وقال البخاري وغريه( :ال يتابع يف حديثه)" .وانظر :التقرير والتحرير  ،277/2النشر .32/1
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اخلامتة
وتشتمل على أبرز النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث:

قرآًن يُقرأ به ،كما يشمل قبوهلا حج اة حيتج هبا ،وهي إذا قُبلت على أهنا
 -1قبول القراءة عند العلماء يشمل قبوهلا ا

كل ما ثبت للقرآن من أحكام ،وأما إذا قبلت على أهنا حجةٌ ،فال يلزم قبوهلا على أهنا قرآن؛ ألنه ليس
قرآ ٌن ،ثبت هلا ُّ
قرآًن.
كل ما ثبت أنه حجة يكون ا
 -2أن خالفهم هنا يف قبوهلا قراء اة قرآنيةا .وحترير حمل النزاع يف هذا اخلالف يتلخص فيما يلي:
أ -اتفقوا على عدم قبول قرآنية القراءة اليت مل يصح سندها ،وكذا اليت ال سند هلا.
ب -اتفقوا على قبول قرآنية القراءة املتواترة لفظاا مع موافقتها للرسم ،كالقراءات السبع.
ج -اختلفوا يف قرآنية القراءة اليت صح سندها لفظاا ووافقت الرسم ،واليت صح سندها لفظاا وخالفت الرسم.
 -3اختلفوا يف شروط ثبوت القراءة القرآنية على أقوال ثالثة :منهم من اشرتط لثبوهتا التواتر اللفظي وموافقة الرسم،
ومنهم من اشرتط صحة سند اللفظ وموافقة الرسم واللغة ،ومنهم من اكتفى بصحة السند اللفظي.
ص
رد قول من اشرتط لقبول القراءة الشروط الثالثة( :صحة السند وموافقة الرسم والعربية)،
 -4ابلغ بعض املعاصرين يف مل
مجع من أهل العلم احملققني ،بل
أكثر القراء والفقهاء واختاره ٌ
ووصفه ابلشذوذ وخمالفة اإلمجاعُ .
ورَّد أبن القائلني به هم ُ
صرحوا أبنه قول السلف.
 -5أن املراد مبوافقة الرسم عند من اشرتطه هو :أن تكون القراءة موافقةا يف رمسها لرسم أحد املصاحف العثمانية.
متاما ،بقطع النظر عن النقط والتشكيل؛ أو موافقة حمتملة
سواء موافقة صرحيةُ أبن تكون موافقةا يف رمسها للرسم العثماين ا
ٍ
مطابقة يف رمسها للرسم العثماين مت ااما ،إما بزايدة
غري
أبن تكون موافقةا يف رسم حروفها للرسم العثماين
ا
احتماال؛ لكوهنا َ
ٍ
حرف ،أو نقصاهنا ،أو إبداله بغريه.
 -6أن املراد بصحة السند عند من اشرتطه هو :أن تنقل القراءة إلينا بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند
إىل منتهاه.
 -7أن املراد مبوافقة اللغة العربية عند من اشرتطه هو :أن تكون القراءة موافقةا للعربية ،ولو بوجه من وجوه النحو،
جممعا عليه أم خمتل افا فيه اختالفاا ال يضر مثله ،وأما إذا كانت ال وجه هلا يف
سواء كان أفصح أم
فصيحا ،وسواء كان ا
ا
العربية فال تقبل ،ولو كان الناقل هلا ثقةا ،وحيمل ذلك على السهو والغلط.
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 -8أن سبب اخلالف يف هذه املسللة -عند التلمل -مبين على اخلالف يف اخلرب الذي يفيد العلم؛ ألن مسللة
ثبوت القرآن مسللة علمية ال عملية ،لكون املثبت له يعتقد أن هللا تعاىل قال هذا الكالم.
 -9أن الراجح هو :أن اخلرب الذي يفيد العلم هو الصحيح وإن مل يتواتر .وعليه فالراجح يف هذه املسللة هو قول
من اشرتط صحة السند اللفظي للقراءة فقط.
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Abstract
1.
2.

3.

4.

5.

The acceptance of reading involves accepting it as Quran to read from and accepting it as an argument and their
dispute in accepting it as Quran.
Quranic readings transmitted orally through readers and drawn through writing. It wasn’t transmitted orally only
through the ten readings –the seven unanimously and the three complementary— and the rest doesn’t arrive
frequently and unanimously. In addition, it arrives drawn frequently through Uthmaani Quran written by Caliph
Othman and sent to all corners. That is why many scientists were required to be written in according to one of
Uthmaani Quran either explicit consent, or potential.
To edit the disputed here are summarized as follows:
a. They agreed not to accept the Quranic reading that has not valid chain of transmitters, as well as
unfounded.
b. They agreed to accept the Quranic transmission reading and according to Uthmaani script, like the seven
readings.
c. They disagreed on Quranic reading with valid chain of transmitters and approved to Uthmaani script, as
well as Quranic reading with valid chain of transmitters and violating Uthmaani script. However,
Quranic reading violating Uthmaani script doesn’t appear because only the ten readings transmitted
orally and all of them approved with Uthmaani script. Thus, all readings that are transmitted orally will
be in accordance with Uthmaani script.
They disagreed on three things: some of them conditioned that it has to be transmitted orally and approved with
Uthmaani script, others conditioned the validity of chain of transmitters and Uthmaani script and Arabic language
at least in one syntactic point whether disclosed or eloquent, agreed on or disputed with no effect, while others
conditioned the validity of oral transmission even if it violated Uthmaani script.
The cause of the dispute here is based on the dispute in the news in the effect of science: Is it Mutawater or Aahad
Sahih? The more correct view is the Sahih even if it’s not transmitted. So the more correct view is that conditioned
the validity of oral transmission even if it violated Uthmaani script.
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قائمة املراجع

 -1اإلابنة عن معاين القراءات ،ملكي بن أيب طالب القيسي (ت437ه) ،ت/مجال الدين شرف ،دار الصحابة
للرتاث بطنطا ،مصر ،ط1428 ،1ه.
 -2إبراز املعاين من حرز األماين ،أليب شامة عبد الرمحن بن إمساعيل الدمشقي (ت665ه) ،ت/إبراهيم عطوه
عوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -3إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر ،ألمحد بن عبد الغين الدمياطي (ت1117ه) ،تعليق/علي
الضباع ،دار الندوة ،بريوت.
 -4اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين السيوطي ،ت /أمحد علي ،دار احلديث ،القاهرة1427 ،ه.
 -5اإلحكام يف أصول األحكام ،أليب حممد األندلسي (ابن حزم) (ت456ه) ،ت/أمحد شاكر ،وال توجد
معلومات عن الطباعة.
 -6اإلحكام يف أصول األحكام ،لسيف الدين اآلمدي (ت631ه) ،تعليق/عبد الرزاق عفيفي ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،ط1402 ،2ه.
 -7أخبار اآلحاد ،للشيخ عبد هللا بن جربين (ت1430ه) ،دار طيبة ،الرايض ،ط1408 ،1ه.
 -8االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت728ه) ،اختارها /عالء الدين البعلي ،ت /حممد
حامد الفقي ،مكتبة السنة احملمدية1369 ،ه.
 -9إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حملمد بن علي الشوكاين (ت1250ه) ،ت/د .شعبان حممد
إمساعيل ،دار الكتيب ،مصر ،ط1413 ،1ه.
 -10إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ احملدث :حممد ًنصر الدين األلباين (ت1420ه)،
إبشراف :حممد زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،ط1405 ،2ه.
 -11االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،أليب عمر يوسف بن عبد هللا (ابن عبد الرب) (ت463ه) ،ت/د.
عبد املعطي قلعجي ،دار قتيبة ،بريوت ،ودار الوعي ،حلب والقاهرة ،ط1414 ،1ه.
 -12أصول ابن مفلح ،لشمس الدين حممد بن مفلح املقدسي (ت763ه) ،ت/د .فهد السدحان ،مكتبة العبيكان،
الرايض ،ط1420 ،1ه.
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 -13أصول البزدوي وهو مطبوع مع شرحه كشف األسرار لعالء الدين البخاري (ت730ه) ،الناشر :دار الكتاب
اإلسالمي ،القاهرة.
 -14أصول السرخسي ،أليب بكر حممد بن أمحد السرخسي (ت490ه) ،ت/د .رفيق العجم ،دار املعرفة ،بريوت،
ط1418 ،1ه.
 -15األصول من علم األصول ،لشيخنا حممد العثيمني (ت1421ه) ،دار عامل الكتب ،الرايض ،ط1408 ،4ه.
 -16إعالم املوقعني عن رب العاملني ،لشمس الدين ابن القيم (ت751ه) ،ت /عبد الرمحن الوكيل ،مكتبة ابن
تيمية ،القاهرة.
 -17ألفية ابن مالك ،أليب عبد هللا حممد بن مالك األندلسي (ت676ه) ،وهي مطبوعة مع شرحها البن عقيل،
ت/د .هادي حسن محودي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1411 ،1ه.
 -18االنتصار للقرآن ،للقاضي أيب بكر الباقالين (ت402ه) ،ت /عمر القيام ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1
1425ه.
 -19اآلايت البينات ،ألمحد بن قاسم العبادي (ت992ه) ،والكتاب حاشية على شرح احمللي على مجع اجلوامع
لتاج الدين لسبكي ،والكتاب طبعته قدمية ليس عليها أي معلومات عن الطباعة.
 -20إيضاح احملصول من برهان األصول ،حملمد بن علي املازري (ت536ه) ،ت/د .عمار الطاليب ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت.
 -21الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث ،للشيخ أمحد شاكر (ت1377ه) ،تعليق احملدث ًنصر الدين
األلباين ،ت /علي احلليب ،دار العاصمة ،الرايض ،ط1415 ،1ه.
 -22البحر احمليط يف أصول الفقه ،لبدر الدين الزركشي (ت794ه) ،تعليق د /حممد اتمر ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1428 ،2ه.
 -23الربهان يف أصول الفقه ،إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويين (ت478ه) ،ت/د .عبد العظيم الديب ،دار الوفاء،
املنصورة ،ط1412 ،3ه.
 -24الربهان يف علوم القرآن ،لبدر الدين الزركشي (ت794ه) ،ت /حممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية،
بريوت ،ط1425 ،1ه.
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 -25بيان السبب املوجب الختالف القراءات وكثرة طرق الرواايت ،أليب العباس املهدوي (ت440ه) ،ت /حامت
الضامن ،وهو مطبوع يف جملة معهد املخطوطات العربية ،اجمللد (1405 ،)29ه.
 -26التبيان يف آداب محلة القرآن ،أليب زكراي حيىي بن شرف النووي (ت676ه) ،ت /بشري حممد عيون ،الناشر:
مكتبة املؤيد ودار البيان ،ط1413 ،1ه.
 -27التحبري شرح التحرير ،لعالء الدين املرداوي (ت885ه) ،ت/د .عبد الرمحن اجلربين وآخرين ،مكتبة الرشد،
الرايض ،ط1421 ،1ه.
 -28حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،أليب العال حممد عبد الرمحن املباركفوري (ت 1353ه) ،ت /عبد
الرمحن حممد عثمان ،أشرف على املراجعة /عبد الوهاب عبد اللطيف ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة1414 ،ه.
 -29تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،جلالل الدين السيوطي (ت911ه) ،ت /عبد الوهاب عبد اللطيف،
مكتبة الرايض احلديثة.
 -30تشنيف املسامع جبمع اجلوامع ،لبدر الدين الزركشي (ت794ه) ،ت /عبد هللا ربيع وسيد عبد العزيز ،مكتبة
قرطبة ،القاهرة ،ط1419 ،3ه.
 -31تصحيح الفروع ،لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي (ت885ه) ،وهو مطبوع مع الفروع البن مفلح،
راجعه /عبد الستار أمحد فراج ،عامل الكتب ،ط1495 ،4ه.
 -32تفسري ابن كثري ،إلمساعيل بن عمر بن كثري (ت774ه) ،قدم له الدكتور :يوسف املرعشلي ،الناشر :دار
املعرفة ،بريوت1417 ،ه.
 -33تفسري البحر احمليط ،أليب حيان األندلسي (ت745ه) ،ت /عادل عبد املوجود وآخرين ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1422 ،1ه.
 -34تقريب الوصول إىل علم األصول ،أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي (ت757ه) ،ت/د .عبد هللا اجلبوري،
دار النفائس ،األردن ،ط1422 ،1ه.
 -35التقرير والتحبري على التحرير ،البن أمري احلاج احلليب (ت879ه) ،صححه /عبد هللا حممود حممد عمر ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1419 ،1ه.
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 -36تقومي األدلة يف أصول الفقه ،أليب زيد الدبوسي (ت430ه) ،ت /خليل امليس ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1428 ،2ه.
 -37التمهيد ملا يف املوطل من املعاين واألسانيد ،أليب عمر يوسف بن عبد هللا األندلسي املعروف ب(ابن عبد الرب)
(ت463ه) ،ت /سعيد أمحد أعراب1387 ،ه.
 -38التنقيح يف أصول الفقه ،وهو مطبوع مع شرحه التوضيح ،لصدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود احلنفي
(ت747ه) ،بعناية /زكراي عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1416 ،1ه.
 -39جامع البيان يف القراءات السبع ،أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين (ت444ه) ،جمموعة رسائل جامعية،
كلية الشريعة جبامعة الشارقة ،ط1428 ،1ه.
 -40جامع الرتمذي ،أليب عيسى الرتمذي (ت279ه) ،وهو مطبوع مع شرحه "حتفة األحوذي" ،ت /عبد الرمحن
حممد عثمان ،إبشراف /عبد الوهاب عبد اللطيف ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة1414 ،ه.
 -41جامع املسائل ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية (ت728ه) ،ت /حممد عزير مشس ،إشراف/
الشيخ بكر أبو زيد ،دار عامل الفوائد ،مكة ،ط1422 ،1ه.
 -42اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب (ابن العريب) (ت671ه) ،ت /أمحد الربدوين
وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2ه.
 -43مجال القراء وكمال اإلقراء ،لعلم الدين علي بن حممد السخاوي (ت643ه) ،ت/د .علي حسني البواب ،مكتبة
الرتاث ،مكة ،ط1408 ،1ه.
 -44حاشية ابن قاسم على الروض املربع ،لعبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي (ت1392ه) ،ط1410 ،4ه.
 -45حاشية العطار على شرح جالل الدين احمللي على مجع اجلوامع ،أليب السعادات حسن بن حممد العطار
(ت1250ه) ،دار الكتب العلمية ،ط1420 ،1ه.
 -46حاشية املطيعي على هناية السول ،حملمد خبيت املطيعي (ت1354ه) ،ت /حممد حسن إمساعيل وأمحد
املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،ط2009 ،1م.
 -47احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام ،للشيخ حممد ًنصر الدين األلباين (ت1420ه) ،مكتبة املعارف،
الرايض ،ط1425 ،1ه.
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 -48الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب ،حملمد بن حممود البابريت احلنفي (ت786ه) ،ت/د .ترحيب الدوسري،
ود .ضيف هللا العمري ،مكتبة الرشد ،الرايض ،ط1426 ،1ه.
 -49الرسالة ،لإلمام حممد بن إدريس الشافعي (ت204ه) ،ت /أمحد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -50روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،لشهاب الدين حممود شكري األلوسي (ت1270ه)،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -51روضة الناظر ،ملوفق الدين عبد هللا بن قدامة املقدسي(ت620ه) ،ومعها شرحها نزهة اخلاطر العاطر ،لعبد
القادر بدران الدمشقي ،مكتبة املعارف ،الرايض.
 -52زوائد األصول على منهاج الوصول ،جلمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي (ت 772ه) ،ت /حممد سنان
اجلاليل ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1413 ،1ه.
 -53السبعة يف القراءات ،أليب بكر أمحد بن موسى املشهور اببن جماهد (ت324ه) ،ت /مجال الدين شرف،
الناشر /دار الصحابة بطنطا ،مصر ،ط1428 ،1ه.
 -54سنن ابن ماجه ،للحافظ أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (ت273ه) ،ت /حممد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة
دار إحياء الكتب العربية ،توزيع :مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
 -55سنن أيب داود ،للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين (ت275ه) ،وهو مطبوع مع شرحه عون
املعبود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1410 ،1ه.
 -56السنن الكربى ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت458ه) ،ت /حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1414 ،1ه.
 -57سنن النسائي ،للحافظ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت303ه) ،وهو مطبوع مع شرحه للسيوطي
وحاشية السندي ،ت /مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1412 ،2ه.
 -58سري أعالم النبالء ،لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب (ت748ه) ،ت /جمموعة من الباحثني ،إبشراف:
شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1410 ،7ه.
 -59السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ،حملمد بن علي الشوكاين (ت1250ه) ،دار ابن حزم ،بريوت،
ط1425 ،1ه.
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 -60شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،لعبد هللا بن عبد الرمحن القرشي ،املعروف اببن عقيل (ت769ه) ،ت/د.
هادي حسن محودي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1411 ،1ه.
 -61شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،أليب احلسن علي بن حممد األمشوين (ت900ه) ،دار إحياء الكتب
العربية ،فيصل عيسى البايب احلليب ،ال توجد معلومات عن الطباعة.
 -62شرح الكوكب املنري ،حملمد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املعروف ب(ابن النجار) (ت972ه) ،ت/د .حممد الزحيلي،
ود .نزيه محاد ،مكتبة العبيكان ،الرايض1418 ،ه.
 -63شرح احمللي على مجع اجلوامع ،جلالل الدين احمللي (ت864ه) ،وهو مطبوع مع حاشية العطار ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1420 ،1ه.
 -64الشرح املمتع على زاد املستقنع ،لشيخنا /حممد بن صاحل العثيمني (ت1421ه) ،بعناية /جمموعة من طلبة
العلم ،إبشراف مؤسسة الشيخ حممد العثيمني ،مكتبة ابن اجلوزي ،الدمام ،ط1422 ،1ه.
 -65شرح صحيح مسلم ،أليب زكراي حمي الدين حيىي بن شرف النووي (ت676ه) ،مطبعة املدين ،القاهرة ،الناشر:
مؤسسة قرطبة ،ط1412 ،1ه.
 -66شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،أليب القاسم حممد بن حممد النويري (ت857ه) ،ت /مجال الدين
شرف ،دار الصحابة للرتاث ،طنطا ،مصر ،ط1425 ،1ه.
 -67شرح خمتصر التحرير لشيخنا حممد بن صاحل العثيمني (ت1421ه) ،من إصدارات مؤسسة الشيخ حممد بن
صاحل العثيمني اخلريية ،السعودية ،عنيزة ،ط1434 ،1ه.
 -68صحيح البخاري ،للحافظ أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري (ت256ه) ،ت/د .مصطفى البغا ،دار
ابن كثري ،دمشق ،نشر وتوزيع :اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1410 ،4ه.
 -69صحيح سنن ابن ماجه ،للشيخ حممد ًنصر الدين األلباين (ت1420ه) ،الناشر :مكتب الرتبية العريب لدول
اخلليج ،ط1407 ،1ه.
 -70صحيح سنن أيب داود ،للمحدث حممد ًنصر الدين األلباين (ت1420ه) ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،
الرايض ،ط1419 ،1ه.
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 -71صحيح مسلم ،للحافظ مسلم بن احلجاج القشريي (ت261ه) ،وهو مطبوع مع شرحه للنووي ،مطبعة
املدين ،القاهرة ،الناشر :مؤسسة قرطبة ،ط1412 ،1ه.
 -72علم القراءات ،للدكتور نبيل بن حممد آل إمساعيل ،مكتبة التوبة ،الرايض ،ط1421 ،1ه.
 -73العواصم من القواصم ،أليب عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب (ابن العريب) (ت671ه) ،وقف على طبعه
وتصحيحه /عبد احلميد بن ابديس ،املطبعة اجلزائرية اإلسالمية ،ط1346 ،1ه.
 -74غاية النهاية يف طبقات القراء ،لشمس الدين أيب اخلري حممد بن اجلزري (ت833ه) ،ت /ج برجسرتا سر،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1427 ،1ه.
 -75غاية الوصول شرح لب األصول ،أليب حيىي زكراي األنصاري (ت926ه) ،طبع مبطبعة دار الكتب العربية
الكربى ،على نفقة أصحاهبا مصطفى البايب وأخويه ،مصر.
 -76الغنية يف أصول الفقه ،لفخر األئمة السجستاين (ت290ه) ،ت/د .حممد صدقي البورنو ،ط1419 ،1ه.
 -77غيث النفع يف القراءات السبع ،لعلي النوري بن حممد الصفاقسي (ت1118ه) ،ت /أمحد احلفيان ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط2008 ،2م.
 -78فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،للحافظ ابن حجر العسقالين (ت852ه) ،تصحيح مساحة الشيخ /عبد
العزيز بن ابز ،حتقيق /حمب الدين اخلطيب ،املكتبة السلفية ،القاهرة ،ط1407 ،3ه.
 -79فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،حملمد الشوكاين (ت1250ه) ،دار املعرفة،
بريوت.
 -80الفروع ،حملمد بن مفلح املقدسي (ت763ه) ،راجعه /عبد الستار أمحد فراج ،عامل الكتب ،بريوت ،ط،4
1405ه.
 -81فضائل القرآن ،أليب عبيد القاسم بن سالم (ت224ه) ،ت /أمحد اخلياطي ،نشر وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ابململكة املغربية.
 -82فضائل القرآن ،البن كثري القرشي (ت774ه) ،ت /أيب إسحاق احلويين ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط،1
1416ه.
 -83يف علوم القراءات ،للدكتور السيد رزق الطويل (ت1419ه) ،املكتبة الفيصلية ،مكة ،ط1405 ،1ه.
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 -84قواطع األدلة يف أصول الفقه ،ملنصور بن حممد السمعاين (ت489ه) ،ت/د .عبد هللا احلكمي ،ود .علي
احلكمي ،مكتبة التوبة ،ط1419 ،1ه.
 -85الكتاب لسيبويه ،أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب (ت180ه) ،ت /عبد السالم حممد هارون ،مكتبة
اخلاجني ،القاهرة ،ط1408 ،3ه.
 -86كتاب املصاحف ،أليب بكر عبد هللا بن سليمان السجستاين ،املعروف اببن أيب داود (ت316ه) ،ت/د.
حمب الدين عبد السبحان واعظ ،دار البشائر اإلسالمية ،ط1415 ،1ه.
 -87كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،لعالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري (ت730ه)،
الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
 -88الكشف عن وجوه القراءات السبع ،ملكي بن أيب طالب القيسي (ت437ه) ،ت/د .حمي الدين رمضان،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1418 ،5ه.
 -89لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،لشهاب الدين القسطالين (ت923ه) ،ت /عامر السيد عثمان وعبد
الصبور شاهني ،الناشر :اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر ،القاهرة1392 ،ه.
 -90املبسوط يف الفقه احلنفي ،لشمس األئمة أيب بكر حممد بن أمحد السرخسي (ت490ه) ،ت /حممد حسن
إمساعيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2009 ،3م.
 -91جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،لنور الدين علي اهليثمي (ت807ه) ،دار الفكر ،بريوت1412 ،ه.
 -92اجملموع شرح املهذب للشريازي ،حملي الدين النووي (ت676ه) ،مع تكملة تقي الدين السبكي ،حققه
وأكمله /حممد جنيب املطيعي ،مكتبة اإلرشاد ،جدة.
 -93جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية (ت728ه) ،مجع /عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،
وساعده ابنه /حممد ،طبع يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة1416 ،ه.
 -94جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ /حممد العثيمني (ت1421ه) ،مجع وترتيب /فهد بن ًنصر السليمان،
دار الوطن للنشر ،الرايض ،الطبعة األخرية1413 ،ه.
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 -95خمتصر ابن احلاجب ،أليب عمرو عثمان ابن احلاجب (ت646ه) ،ومعه شرحه املسمى( :شرح خمتصر املنتهى
األصويل) ،لعضد الدين عبد الرمحن اإلجيي (ت 756ه) ،ت /حممد حسن حممد حسن إمساعيل ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1424 ،1ه.
 -96خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم (ت751ه) ،اختصره حممد بن املوصلي (ت774ه) ،ت /حممد بن
رايض األمحد ،مؤسسة الراين ،بريوت ،ط1430 ،1ه.
 -97خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع ،للحسني بن أمحد (ابن خالويه) (ت370ه) ،عين بنشره /ج.
برجسرتاسر ،الناشر :املعهد األملاين لألحباث الشرقية ،مؤسسة الراين ،بريوت1430 ،ه.
 -98مذكرة أصول الفقه على روضة الناضر ،للشيخ حممد األمني الشنقيطي (ت1393ه) ،إشراف /بكر أبو زيد،
دار عامل الفوائد ،مكة ،ط1426 ،1ه.
 -99مرآة األصول يف شرح مرقاة األصول ،للعالمة حممد بن فرامرز الشهري ب(منال خسرو) (ت885ه) ،الناشر:
املكتبة األزهرية للرتاث ،القاهرة2005 ،م.
املرشد الوجيز إىل علوم تتعل ق ابلكتاب العزيز ،لشهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل املعروف أبيب
-100
شامة املقدسي (ت665ه) ،ت /طيار آليت قوالج ،دار صادر ،بريوت1395 ،ه.
 -101مسائل اإلمام أمحد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (ت275ه) ،ت/زهري الشاويش ،املكتب
اإلسالمي ،ط1400 ،1ه.
 -102املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني ،أليب يعلى حممد بن احلسني البغدادي (ت 458ه)  ،ت/د.
عبدالكرمي الالحم ،مكتبة املعارف ،الرايض ،ط1405 ،1ه.
 -103املستصفى ،أليب حامد الغزايل (ت505ه) ،ت/د .حممد األشقر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1
1417ه.
 -104مسند أمحد بن حنبل (ت241ه) ،بعناية :صدقي العطار ،دار الفكر ،بريوت ،ط1414 ،2ه.
 -105مصطلح احلديث ،لشيخنا حممد العثيمني (ت1421ه) ،نشر :مؤسسة الشيخ حممد العثيمني اخلريية،
عنيزة1427 ،ه.
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 -106مصنف عبد الرزاق ،لعبد الرزاق الصنعاين (ت211ه) ،ت /حبيب الرمحن األعظمي ،من منشورات اجمللس
العلمي يف اهلند.
 -107معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية ،للدكتور عبد العلي املسئول ،دار السالم ،القاهرة ،ط،1
1428ه.
 -108معرفة القراء الكبار ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب (ت 748ه) ،ت/د .طيار آليت قوالج ،دار عامل
الكتب ،الرايض1424 ،ه.
 -109املعلم بفوائد مسلم ،أليب عبد هللا حممد بن علي املازري (ت536ه) ،ت /حممد الشاذيل النيفر ،الدار
التونسية للنشر ،تونس ،ط1988 ،2م.
 -110املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،أليب العباس أمحد بن حيىي
الونشريسي (ت914ه) ،إبشراف د /حممد حجي ،نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية1410 ،ه.
 -111املغين ،ملوفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي (ت620ه) ،ت/د .عبد هللا الرتكي ،ود .عبد
الفتاح احللو ،دار هجر ،القاهرة ،ط1412 ،1ه.
 -112املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار ،أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين (ت444ه) ،ت /نورة
احلميد ،دار التدمرية ،الرايض ،ط1431 ،1ه.
 -113مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حملمد عبد العظيم الزرقاين (ت1367ه) ،دار الفكر ،بريوت1408 ،ه.
 -114منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،لشمس الدين أيب اخلري حممد بن اجلزري (ت833ه) ،وضع حواشيه :زكراي
عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1429 ،1ه.
 -115نثر الورود على مراقي السعود ،للشيخ /حممد األمني الشنقيطي (ت1393ه) ،حتقيق وإكمال /د .حممد
ولد سيدي الشنقيطي ،دار املنارة ،جدة ،ط1415 ،1ه.
 -116خنبة الفكر مع شرحها نزهة النظر ،للحافظ ابن حجر العسقالين (ت852ه) ،ومعها النكت عليها لعلي
بن حسن احلليب ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،ط1414 ،2ه.
 -117النشر يف القراءات العشر ،لشمس الدين أيب اخلري حممد بن اجلزري (ت833ه) ،ابعتناء /زكراي عمريات،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1427 ،3ه.
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 -118النكت على كتاب ابن الصالح ،للحافظ ابن حجر العسقالين (ت852ه) ،ت /ربيع املدخلي ،دار الراية،
الرايض ،ط1408 ،2ه.
 -119الوايف يف شرح الشاطبية ،لعبد الفتاح القاضي (ت1403ه) ،دار السالم ،مصر ،ط1429 ،5ه.

